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 مجتبی  پتنگ: 
حق خود را به عنوان وزیر 

محفوظ می دارم خوش خدمتی رییس جمهور به طالبان

آزادی 520 تروریست
 در دوسال

طرح پایگاه سازی طالبان 
خنثا شد
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در صفحه 3

سازمان زنان کانادا:کرزی به ايران می رود
 حقوق زنان افغان نبايد 

قربانی صلح شود

فعاليت کميته گزينش تمديد شد
اعالم  خارجه  امور  وزارت 
کرزی  حامد  که  کرده 
کشور،  جمهور  رییس 
حسن  تحلیف  مراسم  در 
جمهور  رییس  روحانی 
شرکت  ایران  منتخب 

می کند.
روز  است  قرار  مراسم  این 
برگزار  اسد،   6 یکشنبه 

شود.
این خبرنامه آمده است  در 
که داکتر زلمی رسول وزیر 
رییس  نیز  خارجه  امور 
جمهور را در سفر به تهران 

همراهی خواهد کرد.
تاکید  خارجه  امور  وزارت 
ایران  و  افغانستان  کرده که 
برادر،  همسایه،  کشور  دو 
هم فرهنگ  و  هم زبان 
سرنوشتی  که  هستند 

مشترک دارند.
در ادامه این خبرنامه افزوده 
در  هر دوکشور  که  شده 

کانادا  زنان  نهاد  کابل:  8صبح، 
اعالمیه ای  در  افغان  زنان  برای 
ساخت،  منتشر  پیش  هفته ی  که 
شدن  قربانی  از  را  نگرانی اش 
جریان  در  افغان  زنان  حقوق 
ابراز  طالبان  با  صلح  گفتگوهای 
آمده  اعالمیه  این  در  است.  کرده 
در  طالبان  دفتر  که  آن  با  است 
هنوز  اما  است،  شده  بسته  قطر 
با طالبان  دیده می شود که گفتگو 
متحده  ایاالت  اصلی  هدف  به 
مبدل  افغانستان  دولت  و  امریکا 

8صبح، کابل: با آن که انتظار می رفت، 
کمیسیون  اعضای  گزینش  کمیته ی 
به  نامزد   27 معرفی  با  انتخابات  مستقل 
رییس جمهور، فعالیت خویش را خاتمه 
بررسی  بودن  زمان گیر  دلیل  به  اما  دهد؛ 
نامزدها، رییس جمهور کار کمیته  اسناد 
گزینش را تا یک هفته دیگر تمدید کرد.
سوی  از  شده  ارایه  آمارهای  بنیاد  بر 
داراالنشای  از  تن   345 گزینش،  کمیته 
دریافت  عضویت  فرم  کمیته  این  موقت 
کرده بودند که از این میان 269 تن پس 
تسلیم  کمیته   این  به  دوباره  خانه پری  از 

دادند.
آمارها همچنین حاکی از آن است که در 
میان 269 متقاضی عضویت در کمیسیون 
حضور  نیز  خانم   36 انتخابات،  مستقل 

دارند.
که  گفت  8 صبح،  به  موثق  منبع  یک 
اعضای کمیته گزینش تا پس از چاشت 
روز پنجشنبه، لیست 80 تن از 269 نامزد 
عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات را 

و  روابط  گذشته  دهه  یک 
را  نزدیک  همکاری های 
تجربه  زمینه ها  تمامی  در 

کرده اند.
تاکید  با  خارجه  وزارت 
همکاری های  گسترش  بر 
کشور،  دو  میان  بیشتر 
اولویت افغانستان را افزایش 
و  اقتصادی  همکاری های 
تجاری با ایران اعالم کرده 

است.
ایران  خارجه  امور  وزارت 
که  است  کرده  اعالم  نیز 
از نمایندگان همه کشورها، 
اسراییل،  و  امریکا  جز  به 
دعوت کرده که در مراسم 
روحانی  آقای  تحلیف 
شرکت کنند، اما کشورهای 
تصمیم  اروپا  اتحادیه  عضو 
عضوی  تنها  که  گرفته اند 
خود  سفارت خانه های  از 
مراسم  این  به  را  تهران  در 

بفرستند.

 

 

شده  گفته  اعالمیه  در  است.  شده 
که گفتگو با طالبان در یک مسیر 
با  مشورت  در  و  فراگیر  شفاف، 
نمی رود،  پیش  به  افغانستان  مردم 
به  مذاکرات  نتایج  که  مردمی 
را  زندگی شان  مستقیم  صورت 

متاثر می سازد.
هنوز  که  می افزاید  اعالمیه 
افغانستان  اساسی  قانون  طالبان 
حقوق  زنان  به  و  نپدیرفته اند  را 

مساوی با مردان قایل نشده اند.
ادامه در صفحه 2

تهیه کرده و پس از بررسی های بیشتر این 
رقم را به 27 تن کاهش خواهند داد.

او  از  نامی  نخواست  که  یادشده  منبع 
برده شود می افزاید که بر بنیاد طرز العمل 
کاری کمیته گزینش از میان 27 تن 6 نفر 
و  4 هزاره  ازبیک،   4 تاجیک،   5 پشتون، 
قانون  در  شده  ذکر  اقوام  سایر  از  نفر   8
کمیسیون  در  عضویت  برای  اساسی 
مستقل انتخابات به رییس جمهور پیشنهاد 

می شود.
که  کرده  تاکید  همچنین  گزینش  کمیته 
رییس  به  شده  پیشنهاد  نامزد   27 میان  از 
تشکیل  خانم ها  را  آنان  تن   6 جمهور 

دهند.
در  که  می شود  یاد آور  همچنین  منبع 
میان نامزدها برای عضویت در کمیسیون 
معیینان  از  شماری  نام  انتخابات  مستقل 
پیشین  اعضای  وزارت خانه ها،  فعلی 
کمیشنرهای  ملی،  شورای  و  حکومت 
کمیسیون های انتخاباتی و برخی دیگر از 

مقام های دولتی به چشم می خورند.
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شاخه ی خشک زیتون 
نوازشریف به حامد کرزی 

 بازدید جو بایدن از هند:
 برجسته شدن نقش و جایگاه افغانستان 
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تقویت صف طالب
طالبان  زندانی   520 حداقل  که  دریافته اند  رسانه ها 
به فرمان رییس جمهور کرزی و درخواست شورای 
عالی صلح، دردوسال گذشته از زندان آزاد شده اند. 
جز  نیست  چیزی  نیز،  زندانیان  این  رهایی  از  هدف 
اعتمادسازی«.  و  نیت  »حسن  معروف  کلیشه  همان 
اعتمادسازی، صد ها  و  نیت  نام حسن  زیر  متاسفانه 
شده اند؛  رها  کشور  زندان های  از  طالب  جنگوی 
نتیجه ی  در  و  داشتند  امنیتی  جرم  که  جنگجویانی 
اطالعاتی  و  اوپراتیفی  کار  و  عرق ریزی  ماه ها 
بودند. شاید  بازداشت شده  امنیتی کشور،  نیروهای 
جان  قیمت  به  زندانیان  این  از  بسیاری  داشت  باز 
امنیتی  نیروهای  افسران  و  سربازان  از  بسیاری 
به  توجه  بدون  متاسفانه  باشد.  شده  تمام  کشور 
امنیتی  نیروهای  زحمات، عرق ریزی ها و قربانی های 
کشور، جنگجویان طالب و زندانیانی که جرم امنیتی 
واهی  امیدِ  این  به  می شوند،  رها  زندان  از  دارند، 
با  و  کنند  اعتماد  کرزی  رییس جمهور  به  طالبان  که 

شورای عالی صلح مذاکره کنند.
امنیتی  و  جنگی  زندانیان  رهایی  روند  متاسفانه 
سبب  نه  بوده اند،  طالبان  گروه  عضو  عمدتا  که 
طالبان  رهبران  نه  و  است  شده  اعتمادسازی 
دولت  نیت  حسن  عنوان  به  آن  از  پاکستان،  در 
است  داده  نشان  تجربه  کرده اند.  تعبیر  افغانستان 
طالبان  گروه  به  دوباره  رهاشده،  زندانیان  که 
آورده اند.  نظامی  روی  فعالیت های  به  و  پیوسته اند 
جنگجویان شان  رهایی  نیز  طالبان  رهبران  هم چنین 
کرزی  آقای  نیت  حسن  دولت،  زندان های  از  را 
نشانه  را  جنگجویان  رهایی  طالبان  نکرده اند.  تلقی 
کرده اند.  تفسیر  کرزی  آقای  دولت  جبن  و  ضعف 
هرگز  گروه  این  رهبران  که  است  دلیل  همین  به 
صلح،  عالی  شورای  نمایندگان  با  نشده اند،  حاضر 
شورایی که بیشترین تالش را برای رهایی زندانیان 
کسی  است  روشن  کنند.  مذاکره  است،  کرده  طالب 
با  هرگز  کند،  افتاده تصور  پا  از  را  خود  دشمن  که 
کرزی،  رییس جمهور  متاسفانه  نمی کند.  مذاکره  او 
طالب،  زندانیان  بی رویه  رهایی  فرمان  صدور  با 
ازپاافتاده،  دشمن  را  خود  طالبان،  رهبران  ذهن  در 
امنیتی  و  جنگی  زندانیان  رهایی  است.  کرده  ترسیم 
هم چنین به لحاظ قانونی و حقوقی مشکل دارد. کدام 
را  زندانیان  این  رهایی  حکم  باصالحیت،  محکمه 
کسانی  کشور،  قوانین  برمبنای  است؟  کرده  صادر 
و  می اندازد  خطر  به  را  خارجی  و  داخلی  امنیت  که 
علیه جان و مال شهروندان و کارمندان دولتی اقدام 
باصالحیت  محاکم  و  شوند  محاکمه  باید  می کنند، 
رهایی  اما  بگیرند.  تصمیم  آنان  مورد سرنوشت  در 
نوع  هیچ  که  می دهد  نشان  طالب  زندانیان  بی رویه 

روند قضایی در قبال آنان اعمال نشده است.
شده اند  مرتکب  امنیتی  جرم  که  کسانی  رهایی 
عملی  جنگیده اند،  کشور  امنیتی  نیروهای  علیه  و 
قانون شکنانه.  رفتار  مصداق  و  غیرقانونی  است 
سخنگویان حکومت و شورای عالی صلح باید پاسخ 
بدهند که برمبنای روی دست گیری چه ساز و کاری 
اقدام  امنیت کشور  زندانیان را رها کرده اند که علیه 
صف  طالب،  زندانیان  رهایی  متاسفانه  بودند.  کرده 
که  حکومت  متاسفانه  است.  کرده  تقویت  را  طالبان 
به حال  توجهی جدی  رها می کند،  را  طالب  زندانیان 
کشور  از  دفاع  برای  که  ندارد  سربازانی  و  افسران 
پارچه های  انتقال  برابر طالبان می جنگند.  و نظام در 
بدن یک سرباز پولیس از والیت فراه به والیت تخار 
این  جسد  مدت ها  است.  بی توجهی  این  از  نمونه ای 
سرباز پولیس در والیت فراه ماند، تا این که اعضای 
خانواده فقیر او از تخار به فراه رفتند و پارچه های 
بدن او را انتقال دادند. متاسفانه رییس جمهور کرزی 
تا  کشور،  مسلح  نیروهای  کل  سرفرمانده  عنوان  به 
اما  است،  نکرده  اقدام  رویداد  این  مورد  در  حال 
و  اعتمادسازی  نام  زیر  طالب  زندانیان  رهایی  برای 

حسن نیت، هیچ فرصتی را از دست نمی دهد. 
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از  شماری  مزارشریف:  8صبح، 
اعضای شورای والیتی والیت بلخ در 
یک نشست خبری مشترک با مسوول 
کمیسیون مستقل انتخابات در شمال از 
کمبود مراکز ثبت نام رای  دهندگان در 
مزارشریف و ایجاد یک مرکز ثبت نام 
نارضایتی  این والیت  ولسوالی  هر  در 

خود را ابراز کردند.
شورای  رییس  حدید،  افضل  داکتر 
»شهر  گفت:  رسانه ها  به  بلخ  والیتی 
مزارشریف یک شهر دو میلیونی است 
والیت  این  برای  ثبت نام  مرکز  دو  و 
سال  انتخابات  در  نمی کند.  کفایت 
این  باشندگان  از  زیادی  شمار   آینده 
خواهند  رای دهی  کارت  بدون  شهر 

ماند.«
کار  از  ما  »برای  افزود:  حدید  آقای 
کند و ظرفیت پایین دو مرکز ثبت نام 
نیز خبر هایی رسیده است و گفته شده 
که این مراکز تنها ظرفیت ثبت نام 40 

نفر را در روز دارند.«
تنها  ایجاد  که  می گوید  هم چنین  او 
ولسوالی  هر  در  رای دهی  مرکز  یک 
بلخ یک فاجعه است و ولسوالی هایی 
بعضی  فاصله  دارند که  بلخ وجود  در 
ساعت   12 تا مرکز،  آن  روستاهای 

است.
کمبود  بلخ  والیتی  شورای  رییس 
را  ولسوالی ها  در  رای دهی  مراکز 
ثبت نام  پروسه  در  زنان  شرکت  برای 
مشکل ساز خواند و گفت: »در جوامع 
روستایی برای زنان مشکل است که از 
باید  و  بروند  دور  خیلی  خانه های شان 

و  وظایف  تشکیل،  قانون  بنیاد  بر 
مستقل  کمیسیون  صالحیت های 
نمایندگان،  مجلس  رییس  انتخابات، 
دادگاه  رییس  سنا،  مجلس  رییس 
بر  نظارت  کمیسیون  رییس  عالی، 
تطبیق قانون اساسی، رییس کمیسیون 
مستقل حقوق بشر و یک عضو جامعه 
عضویت  انتخابات،  به  مرتبط  مدنی 

کمیته گزینش را دارند.
در این میان، انتخاب یک عضو جامعه 
مدنی به کمیته گزینش با جنجال هایی 

همراه بوده است.

را  مکتب  به  رفتن  اجازه  به دختران   
نمی دهند و هنوز موافق نیستند تا در 
یک روند دموکراتیک سهیم شوند. 

این نهاد در اعالمیه اش افزوده است 
همکاران  و  افغانستان  دولت  از  که 
زمینه  در  تا  خواهد  می  اش  جهانی 
افغانستان  در  خوب  داری  حکومت 
تالش کند و فساد را از میان بردارد، 
و  ببخشد  تقویت  را  قانون  حاکمیت 
شهروندان  برای  را  اساسی  خدمات 
نهاد  این  بسسازد.  فراهم  افغان 

محلی  مسووالن  پروان:  8صبح، 
اثر  در  که  می گویند  پروان  والیت 
منطقه  در  خانوادگی  خشونت های 
توغچی ولسوالی بگرام چهارتن کشته 

و زخمی شده اند.
بگرام  ولسوال  قدوسی،  عبدالشکور 
گفت:  خبر  این  تایید  با  پروان  والیت 
شنبه گذشته،  پنج  »این خشونت عصر 
توغچی  منطقه  در  برادر  دو  میان 
که  است  افتاده  اتفاق  بگرام  ولسوالی 

مراکز ثبت نام در  بلخ کافی نیست

}ادامه از صفحه 1{
فعالیت کمیته گزینش تمدید...

}ادامه از صفحه 1{
سازمان زنان کانادا: حقوق زنان افغان...

خشونت های خانوادگی در پروان چهار کشته
 و زخمی به جا گذاشت

خوش خدمتی رییس جمهور
 به طالبان

برای آن ها در همان محل زندگی شان 
مرکز ثبت نام ایجاد شود.«

در همین حال رزاق قادری آمر امنیت 
آمادگی  از  بلخ  پولیس  فرماندهی 
پولیس برای تامین امنیت روند ثبت نام 
»ما  می دهد:  خبر  بلخ  در  انتخابات  و 
امنیتی  مشکل  هیچ  و  آماده ایم  همیشه 
بلخ  والیت  تمام  و  ندارد  وجود 
داخلی  امنیتی  نیروهای  کنترول  زیر 
که  بلخ  والیت  نقطه  هر  در  می باشد. 
مرکز ثبت نام و رای دهی ایجاد شود ما 

توان تامین امنیت آن را داریم.«
مسوول  احدی  اجمل  هم،  سویی  از 
شمال  در  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
در  ثبت نام  مراکز  تعداد  که  می گوید 
هر والیت یک پالیسی ملی است که از 
سوی کمیسیون مستقل انتخابات طرح 
شده: »این موضوع از توان ما باالست.«

آقای احدی گفت: »سه گزینه وجود 
کارت های  توزیع  یکی  که  داشت 
کارت های  انداختن  کار  از  و  جدید 
کارت های  حفظ  دوم  بود،  گذشته 
کارت های  حفظ  سوم  و  گذشته 
برای  جدید  کارت  توزیع  و  گذشته 
واجد  انتخابات  روز  تا  که  کسانی 
شرایط رای دهی می شوند و برای این 
کفایت  ثبت نام  مرکز  دو  همین  کار 

می کند.«
سابقه  کارت  که  کسانی  می گوید  او 
از آن استفاده کنند و  دارند می توانند 
کسانی که کارت خود را گم کرده اند 
از خارج کشور آمده اند، می توانند  یا 

کارت جدید بگیرند.

نادری  نادر  مدنی  نهاد های  هرچند 
مستقل  کمیسیون  پیشین  کمیشنر 
این  نماینده  به عنوان  را  بشر  حقوق 
معرفی  گزینش  کمیته  در  نهاد ها 
کرده، اما اداره امور دو تن را به عنوان 
کرده  معرفی  مدنی  نهادهای  نماینده 

است.
هفته  یک  طی  که  درحالی است  این 
جامعه  نماینده ی  کرسی  گذشته 
بوده  خالی  گزینش  کمیته  در  مدنی 
و بررسی های این کمیته نیز زمان گیر 

شده است.

دولت  از  اش  اعالمیه  در  همچنان 
جهت  در  تا  است  خواسته  کانادا 
به  دسترسی  که  هایی  زمینه  تامین 
برای  را  افغانستان  شهروندان  حقوق 
ها  افغان  کنار  در  کند،  تضمین  شان 

بایستد. 
نهاد زنان کانادا برای زنان افغان یک 
زمینه  در  که  است  کانادایی  نهاد 
حقوق زنان فعالیت می کند و حوزه 
ی کاری اش را نیز افغانستان تشکیل 

می دهد.

تن  سه  و  کشته  تن  یک  آن  نتیجه  در 
دیگر زخمی شدند.«

 آقای قدوسی تصریح می کند که این 
رویداد به علت دعوای حقوقی بین این 
در  که  است  گرفته  صورت  برادر  دو 

نتیجه یکتن آنان کشته شده است.
شفاخانه  به  زخمیان  قدوسی  گفته  به 
تاکنون  و  یافته اند  انتقال  پروان  ملکی 
بازداشت  این رویداد  اتهام  به  یک تن 

شده است.

در  کسانی که  می گویند  که 
زندان هستند و یا در کابل به سر 
نمی توانند  هرگز  این ها  می برند، 
داشته  نقشی  صلح  تالش های  در 
به  را  آنان  هرگز  طالبان  و  باشند 
روند  در  خود  نمایندگان  عنوان 

صلح نمی شناسند.«
طالبان نیکتایی دار

تن  یک  کوهستانی،  جاوید  اما، 
می گوید  نظامی  کارشناسان  از 
را  خود  افراد  طالبان  گروه  که 
بدل  در  دولتی  زندان های  از 
نیکتایی دار  طالبان  کمک  و  پول 
او،  گفته ی  به  می کند.  آزاد 
پول  بدل  در  طالبان  افراد  بیشتر 
جمهور  رییس  فرمان های  شامل 
کوهستانی  آقای  می شوند. 
افراد شان  اکثرا  »طالبان  می گوید: 
طریق  از  منظم  برنامه  یک  با  را 
شورای  وکال،  قومی،  سران 
از  نظام،  والیتی و متنفذان داخل 
فرمان  پول شامل  پرداخت  طریق 
کرده اند. این قضیه کامال مشهود 
است که اکثریت طالبان در برابر 

پول رها می شوند.«
می افزاید  کوهستانی  جاوید 
داخل  در  افرادی  از  شماری 
طالبان  با  او  گفته ی  به  که  نظام 
در  نیز  دارند  نزدیک  دیدگاه 
زندان  از  طالبان  زندانیان  رهایی 
آقای  دارد.  دست  کمک 
عنوان  به  افراد  این  از  کوهستانی 
نامبرده  دار«  نیکتایی  »طالبان 
دولتی  سیاسی  »ساختار  افزود: 
ساختارهای  بر  مبتنی  افغانستان 
دیده  اکثرا  است.  قومی  تنگ 
شده بیشترین اقوامی که در کنار 
طالبان هستند و یا در بخش عمده 
کننده  رهبری  اصلی  ساختار  و 
باهم  می دهند،  تشکیل  را  طالبان 
این  دارند.  و همدردی  هم سویی 
شکل  و  طبیعی  همدردی  یک 
به  است.  نظام  درون  در  گرفته 
از دوستان  برخی  ما  لحاظ  همین 
طالبان  بنام  را  کابل  حکومت 
فرق  که  خوانده ایم  دار  نیکتایی 
طالبان  و  این ها  اندیشه   و  افکار 
حقیقت   در  است.  کم  بسیار 
این ها دیروز طالب بودند و امروز 
در  و  زده  نیکتایی  امروز  نیستند. 
را  شرایط  و  هستند  نظام  درون 

برای طالبان تسهیل می کنند.«
کوهستانی  آقای  این حال،  با 
طالبان  افراد  می  گوید که آزادی 
بدون در نظرداشت حکم دادگاه 
به  و گذاراندن مدت حبس شان، 
خواهد  ناامنی ها کمک  گسترش 
کرد. به گفته ی او، بیشتر قتل های 
افرادی  توسط  ترورها  و  هدفمند 
شده، صورت  آزاد  زندان  از  که 

می گیرد.
که  دارد  انتظار  افغانستان  دولت 
از  طالبان  جنگجویان  آزادی  با 
را  گروه  این  اعضای  زندان، 
اما  بکشاند.  مذاکره  میز  پای  به 
می گویند  کارشناسان  از  برخی 
جز  جنگجویان  این  آزادی  که 
هیچ  طالبان،  به  خوش خدمتی 
در کشور  تامین صلح  به  کمکی 

نخواهد کرد.


نیوز  طلوع  که  گزارشی  براساس 
منتشر کرده، طی یک سال اخیر 
شماری  که  طالب   500 از  بیش 
امنیتی  ماموران  کشتن  به  آنان  از 
رییس  فرمان  بوده، طی  متهم  نیز 
آزاد  زندان  از  کرزی  جمهور 

شده اند.
طلوع نیوز در گزارش خود گفته 
برای تشویق  افراد طالبان  این  که 
مذاکرات  آغاز  برای  گروه  این 

صلح از زندان آزاد شده اند.
و  انتحاری  کنندگان  حمله 
قاتالن  و  حمالت  این  طراحان 
طالبان  میان  در  پولیس  سربازان 

آزاد شده از زندان هستند.
نیوز  طلوع  که  اسنادی  مطابق 
آزاد  افراد  شمار  آورده،  بدست 
شده به  بیش از 520 تن می رسند 
و از اوایل سال 1390 تا 1392 از 
رقم،  این  از  آزاد شده اند.  زندان 
پیش  که  بوده  کسانی  تن   135
شده   بازداشت  انتحاری  حمله  از 
نیز کسانی  دیگر  تن   116 بودند. 
بوده که به کشتن سربازان پولیس 
داشته  اند.  دست  ملی  اردوی  و 
آزاد شدگان  از  تن   86 همچنین 
و  انتحاری  حمالت  طراحان 
انتحارکننده ها  دهندگان  انتقال 

بوده  اند.
رییس  جمشید  محمد  امیر 
توقیف خانه های  و  زندان ها 
وزارت امور داخله، به طلوع نیوز 
فرمان های  از  »یکی  است:  گفته 
رسید،  ما  به  که  جمهور  رییس 
فرمان 33 درباره آزادی زندانیان  
داخلی  امنیت  علیه  جرم شان  که 
قدم  این  بود.  است،  خارجی  و 
به خاطر بهبود روند صلح برداشته 

شده است.«
آزادی  گزارش،  این  براساس 
این شورشیان به خاطر خوشنودی 
است.  گرفته  صورت  طالبان 
که  است  آمده  گزارش  این  در 
شماری از افراد آزاد شده دو باره 
پیوسته اند.  شورشیان  صفوف  به 
امنیت  آمر  قادری  عبدالرزاق 
والیت بلخ گفته است: »شخصی 
عضو  یک  که  کریم  مال  نام  به 
از  که  وقتی  و  بود  طالبان  عادی 
زودی  به  بسیار  شد،  رها  زندان 
در  طالبان  نام نهاد  والی  حیث  به 
والیت بلخ مقرر شد و پس از آن 
مرتکب  را  زیادی  بسیار  جنایاتی 

شد.«
از  مژده  وحیده  این حال،  با 
که  می گوید  سیاسی  آگاهان 
کسانی که  او،  اطالعات  براساس 
و  بوده  متهم  تنها  شده اند  آزاد 
اسناد و شواهد کافی برای اثبات 
او  است.  نداشته  وجود  اتهام  شان 
شده،  آزاد  افراد  میان  در  گفت 

اشخاص مهم طالبان نبوده اند. 
آزادی  که  می افزاید  مژده  وحید 
طالبان  تشویق  برای  افراد  این 
کمک  صلح  گفتگوهای  به 
او،  گفته ی  به  زیرا  نمی کند، 
در  که  را  افرادی  طالبان  گروه 
آزاد  یا  و  می برند  به سر  زندان 
نمایندگان  عنوان  به  می شوند، 
مژده  آقای  نمی پذیرند.  خود 
این است  گفت: »سیاست طالبان 
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 حکیم مختار

حق خود را به عنوان وزیر
محفوظ می دارم

مجتبی پتنگ، پس از فیصله مجلس نمایندگان مبنی  بر رد 
صالحیت وی، در یک کنفرانس خبری اقدام مجلس نمایندگان را 
ناشی از توطئه های سیاسی، مافیای مواد مخدر، مافیای زمین و 

صاحبان شرکت های امنیتی خصوصی خواند.

طرح پایگاه سازی طالبان خنثا شد

مجتبی  پتنگ:
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وزارت  سرپرست  پتنگ،  مجتبی   کابل:  8صبح، 
توسط  و سلب صالحیت خود  استیضاح  داخله،  امور 
مجلس نمایندگان را غیرموجه و خالف قانون خوانده 
قانون  در  مندرج  ارزش های  به  نظر  که  می گوید 
اصول  هم چنین  و  پارلمانی  تعامالت  و  رویه  اساسی، 
این  اخیر  فیصله  نمایندگان،  مجلس  داخلی  وظایف 
مجلس را وارد نمی داند و حق خود به عنوان وزیر امور 
داخله را که قبال از سوی مجلس نمایندگان مورد تایید 

قرار گرفته بود، برای خود محفوظ می دارد.
سوی  از  گذشته،  هفته  دوشنبه،  روز  پتنگ،  آقای 
مجلس نمایندگان استیضاح و رد صالحیت شد. دلیل 
اصلی استیضاح مجتبی پتنگ، عدم حضور او در جلسه 
نمایندگان  استیضاح در مجلس  از جلسه  قبل  دو روز 

خوانده شده بود.

مبنی   نمایندگان  مجلس  فیصله  از  پس  پتنگ،  مجتبی 
اقدام  کنفرانس خبری  در یک  بر رد صالحیت وی، 
مجلس نمایندگان را ناشی از توطئه های سیاسی، مافیای 
مواد مخدر، مافیای زمین و صاحبان شرکت های امنیتی 

خصوصی خواند.
رد  و  استیضاح  به  ریاست جمهوری  دفتر  هم چنین 
و  داده  نشان  واکنش  پتنگ  مجتبی   کردن  صالحیت 
اقدام مجلس نمایندگان برای استیضاح و رد صالحیت 
آقای پتنگ را غیرموجه خواند. دفتر ریاست جمهوری، 
این مساله را به دادگاه عالی ارجاع کرده و گفته است 
تا زمانی که دادگاه عالی در این باره نظر نهایی ندهد، 
داخله  امور  وزارت  سرپرست  به عنوان  پتنگ  مجتبی 

کار خواهد کرد.
وزیر  مورد  در  پارلمان  تصمیم  از  پس  روز  دو  اما، 

داخله، آقای پتنگ در اعالمیه ای که روز چهارشنبه، 
شده،  منتشر  داخله  امور  وزارت  سوی  از  اسد،   2
را  داخله  امور  وزیر  به عنوان  خود  حق  او  که  گفته 
پتنگ  آقای  از  نقل  به  اعالمیه  این  در  می کند.  حفظ 
اعضای  تصمیم  به  حالی که  در  »من  است:  آمده 
ارج و  افغانستان  نمایندگان ملت عزیز  و  ولسی جرگه 
احترام می گذارم، نظر به ارزش های مندرج در قانون 
اصول  و  پارلمانی  تعامالت  و  رویه  افغانستان،  اساسی 
وظایف داخلی ولسی جرگه، این فیصله را به حال خود 
وارد نمی دانم و حق خود را در جهت دفاع از موقف 
اعضای  اعتماد  رای  ابراز  با  که  مردم  منتخب  وزیر 
ولسی جرگه قبال تمثیل شده بود، در پیشگاه عدالت و 

ملت نجیب افغانستان محفوظ می دانم.«

سرپرست وزارت امور داخله اقدام روز دوشنبه 
تخنیکی،  بخش های  در  را  نمایندگان  مجلس 
در  می گوید  برده  سوال  زیر  سیاسی  حقوقی، 
که  و آب  انرژی  وزیر  قبل  ماه  چند  حالی که 
و  تایید  رای   82 گرفت،  قرار  استیضاح  مورد 
96 رای رد گرفت، اما با آن هم به عنوان وزیر 

به کارش ادامه داد.
شاید  که  می افزاید  پتنگ  مجتبی  هم چنین 
به خاطر توجیه مسوولیت هایش برخی دالیل بر 
مبنای ظاهری احکام قانون ردیف بندی گردد، 
ماده  مندرج  مقاصد  و  روحیه  به  هرگاه  اما 
در  او  به گفته ی  که  اساسی  قانون  هشتادویک 
راس تمام احکام مربوط شورای ملی در قانون 
اساسی تجویز شده رجوع شود، دیده می شود 
که هر عضو شورا در موقع اظهار رای، مصالح 
قضاوت  مدار  را  مردم  علیای  منافع  و  عمومی 

قرار می دهد. 
که  کرده  تاکید  پتنگ  آقای  این حال،  با 
پارلمان  در  که  حقایقی  تمام  نخواسته  او 
می گذشت، روی یک سلسله مصلحت ها، در 
پارلمان در برابر نمایندگان به آن اشاره نماید، 
داخله،  امور  وزارت  سرپرست  به گفته  زیرا، 
در  دموکراسی  و  جوان  هنوز  پارلمان  چون 

حال رشد است.
وی می افزاید: »هرگاه احساس کنم که فیصله 
مبتنی  و  قانونی  ولسی جرگه  محترم  وکالی 
احترام  و  ارج گذاری  با  باشد،  کشور  علیای  منافع  بر 
منافع علیای کشور و مردم خویش، منحیث  به  راسخ 
وظیفه  داشتن  بدون  جان  پای  تا  حاضرم  سپاهی  یک 
از  باشم،  داشته  قرار  افغانستان  مردم  کنار  در  دولتی 
اسالمی  جمهوری  دولت  ساله   11 دست آوردهای 
و  نمایم  حراست  خود  مال  و  جان  بهای  به  افغانستان 
شرایط  فراوهم آوری  و  ثبات  و  صلح  تامین  برای 
کشیده  رنج  مردم  برای  مرفه  زندگی  و  کار  مصوون 

و عذاب دیده کشورم حتا جان خود را قربان نمایم.«
این اظهارات در حالی بیان می شود که اعضای پارلمان 
هم چنین  و  می برند  به سر  خود  تابستانی  تعطیالت  به 
هنوز معلوم نیست که دادگاه عالی در مورد استیضاح 

و رد صالحیت آقای پتنگ چه تصمیم می گیرد.

راه اندازی عملیات  با  ملی می گوید که  دفاع  وزارت 
بزرگ نظامی در برخی ولسوالی های والیت لوگر و 
ولسوالی حصارک والیت ننگرهار، تالش طالبان برای 
پایگاه سازیی را خنثا کرده اند. سخنگوی این وزارت 
مقام های  با  تا  بودند  تالش  در  طالبان  که  می گوید 
ولسوالی های ازره ی والیت لوگر و حصارک والیت 
ننگرهار، سازش کنند و این مناطق را به بزرگ ترین 

پایگاه های عملیاتی خود مبدل سازند.
ملی،  دفاع  وزارت  سخنگوی  عظیمی،  ظاهر  جنرال 
علمیاتی  در  که  گفت  رسانه  به  اسد،  سوم  پنج شبنه، 
نظامی زیر نام سیمرغ نیروهای اردوی ملی توانسته اند 
پایگاه سازی  برنامه  از  و  کنند  وارد  تلفات  دشمن  به 
طالبان در ولسوالی ازره لوگر جلوگیری کنند. آقای 
طریق  از  تا  بودند  تالش  در  »طالبان  گفت:  عظیمی 
در  را  ازره  ولسوالی  محلی  حکومت های  با  سازش 
عملیات های  راه اندازی  برای  و  بیاورند  کنترول خود 

بزرگ از آن استفاده کنند.« به گفته آقای عظیمی این 
بی نتیجه  سیمرغ  عملیات  راه اندازی  با  طالبان  تالش 

باقی ماند.
ناامن ترین والیت های  از  اواخر  این  در  لوگر  والیت 
والیت  این  در  طالبان  می رود.  به حساب  افغانستان 
توانسته اند جای پای باز کنند. هفته قبل مردم والیت 
لوگر برای جلوگیری از نفوذ طالبان در این والیت از 
حکومت خواستند تا شمار نیروهای امنیتی را در این 

والیت افزایش دهند.
در  طالبان  که  می گوید  هم  دفاع  وزارت  سخنگوی 
این والیت به ویژه در ولسوالی ازره جمع شده و راه ها 
بر این ولسوالی را مسدود کرده بودند: »این ولسوالی 
همین  به  توجه  با  و  است  بااهمیت  موقعیت  داری 
و  بودند  ازره جمع شده  ولسوالی  در  طالبان  اهمیت، 
راه ها را بند کرده بودند.« آقای عظیمی گفت، طالبان 
در تالش بودند تا از ولسوالی ازره و حصارک باالی 

سخنگوی وزارت دفاع هم می گوید که طالبان در این والیت به ویژه 
در ولسوالی ازره جمع شده و راه ها بر این ولسوالی را مسدود کرده 

بودند: »این ولسوالی داری موقعیت بااهمیت است و با توجه به 
همین اهمیت، طالبان در ولسوالی ازره جمع شده بودند و راه ها را بند 
کرده بودند.« آقای عظیمی گفت، طالبان در تالش بودند تا از ولسوالی 

ازره و حصارک باالی کابل، ننگرهار، لوگر و پکتیا حمله کنند.

کابل، ننگرهار، لوگر و پکتیا حمله کنند.
دفاع،  وزارت  اوپراسیون  رییس  امان،  افضل  جنرال 
و  ازره  ولسوالی های  در  که  عملیاتی  می گوید 
تا حال بی نظیر بوده است.  حصارک راه اندازی شده 
کندک  چهار  که  است  اولین بار  »برای  می گوید:  او 
زمینی و دو تولی هوایی در چنین عملیات بزرگ که 
اشتراک می کنند.«  افغان ها رهبری می شود،  از سوی 
او می گوید، این عملیات پس از تحقیق و بررسی زیاد 

آغاز شد و موفقانه به پیش می رود.
کرده  ارایه  دفاع  وزارت  که  ارقامی  و  آمار  به  نظر 
به چهارصد  ولسوالی  دو  این  در  طالبان  شمار  است، 

تن می رسید.
آمار تلفات هر دو طرف درگیر تا حال معلوم نیست، 
تعداد  ارایه  ما  »هدف  می گوید:  امان  جنرال  اما 
کشته شده های دشمن و غنایم به دست آمده نیست، ما 
از تقسیم اوقات مان عقب نمانده ایم و برآنیم تا حداقل 
تلفات داشته باشیم.« آقای امان یادآور شد که در میان 
زیادی  تعداد  دشمن،  کشته شدگان  و  دستگیرشده ها 

اتباع خارجی دیده می شود.
اردوی  عملیات های  برزگ ترین  از  سیمرغ  عملیات 
ملی کشور به حساب می رود که توانسته به طالبان در 

زمان کم تلفات و خسارات زیادی وارد کند.

ACKU



نامزدان بالقوه
و مسایل حل ناشده

شاخه ی خشک زیتون نوازشریف 
به حامد کرزی

 سلیم آزاد فریدون ایرج

عبداهلل  داکتر  احدی،  انوارالحق  که  است  شده  گفته 
احزاب  همکاری  شورای  در  اتمر،  حنیف  و  عبداهلل 
ریاست جمهوری  انتخابات  بالقوه  نامزدان  عنوان  به 
اعضای  گفته های  مبنای  بر  شده اند.  معرفی  آینده  سال 
روی  میکانیزمی را  شورا  این  احزاب،  همکاری  شورای 
بالقوه  نامزدان  این  میان  از  براساس آن  دست گرفته که 
و  نامزدان دیگری که احتماال در روزهای آینده معرفی 
می شوند، یک نامزد را برای انتخابات ریاست جمهوری 
بالقوه شورای  نامزد  اتمر  این، حنیف  از  پیش  برگزیند. 
که  بود  گفته  8صبح  با  گفتگویی  در  احزاب  همکاری 
همکاری  شورای  در  سیاست مداران  ودیگر  او  تالش 
را  همه  توافق  بتوانند  که  است  متمرکز  این  بر  احزاب 
برنامه مشخص جلب کنند و بعد  روی یک تیم و یک 

نامزدان معرفی شوند.
به  تازه ای  جان  شده،  شناخته  چهره  سه  نامزدی  اعالم 
بحث انتخابات داد. پیش از این تصور می شد که احزاب 
شده،  شناخته  سیاسی  حلقات  مجموع  در  و  سیاسی 
عالقه ای به انتخابات ندارند و فکر می کنند که شاید تیم 
شدن  مطرح  اما  ندارد.  انتخابات  برگزاری  قصد  حاکم 
احدی  انوارالحق  و  اتمر  حنیف  عبداهلل،  داکتر  نام های 
جریان های  که  می دهد  نشان  بالقوه،  نامزدان  عنوان  به 
انتخابات  بحث  شده،  شناخته  سیاست مداران  و  سیاسی 
در  ملی،  جبهه  اعضای  از  برخی  گرفته اند.  جدی  را 
شبکه های اجتماعی نوشته بودند که این جبهه به احتمال 
قوی در روز های آینده، موضع خود را در قبال انتخابات 
سال آینده اعالم می کند. احزاب تشکیل دهنده جبهه ملی 
در شورای همکاری احزاب نیز حضور دارند، اما تاهنوز 
موضع آن ها در قبال نامزدان بالقوه ای که مطرح شده اند، 
روشن نیست. معلوم نیست که جبهه ملی به یکی از این 

نامزدان اقتدا می کنند، یا خود نامزد معرفی می کند.

جبهه ملی مانند ایتالف ملی، طرفدار نظام غیرمتمرکز در 
نظامی که در آن ریاست دولت و ریاست  کشور است. 
داکتر عبداهلل  نشود.  اداره  توسط یک شخص  حکومت 
در انتخابات سال 1388 اعالم کرده بود که طرفدار نظام 
ریاستی کنونی نیست و می خواهد نظام نامتمرکز باشد و 
نخست وزیر در چوکات تشیکالت دولتی حضور داشته 
باشد. اما آقای حنیف اتمر و داکتر انوارالحق احدی، از 
جبهه  تشکیل  با  همزمان  نمی کنند.  حمایت  نظریه  این 
ملی در دوسال پیش، بحث نوع نظام در کشور داغ شد. 
در آن زمان جریان ها و شخصیت های گوناگون در این 
مورد ابراز نظر کردند. در حالی که جبهه ملی و ایتالف 
ملی، روی تعدیل قانون اساسی به نفع یک نظام نامتمرکز 
و  حق  حزب  اسالمی،  حزب  داشتند،  تاکید  مختلط  و 
احدی  آقای  که  افغان ملت  حزب   هم چنین  و  عدالت 
جدی  طرفدار  که  کردند  اعالم  می داند،  خود  رهبر  را 
در  تعدیلی  نوع  هیچ  از  و  هستند  کنونی  ریاستی  نظام 
قانون اساسی به نفع جداسازی پست های ریاست دولت 
رییس جمهور  نمی کنند.  حمایت  حکومت  ریاست  و 
کرزی نیز در مراسم افتتاح پارلمان در سال 1389، گفت 
که تالش برای تغییر نوع نظام، از خارج حمایت می شود 
احزاب  که  نیست  روشن  حال  نیست.  کشور  نفع  به  و 
تشکیل دهنده شورای همکاری، با این افکار متفاوت شان 
چگونه کنارمی آیند. ایتالف ملی و جبهه ملی، خواستار 
تشکیل دهنده  احزاب  هستند.  نظام  از  تمرکززدایی 
نظام  تداوم  صورت  در  که  می کنند  فکر  جریان ها  این 
داشته  نمی توانند  ریاستی، هیچ سهمی در دستگاه دولت 
به رهبری  افغانستان  باشند. حزب وحدت اسالمی  مردم 
جنرال  رهبری  به  ملی  جنبش  حزب  و  محقق  آقای 

با  پاکستان،  جدید  نخست وزیر  مشاور  عزیز،  سرتاج 
حکومت  برای  را  افغانستان  قضیه  اهمیت  کابل  به  سفر 
نوازشریف نشان داد. از زمان روی کار آمدن نوازشریف، 
به اسالم آباد دعوت شد،  برای سفر  بار آقای کرزی  دو 
سلسله  یک  به  مشروط  را  خود  سفر  رییس جمهور  اما 
تغییراتی در پالیسی های پاکستان در قبال افغانستان کرد. 
این عدم تمایل صریح رییس جمهور در ظاهر امر بن بست 

دیپلوماتیک میان دو کشور را به خوبی هویدا می سازد.
طبیعی است که پس از مشاجرات لفظی و اتهام بستن های 
کابل به اسالم آباد، سفر آقای کرزی به آن کشور بیش 
در  افغانستان  رییس جمهور  باشد.  نداشته  موردی  این  از 
آن  به  بارها  زرداری  آصف علی  حکومت داری  زمان 
کشور سفر کرده و با مقامات مختلف آن، رییس ارتش و 
صدراعظم و رییس جمهور را مالقات کرد. به این امید که 
دیپلوماسی پاکستان را متقاعد به تغییر روش ساخته و در 
البته، از تمام تالش های  رابطه به طالبان تجدیدنظر کند. 
خود نتیجه ای نگرفت. چون، حمایت پاکستان از طالبان 
را تاکتیکی و نه استراتژیک فرض گرفته بود و تحلیل ها 
و نگرانی های امنیتی آن کشور را زیر نام دخالت در امور 
افغانستان رد کرده بود. در عین حال، حکومت داری بد، 
دولت افغانستان را به چنان حالتی از ضعف رسانده است 
که وزنه های قدرت و تاثیرگذاری خود را از دست داده 

است.
گذشته اش،  ناکام  تالش های  از  سرشکسته  کابل  اکنون 
بدبین و زخم خورده از ماجرای خجالت آور دفتر قطر، از 
آقای سرتاج عزیز پذیرایی کرد؛ مجبوریت دیپلوماتیک 
مصداق بهتر از این پیدا کرده نمی تواند. آقای سرتاج هم 
خالی  دستان  با  و  آمد  کابل  به  میان خالی  دیپلوماسی  با 
هم از این جا رفت. سفر او ماهیت تشریفاتی داشت، پیام 
را  کشور  این  قبلی  مواضع  و  بیانیه ها  تکرار  جز  تازه ای 
به  نیز  پرده ای  پشت  پیام  و حامل کدام  نداشت،  با خود 

رییس جمهور کرزی نبود.
دوستانه ی  پیام  عزیز  آقای  این که  با  دیگر،  سوی  از 
از  قبل  اما  می رساند،  کابل  به  را  خود  متبوع  حکومت 
بود.  گرفته  شکل  علیه اش  منفی  ذهنیت های  آمدنش 
خود  جوالی   23 سرمقاله  در  پاکستان  دان  روزنامه ی 
که  می رود  کابل  به  حالی  در  عزیز  آقای  که  نوشت 
به گفته  می باشد.  افغانستان  علیه  چینی  توطیه  به  متهم 
روزنامه، ادعا می شود که آقای سرتاج عزیز طرفدار نظر 
به  افغانستان  از  بخش هایی  اعطای  بر  مبنی  بریتانیایی ها 
طالبان بوده تا این گروه به صورت مستقل حاکمیت خود 
را در آن جا شکل بدهند، چیزی که آقای کرزی از آن به 

ملوک الطوایفی ساختن افغانستان تعبیر کرد.
رادیو صدای امریکا از نشست کمیته سیاسی امریکا و هند 
که یک سازمان بانفوذ امریکایی های هندی تبار بوده و در 
آن مجلس رییس کمیته ی روابط خارجی کنگره امریکا 
کنوال  آقای  که  داد  گزارش  بود،  ورزیده  اشتراک  نیز 
سیبال، وزیر خارجه پیشین هند، ابراز امیدواری کرد که 
از  بخش هایی  واگذاردن  به معنای  امریکایی ها  خروج 
بریتانیا  کنوال،  آقای  به گفته  نباشد.  طالبان  به  افغانستان 
از  نظامی اش  قوای  خروج  گذشته ی  تجارب  به دلیل 
نیروهای  رفتن  بیرون  برنامه  تا  افغانستان، تالش می ورزد 
را،  میالدی  آینده  سال  در  افغانستان  از  ناتو  و  امریکایی 
هند گفت  پیشین  عالی رتبه ی  دیپلومات  این  شکل دهد. 
که »ما امیدوار هستیم که این برنامه )بیرون شدن نیروهای 
از  بخش هایی  سپردن  به  منجر  افغانستان(  از  امریکایی 
تصورات  و  شکل دهی  یعنی  نشود،  طالبان  به  افغانستان 

بریتانیا موفق نشود.«

دوستم که ستون فقرات جبهه ملی را تشکیل می دهند، 
فکر می کنند که پس از انتخابات سال 1388، به حاشیه 
این دو  انتخابات،  این که در آن  به رغم  رانده شده اند. 
اما در حکومتی  از آقای کرزی حمایت کردند،  حزب 
که پس از 1388 تشکیل شد، سهی نداشتند. جنبش ملی 
و حزب وحدت اسالمی  مردم افغانستان، ادعا کردند که 
پیش از انتخابات از آقای کرزی ضمانت گرفته بودند که 
به آنان وزارت، والیت و سفارت  در صورت پیروزی، 
هرنوع  کرزی،  آقای  وهواداران  سخنگویان  اما  بدهد، 
را  دوستم  و  محقق  آقایان  و  ارگ  میان  مکتوب  توافق 
محقق  آقای  سوی  از  شده  معرفی  وزرای  کردند.  رد 
نتوانستند، از سد پارلمان بگذرند و به این ترتیب، ایتالف 
سیاسی آقای کرزی و محقق برهم خورد. جنرال دوستم 
نیز بعدا اعالم کرد که آقای کرزی به وعده هایی که به 
او داده بود، عمل نکرده است و صرف حاضرشده است 

یک نفر را به سفارش او به عنوان والی مقرر کند. 
ریاست جمهوری  انتخابات  تجربه  که  می نماید  چنین 
سال 1388، آقای دوستم و محقق را به این نتجه رسانده 
تامین  آنان  سیاسی  منافع  ریاستی،  نظام  تداوم  با  که 
ملی  جبهه  کنونی  رییس  مسعود،  احمدضیا  نمی شود. 
آقای  اول  معاون  که  زمانی  او  می کند.  فکر  چنین  نیز 
مشوره  که طرف  این  از  مالءعام  در  بارها  بود،  کرزی 
کرد.  شکایت  نمی گیرد،  قرار  کرزی  آقای  رای زنی  و 
او حاال هم می گوید که در آن زمان صالحیت نداشت 
و قدرت در دفتر رییس جمهور کرزی متمرکز بود. این 
ملی  ایتالف  و  ملی  جبهه  که  می دهد  نشان  واقعیت ها 
را  کنونی  ریاستی  نظام  تداوم  عبداهلل  داکتر  رهبری  به 
هم چنین  و  افغان ملت  حزب  اما  نمی بینند،  خود  نفع  به 
حزب حق و عدالت، به شدت از نظام ریاستی پشتیبانی 
در  ایتالف ها  و  احزاب  این  که  نیست  روشن  می کنند. 

پایان کار چگونه می توانند روی یک برنامه مشترک و 
تیم مشترک توافق کنند. آیا افغان ملت و حق و عدالت 
باالخره راضی به تمرکززدایی از نظام می شوند؟ پاسخ 
تهدید  براین،  عالوه  نیست.  روشن  تاهنوز  سوال  این 
را  احزاب  همکاری  شورای  همبستگی  که  دیگری 
متوجه است، تالش های ارگ است. بدون تردید ارگ 
با  تا  می کنند  تالش  کرزی  رییس جمهور  هواردان  و 
و چهره ها، شورای همکاری  احزاب  از  تطمیع شماری 
که  ندهند  اجازه  و  کنند  چنددستگی  دچار  را  احزاب 
کند.  علم  قد  ارگ  نامزد  برابر  در  توانمند  نامزد  یک 
بحث دیگری که به نظرمی رسد تاهنوز میان چهره های 
نشده  حل  احزاب  همکاری  شورای  تشکیل دهنده  مهم 
است.  ناامن  مناطق  در  انتخابات  برگزاری  بحث  است، 
گفته می شود که شماری از سیاست مداران طرفدار رای 
نیابتی هستند؛ به این معنا که در شماری از روستا ها یک 
نفر به جای یک قبیله یا چند روستا رای بدهد. طرفداران 
این نظریه ی غیردموکراتیک به این باوراند که در برخی 
از روستا های کشور، به دلیل ناامنی یا به دالیل فرهنگی، 
بخشی از مردم افغانستان در انتخابات شرکت نمی کنند، 
که  می شود  گفته  الزامی  است.  نیابتی  رای  رو  این  از 
حزب  و  عدالت  و  حق  حزب  در  حلقات  از  شماری 
رای  طرفداران  هستند.  نیابتی  رای  طرفدار  افغان ملت، 
به  رییس جمهور کرزی  تیم  انتخاباتی  اردوی  در  نیابتی 
آیا  نیست که  باشد. روشن  زیاد  بسیار  نظر می رسد که 
این  با  مداران  دیگر سیاست  و  ملی  ایتالف  ملی،  جبهه 
نیابتی،  رای  نه؟  یا  نظریه غیردموکراتیک کنار می آیند 
اصل سری بودن و رقابتی بودن انتخابات را نفی می کند 

وآن را به یک نمایش مضحک مبدل می سازد. 

یک کشور، دو حرف
شاخه ی زیتونی که نوازشریف به سوی حامد کرزی پیش 
پیام نمادینی  کرده است، برای کابل بدبین و سرشکسته 
بیش ندارد: حکومت ملکی وخامت اوضاع در افغانستان 
که  نیست  معلوم  هنوز  اما  می کند،  درک  را  پاکستان  و 

ارتش چه تصمیمی در رابطه به طالبان دارد.
به گزارش رسانه های پاکستانی، نوازشریف هفته پیش در 
مجلس کابینه به صراحت از پالیسی عدم دخالت در امور 
افغانستان و حمایت از پروسه ی صلح پشتیبانی کرد. سفر 
کابل  برای  اما،  بود.  پیام  همین  حاوی  هم  عزیز  سرتاج 
اعالم محض پالیسی کافی نمی باشد و به صراحت هم این 
در  دخالت  عدم  موضع  زیرا،  داشت.  ابراز  را  خود  پیام 
1۰ سال گذشته از سوی حکومت های جنرال مشرف تا 
زرداری نیز بارها اعالم شده بود. در زمان آقای مشرف 
افغانستان  امور  در  مداخله  عدم  سیاست  از  ظاهرا  که 
حمایت می کرد، ارتش و استخبارات آن طالبان را از یک 
گروه فراری و بی روحیه به یک جناح نظامی و شورشی 
خطرناکی تبدیل کرد. پس برای کابل بیش از این یک 
حکومت  موضع گیری های  که  است  روشن  موضوع 
افغانستان  قبال  در  را  ارتش  پالیسی های  الزاما  ملکی 
قبال  در  پاکستان  اصلی  مشکل  این  و  نمی کند  منعکس 

افغانستان است.
رهبری  به  ملکی  حکومت  گذشته،  تجربه  به دلیل 
نوازشریف تا هنوز در حدی نیست که باالی سیاست های 
ارتش  بگذارد.  تاثیر  افغانستان  قبال  در  پاکستان  ارتش 
را  سرخ  خطوط  اگر  که  داد  نشان  نوازشریف  به  یکبار 
رد کند، با خطر سرنگونی مواجه است. البته، بنا به نوشته 
فایننشیل  روزنامه ی  در  پاکستانی  خبرنگار  رشید،  احمد 
تایمز، حکومت شریف تالش می ورزد که بهبود اوضاع 
بدهد.  قرار  خود  وظایف  صدر  در  را  پاکستان  امنیتی 
و  کرده  موثر  برخورد  افراطی  گروه های  با  جمله  از 
بهبود  افغانستان و هند  قبال  پالیسی های این کشور را در 
ببخشد. اما، برای این منظور همکاری ارتش و استخبارات 
ملکی  حکومت  چون  است.  الزم  کشور  این  قدرتمند 
ارتش  به عهده  را  قبلی، زمام تصمیم گیری های خارجی 

گذاشته بود.
کرزی  آقای  حکومت  که  است  بدیهی  حال  این  با 
دیپلوماسی با دولت نوازشریف را ادامه بدهد، اما روابط 
ارتش  یعنی  تصمیم گیری  اصلی  منبع  با  کرزی  حامد 
پاکستان، بی نهایت خراب است. بنا به گزارش روزنامه ی 
باز در پی کنار زدن حامد  از دیر  ارتش  پاکستانی دان، 
کرزی است. یکی از نمودهای این تالش، ایجاد رابطه ی 
مستقیم میان امریکا و طالبان بود تا به موجب آن حکومت 
کابل نقشی در رابطه به مصالحه نداشته و امریکا امتیازات 
زننده  ماجرای  قایل شود.  پاکستان  و  طالبان  به  را  اصلی 

دفتر قطر نمود برجسته ای همین سناریو است.
با  را  خود  روابط  پاکستان  حکومت  دیگر،  سوی  از 
مخالفان سیاسی آقای کرزی نیز گسترش داده است که 
هدف آن ایجاد دودستگی در کابل و تضعیف موقعیت 
سیاسی آقای کرزی است. در این شرایط باید سفر سرتاج 
عزیز به کابل را به یک سفر معمولی و تشریفاتی قلمداد 
خودنمایی  به  آن  طریق  از  نوازشریف  آقای  که  کرد 
ملکی  حکومت  می پردازد.  استقاللیت  ابراز  و  سیاسی 
نهادهای  پالیسی های  باالی  نیست که  پاکستان در حدی 
برجای  تاثیری  افغانستان  به  رابطه  در  کشور  این  امنیتی 
به  از این خاطر بی میلی آقای کرزی برای سفر  بگذارد. 
پاکستان و بی نتیجه بودن سفر سرتاج عزیز به کابل قابل 

درک است.
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انتخابات و چشم انداز جدید

پاک سازی 14ولسوالی بدخشان
از کشت کوکنار

 محمدهاشم قیام

 سیحون- فیض آباد

و  قانون تشکیل  و  انتخابات  قانون  تصویب و توشیح 
تا  شده  سبب  انتخاباتی  کمیسیون های  صالحیت های 
موج تازه ای از تحرکات مرتبط به انتخابات به چشم 
بیاید. با تصویب و توشیح این قوانین و به ویژه قانون 
انتخاباتی  کمیسیون های  صالحیت های  و  تشکیل 
کمیسیون  فعلی  کمیشنران  سوی  از  واکنش  اولین 
از  کمیشنران  این  از  برخی  شد.  داده  نشان  انتخابات 
تصویب این قانون ابراز نگرانی کرده و مدعی شدند 
وضعیت  است  ممکن  جدید  کمیشنران  گزینش  که 
مدعی  حتا  کمیشنران  این  کند.  پیچیده  را  انتخابات 
شده اند که تصویب این قانون با قانون اساسی نیز در 

تناقض است. 
البته آن چه در واکنش به نگرانی ها و ابراز موضع این 
برخی  می باشد.  نیز جالب  است  بیان شده  کمیشنران 
کمیشنران  نگرانی  ابراز  که  گفته اند  تحلیلگران  از 

بدخشان  مخدر  مواد  با  مبارزه  اداره ی  مسووالن 
تخریب  کمپاین  آغاز  زمان  از  که  می گویند 
این  در  را  ولسوالی   14 تاکنون،  کشتزارهای کوکنار 
والیت از وجود بته های کوکنار پاک سازی کرده اند. 
کشت  محو  برنامه  آنان  که  می افزایند  مسووالن  این 
کوکنار را در چهارده ولسوالی این والیت از 23 ثور 
دادند،  ادامه  اسد  اول  تا  و  کردند  آغاز  جاری  سال 
از وجود  را  از 4هزار هکتار زمین  بیش  نتیجه  که در 

بته های کوکنار پاک کردند.
مخدر  مواد  با  مبارزه  اداره  رییس  افندی،  محمدقاید 
افزایش کشت  به  توجه  »با  به 8صبح گفت:  بدخشان 
کشتزارهای  تخریب  در  والیت،  این  در  کوکنار 
کوکنار نیز افزایش به عمل آمده است و تا ختم کار 
که  توانسته ایم  والیت  این  ولسوالی   14 در  تخریب 
کوکنار  وجود  از  را  زمین  هکتار  هزار   4 از  اضافه تر 

پاک سازی کنیم.«
به سال گذشته، در  مقایسه  افندی می گوید در  آقای 
کار تخریب کشت کوکنار موفقیت های چشمگیری 
بیشترین کشتزارهای کوکنار  بدخشان  داشته اند و در 

تخریب شده اند.
بدخشان در صدر فهرست

تخریب  در  افغانستان  سطح  در  »بدخشان  افزود:  او 
که  دارد  قرار  اول  ردیف  در  کوکنار  کشتزارهای 
با  مبارزه  اداره  برای  بزرگی  دست آورد  خود  این 
که  را  گزینه ای  آخرین  می رود.  به شمار  مخدر  مواد 
امسال روی دست گرفته  بودیم، تخریب کشتزارهای 

کوکنار بود.« 
او ادامه داد: »در سال پیش رو اگر کشاورزان بار دیگر 
برخورد  آنان  همراه  کنند،  کوکنار  کشت  به  اقدام 
باال  ما  دست آوردهای  زمان  آن  و  می کنیم  قانونی 

ریاست جمهوری  کاندیداهای  معرفی  برای  سیاسی 
برای انتخابات آینده ریاست جمهوری می باشد. پیش 
از این از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعالم شده 
بود که انتخابات ریاست جمهوری در ماه حمل سال 
1393 برگزار می شود. در این میان شماری از احزاب 
برگزاری  الزمه  که  داشتند  این  بر  تاکید  سیاسی 
انتخابات شفاف و عاری از مداخله دولت این است 

که قانون انتخابات تصویب شود.
که  بودند  مدعی  سیاسی  فعاالن  این  از  برخی 
مداخله  زمینه  این که  برای  کرزی  رییس جمهور 
تالش  از  کند  آینده حفظ  انتخابات  در  را  حکومت 
می کند.  خودداری  انتخابات  قانون  تصویب  برای 
به ویژه این که این فعاالن سیاسی تاکید جدی بر این 
کمیسیون های  و صالحیت  تشکیل  قانون  که  داشتند 
اما  شود.  توشیح  رییس جمهور  سوی  از  انتخاباتی 
اکنون و با تصویب قوانین مربوط به انتخابات و به ویژه 
کمیسیون های  تشکیل  و  صالحیت  قانون  توشیح 
انتخاباتی، زمینه های ابرای نگرانی این فعاالن سیاسی 

از بین رفته است.
این  در  جدید  تحرکات  می شود  دیده  همین رو  از 
گزارش  خبری  رسانه های  است.  شده  شروع  زمینه 
داده اند که تالش های جدید از سوی فعاالن سیاسی 
احزاب سیاسی و تشکل هایی  از سوی  به خصوص  و 
که در قالب یک ایتالف و شورای همکاری احزاب 
کاندیدای  تا  است  شده  آغاز  می کنند،  فعالیت 
معرفی  و  شناسایی  آینده  ریاست جمهوری  انتخابات 
نشان می دهد  از گزارش ها  برخی  میان  این  شود. در 

از سویی هم، این مسوول وزارت مبارزه با مواد مخدر 
در  کوکنار  کشت  تخریب  میزان  که  می کند  اضافه 
و  می دهد  نشان  را  مالحظه ای  قابل  افزایش  بدخشان 
کشتزارهای  با  مبارزه  فهرست  صدر  در  والیت  این 

کوکنار قرار گرفته است.
امسال  و  داریم  بیشتر  دست آورد  »ما  گفت:  احمدی 
بدخشان  در  سال ها  دیگر  به  نسبت  را  بیشتر  تخریب 
سال   11 طول  در  که  می توانم  گفته  حتا  و  داریم 
بدخشان  مثل  والیتی  هیچ  کشتزارهای  گذشت  که 

تخریب نشده بود.«
قطع منابع عایداتی طالبان

با این حال، محمد قاید افندی، رییس اداره مبارزه با 
مواد مخدر بدخشان می گوید که در جریان سال های 
گذشته، یگانه منبع مالی طالبان همین مواد مخدر بود: 
»خوشبختانه امسال افزایش رقم باالیی از تخریب در 
بدخشان سرچشمه عایداتی طالبان را خشکانده است. 

متعددی وجود دارند که می خواهند  که عالقه مندان 
و  احزاب  همکاری  شورای  آدرس  از  را  خویشتن 

ایتالف های سیاسی کاندیدا کنند.
ملی،  ایتالف  رهبر  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  تاکنون 
حق  حزب  رهبری  شورای  عضو  اتمر،  محمدحنیف 
حزب  رهبر  احدی،  انوارالحق  داکتر  و  عدالت  و 
ابراز عالقه کرده اند که از آدرس شورای  افغان ملت 
کنند.  کاندیدا  را  خویشتن  سیاسی  احزاب  همکاری 
در این میان گفته شده است که جبهه ملی نیز عنقریب 

کاندیدایی را برای انتخابات معرفی خواهد کرد.
این که دیده می شود احزاب سیاسی می خواهند نقش 
فعالی در انتخابات ریاست جمهوری داشته باشند، یکی 
این  وقتی  زیرا  می شود.  محسوب  مثبت  امتیازات  از 
انتخابات شوند،  احزاب به صورت جدی وارد تعامل 
تالش خواهند کرد تا در قسمت اعتمادسازی به این 
پروسه در میان مردم نیز کار کنند. وقتی در راستای 
مردم کار صورت  میان  در  انتخابات  به  اعتمادسازی 
که  شد  خواهد  ایجاد  مردم  میان  در  باور  این  گیرد، 
آن چه نتیجه انتخابات را روشن می کند، آرایی است 
که از سوی آنان به صندوق ها ریخته می شود. وقتی 
این باور به وجود بیاید، مردم نیز کوشش خواهند کرد 

تا مسووالنه تر در این پروسه اشتراک کنند. 
کشور  در  عرصه  این  در  که  کمبودی هایی  از  یکی 
نزد  در  پروسه  این  به  باور  عدم  است،  شده  احساس 
مردم بوده است. از همین رو مردم در طول دو دوره 
گذشته انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی این باور 
انتخابات  تعیین کننده سرنوشت  ابراز نکرده اند که  را 
آرای آنان می باشد. وقتی مردم باور کنند که با رای 
خود سرنوشت انتخابات را روشن می کنند و از سوی 
دیگر رای آنان می تواند سرنوشت سیاسی کشور در 
آینده را ترسیم کند، کوشش می کنند که مسووالنه تر 
در این پروسه اشتراک کرده و به گونه ای عمل کنند 
که چشم انداز روشنی از این نظر برای آینده را برای 

خویش قابل تصور ببینند.

داشتیم، خود یک  بدخشان  در  ما  امسال  تخریب که 
رقم بسیار باال و قابل مالحظه است و این عواید دیگر 
این  و  نمی ریزد  دولت  مخالفان  نفع  به  یا  و  جیب  به 
سرچشمه عایداتی شان قطع شده و امیدوار هستیم که 
انجام  را  موثری  کارهای  چنین  بتوانیم  هم  آینده  در 

دهیم.«
مقام های امنیتی بدخشان نیز، از افزایش میزان تخریب 
کشت کوکنار در این والیت خبر می دهند و می گویند 
پولیس  فرماندهی  مخدر  مواد  با  مبارزه  پولیس  که 
کشتزارهای  تمام  که  توانسته اند  تنهایی  به  بدخشان 

کوکنار را در 14 ولسوالی این والیت نابود کنند.
به  بدخشان  پولیس  فرمانده  مطمین،  امام الدین  جنرال 
8صبح گفت: »سال های گذشته نیروهای امنیتی اردو 
کوکنار  کشتزارهای  تخریب  کار  در  ملی  پولیس  و 
حضور فعال داشته اند، اما امسال این نیروها هیچ کدام 
در تخریب سهم نداشته اند و فقط پولیس مبارزه با مواد 
امنیت  ریاست  با  همکاری  در  فرماندهی  این  مخدر 
ملی موفق شدند که دست آوردهای کالنی را در کار 

تخریب داشته باشند.«
مواد  با  مبارزه  پولیس  سربازان  مطمین،  آقای  به گفته 
این تالش می کنند، کشاورزان بزرگ  از  مخدر پس 
و قاچاقچیان مواد مخدر را بازداشت کنند تا در سال 

آینده هیچ فردی کوکنار کشت نکند.
فرمانده پولیس بدخشان هم چنین گفت که سه عامل 
اساسی سبب افزایش کشت کوکنار می شود که باید 

به این عوامل توجه صورت گیرد.
کشت  افزایش  سبب  که  اساسی  »عوامل  گفت:  او 
مبارزه  مسووالن  ضعف  یکی  است،  شده  کوکنار 
مردم  به  که  است  تبلیغات  بخش  در  مخدر  مواد  با 
عدم  دوم  نکرده اند،  اطالع رسانی  درست  به صورت 
مجازات  عدم  و  مخدر  مواد  با  مبارزه  قانون  تطبیق 
کشاورزان و سوم امتیازدهی مسووالن به والیت هایی 

که در آن کوکنار کشت می شود.«
پولیس  سربازان  این که  از  پیش  مطمین،  به گفته ی 
مبارزه با مواد مخدر کوه  به  کوه و دره  به  دره به دنبال 
زمین داران  باید  باشند،  کوکنار  کشتزارهای  تخریب 
مجازات  می کنند،  کشت  کوکنار  که  کشاورزانی  و 

شوند.

این  از  ناشی  بیشتر  انتخابات  مستقل  کمیسیون  فعلی 
احتماال  را  کاری شان  فرصت های  آن ها  که  است 
خاتمه یافته می بینند. این کمیشنران نگران این هستند 
که با گزینش کمیشنران جدید کار و موقعیت شفای 
از تعامالت  نتیجه  از دست می دهند و در  خویش را 
به  رابطه  در  برای شان  است  ممکن  که  احتمالی 

انتخابات میسر شود، محروم می شوند.
مورد  کارشناسان  از  بسیاری  سوی  از  چیزی که  اما 
کمیشنران  نگرانی  که  است  این  گرفته  قرار  توجه 
استنباط  و  ندارد  و  نداشته  اساسی  قانون  با  تناقضی 
کمیشنران فعلی در این عرصه برداشت شخصی است 

که این کمیشنران به آن دست یافته اند.
خصوص  در  که  دیگری  تحرک  این،  با  هم زمان 
انتخابات  به  مربوط  قوانین  تصویب  از  بعد  انتخابات 
به چشم آمده است، تجدید تالش سازمان ها و فعاالن 

خواهد بود و بدخشان عاری از کشت کوکنار خواهد 
شد.«

مسووالن  از  احمدی،  نجیب اهلل  سید  حال،  همین  در 
از  ارزیابی  به منظور  که  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزارت 
بدخشان  در  کوکنار  کشتزارهای  تخریب  چگونگی 
در  وزارت  این  امسال  که  می گوید  می برد،  به سر 
بدخشان 14 ولسوالی را زیر برنامه تخریب قرار داده 
وجود  از  کامال  ولسوالی  چهارده  اکنون  که  بودند 

کوکنار پاک سازی شده اند. 
یفتل،  »ولسوالی های  گفت:  8صبح  به  احمدی  آقای 
ارغنجخواه،  یمگان،  تگاب،  بزرگ،  شهر  یاوان، 
بهارک و شهدا را کامال از وجود کوکنار پاک سازی 
تیشکان،  ارگو،  درایم،  ولسوالی های  در  و  کرده ایم 
داشتند،  را  کشت  بیشترین  که  جرم  و  خاش  کشم، 
دست آوردهای قابل مالحظه ای داریم و تا هنوز بیش 
از چهارهزار هکتار زمین را در ولسوالی های یادشده 

تخریب کرده ایم.«

ACKU
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دارد، می تواند از این رهگذر، در آینده، یک شریک 
پایدار و قابل اعتماد در منطقه برای امریکا باشد و زمینه 
تحکیم موقف آینده امریکا را در منطقه به خصوص در 
یعنی  برابر قدرت هم جوار  در  قوا  توازن  ایجاد  عرصه 

چین فراهم سازد. 
و  اتفاقات  به  هند  به  بایدن  آقای  سفر  دیگر  اهمیت 
رویدادهای منطقه ای از جمله انکشاف اوضاع سیاسی 
کنونی،  شرایط  در  برمی گردد.  افغانستان  امنیتی  و 
منطقه جنوب آسیا درگیر تنش های متعددی در روابط 
و  تنش ها  متحده می باشد.  ایاالت  و  با یک دیگر  خود 
متغیر  پاکستان یک  و  با چین  هند  مرزی  برخوردهای 
استراتژیک  روابط  اسای  خطوط  ترسیم  بر  تاثیرگذار 
و  افغانستان  نزاع  گرفتن  باال  می باشد.  هند  با  امریکا 
عدم  و  دیورند  خط  مرزی  منازعه  سر  بر  پاکستان 
پاکستان در روند گفتگوهای صلح  همکاری صادقانه 
منابع تنش و بحران در منطقه محسوب  از  یکی دیگر 

می گردد. 
میان  دیپلوماتیک  تنش های  و  لفظی  جنگ  بروز 
افغانستان و امریکا در قبال پیمان امنیتی دوجانبه، شیوه 
بازگشایی دفتر طالبان در قطر و شک و گمان هایی مبنی 
بر توطیه پنهانی تجزیه افغانستان از سوی مثلت امریکا، 
حاکمیت  از  دیگری  نشانه های  پاکستان  و  انگلیس 
فضای بی اعتمادی در روابط افغانستان با منطقه و جهان 
که  می دانند  خوبی  به  هندی ها  که  آن جا  از  می باشد. 
اصلی خروج  مدافعان  و  طراحان  از  یکی  بایدن  آقای 
کامل نظامی امریکا و ناتو از افغانستان شناخته می شود، 
از  است.  ساخته  چالش  پر  ایشان  برای  را  سفر  این 
همین رو است که این اعتماد شکننده باید ترمیم گردد 
هند  نگرانی های مشروع  به  نسبت  معتبر  و تضمین های 

در افغانستان تعهد شود.
امریکا  دوجانبه  مشارکت های  و  همکاری ها  چه  اگر 
با  کماکان  تجاری  و  اقتصادی  عرصه های  در  هند  و 
چالش ها و موانع ساختاری و سیاسی روبه رو می باشد، 
و  منطقه ای  و  ملی  امنیت  مسایل  روی  کشور  دو  اما 
افراط گرایی  و  تروریسم  ناحیه  از  مشترک  تهدیدهای 

مذهبی موقف و منافع مشترک دارند.
افغانستان  از  امریکا  نظامی  نگران خروج  به شدت  هند 
ده سال  در  کشور  این  است.  آن  احتمالی  پیامدهای  و 
گذشته بیش از دو میلیارد دالر در بخش های انکشافی 
و بازسازی به افغانستان کمک کرده است. هند ساالنه 
رشته های  در  را  تحصیلی  فرصت  و  بورسیه  صدها 
گوناگون برای دانشجویان افغان فراهم می سازد. روابط 
دیپلوماتیک هند و افغانستان در بهترین و باالترین سطح 
خود قرار دارد. سال گذشته، هند با افغانستان وارد یک 
دوجانبه،  همکاری های  بخش های  در  راهبردی  پیمان 
از این جاست  امنیتی گردید.  همکاری های منطقه ای و 
امنیتی  و  اوضاع سیاسی  انکشاف  که دولت مردان هند 
می کنند  دنبال  بااحتیاط  و  نزدیک  از  افغانستان  در  را 
افغانستان  با توجه به دست آوردهای شگرفی که در  و 
داشته اند، بی ثباتی اوضاع سیاسی و امنیتی افغانستان را 

روابط هند و ایاالت متحده امریکا تا پایان جنگ سرد 
از پویایی و گرمی قابل مالحظه ای برخوردار نبود؛ اما 
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ختم جنگ سرد، 
آسیا،  در حوزه جنوب  دیگر  هر کشور  از  بیش  هند، 
در محراق توجه سیاست خارجی امریکا قرار گرفت. 
استراتژیک  به صورت  را  خود  روابط  کشور،  دو 
فاصله،  سال   30 به  نزدیک  از  پس  و  دادند  گسترش 
بل کلنتون اولین رییس جمهور امریکا بود که در سال 
2000 میالدی از هند دیدار کرد. با وقوع رخداد یازده 
بزرگ  دموکراسی  دو  تروریسم  ضد  موقف  سپتامبر، 
جهان نزدیک گردید و با حمایت قاطعانه و همه جانبه 
هند از دخالت نظامی امریکا و ناتو در افغانستان، روابط 
به  هند  و  به خود گرفت  تازه  بوی  و  دو کشور رنگ 
منطقه  در  امریکا  استراتژیک  شریک  یک  به  تدریج 
تقویت  هم  برداشت  این  دیگر،  سوی  از  شد.  تبدیل 
گردید که پاکستان، دیگر آن متحد استراتژیک سابق 
از  بود.  نخواهد  منطقه  در  امریکا  برای  اعتماد  قابل  و 
همین جاست که بحران افغانستاِن پس از جنگ سرد و 
سقوط طالبان پس از یازده سپتامبر، زمینه های هم گرایی 
و همکاری هند و ایاالت متحده را در عرصه های امنیتی 
به وجود  کالن تر  پیمانه  یک  در  تروریسم  با  مبارزه  و 

آورد.
امریکا  معاون رییس جمهوری  اولین  بایدن،  اینک جو 
هند  از  گذشته  سال   30 زمانی  فاصله  در  که  است 
به صورت رسمی بازدید می کند. این سفر آقای بایدن 
هند،  به  کری  جان  اخیر  سفر  از  بعد  ماه  یک  درست 
یافت.  ادامه  پنج شنبه  روز  تا  و  اغاز  قبل  هفته  دوشنبه 
بر  چنین  امریکایی  و  هندی  مقامات  اظهارنظرهای  از 
و  تجاری  موضوعات  کنار  در  افغانستان  که  می آید 
اقتصادی، محوری ترین موضوع بحث در این سفر مهم 

آقای بایدن بوده است. 
دولت  بلندپایه  مقامات  با  مالقات  ضمن  بایدن  آقای 
هند، به شهر مومبای سفر کرد که پایتخت تجاری هند 
محسوب می شود. آقای بایدن در یک سخنرانی طوالنی 
گسترش  و  تعمیق  از  مومبای  سهامی  بازار  مرکز  در 
روابط هند و امریکا سخن گفت. وی از همکاری های 
کرد  یاد  تروریسم  با  مشترک  مبارزه  و  امنیتی  نظامی، 
از  بایدن،  آقای  شد.  هند  بیشتر  نقش گیری  خواهان  و 
تعمیق روابط و مشارکت استراتژیک هند و امریکا در 
سطح منطقه و جهان سخن گفت. بایدن گفت ارزیابی 
این روابط استراتژیک به مفهوم بازنگری در توازن قوا 
در منطقه محسوب می شود. به گفته او، تا 10 سال پیش 
شاید هند در صدر اولویت های استراتژیکی امریکا قرار 
کرده  تغییر  کامالت  وضعیت  این  امروز  ولی  نداشت 
فعال تر و گسترده تِر هند  امریکا خواهان نقش  است و 

در حوزه جنوب آسیا می باشد. 
و سوء ظن ها  تردیدها  از  از سخنانش  بخشی  در  بایدن 
نسبت به سیاست های امریکا در قبال مصالحه با طالبان 
با  نیز یاد کرد و تصریح نمود که امریکا  افغانستان  در 
قاطعیت تمام و مبتنی بر شرایط واضح با طالبان مذاکره 
با  ارتباط  هرگونه  نخست  طالبان،  یعنی  کرد.  خواهد 
از  دست  ببرند؛  بین  از  همیشه  برای  را  القاعده  شبکه 
بپذیرند  را  افغانستان  اساسی  قانون  بردارند؛  خشونت 
برای  مساوی  حقوق  و  آزادی  به  احترام  قبال  در  و 
پیمان  قالب  در  امریکا  گفت  وی  دهند.  اطمنان  زنان 
راهبردی، حمایت و همکاری خود با افغانستان را پس 
از 2014 نیز ادامه خواهد داد و امریکا هرگز منطقه را 
ترک نخواهد کرد حتا اگر افغان ها به طور کامل رهبری 

و مسوولیت اداره کشور خود را بر عهده بگیرند.
اصلی  هدف  کشور،  دو  امور  متخصصان  به گفته 
دوجانبه  گفتگوهای  احیای  هند  به  بایدن  آقای  سفر 
نظرداشت  در  با  می باشد.  کشور  این  با  استراتژیک  و 
نظامی  و  اقتصادی  نوظهور  قدرت  یک  هند  این که 
و  نگرانی ها  لحاظ  به  و  می شود  محسوب  منطقه  در 
و  افراط گرایی  و  تروریسم  ناحیه  از  امنیتی  تهدیدهای 
امریکا  متحده  ایاالت  با  مشترک  منافع  چین  با  رقابت 

افغانستان نقش معبر ترانزیتی را میان حوزه جنوب آسیا 
به  نیز  پاکستان  مورد  در  و  کند.  بازی  میانه  آسیای  و 
همین منوال هر دو کشور خواهان حاکمیت یک نظام 
مسوول در اسالم آباد می باشد که از حضور و آموزش 
تروریست ها در خاک خود جلوگیری کند و در مبارزه 
مشترک منطقه ای و جهانی بر ضد تروریسم همکاری 
صادقانه انجام دهد. از همین جاست که با تکمیل شدن 
افغان،  نیروهای  به  امنیتی  مسوولیت های  انتقال  روند 
استراتژی حضور و نقش هند در افغانستان نیز از شکل 
انکشاف  بخش های  در  ده سال گذشته اش  فعالیت های 
اقتصادی، ساخت وساز زیرساخت ها، برنامه های توسعه 
اجتماعی دست خوش تحول خواهد شد به این مفهوم 
که نقش و همکاری های هند در عرصه های حفظ ثبات 
و امنیت در افغانستان و مبارزه مشترک با تروریسم در 
افغانستان و منقطه گسترش خواهد یافت. رسیدن به این 
مهم مستلزم توافقات و تفاهمات هند و امریکا در قالب 

همکاری های استراتژیک شان خواهد بود. 
پایان سخن

نقطه  به عنوان  بیشتر  سپتامبر،  یازده  از  بعد  افغانستان 
هم گرایی در سیاست ها و روابط دوجانبه هند و امریکا 
تبدیل شده است. از همین رو کم تر موردی را می توان 
سراغ داشت که این دو کشور در قبال افغانستان با هم 
نگرانی های مشترک  و  منافع  باشند.  داشته  نظر  تفاوت 
افراطی گرایی  و  تروریسم  ناحیه  از  کشور  دو  هر 
و  سیاست ها  که  می کند  ایجاب  چین  با  رقابت  و 
موضع گیری های دو کشور در قبال افغانستان یک سان 
و در یک خط قرار بگیرد. در حال حاضر، تنها نقطه ای 
که هند از بابت آن نگران است مدیریت روند مذاکره 
بر  آن  احتمالی  پیامدهای  و  امریکا  سوی  از  طالبان  با 
منافع امنیت ملی هند در افغانستان و منطقه می باشد که 
امریکا را وادار می کند تا تضمین های الزم و قانع کننده 

را به هندی ها بدهد. 
افغانستان  در  صلح  گفتگوهای  روند  به  هم  هنوز  هند 
این گفتگوها  از آینده  بارها  و  به دیده شک می نگرد 
اظهار نگرانی کرده است. البته، در این شکی نیست که 
هند خواهان یک راه حل سیاسی برای منازعه افغانستان 
است، اما در این که این راه حل با مشارکت کدام نیروها 
به دست آید، مالحظات خاص خود را دارد. سفر اخیر 
به عنوان  افغانستان  ساختن  مطرح  و  هند  به  بایدن  جو 
تاثیرگذار در گسترش روابط  برجسته و  یک موضوع 
دوجانبه بعد از سال 2014، نشان می دهد که افغانستان 
هنوز هم به لحاظ ژئوپولیتک و امنیت و ثبات منطقه ای، 
خاصیت و اهمیت خود را از دست نداده است. از سوی 
دیگر، امریکا، بر پایه راهبرد امنیت ملی خود، نیاز دارد 
تا سازوکارها و توانمندی های ضد تروریستی را نه تنها 
در درون مرزهایش بلکه باید در مناطق حساس جهان 
مانند حوزه جنوب آسیا نیز در نظر داشته باشد تا مبادا 
تهدیدهای تروریستی، امنیت ملی آن ها را در بیرون و 
درون مرزهای شان تهدید نماید. برای نیل به این هدف، 
انتخاب هند به عنوان شریک دوام دار و با اعتبار و قرار 
اتفاقی  تروریسم،  با  مبارزه  مرکز  در  افغانستان  گرفتن 
است اجتناب ناپذیر که نمی توان نقش آن را در روابط 
دوجانبه هند و امریکا و تعامل امریکا با منطقه، نادیده 

گرفت.

هند به شدت نگران 
خروج نظامی امریکا از افغانستان 

و پیامدهای احتمالی آن است. 
این کشور در ده سال گذشته 

بیش از دو میلیارد دالر در 
بخش های انکشافی و بازسازی 
به افغانستان کمک کرده است. 

هند ساالنه صدها بورسیه و 
فرصت تحصیلی را در رشته های 
گوناگون برای دانشجویان افغان 

فراهم می سازد. روابط دیپلوماتیک 
هند و افغانستان در بهترین و 
باالترین سطح خود قرار دارد. 
سال گذشته، هند با افغانستان 

وارد یک پیمان راهبردی در 
بخش های همکاری های دوجانبه، 

همکاری های منطقه ای
 و امنیتی گردید.

به نفع خود نمی دانند. 
و  نظامی  رقابت  به  توجه  با  هند  همه،  از  مهم تر 
این  به  دارد،  پاکستان  با  که  تنش آلودی  استراتژیکی 
از  خارجی  نیروهای  کامل  خروج  با  که  است  باور 
دیگر  بار  کابل  دروازه های  به  رسیدن  کلید  افغانستان 
برجسته  با  و  افتاد  خواهد  پاکستانی  جنراالن  به دست 
شدن نقش طالبان و افراطیان مذهبی در صحنه سیاسی 
این کشور، منافع امنیت ملی هند در افغانستان و مناطق 
قرار  مستقیم  تهدید  معرض  در  کشمیر  منازعه  مورد 

خواهد گرفت. 
خواهان  دیپلوماتیک،  چانه زنی ها  در  هند  بنابراین، 
داشتن نقش امنیتی بیشتر در منطقه جنوب آسیا و آسیا 
چانه زنی  قدرت  رهگذر  این  از  و  می شود  پاسیفیک 
خود را در سطح منطقه باال می برد. اما برای رسیدن به 
این مهم، چگونگی پیشرفت اوضاع سیاسی و امنیتی در 
افغانستان و تالش برای پایان منطقی منازعه و جنگ در 
افغانستان از سوی امریکا، می تواند یکی از ضمانت های 

اجرایی این امر برای هند تلقی شود.
هندی ها به صورت مشخص از امریکا می خواهند تا از 
چشم پوشی  افغانستان  در  کشور  این  ملی  امنیت  منافع 
نکند و حساسیت تنش و رقابت در روابط این کشور 
با پاکستان را به طور واقع بینانه درک و لحاظ کند. هند 
نگران خروج ناتو و امریکا از افغانستان است و بیم آن 
دارد که مبادا بار دیگر به طالبان و حامیان بیرونی آن 
امریکا  چشم پوشی  که  است  گفتنی  شود.  داده  میدان 
سیاسی  حیات  در  طالبان  مجدد  ظهور  و  حضور  از 
در  تنش  آغاز  نقطه  و  نگرانی  مایه  می تواند  افغانستان 

همکاری ها و روابط دوجانبه بین دو کشور گردد. 
از  حساسیت  این  گرفتن  جدی  خواهان  همه  هند،  در 
از سوی  لحاظ،  این  از  امریکا  می باشند.  امریکا  سوی 
هند و پاکستان زیر فشار قرار دارد زیرا هر دو کشور 
منافع خاص خود را در افغانستان دارند که نمی توانند به 

آسانی در از دست دادن آن سازش کنند.
امنیتی  انتقال  فرایند  شدن  کامل  به  توجه  با  بنابراین، 
در  ناتو  و  امریکا  نظامی  حضور  کامل  یافتن  پایان  و 
افغانستان در ختم سال 2014، نیاز است تا هند و امریکا 
هم گرایی های  و  همکاری ها  چارچوب  با  رابطه  در 
این  در  و  برسند  توافق  به  افغانستان  قبال  در  دوجانبه 
راستا از ساختارهای ایجاد شده در قالب همکاری های 
منطقه ای باید کار بگیرند تا ثبات و امنیت پایدار برای 
به  نسبت  امریکا  و  هند  گردد.  تضمین  نیز  افغانستان 
از موارد دیدگاه مشترک  افغانستان و منطقه در خیلی 
یک پارچه  متحد،  افغانستان  یک  موجودیت  دارند. 
نظام  اساسی،  قانون  ارزش های  پایه  بر  مستقل  و 
حقوق  و  انسانی  ارزش های  به  احترام  دموکراتیک، 
کشور  دو  هر  خواست  مردان،  و  زنان  از  اعم  بشری 

است. 
از  افغانستان  خاک  جلوگیری  خواهان  کشور  دو  هر 
هراس افگن  گروه های  شدن  آموزشگاه  و  پناهگاه 
می خواهند  کشور  دو  هر  می باشند.  خارجی  و  داخلی 

بازدید جو بایدن از هند: 

برجسته شدن نقش و جایگاه افغانستان 
در روابط استراتژیک هند و امریکا

    عارف عمار

ACKU



 تـهمورس

کیبهمراسمتحلیفحسنروحانیمیرود؟

7

• وب سايت:     احمدضيا محمدي	
• مزارشريف:     مارکيت هاشم  برات، تليفون: 0795367967	
• هــرات:      چهارراهي آمريت، جنب کميساري سابقه، تليفون: 0797416062	
• آدرس پستي:   پسته خانه مرکزي صندوق پستي 1911، کابل، افغانستان	
• آدرس دفتر مرکزي: کوچه شماره 5،  کارته سه، کابل 	
• پذيرش اعالن و اشتراک:  0708144047	
• 8صبح در ويرايش و پيرايش مطالب وارده دست باز دارد. 	
• مقاالت وارده مسترد نمي گردد.	
• به جز سرمقاله، آراي مطرح شده در مقاالت به نويسندگان آنها بر مي گردد.	
• 	Afghanistan_8am@yahoo.com :ايميل

• 	sanjarsohail@yahoo.com  صاحب امتياز:   سنجر سهيل
• 	 parwiz_kawa@yahoo.com  0700228988  مدير مسوول:    پرويز کاوه
• ســــردبير:        شاه حسين مرتضوي  0799037083	
• خبرنگاران:       اکبر رستمي،  قدرت اهلل جاويد، فريدون آژند، شجاع الحق نوري، ظاهر شکوهمند، مختار	
• ويراستاران:       سيد مجتبي هاشمي و فردوس کاوش	
• هماهنگي خبر:  ظفر شاه رويي  0799319534	
• وب سايت: www.8am.afصفحه آرايي:   حبيب بهزاد - رضا مرادي ـ مصطفي سروري	
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امريکا فهماند که کافی است شما  به  آقای خامنه ای 
اعتماد ما را جلب کنيد، بقيه کارها خود به خود رو به 
راه می شود. ولی تصويب تحريم های شديد تازه که 
اين بار صنايع اقتصادی و معادن ايران را نشانه گرفته، 
بار ديگر تمام رشته های احتمالی برای مذاکره را پنبه 

ساخت. 
هرچند امريکا بارها روی گزينه »سوته و زردک« در 

نتيجه  اين  به  حاال  غربی ها  کارشناسان،  عقيده  به 
توسط  ايران  خارجی  سياست  عمدتا  که  رسيده اند 
تشريح  و  تنظيم  او  پرده  پشت  تيم  و  خامنه ای  آقای 
می شود و حکومت ها و روسای شان در اين وضعيت 
افراطيت  نه  خاطر  اين  به  ندارند.  آن چنانی  نقش 
احمدی نژاد می تواند چيزی را تغيير دهد و نه اعتدال 
به همين خاطر  با کليدهای مختلفش.  حسن روحانی 
ادای سوگند حسن  مراسم  اشتراک در  برای  دعوت 
تعدادی  سران  جز  و  نشد  استقبالی  آن چنان  روحانی 
از کشورهای همسايه، کس ديگری تمايل آن چنانی 

برای شرکت در اين مراسم نشان نداد. 
خصوصا اتحاديه اروپا که به طور سريع عنوان کردند 
را  خود  سفارت خانه های  از  کسی  مراسم  اين  در 
اين  در  نيز  سفير  حضور  حتا  يعنی  فرستاد.  خواهند 
تا  است  زود  هنوز  اين که  با  نيست.  مشخص  مراسم 
در  جهان  کشورهای  نمايندگان  حضور  مورد  در 
نيز  زيرا حتا 24 ساعت  زد.  قطعی  مراسم حرف  اين 
به نظر  حال  اين  با  است،  زيادی  زمان  ديپلوماسی  در 
شکوه ناکی  مورد  در  ايران  پيش بينی های  می رسد 
بيشتر مراسم ادای سوگند رييس جمهور جديد ايران 
که در تاريخ انقالب اسالمی ايران بی سابقه بوده است 
هم  باز  و  آمد  نخواهد  در  آب  از  درست  هم  خيلی 
با  تا  شد  خواهند  مجبور  ايران  حکومتی  رسانه های 
اضافه کردن مقداری دروغ، اين مراسم را شان دارتر 

نشان دهند. 

برای  تا  خواست  و  خواند  »نا اميدکننده«  را  سوريه 
مخالفان بشار اسد هر چه زودتر سالح تامين شود.

روز  که  بيانيه ای  در  سوريه  ايتالف  جديد  رييس 
تالش  خواستار  کرد  منتشر  نيويارک  در  پنج شنبه 
جدی تر امريکا برای تغييرات سياسی در سوريه شد.

ادامه  که  است  ماه   28 سوريه  داخلی  جنگ 
خون بار  سرکوبی  از  پس  کشور  آن  بحران  دارد. 
دولت  عليه  مسالمت آميز  عمدتا  راه پيمايی های 
و  مسلحانه  شورش های  به  و  گرفت  باال  اسد  بشار 

درگيری های تقريبا روزانه تبديل شد.
شمار  خود  آمار  آخرين  در  ملل  سازمان  پيشتر 

کشته شدگان را 93 هزار نفر اعالم کرده بود.
آمار رسمی از داخل سوريه در مورد تلفات جنگ 

وجود ندارد.
عالوه بر کشته شدگان سازمان های بين المللی جنگ 
داخلی سوريه را بدترين طی دو دهه گذشته از نظر 

شمار و وضعيت نابسامان آوارگان می دانند.
سازمان ملل می گويد يک ميليون و 800 هزار نفر در 
از زمان  پی جنگ داخلی سوريه آواره شده اند که 
 1994 در  رواندا  نسل کشی  پی  در  آوارگان  بحران 

بی سابقه است.

ايران،  ادای سوگند رييس جمهور جديد  فردا مراسم 
آقای  می شود.  برگزار  تهران  در  روحانی،  حسن 
روحانی بعد از هشت سال، حکومت را رسما از محمود 
گزارش ها،  براساس  می گيرد.  تحويل  احمدی نژاد 
وزارت خارجه ايران گفته است که از همه کشورهای 
است  اسراييل دعوت کرده  و  امريکا  از  به جز  جهان 
منظور  مسلما  کنند.  پيدا  حضور  مراسم  اين  در  تا 
وزارت خارجه، دعوت بلندپايه ترين افراد سياسی در 
سران  دعوت  اين که  با  است.  بوده  جهان  کشور های 
کشورها در مراسم ادای سوگند رييس جمهورها يک 
ايران  اما  است؛  ديپلوماتيک  عرف  در  ساده  مساله 
سياسی  دست آوردهای  مراسم  اين  از  تا  دارد  تالش 
ايران  برای  گذشته  روز  چند  باشد.  داشته  بيشتری 

روزهای پر از سردرگمی و گيجی بود. 
بار نخست بيش از 130 نماينده کنگره امريکا از بارک 
اوباما خواستند تا با حضور حسن روحانی در چوکی 
رياست جمهوری ايران، گفتگو و مذاکره با اين کشور 
را در دستور کار خود قرار دهد. آنان به رييس جمهور 
امريکا اعالم کردند که موقعيت فعلی ايران و آمدن 
جريان  حمايت  و  اعتدال  شعار  با  رييس جمهوری 
برای گفتگو و مذاکره  از وی، زمينه را  اصالح طلب 
مساعدتر کرده است. به دنبال آن، آيت اهلل خامنه ای نيز 
در سخنرانی اش ديگر آن تندی هميشگی را در مقابل 
امريکا نداشت. او برعکس گذشته که هرگونه گفتگو 
و مذاکره با امريکا را با شدت رد می کرد، اين بار از 
بی اعتمادی ايران به امريکا سخن گفت. به تعبير ديگر 

تعامل با ايران سخن گفته بود، ولی احساس می شد که 
نياز به اجرای تحريم های بيشتر در مورد ايران در حال 
تالش  ايران  دولت  وضعيتی  چنين  در  نيست.  حاضر 
کرد تا مانور تازه ای را به بهانه تحليف حسن روحانی 
از سران تمام  بين المللی اجرا کند. دعوت  در عرصه 
می باشد.  تامل  قابل  تحليف  مراسم  در  کشورها 
کردن  جمع  با  می خواهد  ايران  که  می شود  احساس 
تعداد زيادی از رهبران جهان در اين کشور، تصوير 
ديگری از سياست های تازه ايران در قبال جهان ارايه 

دهد. 
پيروزی حسن روحانی موقعيت بسيار مناسبی را برای 
تمام  شکستن  با  تا  آورده  به وجود  خامنه ای  آيت اهلل 
مسوول  را  او  احمدی نژاد،  فرق  بر  کوزه ها  و  کاسه 
اصلی وضعيت فعلی ايران قلمداد کند. آقای خامنه ای 
اين  طول  در  اگر  که  دهد  نشان  جهان  به  می خواهد 
هشت سال مرغ ايران يک پا داشته است، همه اش زير 
تقصيری  رابطه  اين  در  نظام  و  است  احمدی نژاد  سر 
به  بيشتر  با واگذاشت درهای  آقای خامنه ای  نداشته. 
روی حسن روحانی می خواهد زمينه اعتماد غرب را 
انعطاف  دادن  نشان  با  ايران  فعلی  به حکومت  نسبت 
دست  از  حيثيت  طريق  اين  از  تا  سازد  مساعد  بيشتر 
بياورد.  به دست  دوباره  خود  برای  را  گذشته  رفته 
ايران شبيه داستان چوپان  به نظر می رسد داستان  ولی 

دروغگو شده است. 
ايران،  در  حکومت ها  تغيير  به  نسبت  حاال  غرب 
نمی کند.  نگاه  اين کشور  سياست های  تغيير  به عنوان 

سازمان ملل متحد اعالم کرده که شمار کشته شدگان 
جنگ داخلی سوريه از مرز صدهزار نفر گذشت.

آمار  اعالم  با  ملل،  سازمان  کل  دبير  کی مون،  بان 
جديد، از دولت سوريه و شورشيان خواست که نبرد 
را کنار گذاشته و به خشونت ها در آن کشور پايان 

دهند.
توقف  می گويد  متحد  ملل  سازمان  کل  دبير 
خشونت ها برای برپايی کنفرانس صلح سوريه که به 

»ژنو 2« مشهور شده، الزم است.
بر  تاکيد  با  روسيه  و  امريکا  که   »2 »ژنو  کنفرانس 
قرار  داده اند،  را  آن  ايده  آن  برپايی  برای  همکاری 
اما  بيابد،  سوريه  بحران  برای  سياسی  راه حلی  است 
افتاده است و در حال  به عقب  تاريخ برگزاری آن 

حاضر نيز معلوم نيست چه زمانی برپا شود.
روز پنج شنبه و پس از اعالم تازه ترين آمار در مورد 
خشونت ها در سوريه، بان و جان کری، وزير خارجه 
کشور  آن  موضوع  مورد  در  گفتگو  به  امريکا، 

پرداختند.
خواسته  طرف  دو  هر  از  نيز  امريکا  خارجه  وزير 
است به گفتگو رو بياورند تا برای بحران آن کشور 
راه حلی صلح آميز پيدا شود. کری گفته است »هيچ 

راه حل نظامی« برای اين بحران وجود ندارد.
وزير خارجه امريکا بر نياز به »رهبری« برای آوردن 

طرف ها پای ميز مذاکره نيز تاکيد کرده است.
از سوی ديگر در ديداری ديگر با جان کری، احمد 
ايتالف مخالفان دولت سوريه وضعيت  جربا رييس 

موسسه بین المللی ورلدويژن به اجناس ذيل ضرورت دارد:
دعوت به مناقصه: دفتر ورلدويژن افغانستان يک موسسه خيريه بين المللی 
بوده و در واليات هرات، بادغيس، و غور در پروگرام های زراعتی، انکشاف و توسعه مکاتب، 

تامين غذائی و صحت فعاليت های ارزنده ای را ارائه می دارد. 
دفتر ورلدويژن افغانستان تصميم دارد که مقداری مواد و وسايل زنبوردای را خريداری نمايد 

که مشخصات ان در ذيل تشريح شده است :

 بدين منظور از تمام فروشندگان مربوط دعوت بعمل ميايد تا از تاريخ نشراعالن الی روز چهار 
شنبه  مورخ 9 اسد 1392 ساعت 11:00 قبل از ظهر نرخنامه خويش را به دفتر ورلد ويژن هرات 

به آدرس زير تحويل نمايند. 
ازعالقمندان به اين مناقصه تقاضا ميشود، جهت معلومات و اخذ فورمه درباره نوعيت، کيفيت 
ومشخصات اقالم فوق الذکر به آدرس اين دفتر مراجعه و يا به ايميل آدرس زيرمکاتبه فرمايند.

فروشنده های عالقمند به اين مناقصه  بايد با معيار های ذيل مطابقت داشته باشند.
1. بايد ثبت و راجستر رياست، وزارت مربوطه دولتی به حيث تاجر باشند.

2. دارای حداقل 2 سال سابقه کاری در اين خصوص باشند.
نمبر تماس: 224568 – 040 و 0799861210

 Dawood_Habibi@wvi.org :ايميل آدرس

واحد   شماره         شرح جنس      تعداد  
عدد ماشين دستی چاپ موم        3    1     

پاکت ادويه تيماور ) تيمول(       103    2     
کيلو موم زنبورداری        80    3     

شمار کشته شدگان جنگ سوريه از مرز ۱۰۰ هزار نفر گذشت 
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سیاست جدید  که  کرده  اعالم  ملل  سازمان 
الزم  »معیارهای  پناهندگان  درباره  استرالیا 

برای حمایت از پناهجویان« را ندارد.
درخواست های  به  جدید  قانون  مطابق 
پناهجویانی که با قایق راهی استرالیا شده اند 
توسط گینه نو رسیدگی می شود و اگر نتیجه 

مثبت باشد، همان جا اسکان می یابند.
ملل  سازمان  پناهندگان  عالی  کمیشنری 
»کاستی های  نو  گینه  قضایی  نظام  که  گفته 
جدی« در رسیدگی به درخواست پناهندگی 

پناهچویان دارد.
پناهجو سعی می کنند خود  همه ساله هزاران 
را با قایق و از طریق دریا به استرالیا برسانند، 

پناهجویان  را  آنان  از  بخش چشمگیری  که 
افغان و ایرانی تشکیل می دهند.

در  ملل  سازمان  پناهندگان  عالی  کمیشنری 
درباره  نو  گینه  و  استرالیا  توافق نامه  ارزیابی 
به  پناهندگی  قصد  که  پناهجویانی  اسکان 
توافق نامه  این  که  گفته  دارند،  را  استرالیا 
پیش  پناهجویان  درباره  را  جدی  مسایلی 

می کشد.
این کمیشنری گفته گینه نو به واسطه »کمبود 
ظرفیت  ملی الزم و نبود تخصص در بررسی 
)درخواست پناهجویان( و هم چنین امکانات 
خودسرانه  بازداشت های  و  اندک  فیزیکی 
پذیرفتن  برای  الزم  آمادگی  اجباری«  و 

پناهجویان را ندارد.
سازمان  پناهندگان  عالی  بیانیه کمیشنری  در 
ملل هم چنین آمده که سیاست جدید استرالیا 
و  قانونی  »چالش های  با  پناهجویان  درباره 

اجرایی جدی« روبه رو است.
تلویزیون  به  کمیساریا  نمایندگان  از  یکی 
ای بی سی استرالیا گفته است: »اقدام به انتقال 
ضرورت  از  را  استرالیا  پناهجویان،  فیزیکی 

تامین امنیت دایم آنان مبرا نمی کند.«
که  گفته  استرالیا،  نخست وزیر  راد،  کوین 
توافق نامه اخیر با گینه نو »پیامی روشن برای 

قاچاقچیان انسان دارد.«
قایق  با  که  پناهجویانی  شمار  گذشته  سال 

افزایش  چشمگیری  به طور  رفتند  استرالیا  به 
سال  در  نفر   ۴۵۶۵ از  که  طوری  به  یافت، 

۲۰۱۱ به ۱۷۲۰۲ نفر در سال ۲۰۱۲ رسید.
اردوگاه های  در  که  پناهجویانی  از  بسیاری 
دشوار  شرایط  از  می برند  به سر  استرالیا 

زندگی خود شکایت می کنند.

نگرانی کمیشنری عالی پناهندگان از سیاست جدید استرالیا 
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امریکا صادرات دارو و 
تجهیزات طبی به ایران 

را آسان می سازد 
که  بیانیه ای  طی  امریکا  مالیه  وزارت 
می گوید  کرد،  منتشر  اسد  سوم  پنج شنبه 
اقالم  صادرات  فهرست  واشنگتن  که 
و  داده  گسترش  را  ایران  به  بشردوستانه 
این  برای  مالی  پرداخت های  وکار  ساز 

کاالها را تسهیل خواهد کرد.
این بیانیه می گوید امریکا تاکید دارد که 
صرفا  ایران  علیه  شده  اعمال  تحریم های 
برای  ایرانی  جهت وادار کردن مقام های 
است،  خود  بین المللی  تعهدات  به  عمل 
اقالم  واردات  برای  محدودیت  اعمال  نه 

بشردوستانه به ایران.
دفتر کنترول دارایی های خارجی امریکا، 
فهرست  مالیه  وزارت  کنترول  تحت 
را  ایران  به  دارویی  اقالم  صادرات 
و  صادرات  موجود  مجوزهای  براساس 

گسترش  ایران  به  دارو  مجدد  صادرات 
به  را  اساسی  قلم داروهای  داده و صدها 
فهرست کاالهای مجاز برای صادرات به 

ایران اضافه کرده است.
فهرست  به  شده  اضافه  اقالم  میان  در 
دیالیز  دستگاه های  مجاز،  کاالهای 
و  قلب(  )نوار  اکتروکاردیوگرافی  و 

موج  نگار  مغز نیز وجود دارد.
تحریم های  نیز  جون  ماه  در  امریکا 
تکنالوژی ها،  برخی  صادرات  کنترول 
اینترنتی،  خدمات  مستقیم  فروش  مانند 
ارتباطات  افزارهای  نرم  و  تجهیزات 
اگرچه  تعدیل کرد،  را  ایران  به  شخصی 
امریکا تحریم های جدیدی  ماه  در همان 
کشتیرانی،  کشتی سازی،  بخش  علیه 
ایران،  ملی  پول  واحد  و  خودروسازی 

ریال، اعمال کرد.
وزارت مالیه امریکا در بیانیه جدید خود 
دیگری  مجاز  اقالم  فهرست  هم چنین 
دارویی  کشاورزی،  غذایی،  مواد  مانند 
غیر  شهروندان  که  طبی  تجهیزات  و 
امریکایی می توانند به ایران صادر کنند را 

اعالم کرده است.
این گزارش می افزاید که دیوید کوهن، 
امور  در  امریکا  مالیه  وزارت  معاون 
که  است  کرده  اعالم  تروریزم،  و  مالی 
مالی  تحریم های  و  فشارها  ادامه  رغم  به 
امکان  تامین  به  متعهد  امریکا  ایران،  علیه 

واردات اقالم بشردوستانه به ایران است.

www.facebook.com/8am.af 

  8صبح را در فیسبوک بخوانید
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