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دست  مسلح  طالبان  هرات:  8صبح، 
در  را  جوان  دو  چپ  پای  و  راست 
مربوطات  از  هجریم  به  موسوم  منطقه ای 
ولسوالی کشک رباط سنگی والیت هرات 

قطع کردند.
به  پیش  روز   27 افراد  این  می شود  گفته 
خانه های  از  طالبان  توسط  سرقت  اتهام 

شان ربوده شده بودند.
این دو تن به نام های فیض محمد و زرین 
هرات  حوزه ای  شفاخانه ی  در  اکنون 
تحت مداوا قرار داردند. زرین در مصاحبه 
با 8صبح گفت: »قاضی و یا عالم دینی و 
از  تن  بیست  فقط حدود  و  نداشت  جود 
طالبان مسلح در داخل یک دره گردهم 
آمدند، چشمان مرا بستند و دستم را قطع 

کردند.«
زرین می گوید که طالبان پیش از آن که 
از  کنند،  قطع  را  فیض محمد  و  او  دست 
آنان خواسته اند تا با این گروه در راستای 
حمله باالی تانکرهای مواد نفتی نیروهای 
خارجی همکاری کنند: »اما پس از آن که 
ما این کار را نپذیرفتیم، دست و پای ما را 

قطع کردند.«
افراد  این  وابستگان  هم،  سویی  از 

به  را  جوان  دو  این  طالبان  که  می گوید 
اتهام محافظت از تانکرهای مواد سوختی 
امنیتی  شرکت  مربوط  خارجی  نیروهای 

خصوصی »1300« با خود برده بودند.
با این حال عبدالحمید حمیدی، آمر امنیت 
8صبح  به  هرات  والیت  امنیه  فرماندهی 
گفت: »بیشتر افراد مسلح به عنوان طالب 
سرقت های  مصروف  شاهراه ها  مسیر  در 
بدن  اعضای  کردن  قطع  با  و  مسلحانه اند 
وانمود  مردم  به  می خواهند  متهم،  افراد 
سازند که گویا از حقوق شان دفاع کرده 

و مجری شریعت اسالمی هستند.«
مسلح  »مخالفان  افزود:  حمیدی  آقای 
دولت در ولسوالی یادشده به حدی توانمند 
بتوانند روند حکومت داری را  نیستند که 

در آن ولسوالی مختل کنند.«
به گفته ی آقای حمیدی، تاکنون کسی در 
زمینه بازداشت نشده و بررسی های پولیس 

جریان دارد. 
از  پیش  طالبان  که  درحالی  است  این 
دورافتاده ی  مناطق  از  برخی  در  نیز  این 
از  شماری  هرات،  امن  نا  ولسوالی های 
افراد را در دادگاه های صحرایی محاکمه 

کرده اند.

 )AIB( اطالعیه بانک بین المللی افغانستان
37(مورخ  بر   438( شماره  پیشنهاد  اساس  با 
محترم  ریاست  حقوق  آمریت   1392/1/19
 29 نمبر  قضایی  قرار  و  بلخ  والیت  عدلیه 

مورخ 1391/05/23 ریاست محترم محکمه ابتدائیه تجارتی مرکز والیت بلخ، جایداد های مندرج قباله 
های شرعی نمبر )478 بر 1197( مورخ 1374/09/14، )169 بر399( مورخ 1373/03/22 و )126 بر83( 
مورخ 1382/01/27 ملکیت محمد یوزالف ولد روزی محمد  واقع پل هوایی شهر مزارشریف و قباله 
شرعی نمبر )108 بر45( مورخ 1375/01/15 ملکیت عتیق اهلل ولد روزی محمد واقع عقب تفحصات شهر 
مزار شریف که به تضمین قرضه شرکت تجارتی امید حسیب خسرو لمتد، نزد بانک بین المللی افغانستان 
میباشد،  نسبت عدم تصفیه باقیداری شرکت مذکور،  تحت نظر هیأت منتخب مقام والیت بلخ طور داو 
طلبی و مزایده بفروش میرسد. شرکت ها، مؤسسات و اشخاص که خواهان خریداری باشند، از تاریخ 
نشرآخرین اعالن الی مدت 15 )پانزده( یوم درخواستی های خود را به نماینده گی بانک بین المللی 
افغانستان )AIB(، شعبه مرکزی مقیم شهر مزار شریف و یا ریاست محترم عدلیه والیت بلخ سپاریده و 
خود بروز داوطلبی که به آگاهی شان رسانیده میشوند، نزد هیأت منتخب در جلسه داوطلبی حاضر شوند، 
شرطنامه را مالحظه نموده و تضمین نقداً اخذ میگردد،  همچنان به مالکین جایداد های فوق الذکر ابالغ 

میگردد که بروز داوطلبی در جلسه حاضر باشند درغیر آن حق شکایت را ندارند.

طالبان در یک دادگاه صحرایی دست وپای
 دو جوان را قطع کردند

اطالعات نادرست، مبنای 
تحلیل قومی

مشت ها گره می شود 

کمک 20 میلیون دالری برای 
مهار توبرکلوز،  مالریا و ...
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 نجیب منلی، مشاور در وزارت مالیه و از برگزارکنندگان اصلی این 
نمایشگاه کتاب می گوید که در بازار افغانستان، متقاضیان محدودی برای 

کتاب وجود دارد. آقای منلی روز گذشته در مراسم افتتاح نمایشگاه کتاب 
در کابل گفت: »فکر می کنم که در افغانستان دوازده میلیون نفر باسواد 
هستند و انتظار می رود که هر شخص باسواد در هر سال یک جلد کتاب 
بخرد. ما برای دوازده میلیون جلد کتاب بازار داریم، اما دوازده میلیون 

جلد کتاب عرضه نداریم.«

بر بنیاد فیصله روز گذشته ی مجلس نمایندگان، 
کمیسیون های تقنین، تفتیش مرکزی و امنیت 

داخلی به رهبری کمیسیون امور بین المللی مکلف 
شدند تا طرحی را که در آن دیدگاه های نمایندگان 
مجلس در زمینه ی گفتگوهای صلح منعکس شود، 
تدوین و برای تصویب به نشست عمومی مجلس 

ارایه کنند.

مجلس نمایندگان:

پروسه  صلح
 ناکارا است

1631
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اول خود را اصالح کنید
از  بعد  می خواهد  پارلمان  که  می رسد  به نظر 
تالش های  برای  مصوبه ای  استیضاح،  رسوایی 
که  گفتند  نمایندگان  دیروز  کند.  تصویب  صلح 
تالش های  مجموع  در  و  صلح،  عالی  شورای 
است  بوده  ناکام  صلح،  به  رسیدن  برای  حکومت 
خود  نقش  مصوبه ای  تصویب  با  پارلمان  باید  و 
را در تالش هایی که برای صلح صورت می گیرد، 
در مورد  بیشتری  نمایندگان جزییات  اما  کند.  ایفا 
چیزی  کنند،  صادر  است  قرار  که  مصوبه ای 
وظیفه  پارلمان  کمیسیون های  از  شماری  ندادند. 
نمایندگان  کنند.  کار  موضوع  این  روی  تا  گرفتند 
صلح  تالش های  جریان  در  پارلمان  این که  از 
است.  به جا  نمایندگان  شکایت  شاکی اند.  نیست، 
باید پارلمان در جریان تمامی تالش هایی که برای 
صلح صورت می گیرد، باشد. اما حاال چنین نیست. 
حکومت  بی توجهی  عمده  عامل  که  می رسد  به نظر 
افغانستان  سیاست  عرصه  بازیگران  دیگر  و 
متاسفانه  است.  نمایندگان  رفتار  پارلمان،  به 
که  کرده اند  رفتار  به گونه ای  پارلمان  نمایندگان 
نمایندگان  این  است.  شده  کاسته  اعتبارشان،  از 
جلسه  به  استیضاح  برای  را  وزیری  روزی، 
و  می پرسند  سوال  او  از  می کنند؛  دعوت  عمومی 
روز  ولی  نمی دانند،  قناعت بخش  را  او  پاسخ های 
رای  وزیر  همان  به  قاطع شان،  اکثریت  دیگر، 

می دهند.  اعتماد 
استیضاح،  جلسه  از  پس  که  است  روشن 
صورت  وزیران  و  نمایندگان  میان  معامله هایی 
می گیرد. این معامله ها زمینه ابقای وزیر را فراهم 
از پشت  پارلمان خود  نمایندگان  از  می کند. برخی 
تریبون تلویزیون ها اعالم کردند که همکاران شان، 
از وزیران پول گرفته اند. چهارشنبه های نمایندگان 
نیز چیزی است که دیگر کسی از آن بی خبر نیست. 
و  پول  مشتی  اعتمادش،  رای  مبنای  که  نماینده ای 
که  باشد  داشته  انتظار  نباید  است،  کوچک  امتیاز 
افغانستان  مورد  در  بزرگ  تصمیم گیری های  در 
نظریاتش لحاظ شود. وقتی که مشتی پول می تواند 
دهد،  تغییر  180درجه  را  پارلمان  نماینده  نظر 
می ماند.  باقی  اعتباری  چه  مقننه،  قوه  برای  دیگر 
حفظ  را  مردم  از  نمایندگی  وقار  نمایندگان،  اگر 
می کردند، باج نمی گرفتند و بر مبنای منافع عمومی 
عمل می کردند، امروز در محاسبات بزرگ جایگاه 
ویژه می داشتند. اما این رفتار خود نمایندگان بود 

که پارلمان را از این امتیاز محروم کرد. 
وزیران،  از  برخی  با  ذلیالنه  معامله های  هم چنین 
محدود  به شدت  نیز  را  نمایندگان  اجتماعی  نفوذ 
کرد. حاال دیگر اعتبار عمومی به پارلمان، به شدت 
که  ندارند  باور  مردم  دیگر  است.  یافته  کاهش 
یکی  و  بگشاید  کارشان  از  گرهی  بتواند  پارلمان 

از مشکالت کشورشان را حل کند. 
اعتبار  و  ریشه  جامعه  در  که  پارلمانی  بنابراین 
می تواند  چگونه  است،  داده  دست  از  را  خود 
مهم  تصمیم گیری های  در  که  باشد  داشته  انتظار 
شود.  لحاظ  نظرش  کشور،  سرنوشت  مورد  در 
اگر نمایندگان، اعتبار قوه مقننه را حفظ می کردند، 
و  کرزی  رییس جمهور  نه  حکومت،  نه  امروز 
نادیده  را  آنان  می توانست،  جهانی  جامعه  نه 
بگیرند. این که پارلمان جدی گرفته نمی شود و در 
ندارد،  جایی  مهم  پروسه های  و  تصمیم گیری ها 
بیشتر ناشی از عملکرد خود نمایندگان است. حاال 
که  را  مصوبه ای  حکومت،  که  نمی رسد  به نظر  هم 
به  صلح  تالش های  مورد  در  پارلمان  است  قرار 
در  که  همان طور  بگیرد.  جدی  برساند،  تصویب 
جدی  را  مقننه  قوه  جرگه ها،  برگزاری  با  گذشته 

بود.  نگرفته 

زنگ اول


آغاز مجدد گفتگوها تعیین نشده است.
و  پاکستان  متحده،  ایاالت  بین  گفتگوها 
مساله  احتمالی  حل  راه  مورد  در  طالبان 
افغانستان در چند سال اخیر پیشرفت اندکی 

کرده است.
دوحه  در  افغانستان  کنسول  همت،  محمد 
که  کردند  تقاضا  »طالبان  می گوید: 
یک  حیث  به  و  شوند  تبادله  زندانیان شان 
گروه به رسمیت شناخته شوند، اما تا جایی 
که من می دانم، مذاکرات بیشتری صورت 

نگرفت.«
او افزود که گفتگوها در دوحه بین طالبان 
یک  در   2012 سال  در  متحده  ایاالت  و 

تاسیسات نظامی امریکایی صورت گرفت.
مقام های دولت افغانستان هرچند به ضرورت 
این  در  و  می کنند  تاکید  طالبان  با  مذاکره 
راستا تالش های زیادی نیز به خرج داده، اما 
تاهنوز مذاکرات رسمی با جنگجویان انجام 

نداده اند.
عربستان  و  ترکیه  که  کرد  عالوه  همت 
دفتر  میزبان  می خواستند  نیز  سعودی 
مقام  یک  اما  باشند.  طالبان  نمایندگی 
آشنایی  صلح  مذاکرات  با  که  حکومتی 
برای  سعودی  عربستان  که  گفته  دارد، 
گزینه  طالبان  نمایندگی  دفتر  از  میزبانی 
بسیار  روابط  این کشور  زیرا  نبود،  مطلوبی 

استواری با پاکستان دارد.
در  تا  نبودند  دسترس  در  قطری  مقام های 
آنها  از  طالبان  نمایندگان  زندگی  مورد 
معلومات گرفته شود. دیپلومات ها می گویند 
با  آنها  صحبت  مانع  قطر  مقام های  که 

رسانه های می شوند.
»آنها  گفت:  دوحه  در  افغانستان  کنسول 
)نمایندگان طالبان( در دوحه فعال نیستند و 
از بسیار نزدیک توسط مقام های قطر نظارت 
می شوند. اما اجازه گردش و سفر کردن در 

این کشور را دارند.«

در  تالشی  هیچ  از  این  از  پس  که  داده اند 
راستای تامین صلح و ثبات در کشور دریغ 

نورزند.
»با  می افزاید:  خود  اعالمیه  در  ملی  امنیت 
فعالیت های  از  متذکره  گروه های  پیوستن 
متعدد تروریستی و تخریبی دشمنان صلح و 
ثبات در والیات متذکره کاسته شده است.«

دولت  به  مخالف  مسلح  گروه  ده ها  ماهانه 
می پیوندند، اما پیوستن آنان تاثیری بر بهبود 

اوضاع امنیتی نگذاشته است.

جریان  در  داخله  امور  وزارت  استخبارات 
ماین  حلقه   ۷ گانه،  جدا  عملیات  چندین 
مختلف النوع، ۶ میل سالح خفیفه و سه فیر 

مرمی ثقیله را ضبط کرده اند.
این جنگ افزار ها به تازگی از سوی شورشیان 
طالب به منظور حمالت تروریستی و تخریبی 
در مربوطات والیت های ننگرهار، جوزجان، 
بادغیس  و  پکتیکا  خوست،  لوگر،  تخار، 

جاسازی شده بود.

پولیس افتاده است و کارخانه ی دوم در قریه 
چهل گزی ولسوالی کشم در منزل مسکونی 

خان محمد تخریب تخریب شده است.
او به 8صبح گفت: »از این کارخانه ها مقدار 
تریاک  8بوری  تریاک،  محلول  لیتر   320
خام، 1 بوشکه تیزاب و 4 بوری مواد جامد 
کیمیاوی که در ساخت هیرویین از آن کار 
گرفته می شود به دست پولیس افتاده است.«

بدخشان  پولیس  که  حالی  است  در  این 
هفته ی گذشته نیز 2کارخانه تولید هیرویین 
را در ولسوالی وردوج این والیت تخریب 

کرد.

این  نمایندگان  می گویند  طالبان  منابع 
بودند،  رفته  قطر  به  مذاکره  برای  گروه که 
مقام های  با  که  می شود  سال  یک  از  بیشتر 
روند  مورد  در  مذاکره ای  هیچ  امریکایی 
صلح نداشته اند و فکر نمی کنند که به زودی 

مذاکره ای میان دو طرف صورت بگیرد.
از  شماری  آلمان،  صدای  گزارش  به 
نمایندگان طالبان در اوایل سال 2012 به قطر 

رفتند تا با مقام های امریکایی مذاکره کنند.
طیب آغا، از آن نمایندگان طالبان است که 
در دوحه، پایتخت قطر به سر می برد. او قبال 
رییس دفتر مالعمر، رهبر گروه طالبان بوده 
است. مولوی شهاب الدین دالور سفیر پیشین 
طالبان در عربستان سعودی، سهیل شاهین، 
نماینده پشین طالبان در پاکستان، شیرمحمد 
قاری  طالبان،  زمان  صحت  وزیر  ستانکزی 
حافظ  طالبان،  رژیم  پالن  وزیر  دین محمد 
در  طالبان  نماینده  و  بغالن  از  رحمان  سید 
دوحه  در  طالبان  هیات  اعضای  دیگر  ُدبی 

می باشند.
آشنایی  موضوع  این  با  که  طالبان  منابع 
که  گفته اند  رویترز  خبرگزاری  به  دارند، 
آنها پس از مذاکراتی که در ماه مارچ سال 
یک  از  بیشتر  در  گرفت،  صورت   2012
امریکایی ها  با  گفتگویی  هیچ  گذشته  سال 

نداشته اند.
بسیاری از رهبران طالبان که اکنون در قطر 
به  بیشتر  را  اوقات شان  می کنند،  زندگی 
امور خصوصی خانوادگی سپری می کنند. 
بسیاری از آنها را می توان هنگام خریداری 
با  همراه  دید که  قطر  سربسته  بازارهای  در 
را  اجناس  از  پر  کراچی های  کودکان شان 

به دست دارند.
نام  او  از  نخواسته  که  طالبان  منابع  از  یکی 
ایاالت  »ازجانب  است:  گفته  شود،  گرفته 
متحده امریکا امسال با ما تماسی گرفته نشده 
است.« او افزوده است که هیچ تاریخی برای 

8صبح، کابل: دفتر مطبوعاتی امنیت ملی 
می گوید که دو گروه مخالف مسلح دولت 
که شامل هجده نفر می شود، به اثر سعی و 
کنر  والیات  در  اداره  این  مسووالن  تالش 
و کندز دست از جنگ کشیده و به دولت 

پیوسته اند.
این اداره با انتشار اعالمیه ای گفته است که 
این افراد از مدت ها به این سو در والیت کنر 
مصروف  تخریبی  فعالیت های  به  کندز  و 

بودند.
وعده  شورشیان  این  که  گفته  ملی  امنیت 

گذشته  هفته  درجریان  کابل:  8صبح، 
امور  وزارت  استخبارات  پولیس  منسوبان 
حمالت  به  پیوند  در  را  تن    12 داخله، 
بازاداشت  آدم ربایی  و  دزدی  تروریستی، 

کرده اند.
وزارت امور داخله با انتشار اعالمیه ای گفته 
است که این افراد از مربوطات والیت های 

بدخشان، سرپل و لوگر بازداشت شده اند.
عمومی  ریاست  پولیس  منسوبان  هم چنان 

فرماندهی  مسووالن  فیض آباد:  8صبح، 
بدخشان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پولیس 
دوکارخانه  امنیتی  نیروهای  که  می گویند 
این  کشم  ولسوالی  در  را  هیرویین  تولید 

والیت تخریب کرده اند.
حبیب اهلل فروغی، مدیر پولیس مبارزه با مواد 
گفت:  بدخشان  پولیس  فرماندهی  مخدر 
چهل گزی  قریه های  در  خانه ها  کار  »این 
برده  بین  از  کشم  ولسوالی  قول  گندم  و 

شده اند.«
گندم  قریه  در  اولی  کارخانه  از  او  به گفته 
به دست  تریاک  محلول  لیتر   210 قول 

امریکا از یک سال به این سو با طالبان 
مذاکره نکرده است

دو گروه مخالف مسلح به دولت پیوستند

بازداشت دوازده تن از سوی پولیس استخبارات 

دوکارخانه تولید هیرویین در کشم بدخشان 
تخریب شد

در  مردمی  تظاهرات  گسترده ترین 
شهر جالل آباد خوانده شده است.

سردادن  با  معترضان  حال،  این  با 
آغا  گل  که  می گویند  شعارهایی، 
شیرزی باید هرچه زودتر از سمتش 

برکنار شود.
به  متهم  را  شیرزی  آغا  گل  آنان، 
و  کرده  دولتی  زمین های  غصب 
او را عامل فساد گسترده اداری در 

ننگرهار می دانند. 
والی  شیرزی  آغا  گل  نیز  پیشتر 
ننگرها، متهم به کم کاری در امور 
بازسازی و قاچاق پول به خارج از 

کشور شده بود.
متحده  ایاالت  انکشافی  اداره 
به  را  شیرزی  آقای  امریکا، 
کم کاری در امور بازسازی بند برق 

درونته متهم کرده بود.
این  مسووالن  که  می شود  گفته 
اداره، کار بازسازی توربین های بند 
برق درونته را متوقف کرده و اعالم 
کرده اند که هیچ عالقه مندی ای به 
پروژه  این  بازسازی  و  کار  ادامه 

ندارند.

دیگر زخمی شدند. بر بنیاد یک خبر 
دیگر در یک درگیری میان سربازان 
پولیس محلی و طالبان در منطقه ی 
نرمی ولسوالی اندر 8 طالب کشته و 

شش تن دیگر زخمی شدند.
محمد قاسم دیسی وال، ولسوال اندر 
می گوید،  خبر  این  تایید  با  غزنی 
شد  آغاز  زمانی  درگیری  این 
جسدهای  محلی  باشندگان  که 

قیام کنندگان را دفن می کردند.
گذشته،  چهارشنبه  روز  طالبان 
13قیام کننده را در منطقه ی گنده ایر 

کشتند.

جالل آباد،  شهر  باشنده ی  هزاران 
تظاهراتی  راه اندازی  با  شنبه  روز 
خواستار برکناری گل آغا شیرزی، 

والی این والیت شدند.
به گزارش خبرگزاری بخدی، گفته 
می شود که این تظاهرات به رهبری 
نماینده والیت  حاجی ظاهر قدیر، 
نمایندگان  مجلس  در  ننگرهار 

راه اندازی شده است.
به  ورودی  سرک های  معترضان 
کرده  مسدود  را  جالل آباد  شهر 
که  زمانی  تا  دادند  هشدار  و 
به  نشود،  عملی  خواسته های شان 

اعتراض شان ادامه خواهند داد. 
منطقه  در  را  تورخم  سرک  آنان 
در  را  کنر  جاده  سرخ دیوار، 
 – کابل  سرک  بهسود،  پل  منطقه 
جالل آباد را در دو سرکه سرخ رود 
و شماری از راه های منتهی به شهر 
جالل آباد در جنوب این شهر را در 

منطقه فارم اده، مسدود کردند.
ننگرهار در شرق کشور از والیات 

نسبتا امن به شمار می رود.
این  گذشته،  ماه  چند  جریان  در 

8صبح،غزنی: مسووالن فرماندهی 
203تندر  اردوی  قول  سوم  لوای 
نتیجه ی  در  که  می گویند  غزنی  در 
درگیرها در ولسوالی های مقر و اندر 
این والیت، 20طالب کشته شده اند.

نظیف اهلل سلطانی، معاون مطبوعاتی 
تندر   203 اردوی  قول  سوم  لوای 
میان  درگیری  یک  در  می گوید 
محلی  پولیس  سربازان  و  طالبان 
مقر،  ولسوالی  وزیری  منطقه ی  در 

12طالب کشته شدند.
درگیری  این  در  که  می گوید  او 
یک فرمانده طالبان نیز کشته و ۶تن 

در  آنها  شود،  تمدید  افغانستان 
خواهند  باقی  شریف  مزار  و  کابل 
داخلی  نیروهای  آموزش  ماند، 
از  نیروها  این  به  مشورت دهی  و 
در  آلمانی  نیروهای  اصلی  وظایف 
اعالم  آنها  ماموریت  ادامه  صورت 

شده است.
در حال حاضر 4200 سرباز آلمانی 

در شمال افغانستان مستقر اند.
اما حاال طالبان می گویند، این اقدام 
اگر  و  است  اشغال  ادامه  آلمان 
باقی  افغانستان  در  آلمانی  نیروهای 
بمانند، کماکان از اهداف حمالت 

گروه طالبان خواهند بود.
سخنگوی طالبان جنگ کنونی در 
افغانستان را جنگ امریکا توصیف 
آلمان  دولت  و  مردم  از  و  کرده 
خواسته خود را از این جنگ کنار 

بکشند.
که  است  کشوری  نخستین  آلمان 
کرده  پیشنهاد  مشخص  بصورت 
ماموریت  است  حاضر  که  است 
شمار مشخصی از نیروهایش را پس 

از 2014 در افغانستان تمدید کند.
برنامه  هنوز  اما  کشورها  بقیه 
عدم  یا  حضور  برای  مشخصی 
اعالم   2014 از  بعد  شان  حضور 
نیرو  بیشترین  که  امریکا  نکرده اند. 
است  گفته  دارد،  افغانستان  در  را 
تا  کامل  خروج  از  گزینه ها  همه 
نیروهایش  از  شماری  ماندن  باقی 
حال  در  و  میز  روی  افغانستان،  در 

بررسی است.

گروه طالبان در واکنش به پیشنهاد 
ماموریت  ادامه  بر  مبنی  آلمان 
افغانستان  در  سربازانش  از  شماری 
که  است  گفته    2014 سال  از  پس 
آلمانی ها از این اقدام خود پشیمان 

خواهند شد.
ذبیح اهلل  بی بی سی،  گزارش  به 
مجاهد که خود را سخنگوی گروه 
طالبان می خواند، با ارسال ایمیلی به 
ادامه  را  آلمان  اقدام  این  رسانه ها، 
کرده  توصیف  افغانستان  اشغال 

است.
است:  آماده  مجاهد  آقای  نامه  در 
می دهیم  مشوره  جرمنی  مردم  »به 
حکومت شان  نگذارند  دیگر  که 
و  اشغال  تداوم  در  امریکایی ها  با 
گرفته  سهم  افغان  ملت  رنجانیدن 
امریکا،  منافع  و  برای خوشنودی  و 
را  مظلوم  افغان های  مصیبت 

طوالنی تر سازد.«
توماس دی میزیری وزیر دفاع آلمان 
برلین  اپریل در  نوزدهم  روز جمعه 
ماموریت  است  آماده  آلمان  گفت 
نیروهایش  از   800 تا   ۶00 حدود 
در افغانستان را تا سال 201۷ تمدید 

کند.
وزیر دفاع آلمان گفت این پیشنهاد 
که  شد  خواهد  عملی  صورتی  در 
افغانستان رسما چنین چیزی  دولت 
امنیت  شورای  و  کند  تقاضا  را 
موافق  آن  با  نیز  متحد  ملل  سازمان 

باشد.
اگر  گفت  دی میزیری  توماس 
در  آلمانی  نیروهای  ماموریت 

باشندگان ننگرهار در اعتراض به
 کارکرد والی تظاهرات کردند

21طالب در غزنی کشته شدند

گروه طالبان آلمان را تهدید کرد

ACKU
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پروسه صلح ناکارا است
مجلس نمایندگان:

از صفحه 1
 فرزاد

صحنۀ پنجم 
)داخل موتر كاست احمدظاهر مي خواند: هر جا 

كه سفر كردم، تو همسفرم بودی( 
راننده: 

شده  و خسته  می كشد  خمیازه  كه  حالی  )در  ـ 
است( نصرو ... نصرو ... َخویت می بره؟

نصرو کلینر: )با خستگی(
ـ ان وله خلیفه... دیشو َخو نکدیم... بان كه یک 

سات َخو كنم ...
راننده: )با خشم(

ـ خو مرگته می كنی... هنوز یک سات نیس كه 
برد...  حركت كدیم... مسافرا ره هم خو خواد 

یک دقه گپ بیزن كتِشان...
نصرو: )با خنده مضحک(

ـ ههه ههه بیادرا خسته نشین...  اگه َخو می بریتان 
كه یک فیته َخو پرانکه بانم بخچتان... اینه... صبر 

كنین یگرا ...
)نصرو كاست مست نازیه اقبال را مي گذارد(

امان: )در حالی که می خندد(

مجلس نمایندگان پس از »ناكارا خواندن پروسه ی صلح« 
تصویب  با  صلح،  عالی  شورای  و  حکومت  رهبری  به 

مصوبه ای می خواهد صلح بیاورد. 
نمایندگان،  مجلس  گذشته ی  روز  فیصله  بنیاد  بر 
به  امنیت داخلی  كمیسیون های تقنین، تفتیش مركزی و 
رهبری كمیسیون امور بین المللی مکلف شدند تا طرحی 
را كه در آن دیدگاه های نمایندگان مجلس در زمینه ی 
گفتگوهای صلح منعکس شود، تدوین و برای تصویب 

به نشست عمومی مجلس ارایه كنند.
میرویس یاسینی، معاون اول مجلس نمایندگان، می گوید 
چگونگی گفتگوهای صلح كه تاكنون از سوی شورای 
عالی صلح و حکومت افغانستان به پیش برده شده »ضیاع 

وقت« بوده است.
یک  را  افغانستان  در  صلح  آوردن  با  آن كه  یاسینی 
كنونی صلح  پروسه  كه  تاكید كرد  اما  ضرورت خواند 

ناكارا بوده است.
اعضای  كه  است  معتقد  نمایندگان  مجلس  اول  معاون 
نقش  پروسه ی صلح  »كارا« ساختن  باید در  این مجلس 
داشته و با تصویب طرحی، مسوولیت خود را در زمینه ی 

گفتگوهای صلح ایفا كنند.
مجلس  در  قندهار  مردم  نماینده  آخند،  سیدمحمد  مال 
برای  صلح  گفتگوهای  كه  است  معتقد  نمایندگان، 
كشاندن طالبان و سایر گروه های تروریستیبه میز مزاكره 

بی نتیجه بوده است.
این سو  به  سال  هشت  از  كه  می گوید  قندهار  نماینده ی 
رهبری صبغت اهلل مجددی شروع شده،  به  صدای صلح 

اما تاكنون نتیجه ای نداده است.

است.
انتقالی را از چالش های  او عملی نشدن برنامه ی عدالت 
تاكید  و  خواند  كشور  در  صلح  آوردن  برای  اصلی 
مردم  قدرت،  در  درگیر  گروه های  حضور  با  كه  كرد 

نمی توانند به صلح و عدالت دست یابند.
در  طرحی  تصویب  بر  حالی  در  نمایندگان  مجلس 
وجود  با  كه  می كند  تاكید  صلح  گفتگوهای  زمینه ی 
آماده ی  طالبان  رییس جمهور،  پی هم  درخواست های 

گفتگو با دولت افغانستان نیستند.
این گروه پیشتر به ضرورت گفتگو با گروه های مخالف 
چیزی كه  بود،  گفته  سخن  امریکا  و  دولت  سیاسی 
كردند.  استقبال  آن  از  نیز  سیاسی  اپوزیسیون  گروه های 
كشته شدن برهان الدین ربانی، رییس پیشین شورای عالی 
از  ملی  امنیت  رییس  خالد  اسداهلل  زخمی شدن  و  صلح 
ادامه  می شد،  خوانده  پیام آوران صلح  كه  افرادی  سوی 

گفتگوهای صلح را با پرسش هایی مواجه كرد.
دیدگاه های  ارایه  از  پس  نمایندگان  مجلس  آن كه  با 
تا یک طرح  را وظیفه داد  اعضای آن، چهار كمیسیون 
جامع را برای چگونگی گفتگوهای صلح تدوین و برای 
تصویب به نشست عمومی ارایه كنند، اما شمار دیگری از 
اعضای مجلس معتقداند كه ایجاد كمیسیون ها و طرح ها 

برای گفتگوهای صلح نتیجه نمی دهد.

سایت های انترنتی دری و پشتوی دویچه وله:
 www.dw.de/dari

www.dw.de/pashto

مطالب دویچه وله را در فیسبوک بخوانید:
http://www.facebook.com/dw.dari

http://www.facebook.com/dw.pashto

به ما ایمیل بفرستید:
dari@dw.de

 Pashto@dw.de
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ـ نصرو بیادر، تو واری آدم شیرین زبان كه ده 
موتر باشه حاجت ای كستا و آهنگا نیس...

رحمت )مسافر جوان(:
و  ویزه  و  پاسپورت  بدون  ایطو  بیادر،  نگفتی  ـ 
اگه   .. استی  رایی  پاكستان  طرف  چطو  چیزا 

پولیس آزارت بته...
امان: )با نگرانی(

ـ وله مام از ای كار می ترسم، مگم خلیفه دریور 
داخل  مره  راهی  یک  از  كه  داده  واده  بریم 
مولیس  پولیس  هیچ  كه  بُرد  خواد  پاكستان 

نفامه...
راننده: )با زرنگی(

ـ آه از ایطو راهی ببرمت كه پولیس پاكستانه بان 
كه جند هم سریت خبر نشوه.... پیش كیستی كه 

خوار و زار استی..
امان:

ـ خدا خیر بتیت خلیفه دریور..
رحمت: 

ضروری  كار  كدام  البت  هستی،  روان  كجا  ـ 

وی گفت كه چنین تالش هایی در گذشته فایده نداشته 
است و مجلس نمایندگان نباید بیشتر از این برای صلح با 

مخالفان نظام تالش كند.
به نام  كه  را  پول هایی  كرد  تاكید  مجلس  عضو  این 
پروسه ی صلح به مصرف رسیده، اگر به هریک از طالبان 

می سپردند، تاكنون آن ها از جنگ دست می كشیدند.
بدخشان  مردم  نماینده ی  كوفی،  فوزیه  همین گونه،  به 
تاكنون  كه  پروسه ای  كرد  تاكید  نمایندگان  مجلس  در 
تمامی  تا  است  نیاز  و  نبوده  كامل  شده،  برده  پیش  به 

طرف های درگیر در پروسه صلح سهم داشته باشند.
فعاالن  طالبان،  دولت،  مستقیم  گفتگوی  بر  خانم كوفی 
و  كرد  تاكید  حکومت  سیاسی  مخالفان  و  مدنی  جامعه 
گروه ها  تمام  قبول  مورد  مذاكره ای  چنین  نتایج  گفت 

خواهد بود.
در  كنر  مردم  نماینده ی  شاهد  شهزاده  حال،  همین  در 
عالی  شورای  عضویت  هم زمان  كه  نمایندگان  مجلس 
سال  چند  در  كه  می گوید  دارد،  عهده  به  نیز  را  صلح 
فرماندهان  از  بسیاری  كه  توانسته  شورا  این  گذشته 

مخالف نظام را به پروسه ی صلح جذب كند.
با  صلح  عالی  شورای  كه  پذیرفت  هرچند  وی 
اما  بوده  روبه رو  صلح  آوردن  زمینه  در  دشواری هایی 
صلح  عالی  شورای  مخالفان  اظهارات  او،  به گفته ی 

عقده مندانه بوده است.
نماینده ی مردم كابل،  باركزی،  از جانب دیگر، شکریه 
رهایی زندانیان طالب و اظهارات اخیر رییس جمهور را 
و  رییس جمهور  تالش های  تمام  و گفت  سیاسی خواند 
گروه های سیاسی برای حفظ قدرت در معامالت سیاسی 

گل بادشاه مجیدی، نماینده مردم پکتیا در مجلس معتقد 
از شخص  باید  را  است كه چگونگی گفتگوهای صلح 

رییس جمهور پرسید.
نفر  چهار  و  رییس جمهور  من  »برای  گفت:  مجیدی 
بگویند  می برند،  پیش  به  را  صلح  برنامه ی  كه  دیگری 
جریان  در  كابینه  آیا  نه؟  یا  هستند  جریان  در  آن ها  كه 
برنامه صلح است؟ اعتراض اصلی من این است كه اگر 
كنید،  آگاه  را  خود  صلح  محتویات  از  كه  می خواهید 
كمیسیون برای چی است؟ بیایید براستی اگر می خواهید 
را  كرزی  رییس جمهور  شوید[  آگاه  قضیه  اصل  ]از 

بخواهید.«
از سویی هم برخی نمایندگان مجلس معتقدند تا زمانی كه 
نظامیان پاكستان از مداخله در امور افغانستان دست بردار 

نشود، صلح در افغانستان  آمدنی نیست.
كه  می گوید  مجلس  در  كابل  نماینده   كلکانی،  داوود 
طالبان مهره اصلی پاكستان است و این كشور با روی كار 
حکومت  تا  می كند  تالش  درقدرت  گروه  این  آوردن 

منافع آن كشور را تطبیق كند.
در  را  طرحی  تصویب  مجلس  اعضای  برخی  با  آن كه 
تالش های  این كه  اما  می تواند  موثر  گفتگوها  زمینه ی 
اعضای مجلس چقدر می توانند پروسه ی صلح را كامیاب 
بسازد، پرسشی است كه زمان به آن پاسخ خواهد گفت.

داشتی كه بی پاسپورت و ویزه سره پایان انداخته 
ده راه گت شدی؟؟

امان: )با خنده آرام(
طرفای  بخیر  می رم  كنم،  پت  چی  تو  از  وله  ـ 
گفتن  زدیم،  گپ  قوم  و  خویش  كت  خارج، 
باز كارهایمه جور  اونجه  از  بیا،  پاكستان  تا  كه 

می كنن...
نصرو: )با شوخی(

جور  ره  میسه  پیسه  كدی،  بسته  كمره  خی  ـ 
كدی ...هه

راننده:
ـ اینه مام از اطو یک راهی ببرمت كه هیچ مزایم 

سری رایت پیدا نشه ...
)چند ثانیه سکوت است و فقط موسیقی از تیپ 

موتر به گوش می رسد.(
)صداي فیر چند مرمي به گوش مي رسد(
مسافران: )همه باهم – با اضطراب(

ـ خدا یا خیر!! خیر ... خیر باشه .... اینا كی استن 
كه سر ما فیر كدن ...

پايان قسمت اول

سفر نامعلوم
قسمت دوم
در نقش ها: 
امان 25 ساله
فرید 28 ساله

حاجی اسماعیل )پدر امان(
زبیده )مادر امان(

تماشاچی: جوان 22 ساله
راننده: مرد 40 ساله

نصرو: )كلینر( 21 ساله
رحمت: )مسافر( 30 ساله

در قسمت گذشته درامۀ »سفر نامعلوم« دانستید 
كه امان با دشواری های زیاد پول قرض كرد و 
اینکه  شد.  پاكستان  راهی  اروپا  به  سفر  عزم  به 
بیایید از  در طول راه بر امان چه گذشته است، 

وضعیت او آگاه شویم.
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اطالعات نادرست
کارخانه هایمبنای تحلیل قومی

تولید هیرویین را
تخریب می کنیم

مسووالن پولیس بدخشان:

4 سال هفتم   شماره مسلسل 1631   یک شنبه 1 ثور 1392     

 فردوس کاوش

 سیحون- فیض آباد

دانشگاه  پیشین  استاد  تره کی،  روستا  داکتر 
کابل و از چهره های طرفدار نظریه نژادپرستانه 
پرکار  برنامه  در  پیش  هفته  بزرگ«  »برادر 
ترکیب  در  گفت،  بی بی سی  فارسی  شبکه 
قومی ارتش افغانستان، پشتون ها کم ترین سهم 
در  گفت،  هم چنین  تره کی  آقای  دارند.  را 
دفتر ریاست جمهوری و در مجموع حکومت 
بیشتر  قومی«  »اقلیت های  نفوذ  افغانستان، 
است. او بر مبنای همین ادعا ها مدعی شد که 
بل  نه،  بی ریشه  شورشی  گروه  یک  طالبان، 
جریان مقاومت ملی افغانستان بر ضد نیروهای 
بین المللی است. در این برنامه عتیق اهلل بریالی، 
مجری  که  ملی  دفاع  وزارت  پیشین  معاون 
برنامه او را از »طراحان ارتش ملی افغانستان« 

خواند نیز، حضور داشت. 
به  مالیمت  با  کرد  سعی  بریالی  جنرال 
جنرال  دهد.  پاسخ  تره کی  آقای  حرف های 
بریالی بر مبنای آمار رسمی وزارت دفاع ملی 
گفت، سهم پشتون ها در ارتش بیشتر از چهل 
فرمانده قول  از مجموع هفت  و  درصد است 
آن،  تن  شش  افغانستان،  ارتش  اردوی های 
تره کی در  اما آقای روستا  پشتون تبار هستند. 
آمار رسمی  بریالی گفت که  عتیق اهلل  جواب 

دولت افغانستان برای او هیچ اعتبار ندارد.
منابع ناشفاف

مورد  در  روشن  به صورت  اما  تره کی  آقای 
منابعی که او از آن اطالعات مربوط به ارتش 
او  به دست آورده، چیزی گفت.  را  افغانستان 
محور  روزنامه  گزارش های  از  یکی  به  تنها 
پارلمان  به  مربوط  سند  یک  و  کابل  چاپ 
افغانستان اشاره کرد. از فحوای سخنان آقای 
تره کی روشن بود که منابع او غیررسمی است. 
معیار  نکرد که  تره کی هم چنین واضح  آقای 
او در ارزیابی اطالعاتی که از منابع غیررسمی 
این  جالب  نکته  چیست؟  می آرود  به دست 
است که همین اطالعات، ستون پایه های تفکر 
افغانستان  اوضاع  مورد  در  را  تره کی  آقای 
شکل داده است. او بر مبنای اطالعاتی که نه 
منبع آن روشن است و نه معیار ارزیابی آن، به 
غلط فکر می کند که پشتون ها در ساختارهای 
نظامی، اداری و سیاسی دولت افغانستان، سهم 
طالبان  شورش  دلیل  همین  به  و  دارند  ناچیز 

قوت گرفته است. 
که  می کند  فکر  تره کی  آقای  دیگر،  بیان  به 
پشتون ها،  یعنی  بزرگ  قومی  حوزه ی  یک 
از  قومی«  »اقلیت های  و  جهانی  جامعه  توسط 
صحنه بیرون رانده شده اند، به آنان ظلم شده 
به  و  است  شده  دریغ  آنان  از  ملی  عدالت  و 
به  می کنند.  محرومیت  احساس  دلیل  همین 
باور تره کی این احساس محرومیت، خاستگاه 
مردمی شورش طالبان است و به آن مشروعیت 
داده است. از دید روستا تره کی، از آن جایی 

مسووالن پولیس مبارزه با مواد مخدر 
فرماندهی پولیس بدخشان می گویند 
در  هیرویین  تولید  کارخانه های  که 
والیت  این  ولسوالی های  از  شماری 

فعالیت می کند.
حاضر  حال  در  که  می گویند  آنان 
از  برخی  در  طالبان  و  قاچاقبران 
کارخانه های  بدخشان  ولسوالی های 
کرده اند  ایجاد  هیرویین  تولید  سیار 
تا در موقع بازرسی این کارخانه ها از 

دید نیروهای امنیتی دور باشد.
مدیر  فروغی،  حبیب اهلل  سمونوال 
پولیس مبارزه با مواد مخدر بدخشان، 
»موجودیت  گفت:  8صبح  به 
در  هیرویین  تولید  کارخانه های 
بدخشان غیرقابل انکار است، چرا که 
بیش  تولید  کوکنار،  کشت  افزایش 
از حد هیرویین و قاچاق این مواد به 
است  این  بیانگر  همسایه  کشورهای 
تولید  کارخانه های  بدخشان  در  که 

هیرویین وجود دارد.«
آقای فروغی می افزاید که قاچاقبران 
استفاده  سیار  کارخانه های  از  اکثرا 
می توانند  به سادگی  که  می کنند 
به جای  یکجا  از  را  کاخانه ها  این 
آدرس  چند  »ما  دهند:  انتقال  دیگر 
را  هیرویین  تولید  کارخانه های  از 
کشم  و  درایم  ولسوالی های  در 
که  کرده ایم  دریافت  والیت  این 
تخریب  به منظور  هوا  شدن  گرم  با 
را  تصفیه ای  عملیات  کارخانه ها  این 

راه اندازی می کنیم.«
و  محلی  مسووالن  حال،  این  با 
ولسوالی های  باشندگان  از  شماری 
افراد  حضور  که  می گویند  بدخشان 
سبب  ناامنی ها  و  غیرمسوول  مسلح 
افزاییش و دوباره روی آوردن مردم 

به کشت کوکنار شده است.
جرم،  ولسوال  مصدق،  عبدالجبار 
ولسوالی  ناامن  مناطق  »در  می گوید: 
ما  و  است  شده  زیاد  کوکنار  جرم 
به منظور تخریب کشتزارهای کوکنار 
نشست هایی  علما  و  قوم  بزرگان  با 
همکاری  آنان  اگر  که  داشته ایم 
را  کشتزارها  این  به زودی  کنند، 

را  افغانستان  مردم  قاطع  اکثریت  پشتون ها  که 
تشکیل می دهند، بنابراین شورشی که از آنان 

نمایندگی می کند، مقاومت ملی است.
شباهت نظرات مشرف و روستا تره کی

البته این تنها آقای تره کی نیست که چنین فکر 
تیوری هایی  از  یکی  می رسد  به نظر  می کند، 
می شود  مطرح  افغانستان  جنگ  باره  در  که 
همین است. مدتی پیش جنرال پرویز مشرف 
حاکم نظامی پیشین پاکستان، در یادداشتی که 
برای »فارین پالیسی« نوشته بود، نیز ادعا کرده 
سهم  طالبان،  شورش  تقویت  دلیل  که  بود 
افغانستان  دولت  ساختار  در  پشتون ها  ناچیز 
کرده  ادعا  یادداشت  آن  در  مشرف  است. 
در  را  دولتی  جهانی  جامعه  و  امریکا  که  بود 
افغانستان حمایت می کنند که اقوام غیرپشتون 
بر آن تسلط دارند. به نوشته مشرف، باید سهم 
پشتون ها در دولت بعد از طالبان، بسیار بیشتر 

از اقوام دیگر افغانستان می بود. 
که  پالیسی«  »فارین  در  مقاله اش  در  مشرف 
چاپ  ویسا،  روزنامه  را  آن  از  بخش هایی 
امریکا،  که  بود  نوشته  کرد،  منتشر  نیز  کابل، 
به راه  طالبان  سرنگونی  برای  که  جنگی  در 
قومی  گروه های  قاطع  حمایت  از  انداخت، 
شمال  ایتالف  چارچوب  در  که  غیرپشتون 
برخوردار  می کردند،  فعالیت  زمان  آن  در 
به  زمان  آن  در  که  است  مدعی  مشرف  بود. 
حمایت  به جای  که  بود  گفته  امریکایی ها 
را  پشتون  تبعیدی  نخبگان  شمال،  ایتالف  از 

مسلح کنید، تا علیه طالبان بجنگند. 
هم فکرانش، حضور  و  مشرف  جنرال  دید  از 
از  بعد  دولت  در  غیرپشتون  اقوام  نخبگان 
طالبان، ناشی از ضرورت های جامعه افغانستان 
که  آن جایی  از  جنرال،  این  دید  از  نیست. 
به امریکا  ایتالف شمال، در سرنگونی طالبان 
فراهم  را  آن  زمینه  کشور،  این  کرد،  کمک 
ساخت، تا دولت بعد از آن، زیر سلطه و نفوذ 
گسترده آنان باشد. مشرف مدعی است که به 
به  که  کردند  احساس  پشتون ها  دلیل،  همین 
حق شان نرسیده اند و از شورش طالبان حمایت 

کردند.
انگیزه های سیاسی و نژادپرستانه

و  پالیسی  فارین  در  مشرف  نوشته های 
برنامه  در  تره کی  روستا  داکتر  اظهارات 
یا  پرکار بی بی سی، نشان می دهد که جریانی 
طالبان  این که  بر  مبنی  دارد  وجود  نظریه ای 
حوزه  این  و  می کنند  نمایندگی  پشتون ها  از 
تعلق دارد، محروم  به آن  از حقی که  قومی، 
است. شکی نیست که جنرال مشرف و دیگر 
نظریه ها  این  طرح  با  پاکستانی  جنرال های 
اجتماعی  تفرقه  ایجاد  دارند.  سیاسی  اهداف 
پاکستان  استراتژیک  اهداف  از  افغانستان  در 
است. چنین چیزی، به استخبارات این کشور 

را  نیابتی اش  گروه های  تا  می دهد  فرصت 
تقویت کند. 

بنابراین زیاد شگفتی آور نیست که جنرال های 
اقوام  از  یکی  نماینده  را  طالبان  پاکستانی 
که  می رسد  به نظر  اما  کنند.  معرفی  افغانستان 
نژادپرستانه اش  باورهای  اسیر  تره کی  روستا 
است. نظرات و نوشته های او نشان می دهد که 
از بخش بزرگی از مردم افغانستان متنفر است 
و آرزو دارد که طالبان بار دیگر بر گرده این 
بخش، سوار شود. اما صرف نظر از انگیزه های 
نظرات  باید  تره کی،  روستا  و  مشرف  جنرال 

این دو، مورد بررسی قرار گیرد. 
نظریات  ستون پایه های  شد،  گفته  همان طور 
می دهد.  تشکیل  غلط  اطالعات  را  دو  این 
آمار رسمی دولت افغانستان نشان می دهد که 
پشتون ها در ساختار نظامی و اداری افغانستان 
و  ناتو  رسمی  منابع  آمار  دارند.  بارز  سهمی 
کشورهای کمک کننده نیز، نشان دهنده چنین 
درصدی  تشخیص  هم چنین،  است.  چیزی 
حضور اقوام در ساختار اداری و نظامی دولت 
افغانستان، موضوعی است بالفعل قابل تحقیق؛ 
یعنی اگر کسی بخواهد می تواند با راه اندازی 
یک تحقیق میدانی، به آمار واقعی دست یابد. 
هم چنین این نظریه که طالبان در میان پشتون ها 
محض  کذب  نیز،  دارند  اجتماعی  پایگاه 
پشتون نشین،  منطقه  هیچ  در  تاکنون  است. 
نبوده ایم.  طالبان  نفع  به  مردمی  خیزش  شاهد 
روستا های  به  دیگر  جای  هر  از  بیشتر  طالبان 
بیشتر  کرده اند،  وارد  آسیب  پشتون نشین 
این  به وسیله  پشتون نشین  مناطق  در  مکاتب 
هم چنین  است.  شده  کشیده  آتش  به  گروه 
طالبان بیشتر بزرگان قبایلی و اشخاص صاحب 

نفوذ را در روستاهای پشتون نشین کشته اند. 
جامعه  کردن  رادیکالیزه  پی  در  طالبان 
پشتون اند و این امر از دید هیچ صاحب نظری 
پوشیده نیست. با توجه به این داده ها چه کسی 
پشتون ها  از  طالبان  که  کند  باور  می تواند 
حاکمیت  زمان  در  می کنند؟  نمایندگی 
آنان  علیه  نیز  پشتون  مجموعه های  طالبان، 
آن چه  ساختار  در  مثال  به طور  می جنگیدند. 
ایتالف  تره کی  روستا  و  مشرف  جنرال  که 
شمال می خوانند، پشتون ها نیز حضور داشتند. 
امریکا  مشرف،  جنرال  حرف های  برخالف 
برای  که  نظامی ای  کارزار  در  متحدانش  و 
حمایت  از  انداختند،  به راه  طالبان  سقوط 

نخبگان پشتون نیز برخوردار بودند. 
کتابش،  در  سیا،  سابق  مامور  شرون،  گری 
اشاره  نکته  این  به  به خوبی  سقوط،  ماموریت 
از  سیا  مامور  این  که  روایتی  در  است.  کرده 
خوبی  به  کرده،  ارایه  طالبان  سقوط  داستان 
پشتون  نخبگان  نقش  که  می شود  دیده 
زمانی که  تا  امریکایی ها  است.  بوده  برجسته 
در  ضدطالبان  پشتونی  جریان  شکل گیری  از 
جنگجویان  مواضع  نشدند،  مطمین  جنوب 
بمباران نکردند.  این گروه را در شمال کابل 
پس از موافقت نامه بن و شکل گیری حکومت 
انتخابی، ساختار نظامی و اداری افغانستان، بر 
اساس گذاری  قومی  معین  سهمیه های  مبنای 
داخلی،  و  بین المللی  آمار  مبنای  بر  که  شد 
چهل  از  بیشتر  میان،  این  در  پشتون ها  سهم 

درصد است. 
نظریات  نادرستی  واقعیت ها  این  مجموع 
مشرف و آقای تره کی را به اثبات می رساند. 
افغانستان  چیزفهم  و  مکتب رفته  قشر  آرزوی 
این است که درصدی های قومی هرچه زودتر 

جایش را به اصل شایسته ساالری بدهد.

تخریب می کنیم.«
آقای مصدق می افزاید که مسووالن 
طریق  از  که  دارند  تصمیم  محلی 
گفتگو و تفاهم، کشاورزان را وادار 
کنند تا از کشت کوکنار دست بردار 

شوند.
فهیم اهلل، از باشندگان ولسوالی درایم 
در پیوند به افزایش کشت کوکنار و 
هیرویین  تولید  کارخانه های  فعالیت 
»امسال  گفت:  ولسوالی  این  در 
ولسوالی  این  مناطق  از  بسیاری  در 
کوکنار کشت شده است و هم چنین 
هیرویین  تولید  کارخانه  چهار  تا  سه 
درایم  ولسوالی  سرحدی  مناطق  در 
منجی  علی،  قوت  قریه های  در 
توسط  که  دارد  فعالیت  دوآبه  و 
مواد  و  می شود  محافظت  قاچاقبران 
انتقال  قاچاقبران  همین  به وسیله  آن 

داده می شود.«
توسط  کارخانه ها  این  او،  به گفته 
طالبان  و  می شود  رهبری  قاچاقبران 
این  از  نیز  مسلح  مخالفان  دیگر  و 
»طالبان  می برند:  سود  کارخانه ها 
درایم  ولسوالی  در  قاچاقبران  و 
کشاورزان را وادار به کشت کوکنار 

می کنند.«
پولیس  فرماندهی  مسووالن  اما 
حاضر  حال  در  می گویند  بدخشان 
سیار  کارخانه های  از  قاچاقبران 
گفت:  فروغی  می کنند.  استفاده 
»پیدا کردن کارخانه های سیار سخت 
به  کارخانه ها  این  که  چرا  است؛ 
بایلر،  چون  ابتدایی  بسیار  وسایل 
دارند  ضرورت  گاز  و  بخار  دیگ 
که به سادگی از یک منطقه به منطقه 

دیگر این وسایل را انتقال می دهند.«
تولید  کارخانه های  او،  به گفته ی 
و  درایم  ولسوالی های  در  هیرویین 
برخی  در  شاید  و  دارد  وجود  کشم 
نیز  بدخشان  دیگر  ولسوالی های  از 
شدن  گرم  با  که  باشد  داشته  وجود 
راستایی  در  امنیتی  نیروهای  هوا، 
شناسایی و نابودی آن اقدام خواهند 

کرد.
در صفحه 7

ACKU



 ظفرشاه رویی

 حکیم مختار

5

باسوادان ناآشنا با کتاب

کمک 20 میلیون دالری 
برای مهار توبرکلوز،  مالریا و ایدز

سال هفتم   شماره مسلسل 1631  یک شنبه 1ثور 1392     

هنوز  تا  کتاب خوانی  فرهنگ  که  افزود  منلی  آقای 
افغانستان رشد چندانی نکرده است. وی گفت:  در 
»ما در شرایطی قرار داریم که فرهنگ کتاب خوانی 
هنوز در کشور رشد نکرده است. روحیه ای را که با 
این  می بریم  پیش  به  کتاب  نمایشگاه  این  برگزاری 
است که کتاب فروشان و ناشران افغانستان با روحیه 
هم چنین  منلی  نجیب  کنند.«  کار  هم  با  همکاری 
به آن حدی  افغانستان  در  »بازار کتاب  تاکید کرد: 
ما  همه ی  اگر  برسیم.  رقابت  سطح  به  ما  که  نیست 
بازهم  بتوانیم،  گفته  جواب  فعلی  تقاضای  به  یکجا 
کار کالنی کرده ایم؛ چه برسد به این که ما به تمام 

ضرورت های کشور جواب بگوییم.«
کراچی ها،  باالی  کتاب  فروش  که  می افزاید  منلی 
افغانستان  نشان می دهد که عالقه مندی به کتاب در 
عرضه  او،  به گفته ی  اما،  است.  افزایش  حال  در 
کتاب های مورد نیاز بسیار محدود است. آقای منلی 
کتاب های  عرضه  برای  تقاضا  تاکنون  که  می گوید 
تقاضایی  صورتی که  در  و  نیامده  به وجود  جدید 
ده برابر  کشور،  در  کتاب  بازار  باشد،  داشته  وجود 

امروز انکشاف خواهد کرد.
بیشتر کتاب ها در بازار از کشورهای همسایه ایران و 
پاکستان عرضه می شوند. به دلیل نبود چاپ خانه های 
مجهز و امکانات چاپ در افغانستان، بیشتر ناشران در 

خارج از کشور فعالیت می کنند. 
ساالنه نزدیک به یک هزار عنوان کتاب در افغانستان 
چاپ می شود و هم چنین برخی از نویسندگان افغان 
ترجیح می دهند تا آثار خود را در خارج از کشور 

چاپ و منتشر کنند.
صنعت  تا  است  شده  باعث  نیز  دولت  بی توجهی 
منلی  نجیب  نکند.  رشد  افغانستان  در  کتاب  چاپ 
در این مورد می گوید که فرصت های بسیار زیادی 
دارد.  وجود  افغانستان  در  چاپ  صنعت  رشد  برای 
هشت  الی  هفت  پیشرفته  کشورهای  »در  گفت:  او 
فرهنگ  بازار  از  ملی،  ناخالص  تولیدات  درصد 
به میان می آید. در افغانستان، 0.3 درصد بودجه ملی 
خود را به رشد فرهنگ وقف می کنیم. پس اگر ما 
همین  کار خود را بیشتر بسازیم، ما می توانیم ساالنه 
از  تنها  عاید  [افغانی]  میلیارد  یا چهار  در حدود سه 

فعالیت های فرهنگی داشته باشیم.«
از بیست وسوم اپریل 1995 به این سو، پس از مرگ 
میگوییل سروانتس یک نویسنده مشهور اسپانیایی و 
بریتانیایی،  نمایش نامه نویس  و  شاعر  ویلیام شکسپیر 
تجلیل  یونسکو  توسط  کتاب  جهانی  روز  به عنوان 

می شود.

که  می گوید  ایدز،  و  مالریا  توبرکلوز،  با  مبارزه 
بخش عمده این کمک بیست میلیون  دالری در بلند 
به مصرف  افغانستان  در  صحی  خدمات  میزان  بردن 
می رسد. آقای هوچینی گفت: »برای درمان و وقایه 
بلند  صحی  خدمات  کیفیت  تا  است  نیاز  بیماری ها 
صورت  کمک های  اعظم  بخش  همین رو  از  برود،  
در  صحی  خدمات  میزان  بردن  بلند  برای  گرفته 

افغانستان به مصرف خواهد رسید.«
ایجاد مراکز تشخیصیه 

به  تا برای رسید  وزارت صحت عامه، در نظر دارد 
تشخیص  مراکز  کشور  والیت های  در  هدف،  این 
کند،  ایجاد  جامعه«  نرسنگ  »مکتب های  و  امراض 
صحی  معلومات  سیستم  تا  است  نظر  در  هم چنین 

تقویت شود.
مالی  کمک  به  می گوید،  عامه  صحت  وزارت 
صندوق وجهی بین المللی مبارزه با توبرکلوز، مالریا 
ایجاد می شود.  »نرسنگ جامعه«  ایدز،  28 مکتب  و 
این  در  که  »بخش هایی  گفت:  دلیل  ثریا  خانم 
برنامه های  می گیرند،  قرار  پوشش  زیر  موافقت نامه 
طی  است،  مسلکی  ظرفیت های  ارتقای  و  آموزشی 
برنامه 28 مکتب نرسنگ جامعه در 28 والیت  این 
مکتب های  گشایش  می شود.  ایجاد  افغانستان 
نرسنگ در 28 والیت سبب می شود تا در ظرف دو 
سال یک هزار نرس در سطح والیت آموزش ببینند.« 
این وزارت، نبود کارمندان مسلکی به ویژه نرس ها و 

قابله ها را از مشکالت جدی می داند.
چهار  در  تنها  نرسنگ  مکتب های  حاضر،  حال  در 
و  خوست  بامیان،  ننگرهار،   افغانستان،  والیت 

سمنگان فعالیت دارند.
هم چنین وزارت صحت عامه در نظر دارد، تا برای 
تشخیصیه  مراکز  ساری،  بیماری های  تشخیص 
ایجاد  والیت ها  و  حوزه ها  سطح  در  البراتوار  یا 
تشخیص  برای  می گوید،  عامه  صحت  وزیر  کند. 
تشخیصیه  مرکز   400 از  بیش  ساری  بیماری های 
کمک ها  این  »با  گفت:  دلیل  خانم  می شود.  ایجاد 
وزارت قادر خواهد بود، تا 5 مرکز البراتوار مجهز 
بلخ،  ننگرها،  والیت های  در  حوزه ها  سطح  در  را 
آن  بر  عالوه  کند،  ایجاد  کابل  و  قندهار  هرات، 
 372 و  ناحیه ای  البراتوار  والیتی، 45  البراتوار   25
البراتوار در مراکز صحی ایجاد کند.« تمرکز روی 
اساسی  اهداف  از  ایدز  و  مالریا  توبرکلوز،  امراض 

این مراکز تشخیصیه است.
این  با  می خواهد  عامه  صحت  وزارت  هم چنین 
صحی  معلومات  سیستم  مدیریت  باالی  کمک،  
در  سیستم  این  کند،  سرمایه گذاری  افغانستان 
جمع آوری ارقام، گزارش دهی ارقام، تفسیر ارقام و 
استفاده ارقام، وزارت صحت عامه کشور را کمک 

می کند.

بیست وسوم اپریل، روز جهانی کتاب، نزدیک است 
این روز، یک  فرارسیدن  پیشواز  به  »شهر کتاب«  و 
نمایشگاه کتاب در شهر کابل راه اندازی کرده است. 
شد،  افتتاح  حمل،   31 شنبه،  روز  که  نمایشگاه  این 
دوهزار  به  نزدیک  آن  برگزارکنندگان  به گفته ی 

عنوان کتاب را به نمایش گذاشته است.
اخیر  سال های  طی  کتاب  نمایشگاه های  برگزاری 
رونق بیشتری گرفته و کتاب خوان های بیشتری را به 
خود جذب کرده است. با رونق یافتن نمایشگاه های 
کتاب، بهبود و افزایش زمینه های تحصیل در کشور، 
اما،  از گذشته شده اند.  بیشتر  نیز  باسواد  افراد  شمار 
کارهای  از  بخشی  را  مطالعه  که  افرادی  آن هم  با 
کنند، کم اند. چنان که غالم نبی  روزمره خود شمار 
و  اطالعات  وزارت  جهان گردی  معین  فراهی، 
زیاد  خودم  این که  وصف  »با  می گوید:  فرهنگ، 
مطالعه ندارم، ولی یک عالقه مندی خاص به مطالعه 

کتاب دارم.«
دوازده  غیررسمی،  آمارهای  و  تخمین ها  براساس 
میلیون نفر در افغانستان از نعمت سواد برخوردارند، 
اما از این میان تعداد کمی ساالنه سری به نمایشگاه ها 
یا چند جلد  و یکی  فروشگاه های کتاب می زنند  و 
برخی  که  آن طور  می خرند.  سال  طول  در  کتاب 
اکثر  می گویند،  فرهنگیان  و  حکومتی  مسووالن  از 
افغانستان، در طول سال  تحصیل کرده ها و باسوادان 

حتا یک جلد کتاب هم نمی خرند. 
از  و  مالیه  وزارت  در  مشاور  منلی،  نجیب 
برگزارکنندگان اصلی این نمایشگاه کتاب می گوید 
برای  محدودی  متقاضیان  افغانستان،  بازار  در  که 
کتاب وجود دارد. آقای منلی روز گذشته در مراسم 
افتتاح نمایشگاه کتاب در کابل گفت: »فکر می کنم 
باسواد هستند و  نفر  افغانستان دوازده میلیون  که در 
انتظار می رود که هر شخص باسواد در هر سال یک 
جلد کتاب بخرد. ما برای دوازده میلیون جلد کتاب 
عرضه  کتاب  جلد  میلیون  دوازده  اما  داریم،  بازار 
نداریم.« وی هم چنین افزود: »فعال ساالنه در حدود 

یک میلیون جلد کتاب در بازار عرضه می شود.«
افراد  تعداد  و  افغانستان  بازارهای  در  کتاب  عرضه 
باسواد در کشور، یک تفاوت خیلی درشت را نشان 
نفر  میلیون  تنها یک  این آمار، ساالنه  می دهد. طبق 
در افغانستان هر کدام یک جلد کتاب می خرند. این 
آمار به خوبی فرهنگ کتاب خوانی را در افغانستان 

بیان می کند.
با این حال، نجیب  منلی می گوید که هدف اصلی از 
راه اندازی این نمایشگاه ترویج فرهنگ کتاب خوانی 
است.  کشور  تحصیل کرده های  و  جوانان  میان  در 

صندوق وجهی بین المللی مبارزه با توبرکلوز،  مالریا 
و ایدز یا گلوبل فند،  وزارت صحت عامه افغانستان 
را در مهار کردن شیوع سه بیماری کشنده و ساری 
کمک مالی می کند. در توافق نامه ای که میان وزارت 
با  مبارزه  بین المللی  وجهی  صندوق  و  عامه  صحت 
به  شنبه، 31حمل،   دیروز  ایدز،  و  توبرکلوز،  مالریا 
امضا رسید، این نهاد برای افغانستان در مدت دو سال 

20 میلیون دالر امریکایی کمک می کند. 
می گوید  افغانستان،  عامه  صحت  وزیر  دلیل،  ثریا 
شیوع  مهارساختن  کمک  این  اساسی  هدف  که 
می باشد.  ایدز  و  مالریا  توبرکلوز،  بیماری های 
وجهی  صندوق  کمک  این  از  »هدف  گفت:  او 
بین المللی مبارزه با توبرکلوز، ایدز و ملریا، کاهش 
این  می باشد.  ساری  و  کشنده  بیماری  سه  شیوع 
در  و  دارد  اعتبار  سال  دو  مدت  برای  موافقت نامه 
این مدت این صندوق برای مبارزه با سه بیماری در 
افغانستان کمک های مالی و تخنیکی ارایه می کند.« 
و  توبرکلوز  به ویژه  افغانستان  در  بیماری های ساری 
به اساس  مالریا همه ساله جان ده ها تن را می گیرد. 
و  جهان  صحی  سازمان  گذشته ی  سال  گزارش 
به  تن  هزار   53 ساالنه حدود  عامه،  وزارت صحت 
تعداد  این  از  که  می شوند  مبتال  توبرکلوز  بیماری 
رقمی که  تلف می شوند؛  هزار آن ها  ده  به  نزدیک 

66درصد آن را زنان تشکیل می دهند.
خانم دلیل می گوید، تمام والیت های افغانستان از نظر 
ایدز آسیب پذیرند:  بیماری های توبرکلوز، مالریا و 
افغانستان  والیت های  تمام  در  مالریا  و  »توبرکلوز 
افغانستان  در  ایدز  شیوع  که  گرچند  دارد،  جود  و 
برای  زمینه ساز  اسباب  تمام  اما  است،  کم  بسیار 
خانم  است.«  موجود  افغانستان  در  مرض  این  شیوع 
به  را  افغانستان  بیماری ها  این  همه  می گوید،  دلیل 

درجه های متفاوت تهدید می کند. 
با  مبارزه  بین المللی  وجهی  صندوق  مالی  کمک  با 
خدمات  عرضه  کیفیت  ایدز،  و  مالریا  توبرکلوز، 
بهبود خواهد  نظام کاری خدمات صحی،  صحی و 

یافت. 
دو محور  به  ما  مشترک  »کار  دلیل می گوید:  خانم 
کیفیت  ساختن  بهتر  اول  است؛  استوار  اساسی 
با  قرار گرفتن مجادله  و در محراق  عرضه خدمات 
بهبودی  دوم  ایدز،   و  مالریا  توبرکلوز،   بیماری های 
خانم  باشد.«  نیازمندی ها  جوابگوی  که  کاری  نظام 
با  مبارزه  که  می دهد  نشان  تجربه  افزود،  دلیل 
نظام کاری جوابگو و موثر  نیازمند یک  بیماری ها، 
برای  سرمایه گذاری  با  همزمان  همین رو  از  است، 
وزارت  که  است  مهم  بیماری ها،  وقایه  و  درمان 
نیز  کاری  نظام  ساختن  زمینه  در  عامه  صحت 

سرمایه گذاری کند.
بین المللی  وجهی  صندوق  نماینده  هوچینی،  لوکا 

براساس تخمین ها و آمارهای غیررسمی، دوازده میلیون نفر در 
افغانستان از نعمت سواد برخوردارند، اما از این میان تعداد کمی 

ساالنه سری به نمایشگاه ها و فروشگاه های کتاب می زنند و یکی یا چند 
جلد کتاب در طول سال می خرند. آن طور که برخی از مسووالن حکومتی 
و فرهنگیان می گویند، اکثر تحصیل کرده ها و باسوادان افغانستان، در 

طول سال حتا یک جلد کتاب هم نمی خرند. 

ACKU
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    فریدون هراتی مشتهاگرهمیشود
نبردبرایتصاحبکرسیریاستجمهوریایران

وکیالنپشتدرهایبستهچیمیکردند؟
طنز-آژند

اما در سوی دیگر، جنگ اصلی در حال حاضر میان 
اصول گرایان و طرفداران احمدی نژاد رییس جمهور 
کنونی جریان دارد. بعد از حمله های تند احمدی نژاد 
رحیم  اسفندیار  نامزدی  اعالم  و  اصول گرایان  به 
حسابی  حمله  ضد  به دنبال  اصول گرایان  مشایی، 
در  نبرد  این  هرروزه  هرچند  هستند.  حکومت  به 
تالش  ولی  است،  مطرح  خود  گوناگون  اشکال 
به  تا  است  شده  بیشتر  روز ها  این  در  اصول گرایان 
را  احمدی نژاد  تبلیغاتی  فعالیت های  قیمت، جلو  هر 
می شود،  حکومتی  انجام  امکانات  از  استفاده  با  که 
به آن جنبه های حکومت  بگیرند. اصول گرایان حتا 
نیز تاخته اند  از آن حمایت می کردند،  تا دیروز  که 
و طرفداران احمدی نژاد را به عنوان جریان منحرف 

می شناسند. 
با این حال خود اصول گرایان نیز دچار چنددستگی 
ناهمگون  و  همگون  ایتالف های  ایجاد  شده اند. 
ایتالف  و  پنج گانه  و  سه گانه  ایتالف  عنوان  زیر 
از  تعدادی  اشتراک  اعالم  اصول گرایان،  اکثریت 
رهبران اصول گرایان به شکل انفرادی در انتخابات و 
مطرح شدن حضور تعدادی از رهبران سیاسی نظام 
رفسنجانی  و  روحانی  مثل حسن  اسالمی  جمهوری 
چند  به  را  اصول گرایان  آرای  مجموع  می تواند 

قسمت تقسیم کند. 
نامزد  یک  معرفی  برای  متعدد  و  فشرده  مذاکرات 
به دنبال  و  نرسید  نتیجه  به  اصول گرایان  سوی  از 
انتخابات  برای  را  خود  آنان  از  زیادی  تعداد  آن 
هرچند  حال  این  با  کردند.  نامزد  ریاست جمهوری 
حصر  جمله  از  حتا  متعدد  موارد  در  اصول گرایان 
هستند،  اختالف  دچار  سبز  جنبش  رهبران  خانگی 
نگذارند یک  که  است  این  همه  تالش  این حال  با 
در  و  برسد.  ریاست جمهوری  کاخ  به  اصالح طلب 
که  احمدی نژاد  آقای  تیم  از  که  نگذارند  آن  کنار 

این طور باشد من استعفا می دهم چی فایده از این کالنی، 
را شما می خورید  پول ها  ندارد. کل  روپیه درآمد  یک 

نام بدی اش به من می ماند. 
وکیل اول: به خدا همی کالن ما راست می گه. مه همراه 
وزیر منابع زیر میزی به توافق رسیده بودم سر یک لگ 
و  زد  هم  به  را  بازار  آمد  مه  راست  دست  وکیل  دالر؛ 
خودش به شصت هزار معامله را خالص کرد. این درست 
نیست به خدا اگر این طور پیش بره و مه و تیم ما به تمام 
وزیران رای رایگان می تیم که یک قران هم به شما نرسه. 
وکیل دست راستی: او بیادر چرا دروغ می گی. مه کی 
دفترش  پیش  که  است  روز  چهار  گرفتم.  شصت هزار 
این  نداد.  بیشتر  سی هزار  مه  به  هم  آخرش  زدم  خیمه 

شده  پوششی  روز ها  این  ایران  در  انتخابات  بحث 
بر تمام مباحث دیگری که در مورد این کشور در 
رسانه ها مطرح بود. حاال کم تر به مسایل تحریم های 
برای  تالش  و  کشور  این  هسته ای  توافقات  ایران، 
غنی سازی یورانیم در رسانه های ایرانی و غیرایرانی 
رفتن  باال  از  ایرانی ها دیگر  بر می خوریم. حتا خود 
قطع  و  خشک  نان  و  پسته  و  مرغ  گوشت  قیمت 
ایران  انتخابات  نمی کنند.  صحبت  سبسایدی ها 
تبلیغاتی  کارزار  وارد  گروه هایی  چی  این که  و 
است.  گرفته  را  دیگر  مباحث  همه  جای  می شوند، 
مطرح  انتخابات  این  تمایز  وجه  به عنوان  که  آن چه 
رقابت دو گروه  با  این بار  مردم  است که  این  است 
اصالح طلبان  و  اصول گرایان  یعنی  فعال  همیشه 
روبه رو نیستند. این بار اصول گرایان در میان خود به 
و اصالح طالبان  منشعب شده اند  متعددی  گروه های 
یا  کردن  اشتراک  سردرگمی  در  امروز  تا  که  هم 
نکردن در انتخابات دچار سرگیجه هستند و نمی دانند 

که وارد کارزار انتخابات خواهند شد یاخیر.
اصالح طلبان  حضور  عدم  است  مشخص  این که  با 
روان  سال  جوزای  ریاست جمهوری  انتخابات  در 
در ایران می تواند هزینه بزرگی برای نظام جمهوری 
پای  در  را  مردم  حضور  احتمال  و  باشد  اسالمی 
برساند  اندازه اش  کم ترین  به  رای  صندوق های 
تالش  اصول گرایان  از  چهره هایی  هم  این  با  ولی 
انتخابات  در  اصالح طلبان  اشتراک  مانع  تا  دارند 
یک  به عنوان  که  خاتمی  محمد  سید  آقای  شوند. 
بر  مبنی  شایعاتی  و  است  مطرح  اصالح طلب  چهره 
کشور  این  رسانه های  در  انتخابات  در  حضورش 
قبال  در  مشخصی  موقف  هنوز  تا  شده،  مطرح 
آقای  قول  از  پیش  چندی  است.  نگرفته  انتخابات 
در  اصالح طلبان  اشتراک  که  شد  مطرح  خاتمی 
حصر  رفع  بر  مشروط  ریاست جمهوری،  انتخابات 
خانگی دو چهره مهم اصالح طلب، یعنی میرحسین 
به طور  حال  این  با  است.  کروبی  مهدی  و  موسوی 
برای  را  نامه هایی  اصالح طلبان  مستمر  و  دوامدار 
آقای خاتمی می فرستند و او را تشویق به حضور در 
از اصالح طلبان،  انتخابات می کنند. هرچند تعدادی 
برای  مطلوب  گزینه ای  دیگر  را  خاتمی  آقای 

ریاست جمهوری نمی دانند. 

پارلمان تصمیم گرفتند که  روز دوشنبه وکیالن محترم 
در پشت در های بسته مذاکرات مهم و سازنده ای انجام 
باز  در ها  اگر  که  بود  این  در ها  بسته کردن  دلیل  دهند. 
اگر  به گوش مردم می رسید و  باز کل گپ ها  می ماند، 
به گوش مردم می رسید، آن وقت آخرین ذره از آبروی 
بسته  در ها  که  بود  همان  می برد.  تشریف  هم  باقی مانده 
شد و گپ ها شروع. ولی ما هم که از آن باد ها نبودیم که 
به این بید ها بلرزیم، با استفاده از سیستم های مخفی خود 
جا سازی  پارلمان  داخل  در  مایکروفون  یک  توانستیم 
کنیم و همان بود که توانستیم از واقعات درون پارلمان 
خبر شویم و ببینیم که چی گپ ها بوده در پشت در های 
بسته. البته به دلیل این که مایکروفون ما کامره نداشت، ما 
چهره ها را ندیدیم بنا نمی دانیم کدام یکی کدام گپ را 
زده ولی شما بهتر می دانید که چی کسی چی می گوید. 
به هر حال ما صدا ها را تبدیل به متن کردیم. این شما و 

این هم مذاکرات پشت در های بسته. 
در آغاز کالن وکیالن تشریف می آورد و سر جای خود 

می نشیند و بعد قصه شروع می شود. 
شما  با  امروز  عزیز!  خواهران  و  برادران  وکیالن:  کالن 
می خواهیم که سر مساله بسیار مهم که همانا رشوه خوری 
را  به همین خاطر رسانه ها  است صحبت کنیم.  وکیالن 
چی  این  نرود.  این  از  بیشتر  ما  آبروی  که  نخواستیم 
حال و چی روز است. چرا تعدادی از وکیالن کارشان 
شده رشوه خوردن؟ چرا به تنهایی این کار را می کنید؟ 
آن ها  مگر  بخورند.  پول  ندارند  دوست  دیگران  مگر 
را  تفرقه  نداشتند. چرا  نقش  استیضاح وزیران  برنامه  در 
انداخته اید؟ چرا همه تان دست به دست  پارلمان  میان  در 
اگر  را؟  پول ها  نمی کنید  تقسیم  هم  با  و  نمی دهید  هم 

مشایی،  رحیم  )اسفندیار  آنان  از  نفر  چهار  حال  تا 
روح اهلل  و  هاشمی  ثمره  مجتبی  نیکزاد،  علی 
احمدزاده( خود را نامزد کرده اند، پیروز این میدان 
هیجان آور  انتخاباتی  برنامه های  گرم  بازار  شود. 
جنبش  و  اصالح طلبان  از  بخش های  است.  شده 
سالم  انتخابات  برگزاری  برای  امیدی  هیچ   سبز 
برای  امیدی  هیچ  که  همان طور  ندارند.  شفاف  و 
حضور یک اصالح طلب به معنی واقعی در انتخابات 

ریاست جمهوری ندارند. 
به شدت  فلتر  دو  نگهبان  و شورای  خبرگان  مجلس 
اصالح طلبان  از  وسیعی  طیف  که  هستند  نظر  تنگ 
و  کرده اند  صالحیت  رد  گذشته  انتخابات  در  را 
حاال آستین را برای زدودن چند تن دیگر بر زده اند. 
سبز  جنبش  گروه  و  اصالح طلبان  رهبران  مهم ترین 

وعده  بریت  رای دهی  از  قبل  شده.  چوتار  بسیار  وزیرا 
زیاد می ته همی که خرش از پل تیر شد باز نصفشه هم 
نمی ته . باید یک فکر دیگه کنیم که بتانیم به پول موافقه 

شده برسیم. 
هر  نیست.  دعوا  و  جنگ  وقت  حاال  بیادرا  دوم:  وکیل 
جانش.  نوش  خورده  تنهایی  به  چی  هر  حال  تا  کس 
باید یک  بیافتیم.  به فکر چاره اصلی  این  از  بعد  باید  ما 
به همه  پیدا کنیم که  برای رشوه خوردن  دقیق  میکانیزم 

برسه. 
سر  که  است  این  کار  بهترین  دریشی پوش:  وکیل 
صندوق های رای پیسه خوده بگیریم. یعنی هر کس که 
رای خوده داد، باز همونجه پول خود را هم دریافت کنه. 

در زندان ها به سر می برند. حکومت و اصول گرایان 
تالش اعظم دارند تا بقیه اصالح طلبان را از گردونه 

خارج کنند و میدان را برای خود مهیا سازند. 
گمان می شود عدم حضور مردم در پای صندوق های 
بر  اصول گرا  رهبران  میان  در  را  نگرانی  هیچ  رای، 
نینگیخته است. آنان به این نتیجه رسیده اند که نباید 
بار دیگر بگذارند تا گروه هایی به زعم آنان فتنه گر و 
منحرف به ریاست جمهوری برسند. مردم نیز در طول 
سالیان گذشته متوجه شده اند که رای شان در اشکال 
با این که  مختلف منحرف می شود، به همین خاطر 
ریاست جمهوری  انتخابات  به  ماه  یک ونیم  نزدیک 
ایران مانده، هیچ گونه تحرکی در میان رهبران نظام 
برای تشویق مردم برای حضور در پای صندوق های 

رای دیده نمی شود. 

کالن وکیالن: این رقم نمی شه رسانه ها کل شان بوم واری 
باز آن وقت دیگه چی  با کامره های شان تماشا می کنند. 

می مانه به ما. 
چیزی  هم  حالی  همی  صاحب  کالن  چپن پوش:  وکیل 
می گردی.  چی  قصه ها  این  پشت  گمشکو  نمانده  ما  به 
حاال کی در قصه رسانه ها است بان که جیب های خوده 

پر کنیم. 
صاحب  وکیل  و  فضلوخان  صاحب  وکیل  کو  سیل 
خو  مه  نداره.  جای  جیب های شان  دیگه  قدوس خان 
می گم حاال که همه فهمیدن ما از وزیرا پول می گیریم، 
همی کار را قانونی کنیم، یعنی قانونی تصویب کنیم که 

براساس آن گرفتن پول از وزیرا مشروع باشه. 
وکیله صاحب قدیفه سفید: اال چقه بی شرم هستین شما 
فقط به فکر پیسه گرفتن هستین. اینجه به خدا هنوز حقوق 
پول های  کل  که  است  سال  چند  می شه.  پایمال  زنان 
وزیرا به جیب های مرد ها می ره همیقه نمی گن که همی 
زن ها هم وکیل هستند. نمی فامم کدام شیر خام خورده 
گفته که وکیالی زن رشوه نمی خورند. هر کس گفته بد 
کرده. ما هم در دوره کمپاین پول مصرف کردیم. بری 
تقلب های خود چیقه پیسه دادیم. این سفر های خارجی 
پول  دالر  هزاران  تنها  می رویم  دفعه  هر  ما  می شه.  چی 
سامان آرایش ما می شه ایره از کجا کنیم. از این به بعد ما 
سی درصد حق خوده پیش از استیضاح می گیریم. به ما 
غرض نیست که وزیر برای استیضاح آمده یا استجواب. 

ما هم پیسه می خواهیم. 
در این زمان دعوا و دنگله به هوا می رود. بوتل های خالی 
نوازش می دهد و مشت های  پر، سر صورت وکال را  و 
باالخره  می کارد.  سیاه  بادنجان  وکال  چشم  زیر  متنوع 
می گوید:  و  می زند  شیرگونه  نعره  یک  وکیالن  کالن 
من یک راه حل یافته ام. بهترین کار این است که به هر 
وزیر خبر بتیم هر دو ماه به طور مستمر همو پیسه را که 
برای استیضاح ذخیره کرده برای ما روان کند ما هم برای 
استیضاح نمی خواهیمش. وکال با فریاد های شادی از این 

راه حل استقبال کردند و در های بسته دوباره باز شد. 

ACKU



کارخانههای
تولیدهیرویینرا
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مسووالن پولیس بدخشان:
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پولیس امريکا از وخامت حال مظنون دوم بمب گذاری بوستون خبر داد

دوستان سوريه در استانبول گردهم آمدند


انتخابات واليتی عراق برگزار شد
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• مارکیت هاشم  برات، تلیفون: 0795367967	 مزارشریف:  
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سال هفتم   شماره مسلسل 1631   یک شنبه 1 ثور 1392     

امنیتی  نیروهای  که  ساخت  خاطرنشان  فروغی 
کارخانه   دو  نیز،  گذشته  سه شنبه ی  والیت  این 
تولید هیرویین را از ولسوالی وردوج این والیت 
بود، تخریب  منبع عایداتی طالبان  که مهم ترین 

کرده اند.
قاچاق  و  کارخانه ها  این  از  »طالبان  گفت:  او 
به دست  سالح  قاچاقبران  توسط  مخدر  مواد 
استفاده  بدخشان  ناآرامی های  در  و  می آوردند 

می کردند.«
ولسوالی  در  طالبان  از شکست  پس  او،  به گفته 
وردوج، برخی از کارخانه های تولید هیرویین را 
پولیس  متباقی را  خود طالبان تخریب کردند و 
با شکست طالبان  با مواد مخدر هم زمان  مبارزه 

تخریب کرده اند.
او افزود: »من خودم در عملیات وردوج با تعداد 
سهم  مخدر  مواد  با  مبارزه  پولیس  سرباز   35
گرفته بودم که یک کارخانه را در قریه رخشان 
و یک کارخانه دیگر را در قریه غچان تخریب 
کرده ایم و اکنون در ولسوالی وردوج سربازان 

اردو و پولیس ملی وجود دارند.«
حاضر،  حال  در  که  می افزاید  فروغی  آقای 
ولسوالی  در  هیرویین  تولید  کارخانه  هیچ 
امنیتی در تمام  نیروهای  وردوج وجود ندارد و 

روستاهای این ولسوالی مستقر هستند.
مواد  با  مبارزه  ریاست  مسووالن  حال،  این  با 
والیت  این  که  می گویند  بدخشان  مخدر 
مرزهای طوالنی با کشورهای پاکستان، چین و 
تاجیکستان دارد که وجود این مرزهای طوالنی 

بستر مناسب برای قاچاق مواد مخدر می باشد.
با  مبارزه  اداره ي  رییس  افندی،  قاید  محمد 
مواد مخدر بدخشان گفت: »قاچاق مواد مخدر 
کشورهای  به  طوالنی  مرزهای  این  طریق  از 
مافیای  که  می گیرد  اروپایی صورت  و  آسیایی 
مواد مخدر به همین دلیل در تالش ناامن ساختن 

مناطق مرزی هستند.«
که  می گویند  بدخشان  امنیتی  مسووالن  اما 
مواد مخدر سبب  با  مبارزه  امر  آنان در  جدیت 
محدود  قاچاقبران  فعالیت  ساحه  که  است  شده 

شود.
در  قاچاقبران  دیگر  »حاال  می گوید:  فروغی 
و  نمی توانند  کرده  امنیت  احساس  بدخشان 
کنیم،  پیدا  را  آنان  آدرس  ما  جایی که  هر 
قانون  پنجه  به  و  می کنیم  بازداشت شان 

می سپاریم.«
در  مخدر  مواد  با  مبارزه  پولیس  او،  به گفته 
جریان چند سال گذشته، ده ها قاچاقبر بزرگ و 
و در  بازداشت کرده اند  مواد مخدررا  کوچک 
تخریب  را  هیرویین  تولید  کارخانه  چند  ضمن 
و مقدار زیادی مواد مخدر را نیز کشف و ضبط 

کرده اند.

جوهر  کرد،  اعالم  امریکا  پولیس 
بمب گذاری  دوم  مظنون  سارنایف، 
پولیس  است.  کرده  دستگیر  را  بوستون 
شده  زخمی  سارنایف  جوهر  می گوید، 
و  شده  منتقل  شفاخانه  به  امبوالنس  با  و 

وضعیت او در شفاخانه وخیم است.
حاکی  گزارش ها  فردا،  رادیو  از  نقل  به 
بمب گذاری  فراری  مظنون  که  است 
ماراتن بوستون جمعه 19 اپریل بازداشت 
شد. تامرلن سارنایف، برادر بزرگتر جوهر 
سارنایف و دیگر مظنون این بمب گذاری 
بامداد جمعه در درگیری با پولیس کشته 

شده بود.
»سی ان ان«،  تلویزیونی  شبکه  گزارش  به 
»واترتاون«  شهر  در  سارنایف  جوهر 
خانه  یک  خلوط  حیاط  در  قایقی  در 
صاحب  جمعه  عصر  اما  بود،  گرفته  پناه 
قایق   این  روی  بر  خون  متوجه  خانه  این 

می شود.
صاحب این خانه به سی ان ان گفته است با 
کنارزدن چادر متوجه مرد زخمی می شود 

و به پولیس اطالع می دهد.
سارنایف  جوهر  از  پولیس  نیروهای  ابتدا 
اما  کند.  تسلیم  را  خود  که  می خواهند 
جوهر سارنایف حاضر نمی شود که خود 
را تسلیم کند. در نهایت نیروهای پولیس 

وی را بازداشت می کنند.
جریان  در  که  است  حاکی  گزارش ها 

و  سوریه  حکومت  مخالفان 
آنها،  حامی  اصلی  کشورهای 
چگونگی  درباره  گفتگو  برای 
روز  سوریه  بحران  با  برخورد 
شنبه در استانبول گردهم آمدند.
مخالفان  بی بی سی،  گزارش  به 
که  امیدوارند  سوریه  حکومت 
گروه  عضو  اصلی  کشور   11
پشتیبانی های  سوریه«  »دوستان 
از  و  دهند  افزایش  را  خود 
اختیار مخالفان  جمله سالح در 

بگذارند.
گروه دوستان سوریه، که ایاالت 
قدرت های  امریکا،  متحده 
و چندین کشور عرب  اروپایی 
و  سعودی  عربستان  هم چون 
از جمله کشورهای عضو  قطر، 
به  نتوانسته  تاکنون  هستند،  آن 
استراتژی واحدی برای مواجهه 

درگیری  در  احتماال  سارنایف   جوهر 
زخمی  جمعه  بامداد  و  پنج شنبه  شامگاه 
شده است و از زمان این درگیری تا وقتی 

که دستگیر شد، خون ریزی داشته است.
پس از دستگیری جوهر سارنایف،  پولیس 
خود  توییتر  کاربری  حساب  در  بوستون 
نوشت: تعقیب تمام شد و وحشت به پایان 

رسید. عدالت به پیروزی رسید.
نیز  امریکا،  رییس جمهور  اوباما،  باراک 
رویداد  این  از  مهمی«  »فصل  که  گفت 

اسف بار بسته شد.
تاکید  حال  این  با  امریکا  رییس جمهور 
زمینه  این  در  تحقیقات  می بایست  کرد 
رویداد  این  مختلف  ابعاد  تا  یابد  ادامه 

مشخص شود.
اعالم  از  پس  است  حاکی  گزارش ها 

صدای  سارنایف  جوهر  بازداشت 
تیراندازی شنیده شده است.

یک  دیویس،   اد  که  است  حالی  در  این 
سخنگوی پولیس ایالت ماساچوست گفته 
است، جوهر سارنایف خونریزی داشته و 
وخیم  شفاخانه  در  او  وضعیت  هم اکنون 

است.
سارنایف  است جوهر   گزارش ها حاکی 
در مرکز پزشکی بث اسراییل در بوستون 

بستری شده است.
است،  داده  گزارش  حال سی ان ان  این  با 
به  سارنایف  جوهر  حال  وخامت  اعالم 
تاکنون  پولیس  و   است  کلی  بسیار  نظر 
وضعیت  خصوص  در  دقیقی  اطالعات 

جسمی وی منتشر نکرده است.
یک مقام پولیس به سی ان ان گفته است، 

با بحران سوریه دست یابد.
که  سوریه،  در  خشونت ها 
سرکوب  با  و  پیش  سال  دو 
علیه  مسالمت آمیز  اعتراضات 
به  اینک  و  شد  آغاز  حکومت 
جنگی داخلی بدل شده، بیش از 
70 هزار کشته بر جای گذاشته 

است.
خارجه  امور  وزیر  کری،  جان 
به  گذشته  هفته  متحده،  ایاالت 
اطمینان  امریکایی  سناتورهای 
امریکا  دولت  که  داد  خاطر 
سازنده  حلی  راه  یافتن  پی  در 
است  بحران  از  برون رفت  برای 
عمل  محتاطانه  زمینه  این  در  و 

می کند.
فزاینده  قدرت گیری 
میان  در  افراطی  اسالم گرایان 
نگرانی هایی  به  اسد  مخالفان 

برای شرکت  شنبه  روز  عراق  مردم 
پای  به  والیتی،  انتخابات  در 
اولین  این  رفتند.  رای  صندوق های 
نیروهای  خروج  زمان  از  انتخابات 
میالدی   2011 سال  در  امریکایی 

است.
امنیتی  تدابیر  بی بی سی،  از  نقل  به 
که  والیت هایی  در  شدیدی 
داشت،  جریان  آنها  در  رای گیری 

اجرا شده است.
آزمونی  انتخابات  این  شده  گفته 
در  سیاسی  ثبات  ارزیابی  برای  مهم 
سرنگونی  از  پس  سال  ده  عراق، 

صدام حسین است.
در  والیتی  شوراهای  انتخابات 
مختلف  نقاط  برگزار شد که  حالی 
شاهد  گذشته  هفته های  در  عراق 
خشونت های گسترده ای بوده است.

باعث شد که نوری  این خشونت ها 
کشور،  این  نخست وزیر  مالکی، 
والیت  دو  در  انتخابات  برگزاری 
تاخیر  به  را  سنی مذهب  عمدتا 

درگیری ها  فرجام  درباره 
نصرت،  جبهه  است.  انجامیده 
به تازگی آشکارا وابستگی  که 
القاعده را اعالم کرده،  خود به 
اسالم گرای  گروه  عمده ترین 

درگیر در بحران سوریه است.
سال  دو  از  بیش  گذشت  با 
بشار  علیه  اعتراضات  آغاز  از 
سوریه  بحران  وخامت  و  اسد 
درگیری ها  پایان  از  نشانه ای 
میان  درگیری  نمی شود.  دیده 
نیروهای  و  مسلح  مخالفان 
و  دارد  ادامه  سوریه  در  دولتی 
راه  نتوانسته  نیز  جهانی  جامعه 
بحران  از  خروج  برای  حلی 

بیابد.
متحد  ملل  سازمان  شکست 
بحران  به  بخشیدن  پایان  در 
ابراهیمی،  اخضر  که  شد  باعث 
در  سازمان  این  ویژه  نماینده 
خود  سمت  از  سوریه،  امور 
استعفا دهد. البته آقای ابراهیمی 
پذیرفته که سه ماه دیگر در این 

پست باقی بماند.
پیش از او کوفی عنان، دبیر کل 
ناکامی  با  ملل،  سازمان  پیشین 
بحران  برای  حلی  راه  یافتن  در 
از سمت خود استعفا کرده بود.



بیندازد.
نفر   14 کشته شدن  به  اخیر  حمالت 

از نامزدهای انتخاباتی منجر شد.
رای  انداختن  از  پس  مالکی  آقای 
به  »باید  گفت:  صندوق  به  خود 
و  عراق  آینده  از  که  کسانی  همه 
ایجاد  و  خشونت ها  بازگشت  از 
هراسند،  در  کشور  در  دیکتاتوری 
بگویم که ما با شرکت در انتخابات 

با آنها خواهیم جنگید.«
نماینده ویژه سازمان  مارتین کوبلر، 
از  بازدید  از  پس  عراق  در  ملل 
مرکز  در  رای گیری  حوزه های 
گفت:  خبرنگاران  جمع  در  بغداد 
عراق  در  را  مشکلی  هر  »انتخابات 
حل نمی کند، اما باید در نظر داشت 
برگزاری  بدون  مشکلی  هیچ  که 

انتخابات حل نخواهد شد.«
انتخابات  این  تحلیلگران  گفته  به 
برای  آزمونی  می تواند  هم چنین 
نوری  محبوبیت  میزان  ارزیابی 

مالکی باشد.

شهر  مردم  سانایف  جوهر  بازداشت  خبر 
»واتر تاون« به جشن و شادی پرداخته اند.

امریکا  فدرال  پولیس  پنج شنبه  روز  عصر 
در  بمب گذاری  به  مظنون  دو  تصاویر 
مسابقه ماراتن بوستون را منتشر کرد و از 
مردم خواست برای شناسایی آنها کمک 

کنند.
این  تصاویر  انتشار  از  پس  ساعاتی 
دانشگاه  نزدیکی  در  آنها  مظنون،  دو 

»ام ای تی« با پولیس درگیر شدند.
دستگیری  برای  گریز  و  تعقیب  ادامه  در 
شهر  در  پولیس  با  انها  مظنون،  دو  این 
از آنها  »واتر تاون« درگیر شدند که یکی 
که به عنوان »مظنون شماره یک« شناخته 

می شد کشته شد.
با کشته شدن یکی از مظنونان بمب گذاری 
ماراتن بوستون در بامداد روز جمعه یکی 
تاریخ  در  گسترده  عملیات  بزرگترین  از 
مظنون  دیگر  دستگیری  برای  بوستون 

ادامه یافت.
جمعه  روز  بوستون  در  امریکا  پولیس 
دستگیری  برای  خانه ای  به  عملیات خانه 
ساکنان  از  و  کرد  آغاز  سارنایف  جوهر 

شهر خواسته بود در منازل خود بمانند.
بوستون  تمامی مکاتب در روز جمعه در 
نقل  و  حمل  سرویس های  و  شده  تعطیل 
عمومی و مراکز خرید نیز بدستور مقامات 
محلی فعالیت های خود را متوقف کردند.

ACKU
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و کشته احتمال از چین رسانههای
زخمیشدنصدهانفردرپیوقوعزلزله

دراینکشورخبردادهاند.
بهنقلازبیبیسی،سازمانزمینشناسی
و شش بزرگی به را زلزله این امریکا
80 در و ریشتر مقیاس در ششدهم
کیلومتریشهرلینکیونگدرغربچین

از که ساالنهای گزارش در امریکا دولت
جهان کشورهای در بشر حقوق وضعیت
را ایران در بشر حقوق وضعیت میدهد،

»وخامتبار«دانستهاست.
ساالنه گزارش در فردا، رادیو از نقل به
به مربوط بخش در امریکا خارجه وزارت
ایرانیان ایرانگفتهشدهکهحقوقجهانشمول
تغییر امر در بهویژه و مختلف عرصههای در
و آزاد انتخابات طریق از دولت مسالمتآمیز
شده گرفته نادیده آشکاری بهصورت عادالنه

است.
دراینگزارشهمچنینبابرشمردننمونههایی
سنگین مجازاتهای شدنها، ناپدید به مستند،
و قانونی روند از شهروندان محرومکردن و
معافیت حال عین در و محاکمات حقوقی
تاکید مجازات از حکومتی خطاکار ماموران

شدهاست.
سرکوب به ایران است آمده گزارش این در

شدن نهایی از پنتاگون، امریکا، دفاع وزارت
و هواپیماها دالر میلیارد 10 فروش قرارداد
موشکهایپیشرفتهبهاسراییل،عربستانوامارات

متحدهعربیخبردادهاست.
خبرگزاری گزارش به و فردا رادیو از نقل به
برای خود قصد اعالم در پنتاگون اقدام فرانسه،
فروشتسیلحاتبهاینسهکشورمتحدامریکادر
منطقهبهنوعیهشداربهایرانارزیابیمیشودکه
متحدان نظامی قدرت تقویت درصدد واشنگتن

خوددرمنطقهاست.
تاکید رسمی مقامات که است حالی در این
در تغییر مثابه به تسلیحات این فروش میکنند

سیاستهایامریکادرقبالایراننیست.
طبقاینگزارش،اسراییلموشکهایجدیدضد
رادار،رادارهایپیشرفتهبراینصببرهواپیماهای
پرواز، حین سوختگیری هواپیماهای جنگنده،
هواپیماهایاوسپریوی22کهقادراستهمچون
هواپیما سرعت به و بنشیند زمین به هلیکوپتر

پاکستان، پیشین رهبر مشرف، پرویز
ضدتروریزم دادگاه در حضور با
اسالمآبادبهبازداشتغیرقانونیقضات

درسال200۷متهمشد.
بهنقلازبیبیسی،دیوانعالیپاکستان
مطرحشده اتهامات که بود داده حکم
علیهاودراینزمینهتروریستیمحسوب

میشوند.
در مشرف آقای حضور با همزمان
او موافق و مخالف وکالی دادگاه
بیروندادگاهگردآمدهوبهطرفداری

ودرمخالفتبااوشعارسردادند.
پرویزمشرفپسازکودتاییعلیهنواز
به پاکستان در 1۹۹۹ سال در شریف

که را مشکوک نامه یک آلمان پولیس
فرستاده کشور این رییسجمهور برای

شدهبودکشفومنهدمکرد.
رییسجمهور دفتر رویترز گزارش به
بازرسیهای در پولیس اعالمکرد آلمان
معمولروزانهموفقبهکشفایننامهشد.
در آلمان رییسجمهور گاوک یواخیم
حضور محل در نامه این کشف هنگام
از هیچیک به آسیبی نامه این و نداشت
وارد ریاستجمهوری دفتر کارمندان

گزارشکردهاست.
12کیلومتری حدود عمق در زلزله این

زمینرویدادهاست.
منطقهای چین در سیچوان ایالت

زلزلهخیزاست.
به زلزلهای نیز میالدی 2008 سال در
بزرگی8ریشترجاننزدیکبه۹0هزار

نفرراگرفت.
خبرگزاریشینهواتاکنونکشتهشدندو
رسانههای اما است، کرده تایید را نفر
کشتهشدگان آمار دادهاند احتمال چین

باالترباشد.

جامعهمدنیکهپسازانتخاباتریاستجمهوری
88تشدیدشده،ادامهدادهاست.

نیروهای و »حکومت میگوید: گزارش این
امنیتیآن،روزنامهنگاران،دانشجویان،موکالن،
هنرمندان،زنان،فعاالنقومیومذهبی،واعضای
میگذارند، فشار زیر را عده این خانوادههای

ارعابمیکنند،وبازداشتمینمایند.«
خارجه وزارت دموکراسی و بشر حقوق دفتر
امریکادراینگزارشآوردهاست:»قوهقضاییه
بهمجازاتشدید،حبس،وبازداشتبدوناتهام
فعاالنحقوقبشر،مخالفانسیاسیوافرادمرتبط
میدهد.حکومت ادامه اصالحی جنبشهای با
دیدهبانی و نظارت توجهی قابل بهشکل
فعالیتهایآنالینشهروندانرابامسدودکردن
یافلترکردنمحتواوبازداشتکاربراناینترنتی
متعددبهخاطرنوشتههاوفعالیتهایآنالینشان

افزایشدادهاست.«
حقوق مشکالت »بارزترین گزارش، این طبق

پروازمیکند،ازامریکاخریداریمیکند.
پنتاگونکهنخواستنامشفاش یکمقامارشد
افزایش باعث تسلیحات این که است گفته شود

برترینظامیاسراییلخواهدشد.
2۶ نیز عربی متحده امارات گزارش، این طبق
موشکهایی همچنین و 1۶ اف جنگنده فروند
بادقتباالبرایاینجنگندههاخریداریخواهد
کرد.ارزشقراردادتسلیحاتیبااماراتمتحده5

میلیارددالرخواهدبود.
هواپیمایجنگنده پیشتر84 عربستانسعودیکه
براساس کرده خریداری 2010 سال در 15 اف
این برای پیشرفته موشکهای تازه داد قرار این

هواپیماهادریافتخواهدکرد.
را تسلیحات این فروش خبر حالی در پنتاگون
هیگل، چاک امروز است قرار که کرده منتشر
به هفتهای یک سفری برای امریکا، دفاع وزیر
متحده امارات و عربستان مصر، اردن، اسراییل،

عربیعازمخاورمیانهشود.

که بودهاند شدیدی محدودیتهای بشر،
از مسالمتآمیز تغییر حق سر بر حکومت
محدودیتها منصفانه، و آزاد انتخابات طریق
و تجمع آزادی جمله از مدنی آزادیهای بر
و کرده ایجاد رسانهها آزادی و بیان آزادی
بیاعتناییحکومتبهسالمتبدنیافرادیکه
برخالفقانونحبس،شکنجهوکشتهشدهاند.«
ایران، در دیگر بشری حقوق مشکالت درباره
»ناپدیدشدنها،مجازاتورفتاربیرحمانه، به
عضو قطع جمله از و تحقیرآمیز یا غیرانسانی
و خشونت قضایی، حکم براساس شالق و
و ضرب جمله از سیاسی انگیزه با سرکوب
تهدیدآمیز و نامناسب شرایط تجاوز، و شتم
از نمونههایی با زندانها و بازداشتگاهها در
بازداشتخودسرانه بازداشت، مرگدرهنگام
گاهی که طوالنیمدت موقت بازداشتهای و

درانفرادیطیمیشود«اشارهشدهاست.


سعودی عربستان فرانسه، خبرگزاری گزارش به
ایران موشکی و هستهای برنامه نگران امارات و
هستندایندرحالیاستکهاسراییلپیشتراعالم
کردهبودکهممکناستدرصورتیکهایراندر
آستانهدستیابیبهبمبهستهایباشد،مجبورشود

علیهایراندستبهاقدامنظامیپیشگیرانهبزند.
درصدد امریکا است: کرده اضافه گزارش این
متحدخود نظامیکشورهایعرب توان تا است
متحدههمچنین ایاالت تقویتکند. را منطقه در
امنیت تامین درقبال که است کرده اعالم بارها

اسراییلمتعهداست.
درهمینحالبهگزارشرویترز،یکمقامارشد
تسلیحات این فروش برنامه  امریکا دفاع وزارت
پیشرفتهرایکیازقراردادهایفروشتسلیحاتبه
دقتهماهنگشدهدرتاریخامریکادانستهاست.
بااینحالاینگزارشاضافهکردهاستکههنوز
پنتاگونجزییاتفروشاینتسلیحاترادراختیار

کنگرهقرارندادهاست.

قدرترسیدوتاسال200۷قدرترا
دراینکشوردراختیارداشت.

اوبارداتهاماتیکهعلیهاشمطرحشده
در سیاسی انگیزههای که است گفته
پساینپروندههایقضاییوجوددارد.
تبعیدخودخواستهاش به ماهگذشته او
در تا بازگشت پاکستان به و داد پایان
شرکت آینده ماه سراسری انتخابات
برای نامزدی به موفق به او البته کند.
انتخاباتنشد.اوازروزجمعهبهحکم
گرفته قرار بازداشت تحت دادگاه

است.
نیز اتهامدیگر باچندین پرویزمشرف

مواجهاست.

نکردهاست.
ریاستجمهوری، دفتر سخنگوی بهگفته
را نامه این بهصورتکنترولشده پولیس
درمحوطهخارجازدفترریاستجمهوری
اکنوندر منفجرکردهومحتویآنهم
قرار بررسی مورد پولیس آزمایشگاه

گرفتهاست.
طیروزهایاخیردرامریکانیزبرخیاز
مشکوک محمولههای سیاسی مقامهای

دریافتکردهاند.

زلزله در چین صدها زخمی برجای گذاشت
وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم است

امریکا به ارزش ۱۰ میلیارد دالر به اسراییل، عربستان و امارات سالح می فروشد

مشرف به بازداشت غیرقانونی قضات متهم شد

پولیس یک نامه انفجاری 
عنوانی رییس جمهور آلمان را منهدم کرد
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