
www.8am.af 

  8صبح را در انترنت بخوانید

روايت ديروز، آيينه امروز، نويد فردا

1352

توزيع همزمان چاپ همزمان 

کابل

بلخ

کندزهرات

غزني ننگرهار

بدخشانبغالن

قندهارجوزجان

تخار باميان

سال پنجم    شماره مسلسل 1352   سه شنبه 16 حوت 1390    قيمت 10 افغاني

وزارت خارجه: 

ما به امضای 
پیمان با امریکا 

متعهدیم

در صفحه 9

داد. نخواهند 
مجلس  اعضای  که  کرد  تاکید  وی 
به  نیز  یادشده  مشکل های  حل  برای 

نامزدوزیران رای  اعتماد دهند.
عبیداهلل  نخست  گذشته،  روز  نشست  در 
عالی،  تحصیالت  وزارت  نامزد  عبید 
افغانستان،  دانشگاه های  مصوونیت 
و  دانشجویان  دانشکده ها،  افزایش 
گسترش  دانشگاه ها،  در  استادان 
و  دانشکده ها  در  ماستری  دوره های 
دوره ی  فراگیری  استادان جهت  فرستادن 
در  خود  کاری  اولویت های  از  را  دکترا 

آن وزارت شمرد.
تحصیلی  کیفیت  بهبود  به  که  گفت  وی 
خصوصی  و  دولتی  دانشگاه های  در 

نیز تالش خواهد کرد. افغانستان 
ادامه در صفحه 2

مورد  در  گفتگوها  تعلیق  رییس جمهور  سخنگویان  از  یک تن  گرچند 
را رد کرده است، وزارت  امریکا  ایاالت متحده  با  پیمان استراتژیک 
امور خارجه نیز در این مورد از ارایه پاسخی روشن خودداری می کند. 
جانان موسی زی، سخنگوی وزارت امور خارجه، روز گذشته در نشست 
باره پیمان  خبری خود سوال خبرنگاران در مورد تعلیق گفتگوها در 
استراتژیک با ایاالت متحده امریکا را بی پاسخ گذاشت و گفت: »در 

این مورد برای فعال کدام تبصره ای ندارم.«

سیاست مداران  از  تن  یک  گایسلر،  هاینر 
برسراقتدار دموکرات مسیحی  ارشد حزب 
از  حزب،  این  سابق  سرمنشی  و  آلمان 
افغانستان  از  آلمان  نظامی  قوای  خروج 

هشدار داده است.  
خروج  ندای  می گوید  گایسلر  آقای 
روی  افغانستان،  از  ناتو  و  آلمانی  سربازان 
صلح گرایان  و  سبزها  چپ ها،  ایدیولوژی 
خاطرنشان  گایسلر  هاینر  دارد.  اتکا  تندرو 
تا  باید  بین المللی  نظامی  قوای  که  ساخت 

مقام های رسمی افغانستان و پاکستان طی نشستی 
این کشور در مورد روند  با مقام های  در چین 

صلح در افغانستان تبادل نظر کردند.
نشست  پاکستانی،  رسانه های  گزارش  به 
مورد  در  نشست  نخستین  مقام های سه کشور، 
نشست  دو  دست کم  و  است  افغانستان  صلح 

دیگر نیز در این زمینه برگزار می شود.
راهبردی  نقش  از  را  خود  حمایت  کشور  سه 

رحمان ملک، وزیر داخله پاکستان گفته است 
که رییس حزب جمهوری خواه بلوچ پاکستان 
برای  نظامی  آموزش  مراکز  برپایی  به  اقدام 
جدایی  طلبان بلوچ در والیت قندهار افغانستان 

کرده بود.
این مقام پاکستانی افزود بین چهار تا پنج هزار 

تشکیل اردو و پولیس ملی افغانستان در این 
کشور باقی بمانند. 

دموکرات  حزب  مهم  سیاست مدار  این 
آلمان  اردوی  که  افزود  آلمان  مسیحیان 
مقاصد  حصول  برای  مسلح  آژانس  یک 
جامعه  یک  جز  بلکه  نه،   اقتصادی  و  ملی 
حفظ  و  آزادی  از  دفاع  موازین  بر  متکی 
حقوق بشر می باشد. آقای گایسلر گفت در 
از  بین المللی  نظامی  قوای  خروج  صورت 

همه اول تر زنان افغانستان آسیب می بینند.

سازمان ملل در جنوب آسیا اعالم داشتند و چین 
در عین حال خواستار ایفای نقش بیشتر سازمان 
همکاری شانگهای در روند صلح افغانستان شد.

کشورهای  شامل  شانگهای  همکاری  سازمان 
چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان 
که  است  میان دولتی  سازمانی  ازبکستان،  و 
تشکیل  امنیتی  چندجانبه  همکاری های  برای 

شده است.

نفر در این مراکز به آموزش مشغول بودند تا 
علیه نیروهای مرزی پاکستان وارد عمل شوند.

که  آن  از  پس  گفت  پاکستان  داخله  وزیر 
این موضوع با حامد کرزی، رییس جمهوری 
به  نسبت  شد،  گذاشته  میان  در  افغانستان 

برچیدن مراکز مذکور اقدام شد.

مجلس نمایندگان به 9وزیر پيشنهادی رای اعتماد داد

سرنوشت وزیران در دهليزها رقم خورد
دموکرات مسيحيان آلمان: 

در صورت خروج نيروها 
زنان افغانستان آسيب می بينند

دیدار مقام های افغانستان، پاکستان و چين 
برای بررسی راه های صلح در کشور

رحمان ملک: 
جدایی طلبان بلوچ 

در افغانستان دارای مراکز آموزش نظامی بودند

یک  در  افغانستان  نمایندگان  مجلس 
پیشنهادی  9وزیر  به  بی پیشینه،  اقدام 

رییس جمهور کرزی رای اعتماد داد.
مجلس  گذشته ی  روز  نشست  در 
نامزدوزیران  آن که  از  پس  نمایندگان، 
زنان  امور  عالی،  تحصیالت  وزارت های 
کاری شان  برنامه های  دهات  انکشاف   و 
مجلس  کردند،  ارایه  جلسه  اعضای  به  را 
9نامزدوزیر  به  کل  به صورت  نمایندگان 
داد. اعتماد  رای  رییس جمهور  پیشنهادی 

رد  احتمال  از  نگرانی هایی  این،  از  پیش 
دوباره  تعیین  و  معرفی شده  وزیران  برخی 
هم چنین  و  رییس جمهور  توسط   آن ها 
رای  دادن  برای  پولی  معامله های  امکان 
پیشنهادی رییس جمهور  به وزیران  اعتماد 

مطرح شده بود.
مجلس  اعضای  از  برخی  این حال،  با 
پشت  آن که  از  پیش  دیروز  نشست  در 
به صورت  بروند،  رای دهی  صندوق های 
تا  خواستند  مجلس  اعضای  تمام  از  علنی 
پیشنهادی  9 وزیر  به  ملی  براساس وحدت 

دهند. اعتماد  رای  رییس جمهور 
نماینده ی  بهشتی،  فکوری  جمال  سید 
از  نمایندگان  مجلس  در  بامیان  مردم 
9نامزدوزیر  تا به  اعضای مجلس خواست 

دهند. اعتماد  رای  رییس جمهوری 
افغانستان  مردم  آن که  با  وی،  به گفته ی 
برخی  پروژه های  بودن  غیرمتوازن  به دلیل 
نامزدوزیران معرفی شده  از  وزارت خانه ها 
کرد  تاکید  او  ولی  هستند،  »گله مند« 
شوند،  رد  نامزد وزیران  صورتی که  در 
سرپرست  را  آن ها  دوباره  رییس جمهور 

فرزاد

کرد. تعیین خواهد 
بهشتی گفت: »در بخش پروژه های آب و 
افغانستان،  بامیان، والیت مرکزی  برق در 
]تولید[  پروژه  یک  حتا  ده سال  طول  در 
این  ما  مردم  است.  نشده  ساخته  برق 
صاحب  امیر  جناب  از  را  جدی  گالیه ی 
خود  فریاد  ما  بارها  دارند،  اسماعیل خان 
رسیدگی  فریاد  این  به  ولی  کشیدیم،  را 
من  »پیشنهاد  افزود:  بهشتی  است.«  نشده 
شده اند،  نامزد  که  9نفری  به  است  این 
که  دیدیم  گذشته  در  چون  بدهید،  رای 
اگر رای دادیم هم این ها سرپرست بودند 

و اگر ندادیم هم.«
در  گفت  نمایندگان  مجلس  عضو  این 
رای  نتوانند  نامزدوزیران  صورتی که 
ارایه ی  و  دیدار  اجازه ی  بگیرند،  اعتماد 
مجلس  اعضای  به  نیز  را  پیشنهادها 

تام کونيگس: 
نيروهای دموکرات 

در افغانستان تقویت شوند

سازمان  پیشین  ویژه  نماینده  کونیگس،  تام 
جامعه  که  می گوید  افغانستان،  در  متحد  ملل 
در  را  دموکراتیک  نیروهای  باید  بین المللی 
این کشور خود  افغانستان حمایت کند و مردم 

در مورد آینده شان تصمیم بگیرند.
آلمان  صدای  با  گفتگویی  در  کونیگس  تام 
مدت ها  باید  بین المللی  جامعه  که  است  افزوده 
پیش به آموزش نیروهای امنیتی افغانستان شروع 
مسوولیت های  می توانستند  افغان ها  تا  می کرد 

خود را به عهده می گرفتند.
تظاهرات  از  بعد  که  است  درحالی  این 
به  اعتراض  در  افغانستان  در  اخیر  ضدامریکایی 
نیروهای  توسط  قرآن  از  نسخه هایی  سوختاندن 
که  است  شده  خلق  احساس  این  بین المللی، 
نتیجه  افغانستان  در  غرب  ده ساله  تالش های 
نداده است. اما تام کونیگس می گوید که چنین 

احساسی »مبالغه آمیز« است.
افغانستان،  در  ملل  سازمان  پیشین  نماینده 
افغان ها  دست  در  افغانستان  »آینده  می گوید: 
است. بنیادگرایان در این کشور حضور دارند و 
با نیروهای دموکرات در جنگ اند. آنها مسلحانه 

در جنگ اند.                       ادامه در صفحه 2
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اهداف »استراتژیک« شخصی 
و بن بست پیمان استراتژیک

افغانستان،  برخی از رسانه ها از قول منابعی در حکومت 
گزارش داده اند که امریکا مذاکرات روی پیمان استراتژیک 
با افغانستان را به حالت تعلیق درآورده است. این بار نخست 
نیست که شرایط برای امریکا در آستانه ی امضای پیمان 
استراتژیک با افغانستان تنگ می شود و آن کشور مجبور 
می شود دیگر به این پیمان نیندیشد. در این شکی نیست که 
هر پیمانی، امتیازاتی به بار می آورد و امتیازاتی را می ستاند. 
اما کارشناسان به این باور اند که این پیمان به یقین می تواند 
منافع زیادی را متوجه مردم و حکومت افغانستان سازد. 
البته انتظار مردم از حکومت افغانستان نیز همین است که 
چنین پیمانی باید در چارچوب منافع ملی افغان ها شکل بگیرد 

و آینده ی صلح آمیز این کشور را تضمین کند.
اکنون دیده می شود که در کنار شرایطی که در رسانه ها 
شرایط  شده اند،  مطرح  پیمان  این  امضای  مانع  به عنوان 
دیگری نیز میان مقامات افغان و امریکایی مطرح اند که هنوز 
طرح  در  تا  است  جانب  هردو  بر  البته  نشده اند.  رسانه ای 
شرایط شان اندکی انعطاف به خرج بدهند تا این پیمان به 

امضا برسد. 
افغانستان همین اکنون سه برابر بیشتر از مجموع درآمدهایش 
تنها هزینه ی نظامی دارد که این مصارف با اتکا به حمایت 
کشورهای غربی، به ویژه امریکا، تامین می شود. افغانستان 
که  است  سیاسی منطقه ای  فراوان  تهدید های  دچار  اکنون 
به ویژه  جهانی،  جامعه ی  حضور  با  تهدید ها  این  میزان 
امریکا، در این کشور کم رنگ شده است. افغانستان حاال در 
بازی های استخباراتی منطقه چنان سردرگم شده است که 
اگر نیروهای خارجی در برابر چنین بازی های استخباراتی 
مقاومت نکنند، افغانستان توان مقابله در این بازی را ندارد و 
بدون شک میدان را می بازد. افغانستان همین اکنون با تهدید 
بنیادگرایی مواجه است و اگر حضور  طالبان و گسترش 
نظامی جامعه ی جهانی نباشد، افغانستان قربانی این تهدیدها 

می شود و دموکراسی جایش را به استبداد می بخشد.
با وضعیتی که ما داریم، اگر شرایط مان را برای به دست 
آوردن فرصت برای همکاری با متحدان غربی مان با حفظ 
ملی مطرح  افغانی و حفظ حاکمیت  و  اسالمی  ارزش های 
منافع  پرتو  در  راهبردی  پیمان  امضای  وارد  و  نسازیم 
ملی مان با امریکا نشویم، بدون شک این تهدیدها به زودی 
پس از خروج نظامیان خارجی ما را می بلعد و افغانستان را 
یک بار دیگر در تنش های داخلی و دخالت های خارجی فرو 

می برد.
چنا ن که از البالی گزارش ها و اظهارات اخیر به دست می آید، 
اگر افغانستان شرایطش را با یک دیپلوماسی قوی و فعال 
و  سلیقه ها  زمینه ی  در  و  نسازد  مطرح  امریکا  جانب  به 
این پیمان چشم دوخته  خواست های شخصی به امضای 
باشد، بدون شک امریکا به دنبال یک همکار دیگر در منطقه 
برخواهد آمد و آنگاه این ملت می ماند و تهدیدهای فراوانی که 
برای هیچ کدام شان راه حلی وجود ندارد. نگرانی هایی وجود 
دارند که اگر افغانستان تا چندسال دیگر مورد حمایت مالی 
و سیاسی قرار نداشته باشد، این امکان وجود دارد که این 
کشور یک بار دیگر به میدان جنگ های منطقه ای مبدل شود 
و وضعیت اقتصادی مردم نیز به مراتب بدتر از وضعیت 
امروز گردد و نفع چنین عملکردی به کشورهای همسایه، 
مانند پاکستان و ایران، برسد. افغانستان در ده سال گذشته 
فرصت های زیادی را برای ایجاد دوستی پایدار با متحدین 
خود از دست داده است و حال در فرصتی که باقی مانده 
همکاری های  و  اعتماد ها  جلب  بر  را  توجه اش  باید  است، 

درازمدت متمرکز بسازد.
شخصی  را  پیمان  این  امضای  باید  افغانستان  مقامات 
نپندارند و بر محور منافع شخصی شان بر این پیمان نگاه 
نکنند و منافع ملی برای شان اهمیت داشته باشد. افغانستان 
منابع  بتواند  تا  دارد  نیاز  زمان  دیگر  دهه ی  یک  حداقل 
مالی اش را به صورت موثر فعال بسازد و هزینه های عامه 
را فراهم کند. اگر افغانستان با پیمان های استراتژیک نظامی، 
تضمین های الزم را در برابر همسایگان به دست نیاورد، در 
این شکی نیست که با محدود شدن حمایت جهانی از این 
منطقه ای   افغانستان چنان در عرصه ی تضادهای  کشور، 
گیر خواهد کرد که به آسانی نخواهد توانست به وضعیت 
امروز برگردد. رییس جمهور کرزی باید با امضای پیمان 
استراتژیک با امریکا در پی ابقای خودش در قدرت نباشد؛ 
فرصت  دموکراسی،  به  و  بیندیشد  وطن  این  آینده ی  به 

تجربه های بیشتر و بهتر بدهد.

زنگ اول
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که  دارند  ضرورت  لیبرال  نیروهای 
افغان ها  این خود  اما  تقویت گردند. 
را  اصلی  تصمیم  می باید  که  هستند 

بگیرند.«
بین المللی  نیروهای  او،  گفته  به 
دوره  یک  برای   2001 سال  در 
آمدند  افغانستان  به  محدود  زمانی 
این  که  بود  نشده  گفته  زمان،  آن  و 
می کند.  دوام  سال  ده  ماموریت 
گذشته  سال  ده  در  می گوید  او 
است  رفته  از دست  که  فرصت هایی 
حاصل  دوباره  می توان  مشکل  به  را 

کرد.
این  به  پاسخ  در  کونیگس  تام 
نیروهای  نبود  در  طالبان  که  سوال 
افغانستان  در  نقشی  چه  المللی  بین 
این  که  می گوید  داشت،  خواهند 
در  می خواهد  همیشه  مثل  گروه 
باشد.  داشته  حضور  مختلف  اشکال 
امیدواری  »این  می افزاید:  او  اما 

جذب  میزان  که  گفت  عبید 
موسسات  به  را  دانشجویان 
افزایش  نیز  دولتی  عالی  تحصیالت 
ورودی  امتحان  و  داد  خواهد 
نیز  را  افغانستان  دانشگاه های  به 

می سازد. مصوون 
افزایش  خواهان  هم چنین  وی 
پیشبرد  برای  وزارت  این  بودجه  ی 

برنامه های خود شد.
غضنفر،  حسن بانو  گونه،  به همین 
ضمن  زنان،  امور  وزارت  نامزد 
وزارت،  این  دست آوردهای  بیان 
مشکل  از  را  زنان  برابر  در  خشونت 

افغانستان خواند. عمده در جامعه  
90درصد  هنوز  وی،  به گفته ی 
بعد  زنان  برابر  در  خشونت ها 

دارد. خانوادگی 
حاضر  حال  در  که  گفت  او 
را  معارف  شاگردان  38درصد 
30درصد  و  می دهد  تشکیل  دختران 
زنان دراداره های دولتی و غیردولتی 

هستند. کار  مشغول 
زنان  باسوادی  میزان  گفت  غضنفر 
وزارت  این  و  رسیده  16درصد  به 
و  داخل  در  را  آ موزشی  برنامه های 
فراهم  زنان  برای  افغانستان  از  بیرون 

است. ساخته 
ادامه ی  زنان  امور  وزارت  نامزد 
بخش  در  وزارت  این  پروژه های 
هم چنین  و  زنان  توانمند سازی 
رفع  برای  پالیسی ها  تدوین 
را  جامعه  در  زنان  دشواری های 
در  وزارت  این  کارهای  از  بخشی 

بعدی خواند. سال های 
برمک،  ویس احمد  دیگر،  جانبی  از 
انکشاف  و  احیا  وزارت  نامزد 
هم بستگی  برنامه ی  ادامه ی  دهات، 
به  روستاها  نیازمندی  رفع  ملی، 
شورا های  به  بودجه  افزایش  آب، 
وضعیت  به  رسیدگی  انکشافی، 
را  طبیعی  حوادث  و  کوچی ها 
در  خود  کاری  عمده ی  بخش های 

این وزارت خواند.
که  گفت  هم چنین  برمک 
برای  را  بین المللی  کمک های 
افزایش  خود  برنامه های  پیشبرد 
مردم  مشکالت  به  و  داد  خواهد 
رسیدگی  افغانستان  روستاهای  در 

خواهد کرد.
گذشته  روزهای  در  هرچند 
پیشنهادی  وزیران  از  تا  بود  معمول 

نامزدها رای اعتماد دادند. تمام 
مجلس،  اعضای  که  گفت  خواصی 
9نامزدوزیر،  به  اعتماد  رای  دادن  با 
و  قوم گرایی  معامله،  توطیه ی های 

دریافت پول را رد کردند.
گفت  نمایندگان  مجلس  منشی 
نامزدوزیران  با  مجلس  اعضای  که 
باوجود  و  کرده اند  ملی  برخورد 
برابر  در  توطیه ی ها  و  »دسیسه ها 
از  نمایندگی  به  و  ملی  آنان  وکال« 

افغانستان عمل کردند. مردم 
این عضو مجلس هم چنین گفت که 
کسانی   معرفی شده،  وزیران  میان  در 
را  خانواده  شان  خرچ  که  هستند  هم 
نمایندگان  از سوی  ولی  ندارند،  هم 

اعتماد گرفتند. رای  مجلس 
مجلس  گذشته ی  روز  نشست  در 
حاضر  نماینده   240 نمایندگان، 
به عالوه  پنجاه  رای،   121 بودند که 

سیاسی  نیروی  یک  که  دارد  وجود 
مشروع مبتنی بر قانون اساسی وجود 
را  دولتی  قدرت  که  داشت  خواهد 
حامیان  برعلیه  بتواند  و  کند  احترام 

خشونت، ایستادگی نماید.«
او هم چنین به این نظر است که زمان 
در  کرزی  حامد  جمهوری  ریاست 
بسیار  و  می رسد  پایان  به   2014 سال 
این سال  افغان ها در  خوب است که 
مملکت  در  سیاسی  تغییر  شاهد یک 

شان باشند.
می کند:  عالوه  کونیگس  آقای 
مناطق  برخی  در  استثناها  »بعضی 
هنوز  که  دارد  وجود  دورافتاده 
اما  می کنند،  بازی  مهم  نقش  قبایل 
قدرت  بتوانند  آنها  که  نمی کنم  فکر 
که  امیدوارم  دهند.  افزایش  را  شان 
صورت  به  دموکراتیک  ساختارهای 
ایجاد  نیز  محلی  در سطوح  تدریجی 

گردند.«

آنان  و  شود  مطرح  پرسش هایی 
ارایه  مجلس  اعضای  به  پاسخ هایی 
علنی  رای گیری  به اساس  ولی  کنند، 
پرسش  پروسه ی  مجلس،  نمایندگان 
و پاسخ عملی نشد و اعضای مجلس 
نامزدوزیران  به  رای دهی  به  تصمیم 
همه  نتیجه ی  در  که  گرفتند 
تاییدی  رای  توانستند  9نامزدوزیر 
نمایندگان مجلس را به دست آورند.

مجلس  اعضای  تصمیم  بنیاد  بر 
وزیر  برمک،  ویس  نمایندگان، 
وزارت  به  رییس جمهور  پیشنهادی 
آوردن  به دست  با  دهات  انکشاف 
240نماینده ی  کل  از  تایید  212رای 
قرار  9وزارت هایی  صدر  در  حاضر 
مجلس  اعضای  رای  که  گرفت 
هم چنین  و  آوردند  به دست  را 
تایید،  175رای  با  محمداسماعیل 
را  مجلس  اعضای  رای  کم ترین 

به دست آورد.
نامزد  عبدالهی،  حسن  میان،  این  در 
وزارت شهرسازی و نجیب اهلل اوژن، 
کدام  هر  عامه  فواید  وزیر  نامزد 
تایید  207رای  آوردن  به دست  با 
را  دوم  جایگاه  مجلس،  نمایندگان 
خود  به  پیشنهادی  9وزیر  میان  در 

دادند. اختصاص 
نامزد  دلیل  ثریا  گونه،  به همین 
عبید  عبیداهلل  و  عامه  صحت  وزارت 
نیز  عالی  تحصیالت  وزارت  نامزد 
اعضای  تایید  199رای  با  هرکدام 
قرار  سوم  جایگاه  در  مجلس، 

گرفتند.
غضنفر  حسن بانو  ترتیب،  به همین 
کسب  با  زنان  امور  وزارت  نامزد 
سنگین  امیرزی  تایید،  191رای 
تکنالوژی  و  مخابرات  وزارت  نامزد 
تایید  190رای  کسب  با  معلوماتی 
وزارت  نامزد  نجفی  داوودعلی  و 
179رای  گرفتن  با  ترانسپورت، 
اعضای  اعتماد  توانستند  تایید، 
به دست  را  نمایندگان  مجلس 

بیاورند.
خواصی،  عبدالستار  این حال،  با 
پایان  در  نمایندگان  مجلس  منشی 
آن که  از  پس   و  رای دهی  پروسه  ی 
رییس جمهور  پیشنهادی  9نامزدوزیر 
را  مجلس  اعضای  تایید  رای 
مجلس  این  که  گفت  گرفتند، 
مورد  در  که  اتهام هایی  برخالف 
اعضای مجلس مطرح بوده است، به 

گفته ها  این  می داد.  تشکیل  را  یک 
در حالی بیان می شود که منابع موثق 
در مجلس نمایندگان از صف برخی 
راهروهای  و  دهلیزها  در  نمایندگان 
وابسته  افراد  با  معامله  برای  پارلمان 
می دهد.  خبر  پیشنهادی  وزیران  به 
دهلیزها  در  معامله  و  رفت وآمدها 
منشی  از  مجلس  رییس  تا  شد  سبب 
از  تا  کند  تقاضا  ولسی جرگه  دوم 

نماید. بازدید  آن جا 
در  نمایندگان  این که  به  توجه  با 
عالقمندی  هیچ گونه  گذشته  سه روز 
وزیران  کاری  خطوط  شنیدن  به 
نداشتن  پاسخ  و  پرسش  و  پیشنهادی 
وزیران  سرنوشت  که  می رسد  به نظر 
پیروز در دهلیزها رقم خورده است. 
اعتماد  رای  دادن  چگونگی  جدول 
9نامزدوزیر  به  نمایندگان  مجلس 

رییس جمهور: پیشنهادی  ACKU
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کودک  بیست  مزارشریف:  8صبح، 
بخش های  در  آموزش  ماه  شش  از  بعد 
گزارشگری تلویزیونی، رادیو و مطبوعات 
توسط کلید گروپ، سند فراغت دریافت 

کردند.
رادیو  مسوول  امین  احمد  نصیر  گفته  به 
کودکان  فراغت  دور  اولین  این  کلید، 
کارگر از کورس ژورنالیزم در بلخ می باشد 
که بعد از یک دوره آموزش شش ماهه از 
دریافت  فراغت  سند  گروپ  کلید  سوی 

کردند.
آقای امین گفت: »برنامه آموزش کودکان 

تخار  ملی  امنیت  ریاست  8صبح،تالقان: 
وسایل  و  تجهیزات  ضبط  و  کشف  از 
انفجاری یک گروه  تروریستی و بازداشت 
در  قضیه،  این  به  پیوند  در  مظنون،  دو 

والیت تخار خبر می دهد.
در خبرنامه ا ی که اداره ی امنیت ملی تخار 
منتشر کرده، آمده است که این  وسایل و 
مواد انفجاری طی دو عملیات جداگانه، از 
مربوطات ولسوالی های هزارسمچ و رستاق 

والیت تخار به دست آمده است.
انفجاری  مواد  که  افزاید  می  خبرنامه 

جمهور  رییس  کرزی  حامد  کابل:  8صبح، 
کشور، بعد از ظهر روز دوشنبه در یک تماس 
تلیفونی با والدیمیر پوتین، پیروزی وی را در 
انتخابات ریاست جمهوری آن کشور تبریک 

گفته است.
ریاست  دفتر  از  که  اعالمیه ای  از  نقل  به 
تلیفونی  تماس  این  در  منتشر شده،  جمهوری 
زمینه  در  پوتین  والدیمیر  و  کرزی  حامد 
میان  مختلف  عرصه های  در  روابط  گسترش 
اینکه  مورد  در  و همچنین  و روسیه  افغانستان 
نزدیک  آینده  در  کشور  دو  جمهور  روسای 
گفتگو  و  بحث  نیز  باشند،  داشته  دیدار  باهم 

کرده اند.
نخست  پوتین  والدیمیر  گزارش ها،  براساس 
انتخابات  نامزدان  از  یکی  که  روسیه،  وزیر 
با کسب  بود،  یکشنبه  روز  ریاست جمهوری 

از  غزنی  والیت  معارف  ریاست  مسووالن 
مسدود  مکاتب  بازگشایی  برای  تالش ها 
والیت  این  در  تعلیمی  جدید  سال  در  شده 

خبرداده اند. 
احسان اهلل ناشر رییس معارف والیت غزنی به 
رسانه ها گفته است که در سال گذشته تعلیمی 
بیش از ده باب مکتب در ولسوالی های ناوه و 

زنه خان این والیت مسدود بودند. 

تصویر زیر از کتاب هایی است که توسط وزارت معارف به 
چاپ رسیده است. با توجه به غلط امالیی در عنوان کتاب، 

معلوم نیست محتوای آن چگونه خواهد بود.

برای نهادهای داخلی:
یک ساله - 8000 افغانی
شش ماهه - 5000 افغانی
سه ماهه - 3000 افغانی

برای نهادهای خارجی:
یک ساله - 450 دالر امریکایی یا معادل آن به افغانی
شش ماهه - 300 دالر امریکایی یا معادل آن به افغانی
سه ماهه - 200 دالر امریکایی یا معادل آن به افغانی

جهت اشتراک به دفتر روزنامه مراجعه کرده و یا به این شماره در تماس شوید: 
0708144047

naakbl@gmail.com :ایمیل

روزنامه 
8صبح 

برای سال 
 1391

خورشیدی 
مشترک 
می پزیرد

در  خبرنگاری  کورس های  در  کارگر 
هرات،  مزارشریف،  کابل،  والیت  پنج 
جالل آباد و قندهار راه اندازی شده بود که 
مدنی  نهاد های  سوی  از  کارگر  کودکان 
به ما معرفی می شوند و در این جا آموزش 

می بینند.«
جریان  هم  آینده  در  برنامه  این  افزود  او 
خواهد داشت و برای کودکان کارگر در 
بخش های گزارشگری تلویزیوین، رادیو و 

نشریات چاپی آموزش داده می شود.
و  اطالعات  رییس  خلیق  محمد  صالح 
اهمیت  با  را  برنامه  این  نیز  بلخ  فرهنگ 

ژورنالیزم  بخش  در  »کار  گفت:  خوانده 
به  ما  مردم  که  کشور  کنونی  شرایط  در 
نیاز  دریافت حقایق و اطالع گیری درست 
ارزش  با  و  نیک  گام  یک  دارند  شدید 

است.«
از  شده  فارغ  کودکان  از  یکی  حمیداهلل 
در  »ما  می گوید:  آموزشی  کورس  این 
و  رادیو  بخش های  در  کار  با  این کورس 

تلویزیون و مطبوعات آشنا شدیم.«
که  است  اولین باری  این  است  گفتنی  
ژورنالیزم  عرصه  در  بلخ  در  کودکان 

آموزش می بینند.

ماین  حلقه  هفت  شامل  آمده  به دست 
چهار  ریموت کنترول  دوعدد  خودساز، 
دکمه ای با چهار تخت آن ، هفت کپسول 
برقی انفجاری و سی و یک گروپ چک 
دهنده  انفجار  و  کنترول  ریموت  تخت 
می باشد که از این مواد، دهشت افگنان  در 
والیت  در  انفجاری  و  انتحاری  حمله های 

تخار استفاده می کردند.
این  که  شده  اضافه  خبرنامه  این  در   
تجهیزات مربوط به گروه  تروریستی قاری 
چندی  که  باشد  می  قاری حسن  و  یاسین 

شده  بازداشت  ملی  امنیت  سوی  از  پیش 
اند. گفته شده است که اعضای این شبکه 
از  شماری  در  که  هستند  متهم  تروریستی 
انجام شده  انفجاری  و  تروریستی  حمالت 

در  والیت تخار سهیم بوده اند.
تخار  ملی  امنیت  ریاست  که  گفتنیست 
گروه  این  اعضای  از  تن  دو  پیش  چندی 
تروریستی را با مقداری وسایل و تجهیزات 
تخار  والیت  مربوطات  از  انفجاری 

بازداشت کرده بودند.  

این  برنده ی  آرا،  درصد  شصت  از  بیش 
دوره  دو  پوتین  آقای  است.  شده  انتخابات 
در  پیروزی  با  و  بود  روسیه  جمهور  رییس 
وارد  سومین بار  برای  یکشنبه،  روز  انتخابات 
در طول چهار سال  او  می شود.  کاخ کرملین 

گذشته نخست وزیر روسیه بود.

آقای ناشر افزوده است که به کمک بزرگان 
در  مکاتب  این  تمام  تا  می شود  تالش  محلی 
سال نو خورشیدی به روی شاگردان باز شوند. 
که  می گویند  غزنی  معارف والیت  مسووالن 
دو سال پیش ده ها باب مکتب بدلیل ناامنی ها 
در برخی از ولسوالی های ناامن مسدود بودند 
باره  دو  قوم  بزرگان  و  مردم  همکاری  با  که 

بازگشایی شده اند.

بیست کودک سند خبرنگاری گرفتند

تجهیزات و وسایل انفجاری در تخار کشف شد

کرزی پیروزی پوتین را تبریک گفت

مکاتب مسدود شده  غزنی بازگشایی می شوند
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بر سر  امریکا  و  افغانستان  میان  استراتژیک  گفتگو های  آینده ی 
بن بست  با  بگرام  زندانیان  اداره ی  مسوولیت  انتقال  موضوع 
می گویند  افغان  و  امریکایی  مقام های  است.  شده  مواجه  جدی 
باوجود این که امریکا در گذشته انتقال مسوولیت زندان بگرام را 
به آینده ای نامعلوم موکول کرده بود و اکنون حاضر است این 
پروسه در ظرف شش ماه صورت گیرد، اما حکومت افغانستان بر 

انتقال سریع مسوولیت زندان پافشاری دارد.
این  قبال  امریکا، یک سازش مهم است، چون  تغییر در مواضع 
بود  شده  افغان  زندان بانان  آمادگی  و  آموزش  به  موکول  کار 
با  کنند.  پیدا  را  پیشرفته  تاسیسات  با  زندانی  اداره ی  توانایی  تا 
که  می خواهد  مکرر  به صورت  کرزی  رییس جمهور  این حال، 

خیلی سریع این  کار صورت گیرد.
اعالم  از  افغان  و  امریکایی  مقام های  رسمی،  بیانیه های  در 
هفته گذشته،  در چند  اما  دارند.  ابا  مذاکرات دوجانبه  شکست 
از لحن مقام های دو کشور چنین بر می آید که احتماال آخرین 
تالش های خود را برای موفقیت مذاکرات استراتژیک به خرچ 
شریف  قرآن  به  بی حرمتی  سر  بر  جنجال  این حال  با  می دهند. 

تفاوت ها و مشکالت دو متحد را در بلندمدت برجسته ساخت.
گفتگو های استراتژیک، قرار است یک چارچوب روشن برای 
ظرف  در  را  افغانستان  حکومت  به  کمک ها  تداوم  و  تعهدات 
به دنبال  که  می رود  توقع  هم چنان  کند.  مشخص  آینده  ده سال 
در   2014 سال  پس  که  امریکایی  نیروهای  وضعیت  برسر  آن، 

افغانستان حضور خواهند داشت نیز، توافقاتی صورت پذیرد. 
برای اولین بار امریکایی ها خیلی به صورت محتاطانه می گویند که 
شاید توافقات استراتژیک میان افغانستان و امریکا به امضا نرسد. 
گوین سندوال، سخنگوی سفارت امریکا در کابل می گوید: »ما 
موافقت نامه درست  است یک  مهم  آن چه که  گفته ایم  همواره 

است نه این که تنها و تنها یک سندی به امضا برسد.« 
گفته اند  بارها  امریکایی ها  گذشته،  بیانیه های  در  واقعیت،  در 
که یک موافقت نامه درست و نه یک موافقت نامه خیلی عاجل 
میان دو کشور امضا شود، اما هیچ گاه به صورت رسمی احتمال 
عدم توافق روی سند همکاری های استراتژیک را مطرح نساخته 

بودند.
ایمل فیضی، سخنگوی حکومت افغانستان، از بحث روی تعلیق 
مذکرات استراتژیک میان مقام ها افغان و امریکایی ابا ورزید، اما 
گفت که آقای کرزی با رایان کراکر، سفیر امریکا در کابل، به 
روز دوشنبه مالقات خواهد کرد. به گفته او، محور مباحثات شان، 

زمانی  جدول  هم چنان  و  استراتژیک  همکاری های  موافت نامه 
شش ماهه انتقال مسوولیت زندان بگرام خواهد بود.

زندان  مسوولیت های  انتقال  »موضوع  است:  گفته  فیضی  آقای 
بگرام در ظرف شش ماه به صورت رسمی به ما گفته نشده و به 
رییس جمهور  تصمیم گرفته خواهد شد.  آن  دوشنبه روی  روز 

حرف نهایی را در این ارتباط خواهد زد.«
آقای  با  تلیفونی  گفتگوی  در  کرزی  آقای  گذشته،  هفته  تا 
به  ارتباط  در  قبلی خود  مواضع  روی  ناتو،  دبیرکل  راسموسن، 

زندان بگرام و عملیات شبانه تاکید ورزید.
ارگ  سوی  از  مذکور  گفتگوی  از  پس  که  بیانیه ای  در 
هر  که  کرد  تاکید  کرزی  آقای  شد،  منتشر  ریاست جمهوری 
نوع توافقنامه ای »باید حاکمیت ملی افغانستان را محترم شمارد؛ 
یعنی هیچ افغانی در حبس نیروهای خارجی نبوده و مسوولیت 
تمام زندان های تحت کنترول نیروهای خارجی به افغان ها سپرده 
خارجی  نیروهای  سوی  از  شبانه  عملیات  باید  هم چنین  شود. 

اعالمیه شورای علمای افغانستان در رابطه به 
جدایی زنان و مردان در دفاتر کاری، صنوف 
درسی و سایر عرصه های اجتماعی واکنش ها 
داشته  دنبال  به  را  گسترده ای  انتقادهای  و 
است. شورای علما گفته است زنانی که سفر 
می کنند، باید محرم شرعی آن ها را همراهی 

کند. 

در اعالمیه شورای علما که روز جمعه منتشر 
محرم  بدون  نباید  زنان  که  است  آمده  شد، 
است  گفته  اعالمیه  بروند.  سفر  به  شرعی 
زنان از اختالط با مردان بیگانه در عرصه های 
تحصیل،  تعلیم،  مانند  اجتماعی،  مختلف 
بازار، دفاتر و سایر بخش  های زندگی اجتناب 

کنند.
گذشته  ده سال  در  که  حالی ست  در  این 
فضای نسبتا بازی برای فعالیت آزاد زنان در 
در  زنان  هم اکنون  آمد.  به وجود  افغانستان 
مردان  با  همراه  دولتی  وزارت خانه های  تمام 
در  افغان  زنان  دیگر  سویی  از  می کنند.  کار 
موسسه های داخلی و خارجی نقش پررنگ تر 

از ادارات دولتی دارند. 
در همین حال، شماری از تحلیلگران می گویند 
حکومت تالش دارد تا برای تشویق طالبان به 
برگشت  زمینه های  اکنون  همین  از  مذاکره، 

این گروه به قدرت را فراهم کند. 
آن چه را که شورای علما در اعالمیه اش گفته 
است در دوران طالبان مو به مو تطبیق می شد. 
خانه  از  شدن  بیرون  اجازه  را  زنان  طالبان 
بدون محرم شرعی نمی دادند. آن ها زنانی را 
که چادری نداشتند و بوت های شان در هنگام 

راه رفتن صدا می داد، شالق می زدند. 
تفاوت اعالمیه شورای علما با قوانین طالبانی 
به زنان  به هیچ  صورتی  این است که طالبان 
اجازه رفتن به مکتب و دانشگاه را نمی دادند، 
اما در اعالمیه شورای علما آمده است که زنان 
درس  مردان  از  جدا  مکان های  در  می توانند 
آن  تجربه  تاکنون  افغانستان  چیزی  بخوانند؛ 
را ندارد. پیش از این نیز برخی از گروه های 
سخت گیر خواستار جدایی دختران و پسران 
به دلیل  اما  بودند،  شده  کابل  دانشگاه  در 
طرح  این  جداگانه،  استادان  و  جای  کمبود 

عملی نشد. 
اعالمیه  برابر  در  فعال  زنان  همین حال،  در 
آن ها  داده اند.  نشان  واکنش  علما  شورای 
گفته اند در صورتی که شورای علما در صدد 
تطبیق این اعالمیه براید، دست به اعتراض ها 
را  صدای شان  و  زد  خواهند  تظاهرات  و 

به گوش جهانیان خواهند رساند. 
مجلس  در  بدخشان  نماینده  کوفی،  فوزیه 
عمومی  جلسه  در  گذشته  روز  نمایندگان، 
دینی  به عنوان  اسالم  دین  گفت  پارلمان 
از  را  زنان  آمدنش  با  که  می شود  شناخته 

متوقف گردد.«
از  بیشتر  »افغان ها  که  می گوید  کابل  در  غربی  مقام  یک 
امریکایی ها به این موافقت نامه نیازمند هستند، اما افغان ها براساس 
اگر  هم چنان  می کنند.  مطرح  را  خویش  مطالبات  خود  شرایط 
به  موضوع  این  انحا  از  به نحوی  طالبان  با  صلح  گفتگو های  در 
بسیار موثر  افغانستان می ماند،  امریکا در  طالبان روشن شود که 

خواهد بود.«
این است که  بسیاری ها مطرح می شود،  از سوی  نگرانی ای که 
طالبان  نگیرد،  صورت  کشور  دو  میان  استراتژیکی  توافق  اگر 
جنگ را تا پایان حضور نیروهای ناتو در افغانستان ادامه خواهند 
داد و پس از آن از پناه گاه های امن خویش در پاکستان، دوباره به 
افغانستان برخواهند گشت. تنش ها میان دو کشور در زمانی اتفاق 
می افتد که در پی ارزیابی مجدد روابط خود با یک دیگر هستند.

چشم انداز  کرزی،  آقای  مداوم  انتقادات  با  که  متحده  ایاالت 
امریکایی  نیروهای  تلفات  افزایش  و  افغانستان  سیاسی  بی ثبات 
این  می باشد.  منطقه  در  دیگر  گزینه های  دنبال  به  است،  مواجه 
کشور به دنبال مبارزه با القاعده در مرز های افغانستان و پاکستان، 

در پی راه های بدیل است.
جانب افغانستان که به دلیل نادیده گرفته شدن در گفتگو های قطر 
همسایگان  با  روابط  تحکیم  دنبال  به  می نماید،  توهین  احساس 
سه جانبه  نشست  تالش ها،  این  از  یکی  نمونه  که  می باشد  خود 
ایران و پاکستان علیه منافع  اخیر در اسالم آباد است. دو کشور 
امریکا در افغانستان بوده و مخالف حضور بلندت این کشور در 
آن جا هستند. ایران به صورت فعال کمپاینی را علیه موافقت نامه 
به  وابسته  جمعی  رسانه های  طریق  از  افغانستان  در  استراتژیک 

 خود به راه انداخته است. 
اداره  تمام  مسوولیت  امریکا  که  دارد  تاکید  کرزی  آقای 
بدهد.  کشور  این  حکومت  به  را  افغانستان  در  خود  زندان های 
در حبس  محاکمه  یا  و  اتهام  تفهیم  بدون  زندانیان  این که  برای 
به صورت نامحدود قرار داشته و هم چنان تصور عام این است که 

این زندان ها محل آزار و اذیت زندانیان افغان می باشد. 
و  بوده  زیاد  بسیار  زندان ها  اداره  انتقال  چالش های  حال،  به هر 
حکومت  و  امریکایی  نیروهای  برای  را  امنیتی  زیاد  مخاطرات 
که  3200زندانی  از  بسیاری  محاکمه  دارد.  پی  در  افغانستان 
افغانستان  دادگاه های  در  شده اند،  دست گیر 
آن ها  علیه  که  شواهدی  چون  است؛  دشوار 
وجود دارد با معیارات قضای افغانستان سازگار 
نمی باشد. از این رو، این زندانیان که بعضی شان 
جنگجویان  صفوف  به  دوباره  می رود  گمان 
شد.  خواهند  آزاد  زندان  از  احتماال  بیپوندند، 
هم چنان  و  افغانستان  قانون  براساس  چون 
مدت  برای  نباید  زندانی  یک  امنیتی،  دالیل 
زندان  در  بدون  موثق  شواهد  و  نامحدودی 

نگه داشته شود. 
هم چنان، امریکایی ها در زندان بگرام تاسیسات 
دارند  استخباراتی  و  بازجویی  عملیات های  و 
به صورت  باید  موافقت نامه ای  هر  براساس  که 
تدریجی به افغان ها تسلیم داده شود. برعالوه، 
دارد  مکلفیت  بین الملل  قانون  براساس  امریکا 
که محبوسین را به کشوری که در آن شکنجه رواج دارد، نباید 
تحویل بدهد. افغانستان، به ویژه محابس وزارت داخله و ریاست 
معموال  ندارد.  زندانیان  با  برخورد  در  خوب  سابقه ای  امنیت، 
محبوسین از لت و کوب، شوک برقی و شکنجه های بدتر از آن 

شکایت دارند.
اتفاقی  چه  موافقت نامه،  یک  فقدان  در  که  نیست  معلوم  هنوز 
کوتاه مدت،  در  دست کم  که  است  پیدا  امر  ظواهر  از  می افتد. 
به عملیات  اداره زندان بگرام را در دست گرفته و  امریکایی ها 
شبانه ی خود هم ادامه می دهند، در مقابل نیز حکومت افغانستان 
خراب تر  این  از  بیشتر  روابط  و  داده  ادامه  را  خود  تقبیحات 

می شود.
و  استراتژیک  موافقت نامه  که  می گوید  افغان  سابق  مقام  یک 
است.  اساسی  افغانستان  حیات  برای  امریکایی  نیروهای  حضور 
به گفته او، »در غیر آن ما به جنگ های داخلی دهه نود میالدی 

بر خواهیم گشت. این بار چیزی از افغانستان باقی نخواهد ماند.«

گفت  او  داد.  نجات  کردن  زنده به  گور 
که  دهد  نشان  دیگر  یک بار  نباید  افغانستان 
است  حرکت  در  عقب  به  پیشرفت  به جای 
و به جای احترام به آزادی ها و حقوق قانونی 
جمعیت  نصف  تا  است  تالش  در  زنان، 

افغانستان را از حقوق شان محروم کند. 
از سوی  خانم کوفی گفت آزادی های زنان 
شده   تضمین  مدنی  قوانین  و  اساسی  قانون 
من  برای  را  حق  »این  گفت:  کوفی  است. 
قانون و شریعت اسالمی تعیین کرده نه آقای 
فردی. من مدیون  و  ارگان  یا هیچ  و  کرزی 
اساسی  قانون  و  افغانستان  مردم  مبارزات 

هستم.« 
موازی  نهادهای  ایجاد  از  مردم  نماینده  این 
گفت  و  کرد  نگرانی  ابراز  پارلمان  با 
این  توسط  پارلمان  قانونی  صالحیت های 
در  که  افزود  او  است.  شده  گرفته  نهادها 
به شمول  جامعه  اقشار  تمامی  ملت  خانه ی 
علما، دانشمندان، زنان و مردان حضور دارند. 
افغانستان  مردم  اراده  ممثل  پارلمان  بنابراین 
و  است  تصمیم های آن مصوبه  تمام  و  است 
غیر از این مصوبه ها هیچ اعالمیه یا قطع نامه ای 

اعتبار اجرایی ندارد. 
صورت  »حرکت هایی  افزود:  کوفی  خانم 
دیگر  یک بار  حرکت ها  این  که  می گیرد 
می برد  شدن  طالبانی  به سوی  را  افغانستان 
که  مفکوره هایی  به  است  سبزی  چراغ  و 
کشور  این  در  را  طالبانی  نظام  می خواهند 

حاکم بسازند.« 
حق  کرزی  رییس جمهور  که  گفت  وی 
به خصوص  افغانستان  مردم  حق  تا  ندارد 
چرا  که  کرد  تاکید  او  کند.  معامله  را  زنان 
را  خود  کسانی که  برابر  در  علما  شورای 
را  بی گناه  کودک  صدها  و  می کنند  انتحار 

می کشند، ابراز نظر نمی کند.  
نماینده  نادری،  زهرا  فرخنده  همین حال،  در 
پارلمان  اعضای  تمام  از  مجلس،  دیگر 
برابر  در  دسته جمعی  به صورت  تا  خواست 
می شود،  گرفته  زنان  علیه  که  تصمیم هایی 
ایستادگی کنند. او گفت بهتر است 69تن از 
به  باهم متحدانه در رابطه  زنان عضو مجلس 
تصمیم هایی که در مورد زنان گرفته می شود، 

عمل کنند. 
اضطراری  جلسه  خواهان  نادری  خانم 
او  نمایندگان شد.  در مجلس  زن  نمایندگان 
زنان  به  مربوط  تنها  زنان  نقض حقوق  گفت 
این  در  نیز  مردان  باید  بلکه  نیست،  مجلس 

مورد نظر دهند. 
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در   2011 سال  جنوری  ماه  در  گفتگو  این  یادداشت: 
برنامه »خط مقدم« تلویزیون پی بی اس امریکا نشر شده 
و  خبرنگار  اسمیت،  مارتین  را  حاضر  گفتگوی  است. 
مجری برنامه »خط مقدم« در طی سه  روز اقامتش با وی 
انجام داده است. این گفتگو حاوی اطالعات ارزشمندی 
است که تاکنون در مورد آن ها کم تر سخن زده شده 
معلومات  و  اطالعات  اهمیت  به دلیل  8صبح  است. 
مطرح شده در این گفتگو، آن را برگردان کرده است، 
تا برای تحلیلگران، پژوهشگران و دانشجویان عالقمند 

مورد استفاده قرار گیرد. 
مایکل اسمیت: شما نیروی ویژه دارید.

امراهلل صالح: اما نه متناسب به توانایی های مشابه.
مایکل اسمیت: چرا نه؟

امراهلل صالح: به خاطری که آن ها این توانایی ها را به ما 
فراهم نکردند.

یا ]جنرال  آیا شما بر مک کریستال  مایکل اسمیت: 
دیوید[ پتریوس فشار آوردید تا این کار را بکنند؟
امراهلل صالح: تازمانی که در حکومت بودم، بلی.

مایکل اسمیت: و پاسخ آن ها چه بود؟
ما  اما  نمی کردند،  مرا رد  آن ها دالیل  امراهلل صالح: 

شاهد پیشرفت  در این زمینه نبودیم.
مایکل اسمیت: عملیات های هدف گیری چقدر موثر 

بودند؟
امراهلل صالح: بسیار موثر بودند.

با چه سرعتی دوباره خود را  طالبان  مایکل اسمیت: 
احیا می کنند؟

امراهلل صالح: منظور من این بود که طالبان میان رتبه 
احیا  دوباره  اما  گرفتند،  قرار  هدف  کافی  اندازه  به 
شدند. آن چه من می خواهم بگویم این است که ما باید 
سراج الدین  کویته،  شورای  علیه  را  ویژه  عملیات های 

حقانی و تاجمیر اجرا کنیم.  
اگر ]این گونه عملیات[ در قندهار موثر است، چرا باید 
نباشد؟  موثر  وزیرستان  در  نباشد؟ چرا  موثر  کویته  در 
ویژه  نیروهای  می خواهم.  من  که  است  چیزی  این 
دنیا  از  نقطه ای  در  را  امریکایی می توانند عین عملیات 

انجام دهند.
شما  اگر  که  دارد  انتقادهایی وجود  اسمیت:  مایکل 
طالبان موجود را یکی بعد دیگر به قتل برسانید، بسیار 
هم اند،  که خشن تر  جوان تر ها  را  آن ها  جای  به سرعت 

پر می کنند.
طالبان  تمام  که  نیست  این  من  منظور  صالح:  امراهلل 
در  باید  طالبان  که  است  این  من  منظور  شوند.  کشته 
منظور  شوند.  ادغام  افغانستان  جامعه  در  روند  جریان 
و کشته  ساخته  منزوی  آن ها  رهبری  که  است  این  من 
شود. منظور این نیست که تمامی کسانی که به نام طالبان 

می جنگند، باید به قتل برسند.
استراتژی کشتار  شما  به نظر  بنابراین  اسمیت:  مایکل 
طالبان در  مناطق روستایی با شکست مواجه شده است؟

امراهلل صالح: من نمی خواهم بگویم که این استراتژی 
با شکست مواجه شده است. منظور من این است که این 

روش به تنهایی کافی نیست.
که  است  این  دیگر  امکان  یک  اما  اسمیت:  مایکل 
کشتن تعداد بیشتر طالبان، آن ها را به القاعده نزدیک تر 

خواهد ساخت؟
هم  دور  القاعده  از  گاهی  آن ها  آیا  صالح:  امراهلل 

بوده اند؟
مایکل اسمیت: ]در رویدادهای متعددی مردم بی گناه 
ملی کشته شده اند.[ این مساله پرسش هایی را در مورد 

چگونگی کیفی استخبارات ناتو برانگیخته است.
امراهلل صالح: استخبارات هیچ وقت یک پدیده کامل 
کامل  پدیده  یک  هم  دیگر  قرن  یک  تا  است.  نبوده 

نخواهد بود. 
را  خطر  این  نادرست  اطالعات  اما  اسمیت:  مایکل 

دارد که در پی آن مردم ملکی کشته می شوند؟
امراهلل صالح: بلی درست است.

این  با  را  خطر  این  چگونه  بنابراین  اسمیت:  مایکل 

کافی  به صورت  کرزی  رییس جمهور  صالح:  امراهلل 
نمی کرد.  توجه  خود  کابینه  اعضای  دیدگاه های  به 
با او موافق  باید  صحبت های ما بیشتر یک جانبه بود. یا 
می بودی و یا این که مخالفت با او جسارت تلقی می شد. 
در  را  خود  دیدگاه های  شما  آیا  اسمیت:  مایکل 

جلسات خصوصی با وی در این زمینه بیان کردید؟
امراهلل صالح: بلی.  اما نه از یک موضع خشن، بلکه 
گوش زد  او  به  را  مساله  این  خطرات  که  منظر  این  از 

کرده باشم.
من حامی یک جامعه کثرت گرا هستم. این جامعه یک 
بازیگر به نام طالبان دارد. اما من نمی خواهم که طالبان 
بر ما حکم فرما شوند، بر کشور حکم فرما شوند، هرچند 
که رهبری در کابل اطمینان خود را از دست داده است. 
طوری  این  کرزی  با  شما  یعنی  اسمیت:  مایکل 

صحبت کردید؟
امراهلل صالح: بلی.

مایکل اسمیت: می شود آن را برای ما بیان کنید؟
»بلی،  گفت:  کرزی  رییس جمهور  صالح:  امراهلل 
اما پس  بخورند.«  تا طالبان شکست  من هم می خواهم 
من  باید  چرا  نخورده اند؟  شکست  آن ها  چرا  9سال  از 
بخشی از مملکت خود را ویران کنم، به این خاطر که 

چند فرمانده میان پایه طالبان آن جا مخفی شده است؟
را  طالبان  تا  دادم  را  این  به همه فرصت  »من  او گفت: 
شکست دهند، اما شاهد هیچ نتیجه ای نیستم. حاال دیگر 

تمام شد. حاال می خواهم صلح شود.«
مایکل اسمیت: و شما چه گفتید؟

امراهلل صالح: من گفتم »ما همه صلح می خواهیم، اما 
هیچ کدام یک افغانستان طالبانی را نمی خواهیم.«

مایکل اسمیت: او چه گفت؟
باید  چرا  است.  سختی  پرسش  این  صالح:  امراهلل 
به صورت  خود  زیردست  یک  با  رییس جمهور  یک 
برابر حرف بزند؟ او رییس جمهور است. او گفت: »من 
تصمیم خود را گرفته ام و مسایل بعد از این طبق معمول 
نخواهد بود. بلی خطر را می پذیرم. من با طالبان مصالحه 

می کنم.«

مقایسه  می رسانید،  قتل  به  را  آن ها  رهبران  که  تصور 
می کنید؟

امراهلل صالح: از حدود 700عملیاتی که اجرا شدند، 
تعدادی کمی از آ ن ها دارای این نقص بودند. 

مایکل اسمیت: آیا شما نگران تبلیغاتی منفی  که بعد 
از کشته شدن افراد ملکی صورت می گیرد، نیستید؟

به خاطر  پیوسته  که  است  این  واقعیت  صالح:  امراهلل 
گزینه  اما  شده ام.  غمگین  و  ناراحت  ملکی  افراد  قتل 
دیگر چیست؟ من به این مساله به صورت سیاسی نگاه 
نمی کنم. من به این مساله به صورت انسانی نگاه می کنم.

که  است  این  گزینه ها  از  یکی  اسمیت:  مایکل 
این  شود.  دنبال  جدی  به صورت  طالبان  با  گفتگوها 

چیزی است که کرزی ... 
امراهلل صالح: به نظر من نباید هیچ معامله ای با طالبان 

صورت گیرد. 
مایکل اسمیت: هیچ گاهی؟

امراهلل صالح: هیچ گاهی. در این زمینه باید یک روند 
در  باید  طالبان  روند،  این  براساس  باشد.  داشته  وجود 
جامعه ادغام شوند و مطابق به ارزش های دموکراتیک 
خلع سالح  شمال  جبهه  هم مانند  باید  آن ها  کنند.  عمل 
خشونت  از  باید  هم چنین  آن ها  شوند.  ادغام  دوباره  و 
دست بکشند. نتیجه این روند باید رسیدن به ثبات کامل 
به  گیرد،  صورت  معامله ای  اگر  حتا  این،  بدون  باشد. 
شکننده  صلح  یک  آن  نتیجه  نمی انجامد.  ثبات  تامین 

است.
تفسیر  نادرست  به صورت  البته   – بوده  این  من  منظور 
شده است- که اگر معامله ای صورت گیرد، ما در برابر 
نیروهایی  تمام  »ما«  از  منظور  خواهیم خاست،  به پا  آن 

است که علیه طالبان جنگیده اند.
اگر دشمن شما ده سال بعد بر اثر یک معامله به قدرت 
برگردد، پس سوال این است که ما برای چه جنگیدیم؟ 

ما دستمال کاغذی نیستیم. 
که  را  دیدگاه ها  آن  می شود  آیا  اسمیت:  مایکل 
شما با رییس جمهور کرزی در رابطه به مذاکرات بیان 

کرده اید، به ما نیز بگویید؟

بعد از آن او علیه طالبان هیچ  واژه زشتی به کار نبرد. حتا 
او آن ها را »برادر« خواند. 

مخالفت  وی  عمل  این  با  شما  و  اسمیت:  مایکل 
کردید؟

امراهلل صالح: بلی.
مایکل اسمیت: شما به او چه گفتید؟

امراهلل صالح: من به او گفتم که طالبان دارای دیدگاه 
نیستند، آن ها جز هراس، چندپارچگی افغانستان، توقف 
در  کثرت گرایی  نابودسازی  و  توسعه ای  برنامه های 

جامعه، هدف دیگری ندارند.
مطرح  را  انتقادات  این  شما  وقتی  اسمیت:  مایکل 

می کردید، واکنش رییس جمهور چه بود؟
اختیار  سکوت  سخنان  این  برابر  در  صالح:  امراهلل 
وزنه  شدم،  منزوی  که  شد  این  نتیجه اش  اما  می کرد، 
به استعفایم  سیاسی خود را از دست دادم و در نهایت 

منجر شد.
شده  آغاز  طالبان  با  گفتگوها  آیا  اسمیت:  مایکل 

است؟
امراهلل صالح: نمی دانم. واقعا نمی دانم. 

مایکل اسمیت: آیا در هیچ یک از برنامه های آمادگی 
برای مذاکره با طالبان حضور داشتید؟

امراهلل صالح: نه.
به  امین اهلل  ]محمد[  به نام  فردی  اسمیت:  مایکل 

ذهن تان می آید؟ 
بازی  یک   از  بخشی  او  من  برای  صالح:  امراهلل 

استخباراتی به حساب می آید. 
مایکل اسمیت: خوب او عالقمند بود تا به نمایندگی 
واقعا چه  بگویید که  من  برای  مذاکره کند؟  طالبان  از 

اتفاق افتید؟
]فرمانده  از  »من  که  گفت  و  آمد  او  صالح:  امراهلل 
می کنم.  نمایندگی  منصور  اختر[  مال  طالبان  ارشد 
منصور نفر شماره دوم طالبان است. این فرد به دفتر من 
آمد و گفت که »من معرفی خط از نفر شماره دوم طالبان 
دارم که عالقمند آغاز مذاکره است.« بعدا ما شروع به 
او  که  دریافتیم  نهایت  در  و  کردیم  فرد  آن  ارزشیابی 

یک فرد تقلبی است و دوسیه اش را بستیم. 
مایکل اسمیت: اما دوسیه او بسته نشد؟

از  دیگر  یکی  به  فرد  همین  خوب  صالح:  امراهلل 
نهادهای دولتی رفت و آن ها را فریب داد. او با فریفتن 
آن ها تحت این عنوان که از سوی نفر شماره دوم طالبان 
آمده است، فرصت یافت تا با رییس جمهور دیدار کند، 
اما پس از جلسه آن ها دریافتند که همه چیز جعلی بوده 

است. 
دیگری  طریق  از  او  که  شدم  مساله  متوجه  من  وقتی 
اگر  که  دادم  هشدار  حکومت  به  من  می کند،  تالش 
او  زیرا  نکنید،  اعتماد  او  به  دارد  ادعایی  چنین  امین اهلل 
یک فرد جعلی است و از هیچ کسی نمایندگی نمی کند. 

مایکل اسمیت: با چه کسی تماس گرفتید؟
امراهلل صالح: با وزیر امور داخله تماس گرفتم. 

مایکل اسمیت: آقای ]حنیف[ اتمر؟
که  خارجی هایی  به  گفتم.  او  به  بلی.  صالح:  امراهلل 
به  هم چنان  دادم.  هشدار  داشتند  دست  قضیه  این  در 
ارگ نیز هشدار دادم، من نمی خواهم که نام این افراد 

را بگیریم.
قضیه  این  درگیر  که  خارجی هایی  اسمیت:  مایکل 

بودند، کی ها بودند؟
امراهلل صالح: هر کسی که بود، به آن ها گفتم: »متوجه 
باشید. این منصور نیست.« اما چون تصور بر این بود که 
امراهلل مخالف گفتگوهاست، بنابراین نباید او را جدی 

بگیریم.
که  می کردند  تصور  آن ها  بنابراین  اسمیت:  مایکل 

شما در صدد سبوتاژ هستید؟
امراهلل صالح: بلی.

ارگ  شما.  استعفای  مساله  به  بیاییم  اسمیت:  مایکل 
می گوید که شما به خاطر ناتوانی در تامین امنیت جرگه 

از کار برکنار شدید.
امراهلل صالح: این یک بخش مساله است. باید از آن 
حمله جلوگیری می شد، اما ما نتوانستیم. دوتن با استفاده 
از برقع، سالح های خود را طوری پنهان کرده بودند که 
مثل کودک به نظر می رسید، به همان خانه ای رفتند که 
از آ ن جا به سوی جرگه حمله ور شدند. آن ها در ظرف 

کم تر از نیم ساعت محاصره و کشته شدند. 
مایکل اسمیت: بعد از آن شما احضار شدید؟

امراهلل صالح: همان روز، نه.
مایکل اسمیت: اما شما به هر حال احضار شدید؟

بررسی  را  مساله  ما  آن  از  قبل  تا  بلی.  امراهلل صالح: 
کردیم و با کمک مک کریستال مردی را که به سوی 

پاکستان می گریخت، دست گیر کردیم. 
ادامه دارد

 

 

 رییس پیشین امنیت ملی افغانستان
ناگفته های

گفتگویی با امراهلل صالح

قسمت چهارم

 آن چه من می خواهم بگویم این است که ما باید عملیات های ویژه را 
علیه شورای کویته، سراج الدین حقانی و تاجمیر اجرا کنیم.  

اگر ]این گونه عملیات[ در قندهار موثر است، چرا باید در کویته 
موثر نباشد؟ چرا در وزیرستان موثر نباشد؟ این چیزی است که 

من می خواهم. نیروهای ویژه امریکایی می توانند عین عملیات را در 
هرنقطه ای از دنیا انجام دهند.

ACKU
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در  را  نگرانی هایی  هرات،  در  چالش هایی  به تازگی 
از  که  چالش ها  این  است.  آورده  به وجود  مردم  میان 
شده  رسانه ای  و  سیاسی  محافل  نقل  این سو  به  چندی 
هرات  محلی  حکومت  تالش های  به دلیل  بیشتر  است، 
مافیای  بازپس گیری زمین های غصب شده توسط  برای 
زمین دامن  زده می شود تا با فشار بر مسووالن عالی رتبه 
دولتی از جمله والی هرات از ادامه برنامه بازپس گیری 
فعالیت  قالب کمیسیونی  در  زمین های غصب شده که 
تیرگی  بیاید.  عمل  به  جلوگیری  می کند  اجراات  و 
هرات  در  حکومتی  افراد  بلندپایه ترین  میان  در  روابط 
کردن  تخریب  و  رسانه ها  به  تیرگی ها  این  کشاندن  و 
میان  در  را  نگرانی  این  هرات  والی  چون  چهره های 
مردم به وجود آورده است که مبادا این برخورد ها روند 
رو به رشد بازسازی و امنیت در هرات را خدشه دار کند. 
به  تاحال  چالش ها  این  اصلی  مبنا های  به عنوان  آن چه 
رسانه ها درز کرده به نحوی به داودشاه صبا والی هرات 
در  این سو  به  چندی  از  می شود  گفته  که  می گردد  بر 
زمین های  نحو ممکن جلو غصب  به هر  تا  است  تالش 

دولتی و اوقاف را توسط مافیای زمین بگیرد. 
در  فساد  نمود های  شایع ترین  جمله  از  زمین  غصب 
فساد  این  به  نیز  را  دولت  به نحوی  که  است  افغانستان 
دراز  سالیان  از  هرات  والیت  در  است .  کرده  آغشته 
و  افراد  توسط  دولتی  و  اوقاف  زمین های  این سو  به 
پیدا  شهرت  زمین  مافیای  به نام  حاال  که  گروه هایی 
کرده اند، غصب گردیده و این روند چنان شتابی گرفته 
است که به تازگی شایع شده فردی از خارج از افغانستان 
به هرات آمده و روی زمین یک لیسه به نام لیسه امیرعلی 
ملکیت شخصی  را  انداخته و آن  به راه  شیرنوایی دعوا 
والی  که  را  موردی  یا  است .  دانسته  خود  میراثی  و 
هرات در رسانه ها مطرح کرد. براساس اظهارات والی 
مسلخ  ساحه  در  دولت  زمین  زراعتی  محصول  هرات 
به حساب دولت واریز شده  تا سال گذشته  شهر هرات 
کرده  غصب  کسی  را  زمین  این  نو  سال  شروع  از  اما 
است. والی هرات به رسانه های محلی گفت که ادارات 
مشابه  زمین های  و  زمین  این  غصب  جلو  باید  ذیربط 
که  مواردی  بگیرد.  هرات  والیت  در  را  غصب  تحت 

را  خودش  که  شخصی  احمدی،  یوسف  قاری 
روزنامه  با  گفتگویی  در  می خواند،  طالبان  سخنگوی 
اگر  است  گفته  لندن  چاپ  عرب زبان  شرق  االوسط 
این گروه بار دیگر به قدرت برسد به شبکه القاعده پناه 
نخواهد داد. این سخنگوی طالبان هم چنین گفته است 
دلیل این که دیگر این گروه از القاعده میزبانی نخواهد 
کرد، این است که سران شبکه تروریستی القاعده حاال 
سخنگوی  این  گفته های  ندارند.  عالقه  افغانستان  به 
طالبان سوال هایی را در ذهن های کنجکاو بر می انگیزد. 
و  ارگانیک  پیوند  که  القاعده  و  طالبان  رابطه  آیا 
مستحکم است، برهم خورده است؟ به واقع سران شبکه 
نیستند؟  عالقمند  افغانستان  به  دیگر  القاعده  تروریستی 
به راستی سرکردگان طالبان فکر می کنند که خواب های 
تحمیل  و  افغانستان  دوباره  تسخیر  بر  مبنی  آشفته شان 
طالبانیسم بر شهروندان آن تعبیر خواهد شد؟ در مورد 
رابطه  قطع  کنیم،  داوری  واقع بینانه  اگر  نخست،  مساله 
طالبان و القاعده بعید است. طالبان و القاعده ایدیولوژی 
رابطه  استحکام  مهم  عامل  امر  این  دارند.  مشترک 
هستیم  شاهد  طوری که  همان  است.  القاعده  با  طالبان 
طالبان از حمالت انتحاری و کشتار غیرنظامیان به عنوان 
سازمان های  گزارش های  می کنند.  استفاده  روش  یک 
بیشترین  مسوولیت  طالبان  که  می دهد  نشان  بین المللی 
در  هم چنین  طالبان  دارند.  را  غیرنظامیان  قتل  میزان 
موارد بسیاری، از غیرنظامیان به عنوان سپر بشری استفاده 
این خشونت گسترده را سازمان  کرده اند. مبانی نظری 
واضح  امر  این  می کند.  فراهم  طالبان  برای  القاعده 
می سازد که رابطه طالبان و القاعد صرف بر مبنای یک 
برهم  به زودی  که  است  نگرفته  شکل  سیاسی  معامله 
استراتژیک  و  ایدیولوژیک  آنان  رابطه  بلکه  بخورد، 
است. نکته دیگری که می توان آن را در تحکیم رابطه 
است.  آنان  مالی  منابع  دانست،  موثر  القاعده  و  طالبان 

هزاران جریب زمین گران قیمت هرات را در بر می گیرد 
و به تعبیری دور نیست تا زمینی به نام دولت وجود نداشته 

باشد.
از سویی دیگر بخش مهمی از زمین های نزدیک به شهر 
که دولتی یا اوقاف بوده است توسط مافیای زمین غصب 
به مردم  به نام شهرک های جدید التاسیس دوباره  و  شده 
از  بیش  که  مهم  زمین های  از  یکی  است .  شده  فروخته 
هزار و دوصد جریب است و در مسیر شاهراه اسالم قلعه 
در نزدیکی مسلخ هرات قرار دارد، امروزه تبدیل به یک 
زمین  مافیای  و  هرات  والی  میان  بزرگ  مبارزه  میدان 
برای  والی هرات در آغاز سال روان  شده است . تالش 
بازپس گیری زمین های اطراف مسلخ و هم چنان دو هزار 
زمین های  به  که  هرات  گمرک  کنار  زمین های  جریب 
برای  را  به نحوی زنگ خطر  است،  معروف  قارون  رود 
زمین خواران بزرگ به صدا در آورد . کمیسیونی که برای 
اطراف  زمین های  اول  قدم  در  گردید  ایجاد  منظور  این 
به شکل  حکومتی  مسووالن  به گفته  که  را  قارون  رود 
غیرقانونی توسط تعدادی از افراد غصب شده بود از نزد 
غصب  برای  تالش  دوم  قدم  در  و  گرفت  بازپس  آنان 
زمین خواران  توسط  که  بود  مسلخ  اطراف  زمین های 
غصب گردیده است . مسلما در این وضعیت داکتر صبا 
بی صاحب  زمین های  به  برای دست یافتن  به عنوان سدی 
دولتی پنداشته شده و مافیای زمین او را مخل فعالیت های 
وجاهت  تخریب  صدد  در  و  دانسته  خود  غیرقانونی 
می شود  گفته  چنان که  او گردیدند.  و حکومتی  سیاسی 

در کشورهای حوزه خلیج  افراطی  محافل 
القاعده  فارس به صورت مشترک طالبان و 
را تامین مالی می کنند. مشترک بودن منابع 
یک  آنان  میان  القاعده،  و  طالبان  مالی 
پایدار را شکل داده است. از سویی  رابطه 
پاکستان  نظامی  استخبارات  سازمان  دیگر، 
میزبان هردو جریان طالبان و القاعده است 
به  جریان  هردو  موضع گیری های  روی  و 
موضع گیری  دارد.  اثر  توجهی  قابل  میزان 
اخیر طالبان در قبال القاعده که در سخنان 

احتمال  به  است،  یافته  بازتاب  احمدی  یوسف  قاری 
و  پاکستان  نظامی  استخبارات  سازمان  اشاره  به  قوی 
سازمان  است.  گرفته  صورت  القاعده  با  هماهنگی  در 
استخبارات نظامی پاکستان می بیند که سران القاعده هر 
روز از اثر حمالت هواپیما های بدون  سرنشین امریکایی 
را  پاکستان  امر  این  می شوند.  کشته  قبایلی  مناطق  در 
نگران کرده است که مبادا از کارت القاعده در بازی با 
امریکا و غرب محروم شود. به همین دلیل، سران القاعده 
را به شاخ افریقا می فرستد. گزارش هایی وجود دارد که 
سیف العدل، یکی از رهبران القاعده، در مصر بازداشت 
از رسانه ها، سیف العدل  برخی  بنابر گزارش  است.  شده 
پاکستان  قبایلی  مناطق  در  برود  مصر  به  این که  از  پیش 
نشان  دو  تیر،  یک  با  می خواهد  پاکستان  بود.  مستقر 

مافیای زمین 250هزار دالر را برای حذف داکتر صبا از 
مقام والیت هرات برای رشوه دادن تهیه کرده اند . 

داوودشاه صبا والی فعلی این والیت، پنجمین والی دولت 
مافیای  فشار های  با  اکنون  که  است  هرات  در  افغانستان 
می کند.  نرم  پنجه  و  دست  قدرت  محور های  و  زمین 
چشم انداز  سند  یک  صبا  دوکتور  گذشته  یک سال  در 
توسعه پانزده ساله را برای هرات تدوین کرده که در واقع 
چارچوب علمی توسعه والیت است. توسعه میدان هوایی 
بین المللی هرات یکی از طرح هایی است که والی هرات 
میلیون  شصت  و  یک صد  بر  بالغ  هزینه ای  با  گوید  می  
توسعه  طرح  تمویل  است.  شده  گرفته  روی دست  دالر 
میدان هوایی هرات را کشور ایتالیا برعهده گرفته است. 
طرح احداث جاده کمربندی شهری هرات که ساالنه از 
به دلیل توقف  دالر  میلیون  وارد آمدن خسارت یک صد 
کاروان های بار ترانزیت جلوگیری می کند از طرح های 
دیگری است که والی هرات می گوید هزینه احداث آن 
از سوی ایتالیا آماده شده و این طرح در دست دیزاین و 

اجرا می باشد.
هرات، جاده  هوایی  میدان  توسعه  هزینه  برعالوه جذب 
کرده  تمویل  ایتالیا  که  پروژه هایی  دیگر  و  کمربندی 
در  هرات  والیت  سوی  از  دالر  میلیون  سی  تنها  است. 
از  شیندند  ولسوالی  در  جمله  از  پروژه ها  جذب  قالب 
دولت امریکا جذب شده است. ساخت 60کیلومتر جاده 
آسفالت در این ولسوالی و شفاخانه مجهز بخشی از این 
تنها در یک سال گذشته 62باب ساختمان  پروژه هاست. 

مکتب در این والیت احداث گردیده است.
دو  از  بیش  به طول  )مستوفیت(  شهری  جاده  احداث 
کیلومتر یکی از طرح هایی است که به اساس فشار مردم 
در دستور کار والی هرات قرار گرفت. این طرح به بخش 
)سرب( اردوی ایاالت متحده امریکا از سوی والی هرات 
پیشنهاد می گردد و طرح از سوی اردوی ایاالت متحده 
طرح  این  می گوید  هرات  والی  می رسد.  اکمال  پایه  به 
تمویل کننده  منبع  از سوی  بدون مداخله والیت هرات 
و مطابق با ساختار اداری و مالی جامعه جهانی به قرارداد 
سپرده شده و پس از تکمیل شرکت اجرا کننده یک سال 

افریقا  به شاخ  القاعده  با فرستادن سران  بزند: از یک سو 
برای  دیگر  سویی  از  و  می کند  دور  تیغ  دم  از  را  آنان 
از آن کشور می جنگند، مشروعیت  نیابت  به  طالبان که 
یوسف   قاری  سخنان  بنابراین  می کند.  کسب  بین المللی 
این سخنگوی  است.  تحلیل  قابل  راستا  این  در  احمدی 
دیگر  القاعده  سران  که  می گوید  موذیانه  خیلی  طالبان 
به افغانستان عالقه ندارند؛ یعنی دیگر آنان را در مناطق 
مرزی و یا شهرهای پاکستان جستجو نکنید. پاکستانی ها 
روبه  غرب  در  افغانستان  جنگ  از  حمایت  که  می دانند 
دنبال  غربی  سیاست مداران  از  شماری  و  است  کاهش 
پاکستانی ها،  کنند.  فرار  بحران  جغرافیای  از  تا  بهانه اند 
با راه اندازی این مانور تبلیغاتی، می خواهند بهانه الزم را 
برای سیاست مداران بهانه جو فراهم کنند. اما کشورهای 

ضمانت را نیز متقبل گردیده است.
دست کم  گذشته  یک سال  در  امنیت  بهبود  پی  در 
هرات  صنعتی  شهرک  در  دیگر  دالر  میلیون  صد 
می دهد  نشان  ارقام  مجموع  است.  شده  سرمایه گذاری 
به سرعت  که هرات در یک سال گذشته روند توسعه را 
پیموده و در حال تحول قرار دارد. روابط والیت هرات 
وضعیت  در  والیت  این  در  جهانی  جامعه  نمایندگان  با 
خوبی قرار دارد. امریکا و ایتالیا از کشورهایی اند که در 
هرات کنسولگری های شان گشایش می یابد. با این وجود 
آن  از  که  آن چه  و  قدرت طلبانه  پوستی  زیر  بخش های 
به عنوان مافیای قدرت و زمین یاد می شود، والی هرات را 

در محراق حمالت خود قرار داده است. 
سرمایه گذاران  جذب  محل  بودن  تجاری  به دلیل  هرات 
والیت  این  به  والیات  دیگر  از  که  است  کسانی  و 
در  پیوسته  نرخ  و  زمین  ها  بودن  زراعتی  کوچیده اند. 
تصاعد زمین باعث گردیده است تا دست مافیای زمین 
همواره در هرات در کار باشد. مافیای زمین همان گونه 
سیاست  و  قدرت  عمیق  الیه های  تا  است  مشخص  که 
از شیوه های  مانع  با  برخورد  و در صورت  نفوذ می کند 

مختلف برای رسیدن به هدف استفاده می کند .
شد،  عنوان  والیت  این  توسعه  روند  درمورد  آن چه 
از سوی حاکمیت محلی  است که در رسانه ها  مواردی 
محلی  دولت  فراروی  مانع های  دلیل  اما  می شود .  عنوان 
می کند  تاکید  آن  بر  هرات  والی  آن چه  بنابر  چیست؟ 
از دالیل و عوامل مانع آفرین مافیای زمین در این  یکی 

والیت است.
زمین  مافیای  در  مختلفی  دست های  می شود  گفته 
دخیل اند. چالش اصلی و اساسی که هم اکنون پیش روی 
پیدا  محور های  مانع آفرینی  دارد،  قرار  هرات  والی 
از  دست ها  این  است.  هرات  در  زمین  قدرت   پنهان  و 
را  هرات  والی  برنامه های  تا  دارند  سعی  مختلف  طرق 
حذف  صورت  در  که  دست هایی   روبه رو  کند.  مانع  با 
ثروت  دیگر  معنا  به  و  قدرت  محور های  به  هرات  والی 
و زمین هرات دست می یابند. این نکته را که محور های 
یا  و  محل  در  سیاسی  نفوذ  واسطه  به  چه  محلی  قدرت 
از مرکز افغانستان و از قالب دولت مرکزی نقش مهمی 
در حمایت و تخریب مدیریت هرات دارند. در ده سال 
گذشته این »محور« های قدرت بوده اند که در ایجاد تنش 
و یا رفع آن موثر بوده اند. اکنون این محور های قدرت 
حمایت  عدم  و  نمی کنند  حمایت  هرات  فعلی  والی  از 
این جریان ها می تواند تداوم برنامه های اجرایی و در کل 
مدیریت والی هرات را با مشکل روبه رو کند. امری که 

در هرات سابقه دارد .

عضو ناتو که برای مبارزه با تروریزم در افغانستان حضور 
بازی ها را نخورند. هم چنین آنان  این  باید فریب  دارند، 
نباید وهم زده شوند، اگر در تالش های جهان در مبارزه با 
تروریزم سستی ایجاد شود، طالبان و القاعده دوباره خود 
را  خطرناکی  تروریستی  فاجعه های  و  می کنند  ترمیم  را 
می آفرینند. دنیا نباید فریب پاکستان را بخورد. هم چنین 
از عقالنیت سیاسی به دور است که سیاست مدارن غربی 
منافع  فدای  را  آن  الزامات  و  ترور  با  جنگ  موضوع 
زودگذر حزبی شان کنند. نکته دیگر این است که طالبان 
یوسف  قاری  وقتی  شده اند.  کاذب  آگاهی  دچار  هم 
و  چنین  برسند،  به قدرت  وقتی  آنان  می گوید  احمدی 
فکر  طالبان  به راستی  که  می دهد  نشان  می کنند،  چنان 
افغانستان  نمی دانند که  آنان  به قدرت می رسند.  می کنند 
طالبان  که  نیست  هفتاد  دهه  دوم  نیمه  افغانستان  کنونی 
بر آن حاکم شدند. شرایط جهانی و منطقوی هم اجازه 
با  طالبان  مذاکره  و  قطر  دفتر  برگردند.  طالبان  نمی دهد 
آگاهی  و  احساس  از  را  آنان  جنایات  نمی تواند  امریکا 
راه  فرا  عمده  موانع  این ها  ببرد.  و جهان  افغانستان  مردم 
به قدرت رسیدن طالبان است. در آخر می خواهم به یک 
است  گفته  غربی  دانشمند  یک  کنم،  اشاره  دیگر  نکته 
حادثه خود، قهرمان خودش را می آفریند. اگر نیروهای 
افغانستان  مردم  بمانند،  یا  و  بروند  افغانستان  از  خارجی 
افغانستان هرگز  مردم  مقاومت می کنند.  طالبان  برابر  در 
یک  تروریستان  جوالنگاه  کشورشان  نمی دهند  اجازه 

کشور دیگر باشد.

 آژند

 فردوس کاوش

هرات و مافیای زمین

ACKUپاکستان یک تیر و دو نشان



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

افراد دارای معلولیت و حق کار
دسترسی به زمینه های اشتغال، یکی از حقوق 
این  تامین  است.  معلولیت  دارای  افراد  مسلم 
عزت   و  نفس  به  اعتماد  حفظ  زمینه های  حق 
می کند.  فراهم  را  معلولیت  دارای  افراد  نفس 
معلولیت  دارای  اشخاص  کنوانسیون  ماده 27 
افراد  »1. دولت های عضو، حق  بیان می دارد:                                
دارای معلولیت را جهت کار کردن بر مبنای 
این  و  می شناسند؛  به رسمیت  سایرین  با  برابر 
امرار معاش  از فرصت  شامل حق برخورداری 
یا مقبول کار کردن  انتخاب آزادانه  از طریق 
که  می گردد  کاری  محیط  و  کار  بازار  در 
و  فراگیر  باز،  معلولیت،  دارای  افراد  برای 
تحقق  عضو،  دولت های  باشد.  دسترس  قابل 
حق کار را از طریق اقدامات مناسب از جمله 
که  افرادی  از  دسته  آن  برای  قانون گذاری 
می گردند،  معلولیت  دچار  اشتغال  دوران  در 

صیانت نموده ارتقا می بخشند و...                                                
2. دولت های عضو اطمنان حاصل می نمایند، 
بندگی  و  بردگی  به  معلولیت  دارای  افراد 
گمارده نمی  شوند و برمبنای برابر با سایرین در 
برابر کار به اجبار و اکراه مورد حمایت واقع 

می گردند.«1                                 
نیز  معلولین  امتیازات  و  قانون حقوق  ماده 22 
مقرر می دارد که »حکومت حداقل سه درصد 

برگزاری  با  بشر  حقوق  فعاالن  از  گروهی 
خواهان  خاطرات«،  »صندوقچه  نمایشگاه 
در  جنگ  بازماندگان  وضعیت  به  رسیدگی 

افغانستان شده است.
به  کسانی  شخصی  وسایل  نمایشگاه  این  در 
بیشتر از سی سال  نمایش گذاشته شده که در 

جنگ در افغانستان کشته شده اند.
می گویند  نمایشگاه  این  برگزار کننده های 
توجه  جلب   نمایشگاه  این  برگزاری  از  هدف 
دولت و نهادهای بین المللی برای تامین عدالت 

در افغانستان است.
اما  نمی گردند،  باز  رفته اند  که  عزیزانی 
جاودانه  خانواده های شان  برای  آن ها  خاطرات 
قربانیان را در ذهن  یاد  ــ خاطراتی که  هستند 

دوست دارانشان زنده نگه می دارد.
شوهرش  خاطرات  با  که  است  سال ها  خانمی 
به جا  همسرش  از  آن چه  او  می کند.  زندگی 
این  در  اسفند  1۳حوت  شنبه،  روز  مانده، 

در  را  شرایط  واجد  معلولین  استخدام  سهمیه 
صورت تقاضای خود آن ها مطابق احکام قانون، 
در وزارت ها و ادارات دولتی در نظر می گیرد.«2                         

کم تر  که  می دهد  نشان  تخمینی  آمار های  اما 
داراي  افراد  را  دولتي  کارمندان  یک درصد  از 
2.7درصد  از  و  دهد  مي  تشکیل  معلولیت 
معلولي که در کشور ما زندگي مي کنند، حدود 
90درصد شان بي کار ند. افراد شاغل هم اکثرا 
مي  وظیفه  مشغول  درآمد  کم  شغل هاي  در 

باشند.۳                         
امتیازات  و  حقوق  قانون   20 ماده  موجب  به 
شهدا  اجتماعی،  امور  و  کار  »وزارت  معلولین؛ 
ربط  ذي  موسسات  همکاری  به  معلولین  و 
معلولین  برای  را  و حرفوی  فنی  آموزش  زمینه  
فراهم  آن ها  توانایی  و  استعداد  داشت  نظر  با 
می نماید.«4  عمده ترین پروژه هاي حرفه اي که 
جنسیت  تفکیک  به  معلولیت  داراي  افراد  براي 
اجرا شده است عبارت از خیاطي، آرایش گري، 
دوره  هاي  تجارت،  سازي،  گل  دوزي،  دست 
و  معلول  زنان  برای  و...  بافي  قالین  فیزیولوژي، 
جارو  فلزکاري،  نجاري،   بافي،  قالین  خیاطي، 
سازي،  ترمیم مبایل و کامپیوتر و... برای مردان 
توسط  اکثرا  پروژه ها  این  است.  بوده  معلول 
به صورت  است.  شده  اجرا  غیردولتي  نهادهاي 
این  80درصد  حدود  که  گفت  توان  مي  کلي 

نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.
او گفت: »کتاب شوهرم است، لباس هایش هست 
ــ شلوار و کت مکتبش هست، وقتی که کالس 
دانشگاه  بود می خواست  تمام کرده  را  دوازدهم 
فرزندانم  و  من  برای  که  کتاب هایی  ــ  برود 
می خورد،  آب  آن  با  که  پیاله ای  می خواند، 

شانه ای که موهای خود را با آن شانه می زد.«
همه  با  سال  سی  این  در  »من  افزود:  خانم  این 
بدبختی آن ها را نگه داشتم و با خاطرات او زنده 

هستم.«
در این نمایشگاه هرنوع وسایل را می توان دید ــ 
یادداشت های شخصی  لباس،  تا  گرفته  کتاب  از 
و  عینک  ساعت،  شده،  نوشته  زندان  در  که 

دفترچه خاطرات.
در  خشونت  قربانی  هرکدام  اشیا  این  صاحبان 

دوره های مختلف در افغانستان شده اند.
دموکراسی  و  بشر  حقوق  به  موسوم  نهادی 
خاطرات  صندوقچه  نمایشگاه  که  افغانستان، 

برقراری  را  کار  این  از  هدف  کرده،  برگزار  را 
قربانیان  خانواده های  به  رسیدگی  و  عدالت 

خوانده است.
خداداد بشارت، رییس اجرایی این نهاد می گوید 
خانواده ها  این  وضعیت  به  گذشته  چندسال  در 

رسیدگی چندانی نشده است.
این  با  که  خواسته ایم  »ما  گفت:  بشارت  آقای 
نمایش  به  را  افغانستان  تاریخی  روند  نمایشگاه 
از جنگ، دوران جنگ  ــ دوران پیش  بگذاریم 
و تاثیرات جنگ بر زندگی شهروندان افغانستان.«

میراث دار  زن ها  و  »خانم ها  افزود:  هم چنین  او 
به همین  و  هستند  افغانستان  در  غم ها  و  خرابی 
به نحوی  هستند.  خاطرات  صاحبان  آن ها  خاطر 
فرزندان آن ها شهید شده یا شوهران شان به نحوی 
از دست رفته و یا دیگر اعضای خانواده خود را 
از دست داده اند و میراث دار غم ها و مشکالت در 

افغانستان شده اند.«
می کنند  بازگو  این جا  در  زنان  که  داستان هایی 
تاریخ  از  مهمی  بخش  اما  هستند،  ناراحت کننده 
را  خشونت ها  موارد  بدترین  که  هستند  کشوری 

تجربه کرده است.
این  در  جنگ  قربانی  که  خانواده،  هزاران  حاال 
کشور شده اند، عدالت می خواهند ــ از حکومتی 
که به باور بسیاری ها در ده سال گذشته نتوانسته به 

صداهای عدالت خواهانه پاسخ مثبت بدهد.

پروژه ها توسط نهادهاي غیردولتي اجرا شده و صرفا 
20درصد آن توسط نهادهاي دولتي  تطبیق گردیده 

است.5                                         
تاثیر  و  بوده  ۳0درصد  از  کم تر  پروژه ها  این  بازده 
الزم جهت ایجاد فرصت های شغلي براي افراد دارای 
برنامه  این  تاثیر  عدم  دالیل  است.  نداشته  معلولیت 
اول، هماهنگي ضعیف بین مدیران این برنامه ها بوده 
که باعث شده یک نفر از چندین برنامه استفاده نماید 
و از هیچ کدام بهره نبرد. دوم، کیفیت ضعیت خود 
است. سوم،  بوده  موثر آن  مدیریت  و عدم  برنامه ها 
این برنامه ها متناسب با وضعیت بازار کار نبوده است. 
بازار  در  که  دیده  آموزش  زمینه هاي  در  افراد  یعني 
پروژه هاي  براي  چهارم،  ندارد.  عملي  کاربرد  کار،  
دوزي  سوزن  و  سازي  گل  نظیر  تولیدي،  اي  حرفه 

زنان، بازار یابي نشده است.6                                                         
نظارت ساحوی کمیسیون مستقل  یافته های  براساس 
خورشیدی،   1۳88 سال  در  افغانستان  بشر  حقوق 
2.0درصد مصاحبه شدگان اظهار داشته اند که رییس  
سال  در  اما  است.  معلولیت  دارای  فرد  شان  فامیل 
98۳1 این رقم به ۳.2درصد رسیده است که 91نفر 
از مصاحبه شدگان را شامل می شود. آمار پیش نشان 
دهنده افزایش تعداد خانواده های است که مسوولیت 
تامین معیشت آ ن ها را افراد دارای معلولیت به عهده 
حق  از  معلولین  محرومیت  تداوم  صورت  در  دارد. 
کار، این دسته از خانواده ها با مشکالت نگران کننده 

اقتصادی مواجه خواهند شد.                                 
ادامه دارد

پی نوشت ها:
1. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت، مصوب 1۳ دسامبر 2006

 2 . وزارت عدلیه جمهوری اسالمی افغانستان، قانون حقوق و امتیازات معلولین، جریده رسمی، شماره مسلسل 10۳7، 1۳89/6/15
 ۳ . وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، مصاحبه با عبدالعلي فروغ، مشاور امور اجتماعي وزارت، 1۳90/6/16

 4 . وزارت عدلیه جمهوری اسالمی افغانستان، قانون حقوق و امتیازات معلولین، جریده رسمی، شماره مسلسل 10۳7، 1۳89/6/15
 5 . وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، مصاحبه با عبدالعلی فروغ، مشاور امور اجتماعی وزارت، 1۳90/6/16

 6 . همان
 7 . کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بانک معلومات نظارت ساحوی حقوق بشر، سال 1۳88 و 1۳89
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وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی 

در افغانستان 

»صندوقچه خاطرات« 
میراث قربانیان جنگ در افغانستان

 منبع: بی بی سی

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

گزارش پنجم، از ۱۳۸۸-۸۹ 

 

باید به گونه ای سامان داد  نابرابری های اجتماعی و اقتصادی را  2ـ 
که:

الف ـ به شیوه  ی عقالنی از آن ها انتظار رود که در خدمت منفعت 
هرکس باشند؛ 

همگان  راه  که  باشند  منصب هایی  و  موقعیت ها  با  پیوند  در  ـ  ب 
به سوی آن ها باز باشد.

راولز یک بار دیگر تاکید می کند که این آغازه ها عمدتا معطوف 
وظایف  و  حقوق  تفویض  و  هستند  جامعه  بنیادین  ساختارهای  به 
می کنند.  متعین  را  اقتصادی  و  اجتماعی  نعمات  تقسیم  و  اساسی 
یک  غایت-های  برای  که  این ست  آن ها  فرمولبندی  پیش شرط 
نظریه ی عدالت، ساختار اجتماعی به منزله ی دو بخش کم تا بیش 
معطوف  یادشده،  آغازه های  از  هریک  شود.  گرفته  نظر  در  جدا 
سیستم  سویه های  میان  ما  بنابراین  بخش هاست.  این  از  یکی  به 
و  تعیین  را  برابر  اساسی  آزادی های  یک طرف  از  که  اجتماعی 
تضمین می کند و  از طرف دیگر نابرابری های اجتماعی و اقتصادی 

را متعین می سازد تفکیک قایل می شویم.
طریق  از  اساسی  آزادی های  که  است  اهمیت  حایز  راولز  به نظر 
فهرستی از این آزادی ها تعیین گردند. مهم ترین آن ها آزادی های 
و  بیان  آزادی  انتخاب شدن(،  و  انتخاب کردن  )حق  سیاسی 
شامل  شخصی  آزادی  و  اندیشه  و  وجدان  آزادی  اجتماعات، 
و  جسمی  شکنجه ی  و  روانی  فشار  مقابل  در  انسان  از  حفاظت 
آسیب فیزیکی، حق مالکیت شخصی، حفاظت از انسان در مقابل 
بازداشت و حبس خودسرانه می باشند که از طریق حکومت  قانون 
تثبیت شده اند. این آزادی ها باید مطابق نخستین آغازه ی عدالت، 

برای همگان برابر باشند.
و  دارایی ها  تقسیم درآمدها و  به  دومین آغازه ی عدالت معطوف 
خصوصیت سازمان هایی است که در آن ها قدرت و مسوولیت های 
یک سان  نباید  دارایی ها  و  درآمدها  تقسیم  دارد.  وجود  متفاوتی 
باشد، اما هرکس باید از آن بهره ببرد و هم زمان راه به سوی کسب 
قدرت و مسوولیت در مناصب  برای هرکس باز باشد. آغازه ی دوم 
تاثیر خود را از آن طریق نشان می دهد که با باز گذاشتن راه برای 
کسب مناصب مهم قدرت، نابرابری های اجتماعی و اقتصادی را به 

طرحی در خدمت منفعت همگانی تبدیل می سازد. 
در نظریه ی عدالت راولز، آغازه ی نخست نسبت به آغازه ی دوم 
حقوق  و  آزادی ها  کردن  خدشه دار  که  معنا  این  به  دارد،  تقدم 
مصرح در آغازه ی نخست، از طریق منفعت بزرگ تر اجتماعی و 
اقتصادی قابل توجیه نیست. وی در کتاب خود از جمله می نویسد 
باشیم که  نظریه ی غلط راضی  با یک  فقط هنگامی می توانیم  که 
همین گونه  درست  نیز  بي عدالتی  باشیم.  نداشته  بهتری  نظریه ی 
است و فقط تا زمانی می توان آن را تحمل کرد که از بي عدالتی 

بزرگ تری پرهیز گردد.

 جان رالز و اندیشه عدالت
قسمت پنجم و پایانی   
)بهرام محی – دویچه وله(

قسمت سی ام

حقوق بشر؛ مبنای عدالت، دموکراسی
 و آزادی های اجتماعی است.

ACKU



 نورالعین ـ کندز
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مسووالن ریاست امور زنان در کندز در آستانه ی هشتم 
مارچ، روز جهانی زن، آمار خشونت ها بر زنان در این 
مورد    80 به  نزدیک  و  پار  سال  اندازه ی  به  را  والیت 

می گویند.
شامل  تکان دهنده ای  رخدادهای  شمار،  این  در  ولی 
است که به باور زنان آگاه کندز، ناامیدکننده است و 

سال روان را با سال گذشته، متمایز می سازد.
ظریفه، یکی از آموزگاران در والیت کندز، می گوید: 
»با گذشت هر روز، ما با گونه های دیگر خشونت علیه 
افغانستان بر می خوریم؛ از ربودن  زنان در کندز و در 
دختر 8ساله و استفاده ی جنسی از آن در کندز گرفته 
تا خبر زندانی ساختن و اعمال خشونت بر سحرگل در 

بغالن.«
کارهایی که  می شود،  دیده  که  »آن گونه  گفت:  او 
می دهد،  انجام  زنان  بر  خشونت  زدودن  برای  دولت 
بلند  آمار  شاهد  هنوز  ما  و  ندارد  فراوان  اثرگذاری 

خشونت بر زنان هستیم.«
ابراز نگرانی می گوید که اگر به این مساله ها، از  با  او 
راه آگاهی دهی و تطبیق درست قانون منع خشونت علیه 
زنان مبارزه شود، کار به جایی خواهد رسید که گراف 

نگرانی ها پایان بیاید. 
اما نادره گیاه، رییس امور زنان والیت کندز، می گوید 
که در والیت کندز، آمار خشونت بر زنان، نه کاهش 
یافته است و نه افزایش، ولی این را می پذیرد که انواع 
از  استفاده  با  تجاوز  تیزاب پاشی ها،  مانند  خشونت، 

سالح و اعمال زور بر زنان، افزایش یافته است. 
در کنار منع کردن زنان از آموزش، کار و آزادی های 
تبعیض  و  دختران  و  زنان  بر  خشن  نگرش  اقتصادی، 
شمار  از  خانواده ها،  در  دختران  برابر  در  جنسیتی 
در  زنان  امور  رییس  به گفته ی  است که  خشونت هایی 

والیت کندز وجود دارد.
موجودیت  در  را،  خشونت ها  این  موجودیت  دلیل  او 
اگر  که  می گوید  و  می داند  سنت ها  حکم رانی 
برچیده  از جامعه  اسالم هستند،  سنت هایی که خالف 
توجه،  قابل  اندازه ی  به  زنان،  بر  آمار خشونت   شوند، 

کاهش پیدا می کند. 
رییس امور زنان کندز به این باور است که عنعنه هایی 
که در محل ها و روستاها و حتا در برخی موردها، در 
شهرها فرمان روایی می کنند، باعث افزایش خشونت ها 

می شوند.
موردهای خشونت بر زنان اگرچه در سال روان نیز برابر 
با سال پار بوده است، ولی حجم خشونت بر زنان در 
کندز به اندازه ی در سال روان که تا بیش از دو هفته ی 
بوده است که ریاست  پایان می رسد، سنگین  به  دیگر 
ساحوی حقوق بشر آن رخ دادها را نگران کننده خوانده  

است.
توانسته اند  تاهنوز  امنیتی کندز  نیرو های  از جانبی هم، 
بازداشت کنند و  عامالن شماری از این خشونت ها را 
به دست قانون بسپارند که از جمله عامالن تیزاب پاشی 

سربازان  قبور  به  حمالت  بریتانیا  خارجه  وزارت 
توصیف  »هولناک«  را  لیبیا،  بنغازی،  در  بریتانیایی 

کرده است.
صلیب  یک  و  قبر   ۲00 که  گفت  خارجه  وزارت 
بنغازی آسیب  یادبود در گورستان نظامی بریتانیا در 

دیده است.
گورستان جنگی بنغازی نیز هدف گرفته شد. هر دو 

بر اساس اعالم مسووالن پولیس عراق، به دنبال حمله 
افراد مسلح به چند پوسته پولیس در شهر حدیثه در 
غرب عراق، دست کم ۲۶ نفر از نیروهای پولیس این 

کشور کشته شده اند.
بر اساس گزارش ها، چندین مرد مسلح که تعدادی 
اولین  در  داشتند،  تن  به  پولیس  فرم  لباس  آنها  از 
این حمله ها  به  مارچ،  پنجم  بامداد دوشنبه،  ساعات 

دست زده اند.
گزارش شده است که مهاجمان ساعت ۲ بامداد روز 
از خانه های  را  پولیس عراق  ارشد  افسر  دو  دوشنبه 

آنها ربوده و به ضرب گلوله کشته اند.
آنها سپس به داخل شهر رفته و به سمت پوسته های 

پولیس تیراندازی کرده اند.
یک سخنگوی پولیس عراق، القاعده را مسوول این 

حمله ها خوانده است.
پوسته های  از  یکی  در  آسوشیتدپرس،  گزارش  به 
القاعده  پرچم  گرفت،  قرار  حمله  مورد  که  پولیس 

نصب شده بود.
حمله های شهر حدیثه، اولین دور خشونت ها در این 
شهر از زمان حمله یک بمب گذار انتحاری به یک 
بانک در ماه مارچ سال ۲0۱۱ میالدی است. در آن 

حادثه ۹ نفر کشته شده بودند.
یک سخنگوی پولیس در حدیثه اعالم کرده است 

و  ایران  علیه  اوباما  باراک  تند  اظهارات  دنبال  به 
برای  یونان  توانایی  درباره  سرمایه گذاران  تردید 
کاهش بدهی های خود، بازارهای سهام آسیا و اروپا 

در روز دوشنبه به شدت سقوط کرد.
در  دالر   ۱0۷ حول  نیز  دوشنبه  روز  در  نفت  قیمت 
نوسان بوده و گرچه ارزش دالر در برابر یورو تقویت 
کاهش  جاپان  ین  مقابل  آن  برابری  نرخ  ولی  شد، 

یافت.
سهام  شاخص  »نیکی«،  که  است  حاکی  گزارش ها 
جاپان، در این روز ۷8 واحد سقوط کرد که بیانگر 
بورس  است.  آن  ارزش  درصد کاهش  دهم  هشت 
سهام  بازار  واحدی   ۲۹۶ سقوط  با  نیز  هنگ کنگ 
روبه رو شد و ۱.۴ درصد از ارزش خود را از دست 

داد.
کوریای  بورس  در  سهام  شاخص های  ارزش  از 
دهم  دو  و  دهم   ۹ ترتیب  به  نیز  استرالیا  و  جنوبی 

درصد کاسته شد.
را  مشابهی  وضعیت  نیز  اروپا  در  سهام  بازارهای 
بازارهای  در  سهام  کلی  ارزش  و  کردند  تجربه 
بریتانیا، فرانسه و آلمان به ترتیب سه دهم، هفت دهم 

و ۱.۲ درصد از ارزش خود را از دست دادند.

گورستان محل دفن سربازان بریتانیایی و کشورهای 
مشترک المنافع است که در جریان جنگ جهانی دوم 

کشته شدند.
دام  به  قول  و  کرده  عذرخواهی  لیبیایی  مقام های 

انداختن مسووالن را داده اند.
»غیراخالقی،  را  حمله  این  لیبیا  ملی  انتقالی  شورای 

غیرمسووالنه و مجرمانه« توصیف کرد.

که در حمالت امروز، در مجموع ۲۶ مامور پولیس 
»از جمله یک دگروال و یک دگرمن« کشته و سه 

نفر دیگر زخمی شده اند.
مورد  موترهای  از  یکی  »در  است:  کرده  اضافه  او 
پیدا  القاعده  به  متعلق  نوشته هایی  مهاجمان،  استفاده 

شد.«
خبرگزاری  به  منطقه  والی  سخنگوی  یک 
به  ابتدا  مسلح  افراد  که  است  گفته  آسوشیتدپرس 
و  رفته  شهر  در  دگرمن  یک  و  دگروال  یک  خانه 

مدعی شده اند که حکم بازداشت آنها را دارند.
پولیس اعالم کرده است که جسد این دو افسر ارشد 
که به ضرب گلوله کشته شده بودند، اندکی بعد، در 

جاده ای در نزدیکی خانه های شان پیدا شده است.
بازداشت  حکم  مهاجمان  که  است  شده  گزارش 
اختیار  در  را  حدیثه  شهر  پولیس  افسر   ۱۵ جعلی 

داشتند.
این مهاجمان که موترهایی مشابه موترهای وزارت 
به  و  رفته  به داخل شهر  داخله عراق داشتند، سپس 

سمت پوسته های پولیس تیراندازی کرده اند.
آسوشیتدپرس به نقل از مقامات محلی گزارش داده 
نیم ساعت طول  در مجموع حدود  است که حمله 

کشیده است.


تحلیلگران  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
در موسسات اعتباری هنگ کنگ گفته اند: »به دنبال 
سخنرانی تند باراک اوباما علیه برنامه هسته ای ایران 

بازارها این هفته را با احتیاط آغاز می کنند.«
بحران  برای  مشخصی  حل  راه  درباره  تردیدها 
بدهی های یونان نیز از دیگر عواملی است که سرمایه 

گذاران را در برزخ تصمیم گیری قرار داده است.
که  می رود  انتظار  می گوید  یونان  اقتصاد  وزیر 
از  شده  خریداری  بدهی های  اوراق  جایگزینی 
سوی اعتباردهندگان خصوصی روز دوازدهم مارچ 
صورت گیرد. حداقل ۶۶ درصد از اعتباردهندگان 

خصوصی مایل به مشارکت در این روند هستند.
از سویی دیگر نخست وزیر اسپانیا اعالم کرده است 
زمینه  در  خود  تعهدات  به  نمی تواند  کشورش  که 
عمل  جامه  جاری  سال  در  بدهی ها  میزان  کاهش 
مجازات هایی  با  اسپانیا  که  می رود  احتمال  بپوشاند. 

از سوی اتحادیه اروپا روبه رو شود.
اظهارات این مقام اسپانیایی پس از آن بیان شد که 
دولت این کشور از باال رفتن نرخ بیکاری و کاهش 
پیش بینی ها در مورد رشد اقتصادی اسپانیا خبر داد.

بر اعضای زن در یک خانواده و عامل ربودن کودک 
8ساله و استفاده جنسی از او، اکنون در بازداشت پولیس 

به سر می برند.
موازی با ریاست امور زنان، نهادهای مدنی مدافع حقوق 
از  پشتیبانی  برای  را  کارهایی  و  فعال  اند  کندز  در  زنان 

زنان انجام می دهند. 
موسسه ی زنان برای زنان، یکی از این موسسه هاست که 
یکی از قربانیان حمله ی تیزابی بر زنان یک خانواده را 

برای درمان به هند فرستاد. 
نفیسه صادقی یکی از مسووالن این دفتر، گفت که آنان 

در این زمینه ها، کارهایی را انجام داده اند.
کارهای  کندز،  ولسوالی های  زنان  از  شماری  ولی 
نهادهای مدنی را ویژه شده بر شهرها می دانند و می گویند 
که این کارها، خیلی اندک به ولسوالی ها می رسند و به 

روستاها اصال از این کارها خبری نیست.
درمانگاه های  از  یکی  در  که  زنان  این  از  یکی  تهمینه، 
کارهای  که  می گوید  است،  پرستار  خان آباد  ولسوالی 
دید  از  دست کم  زنان،  حقوق  مدافع  نهادهای 

اطالع رسانی نیز به مرکز کندز خاتمه می یابد.
او می گوید: »تقاضا دارم که فعالیت های نهادهای مدافع 
این  روستاهای  و  کندز  ولسوالی های  به  زنان،  حقوق 

والیت گسترده شود، زیرا زنان روستاها نیز انسان اند.«
مسووالن در ریاست امور زنان نیز گفته های بانو تهمینه 

را درست می شمارند.
کار  یک  را  زنان  علیه  خشونت  با  مبارزه  آنان  ولی 
گروهی، همگانی و پی گیر می دانند و می افزایند که تنها 

زنان نمی توانند از عهده ی این کار بدر آیند.
از آن جایی  این والیت می گویند که  نیز در  زنان آگاه 
که خشونت بر زنان در اسالم ناروا خوانده شده است، 
عالمان دین نیز باید به خشونت زدایی بپردازند و دامنه ی 

افزایش در آمار و گونه های آن را برچینند.
شماری از عالمان دین در کندز بار ها در سخنرانی های شان 

خشونت علیه زنان را نکوهش کرده اند.
در  دین  عالمان  از  یکی  عبیدی،  دین محمد  مولوی 
دادن  بد  به  چون  خشونت هایی  که  است  کندز  والیت 
دختران، ندادن نفقه، لت و کوب، محروم سازی از ارث، 
نهادن  زیرپا  و  نکاح های جبری  آموزش،  از  جلوگیری 
دیگر حقوق انسانی و اسالمی زنان را خالف فرموده های 

اسالم می داند.
اما شماری از فعاالن مدنی، عالمان دین را به حقوق زنان 

در خطابه های شان کم توجه می دانند.
نیز  باور هستند که عالمان دین  این  به  زنان،  از  شماری 
در  را  ضداسالمی  و  عنعنه ای  خشونت های  نمی توانند 
باعث شده است که  این  ندارند و  خانواده های شان روا 

در این مورد، چیزی به مخاطبان شان نگویند.
در  افزایش  که  هستند  باور  این  به  کندز  در  آگاه  زنان 
شمار انواع خشونت بر زنان، نشان می دهد که کارهای 

دولت برای خشونت زدایی اندک بوده  است.

خشونت بر زنان در کندز 
کاهش نیافته است

خشم از بی حرمتی به قبرهای بریتانیایی ها در لیبیا

در حمله افراد مسلح در غرب عراق دست کم ۲۶ 
نفر کشته شدند

بازارهای سهام به دنبال اظهارات اوباما علیه ایران 
سقوط کرد

ACKU



ایران  رهبران  به  امریکا  رییس جمهور  اوباما،  باراک 
به  ایران  دسترسی  از  جلوگیری  برای  که  داد  هشدار 
سالح هسته ای، در مورد توسل به زور تردید نخواهد 

کرد.
رییس جمهور امریکا ضمن سخنانی در اجالس کمیته 
هم چنین  آیپک،  اسراییل،  و  امریکا  عمومی  روابط 
گفت که اسراییل همیشه این حق را دارد که در مورد 

تدابیر امنیتی خود راسا تصمیم بگیرد.
پیشتر شیمون پرز، رییس جمهور اسراییل در این جلسه 

گفته بود که ایران برای تمام جهان خطرناک است.
هفته  چند  »در  گفت:  خود  سخنان  در  اوباما  آقای 
گذشته لفاظی در مورد جنگ تنها قیمت نفت را باال 
برده و فقط به سود دولت ایران تمام شده است، زیرا 
به درآمد  اتومی خود  برنامه  تامین بودجه  آن ها برای 

نفت متکی هستند.«
امریکا  اسراییل،  امنیت  تامین  بر ضرورت  تاکید  با  او 
این رجز  امنیت جهان، گفت: »حاال وقت  و  و صلح 

خوانی ها نیست.«
تا  داد  فرصت  باید  این که  بر  تاکید  با  اوباما  آقای 
اثر  اعمال می شود  ایران  فشارهایی که علیه حکومت 
کند، از اسراییل خواست که فرصت بیشتری بدهد تا 

تحریم ها به انزوای بیشتر ایران منجرشود.
وی اظهار داشت: »امروز ایران منزوی است. دستگاه 
شده  دچار شکاف  و  گرفته  قرار  فشار  تحت  رهبری 

است.«
او افزود: »حاال وقت آن است که به نصیحت ماندگار 
توجه  امریکا(  پیشین  )رییس جمهور  روزولت  تدی 
چماقی  ولی  بزن،  حرف  مالیم  می گفت  که  کنیم 

بزرگ همراه داشته باش.«
باراک اوباما هم چنین با اشاره به زمزمه هایی که اخیرا 
در مورد احتمال تن دادن امریکا به اتومی شدن ایران 
توازن  ایجاد  برای  و مسلح کردن کشورهای همسایه 
قوا مطرح شده است، گفت: »رهبران ایران باید بدانند 
که من چنین سیاستی ندارم. سیاست من جلوگیری از 
دستیابی ایران به جنگ افزار اتومی است. همان گونه 
که بارها در خالل ریاست جمهوری ام تصریح کرده ام 
هر گاه برای دفاع از امریکا و منافعش ضروری بدانم، 

برای توسل به زور درنگ نخواهم کرد.«
خود،  سخنان  ادامه  در  متحده  ایاالت  رییس جمهور 
گروه های  به دست  ایران  اتومی  سالح  »افتادن  از 

تروریستی« ابراز نگرانی کرد.
امریکایی  ۳۰سناتور  از  بیش  پیش  هفته  دو  حدود 
قطع نامه ای را پیشنهاد کردند که در صورت دستیابی 
رییس جمهور  اتومی،  سالح  تولید  توانایی  به  ایران 
با  قوا  توازن  )ایجاد  مهار  سیاست  اتخاذ  از  را  امریکا 

مسلح کردن همسایگان( منع می کند.

جدی  اختالفات  از  گزارش ها  از  برخی  حالی که  در 
میان کابل و واشگنتن بر سر امضای پیمان استراتژیک 
به  هم چنین  و  امریکا  متحده  ایاالت  و  افغانستان  میان 
تعلیق در آمدن گفتگوها در این مورد حکایت دارند، 
اما مقام های وزارت امور خارجه می گویند که دولت 

به امضای این پیمان متعهد است.
این گزارش ها حاکی ست که بحث ها در مورد محتوای 
پیمان استراتژیک زمانی از سوی ایاالت متحده امریکا 
متوقف شد که آقای کرزی از ایاالت متحده خواسته 
است تا پس از سال 2۰14 وی را در راس قدرت ابقا 
و یا فردی که از طرفش معرفی می شود، مورد حمایت 
به روزنامه 8صبح  قرار دهد. هم چنین یک منبع موثق 
گفته است که اخیرا کاخ سفید پیامی به رییس جمهور 
صورت  در  که  است  داشته  تاکید  و  فرستاده  کرزی 
روی  امریکا  استراتژیک،  پیمان  امضای  در  تعلل 
شریک دیگری فکر خواهد کرد. این منبع افزوده است 
که آقای کرزی، با بهانه قراردادن توقف عملیات های 
شبانه و سپردن مسوولیت زندان بگرام به دولت، تالش 

دارد خواست های خود را باالی امریکا تحمیل کند.
تعلیق  رییس جمهور  سخنگویان  از  یک تن  گرچند 
با ایاالت متحده  گفتگوها در مورد پیمان استراتژیک 
نیز در  امریکا را رد کرده است، وزارت امور خارجه 
می کند.  خودداری  روشن  پاسخی  ارایه  از  مورد  این 
خارجه،  امور  وزارت  سخنگوی  موسی زی،  جانان 
خبرنگاران  سوال  نشست خبری خود  در  روز گذشته 
با  استراتژیک  پیمان  باره  در  تعلیق گفتگوها  مورد  در 
ایاالت متحده امریکا را بی پاسخ گذاشت و گفت: »در 

این مورد برای فعال کدام تبصره ای ندارم.«
ابقای  سخنگوی وزارت خارجه مطرح شدن موضوع 
رییس جمهور کرزی را پس از سال 2۰14 نیز رد کرد، 
با  استراتژیک  پیمان  امضای  مورد  در  که  گفت  اما 
ملی  به حاکمیت  کامل  احترام  امریکا،  متحده  ایاالت 
»نسبت  گفت:  او  است.  مهم  افغانستان  دولت  برای 
یک  که  امریکا  متحده  ایاالت  کشورها،  دیگر  به 
امضای  برای  است،  افغانستان  مهم  متحد  و  شریک 
کامل  تعهد  استراتژیک  درازمدت  همکاری های  سند 
داریم. اما چنان که به تکرار هم گفته شده که افغانستان 
می خواهد سندی را با ایاالت متحده امریکا امضا کند 
افغانستان در آن  ملی  باشد و حاکمیت  درازمدت  که 

به صورت کامل در نظر گرفته شود.«
آن  سنای  از  را  هیاتی  اخیرا  امریکا  متحده  ایاالت 
استراتژیک  باره سند  تا در  افغانستان فرستاد  به  کشور 
رییس جمهور  اما  کند.   گفتگو  دولتی  مقام های  با 
کرزی گفته است تا زمانی که عملیات شبانه متوقف و 
مسوولیت زندان بگرام به دولت سپرده نشود، این سند 

را امضا نخواهد کرد.

زن  یک  می گویند  چینی  تبعیدی های  و  فعاالن 
آتش  به  از  پس  بود  فرزند  چهار  مادر  که  تبتی 
باخته  جان  چین  غربی  جنوب  در  خود  کشیدن 

است.
گروه موسوم به »تبت آزاد« در بریتانیا گفت که 

آینده  در  هم چنان  را  مردم  که  دارد  تالش  موجود 
»باورم  گفت:  او  باشد.  داشته  خود  »درگروگان« 
در  تقلب  حتا  بعضی ها   بودن  قدرت  در  که  است  این 
اگر  است.  ساخته  نهادینه  را  موجود  فساد  و  انتخابات 
باورمندی به رای مردم وجود می داشت و اگر حساب 
خوبی  کار  زمامداری  سال  چهار  طول  در  که  می شد 
دوم  دور  در  هوشیار  زمامدار  است،  نگرفته  صورت 
و  قدرت  برای  تشنگی  اما  نمی کرد.  کاندیدا  را  خود 
بودن خودش در قدرت باعث شده تا این وضعیت دوام 
پیدا بکند و مردم به نحوی توسط تیم موجود گروگان 

گرفته شوند.«
ایاالت  با  استراتژیک  پیمان  امضای  در  تعلل دولت  با 
بیشتر  کشور  این  آینده ی  مورد  در  نگرانی ها  متحده، 
وضع  این  از  پیمان،  این  عقد  مخالفان  و  شد  خواهد 

بیشتر سود خواهند برد.

تبتی نشین چین  بخش های  در  امنیتی  تدابیر  اخیرا 
در آستانه سالگردهای حساس تشدید شده است.

مقدم  خط  در  اخیر  ماه های  در  کرتی  صومعه 
اعترضات ضدچین بوده است.


پیمان  باره  در  گفتگوها  روند  تعلیق  با  این حال،  با 
از  برخی  امریکا،  متحده  ایاالت  با  استراتژیک 
دیگر  یک بار  افغانستان  که  می گویند  کارشناسان 
بروز  زمینه  و  داد  خواهد  دست  از  را  خوبی  فرصت 

برخی از بحران ها در کشور مساعد خواهد شد.
دانشکده حقوق و علوم سیاسی  استاد  نجیب محمود، 
مورد  در  گفتگوها  تعلیق  که  گفت  کابل،  دانشگاه 
در  کار  روند  عامه،  اذهان  روی  استراتژیک،  پیمان 
تقویت  هم چنین  و  سرمایه گذاری  برنامه های  و  بازار 
او، در  به گفته ی  به جا می گذارد.  تاثیر منفی  شورشیان 
تاخیر  با  استراتژیک  پیمان  امضای  برنامه  صورتی که 
همراه  شود، شورشیان، مناطق بیشتری را ناامن خواهند 
استراتژیک  »قرارداد  می گوید:  محمود  استاد  ساخت. 
شرایط  در  اگر  دارد.  زیادی  اهمیت  افغانستان  برای 
یا  افغانستان و  از طرف  موجود تحت عناوین مختلف 
پیامد  چند  می افتد،  تاخیر  به  مدتی  برنامه  این  امریکا 
منفی خواهد داشت. اول این که سرمایه گذاری محدود 
می شود، دوم در بسیاری از مناطق طالبان و گروه های 
را  امن  مناطق  که  می توانند  جرات  به  بسیار  مخالف، 
بی ثبات بسازند، سوم برای گروه های راه زن این زمینه 
جرمی  اعمال  به  سابق  از  قوی تر  که  می شود  مساعد 
دست بزنند.« هم چنین وی تاکید می کند در صورتی که 
نکنند،  گذشت  متحده  ایاالت  و  افغانستان  دولت های 

فرصت های »طالیی« از دست خواهد رفت.
کارشناسان  از  یک تن  نیازی،  سعید  داکتر  هم چنین 
برای  استراتژیک  پیمان  امضای  که  می گوید  سیاسی، 
تالش  باید  دولت  و  دارد  حیاتی«  »اهمیت  افغانستان 
کند تا این پیمان را قبل از کنفرانس شیکاگو، که در 
به گفته ی  برساند.  امضا  به  شد،  خواهد  می برگزار  ماه 
پیمان،  این  امضای  در  کرزی  رییس جمهور  تعلل  او، 
نشان می دهد که دولت افغانستان تحت فشار پاکستان 
پاکستان  که  می گوید   نیازی  آقای  است.  قرار گرفته 
خواهان حضور طوالنی امریکا در افغانستان نیست و از 
همین رو تالش دارد تا اوضاع را در این کشور مختل 
بیشتر  افغانستان  »دولت  می گوید:   نیازی  سعید  کند. 
زیر فشار سیاست های پاکستان قرار دارد تا منافع ملی 
افغانستان. بنا برای افغانستان بهتر است که سر منافع ملی 
خود فکر بکند و فرصت هایی که طی ده سال به دست 
بدون  دوباره  این فرصت ها  اکثریت  و  آمده  افغانستان 
استفاده از دست رفته است، در آینده متوجه باشد.« وی 
هم چنین تاکید کرد: »من فکر می کنم تاخیر در امضای 

این قرارداد، فشارهای پاکستان است.«
با این حال، این کارشناسان احتمال این  را رد نمی کنند 
که آقای کرزی پیش از امضای پیمان استراتژیک در 
امریکاست.  باالی  خود  خواست های  تحمیل  تالش 
حلقه  که  می گوید  مورد  این  در  محمود  نجیب  استاد 

والیت  در  کرتی  صومعه  نزدیکی  در  زن  این 
سیچوان دست به خودسوزی زد.

خودسوزی ها  رشته  یک  از  مورد  تازه ترین  این 
توسط تبتی ها ظاهرا در اعتراض به حاکمیت چین 

بر این منطقه است.

وزارت خارجه: 

ما به امضای پیمان با امریکا متعهدیم

یک زن تبتی خود را به آتش کشید

اوباما به رهبران ایران
 هشدار داد
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يوکيو آمانو، مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتومی روز دوشنبه 
هسته ای  مواد  و  فعاليت ها  عدم  درباره  نمی تواند  آژانس  گفت 
اعالم نشده از سوی ايران اطمينان قطعی دهد و لذا قادر نيست تاييد 
کند که تمام مواد هسته ای در ايران برای مصارف صلح آميز مورد 

استفاده قرار می گيرد.
جريان  در  آمانو  آقای  اظهارات  رويترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
نشست شورای ۳۵ نفره حکام آژانس بيان شد و وی افزوده است: 
غنای  با  يورانيوم  توليد  ميزان  ماهانه  گذشته  سال  اواخر  از  »ايران 

باالی خود را سه برابر افزايش داده است.«
بازرسان  که  بود  گفته  بارها  گذشته  ماه های  در  آژانس  مديرکل 
نهاد تحت امر وی نتوانسته اند وارد مراکز هسته ای ايران شوند و به 
دانشمندان هسته ای و اسناد و مدارک مربوط به فعاليت های اتومی 

تهران دسترسی پيدا کنند.
ايران متهم است که در پوشش فعاليت های هسته ای خود در صدد 
آژانس  است.  اتومی  بمب  ساخت  برای  الزم  دانش  به  دستيابی 
نظامی  برای  ايران  تالش های  با  ارتباط  در  اسنادی  که  می گويد 
برای  بايد  تهران  و  کرده  دريافت  خود  هسته ای  برنامه  کردن 

راستی آزمايی آنها با اين نهاد همکاری کند.
يوکيو آمانو روز دوشنبه اظهار داشت که به رغم مذاکرات فشرده، 
اين  حل  برای  مشخص  چارچوبی  به  دستيابی  سر  بر  توافقی  هيچ 

مسايل حاصل نشده است.
وی تاکيد کرد که تحقيقات بايد حول اولويت های آژانس صورت 

گيرد و نه ايران.
با  هفته  اين  پايان  در  حکام  شورای  اعضای  که  می رود  انتظار 
پشتيبانی از فراخوان يوکيو آمانو، خواستار همکاری ايران با آژانس 

برای رفع اتهام درباره ماهيت نظامی برنامه هسته ای آن شوند.
با اين حال احتمال نمی رود که قطعنامه ای در محکوميت ايران از 
ماه های  ايران در  سوی شورای حکام آژانس صادر شود چرا که 
اخير مذاکراتی را با آژانس برای رسيدن به چارچوبی در زمينه حل 

و فصل برنامه اتومی خود انجام داده است.
ديپلومات ها می گويند که آژانس به دنبال دادن فرصت بيشتری به 

ايران است.

که در رقابتی آزاد و منصفانه، پيروز شده است.
تقلبی  که  هستند  مدعی  او  مخالف  گروه های  اما 
برگزاری  دنبال  به  آنها  است.  شده  انجام  گسترده 

تجمعی اعتراضی در مسکو هستند.
اعالم  انتخاباتی  مستقل  نظارتی  نهادهای  از  گالوس، 
 ۵۰ از  بيش  کمی  فقط  پوتين  آقای  که  است  کرده 
درصد آرا را به دست آورده است که به مراتب کم تر 
از آمار رسمی اعالم شده از سوی مسووالن رسمی 

انتخابات روسيه است.
پوتين  آقای  که  صورتی  در  روسيه،  در  قانون  طبق 
اول  دور  در  را  آرا  درصد   ۵۰ از  بيش  نمی توانست 

والديمير پوتين و حاميانش، پيروزی او را در انتخابات 
رياست جمهوری روسيه جشن گرفته اند. با اين پيروزی، 
روسيه  رييس جمهور  سومين بار  برای  پوتين  آقای 

می شود.
او در چهار سال گذشته، نخست وزير روسيه بود.

مسووالن انتخابات در روسيه روز دوشنبه، پنجم مارچ 
آرای  بيشتر  که  کردند  اعالم  مطبوعاتی  کنفرانس  در 
و  شده  شمرده  روسيه  رياست جمهوری  انتخابات 
به  را  آرا  درصد   ۶۳.۷۵ است  توانسته  پوتين  والديمير 

خود اختصاص دهد.
آقای پوتين در جمع حاميان خود در مسکو گفته است 

بياورد،  دست  به  روسيه  رياست جمهوری  انتخابات 
را  آرا  بيشترين  که  ديگری  نامزد  با  دوم  دور  در  بايد 
رقابت  می آورد،  دست  به  نامزدها  ديگر  با  مقايسه  در 

می کرد.
گزارش های  که  است  کرده  اعالم  هم چنين  گالوس 
انتخاباتی دريافت کرده است که  تخلفات  از  متعددی 
رای گيری  در  بار  چندين  افراد  برخی  آنها،  اساس  بر 

شرکت کرده اند.
از  نفر  شامگاه روز يک شنبه، چهارم مارچ، ده ها هزار 
حاميان آقای پوتين در حالی که پرچم های روسيه را در 
دست داشتند، در محوطه مقابل کرملين تجمع کردند 
جشن  را  رياست جمهوری  انتخابات  در  او  پيروزی  تا 

بگيرند.
دميتری  همراه  به  که  کوتاهی  حضور  در  پوتين  آقای 
تجمع  اين  در  روسيه  کنونی  رييس جمهور  مدودف، 
داشت، از طرفداران و حاميان شان »در هر گوشه« کشور 

تقدير کرد.
او گفت: »قول داده بودم که برنده می شويم و ما برديم.«

آقای پوتين گفت: »ما در رقابتی آزاد و منصفانه پيروز 
شديم.«

نمی تواند  هيچ کس  که  کرديم  »ثابت  کرد:  اضافه  او 
چيزی را به ما تحميل کند.«

حاميان آقای پوتين در تجمع روز يک شنبه خود، افزون 
که  داشتند  در  دست  نشان هايی  روسيه،  پرچم های  بر 
و  ما«  »پوتين-رييس جمهور  بود  شده  نوشته  آنها  روی 

»ما به پوتين اعتقاد داريم.«
سال  رياست جمهوری  رقابت های  در  که  پوتين  آقای 
رييس جمهور  مدودف،  دميتری  از  ميالدی   ۲۰۰۸
به  مدت  اين  در  بود،  کرده  حمايت  روسيه  کنونی 
عنوان نخست وزير فعاليت می کرد. او با پيروزی در اين 
تا سال ۲۰۱۸ ميالدی، رييس جمهور روسيه  انتخابات، 
خواهد بود و با پايان اين دوره نيز می تواند برای ادامه 
به عنوان رييس جمهور در يک دوره شش  فعاليت اش 

ساله ديگر، در رقابت های انتخاباتی آتی شرکت کند.

آمانو:
 آژانس قادر به تاييد مصارف صلح آميز 

تمام مواد هسته ای در ايران نيست  پوتين برای سومين بار 
رييس جمهور روسيه شد
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