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کمیسیونی به منظور دسترسی  ایجاد 
بهتر رسانه ها به اطالعات

اداره محیط زیست:

تالش ما سازگاری با تغییر اقلیم است
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کابل بانک سهام داران اصلی 
قروض خود را می پردازند

رییسجمهور:

وزارتخانههابایدیکمعینزن
داشتهباشند
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با»پالیسیسازی«
داعشازبیننمیرود!
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کوچی ها و ده نشین های بهسود کمیسیون حل منازعات میان  کار  آغاز به 

محمدموسی  اعالمیه،  این  از  نقل  به 
گفته است  کمیسیون  هوتک رییس این 
کمیسیون حل منازعات  که اقدام اولی 
و  کوچی ها  میان  آتش بس  برقراری 
خواهد  بهسود  ولسوالی  ده نشین های 
آزادی  که  می  گوید  همچنین  وی  بود. 
اسیران دو طرف نیز از جمله اقدامات 

کمیسیون خواهد بود. این 
به  جمهوری  ریاست  دفتر  دوشنبه  روز 
کرد  اعالم  وردک  میدان  والی  از  نقل 
مسلحانه  درگیری های  نتیجه  در  که 
و  کوچی ها  میان  گذشته  روز  چند 
ده نشین های ولسوالی بهسود، دو تن از 

همچنین  شده اند.  کشته  طرف  دو  هر 
جمهور  رییس  به  وردک  میدان  والی 
توسط  کوچی  ها  از  تن  پنج  که  گفته 
گرفته  اسارت  به  بهسود  ده نشین های 

شده اند.
بنیادی  برحل  غنی  جمهور  رییس 
ولسوالی  ده نشینان  و  کوچی ها  معضل 
کرده  کید  بهسود والیت میدان وردک تا
وی  برای  گیروگان گیری  که  گفته  اما 

قابل تحمل نیست.
ولسوالی  ده نشین های  و  کوچی ها 
بر  باهم  که  سال هاست  بهسود 
دولت  دارند.  اختالف  گاه ها  سرچرا
است  نشده  موفق  کنون  تا افغانستان 
این  کند.  حل  را  اختالفات  این 
زمانی که  تابستان  اوایل  در  اختالفات 
بهسود  به  را  خود  مواشی  کوچی ها 
موارد  بیشتر  در  و  شده  حادتر  می برند، 
منجر به درگیری های مسلحانه میان دو 

طرف شده است.

والیت  والی  دفتر  کابل:  8صبح، 
که  کمیسیونی  کرده  میدان وردک اعالم 
کوچی ها  به منظور حل منازعات میان 
این  بهسود  ولسوالی  ده نشین های  و 
آغاز  کارش  به  شده،  توظیف  والیت 

کرده است.
که توسط این اداره  براساس اعالمیه ای 
کمیسیون توسط والی  منتشر شده، این 
میدان وردک تشکیل شده و قرار است 
معضل  حل  منظور  به  چهارشنبه  امروز 
ولسوالی  ده نشین های  و  کوچی ها 
این  در  بحث ها  جرگه ای  در  بهسود 

کند. مورد را آغاز 

آیاپاکستانبهبیثباتساختنافغانستانادامهخواهدداد؟
روابطش  است  کرده  تالش  کار،  به  آغاز  زمانی  از  غنی  رییس جمهور 
بیاید.  کشور  در  صلح  که  امید  این  به  بخشد،  بهبود  کستان  پا با  را 
غنی  است.  نداشته  مثبتی  نگاه  باره،  این  در  رییس جمهور  چه  گر  ا
کستان  که پا گفت، ما امیدوار بودیم  زمانی که در هند حضور داشت 
که این  کند. اما به نظر می رسد  در زمینه دهشت افگنی با ما همکاری 

امیدواری به نا امیدی بدل شده است.
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 هجراندرفراقشوهر
گهان  که نا »چهار سال قبل شوهرم در شهر مصروف میوه فروشی بود 
که نیروهای امنیت ملی او  ناپدید شد و بعد از چند روز تالش فهمیدم 
کرده اند. هنوز یک ماه از  را به اتهام دست داشتن با مخالفین زندانی 
که او محکوم به شانزده سال حبس شد و از  گرفتاری اش نگذشته بود 

آن پس من با چهار فرزند در بی سرنوشتی به سر می بریم.« 
به  دست  می گردد،  ناامید  شوهرش  رهایی  از  زمانی که  او،  به گفته 
هشت ساله اش  و  یازده ساله  فرزند  دو  و  می زند  زنانه  لباس  دوختن 
شهری  موتر های  زدن  صدا  و  کراچی رانی  موتر شویی،  مصروف 

می گردند. 3
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زنگ اول


دیروز رییس جمهور غنی گفت که جنگجویان خارجی 
بسیاری در کندز گرد آمده اند. او گفت جنگجویان چند 
با  تا  کندز جمع شده اند  از ده کشور جهان در  ملیتی 
در  تروریست ها  بجنگد.  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
کابل و دیگر شهرهای کشور هم، هر روز سیل خون 
در  تروریستی،  حمالت  اثر  از  دیروز  می کنند.  جاری 
کابل و هملند، بسیاری از شهروندان بی گناه افغانستان 
برنامه های  تا  می کند  ایجاب  این وضعیت  دادند.  جان 
خود را برای مقابله با آن با مردم شریک بسازد. مردم 
انتظار داشتند که رییس جمهور غنی چیزهای در مورد 
برنامه های استراتژیک حکومت وحدت ملی برای مقابله 
ایشان چیزی در  اما  با جنگ جاری در کشور بگوید، 

این مورد نگفتند. 
با  ملی،  وحدت  حکومت  مجموع  و  غنی  رییس جمهور 
کابل  روابط  کردند،  تالش  حکومت،  این  کار  شروع 
با  تا  کرد  تالش  غنی  آقای  شود.  خوب  اسالم آباد  و 
را  پاکستان  اسالم آباد،  به  پیشنهادی  بسته های  تقدیم 
وادار سازد تا عملیات های بهاری و تابستانی طالبان را 
متوقف کند. اما به نظر می رسد که این تالش ها تاکنون 
نتیجه مطلوب نداده است. با آن که طالبان، روی میز 
نمایندگان  غیررسمی  با  به صورت  و  آمدند  مذاکره 
حکومت و چهره های سیاسی افغانستان مذاکره کردند، 

اما جنگ به هیچ وجه متوقف نشده است. 
جلو  می رفت،  انتظار  که  طوری  آن  هم  پاکستانی ها 
تابستانی طالبان را نگرفتند. عملیات  حمالت بهاری و 
ضرب عضب در وزیرستان شمالی به گونه ای طراحی 
و اجرا شد که جنگجویان ازبکستانی و دیگر خارجی ها 
این جا  در  را  آتش جنگ  و  بیایند  افغانستان  قلمرو  به 
شهرهای  در  هم  انتحاری  حمالت  کردند.  شعله ور 

افغانستان، بیشتر شد. 
جلو  می توانست  می خواست،  اگر  پاکستان  ارتش 
این  بگیرد.  را  طالبان  تابستانی  و  بهاری  حمالت 
وضع  محدودیت  آنان  رهبران  بر  می توانست،  ارتش 
در  ببندد.  پاکستان  در  را  آنان  پایگاه های  و  کند 
در  که  طالبانی  به  آسیبی  هیچ  عملیات ضرب عضب، 
نرسید.  خون ریزی اند،  و  جنگ  مصروف  افغانستان 
مقام های دولت افغانستان، می گفتند که برای پاکستان 
ضرب العجل تعیین کرده اند و اگر تالش ها برای نزدیکی 
با اسالم آباد، نتیجه ندهد، برنامه های بدیل را با مردم 

در میان می گذارند. 
که  است  رسیده  آن  وقت  حاال  که  می رسد  به نظر 
رییس جمهور غنی و دیگر سران حکومت وحدت ملی 
در مورد برنامه های استراتژیک این حکومت با مردم 
افغانستان سخن بگویند. سران حکومت باید به مردم 
بگویند که تالش های شان برای نزدیکی با پاکستان، تا 
تالش ها  این  موفقیت  به  امیدی  آیا  و  رفته  پیش  کجا 
باید  ملی  وحدت  حکومت  هم چنان سران  نه؟  یا  است 
و  افغانستان  میان  که  کشورهای  که  بگویند  مردم  به 
کارشان  در  تا چه حد  میانجی گری می کنند،  پاکستان 

موفق بوده اند. 
عالوه بر این سران حکومت باید، برنامه های بدیل شان 
پاکستان،  ارتش  اگر  کنند.  تشریح  مردم  به  هم  را 
مانع  آن،  با  همزمان  و  دهد  ادامه  کابل  با  مذاکره  به 
برنامه ای  چه  ملی  وحدت  حکومت  نشود،  طالبان 
و  افغانستان  میان  حاال  که  کشورهای  آیا  دارد؟ 
به  که  هستند  حاضر  می کنند،  میانجی گری  پاکستان 
ارتش پاکستان فشار وارد کنند تا جلو طالبان و دیگر 

گروه های ستیزه جوی ضد افغانستان را بگیرد؟ 
مردم  به  باید  حکومت  سران  بحث ها،  این  کنار  در 
افغانستان بگویند که کشورهای آسیای میانه، چین و 
روسیه که ناامنی های کندز، بدخشان و تخار برای آنان 
افغانستان  دولتی  نهاد های  به  کمکی  چه  است،  تهدید 
دریافت کمک های  برای  موانعی  و چه  می توانند  کرده 
آنان داریم. مردم منتظراند که رییس جمهور و رییس 
میان  آنان در  با  را  اجرایی، سخنان اصلی و اساسی 

بگذارند. 

به مردم حرف های اصلی
و اساسی را بگویید
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انتحاری  حمله  دو  نتیجه  در  کابل:  8صبح، 
در شهر کابل و والیت هلمند، سه نفر کشته و 

هفتاد و سه تن دیگر زخمی شده اند.
سه شنبه،  ظهر  از  بعد  یک  ساعت  به  نزدیک 
نیروهای  کاروان  انتحاری  حمله کننده  یک 
هدف  هوایی  میدان  نزدیکی  در  را  خارجی 

قرار داد.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله، 
این  در  که  نوشته  خود  فیسبوک  صفحه  در 
دیگر  تن  دو  و  بیست  و  نفر کشته  حمله یک 
که  افزوده  صدیقی  آقای  شده اند.  زخمی 

تمامی قربانیان این حمله غیرنظامیان هستند.
این  در  که  می گویند  عینی  شاهدان  از  برخی 
به  خارجی  نیروهای  حامل  موتر  دو  حمله 
سخنگوی  یک  است.  شده  خساره مند  شدت 
نیروهای ناتو هدف قرار گرفتن این نیروها را 
تایید کرده اما گفته که به آنان آسیبی نرسیده 
به  طالبان  را گروه  این حمله  مسوولیت  است. 

عهده گرفته است.
نیز  هلمند  والیت  از  گزارش ها  همچنین 
انتحاری  حمله  یک  نتیجه  در  که  حاکیست 
دو  والیت،  این  مرکز  لشکرگاه  شهر  در 
زخمی  دیگر  نفر  یک  و  پنجاه  و  کشته  نفر 
تن  دو  که  می  گویند  محلی  مقام های  شده اند. 
از زخمیان این حمله نیروهای پولیس و متباقی 

آن غیرنظامیان هستند.

سارنوالی  لوی  مقام های  کابل:  8صبح، 
بانک  کابل  اصلی  سهام داران  که  می گویند 
حاضر شده اند تا قروض خود را به این بانک به 

صورت اقساط بپردازند.
روز  سارنوالی،  لوی  سخنگوی  عزیزی  بصیر 
کنفرانس  یک  در  سرطان،  نهم  سه شنبه، 
غالم  فهیم،  حصین  که  گفت  خبری 
محمدانور  حبیبی،  گلبهار  نصرت،  داوود 
جگدلگ، محمدطاهر ظاهر، محبوب فروتن، 
محمداسماعیل غضنفر، حاجی امراهلل و محمود 
بانک  از جمله سهام داران اصلی کابل  کرزی 
فورمی  امضای  با  او،  گفته ی  به  که  هستند 
صورت  به  را  خود  قروض  تا  شده اند  حاضر 

اقساط بپردازند. 
فهرست  که  گفت  همچنین  عزیزی  آقای 
و  است  طوالنی  بانک  کابل  قرضداران 
سارنوالی این فهرست را دریافت کرده و برای 
گفته   به  کرد.  خواهد  شان حکم جلب صادر 
از  که  اشخاصی  سارنوالی،  لوی  سخنگوی 
دادن قرض شان خودداری نمایند تحت پیگرد 

قانونی قرار خواهند گرفت.
از  پس  کشور،  جمهور  رییس  اشرف غنی 
مالی  فساد  قضیه  ریاست جمهوری  به  رسیدن 
به  انداخت.  به دوران  را  بانک سابق  در کابل 
دوران انداختن قضیه فساد مالی در این بانک، 
نخستین اقدام حکومت وحدت ملی در زمینه 

مبارزه با فساد اداری بود.
از  شماری  قضیه،  این  افتادن  دوران  به  با 
و  شده  شناخته  مقصر  بانک  کابل  سهام داران 

محکوم شدند.
کابل بانک که از جمله بزرگ ترین بانک های 
سو  نتیجه  در  می رفت،  شمار  به  افغانستان 
سقوط  با  میالدی   2010 سال  در  مدیریت 
از  دالر  میلیون  نه صد  به  نزدیک  شد.  مواجه 
میل  و  بانک حیف  این  پرداخته های مردم در 

شد.

حمالت انتحاری در کابل 
و هملند سه کشته و 73 زخمی 

برجای گذاشت

کشته و زخمی شدن دستکم 140 طالب در عملیات های نظامی

آغاز یک عملیات نظامی در تخار و کندز

سهام داران اصلی کابل بانک 
قروض خود را می پردازند

ایجاد کمیسیونی به منظور دسترسی بهتر رسانه ها به اطالعات

نتیجه  در  کابل:  8صبح، 
پاکسازی  مشترک  عملیات های 
جریان  در  کشور  امنیتی  نیروهای 
از  تن   ۸۹ گذشته،  روز  شبانه  یک 

شورشیان طالب کشته شده  اند.
خبرنامه ای  در  داخله  امور  وزارت 
به  که  عملیات ها  این  می نویسد 
نابودی شورشیان  منظور سرکوب و 
مربوطات  در  دولت  مخالف  مسلح 
کندز،  تخار،  پروان،  والیت های 
ارزگان،  کندهار،  سرپل،  بدخشان، 
راه اندازی  هلمند  و  پکتیا  خوست، 
شورشی  پنجاه  آن  در  بود،  شده 
بازداشت  دیگر  تن  دو  و  زخمی 

شدند.
جنگ  مقداری  عملیات ها  این  در 
امنیتی  نیروهای  بدست  نیز  افزار 

وزارت  مسووالن  کابل:  8صبح، 
امنیتی  نیروهای  می گویند  دفاع 
در  را  جدیدی  عملیات  کشور 
والیت  ارچی  دشت  ولسوالی های 
تخار  والیت  غار  خواجه  و  کندز 

آغاز کرده اند.

جهانی  عبدالباری  کابل:  8صبح، 
وزیر اطالعات و فرهنگ، می گوید 
که این وزارت در نظر دارد تا یک 
نمایندگان  از  متشکل  کمیسیونی 
نهادهای دولتی و غیردولتی به منظور 
اطالعات  به  رسانه ها  بهتر  دسترسی 

ایجاد نماید.
نهم  سه شنبه،  روز  که  جهانی  آقای 
کاری صد  برنامه  مورد  در  سرطان، 
روزه این وزارت در یک کنفرانس 
برای  افزود که  خبری شرح می داد، 
با  مشوره ها  کمیسیون  این  ایجاد 
حقوق  حامی  نهادهای  مسووالن 
شده  آغاز  رسانه ها  و  خبرنگاران 
کمیسیون  این  که  افزود  وی  است. 
آغاز  کار  به  نزدیک  آینده  در 

خواهد کرد.
بیان می شود  اظهارات در حالی  این 
حقوق  حامی  و  نهادهای صنفی  که 
نهادهای  بی توجهی  از  خبرنگاران 
دولتی در تطبیق قانون حق دسترسی 
کرده اند.  انتقاد  بارها  اطالعات  به 

کشور افتاده است.
در  ملی  پولیس  نیروهای  همچنین 
از  گذشته،  روز  شبانه  یک  جریان 
انفجار هفت حلقه ماین در مربوطات 
و  لوگر  وردک،  میدان  والیت های 

سخنگوی  معاون  وزیری  دولت 
یک  در  گذشته  روز  دفاع،  وزارت 
نشست خبری گفت که این عملیات 
نظامی صبح روز سه شنبه آغاز شده 
والیت  غار  خواجه  ولسوالی  در  و 
همراه  زیادی  پیشرفت های  با  تخار 

پس  اطالعات  به  دسترسی  قانون 
در  سرگردانی  و  انتظار  سال ها  از 
ادارات دولتی، در نخستین روزهای 
تشکیل حکومت وحدت ملی توسط 

رییس جمهور توشیح شد.
جمهوری  ریاست  دفتر  اخیرا  اما، 
دسترسی  منظور  به  که  کرد  اعالم 
بهتر رسانه ها به اطالعات، سخنگویان 
دارند  مسوولیت  حکومتی  نهادهای 
از  چهارشنبه  تا  شنبه  روزهای  از  تا 
به  غیرامنیتی  و  امنیتی  حوادث  تمام 

خبرنگاران معلومات دهند.
همچنین  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر 
گفت که این وزارت برنامه هایی را 
برای اصالح نشرات رسانه ها به ویژه 
روزنامه ها و سایت های خبری نیز در 
جهانی  عبدالباری  است.  گرفته  نظر 
جزییات  برنامه ها  این  مورد  در 
با  که  گفت  اما  نکرد  ارایه  بیشتری 
این  کار  کیفیت  برنامه ها  این  تطبیق 

رسانه ها بهبود خواهد یافت.
می افزاید  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر 

به گفته   نیمروز جلوگیری کرده اند. 
به  ماین ها  این  داخله،  امور  وزارت 
منظور  به  شورشیان  توسط  تازگی 
اعمال تخریبی و تروریستی جاسازی 

شده بودند.

در  که  افزود  وزیری  آقای  است. 
خواجه   ولسوالی  نظامی  عملیات 
غار، چندین قریه از وجود شورشیان 
پاک سازی  دولت  مخالف  مسلح 
عملیات  داشت که  ابراز  او  شده اند. 
با  نیز  کندز  ارچی  دشت  در  نظامی 

پیشرفت های خوبی همراه است.
ولسوالی دشت ارچی اخیرا در نتیجه 
حمالت تهاجمی طالبان، از کتنرول 
ولسوالی  این  شد.  خارج  دولت 
وجود  از  کامل  صورت  به  تاکنون 
دولت  مخالف  مسلح  شورشیان 

تصفیه نشده است.
کشته  از  همچنین  وزیری  دولت 
در  ملی  اردوی  سرباز  پنج  شدن 
آقای  داد.  خبر  ماین   انفجار  نتیجه 
در  سربازان  این  که  افزود  وزیری 

نقاط مختلف کشور کشته شده اند.

نمایشگاه  یک  برگزاری  طرح  که 
افغانستان  تاریخی  آثار  بین المللی 
این  روزه  صد  برنامه های  دیگر  از 
وزارت  او،  گفته   به  است.  اداره 
برگزاری  برای  فرهنگ  و  اطالعات 
امریکا،  کشورهای  با  نمایشگاه  این 
استرالیا و ترکیه در حال گفتگوست.

می گوید  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر 
معدن  در  کار  آغاز  جریان  در  که 
از  بیش  تاکنون  لوگر،  عینک  مس 
شده  کشف  تاریخی  اثر  هزار  دو 
است. به گفته  او، برخی از این آثار 
برمی گردد،  بودایی  دوران  به  که 
آقای  شد ه اند.  منتقل  ملی  موزیم  به 
جهانی افزود که نزدیک به هزار قلم 
در خود والیت  دیگر  تاریخی  آثار 

لوگر نگهداری می شوند.
به  توجه  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر 
و  و ساخت  در کشور  توریزم  رشد 
والیات  از  برخی  موزیم های  ترمیم 
را نیز به عنوان برنامه های آینده این 

اداره یاد کرد.

ACKU



هجران در فراق شوهر 

رییس جمهور:

وزارت خانه ها باید یک معین زن 
داشته باشند

می گردد،  ناامید  شوهرش  رهایی  از  زمانی که  او،  به گفته 
دست به دوختن لباس زنانه می زند و دو فرزند یازده ساله 
و  کراچی رانی  موتر شویی،  مصروف  هشت ساله اش  و 
صدا زدن موتر های شهری می گردند. چهار سال می شود 
که چشمانش از دیدار شوهر محروم شده و به جای دیدار 
در  او  است.  نشسته  چشمانش  مهمانی  به  اشک  او، 
که به شمول  کوچک زندگی می کند  یکی از خانه های 

خودش سه فامیل دیگر در آن نیز بسر می برند.

که تفکر زن ستیزی در میان نسل جدید  افزود  آقای غنی 
نسل  برای  من  »پیام  می گوید:  رییس جمهور  دارد.  ریشه 
زن ستیزی  فکر  از  لطفا  است:  مشخص  بسیار  ما  جدید 
هنوز  بدبختانه  ما  جدید  نسل  در  زن ستیزی  فکر  برآیید. 
اوقات  برخی  ما  افراد  یافته ترین  تعلیم   است.  کم  حا
زن ستیزترین هستند و این ضرورت به تغییر بنیادی و بحث 

بنیادی دارد.«
 اجرای تعهدات بین المللی افغانستان جنبه اخالقی دارد. 
که پایگاه این تعهدات قانون اساسی  کرد  کید  آقای غنی تا

افغانستان است.
که با عملی شدن »همه جانبه«  رییس جمهور غنی می افزاید 
کشور، افغانستان به تمام تعهدات بین المللی  قانون اساسی 
که پیروی از اعالمیه  جهانی  گفت  خود عمل می کند. وی 
خاص  کشور  یک  دیدگاه  تحمیل  مفهوم  به  بشر  حقوق 
کشورها  تمام  دیدگاه های  شامل  اعالمیه  این  بلکه  نیست 

می شود.
کشور  در  زنان  حقوق  تامین  برای  که  افزود  رییس جمهور 
باید در میان تمام اقشار جامعه زبان مشترک ایجاد شود. 
به گفته ی او، بدون دریافت زبان مشترک، مشکل است تا 
دولت افغانستان به اهداف خود در راستای تامین حقوق 

زنان برسد. 
دادگاه  در  زن  انتصاب یک  به  اشاره  با  گفت  آقای غنی 
یک  حداقل  تا  خواست  وزارت خانه ها  تمامی  از  عالی، 
افزود  هم چنین  او  باشند.  داشته  خود  معین  به عنوان  زن 
در  قاضی  عنوان  به  زن   245 از  بیش  حاضر  حال  در  که 
»در  می گوید:  رییس جمهور  می کنند.  کار  کشور  سراسر 

چیز  »هیچ  می گوید:  زندگی اش  درد های  بدترین  از  او 
که عید نزدیک باشد و اوالد هایت  سخت تر از آن نیست 
کدام لباس  از یکسو نان نداشته باشند و از سوی دیگر هر 
جدید بخواهند. یکی از نمونه هایش این که دو روز قبل 
که  بود  آورده  را  اطفالش  لباس  پارچه  خانم ها  از  یکی 
نزدم  خوشحالی  با  اوالد هایم  از  یکی  بدوزم،  برای شان 
که  آمده و پرسید این لباس عیدم است؟ و فرمایش داد 
چگونه آن را برایش بدوزم. در یک لحظه زندگی باالیم 

گردید.« تاریک 
بیم  سخت  گرفته  را  سراغش  که  تازه ای  غم  از  هجران 
بود  این  به  امیدم  گذشته  »در  می گوید:  او  است،  ک  نا
با سپری شدن 16  گردد،  رها  زندان  از  زمانی  که شوهرم 
گرفت،  سال حبس دوباره خوشی ها سراغ مان را خواهد 
که شوهرم در زندان به هیرویین رو  اما بی خبر از آن بودم 
آورده و معتاد شده است. با شنیدن این خبر شکستم و 

هیچ امیدی به آینده برایم باقی نمانده است.«
و  نامرتب  ظاهر  با  هجران  بزرگ تر  پسر  ساله   11 ادریس 
موتر شویی  مصروف  که  چرک آلود  و  آفتاب زده  چهره 
است، می گوید: »روزانه دو الی سه موتر را می شویم و از 

کدام مبلغ 20 الی 30 افغانی می گیرم.« هر 
که روزانه چند موتر را شستشو  به گفته خودش با وجودی 
که  می باشد  روز  کار  از  خسته  حدی  به  اما  می دهد، 
می گوید:  او  بشوید.  را  خودش  صورت  و  سر  نمی تواند 
»روزانه در نهایت 50 الی 60 افغانی به دست می آورم و آن 
را مصرف خرج خانه می نمایم. از ساعت شش صبح از 
کار می کنم  کار خارج می گردم و الی 12 ظهر  خانه جهت 
و بعد از چاشت مکتب می روم .« ادریس صنف سوم 

مکتب است.
محروم  شوهرم  نزد  رفتن  از  »من  می گوید:  ادریس  مادر 
ببیند  زندان  در  را  او  می تواند  کسی که  تنها  و  می باشم 

برادرش است و او احوال شوهرم را برایم می آورد.«
فرا  از  و  است  زمستان  فکر  در  کنون  ا همین  از  هجران 
او می افزاید: »وضعیت زندگی ما  رسیدن آن بیم دارد.  
امکانات  این می شود. چون  از  در سرمای زمستان بدتر 

کم تر در جاده ها میسر می گردد.« کاری برای فرزندانم 

در  و  والیان  سفرا،  کردم.  ایفا  را  خود  تعهد  کابینه  بخش 
که  کابینه خواهش من این است  بخش معنیت ها از تمام 
که  کنند  کنند و تمام وزارت خانه ها باید فکر  توجه جدی 
تا  قریه  از  مشارکت  باشند.  داشته  زن  معین  یک  حداقل 

نهاد ریاست جمهوری باید به وجود بیاید.«
عمل  برنامه  از  رونمایی  نشست  در  غنی  رییس جمهور 
دولت برای اجرای قطع نامه 1325 در مورد برنامه صلح نیز 
که فصل دوم قانون  که صلح زمانی تامین خواهد شد  گفت 
که در مورد احکام دین اسالم و حقوق و وجایب  اساسی 
آقای غنی  قرارگیرد.  همه  پذیرش  مورد  است،  کشور  اتباع 
تحمیل  افغانستان  مردم  باالی  جنگ  که  افزود  دیگر  بار 
شده و دولت نیز از موقعیت ضعیف خواهان صلح نیست. 
پیش برد  در  زنان  »واقعی«  مشارکت  از  رییس جمهور 
کرات  گفت: »زمانی به مذا برنامه های صلح اطمینان داده 
که در آن موقف و مشارکت زنان افغان به  صلح می رسیم 

گرفته شود.« صورت واقعی نه تشریفاتی در نظر 
در  خارجه،  امور  وزیر  ربانی  صالح الدین  همین حال،  در 
قطع نامه  اجرای  برای  افغانستان  دولت  عمل  برنامه  مورد 
که براساس  1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد می گوید 
این برنامه، تمامی نهادهای دولتی ملزم اند تا اهداف این 
که  می گوید  ربانی  آقای  قرار دهند.  اجرا  مورد  را  قطع نامه 
این برنامه دارای چهار رکن اساسی است و نهادهای دولتی 
قطع نامه  اهداف  آینده  سال  هشت  در  تا  دارند  مکلفیت 
گزارش دهند.  1325 را اجرا و از عملکرد خود در این زمینه 
ارزش های  پرتو  در  برنامه  »این  گفت:  خارجه  امور  وزیر 
راستای  در  بین المللی  تعهدات  و  اساسی  قانون  اسالمی، 
کردن حقوق بشر از جمله حقوق اساسی  ترویج و نهادینه 
نیاز  که  پایدار  زنان و نقش آن ها در تامین صلح و امنیت 
این  است.  شده  تدوین  است،  ما  کشور  اساسی  و  اولی 
در  زنان  مشارکت  از  عبارت اند  که  دارد  رکن  چهار  برنامه 
سطوح مختلف از جمله صلح و امنیت، محافظت از زنان 
در برابر انواع تهدیدها، اتخاذ تدابیر برای جلوگیری از وقوع 
خشونت علیه زنان و هم چنین بهبود وضعیت اقتصادی و 

صحی زنان.«
کار برای طرح برنامه عمل به منظور تحقق  دولت افغانستان 
امنیت سازمان ملل متحد  اهداف قطع نامه 1325 شورای 
در  خارجه،  امور  وزیر  به گفته  کرد.  آغاز   2012 سال  در  را 
طرح این برنامه نهادهای مختلفی از جمله شورای ملی و 

نهادهای مدنی نیز نقش داشته اند.
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که در پیچ و خم یکی  هجران زنی است با 32 سال عمر 
اندرابی  منطقه  در  سرپوشیده  و  تاریک  کوچه های  از 
در  او  می کند.  زندگی  رنج  و  درد  هزاران  با  کابل  شهر 
که پشت ماشین خیاطی نشسته است، به سختی  حالی 
تا  می چرخاند  را  آن  چرخ  توقف  کوچک ترین  بدون 
چرخ زندگی چهار فرزند قد و نیم قدش بچرخد. اشک 
در چشمانش موج می زند و قطرات آن روی پارچه های 
می کرد  روزشماری  هجران  می چکد،  رنگ  آبی  گلدار 
رسد  فرا  موعود  از  دیرتر  عید  کاش  ای  می خواست  و 
جهت  برایش  را  زیادی  پارچه های  مراجعینش  تا 
و  تا پول می داشت  آرزو می کرد  بیاورند. خیلی  دوخت 
می توانست از همه اول تر لباس های عیدی فرزندانش را 
کنونی اش محال و  بدوزد، اما این آرزو نظر به وضعیت 

دست نیافتنی است. 
هر  که  در حالی  و یک دخترش(  پسر  فرزند )سه  چهار 
از پارچه های رنگارنگ  از اتاق مملو  گوشه ای  کدام در 
با  بودند،  خزیده  غیر مرتب  و  نیمه دوخته  لباس های 
کدام به فکر  دیدن اشک مادر، اشک می ریختند و هر 
که  کدام از آینده ای مبهم شان  عمیق فرو رفته بودند. هر 
کرده  توصیف  برای شان  بار  ده ها  از  بیش  روزانه  مادر 
که همه  ک به نظر می رسیدند. به نظر می آید  بود، بیم نا
که مشکل شان حل شود و پدرشان  منتظر معجزه ای اند 
کند و نان بیاورد. کار  گردد،  روزی در دروازه خانه ظاهر 

راه  عقده  و  می گریست  سخت  که  حالی  در  هجران 
کرده بود و مانع حرف زدنش می شد،  گلویش را مسدود 

تصویب  از  سال  پانزده  گذشت  با  افغانستان  دولت 
قطع نامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد، در باره 
زنان، صلح و امنیت، برای نخستین بار موفق شده است تا 

یک برنامه  عملی برای اجرای این قطع نامه بسازد.
قطع نامه  اجرای  برای  افغانستان  دولت  عمل  برنامه 
سه شنبه،  روز  متحد،  ملل  سازمان  امنیت  شورای   1325
از  شماری  جمهور،  رییس  حضور  با  رسما  سرطان،  نهم 
نهادهای  و  سازمان ها  نمایندگان  و  دولتی  ارشد  مقام های 

بین المللی در مقر وزارت امور خارجه رونمایی شد. 
 2000 سال  کتوبر  ا در  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
این  براساس  که  کرد  را تصویب  میالدی، قطع نامه 1325 
تا  شده اند  ملزم  سازمان  این  عضو  کشورهای  قطع نامه 
زنان و دختران  بیشتر  به منظور حضور  را  برنامه های جامع 
رویدست  جنستی  تساوی  و  امنیت  صلح،  برنامه های  در 

قصه زندگی اش را چنین بیان می کند:
»چهار سال قبل شوهرم در شهر مصروف میوه فروشی بود 
گهان ناپدید شد و بعد از چند روز تالش فهمیدم  که نا
با  داشتن  دست  اتهام  به  را  او  ملی  امنیت  نیروهای  که 
گرفتاری اش  کرده اند. هنوز یک ماه از  مخالفین زندانی 
شد  حبس  سال  شانزده  به  محکوم  او  که  بود  نگذشته 
سر  به  بی سرنوشتی  در  فرزند  چهار  با  من  پس  آن  از  و 

می بریم.« 

گیرند. 
تامین  برنامه های  در  زنان  مشارکت  میزان  بلندبردن 
و  نهادها  در  زنان  مشارکت  از  اطمینان  امنیت،  و  صلح 
تصمیم گیری های مربوط به فرایند صلح، حمایت از زنان 
حقوق  و  انسان دوستانه  قوانین  چارچوب  در  دختران  و 
تامین  در  برابر  و  یک پارچه  جنسیتی  نگاه  بشردوستانه، 
صلح، امنیت و عملیات های بشردوستانه از جمله اهداف 
متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای   1325 قطع نامه  مهم 

است.
تفکر زن ستیزی در میان نسل جدید

کشور، در مراسم رونمایی برنامه  اشرف غنی رییس جمهور 
گفت  عمل دولت افغانستان برای اجرای قطع نامه 1325، 
قطع نامه  این  اهداف  اجرای  به  متعهد  دولت  هرچند  که 
می باشد، اما جامعه افغانستان با زن  ستیزی مواجه است. 

 سهیال وداع خموش

 ظفرشاه رویی
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آسیب شناسی تحلیل سیاست 
خارجی در افغانستان 

چهار شنبه 10 سرطان 1394      4سال نهم   شماره مسلسل 2166 
با »پالیسی سازی« 

داعش از بین نمی رود!

هیوالی دیگر در شکم طالب
به  ارتباط  در  تحلیلی  و  خبری  گزارش های  به  توجه  با 
که داعش  موجودیت داعش در افغانستان می توانیم بگوییم 
مستقر  را  خود  حضور  خاورمیانه  نقطه  هر  در  که  می کوشد 
سازد و اعتبار سیاسی- تبلیغاتی برای خالفت ادعایی خود 
است  مناطقی  به دنبال  گروه  این  معموال،  کند.  پا  و  دست 
که در آن دولت مرکزی حضور چندانی نداشته، اختالفات 
از  محلی  حکومت  و  داشته  وجود  محلی  مذهبی  و  قومی  
مشروعیت در نزد مردم برخوردار نباشد. عراق و سوریه یک 
گسترش حضور داعش در منطقه  نمونه خوبی برای تحلیل 

است.
موفقیت های  اثر  در  و  بوده  داخلی  جنگ  درگیر  سوریه 
در  را  بسیاری  مناطق  کنترول  اسد  دولت  شورشی  گروه های 
و  داعش  مانند  گروه هایی  است.  داده  دست  از  کشور  این 
جبهات النصره از این فضای ایجاد شده برای استقرار خود 
استفاده اعظمی  را می برند. در عین حال، در عراق داعش به 
که از نا رضایتی قبایل سنی و عدم مشروعیت  خوبی توانست 
نیروهای  اختیار  در  عمدتا  که  بغداد  در  مرکزی  حکومت 
کرده و والیت هایی زیادی را  سیاسی شیعه قرار دارد، استفاده 
که نیروهای نظامی  به دست خود بگیرد. جالب این جاست 
بازپس گیری  برای  الزم  موثریت  و  انگیزه  و  توانایی   عراقی 
زیرا،  ندارد.  را  داعش  نیروهای  دست  از  سنی نشین  مناطق 
شیعی  حکومت  شکست  برای  سنی  قبایل  که  است  روشن 
کما این که صاحب  بغداد حاضر به حمایت از داعش اند. 
منصبان اردوی سابق صدام حسین با همین منطق با داعش 

علیه حکومت بغداد همکاری می کنند.
مقایسه  قابل  عراق  با  که  هرچند  لحاظ  این  از  افغانستان 
حکومت  داراست.  را  آن  ویژگی هایی  از  برخی  ولی  نیست 
را  خود  ک  خا از  معینی  بخش های  کنترول  توانایی  کابل 
از سوی  یا صعب العبور معموال  و  ندارد. ولسوالی های مرزی 
شناخته  آسیب پذیر  مناطق  به عنوان  داعش  کنون  ا و  طالبان 
که با استفاده از این خال پایگاه های خود  شده و می کوشند 
یاد  از  نباید  در عین حال،  کنند.  ایجاد  مناطق مذکور  در  را 
که به دلیل ضعف حکومتداری محلی، از جمله فساد و  برد 
قانون شکنی مامورین و نیروهای امنیتی دولتی، مردم محلی 
حاضر به همکاری با دولت جهت مبارزه با شورشیان طالب 

و داعش نیستند. 
نام  به  موضوعی  طرح  که  باالست  نکات  همین  به  توجه  با 
و  است  بی معنا  اساس  از  داعش  با  مبارزه  سیاست  تدوین 
می باشد.  قضیه  با  انجویی  برخورد  یک  نشان دهنده  بیشتر 
و  جنوب  به خصوص  افغانستان،  آرام  نا  ولسوالی های  در  ما 
که با فقدان نهادهای موثر دولتی،  کمبود پالیسی  شرق، نه با 
جلب همکاری های قبایل محلی و جلوگیری از نفوذ نیروهای 
جنگجویان  هستیم.  مواجه  افغانستان  مرزهای  از  خارجی 
خارجی چه در شمال و چه در جنوب، از مرز های افغانستان 
گروه ها را  گر حکومت توانایی برخورد با این  وارد می گردند. ا
که در  کار جنگجویان آسیای میانه را  کنون  می داشت باید تا ا

گرفته اند، یک سره می کرد. شمال افغانستان جای 
دهات  در  دولتی  موثر  نهادهای  ایجاد  بدون  حکومت 
مردم  میان  در  مشروعیت  و  محبوبیت  کسب  افغانستان، 
و  طالب  علیه  پشتون  قبایل  از  ایتالفی  تشکیل  روستایی، 
تروریستی  گروه  هیچ  و  داعش  با  نه  و  طالبان  با  نه  داعش، 

کرده نمی تواند.  دیگری مبارزه موثر 

خارجی  سیاست  بر  بین المللی  سیاست  محوری، 
است  کم  حا هم چنان  افغان  تحلیلگران  میان  در 
سیاست  تازه  مولفه های  قبول  به  حاضر  آن ها  و 

خارجی نیستند. 
تنها  که سیاست خارجی  گفت  باید  که  در حالی 
تراوشات ذهنی شخص تصمیم گیر  محصول واحد 
جامعه  همچون،  بسیاری  متغیر های  بلکه  نیست، 
آنارشیک،  گروه های  عمومی،  افکار  مدنی، 
سیاست های  و  رفتارها  ملی،  قدرت  مولفه های 
داخلی، متغیر های بیرونی منطقه ای و جهانی و... 
نیز بر شخصیت و جهان بینی شخص تصمیم گیر در 

سیاست خارجی تاثیر دارد. 
سیاست  تحلیل  حوزه  از  یکی  به  مقدمه  این  با 
کستان  پا و  افغانستان  تعامالت  یعنی  خارجی، 
عمومی  نگاهی  با  می پردازیم.  مختصر  به صورت 
مورد  در  خارجی  سیاست  تحلیل های  تمامی  به 
که  است  درک  قابل  کستان،  پا و  افغانستان 
کثر ماهیت  هست های اساسی در تحلیلگران افغان ا
کید  معنایی دارند. برداشت های بدبینانه ثابت، تا
کارآمدی  نا تصمیم گیرندگان،  روان  و  شخصیت  بر 
سیال،  پیامدهای  گرفتن  نظر  در  تصمیم گیرندگان، 
جمله  از  خیالی  پیامد های  و  رفتار ها  بررسی 
تحلیل های  در  که  است  متغیر هایی  مهم ترین 
کم است. در  کشور حا این  با  ما  سیاست خارجی 
که جنس و هست تحلیل سیاست خارجی  حالی 
مولفه هایی  بر اساس  و  مادی  کستان  پا قبال  در  ما 
کارهای خانگی، مولفه های  همچون، قدرت ملی، 
افکار  تروریستی،  گروه های  آنارشیک نظیر  فروملی 

عامه است. 
کستان و  کشور افغانستان و پا میزان قدرت ملی دو 
گروه های تروریستی  کشور در میان  میزان نفوذ این دو 
رادیکالیزم  انرژی  و  کشور  دو  ک  خا در  مخالف  و 
بر  تاثیر گذار  اصلی  متغیر های  جمله  از  ویرانگر 
است.  کشور  دو  خارجی  سیاست  تصمیم گیرنده 
به عبارت دیگر شخصیت و روان تصمیم گیرندگان 
میزان  تاثیرگذار مستقلی همچون  متغیر های  از  متاثر 
است.  فروملی  گروه های  میان  در  نفوذ  و  قدرت 
قبال  در  افغانستان  رهبران  تصمیم گیری  گونه  هر 
اقدامات  از  متاثر  مستقیم  به صورت  کستان،  پا
تصمیم گیری  گونه  هر  است.  تروریستی  گروه های 
از  مستقیم  به صورت  افغانستان  قبال  در  کستان  پا
وضعیت  و  خواه  جدایی  رادیکال،  جریان های 
کشور  دو  هر  است.  متاثر  کستان  پا داخلی  امنیتی 
گردن  به  را  خویش  داخلی  سیاست  چالش های 

یک دیگر می اندازند. 
قبال  در  کشور  دو  خارجی  سیاست  کامی  نا
داخلی،  سیاست  در  نقص  از  ناشی  یک دیگر 
که  است  داخلی  مدیریت  و  داخلی  انسجام  نبود 
می کنند.  جستجو  بیرون  در  را  آن  تصمیم گیرندگان 
به صورت  داخلی  مدیریت  و  تصمیم گیری  واقع  در 
شخصی، بومی، قومی و محلی عمل می شوند، اما 
سیاست  در  منسجم  ملی  پیامدهای  انتظار  همه 
خارجی دارند. میان عمل داخلی و انتظار خارجی 
به صورت  که  دارد  وجود  عمیق  گسست  یک 
بر  می سازد.  کارآمد  نا را  خارجی  سیاست  مستقیم 
که سیاست  این اساس در جمله پایانی باید بگویم 
خارجی، همان امتداد سیاست داخلی است. نبود 
اقتصادی در محیط  فرهنگی،  انسجام اجتماعی، 
کندگی، ناسازگاری و نامتوازنی  داخلی، موجب پرا
گام  که ما  در سیاست خارجی می گردد. در صورتی 
را از مسایل داخلی فراتر بگذاریم و به رابطه منطقی 
دولت های  سیاست  با  افغانستان  دولت  سیاست 
بین الملل  سیاست  حوزه  وارد  بپردازیم،  دیگر 
کستان  که نمی تواند تعامالت ما را با پا خواهیم شد 

کند. تبیین 

تروریستی  گروه های  تمام  حضور  همانند  داعش  تهدید 
این  برابر  در  حکومت  پاسخ  است.  جدی  افغانستان  در 
در  که  است  توانسته  داعش  است.  بوده  درگیری  عدم  گروه 
مردم  میان  از  خود  برای  هلمند  و  فراه  ننگرهار،  والیت های 
این  کند.  جذب  را  نیروهایی  طالب  جنگجویان  و  محلی 
که  است  شده  جدی  طالبان  گروه  برای  جایی  تا  موضوع 
گروه نامه ای به ابوبکر البغدادی، رهبر داعش، فرستاده  این 
که از حضور در افغانستان دست بکشد.  و از او خواسته اند 
چون، صفوف نیروهای مخالف ایاالت متحده باید زیر اداره 

و بیرق واحد به نبرد خود ادامه بدهند.
در حالی که طالبان و نیروهای وفادار به داعش در والیت های 
افراد  و  فرماندهان  افتاده،  هم دیگر  جان  به  فراه  و  ننگرهار 
افغانستان  حکومت  می برند،  سر  و  می کشند  را  یک دیگر 
نظامی   نبرد  وارد  که  است  گرفته  تصمیم  حاضر  مرحله  در 
با نیروهای داعش نشود. داعش در حال حاضر، به ویژه در 
از  ولسوالی ها  کسازی  پا و  طالبان  با  نبرد  مصروف  ننگرهار، 
حکومت  نه  که  است  واضح  است.  طالب  نیروهای  وجود 
نه  و  است،  طالبان  با  درگیری  مصروف  حاضر  حال  در  که 
و  سازماندهی  درگیر  هنوز  بیشتر  که  داعش  معدود  نیروهای 
انگیزه ای  اند،  طالب  جنگجویان  و  محلی  جوانان  جلب 
کردن جبهه جدید جنگی علیه یک دیگر  برای درگیری و باز 
به  و  نپاییده  تا دیر  این موضوع  که  اما واضح است  ندارند. 
که نفوذ داعش در ولسوالی های دور افتاده ننگرهار و  مجردی 
گردد، آن ها باالی نیروهای افغان حمله خواهند  فراه تقویت 

برد.
سالح پالیسی در برابر داعش

امنیت  مشاور  اتمر،  حنیف  آقای  جمله  از  افغان،  مقامات 
در  داعش  مانند  گروه هایی  به خطر  نسبت  حکومت،  ملی 
وجود  با  که  است  این  جالب  داده اند.  هشدار  افغانستان 
کار جدی علیه  چنین هشدارهایی حکومت افغانستان عمال 
که  است  روشن  طبعا  است.  نکرده  داعش  نفرگیری  و  نفوذ 
حکومت  میان  همکاری ها  سطح  داعش  خطر  روی  کید  تا
این  البته،  تقویت می بخشد.  را  متحده  ایاالت  و  افغانستان 
مغتنم  فرصت  یک  داعش  حضور  که  نیست  آن  معنای  به 
است؛  افغانستان  در  امریکایی  نیروهای  حضور  دوام  برای 
که  اسبقش  سخنگوی  و  کرزی  آقای  سوی  از  که  موضوعی 
در  نگاشت،  الجزیره  سایت  در  ارتباط  این  در  مقاله ای 
که  افکار عامه مطرح می گردد. بلکه در عوض دیده می شود 
از  داعش  برابر  در  که  حالی  در  افغانستان  جدید  حکومت 
کرده ولی در سطح تبلیغات  لحاظ نظامی  بی تفاوتی اختیار 
کید روی  کید دارد. آیا تا به شدت روی اهمیت این خطر تا
خطر داعش از سوی دولت افغانستان بیشتر به هدف جلب 
چنین  احتماال  است؟  افغانستان  برای  امریکا  کمک های 

باشد.
چگونگی  برای  که  است  کرده  اعالم  افغانستان  حکومت 
اما  است.  کرده  تدوین  را  خود  سیاست  داعش  با  برخورد 
علی رغم این جدیت ظاهری، تدوین پالیسی برای مبارزه با 
داعش یک حرف پیش پا افتاده و در بدترین حالت نشان 
گروه هایی مانند داعش  که با  که حکومت نمی داند  می دهد 
از موجودیت داعش  کند. تحلیل حکومت  برخورد  چگونه 
که آقای  روشن نیست و فعال مهم ترین روایت همانی است 
کرزی به خورد افکار عامه می دهد: داعش توطیه امریکایی ها 

است!

مورد  در  نظر  اظهار  آزادی  بیان،  آزادی  گسترش  با 
از  پس  حکومت  سیاست  و  قدرت  چگونگی 
افغانستان  در  غیرمنتظره ای  به صورت  طالبان 
در  بیشتر  که  حوزه هایی  از  یکی  یافت.  افزایش 
سیاست  تحلیل  داشته،  جذابیت  پساطالبان  دوره 
تصویری  به خصوص  رسانه ها،  است.  خارجی 
برنامه های  در  دارند؛  جامعه  در  بیشتری  تاثیر  که 
سیاسی رفتار ها و تفسیر های رایج تعامالت داخلی 
قرار  بررسی  مورد  همه روزه  را  حکومت  خارجی  و 
می دهند. معموال از اقشار مختلف جامعه در این 
تحلیل  که  به گونه ای  کنند،  می  شرکت  برنامه ها 
تخصصی  و  تیوریک  حوزه  از  خارجی  سیاست 
حوزه  به  بین الملل  روابط  و  سیاسی  علوم  رشته 

کم اهمیت تنزیل یافته است.  عمومی و 
این موضوع دالیل مختلفی همچون فرهنگ اولویت 
که  و... دارد  گاه  آ و قلت رجال  بر ضوابط  روابط 
در حوزه بحث این مقاله نیست. بر این اساس در 
مولفه های  مهم ترین  به  نگاشته تالش می کنم،  این 
سیاست خارجی با بررسی موردی سیاست خارجی 

کستان بپردازم.  افغانستان و پا
در  بین الملل  روابط  نظریه های  ناتوانی  پی  در 
رفتار  شوروی،  فروپاشی  تبیین  و  پیش بینی 
سپتامبر؛   11 حادثه  و  کشورها  از  برخی  بین المللی 
گران  که چگونه تحلیل  این پرسش را مطرح می کند 
می توانند  بین المللی  روابط  و  بین المللی  سیاست 
درک درستی از شرایط واقعی جهان امروز به دست 
که دیگر نمی توان به صورت درست در  آورند؟ چرا 
رفتار  بین المللی،  روابط  و  چارچوب های سیاست 
و  تبیین  درک،  را  ملی  فرو  و  فرا  انسانی  گروه های 
در  شاخه  زیر  یک  اساس  این  بر  کرد.  پیش بینی 
رشته روابط بین الملل تحت عنوان تحلیل سیاست 
اوایل دهه 1960  یا سیاست خارجی در  و  خارجی 
بین الملل  روابط  ضعف  نقاط  بتواند  تا  کرد  ظهور 
قرار  پوشش  تحت  بازیگران  رفتار  پیش بینی  در  را 
دهد. از این رشته به عنوان پلی میان علوم سیاسی و 

روابط بین الملل نیز یاد می گردد. 
سیاست  در  شناسانه  هستی  رهیافت  بر اساس 
قابل  در سیاست خارجی  نوع َهست  دو  خارجی، 
مانند،  معنایی  هست های  اول  است.  مشاهده 
ویژگی های  ارزش ها،  ایدیولوژی،  برداشت ها، 
که به مثابه متغیر های مستقل در  شخصیتی و روانی 

تصامیم سیاست گذاران تاثیر می گذارند. 
سیاست  تحلیل  در  معنایی  حوزه  که  است  روشن 
تقریبا  و  سنجش  غیر قابل  سیال،  حوزه  خارجی، 
به  حد  از  بیش  پرداختن  که  است  غیر تخصصی 
آن ها تحلیل سیاست خارجی را تضعیف می سازد. 
دوم َهست های مادی مانند: قدرت ملی، موقعیت 
که اغلب  ژیوپولیتیک، ساختار نظام تصمیم گیری 
دو جانبه  تعامل  یک  در  آن ها  مقایسه  و  سنجش 
رفتار  عقالنی  به صورت  می تواند  چند جانبه  یا  و 
تفکیک  یک  در  نماید.  تبیین  را  بازیگر  یک 
خارجی  سیاست  تحلیل  هست های  دیگر،  ساده 
کسانی که  کرد.  تفکیک  نوع  سه  به  می توان  را 
کید بر رفتار حکومت در سیاست خارجی دارند،  تا
قرار  بررسی  مورد  را  حکومت  رفتار  پیامد  کسانی که 
تاثیر گذار  مولفه های  و  الگوها  کسانی که  و  می دهند 
مورد  را  خارجی  سیاست گذاری  و  تصمیم گیری  در 

بررسی قرار می دهند. 
خارجی  سیاست  تحلیلگران  که  می رسد  به نظر 
رفتار  پیامد  و  رفتار  بررسی  به  بیشتر  افغانستان 
می پردازند  افغانستان  خارجی  سیاست  کنشگران 
کم تر مشاهده می شود  و همواره آن را نقد می کنند. 
تصمیم گیری،  الگوهای  و  ضمنی  دالیل  کسی  که 
به نظر  دهد.  قرار  بررسی  مورد  را  تصمیم گیرندگان 
حکومت  و  دولت  مولفه های  سایه  که  می رسد 
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معرفی پارک ها ومناطق حفاظت شده کشور

می کنیم. هم چنان با ادارات زیربطی که در این زمنیه 
چگونگی  برای  هماهنگی  جلسات  نیز  می کنند  کار 
با  حاضر  حال  در  داریم.  را  اقلیم  تغییر  با  سازگاری 
وزارت زراعت و مالداری و هم چنان ریاست مبارزه 

با حوادث در این زمینه کار می کنیم.«
از  قبل  باید  اقلیم  تغییر  اثرات  برای کاهش  او  به گفته 
بروز  او  بگیرد.  صورت  مطالعه  پروگرام  هر  شروع 
عوامل  از  را  خشک سالی ها  برف کوچ ها،  سیالب ها، 
باید  که  است  معتقد  و  می داند  اقلیم  تغییر  تاثیرات 
عملی  کارهای  راه  واقعاتی،  چنین  از  پیشگیری  برای 
در  نباتی  فرش  ازدیاد  این رو  از  کرد.  پیدا  را  دقیق  و 
است.  راهکارها  همین  از  یکی  آسیب پذیر  ساحات 
هم چنین آموزش کشاورزان در این زمینه یکی دیگر 

از راهکارهایی است که کار بر سر آن جریان دارد.
کشور  در  اقلیم  تغییر  پدیده  می دهد:  ادامه  ملکیار 
با توجه به ارقامی که  یک پدیده نو و تخنیکی است. 
هم چنان  روز  و  شب  دمای  می گردد  جمع آوری 
وجود  با  دارد.  تفاوت  یک دیگر  با  فصل ها  دمای 
تالش  اما  هستند.  همکار  ما  با  مربوطه  اداره های  این، 
را  اقلیم  تغییر  صالحیت  با  اداره  یک  تا  است  این  ما 
جمله  از  افغانستان  که  می دهد  ادامه  او  کنیم.  ایجاد 
کشورهایی است که در ایجاد تغییر اقلیم نقشی ندارد 
اما با وجود این آسیب های زیادی را از تغییرات اقلیمی 
می بیند. به گفته ملکیار تا زمانی که 25 الی 30 درصد 
جذب  مقدار  و  باشیم  داشته  کشور  در  نباتی  فرش 
بیشتری  اکسیژن  بتوانیم  تا  بدهیم  افزایش  را  کاربن 
تا حدودی می توانیم  نماییم،  تولید  توسط درختان  را 

اثرات تغییر اقلیم را کاهش دهیم.
با توجه به بررسی های پژوهشگران و محققان، قاره آسیا 
بیشترین آسیب را از تاثیرات تغییر اقلیمی  می بیند. این 
محققان می گویند: »تاثیرتغییر اقلیم درآسیا به گونه ای 
است که در مناطق جنوب شرقی 20 درصد و جنوب 
منابع  هم چنین  می یابد.  کاهش  کشاورزی  درصد   30
آبی در آسیا کاهش قابل مالحظه ای خواهد داشت و 
در کنا رافزایش جمعیت مشکل بزرگی ایجاد خواهد 

شد.«
در  زمین  گرمایش  روند  می دهد  نشان  پیش بینی ها 

شغال و سیاه گوش حیوانات دیگر این منطقه می باشند. 
به دلیل  و  دارد  موقعیت  چین  مرز  در  جیر«  »واغ  دره 
این  به آن، اطالعات کمی درباره  دشواری دسترسی 
منطقه وجود دارد. مطالعات میدانی در مورد این منطقه 
مردم  داده های  براساس  ولی  است  نگرفته  صورت 
محل ، این دره چراگاه و مکانی برای تجمع قوچ های 
بهار می باشد. در کنار  مارکوپولوی وحشی در فصل 
هم مرز  و  مانسو«  »تغر  نام  به  دیگری  دره  دره،  این 
اسد و سنبله  ماه های  تاجیکستان است که در  و  چین 
محل عبور گوسفند مارکوپولو از تاجیکستان و چین 

می باشد. 
طبیعی  میراث های  رییس حفظ  ناصری،  الدین  جالل 
واخان  که  گذشته  سال  می گوید  محیط زیست  اداره 
تصمیم  گردید،  معرفی  ملی  پارک  دومین  به عنوان 

باال  که  می یابد  افزایش   2100 تا   2050 بین  سال های 
خواهد  همراه  به  را  اقیانوس ها  و  دریاها  آب  آمدن 
داشت، در شرایط خوش بینانه 26 تا 55 سانتی متر و در 
بدترین شرایط 45 تا 82 سانتی متر سطح آب دریاها و 

اقیانوس ها باال خواهد آمد.
برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد گفته است که 
جهان  کشورهای  آسیب پذیرترین  از  یکی  افغانستان 
در مقابل تغییرات اقلیمی است. این در حالی است که 
اثرات آفات طبیعی در کشور زیان بار است و ظرفیت 
معضل  این  به  رسیدگی  در  هم  افغانستان  حکومت 

محدود می باشد.
رفیع قاضی زاده، رییس منابع طبیعی دروزارت زراعت 
و مالداری می گوید: »ما همیشه در تالش این هستیم تا 
ریاست  بیاوریم.  به وجود  اقلیمی سازگاری  تغییرات  با 
و  علفچرها  جنگالت،  بخش  سه  در  طبیعی  منابع 
ساحات حفاظت شده کا ر می کند. در حال حاضر تنها 
3 درصد اراضی کشور را جنگالت تشکیل می دهد. با 
توجه به از بین رفتن جنگالت در گذشته ما توانسته ایم 

تا حدود 2/4 درصد آن را بازسازی نماییم.«
پوشش  تا  است  این  بر  ما  سعی  که  می دهد  ادامه  او 
جنگالت را افزایش دهیم. زمانی که پوشش جنگالت 
تولید  بیشتری  اکسیژن  شک  بدون  کرد  پیدا  افزایش 
باعث  جنگالت  پوشش  دیگر  سوی  از  شد.  خواهد 
خاک  فرسایش  از  سیالب ها  هنگام  تا  می شود 
جلوگیری گردد. اکثر تغییرات اقلیمی  ناشی از استفاده 
ازسوخت های فسیلی است. هم چنان مقدار زیاد کاربن 
توسط  می گردد  تولید  شهرها  در  که  دای اکساید 

درختان جذب و فیلتر می گردد.
زمانی که خاک فرسوده شود، نه تنها محیط را آلوده 
می سازد بلکه کیفیت آن نیز از بین می رود. از این رو 
مردم  توسط  را  سبز  پوشش  تا  است  این  ما  تالش 

افزایش دهیم.
در  مالداری  و  زراعت  وزارت  که  می دهد  ادامه  او 
بخش تحقیق و ترویج برای مردم و کشاورزان فعالیت 
دارد. این وزارت دوره های آموزشی برای کشاورزان 
که  می شود  داده  آموزش  آن ها  به  و  می کند  برگزار 
همان  تا  دارند  به آب کم تری  نیاز  کدام محصوالت 
گردند.  کشت  خشک سالی  زمان  در  محصوالت 
از  داده می شود که چگونه  آنان آموزش  به  هم چنان 

سیستم آبیاری مزارع خویش حفاظت نمایند.

اول  مرحله  در  واخان  ولسوالی  تمام  که  شد  گرفته 
به عنوان پارک ملی نام گذاری شود، هم چنان مطالعات 
جریان یابد تا ساحات دیگر در داخل این پارک به نام 

ساحات حفاظت شده معرفی شوند.
محیط زیست،  اداره  سوی  از  شده  ارایه  آمار  طبق 
مساحت دومین پارک ملی کشور حدود 11 هزارکیلو 
متر مربع می باشد. براساس معیارهای اتحادیه بین المللی 
ساحات حفاظت شده ، نگهداری از ساحات حفاظت 
صورت  مردم  سوی  از  باید  ملی  پارک های  و  شده 
حفاظت  »انجمن  واخان  ولسوالی  در  بنا براین  بگیرد. 
واخان« و مردم محل نقش مهمی را برای حراست و 
نگهداری از این پارک طبیعی مملو از مزایا ی خاص 

طبیعی و تنوع زیستی گوناگون به عهده دارند. 
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این  که  است  افغانستان  در  اقلیم  تغییر  عوامل  و  اقلیم 
امسال  بود.  غنی  گزارش  یک  لحاظ  هر  از  گزارش 
نیز کمیته های ملی که در این بخش کار می کنند، در 
تالشند تا دومین گزارش ملی خود در زمینه تغییر اقلیم 

را تا پایان سال آماده بسازند. 
به گفته ملکیار نکته ای که بسیار مهم است این که کدام 
منابع از تغییرات اقلیم بیشترین آسیب را می بینند. منابع 
آبی یکی از بخش هایی است که بیشترین آسیب را از 
تغییرات اقلیم می بیند. زمانی که منابع آبی متاثر شود، 
نیز متاثر خواهند شد. زیرا در حال حاضر  کشاورزان 
این رو  از  هستند.  زراعت  مشغول  مردم  درصد   85
فقر  باشد  نداشته  وجود  زراعت  برای  آبی  که  زمانی 
به وجود می آید و فقر به دنبال خود نبود امنیت و نبود 
مصونیت غذایی را در پی خواهد داشت. در مجموع با 
بروز چنین پدیده ای ما نباتات وحیوانات بومی  خویش 

را نیز از دست خواهیم داد.
فعال  اعضای  جمله  از  »افغانستان  می گوید:  او 
تغییر  با  رابطه  در  متحد  ملل  کنوانسیون  چهار چوب 
اقلیم است. از این رو ما در جلسات منظم در کشورهای 
مختلف که دو یا سه ماه بعد برگزار می شود شرکت 

مناطق  این  در  غژگاو  و  قهوه ای  خرس  برفی،  پلنگ 
نوع   17 حدود  در  که  می شود  گفته  و  دارند  زیست 

حیوان وحشی دیگر در این مناطق به سر می برند.
پامیرها  ارتفاعات  در  وحش،  حیات  گونه های  این 
حیات  به  توجه  عدم  به دلیل  ولی  می کنند،  زندگی 
انقراض  به دالیل مختلف، خطر  بی رویه  آن ها ، شکار 
برزندگی این گونه های بومی نایاب سایه افکنده و یا 

در حال مهاجرت از زیست بوم اصلی خود هستند.
زیست  برای  محلی  واخان  ارتفاعات  که  همان گونه 
باریک  دره  می رود،  شمار  به  نادر  حیوانات  برخی 
نظر  از  دیگری  مهم  موقعیت  در  نیز  واخان  دهلیز 
واخان ،  دهلیز  بار یک  دره  دارد.  قرار  زیست محیطی 
قرار گرفته  بدخشان  مرتفع شرق والیت  در کوه های 
است. در قرن 19 به عنوان زون شاهی نام گذاری شد 
و در سال 1970 به دلیل بود و باش گوسفند مارکوپولو 
این منطقه به نام پارک ملی انتخاب شد. آهوی رنگ ، 
روباه،  خاکی،  گرگ  قهوه ای،  خرس  برفی،  پلنگ 

تا  است  تالش  در  محیط زیست  ملی  حفاظت  اداره 
دومین گزارش عمومی تغییر اقلیم در  افغانستان را به 
را  اول خود  قبل گزارش  سال  اداره  این  بسپارد.  نشر 

منتشر کرده بود.
ملی  حفاظت  اداره  مسلکی  معین  ملکیار،  غالم محمد 
وضعیت  داشت  نظر  در  »با  می گوید:  محیط زیست 
خشک سالی ها،  اقلیمی،  تغییرات  شاهد  ما  که  کشور 
سال  چهار  بودیم،  بی موقع  باران های  و  برف  بارش 
پیش اولین ریاست تغییر اقلیم در چهارچوب حکومت 
در اداره ملی حفاظت از محیط زیست شکل گرفت. از 
این رو با توجه به بروز چنین مشکالتی، استراتژی تغییر 
اقلیم آماده شد و همکاری را با اداره های ذیربط آغاز 
کردیم. در این قسمت وزارت انرژی و آب، وزارت 
دیگر  و  مالداری  و  زراعت  وزارت  دهات،  انکشاف 
سکتورهایی که در این بخش دخیل هستند با ما همکار 
توانست  افغانستان  گذشته  سال  در  این رو  از  هستند. 
به کنوانسیون چهارچوب  اولین گزارش ملی خود را 

ملل متحد در رابطه با تغییر اقلیم بسپرد.«
 190 حدود  در  که  گزارش  این  می گوید:  یار  ملک 
صفحه می باشد، شامل ارقام تغییر اقلیم و تاثیرات تغییر 

همین سال گذشته، یعنی 1393 بود که یکی دیگر از 
برای  بکر  و  ناب  محیط  داشتن  به دلیل  کشور  مناطق 
از  برخی  برای  محلی  بوم  زیست  و  وحش  حیات 
به عنوان  نایاب در جهان  حیوانات کمیاب و گیاهان 
این  وجود،  این  با  شد.  اعالم  افغانستان  ملی  پارک 
تحت  شاهان،  شکار  برای  محلی  گذشته  در  مناطق 

حفاظت قرار داشتند.
یعنی  کشورما  ناحیه  شرقی ترین  در  ملی ،  پارک  این 
پامیرهای  که  جایی  دارد.  موقعیت  بدخشان  واخان 
آن  در  اسرارآمیزی  به شکل  کوچک  و  بزرگ 
از  کوچک  و  بزرگ  پامیرهای  می کنند.  خود نمایی 
نظر  از  و  مناطق حفاظت شده کشور می باشند.  جمله 
مناطق  این  هستند.  زیادی  تنوع  دارای  زیست محیطی 
به دلیل داشتن اکوسیستم و توپوگرافی خاص یکی از 

مناطق منحصر به فرد در جهان به شمار می روند.
بومی هستند. عالوه  پناهگاه حیوانات کمیاب  پامیرها 
بر آن تعداد زیادی از حیوانات مهاجر نیز در این منطقه 

به زاد و ولد می پردازند.
باختری ، آهوی مشکین،  گوسفند مارکوپولو، آهوی 

شفایی

 )بخش اول( 

مریم حسینی
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آیا پاکستان به بی ثبات ساختن افغانستان 
ادامه خواهد داد؟

 دای چوبانی
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از  بیش  در  است.  ساده  فرد  رییس جمهور  یا خود  دارد 
شبکه  برای  امنی  پناهگاه  پاکستان  گذشته،  دهه  یک 
توانایی  این  پاکستان  است.  بوده  طالبان  گروه  و  حقانی 
را دارد که مانع تالش های صلح گردد. با این همه، غنی 
شاید هنوز در خیال گسترش روابط با پاکستان باشد زیرا، 
پاکستان  از  همواره  کرزی،  حامد  اسبق  رییس جمهور 
از  می کرد.  شکایت  افغانستان  ساختن  بی ثبات  به خاطر 
پیچیده ای  به صورت  طالبان  خشونت های  که  آن جایی 
نشست  یک  در  غنی  رییس جمهور  است،  یافته  ادامه 
گروپ بین المللی قرار دادی، در 21 ماه می، در افغانستان 
بار  اسالم آباد  است که  داده  اطمینان  نواز شریف  گفت؛ 
دیگر، اجازه نخواهد داد از که از خاک پاکستان بر ضد 
رییس جمهور  اخیر  اظهارات  اما  استفاده شود.  افغانستان 
غنی نشان می دهد، که پاکستان آنچه را که نواز شریف 

گفته است عملی نمی کند.
مهم  مالحظه  دو  بر  افغانستان  به  نسبت  پاکستان  پالیسی 
استوار است و ممکن است توسط واشنگتن و کشور های 
به  نسبت  اما، رهبران غربی آنچه  باشد.  ناتو درک شده 
واضح  نظر  باره  این  در  و  محتاط اند  می دانند  پاکستان 
صادقانه  پاکستان  پالیسی  و  تعهد  نخست،  نمی دهند. 
نیست. پاکستان افغانستان را به چشم کشوری می بیند، که 
با هند جدل داشته باشد. زیرا از این ابزرا برای نفوذ در 
جنوب آسیا استفاده می کند. دولتمردان پاکستان، مردم 
ملکی و نظامی های این کشور تالش هرچه بیشتر را انجام 
دهند تا از نفوذ هند باالی کابل جلوگیری کنند. در واقع، 
کشور های  و  امریکا  تالش های  گذشته،  سال های  طی 
ایتالف بوده است که مانع برگشت طالبان برسر قدرت 
شده است نه هند. افزایش خشونت های طالبان گواهی آن 
است که ناتو دست آورد هایش را از دست نداده است. 
نگرفته  قرار  افراط گرایی  و  تروریزم  فشار  زیرا  هم چنان 
طالب  دهشت افگنان  ضد  بر  باید  پاکستان  دوما،  است. 
قرار  امریکا  نفرت  و  خشم  مورد  وگرنه  می کرد  مبارزه 
مشرف،  رییس جمهور  گفته های،  اساس  به  می گرفت. 
تهدید  را  پاکستان  امریکا  رییس جمهور  بوش،  جورج 
کرده بود در صورت همکاری نکردن با این کشور در 
قرن  کشور  به  را  پاکستان  امریکا  تروریزم،  علیه  جنگ 

سنگ تبدیل خواهد کرد.
را  طالبان  تا  گرفت  پیش  در  را  روش  پاکستان  بنا، 
ایاالت  نظامی  از  کمک های  عوض  در  کند.  سرنگون 
به خوبی می داند  واشنگتن  امریکا دریافت کند.  متحده 
ادامه  افراط گرایی و دهشت افگنی  تولید  به  پاکستان  که 
نیز رسیده است  باور  این  به  اما این کشور،  خواهد داد، 
بین خواهد  از  را  به هر طریق ممکن آن ها  پاکستان  که 
نظامی   کمک های  هنوز  پاکستان  اساس،  این  بر  برد. 
امریکا را دریافت می کند، حتا اگر قتل و دهشت افگنی 
واقعا  اگر  استراتژی  این  کند.  پیدا  نیز  افزایش  طالبان 

یک استراتژی نامیده شود، یک سیاست برد- برد است. 
نا امیدانه تمام سربازانش بجز 1000 تن آنان  زیرا، اوباما 
را از افغانستان بیرون کرده است. مهلت کاری اوباما در 
تنها  این  می رسد.  پایان  به  میالدی   2017 سال  جنوری 
که  کند  قانع  را  پاکستانی اش  باداران  و  طالبان  می تواند 
بیش  در ضمن،  دارند.  وقت  جایگاه خود  تقویت  برای 
از یک میلیارد دالر کمک های امریکا برای پاکستان نیز 
داده خواهد شد به این امید که با تروریزم مبارزه خواهد 

کرد.
نقش  در  را  خودش  دهه  یک  از  بیش  برای  اسالم آباد 
متحد امریکا در جنگ علیه تروریزم نشان داده است. از 
سویی هم هند و امریکا را در حاشیه قرار داده است، چه 
چیزی را به دست خواهد آورد. عده ای از صاحب نظران 
امریکایی این عمل را به دوستی ای تشبیه کرده اند که با 
و جود اختالفات عمیق، هنوز روابطش را حفظ می کند. 
نمودن  خارج  جدی  به صورت  واشنگتن  در  عده ای  اما 
باقی  و  هند  کردن  خوشحال  برای  را  پاکستانی  گزینه 
نظر  زیر  دقت  به  افغانستان،  در  امریکا  عساکر  گذاشتن 
کمک های  از  بزرگی  بخش  هنوز  تا  پاکستان  دارند. 
امریکا را دریافت می کند. واشنگتن به این باور است که 
نیرو های نظامی پاکستان طالبان را درهم خواهد کوفت. 
کوتاه این که پاکستان موثریت خود را در آسیای جنوبی 
توسط تربیه تروریستان، به این روش که آن ها را از بین 

خواهد برد حفظ خواهد کرد.
جلب  را  پاکستان  توجه  تا  کرد  تالش  سختی  به  غنی 
کند. از پاکستان ستایش به عمل آورد و تصمیم گرفت 
گروه کوچک از افسران نظامی را برای آموزش و تعلیم 
به پاکستان بفرستد. این عمل انتقادات تند رییس جمهور 
در  را  افغانستان  قبلی  کابینه  وزرای  از  بعضی  و  اسبق 
بدل  در  و  داده شد  زیاد  امتیاز  که  به خاطر  داشت.  قبال 
است.  نکرده  دریافت  افغانستان  هنوز  امتیازی  هیچ گونه 
صلح  پیشنهاد  پاکستان  برای  شد  حاضر  هم چنان  غنی 
پاکستان،  رقیب  با  نظاهمی   معامله  این خود یک  بدهد. 
جنگ  توسط  که  نخواست  پاکستان  از  او  بود.  هند 
حاضر  صلح  گفتگو های  برای  تا  بخواهد  طالبان  از 
به حال در چندین  تا  طالبان  پاکستانی و  مقامات  شوند. 
گفتگو های صلح سهم گرفته اند. این گفتگو ها در بعضی 
از  پاکستان  اما  است.  شده  کمک  امریکا  توسط  موارد 
روشن  کند.  رامتوقف  جنگ  تا  است  نخواسته  طالبان 
است  داده  نشان  رضایت  نه  پاکستان  که  است  است 
از  را تشویق کند که  تا طالبان  را دارد  توانایی آن  نه  و 

راه حل های دیپلوماتیک کار بگیرند.
نتیجه گفتگو اخیر صلح با طالبان وضعیت را بیش از هر 
پیچیده تر  اسالم آباد  و  بین کابل  را  زمان دیگر وضعیت 
کرده است. هنوز هیچ چیز معلوم نیست. طالبان همچنان 
به خواسته شان پا فشاری دارند و خواهان خروج نیروهای 
را  موضوع  این  آن ها  می باشند.  افغانستان  از  بین المللی 
ضمن  در  داشته اند.  بیان  صلح  گفتگو های  شرط  پیش 
این  به شدت جریان دارد. رهبر  نیز  بهاری شان  حمالت 
گروه به گمان اغلب در شمال غربی پاکستان شهر کویته 
پنهان می باشد. کشور چین در زمینه تشویق پاکستان مبنی 
بر این که مانع جنگ گروه طالبان شود نیز بی میلی نشان 
نخواسته  پاکستان  از  هنوز  تا  کشور  این  می دهد.  داده 
است که دست از بی ثباتی و وحشت در افغانستان بردارد. 
پاکستان  نه  و  نه می تواند روی چین  رییس جمهور غنی 
بیاورند. در این  افغانستان صلح  اعتماد کند، تا آن ها در 
درباره  واشنگتن  آینده  پالیسی  است  مهم  آنچه  میان 
حاضر  حال  در  می باشد.  تعین کننده  که  است  افغانستان 

جنگ بر ضد طالبان ادامه پیدا خواهد کرد.

دولت جدید افغانستان بعد از روی کار آمدن در نخستین 
اقدام دست دوستی به سوی پاکستان دراز کرد. اما دیده 
نداده  انجام  خاصی  کار  مورد  در  مقابل  جانب  می شود 
است. تشدید حمالت شورشیان در افغانستان، اخیرا انتقاد 
ها شدید مردم و مقامات امنیتی این کشور را بر انگیخته 
است. پاکستان در مبارزه بر ضد افراط گرایی جدی نبوده 
می گردد.  مشاهده  ضعف  شدت  به  تالش هایش  در  و 
تشویق  بر  مبنی  چین  توسط  که  تالش های  برعالوه، 
نتیجه  نیز  برای گفتگو های صلح حمایت می شد  طالبان 

قابل مالحضه ای در قبال نداشته است.
برای حاضر  طالبان  تشویق  تالش ها، جهت  این   گرچند 
شدن در گفتگو های صلح صورت گرفته است. چین از 
افغانستان است.  بزرگ ترین کشور های سرمایه گذار در 
در گذشته، آرزو هایی وجود داشت مبنی بر این که، چین 
به خاطر امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری اش، پاکستان را 
تشویق خواهد که از تربیه و آموزش هراس افگنان دست 
بردارد، زیرا پاکستان دوست کشور چین است. در ضمن 
چین می توانست از پاکستان بخواهد که هراس افگنان را 
برای نا امن ساختن افغانستان بویژه در امتداد خط مرزی 

دیورند نفرستد. 
کرده  تالش  کار،  به  آغاز  زمانی  از  غنی  رییس جمهور 
است روابطش را با پاکستان بهبود بخشد، به این امید که 
صلح در کشور بیاید. اگر چه رییس جمهور در این باره، 
هند حضور  در  زمانی که  غنی  است.  نداشته  مثبتی  نگاه 
زمینه  در  پاکستان  که  بودیم  امیدوار  ما  گفت،  داشت 
به نظر می رسد که  اما  ما همکاری کند.  با  دهشت افگنی 
آرزوی  این  است.  شده  بدل  نا امیدی  به  امیدواری  این 
ثبات  توسعه،  مسیر  در  را  افغانستان  می توانست  که  بود 
با  همزمان  غنی  رییس جمهور  بدهد.  قرار  پیشرفت  و 
گذشته،  سال  سپتامبر  ماه  در  قدرت،  گرفتن  به دست 
شده  حاضر  صلح  گفتگو های  در  تا  خواست  طالبان  از 
این  در  ظاهرا  گروه  این  اما،  بگیرند.  سهم  دولت  در  و 
مورد چراغ سبزی نشان نداده اند. از سال 2004 میالدی 
تهدید  مورد  را  انتخابات  پروسه  همواره  طرف،  این  به 
قرار داده و آن هایی را که رای داده بودند مورد خشونت 
شده  انجام  باموفقیت  انتخابات  بار  هر  اما،  داده اند.  قرار 
برمبنای  صلح آمیز،  به صورت  است  توانسته  افغانستان  و 
قانونی اساسی قدرت را از یک فرد به فرد دیگری انتقال 
دهد. این بدین معنی است که تالش های طالبان بر ضد 

امریکا و کشور های ناتو ناکام بوده است. 
جامعه جهانی می داند که طالبان توسط پاکستان حمایت 
می شود و کلید صلح در دست پاکستان است. به همین 
صلح  تا  دارد  تالش  غنی  رییس جمهور  که  است  دلیل 
غنی  رییس جمهور  کند.  تامین  پاکستان  طریق  از  را 
سوی  به  او  آوردن  روی  داشت.  نیز  فرعی  انتخاب های 
اطمینان  اسالم آباد  به  او  که  نیست  معنی  بدین  پاکستان 

خاتمی،  محمد  سید  ایران  در 
را  کشور  این  سابق  رییس جمهور 
از  خیلی  در  کردند.  ممنوع التصویر 
اجازه  خود  به  حتی  رسانه ها  موارد، 
نمی دهند که اسمی از خاتمی ببرند. 
ایران  رژیم  است.  واضح  دلیلش 
دارد.  هراس  مرد  این  محبوبیت  از 
ندارد،  خاتمی  محمد  افغانستان 
رییس  لوبیا  دارد.  لوبیا  بجایش 
سال  سال های  از  اما  نبوده؛  جمهور 
ریاست  افغانستان  مردم  معده های  بر 
لوبیا  افزون  روز  محبوبیت  کرده. 
دربرابر دولت وحدت  تهدید جدی 
بر  لوبیا  اگر  می شود.  پنداشته  ملی 
معده مردم افغانستان فشار وارد کند 
انقالب  افغانستان  دولت  دربرابر  که 
با این  کند، بعید می دانم که دولت 
برابر  در  بتواند  خود  »دولتمرد«  همه 

آن تاب بیاورد. 
افغانستان  مردم  میان  درحدی  لوبیا 
از  یکی  وقتی  که  دارد  محبوبیت 
لوبیای  تصویر  افغانستان  خلبان های 
فیسبوک  در  زاویه  سه  از  را  خود 
نشر کرد، تمام مردم افغانستان اشک 
نمکین ریختند و ناله سر دادند. یکی 
در  خریداری  مقامات  بلندترین  از 
وزارت دفاع به رسانه ها گفت: »لوبیا 
و برنج سرباز، ناموس ملت است. هیچ 
کس حق ندارد عکس ناموس ملت 
را در فیسبوک دست به دست کند. 
برای من عکاس و ناشر عکس لوبیا با 
طالب و داعش فرق ندارد. لوبیا برای 
عکاسی.«  برای  نه  است،  خوردن 
دستور  کشور  رییس جمهور  هرچند 
نسبت  و  لوبیا  مساله  که  است  داده 
شود؛  بررسی  ملت  ناموس  با  آن 
دستور  دفاع  وزارت  مقام  این  اما 
کلمات  این  با  را  رییس جمهور 
وحدت  دولت  »اینجا  گفت:  پاسخ 
رییس جمهور،  تنها  است.  ملی 
نظام  این  در  نیست.  رییس جمهور 
کسی  هستیم.  رییس جمهور  همه  ما 
کند.«  بررسی  را  چیزی  نمی تواند 
مسوول اعاشه و اباته در وزارت دفاع 
به وزارت مخابرات دستور داده است 
تا تدابیر الزم برای جلوگیری از نشر 
فیسبوک  در  را  لوبیا  عکس  هرنوع 
بگیرد.  اجتماعی  شبکه های  سایر  و 
اولین خوراک جهان است که  لوبیا 

ممنوع التصویر می شود. 

ممنوع التصویر شدن لوبیا
دای چوپانی

 نویسنده: انیتا اندر سینگ

برگردان: ضیا صادق

منبع: اوراسیا ریوو 
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و  سواد  پايين  سطح  جامعه،  پس ماندگی  من،  پندار  به 
پيش از همه سرشت نظام استبدادی، پاره ی از سنت های 
ايجاد کرده کـه  ناپسند و عادت های مضر را در جامعه 
گروه های وسيعی از مردم به آن باور داشتند و دارند. اين 
باورهای خرافی به مثابه ی نيروی سخت جان، بازدارنده ی 
مدرنيزاسيون و رشـد جامعه هستند. ندای خلق مردم را 
به ترک خرافه پسندی ترغيب کرده است. در ندای خلق 
ننگرهار  سرخرود  در  که  است  چندی  »از  می خوانيم: 
عمارتی به نام موی مبارک ساخته شده است... از نقطه 
به  يا  و  محتاجيم  مکتب  تعمير  به  ما  مدنی  ايجابات  نظر 
مردم.  ساختن  گمراه  برای  جديد  زيارت های  ساختن 

حالت امروزی ما شرم آور است....«1 
دارند.  انتقادی  روح  خلق  ندای  دفتر  به  وارده  نامه های 
رابطه ی  بيانگر  يک سو  از  نشريه  دفتر  به  نامه   فرستادن 
خواننده با روزنامه است و از سوی ديگر از باور و اعتماد 
البالی  از  می گيرد.  سرچشمه  نشريه  به  نسبت  خواننده 
ندای  نامه های رسيده ديده می شود که دست اندرکاران 

خلق، از اهميت نامه های مردم آگاه بودند. 
عليه  اعتراض  برای  شناخته شده  شيوه های  از  يکی 
کاريکاتور،  اجتماعی  نابه سامانی های  و  دشواری ها 
راه اندازی طنز، چاپ  با  ندای خلق  مناظره است.  طنز و 
کاريکاتور و ديالوک از اين شيوه ی اعتراض بهره برده 
بخش  سانسور،  به  اعتراض  به خاطر  خلق  ندای  است. 
پايانی بعضی از مقاله های انتقادی نسبت به دولت را سفيد 
انتقاد تان موجب زندانی  نوشته: »ممکن است  گذاشته و 

شدن نويسنده شود«، که خود پرمفهوم و پرمعنی است.
از البالی صفحه های نشريه ديده می شود که ندای خلق، 
ان  رويدادهای  و  دنبال کرده  دقت  با  را  ايران  تحوالت 
با   ...« از جمله نوشت:  ندای خلق  بازتاب داده است.  را 
که  مصدق  محمد  دوکتور  حکومت  آمدن  روی کار 
و  ناموس  با  فرد  يک  و  قوم  حقيقی  نمايندگان  از  يکی 
برای چندی ديگر  ايران  در  است  اميد  است،  ملت خواه 
ايران  نتواند....  شده  عملی  ]استعماری[  سياست های  اين 
برای  ديگر  عباره  به  يا  و  بوده  ما  ملت دوست وهمسايه 
يک افغان منور ايران به مثابه ی وطن ثانوی عزيز است«2  
آن  خلق  ندای  می گيرد،  تعلق  ايران  بحران  به  آنچه  اما 
را ناشی از ملی شدن صنعت نفت و تحريکات انگليس 
کامياب  بحران  اين  ار  ايران  که  می کند  اميد  و  می داند 

بدر شود.
محمودی  دوکتور  جان  به  1330خ  سرطان  يازدهم  در 
بُرد.  بدر  سالمت  به  جان  محمودی  اما  شد،  سوء قصد 
صديق فرهنگ نوشت: »در سال 1951م ... حسن شرق، 
دوکتور محمودی را که در شورا عليه محمد داود خان 
سخنرانی نموده بود، اختطاف کرده و می خواست از بين 

ببرد، اما موفق نشد و محمودی نجات يافت.«3 
در  را  خلق  حزب  مرام نامه ی  خلق،  ندای   29 شماره ی 
نافرجام  ترور  به  رابطه  در  واکنش ها  با  همراه  ماده،   24
به نظر می رسد که جای  و  نشر کرده  دوکتور محمودی 
است.  نداشته  وجود  مطالب  ساير  ارايه  برای  وقت  و 

شماره ی 29، ندای خلق آخرين شماره ی نشريه است.
در 9 جوزا 1330 خورشيدی، سال سوم شورا افتتاح شد. 
ندای خلق، نکاتی اساسی جريان  جلسه های عمومی شورا 
شده  تقسيم  دسته  سه  به  شورا  عضو   171 کرده.  نشر  را 

بودند: اپوزيسيون دولت، هواداران دولت و بی طرف ها.
دوکتور محمودی در جلسه ی عمومی 2 سرطان 1330خ، 
انتقادی، همه جانبه و مفصل کرد که در  شورا سخنرانی 

 نجــــم کاويانـــی

 قسمت دوم و پايانی

در   ...« گفت:  جمله  از  محمودی  شده.  نشر  خلق  ندای 
مملکت ما کارمندان دولت قطعا به رای عامه و وکالی 
قانونی خلق احترام قايل نبوده.... در 20 سال ]از به قدرت 
و  چراگاه  جنگل،  تربيه  برای  نادرشاه[...  محمد  رسيدن 
زراعت کدام اقدام موثر و مفيدی نشده... با پالن های... 
را  مردم  قلوب  گردانيده،  فقير  و  برهنه  را  خلق  خود 
بيست  در  و  ساخته ايد  جهنم  را  مملکت  و  جريحه دار 
اعتماد و  ملت  از  بازهم  آيا  بوده ايد،  مطلق  ناکام  سال... 
اعتماد خود را  ... شما  برای آزمايش موقع می خواهيد؟ 
نزد ملت باخته ايد... از دست شما کاری ساخته نيست.... 
نمايندگان شما در خارج اشخاص نااهل و نااليق بوده... 
اين  اين همه ثروت و جاه و جالل را بکدام استحقاق و 
چوکی های مورثی را بکدام لياقت گرفته ايد... نمی توانيم 
با وزرای که طرف اعتماد ما و ملت نيستند حرف بزنيم، 
از  بوده...  به شاه عزير خود... وفادار و دوست  اما چون 
به  را  ما  عرايض  که  می کنيم  درخواست  شورا  رييس 
اعلي حضرت همايونی  تا  فرمايند،  تقديم  حضور شاهانه 
امر فرمايند يک کابينه ی مسوول و طرف اعتماد وکال به 

روی کار آيد ...«4 
کاپيسا  وکيل  حضرت  غالم  محمودی،  بيانيه  ختم  با 
گفت: »... اين ها غرض دارند و تبليغاتي که در پارلمان 
می کنند از روی اغراض شخصی است... از منابع خارجی 

ريشه می گيرد....«5
از البالی گزارش های پارلمانی به روشنی ديده می شود 
مسالمت آميز،  قانونی،  مبارزه ی  جانبدار  خلق  ندای  که 
اين که  به رغم  است.  مشروطه  شاهی  نظام  و  پارلمانی 
هفتم  دوره ی  از  پيش  ما  کشور  در  پارلمانی  مبارزه ی 
پارلمانی  فرکسيون  من  گمان  به  ندارد،  پيشنه ی  شورا 
ندای خلق به خوبی از اهميت مبارزه ی پارلمانی به عنوان 
تربيون  از  و  بود  آگاه  سياسی  مبارزه ی  اشکال  از  يکی 
ضد  کارکردهای  و  سياست ها  افشای  برای  پارلمان 
از  آن ها  بسيج  و  مردم  منافع  از  دفاع  حکومت،  مردمی 
نظام شاهی  پياده کردن  و  ترقی خواهانه  و  شعارهای ملی 
مشروطه و کوتاه کردن دست بيکانگان از کشور استفاده 

کردند. 
اما اعمال حکومت در درون شورا و بيرون شورا سياست 
تهديد، ارعاب، اتهام زنی را در برابر فرکسيون و نشريه يی 

ندای خلق پيش گرفتند و از همان حربه ی کهنه ی اتهام 
می گيرد«،  ريشه  خارجی  منابع  »از  شخصی«،  »اغراض 

استفاده کردند. 
که  می شود،  اشکار  شورا  گزارش های  البالی  از 
است.  برجسته  شورا  کار  در  بی نظمی  و  کم  تجربگی 
بخشی  بودند.  بی ارتباط  و  پراکنده  سخنرانی ها  بسياری 
حتا  غيرعملی  شعارگونه،  تند،  زبان  با  سخنرانی ها  از 
سخنرانی  به  کم تر  من  می شدند.  مطرح  تحريک آميز 
بر  خوردم.  بديل  و  سازنده  پيشنهادهای  ارايه  و  تحليلی 
نيامده  به وجود  سياسی  احزاب  برنامه ی  پايه ی  بر  شورا 
داد  را هدر  بود. کشمکش های غيرضروری وکال زمان 

و در بعضی مورد کارها را فلج کرد. 
و  انديشه ی  خط  من،  باور  به  اين که:  فرجام  سخن 
مساله  بود.  اصالح طلبانه  بيشتر  خلق،  ندای  برنامه ی 
سياسی،  نظام  در  تحول  آن،  سياسی  انديشه ی  محوری 
آزاد  انتخابات  برگزاری  دموکراسی،  حکومت  برپايی 
در راستای تاسيس يک پارلمان پاسخگو و آزادی بيان 
بود نه براندازی دولت. انتخابات، پارلمان و روزنامه در 
نفس خود پديده های هستند که از آشنايی با غرب آمده 
است. ندای خلق، اين پديدها را به عنوان ابزار مناسب و 
موثر برای آگاهی بخشيدن مردم از انديشه های نوگرايانه 
و پياده کردن روند عصری سازی به کار بُرده است. اگر 
در دوران اميرامان اهلل انديشه ی نوگرايی و عصری سازی 
بيشتر توسط نخبگان ديوان ساالر از باال پيش کشيده  شد، 
اما در اين برهه بيشتر اين انديشه ها توسط نخبگان جامعه 
جهت  در  اندک  ولو  کوشش های  شد.  مطرح  پايين  از 
نيروهای تحول طلب صورت گرفت. در اين  هم گرايی 
ندای خلق در رويارويی حاکميت خودسر که هر  ميان 
مهره ی آن قانون بود و تابعيت از قانون را بر نمی تايبد، 
را  استبداد  قلب  برای همه مطرح کرد و  را  قانون گرايی 

نشانه رفت.
بازبينی و بررسی انتقادی انديشه ی سياسی که در البالی 
صفحه های ندای خلق مطرح شده، با اتکا به روشی علمی 
امکان می دهد که  امر  اين  ارزش و ضرور.  با  کاريست 
رويکرد جامعه در آن برهه با انديشه ها ی سياسی مطرح، 
چرا  که  پرسش  اين  به  پاسخ  يافتن  در  و  شود  روشن 
نيم بند«،  »آزادی های  نسبی  و  کوتاه  دوره  يک  از  پس 

»فضای نيمه باز« ... در ميهن ما دامن آن پرچيده می شود، 
روزنه های کوچک روشنی بسته می شود؛ بازهم تاريخ 
کمک  می شود...،  تکرار  کميدی(  چه  و  تراژدی  )چه 
رساند. اين امر زمانی ممکن می شود که زبان گفتگو را 

همه پذيرا شوند.
به باور من، يکی از درس های ندای خلق اينست که بافت 
جامعه ی بسته و تک صدای افغانستان، بسيار سخت جان 
است و شتاب زدگی و اراده گرايی شماری از روشنفکران 
آن برهه در آوردن تحول بنيادی را برنتافت، بنا به اجبار 
و  اجتماعی  فکری،  تحول  در  را  تدريج  عنصر  ناچار  و 

فرهنگی جامعه  بايستی پذيرفت. 
پندار من، سايه ای کمی تجربه، فضای استبدادزدگی،  به 
بر شانه های  نهادهای مدنی  نبود فرهنگ دموکراتيک و 
ندای خلق سنگينی می کرد. نوشته های نظری )تيوريک( 
چشم  به  تحليلی  نوشته های  به  نسبت  بيشتر  انتقادی  و 
می خورد. شماری از نوشته ها بيش از يک ستون نيستند. 
نثر نشريه، فارسی متعارف و معياری کابل است. نثر قابل 
فهم و ساده، زمينه ی نفوذ ندای خلق را در ميان گروه های 

با سواد و کم سواد افزايش داد.
دولت وقت افغانستان، فزونی نقش و تاثيرگذاری ندای 
خلق را به حال خود، مضر تلقی کرد و از آشنا شدن مردم 
با انديشه های نوگرايی و آگاه شدن آن ها از وضع کشور 
و تحوالت کشورهای همسايه، به ويژه تحوالت ايران که 
محدود شدن صالحيت های شاه را در پی داشت، نگران 
را  خلق  ندای  انتشار  کـه  گرفت  تصميم  بنابراين،  شد. 

همراه با ساير جرايد غيرحکومتی برای هميشه ببندد.
بر دوکتور محمودی،  در صفحه های ندای خلق، عالوه 
شماری از نويسندگان قلم زدند، از جمله: ميرغالم محمد 
غبار؛ سيد محمد دهقان؛ محمد نعيم شايان؛ محمد ابراهيم 
معمارزاده؛  عطايی؛  ولی احمد  الفت؛  گل پاچا  خليل؛ 
سعدالدين  کوشان؛  غالم حضرت  ژوبل؛  حيدر  محمد 
رحيم  هاشمی؛  احمدشاه  سيد  پيکار؛  حيدرعلی  بهاء؛ 
غفوری؛ ع. نيسان؛ غالم حسن صافی؛ کبيرعرفان؛ حسين 
يوسفزی؛  عبدالحميد  عباسی؛  ابراهيم  محمد  نهضت؛ 
انگار؛  نجيمی؛  مسرور  ميراسمعيل  پنجشيری؛  غالم علی 
عبدالشکور  ربی؛  فضل   مولينا  سرکاتب؛  عبدالکريم 
قمر؛  خانم  نوا؛  نظرمحمد  احمدزی؛  محمد  لعل  الم؛ 
يوسف  محمد  محسنی؛  آصف  محمد  حايل؛  عبدالرب 
آيينه؛ سيداحمد فراق؛ و ديگران. شماری هم به نام های 
مخفف و يا مستعار نوشتند. شماری هم شعر فرستادند و 
نامه. محمد نبی حريف نجيمی مسايل سياسی و اجتماعی 
اين رو  از  است.  داده  بازتاب  کاريکاتورها  ترسيم  در  را 
تالش  ثمره ی  حلق  ندای  کارنامه ی  تحليل،  واپسين  در 

جمعی همه دست اندرکاران نشريه هست.
با  اسناد  خلق،  ندای  شماره ی   29 همين  من،  باور  به 
فرهنگی آن روزگار است.  و  اجتماعی، سياسی  اهميت 
اين مجموعه منبع مهمی است برای کارهای پژوهشی و 
دانشگاهی. از توقيف ندای خلق نزديک به شصت و پنج 
سال می گذرد، اما شگفتا، شماری از انديشه ها، ديدگاه ها 
و مسايلی که در صفحه های ندای خلق طرح شـده بود، 
هنوز مطرح است. اما آنچه به روند تجدد و عصری سازی 
افغانستان برمی گردد، کماکان به عنوان پروژه ی ناتمام پا 
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هواپیما در اندونزیا

داعش برای نخستین بار دو 
زن را سر برید

کشته در نتیجه حaمله داعش باالی رهبران حوثی   28

نخست وزیر یونان در پی رای منفی یونانی ها به شرایط وام دهندگان

کرد وسیه را آغاز  کیلومتری با ر گاز چهار هزار  کار پایپ الین  چین 

مقام های اندونزيايی می گويند سقوط يک فروند هواپيمای 
بر جای  اين کشور حداقل 30 کشته  نظامی  نقل  و  حمل 

گذاشته است.
شمال  در  مسکونی  منطقه  يک  در  نظامی  هواپيمای  اين 

سوماترا سقوط کرده است.
دليل سقوط اين هواپيما هنوز اعالم نشده است.

خدمه  دوازده  حداقل  موتوره  چهار  هرکولس  هواپيمای 
داشت. اين هواپيما به فاصله کوتاهی پس از پرواز از شهر 

مدان، سقوط کرد.
به نقل از بی بی سی، يک سخنگوی نيروی هوايی اندونزيا 
گفته است خلبان اين هواپيما خواهان بازگشت به پايگاه به 

دليل بروز اشکاالت فنی شده بود.
و  هواپيما  اين  سقوط  از  تصاويری  محلی  تلويزيون های 
آسيب های وارده به ساختمان های اطراف محل سقوط را 

پخش کرده اند.
خودرو  يک  و  خانه  دو  به  سقوط  هنگام  هواپيما  اين 

برخورد کرد.
گزارش  ها حاکی از آن است که جمعيت زيادی در محل 
سقوط تجمع کرده و گروه های امدادی در حال کمک به 

زخمی ها هستند.
اين دومين سقوط هواپيما در شهر مدان در ده سال گذشته 

است.
در سپتامبر 2005، يک فروند بويينگ 737 مدت کوتاهی 
پس از پرواز در منطقه مسکونی مدان سقوط کرد که منجر 

به کشته شدن 143 نفر شد.

در  را  زن   2 بار  نخستين  برای  داعش  تروريستی  گروه 
سوريه سر بريد. اين زنان که  از جمله افراد ملکی بودند 
عبدالرحمن  رامی  شدند.  سربريده  گری  جادو  جرم  به 
ناظر حقوق بشر در سوريه گفته است که محل  اين واقعه 
واليت شرقی دير الزور- سهر المداين بوده است. تا کنون 
گروه تروريستی دولت اسالمی مردان، گروه های کمک 
داعش  گذشته  در  است.  سربريده  را  نگاران  خبر  رسان، 
دستگير  خيانت  جرم  به  که  را  اسير  زن  های  گروه  تنها 
بار  نخستين  برای  اين  اما  رساندند.  می  قتل  به  نمودد  می 
است که اين گروه دو زن را سر می برد. برعالوه  گروه 
خوردن  روزه  جرم  به  را  مرد  چندين  داعش  تروريستی 
آويزان  شهر  های  ديوار  و  در  به  سوريه  المداين  شهر  در 
نموده اند. گروه تروريستی داعش به دليل خشونت هايش 
از زمان اعالن خالفت در سوريه و عراق حدود 3000 تن 
از را اعدام کرده است. از اين ميان نزديک به 1800 تن از 
اعدام شوندگان افراد ملکی بوده اند که 74 طفل نيز در ميان 

آنان شامل می باشد.

برخی  بر  بنا  که  بمب گذاری شده  موتر  يک  انفجار  در 
گزارش ها هدف آن رهبران حوثی های يمن بوده اند، 28 
نفر در صنعا کشته  شده اند که هشت نفر از قربانيان، زن 

هستند.
از راديو فردا خبرگزاری فرانسه می گويد گروه  به نقل 
دو  آن  مسووليت حمله ای که هدف  داعش  تروريستی 
گرفته  عهده  بر  را  بوده اند  يمن  حوثی  رهبران  از  برادر 

است.
اين انفجار بنا بر اين گزارش و به نقل از يک مقام امنيتی، 
خانواده  اعضای  از  يکی  مرگ  سوگواری  محل  در 

صورت گرفته است.
سرطان،  هشتم  شب  حوثی،  نيروهای  شاهدان،  گفته  به 
انفجار  از  پس  را  بمب گذاری  محل  اطراف  مناطق 
مسدود کرده و فقط به موترهای امدادی اجازه عبور و 

مرور داده اند.
صورت  به  که  بيانيه ای  در  داعش  تروريستی  گروه 
آن الين منتشر شده گفته اين حمله را به آنچه »النه شيعه« 

آلکسيس سيپراس، نخست وزير يونان از مردم کشورش 
خواسته تا در همه پرسی روز يکشنبه به درخواست های 

وام دهندگان بين المللی اين کشور رای منفی دهند.
عليه  مردم  شفاف  و  قاطع  رای  گفته  سيپراس  آقای 
تا  را می دهد  امکان  اين  يونان  به  رياضتی،  سياست های 
بدهی ها  بحران  برای حل  مذاکرات  در  بهتر  موقعيتی  با 

شرکت کند.
به نقل از بی بی سی، نخست وزير يونان گفته است که 
نمی خواهد نخست وزير باقی بماند و شاهد کاهش بيشتر 
بودجه خدمات عمومی و سياست های شديدتر رياضت 

اقتصادی باشد.
روز سه شنبه مهلت پرداخت يک قسط بدهی های يونان 
به  دالر  ميليارد   1.1 ارزش  به  پول  بين المللی  به صندوق 

پايان رسيد.
درخواست  رد  که  داده اند  هشدار  اروپايی  رهبران 
اعتباردهندگان بين المللی به معنای خروج يونان از حوزه 

يورو است.
نخست وزير اسپانيا هشدار داده است که رای منفی مردم 

چين کار ساخت پايپ الين گاز به طول 3،9٦8 کيلومتر 
آغاز  را  چين  شانگهای  ايالت  و  روسيه  دور  شرق  بين 
مترمکعب  ميليارد   38 است  قرار  الين  پايپ  اين  کرد. 
اين پروژه دقيقا  انتقال دهد. کار  از روسيه  گاز طبيعی را 
اوکراين  بحران  برسر  تنش ها  زمانی صورت می گيرد که 
بين روسيه، امريکا و اروپا باال گرفته است و تحريم هايی 
روسيه  وزير  نخست  است.  نموده  وضع  روسيه  روی  را 
مراسم  در  چينايی اش  همتای  همراه  ميدويدوف  ديمتری 
چين  شمال شرقی  و  بندری  شهر  در  پروژه  اين  افتتاحيه 
بودند. ژانگ گولی نخست وزير چين در  شرکت کرده 
محفل گفت که کار اين پروژه در سال 2018 ميالدی به 
پايان خواهد رسيد. پايپ الين متذکره يکی از بزرگ ترين 
پروژه های انتقال انرژی است و قرار است 38 ميليارد متر 

در صنعا توصيف کرده، انجام داده است.
انفجار  يک  مسووليت  نيز  پيش  روز  چند  گروه  اين 
کشته  به  که  را  کويت  در  شيعيان  مسجد  در  انتحاری 
برعهده  انجاميد،  نفر   227 و زخمی شدن  نفر   2٦ شدن 

گرفته بود. 
امنيتی  مقام های  قول  از  اسوشيتدپرس  خبرگزاری 
انفجار  اين  است  گفته  يمن،  حوثی های  به  نزديک 
بود.  گرفته  هدف  را  حوثی   رهبر  چندين  خانه های 
اعالم  را  مجروحان  و  شدگان  کشته  دقيق  شمار  آن ها 
نکرده اند. در عين حال در اين گزارش وضعيت رهبرانی 
مشخص  نيز  بود  گرفته  قرار  هدف  خانه های شان  که 

نشده است.
شبکه خبری ناظر بر امور امنيتی در جهان، »اس آی تی ای« 
تروريستی  گروه  سوی  از  توييتری  پست  يک  به  نيز 
انفجار  اين  مسووليت  آن  در  که  کرده  اشاره  داعش 
انفجار،  محل  پست  اين  در  است.  شده  گرفته  عهده  بر 

نزديکی يک شفاخانه نظامی عنوان شده است.

يونان به پيشنهادهای وام دهندگان به معنای خروج يونان 
از منطقه يورو خواهد بود.

نخست وزير يونان گفته است که دولت او مايل به خروج 
از منطقه اقتصادی يورو نيست.

در همين حال گزارش شده که تالش ها برای حل بحران 
ارايه  طرفين  سوی  از  پيشنهادهايی  و  دارد  ادامه  فعلی 

شده اند.
اين  به  وام دهندگان  از  يکی  يونان می گويند  رسانه های 
اين  مقام های  و  داده  يونان  به  جديدی  پيشنهاد  کشور 

کشور در حال بررسی آن هستند.

چين  شانگهای  ايالت  به  روسيه  از  را  طبيعی  گاز  مکعب 
انتقال دهد.

به گزارش سايت خبری هندو، نخست وزير چين همچنان 
همکاری های  به  متعهد  روسيه  و  چين  که  داشت  اظهار 
درازمدت در بخش انتقال نفت، گاز طبيعی و توسعه معادن 
می باشند. همچنان نخست وزير روسيه اين پروژه را يکی 
انتقال انرژی در جهان می داند.  از بزرگ ترين پروژه های 
برای  متذکره سمبولی  پروژه  وزير روسيه  نخست  به گفته 
کشور  دو  بين  بلند  سطوح  در  درازمدت  همکاری های 
داشت  اظهار  مدويدوف  آقای  می باشد.  روسيه  و  چين 
که اين پروژه نقش مهمی در توسعه اقتصادی- اجتماعی 
مردمان منطقه خواهد داشت. همچنان آقای مدويدوف از 

عالقه مندی روسيه برای توسعه و روابط با چين خبر داد.

 
 

مکتبی  از  پيش  ماه   14 تقريبا  بوکوحرام  که  دخترانی 
در شهر مسيحی نشين چيبوک در شمال شرقی نيجريه 
ربود مجبور شده اند برای آن ها بجنگند و حتا مسيحيان 

را بکشند.
دختران  اردوگاه  همان  در  زمانی  گفته اند  که  زن  سه 
شبه  گفته اند  بی بی سی  به  بوده اند،  زندانی  ربوده شده 
نظاميان بوکوحرام را ديده اند که دست و پای مسيحيان 
را  آنها  شاهرگ  چاقو  با  دختران  و سپس  می بندند  را 

می زنند.
اين  از  برخی  که  گفته اند  بی بی سی  به  همچنين  آنها 
دختران اسلحه دارند و برخی نيز ديگر زندانيان زن را 

شالق می زنند.
معلم  عنوان  به  را  دختران  اين  اکنون  بوکوحرام  افراد 
برای آموزش ديگر دختران و زنان ربوده شده به کار 

می گيرند.
پذير  امکان  مستقل  منابع  از طرف  اطالعات  اين  تاييد 
بود  کرده  اعالم  پيشتر  هم  بين الملل  عفو  اما  نيست، 
بوکوحرام دختران ديگری را که ربوده، آموزش داده 

و وادار کرده تا برايش بجنگند.
از 270 دختری که در اپريل سال گذشته از مکتب شهر 

چيبوک ربوده شدند، 219 نفر هنوز اسير هستند.
اسارت  ماه  از شش  بعد  که  هفده ساله ای  دختر  ميريام 
از  يکی  با  ازدواج  به  مجبور  کند،  فرار  توانسته 

جنگجويان بوکوحرام شد و اکنون از او حامله است.
به محض ورود به اردوگاه اسيران، به ميريام و دختران 

ديگر گفته  شده آماده ازدواج شوند.
کرده اند.  امتناع  ديگر  نفر  چهار  و  او  می گويد  ميريام 
برگشتند و  با چهار مرد  و  رفتند  وی می افزايد: »آن ها 
برای  ما گفتند  به  بعد  بريدند.  ما  گلوی آنها را جلوی 
اتفاق  ازدواج خودداری کند همين  از  هر دختری که 

خواهد افتاد.«
ميريام به ناچار به ازدواج تن می دهد و بارها به او تجاوز 
می شود. وی گفته است: »خيلی دردناک بود، من فقط 

جسمم آنجا بود و هيچ کاری از دستم بر نمی آمد.«
در  چيبوک  دانش آموز  دختران  می گويد  ميريام 

ساختمانی جداگانه نگهداری می شوند.
به  بوکوحرام  افراد  ساله،  هفده  دختر  اين  روايت  به 
از  بايد  زن ها  »شما  بودند.  گفته  دختران  ديگر  و  او 
شوهرا ن تان ياد بگيريد چون آن ها در راه هدف خون 

می دهند. ما هم بايد برای اهلل بجنگيم.«
در طول  دانش آموز چيبوک  ميريام می گويد دختران 
اکنون  و  شده اند  مغزی«  »شستشوی  اسارت  سال  يک 

خود زندانيان ديگر را تنبيه و مجازات می کنند.

دختران اسیر نیجریه ای برای 
بوکوحرام می جنگند
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