
جنگ اولویت 
اصلی نیست

احساس  شمسی  هشتاد  دهه  اول  سال های 
به سوی  افغانستان  زده  بحران  کشتی  می شد 
گذشت  ساحل نجات در حرکت است. ولی 
هم  در  را  رویا ها  این  دوباره  اول  سال  چند 
شکست و ما وارد عرصه  ی دیگری از جنگ 
که حرکت هایی  کرد  کتمان  شدیم. نمی توان 
برای بیرون رفت از بحران جنگ در افغانستان 
سایه  که  این  به دلیل  ولی  گرفت.  صورت 
دامن  جغرافیا  این  سر  بر  هم چنان  جنگ 
همان  وارد  افغانستان  دوباره  بود،  گسترانیده 
جنگ،  تداوم  شد.  انسان کشی  و  جنگ  فاز 
که امن تر بودند، دولت  گسترش آن به مناطقی 
کرد.  جنگ  به  مربوط  مسایل  درگیر  دوباره  را 
تالش  فقط  سپتامبر  یازدهم  از  بعد  دولت  دو 
شهر های  جنگ  هیوالی  نگذارند  تا  داشتند 
دچار  کامال  که  روستا ها  ببلعد.  نیز  را  بزرگ 

درگیری ها شده بود. 
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گذشته میالدی  که دولت افغانستان در طول سال  گزارش موسسه برابری برای صلح و دموکراسی آمده است  در 
در بخش های تداوی زخمیان و معلولین 127 میلیون دالر، در تامین امنیت نزدیک به سه میلیارد دالر، برای 

پیش برد تالش های صلح و ادغام مجدد بیش از 58 میلیون دالر و جبران خساره قربانیان جنگ و نیروهای 
امنیتی بیش از 110 میلیون دالر هزینه پرداخته است. 
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زنگ اول


گزارش هایی منتشر شده است که فرمانده پولیس یکی 
از بخش های والیت فاریاب با پنجاه تن از سربازانش 
این  از  گزارش های  است.  شده  اسیر  طالبان  به دست 
نشان  گزارش ها  این  است.  تکان دهنده  خیلی  دست 
حیث  به  غیرحرفه ای  افراد  و  اشخاص  یا  که  می دهد 
شده  اند  مقرر  تهدید  زیر  محل های  در  پولیس  فرمانده 
انگیزه ای  میان رتبه،  فرماندهان  از  برخی  این که  یا  و 
برای دفاع از نظام ندارند. پرسش مهم این است که چرا 
اشخاص و افراد غیرحرفه ای و جبون به حیث فرمانده 
پولیس یکی از محل های مورد تهدید، برگزیده می شود؟ 

مگر در این سرزمین قحط الرجال است؟ 
چگونه چند نفر طالب با چند میل تفنگ و لباس محلی 
به  را  سربازانش  مجموع  و  پولیس  فرمانده  می آیند، 
اسارت می گیرند؟ چرا باید فرمانده پولیس و سربازانش 
هر  کنند؟  محاصره  را  آنان  طالبان  که  دهند  اجازه 
بلند  باری که جایی محاصره می شود، سروصدا هایی 
می شود که فالن جا محاصره شده است و باید به آن جا 
اکماالت برسد و نیروی هوایی آنان را نجات دهد. هیچ 
قرار  محاصره  در  منطقه  آن  چرا  که  نمی پرسد  کس 
منطقه دورافتاده  طالبان در یک  گرفت؟ مگر تشیکالت 
به چند نفر می رسد که می آیند و یک گارنیزیون کامل 

را محاصره می کنند؟
طالبان  که  بود  خواب  غورماچ  پولیس  فرمانده  آیا 
در  طالبان  که  وقتی  فرمانده  این  کردند؟  محاصره اش 
محل مصروف آمادگی برای عملیات بودند و محل های 
فرمانده،  چرا  بود؟  کجا  بودند،  داده  تشکیل  تجمع 
این  دیگر  پرسش  نداد؟  انجام  پیشگیرانه  عملیات های 
است که چرا فرمانده اسیر شده، اجازه داد تا خودش 
تجهیزات  بیفتند؟  دشمن  به دست  زنده  سربازانش  و 
طالبان  از  پیشرفته تر  اگر  افغانستان،  پولیس  نیروی 
چنین  وقتی  نیست.  آنان  از  کم تر  هیچ وجه  به  نباشد، 
است چرا طالبان می توانند به سادگی یک فرمانده را با 
مثال 50 سربازش به اسارت بگیرند؟ مگر آن فرمانده 
اصول نامه ی نظامی  را نخوانده است که می گوید، هیچ 
دشمن  اسیر  زنده  را  و سربازانش  فرماندهی خودش 

نمی سازد. 
از  گزارش هایی  بار  هر  چرا  که  است  این  دیگر  نکته 
به  و  می شود  منتشر  پولیس  قرارگاه های  محاصره 
هوایی  کمک  خواستار  مجلس  نمایندگان  آن  تعقیب 
می شوند، اما هیچ کس نمی پرسد که چرا محل ناگهان 
به دست طالبان محاصره شده است. مگر طالبان تانک 
محاصره  را  ساحه  و  می آیند  که  دارند  زره پوش  و 
باید کمک هوایی خواسته شود؟  بار  می کنند؟ چرا هر 
اوال افغانستان دارای نیروی هوایی مجهز نیست و باید 
کمک هوایی را ناتو فراهم کند. درخواست کمک هوایی 
باید  چرا  است.  موجه  تهاجمی  عملیات های  در  صرف 

برای مدافعه هم از ناتو کمک هوایی خواست؟
لباس  به  ملبس  و  به دست  تفنگ  طالب  نفر  چند  مگر 
محلی، نیروی هوایی دارند که از راه های دور می آیند 
باید  می کنند؟  محاصره  را  پولیس  قرارگاه  یک  و 
پاسخ  سوال ها  این  به  دفاع  و  داخله  وزارت خانه های 
بدهند و واقعیت را به مردم بگویند. باید وزیران دفاع 
و داخله پاسخ بدهند که چرا کسانی که بر سربازان در 
محالت دوردست فرمان می رانند به شدت غیرحرفه ای 
و بی انگیزه اند. مگر این در این ملک قحط الرجال است؟ 
وظیفه  اجرای  توان  که  برنمی گزینید  فرماندهی  چرا 
داده  پاسخ  سوال ها  این  به  زمانی که  تا  باشد؟  داشته 

نشود، افکار عمومی  قانع نمی شود.

چرا یک فرمانده با افرادش
 اسیر شد؟
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انتخابات  مستقل  کمیسیون  کابل:  8صبح، 
نظام  اصالح  ویژه  کمیسیون  که  می گوید 
شده  منحرف  خود  کاری  روند  از  انتخاباتی 
خود  اصلی  صالحیت های  از  فراتر  را  پا  و 

گذاشته است.
مستقل  کمیسیون  سخنگوی  نور  نورمحمد 
یک  در  میزان،   27 دوشنبه،  روز  انتخابات، 
کنفرانس خبری گفت:  «کم کم دیده می شود 
اصل  از  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون  که 
طرح ها  نتوانسته  و  شده  منحرف  خود  مسیر 
اصالحات  بخاطر  را  مشخصی  پیشنهادات  و 
گذشته  انتخابات های  از  که  را  درس هایی  و 
کند.  ارایه  را  آن  و  باشد  داشته  شده  کسب 
اصالحات  کمیسیون  معاون  و  رییس  اخیرا 
رییس  فرمانی که  از همان  فراتر  پا  انتخاباتی 
شان  وظیفه  که  بود  کرده  مشخص  جمهور 
اظهار  بود،  طرح ها  و  پیشنهادات  ارایه  فقط 

نظر می کنند.«
احساس  که  گفت  همچنین  نور  نورمحمد 
می شود کمیسیون ویژه اصالح نظام انتخاباتی 

در مواردی صالحیت اجرایی داشته باشد.
انتخابات  مستقل  کمیسیون  سخنگوی 
اصالح  ویژه  کمیسیون  که  افزود  هم چنین 
انجام  مشخصی  کار  تاکنون  انتخاباتی  نظام 
است.  پرداخته  »شکلیات«  به  تنها  و  نداده 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  که  گفت  او 
اصالح  ویژه  کمیسیون  مثبت  طرح های  از 
می پذیرد،  و  می کند  استقبال  انتخاباتی  نظام 
اعضای  از  برخی  غرض آلود  طرح های  اما 
نور  نورمحمد  نمی پذیرد.  را  کمیسیون  این 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  »باور  می گوید: 
که  پیشنهاد هایی  و  طرح ها  که  است  این 
ارایه  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون  توسط 
و  دارد  مثبت  جنبه های  شان  بعضی  شده 
برمبنای  بهبود روند در آینده است و  بخاطر 
قانونی و یک سلسله میکانیزم ها ساخته شده، 
که  موضوعاتی  اما،  می کند.  استقبال  آن  از 
غرض آلودند و فقط توسط برخی از افراد در 
انتخاباتی مدیریت شده  کمیسیون اصالحات 
پا  از همان فرمان رییس جمهور  فراتر  و حتا 
نهاده، به هیچ وجه کمیسیون مستقل انتخابات 

نمی پذیرد.«
اصالحات  ویژه  کمیسیون  همین حال،  در 
مسووالن  این  از  پس  می گوید که  انتخاباتی 
رسمیت  انتخابات  مستقل  کمیسیون  فعلی 
در  تا  نمی بیند  الزم  کمیسیون  این  و  ندارند 
برابر اعضای فعلی کمیسیون مستقل انتخابات 

واکنشی داشته باشد.
ویژه  کمیسیون  معاون  توحیدی  صدیق اهلل 
اصالحات انتخاباتی به 8صبح گفت: »باور ما 
این است که آنها )اعضای کمیسیون مستقل 
ندارند که  را  این صالحیت  انتخابات( دیگر 
کمینشران  که  هستند  منتظر  آنها  بدهند.  نظر 
خودشان  و  شده  تعیین  شان  بجای  جدید 

برکنار شوند.«
که  گفت  همچنین  توحیدی  صدیق اهلل 
کمیسیون ویژه اصالح نظام انتخاباتی تاکنون 
رییس  فرمان  خالف  و  اجرایی  کار  هیچ 
که  گفت  وی  است.  نداده  انجام  جمهور 
این کمیسیون پیشنهادهای خود را فرستاده و 
رییس جمهور پذیرفته و شامل فرامین تقنینی 

شده اند. 
انتخاباتی  نظام  معاون کمیسیون ویژه اصالح 
کمیته  تشکیل  باالی  کار  فعال  که  افزود 
زودی  به  کمیته  این  و  دارد  جریان  گزینش 
توحیدی  صدیق اهلل  شد.  خواهد  تشکیل 
می گوید که دو تن از اعضای کمیته گزینش 
نفر  دو  این  معرفی  با  و  نشده  معرفی  تاکنون 
خدمات  تعیین  بورد  و  عالی  دادگاه  توسط 

ملکی، این کمیته شکل خواهد گرفت.
فهرست  از شکل گیری  کمیته گزینش پس 
رییس  به  و  داده  ترتیب  نفره  یک  و  بیست 
میان  از  جمهور  رییس  می فرستد.  جمهور 
شده  معرفی  کمیته  این  توسط  کسانی که 
هفت نفر را به عنوان اعضای جدید کمیسیون 

مستقل انتخابات معرفی می  کند.

کمیسیون انتخابات:
 کمیسیون اصالحات انتخاباتی

 منحرف شده است

کشف و ضبط 190 کیلوگرام چرس در ننگرهار

بیش از چهل شورشی در عملیات های نظامی به قتل رسیدند

کشته شدن 19 افغان در یک حادثه ترافیکی در ایران

پولیس  نیروهای  کابل:  8صبح، 
والیت  در  موادمخدر  با  مبارزه 
ضبط  و  کشف  به  موفق  ننگرهار، 
190 کیلوگرام چرس در این والیت 

شده اند.
معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت 
می گوید  اعالمیه ای  در  داخله،  امور 
که این مواد در نتیجه چهار عملیات 
والیت  مختلف  نقاط  از  پولیس 

ننگرهار کشف شده است.
که  است  آمده  اعالمیه  این  در 
ولسوالی های  در  پولیس  نیروهای 
ننگرهار  والیت  بابای  دور  و  بهسود 
می افزاید  اداره  این  بود.  شده  اجرا 
داخل  در  شده  کشف  چرس  که 
ماهرانه  صورت  به  موتر  عراده  چند 
عملیات  این  در  بود.  شده  جاسازی 
چهار عراده موتر نیز بدست نیروهای 

پولیس قرار گرفته است.
در پیوند به قاچاق این مواد چهار نفر 

نیز بازداشت شده اند.

داخله  امور  8صبح، کابل: وزارت 
اعالم کرده که در نتیجه عملیات های 
در  کشور  امنیتی  نیروهای  نظامی 
جریان یک شبانه روز گذشته، چهل 
و دو تن از شورشیان مسلح مخالف 

دولت به قتل رسیده اند.
می گوید  اعالمیه ای  در  وزارت  این 
نابودی  منظور  به  که  عملیات ها  این 

وقوع  پی  در  هرات:  8صبح، 
از  تن   19 دستکم  ترافیکی  حادثه 
افغان ساعت 7:30 شب  پناهجویان 
نزدیکی  به وقت محلی در  گذشته 

تهران پایتخت ایران کشته شدند.
در این حادثه 10 تن دیگر هم زخم 
برداشتند که وضعیت شان به شدت 

وخیم گزارش شده است.
به جز راننده، تمامی کشته و زخمی 
افغانستان  اتباع  این رویداد   شدگان 

بوده اند.
جاده   16 کیلومتر  در  حادثه  این 

قدیم تهران – قم رخ داده است.
ترافیک  مسوول  رحمانی  نادر 
ناجای ایران ضمن تایید این رویداد 
سوار  افغان  مسافران  است  گفته 
کوچک  مسافربری  بس  یک  بر 

مبارزه  پولیس  نیروهای  هم چنین 
نیز  هرات  والیت  در  مخدر  مواد  با 
موفق به کشف 133 کیلوگرام مواد 
از نوع »تابلیت های پینادول« شده اند. 
معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت 
این  از  که  می گوید  داخله  امور 
استفاده  امفیتامین  تولید  در  تابلیت ها 

می شود.
در پیوند به کشف این تابلیت ها یک 

نفر بازداشت شده است.
 134 کابل  والیت  در  طور  همین 

مربوطات  در  شورشیان  سرکوب  و 
بغالن،  ننگرهار، کاپیسا،  والیت های 
کندهار،  بدخشان،  کندز،  تخار، 
هرات،  پکتیا،  لوگر،  ارزگان،  زابل، 
فراه و هلمند راه اندازی شده بود، در 
آن چهل و چهار شورشی زخمی و 

چهار تن دیگر بازداشت شده اند.
که  می افزاید  داخله  وزارت 

باربری  موتر  یک  با  بس«  »مینی 
برخورد کردند و سپس یک موتر 
باربری دیگر نیز از عقب با این بس 

برخورده است.
به گفته آقای نادری در این رویداد 
جز  به  که  باختند  جان  نفر   20
اتباع  شدگان  کشته  تمامی  راننده، 

»غیر مجاز« افغانستان بوده اند.
به  که  خارجی  شهروندان  به  ایران 
صورت غیر قانونی وارد آن کشور 
اطالق  مجاز«  غیر  »اتباع  می شوند، 

می کند.
فراهانی،  مهدی  حال  همین  در 
حوادث  مدیریت  مرکز  معاون 
قم  والیت  صحی  فوریت های  و 
خبرگزاری  با  گفت وگو  در  ایران 
مجروحان  اینکه  بیان  با  مهر  ایرانی 

بدست  الکولی  مشروبات  بوتل 
ساحه  از  مشروبات  این  است.  آمده 
اول  ناحیه  به  مربوط  مردان  علی  باغ 
شهر کابل کشف شده است. به گفته 
معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت 
الکولی  مشروبات  داخله،  امور 
کشف شده در یک سرای نگهداری 
شده و از آنجا برای فروش به دیگر 
نقاط کابل توزیع می شد. در پیوند به 

این قضیه دو نفر بازداشت شده اند.

از  برخی  در  نظامی  عملیات های 
والیات به منظور نابودی و سرکوب 

شورشیان همچنان ادامه دارد.
ملی  امنیت  نیروهای  همین حال،  در 
تن  پنج   جداگانه  عملیات  دو  طی 
قاری  تروریستی  شبکه  اعضای  از 
را  طالبان  نام نهاد  والی  طیب  امین اهلل 
و  قلعه  ولسوالی دشت  مربوطات  در 
بازداشت  تخار  والیت  غار  خواجه 

کرده اند.
اعالم  با  ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
تروریستان  که  می گوید  خبر  این 
متعدد  فعالیت های  در  بازداشت شده 
و  افراد  ترور  قبیل  از  تروریستی 
در  ماین گذاری  دولتی،  اشخاص 
کشانیدن  آتش  به  و  جاده ها  کنار 

مکاتب سهم فعال داشته اند.

از  منتقل شده اند،  قم  به  این حادثه 
وخیم بودن حال هر 10 زخمی این 

تصادف خبر داد.
سال گذشته نیز چهارتن از مهاجران 
افغان در همین منطقه بر اثر برخورد 

مشابهی جان دادند.
آیا  اینکه  مورد  در  کنون  تا  ایران 
این افراد به تازگی وارد ایران شده  
اروپایی  به کشورهای  و قصد سفر 
منتشر  گزارشی  خیر،  یا  داشتند  را 

نکرده است.
در ماه های اخیر ایران به بزرگترین 
مهاجرانی  ترانزیت  و  عبور  محل 
تبدیل شده که قصد ورود به ترکیه 
و از آن جا به کشورهای اروپایی را 

دارند.

ACKU
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نه میلیارد دالر هزینه یک 
سال خشونت و افراط گرایی

موسسه تحقیقات و مطالعات اجتماعی افغانستان
افتتاح شد

والی هرات:
گاز مرتبط است کار پایپ الین  ناامنی های اخیر با نزدیک شدن 

که خشونت های مسلحانه  گزارش تازه نشان می دهد  یک 
از نه میلیارد دالر  و افراط گرایی در افغانستان، ساالنه بیش 

برای مردم و دولت افغانستان هزینه داشته است.
که توسط موسسه برابری برای صلح و دموکراسی  گزارش  این 
کمک مالی انستیتوت صلح ایاالت متحده امریکا تهیه  به 
را در جریان سال 2014  افراط گرایی  و  هزینه جنگ  و  شده 
که  کیست  قرار داده حا بررسی  مورد  افغانستان  در  میالدی 
نزدیک به بیست و پنج میلیون دالر فی روز در خشونت  های 
رسیده  مصرف  به  افغانستان  در  افراط گرایی  و  مسلحانه 

است.
گزارش آمده است: »برای افغانستان بدون محاسبه  در این 
افراط گرایی  ساله  یک  هزینه  کالن،  اقتصاد  هزینه های 
که  است  شده  محاسبه  دالر  میلیارد   9.091 خشونت آمیز 

تقریبا 24.906 میلیون دالر در روز می شود. این رقم معادل 
افغانستان  داخلی  ناخالص  تولید  درصد  چهل و چهار 
کل  درصد   113 معادل  حدودا  رقم  این  هم چنین  است. 
بودجه ملی سال 1394 افغانستان و تقریبا چهار برابر مقدار 
سال  در  افغانستان  دولت  شده  پیش بینی  داخلی  درآمد 

2014 است.«
خود  گزارش  در  دموکراسی  و  صلح  برای  برابری  موسسه 
که ساالنه توسط دولت و مردم افغانستان  می افزاید هزینه ای 
می تواند  می رسد،  مصرف  به  افراط گرایی  و  خشونت  در 
مردم  نیاز  مورد  غذایی  مواد  تمام  ماه  شانزده  از  بیشتر 
با  مکتب  باب  میلیون  دو  هم  یا  و  کرد  تامین  را  افغانستان 

این هزینه ساخت.
که  بود  گفته  کشور  از این اشرف غنی، رییس جمهور  پیش 
هزینه یک هفته جنگ در افغانستان یک ولسوالی و هزینه 

یک ماه جنگ یک والیت را آباد می سازد.
آمده  دموکراسی  و  صلح  برای  برابری  موسسه  گزارش  در 
میالدی  گذشته  سال  طول  در  افغانستان  دولت  که  است 
در بخش های تداوی زخمیان و معلولین 127 میلیون دالر، 
در تامین امنیت نزدیک به سه میلیارد دالر، برای پیش برد 
دالر  میلیون   58 از  بیش  مجدد  ادغام  و  صلح  تالش های 
بیش  امنیتی  نیروهای  و  جنگ  قربانیان  خساره  جبران  و 
این  هم چنین  است.  پرداخته  هزینه  دالر  میلیون   110 از 
کشور  در  خشونت  و  جنگ  ادامه  با  که  کیست  حا گزارش 
ضایع  مردم  درآمد  منابع  دالر  میلیون   67 از  بیش  ارزش  به 
تخریب  زیربناها  دالر  میلیون  نه  به  نزدیک  ارزش  به  شده، 
شده و همین طور به ارزش نزدیک به چهار و نیم میلیارد دالر 
فرصت های  رفتن  دست  از  به دلیل  آینده  درآمدهای  دیگر 

تحصیلی ضایع شده است.
صورتی که  در  می کند  کید  تا خود  گزارش  در  موسسه  این 
جنگ و خشونت در افغانستان متوقف شود، در هزینه های 
 1.197 داخله  امور  وزارت  و  میلیارد   1.598 دفاع  وزارت 

کاهش خواهد آمد.  میلیارد دالر 

اجتماعی  مطالعات  و  تحقیقات  »موسسه  در  مسووالن 
پایان  به  که  نهادهای  که جایگاه  افغانستان« می گویند 
کم رنگ و اندک  کند،  کمک  کشور  جنگ و منازعه در 

است.
گذار دایمی از خشونت و منازعه  که برای  آنان می گویند 
نیاز است تا ریشه ها، محرک ها و ماهیت منازعه شناخته 
شود. تشخیص و فهم منازعه و الیه های پیچیده ای آن 
اولین و جدی ترین نیاز برای پایان بخشیدن به منازعه 
گفته مسوولین این موسسه،  و رسیدن به صلح است. به 
که می توان متناسب  بعد از فهم و شناخت منازعه است 
صلح  به  رسیدن  برای  معقول  و  مؤثری   راه حل  آن  با 

یافت.
افغانستان«  اجتماعی  مطالعات  و  تحقیقات  »موسسه 
گذشته با  کرده است، روز  که به تازگی آغاز به فعالیت 
تحقیق  اهمیت  و  »ضرورت  نام  زیر  سیمیناری  برگزاری 
از  شماری  حضور  با  صلح«   به  منازعه  از  گذار  در 
نمایندگان مجلس، استادان دانشگاه، روزنامه نگاران، 
دولتی  مقام های  و  مدنی  جامعه   فعاالن  دانش جویان، 

افتتاح شد.
سخنرانان این برنامه، داوود ناجی، موسس و رییس این 
موسسه، جواد سلطانی، استاد دانشگاه، سلیمان الیق و 
که هرکدام روی  حمیرا ثاقب، فعال جامعه مدنی بودند 
صلح  به  منازعه  از  گذار  در  تحقیق  اهمیت  و  ضرورت 

کردند. صحبت 
ماهیت  و  محرک ها  ریشه ها،  شناخت  ناجی،  داوود 
گذار از منازعه به  منازعه را از مهم ترین موضوعات برای 

هرات  والی  رحیمی  آصف  محمد  هرات:  8صبح، 
که افزایش ناامنی ها در مناطق غرب و جنوب  می گوید 
گاز ارتباط  کار پایپ الین  کشور به نزدیک شدن به آغاز 

دارد.
از  آن  کار  آینده  ماه های  در  است  قرار  گاز  پایپ الین 
از  و  کستان  پا وارد  کشور  جنوب  از  سپس  و  آغاز  هرات 

آن جا تا هند امتداد یابد.
ساالنه  پایپ الین  این  عبور  که  می گوید  هرات  والی 
مفاد  افغانستان  دولت  و  مردم  به  دالر  ملیارد  یک  تا 

کند. می رساند و صدها فرصت شغلی را ایجاد می 
افغانستان تحمل  آقای رحیمی، دشمنان مردم  گفته  به 

مفاد اقتصادی مردم افغانستان را ندارند.
ولسوالی های  بزرگان  جمع  میان  در  که  رحیمی  آقای 
کشک رباط سنگی هرات صحبت می کرد  کشک کهنه و 
مردم  حمایت  بدون  هرات  امنیتی  نیروهای  کرد  کید  تا

توانایی تامین امنیت را ندارند.

بخش  در  افغانستان  دولت  بودجه  رقم  بیشترین  کنون  تا
مالی  سال  بودجه  در  است.  شده  داده  اختصاص  امنیتی 
به  از مجموع بودجه عادی چهل و چهار درصد آن  گذشته، 

سکتور امنیتی اختصاص داده شده بود.
خود  گزارش  در  دموکراسی  و  صلح  برای  برابری  موسسه 
که تلفات نظامیان و غیرنظامیان در جریان جنگ،  می افزاید 
دولت  مالی  هزینه های  بلکه  است،  جانی  ضایعه  تنها  نه 
سال  جریان  در  که  آمده  گزارش  این  در  می برد.  باال  نیز  را 
گذشته میالدی در حدود پنج هزار تن از نیروهای امنیتی در 
منازعات مسلحانه جان خود را از دست داده اند و هزینه ای 
قربانیان  این  تامین ضروریات خانواده های  برای  که دولت 
پرداخته بیش از شصت و سه میلیون دالر است. این موسسه 
که این هزینه شامل پرداخت معاشات ماهانه  کید می کند  تا

زخمیان نیروهای امنیتی نمی شود. 
غیرنظامیان  برای  جنگ  که  آمده  موسسه  این  گزارش  در 
گذاشته و تعدادی از خانواده ها با  نیز هزینه هنگفتی به جا 
از دست دادن نان آوران شان، این هزینه را متقبل شده اند. 
هم چنین جنگ و خشونت باعث محروم شدن خانواده ها 
موسسه  به گفته ی  و  می شود  نیز  صحی  و  آموزشی  کز  مرا از 
در  می تواند  مساله  این  دموکراسی  و  صلح  برای  برابری 
کوتاه مدت روی درآمد خانواده ها تاثیر بگذارد. درازمدت و 
با این حال، مسووالن موسسه برابری برای صلح و دموکراسی 
طرف  از  که  هزینه هایی  تمام  گزارش  این  در  که  می گویند 
بین  از  زخمیان،  درمان  امنیتی،  سکتور  برای  دولت 
تاثیرات  خسارات،  جبران  خانواده ها،  درآمد  منابع  رفتن 
بی جاشدن مردم، تخریب زیربناها و ادغام مجدد در یک 
گرفته  قرار  تحلیل  و  بررسی  مورد  رسیده،  مصرف  به  سال 

است.
و  صلح  برای  برابری  موسسه  معاون  عمرزاد،  ادریس 
گزارش  این  انتشار  با  میزان،   27 دوشنبه،  روز  دموکراسی، 
افراط گرایی  و  جنگ  که  گفت  خبری  کنفرانس  یک  در 
نه  از  بیشتر  بلکه ساالنه  قبال نداشته  تلفات جانی در  تنها 
همین  گر  »ا گفت:  او  است.  برداشته  هزینه  نیز  دالر  میلیارد 
خشونت  و  منازعه  جهت  در  گزاف  هزینه  و  هنگفت  مبلغ 
رشد  باعث  می تواند  مبلغ  این  نشود،  داده  اختصاص 

کشور شود.« اقتصادی و انکشافی عظیم در 
انستیتوت  مدیر  کانتری،  میاخیل  محمود  همین حال،  در 
جنگ  هزینه  افغانستان،  در  امریکا  متحده  ایاالت  صلح 
کرده  توصیف  تکان دهنده  را  افغانستان  در  خشونت  و 
انکشافی  بخش  های  در  مبلغ  این  صورتی که  در  می گوید 
یکی  به  می تواند  زودی  به  افغانستان  برسد،  مصرف  به 
که  کرد  کید  تا او  شود.  تبدیل  انکشاف یافته  کشورهای  از 
و  گذاشته  به جا  مخربی  تاثیرات  افغانستان  در  جنگ 
منبع  سال ها  برای  جنگ  نتیجه  در  خانواده ها  از  شماری 

درآمد مالی خود را از دست داده اند.

کشورهای درگیر در  افزود  تجربه در  و  کرد  صلح عنوان 
که هیچ منازعه ای را نمی توان  منازعه نشان داده است 

صرف با توسل به خشونت پایان داد.
کنار نیروهای درگیر در منازعه،  او افزود در این جوامع در 
و  خشونت  جنگ،  تا  کردند  تالش  که  بودند  نیروهای 
زندگی  بیماری  یا  به عنوان یک معضل جدی  منازعه  
جمعی تلقی شده و روی ریشه ها، زمینه ها و عوامل آن به 

گیرد. گونه ی علمی مطالعه و پژوهش صورت 
گروه های  که  گفت: »در افغانستان اما در حالی  ناجی 
در  تولیدشده  سالح های  پیشرفته ترین  جنگ،  درگیر 
جهان و تازه ترین اشکال درگیری و نبرد را در این میدان 
و  خواهان  صلح  آزمودند؛  منازعه،  برای  آماده  همیشه 
اندیشیده اند،  منازعه  و  جنگ  پایان  به  که  نهادهایی 
کم تر موفق شده اند تا راهکارهای پایان دادن به منازعه 

را بیابند.«
گفته ی ناجی، واقعیت های بیرونی و پیچیده جنگ  به 
که در ذهن و نگاه  و خشونت، جدا از آن چیزی است 
می گذرد.  افغانستان  در  صلح  کارگزاران  و  برنامه سازها 
معتبر  و  موثق  یافته های  و  مطالعه  بر  تکیه  نظر،  ازین 
گشایشی در بن بست »برنامه گذار از  تحقیقی می تواند، 

منازعه دوامدار« در افغانستان به وجود آورد.
رویکردی  چنین  بر  کید  تا و  توجه  با  که  افزود  ناجی 
افغانستان«،  اجتماعی  مطالعات  و  تحقیقات  »موسسه 
در جمع اهداف و پژوهش های خویش؛ برای مطالعات 
منازعه،  از  گذار  برای  موثر  شیوه های  و  امنیت  و  صلح 

اولویت مهم قایل است.

 2012 سال  در  گاز  پایپ الین  پروژه  تخنیکی  مطالعات 
آغاز شده و قرار بود تا سال 2014 به پایان برسد.

کشور می گویند با اشاره به عواید  مسووالن وزارت معادن 
ملیاردها دالری این پروژه در 30 سال آینده احداث این 

پایپ الین تا سال 2016 نهایی می شود.
کار پروژه انتقال پایپ الین  بر اساس این توافق، با آغاز 
گاز ترکمنستان به هند، تنها ساالنه 400 میلیون دالر برای 

افغانستان حق العبور پرداخته می شود.
کشمکش  که  گاهان سیاسی به این باورند  از آ شماری 
های سیاسی قدرت های منطقه ای، پروژه انتقال پایپ 
گاز ترکمنستان از افغانستان را تحت تاثیر قرار داده  الین 

است.
در  با  دولت  که  کنند  می  پیشنهاد  گاهان  آ از  شماری 
گاز از  گرفتن معقولیت این پروژه )انتقال پایپ الین  نظر 
کشورهای همسایه را  ک افغانستان(، جلو مداخالت  خا

که می خواهند، مانع اجرای آن شوند؛ بگیرد.

 ظفرشاه رویی
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جوااننارتقا و ترفیع
دیروز مراجع رسمی فهرستی از جابه جایی های جنرال های 
کردند. این فهرست نشان  را منتشر  بلندپایه وزارت دفاع 
که فرماندهان و جنرال ها از یک سمت به سمت  می دهد 
بدون  فرماندهان  جابه جایی  شده اند.  جابه جا  دیگر 
کشورهای  بیشتر  در  می کند.  کمک  امور  بهبود  در  تردید 
دنیا یک فرمانده و جنرال بیشتر از سه سال در یک سمت 
هر دو  از  بعد  افغانستان هم  در  ناتو  فرماندهان  نمی ماند. 
هم  کستان  پا ارتش  ستاد  رییس  می کنند.  تغییر  سال  سه 
تمام جهان  در  روند  این  و  تغییر می کند  بعد  هر سه سال 
گرفته  شکل  ما  کشور  در  بدی  سنتی  اما  است.  معمول 
است و آن این که جنرال ها و فرماندهان را بنا بر مالحظات 
سیاسی و قومی، مدت ها در یک سمت ابقا می کنند. حتا 
کهولت  که به دلیل  کرده بودند  کسانی را در سمت های ابقا 

سن دستان  شان می لرزید. 
گام به پیش  جا به جایی های اخیر در وزارت دفاع، یک 
و  ترفیع  زمینه  باید  شود.  بسنده  این  به  نباید  اما  است، 
خدمت  ملی  اردوی  در  حاال  که  جوانی  افسران  ارتقای 
که شماری از جنرال های  می کنند فراهم شود. الزم است 
که  برحال وزارت دفاع، بازنشسته شوند و افسران جوانی 
ارتقا  و  ترفیع  کرده اند،  خدمت  که  است  سال  چهارده 
که سی یا چهل سال  که جنرال هایی  کنند. ضرور نیست 
ضروری  بسیار  باشند.  حال  بر  هنوز   دارند،  کار  سابقه 
مثال  شوند.  مقرر  باید  جوان  و  خردرتبه  افسران  که  است 
که یکی از مقام های فرقه عملیات های خاص  ضرور نبود 
افسران  از  یکی  که  بود  بهتر  شود.  فرقه  آن  ارکان  رییس 
که از خودش شایستگی نشان داده است،  جوان آن فرقه 

ترفیع می کرد و رییس ارکان می شد. 
بیشتر  قومی،  و  سیاسی  مالحظات  به دلیل  متاسفانه 
بازمانده اند.  ارتقا  و  ترفیع  از  ملی  اردوی  جوان  افسران 
تمام تالش های حلقه تصمیم گیر در درون دولت، حفظ 
اصول  اما  است.  ملی  اردوی  اول  قدمه  در  قومی   توازن 
میدان  واقعیت های  نباشد.  چنین  که  می کند  ایجاب 
و  ترفیع  شایسته  جوانان  باید  که  می کند  ایجاب  هم  نبرد 
کنند. ترفیع و ارتقای افسران جوان و شایسته، انگیزه  ارتقا 
مبارزه و دفاع از نظام را در میان سربازان و افسران جوان 
که هم قطار  تقویت می کند. وقتی یک افسر جوان می بیند 
کرد،  شایسته اش به دلیل شایستگی و ظرفیت ارتقا و ترفیع 

انگیزه بیشتری برای دفاع از نظام پیدا می کند. 
که فقط چند چهره مشخص از یک سمت  اما وقتی ببیند 
به سمت دیگر تبدیل می شوند و هیچ فرصتی برای جوانان 

نمی ماند.  او  در  مبارزه  برای  انگیزه ای  نمی شود،  داده 
کنند. چهارده  مقام های حکومتی باید این نکته را درک 
که برخی چهره ها جنرال هستند و برای خود  سال است 
کرده و از یک  و خانواده های شان زندگی اشرافی درست 
جوان  هیچ  ولی  می شوند،  تبدیل  دیگر  سمت  به  سمت 
نشده  مقرر  مهم  سمت های  به  شایسته ای  و  بی واسطه 
کشور آورده اند  است. حتا سران دولت عده ای را از خارج 
که  کرده اند، در حالی  و در سمت های مهم نظامی  مقرر 
و  است  خارج  در  که  کسی  نیست.  آن  به  نیازی  هیچ 
هیچ اطالعی از واقعیت های میدان نبرد در چهارده سال 
که در یکی از سمت های مهم  اخیر ندارد، چه نیاز است 

نظامی  گماشته شود؟
کسی  جوانان موجود در قطعات اردوی ملی، بیشتر از هر 
حکومت  سران  متاسفانه  اما  دارند.  ارتقا  و  ترفیع  حق 
می کنند،  جا به جا  را  تکراری  چهره های  یا  ملی،  وحدت 
هیچ  پسر  قبر  می دهند.  مدال  را  سیاسی  رهبران  پسران  یا 
رهبر  هیچ  پسر  قبر  نگارنده  است.  ندیده  کسی  را  رهبری 
سیاسی را ندیده ام. پسر هیچ وزیر، نماینده پارلمان، رهبر 
است.  نشده  کشته  نظام  از  دفاع  در  جنرالی  یا  سیاسی 
شود،  اعطامی   شجاعت  مدال  آنان  به  که  متاسفانه  اما 
اردوی  قطعات  در  موجود  جوان  افسران  و  سربازان  ولی 
جا به جایی  از  که  است  آن  وقت  شده اند.  فراموش  ملی 
چهره ای تکراری، یا مقرری پسران رهبران در سمت های 
که سال ها است  مهم نظامی  جلوگیری شود و به جوانانی 
در صفوف اردو و پولیس خدمت می کنند، فرصت داده 
کشورشان  به  دارند  حق  هم  رهبران  پسران  البته  شود. 
آقا زاده ها  این  حق  در  مراتب  سلسله  اما  کنند،  خدمت 
هم باید اعمال شود. این بزرگواران باید اول خرد ضابطی 
که  باشد  روند طوری  نباید  کنند.  ارتقا  تدریج  به  و  کنند 
که  جوانی  و  کند  طی  یک شبه  را  صد ساله  راه  رهبر  پسر 
فرمانده  چنان  هم  است،  کرده  جان نثاری  است  سال ها 

بلوک باقی بماند. 
یک  نبود  و  رهبران  پسران  چرای  و  بی چون  ارتقای 
که سال ها  کدری واضح در مورد ارتقای جوانانی  سیاست 
است وظیفه اجرا می کنند، انگیزه جنگ و دفاع از نظام را 
در دل و دماغ بسیاری از افسران و سربازان می کشد. سران 
باشند.  نکات  این  متوجه  باید  ملی  وحدت  حکومت 
سیاسی  مالحظات  رعایت  کنار  در  باید  حکومت  سران 
کاری  خودشان، مالحظات نظام را هم در نظر بگیرند و 

که آسیب آن به مجموع مردم افغانستان برسد. نکنند 

ایران دیگر برای افغان ها 
جذابیت ندارد

اخیر  فردوس دهه  سه  در  حداقل  ایران  اسالمی  جمهوری 
بوده  افغان  مهاجران  از  زیادی  بخش  توقف گاه 
از  موجی  با  اخیر  د هه های  در  افغانستان  است. 
مرحله  نخستین  است.  بوده  همراه  مهاجرت ها 
مهاجرت ها پس از اشغال افغانستان توسط شوروی 
و  ایران  کشور های  به  آوارگان  کثر  ا شد.  آغاز  سابق 
زمان  در  مهاجرت  دوم  موج  بردند.  پناه  کستان  پا
شد.  آغاز  طالبان  کمیت  حا و  داخلی  جنگ های 
نزدیک ترین  منطقه  کشور های  نیز  مرحله  این  در 
توقف گاه برای آوارگان افغان شمرده می شدند. پس 
وطن  به  افغان ها  از  برخی  که  چند  هر  بن  توافق  از 
سبب  اشتغال  و  امنیت  تامین  عدم  اما  برگشتند، 

گسترده در سال های اخیر شد.  مهاجرت های 
ترک  را  کشور  تن  هزار  ده ها  اخیر  سال  یک  طی 
کشور های  بار  این  که  است  جالب  اما  گفته اند. 
نرفته،  شمار  به  توقف گاه  به عنوان  دیگر  همسایه 
مورد  ترانزیتی  نقش  در  صرفا  کشور ها  این  بلکه 
همواره  ایران  اسالمی  جمهوری  بوده اند.  استفاده 

برای  زندگی  مناسب  شرایط  و  مهمان نوازی  از 
گفته است. اما وضعیت در  افغان ها در ایران سخن 
که افغان ها خود را به  سال های اخیر نشان می دهد 

آب و آتش می زنند تا به اروپا برسند. 
مقصد  به  ایران  از  کنون  ا مهاجرت  جدید  موجی 
کثر جوان ها و حتا خانواده ها  اروپا آغاز شده است. ا
تمام دار و ندار خود را فروخته و ایران را به مقصد 
گفته اند. این مهاجرت شاید  کشور های غربی ترک 
برای دسترسی به زندگی بهتر و امکانات بیشتر باشد 
شرایط  به  اعتراض  نوعی  دیگر  نگاه  یک  در  اما 
که  هرچند  می باشد.  نیز  ایران  به  افغان ها  زندگی 
در  سهولت ها  برخی  روحانی  حسن  آقای  آمدن  با 
اما  است،  شده  فراهم  تحصیل  و  آموزش  بخش 
فضای تحقیرآمیز برای افغان ها همواره آزاردهنده و 
که  کنون سوال جدی این است  کشنده بوده است. ا
را  ایران  ترک  گسترده قصد  به صورت  افغان ها  چرا 

دارند؟
مقام ها  رفتار های  ایران  اسالمی  جمهوری  در   -1
با  همراه  و  تحقیرآمیز  شدیدا  افغان ها  به  نسبت 
کشور فرصت های شغلی  تبعیض بوده است. در این 
شاقه  کار های  و  خشت پزی  سنگ بری،  از  غیر  به 
از امتیاز های  چیز دیگر مجاز نمی باشد. هیچ یک 
کارگر افغان در ایران نمی شود.  کار شامل یک  قانون 
تضمین  هیچ  ایران  در  افغان  کارگار  یک  برای 
کار های شاقه هم وجود ندارد. بار ها  شغلی حتا در 

و  شده  بازداشت  کار  مسیر  یا  و  کار  از  افغان  کارگر 
حساب  آن که  بدون  فراوان  لت وکوب های  از  بعد 
مرز شده  است. در محیط  رد  باشد  کرده  کتاب  و 
بازداشتگاه ها نیز رفتار های تحقیرآمیز برای افغان ها 
همواره تکرار می شود. همین امر سبب شده است تا 
هر افغان در صورت توانایی و امکانات قصد خارج 

شدن از ایران را  کند.
2- جمهوری اسالمی ایران از حضور افغان ها برای 
اهداف و مقاصد خود استفاده سیاسی می کند. این 
را  افغان  نیابتی مهاجران  کثر جنگ های  ا کشور در 
کنون صدها افغان به سوریه  کرده است. هم ا اعزام 
مهم  شهر های  در  هفته ها  برخی  در  شده اند.  اعزام 
نفر   5 تا  روزانه  قم  و  اصفهان  مشهد،  مانند  ایران 
تصاویر  است.  شده  آورده  سوریه  از  افغان ها  کشته 
نشر شده از رسانه های معتبر بین المللی نیز حکایت 
ایران دارد. در جنگ های  از اعزام افغان ها توسط 
آذربایجان و ارمنستان نیز افغان ها اعزام شده بودند. 
افغان ها  تا  است  شده  سبب  نیز  رفتار ها  نوع  این 

نداشته  را  الزم  امنیت  و  ارامش  احساس  ایران  در 
باشند.

جمعی  رسانه های  و  ایران  مقام های  بیشتر   -3
عامل  را  افغان ها  انتخابات  فصل  در  خصوصا 
موضع گیری ها  این  می کنند.  ذکر  ایران  در  بی کاری 
دشوار  ایران  در  افغان ها  برای  را  زندگی  فضای 
ایرانی  بی کار  و  کار  جویای  جوانان  کثر  ا می سازد. 
اشغال  را  آن ها  جای  افغان ها  که  می کنند  فکر 
کرده اند. در برخی موارد مردم علیه افغان ها دست 
کنون جمهوری اسالمی ایران  به خشونت زده اند. ا
شمار  به  افغان  مهاجران  برای  فاضله  مدینه  دیگر 
که از تمام  نمی آید. حتا فرزندان مال های افغان در قم 
امتیاز مثل بیمه، هزینه مسکن، وام و... برخورداراند 
که ایران در روز ها و  ایران را ترک می کنند. هرچند 
سال های دشوار برای افغان ها یک پناهگاه به شمار 
بدرفتاری های  و  تحقیرآمیز  رفتار های  اما  می رفت، 
نیز  خاطره  تلخ ترین  به عنوان  ایران  پولیس  ماموران 
اردوگاه های  خاطره  است.  باقی  افغان  هر  ذهن  در 
افغان  هر  برای  سیاه  تل  عسکرآباد،  سفید،  سنگ 
می رود.  شمار  به  زندگی اش  بخش  آزاردهنده ترین 
کنون ایران سخت گیری ها را در مزر با ترکیه شدت  ا
بخشیده تا مانع خارج شدن افغان ها از ایران شود. 
اما تا زمانی که تغییر در رفتار مقام های ایرانی صورت 
نخواهد  افغان ها  برای  کشور جذابیت  این  نگیرد، 

داشت.

  شهریار
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جنگ اولویت اصلی نیست

وحید پیمان- هرات

آژند 

یک ولسوالی و چه در هیات چند ولسوالی هم چنان 
این  وجود خواهد داشت. زیرا موقعیت سوق الجیشی 
ولسوالی و هم مرز بودن با چند ولسوالی ناامن والیت 

فراه، زمینه را برای نفوذ طالبان همیشه میسر می سازد.
ساختار قومی پرتنش در این ولسوالی مشکل دیگری 
قوم  کرد.  چشم پوشی  آن  از  نمی توان  که  است 
نورزایی و بارکزایی در این چند سال تبدیل به دشمنان 
خونی شده اند و به نظر نمی رسد بتوان این خصومت را 
به سادگی حل کرد. برخوردهای قومی میان پشتون ها 
بوده  مساله ساز  شیندند  برای  همیشه  هم  تاجیک ها  و 
تا زمانی که ولسوالی هایی چون  از سوی دیگر  است، 
خاک سفید، باالبلوک، پرچمن و اناردره والیت فراه 
به آرامش  نباید داشت که شیندند  توقع  باشند،  ناامن 

برسد.
روند کند تقسیم شیندند به چهار ولسوالی

بسیاری ها به این باورند که کنترول جغرافیای بزرگ 
نیست،  ساده ای  کار  امنیتی  نیروهای  برای  شیندند 
تبدیل شدن  متنفذین شیندند خواستار  سال هاست که 

وجود ندارد، دلیلش آن است که تنها جنگ زیر بنای 
رشد  افغانستان  اقتصاد  اگر  بود.  کشور  معاصر  تاریخ 
همه  جنگ  که  بود  این  دلیلش  نکرد  انکشاف  و 
هزینه ها را خرج  کرد. اگر فرهنگ رشد نکرد، چون 
ما  از  بسیاری  اگر  و  بود.  مسلط  جنگ  فرهنگ  تنها 
فقط  که  بود  این  دلیلش  نشدیم  خوب  انسان های 
جنگاوران خوب شدیم. چهارده سال گذشته می رفت 
دوره  میان یک  تا گسستی  کند  ایجاد  را  فرصتی  که 

متوالی جنگ و درگیری به وجود بیاورد. 
می شد  احساس  شمسی  هشتاد  دهه  اول  سال های 
نجات در  به سوی ساحل  افغانستان  بحران زده  کشتی 
حرکت است. ولی گذشت چند سال اول دوباره این 
رویا ها را در هم شکست و ما وارد عرصه  ی دیگری 
از جنگ شدیم. نمی توان کتمان کرد که حرکت هایی 
برای بیرون رفت از بحران جنگ در افغانستان صورت 
بر  هم چنان  جنگ  سایه  که  این  به دلیل  ولی  گرفت. 
سر این جغرافیا دامن گسترانیده بود، دوباره افغانستان 
وارد همان فاز جنگ و انسان کشی شد. تداوم جنگ، 
را  دولت  بودند،  امن تر  که  مناطقی  به  آن  گسترش 
دوباره درگیر مسایل مربوط به جنگ کرد. دو دولت 
نگذارند  تا  یازدهم سپتامبر فقط تالش داشتند  از  بعد 
ببلعد. روستا ها  نیز  را  بزرگ  هیوالی جنگ شهر های 

که کامال دچار درگیری ها شده بود. 
حکومت وحدت ملی هم بیشتر از دوره حکومتداری 
دوره  در  اگر  است.  جنگ  درگیر  کرزی  آقای 
و  داخلی  نظامی  نیرو های  کرزی  حامد  حکومت 
خارجی درگیر نبرد های چریکی با تروریستان بودند؛ 
حاال تروریستان به راحتی نبرد های رویا روی و سنگر 
و  جری تر  چنان  طالبان  می دهند.  شکل  را  سنگر  به 
بار  دو  ساعت  بیست وچهار  در  که  شده اند  وحشی تر 
ولسوالی  در  »نبرد  می کنند.  حمله  ولسوالی  یک  بر 

این ولسوالی به والیت اند، خواستی که به نظر می رسد 
اراده آن در حکومت وحدت ملی وجود ندارد.

کشور  رییس جمهور  اشرف غنی،  محمد  امسال  اوایل 
در سفری به هرات به مردم شیندند وعده داد تا برای 
مشکل شیندند راه حلی پیدا کند و در دومین سفرش 
از تقسیم این ولسوالی به چهار ولسوالی جداگانه خبر 
کوتاه مدت  در  شاید  که  می گویند  بسیاری ها  داد. 
تقسیم این ولسوالی بزرگ بتواند مقداری از تنش ها را 
حل کند. ولی با توجه به ساختار قومی این ولسوالی، 
ممکن  راهکار  این  با  شیندند  امنیت  تامین  احتمال 

نیست.
به هر ترتیب دو ماه قبل هیاتی از کابل برای بررسی و 
به چهار ولسوالی وارد  تقسیم ولسوالی شیندند  سپس 
هیچ  هیات  این  بازگشت  از  پس  تا کنون  شد.  هرات 
گزارش  عرصه  این  در  گرفته  صورت  کار  از  خبری 

نشده است.
هزار   ۲۲ مساحت  با  هرات،  جنوب  در  شیندند 
ولسوالی  پرنفوس ترین  و  بزرگ ترین  کیلومترمربع، 
لقب  گذشته،  سال   ۱۳ از  ولسوالی  این  است.  هرات 
ناامن ترین ولسوالی این والیت را نیز به خود اختصاص 

داده است.
اصلی  شاهراه  و  دارد  مشترک  مرز  ایران  با  شیندند 
اتصال غرب افغانستان به جنوب و مرکز کشور است.

حوادث  شاهد  گذشته  سال   ۱۳ طی  ولسوالی  این 
نخستین  شیندند  است.  بوده  خونینی  رویدادهای  و 
به میدان  از ظهور مجدد طالبان  بود که قبل  ولسوالی 
انتقالی  و  موقت  حکومت های  برای  دردسر  و  نبرد 
تبدیل شد. در آن زمان درگیری شدید میان امان اهلل از 
والی وقت،  اسماعیل خان،  محمد  و  محلی  فرماندهان 

ده ها کشته برجای گذاشت.
ولسوالی  این  از  مرگباری  حوادث  نیز  آن  از  پس 
پی  در  و  مورد  یک  در  حداقل  که  شد  گزارش 
شمار  شدن  کشته  و  خارجی  نیروهای  بمباردمان 
کرزی،  حامد  پای  حادثه  این  غیرنظامیان،  از  زیادی 

رییس جمهور وقت را نیز به این ولسوالی کشاند.
به  و  قریه،   ۵۶۶ بلوک،   ۵ دارای  شیندند  ولسوالی 
این  است،  نفوس  هزار   ۸۵۰ به  نزیک  دارای  روایتی 
هوایی  میدان  بزرگ ترین  داشتن  پهلوی  در  ولسوالی 
غرب افغانستان دارای یک شفاخانه ۵۰ بستر مرکزی و 
یک کلینیک در هر بلوک است. در بیشتر شفاخانه ها 
و کلینیک های این ولسوالی به دلیل نبود امنیت مناسب، 

کم تر داکتر متخصصی در این بخش ها فعالیت دارد.
ولسوالی شیندند یک چهارم نفوس هرات را به خود 

شیندند، حمله طالبان یک شنبه شب و ظهر دوشنبه بر 
این ولسوالی صورت گرفت.« آنان به شهر های بزرگی 
حتا  و  می کنند  حمله  غزنی  و  فاریاب  و  کندز  چون 
شهری چون کندز را چندین روز در قبضه خود نگه 
دولت جز  که  است  دشوار  این وضعیت  با  می دارند. 

جنگ و نبرد با طالبان به چیز دیگری فکر کند. 
ما  وقت  درصد  هفتاد  است  گفته  غنی  رییس جمهور 
به جنگ می شود. حتا گفته می شود  پرداختن  صرف 
افغانستان چهار درصد تمام بودجه  بودجه صحت در 
که  می کنند  فکر  خیلی ها  متاسفانه  است.  افغانستان 
دیگر  مسایل  به  نرسد  خاتمه  به  جنگ  که  زمانی  تا 
نمی توان پرداخت. به طور کل این دیدگاه باطل است. 
و  تشدید  را  جنگ  دیگر  مسایل  به  نپرداختن  زیرا 
مساله  به  پرداختن  مسال عدم  به طور  تداوم می بخشد. 
فقر و بی کاری زمینه را برای سرباز گیری طالبان میسر 
می سازد. وقتی برای مردی کار و معیشت میسر نباشد، 
دنبال  معیشت  تامین  برای  را  غیر متعارف  راه های  او 
اعتماد  نشود،  پرداخته  صحت  مساله  به  اگر  می کند. 
پرداخته  زیربنا ها  به  اگر  نمی گیرد.  نظام شکل  این  به 
حرکت  آرامش  و  تکامل  سوی  به  جامعه  نشود، 

نمی کند. 
خالصه همه مسایل با هم دیگر به شکل شدیدی رابطه 
دارند. پس بهتر است حکومت وحدت ملی در کنار 
آن که برای دفاع از مردم افغانستان در مقابل طالبان و 
دیگر تروریستان تمام سعی خود را به خرج می دهد، 
همزمان به توسعه و انکشاف نیز باید بپردازد. چه بسا 
پرداختن به این مسایل بیشتر از خود جنگیدن می تواند 
فراهم  افغانستان  در  جنگ  چالش  رفع  برای  را  زمینه 
بپردازد،  جنگ  به  فقط  بخواهد  دولت  اگر  و  سازد. 
خودش زمینه طوالنی شدن جنگ را بیشتر مهیا ساخته 

است.
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بسیاری  و  بادغیس  فراه،  سپس  هرات،  مناطق  همه ی 
آن  از  پس  طالبان شد.  به دست  از والیت های کشور 
والیت های  از  بسیاری  سقوط  هرات،  سقوط  که  بود 

کلیدی کشور را رقم زد.
بزرگ  پایگاه  دومین  به خاطر  تنها  شیندند  اهمیت 
هوایی نیست که در این منطقه بنا شده، این ولسوالِی 
دارد،  مشترک  مرز  ایران  با  نظر  کالته  مرز  طریق  از 
اگر برای رفتن از هرات به سمت والیت های مهمی در 
جنوب، مرکز و شرق کشور حرکت کنیم، باید از این 

ولسوالی بگذریم.
حتا سفر به والیت های غور و فراه در غرب کشور نیز 

مستلزم عبور از شیندند است.
مخاصمت های قومی در شیندند

مخاصمت های میان قومی نیز شیندند را تبدیل به یک 
هم چنان  طالبان  است.  ساخته  در آشوب  دایما  منطقه 
نفوذ قوی در مناطقی از شیندند داشتند و دارند. آنان 
از طریق والیت فراه، طالبان این ولسوالی را تمویل و 
تجهیز می کنند. ناامنی و جنگ در شیندند چه در هیات 

از  متاثر  همه  دوره ظهور کردند  این  در  که  متعددی 
جنگ بودند. بودجه های بزرگ برای جنگ اختصاص 
یافت و انسان های زیادی به سوی جبهه جنگ شتافتند 
و دیگر برنگشتند. به همین دلیل جنگ کم کم شیرازه 

اجتماعی، فرهنگی افغانستان را به هم ریخت. 
دولت ها از یاد بردند که در بخش های دیگر نظام نیز 
افغانستان  در  زیربنا ها  امروز  اگر  کرد.  کار هایی  باید 

به  وفادار  افراد  از  تن  ده ها  گذشته  ساعت   ۲4 طی 
طالبان دست کم دوبار باالی مرکز ولسوالی شیندند در 

جنوب هرات حمله کردند.
 ۲۰ حداقل  شاهد  شیندند  ولسوالی  امسال  تنها  شاید 
در  ولسوالی  هیچ  در  آماری  چنین  بوده.  مشابه  حمله 
که  طوری  است؛  نشده  ثبت  تا کنون  افغانستان  سطح 
و  ولسوالی  باالی  شیندند می شوند،  بازار  وارد  طالبان 
فرماندهی پولیس راکت اندازی می کنند و سپس مرکز 
در  آن طرف  کیلومتر  دو  یکی–  و  ترک  را  ولسوالی 

فضای امنی پناه می گیرند.
تعطیلی  به  منجر  که  است  سالی  چند  طالبان  از  ترس 
این  در  دخترانه  مکاتب  از  زیادی  شمار  خودجوش 
ولسوالی شده و ترور و ناامنی دامن گیر باشندگان آن 

می باشد.
شیندند ولسوالی استراتژیک هرات

منطقه  استراتژیک ترین  شیندند  که  می دانند  طالبان 
ایران  با  افغانستان است؛ ولسوالی ای که هم  در غرب 
افغانستان  اقتصادی  مرز مشترک دارد و هم شاهرگ 

محسوب می شود.
سقوط  از  پس  که  است  ولسوالی  نخستین  شیندند 
در  بود، حتی  افغانستان  در سطح  ناامنی  شاهد  طالبان 
زمان حکومت های  موقت و انتقالی؛ جایی که نیروهای 
غیر مسوول وفادار به امان اهلل با نیروهای وفادار به محمد 

اسماعیل خان، والی وقت هرات درگیر شدند.
سپس نظامیان ایاالت متحده امریکا بیش از ده سال در 
میدان هوایی شیندند مستقر بودند. این میدان و یا این 
در  جنگ  برای  عملیاتی  مرکز  یک  به  نظامی  پایگاه 

غرب و گاهی جنوب افغانستان تبدیل شده بود.
است،  کشور  استراتژیک  مناطق  از  یکی  شیندند، 
به دست مخالفان  این ولسوالی  حتا سقوط چند ساعته 
دولت می تواند حکومت را با چالش های  کم سابقه ای 

روبه رو سازد.
در سال ۱۳۷4 سقوط شیندند، بالفاصله منجر به سقوط 

سالیان  از  که  همان گونه  خون ریزی  و  جنگ  طبل 
خاموش  گاهی  هیچ  شده،  کوبیده  افغانستان  در  دراز 
نشده است. گاه این طبل محکم تر ضربه خورده و گاه 
آهسته تر. ولی همیشه صدای نخراشیده طبل جنگ از 
گوش هیچ شهروند افغانستان دور نبوده است. نسل ها 
پر  پر  و  بالیدند  شدند،  زاده  جنگ  در  هم  سر  پشت 
شدند و این گونه نسل ها قربانی جنگ شدند. نظام های 

شیندند، ولسوالی همیشه ناامن هرات
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قرار گرفته یک موضوع کامال بکر و نو است. پیش از 
نگارش  افغانستان  در  ارتباط  این  در  علمی  اثر  هیچ  آن 
موضوع  پیشینه ی  تحلیل  در  خود  نویسنده،  است.  نیافته 
برای  تحقیقی  هیچ گونه  افغانستان  باره ی  »در  می نویسد: 
مقاالت  تنها  و  نگرفته  صورت  دموکراسی  تحکیم 
تحلیلی  مواردی  در  و  توصیفی  گزارش های  و  پراکنده 
سایت های  و  مجالت  در  بین المللی  سازمان های  از 
تحقیق  این  موضوع  بنابراین،  دارد؛  وجود  انگلیسی زبان 
تازه و جدید است و تاکنون کسی به آن نپرداخته است«. 
بیشتر  جذابیت  آن  به  آنچه  موضوع،  بودن  بکر  از  جدا 
است.  افغانستان  در  دموکراسی  موضوع  اصل   بخشیده، 
مطالعه ی این موضوع از آن جهت برای افغانستان معاصر 
به ویژه دوره ی کنونی ضروری تلقی می گردد که بعد از 
استقرار دولت موقت و تدوین قانون اساسی و برگزاری 
می رفت  انتظار  جمهوری،  ریاست  و  پارلمانی  انتخابات 
که وضعیت افغانستان بهبود بیابد و دموکراسی در کشور 
که  می دهند  نشان  موجود  واقعیت های  اما  شود  نهادینه 
شده  نیز  وخیم تر  بلکه  نیافته  مطلوبیت  وضعیت،  تنها  نه 
ناامنی ها  افزایش خشونت ها،  به  با توجه  این رو  از  است. 
و ... دموکراسی نوپا نیز به خطر جدی مواجه شده است. 
کتاب »موانع تحکیم دموکراسی در افغانستان« هم مبتنی 
به  نویسنده سعی کرده  نیازمندی پدید آمده و  بر همین 
این سوال که چه موانعی در راه تحکیم دموکراسی در 

افغانستان وجود دارد، جواب دهد.
2. این کتاب یک اثر علمی است و بر اساس اصول علمی 
نگارش یافته است. نویسنده با تبحری که در نگارش آثار 
و  تحلیل  را مورد  توانسته موضوع  به خوبی  دارد  علمی 
و  فرضیه  میان  نویسنده  که  ارتباطی  دهد.  قرار  تحقیق 
در  را  موضوع  هر  و  کرده  برقرار  تحقیق خود  سواالت 
برای  قبلی قرار داده و در عین حال  به موضوع  پیوست 
انجام آن، از روش های دقیق علمی استفاده کرده، خود 

نشان از گرانسنگی اثر می دهد. 
3. برخورداری از نظریات علمی از دیگر ویژگی های این 
اثر به شمار می رود. برخالف آثاری فراوانی که در کشور 
در  »موانع تحکیم دموکراسی  به چاپ می رسند، کتاب 
افغانستان« از پشتوانه ی خوبی تیوریک و علمی بهر ه مند 
می باشد. نویسنده در هر بخش کوشیده تا سخنان خود را 
با نظریات مختلف علمی در آن زمینه همراه سازد و از 
این طریق اعتبار کتاب خود را نیز باال ببرد. اگر چند خود 

در این ارتباط از ایجاد نظریه خاص خودداری می ورزد 
اما به هرحال سعی می کند تا از مشهورترین و معتبرترین 
نظریات در این باره استفاده کند و مبنای سخنان خویش 
باعث  آنچه  می رسد  به نظر  ببخشد.  تقویت  بیشتر  را 
تاکید ورزد  اثرخود  نظری  به جنبه های  نویسنده  تا  شده 
باشد  بوده  این  بپردازد،  عملیاتی  بحث های  به  کم تر  و 
افغانستان  در  است  ممکن  مباحث  عملی  جنبه های  که 
در  آن ها  از  نتوان  و  باشد  نبوده  بهره مند  الزم  اعتبار  از 
اعتبار مباحث خویش استفاده برد. از سوی دیگر تکیه بر 
مباحث عملیاتی سبب می گردد تا ما در تحلیل دقیق از 
موانع تحکیم دموکراسی در افغانستان، به موارد جزئی و 
صوری بپردازیم و از ریشه ها و عوامل ناپیدای آن غفلت 
که  است  عواملی  این  از  یکی  سیاسی  فرهنگ  کنیم. 
کم تر بدان توجه شده است. نویسنده با تکیه بر شناخت 
دقیقی که از جامعه ی خود داشته، خواسته تا به این مهم 
اساسی  به عنوان عنصر  را  باشد و آن  بیشتر داشته  دقت 
در شناخت موانع تحکیم دموکراسی در افغانستان مورد 
بررسی و ارزیابی قرار دهد. از این رو گفته  می توانیم که 
کتاب مذکور دارای غنای تیوریک بوده و از هرجهت 

پاسخگوی نیازهای خوانندگان می باشد.
4.  استفاده از منابع مختلف و متعدد از دیگر ویژگی ها 
را  اثری  کم تر  می باشد.  کتاب  این  برجستگی های  و 
از آثار  پایه  این  به  پیدا کنیم که  افغانستان  می توانیم در 
از  توانسته  اثر  این  اما  باشد.  برده  استفاده  جهان  معتبر 
بهره   جهان  بزرگ  نویسندگان  معتبر  و  ارزشمند  آثار 
ببرد. این می رساند که نویسنده در راه نگارش اثر خود 
زحمت های فراوانی کشیده و تالش های بسیاری به خرج 

داده تا اثر علمی معتبری را خلق کند.
روانی و جذابیت نثر این کتاب نیز مشخصه ی   .5
دیگری است که این اثر را برای خواننده دلپذیر ساخته 
است. صالحی هیچ گاه نکوشیده تا با پیچیده کردن متن 
الفاظ، آن را سنگین و دشوارفهم سازد. متن  با  بازی  یا 
عبارت های  با  تا  نمی خواهد  وی  که  می دهد  نشان  اثر 
سنگین، محتوای اثر خویش را به رخ مخاطب بکشاند، 
چنان که برخی از آثار منتشرشده در کشور، از این صفت 
برخورداراند. از این رو این کتاب دارای مخاطبین وسیعی 

می باشد و می  تواند هر نوع خواننده ای از آن سود ببرد.
6. یک اثر علمی زمانی موفق است که به هدف اصلی 
در  دموکراسی  تحکیم  »موانع  کتاب  باشد.  رسیده  خود 
موانع  بیان  که  خود  اصلی  هدف  به  توانسته  افغانستان« 
تحکیم دموکراسی در افغانستان است دست یابد. نویسنده 
»دموکراسی  می کند:  نتیجه گیری  چنین  کتاب  پایان  در 
که  است  رو به رو  زیادی  چالش های  با  افغانستان  در 
عمده ترین آن را می توان در سه عامل بیان کرد؛ ماهیت 
دولت، فرهنگ سیاسی و شکاف  های اجتماعی. ماهیت 
در  افغانستان  در  دموکراسی  تهدید  عمده ترین  دولت 
شرایط کنونی است. ضعف و ناتوانی دولت در افغانستان 
همواره یکی از موانع اساسی دموکراسی در این کشور 
ناتوانی  به دلیل  همواره  دموکراتیک  تالش های  و  بوده 
سازمان های دولتی در دفاع از ارزش های دموکراتیک از 
سوی گروه های شورشی با شکست روبه رو شده است«. 
در کل می توان گفت کتاب »موانع تحکیم دموکراسی 
در افغانستان« جدید ترین اثر علمی است که در این زمینه 
نگارش یافته است. آنچه این اثر را از سایر آثاری که در 
زمینه ی مطالعات دموکراسی در افغانستان ممتاز می سازد، 
پختگی  روان،  و  نثر جذاب  روشمند،  و  علمی  برخورد 
گفتارها،  و  فصل ها  میان  منطقی  ارتباط  ایجاد  محتوا، 
استفاده از منابع متعدد و معتبر علمی و تازگی موضوع آن 
است. خواندن این کتاب را به همه دوستداران فرهنگ و 

سیاست توصیه می کنیم.

»موانع تحکیم دموکراسی در افغانستان« نام کتابی است 
از داکتر محمد جواد صالحی رییس موسسه تحصیالت 
توسط  و  دارد  صفحه   216 کتاب  این  گوهرشاد.  عالی 
نجفی  ایمان  است.  شده  صفحه آرایی  رحمانی  سونیتا 
پنج  در  علمی  اثر  این  کرده.  کار  را  آن  جلد  طرح  هم 
بخش ترتیب گردیده است. بخش نخست آن را کلیات 
پیشینه، سواالت تحقیق،  اهداف تحقیق،  قبیل  از  تحقیق 
شیوه  تحقیق،  متغیرهای  مکانی،  و  زمانی  قلمرو  فرضیه، 
سازماندهی  و  اطالعات  گردآوری  شیوه ی  تحقیق، 
اول  فصل  که  دوم  بخش  در  می دهد.  تشکیل  تحقیق 
بحث  مورد  نظری  چارچوب  می رود،  شمار  به  کتاب 
قرار گرفته است. در این بخش مفهوم دموکراسی، انواع 
دیدگاه های  از  دموکراسی  تحکیم  مفهوم  دموکراسی، 
تحکیم  مفهوم  نمودار  و  تحکیم  انواع  مختلف، 
تحکیم  و  افغانستان  و  تحکیم،  تیوری های  دموکراسی، 
دموکراسی، مطالعه و بررسی شده است. نویسنده، فصل 
دوم کتاب خود را به قومیت، فرهنگ سیاسی و تحکیم 
این  است. وی  داده  اختصاص  افغانستان  در  دموکراسی 
فصل را در دو گفتار خالصه کرده؛ گفتار نخست، شامل 
مباحثی چون قومیت و تحکیم دموکراسی در افغانستان، 
و  قومیت  ملیت،  و  قومیت  تفاوت  قومیت،  تعریف 
دموکراسی، قومیت و دموکراسی در افغانستان می گردد. 
اما گفتار دوم موضوعاتی چون فرهنگ سیاسی و تحکیم 
و  سیاسی  فرهنگ  رابطه  افغانستان،  در  دموکراسی 
عمومی، تاثیر فرهنگ بر رفتار سیاسی، فرهنگ سیاسی و 
دموکراسی و ویژگی های فرهنگ سیاسی در افغانستان را 
دربر می گیرد. در فصل سوم دولت و تحکیم دموکراسی 
در افغانستان مورد مطالعه قرار گرفته است. در گفتار اول 
دولت  شکل گیری  فرایند  و  ماهیت  نویسنده  فصل،  این 
مدرن را بررسی کرده و در گفتار دوم تیوری های دولت 
در جهان، در گفتار سوم ماهیت دولت در افغانستان و در 
گفتار چهارم تاثیر دولت بر دموکراسی در افغانستان را 
به بحث گرفته است. فصل چهارم کتاب را نتیجه گیری، 
ذکر منابع، فهرست اعالم و فهرست اصطالحات و تعابیر 

تشکیل می دهد.
این کتاب در مقایسه با آثار مشابهی که در بازار کتاب 
ویژگی  و  امتیاز  چند  از  است  رسیده  طبع  به  افغانستان 

برخوردار است:
تحقیق  و  تحلیل  مورد  کتاب  این  در  که  موضوعی   .1

بچه های  به  رییس جمهور  که  روزی  از 
با  گرفتن  عکس  بخاطر  دوستم  جنرال 
تفنگ مدال شجاعت داده، روزگار من 
مثل تاریخ کشور سیاه است. تمام شانزده 
با  قباًل  شده اند.  طلب  مدال  برادرزاده ام 
کاکا-برادرزاده ای  روابط  رانی  جوس 
ما حفظ بود، حاال بجز مدال شجاعت یا 
نمی خواهند.  دیگر  چیزی  میرمسجدی، 
من فکر نمی کنم مشکل از بچه ها باشد. 
از جنرال و رییس جمهور است.  مشکل 
قباًل وقتی بزرگ ها برای ما چیزی میداد 
که بقیه اطفال نداشتند، توصیه می کردند 
نشان  مکتب  در  دیگر  بچه های  به  تا 
کار  این  میتوانست  هم  جنرال  ندهیم. 
را بکند. من که به هرصورت، می توانم 
کتابچه  خریدن  با  را  برادرزاده هایم 
از  یا »سندریال«  تین«  »بین  رنگ آمیزی 
اگر  اما  کنم؛  بیرون  خواهی  مدال  فاز 
چه؟  شوند  خبر  دیگر  رهبران  بچه های 
پسر  فقط  هستند.  هشیار  خدا  نام  آن ها 
دار  چراغ  بندکلید  به  اگر  دانش  آقای 
بقیه  کند،  قناعت  چیوچیوی  کفش  یا 
مطمئناً  که  خواست  خواهند  چیزهای 
برآورده کردن آن از توان رییس جمهور 

خارج است. 
فردا پسر داکتر عبداهلل جایزه اسکار در 
یا  می کند  تقاضا  را  نورپردازی  بخش 
رشته  در  نوبل  جایزه  محقق  آقای  پسر 
ادبیات کالسیک و پسر حکمتیار جایزه 
رئیس  می خواهد.  را  صلح  برای  نوبل 
جمهور از کجا می آورد؟ جوایز آسکار 
یا نوبل مثل پست های فوق رتبه با معاش 
که  نیست  افغانی  هزار  صدوپنجاه  سه 
مالیه  وزیر  یا  رییس جمهور  دل  هروقت 
خواست، به یکی بدهد. برای جلوگیری 
است  الزم  کشور،  در  مدال  بحران  از 
رسانه ها  حضور  در  رییس جمهور  تا 
جنرال  بچه های  از  دوباره  را  مدال ها 
صاحب بگیرد و پس در جایش بگذارد. 
خوردن  بهم  نگران  رییس جمهور  اگر 
به  می تواند  است،  جنرال  با  روابطش 
بچه ها بگوید که هروقت دوربین رسانه 
جمع شد، مدال را بصورت پنهانی دوباره 
روابط  هم  طوری  این  می دهد.  آنها  به 
رییس جمهور با برادر و برادرزاده ها بهم 
نمی خورد، هم روابط ما با برادرزاده های 

گل خودمان. 

کاکامدالمیخواهیم
دای چوپانی

»موانعتحکیمدموکراسیدرافغانستان«
بهبازارآمد
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به  ماهه سوم سال جاری  در سه  اقتصادی چین  رشد  نرخ 
برپایه  رسید.  گذشته  سال  شش  در  خود  سطح  پایین ترین 
رشد  آمار«  ملی  »دفتر  طرف  از  شده  اعالم  رسمی  آمار 
تا سپتامبر سال جاری به ۹.  از جوالی  کشور  اقتصادی آن 
کم تر از سه ماهه دوم  که یک دهم درصد  ۶  درصد رسید 

امسال است. 
»یوان«  برابری  ارزش  جاری  سال  تابستان  در  چین  دولت 

که استعمال سیگار  پژوهشگران در مطالعات خود دریافتند 
سبب افزایش روند پیر شدن سلول ها خواهد شد. بر همین 
کشف مکانیزم  اساس، تیمی از پژوهشگران جاپانی موفق به 
که در پی مصرف دخانیات  و عملکرد دقیق فرایندی شدند 
زمینه  افزایش سرعت روند پیری می شود. در همین  سبب 
کیهارا از دانشگاه  کی کو تا کانیشی و پرفسور  کایوری نا کتر  دا
دخانیات  مصرف  دریافتند  خود  های  پژوهش  در  کا  اوسا
موجب تاثیرگذاری روی مولکول های ویژه ای در سرم خون 

کنند. که نقشی مهم در فرایند پیری ایفا می  می شود 
این پژوهشگران هم چنین به طور واضح و مشخصی موفق به 
کشیدن سیگار و  که  کشف این موضوع شدند  شناسایی و 
مصرف دخانیات موجب افزایش غلظت سرم خون )مایع 
خون( و رشد فکتوری خونی به نام فیبروبالست ) یک نوع 
این  در  شده  انجام  مطالعات  پایه  بر  شد.  خواهد  سلول( 
می  سیگاری  افراد  در  فیبروبالست  میزان  افزایش  رابطه، 
تواند موجب بروز اختالالتی متابولیکی ) فشار باال، دیابت، 
که در  افزایش چربی در بدن، بیماری های قلبی...( شود 

نهایت منجر به پیری زودرس خواهد شد.

کی از پیروزی  نتایج اولیه انتخابات پارلمانی سویس حا
گزارش  به  است.  کشور  این  راست  احزاب  چشمگیر 
یازده  میانه  دموکراتیک  اتحاد  حزب  خبرگزاری ها، 
کرده و به  کسب  کرسی نسبت به پارلمان پیشین بیشتر 
نماینده  به ۶۵  این حزب  نمایندگان  ترتیب، جمع  این 
کشور می رسد. این رقم نزدیک به یک  در مجلس این 
احزاب  دیگر  حضور  به  توجه  با  و  است  پارلمان  سوم 
کار، احتمال ایتالف این احزاب  گرا و محافظه  راست 

می رود. 
کشور  که دومین حزب سیاسی این  حزب سوسیالیست 
کرسی از دست داده و در مجلس  به شمار می آید، دو 

کرده است. کرسی را از آن خود  جدید ۴۶ 
تونی برونر، رهبر حزب اتحاد دموکراتیک میانه می گوید: 
که مردم سویس مساله مهاجرت را در  »می توانم بگویم 
مرکز انتخابشان قرار داده اند و در این باره با دیگر احزاب 
که چطور این بحران  و دولت موافق نیستند. ما می دانیم 
کنیم در حالیکه دیگران طوری رفتار  کنترول  مهاجرت را 

که انگار هیچ مشکلی وجود ندارد.« می کنند 
حضور  افزایش  خطر  و  مهاجرت  نظیر  موضوعاتی 
این  که  از جمله مسایلی است  کشور  این  مسلمانان در 
کید می کرد.  حزب در تبلیغات انتخاباتی خود بر آن ها تا
مخالف  هم چنین  میانه  دموکراتیک  اتحاد  حزب 

نیروهای ناتو روز دوشنبه 27 میزان، برزگ ترین مانور خود 
گزارش العربیه، این  کرد. به  را در دریای مدیترانه برگزار 
مانور هرچند از پیش تعیین شده است اما رقابت غرب 
و روسیه درباره نفوذ بیشتر در منطقه را نشان می دهد. در 
که روسیه، فرصت نمایش سالح پیشرفته خود را  حالی 
علیه مخالفان رژیم اسد، یافته است، نیروهای ناتو اولین 
گذشت یک دهه، در  تمرین نظامی بزرگ خود را پس از 

کرد. آب های مدیترانه برگزار خواهد 
خواهد  طول  به  هفته ها  که  مانور،  این  در  ناتو  نیروهای 
 140 نظامی،  واحد   230 سرباز،  هزار   36 انجامید، 
کرد.  را استفاده خواهند  کشتی جنگی  جنگنده، و 60 
هدف از این مانور، نمایش قدرت نظامی ناتو در فعالیت 
که به نظر  در دو منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه است 
اخیر،  های  هفته  در  روسیه  رنگ  پر  حضور  تحلیگران 

کاهش داده است. نقش نیروهای ناتو در این مناطق را 

اوغلو،   داود  احمد  فرانسه،  خبرگزاری  گزاش  به 
گفتگوی زنده تلویزیونی یک  نخست وزیر ترکیه در یک 
نمی توانیم  »ما  گفت:  مرکل،  انگال  با  مالقات  پس  روز 
ترکیه  در  آن ها  بدهید  پول  ما  »به  اینکه  مثل  توجیهی 
نیست.  اجباری  کار  اردوگاه  ترکیه  بپذیریم.«  را  بمانند 
کس نمی پذیرد  گفتم. هیچ  وی افزود: من به خانم مرکل 
در  آوارگان  تمامی  و  باشد  اجباری  کار  اردوگاه  ترکیه  که 

آن بمانند.«
یورو حرف می زنیم،  میلیارد  از 3  ما  افزود:  اوغلو  داوود 
البته این میزان هم ثابت نیست نیازهای مالی ما ممکن 
با  مقابله  برای  باید  اروپا  اتحادیه  یابد.  افزایش  است 
بحران مهاجرت منابع مالی بیشتری را به ترکیه اختصاص 
بگیرد.  قرار  بازنگری  مورد  هر سال  آن هم  میزان  و  دهد 
نشست  جریان  در  گذشته  هفته  اروپا  اتحادیه  رهبران 
که روی »طرح اقدام« مهاجران با  کردند  بروکسل اعالم 
ترکیه به توافق رسیده اند و انگال مرکل، صدراعظم آلمان 
که اختصاص مبلغ سه میلیارد یورو مورد بحث قرار  گفت 
وعده  ترکیه  به  یک شنبه  روز  آلمان  صدراعظم  گرفت. 

کشور در مقابل ارزهای خارجی را تغییر داد  واحد پولی آن 
که این عمل سبب سقوط ارزش سهام در بازارهای جهانی 

شد. 
کاهش  کنون پنج بار نرخ بهره بانکی را  بانک مرکزی چین تا 
که دومین اقتصاد  داده است. نرخ رشد اقتصادی در چین 
بزرگ جهان به شمار می رود در سال های اخیر روندی نزولی 

کرده است. را طی 

موضوع  این  با  رابطه  در  تحقیقاتی  تیم  این  سرپرست 
بروز  موجب  دخانیات  مصرف  که  دریافتیم  »ما  می گوید: 
فرایند  با  مرتبط  مولکول های  و  تغییر در غلظت خون شده 
کند.« به اعتقاد پژوهشگران، عدم  پیرشدن را تحریک می 
پیر  روند  تواند  می  سیگار  ویژه  به  و  دخانیات  از  استفاده 
کرده و موجب  ُکند  شدن بافت ها و سلول های بدن انسان را 

جوان تر ماندن انسان شود.

ترین  تازه  ادامه دارد. در  اورشلیم  خشونت و خونریزی در 
تحوالت، یک جوان ۲۱ساله عرب اسراییلی روز یک شنبه 
در  اسراییلی  شهروندان  از  گروهی  به  چاقو  و  اسلحه  با 
را  اسراییلی  و یک سرباز  کرد  بیرِشبا، حمله  ایستگاه بس 

کشت.
کشته  گلوله پولیس  این فرد مهاجم پیش از آنکه به ضرب 
کند. در همین حال،  را زخمی  ۱۰ تن دیگر  توانست  شود، 
که با  پولیس اسراییل روز یک شنبه یک مهاجر اریتره ای را 
گرفته بود، به ضرب  یک مهاجم احتمالی فلسطینی اشتباه 

کشت. گلوله 
گذشته احداث دیواری در  هم چنین، پولیس اسراییل روز 
نشین  اسراییلی  منطقه  است  قرار  که  کرد  آغاز  را  اورشلیم 
جدا  مکبر  جبال  فلسطینی  روستای  از  را  َحَنتزیف  آرمون 

کند.

کرده  کید  تا حزب  این  معاون  اروپاست.  اتحادیه 
حزب  با  موضوع  دو  این  روی  به  کار  ادامه  برای  است 

راستگرای لیبرال سویس متحد خواهند شد.
با حجم  به سوییس  اینکه هنوز موج مهاجران  با وجود 
به  اما  نیست  مقایسه  قابل  آلمان  و  اتریش  در  مهاجران 
هم  از  کشور  این  افراطی  راست  احزاب  می رسد  نظر 
از ورود مهاجران متحد شده اند.  برای جلوگیری  کنون  ا
صورت  انتخابات  این  از  پیش  که  نظرسنجی  یک  در 
مساله  اهمیت  سوییس  مردم  از  درصد   ۴۸ بود،  گرفته 
مهاجران را بیشتر از اهمیت رابطه با اتحادیه اروپا عنوان 
کرده بودند. پارلمان سویس قرار است روز نهم دسامبر، 

کرد. نخست وزیر را انتخاب خواهد 

گیری 45 هزار سرباز نظامی، یکی  کار  روسیه پیشتر با به 
برگزار  مدیترانه  دریای  در  را  خود  مانورهای  بزرگترین  از 
به بمباران  کشور  که این  کرده بود. این در حالی است 
گروه های  سرکوب  و  سوریه  در  اسد  مخالفان  مواضع 

تروریستی، ادامه می دهد.

که در مقابل همکاری با اتحادیه اروپا برای مقابله با  داد 
که از سوی این  گسترده مهاجران و پذیرفتن افرادی  موج 
گرفتن روند پیوستن  برای سرعت  اتحادیه رد شده اند، 

به اتحادیه اروپا حمایت شود.

گذشته رسید  رشد اقتصادی چین به پایین ترین سطح خود در شش سال 

وند پیری با استعمال دخانیات افزایش ر

کرد وند را زخمی  جوان عرب اسراییلی یک سرباز و ۱۰ شهر

وز انتخابات پارلمانی شدند احزاب ضد مهاجرت سویس، پیر

وهای ناتو پس از یک دهه رگ نظامی نیر مانور بز

نخست وزیر ترکیه: پذیرای دایم مهاجرین نیستیم
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دستور لغو تحریم ها علیه ایران اعالم شد

صف آرایی مخالفان و موافقان بشار اسد بر سر آینده سوریه 

واسی و سلوانیا کر ز های  مهاجران سرگردان بین مر

وپا دانشمندان پناهجو را شناسایی می کند اتحادیه ار

میزان،   2۶ یک شنبه  روز  امریکا،  رییس جمهور 
در  را  ایران  علیه  امریکا  تحریم های  تعلیق  دستور 
کشورهای  چارچوب توافق جامع اتومی میان ایران و 
را ابالغ نمود. در چارچوب توافق  قدرتمند جهان 
کشورهای قدرتمند غربی،  جامع اتومی میان ایران و 
موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک، یک مهلت 
تعیین  توافق  این  شدن  اجرایی  منظور  به  روزه   ٩0
شده بود. این طرح در شورای امنیت سازمان ملل 
به تصویب رسید. بارک اوباما، ضمن ابالغ دستور 
به  ایران  علیه  امریکا  تحریم های  تعلیق  سند  تهیه 
کابینه دولتش، نسبت به لزوم درنظر داشتن تمامی 

کری وزیر  گزارش رادیو  بین المللی فرانسه، جان  به 
خارجه امریکا روز دوشنبه 27 میزان در شهر مادرید 
که او در هفته جاری با نمایندگان دولت های  گفت 
ترکیه، عربستان، اردن و روسیه در بروکسل دیدار و 
گفتگو خواهد  بحران سوریه  درباره مساله سیاسی 

کرد.
که این سخنان را در یک  وزیر امور خارجه امریکا 

کرواسی به  که با هزار و هشتصد مهاجر از  قطاری 
کرده بود، در نزدیکی مرز با  سمت سلوانیا حرکت 
کرد و بسیاری از سرنشینان قطار به  سلوانیا توقف 
از  مهاجران  این  اغلب  کردند.  حرکت  مرز  سمت 

هویت  دقیق  بررسی  با  دارد  نظر  در  اروپا  اتحادیه 
که وارد این قاره می شوند دانشمندانی  پناهجویانی 
کرده  شناسایی  را  دارند  وجود  آنها  میان  در  که  را 
ابتدای  از  گزارش خبرگزاری ها،  گیرد .به  کار  به  و 
سال جاری میالدی بیش از نیم میلیون پناهجو از 
راهی  خاورمیانه  جمله  از  جهان  مختلف  مناطق 
که در این میان دانشمندان  مرزهای اروپا شده اند 

و محققانی نیز به چشم می خورند.
تالش  در  اروپا  کمیسیون  که  رسد  می  خبر  کنون  ا
از پناهجویان،  است تا ضمن شناسایی این دسته 
این نگرش  کند.  ارایه  به آن ها  فرصت های شغلی 

اجرای  پیرامون  محدودیت ها،  و  الزام آور  موارد 
کرد. کید  تعهدات امریکا در قبال تحریم ها تا

فرمان بارک اوباما، خطاب به وزیران امور خارجه، 
امریکا  دولت  کابینه  انرژی  و  تجارت   ، مالیه 
امور  وزیر  کری،  جان  همزمان،  است.  شده  ابالغ 
اتفاق،  این  اهمیت  بر  کید  تا با  نیز  امریکا  خارجه 
در  تعهدات  اجرای  جهت  در  گام  نخستین  را  آن 
چارچوب توافق جامع اتومی و برخورداری ایران از 

برنامه اتومی صلح آمیز دانست.
مقام  از یک  نقل  به  فرانسه،  گزارش خبرگزاری  به 
تحریم های  از  هیچ یک  هنوز  امریکا:  دولت  ارشد 

که  کرد، افزود  کنفرانس خبری در مادرید ایراد می 
و مشورت  گفتگو  برای  او  ها  این مالقات  از  پیش 
با رییس جمهوری امریکا روز دوشنبه 27 میزان، به 
که او در  گفت  کری سپس  واشنگتن بازگردد. جان 
رهبران  با  تا  گردد  بازمی  بروکسل  به  آینده  روزهای 
های  گزینه  درباره  اردن  و  سوریه  ترکیه،  عربستان، 
کرات و انتقال سیاسی قدرت  واقعی ازسرگیری مذا

کند.  گفتگو  در سوریه 
خارجه  امور  وزیر  الوروف،  سرگی  کنش،  وا در 
که از پیشنهاد همتای امریکایی  گفته است  روسیه، 
است.  آن  بررسی  سرگرم  و  گاه  آ کری،  جان  اش، 
کشورهای درگیر  کلیدی اختالف میان  یکی از موارد 
در بحران سوریه حضور یا غیبت بشار اسد در دوره 
انتقال قدرت سیاسی در سوریه است.  در سخنان 
گفت  امروزش در مادرید، وزیر امور خارجه امریکا 
و  سوریه  کامل  نابودی  از  کوشد  می  کشورش  که 

کند.  نتایج زیان بار آن برای منطقه جلوگیری 

کرواسی شده بودند و هدف بسیاری  صربستان وارد 
کشورهای اروپای غربی است. از آنها ورود به 

که میزبان روزانه پنج  کرواسی از سلوانیا خواسته بود 
هزار مهاجر باشد. این درخواست از سوی مقام های 
که  گفته اند  سلوانیا رد شد و آن ها 
نیمی  پذیرای  توانند  می  فقط 
مورد  مسیر  باشند.  تعداد  این  از 
به  رسیدن  برای  مهاجران  عالقه 
کشور هنگری بود.   اروپای غربی، 
این کشور  مقام های  آنکه  از  پس 
مهاجران  روی  به  را  مرزهای خود 
و  کرواسی  مسیر  آن ها  بستند، 
که  گرفتند  پیش  در  را  سلوانیا 
پردردسرتری  و  تر  طوالنی  مسیر 
وزارت  مقام های  از  یکی  است. 

در قالب برنامه ای موسوم به »مهاجرین برای علم و 
دانش« دنبال می شود.

اروپا  اتحادیه  تحقیقات  کمیسار 
این  گفت:  خصوص  این  در 
به توان  تا  می شود  موجب  کار 
برای  مناسبی  دانشگاه های 
پناهجو  محققان  و  دانشمندان 
افزود:  موداس  کارلوس  کرد.  پیدا 
به  عالقه مند  که  دانشمندانی 
کز  مرا و  دانشگاه ها  به  راهیابی 
باید  هستند  قاره  این  عالی  آموزش 

و  است  نشده  برداشته  ایران  دولت  علیه  امریکا 
به طول  ماه  دو  دست کم  روند  این  رود  می  انتظار 
انجامد. همین منبع می افزاید: دولت امریکا انتظار 
کیفیت  با  ایران  علیه  تحریم ها  تعلیق  روند  دارد 
این  اجرای  در  سرعت  تنها  و  پذیرد  صورت  بیشتر 

اقدام مدنظر قرار ندارد.

گزارشی تحلیلی نوشته است  خبرگزاری فرانسه در 
طی  روسیه  هواپیماهای  وسیع  های  بمباران  که 
و  سوریه  در  داعش  مواضع  علیه  گذشته  هفته  سه 
و  لبنان  اهلل  حزب  مهم  های  پشتیبانی  هم چنین 
نتوانسته اند  دمشق  رژیم  از  ایران  پاسداران  سپاه 
مناسبات قدرت را به سود بشار اسد تغییر بدهند. 
مهم ترین علت این امر، به نوشته خبرگزاری فرانسه، 
که طی چهار سال  خستگی ارتش بشار اسد است 
با  و  داده  دست  از  را  نیروهایش  از  نیمی  گذشته 

کمبود شدید سالح و مهمات نیز روبرو است. 
خبرگزاری فرانسه از پشتیبانی های روسیه، ایران و 
حزب اهلل لبنان از رژیم بشار اسد به عنوان "آخرین 
درصد   ۳۰ تنها  که  کرده  یاد  دمشق  رژیم  شانس" 
چند  هر  دارد،  خود  کنترل  در  را  سوریه  ک  خا
تن  صدها  و  لبنانی  سوری،  نظامی  شبه  هزار  دهها 
از اعضای سپاه پاسداران ایران از ارتش بشار اسد 

پشتیبانی می کنند. 

مهاجرانی  نمی توانیم  »ما  می گوید:  سلوانیا  داخله 
برای  ما  کشور  مسیر  از  است  قرار  که  آنها  از  بیشتر 
مدت  در  بپذیریم.  کنند  استفاده  خود  سفر  ادامه 
کوتاه حدودا ده روزه، بیش از ۳۵ هزار مهاجر  زمان 
که این برای ما غیرقابل قبول  وارد سلوانیا شده اند 

است«.
از  که  کشورهایی  توسط  مهاجران  پذیرش  عدم 
شود  می  یاد  »ترانزیت«  کشورهای  عنوان  به  آن ها 
وضعیت  سرما،  است.  شده  آنها  سرگردانی  باعث 
کرده است. موج جدید  اقامت آنها را دشوارتر هم 
آتش  گرفتن  باال با  اروپا  به  پناهجویان  مهاجرت 
اساس  بر  شد.  آغاز  سوریه  در  داخلی  جنگ 
کنون  تا  میالدی  جاری  سال  ابتدای  از  تخمین ها 
بیش از ششصد هزار نفر فقط از مسیر دریا وارد اروپا 

شده اند.

در  خود  علمی  فعالیت های  از  دقیقی  خالصه 
کنند. گذشته را ارایه 

فـــــــــــــــــراخـــــــــوان
سمپوزیم  نخستین  افغانستان،  استراتیژیک  مطالعات  انستیتوت 
بین المللی »مکتب امنیتی هرات« را به روزهای 27 و 28 عقرب )هجده 
کابل برگزار می کند. این سمپوزیم در نظر دارد تا سه  و نوزده نوامبر( در 
حوزه ادبیات، عرفان و مطالعات امنیتی را بیامیزد و از نتیجه این امتزاج، 

کند. بحثی میان رشته یی را برای راهکارهای مؤثر امنیتی پیشنهاد 
کار و پژوهش  که در این زمینه ها،  از همه دانشمندان و محققان ارجمندی 
کرده اند، دعوت می شود تا مقاالت، نظریات و پیشنهادهای شان را تا 

دهم عقرب به ایمیلhss@aiss.af  بفرستند.

فـــــــــــراخــــــوان مقــــــــــاالت
که  گفتگوهای افغانستان و آسیای میانه  کنفرانس بین المللی  در سومین 
جمهوری های  و  افغانستان  از  ورزیده   کارشناسان  از  شماری  شرکت  با 
گاهان منطقه یی و بین المللی به روزهای  آسیای مرکزی و نیز تعدادی از آ
۲۶ و ۲۷ قوس در شهر مزارشریف برگزار می شود، به موضوعات »شناسایی 
مرکزی«،  آسیای  جمهوری های  و  افغانستان  میان  مشترک  دیدگاه های 
فرامنطقه یی«،  پروژه های  و  بازرگانی  »روابط  اقتصادی«،  »فرصت های 
»روابط سیاسی و تهدیدات مشترک امنیتی«، »روابط فرهنگی و نگاهی 
منطقه یی«  اقتصاد  و  منطقه یی  »سیاست  و  فرهنگی«  جغرافیای  به 

پرداخته خواهد شد.
گسترده در سطح  گزارش آن به پیمانه  که  گفتگوها  هدف بنیادین این 
و  کارشناسان  برای  پایگاهی  ایجاد  منتشر می شود،  آن  از  فراتر  و  منطقه 
جمهوری های  و  افغانستان  گیرنده  تصمیم  و  ساز  پالیسی   نهادهای 

آسیای مرکزی است.
کار و پژوهش  که در این زمینه ها،  از همه دانشمندان و محققان ارجمندی 
کرده اند، دعوت می شود تا مقاالت، نظریات و پیشنهادهای شان را تا 

بیستم عقرب به این ایمیل بفرستند.
acad@aiss.afACKU
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