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زنگ اول


است.  كرده  تغيير  جنگ  جغرافياى  كه  مى رسد  به نظر 
واليات كندز، سرپل، فارياب و بدخشان ناامن هستند. 
ديروز در كندز عمليات نظامى  راه انداخته شد. ساحات 
شهر  اطراف  روستاهاى  و  گورتيپه  صاحب،  امام 
كندز، محل درگيرى است. در سرپل هم وضع تعريفى 
در  كه  نوشته اند  اجتماعى  شبكه هاى  كاربران  ندارد. 
چندكيلومترى دفتر والى سرپل، جنگ شديد در جريان 

است. 
هيچ  شده اند.  فرستاده  كندز  به  تقويتى  نيروهاى 
تصور نمى رفت كه كندز و در مجموع واليات شمالى، 
اين بود  ناامنى و جنگ شود. تصور عموم  دستخوش 
كه جنگ در واليات جنوبى محدود مى ماند. اما وضعيت 
در شمال حاال شبيه به وضعيت جنوب در سال 2004 
در واليات شمالى وجود  نظامى   كافى  نيروهاى  است. 
بزرگ  اردوى  قول  يك  هلمند  در  كه  حالى  در  ندارد. 
وجود دارد و واحدهاى نظم عامه وزارت داخله نيز در 
كشور  شمالى  واليات  تمام  در  اما  دارند،  حضور  آن 
بدخشان  واليت  به  تازه  دارد.  وجود  اردو  قول  يك 
نيروى نظامى  گسيل كرده اند. پيش از اين گفته مى شد 
احتمال  امنيتى،  نيروهاى  كافى  شمار  نبود  به دليل  كه 
انتقال جغرافياى جنگ به شمال وجود دارد، اما تصور 
نمى رفت كه شمال تا اين حد ناامن شود و شهر كندز در 
آستانه سقوط قرار گيرد. اولين موج ناامنى به واليات 

شمالى در سال 2009 انتقال يافت. 
 ،2009 سال  رياست جمهورى  انتخابات  آستانه  در 
زمان آشكار  آن  بود.  ناامن  كندز  از  بيشتر  بخش هاى 
شد كه بخش هايى از شمال در دست طالبان است. اما 
توظيف  با  كرزى  آقاى   ،2009 انتخابات سال  پايان  با 
برخى از فرماندهان معروف محلى به عنوان مسووالن 
امنيتى در واليات شمال، به مبارزه با ناامنى پرداختند. 
عبدالرحمان  جنرال  و  داوود  جنرال  چون  فرماندهانى 
آرامش  جان هاى شان،  نثار  با  شدند  موفق  سيدخيلى 
فكتور  اين ها  بر  برگردانند. عالوه  كندز  و  بغالن  به  را 
ديگرى هم بود كه به بهبود امنيت در شمال كمك كرد؛ 
آن درگيرى هاى طالبان و جنگجويان وفادار به حكمتيار 
بود. اما با شروع انتخابات رياست جمهورى سال 1393 
موج ناامنى به شمال برگشت. با روى كار آمدن حكومت 
وحدت ملى، جنرال دوستم معاون اول رياست جمهورى 
به شمال كشور رفت و گزارش هايى به نشر رسيد كه 
طالبان  عليه  روستاييان  بسيج  با  دارد  تالش  او  گويا 
اين  مدتى  از  پس  اما  برگرداند،  شمال  به  را  آرامش 
حاال  كه  مى رسد  به نظر  شد.  خاموش  هم  سروصداها 
تازه حكومت وحدت ملى و وزارت خانه هاى قواى مسلح 
بدون راه اندازى  ناامن است.  متوجه شده اند كه شمال 
عليه  محل  مردم  بسيج  و  نظامى  گسترده  عمليات هاى 

طالبان، آرامش به شمال برنمى گردد. 
حكومت وحدت ملى بايد برنامه اى جامع براى امن سازى 
شمال روى دست گيرد. بايد تمامى  سياستمدارانى كه 
در دولت حضور دارند، شبكه هاى مردمى  طرفدارشان 
را فعال كنند و به كمك نيروهاى امنيتى بشتابند تا امنيت 
به شمال برگردد. حكومت وحدت ملى بايد هرچه زودتر 
از بحث چانه زنى در مورد وزارت دفاع فاصله بگيرد و 
اين وزارت را از بالتكليفى نجات دهد. تمام طرح ها براى 
امنيتى  نيروهاى  شود.  توحيد  بايد  شمال  امن سازى 
كشور از تجربه جنگى و تجهيزات كافى براى مقابله با 
طالبان و عوامل ناامنى در شمال برخورداراند اما به يك 
مديريت دقيق و هوشمندانه نظامى  نياز است تا از اين 

ظرفيت ها استفاده اعظمى  صورت بگيرد. 
رييس جمهور و رييس اجرايى بايد در مورد ناامنى هاى 
شمال به مردم افغانستان توضيح دهند و از برنامه هاى 
بى كفايتى شان  كه  محلى  مقام هاى  تمام  بگويند.  دولت 
كارا  به چهره هاى  را  بايد جاى خود  است،  ثابت شده 
وجه  هيچ  به  ميانه،  آسياى  كشورهاى  كنند.  خالى 
حكومت  باشد.  ناامن  ما  كشور  شمال  كه  نمى خواهند 
با  مبارزه  را هم در  آنان  ملى مى تواند حمايت  وحدت 

ناامنى هاى شمال جلب كند. 

تغيير جغرافياى جنگ
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فعاالن  و  زن  حقوق  فعاالن  زنان،  از  شمارى 
از  همايش  يك  در  مزارشريف  در  مدنى 
حكومت وحدت ملى خواستند كه سهم زنان 
با مخالفان مسلح  را در روند صلح و مذاكره 

دولت در نظر بگيرد.
به  گذشته  حكومت  در  زنان  اين  به گفته 
رهبرى حامد كرزى هيچ سهمى  براى زنان در 
روند صلح و مذاكره با مخالفان دولت در نظر 
را حكومت  اين خال  بايد  و  بود  نشده  گرفته 

وحدت ملى جبران كند.
در  افغان  زنان  شبكه  مسوول  صفار،  عاطفه 
اين  در  زنان  سهم  كه  مى گويد  بلخ  واليت 
زنان  از  او  است؛  كم رنگ  شدت  به  روند 
مى خواهد كه آرام ننشسته و سهم خود را از 

حكومت با جديت بخواهند.
وى نقش زنان را در به وجود آمدن صلح در 

كشور مهم و ارزنده مى خواند.
براى زنان  خانم صفار گفت: «اگر جايگاهى 
آگاهى دهى  با  شود  داده  صلح  پروسه  در 
در  كه  مى توانيم  شدن  جمع  و  كمپاين ها  و 
چون  باشيم،  دايمى  تاثيرگذار  صلح  آوردن 
به گفته  مى باشند.»  جامعه  پيكر  نيمى  از  زنان 
خانم صفار زنان تاثير زيادى باالى مردان در 
خانواده دارند و مى توانند مردان را در به وجود 

آوردن صلح كمك كنند.
دانشگاه  استاد  رهين،  ماريا  حال  همين  در 
است  باور  اين  به  بلخ،  در  زن  فعال حقوق  و 
كه برنامه هايى كه تا كنون براى صلح وجود 
نقش  هيچ گاه  و  بوده  پروژه اى  كامال  داشته 
در  صلح  آوردن  به وجود  براى  اثرگذارى 
جامعه نداشته است. او باور دارد كه اين روند 

تا آخر به همين گونه ادامه خواهد يافت.
يك  را  صلح  پروسه  «متاسفانه  گفت:  وى 
اين  و  ساخته اند  پروژه اى  و  كمپاينى  پروسه 
و  مى ماند  باقى  ساده  گفتمان  يك  حد  در 
صلح  براى  را  درستى  راهكار  كه  نمى تواند 
به مردم بدهد. هرگاه ما مردم را تشويق كنيم 
كه به صورت خودجوش به پروسه صلح آماده 
مثبت  شوند، آنگاه يك دست آورد خوب و 

خواهيم داشت.»
برابر  در  ديگر  «تهديد  افزود:  رهين  استاد 
حضور زنان در پروسه صلح نبود امنيت است 
مى دهد  نشان  امنيت  روزبه روز  وخامت  و 
هر گاه  و  نيستند  مصون  جامعه  در  زنان  كه 
مصونيت وجود نداشته باشد ما نمى توانيم در 

پروسه صلح اثرگذار باشيم».
از سويى هم خانم شكيبا شكيب، فعال مدنى 
و حقوق زن در واليت بلخ بيشتر دولت را به 
دست آورد هاى  و  زنان  برابر  در  بى توجهى 
كه  مى گويد  و  كرده  متهم  سيزده ساله شان 
در  مشخصى  راهكار  هيچ  هنوز  تا  دولت 

عرصه حضور زنان در روند صلح ندارد.
خانم شكيب گفت: «متاسفانه دولت ما تا هنوز 
راهكار مشخص و هدف درست  براى صلح 
ندارد و هرگاه هدف و راهكار درست نباشد 
و هم چنان تعهد براى آن هدف وجود نداشته 
بايد  رسيد.  خواهيم  صلح  به  چگونه  باشد، 
دولت اشخاص كاردان و متعهد را در پروسه 
مى خواهند  كه  را  كسانى  نه  بگمارد  صلح 

روزشان را بگذرانند.»
در اين همايش زنان اشتراك كننده، اعالميه اى 
نيز نشر كردند. در بخشى آن چنين گفته شده 
عدالت،  اساس  به  بايد  صلح  «پروسه  است: 
نبايد  و  باشد  استوار  حسابدهى  و  شفافيت 
پروسه  اين  قربانى  زنان  قبلى  دست آورد هاى 

گردد.»
زنان افغان در حالى بر سهم و حضورشان در 
روند صلح تاكيد مى كنند كه با به وجود آمدن 
زنان  عليه  ملى، خشونت ها  حكومت وحدت 

در كشور افزايش يافته است.

مجلس سنا حضور افغان ها در جنگ هاى سوريه و عراق را بررسى مى كند
به  سنا  مجلس  8صبح،كابل: 
اين  بين الملى  روابط  كميسيون 
مجلس دستور داده است تا وزيران 
بخواند  فرا  را  مهاجرين  و  خارجه 
در  افغان ها  حضور  چگونگى  و 
به  را  عراق  و  سوريه  جنگ هاى 

بررسى بگيرد.
عربى  رسانه هاى  پيش  روز  سه 
به  را  افغان هايى  از  تصاويرى 
دولت  پشتيبانى  به  كه  رساند  نشر 
مخالفان  با  جنگ  در  سوريه 
در  و  داشتند  شركت  كشور  آن 
اسارت نيروهاى مخالف آن كشور 

درآمده اند.
از جانبى، اظهاراتى مطرح شده بود 
مهاجر  شهروندان  است  ممكن  كه 
سوى  از  اجبارى  به گونه  افغان 
عراق  به جنگ هاى  ايران  حكومت 

و سوريه فرستاده شده باشند.
مجلس  عضو  يك  شريفى،  سهيال 
سنا در نشست عمومى روز يكشنبه 
مجلس سنا اما گفت در تماس هايى 
برگشت  از مهاجرين  با شمارى  كه 
كننده  از جنگ هاى سوريه و عراق 
افغان هايى  كه  دريافته  داشته اند، 

سوريه  و  عراق  جنگ هاى  در  كه 
و  خواست  به  مى كنند،  شركت 
هم چنين  و  خود شان  باورهاى 
در  پول  آوردن  دست  به  به خاطر 
شركت  عراق  و  سوريه  جنگ هاى 

كرده اند.
چنين  هم  سنا  مجلس  عضو  اين 
جنگ هاى  دوطرف  در  گفت 
حكومت هاى  كه  عراق  و  سوريه 
مخالفان شان  برابر  در  دوكشور 
دارند  حضور  افغان ها  مى جنگند، 
تركيه  و  ايران  خاك  طريق  از  كه 

وارد جنگ مى شوند.
غالم محى الدين منصف، يك عضو 
ديگر مجلس نيز با اشاره به حضور 
سوريه  جنگ هاى  در  افغان ها 

مسووالن  كه  مى گويد  عراق  و 
ايران  و  افغانستان  مهاجرين  وزارت 
مكلفيت دارند تا مانع رفتن افغان ها 

به جبهه هاى جنگ شوند.
شهروندان  كه  مى گويد  نصف 
ايران  در  پناه جويى  براى  افغان 
ايرانى  مقام هاى  و  مى برند  سر  به 
درجنگ  افغان ها  تا  ندهند  اجازه 
همسايه هاى آن كشور شركت كند.
با اين حال، محمد علم ايزديار معاون 
اول مجلس سنا به كميسيون جهانى 
اين مجلس دستور داد تا چگونگى 
جنگ هاى  در  افغان ها  حضور 
سوريه و عراق را با فراخوانى وزير 

خارجه بررسى كنند.

امنيت ملى: طالبان بر انتحار ى ها تجاوز علنى مى كنند

زنان مى خواهند در روند 
صلح سهم داشته باشند

نوجوان  يك  كابل:  8صبح، 
شانزده ساله كه مى خواست دست به 
انتحار بزند، پس از بازداشت توسط 
است  گفته  ملى  امنيت  نيروهاى 
فرماندهان  توسط  چندين بار  كه 
گروهى  جنسى  تجاوز  مورد  طالبان 
توسط  انتحاركننده  اين  است.  قرار 
كابل  در  ملى  امنيت  نيروهاى 

بازداشت شده  است.
انتشار  با  ملى  امنيت  مطبوعاتى  دفتر 

نوجوان  اين  است  گفته  اعالميه اى 
مزمل،  توسط  دارد،  نام  بالل  كه 
گروه  فرماندهان  از  حنظله  و  طاهر 
طالبان در ولسوالى بتى كوت واليت 
قرار  جنسى  تجاوز  مورد  ننگرهار 

گرفته است.
امنيت  مطبوعاتى  دفتر  اعالميه  در 
(بالل)   «نامبرده  است:  آمده  ملى 
اظهار داشته كه چندين بار از سوى 
تجاوز  مورد  مذكور  فرماندهان 
مردم  اينكه  از  و  گرفته  قرار  جنسى 
گروه  نامشروع  روابط  از  محل 
طالبان با موصوف آگاه گرديده اند، 
به  وادار  را  وى  يادشده  قوماندانان 
منظور  به  و  نموده   انتحارى  حمله 
انجام حمله انتحارى باالى قوماندانى 
به شهر كابل  بگرامى  امنيه ولسوالى 

اعزام گرديده بود.»

دفتر مطبوعاتى امنيت ملى مى افزايد 
نوجوانان  از  جنسى  استفاده  سو  كه 
ميان  معمول  فرهنگ  يك  انتحارى 
حقانى  گروه  و  طالبان  فرماندهان 
بوده و اين فرهنگ ميان آنها در حال 

افزايش است.
در اين اعالميه آمده است كه تحليل 
نشان  ملى  امنيت  عمومى  رياست 
مى دهد كه در اكثر مراكز گروه هاى 
حقانى  شبكه  و  طالبان  تروريستى 
جنسى  غريزه  رفع  بخاطر  نوجوانان 
حمالت  در  آن ها  از  و  استخدام 

انتحارى استفاده مى شوند.
از  ملى  امنيت  عمومى  رياست 
نگذارند  تا  خواسته  خانواده ها  تمام 
گروه  به  پيوستن  با  كودكان شان 
طالبان غالمان جنسى فرماندهان اين 

گروه شوند.

رييس جمهور:
شورشيان براى سقوط برخى واليات برنامه ريزى كرده بودند

8صبح، كابل: محمداشرف غنى 
رييس جمهور كشور، در ديدارى 
امريكا  دايمى  سفراى  از  هياتى  با 
سازمان  در  اروپايى  كشورهاى  و 
نيروهاى  است  گفته  ناتو،  نظامى 
ثابت كرده اند كه  افغانستان  امنيتى 
توانايى دفاع از افغانستان و نواميس 

ملى اين كشور را دارند.
براساس اعالميه اى كه توسط دفتر 
رياست جمهورى منتشر شده، آقاى 
ارگ  در  كه  ديدار  اين  در  غنى 
است،  شده  انجام  جمهور  رياست 
شورشيان  قبل  چندى  كه  افزوده 

برخى  سقوط  براى  دولت  مسلح 
از واليات برنامه ريزى كرده بودند 
ساختند  ثابت  امنيتى  نيروهاى  اما 
را  كشور  اين  از  دفاع  توانايى  كه 
دارند. در اين اعالميه آمده است: 
چندى  كه  گفت  جمهور  «رييس 
پالن  افغانستان  مردم  دشمنان  قبل 
از واليات كشور را  سقوط برخى 
داشتند اما نيروهاى امنيتى و دفاعى 
افغانستان اين را به اثبات رسانيدند 
و  كشور  از  دفاع  توانايى  كه 

نواميس ملى خويش را دارند.»
نيروهاى  كه  افزوده  اشرف غنى 

بر  دفاعى  حالت  از  داخلى  امنيتى 
آمده و حالت تهاجمى دارند. وى 
تاكيد كرد كه دولت افغانستان در 
تروريستى  گروه هاى  تمام  مقابل 
مى جنگد و به مبارزه خويش عليه 
غنى  آقاى  مى دهد.  ادامه  آ ن ها 
شهيد  با  تروريستان  كه  مى گويد 
كردن كودكان و زنان مى خواهند 
ترس و رعب را در دل هاى مردم 

ايجاد كنند.
جمهور  رييس  ديدار،  اين  در 
جامعه  كمك هاى  از  افغانستان 
كشورهاى  ويژه  به  جهانى 
نيروهاى  به  اروپايى  و  امريكايى 
قدردانى  ابراز  افغانستان  امنيتى 
كرده گفت كه افغانستان در سيزده 
پيموده  را  درازى  راه  سال گذشته 

است.
و  امريكا  دايمى  سفراى  هم چنين 
سازمان  در  اروپايى  كشورهاى 
همكارى  و  كمك  به  ناتو  نظامى 
اطمينان  افغانستان  با  كشورها  اين 

داده اند.

 شكوهمند- مزارشريف

ACKU



 ظفرشاه رویی

موارد بد دادن دختران
کاهش یافته است

هند در آستانه سفر رییس جمهور غنی
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کاهش موارد  گزارشی، از  یک نهاد غیردولتی با انتشار 
این  است.  داده  خبر  کشور  در  دختران  دادن«  »بد 
نفر  از یک هزار  با بیش  نتیجه مصاحبه  که در  گزارش 
تهیه  و پنجشیر  پروان  کابل،  نه ولسوالی والیت های  در 
که موارد بد دادن دختران از پنجاه  کی است  شده، حا
درصد در سال 2002 میالدی، حاال به پنج درصد رسیده 

است.
به  موسوم  صلح«  برای  مدنی  و  آزاد  »ابتکار  موسسه 
که بلند رفتن سطح  گزارش می گوید  کلیپ، با انتشار این 
کاهش موارد بد  گاهی مردم از عوامل عمده ی  سواد و آ

کشور به شمار می رود. دادن دختران در 
از مسووالن این موسسه، روز یک شنبه،  خاطره اسدی 
رسم  کاهش  برای  »راه یابی  کنفرانس  در  ثور،  ششم 
تحقیق  که  ولسوالی هایی  در  که  گفت  دادن«،  بد 
سی  بین  دختران  دادن  بد  موارد  است،  گرفته  صورت 
سال های  طی  او،  به گفته   می رسید.  درصد  پنجاه  تا 
بد  مورد  یک  حتا  ولسوالی ها  این  از  برخی  در  اخیر، 
دادن دختران هم ثبت نشده است. خانم اسدی افزود: 
 2002 سال  از  بعد  که  می  دهد  نشان  ما  تحقیق  »نتیجه 
کاهش پیدا  درصدی رسم بد دادن دختران بسیار زیاد 
به درصدی  را  دادن دختران  بد  موارد  گر  ا است.  کرده 
بگیریم، امروز به پنج درصد می رسد. قبل از سال 2002، 
موارد بد دادن دختران خیلی باال بود و حتا بین سی تا 

افغانستان  رییس جمهور  از  پذیرایی  آستانه  در  هند 
سیاسی  تغییراتی  سفر،  این  در  دارد.  قرار  اشرف غنی 
است،  آمده  به وجود  که  منطقه ای  جدید  معادالتی  و 
و  هند  آینده  روابط  تعیین کننده  عناصر  مهم ترین 
گذشته  گرچه افغانستان و هند در  افغانستان خواهد بود. ا
در  هند  بلندپایه  مقام های  داشتند.  دوستانه ای  روابط 
کردند. در آن  ماه فبروری سال 2014 از افغانستان دیدار 
زمان روابط افغانستان و هند در بلندترین سطح خود قرار 
گذشت زمان وارد فصل های جدید  داشت. این روابط با 
کرده بود، بسته 2 میلیارد دالری را به  می شد. هند تعهد 
کند. قرار بود از این پول در بخش توسعه  کمک  افغانستان 
زیرساخت ها و تهیه چرخبال های نظامی به در خواست 
از این چرخبال ها به  افغانستان استفاده شود. سه فروند 
تحویل  افغانستان  برای  زودی  به  بود  قرار  »چیتلز«  نام 
بود،  شده  داده  زودی«  »به  که  وعده ای  اما  شود.  داده 
به بیش از یک سال به طول انجامید. چرخبال ها حاال 
دهلی  به  غنی  رییس جمهور  سفر  با  همزمان  است  قرار 
جدید در 27 ماه اپریل به افغانستان تحویل داده شود. 
گسترده ای  تغییرات  شاهد  اخیر  سال های  در  افغانستان 
است،  این  می شود  مطرح  که  سوالی  حال  است.  بوده 
کار امدن دولت جدید  کرده است؟ روی  چه چیز تغییر 
از  افغانستان  در هند و هم چنان نظام سیاسی جدید در 
برجسته ترین این تغییرات می باشد. معادالت منطقه ای 
از  به خصوص  چین  و  ایران  کستان،  پا با  افغانستان 
در  نیز  است  رفته  کنار  قدرت  از  کرزی  حامد  زمانی که 

جمله این تغییرات قرار دارد.
کستان،  چرخش یک بارگی رییس جمهور غنی، به سوی پا
یکی از مهم ترین بخش های دراماتیک سیاست خارجی 

پنجاه درصد در این ولسوالی ها می رسید.«
ابتکار  موسسه  مسوول  دیگر  امیری،  خدیجه  هم چنین 
رفتن سطح  بلند  که  برای صلح، می گوید  و مدنی  آزاد 
دادن  بد  موارد  تا  شده  باعث  مردم،  گاهی  آ و  سواد 
»نتیجه  گفت:  امیری  خانم  یابد.  کاهش  دختران 
کنون  ا الی   2001 سال  از  که  است  این  بیانگر  تحقیق 
کاهش ناشی  کاهش یافته و این  میزان بد دادن دختران 
کثر مردم است؛ به ویژه  از بلند رفتن سطح تعلیم و تربیه ا
جوانان ما. با بلند رفتن سطح تعلیم و تربیه جوانان ما، 

کابل بوده است. اداره رییس جمهور برای مدتی از دادن 
اطالعات  سرویس  اداره  حمایت  مبنی  تبصره،  گونه  هر 
لشکر  دهشت افگنان  و  طالبان  گروه  از   )ISI( کستان  پا
حکومت  دروه  به  نسبت  می کرد.  خودداری  طیبه، 
کستان به خصوص در  کرزی روابط افغانستان و پا حامد 
از  رییس جمهور غنی  نزدیک تر شده است.  نظامی  بعد 
کستان جنرال راحیل شریف، رییس اداره  رییس ارتش پا
گروه از  کستان جنرال رضوان اختر و یک  استخبارات پا

کرد. کابل دعوت  کستان به  فرماندهان ارتش پا
او  رفت.  کستان  پا به  نوامبر  ماه  در  غنی  رییس جمهور 
این  در  کرد.  دیدار  راولپندی  در  ارتش  مرکزی  ستاد  از 
گروه  نخستین  فرستادن  برای  غنی  رییس جمهور  سفر 
نظامی  دروس  گرفتن  فرا  برای  افغان  افسران  شش نفری 
کرد. حمله دهشت افگنان  کستان موافقت  در ایبت آباد پا
 2014 سال  دسامبر  در  پشاور  در  نظامی  مکتب  باالی 
کشور بیشتر به هم نزدیک  که هر دو  میالدی، باعث شد 
متذکره  کشور های  که  گردید  باعث  حمله  این  شوند. 
اطالعات امنیتی را در باره تروریستان با هم دیگر شریک 
سازند. از سوی دیگر، یکی از عوامل نزدیکی افغانستان 
سرگیری  از  برای  اشرف غنی،  آرزوی  از  کستان  پا با 
به  این  از  می گیرد.  سرچشمه  طالبان  با  صلح  کرات  مذا
و  طالبان  کشاندن  برای  که  دارد  ربط  کستان  پا به  بعد، 
کستان موجود اند،  که در پا گروه های دهشت افگن،  سایر 

از چی میکانیزمی استفاده می کند.
موضوع صحبت با طالبان، طبعیتا رفتار چین و افغانستان 
به طور  چین  است.  داده  تغییر  زیادی  اندازه  به  نیز  را 
که سرمایه گذاری می کند، آماده است،  کشوری  سنتی، در 
کند.  کشور ها نیز بازی  نقش فعال را در پروسه سیاسی این 

مردم از مسایل دینی و شرعی خود معرفت بیشتر حاصل 
کرده اند و به حقوق و امتیازات خود واقف شده اند.«

بد  موارد  هرچند  می افزاید  اسدی  خاطره  این حال،  با 
کابل،  دادن دختران در برخی از ولسوالی های والیات 
کاهش یافته، اما رسم بد دادن هم چنان  پروان و پنجشیر 
ادامه دارد. به گفته  او، دختران در بیشتر موارد به منظور 
ختم اختالفات و دشمنی ها میان دو خانواده  به بد داده 
می شوند. فرار دختران از منزل و برقراری روابط نامشروع 
که برخی از خانواده ها تصمیم  از عوامل دیگری است 

کنفرانس  وزیر خارجه چین، آقای یانگ وی، اخیرا در 
که  صورتی  در  کرد،  اعالم  اسالم آباد  در  مطبوعاتی 
سازنده ای  نقش  است  حاضر  چین  بخواهد،  افغانستان 
گفتگو های صلح در هر زمانی  کند و زمینه را برای  را بازی 
خارجه  وزیر  که  موضوعی  اما  سازد.  مهیا  باشد  الزم  که 
به  طالبان  هیات  سفر  نکرد،  صحبت  باره اش  در  چین 
چین می باشد. پکن، اخیرا میزبان هیات سیاسی طالبان 
گروه در قطر به ریاست قاری دین محمد بوده  از دفتر این 
کشور  گفتگو در باره آینده به این  گروه برای  است. این 
ماه  یک  دقیقا  چین  از  طالبان  دیدار  است.  کرده   سفر 
کتبر سال  بعد از سفر رییس جمهور غنی به چین در ماه ا
مقام  یک  زمان  عین  در  می گیرد.  صورت  میالدی   2014
که از دولت هند دیدار می کرد، پیام  بلندپایه افغانستان 
او برای دولت هند روشن بود. برای صلح در افغانستان، 
ما به همکاری طالبان نیاز داریم. برای این همکاری به 

کستان و چین نیز ضرورت است. کشور های پا
توسط  واضح  به صورت  روش هایی  چنین  انتخاب 
شی  آقای  می گیرد.  صورت  شی جینگ  رییس جمهور 
راه  طریق  از  را  چین  شیانگ  شهر  تا  دارد  آرزو  جینگ 
این  روی  کند.  اروپا وصل  قاره  در  ایتالیا  ونیز  به  ابریشم 
است.  گرفته  صورت  سرمایه گذاری  دالر  میلیارد ها  پروژه 
جاده ای  امتداد  در  زیرساخت ها  اعمار  برای  هزینه  این 
سرمایه گذاری  ساخت  خواهد  وصل  اروپا  به  را  چین  که 
می شود. با این حال، افغانستان در مرکز این سرمایه گذاری 
قرار دارد. از سوی دیگر، پروژه مذکور، باعث حفظ انرژی 
جینگ،  شی  آقای  گردید.  خواهد  چین  ضرورت  مورد 
سرمایه گذاری  پروژه  این  روی  که  است  نموده  تصریح 
به  اخیرا  چین  کشور  عالوه  بر  شد.  خواهد  انجام  بزرگی 

می گیرند تا دختران شان را به بد بدهند. 
فیصله  نتیجه  در  دختران  که  افزود  اسدی  خاطره 
شوراهای محلی به بد داده می شوند. به گفته  او، برخی از 
قضایای بد دادن دختران به نهادهای عدلی و قضایی 
ارجاع می شود اما این نهادها دوباره به شوراهای محلی 

راجع می سازند.
احساس غرور

گزارش  در  صلح،  برای  مدنی  و  آزاد  ابتکار  موسسه 
گرفتن  بد  با  متضرر  خانواده های  که  می افزاید  خود 
که حیثیت  کرده و فکر می کنند  دختران، احساس غرور 
قاتل  خانواده  دختر  گرفتن  بد  با  را  از دست رفته  شان 
»نتیجه  آمده است:  گزارش  این  در  به دست می آورند. 
که دریافت بدیل یک امر نهایت  تحقیق نشان می دهد 
دشوار است. زیرا این رسم یک نوع تاثیر روانی و حس 
که  خانواده ای   یا  متضرر  خانواده  دارد.  فخرآفرینی 
رسم  این  نتیجه  در  است،  گرفته  صورت  او  علیه  جرم 
که حیثیت  کرده و تصور می کند  ناپسند احساس غرور 

لطمه دیده ی خویش را دو باره اعاده نموده است.«
ناتوانی  و  ضعف  که  می گوید  موسسه  این  این حال،  با 
دولت باعث شده تا رسم بد دادن دختران ادامه یابد. 
که  می افزاید  صلح  برای  مدنی  و  آزاد  ابتکار  موسسه 
شوراهای محلی در بد دادن دختران نقش مستقیم دارند 
که مداخله در این  و نهادهای دولتی نیز تصور می کنند 
خانواده هاست.  خصوصی  حریم  در  مداخله  مسایل، 
را  رسم  این  »مردم  است:  آمده  موسسه  این  گزارش  در 
که بیرون از نهادهای دولتی صورت می گیرد، نسبت به 
نهادهای دولتی ترجیح می دهند. هم چنین  به  مراجعه 
کی در این زمینه وجود نداشته و در نهادهای  چون شا
عدلی و قضایی شکایت درج نشده، از طرف نهادهای 
که قربانی  عدلی و قضایی نیز تعقیب نمی شود. دختری 
این رسم می شود به هیچ عنوان زمینه  مراجعه به دولت 

برایش مساعد نیست.«
بد دادن دختران از موارد شدید خشونت علیه زنان به 
بشری، دختری  نهادهای حقوق  به گفته   شمار می رود. 
که به بد داده می شود، از تمامی حقوق خود در خانواده 

شوهرش محروم شده و مورد آزار و اذیت قرار می گیرد.

شاهراه های  ساختن  قسمت  در  دالر  میلیارد   46 ارزش 
کشور  با  گوادر  بندر  الی  کستان  پا داخل  در  اقتصادی 
کرده است. بر مبنای این برنامه،  کستان سرمایه گذاری  پا
کستان و شاهراه های بین المللی، خطوط  افغانستان به پا
سرمایه گذاری  زمان،  عین  در  شد.  خواهد  وصل  نیز  آهن 
کشور چین روی پروژه راه ابریشم باعث  40 میلیارد دالری 
تقویت سیستم حمل ونقل و تجارت افغانستان شده و آن 

کشور های آسیای مرکزی وصل می سازد. را به 
افغانستان،  همسایه های  گفتگو های  در  سرانجام، 
منطقه  ثبات  در  که  کشوری  می باشد؛  مطرح  نیز  ایران 
 1+5 کشور های  آورد.  به وجود  بزرگ  تغییرات  می تواند 
توافق  به  جون  ماه   30 در  ایران  هسته ای  برنامه ی  سر  بر 
برای  را  زیادی  گزینه های  موضوع  این  رسیده اند. 
این  گذشته  در  چون  آورد.  خواهد  به وجود  افغانستان 
کابل و تهران به دلیل  کندی تجارت بین  موضوع باعث 
گردیده بود. در این شکی نیست  با امریکا  ایران  روابط 
گسترش  با  افغانستان  اقتصادی  چشم انداز های  در  که 
کستان تغییرات  ایران و پا شاهراه های تجارتی در داخل 

گسترده به وجود خواهد آمد.
کجا قرار خواهد  در نتیجه، جایگاه هند در این میان در 
بیان کننده  غنی  رییس جمهور  سفر های  آیا  گرفت؟ 
سفر  نخستین  می باشد؟  نیز  خارجی اش  پالیسی های 
کتوبر سال 2014  ا به چین، در  دولتی رییس جمهور غنی 
کمی دیرتر به  کستان در ماه نوامبر، و  میالدی، و بعدا به پا
هند و سفر رییس جمهور به ایاالت متحده امریکا در ماه 
مارچ میالدی انجام شده است. با تمام این موضوعات 
خواهد  را  منطقه ای  حلقه  از  رفتن  کنار  ریسک  هند  آیا 
تجارتی  استراتژی  هند  که  زمانی  دقیقا  آن هم  پذیرفت، 
افغانستان روی دست دارد؟ منطقه ای  با  را  و توسعه ای 
که تاثیرات ایاالت متحده امریکا  در حال تغییر، جایی 
روز  هر  گذشت  با  چین  تاثیر  است.  افزایش  حال  در 
ایران  است.  شده  قدرتمند  کستان  پا می شود.  بیشتر 
است  اقتصادی  قوی  قطب  یک  دادن  نشان  صدد  در 
زمانی که  حال،  دارد.  قرار  افغانستان  همسایگی  در  و 
خطوط  باید  می کند،  سفر  هند  به  غنی  رییس جمهور 
روابط  در  را  جدیدی  راهکار  و  بشناسد  را  سیاستش 

کند. افغانستان و هند پایه گذاری 
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وزها برخی از این اسناد را افشا کرد. اسناد  حکومت این ر
نشان می دهد که وزارت مالیه به دستور رییس جمهور 

ی پول برای کمک به خانواده های وزیرستانی  پیشین، مقدار
اختصاص داده است و این وجوه نقدی از طریق شورای 

امنیت ملی وقت به این آوارگان پرداخته شده است. 
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نباید از مهاجران 
مسلح حمایت کنیم

بازدید  است.  یافته  کاهش  اهمیتش  گذشته  با 
کستان،  پا از  پینگ  جین  شی  رییس جمهور 
بین  اقتصادی  کریدور  پروژه های  راه اندازی 
و  عرب  بحیره  ساحل  در  کستان  پا گوادر  بندر 
برنامه های  چین،  غربی  ایالت  شین جیانگ 
از  بیش  سریالنکا،  نیپال،  در  چین  اقتصادی 
کاهش  منطقه اش  در  را  هند  نفوذ  دیگر  زمان  هر 
در  رییس جمهور غنی  اساس  این  بر  داده است. 
به نقش هند  توازن بخشیدن  برای  آتی  روز  چند 
کستان، پس از سفر ایران به دهلی  در مقایسه با پا
کرد  نو سفر می کند. وی در این سفر تالش خواهد 
که در برنامه ترانزیتی و اقتصادی هند امتیازاتی را 

کند.  نصیب افغانستان 
گسترش  حاشیه  در  راستا،  این  در  که  موضوعی 
پیدا  اهمیت  کستان  پا توان  افزایش  و  چین  نفوذ 
این  است.  چابهار  گذرگاه  طرح  است،  کرده 
نداشته  اهمیت  گوادر  اندازه  به  شاید  گذرگاه 
در  چین  نفوذ  گسترش  به  توجه  با  اما  باشد، 
سیاست  تعقیب  به  مجبور  هند  جنوبی،  آسیای 
ترانزیتی  برنامه های  در  منطقه ای  مرکززدایی 
آسیای  از  خارج  فضای  در  خویش  تجاری  و 
گذرگاه،  جنوبی است. در قالب فرصت های این 
هند می تواند به افغانستان، آسیای مرکزی، قفقاز 
دسترسی  شمالی  اروپای  حتا  و  ترکیه  و  روسیه  تا 
سفر  برنامه های  از  یکی  این رو  از  نماید.  پیدا 
رییس جمهور غنی پس از سفر ایران، در روزهای 
کره بر روی تصویب  27 و 28 اپریل، مباحثه و مذا
و طرح نهایی موافقت نامه ترانزیتی سه جانبه میان 
چابهار  بندر  بر  تمرکز  با  ایران  و  افغانستان  هند، 

ایران است. 
در سوی دیگر اهمیت هند به عنوان عضوی مهم 
استراتژیک  اضالع  از  یکی  و  سارک  سازمان  از 
منطقه اهمیت به سزایی برای افغانستان دارد. در 
اهمیت  هند  سوی  از  چابهار  مسیر  طرح  شرایطی 
کستان  پا مسیر  اواخر،  این  در  نموده  پیدا  بیشتر 
چالش  با  امنیتی  و  سیاسی  تنش های  پی  در 
گردیده است. تنش ها و منازعات سیاسی  همراه 
دیرباز  از  کشمیر،  سر  بر  کستان  پا و  هند  میان 
ساخته  روبه رو  تردید  با  را  گذرگاه  این  تحقق 
دارد.  وجود  امیدواری  آن  مورد  در  کمتر  و  است 
می تواند  که  بازیگری  تنها  این مشکل  برای حل 
تاثیر تلطیف کننده بر روابط ترانزیتی افغانستان- 
کستان- هند داشته باشد، چین و یا احتماال در  پا

اواخر امسال سازمان شانگهای است. 
اساس  بر  و  خوش بینانه-  سناریوی  یک  در 
رقابت  جای  به  همکاری  دیپلوماسی  رهیافت 
پینگ-  جین  شی  و  مودی  نارندرا  سوی  از 
و  آسیا  جنوب  تعامالت  در  چین  کشاندن 
معادالت  در  چین  و  هند  همکاری  طرح  تقویت 
هند  روابط  تلطیف  موجب  اقتصادی  امنیتی- 
عضویت  احتمال  هم چنین  می گردد.  کستان  پا و 
سازمان  امسال  سران  نشست  در  کستان  پا و  هند 

همکاری های شانگهای؛ سناریو مثبت همکاری 
گسترش  را در این حوزه تقویت می کند. چین برای 
گوادر و سودآوری سرمایه گذاری هایش در  اهمیت 
کم عالقه به سود ناشی از  این بندر آزاد تجاری، 
تعامالت ترانزیتی هند با آسیای مرکزی نیست. با 
توجه به این که در ماه های آینده نارندرا مودی به 
کید رییس جمهور غنی به فاز  چین سفر می کند، تا
چین  هند-  افغانستان-  سه جانبه  همکاری های 
می تواند، بسترهای های ترانزیتی منطقه را تسهیل 

بخشد. 
تحقق این همکاری، به صورت ضمنی بسترهای 
افغانستان  زمینی  دسترسی  و  تاپی  پروژه  تحقق 
و به صورت  به آسیای مرکزی  کستان،  پا و  به هند 
عموم شمولیت افغانستان در برنامه های ترانزیتی 

هند و چین را نیز فراهم می سازد.
گسترش همکاری های سه جانبه میان افغانستان- 
در  همکاری  بالقوه  گره های  چین  هند- 
دو  هر  چین  و  هند  می گشاید.  را  آسیا  جنوب 
هستند.  افغانستان  در  معدن  سرمایه گذاران  از 
میلیون   500 به  نزدیک  عینک  مس  در  چین 
آهن  معدن  در  هند  و  کرده  سرمایه گذاری  دالر 
است.  سرمایه گذاری  عالقه مند  حاجیگک 
در  کستان  پا و  هند  عضویت  امکان  گسترش  با 
امکان  و  شانگهای  سران  امسال  رسمی   نشست 
جمله  از  شانگهای،  در  رسمی  هند  عضویت 
چین  و  هند  همکاری  گسترش  زمینه هایی  پیش 
که طرح آموزش 100  در افغانستان است. همان طور 
به صورت  نظامی   تجهیزات  تمویل  و  عسکر  هزار 
کرات  مذا در  چین،  و  هند  میان  که  مشترک 
آمده  میان  به  چین  هند-  افغانستان-  سه جانبه 
برای  را  هند  می تواند  موضوع  این  طرح  است، 
همکاری  نماید.  اقناع  امنیتی  نقش  نداشتن 
امنیتی هند در تقویت نیروهای امنیتی افغانستان 
حدی  تا  را  کستان  پا نگرانی  چین،  همکاری  با 
برنامه های  و  طرح  این  تطبیق  می دهد.  کاهش 
مشابه، در زمره پیشنهادات رییس جمهور به هند، 

گردد.  می تواند موجب توازن هند 
بنابراین افغانستان در سه حوزه می تواند بسترهای 
گسترش منافع ملی افغانستان را با هند  همکاری و 
کمک های  بررسی نماید. اول روابط دو جانبه و 
بیشتر،  چرخبال های  )دریافت  هند  مستقیم 
و  افغانستان  در  هند  بیشتر  سرمایه گذاری های 
اتمام بند سلما(؛ دوم افغانستان به علت نداشتن 
دوجانبه  تعامالت  است،  مجبور  مشترک،  مرز 
تعقیب  سه جانبه  تعامالت  حوزه  در  را  خویش 
ایران  افغانستان-هند-  سه جانبه  روابط  نماید. 
و  گذرگاه  این  جزئیات  سر  بر  )گفتگو  چابهار  در 
روند سرمایه گذاری هند در چابهار(؛ سوم  تسریع 
روابط سه جانبه افغانستان- هند- چین در مورد 
نیروی  100هزار  آموزشی مشترک  امنیتی  پروژه های 
ترانزیتی  برنامه های  در  هند  شمولیت  و  امنیتی 
گوادر؛ چهارم: روابط سه جانبه افغانستان- هند- 
افغانستان-  سه جانبه  روابط  پنجم:  و  کستان  پا
هند- امریکا و ایجاد برنامه مشترک براساس آن، 
می تواند در سفر پیش روی رییس جمهور غنی با 

گردد.  همتایش مطرح 
از این رو برای توازن بازیگران جنوب آسیا، دادن 
هند،  به  اقتصادی  امنیت-  مثبت  امتیازات 
گرچه نتیجه  کستان )ا می تواند امتیازات امنیتی پا
مشخصی از این امتیازات به دست نیامده است( 
کند. در نهایت تمام تالش رییس جمهور  را موازنه 
برنامه های  در  افغانستان  شمولیت  باید  غنی 
و  چین  یعنی  آسیا  بزرگ  قدرت های  اقتصادی 
هند باشد و از رقابت و همکاری اقتصادی آن ها 
تروریسم  حذف  و  افغانستان  ملی  منافع  نفع  به 

بهره بجوید.

نظرداشت  در  با  کستانی  پا مقام های 
پیشین  حکومت  خبرها  همین 
از  حمایت  به  متهم  را  افغانستان 
کستانی می کردند.  گروه های طالبان پا
مقام های  به  محدود  اتهام  این 
روزنامه نگاران  نبود،  هم  کستانی  پا
پیشین  حکومت  هم  کستانی  پا
حمایت  به  متهم  را  افغانستان 
می کردند.  کستانی  پا طالبان  از 
کستانی  پا روزنامه نگار  احمدرشید 
دانشگاه  در  آخرین سخنرانی اش  در 
پس  که  می گوید  کراچی  حبیب 
اسالم آباد  از  کرزی  حامد  این که  از 
که  رسید  نتیجه  این  به  و  شد  ناامید 
حمایت  از  راولپندی  جنرال های 
طالبان  نیستند،  دست بردار  طالبان 
ک  کرد تا در خا کستانی را تشویق  پا
علیه  و  کنند  پایگاه سازی  افغانستان 
کستان بجنگند. احمدرشید  ارتش پا
نوشته  مقاله اش  و  کتاب  چند  در 
حامد  شخصی  دوست  که  است 
که  می دهد  نشان  این  است.  کرزی 
کرزی،  کستانی حامد  حتا دوستان پا
طالبان  از  حمایت  به  متهم  را  او  نیز 

کستانی می کردند.  پا
سیاست  مسلح  مهاجران  از  حمایت 
هیچ  به  نباید  افغانستان  بود.  اشتباه 
حمایت  مسلح  مهاجران  از  قیمتی 
در  که  دارد  وجود  آن  احتمال  کند. 
طالبان  مسلح  مهاجران  این  میان 
کستانی وجود داشته باشد. طالبان  پا
سپتامبر  یازده  از  پیش  کستانی  پا
به  و  بودند  افغان  طالبان  از  بخشی 
آنان  می کردند.  جفا  افغانستان  مردم 
افغانستان، اجرای  مردم  قتل عام  در 
انفجار  و  سوخته  زمین  سیاست 
کنار  در  بامیان،  بودای  مجسمه های 
طالبان  رهبران  بودند.  افغان  طالبان 
تجربه  افغانستان  در  کستانی  پا
نباید  بنابراین  آموختند.  جنگی 
حسن  از  که  کنیم  عمل  به گونه ای 
سوء  استفاده  تروریست ها  مان  نیت  

کنند. 

منطقه ای  و  محیطی  حوزه های  میان  در 
مهم  اضالع  از  یکی  جنوبی  آسیای  افغانستان، 
شمار  به  خارجی  سیاست گذاری  در  استراتژیک 
کستان، هند قرار  کنار پا می رود. در این ضلع در 
است.  جهان  بزرگ  اقتصاد  چهارمین  که  دارد 
 ۸ طی  درصد   ۸ متوسط  اقتصادی  رشد  با  هند 
تبدیل  اقتصادی  قدرت  یک  به  گذشته  سال 
رشد  به  نزدیک  رشد،  میزان  این  شده  است. 
کشور همسایه آن چین است. همان طور  اقتصادی 
که چین در جستجوی راه های تامین انرژی برآمده 
برای  هند  است؛  سرمایه گذاری  حال  در  و  است 
منابع  به  خود،  اقتصادی  دوامدار  رشد  تضمین 
بازارهای  هم چنین  و  دوامدار  معدنی  و  انرژی 
تامین  مصرف ضرورت دارد. جستجوی راه های 
رقابتی  پدیده  به  آینده،  سال های  برای  انرژی 
تبدیل شده  آسیایی  کشور قدرتمند  این دو  میان 
که این دو  است. در بهترین سناریو به نظر می رسد 
از یک  بیش  انرژی جمعیت  تامین  برای  قدرت 
میلیاردی شان به جای رقابت، مجبور به همکاری 
از  بیش  طول  در  هند  حال  این  با  شد.  خواهند 
ایجابی  بازیگر  تنها  مثابه  به  گذشته،  دهه  یک 
جنوب آسیا در مبارزه با تروریسم، تاثیر مهمی  در 

دولت- ملت سازی افغانستان داشته است. 
روابط  سطح  و  اهمیت  جزیی تر،  به صورت 
و  حمایت ها  در  می توان  را  افغانستان  برای  هند 
کرد.  جستجو  کشور  این  اقتصادی  برنامه های 
مختلف  پروژه  های  گذشته  سال های  طی  هند 
بازسازی، از جمله ساخت جاده زرنج- دالرام، 
جدید  ساختمان  و  هرات  در  سلما  بند  بازسازی 
است.  کرده  تطبیق  افغانستان  در  را  پارلمان 
سال ها  این  طول  در  هند  حمایت های  هم چنین 
راستا  این  در  می رسد.  دالر  میلیارد   2 از  بیش  به 
پیمان  میالدی،   2011 سال  در  افغانستان  و  هند 
امضا  نیز  را  استراتژیک  بلندمدت  همکاری های 
هند  عمومی،  سنجی های  آمار  براساس  و  کردند 
افغانستان  دوست  کشورهای  نخست  مقام  در 
نگاه  کشور  این  هم چنین  است.  شده  شناخته 
گسترش روابط اقتصادی با افغانستان  ویژه ای به 
در  افغانستان  عضویت  از  همین رو  از  و  داشته 
آسیا  جنوب  اقتصادی  همکاری های  سازمان 
در سال 2007  افغانستان  کرد.  )سارک( حمایت 
از  پس  و  آورد  دست  به  را  سازمان  این  عضویت 
کشور رو  آن، روابط اقتصادی و تجاری میان دو 
فراهم سازی  با  هم چنان  هند  نهاد.  گسترش  به 
امنیتی  حوزه  در  کمک ها  دیگر  و  چرخبال  سه 
برازنده ای  نقش  غیرمستقیم  و  مستقیم  به صورت 

برای افغانستان داشته است. 
با  افغانستان  روابط  تقویت  با  اواخر  این  در 
از  بیش  چین؛  طرح های  گسترش  و  کستان  پا
محراق  از  هند  که  می رسد  به نظر  دیگر  زمان  هر 
آسیای  کشورهای  خارجی  سیاست گذاران  توجه 
مقایسه  در  یا  و  شده  خارج  افغانستان  و  جنوبی 

کرد  افشا  پیش  مدتی  پکتیکا  والی 
ملی  امنیت  شورای  نشانی  از  که 
خانواده های  از  برخی  به  کشور 
به  وزیرستان  از  که  مسلحی  افراد 
شده  آواره  افغانستان  جنوب شرق 
است.  شده  پرداخته  پول  بودند، 
این  از  شماری  که  می شود  گفته 
تروریستی  گروه  به  حاال  مسلح  افراد 
این  داعش پیوسته اند. خانواده های 
بمباردمان  و  جنگ  از  مسلح  افراد 
فرار  جنوبی  و  شمالی  وزیرستان 
جنوب شرقی  والیات  در  و  کرده اند 
گذشته  گزیده اند. در  افغانستان، پناه 
گویا  که  شد  باال  سروصدا هایی  هم 
افراد  به جیب  افغانستان  پول دولت 
گروه طالبان می رود.  مسلح مربوط به 
این  از  برخی  روزها  این  حکومت 
نشان  اسناد  کرد.  افشا  را  اسناد 
دستور  به  مالیه  وزارت  که  می دهد 
مقداری  پیشین،  رییس جمهور 
خانواده های  به  کمک  برای  پول 
است  داده  اختصاص  وزیرستانی 
شورای  طریق  از  نقدی  وجوه  این  و 
آوارگان  این  به  وقت  ملی  امنیت 
پرداخته شده است. بر مبنای سخنان 
باشندگان  از  برخی  و  پکتیکا  والی 
شماری  آوارگان،  این  میان  در  محل 
و  حضورداشتند  نیز  مسلح  افراد  از 
افغانستان  حکومت  شاید  دارند. 
کرزی  آقای  کمیت  حا زمان  در 
پرداخت  طریق  از  که  می خواست 
وزیرستانی  به خانواده های  نقد  وجه 
مناطق  در  مسلح  افراد  از  برخی  و 

کستان نفوذ شد.  قبایلی پا
حکومت  گذاری  نفوذ سیاست 
از  بارها  قبایلی،  مناطق  در  پیشین 
شده  مطرح  غربی  رسانه های  سوی 
پول  پرداخت  خبر  حاالهم  است. 
در  که  وزیرستانی  خانواده های  به 
هستند،  هم  مسلح  افراد  آنان  میان 
وقت  حکومت  که  می دهد  نشان 
می خواست در روستاهای بحران زده 

کند.  دوطرف سرحد نفوذ 

 سید مهدی منادی- استاد دانشگاه

کابلی  بابک 

سفر رییس جمهور به هند
و و فرصت های پیش ر
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یابهوساطتروسها؟
نخست، روزهای در من شنیدههای قرار مزدک:
وکارمل ترهکی میان تفاهم و کنارآمدن چانهزنی،

صورتمیگرفت.
8صبح:چراشورویهاباحذفپرچمیهاازقدرت
کهدرماههایاولپسازکودتاشروعشد،مخالفت

جدینکردند؟
پرچمیها از مطیعتر و »افغان«تر خلقیها مزدک:
بودندودرمسکوحامیاننیرومندترداشتند.آنعدهاز
پرچمیهاییکهروانخلقیداشتندنیزدرکنارامینو
ترهکیایستادند.دولتخلقیجامعهرامطابقالگوی
»رشدغیرسرمایهداری«بهسوسیالیسمزودرسمیبرد
کلیدی مراکز حمایت مورد نمیتوانست امر این و

قدرتدرمسکوقرارنگیرد.
8صبح:ایندرستاستکهپرچمیهاهمدرواکنش
خلقیها علیه داشتند قصد دولت از حذفشان به

کودتاکنند،آیاشورویازاینبرنامهآگاهبود؟
مزدک:سازمانمخفیپرچمیهادرداخلکشورو
رهبرانشاندرخارجمناسباتنزدیکوتنگاتنگبا
شورویهاداشتندوهیچحرکتیرابدوناجازهمسکو
1357 حوت 20 در یکبار دهند. انجام نمیتوانستند
پرچمیهابرایقیامبرضدامینآمادهشدند،اماکاری
انجامندادند.ازقرارمعلوم،آنآمادگیبیشترمانوری

بودکهامینرازیرفشارقراردهد.
اعدامهای و بازداشتها سیاست طراح 8صبح: 
بدونمحاکمهوایجادگورهایدستهجمعیکهگفته
میشودایدیولوژیلیننیستیحزبمبناینظریآنرا

فراهممیکرد،کیبود؟
حزبی رهبران و والیها نخستین به امین مزدک:
ضد سرکوب برای که بود داده دستور والیات
طراح است. ضرورت کشتارگاهها به انقالب،
خشونت،شکنجهوقتل،امینبودواینهمهباروان
استالینیکهجزوروانحاکمبراحزابلنینیبوددر

تناقضقرارنداشت.
8صبح:میپذیریدکهاگراتحادشووریلشکرکشی
نمیکرد،حاکمیتحزبدموکراتیکخلق،درهمان

سالدومشفرومیپاشید؟
مزدک: بدونشک.نجاتحاکمیتحزبازسقوط

بدونمداخلهنظامیشورویممکننبود.دولتخلقی
طییکسالبهاندازهیکقرنازمردمفاصلهگرفته
حیات روزهای نخستین همان از خلقی دولت بود.
بهعبارتدیگر یا برایسقوطآمادهمیشد خویش
بستر افغانستان به نظامیانشوروی پای برایکشاندن
میساخت.بهگفتهببرککارمل»انقالباپریل1978
یکجنایتعظیمدربرابرمردمافغانستانبود«کهبه

بیثباتیوخرابکاریابعادجدیدبخشید.
ایدیولوژی بههمان 8صبح:خوب،جناحپرچمهم
خلقیها قدرت شریک مدتی بود. معتقد لیننیستی
بهدستآورد، ازششجدیقدرتکامل بود.پس
فکرنمیکنیدپرچمیهاوکارملهممسوولسیاست
و دستهجمعی گورهای محاکمه، بدون اعدامهای

بمباردمانروستاهاتوسطشورویهاهستند؟
سالهای ، 80 دهه تمام که شک بدون مزدک:
جنگهایخونینوویرانگربود.پساز6جدیکه
ازقدرتودولترا پرچمیهابخشمهموبزرگی
شرکت با گسترده جنگ دوران داشتند، اختیار در
بود.سالهای80،سالهای بزرگجهان قدرتهای
بمباردماندهاتوراکتبارانشهرهابود.امادراین
انفجارها بیشتردرمیدانهایجنگو انسانها دوران
درشهرهاجانباختهاندنهدرتصفیههاوسرکوبهای

خونینوماجراجویانه.
حزب که بودید گفته مصاحبه یک در 8صبح:
رسید، قدرت به وقتی افغانستان خلق دموکراتیک
اما میماند. اپوزیسیون بود بهتر و زوالششروعشد
سرنوشت افتاد اتفاق آنچه که است این دیگر نظر
محتومآنحزببودوغیرازایننمیتوانستباشد.
داشت لیننیستی ایدیولوژی حزب منتقدان بهگفته
را نقد نمیداد، اجازه درونحزبی دموکراسی به که
نظامی اشغال و میکرد تجویز را کودتا برنمیتابید،

شورویراتوجیه؟
خلق دموکراتیک حزب شک بدون مزدک:
نظام به وابسته نبود، دموکرات حزب یک افغانستان
رهبری و هدایت شوروی توسط که بود شبکهای و
اشغال بود. منضبط بسیار و بسته حزب یک میشد.
قدرتبههرگونهممکنمهمترینهدفحزببود.
پیش پرچم جناح که سیاسی مشی خط در گرچه
شده تاکید خشونت بدون روشهای به بود کشیده
بود،اماموجودیتسازماننظامیدرتناقضباآنقرار
کاله بیشتر حزب برای لیننیستی ایدیولوژی داشت.
حزب امین کودتا، از پس سال یک در سر. تا بود
پرداخت. استالینی تصفیه به و ساخت  »خلقی« را
و شدند فزیکی محو پرچمیها بیشتر تصفیه این در
افزارسرکوبواعماِلدیکتاتوری به »حزبخلقی«
مبدلگردید.حزب»خلقی«قدرتراتعویضکرداما
خودشدرقدرتحلوُگمشد.اینحالتچیزیجز
زوالرانمیتوانستدرپیداشتهباشد.سالهایبعدی
و ظرفیتها همه که بود فرسایشی دورانجنگ هم
امکاناتدگرگونشدنرامیسوزاندونابودمیکرد.
8صبح:دریکیازیادداشتهایتاننوشتهایدکهدر
درهفت بودید. مکتب یازده بهارسال1357صنف
ثورآنسالازاینکهحزبتانبهقدرترسیدهبود،

چهحسیداشتید؟
مزدک:خوشحالبودم.درآنروزحزبیبهقدرت
به خودیهایم از زیادی تعداد و من که بود رسیده
آنتعلقداشتیم.آنوقتبرایممهمنبودکهداوودچرا
رفتوچگونهرفت،حزبماچراآمدوچگونهآمد.
»ما«آمدهبودیمتاجامعهمرفهوپیشرفتهبسازیم.آن
زمانمنوبسیارآدمهاییچونمنرااحساساتفرمان
میدادنهعقالنیتوآنهاییکهپشتپردهحوادث
بود. مهم برایشان ما احساسات همین بودند ایستاده
نکنیمکهدرآنسالهامردم فراموش راهم این اما
بیدارترو اقوام بیشترآگاهیسیاسیکسبکردندو

درحیاتسیاسیکشورفعالترشدند.
8صبح:چهزمانیمتوجهشدیدکهدیگربهسیاستها

ومرامایدیولوژیکحزبباورندارید؟
در بازسازی و کشور در سیاسی بنبست مزدک:
زیر مارا باورهای نیرومند، تکانههای چون شوروی
سوالمیبرد.درحزبضرورتبهتغییرودگرگونی
بیشترازهروقتحسمیشد.از1986بهبعدمنو
و جدید باورهای به حزب اعضای از زیادی تعداد
دیگریرسیدهبودیمکهضرورِتدموکراتیزهساختن
نبودیکجنبش اما رامطرحمیکرد. نظام و حزب
نیرومندنوگراییوزمانماراازرسیدنبهاهدافمان

بازمیداشت.
8صبح:سپاسفراوان.
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دولت برنامههای ساختن. تا بود ویرانگری مصروف
بامردم تقابل رادر بهگامحزب امینگام ترهکی-
نظامیشوروی هجوم برای را شرایط و میداد قرار

فراهممیکرد.
روشن نمیکرد، کودتا امین اگر خوب 8صبح:
نبودکهداوودباسرانحزبچهمیکرد؛شایدسند
اطالع داوودخان حتما میکرد. امضا را مرگشان
فکر میداند. او بدیل را خودش حزب که داشت
را حزب رهبران جان ثور هفت رویداد نمیکنید

نجاتداد؟
حزب مجموع در تا داشت تعهد داوود مزدک:
پابندی بدون مسکو از شدن دور کند. سرکوب را
هر که شد چنان نتیجه و بود ناممکن تعهد این به
در و رفتند تباهی بهسوی وحزب، داوود نیرو، دو

خرابکاریهاوایجادبحرانبعدیشریکشدند.
8صبح:روسهاازکودتااطالعقبلیداشتند؟

مزدک:گرچهامینبامسکوروابطژرفداشتو
ازاعتمادبلندحامیانخلقیدرآنجابرخورداربود،
رهبران مانند شوروی رهبران که مینماید چنین اما
غافالنه بهصورت افغانستان خلق دموکراتیک حزب
درمقابلعملانجامشدهاوقرارگرفتند.تغییرقدرت
بازور،آخرینگزینهمسکوبود.فکرمیکنمکهامین
عاقبتنیندیشانهترین از یکی یکهتاز و یگانه فرمانده

دگرگونیهایسیاسیتاریخکشورماشد.
نشده رمزگشایی حال تا هم داوود قتل از 8صبح:

است.قتلاوچهداستاندارد؟
خودش زندگی پایان تا خیبر قتل از امین مزدک:
بر بنا بود. افغانستان در قدرت تیاتر اصلی بازیگر
و امین فرمان به داوود قتل عینی، شاهدان روایت
داوود ماندن زنده که دیگر بلندپایههای از برخی
صورت میپنداشتند، رسواییآور خودشان برای را
قتل با ببرککارمل ازدالیلمخالفت گرفت.یکی
محمدداوودنیزهمیننکتهبود.بیشترمخالفینخلقیو

پرچمیکارملبهقتلداوودپافشاریمیکردند.
ترهکی و کارمل کودتا، از پس روز چند 8صبح:
رادیو در را جدید دولت سیاست اساسی خطوط
آیا شد. تقسیم جناح دو هر میان قدرت و خواندند
کارمل،ترهکیوامین،بهابتکارخودبهتوافقرسیدند

دگرگونی سرآغاز ثور هفت کودتای یادداشت:
اینرویداد مااست.درپی تاریخسیاسی بزرگدر
خونین،حزبدموکراتیکخلقبهقدرترسید.پیش
دستبهدست شاهزادهها و شاهان بین قدرت آن از
میشد.تاریخهمازکارنامههایامیرانوامیرزادگان
سخنمیگفت،اماهفتثورتحولمتفاوتبود.در
اینروزیکحزبسیاسیبهقدرترسید.هفتثور
سرآغازسهدههجنگ،ویرانیوآوارگیهماست.
گفتگو مزدک فرید با ثور هفت رسیدن فرا بهانه به
حزب جوانان سازمان منشی مزدک آقای کردهایم.
دموکراتیکخلقافغانستانبودوازشروعحاکمیت
کارملتاسقوطداکترنجیب،ازچهرههایکلیدیو
تصمیمسازحزبشبود.اوحاالبانگاهانتقادیبهآن
دورانمینگرد.گفتگوباآقایمزدکجنبهروایتی-

تحلیلیدارد.
ثور هفت در که است این مشهور روایت 8صبح:
در افغانستان خلق دموکراتیک حزب نظامی شاخه
واکنشبهبازداشترهبرانشکودتاکرد.اینروایت

درستاست؟
مزدک:مندرآنسالدانشآموزویکیازفعاالن
عادیحزببودموبههمینعلتدرجریانمستقیم
پیشآمدهاورویدادهادررهبریحزبقرارنداشتم.
و شنیدهها فقط شما پرسش به پاسخ در بنیاد این بر

دیدگاههایمرادرمیانمیگذارم.
بلی،اینروایتدرستاست.اماحزبدرآنهنگام
دوشاخهنظامیداشت:شاخهپرچمیوشاخهخلقی.
و پرچم جناحهای میان وحدت 1977 جون ماه در
از نظامیجدا لیشاخههای و خلقصورتگرفت،
نظامیخلقیها امینرهبریسازمان ماندند. باقی هم
رادردستداشت.فشارروزافزوندولتمحمدداوود
رامیتوانعاملاصلیوحدتحزبوتحرکجدید
و دوستان بهتر انسجام برای شوروی فعالیتهای در
هدف مهمترین دانست. افغانستان در طرفدارانش
به که بود داوود جاگزین نیروی تشکیل وحدت،
سرعتغیرعادیبهغرب،پاکستان،ایرانوعربستان
جوالی در حزب وحدت کنفرانس میشد. نزدیک
1977گذارازحالتاوپوزیسیونیبهالترناتیفقدرت
وقوع به ثور درهفت که آنچه مگر کرد. مطرح را
فیصله نه بود امین برآیندعملکردخودسرانه پیوست
وتوافقرهبریواحدحزبدموکراتیکخلق.ببرک
روزنامهنگار با صحبت در 1989 اگست در کارمل
»انقالب که: بود گفته سینگریف والدیمیر روس
خالفارادهمنوارادهحزببهوقوعپیوست.«امین
تغییرقدرترا برای انرژیمتراکم تمامریزرفهاو
کرد. استفاده خودش شخصی آجندای تحقق برای
اینبرنامهامینباقتلخیبرآغازشدوتاتسلطاوبر

تماماهرمهایاساسیقدرتادامهیافت.
نبوده، خودسرانه چندان هم امین کار پس 8صبح:
نفسوجودشاخههاینظامیدرحزبوبحثبدیل
قدرتمیرساندکهرهبرانحزبدرپیدستیابیبه

قدرتازطریقکودتابودند؟
مزدک:بدونشکاشغالقدرتبههرگونهممکن
ازاهدافحزببودوکارباافسراننظامیدرخدمت
توسط ثور اماقدرتدر7 قرارداشت. همینهدف
امینبرحزبتحمیلشد.آنگاهکهحزببهقدرت
و بود نرسیده الزم پختگی به حزبی وحدت رسید،
نسبت نفرت و کینه از سرشار پرچمیها و خلقیها
امین حزب، نام زیر حقیقت در بودند. بههمدیگر
را آخر 6جدیحرف تا ثور 7 از رسید. قدرت به
سازمانهای نه میزد، امین کشور سیاسی حیات در
حزبی.درتماماینمدتسازمانهایحزبیبهدفاعاز
برنامههایماجراجویانهگروهحاکمکشاندهمیشدند.
بیشتر امین رهبری زیر حزب و قدرت دستگاه

گفتگوی ویژه 8صبح با فرید مزدک

گفتگوکننده: فردوس کاوش

معلول خودسری امین بود
هفت ثور 
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»VIP«حاتم بخشی  استفاده از سالون

»شرم ساری ملی افغانستان«

 دای چوبانی
ماه  یک  در  صاحب،  حاجی  به قول 
ربوده  مسافر  سی ویک  برای  تالش 
شده.  خرچ  دالر  میلیون  شش  شده، 
بعید  اما  شده؛  مصرف  سریع  کمی 
در  باشد.  شده  مصرف  واقعا  نیست 
افغانستان قیمتی است. یک متر کیبل 
وزارت  نزدیک  دکان های  در  برق 
دالر  شش صد  اجتماعی  امور  و  کار 
قیمت دارد. یک حمام سونای دولتی 
بر می دارد.  دالر هزینه  میلیون  دوونیم 
آنوقت شما آمده اید این شش میلیون 
را محکم گرفته اید. یک کارگر ساده 
ماه  بود  حاضر  قبال  که  سرسرک 
روزها  این  کند،  کار  دالر  هشت صد 
ماه پانزده هزار دالر معاش می خواهد. 
هرچند به صالح مملکت نیست که من 
جزییات این مصرف را افشا کنم؛ ولی 
می بینم که شما واقعا محکم گرفته اید. 
شما  می کنم،  ردیف  را  مصارف  من 

حساب کنید. 
میلیون  دو  اول؛  سیاه  چای  کیلو  صد 
هم دیگر  طرف  به  قسمی  این  دالر. 
رهایی  برای  نیروها  وقتی  نکنید.  نگاه 
که  گفتند  شدند،  اعزام  مسافرین 
چون  نمی شود.  جنگ  ننوشیده  چای 
از  دولت  بود،  قانع کننده  دلیل شان 
برای  هم  نودودو  صفر  صفر  بودجه 
برای  هم  و  ملی  اردوی  نیروهای 
وزیرستان  بی جا شده  خانواده های 
چای  تا  متاسفانه  خرید.  چای  شمالی 
نیروها  و  شده  بی جا  خانواده های 
شد  زابل خراب  در  هوا  شد،  نوشیده 
و عملیات موفقانه به پایان رسید. اگر 
نشدند،  آزاد  وسط  این  در  مسافرین 

گناه دولت چیست؟ هوا خراب شد. 
دولت  مشاورین  ماهه  یک  معاش 
دالر:  میلیون  سه  مجاهدین؛  امور  در 
درست است که ما و شما افراد رباینده 
کسانی که  اما  می گوییم؛  رباینده  را 
خودشان  ربوده اند،  را  نفر  سی ویک 
را مجاهدین می خوانند. برای مذاکره 
همان  به قول خودشان  یا  رباینده ها،  با 
چند  که  دارد  نیاز  دولت  مجاهدین، 
آن ها  با  و  استخدام  را  مجاهدشناس 
دیر  گفته اند،  بزرگان  کند.  مشوره 
آید، درست آید. کاری که با مشوره 
خوب  نتیجه  حتما  می رود،  پیش 

می دهد. 
اگر یک نفر بتواند پنج میلیون دالر را 
جواب بگوید، حتما یک میلیون دیگر 
دهد.  پس  حساب  می تواند  هم  را 
قناعت را تمرین کنید.  بهتر است که 
دوست  را  قناعت  خداوند  بی شک 

دارد.

جزییات مصرف
 شش میلیون دالر
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آصف  محمد  شیخ  خانواده  شان،  و  گیالنی  احمد  سید 
محسنی و خانواده شان، خانواده شهید احمد شاه مسعود، 

خانواده استاد برهان الدین ربانی.«
و  فرزندان  که  شده  تاکید  ماده  این  در  حال،  این  با 
نواسه های بابای ملت )ظاهر شاه( و فرزندان و نواسه های 
سردار محمدداوود خان نیز می توانند در جریان سفرهای 
رسمی و غیررسمی از سالون های »VVIP« استفاده کنند.

طرزالعمل غیرقانونی
روابط  کمیسیون  اعضای  از  شماری  حال،  همین  در 
بین الملل مجلس نمایندگان طرزالعمل تازه شورای امنیت 

و وزارت خارجه را غیرقانونی می خوانند.
جعفر مهدوی، از اعضای این کمیسیون به 8صبح گفت: 
»براساس قانون، دارندگان پاسپورت سیاسی می توانند در 
کنند.  استفاده   »VIP« سالون  از  هنگام سفرهای خارجی 
هوایی  میدان  در   »VIP« سالون  یک  تنها  این  از  پیش 
سالون  این  در  و  داشت  وجود  کرزی  حامد  بین المللی 
یک اتاق ویژه برای رییس جمهوری، معاونان و برخی از 
مقام های ارشد وجود داشت؛ اما اکنون سالون جدید دیگر 

به نام »VVIP« ساخته شده است.«
از  شماری  به  حکومت  که  می افزاید  مهدوی  آقای 
داده  را  این  فرصت  خانواده هاشان  و  جهادی  فرماندهان 
سالون  سهولت های  از  خارجی  سفرهای  جریان  در  تا 
»این کار حکومت خالف  استفاده کنند:   »VVIP« ویژه 
قانون است و عمال باعث گسترش انارشیزم و هرج ومرج 
به  غیرقانونی  کارهای  برای  را  فرصت  کار  این  می شود. 

دیگران مساعد می کند.«
به گفته او، کتگوری  دارندگان پاسپورت سیاسی براساس 
و  امنیت  شورای  تازه  طرزالعمل  و  است  مشخص  قانون 

وزارت خارجه غیرقانونی است.
توزیع بیش از چهار هزار پاسپورت سیاسی

از سوی دیگر، آقای مهدوی می گوید که در حال حاضر 
غیرقانونی  به شکل  سیاسی  پاسپورت  هزار   4 از  بیش 
توزیع شده و کمیسیون روابط بین الملل در نظر دارد که 

افغانستان به طور متداوم در کنار سودان، کوریای شمالی 
و سومالیا در قعر فهرست سازمان بین المللی شفافیت قرار 
رخنه  افغانستان  جامعه  در  عمیق  به طور  فساد  می گیرد. 
کرده است و به عنوان بخشی از زندگی روزمره مورد قبول 

قرار گرفته است. 
فساد به چنین پیمانه بزرگ برای ثبات درازمدت، امنیت 
محدود  بودجه  فساد،  است.  کشنده  افغانستان  انکشاف  و 
سرمایه گذاری  و  انکشاف  مانع  می بلعد.  را  افغانستان 
خصوصی شده و در نهایت در تغذیه شورشگری کمک 
قرار  سوال  تحت  را  افغانستان  دولت  مشروعیت  می کند. 
نیازمندان را متوقف  می دهد، روند رسانیدن کمک برای 
می سازد و به طور مستمر بخش زیادی از دست آوردهای 
اقدامات  این،  از  بیشتر  می زند.  صدمه  را  اخیر  سال   14
مملو از فساد سبب شده است تا هزاران افراد ناشایسته در 
وظایف بلند گماشته شوند و سبب کاهش اعتماد افغان ها 

بر دولت شود. 
چگونه  فساد  که  می داند  خوبی  به  غنی  رییس جمهور 
مواجه  با ضعف جدی  را  او  ثبات دولت و حکومتداری 
می سازد. در مهمانی شب وزارت خارجه امریکا که توسط 

دارندگان آن  را افشا کند.
سال  چند  جریان  در  باید  آمارها  »براساس  افزود:  او 
سناتوران  نمایندگان،  به شمول  مقام ها  تمام  برای  گذشته 
 700-600 حدود  خارجه،  وزارت  دیپلومات های  و 
از  بیش  اکنون  اما  باشد،  شده  توزیع  سیاسی  پاسپورت 
دارندگان  باید  و  شده  توزیع  سیاسی  پاسپورت  هزار   4
وزارت  باالی  که  دارد  نظر  در  افشا شوند. کمیسیون  آن 
پاسپورت  تعداد  این  دارندگان  تا  وارد کند  فشار  خارجه 

سیاسی را افشا کند.«
می گوید،  هم چنین  بین الملل  روابط  کمیسیون  عضو  این 
نشوند،  افشا  سیاسی  پاسپورت  دارندگان  صورتی که  در 
هوایی  میدان  در  غیرقانونی  کارهای  و  هرج ومرج 

بین المللی کابل بیشتر می شود.
وسایطی که تا زیر بال طیاره می روند

بین الملل  روابط  کمیسیون  اعضای  از  شماری  آن که  با 
جدید  مصوبه  براساس  که  می گویند  نمایندگان  مجلس 
برحال،  رییس جمهوری  نقلیه  وسایط  تنها  کمیسیون،  این 
طیاره  بال  زیر  تا  اجرایی  رییس  و  پیشین  رییس جمهوری 
رفته می توانند؛ اما در طرزالعمل تازه تغییرات زیاد اعمال 

شده است.
که  آمده  خارجه  وزرات  و  امنیت  شورای  طرزالعمل  در 
رییس جمهوری  برحال،  »رییس جمهوری  نقلیه  وسایط 
معاونان  رییس جمهوری،  معاونان  اجرایی،  رییس  پیشین، 
ریاست جمهوری، روسای  پیشین  معاونان  اجرایی،  رییس 
مجلیسن شورای ملی و قاضی القضات می توانند الی زیر 
بال طیاره در داخل میدان هوایی بین المللی حامد کرزی 

غرض انتقال مقام های مربوطه رفت وآمد کنند.«
اما جعفر مهدوی می گوید که در مصوبه کمیسیون روابط 
بین الملل، معاونان رییس جمهوری پیشین، برحال، معاونان 
رییس اجرایی، قاضی القضات و رییس های مجلسین از این 

امتیاز مستثنا هستند.
می گویند  خارجه  امور  وزارت  مسووالن  حال،  عین  در 
 »VVIP« و »VIP« که طرزالعمل استفاده از سالون های
به  نیز  آن  مسوولیت  و  شده  ساخته  امنیت  شورای  توسط 

عهده شورای امنیت می باشد.
شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت امور خارجه به 8صبح 
گفت: »پیشبرد این سالون ها مربوط وزارت خارجه است؛ 
اما فیصله و تصمیم گیری مبنی بر این که کی ها می توانند از 
»VVIP« رفت وآمد کنند، مربوط  »VIP« و  سالون های 

شورای امنیت است.«
خبرنگار روزنامه 8صبح تالش کرد تا با یکی از مسووالن 

شورای امنیت صحبت کند، اما موفق به این کار نشد.

جان کری، وزیر امور خارجه امریکا در ماه مارچ برگزار 
شده بود، رییس جمهور به این که »صادقانه می دانیم که در 
میان فاسدترین کشورها قرار داریم« اذعان کرد؛ او از فساد 
به عنوان »شرم ساری ملی که ما تحمل کرده نمی توانیم« یاد 
کرد. او تعهد سپرد تا باالی این شرم ساری ملی غالب شود. 
در  ایفل  گوین  با  صحبت  در  غنی  رییس جمهور  بعدا 
از  که  »سرطانی  به عنوان  فساد  از   »PBS« خبری  ساعت 
مبنی  را  دولتش  تعهد  و  کرد  یاد  می کند«  تغذیه  جامعه 
فساد  عوامل«  بردن  بین  از  برای  سیستماتیک  »تمرکز  بر 

تجدید کرد.
یک  افغانستان  ملت  موجودیت  برای  سیستماتیک  فساد 
تهدید است. با این حال تهدیدی است که رییس جمهور 
قالب  در  تنها  نه  آن  به  تا  دارند  نظر  در  اجرایی  رییس  و 
کلمات و دیدگاه ها، بلکه با اراده و عمل و از طریق الگو 

قرار دادن عملکرد های خودشان رسیدگی کنند. 
اتحادیه اروپا دوست درازمدت افغانستان و مردم آن است. 
متعهد  و  داریم  حضور  طوالنی  مدت  برای  این جا  در  ما 
هستیم تا کمک های مالی استنثایی خود را تا سال 2020 

ادامه دهیم.
یکی  داریم.  نیز  توقعاتی  تمویل کنندگان  دیگر  و  ما  ولی 
این است که دولت افغانستان با همکاری اتحادیه اروپا و 

دیگر شرکای بین المللی، سرطان فساد را مداوا کند.
اگر هدف زدودن شرم ساری ملی افغانستان باشد، کلمات 

هرگز کافی نیست!

وزارت خارجه و شورای امنیت ملی به تازگی طرزالعملی 
را به مجلس نمایندگان فرستاده که براساس آن، در کنار 
مقام های ارشد حکومت به شماری از فرماندهان جهادی 
نیز مجوز عبور از سالون »VVIP« میدان هوایی بین المللی 

حامد کرزی صادر شده است.
تاریخ   ،3695 شماره  مکتوب  در  خارجه،  وزارت 
پارلمانی  امور  در  دولت  وزارت  عنوانی   ،1393/12/10
 »VVIP« و »VIP« کاپی طرزالعمل استفاده از سالون های

میدان هوایی بین المللی حامد کرزی را فرستاده است.
این طرزالعمل در پنج فصل و 24 ماده تدوین گردیده و 
کرزی  حامد  بین المللی  هوایی  میدان  در  حاضر  حال  در 

عملی می شود.
کرزی،  حامد  بین المللی  هوایی  میدان  در  این  از  پیش 
مقرره ی  براساس  داشت.  وجود   »VIP« سالون  یک  تنها 
کابینه،  اعضای  سناتوران،  نمایندگان،  وزیران،  شورای 
اعضای شورای عالی ستره محکمه، والیان، شهردار کابل، 
دیپلوماتان  و  سفیران  ملی  امنیت  رییس  کل،  دادستان 
ارشد کشورهای خارجی و برخی از مقام های ارشد دیگر 
می توانند با استفاده از پاسپورت سیاسی، در هنگام سفرهای 
خارجی خود از سهولت های سالون »VIP« استفاده کنند.

اما به تازگی در میدان هوایی بین المللی کابل یک سالون 
جدید دیگر به نام »VVIP« نیز ایجاد شده است. 

امتیاز به برخی فرماندهان جهادی و 
خانواده های شان

 ،»VVIP« سالون  از  استفاده  طرزالعمل  سوم  فصل  در 
سفیران  و  حکومت  ارشد  مقام های  از  شماری  کنار  در 
و  جهادی  فرماندهان  از  برخی  خارجی،  کشورهای 
جریان  در  می توانند  که  شده  ذکر  نیز  خانواده های شان 
سفرهای خارجی رسمی و غیررسمی از این سالون استفاده 

کنند.
نام های  طرزالعمل،  این  سوم  فصل  اول  ماده  در 
و  مجددی  »صبغت اهلل  است:  آمده  ذیل  شخصیت های 
پیر  خانواده شان،  و  سیاف  الرسول  عبدرب  خانواده شان، 

زمانی که در دسامبر 2014 اشرف غنی در برابر میز خطابه 
قرار  خطاب  را  بین المللی  جامعه  تا  گرفت  قرار  لندن  در 
شرکای  همه  مخاطبان،  شد.  ظاهر  مصمم  و  استوار  دهد، 
بزرگ و با وفای افغانستان، به لندن سفر کرده بودند تا به 
دیدگاه رییس جمهور جدید و رییس اجراییه ای او گوش 

فرا دهند.
قبل از این کنفرانس مشاوران داکتر غنی و داکتر عبداهلل 
ملی  وحدت  حکومت  جدید  دیدگاه  روی  هفته ها  برای 
برای یک افغانستان قوی و متکی به خود کار کرده بودند. 
سند دیدگاه جدید، جامعه تمویل کننده را تحت تاثیر قرار 
داده بود. اما شرکت کنندگان آمده بودند تا بیشتر بشنوند. 
جدید  دولت  که  بدانند  تا  بودند  آمده  هم چنان  آنان 
ملی  شرم ساری  به عنوان  فساد  پدیده  با  چگونه  افغانستان 

افغانستان، مبارزه می کند. خوشبختانه آن ها ناامید نشدند.
در ُکل، در دیدگاه جدید افغانستان به چالش فساد اداری 
شاید بنابر دالیل موجه چهار برابر بیشتر نسبت به امنیت و 
بود. هر دو، رییس جمهور غنی  ثبات سیاسی، توجه شده 
سنگین ترین  فساد  که  آگاه اند  کامال  او  اجراییه   رییس  و 

چالش برای ملت شان است نه طالبان. 

اکبر رستمی

فرانز مایکل میلبن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان
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کانکور موسسات تحصیلی  کلی به آمار  در یک نگاه 
می توان  افغانستان،  جاری  سال  دولتی  و  خصوصی 
علوم  رشته  متقاضیان  که  کرد  نتیجه گیری  چنین 
بوده  پایین  بسیار  رشته ها  دیگر  به  نسبت  سیاسی 
را  کشور  شهروندان  دریافت  و  درک  امر  این  است. 
مساله  این  می دهد.  نشان  سیاسی  دانش  به  نسبت 
شاید  اما  است  گون  گونا متغیرهای  دارنده  بی تردید 
بتوان دو متغیر را در این میان از همه بر جسته تر تلقی 
حوزه  در  تحصیل  به  ما  جوان  نسل  بی اقبالی  و  کرد 
علم سیاست را متغیر وابسته آن دو به حیث متغیر های 

مستقل پنداشت
کنشگران سیاسی   .1

افراد  کشور  در  مطرح  سیاسی  کنشگران  کثریت  ا
تحصیل  سطح  که  مفهوم  این  به  می باشند؛  کم سواد 
مشاغل  که  کسانی  از  بسیاری  کادمیک  ا علمی  و 
باالی حکومتی را در اختیار دارند بسیار پایین است 
هم  افغانستان  اداری  اصالحات  کمیسیون  ظاهرا  و 
این  است.  نداشته  جدی  دست آورد  زمینه  این  در 
کادمیک سیاست  مشکل وقتی در عرصه مطالعات ا
برابر  چندین  می شود  مطرح  کشور  سیاسی  عامالن 
از  پایینی  بسیار  صد  در  یعنی  می شود؛  برجسته تر 
و  علمی   تحصیل  از  ما  حکومتی  رده باالی  مقامات 
نمی باشند.  برخوردار  سیاست  حوزه  در  کادمیک  ا
جوان  نسل  برای  نخست  نگاه  در  نابرخورداری  این 
عرصه  در  فعالیت  که  می کند  القا  را  پیام  چنین  ما 
سیاست چندان نیاز به تحصیل علمی  ندارد. دلیلش 
افراد  را  عرصه  این  فعاالن  کثریت  ا است  این  هم 
تشکیل  سیاسی  علوم  رشته  در  ناخوانده  و  کم سواد 
تحصیل  به  دیگر  رشته  هر  در  می توان  پس  می دهد. 
که نیاز باشد وارد عرصه سیاست  پرداخت و هر زمان 

هم شد.
بیش  و  کم  گرچه  ا سیاست  به  نسبت  تلقی  این 
از  ما  کشور  اما  دارد  وجود  هم  دیگر  کشورهای  در 
قرار  جهان  کشورهای  فهرست  صدر  در  جهت  این 
می گیرد؛ و آثار ویرانگر آن هم بر فضای زندگی جمعی 

و عمومی  ما آشکار است.
2. درک ناقص از اهمیت علم سیاست

کم  کم از  این متغیر هم ریشه در متغیر نخست دارد یا 
با آن در پیوند است.

در  افغانستان،  فوتبال  فدراسیون  کل  دبیر  آقازاده،  علی رضا 
در  فدراسیون  این  که  است  گفته  رسانه ها  از  یکی  با  صحبت 
مسابقات  شروع  از  قبل  دوستانه  مسابقه  سه  تا  است  تالش 
ئوس  مقدماتی جام جهانی با تیم های مالدیف، بنگالدش و ال

تنظیم نماید.
فوتبال  فدراسیون  مسوولین  که  می شد  گفته  این  از  پیش 
افغانستان در حال رایزنی با مقامات فوتبال بحرین و حتی لبنان 
کشور تاجیکستان قبول  گر  که ا گفته می شد  هستند و هم چنان 
کابل بیاید، احتمال دارد یک بازی دوستانه هم به  که به  کند 
گفته ها، در همان  کنون تمام این  که ا تاریخ ششم می برگزار شود 

حد شایعه باقی مانده اند.
و  می   ماه  اخیر  هفته  در  تیم  سه  این  با  مسابقات  است  قرار 
ملی  تیم  برای  زمانی  فرصت  شوند.  انجام  جون  ماه  اول  هفته 
هنوز  تا  بازیکنان  تعداد  یک  است.  اندک  خیلی  افغانستان 
گر مسابقات دوستانه تیم  برای تیم ملی حتی تمرین نکرده اند. ا
گیرد، تیم ملی فرصت تمرین پیدا  ملی در یک مکان صورت 
می کند و اوقاتش صرف سفرهای دور و دراز نمی شود. باید به 
که فاصله زمانی میان مسابقه اول افغانستان با سوریه  یاد داشت 

مسابقات  قهرمانی  مقام  به  کابل  شهرداری  بسکتبال  تیم 
بسکتبال پایتخت دست یافت.

که با هدف نزدیکی بیشتر میان  کابل  رقابت های بسکتبال شهر 
کابل به  پولیس و مردم برگزار شده بود، با قهرمانی تیم شهرداری 

پایان رسید.
که پنج تیم حضور داشتند، در نهایت دو تیم  در این رقابت ها 
کابل و قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه پولیس به بازی  شهرداری 

گونه  هر  است.  ما  زندگی  جنبه  مهم ترین  سیاست 
به صورت  حوزه  این  در  تصمیم گیری  و  فعالیت 
قرار  تاثیر  را تحت  ما  زندگی  مستقیم، دیگر حوزهای 

می دهد.
سال ها غفلت از این حوزه باعث سال ها پس ماندگی 
سمت  به  جهان  است.  شده  ما  کشور  در  جنگ  و 
بنابراین  است  حرکت  در  امور«  همه  شدن  »سیاسی 
تجدید  زمینه  این  در  ما  جدید  نسل  است  شایسته 
کرده و به سیاست به عنوان یک موضوع جدی و  نظر 

کنند. نیازمند مطالعه علمی  و دانشگاهی نگاه 
علمی  به صورت  را  سیاست  باید  کشور  جدید  نسل   
زندگی  خصوصی  عمومی  و  حوزه های  تا   فرابگیرند 
کنند. مبارزه  خویش را به صورت شایسته سامان دهی 
با این همه سازمان های امنیتی بی رحم و تروریسم پرور 
آن،  بر  افزون  است.  ناممکن  سیاسی  دانش  بدون 
به  سرعت حوزه های دیگر  تصمیم گیری های سیاسی 
زندگی از قبیل حوزه های اقتصادی، فرهنگی، دینی، 
آموزشی، توسعه ای و غیره را تحت شعاع خویش قرار 
ملی  وحدت  حکومت  گر  ا مثال  به عنوان   می دهد. 
آنگاه  آید،  فایق  خود  سیاسی  اختالفات  بر  بتواند 
دیگر مشکالت هم حل  که  باشیم  امیدوار  می توانیم 
همین  به  سخن  نیز  منطقه ای  سطح  در  شد.  خواهد 
شیوه خواهد بود. هر نوع پیشرفت حکومت وحدت 
کشور  تی  راه های مواصال و  امر توسعه معادن  ملی در 
تدابیر  و  سیاسی  پیشرفت های  به  کامل  بستگی 
پیشرفت  داشت.  خواهد  حکومت  این  دیپلوماسی 
کامل  در پروژه راه آهن بندر واخان به چین، بستگی 
کرات راهبردی افغانستان با  به پیشرفت طرح ها و مذا

کشور چین خواهد داشت.
دانشگاه های  کانکور  در  معالجوی  طب  امسال 
بین  تحصیلی  رشته  پرطرفدارترین  خصوصی 
افراد  بیماری  و  درمان  اما  است  بوده  دانشجویان 
گر حوزه  کنیم. ا جامعه را باید از حوزه عمومی  شروع 
یک  خانه  هر  در  نگیرد،  سروسامان  عمومی  کشور 
باشد نمی تواند سالمت جسم و جان  که  طبیب هم 
روانی،  امنیت  که  کند. جامعه ای  را تضمین  جامعه 
انواع  معرض  در  باشد،  نداشته  اقتصادی  و  جانی 
مرض قرار خواهد داشت و این امور به تدابیر سیاسی 

نیازمند است.

نباید  تیم ملی  و  روز است  تنها چهار  کمبودیا  با  و مسابقه دوم 
خسته باشد.

سر  جهانی  جام  مقدماتی  رقابت های  که  است  حالی  در  این 
از ماه جوزا آغاز می شود و به نظر می رسد حتی علی رغم حضور 
کارنامه خوبی هم در فوتبال آلمان از  گفته می شود  که  یک مربی 
کنون نیز بسیاری از جوانان مستعد  گذاشته و البته ا خود برجای 
که در لیگ های اروپایی مشغول فعالیت هستند  کشور  فوتبال 

کار سختی در پیش خواهد داشت. را به تیم ملی می کشاند، 

که در این دیدار، مردان شهرداری موفق شدند  پایانی راه یافتند 
کرده و به  که با نتیجه 86 بر 51 از سد حریف نظامی خود عبور 

کند. مقام قهرمانی دست پیدا 
تربیت  انستیتوت  و  تربیه  و  تعلیم  دانشگاه  تیم های  هم چنان 

بدنی و ورزش نیز در رده های سوم و چهار ایستادند.
مسوولین برگزاری رقابت ها ضمن ابراز رضایت از سطح رقابت ها، 

کردند. از مشکالت موجود در ورزش افغانستان ابراز نگرانی 
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کام شهرداری بسکتبال؛ به نام پولیس، به 
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07/02/1394تاريخ اعالن:                      دعوت براي داوطلبي  
نهاد تداركاتي  وزارت احياء وانكشاف دهات  شماره

) MOFوزارت ماليه (  1 تمويل كننده

عنوان پروژه اعمارشبكه آبرساني  2 

قريه هاي مختلف ولسوالي سپين بولدك واليت قندهار    3 موقعيت پروژه

روش داوطلبي  باز داخلي 4 

MRRD-147/WATSIP-65/MOF-27/CC/BDN/93 نمبر ارتباطي پروژه 5 

وزارت احياء و انكشاف دهات در نظر دارد تا پروژه فوق الذكر را براي بار دوم از بودجه انكشافي به 
شركت هاي واجد شرايط كه خواهش عقدقرارداد را داشته باشند، اساس قانون تداركات قرارداد نمايد.

 طريق ويب سايت هايسافت شرطنامه  ، نقشه، بل احجام كاري و ساير اسناد داوطلبي پروژه  راميتوانند
www.mrrd.gov.af وwww.ppu.gov.af در روز هاي هارد كاپي اسناد داوطلبي را يا  دري وه زبانب

 رياست تهيه وتداركات ، مديريت عمومي تداركات  ازبعد از ظهر 4:00الي صبح  8:00رسمي از ساعت 
  دريافت نمايند.)  افغاني1000وزارت در بدل (امورساختماني اين 

 باشند.، جواز شركت را با خود داشته  واسناد داوطلبي داوطلبان محترم در روز اخذ شرطنامه

6 توزيع شرطنامه

تضمين افر  بانكي به شكل تضميندو صد هزار دالر امريكائي صرف ) 200,000مبلغ ( 7

. از ظهر ميباشدقبلبجه  10 ساعت06/03/1394 مورخ روز چهار شنبه فرهاآضرب االجل تسليمي  8

بعد  طور سربسته مطابق به مندرجات شرطنامه، قانون و طرزالعمل تداركات عامه خويش را يآفرهاداوطلبان 
 06/03/1394مورخ روزچهار شنبه فرها آبازگشايي  .) روز كاري ارايه نمايند21 مدت (بهاز تاريخ اعالن 

در منزل اول تعمير سه منزله، وزارت احيا و انكشاف دهات، در تاالر كنفرانس هاي  از ظهرقبلبجه  10ساعت 
. آفر هاي ديررسيده وانترنتي پذيرفته نمي شوند .وزارت صورت ميگيرد

  procurement@mrrd.gov.af                                ايميل آدرس:0752022302شماره تماس: 

 
ادرس براي تسليمي آفرها

9

تذكر: داوطلبان محترم كه عالقه مندي اشتراك را در پروسه داوطلبي داشته باشند بايد در جلسه قبل از داوطلبي كه در شرطنامه درج و تعيين 
مي گردد اشتراك نمايند.  

Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Rural Rehabilitation & Development
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شدید  لرزه ای  پس  نیپال،  مرگبار  زلزله  از  پس  روز  یک 
را  بنگله دیش  و  هند  شمال  نیپال،  ریشتر   ۶.۷ بزرگی  به 

لرزانده است.
کاتماندو، پایتخت به  کنان  در پی وقوع این پس لرزه، سا

جاده ها ریختند.
ریزش  باعث  یک شنبه  روز  لرزه  پس  که  شده  گفته 

کوه هیمالیا شده است. برف کوچ در 
گزارش بی بی سی، پولیس نیپال بعد از ظهر روز شنبه  به 

کرده است. کشته ها را ۲۱۵۲ نفر اعالم  شمار 
که طی  زمین لرزه روز شنبه، ۷.۸ درجه ریشتر ارزیابی شد 

کشور بی سابقه بوده است. گذشته در این  ۸۰ سال 
امدادرسان  و  کتر  دا همراه  به  کمک  حامل  هواپیماهای 
نیپال  وارد  هند  و  چین  جمله  از  همسایه  کشورهای  از 

شده اند.
گفته مقامات دست کم ۱۷ نفر در پی ریزش برف کوچ  به 

کشته شده و بیش از ۶۰ نفر مجروح شده اند. در اورست 
از  را  مجروحان  انتقال  و  نجات  عملیات  هلی کوپترها 
کرده اند. کمپ اصلی اورست به دهکده های مجاور آغاز 
در  به  برف کوچ جان سالم  ریزش  از  که  افرادی  گفته  به 
که قطعات بزرگ یخ از نقاط  برده اند، زمین لرزه باعث شد 
کوهنوردان در  کوه جدا شود و خیمه های استراحت  مرتفع 

کند. یکی از نقاط ایستگاهی را در زیر خود مدفون 
کنون در  که تا ظاهرا زلزله روز شنبه بدترین حادثه ای بوده 

کوهستانی اتفاق افتاده است. این منطقه 
احساس  هم  تبت  در  یکشنبه  روز  شدید  لرزه های  پس 
کنون ۱۷ نفر جان خود را در این منطقه از  شده است. تا

دست داده اند.
تخلیه  به  مجبور  نفر  هزار  ده  از  بیش  که  شده  گفته 

خانه های شان در این منطقه شدند.
در  پیشتر  و  است  جهان  زلزله خیز  مناطق  از  یکی  نیپال 
کشور در یک  سال ۱۹۳۴ بخش وسیعی از پایتخت این 

زمین لرزه از بین رفت.
قبل  از  کارشناسان  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
که زمین لرزه ای بزرگ در نیپال قریب الوقوع  می دانستند 

خواهد بود.
نقاط  از  زلزله  کارشناس   ۵۰ به  نزدیک  قبل  هفته  یک 
که  کردند  برگزار  کاتماندو  در  کنفرانسی  مختلف جهان 
شرایط  بهبود  و  زمین لرزه  وقوع  برای  آمادگی  آن  هدف 

ساختمان سازی در این شهر اعالم شده بود.
کم جمعیت باالیی دارد و مسایل ایمنی  کاتماندو ترا شهر 
نشده  رعایت  ساختمان هایش  از  بسیاری  ساخت  در 

است.
بوده  کاتماندو  کیلومتری شهر   ۸۰ در  زمین لرزه  این  کانون 

اینکه  بر  مبنی  روحانی،  حسن  کید  تا از  پس  روز  یک 
»هیچ  و  نیست«،  اسالم  اجرای  به  موظف  »پولیس 
دادم،  انجام  را  اقدام  این  من  بگوید  نمی تواند  پولیسی 
در  ایران  رهبر  است«،  گفته  پیامبر  یا  فرموده  خداوند 
کارها را  که »همه  گفت  جمع فرماندهان نیروی انتظامی 

می شود برای خدا انجام داد.«
گزارش خبرگزاری ایسنا، آیت اهلل  به نقل از رادیو فردا و به 
علی خامنه ای، رهبر ایران، روز یک شنبه ۶ ثور، در جمع 
پولیس  نیروهای  به  خطاب  انتظامی،  نیروی  فرماندهان 
که در ارتقای سطح امنیت »به هیچ حدی  کرد  تصریح 

قانع نباشید.«
انجام  خدا  برای  می شود  را  کارها  »همه  کرد:  کید  تا او 
و  الهی  نیت  می شود  راحت  خیلی  شما  کار  در  اما  داد، 
کار شما خدمت به جامعه و  کرد؛ چون  قصد قربت پیدا 

جمهوری اسالمی و نصرت اسالم است.«
وی در بخش دیگری از سخنان خود الزمه ایجاد امنیت 
افزود:  و  دانست  پولیس«  مقتدرانه  »عمل  را  جامعه  در 
جمهوری  امنیت  و  کمیت  حا مظهر  انتظامی  »نیروی 
این  اما  باشد  داشته  اقتدار  باید  بنابراین  است  اسالمی 

کردن و حرکت بی مهار نیست.« اقتدار به معنای ظلم 

که هواپیمای بدون سرنشین  پولیس توکیو می گوید مردی 
کتیف را بر بام دفتر نخست وزیر جاپان  حامل مواد رادیوا

کرده است. نشانده بود، دستگیر 
کار را به نشان اعتراض علیه  یاسو یاماموتو، ۴۰ ساله این 
سیاست انرژی هسته ای دولت جاپان انجام داد. پولیس 
کرده  گفته آقای یاماموتو خود را در اواخر روز جمعه تسلیم 

دریایی  نیروی  فرمانده  سیاری،  حبیب اهلل 
کشتی های  که  کرده  کید  تا ایران،  ارتش 
عدن  خلیج  در  اقتدار  »با  کشور  این  ارتش 
کشتی های تجاری برای  و مسیر عبور و مرور 
خواهند  ادامه  گشت زنی«  به  امنیت  تامین 

داد.
شنبه  گزارش  به  و  فردا  رادیو  از  نقل  به 
آقای  ایسنا،  ایران،  دانشجویان  خبرگزاری 
اجازه  کس  هیچ  »به  که  گفته  سیاری 
را  ما  کشتی های  بی دلیل  که  نمی دهیم 
ما در  افزوده است: »حضور  و  کند«  بازرسی 
آب های آزاد دنیا بر اساس قوانین و مقررات 
برقراری  ماموریت  ما  است.  بین المللی 
بی دلیل  و  داریم  را  عدن  خلیج  در  امنیت 
ما  از  که  نمی دهیم  اجازه  کس  هیچ  به  هم 

کند.« بازرسی 
فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران، با رد این 
گرفتن  پهلو  قصد  نیرو  این  ناوگان  که  مساله 
»آنها  است:  افزوده  دارند،  را  یمن  بنادر  در 
در  یمن  سواحل  آیا  یمن،  سواحل  گفته اند 
می توانند  مگر  دنیاست؟  آزاد  آب های  کنار 
کنند؟  کاری  چنین  دنیا  آزاد  آب های  در 

انتخاب  برای  قزاقستان  مردم 
پای  به  کشور  این  رییس جمهوری 

صندوق های رای رفتند.
به نقل از بی بی سی، به نظر می رسد 
رییس  نظربایف،  نورسلطان  که 
کنونی، بار دیگر به مدت ۵  جمهور 

کند. سال مقام خود را حفظ 
سال   ۲۶ در  نظربایف  آقای 
کشور  این  رییس جمهوری  گذشته 

آسیای میانه بوده است.
انتخابات  این  در  دیگر  نامزد  دو  از 
برده  نام  دولت  حامیان  عنوان  به 

می شوند.
تبلیغات  در  نظربایف  آقای 
اقتصادی  ثبات  بر  خود  انتخاباتی 
که  کشور  این  در  اجتماعی  رفاه  و 
کید  تا است،  نفتی  ذخایر  دارای 

کرده است. 
حقوق  گروه های  حال  درهمین 

به  متهم  را  قزاقستان  دولت  بشری 
سرکوب نظام مند مخالفان می کنند.

انتخابات ریاست جمهوری قرار بود 
گیرد. به  سال آینده میالدی صورت 
که این  گفته ناظران به نظر می رسد 
است  تالشی  نظربایف  آقای  اقدام 
گمانه زنی ها  به  دادن  پایان  برای 
آقای  احتمالی  جانشین  درباره 
کنون ۷۴ ساله است.  که ا نظربایف 
اعالم  از  قبل  از  نظربایف  آقای 
اتحاد  از  کشور  این  استقالل 
 ،۱۹۹۱ سال  در  جماهیر شوروی 
قزاقستان  جمهور  رییس  کنون  تا

بوده است.
میلیون  نیم  و   ۹ گزارش ها  اساس  بر 
رای  شرایط  واجد  قزاقستان  در  نفر 

دهی هستند.
مرز  روسیه  و  چین  با  قزاقستان 

طوالنی دارد.

حسن  خامنه ای،  آقای  سخنان  این  از  پیش  روز  یک 
وظیفه  که  بود  گفته  ایران،  جمهوری  رییس  روحانی، 
قانون  »اجرای  فقط  بلکه  اسالم«،  »اجرای  نه  پولیس 

است.«
که  بود  گفته  انتظامی  نیروی  فرماندهان  به  خطاب  وی 
تواضع  با مردم اخالق حسنه، روی خوش،  برخورد  »در 
و ادب جزو وظایف همه ما است، مخصوصا نسبت به 

است.
هواپیمای  این  پرواز  جریان  در  سی،  بی  بی  از  نقل  به 
کسی آسیبی نرسیده است. شینزو آبه،  بدون سرنشین به 
از  خارج  در  حادثه  این  وقوع  زمان  جاپان  وزیر  نخست 

کشور بود.
فرود هواپیمای بدون سرنشین باعث هشدار امنیتی و ترس 
هواپیماهای  از  استفاده  با  گرایان  افراط  حمله  انجام  از 

بدون سرنشین شده است.
کمی ریگ و ماسه در هواپیماهای بدون سرنشین  مقدار 

کتیف داشته است. آثار رادیوا
زیاد سزیم  به احتمال  کتیف  رادیوا مواد  پولیس  گفته  به 
به  بتواند  که  است  چیزی  از  کمتر  آن  میزان  اما  بوده 

سالمت انسان آسیب برساند.
به استثنای میدان های هوایی، جاپان هنوز در مورد پرواز 
مقرراتی  پایین  ارتفاع  در  سرنشین  بدون  هواپیماهای 

اینطور نیست.«
گزارش  بین المللی  رسانه های  این،  از  پیش 
که  ایران  جنگی  کشتی   ۹ که  بودند  داده 
در  حوثی  شورشیان  برای  سالح   حامل 
دریایی  ناوگان  حضور  از  پس  بودند،  یمن 
ایاالت متحده امریکا به رهبری ناو هواپیمابر 
یو اس اس تیودور روزولت در آب های اطراف 

یمن، به سمت ایران بازگشته اند.
نیروی  فرمانده  که  است  حالی  در  این 
دریایی ایران از اعزام دو ناو ایرانی به سوی 

یمن خبر داده بود.
ایرانی  کشتی   ۹ شامل  ناوگان  می آید  نظر  به 
پهلو  یمن  در  بود  قرار  گزارش ها  اساس  بر  که 
انقالب  پاسداران  سپاه  به  متعلق  بگیرند، 
نیروی  ناوگان  با  متفاوت  و  ایران  اسالمی 

کشور بودند. دریایی ارتش این 
به  ثور،  پنجم  شنبه  سی ان ان،  خبری  شبکه 
داده  گزارش  امریکا  مقام های رسمی  از  نقل 
پنجشنبه  روز  در  گرچه  ا کشتی،   ۹ این  که 
به  اما  دادند  جهت  تغییر  ایران  سوی  به 
آب های  در  همچنان  پایین  سرعت  علت 

بین المللی دورتر از خلیج عدن قرار دارند.

جوانان و زنان باید خیلی حواس ما جمع باشد، زیرا این 
طبقات خیلی حساس هستند و وظیفه ما نسبت به آنها 

سنگین تر است.«
به  باید  که  این  بر  کید  تا با  همچنین  روحانی  آقای 
که »اولین  ریشه های مساله امنیت توجه شود، افزوده بود 
بر  اصلی  منکر  و...  است  بیکاری  و  فقر  ناامنی،  عامل 

جامعه فقر، بیکاری، فساد و ریا است.«

ندارد. با این حال، مقامات در صدد تغییر قانون هستند 
زیرا استفاده از دستگاه های هدایت شونده از راه دور در 

میان مردم در حال افزایش است.
که نیروگاه اتومی  جاپان پس از سونامی و زلزله مارچ ۲۰۱۱ 
هسته ای  نیروگاه   ۴۸ تمام  انداخت،  کار  از  را  فوکوشیما 

کرد. خود را تعطیل 
نیروگاه های  را  برق جاپان  ۳۰ درصد  تقریبا  این  از  پیش 

هسته ای تامین می کردند.
که تعطیل  شینزو آبه، نخست وزیر جاپان با این استدالل 
به  را  دولت  و  می زند  صدمه  کشور  اقتصاد  به  نیروگاه ها 
گرانقیمت مجبور می کند،  کردن سوخت های فسیلی  وارد 
نیروگاه های  که  کند  قانع  را  مداران  سیاست  کرد  تالش 

کند. هسته ای را دوباره راه اندازی 
اما هنوز در بین عموم مردم در مورد ایمنی انرژی هسته ای 

ترس زیادی وجود دارد.
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