
جنگ جویان طالبان نیمه شب شنبه از سه - چهار جناح به شهر 
کندز حمله کردند. سرپرستان وزارت های دفاع و داخله چاشت روز 
به داخل شهر  این جنگ جویان  از ورود  اعالم کردند که  گذشته 
به  که  بودند  گفته  آن  از  پیش  اما  طالبان  است.  جلوگیری شده 

بخش هایی از شهر کندز و پوسته های مستقر در ورودی های این 
شهر تسلط یافته اند. ریاست جمهوری گفته است که حمله طالبان 
در  دوحه  در  گروه  این  رهبران  نشست  موضوع  با  کندز  شهر  به 

تضاد است. 

سال یازدهم   شماره مسلسل 3182   یک شنبه 10 سنبله 1398   قيمت 20 افغاني

حمله طالبان به شهر 
کندز دفع شد

صفحه 3

وزارت های دفاع و داخله می گویند که طالبان برای حمله به شهر کندز از خانه های مسکونی و شفاخانه ها استفاده کرده اند.

صفحه 3

نامزدان ریاست جمهوری در پی 
تشکیل هیات نظارتی مشترک

Close-out of USWDP Project
FHI 360, the implementer of the Afghanistan University Support and Workforce Development Program (USWDP), announces the 
complete close out of the USWDP project effective September 30, 2019. Any FHI 360/USWDP contracted vendors, suppliers, 
consultants or contractors that have any outstanding invoices or balance due must submit their claims for processing by no 
later than September 20, 2019 in order to be reimbursed. Please follow the terms and conditions of the contract or agreement 
issued to you by FHI 360 to submit your pending invoices. Any payment claims received after September 20, 2019 will not be 
accepted for processing and FHI 360 will not be held liable or held accountable in any way for any invoices not submitted within 
the established deadline.

Contact details: 
E-mail: uswdp-procurements@uswdp.or 
Cell No: +93 (0) 728888181/728888182
Office Address: Baron Camp, Khawaja Rawash Road, District#09, Kabul, Afghanistan

اداره بین المللی صحت خانواده )FHI 360(، که تطبیق کننده برنامه حمایت از پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری )USWDP( است، بدین وسیله اعالن می نماید که پروژه 
USWDP به تاریخ 30 سپتامبر 2019 خاتمه می یابد. فروشنده گان، فراهم کننده گان اجناس و خدمات، مشاورین و یا قراردادیانی که با FHI 360 /USWDP قرارداد 
دارند و در صورتی که این پروژه از آن ها مقروض باشد و یا حسابات شان تصفیه نشده باشد باید مطالبات کتبی شان را غرض طی مراحل الی 20 سپتامبر 2019 تسلیم نمایند 
تا حسابات شان تصفیه گردد. لطفاً شرایط قرارداد یا مواقفت نامه FHI 360 را حین تسلیمی اسناد مد نظر گیرید. هیچ درخواست پرداخت پس از تاریخ 20 سپتامبر 2019 

قابل قبول نبوده و FHI 360 هیچ نوع مسؤلیت در قبال آن نخواهد داشت.

کوونکي  پيل   )USWDP( پروګرام  پرمختګ  د  ځواک  برشي  او  مالتړ  د  پوهنتونونو  د  کې   افغانستان  په  چې   )FHI  360( اداره  پراختیایي  نړیواله  کولو  چمتو  د  خدمتونو  روغتیایي  د 

قراردایانو  او  کارانو  سال  کوونو،  چمتو  پلورنکو،  ټولو  پروژې   USWDP د  اداره  یادی  د  اعالنوی.  نیټه  مې    ۳۰ د  سیپتمرب  د  کال   ۲۰۱۹ د  چې  پای  بشپړ  پروژې   USWDP د  ده،  اداره 

ادارې  یادې  مخکې  څخه  نیټې  ۲۰مې  د  سیپتمرب  د  لپاره  کولو  مراحلو  طی  د  دې  ادعاوې  او  غوښتنی  خپلې  لري،  اړه  په   FHI  360 د  بیل  یا  بیالنس  باقی  کوم  چیری  که  ورکوی،  خرب  ته 

قرارداد  ته  تاسو  چې  بنسټ  پر  کومو  د  پام،  په  ته  ضوابطو  او  رشایطو  ادارې  نړیوالې  د  کولو  چمتو  د  خدمتونو  روغتیایي  د  وکړئ  مهربانی  يش.  تصفیه  حسابونه  دوي  د  ترڅو  وسپاري  ته 

ډول  هر  که  وروسته  څخه  نیټې  مې   2۰ د  سیپتمرب  له  نو  وانستول،  ته  ادارې  یادې  بیلونه  خپل  مو  کې  موده  یاده  په  چريې  که  واستوئ.  ته  ادارې  یادې  بیلونه  پاتې  خپل  وه،  شوی  درکړل 

ادعاوې ولرئ، FHI 360  به د هغې مسوولیت ونلري او نه به هغې ته ځواب ویونکي وي.
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طالبان به شهر کندز حمله ی تهاجمی کردند و شخص وزیر دفاع 
برای رهبری عملیات مدافعه به آن والیت سفر کرده است. معاون 
اول وزیر دفاع هم در والیت بلخ مصروف سوق و اداره ی جنگ 
است. نفس حضور رهبری قدمه ی اول وزارت دفاع در والیت های 
در ساحه  اردوها  قول   فرماندهان  که  نشان می دهد  کندز  و  بلخ 
امنیتی  نیروهای  آن که  با  برآیند.  وظایف شان  از پس  نمی توانند 
و سربازان دلیر اردو در مبارزه برای تامین امنیت هر روز قربانی 
شده  سبب  اردوها  قول  سطح  در  رهبری  ضعف  می دهند،  ولی 
است که والیت های مهمی مثل کندز و بلخ دچار مشکل شود. از 
و  اکماالتی  اردوها، مسیرهای  قول  فرماندهان  اثر ضعف رهبری 
باز نیست. در مسیرهای اکماالتی و شاهراه ها  شاهراه ها همیشه 
به  قادر  اردوها  فرماندهان قول  به وجود می آید.  همیشه مشکل 
فعال نگه داشتن بخش کشف و اطالعات نیستند،  به همین دلیل 

است که طالبان به شهرها حمله های تهاجمی می کنند. 
تجربه ی دو روز جنگ کندز نشانه ی واضح ضعف استخباراتی و 
اردوها  قول  فرماندهان  که  است  این  دیگر  است. مشکل  کشفی 
طالبان  حمله ی  موقع  به  دفع  به  قادر  ضعیف  رهبری  دلیل  به 
مرعوب  کندز  والیت  مردم  که  است  دلیل  همین  به  نیستند. 
به  شهر  این  گذشته ی  سال های  سقوط  خاطرات  و  شده اند 
گفته اند  ما  به  موثق  بسیار  منابع  است.  شده  تداعی  ذهن شان 
از  موقع  به  گزارش دهی  به  قادر  اردوها حتا  قول   فرماندهان  که 
بابت  این  از  دفاع  وزارت  و  نیستند  مهمات شان  و  مصرف سالح 
در  بی کفایتی  نشان دهنده ی  ضعف ها  این  است.  مشکل  دچار 
فرماندهان  که  نیست  روشن  و  است  اردوها  قول  رهبری  سطح 
قول اردوها مصروف چه هستند که این قدر ریخت وپاش وجود 

دارد.
اگر فرماندهان قول اردوها کفایت الزم را در اجرای وظایف شان 
می داشتند، نیاز نبود که وزیر دفاع در کندز باشد و معاون او در 
والیت بلخ. بر مبنای اصول و مقررات معاون وزیر دفاع باید بخش 
آماده  را  خدماتی  نیروهای  و  کند  کار  را  خدمات  و  بوروکراسی 
دلیل  به  اما  کنند.  خدمات رسانی  رزمی  نیروهای  برای  تا  سازد 
ضعف رهبری در سطح قول اردوها هم وزیر دفاع و هم معاون او 
مشغول عملیات های نظامی هستند. در شرایطی که طالبان برای 
رسیدن به یک دست آورد نظامی از هیچ تالشی دریغ نمی کنند، 
 وقتش است که فرماندهان قول اردوها کفایت و توانایی خودشان 
را  موضوع  این  سازند.  مهار  را  آنان  حمله های  و  دهند  نشان  را 
هر کسی می داند که در آستانه ی مذاکره و چانه زنی های بزرگ 
طالبان تالش می کنند دست آوردهای نظامی کالن داشته باشند 
در  تا  کنند  وارد  امنیتی  نیروهای  به  سنگین  تلفات  حداقل  یا 
ایجاب  شرایطی  چنین  در  شوند.  وارد  قوت  موضع  از  مذاکره 
اردوها  قول  سطح  در  ملی  اردوی  نیروهای  رهبری  که  می کند 

کفایت الزم را نشان بدهد. 
دیگر  و  دفاع  وزیر  رییس جمهور،  شخص  که  است  نیاز 
اردوها   قول  فرماندهان  ضعف های  دولت   تصمیم گیرنده گان 
که  موضوعی  بگیرند.  تصمیم  آن ها  مورد  در  و  کنند  بررسی  را 
خیلی واضح است این است که قحط الرجال در این کشور نیست. 
آدم های توانا در کشور زیاد اند. آدم هایی با کوله باری از تجربه و 
دانش در همین شهر حضور دارند ولی از ظرفیت شان استفاده ی 
الزم صورت نمی گیرد. هرچه زودتر باید در این مورد اقدام شود. 
به  ناکارآمدی،   و  ضعف  دفع  و  ظرفیت ها  از  استفاده  در  تأخیر 
می شود.  تمام  برحال  رییس جمهور  شخص  و  کشور  کل  ضرر 
انتخاب شود و حتا  بار دیگر  رییس جمهور برحال قصد دارد که 
می گوید که می خواهد از موضع یک رییس جمهور منتخب وارد 
گفت وگوهای صلح شود. حال که چنین است که ایجاب می کند 
غیر  و  سیاسی  مالحظه ی  نوع  هیچ  کنند.  اقدام  جداً  ایشان 
اقدام  جداً  رییس جمهور  باید  نشود.  گرفته  مدنظر  باید  سیاسی 
کند و ضعف های رهبری در سطح قول  اردوها را برطرف سازد. 
در  بی کفایت  چهره های  که  نشود  داده  اجازه  باید  وجه  هیچ  به 
با خطر  اردوها جا خوش کرده و منافع کل کشور را  رأس قول  

روبه رو کنند.

فرماندهان قول اردوها 
مصروف چه هستند؟

در گستره ی 
جامعه، فرهنگ

 و سیاست

پیشنهاد  بر  بنا  سطور  این  نویسنده ی 
از  تا  دارد  تصمیم  کشور  فرهنگیان  برخی 
پیوند  در  را  مطالب مختصری  روزنه  همین 
و  دینی  اجتماعی،  فرهنگی،  قضایای  به 
نویسنده ی  برساند.  نشر  به  کشور  سیاسی 
این ستون تعهد می کند که آن چه در این جا 
او  باور ها و دیدگاه های  از  بازتابی  می نگارد، 
خواهد بود، نه توجیه  عمل کرد مراکز قدرت 
کدام  اندیشه های  بیانگر  هم  نه  و  ثروت  و 
حزب سیاسی و یا کدام ایدیولوژی و قوم و 
سمت مشخصی. او با چشمان باز به جامعه 
و تحوالت آن خواهد نگریست و سوژه های 
به  سپس  و  بر گزیده  را  خویش  نظر  مورد 
تحلیل، تفسیر و نقد آن خواهد پرداخت.  

هدف از  ستون نگاری )خالصه ی کالم( که 
هفته لی یک بار به نشر خواهد رسید، چیزی 
جز استفاده از  مطبوعات آزاد در راه خدمت 
اطالعات  نیازمند  سخت  که  جامعه ای  به 
که  دنیایی  در  بود.  نخواهد  است،  درست 
به  »خدمت  نام  زیر  را  بزرگی  خیانت های 
بلکه  نه  ما  این  می شوند،  مرتکب  جامعه« 
میان  تا  بود  خواهد  ستون  این  خواننده ی 

خدمت و خیانت داوری کند.  
نداشته  طوالنی  تاریخی  ستون نویسی، 
قرن  دوم  دهه ی  در  که  می شود  گفته  و 
از  بسیاری  و  شد  آغاز  میالدی  بیستم 
زمینه ها چون سیاست، اقتصاد، کتاب، فلم، 
جامعه، پزشکی، خانه داری، ورزش و افکار و 
اندیشه های معاصر را شامل گردید. با آمدن 
نویسنده گان  فرا روی  نو  پنجره ای  انترنت، 
خویش  جهانی  مخاطبان  با  تا  شد  گشوده 

رو در رو صحبت کنند.
این  بذر  از  چند  دانه ای  اگر  کار،  پایان  در 
چند  تنی  دماغ  و  دل  سرزمین  در  ستون 
ریشه  و  شد  سبز  کشور  این  فرزندان  از 
دریافته  را  خویش  پاداش  نویسنده  گرفت، 
است.  بعد از این هر یک شنبه در این ستون 

مطلبی خواهم نوشت.
در عصر سرعت و دوران »سندویچ« خوری، 
که  می مانند  آشپزانی  به  ستون نگاران 
در  کم تر  فرصتی  در  را  بیش تری  اطالعات 
اختیار خواننده قرار داده و برای مراجعان و 
مشتریان شان غذایی اندک ولی قابل هضم، 

مغذی و خوش مزه تهیه و تقدیم می دارند.
از پروردگار حق و عدالت و آزادی می خواهم 
تا ما را در مسیر این گلگشت توفیق رفیق 

گرداند!
سعدیا قصه ختم کن به دعا

ان خیرالکالم قل و دل

خواجه بشیر احمد انصاری

حمایت  کننده ی  نهاد  یا  نی  کابل:  8صبح، 
کمیسیون  تصمیم  افغانستان  آزاد  رسانه های 
بررسی شکایات و تخلفات رسانه ای مبنی بر معرفی 
کردن روزنامه اطالعات روز به لوی سارنوالی را یک 
لوی سارنوالی  از  نهاد  این  می داند.  کار شتاب زده 
می خواهد تا این پرونده را به کمیسیون بررسی 
شکایات و تخلفات رسانه ای مسترد کند تا روی آن 

غور بیش تر صورت بگیرد.
به  تازه گی روزنامه اطالعات روز به دنبال نشر یک 
گزارش تحقیقی زیر عنوان »سرنوشت یک قرارداد 
فساد«  و  ابهام  دفاع؛  وزارت  در  چندصدمیلیونی 
روزنامه  این  است.  شده  معرفی  لوی سارنوالی  به 
در ششم اسد با نشر این گزارش تحقیقی مدعی 
شد که وزارت دفاع ملی افغانستان، قرارداد »ترمیم 
اساسی جنراتورهای قطعات و جزوتام های مرکزی 
و قول اردوهای ساحوی اردوی ملی از بابت سال 
۱۳۹۷« را به ارزش صدها میلیون افغانی برخالف 
طرزالعمل تدارکات با یک شرکت خصوصی امضا 
کرده است. طبق این گزارش، شفافیت پروسه ی 
تدارکاتی قرارداد ترمیم اساسی جنراتورهای وزارت 
موارد  و  ابهام ها  با  علی،  مجتبا  شرکت  با  دفاع 

مشکوک مواجه است.
روزنامه اطالعات روز اواخر هفته گذشته از معرفی 
شدن این روزنامه به لوی سارنوالی در پی شکایت 
شرکت مجتبا علی به کمیسیون بررسی شکایات 
و تخلفات رسانه ای خبر داد. با این حال، مجیب 
خلوتگر، رییس اجرایی نی روز شنبه، نهم سنبله، 
تشکیل  از  هدف  که  گفت  ۸صبح  روزنامه  به 
رسانه ای  تخلفات  و  شکایات  بررسی  کمیسیون 
قرار گرفتن این کمیسیون میان نهادهای عدلی 
و قضایی و رسانه ها است، زیرا نهادهای عدلی و 
کرده  درک  را  رسانه ای  کار  حساسیت  قضایی 
پرونده  ارسال  که  افزود  ادامه  در  او  نمی توانند. 
نشان  لوی سارنوالی،  به  روز  اطالعات  روزنامه 

8صبح، کابل: سخنگوی وزارت دفاع ملی پس 
آن ها  از  شد  ناگزیر  خبرنگاران،  به  توهین  از 

معذرت بخواهد.
روح  اهلل احمدزی، سخنگوی وزارت دفاع ملی، روز 
شنبه، نهم سنبله، در یک نشست خبری در پاسخ 
به پرسشی، خبرنگاران را »کر و کور« خواند. یک 
خبرنگار در نشست خبری آقای احمدزی که در 
پیوند به جنگ کندز برگزار شده بود، پرسید که 
اسداهلل خالد، سرپرست وزارت دفاع ملی، در روز 
نخست کاری اش وعده کرده بود که طالبان را در 
النه های شان از بین خواهد برد، اما اکنون طالبان 

به مرکز شهر کندز حمله کرده اند.
به خبرنگاران  تندی خطاب  پاسخ  در  احمدزی 
کر«  و  »کور  که  گفت  کنفراس  این  در  حاضر 
تلفات  نمی شنوید«  و  »نمی بینید  که  هستید 
طالبان در پی سخنان آقای خالد افزایش یافته 
است. این سخنان احمدزی با واکنش و اعتراض 
خبرنگاران روبه رو شد. به دنبال اعتراض جمعی 

می دهد که کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات 
رسانه ای بسیار با عجله تصمیم می گیرد و ماهیت 

کاری اش را زیر سوال برده است.
رییس اجرایی نی تصریح کرد که اکنون نهادهای 
عدلی و قضایی باید پرونده روزنامه اطالعات روز را 
به کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه ای 
مسترد کند. او از اعضای این کمیسیون نیز خواست 
تا با دقت بیش تر به شکایت ها رسیده گی کنند و نیز 
بدانند که احاله شکایت ها به نهادهای عدلی و قضایی 
وظیفه اساسی این کمیسیون نیست و نباید در این 

مورد بازی ابزاری صورت گیرد.
 با این حال، جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی، 
می گوید که تاکنون پرونده روزنامه اطالعات روز از 
سوی کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه ای 
به این اداره نرسیده است. اما روزنامه اطالعات روز 
بر اساس یک کاپی مکتوبی که این کمیسیون به 
سارنوالی فرستاده است، روز پنج شنبه هفته گذشته 
نوشته است: »این کمیسیون در مکتوب شماره ۹۰ 
خود که کاپی آن  را به اطالعات روز فرستاده است، 
این روزنامه را ضمن این که به جزای تادیبی توصیه 
کرده، به دادستانی کل معرفی کرده است.« به نقل از 
منبع، کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه ای 
در نامه ی خود به لوی سارنوالی نگاشته است: »بقیه 
موضوعات که شاکی خواستار پیگیری آن می باشد، 
شامل موارد حقوقی و جرمی است. بررسی آن از 
صالحیت این کمیسیون نمی باشد بنا جهت بررسی 
بیش تر در پرتو قوانین نافذه کشور با ضماییم آن به 

شما گسیل است.«
در  که  گفته اند  روز  اطالعات  روزنامه  مسووالن 
گزارش تحقیقی این نهاد که در ششم اسد، نشر 
شد، هیچ گونه تخطی رسانه ای صورت نگرفته است 
رسانه ای  تخلفات  و  بررسی شکایات  کمیسیون  و 
روز  اطالعات  از  را  هیچ گونه سندی  مورد  این  در 

نخواسته است تا به رویت آن تصمیم بگیرد.

به  که  گفت  سخنانی  در  احمدزی  خبرنگاران، 
خبرنگاران احترام دارد و در صورتی که سخنان او 
سبب رنجش خاطر خبرنگاران شده  باشد، صدبار 

معذرت می خواهد.
در همین حال، کمیته مصونیت خبرنگاران افغان، 
برخورد سخنگوی وزارت دفاع ملی با خبرنگاران 
معذرت خواهی  خواهان  و  کرده  محکوم  را 
این کمیته در  رسمی آقای احمدزی شده است. 
خبرنامه ای نوشته است: »مطابق قوانین نافذ کشور 
به  نداشته  را  دیگری  فرد  توهین  هیچ کس حق 
ویژه سخنگویان وزارت خانه ها که مکلف به ارایه 
معلومات هستند نه توهین و تحقیر خبرنگاران.« 

کمیته مصونیت هم چنان خواهان رسیده گی جدی 
این مسأله شده است. 

پیش  نیست.  تازه ای  خبر  خبرنگاران  به  اهانت 
برخورد  به  حکومتی  مقام های  بارها  نیز  این  از 
خشن، اهانت آمیز و غیرمسلکی با خبرنگاران متهم 

شده اند.

نی معرفی روزنامه »اطالعات روز« به 
لوی سارنوالی را یک کار شتاب زده خواند

سخنگوی وزارت دفاع پس از توهین به 
خبرنگاران معذرت خواست

کالم خالصه 
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جنگ جویان طالبان نیمه شب شنبه از سه - چهار جناح 
دفاع  وزارت های  کردند. سرپرستان  کندز حمله  به شهر 
و داخله چاشت روز گذشته اعالم کردند که از ورود این 
جنگ جویان به داخل شهر جلوگیری شده است. طالبان 
اما پیش از آن گفته بودند که به بخش هایی از شهر کندز و 
پوسته های مستقر در ورودی های این شهر تسلط یافته اند. 
ریاست جمهوری گفته است که حمله طالبان به شهر کندز 
با موضوع نشست رهبران این گروه در دوحه در تضاد است. 
شهر کندز در ساعات اولیه روز شنبه کاماًل تعطیل بود. 
حتا آمبوالنس ها اجازه نداشتند زخمی ها و اجساد کشته ها 
را به شفاخانه ها منتقل کنند. طبق معلومات منابع محلی، 
تهکوی  در  داشت،  جریان  جنگ  که  ساحاتی  در  مردم 
خانه های خود پناه برده بودند. بعضی از مردم نیز مجبور 
شدند تا خانه های خود را ترک و به نقاط دورتر از شهر فرار 
کنند. اما پس از چاشت، تصاویری که از قلب شهر کندز در 
شبکه های اجتماعی نشر شد، مردم را در حال بازگشت به 

شهر نشان می داد.
رییس صحت عامه کندز ساعت پنج عصر روز شنبه اعالم 
کرد که از شروع جنگ تا این دم پنج کشته و ۷۱ زخمی 
به شفاخانه حوزه ای کندز منتقل شده اند. احسان اهلل فضلی 
تأکید کرد که احتمال دارد این رقم تا پایان روز افزایش یابد. 
فضلی افزود که سه تن از این کشته ها غیرنظامی هستند. 
او گفت که هویت ۷۱ زخمی منتقل شده به شفاخانه نیز 
غیرنظامی تشخیص شده است. زنان و کودکان نیز در بین 

این زخمیان شامل هستند.
وزارت های دفاع و داخله می گویند که طالبان برای حمله 
به شهر کندز از خانه های مسکونی و شفاخانه ها استفاده 

در پی افزایش نگرانی ها از حضور کم رنگ ناظران داخلی و 
بین المللی در انتخابات پیش رو، نامزدان انتخابات ریاست 
مشترک  نظارتی  هیات  یک  ایجاد  تالش  در  جمهوری 
هستند. آنان برگزاری انتخابات شفاف و عادالنه را به سود 
سایر نامزدان و رأی دهنده گان عنوان می کنند و می گویند، با 
تشکیل این هیات از تقلب های احتمالی در روز رأی دهی و 

روند شمارش آرا جلوگیری خواهد شد. 
شورای  عضو  و  ریاست جمهوری  نامزد  حفیظ،  عنایت اهلل 
تشریک مساعی نامزدان ریاست جمهوری می گوید، تا کنون 
۱۳ نامزد انتخابات ریاست جمهوری با طرح تشکیل هیات 
نظارتی مشترک توافق کرده اند و برای اقدامات عملی در این 
راستا یک دبیرخانه مستقل نیز ایجاد شده است. آقای حفیظ 
هم چنان افزود،  تعداد ناظران این هیأت مشترک بیش از ۵۰ 
هزار نفر تخمین شده و وظیفه آنان نظارت و گزارش دهی 
از روند رأی دهی و شمارش آرا می باشد. این نامزد ریاست 
جمهوری هم چنان خاطرنشان ساخت که ناظران دسته های 
انتخاباتی »دولت ساز« به رهبری محمداشرف غنی و »ثبات 
هیات  این  شامل  عبداهلل  عبداهلل  رهبری  به  هم گرایی«  و 

نخواهند بود. 
و  »امنیت  انتخاباتی  دسته  کیانی، سخنگوی  محمدعارف 

هیأت  این  ایجاد  دلیل  نبیل،  رحمت اهلل  رهبری  به  عدالت« 
مشترک را نظارت دقیق از روند انتخابات و مبارزه با تقلب های 
قدرت  بر  حاکم  انتخاباتی  دسته های  سوی  از  سازمان یافته 
عنوان کرد و با انتقاد از کارکرد کمیسیون مستقل انتخابات 
گفت »حاال که تنها ۲۶ روز دیگر به روز رأی دهی باقی مانده، 
کمیسیون مستقل انتخابات تا کنون مکانیزم مشخصی را برای 
جلوگیری از تقلب های انتخاباتی ارایه نکرده است. به سخن او، 
از همین رو نامزدان انتخابات ریاست جمهوری می خواهند به 
گونه مشترک از روند رأی دهی و شمارش آرا در ششم میزان 

نظارت کنند. 
نامزدان ریاست جمهوری هم چنان می گویند، نظارت از سایر 
محالت رأی دهی توسط ناظران هر دسته انتخاباتی به گونه ی 
جداگانه دشوار خواهد بود و در صورتی که طرح مشترک شان 
موفق شود، می توانند با برنامه های منسجم از شفافیت انتخابات 
تا حدی زیادی اطمینان حاصل کنند. با این حال، کمیسیون 
نظارتی  مشترک  هیات  تشکیل  طرح  از  انتخابات  مستقل 

نامزدان استقبال می کند. 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  سخنگویان  از  سادات،  ذبیح اهلل 
افزایش ناظران انتخاباتی را برای تامین شفافیت روند رأی دهی 
کرد  عنوان  سودمند  و  مهم  میزان  ششم  آرای  شمارش  و 
ناظر  نهادهای  شامل  که  داخلی  نهاد  حال ۴۰  »تا  افزود:  و 
اعتبارنامه  اند،  رسانه ها  و  سیاسی  احزاب  انتخابات،  روند  بر 

نظارتی دریافت کرده اند.« آقای سادات صدور زمینه نظارت 
از  را  نظارتی  اعتبارنامه  انتخابات و فراهم ساختن  از روند 
و  کرد  عنوان  انتخابات  مستقل  کمیسیون  مسوولیت های 
گفت این کمیسیون با ناظران داخلی و بین المللی همکاری 

خواهد بود.  
نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در حالی در پی ایجاد 
یک هیات مشترک نظارتی هستند که نقش نظارتی نهادها 
ریاست  انتخابات  در  بین المللی  و  داخلی  سازمان های  و 
آمارهای  است.  شده  عنوان  کم رنگ  رو،  پیش  جمهوری 
کنون  تا  که  می دهد  نشان  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
این کمیسیون  از  بین المللی  یا سازمان  و  نهاد  تنها شش 
اعتبارنامه نظارتی دریافت کرده اند. در حالی که در انتخابات 
دوره های پیشین ریاست جمهوری تا این دم، ده ها نهاد و یا 
سازمان بین المللی به نظارت این روند ابراز عالقه مندی کرده 
از این پیش،  و اعتبارنامه دریافت کرده اند. ناظران داخلی 
گفت وگوهای  جریان  را  بین المللی  سازمان های  بی رغبتی 
گفته اند  و  کرده  عنوان  طالبان  گروه  و  امریکا  میان  صلح 
که روند صلح سبب شده است پروسه انتخابات به حاشیه 

کشیده شود. 
نیز  انتخابات  روند  بر  ناظر  نهادهای داخلی  این،  بر  افزون 
گفته اند که نظارت آنان از روند رأی دهی و شمارش آرا در 
انتخابات ریاست جمهوری پیش رو محدود خواهد بود. آنان 

دلیل این محدودیت نظارتی را نبود بودجه کافی عنوان کرده 
و گفته اند که تا کنون هیچ نهاد و یا سازمان بین المللی به 
آنان تعهد کمک مالی نکرده است. آن چنانی که ناظران داخلی 
مراکز  در  آرا  و شمارش  رأی دهی  روند  از  نظارت  می گویند، 
رأی دهی نیازمند بودجه بیش تر است و آنان تا حد توان، این 
روند را زیر نظارت خواهند داشت. نهادهای داخلی ناظر بر روند 
انتخابات هم چنان خاطرنشان ساخته اند، در صورتی که بودجه 
الزم در اختیارشان قرار نگیرد، قادر به نظارت از سایر مراکز 
رأی دهی نخواهد بود و تنها مراکز رأی دهی در شهرها و مراکز 

والیت ها را زیر نظارت قرار خواهند داد.
این در حالی است که تنها ۲۶ روز دیگر به انتخابات ریاست 
جمهوری باقی مانده است. کمیسیون مستقل انتخابات اعالم 
کرده است که در انتخابات ششم میزان حدود چهار هزار و ۹۴۲ 
مرکز به روی رأی دهنده گان باز خواهد بود. از سویی هم این 
نخستین دور انتخابات ریاست جمهوری است که با استفاده از 
دستگاه های انگشت نگاری برگزار می شود. هم چنان روند انتقال 
این دستگاه ها »بدون آزمایش الزم« به والیات آغاز شده است. 
نامزدان انتخابات ریاست جمهوری هم چنان از احتمال تقلب 
گسترده در انتخابات پیش رو  ابراز نگرانی کرده اند و در پی 
را  نظارتی  دارند یک هیات مشترک  نگرانی ها تالش  همین 

شکل بدهند.

در ولسوالی های وردوج، یمگان و کران و منجان بدخشان 
در جریان است. او مدعی شد که در پی این عملیات، تلفات 
سنگین به جنگ جویان طالبان در بدخشان وارد شده است. 
روز گذشته در حالی که جنگ در دو نقطه از حومه های شهر 
کندز جریان داشت، سرپرستان وزارت های داخله و دفاع و 
نیروهای حمایت  عمومی  فرمانده  میلر  اسکات  هم چنان 
قاطع به شهر کندز رفتند. هدف از سفر این مقامات، کنترل 
وضعیت در شهر کندز اعالم شده بود. سرپرست وزارت دفاع 
در سفرش به شهر کندز شمار کشته های نیروهای دولتی 
در حمله روز گذشته طالبان به این شهر را نُه نفر اعالم کرد. 
خالد گفت که ۳۵ جنگ جوی طالبان نیز تنها در یک نقطه 

از این شهر کشته شده اند.
نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت دفاع ملی، پس از چاشت 
روز گذشته در یک کنفرانس خبری خود گفت که وضعیت 
تنها در  برگشته و جنگ  به حالت عادی  در شهر کندز 
حومه های شمال شرقی و شمال غربی این شهر در جریان 
است. رحیمی همزمان افزود که تا پایان روز کار طالبان 
در این دو نقطه نیز یک طرفه خواهد شد. او در باره شمار 
تلفات افراد ملکی و هم چنان نیروهای دولتی معلومات نداد. 
رحیمی اما شمار کشته های طالبان در این حمله را ۵۶ نفر 

اعالم کرد. 
محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، از اقدام به موقع 
نیروهای دولتی برای دفع حمله طالبان ستایش کرده است. 
ریاست جمهوری با نشر اعالمیه ای در واکنش به این حمله 
گفته است که طالبان با هدف قرار دادن ساحات مسکونی و 
اماکن عام المنفعه و هم چنان استفاده از مردم به حیث سپر 
انسانی، دشمنی خود با مردم و اراده خود برای دوام جنگ 

کرده اند. اسداهلل خالد، سرپرست وزارت دفاع ملی، گفت که 
بودند  تا حومه های شهر کندز رسیده  جنگ جویان طالبان 
و در پی مقاومت نیروهای دولتی نتوانستند وارد این شهر 
شوند. او گفت که این حمله طالبان با پاسخ جدی و به موقع 
نیروهای دولتی روبه رو شد و تلفات سنگین به جنگ جویان 
این گروه وارد شده است. او گفت که طالبان با هدف ایجاد 
رعب و وحشت این حمله را تدارک دیده بودند که دفع شد. 
خالد وعده کرد که به زودی حومه های شهر کندز از وجود 

جنگ جویان طالبان پاک سازی می شود.
مسعود اندرابی، سرپرست وزارت امور داخله، روز گذشته اعالم 
کرد که طالبان برای حمله به شهر کندز از خانه های مسکونی 
و مراکز صحی استفاده کرده اند. او هم چنان گفت که تلفات 
سنگین به جنگ جویان طالبان در ضد حمله نیروهای دولتی 
وارد شده است. به گفته اندرابی، در یک مرکز صحی مربوط به 
خانم ها هفت نفر و در یک حمله دیگر نیز ۲۶  نفر دیگر این 

گروه کشته شدند.
سرپرست وزارت امور داخله می گوید که این وزارت از حمله 
اختیار  در  کافی  اطالعات  طالبان  جنگ جویان  شب شنبه 
داشت. مسعود اندرابی افزود که یکی از دالیل دفع به موقع 
این حمله و اعزام فوری نیروهای کمکی به شهر کندز، وجود 

اطالعات کافی در باره این حمله بود.
سرپرستان وزارت دفاع و داخله اعالم داشتند که طالبان حمله 
به شهر کندز را به خاطر کاهش فشارهای نظامی علیه خود 
روز  بودند. طالبان  داده  تدارک  بدخشان  و  تخار  در والیات 
جمعه به ولسوالی چاه آب در تخار نیز حمله کردند که توسط 
نیروهای دولتی عقب زده شد. هم چنان اسداهلل خالد می گوید 
که از چند روز به این طرف عملیات گسترده در برابر طالبان 

را به نمایش گذاشتند. در اعالمیه، حمله طالبان به شهر کندز 
مخالف موضوع نشست رهبران این گروه در قطر توصیف شده 
است. ریاست جمهوری گفته است که این حمله در حالی 
انجام شده که مردم افغانستان خواستار قطع جنگ و دست 

یافتن به صلح پایدار هستند.
بود،  جریان  در  کندز  در  جنگ  که  حالی  در  گذشته  روز 
نماینده گان امریکا و طالبان در دوحه، پایتخت قطر، سرگرم 
گفت وگو برای صلح بودند. این نهمین دور گفت وگوهای دو 
طرف در زمینه صلح است که تا کنون ده روز را در بر گرفته 
است. در این دور از گفت وگوها دو طرف بر سر نهایی سازی 
این  نتیجه  هنوز  کرده اند.  رأی زنی  دوجانبه  توافق نامه  متن 

رأی زنی ها به صورت رسمی اعالم نشده است. 
گروه  تهاجمی  حمله  سومین  این  که  است  یادآوری  قابل 
است.  گذشته  سال  چهار  حدود  در  کندز  شهر  به  طالبان 
طالبان در میزان ۱۳۹۴ باری کنترل شهر کندز را برای مدت 
سه روز به دست گرفتند. هم چنان یک سال بعد از آن شهر 
کندز هدف حمله گسترده طالبان قرار گرفت، ولی پیش از 
سقوط کامل، این حمله دفع شد. در پی این حمالت، صدها 
نفر کشته، زخمی و آواره شده اند. بخشی از تأسیسات دولتی و 
هم چنان مراکز صحی و خانه های مسکونی نیز در این حمالت 

آسیب دیده است.
دارد.  مشترک  مرز  تاجیکستان  با  کشور  شمال  در  کندز 
با  افغانستان  بندرهای مهم تجارتی  از  بندر، یکی  شیرخان 
آسیای میانه است که در همین والیت موقعیت دارد. نیروهای 
دولتی در این والیت سال ها است در درگیری با جنگ جویان 
طالبان به سر می برند. امسال یک قول اردو نیز زیر نام »۲۱۷ 

پامیر« در کندز ایجاد شد.

حمله طالبان به شهر کندز 
دفع شد

نامزدان ریاست جمهوری در 
پی تشکیل هیات نظارتی 

مشترک

خلیل اسیر

فهیم امین



مبرهن است که معاهدات و پیمان های بین المللی بخش 
اگر  امروز  می دهد.  شکل  را  بین الملل  حقوق  مهمی 
راه کارها و شیوه های مؤثر  از  دقیق مالحظه گردد، یکی 
اقتصادی، سیاسی،  گوناگون  عرصه های  در  روابط  تأمین 
امنیتی، فرهنگی و غیره میان کشورها و حامیان حقوق 
بین المللی در نظام بین الملل و روابط بین الملل »پیمان ها 

و معاهده ها« می باشد. 
سیاست  در  جدید  باب  استراتژیک  پیمان های  بحث 
خارجی افغانستان بوده که در چند سال اخیر به عنوان 
از  بسیاری  سمت دهنده ی  مسلط،  و  غالب  گفتمان  یک 
روندهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی در سیاست خارجی 

کشور محسوب می شود.
که  درازمدت  و  استراتژیک  موافقت نامه های  و  پیمان ها 
امریکا  هندوستان،  چون:  کشورهایی  و  افغانستان  میان 
و انگلیس به تصویب رسیده، از اهمیت زیادی برخوردار 
بوده است و می تواند روابط دوستانه افغانستان با متحدان 
بین المللی آن را مستحکم ساخته و از این طریق به قدرت 

ملی افغانستان در تعامالت بین المللی بیافزاید.
با حضور جامعه ی جهانی و امضای این پیمان ها، افغانستان 
افغانستان در  در محراق توجه دنیا قرار گرفت. سرانجام 
برخوردار  برجسته  و  بلند  جایگاه  یک  از  بین الملل  نظام 
گردید. بی تردید امضای هم چو پیمان ها، دارای پیامدهای 
داشت  نظر  در  با  که  هست  نیز  سیاسی  و  حقوقی 
اطراف  غیره  و  امنیتی  اقتصادی،  سیاسی،  تفاوت های 
اهداف  به  توجه  با  را  تأثیرات مختلف  معاهدات می تواند 
مشترک و خاص هر یک از ممالک در قبال داشته باشد.

اهمیت و ضرورت معاهدات و پیمان ها: 
برنامه های  انکشاف  و  توسعه  در  پیمان ها  و  معاهدات 
نقش  کشورها  امنیتی  و  فرهنگی  سیاسی،  اقتصادی، 
اساسی و بنیادین داشته و منتج به رفاه و آسایش مردمان 
کشورهای طرف معاهده می گردد. مهم ترین منبع و یا تنها 
منبعی را که می توان اساس مقررات و روابط بین المللی 
دانست، عهد و پیمان است. به عبارت دیگر: صلح جهانی 
و روابط عادالنه جوامع با یک دیگر نمی تواند جز از طریق 
اصولی که همه جوامع به صورت مشترک متعهد به آن 

اند، تحقق یابد.
می توان  را  پیمان ها  و  معاهدات  عقد  ضرورت  و  اهمیت 

چنین بررسی کرد:
الف( بُعد سیاسی: 

تمام دولت ها در عرصه سیاست خارجی  از آن جایی که 
خود یک رشته اهداف مبتنی بر منافع ملی و قدرت ملی 
خویش تعریف کرده و در حوزه روابط بین الملل و ارتباط 
می باشند،  آن  به  دست یابی  صدد  در  کشورها  با  کشور 
داشته هایش،  و  ملی  قدرت  به  توجه  با  نیز  افغانستان 
در  و  کرده  تعیین  خود  خارجی  سیاست  در  را  اهدافی 
و  منطقه  بزرگ  قدرت های  و  کشورها  دیگر  با  روابطش 

جهان می کوشد بدان ها دست رسی داشته باشد. 
افغانستان که برخی  از جمله اهداف کالن و استراتژیک 
از آن ها در موافقت نامه های استراتژیک معین و مشخص 
شده عبارت اند از ۱( تحکیم ثبات و امنیت در جغرافیای 
افغانستان، ۲( پیش برد پروسه صلح و مذاکره سیاسی، ۳( 
جلب کمک های خارجی به منظور بازسازی افغانستان، ۴( 
افزایش قدرت ملی در عرصه منطقه ای و بین المللی است.

بناً می توان گفت که هیچ کشوری به تنهایی قادر نخواهد 
چالش های  و  نیازمندی ها  همه ی  پاسخگوی  که  بود 
با  باشد.  خارجی اش  سیاست  و  داخلی  نظام  متعدد 
سیاسی  تعامالت  عرصه  در  که  نیازمندی هایی  به  توجه 
به  کشورها  تا  می کند  ایجاب  دارد،  وجود  دیپلماتیک  و 
منظور رسیده گی به چالش های یادشده، خود را در نظام 

بین المللی شریک سازند. 
توانا می باشد  و  به کشور مقتدر  توسل  راه کارها،  از  یکی 
که در سطح منطقه و نظام بین الملل بیش ترین شرکای 
استراتژیک را داشته باشد. در دهه های گذشته یعنی قبل 
افغانستان  میالدی   ۲۰۰۱ سال  سپتمبر   ۱۱ حادثه  از 
و  قلمرو  یک  در  که  بود  محدود  کشورهای  جمله  از 
در  را  نقش  ضعیف ترین  و  بود  محصور  خاص  جغرافیای 

روابط بین الملل داشت.
اما با تحولی که در این سال ها به وقوع پیوست، افغانستان 
معین  هویت  دارای  و  آزاد  مستقل،  کشور  یک  مثابه  به 
بدل گردید. قطعاً تردیدی وجود نخواهد داشت که یکی از 
عوامل و فاکتورهای مهم و اثرگذار در معرفی افغانستان، 
و  استراتژیک  پیمان های  و  معاهدات  انعقاد  و  امضا 

با  در حالی که ایاالت متحده در پی توافق صلح 
طالبان است و قصد دارد نیروهایش را از افغانستان 
بیرون بکشد، یک مسأله ی مهم هنوز روشن نیست: 
پس از این که ما افغانستان را ترک می کنیم، چه 
مأموریت  در  که  ما  افغان  همکاران  برای  اتفاقی 

ایاالت متحده خدمت کرده اند، خواهد افتاد؟

وقتی من سفیر ایاالت متحده در افغانستان بودم، 
سفارت ما در کابل متکی بر صدها کارمند افغانی 
بود که در نقش های گوناگون کار می کردند. آن ها 
هر روز زندهگی خود را به  خطر می انداختند تا برای 
پیشرفت افغانستان و کشور ما کار کنند. به  همین 
 ترتیب، نیروهای امریکایی و کارگران بشردوستانه 
به  عنوان  بودند که  کارمندان محلی ای متکی  بر 
امنیتی  نگهبانان  فرهنگی،  مشاوران  ترجمان  ها، 
می کردند.  خدمت  مراقبت  و  حفظ  کارمندان  و 
این  ایاالت متحده،  مأموریت  به  دلیل خدمت  به 
متحدان قابل اعتماد، مرتباً با تهدیدهای نیروهای 
و  بودند  روبهرو  طالبان  به  ویژه  امریکایی  ضد 
و  افغان  همکاران  از  بسیاری  طالبان  هستند. 

خانواده های آن ها را تعقیب کرده و کشته  اند.

این همکاران افغان فرصتی برای درخواست ویزای 
خاص  به  طور  که  دارند   )SIV( مهاجرت  ویژه 
برای محافظت از متحدان ما طراحی شده است. 
اکثر کسانی که درخواست می دهند، منتظر طی 
مراحل ویزای خود در داخل افغانستان می باشند 
حالی  در  می گیرند،  قرار  خطرناکی  شرایط  در  و 
به کشورهای  برای زنده ماندن  که شماری دیگر 
ویزا  منتظر  آوارهگی  در  و  کرده اند  فرار  همسایه 

هستند.

است  معنا  این  به  متحده  ایاالت  نیروهای  خروج 
که برخی همکاران افغانی که منتظر طی مراحل 
ویزا هستند، وظیفه های خود را از دست می دهند 
و بنابراین حق زندهگی در پایگاه حفاظت  شده ی 
طالبان  به  می دهند.  دست  از  را  متحده  ایاالت 
غیرنظامیان حفاظت  از  که  اعتماد کرد  نمی توان 
کنند، چه رسد به مترجمان افغانی که آن ها را به 

 عنوان خاینین هدف قرار می دادند.

برای  برنامه ریزی  هرگونه  از  بخشی  عنوان  به  
کاهش نیروها، دولت ایاالت متحده مسوولیت دارد 

ایاالت متحده خدمت کرده  و  به  از کسانی که  تا 
به  گونه ی خسته گی ناپذیر و با قبول خطر شخصی 
و  متحده  ایاالت  پرسونل  از  محافظت  راستای  در 
کرده اند،  کار  متحده  ایاالت  مأموریت  پیش برد 

محافظت کند.

عالوه بر این، با کاهش حضور ایاالت متحده، انتظار 
می رود کاهش کارمندان در سفارت ایاالت متحده 
را کم کند -  ویزا  توانایی سفارت در طی مراحل 
روندی که در حال حاضر می تواند چهار سال برای 
بسیاری از متقاضیان طول بکشد. کانگرس دستور 
داده است که طی مراحل ویزا باید در مدت نه ماه 
را  این شرط  باید  خارجه  امور  وزارت  شود.  انجام 

رعایت کند.

از ویتنام  ایاالت متحده  اشتباهات خروج  نگذارید 
به  دادن  پایان  متحده، مشتاق  ایاالت  تکرار شود. 
جنگ طوالنی، موافقت نامه صلح پاریس را امضا کرد 
ـ حرکت غیرمؤثری که منجر به صلح نشد. مقامات 
شانه به شانه  ویتنامی  همکاران  با  که  امریکایی 
خدمت کرده بودند، به  طرز وحشتناکی می دیدند 
فرار  کشور  از  دریا  طریق  از  هم دستان شان  که 
می کردند یا به دلیل خدمت شان به ایاالت متحده 
می تواند  کسی  چه  می شدند.  زندانی  یا  و  کشته 
در  را  ویتنامی  ناامید  متحدان  وحشتناک  تصویر 
رسیدن به هلیکوپتری که سایگون را ترک می کرد، 

فراموش کند؟

وزارت امور خارجه و نهادهای بازرس باید تضمین 
از  پیش  می توانند  ما  افغان  همکاران  که  کنند 
وخیم تر شدن اوضاع امنیتی، به  جای امن برسند. 
وزارت دفاع نیز باید در روشنایی خدمات حیاتی ای 
که ده ها هزار افغان از سال ۲۰۰۱ به این سو برای 
از  را  این  داده اند،  انجام  متحده  ایاالت  سربازان 

وزارت امور خارجه بخواهد.

همکاران افغان ما برای حمایت از مأموریت ایاالت 
به  خطر  را  خانواده های شان  و  خود  جان  متحده، 
انداخته اند و بعضاً از دست داده اند. از آن جایی که 
ایاالت متحده در فکر استراتژی خروج خود است، 
کم ترین کاری که می توانیم انجام دهیم، این است 
که تضمین کنیم نزدیک ترین متحدان ما بخشی از 

این طرح است.

نمی توانیم بدون محافظت از 
نزدیک ترین متحدان خود، از 

افغانستان خارج شویم

افغانستان نمی تواند منزوی 
باشد

درازمدت با کشورهای متعدد جهان بوده است. 
ب( بُعد امنیتی:

و  جهان  سطح  در  امنیتی  جدی  نگرانی های  و  چالش ها 
یک  در  تا  است  واداشته  را  کشورها  جهانی،  نظم  اخالل 
امنیتی  استراتژی  ایجاد  صدد  در  همه شمول  برنامه 
دسته جمعی در یک هم آهنگی و هم سویی به منظور مبارزه 

با این پدیده باشند.
از زمره کشورهایی است که در طی چند دهه  افغانستان 
اخیر بیش ترین آسیب را از ناحیه تروریسم سازمان یافته و 
از این که به تنهایی نتوانست  تروریسم دولتی دیده است، 
به نگرانی های امنیتی فایق آید، ناگزیر خودش را در خط 
ایتالف بین المللی با امضای پیمان های استراتژیک و سند 
امنیتی با کشورهای منطقه، سازمان اتالنتیک شمالی )ناتو( 

و امریکا قرار داد. 
در  تنهایی  به  کشوری  که  نیست  ممکن  امنیتی  دید  از 
دولت  اصطالح  به  ـ  »القاعده«  نام  زیر  هیوالی  مقابل 
اسالمی، تروریسم سازمان یافته، تروریسم دولتی و غیره که 
بدنه ای از نظام جهانی را مصدوم ساخته اند، مبارزه نماید 
امنیت  تأمین  منظور  به  کشوری  هر  تا  است  ضرورت  بناً 
امنیتی  پیمان های  و  معاهدات  امضای  برای  شهروندانش 

گام بردارد.
مضاف بر آن در چهار دهه، امنیت ملی کشور ش مورد تاخت 
و تاز کشورهایی مغرض منطقه و فرامنطقه قرارگرفته است. 
مقابله و برخورد جدی با تهدیدها و چالش های امنیتی و 
تهدیدهای ملی این کشور را نیازمند همکاری های امنیتی 
ویژه  به  جهانی  جامعه ی  استخباراتی  حتا  و  دفاعی  و 

کشورهای امریکا، بریتانیا و هند کرده است.
در بیش ترین بندهای از پیمان های استراتژیک موضوعات 
با تروریزم مسجل بوده و اطراف معاهده  امنیتی و مبارزه 
توجه  با  که  می رسد  مالحظه  به  اما  داشته  تأکید  آن  بر 
به تعهدات سپرده شده، نتایج ملموس و قابل دید در پی 

نداشته برعکس دشمن بیش تر فعال  شده است.
ج( بُعد اقتصادی:

جمله  از  توسعه  حال  در  و  توسعه یافته  کشورهای  امروزه 
کشورهایی است که در نظام جهانی و نظام بین الملل حرف 
در  و  انکشاف یافته  کم تر  کشورهای  اما  می زنند،  را  اول 
حال بحران، کشورهایی محسوب می شوند که حرفی برای 
در  یا  توسعه یافته  کشورهای  هم  جانبی  از  ندارند.  گفتن 
حال توسعه، کشورهایی هستند که به تنهایی به اوج اقتدار 
توانست اند  متذکره  کشورهایی  بلکه  نرسیده اند؛  اقتصادی 
و  دوجانبه  معاهدات  امضای  و  شراکت  هم سویی،  یک  در 

چندجانبه به ُقله های بلند اقتصادی و توسعه ای برسند.
در  استثنایی  کشورهای  زمره  از  شاید  جنوبی  کوریای 
جهان باشد که هیچ نوع منابع زیرزمینی در اختیار ندارد 
امضای  با  اقتصادی  تعامل  و  شراکت  یک  در  توانسته  اما 
بلندترین  بر  متعدد  کشورهای  با  چندجانبه  معاهدات 

سکوی اقتصادی قرار گیرد.

نتیجه گیری:
از آن جایی که افغانستان در طی سال های متمادی شیرازه 
دست  از  را  خودش  تولیدی  و  اقتصادی  زیرساخت های  و 
منهدم  ساختارهای  مجدد  احیای  منظور  به  است،  داده 
شده و نوسازی بناهای اقتصادی کشوری که جداً نیازمند 
راستا  این  در  می باشد،  کشورها  همه جانبه  همکاری های 
کشورهای  با  درازمدت  و  استراتژیک  پیمان های  امضای 
هند  و  بریتانیا  متحده،  ایاالت  کشورهای  جمله  از  متعدد 
و  کمک ها  را  مذکور  پیمان های  مفاد  از  کالنی  بخش  که 
توسعه اقتصادی این ممالک شکل می دهد، می تواند مفید 

و اثرگذار تمام شود.
هم چو  امضای  که  نمود  نتیجه گیری  چنین  می توان  بناً 
سیاسی  ابعاد  در  تنها  نه  بین المللی  معاهدات  و  پیمان ها 
و امنیتی از اهمیت به سزایی برخوردار است، بلکه در بعد 
امر  در  افغانستان  نیازمندی های  به  توجه  با  و  اقتصادی 
نوسازی و بازسازی می تواند نقش تأثیرگذار و مهمی را در 

پی داشته باشد.
حقوق  بخش  مهم ترین  عنوان  به  بین الملل  معاهدات 
بین المللی  سازمان های  و  کشورها  فعالیت های  بین الملل، 
بخش  و  می دهند  انتظام  و  شکل  بین الملل  صحنه  در  را 
این که  اما  بین المللی اند؛  مسالمت آمیز  زیست  بنیادین 
افغانستان چگونه از مواد موافقت نامه های استراتژیک امضا 
ارشد  مدیران  که  است  پرسشی  می کند،  استفاده  شده 
آن  پاسخ  پیمان ها  شدن  عملی  حین  آن  آینده  و  کنونی 

را خواهند داد.
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هم زمان با فرارسیدن ماه محرم، وزارت داخله از تأمین 
امنیت مراسم عزاداری خبر می دهد. مسووالن در وزارت 
امور داخله می گویند که برای تأمین امنیت مساجد، تکایا 
و دهه ی محرم تدابیر ویژه ای امنیتی روی دست گرفته اند. 
تأمین  برای  کافی  نیروهای  که  این مسووالن می گویند 

امنیت این مراسم در سراسر کشور گماشته شده اند.
با  کشور  در  ساله  همه  محرم  دهه ی  از  گرامی داشت 
تهدیدات بلند امنیتی روبه رو بوده است؛ تهدیدات ناشی 
از حمالت انتحاری و انفجاری. این تهدیدات هم زمان با 
ظهور داعش و گروهای دیگر تروریستی در کشور بیش از 
هر زمانی دیگر افزایش یافته است. طوری که برای بار اول 
در سال ۱۳۹۰ مراسم عزاداری محرم در زیارت ابوالفضل 
در مربوطات حوزه دوم امنیتی پولیس مورد یک حمله 
انتحاری قرار گرفت. در این حمله ۵۸ تن کشته و بیش 
از ۱۶۰ تن دیگر زخمی شدند. افزون بر این، گروه داعش 
آماج  را  کابل  زمان در غرب  امام  دو سال پیش مسجد 
یک حمله انتحاری قرار داد. در این حمله ۳۹ تن کشته 
انتحاری  افزایش حمالت  و ۴۵ تن دیگر زخمی شدند. 
بر مراکز مذهبی شیعیان در کابل مقام های  انفجاری  و 

حکومتی افغانستان را نگران ساخت.
ارگ ریاست جمهوری سال گذشته قبل از آغاز ماه محرم 

وکیل مدافع زمان احمدی، زندانی محکوم به ارتداد می گوید 
که درخواست برای تجدید نظر پرونده موکلش را به زودی 
آغاز خواهد کرد. وی افزود که قرار است درخواست تجدید 

نظر را در هفته آینده به لوی سارنوالی کشور بفرستد. 
علی مدد حکیمی، وکیل مدافع زندانی محکوم به ارتداد در 
گفت وگو با روزنامه ۸صبح می گوید که درخواستی  مبنی بر 
تجدیدنظر پرونده موکلش را پس از »درج دالیل شرعی و 
قانونی«، به لوی سارنوالی خواهد فرستاد. به گفته وی، حکم 
حبس ۲۰ سال »در غیاب موکلش و بدون حضور وکیل 

مدافع« برای وی صادر شده است.
آقای حکیمی که در روزهای اخیر از سوی زمان احمدی 
به عنوان وکیل مدافع تعیین شده، تصمیم محکمه ابتدایی 
»غیر  را  موکلش  باالی  حبس  سال   ۲۰ حکم  بر  مبنی 
عادالنه« می خواند. وی می گوید که بیش تر اقرار از موکل 
او »با اکراه و اجبار« به دست آمده است. او تأکید کرد که 
بر اساس قانون، »اقرار فرد متهم نزد محکمه باصالحیت 

اعتبار دارد«.
وی موضوع ارتداد موکلش را رد کرد و افزود که موکل وی از 
روزهای اول بازداشت، پی هم از مسلمان بودنش به محکمه 
اطالع داده و چندین بار »کلمه شهادت« بر زبان رانده است. 
آقای حکیمی اضافه کرد که موکلش در جریان تحقیق گفته 
که مقاله وی در حد یک فکر او بوده و به نشر نرسیده است. 
زمان محمدی به جرم »ارتداد و اهانت به مقدسات اسالم« از 
سوی محکمه ابتدایی به ۲۰ سال حبس محکوم شده است. 
او قرار بود مقاله ای را در مورد عوامل تخریب بودای بامیان 
نیروهای  از سوی  برساند که  به نشر  در هفته نامه موعود 
امنیتی بازداشت شد. وی هفت سال از دوران محکومیتش 

را سپری کرده است.
تجدید نظر ممکن است

تأکید  محکمه  حکم  بر  هرچند  لوی سارنوالی  در  مسووالن 
دارند،  اما می گویند که در صورت وجود دالیل و شرایط تجدید 

نظرخواهی، درخواست تجدید نظر را خواهند پذیرفت.
با  گفت وگویی  در  لوی سارنوالی  رسولی، سخنگوی  جمشید 
روزنامه ۸صبح با این که دلیل محکومیت زمان احمدی را حکم 
محکمه دانست، اما افزود که در صورت تکمیل بودن شرایط 

تجدید نظر، آنان درخواست تجدید نظر را خواهند پذیرفت.
آقای رسولی افزود که زمان احمدی در بخش قناعت پارچه 
درخواست  دلیل  به  وی  دوسیه  و  گذاشته«  »شصت  ابالغ، 
ندادن برای استیناف خواهی، در محکمه اول نهایی شده است. 
وی تصریح کرد که آنان در صورت درخواست شخص محکوم 
یا سارنوال موظف برای استیناف خواهی و وجود حکم اعدام، 

محکمه دوم و سوم را برگزار می کنند. 
هرچند وی عالوه کرد که این روند در حضور وکیل مدافع وی 
طی شده است، اما افزود که آنان در صورت دریافت درخواستی 
تجدید نظر و تکمیل بودن شرایط،  آن را خواهند پذیرفت. 
در همین حال، سخنگوی لوی سارنوالی شش سال تخفیف 
عفو برای زمان احمدی را نیز تأیید می کند. هرچند تالش 
شد تا نظر کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز گرفته شود، اما 
با وجود تالش های مکرر، زمینه ارتباط با مسووالن این اداره 

فراهم نشد.
زمان احمدی کیست؟

زمان احمدی ۴۰ سال دارد و از رشته زبان و ادبیات فارسی 
به  او هفت سال پیش  فارغ شده است.  دری دانشگاه کابل 
جرم »ارتداد و اهانت به مقدسات دین اسالم« از سوی محکمه 

ابتدایی به ۲۰ سال زندان تنفیذی محکوم شد. وی قرار 
بود یادداشتی راجع به عوامل تخریب بودای بامیان را در 
هفته نامه موعود به نشر برساند که از سوی نیروهای امنیتی 

بازداشت شد. 
احمدی می گوید که مقاله اش برخاسته از پرسش هایی بود 
و وی تالش داشته تا به آن ها پاسخ داده شود. او می گوید 
که با خواندن کلمه شهادت، بارها از مسلمان بودنش به 
محکمه اطمینان داده،  اما به گفته وی، محکمه در غیاب 
او تصمیم گرفته است. زمان احمدی افزود: »آن چه که در 
قوانین شرعی و نظام کیفری در باب تعزیر ابراز می دارد، 
مجازات عدالت گونه را منظور می نماید، نه این که زنده گی 
فردی به خاطر کاری که علی رغم میل باطنی او و بدون 
هدف و برنامه ریزی قبلی بوده از هم بپاشند؛ بلکه هدف از 
مجازات تعزیری، اصالح و تأدیب شخص مجرم می باشد نه 

نابودی او.«
که  می گوید  احمدی  زحل.  و  مژگان  دارد:  فرزند  دو  وی 
خانواده اش در جریان هفت سال، تنها دو بار برای دیدنش به 
زندان آمدند. وی در اوایل زندانی شدنش، از طریق نامه نگاری 
و نوشتن عرایض زندانیان پول به دست می آَورد و نیازهای 
مالی اش را بر طرف می کرد. هرچند می گوید که به قواعد 
اسالمی پابند است،  اما شماری از زندانیان و حتا مسووالن 

در محبس با وی به شیوه نادرست برخورد می کنند.
کنایه ها و انتقادهای کاربران در رسانه های اجتماعی

شماری از کاربران رسانه های اجتماعی از محکومیت زمان 
احمدی انتقاد می کنند. آنان می گویند که حکم ۲۰ سال 
زندان برای مقاله نشر نشده »ناعادالنه« است. آنان با ذکر 

دالیلی خواستار رهایی زمان احمدی شده اند.

یعقوب یسنا، پژوهش گر و استاد دانشگاه در صفحه فیس بوکش 
نوشته است: »احمدی فعاًل هفت  سال را برای دست نوشته  
چاپ نشده اش در زندان سپری کرده و ۱۳ سال هنوز از قاضی 
صاحب قرضدار است.« در ادامه، وی روایتی از جریان محکمه 
زمان احمدی را بازگو کرده است: »پنج ماه بعد که احمدی 
را به محکمه ابتدایی می برند، نوروز و آغاز سال بوده است. 
قاضی  می گوید،  تبریک  صاحب  قاضی  به  را  نوروز  احمدی 
صاحب برآشفته می شود و از جایش برمی خیزد و می گوید 

کفرگویی کرده بودی حاال به من نیز کفر می گویی.«
عبدالعلی محمدی،  استاد دانشگاه نیز در صفحه فیس بوکش 
با درج دالیلی بر تصمیم محکمه انتقاد کرده است. وی نوشته 
است:  »از متن حکم بر می آید که قضات صادرکننده حکم، حتا 
نام کتاب مورد استنادشان را درست نمی دانند؛ نام کتاب »رد 

المحتار« با )ح( است نه رد المختار با)خ(.«
پرونده  در  اساسی  قانون  از  استناد  مورد  در  هم چنان  وی 
زمان احمدی نوشته است: »ماده ۱۳۰ قانون اساسی هرگز، 
به هیچ وجه و در هیچ حالتی، نمی تواند مستند حکم محکمه 
اثر جهالت و بالهت متصور  به آن، فقط در  باشد و استناد 
است.« در ادامه نوشته او با ذکر دالیل آمده است: »نه ارتداد 

زمان احمدی ثابت است و نه حکم صادر شده درست.«
قضیه زندانی شدن زمان احمدی سال گذشته با نشر ویدیویی 
کلیپ  این  در  وی  کرد.  جلب  را  فیس بوک  کاربران  توجه 
تصویری سخنانش را با نام خدا آغاز کرده و سپس آیات قرآن 
کریم را ترجمه می کند. وی در آن زمان از حکومت خواسته 
بود که »محض رضای خدا و خشنودی خانواده«اش و »برای 

انسانیت و اسالمیت«، وی را آزاد کنند.

گرفته است تا امنیت مراسم عزاداری محرم به شکل بهتر 
تأمین شود. او گفت که تمامی جاها و نقاطی که مراسم 
تثبیت شده است.  برگزار می شود، شناسایی و  عزاداری 
از این رو وزارت امور داخله به خاطر تأمین امنیت این 
مراسم آماده گی کامل گرفته است. افزون بر این سخنگوی 
و  وزارت جلسات  این  که  کرد  عالوه  داخله  امور  وزارت 
مذهبی  و  مردمی  شورای  با  را  الزم  هم آهنگی های 
نیروهای  انجام داده است. هر چند آقای رحیمی تعداد 
امنیتی ای را که به خاطر تأمین امنیت مراسم عزاداری 
ماه محرم گماشته شده اند، مشخص نکرد،  اما افزود که 
نیروهای کافی امنیتی و کشفی در سراسر کشور به ویژه 
در سطح شهر کابل برای تأمین امنیت این مراسم تنظیم 

و توظیف شده اند.

تدابیر شدید امنیتی در شهر کابل گرفته شده است
سخنگوی پولیس کابل نیز از تدابیر شدید امنیتی در شهر 
کابل خبر می دهد. فردوس فرامرز، سخنگوی پولیس کابل 
در به روزنامه ۸صبح گفت که نیروهای امنیتی پولیس 
محرم  روزهای  در  عزاداری  مراسم  امنیت  تأمین  برای 
آماده گی قبل از قبل دارند. او گفت که برای تأمین امنیت 
این مراسم یک طرح جامع امنیتی روی دست گرفته شده 
است. بر اساس این طرح تأمین امنیت مراسم عزاداری 
متفاوت تر از سال های قبل خواهد بود. از سویی هم آقای 

انتحاری بر کلب میوند در غرب کابل که  و پس از حمله 
حدود ۲۶ کشته و ۹۰ زخمی برجای گذاشت، کابل را به 
چهار زون امنیتی تقسیم کرد. بر اساس این طرح غرب کابل 
یکی از این چهار زون امنیتی محسوب می شد. افزون بر این 
رییس جمهور کشور به مسووالن امنیتی فرمان داد تا طرح 
توزیع سالح موقت در برخی مساجد و تکیه خانه ها که زیر 
تهدید امنیتی قرار دارند را بررسی کرده و شیوه نظارتی از 

محافظان مساجد را روی دست گیرند.
امسال نیز ارگ ریاست جمهوری هم زمان با فرارسیدن ماه 
محرم نشست سرقوماندانی اعال را به منظور چگونه گی  تأمین 
امنیت مراسم عزاداری عاشورا تشکیل داد. در این نشست 
حضور  امنیتی  نهادهای  و  حکومت  بلندپایه  مقام های  که 
داشتند، رییس جمهور غنی به نهادهای امنیتی هدایت داد 
تا برای تأمین امنیت روزهای محرم اقدامات جدی را روی 
دست گیرند. آقای غنی به نهادهای امنیتی دستور داده است 
که در امر تأمین امنیت تالش کنند تا مراسم عزاداری به 

شکل بهتر برگزار شود. 
 با این حال وزارت امور داخله به شهروندان کشور اطمینان 
تأمین  کشور  سراسر  در  را  عزاداری  مراسم  که  می دهد 
می کنند. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت امور داخله روز 
امور  شنبه، نهم سنبله به روزنامه ۸صبح گفت که وزارت 
داخله به خاطر تأمین امنیت مساجد و جاهایی که مراسم 
عزاداری برگزار می شود، پالن جامع امنیتی را روی دست 

فرامرز از جلوگیری حمله خونین بر مراسم عزاداری در روز 
عاشورا خبر می دهد. او گفت که در نتیجه ی یک عملیات که 
در ولسوالی ده سبز کابل داشته اند توانسته اند که طرح حمله 

بر مراسم عزاداری در غرب کابل را خنثا کنند. 
امنیتی  نیروهای  که  کرد  تصریح  کابل  پولیس  سخنگوی 
و کشفی تمامی نقاط آسیب شناسی و تثبیت کرده اند. به 
گفته او نقاطی که آسیب پذیر اند مورد تالشی و بررسی قرار 
می گیرند. نقاطی که آسیب شناسی شده اند بیش تر در اطراف 
کابل قرار دارند. از این رو به گفته سخنگوی پولیس کابل، 
این نقاط توسط نیروهای پولیس، امنیت ملی و با حضور 
تالشی  علما  شورای  و   ۱۱۱ فرقه  لوی سارنوالی،  از  هیأت 

خانه به خانه می شود.  
از سوی دیگر آقای فرامرز هم کاری مردم در تأمین امنیت را 
سازنده خواند. به گفته او هم کاری مردم با نیروهای امنیتی 
و  انتحاری  حمالت  از  جلوگیری  و  امنیت  تأمین  امر  در 
تروریستی مؤثر است. از این رو آقای فرامرز از باشنده گان 
محرم  روزهای  در  امنیت  تأمین  در  که  خواست  کابل 

هم کاری کنند.
به  والیت ها  و  پایتخت  کابل  در  همه ساله  عاشورا  دهه  از 
خصوص در میان پیروان مذهب اهل تشیع با مراسم خاص 
تجلیل می شود؛ مراسمی که در سال های گذشته چندین بار 

به خاک و خون کشیده است.

وزارت داخله: نیروی کافی 
برای تأمین امنیت روزهای 

محرم گماشته شده است

کنایه ها و انتقاد تند کاربران فیس بوک؛

زمان احمدی خواستار تجدید 
نظر است

عبداالحمد حسینی

حسیب بهش
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سر به  زیر نسلنسلسر به  زور، 
حزب  جهادی ها،  که  نسلی  همان  یا  قبلی  نسل 
شکل  را  امثالهم  و  جاوید  شعله ی  خلق،  دموکراتیک 
اساسی  تفاوت های  ما  نسل  با  نگاه  یک  از  دادند، 
داشتند. آن نسل، نسل دوران انقالب، حرکت، جنبش 
و  اشخاص  هم  داشت.  پرشوری  سر  و  بود  براندازی  و 
گروه های راست عمدتاً مذهبی و هم در گروه چپ، آن ها 
تغییر وضعیت افغانستان را به دست خودشان یکی از 
مسوولیت ها و وجایب اصلی خود تعریف کرده بودند و 
با فداکاری و ایثار در صدد تحقق ایده ها و اندیشه ها یا 
الاقل آرمان های خود بودند. نسل امروز یا نسل ما اما 
ظاهراً چنین نیست. نسل ما، نسل انقالب و براندازی 
به نظر نمی آید. نسل ما، اگر نسل محافظه کار و ساکت 
نباشد، کم از کم نسل اصالح طلب و نسل باورمند به 
است که  این  اما  اساسی  است. سوال  گام به گام  تحول 
چرا نسل قبلی به دنبال انقالب وبراندازی بود و نسل 
ما به دنبال براندازی نیست؟ این مسأله طبعاً دالیل و 
عوامل مختلف و زمینه ها و بسترهای  گوناگون فرهنگی، 
این  در  شاید  که  دارد  سیاسی  و  اقتصادی  اجتماعی، 
مختصر نشود به همه ی آن عوامل پرداخت ؛ اما با توجه 
به مجال اندک، این نوشته سعی می کند به پرسش باال 

به صورت فشرده و گذرا پاسخ مختصری ارایه کند: 

عبور از دوران انقالب
نسل قبل از ما، اصاًل نسل دوران انقالب بود. انقالب کوبا، 
کشکمش ها در شیلی و برازیل، صدور انقالب از اتحاد 
اخوان المسلمین،  اندیشه ی  جذابیت  شوروی،  جماهیر 
مقاومت مردم فلسطین، تالش چین برای بهبود وضعیت 
از  امثالهم  و  ایران  توده ی  حزب  کوشش های  داخلی، 
افغانستان،  زمان  آن  نسل  برای  جهانی  وضعیت  نظر 
الهام بخش و تأثیرگذار بود. این وضعیت، کسانی را به 
افغانستان  در  باید  که  بود  رسانیده  آرمان  و  ایده  این 
نیز انقالب کرد و با دست خود وضعیت را تغییر داد. 
وقتی از طریق روزنامه ها و رادیوها آن همه خبر و آوازه از 
انقالب و تحول و دگرگونی در سطح دنیا شنیده می شد، 
افغانستان نیز  برای گروه های راستی و چپی در  طبعاً 
انگیزه و الهام می داد و آن ها را وادار می کرد تا خودشان 
را  موجود  نامساعد  و وضعیت  به  کار شوند  نیز دست 

و  انقالب  و  این همه جنگ  که  کرد  مشاهده  ما،  نسل 
حرکت و نهضت، نه تنها پیشرفت و توسعه ای نیاورد، بل 
عقب گرد و ویرانی هم در پی داشت و به جای این که 
و  بحران  سوی  به  ببرد،  رفاه  و  ترقی  سوی  به  را  ما  
رزمی،  مسابقات  در  که  همان گونه  داد.  سوق  جنگ 
یک طرف، طرف دیگر را به صورت تاکتیکی، خسته و 
بی حال می کند  و بعد از خسته گی و فرسایش حریف، 
ضربه نهایی را وارد می کند، نسل ما نیز از این همه جنگ 
فرسایشی و طوالنی خسته شده و به پوچی و بی حاصلی 
انقالب و براندازی پی برده است. نسل ما، می بیند که 
دنبال  به  و  کرد  تالش  تمام  سال  چهل  قبلی،  نسل 
انقالب و تحول گشت، اما به جز فرار فرزندان رهبران 
نداشت.  دیگری  حاصل  مملکت،  ویرانی  و  خارج  به 
بنابراین شرایط و مشاهدات موجود، نسل جدید را در 
مورد انقالب و رادیکالیزم، بی انگیزه کرد و به سکوت و 

خاموشی معناداری واداشت.

پول و زنده گی بهتر، به جای انقالب و جبهه
بود.  ایثارگری  و  فداکار  نسل  آغاز  در  قبلی،  نسل 
خود،  آرمان های  به  رسیدن  خاطر  به  آن ها  از  برخی 
از تحصیل و تعلیم خود گذشتند، از پول و سرمایه ی 
خود گذاشتند، از شغل خود گذشتند و حتا از زنده گی 
و  رهبران  عنوان  به  که  اما کسانی  نیز گذشتند.  خود 
بلندپایه گان نسل قبلی، از طوفان سالمت برآمدند، یا در 
صدد زراندوزی و زنده گی مرفه برآمدند و یا هم آشکارا 
برای این که ثروت اندوزی نکرده اند، حسرت خوردند و 
خودشان را مالمت کردند. این تجربه بر نسل ما  تأثیر 
انقالب،  و  رهبران جبهه  که  دیدیم  وقتی  ما  گذاشت. 
حاال قصر و قلعه ساخته و فرزندان خود را به بهترین 
یاد  می فرستند،  تحصیل  برای  جهان  دانشگاه های 
گرفتیم و فهمیدیم که مسوولیت اصلی ما، شغل و پول 
و تحصیل و رفاه است. تجربه ی نسل قبلی، ما را پخته تر 
و باتجربه تر کرد. نسل امروز دنبال تغییر جامعه نیست، 
نمی کند  امروز سعی  نسل  است.  تغییر خودش  دنبال 
خود را قربانی کند تا جامعه را بسازد. نسل امروز سعی 
به کار جامعه  بسازد و کاری  را  زنده گی خود  می کند 
نداشته باشد و یا هم اصالح جامعه را در اولویت بعدی 

نبی ساقی

اما  امروزه  کنند.  رهنمایی  مطلوب  وضعیت  سوی  به 
انقالب در سراسر جهان  امواج  و دوران  انقالب  دوران 
تا حدود بسیاری فروکش کرده است. اخوان المسلمین 
و یا گروه های ملهم از آن، در مصر و تونس و فلسطین 
به سوی  براندازی،  و  انقالب  به عوض  دیگر  و جاهای 
سقوط  شوروی  اتحاد  رفته اند.  دموکراسی  و  انتخابات 
تجاری  و  سیاسی  رابطه ی  امریکا  با  کوبا  است.  کرده 
برقرار کرده است. حزب کمونیست چین از آن حالت 
قبلی، تحول یافته است. خالصه، در سطح جهان، دنیا 
روزهای انقالبی گری را )به استثنای بحث داعش( پشت 
سر گذاشته و این مسأله برای نسل ما، در افغانستان نیز 

تأثیر پایدار داشته است. 

از سید قطب و شریعتی به سوی سروش و ابوزید
نسل قبل از ما، چه در جناح شیعی و چه در جناح اهل 
و  شریعتی  افکار  تأثیر  تحت  بسیاری  حدود  تا  سنت، 
مودودی و سید قطب و امثال ایشان بودند. آثار شریعتی 
فکر  آن ها  مثل  که  کسانی  و  مودودی  و  سید قطب  و 
می کردند، در افغانستان و منطقه خواننده و پیرو فراوان 
انقالبی و  داشت. هم سید قطب و هم شریعتی مردان 
مردان دوران انقالب بودند و به شدت اندیشه ی انقالب 
نسل  می کردند.  ترویج  و  تبلیغ  را  بنیادی  تغییرات  و 
امروز اما نسل پساسیدقطب و پساشریعتی است؛ نسلی 
و  ابوزید  و  و شریعتی، سروش  به جای سیدقطب  که 
قرضاوی  حتا  و  ملکیان  و  شبستری  و  عابدالجابری 
می خواند و به جای انقالب، به اصالح طلبی و تغییرات 
در  تنها  شرایط  این  است.  شده  عالقه مندتر  گام به گام 
و  پساشریعتی  اندیشمندان  نیست.  هم  افغانستان 
پساسیدقطب در جهان عرب و ایران و شبه قاره نیز تا 
حدود زیادی از انقالب بریده اند و به غیر از افراد خاصی 
که به داعش، القاعده و تحریر می پیوندند، دموکراسی و 
انتخابات به عنوان راه حل اصلی و مفید پذیرفته شده 

است.

سرخورده گی از جنگ و انقالب
نسل ما نسلی است که ناخواسته در بحران های عمیقی 
که نسل قبلی ایجاد کرده بود، تولد و شناور شده بود. 

خود قرار بدهد. 

 دوران رادیوهای دولتی، دوران فیس بوک 
نسل گذشته، نسل دوران رادیوها و رسانه های دولتی 
نسل،  این  می شد.  سانسور  جدی  صورت  به  که  بود 
اطالعات دقیقی از وضعیت پیرامونی نداشت و تبلیغات 
تحت  را  آن ها  ما،  نسل  از  زودتر  دولتی،  یا  سازمانی 
تأثیر قرار می داد. نسل امروز، نسل دوران فیس بوک و 
انترنت و تلویزیون است. رسانه به صورت وسیع فراگیر 
شده است. فیس بوک در هر خانه چندین کاربر دارد. 
به صورت چشم گیری در  مباحث سیاسی  و  اطالعات 
اختیار مردم عام قرار گرفته است. تحلیل های سیاسی و 
اقتصادی بدون کوچک ترین سانسور و ممیزی روزانه و 
حتا در ثانیه به اختیار مردم و نسل جوان قرار می گیرد 
و این اطالعات و آگاهی، به رشد شعور جمعی و افزایش 

قدرت محاسبه و تحلیل و سنجش کمک کرده است.

نتیجه
وضعیت جهانی، روشن فکران انقالبی، گروه های آرمانگرا 
کنش گران  بی تجربه گی  داشتند،  سرباال  سودای  که 
نسل  که  بود  شده  باعث  دیگر  عوامل  و  اجتماعی 
با  و  باشد  شوری  و  پرشر  نسل  و  انقالبی  نسل  قبلی، 
خود  کشور  کند  سعی  جهانی  وضعیت  از  الهام گیری 
نسل  امروز،  نسل  سازد.  متحول  به دست خود  نیز  را 
پساانقالب است؛ نسلی که بی اثری انقالب ها و بدترشدن 
بوده  است.  شاهد  را  انقالب  توسط  کشورها  وضعیت 
نسلی که به جای »معالیُم فی الطریق« و »خالفت و 
ملوکیت«، »قبض و بسط تیوریک  شریعت« می خواند 
و  باز  »جامعه  کمونیست«،  »مانیفیست  جای  به  و 
دشمنان آن« و »انسان خردمند«. نسل امروز زراندوزی 
و رفاه رهبران انقالبی را حس کرده و خرابی و ویرانی 
مملکت را نیز از نزدیک دیده و متوجه شده است که 
هرقدر انقالبی گری و شورش گری بیش تر شود، ویرانی 
و عقب مانده گی نیز بیش تر می شود. نسل گذشته، نسل 
رادیوها و روزنامه های دولتی  و نسل دوران سانسور بود. 
و  فیس بوک  است.  فیس بوک  دوران  نسل  امروز  نسل 
شبکه های اجتماعی و رسانه ها، اطالعات را به صورت 
وسیع و گسترده در اختیار مردم قرار داده و این مسأله 
آگاهی و توانایی سنجش مردم را باال برده است. آینده 
قابل پیش بینی نیست. این که ما فرداها در کدام راه گام 
نسل  حاضر  حال  در  اما  نیست،  مشخص  برمی داریم، 
امروز  نسل  نیست.  شورش  و  انقالب  آماده ی  کنونی، 
این  و  کرده  است  کسب  بیش تری  مدارای  و  آگاهی 

مسأله، پیشرفت و تحول اندکی نیست.
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نسل قبل از ما، اصالً نسل دوران انقالب بود. انقالب کوبا، کشکمش ها در شیلی و برازیل، صدور انقالب از اتحاد جماهیر شوروی، جذابیت اندیشه ی اخوان المسلمین، مقاومت مردم فلسطین، 
تالش چین برای بهبود وضعیت داخلی، کوشش های حزب توده ی ایران و امثالهم از نظر وضعیت جهانی برای نسل آن زمان افغانستان، الهام بخش و تأثیرگذار بود. این وضعیت، کسانی را به این 
ایده و آرمان رسانیده بود که باید در افغانستان نیز انقالب کرد و با دست خود وضعیت را تغییر داد. وقتی از طریق روزنامه ها و رادیوها آن همه خبر و آوازه از انقالب و تحول و دگرگونی در 

سطح دنیا شنیده می شد، طبعاً برای گروه های راستی و چپی در افغانستان نیز انگیزه و الهام می داد و آن ها را وادار می کرد تا خودشان نیز دست به  کار شوند و وضعیت نامساعد موجود را به سوی 
وضعیت مطلوب رهنمایی کنند. امروزه اما دوران انقالب و دوران امواج انقالب در سراسر جهان تا حدود بسیاری فروکش کرده است. اخوان المسلمین و یا گروه های ملهم از آن، در مصر و تونس و 

فلسطین و جاهای دیگر به عوض انقالب و براندازی، به سوی انتخابات و دموکراسی رفته اند. اتحاد شوروی سقوط کرده است. کوبا با امریکا رابطه ی سیاسی و تجاری برقرار کرده است. 
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حامیان  »انجمن  در  همکارانش  و  او  اصلی  دغدغه ی 
میراث های فرهنگی هرات« رسیده گی به وضعیت آبده های 

تاریخی و تالش برای مرمت آن ها است. 
می گوید که در این راه بارها تهدید شده، ولی در عزمش 
برای بهبود وضعیت آثار باستانی خللی نیامده و انگیزه اش 

صد چند شده است. 
محمد صدیق میر، هرات شناس و پاسدار آبده های باستانی 
هرات، دانشکده ی زبان و ادبیات فارسی را در دانشگاه کابل 
خوانده و به  عنوان روزنامه نگار و دبیر خبر در چند نهاد 
مضمون  است.  کرده  فعالیت  غیر دولتی  و  دولتی  خبری 
هرات شناسی را در دانشگاه هرات تدریس می کند و کتابی 
به  نام »هرات شناسی« نوشته که قرار است به زودی چاپ 

شود. 
محمدصدیق میر، هزاران عکس از آبده های تاریخی هرات 
در اختیار دارد و در مورد بناهایی که عکس برداری کرده، 

معلومات کاملی نوشته است.
برای پژوهش در  را  می گوید در تالش است که مرکزی 
مورد آبده های تاریخی هرات ایجاد کند تا هرات شناسان 
و کسانی   که مانند او نگران از بین رفتن آبده های باستانی 
هستند، در این مرکز دور هم جمع شوند تا از این درک، 

صدایی برای دادخواهی بلند کنند.

فناوری مدرن در خدمت یادگارهای دیروز 
در کوچه ی »ذغالی« از محالت قدیم شهر هرات، نزدیک 
جاده ی جنوبی مسجد جامع بزرگ این شهر، کنار محله ی 
باستانی خواجه عبداهلل مصری، به دیدار مردی می روم که 
کرده  فرهنگی  میراث  از  پاسداری  وقف  را  خود  زنده گی 

است. 
محمدصدیق میر، در مورد بناهای باستانی هرات پژوهش 
می کند و تالش دارد از تخریب نشانه های برجای مانده از 

روزگار مجد و شکوه این شهر حفاظت کند. 
با فناوری های روز دنیا برای حفاظت از یادگارهای دیروز 
بناهای  از  عکاسی حرفه ای  دوربین  با  و  زده  باال  آستین 
مطلب  آن ها  مورد  در  می کند،  عکس برداری  تاریخی 

می نویسد و در صفحه ی فیس بوک خود نشر می کند. 
تخریب  مورد  در  مطالبش  نشر  که  است  باور  این  به 
آبده های باستانی، نگا ه ها را به سمت آن ها جلب می کند 
و مورد استقبال گسترده ی کاربران شبکه های اجتماعی 

قرار می گیرد. 
آقای میر هزاران عکس از آبده های تاریخی هرات با دوربین 
با  ثبت کرده و به  گونه ی مفصل معلوماتی را نوشته که 

عکس ها نگهداری می شود.
می گوید در این راه بارها تهدید شده و کار تا جایی پیش 
رفته که به  گفته ی خودش حتا هنگام ثبت نگاره از آبده ای 
به  ولی  ببرند،  بین  را  او  داشتند  قصد  دو جوان  تاریخی 
خاطر عشق به میراث فرهنگی هم چنان فعالیت خود را 

محل  گذشته  روزهای  طی  غور  والیت  غربی  مناطق 
بر  بنا  است.  بوده  طالبان  و  امنیتی  نیروهای  درگیری 
گزارش مقام های محلی در این والیت، در پی راه اندازی 
امنیتی  نیروهای  اشتراک  با   »17 ظفر  ضرب  »عملیات 
در  جنگ جو  طالب   200 از  بیش  مردمی،  خیزش  و 
و  باخته اند  والیت جان  این  و جام  ولسوالی های شهرک 

روحیه ی جنگی اعضای این گروه تضعیف شده است. 
گزارش ها می رساند که دست کم از مجموع 9 ولسوالی در 
آن هم چنان حضور سنگین طالبان  ولسوالی  غور، شش 
برابر مردم  مانور در  بر  را تحمل می کنند. طالبان عالوه 
و دولت، با بستن شاهراه هرات-غور و غور-کابل از طرف 
دامنه ی  کردن  تنگ  در  والیت، سعی  این  غرب  و  شرق 
محاصره ی جنگی و اقتصادی بر مردم این والیت دارند. 
و  مختل شده  سو  این  به  هفته  دو  از  مخابراتی  خطوط 
انترنت به کلی از دسترس خبرنگاران، فعاالن مدنی و حتا 
حال  همین  در  است.  دور  به  دولتی  مقام های  از  برخی 
شورای والیتی غور اعالم کرده است که برخی از حلقات 
در مرکز کشور کمرشان را برای ناامن سازی هرچه بیش تر 

این والیت بسته اند. 

محاصره ی پر دوام 
نیروهای  و  طالبان  جنگ  آتش  طرف  این  به  ماه  دو  از 
امنیتی در بخش های مختلف والیت غور زبانه می کشد. 
والیت،  این  ولسوالی  در شش  سنگین  با حضور  طالبان 
عرصه ی زنده گی را با گذشت هر روز بر مردم تنگ کرده اند. 
این گروه هم چنان از ماه ها به این طرف دو ولسوالی پسابند 
و چهار سده را در تحریم اقتصادی قرار داده و مسیرهای 
بر  بنا  کرده اند.  ماین گذاری  را  ولسوالی ها  آن  به  منتهی 
مواد  و  غذایی  اولیه ی  مواد  قیمت  محلی،  گزارش های 
سوختی در این دو ولسوالی، از مدتی به این سو افزایش 

بی سابقه یافته است.
روزنامه ی  به  غور،  در  مدنی  فعاالن  از  نظری،  نجیب اهلل 
8صبح می گوید که طالبان به جز مردم محلی، به کس 
را  ولسوالی  دو  این  به  خروج  و  ورود  اجازه ی  دیگری 
نمی دهند. آقای نظری می افزاید که این قضیه سبب شده 
مردم نسبت به آن چه که در جریان است، نگران شوند و 
هر کسی که توان بیرون رفتن از منطقه را دارد، با جای 

گذاشتن خانه و کاشانه ، از محل بگریزد.

جنگ شعله ور دولت با طالبان 
حضور سنگین طالبان تنها منحصر به دو ولسوالی پسابند 
و چهارسده نیست. جنگ جویان این گروه در حداقل شش 
برای  و  دارند  سنگین  حضور  غور  والیت  غربی  ولسوالی 

نیروهای دولتی و مردم شاخه و شانه می کشند.
غور،  والیتی  شورای  در  مردم  نماینده   متحد،  حمیداهلل 
در  بازرسی  ایست  و  کمین   افراز  با  طالبان  که  می گوید 
مناطق مختلف غرب و شرق غور، مردم را از موترها پیاده 
کرده و از این طریق سعی در فشار آوردن بر دولت و مردم 
دارند. آقای متحد می افزاید که بارها دیده شده که طالبان 
عماًل به حقوق مردم تجاوز کرده و از آنان باج می گیرند. 
جمع آوری عشر و زکات از زمین ها و دارایی مردم، مشکل 
سایر  بر  طالبان  متحد،  آقای  باور  به  که  است  دیگری 
چالش های مردم افزوده اند. آقای متحد تأکید می کند که 
تمرکز جنگ در مناطق غربی غور، سبب شده که فضای 
زنده گی اندکی نسبت به گذشته بر ساکنان ولسوالی های 
پسابند و چهارسده بهتر شود، اما این به معنای شکست 
حصر طالبان نیست. وی می گوید که این گروه هم چنان با 
پا فشاری بر محاصره ی این دو ولسوالی، علیه مردم و دولت 

دندان تیزی می کند.
در سوی دیگر عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور، در 
گفت وگو با روزنامه ی 8صبح، حضور طالبان را در بیش تر 
راه اندازی  اما  می کند،  تأیید  والیت  این  ولسوالی های 

از سوی دولت برای  »عملیات ضرب ظفر 17« را گامی 
عقب زدن جنگ جویان این گروه عنوان می کند.

که  هستند  مناطقی  از  بیدان«  و  کمنج  جام،  »دره ی 
و  دولتی  نیروهای  نبرد  آقای خطیبی، شاهد  گفته ی  به 
خیزش مردمی با طالبان بوده اند. این مقام دولتی می گوید 
که روز جمعه، نیروهای خیزش مردمی منطقه ی »کمنج« 

را از وجود اجساد طالبان پاکسازی کرده اند. 
غور  در  مدنی  فعال  نظری،  نجیب اهلل  دیگر  سوی  در 
می گوید که طالبان عالوه بر ماین گذاری مسیرهای منتهی 
شاهراه  غرب  و  شرق  طرف  دو  پسابند،  و  چهارسده  به 
کرده اند.  فرش  ماین  هم  را  غور  والیت  مرکز  به  منتهی 
خیزش  و  امنیتی  نیروهای  پیش روی  که  می گوید  وی 
اما  به سمت مواضع طالبان کند است،  از زمین  مردمی 
نیروهای حمایت قاطع با پروازهای متعدد سعی در عقب 

زدن طالبان دارند. 

سایه ی جنگ در شش ولسوالی
به  ماه ها  از  غور-کابل  و  هرات-غور  شاهراه  مسیرهای 
این طرف محل درگیری طالبان و دولت است. ولسوالی 
دولت یار در 60 کیلومتری مرکز والیت غور، از نزدیک ترین 
مناطق اداری محلی در این والیت به شمار می رود. شاهراه 
غور-کابل از این ولسوالی می گذرد که از مدتی طالبان در 

آن جای خوش کرده اند. 
بر مسدود سازی  عالوه  طالبان  که  می دهد  نشان  شواهد 
شاهراه، اجازه ی کار و فعالیت به پروژه های انکشافی را هم 
در این والیت نمی دهند. اضافه بر این بر بنیاد گزارش ها، به 
جز ساختمان ولسوالی دولت یار، تمام مناطق آن از جمله 
رفته  زیر کنترل طالبان  ولسوالی  این  پولیس  فرماندهی 

است. 
وضعیت در ولسوالی های تولک، تیوره و دولینه هم بهتر 
از ولسوالی های پسابند، چهارسده، جام، شهرک، دولت یار 
و سایر مناطق ناامن این والیت نیست. خبرنگاران، مردم 
از  ناامنی در غور،  عادی و فعاالن مدنی عالوه بر تحمل 
دارند.  انترنت  به  محدود  دسترسی  طرف  این  به  مدتی 
تهدید  با  طالبان  که  داده اند  گزارش  محلی  خبرنگاران 
پی هم شرکت های مخابراتی، زمینه ی فعالیت این شبکه ها 
را در غور گرفته  و در مواردی حتا دکل های مخابراتی را 

طعمه ی شعله های آتش کرده اند. 

حمایت »حلقات مشخص« از طالبان 
نشر گزارش های پی هم رسانه ها از وضعیت وخیم امنیتی 
عملیات  پیش  هفته  دو  که  شد  سبب  غور،  والیت  در 
نیروهای امنیتی افغانستان و نیروهای حمایت قاطع برای 

سرکوب طالبان آغاز شود. 
طی این مدت طالبان تلفات سنگینی به خود دیده اند و 
دفتر والی غور با تأیید این خبر، گفته که تمرکز نیروهای 

امنیتی برای تأمین امنیت بیش تر شده است. 
مردمی  خیزش  با  همکاری  در   17 ظفر  ضرب  عملیات 
و نیروهای حمایت قاطع در حالی در مناطق غربی غور 
راه اندازی شده که به گفته ی اعضای شورای والیتی غور، 
برخی حلقات در مرکز کشور سعی در حمایت از طالبان 

دارند.
می گوید،  غور  والیتی  شورای  عضو  متحد،  حمیدا اهلل 
شماری از بزرگان و کسانی که در صفوف طالبان در والیت 
غور علیه دولت می جنگند، پشت دروازه های شورای امنیت 
صف کشیده اند تا جلو ادامه ی عملیات نیروهای امنیتی را 
علیه طالبان در غور بگیرند. آقای متحد می افزاید که دولت 
باید برای شناسایی این »حلقات مشخص« جدیت نشان 

داده و با آنان کرنش نشان ندهد.
جنگ در والیت غور داستان امروز و دیروز نیست، اما به 
گفته ی شورای والیتی، فعاالن مدنی و مردم والیت غور، 
عزم دولت برای سرکوب طالبان در این والیت باید راسخ تر 

باشد. 

پای صحبت یکی از پاسداران 
اصالت هرات 

محمدحسین نیک خواه

سیدحسن حسینی

تالش حلقات »هم سو« با 
طالبان برای توقف عملیات 

»ضرب ظفر 17« در غور 

ادامه می دهد. 

کتاب هرات شناسی 
محمدصدیق میر، دانش آموخته ی دانشکده زبان و ادبیات 
نهاد  در چند  کار  سابقه ی  و  است  کابل  دانشگاه  فارسی 
به  عنوان روزنامه نگار دارد.  را  خبری دولتی و غیر دولتی 
پژوهش های  تاریخ  حوزه ی  در  ادبیات،  و  زبان  کنار  در 

چشم گیری داشته و دستی در آتش دارد. 
و  آغاز  هرات  تأسیس  زمان  از  او  »هرات شناسی«  کتاب 
دوره های گوناگون تاریخی را شرح داده است، اما تمرکز 

اصلی نویسنده بر دوره حکم رانی تیموریان است. 
در این کتات افزون بر معرفی کامل و جامع از آبده های 
زبانی  تاریخی، شخصیت های برجسته ی علمی، هنری و 

سال های گذشته و معاصر هرات هم معرفی شده است. 

پاسداران آبدات تاریخی 
سال 1390 خورشیدی برخی از فرهنگیان و فعاالن حفظ 
میراث فرهنگی در هرات گردهم آمدند و »انجمن حامیان 
از  هدف  کردند.  تأسیس  را  هرات«  فرهنگی  میراث های 
بناهای  به  بیش تر  رسیده گی  برای  تالش  انجمن،  ایجاد 

تاریخی و مرمت آن ها است. 
اعضای نهاد تالش دارند هم گام با مقام های حکومتی، از 
تخریب آبده های تاریخی پیش گیری کرده و برای حفظ 

آن ها آن چه در توان دارند، اقدام کنند.
عبدالقیوم وزیری، رییس انجمن، در گفت و گو با روزنامه ی 
نگران کننده  را  تاریخی  آبده های  بیش تر  8صبح وضعیت 
می داند و باور دارد که اگر حکومت افغانستان و نهادهای 
خارجی برای رسیده گی به آبده های تاریخی اقدام نکنند، 
احتمال دارد در آینده آثار باستانی هرات یکی پی دیگر از 

بین برود و یا به  گونه ی جدی آسیب ببیند. 
جمهور  رییس  به  سرگشاده  نامه ای  در  انجمن  اعضای 
غنی، وضعیت آبده های تاریخی و میراث فرهنگی هرات را 
نگران کننده توصیف کرده و خواهان اختصاص بودجه برای 

حفظ میراث فرهنگی شده اند.
تخریب  از  هرات«  فرهنگی  میراث های  حامیان  »انجمن 
چند بنای تاریخی پیش گیری کرده و توجه حکومت برای 
مرمت برخی بناهای در حال تخریب دیگر را جلب کرده 

است.
باور اعضای انجمن بر این است که حکومت تمامی توان و 
تمرکز خود را روی جنگ مصرف می کند و دولت مردان نه 
وقت کافی برای فکر کردن به وضعیت آثار باستانی هرات 
و دیگر والیت های کشور دارند و نه هم پولی که بتوانند آن 

 را برای حفاظت از این بناها مصرف کنند. 
در چنین اوضاعی وضعیت بیش تر از 870 بنای تاریخی 
در هرات از دید فعاالن حفظ میراث فرهنگی نگران کننده 
است و باید پیش از آن که خیلی دیر شود، برای حفاظت از 

آن ها کاری به انجام برسد.
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پیش  ماه ها  که  می گویند  گوگل  امنیتی  کارشناسان 
شرکت اپل را در جریان یک حفره امنیتی دستگاه های 
آیفون قرار داده اند و اپل با انتشار یک بسته به روزرسانی 
در ماه فبروری )زمستان گذشته( حفره را مسدود کرده 

است.
هکرها  اساس،  این  بر  دویچه وله،  گزارش  به 
می توانسته اند موقعیت صاحب تلفن را تشخیص دهند 
و عکس ها و داده های دفترچه تلفن او را کپی کنند. 
واتس اپ،  در  آیفون  کاربران  چت  محتویات  به  آن ها 

آی مسیج و تلگرام هم دسترسی داشته اند.
سایبری  امنیت  شرکت  از  رید  توماس 
ایالت  در  سانتاکالرا  شهر  در   »Malwarebytes«
وحشتناک  و  بی همتا  را  مورد  این  امریکا  کالیفرنیای 
توصیف کرده است. او در گفت وگو با شبکه یک رادیو-

تلویزیون آلمان )ARD( گفته است: »هرگز پدیده ای 
حمالت  همیشه  بودیم.  ندیده  را  ابعاد  این  با  مشابه 
هدفمندی علیه افراد مشخص وجود داشت. بیش تر هم 
کسانی که قفل دستگاه خود را می شکنند )ِجیل برک( 
نوع  اما در  این مورد  قرار می گیرند.  در معرض خطر 
از  بزرگی  زیرا هرگز چنین گروه  بی نظیر است،  خود 
کاربران آیفون که به یک وب سایت سر می زدند، هدف 

حمله نبودند.«
اشاره این کارشناس امنیتی به نحوه عمل کرد هکرها 

برای  گوگل،  امنیتی  کارشناسان  اعالم  بر  بنا  است. 
آلوده کردن دستگاه های آیفون کافی بوده که کاربران 
به صفحات انترنتی آلوده هدایت شوند. چنین صفحاتی 

حدود دو سال وجود داشته است.
هکرها از قرار معلوم گروه خاصی را مد نظر داشته اند. 
کدام گروه؟ کارشناسان گوگل نگفته اند. مثاًل سربازان 

فراری ممکن است هدف حمله بوده باشند.
کارشناسان گوگل هم چنین نگفته اند که این آلوده گی 
دامن چند کاربر را گرفته یا می توانسته گرفته باشد. 
آلوده هر هفته  همین قدر مشخص شده که صفحات 

وضعیت  بررسی  نتیجه  آخرین  انتشار  با  هند  دولت 
شهروندان ایالت آسام، در شمال شرقی این کشور، اعالم 
کرد که بیش از 9/1 میلیون نفر از سیاهه شهروندان 
که  می گویند  دولت  منتقدان  شده اند.  گذاشته  کنار 

بسیاری از این افراد اقلیت مسلمان اهل این منطقه اند.
به گزارش یورونیوز، این آخرین نتیجه بررسی هایی است 
که از چند سال پیش در هند آغاز شده و در آن ضمن 
برنامه »ثبت ملی شهروندان« )NRC( مدارک شناسایی 
و وضعیت اقامتی حدود 33 میلیون نفر بازبینی شده 

است.
پراتیک هاجال، مدیر هم آهنگی این سازمان اعالم کرد:  
»هرکس از نتایج اعالم شده درباره وضعیِت خود شکایتی 

دارد، آن را به دادگاه ویژه اتباع خارجی ارایه کند.«
گرچه این افراد 120 روز مهلت دارند شکایت خود را 
ثبت کنند، اما هنوز مشخص نیست که بعد از این چه 
افرادی است که شهروندی آن ها  انتظار  در  سرنوشتی 

تأیید نشده است.
می کند  ارایه  سیاهه  ای  شهروندان«  ملی  »ثبت  برنامه 
اعالم  از  پس  کنند  ثابت  توانسته اند  که  افرادی  نام  از 
راهی  بنگله دیش  از   1971 سال  در  پاکستان  جدایی 

هزاران بازدیدکننده داشته  است.
اپل هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده است.

به گفته رید، کارشناس امنیت سایبری، کاربرانی که 
نسخه iOS 12.1.۴ یا باالتر را نصب کرده اند، از این 
تهدید در امان هستند؛ ری استارت کردن دستگاه هم 

جاسوس افزار را از سیستم پاک می کند.
یکی از کارشناسان امنیتی در گفت وگو با مجله انترنتی 
»برنامه نویسان  کار  نفوذ  این  که  زده  »وایرد« حدس 
نسبتاً تازه کار یک نهاد دولتی« بوده باشد؛ زیرا اطالعات 

دزدیده شده بدون رمزگذاری منتقل می شده است.

کشور همسایه یعنی هند شده  و از آن زمان در آن جا 
ساکن بوده اند.

دولت ملی گرای هند به رهبری نارندرا مودی، اعالم کرده 
است که این بررسی گسترده به  ویژه برای رسیده گی 
وکنترل آن دسته از مهاجران غیرقانونی صورت گرفته 

که از بنگله دیش به هند آمده اند.
هزاران  کنون  تا  هند  دولت  فرآیند  این  در  هم چنین 
نگهداری کرده  ویژه   اردوگاه های  و در  بازداشت  را  نفر 
است. در حال حاضر بیش از هزار نفر، به اتهام مهاجرت 
غیرقانونی، در 6 اردوگاه ایالت آسام در این اردوگاه های 

شبیه زندان به سر می برند.
از یک  بشر  که کنش گران حقوق  است  حالی  در  این 
سو این اقدام دولت هند را اقدامی در راستای برخورد 
با اقلیت های قومی، به  ویژه بنگالی های مسلمان ساکن 
این  افراد ساکن  از سوی دیگر شرایط  و  دانسته   آسام 

اردوگاه ها را بد توصیف کرده اند.
اقدام اخیر دولت هند یک ماه پس از آن صورت می گیرد 
که هند به صورت یک جانبه خودمختاری منطقه جامو و 
کشمیر را لغو کرد، ایالتی که اکثریت ساکنانش مسلمان 

هستند.

رسوایی بی سابقه برای اپل: نفوذ دو ساله هکرها به آیفون

دادگاه خارطوم اتهامات کسب غیرقانونی ارز خارجی و 
فساد اداری را به عمر البشیر، رییس جمهور برکنارشده 

سودان وارد دانست.
به گزارش یورونیوز، در سومین جلسه دادگاه زمانی  که 
برای نخستین بار از البشیر درباره نگهداری ارز خارجی 
در خانه اش سوال شد، وی گفت که 2۵ میلیون دالر از 
محمد بن سلمان، ولی عهد عربستان سعودی دریافت 
کرده، اما این پول ها را برای اهداف شخصی استفاده 

نکرده است.
پیش از این یک مأمور تحقیق در پرونده فساد رییس 
البشیر 90  عمر  که  بود  گفته  سودان  سابق  جمهور 
میلیون دالر پول نقد از عربستان سعودی دریافت کرده 

است.
دادگاه خارطوم، روز شنبه 9 سنبله، به  دنبال شهادت 
»کسب  اتهام  برای  دادستانی  درخواست  شاهدان، 

غیرقانونی ارز خارجی« را تأیید کرد.
یکی از وکالی رییس جمهور سابق سودان گفت که 
برای  اتهامات را رد می کند و شاهدانی  این  موکلش 
دفاع در جلسه بعدی دادگاه معرفی می شوند. جلسه 
بعدی دادگاه عمر البشیر هفته دیگر ادامه پیدا می کند.

طبق گفته مقام های قضایی سودان، در خانه البشیر 
6.9 میلیون یورو، 3۵1 هزار و 770 دالر و ۵.7 میلیون 
به  طور  وجوه  این  و  است  شده  کشف  سودان  پوند 
استفاده  آن ها  از  و  بود  البشیر  اختیار  در  غیرقانونی 

می کرد.
دادگاه درخواست وکالی رییس جمهور سابق سودان 

برای آزادی وی با قرار وثیقه را رد کرد.
این دادگاه اتهامات مربوط به قتل معترضان در جریان 

قیام مردمی سودان را بررسی نمی کند.
دیوان بین المللی کیفری پیش تر در سال 2009 ضمن 
متهم کردن عمر البشیر به ارتکاب »جنایات جنگی و 
جنایت بر ضد بشریت« در جریان جنگ دارفور برای 

وی قرار بازداشت صادر کرده بود.
رییس جمهور سابق سودان در زندان کوبر خارطوم 
دهه  سه  از  پس  البشیر  عمر  است.  بازداشت  تحت 
ماه  چهار  پی  در  و  گذشته  حمل   22 در  حکومت 
اعتراض سراسری مردم به دلیل گرانی و با فشار ارتش، 

از قدرت کنار رفت.

عمر البشیر: ۲۵ میلیون دالر از 
محمد بن سلمان دریافت کردم

در  آتش بس  اعالم  برای  روسیه  طرح  اجرای 
بامداد  از  سوریه،  شمال غرب  در  ادلب،  والیت 

شنبه آغاز شد.
رسانه ها به نقل از رامی عبدالرحمان، مدیر ناظر 
گزارش  بریتانیا،  در  مستقر  سوریه  بشر  حقوق 
هواپیماهای  پرواز  آتش بس،  آغاز  با  که  داده اند 

جنگی بر فراز ادلب متوقف شده است.
معدود  از  یکی  ادلب  فردا،  رادیو  گزارش  به 
مناطقی در خاک سوریه است که هم چنان شاهد 

حضور نیروهای مخالف بشار اسد است.
در جریان جنگ داخلی هشت ساله در سوریه، در 
یک سال گذشته ارتش بشار اسد توانسته است 
با حمایت قابل توجه روسیه و ایران، بسیاری از 

شهرهای تصرف شده را پس بگیرد.
بخش اعظم والیت ادلب و دو والیت مجاور آن، 
حیاِت  گروه  کنترل  در  الذقیه،  و  حلب  یعنی 
رهبر  را  جهادی  گروه  این  است.  تحریر الشام 
پیشین القاعده سوریه هدایت می کند. ادلب سه 

میلیون نفر جمعیت دارد.

آتش بس در ادلب سوریه 
از صبح شنبه آغاز شد

هند دو میلیون نفر را از لیست شهروندانش خارج کرد


