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پیشرفت در معضل آب بسته به حل مشکل مهاجران است
دارد.  وجود  آبی  حوزه  پنچ  ایران،  و  افغانستان  میان  می گویند  کارشناسان 
توافق  یک  به  هیرمند،  آبی  حوزه  مورد  در   1351 سال  در  ایران  و  افغانستان 
مکتوب حقوقی رسیدند. اما در مورد چهار حوزه دیگر، توافق مکتوب حقوقی 
را  آب  عرفی،  قواعد  مبنای  بر  مرزی،  مناطق  در  محل  مردمان  و  ندارد  وجود 
امیر  میان   1351 سال  در  هیرمند  آبی  حوزه  حقوقی  قرارداد  می کنند.  تقسیم 
عباس هویدا و دکتر موسی شفیق، نخست وزیران وقت ایران و افغانستان به 
کابل شد. امضا رسید. اما امضای این توافق نامه سبب جنجال های سیاسی در 
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کابل امیدوار به دست آوردن 
چرخبال های نظامی روسی است 

جاسوسان باافتخار 
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تغییر اقلیم و امنیت غذایی
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مشاور امنیت ملی و والی پکتیکا
به مجلس سنا فرا خوانده می شوند
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کردند وزرای جدید سوگند یاد 

وزیر  بلخی  حنیف  اسداهلل  عالی، 
زراعت  وزیر  ضمیر  اسداهلل  معارف، 
وزیر  جهانی  عبدالباری  مالداری،  و 
علی  انجنیر  فرهنگ،   و  اطالعات 
احمد عثمانی وزیر انرژی و آب، سید 
سعادت منصور نادری وزیر شهر سازی 
کار،  وزیر  اوریاخیل  نسرین  مسکن،  و 
دلبر  معلولین،  و  شهدا  اجتماعی،  امور 
کتر محمداهلل  نظری وزیر امور زنان، دا
هوانوردی،  و  ترانسپورت  وزیر  بتاش 
کتر  دا اقتصاد،  وزیر  مراد  عبدالستار 
عبدالبصیر انور وزیر عدلیه، عبدالرزاق 

تکنالوژی  و  مخابرات  وزیر  وحیدی 
وزیر  بلیغ  محمود  انجنیر  معلوماتی، 
وزیر  عظیمی  سالمت  عامه،  فواید 
گالب  مبارزه علیه مواد مخدر و محمد 
قبایل،  و  سرحدات  امور  وزیر  منگل 

کردند.  حلف وفاداری یاد 
دفتر  توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
این  شده،  منتشر  جمهوری  ریاست 
منحیث  که  کردند  یاد  سوگند  وزرا 
وحدت  حکومت  کابینه  در  وزیران 
از  حمایت  در  را  وظایف شان  ملی، 
رعایت  اسالم،  مقدس  دین  احکام 
قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان 
انجام  کشور  اتباع  حقوق  حفاظت  و 
که  کردند  کید  تا وزرا  این  می دهند. 
وحدت  و  ارضی  تمامیت  استقالل، 
در  می کنند،  حراست  را  مردم  ملی 
حاضر  را  خداوند  خود  اعمال  تمام 
می بینند و وظایف شان را با صداقت 
غنی  جمهور  رییس  می دهند.  انجام 
کرده  موفقیت  آرزوی  وزرا  این  برای 

است.

وزرای  از  تن  شانزده  کابل:  8صبح، 
مورد  هفته  این  شنبه  روز  که  جدید 
گرفتند،  قرار  نمایندگان  مجلس  تایید 
طی یک مراسم ویژه در ارگ ریاست 
جمهوری در برابر رییس جمهور سوگند 

وفاداری به جا آوردند.
این  وفاداری  سوگند  ادای  مراسم  در 
اجراییه  رییس  عبداهلل  عبداهلل  وزرا، 
حضور  نیز  جمهور  رییس  معاونین  و 

داشتند.
صنایع،  و  تجارت  وزیر  رسا  همایون 
تحصیالت  وزیر  مهمند  فریده  کتر  دا

ACKUکارتون هفته



زنگ اول


موج به اهتراز درآمدن پرچم هاى سياه در مناطق 
تالش هاى  موفقيت  مورد  در  ابهام  و  آشوب زده 
صلح، نشان مى دهد كه ناامنى در مناطق بحران زده 
كشور تشديد مى شود. پيش از اين بلندپايگان كشور 
مى گفتند كه مذاكره با شوراى كويته تا اواسط ماه 
جون شروع مى شود، حاال ما در وسط ماه اپريل 
اين  نيست.  مذاكرات  اين  از  خبرى  و  داريم  قرار 
نشان مى دهد كه خوش بينى هاى مقام هاى كشور، 
به  گسترش  روبه  موج  بود.  بى اطالعى  از  ناشى 
اهتزاز درآمدن پرچم هاى سياه هم رويدادى ساده 
نيست. به هيچ وجه نمى توان پذيرفت كه بدل شدن 
تعامل  يك  محصول  خالفت،  به  امارت  پرچم هاى 

خودجوش در مناطق بحران زده است. 
امر پروژه اى است كه دست هاى كالنى پشت  اين 
سر آن قرار دارد. به نظر مى رسد طالبانى كه داعش 
مى شوند، منابع پولى فراوانى در اختيارشان قرار 
مى گيرد. چنين مى نمايد كه اهداف داعش و برخى 
از پترودالرهاى كشورهاى حاشيه خليج فارس در 
آسياى ميانه و افغانستان، مشترك است. داعش و 
اين پترودالرها مى خواهند، جنگ را به آسياى ميانه 
كردن  زنده  خواب  تركيه  در  كه  حلقاتى  بكشانند. 
امپراطورى عثمانى را مى بينند، هم در پشت پروژه 
داعش قرار دارند. اين حلقات از كشاندن جنگ به 
آسياى ميانه و بخش هايى از چين، ضرر نمى كنند. 
فرماندهان  همه  كه  است  اين  حاال  عمده  نگرانى 
عده اى  پاكستانى ها  بعد  و  شوند  داعشى  طالبان، 
دستارسفيد را روى ميز مذاكره بياورند و از آدرس 
آنان امتياز بگيرند. امتياز دهى به چند دستارسفيدى 
نشود،  منجر  جنگ  پايان  به  آنان،  با  مصالحه  كه 
معروف  روزنامه نگار  احمدرشيد،  ندارد.  سودى 
پاكستانى كه بدون ترديد به منابع معلومات دقيق 
در ساختارهاى قدرت در پاكستان دسترسى دارد، 
مالعمر  كه  است  نوشته  خود  مقاله  آخرين  در 
زيرنظر سازمان استخبارات نظامى  پاكستان است. 
اين امر نشان مى دهد كه اعالميه هايى كه از نشانى 
او منتشر مى شود، حتما از نظر سازمان استخبارات 
از  كه  اعالميه اى  هر  مى گذرد.  نظامى  پاكستان 
نشانى او نوشته مى شود، بدون ترديد كه پيش از 

نشر توسط مقام هاى آى اس آى، تفتيش مى شود. 
ترديدى وجود ندارد كه آى اس آى مالعمر را براى 
پيشين  افسران  است.  داده  پناه  بزرگ  معامله  يك 
هم  را  بن الدن  اسامه  كه  مى كنند  اذعان  اداره  اين 
بودند. آى اس آى شايد  داده  پناه  به همين منظور، 
با  داعش،  با  مالعمر  كارت  از  استفاده  با  بخواهد 
كابل معامله كند. اما سران حكومت وحدت ملى بايد 
متوجه باشند. براى هر دولتى منافع امنيتى اش يك 
امنيتى پاكستان را هم سازمان  اصل است. منافع 
عملياتى  و  تعريف  كشور  آن  نظامى   استخبارات 
اغفال  نبايد  ملى  وحدت  حكومت  سران  مى كند. 
شوند. كابل بايد وقتى وارد مذاكره  شود كه نتيجه 

آن، پايان جنگ در افغانستان باشد. 
نبايد با كسانى مذاكره كنيم كه امتيازدهى به آنان 
به جنگ پايان نمى دهد. سودى ندارد كه به شمار 
مولوى متوكل ها بيفزايم ولى ميدان جنگ هم چنان 
گرم باشد. حكومت وحدت ملى بايد برنامه جامع 
كه  كرد  اعالم  غنى  رييس جمهور  بسازد.  دفاعى 
شد.  خواهد  مبدل  داعش  قبرستان  به  افغانستان 
اين امر به يك برنامه جامع نظامى  و  براى تحقق 
همگرايى منطقه اى نياز است. عالوه بر اين، سران 
به  كه  اخيرى  اتهام هاى  مورد  در  بايد  حكومت 
بدهد.  پاسخ  است،  شده  زده  ملى  امنيت  شوراى 
والى پكتيكا شوراى امنيت را متهم به پرداخت پول 
به خانواده هاى داعشيان كرده است. به اين اتهام 
بايد رسيدگى شود. دفتر رييس جمهور بايد در اين 

مورد توضيح بدهد.

موج داعشى شدن و تالش هاى صلح 
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مدنى  فعاالن  از  تن  صدها  كابل:  8صبح، 
براى  گذشته  روز  كابل  شهر  باشندگان  و 
دادند.  خون  آباد  جالل  رويداد  زخمى هاى 
خيمه هاى  اين كه  كنار  در  گفتند  مدنى  فعاالن 
حكومت  توجهى  بى  برابر  در  را  اعتراض 
كمپاين  كرده اند،  برپا  گروگان   31 قبال  در 
بر  حمله  زخمى هاى  براى  خون  جمع آورى 

كابل بانك جالل آباد را نيز به راه انداخته اند. 
شنبه  يك  روز  انتحارى  حمله  يك  نتيجه  در 
گذشته در شهر جالل آباد 33 تن كشته شدند و 
بيش از صد تن ديگر زخم برداشتند. اين حمله 
داخل  به  ورود  براى  مردم  كه  داد  رخ  زمانى 
مقابل دروازه آن  بانك جديد، در  شعبه كابل 

تجمع كرده بودند. 
زخمى هاى اين رويداد در حال حاضر به خون 
بايد  كه  گفتند  مدنى  نهادهاى  و  دارند  نياز 
براى اين زخمى ها خون فرستاده شود. اعضاى 
خون  به  گذشته  روز  صبح  از  مدنى  نهادهاى 
هاى  ناوقت  تا  داوطلبان  و  كردند  آغاز  دادن 
اعتراض  اهداى خود در خيمه هاى  براى  روز 

مراجعه مى كردند. 
چندين  31مسافر  هاى  خانواده  و  مدنى  فعاالن 
مى برند  سر  به  خيمه ها  اين  در  كه  است  روز 
رييس  هستند.  گروگان   31 رهايى  خواهان  و 
دالر  ميليون  شش  كه  است  گفته  غنى  جمهور 
مصرف  مسافران  اين  رهايى  براى  تاكنون  را 
كرده و بزرگترين عمليات را انجام داده است 
اما خانواده هاى مسافران مى گويند معلوم نيست 
اين پول در كجا مصرف شده و چرا مسافران 

هنوز در بند هستند. 

اورزوال فون دير الين، وزير دفاع آلمان ضمن 
ديدار با اشتون كارتر همتاى امريكايى خود در 
واشنگتن، در رابطه به چگونگى ادامه ماموريت 
و  بحث  افغانستان  در  ناتو  عضو  كشورهاى 

گفتگو كرد.
وزارت  معلومات  بنابر  و  دويچه وله  از  نقل  به 
دفاع آلمان در برلين كه شام روز دوشنبه ارايه 
ماموريت  ادامه  از  الين  دير  فون  خانم  شد، 
پايان  تا  افغانستان  در  امريكايى  سرباز   9800
كه  است  گفته  نموده  امتنان  ابراز   2015 سال 
نيروهاى ارتش آلمان  براى  نيروها  اين  حضور 
نيز زمينه طرح ريزى هاى الزم را تضمين كرده 
مارچ  ماه  اواخر  در  امريكا  حكومت  است. 
تعداد  قبلى  برنامه  برخالف  كه  نمود  اعالم 
سال  آخر  تا  اين كشور  سربازان  مالحظه  قابل 
نخستين  اين  مى ماند.  باقى  افغانستان  در  جارى 
ديدار وزير دفاع آلمان پس از آغاز كار اشتون 
كارتر به عنوان وزير دفاع اياالت متحده امريكا 
فبرورى سال روان مى باشد. در  ماه  اواسط  در 
ديدار وزراى دفاع هردو كشور در زمينه عملى 
تصاميم كشورهاى عضو  و  موافقت نامه  كردن 
مذاكره  نيز  بريتانيا  ولز  نشست  از  پس  ناتو 
بريتانيا  ولز  در  ناتو  سران  نشست  در  نموده اند. 
هزينه  افزايش  زمينه  در  ديگر  مسايل  كنار  در 
دفاعى اين پيمان تا دو درصد در ادامه يك دهه 
اين  بر  افزون  بود.  گرفته  توافق صورت  آينده 
با كارتر در زمينه همكارى هاى  فون دير الين 
مشترك در مبارزه عليه گروه تروريستى داعش 

نيز گفتگو نموده است.

انتقال اجساد هفت تن از قربانيان قاچاق انسان از ايران به افغانستان

امور  وزارت  كابل:  8صبح، 
تن  هفت  اجساد  مى گويد  خارجه 
توسط  كه  افغانستان  شهروندان  از 
شهر  ايران  در  انسان  قاچاقچيان 
تثبيت  بودند،  رسيده  قتل  به  ايران 
منتقل  كشور  به  و  شده  هويت 

مى شوند.
سخنگوى  مستغنى  احمدشكيب 
وزارت امور خارجه، مى گويد كه 
افغانستان  شهروندان  از  تن  هشت 
قاچاقچيان  توسط  گذشته  هفته 
رسيدند.  قتل  به  ايران  در  انسان 
هويت  كه  مى افزايد  مستغنى  آقاى 
تثبيت  قربانيان  اين  از  تن  هفت 
افغانستان  به  اجساد شان  و  شده 
تاهنوز  گفته ى  به  مى شوند.  منتقل 
جسد يك تن ديگر از اين قربانيان 

به دست نيامده است.
سخنگوى وزارت امور خارجه هفته 
قاچاقچيان  كه  بود  گفته  گذشته 

سيزده  جمله  از  تن  هشت  انسان 
تن از شهروندان افغان را در خاك 
گفته ى  به  رسانده اند.  قتل  به  ايران 
شهروندان  اين  مستغنى  آقاى 
انسان  قاچاقچيان  فريب  كه  افغان 
به  مى خواستند  بودند،  خورده  را 
به  را  خود  ايران  خاك  طريق  از 

كشورهاى اروپايى برسانند.
هفته  در  مستغنى  احمدشكيب 
خبرى  كنفرانس  يك  در  گذشته 
افغان  شهروندان  اين  كه  گفت 
انسان  قاچاقچيان  توسط  زمانى 

اين  از  تن  سه  كه  رسيدند  قتل  به 
اين  حمله  نتيجه  در  قاچاقچيان 

شهروندان به قتل رسيده بودند.
خبرى  كنفرانس  در  مستغنى  آقاى 
ديروزى گفت كه هويت هفت تن 
تاكنون  اما  شده  تثبيت  قربانيان  از 
به دست  ديگرشان  تن  يك  جسد 
افزود كه  او هم چنين  نيامده است. 
تن ديگر  پنج  از سرنوشت  تاكنون 
قاچاقچيان  با  درگيرى  از  پس  كه 
در  خبرى  نيز  بودند،  كرده  فرار 

دست نيست.

دوازده شورشى در عمليات هاى نظامى كشته شدند

فعاالن مدنى براى زخمى هاى 
جالل آباد خون دادند

نتيجه  در  كابل:  8صبح، 
پاكسازى  مشترك  عمليات هاى 
جريان  در  كشور  امنيتى  نيروهاى 
دوازده  گذشته،  روز  شبانه  يك 

شورشى طالب كشته  شده اند.
سايت  در  داخله  امور  وزارت 
عمليات ها  اين  نوشته  خود  انترنتى 
كنر،  واليت هاى  مربوطات  در  كه 
فارياب،  كندز،  تخار،  ننگرهار، 
به  پكتيا  و  زابل  قندهار،  جوزجان، 

و  ملى  اردوى  نيروهاى  همكارى 
در  بود،  شده  راه اندازى  ملى  امنيت 
هفده  و  زخمى  شورشى  يازده  آن 
تن ديگرشان توسط نيروهاى امنيتى 

كشور بازداشت شدند.
پاكسازى  منظور  به  عمليات ها  اين  
وجود  از  كشور  مناطق  از  بعضى 
بهتر  امنيت  تامين  و  شورشيان 

راه اندازى شده بود .
مقدارى  عمليات ها  اين  در 

نيروهاى  بدست  نيز  جنگ افزار 
امنيتى كشور افتاده است.

نيروهاى پوليس ملى  از سوى ديگر 
گذشته  روز  شبانه  يك  جريان  در 
در  ماين  انفجار  رويداد  دو  از 
مربوطات واليت هاى لغمان و هلمند 

جلوگيرى كرده  اند.
سوى  از  تازگى  به  ماين ها  اين 
اهداف  خاطر  به  طالب  شورشيان 

تروريستى جاسازى شده بود.

نمايشگاه افغان- ترك در كابل برگزار شد

و  تجارت  اتاق  كابل:  8صبح، 
تاجران  انجمن  و  افغانستان  صنايع 
ترك   - افغان  سرمايه گزاران  و 
كابل  در  را  مشتركى  نمايشگاه 
نمايشگاه  اين  در  كردند.  برگزار 
وسايل برقى، لباس، مواد ساختمانى 
نمايش  به  خوراكى  مواد  و 
نمايشگاه،  اين  در  بودند.  گذاشته 
در  ترك  و  افغان  سرمايه گذاران 

مجموع بيش از 80 غرفه دارند. 
بزرگترين  از  يكى  در  نمايشگاه 
ميدان  سرك  در  كابل  هوتل هاى 
برروى  و  شده  برگزار  هوايى 
نخستين  در  است.  باز  مردم  عموم 
حكومتى  مقام هاى  نمايشگاه  روز 
تن  صدها  و  كردند  افتتاح  را  آن ها 
از  ديدن  براى  كابل  باشندگان  از 

غرفه ها، به اين نمايشگاه رفتند. 

مقام هاى حكومتى در اين نمايشگاه 
گفتند كه افغانستان و تركيه مناسبات 
خوبى دارند و دو كشور با گسترش 
خوبى  بازار  تجارتى  همكارى هاى 
همديگر  محصوالت  فروش  براى 

هستند. 
اين در حاليست كه در حال حاضر 
ترك ها  بزرگ  فروشگاه  چندين 
اجناس  و  دارند  فعاليت  كابل  در 
اين  رسانند.  مى  فروش  به  را  تركى 

فروشگاه ها مشتريان زيادى دارند. 
افغان  سرمايه گذاران  و  تاجران 
نمايشگاه  اين  در  كه  ترك  و 
نمايش  به  را  محصوالت شان 
نخستين  در  مى گويند  اند  گذاشته 
از  را  زيادى  هاى  درخواست  روز 
تاجران افغان در يافت كرده و چنين 
و  ارتباطات  زمينه  نمايشگاهايى 

بازاريابى را فراهم مى كند. 

وزير دفاع آلمان از ماموريت 
امريكا در افغانستان ابراز امتنان كرد  ACKU



پیشرفت در معضل آب بسته به حل 
مشکل مهاجران است

کابل امیدوار به دست آوردن 
وسی است  چرخبال های نظامی ر
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رییس جمهور غنی امروز در دیدار با نمایندگان پناهندگان 
کابل  که  گفت  افغان در مقر سفارت افغانستان در تهران 
کشورهای همسایه در موضع ضعف نیست.  در مواجهه با 
افغانستان  به  کشورهای همسایه هم  که  گفت  آقای غنی 
مشکل  حل  برای  افزود،  رییس جمهور  دارند.  احتیاج 
نیازی  او  به گفته  است.  نکرده  عذر  تهران  به  مهاجران 
آبی  حوزه  به  اشاره  با  رییس جمهور  نیست.  التماس  به 
گر دولت ایران برای حل معضل مهاجران  گفت ا هریرود، 
کابل هم نیازی نمی بیند تا به خواست های  اقدام نکند، 
ایران در رابطه به حقابه ایران ترتیب اثر دهد. این اولین بار 
کابل  که رییس جمهور افغانستان از اهرم های فشار  است 

در برابرهای همسایه ها سخن می گوید. 
چنین  کابل  پیشین،  رییس جمهور  ماموریت  دوره  در 
»حقابه«  دیرباز  از  تهران  بود.  نداده  تهران  به  هشداری 
افغانسان  که منبع آن در قلمرو  از حوزه هایی آبی  را  ایران 
محمودی  ماموریت  دوره  در  می کند.  مطالبه  است، 
ایران،  وقت  خارجه  وزیر  صالحی،  علی  احمدی نژاد، 
در  است.  خودش  حقابه  خواستار  تهران  که  بود  گفته 
حسن  آقای  هم،  تهران  به  غنی  رییس جمهور  اخیر  سفر 
روحانی، رییس جمهور ایران، به صراحت خواستار حقابه 
امیدوار  که  گفت  روحانی  رییس جمهور  شد.  کشورش 
مورد  در  افغانستان،  و  ترکمنستان  ایران،  کشور  سه  است 

رژیم حقوقی، حوزه هریرود، به توافق برسند. 
رییس جمهور ایران از خشک شدن تاالب ها و مشکالت 
دگرگونی های  این  که  گفت  و  کرد  یاد  محیط زیستی 
است  ساخته  به گونه ای  را  وضعیت  زیست محیطی، 
که  است  بهتر  و  نیست  جوابگو  عرفی  قواعد  دیگر  که 

مرکزی  مسایل  از  یکی  افغانستان  اوضاع  گذشته  هفته 
بحث های سیاسی در مسکو بود. وضع افغانستان ابتدا در 
عضو  کشورهای  امنیت  شوراهای  دبیران  نشست  جریان 
گرفت.  قرار  مورد بحث  سازمان همکاری های شانگهای 
مسایل  با  رابطه  در  مشورتی  مجلس  این  شرکت کنندگان 
افغانستان  مسایل  پیرنگ  در  تندروی  و  تروریزم  با  مبارزه 
مسایل  آن  از  پس  شنیدند.  را  هم دیگر  دیدگاه های 
با  رابطه  در  مسکو  کنفرانس  چهارمین  در  را  افغانستان 
که با حضور نمایندگان نهادهای نظامی  امنیت بین المللی 

برگزار شده بود، مورد بحث قرار دادند.
در هر دو مجلس برگزار شده در مسکو هیات افغانستان به 
ریاست حنیف اتمر، دبیر شورای امنیت جمهوری اسالمی 
مقام  عالی رتبه ترین  اتمر  آقای  داشت.  شرکت  افغانستان 
که پس از انتخابات جنجالی در سال 2014 به  افغان است 
کرات مسکو زیر  مسکو مسافرت می کند. به همین دلیل مذا

کابل نیز قرار داشت. ذره بین 
در  او  که  برمی آمد  افغان  عالی رتبه  مهمان  این  برنامه  از 
از  جهت  در  را  سود  بیشترین  دیدار  این  از  بود  تالش 
دوره  پایان  از  پس  که  کشور  دو  میان  مناسبات  سرگیری 
کرزی متوقف شده بود، به دست آورد.  کاری رییس جمهور 
امنیت  شورای  هیات های  روسای  ترکیب  در  اتمر  حنیف 
والدیمیر  با  شانگهای  همکاری  سازمان  عضو  کشورهای 
کلیدی  مهره های  با  او  هم چنان  کرد.  مالقات  نیز  پوتین 

به  مشترک  آبی  حوزه های  مورد  در  ایران،  و  افغانستان 
کارشناسان می گویند میان  توافق مکتوب حقوقی برسند. 
افغانستان  آبی وجود دارد.  پنچ حوزه  ایران،  و  افغانستان 
و ایران در سال 1351 در مورد حوزه آبی هیرمند، به یک 
حوزه  چهار  مورد  در  اما  رسیدند.  حقوقی  مکتوب  توافق 
دیگر، توافق مکتوب حقوقی وجود ندارد و مردمان محل 
تقسیم  را  آب  عرفی،  قواعد  مبنای  بر  مرزی،  مناطق  در 
آبی هیرمند در سال 1351  قرارداد حقوقی حوزه  می کنند. 
میان امیر عباس هویدا و دکتر موسی شفیق، نخست وزیران 
این  امضای  اما  رسید.  امضا  به  افغانستان  و  ایران  وقت 

کابل شد.  توافق نامه سبب جنجال های سیاسی در 
آن  بود،  شوروی  به  متمایل  که  افغانستان  چپ  جنبش 

در دستگاه سیاست خارجی و نهادهای امنیتی روسیه از 
پاتروشف،  نیکوالی  روسیه  امنیت  شورای  دبیر  با  جمله 
و  شایگو  سرگی  دفاع  وزیر  الوروف،  سرگی  خارجه  وزیر 

کرد. گفتگو  برخی مقام های دیگر نیز 
دیدار حنیف اتمر از مسکو همزمان شد با حوادث مهمی 
تمام  برای  کلیدی  اهمیت  حوادث  این  و  افغانستان  در 
سیاسی  گستره  در  اسالمی«  »دولت  طرح  دارد.  منطقه 
به گفته  هرچند  است.  شدن  محکم  حال  در  افغانستان 
قابل  افغانستان  در  داعش  طرفداران  تعداد  کارشناسان 
گروه به تدریج دارد  مالحظه نیست ولی با این وجود، این 

به نیروی قابل مالحظه ای تبدیل می شود.
گذشته داعش با توسل به عملیات تروریستی  در هفته های 
از  ساخت.  زبان ها  سر  افغانستان  در  را  خود  نام  فراوانی 
میان این حمله های تروریستی، مهم ترین آن همانا حمله به 
پوسته های اردوی ملی در بدخشان و عملیات تروریستی 
که زندگی بیش از سی انسان  خونین در والیت ننگرهار بود 
چند  ظرف  تروریستی  حمله  خونین ترین  و  برد  خود  با  را 
سال آخر در این والیت به شمار می رود. نیروهای داعش 
رییس جمهور  گرفتند.  برعهده  را  این دو حمله  مسوولیت 
که در روزهای آخر اردوی افغانستان در  کرد  غنی اعتراف 

بدخشان و ننگرهار بیشترین قربانی را داده است. 
که در درازمدت موقعیت سیاسی  کرد  نمی توان پیش بینی 
می توان  اما  بود،  خواهد  چگونه  اسالمی  دولت  نظامی  و 

زمان  آن  کرد. جنبش چپ  قرارداد مخالفت  این  با  زمان 
پیکار وسیعی را به راه انداخت تا قرارداد حوزه آبی هیرمند 
و  نشدند  موفق  آنان  نشود.  ملی وقت تصویب  در شورای 
شورای ملی وقت قرارداد آب هیرمند را به تصویب رساند. 
اما با وجود تصویب این قرارداد در شورای ملی، حکومت 
وقت افغانستان، حاضر نشد اسناد این قرارداد را با جانب 
کند. ظاهرشاه می خواست اول اجماع عمومی  ایران تبادله 
کشور به وجود بیاورد و بعد   در مورد این قرارداد در داخل 

کند.  اسناد آن را تبادله 
کمیت  حا زمان  در  هیرمند،  رود  حقوقی  قرارداد  اسناد 
داوودخان،  از  پس  دولت های  شد.  تبادله  داوودخان 
نشدند.  آبی  حوزه های  مورد  در  کره  مذا به  حاضر 

که در جریان سال 2015 نفوذ و شهرت این  انتظار داشت 
گروه در جمهوری اسالمی افغانستان افزایش خواهد یافت.
اعالم  فیض آباد  در  سخنرانی اش  در  غنی  رییس جمهور 
ک  خا از  می خواهند  بین المللی  تروریست های  که  کرد 
کنند. با توجه به  کشورهای دیگر استفاده  افغانستان علیه 
مواضع شان  تقویت  به  مسلح  افراط گرای  گروه های  تالش 
در شمال افغانستان و نیز با توجه به تعداد زیاد جنگجویان 
تخته  به عنوان  افغانستان  ک  خا دارد  احتمال  خارجی، 
از  بهره برداری  مورد  میانه  آسیای  جمهوری های  به  خیز 
قطعات  به  دژخیمانه  حمله  گیرد.  قرار  شورشیان  سوی 
سراسر  که  بدخشان  در  افغانستان  پولیس  و  اردو  نظامی 
جامعه افغان را تکان داد، اعالم جدی خطر برای اردوی 
که در مورد  افغانستان از سوی داعش است. معلوم است 
کرد اما به هیچ وجه نمی بایست  دشمن جدید نباید مبالغه 
بدخشان،  در  کشته  بیست  عدد  گرفت.  دست کم  را  آن 
تا  کافیست  به خودی خود  به اعالمیه رسمی،  آن هم نظر 
ساختارهای نظامی افغانستان استراتژی خود را در برخورد 

کنند. با دشمن بازبینی 
و  افغانستان  در  داعش  واقعی  ظرفیت  از  دقیق  ارزیابی 
دیگر  نیروهای  و  افغانستان  امنیتی  ساختارهای  نقش 
کشور در امر مبارزه با داعش به لحاظ  سیاسی- نظامی این 
که تاریخ معاصر افغانستان از  بازی های زیرمیزی سیاسی 
در  می باشد.  دشوار  است،  غنی  بی نظیری  به صورت  آن 

حوزه های  مورد  در  کره  مذا از  هم  کرزی  رییس جمهور 
غنی  رییس جمهور  اما  کرد.  امتناع  ایران،  با  مشترک  آبی 
دقیق  مطالعه  از  پس  کابل  گفت  تهران  به  سفرش  در 
با  زمینه  این  در  است  حاضر  هریرود،  آبی  حوزه  میدانی 
کند. اما رییس جمهور غنی پیشرفت در این  کره  ایران مذا
کرات را مشروط به حل معضل مهاجران افغان در ایران  مذا
کرد. رییس جمهور خطاب به مهاجران افغان در سفارت 
گفت، شش ماه پیش احتمال سقوط  افغانستان در تهران 
رییس جمهور،  به گفته  داشت.  وجود  افغانستان  دولت 
نمی کند.  تهدید  را  افغانستان  دولت  سقوط  خطر  حاال 
افغانستان  دست  دلیل  همین  به  که  گفت  رییس جمهور 
خواست هایش  برآوردن  به خاطر  دیگر  کابل  و  است  باال 
رییس جمهور  مالقات  در  نمی کند.  عذر  همسایه ها  به 
که تمام  افغانستان با دکتر حسن روحانی توافق شده است 
و  شوند  ثبت نام  اول  قدم  در  ایران،  مقیم  افغان  مهاجران 

بعد به این مهاجران ویزه صادر شود. 
با رییس جمهور  رییس جمهو روحانی در نشست مشترک 
در  کسانی که می خواهند  ویزه  از صدور  گفت، پس  غنی 
باشند،  داشته  شغلی  یا  تجاری  تحصیلی،  حضور  ایران 
نمایندگان  شد.  خواهد  فراهم  برای شان  الزم  زمینه های 
سفارت  در  غنی  رییس جمهور  حضور  در  مهاجران 
که آنان به عملی شدن تعهدات  گفتند  افغانستان در تهران 
گفت  آنان  به  پاسخ  در  غنی  رییس جمهور  دارند.  تردید 
کسی عذر  به  آنان  برای حل مشکالت  که  نیست  نیازی 
افغان  دانشجویان  نمایندگان  با  غنی  رییس جمهور  کند. 

کرد.  مقیم ایران نیز در سفارت افغانستان در تهران دیدار 
اوضاع  آینده  از  که  گفت  دانشجویان  به  رییس جمهور 
سقوط  حال  در  دولت  نباشند،  نگران  افغانستان  امنیتی 
گورستان تروریستان بدل خواهد  نیست و »سرزمین ما، به 
کمیته ای  که  گفت  هم چنان  غنی  رییس جمهور  شد.« 
متخصصان  از  فهرستی  تا  داد  خواهد  وظیفه  را  وزیران  از 
زمینه  و  کنند  تنظیم  را  ایران  مقیم  افغان  سرمایه گذاران  و 
سازند.  فراهم  آنان  سرمایه  و  تخصص  جذب  برای  را 
مقیم  افغان  دانشجویان  به  خطاب  غنی  رییس جمهور 
که دستگاه دولت افغانستان به نیروی انسانی  گفت  ایران 
کمبود منابع انسانی،  گفت به دلیل  متخصص نیاز دارد. او 
او  ندارد.  را  کمکی  پول های  مصرف  توان  دولت  ماشین 
صورتی  در  فراغت،  از  پس  که  داد  وعده  دانشجویان  به 
دولت  دستگاه  در  باشند،  داشته  را  الزم  توانایی های  که 

جذب خواهند شد.

رهبران  از  برخی  اظهارات  از  می توان  جمله  از  میان  این 
تهدید های  از  کشور  ادعای »دفاع  که  کرد  یاد  مجاهدین 

کنار اردو و پولیس ملی دارند. داعش« را در 
دو  میان  زودتر  هرچه  که  است  روبه رو  مساله  این  با  کابل 
کند. اول:  استراتژی در برخورد با داعش یکی را انتخاب 
ادامه مبارزه مسلحانه با استفاده از نیروهای اردو و پولیس 
گذاری  وا دوم:  البغدادی.  ابوبکر  خلیفه  طرفداران  علیه 
مسوولیت مبارزه با داعش به فرماندهان محلی مجاهدین 
می رسد  به نظر  استند.  مرکزی  حکومت  به  وفادار  که 
طرفدار  می کرد،  دیدار  مسکو  از  که  اتمر  محمدحنیف 
از  برخی  دوم  استراتژی  طرفداران  است.  اولی  استراتژی 
کشورهای منطقه  که به  فرماندهان ایتالف سابق شمال اند 
از  تنها  نه  دفاع  به  آمادگی شان  بر  مبنی  می فرستند  پیام 

که از مرز های جنوبی شوروی سابق نیز.  افغانستان 
سابق  ایتالف  رهبران  که  گفت  بتوان  است  دشوار  هنوز 
از ارتش افغانستان  که اعالن آمادگی می کنند جدا  شمال 
کثر  ا برای  کنند.  ایفا  می توانند  را  نقشی  کنند، چه  اقدام 

ناظران ظرفیت عملیاتی نظامیان افغان ارجحیت دارد. 
گفت ارتش افغانستان  کل، به صورت قاطعی می توان  در 
گر  در مقابله با داعش با دشواری های روبه رو خواهد شد ا
فرستادن حمایت هلی کوپترهای جنگی  ارتش مساله  این 
را به قطعات خود در نزدیک ترین فرصت حل نکند. در 
حال حاضر اردوی افغانستان فاقد چنین هلی کوپترهاست 
نیز  چرخبال ها  این  خریداری  تامین  برای  مالی  منابع  و 
تصادفی  خاطر  همین  به  ندارد.  قرار  کابل  اختیار  در 
که حنیف اتمر در تمام جریان دیدارش از مسکو و  نیست 
مالقات هایش با مقامات روسی، از امکان در اختیار قرار 

داشتن چرخبال های جنگی روسی سخن می گفت. 
امنیت  شورای  دبیر  سخنان  مسکو  آیا  نیست  معلوم  هنوز 
افغانستان را شنید یا نه. در جریان؛ خط مستقیم؛ )برنامه 
برای شهروندان روس برای تماس مستقیم با رییس جمهور 
بخش  زنده  به شکل  تلویزیون  طریق  از  که  کشورشان 
پاسخ  در  روسیه  رییس جمهور  پوتین،  والدیمیر  می شود( 
از  خطری  هنوز  روسیه  گفت  دانشجویی  یک  پرسش  به 

جانب دولت اسالمی حس نمی کند.

 عمر نثار- مسوول مرکز مطالعات افغانستان معاصر )مسکو(

 فردوس
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جاسوسان باافتخار 
امتیازات مادی کارمندان خاد بلندتر از دیگر بخش های قوای مسلح بود. حس کنجکاوی، 
ماجراجویی و دانستن پوشیده های جامعه این ارگان را برای شهری ها پرجاذبه ساخته 
بود. جامعه نیز فکر می کرد که »خادیست« بودن یعنی فراتر از قانون قرار گرفتن است. 

تحقیقاتی که من انجام دادم، کارمندان اوپراتیفی خاد وسایل پیشرفته ثبت صدا و 
عکاسی در اختیار نداشتند ولی انتباه در جامعه این بود که هر یکی از این کارمندان 

وسایل بسیار کوچک و سنجاق گونه در اختیار دارند.

صدا  ثبت  پیشرفته  وسایل  خاد  اوپراتیفی  کارمندان 
جامعه  در  انتباه  ولی  نداشتند  اختیار  در  عکاسی  و 
بسیار  وسایل  کارمندان  این  از  یکی  هر  که  بود  این 
انتباه  این  دارند.  اختیار  در  سنجاق گونه  و  کوچک 
برای تحکیم صالبت و ایجاد هراس مثبت در جامعه 

کار مفید و موثر بود.  و در دل مخالفین بسیار 
کار بر اهداف خارجی دو تا اداره تاسیس  در بخش 
که در آن سال ها به نام اداره »اول« و »دوم« یاد  گردید 
اداراتی  دنیا  استخبارات همه  در تشکیالت  می شد. 
که فعالیت جاسوسان حریف و خارجی را در  هست 
کشور زیر مراقبت دارند. افغانستان نیز  داخل و خارج 
کشور های مختلف نحوه  نبود. در  امر مستثنا  این  از 
کشفی  کار  که در بیرون مرز به  هماهنگی بین اداراتی 
کار  داخل  در  که  اداره ای  و  می پردازند  جاسوسی  و 
کل  در  اما  است.  متفاوت  می کند،  ضدجاسوسی 
بسیار  هماهنگی  و  نزدیکی  باید  دوشعبه  این  بین 
تی نشان  وجود داشته باشد. اسناد و مدارک تشکیال
که در خاد این چنین یک روحیه ای وجود  می دهد 
و  نظام  ثبات  ملی،  تهدید  تعریف  است.  نداشته 
که در  دولت، ثبات سیاسی و قوت شخصیت هایی 
و ریختن  تعین حد هماهنگی  قرار دارند، در  رهبری 
جدا  هم  از  را  بخش ها  که  غیرضروری  دیوار های 
زمان  آن  در  این که  از  دارد.  اساسی  نقش  می سازد 
می برد،  رنج  بحران  و  بی اعتمادی  از  کلی  فضای 
از  اداری  ضخیم  دیوار های  با  خاد  بخش های 
هم دیگر جدا شده بودند. »کی باید چه را بداند« در 
بخش ها،  است.  مهم  بسیار  اصل  یک  استخبارات 
ولی  شوند  طبقه بندی  باید  شعبات  و  فعالیت ها 
و  رکود  که  باشد  حدی  آن  به  نباید  طبقه بندی  این 
کند. در بعضی از استقامت های خاد  ایستایی ایجاد 

این چنین حالتی وجود داشته است.
بسیار  افغانستان  داخل  در  خارجی  اهداف  بر  کار 
افغانستان  والیات  از  یک  هیچ  در  نبود.  دشوار 
نمایندگی های  جهان  و  منطقه  همسایه،  کشور های 
کار  این رو  از  نداشتند.  تجارتی  یا  و  سیاسی 
به  را  دوم  ریاست  فعالیت  ساحه  ضدجاسوسی، 
که  کابل محدود ساخته بود. مهم ترین سفارت هایی 
باید زیرا مراقبت دایم قرار می گرفتند سفارت امریکا، 
با  کشورها  این  بود.  انگلیس  و  ایران  کستان،  پا
کستان  که به افغان های مقیم پا دسترسی بی حدومرز 
کار شدید اطالعاتی در داخل  و ایران داشتند نیاز به 
کلی از  کابل نداشتند. برای آن ها جمع آوری معلومات 
گشت وگذار قطعات  تبلیغات رژیم،  وضعیت مردم، 
بود،  آن دشوار  پنهان کاری  که  دیگر  مسایل  و  روسی 
این که  بر  قرار داشت. هیچ نشانه ای دال  اولویت  در 
در  نفوذ  تالش  زمان  آن  در  کابل  مقیم  سفارت های 
نظامی  قطعات  در  یا  و  افغانستان  وزارت خانه های 
سوی  از  اسناد  این  شاید  ندارد.  وجود  باشند،  کرده 

آن ها تا حال افشا نشده است. 
اولویت  در  کستان  پا بیرون مرزی  کار  بخش  در 
میان  که  می شود  گفته  داشت.  قرار  خاد  اهداف 
هزارودوصد  از  باالتر   1369 الی   1362 سال های 
عملیات تخریبی از سوی خاد و یا به همکاری خاد 
کستان انجام شد. هیچ اسناد و مدارک  ک پا در خا
کند وجود ندارد، ولی باور  که این رقم را تایید  رسمی 
گر این  تمام حلقات درونی و مسلکی همین است. ا
گفت  کنیم، در آن  صورت می شود  رقم را فرضی قبول 
کستان 171 عملیات  که ساالنه به همکاری خاد در پا
شامل  عملیات ها  این  می گرفت.  صورت  تخریبی 
گروه های قومی در  کوچک میان  ایجاد جنگ های 
مناطق سرحدی، بمب گذاری در دیپو های مجاهدین 
در آن سوی خط دیورند، ایجاد تفرقه میان فرماندهان 
کستان و سازمان دهی ترورها،  مجاهدین در داخل پا
می شد.  مسایل  دیگر  و  مخشوش کننده  اسناد  پخش 
صورت  هیچ  به  عملیات ها  همه  این  مجری  اما 
که  خاد  از  بخش هایی  نبود.  خاد  اول  اداره  تنها 
با  هماهنگی  در  می کرد،  کار  سرحدی  والیات  در 
به  را  این عملیات ها  قبایل مسوولیت  و  اقوام  وزارت 
بخش  طراح  که  نیست  شک  جای  داشت.  عهده 
و  سرخ  ارتش  استخبارات  عملیات ها  این  از  زیادی 
جای  آن ها  ولی  بودند  کابل  در  کی جی بی  شعبات 
پای و نشان انگشت از خود به جا نمی گذاشتند. به 
کمیت حزب  که پس از فروپاشی حا همه هویداست 
دموکراتیک در سال 1371 هجری خورشیدی دیری 
دوباره  فعال سازی  نیازمند  افغانستان  که  نگذشت 
نشان  تجسس ها  اما  شد.  بیرون مرزی  شبکه های 
از قابلیت های عملیاتی، شبکه های  که شماری  داد 
کال در اختیار روس ها بود  عملیاتی و وسایل عملیاتی 

که با خروج شان از افغانستان با خود بردند. 
به هر حال یکی از عملیات های بسیار ماجراجویانه، 
که به خاد نسبت داده می شود،  دلچسپ و تاریخی 
کستان  پا هوایی  خطوط  مسافربری  طیاره  ربودن 
کراچی  از  که  است  میالدی   1981 سال  مارچ  در 
کابل  در  طیاره  این  بود؛  پرواز  در  پشاور  مقصد  به 
به  عملیات  این  انگیزه های  و  ریشه  کرد.  نشست 
در  سیاسی  جنجال های  و  قدرت  کشمکش های 
دیکتاتور  ضیاالحق،  جنرال  می گشت.  بر  کستان  پا
صدراعظم  بوتو،  علی  ذوالفقار  کستان،  پا نظامی 
آویخت.  دار  به   1979 سال  در  را  کشور  آن  منتخب 
و مرتضی  بوتو  به اسم های شهنواز  بوتو  دو پسر جوان 
اول  در  بودند،  درس  مصروف  سویس  در  که  بوتو 
کوشیدند تا جامعه مدنی، مطبوعات و سیاستمداران 
کار  غرب را در نجات پدر خویش بسیج سازند. اما 
مرتضی  شد.  اعدام  بوتو  ذوالفقار  و  نکشید  به جایی 
از  تقلید  با  و  پدرش  قتل  از  انتقام  به خاطر  بوتو 
را  شهری  چریکی  گروه  یک  فلسطینی ها  روش های 

کرد. هر دو پسر صدراعظم  به نام الذوالفقار تاسیس 
کستان یعنی مرتضی بوتو و شهنواز بوتو پس  مقتول پا
کابل  در  الذوالفقار  اهداف  پیشبرد  به خاطر  آن  از 
الذوالفقار  به  نیز  این طیاره ربایی  گردیدند.  جابه جا 
که بدون شک بدون اشاره سبز  نسبت داده می شود 

کی جی بی و خاد امکان پذیر نبود.  از جانب 
در  هفته  دو  به مدت  کستان  پا هوایی  طیاره خطوط 
میان  ماجرا  این  حل  به خاطر  کرات  مذا و  بود  کابل 
این که  تا  داشت  ادامه  کستان  پا دولت  و  الذوالفقار 
و  رهبران  از  شماری  شد  حاضر  ضیاالحق  جنرال 
اعدام  پی  در  که  را  کستان  پا مردم  حزب  فعاالن 
رهایی  بدل  در  می بردند،  سر  به  زندان  در  رهبرشان 

طیاره و سرنشینان آن رها سازد. 
ارتباط به سهم خاد در این عملیات روایت های  در 
ماخذ  و  منابع  از  یک  هیچ  اما  دارد  وجود  مختلفی 
اجرای  و  طراحی  در  را  خاد  نسبی  داشتن  دست 
پایان  در  نمی کنند.  رد  نحوی  به  موفق  عملیات  این 
کستان مرتضی بوتو  عملیات طیاره ربایی حکومت پا
کرد  اعدام  به  محکوم  غیابی  محکمه  یک  در  را 
که  کابل همراه با برادرش، با دو خواهری  ولی او در 
کابل بودند، ازدواج  گفته می شود از محمدزایی های 

کردند. 
دارند  باور  بوتو  خانواده  و  کستانی ها  پا غربی،  منابع 
زیرا  این وصلت خاد نقش داشت  که در مهیاسازی 
کامال  کابل  کار زندگی بوتوها را در  می خواستند با این 
کنترول داشته باشند. چندین ماخذ معتبر داستان  در 
کمی  با  را  کابلی  خواهر  دو  با  بوتو  پسران  ازدواج 
که من با ذکر سه تای آن  جزییات به تصویر می کشد 
کتفا می کنم. یکی »دختر شرق« به قلم بی نظیر بوتو،  ا
بوتو  فاطمه  قلم  به  و شمشیر«  »ترانه های خون  دومی 
یعنی دختر مرتضی بوتو و سومی »شهزاده تروریست« 

به قلم راجا انور. 
از  یکی  شخصیت ها  خصوصی  زندگی  در  رخنه 
استخباراتی  سازمان های  تمامی  بزرگ  آرزو های 
ضد  بر  شوهر  و  شوهر  ضد  بر  خانم  استخدام  است. 
این  اما  است.  نادر  دست آورد های  از  یکی  خانم 
جالب  زیاد  به خاطری  خاد  دست آورد  از  بخش 
که بوتوها مهمان افغانستان بودند و نیاز نبود  نیست 
رخنه  آن ها  خصوصی  حریم  و  زندگی  در  این قدر 
برادران  با  افغان  دوشیزگان  مشترک  زندگی  شود. 
در  بوتو  شهنواز  دارد.  تراژیک  و  غم انگیز  پایان  بوتو 
مرموز  به صورت  پاریس  شهر  در   1985 سال  جوالی 
به  را  ریحانه  او،  خانم  فرانسه  مقامات  شد.  کشته 
کردند  دستگیر  شوهرش  قتل  در  داشتن  دست  ظن 
تراژیدی  این  از  بود. مرتضی پس  زندانی  او مدتی  و 
طالق  بود  ریحانه  خواهر  که  را  فوزیه  خودش  خانم 
که در قتل شهنواز بوتو واقعا  گمانه ها بر این است  داد. 
استخبارات دست داشت. شاید او در عملیات هایی 
که نمی خواستند افشا شود. اما داستان  دست داشت 
ریحانه  ازدواج  سال  چند  از  پس  واقعا  آیا  این که 
نیست.  روش  هنوز  بود  کی جی بی  یا  خاد  اجنت 
بی نظیر بوتو از این دو »ینگه افغانی« خود خاطرات 
»دختر  خویش  ماندگار  اثر  در  او  دارد.  ناخوشایند 
که »ریحانه و فوزیه زیبا بودند اما  شرق« نوشته است 
اشرافی نبودند. باری به لب بحر رفتیم این دو خواهر 
کرده بودند بلکه لباس های  که غلیظ آرایش  نه تنها 
که با فرهنگ لب بحر رفتن و در  گرم نیز در تن داشتند 

تابستان قدم زدن همخوانی نداشت.«
داد،  طالق  را  بوتو  فوزیه  خانمش  بوتو  مرتضی  وقتی 
به  بود  سه ساله ای  دخترک  ازدواج شان  ثمره  یگانه 
نامدار  نویسنده های  از  یکی  حاال  که  فاطمه  اسم 
است. او در تبار و خون خود نیمه افغان است. فاطمه 
از میراث خانواده پدرش بی بهره است و آصف علی 
را قاتل  زرداری شوهر عمه خود، یعنی شوهر بی نظیر 
در  بغاوت گر  نویسنده  و  شاعر  او  می داند.  خود  پدر 
پیچ  و  تاب  عجب  زندگی  است.  موجود  وضع  برابر 
که خاد ریخته بود،  گویی همان ریشه بغاوت  دارد. 

هنوز در خون فاطمه جریان دارد. 
ادامه دارد

کار بر اهداف خارجی، ضدجاسوسی  استراتژی 
و عملیات های بیرون مرز در خاد

مسلح  قوای  تقویت  شوروی  جماهیر  اتحاد  برای 
قوای  مشمول  خاد  و  داشت  بلند  اولویت  افغانستان 
نتایج  خاد  بر  سرمایه گذاری  بود.  افغانستان  مسلح 
افغانستان  پولیس  و  اردو  داشت.  مالحظه ای  قابل 
شکست وریخت  دچار  امین  و  تره کی  سال های  در 
بزرگ شده بودند. روش سنتی و بی جنجال خدمت 
بود،  نام »عسکر پشکی« مسما  به  که  زیر پرچم ملی 
پاشید  هم  از  کامل  به صورت  کارمل  ببرک  دوره  در 
و دولت مجبور شد به روش »جلب واحضار« متوسل 
مجبور  بود،  کرده  سیاه  لب  پشت  کسی که  هر  شود. 
او  که  چیزی  یا  پوهنتون  مکتب،  سند  تذکره،  بود 
می داد،  نجات  خیابانی  تالشی های  دست  از  را 
مسلح  قوای  در  اجباری  خدمت  باشد.  داشته 
از  مالحظه ای  قابل  شمار  که  شد  باعث  افغانستان 
شماری  شوند،  پناهنده  دور  کشور های  به  جوانان 
به  هم  تعدادی  و  شوند  مهاجر  کستان  پا و  ایران  به 
شدن  کشته  شانس  بپیوندند.  مجاهدین  صفوف 
صف  در  بودن  از  بیشتر  افغانستان  مسلح  قوای  در 
مجاهدین بود. مجاهدین بیشتر در اراضی و ساحاتی 
روانی  تسلط  حداقل  آن  باالی  که  می جنگیدند 
این  دولت  مسلح  قوای  ولی  داشتند،  اجتماعی  و 
که  بااعتباری  تحقیقات  هرچند  نداشت.  را  امتیاز 
با  اما از صحبت  کرد وجود ندارد  بتوان به آن اشاره 
که بیشترین تلفات  مردم و مجاهدین معلوم می شود 
خوشه ای  بمب های  بمباردمان،  اثر  در  مجاهدین 
چریکی  جنگ های  در  چون  است.  بوده  کمین  و 
خوب  تکتیک  اراضی  حفظ  و  مستقیم  رویارویی 
گروه های مجاهدین  کثر  ا این رو  از  شمرده نمی شود، 
را  ساحه  کوچک  حمله  انجام  از  بعد  می کوشیدند 

کنند.  ترک 
که برای یک تعداد از  در چنین فضا و محیطی بود 
و  اردو  به  نسبت  خاد  در  کردن  کار  شهری  جوانان 
آن  در  بیشتر.  جذابیت  و  داشت  کم تر  خطر  پولیس 
بودند.  کرده  تبدیل  به سارندوی  را  نام پولیس  زمان 
دیگر  از  بلندتر  خاد  کارمندان  مادی  امتیازات 
کنجکاوی،  حس  بود.  مسلح  قوای  بخش های 
ماجراجویی و دانستن پوشیده های جامعه این ارگان 
نیز  جامعه  بود.  ساخته  پرجاذبه  شهری ها  برای  را 
که »خادیست« بودن یعنی فراتر از قانون  فکر می کرد 
دادم،  انجام  من  که  تحقیقاتی  است.  گرفتن  قرار 
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بدون شك زندگى مردم وابسته 
به محصوالت كشاورزى است 

و كشاورزي به آب و هوا و 
اقليم وابسته  است. از اين رو 
تنوع اقليمي و تغييرات آن  در 
كوتاه مدت و درازمدت، نقش 

تعيين  كننده اي در ميزان توليد 
و پايداري آن دارد. منابع علمي 

پرشمار و شواهد عيني زياد 
در زمينه رويداد تغيير اقليم 
جهاني بيانگر اين است كه با 

وجود برخي ترديدها و ابهام ها، 
اين رويداد در حال رخ دادن 

است و به زودي كليه فعاليت ها 
و زيرساخت هاي اقتصادي، 

اجتماعي و فرهنگي كشورهاي 
جهان به ويژه آن هايي كه در 

مناطق خشك و نيمه خشك قرار 
دارند، تحت تاثير قرار خواهند 

داد.

نگرانى هاى  مهم ترين  از  يكى  غذايى  امنيت  تامين 
سياست گذارى ها  اصلى  محورهاى  از  يكى  و  جهانى 
ناپايدار  نظام هاى  است.  جهانى  و  ملى  مقياس  در 
محصوالت  كيفيت  سطح  كاهش  كشاورزى، 
كشاورزى، تخريب اراضى، كاهش تنوع زيستى، تغيير 
اقليم، كاهش منابع آب شيرين و تخريب محيط زيست 
غذايى  امنيت  تهديدكننده  عوامل  مهم ترين  جمله  از 

مى باشد. 
تاثير  زمين  كره  شدن  گرم  از  هم  كه  كشاورزي 
از طريق  بايد  است،  تاثيرگذار  بر آن  مي پذيرد و هم 
اقداماتي چون كاهش جنگل زدايي، تقويت مديريت 
آتش سوزي ها،  بهتر  كنترل  جنگل ها،  از  حفاظت  و 
تثبيت  انرژي،  يا  تامين غذا  براي  جنگل كاري زراعي 
كنترول  چراي  طريق  از  احياي خاك  كاربن خاك، 
نشخواركننده،  دام هاي  تغذيه  بهبود  دام ها،  شده 
بازيافت  شامل  دام  پس ماندهاي  كارآمدتر،  مديريت 
بيوگاز، و ساير استراتژي هايي كه منابع آب و خاك 
را از طريق بهبود كيفيت، دسترسي و راندمان مصرف 
آن ها محافظت كند، در جهت كاهش انتشار گازهاي 

زيستي  سوخت  از  استفاده  مى كند.  عمل  گلخانه اي 
به عنوان راه حلي براي كاهش انتشار كاربن، و كاهش 
وابستگي به سوخت هاي فسيلي تاثيرات بسيار مهمي بر 
امنيت غذايي و هم چنين مساله كاربري زمين در حال 

حاضر و آينده خواهد داشت. 
سرعتى  با  جهان  اقليم  شد،  ذكر  كه  همان طورى 
بى سابقه در حال تغيير است و اثراتى هم چون كاهش 
امنيت توليد غذا، خشك سالى، فقر، افزايش مخاطرات 
را  اجتماعى  اقتصادى-  تنش هاى  افزايش  و  طبيعى 
با  رويارويى  بحران  روند  اين  تداوم  دارد.  به دنبال 
قرار  انسان  روى  پيش  در  را  تغييراقليم زده  جوامع 

خواهد داد.
مطالعات نشان مى دهد كه متاسفانه مديريت ناپايدار و 
رشد  به  منجر  خاورميانه  در كشورهاى  نشده  ارزيابى 
بحران هاى  گسترش  و  اقليم  تغيير  سرعت  مضاعف 
زيست محيطى در منطقه شده است. گسترش چشم گير 
و  شورى  و  درياچه ها  شدن  خشك  ريزگردها، 
اخير  سال هاى  در  كشاورزى  اراضى  كم بارورى 
منطقه  اين رو كشورهاى  از  مدعاست.  اين  بر  گواهى 
نيازمند بازتعريفى از مديريت بر مبناى توسعه پايدار و 

برنامه ريزى ارزيابى شده هستند. 
طبق تحقيقات صورت گرفته توسط دانشمندان هر سال 
12 ميليون هكتار از زمين، منطقه اى به وسعت سه برابر 
ميليون  قابليت كشت 20  مساحت كشور سويس، كه 
از  در جهان  بيابان  به علت گسترش  دارد،  را  غله  تن 
بين مى رود. اين تخريب زمين كه با كاهش توليد مواد 
ميليون  صدها  فقر  آب،  كمبود  روند  تشديد  غذايى، 
نفر از مردم و تاثير بر دو ميليارد نفر از جمعيت جهان 
همراه است، بحران خاموش جهان محسوب مى شود. 
پيش گيرى از تخريب زمين مى تواند به امنيت غذايى، 
ايجاد  و  روستايى  مناطق  در  گرسنگى  و  فقر  كاهش 
زيست محيطى  بزرگ  چالش هاى  برابر  در  مقاومت 
كمك بسيارى كند. براى مقابله با تخريب زمين، نياز 

به يك عزم جهانى است.
در  جهان  شدن  گرم  مى رسد،  به نظر  مجموع  در 
نفع  به  معتدل  مناطق  در  واقع  توسعه  يافته  كشورهاى 
كشورهاى  از  بسيارى  در  اما  بود،  خواهد  كشاورزى 
در حال توسعه واقع در نواحى گرم سير و نيمه گرم سير 

اثرات منفى خواهد داشت.
افزايش وابستگى  به  اقليمى  مى تواند  تغييرات  بنابراين 
محصوالت  واردات  به  توسعه  حال  در  كشورهاى 
بين  امنيت غذايى  كشاورزى و ژرف تر شدن شكاف 

كشورهاى شمال و جنوب گردد. 
اما تغييرات اقليمى  بر امنيت غذايى قشرها و كشورهاى 
نيز   2030 سال  در  حتا  گذاشت.  خواهد  تاثير  فقير 
يا  كه  داشت  خواهد  وجود  فقير  ميليون  صد  چندين 
كمبود تغذيه خواهند داشت يا در آستانه آن خواهند 
بود. اين مردم به ويژه در برابر نوسان درآمد يا كمبود 
عرضه مواد غذايى در اثر كاهش توليد، خشك سالى 

و سيل بسيار حساس هستند.
آزاد  كامل  به طور  كشاورزى  تجارت  زمانى كه  تا 
ساير  با  حاشيه اى  مناطق  ارتباطى  خطوط  و  نشود 
در سطوح  قيمت  بين  اختالف  نگردد،  تقويت  مناطق 
در  و  داشت  خواهد  وجود  منطقه اى  و  ملى  محلى، 
مانند  پديده هايى  بروز  زمان  در  است  ممكن  نتيجه، 

خشك سالى، قيمت ها شديدا باال برود.
ديگرى  قشر  هر  از  اقليمى  بيش  تغييرات  منفى  آثار 

متوجه فقرا خواهد بود.
كشاورزان خرده پا و ساير گروه هاى كم درآمد ساكن 
دريا  آب  آمدن  باال  خشك سالى،  مستعد  مناطق  در 
ذخاير  كاهش  و  زيرزمينى  آب  منابع  شدن  شور  و 
بيشترين  درياها  آب  دماى  شدن  گرم  به دليل  آبزيان 
در  اقليمى   تغييرات  آثار  احتمال  ديد.  آسيب خواهند 
مناطقى بيشتر خواهد بود كه هم اكنون هم در معرض 
پديده هاى فوق قرار دارند. در بسيارى از مناطقى كه با 
خطر باال آمدن آب دريا مواجه هستند، فقر اقتصادى 
را  پديده  اين  با  مقابله  توان  كشورها  و  دارد  وجود 

ندارند.

چهار شنبه 2 ثور 1394      5سال نهم    شماره مسلسل 2117

پرشمار  علمي  منابع  دارد.  پايداري آن  و  توليد  ميزان 
و شواهد عيني زياد در زمينه رويداد تغيير اقليم جهاني 
بيانگر اين است كه با وجود برخي ترديدها و ابهام ها، 
كليه  به زودي  و  است  دادن  رخ  حال  در  رويداد  اين 
و  اجتماعي  اقتصادي،  زيرساخت هاي  و  فعاليت ها 
در  كه  آن هايي  به ويژه  جهان  كشورهاي  فرهنگي 
تحت تاثير  دارند،  قرار  نيمه خشك  و  خشك  مناطق 

قرار خواهند داد.
مشكالت  و  قربانيان  تعداد  كه  است  حالى  در  اين 
بروز  كه  ميزانى  به  است.  افزايش  حال  در  اقتصادى 
قربانيان  نيز  ميزان  به همان  باشد  بيشتر  حوادث طبيعى 
حفاظت  نيز  ميزان  همان  به  بود.  خواهد  بيشتر  آن 
جهانى  گرمايش  كرد.  خواهد  پيدا  كاهش  غذايى 
يا  خشك سالى  مى كند.  تشديد  نيز  را  خشك سالى 
گسترده  خسارت  به  بارندگى  طوالنى مدت  كاهش 
و  آشاميدنى  آب  شديد  كمبود  كشاورزى،  بخش  به 
بيش  اخير  گزارش هاى  طبق  مى شود.  منجر  قحطى 
و  كنيا  اتيوپيا،  جيبوتى،  ساكنين  از  نفر  ميليون   12 از 
سوماليا در حال حاضر از قحطى ناشى از خشك سالى 
 38   2011 مارچ  از  آمار  اين  هستند.  رنج  در  شديد 
درصد افزايش يافته است. به عالوه، خشك سالى سبب 
زمين ها،  نشست  يا  خاك  فرسايش  به خاطر  كه  شده 
مقدار زيادى از امالك در اروپا از بين برود. بارندگى 
و تبخير نامتعادل، رطوبت خاك را تغيير داده، و سبب 
شده خاك به طور مكرر پرآب و كم آب شود و اين به 

فروپاشى ويرانگر منجر مى شود.
پيامدهاى  ديگر  از  نيز  آتشفشانى  فوران هاى  و  زلزله 
ذوب  و  آتشفشانى  فعاليت  و  زلزله  است.  اقليم  تغيير 
به خاطر  يخى  صفحات  و  طبيعى  يخچال هاى  سريع 
گرمايش جهانى اثرى واكنشى روى پوسته زمين دارد. 
يعنى وقتى پوسته تا سطح اصلى خود باال مى آيد، زلزله 
و فوران هاى آتشفشانى روى مى دهد. همه اين موارد 
به خودى خود باعث از بين رفتن زمين هاى كشاورزى 
شده و باعث از بين رفتن امنيت غذايى مردم مى گردد. 
تغييرات اقليمي چه به صورت دوره اي و چه به صورت 
دايمي، يك واقعيت عيني است. بنابراين برخورد با آن 
نياز  برنامه ريزي و توانمندسازي  به آگاهي، آمادگي، 
كاهش  براي  الزم  ضرورت هاي  از  همگي  كه  دارد 
اين  است.  فرايند  اين  از  ناشي  زيانبار  اثرگذاري هاي 
تغيير  به شكل گرمايش جهاني،  اثرات آن  رويداد كه 
رخدادهاي  و  پيشامد  افزايش  بارش ها،  دوره  و  الگو 
و  گرد  و  خشك سالي ها  و  سيل ها  مانند  غيرمترقبه 
غبارهاي گسترده بروز كرده، بيشترين تاثير سوء خود 
و  كشاورزي  غذايي،  مواد  توليد  فعاليت هاي  بر  را 
عرصه هاي منابع طبيعي و محيط زيست گذاشته است. 

در  زيادى  طبيعى  حوادث  شاهد  اخير  سال هاى  طى 
كشورهاى  به خصوص  جهان  كشورهاى  از  بسيارى 
منطقه و حتا در كشور خودمان بوديم؛ حوادثى طبيعى 
در  بى شمارى  مرگ وميرهاى  و  ويرانى ها  باعث  كه 
يك  نشانگر  طبيعى  واقعات  اين  همه  شد.  مردم  ميان 
عامل است: تغيير اقليم. با مشاهده چنين حوادثى به نظر 
ديگرى  بالقوه  پيامدهاى  آبستن  زمين  كه  مى رسد 
و  خود  پيكره  بر  اقليمى   سوءتغييرات  آثار  نمايش  از 
ساكنانش باشد. بر ناظران جهانى نيز پوشيده نيست كه 
اقليمى   تغييرات  آشكار  سوگيرى  و  شاهد سمت  دنيا 
به سمت ايجاد الگوهاى آب و هوايى متفاوتى است 
تنها  را  كشاورزان  نمى توان  ديگر  آن  براساس  كه 
اين مقوله خسارات هاى  از  آسيب پذيرانى دانست كه 

فراوانى خواهند ديد.
آب و هوا يكى از بنيادى ترين مسايل روزمره زندگى 
يك  تا  گرفته  كشاورز  يك  از  هاست.  انسان  تمام 
و  هوا  و  تغيير آب  به چگونگى  همه  و  همه  بازرگان 
تاثيرات آن توجه خاصى دارند. از آن جايى كه به وجود 
آمدن تغييرات اقليمى  نيز يكى ديگر از عواملى است 
انسان ها  مبنا  بر همين  باعث آن شده است،  انسان  كه 
با اين عامل مقابله  نيز بايد در پى اين باشند تا بتوانند 
مخرب  پيامدهاى  از  دارد  امكان  جايى كه  تا  و  كنند 
آن جلوگيرى به عمل آورند. تغيير آب و هوا يكى از 
پيچيده ترين مشكالتى است كه بشر در حال و آينده با 
آن مواجه است. انسان با بى توجهى به قوانين حاكم بر 
طبيعت و عدم شناخت مسايل زيست محيطى مرتبط با 

آن عامل اصلى اين تغييرات محسوب مى گردد.
وحشتناك،  سيالب هاى  بروز  ميان  اين  در 
جنگالت  در  آتش سوزى ها  مهيب،  برف كوچ هاى 
عوامل  كشنده ترين  از  مى توان  را  خشك سالى ها  و 
نمونه  براى  دانست.  انسان ها  درميان  مرگ ومير 
در  زمستان گذشته  در  برف كوچ هايى كه  به  مى توان 
از  تن  و جان صدها  افتاد  اتفاق  شمالى كشور  مناطق 
پيامدهاى ديگر  از  اشاره كرد.  ما را گرفت  هموطنان 
به بى خانمان شدن و فقر و بى چارگى  اين برف كوچ  
شديد مى توان اشاره كرد. هم چنين بروز سيالب ها نه 
تنها در كشور خودمان بلكه در ديگر كشورها در كنار 
اين كه جان هزاران تن را مى گيرد، پيامدهاى سخت تر 
فقر  بى خانمانى،  داشت.  خواهد  وحشتناك ترى  و 
شديد، نبود امنيت همه و همه مشكالتى است كه بعد 

از بروز اين واقعات زندگى مردم را تهديد مى كند. 
محصوالت  به  وابسته  مردم  زندگى  شك  بدون 
اقليم  و  هوا  و  آب  به  كشاورزي  و  است  كشاورزى 
آن   تغييرات  و  اقليمي  تنوع  اين رو  از  است.  وابسته  
در  تعيين  كننده اي  نقش  درازمدت،  و  كوتاه مدت  در 

شفايى

تغيير اقليم و امنيت غذايى
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مشاور امنیت ملی و والی پکتیکا
 به مجلس سنا فرا خوانده می شوند

جایگاه مهاجرین افغان 
در روابط افغانستان و ایران

 دای چوبانی
معین اداری وزارت کار در اتاق سونای 
مصروف  سخت  نشسته  خود  بخار 
پیاده  ناگهان  اداری است که  کارهای 
در  می شود.  وارد  دوسیه ها  با  دفتر 
میان بخار غلیظ چهره پیاده دفتر دیده 
نمی شود؛ اما آقای معین که انسان ها را 
از طرز خرام شان می شناسد، با لحن تند 
اسنادها  دیگه  که  »نگفتمت  می گوید: 
را در بخار خانه نیاری؟ یک گوشش 

تر شود اسنادها ناقص می شود.«
می لرزد  بید  برگ  مانند  دفتر  پیاده 
صاحب،  »ببخشید  می دهد:  پاسخ  و 
در  می شد.  امضا  عاجل  باید  اسنادها 
شدم  داخل  که  دروازه  از  ضمن، 
شما  جای  هیچ  من  بستم.  را  چشمم 
باشد،  را که یک خال سیاه هم داشته 

ندیده ام.«
لحن  اما  می کشد؛  راحتی  نفس  معین 
می گوید:  و  نمی کند  تغیر  گفتارش 
»پس چرا با لباس هایت داخل آمدی؟ 
می دانی که در بخارخانه کسی با لباس 

وارد نمی شود.«
پیاده دفتر آهسته می گوید: »بلی معین 
صاحب، گفتم شما فکر بد نکنید. من 
یک آدم دهاتی هستم. همین که لباسم 
می رود.  باال  خونم  فشار  بکشم،  را 

اسنادها را چه کار کنم؟«
معین قلم و دوسیه اسنادها را از دست 
پیاده می گیرد و زود زود امضا می کند. 
معین  از  را  اسنادها  دفتر  پیاده  وقتی 
معین  دست  به  دستش  می گیرد،  پس 
عقب  به  متر  یک  معین  می خورد. 
گمشو!  »برو  می کشد:  جیغ  و  می پرد 

بی وجدان بداخالق.«
امضاشده  اسنادهای  بعد  هفته  یک 
می افتد  8صبح  وزین  روزنامه  به دست 
که همیشه از کاه، کوه می سازد. بعضی 
قسمت های اوراق را که از اثر تر شدن 
در  قیمت  درج  »عدم  به  شده،  پاک 
می کند.  عنوان  درخواستی«  اوراق 
جاهایی را که رنگ قلم کمی  نم کشیده 
»40 درصد تفاوت« می خواند. حتا این 
روزنامه دست به جعل کاری می زند و 
چند مکتوب جعلی »خویش خوری« و 
»اختالس در قرارداد ریاست تقاعد« را 
به حمام سونای کارته سه کابل می برد 
و مثل معین وزارت کار امضا می کند 
و به نشر می رساند. تازه توقع دارد که 
را  موضوع  این  خودش  رییس جمهور 

پیگری کند. خواب دیده است.

وزارت کار، سونای بخار
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آنان با رییس جمهور در میان می گذاشت.
گیانوال افزود که وی در همان روستایی مرزی پکتیکا 
را  آن جا  مهاجرین  پکتیکا  والی  که  می کند  زندگی 
خانواده های داعش خوانده است. به گفته  او، مهاجرین 
یادشده، داعش نبوده بلکه باشنده های مناطق وزیرستان 
شمالی و جنوبی هستند که در گذشته مهماندار افغان ها 
بوده اند و با عملیات های نظامی در مناطق شان در حال 
سنا  مجلس  عضو  این  آورده اند.  پناه  پکتیکا  به  حاضر 
بیان داشت که پول شورای امنیت ملی با حضورداشت 
اداره  محلی پکتیکا توزیع  هیات حکومتی و مسووالن 
است.  بوده  کلدار  هزار   5 خانواده  هر  برای  و  شده 
نیز تاکید کرد که ریاست جمهوری و شورای  گیانوال 
اعضای شورای  به  باید  را  واقعیت موضوع  ملی  امنیت 

ملی توضیح دهند.
رحیم حسن یار، سناتور غزنی در مجلس سنا نیز تاکید 
باید  را  پکتیکا  والی  گفته های  سنا  مجلس  که  می کند 
جدی گرفته و هرگاه گفته های وی واقعیت داشته باشد، 
می گیرد.  قرار  پرسش  زیر  ملی  امنیت  شورای  جایگاه 
پکتیکا  والی  هرگاه  افزود  اما  سنا  مجلس  عضو  این 

و  ما  مناسبات  بر  نیز  ایران  و  عربستان  روابط  در  تنش 
ایران سایه افکنده است. 

همه  با  حسنه  روابط  به  نیاز  ما  که  است  حالی  در  این 
داریم،  خود  منطقه ای  و  جهانی  دوستان  و  همسایه ها 
براساس  می کند.  فرق  همکاری ها  سطح  منتهی 
تفاهم نامه های  سفر  این  در  منتشره  گزارش های 
همکاری بین دو طرف امضا شده و در مورد مهاجرین 
موافقت صورت گرفته که همه مهاجرین ثبت گردیده 
و زمینه مسافرت قانونی کارگران افغان به ایران فراهم 
مهاجرین چه  است که موضوع  این  پرسش  اما  گردد. 

باشد،  کرده  صحبت  رسانه ها  به  دقیق  اطالعات  بدون 
و  نهادهای عدلی  به  و  برکنار  را  او  باید  رییس جمهور 
قضایی معرفی کند. حسن یار تاکید می کند که حکومت 
باید جلو بیان چنین گفته هایی را که باعث »ترور روحیه 
اما  بگیرد.  روانی« شهروندان کشور می شود،  و  فکری 
برخی دیگر از سناتوران مجلس به این باور هستند که 
از  باشد،  داشته  واقعیت  پکتیکا  والی  گفته های  هرگاه 
جراات او در برابر عملکرد نادرست حکومت پشتیبانی 

خواهند کرد.
گفت  سنا  مجلس  در  هرات  سناتور  رووف،  جاوید 
را  خویش  دولتی  موقف  والیت  یک  والی  زمانی که 
به  پول  پرداخت  چگونگی  و  می  اندازد  قرار  خطر  به 
داعش را فاش می سازد، از جراات وی باید تقدیر شود. 
انتقادهای  جلو  نباید  مجلس  سناتوران  او،  به گفته ی 

مسووالن والیتی را بگیرند.
از هیات اداری مجلس خواست  این عضو مجلس سنا 
به  نیز  پکتیکا  والی  ملی،  امنیت  مشاور  فراخوانی  در  تا 
به گفته  شود.  فراخوانده  سنا  مجلس  عمومی  نشست 
از  دقیق  شواهد  و  اسناد  پکتیکا  والی  هرگاه  رووف، 
پرداخت پول به خانواده های داعش داشته باشد، مورد 
تقدیر مجلس سنا قرار بگیرد. این عضو سنا تاکید می کند 
واقعیت های  والی ها  سایر  پکتیکا  والی  تشویق  با  که 
بیان  بحرانی،  وضعیت  از  بیرون رفت  برای  را  کشور 
خواهند کرد. با این حال، در نتیجه  رای گیری سناتوران 
سنا  مجلس  دوم  معاون  محمدآصف صدیقی،  مجلس 
اعالم کرد که محمدحنیف اتمر، مشاور شورای امنیت 
ملی و کریم متین والی پکتیکا را در پیوند به پرداخت 
پول به خانواده های داعش در پکتیکا به نشست عمومی 

هفته  آینده مجلس سنا فرا می خوانند.
مجلس  که  می شود  مطرح  حالی  در  گفته ها  این 
و  داعش  به  پول  پرداخت  به  پیوند  در  نیز  نمایندگان 
امنیت  مشاور  افغانستان  در  داعش  فعالیت  چگونگی 
ملی و مسووالن ارشد امنیتی را به نشست های بعدی این 

مجلس فرا خوانده است.

از سه دهه  بیش  دارد؟  روابط دو کشور  در  جایگاهی 
ما  از شهروندان کشور  قابل توجهی  تعدادی  است که 
با چالش های جدی همواره  و  می برند  به سر  ایران  در 
مواجه بوده اند. طبعا افغان ها قدردان میزبانی ایران بوده 
رفتار  نیک  مسووالن  و  شهروندان  نیک  نیت مندی  و 
با کمال تاسف که وضعیت  اما  ایران را پاس می دارد. 
برای  ایران  در  مهاجران  اقتصادی  و  روانی  روحی، 
نبوده  قابل درک  ایران  افغانستان و  ارشد در  مسووالن 
است. به رغم سیاست های اعالمی از جانب دولت های 
برای حمایت  متحد  ملل  تالش های  و  افغانستان  ایران، 
از حقوق این دسته از مهاجران، حقیقت این است که 
مهاجرین نه در کانون توجه دولت افغانستان بوده و نه 
آن ها  با  بین المللی  قوانین  و  نورم ها  مطابق  رفتار  ایران 

داشته است. 
شاقه  کارهای  انجام  با  مدت  این  طی  افغان  مهاجرین 
ساختمان سازی  سنگ بری،  دامداری،  کشاورزی،  در 
در  صداقت،  نهایت  و  مزد  کم ترین  با  جزآن،  و 
است.  داشته  سزای  به  نقش  ایران  اقتصادی  شکوفایی 
به عنوان  ایران  اما فرهنگ سازی رادیو تلویزیون دولتی 
تنها رسانه ی صوتی تصویری فعال در ایران، قابل قبول 
به  نبوده و نوعی داغ ننگ و نگاه تحقیر آمیز را نسبت 
ایران  دولت  آن  کنار  در  است.  کرده  ترویج  افغان ها 
افغانستان  باالی دولت  فشار  اهرم  به عنوان  مهاجرین  از 
در مقاطع مختلف بهره برده است. در حالی که دولت 
و  نکرده  احساس  ناحیه  این  از  را  فشاری  افغانستان 
قانونی  با مهاجرین چه  ایران  پولیس  برخورد  نمی کند. 
و چه غیرقانونی خروجی همان نگاه ناسیونالیستی بوده 
که بر برتری نژادی تاکید می کند و بهره ای از رحمت 

ورافت اسالمی نبرده است.

در  پکتیکا  والی  گفته های  به  واکنش  در  سنا  مجلس 
به  ملی  امنیت  شورای  سوی  از  پول  پرداخت  مورد 
حضور  خواهان  والیت،  این  در  داعش  خانواده های 
مشاور امنیت ملی و والی پکتیکا به نشست هفته ی  آینده 

این مجلس شده است.
با  کریم متین، والی پکتیکا چهار روز پیش در گفتگو 
هزار   200 ملی  امنیت  شورای  که  شد  مدعی  رسانه ها 
دالر امریکایی برای خانوده های داعش در این والیت 
پرداخت کرده است. به گفته والی پکتیکا هرچند او این 
اطالع  ملی  امنیت  شورای  به  مرتبه  چندین  را  موضوع 
داده است اما شورای امنیت در این زمینه خاموشی اختیار 
سناتور  گیانوال،  جمعه الدین  این حال،  با  است.  کرده 
پکتیکا در مجلس سنا با رد گفته های والی پکتیکا تاکید 
می کند خانواده هایی که پول دریافت کرده اند، داعش 
با  که  گفت  او  شمالی اند.  وزیرستان  باشنده های  بل  نه 
شمول  به  گفت  گیانوال  دارد.  آشنایی  خانواده ها  آن 
پنج شنبه  پکتیکا  سناتوران  و  نمایندگان  پکتیکا،  والی 
هفته   پیش با رییس جمهور دیدار داشتند و هرگاه والی 
حضور  در  می بایست  می داشت،  اسنادی  کدام  پکتیکا 

سفر وزیر امور مهاجرین با رییس جمهور غنی به ایران 
دال بر این است که یکی از اهداف این سفر رسیدگی 
هرچند  است.  بوده  ایران  مقیم  افغان  مهاجرین  امور  به 
فراوان  پنهان  و  پیدا  الیه های  وایران  افغانستان  روابط 
دارد؛ از نیازمندی ایران به بازار مصرف افغانستان، آب 
قاچاق مواد مخدر  با  مبارزه  برای  هریرود، و همکاری 
نیازمندی  و  تروریسم  علیه  مشترک  مبارزه  تا  گرفته 
مقیم  افغانی  ترانزیتی چابهار، مهاجران  راه  به  افغانستان 
ایران و نقش اقتصادی و علمی ایران در توسعه و ثبات 
و  منطقه ای  رقابت های  سایه  دیگر  سوی  از  افغانستان. 

قدرت اهلل جاوید

فواد بیدل
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کوپن( برداشته  که یارانه ها )نوعی  در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد 
برابر  چند  افزایش  پطرول  و  شهری  گاز  برق،  آب،  نان،  قیمت  و  شد، 
یافت، دولت ایران برای شهروندانش ماهانه مبلغی را به صورت سرانه به 
حساب شان واریز می کرد. ولی در مورد مهاجران افغان نه دولت افغانستان 
صورت  متحد  ملل  جانب  از  مساعدتی  نه  و  کرد  مسوولیت  احساس 
برای  ایران  جدید  قوانین  مطابق  اخیر  سال های  طی  آن  بر  عالوه  گرفت. 
ماه  شش  تا  ماه  سه  به صورت  آن ها  اقامتی  کارت های  افغان،  مهاجرین 
باید پرداخته شود.  تمدید می گردد و برای هر تمدیدی مبلغی قابل توجه 
گانه با پرداخت پول باید  کار را جدا کارت مجوز  کار،  افغان های در سن 
با پرداخت فیس  ایرانی باید  کنند. فرزندان افغان ها در مدارس  دریافت 
درس بخوانند و در قسمت هزینه های درمانی نیر هیچ نوع مساعدت برای 

آن ها صورت نمی گیرد. 
که زندگی روزمره آن ها در ایران به صورت حداقلی  بنابراین انتظار نمی رود 
کم ترین پس انداز هستند توان برگشت  که فاقد  به پیش برود و از آن جایی 
کشور و یا عزیمت به جای دیگر را نیز ندارند. ایا این جنبه ها از زندگی  به 
گرفته است و در فصل جدید از  کشور قرار  مهاجرین مورد توجه مسووالن دو 
کشور شاهد فراهم شدن تسهیالت در این زمینه ها خواهیم بود؟  روابط دو 
گذر زمان به ان پاسخ خواهد داد و البته نقش رسانه ها  که  این پرسش است 
و افکار عمومی در پاسخگوسازی حکومت افغانستان و مخصوصا وزارت 

گرفت. مربوطه را نمی توان نادیده 

لیگ 18 سال  قهرمان  بابا  احمدشاه  فوتبال  تیم 
قندهار شد.

در بازی نهایی لیگ 18 سال فوتبال باشگاه های 
قندهار تیم احمد شاه بابا با پیروزی 2 بر 1 مقابل 
تیم عینو مینه موفق شد قهرمان این بازی ها شده 

و جام قهرمانی را باالی سر ببرد.
قندهار،  سال   18 سن  زیر  فوتبال  رقابت های  در 
تیم  نهایت  در  که  بودند  یافته  حضور  تیم   12

احمدشاه بابا به عنوان قهرمانی رسید.
در  می گویند  قندهار  فوتبال  فدراسیون  مسوولین 
برگزار  ساله  هم  را  رقابت ها  این  که  دارند  نظر 

کنند.

تمرین های  اندازه  به  ذهنی  تمرین های  که  معتقدند  ورزش  متخصصان 
فیزیکی بر موفقیت ورزشکاران تاثیرگذار است.

یکی از رازهای موفقیت ورزشکاران حرفه ای همچون مایکل فلپس توانایی 
تاثیرات  می تواند  فکری  تصور  و  تجسم  هنر  است.  موفقیت  کردن  تصور 

بی پایانی بر روی بدن و زندگی افراد داشته باشد.
کنید همان می شوید.  بودا می گوید: ذهن همه چیز است. شما به هرچه فکر 
ورزشکاران عالوه بر تمرین دادن بدن باید ذهن را نیز پرورش دهند. تصور 
گاه بر افکار، احساسات،  گاه فرد تاثیر بگذارد. ناخودآ می تواند بر ناخودآ

کنش های بدن تاثیرگذار است. تصمیم گیری ها و وا
کار  این  کرد.  آرام  را  ابتدا ذهن  باید  تصویر ذهنی  این  کردن  تصور  برای 
بر  را  انرژی ذهنی خود  بتوانید  و  آرام شوند  افکار شما  که  باعث می شود 
کنید. بدین شکل دید ما نسبت به خود به تدریج  آنچه می خواهید متمرکز 
توجه  خود  تنفس  به  باید  موفقیت  کردن  تصور  هنگام  به  می کند.  تغییر 
کنید.  کنید. باید این تنفس را در تمامی قسمت های بدن و عضالت حس 
انقباض، سوزش و خستگی  که در آن احساس  کنید قسمت هایی  سعی 

می کنید را تشخیص دهید.
بر  اینکه  از  قبل  مثال  برای  است.  مناسب  بسیار  تمرین  از  قبل  روش  این 
کنید و سعی  کنید. ابتدا بر روی این عضالت تمرکز  کار  کمر  روی عضالت 

کنید. کامال این عضالت را احساس  کنید 
شما  ذهن  بر  زندگی  دیگر  تمامی مهارت های  مانند  می تواند  مثبت  تصور 
بر بدن  تاثیر بگذارد. تمرین ذهنی به اندازه تمرین فیزیکی مفید است و 

تاثیرگذار است.

آسیا  قهرمانی  رقابت های  در  حضور  از  آسیا  قهرمانان 
بازماندند.

قهرمانی  عنوان  مدافع  افغانستان  سنوکر  ملی  تیم 
رقابت های  در  حضور  از  سنوکر،  آسیایی  رقابت های 
به  کهن،  قاره  تیم های  سایر  تا  بازماند  آسیا  قهرمانی 

قهرمانی این مسابقات بیندیشند.
قهرمانی  عنوان  که  افغانستان  سنوکر  ملی  تیم 
آنچه  به دلیل  دارد،  اختیار  در  را  آسیا  رقابت های 
سهل انگاری مسوولین ریاست تربیت بدنی و ورزش 
پنداشته می شود، قادر به حضور در سی امین دوره این 

رقابت ها و دفاع از عنوان قهرمانی خود نگردید.
که  می گوید  سنوکر  فدراسیون  رییس  اعظمی ،  عزیز 
کشور مالیزیا  براساس درخواست فدراسیون آسیایی و 
که میزبانی این رقابت ها را بر عهده داشت، افغانستان 
باید ورزشکاران خود دراین رقابت ها را معرفی می کرد.

و  بدنی  تربیت  ریاست  میان  این  در  وی،  به گفته  اما 
که فرصت چندانی وجود نداشت،  ورزش، در حالی 
و  سفر  این  بررسی  برای  کمیسیونی  ایجاد  به  دست 

برای  استیت  گلدن  و  گو  شیکا تیم های 
 »NBA« دومین بار در مرحله پلی آف لیگ

موفق به شکست حریفان خود شدند.
لیگ  آف  پلی  مرحله  روز  سومین  در 
گلدن  تیم های  امریکا،  حرفه ای  بسکتبال 
گو بولز حریفان خود را  استیت وریرز و شیکا

شکست دادند.
با  سنتر  یونایتد  جمنازیم  در  گو  شیکا تیم 
شد،  موفق  خود  جوان  ستاره  درخشش 
آف  پلی  در  بار  دومین  برای  را  کی  میلوا

اعتقاد  فوتبال  جهانی  فدراسیون  ریاست  تر  بال سپ 
عنوان  به  می تواند  روسیه  در  آینده  جهانی  جام  دارد 

بهترین جام جهانی تاریخ بدل شود.
که از یکی از ورزشگاه های میزبان مسابقات جام  تر  بال
کرد هیچ  جهانی در سوچی دیدن می کرد خاطرنشان 
منع  جهانی  جام  میزبانی  از  را  روس ها  نمی تواند  چیز 

کند.
از  گفت:  خصوص  این  در  تر  بال رویترز،  گزارش  به 
افتخار  آن  به  و  خوشحالم  هستم  فیفا  رییس  این که 
که روسیه خود را آماده میزبانی  می کنم. افتخار می کنم 
پوتین  والدیمیر  از  باید  است.  کرده  جهانی  جام 

که در نهایت اعضای تیم ملی سنوکر  این رقابت ها زد 
نمی توانند دراین رقابت ها حاضر شوند.

به  فهرست  ارایه  زمان  که  این  از  پس  وی،  به گفته 
تربیت  ریاست  بود،  رسیده  پایان  به  مالیزیا  کشور 
که  کرد  منظور  را  سفر  و  تایید  را  رقابت ها  این  بدنی 
البته در این میان، مقامات مسوول رقابت ها آسیایی، 
با اعالم این که جدول رقابت ها مشخص شده است، 
را  آسیایی  رقابت های  در  حضور  اجازه  افغانستان  به 

ندادند.
در  افغانستان  سنوکر  پوش  ملی  هشت  این  از  پیش 
در  حضور  به منظور  ملی  تیم  انتخابی  رقابت های 
مالیزیا و دفاع از عنوان قهرمانی آسیا، حضور یافتند و 
صالح  همراه  به  برتر،  ورزشکار  دو  که  بود  این  بر  قرار 
تیم ملی سنوکر بحرین، در  محمد محمدی، سرمربی 

رقابت های قهرمانی آسیا حاضر شوند.
کاری های موجود در دستگاه  ندانم  اما،  بین  این  در 
دست  کار  سنوکر،  چوبه  جای  به  افغانستان،  ورزش 
بزرگی  به  رقابت هایی  و  داد  ملی  تیم  سنوکربازان 

شکست دهد. جیمی باتلر در این بازی 31 
گو  گل برای شیکا امتیاز، 9 ریباند و 2 پاس 

کرد. کسب 
برای  هم  استیت  گلدن  بازی،  دیگر  در 
آف،  پلی  مرحله  در  متوالی  بار  دومین 
کلز«  میهمان خود نیواورلینز را در سالن »اورا

شکست داد.
 »NBA« لیگ  آف  پلی  مرحله  دیدارهای 
برگزار  بازی   7 از  پیروزی   4 صورت  به 

می شود.

ویتالی  سازماندهی؛  و  ورزش  وزرای  و  رییس جمهور 
مانند  به  آن ها  کنم.  تشکر  سوروکین  الکسی  و  موتکو 
یک تیم واقعی همکاری بسیار خوبی را نشان دادند. 
گرفته  برخی از مردم منتظرند تا جام جهانی از روسیه 
مدارها  سیاست  به  که  بگویم  آن ها  به  باید  اما  شود 
از  چیز  همه  نمی دهیم.  را  فوتبال  در  دخالت  اجازه 
از  را  برنامه ریزی شده است و هیچ چیز روسیه  پیش 
میزبانی بهترین جام جهانی تاریخ خلع نمی کند. مهم 
که مردم روسیه این مسابقات را  ترین نکته این است 
کشورشان  کرده اند. مردم مسابقات را در  برنامه ریزی 

می خواهند و من هم چنین حسی را دارم. 

قهرمانی آسیا را از دست این ورزشکاران درآورد.
و  رکود  دچار  پیش  مدت ها  از  افغانستان  ورزش 
فزاینده،  بروکراسی  و  کاغذپرانی  است.  شده  انجماد 
یک  هیچ  میان  این  در  و  است  گرفته  را  ورزش  دامن 
که چرا  گویی نشدند  به پاسخ  نیز حاضر  از مسوولین 
نام  می توانند  که  رشته هایی  از  بسیاری  چرا  و  سنوکر 
در  حضور  از  بسازند،  جهانی  ورزش  در  را  افغانستان 

رقابت های مختلف باز می مانند؟
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اعزام دو ناو امریکایی به آب های یمن

وهای نظامی اوکراین توسط امریکا آغاز شد آموزش نیر

محمد مرسی به ۲۰ سال زندان محکوم شد 
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و  هواپیمابر  ناو  یک  امریکا،  متحده  ایاالت 
یک ناو موشک انداز را به آب های اطراف یمن 
کرده است. ناو هواپیمابر یو اس اس تیودور  اعزام 
روزولت و ناو موشک انداز یو اس اس نورماندی 
روز یک شنبه ۳۰ حمل از خلیج فارس به دریای 

عرب و خلیج عدن رفته اند.
نقل  به  رویترز  فردا، خبرگزاری  رادیو  گزارش  به 
امریکا  دفاع  وزارت  سخنگوی  وارن،  استیو  از 
که ماموریت این ناوگان رهگیری و مقابله  نوشته 
که به خلیج  کشتی های جنگی ایران نیست  با 

عدن در اطراف یمن رفته اند.
که خبرگزاری آسوشیتدپرس  این در حالی است 
که اعزام این ناوگان نیروی دریایی  گزارش داده 
که  گرفته  صورت  گزارش هایی  پی  در  امریکا 
کشتی جنگی ایران به  از حرکت حدود هشت 

سوی یمن حکایت داشتند.
آن  ظن  متحده  ایاالت  گزارش،  این  اساس  بر 

نیروهای  آموزشی  برنامه  امریکا  ارتش  نیروهای 
کشور،  نظامی اوکراین را در پایگاهی در غرب آن 
آغاز  مسکو،  مخالفت های  و  انتقادها  وجود  با  و 

کردند.
پوروشنکو،  پترو  فردا،  رادیو  از  نقل  به 
نظامیان  حضور  اوکراین،  رییس جمهوری 
آنها  که  اهمیتی  از  نشانه ای  را  غربی  کشورهای 
شده اند،  قایل  اوکراین  ارضی  تمامیت  برای 

کرده است. توصیف 
روزنامه وال استریت جورنال در عین حال می گوید 
که  است  شده  آغاز  حالی  در  آموزشی  برنامه 
اعضای پیمان آتالنتیک شمالی، ناتو، محتاطانه 
کی یف  کمک های خود به  کردن  درحال محدود 

برای تحریک نکردن مسکو هستند.
سخنگوی رییس جمهوری روسیه، ورود چتربازان 
را  اوکراین  ملی  گارد  آموزش  برای  متحده  ایاالت 
کرده  عامل بی ثبات شدن بیشتر اوضاع توصیف 

است.
کنار این برنامه آموزشی یک  کاخ سفید امریکا در 
کی یف در نظر  کمک ۱۸ میلیون دالری نیز برای 

گرفته است.
معاون  بایدن،  جو  می گوید  رویتز  خبرگزاری 
دوشنبه  روز  در  متحده،  ایاالت  رییس جمهوری 
مورد  در  صحبت  با  پوروشنکو  با  گفتگویی  در 

در  را  کشور  این  شده  برکنار  جمهور  رییس  مرسی،  محمد  مصر  دادگاه 
کرد.  محکوم  زندان  سال   ۲۰ به   ۲۰۱۲ سال  در  معترضان  کشتار  با  ارتباط 
به  که  کودتایی  از  مرسی پس  آقای  علیه  که  است  این نخستین حکمی 

سرنگونی او انجامید، صادر می شود.
گزارش  به نقل از رادیو فردا، خبرگزاری آسوشیتدپرس روز سه شنبه، اول ثور، 
که او و دیگر متهمان پرونده  که حکم محمد مرسی در حالی صادر شد  داد 
که اغلب آنها از رهبران اخوان المسلمین هستند داخل قفسی شیشه ای در 

کادمی ملی پولیس مصر ایستاده بودند. دادگاه موقتی درون آ
که دسامبر سال ۲۰۱۲ در مجاورت  این پرونده ناظر به خشونت هایی است 

کاخ ریاست جمهوری مصر رخ داد.
جمهور  رییس  مخالفان  تجمع  به  مرسی  محمد  هواداران  رخداد  این  در 
که در نهایت این درگیری به مرگ دست کم ۱۰ نفر منجر  وقت هجوم بردند 

شد.
اما احمد یوسف، قاضی این پرونده، با رد اتهام قتل به آقای مرسی، اتهام 

کرده است. او را »توسل به زور« و بازداشت غیرقانونی معترضان عنوان 

تسلیحات  حاوی  ایرانی  کشتی های  که  دارد 
هفته های  در  که  باشند  حوثی  شورشیان  برای 
ایتالف  نیروهای  شدید  حمالت  زیر  گذشته، 
قرار  سعودی  عربستان  رهبری  به  بین المللی 

داشته اند.
که  گفته  رویترز  به  هم  امریکا  ارشد  مقام  یک 
هفت  کنار  در  امریکا  جدید  ناوگان  حضور 
پیشتر  که  متحده  ایاالت  دیگر  جنگی  کشتی 
در آب های اطراف یمن مستقر شده بودند، به 
تصمیم گیران در واشنگتن این امکان را می دهد 

کنند. تا در صورت لزوم در وقایع یمن دخالت 
یک  و  ناو  یک  اعزام  خبر  این  از  پیش  ایران 
کشتی پشتیبانی سوخت رسان و آبرسان به خلیج 

کرده بود. عدن را اعالم 
ایاالت متحده امریکا حمایت خود را از ایتالف 
بین المللی به رهبری عربستان سعودی در نبرد با 

کرده است. شورشیان حوثی اعالم 

کمکی جدید به  کشور،  ادامه بحران در شرق آن 
مایحتاجی  تهیه  برای  را  دالر  میلیون   ۱۷.۷ مبلغ 

کرده است. مانند غذا، سرپناه و آب، پیشنهاد 
آقای پوروشنکو برنامه آموزشی نظامیان اوکراین را 
کی یف و  »مرحله ای جدید« از همکاری ها میان 

کرده است. واشینگتن توصیف 
او در عین حال به برنامه مشابهی از سوی بریتانیا 
پیشنهاد  نیز  پولند  و  کانادا  است.  کرده  اشاره 
اوکراین  به  را  خود  نظامی  مستشاران  تا  داده اند 

بفرستند.
گفته  است »ما تنها نیستیم.« پترو پوروشنکو 

ایاالت   ۱۷۳ بریگاد  هوابرد  نیروهای  چتربازان 
در  خود  اصلی  پایگاه  از  گذشته  هفته  متحده، 
نیروی   ۹۰۰ آموزشی  ماموریت  آغاز  برای  ایتالیا، 

کشور شدند. گارد ملی اوکراین وارد آن 
این برنامه پیشتر، به دلیل آنچه رسانه های ایاالت 
از  دور  تازه ترین  برای  فرصت  ایجاد  متحده 
تالش های آتش بس عنوان شده، به تعویق افتاده 

بود.
میان  اوکراین،  شرق  در  مسلحانه  بحران 
و  روسیه  هوادار  جدایی طلب  شبه نظامیان 
است  سال  یک  کی یف،  به  وابسته  نیروهای 
گذاشته  کشته برجای  ادامه دارد و بیش از ۶ هزار 

است.

رهبران  از  تن   ۱۲ مرسی،  محمد  با  همراه  که  می گوید  گزارش  این 
و  البلتاجی  محمد  جمله  از  اسالم گرایان  و  مصر  اخوان المسلمین 

کرده است. عصام العریان را به ۲۰ سال زندان محکوم 
مواجه  نیز  دیگری  دادگاه های  و  اتهامات  با  حال  عین  در  مرسی  محمد 

کشورهای خارجی. است، از جمله جاسوسی برای 
او در یک  که  گفته است  الشراوی، سارنوال مصر،  زمینه عماد  در همین 
سرویس های  به  را  محرمانه ای  اسناد  بوده  مصر  جمهور  رییس  که  سالی 

اطالعاتی خارجی از جمله ایران داده است.
وی همچنین خواستار صدور حکم اعدام برای محمد مرسی شده است.
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