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توزیع بیش از دو هزاره نمره زمین
به آموزگاران غزنی

کابوس خواب روشنایی فرخنده؛ 
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مجلس سنا در اعتراض به ناامنی
یک روز تعطیل شد

واقعیت های پنهان از زبان دو سرباز 
نجات یافته از جنگ جلریز
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شرکت های خارجی
بیش از صدمیلیون دالر را ربوده اند
3

عواید ملی هفت درصد افزایش یافته است

سال  برای  هرات  والیت  در  عواید 
و  میلیارد  دوازده  خورشیدی  جاری 
تا  اما  بود،  افغانی  میلیون  هفت صد 
دهم سرطان امسال، این رقم به شش 
رسیده  افغانی  میلیون   416 و  میلیارد 
این وزارت، عواید  گفته ی  به  است. 
به  گذشته نسبت  ماه  هرات در چند 
گذشته سال 1393،  مدت مشابه در 

22.6 درصد افزایش نشان می دهد.
برای  شده  تعیین  هدف  همچنین 

جمع آوری عواید در والیت فراه برای 
نیم  و  سه  خورشیدی  جاری  سال 
یک  کنون  تا که  بود  افغانی  میلیارد 
افغانی  میلیون  پنج  و  هفتاد  و  میلیارد 
مالیه  وزارت  است.  آمده  بدست 
که این رقم دوچند رقم سال  می افزاید 

گذشته را نشان می دهد.
تعیین  هدف  نیز  نیمروز  والیت  در 
نیم  و  هفت  جاری  سال  برای  شده 
که  بود  شده  تعیین  افغانی  میلیارد 
و  میلیارد  سه  والیت  این  از  تاحال 
هفتاد و هشت میلیون افغانی بدست 
میزان  نظربه  رقم  این  است.  آمده 
گذشته در والیت نیمروز،  عواید سال 
نشان  را  افزایش  افغانی  میلیون   594

می دهد.
کید  تا خود  اعالمیه  در  مالیه  وزارت 
گمرکی در جریان  که میزان عواید  کرده 
هفت  گذشته  سال  نظربه  امسال 

درصد افزایش را نشان می دهد.

اعالم  مالیه  وزارت  کابل:  8صبح، 
سال  جریان  در  ملی  عواید  که  کرده 
جاری خورشیدی در مقایسه با سال 
یافته  افزایش  درصد  هفت   1393

است.
که  می گوید  همچنین  وزارت  این 
به  نسبت  فراه  والیت  گمرکی  عواید 

گذشته دو برابر شده است. سال 
می  افزاید  اعالمیه ای  در  مالیه  وزارت 
جمع آوری  در  شده  تعیین  هدف  که 

کرات هسته ای ایران و غرب: مذا
مشکل تراشی های خامنه ای

روی  ایران  کار  به  محدودیت هایی  چه  که  است  این  دیگر  سوال 
انکشاف سانترفیوژهای پیشرفته طی ده سال اول توافق نامه اعمال 
ج می شوند.  می شود و چه مقدار آن ها در پنج سال آینده، از کشور خار
برابر  بیست  تا  را  اورانیوم  مکررا  ایران   »8-IR« سانترفیوژهای جدید 

سرعت »IR-is« غنی می کنند. 

بیعی و ابراهیم رضایی فکر  علی ر
ی  می کردند که از صحنه درگیر
جان سالم بدر نخواهند برد. 
این دو سرباز پولیس محلی، 
با خانواده خود خدا حافظی 

کرده و به اعضای فامیل خود 
گفته اند که آنان را ببخشند. 

بیعی می گوید: »زمانی که  علی ر
از همه چیز ناامید شدیم با 

برادر خود عارف جان که بیشتر 
در تماس بودم، خدا حافظی 
رگم  کردم و از او که برادر بز

است، بخشش خواستم. گلوی 
برادرم را در تلیفون بغض گرفت 
و خدا حافظی کردیم.« ابراهیم 

رضایی نیز در این باره می گوید:  
«برادرم از ایران زنگ زد و خبر 
نداشت که ما در چه وضعیتی 

هستیم. اما خیلی کوتاه صحبت 
کردیم و به او گفتم که ما رفتیم 

و ما را ببخشید.«
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دشواری های معلوالن 
کمسیون  در  اطفال  حقوقی  حمایت  مسوول  ببرک زی،  نجیب اهلل 
مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید: »در افغانستان نظر به آمار های 
قسمی  اما  دارد،  وجود  معلول  کودک  هزار   800 کنون  ا همین  موجود 
به  مطابق  کودکان  این  حقوق  موارد  از  بسیاری  در  می شود  دیده  که 
با وجودی  او  باور  به  کودکان نقض می شود.«  این  کنوانسیون حقوق 
که نهادهای زیادی در راستای حمایت اطفال معلول فعالیت می کنند، 
گونه اطفال، نواقص زیادی دارد.  اما هنوز هم پروسه رسیدگی به این 
ناچیز  خدمات  کشور،  در  معلول  کودکان  افزایش  و  آمار  به  نظر  چون 

عرضه می گردد.  3
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زنگ اول


رویداد جلریز نیاز به حقیقت یابی دارد. سربازانی که 
از این  رویداد زنده بیرون شده اند، می گویند که واحد 
پولیس نظم عامه که در ساحه مستقر بود، به حمایت 
درخواست های  نیامد.  محلی  پولیس های  پوسته های 
فرستادن  برای  جلریز  محلی  پولیس  سربازان  مکرر 
در  مقامی  هیچ  ماند.  بی جواب  هم  تقویتی  نیروی 
مسلح  قوای  وزارت خانه های  دیگر  و  داخله  وزارت 
این مورد توضیح بدهد که چرا از  حاضر نیست در 
سربازان پولیس محلی در جلریز حمایت نشد. بدتر از 
همه این که شماری تصور می کنند که سربازان پولیس 
محلی در جلریز به دلیل تعلق شان به یک تبار مشخص 

تنها گذاشته شدند. 
هم  اجرایی  رییس  معاون  و  رییس جمهور  معاون 
کردند.  انتقاد  حکومت  از  و  کردند  نشر  اعالمیه هایی 
انتقاد  حکومت  از  بزرگوار  دو  هر  معاونان  وقتی 
این  می آزارد  را  کس  هر  ذهن  که  سوالی  می کنند، 
است که پس حکومت کی است و چه کسی حکومت 
بازمانده  روایت سربازان  باید  داخله  وزارت  می کند. 
از رویداد جلریز را بشنود. به رییس جمهور و رییس 
اجرایی هم الزم است تا روایت این سرباز را بشنوند 
و بعد آن را با روایت فرمانده پولیس نظم عامه که در 
ساحه مستقر است، مقایسه کنند. باید روشن شود که 
چرا در مدت سی ساعت جنگ، کسی به داد سربازان 

پولیس محلی نرسید.
افکار عمومی بداند که حقیقت چیست. سربازان  باید 
کشف  آنان  که  می گویند  جلریز  رویداد  از  بازمانده 
جا های  در  طالب،  ستیزه جویان  که  بودند  کرده 
به  تا  بودند  کرده  درست  تجمع  محالت  مشخص، 
سربازان  کنند.  حمله  محلی  پولیس های  پوسته های 
مقام های  اختیار  در  را  معلومات  این  که  می گویند 
بلندپایه پولیس ملی مستقر در ساحه قرار داده بودند، 
اما هیچ کمکی به آنان نرسید. این موضوع سوال های 
که  بود  وقتی کشف شده  برمی انگیزد.  دیگری  جدی 
تدابیر  حمله  این  دفع  برای  چرا  می کند،  حمله  طالب 
الزم گرفته نشد؟ طالب ناگهانی و بی خبر نیامده بود. 
برای  مسلح  دشمنان  که  داشتند  اطالع  پوسته های 
امور داخله  اما وزارت  کشتن شان آمادگی می گیرند، 
احتمالی  حمله  این  با  مقابله  برای  آمادگی   نوع  هیچ 

نداشت. به این پرسش هم باید پاسخ داده شود. 
نیست.  جنگ  از  بازمانده  سربازان  روایت  تنها  این 
نشست  در  هم  میدان وردک  والیتی  شورای  اعضای 
خبری ای که در واکنش به رویداد جلریز برگزار کردند 
گفتند که مقام های محلی از حمله طالبان به پوسته های 
پولیس محلی آگاهی داشتند. این نمایندگان هم گفتند 
که در جریان سی ساعت جنگ، هیچ مرجعی به فریاد 

سربازان پولیس محلی در جلریز نرسید. 
دیروز اعالم شد که رییس جمهور یک کمیته حقیقت یاب 
کند.  بررسی  را  جلریز  رویداد  تا  کرده  موظف  را 
حقیقت یابی در مورد رویداد جلریز یک نیاز است، اما 
کمیته های حقیقت یاب در گذشته هم تشکیل شده است 
ولی افکار عمومی در مورد نتایج کار این کمیسیون ها 
بی اطالع است. به نظر می رسد که گزارش های تمام این 
کمیته ها بایگانی شده اند و کسی از آن چیزی نمی داند. 
انتظار افکار عمومی از حکومت این است که این بار 
حقیقت یاب  کمیته  که  را  نتایجی  و  کند  عمل  متفاوت 
این  به آن می رسد، رسانه ای سازد. رسانه ای سازی 
دقیقی  داوری  تا  می کند  کمک  را  عمومی  افکار  نتایج 

کند. 
رویدادهایی نظیر رویداد جلریز نوعی بی اعتمادی های 
رسانه ای سازی  می کند.  خلق  هم  قومی  و  سیاسی 
سبب  می رسد  آن  به  حقیقت یاب  کمیته  که  نتایجی 
می شود که این بی اعتمادی ها به حد اقل برسد. شخص 
رییس  و  داخله  وزیر  اجرایی،  رییس  رییس جمهور، 
ارکان حرب اردو باید در مورد رویداد جلریز به مردم 

معلومات دهند.

حقیقت یابی رویداد جلریز
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رییس  اشرف غنی  محمد  کابل:  8صبح، 
دادخواهی  گروه  با  دیدار  در  کشور،  جمهور 
حل عادالنه قضیه قتل فرخنده، گفته است که 

از خشونت علیه مردم باید جلوگیری شود.
ریاست  دفتر  توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
که  گفته  غنی  آقای  شده،  منتشر  جمهوری 
فیصله های  در  نمی تواند  وی  قانون  براساس 
قضیه  که  افزوده  وی  نماید.  مداخله  محاکم 
قتل فرخنده در محکمه استیناف تکمیل نشده 
است و از صد صفحه که نوشتن آن در ارتباط 
این قضیه ضرور است، تاکنون ۷۰ صفحه آن 

نوشته شده است.  
ابعاد  در  که  می گوید  غنی  جمهور  رییس 
مختلف این قضیه نواقص کار سارنوالی مورد 
بررسی قرار می گیرد و او متعهد است که در 

زمینه قتل فرخنده عدالت تامین شود.
رییس  حقوقی  مشاور  محمدی  عبدالعلی  اما 
جمهور گفته که در قضیه قتل فرخنده بعضی 
در  ابتدایی،  محکمه  در  موجود  خالهای 
افزوده  وی  است.  شده  رفع  استیناف  محکمه 
مدافع  وکیل  ابتدایی  محکمه  در  متهمین  که 

نداشتند. 
مشاور حقوقی رییس جمهور می افزاید که در 
تشخیص  اساسی  مشکل  فرخنده  قتل  پرونده 
قانون آخرین  بر اساس  قاتل اصلی است زیرا 
از  را  جانش  فرخنده  آن  اثر  از  که  ضربه 
دست داد، همان شخص قاتل اصلی محسوب 

می گردد.
عبدالعلی محمدی گفته شواهدی که در مورد 
تصاویر  و  ویدیو  تنها  دارند،  وجود  قضیه  این 
می باشند.  دار  کمره  تیلفون های  از  شده  ثبت 
وضعیت  پیچیدگی  محمدی،  آقای  گفته   به 
حقوقی این قضیه کار محاکم را به مشکالت 
مواجه ساخته و این مساله ابهامی را در کیفیت 
محمدی  آقای  است.  آورده  وجود  به  قضیه 
همچنین می گوید که نواقص موجود در قانون 
قتل  قضیه  تا  می کند  ایجاب  افغانستان  جزای 
بررسی  مورد  حنفی  فقه  روشنایی  در  فرخنده 

قرار گیرد. 
عادالنه  حل  دادخواهی  گروه  همین حال،  در 
در  تنها  نه  قتل  این  که  گفته  فرخنده  قضیه 
توجه  جهان  سطح  در  بلکه  افغانستان  داخل 
مردم را به خود جلب کرده است و تالش هایی 
به این قضیه بعد سنتی و  تا  نیز صورت گرفته 

سیاسی داده شود.
این گروه تاکید کرده که قاتل اصلی فرخنده 
حادثه  این  در  کسانی که  و  شود  گرفتار  باید 
دخیل هستند و تا حال دستگیر نشده اند، هر چه 

زودتر گرفتار شوند.
در همین حال، رییس جمهور غنی می گوید که 
بحث اصلی تامین عدالت است و برای تامین 
عدالت به گفتمان سراسری نیاز است. او تاکید 
کرده که مردم افغانستان باید از عدالت محروم 
به قضیه فرخنده بعد  باید  نشوند و از همین رو 

ملی داده شود.
که  کرده  اعالم  غنی  جمهور  رییس  همجنین 
جزای  قانون  در  موجود  خالهای  رفع  برای 
افغانستان و تعدیالت الزم در آن، اقداماتی را 

روی دست خواهد گرفت. 
فعاالن جامعه مدنی خواسته  از  رییس جمهور 
فرخنده  قتل  پرونده  روی  تحقیق  کار  در  تا 
او  گفته  به  این که  تا  باشند  داشته  حوصله 
و  نگردد  تبدیل  صحرایی  محکمه  به  عدالت 
قانون  حکم  و  طالبانی  عدالت  میان  تفکیک 

اساسی بوجود آید.
بیان می شود که چهار  اظهارات در حالی  این 
تن از قاتالن فرخنده که در دادگاه ابتدایی به 
بودند، در دادگاه دوم که  اعدم محکوم شده 
شان  حکم  شد،  برگزار  گذشته  شنبه  سه  روز 
تا بیست سال محکوم  لغو شده و به حبس ده 

شده اند.
نزدیکی  در  نوروز  از  پیش  روز  یک  فرخنده 
زدن  آتش  اتهام  به  شمشیره  دو  شاه  مسجد 
صورت  به  خمگشین  مردان  توسط  قرآنکریم 

وحشیانه ی به قتل رسید. 

غنی در ارتباط به قتل فرخنده:
 از خشونت علیه مردم باید 

جلوگیری شود

توزیع بیش از دو هزاره نمره زمین به آموزگاران غزنی

توظیف هیاتی از سوی رییس جمهور برای بررسی حادثه جلریز

مجلس سنا در اعتراض به ناامنی یک روز تعطیل شد

معارف  وزارت  کابل:  8صبح، 
اعالم کرده که بیش از دو هزار نمره 
غزنی  والیت  آموزگاران  به  زمین 

توزیع شده است.
این وزارت در اعالمیه ای گفته است 
آموزگاران  برای  نمرات  این  که 
ولسوالی  و  غزنی  والیت  مرکز 
در  معلمین  شهرک  در  خواجه عمر 

مرکز شهر غزنی توزیع شده است.
به گفته این وزارت، شهرک معلمین 
جریب  هزار  غزنی  شهر  مرکز  در 

زمین می باشد. 
مراسم  در  غزنی  معارف  رییس 
برای  رهایشی  نمرات  توزیع  آغاز 
وعده  والیت،  این  آموزگاران 
برای  نزدیک  آینده  در  که  داده 
والیت  این  مناطق  سایر  آموزگاران 

نیز نمرات رهایشی توزیع می شود.

رییس  اشرف غنی  کابل:  8صبح، 
منظور  به  را  هیاتی  کشور،  جمهور 
شورشیان  حمله  »همه جانبه«  بررسی 
والیت  جلریز  ولسوالی  به  طالب 

میدان وردک توظیف کرده است.
دفتر ریاست جمهوری در اعالمیه ای 
طی  جمهور  »رییس  است:  گفته 
دولتی  رتبه  بلند  هیات  حکمی یک 
ولسوالی  به  تا  کرده  موظف  را 
سفر  وردک  میدان  والیت  جلریز 

اعتراض  در  سنا  مجلس  نمایندگان   
برای  کشور  در  ناامنی ها  افزایش  به 
تعطیل  را  مجلس  این  روز  یک 

کردند.
فضل هادی مسلمیار، رییس مجلس 
روز  عمومی  نشست  آغاز  در  سنا 
حادثه  مورد  در  مجلس  این  یکشنبه 
والیت  جلریز  ولسوالی  در  اخیر 

میدان وردک صحبت کرد.
او گفت: »جلریز به شهر کابل بسیار 
نزدیک است. درگیری هم دو یا سه 
درگیری  ساعت   ۴۸ نبود.  ساعت 
به  کمکی  هیچ  اما  یافت  دوام 
سربازان نرسید و در نتیجه همه آنها 
کشته شدند. مطمئنا این یک دسیسه 

آموزگاران  غزنی  معارف  رییس   
کرده  توصیف  جامعه  مهم  قشر  را 
در  معارف  وزارت  که  می گوید 
و  مادی  زندگی  بهبود  راستای 
تالشی  هیچ  از  آموزگاران  معنوی 

دریغ نخواهد کرد.
این  که  می  گوید  معارف  وزارت 

حادثه  اصلی  انگیزه  و  عوامل  کرده 
اثر آن  در  را که  ولسوالی  این  اخیر 
محلی  پولیس  منسوبان  از  شماری 
همه  طور  به  شدند،  زخمی  و  شهید 

جانبه مورد بررسی قرار دهد.«
در این حکم به هیات وظیفه سپرده 
والی،  همکاری  با  تا  است  شده 
دینی،  علمای  والیتی،  شورای 
والیت  قومی  متنفذین  و  بزرگان 
امنیتی  وضعیت  وردک،  میدان 

بوده.«
رویداد  این  در  که  می شود  گفته 
محلی  پولیس  پنج  و  سی  دست کم 
آنها  از  شماری  که  شدند  کشته 

گردن زده شده و یا مثله شده اند.
و  شده  واقع  کابل  غرب  در  جلریز 
فاصله  پایتخت  از  کیلومتر   ۶۰ تنها 

دارد.
به نقل از بی بی سی، رییس مجلس 
مقامات  بی توجهی  که  گفت  سنا 
این  در  مختلف  والیات  در  امنیتی 
حاضر  حتا  آنها  و  شده  دیده  اواخر 
در  پاسخگویی  برای  نمی شوند 

مجلس حاضر شوند.
به  اعتراض  در  که  کرد  اعالم  او 

برای آموزگاران  دارد  نظر  اداره در 
رهایشی  نمرات  نیز  والیات  دیگر 

توزیع نماید.
به گفته ی این اداره، وزارت معارف 
توانسته تاکنون بیشتر از هشتاد و سه 
کشور  سراسر  در  زمین  نمره  هزار 

برای آموزگاران توزیع نماید.

ولسوالی جلریز را مورد بررسی قرار 
داده، زیان ها و تلفات ناشی از حمله 
به  آن  اساس  بر  و  تثبیت  را  طالبان 
زودی گزارش خویش را به ریاست 

جمهوری ارایه نماید.
رییس  اشرف غنی  این،  از  پیش 
طالبان  که  بود  گفته  کشور  جمهور 
جنایت  مرتکب  ولسوالی  این  در 
آقای  گفته ی  به  شده اند.  جنگی 
اجساد  به  طالب  شورشیان  غنی، 
و  بی احترامی  پولیس  سربازان 
بی حرمتی کرده اند و این عمل شان 

جنایت جنگی محسوب می شود.
جنگجوی  صدها  گذشته  پنجشنبه 
در  محلی  پولیس  پوسته های  طالب 
حمالت  مورد  را  جلریز  ولسوالی 
آن  نتیجه  در  که  داده  قرار  گسترده 
محلی  مقام های  از  برخی  گفته ی  به 
به  نزدیک  وردک  میدان  والیت 
محلی  پولیس  سربازان  از  تن  چهل 

کشته شدند.

بی تفاوتی  و  ناامنی ها  »افزایش 
برای  سنا  مجلس  امنیتی«،  مقامات 

یک روز تعطیل می شود.
آقای مسلمیار گفت: »اگر حکومت 
در  نکند،  توجهی  ما  اعتراضات  به 
سنا  مجلس  آینده  عمومی  جلسه 
ما هیچ  تصمیم می گیریم که وجود 

فایده ای دارد یا نه؟«
چندین  می گویند  مجلس  اعضای 
برای  را  امنیتی  ارشد  مقام های  بار 
فراخوانده اند  مجلس  به  پاسخگویی 
سوی  از  آنها  تصامیم  و  حرف  اما 

حکومت جدی گرفته نشده است.

ACKU
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شرکت های خارجی دشواری های معلوالن 
بیش از صدمیلیون 

دالر را ربوده اند

کنند.« تمدید 
مرکز  رییس  هالل،  نجم الدین  حال،  همین  در 
کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید:  اورتوپیدی در 
تمام  سرخ  صلیب  بازتوانی  مرکز  در  خدمات  »عرضه 
که شامل زنان، مردان و  معلولین حرکی را احتوا می کند 
کمیته ساالنه پانزده هزار  اطفال شود. خوشبختانه این 
عضو مصنوعی و قالب ها را برای معلولین می سازد. این 
هزار  یک صدوبیست  فعال  تا  فعالیت  شروع  از  کمیته 

کرده است.« معلول را راجستر و تداوی 
کابل،  والیت  جمله  از  والیت  هفت  در  صلیب  کمیته 
کاپیسا، ننگرهار و هلمند برای  بلخ، هرات، بدخشان، 
معلولین فعالیت دارد.  به گفته آقای هالل، هرچند آمار 
دقیق در این راستا وجود ندارد؛ اما سی درصد این ارقام 
کمیته  کنار  که در  کودکان احتوا می کند. او می افزاید  را 
صلیب سرخ، هفده مرکز دیگر نیز در راستای حمایت از 
کمیته صلیب سرخ ضمن دیگر  معلولین فعالیت دارند و 
خدمات در قسمت توزیع مواد خام برای برخی از این 

نهاد ها نیز عرضه خدمات می کند.
با این وجود، زبیر احمد یکی از باشندگان والیت تخار 
پای  ماین  انفجار  حادثه  در  قبل  سال  »سه  می گوید: 
که  ازآن در شفاخانه ای  از دست دادم و بعد  را  راستم 
کردم و برایم پای  در این والیت وجود داشت مراجعه 
ساختگی دادند. چند وقت خوب بودم اما پس از یک 

نصب  آن  در  ساختگی  پای  که  پایم  از  قسمتی  سال 
می شود، زخم شده و خیلی درد می کند و مرا از راه رفتن 

باز مانده است.«
به  دوباره  مشکل  این  حل  به خاطر  او  زبیر،  به گفته 
کتران  دا اما  است؛  کرده  مراجعه  والیت  این  شفاخانه 
که پای ساختگی مشکل ندارد و نیاز به تمدید  گفته اند 
نقض  از  شکایت ها  که  است  حالی  در  این  نیست. 

گرفته است.  کودکان معلول نیز باال  حقوق 
اطفال  حقوقی  حمایت  مسوول  ببرک زی،  نجیب اهلل 
کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید: »در  در 
کنون 800 هزار  افغانستان نظر به آمار های موجود همین ا
که دیده می شود  اما قسمی  دارد،  معلول وجود  کودک 
به  مطابق  کودکان  این  حقوق  موارد  از  بسیاری  در 

کودک نقض می شود.«  کنوانسیون حقوق 
راستای  در  زیادی  نهادهای  که  وجودی  با  او  باور  به 
هم  هنوز  اما  می کنند،  فعالیت  معلول  اطفال  حمایت 
زیادی  نواقص  اطفال،  گونه  این  به  رسیدگی  پروسه 
در  معلول  کودکان  افزایش  و  آمار  به  نظر  چون  دارد. 

کشور، خدمات ناچیز عرضه می گردد. 
کنون در قریه ها و دهات دوردست  او می افزاید: »همین ا
که یا از داشتن  کودکان معلولی وجود دارند  افغانستان 
یا  و  محروم اند  خدمات  دیگر  یا  و  مصنوعی  اعضای 
کهنه خود با مشکالت زیادی  هم با اعضای مصنوعی 
در  دارند  وجود  کودکانی  کنون  ا همین  می برند.  سر  به 
اما  کرده اند  نمود  و  رشد  جسمانی  لحاظ  از  که  حالی 
با همان اعضای چندساله خود به سر می برند و دچار 
زخم های عمیق شده و در ضمن دچار مشکالت دیگر 
که  با بسیار  از جمله لنگیدن، بی موازنه شدن شده اند 
مشقت زندگی می کنند. این موضوع سبب شده است تا 
کشانیده شده و از تمام فعالیت های  اطفال در حاشیه 
تفریح  به  رفتن  مکتب،  به  رفتن  جمله  از  اجتماعی 
اجتماع  در  غیره  و  کودکانه  بازی های  به  پرداختن  و 
کودکان  حقوق  با  تناقض  در  این  که  گردند  محروم 

پنداشته می شود.«
فعالیت  راستا  این  در  که  هم  »نهاد هایی  می گوید:  او 
کودکان معلول  یا در قسمت  کافی نیست و  یا  می کنند 
کمیته صلیب  کرده اند.« اما مسووالن  بی توجهی اختیار 
هیچ  اعضا  تمدید  قسمت  در  آنان  که  می گویند  سرخ 
کودکان  مشکل نداشته و هر معلول چه بزرگ ساالن و چه 
که با اعضای مصنوعی شان دچار  می توانند در صورتی 
کرده و آن را عوض یا  مشکل می باشند، دوباره مراجعه 

کنند. ترمیم 

لوژیستیکی  و  ساختمانی  شرکت های  اتحادیه  
با  ترکی  و  امریکایی  شرکت های  برخی  که  می گویند 
موجود  چالش های  و  افغانستان  شرایط  از  استفاده 
افغان  شرکت های  حقوق  پرداخت  از  کشور،  در 

کرده اند.  کشورهای خود فرار  کرده و به  خودداری 
دولت  پروژه های  عمدتا  که  متضرر  شرکت   پنجاه 
پیش  ترکی  و  امریکایی  شرکتهای  با  قرارداد  در  را 
مشکل  این  برای  راه حل  خواهان  دولت  از  برده اند، 
آن ها  خواست  به  دولت  گر  ا می کنند  کید  تا و  شده 
جواب مثبت ندهد به اعتراض های مدنی خود ادامه 

می دهند.
حبیب الرحمان یکی از اعضای اتحادیه شرکت های 
گفت: »ما از چهار  متضرر با انتقاد از عملکرد سیگار 
گریبان هستیم  سال به این سو با این مشکل دست به 
که برای داد خواهی  و به هر ارگان داخلی یا خارجی 

کرده ایم، پاسخ مثبت دریافت نکرده ایم.« مراجعه 
گفت اداره سیگار در مورد اختالس و  وی هم چنان 
گزارش به نشر می رساند، اما چرا  فساد مقام های افغان 
این اداره در مورد بیش از صد میلیون دالر شرکت های 
که در قرارداد با شرکت های امریکایی و ترکی  افغان 

گزارش به نشر نمی رساند. کرده اند،  ضرر 
شرکت های  اتحادیه  دیگر  عضو  عابدی،  کبر  ا
وسیع  پالیسی  یک  باید  دولت  گفت  افغان  متضرر 
می آورد.  به وجود  ملی  اقتصاد  پرتو  در  سرمایه گذاری 
خارجی  شرکت های  تمام  از  باید  کرد  کید  تا وی 
گرفته می شد، تا مطابق به مقررات و  تضمین بانکی 

قوانین افغانستان اجراات می کردند.
پالیسی  یک  نبود  در  گفت  هم چنین  عابدی  کبر  ا
در  قرارداد ها  کثر  ا قانونی  قیودات  و  سرمایه گذاری 
می گردید  سبب  این  و  می شد  منعقد  کشور  از  خارج 
قراردادها  گفت  بیاید. عابدی  پایین  کار  کیفیت  تا 
شرایط  و  مواد  تمام  و  نبوده  عادالنه  صورت  هیچ  به 
قراردادها به نفع قرارداد کننده بوده است. وی افزود: 
»باید دولت یک سیستم حکمیت حقوقی در هنگام 
تا  می کرد،  ایجاد  خارجی  سرمایه های  شدن  سرازیر 
چنین  اما  می پرداخت،  تجارتی  منازعات  حل  به 
ایجاد  کشور  در  بین المللی  قوانین  براساس  سیستم 
شرکت های  برای  مشکالت  باعث  این  و  نگردیده 

افغان شده است.« 
را  پولی  از  بزرگی  بخش  می کنند  ادعا  شرکت ها  این 
گریخته اند،  و  به جیب زده  که شرکت های خارجی 
ازمردم افغانستان بوده و این شرکت ها در واقع دارایی 
ادعای  براساس  برده اند.  غارت  به  را  مردم  عامه 
شرکت ها  این  دادخواهی  افغان،  متضرر  شرکت های 
سفارت  امریکا ،  سفارت  مربوطه ،  مراجع  دولت ،  به 
و  کورپس  دفتر  کمیته شفافیت ،  دفتر سیگار ،  ترکیه ، 

آیساف به نتیجه نرسیده است.
اتاق  نماینده  فضلی،  جهت اهلل  حال  همین  در 
برای  آنان  که  می گوید  افغانستان  صنایع  و  تجارت 
سهل انگاری  هیچ گاه  خصوصی  بخش  از  حمایت 
که  قراردادهایی  افزود  هم چنان  وی  نکرده اند. 
گرفته براساس مقررات اداره آیسا بوده و تمام  صورت 
معلوم  قراردادکننده  شرکت های  تمویل کننده  منابع 
پول  این  اعاده  قسمت  در  دولت  باید  و  می باشند 

کند. به صورت جدی اقدام 
صدور  با  افغان  متضرر  شرکت های  اتحادیه 
کمیسیون  یک  ایجاد  خواهان  قطع نامه ای 
جهت  تصمیم گیری  برای  متشکل  باصالحیت 
با  حساب  تسویه  و  ترکیه  و  امریکا  سفرای  احضار 

شرکت های افغان شده اند.
و  تحصن  ادامه  بر  هم چنان  قطع نامه  این  در 
اعتراض های مدنی در صورت عدم رسیدگی جدی 

کید شده است. به مشکالت شرکت های متضرر تا

افزایش روزافزون موارد معلولیت  در افغانستان از یکسو و 
عدم رسیدگی به وضعیت آنان از سوی دیگر سبب شده 
گون شوند.  گونا کشور دچار مشکالت  است تا معلوالن 
جنگ، حوادث طبیعی و حادثات روزافزون ترافیکی 

روزانه بر شمار معلولین می افزاید.
کنون هشت صد  ا اجتماعی می گوید  امور  و  کار  وزارت 
می برند.  رنج  معلولیت  از  افغانستان  در  کودک  هزار 
کودکان هم  به گفته سخنگوی این وزارت، معلولیت در 
ناشی از جنگ و ناامنی از قبیل ماین، انفجار، انتحار، 
هم  و  می باشد  ترافیکی  حادثات  طبیعی،  حوادث 

کودکان شده است. معلولیت های طبیعی دامنگیر 
امور  و  کار  وزارت  سخنگوی  افتخاری،  علی 
از  بیش  که  می دهد  نشان  »آمار ها  می گوید:  اجتماعی 
معلولیت  دچار  افغانستان  در  کودک  هشت صدهزار 
ارایه  ضمن  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  و  می باشند 
تعلیم  در قسمت  معلول،  کودکان  برای  دیگر خدمات 
جامعه،  در  آنان  ساختن  مدغم  و  بازتوانی  تربیه،  و 
کار هایی  آنان  کاریابی  و  گون  گونا گیری حرفه های  فرا

انجام داده است.«
اعضای  تمدید  و  توزیع  قسمت  »در  می افزاید:  او 
با  وزارت  این  معلول  کودکان  برای  بدن  مصنوعی 
احمر،  هالل   جمعیت  جمله  از  مختلف  نهاد های 
که  نهاد هایی  دیگر  و  سویدن  کمیته  سرخ،  صلیب 
الزم  هماهنگی  می کنند،  فعالیت  معلول  اطفال  برای 
کودکان رسیدگی صورت  داشته و به طور مشترک به این 

می گیرد.«
او با اشاره به امضای قرارداد دولت افغانستان با یک 
که در راستای ساختن اعضای مصنوعی  شرکت هندی 
بدن فعالیت دارد، می گوید: »این شرکت ضمن آموزش 
دادن حرفه ی اعضاسازی برای افغان ها، به تعداد یک 
هزار اعضای مصنوعی نیز ساخته و آن را به افراد نیازمند 

کرده است. توزیع 
جمعیت  مرستون  رییس  کوشان،  زاهد  حال،  این  با 
قبال  در  احمر  »هالل  می گوید:  افغانی  احمر  هالل 
نظرداشت  در  با  اما  ندارد،  خاص  مسوولیت  معلولین 
خدمت  دارد،  توان  در  که  آنچه  انسانی  کرامت 
استخوان شکن،  معلولین  بخش  سه  در  ما  می کند. 
و  باشد  رفته  بین  از  حجرات  که  وسیع  سوختگی های 
در ضمن بیماری های قلبی از جمله سوراخ قلب برای 

اطفال فعالیت می کنیم.«
کشور آلمان  به گفته او، پروسه تداوی و اعزام بیماران به 

در یک سال در دو مرحله صورت می گیرد. 
کمیته  سخنگوی  سرمست،  زرلشت  دیگر  سوی  از 
»صلیب  می گوید:  افغانستان  سرخ  صلیب  بین المللی 
فعالیت  افغانستان  در  مختلف  بخش های  در  سرخ 
والیت  هفت  در  کابل،  شمول  به  جمله  از  دارد، 
اورتوپیدی  شفاخانه های  و  نمایندگی ها  افغانستان 
جنگ  اثر  از  که  کسانی  تنها  نه  مرکز  این  در  دارد. 
دچار  که  افرادی  تمام  برای  بلکه  دارند،  معلولیت 

معلولیت هستند، خدمات رایگان ارایه می شود.«
توزیع رایگان اعضای مصنوعی بدن، تداوی، بازتوانی 
فعالیت های  جمله  از  اجتماع  در  شدن شان  مدغم  و 
کودکان معلول پنداشته می شود. او  صلیب سرخ در قبال 
کمیته برای معلولین  ضمن اشاره به خدمات دیگر این 
کودکان،  برای  مصنوعی  اعضای  تمدید  به  کودک 
در  کودکان  برای  مصنوعی  اعضای  »تمدید  می گوید: 
جسمی شان  رشد  نظرداشت  در  با  معین  دوره های 
فرسوده  اعضای  با  که  کودکانی  از  و  می گیرد  صورت 
را در یکی  اند می توانند خود  یا سابقه  دچار مشکل  و 
را  اعضای شان  و  رسانده  اورتوپیدی  نمایندگی های  از 

 سهیال وداع خموش

ی، سخنگوی وزارت  علی افتخار
کار و امور اجتماعی می گوید: 
»آمار ها نشان می دهد که 

بیش از هشت صدهزار کودک 
در افغانستان دچار معلولیت 
می باشند و وزارت کار و امور 

اجتماعی ضمن ارایه دیگر 
خدمات برای کودکان معلول، 

بیه،  در قسمت تعلیم و تر
بازتوانی و مدغم ساختن آنان 
ی حرفه های  در جامعه، فراگیر

گوناگون و کاریابی آنان 
کار هایی انجام داده است.«

یم حسینی   مر

ACKU



فرخنده؛ کابوس 
خواب روشنایی

مذکرات هسته ای ایران وغرب:
مشکل تراشی های خامنه ای

دو شنبه 15 سرطان 1394      4سال نهم   شماره مسلسل 2169 

به گونه ای  متاسفانه  اما  ما  جامعه  می آموزاند. 
و  جهل  ممکن  میزان  بیشترین  شاید  که  است 
برای همین  افرادش می آموزاند.  برای  را  خشونت 
که بیشترین میزان جاهل و خشونت گر را در  است 
است  همین  برای  نتیجه  در  داریم.  خود  جامعه 
یک دیگر  بر  را  خشونت  ممکن  حد  آخرین  که 
اعمال می کنیم. بنابراین هرچند باید قانون تطبیق 
اعمال شان  جزای  به  فرخنده  قتل  عامالن  و  شود 
قربانیی  صدها  و  فرخنده  اصلی  قاتل  اما  برسند، 
که هر روز قربانی می شوند، جهل و  نظیر فرخنده 
که به میزان فوق العاده باالیی در  خشونتی است 
بستر اجتماعی- فرهنگی جامعه ما وجود دارد. به 
که ما خشونت را  کار اساسی این است  این ترتیب 

کنیم تا خشونت گر را.  مجازات 
زمانی  هم  را  فرخنده  قاتالن  ما  واقع  در  بنابراین، 
خود  انسانی  مسوولیت  ترتیب  این  به  و  مجازات 
که خشونت را در بستر اجتماعی-  کرده ایم  را ادا 
باشیم.  رسانده  حداقل  به  خود  جامعه  فرهنگی 
قشر  مسوولیت  همه  از  بیش  این  ترتیب،  این  به 
نظام  مسوولیت  نیز  و  ما  جامعه  فرهنگی  و  گاه  آ
به  توجه  با  تا  است  کشور  پرورشی  و  آموزشی 
ریشه و خاستگاه اصلی فجایع هر روز جامعه ما، 
با  و  کرده  تالش  آن  ریشه  و  اساسی  کاهش  برای 
تدریجی  کاهش  دست کم  یا  و  برداشتن  میان  از 
کنند. تا  زمینه های خشونت، مسوولیت شان را ادا 
بتوانیم جامعه عاری از خشونت و  ترتیب  به این 
را برای نسل های  کم تر خشونت زایی  یا دست کم 

بعدی خود نوید بدهیم.

دسترسی  پروتوکل  این  اما  باشد.  هم  مطلوب  آن،  فریب 
آن ها  در  آنچه  به  نسبت  که  صورتی  را  در  نظامی  کز  مرا به 
این  می کند.  ایجاب  باشد  داشته  می گذرد، سوءظن وجود 
کشورها دارد. وقتی  کز نظامی  متعددی در دیگر  مرا آژانس 
کرد، قانونا تطبیق تمام  کشور این پروتوکل را قبول  که یک 
محل  است  ممکن  گرچه  است،  پذیرفته  را  آن  جنبه های 
گذشته  فعالیت های  به  قضیه  که  وقتی  باشد  هم  فریب 
اتومی  ایران برمی گردد )که سازمان انرژی هسته ای( با حسن 
هسته ای  برنامه ای  نظامی  احتمالی  »جنبه های  را  آن  تعبیر 
به دنبال  آن ها  که  می گویند  امریکایی ها  می خواند.«  ایران 
برای  الزم  همکاری  اما  نیستند.  عام  مالی  در  اقرار  یک 
گذشته ایران جهت ساخت  بازرسان باید برای تالش های 
که یک  سالح های اتومی  باشد. بازرسان باید مطمین شوند 
در  اتومی   برنامه  نیت  و  شده   متوقف  فعالیت هایی  چنین 

حال حاضر، صلح آمیز است.
کار ایران  که چه محدودیت هایی به  سوال دیگر این است 
اول  سال  ده  طی  پیشرفته  سانترفیوژهای  انکشاف  روی 
سال  پنج  در  آن ها  مقدار  چه  و  می شود  اعمال  توافق نامه 
-IR« کشور خارج می شوند. سانترفیوژهای جدید آینده، از 
 »IR-is« سرعت  برابر  بیست  تا  را  اورانیوم  مکررا  ایران   »8
که تعداد  غنی می کنند. در زمان 15 سال ایران ممکن است 
گریز«  کاهش »دوره  کافی از این سانترفیوژهای جدید برای 
که برای مواد شکافتی برای بمب نیاز  داشته باشد )زمانی 

است(.
که توافق روی آن ها دشوار باقی مانده مساله  دیگر بخش ها 
دوباره  اعمال  برای  مکانیسم هایی  و  تحریم ها  لغو  سرعت 
ایران  که  که فهمیده شود  یا تمامی  آن ها در صورتی  برخی 
دوباره در حال فریب دادن است، می باشد. امریکا، فرانسه 
در  امنیت  شورای  تحریم های  بازگشت  خواهان  بریتانیا  و 
که دیگر اعضای شورا  صورت نقض عمده هستند در حالی 

یعنی روسیه یا چین خواهان آن نیستند.
بنابراین چه  قرمز خامنه ای اند.  از خطوط  فراتر  این ها همه 
که وی  در حال واقع شدن است؟ یک احتمال آن است 
کجا برای دستیابی  که بارک اوباما آماده است تا  درباره این 
به یک معامله پیش برود، دچار داوری غلط شده است؛ 
که اوباما در صورت هر نوع عدول  نیازی نیست به مخالفتی 

کرد. با آن مواجه شود، اشاره 
بیشتر ایرانیان عادی بی صبرانه منتظر فرصت های اقتصادی 
که با این قرارداد خواهد آمد، اما ایدیولوژی و رفقای  هستند 
رژیم، امور را به همین شکل می خواهند و از تغییر می ترسند. 
چه یک معامله اتومی  به دست آید و چه نیاید بستگی زیاد 
که در وین بحث می شود  به جزییات تکنیکی پنهانی دارد 
و  ساله   75 آیت اهلل  که  دارد  این  به  بستگی  آن  از  بیش  و 
مبتال به سرطان پروستات ایران، چگونه این مشکل را حل 

می کند.

آخرین  نشان دهنده  فرخنده  ک  وحشتنا ماجرای 
جامعه  این  افراد  خشونت  و  جهالت  ممکن  حد 
و نیز نشان دهنده آخرین حد ممکن بی مسوولیتی 
جامعه شناختی  نگاه  از  بود.  ما  دولت  پولیس 
خشونت،  )جهالت،  عوامل  این  همه ی 
جامعه  فرهنگ  و  جامعه  در  ریشه  بی مسوولیتی( 
است  فرهنگی  اجتماعی-  بستر  این  یعنی  دارد؛ 
بی مسوولیت  بار  و  خشونت گر  جاهل،  را  افراد  که 
رفتار  عبارتی  به  و  کنش ها  چگونگی  می آورد. 
شکل  آن ها  شدن  اجتماعی  فرایند  در  آدم ها 
جامعه پذیری  جریان  در  افراد  یعنی  می گیرد. 

کنند.  که چگونه رفتار  می آموزند 
اما به دلیل عقب ماندگی مفرط آن،  افغانستان  در 
که  کم بوده و است  سنت های ناپسندی بر آن حا
این دو مساله )عقب ماندگی، سنت های ناپسند( 
تقویت  را  هم دیگر  همواره  متقابل  رابطه  یک  در 
دام  در  همیشه  ما  جامعه  بنابراین  است.  کرده 
کم،  حا مقتدر ترین  به عنوان  جهل  و  بوده  جهل 
سالیان متمادی بر سرنوشت جامعه ما مسلط بوده 
در  ما چه  معاصر  تاریخ  که  بنابراین است  است. 
که آنهم متاثر  بعد اجتماعی و چه در بعد سیاسی 
تاریخ  سراسر  است،  جامعه  افراد  جمعی  خرد  از 
کم تر صفحه ای را می توان  جهل است و نادانی. 
ماجرای  که  یافت  افغانستان  معاصر  تاریخ  در 
آن  به  بتوان  و  باشد  نداشته  وجود  آن  در  جهل 

کرد.  افتخار 
هنوز  است،  دانایی  انقالب  عصر  که  هم  کنون  ا
می توانیم  کم تر  جهالت،  میراث  به عنوان  ما  هم 
کنیم.  سازگار  زمانه  اقتضاآت  با  را  ما  کنش های 
محصول  به عنوان  ما  کنش های  این که  برای 
گرفته و  تعامالت اجتماعی در بستر جامعه شکل 
انتحار به عنوان سخت ترین خشونت  که  می گیرد 
کنش های معمول  ممکن برای خود و دیگران، از 

ما به حساب می آید. 
که هر روز  ماجرای فرخنده و ده ها ماجرای دیگر 
کابوس  تعبیری  به  می شود،  تکرار  ما  زندگی  در 
عصر  در  که  خوابی  است.  روشنایی  خواب 
و  علم  آفتاب  عمودی  تابش  و  دانایی  انقالب 
گاهی ما را در خود فرو برده است. بنابراین است  آ
ما  زندگی  و  است  کابوس  ما  روز  هر  ماجرای  که 
هم  حاال  ک.  وحشتنا کابوس های  همین  تکرار 
کنیم، در واقع جاهلی  گر قاتالن فرخنده را اعدام  ا
را اعدام  یا بی مسوولیتی  و  را  یا خشونت گری  و  را 
بی مسوولیتی  و  خشونت  جهل،  اما  کرده ایم؛ 
به عنوان خاستگاه اصلی فجایع روزمره ما، با قوت 
وجود  جامعه  فرهنگی  اجتماعی-  بستر  در  تمام 
فاجعه  نظیر  فجایعی  دارد  امکان  آن  هر  و  دارد 
اعدام  با  دیگر  عبارت  به  بیافریند.  را  فرخنده 
جاهلی جهل و با اعدام خشونت گری خشونت از 

بین نمی رود. 
که فاجعه  در حالی که این جهل و خشونت است 
روزگار  کت  و فال نکبت  اصلی  عامل  و  می آفریند 
بسته  خشونت  و  جهل  میزان  است.  ما  کنون  ا
یعنی  است؛  جامعه  یک  فرهنگ  و  جامعه  به 
جامعه  یک  فرهنگی  اجتماعی-  زمینه های  این 
که میزانی از جهل و خشونت را در افرادش  است 

برای  تغییر ناپذیر  ضرب االجل  که  نبود  قرار  هرگز  جون   30
و  جهانی  قدرت  شش  بین  جامع  توافق  یک  به  دستیابی 
کشور  این  هسته ای  برنامه ای  ساختن  محدود  برای  ایران 
که این قسمت نهایی، همیشه  باشد. دیپلومات ها می دانند 
هم  مساله  این  و  است؛  کره ای  مذا هر  قسمت  سخت ترین 
که یک  اثبات شد. احتمال می رود ولی قطعی هم نیست 
تا تاریخ 7 جوالی یعنی تاریخ ضرب االجل  توافق در وین 
کنگره  شوند،  طوالنی تر  گفتگوها  گر  ا آید.  به دست  جدید 
ک امریکا 60 روز را به عوض 30 روز به دلیل تفریحات  شکا
این  کرد.  خواهد  اعطا  توافق  این  مرور  برای  گست  ا ماه 

مساله به منتقدان فرصت بیشتری خواهد داد.
حل  بعدتر  ولی  آورد  به وجود  را  مشکلی  کنگره  گر  ا اما 
مانع  یک  خامنه ای  علی  آیت اهلل  ایران  رهبر  ولی  می شود، 
کرات در مرحله  که مذا فوری تر است. در ماه جون در حالی 
تعیین  سرخ  خط  هفت  خامنه ای  آقای  داشتند،  قرار  آخر 

کرد. که ایران هرگز از این خط ها عبور نخواهد  گفت  کرد و 
از  تمام تحریم های امریکایی ها و ملل متحد باید فورا بعد 
هسته ای  برنامه های  بر  فشار  شوند.  برداشته  توافق  امضای 
بازرسان  که  کرد  اعالم  قبول است. وی  قابل  غیر  نیز  ایران 
بودن  صلح آمیز  توانست  اتومی  نخواهند  بین المللی  آژانس 
کرد  کید  تا وی  کنند.  بررسی  را  ایران  هسته ای  برنامه های 
کز نظامی  و هم چنان بازپرسی از دانشمندان هسته ای  که مرا
کرات اند. پارلمان ایران  کال خارج از محدوده این مذا ایران 
را  نظامی   کز  مرا از  بازپرسی  که  کرد  تصویب  را  قانونی  هم 

ممنوع می کرد.
چنین  یک  خامنه ای  آقای  که  نیست  بار  اولین  این 
رد  هم  و  وی  اظهارات  زمان  هم  اما  است.  کرده  اظهاراتی 
آشکار چوکات توافقات به دست آمده در لوزان در سه ماه 
که با هدف تخریب توافق نهایی باشد.  قبل، به نظر می رسد 
کرد و  کری، وزیر امور خارجه امریکا این مساله را رد  جان 
که چرا آقای خامنه ای  کرد  از توضیح این مساله خودداری 
کره کنندگان ایرانی  که توسط مذا با تحقیر سیاسی معامله ای 
می آورد.  میان  به  سخن  سرخ  خطوط  از  آمده،  به دست 
تیم  رییس  و  ایران  خارجه  امور  وزیر  ظریف،  محمد جواد 
کشورش رفت تا با  کره کننده اتومی  به تاریخ 28 جون به  مذا
کرات نظارت می کند و مستقیما به  که بر مذا شورای ویژه ای 
کند. دو روز بعد ساعت ها  گزارش می دهد مشوره  رهبر ایران 
که  حالی  در  برگشت  وین  به  وی  »ضرب االجل«  از  قبل 

که »معامله نهایی« هنوز امکان پذیر است. کید می کرد  تا
که نباید هیچ تغییری  امریکایی ها و اروپایی ها اصرار دارند 
بازرسی  نظر  از  باشد.  داشته  وجود  لوزان  »پارامترهای«  در 
کشور  پروتوکل الحاقی سازمان انرژی اتومی  که در بین 126 
قابل پذیرش است، معیاری ایمنی شده است. این پروتوکل 
الحاقی نه تنها در هر جا و هر زمانی، رژیم بازرسی را ایجاب 
که در مورد ایران نیز ممکن است با توجه به سابقه  می کند 

 غالم حیدر رهیاب

کونومیست  منبع: ا
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واقعیت های پنهان
 از زبان دو سرباز نجات یافته
 از جنگ جلریز

با وجودی که تعدادی از پوسته های امنیتی به دست طالبان سقوط 
کرده بود و مهمات علی ربیعی و ابراهیم رضایی نیز روبه اتمام 

بود، اما این دو سرباز پولیس محلی مواضع خود را ترک نکرده و 
توصیه های »محمد سیاه« فرمانده خود را نیز تا آخرین لحظه مدنظر 

داشته اند. محمد سیاه مسوولیت فرماندهی سه پوسته امنیتی 
پولیس محلی را به عهده داشت و او روز پنج شنبه در نتیجه 

حمالت سنگین طالبان به این پوسته ها، با برادرش به قتل رسید.

که به پوسته پولیس نظم عامه رسیدیم، خسته، گرسنه، 
داشتیم.  داکتر  به  نیاز  و  بودیم  دیده  شوک  و  تشنه 
گفتیم که برای ما نان و آب بدهید، اما قوماندان پوسته 
گفت که برای شان دستور داده نشده تا برای تان نان و 

آب بدهیم.«
سمت  به  سنگر  از  زمانی که  می افزایند  هم چنین  آنان 
پوسته پولیس نظم عامه در حرکت بوده، مورد توهین 
علی  گرفته اند.  قرار  نیز  پوسته  این  ماموران  تحقیر  و 
ربیعی می گوید که پولیس های نظم عامه آنان را مورد 
خانه های  در  که  می گفتند  و  می دادند  قرار  تمسخر 
خود گرسنه مانده  اند و برای ده هزار افغانی جان خود 

را به خطر می اندازند.
آنان  که  می افزایند  رضایی  ابراهیم  و  ربیعی  علی 
برابر  در  توانستند  جمعه  شب  دوازده  ساعت  تا 
آنان  به گفته  که  طالب  جنگجوی  هزار و پنج  صد 
اما  مقاومت کنند.  بودند،  به سالح های سنگین  مجهز 
هر  می رسد،  آخر  به  سرباز  دو  این  مهمات  زمانی که 
تنها یک  هر کدام شان  تا  می گیرند  تصمیم  دوی شان 
مرمی برای کشتن خود به جا بگذارند. این دو سرباز 
اما  »تا زمانی که مهمات داشتیم، جنگیدیم  می گویند: 
وقتی که مهمات ما روبه اتمام گذاشت تصمیم گرفتیم 
خود  برای  تا  بگذاریم  مرمی  یک  یک  حداقل  که 
این  به  نیفتیم.  آنان  تا زنده در چنگ  و  استفاده کنیم 
ابراهیم  هم چنین  بودیم.«  شده  مهمات  محتاج  اندازه 
آخرین  تا  که  شد  این  ما  »تصمیم  می گوید:  رضایی 
از  تا  می کنیم  فرار  نشد  اگر  و  می کنیم  جنگ  نفس 
پشت به ما ضربه کنند تا کشته شویم و زنده به دست 

دشمن نیفتیم.«
از  که  می کردند  فکر  رضایی  ابراهیم  و  ربیعی  علی 
دو  این  برد.  نخواهند  بدر  سالم  جان  درگیری  صحنه 
سرباز پولیس محلی، با خانواده خود خدا حافظی کرده 
ببخشند.  فامیل خود گفته اند که آنان را  به اعضای  و 
ناامید  چیز  همه  از  »زمانی که  می گوید:  ربیعی  علی 
تماس  در  بیشتر  که  جان  عارف  خود  برادر  با  شدیم 
بزرگم  برادر  که  او  از  و  کردم  خدا حافظی  بودم، 
تلیفون  در  را  برادرم  گلوی  خواستم.  بخشش  است، 
رضایی  ابراهیم  کردیم.«  خدا حافظی  و  گرفت  بغض 
نیز در این باره می گوید:  «برادرم از ایران زنگ زد و 
خیلی  اما  هستیم.  در چه وضعیتی  ما  که  نداشت  خبر 
کوتاه صحبت کردیم و به او گفتم که ما رفتیم و ما 

را ببخشید.«
تفنگهاییکهعلیهبرادرشلیکنمیکنند

ابراهیم  و  ربیعی  علی  آن  در  پوسته هایی که  کنار  در 
وجود  نیز  دیگر  پوسته  چند  بوده اند،  مستقر  رضایی 
پوسته های  در  که  می گویند  ابراهیم  و  علی  داشت. 
نزدیک شان سربازانی از باشندگان محل مستقر بودند. 
چند  باالی  طالبان  حمالت  زمانی که  آنان،  به گفته 
شدت  بودند  مستقر  ما  سربازان  آن  در  که  پوسته  ای 
درخواست  دیگر  پوسته  سربازان  از  آنان  می گیرد، 
این  به  پاسخ  در  سربازان  این  اما  می کنند  کمک 
طالبان  علیه  ما  »تفنگ های  می گویند:  درخواست ها 

شلیک نمی کنند چون آنان برادران ما هستند.«
این دو سرباز پولیس محلی حمله بر پوسته های امنیتی 
در ولسوالی جلریز را سازماندهی شده توصیف کرده  
می گویند که پیش از آغاز حمالت، از سوی طالبان به 
بود.  توزیع شده  مهمات  و  نیز سالح  باشندگان محل 
به گفته  آنان، سربازان پولیس محلی از خانه های مردم 

نیز مورد هدف قرار می گرفتند. علی ربیعی می گوید: 
شلیک  خانه ها  از  بیشتر  می شد،  حمله  که  »وقتی 

می شد.«
بمانیدیابمیرید

والیت  پولیس  فرمانده  رضایی  ابراهیم  و  ربیعی  علی 
میدان وردک را مورد انتقاد شدید قرار داده می گویند 
او  اما  کرده اند،  کمک  درخواست  وی  از  بارها  که 
است.  نکرده  درخواست ها  این  به  توجهی  هیچ گونه 
علی ربیعی می افزاید زمانی که او و ابراهیم رضایی از 
مقام های مسوول در والیت میدان وردک برای ارسال 
نیروی کمکی و سالح به محل درگیری ناامید شدند، 
صدای   کابل،  در  برادرش  طریق  از  تا  کردند  تالش 

خود را به گوش مقام های ارشد دولتی برسانند. 
بودند  شدید  درگیری  حال  در  که  ربیعی گفت  علی 
که یکی از مقام های مسوول محلی از طریق تلیفون با 
آنان در تماس می شود و برای شان می گوید: »حاال ما 
کاری نمی توانیم و اگر می توانید جان خود را بکشید و 
اگر نمی توانید بمیرید. به جای این که ما را تشویق کند 
و کمی روحیه بدهد و بگوید که چند لحظه بعد نیروی 
کمکی یا سالح و مهمات می رسد، ما را می گفت که 
اگر نمی توانید خود را بکشید، بمیرید.« علی ربیعی نام 
در  که  می گوید  کرده  فراموش  را  مسوول  مقام  این 
و  تفنگ  ماشه  به  دست  یک  با  شدید  درگیری  حال 

دست دیگر در گوشی تلیفون بود. 
ماه  سه  به  نزدیک  که  رضایی  ابراهیم  و  ربیعی  علی 
قبل به جمع پولیس محلی پیوسته تاکنون یک افغانی 
از  زمانی که  آنان می  گویند  نکرده اند.  دریافت  معاش 
نظم  پولیس  پوسته  به  و  یافته  نجات  درگیری  صحنه 
عامه رسیده اند، با فرمانده پولیس والیت میدان وردک 
پولیس  فرمانده  آنان،  به گفته   شده اند.  تماس  در 
تحویل  را  خود  سالح  که  است  گفته   میدان وردک 
بدهند و هیچ گونه معاشی هم برای شان داده نمی شود. 

دستبهدامانخواهرزاده
به محمد سیاه که مسوولیت  قوماندان محمد، مشهور 
ولسوالی  در  را  محلی  پولیس  پوسته  سه  فرماندهی 
از  پس  داشت،  عهده  به  میدان وردک  والیت  جلریز 
به اعزام  ناامید شدن از توجه مقام های مسوول محلی 
محل  به  مهمات  و  سالح  ارسال  و  کمکی  نیروی 
کابل  در  خواهرزاده اش  حیدری  عارف  با  درگیری، 

در تماس می شود.
وی  از  سیاه  محمد  که  می گوید  حیدری  عارف 
برایش کمک کند.  توان دارد،  تا هرچه در  خواست 
عارف حیدری کاری از دستش ساخته نبود، اما تالش 
جمله  از  دولتی  ارشد  مقام های  از  برخی  با  تا  کرد 
معاونین دوم رییس جمهور و رییس اجرایی در تماس 
شود و آنان را از وضعیت سربازانی  که در میان خون 
و آتش در مواضع شان در ولسوالی جلریز گیر مانده 
با  که  می گوید  حیدری  عارف  سازد.  آگاه  بودند، 
نیز در تماس شده و  مقام های وزارت دفاع  از  برخی 
این مقام ها وعده دادند که به زودی نیروی کمکی و 
مهمات به محل درگیری فرستاده می شود؛ چیزی که 

به گفته  او، پس از ساعت ها انتظار صورت نگرفت.
موقعیت  کابل  کیلومتری  پنجاه  در  جلریز  ولسوالی 
کرده  اعالم  میدان وردک  محلی  مقام های  دارد. 
بودند که نیروهای پولیس از این ولسوالی عقب نشینی 
تاکتیکی کرده بودند. عقب نشینی ای که منجر به کشته 

شدن نزدیک به سی و پنج سرباز پولیس محلی شد.
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نباشد.  حالل  ما  برای  مادر  شیر  کنیم،  ترک  را  خود 
در این لحظه رفیقم )ابراهیم رضایی( اشک ریخت و 
ما هم امید خود را از دست ندادیم. اما زمانی که برادر 
قوماندان محمد هم شهید شد و برادران هر دو معاونش 

هم شهید شدند، رفقیم روحیه خود را از دست داد.«
علی ربیعی می افزاید که روز پنج شنبه گذشته نزدیک 
پوسته های  باالی  طالبان  از  تن  هزاروپنج صد  به 
در  و  کردند  جلریز حمله  ولسوالی  در  محلی  پولیس 
پولیس  سربازان  از  تن  در حدود سی وپنج  حمله  این 
محلی به قتل رسیدند. او می  گوید که تلفات سربازان 
رفت  باال  مهمات  و  نبود سالح  به دلیل  محلی  پولیس 
توجهی  هیچ  رابطه  این  در  نیز  مسوول  مقام های  و 
طالبان  از حمله  پولیس محلی که  این سرباز  نکردند. 
باالی پوسته های امنیتی در ولسوالی جلریز جان سالم 
با حمالت سنگین  برده، می افزاید زمانی که آنان  بدر 
طالبان مواجه شدند، بارها با مقام های مسوول والیت 
یک  هیچ  اما  شدند،  تماس  در  کابل  و  میدان وردک 
اعزام  جهت  درخواست های شان  به  مقام ها  این  از 
نیروی کمکی و ارسال سالح و مهمات توجه نکردند. 
زنگ  مسوول  مقام های  به  ما  که  »وقتی  می گوید:  او 
از  ما  نمی داد.  جواب  را  ما  گوشی  کسی  می زدیم، 
دولت هیچ تقاضایی نداشتیم، نه تانک روان می کرد و 
نه طیاره، تنها برای ما مهمات می آورد. برای ما مهمات 
هم  دیگر  شبانه روز  ده  می داد که  دستور  و  می رساند 
را  پوسته  داشتیم  نفس  تا  هم  ما  نگهدارید،  را  پوسته 
محافظت می کردیم. وقتی مهمات نرسید تمام پوسته ها 

سقوط کردند.«
علی ربیعی به نقل از سردار، یکی از مسووالن پولیس 
پوسته ها  که  می گوید  جلریز،  ولسوالی  در  محلی 
فروخته شده بود و کسانی که در مواضع خود بودند، 
محل را ترک می کردند یا نه، اختیار به دست خودشان 

بود. 
شلغمکیلویبیستافغانیوپولیسمحلی

2افغانی
علی ربیعی و ابراهیم رضایی که به تنهایی نزدیک به 
یک شبانه روز در برابر هزار و پنج صد تن از جنگجویان 
به آنان  طالب مقاومت کرده، می گویند که طالب که 
هشدار می دادند در صورتی که اسیر شوند، آنان را در 
در  و  می زنند  آتش  زنده  می کنند،  بسته  موتر  پشت 
میان آب جوش می اندازند شان. علی ربیعی می گوید: 
صدا  و  بودند  برآمده  سرک  روی  طالب  »کودکان 
زردک  افغانی،  بیست  کیلوی  شلغم  که  می کردند 
کیلوی سی افغانی و پولیس محلی کیلوی پنج افغانی 

و دو افغانی.«
به گفته این دو سرباز، زمانی که آنان از صحنه درگیری 
نجات یافته و به مقر پولیس نظم عامه منتقل شدند، با 
برخوردهای زشت مسووالن پولیس نظم عامه مواجه 
شدند. علی ربیعی می گوید که آنان یک شبانه روز در 
گیالس  یک  حتا  برای شان  و  بودند  اتاق  یک  داخل 
آب و یک وعده غذا هم ندادند. وی گفت: »زمانی 

ولسوالی  در  امنیتی  پوسته های  به  طالبان  حمله  حادثه 
سال اخیر  چند  در  فاجعه بار  حوادث  جمله  از  جلریز 
است. تعداد زیادی از سربازان در حمله طالبان بر این 

پوسته ها کشته شدند.
دو تن از سربازان پولیس محلی که از حمله گسترده 
ولسوالی  در  امنیتی  پوسته های  بر  طالبان  جنگجویان 
برده اند،  بدر  سالم  جان  میدان وردک  والیت  جلریز 
قصه های ناامیدکننده ای از بی توجهی مقام های مسوول 
پوسته های  به ویژه سربازانی که در  امنیتی  نیروهای  به 

امنیتی در جلریز مستقر بوده اند، حکایت می کنند.
مهمات  و  سالح  بدون  ساعت ها  که  سربازان  این 
گرم  فصل  این  در  غذا  و  آب  هم چنین  و  کافی 
هزاروپنج صد  به  نزدیک  علیه  مواضع شان  در  تابستان 
مقاومت کرده اند،  دندان مسلح  به  تا  از شورشیان  تن 
امنیتی صدای  آنان را  می گویند که مقام های مسوول 
برای اعزام نیروی کمکی و تجهیزات نظامی نشنیدند.

سه  که  سربازانی  از  رضایی  ابراهیم  و  ربیعی  علی 
که  می گویند  پیوستند،  محلی  پولیس  به  قبل  ماه 
هم سنگران شان  که  است  این  آن ها  درد  بزرگ ترین 
ساعت ها در جلو چشمان شان در میان خون دست وپا 
از سنگرهایی که  نبود که آنان را  اما کسی  می زدند، 
زیر آتش سنگین شورشیان قرار داشتند، به گوشه ای 
امکانات طبی تحت درمان  با کم ترین  ببرد و حداقل 
قرار دهد. وی می گوید: »زخمی ما از ساعت چهار بعد 
از ظهر تا دوازده شب پیش روی ما شتلک )دست وپا( 
ساعت  از  ما  زخمی  نرسید؛  کمکی  ما  برای  می زد، 
ما  برای  اما  بود،  تا ساعت سه شب زنده  دوازده ظهر 

کسی کمک نکرد.«
شیرمادرحاللنباشداگرسنگررارهاکنید

به دست  امنیتی  پوسته های  از  تعدادی  وجودی که  با 
طالبان سقوط کرده بود و مهمات علی ربیعی و ابراهیم 
پولیس  سرباز  دو  این  اما  بود،  اتمام  روبه  نیز  رضایی 
توصیه های  و  نکرده  ترک  را  خود  مواضع  محلی 
لحظه  آخرین  تا  نیز  را  خود  فرمانده  سیاه«  »محمد 
فرماندهی سه  مسوولیت  سیاه  داشته اند. محمد  مدنظر 
او  و  داشت  عهده  به  را  محلی  پولیس  امنیتی  پوسته 
این  به  نتیجه حمالت سنگین طالبان  پنج شنبه در  روز 

پوسته ها، با برادرش به قتل رسید.
زمانی که  می گویند  رضایی  ابراهیم  و  ربیعی  علی 
به کمک  پوسته ها شدند، محمد سیاه  نزدیک  طالبان 
اما  طالبان رفت،  به  نزدیک  پوسته های  از  دیگر  یکی 
در مسیر راه با کمین طالبان مواجه شده به قتل رسید. 
جان  این که  از  قبل  سیاه  محمد  که  می افزایند  آنان 
تلیفون توصیه کرد که اگر  از طریق  برای شان  بدهد، 
مادر  شیر  کنند،  فرار  کرده  رها  را  خود  پوسته های 
»محمد  می گوید:  ربیعی  علی  نباشد.  حالل  برای شان 
می رسید،  شهادت  به  که  لحظه ای  آخرین  در  سیاه 
به دشمنان کشور  هیچ گاه  زد که  را  این حرف  ما  به 
قوماندان  باشد.  باال  باید  پرچم تان  و  نشوید  تسلیم 
پوسته  یا  و  شویم  تسلیم  ما  اگر  که  می گفت  محمد 

ظفرشاهرویی
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تحلیل  برای  رهیافتی  به عنوان  تصمیم گیری  رهیافت   .2
پیش فرض  از  انتقاد  با  رهیافت  این  خارجی:  سیاست 
ساختار  و  بین الملل  نظام  ساختار  تعیین کننده  عناصر 
داخلی،  عوامل  به  توجه  خارجی؛  سیاست  در  دولتی 
پویایی های درونی دولت می کند و سیاست خارجی را 
شخصیتی،  فاکتورهای  از  پیچیده ای  ترکیب  محصول 

روانشناختی تصمیم گیر معرفی می کند. 
3. سیاست خارجی مقایسه ای: این مدل فرصت می دهد 
با  را  مختلف  موارد  میان  تفاوت هایی  و  شباهت ها  تا 
مطالعه موردی تطبیقی رویدادهای یکسان در کشورهای 
مختلف شناسایی و با یک دیگر مقایسه کنند. هم چنین در 
با  این مدل، سیاست خارجی یک تصمیم گیر حکومتی 
تصمیم گیری حکومتی در دوره قبلی در مورد های مشابه 

مورد بررسی قرار می گیرد. 
سیاست  تحلیل  در  رهیافت  این  شناختی:  رهیافت   .4
تفاوتی  اما  است،  تصمیم گیری  رهیافت  مانند  خارجی، 
بر  حد  از  بیش  تاکید  است،  مشاهده  قابل  آن  در  که 
سیاست خارجی  در  تصمیم گیر  برداشت های  و  انگارها 
از:  عبارت اند  رهیافت  این  متغیر های  مهم ترین  دارد. 
شخصیت،  باورها،  نظام  ارزش ها،  انگاره ها،  احساسات، 
بر اساس  اطالعات.  پردازش  و  سوءبرداشت  و  برداشت 
دیدگاه، نظریه انسجام شناختی، تصمیم گیر اطالعات و 
اخبار ارسالی را با عینک »پیش انگاره ها« و باورهای خود 
نگریسته و پردازش می کند. اخباری را بیشتر قبول دارند 
آن ها  باشد.  داشته  تناسب  انگاره های شان  پیش  با  که 
حاضر نیستند که باورها و انگاره های پیشین خود را زیر 

سوال ببرند. 
5. رهیافت بافتاری: در کنار رهیافت های فوق در تبیین 

دارد  وجود  نیز  بافتاری  رهیافت های  خارجی،  سیاست 
سیاست  تبیین  به  متکثر  مولفه های  داشت  نظر  در  با  که 
خارجی می پردازد. جیمز روزنا به عنوان یکی از مهم ترین 
نظریه پردازان تحلیل سیاست خارجی، طرح پیوستگی را 
اصلی  ارایه می کند. هدف  بافتاری  در چارچوب روش 
وی توجه همزمان به عوامل محیطی داخلی، بین المللی، 
ساختارهای مادی و معنایی و عوامل سطحی فردی دارد. 
در تبیین رفتار سیاست خارجی معاصر افغانستان بر اساس 
مطالب فوق باید گفت که با نگاهی به داده های سیاست 
رهیافت  اساس  بر  دارد  امکان  کم تر  افغانستان  خارجی 
تحلیل  خارجی،  سیاست  واقع گرایانه  تقلیل گرایانه 
جامعی ارایه کرد. تعابیر عینی از منافع ملی کم تر شکل 
گرفته است، بلکه تعابیر در حوزه منافع ملی اغلب ذهنی 
بومی  افغانستان  اجتماعی-  مولفه های  اساس  بر  و  بوده 
تحول  خارجی  سیاست  نوع  چنین  در  گرفته اند.  شکل 
در نخبگان تصمیم گیری بر اساس منافع ملی را نیز تحول 
می بخشد. مهم ترین مثالی که در این رابطه وجود دارد، 
نگرش در مورد امضای پیمان امنیتی بود. نگرش رییس 
جمهور کرزی بر اساس منافع ملی نسبت به امضای پیمان 
حکومت  نخبگان  نگرش  با  مقایسه  در  امریکا  با  امنیتی 
پنداشته  ملی  منافع  بر اساس  هم  باز  که  ملی  وحدت 
می شد، متفاوت بود. به نظر می رسد که بر اساس رهیافت 
از  عمدتا  خارجی  سیاست  شناختی،  و  تصمیم گیری 
و  شخصیت  باورها،  نظام  ارزش ها،  احساسات،  نیات، 
برداشت های نخبگان بر سر قدرت است که با تاثیر پذیری 
از عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شکل 
می گیرد. کم تر عوامل بروکراتیک و سازمانی به صورت 
مستقیم می توانند در تحلیل سیاست خارجی تاثیر مثبت 
داشته باشند. حتا عناصر ساختاری و سازمانی در برخی از 
موارد به عنوان موانع خالقیت در تصمیم سازی سیاسی در 
به ساختار ها  پنداشته می شوند. در چنین شرایطی  کشور 
کاهش  ساختار  موثریت  و  می شود  توجه  کم تر  عمدتا 
سیاست  ساختار  تصمیم گیرندگان،  تغییر  با  و  می یابد 
برای تصمیم گیرندگان  را  نقش الزم  نمی تواند  خارجی 
تازه در سیاست خارجی داشته باشد. از این رو، براساس 
الزم  روزنا،  جیمز  پیوستگی  طرح  و  بافتاری  روش 
بین المللی،  داخلی،  محیطی  عوامل  به  همزمان  است که 
ساختارهای مادی و معنایی و عوامل سطحی فردی توجه 
داشت. یعنی برای کاهش آسیب های رهیافت های تحلیل 
عوامل  به  یک سو  از  که  است  الزم  خارجی؛  سیاست 
ساختاری به عنوان مولفه های رهنما برای سیاست گذاران 
خالقیت،  به  دیگر  سوی  از  و  نمود  توجه  توجه  تازه 
ایجاد  افراد تصمیم گیر در فرایند  توانمندی و شخصیت 

سیاست خارجی توجه کرد.

پاکسازی  نتیجه عملیات های مشترک  در  8صبح، کابل: 
روز گذشته،  شبانه  جریان یک  در  امنیتی کشور  نیروهای 
کشته  دولت  مخالف  مسلح  طالبان   از  تن  سه  و  بیست 

شده  اند.
این عملیات ها  اعالمیه ای می گوید  در  داخله  امور  وزارت 
که به منظور سرکوب و نابودی دشمنان مردم در مربوطات 
هرات  ارزگان،  قندهار،  سرپل،  کندز،  بغالن،  والیت های 
بیست و سه شورشی  بود، در آن  و هلمند راه اندازی شده 

دیگر زخمی و هم چنین ده تن بازداشت شده اند.
در این عملیات ها مقداری جنگ افزار نیز بدست نیروهای 
اجرا  حالی  در  عملیات ها  این  است.  افتاده  کشور  امنیتی 
کشور  والیات  از  برخی  در  نیز  اکنون  هم  که  می شود 

عملیات پاک سازی ادامه دارد.
شبانه  یک  جریان  در  ملی  پولیس  نیروهای  هم چنین 
پروان  در والیت های  ماین  دو حلقه  انفجار  از  روز گذشته 

و قندهار جلوگیری کرده اند.
تازگی  به  ماین ها  این  که  می گوید  داخله  امور  وزارت 
تروریستی  و  تخریبی  اعمال  منظور  به  تروریستان  توسط 

جابه جا شده بود.

در امتداد مباحث تحلیل سیاست خارجی، در این نوشتار 
تالش می شود که به مهم ترین رهیافت های شکل گیری 
مختصر  به صورت  رایج  مدل های  و  خارجی  سیاست 
سیاست  هستی شناسی  قبلی  نوشته  در  شود.  پرداخته 
بین الملل  به عنوان زیرشاخه ای در رشته روابط  خارجی، 
و  افغانستان  خارجی  سیاست  مورد  در  مثالی  با  همراه 
پاکستان مورد بررسی قرار گرفت. در این نوشته ضمن 
بررسی مهم ترین رهیافت های سیاست خارجی، سیاست 
خارجی معاصر افغانستان را نیز مختصر بررسی می کنیم. 
تحلیل  در  رایج  رهیافت های  ادبیات  در  مروری  با 
به  نسبت  بیشتری  اهمیت  پنج رهیافت  سیاست خارجی، 
سیاست  به  واقع گرایانه  رهیافت  دارند.  رهیافت ها  دیگر 
خارجی،  سیاست  تصمیم گیری  رهیافت  خارجی، 
مقایسه ای  خارجی  سیاست  رهیافت  شناختی،  رهیافت 
جمله  از  خارجی  سیاست  تحلیل  در  بافتاری  رهیافت  و 
مهم ترین رهیافت های این حوزه شناخته می شوند که در 

ادامه به معرفی مختصر آن ها پرداخته می شود. 
1.  رهیافت واقع گرایانه به سیاست خارجی: این رهیافت 
از جمله رهیافت های رایج در روابط و سیاست بین الملل 
است، اما با این حال در تحلیل سیاست خارجی قابلیت 
استفاده را دارد. این رهیافت قابلیت ساده سازی جهان و 
براساس  خارجی  سیاست  درباره  عینی  تعمیم های  ارایه 
اثبات گرا-  مادی-  معرفت شناسی  بدبینانه،  رویکرد 
عینیت گرا و سناریوی منافع ملی بر اساس قدرت به عنوان 
راهنمای سیاست خارجی تاکید دارند. در این رهیافت، 
بین الملل  نظام  ساختاری  مولفه های  به  تصمیم گیرندگان 
توجه  بین الملل  آنارشیک  محیط  در  دولت ها  تعامل  و 

می کنند. 

افراد  نفهمد،  دشمن  این که  به خاطر 
ساحه  از  را  گزارش های شان  نظامی 
خیلی  اسم  می کنند.  »شفر«  مرکز  به 
می کنند.  کد گذاری  را  چیزها  از 
هم  به دست دشمن  این گزارش  اگر 
خود  میان  نظامی ها  نمی فهمد  بیفتد، 
چه پیامی تبادله کرده اند. مثال به مرمی 
مرغ«،  »تخم  می گویند  کالشنکوف 
مواد  به  »عسل«،  دهشکه  مرمی  به 
خوراکی »جوراب«، به طیاره »بزغاله«، 
به نیروی اضافی »مورچه« و به مسوول 
اعزام نیروها »بوتل«. حاال شما مکالمه 
عسکر  و  نیروها  اعزام  مسوول  میان 
بعد  کنید،  گوش  را  فالن  پوسته 
می فهمید سربازان چرا تلف می شوند. 
پشت  چهار  ببر  مرکز!  مرکز!  عسکر: 

خط است. 
مرکز: مرکز می شنود. 

عسکر: شما بوتل هستید؟
چه  بگو  زود  هستم.  خودم  مرکز: 
روزه دار  افراد  برای  چرا  است.  خبر 
حاال  تا  صبح  از  می کنی؟  مزاحمت 

شش بار تماس گرفته ای. 
محاصره  در  ما  صاحب!  بوتل  عسکر: 
گرفته ایم.  قرار  سیاسی  مخالفین 
عسل  و  مرغ  تخم  و  نداریم  جوراب 
مورچه ها  لطفاً  شده.  خالص  هم  ما 
تلف  ما  همه  اگرنه  کنید،  اعزام  را 

می شویم. 
مرکز: ما هم جوراب نداریم. هوا گرم 
استفاده  جوراب  نیست  الزم  است. 

کنید. 
شفر  دارم  من  صاحب!  بوتل  عسکر: 
دیگر  جوراب های  آن  از  می گویم. 
بزغاله  توسط  قبل  دفعه  که  می گویم 

فرستاده بودید. 
من  فهمیدم.  است،  درست  مرکز: 
به  را  شما  درخواست  حاال  همین 

فرمانده کل قوا می فرستم. 
چهل وهشت ساعت بعد

مرکز: ببر چهار! ببر چهار! 
آخرین عسکر: بله بوتل صاحب. 

است  گفته  قوا  کل  فرمانده  مرکز: 
از لیست غذاها  که تخم مرغ و عسل 
هنوز  تابستانی  جوراب  شده.  حذف 
خریداری نشده. از همان جوراب های 
شما  برای  دیگر  روز  دو  تا  زمستانی 

فرستاده می شود. 
زبان  به  را  »شفر«  آخرین عسکر: شما 

عادی ترجمه کردید؟
»شفر«  شعبه  بچه های  نخیر!  مرکز: 
رخصت هستند. من هم امروز رخصت 
به خاطر درخواست عاجل  بودم، فقط 

شما دفتر آمدم. 

مکالمه شفری
دای چوپانی

رهیافت های رایج در تحلیل سیاست
 خارجی افغانستان 

کشته شدن بیست و سه  طالب در عملیات های نظامی

 مهدی منادی
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Tender Notification call for expression of interest: 

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is implementing Technical 
Cooperation measures on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany.  

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders for supply and installation of 
miscellaneous to submit their expression of interest letter, Company profile and past experience 
contracts with organizations in this field   to participate in the bidding process for” supply, delivery and 
installation of carpets and vertical curtains to government department in Takhar, Badakhshan and some 
districts of Badakhshan. 

To claim the tender documents for the bidding process please send your expression of interest letter 
along with Company profile to tenders-afg@giz.de latest by 06 July 2015, at 4:00 O’clock, Kabul local 
time. 

 

داوطلبی یهاطالع  

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

توانائی مالی دعوت به عمل میاورد تا جهت اشتراک  ، دارای تجریه واز شرکت های مجرب کابل مقیم GIZ بنـا دفتر   
تخار ات دولتی در والیات ادار درفرش و پرده های عمودی ونصب ، انتقال  تهیه نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 

 در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. شرایط قراردادیبا توجه با  ،بدخشان و بعضی ولسوالی های بدخشان

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک ۱۰۲۵جوالی  ۶بجه تاریخ ۴به ساعت 

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

 

Tender Notification call for expression of interest for inquiry#91090887: 

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is implementing Technical 
Cooperation measures on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany.  

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders for supply and delivery electric 
equipment to submit their expression of interest letter, Company profile and past experience contracts 
with organizations in this field   to participate in the bidding process for” supply and delivery of electric 
equipment for TVET project in Kabul. 

To claim the tender documents for the bidding process please send your expression of interest letter 
along with Company profile to tenders-afg@giz.de latest by 06 July 2015, at 4:00 O’clock, Kabul local 
time. 

 

داوطلبی اطالعیه  

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

توانائی مالی دعوت به عمل میاورد تا جهت اشتراک  ، دارای تجریه واز شرکت های مجرب کابل مقیم GIZ بنـا دفتر   
شرایط با توجه با کابل  (GIZ TVET)برای دفتر و انتقال لوازم برقی   تهیه نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 
 در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. قراردادی

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک ۱۰۲۵جوالی  ۶بجه تاریخ ۴به ساعت 

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

 

Tender Notification call for expression of interest for Inquiry#91090911: 

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is implementing Technical 
Cooperation measures on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany.  

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders for supply, delivery and 
installation of furniture to submit their expression of interest letter, Company profile and past 
experience contracts with organizations in this field   to participate in the bidding process for” supply, 
delivery and installation of furniture such as student/teacher desk and chair for PCP project’s partners in 
the 12 provinces with some districts of them. 

To claim the tender documents for the bidding process please send your expression of interest letter 
along with Company profile to tenders-afg@giz.de latest by 06 July 2015, at 4:00 O’clock, Kabul local 
time. 

 

داوطلبی اطالعیه  

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

توانائی مالی دعوت به عمل میاورد تا جهت اشتراک  ، دارای تجریه واز شرکت های مجرب کابل مقیم GIZ بنـا دفتر   
 21در  معلمینو انبرای شاگرد ومیز چوکیفرنیچر از قبیل  ونصب ، انتقال  تهیه نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 

 در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. شرایط قراردادیبا توجه با وبعضی ولسوالی ها آنها والیت 

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک 1۰2۵جوالی  ۶بجه تاریخ ۴به ساعت 

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

 

Tender Notification call for expression of interest: 

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is implementing Technical 
Cooperation measures on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany.  

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders for supply and installation of 
security camera to submit their expression of interest letter, Company profile and past experience 
contracts with organizations in this field   to participate in the bidding process for” supply and 
installation of security camera with other accessories for TVET Office in Kabul. 

To claim the tender documents for the bidding process please send your expression of interest letter 
along with Company profile to tenders-afg@giz.de latest by 06 July 2015, at 4:00 O’clock, Kabul local 
time. 

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

 

داوطلبی اطالعیه  

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

توانائی مالی دعوت به عمل میاورد تا جهت اشتراک  ، دارای تجریه واز شرکت های مجرب کابل مقیم GIZ بنـا دفتر   
کابل  (GIZ TVET)ونصب کمره های امنیتی همراه دیگر لوازم برای دفتر  تهیه نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 
 در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. شرایط قراردادیبا توجه با 

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک ۱۰۲۵جوالی  ۶بجه تاریخ ۴به ساعت 

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

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

ACKU



Hasht e Subh

تمرینات نظامی مشترک امریکا و استرالیا به هدف زیر فشار قرار دادن چین

پوتین خواستار گفتگو با امريکا برای حل مسايل جهانی شد

افزایش بودجه نظامی پاکستان
8صبح، کابل: کشورهای استراليا و امريکا تمرينات مشترک نظامی 
را در بخش شمالی ايالت کويزلند برگزار کردند. در اين مانور نظامی 
به طول می کشد  هفته  دو  تمرينات  اين  است.  نيز سهم گرفته  جاپان 
استراليايی سهم خواهند گرفت. 4  و  امريکايی  و در آن 300 سرباز 
سرباز نيروی زمينی جاپان نيز در اين تمرينات شرکت کرده اند. به نقل 
از خبرگزاری رويترز در حدود 500 سرباز زيالند جديد نيز د راين 

تمرينات حضور دارند.
اين سربازان در طی دو هفته در بخش های هوايی، دريايی و زمينی 
استراليا  نخست وزير  ابوت  تونی  آقای  پرداخت.  خواهند  تمرين  به 
است.  کرده  توصيف  مهم  نهايت  همکاری  يک  را  تمرينات  اين 
نخست وزير استراليا اين تمرينات را به خاطری مهم خوانده است که 
اين کشورها در خاور ميانه به چالش های مشترک و جدی مواجه اند. 
اين مانور مشترک به خاطر رشد چشم گير اقتصادی چين و تالش اين 
کشور برای اعمار جزيره های دست ساز در قسمت شرقی دريای چين 

مناسبات  که  گفت  امروز  روسيه  رييس جمهوری  پوتين،  والديمير 
کشورش با اياالت متحد امريکا کليد ثبات در جهان است و به همين 
احترام  و  »برابری  بر اساس  کشور  دو  گفتگوی  خواستار  او  خاطر 

متقابل« شد.
اوباما  باراک  به  خطاب  پيامی  در  را  سخن  اين  که  پوتين  والديمير 
که  است  کرده  تاکيد  کرده،  ايراد  امريکا  استقالل  مناسبت جشن  به 
امنيت  و  ثبات  تامين  کليدی  »عامل  جهانی  مهم  قدرت  دو  مناسبات 
در جهان، برغم اختالفات جاری« دو کشور است. رييس جمهوری 
امريکا  و  »روسيه   : است  افزوده  اش  پيام  از  ديگری  در جای  روسيه 
قادرند دشوارترين مسايل بين المللی را حل کنند و به طور مؤثر در 

مقابل تهديدها و چالش های جهانی بايستند.«
والديمير پوتين در پيام اش تأکيد کرده است که اين همکاری بايد بر 

بزرگی  کشور  پاکستان  کابل:  8صبح، 
است و اقتصاد آن در حال رشد می باشد. 
سرمايه گذاران  جذب  توانايی  کشور  اين 
پاکستان  برعالوه،  دارد.  را  خارجی 
جايگاه  و  خط  گذشته  سال های  طی 
يکی  پاکستان  است.   بوده  تروريستان 
می باشد.  نيز  منطقه  اتومی  قدرت های  از 
امريکا نيز طی سال های گذشته به نحوی 

با پاکستان همکاری داشته است. 
تهديدهای  با  که  است  پاکستان کشوری 
به نظر  می باشد.  مواجه  خارجی  و  داخلی 
کشور  اين  دفاعی  بودجه  که  می رسد 
تقريبا مشابه به سال های گذشته است. اما 
چنين به نظر می رسد که بودجه دفاعی اين 

می باشد. به گفته مقامات امريکا چين همه ساله در مسير افزايش رشد 
افزايش  صدد  در  چين  که  می گويند  امريکايی  مقام های  می باشد. 

قدرتش می باشد.
اما چين اين گفته ها را رد می کند. هم چنان به قول کارشناسان چين 
از اشتراک جاپان در اين تمرين نظامی نيز خوشنود به نظر نمی رسد. 
متحدان امريکا در منطقه، مثل هند، ماليزيا، فليپين و ويتنام نيز از سوی 
مانور  اين  در   اشتراک جاپان  امريکا حمايت خواهند شد. هم چنين 

ناشی از خرابی وضعيت در آسيا می باشد.

اساس »گفتگوی مبتنی بر برابری و احترام متقابل و در راستای منافع 
هر يک از دو کشور صورت بپذيرد.«

مناسبات امريکا و روسيه در نتيجۀ بحران و جنگ داخلی در اوکراين 
رو به وخامت نهاده است. دولت مسکو معتقد است که اياالت متحده 
امريکا کشورهای اروپايی را ناگزير از اعمال مجازات های بين المللی 

عليه روسيه کرده است. 
نيکال پاتروچف، رييس شورای امنيت ملی روسيه، ماه گذشته دولت 
نظامی  رهبران  دارد.  را  نابودی روسيه  متهم کرد که قصد  را  امريکا 
روسيه حضور نظامی امريکا در اروپای شرقی را تهديدی عليه امنيت 

کشورشان می دانند.
زمينۀ  در  برای همکاری  را  آمادگی خود  اين حال، روسيه مکررا  با 

مبارزه با تروريسم و اسالم گرايی اعالم کرده است. 

کشور در مواردی مشابه بودجه سال های 
از وبسايت نشنل  به نقل  گذشته می باشد. 
کشور  اين  نظامی  نيروهای  انترست، 
به آنچه اختصاص  بيشتر را نسبت  بودجه 
اما  رسانيده اند.  مصرف  به  بود  شده  داده 
سال  در  بودجه  افزايش  با  امسال  افزايش 
پاکستان حدود  بوده است.  گذشته مشابه 
دالر روی موضوعات دفاعی و  ميليارد   7
مصرف  به   15-2014 سال  در  خدمات 
رسانيده است. اين رقم 200 ميليون  بيشتر 
تخصيص  قبال  که  می باشد  بودجه ای  از 
ميالدی   2008 سال  از  بود.  شده  داده 
افزايش  حال  در  پاکستان  نظامی  بودجه 

بوده است.

8صبح را در فیسبوک بخوانید

www.facebook.com/ 8am.af
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Tender Notification call for expression of interest for Inquiry#91090883: 

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is implementing Technical 
Cooperation measures on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany.  

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders for supply, delivery and 
installation of furniture to submit their expression of interest letter, Company profile and past 
experience contracts with organizations in this field   to participate in the bidding process for” supply, 
delivery and installation of furniture such as meeting table, office desk, office chair, cupboard, couch 
and etc. to governmental departments in Takhar, Badakhshan and some districts of Badakhshan. 

To claim the tender documents for the bidding process please send your expression of interest letter 
along with Company profile to tenders-afg@giz.de latest by 06 July 2015, at 4:00 O’clock, Kabul local 
time. 

 

داوطلبی اطالعیه  

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

توانائی مالی دعوت به عمل میاورد تا جهت اشتراک  ، دارای تجریه واز شرکت های مجرب کابل مقیم GIZ بنـا دفتر   
فرنیچر از قبیل میز جلسه،میز دفتر،چوکی  ونصب ، انتقال  تهیه نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 

شرایط با توجه با  در ادارات دولتی در والیات تخار ،بدخشان و بعضی ولسوالی های بدخشاندفتر،الماری،کوچ و غیره 
 در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. قراردادی

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک ۱۰۲۵جوالی  ۶بجه تاریخ ۴به ساعت 

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

اطالعیه  
فرا خوان مقاالت علمی برای چهارمین کنفرانس امنیتی هرات 

پژوهشگران کشور  و  نويسندگان  تمام  از  افغانستان  استراتژيک  مطالعات  انستيتوت 
دعوت بعمل مياورد، تا مقاالت علمی خويش را به چهارمين کنفرانس امنيتی هرات 
دوباره(  رستاخيز  و  رکود  اسالمی:  )تمدن  امسال  کنفرانس  موضوع  بدارند.  ارسال 

می باشد.
بعد سیاسی:

رقابت های جيواستراتژيک، آينده اسالم سياسی، افراط گرايی، دموکراسی، سياست 
هويت، اسالم هراسی، اصالحات در سازمان کنفرانس اسالمی، حکومت: از مفهوم 

تا ساختار
بعد اخالقی:

آزادی، بردباری، ارتداد، تصوف، اجتهاد، جهاد، سکوالريزم
بعد اقتصادی:

فقر، فساد، منطقه گرايی، مدل توسعه  
بعد اجتماعی: 

آموزش و پرورش، مسائل مربوط به زنان، جوانان، شهرنشينی، تاريخ نگاری، رسانه 
های اجتماعی، روحانيت

نويسندگان با مقاالت برتر به چهارمين کنفرانس امنيتی هرات که قرار است به تاريخ 
10 – 11 ميزان سال جاری در شهر تاريخی هرات برگزار گردد دعوت خواهند شد.

آخرين مهلت برای دريافت مقاالت 10 اسد 1394 می باشد.
در   ozamani@aiss.af ايميل  اين  به  مقاله  متن  ارسال  و  بيشتر  معلومات  برای 

تماس شويد.
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