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موسسَهّ حرکت-  فراهم آوری سهولت سرمایه گذاری افغانستان به 
یک عراده موترکرایی ضرورت دارد. اشخاص و شرکت هایی که 
خواهش قرارداد را داشته باشند نرخ های مناسب شان را در یک 

پاکت سر بسته با آدرس و شماره تیلفون الی تاریخ 11May- 2013 مطابق با 21 ثور 1392 با در 
نظرداشت شرایط ذیل به ادارۀ موسسَهّ حرکت-  فراهم آوری سهولت سرمایه گذاری افغانستان 

تحویل نمایند.
شرایط:

1. کروالی مودل 2007 و یا 2008 باشد.
2. رنگ موتر سفید و یا نقره ای باشد.    

3.  مدت قرارداد یک سال میباشد .  
4. کرایه طور ماهانه در آخرهر ماه پرداخته میشود.

مالک  بدوش   ) تخنیکی  عوارض  و  مبالیل   – تیل   ( موتر  مصارف  تمام  و  دریور    .5
میباشد.  

6. در یک ماه 26 روز کار میکند. 
7. اوقات کاری از ساعت 7 بجۀ صبح الی 7 شام.

8.   در یک ماه صرف روز های جمعه رخصت میباشد. 
9.    رخصتی های دولتی روز های کاری میباشد.

10.  مالیه ) تکس( مطابق قانون دولت جمهوری اسالمی افغانستان از کرایه هر ماه وضع می گردد.
آدرس: خانه نمبر  پ26 ، نزدیک حوزۀ سوم پولیس، روبروی رهنمای معامالت مرحبا، سرک 

عمومی کارتۀ چهار، کابل .
نوت: نرخنامه های بدون پاکت سربسته پذیرفته نمی شود

                                                       تشکر   
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50تن در غور به صفوف پولیس 
پیوستند 

20 روستا در پروان از وجود طالبان 
پاکسازی شد

۱5 دستیار وکیل مدافع فارغ شدند

مسوالن  پروان:  8صبح، 
امنیتی ولسوالی کوه صافی 
والیت پروان می گویند که 
عملیات  یک  جریان  در 
افغان  مشترک  نیروهای 
این  در  قریه   20 از  بیش 
طالبان  وجود  از  ولسوالی 
مقدار  و  شده  پاکسازی 
منازل  از  مهمات  و  سالح 
دست  به  نیز  مشکوک 
افتاده  امنیتی  نیروهای 

15جوان  کندز:  8صبح، 
عنوان  به  دختر  و  پسر 
در  مدافع  وکیالن  دستیار 
سپری  با  کندز  والیت 
دوره ی  یک  کردن 
در  ماهه،  سه  آموزشی 
جامعه،  و  حقوق  زمینه ی 
»دستیار  فراغت نامه ی 
دست  به  را  مدافع«  وکیل 

آوردند.
از  روزگذشته  برنامه  این 
برای  عدالت  دفتر  سوی 
راه اندازی  کندز  در  همه، 

شده بود.

دفتر  کابل:  8صبح، 
امنیت  ریاست  مطبوعاتی 
کشف  با  می گوید  ملی 
از  توپ،  مرمی  فیر  ده ها 
تروریستی  حمله  یک 
منطقه  در  بود  قرار  که 
خاک جبار شهر کابل اجرا 

شود، جلوگیری کرده اند.
انتشار  با  اداره  این 
که  است  گفته  اعالمیه ای 
داشتند  قصد  تروریستان 
را  خاک جبار  منطقه  که 
مورد حمالت راکتی قرار 

دهند.
ملی  امنیت  همچنین 
اقدام  دریک  می گوید 
مربوطات  از  دیگر، 
والیت  چمتال  ولسوالی 
کیلوگرام   400 مقدار  بلخ 
پایه  یک  انفجاری،  مواد 
ادوات  مقداری  و  مخابره 
را  نظامی  مختلف النوع 

کشف و بدست آوردند.


است.
با  مبارزه  آمر  نظرگل، 
ولسوالی  جنایی  جرایم 
پروان  والیت  کوه صافی 
به 8صبح گفت: »در نتیجه 
عملیات تصفیه ای نیروهای 
از  که  افغان  مشترک 
مدت دو روز در ولسوالی 
پروان  والیت  کوه صافی 
است،  شده  انداخته  به راه 
منازل مشکوک در 20قریه 

رحمانی،  ضیا  احمد 
عدالت  دفتر  مسوول 
»این  گفت:  همه  برای 
دانش آموزان  جوانان 
مکتب ها  دوازدهم  صنف 
صنوف  دانشجویان  و 
موسسات  چهاردهم 
این  عالِی  نیمه  تحصیالت 

والیت می باشند.«
که  گفت  رحمانی  آقای 
این  در  اشتراک کنندگان 
مسایل  پیرامون  نشست، 
ابتدایی حقوقی، طرزالعمل 
نقش  و  محاکم  کاری 

مورد  ولسوالی  دراین 
بازرسی قرارگرفته است.«

کوهستانی،  عبدالحنان 
مطبوعاتی  مسوول 
پروان  پولیس  فرماندهی 
می گوید  خبر  این  تایید  با 
به خاطر  عملیات  این  که 
از  شماری  پاکسازی 
از وجود  امن  نا  روستاهای 
طالبان راه اندازی شده بود.

وکیل مدافع، آموزش های 
مسلکی را فراگرفتند.

برنامه های  در  است  قرار 
بعدی، این جوانان به عنوان 
استخدام  حقوقی  مشاوران 
گردیده و جهت همکاری 
این  به روستاهای  مردم،  با 

والیت اعزام شوند.
اخیرا،  که  است  گفتنی 
افزایش  برای  تالش ها 
به  دسترسی  زمینه های 
حقوق و عدالت در کندز 

افزایش یافته است.


پنجاه  8صبح، هرات: 
والیت  جوانان  از  تن 
فراگیری  از  پس  غور 
به  نظامی  آموزش های 
صفوف پولیس ملی این 

والیت پیوستند.
والیت  محلی  مقام های 
با  که  می گویند  غور 
به  افراد  این  پیوستن 
امنیت  پولیس،  صفوف 
در سایر نقاط این والیت 

بهبود خواهد یافت.
خطیبی،  عبدالحی 
به  غور  والی  سخنگوی 
8صبح گفت: »این افراد 
از فراگیری دو ماه  پس 
مسلکی  آموزش های 
نظامی  انداخت های  و 
ملی  پولیس  صفوف  به 
یکجا شدند. این کورس 
سوی  از  آموزشی 
پی آرتی یا تیم بازسازی 
والیت  این  در  والیتی 

راه اندازی شده بود.«
این  در  او،  به گفته ی 

از  شماری  آموزشگاه 
نیز  خارجی  استادان 
آموزش  را  جوانان 
این  در  و  می دهند 
آموزش  سربازان  مدت 
فرا  نیز  را  تالشی ها 

گرفته اند.
غور  والیت  در  مقام ها 
کردند  امید واری  اظهار 
افراد  این  پیوستن  با  که 
پولیس  صفوف  به 
سایر  در  امنیت  ملی، 
بهبود  والیت  این  نقاط 
خواهد  چشم گیری 

یافت.
جمله  از  غور، 
امن  نا  نسبتا  والیت های 
در حوزه غرب کشور به 
شمار می رود که طالبان 
و  حضور  آن  در  مسلح 

فعالیت دارند.

از یک حمله 
تروریستی در کابل 

جلوگیری شد

حامد کرزی هم چنین افزود که پاکستان با حمالت راکتی و اعزام گروه های تروریستی به کشور، تالش کرده تا افغانستان را عقب مانده 
و مجبور نگهدارد، اما به گفته ی او، پاکستان باید بداند که به اهداف خود در این زمینه نیز نمی تواند برسد. او گفت که مردم افغانستان 

مسیر خود را مشخص کرده و پاکستان نمی تواند مردم را از این مسیر برگرداند.
رییس جمهور در عین حال تاکید کرد که دولت افغانستان خواهان داشتن روابط گسترده و عمیق با دولت پاکستان است و از همین رو، 

طی یک دهه اخیر تالش شده تا روابط میان افغانستان و پاکستان بیشتر از قبل گسترش یابد.
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تاریخی را سیاسی نسازید معضالت 

معضالت  با  ما،  دولت مردان  که  می رسد  به نظر 
نیز  از دوران استعمار  و چالش های به جا مانده 
برخورد سیاسی و جناحی می کنند. رییس جمهور 
دیورند  معضل  بودن  مذاکره  غیرقابل  از  کرزی 
حرف می زند و یکی از والیانی که متهم به فساد 
گسترده مالی و اداری است، نیز می خواهد خود 
به نظر  کند.  از سرحدات معرفی  دفاع  قهرمان  را 
غوغای  این  برپاکردن  از  هدف  که  می رسد 
آستانه  در  قومی  احساسات  تحریک  تبلیغاتی، 
هم چنین  است.  ریاست جمهوری  انتخابات 
و  دولت مردان  از  شماری  که  می رسد  به نظر 
مسایل  طرح  با  می خواهند،  سیاست مداران 
از  را  عمومی  افکار  توجه  حساس،  و  تاریخی 
به سمت  اخیرشان،  رسوایی های  و  ناکارآمدی 

دیگر، جهت دهند. 
حساس  مسایل  از  تاریخ  طول  در  متاسفانه 
استعمار،  زمان  از  مانده  به جا  معضل های  و 
گامی  و  است  شده  سیاسی  و  تبلیغاتی  استفاده 
عادی سازی  و  معضالت  این  حل  راستای  در 
است.  نشده  برداشته  همسایه ها،  با  روابط 
جنگی  جو  ایجاد  و  احساسات  تحریک  ما  به نظر 
ما  مشکل  رفتار  این  نیست.  نفع  به  حماسی  و 
حل  پاکستان  جمله  از  ما  همسایه های  با  را 
ما  اقتصادی  و  نظامی  منابع  و  امکانات  نمی کند. 
در مقایسه با همسایه های ما بسیار ناچیز است. 
جامعه  توسط  هم  افغانستان  امنیتی  نیرو های 

جهانی، تمویل و تجهیز می شوند. 
را حماسی  که جو  نیستیم  در موقعیتی  بنابراین 
از  جلوگیری  برای  ما  به نظر  بسازیم.  جنگی  و 
باید  مرزها  در  پاکستان  رفتاری های  خالف 
مثال  به طور  کنیم.  استفاده  خود  نرم  قدرت  از 
موشک باران  موضوع  افغانستان،  حکومت  باید 
مناطق مرزی را در شورای امنیت سازمان ملل 
جهانی،  جامعه  باید  هم چنین  کند.  مطرح  متحد 
مرز ها  در  را  پاکستان  رفتاری های  خالف  جلو 
خالف  مهار  پی  در  واقعا  حکومت  اگر  بگیرد. 
موضوع  باید  است،  پاکستان  رفتاری های 
امنیت  شورای  در  را  مرزی  مناطق  راکت باران 

سازمان ملل متحد مطرح کند. 
متاسفانه در گذشته حکومت در این مورد غفلت 
مناطق  راکت باران  موضوع  طرح  به جای  و  کرد 
در  افغانستان،  قلمرو  در  پوسته  افراز  و  مرزی 
پیشه  انفعال  متحد،  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
حال  در  ساخت.  بدتر  را  وضع  امر  این  و  کرد 
متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  نیز  حاضر 
افغانستان،  نظامیان  سه جانبه  نشست های  و 
در  شده  ایجاد  مشکالت  باید  ناتو،  و  پاکستان 
مرز ها را حل کند. شکی نیست که بحران کنونی 
عوامل  کنار  در  تروریزم،  مساله  و  منطقه  در 
برجا  مشکالت  و  چالش ها  با  دیگر،  گوناگون 
برای  دارد.  پیوند  نیز  استعمار  دوران  از  مانده 
مسالمت آمیز  راه حل های  نیز،  چالش ها  این  حل 

وجود دارد. 
باید این مسایل در مراجع قضایی بین المللی مطرح 
جستجو  راه حل  آن،  برای  طریق  آن  از  و  شود 
سیاسی سازی  و  احساسات  برانگیختن  شود. 
مشکالت، شاید در کوتاه مدت، اذهان عامه را از 
ناکارآمدی و رسوایی های اخیر برخی  به  توجه 
اما  دارد،  باز  دولت مردان  و  سیاست مداران  از 

در نهایت سودی ندارد. 

زنگ اول


فراهم سازند.
تصویری،  رسانه های  »آمار  گفت:  دهزاد 
افزایش  والیت  این  در  صوتی  و  چاپی 
یافته و عالقمندی جوانان نیز روز تا روز به 

مسلک خبرنگاری بیشتر شده است.«
تخار  والیت  خبرنگاران  امنیتی  وضعیت 
در حالی بهتر خوانده می شود که پیش از 
شمال شرق، شکایت هایی  خبرنگاران  این، 
آن  پولیس  فرمانده  تیمور،  خیرمحمد  از 
والیت داشتند و در تازه ترین مورد، نصیر 
دستور  به   ،۱ تلویزیون  خبرنگار  صادق 
فرمانده پولیس این والیت لت وکوب شد 
و وسایل خبرنگاری اش نیز شکستانده شد.  

و  خبرنگاران  از  شماری  کندز:  ۸صبح، 
مقام های محلی تخار در محفلی سوم می،  
روز جهانی مطبوعات یک چهارراهی را به 

نام مطبوعات نام گذاری کردند.
تخار  والیت  والی  بیک زاد،  فیصل  احمد 
در این نشست، رسما یک چهارراه را به نام 

چهارراه مطبوعات نام گذاری کرد.
فعالیت های  و  همکاری  از  تخار،  والی 
و  کرده  ستایش  والیت  این  خبرنگاران 
رسانه ها،  کار  خواندن  تاثیرگذار  ضمن 
نام گذاری این چهارراهی را به نام مطبوعات 
کار  بهبود  عرصه ی  در  نیک  گامی 

خبرنگاری در این والیت خواند.
رییس  دهزاد  یاسین  سید  حال،  همین  در 
اتحادیه ی خبرنگاران والیت تخار وضعیت 
مطبوعات تخار را نسبت به دیگر والیت ها 
بهتر خواند و از مسووالن محلی خواست تا 
برای خبرنگاران  بیشتر کاری را  زمینه های 

یک چهارراهی  در تخار به نام »مطبوعات« 
نام گذاری شد

سیاسی، امنیتی و اقتصادی در افغانستان 
در راه است و در پاکستان نیز تا چند 
می شود.  برگزار  انتخابات  دیگر  روز 
این ها یک گذار مهم و دموکراتیک 

تاریخی را می سازند.«
وزیر خارجه ایاالت متحده خاطر نشان 
کرد که او اولویت را بر یافتن شخص 
درست برای این مقام گذاشته بود. او 
»تالش های  دوبینس  آقای  که  گفت 
به  دستیابی  منظور  به  را  دیپلوماتیک 

نتیجه صلح آمیز ادامه خواهد داد.«
در  این  از  پیش  دوبینس  جیمز 
حکومت جورج بوش فرستاده امریکا 
اول  کنفرانس  در  و  بود  افغانستان  به 
عهده  بر  را  کشور  این  نمایندگی  بن 
داشت. آقای دوبینس که سابق دستیار 
در  بود،  اروپا  امور  در  خارجه  وزیر 
هاییتی  و  بوسنیا  مانند  حساسی  نقاط 
کری،  جان  است.  داشته  ماموریت 
جمیز دوبینس را ستود و او را یکی از 
امریکا  دیپلومات های  کارکشته ترین 

نامید.
امریکا گفته  بیانیه وزارت خارجه  در 
شده است که انتصاب دوبینس »تاکید 
در  حکومت  تعهد  این  بر  دوباره  ی 
امنیت  کلیدی  اولویت های  با  رابطه 
شود  داده  اطمینان  که  است  ملی 
امن،  پاکستان کشورهای  و  افغانستان 

با ثبات و موفق هستند.«
ایاالت  خارجه  وزیر  حال،  همین  در 
متحده از حامد کرزی رییس جمهور 
افغانستان، آصف علی زرداری رییس 
جمهور و جنرال اشفاق کیانی رییس 
ارتش پاکستان خواسته است تا درباره 
انتصاب فرستاده جدید ابراز نظر کنند.
تایید  به  نیاز  دوبینس  جمیز  انتصاب 
این  با  ندارد؛  امریکا  سنای  مجلس 
چه  که  نیست  مشخص  دقیقا  همه، 
زمانی او کارش را شروع می کند. اما 
مقامات گفته اند که انتظار می رود او به 

زودی به منطقه سفر کند.


تصرف  از  پس  طالبان  که  گفته  غرب 
شده؛  یاد  منطقه ی  در  امنیتی  پوسته ی 
حمله  غورماچ  ولسوالی  ساختمان  باالی 
کردند که جنگ شدیدی میان سربازان 
آن  بازار  در  طالبان  نیروهای  و  پولیس 

ولسوالی رخ داده است.
به گفته ی منبع، در نتیجه  این درگیری، 
25 تن از سربازان پولیس محلی به دست 
طالبان اسیر و بیش از ده تن دیگر کشته و 

زخمی شدند.
گفته می شود که در جریان این درگیری 
یک سرباز پولیس محافظت عامه کشته و 

دو تن دیگر زخمی شدند.
از سویی هم، یک مقام امنیتی در بادغیس 
گفت که در این درگیری 22 تن از افراد 
طالبان نیز کشته شدند که اجساد شماری 
از آنان در صحنه ی نبرد باقی مانده است.

اعتصاب شان  به  صورتی  در  و  ندارند 
پایان می دهند که کار توزیع شهرک در 

این والیت عمال آغاز شود.
در  غزنی  در  آموزگاران  گفته  به 
آموزگاران  از  بسیاری  حاضر  حال 
و  می کنند  زندگی  کرایی  درخانه های 
معاش ناکافی ای که دارند، توانایی خرید 

و ساخت منزل را ندارند.
رییس  ناشر،  احسان اهلل  حال  همین  در 
مشکالت  پذیرفتن  با  غزنی  معارف 
آموزگاران در این والیت می گوید که 
شهرک  از  بخش هایی  حاضر  حال  در 
مورد  زمین  مافیای  سوی  از  معلمین 
برای  است  قرار  و  گرفته  قرار  غصب 
هیات  مشکالت،  این  رفع  و  بررسی 
تصفیه از پایتخت کشور به والیت غزنی 

بیاید.
افراد  را  آموزگاران  معارف  رییس 
که  نمود  وعده  و  نموده  عنوان  مستحق 
درجریان سال روان برای هر معلم یک 

نمره زمین رهایشی توزیع خواهد شد.
غزنی  در  آموزگاران  که  است  گفتنی 
نمودند  صادر  را  ماده ای  شش  قطع نامه 
که در بخش از آن آمده است قراراست 
زودی ها  همین  به  معلمین  از  تن  صدها 
مقابل  در  و  شده  کشور  پایتخت  راهی 
شورای ملی دست به تظاهرات گسترده 

بزنند.

ایاالت  خارجه  وزیر  کری،  جان 
عنوان  به  را  دوبینس  جیمز  متحده، 
برای  کشور  این  جدید  فرستاده 
کرده  معرفی  پاکستان  و  افغانستان 
است. آقای دوبینس یک سیاست مدار 

کهنه کار است.
ایاالت  خارجه  وزیر  کری،  جان 
به  را  دوبینس  جیمز  امریکا  متحده 
امور  در  امریکا  ویژه  فرستاده  عنوان 
افغانستان و پاکستان معرفی کرد و این 
برای  انتصاب را »یک لحظه اساسی« 

دو کشور خواند.

خارجه  وزیر  دویچه وله،  از  نقل  به 
آقای  که  گفته  بیانیه ای  در  امریکا 
را  دشواری  ماموریت های  دوبینس 
داشت  عهده  بر  کوزوو  در  جمله  از 
سقوط  از  پس    200۱ سال  در  و 
بر  را  امریکا  پرچم  اولین بار  طالبان 
بر  کابل  در  کشور  این  سفارت  فراز 
بر  را  مسوولیتی  دیگر  بار  افراشت، 
ریچارد  بار  اولین  که  می گیرد  عهده 

هولبروک به آن موظف شده بود.
برای  امریکا  ویژه  فرستاده  مقام 
دسامبر  ماه  از  پاکستان  و  افغانستان 
سمت  این  از  گروسمن  مارک  که 
بود.  مانده  خالی  کرد،  کناره گیری 
آقای گروسمن در دسامبر سال 20۱0  
به  هولبروک  ناگهانی  مرگ  از  پس 

این سمت گماشته شده بود.
جان کری گفته است: »این یک لحظه 
و  افغانستان  کشور  دو  برای  اساسی 
پاکستان است؛ با توجه به این که گذار 

درگیری  یک  اثر  در  هرات:  ۸صبح، 
در  دولتی  نیروهای  و  طالبان  میان  شدید 
سربازان  از  شماری  بادغیس،  والیت 
پولیس محلی کشته و 25 تن دیگر شان 

از سوی طالبان اسیر شدند.
بادغیس، می گویند که  مقام های والیت 
گرمک  آب  منطقه ی  در  درگیری  این 
اتفاق  بادغیس  ولسوالی غورماچ والیت 
افتاده که در نتیجه ی آن 9 سرباز پولیس 

محلی کشته و زخمی شدند.
والی  سخنگوی  مجیدی،  شراف الدین 
»من  گفت:  8 صبح  روزنامه   به  بادغیس 
وقوع این رویداد را تایید می کنم، اما به 
ولسوالی  این  می شود  گفته  این که  دلیل 
اکنون مربوط والیت فاریاب شده است، 

بیش از این ابراز نظر کرده نمی توانم.«
امنیتی در  از مقام های  این حال برخی  با 
بادغیس می گویند که این درگیری زمانی 
مسلح  طالبان  از  گروهی  که  شد  آغاز 
باالی یک پوسته ی امنیتی در منطقه آب 

گرمک ولسوالی غورماچ حمله کردند.
یک منبع موثق امنیتی که نخواست نامش 
افشا شود به یکی از خبرنگاران حوزه ی 

شهرک  زمانیکه  تا  غزنی:  ۸صبح، 
نگردد  توزیع  درغزنی  معلمین 
وظایف شان  به  مکتب ها  آموزگاران 

حاضر نمی شوند.
مکتب های  آموزگاران  از  تن  صدها 
غزنی که برای چهارمین روز به خاطرعدم 
توزیع شهرک معلمین دست به اعتصاب 
کاری زده اند، امروز نیز درمقابل ریاست 
معارف غزنی خواستارحقوق شان شدند.

بدین سو  سال  پنج  از  می گویند  آنان 
مقام های  سوی  از  زیادی  وعده های 
حکومتی داده شده است اما تا به حال این 
شهرک برای آموزگاران در این والیت 

توزیع نشده است.
هفته  سه شنبه  روز  از  آموزگاران  این 
گذشته تابه حال دست به اعتصاب کاری 
محلی  دیگرمقام های  یک بار  و  زده اند 
این والیت را متهم به همکاری با مافیای 
زمین نموده گفتند که شخص والی غزنی 
جلوگیری  معلمین  شهرک  ازتوزیع 
می کند. آنان هشدار دادند در صورتی که 
به خواست های مشروع معلمین رسید گی 
و  داده  ادامه  اعتراضات شان  به  نشود 
دانش آموزان نیزحاضرهستند که درکنار 
بریزند و در صورت  به جاده ها  استادان  
بروز کدام رویداد مسوولیت آن بدوش 

آموزگاران نخواهد بود.
آنان می افزایند که دیگر به وعده ها باور 

امریکا برای افغانستان و پاکستان فرستاده 
جدید  معرفی کرد

طالبان و پولیس محلی باهم درگیر شدند

اعتصاب کاری آموزگاران مکتب های غزنی برای 
چهارمین روز ادامه یافت

و  ورزشی  کارهای  با  دولت  به 
با  آنان  نزدیک ساختن  نیز  و  فرهنگی 
بخش های مختلف جامعه عنوان کرد.

این  آغاز  در  که  افزود  افغان  آقای 
مربوط  آی خانم  فوتبال  مسابقه ها، 
 ۳ کسب  با  دشت ِقلعه،  ولسوالی  تیم 
امتیاز، تیم منتخب ولسوالی رستاق را 

شکست داد.
تیم  این مسابقه ها، 9  او گفت که در 
آن،  در  که  می روند  هم  مصاف  به 
افزون بر طالبان پیوسته به پروسه صلح ، 
نزدیکان و وابسته گان آنان و شاگردان 

معارف نیز اشتراک دارند.

گروه  این  برکه،  ولسوال  گفته ی  به 
برای  ماین ها  جاه سازی  در  مخالفان 
هدف قراردادن نیروهای امنیتی افغان 
اطالعات  و  تجهیزات  فراهم کردن  و 
دولت،  مسلح  مخالفان  به  نظامی 

فعالیت داشتند.
این گونه  راه اندازی  برکه  ولسوال 
حمله ها را در تامین امنیت تاثیرگذار 
باشندگان محل  خوانده می گوید که 
تاکید  علمیات ها  این  ادامه ی  بر  نیز 
مانند  امنی   نا  رویدادهای  از  و  دارند 

انفجار و انتحار، نفرت دارند.
پیش از این، نیز یک فرمانده حرکت 
ولسوالی  از  ازبکستان،  اسالمی 
بازداشت  نیز  تخار  والیت  اشکمش 
شده بود. اشکمش ولسوالی تخار ولی 
والیت  برکهه ی  ولسوالی  با  هم مرز 

بغالن است.

نخستین بار،  برای  کندز:  ۸صبح، 
مسابقه های فوتبال میان طالبان پیوسته به 
دولت، زیر نام جام صلح برای 5 روز 

در والیت تخار آغاز شد.
پیوسته  طالبان  میان  مسابقه ها،  این 
ولسوالی های  در  صلح  پروسه ی  به 
خواجه  َدرقَـد،  رستاق،  دشت ِقلعه، 
بهاالدین، خواجه غار و چاه آب والیت 
دشِت  ولسوالی  ورزشگاه  در  تخار، 

قلعه این والیت برگزار شد.
عبدالقادر افغان، رییس شورای والیتی 
این  راه اندازی  از  هدف  تخار  صلح 
مسابقه ها را سهیم شدن طالبان پیوسته 

۸صبح، کندز: چهار تن از اعضای 
با  ازبکستان  اسالمی  حرکت  حزب 
یک فرمانده شان، در پی یک عملیات 
در  افغان  ویژه ای  نیروهای  شبانه ی 
والیت بغالن کشته و دو تن از اعضای 

این حزب، بازداشت شدند.
به  بُرکه،  ولسوال  اسالمی،  عبدالجبار 
و  عضو   2 »بازداشت  گفت:  8صبح 
کشته شدن یک فرمانده حزب حرکت 
همراهانش  با  ازبکستان  اسالمی 
نیروهای  عملیات  پی  در  بغالن،  در 
آیساف،  همکاری  به  افغان،  ویژه ای 

صورت گرفت.«
فرمانده  که  افزود  اسالمی  آقای 
قاری  ازبکستان،  اسالمی  حرکت 
تن  سه  با  که  داشت  نام  جمال الدین 
این  »شرشر«  قریه   در  همراهانش  از 

ولسوالی کشته شد ند.

مسابقات جام صلح در تخار
 راه اندازی شد

چهار عضو حرکت اسالمی ازبکستان در 
بغالن کشته شدند

ACKU



نجیبه ایوبی برنده جایزه روزنامه نگار شجاع زن شدکوچی ها به ده حوزه انتخابی تقسیم شدند

3 سال هفتم   شماره مسلسل 1640   یکشنبه 15 ثور 1392     

صحنۀ دوم
با  می زند  پا  و  دست  آب  در  که  حالی  )در  امان: 

صدای بلند(
ـ کمک کنین... کمک... غررر .. غرق می شم... کو... 

زبیده )مادر امان(: )با گریه و زاری(
ـ  وای بچیم غرق شد... او مردم کمک کنین...وای ....

امان: )به صدای بلند(
ـ مادر... ما... مادر...

زبیده: )با آواز بلند می گرید(
می شه...  غرق  او  ده  بچیم...  کنم...  چطو  خدایا   ... ـ 
گریه  )با  نمی شنوه...  مه  صدای  هیچکس  وییییییی... 

ادامه می دهد(...
امان: 

ـ الهر غرق شدم ...امممممم....
زبیده: )فریاد می زند(

ـ ... او خدایا بچیمه نجات بته... ویییییی...
)فضای آرام(

اسماعیل: )با عجله(
ـ او زن... چی گپ اس؟ بخی... البت کدام َخو خراب 

دیدی...
نفس  بیدار می شود،  از خواب  )در حالی که  زبیده: 

نفس می زند(
ـ ... وی... خدایا خیر... خیر

اسماعیل: 
ـ چی گپ اس، چرا اطو نارام شدی؟... راحت باش...

زبیده: )در حالی که می گرید(
ـ ... َخو دیدم که امان ده دریا غرق می شه... اتو یک 
دریای کالن و بی خدا بود که توبه... خدام سر بچیم 
چی آمده...  ده ملکای مردم ده چی مشکالت خواد 

بود...

نمایندگان  مجلس  کابل:  8صبح، 
کشور فیصله کرده است تا کوچی ها 
به  انتخابی  حوزه ی  ده  طریق  از 

مجلس نمایندگان راه یابند.
گذشته ی  انتخابات  دو  در  آن که  با 
مجلس  و  ریاست جمهوری 
می توانستند  کوچی ها  نمایندگان 
در کل والیات افغانستان رای دهند 
فیصله  براساس  اما  بگیرند  یا رای  و 
از  پس  کوچی ها  مجلس،  دیروز 
رای می دهند  تنها در ده حوزه  این 

و  رای می گیرند.
از  یکی  محمدی،  تره خیل  مال 
مجلس  در  کوچی ها  نماینده های 
که  جایی  آن  از  گفت  نمایندگان 
نیست  مشخص  کوچی ها  مکان 
به   رای دهی  کارت های  توزیع  و 
است  دشوار  آنها  به  حوزه  اساس 
باید کوچی ها یک حوزه ی انتخابی 

داشته باشند.

نجیبه ایوبی، رییس گروه رسانه ای  
رسانه های  شامل  که  گروپ  کلید 
می شود،  آنالین  و  صوتی  چاپی، 

برنده یک جایزه بین المللی شد.
زنان  رسانه های  بین المللی  بنیاد 
جایزه روزنامه نگار شجاع زن را به 
کلز  نور  افغانستان،  از  ایوبی  نجیبه 
کامبوج  از  فورن  بوفا  و  سوریه  از 

می دهد.
بنیاد  این  بی بی سی  از  نقل  به 
سه  این  که  گفته  اعالمیه ای  در 
روزنامه نگار را به دلیل شجاعت شان 
و  پرخطر  محیط  در  کار  برای 
جایزه  برندگان  عنوان  به  تهدید، 

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

برنامه های بشنو بیاموز را می توانید روی امواج 90.5 اف ام و 93.5 اف ام بشنوید

شماره پیام گیر ما: 0049228429164806

اسماعیل: )او را دلداری می دهد(
بخیر  روشنیس،  او  امان...  مادر  دیدی  َخو  خوب  ـ 
بچیت می رسه... خوده پریشان نکو... بیازو فشارت باال 

اس... فقط دعا کده برو... آرام باش... 
زبیده: )با گریۀ آرام(

ـ چطو پریشان نباشم، آخر مادر هستم، یک روز اوالد 
خوده از خود دور نکده بودم...

اسماعیل:
چاره  مگم  می کنم...  درک  احساساتته  مه  زبیده،  ـ 
فایده  کنیم  پریشان  اطو  خوده  اگه  تو  و  ما  چیس؟ 
نداره... توکل بچیته به خدا بنداز... خدا نگاوانش باشه 

ده هر جای که اس...
زبیده: )در حالی که می گرید(

جوانا  جمله  کت  باشه...  پنایش  و  پشت  خدا  خو...  ـ 
نگایش کنه...

صحنۀ سوم
)داخل ترمینل در آلمان(

)امان و ماریا قدم زده صحبت می کنند(
امان: )با خوشی( ماریا جان! بسیار خوش شدم که ده 
ای سفر همرای شما بودم... تشکر از همکاری هایت و 
به مه ترجمه می کدی، مه خو زبان  ایکه ده هر جای 

آلمانی نمی فهمم...
شما...  با  آشنایی  از  شدم  خوش  بسیار  هم  مه  ماریا: 
از ترمینل هم کت تان کمک  بیرون شدن  تا  باش که 

کنم، باد از او خداحافظی می کنیم...
فراموش  وخت  هیچ  همکاری هایتانه  ای  امان: 

نمی کنم...
ماریا: )در حالی که می خندد(

ـ وطن دارا به همی روز استن... ما افغانا باید هیچ وخت 

مجلس  گذشته ی  روز  نشست  در 
حضور  عضو   127 که  نمایندگان 
مخالف  عضو   56 تنها  داشتند، 
حوزه ای شدن کرسی های کوچی ها 

بودند.
هرچند شماری از نمایندگان کوچی 
مجلس  اعضای  اکثریت  تصمیم  به 
کرسی های  حوزه شدن  ده  بر  مبنی 
اما  داشتند  اعتراض  کوچی ها 
نمایندگان گفت که  رییس مجلس 
و  داخلی  وظایف  اصول  بنیاد  بر 
باید  اکثریت  تصمیم  اساسی،  قانون 

پذیرفته شود.
رییس  ابراهیمی،  عبدالرووف 
به  خطاب  نمایندگان  مجلس 
»موضوع  گفت:  کوچی  نمایندگان 
اساس  به  مجلس  و  نیست  قومی 
پذیرش  و  داخلی  وظایف  اصول 

رای اکثریت تصمیم گرفت.«
کرسی  ده  اختصاص  حال،  این   با 

امسال خود برگزیده است.
افغانستان  »در  گفت:  ایوبی  خانم 
خودش  اجتماع  در  کارکردن 

وقتی  است.  چالش  یک 
روزنامه  و  هستید  زن  شما 
چالش  این  هستید،  نگار 
در  من  می شود.  برابر  دو 
در  که  اخیر  سال  یازده  ده 
کار روزنامه نگاری به عنوان 
شغل اولم مشغول بوده ام، با 
مواجه  مختلفی  تهدیدهای 

بوده ام.«
در  آن  مقر  که  بنیاد  این 
واشنگتن است، هرساله این 

از زنان زیادی  به سه زن  را  جایزه 
نامزد  جایزه  این  گرفتن  برای  که 

می شوند، می دهد.
پرسش   مورد  هنوزهم  کوچی ها  به 
قرار  نمایندگان  مجلس  اعضای 

دارد.
نماینده  وطن دوست،  خوشک 
می گوید  مجلس  در  هرات 
اختصاص ده کرسی برای کوچی ها 
مخالف ماده 22 قانون اساسی است.
ماده گفته شده که هرگونه  این  در 
افغانستان  اتباع  به  امتیاز  و  تبعیض 

ممنوع است.
نماینده  صحرایی،  حسن  اما 
نمایندگان  مجلس  در  کوچی ها 
حال  در  کوچی ها  که  می گوید 
نمی توانند  و  هستند  گذار  و  گشت 
اقامت  مشخص  حوزه های  در 

گزینند.
کرسی  ده  که  کرد  تاکید  او 
کوچی ها همانند گذشته باید به یک 
حوزه اختصاص یابد چون کوچی ها 
شهروندان  سایر  مانند  نمی توانند 

کشور در انتخابات شرکت کنند.
که  صورتی  در  وی  گفته ی  به 
کرسی های کوچی ها در ده والیت 
هیچ  یابد،  اختصاص  افغانستان 
کوچی نخواهند توانست به مجلس 

نمایندگان راه یابد.
مجلس  که  است  حالی   در  این 
تنها  گذشته  روز  نمایندگان 
کوچی ها  برای  انتخابی  حوزه های 
بحث  هنوز  اما  ساخت  مشخص  را 
چگونگی  مورد  در  را  خویش 
اعضای  به  کرسی ها  اختصاص 
نکرده  آغاز  نمایندگان  مجلس 

است.

فرهنگ و مهمان نوازی خوده فراموش نکنیم... 
امان:

ـ شما بسیار مهربان هستین...
ماریا: 

که  می شه  بتم،  بریت  خوده  تلیفون  نمبر  که  باش  ـ 
کدام وخت مشکل داشته باشی... هرچه باشه ده ملک 
مسافری بسیار مشکل خواد داشتی... باش که یک قلم 

و کاغذ از دسکولم بگیرم... اینه 
امان:

امروز نمی بودین خدا  اگه شما  ـ یک جهان سپاس... 
می دانه که مه چقه مشکالته می دیدم، چرا که مه یک 

کلمه هم آلمانی یاد ندارم.
ماریا: )در حالی که می خندد(

ـ خیر است فکر نکو، ده اینجه زبانه بسیار زود یاد خواد 
گرفتی...

امان: 
ـ تشکر... خداحافظ حتماً همرایتان به تماس می شم.

امان: باز هم از شما تشکری می کنم... دوستایم همیجه 
آمدن... شماره از ای زیاد زحمت نمیتم... ده بین همی 
مردم که منتظر مسافرا هستن حتما دوستای خوده پیدا 

می کنم... شما زحمت نکشین.
ماریا:

ـ خدانگهدار... بای...
امان:

ـ خداحافظ

صحنۀ چهارم
امان: )از خوشی زیاد بلند می خندد(

ـ وله هیچ باور کده نمی تانم که مه ده جرمنی باشم، 
فکر می کنم که خو می بینم... خدا خیر بتیت عزیزجان 

ده  حالی  نی  اگه  کدی  جور  ره  دعوتنامه  کار  که 
افغانستان گرگ زده بود مره...

عزیز: )در حالی که می خندد(
ـ برو خوب شد که ده ای ارمانت هم رسیدی...

امان: 
ـ راستی ای خانه از خودت اس؟

عزیز: 
نو قرضشه خالص  ـ ها ای خانه ره ده قسط خریدم، 

کدیم...
امان: 

ـ برو نوش جانت وله، اینی ره می گن زندگی... خانه، 
موتر کاروبار...

عزیز: 
ـ تو چی خبر داری از زندگی مه که چقدر مشکالتم 
زیاد اس، هر کسی که نو بیایه همطو فکر می کنه، باش 

باز خواد دیدی...
امان:

ـ یاره عزیزجان، تو هم شروع کدی... بان که از همی 
جرمنی  از  نکو  سیاه  دلمه  ببرم...  لذت  خود  آمدن 

آمدن...
عزیز: )با خنده(
ـ برو... لذت ببر... 

امان:
ـ راستی، داکتر... تو ره خو شکر دیدم، بچای خالیم 
هم خبر دارن که امروز رسیدیم ده آلمان... بیازو خو 
امروز خوده از کاروبار انداختی، مره خی تا خانی شان 

ببر که خفه نشون باز مه و تو می بینیم...
عزیز: 

هر  ده  باز  بخور  مه  نان شوه کت  می ریم،  اس  ـ خیر 
جایی که بخوایی می رسانمت...

نمایشنامه
215

آگهی

منت منایش نامه های رادیویی از دویچه وله

بیاموز و  بشنو 

ACKU



دیورند به رسمیت کارنامه سیاه
شناخته نمی شود

کرزی:

4 سال هفتم   شماره مسلسل 1640   یکشنبه 15 ثور 1392     

 بیژن فرهان

 ظفرشاه رویی
خبری  کنفرانس  در  کرزی  رییس جمهور 
از  پول  دریافت  کرد  تالش  دیروزش، 
گوناگون  کشورهای  استخباراتی  سازمان های 
به  گفت،  کرزی  آقای  دهد.  جلوه  عادی  را 
مقام های امریکایی گفته است، کمک مالی به 
دفتر او را متوقف نسازند. همان طوری که قبح 
می رسد  به نظر  است،  رفته  میان  از  اداری  فساد 
سازمان های  از  پول  دریافت  قبح  حاال  که 
استخباراتی نیز در حال از بین رفتن است. این 
برخوان  و  نمی گیرند  رشوه  کسانی که  روزها 
یغما نمی نشینند، تحقیر می شوند. به نظر می رسد 
که دریافت پول از سازمان های استخباراتی نیز 

دیگر قباحت خود را از دست داده است. 
کنفرانس  در  نیز  کرزی  رییس جمهور 
پول  دریافت  کرد  تالش  دیروزش،  خبری 
را  خارجی  استخباراتی  سازمان های  از 
قباحت زدایی کند. خالصه حرف رییس جمهور 
از  پول  دریافت  با  او  دفتر  که  بود  این  کرزی 
بدی  کاری  خارجی،  استخباراتی  سازمان های 
مخالف  رفتار  این  حالی که  در  است.  نکرده 
است.  افغانستان  اداری  مقررات  و  قانون 
رییس جمهور کرزی که از عقد قرارداد بستگان 
شاکی  امریکایی  اداره های  با  دولتی  مقام های 
غیرقانونی  روند  دوام  بود، حاال خود خواستار 
استخباراتی  سازمان های  از  پول  دریافت 
دریافت  مجرای  است.  خارجی  کشورهای 
و  سازمان ها  است.  روشن  خارجی  کمک های 
افغانستان،  قوانین  مبنای  بر  خارجی  دولت های 
باید از طریق وزارت مالیه و بودجه ملی، دولت 

را کمک کنند. 
را  چیزی  چنین  نیز  افغانستان  اداری  مقررات 
و  قانون  مبنای  بر  هم چنین  می کند.  ایجاب 
اداره های  و  وزارت خانه ها  اداری،  مقررات 
مربوط به قوه مجریه باید اسناد رسمی مصرف 
گزارش  پارلمان  به  را  خود  بودجه  و  پول 
سازمان های  طرف  از  که  پول هایی  اما  دهند. 
مرحله  هیچ  می شود،  پرداخت  استخباراتی 
حکومت  هم چنین  نمی کند.  طی  را  اداری 
به  را  پول  این  مصرف  گزارش  نیست،  حاضر 
است.  آشکار  قانون شکنی  این  بدهد.  پارلمان 
دریافت  از  قباحت زدایی  و  قانون شکنانه  رفتار 
پول از سازمان های استخباراتی، چیزی نیست، 

جز تقویت فرهنگ فساد مالی و اداری. 
می گوید  به صراحت  کرزی  رییس جمهور 
دارد  نیاز  استخباراتی  سازمان های  پول  به  که 
تحصیلی،  بورسیه های  خرید  برای  آن،  از  و 
استفاده  دیگر،  خیریه  امور  و  زخمی ها  درمان 
از  برخی  خرید  کرزی  رییس جمهور  می کند. 
سیاست مداران به وسیله پول های استخباراتی را 
رد می کند. اما باور به این حرف مشکل است. 
اگر از این پول ها صرف در امور خیریه هزینه 
گزارش  کرزی،  رییس جمهور  چرا  می شود، 
چرا  نمی دهد،  ملی  شورای  به  را  آن  مصرف 

دالیلی که  از  یکی  می گوید  کشور  رییس جمهور  کرزی  حامد 
نظامیان پاکستانی به این طرف مرز افغانستان تعرض کرده اند، این 
را  دیورند  تا خط  وارد شود  فشار  افغانستان  مردم  باالی  تا  است 

به رسمیت بشناسند.
آقای کرزی که روز شنبه، 14 ثور، در یک کنفرانس خبری در 
کابل صحبت می کرد، گفت پاکستان به این هدف خود نمی رسد 
شناخت.  نخواهند  به رسمیت  را  دیورند  خط  افغانستان  مردم  و 
نظامیان  تعرض  دیگر  دلیل  افزود  هم چنین  رییس جمهور کرزی 
ملت  و  نظام  نگهداشتن  پراکنده  مرز،  طرف  این  به  پاکستانی 
افغانستان است. رییس جمهور گفت: »دلیل دیگرش هم شاید این 
باشد که مردم افغانستان مجبور شوند تا سر خط دیورند به مذاکره 
بنشینند و این خط را به رسمیت بشناسند. در هر دو مورد، آن هایی 
کامیابی  می زنند،  دست  دهشت  و  وحشت  اقدامات  این  به  که 

حاصل نمی کنند.« 
آقای کرزی تاکید کرد که دولت افغانستان نیز دست به اقدامی 
نخواهد زد که باعث به رسمیت شناخته شدن خط دیورند شود. 
را  دیورند  خط  نباید  حکومتی  هیچ  که  می گوید  رییس جمهور 
به رسمیت بشناسد و به گفته ی او، در صورتی که این خط توسط هر 
حکومتی به رسمیت شناخته شود، مورد نفرین مردم قرار خواهد 
گرفت. رییس جمهور کرزی گفت: »هیچ حکومت افغانستان این 
خط را نخواهد پذیرفت و نباید هم هیچ حکومتی جرات این کار 
پس  می راند.  و  می کند  نفرینش  افغانستان  ملت  چون،  بکند؛  را 
این  در  امنیتی  پایگاه های  ایجاد  و  )حمالت  کوشش ها  این  اگر 
طرف خط( برای این است تا خط دیورند به رسمیت شناخته شود، 
ناممکن است و هیچ حکومتی در افغانستان این کار را نمی کند.«

این اظهارات در حالی بیان می شود که روز پنج شنبه، 12 ثور، در 
پاکستانی  نظامیان  و  افغانستان  امنیتی  نیروهای  میان  درگیری  اثر 
در ولسوالی گوشته والیت ننگرهار، یک سرباز پولیس سرحدی 
کشور کشته شد. در این درگیری سه سرباز دیگر زخمی شدند. 
رییس جمهور کرزی محمدقاسم، سربازی را که در اثر درگیری 
با نظامیان پاکستانی در ولسوالی گوشته جان خود را از دست داد، 

مورد ستایش قرار داد.
تنش ها میان افغانستان و پاکستان پس از آن آغاز شد که پولیس 
سرحدی از ساخت یک دروازه مرزی در این طرف خط دیورند 
واقع در ولسوالی گوشته والیت ننگرهار توسط نظامیان پاکستانی 
این  تا  خواسته  پاکستانی  مقام های  از  افغانستان،  دولت  داد.  خبر 
داخل  در  نظامی  استحکامات  ساحات  از  و  تخریب  را  دروازه 
این  به  تاکنون  پاکستان  اما  کنند.  خودداری  افغانستان  خاک 
خواست ها پاسخ مثبت نداده و این مساله منجر به افزایش تنش ها 

میان افغانستان و پاکستان شده است.
امروز  که  ننگرهار  والیت  گوشته  ولسوالی  در  مرزی   دروازه 
شده  پاکستان  و  افغانستان  میان  شدید  تنش های  بروز  باعث 
است، به گفته ی رییس جمهور کرزی، ده سال قبل توسط نظامیان 
در  کرزی  آقای  است.  شده  محول  پاکستانی ها  به  امریکایی 
با  افغانستان  دولت  که  گفت  خود  دیروزی  خبری  کنفرانس 
فرستادن مکتوبی به نظامیان امریکایی، خواستار روشن شدن این 

اقدام آن ها شده است.
بارها  پاکستانی  مقام های  که  می گوید  کرزی  حامد  این حال،  با 
و  مستقیم  به صورت  را  دیورند  خط  مساله  خود  مالقات های  در 
غیرمستقیم مطرح کرده، اما او معتقد است این مساله حتا در سال 
1893 میالدی که خط دیورند توسط انگلیس ها ایجاد شد، با رد 

مردم افغانستان روشن شده است.
و  راکتی  حمالت  با  پاکستان  که  افزود  هم چنین  کرزی  حامد 
اعزام گروه های تروریستی به کشور، تالش کرده تا افغانستان را 
عقب مانده و مجبور نگهدارد، اما به گفته ی او، پاکستان باید بداند 

که به اهداف خود در این زمینه نیز نمی تواند برسد. او 
گفت که مردم افغانستان مسیر خود را مشخص کرده و 

پاکستان نمی تواند مردم را از این مسیر برگرداند.
دولت  که  کرد  تاکید  عین حال  در  رییس جمهور 
با  عمیق  و  گسترده  روابط  داشتن  خواهان  افغانستان 
دولت پاکستان است و از همین رو، طی یک دهه اخیر 
تالش شده تا روابط میان افغانستان و پاکستان بیشتر از 

قبل گسترش یابد.
سند  امضای  برابر  در  شرط  بدون  کمک های 

امنیتی
حامد کرزی در کنفرانس خبری دیروز خود گفت که 
دولت افغانستان با امضای پیمان امنیتی با ایاالت متحده 

و  نمی سازد  رسانه ای  را  آن  مصرف  جدول 
مجرای  شدن  قانونمند  خواستار  دلیل  چه  به 
سازمان  هر  یا  سیا  پول  نمی شود؟  آن  دریافت 
وارد  مالیه  وزارت  طریق  از  می تواند  دیگر 
و  بگذرد  ملی  شورای  از  شود،  ملی  بودجه 
مخالفت  اما  شود.  هزینه  خیریه  امور  در  بعد 
رییس جمهور کرزی، با قانونمند شدن مجرای 
دریافت پول های استخباراتی، نشان می دهد که 
استفاده  نیز  سیاسی  اهداف  برای  پول ها  این  از 
می شود. همان رسانه هایی که خبر پرداخت پول 
به ریاست جمهوری افغانستان را منتشر کردند، 
برخی از موارد مصرف آن را نیز فاش ساختند. 
از  کرزی  آقای  که  سیاست مدارانی  همان 
نشست و برخاست شان با به اصطالح خارجی ها 
پول هایی  دریافت کنندگان  از  است،  شاکی 
خارجی  استخبارات  از  ارگ  که  هستند 
سناتوران  و  وکال  خرید  برای  شاید  می گیرد. 
پول پاشی ها،  این  شود.  استفاده  پول  این  از  نیز 
کرده  تقویت  را  اداری  و  مالی  فساد  فرهنگ 
که  بداند  باید  کرزی  رییس جمهور  است. 
سازمان های  از  پول،  دریافت  مورد  در  تاریخ 
سختی  به  خارجی،  کشورهای  استخباراتی 

قضاوت خواهد کرد.
از  غیرقانونی،  مجرای  از  آن هم  پول،  دریافت 
کارنامه های  از  یکی  استخباراتی،  سازمان های 
سیاه حکومت آقای کرزی است. هیچ کسی در 
آینده، به این رفتار آقای کرزی »به به و چه چه« 
نخواهد کرد. این رفتار آقای کرزی هم چنین، 
به سیاست مداران دیگر نیز دل و جرات می دهد 
پول  خارجی  استخباراتی  سازمان های  از  تا 
بگیرند. وقتی ریاست جمهوری از این کار ابایی 
ندارد، نباید انتظار داشته باشیم که دیگران، از 

سازمان های استخباراتی خارجی پول نگیرند. 
از  برخی  از  کرزی  رییس جمهور 
سیاست مداران شاکی است که به جای حمایت 
خارجی،  سیاست  در  او  موضع گیری های  از 
و  می نشینند  مختلف  کشورهای  مقام های  با 
برخالف نظر حکومت موضع می گیرند. به بیان 
دیگر آقای کرزی از رفتار فراقانونی و جناحی 
برخی از سیاست مداران گالیه دارد و خواستار 
آن است تا همه سیاست مداران از جایگاه منافع 
این  کنند.  برخورد  با سیاست خارجی  عمومی 
زمانی که  ولی  است،  قانونی  و  برحق  خواست 
به جای  خود  کرزی  رییس جمهور  و  ارگ 
و  قانون شکنانه  رفتار  اداری،  و  قانونی  برخورد 
جناحی می کنند، نباید از سیاست مداران دیگر، 

انتظاری غیر از این داشته باشند. 
از مراجع  و  از مجرای غیرقانونی  پول  دریافت 
بیرونی، که مصداق رفتار قانون شکنانه، برخورد 
است  مقررات  و  اصول  برخالف  و  جناحی 
به عنوان یک کارنامه سیاه درج صفحات تاریخ 

خواهد شد.

امریکا در تالش است تا پس از این کمک های بدون قید و شرط 
دریافت کند. آقای کرزی امضای این پیمان را برای افغانستان با 
اهمیت توصیف کرد و گفت که دولت برای امضای این پیمان 
ایاالت  که  می گوید  رییس جمهور  دارد.  را  خود  خاص  شرایط 
ارایه کرد  به دولت  را  ترتیب شده خود  قبل سند  متحده چندی 
افغانستان کم تر در نظر گرفته شده بود. او  اما در این سند منافع 
هم چنین افزود که دولت افغانستان نیز سند ترتیب شده خود را به 
پیمان  برای امضای  ارایه کرده و شرایط خاصی را  جانب مقابل 

امنیتی مطرح کرده است. 
امنیتی  نیروهای  به  اساسی  کمک های  که  افزود  رییس جمهور 
قبال  در  امریکا  متحده  ایاالت  سیاست  شدن  روشن  افغانستان، 
انجام  افغانستان  در  همسایه ها  سوی  از  که  حمالتی  و  همسایه ها 
می شوند، بدون قید و شرط بودن کمک ها و تضمین ثبات آینده 
کشور از جمله ی شرایطی اند که افغانستان در سند ترتیب شده ی 
امنیت  که  داریم  کوشش  »ما  گفت:  او  است.  گنجانیده  خود 
افغانستان تضمین شود، تقویت  افغانستان تضمین شود، صلح در 
نیروهای امنیتی و اقتصاد افغانستان تضمین شود و در سند تثبیت 
شده باشد و به ترتیبی گنجانیده شود که طرفه روی، کناره گیری 
و سربازدن نباشد. چیزی که نوشته است هو به هو قابل تطبیق به 
روابط  داشتن  تاکید کرد که  آقای کرزی  باشد.«  افغانستان  خیر 

استراتژیک با امریکا و ناتو به خیر افغانستان است.
پیمان  امضای  با  امریکا  متحده  ایاالت  که  گفت  رییس جمهور 
افغانستان خواهد ساخت و ساخت  نظامی در  پایگاه های  امنیتی، 
این پایگاه ها برای مردم افغانستان هزینه دارد. به گفته ی او، مردم 
افغانستان حاضرند چنین قیمتی را بپردازند اما در مقابل توقع دارند 

که منفعت شان تضمین گردد.
پول سازمان های استخباراتی 

از  استخباراتی  سازمان های  سوی  از  نقدی  کمک های  دریافت 
جمله سازمان سیاه و عدم توشیح قانون تشکیل و صالحیت های 
انتخاباتی از جمله دیگر موضوعاتی بودند که از سوی  نهادهای 

خبرنگاران در کنفرانس دیروزی مطرح شد.
سی آی ای،  سوی  از  نقدی  کمک های  دریافت  کرزی  آقای 
توسط دفتر ریاست جمهوری را تایید کرد اما، کمک های سازمان 
استخباراتی بریتانیا را رد نمود. رییس جمهور کرزی کمک های 
سی آی ای را موثر خواند و هم چنین از قطع شدن کمک های نقدی 
رییس جمهور  کرد.  تاسف  ابراز  ریاست جمهوری  دفتر  به  ایران 
ریاست جمهوری  دفتر  به  نیز  ایران  پیش،  سال  دو  تا  گفت 
کمک های نقدی می کرد، اما پس از امضای پیمان استراتژیک با 
ایاالت متحده، این کمک ها قطع شد. آقای کرزی افزود که این 
پرداخت معاشات  برای  از جمله  کمک ها در زمینه های مختلف 
»هر  گفت:  رییس جمهور  است.  شده  استفاده  دولتی  کارمندان 
قطره ای که از هر جای برای تان می دهند بگیرید تا این که بودجه 

خود ما باقی بماند و جای دیگر مصرف شود.«
قانون تشکیل و صالحیت های  هم چنین رییس جمهور گفت که 
ریاست جمهوری  به  توشیح  برای  اخیرا  که  انتخاباتی  نهادهای 
فرستاده شده بود، بار دیگر برای بررسی، به دادگاه عالی، وزارت 
شد  فرستاده  اساسی  قانون  تطبیق  بر  نظارت  کمیسیون  و  عدلیه 
تغییر  و  اصالح  برای  مورد  نوزده  نهادها،  این  ارزیابی  از  پس  و 
شناسایی شده است. آقای کرزی افزود که این قانون دو باره به 
شورای ملی فرستاده شده و در مورد تعدیل و اصالح این قانون 

تصمیم خواهد گرفت.
و  احزاب  همکاری  شورای  اخیرا  است  که  حالی  در  این 
ایتالف های سیاسی اعالم کرد که برای توشیح نشدن این قانون 
هیچ گونه دلیل قانونی وجود ندارد و رییس جمهور به اسرع وقت 

این قانون را توشیح کند.
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دولتمرادی

نورالعین-کندز

روز  خبری  کنفرانس  در  کرزی  رییس جمهور 
گذشته در کابل گفت افغانستان طرفدار جنگ در 
بداند که  باید  نیز  پاکستان  نیست و  پاکستان  با  مرز 
جنگ در مرز به نفع هردو کشور نمی باشد. این که 
جنگ به نفع هردو کشور نیست یک واقعیت است 
که نمی توان آن را انکار کرد. اما باید دید که آیا 
پاکستان این گونه احتیاط آمیز عمل می کند یا تالش 
دارد تحت هر شرایطی افغانستان را تحت فشار قرار 

دهد.
پاکستان  که  می دهد  نشان  اخیر  روز  چند  حوادث 
نمی خواهد به صورت منطقی با افغانستان رفتار کند. 
مرز  در  بی ثباتی  می داند  این که  وصف  با  پاکستان 
به نفع هردو کشور نیست، اما در عمل نظامیان این 
کشور در چند روز اخیر در سرحدات شرقی کشور 
دست به پیشروی زده و همین باعث گردیده است 
که آتش جنگ در سرحدات شرقی کشور روشن 

شود.
از سوی دیگر اگر به واقعیت رفتار سیاسی پاکستان 
می گردد  روشن  شود،  نگریسته  افغانستان  برابر  در 
به وقوع  کشور  شرقی  سرحدات  در  که  آن چه 
پاکستان  فشار  رسمی  سیاست  ادامه  است،  پیوسته 
با  گذشته  در  پاکستان  می باشد.  افغانستان  برابر  در 
که  بود  این  پی  در  شورشی  گروه های  از  حمایت 

شماری از بیمارداران والیت کندز، از بی کیفیت بودن 
داروهای عرضه شده توسط داروخانه ها و شرکت های 
واردکننده ی دارو، شکایت دارند و می گویند که این 
مساله، در کنار دیگر مشکل هایی که در بخش صحت 
و درمان وجود دارد، بر مشکل های بیماران این والیت 

افزوده است.
بیمارداران مدعی اند که افزایش داروهای بی کیفیت و 
تاریخ گذشته در والیت کندز، باعث شده که بیماران 

به جای صحت یابی، به امراض گوناگونی مبتال شوند.
بار  چهار  که  می گوید  کندز  بیمارداران  از  علی اهلل، 
دارو  او  بیمار  به  خصوصی  شفاخانه ی  یک  پزشکان 

تجویز کرده، اما هیچ تاثیر مثبتی به جا نگذاشته است.
بیمارش  به  پزشکان  که  داروهایی  »تمامی  گفت:  او 
تجویز کرده بودند، به بیمارش تطبیق کرده است، ولی 
دیری نگذشته که بیمار دوباره به سراغش آمده و بر 

مشکل های او افزوده شده است.«
بیمارش می گوید که  معالج  از قول پزشکان  علی اهلل، 
مشکل درد کلیه ی بیمار او، یک مشکل عادی است و 
باید با دارو درمان شود و نیازی به عمل های جراحی 
نیست، ولی از این که داروها، کیفیت ندارند، درمان 

این بیمار، نتایج مثبتی نداشته است.
او افزود: »پس از بارها تجویز دارو، سرانجام داکتران 
یا  و  پاکستان  به  را  بیمارش  باید  که  شده اند  متوجه 
هم  بی کیفیت،  داروهای  زیرا  کند،  منتقل  هندوستان 
زمان بیمار را گرفته و هم باعث شده  است که بیماری 

او سخت تر شود.«
مردم کندز در  نمایندگان  از  در همین حال، شماری 
که  می پذیرند  محلی  مقام های  و  نمایندگان  مجلس 
به  بی کیفیت  داروهای  والیت  این  داروخانه های  در 

بین  استراتژیک  همکاری های  داد  قرار  موجودیت 
افغانستان و کشورهای غربی از جمله ایاالت متحده 
قرار گیرد.  استفاده  مورد  راستا  این  در  باید  امریکا 
این که  از  بیشتر  افغانستان  دولت  می رسد  به نظر  اما 
بر استفاده از این ابزار ها برای تثبیت اقتدار خود در 
سطح منطقه فکر کند، به حاشیه های قابل بحث این 
خصوص  در  رییس جمهور  می اندیشد.  قرارداد ها 
داد  قرار  امضای  به  افغانستان  دولت  موفقیت  عدم 
امریکا گفت  با  امنیتی  و  استراتژیک  همکاری های 
که ما با دولت امریکا در حال مذاکره ایم و دولت 
به دولت  امریکا سندی را که ترتیب داده است را 
شده  ارایه  سند  در  و  است  کرده  تسلیم  افغانستان 
نظر  در  افغانستان  توقع  مورد  منافع  امریکا  از سوی 
گرفته نشده است و از همین رو در سندی که از سوی 
درخواست های  است،  شده  ارایه  افغانستان  دولت 
افغانستان از جمله تقویت نیروهای امنیتی افغانستان 
و بدون قید و شرط بودن کمک های امریکا در بدل 
قرارداد امنیتی مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.

پاکستان  و  افغانستان  بین  شفاف  نه چندان  روابط 
این  بر  کارشناسان  از  برخی  تا  است  شده  باعث 
خط  سرنوشت  بودن  روشن  عدم  که  کنند  تاکید 
است  شده  سبب  پاکستان  و  افغانستان  بین  دیورند 

افغانستان داکتران خودمان گفتند، ولی آنان یک  در 
باالی  است،  کیفیت  با  که  را  پرستامول  قرص  پاکت 
ما و شهروندان خودشان 70 کلدار هندی می فروشند 
درمان کننده  مواد  از  بلندی  صدی  در  داروها،  آن  و 

را دارد.«
در  دارو  پخش  شرکت های  گفت  دانشی  آقای 
افغانستان و به ویژه در کندز، داروهایی را که در بازار 
عرضه می کنند، دارویی است که خواص درمانی آن، 

1 تا 2 درصد است در حالی که باید این گونه نباشد.
شرکت های  نمایندگان  از  یکی  دیگر،  سوی  از 
شود  افشا  نامش  نخواست  که  کندز  در  داروفروشی 
شرکت های  از  را  داروهای شان  آنان  که  می گوید 
دیگر  نام دار  و شرکت های  دبی  در  داروسازی  معتبر 
از ایران و پاکستان، به کشور وارد می کنند و این برای 

بتواند بر افغانستان فشار وارد کرده و ثبات سیاسی 
و اجتماعی افغانستان را به مخاطره اندازد. اما اکنون 
و  امنیتی  مسوولیت های  انتقال  پروسه  می بیند  که 
افغانستان،  اطمینان  قابل  نسبتا  امنیتی  چشم انداز 
تحرکات گروه های شورشی را کم اثر کرده است، 
در پی مداخله مستقیم بر آمده است. با توجه به این 
وضعیت به نظر می رسد که ضرورت است تا با لحن 
تحرکات  و  سیاست ها  محکومیت  به  جدی تری 

پاکستان پرداخته شود.
اگرچه ممکن است تقابل نظامی با پاکستان چندان 
را  واقعیت  این  باید  اما  نشود،  محسوب  منطقی 
درک کرد که برای تحت فشار قرار دادن پاکستان 
نیز  نظامی  تقابل  از  از راه های دیگری غیر  می توان 
نسبتا گسترده ای که  به همکاری  با توجه  برد.  بهره 
دولت  دارد،  وجود  جهانی  جامعه  و  افغانستان  بین 
افغانستان می تواند از این وضعیت به عنوان یک ابزار 
فشار و یا کارت زرد در برابر پاکستان استفاده کند. 
مهم است که دولت افغانستان باید این ذهنیت را در 
سطح بین المللی تحریک کند که با امنیت و بی ثباتی 
افغانستان، پاکستان در پی این است که خود را در 
این  از  آینده  در  و  دهد  قرار  جهانی  جامعه  برابر 
برای  جهانی  امنیت  کردن  بی ثبات  برای  وضعیت 

امتیازگیری استفاده کند.

بیماران تجویز می شود.
مجلس  در  کندز  مردم  نماینده  عزیز،  فاطمه  داکتر 
در  بی کیفیت  داروهای  موجودیت  از  نمایندگان، 
انتقاد  سخت  کندز  شهر  داروخانه های  و  بازارها 
در  که  داروهایی  از  بسیاری  که  می گوید  و  می کند 
بیماران،  درد  افزودن   بازار کندز عرضه می شود، جز 

درمانی در قبال ندارد.
در  تا  خواست  عامه  صحت  وزارت  مسووالن  از  او 
کنار حل دیگر مشکل های موجود در بخش صحت، 

مشکل داروهای بی کیفیت را نیز حل کنند.
او افزود: »مردم از داروهای بی کیفیت به ستوه آمده اند. 
بیماران تمامی پول های خود را در خرید دارو صرف 
از  درمان خویش  برای  در حالی که سودی  کرده اند، 

این داروهای بی کیفیت، ندیده اند.«
کندز،  والیت  معاون  دانشی،  حمداهلل  حال،  این  با 
از  شماری  عهده ی  بر  را  بی کیفیت  داروهای  مشکل 
داروها،  این  واردکنندگان  و  داکتران  داروفروشان، 

می اندازد.
از  شماری  و  دارو  فروشندگان  که  می گوید  دانشی، 
پزشکان، به شرکت های تولید دارو سفارش می دهند 
بازار  به  را  ارزان  نرخ  با  و  بی کیفیت  داروهای  که 

عرضه کنند.
و شماری  من  »تجربه ی شخصی  دانشی گفت:  آقای 
داکتران  تشخیص،  در  است که  این  دیگر  بیماران  از 
برای  که  داروهایی  ولی  شده اند،  الیق تر  افغانستان 
درمان بیماران در کندز تجویز و از سوی داروخانه ها 
به فروش می رسد، خیلی بی کیفیت و بی حاصل است.«

هند  به  درمان خویش  برای  که  »در سفری  افزود:  او 
که  گفتند  را  تشخیص  همان  هندی  داکتران  رفتم، 

افغانستان  در  ثبات  عدم  از  همواره  پاکستان  که 
خصوص  در  رییس جمهور  اما  کند.  جانب داری 
خط دیورند گفت که سرنوشت خط دیورند روشن 
است.  نپذیرفته  را  این خط  افغانستان  مردم  و  است 
دیورند  خط  پذیرش  عدم  بر  رییس جمهور  تاکید 
خصوص  در  اخیرا  که  گفته هایی  می دهد  نشان 
افغانستان  دولت  از سوی  این خط  پذیرش  احتمال 
از  است.  نداشته  واقعیت  بود،  افتاده  زبان ها  سر  بر 
باشد که آیا  نیز می تواند مطرح  این پرسش  این رو 
تحرکات اخیر نظامیان پاکستان در ولسوالی گوشته 
خط  پذیرش  عدم  به  کشور  این  واکنش  نوعی 

دیورند محسوب نمی شود.

معتبر  این شرکت های  از  است که  افتخار  آنان، یک 
دارو وارد می کند.

این در حالی است که حمداهلل دانشی، معاون والیت 
در  مردم  اقتصادی  وضعیت  چون  که  گفت  کندز، 
افغانستان خوب نیست، حتا به شرکت های داروسازی، 

سفارش داروهای ارزان می دهند.
در  می گوید که  نیز  کندز  بیماران شهر  از  نبیل،  فواد 
شرکت های  به نام  بی کیفیت  داروهای  حاضر  حال 

معتبر به داروخانه های این شهر توزیع می شود.
مردم  که  می کنند  فکر  »داروفروشان  گفت:  او 
برای شان  بسیار  داروی  باید  فقیر اند  چون  افغانستان، 
بدهیم و از آنان پول کم بگیریم، ولی ما در فکر این 
تجویز  دوا  برای مان  اگر  حتا  شویم،  جور  که  هستیم 

نکنند، می خواهیم صحتمند باشیم.«
داروهای  چندبار،  که  می گوید  هم  چنین  او 
خریده  داروخانه ها  از  را  بی کیفیت  و  تاریخ گذشته 
افزوده  بیماران  دردهای  بر  داروها  این گونه  و  است 

است.
با این حال، سعد مختار، رییس صحت عامه ی والیت 
داروهای  و  غذایی  مواد  آنان  که  می گوید  کندز، 
تاریخ گذشته را در جریان سال گذشته، از داروخانه ها 

گردآوری کرده و سوختانده اند.
جلو  تا  می کنند  تالش  آنان  که  گفت  مختار  آقای 

پخش داروهای بی کیفیت را در شهر کندز بگیرند.

ACKU



۶ سال هفتم    شماره مسلسل 1۶40    یک   شنبه 15 ثور 1392

سرشناس  مخالفان  از  و  روزنامه نگار  گنجی  اکبر 
ایرانی است که از سال ۲۰۰۰ الی ۲۰۰۶ میالدی در 

جمهوری اسالمی ایران زندانی بود.
انتخابات  ایران  در  میالدی،   ۲۰۱۳ جون   ۱۴ در 
و  خشونت  اگر  می شود.  برگزار  ریاست جمهوری 
انتخابات  میالدی   ۲۰۰۹ سال  انتخابات  در  تقلب 
اما،  نسازد،  بی اعتبار  کافی  اندازه  به  را  پیش رو 
خامنه ای،  آیت اهلل  میان  قدرت  سر  بر  کشاکش 
رییس جمهور  احمدی نژاد،  محمود  و  ایران  رهبر 
کنونی کشور، چنین خواهد کرد. محدودیت دوره 
ریاست جمهوری مانع از آن می شود که احمدی نژاد 
که  نمی خواهد  او  اما  کند،  نامزد  را  خود  دیگر  بار 
کند؛  ترک  بی سروصدا  را  ریاست جمهوری  قصر 
برای  را  جانشینی  تخت  که  می کوشد  عوض  در 
وفادار  فرد  و  دفتر  رییس  مشایی،  رحیم  اسفندیار 
نه  خامنه ای  آیت اهلل  اما،  بیاراید.  اعتمادش،  مورد  و 
چون  می پسندد.  را  مشایی  رحیم  نه  و  احمدی نژاد 
انحرافی ای می داند که در  از جناح  را بخشی  هر دو 
کرده اند.  علم  قد  آیت اهلل  حاکمیت  و  اراده  برابر 
فارغ  و  ندارد،  قهرمانی  هیچ  دل آزار  کشاکش  این 
از این که چه کسی از این نبرد پیروز به در می آید، 

بازنده واقعی دموکراسی در ایران است.
از تاریخ ۷ الی ۱۱ می  ۲۰۱۳ میالدی، شورای نگهبان 
صالحیت  ایران،  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون 
تایید می کند. مشایی  را  کاندیدان ریاست جمهوری 
تاکنون به صورت رسمی کاندیداتوری خود را اعالم 
نکرده است و باید در این مدت مقرر تصمیم نهایی 
نگهبان  نهایی، شورای  اعالم  از  بعد  بگیرد.  را  خود 
در ظرف ۱۰ روز رای خود را در مورد تایید و یا رد 

صالحیت مشایی اعالم خواهد داشت.
و  حکومت  در  کار  تجربه  عمر،  سال   ۵۳ با  مشایی 
بیرون از آن را دارد. او که در اصل انجنیری برق را 
خوانده است، پس از انقالب اسالمی ایران در سال 
پاسداران  سپاه  استخبارات  بخش  در  میالدی   ۱۹۷۹
در والیت های کردستان و آذربایجان غربی، مشغول 

وظیفه بود. 
ریاست  یک  مسوولیت  هم چنان  مشایی  آقای 
وزارت  در  کردستان  والیت  به  مربوط  مخصوص 
برعالوه،  داشت؛  عهده  به  نیز  را  ایران  استخبارات 
کشور  این  دولتی  رادیوی  و  داخله  وزارت های  در 
در  خدمت  هنگام  مشایی  می کرد.  وظیفه  ایفای  نیز 
شهرداری تهران با آقای احمدی نژاد که در آن زمان 

شهردار پایتخت بود، آشنا شد.
در  میالدی   ۲۰۰۹ تا   ۲۰۰۵ سال های  بین  مشایی 
به  را  مناصب گوناگون  حکومت آقای احمدی نژاد 
عهده داشت، و در آغاز دور دوم ریاست جمهوری 
ارتقای  شد.  گماشته  رییس جمهور  معاون  سمت  به 
مراجع  از  برخی  از سوی  اعتراضات  مشایی موجب 
 ۲۰۰۹ جوالی  در  گردید.  شیعه  فقهای  و  تقلید 
را  مشایی  برکناری  خامنه ای  آیت اهلل  میالدی، 

خواستار شد اما احمدی نژاد از این کار سر باز زد. 
دفتر رهبر ایران با پافشاری روی موضوع مذکور به 
جناب  »انتصاب  که  فرستاد  نامه  احمدی نژاد  آقای 
آقاي اسفندیار رحیم مشایي به معاونت رییس جمهور 
بر خالف مصلحت جناب عالي و دولت و موجب 
اختالف و سرخوردگي میان عالقه مندان به شماست. 
الزم است انتصاب مزبور ملغي و کان لم یکن اعالم 

گردد.«
در نهایت، امر رهبر ایران بر کرسی نشست و مشایی 
کنار  در  را  او  احمدی نژاد  اما  استعفا شد.  به  مجبور 

و مشایی را به سحر و جادو متهم کرده و می گویند 
داشته  دریافت  شیاطین  از  را  خود  دستورات  او  که 
در  است.  ساخته  مسحور خود  نیز  را  احمدی نژاد  و 
میانه ی سال ۲۰۱۱ میالدی، ۲۵ تن از نزدیکان مشایی 
به جرم جادوگری و فساد اقتصادی بازداشت و روانه 

زندان شدند.
اخیر  ماه  چند  در  احمدی نژاد  سابقه ای،  چنین  با 
تبلیغ  مشایی  کاندیداتوری  نفع  به  رسمی  به صورت 
رییس جمهور  میالدی،   ۲۰۱۲ دسامبر  در  می کند. 
ایران مشایی را به عنوان رییس دوره ای سازمان عدم 
موحد،  »انسان  به عنوان  او  از  و  گماشت  انسالک 
و  عاشق  روشن،  قلب  و  ذهن  با  پرهیزگار،  معتقد، 
معتقد به ارزش های الهی و انسانی یاد کرد.« بار دیگر 
این مقرری سر و صداهای زیادی را در تهران ایجاد 
کرد، چون به معنای تبلیغ ریاست جمهوری مشایی از 
سوی احمدی نژاد بود. خود این پست به خودی خود 
است،  فرمایشی  پست  تنها یک  ندارد چون  اهمیتی 
از  تا  کرد  استفاده  فرصت  این  از  احمدی نژاد  ولی 
مشایی با عالقه مندی تمام تقدیر نموده و فرد جانشین 
مخالفت های  کار  این  که  بسازد  واضح  را  خود 
باور  به  برانگیخت.  اصول گرایان و محافظه کاران را 
آن ها رییس جمهور از موقعیت خود به نفع یک فرد 
استفاده می کند. از همه مهم تر، منتقدان باور داشتند 
زیبنده ی  تنها  مشایی  از  احمدی نژاد  توصیفات  که 
حضرت پیامبر است و نه شایسته فرد منحرفی چون 

مشایی. 
دو  این  هم  هنوز  تا  احمدی نژاد  و  مشایی  مخالفان 
توصیف  روحانیت  و  اسالمی  جمهوری  مخالف  را 
می کنند. اما آن دو باور دارند که انتقادات مخالفان، 
موجب  شاید  بلکه  ندارد  آنان  برای  ضرری  تنها  نه 
و  دموکراسی خواهی  جنبش  مدد  به  پیروزی شان 

طبقه ی متوسط ایران گردد.
این  رغم  به  که  این جاست  در  آن ها  مشکل  اما 
طرفداری  حیث  از  اعتباری  و  سابقه  هیچ  مواضع، 

خود نگهداشت و در سپتامبر ۲۰۰۹ میالدی به عنوان 
دیگر،  یک بار  کرد.  مقررش  خود  دفتر  رییس 
پشتیبانی  خامنه ای  از  که  تندروانی  اصول گرایان، 
می کنند، صدای اعتراضات خود را بلند کردند، اما 

مشایی از جایش تکان نخورد.
در  نیز  روحانیون  از  برخی  با  مشایی  و  احمدی نژاد 
افتادند، اما این به آن معنا نیست که این دو تن برای 
می کنند.  مبارزه  سکوالر  حاکمیت  و  دموکراسی 
آیت اهلل  همانند  دیکتاتوری  اصل  در  احمدی نژاد 
به  نزدیک  افراد  یک  به  یک  او  است.  خامنه ای 
در  و  زده  کنار  حکومت  از  را  خامنه ای  آیت اهلل 

قدرت دولتی حلقه ای از هواداران خود را جا زد. 
اصول گرایان حامی رهبر، باور دارند که دست مشایی 
نگرانی  با  و  داشته،  قرار  اقدامات  این  همه  پس  در 
محافظه کاران  با  او  افگندن  در  پنجه  که  می گویند 
در مسایل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تهدید جدی 

برای نظام جمهوری اسالمی محسوب می شود.
از  روحانیون  که  دارد  وجود  مشایی  در  چیزی  چه 
از  مشایی  که  این  اول  می کنند؟  خطر  احساس  آن 
هدایت کننده  نیروی  به عنوان  ایرانی  ناسیونالیسم 
کشور در برابر اسالم گرایی دفاع می کند. مشایی در 
سر  به  اسالم گرایی  »زمان  که  گفت  میالدی   ۲۰۰۴
آمده است«، و یک بار دیگر این سخن را در ۲۰۰۸ 
مخالف  را  خود  هم چنان  او  کرد.  تکرار  میالدی 
 ۲۰۱۱ جنوری  در  می دهد.  نشان  اجباری  حجاب 
پرسش گونه گفت: »اگر حجاب اجباری نبود، چند 

درصد زنان به میل خود آن را به سر می کردند؟«
یکی از اظهارات جنجالی دیگر مشایی در سال ۲۰۰۸ 
بود که گفت: »ایران دوست مردم امریکا و اسراییل 
سیاست  از  را  خود  موضع گیری  این  با  و  است«، 
سخن  این  کرد.  متمایز  اسالمی  جمهوری  مسلط 
چند  خامنه ای  آیت اهلل  که  کرد  برپا  غوغایی  چنان 
ماه بعد به صورت مشخص در محفلی به آن واکنش 
غیرمنطقی  نیست.  درستی  »این}حرف{  داد:  نشان 
اسراییل چه کسانی هستند؟ همان  مردم  مگر  است. 
غصب  سرزمین،  غصب  خانه،  غصب  کسانی که 
انجام  دارد  همین ها  به وسیله  تجارت  مزرعه، غصب 

می گیرد. سیاهی لشکر صهیونیست همین ها هستند.«
رسیده  نیز  مذهبی  حوزه  به  کشاکش ها  این  دامنه 
فقیه،  براساس اصل والیت  ایرانی،  است. روحانیون 
بر حق زعامت در زیر سایه امام زمان، امام دوازدهم 
پل  منحصرا  را  خود  آنان  دارند.  اعتقاد  شیعیان، 
ارتباط میان امام مهدی و شیعیان به حساب می آورند، 
زمان  امام  با  مستقیم  ارتباط  مدعی  هم  مشایی  اما 
است. روحانیون از چنین رقیبی خوش شان نمی آید 

طبقه  ندارند.  ایران  در  بشر  حقوق  و  دموکراسی  از 
از  شاید  روحانیون  سلطه  مخالفان  و  شهری  متوسط 
خامنه ای  آیت اهلل  و  رژیم  به  درونی  جنگ  این که 
روسای جمهور  برخالف  باشند.  راضی  بزند،  ضربه 
محمود  خاتمی،  و  رفسنجایی  مانند  کشور  سابق 
و  شده  ایستاد  ایران  رهبر  برابر  در  علنا  احمدی نژاد 
آنان  اما  است.  گرفته  نادیده  را  اوامرش  از  بسیاری 
کامال آگاه اند که چقدر به ایران آسیب رسانده اند. 
این کشوردر زیر سایه حکومت احمدی نژاد و مشایی 
شده  منفور  بین المللی  صحنه  در  گذشته  از  بیشتر 
است. تمام شعارهای تحریک کننده و ضد اسراییلی 
اختیار  در  مناسب  ابزار  و  بهانه ها  احمدی نژاد، 
نخست وزیر راستگرای اسراییل، بنیامین نتانیاهو قرار 
داد تا تمام کشور های غربی را علیه ایران بسیج کرده 
و در مواقعی موضوع حمله نظامی را مطرح کند. با 
اقتصادی  فلج کننده  تحریم های  اعمال  که  وجودی 
از سوی غرب نتیجه حمالت عوام فریبانه ی آیت اهلل 
خامنه ای علیه اسراییل و ایاالت متحده نیز است، اما 
موقعیتش  به  کمکی  احمدی نژاد  شدید  لفاظی های 
حکومت  یک  و  صلح  طرفدار  ایران  مردم  نکرد. 
دموکراتیک، و نه جنگ و تحریم های فلج کننده اند.

اگر  شد؟  خواهد  چه  قدرت  بازی  این  آخر 
کاندیداتوری مشایی تایید شود و در انتخابات پیروز 
ساختن  محقق  به دنبال  شاید  احمدی نژاد  گردد، 
دمیتری  چنان که  آید.  بر  مدویدوف  پوتین-  مدل 
رییس جمهور  به عنوان  دوره  یک  برای  مدویدوف 
در  را  خود  کرسی  بعدا  تا  گردید  تعیین  روسیه 
احمدی نژاد  دهد.  قرار  پوتین  والدیمیر  اختیار 
دوره  یک  پس  که  باشد  داشته  دوست  شاید  نیز 
ریاست جمهوری اسفندیار مشایی، دوباره قدرت را 

به دست بگیرد.
از  مشایی  صالحیت  که  است  روشن  تقریبا  این  اما 
انتخاباتی  رقابت های  برای  نگهبان  شورای  سوی 
برابر  در  احمدی نژاد  احتماال  نتیجه،  در  گردد.  رد 
خامنه ای از طریق برکناری وزیر داخله که برگزاری 
انتخابات به عهده او است، به تعویق افگندن انتخابات 

و یا استعفا از ریاست جمهوری، مقاومت کند.
انتخابات  افگندن  تعویق  به  پی  در  احمدی نژاد  اگر 
در  مستقیم  به صورت  خامنه ای  آیت اهلل  برآید، 
مسوولیت  که  والیانی  می کند.  دخالت  جریان  این 
به عهده  ایران را  انتخابات در والیت های  برگزاری 
تعیین  خامنه ای  آیت اهلل  سوی  از  مستقیما  و  داشته 
می گردند، به نظر نمی آید که روی قمار باخته شرط 
بسته و در این مبارزه ی قدرت جانب احمدی نژاد را 
خطر  به  را  خود  سیاسی  آینده ی  نتیجه  در  و  گرفته 

اندازند.
البته، رییس جمهور ایران شاید به نوعی به دنبال تعامل 
و سازش با رهبر ایران بر آید که در این صورت باید 
تبعیت خود را از دستورات رهبر ایران اعالم داشته، 
انتخابات بدون مشایی را در کشور برگزار کرده و 
در پایان دوره کاری، از ریاست جمهوری کنار رود. 
او اگر چنین کند، شاید آیت اهلل خامنه ای از مجازات 
اوامرش  از  نافرمانی  به دلیل  یارانش  و  احمدی نژاد 

خودداری ورزد.
انتخابات  در  رقابت  چانس  مشایی  اگر  حتا 
در  عوامل  تمام  کند،  پیدا  را  ریاست جمهوری 
موضوع،  این  درک  با  دارد.  قرار  او  علیه  مخالفت 
کاندید  یک  از  حمایت  به دنبال  احمدی نژاد  شاید 
دیگر برآید. اما آیت اهلل خامنه ای، رهبر ایران، هرگز 
به یک فرد اصالح طلب و یا از نزدیکان احمدی نژاد 

اجازه ی رییس جمهور شدن را نخواهد داد.

چه چیزی در مشایی وجود دارد که روحانیون از آن احساس خطر می کنند؟ 
اول این که مشایی از ناسیونالیسم ایرانی به عنوان نیروی هدایت کننده 

کشور در برابر اسالم گرایی دفاع می کند. مشایی در ۲۰۰۴ میالدی گفت 
که »زمان اسالم گرایی به سر آمده است«، و یک بار دیگر این سخن را در 
۲۰۰۸ میالدی تکرار کرد. او هم چنان خود را مخالف حجاب اجباری نشان 
می دهد. در جنوری ۲۰۱۱ پرسش گونه گفت: »اگر حجاب اجباری نبود، 

چند درصد زنان به میل خود آن را به سر می کردند؟«

جانشین محمود احمدی نژاد 

چه کسی خواهد بود؟
   نویسنده- اکبر گنجی

 منبع- فارن افیرز
 برگردان- سلیم آزاد
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فنلند و دانمارک 
دفتر سیاسی فلسطینی ها را 
به عنوان سفارت پذیرفتند 

فنلند و دانمارک با پیوستن به جمع چند کشور اروپایی 
نمایندگی فلسطینی، دفتر سیاسی  ارتقای سطح  با  دیگر، 

فلسطینی را به عنوان »سفارت« پذیرفتند.
خبرگزاری  گزارش  به  و  فردا  رادیو  از  نقل  به 
اسوشیتدپرس، در پی نشست روز گذشته از سوی وزیران 
و  فنلند  استکهلم،  در  شمالی  اروپای  خارجه کشورهای 
دانمارک به شمار دیگری از کشورهای اروپایی پیوستند 

که جایگاه سیاسی فلسطین را ارتقا داده اند.
همتای  و  فنلند،  خارجه  امور  وزیر  تویومیوجا،  ارکی 
نماینده  که  کردند  اعالم  سووندال،  ویلی  او،  دانمارکی 
سیاسی فلسطینی ها در کشور متبوع آن ها از این پس در 
مقام »سفیر« و دفتر نمایندگی فلسطینی به منزله »سفارت« 

تلقی می شوند.
در  که  گفت  دانمارک  خارجه  وزیر  زمینه،  همین  در 
پیشرفت  فلسطین  مستقل  »حکومت  گذشته  سال های 

زیادی« داشته است.
بدین  کپنهاگ،  و  هلسینکی  دولت های  تصمیم  این  با 
ترتیب هر پنج کشور »نوردیک« )اروپای شمالی( ارتقای 
سویدن،  پیشتر  پذیرفته اند؛  را  فلسطینی  نمایندگی  سطح 
ناروی و ایسلند رویه سیاسی مشابهی را در پیش گرفتند.

که  بودند  دولتی   ۱۳۸ میان  در  »نوردیک«  کشور  پنج 
ملل  سازمان  عمومی  مجمع  نشست  در  پیش  ماه  هفت 
متحد فلسطین را به عنوان دولت ناظر غیرعضو به رسمیت 

شناختند.
در تصمیم تاریخی بیستم نوامبر ۲۰۱۲ در مجمع عمومی 
سازمان ملل که براساس درخواست محمود عباس رییس 
تشکیالت خودگردانی گرفته شد، آمده است که کشور 

فلسطین در مرزهای سال ۱۹۶۷ برپا می شود.
دو ماه پس از این تصمیم، قبرس نخستین کشور اروپایی 
و  داد  ارتقا  نیکوزیا  در  را  فلسطینی ها  جایگاه  که  بود 
از  این کشور  تاکید کرد که دولت  قبرس  وزیر خارجه 
سال ۱۹۸۸ )از زمان درخواست وقت یاسر عرفات برای 
فلسطین  کشور  شناسایی  برای  فلسطین(  کشور  استقالل 

ابراز آمادگی کرده است.
از پاییز گذشته، کشورهای دیگری در سایر نقاط جهان 
نمایندگی  جایگاه  التین،  امریکای  و  آسیا  در  به ویژه  و 

فلسطینی را به »سفارت« ارتقا داده اند.
در همین حال کمپنی »گوگل« نیز از روز جمعه، سیزدهم 
»گوگل  عبارت  کاربرد  خود  جستجوی  موتور  در  ثور، 
فلسطین« را آغاز کرد؛ تا پیش از این، عبارت »تشکیالت 
اشغالی  »اراضی  و  فلسطینی«  »اراضی  یا  فلسطینی« 

فلسطینی« در موتور جستجوی »گوگل« به کار می رفت.
نیتن تیلور، سخنگوی گوگل، اعالم کرد که تصمیم این 
کمپنی در چارچوب اقدام مجمع عمومی سازمان ملل در 

شناسایی فلسطین اتخاذ شده است.
اتخاذ  به  »گوگل«  وادارکردن  برای  جهان  فلسطینی های 
تومار ها،  امضای  شامل  سخت  کارزاری  سیاست،  این 
تجمعات و اعتراضی های فیس بوکی زیادی را پشت سر 

نهادند.

از گسترش تهدید و خشونت نگرانند 
بانوان خبرنگار 

7
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تساوی  فرهنگی  اجتماعی-  موسسه  کابل:  8صبح، 
یک ساله  دوره  مردم ساالری  ملی  صندوق  حمایت  با 
آموزش خبرنگاری چند رسانه ای با رویکرد حقوق بشر 
را برگزار نمود که در این دوره ۲5 بانوی خبرنگار در 
عکاسی،  بشر،  حقوق  بارویکرد  خبرنگاری  بخش های 
گزارش های  تهیه  و   تصویربرداری،  وبالگ نویسی 
طی  موسسه  این  مسووالن  دیدند.  آموزش  رادیویی 
ایجاد  از  بانوان،  این  فراغت  از  تجلیل  ضمن  همایشی 

کمیته بانوان خبرنگار خبر دادند.
فرهنگی  اجتماعی  موسسه  مسوول  محمدی،  معصومه 
تساوی هدف از ایجاد این کمیته را ضرورت یک نهاد 
به زنان در  بانوان خبرنگار، سهم دهی  از  حمایت کننده 
سطح تصمیم گیری در رسانه ها و نهادهای مدافع رسانه ها 
هماهنگ کننده  مرجع  وجود  و  بیان  آزادی  مدافع  و 
فعالیت های بانوان خبرنگارخوانده،  افزود: »کمیته بانوان 
خبرنگار تالش برای گسترش آزادی بیان را وظیفه خود 
دانسته و در بخش های آموزش خبرنگاران، حمایت و 
می شوند،  مواجه  مشکالت  با  که  زنانی  از  دادخواهی 
فشار  اعمال  و  حقوقی  مشاوره های  زمینه  فراهم آوری 
معلوماتی  بانک  ایجاد  شبکه سازی،  مربوطه،  مراجع  بر 
از زنان خبرنگار افغان در کابل و والیات، فراهم آوری 
زمینه هماهنگی و ارتباط بانوان خبرنگار فعالیت خواهد 

کرد.«
آزاد؛  رسانه های  دیده بان  رییس  توحیدی،  صدیق اهلل 
حضور زنان در رسانه ها را نیاز مبرم دانسته و می گوید 
که زنان بیشتر از مردان در عرصه خبررسانی مبتکراند، 
بدون  باور است که یک رسانه  این  بر  توحیدی  آقای 

حضور زنان نمی تواند موفق باشد.
توحیدی افزود زنان پس از گذراندن دوره ی آموزش 
خبرنگاری به جامعه رسانه ها پیوسته و مشغول آموزش و 
پرورش می شوند. وی افزود به دلیل نامالیمات روزگار، 
فشار روی خانم ها و هراس از بازگشت به دوره طالبانی، 

زنان ترجیح می دهند که در رسانه ها کار نکنند.
جامعه  در   ۲۰۱4 سال  از  پس  نگرانی های  درباره  وی 
رسانه  ای گفت: »سال آینده ما شاید شاهد برخی حوادث 

ناگوار می باشیم، شاید تالش های جدی صورت بگیرد 
که هم در کار خانم ها و هم در کار رسانه ها و هم در 
مجموع کار رسانه ها با یک عده چالش و محدودیت ها 
مواجه شوند، اما آن چه که می توانیم این است که ما با 
مقاومت مان و ایستادگی مان و با نه گفتن مان در برابر هر 
قدرتمند که خواستار چنین وضعیت در  زورمند و هر 

افغانستان است می توانیم ادامه دهیم.«
بصیر بیتا، از مسووالن خانه فرهنگ افغانستان، با اظهار 
موسسه  این  تالش  و  تساوی  موسسه  فعالیت  از  سپاس 
گوناگون  زمینه های  در  زنان  ظرفیت  بردن  باال  راه  در 
زنان  »حضور  افزود:  جنسی  برابری  فرهنگ  ایجاد  و 
تقریبا در همه زمینه ها کم رنگ است به ویژه در بخش 
دانش  تخصص،  عدم  چون  دشواری هایی  رسانه ها، 
پایین، مزاحمت هایی که نظر به تفاوت های جنسیتی در 
بیرون از خانه و کار ایجاد می شوند، نبود محیط کاری 
با روابط سالم، خطر امنیتی زنان در شبکه های  مناسب 
رسانه ای مشکالتی است که عرصه را بر بانوان ما تنگ 
نداشته  پربار  حضور  رسانه ها  در  تا  کرده  تنگ تر  و 

باشند.«
به عنوان  بیان  آزادی  گسترش  و  رسانه ها  رشد  هرچند 
افغانستان و جامعه  از دست آوردهای مهم دولت  یکی 
اما،  می رود  به شمار  طالبان  رژیم  از سقوط  بعد  جهانی 
دسترسی  عدم  مانند  عمده ای  مشکالت  با  خبرنگاران 
به دلیل  خودسانسوری  امنیتی،  معلومات،  مشکالت  به 
پا گذاشتن  زیر  حقایق،  نشر  عواقب  از  ترس  و  تهدید 

بصیر بیتا، از مسووالن خانه فرهنگ افغانستان، با اظهار سپاس از 
فعالیت موسسه تساوی و تالش این موسسه در راه باال بردن ظرفیت 

زنان در زمینه های گوناگون و ایجاد فرهنگ برابری جنسی افزود: 
»حضور زنان تقریبا در همه زمینه ها کم رنگ است به ویژه در بخش 

رسانه ها، دشواری هایی چون عدم تخصص، دانش پایین، مزاحمت هایی 
که نظر به تفاوت های جنسیتی در بیرون از خانه و کار ایجاد می شوند، 
نبود محیط کاری مناسب با روابط سالم، خطر امنیتی زنان در شبکه های 

رسانه ای مشکالتی است که عرصه را بر بانوان ما تنگ و تنگ تر کرده تا 
در رسانه ها حضور پربار نداشته باشند.«

حقوقی  چالش های  و  رسانه ها  و  بیان  آزادي  قوانین 
مواجه هستند. 

مانند  بیشتری  مشکالت  با  خبرنگار  زنان  متاسفانه 
فرهنگ  حاکمیت  اجتماعی،  ناپسند  برخوردهای 
فرا  با  هستند.  مواجه  ناپسند  عنعنات  و  مردساالرانه 
زنان  که  دارد  وجود  نگرانی  این   ۲۰۱4 سال  رسیدن 
خبرنگار با مشکالت بیشتری مواجه شده و حتا مجبور 
تدابیر  هم  فعال  حتا  شوند.  خود  وظیفه های  ترک  به 
امنیت جانی و مصوونیت شغلی خبرنگاران  برای  الزم 
و به خصوص خبرنگاران زن وجود ندارد. کمیته بانوان 
خبرنگار،  زنان  تعداد  افزایش  ضرورت  بر  خبرنگار 
سهم دهی  شغلی،  مصوونیت  آنان،  تامین  از  حمایت 
بیشتر در سطح مدیریت و از بین بردن نگاه زن ستیزانه 
تاکید کرده، از دولت، جامعه جهانی و نهاد های مدافع 
آزادی بیان می خواهد تا بیشتر از گذشته از حضور زنان 
در رسانه ها حمایت کرده و تدابیر عملی و حمایتی از 
باشد  تا  نمایند  اجرا  و  گرفته  نظر  در  را  خبرنگار  زنان 
رسانه های  در  پایدار  و  موثر  زنان خبرنگار حضور  که 
آزادی  ترویج  و  دموکراسی  تامین  در  و  داشته  کشور 
جامعه  در  حیاتی  و  ضروری  اصل  یک  به عنوان  بیان 

نقش خود را ایفا کنند. 
الزم به ذکر است که این برنامه با حمایت بنیاد مهرگان 
افغانستان،  فرهنگ  خانه  افغانستان،  فکر  اتاق  عمران، 
از  حمایت  موسسه  و  بخدی  آژانس  ۸صبح،  روزنامه 

زنان و کودکان افغانستان برگزار شد. 
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اگرمیخواهیدهمهروزهخبرهایکوتاهرااز8صبح
بهدستبیاورید،بهرهنمودزیرعملکنید:

شماره 8 را در پیامخانه موبایل تان بنویسید
و به شماره 824 بفرستید.

Dailyتنهادارندگانسیمکارتهایاتصاالتمیتوانندازاینخدماتمستفیدشوند.
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امریکا رییسجمهور اوباما، بارک
نمیتواند حاضر حال در میگوید
در که کند پیشبینی را سناریویی
امریکایی نیروهای اعزام به نیاز آن

بهسوریهباشد.
دیگر بار وی بیبیسی، گزارش به
که محکم شواهد که کرد تاکید
تسلیحات از سوریه دهد نشان
شیمیاییاستفادهکردهاست،»قواعد

بازی«راتغییرخواهدداد.
هرگونه گفت وی حال این با
عجله بدون زمینه این در تصمیمی

اتخاذخواهدشد.
دفاع وزیر هیگل، چاک پیشتر
با دیگر کشورش که گفت امریکا

گزینهمسلحکردنشورشیانسوریه
مخالفتیندارد.

میشوند بیان حالی در سخنان این
سوری فعاالن پیش، ساعاتی که
در نفر 40 دستکم کشتهشدن از
شمالغربسوریه،بهدستنیروهای

دولتیخبردادند.
سفر کاستاریکا به که اوباما بارک
خبرنگاران جمع در است، کرده
قوا کل فرمانده بهعنوان گفت
ردکند، را هیچگزینهای نمیتواند
متغیر »شرایط او بهگفته چراکه

است.«
نمیتواند گفت وی حال این با
در که کند پیشبینی را سناریویی
آناستفادهازسربازانارتشامریکا
درخاکسوریه،بهنفعامریکاویا

سوریهتمامشود.
زمینه این در که کرد اضافه وی
خاورمیانه کشورهای رهبران با
هم او با نیز آنها و کرده مشورت

عقیدهبودهاند.
شواهدی کرد تاکید اوباما آقای
از میدهد نشان که دارد وجود
تسلیحاتشیمیاییدرسوریهاستفاده
نمیدانیم »ما گفت: اما است، شده
آنها از چگونه و کجا زمانی، چه

استفادهشدهاست.«

»در گفت: امریکا رییسجمهور
شواهد آمدن بهدست صورت
خواهد عوض بازی قواعد محکم،
این که دارد احتمال چون شد،
)تسلیحات(بهدستگروههاییمانند

حزباهللدرلبنانبیافتند.«
حمله از امریکا رسانههای همچنین
سوریه داخل به اسراییل هوایی
نقل به رسانهها این میدهند. خبر
آنها نام که امریکایی مقام دو از
این که نوشتهاند است، نشده فاش
و پنجشنبه روزهای در حمالت

جمعهانجامگرفتهاند.
هواپیماهای مقامها این بهگفته
سوریه هوایی فضای وارد اسراییل
نشدهاند،بلکهاینحمالتازخاک

لبنانصورتگرفتهاست.
هدف، که است شده گزارش
یا و اسلحه تولید کارخانه یک
سوی به اسلحه حمل کاروان یک
بوده لبنان در حزباهلل نیروهای

است.
هواپیماهای از زیادی تعداد پرواز
جمعه روز لبنان فراز بر اسراییلی

گزارششدهاست.
هیچیکازاینگزارشهاازسوی
و امریکا اسراییل، رسمی مقامهای

سوریهتاییدنشدهاند.

اوباما: سناریویی برای ارسال نیرو به سوریه نمی بینم

 اطالعیه
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با ایران، رهبر برادر خامنهای، محمد
را او رفسنجانی هاشمی اکبر به حمله
عاملاجراییبرنامههایامریکاخواندو
نسبتبهنامزدیاحتمالیاودرانتخابات

ریاستجمهورییازدهمهشدارداد.
با گفتگویی در فردا، رادیو از نقل به
خبرگزاریفارسکهروزشنبه،14ثور،
داشت اظهار خامنهای آقای شد، منتشر
راستای در امریکایی نظریهپردازان که
تالش آن »اضمحالل« و ایران به ضربه
بر را خود نظر مورد شخص میکنند
اینشخصهم بنشانندو »سریرقدرت«
کسینیستجزاکبرهاشمیرفسنجانی،
و نظام مصلحت تشخیص مجمع رییس

رییسجمهورسابقایران.
فکر »اتاق طرح خامنهای، آقای بهگفته
به ناظر آن« داخلی مشاوران و امریکا
یازدهماست انتخاباتریاستجمهوری
رفسنجانی هاشمی آقای که آنجا از و
دارد اعتقاد امریکا با رابطه ایجاد به
میکند، حمایت »88 »فتنهگران از و
اورا امریکاییمیخواهند نظریهپردازان

نامزداینانتخاباتبکنند.
حامیان که است اصطالحی »فتنه«
برای ایران، رهبر خامنهای، علی
انتخابات از پس رویدادهای توصیف
کار به 1388 سال ریاستجمهوری
محمود پیروزی که انتخاباتی میبرند،
اعتراض آن، متعاقب و احمدینژاد
که داشت پی در را کسانی گسترده
شده تقلب انتخابات در داشتند اعتقاد

نتایج از اپوزیسیونونزویالشکایتش
به را ریاستجمهوری انتخابات
کرده ارایه کشور این عالی دادگاه

است.
کاپریلیس، هنریکو طرفدار گروه
شکایت این در انتخابات، بازنده
سخن تقلب و خشونت رشوه، از

است.
»فتنهای از ایران رهبر برادر نیز اکنون
صورت در که میگوید سخن جدید«
در رفسنجانی هاشمی اکبر نامزدی
13۹2 سال ریاستجمهوری انتخابات

احتمالوقوعآنوجوددارد.
اکبرهاشمیرفسنجانیکهازچهرههای
بنیانگذار خمینی، آیتاهلل به نزدیک
سالها برای میشود، محسوب ایران
را ایران حکومت مناصب مهمترین
ریاست جمله از است، داشته دست در
نیز اکنون و دولت ریاست مجلس،
ریاستمجمعتشخیصمصلحتنظام.

روایاتبسیاریازنقشاودربهقدرت
کنونی رهبر خامنهای، علی رساندن
در نیز او خود که دارد وجود ایران،
مناسبتهایمختلفازآنصحبتکرده

است.
سالهای در هاشمی آقای حال این با
انتخابات از پس بهویژه و اخیر
انتقاد با 1388 سال ریاستجمهوری
خامنهای علی حامیان شدید حمله و
مواجهشدهاستکهاورابهجانبداری
کروبی، مهدی و موسوی میرحسین از
و انتخابات، آن اصالحطلب نامزدهای
فاصلهگرفتنازرهبرایرانمتهممیکنند.

چهاردهم انتخابات در است. گفته
مادوروی نیکوالس اپریل ماه
شده شناخته پیروز سوسیالیست
از بعد انتخابات کمیسیون است.
جریان بررسی دستور اعتراضات،
است. داده را الکترونیکی رایگیری
کامل بازشماری البته کمیسیون این

انتخابات آستانه در  نیز اکنون
احتمال که یازدهم ریاستجمهوری
میرود، رفسنجانی هاشمی نامزدی
نقدمواضعچندسال به محمدخامنهای
اظهارات جمله از و پرداخته او اخیر
در »اعتدال« لزوم درباره هاشمی آقای
کشورو»انتخاباتآزاد«راطرحامریکا

و»دشمنان«ایراندانستهاست.
اعتدال« »شعار خامنهای، آقای بهگفته
بهمعنای میدهد سر هاشمی آقای که
برای او دعوت و غرب« از »طرفداری
برای »راهی نیز ایتالفی دولت تشکیل

ورودبراندازاننظام«بهدولتاست.
و آزاد« »انتخابات عبارت همچنین او
لزومآنراکهدرسخنانسالهایاخیر
کار به بارها رفسنجانی هاشمی اکبر
عملیات کد و شورش »رمز شده برده

براندازی«دانستهاست.
آقایخامنهایدرنهایتبااشارهبهسن
توصیه او به رفسنجانی هاشمی آقای
کردهاستکه»آخرعمریودرآستانه
دینی و فرهنگی امور به هشتادسالگی

بپردازد.«
علی بزرگتر برادر خامنهای، محمد
بنیاد ریاست که مدتهاست خامنهای،
اما او دارد. برعهده را صدرا حکمت
از معمول بهطور اخیر سالهای در
میکرد خودداری سیاسی نظر اظهار
انتخابات حساسیت شاید که حال تا
باعث ایران دوره این ریاستجمهوری

شدهاستسکوتخودرابشکند.

با که مادورو است. کرده رد را آرا
تفاوت1.5درصددربرابرکاپریلیس
حلف گردید، پیروز انتخابات در
آن متعاقب است. یادکرده وفاداری
سراسر در خشونتآمیزی اعتراضات
نتیجه در که ونزویالصورتگرفت

آن8تنجانباختند.

برادر رهبر ایران رفسنجانی را عامل امریکا خواند 

اپوزیسیون ونزویال از نتایج انتخابات شکایت کرد 
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