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 جان سالم به در برد

سفیر امنیتی و سیاسی امریکا:

انتقال قدرت
 باید مسالمت آمیز باشد
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و  امنیتی  سفیر  الرنس،  هیگو 
سیاسی ایاالت متحده امریکا در 
افغانستان در  کابل، می گوید که 
مرحله حساسی قرار دارد و انتقال 
سیاسی  قدرت  مسالمت آمیز 
می تواند آینده بهتر این کشور را 

تضمین کند.
آقای الرنس که دوره ماموریتش 
رسیده  پایان  به  افغانستان  در 
است، تاکید می کند که انتخابات 
مشروع و قابل پذیرش برای تمام 
مردم افغانستان، می تواند به انتقال 
سیاسی  قدرت  مسالمت آمیز 
دولت  و  کند  کمک  کشور  در 
افغانستان باید در این راستا تالش 

بیشتر به خرج دهد.
هیگو الرنس که روز سه شنبه، 28 
جوزا، در کابل با روزنامه 8صبح 

دفتر امارت اسالمی در قطر 
افتتاح شد

8صبح کابل: دفتر طالبان روز گذشته طی مراسمی 
در قطر افتتاح شد. دو تن از نمایندگان طالبان در این 
بیانیه  این  در  قرائت کردند.  را  طالبان  بیانیه  مراسم 
آمده است که طالبان می خواهند از دفتر قطر برای 
گفتگو با جهان، سازمان ملل، سازمان های منطقه ای 

و افغان ها استفاده کنند. 
در  طالبان  دفتر  بازگشایی  از  کرزی  رییس جمهور 
قطر حمایت کرده و گفته که در نهایت گفتگو با 

طالبان باید در داخل افغانستان صورت گیرد. 
به  عالی  شورای  که  است  گفته  کرزی  آقای 
رهبری  را  گفتگوها  این  افغانستان  از  نمایندگی 
هیچ  طالبان  دفتر  بازگشایی  مراسم  در  اما  می کند. 

نماینده ای از افغانستان حضور نداشت. 
این دفتر در حالی افتتاح شد که امروز مسوولیت های 
واگذار  افغان  نیروهای  به  کشور  سراسر  در  امنیتی 

می شود. 

متحده  ایاالت  ارشد  سناتور  یک 
امریکا از اداره بارک اوباما خواسته 
مخفی  »پرداخت  مورد  در  است که 
کرزی  حامد  دفتر  به  نقد«  پول 
قضیه  که  زمانی  تا  و  بدهد  توضیح 
روشن نشده، 75 میلیون دالر کمک 

به افغانستان را متوقف می کند.
کورکر،  باب  دویچه وله،  از  نقل  به 
در  جمهوریخواهان  ارشد  سناتور 
سنای  روابط خارجی مجلس  کمیته 
امریکا چهارمین نامه را عنوانی اداره 
این  در  او  است.  نوشته  اوباما  بارک 
اوباما شکایت کرده  از سیاست  نامه 
درخواست های  که  است  گفته  و 
رابطه  این  در  توضیح  برای  قبلی اش 

نادیده گرفته شده اند.
در  جوزا   27 شنبه  دو  روز  کورکر 

کمک 75 میلیون دالری امریکا به افغانستان 
متوقف می شود

مسوولیت شفاخانه نظامی در شمال
 به نیروهای داخلی سپرده شد

»انتقال  افزود:  می کرد،  گفتگو 
سیاسی  قدرت  مسالمت آمیز 
از  من  به نظر  است.  مهم  بسیار 
مسالمت آمیز  انتقال  مسایل  همه 
زیادی  اهمیت  سیاسی  قدرت 
به  نمی تواند  چیزی  هیچ  و  دارد 

این اندازه مهم باشد.
ادامه در صفحه 7

امور  وزیر  کری  جان  به  نامه ای 
متحده  ایاالت  نمایندگی  و  خارجه 
توسعه  کمک های  برای  امریکا 
»فقدان  است:  نوشته  بین المللی 
این  به  )اوباما(  اداره  پاسخ  هرگونه 
ظاهری اش  تصمیم  خواست ها، 
کمیته  نظارت  به  کردن  بی اعتنایی 
)یا  ناتوانی  و  سنا،  خارجی  روابط 
مشی،  چنین  توضیح  به  بی میلی( اش 

غیرقابل قبول است.«
ادامه در صفحه 2

مسووالن  مزارشریف:  8صبح، 
که  می گویند  ملی  دفاع  وزارت 
شفاخانه  صحی  های  مسوولیت 
از  مزارشریف  نظامی  ساحه ای 
نیروهای خارجی به ارتش ملی سپرده 

شد.
فرماندهی  معاون  جنرال عتیق شمیم، 
یک  در  ملی  دفاع  وزارت  صحیه 
گفت:  رسانه ها  به  خبری  نشست 
صحی  خدمات  عرضه  خاطر  به  »ما 
سال  چند  از  که  داریم  سیستم  یک 
این سو استندرد های صحی را در  به 

ارتش ملی ایجاد کرده ایم.«
چند  به  »نسبت  افزود:  شمیم  آقای 
خیلی  امروز  ظرفیت های  پیش  سال 
ارزیابی  اساس  به  و  است  رفته  بلند 
ما  ظرفیت های  و  استانداردهای 
در  مزارشریف  ساحوی  شفاخانه 
و  داشت  قرار  ممکن  حد  بلندترین 
)روزگذشته(  امروز  خاطر  همین  از 
مسوولیت صحی آن به نیروهای اردو 

سپرده شده است.«

گل  سلطان  داکتر  هم،  سویی  از 
شمال  زون  طبی  فرمانده  طوطا خیل 
یک  مدت  »از  گفت:  ملی  ارتش 
نظارتی  نقش  خارجی ها  پیش  سال 
حاال  مسوولیت ها  این  و  داشته اند 
افغان ها  سپرده  خود  دوش  به  کامال 

شده است.«
او افزود: »ما در شفاخانه مزارشریف 
 9 صحی،  کارمند   140 از  بیش 
داکتر   23 و  ورزیده  متخصص 
جراحی،  داخله،  بخش های  و  داریم 
عملیات خانه و انستیزی ما با تجهیزات 

کامال دیجیتالی مجهز شده است.«
این  که  گفت  خیل  طوطا  آقای 
شفاخانه تنها برای اعضای ارتش ملی 
منسوبان  و  کارمندان  تمام  و  نبوده 
نیز  ما  امنیتی  بخش های   دیگر 

می توانند از آن استفاده کنند.
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مسوولیت امنیت 
به نیروهای افغان واگذار شد

ظفرشاه رویی

آقایکرزیگفت:»سرازفرداتماماجرااتامنیتیراقوایامنیتیخودمارهبریمیکنند.
منازهمینجابرایهموطنانخوداعالممیکنمکهدرچندماهآیندهمرحلهپنجمانتقال

مسوولیتهایامنیتیآغازمیشودوبهاینصورتتامینامنیتتمامافغانستانوتماماجرااتامنیتی
رانیروهایافغانبهدالوریومردانگیانجاممیدهند.«

وزارتصحتعامهدرموردقربانیاناینحادثه
گفتهاستکه29زخمیویککشتهدرشفاخانه
استقاللانتقالیافتهاند.اینوزارتباانتشار
اعالمیهایگفتهاستکهدرمیانزخمیاناین

حادثهسهزنویککودکنیزشاملهستند.این
وزارتدراعالمیهخودوضعیتصحیسهتناز

زخمیانراوخیمگزارشدادهاست.
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انتقال در کابل
افتتاح در قطر

و  مهم  رویداد  دو  شاهد  گذشته  روز  افغانستان 
تاریخی بود. در داخل کشور تمام مسوولیت های 
عرصه  در  شد.  واگذار  افغان ها  به  امنیتی 
قطر  در  طالبان  اسالمی  امارت  دفتر  سیاسی، 
افتتاح شد. طالبان در مراسم افتتاح دفتر قطر طی 
اعالمیه ای هدف از ایجاد این دفتر را چنین اعالم 
کردند: گفتگو با جهان، دیدار با افغان ها، دیدار با 
و  منطقه  سازمان های  و  ملل  سازمان  نمایندگان 

نشر بیانیه ها از طریق این دفتر.
طالبان  برای  جدیدی  روزنه  قطر  دفتر  ایجاد 
از  قبل  می رود.  به شمار  سیاسی  عرصه ی  در 
آدرس  این  از  طالبان  دفتر،  این  رسمی  افتتاح 
با  روابط  برقراری  برای  گسترده  ای  تالش های 
برخی کشورها انجام داده و رایزنی های سیاسی 
انجام داده بودند. هم اکنون قطر به محل رایزنی، 
شده  بدل  باج گیری   و  معامله  سیاسی،  چانه زنی 
طالبان  نزد  که  ترکیه  اتباع  اخیرا  چنان که  است. 

اسیر بودند، با معامله با این دفتر آزاد شدند.
انتقال  با  هم زمان  قطر  دفتر  بازگشایی  پیام 
امنیتی بسیار واضح است. جامعه   مسوولیت های 
به  مسوولیت  انتقال  با  که  می خواهد  جهانی 
افغان ها، مبارزه با طالبان را در سطح افغانستان 
افغان ها  به عهده ی  را  و صلح  جنگ  و  داده  تقلیل 
افغانستان  حکومت  که  این جاست  جالب  بگذارد. 
از ایجاد دفتری که نقش  طی ماه های اخیر بارها 
اما  کرده  انتقاد  باشد،  داشته  را  تبعید  در  دولت 
امارت  آدرس  از  که  قطر  در  طالبان  اعالمیه 
دفتر  که  داد  نشان  شد،  قرائت  طالبان  اسالمی 

قطر فراتر از یک آدرس برای گفتگوها می باشد.
اکنون سوال اساسی این است که دفتر قطر تا چه 
پیمانه ای از تمام طالبان نمایندگی می کند و تا چه 
میزانی تصمیم های این دفتر باالی جنگجویان این 
پیش شرط  به عنوان  قطر،  دفتر  دارد؟  تاثیر  گروه 
انتحاری  حمله های  باید  سازنده،  گفتگوی  هر نوع 

و قتل افراد ملکی را محکوم کند.
عالی  شورای  کرزی  آقای  که  این جاست  جالب 
کرده  معرفی  قطر  دفتر  با  گفتگو  طرف  را  صلح 
و  ترکیب  با  صلح  عالی  شورای  متاسفانه  است. 
ساختاری که دارد هرگز نمی تواند از تمام مردم 

کند. نمایندگی  افغانستان 
این شورا ناکارآمدی خود را در چند سال گذشته 
شده،  گفتگو  یک  وارد  که  هر باری  و  داده  نشان 
افغانستان هزینه های جبران ناپذیری آورده  برای 
نمونه هایی است  از  یکی  ربانی  آقای  ترور  است. 

که ریشه در غفلت این شورا دارد.
بر  خود  صلح،  عالی  شورای  رییس  و  اعضا 
اخیرا  حتا  و  کرده اند  اعتراف  شورا  این  ناتوانی 
عالی  شورای  که  مسیری  از  ربانی  صالح الدین 

صلح در پیش گرفته به نحوی انتقاد کرد.
با این وصف، شورای عالی صلح هرگز از ظرفیت 
برخوردار  مهم  کار  این  مدیریت  برای  قابلیت  و 
از  به جای شورای عالی صلح  نمی باشد. حکومت 
گفتگوها  توانمندی  از  که  کارآمد  تیم  یک  طریق 
برخوردار باشد، کار  بگیرد تا از مطالبات مردم، 
یک  دست آوردهای  و  اساسی  قانون  ارزش های 

دهه به خوبی دفاع کند.
در  هم  قطر  دفتر  ایجاد  با  طالبان  هر حال  به 
برابر  در  عرصه سیاست  در  هم  و  جنگ  عرصه 
این  در  که  دید  باید  حال  شده اند.  ظاهر  حکومت 

بازی پیچیده کدام یک برنده نهایی می شوند.

زنگ اول


این  از  استفاده  اما  پذیرفت،  را 
از  حمایت  کسب  برای  پول 
نمود.  رد  را  جنگ ساالران 
برای  پول  این  از  که  گفت  او 
کارمندان  معاش های  پرداخت 
و  صحی  خدمات  حکومت، 
شده  استفاده  تحصیلی  بخش 

است.
از  نقل  به  تایمز  نیویارک 
گزارش  امریکایی  مقام های 
با  ای«  آی  »سی  که  بود  داده 
نفوذش  می خواست  کار  این 
جای  به  اما  کند،  حفظ  را 
کرد،  تغذیه  را  فساد  این، 
جنگ ساالران را تقویت نمود و 
از  واشنگتن  استراتژی خروج  به 
نقل  به  رساند.  آسیب  افغانستان 
در  پول ها  این  روزنامه،  این  از 
خریطه های  و  دستکول  بکس، 
ریاست  دفتر  به  پالستیکی 
شده  داده  افغانستان  جمهوری 

است.
که  گفت  کورکر  باب 
برای  شده  متوقف  کمک های 
افغانستان  انتخاباتی  برنامه های 
این  و  بود  شده  گرفته  نظر  در 
می ماند  متوقف  زمانی  تا  پول ها 
مورد  در  کافی  معلومات  او  که 
این قضیه از اداره بارک اوباما به 

دست بیاورد.

شناسایی  هدف  به  تخار،  احمِر 
منتخب  تیم  برای  برتر  چهره های 

کشور، راه اندازی شده بود.
به گفته جلیلی، در این مسابقه ها، 
تیم های  مرکز،  تیم  بر  افزون 
نیز  تخار  ولسوالی های  از  بعضی 

شرکت دارند.
آقای جلیلی گفت که در مسابقات 
از  ورزشکاران  تخار،  تکواندوی 
نوجوانان  خردساالن،  رده،  سه 
در  که  دارند  حضور  جوانان  و 
یک  رده،  سه  مجموع  از  پایان، 

تیم انتخاب خواهد شد.

جمهور  رییس  نیز  قبل  روز  دو 
حسن  پیروزی  رسما  افغانستان 
عنوان  به  او  از  که  را،  روحانی 
اصالح طلب  گروه های   نامزد 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در 
ایران نام برده شده، به مردم ایران 

تبریک گفت.
جمهوری  ریاست  اعالمیه  در 
ابراز  کرزی  آقای  که  آمده است 
افغانستان  روابط  کرده  امیدواری 

و ایران گسترش یابد.
اکثریت  کسب  با  روحانی  حسن 
دهندگان،  رای  آرای  مطلق 
و  هزار   ۶۱۳ و  میلیون   ۱۸ حدود 
انتخابات  اول  دور  در  رای،   ۳۲۹
جمهوری  ریاست  دور  یازدهمین 

ایران پیروز شد.

نامه گفته است که به  او در این 
این  به  قضیه،  این  پیامد  عنوان 
پرداخت  که  است  رسیده  نتیجه 
چنین  به  دهندگان  مالیه  پول 
حکومتداری  استراتژی  یک 
نفع  به  منطقی،  ارتباط  فاقد 
امنیت ملی ایاالت متحده امریکا 
»در  است:  گفته  وی  نمی باشد. 
تذکر  به  رسما  من  قسمت  این 
ارتباط  در  کانگرس   ۶5 شماره 
کمک های  اداره  برنامه های  به 
متحده  ایاالت  بین المللی  توسعه 

امریکا تمسک می جویم.«
نیویارک  روزنامه  آپریل  ماه  در 
سازمان  که  داد  گزارش  تایمز 
ایاالت  مرکزی  استخبارات 
متحده امریکا )سی آی ای( ده ها 
میلیون دالر پول نقد به دفتر حامد 
افغانستان  کرزی، رییس جمهور 

پرداخته است.
روزنامه نیویارک تایمز گزارش 
این  بیشتر  بخش  که  بود  داده 
پول ها به کیسه جنگ ساالران و 
است  شده  سرازیر  سیاستمداران 
تجارت  در  آن ها  از  بسیاری  که 
در  و  دارند  دخالت  مخدر  مواد 
این  از  نیز  طالبان  موارد  برخی 

پول بهره مند شده اند.
نقد  پول  دریافت  کرزی  حامد 
امریکا  استخبارات  سازمان  از 

تکواندوی  تیم  کندز:  8صبح، 
در  توانست  تالقان،  شهرداری 
نخستین دیدارش، تیم تکواندوی 
شایان کندز را با کسب 5۶ امتیاز 

شکست دهد.
در  گذشته،  روز  رقابت ها  این 
برگزار  تالقان  شهرداری  چمن 
امتیازهای  با  تخار  که  گردید 
کندز،  شکست دادن  برای  بسنده 
خویش  آن  از  را  نخست  مقام 

کرد.
ورزشی  آمر  جلیلی،  نقیب اهلل 
والیت تخار گفت این مسابقه ها، 
هالل  اداره  مالی  کمِک  به 

حامد کرزی رییس جمهور کشور 
پیروزی  تلیفونی  تماس  یک  در 
انتخابات  در  را  روحانی  حسن 
تبریک  ایران  جمهوری  ریاست 

گفته است.
دفتر  سه شنبه  روز  اعالمیه  در 
است  آمده  جمهوری  ریاست 
تماس،  این  در  کرزی  آقای  که 
ایران  برای حسن روحانی و ملت 
خوشبختی  و  سعادت  آرزوی 

کرد.
این  در  کرزی  جمهور  رییس 
مکالمه، برای هر گونه همکاری با 
کشور »دوست و برادر« ایران ابراز 

آمادگی کرده است.
از  تماس  این  در  جمهور  رییس 
روحانی خواست که بعد از ادای 
سوگند به عنوان رییس جمهور به 

افغانستان سفر کند.
ایران  منتخب  جمهور  رییس 
و  موفقیت  آرزوی  ضمن  نیز 
خوشبختی برای مردم افغانستان از 
تا  رییس جمهور کرزی خواست 

به ایران سفر نماید.

}از صفحه 1{

کمک 75 میلیون دالری امریکا به ...

 تکواندوکاران تخار کندز را شکست دادند

کرزی به ایران می رود

روز سه شنبه در کمیسیون عدلی و قضایی 
مجلس نمایندگان روی قانون اطفال بحث 
شود و به همین دلیل خواسته بود تا در این 

جلسه حضور یابد.
در  عامه  صحت  وزارت  همین حال  در 
 ۲۹ که  گفته  حادثه  این  قربانیان  مورد 
استقالل  زخمی و یک کشته در شفاخانه 
انتشار  با  وزارت  این  یافته اند.  انتقال 
اعالمیه ای گفته است که در میان زخمیان 
نیز  کودک  یک  و  زن  سه  حادثه  این 
اعالمیه  در  وزارت  این  هستند.  شامل 
خود وضعیت صحی سه تن از زخمیان را 
وخیم گزارش داده است. وزارت صحت 
دیگر  زخمی  هفت  که  می افزاید  عامه 
در  واقع  سینا  علی  خصوصی  شفاخانه  در 
چهارراهی پل سرخ منتقل شده که بعد از 

تداوی مرخص شده اند.
واکنش ها به این حمله

کشور  نمایندگان  مجلس  همین حال،  در 
در پیامی حمله ی تروریستی بر جان حاجی 
و  عدلی  کمیسیون  رییس  محقق،  محمد 
محکوم  به شدت  را  مجلس  این  قضایی 
کرده و آن را »عمل بزدالنه تروریستان و 
دشمنی آشکار با مردم مسلمان افغانستان« 

خوانده است.
امنیتی  نهادهای  از  هم چنین  مجلس  این 
خنثاسازی  در  که  خواسته  کشفی  و 
اقدام  کامل  بیداری  با  دشمن  توطیه های 

کنند.
بشر،  حقوق  مستقل  کمیسیون  هم چنین 
شدیدا  را  سرخ  پل  در  دیروز  انفجار 
حمالت  که  می گوید  کرده  محکوم 
کشور  ملکی  نهادهای  و  شهروندان  علیه 
اسالمی  و  انسانی  توجیه  هیچ گونه 
و  بین المللی  ملی،  قوانین  مخالف  نداشته 

ارزش های انسانی است.
گفته  اعالمیه ای  انتشار  با  کمیسیون  این 
است: »کمیسیون به مردم افغانستان اطمینان 
نمی تواند  حمالت  این گونه  که  می دهد 
حفظ  برای  تالش  از  را  افغانستان  مردم 
آزادی ها، حقوق و زندگی در کرامت و 

عزت شان را باز بدارد.«
کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید که 
این اداره برای حمایت و انکشاف حقوق 
برابر  دو  را  تالش هایش  کشور  در  بشر 
کرده و بر میکانیزمی برای اجرای عدالت 
علیه افرادی که مرتکب نقض حقوق بشر، 
بشریت  علیه  جنگی  جنایات  و  کشتار 

می شوند، تاکید کرده است.
هم چنین حزب حق و عدالت نیز حمله و 

سوءقصد به جان محمد محقق را به شدت 
بزدالنه  را یک عمل  محکوم کرده و آن 
حذف  برای  افغانستان  مردم  دشمنان 
این  است.  کرده  توصیف  سیاسی  رهبران 
حزب در اعالمیه ای می گوید: »حزب حق 
انجام حمالت هراس افگنانه را  و عدالت، 
و  بی گناه  مردم  شدن  قربانی  به  منجر  که 
آشکار  دشمنی  می شود،  ما  وطن  بی دفاع 
مقدس  دین  دساتیر  و  اصول  افغانستان،  با 
پذیرفته  موازین  خالف  هم چنان  و  اسالم 
را  آن  و  دانسته  بشری  ارزش های  شده 

محکوم می کند.«
در این اواخر حمالت انتحاری و انفجاری 
یافته  افزایش  کابل  در  به ویژه  کشور  در 
آخرین  آغاز  با  هم زمان  حمله  این  است. 
از  امنیتی  مسوولیت های  انتقال  مرحله 
داخلی  نیروهای  به  بین المللی  نیروهای 

صورت گرفت.

محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسالمی 
عدلی  کمیسیون  رییس  و  افغانستان  مردم 
یک  از  نمایندگان،  مجلس  قضایی  و 
برد.  به در  سالم  جان  انفجاری  سوءقصد 
 ۲۸ سه شنبه،  روز  صبح  محقق  آقای 
به طرف  خود  خانه  از  زمانی که  جوزا، 
پارلمان می رفت، در نزدیکی دفتر مرکزی 
کابل،  در  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 

هدف سوءقصد قرار گرفت.
مقام های امنیتی می گویند در حمله ای که 
به منظور از بین بردن محمد محقق صورت 
محافظ  شش  به شمول  تن  سی  گرفت، 
مقام ها  این  هم چنین  شده اند.  زخمی  وی 
این حمله سه غیرنظامی  می افزایند که در 
بشر  حقوق  سرک  از  عبور  حال  در  که 

بودند، کشته شده اند.
جنایی  تحقیقات  رییس  ظاهر،  جنرال 
پولیس کابل، لحظاتی پس از این انفجار، 
گفت  خبرنگاران  به  حادثه  محل  در 
سالم  جان  حمله  این  از  محقق  آقای  که 
زخمی  وی  محافظ  شش  اما  برده  بدر 
بمب  از  ناشی  را  انفجار  این  او  شده اند. 
و  خواند  جاده  کنار  در  جاسازی شده 
مورد  محقق  آقای  تعقیبی  موتر  که  افزود 
جنایی  مدیر  است.  گرفته  قرار  هدف 
)سه شنبه(،  »امروز  گفت:  کابل  پولیس 
موتر  زمانی که  صبح،  نه  ساعت  حدودا 
استاد محقق با محافظانش از سرک فرعی 
مقابل دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در 
کارته سه عبور می کرد، بمبی که در کنار 
آن  انفجار  اثر  به  بود،  شده  تعبیه  سرک 
محافظانش  که  محقق  استاد  آخری  موتر 
محافظانش  تعداد  یک  و  خساره مند  بوده 
مجروح شده اند. خوشبختانه وضعیت خود 
سالمت  و  صحت  و  خوب  محقق  آقای 
است.« وی هم چنین افزود: »اطالعاتی که 
نفر  سی  حال  تا  شده  داده  شفاخانه ها  از 
نفرشان  شش  که  شده  گزارش  مجروح 
بیست وچهار  و  محقق  استاد  محافظان  از 
تن دیگرشان غیرنظامی هستند. تمام شهدا 
غیرنظامی هستند و افرادی  اند که از محل 

عبور می کردند.«
عضو  حمیدزی،  اللی  محمدنعیم  اما، 
انفجار  محل  در  که  نمایندگان،  مجلس 
حضور داشت، به خبرنگاران گفت که این 
انفجار ناشی از حمله انتحاری بوده است. 
او گفت که انتحارکننده سوار بر بایسکل 
از  محقق  محمد  موتر  زمانی که  و  بوده 
محل عبور می کرد، خود را مواد جاسازی 
کرده  منفجر  را  خود  بایسکل  در  شده  
است. او گفت: »محمد محقق مورد حمله 
کدام  به خودش  و  گرفته  قرار  انتحاری 
ضرری نرسید؛ ولی محافظانش به صورت 
انفجار  محل  در  شده اند.  زخمی  سطحی 
سه جسد است که گمان می شود یکی آن 

انتحارکننده سوار بر بایسکل بوده است.«
هم چنین حاجی محمد محقق این حمله را 
انتحاری خوانده و گفته است که به او هیچ 
کوتاهی  پیام  در  او  است.  نرسیده  آسیبی 
که از طریق تلویزیون راه فردا منتشر شد، 
گذشتم،  سرخ  پل  از  »زمانی که  گفت: 
یک  بشر  حقوق  کمیسیون  دفتر  پیش  در 
و  دود  چون  نفهمیدم  من  و  شد  انفجار 
هم  من  موترهای  باد شد. گرچند  خاک، 
کنده  و  زده  اما  دید،  جدی  آسیب  بسیار 
او  بیرون کردیم.«  از محل حادثه  را  خود 
افغانستان  مردم  دشمنان  که  کرد  تاکید 

هر روز چنین حمالتی را انجام می دهند.
بارها  او  که  هم چنین گفت  محقق  محمد 
همین  به  و  است  گرفته  قرار  تهدید  مورد 
دلیل کم تر به شورای ملی می رفت. او در 
به دلیل  به شورا  »من  پیام خود گفت:  این 
هر  می رفتم. چون  امنیتی کم تر  تهدیدات 
احتیاط  که  می گفتند  برایم  شورا  از  روز 
بود  قرار  که  افزود  محقق  آقای  کنم.« 

محمد محقق از یک سوءقصد
 جان سالم به در برد

 احسان اهلل بکتاش

ACKU



حاصالت گندم در کندز
افزایش یافته است

3 سال هفتم   شماره مسلسل 1673   چهار شنبه 29 جوزا 1392     

صحنۀ چهارم
مکان: بیرونی

جبار:
ـ سالم کریم الال خیریت خو بود؟

خوردن  دانه  مشغول  حویلی  در  کبوتر  )تعدادی 
است و صدای غمبرزدن آنها به گوش می رسد.(

چلم  و  نشسته  خویش  همیشگی  جای  در  )کریم 
می کشد.(

کریم:
ـ والیکم کجا بودی؟

جبار:
ـ هیچ الالهمرای بچا بودم.

سخن  می کشد،  چلم  هم  گاه  گاه  که  حالی  )در 
می گوید:(

مسووالن ریاست زراعت والیت کندز می گویند که 
در سال جاری، میزان حاصالت گندم از کشتزارهای 
نکاشتن  جمله  از  مختلف  به دلیل های  والیت،  این 

کوکنار، بیش از بیست درصد افزایش یافته است.
و  مرکز  در  معتدل  آب  و هوای  می گویند  آنان 
ولسوالی های کندز و نیز توزیع تخم های اصالح شده 
همه ساله  کشاورزان  گندم  حاصالت  که  شده  باعث 

بیشتر شود.
عبدالبصیر فقیری، آمر امور زراعتی ریاست زراعت، 
8صبح  به  کندز،  والیت  غذایی  مواد  و  مالداری 
و  کوکنار  نکاشتن  با  گندم،  »حاصالت  گفت: 
افزایش زمین های گندم کاشته شده، توزیع تخم های 
هوا  و  آب  شدن  بهتر  و  کیمیاوی  کود  اصالح شده، 
در سال روان، میزان حاصالت گندم دهقانان والیت 

کندز بیش از بیست درصد افزایش یافته است.«
ریاست  آمارهای  می گوید  هم چنین  فقیری  آقای 
می دهد  نشان  کندز  غذایی  مواد  و  مالداری  زراعت، 
که میزان حاصالت گندم این والیت در سال جاری 

نسبت به سال گذشته، 20درصد افزایش یافته است.
والیت  در  گذشته  سال  که  می افزاید  فقیری  آقای 
کندز، 160هزار هکتار زمین گندم کشت شده بود، اما 

در سال جاری این آمار درحال افزایش است.

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

کریم: )با لحن قاطع و آمرانه(
ـ او بچه، قدوسه گرفته می ری او احمد بچه داکتره 
برم پیدا می کنی و میاری... او حالی دیگه ایقه شده 
که مواده خو گم کده، پیسه و تاوانشه هم نمیاره. مه 
از اول فکر می کدم که ای بچه به درد مه نمی خوره؛ 
خو از دست اینمی خلیل اس که مثل خود یکی ره 

پیدا کده آوردیش.
قدوس:

ـ چی مالوم که خودش نگلفته باشه، کلیم الال، مه 
خو از اول می گفتم که ای خطلناک نباشه.

جبار:
ـ به چشم الال جان همطو که گفتن: 

ـ ازدوست یک اشاره 
ـ از ما به ســــر دویدن

ـ بی غم باش الال دست بسته پیشت میارمش.

سال های  در  کوکنار  نکاشتن  علت  به  که  گفت  او 
اصالح شده  بذری  تخم های  توزیع  امسال،  و  گذشته 
باران های  و  هوا  و  آب  بهترشدن  کیمیاوی،  کود  و 
به موقع، میزان حاصالت گندم در کندز، افزایش یافته 

و موجب رضایت کشاورزان نیز شده است.
شماری از کشاورزان با تایید افزایش حاصالت گندم، 
خواهان بازاریابی برای محصوالت کشاورزی خویش 
به گونه ای هستند که هم بهای تخم های اصالح شده 
از کشاورزان، حاصالت  نیابد و هم  افزایش  بازار  در 

گندم شان به نرخ باالتر خریده شود.
وکیل قره ی  روستای  کشاورزان  از  محمد،  روزی 
افزایش  ما  گندم  »حاصالت  می گوید:  کندز،  گل تپه 
و  برده  بازار  به  را  حاصالت  این  وقتی  اما  یافته، 

می فروشیم، چیزی برای ما نمی ماند.«
اما  تایید می کند،  نیز، آمارهای ریاست زراعت را  او 
ارزان«  »نرخ  بازار  موجودیت  با  آنان  که  می گوید 
نمی توانند هزینه ی مصرف شده ی خویش را، در پایان 

سال روان به دست بیاورند.
نورمحمد، یکی دیگر از کشاورزان روستای شیخ علی 
که  می گوید  کندز،  والیت  خان آباد  ولسوالی 
خواهد  خوب  جاری  سال  در  آنان  گندم  حاصالت 
بود، اما از این که در بازار نرخ گندم پایین است، برای 

کشاورزان، این فراورده ها، سودمند نخواهد بود.
او با پذیرفتن این که میزان حاصالت گندم بیشتر شده 
اصالح شده  تخم  ما  برای  »سال گذشته،  است گفت: 
داده نشده بود، ما تنها توانستیم در یک جریب زمین 
90 سیر )معادل 630 کیلوگرام( گندم حاصل برداریم، 
اما ا مسال از این که تخم اصالح شده داشتیم، آب و 
هوا خوب بود و باران به موقع بارید، از یک جریب 
زمین 140 سیر )معادل 980 کیلوگرام( گندم حاصل 

برداشتیم.«
زمینه،  این  در  زراعت  اداره  همکاری های  از  او 
آنان،  برای  باید  که  گفت  اما  کرد،  خوشحالی  ابراز 
پایین  نرخ  به  گندم شان  تا  بگیرد  صورت  بازاریابی 

به فروش نرسد.
که  می گوید  کندز  کشاورزان  دیگر  از  محرم علی، 
 120 سیر،  هر  در  بازار  در  فعال  گندم  سیر  یک  نرخ 
افغانی است: »در حالی که ما اگر حاصالت خویش را 
به این نرخ بفروشیم، نقص می کنیم برای این که پول 
مردکار، خرمن کردن و قولبه کردن کشت گندم را این 

مبلغ پوره کرده نمی تواند.«
 3300 مبلغ  به  را  کود  بوری  یک  »ما  افزود:  او 
بازار  به  را  اما وقتی گندم  افغانی خریداری می کنیم، 
باید  می کنند،  خرید  افغانی   110 ما  از  می آوریم، 
گندم در بازار نرخ باالتر داشته باشد تا بتوانیم حداقل 

مصارف خویش را پوره کنیم.«
او هم چنین می گوید که نرخ هر سیر گندم، باید 180 

تا 200 افغانی باشد.
کسانی که  از  دیگر  شماری  که  است  حالی  در  این 
»خریده خور« هستند و گرانی قیمت های مواد اولیه را 
به ضرر همه می دانند، خواهان خرید گندم دهقانان به 
نرخ بلند توسط دولت و عرضه ی آن به نرخ پایین به 

بازار هستند.
کندز  محلی  اداره های  کارمندان  از  شریف اهلل، 
توسط  از دهقانان  برای خرید  »نرخ گندم،  می گوید: 
زمین  نه  که  فقیرانی  وقتی  اما  باشد،  بلند  باید  دولت 
نه هیچ مدرکی جز  پیشه ای دهقانی دارند و  دارند و 
 180 یا   200 می توانند  چگونه  دولتی؛  اندک  معاش 

افغانی یک سیر گندم را خریداری کنند؟«
او می گوید که دولت باید به نرخ باال گندم کشاورزان 
عرضه  بازار  به  ارزان  نرخ  به  آن،  از  پس  و  بخرد  را 
دهقانان  هم  و  نرود  باال  اولیه  مواد  نرخ  هم  که  کند 

زیان نکنند.
گل تپه  کشاورزان  از  یکی  عظیم اهلل  حال،  این  با 
و  دولت  توسط  دهقانان  گندم  باید  که  می گوید  نیز 
موسسه های همکار رشد زراعت خریداری شده و به 

بازار به نرخ پایین عرضه شود.
عظیم اهلل گفت: »اگر این کار نشود، دهقانان همه سال 

نقص خواهند کرد.«
امور زراعتی  فقیری، آمر  عبدالبصیر  از سویی دیگر، 

ریاست زراعت، مالداری و مواد غذایی والیت کندز 
می گوید که سال گذشته، 1000 تن گندم کشاروزان 
 WFP والیت کندز توسط پروگرام غذایی جهان یا
به قیمت بلند خریداری شده و به بازار عرضه شده بود.

امسال  که  می کنیم  تالش  »ما  گفت:  فقیری  آقای 
نهادهای  از  با شماری  ما  بگیرد.  این کار صورت  نیز 
گندم  خرید  تقاضای  و  می گیریم  تماس  همکار 
کشاروزان را به نرخ باال، خواهیم کرد و باز هم، یک 
مقدار زیاد گندم های حاصالت کندز در این برنامه به 

فروش خواهد رسید.«
کشاورزان کندز، با ادعای این که کوکنار نمی کارند، 
هم کار  نهادهای  توسط  گندم شان  نخریدن  از  سخت 
زراعت  مسووالن  که  آن  با  و  هستند  گالیه مند 
می گویند که قرار است امسال نیز برنامه ی خرید گندم 
از کشاروزان آغاز شود؛ اما معلوم نیست که برنامه ی 

خرید گندم دهقانان، آغاز خواهد شد یا نه؟
عبدالبصیر مرشد، رییس مبارزه با مواد مخدر والیت 
کندز، می گوید که آنان با برنامه های تبلیغاتی بر ضد 
کشت کوکنار و با هم کاری و عالقه مندی کشاورزان 
جلوکشت کوکنار در این والیت را گرفته اند و باید 

از نبود کشت کوکنار در این والیت پشتیبانی شود.
کندز با داشتن بیشتر از 200 هکتار زمین زراعتی آبی 
و للمی، یکی از والیت های پر تولید در بخش گندم 
است و این چندین سال است که کشاورزان، از این که 
نمی خرد،  بازار  از  بلندتر  را  آنان  محصوالت  دولت 

شکایت دارند.

روزی محمد، از 
کشاورزان روستای 

وکیل قره ی گل تپه کندز، 

می گوید: »حاصالت گندم 
ما افزایش یافته، اما 

وقتی این حاصالت را به 

بازار برده و می فروشیم، 

چیزی برای ما نمی ماند.«
او نیز، آمارهای ریاست 

زراعت را تایید می کند، 
اما می گوید که آنان با 
موجودیت بازار »نرخ 

ارزان« نمی توانند 
هزینه ی مصرف شده ی 

خویش را، در پایان سال 
روان به دست بیاورند.

ـ فکرتانه بگیرین که کدام کاری نکنه. 
کریم: )در حالی که چلم می کشد و پول را 

به طرف جبار پرتاب می کند.(
ـ بیا ای پیسه رام بگیرین که کارتان نشه.

قدوس:
ـ بلیم جبال.

جبار:
ـ خداحافظ الال، ما رفتیم.

)قدوس و جبار می روند که احمد را پیدا کنند.(
قدوس:

ـ خداحافظ.
متعاقبًا کش کردن  و  سرفه  با  )توأم  کریم: 

چلم(
ـ اهلل یارتان، فکرتانه بگیرین که کسی سرتان نفامه!

صحنۀ پنجم
مکان: بیرونی

)جبار و قدوس احمد را گرفته و آورده اند.(
جبار:

ـ اِنه الال آوردم بچی داکتر صاحبه!
کریم: )با لحن تمسخر خطاب به احمد(

نداره،  ارزش  هیچ  برت  ما  دیگه گپ  حالی  ـ خو 
هه؟

احمد:
ـ به خدا کریم الال مه پشت پیسه می گشتم.

کریم: )با لحن تحقیرآمیز(
ـ چی؟ پیسه خو پای نداره که تو پشتش می گشتی.

کریم: )خطاب به جبار و قدوس(
مره  پیسه  که  بفامه  تا  بیندازیش  تاکو  ده  ببریش  ـ 

خوردن یعنی چی؟

نمایشنامه
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آگهی

منت منایش نامه های رادیویی از دویچه وله

بیاموز و  بشنو 
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چالش های حفظ و استحکام
»تکمیل انتقال مسوولیت های امنیتی« انتقال مسوولیت

و امیدواری های تازه
محمدهاشم قیام

 مختار مسرور

مسوولیت  رسما  گذشته  روز  افغانستان  دولت 
نیروهای  از  را  نظامی  عملیات های  رهبری 
رهبری  انتقال  محفل  گرفت.  عهده  به  ناتو 
در یک  افغان  نیروهای  به  امنیتی  مسوولیت های 
مراسم رسمی و ویژه در کابل انجام شد. حامد 
فوگ  اندرس  و  افغانستان  رییس جمهور  کرزی 
راسموسن، دبیر کل سازمان ناتو و شمار زیادی 
این  در  افغانستان  دولت  مقام های  و  سفیران  از 

مراسم شرکت کرده بودند.
پس  این  از  که  گفت  کرزی  رییس جمهور 
در  را  نظامی  عملیات های  تمام  افغان  نیروهای 
سراسر افغانستان به تنهایی و بدون نقش نیروهای 
می تواند  این  کرد.  خواهند  راه اندازی  خارجی 
در  نو  آغاز  یک  برای  امیدوارکننده  پیام  یک 
مردم  اصلی  آرزوهای  از  یکی  باشد.  افغانستان 
افغانستان این بوده است که روزی شاهد استقرار 
داخلی  نیروهای  توسط  کشورشان  در  امنیت 

باشند.
به  افغان  نیروهای  به  امنیتی  انتقال مسوولیت های 
همان اندازه که غرور می آفریند مسوولیت آفرین 
نیز می باشد. این پروسه از این جهت که نیروهای 
امنیتی  مسوولیت های  عهده دار  افغان  امنیتی 
می شوند، غرور برانگیز می باشد، اما از این جهت 
امنیتی شکل  که ممکن است چالش های جدید 
بگیرد، می تواند حساسیت برانگیز باشد. از سوی 
است  این جهت که ممکن  از  پروسه  این  دیگر 
روبه رو  دولت  مسلح  مخالفان  واکنش  شدت  با 

شود، دغدغه هایی را به همراه دارد. 
امنیتی  نیروهای  که  می کند  ایجاب  این رو  از 
اداره های  رهبران  به خصوص  و  کشور  داخلی 
این  وارد  بیشتری  مسوولیت پذیری  با  امنیتی 
در  زیادی می تواند  عرصه شوند. حساسیت های 
مهم ترین  از  یکی  باشد.  داشته  وجود  مسیر  این 
موضوعاتی که باید از سوی رهبران دستگاه های 
رفتار  گیرد،  قرار  توجه  مورد  کشور  امنیتی 
احترام آمیز با مردم افغانستان داشته است تا باعث 
ایجاد اعتماد به نیروهای امنیتی در نزد مردم شود.
از سوی دیگر با توجه به وضعیت سیاسی که در 
برخی از موارد تحت تاثیر رفتار سیاسی رهبران 
وجود  نگرانی  این  می گیرد،  قرار  جامعه  متعدد 
تاثیر  نیز  امنیتی  نیروهای  عملکرد  بر  که  دارد 
از  امنیتی  نیروهای  که  تالش شود  باید  بگذارد. 
نگیرند.  قرار  نفوذ  تحت  سیاسی  رهبران  سوی 
مورد  باید  که  موضوعاتی  مهم ترین  از  یکی 
سیاسی  رفتار  که  است  این  گیرد  قرار  توجه 
قومیت،  چون  آدرس های  با  که  جامعه  رهبران 

افغان  نیروهای  به  ناتو  نیروهای  از  امنیتی  مسوولیت های 
انتقال  فرایند  دیگر،  عبارت  به  شد؛  منتقل  کامل  به صورت 
امنیتی از نیروهای ناتو به نیروهای افغان، کامل شد. این در 
حالی است که از یک طرف انتخابات ریاست جمهوری پیشرو 
است و از طرف دیگر، قوای بین المللی تا 2014 افغانستان را 
به  امنیتی  انتقال مسوولتی های  ترک می گویند. بدون شک، 
گذشته  یازده سال  در  دست آورد  مهم ترین  افغان،  نیروهای 
از چندین دهه جنگ و فروپاشی دولت مرکزی  بعد  است. 
در افغانستان، این اولین بار است که افغانستان دارای پولیس 
امنیت  کامل  مسوولیت  می تواند  که  می شود  ملی  اردوی  و 
شرایطی  در  انتقال  این  ولی  بگیرند.  عهده  به  را  افغانستان 
صورت می گیرد که افغانستان امنیت ندارد و طالبان هم چنان 

دست به حمالت تروریستی می زنند. 
میزان تلفات ملکی باال است؛ مراکز بازتولیدکننده تروریسم 
طالبان  از  پاکستان  مثل  کشورهایی  و  است  قوی  منطقه  در 
این  همه  وجود  با  می کند.  حمایت  سازمان یافته  به صورت 
نیروهای  به  امنیتی  مسوولیت های  کامل  انتقال  مشکالت، 
افغان، یک دست آورد بزرگ برای افغانستان است. اما حاال 
و  حفظ  دست آورد  این  چگونه  که  است  این  مهم  سوال 

استحکام بخشیده شود؟
برای این که به اهمیت حفظ و استحکام این دست آورد دقت 
این  برابر  در  چالش هایی  چه  که  بدانیم  باید  نخست  کنیم، 
این  در  که  چالش هایی  نگارنده،  به نظر  دارد.  قرار  وضعیت 

مورد وجود دارد به قرار زیراند:
مسوولیت های  انتقال  فرایند  برابر  در  چالش  مهم ترین   •
فرسایشی  به صورت  که  است  طالبان  قوای  تجدید  امنیتی، 
اعتقادی  صلح  و  امنیت  به  و  می کنند  تخریب  را  امنیت 
آموزش  و  تجهیز  به  دست  پاکستان  زمان،  عین  در  ندارند. 
امنیتی  نیروهای  تضعیف  برای  طالبان  تروریستی  شبکه های 
است.  شده  ناامنی  و  جنگ  ادامه  سبب  این  و  می زند  افغان 
بنابراین، شیوه های سازمان دهی و بسیج و استقامت نیروهای 
باید  که  است  چالش هایی  از  یکی  طالبان،  برابر  در  امنتی 
متناسب  کرده  فکر  عرضه  این  در  افغاسنتان  نظامی  رهبران 
و  سازمان دهی  را  امنتی  نیروهای  امنتی،  تهدیدات  نوع  با 
بسیج کنند تا در راستای حفظ و استحکام امنیت و شکست 

استراتژیک دشمن، موقعیت به دست آید. 
دولت  سیاسی  برنامه های  موضوع  دیگر،  مهم  چالش   •
نظر  از  و  چندپارچه  جامعه  یک  افغانستان  است.  افغانستان 
اگر  بنابراین،  به شدت آسیب پذیر است.  اجتماعی  سیاسی و 
نتواند،  مدیریت  را  شرایط  سیاسی  نظر  از  افغانستان  دولت 
ممکن  نشود،  داده  التیام  سیاسی  و  اجتماعی  گسست های 
بحران  هرگونه  برود.  سیاسی  بحران  یک  به سوی  افغانستان 
سیاسی، به شدت اردو و پولیس ملی را آسیب می زند. تجربه 
سبب  که  بود  سیاسی  بحران  این  که  می دهد  نشان  نود  دهه 
جنگ های  کام  به  افغانستان  نهایت  در  و  شد  اردو  تجزبه 
داخلی رفت. اگر افغانستان به بحران سیاسی برود، نیروهای 
امنیتی خود بدل به تهدید امنیتی می شوند، چون در صورت 
فروپاشی نظام، نیروهای امنیتی به صفوف جنگی تجزیه شده 
داخلی  یک جنگ  چارچوب  در  نیروهای جنگ  به  تبدیل 
است؛  سیاسی  بحران  چالش  مهم ترین  بنابراین،  می شوند. 
نخبگان سیاسی باید افغانستان را از نظر سیاسی مدیریت کرده 
و نسبت به مشروعیت و مقبولیت سیاسی توجه به خرج بدهند 
امنتی کشور جلوگیری  نیروهای  از هرگونه سیاسی سازی  و 

بکنند. 
امنیتی  نیروهای  تجهیز  موضوع  دیگر،  مهم  چالش   •
افغانستان  متحد  کشورهای  و  ناتو  هرچند  است.  افغانستان 
توافق کرده اند که نیروهای امنیتی افغانستان را تجهیز بکنند. 
اما افغانستان در محاسبات استراتژیک خود باید مساله تجهیز 
و آموزش نیروهای افغانستان را در نظر داشته باشند. افغانستان 
در حالی به یک نیروی امنیتی نسبتا بزرگ نیاز دارد که اما 

مفکوره  بر  نباید  می کنند  فعالیت  سمت  و  زبان 
و باورهای نیروهای امنیتی کشور تاثیر بگذارد.

شرایطی  چنین  در  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
سیاسی  رهبران  و  دولت  وسیع  حمایت های  به 
عمل  در  افغانستان  امنیتی  نیروهای  دارند.  نیاز 
تمام  پایداری  و  مقاومت  با  که  کرده اند  ثابت 
تهدیدهایی را که از سوی طالبان متوجه کشور 
بوده، دفع کرده اند. حاال وقت آن است که باید 

از این نیروها ستایش شود. 
از  امنیتی  مسوولیت های  انتقال  با  می رسد  به نظر 
اولین  داخلی  نیروهای  به  بین المللی  نیروهای 
گام در راستای تحقق این آرزوی بزرگ مردم 
افغانستان برداشته می شود. اکنون و با واگذاری 
تمام  به  باید  افغان،  نیروهای  به  مسوولیت  انتقال 
نیازمندی های نیروهای امنیتی کشور توجه شود. 

این نیروها باید به اندازه کافی مجهز شوند.
رییس جمهور کرزی از نیروهای امنیتی خواسته 
است که هنگام فعالیت های نظامی در روستاهای 
کشور از عملیات های هوایی استفاده نکنند. آقای 
محقق  را  امنیتی  مسوولیت های  انتقال  کرزی 
شدن هدف مشترک خوانده و تاکید کرده است 
که هنوز هم کارهای سخت و دشواری در پیش 
افغانستان  دولت  باید  که  است  گفته  وی  است. 
بتواند دست آوردهای ده سال اخیر را حفظ کند.

نیز در  ناتو،  آندرس فوگ راسموسن، دبیر کل 
افغانستان  از  بین المللی  ادامه حمایت  از  سخنانی 
سخن گفته و اظهار کرده است که ناتو و متحدان 
را  متفاوتی  و  برنامه جدید  افغانستان،  بین المللی 
وی  کرده اند.  طرح ریزی  افغانستان  آینده  برای 
گفته است که هدف این طرح که حمایت قاطع 
نام دارد، مشورت دهی به نیروهای امنیتی افغان، 
نیروها  این  یاری  و  نظامی  پیشرفته  آموزش های 
گفته  به صراحت  ناتو  سازمان  سرمنشی  است. 
آینده  در  هم  نه  و  امروز  نه  افغانستان  که  است 
ناتو  هیچ گاه تنها گذاشته نخواهد شد. سرمنشی 
تایید کرده که چالش هایی در جریان روند انتقال 
مسوولیت های امنیتی وجود داشته و در آینده نیز 

وجود خواهند داشت.
انتقال  پایانی  مرحله  که  پنجم  دور  در 
قوای  به  ناتو  نیروهای  از  امنیتی  مسوولیت های 
تمامی  است  قرار  می شود،  محسوب  افغان 
به  افغانستان  سطح  در  امنیتی  مسوولیت های 
پایان  تا  روند  این  شود.  سپرده  داخلی  نیروهای 
زمان  آن  در  و  شد  خواهد  تکمیل   2014 سال 
افغانستان برای عهده داری  امنیتی  نقش نیروهای 

تامین امنیت تثبیت خواهد شد. 

اقتصاد ملی قوی ندارد. یک اردوی ملی قوی و پولیس مجهز 
نباشد.  مواجه  به مشکل  مالی  منابع  نظر  از  باید  تعلیم یافته،  و 
افغانستان  فقیر است. پس  افغانستان یک کشور  در حالی که 
نیازمند  آن ها،  تجهیز  و  امنیتی خود  نیروهای  برای مصارف 
سبب  بین المللی  متحدان  کمک  است.  بین المللی  متحدان 
می شود که فساد در صفوف نیروهای امنیتی رخنه نکرده و 

قطب بندی های ناسالم نیز شکل نگیرد. 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  تکمیل  مساله  دیگر،  موضوع   •
خود  این  ندارد،  مجهز  هوایی  نیروی  هنوز  افغانستان  است. 
چالشی است در برابر نیروهای امنیتی افغانستان در درازمدت. 
هم  و  منطقه ای،  متعارف  تهدیدات  برای  هم  حالی که  در 
برای مبارزه با تروریسم، نیازمند یک نیروی قوی هوایی نیز 
می باشد. اما این بستگی به دولت افغانستان دارد تا با متحدان 
بین المللی خود چانه زنی کرده، در راستای ایجاد یک نیروی 
آن  با  افغانستان  که  جنگی  در  کند.  تالش  قدرتمند  هوایی 
به  هوایی  نیروی  پشتوانه  بدون  زمینی  نیروی  است،  مواجه 

چالش های بزرگ مواجه خواهد بود. 
• نکته مهم دیگر، امضای قراردادهای امنیتی و استراتژیک 
که  است  امریکا  متحده  ایاالت  مثل  بزرگی  کشورهای  با 
منجر  گذاشته  مثبت  تاثیر  می تواند  افغانستان  امنیتی  روند  بر 
به تقویت نیروهای امنیتی افغانستان شود. اما دولت افغانستان 
است.  انداخته  تعویق  به  را  آن  مختلفی  بهانه های  به  هنوز  تا 
کشورهای  مداخالت  از  جلوگیری  برای  حالی که  در 
نیاز  بین المللی  استراتژیک  متحدان  به  ما  همسایه  و  منطقه 
نیز  و  امنیت  استحکام  و  حفظ  برای  زمان،  عین  در  داریم. 
افغانستان،  بین المللی  حامیان  با  باید  امنیتی  نیروهای  تقویت 
قراردادهای استراتژیک امنیتی به امضا برسد. حمایت سیاسی 
بسیار  نقش  منطقه،  سطح  در  افغانستان  از  استراتژیک  و 
دارد.  افغانستان  خارجی  و  داخلی  امنیت  استحکام  در  مهم 
با  نظامی  و  سیاسی  استراتژیک  پیمان های  امضای  بنابراین، 
ابرقدرت های مثل ایاالت متحده امریکا، یک ضرورت ملی 

افغانستان می باشد. 
• چالش مهم دیگر در نیروهای امنیتی افغانستان، جلوگیری 
نیروهای  قومی سازی  است.  آن  در  قومی  قطب بندی های  از 
می تواند  ممکن  بالقوه  تهدیدات  جدی ترین  از  یکی  امنیتی 
است  معنا  بدان  این  باشد.  افغانستان  امنیتی  نیروهای  برای 
باید  درایت،  و  ظرافیت  تمام  با  باید  افغانستان  حکومت  که 
در  قومی  بی اعتمادی های  هم  یا  قومی  قطب بندی های  از 
سیاسی  بکنند.  جلوگیری  افغانستان  امنیتی  نیروهای  داخل 
در  قومی  توازن  عدم  یا  و  افغانستان  امنیتی  نیروهای  شدن 
آن که منجر به نارضایتی ها و قطب بندی های قومی در صف 

نیروهای امنیتی افغانستان شود، یک فاجعه خواهد بود. 
با توجه به آن چه به ترتیب ذکر شد، چالش های فراوانی هنوز 
در برابر نیروهای امنتی افغانستان قرار داد. اما دولت افغانستان 
این مشکالت  بر  تا  اداری تالش کند  و  نظر سیاسی  از  باید 
فایق بیاید. فایق آمدن بر چالش های متذکره می تواند به دو 
نگرانی ملی در افغانستان که عبارت اند از حفظ و استحکام 
بدهد.  مثبت  پاسخ  افغان،  نیروهای  به  امنتی  مسوولیت های 
مثل  تروریستی  با گروه هایی  ما  که  شرایطی  در  به خصوص 
دولت  که  می کند  ایجاب  داریم،  قرار  جنگ  در  طالبان 
برنامه های مشخصی اجتماعی- فرهنگی را روی دست بگیرد 
تا از نظر اجتماعی برای نیروهای امنیتی پشتوانه ایجاد شود. 
این موضوع، نیروهای امنیتی را از نظر مورال و انگیزه تقویت 
کرده آسیب پذیری آن را کاهش می دهد. در نتیجه می توان 
گفت که حفظ و استحکام انتقال امنیت به نیروهای افغان و 
برنامه ها  نیازمند  استراتژیک دشمن،  امنیت و شکست  بهبود 
و تدابیر همه جانبه است که باید دولت افغانستان چالش ها و 
تهدید را دقیق شناسایی کرده برای رفع آن تالش های عاجل 

به خرج بدهد. 

ACKU
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برندگان و بازندگان انتخابات ایران
 سلیم آزاد

این روز ها کم تر کسی از ناظران و تحلیلگران اوضاع 
ایران را می توان یافت که شگفت زدگی خود از نتایج 
دبیر  روحانی،  حسن  قاطع  پیروزی  و  اخیر  انتخابات 
پیشین شورای امنیت ملی و مسوول مذاکرات هسته ای 
در دوره آقای خاتمی، پنهان کند. هیچ چیزی شگفتی 
برانگیزتر از این نیست که رای دهندگاِن خواهان تغییر 
صندوق  به  به  حالی  در  دموکراتیک،  اصالحات  و 
نماینده رهبر ایران در شورای امنیت ملی و از نظامیان 
برجسته آرای خود را ریختند که در انتخابات ۱۳۸۸ 
علی  آیت اهلل  دیکتاتور  سرنگونی  شعار  خورشیدی 
میلیون ها  انتخابات  آن  در  می دادند.  سر  را  خامنه ای 
اعتراض  مراتب  تا  آمده  خیابان  به  ایرانی  رای دهنده 
نیروهای  و  رهبر  سوی  از  تقلب  به وقوع  را  خود 

وفادارش نشان دهند. 
پژوهشی  بنیاد  محقق  سجادپور،  کریم  همین  برای 
تویترش  در  با ظرافت سیاسی  واشنگتن،  در  کارنگی 
بسیاری[  تحلیل  ]برخالف  که  نیستم  »مطمین  نوشت: 
رای دهندگان  باشد.  انتخابات  بازی  برنده  خامنه ای 
عین  در  اما  کردند،  رد  را  پالیسی هایش  خود  رای  با 
و  مخدوش  تصویر  تا  کردند  کمک  او  به  حال، 

تخریب شده اش را مجددا ترمیم کند.«
آن جوانانی که از شوق خالص شدن از شر حکومِت 
انتخابات ۱۳۸۸  سیاه  و خاطره ی  احمدی نژاد  محمود 
 ۵۰-۵۰ پیروزی  این  به  آمدند،  خیابان  به  پای کوبان 
شعار  طنز  به  آنان  از  برخی  همین  برای  راضی اند. 

می دادند: »دیکتاتور، دیکتاتور- تشکر، تشکر«. 
آقای  نفع  به  گسترده  تقلب  وقوع  تحلیلگری  کم تر 
رهبر  به  نزدیک  و  تندرو  کاندیدان  از  یکی  جلیلی، 
می کرد.  رد   ۹۲ انتخابات  در  را  امنیتی  دستگاه  و 
پا  از  سر  خوشحالی  از  اکنون  که  رای دهندگانی 
داخله  وزارت  که  نبودند  امیدوار  زیاد  نمی شناسند، 
آرای حسن روحانی را با صداقت بخواند و یا اذعان 
به پیروزی اش کند. چون باور بر این بود که خامنه ای 
و نظامیان این کشور پس از تقلب انتخابات ۸۸ دلیلی 
نمی دیدند که نامزد نزدیک به جناح اصالح طلبان در 
نسخه  جلیلی،  دلیل،  همین  به  گردد.  پیروز  انتخابات 
و  رهبر  مطلوب  کاندیدای  احمدی نژاد،  تندروانه تر 

نظامیان ایران تصور می گردید. 
اما برخالف، آقای روحانی، چهره نزدیک به هاشمی 
تا  انتخابات پیروز گردید  با رای قاطع در  رفسنجانی، 
بار دیگر پیش بینی ناپذیری بازی سیاسی نظام ایران را 
به نمایش بگذارد. اکنون همه، از جمله رای دهندگان 
از  یکی  از  پس  چطور  که  می پرسند  خود  از  ناباور، 
خونین ترین و بدنام ترین تقلب انتخاباتی در ۸۸ همین 
مطلوب  انتخابات  یک  برگزاری  به  حاضر  رژیم 
می شود و به کاندیدای مردم و اپوزیسیون خود اجازه 

برنده شدن می دهد؟
در  شده  اتخاذ  تصامیم  و  شفافیت  عدم  وجود  با 
دلیل  سه  می توان  ایران،  در  قدرت  تاریک خانه های 
و  تقلب  بدون  انتخابات  برگزاری  برای  را  عمده 

پیروزی یک نامزد نزدیک به اصالح طلبان برشمرد:

که  نگهبان  شورای  دوره،  این  انتخابات  در   -۱
ریاست جمهوری  مقام  احراز  برای  نامزدان  صالحیت 
رقابت ها  در  اجازه حضور  نامزدانی  به  می کند،  تایید 
از  بودند.  نزدیک  ایران  رهبر  به  بیشترشان  که  داد  را 
داخلی،  اپوزیسیون  نیروهای  مهم ترین  اصالح طلبان، 
تایید  عارف  محمدرضا  چون  دومی  درجه  چهره ی 
صالحیت گردید. آقای روحانی از جمله محافظه کاران 
و  جلیلی  جنس  از  نه  یعنی  تندرو،  غیر  و  عملگرا 
احمدی نژاد، به عنوان نامزد مستقل ظاهر گردید. تمام 
این نامزدان در دوران کمپاین و مناظره های انتخاباتی 
هسته ای  و  سیاسی  اقتصادی،  کلی  سیاست های 
به  است،  نظامیان  و  رهبری  تایید  مورد  که  را  کشور 
در  رای دهندگانی  خاطر،  همین  به  نکشیدند.  چالش 
نامزدان  که  می کردند  استدالل  اجتماعی  شبکه های 
تحریم های  مانند  ایران،  واقعی  مشکالت  مورد  در 
این چهره های  با  نمی کنند.  اصال صحبتی  کمرشکن، 
نظام،  پالیسی های  همه  تاییدگرای  یا  کانفورمیست 
نامزدان  از  نگرانی  برای  دلیلی  نظامیان کشور  و  رهبر 
نداشتند. رد صالحیت آقای هاشمی نشان داد که نظام 
تا  دارد  از چهره های شاخص و مستقل هراس  چقدر 
مبادا پالیسی ها و روش های سیاسی و اقتصادی مستقلی 
دودستگی های  این کشور  درون  در  و  پیشه کرده  را 

سیاسی و اقتصادی خلق کنند.
اصول گرای  و  معتدل  چهره  یک  روحانی  ۲-حسن 
او  است.  ایران،  رهبر  خامنه ای،  آقای  به  نزدیک 
علیه  خورشیدی   ۸۸ سال  اعتراضات  جریان  در 
همین  به  گرفت.  موضع  انتخابات  نتیجه  به  معترضان 
به عنوان یک  روحانی  آقای  جانب  از  خاطر، خطری 
اصالح طلب رفورمیست نسبت به حاکمیت رهبری و 
سپاه تصور نمی رود. دلیلش این است که توازن قدرت 
نفع  به  نه  نظامی  و  سیاسی  اقتصادی،  اقتدار  منابع  و 
رییس جمهور که به سود کمپلکس رهبری- نظامیان- 

روحانیون است. 

آرای  واسطه  به  که  روحانی  آقای  مردمی  قدرت 
ایران  سیاست  میدان  در  شد،  منعکس  شده  ریخته 
فاکتور اصلی نیست. چون رای دهندگان بدون احزاب 
و  گسترده،  و  موثر  مدنی  جامعه ی  بانفوذ،  سیاسی 
سرمایه داری غیروابسته به دولت توازن قدرت را به نفع 
دموکراسی خواهی و تحول طلبی تغییر داده نمی تواند. 
در چنین دایره محدودی مجال دادن به رییس جمهور 
بال و پربسته چه ضرر و چالشی متوجه حاکمیت شده 
می تواند؟ خطر عمده از جانب چهره شاخص سیاسی 
مانند آقای میرحسین موسوی قابل تصور است که با 
کله شقی و مقاومت به خطوط قرمز و دستورات رهبر- 
سپاه پاسداران تن ندهد و زمینه را برای خیزش عمومی 

مساعد کند. 
چنین وضعیتی احتمال طغیان عمومی را افزایش داده 
به  دست  باید  آن  کردن  خاموش  برای  حکومت  که 
نتیجه هم در داخل و هم  سرکوب خونین زده و در 
می رود.  سوال  زیر  به شدت  مشروعیتش  خارج  در 
شدن  برنده  از  آن قدر  نظامیان  و  خامنه ای  آقای 
خاتمی  مانند  زیر،  به  سر  و  کانفورمیست  نامزد  یک 
انتخابات  در  رای  میلیون  بیست  با  روحانی،  حسن  و 
ترسی به دل ندارند که از نامزدی سرکش و ستیزه جو 
قدرت  هرگز  آن ها  دارند.  موسوی  میرحسین  مانند 
بهار  و  مخملی  انقالب های  در  توده ای  شورش های 

عربی را دست کم نمی گیرند.
به خاطر   ۸۸ انتخابات  در  تقلب  رسوایی  از  ۳-پس 
دموکراسی خواه،  نامزد  پیروزی  از  جلوگیری 

پس از رسوایی تقلب در 
انتخابات ۸۸ به خاطر جلوگیری از 
پیروزی نامزد دموکراسی خواه، 
میرحسین موسوی، جمهوری 
اسالمی ایران به خاطر سرکوب 
گسترده معترضان و زندانی 
کردن وسیع مخالفان سیاسی 
هم در داخل و هم در خارج 
زیر انتقادات شدیدی قرار 
داشت. در چهار سال گذشته، 
ماشین تبلیغاتی رهبری، نظامیان 
و دولت احمدی نژاد به طور 
مرتب معترضان را »فتنه گر« و 
»وابسته به امریکا و اسراییل« 
معرفی می کردند تا مشروعیت 
اعتراضات سال ۸۸ را زیر 
سوال ببرند.

به خاطر  ایران  اسالمی  جمهوری  موسوی،  میرحسین 
وسیع  کردن  زندانی  و  معترضان  گسترده  سرکوب 
زیر  خارج  در  هم  و  داخل  در  هم  سیاسی  مخالفان 
انتقادات شدیدی قرار داشت. در چهار سال گذشته، 
تبلیغاتی رهبری، نظامیان و دولت احمدی نژاد  ماشین 
به طور مرتب معترضان را »فتنه گر« و »وابسته به امریکا 
و اسراییل« معرفی می کردند تا مشروعیت اعتراضات 
سال ۸۸ را زیر سوال ببرند. با این حال، تمام تالش ها و 
انتقادات  پروپاگندای موجود نارضایتی های داخلی و 
منبع  به  این خود  و  نتوانست  داده  را کاهش  خارجی 

بی ثباتی و تنش آفرینی داخلی مبدل شد. 
پیروزی  به  دادن  اجازه  با  نظامیان  و  آیت اهلل خامنه ای 
مشارکت  و  باال  بسیار  رای  یک  با  روحانی  آقای 
گسترده هم منفذی برای خروج نارضایتی های داخلی 
پیدا کردند و هم با مشارکت گسترده مردم به منتقدان 
انتخابات  کشور  این  در  که  وانمودند  خود  خارجی 

به صورت دل خواهی برگزار می گردد.
دارد،  ارزش  ایران  نظامیان  و  رهبر  برای  که  آن چه 
از  مردم  فروریخته  عقده های  و  خشم  که  است  این 
سرکوب ۸۸ از طریق حمایت و رای دادن به روحانی 
با امیدی که نسبت به آینده  بیرون ریخته شد. اکنون 
به  دیگر  بار  مردم  دارد،  وجود  رای دهندگان  بین  در 
تازه  اعتقاد  مشارکت خود  ارزش  و  انتخابات  قدرت 
ایران  نظام  در  که  است  حالی  در  این  کردند.  پیدا 
رییس جمهور از حداقل صالحیت ها برخوردار است: 
دموکراتیک  اصالحات  امید  به  مردم  پیروزی  توهم 
و  خامنه ای  آقای  دیگر  بار  رییس جمهور،  قدرت  و 
از گزند یک شورش داخلی همانند مصر  را  نظامیان 
که منجر به سقوط حسنی مبارک گردید، مصوونیت 

بخشید.
رایم را پس گرفتم!

حسن  طرفدار  رای دهندگان  میان  در  وجود،  این  با 
روحانی یک حس جذاب و جالبی وجود دارد: آن ها 
خود را پیروز انتخابات در برابر رهبر و نظامیان ایران 
میرحسین  مهندس  آرای   ۸۸ انتخابات  در  می دانند. 
محمود  نفع  به  اصالح طلبان،  کاندیدای  موسوی، 
قاطع  پیروزی  بار  این  اما،  شد.  اعالم  احمدی نژاد 
را پس گرفتم!«  »رایم  با شعار  رای دهندگان  روحانی 
پیروزی نامزد مورد نظر خود را جشن گرفتند. به این 
ترتیب، این پیروزی چندین معنای مهم سیاسی دارد: 

سیاست های  از  را  خود  نارضایتی  رای دهندگان   -۱
رهبر ایران و حکومت هشت ساله آقای احمدی نژاد که 
به صورت مطلق از حمایت رهبر و نظامیان برخوردار 
و  خامنه ای  آیت اهلل  که  هرچقدر  دادند.  نشان  بود، 
از  حمایت  در خط  را  مردم  طرفدارش  اصول گرایان 
می نمایند،  توصیف  نظام  کلی  سیاست های  و  رهبری 
مردم با حمایت از کاندیدان مقابل خواست خامنه ای، 

تبلیغات مذکور را بی اعتبار می سازند. 
۲- با وجود سرکوب و محدود شدن فضای سیاسی و 
اجتماعی ایران، مردم این کشور از صندوق انتخابات 
به عنوان آخرین راه جهت مطالبه اصالحات سیاسی و 
اقتصادی و اجتماعی در کشور بهره می برند. به همین 
خاطر، با وجود تاکید روی تحریم انتخابات از سوی 
برخی مخالفان داخلی و بیرونی، رای دهندگان به خاطر 
ترس از به قدرت رسیدن جلیلی تندرو، در انتخابات 

شرکت کردند.
انتخاباتی  برگزاری  به خاطر  ایران  سیاسی  نظام   -۳
کوتاه مدت  در  را  خود  بقای  همیشه  حدی  چنین  در 
سیاسی  گروه های  و  رای دهندگان  می کند.  تضمین 
پیدا  نمود  سبز  اعتراضی  جنبش  در  که  اصالح طلب 
با  رژیم،  همین  با  که  دارند  قبول  نهایت  در  کردند، 
در  را  دموکراتیک  اصالحات  نظامیان  و  رهبر  همین 
یک  و  رای  صندوق  به  آن ها  کنند.  اعمال  کشور 
دارند،  خدشه ناپذیر  اعتقاد  معتدل  رییس جمهور 
هرچند که همین رییس جمهور های محبوب و همین 
و  دموکراسی  پیشرفت  به  حال  تا  رای  صندوق های 

پیوستن ایران به نظام بین المللی کمکی نکرده اند.

ACKU
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افغانستان در یکی از فعال ترین مناطق کره زمین از 
نگاه تکتونیکی واقع شده است. این مساله منجر به 
بروز پدیده های مختلفی شده که به سختی می توان 
یک جا  را  تنوع  همه  این  کشور  یک  محدوده  در 

مشاهده کرد. 
از  است  متشکل  توپوگرافی  نگاه  از  افغانستان 
کوه های سر به فلک کشیده و دشت های پهناور. از 
نگاه آب و هوایی نیز تنوع بسیار زیادی در محدوده 
زمین شناسی  نگاه  از  می شود.  مشاهده  کشور  این 
امر  این  نیز  به آن می پردازد  بیشتر  که مقاله حاضر 

مستثنی نیست.
میکانیزم های  با  طویل  گسل های  افغانستان  در 
حرکتی مختلفی دیده می شوند. مناطق با لرزه خیزی 
باال »شمال شرق« که شاید در جهان از لحاظ تعداد 
زلزله ها در سال منحصر به فرد باشد در کنار مناطق 
غرب(.  و  )جنوب غرب  کم  لرزه خیزی  با  و  آرام 
شامل  افغانستان  در  زمین  تشکیل دهنده  سنگ های 
 ،)igneous( آذرین  سنگ های  گروه  سه  هر 
دگرگونی  و   )sedimentary( رسوبی 

)metamorphic( می باشند.
را  امکان  این  فرسایش  نگاه  از  بودن کوه ها  جوان 
می دهد که تمامی این پدیده ها به گونه ای عریان در 
معرض مشاهده عالقه مندان مطالعه قرار گیرد. سایر 
پدیده ها هم چون وجود غارهای وسیع، چشمه های 
بر  نیز  و...  وخم  پیچ  پر  و  عمیق  دره های  متنوع، 

جذابیت این پدیده ها می افزاید.
به  توجه  با  افغانستان  نیز  معدنی  منابع  لحاظ  از 
شکل گیری  در  فعال  زمین شناسی  پدیده های  تنوع 
برخوردار  باالیی  تنوع  از  قاعدتا  آن  زمین های 
که  سنگی  یا  منشا  لحاظ  از  معدنی  منابع  می باشد. 
آن ها را در خود جای داده است، به گونه ی مستقیم 
سنگ های  تشکیل  فرآیندهای  به  غیرمستقیم  یا 
از  بسیاری  مثال  به طور  دارند.  وابستگی  مختلف 
منابع معدنی منشای رسوبی دارند که البته افغانستان 

دارای سنگ های رسوبی متنوع می باشد.
زمانی که سنگ ها تحت  در  معدنی  منابع  از  برخی 
تغلیظ  یا  قرار می گیرند، تشکیل  باال  فشار و دمای 
و  منطقه  بودن  فشار  به تحت  توجه  با  می شوند که 
شاهد  افغانستان  در  متامورفیکی  پدیده  های  وفور 
هستیم.  معدنی  منابع  این  از  باالیی  تنوع  وجود 
با  است  مرتبط  معدنی  منابع  از  دیگر  بسیاری 
فعالیت های ماگمایی که افغانستان نیز از این لحاظ 
مواد  نفوذ  که  به طوری  دارد؛  را  مناسبی  موقعیت 
مذاب و همین طور نفوذ سیاالت داغ ناشی از آن ها 
در  را  معدنی  مواد  از  هر کدام یک طیف وسیعی 

میان سنگ های دیگر ایجاد کرده اند.
منابع معدنی را به طور کلی می توان به این دسته ها 
تقسیم بندی کرد: 1- فلزات پایه 2- فلزات گران بها 
5- سنگ های  انرژی  منابع   -4 کمیاب  عناصر   -3
قیمتی 6- سنگ های نیمه قیمتی و تزیینی 7- مصالح 

ساختمانی 8- منرال های صنعتی. 
این  همه  از  تقریبا  خدادادی  به طور  افغانستان 
برخی  می باشد.  برخوردار  معدنی  منابع  گروه های 
خلوص  کیفیت،  لحاظ  از  افغانستان  معدنی  منابع 
به  منحصر  دنیا  در کل  شاید  استحصال  سهولت  و 
دسته بندی ها  این  از  کدام  هر  ادامه  در  باشد.  فرد 
که  منابعی  و  می شوند  داده  شرح  مختصر  به طور 
دسته ها  این  در  و  می باشند  موجود  افغانستان  در 
قرار  اشاره  مورد  گذرا  به طور  نیز  می گیرند  قرار 

می گیرند.

است. از آن جا که ما هم ذخایر مس قابل توجهی 
این  از  دقیق  مطالعه  یک  که  می رسد  به نظر  داریم 

لحاظ قبل از اعالن داوطلبی باید صورت بگیرد.
3- عناصر کمیاب

عناصر کمیاب در بازار صنعت و تکنالوژی امروزی 
همچون  عناصری  می کنند.  ایفا  استراتژیکی  نقش 
اینها  مهم ترین  از  تانتالیوم  و  لیتیوم  برلیوم، سزیوم، 
قلمداد می شود. همان گونه که در رسانه ها انعکاس 
از  هنگفتی  ذخایر  دارای  افغانستان  داشت  وسیعی 
این عناصر می باشد که حتا بر طبق برآوردهای اولیه 
ارزش فقط ذخایر لیتیم موجود در افغانستان بیش از 
هزار میلیارد دالر می باشد که در صورت مدیریت 
صحیح این ذخایر می توان آینده درخشانی را برای 
مصرف  بازار  لیتیم  عنصر  کرد.  تصویر  افغانستان 
وسیعی در تکنالوژی های مدرن دارند که از جمله 
مهم ترین کاربرد آن به استفاده در تولید باطری های 
مورد  مختلف  وسایل  در  که  کرد  اشاره  لیتیمی 

استفاده قرار می گیرند.
4- منابع انرژی

دنیای  در  که  دیگری  استراتژیک  معدنی  منابع 
منابع  می زند  را  اول  حرف  شاید  امروزه  صنعتی 
را می توان  نفت، گاز و زغال سنگ  انرژی هستند. 
در این کتگوری قرار داد. زغال سنگ افغانستان از 
دیرباز مورد استفاده داخلی داشته و به طور سنتی از 
استخراج می شده است. افغانستان دارای منابع قابل 
و  کیفیت  لحاظ  از  که  است  زغال سنگ  توجهی 
سهولت در استخراج شرایط خوبی را دارا می باشند. 
علی رغم مطالعات کم انجام شده در خصوص منابع 
نفت و گاز تا به حال ذخایر قابل توجهی از این دو 
توجه  با  افغانستان شناسایی شده است که  ماده در 
به نظر می رسد در  این گونه مطالعات  به هزینه زیاد 
نیز  بیشتری  ذخایر  مناسب  سرمایه گذاری  صورت 

شناسایی گردند.
5- سنگ های قیمتی

شاید در خیلی از جاهای افغانستان را با سنگ های 
افغانستان  قیمتی  سنگ های  بشناسند.  قیمتی اش 
گارنت،  یاقوت،  زمرد،  همچون  مینرالهایی  شامل 
می باشد.  و...  بریل  تورمالین،  آکوامارین، 
سنگ هاي قیمتي افغانستان به طور عمده دریکزون 
افغانستان  شمال شرق  و  شرق  در  واقع  خاص 
زمرد  از  می توان  میان  آن  در  که  داشته  تجمعات 

سرسنگ،  الجورد  جگدلک،  یاقوت  پنجشیر، 
یکی  برد.  نام  مشهورترین ها  به عنوان  بدخشان  لعل 
به سرمایه کم یک درآمد  از مواردی که می توان 
مناسب و مداوم برای افغانستان ایجاد کرد استخراج 
اصولی این سنگ های قیمتی و تراش و آماده کردن 
آن ها می باشد. در حال حاضر نه استخراج این مواد 
در  سنگ ها  تراش  نه  و  می گیرد  صورت  اصولی 

افغانستان انجام می شود.
6- سنگ های نیمه قیمتی و تزیینی

افغانستان  نیمه قمیتی  و  تزیینی  سنگ های  جمله  از 
می توان به الجورد به عنوان معروف ترین های آن ها 
اشاره کرد. شاید بتوان گفت که الجورد بدخشان 
جهان  کل  در  آن  انواع  مرغوب ترین  از  یکی 
به  این دسته بندی می توان  از دیگر موارد  می باشد. 

کوارتز، یشم، سرپانتین و اونیکس اشاره کرد.
7- مصالح ساختمانی

که  می شود  گفته  موادی  به  ساختمانی  مصالح 
و  خام  به صورت  و  شده  استحصال  طبیعت  از 
ساخت وساز  صنعت  در  فرآوری  مقداری  با  یا 
مهم ترین  جمله  از  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد 
گچ،  ساختمانی،  سنگ های  به  می توان  آن ها 
اشاره  جغل(  و  )ریگ  سنگی  خرده های  و  چونه 
سنگ  معدن  زیادی  تعداد  دارای  افغانستان  کرد. 
ساختمانی فعال و یا بالقوه می باشد. از نگاه کیفیت 
شده  شناخته  بین المللی  سطح  در  آن ها  از  برخی 
سهولت  به دلیل  بین  این  در  مرمر  سنگ  هستند. 
بین  را  خود  جایگاه  فرآوری  و  استخراج  در 
روند  و  کرده  باز  صنعت کاران  و  معدن کاران 
در  سرمایه گذاری  است.  داشته  رشدی  روبه  نسبتا 
بخش مصالح ساختمانی نیز یکی دیگر از مواردی 
که  افغانستان  فعلی  شرایط  در  می تواند  که  است 
نیست  امکان پذیر  آن  در  هنگفت  سرمایه گذاری 
موجب  و  کرده  فراهم  را  حداقلی  توسعه  زمینه 

اشتغال تعداد قابل توجهی از هم وطنان گردد.
8- منرال های صنعتی

یا  مستقیم  به صورت  معدنی  مواد  از  دسته  این 
از  دارند.  کاربرد  مختلف  صنایع  در  غیرمستقیم 
معروف ترین های آن ها می توان به مواردی همچون 
فلویوریت،  کایولینیت،  بنتونیت،  مایکا،  تالک، 
حال  در  کرد.  اشاره  و...  زیولیت  نمک،  سولوفر، 
حاضر به عنوان معادن کوچک تعدادی از این منابع 
و  می باشند  استخراج  در حال  افغانستان  در  معدنی 
دیگر  مناسب  گزینه های  از  یکی  می رسد  به نظر 

جهت سرمایه گذاران داخلی این موارد می باشد.


عناصر کمیاب در بازار 
صنعت و تکنالوژی امروزی 

نقش استراتژیکی ایفا 
می کنند. عناصری همچون 
برلیوم، سزیوم، لیتیوم و 

تانتالیوم از مهم ترین اینها 
قلمداد می شود. همان گونه که 
در رسانه ها انعکاس وسیعی 

داشت افغانستان دارای ذخایر 
هنگفتی از این عناصر می باشد 

که حتا بر طبق برآوردهای 
اولیه ارزش فقط ذخایر لیتیم 
موجود در افغانستان بیش از 
هزار میلیارد دالر می باشد که 
در صورت مدیریت صحیح 
این ذخایر می توان آینده 

درخشانی را برای افغانستان 
تصویر کرد.

1- فلزات پایه
سطح  در  که  می شود  گفته  فلزاتی  به  پایه  فلزات 
استفاده  مورد  صنعت  و  بشر  زندگی  در  وسیعی 
قرار می گیرند و از لحاظ کیمیاوی نیز خصوصیات 
نزدیک به هم دارند. در این گروه فلزاتی همچون 
نیکل  آهن، مس، سرب، روی، کروم، آرسنیک، 
بتوان  جرات  به  شاید  افغانستان  دارند.  وجود  و... 
گفت که یکی از کشورهایی به شمار می رود که از 
است.  برخوردار  پایه  فلزات  ذخایر  مقدار  بیشترین 
مس  حاجیگک،  آهن  هم چون  معروفی  ذخایر 
عینک موید این نکته می باشد. باید ذکر گردد که 
در والیت های مختلف افغانستان منابع قابل توجهی 
از سرب و کروم وجود دارد که از لحاظ اقتصادی 
شرایط خوبی را برای بهره برداری ایجاد می کند و 
در حال حاضر تعدادی از آن ها در مرحله مطالعات 
کلی  به طور  می باشند.  استخراج  جهت  اکتشافی 
میزان ذخیره  از لحاظ  افغانستان  می توان گفت که 
و تنوع فلزات پایه از شرایط قابل توجهی برخوردار 

می باشد.
2- فلزات گران بها

می توان  را  افغانستان  گران بهای  فلزات  ردپای 
نشان  که  کرد  مشاهده  کرات  به  منطقه  تاریخ  در 
و  بوده  شده  شناخته  قدیم  از  ذخایر  این  می دهد 
گران بها  فلزات  می گرفته اند.  قرار  استفاده  مورد 
پالتینیوم  و  نقره  طال،  همچون  مواردی  شامل 
می باشد که افغانستان از این لحاظ نیز به طور طبیعی 
نام های مناطق مختلف  از طریق  غنی می باشد. حتا 
فلزات  این  استخراج  سابقه  یا  به وجود  پی  می توان 
غزنی  زرکشان  منطقه  نمونه  به طور  برد.  گران بها 
یا سیم کوه  این موارد است  از معروف ترین  یکی 
در هرات. در حال حاضر چندین محدوده معدنی 
تعدادی  و  شده  شناسایی  افغانستان  در  و مس  طال 
از آن ها نیز به داوطلبی گذاشته شده است. یکی از 
نکاتی که در این جا قابلیت تذکر دارد این است که 
عناصر  به صورت  نقره  و  معادن مس؛ طال  اکثر  در 

همزاد با مس یافت می شوند.
باید  معدنی  منابع  واگذاری  در  که  می رسد  به نظر 
دنیا  در  شود.  سنجیده  موجود  مواد  همه  ارزش 
ذخیره  به نام  معدنی  که  است  شده  دیده  مثالهایی 
مس واگذار شده ولی بعدا متوجه شده اند که ارزش 
طالی موجود در ذخیره بیش از مس مورد نظر بوده 

بهشت زمین شناسی و معادن
افغانستان

نگاهی به تنوع مواد معدنی و پدیده های زمین شناسی افغانستان
 داکتر ابراهیم جعفری استاد دانشگاه
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مرحله پنجم و پایانی انتقال مسوولیت های امنیتی با 
راه اندازی مراسمی در اکادمی ملی نظامی در کابل 
کشور  رییس جمهوری  مراسم  این  در  شد.  آغاز 
و  امنیتی  اجراات  تمام  این  از  پس  که  کرد  اعالم 
افغان  امنیتی  نیروهای  به دوش  امنیتی  مسوولیت های 
ناتو هم گفت  این مراسم سرمنشی  خواهد بود. در 
که بعد از این نقش جنگی نیروهای آیساف و ناتو 
در افغانستان به نقش حمایوی، مشورتی و آموزشی 

مبدل می شود. 
سه شنبه  دیروز،  که  مراسم  این  در  کرزی  آقای 
بود،  شده  برگزار  نظامی  ملی  اکادمی  در  28جوزا 
قوای  را  امنیتی  اجراات  تمام  فردا  از  »سر  گفت: 
همین جا  از  من  می کنند.  رهبری  ما  خود  امنیتی 
ماه  اعالم می کنم که در چند  برای هم وطنان خود 
آینده مرحله پنجم انتقال مسوولیت های امنیتی آغاز 
می شود و به این صورت تامین امنیت تمام افغانستان 
و تمام اجراات امنیتی را نیروهای افغان به دالوری و 

مردانگی انجام می دهند.«
رییس جمهور کرزی در این مراسم گفت که انتقال 
مسوولیت های امنیتی حمایت مردم را از نیروی های 
افغان بیشتر می سازد و مردم در این راستا با نیروهای 
که  نقاط کشور  تمام  »در  می کنند:  همکاری  افغان 
مسوولیت تامین امنیت به نیروهای افغان انتقال کرده 
است.  یافته  بهبود  محسوسی  به شکل  امنیت  است، 
زمانی که مردم متوجه می شوند که مسوولیت تامین 
امنیت محل شان به دست جوانان افغان است، از آن ها 
به شکل خوب حمایت و با آن ها همکاری می کنند.« 
شدن  بیرون  با  که  گفت  هم چنین  رییس جمهور 
نیروهای بین المللی در اخیر سال 2014 فصل جدید 
شرایط  و  می شود  باز  ناتو  و  افغانستان  میان  روابط 
افغان تجهیز  نیروهای  این فصل ایجاب می کند که 
شوند: »با بیرون شدن نیروهای ناتو از افغانستان در 
افغانستان و کشورهای عضو  میان  اخیر سال 2014 
ناتو، باب جدید روابط باز می شود. شرایط این باب 
با  افغان  امنیتی  نیروهای  که  می کند  ایجاب  جدید 
وجود تهدیدها، با تمام وسایل مبارزه مجهز شوند.« 
آقای کرزی می گوید،  اردوی ملی افغانستان عالوه 
بر تجهیزات مدرن زمینی به تجهیزات هوای هم نیاز 

دارد که باید، قوای هوایی هم تجهیز شود.
از جامعه جهانی خواستار  بار ها  افغانستان  حکومت 
قوای  حاال  تا  اما  است،   شده  هوایی  قوای  تجهیز 
هوایی اردوی ملی افغانستان به صورت درست مجهز 

نشده است.
افغان  امنیتی  نیروهای  رییس جمهوری می گوید که 
تهدید های  و  منطقوی  واقعیت های  با  متناسب  باید 
دیگر  یک بار  »افغانستان  شوند:  تجهیز  موجود 
با  متناسب  که  می خواهد  بین المللی  همکاران  از 
برای  موجود  تهدید های  و  منطقوی  واقعیت های 

تجهیز قوای امنیتی توجه اساسی کنند.«
ناتو در  اندرس فوگ راسموسن، سرمنشی عمومی 
که  گفت  کرزی،  رییس جمهور  با  خبری  نشستی 
امنیتی  نیروهای  تجهیز  روند  عمال  جهانی  جامعه 

اعتبار  با  و  مشروع  انتخابات 
تضمین کننده انتقال مسالمت آمیز 
در  و  است  سیاسی  قدرت 
به صورت  قدرت  انتقال  صورت 
می تواند  آن،  مسالمت آمیز 
ملت  برای  بزرگی  پیروزی  یک 
هم چنین  او  باشد.«  افغانستان 
از  باید  دولت  که  کرد  تاکید 
طریق برگزاری انتخابات بااعتبار 
افغانستان،  مردم  نزد  مشروع  و 
به صورت  را  سیاسی  قدرت 

مسالمت آمیز آن منتقل کند. 
ایاالت  سیاسی  و  امنیتی  سفیر 
افغانستان،  در  امریکا  متحده 
سیاسی  قدرت  که  است  معتقد 
در  آن  مسالمت آمیز  به صورت 
شد،  خواهد  منتقل   2014 سال 
گام های  برداشتن  به  کار  این  اما 
»من  گفت:  او  دارد.  نیاز  مفید 
انتقال  که  هستم  مطمین  کامال 
قدرت سیاسی صورت می گیرد. 
کرزی  رییس جمهور  قسمی که 
موقف خود را در قبال انتخابات 
شکل  همین  و  کرده  واضح 
موقف شان  هم  سیاسی  مخالفان 
است.  واضح  انتخابات  قبال  در 
هر کسی که در حکومت است و 
یا خارج از حکومت، در والیاتی 
که سفر داشتیم، همه با یک کلمه 
توافق دارند که انتخابات در سال 
2014 باید دایر شود و مردم باید 
تا  کنند  شرکت  انتخابات  در 
خوب،  انتخابات  یک  طریق  از 
بیاید و  حکومت جدیدی به میان 

قدرت سیاسی منتقل شود.« 
هیگو الرنس تاکید کرد که برای 
برگزاری انتخابات شفاف و قابل 
قبول، باید گام های جدی در این 
به گفته ی  که  شود  برداشته  راستا 
نیز  امریکا  متحده  ایاالت  او، 
افغانستان  دولت  با  زمینه  این  در 
تاکید  با  او  می کند.  همکاری 
و  شفاف  انتخابات  برگزاری  به 
که  افزود  افغانستان،  در  عادالنه 
و  جنجال ها  با  آینده  انتخابات 
تلقب های کم تری همراه خواهد 
بود زیرا، به اعتقاد آقای الرنس، 
افغانستان  انتخابات  کمیسیون 
تجربه  گذشته  انتخابات های  از 
خوبی حاصل کرده و تالش هایی 
بهتر  برگزاری  به منظور  نیز  را 
گرفته  روی دست  انتخابات 

افغانستان  رییس جمهوری  امنیتی،  مسوولیت های 
از  و  تروریزم  با  مبارزه  برای  تا  خواست  امریکا  از 
پناه گاهای آن،  سیاستی روشن روی دست  بین بردن 

بگیرد.
با  مبارزه  راه  در  افغانستان  می گوید  رییس جمهور 
که  دارد  را  این حق  و  داده  هزاران کشته  تروریزم 
از جامعه جهانی خواهان روی دست گرفتن سیاست 
روشن برای از بین بردن تروریزم  شود: »ما می دانیم 
که همکاری فعلی میان افغانستان و جامعه جهانی بر 
افغانستان  است،  ایجاد شده  تروریزم  با  مبارزه  بنیاد 
در راه مبارزه با تروریزم هزاران قربانی داده و تمام 
این قربانی ها برای ما این حق را می دهد که از جامعه 
جهانی و در راس ایاالت متحده امریکا بخواهیم که 
پناه گاهی  نابودی  و  تروریزم  با  مبارزه  راستای  در 

تروریزم، سیاست روشن و موثر انتخاب کند.« 
برای  پناه گاه ها  تامین  گفت   هم چنین  کرزی  آقای 
تروریستان و استفاده از آن ها به مثابه ابزار سیاست 
از  و  می باشد  بین المللی  اصول  کلیه  مغایر  خارجی 
پاکستان خواستار همکاری در از بین بردن تروریزم 
در  تا  می خواهم  پاکستان  همسایه  کشور  »از  شد: 
محو تروریزم با افغانستان همکاری کند. حمایت از 
تروریزم، تامین پناه گاه ها برای تروریستان و استفاده 
کلیه  مغایر  خارجی  سیاست  ابزار  به عنوان  آن ها  از 
و  بوده  مسالمت آمیز  هم زیستی  و  بین المللی  اصول 
رییس جمهور  می کند.«  پا  زیر  را  همجواری  حسن 
رهبری  به  پاکستان  جدید  حکومت  از  کرزی 
بردن  از  راستای  در  که  می خواهد  نوازشریف 

النه های تروریزم گام های جدی بردارد.
رییس جمهوری در نشست خبری مشترک دبیر کل 
انتخابات   در  می توانند  افغان  طالبان  که  گفت  ناتو 
برای  اساسی  قانون  را  حق  این  و  کنند  اشتراک 
صلح  روند  که  می گوید  او  است.  داده  افغان  هر 
و  صلح  می تواند  صلح  عالی  شورای  رهبری  به 
تحقق  »بدون صلح  گرداند:  باز  به کشور  را  امنیت 
مردم ساالری و پیشرفت پایدار در افغانستان ناممکن 
رهبری  زیر  طالبان  با  صلح  گفتگو های  می باشد. 
و  صلح  بازگرداندن  موجب  صلح  عالی  شورای 

امنیت در کشور می گردد.«
انتقال  روند  پنجم  مرحله ی  آغاز  با  هم زمان 
از  خارجی  رسانه های  امنیتی،   مسوولیت های 
برای طالبان در دوحه خبر دادند،  گشایشی دفتری 
اما این خبر را مقام های امنیتی افغان تایید نکرده اند.

ادامه از صفحه 1

عضو  کشورهای  و  است  کرده  آغاز  را  افغان 
تعهداتی سپرده اند که باید عملی شوند: »روند تجهیز 
نیروهای امنیتی افغان عمال آغاز شده است و برای 
افغانستان تعهداتی سپرده شده است که  بهتر  آینده 
تاکید کرد که  راسموسن  آقای  باید عملی شوند.« 

افغانستان را تنها نخواهند نگذاشت.
طرح  آن ها  این،  از  پس  که  می گوید  راسموسن 
به  مشورت دهی  هدفش  که  را  قاطع«  »حمایت 
نظامی  پیشرفته  آموزش های  افغان،  امنیتی  نیروهای 

و حمایت نیروهای نظامی است، را آغاز می کنند.
از  امنیتی در سال 2011  انتقال مسوولیت های  روند 
والیات مرکزی کشور آغاز شد و تا حال مسوولیت 
امنیت حدود 75 درصد افغانستان به نیروهای افغان 

واگذار شده است.
پیمان های امنیتی 

نظرداشت  در  با  رییس جمهور کرزی می گوید که 
تمام کشور های جهان خواهان  با  ملی کشور  منافع 
استراتژیک است و در صورتی که  راوبط یک سان 
ملی  منافع  تامین  به  مطمین  پیمانی  امضای  در 

افغانستان نباشد، آن را امضا نخواهد کرد.
به حیث یک کشور  »افغانستان  آقای کرزی گفت: 
بین المللی  اصول  براساس  جهان  تمام  با  مستقل 
با  اساس  همین  به  است.  یک سان  رابطه  خواستار 
در نظر داشت منافع ملی، افغانستان با ایاالت متحده 
استراتژیک  روابط  ایجاد  خواهان  ناتو  و  امریکا 
است.« در ادامه آقای کرزی گفت که قرارداد های 
تامین  باید در  و  نیستند  استراتژیک هدف  امنیتی و 
در  ثبات  و  صلح  آوردن  و  افغانستان  ملی  منافع 
امنیتی  پیمان های  زمانی  »ما  کنند:  افغانستان کمک 
را به امضا می رسانیم که باورمند به تامین منافع ملی 
افغانستان در آن ها باشیم؛ اگر این باور وجود نداشته 

باشد، ما قرارداد ها را امضا نمی کنیم.«
پیمان همکاری های استراتژیک  امریکا  با  افغانستان 
پیمان  امضای  سر  بر  اما  است،  رسانده  امضا  به  را 
این سو روی آن بحث و  به  از یک سال  امنیتی که 
گفتگو آغاز شده است، با ایاالت متحده امریکا به 
توافق نرسیده است. گرچند مقام های افغان و امریکا 
امنیتی  پیمان  امضای  کار  در  پیشرفت  از  همواره 
سخن گفته اند، اما این پیمان تا اکنون میان دو کشور 

به امضا نرسیده است.
سیاست روشن در مورد تروريزم

انتقال  روند  پنجم  مرحله  آغاز  مراسم  در 

به  نسبت  او  هم چنین  است. 
کرزی  رییس جمهور  تصمیم 
به  مربوط  قوانین  توشیح  برای 
کرد  امیدواری  ابراز  انتخابات 
نسبت  اقدامات  این  که  گفت  و 
خوشبینی ها  آینده  انتخابات  به 
الرنس  آقای  می سازد.  بیشتر  را 
تصویب و توشیح قوانین مربوط 
برگزاری  برای  را  انتخابات  به 
بااهمیت  بهتر  و  شفاف  انتخابات 

توصیف کرد.
می گوید  الرنس  هیگو  هم چنین 
که مردم افغانستان نسبت به بهبود 
و  هستند  خوشبین   خود  آینده 
اراده  کشورش  بازسازی  برای 
سال  »هر  گفت:  او  دارند.  قوی 
جهانی  جامعه  و  افغان ها  برای 
نباید  اما  دارد.  زیادی  اهمیت 
یک  در  ما  که  کرد  فراموش 
مرحله حساس زمانی قرار داریم 
به صورت  بسیار  تغییرات  و 
تغییرات  می دهد؛  رخ  سریع 
و  امنیتی  سیاسی،  بخش  در 
امروز  که  را  تصمیمی   اقتصادی. 
را  تصمیم  این  می گیرند  افغان ها 
یا شش  پنج  نمی توانستند که در 
سال گذشته و یا شش ماه آینده 
امروزی  تصمیم گیری  بگیرند. 
تعهدشان  نشان دهنده  افغان ها 

برای بهبود آینده است.«
تالش های  از  الرنس  هیگو 
افغانستان  دولت  رهبری  به  صلح 
اما  کرد،  حمایت  اعالم  نیز 
از  به  منجر  نباید  گفت که صلح 
ده  سال  دست آوردهای  بین رفتن 
بشری  ارزش های حقوق  و  اخیر 
گفت  او  شود.  افغانستان  در 
متحده  ایاالت  پیش شرط های 
در  صلح  تامین  برای  امریکا 
افغانستان، احترام به قانون اساسی 
ارزش های  حفظ  کشور،  این 
حقوق  و  بشری  حقوق 

اقلیت هاست.
دیپلومات های  از  الرنس  هیگو 
که  است  امریکایی  کارکشته 
سی ودو سال در این زمینه فعالیت 
کرده است. آقای الرنس سیزده 
شد.  مامور  افغانستان  در  قبل  ماه 
هیگو  ماموریت  دوران  اکنون 
پایان  به  افغانستان  در  الرنس 
افغانستان  سه شنبه،  روز  و  رسیده 

را ترک کرد.
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سازمان فلسطینی حماس از سازمان لبنانی حزب اهلل 
سوریه  داخلی  جنگ  در  دخالت  از  خواست 
سوریه  از  را  خود  شبه نظامیان  و  کند  خودداری 

بیرون بکشد.
آشتی  پیشبرد  برای  روزها  این  که  حماس  سران 
داخلی فلسطینی در مصر گرد آمده اند، در بیانیه ای 
بار آشکارا در مورد لزوم خودداری  برای نخستین 
حزب اهلل از دخالت در بحران سوریه فراخوان دادند.

به گزارش رادیو فردا، حماس در این بیانیه هشدار 
سوریه،  در  حزب اهلل  فزاینده  دخالت های  که  داد 
موجب تعمیق شکاف مذهبی در منطقه شده است 

و این وضعیت باید پایان یابد.
حماس از حزب اهلل خواست که قوای خود را حول 

»مبارزه با اسراییل« متمرکز کند.
تکرار  تازگی  به  حزب اهلل،  دبیرکل  نصراهلل،  حسن 
کرد که نیروهایش در سوریه حضور دارند و »این 

امری پنهان نیست.«
برای  شبه نظامیانش  حضور  می گوید  نصراهلل 
اهمیت  لبنان«  اسراییلی  ضد  »مقاومت  از  پاسداری 

دارد.
در همین حال گزارش ها در رسانه های عربی حاکی 
بیست و  ان است که نصراهلل خود شنبه گذشته،  از 
شبه نظامیان  فعالیت  از  سرکشی  برای  جوزا،  پنجم 
سوریه  القصیر  شهرک  اصلی  جاده  در  حزب اهلل، 

دیده شده است.
یونیفورم  با  نصراهلل  حسن  گزارش ها،  این  براساس 
القصیر رفته  به  امنیتی،  تدابیرشدید  نظامی، و ضمن 

بود.

اختیارات پولیس ترکیه 
برای مقابله با معترضان 

افزایش می یابد
اردوغان،  نخست وزیر  طیب  رجب 
امتحان خود  پولیس  ترکیه، گفت که 
را در دفاع از دموکراسی به خوبی پس 
داده است و قرار است اختیاراتش در 

مقابله با معترضان افزایش یابد.
به نوشته روزنامه حریت،  او  استفاده از 
دانست  پولیس  حق  را  اشک آور  گاز 
در  پولیس  نیروهای  که  کرد  اضافه  و 
از  شکیبایی  و  صبر  معترضان  مقابل 

خود نشان دادند.
در بیش از سه هفته از آغاز اعتراض ها 
و تظاهرات در ترکیه،  چهار تن کشته 
شده اند.  زخمی  تن   ۷۵۰۰ از  بیش  و 
پولیس  و  امنیتی  نیروهای  هم چنین 
بیش از ۱۵۰۰ تن را بازداشت کرده اند.

با  امنیتی  نیروهای  و  پولیس  برخورد 
معترضان در ده ها شهر ترکیه،  اعتراض 
بشری  حقوق  سازمان های  گسترده 
برخی  نیز  و  کارگری  و  اتحادیه های 
داشته  به دنبال  را  جهان  کشورهای  از 

است.
نظرسنجی  میان،  جدیدترین  این  در 
محبوبیت  که  می دهد  نشان  ترکیه  در 
حزب اسالم گرای ترکیه از ۵۰ درصد 
کاهش  درصد   ۳۵ به  گذشته  سال  در 

یافته است.

خارج  و  القصیر  آزادسازی  در  حزب اهلل  نیروهای 
در  سوری  معارضین  دست  از  آن  کنترول  کردن 
نبردهایی سهمگین که چند هفته طول کشید سهیم 

بودند.
تا پیش از آغاز بحران سوریه در دوسال ونیم پیش، 
بود و سران اصلی  ایران  حماس هم پیمان سوریه و 
حماس از سال ۱۹۹۹ در سوریه زندگی می کردند 
و از یاری های همه جانبه حکومت های حافظ اسد و 

بشار اسد برخوردار بودند.
با گذشت اندک زمانی از آغاز بحران سوریه، سران 
حماس راه خود را از حاکمیت سوریه جدا کردند.

به  اسد  بشار  ارتش  بارها  داخلی سوریه،  در جنگ 
در  الیرموک  در  فلسطینی  پناهندگان  اردوگاه های 
و  کرده  حمله  دیگر  نقاط  و  الذقیه  دمشق،  حومه 
به  علنا  و  قتل رساند  به  را  فلسطینی ها  از  نفر  صدها 
آن ها هشدار داده که در کنار معارضین قرار نگیرند.

جمهوری  همه جانبه  حمایت  اصلی  دالیل  از  یکی 
اسالمی ایران از سوریه در طول سال ها این استدالل 
جبهه  از  حمایت  مقدم  خط  »در  سوریه  که  بود 

مقاومت فلسطینی« قرار دارد.
اما سوریه از سال گذشته دفاتر سران حماس را مهر 
و موم کرد و آن ها را »آوارگانی گداصفت« نامید 

که اکنون به زیر حمایت امیر قطر رفته اند.
حکومت  سقوط  خواهان  سعودی  عربستان  و  قطر 

اسد بوده و از معارضین سوری حمایت می کنند.
یافته،  حیات  اخوان المسلمین  بستر  از  که  حماس 
در کنار خیزش مردم سوریه و اخوان المسلمین این 

کشور قرار گرفته است.

حماس به حزب اهلل در مورد دخالت در سوریه هشدار داد
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خدمات خبرهاي کوتاه به وسیله تیلفون هاي موبایل
از روزنامه 8صبح

اگر مي خواهید همه روزه خبرهاي کوتاه را از 8صبح
به دست بیاورید، به رهنمود زیر عمل کنید:

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

Dailyتنها دارندگان سیم کارت هاي اتصاالت مي توانند از این خدمات مستفید شوند.
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مردم ایران خواستار تغییر جهت هستند

اخیر  انتخابات  نتیجه  امریکا  رییس جمهور 
به  کشور  این  مردم  تمایل  نشانه  را  ایران 
اسالمی  جمهوری  سیاست های  در  تغییر 

توصیف کرده است.
اوباما،  بارک  بی بی سی،  از  نقل  به 
در  متحده،  ایاالت  رییس جمهور 
مصاحبه ای با چارلی رز از شبکه پی بی اس 
در  جوزا   ٢8 سه شنبه،  بامداد  که  امریکا 
دسترس قرار گرفت، در پاسخ به سوالی در 
می کنم  »فکر  ایران گفت:  انتخابات  مورد 
نتیجه انتخابات نشان می دهد که مردم ایران 
مایل به حرکت در جهتی متفاوت هستند.«

از آقای اوباما سوال شده بود که در مورد 
درصد   ۷۵ شرکت  با  که  انتخابات،  این 
به  »میانه روها«  پیروزی  و  رای دهندگان 
نتیجه رسید، چه نظری دارد و این انتخابات 

را نشانگر چه فرصت هایی می داند؟
این  »اگر  افزود:  امریکا  رییس جمهور 
با خشونت و سرکوبی که در  انتخابات را 
قبلی  ریاست جمهوری  انتخابات  جریان 
ایران روی داد مقایسه کنید، آشکارا شاهد 

فضایی مثبت تر در آن کشور هستید.«
رای گیری،  این  »در  اوباما  آقای  به گفته 
مردم ایران این توصیه تندروها و روحانیون 
هیچ  مورد  در  می گفتند  که  کردند  رد  را 
مصالحه  نباید  وقت  هیچ  و  هیچگاه  چیز، 

شود.«
اوباما هم چنین گفت که در داخل  بارک 
با  مثبت تری  تعامل  برای  »عطشی  ایران 

جامعه جهانی وجود دارد.«
مصاحبه  این  در  امریکا  رییس جمهور 
انتخابات  برنده  روحانی،  حسن  مورد  در 
یازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران نیز 
اظهارنظر کرد. وی گفت: »در مورد آقای 
است،  برده  را  انتخابات  این  که  روحانی 

فکر می کنم که تمایل خود را به تغییراتی 
در نگرش ایران نسبت به بسیاری از مسایل 

بین المللی نشان داده است.«
وی در عین حال هشدار داد که »با این همه، 
آنان،  نظام حکومتی  بدانیم که تحت  باید 
ارشد  رهبر  را  تصمیم ها  از  بسیاری 

]جمهوری اسالمی[ می گیرد.«
همین  به  که  گفت  امریکا  رییس جمهور 
دلیل، الزم است روند نحوالت در ایران را 
زیر نظر داشت و دید که شرایط طی چند 
هفته یا چند ماه یا چند سال آینده چگونه 

شکل می گیرد.
داشت  اظهار  اوباما  بارک  این همه،  با 
قوی  احتمال  یک  که  می کنم  »فکر  که 
تا  بگیرند  تصمیم  ایرانیان  که  دارد  وجود 
با محتوا  تعاملی اساسی و  برای  ما  پیشنهاد 

را بپذیرند.«
دیدگاه  توضیح  در  امریکا  رییس جمهور 
ایران  سیاست های  به  نسبت  خود  دولت 
به  که  بوده  این  ما  اصلی  »نکته  گفت: 
معاهدات  به  دهید که  نشان  جامعه جهانی 
می کنید  عمل  خود  بین المللی  تعهدات  و 

و در پی تولید تسلیحات هسته ای نیستید.«
»حیطه  اساس  این  بر  اوباما،  آقای  به گفته 
سازی  عادی  برای  اقدامات  از  وسیعی 
ما  اما  دارد  وجود  جهان  با  ایران  روابط 
هنوز نمی دانیم که آیا آنان مایل به پذیرش 
این پیشنهاد هستند یا نه.« وی اظهار داشت 
ریاست جمهوری  اول  دوره  تمام  در  که 
با  گفتگو  آماده  بود  کرده  ثابت  که  خود 
ایران است، چنین تمایلی از سوی ایرانیان 
ریاست جمهوری  اول  دوره  نشد.  مشاهده 
او  و  آغاز شد   ٢۰۰۹ سال  در  اوباما  آقای 
اوایل سال جاری میالدی  از  دوره دوم را 

آغاز کرد.
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