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کنر کابل و  حمالت انتحاری در 
بیش از بیست کشته برجای گذاشت

دود چرس در مکان های عمومی 

اهداف حداقلی اصالح طلبان
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فرمان برای ادامه اصالحات 
انتخاباتی آماده است

تاخیر از حد 
گذشته است 

»به  از  زودتر  تا خیلی  است  دولت مکلف 
که عنوان می کند نسبت به صدور  زودی« 
راه  تنها  زیرا  کند.  اقدام  تقنینی  فرمان 
قانونی  این همه چالش و خالی  از  خروج 
دولت  باشد.  می تواند  انتخابات  برگزاری 
که در حال حاضر مشروعیت  بهتر می داند 
شدت  به  عمومی  انظار  در  جایگاهش  و 
به  مهاجرت  سیل  است.  شده  تضعیف 
نا امید  و  بی کار  قشر  به  تنها  اروپا  سوی 
افغانستان محدود نشده است. حتا بخشی 
دیگر  پناهگاه  به دنبال  نیز  دولت  پیکره  از 
و  ترکیه  در  حداقل  یا  غربی  کشور های  در 

د بی هستند.
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Co-soft # 83223064

Tender Notification Call for Expression of Interest:
The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is implementing Technical Cooperation measures on behalf of the 
Government of the Federal Republic of Germany.
GIZ Afghanistan wants to tender the Driver Training in public bidding process. Therefore the HR-Development Unit in Kabul would like to invites 
experienced and financial solvent local companies for the support to HR-Development Unit on (Driver Training in soft skin vehicles and armored 
vehicles) to submit their expression of interest letter to participate in the bidding process.
Objective:
All GC drivers need to be aware of regulations and have an advanced understanding of save driving and the related technical skills on soft skin and 
armoured vehicles.
Expected Outcome:
1. Improved security and safety of movements by cars for all GC staff.
2. To minimize risks and ensure safe and secure transportation for all GC personnel.
3. Increase the duration of material through improved maintenance.
Qualifications required:
This assignment requires committed and qualified local companies with insight knowledge of international best practices and experiences in the field of 
Driver Training; the contractor is expected to provide the following services:
 Basic Driver Training: 2 batches each batch 4 days.
 Advanced Driver Training: 4 batches each batch 3 days.
 Refresher Driver Training: 6 batches each batch 3 days.
 The courses are to be conducted by at least two experts with at least two years’ experience in conducting basic and advanced Driver Trainings.
 The training is to be held in local language (Pashto/Dari).
Note: To claim the tender documents for the bidding process, please send us your interest letter with the reference number (83223064) to 
tenders-afg@giz.de latest until 29.02.2016.
After the deadline GIZ – Office Kabul will review the interest letters and then invite the bidders for receiving their offers. The maximum time for collecting 
the offers will be no more than a week.
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اطالعیه د افغانستان بانک
هموطنان عزیز!

ج می گذاریم، باید پول افغانی  کشور را از صمیم قلب ار پول افغانی هویت، اقتدار و افتخار ملی ماست! چنانچه سرود ملی و بیرق ملی 
گذاشته و در دادوستد و خریدوفروش خود از آن استفاده نموده، وظیفه ملی خود را  ج  که نماد هویت ملی ما به شمار می رود، ار را 

ACKUادا نمائیم.



زنگ اول


تقنینی  فرمان  متن  گفت  رییس جمهور  سخنگوی 
انتخاباتی  رییس جمهور برای ادامه روند اصالح نظام 
از  پیش  که  می کند  تالش  ارگ  اما  است،  آماده 
بیرون دادن این فرمان، با نمایند گان پارلمان رای زنی 
کند. ظاهرا حکومت وحدت ملی می خواهد پیش از 
قناعت  موجبات  پارلمان،  به  تقنینی  فرمان  فرستادن 
منفی  رای  به آن  تا مجلس  فراهم کند  را  نمایند گان 
ندهد. پیش از این پارلمان تمام فرامین رییس جمهور 
بود.  کرده  رد  را  انتخاباتی  نظام  اصالح  مورد  در 
در  انتخابات  برحال  کمیسیون  که  می شد  گفته  حتا 
تالش  پارلمان،  نمایند گان  از  برخی  با  هماهنگی 

می کند تا سد راه اصالحات شود. 
صورت  در  می کنند  تصور  که  نمایند  گان  از  عده ای 
نمی شوند،  برنده  شفاف،  انتخابات  یک  برگزاری 
می خواهند وضع موجود ادامه یابد. کمیسیون برحال 
انتخابات به رهبری آقای نورستانی هم خواستار تداوم 
وضع موجود است و نمی خواهد اصالحات بیاید. در 
نورستانی  آقای  هم  انتخاباتی  نظام  اصالح  صورت 

نقص می کند و هم برخی از نمایند گان پارلمان. 
آقای نورستانی برای جلب حمایت ارگ، نتایج نهایی 
هفته  پیش  را   2014 سال  ریاست جمهوری  انتخابات 
اعالم کرد. اعالم نتایج انتخابات پس از دو سال، خود 
نشانه ضعف مدیریت است و ایجاب می کند که هرچه 
زودتر اصالحات بیاید. اصالحات در نظام انتخاباتی با 
آن که به نفع کمیسیون برحال انتخابات نیست، اما به 
است. جامعه جهانی  نفع دموکراسی سازی در کشور 
هزینه  نیست  حاضر  انتخاباتی  نظام  اصالح  بدون 

 برگزاری انتخابات را بپردازد. 
کرده  تعهد  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور  هم چنان 
بودند که به مجرد رسیدن به قدرت، نظام انتخاباتی را 
اصالح می کنند. اگر این دو بزرگوار در اصالح نظام 
انتخاباتی نکوشند، پراکند گی سیاسی در کابل بیشتر 
از  که  می یابد  عینی  مصداق  آنانی  حرف  و  می شود 

سقوط سیاسی سخن می گویند. 
این خیلی خوب است که رییس جمهور با نمایند گان 
پارلمان  نمایند گان  اگر  اما  می کند.  مشوره  پارلمان 
انفاذ  با  می تواند  رییس جمهور  نباشند،  موافق  هم 
کند.  فراهم  را  اصالحات  زمینه  تقنینی  فرمان  یک 
پارلمانی  انتخابات   1389 سال  در  هم  کرزی  حامد 
برگزار کرد. حاال هم  تقنینی  فرمان  براساس یک  را 
حکومت وحدت ملی می تواند با انفاذ فرامین تقنینی 
را  انتخاباتی  نظام  اصالح  و  پارلمانی  انتخابات  زمینه 

فراهم کند. 
باشند،  متعهد  آن  به  نظام  سران  باید  که  چیزی 
روند  که  صورتی  در  است.  دموکراسی  تداوم 
متوقف  انتخاباتی  نظام  اصالح  و  دموکراسی سازی 
شود، عالوه بر این که افغانستان از حمایت بین المللی 
هم  سیاسی«  »سقوط  شوم  پیش بینی  می شود،  محروم 
لحاظ  به  همیشه حکومت ها  می یابد.  تحقق  نحوی  به 
سیاسی شاریده اند. گفته  معروفی است که کابل هیچ 
یا فاریاب سقوط نکرده است. کابل  از هلمند  گاهی 
تفاهم سیاسی  یا  از درون سقوط کرده است.  همیشه 
از میان رفته است، یا خرانه تهی شده است و پس از 
آن نظام دولتی از میان رفته. سران حکومت وحدت 
ملی باید با واقع بینی سیاسی و اعمال اصالحات، جلو 
سقوط سیاسی را بگیرند و به روند دموکراسی تحقق 
و  مکتب خوانده  قشر  که  است  چیزی  این  بخشند. 

با سواد افغانستان از آنان انتظار دارد.

لزوم تداوم دموکراسی
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35 تن از زندان طالبان آزاد شدند

حمالت بهاری طالبان در فراه آغاز شد

حمالت انتحاری در کابل
 و کنر بیش از بیست کشته

 برجای گذاشت
8صبح، کابل: وزارت دفاع اعالم 
کرده که سی و پنج نفر که در زندان 
ولسوالی  در  دولت  مسلح  مخالفان 
نادعلی والیت هلمند به سر می برند، 
در نتیجه عملیات نیروهای ویژه آزاد 

شده اند.
این وزارت با اعالم این خبر می افزاید 
که پنج زن، پنج مرد و بیست و پنج 
شده  آزاد  زندانیان  شامل  کودک 
که  می افزاید  دفاع  وزارت  هستند. 
شب  عملیاتی که  در  ویژه  نیروهای 
زندانیان  این  آزادی  برای  شنبه 
از  تن  هفت  کردند،  راه اندازی 
تروریستان را نیز بازداشت کرده اند.

این  این که  مورد  در  دفاع  وزارت 
افراد به چه اتهامی توسط تروریستان 
جزییاتی  بودند،  شده  زندانی  طالب 

ارایه نکرده است.

محلی  مقام های  کابل:  8صبح، 
که  کرده اند  اعالم  فراه  والیت 
طالبان  تروریستی  گروه  جنگجویان 
این  در  را  خود  بهاری  حمالت 
آغاز  سو  این  به  هفته  سه  از  والیت 

کرده اند.
و  فراه  والی  ننگ  آصف  محمد  
رییس  اوریاخیل  رازمحمد  جنرال 
روز  ظفر،   207 اردوی  قول  ارکان 
شنبه در یک کنفرانس خبری اعالم 

8صبح، کابل: در نتیجه دو حمله انتحاری در 
شهر کابل و والیت کنر، بیش از بیست تن کشته 

و نزدیک به پنجاه نفر دیگر زخمی شده اند.
امور  وزارت  سخنگوی  معاون  دانش  نجیب 
یک  که  گفت  8صبح  روزنامه  به  داخله، 
در  جاسازی  منفجره  مواد  انتحاری  حمله کننده 
بدنش را در نزدیکی دروازه وزارت دفاع منفجر 
کرده که در نتیجه آن دوازده تن کشته و هشت 

تن دیگر زخمی شده اند. 
این  در  می گوید  دفاع  وزارت  همین حال،  در 
حمله انتحاری که توسط یک فرد پیاده صورت 
از سربازان  به شمول دو تن  گرفت، دوازده تن 
زخمی  غیرنظامی  هشت  و  کشته  ملی  اردوی 

شده اند.
حمله  یک  روزشنبه،  ظهر  از  پیش  هم چنین 
انتحاری دیگر در والیت کنر به وقوع پیوست. 
حمله  این  که  می گوید  داخله  امور  وزارت 
فرد  توسط یک  نیم صبح  و  نه  انتحاری ساعت 
موترسایکل سوار در محوطه پارک شهدای شهر 
اسعدآباد مرکز والیت کنر صورت گرفته است.

وزارت امور داخله می افزاید که تمامی قربانیان 
گفته  به  هستند.  غیرنظامی  تروریستی  این حمله 
این وزارت، در میان زخمیان این حادثه شماری 
از کودکان نیز حضور دارند. وزارت امور داخله 
کسانی  چه  انتحارکننده  هدف  این که  مورد  در 
برخی  اما  است.  نکرده  ارایه  جزییاتی  بوده اند، 
از مقام های محلی گفته اند یک رهبر قومی که 
نقش  طالب  تروریستان  علیه  مردمی  خیزش  در 
داشت، هدف انتحارکننده بوده است. این رهبر 

قومی نیز در این حمله به قتل رسیده است.
حمله  این  کردن  محکوم  با  وزارت  این 
تروریستی، آن را جنایت جنگی و جنایت علیه 

بشریت توصیف کرده است.
حمله  این  کشور،  جمهور  رییس  اشرف غنی 
تروریستی را شدیدا محکوم کرده می گوید که 
باعث  که  گروه هایی  با  هرگز  افغانستان  دولت 
کشتار مردم می شوند، گفتگوهای صلح را آغاز 
نمی کند. همچنین آقای غنی این حمله را جنایت 

بزرگ توصیف کرده است.
زخمی  و  کشته  از  دفاع  وزارت  همین حال،  در 
نتیجه  در  تروریست  هفتاد  از  بیش  شدن 
عملیات های مشترک نیروهای امنیتی کشور در 

جریان یک شبانه روز گذشته خبر داده است.
در  که  عملیات ها  این  می گوید  وزارت  این 
در  بود،  شده  راه اندازی  کشور  مختلف  مناطق 
و  بیست  کشته،  تروریست  هشت  و  چهل  آن 
تروریست  هفده  همچنین  و  زخمی  تن  پنج 
می افزاید  دفاع  وزارت  بازداشت شده اند.  دیگر 
که در میان کشته شدگان یک تن از فرماندهان 

تروریستان بنام سیالب نیز شامل است.
نیز  مهمات  و  مقداری سالح  عملیات ها  این  در 

بدست نیروهای امنیتی کشور افتاده است.
وزارت دفاع می گوید که در این عملیات ها سه 

تن از سربازان اردوی ملی نیز شهید شده اند.

به شصت  نزدیک  نیز  ماه جدی  در 
گروه  جنگجویان  توسط  که  نفر 
هلمند  والیت  در  طالبان  تروریستی 
در  بودند،  شده  گرفته  اسارت  به 
آزاد  ویژه  نیروهای  عملیات  نتیجه 
در  زندانی  در  اسیران  این  شدند. 
هلمند  والیت  نهرسراج  ولسوالی 
هفت  و  سی  می شدند.  نگهداری 

از ولسوالی  این حمالت  کردند که 
باالبلوک آغاز شده است.

خبری  کنفرانس  این  در  فراه  والی 
هفته  جاری،  ماه  همین  »در  گفت: 
عملیات های  طالبان  که  است  سوم 
که  کرده  آغاز  را  خویش  بهاری 
باالبلوک  ولسوالی  در  نخست 
و  بسیار  تلفات  با  که  نموده  آغاز 
در  بعدا  گردیدند.  روبرو  شکست 
خود  حمالت  رود  پشت  ولسوالی 

سرباز  هفت  ملی،  اردوی  سرباز 
پولیس ملی و پانزده غیرنظامی شامل 
اسیران آزاد شده بودند. این اسیران 

مورد شکنجه نیز قرار گرفته بودند.
نیز نزدیک به شصت و  پیش از آن 
نتیجه  در  طالبان  اسارت  از  تن  پنج 

عملیاتی آزاد شدند.

تلفات  هم  باز  نمودند  آغاز  را 
بسیار  نیز  را  مردم  و  دادند  شدیدی 
از  بیش  که  کردند  اذیت  و  آزار 
با  اما  فامیل جابجا شدند.  یک هزار 
و  امنیتی  نیروهای  خوب  هماهنگی 
زمینی کماندو  نیروهای  با همکاری 
نیروهای هوایی و همکاری مردم  و 
ولسوالی دشمن تلفات زیادی دادند 
خوشبختانه  که  خوردند  شکست  و 
مردم به ولسوالی بازگشت نمودند و 
زندگی مرفع خویش را دوباره آغاز 

کردند.«
اوریاخیل  رازمحمد  هم چنین 
طالبان  جنگجویان  به  که  می گوید 
طی روزهای گذشته تلفات سنگینی 
با  امنیتی  نیروهای  و  شده  وارد 
تجهیزات و امکانات زمینی و هوایی 

حمالت را دفع می کنند.
شدن  گرم  با  ساله  سه  همه  معموال 
حمالت  و  خشونت ها  میزان  هوا، 

ACKUتروریستی طالبان بیشتر می شود.
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که فرمان دوم برای  کرده  دفتر ریاست جمهوری اعالم 
کار دو باره  ادامه اصالحات انتحاباتی به ویژه آغاز به 
کابینه مورد تایید قرار  گزینش تهیه شده و توسط  کمیته 

گرفته است.
دفتر  سخنگوی  معاون  هاشمی،  سیدظفر 
ریاست جمهوری، با اعالم این خبر به روزنامه 8صبح 
از توشیح فرمان  که دفتر ریاست جمهوری پیش  گفت 
کمیته  کار  به  آغاز  برای  رییس جمهور  توسط  دوم 
کرده  آغاز  را  ملی  با اعضای شورای  گزینش، بحث ها 
نشود.  مواجه  اولی  فرمان  سرنوشت  با  فرمان  این  تا 
هنوزهم  ما  فرمان  باره  »در  می گوید:  هاشمی  آقای 
و هیات رهبری  با هر دو مجلس  را  صحبت های خود 

رییس جمهور توشیح خواهد شد.
تغییر  مورد  در  ریاست جمهوری  تقنینی  فرمان های   
وظایف  تشکیل،  قانون  هم چنین  و  انتخابات  قانون 
ماه  اوایل  در  انتخاباتی  نهادهای  صالحیت های  و 
این  رد  با  شدند.  رد  نمایندگان  مجلس  توسط  جدی 
این  شد.  متوقف  نیز  گزینش  کمیته  کار  فرمان ها، 
دهم  تاریخ  به  ریاست جمهوری  فرمان  براساس  کمیته 
مسوولیت  که  گزینش  کمیته  کرد.  کار  به  آغاز  جدی 
کمیسیون های  جدید  اعضای  صالحیت های  بررسی 
گام  کار آن دومین  انتخاباتی را به عهده دارد، آغاز به 
کشور به شمار می رفت.  برای اصالح نظام انتخاباتی 
حکومت  رهبران  اصلی  توافق  از  کمیته  این  ایجاد 
بود.  انتخاباتی  اصالحات  انجام  برای  ملی  وحدت 
آن  اعضای  گزینش،  کمیته  کار  شدن  متوقف  از  پس 
که نزدیک به چهارصد نفر برای عضویت  کردند  اعالم 
آنان  اما  کرده،  ثبت نام  انتخاباتی  کمیسیون های  در 
و  رییس جمهور  تقنینی  فرمان های  شدن  رد  به دلیل 
کارشان  به  نمی توانند  آمده،  به وجود  قانونی  خالی 
را  کرده  ثبت نام  افراد  صالحیت های  و  داده  ادامه 

کنند. بررسی 
عادالنه  و  آزاد  انتخابات  موسسه  همین حال،  در 
که رهبران حکومت وحدت  افغانستان، فیفا، می گوید 
اراده  کشور  انتخاباتی  نظام  اصالح  انجام  برای  ملی 

جدی ندارند.
محمدیوسف رشید، رییس اجرایی فیفا، آینده اصالح 

کرده  و »پیچیده« توصیف  را »مبهم«  انتخاباتی  نظام 
تقنینی  فرمان های  رد  برای  است  ممکن  می گوید 
قبل  از  نمایندگان،  مجلس  توسط  ریاست جمهوری 
رد  »در  گفت:  رشید  آقای  باشد.  شده  زمینه سازی 
فرمان ها شاید یکی از خواست های حکومت وحدت 
که با رد شدن فرمان ها بار مالمتی را به  ملی این بوده 
تا  باشد  منتظر  خودش  و  بگذارد  پارلمان  شانه های 
و  تصمیم گیرنده  نهادهایی که  را  انتخاباتی  اصالحات 

دارای صالحیت نیستند انجام بدهند.«
عادالنه  و  آزاد  انتخابات  موسسه  اجرایی  رییس 
چهل  به  نزدیک  طول  در  که  می افزاید  افغانستان، 
روز از تعطیل شدن پارلمان، رهبران حکومت وحدت 
نظام  اصالح  ادامه  برای  حرکتی  کوچک ترین  ملی 
کشور انجام نداده اند. به گفته  محمدیوسف  انتخاباتی 
انجام  برای  حکومتی  رهبران  اقدامات  بیشتر  رشید، 
است.  مانده  باقی  حرف  در  انتخاباتی  اصالحات 
انتخاباتی  اصالحات  انجام  به  نسبت  رشید  آقای 
که به نظر می رسد  کرده ابرازداشت  ابراز شک و تردید 
رهبران حکومت وحدت ملی نیز به انجام اصالحات 
کرد: »شاید هر  کید  انتخاباتی عالقه مند نیستند. وی تا
شود.  برگزار  انتخابات  که  نخواهند  حکومتی  تیم  دو 
گر انتخابات برگزار شود، طبعا باید لویه جرگه خواسته  ا
خواست های  هردوجناح  هم  لویه جرگه  در  و  شود 
پست  ایجاد  به  کید  تا جناح  یک  دارند.  متمایزی 
صالحیت های  از  سلسله  یک  که  دارد  صدارت 
اجرایی ریاست جمهوری به آن محول می شود و طرف  
دیگر شاید طرفدار حفظ نظام ریاستی باشد. در عین  
خواست هایی  نیز  او  که  باشد  سوم  گروه  شاید  حال، 
این  به  تاهنوز  شاید  بنا  باشد.  داشته  لویه جرگه  از 
نتایج   موفقانه  لویه جرگه  از  بتوانند  که  نباشند  باور 

خواست های شان را به دست آورند.«
جنجالی ترین  از  افغانستان  در  انتخابات  برگزاری 
که پس از سقوط  برنامه ها است. چند دور انتخاباتی 
کشور برگزار شده تمام آن با جنجال ها  رژیم طالبان در 
و تنش های زیادی همراه بوده است. نتیجه انتخابات 
گذشته، پس از نزدیک  جنجالی ریاست جمهوری سال 
به و نیم سال از تشکیل حکومت وحدت ملی، هفته 
گذشته اعالم شد. پیش از اعالم نتایج انتخابات، هر 
برای  ریاست جمهوری  انتخابات  دوم  دور  نامزد  دو 

کردند. کارشان آغاز  کرده و به  تقسیم قدرت توافق 

خاطری  که  به  می دهیم.  ادامه  نمایندگان  مجلس 
مواجه شود  با همان سرنوشتی  فرمان  این  نمی خواهیم 
دفتر  سخنگوی  معاون  شد.«  مواجه  قبلی  فرمان  که 
)فرمان  آن  »کابینه  افزود:  هم چنین  ریاست جمهوری 
ما  ولی  است،  آماده  متنش  و  کرده  تصویب  را  دوم( 
مجلس  و  نمایندگان  مجلس  نظریات  که  می خواهیم 
گوش بدهیم و  سنا را هم بشنویم و خواست های شان را 
کامل وجود داشته باشد تا با سرنوشت  یک هماهنگی 

فرمان اولی مواجه نشود.«  
کرد  کید  تا ریاست جمهوری  دفتر  سخنگوی  معاون 
اعضای  با  الزم  هماهنگی های  ایجاد  از  پس  که 
توسط  فرمان  این  فرصت  زودترین  به  ملی،  شورای 

فرمان برای ادامه اصالحات 
انتخاباتی آماده است

 ظفرشاه رویی

رییس جمهور  که  دادند  گزارش  دیگر  بار  رسانه ها 
کار  شروع  برای  تقنینی  فرمان  زودی  به  است  قرار 
تقنینی  فرمان  این  از  پیش  کند.  صادر  گزینش  کمیته 
بود.  شده  رد  نمایندگان  مجلس  توسط  رییس جمهور 
برای صدور  زودی«  »به  زمانی  قید  از  رسانه ها  این که  با 
نیست  مشخص  اما  کرده اند،  استفاده  تقنینی  فرمان 
این به زودی چی زمانی خواهد بود. یکی از ماده های 
ملی  وحدت  حکومت  شکل گیری  برای  سیاسی  توافق 
موظف  حکومت  بود.  کشور  در  انتخاباتی  نظام  تغییر 
کمیسیون اصالح نظام  که در زودترین زمان ممکن  بود 
کرده و به تبع آن پس از تشکیل این  انتخاباتی را ایجاد 
انتخاباتی  تقویم  انتخاباتی،  نظام  در  تغییر  و  کمیسیون 
نظام  اصالح  کمیسیون  تشکیل  برای  شود.  مشخص 
حال  این  با  شد.  گرفته  زیادی  مشوره های  انتخاباتی 
کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی با تاخیر زیادی تشکیل 
شد. این تاخیر باعث شد تا زمزمه هایی در مورد تاخیر در 

گوش برسد.  برگزاری انتخابات به 
انتقاد های زیادی از حکومت وحدت ملی در این رابطه 
کم ترین اثری در تسریع فعالیت های  گرفت. اما  صورت 
کمیسیون ها دیده شد. حاال نیز برای فعالیت رسمی  این 
مجلس  است.  تقنینی  فرمان  به  نیاز  گزینش  کمیته 

نمایندگان در 15 جدی سال روان به تعطیالت زمستانی 
نقل  تقنینی  فرمان  صدور  بحث  زمان  همان  از  رفت. 
که به وسط ماه حوت  امروز  تا  اما  محافل سیاسی شد. 
گر به  نزدیک می شویم، خبری از فرمان تقنینی نیست. ا

که فرمان تقنینی تا  این منوال پیش برویم احتمال دارد 
ماه حمل صادر نشود و پس از حمل هم مجلس دوباره 
آنگاه چی  که  آغاز می کند و مشخص نیست  کارش  به 
که مجلس نسبت به این  رخ خواهد داد. حتا در صورتی 

براساس  باشد،  نداشته  مخالف  رویکرد  تقنینی  فرمان 
قبل  ماه  هفت  انتخاباتی  تقویم  باید  که  قانونی  اصل 
پاییز  به  انتخابات  شود،  منتشر  انتخابات  برگزاری  از 
اقلیمی  وضعیت  به  توجه  با  و  افتاد  خواهد  آینده  سال 
چالش های  با  خزان  در  انتخابات  برگزاری  افغانستان، 
به  می تواند  مساله  این  شد.  خواهد  روبه رو  مختلفی 
به وجود  نظام  و  دولت  کل  برای  قانونی  خالی  شدت 

بیاورد. 
که  زودی«  »به  از  زودتر  خیلی  تا  است  مکلف  دولت 
کند.  عنوان می کند نسبت به صدور فرمان تقنینی اقدام 
قانونی  خالی  و  چالش  همه  این  از  خروج  راه  تنها  زیرا 
می داند  بهتر  دولت  باشد.  می تواند  انتخابات  برگزاری 
انظار  در  جایگاهش  و  مشروعیت  حاضر  حال  در  که 
مهاجرت  سیل  است.  شده  تضعیف  شدت  به  عمومی 
افغانستان  نا امید  و  بی کار  قشر  به  تنها  اروپا  سوی  به 
نیز  دولت  پیکره  از  بخشی  حتا  است.  نشده  محدود 
حداقل  یا  غربی  کشور های  در  دیگر  پناهگاه  به دنبال 
زیادی  تعداد  می شود  گفته  هستند.  د بی  و  ترکیه  در 
کافی  اقتصادی  توان  که  دولت  عالی رتبه  کارمندان  از 
خلیج  حوزه  کشور های  در  را  خود  خانواده های  دارند، 
که از غرب  کرده اند. آن عده هم  فارس و یا ترکیه جابه جا 
کردند،  به افغانستان آمدند و پست های مهمی را تصرف 
کشور ها فرستاده اند.  خانواده های خود را دوباره به این 
موج نا امیدی در سرتاسر پیکر جامعه ریشه دوانده است 
کند، مسلما وضع  گر دولت نتواند امید به جامعه تزریق  و ا
شد.  خواهد  بدتر  نیز  است  حاضر  حال  در  که  آنچه  از 
کورسو های امید برای افغانستان همین مشخص  یکی از 
تعدیل  لویه جرگه  تدویر  انتخابات،  برگزاری  زمان  شدن 
اجرایی  ریاست  جایگاه  مشروعیت  و  اساسی  قانون 
به  است  بهتر  پس  است.  اساسی  قانون  نص  بر اساس 
صدور  برای  را  تاخیر  هم چنان  که  لفاظی هایی  عوض 
مشروعیت  رییس جمهور  می سازد،  موجه  تقنینی  فرمان 

کند. گزینش را با فرمان تقنینی تثبیت  کمیته  کاری 

تاخیر از حد گذشته است 
 فریدون آژند 

ACKU
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شهروندان  مشارکت  میزان  که  می دهد  نشان  ابتدایی  گزارش های 
این  خبر گان  مجلس  و  نمایند گان  مجلس  انتخابات  در  ایران 
اصالح طلب  جناح   به  مربوط  سیاستمداران  بود.  باال  بسیار  کشور 
و هم چنان سیاستمدار های نزدیک به رییس جمهور محمد حسن 
روحانی نقش مهم در بسیج مردم ایران داشتند. محمد خاتمی، 
 رییس جمهور پیشین ایران با فراخواندن مردم به پای صندوق های 
رای دهی،  برای  مردم  از  او  دعوت   کرد.  خلق  کالنی  موج  رای، 
در  خاتمی   محمد  آقای  برد.  باال  را  انتخابات  در  مشارکت  میزان 
ریاست جمهوری  به  میلیونی  بیست  رای  با   1376 جوزای  دوم 
ایران رسید. پس از همین انتخابات اصالح طلبی به یک جنبش 

اجتماعی در ایران بدل شد. 
نامزدی  از   1388 انتخابات  در  اصالح طلبی  جنبش  همین 
جنبش  دل  از  هم  سبز  جنبش  کرد.  حمایت  موسوی  میرحسین 
حال  تا   1376 سال  همان  خاتمی  از  محمد  برآمد.  اصالحات 
قول  به  است.  مانده  باقی  اصالح  طلبان  اردوی  محوری  چهره ی 
که  است  محبوب  چنان  خاتمی   محمد  ایرانی  روزنامه نگار  یک 

»وقتی لب تر می کند، موج خلق می شود.« 
که از چهره های  هاشمی  رفسنجانی سیاستمدار پرقدرت دیگر ایرانی 
از نامزدان  مهم جناح معروف به »اعتدالیون« است، هم فهرستی 
انتخابات  در  خواست  هوادارانش  از  و  داد  بیرون  حمایتش  مورد 
کلیدی انقالب 1357  کنند. آقای رفسنجانی از چهره های  شرکت 
ایران بود. اما از سال 1388 به این سو اختالف نظرهای او با آقای 
انتخابات  در  او  شد.  رسانه ای  ایران،  رهبر  خامنه ای  علی  سید 
آقای  نکرد.  حمایت  خامنه ای  آقای  موضع  از   1388 پرماجرای 
خامنه ای در همان سال، محدودیت های بر آقای رفسنجانی وضع 
کرد. به عنوان مثال آقای رفسنجانی دیگر اجازه ندارد خطبه های 

نماز جمعه تهران را بخواند. 
از  هم  امسال  انتخاباتی  پیکارهای  شروع  در  رفسنجانی  آقای 
خمینی  روح اهلل  مرحوم  نوه  خمینی  حسن  احتمالی  نامزدی 
کرد. اما »شورای  بنیان گذار نظام جمهوری اسالمی  ایران حمایت 
که صالحیت های نامزدان انتخابات  نگهبان قانون اساسی ایران« 
در  شرکت  صالحیت  واجد  را  خمینی  حسن  می کند،  بررسی  را 

انتخابات تشخیص نداد. 
کنونی  کتر محمد حسن روحانی، رییس جمهور  که دا گفته می شود 
که آقای رفسنجانی چهره  ایران هم به نحوی با جناح اعتدالیون 
خودش  روحانی  حسن  آقای  دارد.  گرایش  است  آن   محوری 
بود.  دیروز  انتخابات  در  خبر گان  مجلس  عضویت  نامزد  هم 
که هاشمی  رفسنجانی و آقای  گزارش های ابتدایی نشان می دهد 
برنده  مجلس  نامزدان  فهرست  صدر  در  روحانی  محمدحسن 
صورت  در  تا  دارد  وظیفه  ایران  خبر گان  مجلس  هستند.  خبر گان 
فوت رهبر یا مبتال شدن او به مرض العالج، از میان عالمان دینی 

زبده، یکی را به عنوان رهبر برگزیند. 
است،  هفتاد  از  باالتر  ایران،  کنونی  رهبر  سن  که  آن جایی  از 
که در نتیجه  این انتخابات شکل  انتظار می رود مجلس خبرگانی 
می گیرد، نقش مهمی  در سیاست ایران در پنچ تا هفت سال آینده، 
کند. پیش از برگزاری انتخابات سیاستمداران مشهور ایرانی  بازی 
گزینش جانشین  در مورد صالحیت های مجلس خبر گان و نحوه 
راندند.  زبان  بر  نقیض  و  ضد  سخنان  خامنه ای  آقای  احتمالی 
برخی از سیاستمداران از جمله آقای رفسنجانی از به میان آمدن 

در  روسیه  ویژه  نماینده  کابلوف،  ضمیر  تازگی  به 
صلح  کرات  مذا در  مسکو  شرکت  افغانستان  امور 
اظهار  و  کرده  رد  را  امریکا  حضور  با  افغانستان 
کرات  )مذا اقدامات  به  روسیه  که  است  داشته 
کابلوف  پیوست.  نخواهد  بی فایده  چهارجانبه( 
نو  دهلی  و  پکن  با  مسکو  رایزنی  از  حال  عین  در 
در  خارجه  وزرای  سطح  در  نشستی  برگزاری  برای 
است.  گفته  سخن  افغانستان  محوریت  با  اپریل 
سال   15 همراهی  خالف  بر  کابلوف  اظهارات  این 
گذشته مسکو با واشنگتن در زمینه افغانستان است 
که روسیه چه تغییری  و این سوال را مطرح می کند 
ایجاد خواهد  افغانستان  قبال  در  در سیاست خود 

کرد؟
تا  روسیه  ملی  امنیت  جدید  استراتژی  به  نگاهی 
این  براساس  می دهد.  پاسخ  سوال  این  به  حدی 
ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه و حتا  سند،  حضور 
مسکو  برای  مرکزی(  )آسیای  آن  خلوت  حیاط 
نگران کننده است. وجه دیگر نگرانی حضور داعش 
کشورها  ک افغانستان و امکان استفاده برخی  در خا
از آن برای انتقال بی ثباتی به آسیای مرکزی است. 
کشورهای آسیای مرکزی  که اوضاع  الزم به ذکر است 
بر اثر جو دیکتاتوری و اختناق حکم انبار باروت را 
دارند و نفوذ داعش اوضاع اسفباری را در نزدیکی 

مرزهای روسیه رقم خواهد زد.

درک  با  مسکو  که  می رسد  به نظر  اساس،  این  بر   
دست  خود  ملی  امنیت  استراتژی  طبق  خطر،   این 
همکاری های  است.  زده  پیشگیرانه  اقداماتی  به 
کشورهای آسیای مرکزی از جمله اقداماتی  نظامی با 
که مسکو در درون قلمرو متحدان خود انجام  است 
ک  کتفا نکرده و در خا داده است اما روسیه به این ا
اتکا  قابل  متحدی  به عنوان  را  طالبان  افغانستان 
گزینه های دیگری  برای خود برگزیده است. هر چند 
جهادی  فرماندهان  ظرفیت  از  استفاده  همچون 
عبدالرشید  و  نور  عطا محمد  مانند  شمال  در  مستقر 
گزینه های  دوستم هم مطرح بوده اما روسیه از بین 
برگزیده  خود  متحد  به عنوان  را  طالبان  موجود، 

است. 
در  دیرباز  از  روسیه  و  طالبان  مخفیانه  ارتباطات 
معتبر،  رسانه های  اساس  بر  و  بوده  مطرح  رسانه ها 
روابط  این  هم  کستان  پا و  هند  استخباراتی  منابع 
کرده اند. با این وجود اعتراف اخیر  مخفی را تایید 
کس درباره ایجاد  گفتگو با اینترفا کابلوف در  ضمیر 
که  کید بر این  کانال ارتباطی بین روسیه و طالبان و تا
هر دو جناح منافع مشترکی در قبال مبارزه با داعش 

دارند، مهر تاییدی بر این روابط است. 
روسیه  بین  ارتباط  برقراری  درباره  کابلوف  هر چند 

کردند.  »شورای رهبری« در صورت فوت آقای خامنه ای صحبت 
آینده،  در  خبر گان  مجلس  وظیفه  که  می گویند  دیگر  عده ای  اما 
از  سیاستمداران  از  برخی  است.  او  از  حمایت  و  رهبر«  »کشف 
و  نامزدان جناح های اصالح  طلب  گسترده ی  »رد صالحیت های 
کردند و این شورا را به  اعتدالیون« از سوی شورای نگهبان انتقاد 

کردند.  برخورد جانبدارانه متهم 
برگزاری  از  پیش  هم  هاشمی  رفسنجانی  و  روحانی  حسن  آقای 
انتخابات به تلویح شورای نگهبان را به حمایت ضمنی از جناح 
کرده بودند. اعضای شورای نگهبان  کمیت ایران متهم  تندرو حا
به  را  آنان  خامنه ای  آقای  که  هستند  حقوق  دانانی  و  مفتی ها 

عضویت این شورا منصوب می کند. 
حمایت  از  که  اعتدالیون  جناح  مجموع  و  روحانی  آقای  دولت 
بهبود  در  کالنی  دست آورد های  برخوردار اند،  نیز  اصالح طلبان 
آقای  حکومت  داشتند.  خارجی  سیاست  و  اقتصادی  وضعیت 
روحانی با غرب روی برنامه های اتومی  ایران به توافق رسید. این 
شود.  پس  سرایران  از  جنگ  سنگین  سایه  که  شد  سبب  توافق 
کانادا  و  جاپان  امریکا،  اروپا،  که  شد  سبب  توافق  این  هم چنان 
کنند. لغو تحریم ها اقتصاد ایران  تحریم های اقتصادی ایران را لغو 
تقویت  جهانی  جامعه  در  را  کشور  این  موضع  و  بخشید  رونق  را 
کرد. این دست آورد ها میزان حمایت اجتماعی از حکومت حسن 
خبر گان  مجلس  انتخابات  ابتدایی  نتایج  و  برد  باال  را  روحانی 

بازتاب همین امر است. 
جناح  استراتژی  ایران  انتخابات  در  دیگر  جالب  رویداد 
از  بسیاری  ایران  اساسی  قانون  نگهبان  شورای  بود.  اصالح طلب 
جناح  این  اما  کرد.  صالحیت  رد  را  اصالح طلب  جناح  نامزدان 
یا  بزند  خیابانی  همایش های  برپایی  به  دست  این که  بدون 
کرد. براساس  سروصدا راه بیندازد، یک استراتژی حذفی تدوین 
گرفتند با رای دادن به نامزدان  این استراتژی اصالح طلبان تصمیم 
تندروی محسوب  نمونه  که  میزان رای سیاستمدارانی  از  معتدل، 

کنند.  کم  می شوند، 
یزدی  محمد  و  یزدی  مصباح  جنتی،  احمد  آقایان  اصالح طلبان 
شخصیت های  نفر  سه  این  می خوانند.  تندروی  نمونه های  را 
با  و  دارند  سیاسی  و  مذهبی  نفوذ  هستند،  ایران  در  قدرتمندی 
برنامه های دولت حسن روحانی از جمله تفاهم با غرب، مخالفت 
می کنند. اصالح طلبان از این سه نفر به مثلث جیم تعبیر می کنند 
کم تری  که آنان در انتخابات مجلس خبر گان رای  و انتظار دارند 

بیاورند. 
کردند،  تالش  انتخابات  در  گسترده  مشارکت  با  اصالح طلبان 
آن که  با  اصالح طلب  جناح  برسند.  خواست های شان  حداقل  به 
دارای پشتوانه اجتماعی و مبنای نظری محکم است، نمی خواهد 
دیگر  پرهزینه  روش های  و  خیابانی  همایش های  راه اندازی  با 
در  جناح  این  بلکه  کند.  مطرح  را  خود  کثری  حدا مطالبات 
کرده  شرایط موجود به دستیابی به حداقل مطالبات خود بسنده 
است. حمایت از نامزدان نزدیک به رییس جمهور حسن روحانی 
جناح  اصلی،  اهداف  تندروها  مطلق  پیروزی  از  جلوگیری  و 
که این جناح به این دو هدف  اصالح طلب  بود، به نظر می رسد 

کلیدی اش رسیده است. 
قرن  یک  وارث  را  خودش  ایران،  اصالح طلب  جناح 

کشور می داند. مشروطه خواهی در این 

کرد اما به تازگی یک  و طالبان محتاطانه صحبت 
گفتگو با بخش خبری سایت  مقام امنیتی امریکا در 
عمق  و  گستردگی  از  که  داشته  بیان  اظهاراتی  یاهو 
به گفته  می کند.  حکایت  روسیه  و  طالبان  رابطه 
وی نتایج تحقیق استخبارات امریکا درباره سقوط 
تحقیق  این  نتیجه  در  است.  تکان دهنده  کندز 
در  مستقر  طالبان  جنگجویان  که  آمد  به دست 
شده اند.  مجهز  روسی  جدید  سالح های  به  شمال 
برای  آموزشی  کمپ های  روس  نظامیان  هم چنین 
این  کرده اند.  دایر  تاجیکستان  ک  خا در  طالبان 
جای  که  می کند  کید  تا امریکا  استخباراتی  مقام 
برای  طالبان  که  نیست  باقی  تردیدی  و  شک 
روسیه  توسط  افغانستان  در شمال  نظامی  عملیات 
در  منطقه  این  در  حایلی  زون  تا  می شوند  کمک 

مقابل داعش ایجاد شود.
که  نگاهی به نقشه شمال افغانستان نشان می دهد 
تخار  بدخشان،  والیت های  شمالی  مناطق  اغلب 
که هم مرز تاجیکستان می باشند، محدوده  کندز  و 
از  و  امنیت  به دلیل  بلخ  در  است.  طالبان  فعالیت 
سویی توان نظامی ازبکستان،  خطر نفوذ به آسیای 
و  جوزجان  والیت های  در  اما  است  کم  مرکزی 
زون  این  نیز  هستند  ترکمنستان  مرز  هم  که  فاریاب 
اطمینان  این  به  مسکو  است.  شده  ایجاد  حایل 
و  داعش  برابر  در  طالبان  که  است  رسیده  خاطر 

تاجیکستان،  انصاراهلل  مانند  آن  محلی  متحدان 
ترکستان شرقی  ازبکستان و حرکت  حرکت اسالمی 
با داعش  طالبان  نبردهای خونین  ایستاد.  خواهند 
گذشته این  و حرکت اسالمی ازبکستان در چند ماه 

کرده است.  اطمینان خاطر را برای مسکو فراهم 
هزار   7 زیر  را  افغانستان  در  مستقر  داعش  نیروهای 
هزاران  احتمالی  بازگشت  گر  ا کرده اند.  بیان  نفر 
است  کافی  افزود؛  آن  به  هم  را  سوریه  از  جنگجو 
مرکزی  آسیای  در  موفق شوند  آنان  از  اندکی  بخش 
جو  دهند.  شکل  را  اولیه  هسته های  و  کرده  رسوخ 
ملتهب و نیازمند به تغییر آسیای مرکزی پذیرنده هر 
که  امر سبب شده  این  و  است  ولو داعش  جریانی 
مسکو از روی ناچاری دست اتحاد به سوی طالبان 

کند. دراز 
که مسکو از طالبان مستقر  به نظر می رسد، تا زمانی 
شبه نظامیان  این  راندن  کند،  پشتیانی  شمال  در 
راه  بود.  نخواهد  آسانی  کار  شمالی  والیت های  از 
توانمندی  افغانستان  دولت  که  است  این  چاره 
اثبات  به  داعش  با  مبارزه  برای  را  و شفافیت خود 
برساند تا مسکو به جای طالبان،  به نیروهای امنیتی 
شاهد  شاید  صورت  این  در  کند.  اتکا  افغانستان 
تضعیف طالبان در شمال و برقراری آرامش باشیم.

 سید محمدجاوید حسینی فردوس

اهداف حداقلی 
اصالح طلبان
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برگزاری هفتمین نشست ماهانه 
شبکه نظارت از محیط زیست و منابع طبیعی 

افزایش نفوس انسان 
انقراض حیوان 

5سال نهم    شماره مسلسل 2327 یک شنبه 9 حوت 1394     

جمله این دست آورد ها است.
شبکه نظارت از محیط زیست و منابع طبیعی می گوید 
که قانون جدید معادن دارای نواقص زیاد بود. یکی از 
قانونی  به صورت  را  فساد  راه  که  بود  این  نواقص  این 
باز می کرد. به گونه مثال در قانون جدید آمده بود که 
وزارت  صالحیت  با  داوطلبی  بدون  کوچک  معادن 

معادن به شرکت ها داده می شود.
از  نظارت  شبکه  عضو  عالمی،  حسین  هم چنین 
محیط زیست و منابع طبیعی گفت که در قانون جدید 
آمده است که معادن بزرگ به صورت معادن کوچک 
با صالحیت وزارت به شرکت های داخلی و یا خارجی 
شبکه  که  بود  نواقصی  موارد  این  می شود.  واگذار 
نظارت از محیط زیست و منابع طبیعی به آن اشاره کرده 

به مناطق رهایشی  یا  مکان ها تغییر کرده  اند. این مراتع 
تبدیل  مسکونی  شهرک های  ساختن  با  انسان ها  برای 
بخش  فعالیت های  دست خوش  این که  یا  و  شده اند 

زراعت قرار گرفته اند. 
به گفته این اداره این امر هم یکی از چالش هایی است 

که حیات وحش را به خطر مواجه می سازد.
اداره  طبیعی  میراث های  بخش  رییس  حال  همین  در 
ملی حفاظت محیط زیست می گوید تغییر اقلیم و جنگ 
از عوامل مهم تر انقراض نسل برخی از حیوانات بومی  
کشور بوده و افغانستان از این موضوع رنج می برد. این 
به حیات وحش ضرر  از هر عامل دیگر  بیشتر  عوامل 
حیوانی  گونه های  از  برخی  تا  شده  باعث  و  رسانده 
انقراض نسل رو به رو شوند. یکی از این  بیشتر با خطر 
حیوانات پلنگ برفی است که زاد بوم آن کوه های پامیر 
با  جنگ  دوران  بی نظمی های  و  شکار  اثر  در  و  است 
تالش های  اما  است.  مواجه  نسل  انقراض  جدی  خطر 

فراوانی برای حفاظت از آن صورت گرفته است.
یک  حیات  تنوع  نظر  از  افغانستان  می گوید  اداره  این 
کشور غنی است. برای تحفظ از حیات وحش کشور 
وحش  حیات  اجرایوی  کمیته  نام  تحت  کمیته ای 
و  دانشگاه  استادان  کمیته  این  در  است.  شده  تشکیل 
کمیته  این  کار  هستند.  شامل  حیات  تنوع  متخصصین 

ارزیابی و بررسی تنوع حیات در کشور است.

ماه  هر  طبیعی  منابع  و  محیط زیست  از  نظارت  شبکه 
نشست هایی را ترتیب می دهد و در این نشست ها روی 
و  طبیعی  منابع  و  محیط زیستی  گوناگون  موضوعات 

فعالیت های درونی این شبکه بحث صورت می گیرد.
سید ضیا مبلغ، رییس بنیاد  هاینریش بل در این نشست 
منابع  و  محیط زیست  از  نطارت  شبکه  کابل گفت  در 
طبیعی در طول سال هایی که از فعالیت آن می گذرد، 
دست آوردهای خوبی در عرصه نظارت از محیط زیست 

و منایع طبیعی داشته است.  
یک ساله  دادخواهی  آموزش  روند  گفت  مبلغ  ضیا   
برای مردمی که در نزدیک معادن در پنج والیت کشور 
زندگی می کنند و ممانعت از تصویب و توشیح شدن 
قانون جدید معادن از سوی پارلمان و رییس جمهور از 

انقراض  می گوید  محیط زیست  از  حفاظت  ملی  اداره 
مانند  عواملی  اثر  در  کشور  در  حیوانی  گونه های 

افزایش نفوس صورت می گیرد.
طبیعی  میراث های  بخش  رییس  ناصری،  جالل الدین 
افزایش  می گوید  محیط زیست  حفاظت  ملی  اداره 
نفوس یکی از عواملی است که خطر جدی را متوجه 
تاکید می کند:  حیات وحش کشور ساخته است. وی 
»در حقیقت وقتی گراف افزایش نفوس را مورد مطالعه 
بین  از  به منظور  رقابت  یک  می دهد  نشان  دهیم،  قرار 
به وجود  کشور  در  حیات  تنوع  و  طبیعی  منابع  بردن 
آمده و این خودش یک تهدید برای انواع حیوانات در 

کشور تلقی می گردد.« 
مانند  دیگری  عوامل  به  هم چنان  ناصری  جالل الدین 
خراب شدن پناهگاه، حوادث طبیعی، شکار غیر قانونی 
و  کرده  اشاره  نیز  زمین  از  استفاده  نوعیت  تغییر  و 
اثر  در  حیوانات  زیست گاه  و  پناهگاه  وقتی  می گوید 
عواملی تخریب شوند آن ها در این حالت دچار کمبود 
قرار  انقراض  حالت  در  نسل شان  مرور  به  و  شده  غذا 

می گیرند.
سال  چند  می گوید  محیط زیست  حفاظت  ملی  اداره 
پیش مراتع و مکان های خوبی از نظر فراهم آوری غذا 
برای حیات وحش در کشور وجود داشت. ولی فعال 
در اثر افزایش نفوس و برخی مسایل دیگر این مراتع و 

و خواهان تعدیل در آن شده است. 
و  داشته  قرار  کار  تحت  حاضر  حال  در  قانون  این 
بر اساس قانونی که در سال 2004 ایجاد شده، کار روی 

معادن کشور جریان دارد.
از  نظارت  شبکه  به  معادن  وزارت  را  قانون  این 
محیط زیست و منابع طبیعی دوباره فرستاده تا این شبکه 

تعدیالت الزمه را در این قانون به وجود بیاورد.
سال  در  طبیعی  منابع  و  محیط زیست  از  نظارت  شبکه 
2015 صاحب یک پالن استراتژیک کاری شد و این 
آموزش ،  امر  در  جدید  تشکیالت  و  ساختار  با  شبکه 
کرده  دنبال  را  خود  فعالیت های  دادخوهی  و  تحقیق  

است.
حسین عالمی هم چنین گفت کار نهادهای رضا کار و 

بر اساس داده های آماری بخش محیط زیست سازمان 
اثر بررسی های این سازمان  بر  ملل متحد در کابل که 
درباره تنوع حیات وحش در افغانستان در سال 2009 
و  حیوانی  حیات  تنوع  که  می دهد  نشان  شده،  انجام 

گیاهی در افغانستان دارای گستره وسیعی است.
بومی   گیاه  نوع  هزار  تا چهار  بررسی سه  این  بر اساس 
پنجاه  بین  پرنده،  نوع  پنج صد  تا  چهار  بین  رگ دار، 
پستان دار، یک صد و چهل  حیوان  نوع  تا یک صد و سی 
تقریبا  و  دو زیست  حیوان  نوع  هشت  و  ماهی  نوع 
یک صد و دوازده نوع خزنده در افغانستان وجود دارند.

ناصری می گوید کمیته اجرایوی حیات وحش در سه 
فهرست انواع حیواناتی را که در معرض انقراض قرار 
باید  فهرست  این  بر اساس  است.  دارند مشخص کرده 
برای حفظ نسل آن ها برنامه ریزی شده و در این قسمت 

توجه جدی صورت بگیرد. 
در  حیوان  نوع  یک صد و سی وهشت  ناصری  به گفته 

داوطلب بسیار مشکل است و در افغانستان فرهنگ کار 
داوطلبانه بین نهاد های مدنی هنوز به درستی ایجاد نشده 
روند  در  مدنی  نهاد های  نقش  دلیل،  همین  به  است. 

تصحیح و نظارت بر پالیسی ها بسیار کم رنگ است.
عالمی هم چنان افزود این شبکه در تالش برای ارتباط 
سازمان های  و  غیردولتی  دولتی،  نهاد های  با  بیشتر 
و  نظارت  تا  است  افغانستان  در  تاثیر گذار  خارجی 

دادخواهی بهتر انجام شود. 
این شبکه در همکاری با نهادی های مهمی  چون بنیاد 
 هاینریش بُل برای آغاز گفتگو روی آب های فرامرزی 

بین افغانستان و پاکستان کار می کند.
از  نظارت  شبکه  اعضای  نشست  هفتمین  در 
محیط زیست و منابع طبیعی درباره چالش ها در عرصه 
شبکه،  ساختاری  و  حقوقی  مشکالت  داد خواهی، 
با  رابطه  در  عملی  اعضا، کارکردهای  ارتقای ظرفیت 
اشتراک  نحوه  و  شبکه  طرف  از  محیط زیست  حفظ 
به کمیته »MSG« و  با صالحیت  نمایندگان  و معرفی 
استندرد »AEITI « بحث صورت گرفت و تاکید شد 
که این برنامه ها از اولویت های کاری شبکه نظارت از 

محیط زیست و منابع طبیعی باشند. 
شبکه  جدید  وبسایت  از  هم چنین  نشست  این  در 
شد.  رونمایی  طبیعی  منابع  و  محیط زیست  از  نظارت 
شبکه  این  والیتی  اعضای  شبکه،  این  اعضای  به گفته 
با  از این وبسایت در ارتباط  با استفاده  بیشتر می توانند 
یک دیگر قرار گیرند. این وبسایت به سه زبان فارسی، 
پشتو و انگلیسی ایجاد شده و گزارش دهی از تغییرات 

محیط زیستی از جمله امکانات این وبسایت است.
نهادهای عضو که  بین  انتخاباتی را  این شبکه هر سال 
متشکل از 70 نهاد است، برای احراز مقام سکرتریت 
برگزار  طبیعی  منابع  و  محیط زیست  از  نظارت  شبکه 
به عهده  این شبکه  این سکرتریت  از  تا پیش  می کند. 
گرفت  صورت  که  انتخاباتی  در  و  بود  نو  راه  مجمع 
بارهم تمام اعضا، به مجمع راه نو برای احراز این مقام 

رای دادند.

این در حالی است که  انقراض فهرست شده اند.  حال 
قرار است فهرست چهارم حیواناتی که با خطر انقراض 
مواجه اند، نیز نهایی شود. این فهرست نشان می دهد که 
یازده نوع دیگر حیات وحش افغانستان رو به انقراض 

هستند.
اداره ملی حفاظت محیط زیست می گوید از نظر قوانین 
گونه  هر  ریاست جمهوری  فرامین  و  محیط زیستی 
فعالیتی که منجر به شکار و از بین رفتن انواع حیوانات 

داخل فهرست شوند، منع است.
این اداره هم چنان تاکید می کند که برای جلوگیری از 
انقراض نسل حیوانات، استراتژی ای را به نام استراتژی 
تنوع حیات بر اساس قانون محیط زیست به وجود آورده 
روی  هم  دیگری  برنامه  استراتژی  این  کنار  در  است. 
برنامه های  هدف  ده  قالب  در  که  شده  گرفته  دست 

تحفظ حیات وحش کشور را دنبال می کند.

مریم حسینی 

مریم حسینی 
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می داد.  شب  تاریکی  به  را  جایش  سرعت  به  روز 
تالش  کدام  هر  که  بودند  مردمانی  از  مملو  ایستگاه ها 
برسانند.  خانه های شان  به  را  خود  زودتر  تا  داشتند 
با  چنان که هر موتری که جلو پای شان توقف می کرد، 
نیز  بس های شهری  می دادند.  آن  جا  در  را  عجله خود 
در یک چشم به هم زدن پر می شدند و حرکت می کردند. 
یکی از موتر هایی که به سرعت پر شد، از نوع بس های 
در  را  خود  فرصت  اولین  در  بود.  »الیوسف«  شهری 
موتر  هنوز  نشستم.  و  دادم  جا  دریور  عقب  چوکی 
قبل  از  که  را  راننده اش چرسی  که  بود  نکرده  حرکت 
آماده ساخته بود، از »سوچبورد« موترش بیرون آورد و 
آن را با فندک روشن کرد. دود چرس همین که از دهن 
و دماغ او بیرون می شد، آرام آرام در فضای موتر مملو 
از مسافران پخش می شد. عده ای تالش داشتند با دست 
جلو نفوذ دود را به دماغ شان بگیرند و کسانی هم که در 
راهرو بس ایستاده بودند در وضعیت بدتری قرار داشتند. 
و  بودند  گرفته  محکم  را  دستگیر  دست،  یک  با  چون 
بودند،   گرفته  سودا  که  خریطه ای  دیگر شان  دست  در 

خودنمایی می کرد. 
بزند  تا کسی حرفی  داشتم  انتظار  بی نظمی   این  بروز  با 
و راننده را سرزنش کند، اما گویی هیچ چیزی خالف 
جریان حرکت نمی کند و این پدیده به یک روال عادی 

تبدیل شده است. 
موتر حرکت کرد و هنوز از ایستگاه عمومی  چند قدمی 
با سرعت دروازه بغل دستش   دور نشده بود که دریور 
را گشود و خود را به بیرون پرتاب کرد و بعد یخن فرد 
دیگری را که تا چند لحظه قبل مانند دو دوست کنار هم 
نشسته بودند و به یقین او راننده موتر دیگر بود، گرفت و 
هر دو ضربه های کاری به یک دیگر وارد  کردند. سرک 
انتظار پایان جنجال بودند. هارن های  بند شد و همه در 
موتر های عقبی نیز به صدا درآمدند و باالخره رهگذران 
موفق شدند تا این دو مرد را که موهای به هم شوریده و 
موضوع جنگ  سازند.  جدا  هم دیگر  از  داشتند،  چرب 

واضح نشد و ما حرکت کرده و به راه مان ادامه دادیم. 
این تنها موردی نیست که برخی از افراد در محضر عام 
چرس و یا دیگر دخانیات دود می کنند و سبب آزار و 

اذیت مردم می شوند. 
مورد دیگر به دو یا سه ماه قبل برمی گردد. در یکی از 
کوچه های دور و دراز کارته مامورین، کوچه نزدیک 
به لیسه نسوان درخانی، سه پسر کله به کله شده و چرس 
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توجه  که  بود  نگذشته  دقایقی  هنوز  می کردند.  دود 
و  بیست  بین  کدام شان  هر  سن  که  جوان  پسر  سه  این 
که  دختری  دو  به  می رسید،  به نظر  سال  بیست و پنج  یا 
هنوز  راه عبور می کردند، جلب شد. هر سه که  از آن 
خمار چرس از سر شان دور نشده بود، قد راست از جا 
برخاستند و یکی شان به دختر ها نزدیک شد و با سرعت 
تمام بدن یکی از دختر ها را با دست لمس کرد. دخترها 
که لباس مکتب به تن داشتند، داد و فریاد کرده از محل 
در  کاری  علت  به  که  من  هیچ کس جز  و  دور شدند 
نزدیک غرفه کفش دوز ایستاده بودم، از بروز این حادثه 
شدم  نزدیک  پسر ها  به  دیدم  چنین  وقتی  نشد.  واقف 
اشتباه شان  متوجه  را  آنان  کردن  سرزنش  با  خواستم  و 
بسازم. ریکاردر یا آله ضبط صدا را روشن کرده نزدیک 
این جوانی چرس  در  چرا  سوال کردم،  و  برده  دهنش 

می کشید و مزاحم مردم می شوید؟
کشیدن  مصاحبه چی؟  خانم  »برو  گفت:  آنان  از  یکی 
که  کرزی ات  عین  است.  عادی  امر  یک  چرس 
اشرف غنی  شاید  و  بود، چرس می کشید  رییس جمهور 
را  این کشور  نکشه  اگر چرس  هم چرس بکشه، چون 

اداره کرده نمی تواند.«  
بعد با بی تفاوتی گفت: »خاله تو هموتو یک آدم را نشان 
به تو  بده که چرس نکشه و کشیدن چرس هم مربوط 

نمی شه . برو آزار ما نده.«
و  شد  عصبانی  کنم  مطرح  را  دومی   سوال  خواستم  تا 
جنجال باال گرفت. باالخره پولیس سر رسید و سه جوان 
معلوم  شیک  و  بودند  پوشیده  هم  منظم  لباس های  که 

می شدند، با دیدن افراد پولیس از محل فرار کردند.
این که مردم روزانه چقدر با این گونه موارد بر می خورند، 
چیزی است که هیچ کس متوجه عمق فاجعه ای که به 
اگر  یا  و  نشده است  اجتماع پخش می شود،  به  سرعت 
متوجه هم می شوند آن را یک امر عادی تلقی کرده و از 

کنارش بی تفاوت می گذرند. 
راز محمد یکی از باشند گان منطقه افشار سیلو در کابل 
می گوید: »استفاده  از چرس و دیگر دخانیات در محضر 
هم  ارگانی  هیچ  و  شده  تبدیل  عادی  امر  یک  به  عام 
بگیرد.  را  پدیده شوم  این  تا جلو  نیست  مسوولیت پذیر 
می روم،  سرکوچه  دوکان های  به  شام  وقتی  کنید  باور 
شاهد ده ها پسر جوان استم که چرس و یا تریاک دود 

می کنند.«
او می افزاید: »در بس های شهر بوی چرس، در موتر های 

در  حتا  و  تفریحی  پارک های  در  چرس،  بوی  تاکسی 
کرده  اشغال  را  فضا  چرس  بوی  و  دود  هم  دوکان ها 

است. 
اگر چنین ادامه پیدا کند چند سال بعد هیچ جوانی سالم 
اجتماعی  فاجعه  یک  این  و  داشت  نخواهیم  کشور  در 

می باشد.«
سخنگوی  معاون  دانش،  نجیب اهلل  حال،  همین  در 
که  حرکتی  »هر  می گوید:  کشور  داخله  امور  وزارت 
جرم  قانون  نظر  از  شود،  اجتماع  نظم  زدن  برهم  باعث 

پنداشته می شود و افراد بازداشت می شوند.«
به گفته او، قانون افغانستان در مورد استفاده از دخانیات 
در محضر عام جزای مشخصی را تعیین نکرده است، اما 
چیزی که باعث برهم زدن نظم عامه شود، پولیس از آن 

جلوگیری خواهد کرد. 
این که استفاده از دخانیات در فضای عمومی  چه عواقب 
منفی را در پی دارد، در این مورد روح اهلل رضوانی یکی 
می گوید:  اجتماعی  امور  کارشناس  و  روانشناسان  از 
انجام  دیگران  دید  منظر  در  که  را  نادرستی  رفتار  »هر 
این  دیگران  که  است  نقطه ای  ارتباط  اولین  می دهیم، 
به عنوان راه حل یاد می گیرند. ممکن است که  رفتار را 
نادرست  راه حل  می بینند،  را  آن  مردم  که  راه حلی  این 

باشد.«
به باور آقای رضوانی، استفاده از مواد مخدر جلو چشم 
باعث  کودکان  دید  جلو  و  عام  مناظر  در  و  دیگران 
می شود که مردم، کودکان و جوانان روش هایی را یاد 
بگیرند که هرچند با آن مخالف هم باشند، اما در مواقع 
خیلی خاص و بحرانی زندگی شان ممکن است آن را به 

کار بگیرند.
و  فرهنگ  معارف،  وزارت  که  می افزاید  رضوانی 
وزارت تحصیالت عالی اولین نهاد هایی اند که مسوولیت 
درست  مسایل  حل  و  درست  زندگی  سبک  آموزش 
به  را  بزرگ ساالن  و  نوجوانان  کودکان،  برای  زندگی 
دوش دارند. وزارت فرهنگ هم رسانه ها را تشویق کند 
و امکانات الزم را در اختیار شان بگذارد تا در برنامه های 
عموم  برای  را  زندگی  مهارت های  آموزش  تبلیغاتی 

مردم یاد بدهند. 
منع  و  کنترول  قانون  قبل  سال  که  است  حالی  در  این 
استفاده از دخانیات در اماکن عمومی  از سوی مجلس 
سنای افغانستان با اکثریت آرا تصویب گردید. به اساس 
سرپوشیده  مکان های  در  دخانیات  استفاده  قانون،  این 
قانون،  این  رعایت  عدم  صورت  در  و  است  ممنوع 
این  با آن که  افغانی جریمه خواهد شد.  تا 300  شخص 
از  بسیاری  مانند  نیز  قانون  این  شد،  اما  تصویب  قانون 
قوانین دیگر تا کنون هیچ جنبه عملی در پی نداشته است.

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

وزیر  بردن  تشریف  شدن  تثبیت  از  پس 
شدند  فکر  این  به  ایشان  داخله ،  صاحب 
باید  هالند ،  به  بردن  تشریف  از  قبل  که 
طول  در  که  را  پولیس  افسران  از  تعدادی 
خیلی  کار های  توانسته اند  وزارت داری شان 
مورد  بدهند  انجام  شهکار  حد  در  خوبی 
لوجستیک  بخش  به  بنا  دهند ،  قرار  تفقد 
مدال  کیلو  سه  دو  حدود  که  دادند  فرمان 
تهیه  را  درجه سه  و  درجه دو  درجه یک ، 
کنند . لیستی از افرادی که مورد تفقد مدالی 
قرار گرفته اند به دسترس بخش طنز 8صبح 
معرفی  را  تعدادی  ذیل  در  که  گرفته  قرار 

می کنیم . 
به پاس خدمات  الدین خان  الف  1: جناب 
حایز  کندز  شهر  از  دفاع  امر  در  صادقانه 
شهر  که  نگذاشتند  ایشان  شدند.  طال  مدال 
کندز در ظرف ده دقیقه سقوط کند و این 
ایشان  بنا  دادند  طول  دوساعت  به  را  زمان 
تقدیر  اسبق  داخله  صاحب  وزیر  طرف  از 

می شوند. 
2: جناب گل پاسوال ب الدین خان به پاس 
خدمات ویژه در تامین امنیت ولسوالی های 
یک  درجه  مدال  حایز  بدخشان  والیت 
تروریست ها  تا  نگذاشتند  ایشان  شدند. 
تصرف  والیت  این  در  را  ولسوالی  چندین 
کنند. در حال حاضر تروریست ها با این که 
دست  در  را  ولسوالی ها  این  مناطق  بیشتر 
حال  تا  نتوانستند  خوشبختانه  ولی  دارند، 
تصرف  را  ولسوالی ها  این  ساختمان های 
خوب  خیلی  دست آورد  یک  این  و  کنند. 

برای حکومت وحدت ملی است. 
جیم الدین  پاسوال  شل  محترم  جناب   :3
از  تاکتیکی  و  موفقانه  خروج  به دلیل  خان 
مورد  موسی قلعه  و  سنگین  ولسوالی های 
بدون  توانست  ایشان  گرفت .  قرار  تفقد 
از  شود،  خون  سربازش  یک  بینی  آن که 
در  حاال  و  کنند  فرار  تروریست ها  پیش 
کمال صحتمندی و راحتی در قرارگاه شان 
بنا  می کنند.  نوش جان  قروانه  لشکرگاه  در 
چون مدال باالتر از درجه یک به پاس این 
شجاعت و شهکاری وجود ندارد، به همان 

درجه یک بسنده می کنیم. 
4: تعدادی از سربازان در حوزه های امنیتی و 
دم دروازه ریاست پاسپورت، به دلیل برخورد 
قاطعانه و پر از خشونت الزم با کراچی داران 
درب  به  پاسپورت  اخذ  برای  کسانی که  و 
تفقد  مورد  بودند  آمده  پاسپورت  ریاست 
مدالی قرار گرفتند. البته به تناسب استفاده از 
مدال  این سربازان صاحب  وافر  لگد  مشت 
هر  یعنی  الی درجه سوم گرفتند.  درجه یک 
یا  پاسپورت  مراجعین  به  لگد  بیشتر  کدام 
درجه  باشد  زده  سرک  سر  کراچی داران 

مدالش باالتر رفته است. 
حکومت  که  شدیم  متوجه  ما  خوشبختانه 
وحدت ملی اصل مجازات و مکافات را به 

خوبی پیش می برد. 

دود چرس
 استفاده از مواد مخدر جلو در مکان های عمومی 

چشم دیگران و در مناظر عام و 
جلو دید کودکان باعث می شود 

که مردم، کودکان و جوانان 
روش هایی را یاد بگیرند که 

هرچند با آن مخالف هم باشند، 
اما در مواقع خیلی خاص و 

بحرانی زندگی شان ممکن است 
آن را به کار بگیرند.

رضوانی می افزاید که 
وزارت معارف، فرهنگ و 

وزارت تحصیالت عالی اولین 
نهاد هایی اند که مسوولیت 

آموزش سبک زندگی درست و 
حل مسایل درست زندگی برای 
کودکان، نوجوانان و بزرگ ساالن 

را به دوش دارند.

مدال باید
 کیلویی توزیع شود 

 سهیال وداع خموش
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Tender Notification call for expression of interest: 

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is implementing Technical 
Cooperation measures on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany.  

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders for the Support to IARCSC on 
finalization of F-PAR project documents and initiating PPU for F-PAR to submit their expression of 
interest letter to participate in the bidding process. 

Objective: 
 
The main objective is to support IARCSC to “Establish the F-PAR Project Management Unit and Initiate 
the Implementation”.  

Expected Outcome: 

 Finalize the Project Documents including the 5 Year Implementation Plan and the Budget of the 
F-PAR Project.   

 Develop an Action for the Project’s PMU Set Up for the course of the Project. 
 Support the Implementation Initiation of the Project based on the Implementation Plan especially 

Year 1. 
 Define the Work Processes for Simplification and System Development Targets of Year 1. 
 Capacity Building on-the-job for IARCSC/CSMD relevant government staff 

Qualifications required 
This assignment requires committed and qualified national and international consultants with insight 
knowledge of international best practices and experiences in the field of project 
management/development, public admiration and civil service reform and Working Experience within 
Afghan Ministries is needed. 
 Therefore the experts should fulfill the following requirements: 

Consultancy firm:  

A team with  

- At least ten (10) years of work experience with civil service reforms (5 years for national). Relevant 
work experience in Afghanistan will be highly preferred. 

- Willingness to travel to Afghanistan for up to four times (one week/month) 
- Knowledge of Business simplification processes required. 
- Proven Organizational development skills (3-5 years) 
- Knowledge of Policy Development needed 
- Knowledge of reform processes required 
- Understanding of project development processes and methodologies. 
- Technical skills of programs’ design, analytical and evaluation abilities and problem solving capacity 

 in the context of developing countries. 
- Ability to work effectively with donors and a diverse team 
- Excellent experience and proven network to donor/international community on national level and 

to align with various other national stakeholders  
- Proven Experience with developing national action plan or national priority plans is essential 
- Familiar with Afghan government strategic and country-wide priorities (NPPs,  SMAF, etc.) 

To claim the tender documents for the bidding process, please send us your interest letter with the refer-
ence number (83223199) to tenders-afg@giz.de latest until 29.02.2016.

از  ایران  داخله  وزارت  سخنگوی  گفته های  براساس 
مجموع ۵۵ میلیون نفر واجد شرایط رای دادن، آرای 
حوت   8 شنبه  روز  صبح  تا  رای دهنده  میلیون   ۳۳
از  ایرانی:  مقام  این  به گفته  است.  شده  شمارش 
آمار  نتیجه  ادامه دارد،  آرا هم چنان  که شمارش  آنجا 
شرکت کنندگان در انتخابات هنوز قطعی نیست و در 

نتیجه افزایش نیز خواهد یافت.
کنون ۶۰  تا که  ایران مدعی شده است  وزارت داخله 
درصد واجدان شرایط رای در دو انتخابات مجالس 
کرده اند.  شرکت  رهبری  خبرگان  و  اسالمی  شورای 
معاون  چاوشی،  شهاب الدین  گانه  جدا اظهاراتی  در 
است  کرده  ادعا  تهران،  والیت  اجتماعی  سیاسی 
شورای  مجلس  دهم  انتخابات  در  مشارکت  نرخ  که 
اسالمی فقط در تهران نسبت به دوره قبل ۳۰ درصد 
که به  گفت  افزایش یافته است. معاون والیت تهران 
اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  نتایج  دلیل  همین 
در حوزه انتخاباتی تهران، ری، شمیرانات، اسالم شهر 

کشید. وپردیس، سه روز به درازا خواهد 
دوره  نهمین  در  مشارکت  نرخ  رسمی  آمار  اساس  بر 

ورود  کردن  محدود  برای  اتریش  جدید  اقدام 
کشور موجب سرگردانی هزاران نفر  پناهجویان به این 
گذشته روزانه تنها  در یونان شده است. اتریش از هفته 
به تعداد محدودی از پناهجویان اجازه ورود می دهد. 
به  پناهجویان  عبور  مسیر  در  که  نیز  بالکان  کشورهای 
شدیدی  محدودیت های  دارند،  قرار  اتریش  سوی 
برای ورود پناهجویان اعمال می کنند. روزانه تنها ۵۸۰ 
کشورها را دارند. به همین دلیل  نفر اجازه عبور از این 
هزاران پناهجو در یونان و در پشت مرزهای بسته مانده 

اند. 
می گوید:  شده  سرگردان  یونان  در  که  کسانی  از  یکی 
که مرزها باز شوند اینجا منتظر خواهیم بود.  »تا زمانی 
کاری برای ما انجام دهند. ولی  اروپا و اروپایی ها باید 
همین جا  گشت.  بازنخواهیم  ما  نشوند  باز  مرزها  گر  ا
می مانیم و همین جا می میریم.« سرگردانی پناهجویان 
برای  تی  مشکال ایجاد  موجب  یونان  شهرهای  در 

سوریه،  در  درگیر  مختلف  گروه های  میان  آتش بس  علی رغم 
کشور  این  که  است  گفته  روسیه  رییس  جمهور  پوتین،  والدیمیر 
می دهد.  ادامه  را  تروریستی  گروه های  ضد  بر  خود  حمالت  به 
گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، آقای پوتین روز جمعه هفتم  به 
گفت  حوت و در دیدار با مقام های سرویس فدرال امنیتی روسیه 
که  جبهه النصره  و  داعش  مانند  گروه هایی  شامل  آتش بس،  که 

شاخه القاعده در سوریه است، نمی شود.
که روسیه در آستانه برقراری آتش بس  کی از آن است  گزارش ها حا
بشار  مخالفان  مواضع  علیه  خود  هوایی  حمالت  به  سوریه،  در 
حمالت  که  است  معتقد  غرب  است.  بخشیده  شدت  اسد 
تا  است  سوریه  دولت  میانه روی  مخالفان  علیه  بیشتر  روسیه، 
ترکیه  دیگر،  سوی  از  جبهه النصره.  و  داعش  مانند  گروه هایی 
شدت  را  سوریه  مسلح  کردهای  علیه  تش  حمال که  می گوید 
کالین، سخنگوی  می بخشد. خبرگزاری فرانسه به نقل از ابراهیم 
حمالت  احتمال  انقره  که  داده  گزارش  ترکیه  ریاست جمهوری 

کردهای سوریه را نیز رد نمی کند. هوایی به مواضع 
ابراز  اسد  بشار  دولت  با  هم  و  داعش  گروه  با  هم  گرچه  ا ترکیه 
می داند  تروریست  هم  را  سوریه  کردهای  اما  می کند  دشمنی 
توپ باران  و  گلوله  را  آن ها  مواضع  که  است  هفته  چند  کنون  ا و 
که پس از پنج سال بحران سیاسی و  می کند. این در حالی است 

نرخ  و  درصد   64 اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات 
اعالم  درصد   ۴۸ تهران  انتخاباتی  حوزه  در  مشارکت 
گر ادعای معاون والیت تهران را  شد. به این ترتیب، ا
ک قرار دهیم نرخ مشارکت مردم تهران در دهمین  مال
انتخابات مجلس شورای اسالمی قرار است دست کم 
کل تاریخ انتخابات در   که در  به ۸۰ درصد بالغ شود 

ایران بی سابقه خواهد بود.
مجلس  انتخابات  در  مشارکت  نرخ  که  است  گفتنی 
عمومًا  تهران  انتخاباتی  حوزه  در  اسالمی  شورای 
رسمی  آمار  اساس  بر  حتا  مشارکت  نرخ  پایین ترین 
انتخابات هفتم  برای نمونه، این نرخ در  بوده است. 

کم تر از ۳۰ درصد رسید. مجلس شورای اسالمی به 
مشارکت  نرخ  رسمی  آمار  مورد  در  تردید  آنچه  اما، 
کل انتخابات ایران را جدی می کند،  رای دهندگان در 
به  رای دهندگان  آن  در  که  است  فهرست هایی  نبود 
کارت انتخابات یا رای دهی  ثبت رسیده و در بدل آن 
کرده  آن هم بر اساس حوزه های انتخابیه شان دریافت 
خودبه خود  رای دهی  فهرست های  فقدان  باشند. 

زمینه را برای تخلفات انتخاباتی فراهم می کند.

کنان این شهرها شده است.  سا
به  که  »سال هاست  می گوید:  آتن  شهروندان  از  یکی 
نمی توانم  دیگر  اما  می خورم،  قهوه  و  می آیم  این جا 
یکی  است.  آزاردهنده  واقعا  دهم،  انجام  را  کار  این 
تیره  افراد  این ها  است.  گرسنه  یکی  می کند،  گریه 
کی مون،  بان  کرد؟«  کار می شود  روزی هستند، چه 
اتریش  اقدام  از  شدت  به  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل 
ورود  در  محدودیت  ایجاد  و  بالکان  کشورهای  و 
معاهدات  خالف  بر  را  آن  و  کرده  انتقاد  مهاجران 

بین المللی خوانده است. 
بسته شدن مرزها پناهجویان را ناامید نکرده و هزاران 
نفر از آن ها هم چنان وارد بندر پیره یونان می شوند. 
خود  ک  خا در  پناهجویان  سرگردانی  نگران  یونان 
برای  راه حلی  که  امید می رود  این وجود  با  است، 
اروپا  اتحادیه  مارچ  هفتم  نشست  در  بحران  این 

پیدا شود.

جنگ داخلی در سوریه، قرار است برای نخستین بار، آتش بسی 
که توسط روسیه و امریکا طراحی شده، از نیمه شب جمعه هفتم 

حوت در سوریه برقرار شود.
آن ها  متحد  ملل  سازمان  که  گروه هایی  شامل  اما  آتش بس  این 
را تروریستی می داند، مانند جبهه النصره و داعش نمی شود. این 
کرده است.  که جبهه النصره این آتش بس را رد  در حالی است 
کشته و زخمی و  گذشته، صدها هزار نفر در سوریه  در پنج سال 

میلیون ها نفر دیگر آواره شدند.

وسیه بر ضد مخالفان حکومت سوریه افزایش حمالت هوایی ر کشور  ک مردم ایران در انتخابات مجلس این  اشترا
گزارش شده است باال 

وپایی و سرگردانی  کشورهای ار محدودیت 
هزاران مهاجر در یونان
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