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افغانستان میدان جنگ دیگری
خواهد شد؟

تالش جهانی برای نجات زمین 

مشکل توزیع تذکره الکترونیک: 
مشکل قانونی یا تنش های قومی؟
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دیده بان شفافیت افغانستان:

مخالفان مسلح دولت از عواید معادن 
سود می برند

3

4

مطالبه محوری احدی چیست؟ 

اطالعیه د افغانستان بانک
هموطنان عزیز!

که  ج می گذاریم، باید پول افغانی را  کشور را از صمیم قلب ار ود ملی و بیرق ملی  پول افغانی هویت، اقتدار و افتخار ملی ماست! چنانچه سر
وش خود از آن استفاده نموده، وظیفه ملی خود را ادا نمائیم. گذاشته و در دادوستد و خریدوفر ج  ود، ار نماد هویت ملی ما به شمار می ر

معاون رییس جمهور:

در 34 والیت دادگاه ویژه ایجاد شده است
برای  زنان  امور  در  متحد  ملل  سازمان  نماینده  آلزیرا  خانم 
کنار  در  برنامه ها  تمام  در  سازمان  این  که  گفته  افغانستان، 
ح های  از تمام برنامه ها و طر دولت افغانستان خواهد بود و 
می کند.  حمایت  و  استقبال  زنان  بهبودی  راستای  در  دولت 
زنان«  برای  قهرمان  »مرد  کمپاین  از  گزارشی  هم چنین  وی 
چنین  از  افغانستان  دولت  حمایت  خواهان  و  کرد  ارایه 

برنامه ها شد.

که دیپلومات های غربی میان آقای احدی و حکومت میانجی گری می کردند. این منابع  گفته اند  منابع موثق 
که مطالبه  عمده  آقای احدی از حکومت سمت آقای حضرت عمر زاخیلوال بود. آقای احدی این  مطلع می گویند 
که این  کرده بود. اما به نظر می رسد  کتر محمد اشرف غنی، رییس جمهور منتقل  پیام را به وسیله  میانجی ها به دا

خواست آقای احدی از سوی رییس جمهور پذیرفته نشد.

فردازمانبرگزاریانتخاباتاعالممیشود
ادامه ی  با  همزمان  کابل:  8صبح،
مربوط  قوانین  اصالح  مورد  در  ابهام 
فرمان های  رد  بدلیل  انتخابات  به 
توسط  جمهوری  ریاست  تقنینی 
مستقل  کمیسیون  نمایندگان،  مجلس 
فردا،  که  کرده  اعالم  انتخابات 
انتخابات  برگزاری  تقویم  دوشنبه، 
را  ولسوالی ها  شوراهای  و  پارلمانی 

اعالم می کند.
کمیسیون  رییس  نورستانی  یوسف 
اعالم  از  دیروز  انتخابات،  مستقل 
مجلس  در  آینده  انتخابات  تقویم 

نورستانی  آقای  داد.  خبر  نمایندگان 
روز شنبه به منظور ارایه توضیحاتی به 

این مجلس فراخوانده شده بود.
پیش از این اشرف غنی رییس جمهور 
که انتخابات آینده  گفته بود  کشور نیز 
در  ولسوالی ها  شوراهای  و  پارلمانی 
سال  خزان  و  تابستان  فصل های  میان 

آینده برگزار خواهد شد.
می شود  بیان  حالی  در  اظهارات  این 
به  مربوط  قوانین  اصالح  روند  که 
انتخابات پس از رد فرمان های تقنینی 
مجلس  توسط  جمهوری  ریاست 

است.  گرفته  قرار  ابهام  در  نمایندگان 
که  کرد  اعالم  اخیرا  گزینش  کمیته 
قانونی  خالی  رفع  زمان  تا  کمیته  این 
نام  ثبت  افراد  صالحیت  نمی تواند 
کمیسیون های  شده برای عضویت در 

انتخابات را مورد بررسی قرار دهد.
در  پارلمانی  انتخابات  بود  قرار 
بدلیل  اما  شود،  برگزار  امسال  بهار 
و  مربوط  قوانین  در  مشکالت  وجود 
انتخاباتی،  کمیسیون های  تشکیالت 
برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای 

ولسوالی ها به تاخیر افتاد.
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زنگ اول


کمیسیون  و  است  گرفته  قرار  بن بست  در  گزینش  کمیته 
انتخابات هم مشروعیت سیاسی و اجتماعی ندارد.  موجود 
این  کرد.  رد  را  رییس جمهور  تقنینی  فرامین  تمام  مجلس 
فرامین براساس طرح کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی و با 
وحدت  حکومت  تشکیل دهنده  جناح های  سیاسی  توافق 
در  بدون  پارلمان  نماینده های  اما  بود،  شده  ترتیب  ملی 
نظام  اصالحی  فرامین  کشور،  اوضاع  و  شرایط  نظرداشت 
هم  انتخابات  برحال  کمیسیون  کردند.  رد  را  انتخاباتی 
دارد.  پا فشاری  خودش  قانونی  مشروعیت  بر  سماجت  با 
آنان  که  نمی دانند  انتخابات  برحال  کمیسیون  مسووالن 
را  اجتماعی و صالحیت اخالقی خود  مشروعیت سیاسی، 

برای مدیریت انتخابات بعدی از دست داده اند. 
که  است  حالی کرده  مقام های حکومت  به  جامعه جهانی 
پارلمانی  انتخابات  برگزاری  و  دموکراسی  تداوم  بدون 
دوام کمک های مالی بین المللی به افغانستان ناممکن است. 
انتخاباتی هم شرط اصلی جامعه جهانی برای  اصالح نظام 
تمویل انتخابات پارلمانی آینده است. اصالح نظام انتخاباتی 
رییس جمهور  است.  و کمیسیون ها  قوانین  اصالح   از  اعم 
غنی و مجری امور داکتر عبداهلل هم پیش از تحویل گیری 
انتخابات و  به  قدرت توافق کرده بودند که قوانین مربوط 
کمیسیون های متولی برگزاری انتخابات را اصالح  می کنند 

تا زمینه برای برگزاری انتخابات پارلمانی فراهم شود.
تقنینی  بار دیگر فرمان  این است که رییس جمهور  راه حل 
سابقه  چیزی  چنین  سازد.  نافذ  را  فرمان  این  و  کند  صادر 
پارلمانی  انتخابات  زمان حاکمیت حامد کرزی،  در  دارد. 
برگزار  رییس جمهور  تقنینی  فرمان  براساس   1389 سال 
می تواند  رییس جمهور  استدالل  همان  با  هم  حاال  شد، 
فرمان تقنینی صادر کند و به انتخابات پارلمانی آینده مبنای 
کارش  معیاد  این که  به دلیل  پارلمان  کند.  فراهم  حقوقی 
تقنینی  فرمان  نباید  اساسی  قانون  مبنای  بر  رسیده  پایان  به 
نیست  امور هم مکلف  اداره  را رد کند.  ریاست جمهوری 
که فرمان تقنینی رییس جمهور را به پارلمان بفرستد. فرمان 
باید بالفاصله پس  انتخابات  تقنینی رییس جمهور در مورد 
از صدور نافذ اعالم شود. این تنها راهی است که به کمک 
حقوقی  مبنای  و  آمد  فایق  قانونی  بن بست  به  می توان  آن 
ولسوالی  شورا  های  و  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  برای 

فراهم کرد. 
حکومت  مقام های  دیگر  و  امور  مجری  رییس جمهور، 
وحدت ملی باید به اعضا و رییس برحال کمیسیون مستقل 
انتخابات  شدن  بحرانی  به دلیل  که  کنند  حالی  انتخابات 
دیگر  و  نورستانی  آقای   2014 سال  ریاست جمهوری 
آینده  انتخابات  برگزاری  اخالقی  صالحیت  کمیشنران، 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  برحال  مسووالن  ندارند.  را 
داده اند.  دست  از  را  اجتماعی شان  و  سیاسی  مشروعیت 
برای  کشوری  هیچ  باشند،  کار  سر  بر  مسووالن  این  اگر 
هم چنان  داد.  نخواهد  پول  پارلمانی  انتخابات  برگزاری 
اعتماد  انتخابات  مستقل  کمیسیون  برحال  مسووالن  ابقای 
مردم را به اصل رای دهی و انتخابات بیش از گذشته صدمه 
خواهد زد. هرچه زود تر باید فرامین جدید تقنینی از سوی 
کمیسیون  کنونی  مقام های  و  شود  صادر  رییس جمهور 

مستقل انتخابات  به افراد شایسته دیگر جا خالی کنند. 
سال  میزان  ماه  تا  که  است  ناگزیر  ملی  وحدت  حکومت 
رییس جمهور  که  سیاسی ای  موافقت نامه  تطبیق  در  آینده 
امضا  قدرت  تحویل گیری  از  پیش  را  آن  امور  مجری  و 
کرده بودند، پیشرفت های چشم گیری داشته باشد، در غیر 
آن با هجمه  سیاستمدارانی مواجه خواهد شد که خواستار 
زود هنگام اند.  انتخابات  یا  و  جرگه  عنعنه ای  برگزاری 
برخی از چهره های سیاسی دیگر هم منتظراند که انتخابات 
که  شوند  مطمین  آنان  اگر  می رسد،  کجا  به  پارلمانی 
به  مشکالتی  طبعا  نمی شود،  برگزار  پارلمانی  انتخابات 
مطالبات شان می افزایند و حکومت را با چالش های جدید 
باید  ملی  روبه رو خواهند ساخت. سران حکومت وحدت 
این موضوعات را در نظر بگیرند و هرچه زودتر اقدام کنند.

بن بست باید بشکند
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سفیر جدید افغانستان در سویس آغاز به کار کرد

وزارت خارجه به پاکستان: 

حمله به خانه دیپلومات را بررسی کنید

کشته و زخمی شدن بیش از صد تروریست در عملیات های نظامی

پیشنهاد پیتریوس برای افزایش 
حمالت هوایی در افغانستان

چهل مخالف مسلح در تخار 
به نیروهای امنیتی تسلیم شدند

دلیل  ثریا  داکتر  کابل:  8صبح، 
جوهان  به  اعتماد نامه اش  تقدیم  با 
کنفدراسیون  رییس  امان  شنایدر 
جدید  سفیر  عنوان  به  سویس، 
افغانستان در این کشور آغاز به کار 

کرد.
تقدیم  مراسم  در  دلیل  خانم 
اعتمادنامه اش به آقای شنایدر امان، 
به  سویس  دولت  کمک های  از 
افغانستان پس از سال 2001 میالدی 

ابراز قدردانی کرده است.
کنفدراسیون  رییس  همین حال،  در 
سویس نیز از آغاز به کار ثریا دلیل 

8صبح، کابل: وزارت امور خارجه 
افغانستان حمله مسلحانه باالی منزل 
در  افغان  دیپلومات  یک  مسکونی 
محکوم  شدیدا  را  پاکستان  پیشاور 
کرده و از دولت آن کشور خواسته 
تا در این زمینه تحقیق کرده و نتیجه 
تحقیقات خود را با دولت افغانستان 

شریک بسازد.
منزل  گذشته،  پنجشنبه  شب  نیمه 
مسکونی همایون یوسف زی سکرتر 
در  افغانستان  کنسولگری  اول 

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

زخمی شده اند.
این وزارت می گوید این عملیات ها 
به منظور پاک سازی تروریستان  که 
اچین  و  ده باال  ولسوالی های  در 
والیت  قرغه یی  ننگرهار،  والیت 
لغمان، جاجی میدان خوست، مرکز 
خانشین  و  گرشک  سرپل،  والیت 
بود،  شده  راه اندازی  هلمند  والیت 
در آن نود و چهار تن از تروریستان 
دیگر  تن  چهار  و  بیست  و  کشته 

زخمی شده اند.

نیروهای  پیشین  فرمانده  پتریوس  دیوید  جنرال 
پیشین   رییس  و  افغانستان  در  ناتو  و  امریکایی 
اداره استخبارات ایاالت متحده، در یک مقاله ی 
که در روزنامه واشنگتن پست منتشر شده، بر نیاز 
افزایش حمالت هوایی در افغانستان تاکید کرده 

است.
خواسته  امریکا  دولت  از  پیشین  ارشد  مقام  این 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  هوایی  قوت  میزان  تا 
شمار  از  همچنین  پیتریوس  آقای  ببرد.  باال  را 
و  کرده  انتقاد  نیز  افغانستان  در  امریکا  نیروهای 

تعداد آنان را کم توصیف کرده است.
پتریوس  امریکا جنرال دیوید  به گزارش صدای 
متحده  ایاالت  حاضرنیروهای  حال  در  که  گفته 
و ناتو در افغانستان از قدرت هوایی فقط در برابر 
تروریستی  گروه های  سایر  و  القاعده  اهداف 
قرار  هدف  را  نیروها  این  و  می کند  استفاده 

می دهند. 
رشد  کرده  تاکید  مقاله اش  در  پتریوس  دیوید 
نیاز  زمان  سال  چند  افغانستان  هوایی  نیروهای 
امریکا  متحده  ایاالت  فعلی  شرایط  در  اما  دارد، 
قدرت  از  جلوگیری  برای  تا  دارد  مسوولیت 
به  دهد.  انجام  بیشتری  کارهای  طالبان  گرفتن 
گفته آقای پیتریوس، قدرت گرفتن طالبان زمینه 
گروه های  جنگجویان  پایگاه های  ایجاد  برای  را 

تروریستی القاعده و داعش مساعد می سازد.

8صبح، کابل: وزارت امور داخله اعالم کرده 
که در جریان عملیات نیروهای امنیتی کشور در 
ولسوالی درقد والیت تخار، چهل تن از مخالفان 
نیروهای  به  افزار  با مقداری جنگ  مسلح دولت 

امنیتی تسلیم شدند.
نام  تحت  عملیات  این  می افزاید  وزارت  این 
بود.  شده،  راه اندازی  درقد  ولسوالی  در  »ظفر« 
این وزارت می گوید که عملیات »ظفر« به تاریخ 
ولسوالی  پاک سازی  منظور  به  جدی  نوزدهم 
پنجاه  تاکنون  آن  نتیجه  در  که  شد  آغاز  درقد 
و دو قریه این ولسوالی از وجود مخالفان مسلح 

دولت پاک سازی شده اند.
وزارت امور داخله می گوید که در این عملیات 
بیست شورشی مسلح مخالف دولت کشته، یازده 
بازداشت  دیگر  شورشی  دوازده  و  زخمی  تن 

شده اند.
به گفته وزارت امور داخله، عملیات پاک سازی 
گسترده  شکل  به  ولسوالی  این  در  همچنان 
پولیس  نیروهای  عملیات که  این  در  دارد.  ادامه 
اشتراک  ملی  امنیت  و  ملی  اردوی  سرحدی، 
دارند، تاکنون در آن چهار تن از نیروهای امنیتی 

زخمی شده اند.

می گوید  کرده  خرسندی  ابراز 
میان  روابط  تا  دارد  انتظار  او  که 
بیشتری  رونق  سویس  و  افغانستان 

حمله  هدف  پاکستان  پیشاور  شهر 
مسلحانه قرار گرفت.

در این حمله به کسی آسیبی نرسیده 
است.

می گوید  خارجه  امور  وزارت 
و  دیپلومات ها  امنیت  تامین  که 
سیاسی  نمایندگی های  کارمندان 
مسوولیت  کشورها  کنسولی  و 
وزارت  این  است.  میزبان  کشور 
از  افغانستان  دولت  که  می افزاید 
توجه  ضمن  تا  می خواهد  پاکستان 

در  که  می افزاید  دفاع  وزارت 
دیگر  تن  بیست  عملیات ها  این 
مشکوک  فعالیت های  ظن  به  نیز 
بازداشت شده اند. در این عملیات ها 
مربوط  مهمات  و  سالح  مقداری 
نیروهای  بدست  نیز  تروریستان  به 

امنیتی افتاده است.
عملیات ها  این  جریان  در  همچنین 
اردوی  نیروهای  سربازان  از  تن  دو 

ملی نیز شهید شده اند.
داخله  امور  وزارت  همین حال،  در 
تروریست  چهار  شدن  کشته  از  نیز 
فرمانده  یک  عزت  مال  شمول  به 
در  طالبان  تروریستی  گروه  محلی 
نتیجه درگیری با نیروهای پولیس در 
به  است.  داده  خبر  کندهار  والیت 

بگیرد.
ثریا دلیل پیش از این به عنوان وزیر 

صحت عامه کار کرده است.

مصوونیت  و  امنیت  تامین  به  بیشتر 
کشور،  آن  در  افغان  دیپلومات های 
اول  به منزل مسکونی سکرتر  حمله 
پیشاور  در  افغانستان  کنسولگری 
مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه آن 
ساخته  شریک  افغانستان  دولت  با 
امورخارجه  وزارت  همچنین  شود. 
حمله  این  عامالن  که  افزوده 

شناسایی و مجازات شود.
باالی  پیشاور  در  مسلحانه  حمله 
اول  سکرتر  مسکونی  منزل 
حمله  از  پس  افغانستان  کنسولگری 
در شهر  پاکستان  باالی کنسولگری 
جالل آباد صورت می گیرد. نزدیک 
این  کنسولگری  قبل  هفته  یک  به 
حمله  مورد  جالل آباد  در  کشور 
تروریستی قرار گرفته و در نتیجه آن 
چهارده تن از نیروهای پولیس کشته 
و زخمی شدند. مسوولیت این حمله 
تروریستی  گروه  جنجگویان  را 

داعش به عهده گرفتند.

گفته وزارت امور داخله، مال عزت 
در  تروریستی  فعالیت های  اکثر  در 
نقش  ارغنداب  ولسوالی  مربوطات 

فعال داشت.
این  می گوید  داخله  امور  وزارت 
که  درگیری  نتیجه  در  تروریستان 
صبح روزشنبه، 26 جدی، در منطقه 
سرچی مربوط به ولسوالی ارغنداب 
تروریستان  و  امنیتی  نیروهای  میان 
رسیده اند.  قتل  به  پیوست،  وقوع  به 
اجساد  داخله،  امور  به گفته وزارت 
تروریستان کشته شده در میدان نبرد 
درگیری  این  در  است.   مانده  باقی 
نرسیده  آسیبی  پولیس  نیروهای  به 

است.
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سوءاستفاده  به  نسبت  افغانستان،  شفافیت  دیده بان  مسووالن 
گروه های مسلح مخالف دولت  کشور توسط  گرفتن معادن  قرار 
که سکتور معادن در »حالت بدتر« از ده  هشدار داده می گویند 

گرفته است. سال قبل قرار 
روز  افغانستان،  شفافیت  دیده بان  رییس  افضلی،  کرام  سیدا
در  که  گفت  خبری  کنفرانس  یک  در  جدی،   26 شنبه، 
به  نزدیک  و  دولتی  مقام های  از  شماری  معادن  از  سوءاستفاده 
پنجاه تن از اعضای پارلمان نیز دست دارند. آقای افضلی افزود: 
قرار  از ده سال پیش  بدتر  افغانستان در حالت  معادن  »سکتور 

دارد. این وضعیت نگران کننده است.« 
که دولت افغانستان و ایاالت  رییس دیده بان شفافیت می گوید 
متحده امریکا در زمینه پایداری معادن توجیهی نکرده و تالش 
کرده اند تا با امضای قراردادهای میزان عواید دولت را باال ببرند. 
کشور  که این مساله باعث شد تا معادن  گفت  کرام افضلی  سیدا
گروه های  جمله  از  مختلف  افراد  و  گروه ها  سوءاستفاده  مورد 
شاهد  ما  »امروز  می گوید:  او  بگیرند.  قرار  دولت  مخالف  مسلح 
که در هزاران نقطه افغانستان سو استفاده ها صورت  این هستیم 
گروه های مسلح غیرمسوول و مخالفان مسلح دولت به  می گیرند و 
معادن افغانستان دسترسی و از این معادن عواید دارند، امنیت و 
افضلی هم چنین  آقای  به چالش می کشند.«  را  افغانستان  نظام 
و باعث  کرد: »قراردادها به شکل درست صورت نگرفت  کید  تا
بلندپایه حکومتی  افراد  و  پارلمان  اعضای  از  تعداد  تا یک  شد 
اشخاص  افراد،  نفع  به  و  باشند  داشته  دست  قراردادها  این  در 
برای  را  زمینه  هم چنین  بگیرد.  صورت  قراردادها  این  گروه ها  و 

کردند.« استخراج غیرقانونی معادن هم مهیا 
هم چنین اداره بازرس ویژه ایاالت متحده امریکا برای بازسازی 
افغانستان، موسوم به سیگار نیز، نسبت به سوءاستفاده از معادن 
میلیون   465 کنون  تا که  می گوید  کرده  نگرانی  ابراز  افغانستان 
افغانستان  امریکا در سکتور معادن  ایاالت متحده  از سوی  دالر 
کمک های امریکا  سرمایه گذاری شده است. سیگار از هدر رفتن 

کرده است. در سکتور معادن افغانستان ابراز نگرانی 
کارتر از مسووالن سازمان »گلوبل ویتنس«،  در همین حال، ستیفن 
که بزرگ ترین تهدید علیه سکتور معادن افغانستان نبود  می گوید 
کید  سرمایه گذاری نیست، بلکه نبود حکومت داری است. او تا
گروه های  توسط  معادن  استثمار  و  استخراج غیرقانونی  که  کرده 
که در حال حاضر عواید سکتور معادن  مسلح به این مفهوم است 
افغانستان به عوض استفاده در پیشرفت افغانستان، برای ادامه 

درگیری به مصرف می رسد.
منابع  از  نظارت  و  دیده بان  شبکه  عضو  ننگ  حبیب  هم چنین 
دیروزی  خبری  کنفرانس  در  نیز،  افغانستان  معادن  و  طبیعی 
کنون اقدامات الزم برای استخراج  که از زمان اداره موقت تا گفت 
گرفته نشده است. آقای  کشور رویدست  درست و مناسب معادن 
معادن،  از  بردن  سود  بجای  افغانستان  مردم  که  می گوید  ننگ 
که حکومت افغانستان مسوولیت  کرد  کید  متضرر می شوند. او تا
جدی  به صورت  را  قراردادها  و  معادن  به  مربوط  قوانین  تا  دارد 

مورد بازنگری قرار بدهد. 
رضا واعظی دیگر عضو شبکه دیده بان و نظارت از منابع طبیعی 
تغییرات  با  گذشته  سال  که  معادن  قانون  می گوید  نیز  معادن  و 
است  قرار  بازهم  شد،  تایید  نمایندگان  مجلس  سوی  از  اندکی 

پترولیم  و  معادن  وزارت  که  گفت  او  گیرد.  قرار  بازنگری  مورد 
نفرستاده  نمایندگان  به مجلس  تایید  برای  را  قانون  این  کنون  تا

است. 
که چند روز  کشور در حالی مطرح می شود  سوءاستفاده از معادن 
گذشته در یک  قبل معصوم ستانکزی سرپرست وزارت نیز هفته 
آقای  کرد.  اشاره  موضوع  این  روی  سنا  مجلس  عمومی  جلسه 
که معادن موقعیت دارند در آن مناطق  گفت جاهایی  ستانکزی 
که برخی از زورمندان  گفت  ناامنی است. سرپرست وزارت دفاع 
کرده و یاهم  گروه های مسلح ایجاد  محلی برای تسلط برمعادن، 
فراهم  مناطق شان  در  را  تروریستی  گروه های  دیگر  حضور  زمینه 

ساخته اند.
که آنان  در همین حال، مسووالن وزارت معادن و پترولیم می گویند 
نگران  ناامن  مناطق  در  معادن  غیرقانونی  استخراج  مورد  در  نیز 

هستند.
8صبح  روزنامه  به  وزارت  این  سخنگوی  نوری،  محی الدین 
قراردادی«  »هیچ  معادن  استخراج  برای  ناامن  مناطق  در  گفت 
از  جلوگیری  برای  که  می افزاید  نوری  آقای  نمی شود.  امضا 
و  شده  ساخته  امنیتی  طرح  یک  معادن،  غیرقانونی  استخراج 
گرفته است. به گفته   این طرح مورد تایید شورای وزیران نیز قرار 
برای  ناامن  و  امن  نقاط  این طرح  در  معادن،  وزارت  سخنگوی 
تامین  برای  امنیتی  نهادهای  و  شده  مشخص  امنیتی  نیروهای 

امنیت مناطق ناامن مسوولیت دارند.
که وزارت معادن و پترولیم تالش های  محی الدین نوری می افزاید 
کشور  معادن  سکتور  مدیریت  بهبود  به منظور  را  جدیدی 
تشکیل  بار  اولین  برای  او،  به گفته ی  است.  گرفته  روی دست 
تغییر می کند. وی  نظربه شرایط موجود  پترولیم  و  معادن  وزارت 
بخش  شدن  پروژه ای  از  معادن  وزارت  دادن  نجات  که  گفت 
که تامین ثبات  دیگر از تالش های جدید است. آقای نوری افزود 
کار قانون جدید نیز در صدر  کار روی  حقوقی در وزارت معادن و 

کاری وزارت معادن و پترولیم قرار دارد. برنامه های 

معاون  دانش  سرور  کابل:  8صبح، 
که  کرده  اعالم  جمهوری،  ریاست  دوم 
علیه  خشونت  قضایای  به  رسیدگی  برای 
و  دادگاه ها  والیت  چهار  و  سی  در  زنان 

سارنوالی های ویژه ایجاد شده  است.
که  آقای دانش این موضوع را در دیداری 
متحد  ملل  سازمان  نماینده  آلزیرا  خانم 
داشت،  وی  با  افغانستان  در  زنان  برای 

کرده است. بیان 
معاون دوم ریاست جمهوری در این دیدار 
افغانستان تالش های  گفته است: »دولت 
انجام  زنان  وضع  بهبودی  برای  را  زیادی 
و  کم  محا ساختن  فعال  که  است  داده 
والیت   34 در  اختصاصی  سارنوالی های 

کشور بخشی از آن فعالیت هاست.«

که  می گوید  همچنین  دانش  سرور 
کابینه  حکومت »کمیته جندر« نیز در بدنه 
دارد  مسوولیت  کمیته  این  و  کرده  ایجاد 
عرصه های  در  را  زنان  حضور  زمینه  تا 

مختلف مساعد سازد.
می افزاید:  جمهوری  ریاست  دوم  معاون 
برای  اولویت  دارای  برنامه  دوازده  »از 
در  برنامه  یک  افغانستان،  حکومت 
گردیده  راستای توانمندسازی زنان تدوین 

که به زودی اجرایی خواهد شد.« است 
و  حضور  که  کرده  کید  تا دانش  سرور 

مشارکت زنان در اداره و رهبری حکومت 
اولویت های  از  دیگر  یکی  ملی،  وحدت 

رهبران این حکومت است.
معاون دوم ریاست جمهوری از نهادهای 
تا  خواسته  نیز  ملل  سازمان  به  مربوط 
بهبود  زمینه  در  را  شان  فعالیت های 
هماهنگ  افغانستان  در  زنان  وضعیت 
گفت:  دانش  آقای  بسازند.  متحد  و 
که تمام بخش های ملل متحد  »امیدواریم 
فعالیت های خود را در بخش زنان توحید 
محابس  ایجاد  چون  مسایلی  به  و  کرده 
امن،  خانه های  تقویت  زنان،  ویژه 
زنان،  اشتغال  و  اقتصادی  توانمندسازی 
افغانستان  دولت  با  هماهنگ  و  همگام 
فعالیت  بین المللی،  همکاران  دیگر  و 

کنند.«
نماینده  آلزیرا  خانم  همین حال،  در 
برای  زنان  امور  در  متحد  ملل  سازمان 
در  سازمان  این  که  گفته  افغانستان، 
افغانستان  دولت  کنار  در  برنامه ها  تمام 
برنامه ها و طرح های  از تمام  خواهد بود و 
دولت در راستای بهبودی زنان استقبال و 
گزارشی از  حمایت می کند. وی هم چنین 
کرد  کمپاین »مرد قهرمان برای زنان« ارایه 
از  افغانستان  دولت  حمایت  خواهان  و 

چنین برنامه ها شد.

دیده بان شفافیت افغانستان:

مخالفان مسلح دولت
از عواید معادن سود می برند

معاون رییس جمهور:

در 34 والیت دادگاه ویژه 
ایجاد شده است

  ظفرشاه رویی
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یکی  یکی  را  تش  معضال آن که  به جای  موجود  حکومت 
تذکره  جنجال  می افزاید.  آن  عرض  و  طول  بر  کند،  حل 
است؛  مشکالت  این  از  دیگری  نمونه  یک  الکترونیک 
گره  به  تبدیل  به سادگی حل شود  که می توانست  مساله ای 
گروه هایی به خاطر آن  که هر روز  کور سیاسی ای شده است 
توزیع  که  ندارد  تردیدی  این  کسی در  به خیابان می ریزند. 
کامال ضروری است اما از فرط  تذکره برای افغان ها یک امر 
حکومت  سوی  از  حد  این  تا  ساده  مساله  همین  بی کفایتی 

غنی و عبداهلل بغرنج شده است.
نکته عجیب و غریب در رفتار حکومت در قبال توزیع تذکره 
که می دانند باید این  رفتار اغفال کننده آن است. با وجودی 
در  ولی  بپردازند  عامه  افکار  اقناع  به  و  کنند  را حل  مشکل 
اهمیتی  اصال  مساله  این  که  می کنند  وانمود  طوری  عوض 
که برای مردم در مورد این ماجرا توضیح  ندارد و الزم نیست 
که  موضوعاتی  درباره  تنها  عبداهلل  و  آقایان غنی  داده شود. 
و برای شان اهمیت سیاسی دارند،  خود به آن عالقه داشته 
برای  که  هم  هرچقدر  موضوعات  سایر  می دهند.  توضیح 
شود،  نیز  تنش  موجب  حتا  و  باشد  داشته  اهمیت  دیگران 
موذیانه  نوع سکوت  با یک  آن  با  رهبران حکومت  از سوی 
مدتی  برای  هرچند  موذیانه  سکوت  این  می شود.  برخورد 
توضیحات  ارایه  بابت  از  را  ملی  وحدت  حکومت  رهبران 
در امان نگهمیدارد ولی به همان میزان هزینه های اجتماعی 
خود  سیاسی  نسنجیده  رفتار های  بابت  نیز  ای  سیاسی  و 

می پردازند.
فراست سیاسی جناح های غنی و عبداهلل در حکومت تابع 
کشمکش های داخلی آنان شده است. هر  پیش پای بینی و 
روز  هر  که  است  سیاسی ای  پهلوانی  نتیجه  حکومت  اقدام 
کی در میدانی  غنی و عبداهلل بر سر هر مساله ای می گیرند. هر 
زور شد، دعوا به نفع او ختم می گردد. تذکره الکترونیک تا 
پارلمان  در  نفوس  احوال  و  ثبت  قانون  رفت:  پیش  جایی 
تصویب و به توشیح رییس جمهور رسید؛ اداره ثبت و احوال 
تاریخ  اجرایی  رییس  و  حل  را  تخنیکی  موضوعات  نفوس 
توزیع را نیز معیین داشت. در تمام این مراحل آقای غنی با 
کارانه سیاسی با توزیع تذکره برخورد  سکوت و رفتارهای ریا
که آقای عبداهلل می کوشید خود را نفر  کرد؛ این در حالی بود 
می تواند  که  کرده  معرفی  صالحیت  صاحب  و  دار  حکم 
تاریخ تذکره را تعیین و این پروژه را به نهایت برساند. اما در 
سیاسی  فشارهای  زیر  غنی  آقای  که  بود  واضح  پروسه  طول 
اما  می کند.  همراهی  تذکره  توزیع  روند  با  حدی  تا  عبداهلل 
حمایت  غنی  آقای  رسید،  سر  تذکره  توزیع  تاریخ  که  زمانی 
تذکره  توزیع  مسوول  دفتر  و  کرده  سلب  روند  این  از  را  خود 
کرد )البته بازهم زیر فشارهای سیاسی  الکترونیک را تعطیل 
این  به  فراخواند(.  کار  به  را  مذکور  اداره  کارمندان  باره  دو 
وزن  دارای  عبداهلل  آقای  که  داد  نشان  غنی  آقای  ترتیب، 
افغانستان،  بروکراسی  اساس  بر  نهایت  در  اما  است  سیاسی 

زمان  در  مالیه  و  تجارت  وزیر  احدی،  انوارالحق  کتر  دا
پروپاقرص  حامیان  از  یکی  و  کرزی  حامد  کمیت  حا
پریروز  انتخاباتی،  پیکارهای  دوران  در  غنی  کتر  دا
حکومت  و  کرد  اعالم  را  خود  اپوزیسیونی  حضور 
خواند.  دورو  و  کام  نا دروغگو،  نامشروع،  را  غنی  آقای 
انتخابات  برگزاری  احدی  مطالبه  آقای  مهم ترین 
گفت راه  زودهنگام ریاست جمهوری بود. آقای احدی 
ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری  بیرون رفت صرف 
کمیت »نام نهاد وحدت ملی«  زود هنگام است تابه حا

پایان داده شود. 
که قرار بود آقای احدی  گفته اند  منابع موثق به 8صبح 
کند، اما  در ماه دسامبر حضور اپوزیسیونی خود را علنی 
کابل از او  کشورهای غربی در  برخی از دیپلومات های 
به  را  سیاسی اش  تشکیل  موجودیت  اعالم  تا  خواستند 
دیپلومات های  که  گفته اند  موثق  منابع  اندازد.  تعویق 
میانجی گری  حکومت  و  احدی  آقای  میان  غربی 
مطالبه  عمده  که  می گویند  مطلع  منابع  این  می کردند. 
عمر  حضرت  آقای  سمت  حکومت  از  احدی   آقای 
به وسیله  را  پیام  این  احدی  آقای  بود.  زاخیلوال 
رییس جمهور  اشرف غنی،  محمد  کتر  دا به   میانجی ها 
که این خواست آقای  کرده بود. اما به نظر می رسد  منتقل 

احدی از سوی رییس جمهور پذیرفته نشد. 
که  آمد  میان  به  وقتی  غنی  و  احدی  آقایان  مشکل 
مجری  عبداهلل  کتر  دا حضور  در  غنی  رییس جمهور 
که وزیران زمان  کرد  امور حکومت وحدت ملی اعالم 
نخواهد  راه  ملی  وحدت  حکومت  به  را  کرزی  حامد 

داد. این اعالم موضع، آقای احدی را نسبت به رسیدن 
کرسی وزارت ناامید ساخت. بعدا ایشان تالش های  به 
را به راه انداختند تا سمت های مهم مشاورتی به دست 
پس  غنی  کتر  دا سیاسی  متحدان  از  بسیاری  بیاورند. 
آوردند.  به دست  مشاورتی  سمت های  انتخابات  از 
که در پیکارهای انتخاباتی  به عنوان مثال حنیف اتمر 
اردوی  به  عدالت  و  حق  حزب  اعضای  از  بخشی  با 
از تشکیل حکومت وحدت  کتر غنی پیوست، پس  دا
را  ریاست جمهوری  ملی  امنیت  مشاور  سمت  ملی 
که  می دهد  نشان  متعدد  گزارش های  آورد.  به دست 
از  بیشتر  مواردی  در  اتمر  آقای  اجرایی  صالحیت های 

وزیران است. 
پس  نیز  دیگر  معروف  چهره  زاخیلوال،  عمر  حضرت 
اقتصادی  مشاور  ملی  وحدت  حکومت  تشکیل  از 
رییس جمهور شد. داوود سلطان زوی هم پس از این که 
تنظیم  و  ترتیب   مسوول  یافت،  راه  ارگ  به  غنی  آقای 
در  هم  حال  تا  و  شد  آریانا  هوایی  شرکت  قرارداد های 
کار می کند. آقای سلطان زوی حاال زیر نام  این سمت 
مشاور رییس جمهور ایفای وظیفه می کند. حضرت عمر 
زاخیلوال قرار است به صفت سفیر و نماینده  تام االختیار 
این میان  برود. در  به اسالم آباد  حکومت وحدت ملی 
تالش های  و  نرسید  چیزی  احدی  کتر  دا آقای  به 

صاحب حکم و امضا شخص جاللتمآب رییس جمهور در 
ارگ ریاست جمهوری است.

که آقای عبداهلل و هواداران قومی  به این ترتیب، همان قدر 
 و سیاسی اش طرفدار توزیع تذکره اند، آقای غنی و هواداران 
است:  روشن  موضوع  آن.  مخالف  قومی اش  و  سیاسی 
کثریت قومی  را در افغانستان داشته  نخبگان پشتون ادعای ا
کشور را متعلق  و بر اساس آن همواره مقام ریاست جمهوری 
قومی   تفکیک  بر اساس  کشور  نفوس  گر  ا می دانند.  خود  به 
گر دولتمردان پشتون  گردد، این ادعا باطل می گردد. ا روشن 
که سرشماری به  در ارگ ریاست جمهوری مطمین می بودند 
را در  پروسه  این  آن ها است، بدون شک  قومی   ادعای  نفع 

گذشته تکمیل می کردند. چند سال 
آغاز  برای  کابل  خیابان های  در  که  کسانی  بیشترین  کنون  ا
به  مطلق  به طور  می کنند  مظاهره  الکترونیک  تذکره  توزیع 
لحاظ قومی  به آقای عبداهلل نزدیک اند. این در حالی است 
که اختالف خود با غنی را بر سر  که آقای عبداهلل نمی کوشد 
موفق  حال  تا  چند  هر  حال  هر  به  سازد.  علنی  تذکره  توزیع 
توزیع  مسوول  اداره   دست کم  ولی  نشده  تذکره  روند  آغاز  به 
که چه زمانی آقای غنی و  را زنده نگهداشته و معلوم نیست 

کرده می تواند. تیمش را به موافقت وادار 
کجا است.  که مشکل در  طرفداران آقای عبداهلل نیز می دانند 
برای همین تظاهرات خود را تبدیل به زورآزمایی سیاسی با 
کرده اند. تظاهرکنندگان با  پشتونیست های جناح آقای غنی 
که مطالبات خود در ارتباط به توزیع تذکره  که می کوشند  این 
که این  را مستند به قانون سازند ولی در نهایت روشن است 
کم ترین  زورآزمایی سیاسی ماهیت قومی  دارد. در افغانستان 
فرض  بر  گر  ا است.  قانون  اجرای  دارد  اهمیت  که  چیزی 
به دنبال  آن ها  باشد،  اساسی مطرح  قانون  به  استناد  موضوع 
که جایگاه حکومتی اش نه بر اساس قانون  کسی اند  حمایت 
که بر مبنای یک توافق سیاسی دوساله به وجود آمده است. 
بازهم  را  خود  چوکی  و  قدرت  است  رییس جمهور  نیز  آن که 
و سازش  تقلب  از  پر  انتخابات  برنده شدن در یک  مدیون 
جناح  ضعف  پس  است.  متحده  ایاالت  فشار  زیر  سیاسی 
که معموال اجرات  عبداهلل توسل به قانون در حکومتی است 

خود را بر اساس توافق و زورآزمایی سیاسی انجام می دهد.
کتر عبداهلل به وضاحت درک  سیاستمداران همسو با جناح دا
که موضوع توزیع تذکره به صراحت هژمونی قومی  ارگ  می کنند 
را به چالش می کشد. با این هم به لحاظ سیاسی مصلحت را 
در ورود به بحث قومی  تذکره نمی بینند. بدون شک تذکره 
شهروندان  هویت  تثبیت  و  تشخیص  برای  کشورها  سایر  در 
ملی  شناس نامه   که  است  افغانستان  در  تنها  این  اما  است 
بشدت یک مساله  تنش آلود سیاسی بوده و می تواند موجب 
بنابرین جناح های سیاسی روزی روی  باشد.  بحران آفرینی 
که تنش های قومی  بر سر این  کرد  توزیع تذکره توافق خواهند 

موضوع اهمیت خود را از دست داده باشد.

و  او  میان  میانجی گری  برای  خارجی  دیپلومات های 
کام ماند.  حکومت وحدت ملی هم نا

که مطالبه اصلی و محوری  این واقعیت ها نشان می دهد 
و  است  زود هنگام  انتخابات  برگزاری  نه  احدی  آقای 
مثل  احدی  آقای  حکومت.  مشروعیت  بحران  رفع  نه 
و  می خواست  سمت  افغانستان،  سیاستمداران  دیگر 
این  نتوانست.  آورده  به دست  را  سمت  این  دالیلی  به 
وقتی  که  است   افغانستان  در  بسیاربد  سیاسی  سنت 
به دست  را  نظرش  مورد  سمت  نتواند  سیاستمداری 
آورد، پشت نام های بزرگ سنگر می گیرد و خواست های 
مطرح  کالن  سیاسی  مطالبات  پوشش  در  را  کوچکش 

می کند. 
شد،  ناراض  اشرف غنی  از  این که  از  پس  احدی  آقای 
گویا  که  کرد  اعالم  مختلف  تریبون های  طریق  از 
او  ناراض اند.  غنی  کتر  دا از  پشتون  سیاستمداران 
در  که  کرد  اعالم  حزبی اش  نشست های  از  یکی  در 
کم است. پس از  حکومت وحدت ملی سهم پشتون ها 
آن، ایشان به یکی از شعاردهند گان راهپیمایی  های بدل 

که برگزارکننده آن اسماعیل یون بود.  شد 
آقای احدی به صراحت از موضع اسماعیل یون در مورد 
کرد.  اعالم حمایت  الکترونیک  توزیع شناس نامه های 
یون  اسماعیل  هواداران  جمع  در  احدی  آقای  سخنان 
کلمه های افغان و افغانستان  که ایشان هم از  نشان داد 
کلمه های  یون  مثل  احدی  آقای  دارد.  تباری  تعریف 
روایت حذف گرایانه  را اساس یک  افغانستان  و  افغان 
تبار  و  مالک  تبار  به  را  اعتقادش  نحوی  به  و  قرارداد 

نشان  احدی  آقای  صحبت های  کرد.  اعالم  مهاجر 
کلمه افغان را رابطه فرد شهروند  که ایشان مدلول  می داد 
بلکه  نمی داند  افغانستان  اسم  به  مدرنی  جمهوری  با 
داشته  رسمی  تبار  باید  افغانستان  دولت  که  دارد  باور 
که  حالی  در  است.  »افغان«  تبار  این  اسم  و  باشد 
دولت های مدرن تبار رسمی ندارند و نسبت به تعلقات 

تباری، فرهنگی و مذهبی شهروندان شان بی طرف  اند.
بیانگر  را  افغان  کلمه  وطن  این  تحصیل کرد گان  بیشتر 
رابطه  حقوقی فرد شهروند با جمهوری مدرن افغانستان 
این  تحصیل کرد گان  که  می دهد  نشان  این  می دانند. 
سیاسی  و  حقوقی  میثاقی،  تفسیر  افغان  کلمه  از  وطن 
آقای  جناب  اما  نمی دهند.  تباری  بار  آن  به  و  دارند 
باور های  آقای اسماعیل یون  احدی در جمع هواداران 

کرد.  برتری طلبانه تباری خود را اعالم 
رهبران  با  او  هم نشینی  و  احدی  آقای  باورهای  این 
تشکل سیاسی  که  گروه طالبان، سبب می شود  پیشین 
گیر نشود. آقای احدی  او صاحب پایگاه اجتماعی فرا
رهبر  برای  که  است  ساخته  سیاسی  تشکل  کسانی  با 
متوفا ی طالبان فاتحه می گیرند و افکار طالبانی دارند. 
آقای  تباری،  برتری طلبانه  باورهای  که  است  روشن 
نصراهلل  مال  و  محمدعمر  مال  پیروان  کنار  در  را  احدی 

منصور قرار داده است.

  سلیم آزاد

  فردوس 

مشکل توزیع تذکره الکترونیک:
مشکل قانونی

یا تنش های قومی؟

مطالبه محوری احدی 
چیست؟ 
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نگاهی کوتاه به:
پدیده تغییر اقلیم و موافقت نامه پاریس

چارچوب حقوقی
برای  اقلیم  تغییر  بین المللی در مورد پدیده  تالش های 
 1988 سال  در  شد.  شروع   1980 دهه  از  بار  اولین 
اقلیم  »تغییر  که  کرد  اعالم  متحد  عمومی  ملل  مجمع 
اساس  بر همین  و  است  بشری«  نگرانی مشترک  یک 
مساله  این  در  فوری  اقدامات  به  ملزم  را  دولت ها 
در  سیاسی  مذاکرات  تا  شد  موجب  اقدام  این  کرد.. 
ارتباط با اتخاذ تدابیری برای کنترول تغییرات اقلیمی 
رژیم  یک  تکمیل  به  منجر  نهایت  در  که  شود   آغاز 
تغییرات  موضوع  بررسی  برای  بین المللی  کنوانسیونی 

اقلیمی  گردید.
برنامه  کوشش  به  که  بود  دهه  همین  پایان  در 
جهانی  هواشناسی  سازمان  و  متحد  ملل  محیط زیست 
الحکومتی  بین  »هیات  به  موسوم  مستقلی  نهاد  یک 
تاسیس  آی پی سی  سی  به  معروف  اقلیمی«  تغییرات 
از  ترکیبی  با  مستقل  نهاد  که  آی پی سی سی  گردید. 
2000 کارشناس فنی و علمی  از سراسر جهان است که 
اقلیمی،  تغییرات  به دالیل  ارتباط  در  علمی   اطالعات 
تاثیرات بالقوه آن و راه های ممکن برای کاهش آنی 
بین الحکومتی  هیات  می کنند.  جمع آوری  را  تاثیرات 
منتشر   1990 سال  در  را  خود  ارزیابی  گزارش  اولین 
اقلیمی   تغییرات  کرد. این گزارش تهدیدات احتمالی 

را توضیح می دهد.
اقلیمی  تغییرات  رژیم  برای  مذاکرات  فرایند 
از  یکی  هوا  و  آب  تغییرات  مساله  که  کرد   اثبات 
موافقت نامه های  تاریخ  در  مسایل  چالش برانگیزترین 
از  بسیاری  بود.  خواهد  محیط زیستی  چند جانبه 
کشورهای در حال توسعه که نسبت به قبول تعهدات 
عمدتا  بودند که  باور  این  بر  نداشتند،  تمایلی  سنگین 
کشورهای توسعه یافته در نتیجه توسعه اقتصادی  شان، 
داشته اند.  جهانی  گرمای  افزایش  در  اساسی  نقش 
که  هستند  کشورهایی  جمله  از  جزیره ای  کشورهای 
جهانی  گرمایش  تاثیرات  از  ناشی  تهدیدات  بیشترین 
این کشورها  دلیل  به همین  بود،  متوجه آن ها خواهد 
این  در  شده اند.  سخت تری  تعهدات  ایجاد  خواستار 
تاثیرات  مورد  در  یافته  توسعه  کشور  چندین  میان، 
منفی تدابیر کاهش گازهای گلخانه ای بر اقتصاد آن ها 
نگرانی داشتند. با وجود چنین روی کردهای متفاوتی 
به  زمینه  این  عمومی  در  نگرانی  خصوص،  این  در 
اندازه ای قوی بود که توانست رهبران سیاسی جهان را 
برای رسیدن به توافقی برای ایجاد یک رژیم بین المللی 
جهت بررسی این مشکل جهانی بسیج کند. سرانجام، 
154 کشور جهان قانع شدند تا »کنوانسیون ساختاری 
ملل متحد در مورد تغییرات اقلیم« را در سال 1992 در 
کنفرانس ریو و »پروتکل کیوتو« را در سال 1997 به 
کنوانسیون  به   1992 سال  در  افغانستان  برسانند.  امضا 
کیوتو  پروتکل   2013 سال  در  و  پیوست  اقلیم  تغییر 
با  تا بدین وسیله خود را برای مقابله  را تصویب کرد 
تغییر اقلیم متعهد ساخته، آسیب های ناشی از آن را به 

حداقل برساند.
کنوانسیون ساختاری ملل متحد در باره تغییر اقلیم

هدف از تصویب کنوانسیون تغییر اقلیم حفظ غلظت 
اتموسفیر در سطحی  تراکم گازهای گلخانه ای در  و 
است که ازخسارات ناشی از مداخالت اتموسفریک 
یک  در  باید  هدف  این  کند.  جلوگیری  اقلیم  روی 
فاصله زمانی صورت بگیرد که ایکو سیستم در جریان 
آن قادر باشد به طور طبیعی خود را با تغییر اقلیم تطابق 
مورد  غذا  تولید  که  شود  اطمینان حاصل  این  و  دهد 
پایدار  به شکل  اقتصادی  توسعه  و  نگیرد  قرار  تهدید 

صورت گیرد.
کنوانسیون تغییر اقلیم یک سلسله تعهداتی را بر عهده 
تعهدات  این  از  تعدادی  می گذارد.  عضو  کشورهای 
دیگر  تعدادی  و  است  عضو  کشورهای  همه  متوجه 

متوجه کشورهای توسعه یافته می باشد.
الف: تعهدات عمومی

کنوانسیون مقرر می کند که همه اعضا دارای تعهداتی 
در ارتباط موارد زیر هستند:

به طور ساالنه   - همه کشورهای عضو موظف اند که 
راپور کاری شان را در مورد اجرای کنوانسیون تهیه و 

به سکرتریت ارسال دارند.
از  فهرستی  که  موظف اند  عضو  کشور های  همه   -

انتشارات گازهای گلخانه ای خویش را تهیه کنند.
مالحظات  که  مکلف اند  عضو  کشورهای  همه   -
محیط زیستی،  سیاست های  در  را  اقلیمی   تغییرات 

اقتصادی و اجتماعی شان در سطح ملی ادغام کنند. 
ب: تعهدات اختصاصی

انجام  به  موظف  عضو  کشورهای  همه  که  حالی  در 
یک سلسله تعهدات کلی می باشند. تعهداتی که توسط 
کشورهای توسعه یافته شامل در لیست ضمیمه یک و 
ضمیمه دو صورت گرفت توجهات بیشتری را به خود 

جلب کرد. 
متعهد شدند  به طور خاص  - کشور های ضمیمه یک 
تا سال 2000 میزان انتشار گازهای گلخانه ای خود را 
انتشار گاز در سطوح سال 1990  تعیین شده  تا میزان 
ضمیمه  اعضای  هدف،  این  به منظور  دهند.  کاهش 
یک ملزم به تصویب پالیسی ها و تدابیری برای کاهش 
طریق  از  هم  تدابیر  این  می باشند.  گلخانه ای  گازهای 
کاهش گازهای گلخانه ای و هم از طریق حفاظت از 
تقلیل دهنده های گازهای گلخانه ای صورت می گیرد.

- کشورهای ضمیمه دو متعهد شدند که امکانات مالی 
رو به  کشورهای  بدین وسیله  تا  سازند  فراهم  را  الزم 
انکشاف را کمک کنند که تعهدات شان در چارچوب 
قادر سازد  را  و آن ها  اجرا درآورند  به  را  کنوانسیون 
دهند.  اقلیمی  تطابق  جدید  شرایط  با  را  خود شان  که 
همه کشورهای ضمیمه دو باید تمامی  اقدامات عملی 
را روی دست بگیرند تا توسعه و انتقال تکنالوژی پاک 

را به کشور های رو به انکشاف امکان پذیر سازند.
پروتکل کیوتو

در  اقلیم،  تغییر  کنوانسیون  کردن  اجرایی  به منظور 
هدف  رسید.  تصویب  به  کیوتو  پروتکل   1997 سال 
از تصویب این پروتکل تقویت کنوانسیون تغییر اقلیم 
کشورهای  الزامی  برای  هدف  یک  تاسیس  طریق  از 
گازهای  انتشار  کاهش  راستای  در  یک  ضمیمه 
را  الزامی   اهداف  موافقت نامه  این  بود.  گلخانه ای 
کاهش  در  اروپایی  جامعه  و  صنعتی  کشور   37 برای 
این  می کند.  تعیین  گلخانه ای  گازهای  انتشارات 
انتشار  میزان   زیر  درصد   5 میزان   به   مساوی  انتشارات 
در سال  1990 میالدی  )1369 هجری  شمسی ( در دوره  
تا 1391 هجری   تا 2012 میالدی  )1378  تعهد 2008 

شمسی ( است.
به منظور کاهش انتشارات گازهای گلخانه ای، پروتکل 
مذکور سه میکانیزم مبتنی بربازار- تجارت انتشارات، 
مشترک  تطبیق  و   )CDM( پاک  انکشاف  میکانیزم 
افغانستان  مثل  کشورهایی  است.  ساخته  مطرح  را 
بهره   )CDM( پاک  انکشاف  میکانیزم  از  می توانند 
کشور های   )CDM( پاک  انکشاف  میکانیزم  برند. 
اعمال  طریق  از  تا  می سازد  قادر  را  توسعه  حال  در 
پروژه های کاهش انتشارات، کریدت )اعتبار( تصدیق 
کریدت  هر  کنند.  حاصل  را  انتشارات  کاهش  شده 
برابر به یک تن کاربن دای اکساید )CO2( می باشد. 
این )CER( می تواند خرید و فروش شوند، و تحت 
تحقق  به منظور  صنعتی  کشورهای  کیوتو،  پروتوکول 
کریدت های  انتشارات  کاهش  اهداف  از  بخشی 
می کنند.  استفاده  آن ها  از  خویش،  شده  تصدیق 
میکانیزم انکشاف پاک )CDM( در نیل به انکشاف 
پایدار و کاهش انتشارات به کشورهای در حال توسعه 
کمک می کند و ضمنا در ارتباط به کشور های صنعتی 
انتشارات شان  کاهش  اهداف  به  نیل  چگونگی  در 
از  برخی  می دارد.  روا  وانعطاف  نرمش  اندازه ای  تا 
 )CDM( پروژه های  منحیث  می توانند  که  پروژه ها 
بادی،  انرژی  پروژه های  از:  عبارتند  درآیند  اجرا  به 
زباله ها  تنظیم  تجدید،  قابل  انرژی  و  آفتابی  انرژی 
)کمپوست سازی، دفن زباله ها با بازیافت انرژی، تبدیل 
تکنالوژی  تغییر  انرژی،  بازیافت  با  خاکستر  به  کردن 
به  عنعنوی  خشت پزی  کوره های  )تبدیل  صنایع  در 
تکنالوژی جدید( احیای جنگل ها و بخش های دیگری 
که در آن ها می توانیم با صرفه جویی در انرژی، کاربن 

دای اکساید )CO2( را از سطح موجود کاست.
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سال  تا  نکند  پیدا  کاهش  زمین  حرارت  درجه  که 
اثر  در  نفر  هزار  ساله 250  میانگین همه  به طور   2030
بیماری های ناشی از آن جان خود را از دست خواهند 
داد. دیارمیر کامبل لندروم، رییس تیم تغییرات اقلیمی 
سالمتی  و  بهداشت  که  گفت  سازمان  این  سالمتی   و 
محور توافقات مرتبط با تغییرات اقلیم است. آب شدن 
یخچال ها در اثر گرمایش زمین، باال رفتن سطح آب 
زمین های  رانش  و  تخریب  توفان ها،  وقوع  دریاها، 
مانند  اقلیمی   منشا  با  بیماری های  شیوع  کشاورزی، 
ماالریا و وبا، کاهش میزان و آلودگی آب آشامیدنی 
تغییرات  از  مواردی  به عنوان  جنگل ها  رفتن  بین  از  و 
دوران  به  را  بشر  می توانند  که  شده اند  اقلیمی  اعالم 

تازه ای از کشتار بر اثر عوامل طبیعی وارد کنند.
پاسخ جهانی در مقابله با چالش تغییر اقلیم

آگاهی های  افزایش  با  همزمان   1980 دهه  اواخر  در 
تغییر  مبحث  محیط زیست  موضوع  به  عمومی  نسبت 
اقلیم از سطح دانشمندان ساینس وارد محافل سیاسی 
گردید. در پاسخ به نگرانی های مربوط به آسیب های 
گفتگوی  طرح  متحد  ملل  سوی  از  اقلیم،  تغییر 
یک  تهیه  به منظور   1990 سال  در  بین الحکومتی 
اقلیم  تغییر  پدیده  با  مواجهه  برای  قانونی  چارچوب 
عمومی   مجمع  راستا،  این  در  گرفته شد.  روی دست 
)دسامبر  خود  نشست  چهل وپنجمین  در  متحد  ملل 
را  الحکومتی«  بین  مذاکرات  »کمیته  یک   )1990
در  ساختاری  کنوانسیون  یک  مسوده  تا  کرد  ایجاد 
باره تغییر اقلیم را تهیه کند. کمیته متذکره از فبروری 
و  داده  انجام  نشست  بار  شش  می 1992  ماه  تا   1991
باره  سرانجام متن کنوانسیون ساختاری ملل متحد در 
تغییر اقلیم آماده شده و به کنفرانس ملل متحد در باره 
محیط زیست و توسعه که در ماه جون 1992 در ریو 
برگزار گردید، غرض بحث و تصویب عرضه گردید. 
این کنوانسیون به تاریخ 9 ماه جون 1992 تصویب و 
توسط نمایندگان 155 کشور جهان به امضا رسید. تا 
مورد  کشور   191 توسط  موافقت نامه  این   2008 سال 

تصویب قرار گرفته است.

زیادی  تعداد  زمین  کره  یخچال های  تابستانی  ذوب 
از رودخانه های جهان را در خالل فصل خشک سال 
تغذیه می کند. چنان که درجه حرارت افزایش می یابد 
از  زراعتی  زمین های  آبیاری  برای  موجود  میزان آب 
طریق رودخانه ها کاهش خواهد یافت. بخش نظارت 
اوایل  در  زوریخ  دانشگاه  در  جهان  یخچال های  بر 
هجدهمین   2007 سال  که  داد  گزارش   2009 سال 
کوهستانی  یخچال های  آن  در  که  بوده  متوالی  سال 
کوهستانی  یخچال های  اکنون  کرده اند.  عقب نشینی 
می شوند.  ذوب  قبل  دهه  برابر  دو  سرعتی  با  پیوسته 
یخچال های  که  می دهد  گزارش   IPCC هم چنین 
می نشیند  عقب  سرعت  با  پیوسته  هیمالیا  کوهستانی 
کامال   2035 سال  تا  است  ممکن  آن ها  از  بسیاری  و 
ناپدید شوند. فقدان جریان آب در فصل خشک سال 
محصول کشاورزی را کاهش خواهد داد و می تواند به 
کمبود مهار نشدنی مواد غذایی بینجامد. بیش از یک 
میلیارد نفر در دامنه کوه های هیمالیا و سایر کوه های 
دارای یخچال، از این یخچال ها برای تغذیه شان استفاده 
این  یخچال ها  این  شدن  ناپدید  صورت  در  می کنند. 

مجموعه بزرگ انسانی آسیب پذیر می شوند.
نیز  کشاورزی  که  می شود  اقلیمی  باعث  تغییرات 
همگامی  خود را با طبیعت از دست داده، باروری آن 
برنج  بین المللی  موسسه  تحقیقات  کند.  پیدا  کاهش 
گرفته  صورت  اواخر  این  در  که  فیلیپین   )IRRP(
است نشان می دهد که با هریک درجه افزایش درجه 
حرارت، عمل کرد گندم، برنج و جواری 10 در صد 
کاهش می یابد. هم چنین تحقیقاتی که در هند صورت 
سانتی گراد  درجه  دو  که  است  آن  از  حاکی  گرفته، 
افزایش دردرجه حرارت زمین عمل کرد گندم آبی را 

چیزی بین 37 الی 58 در صد کاهش می دهد.
بیماری های  باعث  هم چنین  حرارت  درجه  افزایش 
ذهنی،  ماندگی  عقب  تنگی،  نفس  قبیل  از  گوناگون 
جهانی  سازمان  می گردد.  سرطان  و  نسایی  بیماری 
کنفرانس  روزهای  آخرین  در   )WHO( صحت 
صورتی  در  کرد  اعالم   )2015 )دسامبر  پاریس 

تالش جهانی برای نجات زمین 

 عباس بصیر

 بخش دوم 
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افغانستان فراهم کرده که تحت تاثیر ایدیولوژی های این 
پیاده می کنند. درعین   را  ایران  منافع  قرار دارند و  کشور 
زمان، منافع ملی ایران را می توان هم صادرات ایدیولوژی 
افغانستان دانست و  افراد مذهبی در  سیاسی این کشور و 
هم مقابله با سلفی گری و افراط گرایی سنی درون قلمرو 
خود این کشور از طریق درگیری های مذهبی و استفاده از 

جوامع شیعی دانست.
ایران نتوانست استراتژی ای را در افغانستان در پیش بگیرد 
که در دراز مدت بتواند منافع این کشور را تامین کند و 
این کشور در  به  نسبت  بی اعتمادی  باعث  این کار  نتیجه 
افغانستان شده است. قشر جوان جامعه شیعه در افغانستان 
»این جا کابل است  اعتراض کردند و شعار  ایران  بر ضد 
نه تهران« را سر دادند. بنا مداخالت ایران از طریق افراد 
ایران  و  افغانستان  است.  نا امید کرده  را  ایرانی ها  روحانی 
900 کیلومتر مرز مشترک دارند. از زمان شروع جنگ در 
افغانستان، میلیون ها مهاجر از این مرز عبور کرده و در حال 
حاضر بیش از 1.5 میلیون افغان در ایران زندگی می کنند. 
حمایت ایران از مدارس و روحانیون در افغانستان از دید 
عربستان سعودی رقیب مذهبی سرسخت این کشور پنهان 

نمانده است. 
ساخت  عربستان  که  گردید  آشکار  زمانی  امر  این 
بزرگ  مرکز  یعنی  منطقه  اسالمی  در  مرکز  بزرگ ترین 
سوی  از   . کرد  آغاز  کابل  در  را  عبداهلل  ملک  اسالمی  
گفتگوهای  به  زدن  دامن  سبب  موضوع  این  دیگر 
استفاده  اجتماعی  شبکه های  از  که  جوانانی  میان  مذهبی 
جای  به  زیر بناها  اعمار  خواهان  آن ها  گردید.  می کنند 
روی  فیسبوک  استفاده کنند گان  شدند.  مذهبی  مراکز  
و  بیمارستان  اعمار  به  »ما  که  نوشتند  فیسبوک شان  دیوار 
با این حال، رقابت ایران و  سرک نیاز داریم نه مدرسه.« 
عربستان سبب تنش بین شیعه و سنی شده و باعث افزایش 
افراط گرایی در جامعه مذهبی خواهد شد که در افغانستان 

به صورت نسبی و سنتی در کنار هم زیسته اند.
اطالعات  وزارت   2009 سال  می  ماه  در  اوایل،  در 
ناشر  توسط  که  را  کتاب  تن  افغانستان25  فرهنگ  و 
خصوصی از ایران آورده شده بود در مرز میان افغانستان 
نیز  نهج البالغه  کتاب ها  این  میان  در  برد.  بین  از  ایران  و 
موجود بود که حاوی سخنان علی خلیفه چهارم و نخستین 

امام شیعیان و اصول کافی که کتاب محترم شعیان می باشد 
موجود بود. وزارت اطالعات و فرهنگ این کتاب ها را 
البته  خواند.  مذهبی  و  فرقه ای  بحث  برانگیز  کتاب های 
موضوع این کتاب ها بعضی از تندروان سنی را نیز نگران 

کرده بود.
در ماه می  سال 2015 یک جریان سیاسی به نام افغان ملی 
غورزنگ، تظاهراتی را که بیش از صد نفر شرکت کرده 
ایران در کابل راه اندازی کرد. در  بود در مقابل سفارت 
فرهنگی  مداخالت  به  دادن  پایان  خواهان  اعتراض  این 
بر  نظارت  خواستار  گروه  این  شدند.  افغانستان  در  ایران 
دو  این  بین  که  مقام هایی  و  ایران  سفارت  فعالیت های 
راهپیمایی  جریان  در  برعالوه  شد.  می کنند  سفر  کشور 
را  این کشور  و  داده  را سر  ایران«  بر  »مرگ  آن ها شعار 
به دخالت در رسانه های آموزشی افغانستان متهم کردند. 
عمدتا  که  تمدن  تلویزیون  اعتراض کنند گان  این  منظور 
موضوعات مرتبط به ایران را به نشر می رساند و تلویزیون 
هزاره  شیعه-  رهبر  محقق  محمد  به  مربوط  که  فردا  راه 
می شود بود. با این حال، تعداد عقیده دارند که نفوذ واقعی 

ایران در داخل دولت افغانستان زیاد است.
برعالوه در زمان حکومت حامد کرزی در ماه اکتوبر سال 
2010 اتهاماتی به این حکومت وارد گردید که گویا عمر 
داود زی رییس دفتر حامد کرزی بسته های بزرگ پول را 
از سفیر وقت ایران فداحسین مالکی دریافت کرده است. 
این خبر را رییس جمهور کرزی نیز تایید کرد که از ایران 
پول دریافت کرده است. داوودزی مسوولیت این ارتباط 
پول  از  مقداری  او  که  نشد  معلوم  اما  داشت  عهده  به  را 
یا این که تنها نقش مجری را به عهده  را خودش گرفت 

داشت.
محسوب  کرزی  حامد  نزدیکان  از  یکی  داوودزی  عمر 
انتخاب  افغانستان  داخله  وزیر  به عنوان  بعدا  که  می شود 
اسالمی  به  حزب  عضویت  گذشته  در  داودزی  گردید. 
که  کسی  داشت،  عهده  به  را  حکمتیار  گلبدین  رهبری 
مدت زیادی را تحت حمایت ایران در این کشور زندگی 
اتحاد جماهیر شوروی  بر ضد  تندرو  این گروه  می کرد. 
افغانستان  در  ناتو  نیروهای  ضد  بر  هنوز  تا  و  جنگید  نیز 
را  بخش  این  در  تخلف  هرگونه  داودزی  اما  می جنگند. 
رد کرده است. در حالی که افغانستان روابط دوستانه  ای با 
ایران داشت اما رییس جمهور جدید افغانستان اشرف غنی 
به رهبری عربستان  ایتالف  از  با حوثی ها  یمن  در جنگ 
سعودی پشتیبانی کرد، که سبب تضعیف روابط همسایگی 
بین افغانستان و ایران می شود. برعالوه، اشرف غنی در ماه 
ایران و  نیز سفر کرد تا توازن بین  ایران  به  اپریل گذشته 

عربستان سعودی را در افغانستان حفظ کرده باشد.
به  را  این گروه  افغانستان،  شعیان  قبال  در  تهران  سیاست 
جزایر آسیب پذیر مذهبی بدل کرده و سبب جدایی آن ها 
20 درصد  شیعه ها حدود  است.  از کشور خود شان شده 
جمعیت افغانستان را تشکیل داده و به دلیل وابستگی های 
حزب  طالبان،  چون  گروه های  رقابت  مورد  مذهبی شان 
اسالمی، لشکر جنگوی و در حال حاضر گروه داعش که 
قرار دارند.  بی ثبات کرده،  فزاینده ای  به طور  را  افغانستان 
این  به  شیعی  تبلیغات  از  حمایت  با  ایران  دیگر  سوی  از 
حمایت  و  تبلیغاتی  جنگ  با  ایران  است.  افزوده  مشکل 
دولت، تالش کرده تا حمایت مردم را به دست آورد، اما 
ایران تا کنون هیچ گاهی به توسعه و رفاه اقتصادی جوامع 

شیعی در افغانستان عالقه نشان نداده است.
انگشت  پروژه های  ایران  طرف،  این  به   2000 سال  از 
شماری را در مناطق مرکزی افغانستان که عمدتا ساکنان 
است،  داده  انجام  تشکیل می دهد  هزاره های شیعه  را  آن 
کسانی که از نخستین قربانیان رقابت های فرقه ای به شمار 
غرب  در  عمدتا  ایران  وی  توسعه  پروژه های  می روند. 
باشندگان آن  اکثر  متمرکز گردیده، جایی که  افغانستان 
از  به طور نمونه می توان  فارسی زبان سنی مذهب اند، که 
اعمار شاهراه هرات اسالم قلعه که والیت های جنوب غربی 

کشور را به والیت مشهد ایران وصل می سازد نام برد.
در  و  توسعه  در  را  آشکار  دوگانگی  می توان  نتیجه  در 
پالیسی های خارجی ایران در مقابل افغانستان مشاهده کرد 
تصاویر،  مذهبی،  و  دینی  متون  است:  ترتیب  این  به  که 
و  مهمات  و  اسلحه  شیعیان؛  برای  بیلبوردها  و  پرچم ها 
برق  و  آب  سرک ها،  اعمار  و  طالبان  برای  را  آموزش 
پاسخ  زمان  این حال  با  مذهب.  زبانان سنی  فارسی  برای 
خواهد داد که این روش می تواند دشمنی ها برضد ایران 
را در کشورهای متخاصم سنی نشین که در آن ها افراطیت 
سلفی گری و وهابیت در حال افزایش می باشد از بین ببرد 
برای جوامع شیعه در کشورهای که  این همه،  با  یا خیر. 
اکثریت ساکنان آن سنی هستند، به کار گرفتن نماد های 
ایرانی آن ها را همواره به عنوان بازیچه دست ایران معرفی 
معرض  در  همواره  و سبب خواهد شد که  خواهند کرد 

خشونت و ظلم قرار بگیرند.

شرکت  کشمیر  در  کنفرانسی  در  گذشته  اگست  ماه  در 
رهبر  عکس های  متوجه  سرینگر  سوی  به  راه  در  کردم. 
نصب  سرک  کنار  در  که  شدم  خامنه ای  آیت اهلل  ایران 
مرا  موضوع  این  افغانستان،  از  شیعه ای  به عنوان  بود.  شده 
به یاد سال های انداخت که کودک بودم وعکس روح اهلل 
خمینی در دیوار خانه ما نصب بود، در آن زمان کاکایم 
و  ایران کار می کرد  اصفهان  در  در کارخانه خشت پزی 
شعرها و گفته های خمینی را برای ما زمزمه می کرد. من 
در منطقه ای تقریبا شیعه نشین در غرب کابل بزرگ شدم، 
جایی که روزهای خاص کنار سرک های کابل عکس ها، 
اکثرا  که  شیعی  مذهبی  شعارهای  و  پرچم  بیلبورد ها، 

ساخت ایران بود نصب می شد.
از سرنگونی طالبان در سال 2001 میالدی، حمالت  بعد 
زیادی کاهش  تا حدود  افغانستان  برشیعیان  خشونت آمیز 
پیدا کرد. این وضعیت تا روز عاشورای سال 2011 ادامه 
یافت و دقیقا همین زمان، بیش از 63 شیعه در دو حمله 
خونین انفجاری در مزارشریف و کابل کشته شدند. حال، 
گروگان گیرها،  و  داعش  حضور  روز افزون  افزایش  با 
کشور  در  دیگر  بار  فرقه ای  خشونت های  از  نگرانی ها 
افزایش پیدا کرده و حمالت مرگبار بر ضد جامعه شیعی 
عربستان  آن که  از  بعد  است.  یافته  افزایش  افغانستان  در 
سعودی یک روحانی شیعی را با 46 تن دیگر اعدام کرد 
بار دیگر سبب افزایش تنش های فرقه ای در آسیای میانه 
گردید. بعد از این اعدام، معترضان خشمگین کنسولگری 
به  تهران  در  را  کشور  این  سفارت  و  مشهد  در  عربستان 
چندین  و  سعودی  عربستان  جواب،  در  کشیدند.  آتش 
کشور هم پیانش روابط دیپلوماتیک خود با ایران را قطع 
احتمالی  تاثیرات  نگران  افغان ها  از  زیادی  تعداد  کردند. 
این حوادث بر جامعه افغانستان هستند. حکومت وحدت 
و  کرده  عمل  محتاطانه  حوادث  این  به  واکنش  در  ملی 
از  یکی  افغانستان  اجرایی   رییس  عبداهلل،  عبداهلل  داکتر 

مقامات افغان بود که از تهران دیدار کرد.
افغانستان،  به  نسبت  تهران  پالیسی  در  تغییرات  داخل  در 
ایران  این که  نخست  کرد:  مشاهده  می توان  را  انگیزه  دو 
داد  قلم  شیعیان  امور  مدافع  به عنوان  را  خود  می خواهد 
کند. دوم این که ایران به دنبال منافع ملی خود می باشد. در 
از شیعیان  برای آن دسته  حقیقت، تهران چتر حمایتی را 

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

روی  و  آمد  معمول  طبق  مجلس  رییس 
قرار  مجلس  صدر  بر  خویش  چوکی 
و  کرد  منشی  سوی  به  رو  بعد  گرفت. 
حاضری  لطفا  یار.  همکار  جناب  گفت. 
امروز کی حاضر  ببینیم  بخوانید.  را  وکال 
کتاب  هم  منشی  است.  غیر حاضر  کی  و 
به  کرد  شروع  و  کرده  باز  را  حاضری 

خواندن. 
مقبل خان.... حاضر صاحب 

شاطر حسن... حاضر صاحب 
قمر گل خوش خواب... حاضر صاحب 

شاه مامد غریب یار... شاه مامد غریب یار. 
وزارت  رفته  مجلس(  داخل  از  نفر  )یک 
حیث  به  که  خوده  بچه  اسناد  که  خارجه 
سکرتر اول سفارت فرانسه تعیین شده بود، 

بگیره. 
هم  )باز  جان  نسیم  طوفانی...  جان  نسیم 
تحصیالت  وزارت  رفته  دیگه(  نفر  یک 
عالی بری دختر عمه خود اسناد تحصیلی 

جور کنه. 
آور  زور  جان  شمیمه  آور...  زور  شمیمه 
بیرون  در  آمده  دیگر(  نفر  )یک  نیامده. 
پیش  چرا  که  می کنه  لت  سربازه  تا  چند 

روی موترشه گرفتن. 
داخل  )صدای  عینی...  خان  مصداق 
ماه است  به یک  نزدیک  بیچاره  مجلس( 
که به وزارت داخله زیاد مصروف است. 

منشی: چی مصروفیتی دارد. 
صدای داخل مجلس: وال می خواهد چهار 
پنج تا از قوم و خویش های خوده به حیث 
مقرر  خود شان  والیت  در  امنیه  قوماندان 
و  می کنه  غیر قانونی  کار  وزیر  همی  کنه. 

قبول نداره. 
مکتوب  نداره.  مشکلی  خو  ای  منشی : 
روان کنین که قرار است استیضاح شوی 

کل شان تعیین هستند. 
دلبری...  جان  نفس  دلبری...  جان  نفس 
)صدای مجلس( رفته پیش وزیر صاحب. 
منشی: چی کار داره پیش وزیر صاحب. 

صدا: ما چی می دانیم. همیشه میره. 
رفته  )صدا(  خان...  صدیق  خان...  صدیق 

دوبی 
حمید خان... )صدا( رفته دبی 

سعید خان.... دوبی 
رشید خان... دوبی 

رفته  مجلس  کل  است  خبر  چی  منشی: 
دوبی. 

صدای داخل مجلس: بلی فصل کنسرت ها 
است دیگه وقت مزه است. 

رییس مجلس : برادران به دلیل عدم تکمیل 
به خانواده  قانون کمک  نصاب، تصویب 
شهدا معطل شد. تا وکالی محترم از چکر 
شهدا  خانواده  بگویید  بگردند.  تفریح  و 

یک رقم خوده زنده نگهدارند. 

مجلس غیرحاضر دایمی 

افغانستان میدان جنگ دیگری 
خواهد شد؟

قشر جوان جامعه شیعه در افغانستان بر ضد ایران اعتراض کردند و شعار 
»این جا کابل است نه تهران« را سر دادند. بنا مداخالت ایران از طریق افراد 
روحانی ایرانی ها را نا امید کرده است. افغانستان و ایران 900 کیلومتر مرز 
مشترک دارند. از زمان شروع جنگ در افغانستان، میلیون ها مهاجر از این 
مرز عبور کرده و در حال حاضر بیش از 1.5 میلیون افغان در ایران زندگی 

می کنند. حمایت ایران از مدارس و روحانیون در افغانستان از دید عربستان 
سعودی رقیب مذهبی سرسخت این کشور پنهان نمانده است. 

  نویسنده: رستم علی سیرت

  نبرگردان: ضیا صادق

  منبع: دیپلومات
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  سهیال وداع خموش

پنج  و  او دو سال  نیست.  حالت روحی عاقله خوب 
و  غزنی  والیت  زندان  دو  در  زحمت  هزاران  با  را  ماه 
دیگر  سال  پنج  است  قرار  و  است  کرده  سپری  کابل 
زندان بگذراند. عاقله زن سیاه چهره  گوشه  نیز در  را 
تیره  لکه های  را  صورتش  که  الغری اندامی است  و 
زرد  و  کمرچین خال دار سیاه  لباس  پوشانیده است. 
که او یک زن به  و چادر رنگه اش نمایانگر آن است 

تمام معنی دهاتی است.
میزان  گاهی  گشود،  سخن  به  لب  که  زمانی  عاقله 
شنونده  گوش  که  می رفت  باال  حدی  به  صدایش 
پایین  صدایش  حدی  به  هم  زمانی  و  می داد  آزار  را 
روبه رو  مشکل  به  آن  شنیدن  در  طرف  که  می آمد 
تمام  به گفته خودش  و  بود  پریشان  او سخت  می شد. 
گویی مغزش  افکارش روی یک موضوع می چرخید و 

در همان یک نقطه متوقف مانده بود. 
همه بد بختی ها در یک روز دامن گیرش شدند و او را 

از پا در آوردند.
می باشد،  غزنی  والیت  اصلی  باشنده  که  عاقله 
که دروازه تک تک  می گوید: »ساعت هشت صبح بود 
کرد، پشت دروازه برادر اندرش  شد و شوهرم آن را باز 
زمان  آن  شد.  حویلی  داخل  به  عصبانیت  با  که  بود 
آماده می کردم  فرزندم چای صبح  برای شوهر و چهار 
که صدای دعوای شان بلند شد و به تعقیب آن صدای 
چند فیر مرمی  شنیده شد به طرف صدا دویدم دیدم 
که در دست برادر اندرشوهرم تفنگچه است و مصروف 
کردن مرمی به بدن شوهرم می باشد. شوهرم به  شلیک 

شدت به زمین خورد و به ناله افتاد.«
او ادامه داد: »وقتی شوهرم به زمین افتاد صاحب خانه 
و دیگر همسایه ها سر رسیدند و برادر اندر شوهرم پا به 
جان  می کشید،  نفس  دم  آن  تا  که  شوهرم  نهاد.  فرار 

کند و باالی زانو هایم جان داد.«
که مساله  به گفته عاقله این جنجال زمانی آغاز یافت 
که شریک دکان  برادر  تقسیم میراث در میان این دو 
بزرگان  جرگه  در  شد.  مطرح  خواهر شان  و  بودند  نیز 
دکان با موتر به شوهر عاقله و پول نقد برای برادر اندر 
دکان  کنار  در  برادر اندر  آن  از  بعد  رسید.  خواهرش  و 
کرد و برای شوهر عاقله اخطار داد  شوهر عاقله دکان باز 
کند،  کرده و جای دیگر دکان باز  که دوکانش را بسته 

اما شوهر عاقله آن را قبول نکرد.
خواهر  سه  این  جنگ  و  »اختالف  می گوید:  عاقله 
آنان  حتا  است،  بوده  دور  گذشته های  از  برادر  و 
شوهرم  اما  بودند،  من  با  برادر شان  ازدواج  مخالف 
و  کرد  قبول  زنی  به  مرا  هر دو خانواده  بدون رضایت 
کردیم و صاحب  کنار هم آغاز  ما زندگی خوشی را در 

فرانسه، جواد  بین المللی  رادیو  گزارش  به 
ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه، اعالم 
علیه  بین المللی  مجازات های  که  کرد 
این  برداشته خواهد شد. ظریف  کشورش 
ایران خواند.  برای مردم  را روز بزرگ  روز 
ظریف  سفر  هدف  خبرگزاری ها،  گزارش 
توصیف  مراسمی  در  او  شرکت  را  وین  به 
اتومی  توافق نامه  که رسما اجرای  کرده اند 
توافق نامه  این  کند.  می  اعالم  را  ایران 
به  ایران  دستیابی  از  جلوگیری  ضامن 
و  تدریجی  لغو  بدل  در  اتومی  سالح 
کنترول شده مجازات بین المللی علیه این 

کشور است. 
وین  به  سفرش  در  ایران  خارجه  امور  وزیر 
کری،  جان  امریکایی اش،  همتای  با 
خارجی  سیاست  نماینده  موگرینی،  فدریکا 
کل آژانس  اتحادیه اروپا، و یوکیا آمانو، مدیر 
کرد. گفتگو  بین المللی انرژی اتومی، دیدار و 

فدریکا موگرینی هدف از مالقات روز شنبه 
کردن اجرای  با محمدجواد ظریف را نهایی 

توافق اتومی خواند. 
با این حال، آژانس بین المللی انرژی اتومی 
به  ایران  مقامات  که  کند  تایید  رسما  باید 
تعهدات شان در چارچوب توافق نامه اتومی 
دیپلوماتیک،  منابع  به گفته  کرده اند.  عمل 
شنبه  روز  اتومی  انرژی  بین المللی  آژانس 

در  جنسی  آزار  و  تعرض  ماجرای  از  پس 
به  که  میالدی  نو  سال  شب  در  کلن  شهر 
پناهجویان نسبت داده می شود٬ محبوبیت 
کاهش یافته و  آنگال مرکل صدر اعظم آلمان 
کثریت قرار  برای نخستین بار ناراضیان در ا

گرفته اند. 
آلمان  در  جنوری  ماه  نظرسنجی  آخرین 
پاسخگویان  درصد   ۵۶ که  می دهد  نشان 
معتقدند مرکل در جریان بحران پناهجویان 
دسامبر  ماه  در  است.  کرده  عمل  ضعیف 
بسیاری  و  است  بوده  درصد   ۴۹ رقم  این 
آزار  و  تعرض  که  معتقدند  تحلیلگران  از 
منفی  نظر  افزایش  در  نو  سال  شب  جنسی 

مردم تاثیر اصلی را داشته است. 
در  هایم  بورن  شهر  مقامات  دیگر  سوی  از 
گزارش هایی  حومه بن آلمان پس از دریافت 
مردان  ناشایست  حرکات  و  متلک  آزار٬  از 
ورود  محلی٬  استخر  در  زنان  علیه  خارجی 
استخر  این  به  ثانوی  اطالع  تا  را  مهاجران 

کردند.  ممنوع 
خدمات  موسسه  عضو  اشنپکا  مارکوس 
اجتماعی شهر بورن هایم می گوید: »فرهنگ 
الزامات  که  نیست  معنی  این  به  استقبال 
گرفته شوند. بلکه به این معنی  نباید در نظر 
کنار  باید  متفاوت  فرهنگ  های  که  است 
چیزهایی  البته  و  کنند  زیست  یک دیگر 
غیر قابل  که  هستند  آلمان  فرهنگ  در 

به  ایران  که  کرد  اعالم  گزارشی  انتشار  با 
کرده و به این  تعهدات بین المللی اش عمل 
ترتیب مسیر لغو تدریجی تحریم ها علیه این 

کشور را هموار می سازد. 
وزیر امور خارجه ایران روز شنبه را هم چنین 
کرد،  توصیف  منطقه  برای  خوبی  روز 
و  ایران  اتومی  توافق  خالل  از  او،  گفته  به 
رویارویی  یک  خطر  از  جهانی  قدرت های 

بی فایده نجات یافت.
که  افزود  ادامه  در  ایران  خارجه  امور  وزیر 
می  توان  که  داد  نشان  جهان  به  توافق  این 
و  دیپلوماسی  طریق  از  را  بزرگ  مشکالت 

کرد.  گفتگو و نه فشار و تهدید حل 
که  گفت  هم چنین  ظریف  جواد  محمد 
برای  زمینه  اتومی  توافق نامه  اجرای  از  پس 
گسترده تر در منطقه به منظور مبارزه  همکاری 

با تروریسم و افراطگرایی فراهم می شود.
را  ایران  با  اتومی  توافق  فرانسه  خبرگزاری 
امریکا  رییس جمهوری  موفقیت  مهم ترین 
است،  کرده  توصیف  خارجی  سیاست  در 
جمهوری  ناخشنودی  موفقیت  این  چند  هر 
را  عربستان  و  اسراییل  کشور،  این  خواهان 
نگران  ریاض  دولت  است.  شده  باعث 
مناسبات  شدن  گرم  به  توافق  این  که  است 
رژیم  نفوذ  توسعه  نهایتا  و  تهران  و  واشنگتن 

شیعه ایران در منطقه بینجامد.

کره است. از نظر من این الزامات شامل  مذا
موقعیت زنان و برابری است.«

سال  شب  حوادث  از  بعد  و  دیگر  سوی  از 
سالح های  خرید  برای  تقاضا  میالدی٬  نو 
آلمان  در  فلفل  اسپری های  و  کوچک 

بشدت افزایش یافته است. 
وارد  کنون  تا پناهجو  میلیون  یک  از  بیش 
آلمان شده اند و محافظه کاران آلمان در پی 
کلن٬ آنگال مرکل را  وقایع تعرض به زنان در 
بروی  را  مرزها  تا  داده اند  قرار  فشار  تحت 
مرکل  خانم  حال  این  با  ببندد  پناهجویان 
کرده  مقاومت  این خواسته  برابر  در  کنون  تا
اخراج  قوانین  در  بازنگری  خواستار  تنها  و 

پناهجویان خاطی شده است.

چهار فرزند پسر شدیم. اما این اختالف  ها زمانی اوج 
به میان آمد و میراث  که مساله تقسیم میراث  گرفت 

تقسیم شد.«
را  دوکانش  که  نشد  حاضر  شوهرم  که  می افزاید  او 
کند.  باز  دکان  دیگر  جای  و  ببندد  برادرش  به خاطر 
بعد یک روز قبل از حادثه، برادر شوهرم برای شوهرم 
دارد.  کارش  چون  بیاید  دکان  که  گفت  و  زد  زنگ 
وقتی شوهرم با پسر 12 ساله ام به دکان او رفتند، در آن 
حمله  باالیش  آهنی  میله  با  گهان  نا برادر اندرش  جا 
کرد، اما رهگذران او را نجات دادند. شوهرم دوباره به 
که فردای آن روز برادر اندرش به خانه  خانه برگشت 

آمد و او را به قتل رسانید.
از شدت  و  به شدت می گریست  که  عاقله در حالی 
»هیچ  می گوید:  بود  افتاده  شمارش  به  نفسش  گریه 
که عزیز ترین فرد انسان در  چیز سخت تر از آن نیست 
نمی رود  یادم  وقت  هیچ  دهد.  جان  زانوان تان  روی 
گرفت  که شوهرم هدف مرمی  برادر اندرش قرار  زمانی 
و به زمین خورد، او تنها اهلل اهلل می گفت و با ناامیدی 
که جانش را به حق  اشک می ریخت. حتا هنگامی  
می شدند.  بیرون  چشمانش  از  اشک  هم  هنوز  سپرد 
بسیار  است.  زندگی ام  لحظه  ک ترین  دردنا این 
که از جان بیشتر دوست داشتم  کسی را  مشکل است 

در باالی زانو هایم جان داد.«
پایه گذاری شده  به عشق  آنان  ازدواج  عاقله،  به گفته 
هم  با  خانواده ها  رضایت  بدون  شوهرش  و  او  بود ، 
رو  وی  از  عاقله  خانواده  بعد  بودند.  کرده  ازدواج 
که او را در  گشتاند، چون برادر عاقله تصمیم داشت 
که او خواهرش را به ازدواج  کسی بدهد  بدل خود به 

او درآورد. 
شد  زمین  بر  نقش  شوهرم  که  »زمانی  می گوید:  عاقله 
شاهد  همسایه ها  و  خانه ام  صاحب  کشیدم  فریاد  و 
نیز  فرار  حال  در  را  شوهرم  برادر  حتا  و  بودند  صحنه 
که من بی گناهم. پولیس  دیدند. همه شاهدی دادند 
گفتم، اما  و سارنواالن آمدند و تمام قضیه را برای شان 
از این که قاتل مردم دار بود و در سارنوالی و حکومت 
باالی من  را  قتل شوهرم  و  رها شد  او  واسطه داشت، 
کرد  تهمت  من  ک دامنی  پا باالی  حتا  او  انداختند. 
رابطه  دیگر  فرد  با  زن  این  که  گفت  محکمه  به  و 
کشته  را  نامشروع دارد و در حقیقت آن مرد شوهرش 

است.«
او می افزاید: »اوالد  هایم در میدان ماندند و هفت سال 
کرد، هنوز  باالیم صادر شد. خیلی دلم سوخت  قید 
زندان  در  شدنم  زندانی  و  شوهرم  مرگ  از  ماه  یک 
یک  در  )قاتل(  شوهرم  برادر  که  بود  نگذشته  غزنی 

کشته شد و خداوند  کنار جاده در غزنی  حادثه بمب 
او را به جزای اعمالش رساند.«

گوشه آستینش از  که اشک هایش را با  او در حالی 
که  کنون  »ا گفت:  می زد،  یکسو  به  چشمانش  جلو 
ابرا  که  نیست  دیگر  کسی  است  شده  کشته  قاتل 
بدهد تا من آزاد شوم امیدی به آزاد شدن ندارم. دلم 
دار است، چون  داغ  زندان غزنی  در  از بی عدالتی 
لت و کوب  مورد  شبانه روز  دو  غزنی  جنایی  دفتر  در 
از یک سو شوهرم  اقرار بگیرند،  از من  تا  گرفتم  قرار 
جنایی  سربازان  دیگر  سوی  از  و  بود  رسیده  قتل  به 
من  می کردند  فکر  چون  می انداختند  تف  رویم  به 
هستم.  بی گناه  من  آن که  حال  هستم.  شوهرم  قاتل 
قانون؟  کدام  دارد،  وجود  قانون  می گوید  دولت 
به سر  گوشه زندان  که من بی گناه در  قانونی  همین 
آغوش  از  دور  به  را  سال  هفت  باید  چرا  می برم؟ 
باالیم  ناحق  به  چرا  کنم.  سپری  بی پدرم  فرزندان 
که شوهرم مرد و به زندان  تف انداخته شود. روزی 
طفلم  که  داشتم،  حمل  ماه  سه  کردم  پیدا  انتقال 

سقط شد.« 
سپری  غزنی  زندان  در  که  سالی  دو  در  عاقله  به گفته 
نرم  دست و  پنجه  بد  بسیار  وضعیت  با  است،  کرده 
به  غزنی  زندان  »وضعیت  می گوید:  او  است.  کرده 
باقی  برایم  توان  و  تاب  دیگر  که  بود  خراب  حدی 
سوزن  و  تار  با  را  لب هایم  اعتراض  رسم  به  و  نماند 
که  دیگر  زندان  هر  یا  و  کابل  زندان  به  مرا  تا  دوختم 
سپری  از  بعد  دهند.  انتقال  باشد،  بهتر  وضعیتش 
کابل  زندان  به  زندان والیت غزنی  کردن دو سال در 
که در راحتی  کنون هفت ماه می شود  منتقل شدم و ا
به سر می برم. در زندان غزنی زندان بانان با زندانیان 
برای  که  غذای  ضمن  در  و  می کردند  بدی  رویه 

زندانیان می دادند خیلی خراب بود.« 
بود،  برادرم  سوی  به  امیدم  »آخرین  می گوید:  او 
در  کنون  ا تا  که  گفت  و  گشتاند  رو  من  از  اوهم  اما 
که  تو  نرفته اند،  پس  زندان  به  مرد ها  ما  خانواده های 
زن هستی چرا به زندان رفته ای، چرا قاتل رها می گردد 

و تو هنوز در بند می باشی.«
گردم،  آزاد  این جا  از  »زمانی که  می افزاید:  عاقله   
کنار پسرانم بمانم و ازدواج  می خواهم تا وقت مرگ در 
دومی نکنم. چون هیچ مرد دیگری جای شوهرم را در 
زمانی  این هستم  اما حیران  نمی تواند.  گرفته  زندگیم 
کنم.« کی زندگی  کجا و با  که رها شوم با اوالد هایم در 
بدون  آهسته،  رسید،  این جا  به  عاقله  داستان  وقتی 
به  و  شد  بیرون  اتاق  در  از  کند،  خداحافظی  این که 

سلول خود پناه برد.
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تحریم ها علیه ایران برداشته شد

لمان افزایش بدبینی ها نسبت به پناهجویان در آ

به گفته عاقله در دو سالی که در زندان غزنی سپری 
کرده است، با وضعیت بسیار بد دست و  پنجه نرم کرده 

است. او می گوید: »وضعیت زندان غزنی به حدی 
خراب بود که دیگر تاب و توان برایم باقی نماند و به 

رسم اعتراض لب هایم را با تار و سوزن دوختم تا مرا 
به زندان کابل و یا هر زندان دیگر که وضعیتش بهتر 

باشد، انتقال دهند.
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