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غصب زمین های 
ریاست معارف نیمروز

5

گزارش  با  هم زمان  کابل:  8صبح، 
رسانه ها در مورد آغاز گفتگوهای 
مجلس  رییس  قطر،  در  صلح  
که  می گوید  افغانستان  سنای 
دست آوردهای ده ساله ی افغانستان 
با طالبان مدنظر گرفته  در مذاکره 

شود.
رییس  مسلم یار،  فضل هادی 
روز  افغانستان  سنای  مجلس 
این  عمومی  نشست  در  گذشته 
که  گفتگوهایی  در  گفت  مجلس 
در کشور قطر انجام می شود، قانون  
اساسی افغانستان و دست آوردهای 
رعایت  کشور  در  گذشته   ده سال 

شود.
که  کرد  امیدواری  ابراز  مسلم یار 
برای  قطر  در  طالبان  دفتر  ایجاد 
افغانستان  در  ثبات  و  صلح  تامین 

کمک کند.
هستیم  »امیدوار  گفت:  مسلم یار 
صلح  عالی  شورای  های  تالش  با 
در  طالبان  برای  دفتر  ایجاد  و 
برقرار  افغانستان  در  صلح  قطر، 

مقام های وزارت دفاع می گویند که 
نیروهای امنیتی داخلی توانایی این 
امنیتی  مسوولیت های  که  دارند  را 
را از نیروهای خارجی قبل از وقت 

تعیین شده به عهده گیرند.
تاکید می کنند  مقام ها  این حال،  با 
بیشتر  داخلی  امنیتی  نیروهای  باید 

تجهیز و تقویت شوند.
جنرال افضل امان، رییس اوپراسیون 
وزارت دفاع به رادیو آزادی گفته 
که  شود  گفته  صورتی  در  است، 
کشور  امنیتی  مسوولیت های  تمام 
نیروهای  به  خارجی  نیروهای  از  صلح  کوشش های  این  البته  شود. 

حقوق  اساسی،  قانون  بارعایت 
زنان و حقوق بشر صورت گیرد.«

از  شماری  حال،  همین  در 
می گویند  سنا  مجلس  اعضای 
میان  قطر  در  که  گفتگوهایی  در 
دارد،  جریان  طالبان  و  امریکا 

دولت افغانستان نقشی ندارد.
ایجاد  که  حالی  در  سناتوران 
دفتر  ایجاد  و  صلح  عالی  شورای 
طالبان در قطر را برای تامین صلح 
ولی   می دانند،  مهم  کشور  در 
تاکید می کنند که دولت افغانستان 
به  را  صلح  گفتگوهای  رهبری 

عهده داشته باشد.
سناتوران  از  برخی  همین گونه،  به 
مدعی شدند که گفتگوهای صلح 
به جای طالبان با پاکستان صورت 

گیرد.
بدون   صلح  آوردن  آنان،  باور  به 
نیست  ممکن  پاکستان  همکاری 
با  این مورد  افغانستان در  و دولت 

پاکستان وارد مذاکره شود.

امنیتی داخلی در سال 2013 واگذار 
شود، سربازان اردوی ملی آمادگی 
دارند تا این مسوولیت ها را به عهده 

گیرند.
صورتی که  »در  است:  گفته  وی 
همین  به  ذی صالح  مقامات  اوامر 
ترتیب باشد، ما آماده هستیم تا در 
داشته  قرار  خویش  وطن  خدمت 
بردن  بلند  بر  همیشه  ما  باشیم. 
به  و  داریم  تاکید  قابلیت های خود 
مقامات مربوط پیشنهاد ما این است 
ظرفیت  بردن  بلند  قسمت  در  تا 
بیشتری  توجه  محاربوی  ادارات 

داشته باشند.«
نیکوالسارکوزی  و  کرزی  حامد 
روسای جمهور افغانستان و فرانسه 
نشست  یک  در  جمعه  روز  به  که 
خبری مشترک در پاریس صبحت 
می کردند، مساله تکمیل شدن پیش 
از وقت روند انتقال مسوولیت های 

امنیتی را مطرح کردند.
که  گفت  کرزی  رییس جمهور 
نیروهای امنیتی داخلی آماده هستند 
که قبل از زمان تعیین شده از بار این 

مسوولیت ها به در آیند.
ادامه در صفحه 2

ریيس مجلس سنا: 
دست آوردهای ده سال گذشته 
در گفتگوهای صلح رعایت شود

نيروهای داخلی توانایی گرفتن مسووليت را دارند

دیوید کامرون در هنگام امضای پیمان راهبردی: 

یک افغانستان با ثبات به نفع تمام جهان است

عناوین مطالب امروز:در صفحه 8

وزارت خارجه:
 سندهای استراتژیک مانع 
انزوای افغانستان می شود

تمام  گفت  خارجه  وزارت  سخنگوی 
همکاری های  به   رابطه  در  که  اسنادی 
امضا  به  اروپایی  کشورهای  با  درازمدت 
رسیده اند، برای تصویب نهایی به پارلمان 

فرستاده خواهند شد. 
این در حالیست که پیش از این پارلمان با 
حکومت بر سر تدویر لویه جرگه عنعنوی 
دچار اختالف نظرهایی بوده است. مجلس 
نمایندگان با اکثریت  آرا تصویب کرد که 
نمی کند.  اشتراک  عنعنوی  لویه جرگه  در 
آنها تاکید داشتند که تایید و یا رد امضای 
موافقت نامه های استراتژیک از صالحیت 
به  نباید  صالحیت  این  و  است  پارلمان 
قانون  در  که  شود  سپرده  نهادهایی  

پیش بینی نشده اند. 
در صفحه 4

گفتگوهای قطر 
و جای خالی دولت

اگر  که  است  این  اصلی  پرسش 
پروسه  در  تا  دارد  عالقمند  دولت 
خواسته هایش  گفتگو،  و  مصالحه 
مطرح گردد و نظریاتش مورد توجه 
انفعالی  سیاست  این  با  گیرد،  قرار 
خواسته های  به  توانست  خواهد 
جریان  در  کند.  پیدا  دسترسی  خود 
دو سه سال اخیر که از سوی دولت 
به عنوان  طالبان  با  گفتگو  سیاست 
بخشی از گزینه ها در جهت دستیابی 
افغانستان  در  مشکالت  به حل 
نگرانی هایی  همواره  گردیده،  مطرح 
پروسه  این  بودن  مبهم  در خصوص 

است. گردیده  مطرح 
در صفحه 4
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فرصت  های سود آور 
در انتظار مجلس نمایندگان

وزارت خارجه گفته است که تمام اسنادی که میان 
این کشور و متحدان بین المللی امضا می شود، قبل 
تایید  مورد  باید  کند،  پیدا  اجرایی  جنبه   آن که  از 
کشور،  اساسی  قانون  مطابق  گیرد.  قرار  پارلمان 
فسخ  یا  بین المللی  میثاق های  و  معاهدات  تصدیق 
شورای  صالحیت های  از  آن،  به  افغانستان  الحاق 

ملی به شمار می رود.
امضای  به  آن که  از  قبل  افغانستان  حکومت  اما 
پیمان راهبردی با متحدان بین المللی اقدام کند، بدون 
مشوره با شورای ملی، از جرگه عنعنوی مشورت 
طلب کرد. جرگه عنعنوی در یک قطعنامه 72 ماده ای 

از پیمان های راهبردی حمایت کرد.
با  شدند  تالش  در  کشورها  از  برخی  که  هرچند 
مانع  جرگه،  تحریم  یا  و  نفوذ  اعمال  پول،   توزیع 
و  مدیریت  با  حکومت  اما  شوند،  فیصله ای  چنین 
به هدف مهم  اعمال کرد،  مهندسی ای که در جرگه 
سوی  از  که  تاییدی  با  حکومت  یافت.  دست  خود 
ملی  شورای  مجلس  کرد،  دریافت  عنعنوی  جرگه 
در  تا  شد  سبب  امر  این  راند؛  حاشیه  به  عمال  را 
میان نمایندگان نیز، دودستگی ایجاد شود. تعدادی 
و  کردند  تحریم  را  عنعنوی  جرگه  نمایندگان،  از 
عده ای  یافتند. حضور  آن حضور  در  دیگر  عده ای 
از نمایندگان در جرگه عنعنوی خالف فیصله ی قبلی 

نمایندگان، در مورد تحریم جرگه عنعنوی بود.
به نظر می رسد که ارجاع اسناد همکاری پیمان های 
زیادی  چالش های  با  کشور،  پارلمان  به  راهبردی 

همراه باشد.
نخست این که عده ای از نمایندگان، از لحاظ فکری، 
تالش  نمایندگان  این  می باشند؛  پیمان  این  مخالف 
خواهند کرد تا به هر شکل ممکن، مانع اجرای چنین 

سندهایی شوند.
در  همسایه  کشورهای  برخی  نفوذ  دوم،  مساله ی 
مجلس نمایندگان می باشد. ایران و پاکستان تالش 
خواهند کرد تا با استفاده از عوامل خود، مانع تایید 
این سند ها شوند. قبال نیز اسناد ویکی لیکس، به طور 
برای عده ای  که  بود  برده  نام  افرادی  از  مشخص، 
از نمایندگان، پول های کشورهای همسایه را توزیع 

می کنند.
این  با  همسایگان  حساسیت  به  توجه  با  اکنون 
از  تخریبی  تالش های  که  دارد  احتمال  پیمان ها، 
گمان  بدین ترتیب،  بیشتر شود.  گوناگون  مجرا های 
می رود که حکومت در گرفتن رای تایید از مجلس 
نمایندگان برای اسناد همکاری، با چالش های زیادی 

روبه رو شود.
و  معامله گری  فضای  اساسی،  نگرانی های  از  یک 
متاسفانه  است.  نمایندگان  مجلس  در  رشوه ستانی 
رفتار برخی از نمایندگان در یک سال گذشته، اعتبار، 
حیثیت و جایگاه این نهاد مهم را در افکار عمومی 
ساخته  همراه  زیادی  پرسش های  با  و  داده  تنزیل 

است.
کابینه،  وزیران  معرفی  بحث  که  وقتی  هر  اکنون 
هیات  انتخابات  یا  و  مستقل  اداره  های  رییسان 
اداری مطرح می شود، بازار شایعه در مورد معامله 
نمایندگان از دریافت پول نقد تا قباله زمین، نقل هر 

محفل می شود.
نمایندگان  از  برخی  خصوصیات  این  به  توجه  با 
و ضعف آشکار آنان در برابر پول، زمین و دیگر 
و  بررسی  در  نهاد  این  اخالقی  امتیاز ها، صالحیت 
تایید سند های همکاری های راهبری زیر سوال قرار 

می گیرد.
دارد،  نمایندگان  از  که  شناختی  با  حکومت،  البته 
بر  بحث  اما  کند،  مقابله  چالش  این  با  بتواند  شاید 
سر پیمان راهبری، فرصت های سودآوری را برای 

مجلس نمایندگان فراهم خواهد ساخت.

زنگ اول


51 کیلو مورفین و 31 کیلوگرام  تریاک  ضبط شد

نیروهای داخلی توانایی...                                          ادامه از صفحه 1

مواد  با  مبارزه  پولیس  کابل:  8صبح، 
در  که  می گوید  داخله  وزارت  مخدر 
والیت های  در  جداگانه  عملیات  دو 
غزنی و ننگرهار، 51 کیلوگرام مورفین 
و 31 کیلوگرام تریاک کشف و ضبط 

کرده اند.
مواد  با  مبارزه  معینیت  اعالمیه ی  در 
آمده  کشور  داخله ی  وزارت  مخدر 
زمانی  مورفین  کیلوگرام  که 51  است 

فرانسه  رییس جمهور  حال،  همین  در 
گفته است که او و همتای افغانش از 
انتقال  روند  تا  خواست  خواهند  ناتو 
سال  در  را  امنیتی  مسوولیت های 

2013  میالدی تکمیل کند.
به  امنیتی  مسوولیت های  سپردن 
 ،2014 سال  از  قبل  داخلی  نیروهای 

والیت ننگرهار توسط پولیس مبارزه با 
و  شد  ضبط  و  شناساسی  مخدر  مواد 
یک تن دیگر نیز در ارتباط به انتقال آن 

تحت نظارت به سر می برد.
در  نیز  پیش  روز  دو  که  شده   گفته 
والیت  در  دیگری  عملیات  نتیجه ی 
ننگرهار 15 کیلوگرام تریاک از سوی 
و  مخدر کشف  مواد  با  مبارزه  پولیس 

ضبط شده بود.

مدت  در  ما  »وقتی که  گفت:  وی 
را  خود  امنیت  نتوانستیم  ده سال 
گذشته  به  نسبت  یا  و  کنیم  تامین 
من  نظر  به  برویم،  پیش  به  خوب تر 
سال  دو  الی  نیم  و  یک  مدت  در 
خود  مسوولیت های  تمام  نمی توانیم 

را به صورت خوب به پیش ببریم.«

71 افسر پولیس 
آموزش های مسلکی 

دیدند
از  پس  پولیس  افسر   71 کابل:  8صبح، 
مرکز  در  مسلکی  ماه  آموزش  شش 
آموزشی زون جنوب غربی کشور  در 

کندهار، روز گذشته فارغ شدند.
مراسم  در  یادشده روز گذشته  افسران 
به دست   را  خود  فراغت  سند  ویژه ای، 
برای  عملی  صورت  به  و  آوردند 
خدمت به مردم به وظیفه گماشته شدند.

این افسران از والیت های کندهار، زابل 
در  این  از  پس  که  هستند  ارزگان  و 
امنیت  تامین  مصروف  والیت های شان 

مردم خواهند شد.
مل پاسوال نصراهلل ظریفی، فرمانده مرکز 
آموزشی پولیس در حوزه جنوب غرب 
آموزش  روند  که  می گوید  کشور، 
افسران در این حوزه رشد مثبتی داشته و 
افسران توانسته اند، آموزش های مسلکی 

را فرا گیرند.
ماه  شش  مدت  در  وی،  گفته ی   به 
قانون  افغانستان،  اساسی  قانون  آنان 
جزا و قانون های مدنی را برای افسران 
فارغ شده آموزش داده اند تا آنان بتوانند 
مسوولیت های شان را در جامعه به خوبی 

به پیش ببرند.
ظریفی هم چنین از مردم خواست  برای 
نیروهای  با  مناطق شان  امنیت  تامین 

پولیس ملی همکاری کنند.
ـ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

4 طالب کشته شدند
عملیات   12 نتیجه ی  در  کابل:  8صبح، 
ارتش  ملی،  پولیس  نیروهای  مشترک 
از  بخش هایی  در  خارجی  نیروهای  و 
هلمند،  کندهار،  کندز،  والیت های 
خوست، پکتیا، ننگرهار و کابل، 4 عضو 
و  زخمی  تن  یک  کشته،  طالبان  گروه 

یک تن دیگرشان بازداشت شدند.
داخله،  وزارت  خبرنامه ی  از  نقل  به 
 24 طی  که  یادشده  عملیات های  در 
میل   ۹ شد،  انجام  گذشته  روز  ساعت 
کالشینکوف همراه با 2۸ عدد شارژور، 
میل  یک  مختلف النوع،  سالح  4میل 
ثقیله،  مهمات  مرمی  فیر  تفنگچه،40 
حلقه   11 خفیفه،  مهمات  مرمی  فیر   50
عراده  دو  بمب دستی،  قبضه  یک  ماین، 
به  نیز  موتر  عراده  یک  و  موترسایکل 

دست نیروهای پولیس ملی افتاده است.
جریان  در  که  است  افزوده  خبرنامه 
ضدوسایط  ماین  حلقه   ۶ گذشته  روز 
در  تروریستی  اعمال  انجام  هدف  به  که 
بخش هایی از والیت های خوست و هلمند 
نیروهای  از سوی  نیز  بود،  جاسازی شده 

پولیس کشف و ضبط شده است.
در خبرنامه گفته شده است که نیروهای 
 101 زون  فرماندهی  ملی  پولیس 
آسمایی، 3  تن  را به اتهام  فروش مواد 
مخدر و قتل، از بخش  های حوزه ی ششم  

و ولسوالی شکردره بازداشت کرده اند.

یک   وسیله ی  به  قاچاقبران  توسط  که 
عراده موتر 303 انتقال داده می شد، در 
ساحه ی ریگریشن والیت غزنی توسط 
نیروهای پولیس کشف و یک تن نیز در 

رابطه به آن، بازداشت شده است.
به نقل از اعالمیه، گفته شده است که 
بیش از 31 کیلوگرام  تریاک دیگر که 
ماهرانه  شکل  به  کروال  موتر  یک  در 
جاسازی شده بود، در منطقه ی درونته ی 

آورده  بار  به  نیز  را  نگرانی هایی 
است.

داخله،  پیشین  وزیر  فقیر،  فقیرمحمد 
که  است  گفته  آزادی  رادیو  به 
این  توانایی  کشور  امنیتی  نیروهای 
تعیین شده  وقت  از  قبل  که  ندارند  را 

را بدوش گیرند. تمام مسوولیت ها 
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س از وراي دود و آتش

»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 بیات1145
ه و تنظیم:

تهی

8صبح، تخار: نیروهای ناتو در یک عملیات شبانه که 
انجام  تالقان  منطقه ی »آهندره«  »اندی جانی«  قریه ی  در 
وی  مهمان  با  همراه  را  محل  اهالی  از  یک تن  دادند، 
از  دیگر  یک تن  و  کشته  است،  نامعلوم  هویت اش  که 

باشندگان محل را با خود بردند. 
امنیت  آمر  اکرامی،  شهیدزاده ی  محمود الحسن  سید 
8صبح  به  رویداد  این  تایید  با  تخار  پولیس  فرماندهی 
در  منطقه،  این  در  ناتو  نیروهای  »عمیات   گفت: 
 4 ساعت  تا  و  آغاز  دیروز  بامداد  آغازین  دقیقه های 

بامداد همین روز ادامه داشت.«
این  »در  گفت:  تخار  پولیس  فرماندهی  امنیت  آمر 
عملیات، مال امام مسجد قریه ی اندی جانی که »مخدوم 
امین اهلل« نام دارد، به  همراه یک تن دیگر که هویت اش 
این  مهمان  می شود  گفته  و  نیست  مشخص  تاهنوز 

مالامام بوده است، کشته شده اند.«
کشته شده  مال امام  برادر  ناتو،  »نیرو های  افزود:  اکرامی 

به نام »صبغت اهلل« را با خود برده اند.« 
که  شخصی  محل،  باشندگان  از  یک تن  به گفته ی  اما 

از  تخار  پولیس  فرماندهی  در  مقام ها  بلخ:  8صبح، 
مسیر  در  منفجره  مواد  بزرگ  محموله ی  یک  کشف 

شاهراه تخار ـ بدخشان خبر می دهند. 
امنیت  آمر  اکرامی،  شهید زاده  محمود الحسن  سید 
مواد  »این  گفت:  8صبح  به  تخار  پولیس  فرماندهی 
منفجره از نوع )TNT( بوده و بیش از دوصد کیلوگرام 
وزن دارد که در 99 بسته ی کوچک، به طرز ماهرانه ای 

در بوری های محتوی چارمغز جابه جا گردیده بود.«
از  کاماز،  موتر  یک  در  بوری ها  این  که   گفت  او 
ولسوالی کشم والیت بدخشان بارگیری شده و به سمت 

وزارت  سرپرست  دلیل  ثریا  داکتر  کابل:  8صبح، 
صحت عامه، در سفری به والیت هرات سنگ تهداب  

شفاخانه ولسوالی شیندند آن والیت را گذاشت. 
عامه  صحت  وزارت  سوی  از  که  اعالمیه ای  براساس 
بستر می باشد  دارای 50  این شفاخانه  منتشر شده است، 
که به ارزش 5.4 میلیون دالر به کمک مالی تیم بازسازی 
اساسی  و  پخته  به صورت  امریکا  متحده  ایاالت  والیتی 

طی دو سال آینده اعمار می شود. 
وزارت صحت می گوید با اعمار این شفاخانه مشکالت 
صحی بیش از هشت صد هزار خانواده در آن منطقه رفع 

می شود. 
خانم دلیل تهداب گزاری این شفاخانه را یک گام دیگر 
در پیشرفت عرضه خدمات صحی در کشور عنوان کرده 

است. 
او گفته است که وزارت صحت عامه در تالش است تا با 
دریافت کمک های مالی و تخنیکی از سوی کشورهای 
و  متوازن  به صورت  را  صحی  خدمات  کمک کننده، 

عادالنه در تمام نقاط کشور توسعه و بهبود بخشد. 
داکتر ثریا دلیل در جریان سفر خود به والیت هرات، از 
شفاخانه والیتی آن والیت نیز دیدار کرده و به کارمندان 
ارایه  جهت  که  است  داده  دستور  شفاخانه  این  صحی 

خدمات بهتر، بیشتر تالش کنند.
همچنین وزارت صحت عامه در یک اعالمیه جداگانه، 
می گوید که این وزارت گزارش های مربوط به واقعات 
یا  ملوث  دواهای  تجویز  از  ناشی  میر  و  مرگ  ناگوار 
پاکستان  انستیتیوت کاردیولوژی پنجاب  غیرمعیاری در 

و  اصالح شده  تخم های  توزیع  برنامه  کابل:  8صبح، 
کود کیمیاوی روز یک شنبه در والیت هلمند آغاز شد.

اعالمیه ای،  انتشار  با  هلمند  والیت  مطبوعاتی  دفتر 
می گوید که این برنامه از ولسوالی نادعلی این والیت 

آغاز شده است.
از  بیش  برای  برنامه،  این  طی  اعالمیه،  این  از  نقل  به 
که  بیوه زن  پنجاه  و  چهارصد  و  دهقان  چهار هزارتن 
تخم های اصالح شده  زراعتی هستند،  زمین های  دارای 

و کود کیمیاوی توزیع می شود.
هر  برای  روند  این  »در  است:  آمده  اعالمیه  در 
دهقان سه گونی کود سیاه و دو گونی کود سفید، 
دو و نیم کیلوگرام ماش، پنج کیلوگرام لوبیا، دو 
کیلوگرام  نیم  و  دو  تخم شبدر،  کیلوگرام  نیم  و 
پانزده  جو،  تخم  کیلوگرام  نه  رشقه،  تخم 
کیلوگرام  نیم  و  چهار  جواری،  تخم  کیلوگرام 
تخم بامیه، 500گرام تخم پالک، ۲00گرام تخم 
تخم  ۲50گرام  پیاز،  تخم  500گرام  زردك، 
تخم  50گرام  تربوز،  تخم  ۲50گرام  خربوزه، 
بادنجان رومی، ۲5گرام تخم مرچک، ۲00گرام 

مشخص  هویت اش  که  دارند  ادعا  امنیتی  مقام های 
بغالن  والیت  بورکه ی  ولسوالی  باشنده ی  نیست، 
ناتو  نیروهای  از سوی  که  فردی  منزل  در  که  می باشد 

بازداشت شده، مهمان بوده است. 
نیروهای  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  اکرامی  آقای 
امنیتی تخار از این عملیات آگاهی داشتند یا نه؟ گفت: 
نیز  عملیات  این  در  همانند گذشته،  »نیروهای خارجی 

نیروهای امنیتی افغان را در جریان نگذاشتند.« 
این دومین عملیات نیروهای ایتالف بین المللی در همین 
تالقان فاصله دارد،  با مرکز شهر  منطقه که ده کیلومتر 

می باشد.
در  مشابه  عملیات  یک  در  نیز  روان  سال  ثور  ماه  در 
صورت  ناتو  ازسوی  که  تالقان  آهندره ی  منطقه ی 
گرفت، دوتن از اعضای یک خانواده به شمول یک زن 
و یک تن دیگر که مهمان این خانواده بود، کشته شدند.

این گونه عملیات ها در حالی انجام می شوند که رییس 
جمهور کرزی شدیدا از عملیات های شبانه انتقاد کرده 

و خواستار توقف فوری این عملیات ها شده است.

والیت کابل در حرکت بود که توسط منسوبان پولیس 
ولسوالی کلفگان والیت تخار کشف وضبط شد. 

قضیه،  این  با  پیوند  در  که  داشت  ابراز  اکرامی  آقای 
راننده ی موتر یادشده همراه با یک تن دیگر به نام »محمد 
و  شده اند  بازداشت  کاپیسا،  والیت  باشنده ی  اشرف« 

تحقیقات در زمینه جریان دارد.
آمر امنیت فرماندهی پولیس تخار اضافه کرد: »این مواد 
منفجره احتماال به منظور انجام فعالیت های دهشت افگنی 

به کابل انتقال داده می شد.


از  این وزارت می افزاید  تعقیب می نماید.  نزدیک  از  را 
این که هنوز گزارش تحقیقات مربوط به این حادثه هنوز 
رسما منتشر نشده است، بنا تدابیر ویژه در پاکستان گرفته 

شده، اما این مساله در افغانستان مشخص نشده است.
احتمال سبب  را که  دواهایی  اسم  عامه  وزارت صحت 
و  آورده  به دست  است  گردیده  مذکور  حالت  بروز 
ریاست عمومی امور فارمسی را موظف کرده تا با مرور 
به سوابق، از تورید دواهای مذکور معلومات دهد و به 
ریاست های  و  صحی  قوانین  تطبیق  از  بررسی  ریاست 
هر  در  تا  شده  داده  دستور  نیز  والیت  هر  عامه  صحت 
دواخانه از موجودیت دواهای مذکور معلومات جمع و 
در صورت موجودیت این ادویه ها، موقتا دواخانه هایی را 
که از این دواها می فروشند، تحت قرنطین قرار داده الی 
ختم تحقیقات در پاکستان و تکمیل ارزیابی های وزارت 
جلوگیری  بیماران  توسط  آن  مصرف  از  عامه،  صحت 

نمایند. 

تخم ملی، ۱00گرام تخم بادنجان سیاه و ۱00گرام تخم 
بادرنگ توزیع می گردد.«

به گفته ی دفتر مطبوعاتی والیت هلمند، در بدل توزیع 
از دهقانان مبلغ  تخم های اصالح شده و کود کیمیاوی 
مطبوعاتی  دفتر  گفته   به  می گردد.  اخذ  نیز  ناچیزی 
و  اصالح شده  تخم های  توزیع  برنامه  هلمند،  والیت 
کود کیمیاوی در این والیت دو ماه طول خواهد کشید.

پولیس تخار یک محموله بزرگ مواد منفجره را کشف کرددو تن در عملیات نیروهای ناتو کشته شدند

سنگ تهداب شفاخانه ولسوالی شیندند گذاشته شد

آغاز برنامه توزیع تخم های اصالح شده در هلمند

در گزارش امروز »از ورای دود و آتش« مادر 
دردمندی را با خود داریم که طفل معصومش 
معلول  طالبان  سوی  از  مرمی  شلیک  اثر  در 
پایین فلج شده است.  به  از گردن  گردیده و 
چنین  را  حادثه  چگونگی  موصوف  مادر 
می گوید: »ما در والیت غزنی سکونت داشتیم 
روزگار  چندان  زندگی  وضعیت  نظر  از  و 
مناسبی نداشتیم. طوری که باید همه  اعضای 
می کردیم.  کار  معاش  امرار  برای  فامیل 
کمونیستی،  رژیم  زمان  مصیبت های 
طالبان  سیاه  رژیم  و  میان گروهی  جنگ های 
را پشت سر گذشتاندیم و فکر می کردیم که 
با آمدن نیروهای خارجی و تشکیل حکومت 
خواهیم  خوب  روزهای  شاهد  دیگر  جدید 
بود و جنگ دیگر خاتمه خواهد یافت. اما بعد 
از گذشت چند سال دیدیم که واقعا زندگی 
مشکل است زیرا امریکایی ها و طالبان دوباره 

خراب  اوضاع  روز  هر  و  شدند  جنگ  وارد 
زندگی  برای  عرصه  و  می شد  خراب تر  و 
تنگ تر شده می رفت. فقر اقتصادی و جنگ 
و  مردم در رنج  و  داده اند  به دست هم  دست 
بدبختی به سر می بردند. ترس و وحشت حمله 
انتحاری و یا کشتن توسط طالبان برای مردم 

یک مشکل جدی تلقی می شود. در مناطقی که 
ما سکونت داریم تحت حکمرانی مطلق طالبان 
آزادانه  و  می نمایند  صادر  فرمان  آنها  و  است 
از  گشت و گذار دارند. پسرم که تازه 7 سال 
عمرش را سپری نموده بود، در یکی از روزها 
دشت  طرف  به  خانه  از  چراندن  برای  را  رمه 

نداشت،  فاصله  چندان  ما  خانه  از  آنجا  و  برد 
سوی  از  که  بود  نگذشته  او  رفتن  از  مدتی 
او در  قرار می گیرد. حال  مرمی  طالبان هدف 
بستر افتاده است و از ناحیه گردن به پایین فلج 
نگران  او  آینده  و  زندگی  برای  من  می باشد. 
چه  من  مرگ  از  بعد  که  نمی دانم  زیرا  هستم 
خواهد کرد و چطور خواهد شد، خدا کند که 
او شفا بیابد وگرنه زندگی با حالت فلج برای 
انسان مشکل است. من از خداوند برای طالبان 
ابدی می خواهم و  جنایت کار عذاب شدید و 
از دولت و نیروهای خارجی نیز می خواهم که 
همان طور که آنها باالی مردم رحم نمی کنند 
است  این  من  نکنند. خواست  این ها هم رحم 
که این جنایتکاران جزای اعمال شان را ببینند. 
تا بکی ما از دست آنها رنج بکشیم و دولت هم 
همیشه در حال زاری از آنها خواهش می نماید 
که از جنگ دست بکشند درحالی که آنها روز 
جنایت کارانه شان  حمالت  برشدت  روز  به 

شدت می بخشند.«

انفجاری که پسرم را فلج کرد
پسرم که تازه 7 سال از عمرش را سپری نموده بود، در یکی از 
روزها رمه را برای چراندن از خانه به طرف دشت برد و آنجا از 

خانه ما چندان فاصله نداشت، مدتی از رفتن او نگذشته بود که 
از سوی طالبان هدف مرمی قرار می گیرد. حال او در بستر افتاده 

است و از ناحیه گردن به پایین فلج می باشد. من برای زندگی 
و آینده او نگران هستم زیرا نمی دانم که بعد از مرگ من چه 

خواهد کرد و چطور خواهد شد، خدا کند که او شفا بیابد وگرنه 
زندگی با حالت فلج برای انسان مشکل است.
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با اعالم این خبر که شماری از گفتگو کنندگان از آدرس 
طالبان به قطر رسیده اند، چنین به نظر می رسد که موضوع 
گروه  این  با  گفتگو  و  طالبان  برای  سیاسی  دفتر  ایجاد 
از سوی دیگر دیده  به مرحله ی عملی خود رسیده است. 
می شود که دولت افغانستان که پیش از ایجاد دفتر سیاسی 
برای طالبان در قطر از محور قرار گرفتن، در این تحرکات 
کرده  پیشه  را  سکون  و  سکوت  اکنون  می گفت،  سخن 
است. این در حالی است که نماینده ی سازمان  ملل متحد 
این  افغانستان حمایت کرده و  از نقش رهبری دولت  نیز 
امر می تواند زمینه ساز مشارکت نظارت کننده ی دولت بر 

این گفتگوها و تحرکات مربوط به آن باشد.
مطرح  پرسش  این  بسیاری ها  برای  که  همین روست  از 
در  آن  انفعالی  نقش  و  دولت  خاموشی  در  که  می گردد 
این  گیرودار چه رمز و رازی نهفته است. مردم با نگرانی 
تحرکات قطر را دنبال می کنند و به این انتظار اند که باید 
ایجاد  به  رابطه  در  که  تحرکاتی  و  قطر  گفتگوهای  در 
دفتر سیاسی طالبان در این کشور عربی صورت می گیرد، 
نگرانی های آنان به ویژه در مورد دست آوردهای حقوقی 
نظر  از  نظر گرفته شود.  در  با حاکمیت  مرتبط  و سیاسی 
این  در  مردم  از خواسته های  می تواند  که  نهادی  حقوقی 

پروسه دفاع کند، دولت افغانستان می باشد. 
گفتگو  به  شدن  وارد  که  کرده اند  تصریح  باربار  طالبان 
اساسی  قانون  پذیرش  معنای  به  بین المللی  جامعه ی  با 
که  می کند  ایجاب  طالبان  هشدار  این  نیست.  افغانستان 
داشته  صلح  گفتگوهای  در  جدی  نقش  افغانستان  دولت 
باشد و در این گفتگوها از اصل حاکمیت قانون اساسی بر 
وضعیتی که برای دوره ی بعد از گفتگوها محتمل است، 
یک  به عنوان  باید  اساسی  قانون  حاکمیت  کند.  حمایت 
اصل بر گفتگوهای حاکم باشد. شکی نیست که اگر قرار 
باشد، حاکمیت قانون اساسی افغانستان برای دوره ای بعد 
تعلیق درآید، چالش های حقوقی و  به حالت  از گفتگوها 
سیاسی جدیدی در کشور ایجاد خواهد شد که می توانند 
این رو  از  باشد.  داشته  پی  در  را  جدی  بسیار  خطرات 
از  تعقیب خواسته های مردم  افغانستان و  مشارکت دولت 

سوی دولت در این گفتگوها از اهمیت زیادی برخوردار 
می باشد.

به  رابطه  در  دولت  سکوت  و  سکون  دیگر  سوی  از 
تحرکات قطر در حالی به چشم می آید که دولت پیش از 
این همواره بر این تاکید داشته که باید در محور گفتگوها 
با طالبان قرار داشته باشد. جالب این است که در گذشته 
دیده شد که دولت کابل در واکنش به انتشار خبر ایجاد 
این  از  را  خود  سفیر  قطر،  در  طالبان  برای  سیاسی  دفتر 
اما اکنون و بعد از پذیرش ایجاد چنین  کشور فراخواند؛ 
تالش  از  که  می شود  دیده  قطر،  در  طالبان  برای  دفتری 
دولت برای قرار دادن خود در راس تحرکات مربوط به 

 گفتگو خبری و اثری به چشم نمی آید.
در  که  تالش هایی  قبال  در  کابل  دولت  انفعالی  سیاست 
برای  می گیرد،  صورت  طالبان  گروه  با  گفتگو  راستای 
ایاالت  این که  از  پیش  است.  انگیز  بر  پرسش  بسیاری ها 

رییس جمهور  می گوید  افغانستان  خارجه  وزارت 
عمده  سه سند  خود  اروپایی  اخیر  سفر  در  کرزی 
ایتالیا  و  فرانسه  بریتانیا،  با  همکاری های درازمدت 

امضا کرده است. 
خارجه  وزارت  سخنگوی  موسی زی،  جانان 
در  خبری  کنفرانس  یک  در  گذشته  روز  کشور، 
یک  شده  امضا  ایتالیا  با  که  »سندی  گفت:  کابل 
همکاری های  موافقت نامه  ـ  است  الزام آور  سند 
فرانسه  با  که  سندی  است.  درازمدت  استراتژیک 
معاهده  یا  پیمان  و  الزام آور  سند  یک  شده،  امضا 
و  افغانستان  بین  درازمدت  همکاری  و  دوستی 
فرانسه است و سندی که بین افغانستان بریتانیا امضا 
شده سند استراتژیک درازمدت همکاری ها بین دو 
کشور می باشد که جزوی از سیاست خارجی برای 

تقویت روابط با جهان می باشد.« 
شماری  استقبال  با  تاکنون  سندها  این  امضای 
تحلیلگران  است.  شده  مواجه  نیز  تحلیلگران  از 
همکاری های  می تواند  اسنادی  چنین  می گویند 
بین  فرهنگی  و  نظامی  اقتصادی،  درازمدت 
افغانستان و اروپا را در قبال داشته باشد و از افتادن 
کشور به دام جنگ های داخلی و تکرار تجربه های 
ناکام پس از خروج نیروهای شوروی، جلوگیری 

کند. 
سخنگوی وزارت خارجه می گوید جامعه جهانی 
سال  تا  را  خود  تعهد  نه تنها  دوم  بن  کنفرانس  در 
تا  که  نمودند  تاکید  بلکه  کردند،  اعالم   2014
تا  ماند  خواهند  افغانستان  کنار  در   2025 سال 

دست آوردهای ده سال گذشته حفظ شود. 
دهه  در  همکاری ها  این  می گوید  خارجه  وزارت 
سویی  از  و  یافت  ادامه خواهد  افغانستان  با  تحول 
دیگر کشورهای دوست افغانستان به صورت کتبی 
به  و  نکنند  فراموش  را  افغانستان  تا  متعهد شده اند 
حمایت های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شان ادامه 

دهند. 
سندهای  »امضای  می گوید:  موسی زی  آقای 
واقع  در  استراتژیک  درازمدت  همکاری های 
اول  اجماع  است.  مهم  بسیار  اجماع  دو  اتصال 
لویه جرگه عنعنوی است که بیشتر از 2200 نماینده 
افغانستان به صراحت تاکید کردند که نمی خواهند 
طالبان  رژیم  زمان  یا  و  داخلی  جنگ های  به 
برگردیم. برعکس لویه جرگه تاکید کرد که مردم 
و  نزدیک  و  تنگاتنک  روابط  خواهان  افغانستان 

متحدان منطقوی هستند.« 
او گفت اجماع دیگری در بن صورت گرفت که 
به تداوم  بین المللی  سازمان  و  100 کشور  از  بیشتر 
برای  حداقل  درازمدت  و کمک های  همکاری ها 

دهه تحول تاکید کردند. 
گفت  خارجه  وزارت  سخنگوی  همین حال،  در 
همکاری های  به   رابطه  در  که  اسنادی  تمام 
درازمدت با کشورهای اروپایی به امضا رسیده اند، 
برای تصویب نهایی به پارلمان فرستاده خواهند شد. 
با  پارلمان  این  از  پیش  که  حالیست  در  این 
دچار  عنعنوی  لویه جرگه  تدویر  سر  بر  حکومت 
نمایندگان  مجلس  است.  بوده  اختالف نظرهایی 
لویه جرگه  در  که  کرد  تصویب  آرا  اکثریت   با 
که  داشتند  تاکید  آنها  نمی کند.  اشتراک  عنعنوی 
استراتژیک  موافقت نامه های  امضای  یا رد  و  تایید 
نباید  صالحیت  این  و  است  پارلمان  صالحیت  از 
پیش بینی  قانون  در  که  شود  سپرده  نهادهایی   به 

نشده اند. 
پارلمان  می گوید  خارجه  وزارت  بار  این  اما 

موضوع  دیگر،  کشورهای  از  برخی  و  امریکا  متحده 
مطرح  جدی  گزینه ی  یک  به عنوان  را  طالبان  با  گفتگو 
از  یکی  به حیث  را  مساله  این  افغانستان  دولت  کنند، 
چالش های  و  مشکالت  از  رفت  بیرون  جهت  گزینه ها 
آقای  همین رو  از  می کرد.  مطرح  افغانستان  در  موجود 
برای  را  هزینه هایی  گذشته  سال  چند  جریان  در  کرزی 
برگزاری جرگه ی امن منطقه ای، جرگه ی مشورتی صلح 
تحمیل  دولت  بر  افغانستان  عالی صلح  تاسیس شورای  و 

کرد. 
صلح  مشورتی  و  منطقوی  امن  جرگه های  برگزاری 
سوی  از  تبلیغات  این  با  صلح،  عالی  شورای  تشکیل  و 
حکومت همراه بود که دولت افغانستان در تالش می باشد 
کنار  در  به راه حل  دستیابی  در جهت  را  سیاسی  روند  تا 
به کار  دارد،  خود  مسلح  مخالفان  با  که  نظامی  مبارزه ی 
افغانستان  صلح  عالی  شورای  که  است  این  جالب  گیرد. 
که به عنوان یک تشکیالت دولتی و به حیث بخش اجرایی 
دولت در پیشبرد این روند تشکیل گردیده، تالشی را در 
در  که  تحرکاتی  در  گرفتن  سهم  و  شدن  شامل  راستای 
قطر در حال شکل گیری می باشد، از خود نشان نمی دهد.

اما اکنون که تحرکات در راستای گفتگو به صورت عملی 
مورد توجه قرار گرفته، دیده می شود که از سوی دولت 
پروسه تحرکی صورت  این  نقش آفرینی در  در راستای 
این  بر  همواره  دولت  که  بوده  حالی  در  این  نمی گیرد. 
تاکید داشته که تالش های مربوط به گفتگو مصالحه باید 
افغانستان صورت گیرد. بسیار روشن  بر محوریت دولت 
است که اگر دولت افغانستان می خواهد رهبری  پروسه ی 
گفتگو با مخالفان مسلحش را در دست داشته باشد، باید 
در تمامی تحرکات به شمول تحرکات ابتدایی که در قطر 
صورت می گیرد، نقش داشته و یا حداقل به این تحرکات 

اشراف داشته باشد. 
تا  دارد  عالقمند  دولت  اگر  که  است  این  اصلی  پرسش 
در پروسه مصالحه و گفتگو، خواسته هایش مطرح گردد 
و نظریاتش مورد توجه قرار گیرد، با این سیاست انفعالی 
خواهد توانست به خواسته های خود دسترسی پیدا کند. در 
جریان دو سه سال اخیر که از 
سوی دولت سیاست گفتگو 
از  بخشی  به عنوان  طالبان  با 
دستیابی  جهت  در  گزینه ها 
به حل مشکالت در افغانستان 
همواره  گردیده،  مطرح 
خصوص  در  نگرانی هایی 
مبهم بودن این پروسه مطرح 
گردیده است. تاکید عمومی 
بر این است که در گفتگو با 
دست آوردهای  باید  طالبان 
به رسمیت  سیاسی  و  حقوقی 
شناخته شده در قانون اساسی 
و  گردد  حفظ  افغانستان 

به معامله گرفته نشود.
نظر  از  که  نیست  شکی 
حقوقی این دولت افغانستان است که می تواند در راستای 
این دست آوردها در مراحل اجرایی  از  حفظ و حراست 
وقتی  اما  شود.  عمل  وارد  مصالحه  و  گفتگو  پروسه 
دولت افغانستان در جریان گفتگو نقش انفعالی می گیرد، 
تضمینی وجود ندارد که این دست آوردها به معامله گرفته 
نشود. اگر چه مقامات امریکایی هر از گاهی که از گفتگو 
با طالبان سخن گفته اند، بر موضوعاتی چون؛ قطع رابطه ی 
جنگ،  قطع  به  گروه  این  شدن  ملزم  القاعده،  با  طالبان 
و  زنان  حقوق  به  دادن  در  تن  و  اساسی  قانون  پذیرش 
حاکمیت مردمی تاکید کرده اند؛ اما وقتی دولت افغانستان 
بازی  راستای  در  تالشی  افغانستان  مردم  نماینده  به عنوان 
کردن نقش جدی در پروسه ی گفتگوها نشان نمی دهد، 
تضمین های تبلیغاتی ارایه شده از سوی امریکایی ها چندان 

جدی به نظر نمی آیند.


تصویب  آن را  و  بحث  سندها  این  روی  می تواند 
کند. هنوز مشخص نیست که پارلمان با این سندها 
مخالفت خواهد کرد یا آن ها را به تصویب خواهد 

رساند. 
هنوز دفتری وجود ندارد

آغاز گفتگوها  از  در حالی که رسانه های خارجی 
خبرداده اند،  طالبان  و  امریکا  متحده  ایاالت  بین 
هیچ  هنوز  می گوید  افغانستان  خارجه  وزارت 

دفتری برای طالبان وجود ندارد. 
دفتر  نوع  هر  می گوید  خارجه  وزارت  سخنگوی 
میان  تفاهم  به  افغانستان،  از  بیرون  برای طالبان در 
آن  در  دفتری  چنین  که  کشورهایی  و  افغانستان 
تاکید  موسی زی  آقای  دارد.  نیاز  می شود،  ایجاد 
کرد که قرار است هیاتی از قطر به افغانستان بیاید 
و در رابطه به بازگشایی دفتری برای طالبان گفتگو 

شود. 
گفتگوهای  است  گفته  نیویارک تایمز  روزنامه 
آغاز  برابر  در  که  مشکالتی  حل  برای  ابتدایی 
گفتگو ها وجود دارد، آغاز شده است. پیش از این 
چند عضو بلند رتبه طالبان با خانواده های شان به قطر 

سفر کرده اند. 
آغاز  برای  است  قرار  گفت  موسی زی  آقای  اما 
افغانستان  به  قطر  از  هیاتی  بین االفغانی  گفتگوهای 
بیاید، اما هنوز تاریخ این سفر مشخص نشده است: 
به کابل  قطر  از  هیات  امیدوار هستیم که یک  »ما 
سفر کند و ایجاد تفاهم بین کابل و قطر مهم ترین 
برای طالبان و دیگر  ایجاد یک آدرس  برای  قدم 
مخالفان مسلح جهت تسهیل پروسه صلح می باشد.« 
در همین حال بی بی سی گفته است دولت افغانستان 
قصد دارد با نمایندگان طالبان در عربستان سعودی 
دیدار کند. این در حالیست که پیش از این طالبان 
افغانستان  دولت  با  گفتگو  از  اعالمیه ای  نشر  با 
خودداری کرده و گفته اند که طرف مذاکره آن ها 

ایاالت متحده امریکاست نه دولت افغانستان. 
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رها  را  زمین  این  زمانی  و  دارم  قباله  »من  گفت:  او 
برایم  دیگری  زمین  آن  به عوض  دولت  که  می کنم 

بدهد.«
در  نامش  که  نیمروز  امنیه  قوماندانی  افسر  نجیب اهلل، 
قبال  را  زمین  که  می گوید  نیز  است  ذکر  مکتوب 
خریداری کرده و به   هیچ  وجه حاضر نیست که زمین 

را به ریاست معارف بدهد. 
معارف  ریاست  اما  دارد،  در دست  را  قباله ای  نیز  او 

نیمروز این قباله ها را جعلی می خواند.
می گوید  نیمروز  معارف  رییس  عبدالخلیل رحمانی، 
که اسناد و مدارک ریاست معارف نسبت به افرادی 
که زمین را غصب کرده اند، معتبر است و زمین به طور 

قطعی به ریاست معارف تعلق دارد.
از   1388/1/25 به تاریخ  که   251 شماره  مکتوب  در 
طرف ریاست خدمات و زیربنا های وزارت معارف، 
به جواب مکتوب شماره 163 ریاست معارف نیمروز 
از  زمین  جریب  یازده  که  است  آمده  شده،  ارسال 
معارف  ریاست  به  نیمروز  شهرداری  ریاست  طرف 
اول  جلد  قباله جات  دفتر  در  و  شده  داده  نیمروز 

)صفحه 11( ثبت شده است. 
هم چنین به  اساس مکتوب شماره 152 مدیریت حفظ 
 1387/12/20 مورخ  نیمروز  شهرداری  مراقبت  و 
نیمروز اهدا  کورکی زمین که از طرف مقام والیت 
گردیده، در جلد اول دفتر قباله جات والیت نیمروز و 

در مرکز ثبت شده است.
محمد صدیق  امضا  ذکر شده،  سند  هردو  زیر  در 
کرم خیل، رییس امالک و لوجستیک وزارت معارف 

موجود است.
هم چنین غالم سرور نظری، شهردار نیمروز می گوید 
که این زمین اکنون به ریاست معارف نیمروز متعلق 

است.
غصب  را  زمین  این  که  افرادی  اسناد  او،  به گفته   
نیست  ثبت  نیمروز  شهرداری  ریاست  در  کرده اند، 
و باید ارگان های عدلی و قضایی در زمینه تحقیق و 

بررسی کنند.
ریاست   1388/10/15 به تاریخ  که  مکتوبی  در   
شهرداری نیمروز، عنوانی ریاست معارف آن والیت 
مربوط  مذکور  زمین  ساحه  که  است  آمده  فرستاده، 
اداری،  مختلط  هیات  طریق  از  و  بوده  دارالمعلمین 
در  معارف،  ریاست  به  مجزا  فنی  و  اجرایی  قضایی، 
حضور انجنیر و مدیر حفظ و مراقبت آن تحویل داده 

یازده جریب زمین ریاست معارف والیت نیمروز که 
می رسد،  افغانی  میلیون   500 به  آن  مجموعی  ارزش 
توسط افراد زورمندی که در قوماندانی امنیه و شورای 

والیتی این والیت نفوذ دارند، غصب شده است.
قرار  8 صبح  روزنامه  اختیار  در  که  شواهدی  و  اسناد 
گرفته است، نشان می دهد که این زمین به دستور مقام 
والیت نیمروز، بعد از طی مراحل، به خاطر اعمار یک 
به  این والیت،  معلم در  تربیه  برای موسسه  ساختمان 
ریاست معارف این والیت داده شده است؛ اما قبل از 
به ساخت تعمیر  نیمروز موفق  آن که ریاست معارف 
برای موسسه تربیه معلم شود، زمین مذکور از طرف 

برخی افراد زورمند غصب شده است.
این زمین در قسمت جنوب شهر زرنج، مرکز والیت 
که  دارد  موقعیت  سیستان  شهرک  نزدیک  نیمروز، 
مباحث  در  زرنج  ابتداییه  مکتب  آن  طرف  یک  در 
دو نیم جریب زمین، از جانب ریاست معارف نیمروز 
ساخته شده است، اما بخش دیگر آن که موازی یازده 
جریب زمین است، به گفته مقام های ریاست معارف 
نیمروز، توسط افراد زورمند محلی غصب شده است. 
معلم  تربیه  موسسه  رییس  محمود،  فضل الکریم 
نیمروز، می گوید: »زمین این ریاست توسط زورمندان 

غصب شده است.«
موسسه،  این  عمده  مشکل های  جمله  »از  افزود:  او 
نبود مکان تدریس است و اکنون حدود 500 محصل 
تحصیل  مصروف  وقت  دو  در  کرایی  خانه  یک  در 

هستند.«
آقای محمود گفت که چندین بار به ارگان های عدلی 
و قضایی مکتوب هایی را روان کرده تا این زمین را 
امنیتی،  ارگان  هیچ  اما  بگیرد،  غاصبان  نزد  از  دوباره 
قضایی و عدلی با موسسه تربیه معلم همکاری نکرده 

است.
شماره  کاپی  اساس  به   که   721 شماره  مکتوب  در 
مکتوب 2522 به تاریخ 1390/5/9 از طرف مدیریت 
امالک ریاست معارف نیمروز به شورای امنیت  ملی 
که  است  آمده  شده،  نگاشته  داخله  امور   وزارت  و 
یازده جریب زمین ملکیت موسسه تربیه معلم مربوط 
زیر  افراد  جانب  از  نیمروز،  والیت  معارف  ریاست 

غصب شده است:
نیمروز  – نجیب اهلل، آمر مبارزه حوزه دوم پولیس   1

و پسرش؛
2 - سران قوم ناصر؛

امنیه  قوماندانی  مخدر  مواد  آمر  »گورگیچ«   -  3
نیمروز؛

4 – امان اهلل فراهی.
موضوع غصب  است که  گفته شده  مکتوب  این  در 
زمین به مقام محترم نگاشته شده تا باالی مراجع امنیتی 
فرمایند،  هدایت  دولت  قضایای  و  سارنوالی  پولیس، 
و  رها  غاصبان  چنگ  از  را  شده  غصب  جایداد  تا 
به دسترس ریاست معارف نیمروز قرار دهد و عامالن 

آنرا مجازات کنند.
ریاست  مکتوب  در  آن ها  از  که  افرادی  از  شمار  اما 
اظهار  است،  شده  نام برده  معارف  ریاست  امالک 

می دارند که این زمین ها ملکیت آنان می باشد.
امان اهلل فراهی، یک تن از این افراد است که در قطعه 
کرده  اعمار  خانه  مترمربع   1000 حدود  در  زمینی 
است. او می گوید که  این زمین را از نزد »امان اهلل ولد 

عبدالرحمان چاکرزی« خریداری کرده است. 

شده و کوردینات آن به مرکز ایمیل شده است. 
در اخیر این مکتوب امضای شهردار نیز موجود است.

از کسانی که در مکتوب مدیریت  برخی  این حال،  با 
است،  شده  نام برده  آن ها  از  معارف  ریاست  امالک 
معارف  ریاست  مربوط  زمین  که  می کنند  تصدیق 

نیمروز است.
نجیب اهلل ناصر، رییس شورای والیتی نیمروز و یکی 
به  متعلق  زمین  »این  می گوید:  ناصر،  قوم  سران  از 
معارف است و من تالش می کنم که این زمین از نزد 

افراد غاصب، گرفته شود.«
افراد  از  برخی  که  می افزاید  والیتی  شورای  رییس 
او آن ها  اما  این زمین دست دارد،  او در غصب  قوم 
را حمایت نمی کند و تالش دارد تا به هرگونه ممکن، 
این زمین را از نزد آن ها بگیرد و به ریاست معارف 

تسلیم کند.
با این که هنوز زمین ریاست معارف نیمروز در دست 
والیت  در  محلی  مقام های  دارد،  قرار  غاصب  افراد 
نیمروز با آنکه تصدیق می کنند که زمین ریاست تربیه 
کدام  هر  است،  کرده  غصب  زورمند  افراد  را  معلم 

می گویند که اقدام هایی کرده اند.
عبدالصمد صدیقی، رییس سارنوالی استیناف والیت 
نیمروز می گوید: »پرونده غصب این زمین را مطالعه 
که  رسیده ام  نتیجه  این  به  تحقیقات  از  بعد  و  کرده 
به ریاست معارف  موازی یازده جریب زمین، متعلق 
چند  دارالمعلمین،  ساختمان  اعمار  جهت  که  است 

سال قبل به آن ارگان توزیع شده است.«
امنیتی  نیروهای  به  افزود که  نیمروز  رییس سارنوالی 
زمین  این  باالی  که  داده  را  خانه هایی  تخریب  امر 
اعمار شده است، اما تا حال این دستور عملی نشده و 

هنوز هم این زمین در دست غاصبان است.
افراد  که  می دارد  اظهار  نیمروز  امنیه  قوماندانی  اما 
را  پرونده های شان  و  جلب  را  زمین  این  غاصب 
تخریب  امر  ولی  است،   کرده  محول  سارنوالی  به 

خانه های این افراد را دریافت نکرده است. 
نیمروز،  امنیه  قوماندان  پردلی،  عبدالجبار  مل پاسوال 
خانه  زمین  این  باالی  اکنون  که  »افرادی  گفت: 
از  تاحال  اما  دارند،  دست  در  اسناد  نیز  ساخته اند 
خانه های  تخریب  امر  پولیس  برای  سارنوالی  طرف 

اعمار شده داده نشده است.«
زمین  این که  تصدیق  با  نیز  نیمروز  والی  جانبی،  از 
است،  شده  غصب  والیت  این  در  معارف  ریاست 
اظهار می دارد که افراد غاصب را به ارگان های عدلی 

معرفی کرده است. 
»اکنون  گفت:  نیمروز  والی   براهوی،  عبدالکریم 
افراد مذکور پذیرفته اند که این زمین مربوط ریاست 
نیمروز است و هر وقت که ریاست معارف  معارف 
دارالمعلمین  تعمیر  آن  باالی  می تواند  باشد،  خواسته 

را بسازد.«
والی نیمروز می افزاید که این زمین، قبل از این دولتی 
بود و در اوایل سال 1387 به ریاست معارف نیمروز 

جهت اعمار ساختمان دارالمعلمین داده شده است.
افراد  برخی  بعد،  به  آن وقت  از  که  می گوید  او 
آنان  جلو  اما  کنند،  غصب  آنرا  که  کردند  کوشش 

به شدت گرفته شد.
ولی آقای عبدالخلیل رحمانی، رییس معارف والیت 
واپس گیری  عرصه  در  آن ها  که  می گوید  نیمروز، 
آنرا  تاحال  اما  این زمین تالش های زیادی کرده اند، 

دوباره به تصرف نیاورد ه اند.

معلم  تربیه  موسسه  زمین  »اگر  می گوید:  رحمانی 
برای  خوب  مکان  ما  اکنون  نمی شد،  غصب  نیمروز 

این موسسه ساخته بودیم.«
و  دولت  باید  که  می گوید  نیمروز  معارف  رییس 
ارگان های قضایی، هر چه عاجل تر، زمین معارف را 

از غصب نجات دهند. 
افغانستان  از جمله والیات درجه سوم  نیمروز  والیت 
و  ایران  کشورهای  با  بودنش  هم مرز  بنابر  اما  است، 

پاکستان از اهمیت خاصی برخوردار است.
فضل الکریم محمود، رییس تربیه معلم نیمروز، علت 
بلند بودن بهای زمین در والیت  غصب این زمین را 

نیمروز می داند.
اکنون قیمت هر  مترمربع زمین در نیمروز حدود 10 
قیمت  این حساب  به  که  می باشد  افغانی  هزار   12 تا 
ریاست  غصب شده  زمین  جریب  یازده  مجموعی 

معارف نیمروز، حدود 500 میلیون افغانی می شود.
شده  کم تری  توجه  معارف  به  بخش  نیمروز،  در 
اندک  بسیار  والیت  این  در  مسلکی  معلمان  و  است 

می باشند.
را  امکانات  سایر  آنان  که  گفت  معلم  تربیه  رییس 
مکان،  نبود  بنابر  اما  دارند،  محصالن  پذیرش  برای 

نمی توانند که محصالن بیشتر را جذب کنند.
زمین  »اگر  می گوید:  نیمروز  معلم  تربیه  رییس 
اعمار  با  شود،  استرداد  موسسه  این  غصب شده 
ساختمان برای تربیه معلم، تعداد استادان مسلکی در 

والیت نیمروز چندین برابر خواهد شد.«
نبود  از  نیز  نیمروز  معلم  تربیه  دانشجویان در موسسه 

یک مکان مناسب برای تحصیل شاکی اند. 
آن ها می گویند که ادامه تحصیل در خانه های کرایی، 

مشکل های فراوانی را برای آن ها خلق کرده است.
اظهار  با  لحنی شدید،  نیمروز،  تربیه معلم در   رییس 
می دارد که باید زمین ریاست معارف که برای اعمار 
است،  شده  گرفته  درنظر  معلم  تربیه  موسسه  تعمیر 
جدی  برخورد  غاصبان  با  و  شود  استرداد  دوباره 

صورت گیرد. 
که  می کنند  تایید  نیز  معارف  وزارت  در  مسووالن 
شده  غصب  زورمندان  توسط  معارف  ریاست  زمین 
جریان  آن  استرداد  به خاطر  آنان  تالش های  و  است 

دارد.
گفت:  معارف  وزارت  سخنگوی  ایمان،  امان اهلل 
»زمینی که به خاطر اعمار ساختمان برای موسسه تربیه 
معلم در نیمروز اختصاص یافته است، توسط غاصبان 
محلی غصب شده است، تالش های ما برای استرداد 
به نسبت عدم همکاری  تا هنوز  اما  آن جریان دارد، 
نهادی های عدلی و قضایی، موفق نشده ایم تا زمین را 

از چنگ غاصبان نجات دهیم.«
اما این که زمین ریاست معارف چه زمانی در اختیار 
این ریاست قرار می گیرد تا مشکل بی مکانی ریاست 
تربیه معلم این والیت حل شود، تا هنوز در هاله ای از 

ابهام قرار دارد.

 با این که هنوز زمین ریاست 
معارف نیمروز در دست افراد 

غاصب قرار دارد، مقام های محلی 
در والیت نیمروز با آنکه تصدیق 
می کنند که زمین ریاست تربیه 

معلم را افراد زورمند غصب کرده 
است، هر کدام می گویند که 

اقدام هایی کرده اند.
عبدالصمد صدیقی، رییس 

سارنوالی استیناف والیت نیمروز 
می گوید: »پرونده غصب این 
زمین را مطالعه کرده و بعد از 

تحقیقات به این نتیجه رسیده ام 
که موازی یازده جریب زمین، 
متعلق به ریاست معارف است 

که جهت اعمار ساختمان 
دارالمعلمین، چند سال قبل به آن 

ارگان توزیع شده است.«

غصب زمین های 
ریاست معارف نیمروز

به ارزش 500 میلیون افغانی زمین ریاست معارف در والیت 
نیمروز از جانب زورمندان غصب شده است.

سلسله گزارش های تحقیقی روزنامه 8صبح: گزارش ششم

 والیت: نیمروز                  گزارشگر: ایمل فراهی
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 جمشیدرادفرـ  مزارشریف

 ظفرشاه رویی

تولید  که  می دارد  اظهار  شمال  قالین فروشان  اتحادیه 
اثر بی توجهی دولت،  70  از  قالین در والیات شمالی، 
درصد کاهش یافته است و این صنعت در حال رکود 

است.
مناطق،  این  قالین در  تولید  آنان می گویند که صنعت   
از چند سال به این طرف، در حال کاهش است، اما از 
نگرفته  موثری صورت  اقدام  هیچ  تا حال  سوی دولت 

است.
در  قالین فروشان  اتحادیه  رییس  بیگ زاده،  عبدالستار 
همسایه  کشور های  به  قالین  »قاچاق  می گوید:  شمال، 
در  دولت  بی توجهی  کشور،  این  به نام  آن  فروش  و 
در  حکومتی  مقامات  داشتن  دست  قالین،  صنعت  قبال 
قاچاق قالین، وارد شدن بیش از حد فرش های خارجی 
و اخاذی های بیش  از حد بنادر و پوسته های امنیتی، از 
بوده   قالین موثر  تولید  جمله موارد ی اند که در کاهش 

است.«
»در  اضافه کرد:  قالین فروشان در شمال  اتحادیه  رییس 
تنها از شمال  قالین  سال های گذشته، تولید و صادرات 
به یک میلیون و 600 هزار مترمربع در سال می رسید، اما 
مترمربع در  از حدود 300 هزار  افغانستان  تمام  از  حاال 

سال، تجاوز نمی کند.«
شمال  قالین  قاچاق  و  سیاه  بازار  از  بیگ زاده  آقای 
می گوید:  و  می کند  نگرانی  ابراز  پاکستان  کشور  به 
به نام  شمال  سمت  والیات  از  را  قالین  »قاچاقچیان 
کابل و قندهار بارگیری می کنند، اما به پاکستان انتقال 

می دهند.«
او افزود که قالین افغانستان به نام پاکستان به کشور های 
جیب  به  تنها  آن  سود  و  می شود  صادر  جهان  دیگر 

سوی  از  »نی«،  به  موسوم  رسانه ای  انستیتوت  نخستین 
موسسه »نی«، حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان و 
انترنیوز، به کمک مالی اداره انکشاف بین المللی ایاالت 
گشایش  گذشته  روز  و  ایجاد  کابل  در  امریکا  متحده 
که  را  دوازدهم  صنف  فارغان  انستیتوت  این  یافت. 
باشند، جذب  فراگیری حرفه  ی خبرنگاری  به  عالقمند 

می کند.
در  از خبرنگاران  مرکز حمایتی  نخستین  »نی«،  موسسه 
افغانستان است که طی هفت سال از آغاز به فعالیت خود 
تاکنون، بیشتر از سه هزار و پنج صد نفر را در بخش های 

مختلف رسانه ای آموزش کوتاه مدت داده است.
با  که  می گویند  »نی«  رسانه ای  انستیتوت  مسووالن 
راه اندازی این مرکز آموزش حرفه ای، در نظر دارند که 
مراکز  و  دانشکده ها  از  متفاوت تر  را  خبرنگاری  حرفه 
آن  عالقمندان  به  افغانستان،  در  خبرنگاری  آموزشی 
مرکز،  این  در  که  می کنند  تاکید  آنان  دهند.  آموزش 
جهانی  قبول شده ی  معیارهای  با  خبرنگاری  حرفه 

آموزش داده می شود.
»نی«، از جمله موسسات مهم رسانه ای در افغانستان است 
که طی چند سال اخیر در زمینه آموزش دست اندرکاران 
نهاد  این  مسووالن  است.  کرده  زیادی  تالش  رسانه ای 
در  رسانه ها  فعالیت  توسعه یافتن  با  همزمان  می گویند 
کشور، نیاز است تا دست اندرکاران رسانه ای حرفه ای تر 
و مسلکی تر شوند. صدیق اهلل توحیدی، مسوول دیده بان 
انستیتوت  افتتاح  مراسم  در  »نی«،  موسسه  در  رسانه ها 
فعالیت  به  آغاز  نهاد، گفت که هم اکنون  این  رسانه ای 
دست اندرکاران  شدن  مسلکی  برای  انستیتوت  یک 
رسانه ها محسوس می شود. به گفته ی او، تعقیب دوره های 
شدن  مسلکی  به  بیشتر  نمی تواند  کوتاه مدت  آموزشی 
توحیدی  آقای  کند.  کمک  رسانه ها  دست اندرکاران 

پاکستان،  تاجران  و  می شود  فروخته  پاکستان  به  نازل، 
آن را به نام قالین پاکستان در بازارهای جهانی به فروش 
قالین  به صنعت  سختي  ضربه  مساله  این  که  می رسانند 

افغانستان زده است.«
او ادامه می دهد: »دولت افغانستان این موضوع را خوب 

درک کرده، اما در زمینه توجهي ندارد.«
تجارت  بابت  از  پاکستان  دولت  که  است  مدعی  وی 

قالین چند برابر افغانستان عاید به دست می آورد. 
نیز  بلخ  والیت  قالین بافان  از  یک تن  احمد،  سید 
می گوید: »از اثر بی توجهی دولت، صنعت قالین بافی در 
این والیت روبه رکود گذاشته است، زیرا این صنعت 
شدیدا به همکاری دولت نیاز دارد، اما دولت یک ذره 

بپردازند.
»فرصت  می گوید:  خلوتگر  عبدالمجیب  این حال،  با 
برای کسانی  که اشتراک می کنند، بسیار کم است. ما از 
جمله بیشتر از دوصد نفری که تا حال ثبت نام کرده اند، 
تنها پنجاه نفر را می گیریم.« هم چنین وی گفت که در 
استادان  نظارت  تحت  داخلی  استادان  انستیتوت  این 

خارجی تدریس می کنند.
و  دموکراسی  دفتر  معاون  بیری،  مورا  همین حال  در 
متحده  ایاالت  بین المللی  انکشاف  اداره  حکومت داری 
یک دهه  طی  رسانه ها  فعالیت  از  افغانستان،  در  امریکا 
اخیر در کشور ابراز خوش بینی کرد و گفت که رسانه ها 

به این صنعت ارزش قایل نیست.«
توجه  افغانستان  قالین  به  دولت  اگر  احمد،  به گفته 
می کرد، امروز در این والیت  مواد خام، وسایل شستن 
پشم، بازار خرید قالین و سایر ضروریات اولیه را برای 

قالین بافان فراهم می بود.
اتحادیه  تالش های  از  بیگ زاده  آقای  حال،  این  با 
قالین بافان به خاطر حمایت از صنعت قالین یادآور شده 
می گوید: »دفتر »مسلم  هند« یک  صد پایه کارگاه تولید 
بلخ کمک  بی بضاعت والیت  قالین بافان  برای  را  قالین 
اشخاص  برای  نزدیک  آینده ای  در  که  است  کرده 

مستحق آن توزیع می شود.«
رییس اتحادیه قالین بافان گفت که این اتحادیه هم چنان 
ماشین های شست وشو و قیچی را به خاطر سهل ساختن 
با  ولی  آورده اند،  بلخ  والیت  در  تولیدکنندگان  کار 
آن هم بازرگانان حاضر نیستند تا قالین های شان در داخل 

کشور شست وشو دهند.
قالین هایشان  قالین بافان  از  برخی  که  می دارد  اظهار  او 
را به بهانه شست وشو به پاکستان انتقال می دهند، اما در 
اصل این قالین ها را از آن کشور به بازار های جهان به نام 

قالین پاکستانی صادر می کنند.
ورود  بلخ،  در  قالین  تولیدکنندگان  از  دیگر  شماری 
قالین هاي ایراني و ترکی را که به قیمت نازل تر به فروش 
قالین  تولید  کاهش  دالیل  از  یکی  مي شود،  رسانیده 

افغانی می خوانند.
باشندگان بلخ نیز بهای  کم قالین های ترکی و ایرانی را 

دلیل اصلی رجوع مردم به این تولید ها می دانند. 
مزارشریف  شهر  باشندگان  از  تن  یک  محمد عثمان، 
کم درآمد  و  فقیر  افغانستان  مردم  این که  »از  می گوید: 
استفاده  وطن  تولید شده  قالین های  از  نمی توانند  هستند 
افغانی  هزار   50 تا  حداقل  وطنی  قالین  هر  زیرا  کنند، 
ایرانی  یا  ترکی  قالین  یک  حالی که  در  دارد،  قیمت 

حدود 3 تا 10 هزار است.«
بارها  او  که  می گوید  بیگ زاده  آقای  این حال،  با 
قالین های  بی رویه  ورود  مورد  در  دولتی  به مقام های 
تولید داخلی هشدار داده  تاثیر منفی آن در  خارجی و 

است، اما تا هنوز نتیجه ای نداده است.
داشته  زمینه  در  را  بلخ  تجارت  ریاست  نظر  خواستیم 

باشیم، اما، با وجود تالش های زیاد، موفق نشدیم.

در انکشاف این کشور نقش داشته اند. خانم بیری افزود: 
»اداره انکشاف بین المللی ایاالت متحده امریکا با کمال 
افتخار از سال 2002 به این سو از رسانه های آزاد حمایت 
کرده است، زیرا ما بر این باوریم که رسانه ها نقش بس 

مهمی را در آینده افغانستان بازی می کنند.«
برای  انستیتوت  نخستین  که  »نی«،  رسانه ای  انستیتوت 
آموزش حرفه خبرنگاری در افغانستان به شمار می رود، 
از کریکولم درسی انستیتوت های مشابه  که توسط اداره 
افریقای  استرالیا،  در  امریکا  متحده  ایاالت  انکشافی 

جنوبی و هند ایجاد شده اند، استفاده می کند.


کسانی می رود که با مقامات بستگی دارند.
قلم  عمده ترین  امروز  از  قبل  دهه  چهار  افغانی  قالین 
صادراتی را تشکیل می داد که در بازار های بزرگ اروپا 

و امریکا نظیر نداشت. 
خال محمدی،  نام های:  به  افغانی  قالین های  بهترین 
بشیري،  قرقین،  قضان،  بلجیک،  قزاق،  ظاهرشاهي، 
وزیري،  خواجه روشنایي،  چکشی،  مرینوس،  سیب گل، 
فیل پاي،  اندخویی،  قزل ایاق  اندخویي،  بولک  التي 
علي خواجه، موري گل، شاخ و چوبی رنگ یاد می شوند.

اما در اثر جنگ های سه  دهه اخیر، تولیدکنندگان صنعتی 
قالین به کشور همسایه از جمله پاکستان، مهاجر شدند و 

تولید این صنعت را در آن کشور آغاز کردند.
 گفته می شود که کشور پاکستان ساالنه از درک صادرات 

قالین افغاني حدود 400 ملیون دالر عاید 
به سود  توجه  با  لذا  مي آورد،  به دست 
کالنی که از ناحیه صدور قالین افغانی 
به نام کشور پاکستان نصیبش می شد، تا 
قالین  تولیدکنند گان  از  حمایت  امروز 

افغانی را ادامه داده است.
قالین  تولید  به  نیز  اخیر  یک دهه  در   
افغانی در داخل افغانستان توجه کم تری 
قالین  تولید  روز  همین  از  و  است  شده 

افغانی روبه کاهش نهاده است. 
شهر  در  قالین  تاجر  فیض اهلل، 
تجارت  »اکنون  می گوید:  مزارشریف، 
انجام  پاکستان  را  افغانستان  قالین 
قیمت  با  افغانستان،  قالین  می دهد. 

می گوید: »آهسته آهسته با توسعه رسانه ای در افغانستان، 
نیازی برای یک انستیتوت کامال مشخص مسلکی در تمام 
عرصه های ژورنالیزم احساس شد و به همین منظور، دفتر 
نی تصمیم گرفت با دفتر انترنیوز و همکاری های بی شایبه 
یواس ای آ ی دی، اولین انستیتوت مشخص روزنامه نگاری 

و خبرنگاری را دایر کند.«
اجرایی  رییس  خلوتگر،  عبدالمجیب  همین حال،  در 
که  گفت  انستیتوت  این  افتتاح  مراسم  در  »نی«،  موسسه 
را آغاز  فعالیت خود  انستیتوت  این  با آغاز سال جدید، 
از  نی  رسانه ای  انستیتوت  نام  ثبت  او،  به گفته ی  می کند. 
اواخر ماه جدی آغاز شده و تا اخیر ماه دلو ادامه می یابد. 
نخستین  در  انستیتوت  این  که  تاکید کرد  او  این حال،  با 
در  و  کرد  خواهد  جذب  نفر  پنجاه  خود  آموزشی  دور 
را  داوطلبان  پذیرش  شمار  بعدی،  آموزشی  دوره های 
اولین  »این  افزود:  خلوتگر  آقای  ساخت.  خواهد  بیشتر 
عملی  به شیوه  را  افراد  که  است  افغانستان  در  انستیتوتی 
برای  این که  پهلوی  در  می دهد.  آموزش  مسلکی  و 
برای  عملی  مسلکی  دوساله ی  کورس  یک  اولین بار 
رسانه های افغانستان ایجاد می شود، این اولین کورس به 
سطح افغانستان است که به سطح معیارهای قبول شده ی 
بین المللی در آن تدریس می شود.« عبدالمجیب خلوتگر 
این  درس های  حمل  دوم  »تاریخ  کرد:  تاکید  هم چنین 
انستیتوت رسما آغاز می شود و ما تمام موارد رسانه ای را 
که برای یک خبرنگار مسلکی نیاز است، در این کورس 

درنظر گرفته ایم.«
فرصت اندک

کانکور جذب  امتحان  طریق  از  انستیتوت  این  دواطلبان 
می شوند و کسانی که بتوانند این امتحان را موفقانه سپری 
کنند، مکلف هستند برای دریافت دیپلوم این انستیتوت، 
افغانی  نیم  هزار  و  سیزده  تا  سیزده  مبلغ  سمستر  هر  در 

کاهش هفتاد درصدی
در تولید قالین افغانی در شمال

نخستین انستیتوت رسانه ای در کابل گشایش یافت

ACKU



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

از  افغانستان،  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
برنامه های  مورد   42 تاکنون  تاسیس  آغاز 
تحقیقاتی علمی را جهت دریافت وضعیت 
حقوق بشر، چالش ها و فرصت ها، با استفاده 
از روش های علمی تحقیق انجام داده است 
و  مستند  گزارش های  طی  آن  یافته های  و 
برنامه های  است.  این  رسیده  به نشر  معتبر 
مرتبط  مختلف  زمینه های  در  تحقیقاتی 
دسترسی  است.  یافته  انجام  بشر  حقوق  با 
زنان  وضعیت  تربیت،  و  تعلیم  به  اطفال 
زنان  وضعیت  دولتی،  ادارات  در  شاغل 
حقوق  عمومی  وضعیت  افغانستان،  در  بیوه 
از عناوینی  برای کودکان و...  بشر، عدالت 
است که در زمینه آن تحقیق صورت گرفته 
تحقیقی  گزارش  به صورت  آن  یافته های  و 
فعالیت ها،  این  بر  عالوه  است.  شده  منتشر 
را  بین المللی  کنفرانس  چندین  کمیسیون 
حضانت،  حق  خانواده،  حقوق  مورد  در 
جلوگیری  مکانیزم های  زنان،  خودسوزی 
قربانیان  از  حمایت  زنان،  علیه   خشونت  از 
جنایات جنگی، حمایت از حقوق کودکان 

گفتمان مردم افغانستان پیرامون صلح، عنوانی 
گزارشی است که ضمن کنفرانس مطبوعاتی 
دفتر شبکه ی  ماه قوس سال جاری در  در 13 
جامعه ی مدنی و حقوق بشر توسط تعدادی از 
نمایندگان جامعه ی مدنی به خبر نگاران ارایه 
جامعه ی  نهاد   13 توسط  گزارش  این  شد. 
مدنی تهیه و قبل از برگزاری جلسه ی بن دوم 
تکمیل شده و حاوی پیشنهادهایی برای تامین 

صلح دایمی در کشور بود.
و  دیدگاه ها  بازتاب  دهنده ی  گزارش  این 
نظرات بیش از1500 نفر از شهروندان کشور 
اقشار  از  کشور  والیت   31 در  که  است 
ادغام  و  صلح  برنامه ی  به  رابطه  در  مختلف، 

مجدد ارایه شده است.
مبانی کلیدی رسیدن به صلح

این  به  رابطه  در  را  مردم  باورهای  گزارش، 
می گیرد  نتیجه  کرده،  جمع آوری  موضوع 
که برای رسیدن به صلح الزم است تا دولت 
افغانستان و جامعه ی جهانی دو چیز بسیار مهم 

و... برگزار نموده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تاکنون 
حقوق  بین المللی  کنوانسیون  بر  ناظر  به کمیته 
ناظر  کمیته  و  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
بر کنوانسیون حقوق طفل گزارش های مستقل 
خویش را ارایه کرده است که هردو گزارش 
با استقبال گرم کمیته های متذکره مواجه شده 
گزارش های  به  بارها  خویش  جلسات  در  و 
پشنهادهای  آن  بر  مبتنی  و  استناد  کمیسیون 
افغانستان داده است. از  به دولت  مشخصی را 
جانب  از  کمیسیون  برنامه های  به تمویل  جمله 
به کمیته  گزارش  است.  کرده  تاکید  دولت 
ناظر به کنوانسیون منع هرنوع تبعیض علیه زنان 
متذکره  به کمیته  به زودی  و  است  کار  تحت 

ارایه خواهد شد. 
نظارت بر دسترسی افراد و خانواده ها به حقوق 
اجتماعی  اقتصادی،  حقوق  خصوصا  بشری 
از  یکی  دور دست،  محالت  در  فرهنگی  و 
کمیسیون  که  است  چشم دیگری  فعالیت های 
مستقل حقوق بشر افغانستان به صورت نظام مند 
از سال 1383 خورشیدی به همکاری کمیشنری 

را در نظر داشته باشد.
1- شریک ساختن عامه ی مردم در روند صلح یا 

راه اندازی یک پروسه ی فراگیر؛
2- راه اندازی یک روند تحت رهبری افغان ها با 

در نظر داشت وحدت ملی. 
پایدار  صلح  به  وقتی  تنها  گزارش  این  دید  از 
نظرات  و  دیدگاه ها  بتوانیم  که  می یابیم  دست 
باشیم.  با خود داشته  به صلح  مردم را در رابطه 

در بخشی از این گزارش آمده است:
»حکومت باید روش خود را تغییر داده و مجامع 
نموده  دعوت  مشورتی  برنامه های  در  را  مدنی 
باید  بگیرد. آن ها  نظر  نیز در  را  آنان  و دیدگاه 
تالش های صلح را مطابق خواست مردم ملکی 
برنامه ریزی کنند. در مجموع هرافغان به نوبه ی 
خود می تواند یک نقش حیاتی را بازی نماید تا 
صلح و ثبات را به افغانستان بیاورد. اما هیچ کس 
از  برخی  نمی کند.  توجه  ما  دیدگاه های  و  به ما 
می کنند  تحمیل  را  روش هایی  بیرون  از  مردم 
شرایط  از  آن ها  حالی که  در  بیاورند،  صلح  تا 

 ) UNHCR ( عالی ملل متحد در امور پناهندگان
از حقوق،  این دسته  بر  نظارت  است.  آغاز کرده 
توسط تیم نظارت ساحوی حقوق بشر با استفاده از 
یک پرسشنامه معیاری در سراسر کشور،  خصوصا  
داده ها  می گیرد.  صورت  دور دست  محالت  در 
و  پرسش نامه ها  این  خانه پری  از  که  اطالعاتی  و 
به دست می آید، در  با شهروندان  مصاحبه مستقیم 
شده  جمع آوری  مرکزی  دفتر  معلوماتی  بانک 
و  مستند  گزارش های  به صورت  تحلیل  از  پس  و 
حقوق  مستقل  کمیسیون  می گردد.  منتشر  تحلیلی 
بشر افغانستان تاکنون توانسته چهار گزارش مستند 
شهروندان  دسترسی  میزان  مورد  در  را  دقیق  و 
به نشر  اجتماعی  و  اقتصادی  حقوق  به  افغانستان 
برساند. این گزارش ها عالوه بر داده ها و اطالعات 
دولت  به  مشخص  پیشنهادهای  حاوی  دقیق، 
و  تمویل کنندگان  افغانستان،  اسالمی  جمهوری 
وضعیت  بهبود  جهت  جامعه   مدنی  سازمان های 
گزارش  می باشد.  اجتماعی  و  اقتصادی  حقوق 
که  است  این دست  از  گزارش  پنجمین  حاضر، 

اکنون منتشر می گردد.
ادامه دارد

زندگی مردم در نقاط دوردست اگاهی ندارند.«
افغانی بودن پروسه ی صلح موضوع دیگری است که 
مورد تاکید افغان ها بوده و توصیه شده است که در 
افغانی بودن پروسه ی صلح تمام افغان ها حتا طالبان 
تا دیدگاه ها و  به دست می آورند  را  این فرصت  نیز 
نظرات شان را در رابطه به موضوع صلح آزادانه ابراز 

کرده و به نحوی احساس مسوولیت کنند.
در حقیقت این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار 
تمام  افغانی،  صلح  پروسه ی  یک  در  زیرا  است 
شده  باعث  که  را  مشکالت شان  جریات  با  افغان ها 
خونین  جنگ های  و  آید  به وجود  جدی  اختالفات 
سخنان  و  کرده  بازگو  شکل گیرد،  دوامداری  و 
تا مردم  این کار باعث می شود  هم دیگر را بفهمند. 
حتا  و  بدست آورده  بیشتری  به نفس  اعتماد  کشور 
مطرح  صلح  جلسات  در  که  موضوعاتی  به  نسبت 
می شود، با تعهد و مسوولیت پذیری بیشتری، برخورد 

کنند.
ادامه دارد

7سال پنجم   شماره مسلسل 1329    دو شنبه 10 دلو 1390    
وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی 

در افغانستان 

گفتمان مردم افغانستان پیرامون صلح

قسمت هفتم

 شمس                        قسمت اول

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

گزارش پنجم، از ۱۳۸۸-۸۹ 

احترام به حقوق بشر؛ احترام به خویشتن بوده و مهم ترین ضمانت 
ایجاد خانواده و جامعه ی سالم محسوب می شود.

 3 پیش کسوت ها: اعالمیه های امریكایی
در  انگلستان  مستعمره های  که  هنگامی   - امریکایی  اعالمیه های  منشا 
امریکای شمالی علیه این کشور برخاستند و ایاالت متحده امریکا را 
تاثیرات سپس در  این  بودند.  متاثر  منبع  از سه  دادند)1٧٧٦(،  تشکیل 

اعالمیه های حقوقی مسبوق به قوانین اساسی این ایاالت، تبلور یافت.
روحانی  »پدران  که  نام برد  پوریتن ها  سنت  از  می توان  نخست  الف( 
زایر«، بنیان گذاران واقعی و اولین مهاجران پوریتن که با ناو می فالور 
عمیقا  سنتی  بودند.  کرده  منتقل  خود  فرزندان  به  رسیدند،  امریکا  به 
مذهبی که متضمن آزادی اعتقادات در مقابل حاکمیت بود. زیرا آن ها 
حال  عین  در  که  پادشاه  ستم  گزند  از  ایمانشان  حفظ  برای  واقع  در 
کشور  از  بود،  نیز  حاکمیت  رسمی  مذهب  انگلیَکن  کلیسای  رییس 

گریخته بودند.
ب( اعالمیه ها در هرحال سنت لیبرالی انگلیسی را نفی نمی کنند. پیش 
از آن، تاریخ انگلستان شاهد اقداماتی بود، که با تحمیل ممنوعیت هایی 
تاج   مطلقه  حقوق  کاهش  موجب  پادشاه،  برای  مشخص  اما  محدود 
وتخت شده بود. این محدودیت هم در مقابل پارلمان که هر اقدامش 
در جهت افزایش اقتداراتش بود، صدق می کرد و هم در مقابل همه 

رعایا.
بارون های  توسط  سان تر   ژان  به   1215 سال  در  که  مهمی  میثاق 
شورشی تحمیل شد، شروع این رشته اقدامات بود. پس از آن می توان 
به  دادگاه  در سال 1٦2٧، رسیدگی  اقداماتی چون عریضه حقوق  از 
تحول  مکمل  که  سال1٦٧٩  در  افراد  بازداشت  حکم  بودن  قانونی 
را  افراد  از  حمایت  موثری  بسیار  به طریق  و  بود  گذشته  در  دیگری 
در مقابل حبس غیرقانونی نظم می داد، نام برد. سپس نوبت به اعالمیه 
محکوم  را  شاه  توسط  دادگاه های خاص  تشکیل  که   )1٦88( حقوق 
می کرد، می رسد، و در آخر، می توان به تصمیم پارلمان »وستمینیستر« 
در سال 1٧01 که به عنوان شرط سلطنت در انگلستان، بر خانواده هانور 

تحمیل شد، اشاره کرد.
نخست   - ا  دارد:  مشترکی وجود  متون خصوصیت های  این  کلیه  در 
پارلمان  به  احترام  یعنی  سیاسی،  آزادی  به  هم زمان،  آن ها،  اینکه 
بدین  می پردازند.  افراد  آزادی های  و  سلطنت،  توسط  وحقوقش 
در  رعایا  و ضمانت های حقوق  مشروطه  نظام  میان  روابط  بر  ترتیب، 
از   -2 می شود.  تاکید  لیبرالیسم  منشا  همان  در  حاکمه  قدرت  مقابل 
خاصی  ایدیولوژی  از  متون  این  از  هیچ یک  خصوصا،  دیگر،  سوی 
با  مقابله  در  است  شده  سعی  متون  این  در  بالعکس  نمی گیرد:  نشات 
سواستفاده های خاص، به طرق موثری ایدیولوژی ها کنار زده شود. این 
انگلیسی:  به طور اساسی، شامل روال  دادرسی است. طبق سنت  طرق 
که  دادرسی  روال  از  خارج  انتزاعی،  به طور  و  تجرید  در  تایید حقی 
بدان تحقق بخشد، قابل تصور نیست. نتیجه آن این است که تصمیماتی 
که آزادی ها را در بریتانیای کبیر به وجود می آورند، از محیط نهادی و 

قضایی که در آن جای می گیرند، جدایی ناپذیر اند.
می کند،  تضمین  را  بودنشان  موثر  که  این  عین  در  آن ها  عمل گرایی 
تاثیرشان را در کشورهای خارجی محدود می کند: آن ها بیش از حد 
روال  صدور  امکان  شوند.  جهانی  بتوانند  که  دارند  انگلیسی  ویژگی 
دلیل  به  همین  است.  کمتر  بسیار  افکار  باصدور  مقایسه  در  دادرسی 
از  اعالمیه  این حال  با  نداشتند.  اعالمیه1٧8٩  مولفان  بر  تاثیرمستقیمی 
با اشتباهاتی  انگلیسی را، هرچند  طریق مونتسکیو و ولتر که نهادهای 
در تفسیر، مورد مطالعه قرارداده بودند، با اندیشه انتظام دادن به ایمنی 
قضایی توسط متون قانونی، آشنایی دارد. اما خصوصا این روال توسط 
در  بودند،  وفادار  انگلیسی  لیبرالی  به سنت  که  امریکایی  اعالمیه های 

فرانسه تاثیر گذاشته است.
شدیدا  فرانسوی  اعالمیه  چون  امریکایی  اعالمیه های  باالخره،  و  ج( 
بر  حاکم  روح  در  آن  مولفان  بودند.  هجدهم  قرن  فلسفه  تاثیر  تحت 
آن زمان شرکت داشتند: آن ها الك، مونتسکیو، و روسو را می شناختند. 
به  همین علت در متونی که تدوین کردند، بدون آنکه از عمل گرایی و 
دغدغه ایجاد روال های موثری که از اقدامات انگلیسی به ارث رسیده 
بود، چشم پوشی کنند، افق ها را گسترش داده، اصولی را با گستره ای 

کلی تایید کردند که درخششان را تضمین  کرد.
ادامه دارد

آزادی های عمومی
 و حقوق بشر

قسمت بیست و یكم   
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بر  غربی  کشورهای  جدید  تحریم های  تصویب  از  پیش 
موقعیت  در  ایران  اقتصادی  وضعیت  اسالمی،  جمهوری 
ایران  پول   اخیر،  هفته  قرار داشت. طی سه  نامناسبی  بسیار 
بهای  از  درصد   ۳۰ مرکزی،  بانک  تالش های  علی رغم 
خود را در برابر دالر ازدست داده که به نظر می رسد دلیل 
افتخاری  استاد  جلیلی،  محمدرضا  باشد.  روانی  صرفا  آن 
خصوص  این  در  ژنو  بین المللی  عالی  مطالعات  انستیتوت 
نتیجه ای  بازار  به  تزریق شده  دالر  میلیون   ۲۰۰« می گوید: 
دربر نداشته و ارزش ریال هم چنان روبه پایین است. مردم 
حمله ور  دالر  به سوی  دلیل  همین  به  و  آینده اند  نگران 

شده اند.«
هر دالر رسمی در برابر ۱۴ هزار ریال مبادله می شود، ولی 
جلیلی  است.  باالتر  بسیار  غیررسمی  بازار  در  میزان  این 
دارند،  دسترسی  رسمی  به دالر  که  »آن هایی  می افزاید: 

کسانی هستند که یا در محافل حکومتی اند یا از نزدیکان 
سیاه  بازار  در  را  دالر  این  باردیگر  آن ها  هستند.  آن ها 
می فروشند. و بدین ترتیب نوع جدیدی از فسادمالی متولد 

شده و روز به روز هم گسترش می یابد.«
نفتی  واردات  علیه  اروپایی  کشورهای  جدید  تحریم های 
ایران در حالی تصویب شده که تنها ۱۸ درصد از نیازهای 
اتحادیه اروپا توسط ایران تامین می شود. فرانسه ۵ درصد و 
یونان، اسپانیا و ایتالیا ۱۵ درصد از نیازهای خود را از ایران 
تامین می کنند. این سه کشور شش ماه زمان الزم دارند تا 

این تحریم ها را به مرحله اجرا درآورند.
پرسش  بود؟  خواهد  چه حد  تا  تحریم ها  این  تاثیر  به واقع 
ازسوی  ایران  سیاه  طالی  اعظم  بخش  همین جاست.  در 
نخستین  چین  می شود.  خریداری  آسیایی  کشورهای 
خریدار نفت از ایران است. پس از آن، جاپان، هندوستان و 
کوریای جنوبی قرار دارند. جاپان اخیرا در برابر فشارهای 
امریکا تسلیم شد و پذیرفت که واردات خود از ایران »۱۰ 

درصد نیازهای نفتی« را کاهش دهد. 
فشار مضاعف بر مردم 

ایران  مردم  بر  بیشتر  بین المللی  تحریم های  حاضر  درحال 
مصرفی  مواد  کشور.  این  حکومت  بر  تا  گذاشته  تاثیر 
قیمت  به  ولی  است؛  دسترس  قابل  بازار  در  هنوز  اولیه  و 
نرخ  درصد«   ۲۰« می تازد  به سرعت  نیز  تورم  گزاف؛ 

است؛  درصد   ۱۰ شده  اعالم  رسمی  به صورت  که  بیکاری 
میزان  این  دوبرابر  حداقل  را  بیکاری  نرخ  کارشناسان  ولی 
به ویژه  جوانان،  از  درصد   ۲۵ که  معتقدند  حتا  و  می دانند 
هیچ  اقتصادی  رشد  درمورد  هستند.  بیکار  تحصیل کرده ها، 
شاخص رسمی وجود ندارد؛ ولی به نظر می رسد که نرخ رشد 

در سال ۲۰۱۱ در حدود ۲ درصد بوده است. 
و  بین المللی  روابط  موسسه  در  محقق  کویل،  تیری 
حاضر  مردم  حال  این  »با  می گوید:  پاریس  در  استراتژیک 
نیستند به خیابان ها بیایند. آن ها در رنج اند و از ۳۰ سال پیش 
که تحریم ها علیه این کشور اعمال شده، به تحمل سختی ها 

عادت کرده اند.« 
توسط  که  کمک هایی  هم چنین  و  خانوادگی  همبستگی 
شبکه های مذهبی ارایه می شود قابل توجه است. از نظر تیری 
می شود،  متحمل  را  رنج  بیشترین  متوسط  طبقه ی  کویل، 
درحالی که طبقه ی مستضعف از کمک هایی بهره می گیرد 
که  زمانی  از  به ویژه  شده،  بهتر  نیز  گذشته  به  نسبت  که 

هدفمندی یارانه ها اجرایی شده است.
هم  اکنون به نظر نمی رسد حکومت در شرایط ناامیدکننده ای 
قرار داشته باشد. ذخایر ارزی هنوز قابل توجه است: تهران تا 
حدود یک سال واردات دراختیار دارد و بدهی خارجی اش 

نیز ضعیف است.
مشکل اصلی نقل و انتقاالت مالی است. بانک های بین المللی 

به دلیل اعمال تحریم ها از انجام مبادله با همتایان ایرانی خود 
سر باز می زنند و این مساله مبادله های بازرگانی را با مشکل 

رو به  رو کرده است.
بریتانیا تمامی روابط خود با جمهوری اسالمی را قطع کرده و 
ایاالت متحده امریکا قصد دارد تا بانک مرکزی را از گردونه 
کرده اند  اعالم  بارها  امریکایی  مقامات  سازد.  خارج  مالی 
دارایی هر نهادی را که با بانک مرکزی ایران همکاری کند 
هزینه ی  دریافت  برای  اسالمی  جمهوری  می کنند.  توقیف 
نفت تحویل شده یا به بانک های ترکی متوسل می شود یا به 
به عنوان مثال چین برای  پایاپای روی می آورد.  معامله گری 
چینی  کاالهای  خود،  نفتی  فاکتوهای  از  بخشی  پرداخت 

بدون کیفیت را به بازار ایران وارد می کند.
آیا حکومت ایران در نهایت تسلیم خواهد شد؟ فرانسه چنین 
نظری دارد. در وزارت خارجه عقیده براین است: »استراتژی 
ما دوگانه است: گفتگو و تحریم« با این که محمدرضا جلیلی 
معتقد است که چنین استراتژی ای درنهایت می تواند تهران 
را وادار به تسلیم شدن کند؛ ولی تیری کویل تردید دارد. او 
می گوید: »هدف غربی ها چندان اشکار نیست. پشت مساله 
هسته ای مساله دیگری نهفته است سرنگونی حکومت و این 
درحالی است که تحریم اقتصادی هیچ نمونه تاریخی موفقی 

ندارد.« 
منبع: لوموند

جمهور  رییس  کرزی،  حامد  کابل:  8صبح، 
افغانستان، در ادامه سفرش به کشورهای اروپایی، 
درازمدت  همکاری های  اسناد  امضای  از  پس 
سند  شنبه  روز  فرانسه،  و  ایتالیا  کشورهای  با 
بریتانیا  نخست وزیر  با  را  درازمدت  همکاری های 

به امضا رساند.
انتشار  با  افغانستان،  ریاست جمهوری  دفتر 
سند،  این  براساس  که  می گوید  اعالمیه ای، 
زمینه های  در  خود  همکاری های  به  بریتانیا  دولت 
انکشاف  قانون،  حاکمیت  حکومت داری،  امنیت، 
ادامه  افغانستان  در  اجتماعی  و  فرهنگی  اقتصادی، 

می دهد.
دیداری  در  کرزی  آقای  اعالمیه،  این  از  نقل  به 
مورد  در  بریتانیا،  نخست وزیر  کامرون،  دیوید  با 
بین المللی  نیروهای  از  امنیتی  مسوولیت های  انتقال 
با  گفتگوها  روند  داخلی،  امنیتی  نیروهای  به 
شورشیان مسلح مخالف دولت و هم چنین ادامه ی 
کمک های جامعه جهانی به ویژه بریتانیا به افغانستان 

صحبت کرده است.
همکاری های  سند  امضای  از  پس  کرزی  آقای 
نمایندگی  به  بریتانیا،  نخست وزیر  با  درازمدت 
به  بریتانیا  دولت  کمک های  از  افغانستان  مردم  از 
بریتانیا  که  است  گفته  قدردانی کرده  ابراز  کشور 
یک بار دیگر به تعهدش در مورد افغانستان، باثبات 

و متکی به خود، تاکید کرد.
بریتانیا  که  است  گفته  کامرون  دیوید  هم چنین 
خواهان یک افغانستان با ثبات و صلح آمیز می باشد. 
ثبات  با  افغانستان  یک  کامرون،  آقای  گفته ی  به 
بر  بریتانیا  به همین منظور  به نفع تمام جهان است و 
کمک و همکاری های خویش به افغانستان متعهد 
است و پس از سال ۲۰۱۴  در کنار مردم افغانستان 

باقی خواهد ماند.
آقای کرزی پیش از سفر به لندن، به فرانسه و ایتالیا 
قراردادهای  کشورها  این  مقام های  با  و  رفته  نیز 

همکاری درازمدت امضا کرده بود.
از  سیاسی  کارشناسان  از  برخی  این حال،  با 
کشورهای  با  استراتژیک  قراردادهای  امضای 
می گویند  اما  می کنند،  خرسندی  ابراز  اروپایی 
آن  توانایی  افغانستان  دولت  که  نمی رسد  به نظر 
کشور  این  مردم  که  آن طوری   تا  باشد  داشته  را 
می خواهند، از این پیمان ها استفاده کند. میراحمد 
جوینده، عضو پیشین مجلس نمایندگان و یکی از 

امضای  در  مهم  مساله  می گوید  سیاسی،  آگاهان 
قراردادهای استراتژیک با کشورهای ایتالیا، فرانسه 
و بریتانیا، این است که خواست های مردم افغانستان 
در این پیمان گنجانیده شود. او گفت: »امضای این 
بتوانیم  ما  اگر  است،  خوبی  اقدام های  قراردادها 
افغانستان را پس  نیازمندی ها و خواست های مردم 
از خروج قوای خارجی در سال ۲۰۱۴ از افغانستان، 
در این قراردادها شامل بسازیم و توانمندی این را 
داشته باشیم که جامعه جهانی را معتقد بسازیم که 

افغانستان را بعد از ۲۰۱۴ تنها نگذارند.«
امضای  از  قبل  که  می کند  تاکید  جوینده  آقای 
و  نیازمندی ها  تمام  باید  استراتژیک،  پیمان های 
قرار  ارزیابی  مورد  افغانستان  مردم  ضروت های 
گیرد و شامل این پیمان ها شود. وی گفت گرچه 
و  افغانستان  میان  استراتژیک  قراردادهای  محتوای 
کشورهای ایتالیا، فرانسه و بریتانیا تاهنوز برای مردم 
می تواند  پیمان ها  این  امضای  است،  نشده    روشن 
که  بسازد  مطمین  را  همسایه  کشورهای  تاحدی 

افغانستان پس از این دیگر تنها نیست. 
ابراز  پیمان ها  امضای  از  جوینده  آقای  گرچند 
به  نظر  که  دارد  تاکید  اما  می کند،  خرسندی 
دولت  که  نمی رسد  به نظر  اخیر،  دهه  یک  تجربه 
موثر  استفاده  ای  پیمان ها  این  از  بتواند  افغانستان 
طول  »در  می گوید:  جوینده  میراحمد  بکند. 
ده سال گذشته با حضور گسترده و پررنگ جامعه 
مردم  زندگی  تغییر  به خاطر  افغانستان  در  جهانی 
بنا  استفاده ی درست صورت نگرفت.  این کشور، 
توانمندی که دولت  این  با  نیستم  زیاد مطمین  من 
این  از   ۲۰۱۴ سال  از  پس  بتواند  دارد،  افغانستان 
پیمان ها بهره برداری بکند. باوجود میلیاردها دالر و 
حضور هزاران نیروی نظامی خارجی در افغانستان، 
بلکه  نتوانستیم،  کرده  مبارزه  تروریزم  با  نه تنها  ما 
زندگی  به  آمد،  افغانستان  به  که  دالری  میلیاردها 
که  مطمینم  من  بنا  نتوانستیم.  آورده  تغییری  مردم 
باشد  داشته  ادامه  کار  شیوه   و  همین حالت  اگر 
افغانستان }شاید{ بتواند پس از ۲۰۱۴ از فرصت ها 

استفاده بکند.«
امضای پیمان های استراتژیک با کشورهای بزرگ 
مردم  برای  یک سو  از  گرچند  جهان،  قدرتمند  و 
توانایی  اما  دارد،  به همراه  خاطر  آرای  افغانستان 
مساله  یک  هم چنان  پیمان ها،  این  از  استفاده 

بحث برانگیز است.

تحریم های جدید کشورهای اروپایی علیه واردات نفتی ایران در حالی تصویب 
شده که تنها ۱۸ درصد از نیازهای اتحادیه اروپا توسط ایران تامین می شود. 
فرانسه ۵ درصد و یونان، اسپانیا و ایتالیا ۱۵ درصد از نیازهای خود را از ایران 

تامین می کنند. این سه کشور شش ماه زمان الزم دارند تا این تحریم ها را 
به مرحله اجرا درآورند.

تحریمها
وفشار
فزاینده

براقتصاد
ایران

یکافغانستانباثبات
بهنفعتمامجهاناست

دیوید کامرون در هنگام امضای پیمان راهبردی:
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نسبت  ايران  خارجه  امور  وزير  صالحی،  اکبر  علی 
انرژی  بين المللی  به ماموريت هيات اعزامی آژانس 
که  گفته  و  کرده  خوشبينی  ابراز  ايران  در  اتومی 
بوده  خوب  همواره  آژانس  با  ايران  همکاری های 

است.
اتيوپيا  در  آبابا  آديس  به  که  صالحی  آقای 
اصول  از  يکی  شفاف سازی،  گفت  کرده،  سفر 

همکاری های ايران با اين آژانس بوده است.
کردن  مخفی  برای  چيزی  ايران  که  کرد  تاکيد  او 

ندارد و فعاليت سری هم نداشته است.
به سواالت  به خبرنگاران گفت  ايران  وزير خارجه 

در  اتومی  انرژی  بين المللی  آژانس  اعزامی  هيات 
ايران پاسخ الزم داده خواهد شد.

تيم شش نفره اعزامی سازمان ملل متحد تحت رياست 
بامداد  اين آژانس  نکايرتس، معاون مديرکل  هرمان 

روز يک شنبه، نهم دلو، وارد تهران شد.
به  و  بود  خواهد  ايران  در  روز  سه  برای  هيات  اين 
احتمال قوی از تاسيسات هسته ای ايران از جمله فردو 

بازديد خواهد کرد.
انرژی  بين المللی  آژانس  مديرکل  آمانو،  يوکيو 

اعزامی  هيات  با  که  است  خواسته  ايران  از  اتومی 
همکاری کند.

آژانس بين المللی انرژی اتومی ابراز اميدواری کرده 
است که اعالم آمادگی ايران برای گفتگو، به مناقشه  
پايان  کشور  اين  هسته ای  برنامه  سر  بر  چندين ساله 

دهد.
ايران در آديس آبابا  ارتباط، وزير خارجه  در همين 
پنج  گفت که کشورش آماده شرکت در مذاکرات 
مذاکره  جليلی،  سعيد  افزود  و  است  يک  عالوه  به 
کننده ارشد ايران در مسايل هسته ای به زودی نامه ای 

خارجی  سياست  مسوول  اشتون،  کاترين  به 
مذاکرات  مکان  و  زمان  باره  در  اروپا  اتحاديه 

خواهد فرستاد.
آخرين دور اين گفتگوها نزديک به يک سال 

پيش، در شهر استانبول ترکيه برگزار شد.
پيشنهاد  از  استقبال  ضمن  اخيرا  اشتون  خانم 
خواستار  مذاکرات،  گيری  سر  از  برای  ايران 
»معنا دار« بودن مذاکرات شد و نسبت به تکرار 

مذاکرات نافرجام استانبول هشدار داد.
انرژی  بين المللی  آژانس  اعزامی  هيات  رييس 
به تهران، در وين  ايران پيش از سفر  به  اتومی 
مقر اين آژانس به خبرنگاران گفت که اميدوار است 
اين  در  ايران،  با  نشده  حل  و  مهم  موضوعات  تمام 

سفر حل و فصل شوند.
طور  به  که  کرد  اميدواری  ابراز  نکايرتس  آقای 
ابعاد  درباره  »نگرانی ها  مورد  در  ايران  مشخص، 
مذاکره  وارد  خود  هسته ای«  برنامه  احتمالی  نظامی 

شود.
هنوز مشخص نيست هيات اعزامی به طور مشخص با 

چه افرادی ديدار خواهد کرد.

آمادگی ايران به پاسخ دهی به سواالت بازرسان آژانس

صندوق بین المللی پول در خصوص سیاست های انقباضی هشدار داد

مذاکرات قطر بین امريکا و طالبان
 آغاز شده است

رسانه های بين المللی گفته اند که مذاکرات ميان مقامات 
امريکا و نمايندگان طالبان روز گذشته در قطر آغاز شده 
است. روزنامه نيويارک تايمز گفته است هيات های امريکا 
و طالبان در قطر ديدارهای مقدماتی برای اعتماد سازی به 

منظور پايان جنگ در افغانستان را آغاز کرده اند. 
اين روزنامه گفته است که انتقال زندانيان طالبان از زندان 

گوانتانامو نيز شاميل اين گفتگوها می باشد.
اما دولت افغانستان می گويد هنوز هيچ مذاکره ای صورت 
نگرفته و حتا دفتری برای طالبان در قطر و يا کشور ديگر 

وجود ندارد. 
آغاز  از  پيش  افغانستان  دولت  در  مقامات  گفته  به 

مذاکرات، هياتی از قطر به کابل خواهد آمد. 
حکومت افغانستان پيش از اين تاکيد کرده بود که هرنوع 
با رهبری دولت افغانستان صورت  بايد  با طالبان  مذاکره 

گيرد. 
نيويارک تايمز نوشته که مقامات امريکا آغاز گفتگوهارا 
پاکستان  توافق  با  اين گفتگوها  نکرده و گفته اند که  رد 

صورت گرفته است. 

شورشیان در سودان ۲۹ کارگر 
چینی را بازداشت کردند

نفت خيز کردفان جنوبی می گويند  شورشيان در واليت 
نيروهای دولتی سودان 29 کارگر چينی  با  نبرد  به دنبال 

را دستگير کرده اند.
سخنگوی جنبش آزادی بخش مردم سودان می گويد اين 

افراد را به دليل تامين امنيت شان گرفته اند.
ارتش سودان هنوز در اين باره اظهارنظر نکرده است.

کردفان جنوبی هم مرز سودان جنوبی است که جوالی 
سال پيش به استقالل دست يافت.

سنای امريکا طرح تحريم های بیشتر علیه تهران را به رای می گذارد
کميته امور بانکی سنای امريکا پنج شنبه آينده درباره 
اعمال تحريم های اقتصادی بيشتر عليه برنامه هسته ای 
برخی  برای  مالی  جريمه های  تعيين  جمله  از  ايران، 

شرکت های نفتی ايران تصميم گيری می کند.
کامل  جزييات  رويترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
اين  اما  می شود،  منتشر  آينده  هفته   تحريم ها  اين 
روز  کميته  اين  که  است  کرده  تاکيد  خبرگزاری 
تعيين  خصوص  در  جمله  از  دلو،   13 پنج شنبه، 
ايران  نفت کش  ملی  شرکت  برای  مالی  جريمه های 

و شرکت ملی نفت تصميم گيری می کند.
رويترز همچنين افزوده است که بر اساس اين طرح، 
نيز در صورت خريد  شرکت ها و موسسات خارجی 
نفت از شرکت های وابسته به سپاه پاسداران مشمول 

تحريم می شوند.
امور  کميته  روسای  شلبی،  ريچارد  و  جانسون  تيم 
بانکی سنا، در بيانيه ای ضمن اعالم خبر تصميم گيری 
تاکيد  تحريم ها،  اين  خصوص  در  قريب الوقوع 
کردند که اين طرح از جانب هر دو حزب دموکرات 

و جمهوری خواه امريکا حمايت می شود.

به گزارش خبرگزاری ها، هدف از اين طرح کاهش 
درآمدهای نفتی ايران و مايوس کردن تهران از ادامه 

برنامه هسته ايش عنوان شده است.
هسته ای  برنامه  با  مقابله  منظور  به  تاکنون  امريکا 
تحريم های  هدف  را  تهران  اسالمی،  جمهوری 

سياسی و اقتصادی مختلفی قرار داده است.
آقای  همراه  به  دموکرات،  سناتور  جانسون،  آقای 
جمهوری خواه،  حزب  عالی رتبه  مقام های  از  شلبی، 
بيانيه خود آورده اند: »ما بايد تمامی ابزارهای  نيز در 

ديپلوماتيک، سياسی و اقتصادی خود را برای مواجهه 
با تهديد رو به افزايش برنامه نامشروع هسته ای ايران 

به کار بگيريم.«
در  جديد  طرح  که  است  شده  تاکيد  بيانيه  اين  در 
اعمال  برای  بين المللی  با تالش های  راستای همراهی 
فشار بر جمهوری اسالمی و به منزله »اخطار« ديگری 
به دولت ايران است تا جمهوری اسالمی »بداند اگر 
کند،  مخالفت  جهانی  جامعه  با  می خواهد  همچنان 

چه چيزی در انتظار اوست.«
کنار  در  غربی  کشورهای  از  تعدادی  و  امريکا 
تحريم های شورای امنيت، تهران را هدف تحريم های 

يک جانبه قرار داده اند.
ابعاد  دارای  ايران  فعاليت هسته ای  معتقد است  غرب 
تحريم ها  اعمال  با  است  صدد  در  و  است  نظامی  
حکومت ايران را به پاسخ گويی در اين زمينه وادارد.

از ديگر سو اما ايران که دستيابی به فناوری هسته ای 
که  است  کرده  تاکيد  همواره  می داند،  خود  حق  را 
به  و  است  صلح آميز  ماهيت  دارای  هسته ايش  برنامه 

فعاليت خود در اين زمينه ادامه می دهد.

پول،  بين المللی  صندوق  رييس  الگارد،  کريستين 
هشدار داده است که اقدام دولت ها در کاهش دادن 
اقتصادی  رشد  کاهش  به  می تواند  جاری  هزينه های 

بينجامد.
خانم الگارد گفته است که برنامه های کاهش بودجه 
به  و کاهش هزينه های جاری و عمرانی را نمی توان 
کرد  اجرا  متفاوت  کشورهای  در  يک نواخت  طور 
سياست های  خودش  اوضاع  به  بنا  بايد  کشور  هر  و 

انقباضی را دنبال کند.
مشوقين  از  يکی  خود  پول  بين المللی  صندوق 
برخی  اما  است،  بوده  بدهی ها  کاهش  به  کشورها 
رشد  به  انقباضی  سياست های  اعمال  که  که  نگرانند 

اقتصاد ضربه بزند.
در  حاضران  از  يکی  امريکا،  ماليه  وزير  گايتنر،  تيم 

اجالس اقتصادی داووس در سوييس بوده و او نيز از 
ابراز  انقباضی  سياست های  اعمال  احتمالی  سو  نتايج 

نگرانی کرده است.
او گفته که افزايش سياست های انقباضی بدون برنامه 
باطل  دور  يک  ايجاد  سبب  می تواند  صحيح،  ريزی 

اروپا  از  بخش هايی  برای  اما  شود،  اقتصادی  رکود 
چاره ای جز کاهش بدهی ها نخواهد بود.

اسپانيا،  و  يونان  جمله  از  بحران،  گرفتار  دولت های 
جاری  هزينه های  دادن  کاهش  و  ماليات  افزايش  به 
کسری  ميزان  طريق  اين  از  تا  پرداخته اند  عمرانی  و 

بودجه و بدهی های خود را کاهش دهند.
اما جورج سوروس، ميلياردر امريکايی، می گويد که 
در  آلمان  مورد حمايت  انقباضی  اعمال سياست های 
کشورهای بحران زده اروپا می تواند سبب ايجاد يک 

دهه رکود اقتصادی در اروپا شود.
دادن  کاهش  بر  آلمان  پافشاری  که  است  معتقد  او 
اروپايی  کشورهای  عمرانی  و  جاری  هزينه های 

می تواند سبب نابودی اين اتحاديه شود.
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اتحادیه عرب فعالیت ناظران خود را در سوریه متوقف کرد رییس جمهور یمن وارد امریکا شد

نیروهای نایجریا ۱۱ اسالم گرا را کشتند

۲۶ نفر در پرو کشته شدند

پارلمان یمن در ۲۱ جنوری به آقای صالح مصوونیت 
قضایی اعطا کرد و او به همراه همسر و پنج فرزندش 
راهی عمان شد تا مقدمات سفرش به امریکا فراهم 

شود.
سفارت یمن در واشنگتن در بیانیه ای اعالم کرد آقای 
صالح برای شرکت در مراسم تحلیف رییس جمهور 

جدید به صنعا باز خواهد گشت.
کرد  حکومت  یمن  بر  دهه  سه  صالح  عبداهلل  علی 
و  گسترده  اعتراض های  با  گذشته  ماه های  در  و 

شورش های مسلحانه مخالفان رو به رو بوده است.

علی عبدهلل صالح، رییس جمهور یمن یک هفته پس 
از خروج از کشورش وارد امریکا شده است.

در  شنبه  روز  یمن  رییس جمهور  حامل  هواپیمای 
فرودگاهی در نزدیکی لندن به زمین نشست و پس 

از سوخت گیری روانه نیویارک شد.
سفر آقای صالح به امریکا برای درمان جراحت های 
با هدف خارج  و  ماه جون  در  او  به  از حمله  ناشی 

کردنش از کشور در دوره انتقالی انجام می شود.
او در ماه نوامبر با کناره گیری از قدرت و زمینه سازی 
کرده  موافقت  جدید  رییس جمهوری  انتخاب  برای 

بود.
و  دهد  پایان  معترضان  نظامی  سرکوب  به  بود  شده  متعهد 
همه دستگیر شدگان نا آرامی های اخیر را آزاد کند. در مقابل 
اتحادیه عرب میانجی گفتگو میان دولت و اپوزیسیون سوریه 

می شود.
ماموریت یک ماهه ناظران هفته گذشته پایان یافت و به مدت 
یک ماه تمدید شد. اما کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و 
هم چنین مراکش در اعتراض به ادامه خشونت ها در سوریه، 

ناظران خود را از این کشور فراخواندند.
از  میان جداشدگان  اوج گیری درگیری ها  از  فعاالن سوری 
ارتش سوریه و نیروهای دولتی در سه منطقه واقع در حومه 
ارتش  از  داده اند. جداشدگان  خبر  سوریه،  پایتخت  دمشق، 
نام »ارتش آزاد سوریه« تشکیل داده اند و وظیفه  با  گروهی 
خود را حمایت از اعتراض های مسالمت آمیز اعالم کرده اند.

نیروهای ارتش آزاد سوریه بر  هفته گذشته پس از کنترول 
از این شهر،  نیروهای دولتی  الزبدانی، پس از خروج  منطقه 

میان دوطرف توافق آتشبس منعقد شد.
شمار  خود،  گزارش  آخرین  در  متحد  ملل  سازمان 
کشته شدگان در سوریه از آغاز اعتراض ها تا کنون را بیش از 

۵ هزار نفر ارزیابی کرده است.

اتحادیه عرب فعالیت ناظران خود در سوریه را به دلیل 
اوج گیری خشونت ها در این کشور، به حال تعلیق در 
آورد. این در حالی است که درگیری ها میان نیروهای 
دولتی و جداشدگان از ارتش سوریه در حومه دمشق 
در جریان است و مخالفان مسلح نظام این کشور موفق 
به  را  سوریه  پایتخت  اطراف  در  منطقه  سه  شده اند 

کنترول خود در آورند.
با ارایه طرح صلحی برای  اتحادیه عرب هفته گذشته 
پایان دادن به بیش از ۱۰ ماه بحران در سوریه، از بشار 
اختیارات  خواست  کشور،  این  رییس جمهور  اسد، 
کند.  واگذار  خود  اول  معاون  به  را  ریاست جمهوری 

آوردن  دست  به  برای  را  طرح  است  گفته  اتحادیه  این 
پشتیبانی جامعه جهانی، به شورای امنیت سازمان ملل متحد 

ارایه خواهد داد.
»با  است:  آمده  کرد،  صادر  عرب  اتحادیه  که  بیانیه ای  در 
ادامه خشونت ها  و  اوضاع در سوریه  بحرانی شدن  به  توجه 
وزرای  از  تعدادی  با  اتحادیه عرب  دبیرکل  این کشور،  در 
و  کرد  مشورت  اتحادیه  این  عضو  کشورهای  خارجه  امور 
مقرر شد تا زمان مطرح شدن موضوع در نشست وزرای امور 

خارجه فعالیت هایس ناظران فورا در سوریه متوقف شود.«
یک مقام مسوول در اتحادیه عرب که خواسته نامش فاش 
نشود، به خبرگزاری رویترز گفته است به احتمال زیاد وزرای 
تا  آمد  خواهند  گردهم  فبروری  اوایل  عرب  خارجه  امور 

امکان خارج کردن ناظران از سوریه را به بحث بگذارند.
در همین حال یک مسوول سوری گفته است که دولت این 
کشور تا زمان اطمینان از تعلیق فعالیت ناظران در خصوص 

بیانیه اتحادیه عرب واکنشی از خود نشان نخواهد داد.
اجرای  حسن  بر  نظارت  عرب  اتحادیه  ناظران  ماموریت 
به  دادن  پایان  برای  عرب  اتحادیه  پیشتر  که  است  طرحی 
این طرح دولت سوریه  برپایه  بود.  داده  ارایه  بحران سوریه 

رشته  یک  در  نفر   ۱۸۵ حداقل  گذشته  هفته 
بمب گذاری در کانو، شمال این کشور، کشته شدند. 
بوکو حرام مسوولیت آن حمالت را به عهده گرفت. 

بیشتر کشته ها غیرنظامی بودند.
ممنوع«  غربی  »آموزش  آن  معنای  که   - گروه  این 
است - اخطار داده که به شورشگری تا زمان رعایت 
شریعت اسالمی در سراسر نایجریا ادامه خواهد داد.

اسالم گرای  مسلح  گروه  عضو   ۱۱ نایجریا  ارتش 
گلوله  به ضرب  مایدوگوری  در شهر  را  بوکو حرام 

کشته است.
تبادل  جریان  در  افراد  این  گفت  دولت  سخنگوی 

آتش در مرکز ایالت بورنو کشته شدند.
نیروهای  توسط  اعضایش  که  گفت  حرام  بوکو  اما 

ارتش در خانه هایشان بازداشت و کشته شدند.

از  را  خود  شعله ها  از  فرار  برای  آنها  از  بعضی 
پنجره های ساختمان پایین انداختند.

مرکز  این  که  گفت  پرو  صحت  وزیر  تهادا  آلبرتو 
مجوز نداشت و دستور تعطیلی آن قبال دو بار صادر 

شده بود.

آتش سوزی در یک مرکز بازپروری معتادان در لیما، 
پایتخت پرو، باعث مرگ حداقل ۲۶ نفر شده است.

ایز  »کرایست  مرکز  در  حادثه  این  در  دیگر  نفر  ده 
معالجه  برای  مقدس  کتاب  آموزه های  از  که  الو« 

معتادان استفاده می کند، زخمی شدند.
ماموران آتشنشانی گفتند که دروازه های مرکز قفل 

بود که باعث به دام افتادن بیماران شد.
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