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کارمند جنایی بازداشت سه 
گرفتن رشوه در تخار هنگام 

که   مقام های محلی در والیت تخار می گویند 
کارمندان جنایی این والیت هنگام  سه تن از 

گرفتن رشوه بازداشت شده اند.
که افراد بازداشت شده  این مقام ها افزوده اند 

به سارنوالی معرفی شده اند.
یاسین  محمد  بخدی،  خبرگزاری  از  نقل  به 
ضیا والی تخار دستور داده تا دوسیه های این 
سه نفر برای ارزیابی بیشتر به سارنوالی فرستاده 

کمه قرار بگیرند. شود تا مورد محا
که  کسانی  بود  گفته  تخار  والی  این  از  پیش 
به  کرده  وظیفوی  غفلت  درقد  ولسوالی  در 

سارنوالی معرفی می شوند.
ادارات  در  را  تلیفون  شماره  یک  تخار  والی 
دولتی این والیت نیز داده تا باشندگان والیت 
کارهای شان با مشکل مواجه  تخار هر زمانی که 
دولتی  کارمندان  توسط  آنان  از  هم  یا  و  شود 
از  گیرد،  صورت  رشوه  پرداخت  درخواست 

طریق این شماره با وی در تماس شوند.
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وزارت خارجه:
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خواهد بود

3

4

ویا خیل: نسرین ار

کاله برداران را نخورید فریب 
گفت هر گاه این قرارداد امضا شد،  امور اجتماعی  کار و  وزیر 
در  باید  والیات  تمام  از  مردم  تمام  است.  ملی  روند  یک  که 
ع رسما از طریق وزارت  آن سهم داشته باشند. و این موضو
گفت بعد از این که  کار و امور اجتماعی اعالم خواهد شد. وی 
بر اساس  امضا شد،  کارگر  کشور های جویای  با  قرارداد  این 
اعزام  ها  کشور  آن  به  افغانستان  کارگراز  کار  بازار  نیازمندی 

خواهند شد.

ایتالف غیرمکتوب پارلمان و نورستانی
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زنگ اول


چهارجانبه  افغانستان،  نشست  دوم  دور  امروز  است  قرار 
این  در  شود.  برگزار  کابل  در  امریکا  و  چین  پاکستان، 
به صلح  رسیدن  برای  راه  نقشه  ترتیب یک  نشست ها روی 
اسالم آباد  در  مقدماتی  نشست  می شود.  بحث  افغانستان  در 
طرف های  امروز  نشست  در  است  قرار  و  بود  شده  برگزار 
کنند.  مطرح  را  مهم  و  محوری  حرف های  شرکت کننده 
خودش  امنیتی  منافع  برمبنای  کشوری  هر  که  است  روشن 
می خواهد نقشه راه صلح را ترتیب کند و افغانستان هم با در 
نظرداشت منافع امنیتی خودش موضع گیری اش را در نشست 
اعالم می کند و روی آن چانه می زند. اما پیش از هر چیزی 
باید دولت افغانستان تعریف خودش را از صلح اعالم کند. 

مدنی  فعاالن  تحصیل کرد گان،  خواند گان،  درس  مجموع 
بدون خشونت  را سیاست ورزی  افغانستان صلح  و رسانه ای 
طبقه  درس خواند گان،  تحصیل کرد گان،  همه  می دانند. 
با  مشکلی  افغانستان  دانشگاهی  قشر  و  شهری  متوسط 
اگر  ندارند.  گروهی  هیچ  خشونت  بدون  سیاست ورزی 
طالبان از جنگ دست بردارند، تشکیالت نظامی  خود را لغو 
کنند، جنگ افزارهای خود را تسلیم سازمان ملل متحد کنند 
در  هیچ گروهی  بدون خشونت شوند،  فاز سیاست  وارد  و 

افغانستان با آنان مشکل نخواهد داشت. 
قانون اساسی افغانستان به هر گروهی اجازه می دهد که حزب 
سیاسی بسازند، در انتخابات های پارلمانی و ریاست جمهوری 
نمایند  گی  می آورند،  رای  که  حوزه ای  از  و  کنند  شرکت 
کنند، اما چیزی که برای حوزه ضد ترور در افغانستان قابل 
قبول نیست این است که جغرافیای جداگانه برای طالبان به 
رسمیت شناخته شود و اصل انحصار نیروی نظامی  در نهاد 
از  برخی  امنیتی  منافع  با  چیزی  چنین  گردد.  نقض  دولت، 

کشورها از جمله پاکستان سازگار است. 
نمی خواهند  پاکستان  در  نظامی   و  استخباراتی  حلقات 
افغانستان- پاکستان را  نهاد های رسمی  دولتی مرز  دولت و 
افغانستان-  مرزهای  در  می خواهند  حلقات  این  کنند.  اداره 
پاکستان گروه های افراطی مسلح متحد استخبارات پاکستان 
روستاهای  در  که  نمی خواهند  آنان  مثال  باشند.  مستقر 
دیگر  و  هلمند  پکتیکا،  پکتیا،  کنر،  مثل  والیت های  مرزی 
والیت های مرزی دولت افغانستان حاکم باشد. چنین چیزی 

به هیچ وجه مورد قبول مردم افغانستان نیست.
نظام  و  دولت  با  را  خود  امنیتی  نگرانی های  باید  پاکستان 
کند.  مطرح  دارد،  جهانی  رسمیت  که  افغانستان  مشروع 
پرونده   از  باید  دولتی  ضد  مسلح  گروه های  از  حمایت 
این چیزی است که  افغانی اسالم آباد حذف  شود،  سیاست 
افغانستان باید در نشست چهارجانبه روی آن چانه زنی کند. 
مشروعیت  صاحب  صورتی  در  که  بدانند  باید   هم  طالبان 
سالح  خلع  بردارند،  دست  کشتار  از  که  می شوند  سیاسی 
به صورت  را  مرام سیاسی خود  نظامی  شوند و  و تشکیالت 

قانونی و از طرق مسالمت آمیز پی گیری کنند. 
این امر به معنای تسلیمی  نیست. تمام گروه های شناخته شده 
تنظیم های  کردند.  عمل  روش  این  به  افغانستان  در   سیاسی 
افغانستان،  مسلح و مسلط بر بخش های کالنی از جغرافیای 
فعالیت های  فاز  وارد  کردند  را  لغو  خود  نظامی   تشکیالت 
را  جمهوریت  افغانستان  مردم  شدند.  مسالمت آمیز  سیاسی 
مثل  دیگری  شیوه های  و  کرده اند  انتخاب  روش  به عنوان 
با  باید  طالبان  نیست.  افغانستان  مردم  قبول  مورد  امارت 
یک  که  بپذیرند  و  کنند  رابطه  قطع  هم  جهانی  بنیاد گرایی 
پاکستان  باید  هم  امریکا  و  چین  کشورهای  هستند.  گروه 
و جمهوریت  درافغانستان  دولتی  نظم  از  تا  بسازند  وادار  را 
گروه های  از  حمایت  سیاست  به  و  کند  حمایت  آن  جوان 
ضد دولتی پایان دهد. چین و امریکا باید در سرکوب عناصر 
آشتی ناپذیر نیز همکاری کنند. باید نقشه راه صلح تمام این 
موارد را در بر بگیرد و به صورت شفاف و روشن مفاد آن به 

اطالع مردم افغانستان رسانده شود.

دور دوم نشست چهارجانبه
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غنی:حملهجاللآبادناکامیتروریستانرانشانمیدهد

تاکیدناتوبهادامهیهمکاریبادولتافغانستان

یکتنبهجرمقتل۸عضوخانوادهدرننگرهاربهاعداممحکومشد

بیشازچهلجنگجویداعش
درننگرهاربهقتلرسیدند

لتوکوبیکخبرنگارمحلی
توسطمحافظینفرماندهپولیس

بامیان

رییس  اشرف غنی  ۸صبح،کابل: 
کردن  محکوم  با  کشور،  جمهور 
مراسم  یک  در  تروریستی  حمله 
ختم قرآن در خانه یکی از اعضای 
می گوید  ننگرهار،  والیتی  شورای 
که  می دهد  نشان   حمله  این 
نیروهای  با  مقابله  توان  تروریستان 
امنیتی را ندارند و بجای آن دست 
اماکن  در  تروریستی  حمالت  به 

عمومی می زنند.
اعالمیه ای که توسط دفتر  براساس 
شده،  منتشر  جمهوری  ریاست 
آقای غنی افزوده است: »تروریستان 
که توان مقابله با نیروهای امنیتی و 
به  اقدام  ندارند،  را  کشور  دفاعی 
انجام حمالت تروریستی در اماکن 
عام نموده و هموطنان بیگناه مان را 

شهید می کنند.«
گروه ها  کرده  تاکید  اشرف غنی 
را  بی گناه  مردم  جنگجویانی که  و 
ادامه  به جنگ  قتل می رسانند و  به 
با  افغانستان  حکومت  می دهند، 
آنان در مورد صلح گفتگو نخواهد 
کرد. آقای غنی افزوده که نیروهای 
امنیتی در برابر این  گروه ها از تمام 

ارامز  اسماعیل  کابل: ۸صبح،
نماینده غیرنظامی ناتو در افغانستان، 
در دیدارش با عبداهلل عبداهلل رییس 
به  ملی،  وحدت  حکومت  اجرایی 
ادامه کمک ها و همکاری های این 
تاکید  افغانستان  دولت  با  سازمان 

کرده است.
گفته  دیدار  این  در  ارامز  آقای 
ناتو  عضو  کشورهای  که  است 
خود  درازمدت  همکاری های  به 

مرکز  شهر جالل آباد،  در  دادگاهی 
جرم  به  را  مردی  ننگرهار،  والیت 
به  خانواده،  یک  عضو  هشت  قتل 

اعدام محکوم کرده است.
و  مرد  این  که  گفته اند  دولتی  منابع 
چند نفر دیگر شب ۲۲ قوس مهمان 
این خانواده بودند و مقتوالن را ابتدا 
زن  دو  مرد،  یک  سپس  و  مسموم 
به  را  خانه  صاحب  کودک  پنج  و 

ضرب گلوله کشتند.
به نقل از بی بی سی، قاضی دادگاه 
که  گفت  دیروزی  علنی  جلسه  در 
اعتراف  خود  جرم  به  قبال  مرد  این 
هم  مدارکی  و  شواهد  و  کرده 
دارد که  او وجود  اثبات جرم  برای 
صادر  را  حکم  این  آنها  براساس 

کرده است.
مادر یکی از مقتوالن هم در دادگاه 
شهادت داد که در شب حادثه، این 
مرد در حضور او به مقتوالن شلیک 

کرد و آنها را کشت.
داشتن  دست  شده  محکوم  فرد  اما 
که  را  نفر  هشت  این  قتل  در 
ماه  دو  تنها  آن ها  کوچک ترین 

که  کرده  اعالم  دفاع  وزارت  کابل: ۸صبح،
امنیتی  نیروهای  مشترک  عملیات های  نتیجه  در 
کشور در جریان یک شبانه روز گذشته شصت و 
شش تن به شمول چهل و یک تن از جنگجویان 

گروه تروریستی داعش به قتل رسیده اند.
در  تروریستان  این  می افزاید  وزارت  این 
در  که  امنیتی  نیروهای  پاک سازی  عملیات های 
ننگرهار،  والیت  ده باال  ولسوالی های  مربوطات 
سرپل  والیت  چشمه شیر  و  کنر  والیت  ناری 
این  در  رسیده اند.  قتل  به  بود،  شده  راه اندازی 
عملیات ها سی و هشت تروریست دیگر زخمی 

شده اند.
عملیات ها  این  در  که  می گوید  دفاع  وزارت 
نیروهای  بدست  نیز  مهمات  و  سالح  مقداری 
ماین  حلقه  ده ها  همچنین  و  افتاده  امنیتی 

مختلف النوع کشف و خنثا شده است.
وزارت دفاع از شهادت سه سرباز اردوی ملی نیز 

خبر داده است.
شدن  کشته  از  نیز  داخله  امور  وزارت  همچنین 
پنج تروریست دیگر در نتیجه عملیات های ویژه 
نیروهای قطعات خاص پولیس خبر داده است. این 
وزارت می گوید که نیروهای قطعات خاص طی 
یک شبانه روز گذشته شش مورد عملیات ویژه 
راه اندازی  کشور  مختلف  مناطق  در  هدفمند  و 
کردند که در نتیجه آن پنج تروریست به شمول 
دو تن از فرماندهان تروریستان به نام های مولوی 

رحمت اهلل و مال عزت اهلل به قتل رسیدند.
تروریستان  این  امور داخله می گوید که  وزارت 
در ولسوالی گیالن والیت غزنی به قتل رسیده اند.

حمایت کننده  »نی«  اداره  کابل:  ۸صبح،
که  کرده  اعالم  افغانستان،  آزاد  رسانه های 
محمدنثار اکرمی یک خبرنگار محلی در والیت 
بامیان توسط محافظان فرمانده پولیس این والیت 

مورد لت و کوب قرار گرفته است.
برخورد  حادثه،  این  محکوم کردن  با  »نی«  دفتر 
پولیس با خبرنگار محلی رادیو کلید را غیرقانونی 

توصیف کرده است.
او  گفته  اکرمی  محمدنثار  »نی«  اداره  از  نقل  به 
زمانی مورد لت و کوب محافظان فرمانده پولیس 
از  می خواست  که  گرفت  قرار  بامیان  والیت 
جریان درگیری سربازان که با همدیگر داشته اند، 
به منظور تهیه گزارشی فلم بگیرد. این خبرنگار 
فرمانده  پیش چشمان  تاکید کرده که در  محلی 
پولیس بامیان مورد لت و کوب قرار گرفته است.

به  نزدیک  که  می شود  منتشر  حالی  در  خبر  این 
یک ماه پیش مقام های محلی والیت های بامیان و 
دایکندی شرایط خاصی را برای کار خبرنگاران 
براساس  گرفتند.  نظر  در  والیت  دو  این  در 
مکتوبی که در رسانه ها منتشر شد، والیان بامیان و 
دایکندی به تمام مسووالن محلی دستور داده اند 
با  که آنان نمی توانند بدون هماهنگی دفتر والی 

خبرنگاران صحبت کنند.

قوت استفاده خواهند کرد.
رییس  عبداهلل  عبداهلل  همچنین 
محکوم  را  حمله  این  نیز  اجرایی 
می گوید:  اعالمیه ای  در  و  کرده 
مزدور،  و  انسان ستیز  »تروریستان 
خود  اسالمی  ضد  عمل  با  بار  این 
قرآن  ختم  مراسم  جریان  در 
شینواری،  آقای  منزل  در  شریف 
دیگر  بار  فرصت  از  استفاده  سو  با 
ارزش های  با  را  خود  دشمنی 
انسانی آشکار کرده که  اسالمی و 
بویژه  مذهبی  مراسم  به  آنان  حتا 
ارزش  و  حرمت  نیز  شریف  قرآن 
این  انجام  با  آنان  نمی باشند.  قایل 
که  ساخته اند  ثابت  وحشیانه،  عمل 

ختم  زمان  تا  و  هستند  متعهد 
به  افغانستان  در  تروریزم  مشکل 
می دهند.  ادامه  کمک های  شان 
همچنین  ناتو  غیرنظامی  نماینده 
انتظار دارد  افزوده که این سازمان 
و  افغانستان  مشترک  ماموریت  تا 
ناتو به خوبی به اهداف خود برسد.

که  می گوید  ارامز  اسماعیل 
روند  تا  دارد  نظر  در  ناتو  سازمان 
را  کمک هایش  و  همکاری ها 

قبال  که  گفت  و  کرد  رد  داشت، 
تحت فشار نیروهای امنیتی مجبور به 

اعتراف شده بود.
براساس قوانین افغانستان، این حکم 
محکوم  فرد  و  نیست  نهایی  دادگاه 
و  تجدیدنظر  درخواست  حق  شده 
فرجام خواهی را در دادگاه استیناف 

و دادگاه عالی کشور دارد.
و  رسانه ها  در  نفر  هشت  این  قتل 
صورت  به  اجتماعی  شبکه های 
دولت  و  یافت  بازتاب  گسترده ای 
قرار  عمومی  افکار  فشار  تحت 

و  نژاد  قوم،  مذهب،  دین،  هیچ  به 
این  با  آنان  ندارند.  وابستگی  زبان 
خود  واضح  دشمنی  شان  عملکرد 
به  قرآنی  و  دینی  ارزش های  با  را 

نمایش گذاشته اند.«
ننگرهار  والیت  محلی  مقام های 
کردند  اعالم  یکشنبه  روز  صبح 
انتحاری  حمله  یک  نتیجه  در  که 
در یک مراسم ختم قرآن، بیش از 
نفر کشته و زخمی شده اند.  بیست 
فرد  که  می افزایند  مقام ها  این 
مهمان های  جمع  در  انتحارکننده 
عبید  خانه  در  قرآن  ختم  مراسم 
شورای  عضو  یک  شینواری 

والیتی، وارد این منزل شده بود.

افغانستان  مردم  خواست  مطابق 
تنظیم ساخته و به همان شکل ادامه 

بدهد.
تالش های  ناتو  غیرنظامی  نماینده 
انتخاباتی  نظام  اصالح  و  صلح 
برای افغانستان را دو مساله اساسی 
حکومت  از  و  کرده  توصیف 
این  باره  در  خواسته  افغانستان 

مسایل توجه بیشتری بخرج دهد.
عبداهلل  عبداهلل  همین حال،  در 
خطری  تروریزم  که  می گوید 
در  و  کشورهاست  تمام  علیه 
تروریستی  تهدیدهای  با  مقابله 
عمل  مشترک  صورت  به  باید 
شود. رییس اجرایی هم چنین گفته 
آغاز  برای  افغانستان  دولت  که 
مذاکرات صلح نیز آمادگی کامل 
توافقات  که  دارد  انتظار  و  دارد 
افغانستان،  جانبه  چهار  نشست های 
متحده  ایاالت  و  چین  پاکستان، 

امریکا عملی شود. 

به  را  قتل  این  پرونده  تا  گرفت 
صورت جدی بررسی کند.

پولیس پنج تن و از جمله فردی که 
دیروز محکوم به اعدام شد را به ظن 
بازداشت  قتل  این  در  داشتن  دست 
کرد و لوی سارنوالی اعالم کرده که 
هیات باصالحیتی مامور رسیدگی به 

پرونده آن ها شده است.
پیش از این اشرف غنی گفته بود که 
یک  اعضای  قتل  پرونده  شخصا  او 
والیت  بهسود  ولسوالی  در  خانواده 

ننگرهار را دنبال می کند.

ACKU
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طالبان،  دست  از  کندز  باز پس گیری  از  ماه  سه  از  بیش  
می گذرد. اما اثرهای سقوط این والیت، بر جای خود باقی 
مانده اند. رنگ و بویی از فعالیت های مدنی زنان، باقی 
بر  به وضعیت  از دست رفته ی  اعتماد  هنوز  نمانده است. 
نگشته است. استفاده از بندر شیرخان و در آمِد این بندر، 
دست  بازرگانان  است.  یافته  کاهش  بی پیشینه  به گونه ی 
ترک  را  کندز  بسیاری ها،  و  برداشته اند  سرمایه گذاری  از 

کرده اند.
می گوید  شیرخان  بندر  گمرک  رییس  باور،  شهاب الدین 
داده اند.  انتقال  کندز  از  را  سرمایه های شان  بازرگانان  که 
باره ی  در  او  دیگر.  به  شهری  هم  یا  و  برده اند  خارج  یا 
درآمدهای  پایین  آمدن  و  بندر،  این  از  استفاده  کاهش 
از  کامیون   12 تا   11 فقط  روزانه  می گوید:  شیرخان،  بندر 
بندر شیرخان رفت یا برگشت می کنند و ماهانه 83 میلیون 
کاهش به میان آمده  افغانی، در میزان درآمدهای این بندر 

کامال بی پیشینه است. که 
دومین  برای  غنی  رییس جمهور  پیش،  ماه  یک و نیم 
به  و  کرد  سفر  والیت  این  به  کندز  سقوط  از  پس  بار 
عملیات های  هفته،  سه  تا  که  داد  وعده  کندز  باشندگان 
از  هفته  شش  که  اینک،  اما  شد،  خواهد  آغاز  تصفیه ای 
کندز می گذرد،  به  آن وعده اش  و  سفر رییس جمهور غنی 
گسترده نیست و هنوز نیروهای  اما خبری از عملیات های 
ک و آسیب پذیر  کندز، در حالت دفاعی خطرنا امنیتی در 

قرار دارند.
کندز با آن که از خاموشی  فعاالن نهادهای مدنی در والیت 
فعالیت های نهادمند مدنی در این والیت، خبر می دهند، 
و  نگران اند  نیز  کندز  مرکز  در  وضعیت  شکنند گی  از 
دیگر  سقوطی  خطر  در  به شدت  والیت  این  که  می گویند 

به دست طالبان قرار دارد.
که هست،  گر وضعیت به همین گونه ای  که ا آنان، می گویند 

کندز بار دیگر، سقوط می کند. ادامه یابد، 
عبدالشکور دوست، یکی از این فعاالن می گوید: »طبیعی 
کندز یک  گونه ادامه یابد،  گر وضعیت به همین  که ا است 

بار دیگر سقوط می کند.«
کرد.  کندز، به تاریخ ششم میزان، به دست طالبان، سقوط 
در  بی کفایتی مسووالن  و  کم کاری  از  نگرانی های  و  آوازها 
این والیت، بارها بلند می شد، اما این صداها، هیچ گاهی 
بر  بنا  دیگر،  بار  یک  کندز،  این که  تا  نشد.  گرفته  جدی 
گزارش های موثق نهادهای معتبر، حضور وحشت، هراس، 

کرد. چور و چپاول دارایی ها و تجاوز بر زنان را تجربه 
که طالبان، در زمان سقوط  کندز به این باور اند  شهروندان 
کارهای شان، تجهیزات، جنگ  افزارها  کنار دیگر  کندز، در 
به  این والیت،  و در  بردند  با خود  را  فراوانی  و سالح های 

نیرویی قدرت مند بدل شده اند.
می گوید  کندز  والیت  زاخیل  روستای  باشنده ی  خیراهلل 
که بی تانک و توپ  که طالبان در ششم میزان، در حالی 
که  حاال  بدهند،  سقوط  را  کندز  توانستند  بودند،  رنجر  و 
امکانات فراوانی در اختیار دارند، به ساد  گی می توانند این 

کنند. کار تکرار 
بازیافتن  که  می گوید  مدنی  فعال  دوست،  عبدالشکور 
این  گر  ا و  نیست  ساده ای  کار  حکومت،  به  مردم  اعتماد 
در  طالبان  گیر  فرا حضور  جدی  نگرفتن  و  بی توجهی ها 
وجود  مانعی  هیچ  باشد،  داشته  ادامه  شهر،  سوی  چهار 

کندز نیز نشوند. کم مرکز  که طالبان دوباره حا ندارد 
در همین حال این نگرانی ها، در سطح شهروندان و یا هم 
نیست،  مسووالن  از  اندکی  شمار  و  مدنی  فعال  نهادهای 
کندز را در این والیت، احساس  همه موضوع زیر خطر بودن 

می کنند.
این که  به دلیل  کندز،  چهاردره ی  ولسوال  پیش،  ماه  یک 
مسووالن  و  گرفته  قرار  سقوط  معرض  در  کندز  دوباره 

کنار رفت. کار  تعهدهای شان به جا نکرده اند، از 
سمت  از  رفتنش  کنار  دلیل  مورد  در  نیازی،  ظاهر  محمد 
و  باشم  مسوول  من  »نمی توانستم  گفت:  ولسوال چهاردره 
کنترول آن مسوولیت  که برای  پیش چشم هایم، ولسوالی ای 
که طلب همکاری و توجه  کند، چون هر قدر  دارم، سقوط 

کسی به دادمان نرسید.« کردیم، 
تنها این مورد نبود. حتا در شماری از نشست ها، حمداهلل 
که توجهی برای  گفته است  کندز  دانشی، سرپرست والیت 
که  تانک هایی  و  جنگ افزارها  تخریب  یا  و  بازپس گیری 
نشود،  توجه  گر  ا این گونه  است،  نشده  گرفته اند،  طالبان 

کنار برود. گزیر است تا از مقامش  نا
در  زرمستقر  سپین   808 زون  فرمانده  کامه وال،  شیرعزیز 
و  نشده  انجام  گسترده  عملیات های  که  می پذیرد  کندز، 
گسترده،  عملیات های  می شمارد:  بر  این گونه  را  آن  دلیل 
که در حال حاضر در  گسترده دارد  نیاز به حمایت هوایی 

اختیار ما نیست.
در  مدنی  فعاالن  از  رستمی،  مرضیه  حال،  همین  در 
برای  مناسبی  زمان  و  فرصت  زمستان  که  می گوید  کندر 

که به سرعت از دست می رود. کندز است  بازپس گیری 
فراوان  سرسبزی  و  درختان  با  پوشیده  کندز،  نقاط  بیشتر 
اسالمی  حرکت  و  طالبان  گروه های  همه ساله  که  است 
می توانند  درختان،  و  گیاه ها  و  گل  میان  در  ازبیکستان، 
گرمی هوا  گسترده، حضور مصون داشته باشند.  به گونه ی 
می شود  باعث  کشاورزان  فرآورده های  از  عشر  دریافت  و 
پایان  تا  حمل  ماه های  در  فعالیت های شان  به  طالبان  که 

خزان، افزایش بخشند.

چهارجانبه  نشست  به  نسبت  خارجه  امور  وزارت 
با  صلح  کرات  مذا آغاز  مورد  در  کابل  در  امروزی 
کرده  گروه های مسلح مخالف دولت، ابراز امیدواری 

که این نشست پر دست آورد خواهد بود. می گوید 
مقام های  حضور  با  نشست  این  دور  نخستین 
ایاالت  و  چین  کستان،  پا افغانستان،  دولت های 
گذشته در اسالم آباد برگزار شد.  متحده امریکا هفته 
اسالم آباد  در  گذشته  دوشنبه  روز  که  نشست  این 
کرزی معین سیاسی  برگزار شد، در آن حکمت خلیل 
اعزاز چودری معین  افغانستان،  امور خارجه  وزارت 
ولسون  ریچارد  کستان،  پا خارجه  وزارت  سیاسی 
جمهور  روسای  ویژه  نمایندگان  شی جون  دینگ  و 
و  افغانستان  امور  در  چین  و  امریکا  متحده  ایاالت 
کستان حضور داشتند. شرکت کنندگان این نشست  پا
کردند تا دور بعدی آن به تاریخ بیست و هشتم  فیصله 
کابل  در  راه«  »نقشه  روی  بحث  منظور  به  جدی 

برگزار شود.
امور  وزارت  سخنگوی  مستغنی،  شکیب  احمد 
دور  دومین  برگزاری  برای  که  می گوید  خارجه، 
و  چین  کستان،  پا افغانستان،  چهارجانبه  نشست 
الزم  آمادگی های  کابل  در  امریکا  متحده  ایاالت 
راه«  »نقشه  روی  آن  در  است  قرار  و  شده  اتخاذ 
صحبت شود. آقای مستغنی نسبت به نتیجه دومین 
کرده  امیدواری  ابراز  کابل،  در  چهار جانبه  نشست 
که نشست فردا  گفت: »امیدواری زیادی وجود دارد 

)امروز دوشنبه( پر دست آورد باشد.«

که  افزود  هم چنین  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
گفتگوهای  آغاز  برای  راه«  »نقشه  افغانستان  دولت 
است  قرار  و  کرده  تهیه  را  مسلح  مخالفان  با  صلح 
کند.  ارایه  بیشتر  بحث  برای  امروزی  نشست  در 
مورد  در  بیشتری  جزییات  مستغنی  شکیب  احمد 
عمده  »آجندای  گفت:  اما  نکرد،  ارایه  راه«  »نقشه 
صلح  گفتگوهای  برای  راه  نقشه  روی  نشست  این 
را  صلح  گفتگوهای  برای  راه  نقشه  بود.  خواهد 
این  در  و  کرده  تهیه  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
بحث  آن  روی  تا  کرد  خواهد  پیشکش  نشست 
راه  نقشه  شود.  نهایی  و  بگیرد  صورت  همه جانبه 
روشن  و  واضح  مسیر  یک  صلح  گفتگوهای  برای 
گفتگوها در همین  و پیشرفت  آغاز  برای  تا  می سازد 

گام هایی برداشته شود.« مسیر 
اسالم آباد،  چهار جانبه  نشست  از  پس  روز  یک 
امور  وزارت  سیاسی  معین  کرزی  خلیل  حکمت 
کابل  کنفرانس خبری در  خارجه افغانستان، در یک 
گفتگوهای ابتدایی،  که »نقشه راه« شامل  کرد  اعالم 
است.  توافقات  اجرای  و  صلح  مستقیم  گفتگوهای 
افغانستان  دولت  که  افزود  هم چنین  کرزی  آقای 
کشور نتیجه تالش های صلح  انتظار دارد تا مردم این 

را در ماه های جنوری و فبروری ببینند.

براساس  می افزایند  خارجه  امور  وزارت  مقام های 
اسالم آباد  چهارجانبه  نشست  از  پیش  توافقاتی که 
ایاالت  و  کستان  پا افغانستان،  دولت های  میان 
گروه های  گرفته است، هرگاه  متحده امریکا صورت 
کرات  مذا میز  در  نشستن  از  دولت  مخالف  مسلح 
علیه شان  امکانات  تمام  از  کنند  خودداری  صلح 

استفاده خواهد شد.
نسبت  نیز  سیاسی  گاهان  آ از  برخی  همین حال،  در 
ابراز  صلح  کرات  مذا آغاز  برای  تازه  تالش های  به 
راه«  »نقشه  ترتیب  با  که  می گویند  کرده  امیدواری 
کشورهای  کرات صلح، مسوولیت های  برای آغاز مذا
شرکت کننده در نشست چهار جانبه مشخص خواهد 

شد.
نمایندگان،  مجلس  پیشین  عضو  نویان،  عباس 
امریکا  متحده  ایاالت  و  چین  تمایل  که  می گوید 
امیدواری ها  افغانستان،  در  صلح  تامین  برای 
بیشتر  را  صلح  تالش های  بودن  نتیجه بخش  به 
سنگ تهداب  تازه  »ما  افزود:  نویان  آقای  می سازد. 
صلح  کرات  مذا این که  اما  می گذاریم،  را  کرات  مذا
چه زمانی  باعث تامین صلح، ختم وحشت، انفجار 
و انتحار می شود، هنوز دور است. ولی نشست ها تازه 
که این نشست ها  شروع شده و امیدواری وجود دارد 

منجر به تامین صلح شود.«
ایاالت  و  چین  مواضع  که  می افزاید  نویان  عباس 
متحده امریکا نیز در قبال تامین صلح در افغانستان 
سیاست  روی  مساله  این  و  شده  جدی تر  و  روشن  

آقای  به گفته ی  بود.  خواهد  تاثیر گذار  نیز  کستان  پا
کستان در مورد  نویان، هرچند نمی توان به صداقت پا
افغانستان  در  صلح  تالش های  شدن  نتیجه بخش 
کشور بتواند  که این  کرد، اما انتظار نمی رود  اعتماد 
چین و ایاالت متحده امریکا را با اظهارات غیرواقعی 
با  کستان  پا گذشته  »در  گفت:  وی   بدهد.  فریب 
کرده  که داشت تمام جهان را مجاب  دیپلوماسی ای 
صلح  روند  هم  و  است  صلح  پشتیبان  گویا  که  بود 
گروه های  که با طالبان و دیگر  را در نتیجه ارتباطی 
اما  می انداخت.  مخاطره  به  داشت،  هراس افگن 
ممکن  شده  جدی تر  امریکا  و  چین  موقف  که  فعال 
را  خود  موقف  که  نتواند  آسانی  به  کستان  پا است 

تغییر بدهد.«
صلح،  گفتگوهای  آغاز  برای  راه«  »نقشه  ترتیب  در 
نقشی  گونه  هیچ  دولت  مخالف  مسلح  گروه های 
کستان در  که دولت پا ندارند. عباس نویان می گوید 
که  تروریستی  گروه های  و دیگر  از طالبان  زمینه  این 
اقدامات مسلحانه  به  افغانستان دست  علیه دولت 
که  افزود  نویان  آقای  می کند.  نمایندگی  می زنند، 
گروه  گرفته تا جنگجویان  کستان مسوولیت  دولت پا
به  صلح  گفتگوهای  آغاز  برای  را  طالبان  تروریستی 

کند. کرات حاضر  پای میز مذا

کاهش درآمد 
شیرخان بندر

وزارت خارجه:

نشست امروز پر دست آورد 
خواهد بود

  نورالعین

  ظفرشاه رویی
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گردهم  وین  در  جهان  بزرگ  قدرت های  جدی   26 شنبه 
در  را  ایران  سال ها  که  فلج کننده  تحریم های  تا  آمدند 
بر  اساس  کنند.  لغو  بود،  داده  قرار  اقتصادی  انزوای 
گرفته، ایران نیز متعهد شد، تا فعالیت ها  توافق های صورت 
به دنبال  سازد.  محدود  را  اتومی اش  پروازی های  بلند  و 
اعالم  نیز  تهران  ایران،  برضد  بین المللی  تحریم های  رفع 
گزارشگر  آن ها  میان  در  که  را  امریکایی  زندانی  پنج  کرد 
می باشد،  شامل  نیز  رضاییان  جیسون  پست،  واشنگتن 
به عنوان بخشی از مبادله زندانیان با ایاالت متحده امریکا 

کند.  ازاد 
کنار آن تبادله زندانیان، به  طور  برداشته شدن تحریم ها و در 
از  که  را  واشنگتن  و  تهران  میان  خصومت ها  توجهی  قابل 
گرفته بود،  سال 1979 پس از انقالب اسالمی در ایران شکل 
کاهش خواهد داد. سازمان بین المللی انرژی اتومی روز شنبه 
ضمن  جهانی  قدرت  شش  با  گذشته  سال  ایران  که  گفت 
محدود  را  خویش  اتومی  برنامه  که  کرد  تعهد  توافق نامه ای 
گفت: »که  سازد. سازمان بین المللی انرژی اتومی در بیانیه ای 
گذشته  که در ماه جوالی سال  ایران براساس تمام توافقات 
کرده  را رعایت  آن ها  انجام داده همه  با قدرت های جهانی 
است.« با لغو تحریم های بین المللی بر ایران، ایاالت متحده 
به گونه رسمی تحریم های بانکی، فوالد، حمله و نقل و سایر 
که مرتبط به تولید کنندگان بزرگ نفت می شود را  تحریم های 
را  روش  این  نیز  دیگر  کشور های  ترتیب  همین  به  و  برداشت 

کرد. دنبال خواهند 
شده  منجمد  دارایی های  از  دالر  میلیاردها  ده ها  نتیجه،  در 
تجارت  از  که  جهانی  کمپنی های  و  شد  خواهند  آزاد  ایران 
شدیدا  بازارهای  با  می توانند  حاال  بودند  شده  منع  ایران  با 
نیازمند ایرانی به داد و ستد بپردازند و موتر و قطعات هواپیما و 
کنند. پایان تحریم ها بر ضد ایران  سایر مواد را به ایران صادر 
شیعه  مسلمانان  برای  بیشتر  اعتبار  و  پول  افزایش  معنی  به 
درگیر  عمیقا  کشور  این  زیرا  بود،  خواهد  نیز  ایرانی  مذهب 
جنگ های فرقه ای در خاور میانه، به ویژه درگیر جنگ های 
سنی  شورشیان  با  هم پیمانانش  که  جایی  سوریه  داخلی 

مواجه اند می باشد.
و  امریکا  در  جمهوری خواهان  که  است  حالی  در  این 
و  کشور در خاورمیانه مثل عربستان سعودی  این  هم پیمانان 
اسراییل با لغو تحریم ها بر ضد ایران شدیدا مخالف بودند. 
واشنگتن  مخالف اند.  موضوع  این  با  هنوزهم  گروه ها  این 
گانه تحریم های را در برنامه موشکی خود بر ایران  به طور جدا
گذشته، 10 تن از ملوانان  گذاشته است. هم چنان هفته  باقی 
فارس دستگیر شده   در خلیج  ایرانی ها  توسط  که  امریکایی 
غیر معمول  اقدام  یک  در  شدند.  رها  بعد  روز  یک  بودند، 
نقض  به  متهم  که  را  امریکایی  ایرانی-  سه  اوباما،  بارک 
ایران  حال،  این  با  کرد.  عفو  بودند،  ایران  ضد  بر  تحریم ها 
به  کشور  این  در  زندانی  امریکایی  پنج  تا  کرده  موافقت  نیز 
یک  که  واشنگتن پست  گزارشگر  رضاییان  جیسون  شمول 

قرار است امروز محمد یوسف نورستانی، رییس برحال 
کمیسیون مستقل انتخابات تقویم انتخابات پارلمانی را 
اتفاق  بدترین  واقع شود،  گر چنین چیزی  ا کند.  اعالم 
سران  که  سندی  مبنای  بر  بود.  خواهد  سیاسی  ممکن 
قدرت  تحویل گیری  از  پیش  ملی  وحدت  حکومت 
کشور باید اصالح شود.  کرده اند، نظام انتخاباتی  امضا 
شده  تعریف  انتخاباتی  نظام  اصالح  سند،  همان  در 
که غنی و عبداهلل پیش از تحویل گیری  است. در سندی 
نظام  اصالح  که  است  آمده  کرده اند  امضا  قدرت 

انتخاباتی اعم از اصالح قوانین و نهاد  ها است. 
و  رییس  که  ندارد  این  از  غیر  معنای  نهادها  اصالح 
و  شوند  برکنار  انتخابات  مستقل  کمیسیون  کمیشنران 
به جای آنان اشخاص دیگر بیاید. جامعه جهانی هم بر 
این نکته پافشاری دارد. به دلیل روابط صمیمانه  سران 
کشورهای  و  جهانی  جامعه  با  ملی  وحدت  حکومت 
از  علنی  به صورت  بین المللی  نهاد های  ناتو،  عضو 
در  اما  نمی کنند،  انتقاد  ملی  وحدت  حکومت  سران 
که  گفته اند  جلسات خصوصی به رهبران این حکومت 
دوام  شرط  دموکراسی  تداوم  و  انتخاباتی  نظام  اصالح 

کمک های آنان است. 
حاال اما یک ایتالف نانوشته میان برخی از نمایند گان 
کمیسیون انتخابات به میان  پارلمان و مدیریت برحال 

در  که  می کنند  فکر  نمایند گان  از  برخی  است.  آمده 
کرسی های  کار آقای نورستانی آنان نیز در  صورت دوام 
که  خود باقی می مانند. بسیاری از نمایند گان می دانند 
باشد،  انتخابات  مستقل  کمیسیون  رییس  نورستانی  تا 
به  است،  منتفی  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  امکان 
در  رییس جمهور  تقنینی  فرامین  که  است  دلیل  همین 
مورد اصالح نظام انتخاباتی از سوی پارلمان رد می شود. 
معمار  کرزی  حامد  که  می رساند  گزارش ها  از  برخی 
ایتالف نانوشته  کمیسیون مستقل انتخابات و نمایند گان 
دیگر  سیاستمدار  هر  از  بیشتر  کرزی  است.  پارلمان 
زمان  در  کرزی  حامد  دارد.  نفوذ  موجود  پارلمان  در 
کمیتش از طریق وزارت دولت در امور پارلمانی نفوذ  حا
کرده  گسترده ای در میان نمایند گان برای خودش درست 
مقام های  مجلس،  نمایند گان  از  برخی  گواهی  به  بود. 
کرزی  حامد  زمان  در  پارلمانی  امور  در  دولت  وزارت 
می دادند.  پول  نمایند گان  از  توجهی  قابل  بخش  برای 
که از این پول ها چیزی نصیب شان نمی شد  نمایند گانی 

به همکاران خود لقب وکیل الدوله ها داده بودند. 
مالی  فساد  تزریق  و  پول  ریزش  طریق  از  کرزی  حامد 
با  را  نمایند گان  از  توجهی  قابل  بخش  پارلمان،  در 
ادامه  هم  حال  تا  روابط  این  بود.  کرده  همسو  خودش 
کرز  حامد  نیز  را  او  همکاران  و  نورستانی  آقای  دارد. 
کارنامه  از  تا حال  کرزی  بود. حامد  کرده  ی منصوب 
یک  در  کرزی  می کند.  دفاع  همکارانش  و   نورستانی 

ایرانی امریکایی تبار است و از جانب ایران متهم به تضعیف 
امنیت ملی این  کشور می باشد و به مدت هشت سال محکوم 

کند. به زندان شده بود رها 
مبادله زندانیان ماه ها نقطه اوج تماس های دیپلوماتیک میان 
را  قانونی  مانور های  و  گفتگوی های محرمانه  و  بود  کشور  دو 
گذشته تهران  در قبال داشت. باری واشنگتن در ماه دسامبر 
وضع  به  تهدید  بالستیک  موشک های  آزمایش  به دلیل  را 

کرد.  تحریم های تازه 
رقبای  مخالفت  مورد  همواره  ایران  با  آشتی  مساله 
که تالش دارند در ماه  گرفته است  جمهوری خواه اوباما قرار 
کاندیدای  کلینتون  هیالری  ببرند.  را  انتخابات  آینده  نوامبر 
این  و وزیر خارجه  امریکا  کنونی ریاست جمهوری  دموکرات 
آوردن  به دلیل  زمان  آن  در   2013  -2009 سال های  در  کشور 
کرده بود  کسب  فشار ها به تحریم علیه ایران برای خود اعتبار 
گفته است: »من برای رییس جمهور اوباما و تیم  در بیانیه ای 
که برای آغاز  همکارش تبریک می گویم، من افتخار می کنم 
کردم. بنا این مراحل مهمی است  شدن این روند نقش بازی 
این  با  برداشته اند،  گام  و متحدان  امریکا  ایاالت متحده  که 

روش جهان مصون تری خواهیم داشت.«
یکی از نتایج برداشتن تحریم ها بازگشت ایران به بازار آشفته 
گذشته قیمت نفت  که هفته  نفت جهانی می باشد، در حالی 
کاهش یافت.  گذشته به 30 دالر  برای نخستین بارطی 12 سال 
که طی هفته های آینده توانایی این را دارد  کرده  تهران ادعا 
که صادرات نفت خود را به 500000 بیرل نفت در روز افزایش 
مهم  دست آورد  به عنوان  بین المللی  تحریم  های  پایان  دهد. 
که در سال 2013 به عنوان رییس جمهور  برای حسن روحانی 
بود  او قبال وعده داده  انتخاب شد محسوب می شود.  ایران 
ایران تالش خواهد  بین المللی  انزوای  کاهش  در قسمت  که 

کرد.
اخیر،  سال  پنج  در  به ویژه  اقتصادی  اقدامات  و  تحریم ها 
دور  جهان  مالی  سیستم  از  را  ایران  جمعیت  میلیون   80
و  گردید  ایران  صادرات  کاهش  سبب  برعالوه  نگهداشت. 
کرده  شرایط سخت اقتصادی را برمردم عادی ایران تحمیل 
با رهبر  کرات اتومی  که درباره مذا کرد  بود. روحانی تضمین 
بر سر قدرت  از سال 1989  که  آیت اهلل علی خامنه ای  ایران 
همواره  ایران  که  است  حالی  در  این  کند.  گفتگو  است 
ساختن  مقاصد  و  خوانده  صلح آمیز  را  اتومی اش  برنامه های 

کرده است. بمب اتومی را رد 
در  مقاله ای  انتشار  با  ایران  خارجه  امور  وزیر  ظریف،  جواد 
که ایران  کرد  گذشته ابراز داشت  روزنامه نیویارک تایمز هفته 
گروه های تندرو به شمول  می خواهد در جنگ جهانی بر ضد 
گروه داعش و القاعده سهم بگیرد. برعالوه روز شنبه، ظریف 
در تویتر خود نوشت: »حاال بهترین موقع برای همه ما، به ویژه 
که همه دست به دست هم داده و  ملت های مسلمان است 
کنند و ایران در  بر ضد خشونت وافراط گرایی جهانی مبارزه 

این زمینه آماده است.«

انتخابات  گفت  بی بی سی  با  مصاحبه  تلویزیونی 
شد،  برگزار  خوب  بسیار   2014 سال  ریاست جمهوری 
در  کرزی  حامد  کردند.  بدنام  را  آن  خارجی ها  اما 
بر  را  تقلب  اتهام  که  بودند  این خارجی ها  گفت  ادامه 
که  حالی  در  کردند،  وارد  ریاست جمهوری  انتخابات 

انتخابات 2014 خیلی شفاف بود. 
انتخابات  سالمت  از  حالی  در  کرزی  حامد 
کتر  دا که  می گوید  سخن   2014 سال  ریاست جمهوری 
در  ریاست جمهوری  ملی  امنیت  مشاور  سپنتا،  دادفر 
ملی  وحدت  حکومت  سالگرد  اولین  در  ایشان  دوران 
گسترده  تقلب   2014 سال  انتخابات  در  که  نوشت 
از  برخی  نوشته هایش  در  سپنتا  آقای  بود.  داده  روی 
غریزی«  »جعل کاران  را  ملی  وحدت  حکومت  سران 

می خواند. 
امنیت  مشاور  کرزی  کمیت  حا زمان  در  سپنتا  کتر  دا
ملی بود و به تمام اطالعات راهبردی و محرم دسترسی 
داشت، بنابراین شهادت ایشان در مورد نحوه برگزاری 
و  ریاست جمهوری سال 2014 حجت است  انتخابات 
که آن انتخابات با تقلب  کرد  می توان براساس آن حکم 
گسترده همراه بود و آقای نورستانی و همکارانش یا خود 
سازمان ده این تقلب بودند و یا در برابر سازمان  دهند گان 

کردند.  تقلب اغماض 

می گیرد  نادیده  را  چیز  همه  کرزی  حامد  آقای  اما 
دارد.  فشاری  پا  یارانش  و  نورستانی  بی گناهی  بر  و 
برای  او  نشان دهنده  تمایل  کرزی  حامد  موضع گیری 
انتخابات  برحال  کمیسیون  و  پارلمان موجود  کار  دوام 
کرزی در آن  که حامد  کار پارلمان موجود  است. دوام 
انتخابات،  برحال  کمیسیون  و  دارد  نفوذ  همه  از  بیشتر 
نورستانی  با  مجلس  نمایندگان  که  است  ممکن  زمانی 
کنند و به این ترتیب یک دیگر را به گونه ای زیر  ایتالف 

چتر حمایتی خود قرار دهند. 
حکومت  تشکیل دهنده  جناح های  از  یکی  حداقل 
این  از  بیرون  سیاستمداران  دیگر  و   ملی  وحدت 
کتر  دا نیستند.  موافق  نورستانی  کار  بردوام  حکومت، 
هفته  دو  ملی  وحدت  حکومت  امور  مجری  عبداهلل 
کمیسیون جدید انتخابات، تقویم  که  کرد  پیش اعالم 

کرد. انتخابات پارلمانی را اعالم خواهد 
پارلمانی  انتخابات  زمان بندی  جدول  نورستانی  گر  ا  
جناح  و  می گیرد  اوج  سیاسی  تنش های  کند،  اعالم  را 
رییس اجرایی به دلیل نقض توافق نامه سیاسی، وارد فاز 
کش و قوس با ریاست جمهوری خواهد شد. بهتر است 
پیش گیری  بحران  از  ملی  وحدت  حکومت  سران  که 
فرمان های  صدور  با  می تواند  ریاست جمهوری  کنند. 
کمیته  گزینش  کار  برای  مبنای حقوقی  تقنینی،  جدید 
انتخاباتی  نهاد های  برای اصالح  را  زمینه  و  آورد  فراهم 

فراهم سازد.
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کانون خانواده بستر آن می باشد. مرحله ثانوی پرورش 
صورت  طفولیت  دوران  اختتام  از  بعد  اجتماعی 
نهادهای  و  شاخص ها  مرحله  این  در  که  می گیرد 
آموزشی ، اجتماعی ، سازمان ها، مطبوعات، دوستان و 
محیط کار الگوها و هنجارهای رفتاری انسان را شکل 
می  بخشند. در ادامه بحث، نویسنده سه رویکرد عجیب 
و غریب را به عنوان ابزار تقابل با پدیده خیابان  آزاری 
پیشنهاد می کند که شامل وضع قوانین سخت و جدی، 
پس  وی  می باشد.  رسانه ها  و  مدارس  دینی-  مراکز 
عوامل  به  غیر واقع بینانه  و  خیالی  کامال  پرداختن  از 
با آن، چنین می پندارد  مقابله  خیابان آزاری و راه های 
که وضع قوانین سخت گیرانه و صدور فتاوی دینی و 
می تواند  خیابان آزاری  پنداشتن  جرم  بر  مبنی  مذهبی 
را  و جوانان گرسنه  مردان  افروخته جنسی  بر  طبیعت 
فراهم  خیابانی  مصونیت  خانم  ها  برای  و  کردن  مهار 
کند. شاید بتوان با اعمال قوانین سخت گیرانه بر جزیره 
خواهشات سرخورده جنسی جوانان سکوت را حاکم 
به  داشت که  مدنظر  باید  نیز  را  واقعیت  این  اما  کرد، 
راه  بهشت،  ورودی های  بر  فشار  اعمال  معروف  قول 
که  است  باورمند  قلم  این  می گشاید.  جهنم  از  را 
می شود  تجربه  کشورهای  در  بیشرینه  آزاری  خیابان 
که فرهنگ و هنجارهای مسلط بر مناسبات اجتماعی 
در آن بر تفکیک جنسیتی تاکید می کند و شبکه های 
ماهیت  و  هویت  با  آن  در  اجتماعی  و  آموزشی 
قلم  این  چشم انداز  از  گرفته اند.  شکل  تک جنسیتی 
عوامل ذیل را می توان برسازه های رفتار خیابان آزاری 
راه های  می توان  نیز  را  آن ها  در  بازنگری  و  بر شمرد 

تعدیل این رفتار شناخت. 
تفکیک جنسیتی:

برتاکید آموزه های دینی و سنت های  بنا  افغانستان  در 
روابط  شبکه های  اجتماعی،  مناسبات  بر  حاکم 
هویت  بر اساس  طفولیت  نخست  مراحل  از  اجتماعی 
به  آن  تکاملی  مراحل  که  می  گردد  تجزیه  جنسی 
از  می شود.  منجر  مردانه  و  زنانه  اجتماعات  تشکیل 
در  اجتماعی  مناسبات  بر  غالب  فرهنگ  چشم انداز 
مناسک  و  محافل  تمام  در  جنسیتی  جدایی  افغانستان 
دینی، فرهنگی و اجتماعی، یک سنت مقدس دانسته 
می شود که عبور از این سنت احساسات و غیرت دینی 
وضعیت،  این  فرایند  اما  می کند.  خدشه دار  را  جامعه 
آهسته آهسته به شکاف های کالن اجتماعی و روانی 
منجر شده که پیامد آن عالوه بر بروز ناهنجاری های 
مخالف  جنس  به  دیداری  دست رسی  حتا  رفتاری 
روان  رگ های  در  داغ  حسرت  یک  به عنوان  را 
فرایند  نخستین  می کند.  تزریق  جامعه  ناخودآگاه 
تقویت  آزاری،  خیابان  به  مبادرت  جنسی،  تجزیه 
مردان  در  آزاری  کودک  یا  همجنس گرایی  عالیق 
میان  حایل  جزایر  موجودیت  به دلیل  که  می باشد 
کثیری از مردان و زنان، تعداد قابل توجهی کودکان 
میزان  جنسی  تجزیه  می گردند.  وضعیت  این  قربانی 
افزایش می بخشد  به شدت  را  زنان  آسیب پذیری های 
شدت  به  و  قاچاق  جنس  به  را  زنان  نهایت  در  که 

محافظت شده تقلیل می بخشد. 
سرکوب غریزه جنسی:

غریزه  متاخر،  روان پژوهان  از  کثیری  و  فروید  به نظر 
بنی آدم  تالش های  محرک  اصلی  عامل  جنسی 
غریزه  این  در  اختالل  رو  همین  از  است.  دانسته شده 
و یا سرکوب این غریزه سبب اختالل جدی در نظام 
فکری و رفتاری انسان می شود که اثرات ملموس آن 
در اشکال مختلف خشونت ورزی و روان پریشی ظاهر 
مدیریت  که  کشورهای  در  دلیل  همین  به  می گردد. 
به  دولت  وظایف  زمره  در  شهروندان  جنسی  غریزه 
رسمیت شناخته می شود، زمینه های انکشاف عواطف 
بشری و خردورزی به شدت محدود می شود. هرچند 
آموزه های  تمرین  و  روانی  تلقینات  تاثیر  تحت  که 
کرد  سرکوب  می توان  را  جنسی  غریزه  اخالقی، 
داده  نشان  رفتارشناسی  و  روان شناسی  مطالعات  اما 
بر  عالوه  سرکش،  خواهش  این  سرکوب  که  است، 
ایجاد شکاف های عمیق اجتماعی در بسیاری زمینه ها 
جریان توسعه تفکر و خردورزی را نیز دچار ایستایی 
ارضای  اسالم ،  دینی  آموزه های  منظومه  در  می سازد. 
غریزه جنسی فقط با ازدواج امکان پذیر می گردد اما در 
جغرافیای مانند افغانستان که ازدواج مستلزم پرداخت 
هزینه سنگین می باشد، کثیری از جوانان برای سال های 
در کشاکش  غریزه جنسی  ویرانگر  نیروی  با  طوالنی 
می مانند که هم سرکوب این غریزه و هم پاسخ گفتن 
بسیار  مالیات  شده،  غیر پذیرفته  مجراهای  از  آن  به 
سنگین روانی و شخصیتی را بر آنان تحمیل می کند. 
این مالیات در واقع بر دوش جامعه تحمیل می شود که 
حساس  بسیار  سال های  در  آن  جوانان  ذهنی  نیروی 
بالندگی در ابعاد مختلف از مسیر شکوفایی و بالندگی 
درست  به صورت  نمی تواند  یا  و  می گردد  منحرف 
نگرش  در  وضعیت  این  شود.  هدایت  مسیر  این  در 

دینی و سنت های حاکم بر مناسبات اجتماعی جوامع 
سنتی انحراف اخالقی تعبیر می شود. در حالی که این 
وضعیت طغیان نیروی سرکشی است که با نهاد آدمی 
در آمیخته است و مهار منطقی آن باید در چهارچوب 
قراردادهای اجتماعی متناسب با نیازهای روانی جامعه 

امکان پذیر گردد. 
محرومیت جنسی:

حیاتی  نیازهای  سایر  هموزن  و  همسنگ  جنسی  نیاز 
هستی  دایره  در  را  او  حضور  مفهوم  از  بخشی  آدمی 
به  نیاز،  این  از  از همین رو محرومیت  معنی می بخشد. 
منجر  روانی  جنسی-  فروخفته  و  پیچیده  عقده های 
مختلف  ابعاد  و  اشکال  در  مدتی  از  پس  و  می شود 
دهان می گشاید. نا هنجاری های رفتاری، آزار و اذیت 
حیوان آزاری  آزاری، کودک آزاری،  خیابان  جنسی، 
دانسته  جنسی  محرومیت  برآیند  گروهی  تجاوز  و 
نمی گنجد.  جستار  این  در  آن  تفصیل  که  می شوند 
ناخودآگاه  رشته های ذهن  با  عقده محرومیت جنسی 
این  زدودن  صورت  در  حتا  و  می خورد  گره  آدمی 
حسرت  و  حرص  به صورت  آن  اثرات  محرومیت، 
الگوهای  و  خواهشات  دایره  در  جنسی  پایان ناپذیر 
رفتاری آدم ها باقی می ماند. مثال های زیادی را می توان 
در این زمینه ارایه کرد که متاسفانه فضای این جستار 
مجال پرداختن به آن ها را نمی دهد. محرومیت جنسی 
عالوه بر ایجاد تزلزل در دیواره های اخالق اجتماعی 
و آنچه که اشاره رفت، سبب ترویج قاچاق روسپی ها 
می شود که پیامد آن عالوه بر تهدید امنیتی، سالمت 
بهداشتی جامعه را نیز در معرض مخاطرات جدی قرار 

می دهد.
روان پریشی:

تمایالت  سرکوب  رفت،  اشاره  که  همان گونه 
به  تمایالت  این  به  گفتن  پاسخ  از  ناتوانی  و  جنسی 
روان پریشی منجر می شود و فرایند آن بر دایره نگرش 
و الگوهای رفتاری آدم ها سایه بسیار سنگین می اندازد. 
آن  اثرات  که  است  مرضی  مهلک ترین  روان پریشی 
و  کرده  متوقف  را  خردورزی  و  تفکر  توسعه  چرخه 
اندام و شریان های فکری جامعه را از کار باز می دارد. 
می سازد  بیمار  نیز  را  آدمی  بیمار خرد  و  آشفته  روان 
مدیریت  بر  اشراف  از  بیمار  خرد  بدین ترتیب  و 
نهایت  در  و  می ماند  عاجز  اجتماعی  قراردادهای 
این وضعیت  فراهم می سازد.  را  اسباب سقوط جامعه 
به  منطقه  کشورهای  از  خیلی  در  و  افغانستان  در  را 
فجایع  خرد  بیماری  که  کرد  مشاهده  می توان  خوبی  
و مصیبت های بسیار سنگین را بر اندام جامعه تحمیل 
از  ناشی  مصیبت های  بر  عالوه  افغانستان  در  می کند. 
جنگ های طوالنی و سیاه بختی های ویرانگر که روان 
جمعی را به شدت زخم زده است، روان نژندی ناشی از 
سرکوب نیازهای جنسی و محرومیت جنسی، مصیبت 
مسیر  از  را  عمومی  رفتار  الگوهای  که  است  دیگری 

خردورزی و معرفت اخالقی منحرف کرده است. 
نتیجه:

برجسته  واقعیت  این  آمد،  گفته  که  آنچه  به  توجه  با 
می شود که غریزه جنسی یکی از برسازه های نهاد آدمی 
تعبیر می شود و سرکوب آن نیز عوارض متفاوت روانی 
و اجتماعی را به بار می آورد. محرومیت از این نیاز، در 
نخسیتن فرایند، نگاه مردان را به زن، از نگاه انسانی به 
نگاه جنسی تقلیل می بخشد و زنان صرف در منظومه 
از  می گردند.  اهمیت  دارای  مردان  جنسی  تمایالت 
همین رو خیابان آزاری نه محصول جنگ و بی ثباتی 
و  دینی  آموزه های  بدفهمی  محصول  هم  نه  و  است 
غیبت قانون سخت گیرانه دانسته می شود، بلکه انفجار 
عقده های فرو خفته محرومیت جنسی مردان است که 
در اشکال مختلف سرکوب شده است. این واقعیت را 
نیز باید مد نظر داشت که تنها خیابان محل آزار زنان 
جوان نیست، دختر خانم های جوان به همان اندازه که 
در خیابان ها در معرض نگاه های جنسی قرار می گیرند، 
نیستند  این نگاه مصون  از  نیز  ادارات و محل کار  در 
که تحلیل این وضعیت با سازه های محرومیت جنسی 
شکلی  هر  یا  و  خیابان آزاری  می گردد.  امکان پذیر 
نیازهای  ارضای  منظور  به  که  جنسی  آزار  اشکال  از 
می باشد  شده  ساختار  رفتار  می گیرد،  صورت  جنسی 
شکل  فرهنگی  و  اجتماعی  مشخص  شرایط  در  که 
می گیرد. این رفتار مهار نمی گردد مگر این که شرایط 
اجتماعی و فرهنگی که سبب خلق این رفتار می گردد، 
تمایالت  ارضای  به  دسترسی  و  گردیده  تحول  دچار 
جنسی از مجراهای آسان و بی خطر امکان پذیر گردد. 
معرض  در  کودکان  و  زنان  که  تنها  نه  افغانستان  در 
این  از  نیز  حیوانات  دارند،  قرار  جنسی  اذیت  و  آزار 
جز  نیست  چیزی  وضعیت  این  نیستند.  مصون  آزار 
آدمی  تخیل  گستره  در  که  جنسی  محرومیت  فرایند 
پدیدار های رنگین می آفریند و او را تا کرانه های انواع 

خشونت آفرینی می کشاند.
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را  دینی  آموزه های  از  نادرست  برداشت  جامعه شناس 
یکی از عوامل خیابان آزاری می داند و می نویسد:

و  می داند  برابر  و  مساوی  را  مرد  و  زن  اسالم  »دین 
اسالم  صدر  در  می کند،  توصیه  همه  برای  را  عدالت 
زنان در همه امور حضور داشتند و دوشادوش مردان 
گام می نهادند، همسر پیامیر اسالم یکی از بزرگ ترین 
در  زینب  و  بود  اعراب  میان  در  زمان  آن  بازرگانان 
کربال، در کنار برادرش امام حسین رزمید و پیام رسان 
و  پیام  استمرار  و  بقا  باعث  و  شد  کربال  و  عاشورا 
گفتمان حماسه بزرگ حسینی شد و صدها مثال از این 
قبیل در این راستا موجود است؛ اما حاال در افغانستان 
در بسیاری از والیت ها حضور زنان یا کم رنگ است 
یا حتا قریب به صفر، زیرا در باور های دینی افغان ها که 
ریشه در باور های قبیله ای دارد، زنان تنها باید در خانه 
باشند و در بیرون حضورشان ناصواب و مغایر کلچر، 

عنعنات، غیرت افغانی و دین اسالم است.«
اوال که در خوانش های مختلف فقه حقوق زن و مرد 
متفاوت  شهادت  و  دیه  وراثت،  زمینه  در  به خصوص 
این  بر  را  فرض  حاال  است.  شده  شناخته  رسمیت  به 
بگذاریم که حضور زنان در عرصه های اجتماعی در 
افغانستان بیشتر گردد، این تحول به تنهایی چه کمکی 
می تواند برای حل بحران محرومیت جنسی و مصونیت 

خیابانی در این کشور کند؟  
کشورهای  اجتماعی  مناسبات  بر  اجمالی  نگاه  یک 
واقعیت  این  افغانستان  حتا  و  پاکستان  ایران،  عربی، 
ترین  رونق  پر  قاچاق روسپی  می سازد که  برجسته  را 
صنعت در این جوامع به شمار می رود. صاحب این قلم 
باورمند است که مجموعه ی از رفتارهای که از آن به 
از  بریده  تعبیر می شود چیزی کامال  نام خیابان آزاری 
این مسایل بوده و در پرتو مجموعه ی از عوامل کامال 
در  که  می باشد  تفسیر  و  تحلیل  قابل  آن  با  متفاوت 
ادامه مقاله  به آن پرداخته خواهد شد. در  ادامه بحث 

می خوانیم:
»خیابان آزاری باعث عامل بسیاری از مشکالت روانی 
جامعه پذیری  پروسه  می شود،  بانوان  در  رفتاری  و 
بانوان  توسط  عمدتا  می شود،  انگاشته  مهم  بسیار  که 
کم سواد  بی سواد،  زنان  ما  اگر  می گیرد.  صورت 
و  معضالت  دچار  هم  جامعه  باشیم  داشته  روانی  و 

مشکالت فراوان خواهد گردید.«
رفتار  و  روان شناختی  تحقیق  هیچ  اکنون  تا  که  اوال 
روشن  تا  است  نگرفته  صورت  افغانستان  در  شناختی 
کند که خیابان آزاری سبب خلق مشکالت روانی و 
رفتاری در زنان این کشور گردیده است. ثانیا پروسه 
زنان  توسط  عمدتا   )Socialization( جامعه پذیری 
صورت نمی گیرد. به باور انتونی گیدنس جامعه شناس 
مرحله  دو  در  عمدتا  اجتماعی  پرورش  بریتانیایی، 
این دو مرحله را اجتماعی  صورت می گیرد که وی 
مرحله  می نامد.  ثانوی  شدن  واجتماعی  ابتدایی  شدن 
که  می گیرد  صورت  طفولیت  دوران  در  ابتدایی 

روزنامه 8صبح در شماره 2296 تاریخ، 1394/10/23 
خیابان  پدیده  جامعه شناختی  »بررسی  نام  با  را  مطلبی 
ماستر  احمدی  محمد  از  افغانستان«  در  آزاری 
جامعه شناسی و استاد دانشگاه، به چاپ رساند که در 
آن پدیده خیابان آزاری ظاهرا از مناظر جامعه شناختی 
نیز  مناظر  همین  از  نویسنده  زعم  به  و  شده  نگریسته 
است.  گردیده  پیش نهاد  راه حل  آن  با  مقابله  برای 
صاحب این قلم به عنوان دانش آموخته علوم اجتماعی 
نزدیک  تماس  که  سویدن  دانشگاه های  از  یکی  در 
بر  نظری  اشراف  هم چنان  و  تیوریک  انگاره های  با 
الگوهای رفتاری در بستر مناسبات اجتماعی افغانستان 
داشته است، پنداره های مطرح شده در این مقاله را در 
مورد خیابان آزاری، نه تنها برخواسته از آموخته های 
میان  هم خوانی  کم ترین  بلکه  نمی داند،  جامعه شناسی 
نظرات مطرح شده در مقاله و پرداخت تیوریک نسبت 
به پدیده خیابان آزاری و عوامل بومی خیابان آزاری 
خود  به  را  خواننده  انگاره های  و  چشم  افغانستان  در 
معطوف نمی دارد. نویسنده در پاراگراف نخست مقاله 

می نویسد:
»این مساله اجتماعی منفور و ناهنجار منوط و محدود 
به فرهنگ و سرزمین خاصی نیست هر جایی که بشر 
با شدت و ضعف  این پدیده  است و زیست می کند، 
و  غریزی  به طور  انسان  زیرا  است؛  و  بوده  موجود 
گرایش  این  و  دارد  مخالف  به جنس  گرایش  فطری 
را خداوند در نهاد بشر قرارداده است. فلسفه وجودی 
بقا و تکثر نسل بشر است، این تمایل و  چنین تمایلی 
اما مشکل  نیست.  منفی و مردود  جذبه در ذات خود 
زمانی پدیدار می گردد که این مهم به افراط و انحراف 

کشیده می شود.«
اوال که تمام فلسفه وجودی تمایل جنسی، بقا و تکثر 
نسل نیست. از چشم انداز زیگموند فروید که نظریاتش 
غرایز  می شود،  دانسته  معتبر  علمی  محافل  در  هنوز 
)Life Instinct( غرایز   ، نوع  دو  به  عمدتا  آدمی 

تقسیم   )Death Instinct( مرگ  غرایز  و  زندگی 
جهت  در  زندگی  غرایز  فروید،  باور  به  می گردد. 
خدمت  در  و  می کنند  عمل  جسمی  نیازهای  ارضای 
انداز  از چشم  قرار می گیرند. غریزه جنسی  فرد  بقای 
فروید مهم ترین غریزه زندگی دانسته می شود که در 
پوشش دهنده  و  برگیرنده  در  آن،  از  گسترده  مفهوم 

تمام رفتار و پنداره های لذت  بخش تعبیر می  شود. 
نویسنده در ادامه مقاله به عوامل و دالیل خیابان آزاری 
جنگ،  مانند  پدیده های  وی  به نظر  که  می پردازد 
ناآمنی، بی ثباتی، گروه دوستان و همساالن، بی کاری، 
درست  نا  برداشت  قبیله ای،  سنتی،  مردساالر  فرهنگ 
قضایی  و  عدلی  نهادهای  نهایت ضعف  در  و  دین  از 
خیابان  در  پدیده  این  تمرین  عوامل  و  دالیل  را 
برمی شمارد. در حالی که این پدیده ها هیچ گونه ارتباط 
با  جامعه شناختی  و  روان شناختی  اول  درجه  تعاملی 
یک  به عنوان  نویسنده  ندارد.  خیابان آزاری  رفتار 

جامعهشناسی

یاتحریفواقعیتها
 هادی میران
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نام های مختلف فرم های کار یابی در خارج از کشور را 
بین مردم توزیع می کنند و می گویند که آن ها را برای 
کار به کشورهای خارج روان می کنند. و به این بهانه از 

مردم پول دریافت می کنند. 
نسرین اوریاخیل گفت: »وزارت کار و امور اجتماعی در 
صدد تثبیت این موضوع است و به مراحل آخر امضای 
همسایه  کشورهای  میانه،  شرق  کشورهای  با  قرارداد 
و  است  در جریان  موضوع  این  اما  رسیدیم  عربستان  و 

نمایندگان مجلس مطمین اند که شانس حضور مجدد را 
در مجلس آینده ندارند. از همین جهت می کوشند، تا از 
هر طریق ممکن فضا را متشنج کرده و راه را برای تغییر 
از  نمایندگان  این  کنند.  مسدود  همه جانبه  اصالحات  و 
یک سو شعار اصالحات سر می دهند از سوی دیگر خود 

مانع اصالحات می شوند. 
رد  را  رییس جمهور  تقنینی  فرمان  مجلس  نمایندگان 
کردند، اما برای آن که متهم نشوند و از سوی دیگر در 
طرح  حکومت  تا  کرده اند  پیشنهاد  سیاسی  امتیاز  بدل 
می دهد  نشان  همه  این  بفرستد.  مجلس  به  را  تعدیلی 
پروسه  به  نسبت  خود  رفتار  در  مجلس  نمایندگان  که 
اصالحات وانتخابات صادق نمی باشند. در این میان نقش 
بی نظمی های  در  نیز  را  دیگر  سیاسی  حلقه های  برخی 
از  یکی  کرزی  آقای  گرفت.  نادیده  نمی توان  جاری 
تا کمیسیون  از همه تالش کرد،  بیش  است که  کسانی 

امیدوار هستیم در زود ترین فرصت این تفاهم نامه امضا 
شود اما تا اکنون هیچ تفاهم نامه ای با هیچ کشوری امضا 
ما  نگرفته که  قراردادی صورت  نکرده ایم. و هیچ گونه 
اعزام  به کشورهای خارج  کار  برای  را  کارگران خود 

کنیم.« 
وزیر کار و امور اجتماعی گفت هر گاه این قرارداد امضا 
شد، که یک روند ملی است. تمام مردم از تمام والیات 
از  رسما  موضوع  این  و  باشند.  داشته  سهم  آن  در  باید 

طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعالم خواهد شد. 
های  کشور  با  قرارداد  این  این که  از  بعد  گفت  وی 
بازار کار  نیازمندی  بر اساس  جویای کارگر امضا شد، 

کارگراز افغانستان به آن کشور ها اعزام خواهند شد.
هم چنان  اجتماعی  امور  و  کار  وزیر  اوریا خیل،  نسرین 
تاکید کرد که اعزام کارگر به خارج به صورت رایگان 
است و هیچ کس و یا هیچ شرکتی نمی تواند به این بهانه 

از کسی پول دریافت کند.
این که  از  بعد  می گوید  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت 
خارج  به  کار  برای  کارگر  و  گرفت  صورت  قرارداد 
شرکت های  و  کارفرما  شرکت های  بین  شد،  اعزام 
دارند  که  قراردادی  براساس  کارگر،  استخدام کننده 

کمیشن )حق الزحمه( پرداخت می شود.
وزیر کار و امور اجتماعی تاکید کرد قبل از این که کار 
توسط کارگر اشغال شود، هیچ کس حق ندارد حتا یک 

افغانی به بهانه فرستادن کارگر به خارج، بگیرد.
این  با  پیوند  اجتماعی می گوید در  امور  و  وزارت کار 
توزیع  کار یابی  فرم   مردم  بین  که  دو شرکتی  موضوع 
می کردند و از آن ها پول می گرفتند مسدود شده و این 

موضوع با نهاد های امنیتی شریک ساخته شده است.
این وزارت هیچ  گونه آماری از افرادی که در این جریان 
متضرر شده ارایه نکرد اما گفت که بررسی در مورد این 
جریان یک کار بزرگ است و تفتیش هم در مرکز و 

هم در والیات شروع شده است.
کارهای  تمام  می گوید  وزارت  این  حال  همین  در 
افغانستان  از جانب  تخنیکی و مقدماتی امضای قرارداد 
آماده شده و وزارت کار و امور اجتماعی  فقط منتظر 

اعالم آمادگی کشورهای طرف قرارداد است.

مورد  در  او  گیرد.  شکل  دلخواهش  مطابق  انتخابات 
شکایات  به  رسیدگی  کمیسیون  در  خارجی  عضو  دو 

مدت های طوالنی با مجلس در گیر بود. 
عصر  از  شده  گماشته  افراد  نیز  فعلی  کمیسیون  اعضای 
در  سردرگمی  نوع  هر  از  کرزی  آقای  می باشند.  او 
به کرزی  نزدیگ  افراد  می برد.  انتخابات سود  مدیریت 
ظهور  اپوزیسیون  قالب  در  دیگر  از  پس  یکی  روز  هر 
به نظر  می دهند.  سر  زود هنگام  انتخابات  آهنگ  کرده، 
می رسد که آقای نورستانی در تبانی با کرزی و بخشی 
آورده اند.  روی  رجز خوانی  به  مجلس  نمایندگان  از 
در  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  مدیریت  همه  این  با 
مدیریت پروسه انتخابات سوال برانگیز است. این رهبران 
فشار  اگر  داده اند.  دست  از  را  طوالنی  فرصت های 
متحدان بین المللی نبود رهبران حکومت هنوز هم عالقه 
به اعالم زمان برگزاری انتخابات نداشتند. اکنون از یک 
طرف فشارهای بیرونی و از طرف دیگر مطالبات سیاسی 
با شتاب و دست پاچگی  نیز  رقبا سبب شده تا حکومت 
به مسایل انتخابات تمرکز کند. اما در شرایط فعلی تمام 
راه های قانونی برای کار حکومت وحدت ملی به بن بست 
خورده است. فرمان آقای غنی توسط هر دو مجلس رد 
فرمان  غنی  آقای  رخصتی  از  بعد  یا  اکنون  است.  شده 
دوباره صادر کند و یا با طرح تعدیل حمایت مجلس را 

برای تایید آن به دست آورد. 
حکومت در مورد اعضای کمیسیون انتخابات نیز به آسانی 
انتخابات و  اعضای کمیسیون  اگر  اقدام کند.  نمی تواند 
باید  داشته اند  دست  تقلب ها  در  شکایات  به  رسیدگی 
برکناری  نمی باشند  متهم  اگر  دهند.  محکمه جواب  در 
مدیریت  باید  بود. حکومت  نخواهد  نیز کار ساده  آنان 
انتخابات را به دست گرفته و اجازه ندهد که هر کس به 
دلخواه خود تقویم انتخابات اعالم کند. تقویم انتخابات 
باید پس از اصالحات همه جانبه و با در نظر داشت تمام 
جوانب سیاسی ، امنیتی و زمانی اعالم شود. اعالم تقویم 
انتخابات از سوی نورستانی بدون هماهنگی با حکومت 

نوع خودسری بوده که باید جلو آن گرفته شود .

رد  با  معلولین  و  شهدا  و  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت 
خارجی  کشورهای  به  کارگر  اعزام  بر  مبنی  شایعاتی 
هیچ گونه  اکنون  تا  می گوید  وزارت،  این  ازسوی 
قراردادی با هیچ یک از کشورها در این مورد به امضا 

نرسیده و مردم نباید فریب کاله برداران را بخورند.
روز  اجتماعی،  امور  و  کار  وزیر  خیل،  اوریا  نسرین 
یک  اخیرا  گفت  خبرنگاران  به  جدی   27 یک شنبه 
تعداد افراد استفاده جو هم در مرکز و هم در والیات به 

انتخابات  تقویم  انتخابات،  کمیسیون  امروز  است  قرار 
اقدام  این  کند.  اعالم  را  ولسوالی  شوراهای  و  پارلمانی 
کمیسیون در تضاد با تفاهم نامه رهبران حکومت وحدت 
می باشد.  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون  طرح  و  ملی 
در  ملی،  وحدت  حکومت  رهبران  تفاهم  بر اساس 
قوانین  و  نهادها  تغییرات همه جانبه در  زود ترین فرصت 
انتخاباتی به وجود آید. به نظر می رسد که حلقه های معین 
انتخابات  نظام  اصالح  برای  کار  روند  تا  تالش اند،  در 
مجلس  نهاد ها  این  از  یکی  شود.  کشیده  بن بست  به 

نمایندگان است. 
فضای  در  را  خود  سیاسی  بقای  مجلس  اعضای  اکثر 
خوبی  به  آنان  می دانند.  انتخاباتی  و  سیاسی  هرج ومرج 
می دانند که حکومت بدون اصالحات به سوی انتخابات 
نخواهد رفت. از این رو تالش دارند، تا با ایجاد موانع در 
برابر اصالحات، مانع تطبیق پروسه اصالحات شوند. اکثر 

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

پنج سرطان: روز حماسه ملی )انتخابات( 
و رو سیاهی دشمنان صلح و دموکراسی 

+ عکس سلفی با انگشت های رنگه
کاندیدان  اتهام زنی  آغاز  سرطان:  شش 
و  انتخابات؛  کمیسیون  و  هم دیگر  علیه 

جمع آوری صندوق ها 
دوازدهم سرطان: آغاز چانه  زنی کاندیدا 
با کارمندان کمیسیون در سطح والیات 

و مرکز
نتیجه  اعالن  سرطان:  بیست وهفتم 
رهبری  به  آراء  درصد   25 شمارش 
ملی+  زبان  دو  در  نورستانی  یوسف 

نخود، کشمش و پیپسی
دوم  مرحله  آغاز  سرطان:  بیست وهشتم 

چانه زنی در سطح مرکز
اول اسد: راهپیمایی گسترده به حمایت 
از داوود سلطان زوی و حاجی فرید در 

شهر کابل و مرکز والیات بزرگ
 50 شمارش  نتیجه  اعالن  اسد:  بیستم 
نورمحمدنور  توسط  آراء  درصد 
این  )در  کمشنر  هشت  حمایت  به 
به  تداوی  برای  نورستانی  آقای  مرحله 

هندوستان تشریف برده است(
مختصر  درگیری  اسد:  بیست وسوم 
کمیسیون  در  کاندید  دو  ناظرین  میان 
هشتاد  و  کشته  سی  با  غزنی  انتخابات 

زخمی
هفت سنبله: اعالن نتیجه کل آراء تحت 
اردوی  بین المللی،  امنیتی قوای  حمایت 
توسط  اربکی  نیروهای  و  پولیس  ملی، 

آقای نورستانی
اعتراض  و  خیمه زنی  سنبله:  هشت 
فلج  و  کشور  سراسر  در  مسالمت آمیز 

شدن اکثر ادارات دولتی
اعالن  و  قبلی  نتیجه  لغو  سنبله:  دوازده 

شمارش مجدد
سی سنبله: ورود جان کری برای یکماه 
به کابل و مالقات با طرف های درگیر+ 

اشرف غنی و حنیف اتمر
دوازدهم عقرب: بی هوش شدن سیمین 
بارکزی در خیمه اعتراض و احوال گیری 

نماینده های دیگر+ عکس سلفی
در  مجددی  حضرت  ورود  قوس:  دوم 
صحنه و نصیحت به طرف های درگیر+ 

دعای خیر
آراء  بازشماری  توقف  جدی:  هشتم 

به خاطر سرد شدن هوا
در  آراء  نهایی  نتیجه  اعالن  جدی:  نهم 
حضور جان کری با توافق گذاشتن 498 
کرسی در پارلمان و تفویض صالحیت 
یک نماینده به دو نماینده در هر والیت

ادامه  دیگر:  انتخابات  الی  جدی  دهم 
و  کشور  سطح  در  پراکنده  اعتراضات 

سقوط سه والیت به دست معترضین.

تقویم انتخاباتی سال آینده

فریب کاله برداران را نخورید

خودسری نورستانی

  مریم حسینی

  شهریار

نسرین ارویا خیل:
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گروه  و  ایران  میان  هسته ای  توافق  شدن  اجرایی  رسمی  آغاز 
کره کننده  کشورهای مذا ١+٥ با استقبال سازمان ملل متحد، و 
با ایران از جمله  امریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا روبه رو شده 
شب  شنبه  متحد  ملل  سازمان  کل  دبیر  مون  کی  بان  است.  
26 جدی در بیانیه ای بمناسبت اجرایی شدن توافق هسته ای 
بین المللی  بهتر  همکاری های  به  توافق  این  »موفقیت  گفت: 
خواهد  منطقه«  در  ثبات  و  امنیت  صلح،  نفع  به  منطقه ای  و 

انجامید.
رسمی  اعالم  مراسم  در  امریکا  خارجه  امور  وزیر  کری،  جان 
جهان  »امروز  گفت:  وین  در  هسته ای  توافق  شدن  اجرایی 
احساس امنیت می کند زیرا  تهدید ناشی از سالح های اتومی 
امریکا  که  کرد  کید  تا حال  این  با  کری  آقای  شد.«  محدود 
مواظب خواهد بود تا ایران در سال های آینده تعهدات خود را 
کند. لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه نیز شنبه  رعایت 
هسته ای  تعهدات  تایید  با  گفت  بیانیه ای  انتشار  با  گذشته 
تحریم های  اتومی،  انرژی  بین المللی  آژانس  سوی  از  ایران 
عمده اقتصادی و مالی علیه ایران برداشته شدند و این موضوع 
بین المللی  تالش های  و  امنیت  و  صلح  برای  مهمی  »مرحله 
گسترش سالح های هسته ای بشمار می رود.« برای مبارزه علیه 

»فرانسه  که  است  کرده  کید  تا بیانیه  این  در  فابیوس  آقای 
شدن  نهایی  در  قویا  خود  سازنده  و  سرسختانه  مواضع  با 
آن  اجرای  و  جدی  رعایت  مواظب  و  گرفته  سهم  توافق  این 
آلمان  خارجه  وزیر  مایر،  اشتاین  والتر  فرانک  بود.«  خواهد 
تاریخی  »موفقیت  یک  را  برجام  شدن  اجرایی  خود  بنوبه 
گفته است »از همین  برای دیپلوماسی« خوانده و در بیانیه ای 
تحت  ایران  هسته ای  برنامه  متمادی  سال های  برای  کنون  ا
گرفته« و بدین  کنترول قاطعانه قرار  محدودیت های جدی و 
ایران برای رسیدن به سالح هسته ای مسدود شده  ترتیب راه 
بیانیه ای  در  بریتانیا  خارجه  امور  وزیر  هاموند،  فیلیپ  است. 
که  گفته است  و  کرده  استقبال  برجام  اجرایی شدن  از  خود 
که بریتانیا هم فعاالنه در شکل گیری آن سهم  »توافق هسته ای 

کرد.« داشت خاورمیانه و بقیه نقاط جهان را امن تر خواهد 
ایران  خارجه  امور  وزیر  ظریف،  محمد جواد  زمینه  همین  در 
پایان  و  توافق هسته ای  از اعالم رسمی اجرایی شدن  بعد  نیز 
تویتر خود  در صفحه  پیامی  در  ایران  علیه  تحریم های  یافتن 
نوشت »با حمایت و مقاومت شما توافق هسته ای اجرایی شد 
با بهترین  که  گردید. حال نوبت همه ماست  و تحریم ها رفع 
برای ساختن  و هم زبان  از شرایط جدید، همدل  بهره برداری 

کنیم.« فردایی بهتر تالش 

کنش ها به برداشته شدن  وا
تحریم ها علیه ایران رفع  اعالم  از  پیش  ساعاتی  ایران  شهرسازی  و  راه  وزیر 

شرکت  با  هواپیما   ۱۱۴ خرید  برای  گفت  ایران،  تحریم های 
توافق  اجرای  از  پس  هواپیما ها  این  و  شده«  »توافق  ایرباس 
اتومی وین و رفع تحریم های غرب علیه ایران به تدریج وارد 

ناوگان هوایی می شوند.
پایان  تا  که  گفت  جدی،   ۲۶ شنبه  روز  آخوندی،  عباس 
ایران ایر  ناوگان  وارد  هواپیما ها  این  از  فروند  چند  امسال، 
ایر،  ایران  شرکت  بر  عالوه  آخوندی،  آقای  به گفته  می شود. 
طریق  از  می توانند  نیز  ایران  هواپیمایی  شرکت های  دیگر 
را  خود  هوایی  ناوگان  تملیک،  شرط  به  اجاره  سیستم های 
»معتبر  بیمه  شرکت  چند  با  که  کرد  کید  تا وی  کنند.  تامین 
تامین  امکان  تا  است  شده  انجام  کراتی  مذا نیز  جهانی« 
شود.  فراهم  نیز  ایران  هوایی  شرکت های  سایر  برای  هواپیما 
اوباما  بارک  هسته ای،  توافق  شدن  اجرایی  اعالم  از  پیش 
لغو تحریم های  برای  امریکا، در اقدامی دیگر  رییس جمهور 
از  پس  که  داد  اختیار  خود  خارجه  وزیر  به  جمله  از  ایران، 

بازار سهام عربستان سعودی پس از اعالم اجرای توافق نامه 
رویترز،  خبرگزاری  کرد.  سقوط  درصد   ۶.۵ ایران  هسته ای 
که بازار سهام عربستان در مدت  یک شنبه ۲۷ جدی خبر داد 

اجرای توافق هسته ای مجوز فروش هواپیماهای مسافربری به 
کند. ایران را صادر 

گروگان گیری دیپلومات هایش در تهران در سال  امریکا پس از 
کرد.  ایران ممنوع  را به  ۱۳۵۸ فروش هواپیماهای مسافربری 
و  نفتی  تحریم های  با  ارتباطی  هواپیما  فروش  تحریم  گرچه 

بانکی مربوط به برنامه هسته ای ایران 
کرات  ندارد، اما امریکا در جریان مذا
فروش  ممنوعیت  لغو  با  هسته ای 
کرده است.  موافقت  ایران  به  هواپیما 
جمله  از  ایران،  هوایی  صنعت 
که بیشتری آسیب  بخش هایی است 
و  شده  متحمل  تحریم ها  قبال  در  را 
یکی از مدیران شرکت های هواپیمایی 
که  بود  کرده  اعالم  در سال ۹۲  ایران 
۶۰ درصد از هواپیماهای ایران زمین گیر 
شرکت های  حال  این  با  شده اند. 

۱۵ دقیقه بیش از شش درصد افت داشت. شاخص بورس 
کشورهای دیگر عربی مانند مصر، قطر و دوبی نیز شاهد میزان 
مشابهی سقوط بود. بهای نفت برنت دریای شمال نیز جمعه 

که پس از رفع تحریم های غرب با  هواپیمایی ایران امیدوارند 
کنند. خرید هواپیماهای جدید ناوگان خود را نوسازی 

 ۵۵۰« ورود  برای  برنامه ریزی  از  ایران  راه  وزارت  مقام های 
فروند« هواپیمای جدید به ناوگان هوایی ایران خبر داده اند 
دلیل  به  هواپیما  تعداد  این  خرید  گر  ا که  کرده اند  اعالم  و 
کمبود بودجه ممکن نباشد، با روش »اجاره به شرط تملیک 

کرد. )لیزینگ(« این تعداد هواپیما را وارد ایران خواهند 

کمتر از ۲۹ دالر در هر بشکه  ۱۵ جنوری  با شش درصد افت به 
کرد. رسید و در عرض یک هفته ۱۳ درصد سقوط 

بین  در  بورس  بزرگ ترین  سعودی،  عربستان  سهام  بازار 
بحران  با  مواجهه  برای  کشور  این  است.  عربی  کشورهای 
با  است.  گرفته  پیش  ریاضتی  سیاست های  اقتصادی 
فروش  اساس  بر  کشور  این  جاری  سال  بودجه  حال  این 
نفت بشکه ای ۴۰ دالر تعیین شده است. ایران پس از لغو 
که آمادگی دارد روزانه ۵۰۰ هزار بشکه  کرد  تحریم ها اعالم 

نفت بیشتر به فروش رساند.
فدریکا  و  ایران  خارجه  امور  وزیر  ظریف،  محمد جواد 
شامگاه  اروپا،  اتحادیه  سیاست گذاری  مسوول  موگرینی، 
اجرای  آغاز  مشترک  بیانیه ای  خواندن  با  جدی  شنبه ۲۶ 
که  است  آمده  بیانیه  این  در  کردند.  اعالم  را  برجام  مفاد 
چین، فرانسه، آلمان، روسیه، بریتانیا، ایاالت متحده امریکا 
از انرژی  و ایران موظف شدند در زمینه استفاده صلح آمیز 
هسته ای در چارچوب برجام به همکاری خود ادامه دهند. 
برنامه  به  مربوط  متحد  ملل  سازمان  تحریم های  هم چنین 

هسته ای ایران برداشته شد.

ایران 114 هواپیمای ایرباس خریداری می کند

سقوط 6 درصدی بازار سهام عربستان 
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در  مترقی«  »دموکراتیک  حزب  کاندیدای  ون،  اینگ  تسای 
کسب ۶۰ درصد  انتخابات ریاست جمهوری تایوان موفق به 
آرا شد. وی نخستین رییس جمهوری زن تایوان محسوب می 

شود.
شمار  به  اپوزیسیون  حزب  اصلی ترین  وی  متبوع  حزب 
می آمد. این حزب مخالف سیاست های دولت وقت در 
کم  حا حزب  کاندیدای  بود.  چین  با  روابط  ایجاد  زمینه 

انتخابات  از  دور  این  در  شکست  پذیرش  با  کومینتانگ 
و  نکرده  تالش  کافی  اندازه  به  حزب  این  کرده  اعالم 

رای دهندگان را ناامید ساخته است.
خانم تسای ۵۹ ساله در حالی سکان دولت آتی تایوان را 
که چین همواره تایوان را بخشی از  گرفت  در دست خواهد 
گرفته است. به نظر می رسد به قدرت  ک خود در نظر  خا
رسیدن حزب اپوزیسیون باعث بروز تنش هایی در روابط 

نخستین رییس جمهوری زن تایوان انتخاب شد
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