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وزارت معادن افغانستان می گوید 
سرمایه گذاران  از  گروهی 
سرمایه گذاری  برای  خارجی 
کشور،  این  معادن  بخش  در 

عالقه مندی نشان داده اند.
هر چند طی یک دهه گذشته هیچ 
بخش  در  غربی  بزرگ  کمپنی 
سرمایه گذاری  افغانستان  معادن 
افغان  مقام های  اما  است،  نکرده 
تعداد  یک  اکنون  که  می گویند 
به  خارجی  سرمایه گذاران  از 
معادن  بخش  در  سرمایه گذاری 
نشان  عالقه مندی  کشور،  این 

داده اند.
معادن  وزارت  مسووالن 
این  میان  در  که  می گویند 
سرمایه گذاران  از  گروهی 
امریکا،  نماینده های  خارجی 

سرمایه گذاران خارجی عالقه مند 
سرمایه گذاری در افغانستان اند  هیات شورای عالی صلح افغانستان به قطر می رود

آسیایی  کمپنی های  و  بریتانیا 
شامل اند.

پروگرام  بخش  مشاور  ضمیر 
به  معادن  وزارت  پالیسی  و 
آزادی  رادیو  به  دوشنبه  روز 
وزارت  مقام های  که  گفت 
گروه  این  با  مالقات  در  معادن 
در  آنها  به  سرمایه گذاران 
فرصت های  موجودیت  مورد 
افغانستان،  در  سرمایه گذاری 

معلومات داده اند.
افغانستان  معادن  وزارت 
می گویند که این سرمایه گذاران 
مسووالن  با  می خواهند  خارجی 
نیز  دفاع  و  داخله  وزارت های 
مالقات کنند و در مورد وضعیت 

امنیتی کشور معلومات  بگیرند.
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اعالم  صلح  عالی  شورای 
است  امیدوار  که  کرد 
پذیرفته  از  پس  به زودی 
از  هیاتی  شرایط شان،  شدن 

این شورا به قطر سفر کند.
عطااهلل لودین، معاون شورای 
بی بی سی  به  صلح  عالی 
که  شرایطی  »بنابر  گفت: 
و  افغانستان  حکومت  قبال 
آن  روی  امریکا  حکومت 
نامه ای  در  و  کردند  تفاهم 
که از سوی رییس جمهوری 
سپرده  افغانستان  به  امریکا 
شرایط  این  تحت  بود،  شده 
ما  هیات  که  هستیم  خواهان 
قطر  به  نزدیک  آینده ای  در 

برود.«
او گفت که این هیات به قطر 
دولت  مقامات  با  تا  می رود 
قطر، با نمایندگانی از طالبان 
که صالحیت گفتگو دارند و 

با امریکایی ها گفتگو کند.

این در حالی است که 
اظهار  طالبان  کنون  تا 
که  نکردند  آمادگی 
افغانستان  دولت  با 
کرد  خواهند  گفتگو 
با  که  گفته اند  و 

امریکا مذاکره خواهند کرد.
می گوید:  لودین  آقای 
و  فکر  این  به  طالبان  »اگر 
هیات  طبعا  باشند،  عقیده 
مالکیت  اگر  نمی رود. 
افغانستان  حکومت  به  روند 
اگر  باشد،  نداشته  تعلق 
باشند  عقیده  این  به  طالبان 
مذاکره  امریکایی ها  با  که 
مبارک  برایشان  می کنند، 
می گوییم. مذاکرات طوالنی 
قبال  که  قسمی  باشند  داشته 

هم داشتند.«
عالی  شورای  که  افزود  او 
شرایط  شدن  عملی  به  صلح 
تاکید  افغانستان  حکومت 

برآورده  از  پس  و  دارد 
شدن این شرایط به قطر سفر 

خواهند کرد.
اگر  که  گفت  لودین  آقای 
امریکا نیز تضمین هایی را که 
عملی  بود  داده  افغانستان  به 
عالی  شورای  هیات  نکند، 
نخواهد  سفر  قطر  به  صلح 

کرد.
برای  که  می گوید  او  اما 
به  توجه  با  سفر  این  انجام 
اخیر،  روزهای  تغییرات 

امیدواری زیاد است.

سیاست در خیابان
 چپ و راست دارد! 

سوریه
پاشنه آشیل روحانی

سود و زیان طالبان
 از دفتر قطر 
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 پارلمان در بن بست 
»دانشگاه« و »پوهنتون«
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افزود  کرزی  حامد 
خواهان  افغانستان  که 
می باشد  صلحی  پروسه 
نظام،  تقویت  باعث  که 
حفظ  و  ملی  وحدت 
بیشتر  دست آوردهای 
در  گذشته  دهه  یک  از 

کشور گردد.
نماینده خاص امریکا در 
گفتگو با تلویزیون طلوع 
گفت: ما هم از برافراشته 
در  طالبان  بیرق  شدن 
و  شده  شگفت زده  قطر 
اعتراض خود را به دولت 

قطر بیان کردیم.
گفت  هم چنین  وی 
هر  از  قبل  باید  طالبان 
نوع مذاکره قانون اساسی 
از  دست  و  پذیرفته  را 

خشونت بردارند.

کرزی  حامد 
رییس جمهور افغانستان با 
نماینده  دابنز  آقای جیمز 
متحده  ایاالت  خاص 
و  افغانستان  برای  امریکا 

پاکستان دیدار کرد.
عصر  که  دیدار  این  در 
انجام  ارگ  در  دیروز 
در  جانب  دو  هر  شد، 
و  صلح  پروسه  به  رابطه 
دفتر طالبان در قطر بحث 

و تبادل نظر کردند.
دیدار  در  جمهور  رییس 
یک بار دیگر تاکید کرد 
خواهان  افغانستان  که 
می باشد  صلحی  پروسه 
تحت  معنی  تمام  به  که 
مالکیت  و  رهبری 
وسیله  و  باشد  افغان ها 
قرار  خارجی ها  اهداف 

نگیرد.

نماینده خاص امریکا
 با رییس جمهور دیدار کرد

مجلس نمایندگان بار دیگر نتوانست ماده ی اختالفی »دانشگاه«
 و »دانشکده« را در کنار واژه های پشتوی »پوهنتون« و »پوهنزی« در قانون 

تحصیالت عالی به تصویب برساند. هرچند شماری از نمایندگان مجلس 
مخالفت شان را با آوردن واژه های دانشگاه و دانشکده در متن دری قانون 
تحصیالت عالی بیان کردند، اما بسیاری از اعضای مجلس آوردن چنین 

واژه هایی در قانون تحصیالت عالی را، حق شهروندان کشور و باعث توسعه 
زبان های کشور خواندند.

اگر مالعمر در کنترول استخبارات پاکستان نیست، چرا کارشناسان
 امور طالبان در رسانه ها که مدعی معلومات و ارتباط با طالبان هستند، از 
نامعلوم بودن محل اختفای او سخن می گویند. نامعلوم بودن محل اختفای 
مالعمر به آی اس آی فرصت می دهد تا هرازگاهی با بیرون دادن یک نوار 
صوتی جعلی، نمایندگان طالبان را در قطر رد و بدل کند و به این ترتیب 

کنترول صددرصدی هر نوع مذاکره ای را در دست بگیرد.
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نیست کافی  دلجویی 
افغانستان  برای  واشنگتن  ویژه  نماینده  دابنز،  جمیز 
حکومتی  مقام های  با  کابل  در  دیروز  پاکستان،  و 
کرزی  رییس جمهور  از  خواست  و  داشت  دیدار 
دلجویی کند. این دیپلومات امریکایی در یک مصاحبه 
دفتر  بازشدن  نحوه  نیز  آنان  برای  گفت  تلویزیونی 
به  کسی  که  نمی رسد  به نظر  بود.  شگفت انگیز  قطر 
واشنگتن  بار  این  اما  کند،  باور  کابل  در  حرف  این 
در  تحوالت  آخرین  جریان  در  را  کابل  می خواهد، 
مورد تالش های مذاکره قرار دهد. پیش از این جمیز 
می رسد  به نظر  بودند.  دوحه  در  کری  جان  و  دابنز 
طالبان  به  که  منابعی  با  امریکایی  دیپلومات هایی  که 
حال  و  داشته اند  دیدارهایی  دوحه  در  نزدیک اند، 

می خواهند کابل را در جریان مذاکرات قرار دهند. 
افغانستان  برای  امریکا  ویژه  نماینده  دابنز،  جمیز 
سوی  از  خشونت  ترک  که  است  گفته  پاکستان،  و 
طالبان، شرط گفتگوها است. واشنگتن باید این مساله 
را در عمل نیز جدی بگیرد. اگر طالبان با امریکا یا هر 
این است که جنگ  جهت دیگر مذاکره کنند، پیش بینی 
موضع شان  تقویت  برای  را  تروریستی  حمالت  و 
در  که  همان طور  واشنگتن  بنابراین  می کنند.  تشدید 
سوی  از  خشونت  ترک  به  مشروط  را  گفتگوها  لفظ 
طالبان می داند، در عمل نیز در این زمینه جدی باشد. 
به نظر  آنان،  خشونت  از  جلوگیری  و  طالبان  مهار 

نمی رسد که برای واشنگتن بسیار مشکل باشد. 
در  دوستان شان،  کمک  به  توانستند،  امریکایی ها 
مذاکره  میز  پای  به  را  طالبان  قطر،  و  پاکستان 
دادند  امتیاز  طالبان  به  امریکایی ها  هم چنین  بکشانند. 
به  هم چنین  گشودند.  دفتر  دوحه  در  آنان  برای  و 
تا  نمایندگان طالبان در دوحه اجازه داده شده است 
بگیرند  جلسه  خواستند،  کسی که  هر  با  و  کنند  سفر 
نشده  گرفته  نظر  در  آنان،  برای  محدودیتی  هیچ  و 
از  امتیازها  این  بدل  در  می تواند،  واشنگتن  است. 
فشار  طالبان  به  تا  بخواهد  پاکستان  در  دوستانش 
بپرهیزند.  کشتار  و  خشونت  تشدید  از  تا  بیاروند 
که  همان طور  قطر  و  پاکستان  در  امریکا  دوستان 
زمینه را برای مذاکره میان واشنگتن و طالبان فراهم 
کردند، می توانند بر طالبان فشار بیاروند تا خشونت 

نکنند.  را تشدید 
مذاکره و تالش برای رسیدن به یک راه حل سیاسی، 
آن،  با  هم زمان  که  باشد  موجه  می تواند  زمانی 
باید  که  دیگری  نکته  نیابد.  گسترش  خشونت  دامنه 
هر  در  که  است  این  باشد،  داشته  نظر  مد  واشنگتن 
محوری  نقش  افغانستان،  دولت  باید  مذاکره ای  نوع 
افغانستان،  دولت  محوری  نقش  بدون  باشد.  داشته 
به  باید  واشنگتن  می ماند.  ناکام  مذاکره ای  نوع  هر 
دولت  که  کند  حالی  پاکستان  در  طالبان  حامیان 
افغانستان و روند جاری سیاسی در این کشور، یک 

است.  انکارناپذیر  واقعیت 
دست آرودهایی  افغانستان  گذشته،  ده سال  طول  در 
جاری  روند  نیز،  افغانستان  مردم  و  است  داشته 
وجود  دلیلی  هیچ  بنابراین  کرده اند.  تایید  را  سیاسی 
ندارد که کابل در حاشیه روند مذاکره باشد و منافع 
بازشدن  نحوه  نشود.  لحاظ  سیاسی،  جاری  روند 
بی اعتمادی  که  است  قطر سبب شده  در  طالبان  دفتر 
بنابراین  یابد.  افزایش  افغانستان  در  امریکا  به 
اقدام های  به  اعتماد،  این  بازگرداندن  برای  واشنگتن 
فراتر از فرستادن دیپلومات هایش به کابل نیاز دارد. 
که  بگویند  امریکایی  مقام های  که  نیست  کافی  این 
شگفت انگیز  نیز  آنان  برای  قطر  دفتر  بازشدن  نحوه 

بوده است. 
مردم  اطالع  به  را  ماجرا  کل  باید  امریکایی  مقام های 
در  که  شد  سبب  عواملی  چه  که  بگویند  و  برسانند 
دفتر طالبان در دوحه، پرچم و عنوان  افتتاح  مراسم 
قطر،  در  ساختمانی  فراز  بر  آنان  حاکمیت  دوران 
اقدام های  با  امریکا  باید  هم چنین  شود.  برافراشته 
قبال  که  را  خطوط سرخی  که  ببارواند  همه  به  عملی 
برای مذاکره مشخص کرده بود، حاال هم اعتبار دارد.

زنگ اول


و  لندن  گروپ  بیلی  بورجیر، 
لیک هوس از هانکانگ و چین 

نیز مشمول هستند.
و صنایع  تجارت  اتاق  مسوولین 
این  عالقه مندی  افغانستان 
به  را  غربی  کمپنی های  گروه 
سرمایه گذاری در این کشور، به 

فال نیک می گیرند.

را  سه شان  هر  کرده،  انفجار  ماین  که 
کشته است.«

به نام  یک تن  کشته شده گان  میان  در 
قاری داداهلل، باشنده ی روستای زردکمر 
ولسوالی خان آباد بوده و اجساد دو تن 

دیگر قابل شناسایی نبوده است.
والیت  در  هراس افگنان  فعالیت های 
است  شده  بیش تر  حالی  در  کندز، 
و  کشته  بازداشت،  طالبان  آمار  که 
تن   80 جوزا،  ماه  در  تنها  زخمی شده 
گزارش شده و در میان، نزدیک به ده 

پولیس کشته و زخمی شده اند.

یک  تالشی  هنگام  غار  خواجه 
پولیس  چنگ  به  کروال  موتر 

افتاد.«
در  که  می گوید  قطغنی  آقای 
به  یک تن  قضیه  این  به  پیوند 
ولسوالی  باشنده  نورآغا  نام 
است.  شده  بازداشت  ینگی قلعه 
مقام  این  گفته های  اساس  به 
شده  بازداشت  فرد  امنیتی، 
می خواست این مواد را به والیت 

کندز انتقال دهد. 

بخش  در  افغان  مامورین 
ظرفیت سازی و چگونگی تهیه ی 
چگونه  این که  و   پالیسی  پالن، 
ارزیابی  پروژه ها  تطبیق  بتوانند 
آموزش  جهانی  سطح  به  کنند؛ 
وزارت  مقام  این  می شوند.  داده 
پیش  که  گفته  هم چنین  اقتصاد 
حکومت  کارمندان  نیز  این  از 
افغانستان در دانشگاه های مشهور 
پالیسی های  مورد  در  چین 
سیستم  و  یافته  توسعه  اقتصاد 
فرا  آموزش هایی  خوب  اقتصاد 

گرفته اند.

این  گزارش ها،  اساس  به 
با  شنبه  روز  به  سرمایه گذاران 
رییس جمهور  کرزی  حامد 

افغانستان نیز مالقات کرده اند.
افغانستان  معادن  وزارت 
این  میان  در  که  می گوید 
خارجی  سرمایه گذاران  گروه 
لوویس  کمپنی های  نمایندگان 

پولیس  فرماندهی  کندز:  8صبح، 
ماین گذار   3 کشته شدن  از  خبر  کندز، 

در انفجار ماین خود، خبر می دهد. 
پولیس  سخنگوی  حسینی،  سرور  سید 
کندز می گوید: »شب گذشته سه طالب 
ماین  انفجار  در  ماین گذاری،  هنگام 

خودشان کشته شدند.«
در  افراد  این  گفت  پولیس  سخنگوی 
منطقه ی لنگری، مربوط به مرکز کندز 
و  حضرت سلطان  روستاهای  میان  که 

کنم موقعیت دارد، کشته شدند.
در  می خواستند  افراد،  »این  افزود:  او 
جاده ی لنگری، ماینی را جاسازی کنند 

در  مسووالن  تالقان:  8صبح، 
تخار  والیت  امنیه  فرماندهی 
می گویند که پولیس این والیت 
و  کشف  را  هرویین  16پاکت 

ضبط کرده است. 
آغاگل  عبدالحنان  حاجی 
والیت  امنیه  فرمانده  قطغنی، 
گفت:  8صبح  روزنامه  به  تخار 
پولیس  توسط  مواد  شمار  »این 
به  مخدر  مواد  علیه  مبارزه 
ولسوالی  پولیس  همکاری 

نزدیک  آینده ی  در  است  قرار 
چین  و  افغانستان  حکومت  میان 
در  همکاری  توافق نامه  یک 
کارمندان  ظرفیت سازی  بخش 

حکومتی به امضا برسد.
نجیب اهلل امین سخنگوی وزارت 
اقتصاد در گفتگو با رادیو آزادی 
توافق نامه  این  که  است  گفته 
عبدالهادی  سفر  جریان  در 
چین  به  اقتصاد  وزیر  ارغندیوال 

صورت گرفته است.
گفته  اقتصاد  وزارت  سخنگوی 
است که به اساس این تفاهم نامه 

ادامه از صفحه 1

سرمایه گذاران خارجی عالقه مند...

سه ماین گذار در انفجار ماین خود کشته شدند
پولیس تخار 16بسته هیرویین را کشف

 و ضبط کرد

افغانستان توافق نامه همکاری
 با چین امضا می کند

کانال های آب، سیفوِن آب و سربند 
تکمیل  آینده  ماه   3 تا  که  می باشند 

خواهند شد.
اثر  »در  می گوید:  بختیار 
همه ساله  موسومی  آب خیزی های 
این  آب یاری  سربندهای  و  کانال 
از  که  می گردند  تخریب  ساحات، 
دچار  محل،  باشند گان  بابت  این 

مشکل های زیادی می شوند.«
از این پروژه ها، 300 خانواده بهره مند 

شده اند.

هالل احمر  اداره ی  کندز:  8صبح، 
آبیاری  پروژه   ۴ کار  تخار  والیت 
را در مرکز ولسوالی ینگی قلعه آغاز 

کرد.
این پروژه ها، بیش از ۲00 هزار افغانی 
کار  پایان  با  که  برمی دارند  هزینه 
آن ها، ۴00 جریب زمین، از خطرات 

آب خیزی ها مصوون خواهد شد.
مطبوعاتی  مسوول  بختیار،  شاه پور 
می گوید  تخار،  هالل احمر  اداره ی 
ایجاد  شامل  پروژه ها  این  که 

کار ۴ پروژه ی کوچک در ینگی قلعه  
تخار آغاز شد

محلی  پولیس  میان  درگیری  دریک 
ولسوالی  شیلی  ساحه  در  طالبان  و 
و  مسلح  8 طالب  غزنی،  قره باغ 
۲ پولیس محلی کشته و ۲ طالب دیگر 

زخمی شدند.
فضل الرحمان نظروال، ولسوال قره باغ 
این  غزنی می گوید که شب گذشته 
درگیری زمانی آغاز شد که پولیس 
محلی با کمین مخالفان مسلح دولت 
این  جریان  در  که  شدند  روبه رو 

8طالب و 2پولیس محلی در غزنی
 کشته شدند

درگیری، یک مقدار سالح و مهمات 
به  نیز  طالبان  موترسایکل  ۲ عراده  و 

دست پولیس محلی افتاده است.
ناامن  ولسوالی های  جمله  از  قره باغ 
به شمار می رود که هرازگاهی  غزنی 
امنیتی  ناگوار  رویدادهای  شاهد 
جریان  در  اواخر  این  در  می باشد. 
تلفاتی  جداگانه،  رویداد  چندین 
این  در  محلی  پولیس  به  سنگین 

ACKUولسوالی وارد شده است.
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صحنۀ سوم
مکان داخلی

)همه داخل خانه نشسته اند و تلویزیون روشن است.(
مادر احمد:

ـ مه خو گفته بودم که اگه سرشه نگیری چی خواد شد.
پدر احمد:

ـ تو حالی می خوایی مالمتی خوده سر مه پرتی؟
جمال:

ـ گستاخی مره ببخشین، حالی باید به آرامی و خونسردی 
در مورد چارۀ کار گپ بزنیم...

پدر احمد:
ـ خی جمال جان تو بگو که گناه از کیس؟

جمال:
ـ اگه خفه نشین گناه هر دویتان است؛ به خاطری که وقتی 
سرنوشتی،  چنین  دچار  معلم  یک  و  داکتر  یک  فرزند 

شوه، جای تعجب است.
پدر احمد:

ـ راس می گی، ده ای مورد باید فکر کنیم. مگر احمده 
باید فردا حتماً به شفاخانه معتادین ببریم.

صحنۀ چهارم
مکان: داخلی

مادر احمد:
ـ احمد چی شد؟

پدر احمد:
ـ احمده بستر کدیم.

جمال:
ـ داکتر گفت که اعتیادش بسیار پیشرفته نیس و کوشش 
می کنن توسط دوا و روان درمانی، ده چند روز تداوی 

کننش...
پدر احمد:

دیگه چیزای ضروری  و  پنجه  و  قاشق  و  بشقاب  ـ یک 

سایت های انترنتی دری و پشتوی دویچه وله:
 www.dw.de/dari

www.dw.de/pashto

مطالب دویچه وله را در فیسبوک بخوانید:
http://www.facebook.com/dw.dari

http://www.facebook.com/dw.pashto

به ما ایمیل بفرستید:
dari@dw.de

 Pashto@dw.de

برنامه های بشنو بیاموز را می توانید روی امواج 90.5 اف ام و 93.5 اف ام بشنوید

شماره پیام گیر ما: 0049228429164806

ره آماده کو که جمال وقتی دیدن احمد می رفت، برش 
ببره.

مادر احمد: )با حالت تأسف(
ـ وای بچه گـَِکم چطو ده ای بال آغشته شد.

ای چند روز زرد  ده  مه خو می گفتم که چرا رنگش  ـ 
و زار شده.

جمال:
می شه؛  بخیر خوب  احمد  نخورین؛  غم  کاکا جان  زن  ـ 

خو ده آینده باید متوجیش باشین...

صحنۀ پنجم
مکان: بیرونی

)تعدادی جوان در حال بازی فوتبال هستند.(
جمال: )با خود صحبت می کند.(

ـ اوه! فوتبال می کنن.
جمال:

ـ سالم بیادرا! مانده نباشین!
چند نفر:

ـ زنده باشی.
جمال:

ـ مه یک سؤال داشتم.
نفر اول:

ـ چی سوال؟
جمال:

ـ شما هر روز اینجه تمرین می کنین؟
نفر اول:
ـ ها! چرا؟

جمال:
ـ می شه مه هم سر از ُصب بیایم تمرین کنم؟

نفر اول:
بیا ما یک نفر کار داریم. تو پیش از ای هم جایی  ـ ها 

فوتبال بازی کدی؟
جمال:

بار  نمایندگان  مجلس  کابل:  8صبح، 
»دانشگاه«  اختالفی  ماده ی  نتوانست  دیگر 
پشتوی  واژه های  کنار  در  را  »دانشکده«  و 
تحصیالت  قانون  در  »پوهنزی«  و  »پوهنتون« 

عالی به تصویب برساند.
مجلس  نمایندگان  از  شماری  هرچند 
و  دانشگاه  واژه های  با آوردن  را  مخالفت شان 
قانون تحصیالت عالی  دانشکده در متن دری 
مجلس  اعضای  از  بسیاری  اما  کردند،  بیان 
تحصیالت  قانون  در  واژه هایی  چنین  آوردن 
عالی را، حق شهروندان کشور و باعث توسعه 

زبان های کشور خواندند.
مجلس  در  کابل  نماینده ی  منصور،  حفیظ 
کمیسیون  نظر  بنیاد  بر  گفت  نمایندگان 
قانون اساسی در مورد حفط  بر تطبیق  نظارت 
مصطالحات علمی و اداری در قانون اساسی، 
پشتوی  واژه های  حفظ  خواهان  نیز  آنان 
در  که  گفته اند  اما  بوده،  پوهنزی  و  پوهنتون 
در  نیز  دانشکده  و  دانشگاه  واژه های  آن  کنار 

قانون تحصیالت عالی آ ورده شود.
وحدت  و  موجود  وضعیت  که  گفت  منصور 
به  مجلس  نمایندگان  تا  می کند  ایجاب  ملی 
قوم، زبان و مذهب یک دیگر احترام داشته و 
با پذیرش زبان یک دیگر در قانون، برادری و 

هم دیگرپذیری شان را به اثبات برسانند.
این عضو مجلس هم چنین خواهان رای گیری 
اعضای مجلس در مورد تعیین سرنوشت قانون 

تحصیالت عالی شد.
مجلس  دیگر  عضو  یک  بارکزی،  شکریه  اما 
پوهنزی  و  پوهنتون  برای  نمی توانند  گفت که 

معادل سازی کنند.
به گفته ی او، واژه های پوهنتون و پوهنزی اسم 
خاص و اسم مکان است و با آوردن واژه های 

در  جوزجان  والی  ساعی،  عالم  محمد 
این  خودش،  علیه  تظاهرات  روز  پنج  پی 
والیت را ترک کرده و گفته که عالقه مند 

ادامه کار در این مقام نیست.
گلوله  شلیک  پی  در  گذشته  چهارشنبه 
به  آن  دادن  نسبت  و  او  خانه  نزدیک  در 
و  ساعی  آقای  محافظان  بین  درگیری 
جنرال عبدالرشید دوستم، هواداران آقای 

دوستم تظاهرات کردند.
روز  ساعی  آقای  بی بی سی،  از  نقل  به 
مرکز  شبرغان،  شهر  سرطان   3 دوشنبه، 
گفت  و  کرد  ترک  را  جوزجان  والیت 
که خروج خود از جوزجان را به مصلحت 

دانسته است.
ـ  دانستم  مصلحت  را  این  »من  افزود:  او 
به مصلحت دولت  به مصلحت مردم،  هم 
و هم به مصلحت خودم دانستم. نخواستم 
در  مردم  خون  دارند  تصمیم  که  کسانی 
آنها  جرم  شریک  من  شود،  ریخته  آن جا 
]به عنوان  ادامه وظیفه  شوم. من عالقه مند 
فعال  و  نبوده ام  هیچ وقت  والی جوزجان[ 

هم نیستم.«
آقای  اگر  که  شده  گفته  دیگر  سوی  از 
ساعی بار دیگر به عنوان والی به جوزجان 
مواجه  مخالفانش  تظاهرات  با  بازگردد، 
با  خود  مصاحبه  در  او  اما  شد،  خواهد 

بی بی سی نگفته است که باز می گردد.
والیت  نماینده  فرهمند،  بابر  عنایت اهلل 
از  و  نمایندگان  مجلس  در  جوزجان 
از  او  خروج  دوستم  جنرال  مشاوران 
آن  از  و  خوانده  عاقالنه  را  جوزجان 

استقبال کرده است.

اسم  به  که  می بایست  دانشکده،  و  دانشگاه 
ولسی جرگه نیز معادل بسازند که به باور خانم 

بارکزی امکان پذیر نیست.
با این حال، نقیب اهلل فایق، نماینده  مردم فاریاب 
ماده  مطابق  گفت  نمایندگان  مجلس  در 
شانزدهم قانون اساسی، در کنار فارسی دری و 
پشتو سایر زبان های افغانستان نیز رسمی بوده و 

به عنوان زبان رسمی سومی یاد می شود.
گذشته  محرومیت های  به  باید  که  گفت  فایق 
زبان ها با تصویب قانون تحصیالت عالی پایان 
داده و به همه ی اقوام افغانستان اجازه داده شود 
و  علمی  نظام  در  و  گفته  زبان شان سخن  با  تا 

اداری از آن استفاده صورت گیرد.
این در حالی  است که پس از گفتگوهای بسیار 
ماده ی  به جای  مجلس  نمایندگان  از  شماری 
اختالفی، ماده ی دیگر اضافه شود که وزارت 
اصطالحات  طرزالعملی  در  عالی  تحصیالت 
زبان های  سایر  به  را  موجود  اداری  و  علمی 

کشور تهیه کرده و نافذ کند.

او افزود: »برخالف خواست برخی حلقات 
خاصی که در مرکز بودند، جناب ساعی 
در  و  گفتند  ترک  را  جوزجان  والیت 
حقیقت باعث جلوگیری از بروز بعضی از 
خشونت هایی در اعتراض های مدنی مردم 

شدند.«
اما آقای ساعی تظاهرات پنج روز گذشته 
مردم«  »تظاهرات  را  شبرغان  شهر  در 
این  که  است  گفته  و  ندانسته  خود  علیه 
افراد  طرفداران  به  محدود  »تظاهرات 

مشخص« بود.
گفته اند  دوستم  آقای  به  نزدیک  منابع 
به  اقدام  آن  از  پس  تظاهرکنندگان  که 
والی  که  کردند  اعتراضی  راهپیمایی 
جوزجان با راه ندادن آقای دوستم و متهم 
کردن او به درگیری در اطراف خانه خود، 
»بی احترامی«  به رهبر جنبش ملی اسالمی 

کرد.
آقای ساعی گفته است که پس از آن که 
نداد،  راه  خانه اش  به  را  دوستم  آقای  او 
محافظان آقای دوستم دست به تیراندازی 
ادامه  دقیقه  پانزده  درگیری  این  و  زدند 
دوستم  آقای  به  نزدیک  منابع  اما  یافت، 
که  می گویند  و  می دانند  »توطیه«  را  آن 
هوایی  شلیک  تنها  ساعی  آقای  محافظان 

کردند و آن را درگیری خواندند.
به دنبال بروز این جنجال ها، تظاهرکنندگان 
و  شدند  ساعی  آقای  استعفای  خواستار 
بزرگان  و  جنبش  حزب  اعضای  همزمان 
و  میانجی گری  مشغول  شمال،  در  قومی 
با والی جوزجان و جنرال دوستم  گفتگو 

بودند.

حزب  اعضای  از  هم  خود  ساعی  آقای 
جنبش ملی اسالمی افغانستان است.

دفتر اداره امور افغانستان دیروز گفت که 
برای  دولت  سوی  از  شده  فرستاده  هیات 
با  و  رسیده  جوزجان  به  وضعیت  ارزیابی 
این والیت دیدار  اعضای شورای والیتی 

کرده است.
به  امور  اداره  سخنگوی  فردوس،  رفیع 
هیات  این  است  قرار  که  گفته  بی بی سی 
دیدار  والیت  این  نظامی  مقامات  با  فردا 

کند.
ریاست جمهوری  دفتر  دیروز 
کرزی  حامد  که  کرد  اعالم  افغانستان 
مقام  یک  و  جنرال  پنج  رییس جمهوری 
منشی  ریاست  به  را  محلی  ارگان های 
خود  اجتماعی  امور  مشاور  عبدالمجید، 
تظاهرات  اصلی  انگیزه های  بررسی  برای 

شبرغان تعیین کرده است.

ـ ده جالل آباد عضو تیم استم.
نفر اول:

ـ خو، بسیار خوب، خی سر از ُصب همیجه بیا.
ـ مه مربی تیم استم، نامم مسعود اس.

جمال:
بخیر  می رم ُصب  مه حالی  تشکر  بسیار  است،  ـ درست 

حتماً میایم...
ـ خداحافظ!

مسعود:
ـ خداحافظ.

صحنۀ ششم
مکان: داخلی

)جمال در راهرو شفاخانه با داکتر صحبت می کند.(
جمال:

ـ سالم داکتر صاحب، حال جمال چطور است؟
داکتر:

ـ سالم! حال مریض تان خوب است اما یک چند روز باید 
درد و فشار را تحمل کند.

جمال: 
ـ چطور، دواها سرش تأثیر ندارن؟

داکتر:
ـ دواها تأثیر دارند و درد و فشار را بسیار کاهش می دهند؛ 

اما او خود هم باید مصمم باشد تا با مشکل مبارزه کند.
جمال:

ـ تداوی چند روز ادامه خواهد یافت؟
داکتر:

ـ او در اثر تداوی رو به بهبود است؛ و وقتی مطمئن شدیم 
آن وقت تداوی دوایی را قطع خواهیم کرد.
ـ و اما او از حاال باید ورزش را شروع کند.

جمال:
ـ داکتر صاحب با ورزش هم می شود ترک اعتیاد کرد؟

داکتر:

ـ بلی ورزش یک بخش برنامۀ تداوی چنین بیماران است 
و اصاًل هم جوانانی که ورزش می کنند کمتر در معرض 

چنین مخاطراتی قرار می گیرند.

بستر  آن  در  احمد  که  می رود  اتاقی  سمت  به  )جمال 
است.(

جمال:
ـ سالم احمد چطور استی؟

احمد:
ـ هیچ خوب نیستم؛ کل جانم درد می کنه. مره از اینجه 

بکشین و خانه ببرین.
جمال:

ـ نی تو باید چند روز باشی تا اعتیاده ترک کنی؛ اگه نی 
همیشه درد خواد کشیدی.

احمد:
ـ مه از درد می مُُرم و تو می گی ترک کو.

جمال:
ـ احمد جان تو چرا لَج می کنی. تا ترک نکنی، نمی تانم 

تو ره ببرم.
احمد:

ـ مه اصاًل ترک نمی کنم؛ مه نمی تانم که ترک کنم؛ چرا 
نمی فامی؟

جمال:
تصمیم  چی  که  ببینم  می زنم  گپ  کاکایم  همرای  مه  ـ 

می گیرن...
احمد:

ـ ها برو گپ بزن.
جمال:

ـ َخی مه رفتم خداحافظ!
ـ مگرم فکرت باشه که دواهایته بخوری و قضا نکنی!

احمد:
ـ برو دیگه خداحافظ. 

)احمد بر روی بسترش دراز کشیده و از درد ناله می کند.(
ـ آخ خدایا مُرُدم از ای درد.

نمایشنامه
252

آگهی

منت منایش نامه های رادیویی از دویچه وله

بیاموز و  بشنو 
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مالعمر
کجاست؟

سود و زیان طالبان
از دفتر قطر

اگر دفتر قطر در مهار جنگ موفق نشود، موجودیت آن با ناکارآمدی 

همراه می شود. برخی دیگر نیز بر این باوراند که بخشی از طالبان با 

حضور در قطر به عافیت طلبی روی آورده و با امکانات رفاهی که در 

اختیار دارند از ارزش های شان فاصله گرفته اند. گفته می شود امریکا 

در تالش است تا برای بخش زیادی از رهبران طالبان زمینه کوچیدن 

به قطر را مساعد کند.

 حامد
 بیژن بختیار

روز  چند  کشور،  ملی  امنیت  پیشین  رییس  صالح،  امراهلل 
پیش در یک جلسه گفت، کسانی که به نمایندگی از طالبان 
در دوحه مستقر شده اند، در دوازده سال گذشته با مالعمر 
روزگاری  این که  به دلیل  صالح  آقای  نکرده اند.  مالقات 
اطالعاتی  مهم  منابع  به  بود،  کشور  ملی  امنیت  رییس 
دسترسی دارد و سخنانی که بر زبان می راند، می باید جدی 
با  مذاکره  فراراه  مهم  دشواری های  از  یکی  شود.  گرفته 
گروه طالبان این است که آیا کسانی که از آدرس طالبان 
مذاکره می کنند، واقعا از مالعمر نمایندگی می کنند یا نه؟ 
ایالت  مرکز  کویته  شهر  در  مالعمر  که  می شد  گفته  قبال 
قتل  رویداد  از  پس  اما  است.  مستقر  پاکستان  بلوچستان 
بن الدن، حرف مشخصی در مورد محل استقرار او، گفته 
در  طالبان  امور  کارشناس  به عنوان  کسانی که  است.  نشده 
از  پس  مالعمر  که  می گویند  می کنند،  صحبت  رسانه ها 
ناحیه  از  معتصم،  مالآغاجان  بغاوت  و  مالبرادر  بازداشت 
از  شماری  کمک  به  و  کرد  خطر  احساس  آی اس آی، 

حامیانش کویته را به مقصد نامعلوم ترک کرد. 
کوماندوهای  به وسیله  بن الدن  قتل  از  پس  هفته  یک 
امریکایی در نزدیکی اسالم آباد، برخی از مقام های ناشناس 
امنیت ملی افغانستان، خبر کشته شدن مالعمر را به رسانه ها 
دادند، اما بعدا صحت این خبر تایید نشد. عده ای در آن زمان 
گمانه زنی کردند که شاید مالعمر از ترس مخالفان درون 
سازمانی خود و یا احتمال بازداشتش به وسیله پاکستانی ها، 
این  اما هیچ منبعی صحت  باشد.  به وزیرستان شمالی رفته 
خبر را تایید نکرد. البته اگر آی اس آی بخواهد مالعمر را 
بازداشت کند، وزیرستان شمالی نمی تواند برای او پناهگاه 
مصوون باشد، به دلیل این که استخبارات پاکستان، در آن جا 
منطقه  آن  در  که  شبکه حقانی  و  دارد  قابل مالحظه  نفوذ 
خوانده  پاکستان  ارتش  استراتژیک  دارایی  است،  مستقر 
بنابراین اگر آی اس آی بخواهد می تواند مالعمر  می شود. 

را در هر گوشه ی پاکستان که باشد، بازداشت کند. 
کارشناسان امور طالبان که این روزها در رسانه ها صحبت 
نامعلومی  مکان  در  مالعمر  که  می گویند  می کنند، 
نمی داند.  او  اختفای  محل  مورد  در  کسی  و  می برد  به سر 
حضور مالعمر در داخل افغانستان بعید است. استخبارات 
کشورهای عضو ناتو در داخل افغانستان، به شدت فعال اند. 
افغان،  و  ناتو  نیروهای  روزانه  و  شبانه  عملیات های  در 
می شوند.  بازداشت  طالبان  میان رتبه  فرماندهان  از  بسیاری 
فرمانده  هر  که  بود  گفته  زمانی  ناتو  سخنگویان  از  یکی 
وارد  پاکستان  از  و  می کند  عبور  مرز  از  زمانی که  طالبان 

افغانستان، می شود، برای آنان اطالع می رسد. 
بنابراین بسیار بعید است که مالعمر به داخل افغانستان آمده 
باشد و از نظر استخبارات داخلی و ناتو پنهان بماند. مالعمر 
اگر  دیگر.  از کشورهای  یکی  در  یا  است  پاکستان  در  یا 
که  این گروه،  نمایندگان  است، چرا  پاکستان  در  مالعمر 

برای  امریکا  خاص  نماینده  دابنز،  جیمز 
افغانستان می گوید: همان گونه که افغانستان از 
شد،  شگفت زده  طالبان  بیرق  شدن  برافراشته 
مغایر  اقدام  این  نیز شگفت زده شدیم.  ما هم 

تضمین های داده شده بود.
امارت  بیرق  و  نام  با  همراه  قطر  دفتر  افتتاح 
اسالمی برای طالبان یک دست آورد بود. این 
پیروزی  این گروه یک  هواداران  برای  اقدام 
مردم  و  افغانستان  حکومت  رفت.  به شمار 
آن ها  شدند.  عصبانی  و  شگفت زده  به شدت 
احساس کردند که امریکا به حکومت و مردم 
تضمین ها،  رغم  به  و  کرده  پشت  افغانستان 
جمعی  اعتراض  است.  نکرده  عمل  صادقانه 
از آدرس افغانستان حکایت از همین احساس 
داشت. طالبان با دفتر قطر موفق شدند آدرس 

معینی برای تبلیغات سیاسی خود پیدا کنند.
کمین  در  معتبر  رسانه های  خبرنگاران  اکنون 
طالبان  اند تا کوچک ترین اظهارنظر و واکنش 
مخابره  جهان  به  رویداد  هر  قبال  در  را  آنان 
به  بین المللی  معتبر  رسانه  الجزیره  کنند. 
سهیل  است.  شده  بدل  طالبان  اصلی  تربیون 
حضور  با  طالبان  مقام های  دیگر  و  شاهین 
دیدگاه های  ارایه  به  رسانه  این  استدیوی  در 
تحوالت  در  الجزیره  نقش  می پردازند.  خود 
نیست.  پوشیده  کسی  بر  عربی  کشورهای 
اکنون طالبان این غول رسانه ای را در اختیار 
داشته و صدای شان بلندتر از مقامات کابل به 

گوش می رسد.
یک  طالبان  برای  قطر  دفتر  وصف  این  با 
از  اکنون  طالبان  است.  کالن  دست آورد 
از  استفاده  با  و  بین المللی خارج شده  انزوای 
این آدرس می توانند به رایزنی و البی گری با 

کشورهای جهان بپردازند.
طالبان از آغاز شکل گیری حامیان قدرتمندی 
کشورها  این  داشتند.  عربی  کشورهای  در 
مبالغ هنگفتی در اختیار طالبان قرار می دادند. 
منابع  به  این دفتر،  از  استفاده  با  اکنون طالبان 
خوبی  به  و  شده  نزدیک  خود  مالی  اصلی 
می توانند کمک های عربستان، کویت و سایر 

کشورها را جمع آوری و مدیریت کنند.

تا  در تالش اند  قطر  دفتر  از  استفاده  با  طالبان 
از  گروه  این  به  نسبت  را  منفی  ذهنیت های 
افکار عمومی بزدایند. آنان در تبلیغات خود از 
ارزش های دموکراتیک سخن گفته و تالش 
می کنند تا با این بیانیه ها جایگاه جدیدی برای 
قطر  در  حضور  با  طالبان  کنند.  کمایی  خود 
که  دادند  نشان  نیز  افغانستان  حکومت  برای 
به رغم حمایت های جامعه  جهانی و تعهدات 
نیز  آنان  برای  کرزی،  حکومت  از  گسترده 
فرصت ها و زمینه ها تا این سرحد فراهم است. 
پیامدهای  طالبان  برای  می تواند  قطر  دفتر  اما 

منفی نیز به همراه داشته باشد.
رهبری  به  اسالمی  حزب  واکنش  قطر  دفتر 
حکمتیار  آقای  داشت.  همراه  به  را  حکمتیار 
به نظر  عصبانی  قطر شدیدا  دفتر  بازگشایی  از 
می رسد. ظاهرا حکمتیار احساس می کند که 
از محور توجه باز مانده و به حاشیه رانده شده 
است. اما موضع گیری وی نشان داد که رابطه  
و  تیره  به شدت  طالبان  و  اسالمی  میان حزب 

آسیب دیده است.
گذشته از این دفتر قطر سبب ایجاد شکاف در 
صفوف طالبان نیز شده است. احتمال می رود 
معامله  نوع  هر  با  طالبان  تندرو  جریان  که 
مخالفت کرده و جنگ را در افغانستان تشدید 
را زیر  کنند. تشدید جنگ جایگاه دفتر قطر 

سوال می برد.
نشود،  موفق  جنگ  مهار  در  قطر  دفتر  اگر 
می شود.  همراه  ناکارآمدی  با  آن  موجودیت 
از  بخشی  که  باوراند  این  بر  نیز  دیگر  برخی 
طالبان با حضور در قطر به عافیت طلبی روی 
اختیار  در  که  رفاهی  امکانات  با  و  آورده 
دارند از ارزش های شان فاصله گرفته اند. گفته 
می شود امریکا در تالش است تا برای بخش 
زیادی از رهبران طالبان زمینه کوچیدن به قطر 

را مساعد کند.
روحیه ی  از  که  شد  خواهد  سبب  فاصله  این 
رزمی آنان کاسته و شکاف جدی و عمیق نیز 
در صفوف شان پدید بیاید. حال باید دید که 
سود و زیان دفتر قطر برای طالبان تا چه حد 

است؟

اعتبار آنان  به سر می برند و سخنگوی طالبان  حاال در قطر 
را تصدیق می کند، با او دیداری نداشته اند؟ آیا مالعمر را 
استخبارت پاکستان چنان در انحصار گرفته است که به او 
اجازه نمی دهد با افراد وفادارش مالقات کند؟ چندی پیش 
یک رسانه غربی نوشته بود که برخی از فرماندهان طالبان 
مالعمر  از  صوتی  نوار  یا  پیام  است،  مدت ها  که  گفته اند 
دریافت نکرده اند و به همین دلیل نمی دانند که او کجاست. 
چرا  نیست،  پاکستان  استخبارات  کنترول  در  مالعمر  اگر 
معلومات  مدعی  که  رسانه ها  در  طالبان  امور  کارشناسان 
اختفای  محل  بودن  نامعلوم  از  هستند،  طالبان  با  ارتباط  و 
مالعمر  اختفای  محل  بودن  نامعلوم  می گویند.  سخن  او 
بیرون دادن  با  تا هرازگاهی  به آی اس آی فرصت می دهد 
رد  قطر  در  را  طالبان  نمایندگان  جعلی،  صوتی  نوار  یک 
نوع  هر  ترتیب کنترول صددرصدی  این  به  و  بدل کند  و 
که  است  دلیل  همین  به  بگیرد.  دست  در  را  مذاکره ای 
این که محل  بودن سرنوشت مالعمر و  نامعلوم  می گوییم، 
تالش های  کالن  ابهامات  از  یکی  کجاست،  او  اختفای 

صلح و مذاکره است. 
شبکه  می کنند،  اطاعت  مالعمر  از  که  می گویند  طالبان 
حقانی نیز می گوید، مطیع مالعمر است و به فرمان های او 
اما کسی نمی داند  در مورد جنگ و صلح گردن می نهد، 
این  است.  کی  اختیار  در  و  کجاست  مالعمر  واقعا  که 
از  نمایندگی  مدعی  هر  به  که  است  شده  سبب  وضعیت 
تردید مذاکره  بدون  نگریسته شود.  به دیده شک  مالعمر 
پاکستانی ها  به وسیله  امریکایی ها  و  طالبان  نمایندگان  میان 
پاکستانی ها در مورد محل اختفای مالعمر  تنظیم شد. آیا 
به امریکایی ها معلومات داده اند؟ این چیزی است که هیچ 

کسی نمی تواند، به صراحت در مورد آن سخن بگوید.
ایران  در  است  ممکن  مالعمر  که  می کنند  تصور  عده ای 
صورت  آن  در  باشد،  ایران  در  مالعمر  واقعا  اگر  باشد. 
پیچیدگی بحث مذاکره و تالش برای رسیدن به یک راه 
را  مالعمر  میزبانی  هر کشوری که  می شود.  بیشتر  سیاسی، 
به دوش داشته باشد، تالش می کند، تا از این مهره، استفاده 
حداکثری کند. این امر به پیچیدگی روند صلح می افزاید. 
به نظر می رسد که پیدا کردن رد پای مالعمر در حال حاضر 

برای غربی ها بیشتر از هر وقت دیگر، مهم است.

طالبان می گویند که از مالعمر 
اطاعت می کنند، شبکه حقانی 
نیز می گوید، مطیع مالعمر است 
و به فرمان های او در مورد 
جنگ و صلح گردن می نهد، اما 
کسی نمی داند که واقعا مالعمر 
کجاست و در اختیار کی است. 
این وضعیت سبب شده است 
که به هر مدعی نمایندگی از 
مالعمر به دیده شک نگریسته 
شود. بدون تردید مذاکره میان 
نمایندگان طالبان و امریکایی ها 
به وسیله پاکستانی ها تنظیم 
شد. آیا پاکستانی ها در 
مورد محل اختفای مالعمر به 
امریکایی ها معلومات داده اند؟ 
این چیزی است که هیچ کسی 
نمی تواند، به صراحت در مورد 
آن سخن بگوید.
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تمایل دولت
برای مذاکره با طالبان

در قطر

 حقبین باشندگان بدخشان
از طغیان دریای آمو نجات یافتند

سیحون-فیضآباد

شماری از باشندگان مناطق مرزی بدخشان و ساکنان حوزه 
دریای آمو که از چند سال به  این سو در معرض تهدید این 
دریا قرار داشتند، اکنون پس از آغاز کار تحکیم سواحل 
بین المللی  یا همکاری های  دریا توسط موسسه جی آی زید 
کشور آلمان و شبکه انکشافی آغاخان از تخریب این دریا 

نجات یافته اند.
باشندگان ولسوالی شغنان بدخشان که در کنار دریای آمو 
زندگی می کنند، بیش از دیگر ولسوالی های این والیت از 

طغیان این دریا متضرر می شدند.
مسووالن محلی ولسوالی شغنان، می گویند که تاکنون بیش 
از 50 درصد مناطق مسکونی، باغ ها و زمین های کشاوری 
اثر  به  این ولسوالی در جریان چند سال گذشته  باشندگان 

طغیان دریای آمو از بین رفته است.
شغنان،  ولسوالی  انکشافی  شورای  رییس  بیک،  غازی 
در  که  آمو  دریای  سواحل  تحکیم  گفت:»کار  8صبح  به 
سبب  بود،  انجام شده  تاجیکستان  جانب کشور  از  گذشته 
در  که  شود  ما  مناطق  به طرف  بیشتر  دریا  میالن  تا  گردید 
مردم  زراعتی  زمین های  و  باغ ها  مسکونی،  منازل  نتیجه 

شغنان را تخریب کرد.«
سال  یک  از  مقام های حکومت  که  می افزاید  بیک،  آقای 
به  این سو کار تحکیم ساحلی را در شغنان آغاز کرده اند و 
تاکنون با ساخت نزدیک به ده کیلومتر دیوارهای استنادی 
از خطر  این دریا  توانسته اند که صدها خانواده را در کنار 

تهدید نجات دهند. 
درصد   50 گذشته،  سال  چند  جریان  »در  داد:  ادامه  او 
»پاجور«  قریه  هم چنین  و  شغنان  ولسوالی  مرغان«  »ده  قریه 
منطقه روشان و زمین های زراعتی مردم زیر دریا شده و به 
بستر دریا تبدیل شدند و مردم زمین های هموار خود را از 
دست دادند. مردم به کوه ها پناه بردند، اما اکنون با ساخت 
نجات  قریه  دو  همین  باشندگان  تنها  استنادی  دیوارهای 

یافته اند.«
شغنان  ولسوالی  انکشافی  شورای  رییس  هم،  سویی  از 
دامنه  آمو،  دریای  سواحل  تحکیم  از  پس  که  می گوید 
بستر دریا  به  قبال  تخریب دریا کم تر شده و زمین های که 
به  که  دارد  وجود  امکان  این  حاال  بودند،  شده  تبدیل 

زمین های زراعتی تبدیل شوند.
آقای بیک گفت: »حتا در وقت آب خیزی جلو نفوذ دریا 
است.  یافته  نجات  مردم  باغ های  و  زمین  که  شده  گرفته 
جاه هایی که اکنون نجات یافته، در آینده شاید به زمین های 

زراعتی و باغ ها تبدیل شود.«
ده مرغان  قریه  باشندگان  از  شماری  حال،  همین  در 
خانه های  گذشته،  سال های  جریان  در  که  شغنان  ولسوالی 
مسکونی شان به اثر  آب خیزی تخریب شده است، می گویند 
از  استنادی  دیوارهای  ساخت  از  پس  زمین های شان  که 

تخریب بیشتر نجات یافته  است.
گفت:  شغنان  ولسوالی  باشندگان  از  سلطانی،  میراحمد 
مردم  باغ های  و  زراعتی  زمین های  اکثرا  که  آمو  »دریای 
و  استنادی  دیوارهای  همین  ساخت  با  می کرد،  تهدید  را 
بندهای آب فعال خوب است و از تهدید دریا نجات یافته و 
بعضی مناطق دیگر هنوزهم زیر تهدید هستند. ما امیدواریم 
که مقام ها توجه کنند و مردم را از خطر تهدید دریای آمو 

نجات دهند.«
در  است  قرار  که  می گویند  بدخشان،  محلی  مسووالن 
از  برای جلوگیری  استنادی  دیوار  سال جاری 12 کیلومتر 
تخریب دریای آمو در شماری از مناطق ولسوالی های مرزی 
بدخشان توسط موسسه بودجه زیربنای انکشاف منطقه ای یا 
»آی آر دی اف« و وزارت انرژی و آب کشور به هزینه بیش 

از دومیلیون دالر امریکایی ساخته شود.
پنج  دریایی  فرعی  حوزه  رییس  قانت،  عبدالبصیر  انجنیر 
ایجاد  با  به 8صبح گفت:»ما سال گذشته،  باالیی اشکاشم، 
14کیلومتر دیوار استنادی در دو منطقه ولسوالی شغنان این 
و  زراعتی  زمین های  زیادی  که شماری  توانسته ایم  والیت 
دهیم.  نجات  تهدید  خطر  از  را  آمو  دریای  کنار  ساکنان 
امسال تصمیم داریم که با اعمار 12 کیلومتر دیوار استنادی 
دیگر، کار تحکیم ساحلی را سرعت بخشیم تا از تخریب 

بیشتر دریای آمو جلوگیری کنیم.«

شده  اعالم  دولتی  منابع  سوی  از 
شورای  هیات  است  قرار  که  است 
این  برود.  قطر  به  صلح  عالی 
که  می دهد  نشان  موضع گیری 
از  بعد  و  اول  در  که  حساسیتی  از 
طالبان  سیاسی  دفتر  گشایش  اعالم 
افغانستان  دولت  سوی  از  قطر،  در 
است  شده  کاسته  شد،  داده  نشان 
تا  است  کرده  پیدا  تمایل  دولت  و 
با نمایندگان طالبان در قطر مذاکره 

کند. 
شورای  که  است  آمده  خبرها  در 
است  کرده  اعالم  صلح،  عالی 
از  پس  به زودی  است  امیدوار  که 
پذیرفته شدن شرایط در نظر گرفته 
این  از  هیاتی  آنان،  سوی  از  شده 

شورا به قطر سفر کند. 
البته یکی از چالش هایی که در این 

به  طالبان  تمایل  عدم  اعالم  دارد،  مسیر وجود 
مذاکره با نمایندگان دولت افغانستان می باشد. 
نمایندگان  با  مذاکره  به  نسبت  تاکنون  طالبان 
نکرده اند.  آمادگی  ابراز  افغانستان  دولت 
نکند،  تغییر  طالبان  نظر  اگر  می رسد که  به نظر 
نیز  صلح  عالی  شورای  سوی  از  هیات  رفتن 

دست آوردی نخواهد داشت. 
بر  افغانستان  دولت  که  است  حالی  در  این 
به دست آوردن مالکیت روند مذاکره با طالبان 
تاکید داشته و واکنش هایی که در برابر افتتاح 
شده  داده  نشان  قطر  در  طالبان  سیاسی  دفتر 
مالکیت  است.  بوده  مبنا  همین  بر  نیز  بود، 
روند مذاکرات به دولت افغانستان زمانی تعلق 
بپذیرند  نیز  طالبان  رهبران  که  گرفت  خواهد 
که از آدرس دفتر خویش در قطر با نمایندگان 

دولت افغانستان وارد مذاکره شوند.
به نظر می رسد با گذشت زمان طالبان نیز مجبور 
خواهند شد تا این روند را بپذیرند. اخیرا جان 
امریکا،  متحده  ایاالت  خارجه  وزیر  کری، 
فرصت  از  باید  طالبان  که  است  کرده  اعالم 
استفاده  صلح  مذاکرات  برای  شده،  ایجاد 
است  کرده  تاکید  امریکا  خارجه  وزیر  کنند. 
که اگر این پروسه دست آوردی نداشته باشد، 
با  شود.  مسدود  باید  نیز  قطر  در  طالبان  دفتر 
موجودیت چنین نگرشی نسبت به دفتر طالبان 
که  راهی  تنها  متحده،  ایاالت  نزد  در  قطر  در 
برای طالبان وجود دارد، این است که مالکیت 
دولت افغانستان را بر پروسه مذاکرات بپذیرند.

بپذیرند که  را  واقعیت  این  باید  طالبان  رهبران 
راهی برای خودداری از پذیرش تصمیم جامعه 
سیاسی افغانستان برای آنان وجود ندارد. مردم 
افغانستان در چوکات قانون اساسی که در سال 
1382 تصویب شده است، نظام سیاسی موجود 
را به عنوان یک اصل پذیرفته اند و گروه طالبان 
از نظر مشروعیت در حدی نیست که بتواند با 
این روند مقابله کند. اگرچه دولت افغانستان در 
تعهدات خود ضعیف عمل  از  بسیاری  اجرای 
به دست  را  اعتماد مردم  نتوانسته است  و  کرده 
باعث  نمی تواند  نیز  کاستی ها  این  اما  بیاورد، 
افغانستان از نظر  برتری طالبان نسبت به دولت 

مشروعیت و یا اقبال عمومی بشود.
نگرش  ایجاد  باعث  نباید  قطر  در  طالبان  دفتر 

کیلومتر  کار ساخت 12  به زودی  که  است  قرار  او  به گفته 
دیوار استنادی در مناطق کشتگه و فارمغو ولسوالی شغنان 
که  شود  آغاز  امریکایی  دالر  دومیلیون  از  بیش  ارزش  به 
 26 به  آنان  تحکیمات  استنادی،  دیوار  این  کار  تکمیل  با 

کیلومتر می رسد.
با این حال، شماری از باشندگان ولسوالی های مرزی کنار 
از  مناطق  از  برخی  وجودی که  با  می گویند  آمو  دریای 
تهدید نجات یافته اند، اما هنوزهم مناطق زیادی وجود دارد 

که در معرض خطر تهدید قرار دارند.
غازی بیک، رییس شورای انکشافی ولسوالی شغنان گفت: 
ولسوالی حدود 300  این  تا ختم  ولسوالی شغنان  آغاز  »از 
کیلومتر ساحه در مجموع زیر تهدید دریا است و 30 هزار 
دارند،  قرار  دریای  تهدید  زیر  که  شغنان  ولسوالی  باشنده 
آنان را می توان از طریق تحکیم دیوارهای استنادی نجات 
ولسوالی   5 و  می شود  وصل  درواز  به  که  سرک های  داد. 
درواز را با هم وصل می کند با تحکیمات دریا از تخریب 

این سرک ها نیز می توان جلوگیری کرد.«
باالیی  پنج  دریایی  فرعی  حوزه  رییس  هم،  سویی  از 
می گوید که آنان مطابق برنامه وزارت انرژی و آب تالش 
کار  کمک کننده  نهادهای  همکاری  جلب  با  تا  می کنند 
تحکیماتی را در تمام نقاط مرزی بدخشان که در معرض 

خطر تهدید آمو دریا قرار دارند آغاز کنند.
کار  که  داریم  1392پالن  سال  در  »ما  گفت:  قانت  آقای 
پارمغو  و  کشتگه  مناطق  در  را  آمو  دریای  تحکیماتی 
قسمت  در  واخان  و  اشکاشم  نسی،  شغنان،  ولسوالی های 

خندود آغاز کنیم.«
تاجیکستان  و  افغانستان  میان  مشترک  مرز  که  آمو  دریای 
است، پس از ایجاد دیوار استنادی از سوی کشور تاجکستان 
میالن دریا بیشتر به طرف بدخشان شده و همه ساله باشندگان 

مناطق مرزی کشور از این دریا متضرر می شوند.
باالیی  پنج  دریایی  فرعی  حوزه  رییس  هم،  سویی  از 
می گوید که با تکمیل کار ریاست این دریا، آنان می توانند 
با تشکیل انجمن حوزه دریای آمو و ایجاد پالیسی درست، 
حوزه دریای آمو را به شکلی تنظیم کنند که به نفع مردم 

باشد.
ما  یابد،  پایان  تعمیر  کار  صورتی که  »در  گفت:  قانت 
پالیسی  کنیم،  تنظیم  را  دریایی  حوزه  پروگرام  می توانیم 
بسازیم و شوراهای انجمن آمو دریا را تشکیل کنیم و در 
استراتژی  بتوانیم  برنامه های شوراهای مردمی  ضمن مطابق 

خود را به نفع مردم محل ایجاد کنیم.«
گفتنی است که پس از ایجاد ریاست حوزه فرعی دریایی 
ده ها کیلومتر دیوار استنادی در کنار دریایی آمو از سوی 
نهادهای کمک کننده ایجاده شده است که صدها خانواده 

از طغیان دریای آمو نجات یافته اند.

دفتر  این  شود.  طالبان  رهبران  نزد  در  کاذب 
با  برابر  شرایط  در  را  طالبان  نمی تواند  هرگز 
رهبران  این رو  از  دهد.  قرار  افغانستان  دولت 
را  اساسی  قانون  حاکمیت  اصل  باید  طالبان 
گریزناپذیر دانسته و آن را قبول کنند. رهبران 
داشته  نظر  در  نیز  را  واقعیت  این  باید  طالبان 
باشند که حتا نسبت به اصل مذاکره با آنان در 
از فعاالن سیاسی رضایت چندانی  بسیاری  نزد 
همکاری  از سوی شورای  اخیرا  ندارد.  وجود 
احزاب و ایتالفهای سیاسی در یک گردهمایی 
مذاکرات  دفتر  که  است  شده  اعالم  کابل  در 
طالبان در قطر در صورتی برای این شورا قابل 
پذیرش می باشد که طالبان فعالیت های جنگی 

و انفجار و انتحار را پایان دهند.
نشر  به  شورا  این  سوی  از  که  قطع نامه ای  در 
دفتر  ایجاد  است که  تاکید شده  است،  رسیده 
برای طالبان در قطر نباید سبب مشروعیت دهی 
و  گروه  این  مالی  تقویب  و  طالبان  به  سیاسی 
طالبان  بینالمللی  روابط  تامین  برای  زمینه ای  یا 
در  که  می دهد  نشان  حساسیت ها  این  شود. 
با  مذاکره  به  نسبت  افغانستان  سیاسی  جامعه 
طالبان خوش بینی و رضایت مطلق وجود ندارد. 
در کنار آن باید به این موضوع نیز پرداخته شود 
که از نظر تقابل نظامی نیز چانسی برای برتری 
مسوولیت های  واگذاری  ندارد.  وجود  طالبان 
مهار  و  افغانستان  داخلی  نیروهای  به  امنیتی 
از طرح های عملیاتی طالبان در موارد  بسیاری 
نشان  کشور  داخلی  نیروهای  سوی  از  متعدد، 
می دهد که برتری نظامی نیز به نیروهای امنیتی 
نمی تواند  طالبان  و  دارد  تعلق  دولت  و  کشور 

این روند را تغییر دهد. 
پذیرش  زمینه  که  وضعیتی  چنین  در  وقتی 
افکار سیاسی که در گذشته از سوی طالبان در 
قالب رفتار رسمی در جامعه به نمایش گذاشته 
با  نباید  نیز  طالبان  ندارد،  وجود  است،  شده 
بی اعتنایی  فکر  به  کاذب  نگرش های  و  القاها 
و  بوده  جامعه  در  موجود  عمومی  ذهنیت  به 
این  به  توجه  با  کند.  تالش  برتری جویی  برای 
که  است  فرصتی  بهترین  قطر  دفتر  وضعیت 
با  جامعه  به  ورود  برای  آن  از  می تواند  طالبان 
از  مردم  سوی  از  شده  پذیرفته  اصول  پذیرش 

جمله قانون اساسی کشور، استفاده کنند.
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از  پرحرف که  و  فیلسوف شاد  ژیژک،  اسالوی 
هگل  هیچ:  از  »کم تر  مانند  جدی اش  کتاب های 
و سایه ی ماتریالیسم دیالکتیک« باید سر به دیوار 
فرهنگ  و  خود  به  سخنرانی هایش  با  و  بکوبی 
ماحولت بخندی، کتابی دارد به نام »سال رویاهای 
مشخص  به صورت  کتاب  این  در  او  خطرناک«. 
از  شهروندان  عمومی  اعتراضات  و  شورش ها  به 
خاورمیانه تا اروپا و امریکا پرداخته و از آن به نام 
شورش های رهایی بخش یاد کرده است. به تعبیر 
ماهنامه امریکایی »اتالنتیک«، از ترکیه تا برازیل 
سیاسی  لحاظ  به  جهانی،  فقیر  و  متوسط  طبقات 

بیدار شده و برای تغییر به خیابان آمده اند. 
هرج ومرج  خیابانی،  معترض  سیاست  دل  از 
مودب،  متوسط  طبقه  همان  نمی آید.  بیرون 
شعارهای  کفری،  و  عاصی  فقیر  طبقه  همان 
سیاست  از  می دهند،  سر  سمبولیک  و  محترمانه 
پولیس  وقتی  ولی  می زنند،  سخن  خشونت  عدم 
می کنند  پرتاب  سنگ  می دهد،  نشان  بازو  زور 
و شیشه های دوکان ها را نیز می شکنند. اما کسی 
فساد و  به خاطر  را  سرمایه داران و سیاست مداران 
خیانت به آرمان های مردمی، نمی خورد. یکی از 
شعارهای طنزآمیز معترضان ضد سرمایه داری در 
نیویارک این بود: »گرسنه هستی، یک بانک دار 
را بخور.«( این شهروندان به دنبال مطالبات اساسی 
از  منصفانه  سهم  و  پاسخگو  حکومت  سیاسی، 

منابع کشوراند.
همبستگی انتقادی

کن،  ریشخند  و  تناقض گوی  رند  این  ژیژک، 
هم چون یک کمونیست دوآتشه با شعف تمام از 
به خیابان آمدن مردم حمایت می کند و می گوید 
و  جدید  واقعیت های  خیابانی  اعتراضات  که 
فضاهای تازه سیاسی را خلق می کنند. اما در عین 
حال هم چون یک بدبین تمام عیار قبول دارد که 
زودگذر  شهروندان،  خیزش های  رهایی بخشی 
متحدین  و  اخوان المسلین  به  تحریر  میدان  است. 
به  ایران  و جنبش سبز  است  سلفی اش ختم شده 
در  خود،  شهید  ده ها  و  محبوس  رهبر  دو  رغم 
به  مومنانه  خوش بینی  یک  با  و  استیصال  کمال 
روحانی،  حسن  پیروزی  به  نویدبخش،  آینده 
آیت اهلل  طرفدار  و  محافظه کار  سیاست مدار 
خامنه ای، قناعت کرده است و در کمال ناباوری 

به همان نیز می بالد.
با همان لحن ژیژکی، شاید این هم یک واقعیت 
در  خیابانی  جنبش  یک  که  است  سیاسی  جدید 
انتخاباتی شرکت می کند که دو برنده دارد: حاکم 
سرکوب گر و مردم سرکوب شده. جنبشی که در 
را سرنگون  فرهنگ آن  و  مطالبات، رژیم  سطح 
می طلبد و در سیاست عملی برای رهایی خود به 
مهره های درشت همان رژیم اقتدا می کند و اسم 
واقعی گرایی ای  می گذارد؛  »واقع گرایی«  را  آن 
که معلوم نیست سرنوشت جنبش را به کجا پیوند 

می زند.
شدن  حذف  برابر  در  هنوز  معترض  ترک های 
تمام رسانه های  و  پولیس  توسط  تقسیم  میدان  از 
سرسپرده دولت مقاومت می کنند؛ همان طور که 
ترک های راضی و طرفدار دولت محبوب خود 
به  او  از  حمایت  به  تا  نخست وزیراند  امر  منتظر 
ادبیات  در  که  است  جالب  خیلی  بریزند.  خیابان 
استانبول، طیب  طرفداران معترضان میدان تقسیم 
یاد  بی ریشه  دیکتاتور  یک  عنوان  به   اردوغان 
آورده  ستوه  به  را  کشور  این  مردم  که  می شود 
حزب  شود،  برگزار  انتخاباتی  فردا  اگر  و  است 
خواهد  مفتضحانه ای  به صورت  عدالت  و  توسعه 
باخت. در عین حال، ناظرانی نیز می گویند که با 
حزب  پیروزی  تقسیم،  میدان  اعتراضات  وجود 
از  دور  دیگر  انتخابات  در  اردوغان  طیب  رجب 
نظر نیست. انگار این واقعیت را نیز باید پذیرفت 
خیابانی  سیاست  واقعیت های جدید  و  فضاها  که 
مرزهای مفهومی و ارزشی زیادی را برهم ریخته 
به  الزاما  منتخب  و  پوپولیست  رهبران  است: 

سیاست دموکراتیک مترقی وفادار نیستند. 
چپش  و  لیبرال  مخالفان  حالی  در  را  اردوغان 
داده اند که در سال ۲۰۱۱  لقب  »سلطان عثمانی« 
پیروز  انتخابات  در  آرا  درصد  پنجاه  از  بیش  با 
اردوغان،  جایگاه  به  ارزش گذاری  از  فارغ  شد. 
منتقدانش آن نیمه دیگر مردمی را که به او رای 
تقسیم  میدان  معترضان  و  گرفته  نادیده  داده اند، 
است  طبیعی  می کنند.  فرض  ترکیه  مردم  کل  را 

جهان،  در  اخیر  سال  دو  خیابانی  اعتراضی 
جنبش های مذکور به اعتبار ضدیت شان با دولت، 
به ایدیولوژی ها و فضاهای پساسیاسی نقطه پایان 
ایدیولوژی هایی  و  فضاها  می توانند؛  گذاشته 
سرد،  جنگ  از  پس  نولیبرالی  خوش بینی  با  که 
انداختن  اعتبار  از  هدف شان  و  آمدند  به وجود 
اقتصادی،  متمایز  موازین  و  طبقاتی  تفاوت ها 
به  لحاظ،  این  از  بود.  و سیاسی جوامع  اجتماعی 
احزاب  و  دولت  به  گسترده  بی اعتمادی  اعتبار 
سیاسی مسلط و فراخ شدن فاصله های طبقاتی از 
اقتصادی، شهروندان  و فرصت های  ثروت  حیث 
دست  از  را  امور  زمام  تا  مصمم اند  معترض 
و  بگیرند  دولتی  فاسد  ماموران  و  تکنوکرات ها 
به  آمدن  طریق  از  رویدادها  و  تصامیم  در  خود 

خیابان ها دخالت کنند. 
نهادهای  که  شده اند  متوجه  آن ها  هم چنان، 
مجبور  را  ملی  دولت های  غیرمنتخب  بین المللی 
که  می کنند  غیردموکراتیکی  تصامیم  اتخاذ  به 
مقاومت  است. آن ها  مطالبات شهروندان  خالف 
نام  زیر  که  را  غیردموکراتیکی  تصامیم  برابر  در 
دموکراسی و مصالح ملی از سوی سیاست مداران 
گرفته می شود، کامال الزامی می دانند، هرچند که 

تا حال نتیجه ای از آن نگرفته اند.
میدان های عمومی  مذکور،  اعتبار خیزش های  به 
شده اند.  مبدل  سیاسی  تعیین کننده  مکان های  به 
و  ماموران  چنگال  از  پارلمان ها،  از  سیاست 
به  و  گشته  رها  دولتی  فاسد  تکنوکرات های 
به  جنبش ها  این  تمام  است.  بازگشته  خیابان ها 
طبقه  جزو  را  سیاست مداران  بدبینی اند،  دولت ها 
که  می آورند  به حساب  خیانت کاری  و  حیله گر 
عمل  خود  وعده های  به  اما  پرحرف اند،  بسیار 

نمی  کنند. 
تب وتاب های  این  تمام  با  که  است  این  سوال 
کشور های  سیاسی  فرهنگ  در  تغییر  خیابانی، 
مذکور قابل پیش بینی است یا اعتراضات نه نتیجه 
یک تحول بنیادین، بلکه بخشی از عوارض دوران 
می باشد؟  اقتصادی  و  سیاسی  نظام های  بحران 
را  پرسش  این  پاسخ  احتماال  آینده  سال های 

خواهند داد. 

که در نتیجه این تناقض، مفهوم »رهبر منتخب و 
دموکرات ها  و  چپ ها  گفتمان  در  نیز  مردم گرا« 
مخدوش می گردد، آن جایی که یکی از رهبران 
محبوب و منتخب یک قرن اخیر ترکیه، به عنوان 

دیکتاتور ضدمردم توصیف می گردد. 
با چنین تناقض بدیهی، نیاز است تا با فاصله گذاری 
کنیم.  نگاه  اخیر  مردمی  جنبش های  به  انتقادی 
مداقه  فقط  ایجابی،  نه  و  است  سلبی  نه  نگاه  این 
آرمان های  و  رفتار  به  پرسش گرانه  و  انتقادی 
جنبش ها است. زیرا، آرمان های جنبش و حضور 
به خودی خود یک جنبش را مقدس و  توده ای 
پرشور نمی کند. از این که بسیاری از روشن فکران 
چپ و مترقی زیر نام »خیزش مردم« خود را ملزم 
توده ای  حرکت های  چرای  و  بی چون  قبول  به 
می دانند، احساس خطر می کنم. به ویژه که برخی 
از خیزش های خیابانی برخالف مفهوم کالسیک 
در  و  ندارند  اعتقادی  بنیادین،  به تحوالت  خود، 
نهایت به اصالحات محدود نیز قانع اند. هم چنان، 
اقتصادی  رکود  به خاطر  خیابانی  جنبش های 
جنبش های  به سوی  ملی  دولت های  ناکام  و 

ناسیونالیستی و قومی پیش رفته می توانند.
ناهم سانی تجربه رهایی 

خاورمیانه  اعتراضات  رهایی بخش  واقعیت 
و  مترقی  نظام های  الزاما  که  نیست  معنا  این  به 
دمشق  و  قاهره  خیابان های  دل  از  دموکراتیک 
با شرایط و  بر می آورند. چون، چنین چیزی  سر 
جوامع  این  اجتماعی  و  سیاسی  پیشرفت  مرحله 
هم ماهیت  و  کردن  هم کاسه  نیست.  سازگار 
به  اعتراضی  بین المللی  جنبش های  تمام  پنداشتن 
درک  قابل  بودن شان،  خیابانی  و  توده ای  صرف 
نیست. چون این جنبش ها به نتایج و واقعیت های 
جدیدی دست می یابند که به لحاظ ایدیولوژیک 
ضد  جنبش  می  کنند.  نفی  را  یک دیگر  گاه 
وال استریت  اشغال  و  اروپا  در  اقتصادی  ریاضتی 
به نظام و آرمان های اجتماعی و سیاسی ای دست 
با  تضاد  در  حتا  و  متفاوت  را  آن ها  که  می یابد 
جنبش سبز و میدان تحریر قرار می دهد. تقاضای 
برای  موجود  حاکمیت  با  ضدیت  و  دموکراسی 

قایل شدن مخرج مشترک کافی نیست. 
جنبش های  متفاوت  پیامدهای  از  فارغ  البته، 

یاداشت های یک ناظر 

سیاست در خیابان
 چپ و راست دارد!

 خالد خسرو

یاداشت های یک ناظر

تصدی  و  عامه  محافظت  معینیت 
امنیتی وزارت امور داخله می گوید 
شرکت های  شدن  منحل  با  که 
معینیت  این  امنیتی،  خصوصی 
۱6.۲ میلیون دالر تنها از بابت تامین 
به دست  اکماالتی  قطارهای  امنیت 
آورده است. این معینیت می گوید 
که بیش از 34۰ قرارداد ثابت برای 
به دست آورده  نهادها  امنیت  تامین 

است.
معین  جنبش،  عبدالجمیل  جنرال 
امنیتی  تصدی  و  عامه  محافظت 
که  می گوید  داخله،  امور  وزارت 
عواید این معینیت در حال افزایش 
است و به ۲ تا 3 میلیارد دالر خواهد 
تا  عامه  محافظت  »معینیت  رسید:  
را  امنیت  تامین  قرارداد   346 حال 
ثابت  بخش های  در  متقاضیان  با 
بخش  در  را  دیگر  قرارداد   ۱75 و 
تامین امنیت به امضا رسانده است. 
 ۱6.۲ ما  اسکورت ها  بخش  در 
در  و  داشتیم  عواید  دالر  میلیون 
بخش قراردادهای ثابت به ۲ الی 3 
میلیارد دالر عواید پیش بین هستیم.« 
 75 تاکنون  می گوید  جنبش  آقای 
منحل  خصوصی  امنیتی  شرکت 
وظایف  حاضر  حال  در  و  شده اند 
عامه  محافظت  پولیس  را  آن ها 
شرکت های  از  می دهد.  انجام 
منحل شده بیش از ۲6۰۰میل سالح 

به دست پولیس آمده است.
 6۲ شماره  فرمان  براساس 
شرکت های  تمام  رییس جمهوری، 
شوند  منحل  باید  خصوصی  امنیتی 
محافظت  پولیس  به  وظایف شان  و 
عامه سپرده شود. معینیت محافظت 
عامه و تصدی امنیتی می گوید، در 
آغاز روند منحل سازی شرکت های 
که  شرکتی   57 خصوصی  امنیتی 
بدون مجوز قانونی فعالیت داشتند، 
به  وظایف شان  و  شدند  منحل 
شد.  منتقل  عامه  محافظت  پولیس 
او می گوید از جمله 5۲ شرکتی که 
مجوز قانونی داشتند هم برخی آن ها 
ریاست جمهوری  فرمان  براساس 
فرمان  به  »مطابق  شده اند:  منحل 
 5۲ جمله  از  رییس جمهوری   6۲
قانونی  مجوز  که  امنیتی  شرکت 
اراکین  با  که  شرکتی   6 داشتند، 
و  داشتند  ارتباط  دولتی  بلندپایه 
را  قبول  قابل  اسناد  که  شرکتی   8
ارایه کرده نتوانستند، منحل شدند.« 
شرکت های  فعالیت  می گوید،   او 
به  اداره  این  سوی  از  باقی مانده 

حالت تعلیق در آورده شده است.
محافظت  معین  به گفته های  نظر 
شرکت   34 حاضر  حال  در  عامه 
فعالیت دارند که  امنیتی  خصوصی 
تامین  مسوولیت  آن  شرکت   ۱9
 ۱5 و  دیپلوماتیک  نهادهای  امنیت 
امنیت  تامین  مسوولیت  شرکت 
به  را  آیساف  و  ناتو  قرارگاه های 

عهده دارند.
پیش از این مسوولیت تامین امنیت 
به  ناتو  اکماالتی  قطارهای  تمامی 
داده  امنیتی خصوصی  شرکت های 
می شد. شمار زیادی از شرکت های 
امنیتی خصوصی مربوط به مقام های 
از  شاخه های  یا  و  دولت  بلندرتبه 
بودند  خارجی  امنیتی  شرکت های 
که تمامی قراردادهای تامین امنیت 
و  ناتو  به  مربوط  نظامی  نهادهای 
تامین امنیت کاروان های اکماالتی 

را به دست می آوردند.
تصدی  و  عامه  محافظت  معینیت 
حال  در  که  می گوید،  امنیتی 
تامین  قراردادهای  تمام  حاضر 
و  اکماالتی  کاروان های  امنیت 
به  اداره  این  با  ثابت  قراردادهای 
امضا می رسد. به گفته آقای جنبش 
امنیت  تامین  درک  از  حال  تا 
از  بیش  اکماالتی  کاروان های 
و  داشته اند  عاید  دالر  میلیون   ۱6.۲
قرار است از 34۰ قرارداد ثابت، ۲ 
تا 3 میلیارد دالر عاید کنند. به گفته 
از  حفاظت  برای  جنبش  جنرال 
وجود  نرخ نامه  بین المللی  نهادهای 
امنیت  تامین  قسمت  در  و  دارد 
 5۰ هر  در  اکماالتی  کاروان های 
اخذ  امریکایی  دالر   ۲۲۰ کیلومتر 

می شود.
مافیا 

معین  جنبش،  عبدالجمیل  جنرال 
امنیتی  تصدی  و  عامه  محافظت 
که  می گوید  داخله  امور  وزارت 
امنیتی  شرکت های  منحل شدن  با 
اقتصادی،  و  مافیا سالح  خصوصی 
منافع شان را از دست داده اند و در 
شدن  حکومتی  روند  تخریب  پی 
تامین امنیت کاروان های اکماالتی 

و نهاد های بین المللی هستند.
آقای جنبش گفت: »با منحل شدن 
و  خصوصی  امنیتی  شرکت های 
محول شدن وظایف شان به معینیت 
امنیتی،  تصدی  و  عامه  محافظت 
دادند  دست  از  را  خود  منافع  مافیا 
و طبیعی است زمانی که مافیا منافع 
تالش  بدهد،  دست  از  را  خود 
حصه  در  را  معینیت  تا  می کند 
اجرای وظیفه اش تخریب کند.« او 
می گوید که این معینیت صالحیت 
امنیت  تامین  و  عملیات  اجرای 
شاهراه ها را ندارد و از مراجع مربود 
در  تا  می خواهد  داخله  وزارت  در 
توجه  شاهراه ها  امنیت  تامین  حصه 
کنند تا این معینیت به شکل درست 

به وظایف خود رسیدگی کند.
و  عامه  محافظت  معین  به گفته 
عراده   5۰ حال  تا  امنیتی  تصدی 
ماین های  با  برخورد  در  رنجر 
از  بیش  و  شده  تخریب  کنارجاده 
زخم  عامه  محافظت  پولیس   6۰

برداشته اند. 
 

 حکیم مختار

عاید پولیس محافظت عامه 
افزایش یافته است

واقعیت رهایی بخش اعتراضات خاورمیانه به این معنا نیست که 
الزاما نظام های مترقی و دموکراتیک از دل خیابان های قاهره و 
دمشق سر بر می آورند. چون، چنین چیزی با شرایط و مرحله 

پیشرفت سیاسی و اجتماعی این جوامع سازگار نیست. هم کاسه 
کردن و هم ماهیت پنداشتن تمام جنبش های بین المللی اعتراضی 

به صرف توده ای و خیابانی بودن شان، قابل درک نیست.

ACKU



هند: افزایش 
شمار کشته شدگان سیل 

»تا بیش از هزار نفر«

بر  کشته شدگان  تعداد  می گویند  هندی  مقام های 
اثر سیل و رانش زمین در شمال هند به حدود هزار 
وجود  نیز  تعداد  این  افزایش  امکان  و  رسیده  نفر 
از  نیز  نفر  هزار   ۷۰ حدود  گزارش ها  بر  بنا  دارد. 

منطقه سیل زده تخلیه شده اند.
آریا«،  »یاشپال  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
داد  خبر  تیر  سوم  دوشنبه  روز  هند،  سوانح  وزیر 
این  سوی  از  دریافتی  رسمی  گزارش های  که 
وزارت خانه حاکی از کشته شدن حدود هزار نفر 

بر اثر سیل هفته جاری در هند است.
به گزارش شبکه خبری سی ان ان،  در همین حال 
سیل زده  ایالت  سروزیر  باهوگونا«،  »ویجی 
اوتارکهند، خبر داده است که تعداد دقیق قربانیان 
این حادثه می تواند بیش از تعداد یادشده باشد و 
داخل  به  با خود  را  از جنازه ها  زیادی  تعداد  آب 

گل والی برده است.
بارش شدید موسمی از روز یک شنبه هفته گذشته 
باعث به راه افتادن سیالب و رانش زمین در ایالت 
اوتارکهند هند شده و جاری شدن این سیالب ها 
ایالت  این  به تعداد زیادی از شهرها و روستاهای 

آسیب زده است.
نیروهای  که  می دهد  گزارش  آلمان  خبرگزاری 
در  نفر  هزار   ۹۰ نجات  به  موفق  تاکنون  امدادی 
نفر  هزار   ۱۰ حدود  اما  شده اند  سیل زده  مناطق 
رسیدن  منتظر  سانحه دیده  مناطق  در  هنوز  دیگر 

نیروهای امدادی هستند.
هیمالیا  کوهستان  از  بخشی  در  سیل زده  منطقه 
منطقه  بودن  صعب العبور  به خاطر  و  گرفته  قرار 
مواجه  دشواری  با  سیل زدگان  به  کمک  ارسال 
شده است. بنابر گزارش ها ادامه بارش ها و شرایط 
ارسال کمک  در  تأخیر  باعث  نیز  بد آب وهوایی 
هنوز  ارتش  منطقه  بودن  مه آلود  به خاطر  و  شده 

موفق به اعزام بالگرد به این مناطق نشده است.
وجود  خاطر  به  اوتارکهند  کوهستان  دامنه های 
زیارتی  و  توریستی  نواحی  از  هندو  متعدد  معابد 
از  زیادی  تعداد  گزارش ها  بر  بنا  و  است  هند 
نجات  انتظار  در  سیل زده  مناطق  در  که  افرادی 
سفر  منطقه  به  که  هستند  زائرانی  از  می برند  به سر 

کرده بودند.
فصل باران های موسمی در هند حدود سه ماه ادامه 
می یابد و بارش باران در مناطق سیل زده هم چنان 
ادامه دارد. به گفته مقامات هندی، قطع غیرقانونی 
اخیر  سال های  در  که  هیمالیا  جنگل های  درختان 
سیالب های  بروز  اصلی  دالیل  از  داشته  ادامه  نیز 

شدید و رانش زمین در این منطقه است.
نیز  هند  در  گنگ  رود  حاشیه  مناطق  پیش  هفته 
و  خانه ها  و  جاده ها  تخریب  و  سیل  بروز  شاهد 

تاسیسات بود.

روزنامه8صبحبرايسال1392مشترکميپذيرد
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روحانی،  حسن  مطبوعاتی  کنفرانس  نخستین  در 
در  وی  از  بار  چند  ایران،  مردم  منتخب  رییس جمهور 
مورد سیاست این کشور در قبال سوریه سوال شد. هر 
سرنوشت  که  مساله  این  بر  تاکید  با  روحانی  آقای  بار 
نخستین  می کنند،  تعیین  کشور  این  مردم  را  سوریه 
کالمی را که شاید به ذایقه آیت اهلل خامنه ای رهبر ایران 
و سپاه پاسداران این کشور خوش نخورد، به زبان راند. 
مخالف  ایران  که  گفت  پاسخ  این  تکمیل  در  او  ولی 
استفاده  است.  سوریه  در  تروریستی  اعمال  گونه  هر 
با آن مخالفان رژیم سوریه  اسد  بشار  واژه هایی که  از 
به  هم  روحانی  آقای  ترتیب  این  به  می گیرد.  نشانه  را 
»دوستان سوریه« فهماند که اهل مذاکره در باره مساله 
سوریه است و هم این نکته را مشخص ساخت که ایران 
وضعیت  است.  مخالف  کشور  این  در  »تروریستان«  با 
حتا  که  است  شده  به گونه ای  حاضر  حال  در  سوریه 
بتواند  که  دارد  شک  هم  کشور  این  حامی  قوی ترین 
بشار اسد را از این ورطه به سالمت و پیروز بیرون کند. 
کشورهای تحت نام »دوستان سوریه« تصمیم به افزایش 
گرفته اند.  اسد  بشار  مخالفان  به  تسلیحاتی  کمک های 

قدرت جنگی مخالفان باال رفته است. 
از  اسد  بشار  ایدیولوژیک  مخالف  افراطی  جنگجویان 
گوشه و کنار به سوی سوریه هجوم می برند تا در »جهاد 
گزارش  غربی  رسانه های  حتا  شوند.  شهید  مقدس« 
تا  شده اند  حاضر  تونسی  دختران  و  زنان  که  می دهند 
برای تقویت روحیه مبارزان ضد بشار اسد به سنگرهای 
بدارند. در چنین  آنان عرضه  به  را  آنان شتافته و خود 
روزنه ای  به  توانست  نخواهد  روحانی  حسن  وضعیتی 
بیابد.  دست  سوریه  بحران  حل  برای  استوار  و  محکم 
در  اسد  بشار  به  مورد کمک  در  تصمیم گیری  هرچند 
را  تصمیم ها  این  و  نیست  روحانی  آقای  توان  حیطه 
شخص رهبر گرفته و به سپاه پاسداران، خصوصا سپاه 
قدس جهت اجرا شدن محول می کند. آقای روحانی در 

  تهمورس

حزب اهلل سوریه در دیگر مرزهای خود با مخالفان بشار 
اسد روبه رو است. 

حمایت  اسد  بشار  مخافان  از  گسترده  به شکل  ترکیه 
کاروان های  مختلف  بهانه های  به  اسراییل  می کند. 
می دهد  قرار  هوایی  حمالت  هدف  را  سوریه  نظامی 
تحت  کامال  کشور  این  هوایی  و  دریایی  مرزهای  و 
مورد  هواپیمایی  یا  هرازگاهی کشتیی  و  است  کنترول 
بازرسی قرار می گیرد و در مواردی اسلحه  ایران از آن 
باید  روحانی  آقای  وضعیت  چنین  در  می شود.  بیرون 
با حامی  ابتکار عمل را در دست بگیرد. در هماهنگی 
بن بست  حل  برای  راهی  چین  و  روسیه  چون  دیگر 
نه  و  برود  ترکستان  به  نه  که  راهی  کند.  پیدا  سوریه 
دوباره از خود ایران سر برون کند. حل کردن مشکل 
سوریه بدون حضور کشورهایی چون امریکا، بریتانیا و 
فرانسه که به شکل گسترده در حال حمایت از مخالفان 
بشار اسداند نمی تواند کوچک ترین افق روشنی را نوید 
مساله  این  روی  ندارد  دوست  خیلی  نیز  ایران  بدهد. 
به  تبدیل  سوریه  ترتیب  این  به  کند.  مذاکره  امریکا  با 
پاشنه آشیلی برای ایران و رییس جمهور منتخبش حسن 

روحانی شده است. 
رییس جمهوری که باید در تعامل با جهان تالش کند. 
تحریم ها را کاهش دهد، روی مساله هسته ای به توافق 
داخل  در  دهد.  انجام  دقیق تری  بازی  منطقه  در  برسد، 
توقعات رای دهندگان را بر آورده کند، تورم را پایین 
اقتصاد  دهد،  کاهش  را  دولت  به  بی اعتمادی  بیاورد، 
ایستای کشور را پویا کند و از یاد نبرد که سوریه به گفته 
با فرو ریختن  آنان نخستین دیوار دفاعی ایران است و 
آن نفوذ به درون حیاط ایران کاری ساده تر خواهد بود. 

ایران از زمان آغاز بحران 
در سوریه کمک های 

فراوانی را برای رژیم بشار اسد 
در نظر گرفته است. از کمک های 

تسلیحاتی و نظامی گرفته تا 
تکنولوژی های مخابراتی و حتا 

اعزام نیرو به این کشور. چندی 
پیش مخالفان حکومت بشار 

اسد تعدادی از اعضای سپاه 
پاسداران را که توسط این گروه 
دستگیر شده بودند با کلیپ های 

ویدیویی نشان دادند و گفتند 
این ها کسانی اند که به طور 

مستقیم در جنگ سوریه به نفع 
بشار اسد می جنگند. 

ایران  بر خالف تصمیمات رهبر  نمی تواند  حال حاضر 
در مورد سوریه موضع دیگر بگیرد. 

کمک های  سوریه  در  بحران  آغاز  زمان  از  ایران 
فراوانی را برای رژیم بشار اسد در نظر گرفته است. از 
کمک های تسلیحاتی و نظامی گرفته تا تکنولوژی های 
پیش  این کشور. چندی  به  نیرو  اعزام  و حتا  مخابراتی 
سپاه  اعضای  از  تعدادی  اسد  بشار  حکومت  مخالفان 
بودند  شده  دستگیر  گروه  این  توسط  که  را  پاسداران 
این ها  گفتند  و  دادند  نشان  ویدیویی  کلیپ های  با 
نفع  به  سوریه  جنگ  در  مستقیم  به طور  که  کسانی اند 

بشار اسد می جنگند. 
افراد  این  بودن  جنگاور  رد  با  ایران  حکومت  هرچند 
عنوان کرد که این ها گروهی از اعضای متقاعد سپاه اند 
به آن کشور رفته بودند، ولی کم تر  که جهت زیارت 
سوریه  به  جنگی  نیروی  ایران  که  دارد  شک  کسی 
نصراهلل گفت  همان طور که حسن  باشد.  نکرده  اعزام 
که آنان مستقیما در کنار حکومت سوریه علیه مخالفان 
که  این  است  بحث  مطرح  حاال  آن چه  می جنگند. 
با تحول وضعیت در سوریه می خواهد  ایران  حکومت 
چگونه از بشار اسد دفاع کند. تقریبا به جز لبنان آن هم 
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گفته  پاکستان  جدید  نخست وزیر  نوازشریف، 
این  سابق  رییس جمهور  مشرف،  پرویز  که  است 

کشور باید به اتهام خیانت محاکمه شود.
آقای مشرف که در اوایل سال جاری میالدی از 
حال  در  بازگشت  کشور  به  خواسته  خود  تبعید 

حاضر در بازداشت خانگی قرار دارد.
پارلمان  در  سخنرانی  جریان  در  شریف  آقای 
دلیل  به  باید  مشرف  »پرویز  گفت:  پاکستان 
حالت  برقراری  جمله  از  جرایمی  ارتکاب 

تظاهرات  برگزاری  آستانه  در  مصر  ارتش 
داد  نخواهد  اجازه  که  داده  هشدار  ضددولتی 
کنترول  غیرقابل  ناآرامی های  درگیر  کشور 

شود.
جنرال عبدالفتاح السیسی، وزیر دفاع و فرمانده 
تا  است  موظف  ارتش  که  گفت  مصر  ارتش 
و  تاریک  »تونل  به سوی  مصر  غلطیدن  مانع 

سیاه« شود.
مرسی،  محمد  رسیدن  قدرت  به  زمان  از 
رییس جمهوری اسالم گرای مصر، این اظهارات 
در  ارتش  اظهارنظرهای  شدیدترین  از  یکی 

مورد مسایل این کشور به شمار می رود.
ساکت  ارتش  که  داد  هشدار  السیسی  جنرال 
نخواهد ماند و گفت شکافی در جامعه وجود 

سال  در  قضات  اخراج  و  کشور  در  فوق العاده 
۲۰۰۷ میالدی در دادگاه حاضر شود.«

»مشرف  افزود:  پاکستان  جدید  نخست وزیر 
در  او  است.  کرده  نقض  را  اساسی  قانون  بار  دو 
سال ۱۹۹۹ با سرنگونی دولت منتخب، در کشور 
از  را  قضات  هم چنین  او  کرد.  ایجاد  هرج ومرج 

کار برکنار کرد و به زندان انداخت.«
شده  مطرح  اتهامات  واکنش،  در  مشرف  آقای 

علیه خود را سیاسی خوانده است.

به شمار  برای کشور  ادامه آن خطری  دارد که 
می رود.

جنرال السیسی در ماه جنوری امسال نیز هشدار 
داده بود که »ادامه تنش بین جناح های مختلف 
تهدید  را  نسل آینده کشور  سیاسی، سرنوشت 

می کند.«
جون   ۲۳ یک شنبه  روز  مصر  ارتش  فرمانده 
ارتش  سخنگوی  کرد.  دیدار  مرسی  محمد  با 
از قبل  گفته است که این یک دیدار عادی و 

برنامه ریزی شده بود.
گروه های سکوالر در مصر می خواهند در سی 
محمد  رسیدن  قدرت  به  سالگرد  اولین  جون، 
مرسی دست به تجمعی گسترده در کشور بزنند.

این گروه ها که مخالف ادامه ریاست جمهوری 

در اکتبر سال ۱۹۹۹، ژنرال پرویز مشرف، رییس 
نواز  پاکستان،  ارتش  زمینی  نیروی  ستاد  وقت 
شریف، نخست وزیر وقت، را برکنار کرد و خود، 
اجرایی«  »رییس  مقام  در  نظامی،  سمت  حفظ  با 

پاکستان، اداره امور کشور را در دست گرفت.
او پس از کناره گیری از قدرت، پاکستان را ترک 
کرد و از آن زمان، در داخل پاکستان پرونده هایی 
سمت  تصدی  زمان  در  او  تخلفات  با  ارتباط  در 

ریاست جمهوری شکل گرفت.

آقای مرسی هستند، می گویند برای کناره گیری 
جمع  امضا  میلیون   ۱۳ مصر  رییس جمهوری 

کرده اند.
روز جمعه هزاران نفر از هواداران محمد مرسی 
در سراسر کشور دست به تظاهرات زدند و از 

رییس جمهوری مصر حمایت کردند.
با  همراه  مرسی  آقای  ریاست جمهوری 
اقتصادی  وضعیت  و  سیاسی  بی ثباتی های 

نامناسب همراه بوده است.
بسیاری از تحلیلگران می گویند بی ثباتی سیاسی 
تا  شده  باعث  خشونت ها  افزایش  احتمال  و 
سرمایه گذاران خارجی و گردشگران از چنین 

وضعیتی هراسناک شده و سراغ مصر نروند.


نواز شریف: پرویز مشرف باید به اتهام خیانت محاکمه شود

هشدار ارتش مصر: اجازه ناآرامی را نخواهیم داد
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خدمات خبرهاي کوتاه به وسیله تیلفون هاي موبایل
از روزنامه 8صبح

اگر مي خواهید همه روزه خبرهاي کوتاه را از 8صبح
به دست بیاورید، به رهنمود زیر عمل کنید:

شماره 8 را در پیامخانه موبایل تان بنویسید
و به شماره 824 بفرستید.

Dailyتنها دارندگان سیم کارت هاي اتصاالت مي توانند از این خدمات مستفید شوند.
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افشاگر ردیابی اطالعات در امریکا 
از اکوادور درخواست پناهندگی کرد 

سابق  کارمند  اسنودن،  اداورد 
با  که  امریکا،  امنیتی  نهادهای 
ردیابی  و  شنود  برنامه  کردن  فاش 
اطالعات شهروندان به دست دولت 
آن کشور به یکی از جنجالی ترین 
تبدیل  متحده  ایاالت  چهره های 
درخواست  اکوادور  از  شده، 

پناهندگی کرد.
دریافت  اکوادور  خارجه  وزارت 
این درخواست را تایید کرده است.

دوم  روز  در  درخواست  این  خبر 
اندکی  تنها  می شود،  منتشر  ماه  تیر 
امریکا  دادستانی  آن که  از  پس 
از  و  گشود  جنایی  پرونده  او  علیه 
استردادش  خواستار  هنک کنگ 

شد.
کردن  فاش  زمان  در  اسنودن 
آن  از  مهمی  بخش  که  اطالعات، 
را روزنامه بریتانیایی گاردین منتشر 
رفته  هنک کنگ  به  است،  کرده 

بود.
امریکا  دادستانی  آن که  از  پس  اما 
گشود،  جنایی  پرونده  او  علیه 
روسیه  مقصد  به  را  هنک کنگ 

ترک کرد.
روز  روسیه،  ایتارتاس  خبرگزاری 
که  بود  داده  گزارش  یک شنبه 
ساعت  تیرماه،  دوم  اسنودن  آقای 
پنج بعد از ظهر به وقت محلی وارد 

فرودگاه مسکو شد.
هواپیمایی  اعضای  از  یکی  پیشتر 
که   بود  گفته  روسیه  آیروفلوت 
نام ادوارد اسنودن قرار  به  مسافری 
است روز دوشنبه به هاوانا، پایتخت 
کاراکاس،  به  آن جا  از  و  کوبا 

پایتخت ونزویال سفر کند.
بود  گفته  آیروفلوت  عضو  این 

آقای  اولیه،  اطالعات  »براساس 
دریافت  را  روسیه  ویزای  اسنودن 
به  پروازش  زمان  تا  و  است  نکرده 
هاوانا در قسمت ترانزیت فرودگاه 

خواهد ماند.«
سی ویکم  امریکا،  دادستانی 
اسنودن،  ادوارد  علیه  ماه  خرداد 
ردیابی  و  شنود  برنامه  فاش کننده 
اطالعاتی شهروندان به دست دولت 
از  و  جنایی گشود  پرونده  امریکا، 
سفر  آن  به  جایی که  هنگ کنگ، 

کرده، خواستار استرداد او شد.
امریکا  الکساندریای  در  دادگاهی 
»ربودن  اتهام  به  اسنودن  برای 
اطالعات دولتی« و« درز اطالعات 
محرمانه به طرف های شناخته نشده« 

پرونده جنایی گشوده است.
منتشر کرده  او  اطالعاتی که  بر  بنا 
امریکا  ملی  امنیت  سازمان  است، 
طی چند سال گذشته ارتباط انترنتی 
تلفنی شهروندان  نیز گفتگوهای  و 
امریکایی و اتباع خارجی را ردیابی 

می کرده است.
این  از  امریکا  رییس جمهوری 
برای  را  آن  و  کرده  دفاع  ردیابی 
امنیت کشور خود ضروری دانسته 
است. اما مدافعان حقوق شهروندی، 
سازوکارهای  و  امریکا  دولت 
امنیتی را متهم کرده اند که آزادی 
شهروندان و حریم خصوصی آن ها 

را نادیده گرفته اند.
آسانژ،  جولین  به  پیشتر  اکوادور 
افشاگر  وب سایت  بنیانگذار 
داده  پناهندگی  ویکی لیکس 
مورد  در  هنوز  کشور  این  بود. 
پاسخی  اسنودن  ادوارد  درخواست 

منتشر نکرده است.
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