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وزیر داخله:

شورشیان برای دریافت منابع مالی 
پرچم سفید را به سیاه تغییر داده اند

وزارت دفاع:

طیاره های ترانسپورتی را به میدان های 
نبرد می فرستیم
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شورای مشهد

رییسجمهور:

نمیگذاریمخالیقانونیبهوجودآید
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Tender Notification call for expression of interest:

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH is implementing Technical Cooperation measures on behalf of 
the Government of the Federal Republic of Germany.
GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bid-
ders for catering service of GIZ TVET workshops in Kabul to submit 
their expression of interest letter to participate in the bidding process 
for” providing catering service (morning tea, lunch, afternoon tea in 
Kabul).
To claim the tender documents for the bidding process please send 
your interest letter to matiullah.sekandery@giz.de latest by 15 June 
2015, at 4:00 O’clock, Kabul local time.
Note: framework agreement will be for one and can be prolonged.

اطالعیه داوطلبی
دفتر GIZ خواهان همکاری های فنی به نمایندگی از دولت جمهوری فدرال آلمان میباشد.

بنا دفتر GIZ مقیم کابل از شرکت ها و رستورانت های مجرب، دارای تجربه و توانائی مالی دعوت 
به عمل میاورد تا جهت اشتراک در پروسه داوطلبی برای قرارداد تهیه چای صبح، نان چاشت 
و چای بعد از چاشت در ساحات مختلف والیت کابل با توجه با شرایط قراردادی در این پروسه 

اشتراک نموده ممنون سازید.
درخواست سهم گیری خویش را تا به ساعت ۴ بجه تاریخ 15 جون 2015 به آدرس الکترونیک 

matiullah.sekandery@giz.de فرستاده تا حضورتان را تضمین نماید. 
نوت: مدت قرارداد برای مدت یکسال بوده و قابل تمدید میباشد.

کرزی داده شد لوح »معمار آزادی بیان« به حامد 

گذشته  روز  کرزی  حامد  بپیوندند. 
مناسبت  این  به  که  محفلی  در 
در  گفت  بود  شده  برگزار  کابل  در 
در  بود،  جمهور  رییس  که  هنگامی 
که از طرف  برابر بسیاری انتقادهایی 
سکوت  می شد  او  متوجه  رسانه ها 
افغانستان  رسانه های  است.  کرده 
نسبی  آزادی  کرزی  حامد  دوران  در 
استواری  گام های  و  کردند  تجربه  را 
و  رسانه ای  فعالیت های  راستای  در 
خبرنگاری در این دوره برداشته شد.

که رسانه ها باید فرهنگ  گفت  کرزی 
و  کنند  حفظ  را  افغانی  اصیل 
به  را  کشور  این  فرهنگی  داشته های 
تقدیر  با  او  دهند.  نشان  دنیا  مردم 
افغانستان  رسانه های  فعالیت  از 
شایسته  تقدیر  لوح  این  که  گفت 
تقویت  راه  در  که  خبرنگارانی است 
آزادی بیان جان شان را در افغانستان 

از دست داده اند. 
کرزی از همه رادیوها و تلویزیون های 
باقی  متحد  تا  خواست  افغانستان 
بیان  آزادی  بزرگ  ارزش  و  بمانند 
وعده  رسانه ها  به  او  کنند.  حفظ  را 
با  آزادی  این  حفظ  برای  که  داد 

خبرنگاران همکار خواهد بود. 
افغانستان حدود 500 رادیو و تلویزیون 
دارد و فعالیت این رسانه ها در دوران 
گسترده ای  صورت  به  کرزی  حامد 

افزایش یافت. 

پیشین  جمهور  رییس  کرزی  حامد 
»معمار  تقدیر  لوح  افغانستان 
و  رادیو  اتحادیه  از  را  بیان«  آزادی 
گرفت. این  تلویزیون های افغانستان 
است  گرفته  تازگی شکل  به  اتحادیه 
در  تلویزیون  و  رادیو   30 از  بیش  و 
حامد  دارند.  عضویت  اتحادیه  این 
اتحادیه  این  افتخاری  رییس  کرزی 

است. 
رادیوها  از  دیگری  شمار  است  قرار 
اتحادیه  این  به  نیز  تلویزیون ها  و 

معادنزغالسنگبامیانتاراجمیشوند
براساس آمارهای وزارت معادن و پترولیم، آهن حاجیگگ، سیادره یکا ولنگ 
سوخته چنار  و  شیبر  ولسوالی  قاتک  قره  مس  معدن  بامیان،  مرکز  سوماره  و 
گارنت  معدن  پنجاب،  ولسوالی  گشتگ  در  سرب  معدن  سیغان،  ولسوالی 
معدن  یکا ولنگ،  و  سیغان  سلفر  معدن  بامیان،  مرکز  سرخد  و  شیبر  ولسوالی 
معدن  بامیان،  مرکز  و  پنجاب  ورس،  ولسوالی های  در  تزیینی  سنگ های 
مسکویت، ولسوالی ورس، زغال سنگ ساحات آشپشته و کلیج کهمرد، سیغان، 
سرمرغی، سولیچ و زرد سنگ از مهم ترین معادن این والیت به شمار می روند.

5ACKU



زنگ اول


معرفی  کشور  عالی  دادگاه  جدید  عضو  دو  به زودی 
می شوند. قرار است یک مرد و یک زن که هر دو سابقه 
موعد  که  را  دیگر  تن  دو  جای  دارند،  قضا  در  زیادی 
دو  معرفی  بگیرند.  رسیده  پایان  به  کارشان  قانونی 
عضو جدید دادگاه عالی، اقدامی است در خور ستایش. 
کشور  عالی  دادگاه  عضو  زن،  یک  بار  اولین  برای 
نهاد  این  عالی،  دادگاه  در  زنان  عدم حضور  می شود. 
تا  نبود  آن جا  در  کسی  و  بود  ساخته  تک جنسیتی  را 
از بی عدالتی هایی که بر زنان در این سرزمین می رود، 
به عضویت  که  خانمی  به  باید  پارلمان  کند.  نمایندگی 

دادگاه عالی نامزد است، رای اعتماد دهد. 
اما دادگاه عالی و در مجموع دستگاه قضایی افغانستان، 
قاضی القضات کشور  دارد.  نیاز  بنیادین  اصالحات  به 
رییس جمهور،  که  است  الزم  است.  سرپرست  هنوز 
پارلمان  کار  دهد.  خاتمه  را  قضا  سرپرستی   داستان  
تمام است. در مورد مشروعیت حقوقی حکومت وحدت 
ملی هم سوال هایی موجود است. این حکومت براساس 
یک توافق سیاسی به میان آمد و حال در همچو شرایطی 
نباید سمت قاضی القضات هم با سرپرست اداره شود. 
رییس جمهور  بر  کنونی  مقام های  انتقاد های  از  یکی 
اداره می کند.  با سرپرست  این بود که قضا را  پیشین 
زمان  در  که  افغانستان  اجرایی  رییس  عبداهلل،  داکتر 
سخن  اپوزیسیون  رییس  موضع  از  کرزی  حامد 
او  از  و  نوشت  نامه  کرزی  حامد  به  باری  می گفت، 
آن  که  را  قاضی القضات  و  کل  دادستان  تا  خواست 
زمان سرپرست بودند، برکنار کند و اشخاص جدید را 
به این سمت ها نامزد کند و از پارلمان برای آنان رای 
بخواهد. اما حاال سران حکومت وحدت ملی، همان راه 
حامد کرزی را در پیش گرفته اند. نه رییس جمهور برای 
پایان داستان سرپرستی دادگاه عالی اقدام می کند و نه 
رییس اجرایی در این مورد خاص صدای خود را بلند 
کرده است. هر دو بزرگوار باید به این سرپرست بازی 
با  نهاد ها  این  از  بیش  که  ندهند  اجازه  و  دهند  خاتمه 
سرپرست اداره شود. حداقل در مورد قضا باید بحث 
تا پیش از  باید  سرپرستی مطرح نباشد. رییس جمهور 
اول سرطان، پرونده سرپرستی قوه قضاییه را مختومه 
اعالم کند و سرپرست این نهاد یا یک شخص دیگر را 

به پارلمان معرفی کند تا رای بیاورد. 
قوه  از  رییس جمهور  شخص  و  حکومت  است  قرار 
پارلمان  کار  دوام  قانونی  بن بست  مورد  در  قضاییه 
خود  قاضی القضات  که  حالی  در  شود،  هدایت  طالب 
است،  سرپرست  که  قاضی القضاتی  است.  سرپرست 
وزن و اعتبار الزم را ندارد. باید رییس جمهور به این 
خاتمه  قضا  در  هم  آن  قدیمی سرپرست بازی  داستان 

دهد. 
باید توجه کنند،  به آن  چیز دیگری که سران حکومت 
کشور  قضایی  دستگاه  است.  قوه  این  در  اصالحات 
حاال چنان به فساد و ناکارآمدی آغشته است که مردم 
صحرایی  دادگاه های  مناطق،  از  برخی  در  روستایی 
می دهند.  ترجیح  کشور  قضایی  دستگاه  بر  را  طالبان 
فساد در دستگاه قضایی کشور به حدی اعتبار عدالت 
رسمی را خدشه دار کرده که گاهی یک نیمه مال هم به 
خودش حق می دهد که زیر نام تطبیق احکام شرع برای 

کل کشور مشکل ایجاد کند. 
رهایی شمار زیادی از متهمان پرونده قتل فرخنده از 
سوی محکمه استیناف هم، شک و تردید ها را در مورد 
یک  باید  بنابراین  است.  داده  افزایش  قضایی  دستگاه 
راهبرد جامع برای اصالح نظام قضایی کشور تدوین 
شود. باید کاغذ پرانی در این اداره از بین برود، مجاری 
و کانال های فساد مالی و اداری بسته شود و مجموع 
شود.  برچیده  می شود،  عدالت  راه  سد  که  عواملی 
دستگاه قضایی کشور باید صاحب ابهت شود و اعتبار 
آن اعاده گردد. رییس جمهور و رییس اجرایی هر دو در 
پیکارهای انتخاباتی وعده کرده بودند که نظام قضایی 

را اصالح می کنند، آنان باید به این وعده عمل کنند. 

لزوم اصالحات در قوه قضاییه
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دفاع  وزارت  در  مقام ها  کابل:  8صبح، 
می گویند به دلیل کمبود هواپیماهای جنگی 
این وزارت هواپیماهای ترانسپورتی را مجهز 
کرده و از آن ها برای سرکوب طالبان استفاده 
حاضر  حال  در  افغانستان  اردوی  می کنند. 
نیروی هوایی مجهز ندارد و تعداد محدودی 

از هلیکوپترها در جنگ استفاده می شوند. 
که  گفته اند  بارها  داخله  و  دفاع  وزارت ها 
نداشتن  جنگ،  گسترش  دالیل  از  یکی 
نیرو،  این  نبود  در  زیرا  است  هوایی  نیروی 
طالبان به صورت گروهی بر ولسوالی ها حمله 
ندارند.  هوایی  حمالت  از  ترسی  و  می کنند 
با  ناتو  اخیر  سال  سیزده  در  حالیست  در  این 
جنگنده های مجهزی که داشت طالبان را در 

والیات ناامن سرکوب می کرد. 
وزارت  اوپراسیون  رییس  امان  افضل  جنرال 
خبری  کنفرانس  یک  در  گذشته  روز  دفاع 
افغانستان در  قوای هوایی  گفت که زیربنای 
تکمیل  مزارشریف  و  کابل  هرات،  والیات 
ملی  اردوی  که  می کند  کمک  این  و  شده 
در عرصه نیروی هوایی مجهز شود. او افزود 
که مشکالت در عرصه زیربنای قوای هوایی 

تقریبا 90 درصد حل شده است. 
به  هوایی  قوای  که  گفت  اردو  مقام  این 
نتیجه  در  آموزش  این  و  دارد  نیاز  آموزش 
سه ماهه  یا  یک  مدت  کوتاه  کورس های 
امکان ندارد. امان گفت که دسترسی به قوای 
هوایی در کوتاه مدت ناممکن است: »شما و 
مردم افغانستان باید معتقد باشید که در مدت 
است.  ناممکن  هوایی  قوای  اکمال  کوتاه 
بخاطری که سرمایه گذاری بسیار و بلندبردن 
که  نمی خواهیم  ما  است.  کار  به  ظرفیت ها 
آن  از  ولی  باشیم  داشته  هوایی  تجهیزات 

استفاده کرده نتوانیم.«
اردو  حاضر  حال  در  که  گفت  امان  آقای 
می کند،  استفاده  ترانسپورتی  طیاره های  از 
طوری که این هواپیماها مجهز با سالح شده 
و برای حمایت از قطعات اردو به میدان های 

جنگ فرستاده می شوند. 
افغانستان  مردم  به  دفاع  وزارت  مقام های 
اطمینان دادند که اردوی ملی آمادگی کامل 
دارد و دشمنان این کشور نمی توانند با تهدید 

و ارعاب روحیه مردم را تضعیف کنند. 
طالبان حمالت سنگینی  بهار سال جاری  در 
بر بدخشان، کندز، فاریاب و غور انجام دادند 
اما نتوانستند ولسوالی ها را به دست آورند. در 
این میان نیروهای کماندوی اردو نقش بسیار 
طالبان  حمالت  زدن  عقب  در  برجسته ای 

داشتند. 
ملی  اردوی  که  گفت  امان  افضل  جنرال 
داده،  گذشته  ماه  سه  در  که  تلفاتی  باوجود 
ضربات کوبنده ای بر پیکر دشمن وارد کرده 

است.

 وزارت دفاع:

طیاره های ترانسپورتی را
 به میدان های نبرد می فرستیم

کشته شدن هفده مامور پولیس در هلمند در نتیجه حمله طالبان

نحوه اخذ امتحان کانکور بازنگری می شود

جستجوی راه های موثر تدریس در یک برنامه آموزشی

کشته شدن نزدیک به پنجاه طالب در عملیات های نظامی

هلمند  والیت  در  محلی  مقام های 
در  که  گفته اند  کشور  جنوب  در 
پی حمله گروه طالبان به یک پوسته 
کشته  پولیس  مامور  هفده  پولیس، 

شدند.
پولیس  سخنگوی  زواک،  عمر 
افراد  که  گفته  بی بی سی  به  هلمند 
به  شنبه  طالبان شب  به گروه  وابسته 

مقام های  کابل:  8صبح، 
عالی،  تحصیالت  وزارت های 
معلوماتی،  تکنالوژی  و  مخابرات 
نشستی  در  عامه  صحت  و  معارف 
اعضای  از  شماری  حضور  با 
کمیسیون  فرهنگی و معارف مجلس 
نمایندگان، چگونگی بازنگری نحوه 
بحث  مورد  را  کانکور  امتحان  اخذ 

قرار داده اند.
توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
وزارت تحصیالت عالی منتشر شده، 

از  شماری  کابل:  8صبح، 
بدخشان،  بلخ،  والیات  آموزگاران 
یک  در  سمنگان  و  تخار  کندز، 
شرکت  ماهه  یک  آموزشی  برنامه 
موثر  راه های  برنامه  این  در  و  کرده 

تدریس را جستجو می کنند.
مرکز  توسط  آموزشی  برنامه  این 
همکاری  به  بلخ  والیت  معلم  تربیه 

نتیجه  در  کابل:  8صبح، 
تصفیه ای  مشترک  عملیات های 
نیروهای امنیتی کشور شامل پولیس 
در  ملی  امنیت  و  ملی  اردوی  ملی، 
از  تن   ۴9 گذشته،  روز  شبانه  یک 
شورشیان مسلح مخالف دولت کشته 

شده اند.
اعالمیه ای  در  داخله  امور  وزارت 
منظور  به  که  عملیات ها  این  نوشته 
مردم  »دشمنان  نابودی  و  سرکوب 
والیت های  مربوطات  در  افغانستان« 
قندهار،  کندز،  تخار،  کاپیسا، 
پکتیکا  و  پکتیا  غزنی،  ارزگان، 
 ۳0 آن  در  بود،  گردیده  راه اندازی 

تن دیگر طالبان زخمی شدند.
در  که  افزوده  داخله  امور  وزارت 

موسی قلعه  ولسوالی  در  پوسته  این 
دیگر  مامور  دو  و  کردند  حمله 

پولیس را زخمی کردند.
آقای زواک گفت که در پی حمله 
چندساعته  نبرد  جریان  در  و  طالبان 
این  طالبان،  و  پولیس  نیروهای  بین 

افراد جان خود را از دست دادند.
او تهاجم طالبان را گسترده توصیف 

عالی  تحصیالت  وزیر  مومند  فریده 
نشست گفته است که روند  این  در 
شفاف  باید  کانکور  امتحان  اخذ 
شود. او در عین حال تاکید کرده که 
همه ساله  کانکور  امتحان  داوطلبان 
اخذ  روند  و  است  افزایش  به  رو 
مطابق  باید  داوطلبان  این  از  امتحان 
رشد  و  افغانستان  نیازمندی های  به 
عیار  تحصیلی  رشته های  متوازن 

شود.
است  گفته  عالی  تحصیالت  وزیر 

دولت آلمان در مزارشریف برگزار 
شده بود.

توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
شده،  منتشر  آلمان  همکاری    اداره 
شرکت کنندگان این دوره آموزشی 
توجه  بتوانند  تاچگونه  آموختند 
دانش آموزان را به درس جلب کنند. 
این  شرکت کنندگان  از  تن  یک 

افزار  مقداری جنگ  عملیات ها  این 
کشور  امنیتی  نیروهای  به دست  نیز 

افتاده است.
این عملیات ها در حالی اجرا می شود 
از  شماری  در  نیز  هم اکنون  که 
پاکسازی  عملیات  کشور  والیات 

جریان دارد.

کرد و گفت که به دنبال این تهاجم 
نیروهای  از  شماری  شورشیان، 
پولیس عقب نشینی کردند و عده ای 
ماندند  دیگر در محاصره آن ها گیر 

و کشته شدند.
هم چنین  هلمند  والی  سخنگوی 
به طالبان هم  نبرد  این  گفت که در 
تلفاتی وارد آمده، اما آمار آن هنوز 

مشخص نیست.
حاضر  حال  در  افزود  زواک  عمر 
آن  در  پوسته  این  که  منطقه ای 
کنترول  تحت  دارد،  موقعیت 
پولیس  و  است  امنیتی  نیروهای 
بررسی  برای  را  خود  تحقیقات 
آغاز  حمله  این  وقوع  چگونگی 

کرده است.

باید  کانکور  امتحان  اخذ  در  که 
وسایل  یعنی  امروزی  تکنالوژی  از 
الکترونیکی و کمپیوتر بیشتر استفاده 

شود.
هزار  دوصد  به  نزدیک  ساالنه 
در  دوازدهم  صنف  فارغان  از  تن 
می کنند  شرکت  کانکور  امتحان 
همیشه  والیات  از  برخی  در  اما 
این  اخذ  چگونگی  از  شکایت هایی 

امتحان گزارش شده است.

دوره آموزشی یک ماهه گفته است: 
»من همیشه این مشکل را داشتم که 
به موقع  هرگز نمی توانستم درس را 
را  زیادی  موضوعات  دهم.  خاتمه 
می خواستم به دانش آموزان در مدت 
پنجاه دقیقه تدریس کنم، اما همیشه 
آموختم  من  اکنون  می ماندم.  عقب 
و  برنامه ریزی  را چگونه  که دروس 
آماده کنم تا بتوانم تمام مطالب را به 
را  اکنون خود  نمایم.  تدریس  موقع 

خیلی راحت احساس می کنم.«
آلمان  همکاری  اداره  این حال،  با 
انتقال  هنر  تدریس  که  می گوید 
دانش است و انجام موفقانه این هنر 
مستلزم آن است تا خود آموزگاران 
را  مختلف  مهارت های  و  شیوه ها 

بیاموزند و به کار گیرند.

شبانه  یک  در  ملی  پولیس  نیروهای 
در  ماین  انفجار  از  گذشته  روز 
والیت  نادعلی  ولسوالی  مربوطات 

هلمند جلوگیری کرده اند.
این ماین به تازگی از سوی شورشیان 
به منظور اهداف تروریستی جاسازی 

شده بود.
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شورشیانی  می گوید  داخله،  امور  وزیر  علومی،  نورالحق 
فعالیت  افغانستان  در  پرچم سفید طالبان  زیر  کنون  تا که 
تمویل کنندگان  مالی  کمک  جلب  به منظور  می کردند، 
تغییر  سیاه  به  را  خود  پرچم  داعش،  تروریستی  گروه 

داده اند.
که روز شنبه، 23 جوزا، در مورد فعالیت صد  آقای علومی 
گذشته و برنامه صد روز آینده وزارت امور داخله در  روز 
به خبرنگاران توضیحات می داد،  کنفرانس خبری  یک 
گروه های  با  نوظهور  گروه های  فعالیت  کیفیت  که  گفت 
داخله  امور  وزیر  است.  نکرده  تغییری  دیگر  تروریستی 
که در سطح جهان نو ظهور  افزود: »داعش پدیده ای است 
کرده،  ظهور  میانه  شرق  در  طوری که  همان  است.  کرده 
می خواهند  تعداد  یک  هم  )افغانستان(  این جا  در  حاال 
که از داعش نمایندگی می کنند تا از منابع  گویا نشان دهند 

مالی داعش هم تمویل شوند.«

کار مجلس نمایندگان در اول  همزمان با نزدیک شدن پایان 
که اجازه نمی دهد  گفته است  سرطان، رییس جمهور غنی 
بنیاد  بر  آید.  به وجود  نظام  در  قانونی  خالی  هیچ گونه 
خبرنامه دفتر ریاست جمهوری، اشرف غنی، رییس جمهور 
مشورتی  گانه  جدا نشست های  در  را  موضوع  این  کشور 
خویش به روز شنبه با شماری از شخصیت های سیاسی، 
کمیسیون های مستقل  جهادی، علما و روحانیون، اعضای 
مجلس  اداری  هیات   انتخاباتی،  شکایات  و  انتخابات 
بیان داشته  زنان  و  نهادهای مختلف مدنی  و  اقشار  سنا، 

است.
و  افراد  غنی  رییس جمهور  که  شده  گفته  خبرنامه  در 
سرنوشت  تعیین  روی  مشوره  برای  را  یادشده  نهادهای 
مجلس نمایندگان پس از اول سرطان، برگزاری انتخابات 
به  انتخاباتی،  اصالحات  کمیسیون  کار  آغاز  و  پارلمانی 
نشست ها  این  در  بود.  خوانده  فرا  ریاست جمهوری  ارگ 
و  حقوق دانان  مدنی،  جامعه  رسانه ها،  زنان،  نمایندگان 
به گفته ی  یوناما حضور داشتند.  نمایندگان دفتر  هم چنین 
و  نظریات  ک کنندگان  اشترا ریاست جمهوری،  دفتر 
سیاسی  اوضاع  داشت  نظر  در  با  را  پیشنهادات شان 
ارایه  کشور  ملی  منافع  و  حقوقی  گزینه های  افغانستان، 

کردند.
مجلس  سرنوشت  تعیین  مورد  در  غنی  رییس جمهور 
که  کرده  کید  از اول سرطان سال روان، تا نمایندگان پس 
گونه تصمیم در این زمینه در مطابقت با قانون اساسی و  هر 

گرفته خواهد شد. در روشنایی اجماع و منافع ملی 
تا  تمام شرکت کنندگان خواسته  از  رییس جمهور هم چنین 
نشست هایی با هم دیگر داشته باشند و نظریات شان را با 

کسانی که  همان  والیات  کثر  ا »در  افزود:  داخله  امور  وزیر 
به طرف بنیادگرایی و دهشت افگنی می رفتند، با رهبران 
بیرق  و  کرده   پایین  را  بیرق سفید  گرفته اند،  خود فاصله 

سیاه را برافراشته اند.«
که پیش از این جنرال  این اظهارات در حالی بیان می شود 
افغانستان  در  بین المللی  نیروهای  فرمانده  کمبل،  جان 
کشور در حال  گروه تروریستی داعش در این  که  گفته بود 
کسانی که از رهبری  کمبل افزود  سربازگیری است. جنرال 
رو  داعش  تروریستی  گروه  به  شده اند،  سرخورده  طالبان 

آورده اند.
از  نیز  متحد  ملل  سازمان  و  دولتی  مقام های  آن  از  پیش 
کرده  حضور داعش در افغانستان خبر داده و ابراز نگرانی 

بودند.
که  علومی هم چنین می گوید شورشیان خارجی  نورالحق 
کستان فعالیت داشته اند، پس  نزدیک به یک عمر در پا

تهدیدهای  با  کستان  پا با  هم سرحد  والیات  دیگر  تعداد 
که والیات شمالی  کرد  کید  امنیتی بلند مواجه هستند. او تا
با  این والیات  و  نیستند  با تهدیدهای درجه یک مواجه 

تهدیدهای متوسط همراه هستند. 
تایید  کنفرانس خبری  این  در  امور داخله هم چنین  وزیر 
ولسوالی ها  در  پولیس  فرماندهان  از  تعدادی  که  کرد 
که اصال حضور  تشکیالت اضافی دارند و به نام سربازانی 

ندارند، معاش می گیرند. 
مبارزه  داخله  امور  وزارت  که  کرد  کید  تا علومی  نورالحق 
کرده و طی صد  را آغاز  جدی علیه فساد در این وزارت 
گذشته هفتاد و پنج مامور پولیس به اتهام دست داشتن  روز 
پانزده پولیس دیگر به سارنوالی  در فساد مجازات شده، 
وظیفه  از  پولیس  مامور  هفت  هم چنین  و  شده  معرفی 
و  دوصد  که  کرد  کید  تا هم چنین  وی  شده اند.  اخراج 

هفتاد و پنج مورد دیگر تحت بررسی قرار دارد.
روز  برای صد  کاری خود  برنامه   ارایه  با  امور داخله  وزیر 
توزیع  برای  کامل  آمادگی  وزارت  این  که  گفت  آینده، 
که تمامی  گفت  تذکره الکترونیک دارد. نورالحق علومی 
تنها  و  شده  استخدام  الکترونیک  توزیع  برای  کارمندان 
شورای  یا  و  ریاست جمهوری  دستور  منتظر  وزارت  این 

امنیت ملی برای آغاز توزیع الکترونیک است.

ریاست جمهوری شریک سازند. شماری از دیدار کننده ها 
که رییس جمهور وعده  گفتگو به 8 صبح، بیان داشتند  در 
که نامزد بانک مرکزی و دو نامزد عضویت در  کرده است 
گرفتن رای  شورای دادگاه عالی را در روزهای پیش رو برای 

کند. اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی 
که رییس جمهور تا اخیر  گفته اند  دیدار کننده ها هم چنین 
کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی را با تغییر برخی  هفته روان 
این دیدارها  کرد. در  ایجاد خواهد  از چهره های پیشین، 
که ممکن است ریاست جمهوری در  هم چنین بیان شده 
مورد  را در  نظر خویش  تا  از دادگاه عالی بخواهد  نامه ای 
کار  که چگونگی دوره   ماده هشتادوچهارم قانون اساسی 

گفته  کند.  ارایه  را مشخص می سازد،  نمایندگان  مجلس 
که با ارایه دیدگاه دادگاه عالی، ریاست جمهوری  می شود 
زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها را 
که بر  گفته ها در حالی بیان می شود  کرد. این  اعالم خواهد 
بنیاد ماده هشتادو سوم قانون اساسی، دوره ی پنج ساله ی 
اعضای مجلس نمایندگان در اول سرطان سال روان پایان 
نمایندگان  مجلس  انتخابات  که  آن جایی  از  اما  می یابد 
کار  ادامه   مورد  در  گونی  گونا دیدگاه های  نشده،  برگزار 
تازه ترین  در  هم چنین  مجلس  دارد.  وجود  مجلس  این 
مورد از حکومت خواسته است تا زمان برگزاری انتخابات 

کند. پارلمانی و شوراهای ولسوالی را اعالم 

در  نمایندگان  مجلس  رییس  ابراهیمی،  عبدالرووف 
که رییس جمهور و رییس  گفت  نشست روز شنبه مجلس 
برگزاری  زمان  کشور  اساسی  قانون  روشنایی  در  اجرایی 

کنند. انتخابات مجلس و شوراهای ولسوالی  را اعالم 
ابراهیمی می  افزاید: » با احترام به قانون اساسی افغانستان 
رییس  و  رییس جمهور  افغانستان،  مردم  به حق  احترام  و 
که تاریخ برگزاری انتخابات  اجرایی را مخاطب می کنیم 
ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی افغانستان را باید رسما به 
مردم افغانستان اعالم بکنند تا مردم از این جنجال نجات 

پیدا بکنند.«
دوره  به  اشاره  با  نمایندگان  مجلس  رییس  سویی  هم،  از 
اجالس  هنوزهم  که  می کند  کید  تا ملی،  شورای  شانزدهم 
دهم شورای ملی شروع نشده و تا زمانی که نمایندگان تازه 
کنونی می توانند به  به این مجلس راه نیافته اند، اعضای 
کاری  وظایف شان ادامه دهند. شورای ملی در پنج سال 
افتتاح  رییس جمهور  سوی  از  بار  یک  سالی  خویش، 
می شود و اعضای شورای ملی در هرسال تقنینی دو جلسه 

دارند.
ملی  شورای  شانزدهم  دوره  اول  اجالس  که  آن جایی  از 
تاخیر  با   1389 پارلمانی  انتخابات  دشواری های  به دلیل 
ماهه  چهارونیم  اجالس  یک  حاضر  حال  در  شد،  برگزار 
کنار تعطیلی های تابستانی در سال روان باقی  این شورا در 

مانده است.
این  از  پیش  نمایندگان  مجلس  که  است  حالی  در  این 
که به دلیل برگزار نشدن انتخابات پارلمانی  هشدار داده بود 
انتخابات  نتایج  اعالم  تا  مجلس  نمایندگان  کار  ادامه 
نمی تواند  دیگری  نهاد  هیچ  و  بوده  قانونی  پارلمانی 

کند. چگونگی مشروعیت این مجلس را مشخص 

 قدرت اهلل جاوید

 ظفرشاه رویی

وزیرداخله:

شورشیانبرایدریافتمنابعمالی
پرچمسفیدرابهسیاهتغییردادهاند

کستان در وزیرستان  از عملیات نظامی ارتش پا
و  شده  افغانستان  وارد  جنوبی،  و  شمالی 
داعش  پرچم  مالی  منابع  دریافت  به منظور 
»فعالیت های  گفت:  وی  کرده اند.  بلند  را 
جنوبی  و  شمالی  وزیرستان  در  که  محاربوی 
عمر  یک  زیادی که  تعداد  گرفت،  صورت 
کشیده  آنجا  از  کرده اند،  سپری  خارجی   به نام  آنجا  در 
شدند و داخل افغانستان آمدند. این ها تاجیک، ازبک، 
که به آسیای میانه تعلق  قرغیزی، چچنی، ترک و ایغورند 
داشته  منبعی  می خواهند  خود  بقای  برای  این ها  دارند. 

که حمایت شوند.« باشند 
گروه های  کنون  که تا با این حال، وزیر امور داخله می گوید 
پایگاه  افغانستان  داخل  در  نشده اند  موفق  تروریستی 
کنند تا از این پایگاه سمت و سو داده شوند.  دایمی ایجاد 
تا  نمی دهد  اجازه  افغانستان  دولت  که  کرد  کید  تا وی 
پایگاه هایی  چنین  ایجاد  به  موفق  تروریستی  گروه های 

شوند. 
با  والیت  دوازده  که  گفت  هم چنین  داخله  امور  وزیر 
تهدیدهای  با  دیگر  والیت  نه  و  بلند  امنیتی  تهدیدهای 
امنیتی متوسط مواجه اند. به گفته ی آقای نورالحق علومی، 
هم چنین  و  ارزگان  غزنی،  زابل،  قندهار،  هلمند،  والیات 
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هیچ نوع تماسی از جانب این 
سفارت با دانشجویان برقرار 

ود به  نشده است؛ از زمان ور
وع تحصیل تا پایان  فرانسه و شر
تحصیل که مدت دو سال را در 
بر می گیرد، هیچ کسی از جانب 

سفارت به ما تماس نگرفته 
است. نه تنها در این دوره، بلکه 

در تمام این ۱۲ سال گذشته، 
سفارت حتا فهرستی ندارد 

که بفهمد چند نفر، در کدام 
شهرها،  در چه رشته هایی، در 
کدام مقطع درس می خوانند. 
حتا نمی دانند که چند نفر به 

کشور خود برگشته اند و چند نفر 
مانده اند و آیا همه توانسته اند 
موفقانه  دوره ی تحصیل خود را 

به پایان برسانند یا خیر. دو سال 
پیش یکی از جوانان در شهر 

مرسای خودکشی کرد. تا یک ماه 
پس از آن هم سفارت در جستجو 
بود تا بتواند شهرت و هویت او 

را پیدا کند. 

  

گمرکی شفافیت 
و تسهیل تجارت

یک شنبه 24 جوزا 1394      4سال نهم   شماره مسلسل 2153 

می رسد  به نظر  کند.  پرداخت  است  گرفته  صورت  گمرک 
گمرکات در اخذ  که  یکی از مهم ترین ضرورت ها این است 
کرده و به نرخ  محصول نسبت به تاجران اعتماد آمیز برخورد 
کنند.  اعتماد  ارایه می شود،  تاجران  از سوی  که  نامه هایی 
که  که اسناد الزم  گمرک باید این حق را داشته باشد  البته 
که  کارانی  کمیشن  بتواند اعتماد آور باشد را از تاجران و یا 
اما چیزی   . را محصول می کنند بخواهد  تاجران مال  برای 
گمرک بر اساس اصل افزایش  که مهم است این که نباید در 
گیرد، بلکه باید بر اساس اصل واقعیت  کار صورت  عوارض 
گر اصل واقعیت پذیری در رابطه به اخذ عوارض  کار شود. ا
قیمت ها  روی  صورت  آن  در  شود،  اعمال  گمرک  سوی  از 
سبب  کار  این  چون  بود.  خواهد  موثر  نیز  مصرف  بازار  در 
میان  در  مردم  نفع  به  و  واقعی  و  سالم  رقابت  که  می گردد 
کمی  و هم از نظر  کار هم از نظر  تاجران به وجود بیاید و این 

کیفی به نفع مصرف کننده می باشد.
وارد کنندگان  و  تاجران  با  اعتماد آمیز  برخورد  دیگر  سوی  از 
در  وقتی  شود.  گرفته  نیز  قاچاق  جلو  که  می شود  سبب 
گمرکات با تاجران با اعتماد برخورد شده و در صورت ارایه 
از سوی تاجران  ارایه شده  زا به نرخ  اسناد واقعی و اعتماد 

اعتماد شود و بر اساس اصل افزایش محصول با آنان برخورد 
صورت نگیرد، در آن صورت زمینه های موجود برای ورود 
در  این  رفت.  خواهد  بین  از  نیز  قاچاقی  به صورت  کاال 
گمرک بر اصل افزایش محصول سبب  که تکیه  حالی است 
گرایش به سمت قاچاق اموال به وجود بیاید.  که  می گردد 
اعمال اصل افزونی در محصول گیری باعث ترویج قاچاق 
که نمی توان آن را  در تجارت می گردد و این موضوعی است 
کرد. البته روش و رویه مبتنی بر اعتماد باید در اخذ  انکار 
عوارض  گرفتن  رویه  گر  ا گیرد.  قرار  توجه  مورد  نیز  مالیات 
گمرکات و اخذ مالیات در غیر گمرکات مبتنی بر احترام  در 
تاجر  به  گمرکات  اداره کنندگان  سوی  از  و  باشد  اعتماد  و 
به  مالیاتی  ماموران  سوی  از  یا  و  نشود  دیده  دزد  چشم  به 
آنان  با  بلکه  نشود  دیده  دزد  چشم  به  ده  مالیه  شهروندان 
گیرد، در آن صورت انگیزه برای  با اعتماد برخورد صورت 
ایجاد  نیز  مالیه دهندگان  و  تاجران  نزد  در  عملی  شفافیت 

خواهد شد.
دارد،  وجود  گمرکات  در  که  دیگری  منفی  نکات  از  یکی 
ریاست  از  که  استعالمی  است  مکتوب های  به  بی توجهی 
در  می گردد.  گمرکات صادر  این  عنوانی  کابل  در  گمرکات 
که به برداشت پول های  برخی از موارد شرکت های ترانزیتی 
تضمینی خود در بانک ضرورت پیدا می کنند، باید شش 
بر  استعالمی مبنی  مکتوب های  جواب  تا  کنند  صبر  ماه 
از  که  دولت  از  شرکت  بودن  مدیون  غیر  یا  بودن  مدیون 
کشور  گمرک های  کابل عنوانی  گمرکات در  ریاست  سوی 
صادر می گردد، دوباره برسد تا این شرکت ها بتوانند به پول 

کنند.  تضمینی خود در بانک دسترسی پیدا 

دولت  به  می شود  مربوط  کار  دیگر  بخش 
مقیم  افغانستان  سفارت  به خصوص  و  افغانستان 
که باید در هماهنگی با وزارت امور خارجه  پاریس 
و تحصیالت عالی افغانستان، به امور دانشجویان 
افغانستان  سفارت  زمان،  این  تا  کند.  رسیدگی 

کاری به دانشجویان نکرده است.  هیچ 
با  سفارت  این  جانب  از  تماسی  نوع  هیچ 
ورود  زمان  از  است؛  نشده  برقرار  دانشجویان 
که  تحصیل  پایان  تا  تحصیل  شروع  و  فرانسه  به 
از  کسی  هیچ  می گیرد،  بر  در  را  سال  دو  مدت 
جانب سفارت به ما تماس نگرفته است. نه تنها 
گذشته،  در این دوره، بلکه در تمام این ۱۲ سال 
نفر،  چند  بفهمد  که  ندارد  فهرستی  حتا  سفارت 
کدام  در  رشته هایی،  چه  در  شهرها،   کدام  در 
چند  که  نمی دانند  حتا  می خوانند.  درس  مقطع 
کشور خود برگشته اند و چند نفر مانده اند و  نفر به 
خود  تحصیل  دوره ی  موفقانه   توانسته اند  همه  آیا 
یکی  پیش  سال  دو  خیر.  یا  برسانند  پایان  به  را 
تا یک  کرد.  از جوانان در شهر مرسای خودکشی 
ماه پس از آن هم سفارت در جستجو بود تا بتواند 

کند.  شهرت و هویت او را پیدا 
توزیع  بخش  تنها  که  می دهد  نشان  ما  معلومات 
اسناد در سفارت  ثبت  و  پاسپورت  تمدید  تذکره، 
فعال است و بس. بدون شک، سفارت افغانستان 
نیز  پیشرفت هایی  و  دست آورد ها  پاریس  مقیم 
انصاف  از  دور  آن  گرفتن   دیده  نا  که  داشته  
و  تنبلی  دچار  مشخص،  مورد  این  در  ولی  است 

کم توجهی شدیدی است.
گر دانشجویان  که ا در تمام دنیا این قاعده است 
کشور دیگری می روند، سفارت از  کشور خود به  از 
آن ها استقبال می کند و محفلی تعارفی برای ایجاد 
رابطه و شناخت با ایشان می گیرد و از همان ابتدا 
تمام معلومات الزم را ثبت می کند. با وجود آن که 
دیپلومات های دولت افغانستان از تمام امکانات 
به  تا  اما  اند  برخوردار  غرب  در  زندگی  مزایای  و 
پنجره های  از  تا  نداده اند  زحمت  خود  به  حال 
خود  از  کسی  کنند.  نگاه  بیرون  به  دفترشان 
که آن ها آیا در قبال شهروندان وطن شان  نمی پرسد 
کشور هیچ مسوولیتی دارند یا خیر. این در  در این 
سفارت،  کارمندان  مجموع  در  که  است  حالی 
و  زندگی می کنند  مناطق  قیمتی ترین  و  بهترین  در 
مردم  از دسترخوان  ما  را دولت  این مصارف  پول 

می پردازد.
دوره ی  دانشجویان  از  یکی  اخیر،  هفته ی  در 
عمل  ابتکار  و  کرد  مراجعه  سفارت  به  ماستری، 
معلومات  به سفارت  بتواند  تا  گرفت  به دست  را 
کامل در مورد دانشجویان بدهد و دیپلومات های 
چنین  این  کند.  بیدار  زمستانی  خواب  از  را  ما 
بی کفایتی و بی مسوولیتی شرم آور و سزاوار سرزنش 

است.
از  انتقاد  یادداشت،  این  نوشتن  از  هدف 
و  بود  پاریس  مقیم  افغانستان  سفارت  بی کفایتی 
که به میان آمدن اصالحات نتیجه ی  تمنا می رود 
نهایی باشد. از مسووالن دولتی تقاضا می گردد تا 
کنند و نه تنها در  در این مورد با دقت بیشتر اقدام 
مورد ایجاد اصالحات در سفارت افغانستان مقیم 
کنند بلکه سایر سفارت خانه ها را از  پاریس تالش 

نظر بگذارنند. 

نظام  بازسازی  طرح  اصلی  حامیان  از  که  جهانی  بانک 
بالغ  کمک  یک  می رود،  شمار  به  افغانستان  دولت  مالی 
گمرکات  در  شفافیت  ایجاد  برای  را  دالر  میلیون  بیست  بر 
نقش  گمرکات  در  شفافیت  است.  کرده  اعالم  افغانستان 
بسیار بارزی هم در حفظ و ارتقای درآمد مالی دولت دارد 
ترانزیت  و  و تسهیل تجارت  زمینه تسریع  و هم می تواند در 
کند.  کشور مفید واقع شده و برای تاجران سهولت فراهم  در 
کنار ارتقای  که در  کار در زمانی امکان پذیر است  البته این 
کارمندان  نیز  روانی  نظر  از  گمرکات،  در  تخنیکی  ظرفیت 
صادقانه  که  برسند  آمادگی  این  به  گمرکات  مدیران  و 
کنند. ایجاد ظرفیت روانی باید از سوی  وظایف شان را اجرا 
قرار  توجه  مورد  مالیاتی  تمامی اداره های  در  مالیه  وزارت 
گیرد تا رفتار مبتنی بر اصل وفا داری به دولت و درآمدهای 
عمومی  و احترام گذاری به مراجعین و مالیه دهندگان در این 

اداره ها به وجود بیاید.
دولت  عایدات  اصلی  چشمه های  از  یکی  گمرکات 
بدل  در  افغانستان  دولت  می آید.  حساب  به  افغانستان 
اموال وارداتی عوارض و محصول  از  گمرکی  ارایه خدمات 
به صورت  هرچند  نیز  ترانزیتی  اموال  از  و  می گیرد  مالیات  و 

اخذ  خدمات  حق  به عنوان  را  مبلغی  اما  ناچیز  بسیار 
کارها باید طبق اصول  می کند. آنچه بسیار مهم است این که 

که عادالنه باشد. گیرد  و مقرراتی صورت 
بین  مقایسه  گمرک  در  محصول  اخذ  رویه های  از  یکی 
افزودی  بر  کید  تا و  دیتابیس  و  حساب  صورت  یا  بیجک 
افغانستان  گمرکات  در  می باشد.  مقایسه  این  در  عوارض 
محصول مال التجاره وارداتی بر اساس قیمت باالتر صورت 
مال التجاره  بیجک  روی  شده  نوشته  قیمت  گر  ا می گیرد. 
گر قیمت نوشته  باالتر باشد، از روی آن محصول می گردد و ا
باالتر  دیتابیس  در  شده  ثبت  قیمت  و  باشد  کم تر  شده 
است  حالی  در  این  می شود.  محصول  آن  روی  از  باشد، 
که در برخی از موارد این رویه باعث بی عدالتی نسبت به 
و  تالش ها  و  رایزنی ها  بر اساس  که  تاجری  می گردد.  تاجر 
ارتباطات تجارتی و یا استفاده از امتیازات تجارتی می تواند 
کند،  مال التجاره ای را ارزان تر از نرخ معمولی آن خریداری 
گمرک  که به  که به نرخ نامه ای  باید این امتیاز را داشته باشد 
از روی همان نرخ نامه اجناس  ارایه می کند، اعتماد شود و 
به  گمرک  در  که  است  در حالی  این  گردد.  وی محصول 
قرار  از  این نرخ نامه اعتماد نمی شود و مال التجاره آن تاجر 
از  باالتر  برابر  که ممکن است چند  گمرکات  نرخ دیتابیس 
قیمت واقعی باشد محصول شده و تالش تاجر در خصوص 
خرید ارزان مال از شرکت تولید کننده در خارج از افغانستان 

ضرب صفر می گردد.
که برای مصرف کننده  از سوی دیگر این رویه سبب می گردد 
و  برسد  واقعی  قیمت  از  باالتر  قیمت  به  جنس  نیز 
در  که  را  اضافه ستانی  تاوان  گزیر است  نا نیز  مصرف کننده 

افغانستان  دیپلومات های  بحث  که  است  مدتی 
بسیاری ها  است.  افتاده  زبان ها  سر  غرب  مقیم 
از بی کفایتی دولت در تنظیم و  انتقادات سختی 
مطرح  غرب  در  شایسته  دیپلومات های  انتخاب 
از  پس  کارمندان،  این  از  زیادی  شمار  کرده اند. 
نمی گردند  بر  وطن  به  کاری شان  دوره ی  پایان 
این  بحث  اما  می گیرند.  سیاسی  پناهندگی  و 

یادداشت، چیز دیگری است.
و  افغانستان  دولت های  بین  توافق  اساس  به 
ایجاد  به  متعهد  را  خود  فرانسه  کشور  فرانسه، 
از  و  می داند  ما  جوانان  برای  تحصیل  زمینه ی 
در  تن   ۲۵۰ از  بیش  این سو  به  میالدی   ۲۰۰۳ سال 
بورس ها  این  بیشتر  کرده اند.  تحصیل  کشور  این 
کنار آن،  مربوط به دوره ی ماستری بوده است و در 
نیز  دکترا  دوره ی  بورس  دریافت  به  موفق  شماری 
شده اند. تا این دم، سفارت و مرکز فرهنگی فرانسه 
فرانسه،  دولتی  اداره های  هم چنان  و  کابل  در 
انجام  ممکن  حالت  بهترین  در  را  خود  کارهای 
ایجاد  دانشجویان  به  مناسبی  شرایط  و  داده اند 

شده است. 

 محمد هاشم قیام

 عبیداهلل مهدی- نماینده  دانشجویان دوره  ماستری در فرانسه

در سفارت افغانستان در پاریس 
چه می گذرد؟
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گفتگوی حقوق بشری؛
فصل جدید در مبحث حقوق بشر 

در افغانستان

معادن در بامیان، جمع آوری عواید در بغالن
در  کهمرد  سنگ  زغال  معادن  آن که  با  دیگر،  سوی  از 
این  مدیریت  اما  دارد؛  موقعیت  بامیان  والیت  محدوده 
بغالن  والیت  شمال  زغال سنگ  تصدی  عهده  به  معادن 
می باشد. این تصدی مسوولیت جمع آوری عواید معادن 

ولسوالی کهمرد را نیز به عهده دارد.
برساس آمارهای ریاست معادن والیت بامیان، حدود سه 
سال پیش از معادن ولسوالی کهمرد روزانه تا ۲۰۰ الری 
زغال سنگ به  صورت غیر قانونی توسط زومندان استخراج 
و قاچاق می شد؛ اما در جریان سه سال گذشته، قرار داد 
معادن زغال سنگ کهمرد ضمیمه پروژه مس عینک لوگر 
شده و مسوولیت این معادن به شرکت ام سی سی چینایی 

واگذار شده است.
در  کهمرد  ولسوالی  زغال  معادن  از  ام سی سی  شرکت 

راستای تولید برق معدن مس عینک کار می گیرد.
ولسوالی   ۱۳۹۳/۱۰/۷ تاریخ   ،۱۱۳ شماره  مکتوب  در 
۱۳۹۱تعداد  سال  از   « است:  آمده  بامیان  والیت  کهمرد 
می شد  استخراج  خود سرانه  به صورت  که  معدن   ۱۸۵
به  معادن  این  حفاظت  بعد  به  آن  از  و  گردیده  مسدود 
پولیس ولسوالی کهمرد والیت بامیان واگذارشده است.«

ولسوالی کهمرد  کلیچ  و  آشپشته  زغال سنگ  اکنون  هم 
و  گرفته  قرار  عینک  مس  معدن  پروژه  ضمیمه  بامیان، 
مس  محافظت  پولیس  از  کندک  یک  حفاظت  تحت 
عینک در دوآب میخ زرین به سرپرستی شخصی به نام 

خان محمد قرار دارد. 
عینک  مس  محافظتی  کندک  سرپرست  خان محمد، 
می گوید که همه صوف های زغال سنگ ولسوالی کهمرد 
زغال سنگ  عنوان  هیچ  به  ساحه  این  در  است،  مسدود 

قاچاق نمی شود.
او به ۸صبح گفت: » اول این که مکتوب های صادر شده 
هم در مورد گزارش از استخراج غیر قانونی زغال سنگ 
دوم  می باشد،  آن  منکر  کهمرد  ولسوالی  و  است  جعلی 
آدم های  بعضی  ازطرف  و  ندارد  صحت  مکتوب ها  این 
غرض آلود صادرشده است. در ساحه ی ما به هیچ عنوان 

زغال قاچاق نمی شود.«
استخراج معادن توسط طالبان

با این حال، فرمانده کندک محافظتی مس عینک لوگر 
اعتراف می کند که شماری از فرماندهان محلی طالبان در 

استخراج و قاچاق زغال سنگ بامیان دست دارند.
خان محمد، فرمانده کندک محافظتی مس عینک ادامه 
داد: »قاری معراج ، ولسوال نام نهاد طالبان در ساحه تاله 
غیر قانونی  استخراج  در  بغالن،  والیت  مربوط  برفک  و 
زغال سنگ دست می زند که از آنهم فی تن حدود ۱۵۰۰ 

افغانی توسط دولت محصول گرفته می شود.«
در حالی این گفته ها مطرح می شود که داوود شاه صبا، 
عمومی  جلسه  در  گذشته  هفته  پترولیم  و  معادن  وزیر 
دیگر  و  داعش  که  کرد  اعتراف  نمایندگان  مجلس 
گروه های مخالف دولت تالش دارند تا از معادن کشور 

استفاده کنند.
به  کشور  معادن  چپاول  و  تاراج  از  هم چنین  صبا  آقای 
انتقاد کرد و گفت سیاست گذاری کنونی دولت  شدت 
در خصوص معادن، این کشور را به سوی مصیبت سوق 

می دهد.
آقای صبا گفت: »امروز بخش معادن افغانستان به عوض 
مسیر  در  برود،  افغانستان  ملت  رفاه  مسیر  در  که  این 
مصیبت می رود. از گفتن آن خجالت نمی کشم و از این 
موضع خود دفاع هم خواهم کرد. به شکلی که ما امروز 

که  صورتی  در  بود  خواهد  بهتر  جهان  نقاط  دیگر  و 
آن  ناقضین  و  شود  احترام  بشری  حقوق  موارد  تمام 
دولت  با  ما  همکاری  نبرند.  لذت  معافیت  فرهنگ  از 
حقوق  اساسات  ترویج  شامل  دلیل  همین  به  افغانستان 
بشر است؛ چیزی که افغانستان به آن در سال ۱۹4۸ رای 

داد. 
تدریجی  به طور  افغانستان  کنونی  و  گذشته  حکومت 
و  بشر  حقوق  ماده ای   ۳۰ قطع نامه  ماده های  بیشتر 
را.  آن  تمام  نه  اما  است،  کرده  تطبیق  را  قوانین  دیگر 
با این حال وضعیت حقوق بشر در افغانستان شکننده و 

نگران کننده است. 
آزادی  بخش  در  پیشرفت هایی  مثبت،  جهت  در 
تجمعات، آزادی بیان و آزادی رسانه ها به دست آمده 
بر  مبنی  دولت  اخیر  مهم  اقدام  از  اروپا  اتحادیه  است. 
ملی  عمل  برنامه  طریق  از  بشر  حقوق  وضعیت  بهبود 
با  برنامه عمل ملی مبارزه  امنیت و  برای زنان، صلح و 

شکنجه استقبال می کند. 
در  بشر  حقوق  تاریخ  در  تازه ای  فصل  آینده  هفته 
نخستین گفتمان  برگزاری  با  باز خواهد شد.  افغانستان 
حقوق بشر دولت جمهوری اسالمی افغانستان و اتحادیه 

اروپا، اقدمات بیشتری روی دست گرفته خواهد شد تا 
وضعیت حقوق بشر را برای تمام افغان ها بهبود بخشد. 

برگزار  افغانستان  در  تنها  بشری  حقوق  گفتگو  این 
نمی شود. اتحادیه اروپا به طور منظم گفتگو های حقوق 
برگزار  اتحادیه  از  خارج  کشور   4۰ با  همراه  را  بشر 
که  موضوعاتی  کشور ها  این  از  هریک  در  می کند. 
باید تحت پوشش قرار گیرد، بر اساس موارد جداگانه 
که  موضوعاتی  افغانستان  در  می شود.  گرفته  تصمیم 
برای اتحادیه اروپا و کشور های عضو آن نگران کننده 
است، عبارت از حقوق زنان، حقوق کودکان، حقوق 
افراد دارای معلولیت، محو تمام انواع تبعیض، دسترسی 
به عدالت، جزای اعدام، شکنجه و آزادی بیان  می باشد. 
ما انتظار داریم تا روی این مسایل با وزیر امور خارجه 
آقای ربانی و هیات شان تبادل نظر کنیم؛ این که چگونه 
دولت افغانستان می تواند اقداماتی را که برداشته است 
پی گیری کند و قوانین حیاتی و برنامه های عمل مانند 
تا حقوق  قانون محو خشونت علیه زنان را تطبیق کند 

بشری تمام افغان ها بهبود یابد. 
حمایت  تالش ها  این  از  تا  است  متعهد  اروپا  اتحادیه 

کند. 

افغانستان را مدیریت می کنیم، ما را بدون شک به  منابع 
سوی فاجعه خواهد برد، مگر این که جلو آن را بگیریم.«

معادن  در  چپاول  که  می دانم  »من  افزود:  صبا  آقای 
افغانستان وجود دارد. منابع، به خصوص سنگ های قیمتی 
افغانستان به راحتی دزدیده و از سرحدات بیرون می شوند. 
در بعضی موارد شما دیدید که به خاطر نبود قوانین واضح 
و  قوانین  می شود.  چپاول  ثروت ها  این  واضح  قرارداد  یا 
مقررات را طوری تنظیم کنیم که زمینه های چپاول را کم 

کند.«
جلوگیری از استخراج غیرقانونی

می گویند  بامیان  محلی  مقام های  از  این حال، شماری  با 
استخراج  از  توانسته اند  حدی  تا  گذشته  سال  دو  در  که 

غیرقانونی معادن جلوگیری کنند.
 محمد آصف مبلغ، معاون والیت بامیان می گوید که از 
غیرقانونی  به صورت  که  صوف هایی  این سو  به  سال  دو 
استخراج می شد مسدود شده است، اما براساس معلومات 
از  بعضی  در  اوقات  از  برخی  شمال  زغال سنگ  تصدی 
هنوزهم  سرانه  خود  به  صورت  زغال  سنگ  ساحات 

استخراج می گردد.
تحت  کامال  بامیان  »معادن  گفت:  ۸صبح  به  مبلغ  آقای 
تسلط اداره محلی بامیان است وکسی دیگر نمی تواند در 
آن دخالت داشته باشد، ما به نیروهای امنیتی این والیت 
را  معدن  غیر قانونی  استخراج  جلو  که  داده ایم  دستور 
بگیرند، با آن هم اگر زغال استخراج می شود بسیار اندک 
است که ازمعادن سطحی برای مصرف روزانه خانه  های 

اطراف این معادن می باشد.«
مسووالن محلی ولسوالی کهمرد اما هرگونه قاچاق زغال 

سنگ در مربوطات این ولسوالی را رد می کنند.
گفت:  ۸صبح  به  بامیان  کهمرد  ولسوال  سیغانی،  هادی 
»در گذشته گاهی زغالی که از دره صوف از مسیر کوتل 
جالد و دره سرگولی به قریه کوهی و آشپشته طرف کابل 
ایجاد کرده  موضوع سروصدا  همین  می شد،  داده  انتقال 
بود که گویا زغال سنگ کهمرد قاچاق می شود؛ در حالی 

که چنین نیست.«
کشور  شمال  زغال سنگ  تصدی  مسووالن  همه،  این  با 
معادن  به  این سو  به  سال  سه  از  اداره  این  که  می گویند 

زغال سنگ بامیان تسلط ندارد.
شمال  زغال سنگ  تصدی  رییس  افغان،  عبدالرحمان 
تسلط  هیچ گونه  ما  بدین سو  سال  سه  »ازحدود  گفت: 
این  نداریم،  بامیان  والیت  کهمرد  زغال سنگ  معادن  بر 
مس  پروژه  و  بامیان  والیت  خود  به  زغال سنگ  معادن 

عینک واگذار شده است.«
آقای افغان افزود: »امنیت آن نیز مربوط کندک محافظتی 
ما جهت جلوگیری  آنهم  با  می شود،  عینک  پروژه مس 
از قاچاق آن کمربند امنیتی در ساحه والیت بغالن ایجاد 

کرده ایم.«
آهن  پترولیم،  و  معادن  وزارت  آمارهای  براساس 
بامیان،  مرکز  سوماره  و  یکا ولنگ  سیادره  حاجیگگ، 
سوخته چنار  و  شیبر  ولسوالی  قاتک  قره  مس  معدن 
ولسوالی  گشتگ  در  سرب  معدن  سیغان،  ولسوالی 
مرکز  سرخد  و  شیبر  ولسوالی  گارنت  معدن  پنجاب، 
بامیان، معدن سلفر سیغان و یکا ولنگ، معدن سنگ های 
بامیان،  مرکز  و  پنجاب  ورس،  ولسوالی های  در  تزیینی 
ساحات  زغال سنگ  ورس،  ولسوالی  مسکویت،  معدن 
آشپشته و کلیج کهمرد، سیغان، سرمرغی، سولیچ و زرد 

سنگ از مهم ترین معادن این والیت به شمار می روند.
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۱۳۹۲/۹/۱۸ریاست معادن والیت بامیان عنوانی ولسوالی 
کهمرد آمده است: »به تعداد ۱۸۵ حلقه صوف خودسر و 
غیر قانونی که در طبقات زغال سنگ معادن ساحات کیلچ، 
بود،  و کریمک حفر گردیده  چارتاق  آشپشته،  دوآب، 
میگاوات  برق حراتی 4۰۰  تولید  فابریکه  ایجاد  به منظور 
کمپنی » MCC« کشور چین یک بار مسدود گردید؛ اما 

بار دیگر استخراج غیرقانونی آن آغاز شده است.«
تاکید  نیز   ۱۳۹۲/۹/۱۰ تاریخ   ،۱۱4۳ شماره  مکتوب  در 
کیلچ،  ساحات  معادن  شده  مسدود  صوف های  شده 
از  شماری  توسط  چارتاق  و  کریمک  آشپیشته،  دوآب، 
به شکل  زغال سنگ  و  گردیده  بازگشایی  دوباره  افراد 

غیرقانونی استخراج می گردد.
از  شماری   ،۱۱4۳ شماره  مکتوب  در  حال،  همین  در 
مسووالن محلی که در مدیریت، حفظ و مراقبت معادن 
مسوولیت دارند، متهم شدند که جلو استخراج و قاچاق 

غیرقانونی معادن زغال سنگ را نگرفته اند.
در بخشی از مکتوب آمده است: » در این اواخر با آمدن 
محافظت  کندک  سرپرست  محمد  خان  به نام  شخصی 
زغال سنگ  قاچاق  زرین،  میخ  دوآب  در  عینک  مس 
مسدود  صوف های  و  دارد  جریان  آشکار  به صورت 
شده توسط افراد و اشخاص دوباره بازگشایی گردیده و 

به صورت غیر قانونی زغال سنگ استخراج می شود.«
مسلح  افراد  از  برخی  که  می دهد  نشان  ۸صبح  یافته های 
از  شماری  و  دولتی  مقام های  زورمندان،  غیرقانونی، 
در  می شوند،  حمایت  شورشیان  سوی  از  که  افرادی 
مختلف  نقاط  در  زغال سنگ  معادن  غیرقانونی  استخراج 

بامیان دست دارند.
براساس این یافته ها، زورمندان بیشتر از طریق ولسوالی تاله 
و برفک والیت بغالن به ولسوالی کهمرد بامیان می آیند.

جهان بسیاری از مسایل بنیادی حقوق بشر مورد احترام 
ملت های  همین  شامل  افغانستان  امروز  نمی گیرد.  قرار 

جهان است. 
اتحادیه اروپا دوست مردم افغانستان است و تعهد دارد 
تا شهروندان را برای مدت طوالنی حمایت کند. ما هر 
روز با دولت افغانستان کار می کنیم تا وضعیت زندگی 
و  مستقل  قوی،  افغانستان  یک  و  یابد  بهبود  افغان ها 

صلح آمیز شکل بگیرد.
ما به این باور هستیم که وضعیت زندگی در افغانستان 

ولسوالی  زغال سنگ  معادن  که  است  دریافته  ۸صبح 
کهمرد والیت بامیان و برخی از معادن دیگر این والیت، 
توسط شماری از زورمندان محلی به شکل غیرقانونی و 

خودسر استخراج می شود.
۸صبح به اسنادی دست یافته که نشان می دهد، طی چند 
سال گذشته، استخراج غیرقانونی و قاچاق زغال سنگ در 
از  چارتاق  و  کریمک  آشپشته،  دوآب،  کیلچ،  ساحات 
مربوطات ولسوالی کهمرد و دیگر نقاط بامیان ادامه دارد.
میان  مختلف  مکاتب  گذشته،  سال  چند  طی  آن که  با 
مقام والیت، وزارت معادن و پترولیم، فرماندهی پولیس، 
ریاست معادن و پترولیم والیت بامیان و ولسوالی کهمرد 
این والیت تبادله شده و از قاچاق زغال سنگ به اداره های 
فرماندهی  مسووالن  اما  است،  شده  داده  خبر  یادشده 
مورد  در  والیت  این  محلی  مقام های  و  بامیان  پولیس 

سکوت اختیار کرده اند.
در مکتوب شماره ۷۷/۱۲۳، تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ ولسوالی 
مکتوب  و  بامیان  معادن  ریاست  عنوانی  بامیان  کهمرد 
معادن  ریاست   ،۱۳۹۳/۱۲/۱4 تاریخ   ،۶۷۷/۱۲۰۸ شماره 
این والیت به ریاست تنظیم معادن والیات وزارت معادن 
زغال سنگ  غیرقانونی  استخراج  و  قاچاق  از  پترولیم،  و 

ولسوالی کهمرد خبر داده شده است.
انتقاد از ادامه استخراج غیرقانونی معادن

تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰  مکتوب شماره ۵۲۷۳،  در  هم چنین 
عنوانی  بامیان  والیت  مقام  تخنیکی  خدمات  ریاست 
ولسوالی  زغال سنگ  قاچاق  از  بامیان،  پولیس  فرماندهی 
این  پولیس  مسووالن  از  و  شده  انتقاد  شدت  به  کهمرد 
معادن  غیرقانونی  استخراج  مانع  تا  شده  خواسته  والیت 

شوند.
تاریخ   ،۵۹۵/۱۱4۶ شماره  مکتوب  از  بخشی  در 

تمام مردان، زنان و کودکان افغان حق دارند تا از حقوق 
بشری خود و محافظت از این حقوق مستفید شوند. 

مجمع  توسط  بشر  حقوق  جهانی  قطع نامه  نخستین 
عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹4۸ صادر شد و 
افغانستان در میان 4۸ کشوری بود که به نفع این قطع نامه 
رای داد. بر این اساس افغانستان با شرکت در شکل دهی 
بشر  حقوق  بنیان گذاران  از  یکی  بشر  حقوق  بنیاد های 

محسوب می شود. 
اما حقیقت تلخ این است که در کشورهای زیادی در 
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منطقه، به حمایت از گروه های شورشی و شبه نظامی  افزوده 
است. اگر تحریم ها برداشته شود و تهران به میلیاردها دالر 

دسترسی یابد، ضریب این حمایت به شدت باال می رود.« 
مسلح  نیروهای  کمیته  رییس  مک کین،  جان  سناتور 
طالبان،  و  ایران  روابط  که گسترش  دارد  باور  سنا  مجلس 
شبیه رویکرد تهاجمی  این کشور در عراق، یمن، سوریه و 
لبنان است. به گفته  سناتور مک کین »این امر نشانه دیگری 
بر  اوباما  رییس جمهور  اداره  خوش بینانه  چشم پوشی  از 
تهاجمی  رویکرد  اداره  این  است.  زمین  واقعیت های روی 

 در سیاست منطقه ای ایران را نادیده می گیرد.«
مقام های ایاالت متحده از اظهار نظر رسمی  در مورد روابط 
همواره  امریکایی ها  اما  می کنند،  امتناع  طالبان  و  تهران 
نگرانی های  ایران،  با  هسته ای  گفتگوهای  که  گفته اند 
تهران در  بی ثبات کننده  واشنگتن را در مورد سیاست های 

منطقه از بین نمی برد. 
نامه  در  امریکا  ملی  استخبارات  اداره  رییس  کلپر،  جیمز 
اخیرش به کنگره نگاشته است که ایران یکی از بزرگ ترین 

حامیان مالی تروریسم است. 
سربازگیری،  برای  را  پاکستان  قلمرو  دیرباز،  از  طالبان 
مقام های  به گفته  اما  استفاده می کنند،  اداره جنگ  و  سوق 
افغانستان و شماری از مقام های غربی، حاال سپاه پاسداران 
انقالب ایران، یکی از متحدان مهم طالبان است. این مقام ها 
هم چنان می گویند که تهران شهروندان پناهنده افغانستان را 

به جنگ سوریه  نیز می فرستد.
مال عبداهلل، طالب مورد حمایت ایران است. عبداهلل در بندر 
عباس به اتهام این که مجوز کار نداشت، بازداشت شد. او 
به  ایران  استخباراتی  مقام های  از  یکی  زندان  در  می گوید 
او نزدیک شد و گفت اگر به افغانستان برود و برای آنان 

کارکند، دوچند درآمد کارگری اش را به او می دهند.
مرزی  مناطق  قاچاقچیان  تهران  می گوید،  عبداهلل  مال 
پاکستان  ایران،  در سرحدات  را  قانون  از حاکمیت  خارج 
به  را  طالبان  نیازمندی های  تا  می کند  اجیر  افغانستان  و 
تهران  می گوید  عبداهلل  مال  برسانند.  آنان  اداره  زیر  مناطق 
متری،  میلی  او و جنگجویانش، آر پی جی، توپ هشتاد  به 
برای  اولیه  مواد  و  ماشین دار  تفنگ های  کالشینکوف، 

ساخت بمب های کنار جاده می دهد. 
ایران  مقام های نظامی  و استخباراتی می گویند که حمایت 
از طالبان، روابط این گروه را با تهران بهبود بخشیده است. 
گروه  با  تهران  در  شیعه  تیوکراتیک  رژیم  روابط  پیشینه 
افراطی سنی مذهب طالبان توام با دشمنی و تنش بود. ایران 
در  رفت.  پیش  جنگ  آستانه  تا   1998 سال  در  طالبان  با 
شهر  در  ایران  کنسولگری  تاراج  از  پس  طالبان  زمان،  آن 

مزارشریف، ده دیپلومات ایرانی را کشتند. 
با  و  نکرد  مخالفت  طالبان  سقوط  با   2001 سال  در  تهران 
غرب  حمایت  مورد  که  کابل  در  طالبان  جانشین  دولت 
از  همواره  تهران  اما  کرد.  ایجاد  دوستانه  روابط  است، 
حضور نظامی  امریکا در پشت دروازه هایش ابراز ناراحتی 
در  که  امریکا  دفاع  وزارت  گزارش  در یک  است.  کرده 
پاسداران  سپاه  که  است  آمده  رسید  نشر  به   2014 سال 
انقالب ایران، از سال 2007 به این سو جنگ افزار و مهمات 

در اختیار طالبان قرار می دهد. 

روابط تهران و طالبان در سال 2013 وارد مرحله جدیدی 
برای  را  طالبان  بلند پایه  هیات  ایران یک  این سال  در  شد. 
به  ایرانی  مقام های  با  گفتگو  و  همایش  یک  در  شرکت 

تهران دعوت کرد. 
که  گفتند  افغانستان  امنیتی  مقام های  سال  همان  خزان 
نشان  که  دارند  اختیار  در  زیادی  مدارک  و  شواهد  آنان 
آموزش  کشور،  این  قلمرو  در  را  طالبان  ایران  می دهد 
حاال  طالبان  افغانستان،  مقام های  به گفته  می دهد.  نظامی  
دارند.  اختیار  در  ایران  قلمرو  در  آموزشی  اردوگاه  چهار 
مال عبداهلل، فرمانده طالبان هم این موضوع را تایید می کند. 
و  زاهدان  مشهد،  تهران،  در  طالبان  مقام ها،  این  به گفته 

کرمان اردوگاه های آموزشی دارند. 
یک مقام پیشین دولتی افغانستان می گوید: »تهران در گذشته 
از طالبان حمایت مالی می کرد، اما حاال جنگجویان آنان را 
آموزش می دهد و ابزار جنگی در اختیار آنان می گذارد.«  
سید وحید قتالی، عضو پیشین شورای والیتی هرات- والیتی 
خروج  می گوید  دارد-  گسترده  نفوذ  آن  در  تهران  که 
قاچاقچیان و  به طالبان،  امریکایی و متحدان آنان،  نظامیان 
متحدان شان در تهران فضای مانور گسترده ای فراهم کرده 
نظامیان  گذشته  در  هراتی،  سیاستمدار  این  به گفته  است. 
اما  نظارت می کردند،  به شدت  مرزی  مناطق  از  امریکایی 
حاال که این نظارت وجود ندارد، طالبان در مرزهای ایران 

آزادی مطلق دارند و خطری آنان را تهدید نمی کند. 
داده  اجازه  طالبان  به  تهران  که  می گوید  غربی  مقام  یک 
است که در شهر مشهد ایران برای خودشان دفتر باز کنند. 
این مقام غربی می گویند که طالبان از شروع سال 2014 تا 
حال در مشهد حضور دارند. وجود دفتر طالبان در مشهد آن 
قدر شهره شده است که حاال مقام های غربی در اشاره به آن 
از تعبیر »شورای مشهد« استفاده می کنند.  )شورای رهبری 
طالبان را به دلیل حضور اعضای آن در شهر کویته پاکستان، 
شورای کویته می گویند. حاال همین تعبیر برای مشهد هم به 

کار می رود. مترجم(
مقام های افغانستان و برخی از مقام های غربی می گویند که 
تهران با مالطیب آغا رییس دفتر طالبان در قطر هم تماس 
به  میالدی  جاری  سال  می   ماه  اواسط  در  آقا  طیب  دارد. 
تهران سفر کرده بود. گروه طالبان دریافت حمایت مالی و 
نظامی  را از تهران رد می کنند، اما می گویند خواستار روابط 

نیک با تمام همسایه های افغانستان هستند. 
دارد.  استراتژیک  توجیه  یک  طالبان،  از  تهران  حمایت 
ایران می خواهد جلو ظهور داعش در مرزهای شرقی اش را 
بگیرد. این کشور حاال در سوریه و عراق با داعش درگیر 
است و نمی خواهد جبهه ای جدید در مرز های شرقی اش باز 
از مقام های غربی، این  افغانستان و شماری  شود. مقام های 
موضوع را می پذیریند. یک مقام امنیتی افغانستان می گوید: 

»تهران می خواهد داعش را به وسیله طالبان سرکوب کند.«
داعش تهدید های گوناگونی را متوجه طالبان ساخته است. 
مقام های  است.  طالبان  برای  سرسخت  رقیبی  گروه  این 
افغانستان و شماری از مردم محل می گویند که شاخه محلی 
میان  از  موجودیتش،  اعالم  زمان  از  افغانستان  در  داعش 
این  است.  کرده  سربازگیری  طالبان  ناراضی  جنگجویان 
است.  داده  قرار  هم  درروی  روی  را  داعش  و  طالبان  امر 
ننگرهار  این دو گروه، در والیات هلمند،  در حال حاضر 
افغانستان می گویند  با هم دیگر می جنگند. مقام های  و فراه 
تهران  از حمایت  با داعش می جنگند،  فراه  طالبانی که در 

برخوردار اند. 
قرار  طالبان  برابر  در  مختلف  گزینه های  تهران،  حمایت 
شده  ظاهر  نبرد  میدان  در  حمایت  این  اثرات  است.  داده 
است. یک کارشناس امور طالبان که در غرب ساکن است 
تهاجمی  حمالت  نمی بود  ایران  حمایت  »اگر  می گوید: 
والیات  امنیت  نمی بود.«  گستردگی  این  به  شاید   طالبان، 
بدتر شده  پار  با سال  افغانستان، در مقایسه  غربی و شمالی 
مناطق  این  به  طالبان  جنگجویان  از  زیادی  شمار  است. 
را  افغانستان  امنیتی  نیروهای  توانایی های  تا  سرازیر شده اند 

به آزمون بگیرند. 
روشن نیست که تهران می خواهد تا چه سطحی از طالبان 
حمایت کند، اما یک مقام دیگر غربی می گوید که »تهران 
به گفته  شوند.«  نیرومند  اندازه  از  بیش  طالبان،  نمی خواهد 
این مقام غربی، »تهران صرف می خواهد از طالبان استفاده 
داشته  آنان  میان  در  را  خود  نفوذی  عوامل  و  کند  ابزاری 
به پیروزی برسد،  اما اگر خدای نخواسته این گروه  باشد، 
ایران تمام ابزارها و عوامل نفوذی خود را از دست می دهد.«

افغانستان،  مرکزی  مناطق  در  طالبان  فرمانده  عبداهلل،  مال 
به  باشد،  نیاز داشته  بیشتر  به اسلحه و مهمات  هر وقتی که 
تمویل کنندگان ایرانی اش مراجعه می کند؛ تمویل کنندگانی 

که ماهانه به او 580 دالر جیب خرچ هم می دهند. 
باشیم،  داشته  نیاز  که  چیزی  هر  »به  می گوید:  مالعبداهلل 

ایرانی ها آن را برای مان فراهم می کنند.«
مقام های دولتی افغانستان و شماری از مقام های کشورهای 
غربی می گویند که ایران به حمایت محرمانه اش از طالبان 
افزوده است. به گفته این مقام ها، تهران عالوه بر این که به 
طالبان جنگ افزار و پول می دهد، زمینه سربازگیری را هم 
به آنان فراهم می کند و جنگجویان این گروه را نیز آموزش 
شکننده  امنیت  به  جدیدی  تهدید  امر  این  نظامی  می دهد. 

افغانستان است. 
شماری  و  افغانستان  دولتی  مقام های  از  برخی  به گفته 
هدف  دو  طالبان  از  تهران  پشتیبانی  غربی،  مقام های  از 
استراتژیک دارد؛ مقابله با نفوذ امریکا در منطقه و خنثا سازی 

نفوذ داعش در مناطق آشوب زده ی افغانستان.
برای  کابل  تالش های  و  طالبان  اخیر  تهاجمی   حمالت 
مذاکره با آنان، احتمال برگشت دوباره شماری از اعضای 
این گروه را به قدرت، تقویت کرده است. یک مقام غربی 
برگشت  روی  »تهران  می گوید:  احتمال  همین  به  توجه  با 
که  ندارند  اطمینان  ایرانی ها  می زند.  قمار  طالبان،  دوباره 
افغانستان به کدام سمت می رود، به همین دلیل آنان روی 

طالبان حساب باز کرده اند.«
به مصاحبه در  ما،  به رغم درخواست های  ایرانی  مقام های 
این مورد حاضر نشدند. اما ایرانی ها در مذاکره با مقام های 
و  مالی  حمایت  نوع  هر  غربی  کشورهای  و  افغانستان 
تسلیحاتی از طالبان را رد می کنند. یک مقام پیشین دولت 
از  حمایت  مذاکره ای،  هر  در  »آنان  می گوید:  افغانستان 

طالبان را انکار می کنند.« 
فرا راه  تهران و طالبان، مشکل دیگری را  گسترش روابط 
آقای  است.  داده  قرار  اوباما  بارک  رییس جمهور  برنامه 
نظامیان  کامل  خروج  از  پیش  طالبان  می خواهد،  اوباما 
داده  وعده  اوباما  رییس جمهور  شوند.  مهار  امریکایی، 
نظامیان  تمام  ریاست جمهوری اش  دوره  ختم  تا  که  است 
امریکایی، به استثنای هزار نفر، از افغانستان بیرون می شوند. 
شمار نظامیان امریکایی در افغانستان در سال 2011 به صد 

هزار نفر می رسید. 
در  است  قرار  که  تهران  و  سفید  کاخ  هسته ای  مذاکرات 
در  جدی  انتقاد های  با  برسد،  پایان  به  میالدی  جاری  ماه 
سطح جهان روبه رو است. منتقدان می گویند اگر تحریم ها 
برداشته شود، تهران به منابع بیشتری دسترسی پیدا می کند و 
این امر منجر به بلندپروازی های بیشتر تهران در خاورمیانه 
در صورت  منتقدان،  به گفته  می شود.  آن  اطراف  مناطق  و 
لغو تحریم ها ظرفیت های تهران برای حمایت از گروه های 
بیشتر می شود. منتقدان، گسترش روابط تهران و  نیابتی اش 

طالبان را نشانه ای از این امر می دانند. 
کمیته  رییس  و  جمهوری خواه  سناتور  رویس،  دی  ای. 
توافق  امضای  صورت  در  می گوید  سنا  خارجی  روابط 
هسته ای و برداشته شدن تحریم ها، حمایت ایران از طالبان 
بیشتر می شود. این نماینده کنگره می گوید: »تهران در سطح 

نمی توان  والیان  »شورای  جلسه 
برگزار  ارگ  در  دیروز  رفتگی« 
شخص  را  جلسه  این  ریاست  شد. 
رییس جمهور برعهده داشت. در این 
جلسه، رییس جمهور خطاب به تمام 
والی هایی که از مدتی بدین سو مقرر 
والیت  به  نتوانسته اند  اما  شده اند؛ 
گفت:  نمایند،  سفر  خویش  متعلقه 
»از جانب ارگ کدام مشکل وجود 
ندارد. شما همین حاال در چارچوب 
هستید.  والی  ما  پیش  حکومتی 
والیت  به  نتوانسته اید  هنوز  که  این 
بی همتی  از  حاکی  بروید،  خود 
دهان  به  را  لقمه  ما  است.  خودتان 
این شما هستید که  شما گذاشته ایم. 
والی ها  از  یکی  نمی توانید.«  قورت 
موافق  رییس جمهور  سخنان  با  که 
پاسخ  تا  کرد  بلند  را  دستش  نبود، 
از  ولی  بگوید؛  را  رییس جمهور 

جلسه اخراج شد. 
والی های  به  خطاب  رییس جمهور 
باقی مانده گفت: »نمی دانم شما برای 
پاسخ  چه  خود  دوستان  و  اقارب 
دارید؟ از روزی که شما والی تعیین 
دسته های  با  روز  هر  مردم  شده اید، 
می آیند.  شما  خانه  به  تحفه  و  گل 
والی  بار  هفت  حال  تا  بعضی ها 
ولی  گفته،  تبریک  شما  به  را  شدن 
شما هنوز در کابل هستید. اگر رفته 
مردم  تحفه  و  گل  ببرید  نمی توانید، 
را پس بدهید.« یکی دیگر از والی ها 
که نتوانست این حرف های نیش دار 
کند، صاف  تحمل  را  رییس جمهور 
را  رییس جمهور  انتقاد  تا  نشست 
هم  او  که  بگوید،  پاسخ  انتقاد  با 
از  رییس جمهور  محافظین  توسط 
اعالمیه  در  شد.  رانده  برون  جلسه 
است  آمده  ریاست جمهوری  ارگ 
اجرایی  رییس  به  رییس جمهور  که 
جلسه  منبعد  تا  است  داده  دستور 
به صورت  را  نرفتگی  والی های 
فعالیت های  از  و  کند  دایر  منظم 
کابل یک گزارش  در  آن ها  روزانه 
مفصل تهیه کند. هم چنین به ریاست 
ارگان های محل دستور داده شده تا 
از فعالیت خیمه های تحصن حمایتی 
نتیجه  نموده،  نظارت  مخالفتی  و 
شریک  رییس جمهور  دفتر  با  را  آن 

سازد.
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Tender Notification call for expression of interest: 

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is implementing Technical 
Cooperation measures on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany.  

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders for supply and delivery of 
Billboard to submit their expression of interest letter, Company profile and past experience contracts 
with organizations in this field   to participate in the bidding process for” supply and delivery to 
Kabul,Takhar,Badakhshan with some districts of them 

To claim the tender documents for the bidding process please send your expression of interest letter 
along with Company profile to tenders-afg@giz.de latest by 14 June 2015, at 4:00 O’clock, Kabul local 
time. 

 

داوطلبی اطالعیه  

خواهان همکاری های فنی به نمایندگی از دولت جمهوری فدرال آلمان میباشد.  GIZ   دفتر

توانائی مالی دعوت به عمل میاورد تا جهت اشتراک  ، دارای تجریه واز شرکت های مجرب کابل مقیم GIZ بنـا دفتر   
تخته اعالنات دروالیات کابل،تخار، بدخشان همراه بعضی ولسوالی  انتقال و تهیه نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 

 در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. شرایط قراردادیبا توجه با  های آنها

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک5112  جون1۴بجه تاریخ  ۴به ساعت 

فرستاده تا حضورتان را تضمین نماید.  tenders-afg@giz.de 

. 

گروهی	 مرحله	 در	 افغانستان	 فوتبال	 ملی	 تیم	 گام	 اولین	
شکست	 یک	 با	 روسیه،	 	2018 جهانی	 جام	 مقدماتی	
فوتبال	 ملی	پوشان	 بود.	 همراه	 تصور	 غیرقابل	 و	 سنگین	

گول	مغلوب	سوریه	شدند. کشور،	با	6	
ئوس	 پیش	از	این	با	دو	دیدار	دوستانه	برابر	بنگله	دیش	و	ال
و	نمایش	های	جذاب	تیم	ملی	در	این	دیدارها،	امیدهای	
فوتبال	 ملی	پوشان	 گویا	 که	 بود	 آمده	 به	وجود	 زیادی	
توانایی	 جهانی،	 جام	 مقدماتی	 گروهی	 مرحله	 در	 کشور	

شگفتی	سازی	خواهند	داشت،	اما	نشد.
مرحله	 این	 دیدار	 اولین	 در	 ملی	 تیم	 ضعیف	 نمایش	
تاریخ	 در	 بار	 اولین	 برای	 افغانستان	 البته	 که	 حساس	
فوتبالی	خود	موفق	به	حضور	در	این	مرحله	شده	است،	
گرفته	 فوتبال	 فدراسیون	 کم	کاری	 از	 دارد؛	 فراوانی	 دالیل	
کادر	فنی	و	البته	ملی	پوشان	حاضر	در	میدان	 تا	اشتباهات	
که	واقعا	نه	تنها	نتوانستند	توانایی	های	خود	را	به	معرض	
دوازدهم	 یار	 به	عنوان	 گاهی	 حتا	 که	 بگذارند	 نمایش	

حریف،	اشتباهات	جبران	ناپذیری	داشتند.
تیم	 سنگین	 باخت	 مقصر	 اصلی	ترین	 و	 بزرگ	ترین	 1ـ	
از	 است.	 افغانستان	 فوتبال	 فدراسیون	 سوریه،	 برابر	 ملی	
ملی	در	 تیم	 رقیب	 اولین	 که	 بود	 مدت	ها	پیش	مشخص	
مسیر	مقدماتی	جام	جهانی	تیم	ملی	سوریه	می	باشد	با	آن	

فوتبال	عربی	و	مرموز	خود.
که	 فدراسیون	فوتبال	افغانستان	حتا	با	هشدار	این	مساله	
شدن	 دوم	 مسیر	 در	 افغانستان	 رقیب	 اصلی	ترین	 سوریه	
جهانی	 جام	 مقدماتی	 بعد	 مرحله	 به	 صعود	 و	 گروه	 در	

ورزشی	 فدراسیون	های	 و	 ورزشکاران	
قرار	 المپیک	 ملی	 کمیته	 حمایت	 مورد	

می	گیرند.	
در	 که	 کرد	 اعالم	 المپیک	 ملی	 کمیته	 رییس	
آینده	ای	نزدیک،	چندین	فدراسیون	ورزشی	را	
حمایت	های	 مورد	 خودش	 شخصی	 هزینه	 به	

مالی	قرار	خواهد	داد.
از	سوی	 که	 کشور	 که	بودجه	ورزش	 در	حالی	
دولت	مشخص	می	شود،	نمی	تواند	پاسخگوی	
باشد،	 افغانستان	 ورزشی	 جامعه	 نیازهای	
با	 که	 کرد	 اعالم	 المپیک	 ملی	 کمیته	 رییس	
انجام	یک	سری	بررسی	های	مشخص،	برخی	

از	فدراسیون	ها	را	مورد	حمایت	قرار	می	دهد.
المپیک	 ملی	 کمیته	 	رییس	 	هاشمی،	 فهیم	
مورد	 که	 فدراسیون	هایی	 هنوز	 کرد	 اعالم	
نیست	 می	گیرند،	مشخص	 قرار	 مالی	 حمایت	
کمک	ها	نیز	از	ماهیانه	500	تا	1000  و	البته	میزان	

کمک	 به	تشدید	مصدومیت	وی	منجر	شد،	نتوانست	به	
تیم	ملی	بیاید.

کادر	فنی	 در	واقع	تیم	ملی	با	این	ریسک	بزرگ	اعضای	
که	البته	چوب	آن	را	در	همان	نیمه	اول	خوردند	و	در	نهایت	
کوهستانی	شدند،	 نیز	مجبور	به	تعویض	منصور	با	فردین	
نه	تنها	این	دیدار	را	به	میدان	جوالن	مهاجمان	سوریه	در	
که	حتا	در	 درون	محوطه	جزای	افغانستان	مبدل	ساختند	

دیدارهای	آینده	نیز،	منصور	را	از	دست	دادند.
کادر	فنی	تیم	ملی	به	لحاظ	روحی	نیز	نتوانسته	 در	ضمن	
که	 این	 کما	 بسازد،	 آماده	 دیدار	 این	 در	 را	 بازیکنان	 بود	
جالل	الدین	 تنها	 زمین،	 در	 حاضر	 ملی	پوشان	 میان	 در	
در	 او	 ولی	 کرد،	 عمل	 سایرین	 از	 بهتر	 که	 بود	 شریعت	یار	

کل	میدان	تنها	بود.	 قلب	خط	دفاعی	و	حتا	در	
از	 یک	 هیچ	 و	 نبود	 طراوت	 از	 خبری	 میدان	 میانه	 در	
بازی	 جریان	 در	 )کامال	 یوسفی	 شبیر	 شمول	 به	 بازیکنان	
کمک	 محو	شده	بود(،	اباسین	علی	خیل	)بیشتر	مجبور	به	
مصطفی	 و	 زازی	 مصطفی	 بود(	 شده	 دفاعی	 خط	 به	
پیش	 از	 کاری	 سوری	ها	 مقابل	 در	 نتوانستند	 آزادزوی،	
کامال	در	اختیار	ملی	پوشان	سوریه	قرار	 ببرند	و	میانه	میدان	

گرفته	بود.
مربیان	تیم	ملی	خیلی	دیر	به	فکر	تعویض	افتادند،	آنهم	
و	 بود	 رفته	 از	دست	 که	دیگر	همه	چیز	 زمانی	 درست	در	
عصمت	 شمول	 به	 گرفت	 صورت	 که	 هم	 تعویض	هایی	
شینواری	و	انوش	دستگیر،	در	زمان	حضورشان	در	میدان	

به	چشم	نیامدند.
3ـ	بازیکنان	نیز	در	این	دیدار	نتوانستند	در	حد	پیراهن	تیم	
کنند.	از	همان	خط	دروازه	منصور	در	نیمه	اول	 ملی	بازی	

کرد(. کرد	)فردین	در	نیمه	دوم	بهتر	عمل	 کار	 ضعیف	
یار	 به	 عمال	 و	 رسما	 که	 داودی	 مدافعان،	ضمیر	 میان	 در	

از	 گردن	 و	 سر	 این	که	جاپان	یک	 به	 توجه	 )با	 می	باشد،	
گروه	قوی	تر	می	باشد	و	به	صورت	قطع	 سایر	تیم	های	حاضر	
کرد	و	سایر	تیم	ها	باید	برای	 به	عنوان	تیم	اول	صعود	خواهد	
برای	 کنند(	هیچ	گونه	تدبیری	 رقابت	 گروه	 دوم	شدن	در	

بازی	با	سوریه	روی	دست	نگرفت.
که	واقعا	در	این	بازی	به	چشم	آمد،	عدم	 کمبود	 مهم	ترین	
این	 که	 بود	 سوری	ها	 فوتبال	 نحوه	 با	 ملی	پوشان	 آشنایی	
نقیصه	را	می	توانستیم	با	برگزاری	یک	یا	دو	دیدار	دوستانه	
کشورهای	عربی	نظیر	بحرین	و	یا	حتا	عمان،	تا	حدودی	 با	
رفع	سازیم.	اما	متاسفانه	فدراسیون	فوتبال	با	سهل	انگاری	
اختیار	 در	 که	 فرصت	هایی	 از	 نتوانست	 مورد،	 این	 در	
عربی،	 کشورهای	 از	 تیم	هایی	 با	 و	 کند	 استفاده	 داشت	
دیدار	دوستانه	تدارک	ببیند	و	به	جای	آن،	به	برگزاری	دو	
کرد. کشورهای	جنوب	شرق	آسیا	بسنده	 دیدار	دوستانه	با	
ئمه	مشهد	و	 2ـ	مقصر	شماره	دوم	باخت	تیم	ملی	در	ثامن	اال
که	با	شرایط	 گر	مشتاق	 مقابل	دیدگان	حدود	20	هزار	تماشا
سخت	حاضر	در	ایران	برای	مهاجرین،	بازهم	در	ورزشگاه	
که	ترکیب	اشتباهی	 کادر	فنی	تیم	ملی	بود	 حاضر	شدند،	

کرده	بود. را	روانه	میدان	
کادر	فنی	و	مربیان	تیم	ملی،	مربوط	به	 بزرگ	ترین	اشتباه	
تیم	 از	منصور	فقیریار	در	چارچوب	دروازده	 گرفتن	 بازی	

که	به	نقطه	لغزان	تیم	ملی	تبدیل	شده	بود. ملی	بود	
هیچ	گونه	 جای	 منصور،	 شایستگی	های	 و	 توانایی	ها	 در	
شک	و	تردیدی	نیست،	اما	این	دروازه	بان،	از	مدت	شش	
از	ناحیه	ران	پای	خود	بوده	 ماه	پیش	دچار	مصدومیت	
که	همان	حرکت	نیز	 کنترول	خوب	 که	به	غیر	از	یک	 است	

دالر	خواهد	بود.
فدراسیون	های	 مقابل،	 سوی	 در	 وی،	 به	گفته	
ملی	 کمیته	 با	 همکاری	 در	 باید	 نیز	 ورزشی	
شفاف	 صورت	 به	 را	 کمک	ها	 این	 المپیک،	
قرار	 مصرف	 مورد	 ورزش،	 رشد	 راستای	 در	 و	

دهند.
کمیته	 سوی	 از	 که	 مطبوعاتی	 کنفرانس	 در	
تغییر	 برخی	 بود،	 یافته	 تدویر	 المپیک	 ملی	
ورزش	 بر	 کم	 حا نهاد	 این	 در	 نیز	 تبدیلی	ها	 و	
سکرتر	 و	 اول	 معاونت	 و	 شد	 رونما	 افغانستان	
معرفی	 المپیک	 ملی	 کمیته	 جدید	 جنرال	

شدند.
در	 اخیر	 سال	های	 طول	 در	 افغانستان	 ورزش	
دولتی،	 مقامات	 بی	مهری	 و	 بی	توجهی	 اثر	
دچار	رکود	شده	است	و	دولت	افغانستان	باید	
هرچه	سریع	تر	مشکالت	موجود	در	این	عرصه	

را	برطرف	نماید.

و	 دوم	 گول	های	 روی	 بود،	 شده	 تبدیل	 سوریه	 دوازدهم	
گول	پنجم	 که	مقصر	شماره	یک	بود،	روی	 چهارم	سوریه	
سوری	ها	هم	می	توانست	عملکرد	بهتری	داشته	باشد،	اما	
به	قعر	 را	 ارسالی	 تا	مهاجم	سوریه،	توپ	 کرد	 فقط	تماشا	

دروازه	تیم	ملی	بچسباند.
گول	اول	سوریه	 مصطفی	حدید	مدافع	سمت	راست،	روی	
گول	 به	مانند	ضمیر،	تنها	تماشاچی	صحنه	بود	تا	سوریه	به	
که	 گول	سوم،	منصور	فقیر	به	دلیل	مصدومیتی	 برسد.	روی	

داشت،	نتوانست	حرکتی	از	خود	نشان	بدهد.
قبولی	 قابل	 تقریبا	 عملکرد	 چپ،	 مدافع	 امین	 حسن	
که	ذکر	شد	و	در	خط	حمله	هم	 داشت.	در	میانه	میدان	
کمند	 در	 و	 نبود	 همیشگی	 ملی	پوش	 آن	 شایسته،	 فیصل	
کادر	فنی	حتا	 مدافعان	پرتعداد	حریف،	بند	مانده	بود	و	
کردن	یک	مهاجم	دیگر،	 که	با	اضافه	 به	این	فکر	نیفتاد	

کند. او	را	از	تنهایی	خارج	
شک	 بدون	 بازیکنان،	 میان	 در	 اما	 دیدار	 دراین	
که	لیاقت	 جالل	الدین	شریعت	یار،	بهترین	بود	و	نشان	داد	
ضربات	 با	 بارها	 بازیکن	 این	 دارد،	 را	 ملی	 تیم	 کاپیتانی	
موقعیت	 دفع	 به	 موفق	 موثر،	 خوانی	 بازی	 و	 تکل	ها	 سر،	

بازیکنان	سوریه	شد.
گران	و	هواداران	تیم	 گران	پیروز	اصلی	بودند:	تماشا تماشا
گردهم	آمده	بودند،	 ئمه	مشهد	 که	در	ورزشگاه	ثامن	اال ملی	
که	 بودند؛	همان	هایی	 واقعی	دیدار	 پیروز	 بار	دیگر	 یک	
گول	ششم	سوریه	نیز	سراپا	تیم	ملی	و	بازیکنان	 حتا	پس	از	
که	در	هر	شرایطی	 را	مورد	تشویق	قرار	دادند	و	نشان	دادند	
که	از	این	 کنار	و	حامی		تیم	ملی	هستند	و	به	آن	هایی	 در	
تیم	 به	 مدتهاست	 که	 )همان	هایی	 شدند	 شاد	 شکست	
که	هوادار	واقعی	بودن	یعنی	 کردند	 ملی	می	تازند(	ثابت	

چه!

رسی شکست سنگین فوتبال افغانستان بر

حمایت شخصی رییس المپیک از فدراسیون ها

ACKU
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در	 تگزاس	 داالس	 شهر	 در	 پولیس	 مرکز	
امریکا	اوایل	صبح	روز	شنبه	مورد	حمله	

گرفته	است. گروهی	مسلح	قرار	
عملیات	 از	 پس	 بی	بی	سی،	 از	 نقل	 به	
کنون	نیروهای	پولیس	 گریز	هم	ا تعقیب	و	
مسلح	 مظنونان	 کمین	 در	 پارکینگی	 در	

هستند.
پولیس	 مرکز	 بیرون	 در	 کیف	 تعدادی	
کم	 دست	 که	 شده	 گفته	 و	 شده	 پیدا	

یکی	از	آنها	حاوی	مواد	منفجره	است.

گروه	 که	 می	گوید	 ایران	 اطالعات	 وزیر	
فعالیت	 برای	 زیادی	 »تالش	 داعش	
جمله	 »از	 و	 ایران	 در	 ناامنی«	 ایجاد	 و	
داده		 انجام	 کشور	 این	 مرزی«	 مناطق	

است.
گزارش	 به	 و	 فردا	 رادیو	 از	 نقل	 به	
علوی،	 محمود	 ایرنا،	 دولتی	 خبرگزاری	
که	با	تالش	نیروهای	 گفت	 درعین	حال	
به	 نیل	 »در	 گروه	 این	 اطالعات	 وزارت	

کام	مانده		است.« اهداف	خود	نا
بیشتری	 توضیح	 ایران	 اطالعات	 وزیر	
گروه	 تالش	های	 این	 جزییات	 مورد	 در	

داعش	نداده	است.
نماز	 در	 نیز	 جوزا	 هشتم	 علوی،	 آقای	
و	 هسته	ها	 که	 بود	 گفته	 تهران	 جمعه	
گروه	داعش	در	ایران	 تیم	های	مرتبط«	با	
»یکی	پس	از	دیگری«	به	صورت	»کامل«	
شناسایی	شده	و	»نفرات	آنان	زیر	ضربه«	

کری،	وزیر	امور	خارجه	امریکا	پس	از	مرخصی	 جان	
کرات	هسته	ای	با	 که	در	مذا گفته	است	 از	شفاخانه	

ایران	شرکت	می	کند.
که	به	دلیل	شکستگی	پایش	در	شفاخانه	 کری	 آقای	
گفته	است:	»طی	روزهای	آینده	در	زمان	 بستری	بود،	

کرات	سفر	می	کنم.« مناسب	به	محل	برگزاری	مذا
در	 کنون	 هم	ا کرات	 مذا این	 طرف	های	 نمایندگان	

گفتگو	هستند. اتریش	در	حال	
به	 که	 گفته	است	 کری	 بی	بی	سی،	جان	 از	 نقل	 به	

کرات	دخیل	خواهد	بود. کامل	در	مذا طور	
دارد	 اطمینان	 است	 گفته	 امریکا	 خارجه	 امور	 وزیر	
توافق	جامع	 برای	حصول	 جدول	زمانی	سی	جون،	

هسته	ای	با	ایران	به	نتیجه	خواهد	رسید.
که	 میالدی	 جاری	 ماه	 اواخر	 که	 کرد	 اضافه	 وی	

که	سال	ها	 امریکا	می	گوید	شش	تن	از	زندانیان	یمنی	را	
گوانتانامو	زندانی	بوده	اند،	به	عمان	فرستاده	است. در	
کشور	 از	 است	 گفته	 گون،	 پنتا امریکا،	 دفاع	 وزارت	
عمان	به	خاطر	این	»اقدام	انسان	دوستانه«	سپاسگزار	

است.
گون	از	عمان	»به	دلیل	تمایل	 به	نقل	از	بی	بی	سی،	پنتا
بستن	 برای	 امریکا	 مداوم	 تالش	های	 از	 حمایت	 به	

کرده	است. گوانتانامو«	تشکر	 زندان	
بارک	اوباما،	رییس	جمهور	امریکا	در	جریان	مبارزات	
سال	 در	 جمهوری	اش	 ریاست	 دور	 اولین	 انتخاباتی	
کنون	 تا	 اما	 بود	 داده	 را	 گوانتانامو	 بستن	 وعده	 	۲۰۰۸

کار	نشده	است. موفق	به	این	
خود	 سنتی	 سخنرانی	 در	 گذشته	 سال	 اوباما	 آقای	
با	 که	 بود	 خواسته	 امریکا	 کنگره	 نمایندگان	 میان	 در	
سال	 به	 	۲۰۱۴ سال	 قانونی،	 مشکالت	 شدن	 برطرف	

کمپیوتری	ممکن	 که	هکرهای	 گزارش	شده	 از	امریکا	
میلیون	ها	 به	 متعلق	 حساس	 اطالعات	 به	 است	
کشور	دسترسی	پیدا	 پرسونل	اطالعاتی	و	نظامی	این	

کرده	باشند.
گفته	می	شود	این	هکرها	با	چین	مرتبطند.

شود	 باعث	 اطالعات	 این	 از	 برخی	 است	 ممکن	
قرار	 تهدیدهایی	 معرض	 در	 امریکایی	 مقام	های	 که	

بگیرند.

این	حمله	تلفاتی	همراه	نداشته	است.
مشخص	 تیراندازی	 این	 انگیزه	 هنوز	

نشده	است.
دیوید	براون،	رییس	پولیس	شهر	داالس	
که	 گفته	است	 به	نقل	از	شاهدان	عینی	
شرکت	 تیراندازی	 این	 در	 مظنون	 چهار	

داشته	اند.
در	حال	حاضر	مناطق	نزدیک	این	محل	
در	 متخصص	 تیم	های	 و	 شده	 تخلیه	

حال	بررسی	مواد	منفجره	هستند.

گرفته	اند. قرار	
در	همین	حال	پیش	از	این	نیز	فرماندهان	
نظامی	ایران	نسبت	به	اقدامات	داعش	
از	 بودند.	 ایران	هشدار	داده	 مرزهای	 در	
فرمانده	 پوردستان،	 احمدرضا	 جمله	
مجلس	 در	 ایران،	 ارتش	 زمینی	 نیروی	
گفته	او	»تکفیری	 که	نیروهای	به	 گفته	بود	
ایران	 مرزهای	 نزدیکی	 در	 تروریستی«	 و	

هستند.
گذشته	 گفته	آقای	پوردستان،	در	سال	 به	
مرزی	 والیت	های	 در	 داعش	 گروه	 افراد	
و	 پیش	بینی	 نیرو	 و	 مهمات	 »زاغه	 ایران	
ورودشان	 زمان	 در	 تا	 بودند	 کرده	 آماده	
کنند«،	اما	ایران	 با	ترور	و	انفجار،	آشوب	
آن	ها	 با	 مقابله	 برای	 را	 رزمی	 واحد	 	۵«
»پیاده	 نیروهای	 و	 کرده	 سازمان	دهی«	
 ۴۰ »تا	 ایران	 شناسایی«	 هواپیماهای	 و	
ک	عراق«	رفته	اند. کیلومتر	به	داخل	خا

ملحق	 آن	 به	 می	رسد،	 حیاتی	 مرحله	 به	 کرات	 مذا
می	شود.

در	 ما	 کره	کننده	 مذا تیم	 »اعضای	 گفت:	 کری	 جان	
این	 پیچیده	 بسیار	 جزییات	 روی	 بر	 حاضر	 حال	

کار	می	کنند.« توافق	
حال	 در	 می،	 	۳۱ روز	 امریکا	 خارجه	 امور	 وزیر	
بایسکل	سواری	در	سوییس	دچار	سانحه	شد	و	پای	

راستش	شکست.
برنامه	 سر	 بر	 ایران	 مقامات	 با	 کره	 مذا برای	 وی	

کشور	در	سوییس	بود. هسته	ای	این	
شکستگی	 که	 گفت	 پیشتر	 امریکا	 خارجه	 وزارت	
هسته	ای	 کرات	 مذا روند	 بر	 تاثیری	 کری	 جان	 پای	

نخواهد	داشت.
 ۵+1 کشورهای	 و	 ایران	 خارجه	 وزرای	 معاونان	

گوانتانامو	تبدیل	شود. بسته	شدن	بازداشتگاه	
دولت	او	توانسته	است	تعداد	زندانیان	این	بازداشتگاه	
انتقال	 با	 می	گوید	 گون	 پنتا و	 برساند	 نصف	 به	 را	
زندانیان	 تعداد	 عمان،	 به	 یمنی	 زندانی	 شش	 این	

کاهش	پیدا	می	کند. گوانتانامو	به	۱۱۶	نفر	
از	 نفر	 پنج	 که	 کرد	 گون	در	ماه	جنوری	هم	اعالم	 پنتا
که	بیش	از	یک	دهه	 گوانتانامو	 زندانیان	بازداشتگاه	

در	این	زندان	بودند	را	با	قبول	دولت	قزاقستان،	
کشور	فرستاده	است. برای	ادامه	زندگی	به	این	
از	 نفر	 چهار	 هم	 دسامبر،	 ماه	 در	 آن	 از	 پیش	
تحویل	 افغانستان	 به	 گوانتانامو	 بازداشتیان	
اروگویه	 به	 هم	 دیگر	 نفر	 شش	 و	 شدند	 داده	

فرستاده	شدند.
بعد	از	واقعه	یازده	سپتامبر	۲۰۰۱،	امریکا	متهمان	
این	 به	 را	 مختلف	 ملیت	های	 از	 تروریزم	

گزارش	 به	نقل	از	بی	بی	سی،	روزنامه	واشنگتن	پست	
دو	حمله	 بررسی	 در	حال	 تحقیق	 ماموران	 که	 داده	

گانه	به	پایگاه		های	داده	های	دولتی	هستند. جدا
هکرها	 حمالت،	 این	 از	 یکی	 در	 گزارش	ها	 بنابر	
 ۱۴ حدود	 به	 مربوط	 پرونده	های	 به	 است	 ممکن	
کارکنان	سابق	و	فعلی	دولت	دسترسی	 میلیون	نفر	از	

کرده	باشند. پیدا	
بود	 شده	 فاش	 پیش	 هفته	 که	 است	 حالی	 در	 این	

گفتگو	 یکدیگر	 با	 وین	 کوبرگ	 هوتل	 در	 روز	جمعه	
بر	 را	 ایرانی	 هیات	 هدایت	 عراقچی	 عباس	 کردند.	
اتحادیه	 طرف	 از	 هم	 اشمید	 هلگا	 و	 داشت	 عهده	

کرات	حاضر	بوده	است. اروپا	در	مذا

وضعیت	 سال	ها،	 این	 طی	 کرد.	 منتقل	 بازداشتگاه	
آنها	 نگهداری	 شرایط	 و	 گوانتانامو	 زندانی	های	

مناقشه	برانگیز	بوده	است.
به	 اما	 است	 واقع	 کوبا	 ک	 خا در	 گوانتانامو	 خلیج	
قبل	 که	 پیمانی	 رغم	مخالفت	هاوانا،	همچنان	طبق	
در	 شد،	 بسته	 همسایه	 دو	 این	 بین	 کوبا	 انقالب	 از	

»اجاره«	ایاالت	متحده	باقی	مانده	است.

که	هکرها	به	اطالعات	مربوط	به	۴	میلیون	نفر	دست	
یافته	اند.

مربوط	 داده	های	 پایگاه	 تحقیق،	 ماموران	 گفته	 به	
شده	 هک	 هم	 مشاغل	 متقاضیان	 مالی	 پیشینه	 به	

است.
کمپیوترهایش	هک	شده،	 که	 اداره	مدیریت	پرسونل	
گزارش	ها	اظهار	نظر	نکرده	است. هنوز	در	مورد	این	



مرکز پولیس داالس در امریکا هدف 
گرفت حمله مسلحانه قرار 

تالش داعش برای ایجاد ناامنی در ایران 

ود کرات می ر کری پس از مرخصی از شفاخانه به مذا جان 

گوانتانامو به عمان منتقل شدند شش زندانی 

دست یافتن هکرها به اطالعات پرسونل نظامی امریکا 
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