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  8صبح را در انترنت بخوانید

 سفیر انگلستان در کابل:
افغانستان و پاکستان بدون همکاری یک دیگر

 به ثبات نمی رسند
 

بازی بزرگ در آسیای میانه
 پس از خروج امریکا از افغانستان

موسی زی گفت: »بعد از این برای دولت افغانستان، صحبت کافی نیست بل که دولت 
افغانستان توقع اقدامات عملی را دارد. به همین منظور رییس جمهور افغانستان پس 

از نشست سه جانبه برای اظهارات چیزی نداشت،  چون خواست های دولت افغانستان از 
پاکستان بسیار روشن است.«

اخذ پول
از نگرانی مشروعیت تا خطر برای 

سالمت انتخابات 

ایجاد واحد ویژه
  برای بررسی موارد خشونت 

علیه خبرنگاران 
در صفحه3

مجلس  آن که  با  8صبح،کابل:   
فیصله  این  از  پیش  نمایندگان 
کمیسیون  فیصله های  که  بود  کرده 
رسیدگی به شکایات انتخاباتی نهایی 
فقره ای  تصویب  بنیاد   بر  اما  است 
انتخابات،  قانون  طرح  از  دیگری 
تصدیق و اعالم نتایج نهایی انتخابات 
به کمیسیون  مستقل انتخابات واگذار 

شده است.
مجلس  اعضای  از  شماری  آن که  با 
مدعی بودند که مطابق قانون تشکیل 
مستقل  کمیسیون  صالحیت های  و 
انتخاباتی،  شکایات  و  انتخابات 
فیصله  ی کمیسیون شکایات انتخاباتی 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  و  نهایی 
از  بسیاری  اما  کند  اعالم  آنرا  تنها 
نمایندگان تاکید داشتند تا کمیسیون 
مستقل انتخابات صالحیت تصدیق و 

تدقیق نتایج انتخابات را داشته باشد.
حوزه های  چگونگی  همچنین، 
پارلمانی  انتخابات  انتخاباتی 
بحث های دیگری بود که نمایندگان 

انگلستان  سفیر  کابل:  8صبح، 
و  افغانستان  می گوید،  کابل  در 
همکاری های  بدون  پاکستان 
ثبات  به  نمی توانند  یکدیگر 
سیاسی و امنیت دست یابند، این 
دیپلومات انگلیس بهترین راه حل 
میان  شده  ایجاد  مشکالت  برای 
را گفتگوهای  پاکستان  افغانستان 
کشور  دو  میان  دیپلوماتیک 

می داند.
انگلستان  سفیر  استیک،  ریچار 
در  آن ها  می گوید  کابل  در 
افغانستان  میان  تا روابط  تالش اند 
»افغانستان  یابد:  بهبود  پاکستان  و 
همکاری های  بدون  پاکستان  و 
ثبات  به  نمی توانند  یکدیگر 
به  یابند،  دست  امنیت  و  سیاسی 
هستیم  نظر  این  به  ما  دلیل  همین 
تا روابط میان این دو کشور بهبود 
وزیر  نخست  می گوید،  او  یابد.« 
انگلستان هم از گفتگوهای رییس 
جمهور کرزی با طرف پاکستانی 
حمایت خود را اعالم کرده است. 
می گوید  هم چنین  ستیک  آقای 

پاسخ ریاست جمهوری به گزارش نیویارک تایمز: 

کمک های امریکا مفید
 بوده است

روزنامه نیویارک تایمز به نقل از مشاوران کنونی و پیشین حامد 
کرزی نوشته است که طی ده سال گذشته، ده ها میلیون دالر 
امریکایی به صورت نقد توسط سازمان استخبارات مرکزی 

امریکا »سی آی ای« به دفتر حامد کرزی داده شده است. 
که  است  نوشته  امریکایی  های  مقام  از  نقل  به  روزنامه  این 
»سی آی ای« با این کار می خواست نفوذش را حفظ کند، اما 
تقویت  را  تغذیه کرد، جنگ ساالران  را  فساد  این،  به جای 
آسیب  افغانستان  از  واشنگتن  خروج  استراتژی  به  و  نمود 
رساند. روزنامه گفته است که این پول ها در بکس، دستکول 
افغانستان  و خریطه های پالستیکی به دفتر ریاست جمهوری 

داده شده است.
در واکنش به این گزارش، ریاست جمهوری افغانستان با نشر 
اعالمیه ای گرفتن پول از ایاالت متحده امریکا را تایید کرده 

است. 
رییس جمهور کرزی در فنلند به خبرنگاران گفته است: »بلی، 
جانب  از  را  حمایت هایی  افغانستان  ملی  امنیت  مشاور  دفتر 
حکومت امریکا در طول ده سال گذشته بدست آورده است، 

نه به مقدار بزرگ بلکه کوچک.« 
»این  بوده اند:  موثر  این کمک ها  که  است  آمده  اعالمیه  در 
کمک ها به اهداف مختلف مانند اهداف عملیاتی، مساعدت 
به مجروحان و مریضان و برای پرداخت کرایه خانه و سایر 
اهداف استفاده شده است و در ده سال گذشته به حکومت 
افغانستان داده شده است. این کمک ها خیلی مفید بوده و ما از 

آن تشکر می کنیم.« 
روزنامه نیویارک تایمز نوشته است که پول نقد بیش از یک 
دهه تقریبا ماهوار به دفتر رییس جمهور افغانستان می رسیده 
توسط  پول ها  این  از  زیادی  بخش  می شود  گفته  است. 
ارزش های  و  دموکراسی  مخالف  که  شده  مصرف  کسانی 

دموکراتیک می باشد.

مجلس دیدگاه های متفاوتی داشتند.
قدرت اهلل ذکی، نماینده ی تخار در 
مجلس نمایندگان گفت در انتخابات 
گذشته  پارلمانی تنها از یک ولسوالی 
مجلس  به  نماینده    سه  والیت  آن 
نمایندگان راه یافت، درحالی چندین 
نتوانستند  ولسوالی دیگر این والیت 

نمایندگان شانرا به پارلمان بفرستند.
به باور وی، برای حضور نمایندگان 
هر ولسوالی در مجلس، ولسوالی ها به 
برگزیده  انتخاباتی  عنوان حوزه های 

شود.
هرات  نماینده   فرید،  ناهید  اما 
که  گفت  نمایندگان  مجلس  در 
حوزه های  عنوان  به  باید  والیت ها 

انتخاباتی تصویب شود.

تالش های کشورش همواره برای 
کشور  دو  این  روابط  بهبودی 
»ما  است:  دارد  ادامه  همچنان 
تالش های موثر برای ایجاد روابط 
پاکستان  و  افغانستان  میان  خوب 
مواردی  در  و  داده ایم  انجام  را 
پیشرفت هایی هم داشتیم. ما به این 
گفتگوهای  تنها  که  هستیم  باور 
دیپلوماتیک می تواند مشکل میان 

دو کشور را حل کند.«
از  پس  پاکستان  افغانستان  روابط 
نظامیان  تیرگی گرایید که  به  آن 
سوی  از  که  اقدامی  در  پاکستان 
اصول  خالف  افغان  مقام های 
جهانی خوانده شده است، دست 
ایجاد  و  نظامی  تاسیسات  به 
افغانستان  خاک  در  دروازه ی 

سه  نشست  در  هرچند  زدند. 
و  پاکستان  افغانستان،  میان  جانبه 
امریکا در حاشیه نشست بروکسل 
است،  شده  مطرح  موضوع  این 
افغانستان  که  می شود  گفته  اما  
هیچ  به  مورد  این  در  پاکستان  و 

توافقی نرسیده اند.
از،  هم چنین  استیک  آقای 
امنیتی  نیروهای  توانایی های 
مسوولیت  گرفتن  برای  افغانستان 
 2014 از  پس  کشور  این  امنیت 
گفت،  و  کرده  خوشبینی  ابراز 
نیروهای امنیتی افغان توانایی های 
را که از خود در دوسال گذشته 
مطمین  را  آن ها  داده اند،  نشان 
ساخته اند که می توانند مسوولیت 
امینت افغانستان را به عهده بگیرند: 
»ما و همچنین بسیاری از افغان ها 
به این باور هستیم که نیروی های 
امنیتی افغان، رشد خوبی کرده اند 
نیروهای  که  هستیم  مطمین  ما  و 
امسال  تابستان  در  افغان  امنیتی 
امنیت  تامین  مسوولیت  می توانند 

افغانستان را به عهده بگیرند.

شهروندان  از  بسیاری  وی،  باور  به 
کشور حاضر نیستند تا به  اربابان در 

ولسوالی ها رای  دهند.
شهروندان  که  گفت  فرید  خانم 
کشور باید در  استعمال رای شان آزاد 
نامزدها  به  باشند و در سطح والیت 

مورد نظر شان رای  دهند.
پس  نمایندگان  مجلس  این حال،  با 
کرد  فیصله  طوالنی،  بحث های  از 
حوزه های  عنوان  به  والیت ها  تا 
انتخاباتی اعضای مجلس نمایندگان 

باشند.
از سوی دیگر، اختصاص ده کرسی 
حوزه  ی  تعیین  و  کوچی ها  به 
بحث های  از  آنها،  برای  انتخاباتی 

مهم دیگر قانون انتخابات بود.
کمیسیون  عضو  سعادتی،  اسداهلل 
نمایندگان  مجلس  مرکزی  تفتیش 
به  کرسی  ده  اختصاص  که  گفت 
قانون   22 ماده  مخالف  کوچی ها 
آن  مبنای  بر   که  است  اساسی 
افغانستان  اتباع  میان  امتیاز  هرگونه 

ممنوع می باشد.
ادامه در صفحه 2

قانون انتخابات به بحث گذاشته شد
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بیحساب پولهای
سازمان  از  پول  دریافت  به  کرزی  رییس جمهور 
یک  در  او  کرد.  اذعان  امریکا  مرکزی  اطالعات 
گفت،  فنلند  دولت  رییس  با  مشترک  خبری  نشست 
افغانستان  ملی  امنیت  شورای  به  امریکا،  حکومت 
خانه،  کرایه  صرف  پول  این  و  می دهد  نقد  پول 
می شود.  دیگر  امور  صرف  و  زخمی ها  درمان 
دریافت پول های بی حساب و کتاب از مراجع مختلف 
خارجی، مصداق روشن فساد اداری است. مجاری 
قانونی برای دریافت کمک های خارجی وجود دارد. 
پول های کمکی خارجی، باید از طریق وزارت مالیه 
کشور وارد بودجه ملی شود و به تصویب شورای 
شود.  روشن  آن  مصرف  موارد  بعد  و  برسد  ملی 
مجاری  از  اگر  بیرونی،  مراجع  از  پول  دریافت 
قانونی و اداری نگذرد، غیر از فساد مالی و اداری 
فساد  که  می شود  دیده  حاال  نیست.  دیگری  چیزی 
مالی و اداری در ارگ ریاست جمهوری ریشه دارد. 
صرف  سیا  پول  که  می گوید  کرزی  رییس جمهور 
حاال  است.  شده  خانه ها  کرایه  و  زخمی ها  درمان 
پول های  صرف  که  کند  باور  می تواند  کسی  چه 
امریکا،  مرکزی  اطالعات  اداره  کتاب  و  بی حساب 
که  همان طور  است.  بوده  موارد  همین  به  منحصر 
در برخی از رسانه های خارجی آمده است، بخشی 
سیاست مداران  از  شماری  اختیار  در  پول  این  از 
جدی  نیز  احتمال  این  هم چنین  است.  گرفته  قرار 
برخی  کتاب سیا،  و  بی حساب  پول های  از  که  است 
از اعضای پارلمان نیز مستفید شده باشند. پولی که 
احتمال  به  می شود،  دریافت  غیررسمی  مجرای  از 
جناحی  اهداف  راستای  در  و  غیرمسووالنه  قوی، 
اداری و مالی  به فساد  امر  این  به مصرف می رسد. 

دامن زده است. 
از  پول  دریافت  فرهنگ  جنگ،  دهه  سه  جریان  در 
سازمان های استخباراتی کشورهای خارجی ترویج 
شد. این که ارگ از مراجع استخباراتی خارجی، پول 
بی حساب و کتاب دریافت می کند، نشان می دهد که 
رییس جمهور کرزی و همکارانش در ارگ، اراده ای 
جدی برای مبارزه با این فرهنگ ندارند. وقتی دفتر 
و  بی حساب  پول های  دریافت  از  ریاست جمهوری 
کتاب از مراجع خارجی ابایی ندارد، سیاست مداران 
از  که  می دهند  حق  خود  به  نیز،  دولت  از  بیرون 

کشورهای مختلف پول دریافت کنند. 
گروه های  از  بسیاری  به  ارگ،  رفتار  این  هم چنین 
می دهد  جرات  همسایه  کشورهای  حمایت  مورد 
راه  دل  به  هراسی  پول،  غیرقانونی  دریافت  از  که 
ارگ،  غیرمسووالنه  رفتار  که  می شود  دیده  ندهند. 
ریاست جمهوری  می دهد.  گسترش  را  اداری  فساد 
برای  دیگر،  مرجع  هر  از  بیشتر  باید  افغانستان، 
کند.  تالش  اداری  مقررات  تطبیق  و  قانون  حاکمیت 
نباید همکاران رییس جمهور کرزی و شخص ایشان، 
باشند.  داشته  تیمی  و  جناحی  نگاه  چیز  همه  به 
خارجی،  مراجع  از  کتاب  و  بی حساب  پول  دریافت 
رفتاری است قانون شکنانه و برخالف مقررات. این 
زیان بار  پیامد های  شد،  گفته  که  همان طور  رفتار 
داده  پایان  زودتر  هرچه  باید  رفتار  این  به  دارد. 

شود. 
مجاری  طریق  از  خارجی،  مراجع  کمکی  پول  باید 
به  کمک کننده  کشورهای  برسد.  به مصرف  قانونی، 
به  باید  امریکا،  متحده  ایاالت  به ویژه  افغانستان، 
دادن پول های زیرمیزی به دفتر ریاست جمهوری و 
هر دفتر دیگر پایان دهند. این کشورها باید پول های 
به مصرف  رسمی،  مجاری  طریق  از  را  کمکی شان 
دهند  اجازه  نباید  کمک کننده  کشورهای  برسانند. 
دولتی  نهادی های  تقویت  به جای  پول های شان،  که 
افغانستان، سبب گسترش فساد مالی و اداری شود.



زنگ اول


از نزد این دو نفر یک میل کالشینکوف با 
شش عدد شاژور، یک میل تفنگچه و چهار 

قبضه بمب دستی نیز بدست آمده است.  
 دفتر مطبوعاتی امنیت ملی در اعالمیه  خود 
می گوید که این افراد در جریان تحقیقات 

ابتدایی به جرم خود اعتراف کرده اند.
چند  طی  ملی  امنیت  ماموران  همچنین 
بابوس،  شهر،  زرغون  ساحات  در  عملیات 
قلعه جمعه، داوودخیل ولسوالی های محمد 
آغه و پل علم والیت لوگر مقداری سالح 

و مهمات نیز کشف کرده اند.

است  گفته  آلمان  می کند.  ابقا  افغانستان، 
نیازمند درخواست رسمی  این کار  که برای 
حکومت افغانستان و مجوز سازمان ملل متحد 

می باشد.
نظر  در  ناتو  رهبری  زیر  بین المللی  ایتالف 
نیروهای نظامی  اکثر  از خروج  بعد  دارد که 
سال 2014،  پایان  در  افغانستان  از  بین المللی 
نیروهای  تقویت  و  شورشیان  با  مبارزه  برای 
امنیتی افغانستان از هشت تا دوازده هزار سرباز 

در افغانستان نگهدارد.
افغانستان دارد  آلمان اکنون 4200 سرباز در 
ایاالت  از  بعد  که در شمال کشور مستقرند. 
سومین  آلمان  بریتانیا،  و  امریکا  متحده 
کشوری است که بیشترین نیروی نظامی در 
افغانستان دارد. 68 هزار نیروی امریکایی در 
نصف  به  روان  سال  در  است  قرار  افغانستان 

کاهش یابد.
پیش  را  امریکا  به  سفر  آلمان  داخله  وزیر 
شهر  در  ماراتون  مسابقات  بمب گذاری  از 
قرار است  او  بود.  برنامه ریزی کرده  بوستون 
متحده  ایاالت  داخله  وزیر  با  سفر  این  در 
سایبری  جرایم  مورد  در  و  دیدار  امریکا 

گفتگو نماید.

و  دادن  رای  زمینه ی  باید  انتخابات  قانون 
رای گرفتن کوچی ها در تمام کشور مساعد 

گردد.
هر چند برخی از نمایندگان مجلس به شمول 
ایجاد  نماینده های کوچی ها خواهان  بعضی 
کوچی ها  برای  انتخاباتی  حوزه ی  چندین 
نمایندگان  اختالف نظر  دلیل  به  اما  شدند 
این  در  نهایی   تصمیم  آن،  روی  مجلس 
زمینه به جلسه های بعدی مجلس نمایندگان 

موکول شد.

می کنیم.«
همکاری های  مقابل  در  می گوید،  او 
هم  افغانستان  دولت  جهانی  جامعه ی 
تعهداتی سپرده است که باید به آن ها پابند 
باشد: »همان گونه حکومت افغانستان تعهد 
کرده است، ما هم از افغانستان توقع داریم 
تا در مسایلی چون، مبارزه با فساد اداری، 
بشر و آمادگی ها  بهبودی وضعیت حقوق 

برای انتخابات به تعهداتش عمل کند.«
در  سیاسی  انتقال  انگلیسی  دیپلومات  این 
گفت،  و  خوانده  مهم  خیلی  را  افغانستان 
برای اجرای موفقانه انتقال کشورش از روند 

انتخابات افغانستان حمایت می کند.
از  قدرت  مسالمت آمیز  »انتقال  گفت:  او 
جمهور  رییس  به  کرزی  جمهور  رییس 
مهم  دست آورد  یک  افغانستان  آینده 
آن  شدن  انجام  بهتر  برای  که  بود  خواهد 
ما هم کوشش می کنیم.« او همچنین گفت 
که در انتخابات افغانستان از هیچ کاندیدی 

برای برنده شدن حمایت نخواهد کرد.

8صبح، کابل: ریاست عمومی امنیت ملی 
می گوید دو تن را که تصمیم داشتند یک 
بگرام  میدان هوایی  را در داخل  تیل  تانکر 

منفجر کنند، بازداشت کرده است.
دفتر مطبوعاتی امنیت ملی با انتشار اعالمیه ای 
به  بندر  شیرخان  از  افراد  این  که  می گوید 
به  انتقال می دادند.  تیل  بگرام  میدان هوایی 
گفته ی امنیت ملی، این افراد تصمیم داشتند 
مواد  مقداری  پوشش  این  از  استفاده  با  که 
و  کرده  هوایی  میدان  داخل  را  انفجاری 
تیل را در داخل میدان هوایی  تانکر حامل 

بگرام منفجر نمایند.

وزیران دفاع و داخله آلمان به ایاالت متحده 
وزیر  دیمیزیر  توماس  کرده اند.  سفر  امریکا 
دفاع آلمان در این سفر با همتای امریکایی اش 
افغانستان  در  ناتو  آینده  مامویت  مورد  در 

گفتگو می کند.
به گزارش دویچه وله، توماس دیمیزیر همراه 
آلمان  داخله  وزیر  فریدریش،  پیتر  هنس  با 
برای بازدید دو روزه وارد واشنگتن شده اند. 
دیمیزیز در مراسم سالروز ایجاد موزیم یادبود 

از هولوکاست نیز شرکت می کند.
برعالوه وزیر دفاع آلمان، بیل کلینتون، رییس 
جمهور اسبق ایاالت متحده امریکا، الی ویزل، 
برنده جایزه صلح نوبل و همچنان مقام هایی از 
فرانسه و پولند نیز در مراسم بیستمین سالگرد 
واشنگتن  در  هولوکاست  موزیم  تاسیس 

شرکت می کنند.
همتای  با  شنبه  سه  روز  دیمیزیر  توماس 
امریکایی اش چاک هیگل در مورد افغانستان 
در  ناتو  اعضای  سهم گیری  چگونگی  و 
ماموریت بعدی در این کشور گفتگو می کند.

از سال 2015  که  است  پیشنهاد کرده  برلین 
برای دو سال 600 تا 800 سرباز خود را برای 
امنیتی  نیروهای  به  مشوره دهی  و  آموزش 

که  است  باور  این  به  مجلس  عضو  این 
از  باید  افغانستان  اقوام  سایر  مانند  کوچی ها 

امتیاز برابر بر خوردار باشند.
به  کوچی  کرسی  ده  وی،  گفته ی  به 
که  شود  داده  اختصاص  والیت های  آن 

کوچی ها در آن بود و باش دارند.
کوچی ها  کمیسیون  نماینده   صابر،  یوسف 
و مهاجرین مجلس نمایندگان می گوید  از 
و آمد  آن جایی که کوچی ها درحال رفت 
کرسی  ده  هستند،  افغانستان  والیت   21 در 
که به آن ها پیشبینی شده کافی نبوده اما در 

تجارب  اساس  به  ما  حرف های  این   
سال  دو  در  افغان  امنیتی  نیروی های 
بسیار  در  گذشته  در  آن ها  است.  گذشته 
عملیات های نظامی توانستند موفق باشند.« 
او می گوید، پس از تجهیز نیروهای امنیتی 

افغان توانایی های آن ها بیشتر می شود.
از  پس  انگلستان  می گوید،  او  همچنین 
نیروی های  به  همکاری هایش  به  2014هم 

امنیتی افغان ادامه می دهد. 
بهبودی  برای  می گوید،  انگلستان  سفیر 
امنیت افغانستان و تجهیز و تمویل نیروهای 
متعهد  هم  جهانی  جامعه ی  افغان  امنیتی 
است. او گفت: »جامعه جهانی در کنفرانس 
را  دالر  میلیارد   4.1 کمک ساالنه  شیکاگو 
افغان  امنیتی  نیروهای  تامین مصارف  برای 
رشد  برای  کار  این  و  رساند  تصویب  به 
ساالنه  است.  مهم  بسیار  افغان  نیروی های 
110 میلیون دالر این کمک ها را می پردازیم 
پرورش  و  آموزش  بخش  در  ما  هم چنین 
همکاری  افغانستان  با  امنیتی  نیروی های 

جلوگیری از انفجار یک تانکر تیل در میدان 
هوایی بگرام  

امریکا و آلمان در مورد ماموریت آینده ناتو 
گفتگو می کنند

}ادامه از صفحه 1{

قانون انتخابات به بحث ...
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 سفیر انگلستان در کابل:

افغانستان و پاکستان بدون ...

سفر کرده بود.«
فرمانده   کوهستانی،  آقای  گفته  به 
از  بازگشت  هنگام  پروان  پولیس 
ولسوالی سیاه گرد در منطقه فره گرد 
این ولسوالی با کمین طالبان روبرو 
شد که در نتیجه یک طالب کشته و 

دو تن دیگر زخمی شدند.
در همین حال، در نتیجه ی عملیات 
در  امنیتی  نیروهای  پاکسازی 
هرات،  والیت  کهسان  ولسوالی 
و  کشته  مسلح  طالب  هشت 
کهسان  ولسوالی  امنیه  فرمانده ی 

زخمی شده است.
فرمانده  ملدانی،  شیراحمد  جنرال   
غرب  در  سرحدی  چهارم  زون 
»این  گفت:  8 صبح  به  کشور 
مال  بازداشت  هدف  به  عملیات 
فرماندهان  از  تن  یک  حیدر  غالم 
مشهور طالبان در ولسوالی کهسان 
نام  فرمانده   اما  بود  راه اندازی شده 

برده موفق به فرار شده است.«
این عملیات،  افزود: »در جریان  او 
به  نزدیک  افراد  از  تن  هشت 
که  شدند  کشته  حیدر  غالم  مال 
محل  در  آنان  دوتن  جسدهای 

رویداد باقی مانده است.«

به حیثیت و جایگاه  بزرگ  لطمه 
کرده  وارد  ملت  اراده  و  پارلمان 

است.« 
آن  از  گفتند  کنندگان  تظاهرات 
می خواهند  که  نمایندگانی  عده 
نام وکالی معامله گر را افشا کنند، 
حمایت می کنند. آن ها گفتند در 
صورتی که فساد در پارلمان ادامه 
یابد، به راهپیمایی ها و اعتراض شان 

ادامه خواهند داد. 
است  آمده  نهاد  این  قطع نامه  در 
با  مبارزه  نهادهای  فعالیت  که 
توجهی  قابل  تاثیر  نتوانسته  فساد 
داشته  رشوه ستانی ها  کاهش  در 
باشد: »متاسفانه این نهادها تاکنون 
در  خودرا  اساسی  مسوولیت های 
این زمینه انجام نداده اند.« قطع نامه 
از نهادهای مبارزه با فساد خواسته 
گرایی ها  »مصلحت  به  که  است 
و  دهند  پایان  محافظه کاری ها  و 
شماری از وزیرانی را که در هنگام 
استیضاح و استجواب به نمایندگان 
رشوه پرداخته اند یا به خواست های 
سناتوران  و  نمایندگان  غیرقانونی 
رسانه ها  طریق  از  گفته اند،  لبیک 

برای مردم افشا کنند.« 
تظاهر کنندگان از رییس جمهور 
رابطه  در  تا  خواستند  کرزی 
بین  که  هنگفتی  پول  تبادله  به 
شده،  تبادله  وزیران  و  نمایندگان 
گفتند  ها  آن  ننشیند.  بی تفاوت 
بیش از این نباید اجازه داده شود 
مقرری های  بدل  نمایندگان در  تا 
غیرقانون و دادن پروژه ها از سوی 
وزیران به وکال، فساد بیش از این 

گسترده شود.

کابل:  8صبح، 
پولیس  مسووالن 
پروان  والیت 
می گویند که در نتیجه  
طالبان  میان  درگیری 
در  پولیس  سربازان  و 
این  سیاه گرد  ولسوالی 
چهارطالب  والیت، 
دیگر  تن  سه  و  کشته 

زخمی شدند.
فرمانده ی  سیدخیلی،  سمیع اهلل 
عامه ی  نظم  پولیس  اول  کندک 
غوربند  دره ی  ولسوالی های 
»روزگذشته،  گفت:  پروان  والیت 
سیاه گرد  ولسوالی  در  پوسته  چند 
طالبان  مسلحانه  حمله  مورد  پروان 
عملکرد  نتیجه  در  که  قرارگرفت 
متقابل پولیس، چهار طالب کشته و 

سه تن دیگر زخمی شدند.«
در  که  می افزاید  سیدخیلی،  آقای 
سرباز  سه  درگیری  این  جریان 

پولیس نیز زخمی شدند.
فرمانده  دیگر،  اساس یک خبر  بر 
پولیس والیت پروان در مربوطات 
طالبان  کمین  با  سیاه گرد  ولسوالی 

روبرو شد، اما جان به سالمت برد.
مسوول  کوهستانی  عبدالحنان 
مطبوعاتی فرماندهی پولیس پروان 
عبدالرحمن  پاسوال  »مل  گفت: 
پروان  پولیس  فرمانده  سرجنگ 
زمانی مورد کمین شورشیان طالب 
قرارگرفت  سیاه گرد  ولسوالی  در 
از  بازدید،  و  بررسی  به خاطر  که 
ولسوالی  این  به  امنیتی  پوسته های 

اصالح  برای  جوان  فعاالن  شبکه 
راه اندازی  با  گذشته  روز  تغییر  و 
تظاهراتی در برابر دروازه پارلمان، 
از  عده  آن  نام  افشای  خواستار 
رابطه  در  که  شدند  نمایندگان 
کابینه،  وزیر  یازده  استیضاح  به 

رشوت گرفته اند. 
علیه  شعارهایی  کنندگان  تظاهر 
فساد سر می دادند و می گفتند که 
نیست.  معامله گری  جای  پارلمان 
تا   خواستند  نمایندگان  از  آن ها 

رای مردم را نفروشند. 
سوی  از  رشوه ستانی  و  فساد 
نماینده  ها در هفته های  از  شماری 
در  را  جدل هایی  و  بحث  اخیر 
است.  انگیخته  بر  نیز  داخل شورا 
نمایندگان گفته اند که همه آن ها 
در این مسایل دست ندارند و باید 
نام کسانی که دست به رشوه ستانی 
مطبوعات  اختیار  در  می زنند، 

گذاشته شود. 
مردم  گفتند  کنندگان  تظاهر  این 
پارلمان  به  را  چشم شان  افغانستان 
دوخته است تا حکومت را وادار 
کند  فساد  علیه  جدی  مبارزه  به 
اما وقتی که فساد در داخل شورا 
مردم  صورت  آن  در  کند،  رخنه 
امید شان را نسبت به قوه مقننه نیز 

از دست می دهند. 
این  سوی  از  که  قطع نامه ای  در 
است:  آمده  رسید  نشر  به  شبکه 
ماه های  در  نمایندگان  »متاسفانه 
استیضاح،  هنگام  در  اخیر 
عدم  و  اعتماد  رای  و  استجواب 
خانه  وزیران،  از  شماری  اعتماد 
ملت را به مکان داد و ستد تجاری 
موضوع  این  که  کرده اند  تبدیل 

  13طالب در والیت های پروان 
و هرات کشته شدند
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شبکه فعاالن جوان:
نمایندگان با رای مردم تجارت نکنند

ACKU



ایجادواحدویژه
برایبررسیمواردخشونتعلیهخبرنگاران

3 سال هفتم   شماره مسلسل 1637   سه شنبه 10 ثور 1392     

 ظفرشاه رویی

صحنۀ دوم
به  کلپ  انترنت  فضای  در  موسیقی  و  مردم  )همهمۀ 

گوش می رسد...(
امان: )با آواز بلند(

ـ بلی .... نجیب ... نجیب جان صدایمه می شنوی؟
از  خط  سوی  آن  از  ضعیف  )صدای  نجیب: 

اسپیکر کمپیوتر شنیده می شود( 
ـ بلی می شنوم ... شما کی هستین... بفرمایین!

امان:
ـ امان هستم، بچه خالیت...

نجیب: )اندکی خوشی(
زنگ  بریم  تو  که  برآمده  سو  کدام  از  افتو  اوهو...  ـ 
خوب  همگی  خاله جانم  اس،  خو  خیریتی  زدی... 

هستن؟
امان:

ـ خیر و خیریت اس، همگی خوب هستن؟...
نجیب:

چطو  زندگی  هستی،  کجا  بچیش...  گپاس  چی  ـ 
می گذره؟

امان: 
ـ فعال خو پاکستان آمدیم، خانی کاکا صفدرم هستم، 

باش که ببینم قسمت چی خواد کد...
نجیب: )به آرامی(

ـ چطو پاکستان رفتی، خیرتی خو اس...
امان:

ـ وله... از همی خاطر بریت زنگ زدیم که هم احوالته 
بخیر  اینه  بریت...  بگویم  مشکالتا  از  هم  و  بگیرم 

تصمیم دارم که طرفای شما بیایم... جرمنی...

یک  خبرنگاران طی  علیه  افزایش خشونت ها  از  پس 
هفته اخیر، وزارت امور داخله اعالم کرده که در نظر 
خبرنگاران،  علیه  خشونت  موارد  بررسی  برای  دارد 

واحد یا کمیسیون ویژه ای ایجاد کند.
»نی«،  موسسه  در  رسانه ها  دیده بان  مسووالن 
می گویند  افغانستان،  آزاد  رسانه های  حمایت کننده 
که در جریان هفته گذشته، هشت مورد خشونت علیه 
خبرنگاران توسط این اداره ثبت شده است. به گفته ی 
و  هرات  والیات  در  خبرنگار  دو  شدن  زخمی  آنان، 
بدخشان، از جمله موارد خشونت علیه خبرنگاران در 

هفته گذشته است.
روز  داخله،  امور  وزارت  سخنگوی  صدیقی،  صدیق 
مشترک  خبری  کنفرانس  یک  در  ثور،   9 دوشنبه، 
رسانه ها  دیده بان   مسوول  توحیدی،  صدیق اهلل  با 
برای  ویژه  واحد  ایجاد  که  گفت  »نی«،  موسسه  در 

می کنیم که امریه ای بسیار جدی خواهد بود.«
وزیر  توسط  که  دستوری  می افزاید  صدیقی  صدیق 
و  پولیس  میان  بهتر  روابط  ایجاد  برای  داخله  امور 
حمایت  چگونگی  شد،  خواهد  صادر  خبرنگاران 
ساخت.  خواهد  مشخص  را  خبرنگاران  از  پولیس 
پولیس آماده همکاری  تاکید کرد که  آقای صدیقی 

با خبرنگاران است.
دفاع  وزارت  سخنگویان  از  وزیری  دولت  هم چنین 
می گوید که این وزارت تالش دارد تا زمینه دسترسی 
خبرنگاران را به منابع وزارت دفاع مساعد سازد. آقای 
وزارت  که  گفت  خبری  کنفرانس  این  در  وزیری 
و  می کند  درک  را  خبرنگاران  وظایف  اهمیت  دفاع 
از همین رو، به تمام قطعات وزارت دفاع هدایت داده 

شده تا با خبرنگاران همکاری کنند.
به گفته ی  که  می شود  بیان  حالی  در  اظهارات  این 
علیه  خشونت  موارد  بیشترین  توحیدی،  صدیق اهلل 
شده  اعمال  امنیتی  نهادهای  سوی  از  خبرنگاران 
بیشترین  »خبرنگاران  گفت:  توحیدی  آقای  است. 
مشکل با بخش امنیتی کشور دارند؛ خصوصا در تهیه 
حمالت  تروریستی،  رویدادهای  انعکاس  گزارش ها، 

انتحاری و سایر موارد.«
نیز  مرز  بدون  گزارشگران  سازمان  این  از  پیش 
علیه  تهاجم  و  تهدید  خشونت،  موارد  افرایش  از 
از  و  کرده  نگرانی  ابراز  افغانستان  در  روزنامه نگاران 
از  به منظور حفاظت  را  تا تالش هایش  دولت خواسته 

جان خبرنگاران افزایش دهد.
با  خبرنگاران  حقوق  مدافع  بین المللی  سازمان  این 
انتشار اعالمیه ای گفت که از آغاز سال جاری میالدی 
تاکنون بیش از سی مورد خشونت علیه خبرنگاران در 

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

www.dw.de/pashto

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

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

به ما ایمیل بفرستید:
dari@dw.de

 Pashto@dw.de
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نجیب:
ـ چی می گی؟ چطو ای تصمیمه گرفتی؟

امان:
ـ وله زندگی کدن ده افغانستان بریم بیخی طاقت فرسا 
شده.... حالی به گفته مادرم، پایه ده یک موزه کدیم 

که خوده بکشم... باش که ببینم چی خواد شد.
نجیب: )در حالی که می خندد(

ـ راس گفتن که درونش ماره کشته بیرونش دگرا ره... 
تو چی فکر می کنی که ما چی قسم زندگی داریم... 
یاره شو و روز ده جان کندن هستیم... وله اگه زندگی 

خوده بفامیم.
امان:

ـ خو گمشکو ای گپا ره بان... مه به کمکتان نیاز دارم 
.... به مه یک دعوتنامه روان کنین...

نجیب:
ـ دعوت نامه؟؟؟...... وله ...ای خو بسیار مشکل اس... 
ای که به تو دعوتنامه روان کنیم و تو بیایی و پس از 
جرمنی خارج نشوی... بسیار مسئولیت داره... ما باید از 

تو ضمانت کنیم... یک کوت پیسه کار داره...
امان: )با زاری(

ـ بچیش یک چاره کنین... همی روزش اس که یکی 
به درد دگی خود بخوریم.

نجیب:
باالس...  ما  توان  از  اس،  مشکل  بسیار  کار  ای  وله  ـ 
خفه نشی امان... تو اگه به جای مه می بودی هم همی 
گپه می زدی... ما ای کاره کده نمی تانیم... کاش که 

امکانش می بود...

رسیدگی به موارد خشونت علیه خبرنگاران و دستور 
فرماندهان  بیشتر  برای همکاری های  امور داخله  وزیر 
که  برنامه هایی  اند  جمله  از  خبرنگاران،  با  پولیس 
توسط این وزارت روی دست گرفته شده است. آقای 
صدیقی گفت: »وزیر امور داخله به گونه بسیار جدی 
از  و  را محکوم کرد  علیه خبرنگاران  موارد خشونت 
ایجاد یک واحد  با  پیام را داد که حتا  این  طریق من 
ویژه یا کمیسیونی ویژه در وزارت امور داخله، ما تمام 
قضایی مربوط به خشونت علیه خبرنگاران را به شکل 
امور  وزارت  بررسی خواهیم کرد.« سخنگوی  جدی 
به  رابطه  در  دیگر  اقدام  »یک  افزود:  هم چنین  داخله 
با  والیات  در  پولیس  طرف  از  نزدیک  روابط  ایجاد 
)دستور(  امریه  هفته  همین  ما  که  است  قرار  رسانه ها، 
ملی  پولیس  نهادهای  تمام  به  را  داخله  امور  وزیر 
ارسال  پولیس  فرماندهان  برای  به خصوص  افغانستان، 

تنها ده مورد آن طی ده روز  ثبت شده که  افغانستان 
اخیر اتفاق افتاده است.

نزدیک  که  می گوید  رسانه ها  دیده بان  این حال،  با 
نیروهای   خروج  و  ریاست جمهوری  انتخابات  شدن 
افزایش خشونت  از عوامل  بین المللی از کشور، یکی 
نزدیک  »با  گفت:  توحیدی  است.  خبرنگاران  علیه 
ریاست جمهوری،  انتخابات  برگزاری  زمان  شدن 
نگرانی های بیشتری در میان خبرنگاران به وجود آمده 
است. به همین دلیل، ما از مقام های امنیتی کشور جدا 
مصوونیت  و  امنیت  تامین  به خاطر  که  داریم  تقاضا 
جانی خبرنگاران تدابیر الزم را اتخاذ بکنند. هم چنین 
عدم رسیدگی به شکایات و حوادثی که اتفاق افتاده، 
برابر  در  خشونت  کماکان  که  شد  خواهد  سبب 

خبرنگاران افزایش پیدا کند.«
تعدیل دو ماده قانون رسانه ها

هم چنین مسوول دیده بان رسانه ها در موسسه »نی«، از 
تصمیم وزارت اطالعات و فرهنگ مبنی  بر تعدیل دو 
داد. صدیق اهلل  نیز خبر  قانون رسانه های همگانی  ماده 
کمیسیون  به  مربوط  ماده  دو  این  که  گفت  توحیدی 
سمع شکایات و رسیدگی به تخطی های رسانه ای است 
طرح  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  او،  به گفته ی  که 
نهادهای مدنی  با  بدون مشوره  را  ماده  این دو  تعدیل 

و خبرنگاران پیشنهاد کرده است.
سال  چهار  به  نزدیک  که  همگانی  رسانه های  قانون 
قبل توسط مجلس نمایندگان مورد تایید قرار گرفت، 
به  رسیدگی  و  شکایات  سمع  کمیسیون  عوض  به 
رسانه های  کمیسیون  ایجاد  بر  رسانه ای،  تخطی های 
از  تاکنون  کمیسیون  این  که  کرده  تاکید  همگانی 
است.  نشده  ایجاد  فرهنگ  و  اطالعات  سوی وزارت 
وزارت اطالعات و فرهنگ کمیسیون سمع شکایات و 
رسیدگی به تخطی های رسانه ای را که مستقیما تحت 
کرده  حفظ  تاکنون  دارد،  قرار  وزیر  شخص  نظارت 
است. نهادهای مدنی و حامی حقوق خبرنگاران، حفظ 
تخطی های  به  رسیدگی  و  شکایات  سمع  کمیسیون 
دولت  از  بارها  و  خوانده  غیرقانونی  را  رسانه ای 
در  که  را  همگانی  رسانه های  کمیسیون  خواسته اند 

قانون رسانه ها روی آن تاکید شده است، ایجاد کند.

صحنۀ سوم
)فضای داخل موتر، صداي رفت و رو موتر ها از جاده 

و هارن های آنان به گوش می رسد(
امان: )با تأثر( زبیر بچیش هوش کو ده خانه نگویی 

که نجیب به مه جواب رد داد...
زبیر:

ـ چرا؟
امان: 

اگه  خانواده...  و  خانه  پیش  میایه  کم  آدم  گمشکو  ـ 
کاکایم شان پرسان کدن بگو که رخ نکد تلیفون...

زبیر: 
ـ خو... درست اس... نمی گم... چطو می کنی خی دگه 

چی فکر ده سر داری؟
امان: )اندوهناک(

عیب،  یک  شدن  سوار  خر  می گن  زبیر...  نمی فامم  ـ 
کدیم...  اقدام  خو  عیب...حالی  دگه  شدنش  پایین 
خوده قرض دار و اوگار کدیم. باید هر قِِسم که شوه 

خوده برسانم...
زبیر:

ـ کدام دوست و رفیق نزدیکت ده خارج نیستن؟
امان: )با اندکی فکر کردن(

ـ ها چطو نیس... دو سه رفیقم ده خارج اس...
زبیر:

ـ  اینالی خی یک کار می کنیم که خدا کنه.
امان:

ـ چی کار؟
زبیر:

به  کتش  می کنی...  حساب  که  کدامشان  هر  سری  ـ 

تماس شو... از او بخوای که بریت یک دعوتنامه روان 
کنه.

امان:
ـ نی ای کار نمی شه... دیدی که بچه خالیم روان نکد، 

دگه مردم چطو روان می کنن؟
زبیر:

ـ امان تو بسیار ساده استی به خدا... به اونا بگو که بسیار 
مصرف  خود  از  و  می ری  چکر  یک  به  آوردی  دق 
می کنی... نگو که مه میایم و زندگی می کنم... فکرت 

شد...
امان:  )در حالی که می خندد(

ـ خووو... خی اطو... وله بد نگفتی... یک رفیقم داکتر 
اس... پارسال کت یک آلمانی عروسی کد... او شاید 
مه کتش  کابل  ده  به خاطریکه  بریم...  کنه  کار  یک 

بسیار نیکی کدیم...
زبیر:

ـ شماره تلیفونشه داری؟
امان:

ـ نی... مگم ایمیلشه دارم...
زبیر:

ـ صییس هر دوی ما یک ایمیل بریش روان می کنیم، 
توکل به خدا... بیا خی که پیش از همه اول یک ایمیل 

به همی آدم روان کنیم، باز خانه بریم... چی گفتی؟
امان:

نشی  تکلیف  به  زیاد  کتم  تو  مقصد  خوب...  خیلی  ـ 
دگیشه خیره...

زبیر:
ـ پشت ازی گپا نگرد...

نمایشنامه
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فرافکنی یک سفیر

افغانستان و استعداد بهره مندی
از تعامالت بین المللی

شاید بتوان گفت که افغانستان حتا در برخی از موارد محل تالقی روابط 
برخی از کشورهای شبه متخاصم بوده است. از روابط هم زمان و فعال 

افغانستان با پاکستان و هند و یا روابط فعال و هم زمان افغانستان با ایران 
و ایاالت متحده امریکا می توان به عنوان نمونه های تالقی روابط کشورهای 

در حال تخاصم یاد کرد.

4 سال هفتم   شماره مسلسل 1637   سه شنبه 10 ثور 1392     

 احمد کابلی

 حق بین

فرانسه در  پیشین  از رسانه ها، سفیر  به گزارش برخی 
کابل، در مراسم پایان ماموریتش، سخنان ناامیدکننده 
که  شده  گزارش  راند.  زبان  بر  افغانستان  مورد  در 
ماموریت  پایه های  است  گفته  فرانسه  پیشین  سفیر 
افغانستان روی یخ قرار دارد. این دیپلومات فرانسوی 
هم چنین گفته است که افغان ها مسوول طوالنی شدن 
که  پیشین  دیپلومات  این  هستند.  افغانستان  جنگ 
خارجی  امنیت  سرویس  پست  به زودی  است  قرار 
افغانستان  اظهاراتش،  ادامه  در  اشغال کند،  را  فرانسه 
بیشتر  گرچه  است.  ندانسته  مستقل  کشور  یک  را 
افغانستان«  »ماموریت  مورد  در  غربی  دیپلومات های 
سرود یاس می خوانند، اما اظهارات سفیر پیشن فرانسه 
در کابل، تا حد زیادی فرافکنانه و غیرمسووالنه است. 
با نامستقل خواندن افغانستان، به روشنی  سفیر فرانسه 
تروریستی دست مایه  دیگر گروه های  و  طالبان  برای 

تبلغیاتی داده است. 
در  آینده،  در  تروریستی  گروه های  تردید  بدون 
می کنند.  استفاده  اظهارات  این  از  تبلیغاتی شان،  مواد 
دیپلومات  یک  سوی  از  افغانستان  خواندن  نامستقل 
فرانسوی واقعا عجیب است. این تنها افغانستان نیست 
کمک های  به  امنیتی اش  نیروهای  تمویل  برای  که 

خارجی نیاز دارد. 
کشورهایی چون پاکستان و مصر نیز- که نه فروپاشی 
اقتصادی شان  زیربنای  نه  و  کرده اند  تجربه  را  دولت 
ویران شده- کمک های مالی و نظامی از کشورهای 
غربی دریافت می کنند. آیا استقالل این کشور ها نیز 
خارجی  کمک های  دریافت  اگر  است؟  سوال  زیر 
معیار نامستقل بودن باشد، پس بسیاری از کشورهای 
خواندن  نامستقل  بدانیم.  نامستقل  باید  را  جهان 
به دلیل  آن هم  فرانسه  پیشین  سفیر  سوی  از  افغانستان 
نظری  اظهار  خارجی،  مالی  کمک های  دریافت 
از  تروریستی  است و صرف گروه های  غیرمسووالنه 

آن نفع می برند. 
مسوولیت  هم چنین  کابل  در  فرانسه  پیشین  سفیر 
طوالنی شدن جنگ را به دوش افغان ها انداخته است، 
جنگ  چرا  ندارد.  واقعیت  چیزی  چنین  حالی که  در 
افغانستان طوالنی شد؟ عمده ترین دلیل این است که 
با تروریزم را  ناتو و کشورهایی که بار اصلی مبارزه 
به دوش دارند، حاضر نیستند عقبه های حمایتی طالبان 
را در پاکستان هدف قرار دهند. طالبان، پس از سقوط 

امارت شان در افغانستان به پاکستان رفتند. 
در  چمن،  تا  چترال  از  پاکستان،  قبایلی  مناطق  تمام 

امضای  برای  کشور  رییس جمهور  کرزی  حامد 
کشورهای  با  درازمدت  همکاری های  توافق نامه 
است.  این کشورها سفر کرده  به  دانمارک،  و  فنلند 
گفته شده است که قرار است رییس جمهور در این 
موافقت نامه  دانمارک  و  فنلند  دولت مردان  با  سفر 
رییس جمهور  کند.  امضا  درازمدت  همکاری های 
با سران کشور استونیا  اروپایی  این سفر  هم چنین در 
و  افغانستان  بین  دوجانبه  روابط  تقویت  مورد  در  نیز 

آن کشور بحث می کند.
نشان  اروپایی  کشورهای  این  به  رییس جمهور  سفر 
جذب  و  جلب  روی  افغانستان  دولت  که  می دهد 
دارد  حساسیت  افغانستان  به  بین المللی  جامعه  توجه 
دیگر  کشورهای  همکاری  از  که  است  عالقه مند  و 
که  دید  باید  دیگر  سوی  از  اما  باشد.  برخوردار 
یا  و  بین المللی  تعامالت  از  بهره مندی  استعداد  آیا 
به  بین المللی  جامعه  توجه  از  بهره وری  توانمندی 
یا  دارد  دولت مردان کشور وجود  نزد  در  افغانستان، 

خیر.
بیش  در  افغانستان  که  گفت  می توان  کمی  نظر  از 
بی نظیری  و  فوق العاده  بسیار  جهش  اخیر  ده سال  از 
مختلف  کشورهای  با  سیاسی  روابط  تامین  در 
عرصه  در  نظر  این  از  افغانستان  است.  داشته  جهان 
جهش  جهانی  جامعه  با  خود  سیاسی  روابط  تامین 
جریان  در  است  توانسته  که  است  داشته  فوق العاده 
از کشورهای جهان  زیادی  با شمار  اخیر،  سال  چند 
روابط سیاسی خود را گسترش داده و با برخی از این 
و  درازمدت  همکاری های  توافق نامه های  کشورها 

استراتژیک امضا کند. 
شاید بتوان گفت که افغانستان حتا در برخی از موارد 
محل تالقی روابط برخی از کشورهای شبه متخاصم 
با  افغانستان  فعال  و  هم زمان  روابط  از  است.  بوده 
پاکستان و هند و یا روابط فعال و هم زمان افغانستان 
به عنوان  می توان  امریکا  متحده  ایاالت  و  ایران  با 
تخاصم  حال  در  کشورهای  روابط  تالقی  نمونه های 

یاد کرد.
جهش  این  که  است  این  اساسی  پرسش  اما 
توانسته  چقدر  عرصه  این  در  جدی  و  فوق العاده 
در  افغانستان  تثبیت  برای  استراتژیک  نظر  از  است 
شود.  واقع  مفید  بین المللی  سیاست گذاری های 
جواب  نمی توان  پرسش  این  برای  می رسد  به نظر 
امیدوارکننده ای پیدا کرد. با این که افغانستان توانسته 
است در عرصه تامین روابط با بسیاری از کشورهای 
سوی  از  باشد،  داشته  مالحظه  قابل  جهش  جهان، 

دیگر از این وضعیت متاثر نیز شده است.
افغانستان نتوانسته است به عنوان یک محور در روابط 
برخی از کشورهای متخاصم نقش مثبتی را در کاهش 
تخاصم و رقابت بین این کشورها بازی کند. اما در 
سوی دیگر و در موارد متعدد از رقابت های سیاسی 

اختیار این گروه قرار گرفت. در همین جغرافیا طالبان 
در  دیگر  بار  را  جنگ  آتش  و  کردند  پایگاه سازی 
افغانستان برافروختند. آی اس آی و حلقات استخباراتی 
پاکستان، به این آتش نفت پاشیدند. شهرهای بزرگ 
پاکستان نیز، بهشت امن رهبران طالبان شد. اما تا هنوز 
ناتو و کشورهای متحد افغانستان حاضر نشده اند فشار 

جدی بر پاکستان اعمال کنند. 
مناطق  به  نیز،  غرب  تروریزم  با  مبارزه  ماموریت 
حاضر  حال  در  نیافت.  گسترش  پاکستان  قبایلی 
و  نیرومند  حمایتی  شبکه های  پاکستان،  در  طالبان 
عقبه استراتژیک مطمین دارند و هیچ کس مزاحم شان 
دسته های  با  تنها  یازده سال  این  در  ناتو  نمی شود. 
کرد  مبارزه  افغانستان  روستا های  در  طالبان  چریکی 
انداخت،  دام  به  را  آنان  متوسط  سطح  فرماندهان  و 
هم چنان  پاکستان،  در  طالبان  حمایتی  زیربنای  اما 
شدن  طوالنی  دلیل  است.  مانده  باقی  دست نخورده 
تقصیری  امر  این  در  افغان ها  است.  مساله  این  جنگ 

ندارند. 
را  تروریزم  با  مبارزه  بزرگ  بار  که  ناتو–  اگر 
حمایتی  عقبه  با  می دهد-  قربانی  و  دارد  به دوش 
طوالنی  جنگ  می کرد،  مبارزه  پاکستان  در  طالبان 
را  تروریزم  با  مبارزه  بار  که  کشورهایی  نمی شد. 
فشار  اعمال  به جای  متاسفانه  می کشند،  به دوش 
ارتش  با  ستد  و  داد  و  معامله  راه  پاکستان،  بر  شدید 
و استخبارات این کشور را در پیش گرفتند. بر مبنای 
همین معامالت میلیارد ها دالر به جیب حامیان طالبان 
در پاکستان ریخت و جنگ با تروریزم به درازا کشید. 
و  معامله  مبنای  بر  بیشتر  تروریزم،  با  مبارزه  متاسفانه 
باج دهی به استخبارات و ارتش پاکستان استوار بود، 
و  ناتو  این،  بر  عالوه  قاطع.  و  روشن  راهبرد  یک  تا 
را  نیاز  مورد  و  کافی  منابع  آغاز  در  جهانی،  جامعه 
برای ماموریت افغانستان فراهم نکردند. هم چنین، در 
سال های اول تشکیل نظام سیاسی جدید در افغانستان، 
الزم  که  آن طور  داخلی،  امنیتی  نیروهای  تقویت  به 

بود، توجه نشد. 
بین المللی،  نیروهای  کنونی  فرمانده  دانفورد،  ژنرال 
با روزنامه فاینشنل تایمز چاپ لندن، به  در گفتگویی 
این نکته اذعان کرده است. دانفورد در این مصاحبه 
منابع   ،2009 سال  تا  بین المللی  نیروهای  است،  گفته 
کافی برای تقویت نیروهای امنیتی افغانستان در اختیار 
نیروهای  حتا  و2005،   2004 سال های  در  نداشتند. 
منابع  کمبود  از  نیز،  افغانستان  در  مستقر  بین المللی 
شاکی بودند. جنرال جوزف ریچارد، یکی 
از فرماندهان عمومی نیروهای بین المللی در 
را  منابع الزم  اگر  بود که  آن سال ها، گفته 
در اختیار داشته باشد، می تواند طالبان را در 
مدت کوتاه شکست دهد. اما در آن سال ها 
صرف  عراق  در  امریکا  ارتش  منابع  بیشتر 
کار  روی  اوباما  بارک  این که  تا  می شد، 
خارج  عراق  از  را  امریکایی  نظامیان  آمد، 
کرد و تمرکز بر افغانستان را بیشتر ساخت. 
نیست.  افغان ها  اشتباه  این ها،  هیچ کدام 
نیروهای  تقویت  همواره خواستار  افغانستان 
امنیتی داخلی و اعمال فشار بر پاکستان بوده 
نه  جدید  نظام  اول  سال های  در  اما  است. 
توجه  افغانستان  امنیتی  نیروهای  تقویت  به 

جدی شد و نه بر پاکستان اعمال فشار. 
که  کابل  در  فرانسه  پیشین  سفیر  شاید 
خارجی  امنیت  سرویس  پست  نامزد  حاال 
جدید،  وظیفه  اشغال  با  است،  کشورش 
او در  باز شود.  واقعیت ها  به روی  چشمش 
عقبه  که  کند  درک  باید  جدیدش  پست 
اصلی  مشکل  پاکستان،  در  طالبان  حمایتی 
است. از این هم کسی انکار کرده نمی تواند 
با  نتوانستند،  نیز  افغانستان  دولت مردان  که 
مبارزه کنند و حکومت خوب  اداری  فساد 

ایجاد کنند.

بین المللی تاثیرپذیر شده است. بسیاری از کارشناسان 
سیاسی بار بار در گزارش ها و تحلیل های شان به این 
نکته تاکید کرده اند که در برخی از موارد افغانستان 
به میدان رقابت منفی کشورهای متخاصم در آمده و 
جنگ نیابتی از سوی این کشورها در قلمرو افغانستان 

به اجرا گذاشته شده است.
در برخی از موارد دیده شده است که کشورهای در 
حال رقابت، در قلمرو افغانستان اهداف سیاسی رقبای 
خویش را هدف قرار داده اند. حداقل دوبار در برابر 
سفارت  چون  کابل  در  هندی ها  به  مربوط  محالت 
رخ  انفجار  هندی ها  اقامت  محل  هوتل  یک  و  هند 
داد که بعد ها افشا شد، طراحی این حمالت از سوی  
موارد  از  برخی  در  است.  آی اس آی صورت گرفته 
مهمات  محموله های  که  شد  منتشر  گزارش هایی 
دسترس  در  کشور  غربی  مناطق  از  نظامی  ادوات  و 
اتهاماتی  این گزارش ها  در  است.  قرار گرفته  طالبان 
از  برخی  در  طالبان  بود که  مطرح  این خصوص  در 

موارد، از حمایت های ایرانی ها بهره مند می شوند.
رقیب  کشورهای  موارد  از  بسیاری  در  واقع  در 
افغانستان  دولت  با  روابط  از  که  کرده اند  کوشش 
رقبای  با  رقابت  در  ملی شان  استراتژی های  نفع  به 
مسایلی  از  یکی  کنند.  استفاده  خویش  بین المللی 
بر  تاکید زیادی  از کشورها  برخی  نشان می دهد  که 
دارند،  افغانستان  با  سیاسی  روابط  از  ابزاری  استفاده 
تالش برخی از همسایگان برای جلوگیری از امضای 
سندهای همکاری استراتژیک بین افغانستان و امریکا 
و یا واکنش برخی از این کشورها به روابط افغانستان 

با هند بود.
کشورهای  که  می دهد  نشان  گزارش ها  نوع  این 
از روابط  بین المللی کوشیده اند که  رقیب در عرصه 
اهداف  پیشبرد  برای  ابزار  به عنوان یک  نیز  افغانستان 
این وضعیت می توان  به  توجه  با  استفاده کنند.  خود 
از  بسیاری  با  این که  وصف  با  افغانستان  که  گفت 
کشورهای دیگر روابط سیاسی خود را گسترش داده 
است، اما در عین زمان در برخی از موارد تحت تاثیر 

این روابط نیز قرار گرفته است.
و  افغانستان  برای  که  گفت  می توان  این رو  از 
نیز  روابط  این  کیفیت  باید  افغانستان  دولت مردان 
بسیاری  با  افغانستان  این که  گیرد.  قرار  توجه  مورد 
از کشورهای جهان روابط دیپلوماتیک دارد، خوب 
این روابط  از  بود که  این خواهد  اما خوب تر  است، 
و از این وضعیت به نفع بهتر شدن جایگاه افغانستان 
در سیاست گذاری های منطقه ای و بین المللی استفاده 
صحنه  در  افغانستان  شایسته  جایگاه  تثبیت  کند. 
کشور  اساسی  قانون  مهم  هداف  از  یکی  بین المللی 
است که در مقدمه آن مورد تصریح قرار گرفته است 
به  جهانی  جامعه  با  افغانستان  روابط  گسترش  باید  و 

محقق شدن این هدف مهم کمک کند.

ACKU
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زلزله و حواشی اتومی آن

شکل 1- تفاوت شکل کلی لرزه نگاشت های زلزله و 
انفجار اتومی

سه  نگاشت های  شباهت های  مقایسه   -2 شکل   
آزمایش اتومی کوریای شمالی

  آصف آشنااخذ پول

از نگرانی مشروعیت تا خطر برای سالمت انتخابات 

سال هفتم   شماره مسلسل 1637  سه شنبه 10 ثور 1392     

و غیرقانونی توسط دفتر ریاست جمهوری از سازمان 
اطالعاتی امریکا )سیا( است. 

چیز،  هر  از  بیش  نیویارک تایمز،  نویسنده  برای 
غیرقانونی  و  سیاه  پول  دالر  میلیون  ده ها  پرداخت 
)سیا(  امریکا  استخبارات  سازمان  ماموران  توسط 
مساله است. برای من اما در کنار پرداخت پول های 
سیاه و غیرقانونی توسط ماموران سیا، اخذ آن توسط 
چگونگی  و  است  مساله  ریاست جمهوری  دفتر 

استفاده از آن. 
نافذه  قوانین  به  توجه  با  کلی،  برداشت  یک  در 
مبالغ  این  اخذ  دیپلوماتیک،  عرف  و  افغانستان 
هنگفت یک عمل غیرقانونی است. اما، اگر الیه های 
منفی این ماجرا را بیشتر از این باز کنیم، مساله لطمه 
خوردن حیثیت و اعتبار نهادی به نام دولت و ارگ 
حاکمیت  اعمال  در  استقاللیت  ریاست جمهوری، 
رییس جمهور  دفتر  از  فساد  گسترش  بحث  و  ملی 

کشورم مساله جدی تر و تلخ تر است. 
برویم،  پیشتر  که  ماجرا  این  ارزشی  بحث های  از 
و  غیرقانونی  دالر  میلیون  ده ها  از  استفاده  مساله 
غیرمشروع توسط حلقات دورن ارگ، گپ جدی تر 
نیویارک تایمز  که  آن گونه  است.  خطرناک تر  و 

است  واقع  کشور  این  سند  ایالت  در  کراچی  شهر 
زیادی  بسیار  اهمیت  دارای  اقتصادی  لحاظ  از  که 
برای پاکستان و به دنبال آن برای افغانستان می باشد. 
دو نیروگاه دیگر در شهر چشمه ایالت پنجاب این 
کشور واقع شده است و البته چندین پروژه دیگر نیز 
در این شهر در دست احداث یا طراحی می باشد. با 
صرف نظر کردن از نیروگاه کراچی به خاطر دوری 
خطرات  معرض  در  البته  )که  افغانستان  مرزهای  از 
زیادی همچون زلزله و سونامی قرار دارد( بیشتر به 

نیروگاه های شهر چشمه متمرکز می شویم. 
خاک  از  150کیلومتری  فاصله  با  چشمه  شهر 
در  مشکالت  بروز  صورت  در  می تواند  افغانستان 
زیست  مستقیم  مشکالت  اتومی اش،  نیروگاه های 
محیطی به شهرهای افغانستان تحمیل کند. این نکته 
با  پاکستان  کلی  به طور  که  داشت  نظر  در  باید  را 
هندوستان  پوسته  ورقه  دو  مرز  روی  بر  قرارگیری 
لحاظ  از  مناطق  فعال ترین  از  یکی  جزو  اوراسیا  و 

لرزه خیزی محسوب می شود.
والیت  در  ایران  کشور  اتومی  برق  تاسیسات  تنها 
خلیج  حاشیه  در  که  دارد  قرار  کشور  این  بوشهر 
فارس واقع شده است. بعد از بروز زلزله ای با بزرگی 
خورشیدی،  گذشته  ماه  در  ریشتر  مقیاس  در   6.4
از  را  خود  نگرانی  فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای 
آسیب احتمالی نیروگاه اتومی بوشهر اعالم کردند. 
توسط  نیروگاه  این  به  آسیبی  گونه  هر  نهایت  در 
نیروگاه  این  که  کردند  اعالم  و  شد  رد  مسوولین 
برای مقاومت در برابر زلزله های 8 ریشتری طراحی 

شده است. 
اقیانوس ها  و  بحرها  حاشیه  در  که  نیروگاه هایی 
مخرب  حوادث  بروز  صورت  در  می شوند،  ساخته 
تمامی کشورهای دارای مرز آبی مشترک را متاثر 
بوشهر  اتومی  نیروگاه  نمونه  به طور  خواهد ساخت. 
می تواند  پاکستان  کراچی  اتومی  نیروگاه  و  ایران 

چنین باشد.
از آن جا که بسیاری از تولیدات کشاورزی و غذایی 
این کشورها در افغانستان مصرف می شود، هر گونه 
به داخل  نیز  این طریق  از  آلودگی ممکن می تواند 
افغانستان انتقال یابد کما این که در حادثه فوکوشیما 
اطراف  مناطق  کشاورزی  محصوالت  سالمت 
نیروگاه خود به یک جنجال بزرگ تبدیل شده بود.

پارلمان در مسایل مهم ملی بوده است. 
در آخرین مورد، وقتی نمایندگان مردم، یازده وزیر 
را استیضاح کردند و در فاصله دو روز، نتیجه رای 
نمایندگان  اولی  خواست  و  از  تصمیم  غیر  چیزی 
به دست آمد، شمار نمایندگان، حکومت را به توزیع 
پول و رشوه متهم کردند و همکاران شان در پارلمان 

را به فسادپیشگی و دریافت پول نامشروع. 
و  حکومت  که  بود  این  بحث  نیز،  زمان  همان  در 
رییس جمهور کرزی باید منابع پول های توزیع شده 
را روشن سازند. آن زمان اما، عمده ترین نگرانی این 
بود که پول توزیع شده برای اعضای پارلمان از منابع 

دولت و حکومت است یا پول مافیا. 
کرده  نشر  نیویارک تایمز  آن چه  به  توجه  با  حاال، 
این است که چه ضمانتی وجود دارد  است، سوال 
به صورت  که  دالری  میلیون  ده ها  از  بخشی  که 
غیرقانونی و غیرمشروع دفتر ریاست جمهوری اخذ 
تغییر  و  پارلمان  در  نفوذ  اعمال  برای  است،  کرده 
تصامیم این نهاد به نفع یک تیم استفاده نشده است؟
سوال و نگرانی جدی تر این است که واقعا چه مقدار 
رسیده  به مصرف  هنوز  تا  دالر  میلیون  ده ها  این  از 
است و چه مقدار از آن نزد حلقات درون ارگ و 
نزدیک به رییس جمهور کرزی باقی مانده است که 
از آن به برای تغییر نتیجه انتخابات و بازی با آرای 

ملت استفاده خواهد شود؟
پاسخ  به  نیاز  دیگر،  اگر های  و  اما  و  سوال ها  این 
دارد؛  رییس جمهور  شفاف  و  مسووالنه  جدی، 
از  اعتماد  نمی شود  آن  دریافت  بدون  که  پاسخی 

دست رفته ملت به دولت را برگرداند. 

در روزهای اخیر شاهد زلزله های بزرگ و کوچک 
در کشورهای منطقه بودیم. این زلزله ها و همین طور 
و  حرف  رسانه ها،  تاثیر  تحت  عمومی  ذهنیت های 
و  وقایع  این  ارتباط  مورد  در  را  جالبی  حدیث های 
سر  بر  منطقه  کشورهای  برخی  اتومی  فعالیت های 
این  در  عمده  به صورت  را  نکته  دو  انداخت.  زبان ها 
شایعات و نگرانی ها می توان مشاهده کرد. اول این که 
منشای این زلزله ها آزمایشات اتومی برخی کشورهای 
منطقه می باشد یا این زلزله ها به نوعی تحت تاثیر این 
آزمایشات رخ داده اند. دوم این که زلزله ها چه تاثیراتی 
روی تاسیسات اتومی کشورهای منطقه دارد و به طبع 
آن در صورت تاثیرات مخرب بر تاسیسات اتومی آن 
کشورها، سایر کشورهای منطقه چه تاثیراتی خواهند 
پذیرفت. در این مجال نیز با تفکیک این دو موضوع 

به هر دو مساله نگاهی کوتاه خواهیم انداخت.
اول: در حدود دو ماه پیش کوریای شمالی سومین 
علی رغم  که  داد  انجام  را  خود  اتومی  آزمایش 
زیرزمینی بودن آزمایش در همان دقایق اول نهادهای 
این  منظور  بردند.  امر  این  به  پی  مرتبط،  بین المللی 
است که آزمایش اتومی در جهانی که به شدت توسط 
مجموعه های مختلف و ابزار پیشرفته مانیتور می گردد، 

امری است که نمی توان آن را مخفی نگه داشت.
مساله  به  علمی تر  و  دقیق تر  نگاهی  بخواهیم  اگر 
بیندازیم، باید اشاره کنیم که یک نهاد مخصوص به 
 International( نام سیستم مانیتورینگ بین المللی
Monitoring System( وظیفه رصد کردن تمام 
را  فضا  و  بحر  و  زمین  در  چه  مشکوک  فعالیت های 
برای  تکنالوژی ها  پیشرفته ترین  از  که  دارد  عهده  به 
داخل  در  اتومی  آزمایشات  می کند.  استفاده  امر  این 
و  اولین  می کند.  تولید  مشخصی  عارضه های  زمین 
مختلف  قدرت های  با  زلزله  امواج  آن ها  مهم ترین 
به  زلزله ای  شمالی  کوریای  سوم  )آزمایش  می باشد 
توسط  تولید کرد( که  ریشتر  مقیاس  در  بزرگی 5.1 

شبکه لرزه نگاری جهانی به سرعت ثبت می شود.
به طور کلی در صورتی که زلزله ناشی از یک گسلش 
یا منابع طبیعی باشد، امواج اولیه دو حالت فشاری و 
کششی خواهند داشت که ایستگاه های متفاوت بسته 
به موقعیت شان نسبت به منبع زلزله یکی از این دو نوع 

بزرگ ترین  از  نیویارک تایمز،  گذشته  روز 
ریاست جمهوری  ارگ  درون  مالی  فساد  پرونده 
این  گزارش  براساس  برداشت.  پرده  افغانستان 
مدت  یک  طی  دالر  میلیون  ده ها  امریکایی،  رسانه 
با  زمان طوالنی به صورت »پول سیاه« و غیرقانونی، 
توسط  پالستیک  و خریطه  بکس دستی  از  استفاده 
دفتر  به  »سیا«  امریکا  اطالعاتی  سازمان  ماموران 
این  و  است  شده  داده  افغانستان  ریاست جمهوری 
گسترش  جنگ ساالران،  تقویت  در  سیاه  پول های 
حاکمیت  شدن  عملی  روند  در  مزاحمت  و  فساد 

قانون استفاده شده است. 
هرچند، این  بار اول نیست که رسوایی اخذ پول سیاه، 
غیرقانونی و نامشروع توسط دفتر ریاست جمهوری 
رسانه ای می شود. در گذشته، پرونده مشابه اخذ پول 
سیاه توسط عمر داوودزی که آن زمان رییس دفتر 
آقای کرزی بود، از ماموران اطالعاتی ایران در یک 
خریطه سیاه رسانه ای شد؛ رسوایی که آقای کرزی 
و  کرده  توجیه  به گونه ای  ظاهرا  و  پذیرفت  را  آن 
وعده ارایه معلومات بیشتر را نیز سپرد؛ وعده ای که 

تاهنوز عملی نشده است. 
این  بار اما صحبت از اخذ ده ها میلیون دالر پول سیاه 

یک  هر  برای  جدی  مشکل  بروز  صورت  در  دوم: 
تاثیرات  ملکی،  یا  و  نظامی  چه  اتومی،  تاسیسات  از 
نخواهد  محدود  کشور  یک  مرزهای  در  آن  منفی 
شد و سایر کشورها نیز از تبعات منفی چنین وقایعی 
حادثه  به  می توان  رابطه  این  در  شد.  خواهند  متضرر 
نیروگاه برق اتومی چرنوبیل )شوروی سابق و اوکراین 
امروزی( در سال 1986 میالدی به عنوان بدترین حادثه 
اشاره کرد. به دنبال برخی اشتباهات تخنیکی پرسونل 
یک سلسله انفجارات در رآکتور مرکزی این نیروگاه 
رخ داد که باعث انتشار مواد رادیواکتیو در حجم باال 
به محیط اطراف شد. باد و ابرهای باران زا باعث انتقال 
این مواد تا صدها کیلومتر دورتر از محل حادثه شد و 
چندین کشور را آلوده کرد که هنوز هم تبعات منفی 
را به دنبال دارد. سونامی سال 2011 کشور جاپان باعث 
بروز حوادثی مشابه در نیروگاه برق اتومی فوکوشیما 
شد که از لحاظ سطح آسیب ها بعد از حادثه چرنوبیل 
دومین حادثه نیروگاه های اتومی از نگاه میزان تبعات 

منفی محسوب می گردد.
تکنالوژی  دارای  کشور  دو  همسایگی  در  افغانستان 
نظر  صرف  با  پاکستان.  و  ایران  دارد:  قرار  هسته ای 
نگاهی  با  و  تحقیقاتی  و  نظامی  تاسیسات  از  کردن 
گذرا به موقعیت تاسیسات برق اتومی این دو کشور 
این  محدوده  در  زلزله  خطر  وضعیت  همین طور  و 

تاسیسات، می توان به نکاتی چند اشاره کرد.
با این که تاسیسات برق اتومی برای مقاومت در برابر 
و  می شوند  ساخته  و  طراحی  بزرگ  خیلی  زلزله های 
بزرگ  چندان  نه  زلزله های  در  مشکل  بروز  احتمال 
بسیار بعید می نماید. اما به هر حال مجموع اشتباهات 
بسیار  مشکالت  به  می تواند  طبیعی  حوادث  و  بشری 
جدی بیانجامد و عاقالنه این خواهد بود که احتماالت 
مشکالت  کنار  در  باشیم.  داشته  نظر  مد  را  مختلف 
تخنیکی یا حوادث طبیعی، خطرات دیگری همچون 
این  ایمنی  کشورها  این  در  احتمالی  جنگ های 

تاسیسات را تهدید می کند.
پاکستان با دارا بودن 3 نیروگاه برق اتومی فعال که به 
به کار  برق مصروف هستند و همین طور آغاز  تولید 
سال  تا  که  دیگر  نیروگاه  چندین  ساخت  و  طراحی 
2020 تعداد نیروگاه های فعال این کشور را به دو یا سه 
برابر عدد کنونی می رساند، برای افغانستان از اهمیت 
بیشتری برخوردار می باشد. یکی از این نیروگاه ها در 

و  جنگ ساالران  بیشتر  پول ها  این  می نویسد، 
را  افغانستان  دولت  دورن  در  مالی  فساد  گسترش 
تقویت کرده است. اما همه ی ماجرا به این دو مورد 
در  که  سیاسی  فساد  پشتوانه های  نمی شود.  خالصه 
یازده سال گذشته دولت و حکومت ما با آن مواجه 
بوده است، موردی است که هنوز گنگ و تعریف 
نشده باقی مانده است. به نظر می رسد اخذ چنین مبلغ 
بزرگ از مجراهای غیرقانونی، و یکی از جدی ترین 

پشتوانه های فساد سیاسی در کشور است. 
در  می توان  را  سیاسی  فساد  این  مصداق های 
و  صالحیت  حوزه  در  حکومت  مداخالت  موارد 
ملت  برشمرد.  افغانستان  پارلمان  تصمیم گیری های 
را  پارلمان  دور  دو  گذشته  یازده سال  در  افغانستان 
تجربه کرده است. هر دو دور اما، از مداخله ارگ 
ریاست جمهوری در حوزه صالحیت و تصمیم گیری 
پارلمان به عنوان یک نهاد قانونی مستقل از حکومت 
از نمایندگان مردم  متاثر بوده است و شمار زیادی 
در پارلمان از مداخله حکومت شکایت دارند و این 

امر را دلیل ناکار آمدی پارلمان عنوان می کنند. 
حکومت،  از  مردم  نمایندگان  شکایت  جدی ترین 
تصامیم  ساختن  منحرف  برای  پول  توزیع  مساله 

موج اولیه را ثبت می کنند. در مورد آزمایش اتومی اما 
مساله تفاوت می کند؛ بدین صورت که امواج ناشی از 
انفجار اتومی در تمام جهات با یک موج اولیه فشاری 
انفجار  ضربه  از  حاصل  همانا  که  می شوند  منتشر 
موجی  لرزه نگاری  ایستگاه های  تمامی  در  و  می باشد 

که اول می رسد، ماهیت فشاری دارد.
آزمایش  و  زلزله  برای  نیز  لرزه نگاشت ها  کلی  شکل 
اتومی فرق می کند)شکل1(. با مقایسه نگاشت حاصل 
سال های  در  شمالی  کوریای  اتومی  آزمایش  سه  از 
2006 و 2009 و 2013 می توان مشابهت های زیادی 

را مشاهده کرد.)شکل2(
سایر  و  خالصه  و  شده  ساده  مباحث  این  نتیجه  در 
که  گفت  قطع  به طور  می توان  دیگر  تخنیکی  مسایل 
تماما  منطقه  کشورهای  در  اخیر  لرزه ای  فعالیت های 
پذیرفته  شده  مطرح  شبهات  و  دارند  طبیعی  منشای 

شده نیست.

ACKU
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بازی بزرگ در آسیای میانه
پس از خروج امریکا از افغانستان

ظرفیت دفاع هوایی و ترمیم تجهیزات موجود نظامی 
مذاکره  حال  در  روسیه  گذشته،  شش ماه  در  است. 
نظامی اش  پایگاه های  کرایه  پرداخت  سر  بر  مجدد 
که  می خواهد  و  بوده  تاجیکستان  و  قرغیزستان  در 

موقعیت خود را در این کشور ها تحکیم بخشد. 
دولت   ۶ از  یکی  ازبکستان  کشور  حال،  عین  در 
سابق اتحاد جماهیر شوروی است که در ماموریت 
شمار  می کند.  همکاری  متحده  ایاالت  با  افغانستان 
زیادی از کاروان های نظامی امریکا از طریق خاک 
ازبکستان به افغانستان می رود که در حقیقت به عنوان 
ملجایی در برابر روابط پرتنش با پاکستان که بخش 
آن  خاک  از  ناتو  نظامی  کاروان های  از  دیگری 
می گذرد، از اهمیت استراتژیک برخوردار است. در 
پی کشته شدن چند  در  میالدی،  اواخر سال ۲۰۱۱ 
سرباز پاکستانی در یک حمله هوایی ناتو، اسالم آباد 
راه مواصالتی و اکماالتی خود را به روی ناتو بست. 
با  معبر  به عنوان  ازبکستان  مسیر  وضعیت  این  در 
ارزش برای تداوم اکماالت نیروهای امریکایی نقش 

ایفا کرد. 
رابطه  ایجاد  پی  در  فرصت  از  اغتنام  با  ازبکستان 
اسالم  آمد.  بر  متحده  ایاالت  با  نظامی  نزدیک 
مقامات  به  کشور،  این  رییس جمهور  کریموف، 
اردوی  مجدد  اعمار  پی  در  گه  گفت  امریکایی 
تجهیزات  با  روسی  تجهیزات  تعویض  و  کشور 
امریکایی است. در اواخر ۲۰۱۱ میالدی، کاخ سفید 
دهه  یک  نظامی  محدودیت های  کردن  ُشل  دستور 
گذشته باالی ازبکستان را به خاطر کارنامه ی حقوق 
غیرمرگباری  نظامی  تجهیزات  و  داد  بشری اش 
دستگاه های  شب،  دید  دوربین های  قبیل  از 
این  اختیار  پهباد های کوچک را در  موقعیت یاب و 
خروج  پی  در  امریکا  حالی که  در  گذاشت.  کشور 
بخشی  گذاشتن  باقی  و  افغانستان  از  خود  نیروهای 
از تجهیزات نظامی اش برای دولت های آسیای میانه 
است، گفته می شود که آقای کریموف مایل به دست 
و  هلیکوپترها  چون  سنگین تری  تجهیزات  به  یافتن 

زره پوش های ضدماین است.
خود  در  ازبکستان  به  نظامی  کمک  حالی که  در 
ایاالت متحده به خاطر کارنامه بی نهایت بد سرکوب 
مردم توسط دولت کریموف، جنجال برانگیز است، 
بر خدشه دار کردن  مبنی  نگرانی هایی  در عین حال 
توازن قدرت در این منطقه مملو از بی اعتمادی های 
بزرگ ترین  از  یکی  ازبکستان  دارد.  وجود  متقابل، 
شوروی  دوران  در  و  بوده  میانه  آسیای  کشور های 
را  رهبری کننده ای  نقش  منطقه  این  هم  سابق 
و  ازبکستان  بین  گوناگون،  به دالیل  می کرد.  ایفا 
قزاقستان  دارد.  وجود  بی اعتمادی  همسایگانش 
منطقه ای  تسلط  برای  رقیبی  چشم  به  را  کشور  این 
کوچک تر،  مقیاس  در  حال  عین  در  می داند،  خود 

از  بین المللی  ایتالف  و  امریکا  نیروهای  خروج  با 
حکومت های  میالدی،   ۲۰۱۴ سال  در  افغانستان 
مد  را  جنوب  سمت  از  بی ثباتی  وقوع  میانه  آسیای 
نظر دارند. واضح است که امریکا و روسیه به منظور 
به خاطر  مرکزی  آسیای  کشورهای  به  کمک 
که  رادیکالی  اسالم گرایان  برابر  در  محافظت شان 
خواهند  قوت  افغانستان  در   ۲۰۱۴ از  پس  احتماال 
خواهند  نظر  مد  را  نظامی  کمک  آنان  به  یافت، 
دو  رقابت جویانه ی  تالش های  حال،  این  با  گرفت. 
تنش  تشدید  به  ناخواسته  به صورت  مذکور،  کشور 

میان کشور های این منطقه کمک خواهد کرد. 
سازمان  یک  ایجاد  حال  در  زمانی  دیر  از  روسیه 
عضو  کشور  شش  از  متشکل  جمعی  امنیت  تامین 

سابق اتحاد شوروی می باشد. 
این سازمان با اعضای خود در حوزه های گوناگون 
و  مواد مخدر  با  مبارزه  تا  سایبری  امنیت  از  امنیتی، 
جلوگیری از انقالب هایی به سبک بهار عربی، اقدام 
چیزی،  هر  از  بیشتر  اما  کرد.  خواهد  همکاری  و 
تامین  به خاطر  بالک  این  تقویت  به دنبال  روسیه 
امنیت در آسیای میانه و تبدیل آن به سپری در برابر 
آسیای  به  بعدا  شاید  که  افغانستان  در  افراط گرایان 

میانه چشم بدوزند، است. 
سال گذشته با حمایت این سازمان، روسیه یک بسته 
میلیارد   ۱.۱ ارزش  به  قرغیزستان  به  نظامی  کمک 
دالر و به تاجیکستان به مبلغ ۲۰۰ میلیون دالر پیشنهاد 
قرغیزستان  به  کمک  این  گزارش ها،  به  بنا  کرد. 
به  زمین  راکت های  و  توپخانه  زره پوش ها،  شامل 
ارتقای  حاوی  تاجیکستان  به  و  حمل،  قابل  هوای 

قرغیزستان و تاجیکستان از آزار و اذیت خود توسط 
ازبکستان  امر،  واقعیت  در  بیمناک اند.  ازبکستان 
جهت  بیرون  جهان  برای  ترانسپورتی  مجرای 
ازبکستان  و  بوده  تاجیکستان  کشور  به  دسترسی 
تاجیکستان  با  روابطش  در  خود  قدرت  این  از 
به عنوان  است.  کرده  استفاده  تهاجمی  به صورت 
تاشکند  دل  مراد  به  تاجیکستان  زمانی که  هر  مثال، 
عمل نمی کند، این کشور عبور و مرور قطارها را به 

تاجیکستان قطع می کند.
ازبکستان دعواهای تندی با تاجیکستان و قرغیزستان 
کشور  دو  این  رودخانه های  دارد.  آبی  منابع  سر  بر 
سیراب  را  ازبکستان  در  پنبه  تشنه ی  کشتزارهای 
نفع  خاص،  به صورت  تاجیکستان  اما  می کند، 
و  آبی  انرژی  پروژه های  در  را  خود  بلندمدت 
این  که  می بیند  رودخانه هایش  آب های  از  استفاده 
گاهی تامین آب برای ازبکستان را دشوار می سازد. 
ازبکستان بارها دو کشور فوق را به استفاده از زور 
تهدید  خود،  نیاز  مورد  آب  تامین  به منظور  نظامی 
نگرانی ها  بارها  ازبکستان  همسایگان  است.  کرده 
بابت  از  به صورت خصوصی  را  هشدارهای خود  و 
ابراز  تاشکند  و  واشنگتن  روابط  شدن  نزدیک تر 

داشته اند. 
در سال های اخیر تنش منطقه ای مذکور تیز تر شده، 
بزرگ  قدرت های  رقابت  عنصر  حال  عین  در  و 
عواقب  می تواند  که  بوده  مطرح  میانه  این  در  هم 
اسالم  باشد.  داشته  همراه  به  را  پیش بینی ناپذیری 
و  است  بی اعتماد  مسکو  به  باز  دیر  از  کریموف 
داشتن  به معنای  را  متحده  ایاالت  با  خود  همکاری 
پشتیبانی یک ابرقدرت می داند که این کشور را در 
روند بیرون کشیدن خود از زیر بار میراث شوروی 

سابق کمک خواهد کرد. 
در تابستان ۲۰۱۲ میالدی، ازبکستان به صورت رسمی 
ترک  را  روسیه  رهبری  به  جمعی  امنیت  سازمان 
گفت و البته، در چند سال گذشته نیز از حضور در 

فعالیت های این سازمان خودداری ورزیده بود.
نزدیک  به  هشدار  و  نگرانی  با  توام  نگاه  با  روسیه 
و  نگریسته،  ازبکستان  و  امریکا  روز  تا  روز  شدن 
حرکاتی در پاسخ به آن انجام داده است. روزنامه ی 
نوشت:  امسال  نوامبر  ماه  در  کومرسانت  روسی 
در  متحده  ایاالت  حضور  تقویت  درک  با  »روسیه 
خود  تکنیکی  و  نظامی  همکاری های  ازبکستان، 
و  تقویت  تاجیکستان  و  قرغیزستان  با کشور های  را 
افزایش داده است. به گفته یک مقام ناشناس روسی، 
مسکو امیدوار است که این کار جلو رخنه و تقویت 
با  البته،  بگیرد.  را  میانه  آسیای  در  امریکا  مواضع 
وجود نزدیکی با روابط با روسیه، دوشنبه و بشکیک 
خروج  از  پس  تا  می زنند  چشمک  واشنگتن  به  نیز 
باقی  افغانستان بخشی از سالح های  از  ناتو  نیروهای 

این دو کشور برسد. در چنین حالتی، پای  به  مانده 
مربیان و تکنیسین های امریکا به خاک آن کشور ها 
پیدا  افزایش  منطقه  در  امریکا  نفوذ  باز خواهد شد. 
خواهد کرد.« روسیه هم به نوبه خود، در پی رنگ و 
رونق بخشیدن به حضورش از طریق ایجاد پایگاهی 
به  تا  است  قرغیرستان  در جنوب  "اوش"  منطقه  در 

نوعی از نزدیک ازبکستان را زیر نظر داشته باشد.
نگرانی های همسایگان ازبکستان واقعی است، به ویژه 
که هشدار های روسیه مبنی بر دور شدن تاشکند از 
بیرون  به خصوص،  می شنویم.  گوش  به  را  روسیه 
شدن ازبکستان از سازمان امنیت جمعی آسیای میانه 
مسکو را سراسمیه کرد؛ این خروج تاپه ی بدنامی بر 
پیشانی یک سازمان تازه پا گرفته زده و قابلیت آن را 
در قسمت اجرای پالیسی های کالن امنیتی در آسیای 

میانه زیر سوال برده است. 
روسیه انگیزه و میل کاهش نفوذ امریکا در آسیای 
میانه را دارد. مسکو منافع واقعی امنیتی در این منطقه 
دارد: ترس مشروعی از سرازیر شدن مواد مخدر و 
آسیای  طریق  از  افغانستان  از  اسالمی  افراط گرایی 
از  روسیه  اقدامات  اما  دارد.  را  به خاک خود  میانه 
طریق سازمان امنیت جمعی آسیای میانه انگیزه  های 
دیگری هم دارد که یکی از آن احیای تسلط سابق بر 
این منطقه به خاطر جلوگیری از نفوذ واشنگتن است. 
روسیه با انگیزه های مختلفش، رویکرد های متناقضی 
اتخاد  منطقه  در  امریکا  سیاست های  قبال  در  را 
امریکا  ماموریت  از  کلیت  در  روسیه  است:  کرده 
و ناتو در افغانستان حمایت می کند، به کاروان های 
و  می دهد  را  خاکش  از  عبور  اجازه  امریکا  و  ناتو 
در  را  لوژستیکی  مرکز  یک  تاسیس  اجازه  ناتو  به 
مخالف  حال،  عین  در  اما  است.  داده  اولیانوفسک 
حضور نظامی امریکا در آسیای میانه بوده و به طور 
مداوم مانور هایی برای از بین بردن پایگاه های هوایی 

امریکا در قرغیزستان انجام می دهد. 
هم چنان در این اواخر اقداماتی علیه روابط واشنگتن 
که  این  با  است.  گرفته  دست  روی  تاشکند  و 
پیش  واشنگتن  به سوی  گسترده  به طور  ازبکستان 
میانه  آسیای  در  متحده  ایاالت  موضع  اما  می رود، 
بسی متوازن است: در حالی که روابطش با ازبکستان 
تحکیم یافته است، در عین حال روابط امنیتی خود با 
سایر کشور های این حوزه را نیز گسترش داده است. 
برعالوه داشتن پایگاه هوایی در قرغیزستان، امریکا 
در حال آموزش و تجهیز نیروهای ویژه ی تاجیکستان 
و قرغیزستان است. باید گفت که در کنار ازبکستان، 
از  به جامانده  از سالح های  تاجیکستان و قرغیزستان 

نیروهای امریکایی در افغانستان بهره خواهند برد. 
با  نیز  را  دیگر  هدف  یک  امریکا  وجود،  این  با 
دنبال  به کشور های مذکور  امنیتی خود  کمک های 
نظامی  کمک های  گسترش  با  واشنگتن  می کند. 
میانه  آسیانه  کشور های  همیاری  مزد  نوعی  به  خود 
افغانستان،  ماموریت  در  همکاری شان  به دلیل  را 
نظامی  کاروان های  به  دادن  اجازه  به خاطر  به ویژه 
به  توجه  ضرورت  واشنگتن  بنابراین  می دهد.  ناتو 
ترانزیتی  اصلی  راه های  از  یکی  به عنوان  ازبکستان 
موجب  ازبکستان  به  مذکور  توجه  اما  می بیند.  را 
نگرانی هشدارآمیز همسایگان این کشور شده است 
که آنان در واکنش به این واقعیت، دست به مسلح 
کردن خود و نزدیکی به مسکو به منظور حفاظت از 

خویش زده اند. 
در عین حال، خطر از جانب افغانستان به آن اندازه 
که رهبران آسیای میانه باورشان شده، مهلک نیست. 
عالقه  خود  از  افغانستان  در  اسالم گرا  گروه های 
نشان  به سمت شمال  عملیاتی  مراکز  بردن  به  کمی 
داده اند. البته در خصوص ازبکستان، سرویس امنیتی 
با  مبارزه  قسمت  در  خود  توانایی های  کشور  این 
خطرات گروه های کوچک تر افراطی را نشان داده 
است. در عین حال که نگرانی واقعی از رویداد های 
پیش بینی ناشده پس از سال ۲۰۱۴ از ناحیه افغانستان 
وجود دارد، اما نباید از یاد برد که با شناخت موجود 
تهدید  روی  آن ها  تاکید  میانه،  آسیای  رهبران  از 
کمک های  کسب  برای  موثر  شیوه  یک  تروریسم 
خشن  حکومت داری  از  انتقادات  رفع  و  بین المللی 
نکته  واقع،  در  است.  داخل  در  سرکوبگرانه شان  و 
غم انگیز این است که مبادا امریکا و روسیه به بهانه 
تهدید  به  اسالمی،  افراط گرایی  خیالی  تهدید  رفع 

واقعی یک منازعه منطقه ای کمک کنند.
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در عین حال، خطر از جانب افغانستان 
به آن اندازه که رهبران آسیای میانه 

باورشان شده، مهلک نیست. گروه های 
اسالم گرا در افغانستان از خود 

عالقه کمی به بردن مراکز عملیاتی به 
سمت شمال نشان داده اند. البته در 
خصوص ازبکستان، سرویس امنیتی 

این کشور توانایی های خود در قسمت 
مبارزه با خطرات گروه های کوچک تر 

افراطی را نشان داده است. در عین 
حال که نگرانی واقعی از رویداد های 
پیش بینی ناشده پس از سال ۲۰۱۴ 

از ناحیه افغانستان وجود دارد، اما 
نباید از یاد برد که با شناخت موجود 
از رهبران آسیای میانه، تاکید آن ها 

روی تهدید تروریسم یک شیوه موثر 
برای کسب کمک های بین المللی و 

رفع انتقادات از حکومت داری خشن 
و سرکوبگرانه شان در داخل است. 

در واقع، نکته غم انگیز این است که 
مبادا امریکا و روسیه به بهانه رفع 

تهدید خیالی افراط گرایی اسالمی، به 
تهدید واقعی یک منازعه منطقه ای 

کمک کنند.
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نزدیکی خط دیورند احادث شده  که در 
و حل دایمی و معقول مشکالت مهاجران 

افغان در پاکستان  بوده است.
منتظر  ما  »اکنون  گفت:  موسی زی  آقای 
اقدامات عملی از سوی دولت پاکستان در 

تمام این موارد هستیم.« 
هم چنین آقای موسی زی می گوید که برای 
رهایی رهبران طالب از زندان های پاکستان 
برای  »ما  کرده اند:  رسمی  تقاضا  هم 
پاکستان تقاضای رسمی را در مورد آزادی 
به شمول  کردیم،  مطرح  طالبان  رهبران 
رهایی مالبرادر و آماده هستیم تا در رابطه 
پاکستان  مقام های  با  برادر  مال  رهایی  به 
صحبت های مفصل تری هم داشته باشیم.« 

در همین حال جاوید لودین، معین سیاسی 
وزارت امور خارجه کشور، هفته گذشته به 
مجلس سنا افغانستان گفت که تالش های 
حل  برای  افغانستان  دولت  چندین ساله 
راه های  از  پاکستان  و  افغانستان  مشکالت 

دیپلوماتیک نتیجه نداده است.
پیش از این هم، مقام های افغان و پاکستان 
در مورد حل مشکالت میان این دو کشور 
با  اما  داشتند،  گفتگو  و  دیدار  لندن  در 
روابط  اواخر  این  در  نشست ها  این  وجود 

افغانستان و پاکستان رو به تیره شدن است.
پیشین  سفیر  اظهارات  به  واکنش 

فرانسه
امور  وزیر  سخنگوی  حال،  همین  در 
موارد  بسیاری  در  که  می گوید  خارجه 

اظهارات سفیر اسبق فرانسه واقعیت دارد.
سفیر فرانسه در پایان ماموریتش در کابل 
در  افغانستان«  »ماموریت  که  است  گفته 

و  دارد   قرار  خطرناک  بسیار  مرحله ی 
مسوول بسیاری از اشتباهات در این کشور، 
اسبق  سفیر  باژوله  بوده اند.  افغان ها  خود 
فرانسه هم چنین با انتقاد از دولت افغانستان 
این  در  فساد  موجودیت  که  است  گفته 
سرمایه گذاری ها  کاهش  باعث  کشور 
شده است. او هم چنین در مواردی دیگری 
حکومت  از  هم  مخدر  مواد  قاچاق  مانند 
افغانستان انتقاد کرده و مقصر اصلی خود 

افغان ها را خوانده است.
دلیل  موسی زی  آقای  حال،  همین  در 
جای  در  را  افغانستان  در  فساد  افزایش 
گفت:  موسی زی  آقای  می بیند.  دیگری 
یکی  که  هستیم  نظر  این  به  هم  هنوز  »ما 
از دالیل اوج گرفتن فساد در کشور، این 
کمک های  80درصد  از  بیشتر  که  است 
بین المللی در ده سال گذشته بیرون از بودجه 
عموما  است.  رسیده  به مصرف  افغانستان 
بدون  کمک کننده  کشور های  سوی  از 
نظارت دولت افغانستان، بدون مشورت با 
دولت افغانستان و در بسیاری موارد بدون 
در نظر گرفتن اولویت های دولت افغانستان 

به مصرف رسیده است.«
مورد  در  باژوله  آقای  حال،  همین  در 
 2014 از  بعد  امنیتی  نیرو های  توانایی های 
سخنگوی  اما  است،  کرده  نگرانی  اظهار 
وزارت امور خارجه می گوید که افغانستان 
برای  و  است  مواجه  زیادی  مشکالت  به 
مبارزه با این مشکالت، آمادگی هایی الزم 

در نظر گرفته شده است.
در  هم  هنوز  »ما  گفت:  موسی زی  آقای 
افغانستان با مشکالت زیادی مواجه هستیم 
اسبق  اظهارات سفیر  با  مورد  این  در  ما  و 
فرانسه موافق هستیم، اما مهم این است که 
جهانی  جامعه  هم  و  افغانستان  دولت  هم 
که  مشکالتی  بزرگ ترین  با  مبارزه  برای 

داریم، تمام آمادگی های الزم را داریم.« 
اعالم  از  موسی زی،  آقای  نشست  این  در 
موقف دولت افغانستان در بروکسل در باره 
امضای موافقت نامه با سازمان ناتو هم خبر 
داد. در نشست بروکسل، وزیر امورخارجه 
امضای  بر  را  افغانستان  تمایل  افغانستان، 

موافقت نامه با ناتو اعالم کرده است.
آقای موسی زی گفت: »موقفی که افغانستان 
در نشست بروکسل اعالن کرد، این بود که 
افغانستان طرفدار تقویت، گسترش و تعمیق 

رابطه امنیتی خود با ناتو است.« 
موافقت نامه ای که قرار است با ناتو به امضا 
برسد، در مورد ماموریت آموزشی، تجهیز 
در  است.  افغانستان  امنیتی  قوای  تمویل  و 
ماموریت  ادامه  موضوع  موافقت نامه  این 
نظامی ناتو مطرح نیست، اما کشور هایی که 
خواستار ادامه حضور در افغانستان باشند، 
باید مستقیما در موافقت با دولت افغانستان 

سندی جداگانه  امضا بکنند. 

از  پس  افغانستان  خارجه  امور  وزارت 
و  پاکستان  افغانستان،  سه جانبه  نشست 
که  بروکسل  نشست  حاشیه ی  در  امریکا 
بدون اعالم نتایج به پایان رسید، می گوید 
پاکستان  از  نشست  این  در  افغانستان  که 
با  باید  که  است  داشته  خواسته هایی 
پاسخ  پاکستان  سوی  از  عملی  اقدام های 

داده شود.
امور  وزارت  موسی زی، سخنگوی  جانان 
دوشنبه،  روز  خبری  نشست  در  خارجه، 
دولت  برای  این  از  بعد  گفت،  9ثور 
باید  و  نیست  کافی  صحبت  افغانستان 
افغانستان،  پاکستان در مورد خواست های 
این  از  »بعد  دهد:  انجام  عملی  اقدام های 
برای دولت افغانستان، صحبت کافی نیست 
بل که دولت افغانستان توقع اقدامات عملی 
رییس جمهور  منظور  همین  به  دارد.  را 
سه جانبه  نشست  از  پس  افغانستان 
چون  نداشت،   چیزی  اظهارات  برای 
پاکستان  از  افغانستان  دولت  خواست های 
نشست  ختم  از  پس  است.«  روشن  بسیار 
با  امریکا،  و  پاکستان  افغانستان،  سه جانبه 
آن که رییس جمهور کرزی و اشفاق کیانی 
در مقابل رسانه ها ظاهر شدند، اما در مورد 

نشست هیچ حرفی نزدند.
افغانستان،  خارجه  وزارت  به گفته 
این  در  افغانستان  دولت  خواست های 
نشست از پاکستان، پایان دادن به حمایت 
اشتراک  به  طالبان  تشویق  طالبان،  از 
به  دادن  پایان  افغانستان،  صلح  روند  در 
افغانستان،  بر خاک  توپ خانه ای  حمالت 
دروازه ای  و  امنیتی  پوسته های  برداشتن 

تاکنون  افغانستان  در  ها  ناامنی 
تهدیدهای جدی زیادی را برای 
است.  آورده  بار  به  خبرنگاران 
یک  شاهد  مورد  آخرین  در 
ترور نافرجام به جان علی اصغر 
و  مژده  رادیو  مجری  یعقوبی 
آمر اطالعات ریاست اطالعات 
و فرهنگ هرات بودیم. او بعد 
از ظهر روز دوشنبه 2 ثور 1392 
برابر با 22 اپریل 2013  در جاده 
کج در مرکز شهر هرات مورد 
حمله مسلحانه قرار گرفت و با 
اصابت یک گلوله به سینه اش 

زخمی شد.
گذشته  هفته  دو  در  همچنین 
مدیر  رها   نذیراحمد  آقای 
خصوصی  تلوزیون  مسوول 
هرات شب جمعه 23  در  آسیا 
مورد  یک  در  و   1392 حمل 
خبرنگاران  از  تن  دو  دیگر 
در  تابان  خصوصی  تلویزیون 
این شهر نیز مورد لت و کوب 

قرار گرفتند.
در طول سال های گذشته جامعه 
در  رسانه  اهالی  و  خبرنگاری 
جدی  تهدیدهایی  با  افغانستان 
مواجه بودند. تهدیدهایی که از 
لت و کوب خبرنگاران شروع 
شده و حتی تا به کشته و زخمی 

شدن آن ها نیز انجامیده است.
و  افغانستان  خبرنگاری  جامعه 
طول  در  مدنی  جامعه  فعاالن 
نگرانی  بارها  ها  سال  این  همه 
شان را از بروز اتفاقات ناگواری 
از این دست ابراز داشته اند و از 
دولت افغانستان خواسته اند تا با 
تأمین امنیت خبرنگاران و اهالی 
در  بیان  آزادی  ارزش  رسانه 
افغانستان را تأمین کند خواسته 

ای که هیچ گاه تحقق نیافت و 
ما تا هنوز شاهد حمالت متعدد 
خبرنگاران  جان  به  متفاوتی  و 

هستیم.
اتفاقات در روزهای  این  توالی 
رسانه  اندرکاران  دست  اخیر 
و  ها  رسانه  نهادهای حامی  ها، 
جامعه مدنی را نسبت به امنیت 
کرده  نگران  خبرنگاران  جانی 
تواند  می  مسأله  این  و  است 
ضربه ای جدی بر پیکر آزادی 

بیان در افغانستان وارد کند.
رسانه  اندرکاران  دست  ما   -1
یک  مدنی  جامعه  فعاالن  و  ها 
می  تقاضا  دولت  از  دیگر  بار 
امنیت  تأمین  به  نسبت  کنیم 
اقداماتی  به  دست  خبرنگاران 

جدی بزند.
به  تا  که  اتفاقاتی  عامالن   -2
حال افتاده و به خصوص حمله 
اخیر به جان علی اصغر یعقوبی 

را مورد پیگرد قرار دهند.
3- ما هشدار می دهیم که ادامه 
در  و  تضعیف  سبب  روند  این 
در  بیان  آزادی  نابودی  نتیجه 

کشور خواهد شد.
اساسی  قانون  حرمت   -4
وثیقه  ترین  مهم  که  افغانستان 
باید  رود  می  شمار  به  ما  ملی 
دولت  و  شود  داشته  نگاه 
زمینه  است  موظف  افغانستان 
این  مواد  تک  تک  اجرایی 
قانون را فراهم سازد. بر اساس 
ماده سی و چهارم قانون اساسی 
افغانستان آزادی بیان از تعرض 

مصون است.
پایان 

7 ثور 1392 برابر با
 27 اپريل 2013

آزادی بیان در خطر است!
هشدار!

اعالمیه هفده نهادهای رسانه ای، مدنی و حقوق بشری در پیوند 
با ترور نافرجام علی اصغر يعقوبی آمر اطالعات رياست اطالعات 

  حکیم مختارو فرهنگ واليت هرات و مجری راديوی خصوصی مژده

وزارت خارجه:

پاکستانبایدگامهای
عملیبردارد
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انفجار سه بمب 
در عراق یازده کشته داد

والیت های  در  بمب  سه  انفجار 
بغداد  جنوب  در  شیعه نشین  عمدتا 
شدن  مجروح  و  نفر  کشته شدن۱۱  به 

شماری دیگر منجر شده است.
براساس گزارش  بی بی سی، دو بمب در 
بمب  و  میسون  والیت  در  عماره  شهر 
منفجر  دیوانیه  شهر  در  بازاری  در  سوم 

شده است.
وسایط  در  بمب ها  این  که  شده  گفته 

جاسازی شده بودند.
عراق،  نخست وزیر  مالکی،  نوری 
بروز  به  نسبت  اپریل(   ۲۷  ( شنبه  روز 
هشدار  کشور  در  فرقه ای  درگیری های 

داد.
در  داخلی  جنگ  تلویحا  مالکی  آقای 
تنش های  بازگشت  عامل  را  سوریه 

فرقه ای در عراق دانست.
عراق از سه شنبه هفته گذشته ) ۲۴ اپریل( 
بین  خشونت ها  از  جدیدی  موج  شاهد 
نیروهای امنیتی و معترضان سنی مذهب 

در شمال آن کشور بوده است.
معترضان خواستار استعفای آقای مالکی 
هستند. آن ها هم چنین مقامات عراقی را 
هدف  را  سنی  جامعه  که  می کنند  متهم 

قرار داده است.
خونین ترین  اخیر  خشونت های 
نیروهای  خروج  زمان  از  درگیری ها 
امریکایی از عراق در سال ۲۰۱۱ میالدی 

است.
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خدمات خبرهای کوتاه به وسیله تیلفون های موبایل
از روزنامه 8صبح

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

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

Dailyتنها دارندگان سیم کارت های اتصاالت می توانند از این خدمات مستفید شوند.
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Stay updated with latest news by sending "8" to "824"
Only Etisalat users can subscribe.

المنار  شبکه  و  سوریه  دولتی  تلویزیون 
وایل  که  دادند  گزارش  لبنان  حزب اهلل 
دوشنبه،  روز  سوریه،  نخست وزیر  الحلقی، 
نهم ثور، از انفجار یک بمب در مرکز دمشق 

جان سالم به در برد.
به نقل از رادیو فردا و به گزارش خبرگزاری 
رویترز، این تلویزیون در گزارشی گفت که 
تالشی  المعز  محله  در  تروریستی  »انفجار 
نخست وزیر  کاروان  دادن  قرار  هدف  برای 
بود. حال داکتر وایل الحلقی خوب است و 

کسی صدمه ای ندیده است.«
بود که  این  از  نیز حاکی  اولیه  گزارش های 
است  داده  رخ  المعز  محله  در  انفجار  این 
نظامی  و  دولتی  دستگاه های  از  بسیاری  که 
سوریه آن جا قرار دارد و مقام های این کشور 

نیز در این محله زندگی می کنند.
منتشر کرده اند دود  در عکسی که مخالفان 
غلیظی از محل انفجار به هوا بلند شده است.

آن  مقر  که  سوریه  در  بشر  حقوق  ناظران 

در  می گوید  پول  بین المللی  صندوق 
اقتصادی  بهبود  آسیا،  اقتصاد  مجموع 

جهان را در سال ۲۰۱3 رهبری می کند.
آخرین  در  پول  بین المللی  صندوق 
چشم انداز خود از اقتصاد جهان پیش بینی 
کرد رشد اقتصادی در قاره آسیا در سال 
بود.  خواهد  درصد   5.۷ میالدی  جاری 

منابع  دارای  می گوید  و  است  بریتانیا  در 
که  گفته  است،  سوریه  خاک  در  خبری 
از  یکی  که  است  حاکی  اولیه  گزارش های 
کشته  حادثه  این  در  وزیر  نخست  محافظان 

شده است.
براساس گزارش این ناظران، راننده و محافظ 
دیگر نخست وزیر به شدت مجروح شده اند.

از  الحلقی در اوت سال ۲۰۱۲ و پس  وایل 
نخست وزیر  حجاب،  ریاض  شدن  پناهنده 
مقام  این  به  اسد،  بشار  مخالفان  به  پیشین 

منصوب شد.
بلندپایه  نیست که یک مقام  این نخستین بار 
قرار می گیرد.  سوری هدف چنین حمالتی 
در  انفجاری  جریان  در  جوالی،   ۱8 روز 
یک ساختمان امنیتی در دمشق، وزیر دفاع و 
معاون وی که داماد بشار اسد، رییس جمهور 
سوریه، بود جان خود را از دست دادند. این 
وزیر  شدن  زخمی  باعث  هم چنین  انفجار 

کشور سوریه شد.

قوی  تقاضای  ادامه  به  بیشتر  رشد  این 
داخلی در آسیا و نرخ پایین بی کاری در 

این منطقه مربوط است.
تقاضا  می گوید  پول  بین المللی  صندوق 
در چین و سیاست های محرک اقتصادی 
منطقه  برای  رشدی  عامل  جاپان  در 

خواهد بود.

نخست وزیر سوریه از انفجار بمب 
جان سالم بدر برد

آسیا پرچمدار بهبود اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۳ 

بر  فشارها  امریکا  نمایندگان  مجلس  نمایندگان 
برای  را  کشور  این  رییس جمهور  اوباما،  بارک 

دخالت بیشتر در سوریه افزایش داده اند.
به گزارش رادیو فردا، طی چند روز گذشته بر 
برنامه های  و  سوریه  مورد  در  اظهارنظرها  تعداد 
با  متحده  ایاالت  در  تلویزیونی  شبکه های  ویژه 
جمهوری خواه،  و  دموکرات  نمایندگان  حضور 

افزوده شده است.
از  جمهوری خواه  نمایندگان  از  گروهی 
رییس جمهور امریکا خواسته اند تا دست به اقدام 
نمایندگان  از  گروهی  و  بزند  سوریه  در  نظامی 
بر کمک های  تا  او خواسته اند  از  نیز  دموکرات 

بشردوستانه در این کشور بیافزاید.
در  امریکا  نمایندگان  تازه  درخواست های 
که  می گیرد  صورت  آن  از  پس  سوریه  مورد 
سازمان های اطالعاتی امریکا با ارایه گزارشی از 
»احتمال« استفاده حکومت سوریه از جنگ افزار 

شیمیایی خبر دادند.
از  که  مک کین  جان  جمهوری خواه  سناتور 
پس  است،  سوریه  در  نظامی  دخالت  هواداران 
»رییس جمهور  گفت:  گزارش  این  اعالم  از 
از  اسد  بشار  اگر  است  گفته  متحده  ایاالت 
قاعده  کرد،  استفاده  شیمیایی  جنگ افزارهای 
این صورت  در  زیرا  داد؛  تغییر خواهد  را  بازی 
از خط قرمز تجاوز کرده است. گمان می کنم از 

این خط قرمز تجاوز شده است.«
وی  با  نیز  جمهوری خواه  سناتورهای  از  برخی 

همراه شده اند.
لیندسی گراهام، نماینده جمهوری خواه از ایالت 
کارولینای جنوبی در برنامه تلویزیونی »رودررو 

از  »یکی  گفت:  سی بی اس،  شبکه  در  مردم«  با 
سوریه  هوایی  نیروی  کردن  زمین گیر  راه های 
حمله با موشک های کروز به پایگاه های هوایی 

حکومت این کشور است.«
تلویزیونی  برنامه  این  از  گزارشی  در  رویترز 
جمهوری خواه  سناتور  این  عقیده  به  می نویسد، 
می تواند  موشک های کروز  از  احتمالی  استفاده 
به برتری نیروهای مخالف اسد در سوریه کمک 

کند.
امریکایی  موشک  های  از  استفاده  پیشنهاد  البته 
سناتور  ندارد.  تازگی  سوریه  حکومت  برابر  در 

مک کین نیز چنین پیشنهادی ارایه کرده بود.
میک راجرز، نماینده جمهوری خواه در مجلس 
مجلس  این  اطالعاتی  و عضو کمیته  نمایندگان 
شبکه  در  هفته«  »این  تلویزیونی  برنامه  در 
محرمانه  اطالعات  اساس  بر  گفت:  ای بی سی 
دیگری که نمایندگان دارند، حکومت سوریه از 
سالح شیمیایی به شکل محدودی استفاده کرده 

است.
به گفته این سیاست مدار امریکایی، ایالت متحده 

»باید واکنش نشان دهد.«
در  دموکرات،  نماینده  یک  روپسبرگر،  داچ 
همین برنامه تلویزیونی گفت: »الزم است بدانیم 
نهایتا  تا  هستند  کجا  شیمیایی  سالح های  این 
بر سر آن ها  بدانیم چه  بشار اسد،  از سقوط  بعد 

خواهد آمد.«
دموکرات  دیگر  نماینده  اسکاکوفسکی  یان  اما 
]دولت[  اینکه  بیان  تلویزیونی  برنامه  این  در 
کافی  اندازه  به  سوریه  مورد  در  متحده  ایاالت 

کاری انجام نمی دهد را »اشتباه« خواند.
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