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از معافیت مفسدان بزرگ
کنید جلوگیری 

مقابله با طالبان به امید پایانی متفاوت 

با ایجاد کنندگان مکاتب خیالی
برخورد جدی می شود
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گزینش کمیته 
با ترکیب جدید می آید
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کاذب  الگو سازی 

گام های مهمی در عرصه سیاست خارجی نیز برداشته شده بود. در آن دهه روابط افغانستان با ایران  در دهه چهل 
خیلی گرم شده بود. امضای قرارداد آب هیرمند، دو کشور را به هم دیگر نزدیک کرده بود. روابط با شوروی هم دوستانه 
کابل- اسالم آباد رفته رفته، حالت عادی به  بود. در دروان نخست وزیری موسی شفیق به وساطت شاه ایران، روابط 
کرد.  کودتای داوود خان همه چیز را برهم زد. او به محض این که به قدرت رسید، دموکراسی را تعطیل  گرفت. اما  خود 
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چهلم چهارشنبه سیاه
بدون شک هم خانواده های قربانیان و هم افکار عمومی انتظار دارند 
تا عامالن رویداد چهارشنبه سیاه به صورت علنی مجازات شوند. هر چند 
تروریستی  گروه های  توسط  آن  بخش  یک  رسانه ها  علیه  خشونت  که 
اعمال شده است ، اما جایگاه حکومت نیز بر اساس آمار های اعالم شده 
بلند است. شماری از مقام های حکومتی در مرکز و والیات رفتار درستی 
از  حمایت  در  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  نداشته اند.  خبرنگاران  با 

کارهای خوبی نیز انجام داده اند. رسانه ها در یک سال و نیم اخیر 
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آمادگی حکومت برای نشست بروسلز

اعالم  مالیه  وزارت  کابل:  8صبح، 
برای  افغانستان  حکومت  که  کرده 
که قرار است  حضور در نشست بروسلز 
تعهدات دوجانبه  بررسی  منظور  به  که 
افغانستان و جامعه جهانی و همچنین 

در  خودکفایی  به  کشور  این  رسیدن 
گی می گیرد. بلجیم برگزار شود، آما

کلیل حکیمی  وزیر مالیه در دیداری با  ا
فرانز میچل نماینده فوق العاده اتحادیه 
گفته است:  کابل، در این باره  اروپا در 

جهت  مختلف  وزارتخانه های  با  »ما 
تدویر  برای  الزم  آمادگی های  اتخاذ 
و  می باشیم  تماس  در  بروسلز  نشست 
گرفته در این  از پیشرفت های صورت 

گزارش می دهیم.« کابینه  زمینه به 
تاریخ  به  است  قرار  بروسلز  نشست 

چهارم و پنجم ماه مارچ برگزار شود.
او  که  می گوید  میچل  فرانز  همچنین 
کشورهای دیدارهایی  نیز با نمایندگان 
داشته تا بتواند توجه جامعه جهانی را 
افغانستان  به  بروسلز  نشست  از  پیش 

کند. بیشتر جلب 
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زنگ اول


افغانستان،  چهارم  نشست  در  شد.  شروع  امروز  مارچ  ماه 
امریکا، پاکستان و چین فیصله شده بود که در هفته اول 
با  گفتگو  برای  را  طالبان  نمایند گان  اسالم آباد  ماه،  این 
کابل حاضر می کند. مکان برگزاری اولین مالقات رسمی 
اسالم آباد  هم  طالبان  و  افغانستان  دولت  نمایند گان  میان 
تعیین شد. در متن فارسی اعالمیه  وزارت خارجه افغانستان 
را  طالبان«  نمایند گان »گروه های  پاکستان  است که  آمده 

برای این که گفتگو کنند، روی میز می آورد. 
مرگ  از  پس  طالبان  گروه  که  نیست  تردیدی  این  در 
شده اند.  تقسیم  دسته  چند  تا  دسته  به  دو  محمدعمر،  مال 
آن  به  طالبان  جنگجویان  بیشتر  که  گروهی  آن هم  با  اما 
وفاداراند، جناح مال اخترمحمد منصور است. همین جناح 
خودش را امارت می خواند و به رهبرش لقب امیرالمومنین 
با  رویارویی  حال  در  طالبان  دیگر  جناح های  است.  داده 
دولت افغانستان نیستند. جناح های مخالف مال اخترمحمد 
منصور، با رزمند گان او می جنگند. بنابراین، اگر قرار است 
گفتگویی صورت بگیرد، باید نمایند  گان باصالحیت جناح 

مال اخترمحمد منصور طرف گفتگوی افغانستان باشند. 
منصور  اخترمحمد  مال  اختیار  در  طالبان،  انترنتی  تارنمای 
است. در همین تارنما، اعالمیه های طالبان به نشر می رسد. 
اعالمیه های  در  منصور،  اخترمحمد  مال  رهبری  به  طالبان 
آنان در قطر مستقر هستند.  نمایند گان  متعدد گفته اند که 
بنابراین در هر نوع مذاکره ای باید دفتر طالبان در قطر، به 
نحوی دخیل باشد. اگر پاکستان عده ای را به نام نمایند گان 
طالبان روی میز مذاکره بیاورد و بعد دفتر طالبان در قطر 
کند،  اعالم  طالبان  از  نمایند گی  صالحیت  فاقد  را  آنان 

سناریوی بدی رقم می خورد. 
میز  روی  نشستن  از  پیش  باید  ملی  وحدت  حکومت 
مذاکره، مطمین شود که کسانی که به نمایند گی از جناح 
اخترمحمد منصور مذاکره می کنند، باید صالحیت شان از 
سوی دفتر طالبان در قطر تایید شود. اگر دولت با جناح مال 
با جناح  اخترمحمد منصور مذاکره نمی کند و می خواهد 
دیگر صلح کند، باید موضوع را به اطالع مردم افغانستان 

برساند. 
شماری  با  افغانستان  دولت  که  است  این  سناریو  بدترین 
نمایند گان طالبان روی میز مذاکره  نام  بر سر، زیر  عمامه 
بنشیند و ساعتی پس از آن دفتر قطر اعالم کند که آنانی 
که با کابل روی میز مذاکره نشسته اند، از طالبان نمایند گی 
بلد است.  بازی فریب کارانه را خوب  پاکستان  نمی کنند. 
مال  نام  به  را  کویته  شهر  سبزی فروش  باری  اسالم آباد 
اخترمحمد منصور به کابل آورد و با حامد کرزی نشاند. 
باری هم یک تروریست انتحاری را آوردند و برهان الدین 
کردند.  ترور  را  صلح  عالی  شورای  پیشین  رییس  ربانی، 
بعید نیست که این بار هم پاکستان یک بازی فریب کارانه 

برای اغوای چین و امریکا راه اندازی کند. 
که  ندهد  اجازه  و  باشد  متوجه  باید  افغانستان  دولت 
پاکستان بار دیگر فریب کاری کند. نکته دیگری که باید 
به آن توجه شود، اجماع داخلی در مورد مذاکره با طالبان 
نیروهای  تمام  با  باید  ملی  وحدت  حکومت  سران  است. 
آجندای  و  مذاکره کننده  هیات  ترکیب  مورد  در  سیاسی 
آن و چگونگی خنثا سازی فریب کاری احتمالی پاکستان، 
اعالمیه  حکومت  سران  که  نیست  ضرور  کنند.  مشوره 
و  نیروها  ولی  کنند  استقبال  احتمالی  مذاکره  از  و  بدهند 
ظاهر  رسانه ها  در  حکومت  از  بیرون  سیاسی  چهره های 
شوند و سران حکومت را به رگبار انتقاد ببندند و به یک 

جانبه گرایی متهم کنند. 
بحث  باشد،  آن  متوجه  حکومت  باید  که  دیگری  نکته 
امتیاز دادن است. بدون وجود یک تضمین قطعی برای راه 
افتادن روند شفاف آشتی و ختم جنگ، امتیازدهی سودی 
ندارد. مثال بیرون کردن نام رهبران گروه طالبان از فهرست 
زندانیان  آزادی  و  متحد  ملل  سازمان  امنیت  سیاه شورای 
آنان باید منوط به برخی از شرایط باشد. رهبر طالبان باید 
در قدم اول لقب امیرالمومنین را از سر نام خود بردارد و 
طالبان دیگر سازمان خود را امارت نخوانند و اذعان کنند 
که یک گروه هستند. پس از آن باید در مورد امتیازدهی 

به آنان تصمیم گرفته شود.

لزوم ایجاد اجماع ملی
 در مورد مذاکره 
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کشته شدن بیش از شصت تروریست در عملیات های نظامی

نی خواستار محاکمه عامالن خشونت علیه یک خبرنگار در فاریاب شد

به 75 خانواده در پکتیا کمک شد

طرح یک حمله خونین 
تروریستی در قندهار خنثا شد

8صبح، کابل: وزارت های دفاع و 
امور داخله اعالم کرده که در نتیجه 
در  کشور  امنیتی  نیروهای  عملیات  
جریان یک شبانه روز گذشته بیش از 
شصت تن از جنگجویان گروه های 

تروریستی به قتل رسیده اند.
وزارت دفاع می گوید این عملیات ها 
که به منظور حفاظت از جان و مال 
مردم و همچنین سرکوب تروریستان 
نیروهای  توسط  مشترک  طور  به 
کشور  مختلف  مناطق  در  امنیتی 
پنجاه  آن  در  بود،  شده  راه اندازی 
نوزده  و  کشته  تروریست  هفت  و 

تروریست دیگر زخمی شده اند.
بیشترین  که  می افزاید  وزارت  این 
مربوطات  در  تروریستان  به  تلفات 
ولسوالی پشتونکوت والیت فاریاب 
وزارت  گفته  به  است.  شده  وارد 
به  تن  سی  ولسوالی  این  در  دفاع، 
تروریستان  فرمانده  یک  شمول 
کشته و ده تن دیگر زخمی شده اند. 
بیست و  این عملیات ها  همچنین در 
ولسوالی   در  تروریستان  از  تن  دو 
قتل  به  بغالن  والیت  دندغوری 
رسیده اند. وزارت دفاع می گوید که 

»نی«  دفتر  کابل:  8صبح، 
آزاد  رسانه های  حمایت کننده 
عامالن  که  کرده  اعالم  افغانستان، 
محلی  خبرنگار  یک  علیه  خشونت 
بازداشت شده و  فاریاب  در والیت 
قرار  محاکمه  مورد  باید  افراد  این 

بگیرند.
قطب الدین  که  افزوده  »نی«  دفتر 
خبرنگاران  از  تن  یک  کوهی 
والیت  در  پژواک  خبرگزاری 
آن  امنیتی  نیروهای  توسط  فاریاب 
والیت مورد لت و کوب قرار گرفته 

است.
دفتر  به  این والیت  محلی  مسووالن 

فامیل   75 برای  کابل:  8صبح، 
در  امنی  ونا  جنگ  از  ناشی  متضرر 
والیت پکتیا مواد غذایی وغیرغذایی 

توزیع شد
همکاری  به  پاکی  ماین  موسسه 
ریاست رسیدگی به حوادث والیت 
پکتیا، برای هفتاد و پنج خانواده که 
از جنگ و ناامنی ها متضرر شده اند، 

کمک کرده اند.
این خانواده ها یک  از  برای هریک 
و  دوشک  تخته  یک  کمپل،  تخته 
عدد  قالین، یک  تخته  بالشت، یک 
کیت  یک  گاز،  بالون  با  بخاری 
 25 برنج  بوری  یک  آشپزخانه، 

بازداشت  با  ملی  امنیت  نیروهای  کابل:  8صبح، 
حمله  یک  طرح  تروریستی  شبکه  چهار  اعضای 
خنثا  قندهار  والیت  در  را  تروریستی  خونین 

کرده اند.
دفتر مطبوعاتی امنیت ملی می گوید افراد بازداشت 
شده که شامل بیست و شش تروریست می شوند، 
تصمیم داشتند با استفاده از یک عراده موترسایکل 
حمالت  انفجاری،  مواد  از  مملو  زرنج  باربری 
راه اندازی  قندهار  شهر  در  تهاجمی  و  انتحاری 

کنند.
قندهار، یک  بازداشت شده در  تروریستان  نزد  از 
باربری  موترسایکل  عراده  یک  و  موتر  عراده 
راکت  قبضه  یک  انفجاری،  مواد  از  مملو  زرنج 
حلقه  هشت  کالشینکوف،  میل  نه  »آرپی جی7«، 
پایه مخابره  تفنگچه، یک  میل  بشکه یی، دو  ماین 
نیز  نظامی  وسایل  و  اسلحه  مرمی  فیر  »هزاران«  و 

بدست آمده است.
تروریستان  مورد  در  ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
نگفته  و  نکرده  ارایه  بیشتری  جزییات  بازداشت 

است که مربوط به کدام گروه تروریستی اند.

موضع  باب  هجده  ولسوالی  این  در 
در  شده اند.  تخریب  نیز  تروریستان 
و  سالح  مقداری  عملیات ها  این 
مهمات نیز بدست آمده و ده ها حلقه 

ماین کشف و خنثا شده است.
مشترک  عملیات های  جریان  در 
نیروهای امنیتی، پنج تن از نیروهای 
اردوی ملی نیز به شهادت رسیده اند.

داخله  امور  وزارت  همین حال،  در 
نتیجه  در  که  کرده  اعالم  نیز 
قطعات  نیروهای  هدفمند  عملیات 
بخمل  منطقه  ملی در  پولیس  خاص 
کوچه ولسوالی دشت ارچی والیت 
از جنگجویان گروه  تن  پنج  کندز، 

»نی« گفته اند که عامالن این خشونت 
به  شده اند.  بازداشت  پولیس  توسط 
والی  سخنگوی  »نی«  دفتر  از  نقل 
از  تن  سه  که  است  گفته  فاریاب 
را  کوهی  آقای  که  امنیتی  سربازان 
بودند  داده  قرار  کوب  و  لت  مورد 
بازداشت شده و پرونده های شان به 
زودی به سارنوالی فرستاده خواهند 

شد.
عبدالمجیب خلوتگر رییس عمومی 
عامالن  بازداشت  از  »نی«  دفتر 
محلی  خبرنگار  علیه  خشونت 
می گوید:  کرده  استقبال  پژواک 
»پولیس والیت فاریاب با دستگیری 

کیلویی و پنج لیتر روغن مایع توزیع 
شده است.

حمله  جنگ،  اثر  در  خانواده ها  این 
کنار  ماین های  انفجار  و  انتحاری 

جاده متضرر شده اند.
همچنین سی و پنج هزار لیتر روغن 
فاریاب  والیت  ذخیره گاه  در  مایع 

جابجا شده است.
رسیدگی  امور  در  دولت  وزارت 
این  اعالم  با  طبیعی،   حوادث  به 
به  روغن ها  این  که  می گوید  خبر 
متضررین ناشی از حوادث طبیعی و 

غیرطبیعی توزیع خواهد شد.
اکبری رییس رسیدگی  عبدالوهاب 

رسیده اند.  قتل  به  طالبان  تروریستی 
به گفته وزارت امور داخله، در این 
مهمات  و  سالح  مقداری  عملیات 
نیروهای  بدست  نیز  تروریستان 

امنیتی افتاده است.
عملیات های  ادامه ی  با  همزمان 
وزارت  امنیتی،  نیروهای  مشترک 
نظامی  عملیات  یک  آغاز  از  دفاع 
علیشنگ والیت  ولسوالی  در  دیگر 
عملیات  این  است.  داده  خبر  لغمان 
منظور  به   »35 »فوالد  نام  تحت 
و  تخریبی  تحرکات  از  جلوگیری 
آغاز  دوشنبه  روز  صبح  تروریستی 

شد.

الدین  قطب  کوب  و  لت  عامالن 
کوهی، خبرنگار پژواک، یک گام 
قانون  ساختن  نهادینه  راستای  در 
تا  داریم  توقع  و  برداشته  کشور  در 
نهادهای  به  خشونت  این  عامالن 
در  و  شده  سپرده  قضایی  و  عدلی 
تامین  عدالت  عادالنه  دادگاه  یک 

گردد.«
خبرنگاران  حقوق  حامی  نهاد  این 
زیادی  خبرنگاران  که  می افزاید 
قرار  بدرفتاری  و  خشونت  مورد 
بجز  افغانستان  حکومت  و  گرفته 
دیگر  به  محدود،  پرونده  چند  از 
رسیدگی  خشونت  پرونده های 
نکرده است. به گفته دفتر »نی« عدم 
علیه  خشونت  پرونده های  پیگیری 
با گذشت  تا  باعث شده  خبرنگاران 
برابر  در  خشونت  آمار  روز  هر 

خبرنگاران افزایش یابد.
قضایی  کمیته  که  درحالیست  این 
اخیر خود  کابینه در جلسه  و عدلی 
منظور  به  کمیته یی  تا  کرد  فیصله 
خشونت  پرونده های  به  رسیدگی 

علیه خبرنگاران ایجاد شود.

به حوادث والیت فاریاب می گوید: 
مایع،  روغن  لیتر  هزار  پنج  و  »سی 
و  می باشد  قزاقستان  کشور  کمک 
در نظر است تا برای متضررین ناشی 

از حوادث توزیع شود.«
لیتر  میلیون  یک  اخیرا  قزاقستان 
به  برای کمک  را  مایع  نباتی  روغن 
متضررین ناشی از حوادث به دولت 
به  است.  کرده  کمک  افغانستان 
دولت  وزارت  بندی  سهمیه  اساس 
در اموررسیدگی به حوادث، روغن 
والیت  به24  قزاقستان  شده  کمک 
خواهد  توزیع  کشور  پذیر  آسیب 

شد.

ACKU
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کسانی که  کرده با  کابل: وزارت معارف اعالم  8صبح، 
داشته اند،  دست  کشور  در  خیالی  مکاتب  ایجاد  در 

برخورد جدی می    کند.
آمار  هنوز  تا  که هرچند  وزارت می گویند  این  مسووالن 
کشور به دست  دقیقی در مورد تعداد مکاتب خیالی در 
مناطق  در  مکاتب  این  بیشتر  آنان  به گفته  اما  نیامده،  

کشوراند. نا امن به ویژه در حوزه جنوب و غرب 
در  معارف،  وزارت  سخنگوی  مهرداد،  مجیب 
از  شماری  که  گفت  8صبح  روزنامه  با  گفتگویی 
مسووالن ریاست های وزارت معارف در والیات نا امن 

در ایجاد مکاتب خیالی نقش اصلی دارند.
که هنوز در مورد تعداد مکاتب  گفت  مجیب مهرداد 

چهل روز از چهارشنبه سیاه سپری شد. چهل روز قبل 
گروه  کارمندان  از  تن  هفت  انتحاری  رویداد  یک  در 
شدند.  زخمی  زیادی  شمار  و  کشته  موبی  رسانه ای 
در  جدی  اعتراض های  و  کنش ها  وا با  رویداد  این 
سال های  طی  شد.  همراه  کشور  از  خارج  و  داخل 
کنار سایر مردم قربانی های زیادی  اخیر خبرنگاران در 
مورد   625 از  کشور  در  رسانه ای  نهاد های  داده اند. 
خشونت و 59 مورد قتل خبرنگاران طی سال های اخیر 
لوی سارنوالی،  اداره  گزارش  بر اساس  می دهند.  گزارش 
صورت  کار  دوسیه  دوازده  روی  صرفا  مدت  این  در 
که بخشی از آن نیز هنوز به مرحله نهایی نرسیده  گرفته 

کشور  کل  در  فساد  انواع  تشخیص  و  شناسایی 
تمام  نشدن  تکمیل  تا  اما  دارد.  جریان  تحقیقات 
را  آماری  هیچ گونه  نمی تواند  کشور  کل  در  تحقیقات 

کند. ارایه 
ایجاد مکاتب  که در  افرادی  با  گفت  مجیب مهرداد 
دارند  که  جرمی  و  اسناد  مطابق  دارند  دست  خیالی 
است  واضح  گرفت.  خواهد  صورت  قانونی  برخورد 
از  هستند،  دخیل  کار  این  در  که  افرادی  از  شماری 

کارمندان و مسووالن معارف در والیت ها هستند.
که  گفت: »درباره بودجه ای   مجیب مهرداد هم چنان 
برای ساخت مکاتب خیالی مصرف شده باید مدیران 
برای  که  بودجه ای  اما  بدهند  توضیح  پیشین  دولت 
گرفته شده شفاف، روشن و  معارف در سال نو در نظر 
گذشته وجود  قابل دید است. و این که چه مشکلی در 

گذشته بر می گردد.« داشته به مدیران 
بازسازی  برای  امریکا  ویژه  بازرس  اداره  این  از  پیش 
که از ماه می سال  کرده بود  افغانستان، سیگار، اعالم 
2015 تا ماه جون همان سال 769 میلیون دالر در بخش 
خیالی  گردان  شا و  معلمان  برای  افغانستان  معارف 

مصرف شده است.
کنون  ا هم  معارف  وزارت  آماری  داده های  بر اساس 
گرد،  شا میلیون  هشت ونیم  حدود  در  کشور  در 
هزار  شانزده  حدود  در  و  معلم  هزار  یک صد وهفتاد 
مکتب وجود دارد. اما این وزارت می گوید تا تحقیقات 
خیالی  گردان  شا و  استادان  مکاتب،  درباره  سراسری 

تکمیل نشود، هیچ گونه آماری دقیق نخواهد بود.

اعالم  امنیتی  نهاد های  سیاه،  چهار شنبه  از  پس  است. 
طلوع  کارمندان  به  حمله  رویداد  عامالن  که  کردند 
بازداشت شده اند، اما تا حاال هیچ خبری در باره هویت 
کمه آنان به دسترس رسانه ها قرار  این افراد و جریان محا

نگرفته است. 
بدون شک هم خانواده های قربانیان و هم افکار عمومی 
انتظار دارند تا عامالن رویداد چهارشنبه سیاه به صورت 
که خشونت علیه رسانه ها  علنی مجازات شوند. هر چند 
تروریستی اعمال شده  گروه های  یک بخش آن توسط 
آمار های  اساس  بر  نیز  حکومت  جایگاه  اما  است ، 
حکومتی  مقام های  از  شماری  است.  بلند  اعالم شده 
در مرکز و والیات رفتار درستی با خبرنگاران نداشته اند. 
رهبران حکومت وحدت ملی در حمایت از رسانه ها در 
کارهای خوبی نیز انجام داده اند.  یک سال و نیم اخیر 
مقرره جدید  به اطالعات،  قانون حق دسترسی  توشیح 
تامین امنیت خبرنگاران  کار رسانه ها و طرزالعمل  برای 
کارها  جمله  از  می باشد  امنیت  شورای  در  کار  زیر  که 
هم  هنوز  همه  این  با  است.  ستایش  قابل  اقدام های  و 
محدودیت  های  با  اطالعات  به  دسترسی  در  رسانه ها 
زیادی مواجه اند. فرهنگ دادن اطالعات برای شماری 
این  تمام  با  است.  نشده  نهادینه  هنوز  سخنگویان  از 
کسانی که علیه خبرنگاران و  کارها اجرای عدالت برای 
و  مهم  کارهای  از  می زنند،  به خشونت  رسانه ها دست 

کار خبرنگاران خواهد بود.  بنیادی برای تامین امنیت 
عدلی  کمیته  و  خبرنگاری  نهادها ی  که  می رود  انتظار 
دنبال  تمام  جدیت  با  را  مهم  این  حکومت  قضایی  و 
کنند. بار دیگر به تمام شهدای راه آزادی درود فرستاده 

گرامی می داریم. و یاد شهدای چهارشنبه سیاه را 

ریاست  دوم  معاون  دانش  سرور  کابل:  8صبح، 
ترکیب  با  گزینش  کمیته  که  کرده  اعالم  جمهوری، 
زودی  به  ریاست جمهوری  فرمان  از صدور  جدید پس 

کرد. کارش آغاز خواهد  به 
بررسی  و  معرفی  مسوولیت  که  گزینش  کمیته 
به  را  انتخاباتی  کمیسیون های  اعضای  صالحیت های 
کرد.  آغاز  کارش  به  جدی  دهم  تاریخ  به  دارد،  عهده 
کمیته با  کمیته قبال معرفی شده بودند. این  اعضای این 
کرد. اما در تغییرات جدید، هنوز  کار  هفت عضو آغاز به 
کمیته  که اعضای فعلی با اعضای جدید  معلوم نیست 

گزینش جابه جا خواهند شد و یا خیر.
یاماموتو  تدامیچی  با  روز دوشنبه در دیدار  آقای دانش 
ملل  سازمان  سرمنشی  خاص  نماینده  سیاسی  معاون 
کمیسیون ویژه اصالح  متحد در افغانستان و عضو ناظر 
که تا هفته آینده فرمان تقنینی  نظام انتخاباتی، افزوده 
گزینش  کمیته  کار  به  آغاز  مورد  در  جمهوری  ریاست 

صادر خواهد شد. 
انتخاباتی،  اصالحات  برانجام  کید  تا با  دانش  آقای 
گفت: »تا هفته آینده فرمان تقنینی رییس جمهور مبنی 
این  و  شد  خواهد  صادر  گزینش  کمیته  کار  به  آغاز  بر 

گرفت.« کمیته بر اساس قوانین موجود شکل خواهد 
»در  می گوید:  هم چنین  جمهوری  ریاست  دوم  معاون 
نمایندگان،  مجلس  روسای  بر  عالوه  گزینش  کمیته 
حقوق  مستقل  کمیسیون  و  عالی  دادگاه  سنا،  مجلس 
نیز  زنان  شبکه  و  مدنی  جامعه  اعضای  از  نفر  دو  بشر، 

حضور خواهند داشت.« 
که هر دو بسته  پیشنهادی  گفت  سرور دانش هم چنین 
کشور مورد توافق  کمیسیون ویژه اصالح نظام انتخاباتی 
و تایید حکومت است، اما در موارد ایجاد دادگاه ویژه 
انتخاباتی، تغییر نظام انتخاباتی و حوزه های رای گیری 

باید پارلمان بعدی تصمیم بگیرد.
معاون دوم ریاست جمهوری به تهیه فهرست حوزه های 
کرده  کید  تا نیز  رای دهندگان  نام  ثبت   و  رای گیری 
که ثبت نام مجدد صورت  می گوید: »از نگاه ما تا زمانی 
نگیرد و لیست واقعی از تعداد واجدین شرایط رای دهی 
کشور باز  تهیه نگردد، هرگز شفافیت به روند انتخابات 

گشت.« نخواهد 
سرور دانش به برگزاری انتخابات پارلمانی در سال آینده 
که فرمان تقنینی رییس  کرده افزود: » به محضی  کید  تا
شروع  را  خود  کار  گزینش  کمیته  و  شود  صادر  جمهور 
کند، باید مسایل تدارکاتی و لوژیستیکی انتخابات مورد 
گیرد و با همکاران بین المللی در مورد آن وارد  توجه قرار 

گفتگو شویم.«
در همین حال، معاون سیاسی نماینده خاص سرمنشی 
این  که  می گوید  افغانستان،  در  متحد  ملل  سازمان 
سازمان منتظر نهایی شدن تصمیم حکومت افغانستان 
زمان  تعیین  و  انتخاباتی  اصالحات  انجام  برای 
گفت:  یاماموتو  تدامیچی  است.  انتخابات  برگزاری 
نهایی شدن تصمیم حکومت  منتظر  ما  و همکاران  »ما 
به  و  هستیم  انتخاباتی  اصالحات  مورد  در  افغانستان 
حکومت  سوی  از  مکتوب  درخواست  که  محضی 
خود  بین المللی  همکاران  و  دونرها  با  کنیم،  دریافت 
خواهیم  گفتگو  وارد  انتخابات  برگزاری  بودجه  باره  در 

شد.«
که سازمان ملل و دیگر همکاران بین المللی  کرده  کید  وی تا
از روند اصالحات انتخاباتی استقبال می کنند و آماده هر 

نوع همکاری در زمینه برگزاری انتخابات هستند. 

از  شماری  در  اما  ندارد  وجود  دقیق  آمار  خیالی 
نا امن هستند، فساد وجود دارد. در  که  ولسوالی هایی 
تشکیل  در  که  هست  مکاتبی  هرات  و  پکتیا  والیت 

درج است ولی وجود خارجی ندارد.
کید می کند به دلیل این که  سخنگوی وزارت معارف تا
نمی تواند  نشده  تکمیل  هنوز  زمینه  این  در  تحقیقات 
گردان خیالی ارایه  آمار دقیقی از مکاتب خیالی و شا
که تحقیقات به پایان رسید، این آمار در  کند اما همین 

گرفت. اختیار همه قرار خواهد 
سخنگوی وزارت معارف فساد در این وزارت را تایید 
در  هرات،  و  پکتیا  والیت  بر  عالوه  می گوید  و  می کند 
تثبیت،  برای  و  دارد.  وجود  فساد  هم  والیت ها  دیگر 

که مقام های حکومت چه در زمان آقای  است. هرچند 
کرزی وچه حاال همواره از آزادی بیان و فعالیت رسانه ها 
دوسیه های  به  رسیدگی  مورد  در  اما  کرده اند.  حمایت 
کدام اقدامی جدی صورت  خشونت علیه خبرنگاران 

نگرفته است. 
خبرنگاری،  نهاد های  شکایت های  از  پس  جدیدا 
که  داد  وعده  رییس جمهور  دوم  معاون  دانش،  سرور 
عدم  گرفت.  خواهد  قرار  برسی  مورد  دوسیه ها  این 
سبب  خبرنگاران  علیه  خشونت  دوسیه های  پیگیری 
کنند.  معافیت  احساس  زور مندان  و  متهمان  تا  شده 
کرده  کار را برای خبرنگاران دشوار  این معافیت ها ادامه 

با ایجاد کنندگان مکاتب خیالی 
برخورد جدی می شود

چهلم چهارشنبه سیاه

گزینش کمیته 
با ترکیب جدید می آید

ACKU  شهریار



در این تردیدی نیست که 
هرانسانی حق دارد، مقبره ای داشته 
باشد. زمامداران هم باید مقبره ای 
داشته باشند تا جامعه آنان را به 

یاد داشته باشد و کارنامه های 
خوب و بد آنان را فراموش نکند. 
اما به رغم این ها نباید واقعیت ها 
مسخ شود. واقعیت این است که 

داوود خان دموکراسی نوپای دهه 
چهل افغانستان را نابود کرد. در 

دهه چهل دموکراسی در افغانستان 
شکل گرفته بود. تازه مطبوعات 

آزاد به فعالیت آغاز کرده بود. در 
قانون اساسی سال 1343 نوشته 

شده بود که کسی از خاندان 
شاهی نمی تواند نامزد سمت 

ی شود.  نخست وزیر

در قدم اول باید به هر شکل 
ممکن سیستم قضایی با تحول 
و شود. قضات و  وبه ر بنیادی ر
ی  سارنوال هایی که وجدان کار
ندارند و دست شان در فساد 

لوده است، کنار گذاشته شوند.  آ
پس از آن می توان به محاکمه 

ورمندان  عادالنه و شفاف این ز
باور مند بود. دولت نیز موظف 
است تا از تمام توان و قدرت 

خود برای احضار کارمندان فاسد 
سابق دولت به پای میز محاکمه  
رایی  استفاده کند. برای احضار وز

که از افغانستان فرار کرده اند 
نیز باید از میکانیزم های اثرگذار 

استفاده کرد.
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محمد  سردار  مقبره  ساخت  دستور  غنی  رییس جمهور 
با   1352 سال  در  داوود  محمد  سردار  است.  داده  را  داوود 
و پنچ سال  کودتای نظامی به قدرت رسید  راه اندازی یک 
دموکرا تیک  حزب  خلق  جناح  نظامی  شاخه  آن،  از  پس 
کشت و به  کوتای نظامی دیگر، او را  خلق با راه اندازی یک 
کمیتش پایان داد. برخی از حلقات در حال حاضر تالش  حا
بعید  کنند.  ترسیم  خان  داوود  از  غیرواقعی  چهره  می کنند 
کارکرد ها  که رییس جمهور و دیگر سران حکومت هم  نیست 
کرده باشند. اما جامعه نباید  و افکار داوود خان را فراموش 
واقعیت های  باید  بدهد.  دست  از  را  تاریخی اش  حافظه 
گاهی شهروندان  کشور همیشه به احساس و آ تاریخ سیاسی 

منتقل شود. 
که هرانسانی حق دارد، مقبره ای داشته  در این تردیدی نیست 
جامعه  تا  باشند  داشته  مقبره ای  باید  هم  زمامداران  باشد. 
را  آنان  کارنامه های خوب و بد  یاد داشته باشد و  را به  آنان 
فراموش نکند. اما به رغم این ها نباید واقعیت ها مسخ شود. 
که داوود خان دموکراسی نوپای دهه چهل  واقعیت این است 
کرد. در دهه چهل دموکراسی در افغانستان  افغانستان را نابود 
کرده  آغاز  فعالیت  به  آزاد  مطبوعات  تازه  بود.  گرفته  شکل 
کسی  که  بود  نوشته شده  اساسی سال 1343  قانون  بود. در 
از خاندان شاهی نمی تواند نامزد سمت نخست وزیری شود. 
را تصویب می کرد، شاید  احزاب  قانون  زمان شاه  آن  در  گر  ا
اولین تجربه دموکراسی پارلمانی در افغانستان شکل می گرفت 

و آهسته آهسته تکامل می کرد. 
خارجی  سیاست  عرصه  در  مهمی  گام های  چهل  دهه  در 
ایران  با  افغانستان  روابط  دهه  آن  در  بود.  شده  برداشته  نیز 
کشور را  گرم شده بود. امضای قرارداد آب هیرمند، دو  خیلی 

کرزی  تعداد زیادی از وزرای دوران حکومت حامد 
تازگی  به  دارند.  اداری  فساد  سنگین  پرونده های 
که  گفته است  یک منبع موثق به روزنامه 8صبح 
در  کرزی  آقای  دوران  وزیر  بیست  پرونده  حداقل 
پرونده ها  این  البته  است.  شده  تکمیل  سارنوالی 
که  سوالی  است.  نشده  ارجاع  محکمه  به  هنوز 
که در صورت  این  است  این جا شکل می گیرد  در 
وزرا  این  اداری،  فساد  پرونده های  شدن  تکمیل 
که در مقابل شان  چرا برای جوابگویی به اتهاماتی 
مطرح شده به مراجع عدلی رجوع نمی کنند. یا هم 
حکومت چرا این وزرا را احضار نمی کند. واقعیت 
از  پس  افراد  این  از  زیادی  تعداد  که  است  این 
این که متوجه شدند فساد شان افشا شده است، از 

کردند.  افغانستان فرار 
به  برده  تشریف  دوباره  مرکزی  بانک  رییس 
حمیداهلل  آتش ،  نادر  چکری ،  صدیق  امریکا ، 
وزرا  از  زیادی  تعداد  قاسمی  و  عنایت اهلل  قادری، 
در  فسادشان  پرونده های  عمومی  که  روسای  و 
ندارند.  حضور  کشور  در  است ،  موجود  سارنوالی 
این که  از  قبل  افراد  این  که  است  این  واقعیت 
شهروندان  باشند ،  افغانستان  دولت  کابینه  وزیر 
کشور های دیگر بودند و برخالف قانون هیچ گاهی 
راحتی  به  آنان  نکردند.  لغو  را  خود  شهروندی 
سند های  با  را  نمایندگان  مجلس  که  توانستند 
به  که  بود  همان  و  بدهند  فریب  بی ارزش  خیلی 
گذاشته شدن از وزارت و مطرح شدن  کنار  محض 
کردند  فرار  سرعت  به  رسانه ها،  در  فساد های شان 
که  کشور های متبوع خود رفتند. جالب است  و به 
افغانستان با این که با پولیس انترپل رابطه مستقیم 
دارد، ولی نمی تواند هیچ  کدام از این افراد را برای 
کند. از سوی دیگر یک تعداد  جوابگویی احضار 
اختالس  و  فساد  پرونده  که  روسا  و  وزرا  از  دیگر 
از  هرگز  دارند ،  حضور  هم  افغانستان  در  و  دارند 
سوی سارنوالی احضار نشده اند. دلیلش این است 
کم  کافی اند و محا که این افراد دارای نفوذ و قدرت 
عادی افغانستان نمی تواند آنان را برای جوابگویی 
یک  دولت  که  است  این  راه  تنها  کند.  احضار 
کین  محکمه اختصاصی برای پرونده های فساد ارا
عالی رتبه دولت تشکیل دهد. از سوی دیگر نباید 
که سیستم قضایی ما  کرد  از این واقعیت نیز انکار 

به شدت فاسد است. 
حکومتداران  زبان  از  هم  و  رسانه ها  در  هم  بار ها 
فساد  به دلیل  قضایی  سیستم  که  شنیده ایم 
روز افزون  فساد  مقابل  در  نمی تواند  گسترده اش 
ابعاد ،  همه  در  پرونده ها  کثریت  ا کند.  علم  قد 
بوده،  پرونده  این  طرف  یک  در  زورمندی  گر  ا
رشوه گیری  است.  نرسیده  اجرایی  مرحله  به  هرگز 
که  است  حدی  به  قضایی  و  عدلی  مراجع  در 

کرده بود. روابط با شوروی هم دوستانه  به هم دیگر نزدیک 
بود. در دروان نخست وزیری موسی شفیق به وساطت شاه 
به  عادی  حالت  رفته،  رفته  اسالم آباد  کابل-  روابط  ایران، 

کودتای داوود خان همه چیز را برهم زد.  گرفت. اما  خود 
کرد.  او به محض این که به قدرت رسید، دموکراسی را تعطیل 
بایگانی  را  قرارداد آب هیرمند  متن  را بست.  آزاد  مطبوعات 
را  روابط  کستان هم چنان  پا با  نسپرد.  ایران  به جانب  و  کرد 
این که داوود  بر  ترمیم نشد. عالوه  که دیگر هرگز  کرد  خراب 
خان شخصا خود را رییس جمهور، صدر اعظم، وزیر دفاع و 
کرد. ایشان چنان شیفته  انحصار قدرت  وزیر خارجه اعالم 
که حتا یک وزیر دفاع و وزیر خارجه را هم برنمی تابید.  بود 

دولتی  حزب  یک  شوروی،  اتحاد  از  تقلید  با  خان  داوود 
کرد.  ممنوع  را  سیاسی  جریان های  همه  فعالیت  و  ساخت 
یک  راه اندازی  با  بعد  خان  داوود  محمد  سردارد  همین 
رییس جمهور  را  خودش  ریش سفیدان،  و  بزرگان  جرگه  از 
که سردار محمد  کرد. این ها نشان می دهد  مادام العمر اعالم 
کارنامه  داوود نابودی اولین تجربه  دموکراسی افغانستان را در 
و  بود  نیز  قدرت  تمرکز  و  استبداد  نمونه  خان  داوود  دارد. 
کسی برایش بگوید باالی چشمش ابرو است.  نمی خواست 

جریان های  در  را  براندازی  و  کودتا  دموکراسی،  تعطیل 
داوود  آغاز  در  کرد.  بدل  مسلط  گفتمان  به  وقت،  سیاسی 
شد  سبب  سرکوب ها  این  کرد.  سرکوب  را  اسالم گرایان  خان 
که در دهه چهل، به فعالیت آغاز  که چهره های اسالم گرایی 
کنند و ابزار دست سازمان های  کستان فرار  کرده بودند، به پا
بعدا  خان  داوود  بگیرند.  قرار  کشور  آن  ارتش  و  بنیادگرا 
او  با  سرطان  بیست وشش  کودتای  در  که  هم  را  چپی هایی 
که  بود  دلیل  همین  به  راند.  خود  از  بودند  کرده  همکاری 
اول  اسالم گرایان  شدند.  کودتا  فکر  در  سیاسی  جناح های 
اجتماعی  پایگاه  زمان  آن  این که  به دلیل  اما  کردند،  کودتا 
داوودخان  وقتی  بعدا  خوردند.  شکست  نداشتند،  نیرومند 
کرد، شاخه  سران سازمان های چپی خلق و پرچم را زندانی 
کودتایی  کودتای خونین راه انداخت؛  نظامی جناح خلق، 
این  بودند.  آن  قربانی  اولین  خانواده  او  و  خان  داوود  که 

واقعیت ها باید فراموش نشود. 
یک  نمی تواند  ملی  وحدت  حکومت  سران  به  خان  داوود 
کستان را  الگو باشد. این حکومت تالش می کند تا روابط با پا
کستان علیه افغانستان« پایان  کندو به »جنگ خاموش پا گرم 
بدهد. هم چنان سران این حکومت خود را مدافع دموکراسی، 
آزادی رسانه ها و مخالف تفکر حذف وانمود می کنند. داوود 

خان به هیچ کدام این ها باور نداشت. 
یک عده جوان هم این روزها در پی ترسیم چهره غیرواقعی 
کسی  هم  کلکانی  حبیب اهلل  هستند.  کلکانی  حبیب اهلل  از 
پرورش  و  آموزش  بست،  را  دخترانه  مکتب های  که  بود 
خارج  به  آموزش  برای  که  را  دخترانی  و  کرد  ملغا  را  مدرن 
آنانی  و  برای طالبان  او  رفتار  برگرداند.  بودند،  فرستاده شده 
برای  اما  باشد،  الگو  یک  می تواند  دارند،  طالبانی  تفکر  که 
هیچ وجه  به  کلکانی  حبیب اهلل  لیبرال،  تحصیل کرد گان 
با تحصیل  و  را بست  کسی که مکتب دخترانه  الگو نیست. 
نه  است  طالبان  قهرمان  کرد،  مخالفت  خارج  در  دختران 
که خودشان را مخالف طالب و تفکر طالبانی  کسانی  قهرمان 

جا می زنند.

می تواند یک قاتل را بی گناه ثابت سازد. در چنین 
زورمندی  افراد  که  باور داشت  سیستمی  نمی توان 
به  دارند،  اختالس  و  فساد  قطور  پرونده های  که 

کشانده شوند.  کم  محا
سیستم  ممکن  شکل  هر  به  باید  اول  قدم  در 
قضات  شود.  روبه رو  بنیادی  تحول  با  قضایی 
و  ندارند  کاری  وجدان  که  سارنوال هایی  و 
گذاشته  کنار  است،  آلوده  فساد  در  دست شان 
عادالنه  کمه  محا به  می توان  آن  از  پس  شوند. 
نیز  دولت  بود.  باور مند  زورمندان  این  شفاف  و 
برای  خود  قدرت  و  توان  تمام  از  تا  است  موظف 
میز  پای  به  دولت  سابق  فاسد  کارمندان  احضار 
که  وزرایی  احضار  برای  کند.  استفاده  کمه   محا
کرده اند نیز باید از میکانیزم های  از افغانستان فرار 
بین المللی  نهاد های  باید  کرد.  استفاده  اثرگذار 
کار  حکومتداری  در  شفافیت  عرصه  در  که  را 
می کنند، بسیج ساخت تا دولت های متبوع وزرای 
کم  فاسد افغانستان، خود وزیران را به پای میز محا

در افغانستان بکشانند. 
در  افغانستان  از  بدی  چهره  معافیت  فرهنگ 
مردم  است.  گذاشته  خارجی  عمومی  افکار 
دولت  از  را  خود  امید  کامل  به طور  که  افغانستان 
امید،  این  احیای  برای  بنا  بریده اند.  افغانستان 
یکی از راهکار ها ، به جریان انداختن پرونده های 
است.  گذشته  در  دولت  وزرای  فساد  و  اختالس 
ویروس  چونان  معافیت  فرهنگ  این  آن  غیر  در 
کابینه فعلی و شاید  کابینه های سابق به  گیردار از  وا

کابینه های بعدی انتقال یابد. 

 فریدون آژند 

از معافیت مفسدان الگو سازی کاذب 
رگ جلوگیری کنید بز   بیژن
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حکمفرما  الزم  بهبودی  و  شود  اصالح  آن ها  نفع   به 
شود. لذا در جهت تحقق این خواست ها و آرمان های 
هزار  صدها  پرداختند.  سنگینی  بهای  خویش  مشروع 
کشته و زخمی  و میلیون ها نفر آواره و برخی از شهرها 
در این کشورها ویران و به مخروبه ها تبدیل شد. یعنی 
انتظارها این قیام ها و تحرکات مردمی  خالف توقع و 
تا هنوز  به دنبال داشت که  ناگوار و منفی را   نتایج بد، 
اعتراضات  این  که  عربی  کشور  شش  در  دارد.  ادامه 
بر ظلم و جبر  بنا  به شکل گسترده رخ داده بود، مردم 
داشتند  آرزو  دیکتاتور  و  مستبد  خودکامه،  حکومات 
تا از چنگال بی رحم آن ها رهایی یابند، اما متاسفانه به 
هیچ یک از مرام و آرمان خود نایل شده نتوانستند بلکه 
نابه  سامانی هایی به وجود آمد  بدبختی های بروز کرد و 

که جبران ناپذیر است. 
سوریه به یک کشور ویرانه تبدیل شد، تا فعال جنگ 
در آن کشور جریان دارد، نظر به آمار و ارقام سازمان 
ملل متحد بیشتر از دو صد وپنجاه هزار نفر کشته و یازده 
میلیون نفر یعنی نیم جمعیت این کشور آواره شده اند 
از  به خارج  نفر  میلیون  تعداد چهار  به  از آن جمله  که 
آسیب  زراعتی  زمین های  اکثر  کرده اند،  فرار  کشور 
بناهای  اراضی المزروع مبدل شده، آبدات و  به  دیده 
تاریخی و میراث های فرهنگی منهدم شده، قسمت زیاد 
کشور به شمول بزرگ ترین شهر سوریه یعنی حلب از 
کنترول حکومت مرکزی خارج شده و بخش اعظم آن 
تحت تصرف تروریستان داعش »دولت اسالمیه عراق 

و شام« و گروه النصره قرار گرفته است. 
در عراق نیز داعش حضور گسترده داشته و شهرهای 
مهم تکریت و رمادی را در تصرف خود دارد و بیشتر 
از  این حضور کشته شدند.  نتیجه  در  عراقی  از 2600 
سال 2014 به این طرف جنگ عراق بیش از سه میلیون 
نفر را بی خانمان ساخته، احتمال می رود زیادتر از سی 
هزار تروریست  خارجی در کشورهای عراق و سوریه 
باشند  تروریستی  فعالیت های  مشغول  بوده،  متمرکز 
تونس اند.  و  سعودی  عربستان  اتباع  آن ها  بیشترین  که 
تصرف  را  عراق  شهر  دومین  موصل  زمانی که  داعش 
نقد  پول  امریکایی  دالر  میلیارد  یک  از  اضافه تر  کرد، 

و دیگر اموال و دارایی ها را به نام غنیمت به یغما برد. 
در لیبیا و یمن ملیشه ها قسما و یا کال جایگزین نیروهای 
بی رحمانه  داخلی  جنگ  گردیده،  مرکزی  حکومت 
مداخله  باعث  حتا  یمن  در  چنان که  می کند،  بیداد 
از  بیشتر  و  گردیده  مخالفین  سرکوب  جهت  خارجی 
ده هزار نفر کشته شده اند. در لیبیا افزون بر چهل هزار 
نفر و میلیاردها دالر ثروت ملی نیست و نابود شده است. 
این  زیاد  قسمت های  تروریستی  خون آشام  گروه های 

در این نگارش سعی به عمل می آید تا توضیح گردد که 
بهار عربی که به آرزوی استقرار و تحقق دموکراسی و 
بهتر ساختن اوضاع اجتماعی و اقتصادی آغاز شده بود، 
چگونه در جهت منفی انحراف داده شد و به بدتر شدن 
باالخره  و  شد  مبدل  یاس  به  امیدها  و  انجامید  اوضاع 
بهار آرزومند عربی را به خزان نا امیدی و بدبختی منجر 
ساخت؛ خزانی که هرگز انتظارآن نمی رفت و تحمل 
آن هم وجود نداشت، خزانی که شاید بهار و گرمی  در 

پی نداشته باشد.
سیاسی  اعتراضات  و  قیام ها  سلسله  یک  به  عربی  بهار 
و  خودکامه  حکومت های  ضد  بر  مردم  اجتماعی  و 
عربی  کشورهای  از  تعداد  یک  در  دیکتاتورمشرب 
 2010 سال  دسامبر   17 تاریخ  به  که  می شود  اطالق 
میالدی ابتدا در کشور تونس آغاز شد. محمد بو عزیزی 
در  اعتراض  به عنوان  بود،  که یک جوان دست فروش 
برابر بدرفتاری های مامورین دولت در محضر عام خود 
را آتش زده و در نتیجه عکس العمل هایی را برانگیخت 
آمدن  میان  به  منجر  که  آورد  به وجود  را  حرکاتی  و 
متذکره  جوان  اقدام  که  معنی  این  به  شد.  عربی  بهار 
به سرعت باعث قیام های سراسری در تونس گردید و 
باثبات مردم- زین العابدین بن علی  قیام  تحت فشار و 
رییس جمهور بعد از 23 سال دیکتاتوری مطلق العنانی، 
خودکامگی و اختناق، در نهایت مجبور شد مقامش را 
ترک بگوید و به عربستان سعودی فرار کند و در آن جا 
پناهنده شود و در عوض حکومت جدیدی روی کار 
آید. این امر الهام بخش قیام های بعدی و مردمی  دیگر 
مهمی   و  عمده  عوامل  شد.  عربی  سایر کشورهای  در 
که زمینه را برای همچو اعتراضات و قیام های مردمی 

 مساعد ساخت عبارت بودند از:
_ دیکتاتوری و خودکامگی حکومت های مستبد؛

_ بی عدالتی و فساد اداری؛
_ نقض حقوق مردم مخصوصا حقوق بشر؛

_ سلب آزادی های دموکراتیک مردم؛
_ فقر، بی کاری و فرقه گرایی؛

_ تعصبات مذهبی و قبیله ای.
مستبد،  حکمرانان  دست  در  سرمایه  و  ثروت  تمرکز 
خودکامه و وابستگان شان که قدرت حاکمه را با جبر و 
اکراه بدون رضایت مردم قبضه کرده بودند، زمینه ساز 

این بهار شد.
داشت  ادامه  دهه  چندین  آن ها  نزد  قدرت  قبضه  البته 
احترام  قانون  و  حقوق  به  تنها  نه  مستبدین  این  و 
گوش شان  به  مظلومان  فریاد  هم  نه  و  نمی گذاشتند 
و کر  تلخ، کور  برابر حقایق  در  بلکه  می گذاشت  اثر 
عمومی  وضع  داشتند  آرزو  مردم  حالی که  در  بودند، 

دو کشور را عمال در تصرف خود دارند. داعش بعد از 
عراق و سوریه حضور گسترده در لیبیا دارد. 

این  از  که  شدیدی  اعتراضات  تعقیب  به  تونس  در 
سقوط  از  بعد  آن  وضع  بود،  گردیده  آغاز  کشور 
حاکمیت مطلقه نسبت به دیگر کشورهای مماثل بهتر 
است و حکومت نسبتا دموکراتیک حکمفرماست که 
البته گفتنی است وضعیت آن نیز شکننده و آسیب پذیر 
است. اعتراضات و قیام ملی در جمهوریت عربی مصر 
نیز عرض وجود کرد.  پرنفوس ترین کشور عربی  این 
صدها هزار نفر به عنوان اعتراض و ابراز نارضایتی در 
کردند  قیام  خودکامه  حکومت  ضد  بر  تحریر  میدان 
تا  افزودند،  پا فشاری خود  به مقاومت و  تا روز  و روز 
این که حکومت مستبد حسنی مبارک را سقوط دادند. 
بعدا نظامیان آن کشور قدرت را به دست گرفتند، قانون 
اساسی را به حالت تعلیق قرار دادند، پارلمان را منحل 
موکول  نامعلوم  آینده  به  انتخابات  برگزاری  و  کردند 
انتقال  قوای مسلح  به شورای عالی  شد. قدرت دولتی 
حکومت  یک  به  خودکامه  حکومت  یک  و  یافت 
مصر  مردم  برای  خوبی  دوره  و  گردید  تبدیل  نظامی 
نبود. بیشتر از 200 نفر در این حادثه کشته شدند و باید 
گفت که این پیروزی مردم، دست آورد بهار عرب به 
شمار نمی رود که یک حکومت خودکامه، دیکتاتوری 

را سرنگون کند. 
اعتراضات مشابه  قیام ها،  این  با  به همین گونه، همزمان 
در کشورهای عربستان سعودی، اردن، الجزایر، عمان، 
قیام ها  این  پذیرفت.  صورت  نیز  موریتانیا  و  مراکش 
در  دموکراتیک  حرکت  یک  کدام  هر  تظاهرات  و 
پیروزی  صورت  در  که  می شد  شمرده  میانه  خاور 
عرصه  در  را  بزرگی  دست آوردهای  می توانست 
حقوق و آزادی های مردم و تطبیق و تحقق ارزش های 
دموکراسی در این منطقه داشته باشد، اما متاسفانه بنابر 
این حرکات  مختلف،  و  متعدد  عوامل  و  علل  دالیل، 
نا به سامانی های  بروز  باعث  گردیده،  ناکامی  مواجه  به 
گردید  عرب  جهان  در  اقتصادی  و  اجتماعی  سیاسی، 
و وضع منطقه بدتر از بد شد، و آن چه توقع می رفت، 
نتیجه معکوس را بار آورد. ترور، اختناق، قتل، غارت 
و بدبختی های دیگر به دنبال آن ها عرض وجود کردند.

این تحرکات که با امیدواری تمام به نام بیداری اسالمی 
معروف ترین  می گردید،  یاد  نیز  عربی  بیداری  یا   و 
شعار شان به زبان عربی چنین بود: »اشعب برید اسقاط 
انتظام«. یعنی مردم خواهان سقوط و براندازی حکومات 
هم چنان  و  حکومت ها  هستند.  مستبد  نظام های  یا  و 
موارد  از  بسیاری  در  حکومت ها  طرفدار  گروه های 
قیام های مردمی  جواب های خشونت آمیز  این  برابر  در 

نفر  هزاران  شدن  زخمی   و  قتل  به  منجر  که  دادند 
بعضی کشورها سبب  بدبختی ها در  این  نتایج  گردید. 
را  قبیله ای  فرقه ای-  چالش های  و  درگیری ها  تا  شد 

به طور مثال در لیبیا- با خود داشته باشد.
و جنگ های  اختالفات  بهار عرب  در جریان حرکت 
تشیع  اهل  و  تسنن  اهل  بین  درگیری ها  و  مذهبی 
اکثر  که  گفت  باید  یافت.  افزایش  برابر  چندین  نیز 
دوام  جهت  منطقه  ماجراجوی  و  مستبد  حکومت های 
با  و  مذهبی سود می برند  تنش های  از  بقای خویش  و 
همچو  ایجاد  به خاطر  مذهبی  افراطی های  از  حمایت 
به  آن ها  می کنند.  بهره برداری  اختالفات  و  تنش ها 
با  مبارزه  راستای  در  می پردازند.  دوگانه  بازی های 
افراط گرایی در داخل کشور و با حمایه، تقویه و سازش 
با مهارت  با آن ها در خارج از کشور نقش دوگانه را 
تمام بازی می کنند. کشورهای خلیج؛ گروه تروریستی 
منطقه  برای  دشمن خویش  بدترین  به عنوان  را  داعش 
هیچ  حقیقت  در  می کنند.  معرفی  بین المللی  جامعه  و 
نوع عمل جدی و قاطع را بر ضد سازمان های افراطی 
این  علیه  که  تنها  نه  نمی کنند،  اتخاذ  یادشده  مذهبی 
گروه های تروریستی اقدام جدی نمی کنند، بلکه پشت 
از  را  متذکره  افراطی  سازمان های  کشورها  این  پرده، 
نیز  تمویل  اسلحه  و  مهمات  و  نظامی   مالی،  منابع  نظر 
است  آن  مبین  دوگانه  سیاست های  نوع  این  می کنند. 
هیچ گونه  تاکیدات شان،  برخالف  ممالک  این  که 
پالن عملی در جهت امحای داعش و القاعده و دیگر 
کوتاه مدت  در  البته  ندارند.  مذهبی  افراطی  گروه های 
این  درازمدت  در  اما  نیست  بی اثر  آن ها  اقدام  این 
و  سقوط  باعث  باالخره  آستین  مارهای  مانند  عناصر 
سرنگونی شان خواهد شد. با آنچه گفته آمدیم، تصور 
می شود که فعال بهار عرب کامال بی راه شده و نزدیک 
به  تمام کشورهای عربی  زیرا در  نابود شدن است.  به 
استثنای تونس، این حرکت به شکست و ناکامی  کامل 

انجامیده است.
مردمی  قیام های  عدم  حاضر  حال  در  که  گفت  باید 
بلکه  نیست،  اصالحات  پروسه  رفتن  بین  از  معنی   به 
برعکس این احساسات اصالح  طلبانه در خفا مخصوصا 
میان نسل جوان و طرفداران دموکراسی و آزادی  در 
آرامش  یعنی  کند.  تبارز  شاید  روزی  که  دارد  وجود 

قبل از طوفان است. 
هم  عربی  بهار  شامل  کشورهای  مشکالت  متاسفانه 
اکنون به مقایسه پنج سال قبل خیلی بیشتر شده است. 
گردیده،  مواجه  رکود  به  شدیدا  اقتصاد شان  مثال 
توسع  نهایت  بی کاری  و  شده  ناکارآمد  ادارات شان 
به سر می برد.  ناتوانی  یافته و بخش های خصوصی در 
عمده  منابع  و  دارایی ها  ثروت،  این که  مهم تر  همه  از 
بلندپایه حکومت  اختیار عمال  و  اقتصادی در تصرف 

و حامیان و وابستگان بخش خصوصی شان قرار دارد.
الزم به تذکر است که علت اساسی شکست و ناکامی 
قوی،  اپوزیسیون های  موجودیت  عدم  حرکت؛   این 
و  د موکراسی  به  که  اپوزیسیون  یا  منسجم  و  منظم 
آزادی های مردم و حقوق بشر عقیده و باور نداشتند، 
امر باعث مدیریت ضعیف این جریانات و  بود. همین 
قیام ها است که تا حال جریان دارند. این قیام ها عمدتا 
و  مدنی  مقاومت  شیوه  از  بلکه  نبوده،  خشونت آمیز 
قیام های  می کردند.  استفاده  مسالمت آمیز  تظاهرات 
مردم عادی عرب علیه استبداد بود و مدیریت غیرسالم 
د موکراتیک  حرکت  ناکامی  این  باعث  مغرضانه  و 
گشته و این سبب گردید که بهار عرب به خزان عرب 
مبدل شود و استبداد کماکان باقی ماند و جای آن را 
النصره  افراطیت خاصتا گروه داعش و جبهه  حیوالی 

پُر کرده است.
مهم  و  عمده  خیلی  حرکت ها،  این  در  جوانان  نقش 
بود. جوانان تحصیل کرده و اکثرا بی کار که به انترنت 
و  مستبدین  سلطه  سال ها  طی  و  داشتند،  دسترسی 
و  تغییر  خواهان  و  نمی پذیرفتند  را  مطلقه  سلطنت های 
بودند.  قیام ها  آغازگر  جوانان  این  بودند،  آن  اصالح 
انقالب  را،  عرب  بهار  حرکت/  این  بعضا  چنان که 

جوانان نیز نام دادند.
و  میانه  شرق  کشورهای  بعضی  در  که  گفت  باید 
الجزایر نتایج این اعتراضات خیلی بحرانی نبوده، علت 
تغییرات جزیی  با آوردن  توانستند  این است که آن ها 
را آرام سازند.  به مردم، آن ها  مادی  امتیازات  و دادن 
اما کشورهای فاقد منابع نفت و فقیر به بحران کشیده 
سطح  که  کشورها  این  از  بعضی  در  هم چنان  شدند. 
دانش و شعور سیاسی و اجتماعی مردم شان بیشتر بود، 
از تحمل و تدبیر کار گرفتند مانند مصر، ولی در دیگر 
کشورها که تعصب های قبیلوی و مذهبی در آن زیاد 
تظاهرات  این  یمن؛  و  سوریه  عراق،  لیبیا،  همانند  بود 
رهبری  مذهبی  و  قبیله ای  بزرگ  جنگ های  طرف  به 
شد، بدین ترتیب برای گروه های بزرگ تروریستی و 
برای کمپنی های کالن  و  تداخل  زمینه خوب  افراطی 
مساعد  محصوالت شان  فروش  گرم  بازار  اسلحه، 

گردید.
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مراکز  مجاهدین  چریک های   1993 سال  در  زمانی که 
عبدالجبار  می کردند،  تصرف  را  جنوبی  والیت های 
حضور  مناطق  این  در  دولت  نظامی  فرمانده  قهرمان 
داشت و بعد از محاصره شهر، در آخرین پرواز شهر را 
ترک کرد. حاال بعد از گذشت بیش از دو دهه، آقای 
قهرمان یک بار دیگر به عنوان نماینده حکومت در آنجا 
رفته؛ جایی که شورشیان به حمالت شان ادامه می دهند. 
این بار، طالبان تا دروازه های شهر رسیده اند و سنگرهای 
کرده اند.  ایجاد  لشگرگاه  شهر  حومه  در  محکمی 
و  طالب  شورشیان  میان  فاصل  خط  هلمند  دریای  تنها 
نیروهای حکومتی است. شورشیان طالب، حداقل در ده 
تا چهارده ولسوالی والیت هلمند نفوذ دارند. والیتی که 
حساب  به  مخدر  مواد  تولید  منابع  بزرگ ترین  از  یکی 

می آید.
به عنوان نماینده رییس جمهور  آقای قهرمان ماه گذشته 
برای  را  تالش هایش  او  رفت.  هلمند  والیت  به  غنی 
با طالبان آغاز کرده و  مقابله  و  این والیت  از  حفاظت 
راه های  گرفتن  پیش  در  تنها  که  کرده  تاکید  همواره 
نظامی، بهترین گزینه برای دولت افغانستان نیست. پیش 
فرماندهان  تا  بود  کرده  تالش  قهرمان  آقای  نیز  این  از 
طالب را به گفتگو و مذاکره تشویق کند. آقای قهرمان 
این  به  »من  گفت:  فرماندهی  مرکز  در  گذشته  هفته 
نیست؛  جنگیدن  مردم  این  مشکالت  راه حل  که  باورم 
تانک  »توپخانه،  او:  به گفته  باورم.«  به همین  امروزه من 
به خصوص  خورده اند،  شکست  جنگی  هواپیماهای  و 
نابود خواهند  را  فکر می کنید آن ها شما  زمانی که شما 
کرد لذا، باید به ندرت از آن ها استفاده شود.« هم چنین 
او می گوید: »تالش اول ما این است که شدت جنگ را 

کم کنیم و بعد به جنگ خاتمه دهیم.«
مناطق والیت هلمند، عقب نشینی صورت  از  در بعضی 
گرفته است. نیروهای ارتش آخرین پایگاه های خویش 
را در ولسوالی موسی قلعه و نوزاد هلمند ترک کرده اند؛ 
نیروهایی که شمارشان به 2500 تن می رسد و در حرکت 
لشکرگاه  شهر  امنیت  تامین  و  تحکیم  برای  آشکار 
نیز وارد  آمده اند. از سوی دیگر، نیروهای ویژه امریکا 
بهر کمک  از  نیروها  این  اخیر  شده اند. حرکت  جنگ 
برای دفاع از مرکز والیت هلمند بود. آقای قهرمان که 
58 سال دارد، قبال نیز در این والیت بوده است. او در 
گذشته به عنوان آخرین فرمانده رژیم کمونیستی تحت 
حمایت روسیه در جنوب افغانستان بود. مرکز فرماندهی 
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او در سال 1993 از هم پاشید. زمانی که او نیروهایش 
در  مجاهدینی  تصروف  به  لشکرگاه  کشید،  بیرون  را 
آمد که از سوی سازمان سیاه حمایت می شدند. بعد از 

جنگ، آقای قهرمان به مدت یک دهه به مسکو رفت.
پس از سرنگونی رژیم طالبان و حمله نیروهای ایتالف 
به  دوباره  قهرمان  آقای  افغانستان،  به   2001 سال  در 
پارلمان  در  مردم  نماینده  به عنوان  و  برگشت  افغانستان 
باره  در  قهرمان  آقای  دید گاه های  شد.  انتخاب  کشور 
شورشیان طالب همانند دیدگاه رییس جمهور غنی است 
که تالش دارد دروازه های گفتگو را با رهبران شورشیان 
باز کند. او تالش می کند راه حل سیاسی در این قسمت 
با  اما  کند.  پیدا  خاتمه  کشور  در  جنگ  تا  شود  پیدا 
تالش های  قوم  رهبران  کنونی،  بحران های  موجودیت 
یک  از  نا امید  اعمال  مانند  که  می بینند  بی نتیجه  را  او 
فرمانده دلتنگ باشد. طالبان در جواب گفتگوهای صلح 
آن ها  با  »رودررو«  به شکل  تا  داده اند  چلنج  برایش  او، 
ارزشی  دولت  فرصت های  به  آن ها  زیرا  کنند،  جنگ 

قایل نیستند.
حاجی محمد طاهر که اخیرا با آقای قهرمان گفتگو کرده 
می گوید: »من فکر می کنم که آقای قهرمان در حالت 
خیال بافی به سر می  برد.« او می افزاید: »در حال حاضر، 
نگاه  از  را  طالبان  شما  هرگاه  دارند.  باال  دست  طالبان 
نظامی ضعیف سازید، آن وقت است که طالبان محلی 
اسلحه شان را به زمین خواهند گذاشت و به پروسه صلح 
شرکت خواهند کرد، نه حاال.« مال عبدالرحمان احسان، 
یکی از فرماندهان طالبان در ولسوالی سنگین می گوید 
که آقای قهرمان واضحا به هلمند برگشته تا تحقیرهای 
گذشته اش را جبران کند. این طالب می گوید: »اول ما 
می جنگیم و بعد روی مذاکرات صلح صحبت می کنیم.« 
بعضی ها به شکل بدبینانه به حوادث اخیر والیت هلمند 
پایگاه های  شدن  محاصره  از  بعد  به ویژه  می نگرند. 
از یک  است. پس  بیشتر شده  این حس  ارتش،  نظامی 
در  طالبان  با  باید  حاال  دولت  نظامی،  بار  مصیبت  سال 
ولسوالی ها به جنگ بپردازد تا از این طریق بتواند مراکز 
در  کمونیستی  دولت  که  کاری  کند؛  حفظ  را  شهرها 
انجام داد.  آخرین روزهای سلطه اش در جنوب کشور 
والیت  مسوولین  که  یافته اند  تقویت  زمانی  سوءظن  ها 
محمد  و  می کنند  صحبت  صلح  گفتگوهای  از  هلمند 
معصوم استانکزی، وزیر دفاع کنونی سال گذشته عمال 

در شورای عالی صلح وظیفه داشت.
هلمند،  والیتی  شورای  معاون  آخندزاده،  عبدالمجید 
بر  قبیله ای بود که  از فرماندهان  فردی که پدرش یکی 
قهرمان در سال 1980 می جنگید، می گوید:  ضد آقای 
از  بعد  است،  این  ایجاد شده  »پرسشی که در ذهن من 
موسی  ولسوالی  طرف  از  دوباره  )دولت(  آن ها  آن که 

قلعه تهدید شدند، گفتند که ما در ولسوالی ها مقاومت 
هم چنان  نکنید.«  حمله  شهر  مرکز  به  شما  و  نمی کنیم 
آن ها  چرا  نیست،  چنین  که  صورتی  »در  می افزاید:  او 
قهرمان  آقای  می  کنند؟«  رها  جنگیدن  بدون  را  ساحه 
کدام  به  و  بود  ضرورت  یک  اخیر  عقب نشینی  گفت 
معامله ای ربط ندارد، اما او می پذیرد که با دشواری هایی 
مواجه بوده اند. در والیت هلمند دولت نه تنها شماری از 
ولسوالی ها را از دست داده، بل حمایت مردم را نیز از 
دست داده است. دولت و طالبان به طور یکسان گرفتار 

جذابیت مواد مخدر شده اند.
باشد،  طالبان  قلمرو  می رود  گمان  که  مناطقی  در 
نیروهای  شب هنگام  حمالت  از  قبیله  بزرگان  و  مقام ها 
امنیتی باالی مزارع مواد مخدر خبر می دهند. در نتیجه، 
اخیر  در  مخدر  مواد  کیسه های  و  می ماند  باقی  جسدها 
ناپدید می شوند. با این همه 14 سال پس از حمله امریکا، 
دارند.  اختیار  در  قلمرو  دیگر  زمان  هر  از  بیش  طالبان 
به  مرا  اکنون،  همین  شما  »اگر  می گوید:  قهرمان  آقای 
سراسر والیت هلمند بفرستید و بگویید جبار برایم چند 
ولسوال خوب، چند فرمانده پولیس خوب و چند مدیر 
خوب پیدا کنید، من در تمام والیت هلمند این ها را پیدا 
این مردان را در  نخواهم کرد.« او می افزاید: »اگر شما 
نزدیک من هم تعیین کنید، آن ها به گرگی بدل خواهند 

شد، زیرا ذهنا چنین، بارآمده اند.« 
یکی از مقام ها که نخواست نامش ذکر شود گفت بعد 
با  بار جنگ در والیت هلمند و  ماه مصیبت  از چندین 
کوچک شدن قلمرو دولت، یک مقام ارشد حکومتی 
دریافته  شده  فرستاده  ساحه  به  اشرف غنی  توسط  که 
است که تنها در حدود نیمی از نیروهای ارتش افغانستان 
زیادی  تعداد  بوده اند.  حاضر  خود  وظیفه  در  آن جا  در 
ترک  را  وظیفه خود  تلفات  و  فساد  به دلیل  سربازان  از 

کرده اند.
وقتی ما از وجود چنین مشکلی آگاه شدیم، آقای قهرمان 
گفت که باید به حد کافی در والیت هلمند نیرو فرستاده 
شود که با شورشیان بجنگند، شورشیانی که شمار آن ها 
او  نمی رسد.  جنگجو   2000 از  بیش  به  والیت  این  در 
تاکید کرد که نیروهای افغان به خوبی مجهز می باشند. 
او ارتش افغانستان را ارتش مدرن خواند که توسط ناتو 
کمونیست ها  زمان  ارتش  با  را  آن  و  می شود  حمایت 
از  می شد.  حمایت  شوروی  توسط  که  می کند  مقایسه 
دیدگاه آقای قهرمان ارتش کنونی همانند »گاوی است 
که به خوبی شیر می دهد« و اما ارتش زمان کمونیست ها 
این است که  بنا مشکل  به »گاو الغر تشبیه می کند«  را 
این نیروها چگونه مدیریت شوند. به گفته آقای قهرمان، 
به دست  این که  از  پیش  تجهیزات  فاسد،  رهبری  در 

نیروها قرار بگیرند، حیف و میل می شوند.
آن ها  هنر  »تنها  می گوید:  طالبان  درباره  قهرمان  آقای 
اما برای ما بدرقه کردن کاروان  این است که سیار اند، 
روزها را در بر می گیرد، آن ها مردمان محلی اند و دست 
باالتری دارند، زیرا ساحه را به خوبی بلد اند.« اما حاجی 
شراف الدین یکی از مجاهدین اسبق که با آقای قهرمان 
که  است  نگران  جنگیده،  میالدی   1990 سال های  در 
تاریخ گذشته جنرال در لشکرگاه یک بار دیگر تکرار 
شود. او می گوید: »فردا، برای شما هواپیمایی می آید و 
شما را انتقال می دهد و ما بار دیگر می مانیم و تنها تماشا 

خواهیم کرد.«

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 دای چوپان

سردار: خدایا شکرت. هرچه بود گذشت. 
باالخره مرقدم اعمار می شود. 

به کجا رسید که  دین: شفاخانه ات  خادم 
حویلی  صحن  زایمان  برسد؟  مرقدت 

یادت است؟
من  بگو.  می گویی،  هرچه  تو  سردار: 
شد.  خواهم  مرقد  صاحب  که  خوشحالم 

ال ال للهه ال ال )زمزمه آهنگ(
خادم دین: بچه های ما هم جلسه اضطراری 
در  کنند.  اعمار  مرا  مرقد  تا  گرفته اند 
تابستان پیش رو هردوی ما مرقد جدید و 

خنک خواهیم داشت. 
است.  رسمی  من  مرقد  کارهای  سردار: 

خود رییس جمهور تعقیب می کند. 
دولتی  کارهای  بی خیال!  پس  دین:  خادم 
نتیجه خوب ندارد. اول این که پروژه یک 
ساله در دوازده سال تکمیل می شود. دوم 
کیفیتش آن قدر پایین خواهد بود که قبل 
ریخت.  خواهد  پالسترش  رنگ مالی،  از 
پروژه های  بر  بشردوست  این که  سوم 
در  اصال  که  می کند  انتقاد  آن قدر  دولتی 
زیر چنین سقفی از مردگی لذت نخواهی 

برد. 
سردار: هههههه.

خادم دین: چرا می خندی؟ 
زنده ها  برای  دولتی  پروژه های  سردار: 
کیفیت خوب ندارند. آن ها معموال مکتب 
این جا  می سازند.  آنطوری  را  شفاخانه  و 
پروژه مربوط به ما مرده هاست. در ضمن، 
هم  شما  لج  از  است.  قومی  کامال  مساله 
که شده، مرقد من شبیه مهمان خانه ایوب 

سالنگی لوکس خواهد بود. 
نکنید،  ُکرُکر  بخوابید.  بچه ها  فرشته: 

همسایه ها اذیت می شوند. 
این  ولی  پایین(:  صدای  )با  دین  خادم 
بی انصافی است. اول من شهید شده ام. اگر 

نوبتی هم باشد، نوبت من است. 
از  فقط  هستیم.  اکثریت  ما  ولی  سردار: 
زنانه  رای  میلیون  دو  خوست  والیت 

داشتیم. 
را  انتخابات  مساله  بود  قرار  دین:  خادم 
دیگر یاد نکنیم. بحث ما روی مرقد است، 

از بحث خارج نشوییم. 
سردار: من دوست دارم مرقد جدیدم مثل 

مرقد حافظ باشد. 
درنظر  را  خاصی  نمونه  من  دین:  خادم 
ندارم. هرچه استاد عطا بخواهد، من قبول 

دارم. سلیقه مرقدی او حرف ندارد. 
است.  بس  آسمان(: خدایا!  به  )رو  فرشته 
مرده های  مامور  نمی خواهم  دیگر  من 
مراتب  به  این ها  مرده های  باشم.  افغانی 
سیاسی تر از زنده هاست. بگذار من مامور 
چه  این  باشم.  نصارا  و  یهود  قبرستان 

وضعه؟

مقابله با طالبان به امید 
پایانی متفاوت 

مکالمه قبرستان
 افغانی

 نویسنده: مجیب مشعل

 برگردان: ضیا صادق

 منبع: نیویارک تایمز- لشکرگاه 
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مورد  نامزدهای  فهرست  ایران،  انتخابات  ستاد  گزارش  به 
مجلس  انتخابات  در  میانه روها  و  اصالح طلبان  حمایت 
کرسی   ٣٠ یقین  به  قریب  احتمال  به  ایران  اسالمی  شورای 
کرده است. بر اساس این  حوزه انتخاباتات تهران را از آن خود 
که بیش  گزارش غالمعلی حدادعادل سخنگوی اصول گرایانی 
مقام  این لحظه در  تا  تعلق دارد  ایران  رهبر  اردوی  به  از همه 
٣١ باقی مانده و در نتیجه از راه یافتن به مجلس دهم شورای 

اسالمی بازمانده است.
میانه روها  و  اصالح طلبان  حمایت  مورد  فهرست  راس  در 
معاون  عارف،  محمدرضا  تهران،  انتخاباتی  حوزه  در 
رییس جمهوری پیشین ایران، محمد خاتمی و علی مطهری، 
از چهره های شاخص اصولگرایان، قرار دارند. برخی مواضع 
انتقادی علی مطهری در جریان جنبش سبز و پس از آن او را 

بعضا با اصالح طلبان همسو ساخت. 
به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی، نرخ مشارکت رای دهندگان 
کل والیت تهران ۴۲  در حوزه انتخابات تهران ۴۵ درصد و در 
درصد بوده است. به این ترتیب ۵۸ درصد رای دهندگان در 
خودداری  حوت  هفتم  انتخابات  در  شرکت  از  تهران  والیت 
که از مجموع ۶ میلیون  کرد  کرده اند. وزیر داخله  ایران تصریح 
و ۶۰۰ هزار واجد شرایط رای در حوزه انتخاباتی تهران حدود 
شدند  حاضر  رای  صندوق های  پای  نفر  هزار   ۹۰۰ و  میلیون   ۲
کل  در  رای  شرایط  واجد  هزار   ۸۰۰ و  میلیون   ۸ مجموع  از  و 
والیت تهران ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر آرای خود را به صندوق ها 

ریخته اند. 
بر اساس نتایج مقدماتی در دیگر حوزه های انتخاباتی ایران، 
اصالح طلبان  و  طرف،  یک  از  اصول گرایان،  فهرست های 
باقی  مستقل  نامزدهای  کنار  در  دیگر،  طرف  از  میانه روها،  و 

کرده اند.  کرسی های مجلس را بین خود تقسیم  مانده 
پایتخت  در  میانه روها  و  اصالح طلبان  فهرست  پیروزی 
که  موفقیت نسبی برای دولت حسن روحانی به شمار می رود 
پس از توافق اتومی موسوم به برجام تعامل با جامعه بین المللی 
اهداف  در سرلوحه  را  کشور  داخل  در  اتومی  توافق  اجرای  و 
مجالس  انتخابات  قطعی  نتایج  است.  کرده  تعریف  خود 
شورای  تایید  از  پس  باید  رهبری  خبرگان  و  اسالمی  شورای 

نگهبان فردا دهم یا یازدهم حوت اعالم شود. 
کبر هاشمی رفسنجانی در صفحه »تویتر«  در این حال، علی ا
اراده  مقابل  در  نمی تواند  »هیچ کس  که  است  نوشته  خود 
که مردم ایران  کسانی  کند و همه  کثریت مردم ایران مقاومت  ا

نخواسته اند باید عقب بنشینند.«

حضور پر رنگ اصالح طلبان 
در مجلس ایران نیروی هوایی امریکا طرح اولیه نسل بعدی جنگنده بی-۲ 

اسپیریت، پیشرفته ترین بمب افکن هسته ای جهان را اعالم 
کرد.

معرفی طرح  در  امریکا  هوایی  نیروی  وزیر  لی جیمز،  دبورا 
اساس  بر  جدید  افکن  بمب  می گوید،  اسپیریت  بی-۲۱ 
نوع قبلی خود طراحی شده و از فناوری به مراتب باالتری 

برخوردار است. 
در  اسپیریت  بی-۲۱  تصویر  می گویند،  نظامی  کارشناسان 
نگاه اول به نظر بسیار ساده و غیر پیچیده به نظر می آید، 
ساختاری بسیار قدرتمند و پر هزینه دارد و قرار است شرکت 
امریکا  دفاعی  صنایع  و  هوافضا  شرکت  گرومن،  "نورثروپ 

گیرد. ساخت آن را بر عهده 
و  شمالی  کوریای  ایران،  روسیه،  چین،  حاضر  حال  در 
کشورهای مایل به دستیابی به فناوری های تسلیحاتی  سایر 

 ۵ ارزش  به  تفاهم نامه ای  ایران،  اقتصاد  وزیر  به گفته 
و  شده  امضا  جنوبی  کوریایی   و  ایران  میان  یور  میلیارد 
کشور نیز قرار است در ماه ثور آینده به  رییس جمهوری آن 

کوریای  در  که  امریکایی  ساله   ۲۱ دانشجوی  وارمبیر،  اتو 

در  دخالت  به  را  ایران  فلسطین،  خودگردان  تشکیالت 
کرد. سخنگوی تشکیالت  متهم  فلسطینی ها  امور داخلی 
اظهارات  به  اشاره  با  ردینه،  ابو  نبیل  فلسطین،  خودگردان 
کشور  کمک های مالی این  اخیر مقامات ایران در خصوص 
که بستگان یا خانه های شان را  به خانواده های فلسطینی 
داده اند،  از دست  اسراییل  ارتش  نتیجۀ خشونت های  در 
مسیرهای  از  استفاده  جای  به  ایران  است   بهتر  گفت: 
کمک های مالی خود را به فلسطینیان  انحرافی و غیررسمی 
به »بنیاد شهدا و زندانیان« تشکیالت خودگردان فلسطین 

کشور از روز دوشنبه  مسووالن فرانسه با حضور پولیس این 
کاله را  کمپ مهاجران در نزدیکی شهر  تخلیه و برچیدن 
کار  فرانسه  وزیر داخله  کازنوو،  برنار  به گفته  کردند.  آغاز 
گرفته است با همکاری  که »جنگل« نام  کاله  کمپ  تخلیه 
در  مهاجران  و  شده  انجام  بشردوستانه  سازمان های 
کز پذیرش مهاجران  کانتینرهایی در یک پارک و یا در مرا

در جاهای دیگر فرانسه اسکان داده خواهند شد.

بدانند  تا  دارند  نظر  زیر  را  این طرح  زیاد  با دقت  پیشرفته 
هدف امریکا از مطالعه این طرح چیست.

در  آینده  پاییز  است  قرار  افکن بی-۲۱  بمب  نام  انتخاب 

کند. ایران سفر 
یون  با  دیدار  پی  در  حوت،  نهم  طیب نیا،  علی 
کوریای  انرژی  و  فناوری  تجارت،  وزیر  سانگ جیک، 
کوریایی او  گفت همتای  جنوبی، در تهران به خبرنگاران 
گردشگری  گاز و  برای فعالیت در صنعت موترسازی، نفت، 

کرده است. در ایران ابراز عالقه 
جنوبی،  کوریای  گزیم  ا بانک  طیب نیا،  آقای  به گفته 
پیش تر، در موافقت نامه ای با ایران تامین مالی »طرح های 

گرفته است. مختلفی« را به ارزش ۸ میلیارد یورو بر عهده 
مجموع  در  است  قرار  جنوبی  کوریای  که  افزوده است  او 
تامین هزینه نزدیک به ۱۵ میلیارد دالر »طرح های تولیدی« 

گیرد. در ایران را بر عهده 
گونه، رییس جمهوری  گفته وزیر اقتصاد ایران خانم پارک  به 
کوریای جنوبی نیز قرار است در بهار پیش رو به ایران سفر 

شمالی به اتهام تالش برای دزدیدن یک بنر تبلیغاتی دولت 
شده  بازداشت  یانگ  پیونگ  در  اقامتش  محل  هوتل  از 

است در برابر دوربین های رسانه ها ظاهر شد.
کوریای شمالی  گروهی ۲۰ نفره وارد  آقای وارمبیری به همراه 
گذشته میالدی پیش از پرواز در میدان هوایی  شده بود ماه 

دستگیر شد.
که  جرمی  شدت  به  »نسبت  گفت:  رسانه ها  برابر  در  وی 
انتظار  در  کیفری  چه  نمی دانم  و  گاهم  آ شده ام  مرتکب 
درخواست  کوریا  دولت  و  مردم  از  ملتمسانه  اما  است  من 

بفرستد.
هر  خانواده های  به  گفتند  اخیر  روزهای  در  ایران  مقامات 
کشته شده باشد مبلغ ۷  که توسط ارتش اسراییل  فلسطینی 
کمک مالی می پردازند. حکومت تهران هم چنین  هزار دالر 
که خانه اش توسط  که هر خانواده فلسطینی نیز  گفته است 
کمک مالی از  ارتش اسراییل نابود شده باشد ۳۰ هزار دالر 

سوی تهران دریافت می کند. 
»انتفاضه  از  مالی  پشتیبانی  عنوان  به  مبالغ  این  از  ایران   
کشته  گذشته به  که در ماه های  کرده است  فلسطینی« یاد 

کاله  بندر  جنگلی  کمپ  از  بخشی  برچیدن  به  تصمیم 
دولت  طرح  با  فرانسوی  قاضی  یک  موافقت  از  پس 
فرانسوا اوالند، رییس جمهوری سوسیالیست فرانسه انجام 
گردهم  زاغه ها  کمپ در  این  که در  می شود.  مهاجرانی 
که از جنگ و فقر  آمده اند اغلب افغان و سوری هستند 
به  کانال مانش رسیدن  از  با عبور  و هدفشان  گریخته اند 

کشور است. بریتانیا و درخواست پناهندگی از این 

گذاشته  رای  و  پیشنهاد  به  امریکا  هوایی  نیروی  کنفرانس 
که قادر  گفته می شود، بمب افکنی دور برد است  شود. اما 

کنند.  است از داخل امریکا به هر نقطه در جهان حمله 

دو  همکاری های  توسعه  در  موثری  »نقش  سفر  این  و  کند 
کشور به ویژه سرمایه گذاری در ایران خواهد داشت«.

کوریای جنوبی، ایران تا سال ۲۰۱۰  گفته رسانه های  بنا به 
بازاری  اتومی،  تحریم های  تشدید  زمان  تا  یعنی  میالدی، 

کشور بوده است. کلیدی در خاورمیانه برای آن 
روزنامه »کوریا تایمز« می گوید جمعیت ۸۰ میلیون نفری ایران 
کرده است.  و نیز بازار بزرگ آن توجه زیادی را به خود جلب 
کوریای جنوبی از سال  کاهش رشد جمعیت  با آغاز روند 
کشور با مشکالت بیشتری روبه رو  ۲۰۱۷ میالدی، اقتصاد آن 
خواهد شد و به همین دلیل هم فرصت پیش آمده در پی 
میان  تجاری  روابط  دیگر  بار  است  ممکن  اتومی،  توافق 

سیول و تهران را افزایش دهد.
از مهم ترین خریداران نفت  کوریای جنوبی در عین حال 

ایران نیز به شمار می رود. 

به  که سالم  درگاه خداوند دعا می کنم  به  و  دارم  بخشش 
خانه و به آغوش خانواده ام برگردم.«

از  عضوی  است  گفته  ظاهرا  امریکایی  گردشگر  جوان 
وعده  وی  به  است  دوستش  مادر  که  امریکا  در  کلیسایی 
کوریای شمالی سوغاتی  گر بنری تبلیغاتی را از  که ا داده بود 
بیاورد، در مقابل یک دستگاه موتر دست دوم به ارزش ۱۰ 

هزار دالر را هدیه می گیرد.
گردشگر امریکایی در  مشخص نیست مجازات این جوان 

کوریای شمالی چه خواهد بود.

شده  منجر  اسراییلی   ۳۰ حدود  و  فلسطینی   ۱۸۰ شدن 
های  خشونت  از  فلسطین  خودگردان  تشکیالت  است. 
جاری میان اسراییل و فلسطین  ها به عنوان »انتفاضه« یاد 

نمی کند.
سخنگوی تشکیالت خودگردان فلسطین اظهارات مقامات 
کمیت قانونی تشکیالت  ایران را غیرقابل قبول و نقض حا
خودگردان فلسطین و حقوق بین الملل و هم چنین دخالت 
کشورهای عرب منطقه دانسته  در امور داخلی فلسطینی ها و 

است.

کرد  ح جدید بمب افکن بی-۲ را اعالم  وی هوایی امریکا طر نیر

کوریای جنوبی ویی میان ایران و  امضای تفاهم نامه  5 میلیارد یور

کوریای شمالی به بازداشت دانشجوی امریکایی انجامید اقدام به دزدی بنر تبلیغاتی در 

ایران متهم به مداخله در امور داخلی فلسطین شد

کرد کاله را آغاز  کمپ مهاجران در  فرانسه تخلیه 
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