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مجازات متهمان قتل فرخنده
سبک تر می شود 

بررسی اجمالی »دیدگاهی برای ساختن 
صنایع استخراجی در افغانستان«
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كتر عبداهلل: دا

رویداد جلریز ما را تکان داد

سرنوشت نامعلوم
کمیسیون اصالحات انتخاباتی
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تهدید داعش در افغانستان؛ در آجندای 
وسیه  دیدار رهبران شانگهای در ر
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کابل بانک ممنوع الخروج شدند   155 تن از مقروضین 

نشده اند تا قرض خود را بپردازند. این 
رییس  حکم  براساس  که  افزوده  اداره 
فروخته  افراد  این  جایداد  جمهور، 

می شود.
عزیزی  بصیر  آزادی،  رادیو  از  نقل  به 
که  گفته  سارنوالی  لوی  سخنگوی 
فهیم  حسین  غضنفر،  حبیبی،  گلبهار 
که  سپرده اند  تعهد  کرزی  محمود  و 
قسطی  گونه  به  را  شان  قرض های 

پرداخت می کنند.
بنیاد  بر  که  می گوید  عزیزی  آقای 

عربی،  متحده  امارات  محکمه  حکم 
قرضداران  موجود  جایدادهای  تمام 
دولت  به  نیز  امارات  در  بانک  کابل 

افغانستان سپرده خواهد شد.
سارنوالی  »لوی  است:  گفته  وی 
تن   155 تعداد  به  تازگی  به  افغانستان 
ممنوع الخروج  بودند  مقروض  که  را 
شهرداری های  تمامی  به  و  کرده  اعالم 
والیات دستور داده شده تا جایدادهای 
آنان را منجمد سازند. لوی سارنوالی در 
این  جایدادهای  تا  است  تالش  این 

مقروضین را به فروش برساند.«
قرضداران  به  اخیرا  جمهوری  ریاست 
قرض شان  پرداخت  برای  بانک  کابل 

یک هفته مهلت داده بود.
بزرگ  بانک های  از جمله  بانک  کابل 
سو  بدلیل   2010 سال  در  که  بود  کشور 
بانک  این  از  کرد.  سقوط  مدیریت 
از  دالر  میلیون  نه صد  به  نزدیک 

پرداخته های نقدی مردم مفقود شد.

یک صد  کرده  اعالم  سارنوالی  لوی 
کابل  مقروضین  از  تن  پنج  و  پنجاه  و 

بانک ممنوع الخروج شده اند.
تمامی  به  سارنوالی،  لوی  گفته   به 
شهرداری های والیات دستور داده شده 
که ممنوع الخروج  تا جایدادهای افرادی 

شده اند را مسدود نمایند.
احمدجاوید،  شکران،  شکراهلل 
احمد  نثار  صوفی  کوکچه،  حیات اهلل 
مقروضینی  میان  از  دیگر  تن   151 و 
گفته لوی سارنوالی حاضر  که به  هستند 

آیا حکمتیار سلفی خواهد شد؟
که برخی از جنگجویان وفادار به حکمتیار در شرق  گزارش هایی هم وجود دارد 
افغانستان، پرچم های سیاه برافراشته اند و از ستیزه جویانی که خودشان را وفادار 
حکمتیار  که  می نماید  چنین  می کنند.  حمایت  می خوانند  البغدادی  ابوبکر  به 
دیوبندی ها  علیه  تا  است  گرفته  قرار  سلفی  جریان  کنار  در  قدرت  تمام  با  حاال 
کتابی در رد مسلک  کند. حکمتیار پیش از این مخالف سلفی ها بود. او  مبارزه 
سلفی نوشته است و نظریه پردازان معروف تنظیم های سلفی از جمله ابو مصعب 

کتاب های شان، حکمتیار را شخص مفسد خوانده اند. السوری هم در 

یک منبع نزدیک به ارگ 
وزنامه 8صبح  ی به ر ریاست جمهور

گفت که اشرف غنی خواستار تغییر 
تمامی چهره های عضو کمیسیون 

اصالحات انتخاباتی است. این 
منبع می افزاید که رییس جمهور در 
وقی عضو  نظر دارد تا حمیداهلل فار
تیم انتخاباتی آقای غنی به عنوان 

رییس کمیسیون اصالحات انتخاباتی 
برگزیده شود. این منبع هم چنین 

گفت که رییس اجرایی خواستار 
تغییر تمامی چهره های معرفی شده 

به عنوان اعضای کمیسیون اصالحات 
انتخاباتی نیست بلکه می خواهد 

از میان این اعضا یک نفرشان 
به عنوان رییس کمیسیون اصالحات 

انتخاباتی برگزیده شود.
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نمی خواهم دست خالی
وم به خانه بر

مردم  اذیت  و  آزار  دیگر  جانب  از  و  گرمی  هوا  یک سو  »از  می افزاید:  او 
در  را  کوچکم  کراچی  نمی گذارند  که  ترافیک  و  پولیس  به خصوص 
کرده است. حتا  کنار جاده توقف دهم، خیلی ما را سرگردان و پریشان 
کابل(  که می خواهند موتر شان را این جا )سر زیرزمینی  برخی از دریور ها 
کنند نیز باالی ما قهر می شوند و خشونت می کنند.« به گفته وی،  پارک 
که همه در  خانواده آنان را مادر، سه خواهر و دو برادر تشکیل می دهند 

وضعیت بدی قرار دارند. 3
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زنگ اول


شورای وزیران فیصله کرده است که وزیران حکومت 
ریاست جمهوری  و  اجرایی  ریاست  با  هماهنگی  بدون 
نمی توانند، رییسان والیتی خود را عزل و نصب کنند. 
از  تن  دو  اجرایی  ریاست  که  شده  گزارش  هم چنان 
سوی  از  که  را  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  معینان 
رییس جمهور برکنار شده بودند، دوباره به آن وزارت 
فرستاده است. این نوع تصمیم گیری ها در واقع بازتاب 
حکومت  تشکیل دهنده  جناح های  سیاسی  اختالف های 
سیاسی،  شدید  بی اعتمادی  به دلیل  است.  ملی  وحدت 
جناح ها به سود خود نمی دانند تا وزیران با دست باز 
دست  اگر  که  می کنند  تصور  جناح  دو  هر  کنند.  عمل 
اما چنین  آنان کاهش می یابد،  نفوذ  باشد،  باز  وزیران 

وضعیتی اداره را فلج می کند.
وزیرش  که  می بیند  وقتی  وزارت  یک  والیتی  رییس 
صالحیت برکناری او را ندارد، روشن است که تالش 
اجرایی  ریاست  و  ریاست جمهوری  با  می کند مستقیما 
بگیرد. وقتی رییس والیتی یک وزارت، صاحب  تماس 
حامی در ریاست اجرایی و ریاست جمهوری شد، دیگر 
او  سوءاستفاده  و  مالی  فساد  از  نمی تواند  کسی  هیچ 

جلوگیری کند. 
داشته  نظر  زیر  را  والیتی  رییس  باید  که  ساختاری 
کند،  فراهم  هزینه  و  منابع  او،  ریاست  برای  و  باشد 
ساختار  با  هم  مربوطه  وزارت  است.  مربوطه  وزارت 
نظر  زیر  را  رییس  این  می تواند  دارد،  که  تشکیالتی  و 
جلوگیری  او  اداری  و  مالی  فساد  از  و  باشد  داشته 
و  اجرایی  ریاست  در  مستقیما  رییس  وقتی  اما  کند. 
مستقیم  دخالت  با  و  کند  پیدا  حامی  ریاست جمهوری 
آنان مقرر می شود، دیگر هیچ دلیلی باقی نمی ماند که 

رییس وزارت مربوطه را جدی بگیرد. 
دولتی  مقام های  و  افغانستان  سیاستمداران  مجموع 
تا قدرت را در دفتر خود متمرکز  کشور، تمایل دارند 
سوم  درجه  کاتب  حتا  می خواهند  مقامات  این  کنند. 
یک روستا را هم خودشان مقرر کنند. به همین خاطر 
باز  والیتی  مقرری های  در  را  وزیران  دست  که  است 
سیاسی  بی اعتمادی  با  تمایل  این  وقتی  نمی گذارند. 
وزیری  می زند.  رقم  را  آشفته ای  جمع شود، وضعیت 
که ابزار نظارت بر ریاست های والیتی اش را از دست 
بدهد و برای شکایت از کم کاری یک رییس مجبور باشد 
کند  ریاست جمهوری شکایت  و  اجرایی  ریاست  به  که 

موثریتش را می بازد. 
این  در  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور  که  است  بهتر 
کنند.  عمل  جهانی  معیارهای  و  قانون  مطابق  مورد 
ریاست  طریق  از  باید  اداری  و  مقرری های تخصصی 
این  گیرد.  صورت  آزاد  رقابت  و  اداری  اصالحات 
روشی است که در تمام جهان معمول است. در تمام 
دنیا تالش می شود تا پست های سیاسی کم شود و به 
پست های تخصصی بیفزایند و مقرری ها در چارچوب 
بروکراسی  و  اداره  روش ها  این  تنظیم شود.  معیارها 

کشور را از آفت سیاست زدگی نجات می دهد. 
اگر اداره و بروکراسی کشور، بیشتر از این سیاست زده 
می یابد.  افزایش  اداری  و  مالی  فساد  ضریب  شود، 
معین های  مقرری های  باید  موضوع،  این  بر  عالوه 
معیارها  و  قانون  چارچوب  در  هم،  وزارت خانه ها 
رییس  که  باشد  به گونه ای  وضعیت  نباید  شود.  انجام 
اجرایی برکنار کند و رییس جمهور دوباره بفرستد، یا 
رییس جمهور براند و رییس جمهور دوباره بیاورد. این 
تمام وزارت خانه ها  باید  فلج می کند.  را  اداره  وضعیت 
اجرایی،  و ریاست  از جمله ریاست جمهوری  نهاد ها  و 
معیارهای تدوین شده، برای برکناری یا مقرری مقام ها 
داشته باشند و به آن عمل کنند. برکناری جمعی معینان 
یک وزارت و بعد دوباره مقرر کردن آنان، هر دو اشتباه 
است و هر اقدامی باید در چارچوب قانون و معیارها 
انجام شود. اختالف های سیاسی هر دو بزرگوار نباید 
سبب فلج شدن اداره شود. باید اقداماتی انجام شود تا 

از سیاست زده شدن اداره جلوگیری کند. 

بروکراسی را سیاست زده نسازید
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رییس  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  کابل:  8صبح، 
که  می گوید  ملی،  وحدت  حکومت  اجرایی 
جلریز  ولسوالی  در  طالبان  گروه  اخیر  حمله 
داده  تکان  را  دولت  وردک،  میدان  والیت 

است.
آقای عبداهلل که روز دوشنبه در جلسه شورای 
وزیران صحبت می کرد، افزود که بررسی های 
پولیس  نیروهای  از  که  می دهند  نشان  ابتدایی 
حمالت  برابر  در  جلریز  ولسوالی  در  محلی 
صورت  پشتبانی  و  همکاری  طالبان  گسترده 
نگرفته است. رییس اجرایی حکومت وحدت 
ملی گفت: »بررسی های ابتدایی همین را نشان 
صورت  نیروها  این  با  همکاری  که  می دهد 
محلی(  پولیس  این ها)نیروهای  نگرفته، 
و  داشته  امکان  که  حدی  تا  کردند  مقاومت 
یک  بسیار  مسأله  این  دادند.  تلفات  باالخره 

مساله جدی است.«
داکتر عبداهلل می گوید که هیاتی برای بررسی 
بررسی ها  از  پس  و  شده  توظیف  رویداد  این 

مساله روشن خواهد شد.
پوسته های  به  طالبان  جنگجویان  از  تن  صدها 
پولیس محلی در ولسوالی جلریز شب پنجشنبه 
گذشته حمله کرده و نزدیک به سی و پنج تن 
رساندند.  قتل  به  را  محلی  پولیس  نیروهای  از 
بدر  سالم  جان  جنگ  این  از  که  سربازانی 
برده اند، می گویند که مقام های محلی والیت 
جهت  شان  درخواست های  به  وردک  میدان 
اعزام نیروی کمکی و مهمات توجهی نکردند.

مسووالن محلی در والیت ننگرهار گفته اند که 
مسلح  مخالفان  از  دسته  دو  میان  درگیری  در 
زخمی  نفر  دو  و  کشته  نفر  چهارده  دولت، 

شده اند.
حضرت حسین مشرقی وال، سخنگوی پولیس 
میان  جنگ  که  گفته  بی بی سی  به  ننگرهار 
ولسوالی  در  دولت  مخالف  مسلح  گروه های 
پی  در  تلفاتی  و  درگرفته  والیت  این  نازیان 

داشته است.
آقای مشرقی وال از گروه های مسلحی که در 

این ولسوالی درگیر شده اند نام نبرد.
در همین حال احمد ضیا عبدالزی، سخنگوی 
بین  درگیری  در  که  می گوید  ننگرهار  والی 
این  اچین  ولسوالی  مسیر  در  مسلح  گروه های 

والیت، تعدادی از شورشیان کشته شده اند.
منابع محلی در مورد این که جنگ بین کدام 
اهالی  اما  نمی گویند  گروه ها درگرفته، چیزی 
گروه  افراد  بین  درگیری  که  گفته اند  محل 
اعضای  را  خود  که  مسلحی  افراد  و  طالبان 
صورت  می نامند،  داعش  تروریستی  گروه 

گرفته است.
هنوز  داعش  تروریستی  گروه  و  طالبان  گروه 

در این موردی چیزی نگفته اند.
پاکستان  با  کشور  شرق  در  ننگرهار  والیت 
به  ناامن  نسبتا  والیت های  از  و  است  هم مرز 
شمار می رود. حضور گروه تروریستی داعش 
در این والیت نگرانی هایی را برای اهالی محل 

و نیروهای امنیتی به میان آورده است.
تروریستی  گروه  حضور  حکومتی  مقام های 
داعش را در افغانستان تایید کرده و گفته که 
این گروه عمدتا در سه والیت ننگرهار، فراه و 
هلمند حضور دارند و دولت برای مبارزه با این 

گروه برنامه مشخصی را در دستور کار دارد.
گروه  میان  هشدارهایی  گذشته،  هفته های  در 
طالبان و گروه تروریستی داعش در افغانستان 

رد و بدل شده است.
اخیرا حزب اسالمی گلبدین حکمتیار که افراد 
از کشور حضور  در بخش هایی  به آن  وابسته 
دارند و علیه دولت می جنگند، از اعضای خود 
خواسته که در صورت بروز جنگ میان گروه 
داعش  از  داعش،  تروریستی  گروه  و  طالبان 

حمایت کنند.

داکتر عبداهلل: 
رویداد جلریز ما را تکان داد

محصوالت گندم و تربوز در بلخ ده  درصد افزایش یافته است

در چندین عملیات تصفیه ای نیروهای امنیتی کشور،۴۱ تن از دشمنان مردم 
افغانستان کشته شدند

مقام های کلیدی قندهار خارج از نظام حکومتی از قدرت شان استفاده  کرده اند

زراعت،  وزارت  کابل:  8صبح، 
که  کرده  اعالم  آبیاری  و  مالداری 
محصوالت گندم و تربوز در والیت 
یافته  افزایش  درصد  ده  امسال  بلخ، 

است.
اعالمیه ای  در  وزارت  این 
خربوزه  و  تربوز  گندم،  محصوالت 
در والیت بلخ را چشم گیر توصیف 
کرده می گوید که براساس تخمین ها 
بیش از 290 هزار تن گندم للمی و 
آبی از زمین های زراعتی این والیت 

امسال برداشته خواهد شد.
وزارت زراعت و مالداری  می افزاید:  
والیت  این  در  گندم  کشت  »ساحه 
 75 و  آبی  زمین  هکتار  هزار   97 به 
با  که  است  للمی  زمین  هکتار  هزار 
و  اقلیمی  مناسب  وضعیت  به  توجه 
زراعت،  متخصصین  فعالیت های 
انتظار می رود که از هر هکتار زمین 
زمین  هکتار  هر  از  و  تن   2.5 آبی 
برداری  حاصل  گندم  تن  دو  للمی 

شود.«
به گفته وزارت زراعت و مالداری، 

نتیجه  در  کابل:  8صبح، 
پاکسازی  مشترک  عملیات های 
جریان  در  کشور  امنیتی  نیروهای 
از  تن   ۴۱ گذشته،  روز  شبانه  یک 
شورشیان مسلح مخالف دولت کشته 

شده اند.
اعالمیه ای  در  داخله  امور  وزارت 

تازه  گزارش  یک  کابل:  8صبح، 
افغانستان  ارزیابی  و  تحقیق  واحد 
کلیدی  مقام های  که  حاکیست 
والیت قندهار در جنوب کشور، از 
سال 200۱ میالدی به این سو خارج 
خود  قدرت  از  حکومتی  نظام  از 

استفاده کرده اند.
با تمرکز به والیت  این گزارش که 
و  »سیاست  عنوان  تحت  قندهار 
تهیه  افغانستان«  در  حکومت داری 
مقام های  که   حاکیست  شده، 
زمان  از  قندهار  والیت  کلیدی 
از  سو  این  به  طالبان  گروه  سقوط 
اهرام  عنوان  به  شخصی شان  نفوذ 
کمک های  جذب  برای  فشار 

بین المللی استفاده کرده اند. 
ارزیابی  و  تحقیق  در گزارش واحد 
افغانستان آمده که زورمندان محلی 
مربوط شان در والیت  و شبکه های 
قندهار در تمام سطوح این والیت را 
مساله  این  و  داشته  نفوذ خود  تحت 
در  دولتی  نهادهای  تضعیف  باعث 

قندهار شده است.
ضعف  گزارش،  این  براساس 

از  گندم  حاصالت  بیشترین 
شولگر،  چهاربولک،  ولسوالی های 
بلخ، چمتال، دولت آباد، ده دادی و 
نادرشاهی والیت بلخ بدست خواهد 

آمد.
وزارت زراعت و مالداری می افزاید 
نیز  خربوزه  و  تربوز  حاصالت  که 
بی سابقه  افزایش  با  بلخ  والیت  در 
می گوید  وزارت  این  است.  همراه 
که امسال در والیت بلخ سی و پنج 
خربوزه  و  تربوز  زمین  جریب  هزار 
کاشته شده و براساس تخمین ها 280 

می گوید این عملیات ها که به منظور 
سرکوب و نابودی دشمنان مردم در 
تخار،  بغالن،  والیت های  مربوطات 
کندهار،  سرپل،  فاریاب،  کندز، 
هلمند  و  زابل  پکتیا،  ارزگان، 
شانزده  آن  در  بود،  شده  راه اندازی 

تن از شورشیان زخمی شدند.

قندهار  والیت  در  دولتی  نهادهای 
منجربه موفقیت شبکه های غیرقانونی 
این  در  قانون  احکام  نشدن  اجرا  و 
والیت شده است. در گزارش واحد 
آمده  افغانستان  ارزیابی  و  تحقیق 
دولتی  نهادهای  در  افراد  تقرر  که 
سلیقه  براساس  قندهار  والیت  در 
صورت  زورمند  افراد  خواست  و 
هیچ  زمینه  این  در  قانون  و  گرفته 

گونه صالحیتی نداشته است.
افغانستان  ارزیابی  و  تحقیق  واحد 
در گزارش خود می افزاید که عدم 
پیروی از قانون در استخدام افراد به 

هزار تن تربوز و خربوزه از پالیزهای 
والیت بلخ برداشته شود.

وزارت زراعت و مالداری می گوید 
که مراقبت جدی از مزارع، وقایه از 
به خصوص مگس  امراض  و  آفات 
اصالح  تخم های  توزیع  خربوزه، 
هزار  چهل  توزیع  بذری،  شده 
محصوالت  حفاظت  برای  خریطه 
باعث  فصلی  باران های  و  بارش  از 
حاصالت  بلخ  والیت  دهقانان  شده 
پالیزهای  و  گندم  مزارع  از  بیشتری 

تربوز و خربوزه خود بردارند.

به گفته  وزارت امور داخله، در این 
نیز  افزار  جنگ  مقداری  عملیات ها 
افتاده  امنیتی کشور  نیروهای  بدست 
در  که  می افزاید  وزارت  این  است. 
حال حاضر نیز در برخی از والیات 
امنیتی  نیروهای  مشترک  عملیات 
مناطق  این  پاک سازی  منظور  به 
مخالف  مسلح  شورشیان  وجود  از 

دولت ادامه دارد.
در  ملی  پولیس  نیروهای  هم چنین 
از  گذشته  روز  شبانه  یک  جریان 
مربوطات  در  ماین  حلقه  ده  انفجار 
والیت های بلخ و کندهار جلوگیری 

کرده اند.
سوی  از  تازگی  به  ماین ها  این 
شورشیان به منظور اعمال تروریستی 

جاسازی شده بود.

نقش  بر  قندهار،  نهادهای دولتی در 
تاثیر  نیز  این والیت  شورای والیتی 

گذاشته است.
افغانستان  ارزیابی  و  تحقیق  واحد 
در  نیز  جهانی  جامعه  که  می گوید 
قبال والیت قندهار سیاست های ضد 
در  اداره  این  است.  داشته  نقیضی  و 
گزارش خود می افزاید که برخی از 
نهادهای بین المللی از یک جانب در 
در  توسعه  و  حکومت داری  بخش 
می کردند،  کمک  و  کار  افغانستان 
نیروی  ایجاد  به  هم دست  از سویی 

کاری آغشته به فساد می زدند.

گروه  های مخالف دولت
 در ننگرهار باهم درگیر شدند
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کار می کنم و در نهایت 100 الی  نیست، روزانه تا هفت شام 
150 افغانی به دست می آورم.«

که پدرش ازسه سال به این سو در زندان  ادریس می گوید 
به سر می برد. 

که موتر از خودش  کسی  او می گوید: »پدرم دریور بود و با تا
کرد و مردی را زد و از بین رفت، سپس به  نیز نبود حادثه 
که یک سال از من بزرگ تر  زندان رفت. حال من و برادرم 

کت های آلتونسا هستیم.«  می باشد، مصروف فروش پا
تا هر  دارند  برادرش هر دو مسوولیت  و  او  ادریس،  به گفته 
شب مقدار نان خشک و یا ترکاری مانند بامیه و بادنجان 

به خانه ببرند. 
گرمی  هوا و از جانب دیگر آزار و  او می افزاید: »از یک سو 
که نمی گذارند  اذیت مردم به خصوص پولیس و ترافیک 
کنار جاده توقف دهم، خیلی ما را  کوچکم را در  کراچی 
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سرنوشت نامعلوم کمیسیون اصالحات انتخاباتی

کارهای  که  است  آمده  افغانستان  کار  قانون  در  هرچند 
اساس  به  اما  است،  ممنوع  سال   1٨ زیر  کودکان  شاقه 
امور اجتماعی، هنوز هم حدود دو  و  کار  آمار های وزارت 

کارهای شاقه می دهند. کودک تن به  میلیون 
اقتصادى  به دلیل مشکالت  افغان  کودکان  گفته می شود، 
حدود  از  ) ماهانه  ناچیز  مزد  بدل  در  خانواده هاى شان، 
انجام  را  سنگینی  بسیار  کارهاى   ) افغانی   1٣000 تا   ۱۰۰۰

می دهند.
اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  مقام های  دیگر  سوی  از 
افغان  کودک  میلیون  سه  به  نزدیک  که  می گویند 
آسیب پذیر می باشند، اما دو میلیون تن به طور مستقیم در 

کار های شاقه و سنگین سهیم اند.
کار  کشور، چگونگی  کودکان در  کار  یکی از نمونه های بارز 
که دایما تالش  کابل می باشد  ادریس در جاده های شهر 

می کند تا شام دست خالی به خانه بر نگردد. 
کار ده ها پسر و دختر  کابل، روزانه شاهد  جاده ده افغانان 
که عرق می ریزند و تالش می کنند پول به  کوچکی است 

دست بیاورند تا شب دست خالی به خانه بر نگردند.
بدن  با  است  ساله  هشت  ادریس  اطفال  این  از  یکی 

ریاست جمهوری  ارگ  در  منابع  از  برخی  حالی که  در 
اصالحات  کمیسیون  مورد  در  اختالف ها  که  می گویند 
کار  کمیسیون به زودی آغاز به  انتخاباتی حل شده و این 
که بحث ها  کرد، اما دفتر رییس اجرایی می گوید  خواهد 
کمیسیون  ترکیب  چگونگی  و  اختالفات  حل  مورد  در 
اصالحات انتخاباتی میان رییس جمهور و رییس اجرایی 
کار  کمیسیون آغاز به  ادامه دارد و با حل اختالفات، این 

کرد. خواهد 
سال  آغاز  در  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون  اعضای 
جدید خورشیدی طی فرمانی توسط رییس جمهور معرفی 
بارکزی،  شکریه  خود  فرمان  در  رییس جمهور  شدند. 
کمیسیون  عضو مجلس نمایندگان را به حیث رییس این 
کنش شدید ریاست  گزینش خانم بارکزی با وا برگزید، اما 
وحدت  حکومت  اجرایی  ریاست  شد.  مواجه  اجرایی 
عنوان  به  کمیسیون  این  در  را  بارکزی  خانم  حضور  ملی 

کرده بود. »خط سرخ« توصیف 
توافق  مورد  مهم  مواد  جمله  از  انتخاباتی  اصالحات 
رهبران  می رفت.  شمار  به  ملی  وحدت  حکومت  رهبران 
امضای یک  با  به قدرت  رسیدن  از  این حکومت پیش 
که دو ماه پس از آغاز  کرده بودند  توافق نامه سیاسی تعهد 
کار حکومت وحدت ملی، روند اصالحات انتخاباتی  به 

را آغاز می کنند.
کار حکومت وحدت  از آغاز به  از نه ماه  که بیش  حاال 
نتوانسته اند  حکومت  این  رهبران  هنوز  می گذرد،  ملی 
اصالحات  کمیسیون  اعضای  مورد  در  اختالفات شان 

کنند. کمیسیون را برطرف  کار این  انتخاباتی و نحوه 
که  اما برخی از منابع در ارگ ریاست جمهوری می گویند 
اختالفات میان رییس جمهور و ریاست اجرایی در مورد 
کمیسیون اصالحات انتخاباتی حل شده و قرار است این 

کند.  کار  کمیسیون به زودی آغاز به 

و  کوچک  دستان  گودرفته،  چشمان  الغر،  و  استخوانی 
کهنه  پالستیکی  چپلک های  که  حالی  در  خورده.  ترک 
که در  کراچی را  و پینه خورده به پا داشت، تالش می کرد 
کت های آلتونسا )پودر آب میوه( را جا داده بود، به  آن پا
سختی بکشد و در عین حال با صدای بلند توجه مردم را 

کند. به متاعش جلب 
تایش  پنج  روپه...  التونسا! دانه چهار  »آلتونسا بخرید... 

بیست روپه!«
خودش  به گفته  و  می کند  تکرار  بار  هزار  از  بیش  روزانه 

برایش عادت شده است.
به پیش می راند  را به سختی  کراچی اش  که  او در حالی 
شش  می کنم.  کار  شهر  در  که  است  سال  »دو  می گوید: 
به شهر  به مکتب می روم سپس  و  از خانه می برایم  صبح 
مکتب ها  روز  چند  این  در  می فروشم.  آلتونسا  و  آمده 
کار مشغول هستم، اما دو  رخصت بودند و از سر صبح به 

که امتحانات شروع شده است.« روز می شود 
او می افزاید: »صبح اول به مکتب رفتم و امتحان دادم و 
که ساعت یازده  بعد ساعت هشت به شهر آمدم اما حال 
فروشات  هیچ  آورده ام.  به دست  افغانی  بیست  است، 

که  کرده است. حتا برخی از دریور ها  سرگردان و پریشان 
پارک  کابل(  زیرزمینی  این جا )سر  را  موتر شان  می خواهند 

کنند نیز باالی ما قهر می شوند و خشونت می کنند.«
برادر  دو  و  خواهر  سه  مادر،  را  آنان  خانواده  وی،  به گفته 

که همه در وضعیت بدی قرار دارند. تشکیل می دهند 
کنم،  کنم و خوب فروش  کار  گر  ادریس می گوید: »روزانه ا
یا  چپس  چاشتم  ک  خورا برای  را  افغانی  بیست  یا  ده 
تا فروش  گرفته و می خورم، در غیر آن صبر می کنم  بوالنی 

کنم و بعد نان بخورم.« 
که در سرتاسر افغانستان  گفته می شود  این در حالی است، 
کودکان  ۴۲ مرکز دولتی و ۴۵ مرکز خصوصی برای پرورش 
کز چرا در  وجود دارد، اما این که با موجودیت این تعداد مرا
که  کودکان تغییر مثبت وارد نمی گردد، سوالیست  وضعیت 

مسووالن باید پاسخگو باشند.

روزنامه  به  ریاست جمهوری  ارگ  به  نزدیک  منبع  یک 
تمامی  تغییر  خواستار  اشرف غنی  که  گفت  ٨صبح 
است.  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون  عضو  چهره های 
تا  دارد  نظر  در  رییس جمهور  که  می افزاید  منبع  این 
حمیداهلل فاروقی عضو تیم انتخاباتی آقای غنی به عنوان 
کمیسیون اصالحات انتخاباتی برگزیده شود. این  رییس 
تغییر  خواستار  اجرایی  رییس  که  گفت  هم چنین  منبع 
کمیسیون  تمامی چهره های معرفی شده به عنوان اعضای 
اصالحات انتخاباتی نیست بلکه می خواهد از میان این 
کمیسیون اصالحات  اعضا یک نفرشان به عنوان رییس 
عبداهلل  کتر  دا او،  به گفته ی  شود.  برگزیده  انتخاباتی 
کمیسیون اصالحات  رییس  به عنوان  را  جانداد سپین غر 

کرده است. انتخاباتی پیشنهاد 
که  اما یک منبع دیگر در ارگ ریاست جمهوری می گوید 

کمیسیون  مورد  در  مشکلی  هیچ گونه  رییس جمهور  فعال 
کمیسیون  کار  اصالحات انتخاباتی ندارد و زمان آغاز به 

اصالحات انتخاباتی به ریاست اجرایی بر می گردد.
ریاست  سخنگویان  از  فیصل  جاوید  همین حال،  در 
کنون  تا که  می گوید  ملی  وحدت  حکومت  اجرایی 
انتخاباتی  کمیسیون اصالحات  ترکیب  مورد  در  بحث ها 
است.  نیافته  پایان  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور  میان 
ترکیب  مورد  در  »هنوزهم بحث هایی  گفت:  فیصل  آقای 
نتیجه  به  بحث ها  زمانی که  و  دارد  جریان  کمیسیون 
کار  به  رسما  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون  رسید، 
این  بر  تالش  بحث ها  این  در  کرد.  خواهد  آغاز  خود 
اشخاص  می آیند،  کمیسیون  این  در  اشخاصی که  است 
اصالحاتی  برای  که  بتوانند  تا  باشند  مناسبی  و  مسلکی 
گیرد. در این مورد  که مردم افغانستان توقع دارند، صورت 

بحث هایی شده و نتایج هم تاحال مثبت بوده و در آینده 
نزدیک بخیر به پایان می رسد.«

کمیسیون اصالحات  که در ترکیب  کرد  جاوید فیصل تایید 
انتخاباتی تغییراتی رونما خواهد شد و فعال بحث ها روی 

همین مساله متمرکز است. 
بنیاد  اجرایی  رییس  رشید،  یوسف  همین  حال،  در 
که  می  گوید  فیفا،  افغانستان،  عادالنه  و  آزاد  انتخابات 
جنجال های چند ماه اخیر میان رهبران حکومت وحدت 
که این رهبران تصمیم و توانایی انجام  ملی نشان می دهد 
می افزاید:  رشید  آقای  ندارند.  را  انتخاباتی  اصالحات 
و  می دهند  وعده  صرفا  ملی  وحدت  حکومت  »رهبران 
این  ساختن  عملی  توان  بدبختانه  اما  می کنند.  صحبت 
صحبت ها و وعده ها در مورد اصالحات انتخاباتی را ما 

در هر دو بدنه حکومت ندیده ایم.«
برگزاری  زمان  تاخیر  به  اشاره  با  فیفا  اجرایی  رییس 
زمینه،  این  در  اساسی  قانون  نقض  و  پارلمانی  انتخابات 
که رهبران حکومت وحدت ملی تمایل جدی به  می   گوید 

اصالحات انتخاباتی ندارند.
اختالفات  ادامه  که  می  گوید  هم چنین  رشید  یوسف 
کمیسیون  مورد  در  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  میان 
برای  وقت  شدن  ضایع  باعث  انتخاباتی،  اصالحات 
که باید  کید می کند  اصالحات شده است. آقای رشید تا
گرو رهبران حکومت  بحث اصالحات انتخاباتی تنها در 
به یک بحث  باید  این مساله  و  قرار نگیرد  وحدت ملی 

ملی تبدیل شود.  
دوم  دور  برگزاری  از  پس  ملی  وحدت  حکومت  رهبران 
و  بحث ها  گذشته،  سال  ریاست جمهوری  انتخابات 
گرفتند  گرو خود  کامال در  را  انتخابات  به  مربوط  مسایل 
این  تصمیم  به  انتخاباتی  اصالحات  مساله  نیز  حاال  و 

گرفته است. رهبران تعلق 

 ظفرشاه رویی

 سهیال وداع خموش

نمی خواهم دست خالی
به خانه بروم
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آیا حکمتیار
سلفی خواهد شد؟

نشست سران شانگهای و بریکس 
و منافع ملی افغانستان 
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که حکمتیار  گرفتند. به همین دلیل است  فرصت را از او 
طالبان را دشمنان قسم خورده تنظیم خود تصور می کند. 
کرده، به صراحت آورده  که اخیرا صادر  او در اعالمیه ای 
که طالبان دشمنان قسم خورده حزب او هستند و  است 
ابوبکر  به خالفت  وفا دار  از جنگجویان  دلیل  به همین 

گروه حمایت می کند.  البغدادی در برابر این 
جنگجویان  از  برخی  که  دارد  وجود  هم  گزارش هایی 
وفادار به حکمتیار در شرق افغانستان، پرچم های سیاه 
که خودشان را وفادار به  برافراشته اند و از ستیزه جویانی 
چنین  می کنند.  حمایت  می خوانند  البغدادی  ابوبکر 
کنار  در  قدرت  تمام  با  حاال  حکمتیار  که  می نماید 
گرفته است تا علیه دیوبندی ها مبارزه  جریان سلفی قرار 
او  بود.  سلفی ها  مخالف  این  از  پیش  حکمتیار  کند. 
کتابی در رد مسلک سلفی نوشته است و نظریه پردازان 
معروف تنظیم های سلفی از جمله ابو مصعب السوری 

مفسد  شخص  را  حکمتیار  کتاب های شان،  در  هم 
که فاصله میان حکمتیار  خوانده اند. اما به نظر می رسد 
گروه های سلفی از بین رفته است و همین امر حکمتیار  و 
را در موضع حمایت از داعش در برابر طالبان قرار داده 

است. 
ریاض  با  حکمتیار  احتمالی  روابط  که  نیست  روشن 
آن  و  است  روشن  چیز  یک  اما  می کند،  دوام  کی  تا 
از هواداران  کستان،  پا گروه های سلفی مستقر در  این که 
حکمتیار برای تقویت جای پای داعش در افغانستان 
که  است  روشن  کرد.  خواهند  کثری  حدا استفاده 
جانب  به  هم  را  امکاناتی  و  منابع  داعش،  از  حمایت 
منابع  این  از  حکمتیار  شاید  می کند.  سرازیر  حکمتیار 
به  دوباره  را  سابقش  هواداران  از  برخی  و  کند  استفاده 
گروه داعش،  که  سوی خود فرابخواند، اما روشن است 
که به مسلک سلفی  کسانی را زنده می گذارد  در نهایت 
کنند. آیا حکمتیار سلفی  بگروند و با البغدادی بیعت 

خواهد شد؟

سال  در  شانگهای  همکاری های  سازمان  سران  نشست 
که  می رفت  احتمال  دوره  آن  در  گردید،  وبدل  رد   2014
اختالف  پذیرد.  صورت  کستان  پا و  هند  دایمی  عضویت 
کستان  پا میان  اختالفات  و  شانگهای  اعضای  میان  نظر 
این  بر  شد.  کشور  دو  دایمی  این  عضویت  از  مانع  هند  و 
غرب،  با  تعامل  در  روسیه  وضعیت  به  توجه  با  اساس 
دایمی هند  از طریق عضویت  گسترش شانگهای  احتمال 
عملی  نشست  این  در  دیگر  زمان  هر  از  بیش  کستان  پا و 
داشتن  قرار  علت  به  ایران  عضویت  طرح  می رسد.  به نظر 
برنامه  در  نمی تواند  هم چنان  بین المللی  تحریم های  در 
می تواند  احتماال  اما  گردد،  طرح  شانگهای  جلسه  این 
گیرد. طرح  در نشست های ساالنه بعدی مورد بحث قرار 
عضویت افغانستان نیز به علت داشتن پایگاه های امنیتی 
که بسیار  امریکا هم چنان تحت بحث و بررسی قرار دارد 
جدی  به صورت  نشست  این  در  که  می رسد  به نظر  بعید 

گیرد.  مورد بحث قرار 
تهدیدات  گسترش  مورد بحث،  موضوعات  از  دیگر  یکی 
شانگهای  منطقه  در  گسترش  احتماال  منطقه  در  امنیتی 
تهدید  منابع  داشتن  با  شانگهای  عضو  کشورهای  باشد. 
در  فرغانه  دره  چین،  در  سینگیانگ  کستان،  پا در  فتا  در 
روسیه  در  چچن  و  قرغیزستان  و  ازبکستان  تاجیکستان، 
احتمال  دارند.  تهدید  گسترش  برای  عمیقی  بالقوه  بستر 
گروه های رادیکال در این منطقه از طریق  گسترش انسجام 
کشورهای این سازمان شده  جریان داعش، موجب نگرانی 
رابطه  که  این سازمان  ماهیت  به  توجه  با  این رو  از  است. 
مستقیم با مبارزه با تروریسم و هراس افکنی دارد، می تواند 
افغانستان  ناامنی منطقه  و  امنیت  تصامیم این سازمان در 
که  می رسد  به نظر  حال  این  با  باشد.  داشته  عمیقی  تاثیر 
محور  حول  هم چنان  شانگهای  نشست  اصلی  مباحث 
و  نشست  این  در  رییس جمهور  حضور  باشد.  افغانستان 
آن  تاثیرات  و  منطقه  امنیتی  مشکالت  مناسب  انعکاس 
مستقیم  به صورت  می تواند  نشست  این  در  افغانستان  در 
گسترش  در منافع ملی افغانستان تاثیر داشته باشد. بحث 
که سران این  داعش به سمت آسیای مرکزی بحث است 
افغانستان دروازه  کرد.  ابراز نگرانی خواهند  از آن  کشورها 
کشورهای آسیای مرکزی است و برای حفظ امنیت  امنیتی 
می کند.  پرداخت  زیادی  بهای  مرکزی  آسیای  کشورهای 
شرکت رییس جمهور در این نشست و انعکاس مشکالت 
افغانستان  به  آن  گسترش  و  تروریسم  تهدید  منطقه ای 
باشد.  داشته  افغانستان  منافع  بر  مستقیم  تاثیر  می تواند 
مرکزی،  آسیای  کشورهای  از  تروریست  هزار   9 به  نزدیک 
تروریستی  فعالیت های  به  افغانستان  در  روسیه  و  چین 
این  دیدار  این  در  باید  رییس جمهور  می کنند،  اقدام 
کند. بر این اساس رییس جمهور باید از  مشکالت را طرح 
کشورهای عضو شانگهای برای مبارزه با تروریسم در منطقه 
کشورهای آسیای مرکزی با جان و مال مردم  و تامین امنیت 
کند و طرح منطقه محور برای مبارزه  افغانستان دادخواهی 

کند.  با تروریسم را مطرح 

جنگجویانش  به  اعالمیه ای  صدور  با  حکمتیار 
امارتی  طالبان  بین  جنگ  در  که  است  کرده  توصیه 
را  البغدادی  ابوبکر  خالفت  علم  که  جنگجویانی  و 
کرده اند، جانب دومی را بگیرند. روابط خارجی  بلند 
تهران  دوست  قبال  او  است.  کرده  تغییر  هم  حکمتیار 
بود. حکومت ایران برای او و حزبش در تهران، زاهدان، 
کرده  مشهد و اصفهان دفتر ، دیوان و خدم وحشم فراهم 
بود. در پنج سال امارت مالعمر در افغانستان، حکمتیار 
در تهران زندگی آرام و شاهانه داشت و از پول های نفت 

حکومت ایران، سهم قابل توجه دریافت می کرد. 
اما حاال ایشان با تهران بریده اند و با عربستان سعودی 
یمن،  به  ریاض  حمله  از  حکمتیار  شده اند.  دوست 
را  جنگجویانش  است  حاضر  گفت  و  کرد  حمایت 
آن  در  سعودی  عربستان  مخالفان  با  تا  بفرستد  یمن  به 
گفته های  کنش رسمی به  کشور بجنگند. ریاض هیچ وا
روابط  حاال  که  می رسد  به نظر  نداد.  نشان  حکمتیار 
هم  کستان  پا سلفی  حلقات  و  ریاض  با  حکمتیار 
روابط  این  از  می خواهد  او  و  است  شده  بسیارخوب 

کند و بیشترین ضربه را به طالبان بزند.  استفاده 
این  بسیار جفا دیده است.  ناحیه طالبان  از  حکمتیار 
او را در مناطق  که بساط سلطه و قدرت  طالبان بودند 
مسلط  قندهار  به  وقتی  طالبان  برچیدند.  پشتون نشین 
آن  در  حکمتیار  تنظیم  فرمانده  سرکاتب  با  شدند 
و  غزنی  سمت  به  بعد  و  کردند  حساب  تصفیه  والیت 
وردک آمدند. جنبش طالبان در آن زمان مورد حمایت 
حکومت آقای برهان الدین ربانی بود. وقتی پای طالبان 
به روستا های زیر تسلط تنظیم حکمتیار در والیت غزنی 
را  آن طالبان  و در  کردند  بیانیه ای صادر  ایشان  رسید، 
از  بیانیه  آن  در  حکمتیار  خواندند.  بریتانیا  جاسوسان 

تمام هوادارانش خواست علیه طالبان بایستند. 
اما آن زمان جاذبه طالبان در مناطق پشتون نشین بسیار 
زیاد بود. نیروهای وفادار به حکمتیار در غزنی و وردک با 
طالبان نجنگیدند. عده ای از نزدیکان سابق حکمتیار 
که او در آن زمان شخصا به والیت غزنی  روایت می کنند 
رفت و خواست فرماندهی جنگجویانش را در جنگ با 
طالبان به دوش بگیرد، اما تمام جنگجویان تنظیم او با 
آن که رهبرشان در صحنه حضور داشت، میدان نبرد را 
کردند یا به طالبان تسلیم شدند. والیت وردک هم  ترک 
که پایگاه مهم تنظیم حکمتیار بود به سادگی در اختیار 
گرفت و حکمتیار مجبور شد چهارآسیاب و  طالبان قرار 

کند.  ریشخور را تخیله 
در  را  حکمتیار  تنظیم  ریشخور،  و  چهارآسیاب  تخیله 
با دولت  تا  کرد  را مجبور  او  و  قرارداد  موقعیتی ضعیف 
سال  اسد  ماه  در  حکمتیار  شود.  یک جا  ربانی  آقای 
احراز  را  ربانی  آقای  دولت  صدراعظمی  کرسی   1375
یک جا  دولتی  با  تا  کرد  مجبور  را  او  طالبان  فشار  کرد. 
بود.  جنگیده  آن  برابر  در  تمام  سال  چهار  که  شود 
و  بود  مستعجل  دولت  هم  حکمتیار  آقای  صدارت 
کابل مسلط شدند.  طالبان در ماه میزان سال 1375 به 
پس از آن حکمتیار به دامان تهران پناه برد و تا سقوط 

طالبان در آن شهر زندگی  کرد. 
در  جدید  سیاسی  نظم  تشکیل  از  پس  حکمتیار 
با  و  کرد  ترک  کستان  پا قصد  به  را  ایران  افغانستان، 
بار  این  طالبان  اما  برخواست،  مقابله  به  جدید  دولت 
شرقی  و  جنوبی  والیات  در  تا  ندادند  اجازه  او  به  هم 
تمام  در  تقریبا  طالبان  باشد.  داشته  نظامی  فعالیت 
والیات جنوبی از جمله در والیت وردک، جنگجویان 
کردند و نگذاشتند  مربوط به تنظیم حکمتیار را سرکوب 

تا فعالیت نظامی قابل توجه داشته باشد. 
که رهبر مخالفان مسلح دولت  کرده بود  حکمتیار تصور 
طرفدار امریکا در افغانستان خواهد شد، اما طالبان این 

که همزمان  این روزها روسیه برای نشست سران شانگهای 
در  کشور  این  یوفای  شهر  در  بریکس  اعضای  نشست  با 
تا جمعه  تاریخ 8-10 جوالی یعنی در روزهای چهارشنبه 
پیش روی برگزار می شود آمادگی می گیرد. برگزاری این دو 
گسترش اعضای شانگهای،  نشست و احتماالت در مورد 
است.  افزوده  جهان  و  منطقه  در  جلسه  این  اهمیت  به 
آمادگی روسیه از دو سال پیش برای پذیرش نزدیک به 10 
کشورهای عضو شانگهای و بریکس و  هزار شرکت کننده از 
ساختن نزدیک به 7 هوتل بین المللی در شهر یوفا، نشان 
که برگزاری این دو نشست برای روسیه و اعضای  می دهد 
شانگهای و بریک اهمیت زیادی دارد. افغانستان به عنوان 
یکی از اعضای ناظر این سازمان به صورت مستقیم از این 

اجالس و سیاست های شانگهای تاثیر می پذیرد. 
گسترش سرمایه گذاری درتقویت  که روسیه با به نظر می رسد 
تالش  بریکس  عضو  کشورهای  برنامه های  و  نشست 
در  کند.  ایجاد   20 جی  و   8 جی  برای  جایگزینی  دارد، 
کشورهای  و  امریکا  با  روسیه  رقابت های  و  تعارض ها  پی 
تعلیق  حالت  به   8 جی  در  روسیه  عضویت  اروپایی، 
روسیه  حضور   ،20 جی  گروه  جلسه  در  هم چنین  در آمد. 
گروه همراه بود. این موارد نشان  با انتقادات اعضای این 
گروه بریکس در  که بر این اساس، هفتمین جلسه  می دهد 
روسیه می تواند برنامه ای برای ثبات سازی اقتصادی بدور 
که شامل  از محوریت غرب پنداشته شود. اعضای بریکس 
جنوبی  آفریقای  و  هند  چین،  برزیل،  روسیه،  کشورهای 
همگرایی های  و  همکاری  گسترش  عالقه مند  می شود، 
که در این نشست 100  سیاسی هستند. پیش بینی می شود 
به بانک جدید توسعوی و یک ذخیره پولی  میلیارد دالر 
به ارزش 100 میلیارد دالر دیگر ایجاد شود. همکاری چین 
با روسیه در برنامه های مشترک اقتصادی منطقه ای و شهر 
این شهر، می تواند  هوتل های  در ساخت  به خصوص  یوفا 
کشور با سیاست های روسیه پنداشته  به مثابه همنوایی این 
منطقه ای  منافع  در  بی تاثیر  نشست  این  برگزاری  شود. 
خارجی  سیاست  باشد.  نمی تواند  افغانستان  جهانی  و 
و  منطقه ای  طرح  دو  قالب  در  افغانستان  بین المللی  و 
یک سو  از  افغانستان  است.  شده  طرح ریزی  فرامنطقه ای 
و  فرامنطقه ای  کشورهای  حمایت  از  تا  می کند  تالش 
پیمان استراتژیک با امریکا نفع ببرد و از یک سو در جبر 
اواخر  این  قرار دارد. در  و تهدیدهای منطقه ای  فرصت ها 
تهدید داعش نگرانی جدی را برای منافع ملی افغانستان 
کشورهای منطقه به وجود آورده است. از این رو توازن و  و 
بهره وری متعادل و همسو با منافع ملی افغانستان برای دفع 
تهدیدات امنیتی و تقویت برنامه های اقتصادی منطقه ای 
سیاست گذاران  دشوار  رسالت های  جمله  از  افغانستان، 
که با قطبی شدن تعامل روسیه و چین با  افغانستان است 

غرب، دشوار تر می شود. 
طرح  داردکه  قرار  شانگهای  سران  نشست  دیگر  سوی  در 
کستان و هند در این نشست پیش بینی  عضویت دایمی  پا
در  هند  و  کستان  پا عضویت  اسناد  و  طرح  می شود. 

 فردوس
 مهدی منادی
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بررسی اجمالی »دیدگاهی برای ساختن
 صنایع استخراجی در افغانستان«

منابع دسته اول محل تمرکز بیشترین استخراج های غیر قانونی کشور 
می باشند. کشورهای همسایه مانند پاکستان در درآمدهای ناشی از این 

منابع سهم قابل مالحظه ای دارند. بسیاری از این مواد به شکل غیر قانونی به 
پاکستان انتقال یافته و در آنجا به نام محصوالت پاکستانی پروسس و صادر 
می شوند. در مناطقی که معدن کاری این منابع به صورت قانونی هم جریان 

دارد مخالفین مسلح حاکم بر آن مناطق از کمپنی های استخراج کننده مالیات 
جداگانه اخذ می کنند. به تازگی گروه دولت اسالمی  هم بر طبق گزارشات 

وزارت دفاع ایاالت متحده امریکا )پنتاگون( به جمع مدعیان بهره برداری از 
این منابع اضافه شده است.

فضای واقعی سکتور معادن می باشد که در نظر گرفتن 
از  از طیف وسیع تر  آن ها و هم چنین مشورت گرفتن 
تکمیل  به  می تواند  سکتور  این  ذیدخالن  و  آگاهان 
برای  اطمینان  قابل  تهداب  یک  به عنوان  دیدگاه  این 
انکشاف  اصول  بر  مبتنی  معادن  سکتور  یک  ساختن 

پایدار کمک شایان کند.
افغانستان به عنوان محمل منابع مینرالی و کشوری که 
خواهان ایجاد صنایع استخراجی بر مبنای اصول توسعه 
در  شده  مطرح  بحث های  کنار  در  می باشد  پایدار 
باید به صورت جدی به فکر یافتن  نوشتار آقای وزیر 
یک راه مناسب و به موقع برای خالصی از رویه های 
غلط شکل گرفته در سکتور معادن همچون استخراج 
غیر قانونی در مقیاس کالن، معدن کاری غیر استاندارد 
و  محلی  زورمندان  انتفاع  و  دخالت  هم چنین  و 
از همه مهم تر  منابع معدنی و  از  قدرتمندان حکومتی 
هزینه های  کاهش  به منظور  عملی  راهکار  یک  یافتن 
جهانی  بزرگ  بازارهای  به  مینرالی  تولیدات  رساندن 

این مواد باشد. 
حجم  اصوال  که  است  شده  باعث  فعلی  وضعیت 
عمده ای از منابع مینرالی افغانستان در صورت حتا پیدا 
شدن کسانی که بخواهند ریسک های عدم موجودیت 
خوب  حکومتداری  و  انرژی  زیرساخت ها،  امنیت، 
با  اقتصادی  لحاظ صرفش  از  بپذیرند  را  افغانستان  در 

ابهامات جدی روبه رو باشند. 
به طور کلی منابع معدنی موجود در کشور را می توان 
که  است  منابعی  اول  دسته  کرد.  تقسیم  دسته  سه  به 
استخراج  شرایط  و  کم  حجم  و  باال  ارزش  دارای 
دارند  توجهی  قابل  خارجی  بازار  و  می باشند  آسان 
مانند سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی. دسته دوم منابعی 
است که برای مصارف عادی داخلی استفاده می شوند 
و  ریگ  مانند  ساختمانی  مصالح  به عنوان  مخصوصا 
و...  ساختمانی  و سنگ چونه، سنگ های  جغل، گچ 
با  معدن کاری  نیازمند  که  هستند  منابعی  سوم  دسته   .
و  هستند  توجه  قابل  آمد  در  ایجاد  جهت  باال  حجم 
عمدتا بازار آن ها کشورهای صنعتی است که می توانند 
انتهایی زنجیره ارزش را در  افزوده بخش های  ارزش 

کشور خود با استفاده از این منابع تولید کنند.
استخراج های  بیشترین  تمرکز  محل  اول  دسته  منابع 
مانند  همسایه  کشورهای  می باشند.  کشور  غیر قانونی 
سهم  منابع  این  از  ناشی  درآمدهای  در  پاکستان 
به شکل  مواد  این  از  بسیاری  دارند.  مالحظه ای  قابل 
نام  به  آنجا  در  و  یافته  انتقال  پاکستان  به  غیر قانونی 
می شوند.  صادر  و  پروسس  پاکستانی  محصوالت 
به صورت  منابع  این  معدن کاری  که  مناطقی  در 
آن  بر  حاکم  مسلح  مخالفین  دارد  جریان  هم  قانونی 
مالیات جداگانه  استخراج کننده  از کمپنی های  مناطق 
بر  اسالمی  هم  دولت  گروه  تازگی  به  می کنند.  اخذ 
امریکا  متحده  ایاالت  دفاع  وزارت  گزارشات  طبق 
منابع  این  از  بهره برداری  مدعیان  جمع  به  )پنتاگون( 
افغانستان  حکومت  می رسد  به نظر  است.  شده  اضافه 
باشد  این معضالت  به فکر عالج  به گونه ضربتی  باید 
و با استفاده از اجماع جهانی علیه گروه دولت اسالمی 
ستد  و  داد  ممنوعیت  ایجاد  برای  رایزنی ها  شروع   به 
محصوالت مینرالی افغانستان که به صورت غیر قانونی 
نتوانند  این گروه ها  اگر  اقدام کند.  استخراج می شود 
مختص  آن ها  از  بسیاری  که  را  محصوالت  این 
جغرافیای افغانستان می باشد در کشورهایی مانند چین 
و پاکستان و کشورهای خلیج به فروش برسانند عمال 
شد.  خواهد  خلل  دچار  انتها  از  آن ها  انتفاع  زنجیره 
شناسایی  جهت  روز  به  اطالعاتی  سیستم  یک  ایجاد 
دارد  شدت  غیر قانونی  استخراجات  که  محل هایی 

دسته  این  مینرالی  منابع  وجود  مستعد  که  مناطقی  یا 
نیروهای  با  اطالعات  این  ساختن  شریک  و  می باشد 
و  تصفیوی  عملیات های  تمرکز  به  می تواند  امنیتی 

کنترلی بر روی این مناطق کمک کند.
مینرال های  و  آهن  و  مس  مانند  سوم  دسته  منابع   
را شامل  افغانستان  منابع  توجه  قابل  صنعتی که حجم 
می شوند هم نیاز به سرمایه گذاری زیاد و تخنیک های 
استخراجی پیشرفته دارند و هم هر چه که هزینه انتقال 
صرفش  شود  زیاد  مصرف  بازار  تا  تولید  محل  از 
بسیاری  در  و  می شود  کاهش  دچار  آن ها  اقتصادی 
موارد )به طور مثال آهن حاجیگک( حتا به طور قطع با 

ضرر همراه خواهد بود.
بخشی از این افزایش هزینه به خاطر نبود زیرساخت های 
حمل و نقلی مطمین داخلی است که بتواند مواد تولید 
شده را تا مرزهای کشور برساند. این نکته به صورت 
است.  شده  منعکس  وزیر  آقای  نوشته  در  اختصار 
همان گونه که در آنجا نیز ذکر شد یک هماهنگی در 
حد پالیسی های کالن دولتی برای انکشاف مسیرهای 
مواصالتی و تامین امنیت آن ها الزم می باشد. اما بخش 
دیگری از افزایش هزینه ها به خاطر نبود هماهنگی های 
از طریق کشورهای  منابع  این  الزم جهت عبور دادن 
آسیای  کشورهای  و  ایران  پاکستان،  همچون  واسط 

میانه می باشد. 
معتبر  کیفیت  گواهی نامه  اعطای  سیستم  نبود  به دلیل 
برای منابع مینرالی و سنگ های قیمتی در داخل کشور 
فقط  پرداخت  جای  به  که  مجبورند  منابع  بسیاری 
به کشورهای همسایه و  ترانزیت، هزینه واردات  حق 
پرداخت  را  آن  به  مربوط  گزاف  تعرفه های گمرکی 
را  منابع  این  ارزش  درصد  بیست  تا  گاها  که  کند 
این  که  است  خاطر  این  به  فقط  این  می شود.  شامل 
کاالها باید در این کشورها به مرجع تست کیفیت و 
بنادر  از  این که  به جای  یابند  انتقال  صدور گواهی نامه 
افغانستان به صورت ترانزیت به بنادر آن کشورها انتقال 
بزرگ  خریداران  بیشتر  خوشبینانه تر  شرایط  در  یابد. 
کیفیت  تعیین  هم چنین شرکت های  و  مینرالی  کاالی 
بنادری همچون کراچی سکنی گزیده اند و  معتبر در 
انتقال  آنجا  در  را  اموال خود  باید  افغان  فروشنده  هر 
دهد و در ذخیره گاه های کرایه ای جمع آوری کنند و 
منتظر باشند که اموال و محصوالت مینرالی شان اقبال 
زد و بندها  موارد  بعضی  در  متاسفانه  کند.  پیدا  فروش 
ساکن  خریداران  و  کیفیت  تعیین  شرکت های  بین 
مواد  کیفیت  که  به گونه ای  دارد  وجود  کشورها  آن 
پایین تر از واقعیت نشان داده شود تا به قیمت پایین تر 
با  باید  تمامی  طرف ها  دیگر  طرف  از  شود.  معامله 
و  تمامی  نقل  و  کنند  بانکی آن کشورها کار  سیستم 
این  که  بگیرد  صورت  کشور  آن  در  پولی  انتقاالت 

خود باعث تحمیل مصارف بیشتر می شود.
ایجاد یک مکانیزم اعطای گواهی نامه معتبر در داخل 
تا  مبدا  از  که  به گونه ای  مینرالی  منابع  برای  کشور 
و  دیگر  هیچ جای  در  تخلیه  نیازمند  مواد  این  مقصد 
نشوند  کشورها  آن  به  گمرکی  هزینه های  پرداخت 
خاص  تجاری  مناطق  ایجاد  می نماید.  ضروری  بسیار 
افغانستان  امن  سرحدات  در  معامالت  انجام  برای 
عرصه  در  واسط  تجارتی  کمپنی های  که  به گونه ای 
منابع معدنی و همین طور شرکت های معتبر بین المللی 
مناطق  این  در  مینرالی  منابع  کیفیت  گواهی نامه  ارایه 
خاک  داخل  در  معامالت  تمام  و  کنند  پیدا  تمرکز 
این  از  حاصل  درآمدهای  و  شود  انجام  افغانستان 
مختلف  اسعار  تبادله  حق  پرداخت  به  نیاز  معامالت 

نداشته باشد.
بر  می توان  نیز  را  دیگری  اضافی  موارد  قطع  به طور 
شمرد که از حوصله این مقاله خارج خواهد بود. نکته 
وزیر  شخص  رویکرد  این  از  که  است  این  در  مهم 
معادن و پترولیم باید حمایت قاطع صورت گیرد و هر 
کس به سهم خود سعی در تقویت و تکمیل دیدگاه ها 

نماید.
با آرزوی افغانستانی که توانسته باشد این منابع را در 
تمامی  و  کرده  استفاده  خود  پایدار  توسعه  راستای 
 بحران های امروزی را به خوبی پشت سر گذاشته باشد.
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یک چهارچوبه قانونی و اداری تسهیل کننده و در عین 
حال مستحکم و خلل ناپذیر، ایجاد شفافیت در بخش 
عایدات، اولویت دهی بر معدن کاری خرد و کوچک 
متشبثین  مشارکت  ترغیب  آغازین،  مثابه یک گام  به 
)جونیور(  پیشگام  و  کوچک  کمپنی های  و  داخلی 
فعال  بازاریابی  سکتور،  این  در  فعالیت  در  بین المللی 
در عرصه بین المللی برای منابع افغانستان، ایجاد بازار 
منطقه ای برای محصوالت معدنی کشور، اشتباه بودن 
شروع کار از واگذاری بزرگ ترین منابع، تغییر نظام 
مالیاتی برای فعالین در این سکتور و البته داشتن یک 
نظام حقوقی و مالی با کم ترین تغییرات در بلند مدت، 
مسوولیت های اجتماعی و محیط زیستی معدن کاران، 
نقش جامعه مدنی در تصمیم سازی ها و مواردی از این 
دست در نوع خودش نوید بخش استقرار یک مفکوره 
آشنا به اصول و قواعد سیاست های بین المللی منابع در 
که  بود  مواردی  این ها  است.  سکتور  این  اداره  راس 
در سالیان گذشته در سایه هیاهو و تبلیغات غیر اصولی 
مسوولین وقت در خصوص ذخایر چند تریلیون دالری 
غیر مستند و مستدل به دست فراموشی سپرده شده بود.

این یک اقدام نیک است که وزارت معادن و پترولیم 
تالش  و  گرفته  دست  روی  ملی  وحدت  حکومت 
افکار  هم  و  اسناد  هم  امکان  حد  تا  که  می ورزد 
دسترس  در  را  سکتور  این  با  مرتبط  برنامه های  و 
بیشتر  شعارها  که  در کشوری  دهد.  قرار  مردم  عموم 
پی  فرصت  بعدها  و  شده  مطرح  شفاهی  به صورت 
متفاوت  تفسیرهای  ارایه  با  آن ها  شدن  عملی  جویی 
می شود؛  گرفته  ناظرین  و  مردم  از  گفته ها  انکار  یا  و 
مکتوب کردن برنامه ها و تعهدات، آن هم در مراجع 
اطالع رسانی عامه این فرصت را فراهم خواهد ساخت 
که هر شخص این ملک یک نسخه از آن را نزد خود 

آرشیو داشته باشد.
مثابه  به  که  نوشته  این  اما  خوب  نکات  این  کنار  در 
رویکرد و دیدگاه حاکم بر وزارت معادن و پترولیم 
به  قیاس  در  خالهایی  برخی  دارای  می باشد  مطرح 

نوشته هایی تحت عنوان »دیدگاهی  سلسله هشت گانه 
قلم  به  افغانستان«  در  استخراجی  صنایع  ساختن  برای 
روزنامه  در  اخیرا  افغانستان  پترولیم  و  معادن  وزیر 
8صبح به نشر رسید. این نوشته بر آن است که دیدگاه 
و  بررسی  مورد  را  نوشته ها  سلسله  این  در  شده  ارایه 

احیانا نقد قرار دهد.
فعلی  پترولیم  و  معادن  وزیر  عامه  دیپلوماسی  دید  از 
در  که  است  فردی  به  منحصر  چهره های  از  یکی 
پیدا  بلند حکومتی دست  مسندهای  به  اخیر  سال های 
یا مسوول  وزیر  اخیر کم تر  در سال های  است.  کرده 
حکومتی را می توان یافت که در زمان مسوولیت خود 
عامه جهت  ارتباط  ابزارهای مختلف  از  باشد  توانسته 
استفاده  خود  مدیریتی  نظریات  ثبت  و  اعالن  تبیین، 
در  پترولیم  و  معادن  وزیر  نوشته  باشد.  برده  را  الزم 
ماندگار  سند  یک  به عنوان  کشور  مطبوعاتی  بایگانی 
منابع  عرصه حکومتداری  در  بسیار  نکات  محتوای  با 

منرالی و  هایدروکاربنی ثبت گردید. 
در این مجموعه به نکات بسیار حیاتی و مهم در عرصه 
مدیریت سکتور معادن و نفت و گاز اشاره شده است 
که در گذشته یا بدان توجهی نمی شده و یا از اولویت 

پایینی برخوردار بوده اند. 
می تواند  معدنی  منابع  موجودیت  که  واقعیت  این 
فالکت  یا  نجات  برای  لبه  دو  شمشیر  یک  مثابه  به 
در  که  است  جدیدی  نکته  کنند  عمل  کشور  یک 
استفاده  مورد  سکتور  این  در  حکومتداری  ادبیات 
و  یک جانبه  توقعات  می تواند  امر  این  می گیرد.  قرار 
خواست های عجوالنه در بهره برداری از این منابع را تا 
حدی مهار کرده و آن را به یک رویکرد محتاطانه و 

همراه با تدقیق بیشتر تبدیل کند.
برای  رقابتی  مزیت  ایجاد  همچون  مسایلی  بر  تاکید 
منابع افغانستان نسبت به دیگر کشورها جهت ترغیب 
سرمایه گذاری ها، تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد ارزش 
افزوده حداکثری، انکشاف متوازن صنایع باالدستی و 
پایین دستی و میانی به صورت همزمان، ضرورت ایجاد 

 ابراهیم جعفری، استاد دانشگاه
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 دای چوبانی
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و نسبت به نفوذ فعالیت های ملهم از داعش از افغانستان 
که مرز باریکی با والیت اکثرا مسلمان یعنی سین کیانگ 
این که  از  بعد  هم  افغانستان  طالبان  است.  دارد، حساس 
برخی از شورشیان طالب، بیرق داعش را گرفتند تا خود 
را به عنوان یک نیروی قتال تر نشان دهند، در جستجوی 

آن اند تا مانع پیوستن افرادشان به داعش شوند.
بین  از درگیری  از آن که گزارش هایی  بعد  ماه گذشته 
شبه نظامیان وفادار به این دو گروه منتشر شد، طالبان به 
رهبر داعش نسبت به شروع جنگ موازی در افغانستان 
هشدار دادند. افغانستان همراه با هند، ایران، مغولستان و 

پاکستان عضویت ناظر را در سازمان شانگهای دارد.
همکاری امنیتی

شانگهای  اجالس  چین،  خارجه  وزارت  معاون  به گفته 
بعد از آن که نامزدی هند و پاکستان را برای پیوستن به 
شانگهای در سال گذشته تایید کرد، طرزالعمل هایی را 

برای پیوستن آن ها به حیث اعضای دایم آغاز می کند. 

هستند.
»بایمراد  به خبرگزاری بخدی گفته است:  یک معترض 
کارهای  والیت  این  در  جوزجان،  کنونی  والی  قوینلی 
مثبتی انجام داده و دلیلی برای برکناری او وجود ندارد.«

شمالی  والیت های  از  دوستم،  جنرال  زادگاه  جوزجان 
اعضای  از  مولوی لطف اهلل عزیزی،  تازگی  به  است که 
جنبش ملی به رهبری آقای دوستم به عنوان والی جدید 

این والیت معرفی شده است.
جوزجان،  والیت  سمت  که  گویند  می  تظاهرکنندگان 
سهم مردم ترکمن است و به کسی اجازه نمی دهند که 

این حق را از آنها بگیرند.
انها مدعی هستند که سهم این قوم در دولت پایمال شده 
در  آنچه  به  باید  ملی  رهبران حکومت وحدت  و  است 

جریان کارزار انتخاباتی قول داده بودند، پایبند باشند.

هوایی  شرکت  که  می گویند  مالیه  وزارت  مقام های 
فیس  مالیات،  بابت  از  افغانی  میلیون  چهارصد  صافی، 
مالیه بدهکار  به وزارت  پارکینگ  میدان هوایی و فیس 

است.
به گفته این مقام ها، این شرکت از پرداختن بدهی اش به 

وزارت مالیه خود داری می کند.
به نقل از خبرگزاری بخدی، اجمل حمید عبدالرحیم زی، 
هوایی  شرکت  که  است  گفته  مالیه  وزارت  سخنگوی 
صافی این مبلغ را در چهار سال گذشته پرداخت نکرده 

است.
به گفته آقای عبدالرحیم زی، وزارت مالیه بارها به شکل 
کتبی و شفاهی از شرکت صافی خواسته تا مطابق قانون 
مسوولیت شان را ادا کرده بدهی اش را به دولت بپردازد.

سخنگوی وزات مالیه می افزاید که شرکت هوایی صافی 
توان  که  گفته  مالیه،  وزارت  درخواست  به  پاسخ  در 

پرداخت این پول را به شکل مجموعی ندارد.
را آماده  مالیه طرحی  عبدالرحیم زی گفت که وزارت 
کرده که براساس آن نحوه دریافت پول از این شرکت 

هوایی را مشخص می کند.
به گفته او، این طرح قرار است به شورای وزیران برود و 

پس از تصویب عملی خواهد شد.
مورد،  این  در  تاکنون  صافی  هوایی  شرکت  مسووالن 
اظهار نظری نکرده اند و عدم حضور مسوول عمومی این 
شرکت در افغانستان را دلیل اصلی سکوت این شرکت 

در این مورد خوانده اند.

پذیرش این دو رقیب اتومی که سه بار از زمان استقالل 
از بریتانیا در سال 1947 با هم جنگیده اند و برای نفوذ در 
این  توسعه  برای  اقدام  نخستین  دارند-  رقابت  افغانستان 
خواهد   2001 سال  در  کارش  به  آغاز  زمان  از  سازمان 

بود. 
معاون وزارت خارجه چین با نگرانی ها نسبت به روابط 
و  کرد  برخورد  بی اعتنایی  با  کشور  دو  این  تنش آمیز 
کمک  سازمان  این  به  تنها  نه  عضویت  »این  که  گفت 
در  سودمندتری  نقش  بلکه  شود  بهتر  تا  کرد  خواهد 
ارتقای روابط دوستانه بین دو کشور ایجاد خواهد کرد.«

اسالمی  جنبش  برابر  در  چین  که  گفت  هم چنین  وی 
را  ناآرامی ها  کشور،  این  به گفته  که  شرقی  ترکستان 
می زند  دامن  منطقه  اویغورهای  میان  کیانگ  سین  در 
از  خارج  تحلیلگران  از  بسیاری  گرچند  دارد،  آمادگی 
چین، نسبت به این که چنین سازمان بزرگی وجود داشته 
شی  شانگهای،  اجالس  کنار  در  دارند.  تردید  باشد، 
گفتگوهای دوجانبه ای با پوتین خواهد داشت. شی بعد 
از انتخاب به حیث رییس جمهور در سال 2013، هفتمین 
مالقاتش را با پوتین برگزار خواهد کرد. شی ماه می از 
میدان  در  بزرگی  نظامی  رژه  ناظر  و  کرد  دیدار  روسیه 
سرخ مسکو بود که برای یاد کرد شکست آلمان نازی 

در سال 1945 برگزار می شد. 
دهه  یک  برای  را  افغانستان   1979 سال  در  که  روسیه 
از  بعد  چین  با  را  خود  تجارت  و  روابط  کرد-  اشغال 
داده  افزایش  اوکراین،  مساله  سر  بر  غرب  تحریم های 

است. 
روسیه بزرگ ترین تامین کننده مواد خام چین در ماه می 
برای اولین بار در یک دهه گذشته بوده است و چنان که 
خبرگزاری بلومبرگ ماه گذشته گزارش داد، مسکو در 

جستجوی بازارهای جدیدی برای نفتش است.

به گفته یک مقام چینی، شی جین پینگ، رییس جمهور 
دیگر  و  روسیه  رییس جمهور  پوتین،  والدیمیر  و  چین 
هفته سازمان در  این  نشست  در  رهبران عضو شانگهای 
قرار  بحث  مورد  را  افغانستان  در  داعش  تهدید  روسیه، 
خواهند داد. رییس جمهور روسیه روز پنج شنبه این هفته 
همکاری های  سازمان  سران  اجالس  در  شرکت  برای 
شانگهای  می رود.  روسیه  اوفای  شهر  به  شانگهای 
متشکل از کشورهای چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، 

تاجکستان و ازبکستان است.
تاثیرات  علت  به  چین،  خارجه  وزیر  معاون  به گفته 
فعالیت های گروه هراس افگن داعش، افغانستان اکنون با 

وضعیت امنیتی تیره ای روبه رو است. 
به گفته وی رهبران شانگهای قطعا مباحثات عمیقی روی 
موضوع افغانستان خواهند داشت و بیشتر درباره واکنش 

به وضع امنیتی در این کشور صحبت خواهند کرد. 
است  افغانستان  در  اقتصادی  منافع  جستجوی  در  چین   

 ده ها باشنده والیت جوزجان در اعتراض به آنچه پایمال 
به  دست  می کنند،  توصیف  شان  سیاسی  حقوق  شدن 

تظاهرات زدند.
ولسوالی  مربوطات  از  نو«  »پل   منطقه  در  معترضان  این 
برای  موتر  تایرهای  با آتش زدن  و  آقچه گردهم آمده 
نزدیک به یک ساعت شاهراه شبرغان-مزارشریف را بر 

روی ترافیک بستند.
به  وابسته  معترضان  این  بخدی،  خبرگزاری  گزارش  به 
برای  دولت  تعهد  برخالف  که  مدعی اند  ترکمن،  قوم 
تقرر افراد بیشتری از این قوم در پست های دولتی، تنها 
گرفته  قرار  وزارت  یک  راس  در  قوم  این  از  نفر  یک 

است.
جمهوری  رییس  تازگی  به  می گویند  تظاهرکنندگان 
بجای بایمراد قوینلی، فردی دیگری را به سمت والیت 
تقرری  این  مخالف  آنان  و  کرده  منصوب  جوزجان 

ستانکزی  معصوم  آن که  از  پس 
از  دفاع  وزارت  پست  احراز  برای 
نیاورد، مد شده است  پارلمان رای 
بوک  فیس  صفحه  در  هرکس  که 
من  کند.  پیشنهاد  دفاع  وزیر  خود 
که  ترتیب،  این  به  دارم  لیستی  هم 
باشد،  خواسته  رییس جمهور  اگر 
قومی  مالحظه  هیچ  بدون  می تواند 
را  یکی  این ها  میان  از  سمتی،  و 

بردارد. 
خود  رییس جمهور:  خود   
بهترین  می تواند  رییس جمهور 
اول  علت:  دو  به  باشد،  دفاع  وزیر 
این که رییس جمهور برای نیروهای 
است.  احترام  قابل  خیلی  امنیتی 
عسکر وقتی حاضر است که دست 
پای  به  حتما  ببوسد،  را  او  مبارک 
این که  دوم  می دهد.  هم  جان  او، 
آن  از  توانست  رییس جمهور  وقتی 
انتخابات دفاع  همه رای پاکش در 
می تواند  هم  کشور  از  حتماً  کند، 

دفاع کند. 
اجرایی  رییس  به  اجرایی:  رییس 
هیچ وقت فرصت دفاع داده نشده. 
یاری  به  خواسته  او  که  هروقت 
از  شهداء  پاک  خون  و  خداوند 
و  رییس جمهور  کند،  دفاع  چیزی 
کرده  تلفون  آمریکا  خارجه  وزیر 
و او را از دفاع منصرف کرده. این 
را  آمریکایی ها  جلو  ما  خود  بار 
دفاع  فرصت  ایشان  به  و  می گیریم 
است  خوب  می دهیم.  را  کشور  از 
که استعداد ایشان در این راستا هم 

نمایان شود. 
رییس شورای امنیت: رییس شورای 
پست های  تمام  در  حال  تا  امنیت 
امنیتی یک بار وظیفه انجام داده و 
دفاع  وزیر  فقط  ایشان  بوده.  ناکام 
نبوده و ما واقعا نمی دانیم که اگر او 
وزیر دفاع شود، کار این کشور به 
کجاها خواهد کشید. ما حق داریم 

بدانیم. 
انجنیر گلبدین حکمتیار: چرا خلق 
تان تنگ شد؟ ما وزیر دفاع نسازیم، 
را  خداوندی  ظرفیت  این  داعش 
چه؟  دزدید.  خواهد  ما  پیش  از 
مشخص  آدرسش  می گویید 
نیست؟ نه بابا! همین چند روز پیش 
به  ایشان  مالقات  به  خیالی  وزیر 
نمی خواهید  اگر  بود.  رفته  پشاور 
بسازید، آدرس مادرس  وزیر دفاع 

را بهانه نیاورید، لطفاً. 

لست نامزدان پیشنهادی 
وزیر دفاع

دای چوپانی

تهدید داعش در افغانستان
 در آجندای دیدار رهبران شانگهای در روسیه 

 منبع: خبرگزاری فرانسه

 برگردان: یحیا سرپلی

خودداری شرکت هوایی  صافیتظاهرات جوزجانی ها در اعتراض به پایمال شدن حقوق سیاسی شان
 از پرداخت بدهی اش به دولت
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 مجیب خلوتگر

پشت  در  فرخنده  قتل  متهمان  استیناف  دادگاه  اخیرا 
در های بسته جلسه برگزار کرد و از چهار متهمی  که به 
اعدام محکوم شده بودند، سه تن به بیست سال و یکی 
تن  زندان محکوم شدند. هم چنان یک  ده سال  به  هم 
از متهمانی که در دادگاه ابتداییه به شانزده سال زندان 

محکوم شده بود، برائت حاصل کرده است.
این در حالی است که در پیوند به قضیه شهادت فرخنده 
چهل ونه فرد ملکی بازداشت شده بودند. پس از محکمه 
ابتدایی، سی و هفت تن برائت حاصل  کردند، چهار تن 
به اعدام و هشت تن به زندان الی شانزده سال محکوم 
در  غفلت  به  متهم  پولیس  تن  هجده  جمله  از  شدند. 
وظیفه، یازده تن، هر کدام به یک سال حبس محکوم 

شده و هشت تن برائت حاصل کرده بودند.
استیناف، حاال در کل حکم  به حکم محکمه  با توجه 
یکی  هم،  زندان  به  محکومین  از  و  شده  منتفی  اعدام 

برائت حاصل کرده است.
من به عنوان فردی که قضیه را از نزدیک دنبال کرده و 
با چند  بوده ام، می خواهم  عضو کمیسیون حقیقت یاب 

سوال وارد واکاوی فرآیند قضایی مساله شوم؛
پولیس، چگونه  افراد  از  جدا  قضیه،  در  متهم  چهل ونه 

وارد فرآیند اتهام قضایی شدند؟
چرا تعدادی از بازداشت شدگان، برائت حاصل کرده اند؟ 
دادگاه ابتدایی بر مبنای چه منطقی، برای چهار تن حکم 

اعدام صادر کرد؟
چرا دادگاه استیناف حکم به تخفیف جزا صادر کرد؟

آیا کسی یا کسانی هستند که از متهمین دفاع می کنند؟
اگر بله، این فرد یا افراد در حکومت هستند؟ و اگر بله در 

کدام الیه های حکومت و قدرت؟
چرا از متهمان دفاع می شود؟

تقریبا  فرخنده  شهادت  قضیه  در  شده  بازداشت  افراد 
همه از روی نوار های تصویری غیرقابل انکار بازداشت 
همراه  تلیفون های  دوربین  توسط  که  فلم هایی  شدند. 
برداشته شده بود و تقریبا همه این فلم ها روی شبکه های 
اجتماعی بارگزاری شده و شواهد خوبی بودند که جای 
هیچ شک و شبهه را در دخیل بودن یا نبودن افراد در 

قضیه نمی گذاشت. 
به  فلم ها  این  بودند، همه در  بازداشت شده  افرادی که 
نحوی به عنوان فاعلین ضرب و شتم، نشان داده می شوند. 
از سوی دیگر، من در صحبت هایی که با متهمین داشتم، 
تقریبا همه متهمین می گفتند که به اشتباه و به این باور 
انگار قرآن کریم را سوزانده است، دست  که فرخنده 
به ضرب و شتم زده اند، ولی حاال که معلوم شده قرآن 
اقرار  پشیمان.  و  اند  نادم  است،  نشده  سوزانده  کریم 
شفاهی متهمان، بازگوکننده این مساله است که متهمان 

به صورت غیرمستقیم به دخیل بودن شان اقرار کرده اند. 
چگونه  که  است  این  می باشد،  دقت  قابل  آنچه  حاال 

سی وهفت تن از متهمان برائت حاصل کرده اند.
از سویی هم، در فلم ها طوری که به وضاحت مالحظه 
به  لگد  به  وقتی  مستقیم،  به صورت  تن،  یک  می شود، 
صدر فرخنده می زند، او با ضرب و شتم زندگی را از 
فرخنده می گیرد. از سویی هم گفته می شود که این فرد، 
هنوز  با ضرباتش گرفته،  را  فرخنده  زندگی  فردی که 
باالی شان  که  متهمی   چهار  پس  است.  نشده  بازداشت 
دادگاه  حاضر  حال  در  و  بود  شده  صادر  اعدام  حکم 
استیناف با تخفیف، این حکم را به حبس دوام و طویل 
و  ظاهرا  اسنادی  و  مبنایی  چه  بر  است،  کرده  تبدیل 

براساس جزا، متهمان درجه اول حساب می شوند؟
باور بنده این است که در فرآیند داوری به هر دلیلی دقت 
کامل صورت نگرفته است. اگر چنین نبود، افرادی که 
در فلم ها به وضاحت دیده می شوند که به ضرب و شتم 

فرخنده مشغول اند، نمی توانستند برائت حاصل کنند. 
بنده به عنوان فردی که حقیقت مساله را در یک گروه 
به صورت  هرچند  می کردم،  بررسی  ده نفری  از  بیش 
واضح درک نکردم که آیا متهمین قضیه از سوی فردی 
حمایت  حکومت  از  بیرون  یا  و  درون  در  افرادی  یا 
می شوند یا می شدند، ولی شیوه همکاری با هیات بررسی 
قضیه نشان می داد که سامانه های قدرت در کابل در قبال 
قضیه به دو گروه تقسیم شده اند؛ گروهی که به متهمان با 
تنفر وافر و افراطی نگاه می کرد، و گروهی که به نحوی 
قباحت قضیه را قبول نداشته و به متهمین به صورت خیلی 

آرام و غیرقابل لمس دلسوزی نشان می دادند.
در جریان بررسی هایی که من و گروه موظف در فرآیند 
مورد  در  هم  گفت هایی  و  گپ  داشتیم،  حقیقت یابی 
این که تعدادی صاحب صالحیت و قدرت با تعدادی از 
متهمین رابطه خویشاوندی و یا آشنایی دارند، به همین 
دلیل می خواهند این متهمان آزاد شوند، وجود داشت. 
اما این مساله فقط در حد یک ادعا بود، نه صحت مساله 

معلوم شد، حداقل برای من، و نه سقم آن.
در  استخباراتی،  امنیتی/  دخیل  نهاد های  هم  سویی  از 
همکاری  حقیقت یاب،  هیات  به  معلومات  ارایه  جریان 
صادقانه  حدی  به  گاهی  همکاری  این  داشتند.  عجیبی 
قرمزی  به دور زدن خطوط  بود و گاهی هم  و شفاف 
حقایق  قرمز  خطوط  آن  محدوده  در  باید  که  می ماند 

پنهان شده اشکار شود، اما فقط دور زده می شد.
قابل یادآوری است که گروه حقیقت یاب در زمانی که 
ارایه  رییس جمهور  به  می خواست  را  ابتدایی  گزارش 
جمله  یک  به  داشت،  دیدار  باوی  که  شامی   در  دهد، 
جالبی از جانب ایشان برخوردند. جناب رییس جمهور 
اولیه  گزارش  استماع  غرض  هیات  با  که  نشستی  در 
داشت، فرمود: »من در این زمینه نه عصبانی می شوم و 

نه عجله می کنم.«
باور من و تعدادی دیگر از اعضای گروه حقیقت یاب 

این بود که شاید هدف رییس جمهور به ویژه وقتی گفت 
عجله نمی کند، همانا فرآیند قضایی متهمان است که نیاز 
است به دقت کامل انجام شود. اما گمان ما غلط از آب 
فرآیند قضایی هم عجله صورت گرفت و  درآمد. در 

هم بی دقتی.
حاضر  حال  در  و  داشت  قضا  گذشته  که  فردی  با  من 
به عنوان یک فعال مدنی خدمت می کند، صحبت کرده 
و از وی خواستم که نظرش را در قبال سبک شدن احکام 
صادره به متهمان قضیه فرخنده در جریان روند قضایی 
بگوید، پس از مکثی گفت: »برای قاضی خیلی سخت 
این زمینه حکم کند، نکند کسی بی گناه  است که در 
انکار موجود  محکوم شود.« من گفتم شواهد غیر قابل 
داوری  سوی  به  رفتن  به  را  قضاوت  وجدان  که  است 
درست رهنمایی می کند. گفت: »قاضی صالحیت دارد، 
وقعی  هم  رییس جمهور  به حکم  است  مسند  در  وقتی 
میان آمده  یا هم زور در  پول و  پای  نمی گذارد. شاید 

است.«
و اما در طرف دیگر، خانواده فرخنده قرار دارد. با آزاد 
شدن متهمان، درجه تهدید به مرگ این خانواده به صورت 
تهدیدات  است.  رفته  باال  که  می شود،  گفته  خودکار، 
امنیتی بیش از پیش ازدیاد یافته است. دودستگی در میان 
خانواده و واکنشی عمل کردن، مواردی است که دست 
حمایت کنندگان فرآیند را کوتاه و پای کمک را سست 
می کند. بازتاب رسانه ای نظرات خانواده فرخنده طوری 
از  یا حد اقل سوا  فراتر  دنبال چیزی  انگار  می نماید که 

گرفتن داد فرزند شان هستند. 
از سویی، وقتی به قضیه فرخنده به یک دید روان شناختی 
نگاه شود، اژدهای خفته کینه و نفرت در کل اجتماعی 
آن  کوچک  تکانه  یک  که  است  گرفته  آرام  طوری 
فرخنده را چنان بلعید که امان به آه گفتنش نداد. سامانه 
به نام حکومت وحدت ملی، آنطوری که دیده می شود، 

فرسنگ ها از اقدام روانشناسانه به مساله دور است. 
هر چند هم در گزارش کتبی و هم در گزارش شفاهی، 
و  روانشاختی  جنبه  اشرف غنی ،  دکتور  جناب  به 
جامعه شناختی مساله به صورت واضح توضیح داده شد، 
اما انگار شنیده نشد و حتا اگر شد، بی معنی پنداشته شد. 

مجازات متهمان قتل فرخنده سبک تر می شود 
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جـــوابیـــــه
 1394/4/1 تاریخ  در  8صبح  روزنامه 
عزیز  مهاجرین  از  جمعی  سرگشاده  نامه 
محترم  مقام  به  اندونیزیا  کشور  مقیم  کشورمان 
اینک  بود.  نشر رسانیده  به  را  ریاست جمهوری 
نامه، یادداشتی مختصر خدمت  در پیوند به آن 
ارسال شد امید است که در زودترین فرصت در 

آن روزنامه وزین نشر شود.
از  عودت کنندگان  و  مهاجرین  امور  وزارت 
عزیز  هموطنان  بیشمار  مصایب  و  مشکالت 
مهاجر و پناهنده در کشورهای مختلف بی خبر 
مشکالت  و  مصایب  آالم،  رنج،  از  و  نیست 
ما  عزیز  هموطنان  گریبان گیر  که  فراوانی 
و  متاثر  سخت  میباشد،  جهان  نقاط  اقصی  در 
ناراحت است و به همین دلیل جاللتمآب وزیر 
محترم وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان 
و  رفع  پی  در  مضاعف  و  شبانه روزی  تالش  با 
یا کاهش این مشکالت هستند. رسیدگی فوری 
به صورت  پناهندگان  و  مهاجرین  مشکالت  به 
عموم و مشکالت مهاجرین عزیزمان در کشور 
اندونیزیا به خصوص تحت رسیدگی فوری قرار 
امور  وزیر  جاللتمآب  راستا،  همین  در  و  دارد 
به  نزدیک  آینده  در  که  سفری  طی  مهاجرین 
با  است  قرار  داشت،  خواهند  اندونیزیا  کشور 
مهاجرین افغانستانی مقیم این کشور دیدار و به 

مشکالت مهاجرین رسیدگی نمایند.
هم چنین به جاللتمآب رییس جمهور جمهوری 
برای  است  شده  پیشنهاد  افغانستان،  اسالمی 
وزارت  نمایندگی های  موضوع،  به  رسیدگی 
غرض  عودت کنندگان  و  مهاجرین  امور 
و  تردد  محل  کشورهای  در  سریع   رسیدگی 
کشور  جمله  از  افغانستانی  مهاجرین  استقرار 
این  شک  بدون  که  گردد  ایجاد  اندونیزیا 
آالم  و  مشکالت  از  زیادی  حد  تا  اقدامات 
مختلف  کشورهای  در  عزیزمان  مهاجرین 
به خصوص،  اندونیزیا  به صورت عموم و کشور 

خواهد کاست.
عودت کنندگان  و  مهاجرین  امور  وزارت 
رسیدگی سریع و حل عاجل مشکالت مهاجرین 
و  مسوولیت  را  کشورمان  عزیز  پناهندگان  و 
رسیدگی  برای  و  می داند  خود  فوری  وظیفه 
دریغ  ممکن  تالشی  هیچ  از  آن ها  مشکالت  به 

نمی ورزد.
با احترام

علی رضا موحدی
رییس تحقیق و اداره سیستم معلومات
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ح نجات مالی و  رای منفی یونانی ها به طر
گرفته استکناره گیری وزیر مالیه کرات اتومی پیشرفت واقعی صورت  کری: در مذا جان 

کشته شدند ده ها جنگجوی داعش در رقه 

کمونیست ویتنام کاخ سفید برای رهبر حزب  خ  فرش سر

وندانش درباره سفر به ترکیه هشدار داد دولت چین به شهر

پـروگرام غـذایی جهان
دفـتر مـرکزی کـابل

آگـهي داوطلبی برای فروش اجناس مستعمل دفتري و وسایل الکترونیکی
دفتر پروگرام غذائی جهان ملل متحد )WFP( در ¬کابل یک تعداد وسایل 
مستعمل دفتری و الکترونیکی  از قبیل میـز و چـوکی، کمپیوترهای لپ تاپ، 
برق(،  )ذخیره کننده  یوپي اس  یخچال ها،  مخابره،  وسایل  موبایل،  سیت های 
دفتری  داغمه  لوازم  غـیره  و  الری  نوع  نقلیه  واسطه  متوسط،  جـنراتورها 

خویش را از طریق داوطلبی در معرض فـروش می گذارد.
از  می توانند  باشند  داشته  را  داوطلبی  در  اشتراک  خواهش  که  عالقمندان 
تاریخ ۲۱ الی ۲۳ سرطان سال جاری که مصادف با ۱۲ الی ۱۴ جوالی  سال 
۲۰۱۵   )از روز یکشنبه الی سه شنبه( دربین ساعات ۹ قبل از ظهر الی ۲ بعد از 
ظهر از گدام های پروگرام غذایی جهان واقع قصبه جوار ریاست خانه سازی، 

عـقب میدان هوایی بین المللی حامد کرزی دیدن نمایند.
شرط نامه از محل اجناس بدست آورده می توانند تـضمـین اخـذ نمی گردد.

شماره تماس فـقط در صورت ضرورت: جمیل خاموش ۰7۰6۰۰۴۹۱۹

اکثریت رای دهندگان یونان در یک همه پرسی 
تقاضاهای قرض دهندگان بین المللی برای کمک 
این همه پرسی  این کشور را رد کردند.  با  مالی 
 85 شمارش  و  شد  برگزار  یکشنبه  روز  تاریخی 
درصد   60 از  بیش  که  می دهد  نشان  آرا  درصد 

رای دهندگان به این طرح رای منفی دادند.
توافق  عدم  که  شده  داده  هشدار  آنکه  وجود  با 
این  خروج  به  منجر  دهندگان  قرض  با  یونان 
کشور از حوزه یورو خواهد شد، هزاران طرفدار 
حکومت در چهار راه سینتی گاما در مرکز آتن 
این  نتایج  و  آمدند  گردهم  یکشنبه  روز  شام 

همه پرسی را جشن گرفتند.
 این همه پرسی به درخواست الکسیس سیپراس، 
او  شد.  برگزار  یونان  گرای  چپ  وزیر  نخست 
او  به گفته  تا علیه  بود  از رای دهندگان خواسته 
پیشنهاد  و  بدهند  منفی  رای  »تروریزم«  و  »ترس« 

رهبران اروپا را رد کنند. 

در  می  گوید  امریکا  خارجه  وزیر 
ایران  اتومی  برنامه  روی  مذاکرات 
گرفته  صورت  واقعی  پیشرفت 
»در  افزوده که  اما جان کری  است. 
تا  می داشتیم  قرار  باید  که  مرحله ی 

هنوز قرار نداریم.«
است  آن  »وقت  گفت:  کری  جان 
که ببینیم قادر هستیم تا به یک توافق 

برسیم یا نه.«
میان  مذاکرات  روز  نهمین  در  او   
پایتخت  ویانا،  در  غرب  و  تهران 
خبرنگاران  با  صحبت  در  اتریش 
تا  داریم  قصد  ما  »حاال  گفت: 
در  را  کار  این  که  کنیم  کوشش 

نیروهای  هوایی  حمالت  نتیجه  در 
مواضع  به  امریکا  رهبری  به  ایتالف 
تن   23 داعش،  تروریستی  گروه 
و  کشته  گروه  این  پیکارجویان  از 

تعدادی هم زخمی شده اند.
این حمالت طی دو روز گذشته در 
گرفته  صورت  سوریه  شرق  در  رقه 

است.
بیانیه ای  در  داعش  ضد  ایتالف 
راه های  و  تاسیسات  می گوید، 
رقه  بیرون  و  داخل  در  که  ارتباطی 

حزب  رهبر  ترونگ  فو  نگوین 
و  دیدار  برای  ویتنام،  کمونیست 
گفتگو با باراک اوباما رییس جمهور 
ایاالت متحده، به کاخ سفید دعوت 

شده است.
ترونگ  آسوشیتدپرس،  گزارش  به 
اتاق  مهمان  همچنین  سفر  این  در 
ترونگ  بود.  امریکا خواهد  تجارت 
ایاالت  به  خود  سه شنبه  روز  سفر 
تاریخی«  دیدار  »یک  را  متحده 
خوانده و از باراک اوباما دعوت کرد 
کشورش  به  نزدیک  آینده  در  که 
کمونیست  حزب  رهبر  کند.  سفر 
ویتنام با تاکید بر اهمیت نقش امریکا 
در برقراری صلح و ثبات در جهان، 

وزارت خارجه چین به دلیل نگرانی 
از اعتراض های ضد چینی در ترکیه، 
این  به  سفر  درباره  شهروندانش  به 

کشور هشدار داد.
در دو روز گذشته معترضان به رفتار 
دولت چین با اقلیت مسلمانان اویغور 
استانبول  شهر  در  کشور،  این  در 

تظاهرات کردند.
از  شماری  تظاهرات  این  جریان  در 
چینی  رستورانت  یک  به  معترضان 
را  آن  شیشه های  و  کردند  حمله 

بر  منطبق  یونان  در  یکشنبه  نظرسنجی روز  نتیجه 
کشور  این  نخست وزیر  و  مالیه  وزیر  خواست 
با  یونان  مالیه  وزیر  واروفاکیس  یانیس  است. 
مالی  نجات  طرح  به  یونانی ها  منفی  رای  وجود 
سمت  از  دلخواه  نتیجه  حصول  از  پس  ساعتی 

خود کناره گیری کرد.
شد  مدعی  اینترنتی خود  در صفحه  واروفاکیس 
برخی سیاستمداران حوزه یورو به او گفته اند که 
حضور  مذاکرات  در  دیگر  او  می دهند  ترجیح 
نداشته باشد. به نوشته ی واروفاکیس، نخست وزیر 
»به صورت  او را  آلکسیس سیپراس کناره گیری 
بالقوه مثبت« ارزیابی کرده و وزیر مالیه به همین 

دلیل از مقام خود کنار می رود.
واروفاکیس پیش از این گفته بود اگر شهروندان 
ریاضت  سیاست های  با  همه پرسی  در  یونان 
اقتصادی اعتباردهندگان موافقت کنند، از سمت 

خود کناره گیری می کند.

جریان مهلتی که تعیین کرده ایم تمام 
هر  از  ما  و  ماست  هدف  این  کنیم. 
این  اجرای  برای  ممکن  فشار  گونه 
کار استفاده خواهیم کرد. طوری که 
ما همه گفته ایم به سوی ضرب االجل 

7 جوالی در حرکت هستیم.«
وزیر  امریکا،  صدای  از  نقل  به 
می افزاید  همچنین  امریکا  خارجه 
وزیر  ظریف،  جواد  با  که  حالی  در 
است که  موافق  ایران کامال  خارجه 
هرگز به این اندازه نزدیک نبوده اند، 
اما به گفته او، این گفتگوها در این 
هم  یا  و  درست  جهت  به  مرحله 
کری  جان  می تواند.  رفته  نادرست 

بود،  داعش  گروه  استفاده  مورد 
هدف این حمالت قرار گرفت. 

ایتالف  سخنگوی  گیلران  توماس 
»مهم«  را  حمالت  این  داعش،  ضد 
کوتاه  آن  هدف  گفت  و  خواند 
کردن دست گروه تروریستی داعش 
نظامی در  تجهیزات  انتقال  و  نقل  از 
داخل سوریه و یا به درون عراق بوده 

است.
بمباران ها  این  از  ناشی  تلفات  میزان 
حقوق  بر  نظارت  سازمان  توسط 

اقیانوسیه،  و  آسیا  منطقه  در  به ویژه 
اظهار امیدواری کرد که این کشور 
به سیاست های استقرار صلح و ثبات 

در این منطقه ادامه دهد.
ویتنام  کمونیست  حزب  رهبر 
نخستین رهبر سیاسی ویتنام است که 
با وجود نداشتن مقام دولتی به کاخ 
سفید دعوت می شود. روابط سیاسی 
ویتنام و ایاالت متحده از 11 جوالی 
ریاست جمهوری  زمان  و در   1995
بیل کلینتون پس از گذشت دو دهه 
طی  شد.  عادی  ویتنام،  جنگ  از 
امریکا  تحریم های  گذشته  سال   20
این  و  شد  برداشته  ویتنام  اقتصاد  از 
در  کمونیست ها  پیروزی  با  کشور 

شکستند.
به گزارش بی بی سی، هفته گذشته 
احضار  را  چین  سفیر  ترکیه  دولت 
گفته  که  ممنوعیت هایی  به  تا  کرد 
اویغور  مسلمانان  برای  چین  می شود 
فرایض مذهبی در  به جا آوردن  در 
اعتراض  کرده،  وضع  رمضان  ماه 

کند.
که  است  داده  وعده  ترکیه  دولت 
ترس  از  که  را  اویغور  پناهجویان 
گریخته اند،  چین  در  اذیت  و  آزار 

مطلق،  بی تفاوتی  صورت  در  افزود 
است  آماده  امریکا  متحده  ایاالت 

مذاکرات را ترک کند.

اما  است.  شده  اعالم  سوریه  بشر 
گروه  هوادار  سایت  ویب  یک 
بمباران ها،  این  تایید  ضمن  داعش 
 10 عملیات  این  در  که  است  گفته 
مجروح  دیگر  تن  ده ها  و  کشته  تن 

شده اند. 
داخلی  درگیری های  آغاز  زمان  از 
در سوریه در سال 2011 به گزارش 
سازمان ملل متحد بیش از 220 هزار 
تن کشته و دست کم یک میلیون نفر 

مجروح شده اند.

 1975 سال  در  ویتنام  جنگ  پایان 
اقتصادی و سیاسی  به تدریج روابط 
گسترش  را  متحده  ایاالت  با  خود 
روابط  اخیر،  ماه های  در  است.  داده 
نیز به عنوان کشوری  امریکا با کوبا 
کمونیستی پس از گذشت نزدیک به 

نیم قرن از سر گرفته شده است.

بر  پیش  از  بیش  که  اقدامی  بپذیرد، 
تنش های دیپلوماتیک دامن زد.

ساکن  اویغور  ترک های  از  بسیاری 
به  چین  در  سین کیانگ  والیت 
هستند  معترض  خود  علیه  تبعیض 
چین  مرکزی  دولت  می گویند  و 
فرهنگ و زبان آن را تهدید می کند.
مقابل  در  چین  مرکزی  دولت 
به  را  اویغور  از مسلمانان  گروه هایی 
جدایی طلبانه  خشونت آمیز  اقدامات 

متهم می کنند.
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