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وزارت خارجه گفته است، به دشمنان 
از  تا  داد  نخواهد  اجازه  کشور  این 
اهداف  برای  افغانستان  صلح  روند 

خود استفاده کنند.
وزارت  سخنگوی  موسی زی،  جانان 
)یک شنبه(  گذشته  روز  خارجه، 
نمی دهیم  اجازه  »ما هیچگاهی  گفت: 
استفاده  با  افغانستان  مردم  که دشمنان 
از نام یک روند سیاسی به آن اهدافی 
به  جنگ  جبهات  در  که  برسند 
برآورده ساختن آن ناکام شده  است.«

او افزود: »ما هرگز اجازه نخواهیم داد 
صلح،  پروسه  شعار  از  استفاده  با  که 
وحدت ملی، استحکام نظام سیاسی و 
سال  دوازده  تاریخی  دست آورد های 

گذشته با خطر روبه رو گردد.«

موسیزی:
بهدشمناناجازهسوءاستفادهازروند

صلحنمیدهیم

تصویبدوبارهقانونتشکیل
وصالحیتهایکمیسیونانتخابات

شکایتپولیسزنازبرخورد
توهینآمیز

به گزارش رادیو آزادی، موسی تاکید 
دلیل  به  صلح  پروسه  که  است  کرده 
دخیل بودن سایر کشو ها به خصوص 
پیچیده  متحده  ایاالت  و  پاکستان 

است.
نمایندگان  مجلس  اعضای  از  برخی 
که روز شنبه با رییس جمهور کرزی 
دیدار کردند نیز گفته اند که قرار است 
عالی  شورای  هیات  یک  زودی  به 

صلح به قطر سفر کند.
با این حال، جانان موسی زی می گوید 
تا زمانی که تضمین های تحریری داده 
قطر  دفتر  گشایش  خصوص  در  شده 
افغانستان عملی  برای  امریکا  از سوی 
به  حاضر  افغان  مقام های  نگردد، 

گفتگو با طالبان نخواهند شد.

شماری  مزارشریف: 8صبح،
در  روزگذشته  پولیس  زنان  از 
در  زن  پولیس  تقویت  کنفرانس 
برخورد  از  ملی  پولیس  چارچوب 
توهین آمیز مردم و بزرگان در محل 

زندگی شان شکایت کردند.
خانم لیدا از زون پنج پولیس مرزی 
خود  زندگی  محل  در  »ما  گفت: 
ما  برای  کالنتران  و  داریم  مشکل 
می گویند که پشت شما موتر می آید 

و خانم های ما نیز گمراه می شوند.«
پولیس  در  که  آن  »با  افزود:  او 
امکان های زیادی برای ما مهیا است 
ولی مردم به دیده حقارت به ما نگاه 
می کنند و فکر می کنند هرکس که 

در پولیس داخل شد، بد است.«
خانم لیدا از مقام های بلند پایه پولیس 
می خواهد که با بزرگان و مال امامان 
بدانند  تا آنان  مساجد صحبت کنند 
که پولیس زن در چارچوب پولیس 

مجلس  کابل:  8صبح،
سنای کشور یک بار دیگر 
و  تشکیل  قانون  طرح 
کمیسیون  صالحیت های 
و  انتخابات  مستقل 
را  انتخاباتی  شکایات 

تصویب کرد.
نخست  بار  که  طرح  این 
کمیته ی  تصویب  از  پس 
مجلس  دو  هر  مشترک 
رییس  به  توشیح  برای 
بود،  جمهور فرستاده شده 
هشت  در  جمهور  رییس 
را  خویش  مخالفت  مورد 
با آن اعالم کرد و  مجلس 
پذیرش  با  نمایندگان 
را  آن  ماده ها،  برخی 

تصویب کرد.
اساسی  قانون  بنیاد  بر 
مجلس  که  زمانی  کشور 
ماده  ی  نمایندگان 
رد شده ی رییس جمهور را 

ضروری می باشد.
قادری  عبدالرزاق  هم،  سویی  از 
این  در  که  بلخ  پولیس  امنیت  آمر 
گفت:  داشت  اشتراک  کنفرانس 
بلخ  پولیس  در  خانم   78 کنون  »تا 
کمرنگ  خیلی  که  دارند  حضور 
است و ما می کوشیم تا آن ها تشویق 

شوند و به پولیس بپیوندند.«
زنانی  »برای  افزود:  قادری  آقای 
امکانات  می پیوندند  پولیس  به  که 
است  شده  گرفته  نظر  در  بیشتری 
به  که  زنانی  اکثر  متاسفانه  ولی 
می باشند  بی سواد  پیوسته اند  پولیس 
و این یک مشکل عمده در برابر ما 

است.«
جامعه  بودن  سنتی  آگاهان،  باور  به 
در  زنان  حضور  عمده  موانع  از 

ب  چو ر چا
امنیتی  نیروهای 
به شمار می رود.

 

قانونی  طی مراحل  بپذیرد، 
از سر  ملی  آن در شورای 

گرفته  می شود.
نشست  در  این حال،  با 
مجلس  یک شنبه  روز 
پس  سناتوران  سنا، 
بسیار،  گفتگوهای  از 
و  تشکیل  قانون  طرح 
کمیسیون  صالحیت های 
و  انتخابات  مستقل 
بار  را  انتخاباتی  شکایات 

دیگر تصویب کرد.
هر چند مجلس نمایندگان 
»مستقل«  واژه  حذف 
شکایات  کمیسیون  از 
خواست  که  را  انتخاباتی 
ریاست جمهوری نیز بود، 
پذیرفته بود، ولی سناتوران 
بودن  مستقل  به  باردیگر 
شکایات  کمیسیون 
انتخاباتی رای مثبت دادند.
ادامهدرصفحه2

فضل هادی مسلمیار رییس مجلس سنا در نشست
 روز یک شنبه گفت که دفتری به نام امارت اسالمی در قطر 

برای ملت و برای نظام قابل قبول نیست. مسلمیار می گوید که 
دفتری به نام امارت اسالمی برای مردم افغانستان قابل قبول 

نبوده و مجلس سنا آنرا رد می کند.

آقای صالح گفت: »فرد دیگری که از او در قطر نام برده شد، قاری 
دین محمد است که من او را می شناسم، در مذاکرات قبلی در دوران 

مقاومت من با او تماس داشتم و از والیت بدخشان است. بعد از نزدیک 
به ده سال وقتی بحث مذاکره با طالبان آغاز شد،  آی اس آی او را در یک 
کاروان مخصوص از پشاور به کویته انتقال داد و در آن جا 45 روز باقی 

ماند و از آن جا به کراچی انتقال داده شد، اما ما ندانستیم که او 
با مالعمر مالقات کرد یا خیر.«

آیا طالبان دوباره قدرت را در افغانستان 
به دست می گیرند؟ 

طالبان ایرانی و پاکستانی  در قلمرو جنرال 
کی حرف آخر را می زند؟
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تشدید خشونت را مهار کنید
نمایندگی  به  کسانی که  گزارش رسانه های جهانی،  به 
از طالبان در قطر حضور دارند، حاضر به مذاکره با 
امریکا هستند. پیش از این اعالم شده بود که طالبان 
در واکنش به برچیده شدن لوحه و پرچم امارت شان، 
را  مذاکره  نوع  هر  دوحه،  در  ساختمان  یک  فراز  از 
آنان  اما دیده می شود که چنین نشده و  رد کرده اند، 
برای مذاکره اعالم آمادگی کرده اند. پیش از این جان 
کری، وزیر خارجه امریکا، گفته بود که اگر طالبان به 
مذاکره حاضر نشوند، احتمال بستن دفتر قطر وجود 
دارد. حاال گفته شده است که شورای عالی صلح نیز، 
هیاتی به دوحه می فرستد. این تحوالت نشان می دهد 
که طالبان دوام کار دفتر قطر را به نفع شان می دانند. 
تصمیم  حامیان شان  و  طالبان  که  می رسد  به نظر 
برخی  و  امریکا  با  جنگ،  دوام  کنار  در  که  گرفته اند 
دفتر  ترتیب  این  به  و  کنند  مذاکره  دیگر  از جهت های 
است  این  عمده  نگرانی  اما  ندهند.  دست  از  را  قطر 
بی رحمانه  حمالت  مذاکره،  شروع  با  هم زمان  که 
تروریستی نیز افزایش یابد. به نظر می رسد که طالبان 
حمالت  تشدید  با  که  می کنند  فکر  حامیان شان،  و 
جاده ای  کنار  و  انتحاری  انفجارهای  و  تروریستی 
امتیاز بیشتر بگیرند.  می توانند، در هر نوع مذاکره ای 
مردم  را  تروریستی  حمالت  تشدید  هزینه  متاسفانه 

می دهند.  افغانستان 
طالبان  شورش  و  جنگ  از  که  ده سالی  جریان  در 
می گذرد، بیشتر مردم عام افغانستان قربانی شده اند. 
می دهد  نشان  متحد  ملل  گزارش های ساالنه سازمان 
اصلی  عامل  جنگی،  گروه های  دیگر  و  طالبان  که 
طالبان،  جنگ  هم چنین،  هستند.  غیرنظامیان  کشتار 
افغانستان  به  فرهنگی  و  اقتصادی  جدی  زیان های 
وارد کرده است. طالبان و افراد وابسته به آنان، ده ها 
مکتب را در جنوب و شرق کشور به آتش کشیده اند 
اقتصادی  بازسای و  تطبیق بسیاری پروژه های  از  و 
که  است  این  نگرانی  هم  حاال  کرده اند.  جلوگیری 
طالبان با آغاز مذاکره با امریکا و احتماال با شورای 
و  بپردازند  تروریستی  تشدید حمالت  به  عالی صلح، 

افغانستان زیان برسانند.  به مردم 
مذاکره  قصد  حاال  که  دیگری  کشورهای  و  امریکا 
گروه،  این  که  دهند  اجازه  نباید  دارند،  را  طالبان  با 
بی رحمی  با  دیگر  سوی  از  و  کند  مذاکره  یک سو  از 
امریکایی ها  کند.  راه اندازی  تروریستی  حمالت  تمام، 
به وساطت و همکاری نظامیان پاکستانی توانستند، با 
طالبان ارتباط برقرار کنند، مذاکره کنند و برای آنان، 
دولت  روند،  این  در  متاسفانه  کنند.  باز  دفتر  قطر  در 
و  جهانی  جامعه  مشترک  دست آورد  که  افغانستان 
افغان ها بود، در حاشیه ماند. واشنگتن همان طور که 
به  طالب ها  کشاندن  در  را  پاکستان  ارتش  همکاری 
قطر و به میز مذاکره جلب کرد، می تواند به این ارتش 
طالبان  سوی  از  خشونت  تشدید  از  تا  بیاورد،  فشار 

کند.  جلوگیری 
فشار  پاکستانی شان  دوستان  به  باید  امریکایی ها 
بیاورند تا طالبان را از تشدید خشونت، بر حذر دارند. 
تشدید  صورت  در  است.  نیز  غرب  نفع  به  امر  این 
خشونت و حمالت تروریستی، طالبان و حامیان شان، 
بسیار  بنابراین  می شوند.  بیشتر  امتیازهای  خواستار 
ضروری است که امریکایی ها جنرال های پاکستانی را 
وادار کنند تا اجازه ندهند، طالبان، به تشدید خشونت 
که  شود  مدعی  نمی تواند  کسی  بپردازند.  کشتار  و 
کلیدی  رهبران  ندارند.  نفوذ  طالبان  بر  پاکستانی ها 
طالبان در شهرهای بزرگ پاکستان زندگی می کنند و 
نمایندگان طالبان نیز پیش از این که به قطر بروند، در 
پاکستان بودند و از طریق مقام های پاکستانی، به قطر 
برده شده و به امریکایی ها و قطری ها معرفی شدند. 
حاشیه  در  که  بداند  باید  جهانی  جامعه  این  کنار  در 
طالبان، سودی  با  مذاکره  در  افغانستان  دولت  ماندن 
کند.  ختم  موثر  به صورت  را  جنگ  نمی تواند  و  ندارد 
دست آوردهای  که  می شود  سبب  امر  این  هم چنین 
مالی  و  انسانی  کالن  هزینه های  با  که  اخیر  دهه  یک 
تهدید  مورد  است،  گرفته  شکل  گوناگون  کشورهای 

قرار گیرد.

زنگ اول


خون  و  خاک  به  دیگر  بار  را 
نکشانند.

ادامه ی  به  که  کسانی  وی گفت 
و  می اندیشند  کشور  در  جنگ 
دست از کشتار مردم نمی کشتند، 
نمی توانند در پروسه صلح سهیم 

شوند.
عضو  یک  یار  هنر  انارکلی 
دیگر مجلس سنا بیان داشت که 
می خواهند  صلح  اففانستان  مردم 
دادن  دست  از  ارزش  به  نه  اما 
دست آورد های یک دهه گذشته 

باشد.
این عضو مجلس با آن که آوردن 
ضروت  یک  را  کشور  در  صلح 
می کندکه  تاکید  اما  می داند، 
با  باشد  عادالنه  باید  صلح 
می شود،  صلح  که  هر گروهی 
را  افغانستان  اساسی  قانون  باید 

بپذیرد.
این گفته  ها در حالی بیان می شود 
که نمایندگان طالبان در قطر حین 
را  افغانستان  دفترشان  گشایش 
اشغال شده خوانده و به ضرورت 

نبرد در برابر آن تاکید کرده اند.

کردند.
و  تشکیل  قانون  طرح  این حال،  با 
مستقل  کمیسیون  صالحیت های 
در  انتخاباتی  وشکایات  انتخابات 

5 فصل و 35 ماده تصویب شد.
این درحالی است که بر بنیاد قانون 
مجلس  که  زمانی  کشور  اساسی 
مجلس  تصمیم  برخالف  سنا 
نیاز  می گیرد،  تصمیم  نمایندگان 
برای  مختلط  کمیسیون  تا  است 
مجلس   دو  میان  اختالفات  رفع 

ایجاد شود.

به  کامرانی  لطف اهلل  انجنیر  انتصاب 
جای آن شدند.

سربازان اردو و پولیس ملی نیز اطراف 
از  تظاهرکنندگان را محاصره کرده و 

درگیری مسلحانه جلوگیری کردند.
در  را  موتر  تایرهای  تظاهرکنندگان 
و  کشیده  آتش  به  مسعود  چهارراهی 
مانع تردد موترها به مدت چند ساعت 

شدند.
زمانی که  تا  می گویند  اندر  باشندگان 
نشود  رسیدگی  شان  خواست های  به 
می دهند  ادامه  شان  اعتراض های  به 
وهمکاری شانرا با دولت قطع خواهند 

کرد.

دارد.
سرجنگ  عبدالرحمان  حال،  درعین 
فرمانده پولیس والیت پروان با تایید 
شورشیان  برای  می گوید  خبر  این 
شده  وارد  سنگین  تلفات  طالب 
یک تن  عملیات  این  جریان  در  و 
ازسربازان اردوی ملی نیزکشته شده 

است.
ولسوالی های دره غوربند در جریان 
هفته گذشته شاهد رویدادهای بدی 
محلی  مسووالن  گفته  به  که  بود 
باشندگان  از  تن   5 پروان  دروالیت 
از  سیاه گرد  و  شینواری  ولسوالی 
زآن  ا  پس  و  اختطاف  طالبان  سوی 
دانشجویان  از  دوتن  و  شدند  کشته 

هنوز هم در قید طالبان قراردارند.

دابیز  جیمز  که  است  گفته  کری 
افغانستان  برای  امریکا  نماینده خاص 
پاکستان در شهر دوحه مرکز قطر  و 
است و منتظر آن است که آیا طالبان 

جواب می دهند یا نه.
کری در قطر گفت که امریکاییان و 
آماده  افغانستان  صلح  عالی  شورای 
هستند و طالبان هم باید درین پروسه 

سهیم شوند. 
حامد کرزی، پس از برافراشته شدن 
حکومت  که  گفت  طالبان  پرچم 
صلح  گفتگوهای  در  افغانستان 

اشتراک نمی کند.
اما، دیری نگذشت که حکومت قطر 
مداخله کرد و بیرق رژیم طالبان پایین 
شد و لوحه دفتر هم به »دفتر سیاسی 

طالبان در دوحه« تغییر نام یافت.

اقدام نکرده  تخطی های رسانه یی« 
است.

عظیمی  عبدالسالم  این حال،  با 
به  کشور  عالی  داد گاه  رییس 
خبرنگاران،  نهادهای  نمایندگان 
وزیر  برابر  در  دعوا  اقامه  ی 
اطالعات و فرهنگ را حق قانونی 
است  گفته  و  خوانده  خبرنگاران 
کرد  خواهند  تالش  نخست  که 
و  اطالعات  وزیر  با  را  مساله 

فرهنگ  حل و فصل  کند.
در  است  افزوده  عظیمی  آقای 
سادگی  به  موضوع  که  صورتی 
به  عالی  دادگاه  نشود،  حل 
نهادهای  شکایات  پرونده ی 
و  اطالعات  وزیر  از  خبرنگاری 

فرهنگ رسیدگی خواهند کرد.
مطرح  حالی  در  اظهارات  این 
و  اطالعات  وزیر  که  می شود 
عمومی  نشست  در  فرهنگ 
قانون  تطبیق  نمایندگان  مجلس 
از  ناشی  را  همگانی  رسانه های 
مسایل تخنیکی و پرداخت معاش 
رسانه ها  عالی  شورای  اعضای  به 
همگانی  رسانه های  کمیسیون  و 
خوانده و خواهان تعدیل ماده های 
یاد شده از سوی این مجلس شده 

بود.

دنبال  به  کابل:  8صبح، 
سیاسی  دفتر  ایجاد  با  مخالفت ها 
مجلس  قطر،  در  طالبان  برای 
جدی  مخالفت  نیز  کشور  سنای 
دفتری  چنین  ایجاد  با  را  خویش 

ابراز می کند.
رییس  مسلمیار  فضل هادی 
روز  نشست  در  سنا  مجلس 
به نام  دفتری  که  گفت  یک شنبه 
امارت اسالمی در قطر برای ملت 

و برای نظام قابل قبول نیست.
دفتری  که  می گوید  مسلمیار 
مردم  برای  اسالمی  امارت  به نام 
و  نبوده  قبول  قابل  افغانستان 

مجلس سنا آنرا رد می کند.
چنین  ایجاد  سنا  مجلس  رییس 
نتیجه ی  را  طالبان  برای  دفتری 
برخی  با  امریکا  معامله های 

کشورهای دیگر می خواند.
سناتور  جمشیدی  اکبر  علی 
گفت  سنا  مجلس  در  دایکندی 
می خواهند  صلح  طالبان  هرگاه 
مذاکره  وارد  که  آن  از  پیش 
جنگ  از  باید  گفتگو  شوند،  و 
افغانستان  مردم  و  کشیده  دست 

کمیسیون  فیصله  بودن  نهایی 
دیگر  از  انتخاباتی  شکایات 
آن  به  سناتوران  که  بود  مواردی 

رای مثبت دادند.
داراالنشای  رییس  بودن  انتخابی 
منظوری  به  انتخابات  کمیسیون 
بودن  انتخابی  رییس جمهور، 
گزینش،  کمیته  اعضای  و  رییس 
بودن  تابعیته  یک  هم چنین  و 
کمیسیون های  کمیشنران  
بود  دیگری  موارد  از  انتخاباتی 
که سناتور در طرح یاد شده اضافه 

باشندگان  از  شماری  8صبح، غزنی: 
با  روزگذشته  غزنی  اندر  ولسوالی 
کابل- شاهراه  تظاهراتی،  راه اندازی 

مسدود  ترافیک  روی  به  را  قندهار 
فرمانده  برکناری  خواستار  و  کرده 

پولیس این ولسوالی شدند.
لطف اهلل  انجینر  طرفداران  از  معترضان 
کنندگان  قیام  فرمانده  کامرانی 
شاهراه  که  بودند  غزنی  اندر  ولسوالی 
عمومی کابل_قندهار را به مدت چند 

ساعت مسدود کردند.
فرمانده  برطرفی  خواهان  معترضان، 
ملی،  پولیس  کنونی  فرمانده  رمضان، 
و  اندر  ولسوالی  ملی  امنیت  مدیر 

محلی  مسووالن  پروان:  8صبح، 
جریان  در  می گویند  پروان  والیت 
ولسوالی  در  افغان  نیروهای  عملیات 
طالب   53 والیت،  این  شینواری 

کشته و زخمی شدند.
پروان  والی  سخنگوی  روشناخالد 
تصفیه ای  »عملیات  به 8صبح گفت: 
نیروهای مشترک افغان در ولسوالی 
شینواری والیت پروان که تحت نام 
الماس که شنبه آغاز شد، روزگذشته 
تن   46 شینواری  اُشترشهر  منطقه  در 
از شورشیان طالب کشته و7تن دیگر 

شان زخمی شدند.«
به گفته خانم خالد، به نیروهای افغان 
کدام آسیب نرسیده است و عملیات 
تصفیه ای در این منطقه هنوزهم ادامه 

 شاهین سهیل، یک سخنگوی طالبان 
است  گفته  اسوشیتدپرس  به  قطر  در 
خاطر  به  امریکا  متحده  ایاالت  که 
مذاکرات  آغاز  مورد  در  صحبت 

هنوز با طالبان تماس نگرفته است.
گفته  بار  نخستین  برای  سهیل  آقای 
در  تا  دارند  تمایل  طالبان  که  است 
هم چنین  و  آتش بس  برقراری  مورد 
هدف  به  امریکایی  نیروهای  حضور 
بعد  افغان  امنیتی  های  نیرو  آموزش 
از پایان ماموریت جنگی ناتو در سال 

2014 صحبت کنند.
»سهیل  است:  نوشته  اسوشیتدپرس 
طالبان  که  است  گفته  هم چنین 
می خواهند در مورد حقوق زنان هم 

صحبت کنند.«
قطر  در  گذشته  هفته  طالبان  دفتر 

گشایش یافت.
ایاالت  خارجه  وزیر  کری،  جان 
که  است  گفته  نیز  امریکا  متحده 
از  و  است  طالبان  اختیار  در  فرصت 
آنان خواست که فرصت را از دست 

ندهند.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، 

از  شماری  کابل:  8صبح، 
و  صنفی  نهادهای  نمایندگان 
با  دیدار  در  خبرنگاران  حامی 
رییس دادگاه عالی، نگرانی شانرا 
وزیر  شکنی  های   قانون  آنچه  از 
می خوانند،  فرهنگ  و  اطالعات 

ابراز داشتند.
این  در  کننده  خبرنگاران شرکت 
 42 ماده های  که  گفته اند  نشست 
همگانی  رسانه های  قانون   43 و 
شورای  سوی  از   1388 سال  که 
ایجاد  بر  شده،  تصویب  ملی 
همگانی  رسانه های  کمیسیون 
تاکید کرده اما سید مخدوم رهین 
تاکنون  وزیر اطالعات و فرهنگ 
و  نکرده  ایجاد  را  کمیسیون  این 
غیرقالنونی  »کمیسیون  برخالف 
رسیدگی به تخطی های و شکایات 
نیم  و  سه  از  بیشتر  در  رسانه یی« 

سال حفظ کرده است.
خبرنگاران شرکت کننده به رییس 
با  گفته اند  هم چنین  عالی  دادگاه 
فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  که  آن 
در کمیسیون رسیدگی به شکایات 
کمیسیون  ایجاد  به  سنا  مجلس 
وعده  همگانی  رسانه های  قانون 
سپرده بود اما تاکنون در مورد لغو 
به  »غیرقانونی رسیدگی  کمیسیون 

مجلس سنا:
 امارت اسالمی مردود است

ادامه از صفحه 1

تصویب دوباره قانون تشکیل...

تظاهرکنندکان خواهان برکناری فرمانده پولیس 
ولسوالی اندر شدند

 کشته و زخمی شدن 53 طالب در پروان

تمایل طالبان برای آتش بس

دادگاه عالی به شکایات نهادهای 
خبرنگاری رسیدگی می کند

این  »پولیس  افزود:  شیرزاد  آقای 
زورآبی  ساحه ی  از  را  آدم ربایان 
کمک  به  و  دوشی  ولسوالی 
کرده  بازداشت  محل  باشنده گان 

است.«
به  رباینده گان،  این  پرونده های 

نهادهای عدلی فرستاده شده است.
پولیس بغالن، چندی پیش، یک فرد 
دیگر را که از والیت بلخ، یک خانم 
را ربوده بود، نیز بازداشت کرده بود.

بغالن  پولیس  کندز:  8صبح، 
داده،  خبر  آدم ربا  دو  بازداشت  از 
سه  آدم ربایان،  این  که  می گوید 
کودک را از والیت ننگرهار ربوده 

بودند.
اسداهلل شیرزاد فرمانده پولیس والیت 
»سه  گفت:  مورد  این  در  بغالن 
روزها  از  پس  ربوده شده،  کودک 
تالش از بند رباینده گان رهایی یافته، 

به خانواده های شان سپرده شدند.«

سه کودک در بغالن از چنک ربایندگان 
آزاد شدند

ACKU



طرفداران جنرال دوستم خواهان 
برکناری والی جوزجان شدند

3 سال هفتم   شماره مسلسل 1676   دو شنبه 3 سرطان 1392     

صحنۀ اول
مکان: بیرونی

)مردم در یک خرابۀ کنار جاده دور احمد جمع شده اند، 
و در میان همهمۀ جمعیت هر کس چیزی می گوید.(

نفر اول:
ـ اوو ای بیچاره ره سیل کو، ده ای سن کم معتاد شده.

نفر دوم:
ـ نی معتاد نیس؛ دیوانه اس. دیوانه که روی کثافات َخو 

کده.
نفر سوم:

ـ ها اینمی معتادا استن که باز پیسه پیدا نکدن، دزدی یا 
گدایی می کنن.

نفر 4، یک کودک:
ـ بیا با سنگ بزنیمش

نفر اول:
ـ نی نزنین گناه داره.

جمال: )با خود صحبت می کند.(
ـ اونجه چی گپ اس؟!

میان  از  کسی  از  و  می رود  جمعیت  سمت  به  )جمال 
جمعیت می پرسد.(

ـ او بیادر اونجه چی گپ اس؟
نفراول:

ـ یک بچه جوان سر خاکا و جنگلیا افتیده.
جمال:

ـ شاید مریض باشه؛ باید پیش داکتر ببرنش
نفر اول:

ـ برو بیادر پشت قصه نگرد. ایطو زمانی شده که بُُمری هم 
کسی ده قصیت نمی شه.

جمال:
کمکش  مه  کنیم؛  کمکش  باید  نگویین؛  ایطو  نی  ـ 

می کنم. پَشو بیادر راه بتی راه بتی بیادر.
ـ اوه احمد! چی شده!؟ چی کدیت؟!

شفاخانه  ره  بیچاره  ای  که  بیارین  موتر  یک  بیادرا  او  ـ 

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

www.dw.de/pashto

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

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

به ما ایمیل بفرستید:
dari@dw.de

 Pashto@dw.de
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ببریم.
نفر اول: )به سمت موترا می رود.(

ـ او بیادر او کروال صبر کو!
نفر دوم:

ـ بیارینش سوارش کنین باال شو!
)احمد را چند نفره سوار موتر می کنند.(

جمال:
ـ بیادرا احتیاط کنین که اوگار نشه

صحنۀ دوم
مکان: داخلی

راوی:
ـ از زمانی که فهمیده شد احمد معتاد است، پدرم دچار 
یک نوع افسردگی گشته و مادرم تازه متوجه اشتباه خود 
شده است و در مورد سرنوشت احمد نگران است. اگر 
سخت تر  احمد  کار  نمی بود   - جمال   – کاکایم  پسر 

می شد.
* * *

شفاخانه  راهرو  داخل  در  داکتر  و  جمال  میان  )صحبت 
جریان دارد.(

داکتر:
است.  معتاد  شما  مریض  که  می دهند  نشان  تست ها  ـ 
سیروم و دواهای الزمه را برایش تزریق کرده ایم. تا دو 
را  او  باید  بهتر می شود و آن وقت  ساعت دیگر حالش 
برای تداوی نزد یک متخصص و یا به شفاخانۀ معتادین 

ببرید.
جمال:

ـ داکتر صاحب یعنی که خطر از سرش گذشته؟
داکتر:

ـ اعتیاد در هر نوعش که باشد خوب نیست؛ اما اگر زیاد 
پیشرفته شود مثل آنانی که در رگ ترزیق می کنند، بسیار 

خطرناک است و حتّی می تواند منجر به مرگ شود.

جوزجان  والیتی  شورای  مقام های 
بر  مبنی  آنان  تالش های  که  می گویند 
حل منازعه میان والی والیت جوزجان و 
جنرال دوستم، تاکنون هیچ نتیجه نداشته 
گرفته  سر  از  والیت  این  در  تنش ها  و 

نداشت.
در  گذشته،  روز  دوستم  جنرال  افراد 
دوباره ی  آغاز  بلندگوها،  با  شهر  داخل 
آن،  درپی  و  کردند  اعالم  را  تظاهرات 
که  جوزجان  شهر  دکان های  دیگر  بار 
بود،  شده  باز  تعطیل  روز  چهار  از  پس 

مجددا مسدود شدند.
پس از درگیری میان افراد جنرال دوستم 
و نظامیان مسلح والی جوزجان در هفته 
هواداران  سوی  از  تظاهرات  گذشته، 
جوزجان  شهر  داخل  در  دوستم  جنرال 
راه اندازی شد و تظاهرکنندگان خواهان 
این  والی  ساعی،  عالم  محمد  برکناری 

والیت شدند.
رییس شورای  عبدالحی حیات،  مولوی 
باستان گفت:  بست  به  والیتی جوزجان 
که  نفری   30 هیات  تالش های  »تاکنون 
بین والی و جنرال  به صفت میانجی گر، 
درپی  نتیجه  داشتند،  فعالیت  دوستم 

ملی  دفاع  وزارت  کابل:  8صبح، 
ساعت   24 جریان  در  که  می گوید 
جریان  در  طالب   68 حدود  گذشته، 
عملیات  نیروهای امنیتی در والیت های 
نیمروز، میدان وردگ، هلمند، پکتیا و 

ننگرهار کشته شدند.
نشر  با  وزارت  این  مطبوعاتی  دفتر 
جریان  در  که  است  گفته  اعالمیه ای 
یک عملیات تصفیه ای نیروهای امنیتی 

است  قرار  کندز:  8صبح، 
مستقر  امریکایی  نیروی های 
نظامی  تاسیسات  کندز،  در 
امنیتی  نیروهای  به  را  خود 
والیت  این  اداره ی  و  افغان 

واگذار کنند.
انور جگدلک، والی  محمد 
موضوع  این  تایید  با  کندز 
گفت: »در دیداری که او با 
مقام های امریکایی داشته، به 
از  پس  که  رسیده اند  تفاهم 
خروج سربازان آن ها از این 
تاسیسات،  افزون  بر  پایگاه، 

افغان 16 طالب دیگر زخمی شده اند.
جریان  در  که  است  آمده  خبرنامه  در 
نیز  مسلح  مخالف  دو  عملیات  این 
بازداشت  امنیتی  نیروهای  توسط 

شده اند.
وزارت  مطبوعاتی  دفتر  حال،  این  با 
عملیات  این  در  که  است  گفته  دفاع 
شش سرباز نیروهای امنیتی کشته و پنج 

تن دیگر زخمی شدند.

دیگری  امکانات  از  برخی 
موجود  پایگاه  آن  در  که 
اداره ی  اختیار  نیز در  است، 

محلی کندز قرار بگیرد.«
در این پایگاه، فرودگاه برای 
تعلیمات  میدان  چرخ بال ها، 
کاغوش های  و  نظامی 
سیستم های  با  عسکری 
در  که  دارد  وجود  منظم 
امضا  طی  نزدیک،  آیند ه ی 
نیروهای  به  تفاهم نامه ای 
خواهد  سپرده  افغان  امنیتی 

شد.

کنر  والیت  در  مسووالن 
نظامیان  که  می گویند 
سی و پنج  دیگر  بار  پاکستان 
این  ولسوالی  دو  بر  راکت 

والیت پرتاب بکرده اند.
آزادی،  رادیوی  از  نقل  به 
والی  وحیدی،  سیدفضل اهلل 
راکت ها  این  که  گفته  کنر 
سرطان  اول  دیروز،  ناوقت 
و  شیگل  ولسوالی های  بر 

دانگام پرتاب شده است.
حمالت  این  او،  گفته  به 

تلفات در پی نداشته است.

وحیدی:
سی و پنج راکت از خاک پاکستان 

به کنر اصابت کرده است

کشته شدن 68 طالب در پنج والیت

پایگاه نظامی امریکا در کندز
به نیروهای افغان سپرده می شود

به اساس معلومات مقام های 
سال  حمل  ماه  از  محلی، 
از  بیش  تاکنون  جاری 
خاک  از  راکت  پنج صد 
کنر  والیت  بر  پاکستان 

اصابت کرده است.
از  بارها  افغانستان  حکومت 
خواسته  پاکستان  حکومت 
توقف  را  حمالت  این  تا 
که  می شود  گفته  اما  دهد، 
این  به  تاکنون  اسالم آباد 
نکرده  توجه  کابل  تقاضای 

است.

نداشته است.«
این  والی  گذشته  روز  می گوید،  حیات 
بر  مبنی  سفیدان«  »ریش  شرط  والیت 
ترک این والیت را پذیرفته بود، اما حال 
این کار  به  او حاضر  معلوم می شود که 
نیست: »من دورنمایی این حالت موجود 

را وخیم می بینم.«
به گفته او، در حال حاضر نیز گروپ 30 
نفری تالش دارند تا برای حل این بحران 

چاره جوی کنند.
والیت  والی  ساعی،  عالم  محمد  اما 
هیات  انتظار  که  است  گفته  جوزجان 
آنها  تا  می کشد  را  ریاست جمهوری 
اعالم  مورد  این  در  را  خویش  تصمیم 

کنند.
والیت  امنیه  فرمانده  غیرت،  عبدالعزیز 
منحیث  که  است  گفته  نیز  جوزجان 
امنیت  تا  دارد  وظیفه  امنیت  مسوول 
نیروهای  و  کند  تامین  مردم  برای  را 
تا از بروز اختالل  امنیتی آمادگی دارند 

جلوگیری کنند.
هیاتی  نیز  حکومت  حال  همین  در 
در  اخیر  رویدادهای  بررسی  برای  را 

جوزجان اعزام نموده است.

جمال:
ـ آیا اعتیادش قابل تداوی است؟

داکتر:
به  را  او  باید  کار  این  برای  و  است  تداوی  قابل  بلی!  ـ 

شفاخانه مخصوص معتادان ببرید.
جمال:

ـ این شفاخانه در کجاست؟
داکتر: 

راه عالءالّدین؛  ـ یکی در خیرخانه است؛ دومی در سه 
این  از  به یکی  را  او  باید  لیسۀ حبیبیه.  و سومی در کنار 

شفاخانه ببرید... یک کار دیگر هم می توانید بکنید.
جمال:

ـ چه کاری؟
داکتر:

با  اگر  ـ در شفاخانۀ ما یک داکتر صحت روانی است، 
وی مشورت کنید بد نخواهد بود.

جمال:
ـ اکنون هم تشریف دارند؟

داکتر:
ـ بلی اتاقش کنار همین اتاق است. 

جمال:
ـ بسیار تشکر داکتر صاحب؛ من به اجازه تان می روم تا با 

ایشان صحبت کنم.
)جمال به سمت اتاق داکتر صحت روانی می رود.(

)جمال دق الباب می کند و دروازه را باز می کند.(
جمال:

ـ سالم، اجازه است؟
داکتر صحت روانی:

ـ سالم بفرمایین.
جمال:

ـ داکتر صاحب من به مشورۀ شما نیاز دارم.
داکتر صحت روانی:

ـ بفرمایین در خدمتم.
جمال:

ـ پسر کاکایم از چندی به این سو معتاد شده، خواستم در 
مورد تداویش با شما مشورت بکنم.

داکتر صحت روانی:
ـ مریض تان چند ساله است؟

جمال:
ـ حدود 18 ساله.

داکتر صحت روانی: )مصمم حرف می زند.(
ـ او هنوز بسیار جوان است.

صحت  و  طبی  دید  از  که  بدانیم  است  الزم  اول  در  ـ 
روانی، فرد معتاد یک بیمار است و بیماری او مانند سایر 

بیماری ها نیاز به درمان و مراقبت های ویژه دارد.
تربیتی  روش  در  کاستی  چی  دید  باید  که  این  دوم  ـ 
کودکی  در  را  فرزندشان  نتوانسته اند  که  است  والدین 
و نوجوانی چنان تربیت نمایند که گرفتار اعتیاد به مواد 

مخدر نگردد.
ـ و امّا، در مجموع بیماری اعتیاد را باید از چند دیدگاه 
بررسی  مورد  آن  عوارض  و  گوناگون  عوامل  نظر  از  و 

قرار بدهیم:
1- عوامل روانی 
2- عوامل جسمی

3- عوامل خانوادگی
4- عوامل اجتماعی
5- عوامل اقتصادی 

6- عوامل سیاسی.
بیشتر  که  بگویم  باید  روانی  عوامل  مورد  در  مثاًل   -
معتادین دچار نوعی مشکل و یا اختالل روانی هستند و 
به دلیل همین اختالل به اعتیاد روی مي آورند و یک نوع 
وابستگی روانی به مواد مخدر در آنان به وجود می آید...

و اما توضیح تمام عوامل، وقت می خواهد و شما اگر در 
این مورد عالقه دارید در بخش مراجعین وقت بگیرید تا 

با هم به فرصت صحبت کنیم.
جمال:

این کار  ـ خوب داکتر صاحب از شما تشکر، من حتماً 
را خواهم کرد.
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گروه جنگی
در قلمرو جنرالیا قیم مردم؟

کی حرف آخر را می زند؟
 حامد  بیژن بختیار

یکی از تحلیلگرانی که در نقش سخنگوی غیررسمی طالبان 
در رسانه ها ظاهر می شود، می گوید که طالبان می خواهند 
با امریکایی ها، بعد خارجی جنگ را حل کنند  با مذاکره 
وارد  داخلی  سیاسی  دیگر گروه های  و  با حکومت  بعد  و 
مذاکره می شوند. این حرف با سخنان نمایندگان طالبان در 
مراسم گشایش دفتر قطر هم خوانی دارد. این نمایندگان در 
آن مراسم، هدف از گشایش این دفتر را مذاکره برای ختم 
»اشغال افغانستان« دانستند. منطق عجیبی در این سخنان نهفته 
است. مگر طالبان قیم تمام مردم ما هستند که می خواهند با 

امریکا در خصوص خروج نیروهایش مذاکره کنند. 
در مورد چگونگی حضور نظامی امریکا پس از سال 2014 
و یا عدم آن، باید تمام مردم و گروه های سیاسی افغانستان 
از رهبران  یا برخی  نه طالبان. اگر طالبان،  تصمیم بگیرند، 
آنان می خواهند مذاکره کنند و به جنگ از طریق مذاکره 
افغانستان  سیاسی  جریان های  و  دولت  با  باید  دهند،  پایان 
اگر  دیگر.  کشورهای  یا  امریکایی ها  با  نه  کنند،  مذاکره 
که  رسیده اند  نتیجه  این  به  واقعا  طالبان  رهبران  از  برخی 
برای پایان جنگ باید مذاکره کنند، الزم است تا در قدم 
اول با حکومت و جریان های سیاسی داخلی مذاکره کنند. 
و  پروسه سیاسی شوند  اول جزو  قدم  در  باید  رهبران  این 
بعد در هماهنگی با جریان های سیاسی و دولت، در مورد 
از سال 2014،  امریکا، پس  نظامی  یا عدم حضور  حضور 

تصمیم گرفته شود. 
حق  مدعی  افغانستان،  مردم  بر  طالبان  که  نیست  منطقی 
قیمومیت شوند و بعد برای بیرون شدن نیروهای امریکایی 
با واشنگتن به مذاکره بپردازند. کسی که در نقش سخنگوی 
از  نیابت  به  و  می شود  ظاهر  رسانه ها  در  طالبان  غیررسمی 
آنان می گوید که طالبان می خواهند اول بعد خارجی جنگ 
افغانستان را حل کنند، حرفش پشتوانه منطقی ندارد. مگر 
حضور  عدم  یا  حضور  مورد  در  که  است  چکاره  طالب 
نظامی امریکا در افغانستان تصمیم بگیرد؟ این چیزی است 
موضع  اعالم  آن،  مورد  در  باید  مردم  تمام  نمایندگان  که 

کنند. 
طالبان در طول ده سال گذشته، به نیابت از ارتش پاکستان 
دولت  و  جهانی  جامعه  علیه  جهانی،  بنیادگرای  جریان  و 
افغانستان.  مردم  از  نمایندگی  به  نه  جنگیده اند،  افغانستان 
مردم افغانستان، از نظم سیاسی ای که پس از سقوط طالبان 
مردم  نمایندگان  کردند.  حمایت  به شدت  آمد،  به میان 
افغانستان، در لویه جرگه ها به روند سیاسی جاری مشروعیت 
دادند. هم چنین، مردم افغانستان، با شرکت در انتخابات ها، 
به اصل دموکراسی و انتخابات رای دادند. تاکنون در هیچ 

نقطه افغانستان، مردم به نفع افکار طالبانی قیام نکرده اند. 
بنیادگرایی  به  انداختند، صرف  به راه  طالبان در جنگی که 
پاکستان خدمت  استخباراتی  و  نظامی  اداره های  و  جهانی 
نمی بود،  طالبان  جنگ  اگر  افغانستان.  مردم  به  نه  کردند، 
به وجود  نیازی  جهانی  جامعه  گسترده  حضور  به  شاید 

پس از یک هفته جدال میان جنرال دوستم و 
حکومت  جوزجان،  والی  ساعی،  محمدعالم 
است.  کرده  اعزام  والیت  این  به  را  هیاتی 
رویدادهای  بررسی  هیات  این  اعزام  از  هدف 
است.  والیت  این  در  اخیر  هفته ی  یک 
تا  کرد  تالش  گذشته  دهه  یک  در  حکومت 
در  سایه  چهره  به عنوان  را  مختلفی  مهره های 
برابر جنرال دوستم مطرح و حمایت کند. عالم 
و  سادات  نوراهلل  سید  اکبربای،  قرقین،  رزم، 
محمدعالم ساعی از جمله چهره هایی اند که در 
اما هیچ  میدان آورده شده اند،  به  برابر دوستم 
عبور  دوستم  آهنین  دیوار  از  نتوانسته اند  یک 
به  ملی  احزاب سیاسی، جنبش  میان  در  کنند. 
رهبری دوستم موفق شد تا از دست اندازی های 
حکومت در امان باشد و انسجام سیاسی خود 

را حفظ کند.
اما حکومت در مورد احزاب کلیدی و مطرح 
دیگر موفق شد شکاف های بزرگی را خلق و 
انشعاب های فردی و جمعی را در کدرهای آن 
حزب  جمعیت،  حزب  اکنون  آورد.  به وجود 
اتحاد  اسالمی،  حزب  افغان ملت،  وحدت، 
اسالمی و... هر یک به تعداد اعضای مرکزی 

خود دچار انشعاب و پراکندگی شده اند.
حکومت با سرمایه گذاری های کالن در ایجاد 
جنبش  حزب  در  سیاسی  شکاف  و  انشعاب 
موفق نبوده است. به صحنه آوردن افرادی فاقد 
پایگاه اجتماعی و اتوریته سیاسی سبب شد تا 
آنان با اندک ترین تهدید صحنه را ترک کنند 

و در پناه ارگ به زندگی خود ادامه دهند.
تا  موفق شد  جنرال دوستم در طول چند دهه 
اعتماد بسیار قوی میان خود و پیروانش ایجاد 
افراد  به وجود آورد.  منظمی  کند و شبکه های 
این شبکه به صورت سیستماتیک و هدفمند در 
راستای اهداف او کار می کنند و همانند یک 
عمل  جنرال  پیش مرگان  به عنوان  پیش  دهه 
چهره های  از  حیث  به  اکنون  جنرال  می کنند. 
بانفوذ و پادشاه ساز در شمال حضور دارد و به 
بین المللی  آسانی جریان های سیاسی داخلی و 
از آن عبور کنند. هرچند که تعدد  نمی توانند 
میان  در  رهبری  و  سیاسی  جریان های  نهادها، 
اقوام به بسترها و فضای فعالیت سیاسی متنوع 
کمک می کند، اما این فرصت در قلمرو جنرال 

پدید نیامده و در آینده نیز میسر نخواهد شد.
او  صدای  مخالف  که  جریانی  هر  با  جنرال 
با سیلی  باشد و فضای تک صدایی را بشکند، 
ایستادگی کرده  برابرش  در  هواداران خود  از 

حکومت در یک دهه 
گذشته تالش کرد تا 
مهره های مختلفی را 
به عنوان چهره سایه در 
برابر جنرال دوستم 
مطرح و حمایت کند. عالم 
رزم، قرقین، اکبربای، 
سید نوراهلل سادات و 
محمدعالم ساعی از جمله 
چهره هایی اند که در برابر 
دوستم به میدان آورده 
شده اند، اما هیچ یک 
نتوانسته اند از دیوار 
آهنین دوستم عبور 
کنند. در میان احزاب 
سیاسی، جنبش ملی به 
رهبری دوستم موفق شد 
تا از دست اندازی های 
حکومت در امان باشد و 
انسجام سیاسی خود را 
حفظ کند.

اکنون  می کند.  دور  خود  قلمرو  از  را  آن  و 
از  جوزجان  شهروندان  که  است  هفته  یک 
کار و فعالیت روز مره ی خود بازمانده اند. بیشتر 

دکان ها بسته است و وضعیت شهر، غیرعادی.
نیز  دانشگاه جوزجان  براساس آخرین خبرها، 
کشمکش های  همه ی  در  است.  شده  تعطیل 
اکنون  دیده  اند.  آسیب  بیشتر  مردم  سیاسی، 
درست  مدیریت  با  حکومت  که  است  خوب 
احتمال  آن  غیر  در  داده  خاتمه  جدال  این  به 
رویدادهای  مظاهره ها،  تداوم  با  که  می رود 
یک  جدال  حال  هر  به  شود.  خلق  ناگواری 
هفته ای هواداران جنرال با والی حکومت، نشان 
داد که در قلمرو دوستم حرف آخر و اول را او 
می زند و هنوز حکومت در اجرا و تطبیق قانون 
در این وطن با مشکالت و چالش های فراوانی 

مواجه است.

احتمال  نمی شد،  طوالنی  جنگ  اگر  هم چنین  نمی آمد. 
امنیتی،  مسوولیت های  انتقال  برنامه  که  داشت  وجود  این 
در  افغانستان  مردم  نمایندگان  شود.  اجرا  پیش  مدت ها 
ماموریت  ساحه  گسترش  خواستار  اضطراری،  لویه جرگه 
زمان،  آن  در  خواست  این  اما  شدند،  بین المللی  نیروهای 
نیروهای  ماموریت  نشد.  واقع  جهانی  جامعه  قبول  مورد 
در  امنیت  تامین  وظیفه  و  ماند  کابل  به  محدود  بین المللی 
والیات به فرماندهان محلی واگذار شد. این تشدید جنگ 
حضور  شد  سبب  که  بود  حامیان شان  و  طالبان  سوی  از 
نظامی کشورهای غربی در افغانستان گسترده شود. هم چنین 
افغانستان  در  ناتو  عضو  کشورهای  نظامی  حضور  مسوول 
نیز، طالبان بودند. اگر آنان به رهبران القاعده پناه نمی دادند 
و قلمرو کشور را در اختیار آنان نمی گذاشتند، زمینه برای 
اصال  افغانستان  در  ناتو  عضو  کشورهای  نیروهای  ورود 

فراهم نمی شد. 
این طالبان بودند که افغانستان را به مکان جنگ میان جامعه 
جهانی و تروریزم جهانی تبدیل کردند. طالبان و کسانی که 
این که مسوولیت  به جای  با آنان همکار بودند،  در گذشته 
مردم  قیم  که  می کنند  فکر  بپذیرند،  را  وقایع  این  اخالقی 
نظامی  حضور  مورد  در  آنان،  به جای  و  هستند  افغانستان 
خارجی ها بحث می کنند. مردم افغانستان بارها نظریات شان 
از  بین المللی، پس  نیروهای  را در مورد چگونگی حضور 
سال 2014 بیان کرده اند. در جرگه بزرگ سنتی در دو سال 
به  برای کمک  امریکا  نظامی  محدود  اصل حضور  پیش، 

نیروهای داخلی پس از سال 2014 پذیرفته شد. 
داد  رای  سندی  به  گذشته،  سال  کشور،  پارلمان  هم چنین 
که در آن بر ضرورت حضور محدود نظامی بیرونی برای 
کمک به نیروهای داخلی افغانستان تاکید شده بود. بنابراین 
گروه طالبان و نمایندگان غیررسمی آنان، حق ندارند برای 
به نمایندگی از مردم حرف  خود، حق ویژه قایل شوند و 
بزنند. مردم، حکومت و جریان های سیاسی افغانستان، حق 
دارند، در مورد چگونگی حضور و عدم حضور امریکا و 
نه  و  بگیرند  تصمیم   ،2014 سال  از  پس  متحدانش  دیگر 

گروه جنگی ای مثل طالبان. 
جالب  نیز  افغانستان  خواندن  شده  اشغال  در  طالبان  منطق 
است. اگر حضور نیروهای امریکایی در کشوری، مصداق 
است.  شده  اشغال  کشور  نیز  قطر  پس  باشد،  اشغالگری 
موقعیت  امریکا  نظامی  پایگاه  بزرگ ترین  آن جا  در  مگر 
ندارد؟ چرا برمبنای این معیار باید افغانستان، کشور اشغال 
شده خوانده شود ولی قطر و عربستان سعودی کشورهای 
دست  جنگ  از  دارد  قصد  که  گروهی  هر  اشغال نشده. 
سیاسی  جریان های  و  دولت  با  اول  قدم  در  باید  بکشد، 
و  دولت  با  هماهنگی  در  بعد  و  کند  مذاکره  افغانستان 
سیاست  تدوین  چگونگی  مورد  در  دیگر،  جریان های 
و  منطقی  روش  بدهد.  نظر  کشور،  ملی  امنیت  و  خارجی 

قابل توجیه همین است. 
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نمایندگان طالبان در قطر 
هیچ تماسی با مالعمر ندارند

جالب این است که از سوی این زنان به ناامنی موجود در این والیت نیز 
اعتراض شده و در این خصوص از کشورهای همسایه انتقاد شده است. 

در گزارش ها آمده است که برخی از مسووالن برگزارکننده این گردهمایی 
اعتراضی در ولسوالی گرشک والیت هلمند، از شماری کشورهای همسایه 

انتقاد کرده و گفته اند که این کشورها برای اهداف سیاسی شان، 
شورشیان را در هلمند می فرستند و با ناامن کردن این والیت، مانع کار 

زنان در بیرون از خانه می شوند.

امراهلل صالح:
 حکیم مختار

بر حق زنان
مطالبات

 محمدهاشم قیام

 حکیم مختار

اعتراض زنان در هلمند به سبب حضور کم رنگ 
نشان دهنده  می تواند  محلی  ادارات  در  خانم ها 
افزایش مطالبات بر حق زنان محسوب شود. یکی 
همین  موجود  دولت  مطلوب  دست آوردهای  از 
تالش هایی  کم کم  زنان  می شود  دیده  که  است 
و  گوشه گیری  و  حاشیه  از  تا  انداخته اند  به راه  را 
انزوا خارج شوند و به متن بیایند. زنان در پی این 
مدیریت سیاسی  در  را  می باشند که حضور خود 
تثبیت  را  و آن  اجتماعی کشور گسترش دهند  و 

کنند.
از این فقط در مرکز و  اگرچه این حرکت پیش 
چند والیت خاص به مشاهده می رسید، اما به نظر 
می رسد که این حرکت در حال فراگیری بوده و 
دو  یکی  در  است.  رسیده  مختلف  به والیت های 
کردن  بیشتر  خصوص  در  تحرکاتی  اخیر  سال 
رسمی  فعالیت های  در  زنان  سهم  شدن  بیشتر  و 
راه اندازی  با  زنان  و  بود  خورده  کلید  کابل  در 
مشارکت  خواستار  زمینه  این  در  کمپاین هایی 
بیشتر زنان در مدیریت سیاسی و اجتماعی کشور 
در  انگیزه  این  که  می شود  دیده  اکنون  شده اند. 
حال سراسری شدن و فراگیر شدن می باشد و زنان 
این می باشند  پی  نیز در  در والیات و ولسوالی ها 
که سهم گیری بیشتر و بهتری در مدیریت سیاسی 

و اجتماعی کشور داشته باشند.
هلمند نیز به این جمع پیوسته است. در این والیت 
را  بیشتری  حق  که  شده اند  این  پی  در  زنان  نیز 
در  بیاورند.  به دست  ادارات  به  دسترسی  نظر  از 
است که شماری  رسانه های خبری گزارش شده 
در  هلمند  والیت  گرشک  ولسوالی  در  زنان  از 
اعتراضی،  گردهمایی  یک  در  کشور،  جنوب 
خواستار حضور بیشتر زنان این والیت، در ادارات 
این  نهادهای خصوصی محلی در سطح  و  دولتی 

والیت شده اند.
خود  اعتراضی  گردهمایی  در  هلمندی  زنان 
و  دولتی  ادارات  در  زنان  حضور  که  گفته اند 
و  است  کم رنگ  هلمند  در  خصوصی  نهادهای 
اعتراض کننده  زنان  کند.  تغییر  وضعیت  این  باید 
گفته اند که صدها زن در ولسوالی گرشک، اسناد 
اما  دارند  اختیار  در  نمیه عالی  و  عالی  تحصیالت 
از فرصت های کاری در اداره های محلی بهره مند 

نشده اند و هنوز هم بی کار و سرگردان اند.
صرف نظر از این که در خصوص ظرفیت موجود 
زنان تحصیل کرده  برای جذب  ولسوالی  این  در 
بحث شود، آن چه مهم است این می باشد که دیده 
نیز  ولسوالی ها  و  والیات  سطح  در  زنان  می شود 

امراهلل صالح، رییس پیشین امنیت ملی می گوید افرادی 
که در قطر از طالبان و مالعمر نمایندگی می کنند، در 
دوازده سال گذشته با مالعمر هیچ تماسی نداشته اند. او 

می گوید که این افراد از پاکستان به قطر رفته  اند.
احزاب  شورای  خبری  نشست  در  که  صالح  آقای 
یک شنبه،   دیروز،   افغانستان  سیاسی  ایتالف های  و 
قاری  و  مالنعیم  که  گفت  می زد،  حرف  2سرطان 
»همین  نداشته اند:  تماسی  هیچ  مالعمر  با  دین محمد 
نماینده های طالبان که به قطر رفته اند، به اساس معلومات 
من در دوازده سال گذشته هیچ نوع ارتباطی با مالعمر 
در  خانه اش  رفته  آن جا  نعیم  به نام  کسی که  نداشته اند. 
کسی  زمانی که  است  واضح  و  است  اسالم آباد  افتین 
از سوی کی  پاسپورتش  قطر می رود،  به  اسالم آباد  از 
چک می شود،  ویزه کی برایش بدهد و با سفارت قطر 
دین محمد  قاری  با  که  می گوید  او  کند.«  معرفی  کی 
در گذشته ارتباط داشت و هنوز معلوم نیست که او با 

مالعمر مالقات کرده است یا نه.
آقای صالح گفت: »فرد دیگری که از او در قطر نام برده 
شد، قاری دین محمد است که من او را می شناسم، در 
مذاکرات قبلی در دوران مقاومت من با او تماس داشتم 
ده سال  به  نزدیک  از  بعد  است.  بدخشان  والیت  از  و 
او  طالبان آغاز شد،  آی اس آی  با  مذاکره  وقتی بحث 
را در یک کاروان مخصوص از پشاور به کویته انتقال 
داد و در آن جا 45 روز باقی ماند و از آن جا به کراچی 
انتقال داده شد، اما ما ندانستیم که او با مالعمر مالقات 
کرد یا خیر.« او می گوید: »این که که ما و شما متاسفانه 
در این وطن مشکالتی داشتیم و به گروهی که غیر از 
توانایی کشتار چیزی دیگری ندارد،  فرصت دادیم که 
صحبت کند،  به محدودیت های افغانستان برمی گردد،  

اما هویت شان همین است.«
طالبان هفته ی گذشته در قطر صاحب دفتر زیر عنوان 
»نمایندگی امارت اسالمی افغانستان«  شدند که با انتقاد 

شدید دولت افغانستان روبه رو شد. 
شدن  باز  از  صلح  عالی  شورای  جریان قرارندادن  در 
دفتر طالبان، باعث شد تا دولت افغانستان چهارمین دور 
مذاکرات موافقت نامه امنیتی را به حالت تعلیق درآورد.

شورای همکاری احزاب و ایتالف های سیاسی هم در 
دفتر  ایجاد  که  کرد  اعالم  گذشته  زور  خبری  نشست 
فقط تحت  مذاکرات صلح  آغاز  برای  قطر  در  طالبان 

عنوان یک گروه مخالف مسلح قابل قبول است. 
همکاری  »شورای  است:  آمده  شورا  این  اعالمیه  در 
ایجاد دفتری در قطر  از  ایتالف های سیاسی  احزاب و 
با  مذاکره  اما  نموده،  حمایت  مذاکرات  آغاز  برای 
طالبان تنها تحت عنوان یک گروه مسلح مخالف قابل 
اعالمیه  در  دیگر.«  عنوان  هیچ  تحت  نه  و  است  قبول 
ابزاری  نباید  هم چنین گفته شده است که دفتر طالبان 
و  شود  نظامی  مالی،   تقویت  سیاسی،  مشروعیت  برای 
یا هم برای روابط بین المللی طالبان مورد استفاده قرار 

گیرد.
از  می گوید  ملی،  ایتالف  عضو  محمدعاصم،  انجنیر 
صلح  گفتگو های  آدرس  به عنوان  تنها  باید  قطر  دفتر 
تنها  دفتر  »این  شود:  استفاده  طالبان  و  افغانستان  میان 
میان  برای گفتگوهای صلح  به عنوان آدرسی  می تواند 
این  در  شود،  استفاده  طالبان  گروه  و  افغانستان  دولت 
صورت مردم افغانستان و شورای همکاری ایتالف های 
سیاسی از این دفتر استقبال می کنند و تالش های شان را 

در این راستا ادامه خواهند داد.«
شورای همکاری احزاب و ایتالف های سیاسی در مورد 
شرایط دوام فعالیت و و مسدود شدن دفتر قطر خواهان 
امضای سندی میان دولت های افغانستان، قطر و ایاالت 
است:  آمده  شورا  این  اعالمیه  در  شد.  امریکا  متحده 
سند  اعالم  و  امضا  خواهان  احزاب  همکاری  »شورای 

بر این شده اند که حق بیشتری را در دسترسی به 
فرصت های کاری در ادارات به دست آورده و با 
این شیوه در مدیریت سیاسی و اجرایی و یا اجرای 
خدمات عامه به دیگر هم وطنان سهم داشته باشند.

سطح  در  تا  است  شده  باعث  انگیزه  همین 
مطرح  و  حق خواهی  تحرکات  نیز  ولسوالی ها 
گفته  شود.  مطرح  زنان  سوی  از  مطالبات  کردن 
در  شرکت کننده  زنان  از  برخی  که  است  شده 
والیت  گرشک  ولسوالی  در  که  گردهمایی ای 
هلمند برگزار شده است، از کارکرد وزارت های 
کار و امور اجتماعی و زنان، انتقاد کرده و گفته اند 
که این دو وزارت، زنان ولسوالی گرشک والیت 

هلمند را فراموش کرده اند.
ناامنی  به  زنان  این  سوی  از  که  است  این  جالب 
موجود در این والیت نیز اعتراض شده و در این 
انتقاد شده است.  از کشورهای همسایه  خصوص 
مسووالن  از  برخی  که  است  آمده  گزارش ها  در 
برگزارکننده این گردهمایی اعتراضی در ولسوالی 
کشورهای  شماری  از  هلمند،  والیت  گرشک 
کشورها  این  که  گفته اند  و  کرده  انتقاد  همسایه 
هلمند  در  را  شورشیان  سیاسی شان،  اهداف  برای 
با ناامن کردن این والیت، مانع کار  می فرستند و 

زنان در بیرون از خانه می شوند. 
باید  نخست  قدم  در  که  تاکید کرده اند  زنان  این 
از خانه فراهم  بیرون  برای فعالیت زنان در  امنیت 
جستجو  زنان  برای  کاریابی  زمینه  سپس،  و  شود 
دولت  اگر  که  گفته اند  هم چنین  زنان  این  گردد. 
نکند،  توجه  هلمند  والیت  زنان  امینت  بخش  در 
کار  والیت  این  دولتی  ادارات  در  فعال  زنانی که 
می کنند نیز مجبور به ترک وظیفه شده و خانه نشین 
خواهند شد. این زنان بر بهتر شدن وضعیت امنیتی 
این والیت تاکید کرده و آن را راهی برای ورود 
والیت  این  در  بیشتر  کاری  فرصت های  به  زنان 

دانسته اند.
به هر حال این تحرک نشان می دهد که زنان کشور 
بیشتر برای سهم گیری  در حال پیدا کردن انگیزه 
در فعالیت های رسمی می باشند. این می تواند هم 
فرصت های  به  دسترسی  نظر  از  عدالت  تامین  به 
کاری کمک کند و هم می تواند باعث بیشتر شدن 
میزان بازدهی کار ادارات رسمی شود. بسیاری ها 
کار  وارد  انگیزه  با  زنان  وقتی  که  باورند  این  به 
شوند،  اجرایی  رهبری  عرصه های  و  ادارات  در 
ادارات  انگیزه شان  این  کار گیری  به  با  می توانند 
دولتی را نیز فعال تر کرده و در قسمت بهبود این 

ادارات از نظر نتیجه و بازدهی موثر باشند.

متحده  ایاالت  و  قطر  افغانستان،  دولت های  بین  کتبی 
امریکا در مورد شرایط دوام فعالیت و مسدود شدن دفتر 
مذکور می باشد.« شرایط دیگری که شورای همکاری 
با  مذاکره  ادامه  برای  سیاسی  ایتالف های  و  احزاب 
است:  شده  بیان  چنین  اعالمیه  در  گذاشته اند،   طالبان 
می تواند  صورتی  در  تنها  قطر  در  صلح  »گفتگوهای 
ادامه یابد که طالبان شرایط ذیل را قبول کنند. اصول 
اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  مندرج  ارزش های  و 
افغانستان؛ اعالم آمادگی رسمی برای گفتگوهای صلح 
با دولت افغانستان؛ ترک خشونت و عملیات جنگی و 

انتحاری در سراسر کشور با آغاز مذاکرات.«
گفتگو  که  کردند  اعالم  طالبان  قبل  روز  دو  گرچند 
با امریکا را به حالت تعلیق در آورده اند،  اما به اساس 
گزارشی که در یکی از رسانه های غربی به نشر رسیده 
به  گروه  این  که  است  آمده  طالبان  از  نقل  به  است،  
آتش بس تمایل نشان داده اند. در این گزارش به نقل از 
شاهین سهیل یک سخنگوی طالبان در قطر آمده است 
که طالبان تمایل دارند تا در مورد برقراری آتش بس و 
به هدف آموزش  امریکایی  نیروهای  هم چنین حضور 
نیرو های امنیتی افغان بعد از پایان ماموریت جنگی ناتو 
که  می افزاید  گزارش  کنند.  صحبت   2014 سال  در 
سهیل هم چنین گفته است طالبان می خواهند در مورد 

حقوق زنان هم صحبت کنند.
سیاسی  ایتالف های  و  احزاب  همکاری  شورای 
انتخابات  راه اندازی  خواهان  نشست  این  در  هم چنین 

به گونه شفاف و عادالنه شد. 
قانون  در  مسایل  همه  می گوید  محمدعاصم  انجنیر 
مطابق  که  است  مکلف  دولت  و  است  روشن  اساسی 
یک  دارای  ما  »زمانی که  کند:  عمل  اساسی  قانون  به 
ما  تکلیف  هستیم،   ملی  وثیقه  به عنوان  اساسی  قانون 
مخصوصا  کشور  سطح  در  مهم  وظایف  انجام  در  را 
کرده  مشخص  ملی  وثیقه  انتخابات  مثل  بحث هایی 
صالحیت ها  و  امکانات  تمام  داشتن  دست  در  با  ما  و 
به عنوان دولت و حکومت مکلف هستیم که به وظایف 
خود عمل بکنیم.« آقای عاصم می گوید،  هر نوع تعلل 
قانون مشخص  از مسیری که  انحراف  و  بهانه جویی  و 
کرده است، برای مردم و احزاب سیاسی نگرانی خلق 

می کند.
آن  مورد  در  که  افغانستان  ریاست جمهوری  انتخابات 
نگرانی های زیادی وجود دارد، قرار است در ماه حمل 
سال آینده راه اندازی شود. در همین حال رییس جمهور 
انتخابات  این  بودن  و عادالنه  از شفافیت  بارها  کرزی 

اطمینان داده است.

5 سال هفتم   شماره مسلسل 1676   دو شنبه 3 سرطان 1392     
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و  حرف  و  تنش ها  قطر،  در  طالبان  دفتر  گشایش 
جهان  سیاسی  محافل  در  را  فراوانی  حدیث های 
برانگیخته است. پس از آن که دولت افغانستان به نحوه 
نصب  و  سفید  پرچم  کردن  بلند  و  دفتر  این  گشایش 
عنوان »امارت اسالمی افغانستان« شدیدا اعتراض کرد، 
حاشیه های بیشتری در این زمینه گشوده شد. دولت قطر 
مجبور شد تا لوحه امارت اسالمی افغانستان را بردارد و 
پرچم سفید طالبان را از دیده ها پنهان کند. با این حال 
این مساله زمینه ساز تنش های تازه ای شد. طالبان نسبت 
به این اقدام واکنش شدید نشان دادند و از احتمال قطع 
افغانستان صحبت  امریکا و دولت  با  هر گونه مذاکره 
از  امریکا  خارجه  وزیر  کری،  جان  آن سو  از  کردند. 
با طالبان سخن گفت  انجام مذاکره  تردیدها در مورد 
و حاال وزارت خارجه ایران نیز می رود که از این نمد 

کالهی برای خود بسازد. 
به  ایران  خارجه  وزارت  سخنگوی  عراقچی  عباس 
صلح  گفتگو های  از  ایران  که  است  گفته  رسانه ها 
اما  می کند،  حمایت  افغانستان  در  ثبات  ایجاد  برای 
هرگونه تحمیل مذاکره برای صلح بر افغانان را مردود 
افغانستان  بحران  می شمارد. آقای عراقچی گفته است 
با  هم  تحمیلی  مذاکرات  اما  ندارد،  نظامی  راه حل 
محوریت بیگانگان و بدون لحاظ منافع و مصالح ملی 
این  مردم  نمایندگان  حضور  و  خواست  و  افغانستان 

کشور راه به جایی نخواهد برد. 
سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهار خرسندی کرده 

دولت  که  روزی  در  و  داخلی  جنگ  سال   ۱۲ از  پس   
مسوولیت  گرفتن  برعهده  رسمی  اعالم  آماده  افغانستان 
اوباما،  بارک  می شد،  کشور  امنیت  حفظ  و  جنگ 
انجام  برلین  شهر  از  بازدید  ضمن  امریکا  رییس جمهور 
مذاکرات رسمی با طالبان را در امیرنشین قطر مورد تایید 

قرار داد.
و  شده  برنامه ریزی  مذاکرات  این  قبل  ما ه ها  از  چه  اگر 
ظاهرا مورد تایید دولت افغانستان نیز قرار گرفته بود، خبر 
در  را  گسترده ای  واکنش های  دوحه،  گفتگوهای  انجام 

داخل و خارج از افغانستان برانگیخت.
نظامی  نیروهای  پایان سال ۲۰۱۴  تا  امریکا مصمم است 
خود  مسوولیت های  و  فراخوانده  افغانستان  از  را  خود 
پیمان  قالب یک  نظامی در  به تعهدات  را در آن کشور 
امنیتی و دفاعی با کابل محدود سازد. پیمان همکاری های 
امضا  به  هنوز  کابل  و  واشنگتن  مابین  امنیتی  و  نظامی 

نرسیده است.
در  رییس جمهوری  انتخابات  است  قرار  آینده  سال 
افغانستان برگزار شود و حامد کرزی که از زمان سقوط 
حکومت طالبان در سال ۲۰۰۱ تاکنون اداره دولت را در 

کابل بر عهده داشته، نامزد نخواهد بود.
امریکا مصمم است به منظور پایان دادن به جنگ داخلی 
مابین دولت مرکزی در کابل و نیروهای پراکنده طالبان 
و بازگرداندن نوعی از آرامش به این کشور جنگ زده، 
یک  ترکیب  در  را  طالبان  افغانستان،  ترک  از  پیش 

حکومت ایتالفی شریک کند.
غیرمذهبی،  گروه های  و  افغانستان  کنونی  دولت 
روشن فکران و زنان که خود را تدریجا در حال خروج 
اولیه یک  شرایط  به  رسیدن  و  طالبان  سایه حکومت  از 
باز  برای  امریکا  تالش  به  می بینند،  متعارف  جامعه 

گرداندن طالبان به قدرت با سوءظن نگاه می کنند.
فرصت طلبی طالبان

محمدنعیم، سخنگوی طالبان )راست( در نشست خبری 
این گروه در دوحه در واکنش به انتشار خبر مذاکرات، 
بنایی  بیرون  قطر،  مرکز  دوحه،  در  طالبان  نمایندگان 
بزرگ و در کنار سر دری که بر آن نام  »امارت اسالمی 
در  شدن  داخل  قبول  ضمن  بود،  شده  نقش  افغانستان« 

افغانستان ، ساز  از  طالبان  فرار 
ناسازگاری را دمیدن گرفت. 
ایرانی ها در همان پایگاه ها که 
در  افغانستان  مجاهدان  برای 
نظر  در  مقاومت  دوران  طول 
پذیرایی  فرش  بودند،  گرفته 

برای طالبان هموار کردند. 
غیرمستقیم  حمایت های 
طول  در  طالبان  از  ایرانی ها 
یازده سال کامال مشخص  این 
امنیتی  مسووالن  بارها  است. 
افغانستان  کنار  و  گوشه  در 
بود  قرار  که  تسلیحات  بزرگ  محموله های  کشف  از 
مهر  تسلیحات  این  روی  بر  و  برسد  طالبان  به دست 
مورد  تازه ترین  در  دادند.  بود، خبر  ایران رقم خورده 
طالبان  از  هیاتی  ورود  از  ایران  خود  خبرگزاری های 
برای مذاکره با سران حکومت در ایران خبر دادند. با 
این که دولت افغانستان به دلیل سیاست انفعالی خارجی 
تا در مورد سیاست های  نکرد  خود هیچ گاهی جرات 
افغانستان و مهم تر  امور داخلی  ایران در  مداخله گرانه 
افغانستان  جنگ  تنور  در  بیشتر  ریختن  هیزم  همه  از 
شکایتی کند، ولی این مساله مانند روز روشن است که 
به طالبان  به هر نوع ممکن در عرصه کمک  ایرانی ها 
از سخاوت و به گفته خودشان دست و دل بازی دریغ 

به دست آوردند.
اشغال  در جنوب کشور، سپس  مناطقی  از تصرف  پس 
سال  اکتبر   ۲۶ در  طالبان  نیروهای  جالل آباد،  و  هرات 
۱۹۹۶ کابل را تصرف و دولت ضعیف برهان الدین ربانی 

را ساقط کردند.
کشتن داکتر محمدنجیب، رییس جمهور سابق و شاهپور 
احمدزی، برادر او، و آویختن جنازه های آن ها در چهار 
دولت  آغاز  ریس جمهوری،  کاخ  نزدیک  آریانا،  راه 

طالبان در افغانستان را رقم زد.
دولت  سه  تنها  طالبان،  سوی  از  دولت  تشکیل  از  پس 
را  طالبان  دولت  پاکستان  و  امارات  سعودی،  عربستان 

به رسمیت شناختند.
بامیان-  در  بودا  مجسمه های  انهدام  سالگرد  دوازدهمین 
مارس ۲۰۱۳ کشتار هزاره ها از سوی طالبان از یادگارهای 
از  طالبان پس  است.  افغانستان  در  طالبان  سیاه حکومت 
از مردم شیعه  تصرف مزارشریف در شمال، هزاران تن 
مذهب منطقه را که »کافر« می خواندند، به قتل رساندند.

مطابق گزارش »دیده بان حقوق بشر« نسل کشی طالبان از 
یافته  ادامه  طالبان  سقوط  و   ۲۰۰۱ سال  تا  هزاره  شیعیان 

است.

نکرده اند. 
ایرانی ها در کل در زمینه کمک به طالبان با دو رویکرد 
تجهیز  با  تا  دارند  تالش  ایرانی ها  یکی  هستند.  وارد 
طالبان، جامعه جهانی خصوصا امریکا را در افغانستان 
بیشتر زمین گیر کنند. ایرانی ها عقیده دارند که حضور 
کشور  غربی  مناطق  در  خصوصا  افغانستان  در  امریکا 
می تواند برای این کشور خطرساز باشد. به همین خاطر 
بخشی از این کمک ها به مخالفان دولت افغانستان در 
معروف  اکبری  یحیی  غالم  دارد.  تعلق  کشور  غرب 
 88 الی   85 سال های  طول  در  که  سیاوشانی  یحیی  به 
کابوس  یک  به  تبدیل  دولت  عادی  مخالف  یک  از 
بیشترین  بود،  شده  هرات  والیت  برای  خطرناک 
کمک ها را از ایران دریافت می کرد. حتا گزارش هایی 
وجود دارد که عده ای از اعضای سپاه قدس مستقیما به 
نزد یحیی اکبری آمده و او را در زمینه متشنج ساختن 

بیشتر هرات کمک می کردند. 
در  است.  ایران  مستقیم  منافع  زمینه  در  دوم  رویکرد 
شیرین  آب های  از  زیادی  بخش  ایران  حاضر  حال 
افغانستان را بدون کدام موافقت نامه بین المللی یا کدام 
حق آبه ای که بر اساس عرف های بین المللی مشخص 
آب  بندهای  ساخت  مسلما  می کند.  استفاده  است، 
بی حد  استفاده  این  می تواند  فراه  و  نیمروز  هرات،  در 
که  ایرانی  برای  مساله  این  و  کند  محدود  را  حصر  و 
دچار کم آبی مفرط است، قابل قبول نیست. به همین 
مناطق  این  غیرقانونی در  برای گروه های مسلح  خاطر 
پول و تجهیزات می دهد تا جلو ساخت این گونه بندها 
گرفته شود. به این ترتیب واکنش های حکومت ایران 
قطر  در  طالبان  دفتر  گشایش  مثل  مسایلی  قبال  در 
شدن  ضعیف  مورد  در  کشور  این  نگرانی  به دلیل  نیز 
است.  موجود  سیاسی  معادالت  در  کشور  این  نقش 
مسلما ایرانی ها در مذاکراتی که با طالبان داشته اند، به 
توافقاتی نیز رسیده اند و گشایش دفتر قطر و مذاکرات 
ایران را ضعیف تر  نقش کلیدی  این دفتر می تواند  در 
از گذشته بسازد و بدتر از این که نقش اساسی در این 
برای  مساله  این  و  می کند  بازی  امریکا  را  مذاکرات 

ایران قابل قبول نیست. 

در  متر   ۳۰۰ ارتفاع  به  بودا  ایستاده  مجسمه  دو  انهدام 
دوران  نمادهای  دیگر  از  هزاره جات،  مرکز  بامیان  شهر 
است. دو مجسمه  افغانستان  در  طالبان  تاریک حکومت 
در  آن ها  انهدام  و  بستن  توپ  به  فلم های  که  شده  یاد 
به عنوان میراث  یوتیوب موجود است، از سوی یونسکو 
تاریخ بشری ثبت شده و در فهرست ارزشمند ترین آثار 

تاریخی افغانستان قرار داشت.
سال  در  افغانستان  در  طالبان  حکومت  و  مالعمر  دولت 
فرمان  با  سپتامبر،   ۱۱ تروریستی  حمله  از  بعد  و   ۲۰۰۱

جورج بوش توسط نیروهای نظامی امریکا ساقط شد.
مذاکره با کدام گروه؟

پراکنده  و  متنوع   دارای حلقه های رهبری  گروه طالبان 
و  افغانستان  جنوب  در  آن ها  از  مشخصی  شمار  است. 
گروهی در درون پاکستان مستقر شده اند. گشایش دفتر 
سیاسی طالبان در دوحه شاید نخستین گام برای شناسایی 
در  افراد  و  گروه ها  سهم  و  طالبان  کنونی  رهبران  بهتر 

ترکیب قدرت این گروه افراطی مسلمان است.
در گام بعد، امریکا نیازمند یافتن موضوعی برای مذاکره 
قدرت  ترکیب  در  طالبان  ساختن  داخل  است.  آن ها  با 
دموکراتیک  روش های  گرفتن  نظر  در  بدون  کابل،  در 
سه  طی  که  است  هزینه هایی  به  بی توجهی  انتخابات،  و 
دهه گذشته به مردم افغانستان تحمیل شده است. طالبان 

مخالف برگزاری و شرکت در انتخابات است.
برای داخل شدن در  امریکا  اقدام آشکار  دولت کرزی 
گشایش  و  واشنگتن«  »پیمان شکنی  را  طالبان  با  گفتگو 
به رسمیت  نشانه  را  دوحه  در  آن ها  سیاسی  نمایندگی 

شناختن غیرمستقیم طالبان تلقی می کند.
با  موازی  می تواند  طالبان  با  امریکا  مستقیم  مذاکرات 
شکل گرفتن دولت هایی با رنگ اسالمی در کشورهای 
تونس، لیبی و مصر، به تشکیل یک دولت تازه اسالمی 

در منطقه منجر شود.
کابل  در  قدرت  ترکیب  در  طالبان  احتمالی  مشارکت 
طرحی است که هم زمان با تغییر دولت در تهران و ظاهرا 
صورت  آن  تدوین  در  ایران  جدی  دادن  دخالت  بدون 

گرفته است.
منبع: رادیو فردا

است که جامعه جهانی به ناکارآمدی استفاده از گزینه 
جنگ در افغانستان پی برده است. 

این  که  است  گفته  ایران  خارجه  وزارت  حال  این  با 
و  صلح  ایجاد  برای  مذاکره ای  هرگونه  از  کشور 
ثبات در افغانستان حمایت می کند؛ مشروط بر این که 
مشخص  باشد.  افغان ها  خواست های  و  منافع  براساس 
نیست که چقدر دولت ایران نسبت به منافع افغانستان 
با صداقت برخورد می کند، ولی اگر زمینه های عملی 
خواهیم  کنیم،  بررسی  را  افغانستان  در  ثبات  تحکیم 
دید که بخشی از بی ثباتی در افغانستان در ایران کلید 

می خورد. 
دوباره  پیروزی  محض  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
و  جهانی  جامعه  کمک  به  افغانستان  در  مجاهدان 

گفتگوی مستقیم با امریکا، تاکید کردند 
که »به جنگ با دشمن ادامه خواهند داد.«

است  نامی  افغانستان«  اسالمی  امارت 
در  خود  حکومت  دوران  در  طالبان  که 
کابل انتخاب کرده و در آن کشور مورد 

استفاده رسمی قرار داده بود.
طالبان  نمایندگی  دفتر  گشایش  از  پیش 
میزبان  می رود  انتظار  که  دوحه،  در 
آنان شود،  با  امریکا  سیاسی  گفتگوهای 
روزنامه انگلیسی زبان تایمز، چاپ لندن، 

خبر گشایش این دفتر را که در حکم سفارت طالبان در 
قطر است منتشر کرد.

طالبان  با  مستقیم  گفتگوی  مخالف  که  کرزی  دولت 
دولت  بود.  شده  وادار  طرح  این  قبول  به  پیشتر  است، 
افغانستان تا پیش از تدوین و امضا پیمان امنیتی با امریکا 
خود را نیازمند هماهنگی با تصمیمات سیاسی واشنگتن 

می بیند.
انجام  به  واشینگتن  اشتیاق  طالبان  شناخته شده  رهبری 
و  کرده  تلقی  خود  قدرت  نشانه  را  سیاسی  مذاکرات 
عالقه مند است که از این فرصت در جهت هموار ساختن 

راه بازگشت به دولت در کابل استفاده کند.
آشنایی با طالبان

از  سابق  شوروی  اتحاد  سرخ  ارتش  خروج  به دنبال 
کشور،  آن  در  داخلی  جنگ  ادامه  در  و  افغانستان 
طالبان که با حمایت مالی عربستان سعودی و واحدهای 
اطالعات ارتش پاکستان شکل گرفته بودند، تولد رسمی 
خود را در ۱۰ اکتبر سال ۱۹۹۴ با شعار »جهاد با شرک« 
با استفاده  و »شهید راهی بهشت می شود« اعالم کرده و 
به  دادن  خاتمه  به  آن ها  امید  و  مردم  اولیه  خوشبینی  از 
جنگ داخلی، به سرعت پیروانی در پاکستان و افغانستان 

طالبان ایرانی و پاکستانی 
تفکیک جدید دولت ایران 

آیا طالبان دوباره قدرت را در افغانستان 
به دست می گیرند؟ 

 تهمورس 

ACKU- رضا تقی زاده
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ندارد.  پيروزی  هيچ  هنوز  سوريه  داخلی  جنگ 
سوريه  رييس جمهور  را  خود  هم چنان  اسد  بشار 
می داند و واحدی های »ارتش عربی«اش را برای 
بازپس گيری سرزمين های از دست رفته به جنگ 

با شورشيان مسلح تشويق می کند.
هر  فارس  خليج  نفتی  کشورهای  ديگر  سوی  از 
را  بيشتری  تسليحاتی  و  نقدی  کمک های  روز 
روانه سنگر شورشيان سوريه می کنند. در اين ميان 
حضور نيروهای حزب اهلل لبنان از يک سو موازنه 
مقاومت«  »محور  به  موسوم  جريان  سود  به  را 
خشم  موجب  سويی  از  و  است  داده  افزايش 

وغضب دولت های عربی شده است.
رسانه های  برخی  جون،  دوشنبه،هفدهم  روز 
دبير  نصراهلل  سيدحسن  حضور  از  خبر  منطقه ای 
گرفته  بازپس  تازه  شهر  در  لبنان  حزب اهلل  کل 
کيلومتری   150 در  شهری  دادند.  »قصير«  شده 
شهر  اين  لبنان.  مرز  به  نزديک  و  دمشق  شمال 
سی هزارنفره که برای نيروهای دولتی و مخالفان 
مخالفان  برای  و  دارد  استراتژيک  اهميت  مسلح 
اسد گلوگاه تهيه سالح و مهمات به شمار می رود؛ 
چند روز پيش و طی يک عمليات نظامی مشترک 
از سوی نيروهای ارتش سوريه و حزب اهلل لبنان از 

دست شورشيان باز پس گرفته شد.
سوريه و لبنان از لحاظ تاريخی، جمعيتی و مذهبی 
پيوندها و در هم پيوستگی های زيادی با يک ديگر 
دارند و از اين جهت، رويارويی سنی ها با علويان 

و مسيحيان به سرعت در لبنان انعکاس پيدا کرد.
به گفته علی هاشم خبرنگار الميادين که در شهر 
قصير به سر می برد، دبير کل حزب اهلل لبنان آمده 
بود تا از نزديک از قصير و روستاهای اطراف آن 
بازديد به عمل بياورد و از سربازان خود قدردانی 
نوعی  به  را  حضور  اين  می توان  واقع  در  کند. 

نمايش قدرت حزب اهلل نيز توصيف کرد.
مخفيانه ای  زندگی  معموالً  که  نصراهلل  حسن 
دارد و از طريق تلويزيون با مخاطبان خود سخن 
می گويد، اين بار خود شخصا پای در ميدان نبرد 

سوريه گذاشت و از آن جا بازديد کرد.
دبير  نصراهلل  حسن  سيد  پيش،  ماه  يک  از  کم تر 
کل حزب اهلل لبنان بر روی صفحه تلويزيون ظاهر 
شد و جنگ سوريه را جنگ حزب اهلل دانست. او 
گفت: »اين جنگ از آن ماست و من به شما وعده 

پيروزی می دهم.«
جغرافيای  و  تاريخی  لحاظ  از  لبنان  و  سوريه 
جمعيتی و مذهبی پيوندها و در هم پيوستگی های 
حوادث  اين رو  از  دارند  يک ديگر  با  زيادی 
علويان  با  سنی  جمعيت های  رويارويی  و  سوريه 
و مسيحيان به سرعت در لبنان انعکاس پيدا کرد. 
از آن زمان تاکنون بارها در مناطق مختلف لبنان 
و  هواداران  ميان  خونين  مسلحانه  درگيری های 

مخالفان بشار اسد رخ داده است.
مراکز  از  لبنان  شهر سنی نشين طرابلس در شمال 
اصلی حاميان مخالفان بشار اسد محسوب می شود 
طرفدار  کشور  اين  شيعيان  لبنان  جنوب  در  و 

 فرهمند علی پور

را  اين کشور  نظامی خود در  در سوريه، حضور 
توجيه می کنند.

لبنان سوريه هم اکنون آوردگاه  از نگاه حزب اهلل 
و  ايران  )سوريه،  مقاومت  محور  رويارويی 
اسراييلی،  امريکايی،  ايتالفی  با  حزب اهلل( 
امين  ابراهيم  که  است  همين رو  از  است.  سلفی 
روزنامه نگار حامی حزب اهلل لبنان در روز 21 ماه 
می  و در روزنامه االخبار لبنان می نويسد: »آن چه 
از  بخشی  می دهد،  انجام  سوريه  در  حزب اهلل 
مبارزه وسيع نيروهای مقاومت عليه جبهه نيروهای 
ارتجاعی و مرگبار است که مرکز آن در اسراييل 

قرار دارد.«
حزب اهلل لبنان همواره حضور نظامی خود را، دفاع 
شيعيان؛  مقدس  اماکن  به ويژه  مقدس  اماکن  از 
نيفتادن  و  اسلحه سازی  کارخانه های  از  حفاظت 
روستاهای  به  کمک  و  سلفی ها  دست  به  ان ها 

شيعه نشين سوريه عنوان کرده است.
ديده بان  مدير  عبدالرحمن«،  »رامی  که  آن گونه 
مناطق  هم اکنون  می گويد  سوريه  بشر  حقوق 
و  حمص  استان  در  قصير  ريف  در  نشين  شيعه 
زينبيه در دمشق به خصوص منطقه پيرامون بارگاه 
لبنان  حزب اهلل  نيروهای  توسط  زينب  حضرت 

اداره می شوند.
بسياری ها جنگ سوريه را جنگ لبنانی ها ندانسته 
افزايش  را  سوريه  در  حزب اهلل  حضور  پيامد  و 
لبنان  کوچک  کشور  در  فرقه ای  تنش های 
جنگ  در  سال   15 برای  که  کشوری  می دانند؛ 
جنگ های  اين  سايه  اکنون  و  شد  ويران  داخلی 
داخلی يک بار ديگر بر سر اين کشور بال افکنده 

است.
واکنش عربی – اروپايی

بی پاسخ  اما  سوريه  در  حزب اهلل  نظامی  حضور 
نماند. شورای همکاری خليج فارس حزب اهلل را 
کردند  اعالم  و  دادند  لقب  »تروريستی«  گروهی 
در  گروه  اين  نام  گنجاندن  خصوص  در  که 
فهرست تروريستی خود تصميم خواهند گرفت. 
اقداماتی  انجام  به  را  حزب اهلل  هم چنين  آن ها 

لغو  نظير  اقداماتی  از  و  کردند  تهديد  تنبيهی 
لبنانی ساکن در کشورهای خليج  تابعيت شيعيان 
فارس و يا تحريم های تجاری و مالی با حزب اهلل 
لبنان و شيعيان لبنانی در اين کشورها سخن به ميان 

آوردند.
اتخاذ  رسمی  به طور  تصميمات  اين  هنوز  گرچه 
بر  که  آن چه  واکنش ها  اين  از  اما  است،  نشده 
می آيد خشم و عصبانيت شديد کشورهای حوزه 
خليج فارس از حضور نظامی حزب اهلل در ميدان 

جنگ سوريه است.
حضور نظامی حزب اهلل در سوريه بی پاسخ نمانده 
را  حزب اهلل  فارس  خليج  همکاری  شورای  و 

گروهی »تروريستی« لقب داده است.
محمد مرسی، رييس جمهور اسالم گرای مصر نيز 
درآوردن  تعليق  به  بر  عالوه  جون  پانزدهم  روز 
روابط قاهره– دمشق و فراخواندن ديپلومات های 
نيز متوجه  انتقاداتی شديدی را  مصری از سوريه 

حزب اهلل کرد.
او که در اجتماع هواداران خود سخنرانی می کرد 
حزب اهلل  کنار  در   2006 جنگ  در  ما  که  گفت 
لبنان و در مقابل اسراييل ايستاده بوديم اما امروز 

ما به خاطر سوريه در مقابل حزب اهلل ايستاده ايم.
بيانيه ای  در  نيز  حماس  جون   17 دوشنبه  روز 
حزب اهلل  خود،  پيشين  متحد  خروج  خواستار 
از سوی  نيرو  ارسال  از سوريه شد. حماس  لبنان 
حزب اهلل را موجب افزايش تنش فرقه ای و جنگ 
مذهبی در منطقه خواند و از حزب اهلل خواست تا 
سالح های خود را برای رژيم صهيونيستی ذخيره 

کند.
آن گونه که برخی از رسانه های اسراييلی حکايت 
پنج  القصير  بازپس گيری  عمليات  در  می کنند 
طرفداری  به  که  حماس  عضو  نيروهای  از  تن 
اسارت  به  می کردند  مبارزه  سوری  شورشيان  از 
شدن  برچيده  دستور  نصراهلل  حسن  و  درآمدند 

هسته های حماس در جنوب لبنان را صادر کرد.
بود که همواره  فلسطينی  حماس مهم ترين گروه 
و  سوريه  ايران،  نظامی  و  مالی  حمايت  مورد 
در  کشمکش ها  می گرفت.  قرار  لبنان  حزب اهلل 
بر سر دو راهی  تا حماس  اما موجب شد  سوريه 
حمايت از اسد و يا ماندن در کنار ساير کشورهای 
روابط  رو  همين  از  و  برگزيده  را  دومی  عربی، 

ايران و حزب اهلل با اين جنبش روبه سردی نهاد.
موجب  را  حزب اهلل  سوی  از  نيرو  ارسال  حماس 
منطقه  در  مذهبی  و جنگ  فرقه ای  تنش  افزايش 
خوانده و از حزب اهلل خواسته تا سالح های خود 

را برای رژيم صهيونيستی ذخيره کند.
حماس  دفتر  گذشته  سال  نيز  سوريه  دولت 
اين  از  را  آن  اعضای  و  موم  و  مهر  را  دمشق  در 
مقاومت  محور  نه  روزها  اين  کرد.  اخراج  شهر 
بلکه رقبای اين محور يعنی »محور ميانه روی« به 

رهبری عربستان و مصر بر حماس نفوذ دارند.
و  آلمان   ، بريتانيا  دولت های  خاورميانه،  از  فراتر 
نظامی حزب اهلل  تا شاخه  تکاپو هستند  فرانسه در 
لبنان را در فهرست سياه تروريستی اتحاديه اروپا 
قرار دهند موضوعی که اکنون عالوه بر اسراييل 
چراغ  و  حمايت ها  اروپايی،  کشورهای  برخی  و 
با خود دارد. گرچه  نيز  از جهان عرب  سبزهايی 
سرسختی های ايرلند و سويد هم چنان مانع چنين 

اقدامی شده است.
منبع: راديو زمانه

لبنان  اسد هستند. سلفی های  بشار  بقای حکومت 
که  حريری  سعد  رهبری  به  مارچ   14 گروه  و 
محسوب  غرب  و  سعودی  عربستان  متحدان  از 
می کنند.  حمايت  سوری  شورشيان  از  می شوند 
گروه های  برخی  و  ايران  متحد  لبنان  حزب اهلل 
مسيحی نيز از ارتش سوريه و حکومت بشار اسد 

حمايت می کنند.
سلفی های لبنان و گروه 14 مارچ هم برای حاميان 
انسانی  نيروی  پول و حتا  خود در سوريه سالح، 
سوريه  در  لبنان  حزب اهلل  حضور  اما  می فرستند 
نظامی  قدرت  از  است که  رو چشم گيرتر  آن  از 
برخوردار  لبنانی  ميان همه گروه های  باالتری در 

است.
برای  مارچ   14 گروه  هم  و  لبنان  سلفی های  هم 
حاميان خود در سوريه سالح، پول و حتا نيروی 
در  لبنان  حزب اهلل  حضور  می فرستند.  انسانی 
اين  از آن جايی چشم گيرتر است که  اما  سوريه 
ميان  در  باالتری  نظامی  قدرت  از  شيعی  گروه 
و  است  برخوردار  لبنانی  مختلف  همه گروه های 
جنگ  ميدان  در  را  موازنه ها  می تواند  حضورش 

سوريه تغيير دهد.
انتخابات  رای گيری  با  همزمان  و  جمعه  روز 
رياست جمهوری در ايران، حسن نصراهلل يک  بار 
ديگر از حضور در جنگ داخلی سوريه دفاع کرد 
را  آن  و  کرديم  دخالت  سوريه  در  »ما  گفت:  و 
به صراحت نيز بيان کرديم و آن را پنهان نکرديم. 
ما جوانان مان را به سوريه نفرستاديم و بگوييم ما 
پتو و شير توزيع می کنيم و اگر کشته شدند آن ها 
را در سوريه دفن کنيم و خانواده آن ها را در لبنان 

ساکت کنيم.«
حزب اهلل لبنان همواره حضور نظامی خود را دفاع 
شيعيان؛  مقدس  اماکن  ويژه  به  مقدس  اماکن  از 
نيفتادن  و  اسلحه سازی  کارخانه های  از  حفاظت 
مذهبی  رقيبان  به عنوان  سلفی ها–  به دست  آن ها 
حزب اهلل– و البته کمک به روستاهای شيعه نشين 
حزب اهلل  رهبران  است.  کرده  عنوان  سوريه 
خارجی  جنگجويان  حضور  به  اشاره  با  هم چنين 
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و  ارز  آزاد  بازار  در  قیمت ها  کاهش  روند 
یافت  ادامه  نیز  یک شنبه،  روز  ایران  طالی 
و قیمت فروش دالر، مرز سه هزار تومان را 
رقم  این  زیر  به  نیز  ساعاتی  در  و  شکست 

سقوط کرد.
رسمی  خبرگزاری   فردا،  رادیو  گزارش  به 
ایران )ایسنا( نیز تایید کرد که قیمت فروش 

دالر به سه هزار تومان رسیده است.
نتایج  اعالم  زمان  از  دالر  ارزش  کاهش 
و  ایران  در  ریاست جمهوری  انتخابات 
آغاز  جوزا   ۲۵ در  روحانی  حسن  پیروزی 
داشته  ادامه  روند  این  زمان  آن  از  و  شد 
در  ایران  آزاد  بازار  در  دالر  ارزش  است، 
کاهش  درصد   ۱۰ از  بیش  روز گذشته  ده 

یافته است.
برای  انتخابات  نتیجه  از  ناشی  روانی  آثار 
روابط  بهبود  احتمال  به معنای  بازار  فعاالن 

تبعات  که  بوده  بین المللی  جامعه  با  ایران 
و  ایران  بین  سازنده  تعامل  به  می تواند  آن 
هسته ای  پرونده  سر  بر  غربی  کشورهای 
تحریم های  کاهش  آن  پی  در  و  ایران 
مانع  مهم ترین  به  که  باشد  ایران  اقتصادی 
بر سر فروش نفت و جریان ورودی ارز به 

اقتصاد ایران، تبدیل شده است.
علی فخر موحدی، از فعاالن بازار ارز و طال 
تداوم  از  تسنیم،  خبرگزاری  با  گفتگو  در 
ایران  ارز  آزاد  بازار  در  قیمت  نزولی  روند 
قصد  دهم  »دولت  است:  گفته  و  داده  خبر 
دارد، دولت را با دالر ۲۴۰۰ تومانی به آقای 

روحانی تحویل دهد.«
دهم  »دولت  موحدی،  آقای  اعتقاد  به 
در  دیگر  مثبت  حرکت  یک  که  آن  برای 
کارنامه اش داشته باشد، باید تمام تالشش را 
بکند که قیمت ارز آزاد در بازار غیررسمی 

بودجه  در  ارز  قیمت  به  حدودی  تا  را 
مصوب نزدیک کند.«

این  طال،  و  ارز  بازار  فعاالن  گزارش  به 
از  خانگی  دالرهای  دارندگان  روزها 
با  که  هستند  بازار  عوامل  تاثیرگذارترین 
شده اند  حاضر  ارز،  بازار  آینده  از  نگرانی 
زمان  از  کم تر  قیمتی  با  را  خود  دالرهای 

خرید، عرضه کنند.
کل  رییس  بهمنی،  محمود  این  از  پیش 
مردم  بود،  گفته  ایران،  مرکزی  بانک 
خود  خانه های  در  دالر  میلیارد   ۱۸ حداقل 

ذخیره کرده اند.
سال  دو  در  دالر  قیمت  ناگهانی  افزایش 
را  خرد  سرمایه های  صاحبان  گذشته، 
دارایی های  ارزش  حفظ  برای  بود  واداشته 

خود، ریال را تبدیل به دالر کنند.
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خدمات خبرهاي کوتاه به وسيله تيلفون هاي موبایل
از روزنامه 8صبح

اگر مي خواهید همه روزه خبرهاي کوتاه را از ۸صبح
به دست بیاورید، به رهنمود زیر عمل کنید:

شماره 8 را در پيامخانه موبایل تان بنویسيد
و به شماره 824 بفرستيد.

Dailyتنها دارندگان سیم کارت هاي اتصاالت مي توانند از این خدمات مستفید شوند.
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گروه جنداهلل ده جهان گرد را در پاکستان کشت 
گروه تندرو »جنداهلل« در حمله به یک 
هوتل در منطقه کشمیر تحت حاکمیت 

پاکستان ده نفر را کشته است.
براساس گزارش ها، قربانیان این حمله، 
توریست  سه  اوکراینی،  توریست  پنج 
چینی، یک توریست روس و راهنمای 

پاکستانی آن ها هستند.
یک  شیر  علی  بی بی سی،  گزارش  به 
که  است  گفته  پولیس  محلی  مقام 
هوتل  به  نیمه شب  از  پس  مسلح  افراد 
حمله  گلگت  ناحیه  در  توریست ها 

کردند.
هوتل  وارد  پولیس  لباس  با  افراد  این 
توریست ها،  قتل  از  پیش  و  شده 
از  را  قربانیان  پول  تمام  و  گذرنامه ها 

آن ها گرفته اند.

هوتل در منطقه ای دور افتاده در دامنه 
کوه ننگا پربت با ارتفاع بیش از ۸۱۰۰ 
دسترسی  عدم  به دلیل  و  دارد  قرار  متر 
محل  از  هلیکوپتر  با  جنازه ها  جاده ای، 

خارج خواهند شد.
توریست  یک  که  است  گفته  پولیس 
چینی در این حمله زنده ماند و ماموران 
در جستجوی عامالن قتل توریست ها و 

راهنمای پاکستانی آن هاست.
مرز  هم  چین  با  که  بلتستان  گلگت 
است، یکی از مناطق امن پاکستان برای 

گردشگران خارجی تلقی می شد.
رییس جمهور  زرداری،  آصف علی 
نوازشریف،  محمد  و  پاکستان 
را  توریست ها  به  حمله  نخست وزیر، 

محکوم کرده  اند.
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