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یک افسر پولیس پس از مرگش
کرد ترفیع 

پتاقی فروشان دست پولیس را
از پشت بسته اند
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پیروزی دیپلوماسی بر جنگ
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وپاشی  بحران های پیاپی: آسیب شناسی فر
حکومت های ناکام در افغانستان

بامیان نامزد عضویت در شبکه شهرهای خالق جهان شد

شهرهای  شبکه  نامزد  و  شده  شناخته 
خالق شده است.«

»اجرای  کرد:  عالوه  بامیان  شهردار 
برنامه های فرهنگی مثل جشنواره های راه 
ابریشم، جوانان، بازی اسکی، فرهنگ و 
حرکت های  و  داستی  صنایع  محلی،  هنر 
بامیان  که  شده  سبب  والیت  این  مدنی 
گردد.« نامزد شبکه شهرهای خالق جهان 

گفته آقای فطرت، معرفی شدن بامیان  به 
از شهرهای خالق جهان،  به عنوان یکی 
دارد  والیت  این  برای  معنوی  و  مادی  بار 
والیت،  این  معرفی  سبب  می تواند  که 
صنایع  توسعه  و  گردشگری  انکشاف 

گردد.  دستی بامیان 

اطالعات  آمر  احمدپور  حسین  احمد 
ریاست اطالعات و فرهنگ والیت بامیان 
نیز نامزد شدن بامیان را برای عضویت در 
بخش  در  جهان،  خالق  شهرهای  شبکه 
صنایع دستی، فرهنگ و هنربومی، صلح 
خوانده  مهم  مسالمت آمیز  همزیستی  و 
این  باشندگان  خالقیت  و  »ابتکار  گفت: 
مناظر  و  تاریخی  آبیده  ده ها  با  والیت 
کنار بهترین شهرهای  که دارد در  فرهنگی 

جهان قرارگیرد.«
به  بامیان  »پیوستن  کرد:  عالوه  احمدپور 
برای  تنها  جهان  خالق  شهرهای  شبکه 
بلکه  نبوده  مفید  هنری  و  فرهنگی  توسعه 
سبب انکشاف اقتصادی و عرضه صنایع 

دستی این والیت نیز خواهد شد.«
از  یکی  جهان  خالق  شهرهای  شبکه 
از  که  است  یونسکو  سازمان  ابتکارات 
سوی  از  طرف  این  به  میالدی   2004 سال 
تاهنوز  و  است  گرفته  صورت  سازمان  این 
به  توانسته  جهان  کشور   32 از  شهر   69
شناخته  جهان  خالق  شهرهای  عنوان 

شوند.

بامیان: فعالیت های فرهنگی،  8صبح، 
صنایع دستی و حرکت های مدنی والیت 
نامزد  والیت  این  تا  شده  باعث  بامیان 
عضویت در شبکه  شهرهای خالق جهان 

شود.
بامیان  شهردار  فطرت،  حسین  خادم 
اداره  ابتکار  »با  می گوید:  باره  این  در 
با همکاری سازمان  این والیت  شهرداری 
یونسکو،  متحد،  ملل  فرهنگی  علمی 
نامزد شهرهای خالق  امروز  بامیان  والیت 

جهان شد.«
خالق  شهرهای  شدن  »عضو  افزود:  او 
که  دارد  معیارات  سلسله  یک  جهان 
شرایط  واجد  معیارها  آن  باداشتن  بامیان 

برگشت دوباره معتادان تداوی شده به اعتیاد
که پنجاه و دو درصد  با این حال، وزارت مبارزه با مواد مخدر می گوید 
سواد  با  درصد شان  چهل و هشت  و  بی سواد  مخدر  مواد  معتادان 
بیست  مخدر  مواد  معتادان  میان  در  وزارت،  این  به گفته  هستند. 
درصد دارای تحصیالت ابتدایی هستند. دوازده درصد معتادان مواد 
تا  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزارت  به گفته  که  هستند  کسانی  هم  مخدر 

کرده اند. سطح لیسانس تحصیل 
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نامه طالبان به دولت اسالمی

چرا باید نگران بود؟
شریف  نواز  کستان  پا صدراعظم  به  پیش  چندی  اشرف غنی  محمد 
این  دولت  طرف  از  طالبان  بهاری  حمله  تا  کرد  تقاضا  و  نوشت  نامه 
دساتیری  کستان  پا ارتش  گونه،  همین  به  شود.  محکوم  کستان  پا
کستان  پا ک  خا از  افغانستان  به  امنیتی  تهدیدات  از  پیش گیری  برای 
که در این نامه آمده است، توقیف خانگی  کند. یکی از مطالباتی  صادر 

کستان است.  رهبران طالبان در پا 4
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اداره روزنامه 8صبح
فرا رسیدن عید سعید فطر را

پیشاپیش به همه شهروندان گرامی 
تبریک می گوید. 8صبح پس از 

رخصتی های عیدی دوباره به
دست شما خواهد رسید. 
عید خوشی داشته باشید!

ACKU



زنگ اول


پرونده   روی  دنیا،  بزرگ  قدرت  شش  و  ایران  دیروز 
هسته ای ایران به توافق رسیدند. پرونده هسته ای ایران، 
مهم ترین چالش در روابط تهران و غرب بود. این چالش 
بود.  گذاشته  هم  منطقه  امنیت  روی  را  خودش  اثرات 
اثرات اختالف های هسته ای تهران و غرب، خیلی ناگوار 
تقویت  برای  متخاصم  گروه هایی  از  طرف  دو  بود. 
گروه های  از  حمایت  می کردند.  حمایت  موضع شان 
منطقه  کشورهای  مردم  بر  سنگینی  هزینه  متخاصم، 
تحمیل می کرد. تحریم ایران هم، تبعات اقتصادی ناگوار 

برای کشور های منطقه از جمله افغانستان داشت. 
به گونه نمونه، با اعمال تحریم بر اقتصاد ایران، رونق 
تجارت در هرات و دیگر والیات غربی افغانستان از بین 
رفت. اقتصاد جرمی در این والیات بیشتر شد. قاچاق 
امر  این  و  یافت  گسترش  ایران،  به  خارجی  ارزهای 
والیات  دیگر  و  هرات  مردم  برای  بسیاری  مشکل های 

غربی کشور خلق کرد. 
که  افغانستان  شهروندان  از  عده  آن  این،  بر  عالوه 
تحریم  بابت  از  سنگینی  هزینه  مقیم اند،  ایران  در 
اکثرا  ایران،  در  افغانستان  شهروندان  پرداختند.  ایران 
کارگرهای روزمزد هستند. این کارگران نه بیمه دارند 
و نه یارانه. کاهش ارزش پول ایران، کارگرهای افغان 
را در مضیقه سخت قرار داده بود. آنان نمی توانستند 
تحصیل  و  زندگی  هزینه های  نا چیزشان،  مزد  با 
نعمت  از  ایرانی  شهروندان  بپردازند.  را  فرزندان شان 
بیمه و یارانه برخوردار بودند و این امر هزینه تحریم ها 
رنج  ایران،  مقیم  افغان  کارگران  اما  می داد،  کاهش  را 

زیادی متحمل می شدند. 
اقتصاد  تحریم ،  شدن  برچیده  با  که  می رود  انتظار 
ایران رونق بگیرد و دستمزد کارگران افغان بلند برود 
امید  بپردازند. هم چنان  را  بتوانند هزینه های زندگی  تا 
می رود که رونق تجارت به هرات و دیگر والیات غربی 
هسته ای،  توافق  اجرای  از  پس  گردد.  باز  افغانستان 
قاچاق ارز به ایران دیگر چندان سود آور نخواهد بود و 
اسعار خارجی به قدر کافی در هرات و دیگر شهر های 

والیات غربی کشور وجود خواهد داشت. 
از منطقه  ایران و غرب، سایه جنگ را  توافق هسته ای 
دور کرد. این خوشبختی کالن برای مردم منطقه است. 
اثرات  ایران،  مثل  پرجمعیتی  و  پهناور  بی ثباتی کشور 
کشور  عراق  دارد.  منطقه  کشورهای  برای  بد  خیلی 
اما  ایران،  از  کم تر  مراتب  به  جمعیت  با  است  کوچکی 
افغانستان  ننگرهار  والیت  در  حتا  آن  بی ثباتی  اثرات 
محسوس است. ظهور گروه تروریستی خالفت اسالمی 
اگر  است،  عراق  بی ثباتی  معلول  ننگرهار،  والیت  در 
تردید  بدون  می شد،  شروع  منطقه  در  دیگری  جنگ 
منطقه  مردمان کشورهای  برای  پیامد های سنگینی  که 

می داشت. 
از طریق گفتگو و دیپلوماسی،  بین المللی  حل منازعات 
اصلی است که همه انسان های باورمند به دموکراسی 
و  منازعه  دوام  می کنند.  حمایت  آن  از  بشر  حقوق  و 
می آورد.  ارمغان  به  بشریت  برای  بزرگ  جنگ، شری 
روشن است که کابل از توافق هسته ای تهران و غرب 
تهران،  به  سفرش  در  رییس جمهور  می کند.  استقبال 
کرد.  موفقیت  آرزوی  ایرانی،  مذاکره کننده  هیات  به 
جهانی،  قدرت های  و  ایران  که  است  این  کابل  انتظار 
مشترکا، افغانستان را در مبارزه با تهدیدات امنیتی و 
توافق  به  ایران  و  که غرب  کنند. حاال  یاری  تروریسم 
گذشته  از  بیشتر  آرزو  این  تحقق  رسیده اند،  هسته ای 
عملی به نظر می رسد. مردم افغانستان انتظار دارند که 
اسراییلی-  منازعه  جمله  از  بین المللی  دیگر  منازعات 
هم  پاکستان  و  هند  میان  کشمیر  معضل  و  فلسطینی 
روزی از طریق دیپلوماسی و گفتگو حل شود، تا جنوب 
باشد.  زندگی  برای  بهتری  جای  خاورمیانه  و  آسیا 
از  را  منطقه ای، مشکالت شان  و  قدرت های جهانی  اگر 
طریق دیپلوماسی و گفتگو حل کنند، تردیدی نیست که 
گروه های تروریستی هم منزوی می شوند و دیگر هیچ 

کشوری از این پدیده استفاده ابزاری نخواهد کرد. 

گفتگو ها نتیجه داد
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جمهور  رییس  اشرف غنی  کابل:  8صبح، 
به  را  شجاعت  دولتی  عالی  نشان  کشور، 
سرحدی  نیروهای   402 زون  هشتم  کندک 

والیت پکیتکا منظور کرده است.
دفتر ریاست جمهوری می گوید که این نشان 
به پاس دلیری و شجاعت منسوبین این کندک 
ارضی  تمامیت  و  سرحدات  از  دفاع  بخاطر 

کشور اعطا می شود.
افسران  که  می افزاید  جمهوری  ریاست  دفتر 
نیروهای   402 زون  هشتم  کندک  سربازان  و 
در  سرطان  دهم  تاریخ  به  پکتیکا  سرحدی 
سرحدات  از  والیت  این  اشکین  ولسوالی 

کشور دفاع کرده اند.
پرسونل  برای  غنی  جمهور  رییس  همچنین 
این کندک یک ماه معاش بخششی نیز منظور 

کرده است.
تا  داده  دستور  داخله  وزارت  به  غنی  آقای 
درگیری  نتیجه  در  که  افسری  نجیب اهلل،  رتبه 
با نیروهای نظامی پاکستان در منطقه مرزی در 
والیت پکتیکا به قتل رسید، از دوهم ساتنمن 

به رتبه اول افسری باال برود.

زراعت،  وزیر  ضمیر  اسداهلل  کابل:  8صبح، 
سفر  روز  نخستین  در  آبیاری،  و  مالداری 
والیتی اش به پروان، شش کشمش خانه، یک 
شبکه آبیاری و یک سبزخانه را در این والیت 

افتتاح کرد.
سبزخانه  و  آبیاری  شبکه  کشمش خانه ها،  این 
و  زراعت  وزارت  است.  شده  اعمار  تازه 
اعالمیه ای می گوید که ساختمان  مالداری در 
هریک از این کشمش خانه ها بیست و دو هزار 
دالر هزینه برداشته و هفتاد درصد هزینه آن از 
طریق پروژه »کارد-ایف« پرداخته شده است. 
این کشمش خانه ها در یک دوره پانزده روزه 
به  قابلیت تبدیل کردن 25 تا 40 تن انگور را 

کشمش دارد.
سفر  نخستین  در  که  نیز  آبیاری  شبکه  یک 
وزیر زراعت به والیت پروان، در دشت رباط 
قرار گرفته،  بهره برداری  ولسوالی بگرام مورد 
آن  طریق  از  و  دارد  طول  کیلومتر  نیم  و  پنج 
150 هزار تاک و پنج صد جریب زمین زراعتی 

آبیاری می شود.
که  می افزاید  مالداری  و  زراعت  وزارت 
به  نیز  پروان  در  سبز خانه  یک  از  بهره برداری 
کرد.  خواهد  کمک  دهقانان  عواید  افزایش 
سی  پروان  والیت  در  نیز  حاضر  حال  در 
سبزخانه بزرگ است و دهقانان از وجود این 
افغانی  هزار  نود  تا  فصل  یک  در  سبزخانه ها 

بدست می آورند.

یک افسر پولیس
 پس از مرگش ترفیع کرد

افتتاح شش کشمش خانه، یک 
شبکه آبیاری و یک سبزخانه 

در پروان

غنی: حمله بر مساجد دشمنی آشکار با اسالم است

آغاز روند بررسی نقش سازمان ملل در افغانستان

بیش از 110 شورشی کشته و زخمی شدند

رییس  اشرف غنی  کابل:  8صبح، 
کردن  محکوم  با  کشور،  جمهور 
و  بغالن  والیات  در  اخیر  حمالت 
بر  حمله  که  است  گفته  پکتیکا، 
مساجد و اماکن مقدسه و همچنین به 
روزه داران  کشانیدن  خون  و  خاک 

دشمنی آشکار با دین اسالم است.
ریاست  دفتر  اعالمیه  براساس 
این  که  گفته  غنی  آقای  جمهوری، 
»دشمنان  که  می دهد  نشان  حمالت 
پابند  آیینی  و  دین  هیچ  به  مردم« 
از  دولتی  مقام های  معموالن  نیستند. 
شبکه های  دیگر  و  طالب  شورشیان 
عنوان  به  کشور  در  تروریستی 

»دشمنان مردم« یاد می کنند.
در  سرطان،   22 دوشنبه،  روز  شام 
در  مسجدی  در  بمبی  انفجار  نتیجه 

8صبح، کابل: دولت افغانستان و 
سازمان  بین المللی  تمویل کنندگان 
نقش  بررسی  روند  متحد،  ملل 
آغاز  را  افغانستان  در  سازمان  این 

کرده اند.
طی  سازمان  این  نقش  است  قرار 
سه جلسه مورد ارزیابی قرار گیرد، 
سه شنبه،  روز  آن  جلسه  نخستین 
حضور  با  سرطان،  سوم  و  بیست 
افغانستان،  دولت  ارشد  مقام های 
و  کابل  در  متحد  ملل  سازمان 
همچنین تمویل کنندگان بین المللی 

این سازمان در کابل برگزار شد.
رهبری این جلسه را که صالح الدین 
ربانی وزیر امور خارجه و نکیالس 

نتیجه  در  کابل:  8صبح، 
پاکسازی  مشترک  عملیات های 
جریان  در  کشور  امنیتی  نیروهای 
یک صد  گذشته،  روز  شبانه  یک 
مخالف  مسلح  شورشی  چهارده  و 

دولت کشته و زخمی شده اند.
اعالمیه ای  در  داخله  امور  وزارت 
به  که  عملیات ها  این  می گوید 
دشمنان  نابودی  و  سرکوب  منظور 
والیت های  مربوطات  در  مردم 
فاریاب،  تخار،  بامیان،  ننگرهار، 
میدان  ارزگان،  زابل،  کندهار، 
راه اندازی  هلمند  و  پکتیا  وردک، 
هشت  و  چهل  آن  در  بود،  شده 
تن  شورشی کشته، شصت  و شش 
از  دیگر  نفر  ده  همچنین  و  زخمی 

شورشیان بازداشت شده اند.
که  می افزاید  داخله  امور  وزارت 
جنگ  مقداری  عملیات ها  این  در 
بدست  نیز  سنگین  و  سبک  افزار 
افتاده است.  امنیتی کشور  نیروهای 

بغالن،  والیت  مرکز  پلخمری  شهر 
بیست و بیست و دو نمازگزار زخمی 
شدند. به گفته مقام های محلی، بیشتر 
که  هستند  غیرنظامیانی  زخمیان  این 
در  افطاری  مراسم  در  برای شرکت 
گفته  به  بودند.  شرکت  مسجد  این 

سرمنشی  خاص  فرستاده  هیسم 
افغانستان  برای  متحد  ملل  سازمان 
روی  آن  در  داشتند،  عهده  به 
نقش  تا  شده  موافقه  روش های 
حاکمیت  اصول  بنابر  ملل  سازمان 
ملی  مالکیت  و  ملی  رهبری  ملی، 

افغانستان صورت گیرد.
براساس اعالمیه ای که توسط دفتر 
متحد  ملل  سازمان  معاونت  هیات 
شده،  منتشر  یوناما،  افغانستان،  در 
باید  »ما  است:  گفته  ربانی  آقای 
اطمینان حاصل نماییم که ماموریت 
دهه  اهداف  با  همسویی  در  یوناما 
این  درنظرداشت  با  می ماند.  انتقال 
تاکید کنیم که  ما می خواهیم  امر، 

این وزارت می گوید که هم اکنون 
شورشیان  علیه  نظامی  عملیات  نیز 
از  برخی  در  دولت  مخالف  مسلح 

والیات جریان دارد.
مطبوعاتی  دفتر  همین حال،  در 
امنیت ملی اعالم کرده که در نتیجه 
امین جان  خاص،  عملیات  یک 
در  طالبان  نام نهاد  والی  کوچی 
جنگجوی  دوازده  با  لغمان  والیت 
قتل  به  ماروچینه  منطقه  در  دیگر 

رسیده اند.
می گوید  اعالمیه ای  در  اداره  این 

کارتن  یک  میان  بمب  مقام ها،  این 
جاسازی شده بود.

همچنین بعد از ظهر دوشنبه دو بمب 
منفجر  نیز  کابل  شهر  در  صوتی 
بدنبال  تلفاتی  انفجارها  این  اما  شد 

نداشت.

روش  طبق  متحد  ملل  فعالیت های 
»ملل متحد یکدست« صورت گیرد 
دست آوردهای  و  هماهنگی  تا 

بیشتری داشته باشیم.«
نیکالس هیسم نیز از ارزیابی نقش 
افغانستان  در  متحد  ملل  سازمان 
»سازمان  می گوید:  کرده  استقبال 
این  به  سال  پنجاه  از  بیش  ملل 
و  دارد  حضور  افغانستان  در  سو 
متعهد  افغان ها  زندگی   بهبود  به 
»ما  می افزاید:  همچنین  است.« وی 
کمک های  تا  کردیم  تالش  بسیار 
تخصیص  بخش هایی  به  را  خود 
این  دارد.  بیشتر  اهمیت  که  دهیم 
تا  یاری خواهد کرد  ما را  ارزیابی 
ما  امور  که  نماییم  حاصل  اطمینان 
اولویت های  با  و  بوده  موثر  بیشتر 
عالوه  دارد.  مطابقت  افغانستان 
افغانستان  در  ما  موجودیت  براین، 
باید توجه بیشتر جامعه بین المللی را 

جلب نماید.«
که  کرده  تاکید  هیسم  آقای 
ارزیابی  نتیجه  از  مفصلی  گزارش 
در  متحد  ملل  سازمان  نقش 
سازمان  این  سرمنشی  به  افغانستان 

ارایه خواهد شد. 

مسوولیت  کوچی  امین جان  که 
چندین حمله خونین باالی نیروهای 
شرق  در  را  شهروندان  و  امنیتی 
امنیت  بود.  گرفته  عهده  به  کشور 
ملی می افزاید که امین جان کوچی 
در  امنیت  علیه  بزرگ  تهدید  یک 
و  می رفت  شمار  به  کشور  شرق 
مسوول قتل صدها تن از شهروندان 

و نیروهای امنیتی بود.
جان  امین  که  افزوده  ملی  امنیت 
اولی  اهداف  جمله  از  کوچی 

نیروهای امنیت ملی بود.
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مواد مخدر به شمار می رود، بیشترین استفاده کننده را در 
افغانستان دارد.

براساس آمارهای ارایه شده از سوی نهادهای معتبر داخلی 
و بین المللی، نزدیک به سه و نیم میلیون نفر در افغانستان 
نشان  آمارها  این  هم چنین  هستند.  مخدر  مواد  به  معتاد 
جمعیت  کل  از  درصد  یازده  به  نزدیک  که  می دهد 
استفاده  مخدر  مواد  از  وقفه ای  به صورت  افغانستان 

می کنند.
که  می گوید  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزارت  این حال،  با 
و  بی سواد  مخدر  مواد  معتادان  درصد  پنجاه و دو 
این  به گفته  هستند.  سواد  با  درصد شان  چهل و هشت 
وزارت، در میان معتادان مواد مخدر بیست درصد دارای 
مواد  معتادان  درصد  دوازده  هستند.  ابتدایی  تحصیالت 
که به گفته وزارت مبارزه با مواد  کسانی هستند  مخدر هم 

وشان دست پولیس را پتاقی فر
از پشت بسته اند

یک تحقیق تازه وزارت مبارزه با مواد مخدر نشان می دهد 
مواد  از  استفاده  به  باره  دو  تداوی شده  معتادان  کثر  ا که 

مخدر رو آورده اند.
کز  که در نتیجه مصاحبه با 465 معتاد در مرا این تحقیق 
بلخ،  قندهار،  هرات،  کابل،  والیات  در  معتادین  تداوی 
که  کی است  گرفته است، حا بدخشان و ننگرهار صورت 
از  روز پس  نه  تداوی شده،  معتادان   از  پنجاه و پنج درصد 
ختم دوره تداوی شان دو باره به استفاده از مواد مخدر رو 

آورده اند.
سالمت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر، روز سه شنبه، 
که بی کاری،  گفت  23 سرطان، با اعالم نتیجه این تحقیق 
دوستان  فشار  هم چنین  و  مخدر  مواد  به  آسان  دسترسی 
معتاد از جمله عوامل بازگشت معتادان به اعتیاد می باشد. 
استفاده کنندگان  از  کمی  تعداد  که  افزود  عظیمی  خانم 
از مواد مخدر  به زندگی عاری  از تداوی  مواد مخدر پس 
کسانی که  میان  گفت: »در  مواد  با  مبارزه  وزیر  برگشته اند. 
گزارش داده اند، بیش از پنجاه و پنج  خود از بازگشت شان 
از  روز پس  نه  که در جریان  اظهار داشته اند  آن ها  درصد 
کمال دوره تداوی به استفاده دو باره مواد مخدر بازگشت  ا
داشته اند. این دوره برای جلوگیری از بازگشت بسیار مهم 
باالی  صحی  خدمات  ارایه کننده های  و  می شود  پنداشته 
توجه  بحرانی  مرحله  این  در  کیفیت  با  خدمات  ارایه 
جریان  در  پاسخ دهندگان  از  درصد  چهل وچهار  کنند. 
که بیشتر از یک بار تداوی  گفته اند  وابستگی شان به اعتیاد 
استفاده  به  بازگشت  شدت  نشان دهنده  این  شده  اند. 
استفاده کنندگان  بین  تداوی  از  پس  مخدر  مواد  دوباره 

است.«
از  درصد  »چهل و یک  افزود:  هم چنین  عظمیمی  سالمت 

گمرکات  اقالم ممنوعه در  پتاقی در فهرست  ورود  هرچند 
فروش  و  خرید  عید،  روزهای  شدن  نزدیک  با  اما  است، 
کشور افزایش  کوچه و پس کوچه های  پتاقی در شهر و بازار، 

می یابد. 
به  روز  سه  از  که  است  گفته  داخله  امور  وزارت  گرچه 
گرفتاری  و  دستگیری  به منظور  را  بزرگی  عملیات  این سو 
گوشه  از  هم  هنوز  اما  انداخته اند،  راه  به  پتاقی فروشان 
گوش  به  پتاقی  صدای  سرک  و  جاده  کوچه،  هر  کنار  و 

می رسد. 
به گفته مسووالن وزارت امور داخله در یک روز 27 تن از 
پنجه  به  و  دستگیر  کابل  شهر  نواحی  از  را  پتاقی فروشان 
از شدت استعمال  اقدام  این  تا هنوز  اما  قانون سپرده اند، 

کابل و بسیاری از والیات نکاسته است. پتاقی در 
و  کودکان، بلکه جوانان  تنها  را نه  پتاقی  استفاده کنندگان 

حتا در برخی از موارد بزرگ ساالن شکل می دهند.
کابل  آرتل  پل  باشنده  هشت ساله  طفل  دین محمد 
که خیلی به  بازیچه هایی است  از  می گوید: »پتاقی یکی 
که مانند تفنگچه است خیلی  آن عالقه دارم. از صدایش 
آن  بسته  یک  ندارم.  را  آن  خرید  پول  اما  می آید،  خوشم 
هشتاد افغانی می باشد و هر دانه آن به دو افغانی خرید و 

فروش می شود.« 
مانند  پتاقی  اقسام  و  انواع  اواخر  این  در  او،  به گفته 
پتاقی های تفنگچه ای، پتاقی های پرتابی و غیره در بازار 

که فشار دوستان  گفته اند  مصاحبه شوندگان در این مطالعه 
بوده  مخدر  مواد  از  استفاده  به  آن ها  آوردن  رو  عامل  از 
مصاحبه شوندگان  از  درصد  بیست و یک  بین  در  است. 
کرده اند  بیان  اعتیاد  به  بازگشت  برای  علتی  را  بی کاری 
موجودیت  که  گفته اند  هم  درصد  هجده  هم چنین  و 
اعضای  بین   در  مخدر  مواد  فعال  استفاده کنندگان 
فامیل شان عامل روی آوری آن ها به استفاده از مواد مخدر 
مصاحبه  جریان  در  هم  دیگر  درصد  شانزده  است.  بوده 
که دسترسی آسان به مواد مخدر عمده ترین  گفته اند  خود 
دلیل روی آوری شان به استفاده دو باره از مواد مخدر بوده 

است.«
کثر معتادان مواد  که ا وزارت مبارزه با مواد مخدر می افزاید 
به گفته  می دهند.  تشکیل  جوانان  را  افغانستان  در  مخدر 
که از پیشرفته ترین  کرستال  ک و  این وزارت، هیرویین، تریا

وزارت  این  کرده اند.  تحصیل  لیسانس  سطح  تا  مخدر 
که مساعد شدن فرصت های شغلی، پذیرش  کید می کند  تا
جمله  از  تداوی  از  بعد  خدمات  موجودیت  و  خانواده 
به  معتادان  باره  دو  بازگشت  از  می تواند  که  عواملی اند 

کند. کمک  استفاده از مواد مخدر 
کار و اجتماعی می گویند  در همین حال، مسووالن وزارت 
استفاده کنندگان  بازگشت  عمده  عامل  بی کاری  که 
معین  مهمند  واصل نور  است.  اعتیاد  به  مخدر  مواد 
تمامی  جذب  به  قادر  دولت  که  می گوید  وزارت،  این 
که  گفت  وی  نیست.  کار  به  مخدر  مواد  معتادان 
که پس از تداوی تحت  تعدادی از معتادان مواد مخدر 
گرفته اند، توانسته دوباره  آموزش های فنی و حرفوی قرار 
کار  صاحب  و  برگردند  مخدر  مواد  از  عاری  زندگی  به 
شانزده  در  »خوشبختانه  می گوید:  مهمند  آقای  شوند. 
انجام  کابل  در  سال  سه  دو-  طی  در  ما  که  کمپاینی 
کار رفتند و حرفه  دادیم، بیش از 665 معتاد به مارکیت 
دو  و خوشبختانه  روزگار شدند  گرفتند، صاحب  یاد  را 
به  باره  که دو  بیشترین شان  نیاوردند.  رو  اعتیاد  به  باره 
که آنان  که تقاضا داشتند  کسانی بوده  اعتیاد رو آورده 
شوند.  مدغم  فامیل ها  به  پس  و  هستند  خانه  نان آور 
کابل و والیات  فامیل های این ها یا مهاجر بودند، یا در 
معتادان  این  و  کرده  بی توجهی  این ها  به  بودند،  دیگر 

دوباره به اعتیاد رو آورده اند.«
امور  و  کار  وزارت  که  افزود  هم چنین  مهمند  واصل نور 
اجتماعی در چهل و دو مرکز حرفوی و فنی خود در سراسر 
که به استفاده از مواد  کسانی  کشور، شرایط آسانی را برای 
او،  به گفته  مخدر خاتمه می دهند، مساعد ساخته است. 

کز جذب می شوند. این افراد بدون امتحان در این مرا
صحت  وزارت  معین  نعیم،  احمدجان  کتر  دا هم چنین 
تداوی  برای  افغانستان  دولت  ظرفیت  که  می گوید  عامه 
گفت:  معتادان مواد مخدر خیلی پایین است. آقای نعیم 
معتادین  تداوی  ارتباط  در  کشور  در  که  فعلی  »ظرفیت 
داخل بستر موجود است، ساالنه در حدود سی و پنج هزار و 
770 نفر می باشد؛ در حالی که در تناسب تعداد روز افزون 

کشور بسیار ناچیز است.« معتادین در 
افزایش  اخیر  سال های  طی  مخدر  مواد  معتادان  آمار 
کنون  تا نیز  افغانستان  دولت  و  داشته  مالحظه ای  قابل 
معتادان  افزایش شمار  از  برای جلوگیری  برنامه مشخصی 

روی دست نداشته است.

آن  خریدن  از  او  اما  می شود،  فروش  و  خرید  و  شده  وارد 
محروم است.

باشنده چهاراهی حاجی محمدداد  راضیه  از سوی دیگر 
افغانستان  اوضاع  که  شرایط  چنین  »در  می گوید:  تایمنی 
انتحار  و  انفجار  وقوع  منتظر  لحظه  هر  و  است  بد  خیلی 
شده  مصیبت  یک  مردم  برای  پتاقی  استفاده  هستیم، 
کودکان  کنار جاده فرعی است،  است. از این که خانه ما در 
و  می کنند  پرتاب  ما  در صحن حویلی  را  پتاقی  و جوانان 
می شویم  روبه رو  تفنگچه  مثل  ک  وحشتنا صدای  با  بعد 

که خیلی ما را می ترساند.«
که  کابل  در همین حال، یکی از دکانداران باغ باال در شهر 
که  گوید: »دو روز شده  نخواست نامی از او برده شود، می 
هنوز  اما  است،  کرده  منع  را  پتاقی  فروش  و  خرید  پولیس 
هم در بسیاری از دوکان ها یافت می شود. دوکانداری یک 
گر ما پتاقی را به فروش نرسانیم دکان دیگر  رقابت است، ا

ما مشتریان  فروش می رساند، پس  به  برمال  به شکل  را  آن 
خود را از دست می دهیم.«

که با توجه به ممنوع بودن پتاقی آیا با  او در پاسخ به سوالی 
فروش پتاقی باعث اذیت و آزار مردم نمی شود، می افزاید: 
که  گر دولت می خواهد آن را ممنوع سازد چرا می گذارد  »ا
گردد.  کشور  پتاقی از سرحدات به خصوص تورخم داخل 
که به طور  کابل  چرا پولیس آن را از سرای میالد در مندوی 
که از  عمده و پرچون به فروش می رسد، منع قرار نمی دهد 
را  ما  و  کرده  ممنوع  می خواهد  ما  مانند  پرچون  دکان های 

کند.« دستگیر 
در همین حال، محمد  خالد یکی از دکانداران منطقه ارزان 
تیمورشاهی  کوچه  در  امروز  »من  می گوید:  کابل  قیمت 
عید  ایام  در  فروش  به خاطر  اطفال  بازیچه های  به دنبال 
نداریم  پتاقی  که  می گویند  دکانداران  هرچند  آمده ام، 
در  دهیم  وعده  بیشتر  پول  مقدار  گر  ا اما  است،  ممنوع  و 

گر پولیس واقعا می خواهد آن را  دسترس ما قرار می دهند. ا
کند.« منع و توقف دهد، باید اقدام جدی 

تیمورشاهی  کوچه  دکانداران  از  یکی  فواد  هم چنین 
که پتاقی  کوچه به ناحق نام ما بد است  می گوید: »دراین 
مندوی  کوچه  در  میالد  سرای  در  آن که  حال  می فروشیم، 
کابل به مقدار زیاد پتاقی دست به دست شده و به فروش 
گر پولیس فروشنده ی پتاقی را دستگیر  می رسد. با تاسف ا
گرفتن رشوه به مبلغ دو یا سه هزار افغانی او را دوباره  کند، با 
کامال نمایشی  رها می کند. اقدامات پولیس در این قسمت 

می باشد.«
زمینه  این  در  باید  پولیس  به خصوص  دولت  او  به گفته 
کند، چون او نمی خواهد عیدش  اقدامات جدی و عملی 

با هراس و وحشت بگذرد.
امور  وزارت  سخنگوی  صدیقی،  صدیق  حال  همین  در 
اقالم  جزو  پتاقی  این سو  به  سال  سه  »از  می گوید:  داخله 
کثرا تاجران این  گمرکات می باشد، اما ا ممنوعه در لست 
کشور وارد می کنند. وزارت  مواد را از راه های غیر قانونی به 
جلوگیری  مواد  این  ورود  از  که  است  آن  تالش  در  داخله 
یک  واقعا  و  می زند  برهم  را  اجتماعی  نظم  چون  کند، 
مواد  این  هم  هنوز  متاسفانه  اما  می باشد،  جدی  مشکل 
قرار  استعمال  مورد  و  می شود  پیدا  دکان ها  و  بازار ها  در 

می گیرد.«
سخنگوی  معاون  دانش،  نجیب اهلل  دیگر،  سوی  از 
با  داخله  امور  »وزارت  می گوید:  کشور  داخله  امور  وزارت 
از تمام مردم و فروشندگان عمده و پرچون  نشر عالمیه ای 
خواسته از فروش و خرید پتاقی جدا ابا ورزند. در صورتی 
کسانی که پتاقی را استعمال می کنند و یا  که پولیس ملی با 
مصروف خرید و فروش می باشند، دستگیر و مطابق قانون 

گرفت.« با آنان برخورد صورت خواهد 
از 30 تن را دستگیر  او می گوید: »از دو روز به اینسو بیش 

کرده ایم و اقدامات ما بسیار جدی است.«
کاربرد پتاقی خطر سوءاستفاده  به گفته دانش، استعمال و 
می تواند  این  و  می سازد  بیشتر  مجرم  و  جو  استفاده  افراد 

کشور شود.  سبب افزایش جرایم در 
این مورد داشته  نیز در  را  گمرکات  خواستیم نظر مسووالن 

باشیم، اما با تالش های فراوان موفق نشدیم. 

برگشت دوباره معتادان تداوی شده 
به اعتیاد
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که منافع ملی ما بر جلوگیری از تولید  اما قویا معتقدم 
سالح هسته ای توسط ایران بود.«

احتمال  توافق  بدون  که  گفت  اوباما  رییس جمهور 
جنگ در خاور میانه بیشتر می شد و »ما هیچ چیزی را 
گر تخطی بکند  که ا از دست ندادیم، این ایران است 
اوباما  بود.«  خواهد  ما  دسترس  در  توافق  گزینه های 
که ایران 35 سال است دشمن قسم خورده  کرد  کید  تا
توافقی  چنین  که  توانستیم  آن ها  با  اما  بوده،  امریکا 
کرد.«  که حتا با دوستان خود نمی توان  کنیم، توافقی 
به گفته او »ما نباید تن به درگیری بدهیم. دیگر وقت 
برای  بهتری  راه  دیپلوماسی  نیست،  تند  زدن  حرف 

کردن است.« اطمینان حاصل 
که توافق به  کرد  کید  اوباما هم چنان در خطابه خود تا
که همه مشکالت حل شده است،  این معنی نیست 
می کنیم،  حفظ  را  خودمان  تحریم های  هم چنان  ما 

که مربوط به نقض حقوق بشر می شود.  تحریم هایی 
گفت  ایران  رییس جمهور  روحانی،  حسن  هم چنان 
موضوع  یک  به  بود  شده  تبدیل  هسته ای  موضوع  که 
ایران هراسی در جهان و ما هیچ گاه با آن موافق نبودیم.

گفت: »اما به هر حال تحریم بر زندگی  حسن روحانی 
مردم اثر گذار بود.«

خواندن  معنی  به  کره  مذا که  کرد  کید  تا روحانی 
افزود:  او  است.  بستان  و  بده  معنی  به  بلکه  نه  بیانه 
بودیم؛  کره  مذا دنبال  ما  نبودیم،  صدقه  به دنبال  »ما 
و  بده  آن  در  ملی  مصالح  مبنای  بر  که  کره ای  مذا
کره  مذا بگیریم،  پیش  در  عادالنه  و  منصفانه  بستان 
طرف  دو  برای  و  بماند  پایدار  بتواند  که  توافقی  و 
که  گفت  حالت برد برد داشته باشد.« حسن روحانی 
در داخل ایران تشکل ها و واحد ها سیاسی در مساله 
هسته ای فکر واحد نداشتند، اما موضوع هسته ای به 
توانستیم  ما  و خوشبختانه  مربوط می شد  ملی  امینت 
گفت  به اجتماعی در این زمینه دست یابیم. روحانی 
در طول سال های تحریم، ایران بر عالوه دفع و تحمل 

تحریم ها، به شگوفایی نیز رسید.
باید  که  به ما می گفتند  گفت: »8 سال قبل  روحانی 
 1000 که  گفتند  سپس  باشید،  داشته  سانترفیوژ   100
به  سانترفیوژ   4000 از  بیشتر  که  گفتند  آن  از  بعد  و  تا 
سانترفیوژ   6000 حاال  ما  اما  داد،  نخواهیم  اجازه  شما 

خواهیم داشت.«
کبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتومی ایران  علی ا
انرژی  بین المللی  آژانس  با  توافق  امضای  از  پس  نیز 
گفت: »برای  اتومی در مصاحبه با خبرنگاران در وین 
کامل خطوط قرمز  گذشته با رعایت  حل تمام مسایل 
مسایل  حل و فصل  با  که  امیدوارم  است.  شده  توافق 
گذشته فصل جدیدی از روابط و همکاری بین ایران 

گشوده شود.« و آژانس 
در صفحه 8

موجودیت داعش در افغانستان به تهدید جدی مبدل شود، 
در  فزاینده  شان  نفوذ  وجود  با  آی اس آی  و  کستان  پا ارتش 
میان شورشی ها افغان، چندان برای مهار وضعیت امنیتی در 
کشور قادر نخواهند بود. جنگجویان وفادار به داعش  این 
و ساده  لوحانه  نشان داده اند  استقالل عمل  از خود  معموال 
به  را  کندآن ها  قصد  کشوری  یا  امنیتی  سازمان  گر  ا است 
نام  نهاد  خالفت  گسترش  برای  برعالوه،  بگیرد.  خدمت 
این که  مجرد  به  گروه  این  به  وفادار  جنگجویان  داعش، 
طرف  به  را  رویشان  کنند،  پیدا  پای  جای  افغانستان  در 

کستان هسته ای دور خواهند داد.  پا
که از یک  از آن رو  کستان،  اتهام بستن به پا در عین حال، 
به  از جانب دیگر  و  از مذکرات صلح طرفداری می کند  سو 
خود  شدت  به  افغان ها  نزد  در  می کند،  کمک  شورشی ها 
کشور لطمه می زند.  که به اعتمادسازی میان دو  باقی است 
کشور برای مقابله  که اعتماد میان این دو  این در حالی ست 
کستان  که ارتش پا با ستیزه جویی حتمی است. از آنجایی 
تحریک  کستان،  پا در  طالبان  محلی  شاخه  به  توانست 
به گونه  عضب  ضرب  عملیات  پی  در  کستانی،  پا طالبان 
کز شبکه  که از ضربه زدن به مرا جدی آسیب بزند، در حالی 
ورزید، شک  کویته خودداری  در  طالبان  رهبری  و  حقانی 
است.  یافته  افزایش  افغان ها  بین  کشور  این  نیات  پیرامون 
امنیت  سخنگوی  بی اعتمادی،  این  نمایش  آخرین  در 
پارلمان  باالی  حمله  در  صدیقی  حسیب  افغانستان،  ملی 
کستان آی اس آی را مسوول  افغانستان سازمان استخباراتی پا
دانست. به اساس اظهارات او، این حمله زیر رهبری یک 

مامور آی اس آی به نام بالل اجرا شده است. 
کستان نواز  محمد اشرف غنی چندی پیش به صدراعظم پا
از  بهاری طالبان  تا حمله  کرد  تقاضا  و  نوشت  نامه  شریف 
گونه،  همین  به  شود.  محکوم  کستان  پا این  دولت  طرف 
تهدیدات  از  پیش گیری  برای  دساتیری  کستان  پا ارتش 
کند. یکی از  کستان صادر  ک پا امنیتی به افغانستان از خا
که در این نامه آمده است، توقیف خانگی رهبران  مطالباتی 

کستان است.  طالبان در پا
شدت  جنگ شان  به  طالب  شورشی های  زمان،  عین  در 
مرکز  به  افغانستان  شمال  بار  اولین  برای  و  بخشیده اند 
امنی  سابقا  والیات  در  طالبان  است.  شده  مبدل  جنگ 
به  تا  کرده اند.  اشغال  را  مناطقی  کندز  و  بدخشان  مثل 
بی جای  جنگ  بابت  از  شمال  در  خانواده  هزارها  حال، 
حمالت  و  ماین گذاری  از  شورشی ها  جنوب،  در  شده اند. 
با  مستقیم  رویارویی  در  بیشتر  و  کشیده اند  دست  کنده  پرا
گزارش  نیروهای دولتی به جنگ می پردازند. به اساس یک 
کوتاهی  مدت  برای  هر  چند  توانستند  آن ها  نیویارک تایمز، 
تصرف  به  را  هلمند  والیت  در  موسی قلعه  مهم  ولسوالی 

درآورند. 
کستان  پا صدراعظم  از  اشرف غنی  مطالبات  آخرین  شاید 
دارد،  بی صبرانه  و  ُتند  رفتار  معموال  این که  دید  از  حتا 
که  عجوالنه به نظر برسد. اما نمایانگر این واقعیت نیز است 
از  چشم گیر  اقدامات  برای  افغان ها  میان  در  جمعی  تحمل 
کشورشان به آخر رسیده  کستان برای آمدن صلح در  طرف پا
است. تا به حال این موضوع نیز به وضوح قابل درک است 
کستان به  که اختالف های پنهان و آشکار میان افغانستان و پا
که بیشترین  گروه های شورشی خواهد انجامید  منافع بیشتر 
کشور می برند یا بدتر  استفاده را از بی اعتمادی میان این دو 
کشور  از آن، پیامد مستقیم جنگ  های نیابتی میان این دو 

هستند.  
در  افغانستان  در  داعش  به  وفادار  جنگ جوهای  چه  گر  ا
که به این زودی ها باالی طالبان چیره شوند،  حدی نیستند 
در  ستیزه جویی  ماهیت  گروه  این  شدن  اضافه  تنها  اما 
که در مقابل،  افغانستان را به گونه چشم گیری تغییر می دهد، 
کنش  کستان باید به گونه موثر در برابر آن وا آن افغانستان و پا

نشان بدهند. 

دولت  سلسله وار  دیپلوماتیک  تالش های  و  رایزنی ها 
توافق  یک  آوردن  به دست  برای   1+5 گروه  و  ایران 
هسته ای  برنامه  ادامه  چگونگی  خصوص  در  جامع 
کشمکش به پایان رسید. ایران  ایران پس از یک دهه 
توافق  به  اتریش  پایتخت  ویانا  در  دیروز   5+1 گروه  و 

رسیدند.
که به هیچ عنوان  کرد  بر اساس این توافق ایران تعهد 
به دنبال سالح هسته ای نخواهد رفت. این مناقشات 
از مخالفان  گروهی  که  آغاز شد  زمانی   ۲۰۰۲ در سال 
انتشار  به  اقدام  کشور  آن  از  خارج  در  ایران  دولت 
که در آن از وجود تاسیسات غنی سازی  کردند  گزارشی 

ک اطالعاتی منتشر شده بود. نطنز و آب سنگین ارا
روحانی،  حسن  ریاست جمهوری  دوره  شروع  با  اما 
ایران  هسته ای  کرات  مذا سال  دهمین  با  مصادف 
وعده های  تحقق  برای  وی  غربی،  کشورهای  با 
علیه  بین المللی  تحریم های  لغو  در  خود  اقتصادی 
ظریف،  محمد جواد  ریاست  با  را  تالش هایش  ایران 
کرد. دیروز خبرگزاری های  وزیر خارجه مشهورش آغاز 
کرات فشرده در ویانا از توافق  غربی پس از 18 روز مذا

کشورهای 5+1 خبر دادند. میان ایران و 
از  پس  ایران  خارجه  وزیر  ظریف،  محمد جواد 

که  گفت  و  کرد  تشکر  همه  از  توافق  آمدن  به دست 
بحران اتومی ایران یک »بحران غیرضروری« بود. او 
کامل و جامع نیست،  که توافق امروز برای همه  گفت 
ولی دست آوردی مهم است. او این توافق را آغاز یک 
که آینده  کرد  فصل جدید امید خواند و از همه دعوت 
سوالنا  خاویر  از  هم چنین  او  بسازند.  آن  مبنای  بر  را 
خارجی  سیاست  پیشین  مسووالن  اشتون،  کاترین  و 

کرد. اتحادیه اروپا به دلیل تالش های شان قدردانی 
بارک اوباما، رییس جمهور امریکا نیز در خطابه ای به 
که دیپلوماسی امریکایی جهان را  گفت  مردم امریکا 
کرد و خاور میانه حساس ترین منطقه دنیا است  امن تر 
و تمام راه های رسیدن به بمب هسته ای بر روی ایران 
از  درصد   98 ایران  که  گفت  اوباما  آقای  شد.  بسته 

گذاشت. کنار خواهد  یورانیوم غنی شده را 
هیچ گاه  ایران  که  کرد  اعالم  امریکا  رییس جمهور 
همه  اما  شد،  نخواهد  هسته ای  سالح های  صاحب 
تحریم ها آرام آرام و تدریجا لغو خواهد شد ولی ایران 
کرد  کید  تا او  بکند.  اجرا  را  خود  تعهدات  اول  باید 
تمامی  نکند،  عمل  خود  تعهدات  به  ایران  گر  ا که 

تحریم ها برگشت پذیراند.
بمب  می توانست  ایران  که  گفت  اوباما  ک  بارا
گزینه ای وجود  هسته ای داشته باشد، اما حاال چنین 
کشورهای دیگر منطقه هم مسابقه  ندارد و در غیر آن 
 6 »من  گفت:  او  می انداختند.  راه  به  تسلیحاتی 
سال است رییس جمهور هستم و بارها این تصمیم را 
کرد یا خیر؟  که آیا باید به ایران حمله  کرده ام  بررسی 

کافی  حد  به  افغانستان  در  داعش  نفوذ  گسترش 
که طالبان را به نگرانی واداشته.  تشویش برانگیز شده است 
تغییر  را  افغانستان  در  ستیزه جویی  ماهیت  گسترش  این 
کستان باید مطابق آن  که در مقابل، افغانستان و پا می دهد 

عملکردشان را عیار بسازند.  
که چندی پیش مال اختر منصور، معاون مالعمر  در نامه ای 
گوش زد  به ابوبکر بغدادی نوشت، به رهبر داعش هشدارگونه 
که پایش را از افغانستان بیرون بکشد تا مبادا در  شده است 
کی  کشور را  که جهاد در این  ذهن مسلمان ها در قبال این 

تصاحب می کند، تردید ایجاد شود. 
اندازه  به  افغانستان  به  داعش  ورود  افزون  روز  نشانه های 
که حتا نیروی عمده شورشی  کافی نگران کننده شده است 
حفظ  برای  و  افتاده اند  تشویش  به  طالبان،  کشور،  در 

موقعیت شان در میدان جنگ، مجبور به رقابت شده اند.
مهم تر از همه، افزایش حضور داعش در افغانستان تن دادن 
طالبان به صلح را دشوار خواهد ساخت. در نامه منصور به 
رهبر داعش، او به گونه تضرع آمیز به رهبر داعش تعهد طالبان 
گویا  و  می کند  یادآوری  را  مجاهدین  آرمان های  و  جهاد  به 
بر ضد  گروه ، هم طالبان و هم داعش جنگ  هدف هر دو 
کفار است، از این بابت پیوستن داعش به جبهه افغانستان 
کرات صلح  گر طالبان مذا از نظر منصور غیر ضروری است. ا
با دولت افغانستان را می پذیرند، دلیلی نخواهند داشت تا 
کنند  انحصارشان باالی جنگ طلبی در افغانستان را توجیه 
گروه های ُتندروی مثل داعش  چون این حرکت شان از طرف 
خیانت به جهاد تلقی خواهد شد. هم چنان، آغاز رویکرد 
به  را  زیادی  جنگجویان  طالبان  رهبران  میان  در  صلح آمیز 
که از دور شدن طالبان از مرام  آغوش داعش خواهد فرستاد 
گروه، تاسیس خالفت اسالمی، دلخور شده اند.  اصلی این 
از  قبل  سال ها  را  اسالمی  خالفت  تاسیس  خیال  طالبان 
داعش در جریان حکومت شان در دهه نود در سر داشتند. 
امیرالمومنین  لقب  هنوز  مال عمر،  طالبان،  چشمه  یک   رهبر 
از  کم تر  را  خود  می  دهد  نشان  که  می کشد  یدک  خود  با  را 

بغدادی برای رهبری این خالفت خیالی نمی بیند. 
کرات صلح  از قضا، قبال منصور در میان رهبران طالبان به مذا
یک  در  است.  داده  نشان  مثبت  نظر  افغانستان  دولت  با 
نشست سری مقامات بلندرتبه طالبان در اسالم آباد در اوایل 
مستقیم  کابل  دولت  با  که  این  پیشنهاد  با  منصور  امسال، 
کر، فرمانده  کره صورت بگیرد، با مخالفت عبدالقیوم ذا مذا
گوانتانامو آزاد شده است، مواجه  که از زندان  بانفوذ طالبان 
باید  کره  مذا اصلی  طرف  که  می دهد  نظر  کر  ذا می شود. 
امریکا باشد چون قدرت در دست آن ها است، نه حکومت 
برادر،  زمانی تصور می شد جای مال عبدالغنی  که  او  کابل. 
هزاران  بگیرد،  را  کستان  پا در  مالعمر  شده  دستگیر  معاون 
داعش  ظهور  با  دارد.  افغانستان  شرقی  مناطق  در  جنگجو 
و  بخورد  تغییر  کر  ذا تعهد  که  دارد  امکان  بدیل،  به عنوان 
ستیزه جویان  از  زیادی  تعداد  چنانکه  بپیوندد.  داعش  به 
را  گروه  این  افراد  عمال  کنون  ا و  داده اند  انجام  قبال  طالب 
شدن  چیره  از  این که  برای  می دهند.  تشکیل  افغانستان  در 
کنند، شاید مقامات بلندرتبه  داعش باالی شان پیش گیری 
طرفدار صلح در میان طالبان موضع شان را تغییر بدهند یا به 
که جنگ طلب هستند نقش بارزتری  حاشیه بروند و آنانی 

کنند.  پیدا 
حالتی  چنین  در  افغانستان  در  ستیزه جویی  صلح آمیز  حل 
حضور  آن که  از  قبل  است،  شده  مبدل  عاجل  امر  یک  به 
کشور را به بن بست بکشاند  روزافزون داعش جنگ در این 
پر رنگ  حضور  بسازد.  مبدل  گروه  سه  میان  نبردی  به  و 
چالش  با  را  افغانستان  در  جنگ  صلح آمیز  حل  داعش، 

جدی مواجه خواهد ساخت.
اقدامات  نشستن  ثمر  برای  به  همیش  مثل  کستان  پا نقش 

صلح در افغانستان حیاتی است. 
گر  کستان برای ابد چنین نقشی را دارا نخواهد بود. ا اما، پا

 وحید پیمان
کامبیز رفیع   

ACKU



اولین پارک ملی افغانستان
بند امیر

آبیاری قطره ای راهی
 برای نجات آب ها

معرفی پارک ها و مناطق حفاظت شده کشور 

مناطق حفاظت شده  بین المللی  اتحادیه  معیارهای  که 
داشتن  به دلیل  فوالدی«  شاه  »دره  می باشد.  دارا  را 
یخچال های آب و مناظر طبیعی خاص از کوه و دره 
تاریخی و  به دلیل آثار  و گیاه و حیوان و »دره آجر« 
فهرست ساحات  در  پناهگاه حیات وحش  و  باستانی 
شاه  دره  دارند.  قرار  بامیان  والیت  در  شده  حفاظت 
نام  همین  به  کوه ها  مرتفع ترین  از  یکی  در  فوالدی 
بالغ بر 450 کلیو متر مربع  موقعیت دارد. مساحت آن 
 100 و  نبات  نوع   300 حدود  دره،  این  در  می باشد. 
از  این  نیست  معلوم  اما  رسیده ،  ثبت  به  حیوان  نوع 
حیوانات و گیاهان چه تعداد و چند نوع هنوز در این 
مناطق به سر می برند. دره آجر در 75 کیلو متری مرکز 
بامیان قرار دارد و در حا ل حاضر چالش اسکان مردم 
محل در آن دست به گربیان است. باید دولت به این 

تا  باید تمام مزرعه هموار و یک دست ساخته می شد 
هر چه بیشتر از ضایعات آب جلو گیری می گردید. در 
مدرن  آبیاری  شبکه   90 قطره ای  آبیاری  سیستم  کنار 
و  است  سنتی  افغانستان  در  آبیاری  شبکه  شد.  ایجاد 
با  می باشد.  زیاد  بسیار  سیستم  این  در  آب  ضایعات 
ایجاد شبکه های آبیاری مدرن و عصری ضایعات آب 

به حد اقل می رسد.
لطف اهلل راشد، سخنگوی وزارت زراعت، مالداری و 
این وزارت در  بر اساس بررسی های  آبیاری می گوید 
نقطه  آخرین  تا  آبیاری  صفری  نقطه  از  سنتی  سیستم 
بیشتر موارد 6 ساعت زمان  تقسیم آب در مزرعه در 
را در بر می گیرد، اما با ایجاد سیسستم آبیاری قطره ای 
است.  یافته  کاهش  دقیقه   40 تا   30 زمان  مدت  این 
ضایعات آب در این سیستم به صفر رسیده و این یک 
بر اساس  است.  کشاورزان  برای  بزرگ  دست آورد 
محصوالت  افزایش  در  در صد   10 سیستم  این  آمار، 
زراعتی به کشاورزان کمک کرده است و 15 درصد 

در گسترش مزارع نقش داشته است.
قطره ای ،  آبیاری  سیستم  دست آورد های  وجود  با  اما 
این سیستم به صورت وسیع در مزارع کشاورزی کشور 
ایجاد نشده است. لطف اهلل راشد می گوید: »قرار است 
تا ماه نوامبر سال جاری بودجه 45 میلیون دالر از سوی 
بانک جهانی برای پروژه دوم سیستم آبیاری قطره ای 
در  را  سیستم  این  که  می خواهیم  ما  شود.  پرداخته 
مزارع 34 والیت کشور رایج بسازیم.« وی می افزاید 
موفقیت آمیز  قطره ای  آبیاری  از آن جایی که سیستم 
را  این سیستم  با هزینه شخصی  بوده خود کشاورزان 
در مزارع و بیشتر در سبز خانه های شان راه اندازی کرده 

و نتایج خوب از آن به دست آورده اند.
وزرات زراعت می گوید سیستم آبیاری قطره ای نقش 
بسیار عمده در ذخیره آب دارد. منبع 90 شبکه آبیاری 
آب های  و  چشمه  شده  ایجاد  کشور  در  که  مدرن 
سطحی است و طبیعی است وقتی کشاورز به راحتی 
سراغ  به  کند،  استفاده  سطحی  آب های  از  می تواند 

آب های زیر زمینی نمی رود. 
در سیستم آبیاری قطره ای مخزن آب در کنار مزارع 
ایجاد می گردد و آب و کود حل شده در آن به صورت 
قطره به ریشه گیاهان منتقل می گردد. وزارت زراعت 
می گوید رشد محصوالت زراعتی امسال بیشتر مدیون 
سبزخانه ها می باشد. آن هم سبزخانه هایی که با سیستم 

آبیاری قطره ای ایجاد شده اند.
کشور  در  قطره ای  آبیاری  سیستم  این که  به  توجه  با 
یک سیستم موفق ارزیابی شده و تا حد زیادی مورد 
استقبال زارعین نیز قرار گرفته است، اما به نظر می آید 

دولت در این زمینه چندان توجه ندارد.

ساحه  »دره چاشت«  دهد.  نشان  توجه جدی  موضوع 
دیگری در این والیت است که هنوز مطالعات دقیق 
مناطقی  اما در شمار  نگرفته است  درباره آن صورت 
است که قرار است در فهرست ساحات حفاظت شده 

این والیت جای بگیرد.
کشور  شاهان  جمله  از  ظاهر شاه  و  خان  حبیب اهلل 
شکار  به  بامیان  شده  حفاظت  مناطق  در  که  بوده اند 

می پرداختند.
میانگین  می گوید  محیط زیست  حفاظت  ملی  اداره 
گردشگران  سوی  از  بند  این  از  که  ماهانه   بازدید 
خارجی صورت می گیرد بین 5 هزار تا 7 هزار می باشد. 
به  در کشور  فهرست گردشگری  در  باالیی  رقم  این 
شمار می رود. اما این که چرا بامیان با این عواید، هنوز 

سرک هایش خامه است، پرسش بی پاسخی است. 

داد محمد بهیر، کارشناس مسایل محیط زیست در این 
زمینه به این باور است که اگر سیستم آبیاری قطره ای 
بسیار  کشور  آبی  آینده  برای  شود،  رایج  کشور  در 
موثر است. آب ها چند نوع هستند آب های زراعتی ، 
اندازه  هرچه  صنعتی  و آب های  آشامیدنی  آب های 
آینده  نسل های  برای  شوند  حفظ  زراعتی  آب های 
اقتصاد  برای  منبع  یک  زیرا آب ها  بود،  خواهد  مفید 

کشورها است .
در  قطره ای  آبیاری  سیستم  می گوید  بهیر  داد محمد 
کشور هایی  دارد.  قرار  پایدار  توسعه  با  مستقیم  رابطه 
که با مشکل کم آبی مواجه اند و یا در محدوده خشکی 
زیرا  می کنند،  استفاده  سیستم  این  از  دارند،  قرار 
نمی توان آب های شور را برای زراعت و آشامیدن و 
یا حتا صنعت استفاده کرد. بنا باید از آب های شیرین 
شود.  واقع  مفید  بیشتر  که  کرد  استفاده  به گونه ای 
مفید است و هم دوامدار  قطره ای هم  آبیاری  سیستم 
سیستم  این  در  آب ها  می شود.  تمام  اقتصادی  هم  و 

کم مصرف می شود و در منابع باقی می ماند.
»دولت  مسایل محیط زیستی می گوید:  این کارشناس 
موضوع  یک  آب ها  ندارد.  توجه  آب ها  قسمت  در 
منفی  نقش  یک  اقلیم  تغییر  و  است  مهم  و  حیاتی 
باال  اقلیم  اندازه که گرمای  هر  دارد .  منابع آب ها  در 
با  هستند  خشکه  به  محاط  که  کشور هایی  می رود ، 
قلت آب مواجه می شوند و در کنار آن ، یخچال ها در 
زمانی آب می شوند که مناست نبوده و دولت نتوانسته 
است برای این منابع، ذخایر درست کند تا از هدررفتن 
مهار  زمستان  جریان  در  آب  شود.  جلو گیری  آب ها 
نمی شود و این تاثیر بسیار منفی روی منابع آبی دارد. 
در  است.  یافته  کاهش  زیاد  خیلی  کشور  آبی  منابع 
کابل چاه هایی بوده که ظرفیت آب دهی شان در ثانیه 
آمده  پایین  ثانیه  در  لیتر   7 به  اکنون  اما  بود  لیتر   33
است. این موارد همه از تاثیرات تغییر اقلیم و استفاده 
اقدامی   باره  این  در  دولت  است.  آب  از  غیر قانونی 

انجام نداده است.«
کارشناسان ، عدم توجه جدی دولت در قسمت استفاده 
نبود متخصیص آب،  درست از منابع آبی را به علت 
نبود سرمایه و چالش های نا امنی درکشور می دانند. اما 
به نظر می آید دولت باورمندی کافی به بحران آب در 
کشور ندارد، بحرانی که می تواند اثرات مخرب تر از 
جنگ از خود برجای بگذارد، زیرا بحران آب و بحث 
تغییر اقلیم بحثی است که نسل های آینده را نیز در بر 
می گیرد . ما به عنوان وارثان زمین، وظیفه داریم منابع و 
ذخایر طبیعی را با استفاده درست از آن ها به نسل های 
آینده انتقال داده و نقش خود را در توسعه پایدار ایفا 

کنیم .
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کمیته های  ایجاد  و  کاری  پالن  برای  صرفا  و   ندارد 
حفاظتی بوده است.

بند امیر با مساحت 62 هکتار زمین بخشی از 6 ساحه 
کاربونات  کلسیم  دیوارهای  توسط  که  است  آبی 
 7 از  بند  این  شده اند.  جدا  هم  از  طبیعی  به صورت 
طبیعی  به صورت  که  است  تشکیل شده  بند کوچک 
جدا  دیگر  یک  از  دیواره ها  بودن  آهکی  به دلیل  و 
و  ذوالفقار  پودینه ،  غالمان ،  بند  پنیرک ،  بند  شده اند. 
خیبر نام های معروف بند های واقع شده در پارک ملی 
روی  دقیقی  مطالعات  که  هرچند  می باشند.  امیر  بند 
عمق این بند صورت نگرفته اما به صورت تخمینی از 

300 تا 400 متر مربع برآورد می شود .
در این پارک ملی ساحه های دیگری هم وجود دارد 

تولید آن داشته ایم.
راه هایی برای مقابله و یا کاهش اثرات منفی تغییر اقلیم 
جستجو شده است. کارشناسان بر این باور هستند که 
با به کار بستن این راه ها، می توان از اثرات منفی تغییر 

اقلیم در ساحه محلی و ملی کاست.
بی نظیری  زیر زمینی  آبی  منابع  آن که  با  افغانستان 
دارد، اما در عدم مدیریت آبی درست و سیاست های 
نادرست این منابع که ذخایر حیاتی برای ساکنان کشور 
به شمار می روند، موفق نبوده است. یا در کشاورزی 
از آن ها استفاده صورت می گیرد و یا با حفر چاه های 
عمیق در شهر های بزرگ مانند کابل به تخریب الیه ها 

و سفره های زیر زمینی آبی لطمه وارد می شود.
می گوید  مالداری  و  زراعت  وزارت  حال  همین  در 
کمک  با  اخیر  سال  چند  در  قطره ای  آبیاری  سیستم 
مالی 25 میلیون دالر بانک جهانی در 16 والیت کشور 
به شکل نمونه ای ایجاد شده بود. با آن که این سیستم از 
هدر رفتن آب ها تا حد زیادی پیش گیری می کند، اما 
این پروژه که به نام »تنظیم آب در مزرعه« بود و یک 
سیستم موفق نیز ارزیابی گردیده، با ختم بودجه اش در 

حال حاضر متوقف شده است.
این وزارت هم چنان می گوید برای تنظیم بهتر آبیاری 

در پی معرفی مناطق و پارک های ملی کشور این بار 
مرکز کشور  در  بامیان  در والیت  امیر«  »بند  سراغ  به 
می رویم. این پارک در کنار رشته کوه ها ی هندوکش 
زیبا ترین  از  یکی  جزو  را  آن  می توان  دارد.  موقعیت 
قوی  حس  از  اگر  کرد.  قلمداد  دنیا  طبیعی  بند های 
بند  این  نباشید ، جاذبه های  برخوردار  ماجراجویی هم 
خواند.  فراخواهد  خود  دیدن  به  روزی  را  شما  زیبا 

دیدن از این بند، ارزش سفر را دارد.
اولین  به عنوان  موقت  به طور   1388 سال  در  امیر  بند 

پارک ملی افغانستان نام گذاری شد.
اکنون  می گوید  محیط زیست  از  حفاظت  ملی  اداره 
ارگ  به  برای حکم  و  شده  تکمیل  پارک  این  اسناد 
جالل الدین  است.  شده  فرستاده  ریاست جمهوری 
ناصری، رییس میراث های طبیعی اداره ملی حفاظت از 
محیط زیست تاکید می کند که عنوان موقتی برای این 
پارک دایمی  با  ارزش  نظر  از  پارک هیچ گونه فرق 

تغییر اقلیم مانند یک »هیوالی بزرگ« تهدیدی برای 
از  بسیاری  که  هرچند  است.  جهان  کشورهای  همه 
این  ایجاد  در  غیرصنعتی  و  عقب مانده  کشورهای 
هیوالی بزرگ نقشی نداشته اند، اما از عواقب و اثرات 
نگه  دور  را  خود  نمی توانند  وجه  هیچ  به  آن  ناگوار 

بدارند.
کشوری مانند افغانستان که یک کشور فقیر در سطح 
از نظر آب و هوایی در منطقه خشک  جهان است و 
است،  ممکن  شده  واقع  نیز  جغرافیایی  نیمه خشک  و 
جهانی  پدیده  این  با  منطقه  کشورهای  تمام  از  بیشتر 
دست به گربیان است. برف کوچ ها، باران های ناگهانی 
و شدید و سیالب های غیر فصلی همه و همه نمونه ها و 
نشانه هایی از تغییر اقلیم می باشند که مردم ما در چند 
سال اخیر به گونه باورنکردنی شاهد آن بوده اند. تغییر 
فعالیت های  اثر  در  زمین  گرمایش  از  ناشی  که  اقلیم 
گلخانه ای کشور های صنعتی می باشد، گرمایش زمین 

را در پی داشته است.
این تغییرات ، اگر با برنامه ها و پالیسی های پیش گیرنده 
مدیریت نشود، دولت و نهاد های مسوول به طور واقعی 
و محاسبه شده در این راستا اقدام نکنند، ما از پدیده ای 
بیشترین آسیب را خواهیم دید که کم ترین سهمی  در 

 مریم حسینی

  بخش دوم

 مریم حسینی 
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بوده  سیاسی  ناکام  نظام های  فروپاشی  تعداد  بیشترین 
است.

اصطالح سیاسی حکومت های ناکام و یا به عباره دیگر 
ادبیات  در  بدین سو  دهه  سه  از  شکننده  حکومت های 
سیاسی دنیا معرفی و جای گزین شده و به حکومت هایی 
اطالق می شود که صرف نظر از ایدیولوژی سیاسی قادر 
به حفظ امنیت و رسانیدن اساسی ترین خدمات اجتماعی 

و اقتصادی برای شهروندان تحت سیطره ی خود نیستند.
سوال  یک  را  ما  ذهن  افغانستان  در  که  سال هاست  اما 
افسوس  همه  ما  نسل  به  نسل  و  ساخته  مشغول  خود  به 
نپرداخته ایم  به آن  تا هنوز هم  را که  بنیادی  یک سوال 
افغانستان  در  بار  هر  چرا  این که  آن  و  می خوریم 

حکومت ها از هم پاشیده و به شکست مواجه می شوند. 
افغانستان  در  جمهوری  حکومت  هر  عمر  میانگین  چرا 
۲.۵ سال است؟ چرا حاکمان ما هر بار باید به یک کشور 
متکی  اقتصاد خود  و  مخارج  برای  و خارجی  منطقه ای 
باشند؟ و چرا همان حس وطن پرستی و از خود دانستن 
افغانستان  دیگر  به گوشه  از یک گوشه  بوم  و  مرز  این 
فرق می کند؟ آیا تا هنوز هویت ملی، منافع ملی، دیدگاه 
نه، پس چرا  اگر  داریم،  معنا  تمام  به  ملی  برنامه  و  ملی 
جزیره های هویتی و قومی با منافع متضاد از برای برتری 
و  جدال اند؟  در  هم  با  قدرت  تصاحب  سبقت  در  و 
باالخره چرا کشورهای که به مراتب از افغانستان تاریخ، 
ازنگاه  توانسته اند  دارند  نامناسب  فرهنگ  و  جغرافیا 
سیاسی، اقتصادی و نظامی از ما سبقت و پیشی بی گیرند 
و ما هنوز در دور بطالن خشونت و وابستگی اقتصادی 

باقی مانده ایم؟
این همه پرسش ها آزاردهنده است که ما باید از خود و 
حاکمان خود پرسیده و به جواب های قانع کننده برسیم و 
به رفع نقایص آن عمل کنیم؛ در غیر آن این دور باطل 
تاریخی نسل به نسل در حبا و قبای جدید خود را ظاهر 
و  خورده  شکست  دولت  یک  هر از چند گاهی  و  کرده 
دولتی دیگر جاگزین آن خواهد شد و این دور باطل به 

همین منوال ادامه پیدا خواهد کرد.
علم  سرشناس  دانشمندان  از  یکی  فوکویاما،  فرانسیس 
امریکا، حکومت های  استاد دانشگاه هاروارد  سیاست و 
ناکام را بزرگ ترین تهدید به تمامیت ارضی و سالمت 

جوامع خود شان و هم چنان تهدید جهانی می پندارد. 
آکسفورد  دانشگاه  استاد  کاولیر  پاول  هم چنین، 
و  دام  چهار  از  ناشی  را  ناکام  حکومت های  انگلستان 
خشکه  به  محاط  و  جغرافیای  حصار  مثل  بازدارنده 
حکومتداری  و  فقر  طبیعی،  منابع  روی  مناقشات  بودن، 
بد توصیف می کند. محمد اشرف غنی و کلر لوکهارت، 
در کتاب معروف شان تحت عنوان »ترمیم حکومت های 
از  مختلف  عوامل   ۸ به  را  حکومت ها  ناکامی  ناکام«، 
خشونت،  استفاده  قدرت،  انحصار  پراکندگی،  جمله 
و  اقتصادی  خدمات  ارایه  عدم  قانون،  حاکمیت  نبود 
و  خصوصی  سکتور  بطی  سرمایه گذاری  اجتماعی، 
به همین ترتیب  فساد در نظام عدلی و قضایی می دانند. 
خود  کتاب  در  دنیا  مشهور  اقتصاددان  زکس  جیفری 
بیشتر  را  حکومت ها  ناکامی  فقر«،  »پایان  عنوان  تحت 
محصول حکومت داری بد، فقر مدحش، فساد گسترده، 
نا مساوات های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می داند و به 

راه حل های آن می پردازد.
از سویی هم، دارن اسیم اگلو اقتصاددان و استاد اقتصاد 
در دانشگاه ام ای تی امریکا در کتاب مشهور خود تحت 
کنیم«،  ترمیم  را  ناکام  حکومت های  »چگونه  عنوان 
مشکل  او  می پردازد.  ناکام  حکومت های  دلیل   ۱۰ به 
همه  نهادهای  موجودیت  عدم  را  ناکام  حکومت های 

شمول و سیاست های انحصاری می خواند.
در  حکومت ها  فروپاشی  اساسی  شاخص های  اما، 
افغانستان چه است و چرا ما در ایجاد یک حکومت پایدار 

فراگیر ملی ناکام می مانیم و هر از گاهی شاهد فروپاشی 
سرزمین،  این  شهروندان  چرا  می باشیم؟  نظام ها  پیاپی 
حافظه تاریخی کوتاه در پالیسی سازی و سیاست گذاری 
دارند؟ آیا مشکل وابستگی اقتصادی و مالی شهروندان 
از گذشته های دور بوده یا این مشکالت نو پیدا است؟ 
در عین حال وجود پناهگاه های فرامرزی مخالفان مسلح 
و  است  حاال  از  افغانستان  کنونی  حکومت  سیاسی  و 
کشورهای  تاریخی  عنعنوی  سیاست  یک  این که  یا 
برداشتن  میان  از  برای  جهان  ابرقدرت های  و  همسایه 
آیا  باالخره  و  است  بوده  افغانستان  متعدد  حکومت های 
ما همیشه وابستگی نظامی و امنیتی به قدرت های خارج 

از افغانستان داشته ایم و یا این یک پدیده جدید است؟
بسیار  به شکل  تا  کرد  خواهم  کوشش  نبشته،  این  در 
حکومت های  تاریخی  شاخصه ی  و  عامل  ده  به  فشرده 
ناکام و فروپاشی زود هنگام نظام های سیاسی در افغانستان 

بپردازم.
۱ - وابستگی نظامی و مالی به کشورهای خارجی:

حاکمان افغانستان، از بدو تاسیس افغانستان معاصر از نگاه 
نظامی و مالی نسبت نبود پایه های اقتصادی و مالی بومی 
بیرونی  به قدرت های  و هم چنان صنایع دفاعی و نظامی 
پیش شرط ها  با  نظامی  و  مالی  احتیاج  این  بودند.  وابسته 
و حتا وعده های میان تهی همراه بوده است که اکثریت 
محاسبات سیاسی حاکمان افغانستان را با ناکامی مواجه 
کرده؛ و در نهایت به سقوط نظام شان منجر شده است. 
شوروی  اتحاد  کمک های  انتظار  در  شیر علی خان،  امیر 
در  ترتیب  همین  به  و  گردید  سرنگون  بریتانیا  و  پیشین 
به راه بودن حکومت  از چشم  نظام های معاصر می توان 
داکتر نجیب و قطع کمک های مالی، نظامی و سیاسی به 

حکومت مجاهدین نام برد.
۲ - نیرو های امنیتی سیاست زده و رهبری قومی:

تسریع کننده های  و  زمینه  پیش  اساسی ترین  از  یکی 
سیاسی سازی  افغانستان،  در  سیاسی  نظام های  فروپاشی 
می باشد.  کشور  دفاعی  و  امنیتی  نظام  ساختن  قومی  و 
افغانستان  امنیتی  نیروی های  در  رخنه  با  کمونیست ها 
هم چنان  و  ساختند  مهیا  را  ثور  هفت  کودتای  شرایط 
با  ارتباطات  برقراری  با  مجاهدین  مختلف  گروه های 
کودتا  شرایط  نظامی  مختلف  جزوتام های  و  قطعات 
داکتر  نظام  سقوط  آن  دنبال  به  و  تنی«  »شهنواز  توسط 

نجیب  را فراهم کردند.
هرگاه عسکر و افسر ارگان های امنیتی افغانستان به اساس 
انتظار  آنگاه  شود،  تعیین  قومی  و  سیاسی  سهمیه بندی 
کم تر  نیروها،  این  وفاداری  چون  کشید  باید  را  فاجعه 
به  وفاداری شان  برعکس  و  بوده  سیاسی  نظام های  به 

گروه های مختلف سیاسی و قومی بیشتر می باشد.
3 - عدم پایه های یک اقتصاد بومی و خدمات 

اجتماعی ضعیف:
اعانه  لشکر کشی ها،  به  افغاستان  دور  تاریخ  حاکمان 
آن  از  فراتر  و  قلمرو  داخل  مردم  شمول  به  مالیات  و 
زیسته اند. سیاسیون و حاکمان معاصر افغانستان متکی به 
سبب  همین  به  بوده اند،  خارجی  کمک های کشورهای 
هیچ گاهی نه در تاریخ کهن و تاریخ معاصر افغانستان به 
استثنای امیر امان اهلل خان و سردار داوودخان با پالن های 
سنگ  افغانستان  حاکمان  خویش،  اقتصادی  پنج ساله 
افغانستان  تهداب یک اقتصاد خودگردان بومی را برای 

نگذاشته اند.
منابع  اقتصادی و  نظام  سیاسی بدون یک سنگ تهداب 
شهروندی  اساسی  عرضه خدمات  بدون  نمی تواند  مالی 
تداوم پیدا کند. نبود یک دیدگاه اقتصاد بومی از تاسیس 
افغانستان منحیث یک کشور مستقل یکی از اساسی ترین 

عوامل فروپاشی نظام ها در افغانستان می باشد.

اوسط  حد  سیاسی  احصاییه های  و  محاسبات  اساس  به 
و  سال   ۹.۸ افغانستان  در  شاهی  حکومت های  عمر 

حکومت های جمهوری پساشاهی به ۲.۵ سال می رسد.
به  گذشته،  سال   4۰ حدود  طی  افغانستان  در  حاکمان 
مجددی  صبغت اهلل  و  کرزی  )حامد  تن  دو  استثنای 
خشونت  راه  از  دیگران  پیشین(  رییس  جمهوری های 

جان های خود را از دست دادند.
بحران های  توانسته اند  که  سیاسی  خانواده های  تعداد 
سر  پشت  را  افغانستان  معاصر  تاریخ  گوناگون  سیاسی 
بگذرانند و منسجم بمانند به یک عدد متنازع دو رقمی 
سیاست  صحنه  از  زمان  مرور  به  یا  بقیه شان  و  می رسد 
به  مجبور  هم  یا  و  شدند  حذف  خشونت  از  استفاده  با 
کوچ های اجباری به کشورهای خارجی شدند که نسل 
بعدی شان حاال اساسا اصالت نسلی و نخبه گرایی سیاسی 
از دست داده اند و همان حس وطن دوستی که  خود را 

نیاکان شان داشتند در وجود آنان نمانده است.
این دور بطالن و فروپاشی های گوناگون پیاپی نظام های 

مختلف سیاسی تاهنوز در افغانستان ادامه دارد.
در  مقام ها  و  کارمندان  شمول  به  را  فردی  کم تر  شاید 
باشید که تمام عمر  افغانستان سراغ داشته  تاریخ معاصر 
کرده  سپری  سیاسی  نظام  یک  چتر  زیر  در  را  خود 
باشد. این شکست و ریخت های مختلف حکومت ها در 
افغانستان شیرازه ی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی 
کشور  یک  به  را  افغانستان  و  زده  به هم  را  کشور  این 
تبدیل  محتاج  و  آسیب پذیر  شکننده،  نهایت  مخروبه 

کرده است. 
اریکه  به  اما غرور بی مورد حاکمان در زمان تکیه زدن 
قدرت و دست یافتن به یک حس کاذب عقل ُکل بودن 
با  که  فکری  و  پژوهشی  سازمان های  نبود  نهایت  در  و 
کرده  برخورد  قضایا  با  استراتیژیک  عمق  و  دید  یک 
کند  آگاه  گذشته  درس های  این  از  را  حکومت ها  و 
تاریخ  از  خود  سیاست گذاری های  و  پالیسی ها  در  تا 
در  را  جهان  و  منطقه  کشور،  واقعیت های  و  آموخته 
است.  نداشته  وجود  بگنجانند  سیاست گذاری های خود 
گذشته  اشتباه های  تکرار  باعث  عوامل  همین  بنا براین، 
شده و هر بار است که ملت شاهد سقوط پیاپی نظام های 
گوناگون در افغانستان شده اند. براساس آمارهای بانک 
افغانستان شاهد  افریقایی،  از چند کشور  به غیر  جهانی، 

انتخابات  از  پس  جنجال های  از  تاسی  به 
نیروهای  به  دادن  سهم  و  سال گذشته 
ملی،  وحدت  حکومت  در  متخصص  
افراد ذیل در بست های مافوق الیه اوزون 
به صفت مشاورین تقرر یافته پنداشته شود؛

مشاور  حیث  به  قطبی  مذکر  محترم   .۱
رییس جمهور در امور عنعنه و فرهنگ پنج 

هزار ساله 
مشاور  حیث  به  وردک  فاروق  محترم   .۲
سازی،  مکتب  امور  در  رییس جمهور 

کورس های سواد آموزی و تربیه معلم
3. محترم شیر خان فرنود و محمود کرزی 
امور  در  رییس جمهور  مشاورین  حیث  به 

مبارزه علیه جرایم سازمان یافته اقتصادی
4. محترم راکت الدین حریر به حیث مشاور 
و  راکت  شلیک  امور  در  رییس جمهور 

گفتگوی صلح
مشاور  حیث  به  سلیمانی  مافیا  محترم   .۵
زمین های  غصب  امور  در  رییس جمهور 

دولتی و تقبیح گزارش های تحقیقی
6. محترم چرخبال عصمتی به حیث مشاور 
اجساد  تحویل  امور  در  رییس جمهور 

شهدای نیروهای امنیتی به خانواده ها
حیث  به  حقیقت مل  خالکوب  محترم   .7
مشاور رییس جمهور در امور جوانان بی کار 
مشاور  به حیث  نیاز رسولی  ایاز  ۸. محترم 
دوسیه  به  امور رسیدگی  در  رییس جمهور 

فرخنده
حیث  به  جنجال خیل  هیبت خان  محترم   .۹
مشاور رییس جمهور در امور جندر و بهبود 

وضعیت زایمانی
مشاور  حیث  به  ظریفی  بغرنج  محترم   .۱۰
ساده سازی  امور  در  رییس جمهور 

حکومت داری
مشاور  حیث  به  سپین  حاجی  محترم   .۱۱
مواد  علیه  مبارزه  امور  در  رییس جمهور 

مخدر
۱۲. محترم علی اکبر تعادلی به حیث مشاور 
رییس جمهور در امور جلوگیری از سقوط 

دولت وحدت ملی
۱3. محترم مرزبان قاچاقچی به حیث مشاور 
قاچاق  با  مبارزه  امور  در  رییس جمهور 

سنگ مرمر هرات و بقیه احجار قیمتی
مشاور  حیث  به  آبرنگی  فاخر  محترم   .۱4
رنگ  انتخاب  امور  در  رییس جمهور 

خریطه های داخل مسجد ارگ
فردا  از  سر  می توانند  فوق  محترم  ذوات 
ریاست  ارگ  در  قبلی  ذوات  کنار  در 
ذواته!  کنند.  آغاز  خود  کار  به  جمهوری 
ها فعاًل صبر داشته باشند. به زودی از میان 
انتخاب  مشاور  حیث  به  چند نفر  نیز  آن ها 

خواهد شد. با احترام 

لستمشاورینتقرریافته
دای چوپانی

بحرانهایپیاپی:
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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 “Production of 8 (eight) 
videos (two per subject / 1 each for grade 7 – 9, 1 each for grade 10 to 12) on model lessons in 
mathematics, chemistry, biology and physics on a student centered teaching methodology” in Mazar to 
submit their expression of interest letter to participate in the bidding process.  

Note: The production company bidding for the project must have a proven record for producing 
such instructional videos. Companies who cannot provide reference material cannot be 
considered in the bidding process. 

 

To claim the tender documents for the bidding process, please send us your interest letter to 
matiullah.sekandery@giz.de  latest by 25.07.2015 

 

 اطالعیه داوطلبی 

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

دعوت به عمل می آورد تا جهت اشتراک در پروسه توانایی مالی با رب مقیم کابل از شرکت ها و رسانه های مج GIZبنآ دفتر 
الی  01و یکی از صنف  9الی  7یکی از صنف  –ویدیو )برای هر مضمون دو ویدیو  8مبنی بر ساختن داوطلبی برای قرار داد 

( در باره درس نمونه مضامین ریاضی، کیمیا، بیالوژی و فزیک با میتود شاگرد محوری درمکاتب شهر مزار شریف با توجه با 01
 د. نشرایط داوطلبی در این پروسه اشتراک ورزیده ممنون ساز

 به آدرس الکترونیکی 25.07.2015بتاریخ  بعد از ظهر 4است سهمگیری خویش را تا به ساعت خو در
 matiullah.sekandery@giz.de     رستاده تا حضور شان تضمین گردد. ف 

ینه کرده بتوانند کمپنی های داوطلب باید قبال تجربه تهییه همچو مواد ویدیویی آموزشی را داشته واسناد الزم را در زمینه در زم نوت:
 . نمیباشنددر غیرآن واجد شرایط 

4- حکومتداری شهرمحور و ملوک الطوایفی معاصر:
کهن  افغانستان  تاریخ  در  سیاسی  اجتماعی-  قرارداد 
با یک حاکم قدرتمند مرکزی  مبنای ملوک الطوایفی 
داشته که این حاکم چه از قندهار و بعدها کابل با ایجاد 
روابط تنگاتنک با بزرگان قوم، علما و موسفیدان امور 
محلی را از طریق این متنقذین تنظیم و تامین می کردند.

با آمدن جمهوری داوودخان و پس از آن کودتای هفت 
ثور این شیرازه و قرارداد اجتماعی تا حدی به هم خورد 
شدند  این ها  جایگزین  اجتماعی  جدید  تفاهم های  و 
که البته کارایی آن در بهترین تحلیل مربوط جغرافیا و 
شرایط هر منطقه بوده و در نهایت سوال بر انگیز می باشد.

اما حاکمان افغانستان، با شهر نشینی و ترویج شهر نشینی 
شرایط  و  ده نشینان  مطلق  اکثریت  از  وقت ها  بسا 
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شان بی خبر مانده و راه را 
برای انقالب ها مهیا کردند. نظام مطلق العنانی نادر خان 
و نواده های او و حاکمیت شهری کمونیست و باالخره 
موارد  بسا  و  قندهار  قریه های  از  طالبان  جنبش  ظهور 
دیگر حاکی از آغاز انقالب ها و شورش ها از دهات به 
شهرها است که در نهایت منجر به سرنگونی نظام های 

افغانستان شده است.
5- عنعنات کاذب و استفاده ابزاری از دین:

اجتماعی  سیاسی-  هویت  جزو  اسالم  مقدس  دین 
تیکه داران مذهبی در  اما  افغانستان می باشد،  و  افغان ها 
طول تاریخ از آن برای توجیه موقف های سیاسی خود 
استفاده نا هنجار کردند. شاهان متعدد، روحانیون درباری 
نوبه  به  هم  جمهوری  نظام های  و  داشتند  معاش گیر  و 
خود شوراهای علما و اجتماع های روحانیون معاش بگیر 
حکومتی داشتند که اکثرا موضع گیری های سیاسی شان 
توجیه  حکومتی  زیرمجموعه های  این  از  استفاده  با  را 

می کردند.
اجتماعی  سیاسی-  کاذب  عنعنات  دیگر،  طرف  از 
رواج های  و  سیاست  خانوادگی سازی  و  موروثی  نظیر 
باطل اجتماعی مانند محاکم صحرایی که بیشتر صبغه 
سیاسی گرفته و اصالحات در آن در طول ادوار تاریخ 
سیاسی- نظامی افغانستان زمینه فروپاشی نظام را فراهم 

کرده است.
6- حاکمان کوته اندیش و قوم محور و نخبگان فاسد:

ایدیولوژیک  و  فکری  جغرافیای  و  دایره  زمانی که 
حاکمان افغانستان که باید ملی و همه گیر می بود، فراتر 
از قوم، ولسوالی و والیت نباشد، باید انتظار تنش های 
افغانستان  سیاسیون  کشید.  را  زبانی  و  سمتی  قومی، 
با  قومی  کتله های  و  توده ها  به  زیادتر  نظام  مخالفان  و 
اقماری از زرخریدها و یا نا راضیان دیگر اقوام، تشکیل 
حکومت می دهند تا این که از این سنت پا فراتر گذاشته 
و با ریاضت سیاسی به یک اجماع ملی اقدام به تشکیل 
با ارزش ها و  حکومت های فرا ملیتی و قومی کند که 

یک ایدیولوژی بافت خورده باشد.
قرارداد اجتماعی هم چون نظام با نخبگان قومی، روحانی 
با  نظام  به  از طریق خرید وفاداری  افغانستان  و مذهبی 
پول و امتیازات مالی و اجتماعی مختلف دیگر می باشد 
که این زمینه فاسد سازی نخبگان کشور را مهیا ساخته 
و می سازد. این روش خرید وفاداری زیادتر به لیالمی 
می ماند که هر کس قیمت بلندتر را گذاشت همان برنده 
است، تا حب وطن و یا وابستگی معنوی و مالی به نظام.

تاریخ  طول  در  افغانستان  حاکمان  دیگر،  سوی  از 
تصویری  و  دیدگاه  تا یک  نتوانستند  افغانستان  معاصر 
از یک افغانستان فراملیتی و کثرت گرا بسازند. اغلب به 
روزمره زدگی سیاسی و کوته اندیشی های مادی و قومی 
گیر ماندند. نبود دور اندیشی و تعمق نسبت به قضیای 
مهم ملی همیشه راه برای سقوط نظام ها در افغانستان باز 

کرده است.

ضعیف و شکننده را کشت کردند.
11- قربانی کشور حایل و یا اجتماع پراکنده:

تیوری قربانی جغرافیا یکی از محبوب ترین تیوری های 
در  سیاسی  متعدد  نظام های  ریخت  و  شکست  دلیل 
اصلی  مسبب  و  کافی  دلیل  اما  می باشد.  افغانستان 
وضعیت اسفبار فعلی افغانستان نیست؛ چون کشورهایی 
که در عین جغرافیا و یا حتا بازی های منطقه ای بدتر قرار 
داشتند توانستند از این بازی ها به نفع خود استفاده کنند. 
سنگاپور، فیلیپین، ویتنام، ایتوپیا و دیگر کشورهای حایل 
اقتصادهای  خود  جغرافیای  موقعیت های  از  توانسته اند 
افغانستان  آیا  بسازند.  ثبات  با  سیاسی  نظام های  و  پویا 

توانایی چنین یک تعادل منطقوی را نداشت؟
جواب این سوال در وجود پراکندگی و نبود اجماع در 
میان سیاسیون افغانستان روی منافع ملی و نقشه راه برای 
می باشد.  افغانستان  منافع  و  ارضی  تمامیت  از  حفاظت 
بین  در  را  سیاسی  سرباز گیری  اجماع  چنین یک  نبود 
نخبگان سیاسی افغانستان برای کشورهای منطقه سهل تر 

و راه را برای سقوط نظام ها فراهم ساخته است.
شاخصه های  و  عوامل  که  گفت  می توان  نتیجه  در 
نظام های  زودهنگام  فروپاشی  و  سقوط  مورد  در  زیاد 
کشور  در  نیم  و  قرن  دو  از  بیش  جریان  در  سیاسی 
وجود داشته که بیشتر وابستگی های نظامی و اقتصادی 
و  قومی  رهبران  موجودیت  بیرونی،  کشورهای  به 
نیروهای امنیتی سیاست زده، عدم پایه های یک اقتصاد 
شهر  حکومتداری  پایین،  اجتماعی  خدمات  و  بومی 
محور و ملک الطوایفی معاصر، استفاده ابزاری از دین 
محور  قوم  و  کوته اندیش  حاکمان  کاذب،  عنعنات  و 
پایگاه های  و  برون مرزی  مخالفان  فاسد،  نخبگان  و 
زورمندان  و  محلی  حکومتداری  ضعف  آنان،  سیاسی 
محلی، خود بزرگ بینی تاریخی و توهم جایگاه بزرگ 
نهاد سازی و  به قیمت  تاریخ جهان، خویش پروری  در 
قربانی کشور به نام حایل از مهم ترین عواملی بوده که 
باعث سقوط و فروپاشی زودهنگام نظام های سیاسی در 

افغانستان شده است.

7- مخالفان برون مرزی و پایگاه های سیاسی آنان:
در طول تاریخ سیاسی افغانستان هند بریتانوی و بخارای 
سابق )آسیای مرکزی کنونی( پناه گاه سیاسی و پایگاه 
نظامی حاکمان شکست خورده و یا تبعیدی افغانستان 
نشان  افغانستان  معاصر  تاریخ  هم چنان  است.  بوده 
می دهد که از زمان استقرار نظام جمهوری در افغانستان، 
ایران و کشورهای آسیای مرکزی خصوصا  پاکستان، 
پایگاه  و  پناهگاه  نفش  این  ازبکستان  و  تاجیکستان 
مسلح  مخالفان  بنا وجود  است.  ایفا کرده  به خوبی  را 
برون مرزی در افغانستان فعلی چی در پاکستان و یا دیگر 

کشورهای همسایه کدام معضله جدید نمی باشد.
این پناهگاه ها و خانه های امن سیاسیون ناراضی افغانستان 
همیشه زمینه  باز گشت به قدرت را به ایشان فراهم کرده 

است.
8- ضعف حکومتداری محلی و زورمندان محلی:

شهر نشینی و شهر اندیشی حاکمان افغانستان در بسیاری 
وضعیت  از  را  آنان  افغانستان،  تاریخی  دوره های  از 
به دور  این کشور  ده نشین  اکثریت  اجتماعی- سیاسی 
مانده است. این خال فکری و حتا حکومتداری محلی 
پر  برای  نظامی  سومی  نیروهای  آمدن  به وجود  باعث 
است.  شده  حکومتداری  و  سیاسی  خال  این  کردن 
عرضه خدمات و حاکمیت قانون، اساسی ترین وظایف 
ضعف  اما  می باشد؛  مقتدر  و  را  کار  حکومت  یک 
صالحیت  و  قدرت  تفویض  و  محلی  حکومتداری 
به قدرت های سومی محلی حاکمیت  نظامی- سیاسی 
نظام ها را در افغانستان زیر سوال برده و آن را تضعیف 
نظام  تدریجی  فروپاشی  زمنیه ساز  خود  که  می کند 

می شود.
جایگاه  توهم  و  تاریخی  خود بزرگ بینی   -9

بزرگ در تاریخ جهان:
خصوصا  دنیا  دیگر  ملل  از  بسیاری  همانند  افغان ها 
کشورهایی که در چهار راه های امنیتی- اقتصادی دنیا 
قرار دارند، به یک خود بزرگ بینی تاریخ کاذب گرفتار 
از نگاه موقعیت جغرافیای خود  افغانستان  اند. اگر چه 
اهمیت به سزایی دارد؛ اما قلب آسیا و یا نقطه عطف دنیا 
نمی باشد. امروز با ابداع تکنالوژی های جدید و پیشرفت 
گذرگاه های  از  بسیار  حمل و نقل  صنعت  سرسام آور 
جغرافیای دنیا اهمیت سیاسی، اقتصادی و نظامی خود 

را از دست داده اند.
چین، نیپال، پاناما، ویتنام، ایتوپیا و دیگر کشورهایی که 
جغرافیای مشابه به افغانستان دارند و هم چنان عین تفکر 
خود بزرگ بینی تاریخی در ایشان وجود داشت در دنیای 
دنبال خلق کردن یک هویت جدید  امروزی هر روز 
تا  توانسته اند  و  برای خود می باشند  اقتصادی  سیاسی- 
همان اهمیت تاریخی خود را با کار و زحمت اما با خلق 

هویت های جدید حفظ کنند.
10- خویش پروری به قیمت نهاد سازی:

افغانستان منحیث یک جغرافیای سیاسی در سال 1747 
عرض اندام کرد و در 1919 استقالل سیاسی خود را از 
هند بریتانوی گرفت. اما با گذشت بیش از 268 سال از 
عمر سیاسی این جغرافیا هنوز هم پایه ها نظام ضعیف، 
معرض  در  تحلیل  بهترین  در  آن  نهادهای  و  شکننده 
نابودی قرار دارد. امروز افغانستان 268 ساله در مقایسه با 
پاکستان که بیش از 60 سال از تاسیس آن می گذرد و یا 
تاجیکستان 10 ساله از نگاه پایه های سیاسی و اقتصادی 

نظام ضعیفی دارد.
دلیل اساسی پایه های ضعیف نظام و نهادهای شکننده 
دولتی  نهادهای  قومی سازی  و  سیاسی  افغانستان،  در 
می باشد. حاکمان این دیار خویش پروری و قوم ساالری 
را نسبت به شایسته ساالری و یک نظام خدمات عسکری 
و ملکی به مبنای بهترین ها ترجیح داده و بذر نهادهای 
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وزارت دفاع عراق اعالم کرد این کشور روز دوشنبه چهار 
جنگنده اف-16ساخت امریکا را تحویل گرفته است. این 
»بالد« در 70 کیلومتری شمال  نظامی  پایگاه  جنگنده ها در 
گروه  علیه  حمله  در  می رود  انتظار  و  شده اند  مستقر  بغداد 

دولت اسالمی به کار گرفته شوند.
برت مک گورک، معاون نماینده بارک اوباما، ریس جمهور 
امریکا در ایتالف بین المللی علیه گروه تروریستی داعش هم 
گفته است که بعد از چندین سال آموزش نظامی در امریکا، 
خلبانان عراقی امروز اولین اسکادران هواپیماهای اف-16را 

بزمین فرود آوردند.
نظامی  پایگاه  که  منطقه ای  می نویسد   فرانسه  خبرگزاری 
بالد در آن واقع شده تا همین اواخر شاهد درگیری ها میان 
دلیل  همین  به  و  بود  عراق  اسالم گرایان  و  دولتی  نیروهای 
تحویل دهی جنگنده های امریکایی به عراق به تعویق افتاده 

بود.
امریکا توافق کرده است ارتش عراق را با 36 جنگنده اف-

16مجهز و خلبانان عراقی این هواپیماها را در ایالت آریزونا 
در جنوب شرق امریکا آموزش دهد.

عراق اولین اسکادران 
جنگنده های اف-۱۶ 

امریکایی را تحویل گرفت 
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ود به بازار ایران  شرکت های هواپیماسازی غربی در انتظار ور

بازتاب توافق تاریخی ایران 
با شش قدرت غربی

وزی دیپلوماسی بر... پیر

روز  در  غربی  قدرت  شش  با  ایران  توافق  اعالم 
پرونده  سر  بر  مذاکرات  دیرپاترین  به  چهارشنبه 
توانایی  از  توافق که  این  پایان داد.  ایران  هسته ای 
کشور  این  به  عوض  در  می کاهد،  ایران  اتومی 
از کلیه تحریم های  برای رها شدن  فرصت مهمی 
کمر  که  امری  کرد؛  خواهد  فراهم  بین المللی 
با  را  کشور  این  مردم  و  شکسته  را  ایران  اقتصاد 
ذیل  در  است.  ساخته  مواجه  زیادی  مشکالت 
غربی  رسانه های  برخی  واکنش  به  داریم  نگاهی 

به این توافق. 
ایران و شش  با عنوان که  نیویارک تایمز  روزنامه 
به  هسته ای  پالن های  توقف  برای  جهانی  قدرت 
نتیجه  قرارداد،  این  است:  نوشته  رسیدند،  توافق 
20 ماه مذاکره روی توافقی بود که رییس جمهور 
بزرگ ترین  می کرد  تالش  دیرباز  از  اوباما 
ریاست جمهوری اش  دیپلوماتیک  دست آورد 
یک  توافق،  این  که  روزنامه  این  باور  به  باشد. 
ایران  و  امریک  متحده  ایاالت  بین  جدید  رابطه 
و  تروریسم  از دهه ها کودتا، گروگان گیری،  بعد 
مهمی  سوال  خیر،  یا  کرد  ایجاد خواهد  تحریم ها 

است. 
روزنامه انگلیسی گاردین با عنوان »قرارداد اتومی 
این  که  نوشت  ویانا«  در  تاریخی  توافق  ایران، 
توقف  سال   12 و  مذاکره  روز   17 از  بعد  توافق 
به دست آمد. به نوشته این روزنامه این قرارداد به 
12 سال بن بست که خطر یک جنگ جدید را در 
گذاشت  پایان  نقطه  بود،  کرده  ایجاد  میانه  شرق 
و دوره جدیدی را در روابط ایران و غرب آغاز 

کرد. 
اتومی  توافق  با  ایران  عنوان  با  هم  اکونومیست 
این  که  است  نوشته  کرد،  موافقت  تاریخی 
غرب  با  ایران  روابط  در  عطفی  نقطه  توافق، 
است. روزنامه در عین حال هشدار می دهد که 
جزییات این توافق مهم است. اکونومیست نوشته 
و  واشنگتن  در  هم  اوباما  آقای  منتقدان  نگرانی 
هم در خارج از امریکا این بود که مبادا نومیدی 

نکته های توافق
تا لحظه نوشتن این گزارش مواد این توافق به شکل 
به  اما خبرگزاری آسوشیتدپرس  نشد،  منتشر  رسمی 
نقل از »یک دیپلومات ارشد غربی« گفت که ایران 
که  رسیدند  توافق  به  بین المللی  مذاکره کنندگان  و 
بر  نظارت  اتومی در جریان  انرژی  بازرسان سازمان 
بازدید  برای  پافشاری  به  مجاز  ایران  اتومی  فعالیت 

مراکز نظامی هستند. 
ایران توافقی  خبرگزاری رویترز هم اعالن کرد که 
شامل »بازگشت به عقب« را پذیرفته به این معنی که 
اگر به تعهدات خود در چارچوب توافق جاری عمل 
نکند، تحریم های خارجی ظرف 65 روز بار دیگر به 
اجرا گذاشته می شود. براساس این گزارش، تحریم 
تسلیحاتی ایران به مدت پنج سال و تحریم موشکی 

این کشور به مدت هشت سال برجا خواهد ماند.
وزارت خارجه روسیه در گزارشی در وبسایت خود 
اجازه  »ایران  است:  نوشته  ایران  با  توافق  مورد  در 
دارد طی ده سال اول پس از توافق، از یورانیوم برای 
فعالیت تحقیقاتی  به  استفاده کند و  تحقیقات علمی 
افزایش  باعث  که  نحوی  به  غنی سازی  زمینه  در 

ذخیره یورانیوم نشود ادامه دهد.«
وبسایت وزارت خارجه روسیه گفته است که ایران و 
قدرت های جهانی بر سر ترتیباتی به توافق رسیده اند 
که براساس آن، آژانس بین المللی انرژی اتمی ظرف 
24 روز به سایت های مظنون به فعالیت اتمی در ایران 

دسترسی خواهد یافت.
منتشر  توافق نامه ویانا را  از  نیز موادی  ایرانی  رسانه های 
آب  رآکتور  که  نوشت  فارس  خبرگزاری  کردند. 
باقی  سنگین  آب  رآکتور  یک  به عنوان  اراک  سنگین 
قابلیت ها،  کردن  اضافه  و  مدرن سازی  ضمن  و  مانده 
آزمایشگاه ها و تاسیسات جدید، خواسته های اولیه برای 

همزمان با توافق هسته ای ایران و کشور های 5+1 بر سر 
موضوع هسته ای ایران، شرکت های هواپیماسازی غربی 
در انتطار هستند معامالتی به ارزش میلیاردها دالر با ایران 

را انجام دهند.
خبرگزاری رویترز در گزارشی در همین زمینه نوشت، 
برای تهران چشم انداز برچیده شدن تحریم های اقتصادی 
دیرینه  تحریم های  لغو  هم چنین  و  بین المللی  گسترده 
ناوگان  که  آورد  خواهد  فراهم  فرصتی  متحده،  ایاالت 
هوایی فرسوده خود را با هزینه ای مناسب نوسازی کند. 
بوئینگ و دیگر شرکت های  ایرباس،  برای شرکت های 
ایران و  اتومی   سازنده هواپیما، سر گرفتن توافق نهایی 
دادهایی  قرار  بستن  معنای  به  می تواند   1+5 های  کشور 

بالغ بر 20 میلیارد دالر با ایران باشد.

یک  گذاشتن  برجای  از  اوباما  رییس جمهور 
ضعیف  توافقی  به  خودش  از  درخشان  میراث 
هم،  آن  با  نویسنده  باور  به  شود.  منجر  ایران  با 
ایران  [نیاز  که  چرا  نداشت  وجود  احتمال  این 
به  است].  بوده  امریکا  از  بیشتر  خیلی  توافق  به 
نوشته اکونومیست، اگر این قرارداد با معیارهای 
بی عیب  که  حال  عین  در  شود،  سنجیده  عملی 
نیست، به نظر می رسد که خیلی خیلی هم از هر 
جمهوری خواهان  است.  بهتر  دیگری  جایگزین 
خواهند  تالش  تهران  در  تندروشان  همتایان  و 
کنند.  جلوگیری  قرارداد  این  تطبیق  از  تا  کرد 
اما آن ها احتماال موفق نخواهند شد. آقای اوباما 
تعلیق هر  برای  نیاز سناتور  به حد  در کنار خود 
هم چنین  داشت.  خواهد  را  خصمانه  رای  نوع 
معلوم نیست که رهبر مذهبی ایران اکنون اجازه 
منتشر  مذاکره کنندگانش  کار  نتیجه  تا  می دهد 

شود یا نه. 
به  مشابهی  تیتر  در  هم  پست  واشنگتن  روزنامه 
قرارداد،  این  که  است  نوشته  دپیلومات ها  از  نقل 
محدود  بدل  در  ایران  اقتصادی  تحریم های  به 
داد.  خواهد  پایان  اتومی اش،  برنامه های  ساختن 
این روزنامه نگاشته است که این قرارداد اطمینان 
خواهد داد که ایران دیگر در کوتاه مدت احتمال 
و  داشت  نخواهد  را  اتومی  به سالح های  دستیابی 
به  دیگر  ده سال  کم  از  کم  برای  توانایی ها  این 

تعویق خواهد افتاد.
اوباما  اداره  مقام های  واشنگتن پست،  نوشته  به 
تمامی  الزامات  توافق نامه  این  که  داده اند  اطمینان 
ایران از دستیابی به سالح  امریکا برای جلوگیری 

اتومی را برآورده کرده است. 
که  ایرانی  ارشد  مقام  یک  روزنامه  این  نوشته  به 
غربی  گزارشگران  به  نشود،  افشا  نامش  خواسته 
گفته که امرز روزی بزرگ برای صلح در جهان 
امیدوارند  ایرانی ها  که  است  گفته  وی  است. 
امنیت  و  صلح  سمت  به  بزرگ  گام  یک  بتوانند 

منطقه ای و جهانی بردارند.

به رآکتور آب سبک کنار  تبدیل آن  یا  برچیده شدن 
گذاشته شد. یک روزنامه فرانسوی خبر داد احتمال دارد 

وزیر خارجه این کشور به زودی به ایران سفر کند.
مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر خارجه 
همه  سازنده  تعامل  یمن  »به  کردند:  اعالم  ایران 
طرف ها و تعهد و توانایی هیات های مان، با موفقیت 
مذاکرات را به انجام رسانده و اختالفی را که بیش 

از 10 سال به درازا کشیده بود، حل و فصل کردیم.«
واکنش ها به این توافق

ایران  با  نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل، توافق  بنیامین 
ابعاد تاریخی« توصیف کرده است.  را »اشتباهی در 
»برای  است:  گفته  توافق  این  به  واکنش  در  نتانیاهو 
اسلحه هسته ای گشوده  به سوی  ایران راهی مطمین 
مسیر  این  در  شده  ایجاد  موانع  از  بسیاری  و  شده 
را  پولش  دالر  میلیاردها  ایران  شد.  خواهد  برداشته 
دریافت خواهد کرد تا سیاست ترور و تهاجم خود 

در منطقه و جهان را دنبال کند.«
وزیر  دارد  احتمال  داد  خبر  فرانسوی  روزنامه  یک 
خارجه این کشور به زودی به ایران سفر کند. وزیر 
نشست  پایان  از  پس  اظهاراتی  در  فرانسه  خارجه 
انتظار  ایران گفت که  و  پایانی وزرای خارجه 5+1 
می رود ظرف چند روز آینده قطع نامه شورای امنیت 
از  هم  غنی  رییس جمهور  شود.  صادر  ملل  سازمان 

توافق تهران و قدرت جهان استقبال کرد.
تاثیر توافق بر بازار ایران

در نخستین بازخورد، دستیابی به توافق هسته ای نرخ 
انواع ارز را در ایران کاهش داده و دیروز دالر با 29 
تومان کاهش نسبت به روز قبل از آن، 3200 تومان 
در تهران معامله شده است. بهای طال نیز کاهش یافته 
به روز  نسبت  تومان کاهش  با 9500  قیمت سکه  و 

گذشته، به 868 هزار تومان در بازار تهران رسید.

فرهاد پرورش مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایران، ایران 
به  بود که  رویترز گفته  به خبرگزاری  ایر، سال گذشته 
محض کاهش تحریم ها، ایران برای خرید دست  کم 100 
فروند هواپیمای مسافری پهن پیکر و هم چنین جت های 
گفتگوهای  اگر  اما  کرد،  خواهد  اقدام  کوچک تر 
هسته ای به شکست بینجامد، آنگاه به سراغ روسیه و چین 

خواهد رفت.
بر اساس  که  می شود  گفته  هم چنین  رویترز  گزارش  در 
برآورد مقام های ایرانی و غربی، ایران در مجموع به 400 
داشت.  خواهد  نیاز  آینده  دهه  یک  در  هواپیما  فروند 
شوند،  لغو  تحریم ها  وقتی  گفتند  ایرانی  ارشد  مقام  دو 
بوئینگ  امریکایی  شرکت  از  هواپیما  فروند   100 ایران 

خریداری خواهد کرد.
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