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هرات در تیررس اژدها

گندم کمبود 1.3 میلیون تن 
در افغانستان
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کمپ هنری سارک در بامیان
افتتاح شد

7

معتادان
میان دو سنگ آسیاب

جنجال کاذب قومی
بر سر تذکره الکترونیک
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و  و به ر حکومت با آزمایش مهمی ر
است. هم آقای غنی و هم آقای 

عبداهلل به خوبی می دانند که باید 
وی مسایل ملی به طور شفاف حرف  ر

وی آن را به وقت  بزنند و یا بحث ر
دیگر موکول کنند. مردم از رهبران 
حکومت قاطعیت و جرات سیاسی و 

ی  مدیریتی طلب دارند. رییس جمهور
که تصمیم شورای وزیران و پارلمان 
را به خاطر فشار طرفدارانش نادیده 
وی مردم  ز می گیرد، هرگز نمی تواند آر

را که خواهان رییس جمهور قاطع و 
قانونمند هستند، برآورده کند.

در صفحه 4
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زنگ اول


اول ریاست جمهوری کشور  از جنرال دوستم، معاون 
نقل شده است که شماری از چهره ها را به جاسوسی 
به آی اس آی متهم کرده است. پیش از این هم شماری 
از شخصیت های مشهور کشور شماری از چهره های 
استخباراتی  سازمان های  به  جاسوسی  به  را  دیگر 
از  سیاستمداران  از  برخی  بودند.  کرده  متهم  خارجی 
که  گفته اند  بارها  سیاف  الرسول  عبدرب  آقای  جمله 
استخباراتی  سازمان های  جاسوس های  از  شماری 
حامی طالبان، در کابل نشسته اند. آقای سیاف حتا ادعا 
به  و  می آورند  پول  عده ای  کشور،  بیرون  از  که  کرد 

جاسوسان توزیع می کنند. 
شهروند  یک  وقتی  است.  سنگینی  اتهام های  این ها 
نیست،  کند، حرفی  به جاسوسی  متهم  را  عادی کسی 
اما وقتی معاون اول ریاست جمهوری و سیاستمداران 
موضوع  می کنند،  خطاب  جاسوس  را  عده ای  مشهور، 
جدی می شود. پرسش مهم افکار عمومی این است که 
را می شناسند،  وقتی جاسوس ها  دولتی  مقام های  چرا 
دستور بازداشت آنان را نمی دهند. جاسوس آی اس آی 
شخص  شود.  بازداشت  باید  است  که  کسی  هر 
نظامی  استخبارات  سازمان  که  می گوید  رییس جمهور 
راه  افغانستان  علیه  را  خاموش  جنگ  یک  پاکستان 

انداخته است.
بنابراین جاسوس این سازمان هم، کارگزار همین جنگ 
او مظنون  به  دولت  مقام های  که  است. کسی  خاموش 
ریاست  به  و  شود  بازداشت  بالفاصله  باید  هستند 
تحقیق امنیت ملی سپرده شود. هیچ مصلحت سیاسی 
جاسوسی  به  متهم  کسانی که  به  نباید  غیرسیاسی  و 
هستند، حاشیه امن ایجاد کند. جاسوس باید بازداشت 
هم  دولتی  مقام های  گیرد.  قرار  مواخذه  مورد  و  شود 
به جای این که در رسانه ها عده ای را به جاسوسی متهم 

کنند، باید دستور بازداشت آنان را بدهند. 
مقام های  سوی  از  عده  یک  کردن  خطاب  جاسوس 
و  اصولی  برخورد  نیست.  بهنجار  رفتاری  دولتی، 
یا وزیر  که معاون ریاست جمهوری،  این است  قانونی 
داخله هر کسی را که جاسوس می دانند و علیه او مدرک 
دارند، باید بالدرنگ دستور بازداشتش را صادر کنند. 
علیه  و  است  جاسوسی  به  متهم  که  کسی  بازداشت 
است.  الزمی  و  قانونی  امری  دارد،  وجود  مدرک  او 
در  او  در مورد  بازداشت شخص مظنون  از  باید پس 
جاسوس  واقعا  کسی  اگر  شود.  اظهار نظر  رسانه ها 
نیست و هیچ مدرکی علیه او وجود ندارد، نباید از او به 

اسم جاسوس در رسانه ها نام برده شود. 
مقام های دولتی حق دارند علیه شهروندانی که آنان را 
دعوا  اقامه ی  می کنند،  سنگین  جرایم  ارتکاب  به  متهم 
مقام های  یا  و  ریاست جمهوری  معاون  اگر  اما  کنند. 
باید  دارند،  مدرکی  کسی  جاسوسی  مورد  در  دولتی 
امنیت  تا  کنند  را صادر  او  بازداشت  دستور  بالدرنگ 
یک  در  اخیرا  هم  داخله  وزیر  برسد.  به حسابش  ملی 
گفتگوی تلویزیونی گفته است که عده ای در درون نظام 
از  حتما  داخله  وزیر  می کنند.  کار  تروریستان  نفع  به 
اطالعات  این  به  داخله  وزارت  کشف  ریاست  طریق 
پولیس  و  نکند  درنگ  باید  بنابراین  است.  یافته  دست 

بفرستد تا این اشخاص را بازداشت کند. 
را  تروریست ها  جاسوس های  داخله  وزیر  وقتی 
آنان  بازداشت  از  که  ندارد  دلیلی  دیگر  می شناسد 
دنیا  گوشه ی  هیچ  در  را  وزیری  هیچ  کند.  خود داری 
نکرده اند. هر  بازداشت یک جاسوس مجازات  به جرم 
مورد  در  داخله  وزارت  و  می کند  که جاسوسی  کسی 
شود.  بازداشت  پولیس  توسط  باید  دارد،  مدرک  او 
کسی که به تروریست ها جاسوسی می کند و به صورت 
غیرمستقیم یا مستقیم در قتل افسران پولیس و مردم 

عام دست دارد باید بازداشت شود. 

چرا جاسوس را بازداشت 
نمی کنید؟
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ژورنالیستان  ملی  اتحادیه  کابل:  8صبح، 
را  ملی  امنیت  شورای  توجیهات  افغانستان، 
ظن  به  خبرنگار  دو  از  بازجویی  مورد  در 
تکسی«  »کابل  فیسبوکی  گردانندگی صفحه 

غیرمنطقی توصیف کرده است.
صفحه  در  طنزی  مطلب  یک  نشر  بدنبال 
معاش  مورد  در  تکسی«  »کابل  فیسبوکی 
امنیت  مشاور  اتمر  محمدحنیف  مشاوران 
به  روزنامه نگار  دو  جمهور،  رییس  ملی 
ریاست  توسط  این صفحه  اتهام گردانندگی 
گرفتند.  قرار  بازجویی  مورد  شش  و  هفتاد 
این دو روزنامه نگار  ظاهرا گفته می شود که 
خواسته   ملی  امنیت  به  اتمر  آقای  دستور  به 

شده اند.
و  صنفی  نهادهای  انتقاد  بدنبال  دوشنبه  روز 
دو  بازجویی  از  رسانه ها  و  حامی خبرنگاران 
روزنامه نگار توسط امنیت ملی، دفتر شورای 
امنیت ملی با انتشار اعالمیه ای گفت که این 
اقدام به منظور جلوگیری از افشای معلومات 

محرم سکتور امنیتی صورت گرفته است.
اما اتحادیه ملی ژورنالیستان با انتشار اعالمیه ای 
می گوید که نام گرفتن و ارایه اطالعات در 
امنیت  دفتر شورای  معاشات کارمندان  مورد 
این  نمی رود.  شمار  به  دولتی  اسرار  ملی 
اتحادیه افزوده از یک سو دفتر شورای امنیت 
از  و  می شمارد  محرم  را  موضوع  این  ملی 
جانب دیگر عکس های مشاوران این دفتر را 
بارها در صفحه فیسبوک خود شریک ساخته 
می افزاید:  ژورنالیستان  ملی  اتحادیه  است. 
است،  دولتی  اسرار  جز  آنان  هویت  »اگر 
قرار  پیگرد  نیز مورد  این دفتر  باید مسووالن 

گیرند.«
اتحادیه ملی ژورنالیستان می گوید که براساس 
رسانه ها  و  خبرنگاران  علیه  شکایت  قانون 
همگانی  رسانه های  کمیسیون  طریق  از  باید 
خبرنگاران  صنفی  نهاد  این  شود.  پیگیری 
می گوید: »اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان 
از  که  می خواهد  ملی  امنیت  شورای  از 
و  خبرنگاران  برابر  در  غیرقانونی  اقدامات 
از  که  صورتی  در  و  کند  پرهیز  رسانه ها 
از  را  مساله  این  نیست،  راضی  آنان  عملکرد 
مجاری قانونی آن پیگری کرده و فرا قانونی 

عمل نکند.«
حمایت کننده  »نی«  اداره  دوشنبه  روز 
اقدام  برابر  در  نیز،  افغانستان  آزاد  رسانه های 
داد  نشان  واکنش  ملی  امنیت  شورای  اخیر 
از طریق صفحه  تاکنون  مطالبی که  و گفت 
فیسبوکی کابل تکسی به نشر رسیده، خالف 

قانون رسانه های همگانی نبوده اند.
کابل تکسی یک صفحه فیسبوکی است که 
است.  شده  ایجاد  پیش  ماه  پنج  به  نزدیک 
اجتماعی  صفحه  این  گردانندگان  هویت 
بیشتر  صفحه  این  از  نیست.  مشخص  تاهنوز 
علیه سیاست مداران  انتقادی  و  مطالب طنزی 

و چهره های برجسته قومی به نشر می رسند.

اتحادیه ملی ژورنالیستان:
 توجیهات شورای امنیت ملی 

منطقی نیست

یک مال امام در کاپیسا تیرباران شد

بیش از 150 طالب در عملیات های نظامی کشته و زخمی شدند

هویت سه  خارجی کشته شده در انفجار مکروریان مشخص شد

والیت  در  ناشناس  مسلح  مردان 
تیرباران  را  امام  مال  یک  کاپیسا 

کرده اند.
فرمانده  کوهستانی  عظیم  محمد 
دوم  حصه  ولسوالی  پولیس 
مورد  در  کاپیسا،  والیت  کوهستان 
گفته  بخدی  خبرگزاری  به  قتل  این 
است: »مردان تفنگدار ناشناس شب 
را  مسجد  امام  مال  یک  سه شنبه 
از  نماز خفتن  ادای  از  بعد  زمانی که 
حرکت  در  منزلش  سوی  به  مسجد 
بود، در روستای قلعه ریگی ولسوالی 

کوهستان تیرباران کردند.«

دفاع  وزارت های  کابل:  8صبح، 
نتیجه  در  که  کرده  اعالم  داخله  و 
نیروهای  مشترک  عملیات های 
شبانه  یک  جریان  در  کشور  امنیتی 
روز گذشته بیش از صد و پنجاه تن 
زخمی  و  کشته  طالب  شورشیان  از 

شده اند.
وزارت دفاع در اعالمیه ای می گوید 
که در جریان عملیات های تصفیوی 
مربوطات  در  ملی  اردوی  نیروهای 
والیت  حصارک  ولسوالی های 
زابل،  والیت  شینکی  ننگرهار، 
شواک  کابل،  والیت  جبار  خاک 
خاص  دهراود،  پکتیا،  والیت 

کورپ«  »داین  لوژیستکی  شرکت 
اعالم کرده که سه تن از کارمندانش 
در  شنبه  روز  انتحاری  حمله  در 
جمله  از  چهارم،  مکروریان  ساحه 

کشته شدگان این رویداد بوده اند.
آژانس خبری دولتی باختر می گوید 

آقای کوهستانی می گوید، تحقیقات 
که  می دهد  نشان  پولیس  ابتدایی 
باعث مرگ  خصومت های شخصی 
عین  در  او  است.  شده  امام  مال  این 
حال افزود که ماموران پولیس برای 

تحقیقات بیشتر به ساحه رفته اند.
فرمانده پولیس حصه دوم کوهستان 
تایید کرد که تاهنوز کسی در پیوند 
با این رویداد بازداشت نشده است. 

یکشنبه  روز  که  حالیست  در  این 
دادخدا  مسلح،  مردان  سنبله،  اول 
جهش، مدیر مکتب شیرآقای شهید 
را در ولسوالی بگرام والیت پروان به 

ارزگان، چارچینو، سراب و چنارتو 
والیت  نیش  ارزگان،  والیت 
کندز،  والیت  دره  چهار  کندهار، 
کوهستانات  و مرکز والیت سرپل، 
و  آباد  بغالن، خان  پلخمری والیت 
قلعه زال والیت کندز، المار، قیصار 
و غورماچ والیت فاریاب، مربوطات 
والیت هرات و نوزاد والیت هلمند 
راه اندازی شده بود، در آن هفتاد و 
چهار شورشی طالب کشته و بیست 

و پنج تن دیگرشان زخمی شده اند.
این  در  که  می افزاید  دفاع  وزارت 
طالب  شورشی  چهار  عملیات ها 
این  گفته   به  شده اند.  بازداشت 

شرکت  یک  کورپ«  »داین  که 
سه  و  است  امریکایی  لوژیستکی 
بری  بنام های مک ایوای،  کارمندش 
انفجار  سوتون و کاری واج در این 
گزارش  براساس  شده اند.  کشته  
شرکت  معاون  ایوای  مک   باختر، 

ضرب گلوله کشتند.
دانش  چشمان  برابر  در  حادثه  این 
آموزان مکتب رخ داد و پس از آن 
حادثه  این  به  اعتراض  در  نفر  ده ها 

تظاهرات کردند.
این  در  کشور  شمال  والیت های 
ناآرامی ها  از  موجی  شاهد  اواخر 
این  باشندگان  بارها  است.  بوده 
گردهمایی های  طی  والیات 
دولت  توجه  خواستار  اعتراضی 
برای بازگردان امنیت به مناطق شان 

شده اند.

مهمات  و  سالح  مقدار  وزارت، 
آمده  بدست  عملیات ها  این  در  نیز 
خنثا  و  کشف  ماین  حلقه  ده ها  و 

شده اند.
نیز  داخله  امور  وزارت  همچنین 
عملیات های  نتیجه   در  که  می گوید 
در  کشور  امنیتی  نیروهای  مشترک 
جریان یک شبانه روز گذشته چهل 
و یک شورشی طالب کشته و شانزده 
تن دیگر زخمی شده اند. این وزارت 
می افزاید که این عملیات ها به منظور 
طالب  نابودی شورشیان  و  سرکوب 
در والیات مختلف کشور راه اندازی 
شده بود. این وزارت اضافه می کند 
این  در  طالب  شورشی  یازده  که 

عملیات ها بازداشت شده اند.
همزمان با وارد شدن تلفات سنگین 
تن  چهارده  طالب،  شورشیان  به 
در  نیز  ملی  اردوی  سربازان  از 
توسط  سنگین  سالح  شلیک  نتیجه 
کنار  ماین های  انفجار  و  شورشیان 
وزارت  رسیده اند.  شهادت  به  جاده 
دفاع جزییات بیشتری در مورد محل 
نکرده  ارایه  سربازان  این  شهادت 

است.

»داین کورپ« بوده است.
روز شنبه این هفته، یک حمله کننده 
شفاخانه  نزدیکی  در  انتحاری 
چهارم  مکروریان  در  شینوارزاده 
را  بین المللی  نیروهای  از  کاروانی 
یازده  این حمله  در  داد.  قرار  هدف 
و  شصت   و  کشته  افغان  غیرنظامی 

شش نفر دیگر زخمی شدند. 
ناتو  نیروهای  انفجار،  این  از  پس 
مستقر در کشور اعالم کردند که سه 
پیمانکار خارجی نیز در این رویداد 

کشته شده اند.
محل  یک  در  شنبه  روز  انفجار 
غیرنظامی در نزدیکی یک شفاخانه 
این  مسوولیت  رویداد.  مکتب  و 

انفجار را گروهی به عهده نگرفت.
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 ظفرشاه رویی

 وحید پیمان

می گویند  آبیاری  و  مالداری  زراعت،  وزارت  مقام های 
تا  هفت  امسال  کشور  زراعتی  تولیدات  میزان  هرچند 
دولت  آن هم  با  اما  می دهد،  نشان  را  افزایش  درصد  نه 
کمبود مواد غذایی خود  افغانستان نیاز دارد تا برای جبران 
وارد  کشور  از خارج  گندم  تن  گندم، 1.3میلیون  از جمله 

کند.
اسداهلل ضمیر، وزیر زراعت و مالداری، روز سه شنبه، سوم 
سه صد  تسلیم دهی  مناسبت  به  که  محفلی  در  سنبله، 
سوی  از  کمک شده  زراعت،  میکانیزه  سازی  دستگاه 
افزود  بود،  شده  برگزار  زراعت  وزارت  به  چین،  دولت 
کرد.  خواهند  تولید  مازاد  گندم  والیت  نه  تنها  امسال  که 
آمار  نظربه  را  افغانستان  نفوس  ما  گر  »ا گفت:  آقای ضمیر 
براساس  کنیم،  قبول  نفر  میلیون   28.6 مرکزی  احصاییه 
نفوس  گر  ا اما  داریم.  نیاز  گندم  تن  هزار  نه صد  به  ما  آن 
افغانستان را براساس تخمین های سازمان های بین المللی 
 1.3 به  امسال  کنیم،  قبول  شده  تخمین  میلیون   32.6 که 

گندم اضافی نیاز داریم.« میلیون تن 
مواد غذایی و ساختمانی از جمله مهم ترین اقالم وارداتی 
و  زراعت  وزارت  مقام های  به گفته  که  است  افغانستان 
هزینه  تنها  دالر  میلیارد  به چهار  نزدیک  مالداری، ساالنه 

کشور می شود. واردات مواد غذایی در 
امسال  که  افزود  هم چنین  مالداری  و  زراعت  وزیر 
نه  تا  هفت  گذشته  سال های  به  نظر  زراعتی  محصوالت 
حکومت  او،  به گفته ی  می دهد.  نشان  را  افزایش  درصد 

یافت.
توسط  زراعتی  میکانیزه سازی  ماشین آالت  کمک 

چین
دستگاه  سه صد  کمک  از  ضمیر  اسداهلل  همین حال،  در 
وزارت  به  چین  دولت  سوی  از  زراعتی  میکانیزه سازی 
گفت:  زراعت و مالداری افغانستان خبر داد. آقای ضمیر 
سه صد  شامل  شده  کمک  بسته  این  در  »وسایلی که 
سه صد  با  آن  مکمل  و  مختلف  وسایل  با  کتور  ترا عراده 
دوصد  زمین،  آماده سازی  دستگاه  سه صد  قلبه،  ماشین 
و  شالی  کشت  دستگاه  پایه  صد  علوفه،  درو  ماشین  پایه 
درنظرداشت  با  می شوند.  علوفه  پرس  ماشین  دستگاه  ده 

اراضی ناهموار افغانستان و بروز مشکالت تخنیکلی برای 
این  اضافی  وسایل  درصد  ده  کتورها،  ترا و  ماشین ها  این 
کمکی می باشد و ما ممکن  دستگاه ها نیز ضمیمه این بسته 
پرزه جات  تا  نیاز نخواهیم داشت  برای سال های طوالنی 
کشور  خارج  از  یاهم  و  بازار  از  را  ماشین ها  این  اجناس  و 

کنیم.« خریداری 
و  کتورها  ترا که  افزود  آبیاری  و  مالداری  زراعت،  وزیر 
که از سوی دولت چین به این وزارت  ماشین های زراعتی 
آقای  دارند.  ارزش  دالر  میلیون  هشت و نیم  شده ،  کمک 
که این ماشین آالت به افغانستان منتقل و در  گفت  ضمیر 
کابل توسط ده تن از متخصصان چینی بسته بندی و عیار 
تن  هفتاد  چینی  متخصصان  این  که  افزود  وی  شده اند. 
کارمندان مسلکی و فنی ریاست میکانیزه مرکز و والیات  از 
زراعتی  از ماشین آالت جدید  استفاده  و  ترمیم  برای  نیز  را 

آموزش داده اند.
ماشین آالت  این  بسته بندی  که  می گوید  ضمیر  اسداهلل 
قرار  که  گفت  وی  می رسد.  پایان  به  دیگر  روز  چند  تا 
زراعتی  کوپراتیف های  اختیار  در  ماشین آالت  این  است 

و ریاست های زراعت در مرکز و والیات قرار داده شوند.
کابل،  در  چین  سفیر  شیجونگ،  دینگ  همین حال،  در 
سوی  از  شده  کمک  ماشین آالت  تسلیم دهی  مراسم  در 
گفت  افغانستان،  مالداری  و  زراعت  وزرات  به  کشورش 
و  زراعت  وضعیت  بهبود  به  کمک  چین  دولت  که 
همکاری های  محور  را  افغانستان  در  آن  میکانیزه سازی 
کید  اقتصادی خود قرار داده است. آقای شیجونگ با تا
افغانستان،  اقتصادی  وضعیت  بهبود  بر  زراعت  نقش  بر 
از  یکی  به عنوان  را  افغانستان  چین  دولت  که  افزود 
کمک های زراعتی اش  کشورهای دریافت کننده  مهم ترین 

کرده است.  انتخاب 
جمله  از  افغانستان  که  می گوید  کابل  در  چین  سفیر 
کشورش است و از همین رو در عرصه های  همسایه های مهم 

گرفته است.  مختلف بازسازی افغانستان نقش 
تامین  به منظور  تالش هایش  اواخر  این  در  چین  دولت 
کرده است. قرار بود دومین  صلح در افغانستان را نیز آغاز 
و  افغانستان  دولت  میان  صلح  مستقیم  گفتگوهای  دور 
نمایندگان طالبان توسط دولت چین میزبانی شود، اما این 
گروه طالبان،  گفتگوها به دلیل مرگ مال عمر، رهبر پیشین 

متوقف شد.

کمبود 1.3 میلیون تن گندم
در افغانستان

هرات در تیررس اژدها

آن هم در دهانه دروازه ورودی  مایع  گاز  تاسیسات  ایجاد 
که  بزرگ شهری مانند هرات بیشتر شبیه به اژدهایی است 
هر آن می تواند بخش بزرگ شهر را ببلعد. جایی که هزاران 
گاز چه به صورت زیرزمینی و انبار و چه در تانکرهای  ُتن 

بزرگ نگهداری می شوند.
هم  سه شنبه  شب  حادثه  از  پیش  تاسیسات  این 
بودند،  آورده  به بار  گسترده ای  سطوح  در  را  نگرانی هایی 
ثابت  این که درست دو سال قبل حادثه ای مشابه  به ویژه 
گاز مایع  که شرکت های وارد کننده و نگه دارنده ی  ساخت 

کنند. استندردهای ایمنی را نتوانسته اند رعایت 
تازه ترین رویداد آتش سوزی در بزرگ ترین مرکز نگهداری 
کرد.  گاز مایع در افغانستان، دولتمردان را از خواب بیدار 
به  تاسیسات  این  انتقال  سر  بر  بحث ها  حاال  جایی که  تا 
بیمه عدم تجهیز  و شرکت های  گرفته  باال  مناطق دیگری 

گرفته اند. شرکت های تجارتی به بیمه را به باد انتقاد 
حادثه هرات چگونه اتفاق افتاد؟

یک  صدای  شدن  شنیده  با  سه شنبه  شب   11:30 ساعت 
چنان که  شد،  روشن  هرات  شهر  گهان  نا قوی  انفجار 

گندم را  افغانستان در نظر دارد تا محصوالت مازاد به ویژه 
کند.  از دهقانان به قیمت مناسب خریداری 

کمیسیون اقتصادی  در همین حال، شیرولی وردک معاون 
کشور  مجلس نمایندگان، می گوید با آ ن که افغانستان یک 
مواد  درصد  شصت  حدود  در  تنها  اما  است،  زراعتی 
غذایی مورد نیاز خود را تولید می کند. آقای وردک افزود 
گندم  که افغانستان نیاز دارد تا ساالنه در حدود سی درصد 
کند. این عضو  کشور وارد  مورد ضرورت خود را از خارج 
کرد تا زمانی که دولت افغانستان  کید  مجلس نمایندگان تا
به خودکفایی اقتصادی از طریق رشد و میکانیزه ساختن 
نخواهد  دست  سیاسی  استقالل  به  نیابد،  دست  زراعت 

از  پس  لحظاتی  باشد.  کرده  طلوع  شب  در  آفتاب  گویا 
به  که  پیچید  شهر  در  آتش نشان ها  آژیرهای  صدای  آن 
صدای  دست کم  بودند.  حرکت  در  هرات  شمال  سمت 
4 انفجار دیگر نیز شنیده شد. لحظاتی بعد مشخص شد 
گاز مایع در  که آتش سوزی در یک شرکت توریدی بزرگ 
کالغ« در نزدیکی درب ورودی شهر هرات رخ  منطقه »کمر 

داده است.
گازهای  ترس از زبانه کشیدن آتش به سمت شهر و یا پخش 
بود.  کرده  سراسیمه  را  بسیاری ها  فضا  در  مسموم کننده 
شهروندان زیادی از شمال هرات خانه های شان را ترک و 

به مناطقی در جنوب شهر مستقر شدند.
آتش نشانی هرات پس از چند ساعت تالش موفق به مهار 
کنون در هرات سابقه نداشته است،  که تا  آتش سوزیی شد 
اما دست کم 42 ملیون افغانی از سرمایه های یک بازرگان 
در آتش سوخت و خود او نیز به دلیل شدت جراحات به 

بیرون از افغانستان انتقال داده شده است.
یک قریه غم و اندوه

حادثه،  محل  دوکیلومتری  فاصله  در  نزدیک تر،  کمی  اما 

که به دلیل جنگ ها  اهالی روستای تازه تاسیس و بی نامی 
به  هرات  کشک کهنه  و  بادغیس  از  خوردها  و  زد  و 
روایت  بودند،  آمده  گردهم  این جا  در  بهتر  امنیت  امید 

گذشت دارند. کی از آن چه بر آنان  وحشتنا
فضای  در  غلیظی  دود  گاز  تانکرهای  گرفتن  آتش  با 
از  ناشی  گرمای  می شود،  منتشر  مهاجر نشین  دهکده  این 
آتش سوزی، دمای هوا را به شدت باال می برد و اهالی این 
کوتاه قامت اطراف  کوه های  روستای 150 نفری به سمت 
پس  یکی  گاز  بزرگ  بالون های  می شوند.  سرازیر  دهکده 
پس  بالون ها  این  از  کدام  هر  می شوند،  منفجر  دیگری  از 
از  این که  تا  پرواز می کنند  متر آن طرف تر  انفجار، صدها  از 
چند  و  انفجار  از  بالون پس   5 این  از  یکی  روزگار  قضای 
آن طرف تر  کیلومتر  دو  دست کم  هوا،  در  سرگردانی  ثانیه 
دهکده  این  اهالی  از  شماری  سر  روی  حادثه -  مرکز  از 
فراز  به  از مرگ  فرار  برای  دقیقه  که چند  مردمی  می افتد؛ 

تپه ای در حاشیه ی دهکده شان آمده بودند.
شمال  مهاجر نشین  قریه  اهالی  از  تن   11 جان  حادثه  این 
کودکان و مردان زیادی قربانی این  هرات را می گیرد. زنان، 
کودکان و نوجوانان  رویداد می شوند و 8 نفر دیگر به شمول 

به شدت بر اثر وقوع این رویداد زخم بر می دارند.
میده گل  رفته، می گوید  روستا  این  به  که  خبرنگار 8صبح 
که پدرش به تازگی درگذشته و  کودک دوزاده ساله ای است 
کشته شدن مادر  با مادر و خواهر خود زندگی می کرد، اما با 
و خواهر میده گل در حادثه آتش سوزی هرات، حاال او تنها 

مانده و هیچ اقارب نزدیکی نیز در روستا ندارد.
نفر دیگر در محل  گذشته 10  بر عالوه آنچه در این روستا 
حادثه زخمی شدند، 4 تن آنان را برای مداوا بالفاصله به 
ایران انتقال می دهند، اما با درگذشت یک تن از آنان آمار 

قربانیان حادثه آتش سوزی هرات به 12 تن می رسد.
باید  هرات  سه شنبه  شب  حادثه  از  که  درسی 

آموخت
دیپوهای  و  گازی  تاسیسات  این که  تنها  نه  افغانستان  در 
ایجاد  مسکونی  محالت  نزدیکی  در  آنان  نگهداری 
کشور تانکرهای  شده اند بلکه در بسیاری از بزرگ شهرهای 
کوچه  و  می کنند  فروشی  پرچون  نیز  گاز  غیراستندرد  سیار 
کافی است با اندکی  کوچه در جستجوی مشتری اند.  به 

کند. کنار آن عبور  کسی با سیگارش از  گاز  نشت 
کمرکالغ  حادثه  به  مشابه  حادثه ای  نیز  پیش  سال  دو 
ولسوالی  در  و  مسکونی تر  شدت  به  منطقه ای  در  هرات، 
این  در  هر چند  را دو چندان ساخت.  مردم  نگرانی  گذره 
گذره مسدود بودند، اما در  گازی  مدت تمامی تاسیسات 
از  گشوده شدن شماری  از احتمال  اواخر زمزمه هایی  این 

گوش می رسد. این تاسیسات به 
که به زودی  حاال به تازگی مسووالن محلی هرات می گویند 
انتقال  برای  دقیقی  تاریخ  والیت  اداری  جلسه  در 
تمامی  آن  مبنای  بر  که  گاز مشخص می سازند  تاسیسات 
گاز  گاز مایع باید به شهرک نفت و  شرکت های تورید کننده 
کنند. اصیل الدین  کیلومتری شمال شهر نقل مکان  در 35 
که هیچ  گفت  جامی، معاون والی هرات به روزنامه 8صبح 
توجیهی پذیرفتنی نیست و این شرکت ها باید از این منطقه 

منتقل شوند.
و  ایمنی  به نام  چیزی  که  ساخت  مشخص  هرات  حادثه 
گاز،  و  نفت  پمپ استیشن های  در  تنها  نه  ایمن سازی  یا 
بلکه در چنین دیپوهای بزرگی از مواد آتش زا وجود ندارد. 
در  هرات  مردم  نماینده  پدرام،  حبیب الرحمن  به گفته 
دیگری  نگرانی  نیز  مناطق  این  در  ناامنی  والیتی،  شورای 

که ممکن است مزید بر علت شود. است 
گاز حتا یک موتر ضد حریق  در بزرگ ترین مرکز نگهداری 
هرات  آتش نشانی  مرکز  تنها  در  آن  مسیر  و  ندارد  وجود 
دست کم 15 دقیقه در بر می گیرد. تجهیزات ضد آتش این 
مارکت  یک  آتش  ضد  تجهیزات  با  نمی توان  را  شرکت ها 

کرد. کشورهای همسایه نیز مقایسه  خرید و فروش حتا 
که به اساس  حاال مسووالن شرکت بیمه افغان نیز می گویند 
فیصله ی شورای وزیران و حکم رییس جمهوری در سال 
بیمه حریق  زیر پوشش  تمام ساحات تجارتی  باید   1391

گیرد. قرار 
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جنجال کاذب قومی
ونیک بر سر تذکره الکتر

مثال های زیادی برای ناامیدی مردم از عملکرد حکومت افغانستان 
وضعیت  شدن  بدتر  تا  نا امنی  و  جنگ  افزایش  از  دارد،  وجود 
کمک خارجی  معیشتی و آینده نامعلوم اقتصاد وابسته به جنگ و 
که اشرف غنی یکی از مهمترین  افغانستان. طنز قضیه در این است 
که توسط  کام« است  کردن دولت های نا کتاب هایش به نام »درست 
برای جور  از دستور العمل ها  به عنوان یکی  کسفورد  آ دانشگاه معتبر 
کردن دولت های شکست خورده ای چون افغانستان به چاپ رسید. 
کارنامه حکومتداری اش، به خصوص نحوه  اما آقای غنی با توجه به 
نشان  عمل  در  اخیر،  ریاست جمهوری  انتخابات  در  پیروزی اش 
کتاب مذکور قابلیت عملی شدن را ندارد و  که تجاربش در  می دهد 
که به عنوان یکی  کتاب  که خودش به توصیه های خود در آن  یا این 
غربی  دانشگاه های  در  دولتداری  و  توسعه  رشته های  در  ماخذ  از 

استفاده می گردد، عمل نمی کند.
آقایان  ضعیف  مدیریت  از  نمونه  یک  الکترونیک  تذکره  موضوع 
شورای  گذشته،  پارلمان  از  تذکره  موضوع  است.  عبداهلل  و  غنی 
وزیران آن را پذیرفته و سران حکومت هم تاریخ توزیع آزمایشی آن 
کرده بود. اما با قومی شدن مساله توزیع آن، بازهم ارگ  را مشخص 
کرده و بر جنجال های موجود دامن  از فیصله های خود عقب نشینی 

زده است.
کمیت قانون و  آقایان غنی و عبداهلل از زمان تشکیل دولت روی حا
کرده بودند.  کید داشته و مردم نیز به این وعده ها باور  نهادسازی تا
حرف  نمی گذارد،  احترام  خود  نهاد های  فیصله  به  حکومت  اما 
شورای  فیصله های  و  است  تغییر  قابل  هفته  هر  حکومت  رهبران 
وقتی  از دست داده است.  آن  با نقض مکرر  را  اعتبار خود  وزیران 
فیصله های حکومت در یک ماه چندین بار تغییر می کند، پس باید 
که در حکومت افغانستان نه حرف نهاد ها بلکه موضع گیری و  گفت 
منافع سیاسی افراد و جناح های قدرت اهمیت بیشتری دارد. نتیجه 
که  کام و رهبر اپوزیسیون سابق  این که حکومت معمار دولت های نا
تابع  و  انتقاد می کرد، هم چنان فردمحور  کرزی  کامی حکومت  نا از 
منافع شخصی و سیاسی است. فرق حکومت قبلی و فعلی در این 
و  و  حرف ها  کرزی  آقای  از  بیشتر  عبداهلل  و  غنی  آقایان  که  است 

عده ها عملی ناشده و توخالی به مردم تحویل می دهند.
قومی سازی تذکره

تثبیت  برای  سندی  ارایه  موضوع  این که  از  پیش  تذکره  توزیع 
میان  قومی  و  سیاسی  کش  کشا باشد،  افغانستان  اتباع  شهروندی 
جناح های قدرت در حکومت افغانستان است. پس باید از همین 
زاویه به این مساله نگاه شود. یک جناح بر اطالق »افغان« بر تمام 
کید دارد و جناح دیگر با این موضوع موافق  شهروندان افغانستان تا
که »افغان« معادل »پشتون« است و نباید این  نیست و فکر می کند 
گردد. این مساله در مجالس غیر رسمی  اسم روی اقوام دیگر اطالق 
کدام بحث ملی ای نیست. سیاستمداران  گرفته و  مورد بحث قرار 
می دارند  بر  گام  اساسی  قانون  خالف  می کنند،  چانه زنی  آن  روی 

و تصمیم گیری ها هیچ میکانیزم معقول و قانونمندی ارایه نمی کنند.
بیان  از  و  نمی زنند،  حرف  شفاف  سیاستمداران  همه  از  قبل 
خواست های خود و یا پیامد های سیاسی آن هراس دارند. آیا آقای 
است؟  شهروندان  باالی  »افغان«  کلمه  اطالق  مخالف  عبداهلل 
ملت  افراد  از  فرد  ) برهر  اساسی  قانون  چهار  ماده  با  پس  است  گر  ا
کار می کند؟ آیا می شود  کلمه افغان اطالق می شود(، چی  افغانستان 
در  ولی  باشند  افغان  افغانستان  شهروندان  همه  اساسی  قانون  در 

گیرد؟  تذکره نباشند و با درج آن مخالفت صورت 

کند.  کار عمده را  از همه مهم تر، بهتر است جناح آقای عبداهلل دو 
کلمه  اول، خواهان برگزاری لویه جرگه قانون اساسی شده و حذف 
مطالبه  کشور  اساسی  قانون  از  را  شهروندان  ملی  هویت  به  افغان 
که به  جای  کنند. دوم، نام افغانستان را نیز تغییر دهند. این استدالل 
کلمه افغان، از افغانستانی استفاده شود، از لحاظ زبانی و محتوایی 
گر افغان معادل پشتون است، پس افغانستان نیز به  بی معنا است. ا
معنای سرزمین پشتون ها یا افغان ها است. استفاده از »افغانستانی« 
چنین  به  حاضر  عبداهلل  جناح  آیا  نمی تواند.  داده  تغییر  را  چیزی 

کاری هست؟
در  ملی  هویت  درج  به  ارتباط  در  اشرف غنی  آقای  چرا  هم چنان، 
خارجه  امور  وزارت  سیاسی  معیین  نمی گیرد؟  شفاف  موضع  تذکره 
که از والیت قندهار و از متحدان غنی به حساب می آید،  افغانستان 
در صفحه فیسبوک خود روی درج اسالمیت و افغانیت شهروندان 
شناسنامه  در  افغان  کلمه  درج  موضوع  پس  دارد.  کید  تا افغانستان 
و  نشده  خالصه  یون  اسماعیل  چون  افرادی  به  تنها  الکترونیک 
کلمه افغان در تذکره  طیفی از متحدان قومی آقای غنی با عدم درج 

مخالف اند.
که هر دو طرف نمی خواهند به صورت واضح  در این جا دیده می شود 
که دامن  وارد موضوع قومیت در افغانستان شده و به خوبی می دانند 
است.  ک  خطرنا افغانستان  برای  چقدر  موضوعی  چنین  به  زدن 
که در پشت دروازه های بسته  ولی در عین حال دو طرف می کوشند 
کنند. جالب این جاست  موضوعات مورد اختالف قومی خود را حل 
که نه آقای غنی و نه آقای عبداهلل توانایی مقاومت در برابر انتقادات 
قادر  امرخیل  و  آقای یون  که  کنید  ندارند. تصور  را  طرفداران خود 
مصمم  فرد  را  خود  معموال  که  غنی  آقای  تصمیم  روی  که  هستند 
البته، دلیلش  تاثیر بگذارند.  معرفی می کند، یک شبه  قانون  تابع  و 
که وقتی یک تصمیم به مهمی درج هویت شهروندان در  این است 
مورد اختالف  انجام نمی گیرد، موضوع  به صورت شفافی  شناسنامه 
اجتماعی  رسانه های  کنایه در  و  اشاره  زبان  به  و  به صورت سربسته 

مطرح می گردد، نتیجه بهتر از این به دست آمده نمی تواند.
حکومت با آزمایش مهمی رو به رو است. هم آقای غنی و هم آقای 
که باید روی مسایل ملی به طور شفاف  عبداهلل به خوبی می دانند 
کنند. مردم از  حرف بزنند و یا بحث روی آن را به وقت دیگر موکول 
رهبران حکومت قاطعیت و جرات سیاسی و مدیریتی طلب دارند. 
خاطر  به  را  پارلمان  و  وزیران  شورای  تصمیم  که  رییس جمهوری 
که  فشار طرفدارانش نادیده می گیرد، هرگز نمی تواند آرزوی مردم را 

کند. خواهان رییس جمهور قاطع و قانونمند هستند، برآورده 
را  ملی  مسایل  که  کنند  درک  باید  نیز  طرفدارنش  و  عبداهلل  آقای 
انتقام گیری  کنون زمان  کرد و ا گفتگوی ملی حل  تنها باید در یک 
همه  با  افغانستان  تاریخی  گذشته  نیست.  قومی  جبهه گیری  و 
است  قرار  گر  ا شود.  گفتگو  و  تعامل  از  مانع  نباید  آن،  تلخی های 
کار با موضع گیری های سیاسی  کند این  نام هویت شهروندان تغییر 
آن  سیاسی  جسارت  عبداهلل  جناح  باید  نیست.  ممکن  یک جانبه 
کرده،  که موضوع قومیت را به صورت شفاف مطرح  را داشته باشد 
میکانیزم های  طریق  از  بعد  و  شده  ملی  گفتگوی  یک  خواهان 

کنند.  شناخته شده مسایل را حل 
عبداهلل  و  غنی  آقایان  فوق  مسایل  تمام  کنار  در  که  است  واضح 
افغانستان  اولویت های  که  دهند  پاسخ  نیز  دیگر  سوال  این  به  باید 
یا تدوین و اجرای درست  و  افغان  کلمه  بر سه  چی است؟ جدال 

کشور؟  پالیسی های ملی برای بهبود وضعیت اقتصادی و امنیتی 

پهلوی دیگر جنگ 
افغانستان

 نثاراحمد فیضی غوریانی- عضو پارلمان 
 سلیم آزاد
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معاون  مراد،  مراد علی  جنرال  که  را  نگرانی 
فراغت  مراسم  در  یک شنبه  روز  لوی درستیز 
کابل  آموزشی  مرکز  در  ارتش  افسران  و  سربازان 
مراسم  این  در  او  گرفت.  باید جدی  کرد،  ابراز 
کشور  در  گسترده  ناامنی های  موج  به  اشاره  با 
که صد ها  کابل  انتحاری در  به ویژه حمالت  و 
که  گفت  است،  داشته  پی  در  زخمی  و  کشته 
بشری  ضد  جنایات  از  جهانی  جامعه  نباید 
مراد  جنرال  کند.  چشم پوشی  هراس افگنان 
است  کرده  اشاره  جنگ  در  مهمی  مساله  به 
جنگ  در  مفقوده  حلقه  به عنوان  همواره  که 
جنایات  آن  و  شده  واقع  مغفول  افغانستان 
منطقه ای  حامیان  و  هراس افگنان  بشری  ضد 
حمالت  مراد،  جنرال  به گفته  آن هاست. 
و  حلقه ها  پشتیبانی  با  اخیر  هراس افگنانه 
این  از  و  شده اند  راه اندازی  بیرونی  چهره های 
نباید  هراس افگنان  بشری  ضد  جنایت های 

چشم پوشی شود. 
در  که  می خواهد  جهانی  جامعه  از  مراد  آقای 
آن  از  و  نباشد  بی تفاوت  تی  حمال چنین  برابر 
کند. جنایات  به عنوان جنایات ضد بشری یاد 
اندیشه  در  شده  شناخته  اصطالح  بشری  ضد 
به  عمدتا  که  است  جامعه شناسی  و  سیاسی 
کمک  شناخت وضعیت غیرنظامیان در جنگ 
خشونت  جنگ،  قوانین  براساس  می کند. 
مورد  باید  آن  اشکال  همه  در  غیرنظامیان  علیه 
در  این وضعیت  روشن  نمونه  گیرد.  قرار  پیگرد 

از  پس  است.  بررسی  قابل  دوم  جهانی  جنگ 
آن که جنگ جهانی دوم به پایان رسید، بحث 
پیگیری قضایای ضد بشری آن تازه آغاز شد و 
زمینه را برای دادخواهی قربانیان فراهم ساخت. 
مفهوم  به عنوان  انتقالی  عدالت  موضوع 
را موظف می دارد  بشردوستانه طرف های درگیر 
و  باشند  خود  جنگی  برنامه های  مواظب  که 
در  جنگ  نرسانند.  آسیب  غیرنظامیان  به 
اما  است،  نفرت انگیزی  پدیده  حال  همه 
می شود  برابر  چندین  زمانی  نفرت انگیزی  این 
قوانین  از  یک  هیچ  به  منازعه  طرف های  که 
برای  بی محابا  و  ندهند  در  تن  انسان دوستانه 
قربانی  را  دیگران  خود  هدف های  به  رسیدن 

کنند. 
جنایت های  دیگر  نام  سازمان یافته  خشونت 
این  به  سال  چهارده  از  که  است  بشری  ضد 
این  در  است.  آن  قربانی  افغانستان  طرف 
هنوز  و  شده اند  قربانی  تن  هزاران  خشونت ها 
قربانیان  جان های  گرفتن  پی  در  آن  شعله های 
خونبار  حوادث  می کشد.  زبانه  سو  هر  به  دیگر 
در  کابل  مکروریان  و  شاه شهید  تکان دهنده  و 
روزهای اخیر از نمونه های برجسته جنایت های 
اشاره  آن  به  مراد  جنرال  که  است  بشری  ضد 
از  آن ها  حامیان  و  جنایت ها  این  آیا  می کند. 
از  و سازمان های حمایت  چشم جامعه جهانی 

همه  این  از  پس  آیا  استند؟  پنهان  بشر  حقوق 
نشده  تروریسم مشخص  با  مشترک  مبارزه  سال 
ادامه  به  سازمان ها  و  نیروها  کدام  که  است 
سوال ها  این  می ورزند؟  کید  تا جنایاتی  چنین 
پاسخ های روشن و دقیق در واقعیت های جنگ 
کم تر  یافته اند. حاال  افغانستان  و خشونت های 
گروه های تروریستی  که  کند  کسی می تواند انکار 
ضد  جنایات  به  دست  بیگانگان  حمایت  با 

بشری می زنند. 
خاموشی دنیا در برابر این جنایات پرسش برانگیز 
گوشه  یک  در  وقتی  است.  تکان دهنده  گاه  و 
را  شماری  و  می شود  منفجر  بمبی  جهان  دیگر 
قربانی می گیرد چنان سروصدا های دادخواهانه 
سپاسگزار  باید  که  می شود  بلند  طرف  هر  از 
تدوین کنندگان اعالمیه جهانی حقوق بشر بود، 
همه روزه  حامیان شان  و  هراس افگنان  وقتی  اما 
حمالت  آماج  را  افغانستان  بیگناه  شهروندان 
صدای  جایی  هیچ  از  می دهند،  قرار  خود 
بدون  موضوع  این  نمی شود.  بلند  دادخواهی 

شک پرسش برانگیز است. 
قربانی  که  سال هاست  افغانستان  شهروندان 
چنان  راه  این  در  و  آن اند  حامیان  و  تروریسم 
که با مظلومیت و  تکیده و زخم خورده شده اند 
کشور خود  معصومیت به حوادث و رخداد های 
کم تر  گذشته  دهه  چهار  طی  در  می کنند.  نگاه 
کشوری به اندازه افغانستان، با توجه به جغرافیا 
و جمعیت خود، قربانی جنگ و خشونت شده 

نشده  اعالم  جنگ  افغانستان  جنگ  است. 
به  مدت ها  از  آن  حامیان  و  تروریسم  نیست. 
این سو این جنگ را رسمیت بخشیده اند. وقتی 
موشکی  حمالت  مورد  افغانستان  مرزی  مناطق 
در  افغانستان  که  گفت  می توان  می گیرد،  قرار 
مراد  آقای  دارد؟  قرار  نشده  اعالم  جنگ  یک 
به این بعد جنگ افغانستان نیز توجه نشان داد 
که از مدت ها به این طرف بخش های  گفت  و 

مرزی جنوب افغانستان موشک باران می شود. 
سازمان  خشونت های  و  موشک باران ها  عوامل 
یافته در افغانستان مشخص اند و باید این قضایا 
از مجاری بین المللی و جهانی مورد پیگرد قرار 
کردن و شعار دادن درد  گیرند. تنها اعالمیه صادر 
میدان  به  باید  نمی کند.  دوا  را  افغانستان  مردم 
روز  امروز  کرد.  دفاع  خود  ارزش های  از  و  آمد 
کشور است.  عمل و حمایت از نیروهای امنیتی 
در  افغانستان  دیپلوماسی  آن  پهلوی  در  ولی 
سطح بین المللی نیز باید هوشیار و بیدار باشد. 
ما متاسفانه نتوانستیم قربانی بودن خود را به آواز 
که همه  کنیم. به آوازی  مشترک جهانی تبدیل 
آن را بشنوند و نسبت به آن احساس مسوولیت 
این  باید  حامیان شان  و  هراس افگنان  کنند. 
که مساله جنایات ضد بشری در  نکته را بدانند 
تاریخ  فراموشی  به  که  نیست  چیزی  افغانستان 

سپرده شود.
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افغانستان
»جنگ با تروریسم«
و ایاالت متحده

نشان داده است که ایاالت متحده هرگز دست به چنین 
همان  در  باید  ما  این رو  از  زد.  نخواهد  موثری  اقدام 
حوزه ممکنات روابط خود را با ایاالت متحده دوستانه 
سازماندهی کنیم و در تقابل با پاکستان نه از استراتژی 
انگلستان و امریکا دنباله روی کنیم و نه هم به روابط 
خود با این کشور ها آسیب برسانیم. این منطق که هر 
کس که در همه موارد با ما نیست، پس دشمن ماست، 
منطق درستی در سیاست نیست. فرانسه در گذشته در 
موارد زیادی با ایاالت متحده همسو نبوده است اما این 
دو کشور همواره دوست استراتژیک هم دیگر بوده اند. 
افغانستان در جنگ هند و پاکستان که منجر به استقالل 
حتا  نبود.  همسو  جنگ  طرف های  با  شد،  بنگله دیش 
طیارات  بمباران  مورد  پشاور  هوایی  میدان  که  زمانی 
هندی قرار گرفت، حکومت وقت افغانستان سفیر هند 
را احضار و به هند در این مورد هشدار داد. علی رغم 
این کار، افغانستان و هند هم چنان دوست های وفادار 

باقی ماندند.
تاثیرات  برخی  از  را  خود  خارجی  سیاست  باید  ما 
این کار هم ممکن  نگهداریم.  به دور  متحده  ایاالت 
ما  که  صورتی  در  است،  آرزوکردنی  هم  و  است 
بر  و  باشیم  میهنی  و  ملی  سیاست  داشتن یک  پی  در 
با  برخورد  در  که  آنچه  کنیم.  تکیه  میهنی  نیرو های 
کشور های منطقه می تواند به سود سیاست های بزرگ 
به  حتما  که  ندارد  وجود  دلیلی  باشد،  متحده  ایاالت 

سود افغانستان هم باشد. 
سیاست کورکورانه دنباله روانه در روابط بین المللی در 
و  پاکستان  با  برخورد  موضوع  در  ما  خارجی  روابط 
و  ایران  میان  منطقه ای  رقابت های  در  هم چنان  و  هند 
باید  ما  است.  داشته  زیانباری  نتایج  سعودی  عربستان 
منافع  بنیاد  بر  منطقه ای  متوازن  سیاست  یک  به سوی 
با  نزدیکی  یک جانبه  سیاست  برگردیم.  خود  ملی 
سیاست  در  باید  ما  نیست.  ما  به سود کشور  پاکستان 
خارجی کشور خود به سیاست منطقی دور نگهداشتن 
افغانستان از رقابت های منطقه ای رجعت کنیم. تجربه 
با ایاالت متحده امریکا  روابط دوستی و همکاری ما 
و جمهوری اسالمی  ایران در سیزده سال گذشته نشان 

داد که پیگیری چنین سیاستی ممکن است. 
کشور های  منافع  همسویی  اتوماتیسمی  میان  هیچ 

ما باید سیاست خارجی خود را از برخی تاثیرات ایاالت 
متحده به دور نگهداریم. این کار هم ممکن است و هم 
آرزوکردنی است، در صورتی که ما در پی داشتن یک 
سیاست ملی و میهنی باشیم و بر نیرو های میهنی تکیه 

کنیم. آنچه که در برخورد با کشور های منطقه می تواند به 
سود سیاست های بزرگ ایاالت متحده باشد، دلیلی وجود 

ندارد که حتما به سود افغانستان هم باشد.

و  خرد  کشور های  با  هژمونیک  قدرت های  بزرگ، 
علی رغم  بزرگ  کشور های  ندارد.  وجود  ضعیف 
با  می توانند  که  همان گونه  دموکراسی  داعیه 
ایجاب  منافع شان  اگر  کنند،  همکاری  دموکراسی ها 
نظام های  با  حتا  و  دیکتاتوری ها  با  می توانند  کند 
این  کنند.  همکاری  نیز  عشیرتی  استبدادی  بدوی، 
استراتژیک  نزدیکی  وگرنه  است.  آشکار  امر  یک 
و  بحرین  قطر،  سعودی،  عربستان  با  متحده  ایاالت 
امارات متحده را چگونه می توان توضیح داد. اما مساله 
داخلی  نیرو های  موضوع  قانونمداری  و  دموکراسی 
شاید  و  است.  کشور ها  درون  در  دموکراسی خواه 
دارای  کشور های  مدنی  جنبش های  از  اندکی  تعداد 
دموکراسی نیز به دموکراتیزه کردن کشور های جهان 
سوم، دلبستگی داشته باشند. از این رو، نباید به تلقینات 
و بی اعتنایی های دیپلومات ها، نظامیان و استخباراتیان 
در  اساسی  قانون  و  دموکراسی  به  بزرگ  کشور های 
افغانستان، بها داد. زمانی که من در بحث های مربوط 
به انتخابات سال 2009 با نمایندگان کشور های بزرگ 
ارزش های  از  دفاع  به  افغانستان،  قضایای  در  درگیر 
دو  در  می پرداختم، دست کم  ما  اساسی کشور  قانون 
فقیری  کشور  یک  »شما  که  شد  گفته  من  به  مورد 
انتخابات تان نمی باشید،  هستید که حتا قادر به تمویل 
جدی  زیاد  را(  اساسی  )قانون  را  مسایلی  چنین  باید 

نگیرید.«
انحالل و الغای بخش های بنیادی قانون اساسی کشور 
اثر  در  که  ملی«  »حکومت وحدت  رهبران  توسط  ما 
مداخله مستقیم دیپلومات های ایاالت متحده امریکا و 
در راس آن وزیر خارجه آن کشور صورت گرفت، 
پی  در  که  شود  قانون گریزانی  تشجیع  موجب  نباید 
ما  می باشند.  ما  کشور  اساسی  قانون  انحالل  و  لغو 
با  باید کاری بکنیم که کشور های بزرگ روابط شان 
افغانستان را مانند رابطه شان با هر کشور دیگری تنظیم 
کنند و نه این که به عنوان سرمعلم ها در برابر کودکان 

صغیر به ما امر و نهی کنند.
و  دموکراسی  نیرو های  سازماندهی  ایجاب  امر  این  و 
نورمال  روابط  بتوانند  هم  تا  می نماید  را  میهن دوست 
بین المللی را سازماندهی کنند و هم از دموکراسی و 
قانونیت به مثابه یک فرایند ملی و کشوری دفاع کنند.
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و عرضه خدمت اجتماعی که بدون شک بدون کمک 
جامعه جهانی ممکن نبود، نمی باشد. اما علی رغم این 
دست آورد ها، پروژه »جنگ با تروریسم« و ایجاد یک 
دولت مبتنی بر قانون و دارای یک اقتصاد شگوفا در 
کشور ما به یک پروژه نیمه تمام که در معرض تهدید 

قرار دارد، تبدیل شده است.
ایاالت متحده  با  تقابل  این همه کاستی ها، سیاست  با 
باید  ما  نیست.  افغانستان  به سود  و متحدان آن کشور 
کشور  این  به  افغانستان  واقعیت های  به دلیل  هم چنان 
و  دولت  بازسازی  در  خود  کشور  شریک  مثابه  به 
قرارداد  آن  با  که  کشوری  هم چنان  و  آن  نهاد های 
باید  را  امر  این  کنیم.  برخورد  داریم،  استراتژیک 
با قدرت  درک کنیم که سیاست دولت های بزرگ، 
عمل  در  دیگر،  کشور های  برابر  در  جهانی  نفوذ  و 
می تواند دارای تناقضات و نا همگونی ها باشد. با درک 
بزرگ،  دولت های  سیاست های  تناقضات  و  تضاد ها 
می توان با تحلیل سیاست ها، اراده و میل آن ها به مثابه 
قدرت های هژمونیک جهانی و استراتژی های جهانی 
آن ها، دست یافت. نمی توان و نباید در پی آن شد تا با 
ساده سازی و تقلیل رویکرد های قدرت های بزرگ و 
استراتژی جهانی و منطقه ای آن ها به پروژه های صرفا 
یافت. همان گونه که  به کنه قضایا دست  استخباراتی 
از سیاست »جنگ  به ظاهر روشن  از یک تحلیل  من 
با تروریسم« برای افغانستان به یک نتیجه گیری عاری 
بعد  یک  در  که  است  طبیعی  نمی رسم،  تناقض  از 

کالن تر، تناقضات هم گسترده تر از این باشد. 
میان  رابطه  تامین  ابزار  بزرگ ترین  که  شک  بدون 
تعبیری  به  دیپلوماسی  و  است  دیپلوماسی  دولت ها 
میان  است.  تناقضات  با  همراه  سیاست  به  پرداختن 
در  که  ما  کشور  اساسی  قانون  بر  مبتنی  سیاسی  نظام 
تالش تحکیم و پس از ایجاد »حکومت وحدت ملی« 
سیاسی  ارزشی  اصول  با  می باشیم،  آن  احیای  پی  در 
تا  دارد  تفاوت وجود  مراتب کم تر  به  متحده  ایاالت 
میان نظام سیاسی عربستان سعودی و یا شیوخ قبیله های 
مردم  جمهوری  حتا  یا  و  فارس  خلیج  حاشیه  عربی 
چین. چگونه است که آن ها می توانند با ایاالت متحده 
امریکا و کشور های غربی وارد تعامالت عادی سیاسی 
و اقتصادی شوند و این کار برای ما مشکل است. کسی 
که در جهان کنونی در پی دسترسی به یک سیاست 
خارجی یکدست و عاری از تفاوت و گسست باشد، 
در سیاست  ایدیولوژیک  به وحدت  پی دسترسی  در 
بین المللی می باشد و می دانیم که داشتن چنین سیاستی 

در جهان کنونی ناممکن است.
دیگر،  موارد  بسیار  مانند  حق،  به  افغانستان  مردم 
قتل  با  رابطه  در  متحده  ایاالت  که  داشتند  انتظار 
از  پولیس  اکادمی   و  »شاه شهید«  در  اخیر  عام های 
افغانستان  به  رابطه  در  بی طرفی  »خیرخواهانه«  موضع 
و پاکستان برون شده و تجاوزات پاکستان را محکوم 
کند اما عکس العمل واشنگتن در این باره مانند همیشه 
با  مبارزه  امر  در  باید  بود که  هر دو کشور  به  توصیه 
افغانستان  این که  مثل  کنند.  با هم همکاری  تروریسم 
هم در قلب اسالم آباد به کشتار مردم ملکی پاکستان 
که  کشوری  هر  کرد؟  می توان  چه  باشد.  زده  دست 
خود  ملی  منافع  بنیاد  بر  باشد  سیاسی  استقالل  دارای 

عمل می کند و امریکا چنین می کند. 
نوع  هر  که  رسیدیم  نتیجه  این  به  اخیر  سالیان  در  ما 
ممکن  نه  پاکستان  علیه  متحده  ایاالت  نظامی   اقدام 
است و نه هم کس می تواند نتایج آن را پیشبینی کند. 
این  علیه  بر  اقتصادی  و  دیپلوماتیک  تدابیر  اتخاذ  اما 
تنها  می کند  حمایت  تروریسم  از  زمانی که  تا  کشور 
شیوه درست مبارزه با تروریسم است. تجربه افغانستان 

در  دوم  جهانی  جنگ  در  امریکا  متحده  ایاالت 
تقویت  و  تاسیس  و  فاشیسم  خطر  از  بشریت  رهایی 
است.  داشته  را  شایسته ای  نقش  اروپا  در  دموکراسی 
از  این کشور در نجات ملت های اسیر اروپای شرقی 
مسایل  این  اما  داشت.  نقش  شوروی  کمونیسم  یوغ 
دلیل نمی شوند تا از آنچه که این کشور در امریکای 
التین، ویتنام، جاهای دیگر مرتکب شده است چشم 
پوشید. همان گونه که امروز نمی شود و نباید در برابر 
تروریسم«  با  »جنگ  در  کشور  این  غلط  سیاست 
و  غلط  از کنش های  انتقاد  که  می دانم  سکوت کرد. 
برابری  و  کشور ها  برابری  حق  از  دفاع  و  اشتباه آمیز 
انسان ها در عمل به مذاق مسووالن سیاسی کشور های 
غربی زیاد خوشایند نمی باشد. به دلیل این که آنچه که 
برای شهروندان  در کشور ها و دموکراسی های غربی 
خود شان مجاز می باشد، برای ما جهان سومی ها به دلیل 
کاری  چنین  و  نیست  مجاز  آن ها،  غرب محور  نگاه 
استقالل طلبی  مسوولیت  اما  می دانند.  زیاده روی  را 
می طلبد  سوم  جهان  مردم  ما  از  دموکراسی خواهی  و 
نادرست  سیاست های  برابر  در  خود  کشور های  از  تا 
دفاع کنیم. و بهترین دفاع از آزادی و استقالل، دفاع 
آن  نهادینه کردن  برای  تالش  و  بیشتر  دموکراسی  از 
مناسبات  در  هم  برابری  و  دموکراسی  از  دفاع  است. 
معنی دار  درون کشوری  مناسبات  در  هم  و  بین المللی 

می شود و الغیر.
امریکا  ایاالت متحده  نمایندگان  با  من روزگاری که 
گفتگو می کردم، در همان زمان هم این نگرانی هایم 
را با ایشان در میان می گذاشتم. استیفن  هادلی مشاور 
امنیت ملی جورج بوش، خانم هیلری کلینتون، وزیر 
خارجه وقت آن کشور، جنرال جونز نخستین مشاور 
امنیت ملی اداره اوباما، جنرال لود معاون مشاور امنیت 
سفیر  ناتو،  مقر  در  متحده  ایاالت  سفیر  فعال  و  ملی 
جمله  از  کنینگهام  جیم  و  کراکر  راین  سفیر  نیومن، 
کسانی بودند که به این حرف ها گوش می دادند. در 
آلن  جنرال  کریستال،  مک  جنرال  نظامی ها،  بخش 
این  بودند که می شد  از کسانی  نیز  دانفورد  و جنرال 

نگرانی ها را با ایشان در میان گذاشت.
د، افغانستان و ایاالت متحده:

افغانستان در آغاز تنها تجربه ای بود که در آن »مبارزه 
داشت.  با خود  را  موفقیت  از  نشانه هایی  تروریسم«  با 
نتیجه سیاست اشغال کشور  افغانستان که در  سرزمین 
پایگاه  یک  به  طالبان  پوشش  در  پاکستان  توسط  ما 
تروریسم بین المللی، به سرزمین خالی از قانون و نظام 
همراهی  و  کمک  به  بود،  شده  تبدیل  دولتی  معاصر 
متحده  ایاالت  آن ها  راس  در  و  جهان  کشور های 
امریکا از اشغال پاکستان آزاد گردید. بربریت طالبانی 
از  پاکستان  سپاهیان  و  شد  کشیده  زیر  به  قدرت  از 
مناطقی مانند کندز و جا های دیگر به کشور شان انتقال 

داده شدند. 
در افغانستان، به خصوص بعد از کنفرانس لندن 2006، 
بر بنیاد »توافق نامه لندن« بر سر پروژه دولت سازی توافق 
کمبود های  و  نا روشنی ها  از  برخی  گرفت.  صورت 
موافقت نامه بن 2001، برطرف شدند. )به دلیل این که 
موضوع اصلی این بخش مقاله سیاست ایاالت متحده 
و کشور های غربی در رابطه با »جنگ با تروریسم« و 
دورنمای رابطه افغانستان و ایاالت می باشد، در این جا 
شدن  کشیده  بحران  به  داخلی  علت های  بر رسی  از 
»جنگ با تروریسم« در افغانستان که روی دیگر بحران 
جاری را تشکیل می دهد، می گذرم و آن را می گذارم 
یا  و  انکار  معنای  به  سخن  این  دیگری(.  زمان  به 
سیاسی،  فرهنگی،  دست آورد های  پنداشتن  کوچک 
اقتصادی، قانونی و پیشرفت در نهاد های دموکراتیک 
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زنگ اول


اول ریاست جمهوری کشور  از جنرال دوستم، معاون 
نقل شده است که شماری از چهره ها را به جاسوسی 
به آی اس آی متهم کرده است. پیش از این هم شماری 
از شخصیت های مشهور کشور شماری از چهره های 
استخباراتی  سازمان های  به  جاسوسی  به  را  دیگر 
از  سیاستمداران  از  برخی  بودند.  کرده  متهم  خارجی 
که  گفته اند  بارها  سیاف  الرسول  عبدرب  آقای  جمله 
استخباراتی  سازمان های  جاسوس های  از  شماری 
حامی طالبان، در کابل نشسته اند. آقای سیاف حتا ادعا 
به  و  می آورند  پول  عده ای  کشور،  بیرون  از  که  کرد 

جاسوسان توزیع می کنند. 
شهروند  یک  وقتی  است.  سنگینی  اتهام های  این ها 
نیست،  کند، حرفی  به جاسوسی  متهم  را  عادی کسی 
اما وقتی معاون اول ریاست جمهوری و سیاستمداران 
موضوع  می کنند،  خطاب  جاسوس  را  عده ای  مشهور، 
جدی می شود. پرسش مهم افکار عمومی این است که 
را می شناسند،  وقتی جاسوس ها  دولتی  مقام های  چرا 
دستور بازداشت آنان را نمی دهند. جاسوس آی اس آی 
شخص  شود.  بازداشت  باید  است  که  کسی  هر 
نظامی  استخبارات  سازمان  که  می گوید  رییس جمهور 
راه  افغانستان  علیه  را  خاموش  جنگ  یک  پاکستان 

انداخته است.
بنابراین جاسوس این سازمان هم، کارگزار همین جنگ 
او مظنون  به  دولت  مقام های  که  است. کسی  خاموش 
ریاست  به  و  شود  بازداشت  بالفاصله  باید  هستند 
تحقیق امنیت ملی سپرده شود. هیچ مصلحت سیاسی 
جاسوسی  به  متهم  کسانی که  به  نباید  غیرسیاسی  و 
هستند، حاشیه امن ایجاد کند. جاسوس باید بازداشت 
هم  دولتی  مقام های  گیرد.  قرار  مواخذه  مورد  و  شود 
به جای این که در رسانه ها عده ای را به جاسوسی متهم 

کنند، باید دستور بازداشت آنان را بدهند. 
مقام های  سوی  از  عده  یک  کردن  خطاب  جاسوس 
و  اصولی  برخورد  نیست.  بهنجار  رفتاری  دولتی، 
یا وزیر  که معاون ریاست جمهوری،  این است  قانونی 
داخله هر کسی را که جاسوس می دانند و علیه او مدرک 
دارند، باید بالدرنگ دستور بازداشتش را صادر کنند. 
علیه  و  است  جاسوسی  به  متهم  که  کسی  بازداشت 
است.  الزمی  و  قانونی  امری  دارد،  وجود  مدرک  او 
در  او  در مورد  بازداشت شخص مظنون  از  باید پس 
جاسوس  واقعا  کسی  اگر  شود.  اظهار نظر  رسانه ها 
نیست و هیچ مدرکی علیه او وجود ندارد، نباید از او به 

اسم جاسوس در رسانه ها نام برده شود. 
مقام های دولتی حق دارند علیه شهروندانی که آنان را 
دعوا  اقامه ی  می کنند،  سنگین  جرایم  ارتکاب  به  متهم 
مقام های  یا  و  ریاست جمهوری  معاون  اگر  اما  کنند. 
باید  دارند،  مدرکی  کسی  جاسوسی  مورد  در  دولتی 
امنیت  تا  کنند  را صادر  او  بازداشت  دستور  بالدرنگ 
یک  در  اخیرا  هم  داخله  وزیر  برسد.  به حسابش  ملی 
گفتگوی تلویزیونی گفته است که عده ای در درون نظام 
از  حتما  داخله  وزیر  می کنند.  کار  تروریستان  نفع  به 
اطالعات  این  به  داخله  وزارت  کشف  ریاست  طریق 
پولیس  و  نکند  درنگ  باید  بنابراین  است.  یافته  دست 

بفرستد تا این اشخاص را بازداشت کند. 
را  تروریست ها  جاسوس های  داخله  وزیر  وقتی 
آنان  بازداشت  از  که  ندارد  دلیلی  دیگر  می شناسد 
دنیا  گوشه ی  هیچ  در  را  وزیری  هیچ  کند.  خود داری 
نکرده اند. هر  بازداشت یک جاسوس مجازات  به جرم 
مورد  در  داخله  وزارت  و  می کند  که جاسوسی  کسی 
شود.  بازداشت  پولیس  توسط  باید  دارد،  مدرک  او 
کسی که به تروریست ها جاسوسی می کند و به صورت 
غیرمستقیم یا مستقیم در قتل افسران پولیس و مردم 

عام دست دارد باید بازداشت شود. 

چرا جاسوس را بازداشت 
نمی کنید؟
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ژورنالیستان  ملی  اتحادیه  کابل:  8صبح، 
را  ملی  امنیت  شورای  توجیهات  افغانستان، 
ظن  به  خبرنگار  دو  از  بازجویی  مورد  در 
تکسی«  »کابل  فیسبوکی  گردانندگی صفحه 

غیرمنطقی توصیف کرده است.
صفحه  در  طنزی  مطلب  یک  نشر  بدنبال 
معاش  مورد  در  تکسی«  »کابل  فیسبوکی 
امنیت  مشاور  اتمر  محمدحنیف  مشاوران 
به  روزنامه نگار  دو  جمهور،  رییس  ملی 
ریاست  توسط  این صفحه  اتهام گردانندگی 
گرفتند.  قرار  بازجویی  مورد  شش  و  هفتاد 
این دو روزنامه نگار  ظاهرا گفته می شود که 
خواسته   ملی  امنیت  به  اتمر  آقای  دستور  به 

شده اند.
و  صنفی  نهادهای  انتقاد  بدنبال  دوشنبه  روز 
دو  بازجویی  از  رسانه ها  و  حامی خبرنگاران 
روزنامه نگار توسط امنیت ملی، دفتر شورای 
امنیت ملی با انتشار اعالمیه ای گفت که این 
اقدام به منظور جلوگیری از افشای معلومات 

محرم سکتور امنیتی صورت گرفته است.
اما اتحادیه ملی ژورنالیستان با انتشار اعالمیه ای 
می گوید که نام گرفتن و ارایه اطالعات در 
امنیت  دفتر شورای  معاشات کارمندان  مورد 
این  نمی رود.  شمار  به  دولتی  اسرار  ملی 
اتحادیه افزوده از یک سو دفتر شورای امنیت 
از  و  می شمارد  محرم  را  موضوع  این  ملی 
جانب دیگر عکس های مشاوران این دفتر را 
بارها در صفحه فیسبوک خود شریک ساخته 
می افزاید:  ژورنالیستان  ملی  اتحادیه  است. 
است،  دولتی  اسرار  جز  آنان  هویت  »اگر 
قرار  پیگرد  نیز مورد  این دفتر  باید مسووالن 

گیرند.«
اتحادیه ملی ژورنالیستان می گوید که براساس 
رسانه ها  و  خبرنگاران  علیه  شکایت  قانون 
همگانی  رسانه های  کمیسیون  طریق  از  باید 
خبرنگاران  صنفی  نهاد  این  شود.  پیگیری 
می گوید: »اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان 
از  که  می خواهد  ملی  امنیت  شورای  از 
و  خبرنگاران  برابر  در  غیرقانونی  اقدامات 
از  که  صورتی  در  و  کند  پرهیز  رسانه ها 
از  را  مساله  این  نیست،  راضی  آنان  عملکرد 
مجاری قانونی آن پیگری کرده و فرا قانونی 

عمل نکند.«
حمایت کننده  »نی«  اداره  دوشنبه  روز 
اقدام  برابر  در  نیز،  افغانستان  آزاد  رسانه های 
داد  نشان  واکنش  ملی  امنیت  شورای  اخیر 
از طریق صفحه  تاکنون  مطالبی که  و گفت 
فیسبوکی کابل تکسی به نشر رسیده، خالف 

قانون رسانه های همگانی نبوده اند.
کابل تکسی یک صفحه فیسبوکی است که 
است.  شده  ایجاد  پیش  ماه  پنج  به  نزدیک 
اجتماعی  صفحه  این  گردانندگان  هویت 
بیشتر  صفحه  این  از  نیست.  مشخص  تاهنوز 
علیه سیاست مداران  انتقادی  و  مطالب طنزی 

و چهره های برجسته قومی به نشر می رسند.

اتحادیه ملی ژورنالیستان:
 توجیهات شورای امنیت ملی 

منطقی نیست

یک مال امام در کاپیسا تیرباران شد

بیش از 150 طالب در عملیات های نظامی کشته و زخمی شدند

هویت سه  خارجی کشته شده در انفجار مکروریان مشخص شد

والیت  در  ناشناس  مسلح  مردان 
تیرباران  را  امام  مال  یک  کاپیسا 

کرده اند.
فرمانده  کوهستانی  عظیم  محمد 
دوم  حصه  ولسوالی  پولیس 
مورد  در  کاپیسا،  والیت  کوهستان 
گفته  بخدی  خبرگزاری  به  قتل  این 
است: »مردان تفنگدار ناشناس شب 
را  مسجد  امام  مال  یک  سه شنبه 
از  نماز خفتن  ادای  از  بعد  زمانی که 
حرکت  در  منزلش  سوی  به  مسجد 
بود، در روستای قلعه ریگی ولسوالی 

کوهستان تیرباران کردند.«

دفاع  وزارت های  کابل:  8صبح، 
نتیجه  در  که  کرده  اعالم  داخله  و 
نیروهای  مشترک  عملیات های 
شبانه  یک  جریان  در  کشور  امنیتی 
روز گذشته بیش از صد و پنجاه تن 
زخمی  و  کشته  طالب  شورشیان  از 

شده اند.
وزارت دفاع در اعالمیه ای می گوید 
که در جریان عملیات های تصفیوی 
مربوطات  در  ملی  اردوی  نیروهای 
والیت  حصارک  ولسوالی های 
زابل،  والیت  شینکی  ننگرهار، 
شواک  کابل،  والیت  جبار  خاک 
خاص  دهراود،  پکتیا،  والیت 

کورپ«  »داین  لوژیستکی  شرکت 
اعالم کرده که سه تن از کارمندانش 
در  شنبه  روز  انتحاری  حمله  در 
جمله  از  چهارم،  مکروریان  ساحه 

کشته شدگان این رویداد بوده اند.
آژانس خبری دولتی باختر می گوید 

آقای کوهستانی می گوید، تحقیقات 
که  می دهد  نشان  پولیس  ابتدایی 
باعث مرگ  خصومت های شخصی 
عین  در  او  است.  شده  امام  مال  این 
حال افزود که ماموران پولیس برای 

تحقیقات بیشتر به ساحه رفته اند.
فرمانده پولیس حصه دوم کوهستان 
تایید کرد که تاهنوز کسی در پیوند 
با این رویداد بازداشت نشده است. 

یکشنبه  روز  که  حالیست  در  این 
دادخدا  مسلح،  مردان  سنبله،  اول 
جهش، مدیر مکتب شیرآقای شهید 
را در ولسوالی بگرام والیت پروان به 

ارزگان، چارچینو، سراب و چنارتو 
والیت  نیش  ارزگان،  والیت 
کندز،  والیت  دره  چهار  کندهار، 
کوهستانات  و مرکز والیت سرپل، 
و  آباد  بغالن، خان  پلخمری والیت 
قلعه زال والیت کندز، المار، قیصار 
و غورماچ والیت فاریاب، مربوطات 
والیت هرات و نوزاد والیت هلمند 
راه اندازی شده بود، در آن هفتاد و 
چهار شورشی طالب کشته و بیست 

و پنج تن دیگرشان زخمی شده اند.
این  در  که  می افزاید  دفاع  وزارت 
طالب  شورشی  چهار  عملیات ها 
این  گفته   به  شده اند.  بازداشت 

شرکت  یک  کورپ«  »داین  که 
سه  و  است  امریکایی  لوژیستکی 
بری  بنام های مک ایوای،  کارمندش 
انفجار  سوتون و کاری واج در این 
گزارش  براساس  شده اند.  کشته  
شرکت  معاون  ایوای  مک   باختر، 

ضرب گلوله کشتند.
دانش  چشمان  برابر  در  حادثه  این 
آموزان مکتب رخ داد و پس از آن 
حادثه  این  به  اعتراض  در  نفر  ده ها 

تظاهرات کردند.
این  در  کشور  شمال  والیت های 
ناآرامی ها  از  موجی  شاهد  اواخر 
این  باشندگان  بارها  است.  بوده 
گردهمایی های  طی  والیات 
دولت  توجه  خواستار  اعتراضی 
برای بازگردان امنیت به مناطق شان 

شده اند.

مهمات  و  سالح  مقدار  وزارت، 
آمده  بدست  عملیات ها  این  در  نیز 
خنثا  و  کشف  ماین  حلقه  ده ها  و 

شده اند.
نیز  داخله  امور  وزارت  همچنین 
عملیات های  نتیجه   در  که  می گوید 
در  کشور  امنیتی  نیروهای  مشترک 
جریان یک شبانه روز گذشته چهل 
و یک شورشی طالب کشته و شانزده 
تن دیگر زخمی شده اند. این وزارت 
می افزاید که این عملیات ها به منظور 
طالب  نابودی شورشیان  و  سرکوب 
در والیات مختلف کشور راه اندازی 
شده بود. این وزارت اضافه می کند 
این  در  طالب  شورشی  یازده  که 

عملیات ها بازداشت شده اند.
همزمان با وارد شدن تلفات سنگین 
تن  چهارده  طالب،  شورشیان  به 
در  نیز  ملی  اردوی  سربازان  از 
توسط  سنگین  سالح  شلیک  نتیجه 
کنار  ماین های  انفجار  و  شورشیان 
وزارت  رسیده اند.  شهادت  به  جاده 
دفاع جزییات بیشتری در مورد محل 
نکرده  ارایه  سربازان  این  شهادت 

است.

»داین کورپ« بوده است.
روز شنبه این هفته، یک حمله کننده 
شفاخانه  نزدیکی  در  انتحاری 
چهارم  مکروریان  در  شینوارزاده 
را  بین المللی  نیروهای  از  کاروانی 
یازده  این حمله  در  داد.  قرار  هدف 
و  شصت   و  کشته  افغان  غیرنظامی 

شش نفر دیگر زخمی شدند. 
ناتو  نیروهای  انفجار،  این  از  پس 
مستقر در کشور اعالم کردند که سه 
پیمانکار خارجی نیز در این رویداد 

کشته شده اند.
محل  یک  در  شنبه  روز  انفجار 
غیرنظامی در نزدیکی یک شفاخانه 
این  مسوولیت  رویداد.  مکتب  و 

انفجار را گروهی به عهده نگرفت.

ACKU



افغانستان
»جنگ با تروریسم«
و ایاالت متحده

نشان داده است که ایاالت متحده هرگز دست به چنین 
همان  در  باید  ما  این رو  از  زد.  نخواهد  موثری  اقدام 
حوزه ممکنات روابط خود را با ایاالت متحده دوستانه 
سازماندهی کنیم و در تقابل با پاکستان نه از استراتژی 
انگلستان و امریکا دنباله روی کنیم و نه هم به روابط 
خود با این کشور ها آسیب برسانیم. این منطق که هر 
کس که در همه موارد با ما نیست، پس دشمن ماست، 
منطق درستی در سیاست نیست. فرانسه در گذشته در 
موارد زیادی با ایاالت متحده همسو نبوده است اما این 
دو کشور همواره دوست استراتژیک هم دیگر بوده اند. 
افغانستان در جنگ هند و پاکستان که منجر به استقالل 
حتا  نبود.  همسو  جنگ  طرف های  با  شد،  بنگله دیش 
طیارات  بمباران  مورد  پشاور  هوایی  میدان  که  زمانی 
هندی قرار گرفت، حکومت وقت افغانستان سفیر هند 
را احضار و به هند در این مورد هشدار داد. علی رغم 
این کار، افغانستان و هند هم چنان دوست های وفادار 

باقی ماندند.
تاثیرات  برخی  از  را  خود  خارجی  سیاست  باید  ما 
این کار هم ممکن  نگهداریم.  به دور  متحده  ایاالت 
ما  که  صورتی  در  است،  آرزوکردنی  هم  و  است 
بر  و  باشیم  میهنی  و  ملی  سیاست  داشتن یک  پی  در 
با  برخورد  در  که  آنچه  کنیم.  تکیه  میهنی  نیرو های 
کشور های منطقه می تواند به سود سیاست های بزرگ 
به  حتما  که  ندارد  وجود  دلیلی  باشد،  متحده  ایاالت 

سود افغانستان هم باشد. 
سیاست کورکورانه دنباله روانه در روابط بین المللی در 
و  پاکستان  با  برخورد  موضوع  در  ما  خارجی  روابط 
و  ایران  میان  منطقه ای  رقابت های  در  هم چنان  و  هند 
باید  ما  است.  داشته  زیانباری  نتایج  سعودی  عربستان 
منافع  بنیاد  بر  منطقه ای  متوازن  سیاست  یک  به سوی 
با  نزدیکی  یک جانبه  سیاست  برگردیم.  خود  ملی 
سیاست  در  باید  ما  نیست.  ما  به سود کشور  پاکستان 
خارجی کشور خود به سیاست منطقی دور نگهداشتن 
افغانستان از رقابت های منطقه ای رجعت کنیم. تجربه 
با ایاالت متحده امریکا  روابط دوستی و همکاری ما 
و جمهوری اسالمی  ایران در سیزده سال گذشته نشان 

داد که پیگیری چنین سیاستی ممکن است. 
کشور های  منافع  همسویی  اتوماتیسمی  میان  هیچ 

ما باید سیاست خارجی خود را از برخی تاثیرات ایاالت 
متحده به دور نگهداریم. این کار هم ممکن است و هم 
آرزوکردنی است، در صورتی که ما در پی داشتن یک 
سیاست ملی و میهنی باشیم و بر نیرو های میهنی تکیه 

کنیم. آنچه که در برخورد با کشور های منطقه می تواند به 
سود سیاست های بزرگ ایاالت متحده باشد، دلیلی وجود 

ندارد که حتما به سود افغانستان هم باشد.

و  خرد  کشور های  با  هژمونیک  قدرت های  بزرگ، 
علی رغم  بزرگ  کشور های  ندارد.  وجود  ضعیف 
با  می توانند  که  همان گونه  دموکراسی  داعیه 
ایجاب  منافع شان  اگر  کنند،  همکاری  دموکراسی ها 
نظام های  با  حتا  و  دیکتاتوری ها  با  می توانند  کند 
این  کنند.  همکاری  نیز  عشیرتی  استبدادی  بدوی، 
استراتژیک  نزدیکی  وگرنه  است.  آشکار  امر  یک 
و  بحرین  قطر،  سعودی،  عربستان  با  متحده  ایاالت 
امارات متحده را چگونه می توان توضیح داد. اما مساله 
داخلی  نیرو های  موضوع  قانونمداری  و  دموکراسی 
شاید  و  است.  کشور ها  درون  در  دموکراسی خواه 
دارای  کشور های  مدنی  جنبش های  از  اندکی  تعداد 
دموکراسی نیز به دموکراتیزه کردن کشور های جهان 
سوم، دلبستگی داشته باشند. از این رو، نباید به تلقینات 
و بی اعتنایی های دیپلومات ها، نظامیان و استخباراتیان 
در  اساسی  قانون  و  دموکراسی  به  بزرگ  کشور های 
افغانستان، بها داد. زمانی که من در بحث های مربوط 
به انتخابات سال 2009 با نمایندگان کشور های بزرگ 
ارزش های  از  دفاع  به  افغانستان،  قضایای  در  درگیر 
دو  در  می پرداختم، دست کم  ما  اساسی کشور  قانون 
فقیری  کشور  یک  »شما  که  شد  گفته  من  به  مورد 
انتخابات تان نمی باشید،  هستید که حتا قادر به تمویل 
جدی  زیاد  را(  اساسی  )قانون  را  مسایلی  چنین  باید 

نگیرید.«
انحالل و الغای بخش های بنیادی قانون اساسی کشور 
اثر  در  که  ملی«  »حکومت وحدت  رهبران  توسط  ما 
مداخله مستقیم دیپلومات های ایاالت متحده امریکا و 
در راس آن وزیر خارجه آن کشور صورت گرفت، 
پی  در  که  شود  قانون گریزانی  تشجیع  موجب  نباید 
ما  می باشند.  ما  کشور  اساسی  قانون  انحالل  و  لغو 
با  باید کاری بکنیم که کشور های بزرگ روابط شان 
افغانستان را مانند رابطه شان با هر کشور دیگری تنظیم 
کنند و نه این که به عنوان سرمعلم ها در برابر کودکان 

صغیر به ما امر و نهی کنند.
و  دموکراسی  نیرو های  سازماندهی  ایجاب  امر  این  و 
نورمال  روابط  بتوانند  هم  تا  می نماید  را  میهن دوست 
بین المللی را سازماندهی کنند و هم از دموکراسی و 
قانونیت به مثابه یک فرایند ملی و کشوری دفاع کنند.
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و عرضه خدمت اجتماعی که بدون شک بدون کمک 
جامعه جهانی ممکن نبود، نمی باشد. اما علی رغم این 
دست آورد ها، پروژه »جنگ با تروریسم« و ایجاد یک 
دولت مبتنی بر قانون و دارای یک اقتصاد شگوفا در 
کشور ما به یک پروژه نیمه تمام که در معرض تهدید 

قرار دارد، تبدیل شده است.
ایاالت متحده  با  تقابل  این همه کاستی ها، سیاست  با 
باید  ما  نیست.  افغانستان  به سود  و متحدان آن کشور 
کشور  این  به  افغانستان  واقعیت های  به دلیل  هم چنان 
و  دولت  بازسازی  در  خود  کشور  شریک  مثابه  به 
قرارداد  آن  با  که  کشوری  هم چنان  و  آن  نهاد های 
باید  را  امر  این  کنیم.  برخورد  داریم،  استراتژیک 
با قدرت  درک کنیم که سیاست دولت های بزرگ، 
عمل  در  دیگر،  کشور های  برابر  در  جهانی  نفوذ  و 
می تواند دارای تناقضات و نا همگونی ها باشد. با درک 
بزرگ،  دولت های  سیاست های  تناقضات  و  تضاد ها 
می توان با تحلیل سیاست ها، اراده و میل آن ها به مثابه 
قدرت های هژمونیک جهانی و استراتژی های جهانی 
آن ها، دست یافت. نمی توان و نباید در پی آن شد تا با 
ساده سازی و تقلیل رویکرد های قدرت های بزرگ و 
استراتژی جهانی و منطقه ای آن ها به پروژه های صرفا 
یافت. همان گونه که  به کنه قضایا دست  استخباراتی 
از سیاست »جنگ  به ظاهر روشن  از یک تحلیل  من 
با تروریسم« برای افغانستان به یک نتیجه گیری عاری 
بعد  یک  در  که  است  طبیعی  نمی رسم،  تناقض  از 

کالن تر، تناقضات هم گسترده تر از این باشد. 
میان  رابطه  تامین  ابزار  بزرگ ترین  که  شک  بدون 
تعبیری  به  دیپلوماسی  و  است  دیپلوماسی  دولت ها 
میان  است.  تناقضات  با  همراه  سیاست  به  پرداختن 
در  که  ما  کشور  اساسی  قانون  بر  مبتنی  سیاسی  نظام 
تالش تحکیم و پس از ایجاد »حکومت وحدت ملی« 
سیاسی  ارزشی  اصول  با  می باشیم،  آن  احیای  پی  در 
تا  دارد  تفاوت وجود  مراتب کم تر  به  متحده  ایاالت 
میان نظام سیاسی عربستان سعودی و یا شیوخ قبیله های 
مردم  جمهوری  حتا  یا  و  فارس  خلیج  حاشیه  عربی 
چین. چگونه است که آن ها می توانند با ایاالت متحده 
امریکا و کشور های غربی وارد تعامالت عادی سیاسی 
و اقتصادی شوند و این کار برای ما مشکل است. کسی 
که در جهان کنونی در پی دسترسی به یک سیاست 
خارجی یکدست و عاری از تفاوت و گسست باشد، 
در سیاست  ایدیولوژیک  به وحدت  پی دسترسی  در 
بین المللی می باشد و می دانیم که داشتن چنین سیاستی 

در جهان کنونی ناممکن است.
دیگر،  موارد  بسیار  مانند  حق،  به  افغانستان  مردم 
قتل  با  رابطه  در  متحده  ایاالت  که  داشتند  انتظار 
از  پولیس  اکادمی   و  »شاه شهید«  در  اخیر  عام های 
افغانستان  به  رابطه  در  بی طرفی  »خیرخواهانه«  موضع 
و پاکستان برون شده و تجاوزات پاکستان را محکوم 
کند اما عکس العمل واشنگتن در این باره مانند همیشه 
با  مبارزه  امر  در  باید  بود که  هر دو کشور  به  توصیه 
افغانستان  این که  مثل  کنند.  با هم همکاری  تروریسم 
هم در قلب اسالم آباد به کشتار مردم ملکی پاکستان 
که  کشوری  هر  کرد؟  می توان  چه  باشد.  زده  دست 
خود  ملی  منافع  بنیاد  بر  باشد  سیاسی  استقالل  دارای 

عمل می کند و امریکا چنین می کند. 
نوع  هر  که  رسیدیم  نتیجه  این  به  اخیر  سالیان  در  ما 
ممکن  نه  پاکستان  علیه  متحده  ایاالت  نظامی   اقدام 
است و نه هم کس می تواند نتایج آن را پیشبینی کند. 
این  علیه  بر  اقتصادی  و  دیپلوماتیک  تدابیر  اتخاذ  اما 
تنها  می کند  حمایت  تروریسم  از  زمانی که  تا  کشور 
شیوه درست مبارزه با تروریسم است. تجربه افغانستان 

در  دوم  جهانی  جنگ  در  امریکا  متحده  ایاالت 
تقویت  و  تاسیس  و  فاشیسم  خطر  از  بشریت  رهایی 
است.  داشته  را  شایسته ای  نقش  اروپا  در  دموکراسی 
از  این کشور در نجات ملت های اسیر اروپای شرقی 
مسایل  این  اما  داشت.  نقش  شوروی  کمونیسم  یوغ 
دلیل نمی شوند تا از آنچه که این کشور در امریکای 
التین، ویتنام، جاهای دیگر مرتکب شده است چشم 
پوشید. همان گونه که امروز نمی شود و نباید در برابر 
تروریسم«  با  »جنگ  در  کشور  این  غلط  سیاست 
و  غلط  از کنش های  انتقاد  که  می دانم  سکوت کرد. 
برابری  و  کشور ها  برابری  حق  از  دفاع  و  اشتباه آمیز 
انسان ها در عمل به مذاق مسووالن سیاسی کشور های 
غربی زیاد خوشایند نمی باشد. به دلیل این که آنچه که 
برای شهروندان  در کشور ها و دموکراسی های غربی 
خود شان مجاز می باشد، برای ما جهان سومی ها به دلیل 
کاری  چنین  و  نیست  مجاز  آن ها،  غرب محور  نگاه 
استقالل طلبی  مسوولیت  اما  می دانند.  زیاده روی  را 
می طلبد  سوم  جهان  مردم  ما  از  دموکراسی خواهی  و 
نادرست  سیاست های  برابر  در  خود  کشور های  از  تا 
دفاع کنیم. و بهترین دفاع از آزادی و استقالل، دفاع 
آن  نهادینه کردن  برای  تالش  و  بیشتر  دموکراسی  از 
مناسبات  در  هم  برابری  و  دموکراسی  از  دفاع  است. 
معنی دار  درون کشوری  مناسبات  در  هم  و  بین المللی 

می شود و الغیر.
امریکا  ایاالت متحده  نمایندگان  با  من روزگاری که 
گفتگو می کردم، در همان زمان هم این نگرانی هایم 
را با ایشان در میان می گذاشتم. استیفن  هادلی مشاور 
امنیت ملی جورج بوش، خانم هیلری کلینتون، وزیر 
خارجه وقت آن کشور، جنرال جونز نخستین مشاور 
امنیت ملی اداره اوباما، جنرال لود معاون مشاور امنیت 
سفیر  ناتو،  مقر  در  متحده  ایاالت  سفیر  فعال  و  ملی 
جمله  از  کنینگهام  جیم  و  کراکر  راین  سفیر  نیومن، 
کسانی بودند که به این حرف ها گوش می دادند. در 
آلن  جنرال  کریستال،  مک  جنرال  نظامی ها،  بخش 
این  بودند که می شد  از کسانی  نیز  دانفورد  و جنرال 

نگرانی ها را با ایشان در میان گذاشت.
د، افغانستان و ایاالت متحده:

افغانستان در آغاز تنها تجربه ای بود که در آن »مبارزه 
داشت.  با خود  را  موفقیت  از  نشانه هایی  تروریسم«  با 
نتیجه سیاست اشغال کشور  افغانستان که در  سرزمین 
پایگاه  یک  به  طالبان  پوشش  در  پاکستان  توسط  ما 
تروریسم بین المللی، به سرزمین خالی از قانون و نظام 
همراهی  و  کمک  به  بود،  شده  تبدیل  دولتی  معاصر 
متحده  ایاالت  آن ها  راس  در  و  جهان  کشور های 
امریکا از اشغال پاکستان آزاد گردید. بربریت طالبانی 
از  پاکستان  سپاهیان  و  شد  کشیده  زیر  به  قدرت  از 
مناطقی مانند کندز و جا های دیگر به کشور شان انتقال 

داده شدند. 
در افغانستان، به خصوص بعد از کنفرانس لندن 2006، 
بر بنیاد »توافق نامه لندن« بر سر پروژه دولت سازی توافق 
کمبود های  و  نا روشنی ها  از  برخی  گرفت.  صورت 
موافقت نامه بن 2001، برطرف شدند. )به دلیل این که 
موضوع اصلی این بخش مقاله سیاست ایاالت متحده 
و کشور های غربی در رابطه با »جنگ با تروریسم« و 
دورنمای رابطه افغانستان و ایاالت می باشد، در این جا 
شدن  کشیده  بحران  به  داخلی  علت های  بر رسی  از 
»جنگ با تروریسم« در افغانستان که روی دیگر بحران 
جاری را تشکیل می دهد، می گذرم و آن را می گذارم 
یا  و  انکار  معنای  به  سخن  این  دیگری(.  زمان  به 
سیاسی،  فرهنگی،  دست آورد های  پنداشتن  کوچک 
اقتصادی، قانونی و پیشرفت در نهاد های دموکراتیک 
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پولیس های حوزه پنجم و ششم قرار می گیریم.«
می گوید:  می ریزد  اشک  سیل آسا  که  دیگری  معتاد 
آرد  امنیتی(  ششم  و  پنجم  ) حوزه  سنگ  دو  میان  »ما 
حوزه  ساحه  به  را  ما  پنج  حوزه  پولیس های  شده ایم، 
را  ما  ششم  حوزه  پولیس های  و  می کنند  تیله  شش 
به ساحه حوزه پنجم می راند. دو شب  لت و کوب کنان 
را  ما  هم  زمین  حتا  نداریم،  خواب  اصال  که  می شود 
جای نمی دهد. تمام افراد پولیس هر دو حوزه دست به 
لت و کوب ما می زنند. مسووالن وزارت مبارزه با مواد 
مخدر نیز ما را می زنند، مردم نیز می زنند، هیچ کس به 
دیده یک مریض به طرف ما نگاه نمی کند، همه کس ما 
را به دید یک مکروب جامعه می نگرند. آنان باید بدانند 
که ما بیماران همین جامعه بیمار می باشیم. ما هیچ محل 

بود و باش نداریم. در کجا زندگی کنیم؟«
کابل  شهر  شش  و  پنج  نواحی  اهالی  حال  همین  در 
متواری  پل  زیر  از  معتادان  این  زمانی که  از  می گویند 

شده اند، امنیت جان و مال آنان در خطر است.
»به  می گوید:  کابل  پل سوخته  باشندگان  از  یکی  نادر 
عوض این که معتادان را از ساحه جمع آوری کنند، آنان 
را از زیر پل بیرون کشیده و به سرک ها ریخته اند. این 
کار سبب شده که خانه، اموال و حتا ناموس مردم در 
استفاده کرده  از فرصت  معتادان  این  بار ها  نباشد.  امان 
برده اند،  به سرقت  را  اشیای خرد و کالن  از خانه ها  و 
با  افغانی  بیست  ده  و  رفته  مکتب  به  که  شاگردانی 
گرفته  را  جلو شان  معتادان  در کوچه ها  داشته اند،  خود 
گرفته اند.  را  پول شان  هم  و  کرده اند  لت و کوب  هم 
ما  فکر  که  همین  و  نیست  امان  در  نیز  ما  دکان های 
حتا  می رود.  غارت  به  ما  اجناس  می شود،  دیگر  سوی 
در یکی دو مورد باالی دختران و زنان جوان نیز دست 

انداخته اند.«
پل  منطقه  در  دزدی ها  شبانه روز  این  در  او،  به گفته 
مامورین  کارته  سنگی،  کوته  برچی،  دشت  سوخته، 
که  این طور  است.  رسیده  خود  اوج  به  مناطق  دیگر  و 
نمی شود، یا این معتادان را در جای دیگر انتقال دهند و 

یا این که همه شان را جهت تداوی ببرند.«
با متواری شدن معتادان از ساحات تجمع آنان مانند، پل 
سرخ، پل سوخته و غیره محالت مشکالت دیگری نیز 
بروز کرده است که نگرانی های جدی را در قبال دارد.

داکتر پیکان، رییس پروگرام ملی مبارزه با ایدز وزارت 
صحت عامه افغانستان می گوید: »با متواری شدن معتادان 
در نواحی دیگر نگرانی ها مبنی بر عدم عملی شدن ارایه 
خدمات ما بیشتر گردید. با تاسف استفاده کنندگان مواد 
مخدر که در گذشته به شکل کتلوی زندگی می کردند 
با پراکنده شدن شان بیم آن می رود که این ها با استفاده 
از سرنج به شکل مشترک در شیوع امراض ایدز، زردی 
سیاه و زردی سفید، امراض را به دیگران انتقال دهند. 
در چنین وضعیت برای ما مشکل خواهد بود که دوباره 
با آنان به تماس شده و خدمات را برای شان ارایه کنیم.«

می برند  سر  به  زرقی  معتاد   1500 کابل  شهر  در  تنها 
اجتماعی،  خدمات  آنان  به  روزانه  صحت  وزارت  که 

مشوره دهی، توزیع سرنج، آزمایش ارایه می دارد. 
کشور  سراسر  در  صحت،  وزارت  مسوول  این  به گفته 
حدود 6 هزار معتاد زرقی وجود دارد که از این خدمات 

بهره مند می گردند.
میان  هماهنگی  اساس  به  جمع آوری  کمپاین  هرچند 
این  اصول  اما  است،  شده  انجام  مربوطه  ارگان های 
ترک  به  مجبور  فشار  و  زور  به  را  معتادان  که  نیست 
اعتیاد ساخت. باید قبل از این زمینه های راضی ساختن 
آنان مهیا گردد و معتادان به خواست خود تن به تداوی 

بدهند.
قوماندانی  کریمی،  سخنگوی  عباداهلل  حال،  همین  در 
یک  طی  دوشنبه  »روز  می گوید:  کابل  والیت  امنیه 
مخدر،  مواد  با  مبارزه  وزارت  با  مشترک  کمپاین 
وزارت صحت و وزارت امور داخله تعداد 300 معتاد به 
شفاخانه ها جهت تداوی معرفی گردید که این کمپاین 

هم چنان ادامه خواهد داشت.«
که  نمی گذاریم  هیچ گاه  دیگر  پس  این  »از  گفت:  او 
این معتادان به شکل کتلوی در زیر پل ها و یا دیگر جا ها 
تجمع کنند. باید برای بود و باش این معتادان ارگان های 
مسوول تصمیم بگیرند تا برای آنان جای بودوباش و یا 
مراکز تداوی در نظر گیرند. پولیس کابل تصمیم دارد 
برخورد  جدی  آنان  با  کتلوی،  تجمع  صورت  در  که 

کند.« 
کریمی  افزود: »قبال نیز شکایت ها از اذیت و آزار مردم 
وجود  معتادان  توسط  کوچک  و  خرد  سرقت های  و 
ما  گردید.  اتخاذ  تصمیم  این  خاطر  همین  به  و  داشت 
تعداد زیادی از فروشندگان مواد مخدر را نیز دستگیر و 
به پنجه قانون سپرده ایم و با آنان جدی برخورد خواهد 

شد.«
از سوی دیگر داکتر فواد عثمانی، رییس شفاخانه 200 
معتادان جنگلک می گوید: »روز دو شنبه  تداوی  بستر 
از  را  معتاد   200 تعداد  به  داوطلبانه  کمپاین  یک  طی 
جا  بستر  در  و  کرده  جمع آوری  کابل  سوخته  پل  زیر 
داده ایم. این معتادان در کل بی سرپناه بودند که در زیر 
پل سوخته به سر می بردند. اما پولیس با سوءتفاهم یک 
هزار مریض را در صحن شفاخانه به وسیله موتر ها رها 
کردند و ما تنها به همان تعدادی که گنجایش داشتیم 

پذیرفتیم و از متباقی معتادان معذرت خواستیم.«
او می افزاید: »ما تا کنون چندین بار پیشنهاد کرده ایم که 
در  و  یابد  افزایش  بستر   1000 به  حداقل  شفاخانه  این 
گرفته  نظر  در  معتادان  برای  نیز  بود و باش  محل  ضمن 

شود تا رسیدگی کامل صورت گیرد.«
تداوی  تحت  شفاخانه  در  روز   45 معتادین،  این 
تقدیم  جامعه  به  صحت یابی  از  پس  و  می گیرند  قرار 
درمان  تحت  تکرار  شکل  به  آنان  اکثر  اما  می شوند، 
به گفته  آورده اند.  روی  اعتیاد  به  دوباره  و  گرفته  قرار 
مسووالن وزارت صحت، در 25 دور گذشته در همچو 
کمپاین ها حدود شش هزار معتاد در مراکز صحی در 
کابل تداوی شده اند. وزارت صحت در سطح کشور، 
ساالنه ظرفیت تداوی حدود 30 هزار تن معتاد را دارد. 
کابل  در  بی سرپناه  معتاد   2000 از  بیش  می شود  گفته 

زندگی می کنند. 
نشان  سروی  یک  یافته های  که  است  حالی  در  این 
تُن   6400 به  تریاک  تولید   2014 سال  در  که  می دهد 
تخمین شده بود؛ در حالي که این رقم در سال 2013 به 
5500 تُن مي رسید، که 17درصد افزایش داشته است. 
افغانستان هنوزهم 90 درصد تریاک تمام جهان را تولید 

مي کند.

مامورین،  کارته  سنگی،  کوته  سوخته،  پل  مناطق 
کارته سه، ده بوری و دیگر نقاط حوزه های سوم، پنجم 
و ششم شاهد گشت و گذار تعداد زیادی از افرادی اند با 
چهره های عجیب و غریب، موهای ژولیده، صورت های 

استخوانی با لباس های کثیف و پاره پاره.
به  هراسان  هرآن  که  نابه سامان  ظاهری  با  آدم ها  این 
در  می کنند  تالش  می اندازند،  نظر  آن سو  و  این سو 
یکی  ببرند.  پناه  مردم  دید  از  دور  کناری  و  گوشه 
سایه  در  دیگری  و  است  شده  پنهان  زباله ها  عقب  در 
نگرانی  چشمان شان  زوایای  در  است.  خزیده  درختی 
از سرنوشت مبهم، درماندگی و سرگشتی موج می زند. 
آنان خوب می دانند که همه سرنوشت یکسانی در قبال 

دارند.
درست در منطقه پل سوخته کابل تعداد کثیری از افراد 
با پشتاره های چرکین خویش گاهی این سوی پل رانده 
می شوند و زمانی نیز افراد پولیس آنان را از آن سوی پل 

به سمت مخالف می رانند. 
این معتادان در بی سرنوشتی به سر می برند.  

منظره عجیبی برپاست. آن طرف تر یک معتاد که نسبت 
به دیگران سرحال تر معلوم می شود، پیکر نیم جانی را در 
این سوی  به  گاهی  انداخته  دستی  از کراچی های  یکی 
پل انتقال می دهد و زمانی نیز به خاطر زیر پا نشدن این 
پیکر او را به سمت دیگر می کشاند. همه تالش دارند 
تا دوباره در زیر پل سوخته جا گیرند، اما پولیس اجازه 

چنین تصمیم را از آنان سلب کرده است. 
پنجاه متری(  فاصله  ) به  پل  این  وسط  در  هم  تعدادی 
و ششم خارج  پنجم  ساحه حوزه  از  می شود  گفته  که 
به آواز هستند که چه  است، جا گرفته اند. همه گوش 
این  از  را  وقت و چگونه معجزه ای پدید آید که آنان 

بی سرنوشتی بدر آورد. 
احمد )نام مستعار( یکی از معتادان در منطقه پل سوخته 
حضور  در  صحی  موظفین  و  »پولیس  می گوید:  کابل 
تمام مسووالن و رسانه ها همه ما معتادان را جمع آوری 
جنگلک  معتادان  شفاخانه  به  موتر ها  به وسیله  و  کرده 
آنجا  از  رسانه ها  و  مسووالن  که  همین  و  دادند  انتقال 
گفتند  و  کشیدند  شفاخانه  از  را  ما  همه  شدند،  دور 
که این شفاخانه ظرفیت تداوی را ندارد. اکنون از دو 
شب به این سو خواب نداریم و مورد لت وکوب مردم، 

دست  به  که  گزارشی  آخرین  براساس 
عرصه  در  رسیده،  گپاست  چی  دگه 
این  طول  در  افغانستان  در  مخدر  مواد 
دالر مصرف  میلیارد  چهارده سال هفت 
شده است. البته ما این مقدار پول زیاد را 
از دل خود نگفتیم. موسسه سیگار ) چی 
نام با مسمایی ( این را از معده اش پرانده. 
البته سیگار از دست آورد های این هفت 
به  ما  ولی  ندارد.  خبر  زیاد  دالر  میلیارد 
شریک  شما  با  را  آن  و  داریم  خوبی 
تقاضای  لطفا  شراکت  این  در  می کنیم. 

سهم نکنید. 
اولین دست آورد هفت میلیارد دالر این 
بوده که تعداد معتادان افغانستان که پیش 
از هفت میلیارد دالر یک میلیون نفر بود، 
به  دالر  میلیارد  هفت  از  بعد  خوشبختانه 
معلوم  کرده.  پیدا  ارتقا  نفر  میلیون  سه 
می شود در این عرصه کمک های جامعه 
جهانی به خوبی نقش فعال و تعیین کننده 

داشته است. 
این  عرصه  این  در  دست آورد  دومین 
است که پس از ازدیاد تعداد معتادان و 
زیر  با  مبارزه  پل ها  زیر  در  آنان  اسکان 
میلیارد  هفت  این  از  و  شد  پل ها شروع 
دالر برای مبارزه استفاده شد. خوشبختانه 
با مصرف از این هفت میلیارد دالر دولت 
توانست معتادان را از زیر پل به روی پل 
همین  مصرف  با  است  قرار  و  بیاورد 
داخل  به  پل  روی  از  دیگر  پول  مقدار 

پارک ها انتقال داده شوند. 
میلیارد  هفت  دیگر  دست آوردهای  از 
رشد  مخدر  مواد  برای  مصرف  دالر 
کیفی معتادان است. حاال دیگر معتادان 
محترم مانند گذشته از چرس و تریاک 
استفاده نمی کنند. بلکه با استفاده از این 
یافته  انکشاف  و  رشد  میلیارد،  هفت 
و  هرویین  و  کوکایین  و  مورفین  به  و 
کریستال و اشک و چیز های پیش رفته 

دیگر تبدیل شده است. 
اختصاص  از  تشکر  با  معتادان  جامعه 
معتادان  برای  دالر  میلیارد  هفت  مبلغ 
مواد مخدر میگویند، جامعه جهانی باید 
کمک های خود را در این عرصه افزایش 
برای  استعداد ها  بدهد. زیرا ظرفیت ها و 
باال  فوق العاده  افغانستان  در  شدن  معتاد 
است و در صورت اختصاص هزینه در 
جامعه  کل  می توانند  آنان  عرصه  این 
فضای  یک  و  ساخته  معتاد  را  افغانی 
افغانستان  در  را  معتادیت  فوق العاده 

ایجاد کنند. 

پول بگیرید معتاد شوید
تهمورس 

 سهیال وداع خموش

معتادان
میان دو سنگ آسیاب
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راه  جشنواره  هفتمين  و  سارک  هنری  کمپ  جشنواره 
ابريشم در باميان افتتاح شد. در اين جشنواره حدود 30 تن 
از هنرمندان و نقاشان کشورهای عضو سارک و ده ها تن 

از هنرمندان و فرهنگيان داخلی شرکت دارند.
و  طبيعی  زيبای  مناظر  تا  آمده اند  باميان  به  هنرمندان  اين 
و  بکشند  تصوير  به  را  واليت  اين  فرهنگی  داشته های 
پايه های دوستی و زندگی در صلح را بين کشورهای عضو 

سازمان سارک مستحکم سازند.
واسانتا کوتاويل، مسوول بخش فرهنگی سازمان سارک، 
گفت:  سارک  هنری  کمپ  جشنواره  افتتاحيه  مراسم  در 
»آروز داريم که اين جشنواره ها و کمپ فرهنگی سارک 
ايجاد  سارک  عضو  کشورهای  بين  موثری  روابط  بتواند 

کند.«
است  سارک  فرهنگی  کمپ  اولين  »اين  کرد:  عالوه  او 
کشورهای  هنرمندان  و  يافته  گشايش  افغانستان  در  که 
اين واليت را  فرهنگی  اين که داشته های  بر  عضو، عالوه 
به تصوير می کشند، فعاليت های آنان روی تبادل فرهنگ 

و غنی سازی آن نيز موثر خواهد بود.«
واليت باميان، به خاطر داشتن صد ها آبده تاريخی و مناظر 
زيبای طبيعی، در پانزدهم جوزای سال روان، به عنوان اولين 
پايتخت فرهنگی سازمان سارک نام گذاری شد. اين مقام 
سازمان فرهنگی سارک، هدف از انتخاب باميان به عنوان 
پايتخت فرهنگی سارک را به نمايش گذاشتن داشته های 

فرهنگی اين واليت و بهبود وضعيت اقتصادی خواند.
سارک،  فرهنگی  کمپ  کوتاويل،  واسانتا  آقای  به گفته 
در کشورهايی افتتاح مي شود که در آنجا مرکز فرهنگی 
سارک بوده تا هنرمندان مختلف اين سازمان، تحت يک 

چتر داشته های هنری شان را به تصوير بکشند.
و  اطالعات  وزارت  فرهنگی  معين  خليلی،  مصدق  سيد 
هنری  فرهنگی  کمپ  اولين  جشنواره  افتتاح  فرهنگ، 
عضو  کشورهای  فرهنگی  روابط  بهبود  برای  را  سارک 
اين سازمان مهم خوانده گفت: »اين کمپ هنری می تواند 
عالوه بر تبادله فرهنگی بين کشورهای عضو سارک، آثار 
و داشته های فرهنگی و هنری هشت کشور عضو را برای 

فرهنگيان و بازديد کنندگان معرفی کند.«
فهرست  در  باميان  اين که  از  نگرانی  ابراز  با  خليلی  آقای 
معروض به خطر آثار باستانی قرار دارد، عالوه کرد: »دليل 
سارک،  فرهنگی  پايتخت  به عنوان  باميان  انتخاب  عمده 
است.  بوده  آن  تاريخی  آبده های  و  طبيعی  مناظر  همانا 

به گزارش 8صبح و به نقل از آژانس فرانس پرس، کوريای شمالی 
توافق  به  فشرده  گفتگوهای  از  بعد  سنبله   3 سه شنبه  روز  جنوبی  و 
دو جانبه دست يافتند. براساس اين توافق تنش های نظامی که در چند 

روز اخير بين اين دو رقيب به وجود آمده بود پايان داده می شود.
در ديدار مشترک که صورت گرفت، کوريای شمالی به دليل 
باعث زخمی شدن دو عسکر کوريای  ماين که  اخير  انفجار 
کوريای  برعالوه،  است.  کرده  تاسف«  »ابراز  گرديد  جنوبی 
امتداد   در  شمالی  کوريای  ضد  بر  که  را  بلند گوهای  جنوبی 

مرز اين دو کشور تبليغات می نمود را خاموش کرده است.

وزارت فوايد عامه در نظر دارد تا بازسازی سرک از ليسه نعمان چاريکار الی 
فرش   با   11+782 الی   0+000 کيلومتر  از  اول  بخش  بگرام  ولسوالی  بلند  قلعه 
نوع  کانکريتی  فرش  با   1+301 الی   0+000 کيلومتر  از  دوم  بخش  و  اسفلت 

UTRCP به اعالن داوطلبی سپرده و قرارداد می نمايد.
شرکت های خصوصی و موسسات دولتی که دارای جواز آيسا بوده و خواهش 
اشتراک را در پروسه داوطلبی اين پروژه را داشته باشند درخواست های خويش 
را بعد از نشر اعالن الی مدت 21 يوم کاری به آمريت داوطلبی و قراردادهای 
رياست تدارکات وزارت فوايد عامه واقع مکرويان اول بالک 2 منزل 2 سپرده 
و شرط نامه را در بدل قيمت 2000 افغانی اخذ و آفرهای خويش را طور سربسته 
به شکل دوپاکته خود را به آمريت مذکور به ساعت و روز معينه که در شرط نامه 

ذکر گرديده تسليم نمايند.
خود و يا نماينده باصالحيت شان در روز آفرگشايی حاضر باشند تضمين طبق 

شرط نامه به شکل گرانتی بانک اخذ می گردد.

موسسه بین المللی ورلدویژن در نظر دارد تا 188 قلم ادویه مختلف النوع 
را خریداری نماید:

دفتر ورلدويژن افغانستان يک موسسه خيريه بين المللی بوده و در واليات هرات، 
تامين  مکاتب،  توسعه  و  انکشاف  زراعتی،  پروگرام های  در  غور  و  بادغيس، 

غذائی و صحت فعاليت های ارزنده ای را ارائه می دارد. 
دفتر ورلدويژن افغانستان تصميم دارد تا به مقدار 188 قلم ادويه مختلف النوع را 

خريداری نمايد. 
بدين منظور از تمام فروشندگان مربوط دعوت بعمل ميايد تا از تاريخ نشراعالن 
الی روز سه شنبه مورخ 10 سنبله 1394 ساعت 12:00 بعدازظهر نرخ نامه خويش 

را به دفتر ورلد ويژن هرات تحويل نمايند. 
جهت معلومات و اخذ فورمه درباره نوعيت، کيفيت ومشخصات اقالم فوق الذکر 

به آدرس اين دفتر مراجعه و يا به ايميل آدرس زير مکاتبه فرمايند.
نمبر تماس:  40-224568

 Dawood_habibi@wvi.org :ايميل ادرس

اگر روزی باميان از ميراث فرهنگی حذف شود، اهميت 
فرهنگی و توريستی اش را از دست خواهد داد.«

جشنواره  دومين  افتتاح  مراسم  نيز  باميان  محلی  مسوولين 
را  سازمان  اين  هنری  فرهنگی  کمپ  گشايش  و  سارک 
مهم خوانده از کشورهای عضو سارک خواستند تا توجه 
خاص روی حفظ داشته های معروض به خطر تاريخی اين 

واليت کنند.
را  سارک  هنری  کمپ  افتتاح  باميان  والی  زهير،  طاهر 
عضو  کشورهای  فرهنگی  روابط  گسترش  غنی سازی  در 
را هميشه  باميان  اين سازمان خواست که  از  مهم خوانده 
به عنوان سکرتريت اين سازمان بپذيرد و پيام صلح، دوستی 
اعضای خود  به  را  باستانی  اين واليت  تاريخی  مدنيت  و 
اعضای  همه  به  مربوط  باميان،  فرهنگی  تمدن  که  برساند 

سارک و جهان بشريت مي شود.
او عالوه کرد: »با وجودی که باميان در فقر و محروميت به 
سر می برد، اما مردم اين واليت، نهاد های مدنی، فرهنگيان 
بوده  برخوردار  خاصی  پويايی  از  باميان  محلی  اداره  و 
خطه  اين  در  هنری  و  فرهنگی  ابتکارات  هرازگاهی  و 
برنامه های  هنری،  مسابقات  و  جشنواره ها  برگزاری  با 
تفريحی از باميان کانون گرمی برای فعاليت های فرهنگی 

ساخته است.«
فرهنگی  ميراث های  مرکز  در  فرهنگی سارک  در کمپ 
معروف  هنرمندان  رسامی  و  نقاشی  آثار خطاطی،  باميان، 
کشورهای عضو اين سازمان به نمايش گذاشته شده و به 
مدت سه روز ادامه خواهد داشت. اما جای آثار هنرمندان 
و فرهنگيان هند و پاکستان خالی است، از اين دو کشور 

کسی شرکت نکرده اند.
راه  جشنواره  هفتمين  هم چنان  سارک  جشنواره  دومين 
برنامه  چهار  شامل  شد،  افتتاح  رسما  امروز  که  ابريشم 
غذای  جشنواره  فلم،  جشنواره  هنری،  کمپ  فرهنگی، 
نمايشگاه صنايع دستی  محلی، کنسرت موسيقی محلی و 

می باشد که به مدت پنج روز ادامه می يابد.
سازمان منطقوی سارک، در سال 1985 ميالدی به منظور 
رشد سطح فرهنگی و بهبود وضعيت اقتصادی کشورهای 

جنوب آسيا تشکيل شد.
بوتان،  سريالنکا،  بنگله ديش،  پاکستان،  هند،  کشورهای 
می باشند.  سازمان  اين  عضو  افغانستان  و  نيپال  مالديف، 
واليت باميان در سال 2015 ميالدی از سوی اين سازمان 

به عنوان اولين پايتخت فرهنگی سارک نام گذاری شد.

را  مشترک  ديدار های  نموده اند  توافق  کشور  هردو  هم چنان 
از ماه آينده دوباره از سر بگيرند. و درباره فاميل های که در 
و  نيز صحبت  اند  از هم جدا شده  جريان جنگ 1950- 53 
کوريای  بين  تنش  روزها  از  بعد  توافق  اين  نمايند.  گفتگو 
نخستين  از  که  می آيد  دست  به  جنوبی  کوريايی  و  شمالی 
ساعات روز شنبه در منطقه مرزی پان موجوم، در خط مرزی 
بين دو کشور صورت می گيرد. بان کيمون سرمنشی سازمان 
به تنش های  برای خاتمه دادن  توافق دو کوريا  از  ملل متحد 

مرزی به گرمی استقبال نموده است.

کمپ هنری سارک در بامیان 
افتتاح شد

  نوروز رجا- بامیان

گـــــــــهی آ

گـــــــــهی آ

زی پایان دادند کوریای شمالی و جنوبی به تنش های مر
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پرس،  فرانس  آژانس  از  نقل  به  و  8صبح  گزارش  به 
 2 دوشنبه  بريتانيايی  شهروند  نفر  هزار   80000 حدود 
سنبله، طومار داد خواهانه ای را امضا کرده و خواستار 
دستگيری نخست وزير اسراييل به دليل مرتکب شدن 
جرايم جنگی شدند. بنيامين نتانياهو قرار است ماه آينده 

از بريتانيا ديدار نمايد.
اين داد خواهی اخيرا، به وسيله دومين موران، شهروند 
انگليسی راه اندازی شده و از طريق ويب سايت دولتی 
کرده  ادعا  بريتانيايی  شهروند  اين  می گيرد.  صورت 
شهروند   2000 از  بيش  کشتن  دليل  به  نتانياهو  است، 

پرس،  فرانس  اژانس  از  نقل  به  و  8صبح  گزراش  به 
مقامات امريکا گفته اند انتظار می رود اين کشور 5000 
اين  در  پناهندگی  برای  را  سوری  پناهجوی   8000 الی 
خارجه  وزارت  سخنگوی  کربی  جان  بپذيرد.  کشور 
امريکا  که  است  گفته  سنبله   2 دوشنبه  روز  امريکا 
ملل  سازمان  به  که  را  پناهنده ای   15000 پرونده های 
برای اسکان در امريکا تحويل داده است را نيز بررسی 
که  بود  گفته  گذشته  دسامبر  ماه  در  واشنگتن  می کند. 
اين کشور 9000 درخواست پناهندگی را از سازمان ملل 

دريافت کرده است.
طبق آمار ارايه شده از سوی مقام های امريکايی تا کنون 
کشور  اين  در  داخلی  جنگ  به دليل  سوری  ميليون   4

شيخ  ابوظبی،  وليعهد  و  دوم،  عبداهلل  اردن،  پادشاه 
محمد بن زايد آل نهيان، روز سه شنبه 25 اگست، با 
مسکو  در  پوتين،  والديمير  روسيه،  جمهوری  رييس 
ديدار و در خصوص بحران های منطقه به ويژه بحران 
رييس جمهوری  است  قرار  کردند.  گفتگو  سوريه 
مصر، عبدالفتاح السيسی، نيز  چهار شنبه عازم مسکو 
شود و با والديمير پوتين در خصوص همين موضوع 

گفتگو کند.
سفر رهبران کشورهای عرب منطقه به مسکو همزمان 
هوايی  صنايع  بين المللی  نمايشگاه  گشايش  با  است 
روسيه که طی آن کرملين توان نظامی و نيروی هوايی 
به  مشتريان جديد  و  اميد جلب خريداران  به  را  خود 
نمايش می گذارد. به همين مناسبت نمايندگان ايران 
نيز برای نهايی کردن قرارداد خريد موشک های "اس 
300" روسيه طی هفته جاری در مسکو حضور خواهند 

داشت.
در نمايشگاه بين المللی صنايع نظامی روسيه موسوم به 
"مکس 2015"، دولت مسکو از آخرين دستاوردهای 
نيز   "50 تی  "سوخوی  هواپيمای  جمله  از  نظامی اش 
پرده برمی دارد که جنگنده رادارگريز نسل پنجم است 
از سال 2016 وارد  توليد شده و  با همکاری هند  که 

نيروی هوايی روسيه خواهد شد.
از جمله  عليه روسيه  اروپا  و  امريکا  برغم تحريم های 
عليه صنايع نظامی اين کشور، دولت مسکو ميلياردها 

موعد  از  پيش  پارلمانی  انتخاب  برگزاری  خبر  اعالم 
در ترکيه به جای تشکيل دولت ايتالفی، واکنش های 
متفاوتی را ميان شهروندان اين کشور برانگيخته است. 
يک شهروند در انقره را می گويد: »من نسبت به نتيجه 
را  زيادی  چيز  نکنم  فکر  نيستم.  خوشبين  انتخابات 

در  سنبله،  سوم  سه شنبه،  روز  بريتانيا  خارجه  وزير 
به چاپ رسيد  ايران  دولتی  روزنامه  در  يادداشتی که 
برای  بين مردم دو کشور  ارتباط  بر »تسهيل«  تاکيد  با 
»اعتمادسازی«، ابراز اميدواری کرد که »طی چند ماه« 
آينده صدور ويزا در سفارت اين کشور در تهران از 

سر گرفته شود.
به  اشاره  با  هاموند  فيليپ  فردا،  راديو  گزارش  به 
بريتانيا  ويزای  دريافت  متقاضی  ايرانيان  مشکالت 
نوشت که کار سفارت اين کشور در تهران »با حضور 
مجموعه ای کوچک« از سر گرفته می شود و به همين 
دليل خدمات ويزا بالفاصله پس از بازگشايی سفارت 

ارايه نخواهد شد.
ارايه  ازسرگيری  که  اين  بيان  با  حال  عين  در  وی 
خدمات ويزا در سفارت بريتانيا در تهران »در اولويت 
ابراز اميدواری کرد که اين خدمات طی  قرار دارد«، 
ايرانيان عرضه شود. سفارتخانه های  به  چند ماه آينده 

ملکی در جنگ 51 روزه غزه  در سال 2014 مرتکب 
جنايات جنگی شده است و زمانی که در بريتانيا آمد 
پرس،  فرانس  آژانس  گزارش  به  شود.  دستگير  بايد 
نفر برسد،  به 100000  درصورتی که شمار داد خواهان 
پارلمان  در  گفتگو  و  بحث  برای  دادخواست  اين 

انگلستان راجع خواهد شد. 
امضا   10000 حاوی  طومار  زمانی که  بريتانيا  دولت 
به  گرديد  مجبور  نمود  دريافت  را  دادخواهی  برای 
رهبران  که  زمانی  است»  گفته  دولت  دهد.  پاسخ  آن 
نتانياهو برای ديدار به لندن می آيند از  کشور ها، چون 
نمی تواند  کسی  و  هستند  مصونيت  دارای  قانونی  نظر 

آنها را دستگير نمايد«.
که  می کنيم  درک  را  اين  ما  است»  گفته  دولت 
در  را  وحشتناک  تلفات  غزه،  در  گذشته  سال  جنگ 
ديويد  بريتانيا  وزير  نخست  چنانچه  است«.  داشته  قبال 
کامرون گفته است، ما عميقا از اين خشونت ها غمگين 
بين المللی  کشور های  مقدم  خط  در  بريتانيا  و  شده ايم 
تا  دارد  بريتانيا تالش  است.  داشته  قرار  بازسازی  برای 
فلسطين  بين  برداشتن جنگ  ميان  از  برای  را  راه حلی 
اين  که  کرد  خواهد  تالش  دوباره  و  بيابد،  اسراييل  و 
پيام را به آقای نتانياهو در جريان سفرش در ماه سپتامبر 

برساند.
بريتانيايی  اندازی شده، هر شهروند  راه  در دادخواهی 
عمليات  گذشته  سال  اسراييل  کند.  اشتراک  می تواند 
نظامی را در غزه که تحت کنترول حماس قرار داشت 
راه اندازی کرد. در اين جنگ بيش از 2000 فلسطينی و 

66 سرباز اسراييل کشته شد.

آوارگان  بيشتر  شده اند.  زادگاه شان  ترک  به  مجبور 
سوری در کشورهای همسايه، نظير لبنان، ترکيه و اردن 
يک  شروع  اميد  به  نيز  تن  هزار  صدها  می برند.  سر  به 
زندگی تازه راه اروپا را در پيش گرفته و از کشورهای 

اروپايی به ويژه آلمان تقاضای پناهندگی کرده اند.
از اياالت متحده امريکا به دليل اين که حاضر به پذيرش 
انتقادات  نبوده،  سوری  پناهجويان  از  بيشتری  شمار 
فراوانی می شود. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه، 
در نشست خبری خود با رد اين انتقادات گفت که امريکا 
در جمع کشورهايی قرار دارد که پذيرای بيشترين شمار 
پناهجويان سوری بوده اند و هزينه های مالی اسکان آن ها 

در مناطق امن را متقبل شده اند.

است.  کرده  سرمايه گذاری  نظامی اش  صنايع  در  دالر 
دالر  15ميليارد  از  بيش  روسيه  ميالدی  گذشته  سال 
از  بعد  و  کرد  صادر  مختلف  کشورهای  به  سالح 
در  اسلحه  صادرکننده  دومين  امريکا  متحد  اياالت 

جهان بوده است.
همزمان  مسکو  در  عرب  کشورهای  رهبران  حضور 
بشار  رژيم  قانونی  مخالفان  نمايندگان  سفر  با  است 
درباره  کرملين  رهبران  با  آن  طی  که  روسيه  به  اسد 
بيهوده  روسيه  دولت  کنند.  می  گفتگو  بحران سوريه 
می کوشد که کشورهای عرب منطقه را برای تشکيل 
يک ايتالف منطقه ای با حضور بشار اسد عليه گروه 
رييس جمهوری  گفتگوهای  کند.  متقاعد  داعش 
روسيه و پادشاه اردن بر موضوع های مبارزه با گروه 
روند صلح خاورميانه  و  بحران سوريه  )داعش(، حل 

متمرکز خواهند بود.

تغيير دهد. به نظرم بالتکليفی ها همچنان ادامه خواهد 
انتخابات  برگزاری  برای  مناسبی  وقت  حاال  داشت. 
زودهنگام نبود و بهتر بود چنين تصميمی نمی گرفتند.« 
مصطفی هم از ديگر شهروندان پايتخت می گويد: »به 
بود.  نخواهد  آسان  رسند.  می  نتيجه  به  بار  اين  نظرم 
دولت  تشکيل  از  خودداری  برای  که  ديد  خواهند 
وجه  نتيجه،  در  بپردازند.  بايد  بهايی  چه  ايتالفی 
مشترکی می يابند و زير لوای ترکيه با يکديگر متحد 

می شوند.«
توسعه«  و  »عدالت  حزب  مذاکرات  شکست  به دنبال 
حزب حاکم با احزاب حرکت ملی و جمهوری خواه 
خلق ترکيه برای تشکيل دولت ايتالفی، »رجب طيب 
کرده  صادر  بيانيه ای  رسما  رييس جمهوری  اردوغان« 
و خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام در 

اين کشور شده است.

ايران و بريتانيا روز يک شنبه، اول سنبله، پس از حدود 
چهار سال، به طور همزمان در لندن و تهران بازگشايی 

شد.

هشتاد هزار امضا برای دستگیری نخست وزیر اسراییل

امریکا هشت هزار پناهنده سوری را در سال 2016 می پذیرد

گفتگوی مسکو با رهبران عرب درباره آینده سوریه

ود هنگام برگزار می کند ترکیه انتخابات پارلمانی ز

وزیر خارجه بریتانیا:  صدور ویزا برای ایرانی ها در سفارت بریتانیا 
در چند ماه آینده آغاز می شود 
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