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تفاهمنامه
بافروزیلغوشد

ی در اعالمیه ای  دفتر ریاست جمهور
می گوید تفاهم نامه یی که میان 

ی  وز ی، خلیل اهلل فر وزارت شهرساز
و شرکت نبی زاده وردک به امضا 

رسیده، برمبنای مشوره حقوقی اداره 
تصفیه کابل بانک و براساس حسن 
نیت نسبت به سرعت بخشیدن در 

ی قرضه های کابل بانک  جمع آور
صورت گرفته است. دفتر ریاست 
ی می گوید که اشرف غنی  جمهور

دستور داد تا امضای این تفاهم نامه 
با قوانین نافذه کشور تطابق داده 

رسی ها تصمیم  شود و پس از بر
گرفت تا این تفاهم نامه را ملغی کند.

شورایعالیصلح
درانتظارچهرهایجدید
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کستانمحوری آیاسیاستپا
تغییرمیکند؟

کرزی بهجاینکوهش
کنید بنیادهایحکومتتانراتقویت
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آیافرایندخلعسالح
درحالعقبگرداست؟

5 در صفحه 2

شورای عالی صلح در مدت 
فعالیت خود میلیون ها 

دالر مصرف کرده است، 
اما بازدهی کار این شورا 
برای مردم قناعت بخش 

نمی باشد. شورای عالی صلح 
در طول فعالیت  خود فاقد 

دست آورد های ملموس 
می باشد. ترکیب این شورا 
متشکل از افرادی اند که 

در اکثر مسایل اختالف نظر 
جدی دارند. برخی اعضای 
این شورا خود از منتقدان 

سرسخت شیوه ی گفتگو های 
صلح بوده و از عضویت این 

شورا کنار رفته اند.
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زنگ اول


محکوم  فروزی  خلیل اهلل  قرارداد  که  شد  اعالم  دیروز 
افتضاح  اوج  این  است.  شده  لغو  کابل بانک  پرونده 
حقوقی  مشاور  پیش  روز  یک  است.  حکومتداری 
رییس جمهور از طرف قرارداد بودن آقای فروزی، در 
ساخت »شهرک هوشمند« سخن گفته بود. آقای مشاور 
می تواند  و  دارد  مرخصی  حق  زندانی  که  بود  گفته 
ساخته  او  ملکیت  روی  که  شهرکی  افتتاح  مراسم  در 
یک روز تصمیمی  که  یابد. حکومتی  می شود، حضور 
می گیرد و فردا آن را لغو می  کند، ناکارآمدی اش را به 
اثبات می رساند. رییس جمهور باید به مردم افغانستان 
می گفت که کدام مرجعی به او مشوره داده بود که یک 
مجرم را از زندان رها کند و طرف قرارداد اعمار یک 

شهرک قرار دهد.
نماینده  چرا  که  بدهد  توضیح  باید  غنی  رییس جمهور 
عبدالعلی  آقای  و  امور حکومتداری خوب  در  او  ویژه 
آقای  از  ریاست جمهوری،  حقوقی  مشاور  محمدی، 
فروزی ستایش کردند. آقای محمدی در یک مصاحبه 
و  بیاید  دارد  حق  زندانی  یک  که  گفت  هم  تلویزیونی 
زندانی  با  امر  این  و  باشد  شهرک  یک  قرارداد  طرف 

بودنش منافات ندارد. 
خودش  باید  بود  رییس جمهور  شخص  از  اشتباه  اگر 
شجاعانه به آن اعتراف کند، اگر کسی به ایشان مشوره 
اشتباه حقوقی داده بود، باید او را به مردم افغانستان 
که  است  نشده  دیده  جهان  جای  هیچ  در  کند.  معرفی 
کند.  لغو  دقیقه  یک  برای  حتا  را  محکمه  حکم  مرجعی 
موارد مرخصی زندانی در قانون پیش بینی شده است. 
شرکت یک زندانی در یک فعالیت پول ساز، به هیچ وجه 
مصداق به مرخصی رفتن او نیست. رییس جمهور باید 
بگوید.  افغانستان  مردم  به  را  حقیقت  زمینه  این  در 
عالوه بر این، مجری امور هم باید در مورد مالقاتش 
مجری  عبداهلل،  داکتر  دهد.  توضیح  فروزی  خلیل اهلل  با 
افغانستان که خیلی ادای قانون گرایی و حکومت قانون 
را  حکومت  از  بیرون  سیاستمداران  و  درمی آورد  را 
با یک زندانی مجرم  قانون شکنی متهم می کند، چرا  به 

مالقات کرده است؟
افغانستان  مردم  به  باید  امور  مجری  و  رییس  جمهور 
در  را  محکمه  حکم  تعلیق  امر  کسی،  چه  که  بگویند 
مورد آقای فروزی صادر کرده بود. بر مبنای قوانین 
محکمه  حکم  تعلیق  مرجعی صالحیت  هیچ  افغانستان، 
سه گانه را ندارد. وقتی حکم نهایی صادر شد دیگر هیچ 
لغو  یا  تعلیق  صالحیت  ریاست جمهوری  ولو  مرجعی 
حکم را ندارند. فلسفه تفکیک قوا در یک نظام دموکراتیک 
هم همین است. وقتی رییس جمهور، صالحیت لغو حکم 
محکمه را داشته باشد، استقالل قوه قضایی زیر سوال 

می رود. 
وجود  معلول  دموکراتیک  نظام های  استحکام  و  قوام 
نظام های قضایی مستقل است. اگر نظام قضایی به هیچ 
گرفته شود، عدالت اجرا نمی شود و خود سری به قاعده 
رایج زندگی بدل می گردد. مشاور حقوقی رییس جمهور 
صالحیت  ادعای  حقوق  علم  و  قانون شناسی  در  که 
می کند، چرا به رییس جمهور غنی مشوره نداده بود که 
تعلیق حکم زندان یک زندانی و شرکت او در یک فعالیت 
مجری  و  رییس جمهور  است.  قانون  خالف  پول ساز، 
بعد  و  فروزی  خلیل اهلل  با  قرارداد  که  بدانند  باید  امور 
لغو این قرارداد، مشروعیت کارکردی حکومت آنان را 

سخت صدمه زده است. 
مشروعیت کارکردی حکومت وحدت ملی پیش از این 
هم زیاد صدمه دیده بود و موضوع آقای فروزی بیشتر 
از پیش، افکار عمومی را به ناکارآمدی و ناتوانی سران 
به  مردم  باور  ساخت.  باورمند  ملی  وحدت  حکومت 
اجرایی  توانایی های  که  می گیرد  شکل  زمانی  حکومت 
و مدیریتی زمامداران را با چشم سر ببینند، چیزی که 
مردم در این مدت دیده اند، ناکارآمدی و ناتوانی سران 

حکومت وحدت ملی در امر حکومتداری بوده است.

دیروز قرارداد
امروز لغو
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نهادهای  فعاالن  از  8صبح، کابل: شماری 
افزایش  به  نسبت  غزنی،  والیت  مدنی 
ابراز  شدیدا  کشور  در  داعش  تهدیدهای 
صورتی که  در  می گویند  کرده  نگرانی 
گروه های تروریستی داعش و طالبان توسط 
حکومت مورد سرکوب جدی قرار نگیرند، 
این گروه ها به خطر بزرگی در کشور تبدیل 

خواهند شد.
یک  در  گذشته  روز  مدنی  فعاالن  این 
که  اعالم کردند  کابل  در  کنفرانس خبری 
از  زابل  والیت  در  افغان  خاک  ولسوالی 
طالبان  کنترول  در  سو  این  به  سال  هشت 
به  تروریستان  برای  امنی  پناهگاه  و  است 
برعالوه  که  می افزایند  آنان  می رود.  شمار 
طالبان، حضور جنگجویان گروه تروریستی 
داعش نیز در والیت زابل بیشتر شده و این 
گروه والیت غزنی را مورد تهدید قرار داده 

است.
والیت  مدنی  فعاالن  از  فرزان  محمداهلل 
که  گفت  خبری  کنفرانس  این  در  غزنی، 
به  تا  دارد  مسوولیت  افغانستان  حکومت 
صورت جدی عملیاتی را در ولسوالی خاک 
افغان زابل به راه اندازی کرده و این ولسوالی 
را از کنترول داعش خارج کند. آقای فرزان 
گروه  جنگجویان  صورتی که  در  می گوید 
تروریستی داعش در والیت زابل سرکوب 
نشوند، برعالوه ناامن تر شدن شاهراه کابل-

قندهار، والیت های غزنی و ارزگان نیز بیشتر 
ناامن خواهند شد.

در  غزنی  والیت  مدنی  فعاالن  همچنین 
ولسوالی  شدن  تبدیل  به  نسبت  اعالمیه ای 
مهم  پناهگاه های  از  یکی  به  افغان  خاک 
ابراز  داعش  تروریستی  گروه  جنگجویان 
باید  »حکومت  می گویند:  کرده  نگرانی 
در  را  پاکسازی  عملیات  زودتر  هرچه 
این  کند.  راه اندازی  افغان  خاک  ولسوالی 
کنترول  در  گذشته  سال  نه  در  ولسوالی 
به پناهگاه خطرناکی  مخالفان مسلح بوده و 

برای داعش تبدیل شده است.«
گسترش  به  نسبت  خود  اعالمیه  در  آنان 
مواصالتی  راه های  مسیر  در  ناامنی ها 
والیت غزنی نیز شدیدا  ابراز نگرانی کرده 
»باشندگان والیت غزنی همواره  می افزایند: 
رنج  ولسوالی ها  راه   مسیر  در  ناامنی ها  از 
می برند. تروریستان و دزدان مسلح دست به 
قتل، دزدی و غارت اموال مسافران می زنند 
به  غزنی  ولسوالی های  مواصالتی  راه های  و 
قره باغ،  جاغوری،  ولسوالی های  خصوص 

مالستان و ناهور را ناامن می کنند.«
این فعاالن مدنی می گویند که هدف اصلی 
ایجاد  کشور  در  داعش  تروریستی  گروه 
اعالمیه  در  آنان  است.  قومی  اختالفات 
تروریستی  »گروه های  می افزایند:  خود 
تصمیم  اواخر  این  در  داعش  خصوص  به 
را  قومی  نفاق  گروگان گیری ها  با  تا  دارد 
هر  به  بزند.  دامن  زابل  و  غزنی  والیات  در 
اندازه که تنش های قومی در این دو والیت 
سربازگیری  و  حضور  زمینه  یابد،  افزایش 
غزنی  مدنی  نهادهای  می شود.  بیشتر  داعش 
و زابل از حکومت می خواهند تا به زودترین 
علیه  را  پاکسازی  عملیات  ممکن،  فرصت 
داعش در ولسوالی های خاک افغان زابل و 

گیالن غزنی به راه اندازد.«

نگرانی نهادهای مدنی 
از افزایش تهدیدهای داعش

 در غزنی

کرزی بنیاد خیریه ساخت

غنی: حمله طالبان بر علما، ناشی از ترس شان است

تفاهم نامه با  فروزی لغو شد

حامد کرزی رییس جمهوری پیشین 
به کار  کشور، روز شنبه رسما آغاز 
اعالم کرد و  را  »بنیاد حامد کرزی« 
بنیاد  این  ایجاد  از  هدف  که  گفت 
تقویت و رشد آموزش در افغانستان 

است.
تالش  بعدی  قدم  در  که  گفت  او 
خواهد که علما، نویسندگان و ادیبان 

افغانستان را به جهان معرفی کند.
گفت  مراسم  این  در  کرزی  آقای 
که بنیاد او غیر سیاسی است و برای 
جوانان  آموزش  زمینه  سازی  فراهم 
ندارند،  پول  ولی  دارند  استعداد  که 
کار خواهد کرد تا افغانستان همچنان 

از قافله پیشرفت جهانی عقب نماند.
مالی  تامین  برای  که  کرد  تاکید  او 
که  کرد  خواهد  تالش  بنیاد  این 
را  بین المللی  و  داخلی  کمک های 
جلب کند و تالش خواهد کرد که به 
تمام جوانان افغان که استعداد دارند 
مساوی  فرصت  ندارند،  پول  ولی 

رییس  اشرف غنی  کابل:  8صبح، 
جمهور کشور، حمله تروریستی علیه 
غالم جیالنی عرفانی یک عالم دینی 
کرده  محکوم  را  غزنی  والیت  در 
می گوید که این حمله نشان می دهد 
محلی  بزرگان  و  علما  از  طالبان  که 

ترس دارند.
امتیاز  که  عرفانی  جیالنی  غالم 
رادیوی محلی سعادت را نیز به عهده 
انفجار  نتیجه  در  جمعه  روز  داشت، 
غزنی  شهر  در  مقناطیسی  بمب  یک 
تن  دو  انفجار  این  در  رسید.  قتل  به 
از فرزندان آقای عرفانی نیز به شدت 

زخمی شده اند.
این  کردن  محکوم  با  اشرف غنی 
که  می گوید  تروریستی،  حمله 
جنگجویان طالبان با هدف قرار دادن 
علما و بزرگان چهره های واقعی خود 

رییس  اشرف غنی  کابل:  8صبح، 
تصمیم  یک  در  کشور،  جمهور 
میان  اخیر  تفاهم نامه ای  امضای  تازه 
وزارت شهرسازی و خلیل اهلل فروزی 
کابل  اصلی  قرضداران  از  یکی 
بانک به منظور ساخت یک شهرک 
و  کرده  مغلی  را  کابل  در  هوشمند 
اعتبار  از  این تفاهم نامه  می گوید که 

ساقط است.
ساخت  منظور  به  تفاهم نامه ای  اخیرا 
وزارت  میان  کابل  در  شهرک  یک 
شهرسازی و خلیل اهلل فروزی به امضا 
رسید. آقای فروزی از سرمایه گذاران 

اصلی این شهرک است.
دفتر ریاست جمهوری در اعالمیه ای 
میان  که  تفاهم نامه یی  می گوید 
فروزی  خلیل اهلل  شهرسازی،  وزارت 

خارج  و  داخل  در  آموزش  برای 
فراهم کند.

فراهم  که  گفت  کرزی  آقای 
در  جوانان  آموزش  زمینه  سازی 
علوم  و  انجنیری  طبابت،  زمینه های 
این  به  او است؛  بنیاد  اولویت های  از 
دلیل که مردم افغانستان اکنون به این 
در  که  هستند  دیگران  محتاج  خاطر 

زمینه آموزش عقب افتاده اند.
رییس جمهور پیشین این اقدام خود 
گفت  و  دانست  دریا  در  قطره ای  را 
گذشته  دهه های  در  متاسفانه  که 
جهان به سرعت در حال توسعه بود 

را نشان داده اند.
دفتر  توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
ریاست جمهوری منتشر شده، آقای 
بدانند  باید  »طالبان  است:  گفته  غنی 
با هدف قرار دادن مردم بی گناه  که 
و  دین  علمای  بخصوص  افغانستان 
شان  شوم  اهداف  به  قومی  بزرگان 
مردم  اراده  و  عزم  بلکه  نمی رسند 

ارزش های  از  دفاع  راستای  را در  ما 
محکم  پیش  از  بیشتر  ملی  و  دینی 

می سازند.«
که  گفته اند  خبرنگاران  از  برخی 
نشرات  در  عرفانی  جیالنی  غالم 
طالبان  عملکرد  از  اش  رادیویی 
را خالف  انتحاری  و حمالت  انتقاد 

ارزش های اسالمی عنوان می کرد.

امضا  به  وردک  نبی زاده  شرکت  و 
رسیده، برمبنای مشوره حقوقی اداره 
براساس حسن  و  بانک  کابل  تصفیه 
در  بخشید  سرعت  به  نسبت  نیت 
بانک  کابل  قرضه های  جمع آوری 

صورت گرفته است.
دفتر ریاست جمهوری می گوید که 
اشرف غنی دستور داد تا امضای این 
تفاهم نامه با قوانین نافذه کشور تطابق 
داده شود و پس از بررسی ها تصمیم 
گرفت تا این تفاهم نامه را ملغی کند. 
جمهوری  ریاست  دفتر  اعالمیه  در 
آمده است: »تمامی مندرجات حکم 
محکمه مبنی بر محکومیت خلیل اهلل 
باز  بر  مبنی  مکلفیت اش  و  فروزی 
غیرقابل  قرضه ها  تمامی  پرداخت 
می باشد.  مرعی االجرا  و  بوده  تغییر 

نیافت  توسعه  تنها  نه  افغانستان  ولی 
و  شد  نیز  مانده تر  عقب  روز  هر  که 
اکنون برای رسیدن به کاروان توسعه 
جهانی نیاز است که اسب این کشور 

چهار نعل بتازد.
سال  سیزده  از  پس  کرزی  حامد 
زمامداری، یک سال قبل جای خود 
را به محمد اشرف غنی داد. در بیش 
از یک دهه اخیر او شناخته شده ترین 
چهره سیاسی افغانستان بود و بخشی 
از کامیابی ها و ناکامی های افغانستان 
حاصل سیاست هایی است که او در 

این سال ها در پیش گرفت.

قوه  از  جز  به  دیگری  نهاد  هیچ 
قانون  روشنایی  در  کشور  قضاییه 
تعدیل  صالحیت  افغانستان،  نافذه 
همچنین  ندارد.«  را  محکمه  حکم 
است:  شده  تاکید  اعالمیه  این  در 
الزامی  تفاهم نامه  این  آنجایی که  »از 
بار حقوقی قرارداد را ندارد  نبوده و 
بنیادهای  بودن  ضعیف  دلیل  به  و 
حقوقی آن، ملغی می باشد و از اعتبار 

ساقط است.«
اعالمیه  در  جمهوری  ریاست  دفتر 
جایداد  مورد  »در  می گوید:  خود 
۶۸ جریب زمین تخصیص داده شده 
اعمار  بخاطر  فروزی  خلیل  از سوی 
اداره  به  سازی،  شهر  وزارت  پروژه 
بانک دستور داده شده  تصفیه کابل 
زمینه  قانون،  احکام  مطابق  تا  است 
داشت  نظر  در  با  ملکیت  این  انتقال 
قوانین کشور به کابل بانک در مقابل 
زمینه  در  و  بررسی  را  قرضه  جبران 
پیشنهادات خود را هرچه زودتر ارایه 

نماید.«
دستور  سارنوالی  لوی  به  اشرف غنی 
مورد  در  زودتر  هرچه  که  داده 
تطبیق کامل احکام محکمه در مورد 
محکومان قضیه کابل بانک گزارش 

دهد.
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کنر: والی 

هیچ نوع مشکل امنیتی نداریم 

شورای عالی صلح
در انتظار چهره ای جدید

والی ها  تمام  پس  این  از  رییس جمهور  فرمان  طبق 
مشکالت  و  می یابند  حضور  کابینه  نشست های  در 
اولین  در  می رسانند.  دولت  گوش  به  را  والیت ها ی شان 
که از 13 عقرب برگزار شده،  نشست از این گونه نشست ها 
کنر، ننگرهار، لوگر، لغمان، هلمند و  والی های والیت های 
بدخشان حضور به هم رسانده و در یک نشست خبری 

نتایج آن را با رسانه ها شریک ساختند.
عقرب   16 شنبه  روز  کنر  والی  کلیم زی،  وحید اهلل 
دانشجویان  از  زیادی  تعداد  گفت  خبرنگاران  به 
می شوند،  فارغ  همه ساله  مختلف  دانشگاه های  از 
قسمت  در  اما  دارد  وجود  دولتی  خالی  بست های 

استخدام این افراد مشکل وجود دارد.
از  دولتی  نهاد های  از  برخی  شدن  اداره  مشکل  به  وی 
گفت باید تا ختم سال  کرد و  سوی سرپرست ها نیز اشاره 

مساله پست های سرپرست ها حل شود. 
گفت در والیت ها والی صالحیت تقرر  کنر هم چنان  والی 
تقرر در خود  والی ها صالحیت  به  که  قرار شده  و  ندارد 

والیت ها داده شود. 
وضعیت  گفت  هم چنان  کنر  والی  کلیم زی،  وحید اهلل 
کنون  گذشته خوب شده و تا ا کنر نسبت به سال  امنیتی 

رایزنی ها برای تعیین رییس جدید شورای عالی صلح در 
گزینه ها برای این  گفته می شود یکی از  ارگ جریان دارد. 
رییس جمهوری  اول  معاون  قانونی،  محمد یونس  سمت 
پیشین است. شورای عالی صلح در زمان حکومت آقای 
به  نزدیک  شد.  ایجاد  طالبان  با  گفتگو  منظور  به  کرزی 
80 تن از اعضای برجسته این شورا، بزرگان قومی، فعاالن 

مدنی و زنان سرشناس هستند. 
دالر  میلیون ها  خود  فعالیت  مدت  در  صلح  عالی  شورای 
مردم  برای  این شورا  کار  بازدهی  اما  کرده است،  مصرف 
طول  در  صلح  عالی  شورای  نمی باشد.  قناعت بخش 
می باشد.  ملموس  دست آورد های  فاقد  خود  فعالیت  
مسایل  کثر  ا در  که  افرادی اند  از  متشکل  این شورا  ترکیب 
اختالف نظر جدی دارند. برخی اعضای این شورا خود 
از  و  بوده  گفتگو های صلح  منتقدان سرسخت شیوه ی  از 
میان  هماهنگی  فقدان  رفته اند.  کنار  شورا  این  عضویت 
با صدا ها و  تا این شورا  اعضای شورای صلح سبب شده 

بین  جنگ  که  می گویند  هلمند  والیت  محلی  مقام های 
والیت  این  مارجه  ولسوالی  در  طالبان  و  امنیتی  نیروهای 
را  ولسوالی  این  از  بخش هایی  گروه  این  و  یافته  تشدید 

کرده است. تصرف 
طبق اظهارات این مقام ها از سه روز به این طرف جنگ 

شدید در ولسوالی مارجه دوام دارد. 
محمد جان رسولیار معاون والی هلمند به صدای امریکا 
مواضع  بمباردمان  طرف  این  به  شنبه  شب  از  که  گفته 

گردیده است. طالبان در ولسوالی مارجه اغاز 
از  تعدادی  جمعه  روز  طالبان  که  پذیرفت  رسولیار  اقای 
به  و  کرده  را تصرف  ولسوالی  این  در  امنیتی   پوسته های 

مراسم  یک  به  یورش  از  پس  غور  والیت  در  مسلح  افراد 
تن   2 رویداد  این  در  کشتند.  را  تن   3 دستکم  عروسی 
در  گذشته  شب  حادثه  این  اند.  برداشته  زخم  نیز  دیگر 
قریه سباغان ولسوالی ساغر این والیت اتفاق افتاده است. 
عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور به روزنامه 8صبح 
مراسم  این  به  یورش  از  پس  مسلح  افراد  که  است  گفته 
عروسی از منطقه فرار و به صفوف مخالفان مسلح دولت 
گوید: »احتماال انتقام جویی  پیوستند. آقای خطیبی می 

مناطقی از مارجه بدست طالبان افتاد 

قتل سه تن در یک عروسی

را  آن  علت  وی  است.  نکرده  سقوط  پوسته ای  هیچ 
گفت  حمالت تهاجمی  نیروهای امنیتی افغان دانست و 

مردم در این زمینه با دولت همکار بوده است.
مشکل  نوع  هیچ  حاضر  حال  در  »ما  گفت:  کنر  والی 
دشمن  که  است  حالی  در  این  و  نداریم  کنر  در  امنیتی 

دست اندازی های زیادی انجام می دهد.«

گفتگو حاضر شوند.  آوازهای مختلف به میز 
هیچ  گذشته  سال های  جریان  در  صلح  عالی  شورای 
نداشته  هماهنگی  کلی حکومت ها  با سیاست های  وقت 
گفتگو های صلح  است. وزارت خارجه افغانستان در قبال 
دیدگاه خود را داشته، ارگ و سایر دستگاه ها دیدگاه خود 
پروسه  در  صلح  عالی  شورای  جایگاه  ترتیب  این  به  را، 
گنگ باقی مانده است. در ساختار شورای  صلح مبهم و 
عالی صلح نیز هماهنگی میان اعضا وجود ندارد. در این 
گاهی دارند.  شورا صرفا در حدود 15 نفر از مسایل اصلی آ
کامال در حاشیه و از بازی های سیاسی  سایر اعضای شورا 
عالی  شورای  ربانی  آقای  ترور  از  بعد  می باشند.  بی خبر 
کنون شورای عالی  صلح محوریت خود را از دست داد. ا
حاشیه  در  عمال  رهبری  و  محوری  چهره  فقدان  در  صلح 

گرفته است.  سیاست افغانستان قرار 
مطرح  صلح  عالی  شورای  رهبری  در  تغییر  بحث  کنون  ا
جدی  تغییرات  نیز  آن  ترکیب  در  است  بهتر  است.  شده 
چهره های  و  شود  مختصر  شورا  این  ترکیب  آید.  به وجود 
موثر در آن عضویت یابد. حضور افراد با دیدگاه متناقض 
کمک نمی تواند. حضور بیش از 80  گفتگو ها  هرگز به روند 
کمکی به تصمیم گیری های موثر نمی تواند. شورای  نفر نیز 
گفتگو های  عالی صلح از نقش تجارتی باید بیرون شود. 
یک  به  بدل  شورا  این  والیتی  دفاتر  برخی  برای  صلح 
افراد را تشویق به مسلح  تجارت شده است. برخی دفاتر 
کمک  آنان خواستار  برای خلع سالح  بعد  شدن می کنند 
باید  صلح  عالی  شورای  این  از  گذشته  می شوند.  نقدی 
پروسه صلح هماهنگ  کلی حکومت در  با سیاست های 
کستان  پا قبال  با موقف جدید حکومت در  کنون  ا باشد. 
کار برای  و تشدید جنگ ها و شکاف در رهبری طالبان، 

شورای عالی صلح نیز دشوار شده است.

مناطق سبز این ولسوالی راه یافته اند.
در همین حال، یک مقام پولیس هلمند به صدای امریکا 
با  ناور  تریخ  و  کمپ  مناطق  در  امنیتی  نیروهای  که  گفته 

مخالفان مسلح درگیر جنگ هستند.
شود،  گرفته  وی  از  نامی  نخواست  که  پولیس  مقام  این 
افزود تنها مقر ولسوالی مارجه در تصرف نیروهای امنیتی 

قرار دارد.
دگرمن محمد رسول زازی سخنگوی قول اردو ۲۰۵ میوند 
نتیجه  در  طالبان  جنگجویان  از  تن  دوازده  که  می گوید 
به  نادعلی  و  عملیات شب شنبه در ولسوالی های مارجه 

قتل رسیده اند.

دخیل  حادثه  این  خلق  در  شخصی  های  خصومت  و 
مورد  در  تحقیقات خود  پولیس  او  گفته  به  است.«  بوده 
کرده است. غور از والیت  علت وقوع این رویداد را آغاز 
که در ماه های اخیر فعالیت افراد مسلح در  هایی است 
آن افزایش یافته است. در تازه ترین مورد سنگسار رخشانه 
به دست طالبان در منطقه »غلمین« در نزدیکی شهر فیروز 
کنش ها را در افغانستان در  کوه خبر ساز شد و موجی از وا

پی داشته است.

گفت در هر  کندزی، والی ننگرهار  در همین حال سلیم 
کاری، والی از سوی وزیر مربوطه ارزیابی می گردد  6 ماه 
و این یک قدم خوب برای عرضه خدمات بهتر به مردم 

است.
گفت در این نشست ها به والی ها  کندزی هم چنان  سلیم 
پروژه های  انجام  برای  انکشافی  بودجه  مقدار  یک 

کوچک نیز اختصاص یافته است. 
و  ندارند  تعمیر  ولسوالی ها  از  برخی  افزود  ننگرهار  والی 
قرار شد در سه سال آینده مجتمعی برای تمام ولسوال ها 
که تعمیر ندارند ساخته شود تا بتوانند از  و سارنوال هایی 

مردم نمایندگی درست انجام دهند.
گرفته شده  در همین حال دوصد واسطه نقلیه نیز در نظر 

که واسطه نقلیه ندارند، داده شود. تا به ولسوال هایی 
از این پس به والیت ها بیشتر توجه  گفت  وی هم چنان 
گرفته خواهد  شده و بودجه بیشتر برای والیت ها در نظر 

شد.
کرد  حلیم فدایی، والی لوگر نیز به موضوع سرک ها اشاره 
کشور هستند و هر  گفت سرک ها یک موضوع حیاتی در  و 

سال باید سرک های معینی ساخته شوند.
وی افزود: »باید در قسمت ساخت سرک ها اولویت بندی 

شود.« 
والیت ها  در  معادن  گفت  هم چنان  فدایی  حلیم 
به صورت غیر قانونی استخراج می شوند و قرار شده است 
آماده  مرکز  در  معادن  استخراج  قرار دادهای  موضوع  که 

شود.
تصدی ها  به  گدشته  سال   14 در  گفت  هم چنان  وی 
گیرد  که ارزیابی صورت  گرفته شد  توجه نشد و تصمیم 
به  نیازی  کدام ها  و  باید فعال شوند  کدام تصدی ها  که 

فعال سازی دوباره را ندارند.
کرد: »ما نباید توقعات مردم را با وعده ها باال  کید  وی تا
ببریم. باید توقعات ما با توجه به امکانات دست داشته 

ما باشد.« 
لغمان صحبت  والی  نعیمی،  در همین حال عبدالجبار 
والیت ها  در  متوازن  انکشاف  زمینه  »باید  گفت:  و  کرد 

گردد.« ایجاد 
زمینه  در  گفت  نیز  بدخشان  والی  بهزاد،  احمد فیصل 
زورمندان  سوی  مردمی  از  و  دولتی  زمین های  غصب 
که زمین های غصب شده در همکاری  فیصله بر این شد 

با اداره اراضی به صاحبان اصلی آن ها برگردانده شود. 
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به جای نکوهش کرزی بنیاد های 

حکومت تان را تقویت کنید

سران حکومت وحدت ملی پیش از تحویل گیری 
که  کردند  کرزی، سندی را امضا  قدرت از حامد 
شناس نامه های  کرزی  پسا حکومت  آمده  آن  در 
انتخاباتی  نظام  می کند،  توزیع  را  الکترونیک 
جرگه  سال«  دو  »خالل  در  و  می کند  اصالح  را 
قانون اساسی را فرا می خواند. این جرگه بر مبنای 
کرده اند،  که آقایان غنی و عبداهلل امضا  سندی 
قرار  »مداقه«  مورد  را  امور  مجری  سمت  باید 
حکومت  تشکیل  از  سال  یک  که  حاال  دهد. 
وحدت ملی می گذرد، اقدام مهمی  برای تطبیق 
از  پیش  حکومت  این  رهبران  که  سندی  مفاد 
صورت  بودند،  کرده  امضا  قدرت  تحویل گیری 

نگرفته است. 
توزیع  به  قادر  ملی  وحدت  حکومت  سران 
نشدند.  الکترونیک  شناس نامه های 
چند  مهار  به  قادر  امور  مجری  و  رییس جمهور 
شناس نامه های  توزیع  و  نشدند  غوغاساالر 
اقدام  درآوردند.  تعلیق  حال  به  را  الکترونیک 
صورت  هم  انتخاباتی  نظام  اصالح  مهمی  برای 
کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی  نگرفته است. 
یک  در  را  انتخاباتی  نظام  اصالح  طرح  کلیات 
رییس  و  رییس جمهور  تقدیم  مکتوب  سند 
در  حال  تا  حکومت  سران  اما  کرد،  اجراییه 
مورد سرنوشت این طرح اصالحی سخن روشنی 
که اصالح نظام  کس نمی داند  نگفته اند. هیچ 

کی آغاز می شود.  انتخاباتی 
تشکیل  نیز  اساسی  قانون  تعدیل  کمیسیون 
حکومت  سران  که  سندی  در  است.  نشده 
امضا  قدرت  تحویل گیری  از  پیش  ملی  وحدت 
و  رییس جمهور  که  است  آمده  بودند،  کرده 
که  می دهند  تشکیل  را  کمیسیونی  امور  مجری 
قانون  تعدیل  برای  طرح هایی  نوشتن  وظیفه اش 
اصال  کمیسیون  این  تشکیل  از  است.  اساسی 
مورد  این  در  رییس جمهور  نه  نیست.  خبری 
انتخابات  از  امور.  مجری  نه  و  می گوید  چیزی 
وقتی  نیست.  خبری  هیچ  هم  پارلمانی  آینده 
که  است  روشن  نشود،  اصالح  انتخاباتی  نظام 
پارلمانی  انتخابات  زمانی  جدول  اعالم  امکان 
صورت  پارلمانی  انتخابات  گر  ا ندارد.  وجود 
نگیرد، انتخابات شورا های ولسوالی ها هم برگزار 

نمی شود. 
که بسیاری ها به  این وضعیت سبب شده است 
قادر  حکومت  این  سران  که  برسند  نتیجه  این 
تحویل گیری  از  پیش  که  سندی  مفاد  تطبیق  به 

مبنای  بر  نیستند.  بودند،  کرده  امضا  قدرت 
باید  آینده،  سال  میزان  ماه  از  پیش  تا  سند،  آن 
گر  ا شود.  برگزار  اساسی  قانون  تعدیل  جرگه 
ولسوالی ها  شوراهای  و  پارلمانی  انتخابات های 
نشود،  برگزار  آینده،  سال  تابستان  یا  بهار  در 
سال  میزان  ماه  تا  اساسی  قانون  جرگه  تشکیل 
آینده، محال است. سران حکومت وحدت ملی 
گر چشم انداز روشنی برای  که ا باید متوجه باشند 
اصالح نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات های 
نکنند،  ترسیم  ولسوالی  شوراهای  و  پارلمانی 
احتمال شکل گیری یک بحران سیاسی دیگر در 

کشور وجود دارد. 
گر سرنوشت اصالح نظام انتخاباتی، انتخابات  ا
اساسی  قانون  تعدیل  کمیسیون  و  پارلمانی 
شکل گیری  احتمال  نشود،  روشن  زودی  به 
وحدت  حکومت  علیه  اعتراضی  حرکت های 
سیاستمداران،  از  برخی  شاید  دارد.  وجود  ملی 
برای حکومت  و  کنند  بسیج  را  نفوذ خود  حوزه 
سیاستمداران  صورت  آن  در  بیافرینند.  دردسر 
گفت  بیرون از حکومت به هواداران شان خواهند 
امضا  را  سندی  ملی  وحدت  حکومت  سران  که 
کرده بودند  کرده بودند و به مردم افغانستان وعده 
اصالحات  سری  یک  سال«  دو  خالل  »در  که 
انتخاباتی  نظام  می دهند،  انجام  را  دموکراتیک 
فرا  را  اساسی  قانون  جرگه  و  می کنند  اصالح  را 
می خوانند، اما به هیچ از این تعهدات خود عمل 
خود  ملی  وحدت  حکومت  سران  نکرده اند. 
رضایت  آن ها  عملکرد  از  مردم  که  دارند  اذعان 
می شود  سبب  اجتماعی  نارضایتی  این  ندارند. 
از  بیرون  پرنفوذ  سیاستمداران  حرف های  که 
که  است  درست  این  شود.  شنیده  حکومت، 
گوار  نا اثرات  رزمی  ناتو،  نیروهای  شدن  بیرون 
است،  گذاشته  به جا  اقتصادی  و  مالی  امنیتی، 
وحدت  حکومت  سران  مسوولیت  امر  این  اما 
به  حکومت  این  سران  نمی کند.  نفی  را  ملی 
مبارزه  مالی  فساد  با  که  بودند  کرده  وعده  مردم 
می کنند، اقتصاد را سروسامان می دهند و امنیت 
را بهبود می بخشند. در هیچ یک از این زمینه ها 
دست آوردی  ملی  وحدت  حکومت  سران 

ملموس ندارند. 
پرونده  بازگشایی  که  می گفتند  دیروز  تا 
کابل بانک، بزرگ ترین دست آورد این حکومت 
پرونده  این  اصلی  محکومان  از  یکی  اما  است، 
تا  دادند  اجازه  برایش  و  کردند  رها  حبس  از  را 

اوج  امر  این  بگیرد.  سهم  شهرک  یک  اعمار  در 
کمیت قانون است.  افتضاح و بی احترامی  به حا
اقتصادی  بد  وضعیت  ناامنی،  کنار  در  امر  این 
کارکردی  مشروعیت  مهاجرت ها،  افزایش  و 
زده  صدمه  سخت  را  ملی  وحدت  حکومت 
حامد  پای  به  را  خسته  و  خطابه  ایراد  است. 
دو  هر  نمی سازد.  قانع  را  مردم  شکستن،  کرزی 
و  اصالحات  و  تداوم  و  تحول  انتخاباتی  دسته 
که تمام شکست و  کرده بودند  همگرایی، وعده 
کرزی را مرمت می کنند.  ریخت های زمان حامد 
دنیا  در  حکومتی  هیچ  شد؟  چه  وعده ها  آن 
کامی های خودش را با ارجاع به رییس جمهور  نا

گذشته توجیه نمی کند. 
را در  او قدرت  کنید.  اوباما نگاه  به آقای بارک 
اقتصاد  که  گرفت  تحویل  بوش  اداره  از  حالی 
امریکایی  نیروهای  بود.  آزاد«  امریکا در »سقوط 
وجهه  و  بودند  شده  زمین گیر  عراق  جنگ  در 
امریکا، حتا در میان متحدان خودش مخدوش 
شده بود. رییس جمهور نیمه سیاه پوست امریکا، 
اداره  که چون  کشورش نگفت  مردم  به  هیچ گاه 
وضعیت  گذاشته،  جا  به  بدی  میراث  بوش، 
بهبود نمی یابد. او دست و آستین بر زد و اقتصاد 
امریکا را از سقوط آزاد نجات داد و تغییراتی در 
و  بهتر  را  امریکا  منافع  که  آورد  سیاست خارجی 

گذشته، تامین می کند.  موثرتر از 
روحانی  حسن  آقای  کنید.  نگاه  همسایه  ها  به 
که میراث احمدی نژاد بد بود و  هیچ گاه نگفت 
روحانی  نمی شود.  درست  چیزی  هیچ  بنابراین 
کرد، با غرب به توافق رسید  طرح هایش را عملی 
اقتصاد  شکسته  کشتی  تا  می کند  تالش  حاال  و 
کشورش را به ساحل برساند. در مورد نوازشریف 
کار  هم داستان همین است. پوتین هم وقتی روی 
که میراث یلتسن  آمده بود به مردم روسیه نگفت 
کنید.  تحمل  را  بد  اوضاع  بنابراین  و  است  بد 
ارجاع وضعیت دشوار موجود به میراث بد حامد 
کارکردی برای سران حکومت  کرزی، مشروعیت 

وحدت ملی نمی آفریند.
سران حکومت وحدت ملی باید به جای مالمت 
کار شوند  کرزی، بهتر است دست به  کردن حامد 
را  حکومت  این  سیاسی  و  حقوقی  بنیاد های  و 
حقوقی  و  سیاسی  بنیاد  تقویت  کنند.  تقویت 
که  که مفاد سندی  حکومت زمانی ممکن است 
رییس جمهور و مجری امور پیش از تحویل گیری 

کردند، تطبیق شود. قدرت امضا 

آیا سیاست پاکستان محوری 
تغییر می کند؟

 فردوس
کشور  امنیت  شورای  مشاور  اتمر،  حنیف 
مقامات  با  مالقات  و  دیدار  برای  امروز 
است  قرار  می رود.  کشور  آن  به  هندی 
چهار  هند  دولت  دیدار  این  جریان  در 
به  نیز  را  روسی  جنگی  هلی کوپتر  فروند 
هندی  مقام های  کند.  اهدا  افغانستان 
جنگی  هلی کوپتر  فروند  چهار  تحویل  نیز 
کرده اند.  تایید  را  افغانستان  ارتش  به 
جنگی  ابزار  مهم ترین  از  یکی  تحویلی 
یک  دقیقا  افغانستان  ارتش  نیاز  مورد 
میان  صمیمانه  روابط  کاهش  از  بعد  سال 
دولت  می گیرد.  صورت  هند  و  افغانستان 
کرزی  حامد  حکمروایی  دوران  در  هند 
یکی از نزدیک ترین دولت ها به افغانستان 
پس  را  کمک ها  بیشترین  کشور  این  بود. 
نظام  شکل گیری  و  طالبان  فروپاشی  از 
بازسازی  برای  افغانستان،  در  دموکراتیک 
کشور ما اختصاص داده است.  و نو سازی 

باعث  هند  و  افغانستان  میان  گرم  روابط 
این  کنسولگری  چندین  آمدن  به وجود 
افغانستان  مختلف  والیت های  در  کشور 
باز سازی  در  هند  مستقیم  حضور  و 
بند سلما  از جمله ساخت  افغانستان شد. 
و شاهراه نیمروز– دالرام را می توان در زمره 
شده  تمویل  عمرانی  پروژه های  مهم ترین 
کار  روی  با  داشت.  نظر  در  هند  سوی  از 
رهبری  به  ملی  وحدت  حکومت  آمدن 
رو  روابط  گرمی  آن  باره  یک  اشرف غنی، 
غنی  رییس جمهور  گرایید.  شدن  سرد  به 

تا  کرد  سعی  کستان محوری  پا تز  اساس  بر 
کستان، زمینه را برای  با نزدیک شدن به پا
از  طالبان  با  گفتگو  و  افغانستان  در  ثبات 
چنین  با  طبعا  سازد.  مهیا  کستان  پا چینل 
از  مقداری  گزیر  نا اشرف غنی  رویکردی، 

کرد.  کم  گرمی روابط خود با هند را 
به  هند  تسلیحاتی  کمک  توافق  تعلیق 
کمک چهارصد میلیون  افغانستان، تعلیق 
نیمه فعال  جنگی  ابزار  ترمیم  برای  دالری 
تاخیر  حتا  و  هند  توسط  افغانستان  ارتش 
که هند در افغانستان  در تکمیل پروژه هایی 
شدن  سرد  این  تبعات  از  بود  کرده  تمویل 
کتر عبداهلل عبداهلل،  که دا روابط بود. با این 
تا ذهنیت  کرد  به هند سفر  اجرایی  رییس 
افغانستان  دولت  علیه  گرفته  شکل  منفی 
این  حال  این  با  کند،  تعدیل  مقداری  را 

کرزی را پیدا نکرد. گرمی دوره  روابط، 
کستان  رییس جمهور غنی چندین بار به پا
کستان  کرد تا هرچی زودتر با حمایت پا سفر 
عملیاتی  آنان  با  کره  مذا و  طالبان  با  توافق 
کستانی ها طبق معمول در ظاهر امر  شود. پا
طالبان  پای  کشاندن  برای  را  خود  تالش 

هم زمان  ولی  کردند.  آغاز  کره  مذا میز  به 
در  طالبان  توسط  نیز  تروریستی  حمالت 
باالخره  یافت.  بیشتر  شدت  افغانستان 
دو سره  مورد  در  غنی  رییس جمهور  صبر 
و  آمد  سر  به  کستان  پا دولت  کردن  بازی 
نا امیدی اش  خود  سخنرانی  چندین  در 
در  ثبات  آمدن  برای  کستان  پا تالش  از  را 
با  می رسد  به نظر  کرد.  بیان  افغانستان 
حکومت  شکل  گیری  از  سال  یک  گذشت 
حکومت  خارجی  سیاست  ملی،  وحدت 
تغییر  دست خوش  دیگر  بار  ملی  وحدت 

شده باشد. 
جنگی  هلی کوپتر های  دادن  تحویل  مسلما 
فاز  افغانستان،  دولت  به  هند  سوی  از 
به  را  هند  با  افغانستان  روابط  از  جدیدی 
افغان  دولت مداران  می رساند.  مشاهده 
همیشگی  دغل بازی  متوجه  خوبی  به 
کستان در قبال افغانستان شده اند. اصال  پا
کستان، به خصوص  محور اصلی سیاست پا
اعمال  کشور،  این  استخبارات  و  ارتش 
این  ترساندن  منطقه،  کشور های  بر  نفوذ 
کستان با تمام  کشور ها و باج گیری است. پا
کره  مذا برای  تالش  مورد  که  ادعا هایی 
می کند  طالبان  و  افغانستان  دولت  میان 
به مفهوم  که  گذاشت  گاهی نخواهد  هیچ 
کرات سر بگیرد.  گفتگو ها و مذا واقعی این 
وضعیت  در  افغانستان  برای  که  آنچه  بنا 
بهترین  تا  نگذارد  این که  است،  مهم  فعلی 
طول  در  افغانستان  دولت  و  مردم  دوست 

این چهارده سال قربانی بازی های سیاسی 
فروند  چهار  کمک  مسلما  شود.  کستان  پا
کمک  آخرین  و  اولین  جنگی  کوپتر  هلی 

کشور به افغانستان نخواهد بود.  این 
دارد،  که  وضعیتی  به  توجه  با  افغانستان 
است.  نیازمند  تسلیحات  به  شدت  به 
سالح  با  را  درازی  سالیان  کشور  ارتش 
خود  هند  و  است  گرفته  خو  و  انس  روسی 
است.  روسی  سالح  مخزن  بزرگ ترین 
افغانستان  به  هند  تسلیحاتی  کمک  تنها 
دو  این  میان  ارتباطی  جنبه های  همه ی 
و  افغانستان  میان  روابط  نیست.  کشور 
که  گرم و صمیمانه بوده است  هند همیشه 
کمک های بالعوض نیز همراه شده  حاال با 
است. تغییر در سیاست افغانستان در قبال 
که چین و  هند دقیقا زمانی صورت می گیرد 
روسیه نیز به طور تلویحی بحث حمایت از 
شدن  اضافه  کرده اند.  مطرح  را  افغانستان 
ارزش  افغانستان  برای  جرگه  این  به  هند 
سیاسی بزرگی دارد و می تواند در تعامالت 
کمک مثمری  کشور در عرصه های مختلف 

باشد. 

  فریدون آژند
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SOAS مسایلامنیتیبهکارگرفتهمیشوند.داکتر اخشید جاوید ـ  پژوهشگر مسایل خلع سالح در مرکز مطالعات بین المللی و دیپلوماسی دانشگاه
برایبسیاری،خلعسالحمعموالبهعنوانیکهدف
غیرواقعیوغیرقابلدسترسجلوهمیکند،امابهنظر
میرسداینافرادفراموشکردهاندکهتدابیرمربوط
به زیادی حد تا سالح خلع و تسلیحات کنترول به
جهانی ازجنگ بعد اروپای در ثبات و حفظصلح
این در مهم گفتگوهای و است کرده کمک دوم
عرصهبینایاالتمتحدهامریکا،شورویسابق،سایر
کشورهاوسازمانهایمنطقهایوبینالمللیصورت

گرفتهاست.
زمینههای بررسی که است آن یادآور مساله این
نظر اتفاق آنها درباره گذشته در که مشترکی
گفتمان بدون بود. خواهد باارزشی کار داشتهایم،
موفق توافقات پایه بر که سالح خلع درباره معنادار
گذشتهاستواراست،ازبینبردنتنشهادرشرقاروپا

وسایرقسمتهایجهانبسیاردشوارخواهدبود.
برای گفتمانها اینگونه از فوری بهرهگیری زیبایی
به مذاکرات که است این سالح خلع به دستیابی
برعکس، نمیماند. محدود خاص بینالمللی مجامع
دربهترینحالتدرزمانافزایشتنشهایبینالمللی
بهعنوانیکمحرکضدچرخهتنشرشدمییابدو
نهایتابهایجاداعتمادمتقابلوبهوجودآوردنشرایط
خواهد دیگر زمینههای در پیشرفت برای مناسب

انجامید.
چالشاصلیفرارویجامعهبشریهمانادریافتیک
برنامه یک بتواند که است مناسب بینالمللی مجمع
روند باشد تا دهد ارایه جهانی و جامع واقعگرایانه
گفتگوهاومذاکراتجدیرویمسایلخلعسالح

تسریعگردد.
مطالعات مرکز و بریتانیا پارلمان که است مدتی
لندنچنین SOAS دانشگاه دیپلوماسی و بینالمللی
»چارچوب عنوان تحت جامعی و جدید رویکرد
از جلوگیری و خلع خاطر به استراتژیک نظری
STRATEGIC CONCEPT تسلیحات« تکثیر
FOR REMOVAL OF ARMS AND
که گرفته دست روی PROLIFERATION
خلع فرآیند بازنگری برای جدید راه است ممکن
بهعنوان را متنی پروژه، این کند. فراهم سالح
حاوی که است کرده آماده مذاکرات پیشنویس
سالح خلع برای بینالملل حقوقی الزامآور تدابیر
اصلی طرح میباشد. دهساله اجرایی دوره یک در
چارچوبنظریفوقبرمبنایبهترینقوانینحاصلهاز
توافقاتقبلیدرزمینهخلعسالحتدوینشدهاست.
بااهمیتترازتالشهایطاقتفرساوایدههایخالقانه،
مهمترینعاملموردنیازبرایسمتدهیفرایندخلع
ارادهسیاسی منزلمقصودهماناموجودیت به سالح
بینالمللیشان حقوقی تعهدات به دولتها پابندی و
و هستهای سالحهای دارای دولتهای بهویژه است
صادرکنندگاناسلحهکهمسوولیتاصلیتحققخلع
شورای از همچنین دارد. قرار آنها دوش به سالح
نقش تا میرود انتظار متحد ملل سازمان امنیت
برایامحای سازندهتر،عادالنهترورویکردجدیدی
تسلیحاتبهخصوصسالحهایهستهایوسالحهای
کشتارجمعیاتخاذکندتافضایحاکمپیرامونخلع
اعتمادسازی برای الزم بنیادهای و یابد بهبود سالح

بهوجودآید.
تسلیحات از عاری جهانی تا شوند متحد باید ملل
مرگباررابراینسلهایآیندهبهیادگاربگذارند.این

حقآنهاووظیفهماست.
بسوزندچوبدرختانبیبر

سزاخودهمیناستمربیبریرا
توخودچونکنیاخترخویشرابد
مدارازفلکچشمنیکاختریرا

درختتوگرباردانشبگیرد
بهزیرآوریچرخنیلوفریرا

»ناصرخسروبلخی«

به کشور جنوب در زابل والیت در محلی منابع
بیبیسیگفتهاندکهنیروهایوابستهبهمالمنصور
رهبرگروهطالباندراینوالیتبانیروهایوابسته
سرپرست رسول، محمد مال از که داداهلل مال به
شاخهانشعابیگروهطالبانحمایتمیکند،درگیر

شدهاند.
گروه پیشین رهبر عمر، محمد مال مرگ از بعد
طالبان،ایننیروهامالاخترمنصوررابهعنوانرهبر
جدیدخوداعالمکردندولیچندروزقبلشماری
منصور رهبری با که گروه این به وابسته افراد از
سرپرست عنوان به را رسول محمد مال مخالفند،

خوداعالمکردند.
۱۶ شنبه، روز، درگیری این محلی منابع گفته به
عقربدرولسوالیخاکافغاندرروستایسوالن
میاندوگروهرخدادهکهجنگجویانازبکستانی
نیزدرحمایتازافرادوابستهبهمالداداهللجنگیدهاند.
داداهلل مال به وفادار نیروهای که گفتهاند منابع این
برانند. عقب را منصور مال نیروهای که توانستهاند
درایندرگیرییکعضوگروهطالبانکشتهشده
دوطرف از بهکدامیک که نیست ولیمشخص

تعلقدارد.
رییس حقبیان، عطاجان نیز پیش ماه دو حدود
شورایوالیتیزابلگفتهبودکهصدهاجنگجوی
طرفدارمالاخترمحمدمنصور،رهبرجدیدطالبان
ومخالفاناودرولسوالیخاکافغاناینوالیتدر

برابرهمصفآراییکردهاند.

تا افغانستان،ازآلمانخواسته بانویاول روالغنی
نشان سخاوت« و »صبر افغان پناهجویان مقابل در
از زیادی شمار که کرده اعالم اخیرا آلمان دهد.
پناهندگیشانرد راکهدرخواست افغان مهاجران

شده،اخراجخواهدکرد.
بهنقلازدویچهوله،روالغنیدرمصاحبهباروزنامه
که است گفته سایتونگ« الگماینه »فرانکفورتر
پناهندگان موج هجوم خاطر به را آلمان نگرانی
این گفته غنی روال میکند. درک کشور این به
پناهجویانمیتوانندبرایآلمانبهعنوانیکمزیت

محسوبشوند.
را خود میکنند تالش همه از بیش متوسط طبقه
مورد در اول بانوی برسانند. اروپا به افغانستان از
80 تا 70« است: گفته آلمان در افغان پناهجویان
که هستند مجردی افغانجوانان پناهجویان درصد
فرا را زبان بیاموزند، را جدید چیزهای آمادهاند
بگیرندوقوانینوآدابورسومآنکشور)آلمان(

رابیاموزند.«
که کشوریست دومین افغانستان سوریه، از بعد
بحران در و دارد آلمان در را مهاجر بیشترین
مهاجرتکنونیدراروپانیزمهاجرانافغانازنظر

شمارتازهوارداندرردهدومقراردارند.
بنابراطالعاتدولتآلمان،اخراجآسانترمهاجران
پناهندگیشانردشدهباشد، افغانکهدرخواست
در امن« »زونهای به آنان و نیست تغییر قابل

افغانستانمنتقلمیشوند.
خبرگزاریکاتولیک»کیانای«آلماننوشتهیک
که گفته برلین در آلمان داخله وزرات سخنگوی
افغانستانبهعنوانیک»کشورمبداءامن«درآلمان
استکه این برنامه بلکه نخواهدشد؛ بندی درجه
یک )از داخلی مهاجرت مثل جایگزینهایی باید
شهربهشهردیگر(برایآنانیافتوشرایطرابهتر

ساخت.
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توسعهدستگاههایاسلحهجدیدزمانیرخمیدهدکه
افغانستان، اوکراین، درسوریه، افزون روز تنشهای
یمن،برخیازقسمتهایافریقاودریایچینجنوبی
اتفاقات انداختهاستواین امنیتجهانیرابهخطر

یادآورتاریکتریندورههایتاریخبشراست.
ازآنجاییکهملتهابهطورروزافزونامنیتخودرا
درقالببهسازیوتوسعهتواناییهاوتکنالوژیهای
نظامیمیبینند،هیچشکیوجودنداردکهبرنامهخلع
را خود دیپلوماتیک جذابیت و سیاسی زمینه سالح
ازدستدادهاست.موازیباآن،کوتهبینیبیشتربر
اینکه تا شده حاکم کشورها ملی امنیت محاسبات
بلندمدت استراتژیک رویکردهای بر محاسبات این
باهدفایجادتوازناستراتژیکقدرتدرمناسبات

بینالمللیاستوارباشد.
آینده روی نگرانکننده و سنگین سایهای امر این
افگندهاستچونتاریخمیآموزدکهاگرازیکسو
افزایشقدرتازدیدملیمنطقیبهنظربیاید،امااز
سویدیگراحتمالشدیدبرهمزدناعتمادمتقابلو
خود در نیز را بینالمللی سطح در بیثباتی افزایش

حملمیکند.
منبابعضیازکارشناسانکهمعتقدندژیواکونومیک
قدرتهای و است ژیوپلیتیک جایگزینی حال در
راه تجارتی قراردادهای که شدهاند متوجه جهانی
بینالملل سیستم تمامیت از محافظت برای جدیدی
پویایی داردکه نیزصحت مساله این موافقم. است،
رویارویی بر مبنی سرد جنگ دوران بر حاکم
ابرقدرتهادیگردرفضایبینالمللیموجودکاربرد
نداردوتهدیداتجنگبینکشورهاکاهشیافتهو
جایآنراتهدیداتجدیدگرفتهاست.بااینوجود
نمیتوانبهازبینرفتنُکلیخطرجنگهایبزرگ
تا جنوبی چین دریای از ماند. بیتوجه میانکشوری
افزایش روبه جدیدی منطقهای تنشهای اوکراین،
جنگافزارهایی از استفاده پای رد میتوان و است
البالی در را جمعی کشتار حتاسالحهای و خزنده

سیاستهاینظامیکشورهاجستجوکرد.
گفتمان در این سرنوشت نامعلوم

قدری به مسایل این فاجعهبار اثرات و تغافل هزینه
باالستکهنمیتوانآنرانادیدهگرفت.ناتوانیدر
انجامتعهداتمربوطبهخلعسالحنهتنهاتمامساختار
کنترولتسلیحاتوخلعسالحرابهخطرمیاندازد،
که میکند محروم مکانیسمهایی از را رهبران بلکه
درباره گفتمان افزایش و تنشها بردن بین از برای

محدود فعالیتهایی به »خلعسالح« از عام برداشت
استکهرقبایدورانجنگسرددرآنزمانبهخاطر
دستیابیوبرقراریتعادلقدرتانجاممیدادند.بنابر
اینبرداشتها،»خلعسالح«یکمسالهتاریخیبوده

کهدیگربهتاریختعلقدارد.
خوِداینمفهومبهدلیلاینکهدیگردرصدراولویت
سپرده فراموشی به ندارد قرار سیاستگذاران کاری
به بیشتر سالح خلع فعلی، شرایط در است. شده
زیراتوجهجامعهو یافته تنزل یکمسالهدرجهدوم
تصمیمگیرندگاندولتیزیادتررویمسایلیمتمرکز
درجهیکحاصل حیثیت آنها نظر در که میباشد

کردهاست.
اگرموضوعتنهابهفقدانارادهسیاسیالزمدرجهت
حلمسالهازمجاریدیپلوماتیک)باتوسلبهابزارهای
دیپلوماتیک(مرتبطبود،نگرانیبزرگیتلقینمیشد.
پیشبینیدر قابل و بنبستحاکم از بیشتر اماآنچه
این میرسد، نظر به نگرانکننده سالح خلع مسایل
حقیقتاستکهجامعهبینالمللدارددریکمسیر

نزولیقدمبرمیدارد.
بنیادهای که سالح خلع مکانیسمهای عده آن
چارچوبامنیتمشترکبینالمللیبرپایهآناستوار
در حالت بهترین در یا ندارند کارایی دیگر یا بود،
حالتزلزلوضعفقراردارند.کنفرانسخلعسالح
مذاکرات و معاهدات تنظیم و تدوین مسوولیت که
کنترولتسلیحاتوخلعسالحرادارد،مدتبیشاز

دودههاستکهدرحالبنبستبهسرمیبرد.
ممنوعیت »پیمان کنفرانس این دستآورد آخرین
بودکه )CTBT( درسال۱۹۹۶ هستهای« آزمایش
هرگزحالتتطبیقیحاصلنکرد.درمواردجدیدتر،
مشترک مشورتی گروه در را خود عضویت روسیه
درچارچوب»پیماننیروهایمسلحمتعارفدراروپا«
TREATY ON CONVENTIONAL(
که )ARMED FORCES IN EUROPE
ناتووروسیه برایکشورهایعضو بهعنوانسکویی
برایبحثدربارهمسایلنظامیبهشمارمیرفت،از
است. کرده متوقف بدینسو جاری سال مارچ ماه
ایاالتمتحده کشور دو هر که است حالی در این
را پرهزینه سالحهای نوسازی برنامههای روسیه و
نظیرچین،هند آغازکردهاندوقدرتهایمنطقهای
وکشورهایحاشیهخلیجفارسهمبرایدنبالکردن

اقداماتمشابهمدتزیادیمنتظرنماندهاند.
اینسرمایهگذاریگزافرویتواناییهاینظامیو

آیا فرایند خلع سالح در حال
 عقبگرد است؟

وی قبال در پارلمان بریتانیا، وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی افغانستان و نمایندگی های 
دایمی افغانستان در مقر اروپایی سازمان ملل متحد مقیم ژنیو )مسوول امور کنفرانس خلع سالح (

 و اتحادیه اروپا در بروکسل ایفای وظیفه می کرد.

طالبان در زابل باهم درگیر شدند

بانوی اول خواستار سخاوت آلمان 
در قبال پناهجویان افغان شد

ACKU



آغاز دوره محکومیت یک شهروند روسی در امریکا به اتهام
 حمایت از طالبان

از قاچاق به اروپا 
تا قتل انسان
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پراکنده  هر طرف  به  کدام  هر  و  شده  تقسیم  مختلف 
شوند. او باید 18 سال دیگر را نیز در زندان به سر ببرد و 
برایش هیچ امیدی به رهایی از آنجا باقی نمانده است. 
زهره دو سال تمام است که در زندان زنانه بادام باغ به 
سر می برد. هرچند خودش را از انجام عمل جرمی مبرا 
کرده اند  اعتراف  قاچاقبر  فرد  و  شوهرش  اما  می داند، 
است.  داشته  دست  قضیه  این  در  آنان  با  نیز  زهره  که 
فرد  به گفته زهره شوهرش  آنجا آغاز شد که  از  قصه 
ارتباطی با قاچاقبر بود که این قاچاقبر از افراد به نوعی 
کشورهای  به  را  آنان  که  می گفت  و  می گرفت  پول 

اروپایی انتقال می دهد. 
لبان خشک و چهره غمگین در حالی که در  با  زهره 

صف  به  گذشته  سال های  که  بود  روسیه  ارتش  پیشین 
در  فدرال  منصفه  هیات  پیوست.  اسالمگرا  جهادگرایان 
ویرجینیای امریکا، این نظامی پیشین روس را به 15 فقره 
جرم از جمله ارتباط با حمله طالبان بر یک پوسته پولیس 

افغانستان به تاریخ 28 نوامبر سال 2009 متهم کرده بود.
برای  توطئه  شامل  حمیدولین  ایرک  اتهامات  برخی 

بود، سبب زندانی شدنش  چشمانش اشک جمع شده 
که  مرد  یک  با  »شوهرم  می کند:  حکایت  چنین  را 
انسان  قاچاق  کار های  و  شد  رفیق  بود،  انسان  قاچاقبر 
را به اروپا می کرد. این دو با گرفتن پول، افرادی را که 
می خواستند به کشور های اروپایی بروند، یا آنان را به 
سمت اروپا انتقال می دادند و یا در نیمه راه می کشتند. 
یک روز خبر شدم که آنان می خواهند یک پیر زن و 
دو نواسه 12 و 13 ساله اش را از منطقه بادام باغ کابل 
با  قاچاقبر  آن  با  شوهرم  روز  یک  اما  ببرند،  اروپا  به 
وارخطایی خانه آمدند و شوهرم در خفا به مرد قاچاقبر 
از عقب  را ختم کردیم. من که  نفر  گفت که هر سه 
دروازه صدای شان را شنیدم، در را باز کردم و پرسیدم 
که چه و کی را خالص کردی؟ شوهرم با وارخطایی، 
تصمیم  در  من  دید که  و  زد  لت و کوبم  به  اول دست 
جدی استم و می خواهم به حوزه بروم و راپور شان را 
و  من  دوا،  با  آمیخته  میوه  آب  خوراندن  با  او  بدهم، 
این کار می خواست  با  او  را بی هوش کرد.  اوالد هایم 
از رفتنم به حوزه جلوگیری کند، اما همین که به هوش 
آمدم به حوزه رفته و جریان را بازگو کردم. سپس همه 
ما از سوی پولیس دستگیر شدیم. در حقیقت شوهرم با 
آن قاچاقبر به خاطر بند و بست کردن رفتن به اروپا و 
گرفتن پول از آنان، مشاجره کرده و سپس این زن پیر 
و دو نواسه اش را اول توسط دوا بی هوش کرده و سپس 

به قتل رسانیده بودند.«
از  جمعا  و  شد  رسمی  ما  دوسیه  »وقتی  می افزاید:  او 
بیست  من  برای  دستگیر شدیم، محکمه  پولیس  سوی 
را  اعدام  حکم  شوهرم  و  قاچاقبر  برای  و  زندان  سال 
صادر کرد و اکنون دو سال است که مدت زندانم را 
سپری کرده ام. 6 فرزند دارم که تنها یک کودکم در 
پرورشگاه کابل زندگی می کند و متباقی در خانه اقوام 

تقسیم شده اند.«
می باشد،  شریف  مزار  شهر  باشنده  اصل  در  که  زهره 
می گوید: »من با کودکانم باید سزای اعمال شوهرم را 
قدم  اولین  در  گردم  آزاد  این جا  از  که  همین  بکشیم. 
یکجا  اوالد هایم  با  سپس  و  می گیرم  شوهرم طالق  از 
در  بودم  این که آزاد هم  از  قبل  زندگی خواهم کرد. 
خانه های مردم لباس شویی را می کردم و پول خرچ و 
خوراک خود و اوالد هایم را آماده می ساختم. شوهرم 
تنها با همان رفیقش روز و شب را سپری می کرد و در 
بی غیرت  مرد  با  من  نبود.  اصال  اوالد هایم  و  من  قصه 
دیگر  است،  قلمداد کرده  نیز شریک جرمش  مرا  که 
دنبال  که  نیست  کس  هیچ  کرد.  نخواهم  زندگی 
دوسیه ام  که  نمی دانم  اصال  بگردد،   رهایی ام  کار های 
تا  ندارم  مدافع  وکیل  این که  از  است.  رسیده  کجا  به 
بی گناهی ام را ثابت کنم، خیلی نگران وضعیتم هستم.«

این در حالی است که خبرهای منتشر شده از قضیه قتل 
این زن با دو نواسه نوجوانش می رساند که این افراد به 
جرم خود اعتراف کرده و گفته اند که ریزه گل، زهرا و 
نوید را ابتدا بی هوش ساخته و سپس به قتل رسانده اند.

مایحتاج  تامین  جمعی،  کشتار  برای  سالح  از  استفاده 
برای گروه های تروریستی، تالش برای تخریب یکی از 
میدان های هوایی نظامی و قتل یک افسر نظامی امریکایی 

متهم بود.
به گزارش دویچه وله، پاول جی جیل، معاون امور دفاع 
پیام  استماعیه در یک  از جلسه  امریکا پس  فدرال  عامه 
است که دوره محکومیت حمیدولین  الکترونیک گفته 
55 ساله از روز 3 دسامبر آغاز خواهد شد. حمیدولین به 

حبس ابد محکوم شده است.
ایاالت  محلی  محکمه  قاضیان  از  یکی  هودسن  هنری 
متحده روز پنج شنبه گذشته هرگونه پیشنهاد دفاع را که 
دولت را وادار به ارایه شواهد اضافی به شمول جزییات 
در مورد صحنه ارتکاب جرم کند، رد نمود. او در یک 
دستور مکتوب نوشته است: »محکمه نیاز ندارد که به هر 
خواست وکیل مدافع، مدارک برای تبرئه و کاهش جرم 

را بررسی کند.«
در جریان محکمه حمیدولین از خود دفاع نکرد. با آن 
هم، یکی از دالیل اصلی گروه مدافعان حمیدولین این 
بود که وی یکی از جنگجویان گماشته شده رژیم طالبان 
بوده و نمی تواند برای انجام حمله بر میدان هوایی نظامی 

امریکا و نظامیان این کشور مجازات شود.

زن چاق و چله در حالی که چادر سرخ آتشی به سر 
داشت، دروازه ی اتاق محافظان زندان زنانه را که من 
گام های  با  و  کرد  باز  بودم،  نشسته  انتظار  به  آنجا  در 
مقابلم  چوکی  در  درست  شد.  نزدیک  من  به  آهسته 
نشست و با نگاه های بیم ناک و بی باور به من خیره ماند. 
کشیدن سرمه به چشمانش، چشمانش را سیاه و برجسته 

نشان می داد. 
نامش زهره است. زهره ای که در عقب ابرهای تیره و 
سیاه گیر مانده و در آسمان پهناور، کوچک ترین جا 

که به روشنی منتهی گردد، برایش باقی نمانده است.
و  افتاد  اتفاق  روز  یک  در  چیز  همه  زهره،  گفته  به 
پارچه های  به  او و خانواده اش  تا  این حادثه سبب شد 

اولین جنگجوی طالب که در محکمه فدرال امریکا در 
ارتباط با همکاری با طالبان مجرم شناخته شده بود، دوره 
محکومیت خود را ماه آینده آغاز می کند. حمیدولین به 
پولیس  پوسته  بر  با حمله  ارتباط  از جمله  فقره جرم   15

متهم است. 
افسران  از  نام دارد، یکی  ایرک حمیدولین  این فرد که 

سهیال وداع خموش

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 
اتفاق و در حالی که  از سر  شما اگر 
مملو  پول  از  جیب تان  اتفاق  سر  از 
پول تان  باشید  داشته  دوست  و  باشد 
از  یکی  به  کنید،  مصرف  زود  را 
در  زنجیره  ای  سوپرمارکیت های 
این سوپر  در  وارد شوید،  کابل  شهر 
مارکیت ها از شیر آدم تا جان مرغ به 
است.  دریافت  قابل  قیمتی  و  راحتی 
فروشگاه های  از  از جمله یک بخش 
به  قیمت فروش  و  بزرگ  زنجیره ای 
دارد   اختصاص  شده  آماده  غذا های 
که بعضی از بزرگواران که نمی دانند 
شده ،  جیب شان  وارد  کجا  از  پول 
دارای  غذا ها  این  می خرند.  آن ها  از 
این که  دلیل  به  و  مصرف اند  تاریخ 
زمان  ساعت   48 تا  شده اند  پخته 
خواهید  خود  با  حتما  دارند.  مصرف 
این مواد چقدر  تاریخ مصرف  گفت 
را  چیزی  شما  به  ما  اما  است.  کوتاه 
از  تاریخ مصرفش  که  می دهیم  نشان 
همان طور  بلی  است.  کم تر  هم  این 
که خود تان هرگز تصور نمی کردید. 
مشاوران  مشورت های  این ها 
رییس جمهور ، معاونان رییس جمهور ، 
رییس  معاونان  و  اجرایی  رییس 
تاریخ  گاها  که  می باشند  اجرایی 
هم  ساعت   24 به  حتا  مصرف شان 

نمی رسد. 
شیر  کدام  نمی دانیم  مثال  به طور 
رییس جمهور  به  خشک خورده ای 
مشوره داده بود که فروزی را از زندان 
بیرون کن تا شهرک بسازد و پول های 
دسته  دو  را  کابل بانک  شده  غارت 
تاریخ  اما افسوس که  تقدیم تان کند. 
ساعت   24 فقط  مشوره  این  مصرف 
بود و بعد از 24 ساعت به دلیل این که 
تخمی  و  آبکی  خیلی  مشوره های 
به  حاال  شد.  لغو  سریعا  است ،  بوده 
مشاوران ،  است که  بهتر  نگارنده  نظر 
روسای شان  به  است  قرار  که  روزی 
نوش  بدهند ، غذا های سخت  مشاوره 
جان فرمایند تا مشوره شان زیاد شل و 
آبکی نبراید و باعث آبرو ریزی خود 

و اطرافیان نشوند.

مشوره با تاریخ 
مصرف یک روز 

شوهرم با یک مرد که قاچاقبر انسان بود، رفیق شد و کار های قاچاق انسان را 
به اروپا می کرد. این دو با گرفتن پول، افرادی را که می خواستند به کشور های 

اروپایی بروند، یا آنان را به سمت اروپا انتقال می دادند و یا در نیمه راه 
می کشتند. یک روز خبر شدم که آنان می خواهند یک پیر زن و دو نواسه 12 و 
13 ساله اش را از منطقه بادام باغ کابل به اروپا ببرند، اما یک روز شوهرم با 
آن قاچاقبر با وارخطایی خانه آمدند و شوهرم در خفا به مرد قاچاقبر گفت که 

هر سه نفر را ختم کردیم.
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کنفرانس پاریس، سازمان ملل  با نزدیک شدن موعد 
گزارشی خطاب به سران و شرکت کنندگان  با انتشار 
داده  وعده های  که  داشت  اعالم  کنفرانس  این  در 
صورت«  هیچ  »به  رسیده  ثبت  به  کنون  تا  که  شده 

کافی نیست. برای بهبود وضعیت اقلیمی جهان 
کشورها تا  که از سوی  سازمان ملل می گوید: تعهداتی 
گرفته شده نخواهد توانست به نتیجه  کنون برعهده 
مثبت  در  زمین  گرمایش  تثبیت  یعنی  انتظار  مورد 
تغییرات  جهانی  کنفرانس  باشد.  کافی  درجه   ٢
اقلیم از 30 ماه نوامبر الی 11 ماه دسامبر آینده در شهر 

پاریس برگزار خواهد شد. 
گویند،  می  گزارش  این  در  ملل  سازمان  کارشناسان 
سوی  از  شده  اعالم  تعهدات  همه  بررسی  و  تحلیل 
نشان  گذشته،  کتوبر  ا ماه  اول  در  کشورجهان   1٤٦

شمار تلفات قربانیان سدی در برازیل یک روز بعد 
از  متفاوتی  گزارش های  است.  یافته  افزایش  آن  از 
این  در  است.  شده  نشر  حادثه  این  قربانیان  شمار 
زخمی  تن  ده ها  و  کشته  نفر   17 احتماال  حادثه 
شرقی  جنوب  در  گذشته  روز  سد  این  اند.  شده 
و  فاضالب  سد،  این  پشت  در  شد.  شکسته  برزیل 
ضایعات معدن سنگ آهن انباشته شده بود. صدها 

رتبه بندی  تازه ترین  در  جهان  دانشگاه های  برترین 
موسسه »تایمز« در حوزه علوم اجتماعی معرفی شدند 
رتبه بندی ٤3 دانشگاه  این  در  امریکا  کشور  که سهم 
است.  رتبه بندی جدید تایمز در حوزه علوم اجتماعی 
 ٢ با  امریکا  است:  یافته  انتشار  چنین   ٢015 سال  در 
رتبه  این  در  گذشته  سال  به  نسبت  کمتر  دانشگاه 
سه  با  کانادا  کشور  هم چنین  دارد.  حضور  بندی 
که نسبت به  دانشگاه در این رتبه بندی حضور دارد 

کاهش داشته است.  گذشته یک واحد  سال 

استعفای  علی غم  رومانیا  شهروندان  از  تن  هزاران 
تظاهرات های  برپایی  با  این کشور  نخست وزیر 
و  این کشور  پایتخت  بخارست  در  مسالمت آمیز 
شهرهای دیگر خواستار مبارزه جدی برضد فساد و 
تغییرات سیاسی شدند. این تظاهرات بویژه پس از 
که به قیمت جان  کلوب شبانه  آتش سوزی در یک 

گرفت. سی و دو نفر تمام شد، شدت 
ایم  آمده  اینجا  به  »ما  گوید:  می  معترضان  از  یکی 
که نمی خواهیم این شرایط ادامه  تا به آنها بگوییم 
گروهی از سیاستمداران بروند و دوباره همان ها  یابد. 
را  دروغ ها  همان  دوباره  نمی خواهیم  بازگردند.ما 
نخواهیم  فریب  استعفا  دو  یا  یک  با  ما  بشنویم. 
گوید: »مساله  خورد«  یکی دیگر از شهروندان هم می 
کمی از  که خیابان ها فقط نماینده تعداد  اینجاست 
مردم هستند. رییس جمهور و شخصیت های سیاسی 
کنند.« باید اینجا به میدان بیایند و با مردم صحبت 
رومانیا،  وزیر  نخست  استعفای  دنبال  به 
است  ممکن  که  کرد  اعالم  این کشور  رییسِ جمهور 
و  شود  کم  حا کشور  این  بر  تکنوکرات  دولت  یک 
جمهور  رییس  شود.  برگزار  زودهنگام  انتخابات  یا 
جامعه  نمایندگان  از  تعدادی  با  هم چنین  رومانیا 

کرد. مدنی و نمایندگان معترضان دیدار 

که در صورت تحقق همه این تعهدات در  می دهد 
قرن  پایان  در  زمین  گرمایش  میزان  حالت،  بهترین 
بدترین  در  و  درجه   3 به  حالت  بهترین  در   ،٢100
انتظارات  با  و  رسید  خواهد  درجه   3٫۵ به  حالت 
فاصله   ،٢100 سال  در  درجه   ٢ بر  مبنی  شده  اعالم 

زیادی خواهد داشت.
توافق ها  امضا کننده  کشورهای  گر  ا می گوید  گزارش 
سال  تا  حتی  نمایند  عمل  خود  تعهدات  همه  به 
مراتب  به  گلخانه ای  گازهای  تولید  میزان  نیز   ٢030
مسوولین  و  کارشناسان  انتظار  مورد  میزان  از  بیشتر 
کارشناسان  بود.  خواهد  زیست  محیط  حفظ 
که  گویند موضوع عمده این است  سازمان ملل می 
شناسایی  برای  مدرن  تکنالوژی  و  فنی  وسایل  همه 
رو  این  از  دارد،  وجود  آن  کاهش  و  آلودگی  میزان 

که  معدن  این  نزدیک  روستای  سکنه  از  دیگر  نفر 
گل و الی مدفون شد به یک  خانه هایشان در زیر 

ورزشگاه انتقال یافتند.
گفت:  ریکاردو وسکووی، مدیر عامل معدن سامارکو 
که به این ورزشگاه می  »ما هم چنان داریم به مردمی 
کنیم و آن ها را به هوتل های منطقه  کمک می  آیند 
مددکاری  و  روحی  و  جسمی  نظر  از  تا  می فرستیم 

دانشگاه های  رتبه بندی  شده،  اراییه  آمار  برمبنای 
نیز نشان می دهد انگلستان با 17 دانشگاه  اروپا  قاره 
دانشگاه،  شش  با  هلند  دانشگاه،  هفت  آلمان   ،
دانشگاه،   ٢ با  هرکدام  فرانسه  و  دانمارک  سوییس، 
هرکدام  سویدن  و  هسپانیا   ، نرویج   ، بلژیک   ، فنلند 
دارند.   حضور  رتبه بندی  این  در  دانشگاه  یک  با 
رتبه بندی دانشگاه های آسیا در حوزه علوم اجتماعی 
آسیا  قاره  در  می دهد  نشان  تایمز  موسسه  سوی  از 
استرالیا با شش دانشگاه، چین، سنگاپور و هنکنگ 

کارشناسان سازمان ملل از رهبران جهان خواسته اند 
که افکارعمومی همراهی می کند، در زمینه های  حال 
سازی  ساختمان  ونقل،  حمل  کشاورزی،  انرژی، 
وضعیت  بهبود  برای  را  الزم  اقدامات  جنگل ها،  و 

محیط زیست به عمل آورند.

کمک رسانی شود.«  اجتماعی به آن ها 
کارگر  رسانه های محلی هم چنین از ناپدید شدن ۱۳ 
معدن خبر می دهند. در عین حال بر خالف آن چه 
گفته می شد، مقامات محلی برازیل می گویند  در آغاز 
گل و الی جاری شده فاقد مواد شیمیایی و سمی  که 
یک  به  متعلق  سامارکو  معدن  است.  ک  خطرنا

شرکت برازیلی، استرالیایی است.

حضور  رتبه بندی  این  در  دانشگاه  یک  با  کدام  هر 
دارند. 

شرط ورود یک موسسه یا دانشگاه در این رتبه بندی 
که تعداد انتشارات آن حداقل ٢00 مقاله به  آن است 
اما  باشد.  بررسی  مورد  سال  پنج  طول  در  سال  هر  در 
به   50 و   100 موضوعی  رتبه بندی های  برای  تعداد  این 
علوم  مثل  کم مقاله  و  پرمقاله  حوزه های  برای  ترتیب 
برخی  این  بر  گرفته می شود. عالوه  نظر  در  اجتماعی 

صالح دیدهای تحریریه، نیز مد نظر قرار می گیرد.

گزارش سازمان ملل در مورد تغییرات اقلیمی انتشار 

افزاش تلفات بعد از شکسته شدن سدی در برا زیل

بهترین دانشگاه های جهان در حوزه علوم اجتماعی معرفی شدند 

ومانیا و  فساد دولتی در ر
ادامه اعتراض مردمی 

کشور در این 

فرنیچر  توشک،  قبیل  از  را  خود  استفاده شده  وسایل  المبشر  لوژستیکی  شرکت 

ماشین  لباس شویی،  ماشین های  تلویزیون،  برقی،  جاروب های  انواری(  )میز- 

فرش شویی، یخچال و غیره اجناس خویش را به شکل داوطلبی به روز دوشنبه 

که  اشخاصی  تمام  از  می رساند.  فروش  به   139٤ 18عقرب  مورخ  جاری  هفته 

که به روز داوطلبی به آدرس  خواهان خرید این اجناس را دارند تقاضا می شود 

ذیل تشریف آورده یا به شماره های ذیل به تماس شوند.

آدرس: سرک شش قلعه فتح اهلل، سمت غرب، خانه نمبر ٦

شماره های تماس: 079138٢7٢9 -  078٦78181٤

گـــــــــهی آ
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رییس جمهور روسیه، والدیمیر پوتین روز جمعه 
پرواز های  تمام  است  داده  دستور  عقرب   15
این  آید.  در  تعلیق  حال  به  مصر  به  روسیه 
رییس  خواست  در  دنبال  به  پوتین  تصمیم 
گرفته  صورت  کشور  این  استخباراتی  سرویس 

است.
بدنبال طرح فرضیه »بمب گذاری« در هواپیمای 
کتوبر پس از حرکت از  که روز شنبه 31 ا روسی 
سینا  صحرای  در  مصر  در  شرم الشیخ  فرودگاه 
رییس  بورتنیکوف،  الکساندر  کرد،  سقوط 
تا  کرد:  کید  تا سرویس های استخباراتی روسیه 
زمان اعالم دقیق نتایج تحقیقات در خصوص 
تمامی  باید  مسافربری  هواپیمای  دالیل سقوط 
به  خود  پروازهای  روسیه،  هوایی  شرکت های 

مقصد مصر را بحال تعلیق درآورند.
به  کرمیلین  سخنگوی  پشکوف،  دیمیتری 

صبح  اروپا،  پارلمان  رییس  شولتز،  مارتین 
علی  با  و  شد  تهران  وارد  عقرب   ۱۶ شنبه  روز 
کرد.  دیدار  ایران،  مجلس  رییس  الریجانی، 
در  اروپا  پارلمان  رییس  گزارش ها،  براساس 
با حسن روحانی،  تهران  به  سفر یک روزه خود 

 1٦ شنبه  روز  تایوان  و  چین  جمهور  روسای 
گذشته  سال   ٦٦ در  بار  نخستین  برای  عقرب، 
کردند. رییس جمهور تایوان در این  باهم دیدار 
فرهنگی  و  تاریخی  مشترکات  به  اشاره  با  دیدار 

رعایت  لزوم  بر  روسیه  رییس جمهوری  از  نقل 
کید  درخواست سازمان های اطالعاتی روسیه تا
والدیمیر  کرملین،  سخنگوی  گفته  به  کرد. 
پوتین، رییس جمهوری روسیه، ضمن موافقت 
روسیه،  اطالعاتی  سازمان های  درخواست  با 
تا زمینه های الزم  به دولت این کشور فرمان داد 
به  روسیه  پروازهای  تعلیق  شدن  اجرایی  برای 

مصر را فراهم آورند.
درخواست رییس سازمان های اطالعاتی روسیه 
کشورهاى  رهبران  که  می شود  مطرح  حالی  در 
بر  گانه،  کنش هاى جدا وا در  امریکا،  و  بریتانیا 
کید  احتمال بمب گذارى در هوابیماى روسی تا
طرح  به  نسبت  گذشته،  روز  روسیه،  کرده اند. 
چگونگی  خصوص  در  احتمالی  فرضیه های 
کشور  این  مسافربری  هواپیمای  سرنگون شدن 

هشدار داده بود.

کرد. رییس جمهوری ایران، نیز دیدار خواهد 
این نخستین سفر رییس پارلمان اروپا به ایران است. 
مسوول  موگرینی،  فدریکا  وین  اتومی  توافق  از  پس 
کرده  سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به ایران سفر 
بود. سفر رییس پارلمان اروپا به تهران ۲۰ روز پس از 

کشور خواستار احترام متقابل شد. هردو 
از  تایوان   ،۱۹۴۹ سال  داخلی  جنگ  پی  در 
دو  پس  آن  از  و  شد  جدا  چین  اصلی  سرزمین 
تجربه  را  پرتنشی  و  سرد  بسیار  روابط  طرف 
کردند. به ویژه آنکه این جدایی موجب دوری 
دلیل  همین  به  شد.  خانواده  صدها  اعضای 
نزدیکی چین و تایوان نه تنها به لحاظ سیاسی 
اهمیت دارد بلکه خانواده های زیادی با عالقه 
کنند. در مقابل  این اتفاق تاریخی را دنبال می 
در  چین  نفوذ  مقدمه  را  دیدار  این  گروهی  اما 
تایوان می دانند و در اعتراض به آن در سنگاپور 

دست به تظاهرات زدند. 
که رییس  گوید: »منتظریم  یکی از منتقدان می 
به  شب  نیمه  حدود  بدهد.  را  ما  پاسخ  جمهور 

انتشار بیانیه مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
درباره تصویب چارچوب قانونی این اتحادیه برای 

رفع تحریم ها علیه ایران انجام می شود.
گزارش خبرگزاری ایرنا، دیدار با محمد جواد  به 
قوه  بشر  حقوق  کمیسیون  رییس  الریجانی، 
کاظم جاللی، رییس مرکز پژوهش های  قضاییه و 
مجلس، از دیگر برنامه های سفر رییس پارلمان 
اروپا به تهران است. رییس پارلمان اروپا پیش 
اعالم  مطبوعاتی  بیانیه ای  در  تهران  به  سفر  از 
جامعه  »نمایندگان  با  سفر  این  در  که  بود  کرده 
بیانیه  این  در  داشت.  خواهد  دیدار  نیز  مدنی« 
بنا است  که  گروه هایی  یا  افراد  نام  به  اشاره ای 
کند نشده بود. رئیس پارلمان اروپا با آن ها دیدار 
درسال ۹۲ سفر هیات پنج نفره پارلمان اروپا به 
گروه  رییس  کرونبرگ،  تاریا  ریاست  به  تهران 
ایران در این پارلمان و دیدار این هیات با نسرین 
پناهی،  ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر و جعفر 

فلم ساز، خبرساز شده بود.

موقع  آن  تا  بنابراین  گشت  خواهیم  باز  تایوان 
تظاهرات  باشد  الزم  گر  ا ماند.  خواهیم  اینجا 
این  چون  دهیم،  می  ترتیب  هم  بزرگ تری 
است.  تایوان  مردم  برای  مهمی  بسیار  موضوع 
سو  مورد  ما  کمیت  حا دهیم  اجازه  نمی توانیم 

گیرد.« استفاده قرار 
که تعدادشان  همزمان شمار دیگری از مخالفان 
کرد در اعتراض به این  از دوصد نفر تجاوز نمی 
کردند.   دیدار در مقابل پارلمان تایوان تظاهرات 
هم چنان  تایوان  چین،  ارضی  ادعای  دلیل  به 
تنها  تا کنون  و  نیست  متحد  ملل  سازمان  عضو 
امریکای  و  آفریقایی  عمدتا  کشور  دو  و  بیست 
کشور مستقل به  مرکزی و التین آنرا به عنوان یک 

رسمیت شناخته اند.

وسیه به مصر  واز های ر تمام پــــــر
به حالت تعلیق در می آید

وپا وارد ایران شد  رییس پارلمان ار
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