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  8صبح را در انترنت بخوانید

خان جان الکوزی:
برای انتقال اقتصادی برنامه ای 

وجود ندارد

اوباما در 14 جون تضمین نامه 
داده بود
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افغانستان  صلح  عالی  شورای 
وزیر  سفر  جریان  در  می گوید، 
به قطر در خصوص  خارجه امریکا 
فراهم نمودن زمینه برای گفتگو های 

صلح بحث خواهد شد.
نماینده  و  خارجه  وزیر  جان کری 
و  افغانستان  برای  امریکا  ویژه 
دوحه  وارد  شنبه  روز  پاکستان 
ارشد  مقام  دو  این  سفر  شدند. 
حالی  در  قطر  به  متحده  ایاالت 

ستانکزی: 
جان کری در قطر در مورد افغانستان

 بحث نمی کند 

سرور عثمانی: ایجاد دفتر  امارت اسالمی نتیجه 
باج دهی به طالبان است

روز  چهار  که  می گیرد  صورت 
پیش دفتر طالبان در دوحه پایتخت 

این کشور گشایش یافت.
معصوم استانکزی رییس داراالنشای 
در  می گوید،  صلح  عالی  شورای 
جریان این سفر در رابطه به مناسبات 
و  می شود  بحث  طالبان  و  امریکا 
شامل  مستقیما  افغانستان  موضوع 

این بحث ها نیست.
کابل  در  شنبه  روز  ستانکزی 
هر تالش  گفت،  خبرنگاران  به 
صلح  روند  مورد  در  گفتگو  و 
و  دولت  حضور  بدون  افغانستان 
شورای عالی صلح بی نتیجه خواهد 

بود.
ادامه در صفحه 2

حکومت  حالی  که  در  کابل:  8صبح، 
ایجاد  با  را  مخالفت جدی خویش  افغانستان 
دفتری برای طالبان زیر نام »امارات اسالمی« 
اعالم کرده است، شماری از اعضای مجلس 
نتیجه ی  را  دفتری  چنین  ایجاد  نمایندگان 

باج دهی حکومت به این گروه خوانده اند.
در  فراهی،  روز گذشته  عثمانی  غالم سرور 
با  گفت  نمایندگان  مجلس  عمومی  جلسه 
تروریست  طالبان  رهایی  با  حکومت  آن که 
طالبان  اما  است  داده  باج  طالبان  به  همواره 
با حکومت  هیچ گاهی آماده گفتگوی صلح 

نبوده اند.
گروه  یک  طالبان  که  می گوید  عثمانی 
داده  اجازه  آ ن ها  به  نباید  و  است  جنایتکار 
مردم  سرنوشت  به  دیگر  بار  یک  تا  شود 

افغانستان حاکم شوند.
هر چند دولت افغانستان پیش از این از ایجاد 
رهبری  به  صلح  گفتگوهای  برای  دفتری 
کرده  پشتیبانی  افغانستان  صلح  عالی  شورای 
نام  زیر  یاد شده  دفتر  آن که  از  اما پس  بود 
اشغال  پایان  اهداف  با  و  اسالمی  امارت 
کرد،  شروع  را  خویش  فعالیت  افغانستان 

مخالفت حکومت را به همراه داشت.

 او با ما نیست
 حامد

هر وقت حرف از مذاکره با طالبان به میان می آمد، 
همه ی چشم ها به واکنش کاخ سفید دوخته می شد. 
به  از آن کاخ  تنها یک صدا  در سال های گذشته 
قرمز  خطوط  مصالحه  هر  در  می رسید:  گوش 
رعایت گردد. طالبان از القاعده جدا و ارزش های 

مندرج در قانون اساسی پذیرفته شود.
بازگشایی دفتر قطر نشان داد که امریکایی ها خود 
از خط قرمز عبور کردند. به رغم تضمین نامه ای که 
و  شد  بلند  طالبان  بیرق  بود،  داده  کرزی  به  اوباما 

دولت تبعید شکل گرفت.
دست آورد  یک  قطر،  در  طالبان  دفتر  بازگشایی 
بزرگ سیاسی برای طالبان بود. سربازان  این گروه 
دوباره جان گرفتند و هم فکران آنان حتا در کابل 
تمام  مقابل،  در  پرداختند،  شادی  و  پای کوبی  به 
سیاسی  شوک  یک  دچار  افغانستان  دولت مردان 
با  همراه  را  بازی جدید  بهت زده،  نیز  مردم  شدند. 
با  امریکا  متحده  ایاالت  نشستند.  تماشا  به  نگرانی 
نقش  در  تا  کرد  تالش  افغانستان  در  خود  حضور 
افغانستان  مردم  دوست  و  استراتژیک  متحد  یک 

ظاهر شود. مردم از این حضور استقبال کردند.
با پنج کارت سرخ  افغانستان تنها  چنان که پارلمان 
و اکثر کارت های سبز از امضای پیمان استراتژیک 
نفوذ سیاسی  از  نشان  این حمایت ها  حمایت کرد. 
کشور  اجتماعی  و  سیاسی  الیه های  در  امریکا 
داشت. مردم به این حضور  امید یافته بودند و در 
می کردند.  آرامش  احساس  امریکا  سربازان  سایه 
و  شک  قطر  دفتر  مورد  در  امریکا  رویکرد  اما 
گمان هایی را در مورد صداقت و تعهد این کشور 
خلق  عمومی  افکار  در  تروریزم  با  مبارزه  امر  در 

کرد.
بسیاری از طرفداران سرسخت امریکا در افغانستان 
مایوس  قطر  دفتر  مورد  در  کشور  این  برخورد  از 
تصور  هرگز  جمع  این  شده اند.  سرخورده  و 
با  مبارزه  روند  روزی  امریکا  که  نمی کردند 

پایان  طالبان  به  بخشیدن  مشروعیت  با  را  تروریزم 
فراوانی  و  بزرگ  انتظار  امریکا  از  مردم  بخشد. 
داشته و هرگز باور نمی کنند که عدالت و آزادی 

قربانی معامله های سیاسی شود.
با  مشترک  احساس  یک  نخستین بار  برای  امروز 
و  مدنی  نهادهای  مردم،  میان  حکومت،  محوریت 
باور  این  به  همه  است.  شده  خلق  سیاسی  رهبران 
غربی  متحدین  و  امریکا  به  امید  که   رسیده اند 
نمی تواند ما را به سر منزل مقصود برساند. افغان ها 
خود در این شرایط حساس، با همبستگی سیاسی، 
از عزت، جایگاه و دست آوردهای شان دفاع کنند.

خود  موضع گیری  این  با  امریکا  متحده  ایاالت 
و یک  را جریحه دار کرد  افغان  میلیون ها  احساس 
نوع حس نفرت را در جامعه کاشت. سال ها حضور 
و سرمایه گذاری امریکا روی افکار عمومی اکنون 
این  سوال  است.  شده  همراه  منفی  واکنش های  با 
است که امریکا بعد از این در کنار مردم افغانستان 

خواهد ماند و یا در کنار دفتر قطر و طالبان؟
اگر دیروز بسیاری می گفتند که  او با ما است. حاال 

می گویند که او با ما نیست.

سیاسی  مخالف  بانفوذ  جریان های  آن که  با 
اما  نداشته اند،  صریح  واکنش  حکومت 
قانون  ادامه ی  مجلس  نمایندگان  از  شماری 
و  اداری  فساد  وجود  حکومت،  شکنی های 
عامل  را  جهانی  جامعه  به  نسبت  بی اعتمادی 

بازگشایی دفتر برای طالبان می دانند.
نمایندگان  از  دیگر  برخی  همین حال،  در 
می گویند که افغانستان دارای قانون اساسی و 
حاکمیت ملی است و جامعه جهانی نباید دو 
نمایندگی از افغانستان در بیرون از این کشور 

را به رسمیت بشناسد.
روابط  کمیسیون  عضو  سجادی،  عبدالقیوم 
به  که  می گوید  نمایندگان  مجلس  جهانی 
نباید  جهان  کشورهای  قطر  و  امریکا  شمول 
قانونی  نمایندگی  کنار  در  که  دهند  اجازه 
اسالمی  امارت  نمایندگی  افغانستان،  دولت 

طالبان وجود داشته باشد.
از  نمایندگان  از  دیگر  برخی  این حال،  با 
رهبری  بر  مبنی  افغانستان  دولت  موقف 
نسبت  و  کرده  پشتیبانی  صلح  گفتگوی های 

امارت  شناختن  رسمیت  به 
طالبان  رهبری  به  اسالمی 

هشدار دادند.
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ایمل فیضی: 

سخنگوی رییس جمهور 
گفت که حکومت امریکا 
در ماه جاری به دولت 
افغانستان ضمانت هایی را در 
رابطه به دفتر قطر داده بود، 
ولی با وجود این ضمانت ها، 
چگونگی گشایش دفتر 
طالبان در تضاد کامل با این 
وعده ها قرار دارد. فیضی 
افزود که کابل از بارک اوباما 
رییس جمهور امریکا نامه ای 
دریافت کرد و در این نامه 
گفته شده بود که خواست 
دولت افغانستان در گشایش 
طالبان در قطر 
در نظر گرفته می شود.
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نگرانی ها فراتر از پرچم 
و لوحه است

در  ساختمانی  فراز  از  طالبی  امارت  لوحه  و  پرچم 
دوحه پایتخت قطر، به زیر کشیده شد. این رویداد این 
است.  خارجی  و  داخلی  رسانه های  داغ  بحث  روزها 
گپ  واشنگتن  وعده  خلف  از  کرزی  رییس جمهور 
نقض  را  پروتوکول  طالبان،  می گوید  دوحه  می زند؛ 
اجازه  به طالب ها  که  امریکایی ها می گویند  و  کرده اند 
از لوحه و پرچم زمان حاکمیت شان در  نداده بودند، 
واحد  موضع  تردید  بدون  کنند.  استفاده  قطر  دفتر 
ارگ، رسانه ها، احزاب سیاسی، ایتالف های سیاسی و 
چهره های مطرح کشور، در مورد نحوه بازشدن دفتر 
بازیگران  دیگر  و  دوحه  مقام های  قطر،  در  طالبان 
فراز  از  را  طالبان  پرچم  و  لوحه  تا  کرد  مجبور  را 

پایین بیاورند.  ساختمانی در دوحه 
کرده  فکر  حامیان شان  و  طالبان  که  می رسد  به نظر 
هر  به  قطر  دفتر  بازشدن  از  افغانستان،  که  بودند 
نحوی که باشد، حمایت می کند، اما خوشبختانه چنین 
و  مشروع  دولت  افغانستان،  حاضر،  حال  در  نشد. 
نمی تواند  دیگر  ساختار  هیچ  و  دارد  اساسی  قانون 
اصول  برخالف  این  شود.  تشکیل  آن  با  موازی 
چیزی  چنین  اگر  است.  بین المللی  و  جهانی  روابط 
ایران،  دولت های  مخالفان،  برای  باید  است،  قانونی 
هم  و...  چین  سعودی،  عربستان  ازبکستان،  ترکیه، 
شبه سفارت هایی در کشورهای دیگر جهان باز شود. 
دولت  موازات  در  که  کند  قبول  نمی تواند  منطقی  هیچ 
امکان  نیز  دیگر  غیرقانونی  تشکل  یک  به  افغانستان 

شکل گیری داده شود. 
مردم افغانستان همه از برگشت امارت طالبی وحشت 
دارند. طالبان، کارنامه سیاهی در زمان حاکیمت شان 
دختران  مکتب های  گروه  این  گذاشتند.  برجا  خود  از 
را در سراسر کشور بستند. در مناطق جنوبی کشور، 
بستند.  نیز  را  پسران  مکتب های  حتا  قندهار،  از جمله 
را  مردم  و  کردند  ویران  را  افغانستان  تاریخی  آثار 
ویرانی،  مرگ،  کابوس  طالبان،  امارت  نام  قتل عام. 
تداعی  افغانستان  مردم  اذهان  در  را  جنگ  و  انزوا 
می کند. در شورش مجدد این گروه که در سال 2005 
آغاز شد و بعد اوج گرفت نیز، بیشتر مردم افغانستان، 

به ویژه مردم جنوب و شرق کشور قربانی شدند. 
این مکتب ها و روستا های مردم جنوب کشور بود که 
یک  ترور.  آنان  چیزفهم  قومی  سران  و  شدند  ویران 
زمان  در  طالبان چه  که  می دهد  نشان  ارزیابی ساده 
بیشترین  گذشته،  دهه  یک  در  چه  و  حاکمیت شان 
از  کرده اند.  وارد  افغانستان  پشتون های  به  را  زیان 
اثر جنگ و شورش طالبان، روستاهای جنوب ویران 
مکتب های شان  و  رفتند  میان  از  مردم  باغ های  شدند، 

توسط طالبان به آتش کشیده شدند. 
شرق  و  جنوب  در  قبایلی  کشته شده  سران  شمار 
روزها  این  متاسفانه  اما  می رسد.  صدها  به  کشور، 
طالبان  از  منطقه ای  و  بین المللی  محافل  از  برخی  در 
پشتون های  از  که  می شود  یاد  گروهی  به عنوان 
است  توطیه ای  واقعا  این  می کند.  نمایندگی  افغانستان 
با  است.  شده  طراحی  افغانستان  بربادی  برای  که 
دشمنان  طالبان  شد،  گفته  که  واقعیت هایی  به  توجه 
نماینده  نه  هستند،  افغانستان  مردم  تمام  و  پشتون ها 
سیاسی بخشی از آنان. نگرانی این است که زیر نام 
به  کشور،  مناطق  از  بخشی  جنگ،  ختم  و  مصالحه 
طالبان سپرده شود و به این گروه اجازه داده شود، 

تا با بی رحمی تمام بر آن مناطق حکومت کند. 
نگرانی  این  دوحه  در  طالبان  دفتر  بازشدن  نحوه 
که  بدانند  باید  بازیگران  همه  است.  کرده  تقویت  را 
می کند  تضمین  را  جهانی  امنیت  نه  چیزی  چنین 
بخشی  واگذاری  می شود.  جنگ  ختم  سبب  نه  و 
که  می شود  سبب  طالبان،  به  افغانستان  قلمرو  از 
دیگر  پایگاه های  و  گیرد  دیگری شکل  وزیرستان های 
جهانی  جامعه  شود.  ایجاد  بین المللی  تروریزم  برای 
باید به مردم افغانستان اطمینان دهد که چنین چیزی 
فراتر  افغانستان  مردم  نگرانی های  شد.  نخواهد  واقع 

از پرچم و لوحه است.

زنگ اول


بیگانگان افغان های تحصیل کرده 
و مسلکی را به شهادت می رسانند 
تا کشور ما را از ترقی و پیشرفت 

باز دارند.«
دو  این  قتل  کرزی  آقای 
زراعت  وزارت  ارشد  کارمند 
افزوده  و  دانسته  غیرانسانی  را 
دولت،  کارمندان  »کشتار  است: 
به  خدمت  وظیفه شان  تنها  که 
می باشد، دشمنی  افغانستان  مردم 

آشکار با این کشور است.«
نیروهای  به  رییس جمهور کشور 
که  است  داده  دستور  امنیتی 
کارمند  دو  این  قتل  عامالن 
و  شناسایی  را  زراعت  وزارت 

بازداشت کنند.
ناامن  والیت های  از  لوگر 
نزدیک به کابل، پایتخت است و 
مناطق  از  برخی  گروه طالبان در 

این والیت نفوذ دارد.
دقیقا  که  نیست  مشخص  هنوز 
عامل قتل این دو فرد چه کسانی 
طالبان  این  از  پیش  اما  بوده اند، 
کارمندان  که  کرده  اند  اعالم 
شمرده  گروه  این  اهداف  از 

افغانستان  مردم  و  صلح  شورای 
و  مذاکره  هر  آن  بدون  و  است 

معامله به جایی نمی رسد.«
با  هرچند گفته شده که گفتگو 
طالبان شامل اجندای سفر آقای 
کری به قطر نیست اما بر اساس 
گزارش ها، جیمز دوبینز ریاست 
با  امریکایی  هیات  مذاکرات 
دوحه  در  را  طالبان  نماینده های 

به عهده دارد.


هیچ  و  است  برخوردار  جهانی  و 
آن  با  نمی تواند،  دیگری  ساختار 
نامه خبری سفارت  برابری کند. در 
پیش  که  است  آمده  چنین  هم  هند 
سیاسی  تفاهم  و  مذاکره  شرط های 
که پیش از این سوی دولت افغانستان 
و جامعه جهانی عنوان شده بود، باید 
در هرنوع مذاکره ای که با شورشیان 

صورت می گیرد، لحاظ شود. 
بارها  افغانستان  دولت  مقام های 
و  کشور  اساسی  قانون  که  گفته اند 
دستارود های یک دهه گذشته، خط 
برای  توافق،  و  تفاهم  هرنوع  سرخ 
خبری  درنامه  است.  جنگ  ختم 
سفارت هند درکابل هم چنین آمده 
تمامی تحوالت  نو،  است که دهلی 
مربوط به بحث مصالحه و مذاکره را 

با دقت زیرنظردارد.

از  بودند و یکی  میان کشته شدگان 
افراد کشته شده خارجی بوده است.

مناطق  از  برخی  در  طالبان  گروه 
سرور  اما  دارد،  نفوذ  کندز  والیت 
مسلح  افراد  که  کرد  تاکید  حسینی 
این گروه در هیچ محلی به صورت 

دایمی مستقر نیستند.
این  در  که  افزود  حسینی  آقای 
درگیری، طالبان پوسته های پولیس 
مورد  چهاردره  ناامن  ولسوالی  از  را 

حمله قرار دادند.
اهداف  از  ارتش  و  پولیس  نیروهای 
اصلی گروه طالبان هستند. این گروه 
مختلف  مناطق  در  را  خود  حمالت 
بخشیده   شدت  آنها  علیه  افغانستان 

است.

و نیروهای افغان و ناتو بوده اند.
بین  درگیری  اثر  در  پیشتر 
در  شورشیان  و  ناتو  نیروهای 
چندین  والیت  این  بخش های 
کشته  طالبان  برجسته  قوماندان 

شدند.
والی  سخنگوی  این حال،  با 
مولوی  که  می گوید  نورستان 
گذشته،  روز  محمدخان  دوست 

کشته شده است.
دوست  که  گفت  ظاهربهاند، 
پایه  بلند  افراد  از  محمدخان 
طالبان در والیت نورستان بود که 
نیروهای  علیه  شورشیان  حمالت 

افغان را رهبری می کرد.
گروه طالبان تاهنوز در این مورد 

چیزی نگفته است.

رییس جمهور کرزی قتل نورآغا 
را  سالک  نقیب اهلل  و  اکبری 
اشاره  »به  که  دانست  آنانی  کار 
بیگانگان افغان های تحصیل کرده 
و مسلکی را به شهادت می رسانند 
تا کشور ما را از ترقی و پیشرفت 

باز دارند.«
رییس جمهوری  کرزی،  حامد 
ارشد  کارمند  دو  قتل  افغانستان، 
افراد  توسط  زراعت  وزارت 
در  لوگر  والیت  در  ناشناس 
کرده  تقبیح  را  کابل  جنوب 

است.
دفتر آقای کرزی در اطالعیه ای 
اکبری  نورآغا  که  است  نوشته 
نقیب اهلل سالک پنج روز پیش  و 
و  شدند  ربوده  لوگر  والیت  در 

سپس به قتل رسیدند.
این دو مقام ارشد پروژه باغداری 
برای  مالداری وزارت زراعت  و 
احداث  تازه  باغ  یک  از  بازدید 
این  به  لوگر  والیت  در  شده 
بر  بنا  که  بودند  رفته  والیت 
ریاست  مطبوعاتی  دفتر  اطالعیه 
ناشناس  افراد  توسط  جمهوری، 

ربوده شدند.
کرزی  آقای  دفتر  اطالعیه  در 
آمده است: »رییس جمهوری قتل 
نورآغا اکبری و نقیب اهلل سالک 
را کار آنانی دانست که به اشاره 

خارجه  وزیر  »رفتن  افزود:  وی 
قطر  به  امریکا  متحده  ایاالت 
است  خود شان  کارهای  جزو 
مذاکراتی  افغانستان  مورد  در  و 
صورت نمی گیرد. اگر هر بحث 
به  رابطه  در  گیرد  صورت  هم 
گفتگوهای  برای  زمینه سازی 

صلح خواهد بود.
که  گردد  واضح  باید  این  اما 
که  کنند  درک  نیز  مخالفان 
دولت،  مذاکره  اصلی  جانب 

سفارت هند درکابل، در واکنش به 
اعالم  قطر  در  طالبان  دفتر  گشایش 
مصالحه  و  مذاکره  روند  که  کرد 
شود  برده  پیش  به  گونه ای  به  نباید 
که به حیثیت واعتبار دولت مشروع 
صدمه  افغانستان،  دموکراتیک  و 

وارد شود. 
نامه خبری ای  انتشار  با  هند  سفارت 
نو،  دهلی  که  است  گفته  هم چنین 
مالکیت  و  رهبری  تضمین  خواهان 
و  مذاکره  روند  بر  افغانستان  دولت 
مصالحه است و تاکید می کند که در 
باید دستاورد های  هرنوع مذاکره ای 
و  اساسی  قانون  گذشته،  دهه  یک 
قربانی  شده،  حاصل  پیشرفت های 

نشود.
که  است  کرده  تاکید  اعالمیه   
ملی  مشروعیت  از  افغانستان،  دولت 

شمال  در  کندز  پولیس  سخنگوی 
حمله  پی  در  که  است  گفته  کشور 
به  وابسته  شورشیان  از  گروهی 
طالبان به دو پوسته، دو پولیس و ۱۸ 

شورشی کشته شده اند.
پولیس  سخنگوی  حسینی  سرور 
که  است  گفته  بی بی سی  به  کندز 
طالبان ابتدا به یک پوسته پولیس در 
مرکز  کندز،  شهر  به  نزدیک  محلی 
از  پس  و  کردند  حمله  والیت  این 
یک  به  خوردند  شکست  آن که 
ولسوالی  در  پولیس  دیگر  پاسگاه 

قلعه ذال حمله کردند.
آقای حسینی گفت که درگیری در 
ولسوالی قلعه ذال تا بامداد روز شنبه 
)اول سرطان( ادامه یافت و در نهایت 

طالبان از منطقه فرار کردند.
در  کندز  پولیس  گفته سخنگوی  به 
و  پولیس  مامور  یک  درگیری  این 

۱۱ شورشی دیگر زخمی شدند.
او افزود که سه فرمانده طالبان هم در 

والیت  در  محلی  مقام های 
نام  والی  که  می گویند  نورستان 
والیت  این  برای  طالبان  نهاد 
حمله  در  محافظش،  سه  با 
سرنشین  بدون  هواپیمای  هوایی 
شده اند.ن  کشته  امریکایی، 
نیروهای ناتو نیز مرگ این طالبان 

را تایید کرده اند.
والی  سخنگوی  بهاند،  ظاهر 
نورستان با تایید این رویداد گفته 
است: »مولوی دوست محمدخان 
والی نام نهاد طالبان برای نورستان 
ولسوالی  در  محافظش،  سه  با 
حمله  در  کنر  والیت  غازی آباد 
سرنشین  بدون  هواپیمای  هوایی 

امریکا کشته شدند.«
ولسوالی غازی آباد کنر با والیت 

نورستان هم مرز است.
نورستان در شمال شرق کشور از 
والیات ناآرام است که در جریان 
این  باشندگان  گذشته  ماه  چند 
شدید  جنگ های  شاهد  والیت، 
پاکستان  به  وابسته  شورشیان  بین 

کرزی قتل دو کارمند ارشد دولت را
 'به اشاره بیگانگان' دانست

}از صفحه 1{

ستانکزی: جان کری در قطر در...

دهلی نو:
 خواستار مذاکره به رهبری دولت افغانستان هستیم

'دو پلیس و 1۸ عضو گروه طالبان' در شمال 
افغانستان کشته شدند

والی طالبان برای نورستان
 کشته شد

و دولت مطرح کند.
تحرکات  این  جوزجان  باشندگان 
والی جوزجان را توطیه برضد جنرال 
رفتن   کنار  خواهان  و  دانسته  دوستم 

آقای ساعی از قدرت، هستند.
باشنده  هزاران  اخیر،  روز  چند  در 
تخار،  جمله  از  شمالی  والیت های 
پریایی  با  جوزجان  و  فاریاب 
مسالمت آمیز،  اعتراضی  گردهمایی 
خواستار استعفای محمد عالم ساعی 

شدند.
معترضان  نمایندگان  بااین حال، 
والی کنونی جوزجان  می گویند که 
کوتاه  آن ها  خواسته های  مقابل  در 
آمده و قرار است تا اواخر روزشنبه، 

از وظیفه خود کنار رود.

به  جوزجان  والی  ساعی  عالم 
معترضان  سوی  از  که  نمایندگانی 
نزد او رفته اند، گفته است که از این 

پست کنار می رود. 
 براساس گزارش خبرگزاری بخدی 
والی جوزجان ادعا کرده که جنرال 
او  خانه  به  خود  نظامیان  با  دوستم 
حمله کرده و به گفته او در این حمله 
افراد وابسته به دوستم، از سالح های 

سنگین و سبک استفاده کرده اند.
یک  روز  تا  جوزجان  والی  ظاهرا، 
شنبه )امروز( از نمایندگان معترضان 
است  گفته  و  خواسته  فرصت 
والیت  مدیریت  به  عالقه ای  که 
جوزجان پس از اعتراضات هواداران 

جنرال دوستم ندارد.
برضد محمد عالم ساعی  اعتراض ها 
پی  در  هفته گذشته  والی جوزجان، 
بروز درگیری میان نظامیان وابسته به 
شدت  ساعی  عالم  و  دوستم  جنرال 

گرفت.
طرفداران آقای دوستم اما می گویند 
که محمد عالم ساعی خود دست به 
ایجاد این توطیه زده و از این طریق 
می خواهد خود را بیشتر در نزد مردم 

نمایندگان معترضان:
 عالم ساعی جوزجان را ترک می کند

ACKU



اوباما در 14 جون تضمین نامه داده بود
ایمل فیضی:

3 سال هفتم   شماره مسلسل 1675   یک شنبه 2 سرطان 1392     

صحنۀ هشتم
مکان: داخلی

قدوس:
ـ چی گپ اس؟

احمد:
ـ قدوس جان خیره مره ایال کو!

قدوس:
ـ کریم الال که نگویه فلکت رفته نمی تانه.

احمد:
ـ یک کمی خی تریاک خو بتی.

قدوس:
ـ ُچب باش! مه ندالم که بلت بتم.

احمد: )با صدای بلند و با حالت معتادی(
ـ به خدا میمرم. وای خدا!

قدوس:
ـ ُچب باش که مه بله کلیم الال ژنگ بژنم.

)قدوس شمارۀ کریم را می گیرد.(
ـ الو، کلیم الال!

کریم:
ـ بلی چی می گی قدوس؟

قدوس:
ـ وضیت احمد خالب اس می گه بلم مواد بتی.

کریم:
ـ بد می کنه هیچ چیز نمی تیش، بانیش که درد بکشه.

قدوس:

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

ـ خو الال
کریم:

ـ باز مه که ُصب آمدم همرایش گپ می زنم.
قدوس:

ـ خو خداحافظ!

صحنۀ نهم
مکان: داخلی

خبر  احمد  از  که  می رود  تاکوی  سمت  به  )قدوس 
بگیرد.(

قدوس:
ـ احمد او احمد، بیدال شو، چشمته واژ کو! احمد!

صحبت  خودش  با  که  حالی  )در  قدوس: 
می کند.(

ـ ای خدا چطول کنم ای اگه بمله؟
)کریم، قدوس را صدا می کند.(

کریم:
ـ چی شدی قدوس؟

به  نفس زنان  و  می رود  باال  کریم  سمت  به  )قدوس 
کریم سالم می دهد.(

قدوس:
ـ سالم الال

کریم:
ـ والیکم چی گپ اس خیریت خو اس؟

حکومت افغانستان می گوید تغییری در سیاست افغانستان 
در قبال دفتر طالبان در قطر به وجود نیامده است. حکومت 
اعالم  قطر،  در  طالبان  دفتر  بازگشایی  به دنبال  افغانستان 
کرد که هیات شورای عالی صلح تا زمانی که گفتگوهای 

صلح افغانی نشود، به قطر نمی رود. 
روز  کرزی،  رییس جمهور  سخنگوی  فیضی،  ایمل 
حکومت  موقف  گفت  8صبح  با  گفتگو  در  گذشته 
افغانستان در رابطه به دفتر طالبان در قطر و تعلیق گفتگوها 
حکومت  است.  باقی  خود  حال  به  امنیتی  قرارداد  برسر 
مذاکرات  قطر،  در  طالبان  دفتر  گشایش  به  واکنش  در 
به  را  موافقت نامه  این  برسر  امریکا  و  افغان  هیات های 

حالت تعلیق درآورد. 

با  مشورتی  گفتگوهای  »سلسله  گفت:  فیضی  آقای 
فیضی  دارد.«  ادامه  مردم  با  و  دولتی  مختلف  نهادهای 
دفتر  به  رابطه  در  حکومت  موضع  تغییر  که  کرد  تاکید 
»تغییر  دارد:  رابطه  بعدی  انکشافات  به  قطر  در  طالبان 
موقف وابستگی به انکشافات دارد، ایاالت متحده امریکا 
حکومت  که  گفت  او  می دهد.«  انجام  را  اقداماتی  چه 

افغانستان آن چه را که در قطر می گذرد، زیر نظر دارد. 
در  امریکا  حکومت  که  گفت  رییس جمهور  سخنگوی 
ماه جاری به دولت افغانستان ضمانت هایی را در رابطه به 
دفتر قطر داده بود، ولی با وجود این ضمانت ها، چگونگی 
این وعده ها قرار  با  گشایش دفتر طالبان در تضاد کامل 
دارد. فیضی افزود که کابل از بارک اوباما رییس جمهور 
امریکا نامه ای دریافت کرد و در این نامه گفته شده بود 
که خواست دولت افغانستان در گشایش طالبان در قطر 

در نظر گرفته می شود. 
افغانستان  رییس جمهور  شخص  »به  گفت:  فیضی 
ضمانت ها داده شد از جانب رییس جمهور ایاالت متحده 
داده  کتبا  که  ضمانت هایی  وجود  با  متاسفانه  اما  امریکا 
شده از جانب امریکا، بازهم دیدیم که چگونگی گشایش 
دفتر طالبان در تضاد کامل با وعده ها و تضمین های داده 

شده قرار داشت.«
با  گذشته  روز  کرزی  رییس جمهور  حال،  همین  در 
مجلس  مختلف  کمیسیون های  روسای  و  اداری  هیات 

نمایندگان دیدار کرد.
براساس خبرنامه ای که از دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری 
نشر شده، هیات اداری و روسای کمیسیون های مختلف 
مجلس، چگونگی گشایش دفتر طالبان را در قطر، شدیدا 
رابطه  این  در  افغانستان  موقف حکومت  از  کرده  تقبیح 

پشتیبانی کرده اند. 
این تعداد از نمایندگان گفته اند که گشایش دفتر طالبان 
نام امارت اسالمی، توطیه ای برای تخریب پروسه  تحت 

صلح و تضعیف نظام و وحدت ملی افغانستان است.
این جلسه گفته است که که حکومت  حامد کرزی در 
آقای  باشد.  ملی  صلح  پروسه  تا  کرده  تالش  پیوسته 

رهبری  تحت  باید  صلح  پروسه  که  کرده  تاکید  کرزی 
افغان ها و در افغانستان باشد. رییس جمهور افزوده است: 
تالش های  به  کشور  در  صلح  برقراری  جهت  در  »ما 
خویش ادامه می دهیم و اجازه نخواهیم داد که بیگانگان 
پروسه صلح ما را وسیله رسیدن به اهداف شوم شان قرار 

دهند.«
برای  امریکا  ویژه  نماینده  دابینز  جیمز  حال  همین  در 
نمایندگان  با  مذاکره  انجام  برای  پاکستان  و  افغانستان 

طالبان به قطر رفته است.
نیست  مشخص  هنوز  گفته  امریکا  خارجه  وزارت  اما 
که مذاکرات میان امریکا و طالبان به صورت رسمی چه 

زمانی آغاز خواهد شد.
آغاز  جوزا(   30( پنج شنبه  روز  مذاکرات  این  بود  قرار 
از  استفاده  به  افغانستان  دولت  اعتراض  به دلیل  اما  شود، 
دفتر  در  طالبان  پرچم  و  افغانستان«  اسالمی  »امارت  اسم 
تعلیق  به  مذاکرات  قطر،  در  گروه  این  شده  تازه تاسیس 

درآمد.
دفتر طالبان در قطر زیر نام »دفتر امارت اسالمی افغانستان« 
یافت. طالبان گفتند  روز چهارشنبه )29 جوزا( گشایش 
خواهند  نیز  سیاسی  فعالیت های  به  دفتر  این  در  که 

پرداخت.
دفتر  این  گشایش  از  پس  روز  افغانستان یک  دولت  اما 
اعالم کرد که به دلیل »تناقض در گفتار و عمل امریکا« 

حاضر نیست در این مذاکرات شرکت کند.
وزارت خارجه قطر گفته طالبان با استفاده از نام »امارت 

اسالمی افغانستان« از توافقات قبلی سرباز زدند.
خبرگزاری  به  طالبان  سخنگوی  یک  حال  همین  در 
اسالمی  »امارت  لوحه  برداشتن  که  گفته  پرس  اسوشیتد 
اعضای  از  قطر شماری  در  این گروه  دفتر  از  افغانستان« 
این  او  به گفته  و  است  ساخته  خشمگین  را  گروه  این 

می تواند ادامه مذاکرات را با مشکل روبه رو سازد.
گفته  قطر  در  طالبان  سخنگویان  از  یکی  شاهین  سهیل 
است: »حاال در این مورد در داخل طالبان بحث جریان 
دارد و بسیاری ها خشمگین هستند، اما ما در مورد اقدام 

بعدی هنوز تصمیم نگرفته ایم.«
با  خود  دیدارهای  در  گذشته  در  طالبان  گفت  او 
نمایندگان کشورها و در دیدارهای مخفی خود با شورای 
اسالمی  »امارت  پرچم  از  همواره  افغانستان  صلح  عالی 

افغانستان« استفاده کرده اند.
اما وزارت خارجه قطر با انتشار بیانیه ای گفته که طالبان 
توافق کرده بودند که نام رسمی دفتر طالبان در قطر، »دفتر 
سیاسی طالبان افغان در دوحه« باشد، اما آن ها با استفاده از 

نام »امارت اسالمی افغانستان« از این توافق سرباز زدند.
لوحه  تا  آورد  فشار  طالبان  به  قطر  دولت  دلیل  همین  به 

خود را بردارند و پرچم خود را نیز پایین کنند.
عالی صلح،  ربانی، رییس شورای  هم چنین صالح الدین 
برای  این که  به جای  قطر  در  طالبان  دفتر  که  است  گفته 
برنامه های  اعالم  جهت  در  شود،  تشکیل  گفتگو  آغاز 

جنگ طلبانه در همان دقایق نخست به کار رفت. 
رییس شورای عالی صلح افغانستان گفته نحوه گشایش 
می دهد که تالش هایی وجود  نشان  قطر  در  طالبان  دفتر 
دارد تا روند گفتگوهای صلح در افغانستان را بهم بزنند.

صالح الدین ربانی در همایشی در کابل گفت: »ما همیشه 
برای منحرف ساختن  برخی تالش ها  از  را  نگرانی خود 

گفتگوهای صلح بیان داشته ایم.«
آقای ربانی تاکید کرد که گشایش دفتر طالبان با نماد و 
عنوان امارت اسالمی خالف توافقات جوانب دخیل در 

مساله افغانستان است.
او گفت: »دفتر تماس گروه طالبان در قطر خالف توقعات 
به گونه ای  و  مختلف  طرف های  قبلی  توافقات  و  قبلی 
گشایش یافت که به جای کمک به این روند، نشان دهنده 
صلح  گفتگوهای  زدن  برهم  برای  دیگری  تالش های 

بود.«
دفتر  »این  گفت:  افغانستان  صلح  عالی  شورای  رییس 
به جای این که برای آغاز گفتگو تشکیل شود، در جهت 
به  نخست  دقایق  همان  در  برنامه های جنگ طلبانه  اعالم 
کار رفت و تالش های مخرب موازی در کنار تالش های 

صلح جویانه مردم افغانستان حکایت داشت.«

قدوس:
ـ وال نی الال، ای احمد امشب نژدیک بود بمله.

کریم:
ـ کجاس؟
قدوس:

ـ اِنه ده تاکوی.
کریم:

ـ بریم ببینم.
)کریم با قدوس به تهکوی پایین می شود.(

قدوس:
ـ دیدی الال هیچ گپ نمی ژنه.

کریم: )با عجله و اضطراب(
ـ احمد او احمد.

ـ او بچه قدوس برو به جبار زنگ بزن ایره گرفته ببرین 
ده کدام خرابه ایال کنین که اینجه نمره.

قدوس:
ـ خو الال اِنه مه ده جبال ژنگ می ژنم.

سرنوشت احمد
قسمت هفتم

نویسنده: محمدشفیع ضرغام

شخصیت ها:

احمد: 18 ساله

خلیل: 18 ساله )همصنفی احمد(
راوی: 16 ساله )خواهر احمد(

اخترمحمد: 41 ساله )داکتر، پدر احمد(
معلمه: 35 ساله )مادر احمد(

انیسه: 14 ساله )خواهر دومی احمد(
مونسه: 12 ساله )خواهر سومی احمد(

جمال: 20 ساله پسر کاکای احمد
مسعود: مربی تیم فوتبال

کریم: 31 ساله )رییس باند(
قدوس: 27 ساله یکی از افراد کریم

جبار: یکی از افراد کریم

همصنفی  یک  خلیل  که  دیدیم  قبل  قسمتهای  در 
کشیدن  و  مکتب گریزی  به  را  وی  احمد،  منحرف 
مبتال  به مواد مخدر  نهایت  سگرت تشویق کرد و در 
مواد مخدر کشانیده  قاچاق و فروش  به کار  پایش  و 
از دست  فرار  بار احمد هنگام  می شود. و در آخرین 
باند به وی  پولیس، مواد مخدری را که کریم رییس 
برای فروش داده بود، گم می کند. و اما کریم وی را 
زیر فشار قرار می دهد که به هر قیمت باید پول مواد 
گمشده را بپردازد. خلیل به احمد پیشنهاد می کند که 
وی را در دزدیدن پول از خانۀ خودشان کمک کند 

و...
که  وقتی  و  کرده  اختطاف  را  احمد  ظالم  قاچاقبران 
فکر کردند وی در حالت مردن است تصمیم گرفتند 

تا بیچاره را در کدام خرابه ای گوشه رها کنند.

نمایش نامه
250

آگهی

منت منایش نامه های رادیویی از دویچه وله

بیاموز و  ACKUبشنو 
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طالب کی است
و چه می خواهد؟

مذاکرات صلح
تنها به نفع طالبان است

 منبع: فارین پالیسی
 برگردان: 8صبح

 بیژن فرهان

افغانستان  در  سیاسی  راه حل  یک  به  رسیدن  برای  تالش ها 
شدت گرفته است. تب نشستن به میز مذاکره با طالبان چنان 
به  برای رسیدن  متوجه روش هایی که  شدید است که کسی 
این هدف در پیش گرفته شده، نمی شود. همان طور که 8صبح 
نوشت، تالش هایی که برای مذاکره با طالبان صورت می گیرد 
مبتی بر یک تعریف دقیق از طالبان و هدف استراتژیک آنان 
چیستی  مورد  در  افغانستان  در  بازیگران  از  یک  هیچ  نیست. 
ندارند. همه ی  نظر  توافق  آنان  استراتژیک  و خواست  طالب 
جنگ  دوام  افغانستان،  در  راه حل  که  می پذیرند  بازیگران 
نوع  هر  اما  است.  سیاسی  توافق  یک  به  رسیدن  بلکه  نیست 
مذاکره و توافقی، مسبوق به شناخت دقیق از طالبان و هدف 
از  عبارت  که  کنونی  بازیگران  اما  است.  آنان  استراتژیک 
جامعه جهانی، امریکا، پاکستان، دولت افغانستان اند، در مورد 
هیچ  ندارند.  نظر  توافق  آنان  استراتژیک  خواست  و  طالبان 
یک از طرفین به صورت روشن نگفته اند که طرف مقابل شان، 
یعنی طالبان، کی است و خواست و هدف اصلی اش چیست؟ 
قدرت  در  و شریک شدن  بقا  به  معطوف  طالبان،  آیا جنگ 
امارت  افغانستان و تشکیل مجدد  به اشغال  یا معطوف  است، 
نیز نظریات روشنی  طالبی؟ هم چنین در مورد حامیان طالبان 

ابراز نمی شود. 
تا زمانی که همه بازیگران در مورد چیستی طالب و خواست 
استراتژیکش به تعریف دقیق و مورد توافق نرسند، تالش هایی 
می گیرد،  صورت  افغانستان  جنگ  سیاسی  راه حل  برای  که 
ناکام می ماند. دلیل این که تا حال تالش های مذاکره، به جایی 
نرسیده است نیز همین است، یکی طالبان را گروهی جدا از 
القاعده تعریف می کند، دیگری آنان برادران ناراضی می داند، 
دیگری آنان را نماینده بخشی از مردم افغانستان می خواند. در 
برای  که  تالش هایی  که  است  دشوار  بسیار  وضعیتی،  چنین 

رسیدن به راه حل سیاسی صورت می گیرد، به جایی برسد. 
به نظر می رسد که در حال حاضر سه نوع تعریف و شناخت از 

طالبان ارایه می شود. 
طالبان نماینده سیاسی یک قوم

به عنوان  بین المللی از طالبان  در برخی از محافل منطقه ای و 
نمایندگان سیاسی یکی از اقوام افغانستان نام برده می شود. این 
محافل تصور می کنند که یک حوزه کالن قومی در افغانستان، 
به عدالت دسترسی ندارد، ظلم و ستم بر آن تحمیل شده است 
و به حقوقش دسترسی ندارد. بر مبنای این دید، به همین دلیل 

طالبان در این حوزه قومی، پایگاه اجتماعی نیرومند دارند. 
طرفداران این نظریه می گویند که طالبان برای احقاق حقوق 
این حوزه قومی می جنگند و تا زمانی که این حوزه قومی به 
حقش نرسد، جنگ ادامه می یابد. نظامیان پاکستان و برخی از 
سیاست مداران این کشور، به شدت طرفدار این نظریه هستند. 
از مبلغان  جنرال پرویز مشرف حاکم نظامی پیشین پاکستان، 
شناخته شده ی این نظریه است. او در مقاله ای که چندی پیش 
در فارین پالیسی نوشت، از آن چه که سلطه اقلیت ها در دولت 
افغانستان خواند، انتقاد کرد و گفت که طالبان، محصول این 

امراند.
که  می گوید  کشور  ملی  امنیت  پیشین  رییس  صالح،  امراهلل 
جنرال های پاکستانی آرزو دارند که روزی همه جهانیان این 
نظریه را بپذیرند که طالبان نمایندگان یکی از اقوام افغانستان 
استند. شماری از نظریه پردازان وطنی خارج نشین نیز این نظریه 
را در رسانه های جهانی تبلیغ می کنند. اما این نظریه مبتنی بر 
اطالعات کاذب است. طالبان بیشترین زیان را به پشتون های 
افغانستان وارد کرده اند. این گروه چه در زمان حاکمیت شان 
زمینه ویرانی  از شورش شان می گذرد،  و چه در ده سالی که 
روستاهای پشتون نشین را فراهم کردند و مکتب های آن ها را 

به آتش کشیدند. 
شده اند.  ترور  طالبان  به وسیله  پشتون،  قبایل  سران  هم چنین 
طالبان  شورش  آغاز  زمان  از  پشتون  قبایل  سران  ترور  روند 
در سال 2005 تا حاال ادامه دارد و روند صعودی را می پیماید. 
چند سال پیش یکی از روزنامه های چاپ کابل، نام های سران 

طالبان  سرانجام  دیپلوماتیک،  تالش   ماه ها  از  بعد 
افغان دفتر سیاسی شان را در دوحه قطر باز کردند 
در  جنگ  به  و  گردد  آغاز  صلح  گفتگوهای  تا 
مذاکرات  در حالی که  داده شود.  پایان  افغانستان 
متحده  ایاالت  و  افغانستان  طالبان،  میان  سه جانبه 
مذاکرات  این  آغاز  نشده،  هنوز شروع  تا  امریکا 

به چند مانع مهم برخورده است. 
امتناع  با  و  نمایش آشکار قدرت  طالبان در یک 
دفتر  رییس جمهور کرزی،  شناسایی حکومت  از 
جدیدشان را با بیرق سفیدرنگ شان و نام »امارت 
کرزی  آقای  کردند.  باز  افغانستان«  اسالمی 
دولتش  که  کرد  اعالم  نمایش،  این  از  ناراضی 
برنامه ای برای اعزام نمایندگان شورای عالی صلح 
اما هم چنان عالقه مند  به گفتگوها در قطر ندارد، 
تعقیب گفتگوها در داخل افغانستان است. اگرچه 
کرزی  آقای  اما  شدند،  برداشته  نشانه ها  این 
احساس کرد که در این روند حکومتش به حاشیه 
رانده شده و از این رو مذاکرات قرارداد امنیتی را 

به حالت تعلیق درآورد. 
پشت  آمدن  به  عالقه مندی شان  وجود  با  طالبان 
اولیه واشنگتن  از شرایط  میز مذاکره، هیچ کدام 
قانون  شناسایی  و  خشونت  تقبیح  یعنی  کابل  و 
احترام  آن  به  یا  و  نپذیرفته  را  افغانستان  اساسی 
از  بعد  روز  یک  تنها  واقعیت،  در  نگذاشته اند. 
روزانه شان  خشونت  به  گروه  این  دفتر،  افتتاح 
به  منجر  که  را  حمله ای  مسوولیت  و  داده  ادامه 
گرفتند.  عهده  به  شد  امریکایی  چهار  کشته شدن 
عدم سازش طالبان برای وارد شدن به گفتگوهای 
جدی، قدرت آنان را نشان می دهد و یادآور این 
موضوع است که شورش طالبان هم چنان نیرومند 
باقی مانده و نسبت به معامالت غیرصادق بوده، به 
شرایط مذاکرات تن نداده و سرانجام این که میلی 

به مصالحه ندارد.
افغانستان  حکومت  فریب  برای  طالبان  رویکرد 
می دهد  نشان  متحده  ایاالت  با  مستقیم  مذاکره  و 
که حکومت کرزی با وجود این که نیروی اصلی 
در  بازیگر  ضعیف ترین  بود،  روند  این  سر  پشت 

گفتگوهای صلح باقی مانده است.
نفع  دفتر جدید  از  واقعا  که  بازیگرانی  تنها  شاید 

می برند، طالبان باشند. 
می آید  به نظر  عملیاتی،  محیط  شرایط  به  توجه  با 
دفتر  از  آنان  به  وابسته  گروه های  و  طالبان  که 

جدید سیاسی کم از کم به سه شکل نفع ببرند. 
اول، دفتر جدید به طالبان کمک می کند تا در جلو 
چشم کمره ها ظاهر شده و پروپاگندای خود را از 
طریق رسانه های بین المللی منتشر کنند. این گروه 
هم چنین به حیث یک گروه سیاسی در افغانستان، 
شناخت و مشروعیت بین المللی به دست می آورد. 
نصب سمبول ها و پرچم شان این معنا را می رساند 
یک  به حیث  جدید  دفتر  از  طالبان  رهبری  که 
امری  می کنند،  استفاده  سایه  دولت  برای  پایگاه 

افغانستان  مردم  وحشتناک  ترس های  مؤید  که 
است. اگر طالبان بلندپروازی های سیاسی خود را 
تحت چارچوب قانون اساسی افغانستان و از طریق 
روند انتخابات تعقیب کنند، افغان ها احتماال با آن 
کنار بیایند. با آن هم اگر طالبان از طریق یک نوع 
سازش در شریک سازی در قدرت بدون انتخابات 
به  افغانستان  اساسی  قانون  در  تغییراتی  با  شاید  و 
یک  دست آوردهای  با  که  شوند  آورده  صحنه 
بسیاری  از سوی  دهه گذشته معامله کند، مطمینا 

از افغان ها غیرقابل پذیرش خواهد بود. 
دوم، طالبان با دسترسی آسان به متحدان سنتی و 
عرب،  جهان  در  تمویل کنندگان شان  و  تاریخی 
و  آورده  به دست  مالی  کمک های  می توانند 
فتنه انگیزانه خود در  حمایت مردم را از آجندای 
در  این هم  از  پیش  طالبان  کنند.  افغانستان جلب 
نظامی  عملیات های  که  راهبردی  پیام های  ارسال 
آن ها را در افغانستان حمایت کند، جسور و موثر 
نفع  به  دوحه  روند  از  استفاده  حال  در  و  بوده اند 
و  شد  خواهد  تشدید  تالش ها  این  هستند.  خود 
کشورهای  با  مستقیم  دسترسی  طالبان  زمانی که 
بین المللی و نهادهای غیردولتی مثل سازمان ملل و 
سازمان همکاری های اسالمی برقرار کنند، مورد 

توجه بیشتر واقع خواهد شد.
به حیث  جدید  دفتر  از  استفاده  با  طالبان  سوم، 
بر  امتیازات  آوردن  به دست  برای  مرکز،  یک 
واشنگتن و کابل به ویژه برای آزادی اسیران خود 
از بازداشتگاه بگرام و گوانتانامو و لغو ممنوعیت 
آورد.  خواهد  فشار  خود،  ارشد  رهبری  سفر 
طالبان هم چنین خواست هایی در زمینه های دیگر 
اساسی  قانون  تغییر  جمله  از  داشت،  خواهند  هم 
افغانستان به شکلی که نفوذ آن ها را در امور کشور 
افزایش دهد. واشنگتن و کابل ممکن است برخی 
از این امتیازات را در عوض قول هایی که طالبان ها 

بعدا زیرشان خواهند زد، واگذار کنند. 
با این وجود، عدم انگیزه نزد طالبان برای مذاکره 
برای  بزرگ  چالش های  از  نشانی  صادقانه، 
آن،  بر  افزون  است.  صلح  گفتگوهای  موثریت 
ضدغربی  سخنان  با  گفتگوها  این  موفقیت های 
تصامیم  هم چنین  و  کرزی  آقای  بیگاه  و  گاه 
عجوالنه وی و لجاجتش در دستیابی به توافق نامه 
امنیتی دوجانبه که افغانستان به شدت به آن نیازمند 
است، با تردید روبه روست. در حالی که نیروهای 
بین المللی در سال آینده کشور را ترک خواهند 
با  امنیتی  قرارداد  به  نیاز  افغانستان  کرد، حکومت 
واشنگتن برای نجات خود دارد. اگرچه نیروهای 
امنیتی افغانستان اکنون به شکل کامل، عملیات ها را 
در کل کشور رهبری می کنند، هنوز به مشکالت 
زیادی نظیر افزایش شمار تلفات، ترک وظیفه، و 
اتکای بیش از حد به نیروهای هوایی بین المللی، 
حمایت لوژستیکی و مالی نیازمند هستند، اموری 

که قرارداد امنیتی آن ها را تامین خواهد کرد.
هر نوع شورش و منازعه سرانجام با نوعی توافق و 
سازش خاتمه می یابد، و البته جنگ افغانستان هم 
روزی به پایان خواهد رسید. اگرچه از سرگیری 
گفتگوهای صلح، با در نظرداشت شرایط و شروط 
مذاکره نشانه خوبی است اما، افتتاح دفتر سیاسی 
طالبان در دوحه به نظر می رسد که بیشترین نفع را 
به طالبان رسانده باشد تا ایاالت متحده و حکومت 
راه  مقدماتی  گفتگوهای  این  گرچه  افغانستان. 
درازی در پیش دارند تا عمال به تحقق بپیوندند، 
اما کرزی باید درک کند که ادامه حکومت وی 
بیش  افغانستان  امنیتی  نیروهای  آن که  امکان  و 
برآیند،  این مهم  از پس  و  تقویت شوند  پیش  از 
امنیتی دوجانبه  قبل از همه منوط به یک قرارداد 
سمبول های  با  نباید  چیزی که  است،  واشنگتن  با 

طالبان و مراسم برافراشتن پرچم، منقطع شود.

قومی ترور شده ولسوالی معروف والیت قندهار را منتشر کرد 
که رقم درشتی را نشان می داد. وقتی در یک ولسوالی وضعیت 
چنین باشد، روشن است که در سراسر والیات جنوبی، اوضاع 
چگونه است. این واقعیت ها نشان می دهد که نظریه نمایندگی 
طالبان از یک قوم، بسیار بی پایه و به دور از واقعیت است، اما 
متاسفانه شماری از محافل بین المللی با سماجت بر آن تاکید 
می کنند. اگر با طالبان بر این مبنا مذاکره شود و چنین فرض 
به میان  صلح  قوم اند،  یک  سیاسی  نمایندگان  آنان  که  شود 

نمی آید. به دلیل این که چنین چیزی واقعیت ندارد.
طالبان گروه نیابتی پاکستان

است که  این  دارد  طالبان وجود  مورد  نظریه دیگری که در 
افغانستان  در  پاکستان،  استخبارات  و  ارتش  از  نیابت  به  آنان 
می جنگند. این نظریه عمر درازی دارد. برای اولین بار دولت 
مجاهدان در سال 1374 طالبان را گروه نیابتی پاکستان خواند. 
در آن زمان شماری از جنرال ها و سیاست مداران پاکستانی از 
بی نظیر  بانو  کابینه  در  داخله  وزیر  بابر،  نصیراهلل  جمله جنرال 
بوتو، به صراحت در مصاحبه شان با رسانه ها اعالم کردند که 
طالبان فرزندان آنان هستند. از موالنا فضل الرحمان و مولوی 
طالبان  وقتی  است.  شده  نقل  جمالتی  چنین  نیز،  سمیع الحق 
کنترول کابل را به دست گرفتند، مخالفان شان، در جبهه متحد 
نیز آنان را گروهی می دانستند که به نیابت از ارتش پاکستان 
زمان  آن  در  ضدطالبان  جبهه  می کنند.  حکومت  کابل  در 
که  است  این  آنان  مسلحانه  مقاومت  عمده  دلیل  می گفت، 
طالبان، مستقل نیستند، بلکه به نیابت ارتش پاکستان، افغانستان 
را اشغال کرده اند و می خواهند، اهداف استراتژیک پاکستان 

را در کشور تطبیق کنند. 
با آغاز شورش مجدد طالبان در سال 2005 و اوج گیری آن، 
پایگاه ها و  بوده است که  این  افغانستان  موضع رسمی دولت 
آموزشگاه های طالبان در خاک پاکستان است. در حال حاضر 
و  طالبان  رهبران  که  پذیرفته اند  را  واقعیت  این  جهانیان  همه 
و  منابع  همه  نیز  پاکستان  است.  پاکستان  در  آنان  پایگاه های 
کویته،  است.  داده  قرار  طالبان  اختیار  در  را  خود  امکانات 
کراچی و پشاور، شهرهای عمده پاکستان، از طالبان میزبانی 
جنگجویان  آموزش  محل  پاکستان،  قبایلی  مناطق  و  می کند 
نشان می دهد که  این واقعیت ها  انتحاری های طالبان است.  و 
ارتش پاکستان در موضع حمایت از طالبان قرار دارد. بنابراین 
و  استخبارات  از  نمایندگی  به  طالبان  می گوید   که  نظریه ای 
اطالعات  بر  مبتنی  می جنگند،  افغانستان  در  پاکستان،  ارتش 

دقیق است. 
فرماندهان ناتو، سازمان های استخباراتی کشورهای عضو ناتو 
و محافل اکادمیک و رسانه ای غرب، همه و همه می پذیرند 
که روابط ارگانیک میان ارتش پاکستان و طالبان وجود دارد. 
در صورتی که طالبان، به نیابت از ارتش پاکستان در افغانستان 
توجیه  را  آنان  با  مذاکره  منطقی،  دلیل  هیچ  دیگر  بجگند، 
نمی کند، در آن صورت باید با جنرال های پاکستانی مذاکره 
شود. باید جنرال های پاکستانی توضیح بدهند که به چه دلیل 
و  افغانستان  مردم  جان  از  و  کرده اند  ایجاد  را  طالب  پروژه 

جهان چی می خواهند؟
طالبان گروه افراطی خشن غیرقابل کنترول

می گوید  است،  شده  مطرح  روزها  این  که  دیگری  نظریه 
غیرقابل  افراطی  و  ایدیولوژیک مسلح  طالبان یک گروه  که 
کنترول است که در مناطق قبایلی میان افغانستان و پاکستان، 
شده اند.  تبدیل  جهانی  پدیده  یک  به  حاال  و  دارند  پایگاه 
طرفداران این نظریه می گویند که هیچ ساختار رسمی ای در 
پاکستان مانند ارتش و آی اس آی طالبان را کنترول نمی کنند. 
به باور طرفداران این نظریه طالبان مستقل اند، هم در افغانستان 
اعتقاد  این نظریه  به  افغانستان. کسانی که  می جنگند و هم در 
نیستند،  آی اس آی  به  متکی  طالبان  که  می گویند  دارند، 
عمق  پاکستان،  خاک  در  آنان،  برای  پاکستانی،  طالبان  بلکه 

استراتژیک فراهم کرده است. 
اگر  ندارد.  زیادی  عمر  و  است  گرفته  شکل  تازه  نظریه  این 
واقعیت همین باشد، در آن صورت، امکان هیچ نوع مذاکره 
و توافق سیاسی با این جریان وجود ندارد. باید شورای امنیت 
آنان، در  پایگاه های  تا  متحد، مجوز صادر کند  ملل  سازمان 
قوای  و  بین المللی  مشترک  نیروهای  توسط  قبایلی،  مناطق 
نظامی افغانستان و پاکستان از میان برداشته شود. این نظریه ها 
نشان می دهد که تا هنوز توافق نظر در مورد ماهیت طالبان و 
خواست استراتژیک شان نزد بازیگران مهم جهانی ومنطقه ای 
وجود ندارد و تا زمانی که چنین توافقی حاصل نشود، تالش ها 

برای رسیدن به یک راه حل سیاسی، به نتیجه نمی رسد.

ACKU



روند صلح
و ابهاماتی چند

برای انتقال اقتصادی
برنامه ای وجود ندارد

خان جان الکوزی:

 حکیم مختار

 محمدهاشم قیام

مشورتی  نشستی  در  افغانستان  تجارت  اتاق  معاون 
عملی  برنامه  یک  نبود  از  امریکا  و  افغان  تاجران 
نگرانی  ابراز  افغانستان  در  اقتصادی  انتقال  برای 
اطمینان  تاجران  برای  اگر  که  می گوید  و  می کند 
افغانستان  از  را  سرمایه های شان  آنان  نشود،  داده 

بیرون خواهند کرد.
دیروز  تجارت،  اتاق  معاون  الکوزی،  خان جان 
اجرا  حال  در  امنیتی  انتقال  که  گفت  سرطان  اول 
اما  شود،  اجرا  شاید  هم  سیاسی  انتقال  و  است 
برنامه ای  هیچ  افغانستان  در  اقتصادی  انتقال  برای 
و  تجار  برای  اقتصادی  انتقال  »مساله  ندارد:  وجود 
این  در  هم  قبال  ما  است،  مهم  بسیار  تجارت  اتاق 
صورت  امنیتی  انتقال  داشتیم.   پیشنهادهایی  مورد 
بگیرد،  صورت  شاید  هم  سیاسی  انتقال  می گیرد،  
نداریم.«  آمادگی  هیچ  اقتصادی  انتقال  برای  اما 
آقای الکوزی می گوید که برنامه ریزی برای انتقال 

اقتصادی تنها روی کاغذ کافی نیست.
افغان  تجار  نشست مشورتی  الکوزی که در  آقای 
اتاق  نشست  نهمین  به  آمادگی  برای  امریکا  و 
گفت  می کرد،   صحبت  امریکا   – افغان  تجارت 
ایجاد  نگرانی  تجار  برای  مسووالن  صحبت های 
می کند: »صحبت های دولت داران و مسووالنی که 
ایجاد می کند  تشویش  تجار  برای  امروز می کنند، 
و باعث می شود که سرمایه دار، سرمایه خود را از 
افغانستان بکشد.« به گفته آقای الکوزی، بی تفاوتی 
در این مورد،  دست آوردهای یازده سال گذشته را 

به چالش روبه رو خواهد کرد.
صنایع  و  تجارت  وزیر  احدی،  انورالحق  هم چنین 
انتقال اقتصادی برای آینده اقتصادی  می گوید که 
نقش  مورد  این  در  و  است  ارزنده  بسیار  افغانستان 
انتقال را در  »ما سه  بااهمیت است:  سرمایه گذاران 
انتقال  امنیتی و  انتقال  انتقال سیاسی،   پیشرو داریم، 
اقتصادی. ما مسوولیت انتقال اقتصادی را به عهده 
بسیار  سرمایه گذاران  نقش  انتقال  این  در  داریم. 
ارزنده است، آن ها باید تالش کنند تا تجار خارجی 
را برای سرمایه گذاری در افغانستان تشویق کنند.« 

در همین حال جان ریتر، رییس اتاق تجارت افغان- 
امریکا می گوید  که باید اقتصاد قراردادی افغانستان 
در  قراردادی  »اقتصاد  کند:  انتقال  بازار  اقتصاد  به 
مرحله  این  در  است،   شدن  کم  حال  در  افغانستان 
است  مهم  بسیار  امریکا  افغان-  تجارت  اتاق  برای 
افغانستان  اقتصاد  ایجاد کند و  تا روابط میان تجار 
انتقال  بازار  اقتصاد  یک  به  قراردادی  حالت  از  را 
بدهد.« آقای ریتر می گوید که اقتصاد قراردادی در 

افغانستان در حال کم شدن است. 

قطر،  در  طالبان  سیاسی  دفتر  شدن  باز  به دنبال 
دولت  سوی  از  مخالفت آمیز  تقریبا  واکنش های 
موضوع  این  به  کشور  جمعی  رسانه های  و  افغانستان 
اسالمی  امارت  لوحه  نصب  بسیاری ها  شد.  داده  نشان 
بر  طالبان  حاکمیت  دوران  تلخ  خاطرات  یادآور  را 
بخش هایی از کشور خوانده و آن را غیرقابل پذیرش 
این  بر  جدی  بسیار  به صورت  نیز  دولت  اما  خواندند. 
را خارج سازی سررشته  آن  و  اعتراض کرده  موضوع 
مدیریت  و حیطه  از دست  به صلح،  مربوط  تحرکات 

دولت افغانستان خوانده است.
این واکنش ها سبب شد تا تصمیم گرفته شود که بیرق 
برداشته  دفتر  این  از  اسالمی  امارت  لوحه  و  طالبان 
نتوانسته است  نیز  این تغییرات  به نظر می رسد  اما  شود. 
رضایت دولت افغانستان را فراهم کند. در خبرها به نقل 
تاکید  این شورا  از شورای عالی صلح آمده است که 
از  طالبان  پرچم  و  عنوان  کردن  پایین  که  است  کرده 

دفتر قطر، برای پیشبرد مذاکرات کافی نیست.
براساس گزارش هایی که به نقل از منابع شورای عالی 
اعالمیه  از  افغانستان  است، حکومت  منتشر شده  صلح 
در  گروه  این  دفتر  گشایش  مورد  در  طالبان  گروه 
دوحه، پایتخت قطر، خرسند نشده است. گفته می شود 
که دولت افغانستان برای شرکت در گفتگوهای صلح، 
همان  براساس  و  دارد  را  خود  دیدگاه های  و  شرایط 
شرایط و دیدگاه ها می تواند وارد پروسه های مربوط به 

مصالحه شود.
چشم انداز  به  نسبت  نیز  کرزی  رییس جمهور  شخص 
قطر  در  طالبان  دفتر  گشایش  از  بعد  صلح  تحرکات 
است  گفته  کرزی  آقای  است.  گفته  سخن  تردید  با 
افغان ها  توسط  طالبان  با  صلح  روند  زمانی که  تا  که 
هدایت نشود، دولت افغانستان به این مذاکرات نخواهد 
دفتر  گشایش  که  است  گفته  هم چنین  وی  پیوست. 
طالبان با ضمانتهایی که امریکا قبال به دولت افغانستان 
آقای  که  می دهد  نشان  این  دارد.  مغایرت  بود،  داده 
کرزی نیز بر این که گشایش دفتر طالبان در قطر بتواند 
ایجاد  افغانستان  در  بحران  پایان  برای  را  تضمین هایی 

کند، تردید دارد. 
در  و  رسیده  نشر  به  ارگ  سوی  از  که  اعالمیه ای  در 
رسانه ها منتشر شده است، با اشاره به این که در شرایطی 
دولت  باشد،  خون ریزی  و  جنگ  ادامه  بر  تاکید  که 

اتاق تجارت افغان– امریکا 
قبل  سال  هشت  که  امریکا  افغان–  تجارت  اتاق 
و  افغان  تاجران  میان  کاری  روابط  ایجاد  به منظور 
اشتراک  به  را  نشستی  همه ساله  شد،   ایجاد  امریکا 
راه اندازی  واشنگتن  در  امریکا  و  افغان  تاجران 
می کند. نهمین نشت این اتاق قرار است در دسامبر 

سال جاری میالدی در واشنگتن راه اندازی شود.
افغان-  تجارت  اتاق  رییس  ریتر،  جان  به گفته 
راه اندازی شده است،  نشستی که در کابل  امریکا 
زمینه سازی برای نهمین نشست در واشنگتن است 
اقتصادی  روابط  ایجاد  نشست ها  این  از  منظور  و 
است:  امریکا  و  افغان  بازرگانان  میان  تجاری  و 
افغان ها  میان  که  است  این  در  برنامه  این  »اهمیت 
ایجاد  تجارت  و  اقتصادی  روابط  امریکایی ها  و 
روابط  ایجاد  کنفرانس  نهمین  چون  می شود. 
دسامبر  در  امریکا  و  افغان  تجار  میان  تجاری 
نشست  این  بنا  می شود،  راه اندازی  جاری  سال 
در  می گوید  ریتر  آقای  باشد.«  زمینه ساز  می تواند 
امریکا  افغان–  تجارت  اتاق  گذشته،  دهه  یک 
میان  روابط  و  است  داشته  زیادی  دست آوردهای 
می گوید  او  است.  شده  بهتر  امریکا  و  افغان  تجار 
آنان به این کار بدون در نظر داشت تصمیم دولت 
میان  امنیتی  داد  قرار  مورد  در  امریکا  و  افغانستان 
دو کشور،  ادامه خواهند داد: »در یک دهه گذشته 
روابط  که  است  بوده  این  بر  همواره  ما  تالش 
تجاری میان افغان ها و امریکایی ها گسترش یابد و 
نیست  این مهم  ما  برای  ادامه خواهیم،   این کار  به 
که در مورد قرارداد امنیتی افغانستان و امریکا چی 

تصمیم می گیرند، ما به کار خود ادامه می دهیم.«
تا  می خواهد  اتاق  این  از  هم  الکوزی  خان جان 
کند.  تالش  گذشته  دست آوردهای  حفظ  برای 
دست آوردهای  حفظ  صورت  در  می گوید  او 
گذشته، هیچ مشکلی در آینده پیش نخواهد شد: 
خوبی  دست آوردهای  ما  گذشته  یازده سال  »در 
من  شوند،  حفظ  دست آوردها  این  اگر  داشته ایم، 
نمی شود.  خراب  وضعیت  که  هستم  باور  این  به 
امیدوار هستیم تا اتاق تجارت افغان- امریکا تالش 
حفظ  افغانستان  اقتصادی  دست آورد های  تا  بکند 

شوند.«
به منظور  قبل  8سال  امریکا  افغان–  تجارت  اتاق 
و  افغانستان  میان  اقتصادی  و  تجاری  روابط  ایجاد 
در  بار  هشت  حال  تا  نهاد  این  شد.  ایجاد  امریکا 
و  کرده  راه اندازی  مشورتی  نشست های  واشنگتن 
قرار است نهمین نشست آن در دسامبر سال جاری 

راه اندازی شود. 

گفته  نمیکند،  اشتراک  قطر  مذاکرات  در  افغانستان 
شده است که تحوالت اخیر نشان می دهد که در عقب 
گشایش دفتر طالبان در قطر قدرتهای بیرونی قرار دارند 
و تا زمانی که پروسه صلح کامال افغانی نباشد، شورای 

عالی صلح در مذاکرات قطر اشتراک نمیکند.
به نظر می رسد، موضع گیری که از سوی دولت افغانستان 
در این خصوص ابراز شده است در دو بخش می تواند 
قابل بحث باشد. این که از سوی دولت افغانستان گفته 
ادامه  بر  تاکید عملی طالبان  به  توجه  با  شده است که 
در  طالبان  برای  دفتر  گشایش  خون ریزی  و  جنگ 
است.  جدی  حرف  باشد،  اعتماد  قابل  نمی تواند  قطر 
اما  گشوده اند،  قطر  در  را  خود  دفتر  طالبان  این که  با 
انتحاری و  هم چنان از سوی این گروه حمله کنندگان 
انفجاری مبادرت به انفجار و انتحار می کنند. ماین های 

کنار جاده هم چنان از مردم قربانی می گیرد.
که  می شوند  مدعی  طالبان  وقتی  وضعیتی  چنین  در 
نیز  را  سیاسی  راهکار  و  داده  تغییر  را  خود  رویکرد 
چندان  گرفته اند،  دست  روی  گزینه  یک  به عنوان 
تغییر  همین  دیگر  سوی  از  اما  نمی باشد.  اعتماد  قابل 
برای  را  تبلیغاتی خوبی  رویکرد می تواند یک شرایط 
دولت افغانستان فراهم بکند. دولت افغانستان می تواند 
خود  برتری  تثبیت  به  تبلیغاتی  زمینه  این  از  استفاده  با 

کمک کند.
این که طالبان رویکرد سیاسی را روی دست می گیرد 
به  دستیابی  از  گروه  این  رهبران  که  است  معنا  این  به 
البته  شده اند.  ناامید  طریق خشونت  از  اهداف خویش 
این که در گفتگوها و چانه زنی های سیاسی کی بیشترین 
این  به  به نحوه وارد شدن  بسته  ببرد،  را می تواند  سود 
بازی ها است. بدون شک دولت افغانستان امتیاز بیشتری 
موقعیت  تثبیت  نفع  به  امتیازها  این  از  می تواند  و  دارد 
خود سود ببرد. دولت افغانستان از مشروعیت برخوردار 
است و این مشروعیت می تواند قدرت چانه زنی طالبان 

در برابر دولت را ضعیف سازد.
این که  به  افغانستان  دولت  حساسیت  دیگر  سوی  از 
از  را  صلح  به  مربوط  تحرکات  می تواند  قطر  پروسه 
کنترول کابل خارج کند، نیز می تواند قابل بحث باشد. 
بخش های  در  افغانستان  دولت  که  است  این  واقعیت 
زیادی از عرصه های مربوط به حاکمیتش ضعیف عمل 

کرده است. 
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به نظر می رسد، موضع گیری که از سوی دولت افغانستان در این خصوص 

ابراز شده است در دو بخش می تواند قابل بحث باشد. این که از سوی دولت 

افغانستان گفته شده است که با توجه به تاکید عملی طالبان بر ادامه جنگ 

و خون ریزی گشایش دفتر برای طالبان در قطر نمی تواند قابل اعتماد باشد، 

حرف جدی است. با این که طالبان دفتر خود را در قطر گشوده اند، اما هم چنان 

از سوی این گروه حمله کنندگان انتحاری و انفجاری مبادرت به انفجار و 

انتحار می کنند. ماین های کنار جاده هم چنان از مردم قربانی می گیرد.
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از  موجی  میان  در  قطر  در  طالبان  دفتر  گشایش 
و  دولت  تند  واکنش های  سیاسی  و  فنی  اشکاالت 
به دنبال داشته است. گشایش  افغانستان را  شهروندان 
این دفتر که از یک سال به این سو در باره آن سخن 
ارگ  میان  را  متعددی  مذاکرات  و  می شود  گفته 
ریاست جمهوری و کاخ سفید رقم زده است، چیزی 
را  افغانستان  شهروندان  نگرانی  یا  و  تعجب  که  نبود 
برانگیزد. تمایل  برانگیخته است،  به صورتی که حاال 
عمومی در رابطه به ختم منازعه و تالش های ملی و 
برای  را  شرایط  صلح  مذاکرات  آغاز  برای  جهانی 
برای حل  زمینه ای  پیش  به عنوان  دفتری  ایجاد چنین 
مناقشات در دستور کار قرار می داد. البته همواره این 
یا  و  افغانستان  دولت  که  است  داشته  وجود  نگرانی 
برای  بهایی  با چه  را می خواهند  جامعه جهانی صلح 

افغانستان تامین کنند. 
صلح زمانی معنای واقعی پیدا می کند که از حمایت 
مردم  باشد.  برخوردار  افغانستان  مردم  اکثریت 
انتظار  در  طرف  این  به  دهه  سه  از  حداقل  افغانستان 
چنین صلحی لحظه شماری می کنند و منصفانه نیست 
جامعه  در  می تواند  صلح  تامین  که  شود  گفته  اگر 
جامعه ای  شود.  روبه رو  منفی  واکنش  با  افغانستان 
تضادها  از  بخشی  آموخته  گذشته  دهه  یک  در  که 
اما  تبدیل کند.  منطق مکالمه  به  را  تنش های خود  و 
در  و  افتاد  اتفاق  که  به گونه ای  طالبان  دفتر  گشایش 
رسانه ها پیچید دور از انتظار بود. شهروندان افغانستان 
انتظار داشتند که شاهد باز شدن دفتری برای تسهیل 
گفتگوهای صلح و در شرایط کامال حداقلی باشند. 
گروه های  متاسفانه  و  نیفتاد  اتفاق  چیزی  چنین  اما 
جنگ طلب به اندازه کافی از آن بهره برداری سیاسی 
به نفع خود کردند. در این که مقصر اصلی این رویداد 
چه کسانی بودند جای بحث و گفتگو دارد و بدون 
قطری  و  امریکایی  مقام های  بعدی  توضیحات  شک 
افتاده،  اتقاق  که  آن چه  برای  توجیه ای  نمی توانند 

باشند. 
سیاست  به  رابطه  در  قصارگونه ای  جمله  گذشته  در 
سیاست مدار  اشتباه  می گفت  که  بود  زبان ها  ورد 
بتوان  شاید  معاصر  در جهان  ولی  است  جبران ناپذیر 
قسمتی از اشتباهات سیاست مداران را بر آنان به دالیل 

چشمته صدقه وکیل صاحب که جهاد اعالن می کنی 
خبرنگارها  این  آخر  نمی ترسی.  هم  کس  هیچ  از  و 
اگر  حتا  که  کرد  عام  قتل  باید  بلکه  کشت  نباید  را 
می خواند،  خبرنگاری  درس  هم  دانشگاه  در  کسی 
از بین برود. حتا باید از همه اطفال امتحان گرفت تا 
در  اگر طفلی در سر می پروراند که  معلوم شود که 
آینده خبرنگار و روزنامه نویس شود باید از بین برود 

و نابود گردد.
دست  از  که  می داند  کی  را  تو  درد  وکیل صاحب 
اگر  می کشی؟  چی  نفهم  و  شله  خبرنگارهای  این 
درهای  اگر  نفهمیدند،  گفتی  کنایه  و  کتره  آن ها  به 
پارلمان را به روی شان بستی باز هم نفهمیدند و باز از 
صبح تا دیگر پشت درهای بسته پارلمان نشستند و آه 
نکشیدند تا درها باز شد و با کمره و ضبط شان آمدند 

و عکس گرفتند و صدا ضبط کردند. 
بیان  آزادی  و  نمی بودند  خبرنگارها  همین  اگر 
پف  و خرو  بودند  شده  وقتی وکال خواب  نمی بود، 
می زدند، کی از آن ها عکس می گرفت و به تلویزیون 
نشان می داد یا خیال پلوشان را آشفته می کرد؟ از همه 

نکرده بودند؟ البته در این میان از دستگاه دپیلوماسی 
داشت.  گله  باید  شدت  همان  به  نیز  افغانستان 
طالبان  دفتر  گشایش  از  پیش  افغانستان  دولت مردان 
باید خطوط قرمز در این خصوص را با مقام های قطر 
و امریکا در میان می گذاشتند که حاال سبب نمی شد 
که آن چه را که اتفاق افتاده زیر نام خطای فنی کسی 

پنهان کند. 
در  و  کرد  سفر  قطر  به  بار  دو  کرزی  رییس جمهور 
با  طالبان  دفتر  خصوص  در  تردید  بدون  سفرها  این 
داشته  طوالنی  صحبت های  کشور  این  مقام های 
است. در همین حال باید شرایط گشایش دفتر طالبان 
می شد  رسانده  نیز  سفید  کاخ  مقام های  اطالع  به 
را  همه  دیگر  بار  یک  ملی  حاکمیت  دغدغه  که 
دست خوش احساسات نمی کرد. دستگاه دیپلوماسی 
بزرگی  غفلت  خصوص  این  در  شک  بدون  کشور 
غفلت  این  به  نسبت  باید  و  است  شده  مرتکب  را 
بزرگ پاسخگو باشد. از جانب دیگر خواست دولت 
صلح  گفتگوهای  شدن  افغانیزه  بر  مبنی  افغانستان 
شهروندان  را  حق  این  و  نیست  غیرموجه  خواستی 
به آینده جنگ  نسبت  نهایت  افغانستان دارند که در 

و صلح تصمیم بگیرند. 
همان گونه که بارک اوباما رییس جمهوری امریکا نیز 
پس از گشایش دفتر طالبان به آن اشاره کرد و تاکید 
ورزید که آینده صلح سرانجام در دست خود مردم 
متوجه  باید  نیز  کشور  مقام های  اما  است.  افغانستان 

بیان است که خبرنگار آن را به آزادی بیان نسبت دهد 
و عکس بگیرد. آقای خبرنگار حق داری از آزادی 
بوتل جنگی  از  نداری  حق  مگر  بگیری،  عکس  بیان 
عکس بگیری. شاید وکیل صاحب تمرین می کند که 
پس از اکمال دوره وکالت به حیث بدمعاش در فلم 
کار کند. وقتی وکیل صاحب با کفش به فرق وکیل 
دیگر می کوبد، فکر می کنی که وکیل صاحب جنگ 
وکیل صاحب  شاید  می گیری،  عکس  فورا  می کند 

تمرین می کند که کلیپ ویدیویی بسازد. 

افغانستان  این که معضل  باشند و آن  مساله مهم  یک 
عالوه بر جنبه داخلی جنبه منطقه ای و بین المللی نیز 
دارد. این مشکل باید در تفاهم منطقه ای و بین المللی 
نباید چنین تصور  اما  بیابد.  و عقالنی  منطقی  را حل 
قضیه  بین المللی  و  منطقه ای  جنبه های  که  شود 
افغانستان این فرصت را مساعد می سازد که دیگران 
مورد  این  در  باید  به ویژه  کنند.  سوءاستفاده  آن  از 
متوجه تحرکات کشورهای همسایه و به ویژه پاکستان 

بود. 
به  را  صلح  مدیریت  که  می ورزد  تالش  پاکستان 
نحوی در انحصار خود داشته باشد و بدون آن که در 
این رابطه گامی ثمربخش بردارد از آن به سود خود 
وجود  تاییدناشده ای  گزارش های  کند.  بهره برداری 
دارند که پاکستانی ها حتا در تالش لغو کامل امضای 
افغانستان و امریکا هستند. اگر  امنیتی میان  توافق نامه 
چنین خیالی وجود داشته باشد باید از آن به عنوان یک 
تهدید جدی سخن گفت. تهدیدی که عمال می تواند 
زیان های بزرگی را به منافع منطقه ای افغانستان وارد 
باید  سرانجام  منازعات  این که  آخر  سخن  و  کند. 
این  ولی  کنند  پیدا  راه حل  گفتگو  و  مذاکره  راه  از 
نباید  عدالت  کردن  قربانی  بهای  در  صلح  به معنای 
تعبیر شود. شهروندان افغانستان می خواهند در کشور 
خود صلحی آبرومندانه را که بر بینادهای منافع ملی 
و حفظ دست آوردهای یک دهه اخیر استوار باشد، 
شاهد باشند و نه صلحی که این ارزش ها را بکاهد و 

یا کامال نابود کند.


پاکستان تالش می ورزد 
که مدیریت صلح را به 
نحوی در انحصار خود 
داشته باشد و بدون 

آن که در این رابطه گامی 
ثمربخش بردارد از آن به 

سود خود بهره برداری کند. 
گزارش های تاییدناشده ای 
وجود دارند که پاکستانی ها 

حتا در تالش لغو کامل 
امضای توافق نامه امنیتی 
میان افغانستان و امریکا 

هستند.

فرق  به  و مشت  وقتی دو وکیل موی کنک می کنند 
آن ها  که  می کند  فکر  خبرنگار  می زنند،  یک دیگر 
که  وکالاند  همین  حالی که  در  می کنند  جنگ 
این  تعیین می کنند.  قوانین می سازند و شورای صلح 
پیش آمد  نوعی  بلکه  نیست،  جنگ  موی کنک ها 
و  می باشد  پارلمانی ها  مخصوص  که  است  دوستانه 
فقط وکالی عزیز اجازه دارند چنین برخوردی داشته 

باشند، چون آن ها مصوونیت پارلمانی دارند. 
جلسه  رییس  و  است  خالی  مجلس  چوکی های  اگر 
کند،  دایر  جلسه  نصاب  کمبود  نسبت  نمی تواند 
مردم  به  و  می گیرند  عکس  باز  را  آن  خبرنگاران 
نشان می دهند، شاید خیال می کنند که وکال از مردم 
می ترسند. خبر ندارند که مردم اطالع دارند که وکیل 
که  رفته  ادارات  به  بلکه  نمی رود  جلسه  به  صاحب 
براه  مانده سر  معطل  را که  مردم  غیرقانونی  کارهای 
هم  شاید  یا  کند،  جستجو  را  مناسب  راه حل  و  کند 
اروپا  یا  دوبی  سفر  به  باشد  خبر  کسی  این که  بدون 

رفته است.
از  و  می شود  فراخوانده  مجلس  به  وزیر  وقتی 
همه  می کند،  بیان  وکال  غیرقانونی  سرمایه های 
خبرنگاران آن را باور می کنند و فورا از طریق رسانه ها 
افشا می کنند، پس حاال توقع دارید وکیل صاحب به 
کند؟  گل باران  را  آن ها  و  بدهد  هم  تحفه  خبرنگار 
نوش جانت وکیل صاحب که به این خبرنگاران نفهم 
یعنی چه، درس دادی و  نفهمیدند وکیل  تاهنوز  که 

جهاد اعالن کردی!

می تواند  که  را  بزرگی  اشتباه  ولی  بخشید  مختلف 
چگونه  کند،  فراهم  را  گسترده  سوءظن های  زمینه 
می توان توجیه کرد؟ واکنش رییس جمهور کرزی و 
برخی نهادهای مدنی به گشایش دفتر طالبان در قطر 
با شکل و شمایل قبلی از منظر ارزش های حقوقی و 
روابط دیپلوماتیک واکنشی کامال موجه و به درست 
بود. این واکنش بدون تردید نشان داد که حاکمیت 
آن  کنار  از  بتوان  به سادگی  که  نیست  مقوله ای  ملی 

عبور کرد. 
در آن چه که در گشایش دفتر طالبان در قطر به وقوع 
پیوست که به نوعی تداعی کننده یک دفتر سیاسی و 
یا دیپلوماتیک برای این گروه بود، نمی توان گفت که 
تنها یک مشکل فنی رخ داده است. این مشکل فنی 
سبب شد که گفتگوها بر سر امضای توافق نامه امنیتی 
میان افغانستان و امریکا به حالت تعلیق در آید و سفر 
شود.  لغو  دوحه  به  صلح  عالی  شورای  نمایندگان 
استفاده ابرازی طالبان از گشایش دفتر در قطر از نوع 
ادبیات و رفتار شان کامال مشخص بود. گروه طالبان 
ادبیات گزینده  در هنگام گشایش رسمی دفتر خود 
جنگ  بوی  که  ادبیاتی  گرفت.  کار  به  را  تلخی  و 
گروه  این  چگونه  می رسید.  مشام  به  هم چنان  آن  از 
می خواهد وارد مذاکرات صلح شود که هم چنان از 
جنگ و ادامه آن سخن می گوید؟ آیا مقام های قطر 
مشوقان  اصلی ترین  به عنوان  امریکا  متحد  ایاالت  و 
برآورد  را  حساسیت های  چنین  دفتر  این  گشایش 

باز  دهنش  و  شده  خواب  صاحب  وکیل  وقتی  بدتر 
رسانه اش  به  و  مانده خبرنگار صدرقم عکس گرفته 
به نشر رسانده، بدون این که اصال فکر کند که وکیل 
صاحب صد پالن دارد. شاید بخواهد دوباره ازدواج 
کند و اگر چنین عکس بد قواره به طرف مقابل برسد، 
آیا او حاضر خواهد شد با وکیل صاحب ازدواج کند؟ 
همین  باز  می کند،  بوتل جنگی  صاحب  وکیل  وقتی 
نیز  را  آن  نام  و  می گیرد  عکس  که  است  خبرنگار 
آزادی  بوتل جنگی  کجای  آخر  بیان.  آزادی  مانده 

معمای گشایش دفتر قطر

وکیل صاحب چشمته صدقه

 نثاراحمد فیضی غوریانی- عضو کمیسیون دفاعی و تمامیت ارضی مجلس نمایندگان 

- رحیمی                                                                  - طنز  
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روسیه آماده تحویل موشک  
»آنتی ۲۵۰۰« به جای 

»اس ۳۰۰« به ایران است
خبرگزاری نووستی روسیه نوشت که مقامات روسیه 
اجرای  عدم  به خاطر  اختالف  حل  برای  حاضرند 
ایران  به   »۳۰۰ ـ  »اس  سیستم های  تحویل  قرارداد 
 »۲۵۰۰ ـ  »انتی  هوایی  پدافند  موشکی  سیستم های 

تحویل دهند.
جون/۱سرطان(   ۲۲( شنبه  روز  نووستی  خبرگزاری 
به نقل از روزنامه روسی »کامرسانت« و  با استناد به 
»منابع نزدیک به سیستم همکاری نظامیـ  فنی روسیه« 
سیستم های  تحویل  احتمال  سر  بر  »سخن  می نویسد: 
»آنتی ـ ۲۵۰۰« است که نوع تغییر شکل یافته سیستم 
»اس ـ ۳۰۰« است و در گذشته به درخواست پدافند 

هوایی نیروی زمینی ساخته شده است.«
تحویل  داد  قرار  که  می کند  تصریح  گزارش  همین 
سیستم های »اس ـ ۳۰۰« در اواخر سال ۲۰۰۷ میالدی 
امضا شد و قرار بود روسیه ۵ آتشبار از این سیستم های 
میلیون   ۸۰۰ حدود  ارزش  به  هوایی  پدافند  موشکی 

دالر به ایران تحویل دهد.
ولی دمیتری مدودف، رییس جمهوری وقت روسیه، 
در سپتامبر سال ۲۰۱۰ با صدور فرمانی ناظر بر »تدابیر 
مربوط به اجرای قطع نامه شماره ۱۹۲۹ شورای امنیت 
موشکی  سیستم های  تحویل  متحد«،  ملل  سازمان 
بالگرد  تسلیحات زرهی، هواپیما،  نیز  و  ـ ۳۰۰«  »اس 
پایه  ایران را ممنوع کرد. بر این  به  و ناوهای جنگی 
مسکو قرارداد تحویل سیستم های »اس ـ ۳۰۰« را در 

سپتامبر همان سال لغو کرد.
به گزارش نووستی، ایران در رابطه با ماجرای لغو این 
قرارداد »یک شکایت ۴ میلیارد دالری« علیه »روس 
و  صادرات  دولتی  شرکت  یعنی  اکسپورت«  آبارون 
واردات تسلیحات و تجهیزات نظامی روسیه به دادگاه 

بین المللی در سویس تقدیم کرده است.
روزنامه روسی کامرسانت در گزارش خود تصریح 
»انتی  هوایی  پدافند  موشکی  سیستم های  که  کرده 
فرمان  عملکرد  مشمول  حقوقی  لحاظ  از   »۲۵۰۰ ـ 
صادرات  »مسووالن  ولی  نمی شوند،  مدودف 
تسلیحاتی روسیه هنوز این وضع را رسما مورد تفسیر 

قرار نداده اند«.
طبق این گزارش »یک منبع نزدیک به وزارت امور 
است  گفته  کامرسانت  روزنامه  به   ایران«  خارجه 
والدیمیر  آتی  دیدار  در  موضوع  این  است  ممکن 
پوتین، رییس جمهوری روسیه و محمود احمدی نژاد 
اول ژوئیه در حاشیه اجالس  ایرانی وی روز  همتای 
سران همایش کشورهای صادرکننده گاز در مسکو 

به »موضوع کلیدی« تبدیل شود.

 نوری- محمودراقی
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مسووالن محلی والیت کاپیسا می گویند در مناطقی 
که دولت در آن حاکمیت ندارد، کشاورزان بیش از 

یک هزار جریب زمین را کوکنار کشت کرده اند.
در  امنیتی  نیروهای  که  مدعی اند  مسووالن  این 
را  کوکنار  کشتزار  جریب  ده ها  تاکنون  حالی که 
تخریب کرده اند، اما در راستای تخریب کشتزارهای 

کوکنار مناطق ناامن ناکام مانده اند.
عبدالعلیم عیار، رییس مبارزه علیه مواد مخدر والیت 
همکاری  عدم  »به خاطر  گفت:  ۸صبح  به  کاپیسا، 
هزار  یک  از  بیش  نتوانسته ایم  ما  امنیتی،  نیروهای 
کشت  کوکنار  والیت  این  در  که  را  زمین  جریب 
پروسه  سبب  همین  از  کنیم،  تخریب  است  شده 

تخریب کشتزارهای کوکنار امسال ناکام شد.«
نبود  نسبت  به  امسال  »بدبختانه  افزود:  عیار  آقای 
از پروسه تخریب کشتزارهای  حمایت اردوی ملی 
دفاع  وزارت  شدیم،  مواجه  چالش  به  ما  کوکنار، 
ملی تصمیم گرفت که از این برنامه حمایت نکند، 
اردوی  بدون  نتوانست  تخریب  تیم  سبب  به همین 
سال  ثور  ماه  در  برسد.  خود  اصلی  مقصد  به  ملی 
جاری پالن تخریب مزارع کوکنار را آغاز کردیم 
که در روز اول در منطقه ی شینکی ولسوالی تگاب 
یک عملیات را آغاز کردیم که با واکنش تُند مردم 
مواجه شدیم، مردم باالی ما یورش آوردند که در 
نتیجه دونفر از کارمندان ما شدیدا مجروح شدند و 

برنامه تخریب به تعویق افتاد.«
به گفته او، آنان تاکنون موفق شدند که حدود ۱۰۰ 
شینکی  منطقه  از  را  کوکنار  کشت  زمین  جریب 
مناطق  در  اما  کنند،  پاک سازی  تگاب  ولسوالی 
شمال این ولسوالی به دلیل حضور طالبان برنامه شان 

با مشکل جدی مواجه شد.
قندآغا  عملیات،  آغاز  از  »پیش  هم چنین گفت:  او 

از هشت صد جریب زمین  بیش  کردیم و هنوز هم 
کوکنار کشت شده است و اگر اردوی ملی که در 
بهتر  شاید  کند،  همکاری  را  ما  بعدی  عملیات های 

خواهد بود.«
لوای  فرماندهی  مسووالن  که  است  حالی  در  این 
کاپیسا  والیت  در  سیالب   ۲۰۱ اردوی  قول  سوم 
با  مبارزه  ریاست  و  فرماندهی  مسووالن  ادعاهای 

مواد مخدر را رد می کنند.
سخی داد، فرمانده لوای سوم این قول اردو می گوید 
که هرنوع همکاری را به خاطر تخریب کشتزارهای 
کوکنار با سربازان پولیس انجام داده اند و اکنون نیز 

آماده ی همکاری هستند.
وزارت  میان  تفاهم  یک  اواخر  این  »در  گفت:  او 
مبارزه با مواد مخدر و وزارت دفاع صورت گرفته 
فعالیت  پولیس  با  تخریب  تیم  که  مناطقی  در  و 
همکاری خواهند  آنان  با  نیز  ملی  اردوی  می کنند، 

کرد.«
او افزود: »ما تاکنون شماری از کشتزارهای کوکنار 
را از ولسوالی های تگاب، اله سای و نجراب تخریب 

کرده ایم.«
مواد  با  مبارزه  رییس  عیار،  عبدالعلیم  همه،  این  با 
طالبان  حاضر  حال  در  می گوید  کاپیسا،  مخدر 
بهره مند  کوکنار  محصوالت  از  کشاورزان  بیش از 

می شوند.
کم  بسیار  پول  حاضر  »درحال  گفت:  عیار  آقای 
سوی  از  و  می رسد  دهقانان  به  کوکنار  حاصالت 
تا  می شود  فشاروارد  کشاورزان  باالی  طالبان 
کوکنار کشت کنند و از این بابت پول بیشتر به دست 

بیاورند.«
به گفته طالبان و افراد مسلح غیرمسوول برای افزایش 
از  شماری  که  می کنند  تالش  کشتزارهای کوکنار 

ولسوالی های کاپیسا را ناامن کنند.

عبدالعلیم عیار، رییس مبارزه 
علیه مواد مخدر والیت کاپیسا، 
به 8صبح گفت: »به خاطر عدم 
همکاری نیروهای امنیتی، ما 
نتوانسته ایم بیش از یک هزار 
جریب زمین را که در این 
والیت کوکنار کشت شده است 
تخریب کنیم، از همین سبب 
پروسه تخریب کشتزارهای 
کوکنار امسال ناکام شد.«

گذشته  سال  که  محلی  پولیس  قوماندانان  از  یکی 
همرای ما همکار بود کشته شد و پس از آن عملیات 

نیز به کندی روبه رو گردید.«
می گوید  کاپیسا  مخدر  مواد  با  مبارزه  مسوول  این 
که در جریان سال جاری تنها سربازان پولیس ملی 
را  آنان  کوکنار  کشتزارهای  تخریب  راستای  در 

همکاری کرده اند.
افراد غیرمسوول و زورگویان

مسلح  افراد  حضور  عیار  آقای  حال،  همین  در 
از روستاهای  غیرمسوول و زروگویان را در برخی 
افزایش  اساسی  دلیل های  از  نجراب،  ولسوالی 

کشتزارهای کوکنار در این ولسوالی می خواند.
مسلح  افراد  نجراب  ولسوالی  »در  می افزاید:  او 
غیرمسوول و زورگویان مانع آنان شدند، این افراد 
مسلح دولت را نمی گذارند تا قانون را تطبیق کند و 
زمانی که ما به ولسوالی نجراب رفتیم، افراد مسلح از 
چند منطقه باالی ما شلیک کردند که در اثر شلیک 
آنان یک پولیس کشته شد. پس از این حمله برنامه 

ناتمام ماند و ما ساحه را ترک کردیم.«
ولسوالی  مردم  بی قانونی  شیوه  »همین  داد:  ادامه  او 
کوهبند را نیز جرات داد تا تیم تخریب نیز در مناطق 
تطبیق  ما  بود و پالن یک ساله  ناموفق  این ولسوالی 

نشد و امسال کاپیسا بدنام کشت کوکنار شد.«
والیت  پولیس  فرماندهی  مسووالن  حال،  عین  در 
مواد  با  مبارزه  رییس  گفته های  تایید  با  کاپیسا 
اردوی  این والیت می گویند در صورتی که  مخدر 
کوکنار  کشتزارهای  کنند،  همکاری  را  آنان  ملی 

ولسوالی های ناامن را نیز تخریب خواهند کرد.
امنیه  فرماندهی  امنیت  آمر  شمال،  عبدالجلیل 
والیت کاپیسا، به ۸صبح گفت: »در ماه ثور امسال 
تخریب  را  کوکنار  کشتزار  جریب   ۱۰۰ از  بیش 
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»دوستان  گروه  عضو  کشورهای  خارجه  امور  وزیران 
می کنند،  حمایت  اسد  بشار  علیه  قیام  از  که  سوریه« 
دور  قطر،  پایتخت  دوحه،  در  جون(   ۲۲ )شنبه  دیروز 

هم جمع شدند.
کشورها  این  خارجه  امور  وزیران  که  می رود  احتمال 
سوریه  شورشیان  برای  سالح  ارسال  موضوع  درباره 
بحث کنند. این شورشیان طی هفته های اخیر در صحنه 
مورد  چند  متحمل  سوریه،  دولتی  نیروهای  با  نبرد 

شکست شده اند.
مخالفان  از  نظامی  حمایت  برای  امریکا  زمانی که  از 
است  اولین بار  این  کرد،  آمادگی  اعالم  سوریه  دولت 
که وزیران امور خارجه گروه »دوستان سوریه« مالقات 

می کنند.
گفت  که  گرفت  آن  از  پس  را  تصمیم  این  امریکا 
شواهدی حاکی از مواردی از حمالت شیمیایی توسط 

دولت سوریه علیه مخالفان در دست دارد.

امدادگران در شمال هند می گویند، نگرانی آن ها از 
وضعیت هزاران نفری که در پی وقوع سیل و رانش 
زمین در مناطق دورافتاده کوهستانی گیر افتاده اند، 

بیشتر و بیشتر می شود.
قبل  هفته  از یک  بسیاری  افراد  امدادگران،  به گفته 

در هوای سرد، بدون آب و سرپناه مانده اند.
باران های  از  ناشی  سیل  که  شده  مشخص  تاکنون 
هیمالیا  کوه های  در  اوتاراکند  ایالت  در  موسمی 

بیش از ۵۵۰ کشته بر جای گذاشته است.
سیل  اثر  در  که  افرادی  تعداد  که  می رود  احتمال 
پیدا  افزایش  توجهی  قابل  به شکل  باخته اند،  جان 

کند.
یکی از سازمان های امدادی گفته است که ۵ هزار 

که  گفتند  جون،   ۲۱ جمعه،  روز  سوریه  شورشیان 
می تواند  که  کرده اند  دریافت  تازه ای  سالح های 

»تغییراتی« در جنگ داخلی ایجاد کند.
اما یکی از سخنگویان ارتش آزاد سوریه، از گروه های 
اصلی مخالف بشار اسد، گفت این سالح ها را امریکا 

نفرستاده است.
به  سوریه،  آزاد  ارتش  سخنگوی  مقداد،  لُوی 
جدید  سالح  مقادیری  ما  گفت:  فرانسه  خبرگزاری 
دریافت  بودیم،  کرده  تقاضا  که  انواعی  از  جمله  از 
تغییر  را  نبرد  مسیر  معتقدیم  که  سالح هایی  کرده ایم. 

خواهد داد.
جمله  از  کشور   ۱۱ از  متشکل  سوریه  دوستان  گروه 
بریتانیا، فرانسه، آلمان، عربستان سعودی و ترکیه است.

آزاد  »ارتش  به  کمک  چگونگی  خبرنگاران،  به گفته 
سوریه« برای حفظ شهر حلب نیز از جمله مسائلی است 
دژ  آخرین  حلب  می شود.  مطرح  قطر  اجالس  در  که 

اصلی شورشیان مخالف بشار اسد است.
سردبیر امور خاورمیانه بی بی سی می گوید که به لحاظ 
سیاسی، مشکلی که کشورهای حامی گروه های مخالف 
بشار اسد دارند، این است که این گروه ها دچار تفرقه 
هستند و برای این کشورها تصمیم گیری در این مورد 
روز  به  روز  کنند،  حمایت  آن ها  از  یک  کدام  از  که 
سوریه  بحران  ماهیت  آن،  بر  عالوه  می شود.  سخت تر 

به طرز فزاینده ای شکل فرقه ای به خود گرفته است.

نفر مفقود شده اند.
گیر  کوهستانی  مناطق  در  که  افرادی  از  بسیاری 
اماکن  زیارت  برای  که  هستند  زایرانی  افتاده اند، 
زیارتی و معبدهای محلی به این مناطق آمده بودند. 

۳۳ هزار تن از این زایران نجات داده شده اند.
مقام های منطقه می گویند هواشناسی، باران بیشتری 
برای هفته آینده پیش بینی کرده و فرصت چندانی 

نیست.
وزیر زراعت هند سیل امسال را »بدترین فاجعه در 

هزار سال گذشته« توصیف کرده است.
واقعه  این  از  هند  دولت  در  مشاور  وزیر  نیز  پیشتر 
مورد  در  و  برد  نام  هیمالیایی«  »سونامی  عنوان  با 

افزایش آمار تلفات سیل ابراز نگرانی کرد.

اجالس وزیران خارجه کشورهای حامی مخالفان اسد 
در قـطر آغـاز شـد

افزایش نگرانی ها از وضعیت سیل زدگان هند
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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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هاشمی رفسنجانی و عارف، جداگانه 
با روحانی دیدار کردند

نگرانی از بروز ناآرامی  
در مصر در سالروز 

ریاست جمهوری مرسی  رییس  رفسنجانی،  هاشمی  اکبر 
و  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
چهره های  از  عارف،  محمدرضا 
جریان  به  نزدیک  سیاسی 
با  جداگانه  به طور  اصالح طلبان 
رییس جمهور  روحانی،  حسن 

منتخب ایران دیدار کرده اند.
آقای هاشمی رفسنجانی در دیدار با 
حسن روحانی گفته »مشی اعتدال، 
خردجمعی  از  استفاده  و  عقالنیت 
تقویت  و  حفظ  ضمن  می تواند 
همه جانبه  وحدت  و  ملی  انسجام 
کشور، در کمک به حل مشکالت 
شرایط  به ویژه  داخلی  عدیده 
تعامل  ایجاد  و  کشور  اقتصادی 
دنیا  کشورهای  با  مفید  و  سازنده 
و  موثر  بین المللی،  عرصه های  در 

کارگشا باشد.«
از  رفسنجانی،  هاشمی  آقای 
انتخابات  نامزدی  داوطلبان 
بود،  امسال  ریاست جمهوری 
او  صالحیت  نگهبان  شورای  اما 
رقابت های  در  حضور  برای  را 
ریاست جمهوری تایید نکرد. آقای 
روزهای  در  رفسنجانی  هاشمی 
از  صراحت  به  انتخابات  به  منتهی 
نامزدی آقای روحانی دفاع کرد و 

گفت که به او رای می دهد.
شنبه  امروز،  نیز  عارف  محمدرضا 
با  جون(  )بیست ودوم  سرطان  اول 

حسن روحانی دیدار کرد.
انتخابات  نامزدهای  از  آقای عارف 
هفته  در  اما  بود،  ریاست جمهوری 
درخواست  به  رای گیری  آخر 
رییس جمهور  خاتمی،  محمد 
پیشین ایران از نامزدی کناره گیری 
کناره گیری،  این  از  هدف  کرد. 
عنوان  آرا  شکست  از  جلوگیری 

شده بود.
دانشجویان  خبرگزاری  گزارش  به 
گفته  عارف  آقای  ایسنا،  ایران، 

نقطه  و  بود  دوستانه ای  »جلسه 
نظراتم را درباره دولت مطرح کردم 
و اعالم آمادگی شد در هر زمینه ای 
بدهد،  داکتر روحانی تشخیص  که 
من  با  که  تیمی  هم  و  خودم  هم 
کمک  دولت  به  می کند  همکاری 
موضوع  این  از  هم  ایشان  و  کنیم 

استقبال کرد.«
این  در  گفته  عارف  محمدرضا 
دیدار »مطالبات مردم مورد بررسی 
معاون  عارف  آقای  گرفت.«  قرار 
دوم  دوره  در  خاتمی  محمد  اول 

ریاست جمهوری او بود.
عارف  آقای  کناره گیری  از  پس 
پیروزی  و  انتخاباتی  رقابت های  از 
هفتمین  به عنوان  روحانی  حسن 
از  شماری  ایران،  رییس جمهور 
خواستار  عارف،  آقای  طرفداران 
برای  او  از  روحانی  حسن  دعوت 
شرکت در کابینه آینده ایران شدند.

کنفرانس  اولین  در  روحانی  حسن 
در  پیروزی  از  پس  خبری اش 
انتخابات، در پاسخ به سوالی درباره 
در  عارف  آقای  حضور  احتمال 
کابینه، گفته بود در صورت تمایل 
آقای عارف از این موضوع استقبال 

می کند.
برگزاری  از  پیش  روحانی  آقای 
آقای  اقدام  از  نامه ای  در  انتخابات 

عارف تشکر کرده بود.
رییس جمهور  خاتمی،  محمد 
به  دعوت  که  هم  ایران  پیشین 
از  عارف  آقای  کناره گیری 
بود،  کرده  انتخاباتی  رقابت های 
یک روز پس از برگزاری انتخابات 
حسن  همراه  به  ریاست جمهوری 
جمهوری  موسس  نوه  خمینی، 
آقای  منزل  در  حضور  با  اسالمی، 
و  همراهی  به دلیل  او  از  عارف 
مورد  نامزد  پیروزی  در  نقشش 

حمایت اصالح طلبان، تشکر کرد.

از  اپوزیسیون مصر  احزاب و گروه های 
هم زمان  تا  خواسته اند  کشور  این  مردم 
سوگند  ادای  سالروز  فرارسیدن  با 
مرسی  محمد  توسط  ریاست جمهوری 
به  دست  سرطان(،   ۹( جون  سی ام  در 

تظاهرات سراسری در این کشور زنند.
دوران  از  سال  یک  گذشت  با 
در  مرسی  محمد  ریاست جمهوری 
و  ناآرامی  بروز  از  نگرانی ها  مصر، 
کشور  این  در  خیابانی  درگیری های 

افزایش یافته است.
حزب  پیشین  اعضای  از  یکی 
روز  توسعه«  و  »سازندگی  اسالم گرای 
روزنامه  به  جوزا(  جون/۳۱   ۲۱( جمعه 
بسیاری  گفت،  »الشرق االوسط«  عربی 
روز  است،  قرار  مصر  اسالم گرایان  از 
با  سرطان(  )هفتم  جون   ۲8 جمعه 
مقابل مقر کاخ  اعتراضی در  تجمع های 
ریاست جمهوری از حقوق مشروع خود 

دفاع کنند.

از  اپوزیسیون مصر  احزاب و گروه های 
هم زمان  تا  خواسته اند  کشور  این  مردم 
سوگند  ادای  سالروز  فرارسیدن  با 
مرسی  محمد  توسط  ریاست جمهوری 
به  دست  سرطان(،   ۹( جون  سی ام  در 

تظاهرات سراسری در کشور زنند.
مصر  اپوزیسیون  گروه های  از  یکی 
موسوم به »حرکت اعتراضی« می گوید، 
از  امضا  میلیون   ۱۵ از  بیش  تاکنون 
کرده  جمع آوری  مصری  شهروندان 
این  به گفته ی  که  شهروندانی  است؛ 
خواستار  مصر،  دولت  مخالف  گروه 
و  اسالم گرا  رییس جمهور  کناره گیری 

برگزاری مجدد انتخابات هستند.
اسالم گرا  استاندار  انتصاب  به  اعتراض 

در شهر اقصر 
که  اخوان المسلمین  اسالم گرای  حزب 
مرسی  محمد  میالدی،   ۲۰۱۲ سال  در 
ریاست جمهوری  کاندیدای  به عنوان  را 
برگزاری  درخواست  مطرح کرد،  مصر 
انتخابات تازه و کناره گیری مرسی را رد 

کرده است.
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