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رییس  کرزی  حامد  کابل:  8صبح، 
سفر  ادامه  در  افغانستان،  جمهور 
اروپایی،  کشورهای  به  خود 
با  را  همکاری  و  دوستی  معاهده 
جمهور  رییس  نیکوالسارکوزی 

فرانسه، به امضا رساند.
ریاست  دفتر  اعالمیه  از  نقل  به 
پس  سارکوزی  نیکوال  جمهوری، 
از امضای معاهده دوستی و همکاری 
است  فرانسه گفته  و  افغانستان  میان 
فرانسه  معاهده،  این  اساس  بر  که 
همکاری های درازمدت خود را در 
عرصه های معارف، صحت، اقتصاد 
و فرهنگ به افغانستان ادامه می دهد. 

توسط  جمعه  روز  شام  معاهده  این 
فرانسه  و  افغانستان  جمهور  روسای 
فرانسه  جمهوری  ریاست  قصر  در 
به امضا رسید. نیکوال سارکوزی در 
یک نشست مشترک خبری با حامد 
کرزی، تاکید کرد که کشورش در 
عرصه آموزش نیروهای امنیتی افغان 
به کمک و همکاری خویش ادامه 

خواهد داد.
جمهور  رییس  از  سارکوزی  آقای 
مسوولیت های  که  خواست  کرزی 

مسووالن محلی در والیت نورستان 
از آزاد شدن چهارده سرباز پولیس 
خبر  طالبان،  توسط  شده  ربوده 

داده اند.
می گویند  والیت  این  مسووالن 
باشندگان  پولیس،  این سربازان  که 
چندی  که  بودند  غربی  نورستان 
به  رخصتی  برای  که  زمانی  پیش، 
خانه های شان می رفتند، توسط طالبان 

ربوده شد.
امنیت  آمر  فاروق  محمد  سمونوال 
به  نورستان  پولیس  فرماندهی 
بست باستان گفته که این سربازان در 
منطقه ولسوالی چپه دره والیت کنر از 

امنیتی والیت کاپیسا را در آینده به 
نیروهای امنیتی افغانستان بسپارد.

دفتر ریاست جمهوری می گوید که 
رییس جمهور کرزی نیز از امضای 
کرده  خرسندی  ابراز  معاهده  این 

است.
حامد کرزی گفته است که با امضای 
فرانسه  و همکاری،  معاهده دوستی 
افغانستان  به  را  خویش  تعهدات 

تجدید کرد.
دفتر ریاست جمهوری می گوید که 
مطابق با معاهده دوستی و همکاری، 
فرانسه در عرصه های دفاعی و امنیت، 
صحت،  دهات،  انکشاف  زراعت، 
فرهنگ  عالی،  تحصیالت  معارف، 
حکومتداری  باستان شناسی،  و 
خوب، حاکمیت قانون، ساختارهای 
مالی،  امور  اقتصاد،  زیربنایی، 
و  کمک  به  صنعت  و  تجارت 
ادامه  افغانستان  به  همکاری خویش 
دفتر  اعالمیه  از  نقل  به  می دهد. 
دوستی  معاهده  جمهوری،  ریاست 
و همکاری میان افغانستان و فرانسه 
برای مدت 20 سال قابل اعتبار است.
ادامه در صفحه 2

سوی طالبان مسلح ربوده شده بودند.
وی بدون ارایه جزییات بیشتر گفت 
که این سربازان پولیس، روز گذشته 
از چنگ ربایندگان آزاد شدند، اما 
طالبان مسلح تا کنون در زمینه اظهار 

نظری نکرده اند.
نورستان یکی از والیت های ناامن در 

شرق کشور است و کنر در مسیر این 
والیت قرار دارد.

گفتنی است که به دلیل ناامنی ها در 
والیت،  این  به  آمد  و  رفت  مسیر 
نهادهای  مسووالن  از  بسیاری 
مختلف با هواپیما، به آن والیت سفر 

می کنند.

وزیر  منصوری،  جاراهلل 
دهات،  انکشاف  و  احیا 
خبری  نشست  این  در 
که  کرد  امیدواری  ابراز 
سازمان های  و  کشورها 
فراخوان  به  تمویل کننده 
متحد،  ملل  سازمان 
مدیریت   به  کمک  جهت 
افغانستان،  در  بحران ها 
آقای  دهند.  مثبت  پاسخ 
صورتی  در  گفت  منصوری 
کمک کننده  کشورهای  که 
پاسخ  درخواست  این  به 
افغانستان  ندهند،  مثبت 

به عقب برخواهد گشت. 

امضای معاهده »دوستی و همکاری« 
ميان افغانستان و فرانسه

سربازان ربوده شده پوليس آزاد شدند

سازمان ملل متحد:

افغانستان به 437 میلیون دالر نیاز دارد
عناوین مطالب امروز:در صفحه 5

رای »سفید« و 
»باطل« پیروز شد

فراه  مردم  نماینده ی  عثمانی،  سرور 
اعضای  که  گفت  نمایندگان  مجلس  در 
به  را  خود  پول  گرفتن  با  نباید  مجلس 
آن ها  وظیفه  که  درحالی  کنند،  فسادآلوده 

مبارزه با فساد می باشد.
عثمانی گفت: »شایعاتی وجود دارد که در 
مصرف شده،  دالر  کمپاین ها  در  پارلمان، 
من به عنوان سارنوال اگر اسناد و مدارک 
نباشد، قانع نیستم، هرگاه واقعیت داشته 
است  خجالت  آور  است،  شرم آور  باشد، 
فساد  علیه  این جا  از  باید  که  وکیل  یک 
آلوده  خودش  کند،  مبارزه  جرم  علیه  و 
چطور  بدهد؟  را  خدا  جواب  چطور  باشد، 
جواب وجدان را بدهد؟ چطور جواب مردم 

افغانستان را بدهد؟«
در صفحه 6

چشم انداز مصالحه
 با طالبان

ترس از طالبان به سال های مقاومت علیه 
در ۱۹۹6  کابل  از سقوط  گروه پس  این 
گروه های  زمانی  می گردد.  بر  میالدی 
سیاسی و قومی با خشونت تمام در برابر 
یک دیگر می جنگیدند. ترسی که اکنون از 
طالبان در میان مخالفان سیاسی حکومت 
قومی  ریشه های  است  طرفداران اش  و 
بارز خود را دارد. زمانی که طالبان کابل را 
از دست نیروهای احمدشاه مسعود بیرون 
کردند آقای انورالحق احدی، وزیر تجارت 
را  طالبان  پیروزی  مقاله ای  طی  کشور، 
افغانستان  پشتون های  سیاسی  پیروزی 
گروه چشم گیری  آن زمان  در  کرد.  عنوان 
احساس  پشتون  تحصیل کرده های  از 
طالبان  پیروزی  برابر  در  را  همگونی 

داشتند.                         در صفحه 4
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افغانستان 
پیمان های راهبردی در مسیر 

رییس جمهور کرزی، در ادامه ی سفرهایش برای امضای 
بریتانیا  به  بزرگ،  قدرت های  با  استراتژیک  پیمان های 
در  توقف هایی  با  بریتانیا،  به  رسیدن  از  پیش  رسید. 
ایتالیا و فرانسه، در پای پیمان هایی با این کشور ها برای 
همکاری های مستمر و رابطه های درازمدت، امضا گذاشت 

و سپس پیمان مشابهی را با بریتانیا امضا کرد.
پیامدهای امضای این پیمان ها، از لحاظ  معنوی و مادی، 
ادامه ی  است.  اهمیت  دارای  مردمش  و  افغانستان  برای 
همکاری  به ویژه  افغانستان،  با  جهانی  همکاری های 
قدرت های بزرگ، این اطمینان را به مردم افغانستان می دهد 
که دنیا در صدد تامین رابطه های درازمدت با این کشور 
در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. 
تعهدات نظامی نیز در چارچوب این پیمان ها به صورت 

کم رنگی برای تقویت نظام افغانستان دیده می شود.
این پیمان ها، به افغانستان فرصت می دهد تا با یک برخورد 
متناسب به حال و دوجانبه با کشورهای مقتدر دنیا، وارد 
افغانستان  مردم  برای  را  تضمینی  و  شود  جدید  روابط 
به منظور ادامه ی همکاری های جهانی به این کشور فراهم 
آورد. حال، متعارف ترین نفعی که افغانستان می تواند از 
امضای این پیمان ها ببرد، این است که مردم این سرزمین 
که همیشه در سایه ی جنگ و ناامنی به سر برده اند، این 
بی توجهی  مورد  دیگر  که  بیاورند  به دست  را  احساس 
جنگ های  سایه های  دوباره  و  نمی گیرند  قرار  جهانیان 

بزرگ تر و بیشتری واقع نمی شوند.
با شکل گرفتن و تقویت یافتن بحث انتقال مسوولیت ها به 
به تجربه های  با توجه  افغان و  نظامی و ملکی  نیروهای 
از سوی  فراموش شدنش  بر  مبنی  کشور  این  گذشته ی 
قدرت های بزرگ و مطرح جهان، این نگرانی وجود دارد 
که افغانستان چگونه می تواند پس از عملی شدن روند در 
باقی  یک کشور همکار  عنوان  به  اذهان جامعه ی جهانی 
بماند و به فراموشی سپرده نشود. چنین پیمان ها می تواند 
این اطمینان را به مردم باز گرداند که افغانستان از محراق 
توجه جهانیان، حتا پس از سال 2014، بیرون نخواهد ماند.

پنهان  و  پیدا  صورت  به  که  افغانستان  همسایگان 
استراتژیک  همکاری های  ادامه ی  از  را  نگرانی های شان 
کرده اند،  ابراز  دنیا  مقتدر  کشورهای  و  افغانستان  میان 
این  ماهیت  به  توجه  با  که  باشند  داشته  خاطر  به  باید 
غیرنظامی  زمینه های  در  تعهدات  بیشتر  که   – پیمان ها 
پایگاهی بر ضد هیچ  افغانستان به   – را در بر می گیرند 
همکاری ها  این  بل  نخواهد شد،  مبدل  کشور همسایه اش 
که در چارچوب این پیمان ها تضمین می شوند، می توانند 
برای کشورهای همسایه  را  نفع برداری مشروع  زمینه ی 
نیز هموار سازند، چون یک افغانستان با امن، به معنای یک 
منطقه با امن خواهد بود. امنیت اقتصادی و اجتماعی که 
افغان ها به آن نیازمند اند، می تواند زمینه را برای رابطه های 
گسترده تر مردم و دولت افغانستان با کشورهای همسایه 
این  امنیت ذهنی و روانی، بدون  هموارتر سازد و چنین 
با  درازمدت  استراتیژیک  پیمان های  وارد  افغانستان  که 
افغانستان  مردم  برای  شود،  جهان  قدرتمند  کشورهای 

میسر نخواهد شد. 
مردم  میان  در  امنیت  احساس  ایجاد  که  همان گونه 
با  افغانستان  دولت  است،  واقعی  امنیت  ایجاد  زمینه ساز 
به امضا رساندن چنین پیمان ها، این  احساس را برای مردم 
باز می گرداند و زمینه را برای همکاری های طوالنی تر در 
برای حکومت داری  افغان  ملکی  نیروهای  تجهیز  زمینه ی 
مردم  که  زمانی  می  سازد.  میسر  کشور  این  در  خوب 
از  کشور  این  صلح آمیز  آینده ی  برای  را  نگرانی شان 
دست بدهند، افغانستان وارد مرحله ی تازه ای از تحول و 

پیشرفت خواهد شد.
نبود  که  داشت  دور  نظر  از  نباید  نیز  را  نکته  این  اما، 
افغانستان  اداری  ساختار  در  توانمند  و  مقتدر  نهادهای 
پیمان ها  چنین  وجود  از  افغانستان  تا  شد  خواهد  باعث 
نتواند به نفع خودش استفاده کند. پس بر دولت افغانستان 
است تا نهادهای شفاف و توانمند و دارای ظرفیت را در 
این  به  تا  کند  تقویت  و  ایجاد  کشور  این  اداری  ساختار 
وسیله، افغانستان بتواند بیشترین نفع را از چنین سفرهای 

زنجیره ای و امضای چنین پیمان ها به دست بیاورد.

زنگ اول
حامد کرزی وارد لندن شد

تالش برای افغانی سازی آموزش نیروهای امنیتی

حامد کرزی، رییس جمهور کشور برای 
وزیر  نخست  کامرون،  دیوید  با  دیدار 
بریتانیا و گفتگو درباره قرارداد همکاری 

دو کشور وارد لندن شده است.
دیدار  این  در  است  قرار  کرزی  آقای 
درباره قرارداد همکاری دو کشور پس 
از خروج نظامیان بریتانیایی از افغانستان 

در سال ۲۰۱۴ مذاکره کنند.
بریتانیا،  به  سفر  از  پیش  کرزی  آقای 
رییس  سارکوزی،  نیکال  با  پاریس  در 
نظامیان  خروج  درباره  فرانسه  جمهور 
فرانسوی از افغانستان گفتگو کرده بود.

اروپایی  کشور  هر  از  بیشتر  بریتانیا 
دارد  نظامی  نیروی  افغانستان  در  دیگر 
نیست  قدری  به  سربازانش  تعداد  ولی 
که بتوانند جایگزین سربازان فرانسوی 

شوند.

روند  آغاز  از  دفاع  وزارت  آن که  با 
آموزش نیروهای امنیتی از سوی مربیان 
تاکید  اما  کرده،  استقبال  فرانسوی 
روند  ساختن  افغانی  برای  که  می کند 
را  تالش هایی  امنیتی  نیروهای  آموزش 

آغاز کرده است.
دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت 
که  است  گفته  آزادی  رادیو  به  دفاع، 
تنها  نه   ۲۰۱۲ سال  تا  داخلی  نیروهای 
به کمک فرانسه بلکه به همکاری سایر 
نیروهای  آموزش  بخش  در  کشورها 

داخلی نیاز دارند.
روند   ۲۰۱۴ سال  تا  می گوید،  وی  اما 

است تفاهم نامه راه  اندازی یک دانشگاه 
نظامی را در افغانستان امضا کنند.

از دیگر موارد توافق ادامه کمک های 
بریتانیا به افغانستان پس از خروج از این 

کشور است.

در افغانستان در بخش آموزش نیروهای 
وی  باشند.  داشته  محدود  سهم  داخلی 
هوایی  نیروهای  آموزش  به  اشاره  با 
بعد  بخش  این  در  که  گفت  افغانستان 
نیروهای  همکاری  به   ۲۰۱۴ سال  از 

بین المللی نیاز بیشتر دارند.
از آنکه یک هفته پیش چهار تن  پس 
یک  سوی  از  فرانسوی  نیروهای  از 
افغان در ولسوالی تگاب کاپیسا  سرباز 
و در حدود ۱7  به ضرب گلوله کشته 
حکومت  شدند،  زخمی  دیگر  سرباز 
فرانسه ماموریت آموزشی نیروهای خود 

را در افغانستان به حالت تعلیق در آورد.

سفر رییس جمهور 
به مثلث قدرت اروپا

مظفر خاوری، استاد دانشگاه 

اضافه ی  به  ایتالیا  فرانسه،  انگلستان، 
تعیین  اساسی  ستون های  آلمان 
بیستم  قرن   طی  اروپا  خط مشی 
شکل گیری  در  اساسی  نقش  و  بوده 
داشته اند.  بین الملل  نظام  تحوالت 
این  کنونی  مراتبی  سلسله  نظام  در 
موتور  درحال  حاضر  سه کشور 
لحاظ  به  و  اروپا  اتحادیه  محرکه 
اقتصادی و نظامی متفاوت از  قدرت 
بوده  اروپا  سیاسی  واحدهای  سایر 
امریکا  متحده  ایاالت  از  پس  نیز  و 
به  کمک  در  را  نقش  بیشترین 
افغانستان  اقتصادی  و  نظامی  امنیت 

داشته اند.
رییس جمهور  سفر  اساس  این  بر 
اروپایی  کشور  سه  این  به  کرزی 
راهبردی  معاهدات  امضا  برای 
اهمیت  قابل  سه جهت  از  دوجانبه 
می توان  کالن  سطح  در  است: 
دوره ای  هیچ  در  که  شد  مدعی 
و  مناسبات  کنونی  دوره ی  مانند 
از  جهانی  نظام  با  افغانستان  روابط 
نبوده  برخوردار  گستردگی  چنین 
توجه  با  بیستم،  قرن  طی  در  است. 
حاکم  منعطف  قطبی  دو  به ساختار 
خارجی  سیاست  بین الملل  نظام  بر 
عدم  بی طرفی،  میان  افغانستان 
شرق  بلوک  به  گرایش  با  تعهد 
نوسان  در  سوم  قدرت  با  اتحاد  و 
به  توجه  با  کشور  این  لذا  بود؛ 
نظام  بر  حاکم  ایدیولوژیکی  ساختار 
در  آن  از  بخشی  با  تنها  بین الملل، 

بود. ارتباط 
رییس جمهور  سفر  منظر  این  از   
به  توجه  با  اروپا،  قدرت  مثلث  به 
تحوالت  در  کشور  سه  این  نقش 
تنظیم  کنار  در  می تواند  بین المللی 
جهانی،  نظام  با  افغانستان  مناسبات 
پیامدهای  و  آثار  زیادی  حد   تا 
انفعاالت  و  فعل  از  ناشی  التهابات 
نظام  اساسی  بازیگران  میان  قدرت 
حداقل  به  افغانستان  در  را  بین الملل 

دهد. کاهش 
سیاست  پیگیری  منطقه ای  سطح  در 
قراردادهای  بستن  با  ایتالف  و  اتحاد 
سیاسی  مهم  بازیگران  با  راهبردی 
را  افغانستان  می تواند  فرامنطقه ای 
در حد یک همکار مطمین راهبردی 
و  دهد  ارتقا  منطقه  در  غرب  با 
در  افغانستان  نفع  به  را  قوا  موازنه ی 
با  دیگر  جانب  از  بزند.  رقم  منطقه 
افغانستان  همسایگان  این که  به  توجه 
امضای  به  نسبت  کمتری  حساسیت 
این سه کشور  با  پیمان های راهبردی 
معاهدات  امضای  دارند،  اروپایی 
سه  و  افغانستان  میان  استراتژیک 
ایتالیا  و  فرانسه  انگلستان،  کشور 
برای  خوبی  درآمدی  می تواند 
افغانستان  میان  استراتژیک  قرارداد 

باشد. امریکا  متحده  ایاالت  و 
چهار  طی  رفاهی  و  وجودی  امنیت 
چالش  بزرگ ترین  گذشته  دهه 
افغانستان  جامعه  پیش روی  اساسی 
بعد  در  اساس  این  بر  است.  بوده 
به  شدن  به نزدیک  توجه  با  داخلی 
از  بین المللی  نیروهای  خروج  زمان 
امضای  ۲۰۱۴؛  سال  در  افغانستان 
سه کشور  با  راهبردی   قراردادهای 
و  فرانسه  انگلستان،  اروپایی 
اجرایی  تضمین  می تواند  ایتالیا 
حمایت های  تداوم  جهت  در 
عمده  بازیگران  اقتصادی  و  نظامی 
پس  افغانستان  از  بین الملل  نظام 
در  چنان چه  باشد.   ۲۰۱۴ سال  از 
فرانسه  و  ایتالیا  دو  رهبران  دیدار 
ادامه  روی  کرزی  رییس جمهور  با 
به  اقتصادی  و  نظامی  کمکهای 

تاکید شد.  ۲۰۱۴ از  پس  افغانستان 

آقای کرزی پیش از فرانسه و بریتانیا به 
ایتالیا سفر کرده بود.

به  است  قرار  همچنین  کرزی  حامد 
گفتگوهای  درباره  کامرون  دیوید 

پیش رو با طالبان مذاکره کند.
قرار  دیدار  این  جریان  در  کشور  دو 

طور  به   را  داخلی  نیروهای  آموزش  
کامل افغانی می سازند. او گفت: »تالش 
روند  کل  صورت  به  که  ست  این  ما 
در  گردد.  افغانی  نیروها  تربیه  و  تعلیم 
این  صد  در  پنج  و  هفتاد  حاضر  حال 
روند توسط مربیان افغانی به پیش برده 
این  پنج درصد  بیست و  می شود، فقط 
برنامه به همکاری کشورهای بین المللی 
روند  تا  داریم  تالش  می شود.  اجرا 
مکمل  طور  به  افغان  نیروهای  آموزش 

افغانی شود.«
آقای وزیری گفت، امکان دارد بعد از 
بین المللی  نیروهای  میالدی  سال ۲۰۱۴ 

امضای معاهده...                                                     ادامه از صفحه 1
همچنان رییس جمهور کشور از کشته 
شدن چهار سرباز فرانسوی در افغانستان 
جان های  کاپیسا  والیت  در  اخیراً  که 
شان را از دست دادند، برای مردم فرانسه 
سربازان  قربانی های  از  و  تسلیت گفت 
ثبات  و  امنیت  آوردن  در  فرانسوی 

قدردانی کرد. 
افغانستان  »مردم  افزود:  کرزی  حامد 

به دوش گیرند. وی گفت که مسوولیت 
تامین امنیت والیت کاپیسا، پس از ماه 
مارچ به نیروهای داخلی واگذار خواهد 
والیت  در  فرانسوی  سربازان  اکثر  شد. 

کاپیسا مستقر هستند.
رییس جمهور پیش از سفر به پاریس، 
پیمان استراتژیک را با ایتالیا نیز به امضا 

رساند.

تسلیت  فرانسه  مردم  به  اینکه  ضمن 
از  آنان  قوی  از حمایت های  می گویند 
افغانستان در چند سال گذشته، تشکری 

می کنند.«
کرده  تاکید  کرزی  آقای  همچنین 
تا  آماده اند  داخلی  امنیتی  نیروهای 
نیروهای  از  را  امنیتی  مسوولیت های 
بین المللی در کشور، قبل از سال ۲۰۱۴ 

ACKU
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»از وراي دود و آتش« سلسله گزارش هايي است که بر اساس گفته هاي  قربانيان 
جنگ هاي سه دهه اخير افغانستان تهيه شده است. اين گزارشها که  بدون 

درنظرداشت جنبه هاي قومي، مذهبي، سمتي و زباني تهيه گرديده اند، بازتاب دهنده 
روايت هاي 23 سال جنگ در کشور مي باشند. 

محمد عارف بیات1144
ه و تنظیم:

تهی

8صبح، تخار: اعضای شورای والیتی تخار با برگزاری 
این  والیتی  شورای  منشی  و  معاون  رییس،  انتخابات، 

والیت را برای سومین سال کاری خود برگزیدند. 
این انتخابات که روز شنبه 8 دلو سال روان از سوی دفتر 
والیتی کمیسیون مستقل انتخابات تخار و با نظارت دفتر 
سیاسی ملل متحد )یوناما( برگزار شد، تغییرات کلی را 

در هیات رهبری شورای والیتی تخار در پی داشت. 
تخار  والیتی  شورای  رییسه ی  هیات  انتخابات  در 
نجیب اهلل خالق یار، با کسب 9 رای از مولوی محمداهلل 

مسووالن اداره ی معارف تخار، از پایان کار یک مکتب 
و تهداب گذاری ساختمان  تعمیر برای سه مکتب دیگر 

در مناطق دوردست این والیت خبر می دهند. 
محمدابراهیم فیاض، سخنگوی ریاست معارف تخار به 
8صبح گفت: »کارساختمانی یک مکتب 12 صنفی در 
قریه ی سریغ مامه ای ولسوالی خواجه غار که با هزینه ی 
همکاری های  دفتر  کمک  از  افغانی  ملیون  چهارده 
رسیده  پایان  به  است،  بنا شده  آلمان  بین المللی کشور 
سال  در  منطقه  این  دانش آموز   264 استفاده ی  برای  و 

آینده ی تعلیمی آماده می باشد. 
آقای فیاض همچنان به آغاز کار ساختمانی سه مکتب 
دیگر در روستاهای  همین ولسوالی اشاره کرده ، گفت: 
هریک از این مکتب ها دارای  8 تا 12  صنف درسی 

همراه با اتاق های اداری و ضمیمه های آن می باشد. 
را  مکتب ها  این  ساختمان  هزینه ی  که  افزود  فیاض   
کرده  تمویل   )GIZ( را  می باشد  افغانی  ملیون  که21 

کیلومتر  هفت  از  بیش  خورشیدی  جاری  سال  پایان  تا 
جاده در بلخ اسفالت می شود.

کار ساخت و اسفالت بیش از هفت کیلومتر جاده داخل 
شهری از سوی شهرداری مزارشریف آغاز شده است.

»افتاج«  جاده سازی  شرکت  رییس  محمدیاسین،  انجنیر 
کیلومتر سرک  نیم  و  »اسفالت هفت  رسانه ها گفت:  به 
مزار کارش  هزینه شهرداری  از  و  افتاج  توسط شرکت 

آغاز شده است.«
نو و  از سال  افزود که پنج کیلومتر این جاده پیش  وی 
نیم کیلومتر آن در  نوروز اسفالت می شود و دو و  میله 

پولیس  عملیات  جریان  در  که  می گوید  داخله  وزارت 
تن   28 و  شده  کشته  دولت  مسلح  مخالفان  از  تن  پنج 

دیگر بازداشت شده اند.
در اعالمیه ای که از سوی وزارت داخله منتشر شده، آمده 
است که نیروهای پولیس این عملیات را با همکاری سایر 
نهادهای امنیتی این کشور و قوای ایتالف در 24 ساعت 
گذشته در والیت های ننگرهار، لغمان، هلمند، نیمروز، 
میدان وردک، خوست و هرات راه اندازی کرده بودند.

افغانستان  در  مستقر  بین المللی  نیروهای  حال  همین  در 
در  شنبه  روز  خارجی  و  داخلی  نیروهای  که  می گویند 
جریان یک عملیات مشترک یک فرمانده طالبان را در 

ولسوالی میوند والیت قندهار بازداشت کرده اند.

والیت   مرکز  شبرغان،  شهر   امنیتی  مسوولیت های 
جوزجان، دیروز به نیروهای داخلی واگذار شد.

به  که  مراسمی  در  جوزجان،  والی  ساعی،  محمدعالم 
این مناسبت راه اندازی شده بود، در بخشی از سخنانش 
نیروها در  امنیتی و عدم تجهیز این  از کمبود نیروهای 

والیت جوزجان  ابراز نگرانی کرد.
در همین حال، جنرال عبدالرحمان رحمان معین امنیتی 

ورسجی رییس پیشین این شورا که تنها 6 رای اعضای 
شورای  رییس  عنوان  به  و  گرفته  پیشی  به  دست آورد 

والیتی تخار برگزیده شد. 
به حیث  حکیمی  عبدالقهار  مولوی  انتخابات  این  در 
انتخاب  به حیث منشی شورا  معاون و ضیاالحق صمیم 

شدند. 
دراین انتخابات، هیچ یک از چهار عضو زن این شورا 
نامزد  خود را در هیچ یک از چوکی های هیات اداری 

نکردند.

از  به هشت صد تن  نزدیک  از تکمیل کار آن،  و پس 
کودکان این مناطق می توانند درآن درس بخوانند.  

سخنگوی معارف تخار اضافه کردکه تجهیزات دفتری 
و میز و چوکی برای دانش آموزان نیز شامل کمک های 

موسسه )GIZ( به این مکتب ها می باشد. 
عبدالوهاب ظفری، رییس معارف تخار که در مراسم 
سخن  پروژه ها  این  تهداب  سنگ  گذاشتن  و  افتتاح 
را  والیت  این  در  مکتب ها  بازسازی  روند  می گفت، 
آموزگار  کمبود  از  اما  کرد،  توصیف  بخش  قناعت 
نقاط دوردست  به ویژه  مسلکی در ولسوالی های تخار 
این والیت و تاثیر این نقیصه در سیستم بازدهی معارف 
ابراز نگرانی کرد، اما اطمینان داد که هر روز با تطبیق 
بلند  درجهت  افغانستان ،  معارف  وزارت  پروژه های  
برخورداری  به  کشور،  در  معلمین  ظرفیت های  بردن 
مسلکی  معلمان  از  نیز  والیت  این  مکتب های   کامل 

نزدیک تر خواهندشد.

بهار سال آینده اسفالت خواهد شد.
او گفت که هزینه اسفالت این سرک ، بالغ به 152 میلیون 
افغانی است که از بودجه شهرداری مزارشریف پرداخته 

می شود.
باشندگان شهر مزارشریف ضمن ابراز خوشی از اسفالت 
شدن این جاده ها در داخل شهر می گویند که قیر شدن 

سرک های هر گوشه شهر باید به صورت عادالنه باشد.
گفتنی  است که پیش از این باشندگان شهر مزار شریف 
شهر  این  در  جاده ها  اسفالت  کار  بودن  عادالنه  نا  از 

ناراض بودند.

در اعالمیه آیساف آمده است که این شخص مربوط به 
گروه طالبان مسوولیت هماهنگی انتقال اسلحه و مهمات 

را به دیگر افراد طالبان به عهده داشت.
بریتانیایی  سرباز  که یک  شده  گزارش  حال،  همین  در 
در جنوب کشور کشته شده است. به گفته وزارت دفاع 
بریتانیا، این سرباز روز جمعه در حالی که گزمه در ناحیه 
»نهر سراج« والیت هلمند بود، بر اثر شلیک شورشیان به 

هالکت رسید. 
اکثر  که  دارد  افغانستان  در  سرباز   9500 حدود  بریتانیا 
آنها در جنوب مستقر می باشند. از آغاز عملیات نظامی 
در سال 2001 تاکنون، 397 سرباز بریتانیایی در افغانستان 

کشته شده اند.

در  کشور  امنیتی  نیروهای  که  گفت  داخله  وزارت 
جوزجان و سایر والیت ها از توانایی الزم برای گرفتن 

مسوولیت های امنیتی برخور دارند.
انتقال  دوم  دور  آغاز  با  داخلی  امنیتی  نیروهای 
تامین  مسوولیت های  کنون  تا  امنیتی،  مسوولیت های 
عهده  به  را  والیت  و  ولسوالی  شهر،   چندین  امنیت 

گرفته اند.

رییس و هیات اداری شورای والیتی تخار برگزیده شدند

یک هزار دانش آموز تخار صاحب مکتب شدند

کار اسفالت هفت کیلومتر سرک در بلخ آغاز شد

پنج شورشی در عملیات پولیس کشته شدند

مسوولیت امنیتی شهر شبرغان به نیروهای داخلی واگذار شد

زبان  از  و آتش«  دود  ورای  »از  امروز  گزارش 
پسری است که پدرش را در سن 7 سالگی در 
نیز  مادرش  و  داده  دست  از  جنگ ها  جریان 
نموده و شوهر کرده است که  تنها رها  را  آنها 
می کند:  بازگو  چنین  را  تلخش  سرگذشت  او 
»نمی دانم که زندگی با من چرا چنین کرد و مرا 
قشر  از  ما  فامیل  رها کرد.  تنها  غم  از  دنیایی  با 
روز  و  اندازه ای که شب  به  بود  متوسط جامعه 
بگذرد درآمد داشتیم. تنها پدرم مصارف خانه 
را می پرداخت. فامیل ما شامل 5 تن که عبارت 
از پدر، مادر، خودم، یک برادر و یک خواهرم 
از  ما  و  می گذشت  خوبی  به  روزها  می شد. 
اما اوضاع کشور هرروز  بودیم.  زندگی راضی 
نیروهای  بین  زیرا جنگ  می گرایید  وخامت  به 
مجاهدین و نظام کمونیستی به شدت در والیت 
نبردهای  این  داشت.  ادامه  شاهراه ها  مسیر  و 
خونین باعث شد که نیروهای روسی شکست را 
قبول نمایند و کشور را ترک کنند. نظام حاکم 

کمونیستی بعد از مدت ها نبرد به این نتیجه رسید 
که حکومت را به نیروهای مسلح  جهادی تسلیم 
کشور  مرزهای  از  بیرون  در  مجاهدین  نماید. 
رییس و اعضای کابینه را تعیین نموده و قدرت 
رژیم  که  این  از  مردم  همه  شدند.  تسلیم  را 
جنایت کار کمونیستی شکست خورده بود بسیار 

خوشحال بودند. اما با گذشت چند ماه جنگ و 
پیکار به خاطر تصاحب قدرت آغاز شد و احزاب 
مسلح در هر کوچه و سرک سنگرهایی را با افراد 
مسلح شان برای جنگ آماده نمودند و هر منطقه 
بود.  شده  جدا  هم  از  که  پوسته ها  همین  توسط 
فقر، بیکاری و صدها جنجال دیگر را برای مردم 

به وجود آورده بود. راکت و مرمی از هرطرف 
می آمد و هیچ جای شهر امن نبود. پدرم که مرد 
کارش  به دنبال  روزها  از  دریکی  بود  غریب کار 
اصابت  اثر  در  میدان هوایی  راه  مسیر  و در  رفت 
مرمی شهید شد و ما را با دنیایی از غم تنها رها 
بعد  نمود. من در آن زمان 7 سال عمر داشتم و 
از مدتی مادرم نیز عروسی نمود و ما را تنها رها 
کرد. اما شوهرش باز به او وفا نکرد و او را بعد 
از مدتی رها نمود و او هم دچار مشکالت زیاد 
تالش  ماندن خویش  زنده  برای  ما  مانند  و  شده 
فایده ای  و  شده  دیر  دیگر  حاال  اما  می نماید؛ 
از  و خواهرم که  برادر  با یک  همراه  من  ندارد. 
من کوچک تر هستند زندگی می نمایم. خواست 
به  که  است  این  جهانی  جامعه  و  دولت  از  من 
فامیل های قربانیان جنگ توجه نمایند و متهمین 
و مظنونین را مورد پیگرد قانونی قرار دهد. برای 
ورثه شهدا و معلولین زمینه های شغلی و مکاتب 
با امکانات بهتر فراهم نمایند و برای شان شهرک 
بسازند تا آنها از خانه های کرایی و از زیر خیمه ها 
بیرون شوند و مانند سایر هموطنان شان از حقوق 

شهروندی  برخوردار گردند.«

مادرم نیز ما را رها کرد
پدرم که مرد غریب کار بود دریکی از روزها به دنبال کارش رفت و 
در مسیر راه میدان هوایی در اثر اصابت مرمی شهید شد و ما را با 

دنیایی از غم تنها رها نمود. من در آن زمان 7 سال عمر داشتم و بعد 
از مدتی مادرم نیز عروسی نمود و ما را تنها رها کرد. اما شوهرش باز 
به او وفا نکرد و او را بعد از مدتی رها نمود و او هم دچار مشکالت 
زیاد شده و مانند ما برای زنده ماندن خویش تالش می نماید؛ اما حاال 
دیگر دیر شده و فایده ای ندارد. من همراه با یک برادر و خواهرم که 

از من کوچک تر هستند زندگی می نمایم.
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نماینده ی جدید سازمان   ملل در کابل بر مشارکت افغان ها در روند 
گفتگو با طالبان تاکید دارد. نکته ی مهم در گفتارش »مشارکت 
تمام افغان ها« در این پروسه است؛ چیزی که در این اواخر به مورد 
تبدیل شده است.  میان حکومت و مخالفان سیاسی اش  اختالف 
اظهار می دارند که رییس جمهور در  منتقد سیاسی  فعاالن  ظاهرا 
است؛ موضوعی  به یک سو گذاشته  را  پروسه ی گفتگوها آن ها 

که مدافعان حکومت آن را نمی پذیرند.
در  حکومت  سیاسی  مخالفان  برخورد  در  که  این جاست  جالب 
وجود  آشکاری  تناقض  اسالمی  حزب  و  طالبان  با  صلح  روند 
دارد که مانع اشتراک معنادار آن ها در تالش های حکومت آقای 
کرزی می شود. درست است که چهره های با نفوذ مخالفان سیاسی 
گذاشتن   به کنار  و  کردن  اغفال  به  متهم  را  کرزی  رسانه ها  در 
خود می کنند، اما از سویی  دیگر به خوبی روشن است که آن ها 
از  دارند.  هراس  کرزی  حکومت  امریکا-  طالبان-  موافقت  از  
می کنند؛  روند صلح حمایت آشکار  از  این که  با وجود  این رو، 
یا  و  دهد  قرار  حاشیه  در  را  آن ها  روند  این  که  می ترسند  ولی 
به  می شود  این جا  در  بیرون شود.  کنترول شان  از  سیاسی  اوضاع 

دالیلی اشاره کرد.
هم کاسگی با دشمنان قدیمی

به مصالحه  به گونه ی مرتب طالبان و حزب اسالمی را  حکومت 
گروه  دو  این  که  پیداست  امر  ظواهر  از  حتا  و  می کند  ترغیب 
این  باشند.  داشته   نقش   بارزی  آینده  حکومت های  در  می توانند 
به مرور زمان  اپوزیسیون  از  در حالی است که چهره های زیادی 
پست های کلیدی خود را در کابینه از دست دادند. از سویی دیگر، 
ساختار سیاسی افغانستان به گونه ای نیست که به جز از حکومت، 
سایر نهاد های سیاسی از قدرت و تاثیرگذاری اجتماعی و سیاسی 
به پارلمانی تغییر یابد  برخوردار باشند. مگر این که نظام ریاستی 
تا گروه های مخالف بدون این که در حکومت هم حضور داشته 
و  سیاسی  شرایط  بر  خود  تاثیرگذاری  به  نسبت  بتوانند  باشند، 
اجتماعی کشور مطمین گردند، تا به این ترتیب مفهوم مشارکت 

سیاسی معنا پیدا کند.
و  طالبان  سیاسی  اهمیت  روز  تا  روز  وقتی  شرایطی  چنین  در 
می گردد  پررنگ تر  کشور  سیاسی  معادالت  در  اسالمی  حزب 
احساس  این  می بینند.  خطر  در  را  خود  سیاسی  گروه های  سایر 
وابسته  رسانه های  به  اگر  است.  داشته  پیش  وجود  بسیار  از  حتا 
حساسیت  همیشه  آن ها  شود  توجه  حکومت  سیاسی  مخالفان  به 
خود را در برابر افرادی چون آقای فاروق وردک و کریم خرم 
این دو  اگر  داده اند. حال  نشان  اسالمی  وابستگان حزب  به عنوان 
کنند،  دریافت  قدرت  در  را  سهم اصلی  رسمی  به صورت  گروه 
احساس خطر و تهدید سیاسی بیشتر از گذشته قوی تر خواهد شد.

طالبان با کشتن ربانی و سایر افراد برجسته که در گذشته متعلق 
به جبهه ی متحد بودند نشان  دادند که کینه ی سیاسی شان نسبت به  
این جبهه درک  بازماندگان  این را  تا چه  حد است.  رقبای سابق 
این  نظامی  و  سیاسی  تحرکات  از  تلقی شان  دستکم  یا  می  کنند 
گروه همین است. به همین خاطر پس از ترور جنرال داوود کسانی 
مانند یونس قانونی صحبت از فهرستی کردند که مطابق آن باید 
به دست  سابق  متحد  جبهه   از  سیاسی  برجسته  افراد  از  شماری 
طالبان ترور گردند. به این ترتیب آن ها باور دارند که طالبان هنوز 
دشمنان تشنه به خون شان بوده و با دست به یافتن به اندک ترین 

فرصت دست به نابودی  آن  ها می زنند.
جالب این جاست که پس از یازده سپتامبر جبهه ی متحد سابق که 
رییس جمهور  منتقدان  در صف  آن  اصلی  از چهره های  بسیاری 
رقم  نفع شان  به  تاریخ  ورق  معجزه آسایی  به صورت  دارند  قرار 
هم چون  رسیدند-  پیروزی  به نقطه  شکست  مرز  از  و  خورد 
فاتحان قدرتمند کابل را تسخیر و طی مراسمی به اداره ی انتقالی 
به رهبری حامد کرزی سپردند. زمانی که آقای قانونی و داکتر 
عبداهلل در کنفرانس بن اول با احساس پیروزی مطلق جای خود 
با گرفتن بسیاری از پست های کلیدی سیاسی و  را در حکومت 
نظامی تثبیت می کردند هرگز گمان نمی بردند روزی آن دشمنی 
با  از موضع قدرت پشت میز گفتگو  که تارومار شده بود دوباره 
بنشیند. هنوز هم آرزوی قلبی  امریکا  ایاالت متحده   حکومت و 
اپوزیسیون حکومت تارومار شدن  نظامی طالبان تا نفرآخر است 
که این هدف بدون تداوم جنگ و تشدید خشونت جاری به دست 

آمدنی نیست.
مقامات سابق طالبان مدعی است  از  این که مالارسال رحمانی  با 
که این گروه نسبت به گذشته سهل گیرتر و نرم تر شده است؛ اما 
عمل کرد طالبان حتا تا امروز نشان می دهد که اظهارات مذکور 
طالبان  به  می شود:  دنبال  هوشیارانه  خیلی  سیاسی  یک هدف  با 

در گزارش های خبری اعالم شد که سند پیمان 
همکاری و دوستی میان افغانستان و فرانسه امضا 
دفتر سخنگوی  از سوی  که  خبرنامه ای  در  شد. 
که  است  شده  گفته  شده،  منتشر  رییس جمهور 
جمعه  شام  که  همکاری  قرارداد  این  اساس  بر 
مقر  در  فرانسه،  و  افغانستان  بین روسای جمهور 
فرانسه  شد،  امضا  کشور  آن  ریاست جمهوری 
متعهد شده است که همکاری های خود با دولت 
افغانستان را، به ویژه در زمینه آموزش نیروهای 

امنیتی افغان، ادامه دهد.
پس  فرانسه،  رییس جمهور  سارکوزی،  نیکوال 
از امضای سند همکاری با افغانستان، در نشست 
داشت،  کرزی  رییس جمهور  با  که  مشترکی 
دوجانبه،  معاهده  این  اساس  به  که  است  گفته 
برای  را  افغانستان  به  خود  کمک های  فرانسه 
درازمدت در زمینه های معارف، صحت، اقتصاد 
خبرنامه  در  هم چنین  می دهد.  ادامه  فرهنگ  و 
براساس  که  است  شده  گفته  ریاست جمهوری 
بیست ساله  زمانی  دوره  دارای  که  پیمان  این 
افغانستان  با  فرانسه  می باشد، دوستی و همکاری 
در عرصه های دفاع و امنیت، زراعت و انکشاف 
عالی،  تحصیالت  و  معارف  صحت،  دهات، 
خوب  حکومت داری  باستان شناسی،  و  فرهنگ 
و  اقتصاد  زیربنایی،  اساسات  قانون،  و حاکمیت 

امورمالی، تجارت و صنعت ادامه خواهد یافت.
رییس جمهور  بین  سند  این  این که  از  پیش 

به  فرانسه  و  افغانستان 
امضا برسد، سند مشابهی 
رییس جمهور  بین  نیز 
به   ایتالیا  صدراعظم  و 
است  قرار  رسید.  امضا 
بین  دیگر  مشابهی  سند 
افغانستان  دولت های 
امضا  به  نیز  انگلیس  و 
از  پیش  البته  برسد. 
همکاری  اسناد  امضای 
سوی  از  استراتژیک 
این  با  افغانستان  دولت 

بین  همکاری  مشابه  اسناد  اروپایی،  کشور  سه 
از جمله  از کشورهای دیگر،  افغانستان و برخی 
هم چنبن  است.  رسیده  امضا  به  نیز،  هندوستان 
سوی  از  مشابه  اسناد  امضای  برای  طرح هایی 
و  کشورها  از  دیگر  برخی  با  افغانستان  دولت 
دیگر شخصیت های حقوق بین الملل عمومی نیز 
افغانستان  دولت  چنان که  می باشد.  روی  دست 
همکاری های  اسناد  امضای  طرح  اکنون  هم 
و   امریکا  متحده  ایاالت  دولت  با  استراتژیک 

اتحادیه اروپا را روی  دست دارد.
از  بهره مندی  جهان،  فعلی  وضعیت  در 
خاصی  جایگاه  از  بین المللی  همکاری های 
جهان،  کشورهای  از  برخی  می باشد.  برخوردار 
سنگاپور،  هندوستان،  اندونیزیا،  مالیزیا،  چون 
عربی،  متحده  امارات  برازیل،  جنوبی،  کوریای 
از  بودن  برخوردار  که  داده اند  نشان  و  قزاقستان 
همکاری های سیاسی و مالی بین المللی، می تواند 
انکشاف  و  اجتماعی  سیاسی،  ثبات  زمینه ساز 

اقتصادی کشورها گردد.
تاریخ  در  به خصوص  افغانستان،  آن جایی که  از 
رنج  بی ثباتی سیاسی  از  اخیر، همواره  چهل سال 
برده است، اکنون به اهمیت سیاسی برخورداری 
دولت  دارد.  توجه  بین المللی  همکاری های  از 
امضای  با  که  است  امید  این  به  افغانستان 
کشورهای  با  استراتژیک  همکاری های  قرارداد 
و  آینده  در  را  خود  سیاسی  ثبات  بتواند  معتبر 

به خصوص بعد از سال 2014، تضمین کند.
یک  افغانستان  به  جهانی  جامعه  توجه  جلب 
دولت  سوی  از  نباید  که  است  استثنایی  فرصت 

اعتماد کنید؛ اما ارسال رحمانی به دشواری می تواند که تغییرات 
محسوس مدنظراش را در رفتار طالبان نشان بدهد. پیوند این گروه 
القاعده و  با گروه های خطرناک ایدیولوژیک و نظامی ای چون 
از مدارس  این گروه هنوز  به لحاظ عقیدتی  برقرار است.  حقانی 
کنار  در  می گردد.  تغذیه  منطقه  عرب  بنیادگراهای  و  پاکستانی 
جریان  در  این گروه  که  بی سابقه ای  و  خشونت حیوانی  این نوع 
جنگ با حکومت و نیروهای ناتو از خود نشان داده منزجر کننده 

است.
مشکل قومی با طالبان

ترس از طالبان به سال های مقاومت علیه این گروه پس از سقوط 
زمانی گروه های سیاسی و  بر می گردد.  میالدی  کابل در 1۹۹۶ 
قومی با خشونت تمام در برابر یک دیگر می جنگیدند. ترسی که 
اکنون از طالبان در میان مخالفان سیاسی حکومت و طرفداران اش 
است ریشه های قومی بارز خود را دارد. زمانی که طالبان کابل را 
از دست نیروهای احمدشاه مسعود بیرون کردند آقای انورالحق 
را  طالبان  پیروزی  مقاله ای  طی  کشور،  تجارت  وزیر  احدی، 
آن زمان  در  کرد.  عنوان  افغانستان  پشتون های  سیاسی  پیروزی 
از تحصیل کرده های پشتون احساس همگونی  گروه چشم گیری 

را در برابر پیروزی طالبان داشتند.
اپوزیسیون حکومت چنین برداشتی از طالبان را قبول دارد. یعنی 
گمان  می برد که تسلط طالبان تسلط یک قوم بر اقوام دیگر بوده 
به  نسبت  کمتر  دگرپذیری  و  تساهل  میزان  گروه  این  قضا  از  و 
حکومت های قبلی محمدزایی دارد. طالبان زمانی که مزارشریف 
را تسخیر کردند دست به کشتار وسیع مردم هزاره زده و هم چنان 
برای درهم شکستن مقاومت نیروهای احمدشاه مسعود در شمالی 

از سیاست ویرانی و کشتار استفاده کردند. 
را دور  نیروهای مخالف حکومت  از هر چیزی  بیشتر  این عامل 
خود جمع می کند. کسانی مانند امراهلل صالحی به صورت ماهرانه 
عامل  از  خود  اجتماعی  ریشه های  دواندن  و  سیاسی  بسیج  برای 

مذکور سود می برند.
اکنون چالش عمده این بی اعتمادی شدید است. با این وضعیت 
موجود موضوع اشتراک تمام گروه های سیاسی در پروسه صلح 
تا حدزیادی منتفی است. از قضا طالبان نیز به این مساله اعتقادی 
ندارند. تا اکنون این گروه چنین وانمود می  کند که طرف اصلی 
حکومت  و  بوده  امریکا  متحده  ایاالت  تنها  و  تنها  گفتگویش 
افغانستان را اداره ی دست نشانده ی امریکا توصیف می  کند؛ چنان 
که گلبدین حکمت یار هم با زبان مبهم تر حکومت حامد کرزی 
به دست  را  خود  پیروزی  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  که  را 

آورد، تنها به عنوان حکومت کابل به رسمیت می شناسد.
از گفته های مقامات بلندپایه ی حکومت پیدا است که در پرنسیب 
اشتراک  مبرمیت  و  اهمیت  سازمان ملل  و  متحده امریکا  ایاالت 
و سایر گروه های سیاسی در روند گفتگوها  افغانستان  حکومت 
با طالبان را می پذیرند. از این رو طالبان و حزب اسالمی چاره ای 
ندارند که به این شرایط تن بدهند. واقعیت این است که پذیرش 
گفتگوها با امریکا از سوی طالبان نشان دهنده موفقیت های نظامی 
این  سبب  این  به  و  بوده  طالبان  علیه  افغان  و  امریکایی  نیروهای 
و  نظامی  پیروزی  از  زیادی  تا حد  منطقه ای شان  و حامیان  گروه 
افغانستان  از  شوروی  اتحاد  به سبک  امریکایی  نیروهای  خروج 
صلح  توافقات  از  پس  امریکایی ها  امیدوارند  و  شده اند  ناامید 

کشور را ترک بگویند.
باید  افغانستان  با  امریکا  استراتژیک  همکاری های  توافقنامه ی 
خروج نهایی  به  را  پاکستان  و  طالبان  امید  شعله های  آخرین 
در  امریکا  این که  کند.  خاموش  افغانستان  از  امریکایی  سربازان 
در  افغانستان  از  خود  به حمایت  استراتژیک  همکاری های  قالب 
به عنوان یک فاکتور قوی طالبان را  باید  ادامه می دهد  بلندمدت 
افغانستان را پذیرفته  مجبور سازد که آرایش سیاسی موجود در 
و منافع سیاسی و اجتماعی خود را از طریق نظام انتخاباتی دنبال 

کنند.
اپوزیسیون حکومت وجود  و  طالبان  میان  بی اعتمادی  این که  با 
دارد؛ اما تجربه ی دوستی های سیاسی گروه های متخاصم جهادی 
شرایط  که  داد  نشان  افغانستان  پارلمان  در  سابق  کمونیستی  و 
نظامی سابق  و  نزدیکی گروه های سیاسی  امکان  سیاسی موجود 
را فراهم کرده می تواند. به هر حال مهم ترین اولویت سیاسی تمام 
گروه های قدرت در افغانستان این است که کشور را از بازگشت 
به هرج و مرج و یک جنگ داخلی دیگر به رقم جنگ های کابل 
در 1۹۹0 میالدی نجات بدهند. اگر این منطق سیاسی در کشور 
افغان  نظامی  و  سیاسی  گروه های  هم گرایی  امکان  شود  غالب 

غیرقابل تصور نمی باشد.

به نظر  شود.  نگریسته  بی اعتنایی  با  افغانستان 
می رسد تالش رییس جمهور کرزی برای امضای 
از  برخی  با  استراتژیک  همکاری های  سند 
بین المللی،  سیاست گذاری  در  معتبر  کشورهای 
دولت  طرف  از  که  است  جبرانی  اقدام  نوعی 
باور  این  افغانستان،  در  می گیرد.  صورت  وی 
و  باید  که  آن گونه  دولت،  که  دارد  وجود 
از کمک های جامعه  نتوانسته است  بود،  شایسته 
بین المللی در جهت قرار دادن افغانستان در مسیر 
انکشاف استفاده کند. از آن جایی که قرار است 
و  شوند  خارج  افغانستان  از  بین المللی  نیروهای 
نیز سیاست جدیدی را در  رییس جمهور کرزی 
این  گیرد،  دست  روی  جهانی  جامعه   با  روابط 
احتمال وجود دارد که جایگاه افغانستان، از نظر 
عطف توجه جامعه جهانی، تغییر کند. از این رو، 
آقای کرزی در پی آن می باشد که بتواند با انعقاد 
قراردادهای همکاری های استراتژیک با برخی از 
جامعه  حمایت  جهان،  و  منطقه  مهم  کشورهای 

جهانی را با دولتش داشته باشد.
قابل  اقدام  یک  می تواند  تالش  این  این که  با 
ستایش باشد، اما نباید بی توجه بود که فقط انعقاد 
استراتژیک نمی تواند  قراردادهای همکاری های 
تضمین کننده اجرایی شدن کمک های بین المللی 
 2014 سال  از  بعد  افغانستان  به  آن  ادامه  و 
این که  است  مهم  بسیار  آن چه  گردد.  میالدی 
بهره مندی  استعداد  بتواند  باید  افغانستان  دولت 

و  نظامی  اقتصادی،  سیاسی،  همکاری های  از 
تبلیغاتی بین المللی را در خود ایجاد کند.

دولت افغانستان، در صورتی می تواند این استعداد 
داخلی  رضایت  تامین  نظر  از  که  کند  ایجاد  را 
بتواند شرایط موجود را بهتر سازد. سیاست های 
کلی  اوضاع  با  نگرش  در  رییس جمهور  خاص 
وی،  رهبری  تحت  دولت  اجراات  و  سیاسی 
نزد  در  تردید  و  شک  این  تا  است  شده  باعث 
که  بیاید  به میان  سیاسی  کارشناسان  از  برخی 
یک سان نگری و عام شمولی در پالن گذاری های 
سیاسی و هم چنان در سیاست گذاری های اجرایی 
و به خصوص در برنامه های خدماتی قابل ارایه از 

سوی دولت، وجود ندارد.
از  شماری  می شود  دیده  که  است  همین رو  از 
فعاالن سیاسی، از چندی به این سو، ساز مخالفت 
از تالش  و  را سرداده اند  نظام سیاسی موجود  با 
برای تغییر رژیم ریاستی یا شبه ریاستی موجود به 
رژیم پارلمانی سخن می گویند. اگر چه، با توجه 
به مهره هایی که چنین تالشی را به راه انداخته اند، 
نمی توان بر سیاسی بودن این حرکت ها اطمینان 
نارضایتی ها،  این گونه  موجودیت  اما  کرد، 
در  زیادی  چالش های  که  است  این  نشان دهنده 
دارد  افغانستان وجود  در  موجود  حکومت داری 
بعید  بمانند،  باقی  هم چنان  چالش ها  این  اگر  و 
است که کشورهای طرف قرارداد همکاری های 
استراتژیک با افغانستان، عالقمند شوند تا مفاد و 
مندرجات تعهدات خویش در قبال افغانستان را 

اجرایی کنند.
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هوا، مواجه اند و هم چنین به آب های صحی و خدمات 
اساسی دسترسی ندارند.«

و حکومت داری همکاری خواهند کرد. 
تحلیلگران می گویند امضای این اسناد برای افغانستان 
»بس مهم« هستند. عمر شریفی تحلیلگر مسایل سیاسی 
می گوید امضای این پیمان ها افغانستان را از مواجه با 
خالیی که پس از سال 2014 به وجود می آید، رهایی 

می بخشد.
آقای شریفی می گوید: »این پیمان ها تا حدی برای 
ما کمک می کند که روابط استراتژیک خود را با 
جهان به صورت مناسب نگاه کنیم، اما در پهلوی جنبه 
تبلیغاتی این پیمان ها، ما باید بدانیم که تا چه  حد در 
داخل افغانستان ظرفیت داریم که مواد این پیمان ها 
عملی شوند و جانب مقابل را قناعت دهیم تا مواد این 

پیمان ها را عملی کنند.« 

هیات معاونت سازمان ملل  متحد در افغانستان، یوناما، 
با دیگر نهاد های مربوط به این سازمان، از کشورها 
و سازمان های کمک کننده خواسته است که برای 
مدیریت بحران ها و کمک  فوری به آسیب دیدگان 
حوادث طبیعی در افغانستان،437 میلیون دالر برای سال 

2012 میالدی کمک بشردوستانه کنند.
سازمان ملل متحد در کل 7.7 میلیارد دالر برای مدیریت 
بحران ها و رسیدگی به آسیب دیدگان حوادث طبیعی 
در جریان سال  جاری میالدی در کشورهای در حال 
انکشاف در خواست کمک کرده است، اما از کل این 
رقم، از کشورهای تمویل کننده خواسته است که 437 

میلیون آن را برای افغانستان اختصاص دهند.
مایکل کیتینگ، هماهنگ کننده کمک های 
بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان، روز 
گذشته در یک نشست خبری با حضور برخی از 
مقام های دولتی و نمایندگان سازمان های تمویل کننده، 
گفت که نزدیک به نه میلیون نفر در افغانستان در جریان 
سال جاری میالدی، نیاز به کمک های عاجل دارند. 
آقای کیتینگ، با ارایه درخواست سازمان ملل متحد 
برای کمک به افغانستان، گفت که خشک سالی های 
چند سال اخیر و بی جا شدن هزاران خانواده به دلیل ادامه 
جنگ و خشونت در کشور، ضرورت به کمک های 
بشری را بیشتر کرده است. مایکل کیتینگ گفت: 
»8.8 میلیون نفر در افغانستان، به کمک های بشری 
ضرورت دارند. این افراد با مشکالت گوناگونی، از 
جمله خشک سالی  ، حوادث طبیعی، تغییرات آب و 

همزمان با آغاز سفر پنج روزه رییس جمهور کرزی 
به سه کشور اروپایی برای امضای سند همکاری های 
استراتژیک با کشورهای بریتانیا، فرانسه و ایتالیا، 
تحلیلگران می گویند امضای چنین سندهایی افغانستان 

را از برگشت به  دهه 1990 باز می دارد. 
تحلیلگران تاکید می کنند که با امضای این اسناد، 
دولت افغانستان نیز باید تعهد جدی در قبال ادامه 
همکاری های نزدیک با کشورهایی داشته باشد که با 

آن ها سندهای استراتژیک امضا می کند. 
رییس جمهور کرزی روز جمعه با حکومت ایتالیا سند 
همکاری های استراتژیک را امضا کرد پس از آن، با 
سفر به پاریس، چنین سندی را با رییس جمهور فرانسه 

به امضا رساند. 
رییس جمهور فرانسه باوجود امضای چنین پیمانی 
از رییس جمهور کرزی خواست تا مسوولیت امنیت 
والیت کاپیسا را که نیروهای فرانسوی در آن مستقر 
هستند، به عهده نیروهای افغان بسپارد. به این ترتیب 
رییس جمهور فرانسه گفته است نیروهای این کشور 
یک سال پیش از زمان تعیین شده برای خروج از 

افغانستان، از این کشور خارج خواهند شد. 
رییس جمهور کرزی گفته است نیروهای افغان 
جایگزین نیروهای فرانسوی در والیت کاپیسا خواهند 
شد. او هم چنین گفته است که کشورهای اروپایی 

همکاری های زیادی با افغانستان کرده اند. 
آقای کرزی روز گذشته وارد بریتانیا شد و قرار است 
همزمان با امضای سند همکاری های استراتژیک با 
دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، در رابطه به پروسه 

مصالحه با طالبان نیز گفتگو کند. 
براساس سندهایی که افغانستان با این سه کشور اروپایی 
امضا می کند، این کشورها در دهه تحول، یعنی از سال 
2015 تا سال 2025، با افغانستان در عرصه های بازسازی 

هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد در 
افغانستان، افزود که ادامه خشونت ها در کشور، تعداد 
زیادی از مردم را بی جا کرده که این رقم در طول 
یک دهه  اخیر بی سابقه بوده است. آقای کیتینگ گفت 
که مبلغ درخواست شده از کشورها و سازمان های 
تمویل کننده، برای اجرای 145 پروژه انکشافی توسط 
ادارات این سازمان، موسسات غیردولتی، به همکاری 

مقام های دولتی، به مصرف خواهد رسید.
برگشت به عقب

در همین حال، جاراهلل منصوری، وزیر احیا و انکشاف 
دهات، در این نشست خبری ابراز امیدواری کرد که 
کشورها و سازمان های تمویل کننده به فراخوان سازمان 
ملل متحد، جهت کمک به مدیریت  بحران ها در 
افغانستان، پاسخ مثبت دهند. آقای منصوری گفت در 
صورتی که کشورهای کمک کننده به این درخواست 
پاسخ مثبت ندهند، افغانستان به عقب برخواهد گشت. 
او گفت: »حاال دنیا در افغانستان سرمایه گذاری کرده 
و ما به طرف توسعه و انکشاف افغانستان می رویم. اگر 
دنیا در مدیریت و رسیدگی به حوادث توجه نکند و به 
این فراخوان پاسخ مثبت ندهد، حوادث ما را به عقب 
خواهند برد، اما عقب رفتن دیگر یک انتخاب نیست. 
بنا ما با درنظر داشت سرمایه گذاری ای که جهان کرده 
و با زحمتی که افغان ها و حکومت افغانستان کشیده اند، 
مطمین هستم که به این فراخوان پاسخ مثبت داده 
می شود. زیرا، همیشه فراخوان ها برای کشورهای دیگر 

هم مثبت بوده است.«
وزیر احیا و انکشاف دهات می افزاید که مدیریت 
بحران ها در کشورهای در حال توسعه دشوار است 

شریفی تاکید می کند مهم ترین اصل این است که 
افغانستان بتواند، با دیپلوماسی فعال، جامعه جهانی 
را برای حمایت از افغانستان بسیج کند. او می گوید 
برای ادامه کمک های جهانی به افغانستان، نیاز است تا 
حکومت افغانستان به حکومت داری خوب اقدام کند 

و راهکارهایی را برای مبارزه با فساد بسنجد.
افغانستان پیش از این با هند نیز پیمان همکاری های 
استراتژیک امضا کرده است. تحلیلگران امیدوارند که 
امضای این پیمان ها به وضعیت افغانستان پس از خروج 

نیروهای بین المللی کمک کند. 
از سویی دیگر کبیر رنجبر، کارشناس مسایل سیاسی به 
این نظر است که کشورهای اروپایی در ده سال گذشته 
قربانی هایی برای افغانستان داده اند و ادامه همکاری این 

و این مساله نیاز به کمک های بین المللی دارد. به 
گفته ی او، کشورهای در حال توسعه نمی توانند 
بدون کمک های بین المللی به مشکالتی رسیدگی 
که پس از بروز حوادث طبیعی بوجود می آیند. آقای 
منصوری گفت: »یکی از ابزارهای خیلی موثر و خوبی  
که به  نیازمندی ها در حالت حوادث پاسخ داده شود، 
فراخوان های هماهنگ است. سنت تقدیم فراخوان 
هماهنگ از چندین سال به این سو است که از طرف 
سازمان ملل متحد برای کشورهای کم توسعه یافته، هر 
سال در بخش مدیریت و پاسخ دهی به حوادث، داده 

می شود.«
در همین حال، محمد دیام کاکر، از مسووالن اداره 
مبارزه با حوادث طبیعی، می گوید که با فراخوان جدید 
سازمان ملل متحد برای مدیریت بحران ها در کشور، 
برنامه های بهتری برای رسیدگی به آسیب دیدگان 
حوادث طبیعی روی  دست گرفته شده است. آقای 
کاکر افزود: »ما از این فراخوان خوش حال هستیم و 
امسال برنامه های بهتری روی  دست گرفته شده است و 
نسبت به سال های گذشته تفاوت زیادی دارد؛ بهتر به 
این مفهوم که برنامه های ما برای جامعه جهانی قابل 
قبول است و ما تالش داریم که در صورت بروز 

حوادث، فورا کمک کنیم.«
با این حال، تاهنوز معلوم نیست که کشورها و 
سازمان های تمویل کننده به فراخوان های سازمان ملل 
متحد جهت کمک به مدیریت  بحران ها و رسیدگی 
به آسیب دیدگان حوادث طبیعی در افغانستان کمک 
کنند. اما مقام های دولتی، با ابراز خوش بینی، می گویند 
که دولت با ایجاد سیستمی به منظور رسیدگی به 
حوادث، پس از این می تواند که بحران ها در کشور 

را مدیریت کند. 

کشورها با افغانستان تاثیر قابل مالحظه ای برای آینده 
افغانستان دارد. 

آقای رنجبر می گوید: »کشورهای اروپایی به این فکر 
می کنند که اگر افغانستان را پس از سال 2014 تنها 
بگذارند این امکان وجود دارد که این کشور یک بار 
دیگر به خطری برای منافع ملی شان تبدیل شود. بنابراین 

این همکاری ها روابط متقابل را تضمین می کند.« 
به باور آقای رنجبر، امضای این اسناد می تواند ضمانتی 
برای همکاری های عملی این کشورها در دهه تحول 
باشد: »این سندها برای مردم ما بسیار مهم است، زیرا 
ما پس از 2014 تنها نمی مانیم. بعد از خروج نیروهای 
خارجی از افغانستان این کشورها در یک مدت 
طوالنی دیگر هم در عرصه های اقتصادی، نظامی 
و بازسازی این ها با مردم افغانستان کمک خواهند 
کرد. این خود دست آوردی برای سیاست بین المللی 

حکومت افغانستان است.« 
رنجبر می گوید به  هراندازه ای که افغانستان با 
کشورهای اروپایی و متحد خود پیمان های استراتژیک 
امضا کند، به نفع افغانستان است. اما او تاکید می کند که 
هرگونه سندی که با این کشورها امضا می شود، باید 
از طریق پارلمان های افغانستان و کشورهای اروپایی به 
تصویب برسد. او می گوید بدون تصویب این سندها 
در پارلمان های طرفین قرارداد، این اسناد جنبه تطبیقی 

پیدا نمی کنند. 
این در حالی است که قرار است افغانستان در آینده با 
ایاالت متحده امریکا نیز پیمان استراتژیک درازمدت 
امضا کند. این مهم ترین سندی است که قرار است 

افغانستان با جهان امضا کند.
اما تاکنون رییس جمهور از امضای این سند سرباز  زده 
و گفته است تا زمانی که عملیات های شبانه قطع نشود، 

پیمان استراتژیک با امریکا نیز امضا نخواهد شد. 
با امضای پیمان استراتژیک بین افغانستان و ایاالت 
متحده امریکا، این کشور در عرصه های آموزش 
نیروهای اردو و پولیس، حکومت داری و بازسازی 

افغانستان کمک خواهد کرد. 
براساس این پیمان، قرار است تمام نهادهای حکومتی 
ایاالت متحده امریکا با افغانستان رابطه همکاری داشته 

باشند. 

ظفرشاه رویی

حکیمی

سازمان ملل متحد:
افغانستان به 437 میلیون دالر نیاز دارد

تعهد دوامدار جهان با افغانستان
امضای پیمان استراتژیک با سه کشور عمده اروپایی

ACKU
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سیحون-فیضآباد

فرزاد

از  پس  بدخشان  والیتی  شورای  در  مردم  نمایندگان 
آن که برف باری ها و برف کوچ های هفته های اخیر جان 
ده ها تن را در این والیت گرفت، هشدار می دهند که 
انسانی و  تلفات  از  برای جلوگیری  اگر تدابیری شدید 
مالی ناشی از حوادث طبیعی در این والیت روی  دست 
وجود  انسانی  فاجعه  یک  بروز  احتمال  نشود،  گرفته 

دارد.
در  بدخشان،  والیت  در  شدید  سرمای  و  برف کوچ ها 
بیش از  شدن  زخمی  و  کشته  به  منجر  گذشته،  هفته 
112 تن شد. مقام ها در شورای والیتی بدخشان هشدار 
به منظور  را  الزم  آمادگی های  دولت  اگر  که  می دهند 
جلوگیری از خطرات احتمالی و کمک رسانی به  افراد 
سال  آغاز  1390و  سال  اواخر  در  معرض  خطر،  در 
1391، روی  دست نگیرد، خطر بروز یک فاجعه انسانی 

در این والیت وجود دارد.
مولوی ذبیح اهلل عتیق، رییس شورای والیتی بدخشان به 
8صبح گفت: »در دو ماه آخر سال 1390 و بهار 1391 
احتمال حوادث طبیعی ای چون برف کوچ ها و سرازیر 
نیاز مند  که  دارد  وجود  این والیت  در  سیالب ها  شدن 

اتخاذ تدابیر شدید می باشد.«
به گفته وی، در زمانی که وضعیت هوا خوب بود و مواد 
غذایی و علوفه  حیوانی در گدام ریاست زراعت وجود 
بر  تاکید  والیتی  شورای  در  مردم  نمایندگان  داشت، 
توزیع  در آن زمان  متاسفانه  اما  داشتند،  مواد  توزیع آن 
نشد و سبب گردید که باشندگان ولسوالی های سردسیر 

با مشکالت  جدی مواجه شوند.
کم شنوی های  و  کم کاری ها  به  توجه  »با  داد:  ادامه   او 

نمایندگان  مجلس  دوم  معاون  گزینش  برای  انتخابات 
رای  از  ناشی  به دلیل حساسیت های  تا دوهفته ی دیگر، 

نیارودن نامزدهای پست یادشده، به تعویق انداخته شد.
برای  انتخابات  دوم  مرحله  ی  سوم  دور  انتخابات  در 
نماینده ی  میان شاه گل رضایی،  تعیین معاونت دوم که 
رمضان  احمدشاه  و  نمایندگان  مجلس  در  غزنی  مردم 
باری  شد،  برگزار  مجلس  این  در  بلخ  مردم  نماینده ی 
رای  که  نتوانستند  یادشده  دوعضو  از  هیچ یک  دیگر 
50 به عالوه ی یک اعضای حاضر مجلس را آن خود 

سازند.
از  نمایندگان و پیش  در نشست روز گذشته ی مجلس 
رای گیری برای معاونت دوم مجلس، شماری از اعضای 
مجلس از شایعاتی در مورد پرداخت پول به نمایندگان 
مشخصی  نامزدهای  به  آن ها  رای  هدف  به  مجلس 

یادآوری کردند.
سرور عثمانی، نماینده ی مردم فراه در مجلس نمایندگان 
گفت که اعضای مجلس نباید با گرفتن پول خود را به 
فسادآلوده کنند، درحالی که وظیفه آن ها مبارزه با فساد 

می باشد.
عثمانی گفت: »شایعاتی وجود دارد که در پارلمان، در 
کمپاین ها دالر مصرف شده، من به عنوان سارنوال اگر 
اسناد و مدارک نباشد، قانع نیستم، هرگاه واقعیت داشته 
وکیل  یک  است  خجالت  آور  است،  شرم آور  باشد، 
کند،  مبارزه  جرم  علیه  و  فساد  علیه  این جا  از  باید  که 
خودش آلوده باشد، چطور جواب خدا را بدهد؟ چطور 
افغانستان  جواب وجدان را بدهد؟ چطور جواب مردم 

را بدهد؟«
پول،  گرفتن  با  نباید  مجلس  اعضای  که  افزود  وی   

فرزندان شان را به پول حرام تربیه کنند.
خواهان  نیز  نمایندگان  از  دیگر  برخی  همین گونه،  به  

پایان دادن به انتخابات هیات اداری شدند.
مجلس  در  کندز  مردم  نماینده ی  پیکان،  شکریه 
گذشته ی  طرح  براساس  که  می گوید  نمایندگان، 
نمایندگان مجلس، وزیرانی را که نتوانسته اند، بودجه ی 
انکشافی شان را به مصرف برسانند، استیضاح، عزل و به 

دادگاه معرفی کنند. 
که  وزیرانی  آن عده  »سرنوشت  گفت:  پیکان  خانم 
رسانده اند،  مصرف  به  را  بودجه  درصد   50 از  پایین تر 
باید به همان تصمیم جدی که گرفته بودیم، پشت همان 
تصمیم خود ایستاده شویم و همان وزیران را عزل بکنیم 
پیکان  برای دیگر وزیران.«  باشد  پند و عبرت  تا دیگر 
افزود: »وقتی پروژه هایی را که اولویت دارند، ما پیشنهاد 

می گیرد،  دربر  را  خانواده   60 تعداد  که  برف کوچ ها 
مبلغ 8ملیون افغانی از طرف دولت کمک شده است و 
برای توزیع عادالنه ی آن کمیسیونی را ایجاد کردیم تا 

حق به حق دار برسد.«
به منظور  را  کمیسیون  یک  آن ها  که  داد  ادامه  او 
احتمال  که  و حوت  دلو  ماه های  در  پیش بینی حوادث 

برف کوچ های سنگین می رود، ایجاد کرده اند.
ولسوالی های  از  شماری  باشندگان  جاری  سال  در 
کمک ها  اما  بودند،  روبه رو  خشک سالی  به  بدخشان 

برای این آسیب دیدگان به موقع نرسید.
و  به وقت  غذایی  مواد  این که  زمینه  در  بدخشان  والی 
نشد  توزیع  خشک سالی  آسیب دیدگان  به  معین  زمان 
را،  مواد  آماده کردن  توانایی  افغانستان  »دولت  گفت: 
دیگر  سویی   از  و  نداشت  وضع مالی اش،  به  توجه  با 
کمک های جامعه جهانی به وقت و زمان معین به  دولت 

نرسید.«
که  می دارد  اظهار  بدخشان  والیتی  شورای  رییس  اما 
شماری زیاد ولسوالی های بدخشان در محاصره طبیعت 
قرار دارند و حوادث طبیعی امسال بسیاری ولسوالی ها را 
متضرر ساخته است. او گفت: »تا هنوز یک دانه گندم به 
آن ولسوالی ها انتقال داده نشده است، به استثنای موادی 
آن هم  و  بود  شده  گرفته  درنظر  خشک سالی  برای  که 

بسیار ناچیز بود.«
بسیاری  مواصالتی  راه های  که  گفت  هم چنین  وی 
ولسوالی های بدخشان تا میانه ی ماه جوزا کامال مسدود  

مجلس  در  کابل  مردم  نماینده ی  بارکزی،  شکریه 
کرد،  پیدا  ادامه  بسیار  سریال  »این  گفت:  نمایندگان، 
و  باشد  زمین گیر  بیشتر  این  از  پارلمان  که  نمی خواهیم 
نمی خواهیم به حیثیت نماینده های ملت و خانه اش بیشتر 

از این صدمه وارد شود.«
به دلیل  نیز  مجلس  نمایندگان  از  شماری  این حال،  با 
مجلس  دوم  معاون  انتخاب  سر  بر  که  حساسیت هایی 
است،  آمده  به وجود  مجلس  اعضای  میان  نمایندگان 
خواهان به  تعویق افتادن انتخابات تا دو هفته دیگر شدند.

دیروزی  گفتگوهای  و  رای گیری  از  پس  این حال،  با 
مرحله ی  انتخابات  شد  قرار  مجلس،  نمایندگان 
تا  نمایندگان  مجلس  دوم  معاون  گزینش  برای  دیگر 
سایر  به  مجلس  اعضای  و  افتد  تعویق  به  دیگر  دوهفته 

برنامه های کاری و ضروری برای این مجلس بپردازند.
حاشیههایانتخاباتبرایمعاونتدوممجلس

1. به نظر می رسید که با توجه به بیانیه ی آقای سلجوقی، 
از  اما پس  نمایندگان همراه شود.  بیشتر  استقبال  با  وی 
سخنرانی آقای سلجوقی، یکی از نمایندگان به شوخی 
خطاب به وی گفت بسیار خوب گپ زدید،  اما به 200 

دالر نمی ارزد.
به  زنان  رای  پارلمان،  در  جالب  نکته های  از  یکی   .2
مردان می باشد. زنان به خاطر حسادتی که دارند، همیشه  
به  کاندیداهای مرد رای می دهند. در این دور نیز یکی 

نهایت دشوار  مناطق  به آن  را  می باشد و کمک رسانی 
می سازد.

ولی آقای ادیب می گوید که آن ها برای ده هزار خانواده 
در 13 ولسوالی بدخشان مواد غذایی و علوفه حیوانی را 
توزیع کردند و قرار است برای ده هزار خانواده دیگر نیز 

مواد توزیع کنند.
مواد  که  ولسوالی هایی  در  باشندگان  از  شماری  اما 
این  که  می گویند  است،  شده  توزیع  آن جا  در  غذایی 

مواد بسیار ناچیز بوده است.
انکشافی  شورای  رییس  نیازی،  عصام الدین  مولوی 
بند شدن  و  »برف باری ها  می گوید:  »خواهان«  ولسوالی 
مردم  بدبختی  و  تنگ دستی  فقر،  سبب  مواصالتی  راه 
مشکل  این  به  دولتی  مقام های  تاهنوز  ولی  است،  شده 

مردم رسیدگی نکرده اند.«
تا شهر فیض آباد، مرکز  او گفت که ولسوالی خواهان 
راه  و  دارد  فاصله  کیلومتر   160 بدخشان،  والیت 
مواصالتی 65 درصد باشندگان این ولسوالی برای مدت 
اکثر  این درحالی  است که  و  شش ماه مسدود می باشد 
را  یک ماهه شان  خوراکه  مواد  ولسوالی  این  باشندگان 

ندارند.
به گفته وی، دولت تنها برای 800  خانواده ولسوالی مواد 
دیگر  خانواده  هزاران  درحالی که  کرد،  توزیع  غذایی 
خوراکه  بدخشان،  ولسوالی های  دیگر  و  خواهان  در 

یک ماهه شان خود را ندارند.


از کاندیدا ها، نمایندگان زن را در هوتل مهتاب دعوت 
قطعه   2 با  همراه  که  بود  خواسته  آنان  از  و  بود  کرده 
زمین حضور  قباله های  دریافت  برای  تذکره،  و  عکس 

داشته باشند.
3. بسیاری ازچهره های جوان که شوق رسیدن به چوکی 
معاونت  دوم را دارند، از طرفداران کمپاین رای سفید 
چهره های  با  انتخابات  که  کردند  تالش  آنان  بوده اند. 

موجود به نتیجه نرسد.
پیروزی  با  انتخابات روز گذشته  انتظار می رفت که   .4
یکی از کاندیدا  به پایان رسد. گفته می شود که مالقات 
داکتر قیوم سجادی و عنایت اهلل غفاری با آقای سیاف که 
پس از ماه ها غیبت طوالنی حضور یافته بود، سرنوشت 
را به شکل دیگری رقم زد. تیم وابسته به شیخ آصف 
مانع  سفید،  رای  کمپاین  با  تا  است  تالش  در  محسنی 
خلیلی  کریم  و  محقق  محمد  به  نزدیک  افراد  پیروزی 
شود. صادق مدبر، رییس اداره امور نیز در کمپاین علیه 
یکی از کاندیدا ها نقش برجسته ای را ایفا کرده است. به 
نظر می رسد که داکتر شاه جهان از سوی این جمع برای 

معاونت دوم کاندیدا خواهد شد.
5. در انتخابات برای معاونت دوم از یک ولسوالی 2 نفر 

کاندیدا شده بود.
گفته می شود که انجنیر نفیسه عظیمی، با حمایت حاجی 
محمد محقق، در برابر شاه گل رضایی وارد رقابت شد. 
 7 محقق، وی صرفا  آقای  کمپاین گسترده  رغم  به  اما 

رای به دست آورد.

اما  ایجاد شد،  مواد  توزیع  روند  در  مقام ها، مشکل هایی 
این بار برای جلوگیری از حوادث احتمالی باید برنامه های 

درست و آماده گی های قبلی داشته باشیم.«
و  بدخشان  در  محلی  مقام های  از  آنها  وی،  گفته  به  
مقام های مرکزی تقاضا کردند با درنظر داشت جغرافیای 

آسیب پذیر بدخشان، تدابیر جدی را روی  دست گیرند.
اتفاق  جاری  سال  در  که  »به حوادثی  گفت:  عتیق  آقای 
افتاد و خطرات جانی و مالی را به بار آرود، باید به صورت 
فوری رسیدگی شود و هم چنین برای  حوادثی که ممکن 
بیافتد،  اتفاق   1391 سال  اوایل  و  سال جاری  اواخر  در 

دولت باید آمادگی روی دست داشته باشد.«
نیز،  نجات  گروه های  بدخشان  اخیر  برف کوچ های  در 
ده ها  و  بروند  برف کوچ ها  به محل  نتوانستند  به زودی، 
تن از اثر گیرافتادن در زیر برف و نرسیدن کمک،  جان 

 باختند.
برای  که  می دارند  اظهار  بدخشان  محلی  مقام های  اما 
را  آمادگی هایی  حوادث  این گونه  از  جلوگیری 

روی دست گرفته اند.
داکتر شاه ولی اهلل ادیب، والی بدخشان در یک کنفرانس 
حوادث  از  جلوگیری  »برای  گفت:  رسانه ها  به  خبری 
احتمالی امکانات،  مالی در اختیار داریم و کمیسیونی را 

به منظور ارزیابی حوادث احتمالی ایجاد کرده ایم.«
را  حوادث  ضد  مراکز  آنها  که  کرد  اظهار  ادیب  آقای 
خارق  شهر  و  راغستان  یاوان،  درواز،  ولسوالی های  در 
تاجیکستان ایجاد کرده اند، تا در صورت وقوع حوادث، 

به آسیب دیدگان کمک رسانی شود.
آسیب دیدگان  به  اکنون  »همین  افزود:  بدخشان  والی 

می کنیم، می گویند که پول نداریم و بودجه نداریم که به 
این  ترتیب با عزل شان پند و عبرتی باشد برای شان تا هر 
دونری ) کمک کننده ها( که پول می دهد باید )وزیران( 

آن را به مصرف برسانند.«
از رسیدن  نیز  اعضای مجلس  از  برخی  دیگر،  از سویی 
مجلس  به  حکومت  جانب  از  طرح هایی  و  قوانین 

خبردادند که درحال حاضر برای تصویب آماده است.
مجلس  که  کردند  تاکید  همچنین  مجلس  اعضای 
نمایندگان باید به  گفتگو و بحث روی طرح های قانون، 
بودجه  هم چنین  و  دولت(  و خرچ  )حساب دخل  قطعیه 
بپردازد و وظایف  به نشست های اصلی خود  سال آینده 
نیز  مردم  از  نمایندگی  و  نظارتی  بخش های  در  خودرا 

سرعت بخشد.
نمایندگان  مجلس  داخلی  کمیسیون  عضو  ذکی،  نظیفه 
امیدواری کرد که روز گذشته معاون دوم مجلس  ابراز 

نمایندگان انتخاب شود.
امروز  که  کردیم  وعده  مردم  به  »ما  گفت:  ذکی  خانم 
تعیین  ما  اداری  هیات  اگر  است،  روز  آخرین  )شنبه(، 
این پست را خالی می گذاریم و  شد خوب و اگر نشد، 
به خاطر  کمیسیون های مان،  کارهای  طرف  به  می رویم 
مگر  آمده،  کمیسیون(  )به  قوانین  یک تعداد  این که  
پولیس  افسران  ذاتیه ی  قانون  است،  نشده  کار  روی  آن 
امنیت ملی فقط برای  آوردن به جلسه ی عمومی مانده  و 

تا رای بگیرد.«
 با این حال، در نتیجه ی رای گیری که روز گذشته انجام 
شد، احمدشاه رمضان از کل 200 نماینده ی حاضر رای 
همین گونه،  به  و  داد  اختصاص  به خود  را  آن ها  تن   82
شاه گل رضایی نیز 77 رای نمایندگان حاضر مجلس را 

به دست آورد.
در این میان، اعضای مجلس 23 رای باطل و 19 رای سفید 

را نیز در انتخابات روز گذشته استعمال کردند.
با این حال، شماری از اعضای مجلس می گویند که بیش 

از این نباید مجلس نمایندگان زمین گیر شود.

بدخشان در معرض بروز یک فاجعه انسانی

رای »سفید« و »باطل« پیروز شد
انتخاب معاون دوم مجلس نمایندگان تا دوهفته ی دیگر به تعویق افتاد
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

به تعداد  تاکنون  کمیسیون  کار  آغاز  از 
طریق   از  علیه زنان  خشونت  مورد   18580
است.  شده  ثبت  کمیسیون  مختلف  دفاتر 
خشونت  قضایای  ثبت  ضمن  کمیسیون، 
قانونی  شیوه های  از  استفاده  با  علیه زنان، 
مختلف  نظیر میانجی گری، ارایه مشوره های 
حقوقی به قربانیان، مساعدت حقوقی، ارجاع 
مالقات  دیگر ،  مراجع  به  قضایا  مکتوب 
توسط  قانونی  اقدام  دولتی،  مقامات  با 
کمیسیون، حمایت  یا دادخواهی، معرفی به 
خانه های امن، معرفی به مراکز صحی، انتقال 
قضایا، مستند سازی و شیوه های دیگر، به این 
قضایا  رسیدگی کرده و به حمایت از حقوق 

قربانیان پرداخته است.
بشر،  حقوق  رعایت  بر  نظارت  حوزه  در 
سلب  محالت  به  نظارتی  ماموریت   10419
توقیف خانه ها،  زندان ها،  ) منظور  آزادی 
تربیت  و  اصالح  مراکز  و  نظارت خانه ها 
یعنی ساالنه  انجام شده است.  اطفال است( 
در  را  نظارتی  ماموریت   1100 از  بیش 
که  است  داده  انجام  ولسوالی ها  و  والیات 
مستمر و جدی کارمندان  نظارت  نتیجه  در 
شخصی  زندان   68 حدود  در  کمیسیون 
زندانیانی  از  نفر   4647 شده،  مسدود 
تحت نظارت  غیرقانونی  به صورت  که 
مداخله  اثر  در  بوده اند،  تحت توقیف  یا 
رها  زندان ها  از  کمیسیون  دادخواهی  و 
آغاز  در  که  است  حالی  در  این  شده اند. 

دسته جمعی  گورهای  می گوید  سامع  قاضی 
نشانه های آشکاری از موارد نقض حقوق بشر 
منظور  به  الزم  تدابیر  که  هنگامی  و  می باشد 
حفظ آنها تا زمان سپری شدن تحقیقات الزم 
درنظر گرفته نشود، هم قربانیان و هم مرتکبان 

این گورها ناشناخته می ماند.
میان  که   1386 سال  تفاهم نامه  به اساس 
ملل متحد  سیاسی  نمایندگی  داخله،  وزارت 
بشر  حقوق  دکتوران  موسسه  و  افغانستان  در 
به منظور مساعی مشترک جهت حفاظت موثر 
از  رسیده،  به امضا  دسته جمعی  گورهای  از 
دسته جمعی  گورهای  با  برخورد  که  آنجایی 
جرایم  بررسی  بخش  مسوولیت های  از  یکی 
داکتران  موسسه  می باشد،  داخله  وزارت 
یوناما  حمایت مالی  با  شده  متعهد  بشر  حقوق 
جرایم  بررسی  ریاست  پرسونل  از  تعدادی 
وزارت داخله را آموزش دهد تا آنها ظرفیت 
پیدا  را  دسته جمعی  گورهای  تحقیق  مسلکی 

نمایند.
قاضی سامع می گوید: »گرچه ما به کارشناسی 
آنها در سطح استندردهای بین المللی اطمینان 
حتا  که  اینست  ما  مهم تر  نگرانی  اما  نداریم 

زیادی  شخصی  زندان های  کمیسیون،  به کار 
داخلی  جنگ های  دوران  فرماندهان  توسط 
کشور  کمیسیون  مختلف  نقاط  در  طالبان  و 
شهروندان  از  زیادی  تعدادی  و  بوده  فعال 
خودسرانه  و  غیرقانونی  به صورت  افغانستان 
به سر  دولتی  و  شخصی  بازداشتگاه های  در 
محالت  بر  نظارت  با  هم زمان  می بردند. 
خانه های  از  بار  آزادی، کمیسیون 998  سلب 
از  بار  پرورشگاه ها و 1887  از  بار  امن،  837 

شفاخانه ها، بازدید کرده است. 
سیاسی  حقوق  رعایت  برای  کمیسیون 
نقض  موارد  قربانیان  از  حمایت  و  شهروندان 
تاسیس  از  که  پس  انتخاباتی  شش  بر  آن، 
نظارت کرده و  برگزار شده است ،  کمیسیون 
زمینه  این  در  را  دقیقی  و  مستند  گزارش های 

به نشر رسانده است.
از  یکی  به عنوان  افغاستان  این که  به  توجه  با 
گذشته  سه دهه  در  پسامنازعه،  کشورهای 
شاهد جنایت های جنگی، جنایت علیه بشریت 
است،  بوده  بشر  حقوق  فاحش  نقض های  و 
در  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
سال 1383 برنامه مشوره ملی را جهت دریافت 
افغانستان  مردم  عامه  و  قربانیان  دیدگاه 
راه اندازی کرده و یافته  های این برنامه را طی 
برای  مردم  »صدای  عنوان  تحت  گزارشی 
تامین عدالت«، به مقام ریاست جمهوری سپرد 
و برای آگاهی مردم به نشر نیز رساند. براساس 
یافته ها و پیشنهادهای مندرج در این گزارش، 

امورداخله  وزارت  در  آموزش دیده  همین  تیم 
بسیار به کندی عمل می کند و به عنوان مثال از ده  
گور دسته جمعی کشف شده در والیت بلخ فقط 
یک  گور دسته جمعی را که در منطقه چهل گزی 
واقع در غرب مزارشریف موقعیت دارد بررسی 
ما  برای  نیز  بررسی  همان  نتایج  حتا  که  کرده 

نامعلوم است.« 
مستقل  کمیسیون  شمال  ساحوی  دفتر  رییس 
به گوری  رابطه  »در  می گوید:  حقوق  بشر 
ما  شده  کشف  قول اردو  ساحه  در  اخیرا  که 
شاهین  قول اردوی  قوماندانی  از  مکتوبی  طی 
محل،  نگهداری  و  حفظ  در  که  نمودیم  تقاضا 
همین طور  گیرند.  روی دست  را  اقدامات جدی 
بلخ  امنیه  قوماندانی  به  مکتوبی  طی  موضوع 
 20 تاریخ  به  بعد  مرحله  در  و  گردید  ابالغ  نیز 
جدی نشستی در دفتر ساحوی کمیسیون مستقل 
نشست  این  در  کردیم.  برگزار  بشر  حقوق 
مزارشریف،  در  یوناما  دفتر  از  نمایندگانی  که 
بلخ  اوقاف  و  ریاست حج  بلخ،  امنیه  قوماندانی 
داشتند  حضور  شاهین  قول اردوی  قوماندانی  و 
خواسته  بلخ  والیت  قوماندانی امنیه  نماینده  از 
را  امورداخله  وزارت  کالبد شکافی  تیم  تا  شد 

عدالت«  و  مصالحه  صلح،  برای  عمل  »برنامه 
قوس   19 تاریخ  در  و  شده  تدوین  افغانستان  در 
ریاست  مقام  توسط  برنامه عمل  این  تطبیق   1385
جمهوری رسما اعالم گردید. براساس بخش سوم 
این برنامه عمل، کمیسیون برنامه وسیع و گسترده 
روی دست  را  حقیقت یابی«  یا  منازعه  »ترسیم 
گرفت که هدف آن مستند سازی جنایات جنگی 
و موارد نقض فاحش حقوق بشر در سه دهه گذشته 
این  عامالن  فرماندهی  سلسله مراتب  شناسایی  و 
جنایات می باشد. مرتبط با این برنامه، تاکنون، بیش 
از 92 مورد گور دسته جمعی در والیات مختلف 
در  مقدماتی  بررسی های  و  شده  شناسایی  کشور 

مورد آن ها انجام یافته است. 
دولت  بین  داخلی  مسلحانه  مخاصمات  تداوم  با 
) به شمول حامیان بین المللی آن( و مخالفان مسلح، 
حقوق  رعایت  بر  نظارت  به منظور  کمیسیون 
مخاصمات  جریان  در  بین المللی  بشردوستانه 
نام  تحت  را  بخشی   1388 سال  مسلحانه،  در 
بخش  این  است.  کرده  تاسیس  ویژه«  »نظارت 
مسلحانه  مخاصمات  روند   بر  مستمر  به صورت 
کنون  تا  و  است  کرده  نظارت  کشور  در  جاری 
ده ها قضیه تلفات ملکی را مورد بررسی قرار داده، 
سازمان  معاونت  هییت  با  مشترک  گزارش  یک 
گزارش  دوعنوان  و   ) UNAMA ( ملل متحد 
حقوق  نقض  و  ملکی  تلفات  میزان  از  مستقل 

بشردوستانه بین المللی به نشر رسانده است.
ادامه دارد

به منظور تحقیقات بیشتر به والیت بلخ دعوت نماید. 
به عالوه طی مکتوبی از قوماندانی قول اردوی شاهین 
که  ساختمانی  گروپ های  به تمامی  که  شد  خواسته 
در ساحات انکشافی قول اردو فعالیت می کنند اکیدا 
دسته جمعی  قبرهای  با  هرگاه  تا  شود  داده  هدایت 
اولین  در  و  تخریب  از  قبل  برمی خورند،  دیگری 

فرصت ممکن به ادارات ذیربط اطالع دهند. 
قاضی سامع ادامه می دهد: »خوش بختانه وقتی حدود 
ساحه  این  در  دوم  دسته جمعی  گور  بعد  هفته  دو 
اقدامی  هر  از  قبل  قول اردو  قوماندانی  شد،  کشف 
ما را در جریان گذاشتند و براساس آن روز اول دلو 
نیز  دوم  گور  از  تا  رفت  به ساحه  ما  تحقیقاتی  تیم 
نقشه برداری و تعیین موقعیت نماید.« فرید متقی عضو 
این تیم می گوید: »وقتی به  ساحه رفتیم دیدیم که تنها 
یک طرف قبر نبش شده و تخریبات زیادی صورت 
تا حدی مشخص  لباس ها  روی  از  هم چنین  نگرفته. 
اما  افراد ملکی می باشند  به  متعلق  گردید که اجساد 
از آنجایی که قبر به طور کامل نبش نگردیده معلوم 
او  می باشد.  مدفون  این گور  در  نفر  نیست که چند 
تقاضا  ساختمانی  شرکت  مسووالن  از  می گوید 
کردیم که جهت تحقیقات بیشتر کارشان را متوقف 

کنند.«
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گزارش پنجم، از ۱۳۸۸-۸۹ 

دولت ها مکلف به رعایت حقوق بشر و تامین زمینه های 
توسعه و رشد آن در جامعه اند.

تاثیر افکار روسو بر اعالمیه - یک مجمع سیاسی محفل روشن فکران 
نیست. نتیجتا از طرح کلی ای که از خطوط اساسی نظریه روسو ارایه 
شد، مردان انقالب 1789 تنها مضامینی برگرفتند و باقی را که به همان 

اندازه اساسی بود، کنار نهادند.
یعنی  حرکت،  آغاز  نقطه  چیز  هر  از  قبل  شد  پذیرفته  آن چه  الف( 
هدف  به عنوان  بشر،  طبیعی  آزادی های  از  حمایت  شمردن  ضروری 
این  قرار گرفت  توجه  مورد  نقطه وصل  به عنوان  و آن چه  بود  جامعه 
ایده بود که قانون این بیانگر اراده جمعی، بنابر سرشت خود، نمی تواند 
وسیله سرکوب باشد. این پرستش قانون بر تمامی اندیشه لیبرالی تسلط 
تدوین  که  حقوقی  داد.  قرار  تاثیر  تحت  را  موضوعه  حقوق  و  یافت 
»تضمینات   1958 سال  از  حداقل  یا  عمومی،  آزادی های  مقررات 
قانون گذار  به  مجریه،  قوه  کردن  محروم  با  را  آزادی ها  این  بنیادین« 

سپرده است.
ب( آنچه از نظرها پنهان ماند، بالعکس، روندی بود که در نظر روسو 
نظام  در  بنیادی  بینش  یعنی  می رساند.  وصل  به نقطه  را  حرکت  نقطه 
چیزی  آنکه  بدون  که  اجتماعی  قرارداد  انساِن  آن  طبق  بر  که  روسو 
می تواند  می کند،  تسلیم جامعه  کامال  را  کند، خود  برای خود حفظ 
حتا اصول یک اعالمیه حقوقی را محکوم کند، زیرا اعالمیه چیزی جز 
فهرستی از حقوقی که انسان می تواند آنرا در تقابل با قدرت حاکمه 
بنیان گذاران  واقع  در  اعالمیه،  تدوین  به  تصمیم  با  نیست.  قرار  دهد، 
اعالمیه، برخالف نظرات روسو، از طریق نمونه اعالمیه های امریکایی 

که منبع الهام آن ها بود،  به  اندیشه الک پیوستند.
هم چنین بنیان گذاران با تفویض اقتداِر بیان اراده جمعی به قانون مدون 
توسط نمایندگان ملت، که روسو آنرا مطلقا، نفی می کرد، از افکار او 
فاصله بیشتری گرفتند. برای نمایندگان بسیار مشکل بود بتوانند روسو 
از  امری  چنین  زیرا  کنند،  دنبال  بالواسطه  دموکراسی  صحن  در  را 
جانب آن ها در واقع چشم پوشی از رسالت شان بود و چنین انتظاری هم 
از آن ها نمی رفت. وانگهی، اعالمیه با انتقال قدرت بیان اراده مردم به 

مجلس نمایندگان ملت، نظرات روسو را شدیدا تحریف کرده است.
دست آوردهای نظری دیگر - نسل ]انقالب[ 1789 که غرق در فضای 
تغذیه  روشن گری«  عصر  »فلسفه  از  بود:  هجدهم  قرن  روشن فکری 
و  تلفیق  را  مختلف  بسیار  مولفین  توسط  مدون  مضامین  که  می کرد، 

ساده کرده بود.
الف( از منتسکیو ظن بنیادین او نسبت به قدرت حاکمه و اصلی که از 
آن ناشی می شود یعنی: جدایی قوا، الهام گرفته شد. خوش بینی روسو 
هر دوی این موارد را محکوم می کرد. امیدی که روسو به آشتی میان 
را  احتیاطات الزم  او  قدرت حاکمه و آزادی داشت موجب شد که 
گیرد.  نادیده  می دانست،  ضروری  منتسکیو  که  خودکامگی  برعلیه 
ضروری  حاکمه ای  قدرت  هر  مقابل  در  را  احتیاطات  این  منتسکیو 
می دانست چون عقیده داشت »هرانسانی قدرت را در دست بگیرد از 
آن سواستفاده خواهد کرد.« اعضای مجلس موسسان 1789 در واقع 
تحت تاثیر دو نظر بودند: خوش بینی روسو، در امید به قدرت حاکمه 
خدمت گذاِر آزادی، که به این حس با دادن قدرت به مجلس و قانونی 
که تدوین می کردند جامه عمل می پوشاندند و بدبینی منتسکیو که در 
مظهر   1789 سال  در  می یافت.  تمرکز  مجریه  قوه  به  نسبت  ذهن شان 
استبدادی شان موجب هراس  بودند که سنت  قوه  مجریه  شاه و دربار 
عملی  احتیا ط های  به  نظری،  تاثیرات  ترتیب  بدین  بود.  بنیان گذاران 
می پیوندد وجدایی قوا و اطاعت قوه مجریه از قانون، با اعالمیه به سنت 

سیاسی فرانسه راه می یابد.
ب( در کنارمنتسکیو، تاثیر فیزیوکرات ها را با تقدیس مالکیت، مشاهده 
می کنیم؛ این تاثیر در مورد اقتصاد لیبرالی نیز صدق می کند که هرچند 
مستقیما در اعالمیه تایید نشده، اما کامال بر اذهان نویسندگان آن تسلط 
و  مقدمه،  در  باری تعالی«  »ذات  ذکر  با  ُولتر  خداشناسی  است.  داشته 
به خصوص انعکاس اقدام های او در مورد بردباری مذهبی که موجب 
اعالم آزادی اعتقادات شد نیز به خوبی مشهود است. کل »فلسفه عصر 

روشنگری« در اعالمیه تبلور یافته است.
ادامه دارد

آزادی های عمومی
 و حقوق بشر

قسمت بیستم   

نویسنده: ژان ریورو-اوگ موتوه/ترجمه فارسی نیکی پارسا
http://www.iranrights.org :منبع
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 ابراهیم زمانی- پلخمری

از چندی به این سو، شهرداری بغالن دست به  یک سلسله 
فعالیت های می زند که تا حال بی سابقه بوده است. 

سایه بان ها،  تخریت  دکان ها،  پیش برآمد  برداشتن 
جاده ها  پاک سازی  بی موقعیت،  غرفه های  برداشتن 
و  پلخمری  چوک  تخریب  دست فروش ها،  وجود  از 
تخریب دکان های شهرک  بند دو، از فعالیت هایی است 

که شهرداری از چند هفته به این سو انجام داده است. 
برنامه  این  پلخمری می گویند که  مقام ها در شهرداری 
مطابق  شهر ها،  در  نظم  آوردن  به خاطر  است  عمومی 

ماستر پالن عملی می شود.
صاحب نظر سنگین، شهردار پلخمری، گفت: »تغییراتی 
 که در شهر رونما شده، مطابق به پالنی است که در تمام 
کشور مورد اجرا قرار گرفته و در شهر پلخمری هم در 

حضور هیات اعزامی مرکز آغاز شده است.«
پالن  این  کردن  عملی  »برای  افزود:  پلخمری  شهردار 
راس  در  امنیه  قومندانی  که  ایجاد شده  کمیسیون  یک 
آن قرار دارد و کوشش می کنیم که نظم ایجاد شده را 

حفظ کنیم.«
مختلفی  نظریات  این باره  در  پلخمری  باشندگان  اما 
دارند؛ یک عده این کار شهرداری را ستایش می کنند، 
مورد  را  محلی  مقامات  کاستی های  هم  تعدادی  ولی 

انتقاد قرار می دهند. 
پلخمری، می گوید  باشندگان شهر  از  امان اهلل، یک تن 
کاری را که شهرداری انجام داده است، چهره شهر را 

کامال تغییر داده و باعث نظم در شهر شده است.
نامناسب داشت و همه   وی گفت: »قبال شهر وضعیتی 
جاده ها مسدود بود، اما حاال بسیار خوب است و جاده ها 
کارش  این  به  شهرداری  اگر  لذا  شده اند؛  گشوده  نیز 

ادامه دهد، موثر خواهد بود.«
 در همین حال، آن هایی  که دکان شان تخریب و خساره 
شهرداری  که  دارند  شکایت  شده اند،  متحمل  را   مالی 

برای آن ها فرصت نداده تا غرفه های خود را بردارند. 
»شهرداری  گفت:  دکانداران،  از  یک تن  شیرین آغا، 
شیشه های  همه  بدهم،  انتقال  را  غرفه ام  که  نگذاشت 

دوکانم را شکستند و غرفه ام را هم تخریب کردند.«

صاحب نظر سنگین، شهردار پلخمری، گفت: »تغییراتی  که در شهر 

رونما شده، مطابق به پالنی است که در تمام کشور مورد اجرا قرار 

گرفته و در شهر پلخمری هم در حضور هیات اعزامی مرکز آغاز 

شده است.« شهردار پلخمری افزود: »برای عملی کردن این پالن 

یک کمیسیون ایجاد شده که قومندانی امنیه در راس آن قرار 

دارد و کوشش می کنیم که نظم ایجاد شده را حفظ کنیم.«

ولی شهردار پلخمری این گفته ها را رد می کند.
کمپاین  این  آن  که  از  »قبل  می گوید:  پلخمری  شهردار 
شروع شود، ما از طریق رسانه های محلی و حتا رجوع به 

دکانداران، مردم را خبر کرده ا  یم.«
آقای سنگین گفت: »ما برای همه کسانی که با شهرداری 
قرار داد داشته اند، مکان بدیل را در سه نقطه دشت کرکر، 

پارک شمرق و باغ قهوه خانه مدنظر گرفته ایم.«
چوک  برنامه هایش،  ادامه  در  پلخمری،  شهرداری 
تخریب  است،  واقع شده  مرکز شهر  را که در  پلخمری 
کرد. این درحالی ست که این چوک در چندسال  اخیر 
ساخته شده بود و حاال مساله تخریب کردن چوک بیشتر 

از همه، ذهن مردم را مصروف ساخته است. 
می گوید:  پلخمری،  باشندگان  از  یک تن  نورالهادی، 
»این کار بی برنامگی و ضعف مدیریت مسوالن و والیت 
بغالن را واضح می سازد، زیرا ساختن یک چنین چوک 
 بزرگ در این شهر و دوباره ویران کردن آن، چه مقدار 

هزینه را برباد می دهد.«
سوی  از  قبلی،  »چوک  می گوید:  پلخمری  شهردار  اما 
یک تن از تجاران والیت بغالن ساخته شده و پول زیادی 
به مصرف رسیده بود و کارشان قابل تقدیر است، ولی این 

چوک به تناسب شهر پلخمری بسیار بزرگ بود.«
و  والیت  اداری  جلسه  تایید  بر اساس  که  می افزاید  وی 
مرکز، تصمیم گرفته شد که  از  اعزامی  هیات  با  مشوره 

چوک باید تخریب شود. 
یک  که  است  نظر  در  »اکنون  گفت:  پلخمری  شهردار 
چوک دیگر، مناسب حال شهر پلخمری، با طرح خوب تر 
ساخته شود که در این باره با موسسات کمک کننده هم 

صبحت کرده ایم.«
گفتی  است چوک قبلی را محمدخلیل، نماینده مردم در 

شورای والیتی بغالن، از بودجه شخصی اش ساخته بود.
شهر  تنظیم  برای  شهرداری  که  اقدام هایی  کنار  در  ولی 
انجام داده است، هنوز هم تعداد  دست فروش ها در شهر، 
جایگزین  مشخصی  مکان  در  تاحال  و  است  چشم گیر 
نشده اند، شهرداری می گوید که به زودی برای این افراد 

مکانی را درنظر خواهند گرفت.

همیشه  کشور  والیات  اکثر  در  که  سرما  افزایش 
در  ولی  دارد؛  به دنبال  را  موادنفتی  قیمت  افزایش 

هرات کاهش قیمت گاز را به دنبال داشته است.
بعد  که  می گویند  هرات  تجارت  اتاق های  مسووالن 
اتاق  با تالش  از سیر صعودی گاز در سه ماه گذشته 
تجارت و همکاری بازارگانان وارد کننده گاز حاال 
یک باره قیمت گاز نزدیک به 45 درصد کاهش یافته 

است. 
حاجی سیروس عالف، معاون اتاق تجارت و صنایع 
هرات می گوید: »علت اصلی افزایش قیمت گاز طی 
افزایش تقاضا و واردات ناکافی گاز  سه ماه گذشته، 
بود؛ ولی به اثر تالش اتاق تجارت هرات و همکاری 
اداره محلی این والیت، قیمت گاز در طی سه  مرحله 

حدود 45 درصد کاهش پیدا کرده است.«
وی افزود: »ما در طول این چند ماه نشست های را با 
تاجران داشتیم و براساس فیصله های این نشست ها، ما 
ابتدا قیمت گاز را از ٨5 افغانی به ۶٣ افغانی و سپس 
به 5٧ افغانی کاهش دادیم و در آخرین مورد تاجران 
گاز تعهد سپردند، تا گاز را به 4٢ افغانی به طور عمده 

به بازار عرضه کنند.«
با  مطابق  هرات،  تجارت  اتاق  معاون  به گفته ی 
دکان داران  و  گازمایع  سیار  تانکرهای  فیصله،  این 
به فروش  افغانی   4٧ به  را  گاز  هرکیلو  می توانند، 

برسانند.
دیگر  و  هرات  در  گاز  قیمت  گذشته  سه ماه  در 
قیمت  و  پیمود  را  صعودی  سیر  کشور  والیت های 
نیز  افغانی   100 به حدود  افغانی   50 از  گاز  هرکیلو 

رسید.
از  که  است  برق  انرژی  دارای  هرات  که  این  با 
ولی  می شود؛  وارد  ترکمنستان  و  ایران  دو کشور 
آن  از  استفاده  عدم  و  برق  ولتاژ  بودن  پایین  به دلیل 
موادنفتی می باشد  و  مردم هرات گاز  اصلی  مصرف 
و به همین خاطر در فصل زمستان نرخ گاز و موادنفتی 

افزایش پیدا می کند. 
بزرگ  شهر های  برخی  و  کابل  در  تجارت  وزارت 
مایع  گاز  فروشندگان  از  تعدادی  دوکانهای  دیگر 
اکنون  ولی  نداد؛  نتیجه  اقدام ها  این  اما  بست؛  را 
اظهار می دارند که در  اتاق تجارت هرات  مسووالن 

صدد کاهش بیشتر بهای گاز اند.
آقای عالف می گوید که تالش اتاق تجارت هرات 
و  پیگیری  با  را  قیمت  این  نه تنها  که  است  این  بر 
نظارت همه جانبه ثابت نگه دارد؛ بلکه قیمت ها را از 

این هم کم تر کند. 
او افزود در صورتی که بازارگانان به این نتیجه برسند 
که دست های دیگری قیمت ها را به نفع خود کنترول 
نمی کند، آنان با انگیزه بیشتر قیمت ها را بیشتر از این 

کاهش خواهند داد. 
اتاق  عامل  مدیر  یارمند  خلیل احمد  رابطه  همین  در 
با  که  است   گفته  رسانه ها  به  نیز   هرات  تجارت 
هرات  والی  از سوی  که  ویژه ای  کمیسیون  اقدامات 
تشکیل شده، زمینه برای تورید گاز مطابق با تقاضای 

بازار آماده شده است.
یارمند گفت که نشست های مشترک با نماینده گان 
والیت، بازارگانان وارد کننده  گاز، ریاست موادنفتی 

و گازمایع و شهرداری هرات صورت گرفت.

هرات،  صنایع  و  تجارت  اتاق  مدیرعامل  این حال  با 
می گوید که طبق اطالعاتی که با اتاق تجارت رسیده 
صورت  کمیسیون  فیصله  از  تخطی هایی  است، 
می گیرد، گاز به بیشتر از آن چه که در این کمیسیون 
تثبیت شده بود، به فروش می رسد و باید این موضوع 

از طریق شهرداری کنترول شود.
ریاست  معاون  عزیزی،  احمد  جلیل  این  از  پیش  
موادنفتی و گازمایع هرات گفته بود که به دلیل کندی 
واردات گاز  ترکمنستان،  گمرک  در  روندکاری 

به پیمانه تقاضای بازار صورت نمی گیرد.
هرات  والی  سوی  از  ویژه ای  کمیسیون  آن  پی  در 
تشکیل شد، تا در هماهنگی با قنسلگری ترکمنستان 

در هرات به این مشکل رسیده گی کند. 
مسووالن دولتی هرات نیز با تایید کاهش قیمت  های 
تا  است  روی دست  تالش های  که  می گویند  گاز 

قیمت ها بیشتر از این کاهش دهند. 
می گوید:  هرات  والی  سخن گوی  نوری  محی الدین 
تا  که  است  این  بر  هرات  محلی  اداره  »تالش های 
از  را  گاز  که  بازارگانان  برای  تسهیالتی  حدتوان 
به وجود  می کنند  وارد  هرات  به  همسایه  کشور های 

بیاید.«
زمان  افزایش  تسهیالت  این  از  »یکی  می گوید:  او 
بود که  به  هرات  از کشور های همسایه  واردات  گاز 
اختصاص  گاز  واردات   به  روز  دو  هفته  گذشته  در 
تا سه روز  این مدت  والی هرات  به توجه  داشت؛ ولی 

افزایش پیدا کرده است.«
آقای نوری گفت که هم چنان با بازارگانانی که گاز 
وارد می کنند، نیز توافق شده است که گاز خود را در 
والیت هرات به فروش برسانند، زیرا بخش زیادی از 
گاز از طریق هرات به دیگر نقاط کشور می رفت، در 

حالی که خود هرات نیاز بیشتر به گاز مایع دارد.
به گفته ی آقای نوری، این تدابیر باعث شد، تا قیمت 
گاز در والیت هرات کاهش پیدا کند و این روند در 

آینده نیز دوام خواهد یافت. 
قیمت ها  به کاهش  باشندگان هرات هنوز  این حال  با   
به دیده شک نگاه می کنند. نظیف احمد باشنده هرات 
می گوید: »در حال حاضر مردم بیشتر گاز مصرفی شان 
را از تانکر های گازسیار به دست می آورند، ولی این 
تثبیت شده گاز  به  قیمت اصلی  به طور دقیق  تانکر ها 
به مردم توزیع نمی کنند و هرکیلو گاز را بین 5٣ تا 55 

افغانی به مردم می دهند.«
می دارد:  اظهار  هرات  باشنده ی  دیگر  محمد رحیم 
تعیین  تجارت  اتاق های  که  به حدی  نرخ ها  »هنوز 
کرده نیست و دوکانداران از 50 تا 55 افغانی گاز را 

به فروش می رسانند.«
محمد رحیم ابراز می دارد که تاحال بار ها شاهد بسته 
شدن دوکان گاز فروشان توسط شهرداری بوده؛ ولی 

فردای آن بازهم این دکان باز بوده است.
با این حال مقام های محلی و اتاق تجارت هرات تاکید 
می دارند که بعد از این نظارت جدی خواهند کرد، تا 
از افزایش بهای گاز جلوگیری کنند؛ اما این را گذشته 
زمان نشان می دهد که مقام های محلی و اتاق تجارت 
تا چه حدی در گفته های شان صادق خواهند  هرات، 

ماند.

استقبال از پاک کاری 
شهر پلخمری

هرات ریکارد قایم کرد
 آژند - هرات
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در  می گويند  اسد  بشار  مخالفان  درحالی که 
به دست  نفر  ده ها  ساعت گذشته   24 درگيری های 
با  روسيه  شده اند،  کشته  سوريه  امنيتی  نيروهای 
عرب  اتحاديه  حمايت  مورد  قطعنامه  پيش نويس 

برای حل بحران سوريه مخالفت کرده است. 
ولی با اين حال، نماينده دايم روسيه در سازمان ملل 
پيش نويس  اين  اصالح  برای  کشورش  می گويد 

آماده همکاری است. 
متحد  ملل  سازمان  امنيت  شورای  جمعه  شامگاه 
خصوص  در  قطعنامه ای  پيش نويس  بررسی  برای 
سوريه که مراکش به نمايندگی از کشورهای عربی 
ارايه داده، در مقر خود در نيويارک تشکيل جلسه 
جمهور  رييس  اسد،  بشار  از  پيش نويس  اين  داد. 
به  را  رياست جمهوری  اختيارات  می خواهد  سوريه 

می شود.  برگزار  امروز  کوبا  حاکم  حزب  نشست 
قرار است بيش از هشت صد نماينده اين حزب در 
برگزارمی شود،  بسته  درهای  پشت  در  که  نشستی 

شرکت کنند.
نشست  در جريان  می رود  انتظار  دو موضوعی که 
امروز مورد بررسی قرار بگيرد، کاهش زمان دوره 
افزايش حضور  و  اين کشور  در  رياست جمهوری 

جوانان در کادر رهبری حزب حاکم باشد.
حاضر  حال  در  که  ساله  هشتاد  کاستروی  راوول 
پيشتر  دارد،  برعهده  را  حاکم  حزب  رهبری 
به  که  بود  شده  کاسترو  فيدل  برادرش  جانشين 
مدت 49 سال زمام حکومت را در کوبا در اختيار 

داشت.
در  امروز  نشست  که  است  گفته  کاسترو  راوول 
است،  بی سابقه  نشستی  کوبا،  حاکم  حزب  تاريخ 
درباره  بار  اولين  برای  است  قرار  که  دليل  اين  به 
محدود کردن زمان حکومت رهبران اين کشور به 

دو دوره پنج ساله تصميم گيری شود.
مقامات حزب حاکم تاکيد کرده اند که قصد دارند 
محدوديت های سنی را برای مقامات رده باالی اين 
فراهم  اقدام،  اين  از  هدف  کنند.  ايجاد  حزب 

نيز  رييس جمهور  معاون  کند.   واگذار  معاون خود 
تشکيل  ملی  وحدت  دولت  اپوزيسيون ،  حضور  با 
اساسی  قانون  تدوين  دولت  اين  وظيفه  دهد.  
انتخابات  برگزاری  زمينه  کردن  فراهم  و  جديد 
دموکراسی  برپايه  پارلمانی  و  رياست جمهوری 
بحران  ماه   10 از  بيش  بدين ترتيب  تا  بود  خواهد 
سوريه پايان يابد.  بحرانی که آغاز آن با تظاهرات 
آخرين  بر  بنا  که  اعتراض هايی  بود؛  اعترض آميز 
گزارش سازمان ملل متحد سرکوب آن ها به دست 
کشته  هزار   5 از  بيش  کنون  تا  دولتی  نيروهای 

برجای گذاشته است. 
که  است  داده  گزارش  الجزيره  خبری  شبکه 
قطعنامه  پيش نويس  با  امنيت  شورای  اعضای  بيشتر 
برخی  اما  هستند.   موافق  مراکش  توسط  ارايه شده 

شرايط  کردن 
ورود  برای 
جوان تر  افرادی 
باالی  رده های  به 

حزبی است.
کاسترو  راوول 
که  بود  گفته 
در  کوبا  رهبران 
جانشينانی  يافتن 
تالش  جوان تر 

کافی نکرده اند.
او و ساير مقامات 
نظر  از  دولتی 

سنی در شرايطی قرار دارند که ممکن است حفظ 
دست آوردهای انقالبی، که فيدل کاسترو در سال 

1959 پايه گذار آن بود را با مشکل مواجه کند.
گفته می شود رهبران حزب حاکم کوبا در تالشند 
ناتوان  از حد سال خورده و  از آن که بيش  قبل  تا 
شوند و يا فوت کنند، جانشينان وفاداری پيدا کنند 
که بتوانند نگهبان ايده ها و دست آورهای کشوری 
کمونيست  کشورهای  آخرين  از  يکی  که  باشند 

از جمله روسيه خواهان جزييات  از کشورها  ديگر 
جلسه  پايان  از  پس  دليل  همين  به  هستند.   بيشتری 
برای  پيش نويس  متن  امنيت،  شورای  دو ساعته 

بررسی بيشتر به کارشناسان واگذار شد. 
سازمان  در  روسيه  دايم  سفير  چورکين،  ويتالی 
به  امنيت  شورای  جلسه  پايان  از  پس  متحد،  ملل 
پيش نويس  از  بخش هايی  که  گفت  خبرنگاران 

است.  غيرقابل قبول 
مشارکت  برای  روسيه  آمادگی  از  حال  عين  در  او 
ويتالی  داد.   خبر  پيش نويس  اصالح  و  بررسی  در 
خط  از  برخی  از  پيش نويس  که  گفت  چورکين 
از  که  بخش  آن  به ويژه  است  کرده  تجاوز  سرخ 
را  رياست جمهوری  اختيارات  می خواهد  اسد  بشار 

به معاون خود واگذار کند. 
امور  وزير  معاون  کاتيلوف،  گنادی  اين  از  پيش 
قطعنامه ای  هر  مسکو  که  بود  گفته  روسيه،  خارجه 
خواهد  وتو  باشد،  اسد  کناره گيری  خواستار  که 
کرد.  چند ماه پيش روسيه و چين قطعنامه ارايه شده 
امنيت برای  به شورای  از سوی کشورهای اروپايی 
سوريه  در  نظاميان  غير  عليه  خشونت ها  محکوميت 

را وتو کرده بودند. 
متحد  ملل  سازمان  امنيت  شورای  جلسه  از  پيش 
فرانسه از پيش نويس قطعنامه کشورهای عربی اعالم 
از همه طرف های  بود.  در خواست  حمايت کرده 
از  به خشونت ها  پايان دادن  برای  درگير در سوريه 

ديگر بندهای پيش نويس قطعنامه است. 
اين پيش نويس هم چنين از دولت سوريه می خواهد 
بين المللی،  سازمان های  آزادانه  فعاليت  اجازه 
سازمان های امدادی و نمايندگان رسانه ها را در اين 
دبير  نبيل العربی،  دوشنبه  است  قرار  بدهد.   کشور 
امور  وزير  جاسم،  بن  حمد  و  عرب  اتحاديه  کل 
عضو  کشورهای  با  رايزنی  منظور  به  قطر،  خارجه 
اتحاديه  مصوبات  از  حمايت  برای  امنيت  شورای 

عرب، به نيويارک سفر کنند.

جهان محسوب می شود.
می شود  برگزار  حالی  در  حاکم  حزب  نشست 
اقتصادی  عرصه  در  را  اصالحاتی  اخيرا  کوبا  که 
مردم  به  اخير  تغييرات  براساس  است.  کرده  آغاز 
کوبا اجازه داده شده در کسب و تجارت محدود 
اجازه  مردم  به  هم چنين  و  باشند  داشته  فعاليت 

خريد و فروش اموال و امالک داده شده است.

روسیه برای حل بحران سوريه همکاری می کند

احتمال اتخاذ تصمیم گیری های بی سابقه در نشست نمايندگان حزب حاکم کوبا 

کمک داکتر پاکستانی به امريکا در 
کشتن اسامه بن الدن 

است که  اذعان کرده  علنی  به طور  امريکا،  دفاع  پانه تا، وزير  ليون 
نيروهای امريکا در حمله تابستان گذشته خود به اسامه بن الدن، رهبر 
شبکه القاعده، از اطالعاتی که يک داکتر پاکستانی در اختيار آنها 
قرار داده بود، استفاده کردند. اين حمله به کشته شدن اسامه بن الدن 

منجر شد.
سی بی اس  تلويزيون  دقيقه ای   60 برنامه  با  گفتگو  در  پانه تا  آقای 
به  نسبت  پخش شود،  دلو(   9( روز يک شنبه  است  قرار  که  امريکا 

رفتار دولت پاکستان با داکتر شيکال آفريدی اظهار نگرانی کرد.
به خيانت متهم  بازداشت است و  اکنون تحت  پاکستانی  اين داکتر 

شده است.
وزير دفاع امريکا از اين اقدام پاکستان انتقاد کرد و گفت دو کشور 

انگيزه و هدف مشترکی در مبارزه با تروريزم دارند.
ريیس دفتر حماس از سوريه خارج شد

خبرگزاری رويترز به نقل از منابع ديپلوماتيک و اطالعاتی گزارش 
داده است که خالد مشعل، رييس دفترحماس برای هميشه از سوريه 

خارج شده است.
 طبق اين گزارش، خالد مشعل ديگر مانند گذشته در سوريه حضور 

ندارد.
در  نا  آرامی ها  گسترش  دليل  به  است،  گفته  نيز  ديپلومات  يک   
و وی  نيست  مشعل  خالد  برای  امنی  اين کشورديگر جای  سوريه، 

قادر نيست در سوريه با مهمانان خارجی خود ديدار کند.
در  روز  پنج  فقط  گذشته  ماه  طی  مشعل  خالد  گزارش،  اين  طبق 
برده  بسر  قطر   و  ترکيه  در کشورهای  را  بقيه مدت  و  بوده  سوريه 

است.
اين ديپلومات افزوده است: »حماس حتا در صورتی که دفتر خود را 

در سوريه ببندد اين خبر را  علنی نخواهد کرد.«
فعاليت های  احتماال  منابع آگاه می گويند، خالد مشعل   اين حال  با 

خود را به قطر منتقل خواهد کرد.
تعداد بی کاران در اسپانیا از مرز

 ۵ میلیون نفر عبور کرد
این  در  بی کاران  تعداد  اسپانیا،  آمار  ملی  موسسه  گزارش  به 
کشور سال ۲۰۱۱ با ۴۰۰ هزار نفر افزایش به ۵.۳ میلیون 

نفر رسید.
بر این اساس، رقم بی کاری در اسپانیا به ۲۲.۸ درصد رسیده 

که دو برابر متوسط رقم بی کاری در حوزه یورو است.
در حال حاضر، اسپانیا از باالترین رقم بی کاری را در بین ۱۷ 

کشور عضو حوزه یورو برخوردار است.
دولت محافظه کار اسپانیا وعده داده است که با اصالح قانون 

کار جلو رقم رو به افزایش بی کاری را بگیرد.
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بازرسانبینالمللیواردایرانمیشوند

برنامه  نظامی 
ایران  هسته ای 

زود است.
افزود:  او 

»اطالعاتی 
داریم که نشان 
ایران  می دهد 

فعالیت هایی 
داده  انجام 
متناسب  که 
یک  تولید  با 
وسیله انفجاری 
هسته ای است.«

برنامه  ایران 
ماه  ولی گزارش  می داند ،  را صلح آمیز  اتومی خود 
نوامبر آژانس بین المللی انرژی اتومی از وجود »ابعاد 

نظامی« در فعالیت های هسته ای این کشور خبر داد.
آقای آمانو ادامه داد: »درخواست می کنیم ایران این 
موضوع را روشن کند. ما پیشنهاد اعزام یک هیات 

دادیم و آنها پذیرش این هیات را پذیرفتند.«
داوس  به  اسراییل هم که  دفاع  وزیر  باراک،  ایهود 
سفر کرده است، هشدار داد ایران به وضعی نزدیک 
برنامه  نتواند  خارجی  حمله  هیچ  دیگر  که  می شود 

اتومی آن را متوقف کند.
آقای باراک گفت اگر تحریم ها ایران را به توقف 
از  باید  نکند،  ترغیب  کشور  این  هسته ای  برنامه 

نیروی نظامی علیه این کشور استفاده کرد.
او ادامه داد: »آنها که می گویند بهتر است ایران بمب 
نشود  بمباران  این کشور  ولی  باشد،  داشته  )اتومی( 

اشتباه می کنند.«

یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتومی 
با اعالم سفر یک هیات عالی رتبه به ایران، خواهان 
»همکاری سازنده«ی مقام های این کشور با بازرسان 

تسلیحاتی این سازمان شد.
جهانی  مجمع  نشست  حاشیه  در  که  آمانو  آقای 
فرانسه  خبرگزاری  با  سوییس  داوس  در  اقتصاد 
آژانس  پیشین  تالش های  گفت  می کرد،  صحبت 
ایران  اتومی  برنامه  بودن  از غیرنظامی  اطمینان  برای 
به خاطر عدم همکاری این کشور دچار مشکل شده 

است.
بین المللی  آژانس  بازرسان  رییس  نکیرتس،  هرمن 
برعهده  را  اعزامی  هیات  سرپرستی  اتومی،  انرژی 

دارد.
ایران  وارد  شنبه  روز  می شد  گفته  که  هیات  این 
می شود، از یک شنبه تا سه شنبه با مقام های این کشور 

مذاکره می کند.
به گفته آقای آمانو، هنوز برای قطعی دانستن ماهیت 
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