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یادداشت

سرقت و ناامنی در کوچه های پایتخت 
را جدی بگیریم

در نقِد گزارش »سیگار«
در کنار سایر مسئولیتهای وزارت داخله و 
و  وظایف  عمده  از  یکی  کشور،  ملی  پولیس 
رسالت آنها، فراهم کردن فضا و محیط امن و 
آرام برای ساکنان تمامی روستاها و شهرهای 

کشور و به خصوص پایتخت کشور است.
کابل به عنوان شهری که بیشترین هزینه 
های دفاعی و حفاظتی را به خود اختصاص 
داده و بیشترین و قوی ترین نیروهای نظامی 
اعم از خارجی و داخلی و اردو و پولیس در 
تا  کند  می  ایجاب  دارند؛  حضور  شهر  این 
الاقل ساکنان محله های گوناگون آن، شبها 
سر آرام بر بالین خواب و استراحت بگذارند و 
صبحها با خاطری جمع و خیالی آسوده، روانه 

کار و بار خویش شوند.
اگر معتقد باشیم که ایجاد سد و مانع در 
برابر تروریزم و دهشت افکنی و آنهم به دلیل 
دارا بودن پشتوانه خارجی، کار آسان و ساده 
ای نیست و با هر مقدار تالش و کوشش، نمی 
شود راه بر ترور و دهشت بست؛ اما سارقان و 
راهگیران کوچه و پس کوچه های شهر کابل 
که تروریستهای بی وطن و خاین نیستند که 
با اشاره اربابان خارجی شان، گاه و بیگاه، راه 
پایتخت  مختلف  های  محله  ساکنان  بر  را 
کابل،  بزرگی  به  شهری  ساکنان  و  ببندند 
برای حتی  نتوانند  بعد،  به  از ساعت 8 شب 
خویش،  ضروری  یحتاج  ما  از  بعضی  خرید 
پا از دروازه حولی خویش بیرون بگذارند که 
مبادا راهگیران و دزدان گرسنه و فاسد، راه را 
بر آنان بسته و ضمن غارت آنان در بسیاری 
نیز  آنان  به کشتن و مجروح کردن  از موارد 

مبادرت ورزند.
اوضاع پایتخت این شب و روزها ابداً تعریفی 
ندارد. از یک سو حمالت پی در پی انتحاری 
و انفجاری، امان مردم را بریده و مردم ملکی 
ناحیه  این  از  را  آسیب  بیشترین  گناه،  بی  و 
متحمل می شوند و از طرف دیگر، شبیخون 
سارقان و معتادان به انواع مواد افیونی، ذهن 
و روان ساکنان محله های مختلف پایتخت را 

سرآسیمه و پریشان ساخته است.
مختلف  ادوار  تاریخی  حافظه  جاییکه  تا 
کشور اجازه می دهد، مردم افغانستان در هیچ 
یک از دوره های حکومتی، شاهد یک چنین 
اوضاع رقتبار و تاسف برانگیز امنیتی- روانی 
حاکمیت  و  اقتدار  دوره  در  حتی  اند.  نبوده 
طالبان و پیش از آن، در دوره رژیمهای خلق 
چنین  یک  دستخوش  افغانستان  پرچم،  و 
بود  نشده  جانبه  همه  امنی  بد  و  نابسامانی 
که در زمان حاضر و به طفیل حاکمیت نظام 
بی  و  ساله  چندین  حضور  و  داری  سرمایه 
بدتر  و  آن  گرفتار  خارجی،  نیروهای  حاصل 

از آن شده است!.
بر  داری  سرمایه  اقتصاد  تحمیل  با  غرب 
نظام اقتصادی افغانستان، کاری ترین ضربه را 
به دولت و ملت ما وارد آورد. این واقعیت برای 
همه حتی آنانیکه سررشته ای از علم اقتصاد 
ندارند، به آسانی قابل درک و فهم است که 
افغانستان،  مانند  فقیری  کشور  بر  زمانیکه 
بدون هیچ مقدمه ای، نظام اقتصادی سرمایه 
و  ناهنجار  اتفاق  چه  شود،  تحمیل  داری 
خطرناکی در سطح این کشور و به خصوص 
آن  از  اکثریتی  که  درآمد  کم  قشر  میان  در 
خواهد  وقوع  به  دهد،  می  تشکیل  را  جامعه 

پیوست؟!
برانگیز  پرسش  حضور  سال   12 طول  در 
نیروهای خارجی در کشور، مردم ما با مشکالت 
بوده  به گریبان  ای دست  و معضالت عدیده 
از  ما  لرزان  اقتصاد  تقلید کوِر  به دلیل  است. 
سیستم سرمایه داری و بازار آزاد، عالوه بر وارد 
شدن ضربات جبران ناپیر به کل پیکره اقتصاد 
کشور، فقر، بیکاری و...         ادامه در صفحه 2

ژنو 2؛ راه دشوار توافق

راه  به  دستیابی  برای   2 ژنو  کنفرانس 
حلی برای خاتمه جنگ داخلی در سوریه، با 
هدف گفتگو بر سر مسائل سیاسی از جمله 
اختالفات در خصوص انتقال قدرت ادامه می 

باید.
سیاسی،  مسائل  سر  بر  گفتگو  کنار  در 
فراهم کردن شرایط  برای  قرار است مذاکره 
به منظور رساندن کمک های بشردوستانه به 

شهر حمص نیز ادامه یابد.
نماینده  ابراهیمی؛  اخضر  گذشته  روز 
سازمان ملل گفت که دولت سوریه به زنان و 
کودکان اجازه خروج از محله قدیمی حمص 

را که تحت محاصره است، می دهد.
سوریه  خارجه  وزیر  معاون  مقداد؛  فیصل 
هستند  آزاد  کودکان  و  زنان  که  گفت  هم 
اما این گروه های  که حمص را ترک کنند؛ 
از شهر  آنها  از خروج  تروریستی هستند که 

جلوگیری می کنند.
دولت  که  می گوید  ملل  سازمان  نماینده 
سوریه همچنین خواهان ارائه فهرستی از نام 
مردان غیرنظامی بالغی شده است که تمایل 
خروج از شهر را دارند. این اقدام برای حصول 
افراد  آنها  این است که در میان  از  اطمینان 

مسلح مخالف دولت نباشند.
اظهار  حال  عین   در  ابراهیمی  آقای 
بشردوستانه  کمک های  که  کرده  امیدواری 

نیز به حمص ارسال شود.
نه  دستاوردهای  همین  حتی  اینهمه  با 
چندان بزرگ نیز بسیار به کندی و دشواری 
دو  میان  مذاکرات  فضای  و  آمده  دست  به 

طرف، بسیار کدر و سنگین است.
طریق  از  و  بالواسطه  صورت  به  طرف  دو 
با همدیگر گفتگو می کنند  ابراهیمی  اخضر 
و کارشناسان می گویند که انتظار نمی رود 
از  فراتر  چیزی  مذاکرات  این  دستاوردهای 
و  راهبردی  نه چندان  بر سر جزئیات  توافق 
تعیین کننده باشد.            ادامه در صفحه 2

دیدگاه

انقالب امام خمینی)ره( مبتنی بر 

اساسات دین بود

مولوی حق پرست:

صفحه 3

همکاری مشترک افغانستان و سازمان 
شانگهای در مبارزه با تروریزم

در  کشورمان  خارجه  وزارت  سیاسی  معین 
عضو  کشورهای  خارجه  وزرای  مشورتی  نشست 
آمادگی  از  شانگهای  همکاری های  سازمان 

افغانستان برای نابودی تروریزم خبر داد. 
این  احمدی  آوا،ارشاد  خبرگزاری  گزارش  به 
معینان  مشورتی  جلسه  در  حضور  با  را  مطلب 
همکاری های  سازمان  کشورهای  خارجه  وزرای 

شانگهای در مسکو اعالم کرد.
و  منطقه  برای  جدی   خطر  که  افزود  وی 
افغانستان، تروریزم و افراط  گرایی است، به همین 
منظور ما باید یکجا با کشورهای منطقه به ویژه 
از طریق سازمان همکاری های شانگهای تالش 
کنیم؛ تا هزاران چالش مشترکی که اکنون با آن 

روبرو هستیم را از میان برداریم. 
و  ای  منطقه  شرکای  به  توجه  که  افزود  وی 
دستاوردهای  حفظ  برای  افغانستان  المللی  بین 
اقتصادی 12 سال گذشته،  اجتماعی، سیاسی و 

مهم است. 
به گفته احمدی، آتش تروریزم در منطقه در 
صورت عدم تقابل گسترش خواهد یافت؛ به عنوان 
در  متعدد  انتحاری  حمالت  به  توان  می  مثال 
افغانستان و یک انفجار در شهر ولگاگراد روسیه 
اشاره کرد. وی از کشورهای عضو همکاری های 
شانگهای خواست که با تالش و همکاری یکدیگر، 

تروریست ها را از بین ببرند. معین سیاسی وزارت 
این  که  بدانیم  است  گفت:«مهم  کشور  خارجه 
تروریست ها را چه کسی تمویل می کند، در کجا 
به آنان پناه می دهند و چرا حمایت شان می کنند 
و اینهمه فقط با همکاری یکدیگر ممکن است«. 

کشور  یا  و  سازمان  هیچ  از  احمدی  آقای 
همواره  افغان  های  مقام  اما  نبرد؛  نام  مشخصی 
حلقات نظامی پاکستان را به حمایت از تروریزم 

متهم کرده اند. 
از  خارجی  نیروهای  خروج  به  اشاره  با  وی 
افغانستان تا پایان سال 2014 گفت که نیاز است 
به طور قطعی سهیم  تهدیدات  این  تا جهت رفع 
گردیده و چارچوب همکاری های درازمدت را در 

منطقه ایجاد نماییم. 
خارجه  وزارت  سیاسی  معین  های  گفته  این 
اواخر حمالت  این  ابراز می شود که در  در حالی 
روزه  همه  و  یافته  افزایش  کشور  در  انتحاری 

شهروندان کشور قربانی این حمالت می شوند. 
افغانستان  حاضر،  حال  در  که  است  گفتنی 
دارد.  سازمان حضور  این  در  ناظر  عضو  منحیث 
روسیه، چین، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان و 
تاجیکستان از اعضای دایمی این سازمان هستند. 
هند، ایران ، مغلستان و پاکستان نیز عضویت 

ناظر این سازمان را دارند.
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انتخابات پیش رو، فرصتی مناس��ب 
مخصوص��ا ب��رای زنان اس��ت و آنها 
باید کوشش کنند؛ تا با سهم گیری 
و انتخ��اب درس��ت به��ره ب��رداری 
صحیحی از اعاده حقوق خود از این 

روند ملی داشته باشند. 

بررسی نقش و حقوق زنان در 
روند انتخابات

2

حذف نام  ۲۵ نامزد انتخابات شورای والیتی
انتخاباتي  شکایات  به  رسیدگي  کمیسیون  مسؤوالن 
شان  سن  که  والیتي  شورای  نامزد   25 که  گویند  مي 
حذف  نهایي  فهرست  از  شده،  تثبیت  سال   25 از  کمتر 

اند.  شده 
کمیسیون  این  محسني؛ سخنگوي  نادر  آوا،  گزارش  به 
که  شدند  حذف  فهرست  این  از  آنان  زماني  که  مي گوید 

این موضوع را روشن ساخت.  ارزیابي اسناد شان 
والیت های  از  شده  حذف  نامزدهای  که  گفت  محسنی 
انتخابات  کمیسیون  به  آنان  لیست  و  بوده  کشور  مختلف 

است.  فرستاده شده  نیز 
به کمیسیون  روز دوشنبه  کاندیداها  این  افزود که  وی 
کننده ای  قانع  دالیل  که  نتوانستند  اما  شدند؛  خواسته 
داشته باشند و در اسناد شان جعل و تزویر وجود داشت؛ 
25 تن را  نام این  در نتیجه کمیسیون تصمیم گرفت که 

نماید.  از لیست حذف  1۶ والیت هستند  از  که 
این  شامل  نیز  زن  سه  نام  محسنی،  آقای  گفته  به 

است.  لیست 

خاطرنشان  انتخاباتی  شکایات  به  رسیدگی  سخنگوی 
ساخت: »در زمان اعالم لیست نهایی نیز گفته بودیم هر 
زمانی که به اسنادی دست بیابیم نام کاندیدان از لیست 

می شود«.  حذف  نهایی 
وی افزود که اگر کمیسیون به اسناد دیگری هم دست 
چه  و  باشد  والیتی  شوراهای  از  چه  کاندیداها  نام  یابد 

نهایی حذف خواهد شد.  لیست  از  ریاست جمهوری 
گفتنی است که بیش از سه هزار تن خود را در شورای 
لیست  به  آنها  تن   2713 اما  بودند؛  کرده  نامزد  والیتی 

اند.  یافته  راه  نهایی 
انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان)فیفا(  همچنین بنیاد 
زن  نامزدان  سیاسی  حقوق  وضعیت  مورد  در  را  گزارشی 
کرده  تهیه  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  همکاری  با 

است. 
زن  نامزدان  که  می دهد  نشان  گزارش  این  های  یافته 
سوی  از  کشور  جنوب  و  شرق  در  والیتی  شوراهای  در 

می شوند. تهدید  دولت  مسلح  مخالفان 

است. 
که  گفت  همچنان  هرات  زندان  مدیر 
معتاد  زندانیان  جداسازی  برنامه  آنان 
از زندانیان سالم را آغاز کرده اند و در 
در  تا  هستند  افراد  این  شناسایی  حال 

شوند.  نگهداری  جداگانه  بندی 
درهمین حال غالم سعید راشد؛ رییس 
گفت  سخنانی  طی  هرات،  عامه  صحت 
ترک  کار  بدینسو،  ۶سال  مدت  از  که 
مواد مخدر  به  آغشته  وتداوی معتادین 
در زندان هرات جریان دارد که دراین 
معتاد  زندانیان  از  700تن  تعداد  مدت 

اند.  و صحتمند شده  تداوی 
همچنان  هرات  عامه  صحت  رییس 
این  کار  به  آغاز  و  افتتاح  که  افزود 

آغشته  معتادین  اعتیاد  ترک  مرکز 
در  شنبه  یک  روز  مخدر،  مواد  به 
حضور  با  هرات  عمومی  زندان  داخل 
این  امنیتی  مسئولین محلی و مقامات 

گردید.  افتتاح  والیت 
زندان عمومی  یالنی؛ مدیر  سیدشریف 
مرکز  این  افتتاحیه  مراسم  در  هرات 
منظور  به  کلینیک  این  گفت:  صحی 
مخدر  مواد  به  آغشته  معتادین  تداوی 
که  است  شده  ایجاد  هرات  زندان  در 

میباشد.  بستر   20 دارای 
این  ساخت  که  گفت  همچنان  وی، 
در  هزینه  دالر  هزار   25 صحی  مرکز 
برداشته است که از سوی یک شرکت 
شده  پرداخت  هرات  در  خصوصی 

جهت  در  مثبتی  تاثیرات  تداوی  مرکز 
خواهد  معتاد  زندانیان  تداوی  و  ترک 

داشت. 
بیماران  این  که  گفت  همچنان  راشد 
تحت  مرکز  دراین  روز   45 مدت  در 
تعقیب  تحت  ۶ماه  ومدت  بوده  تداوی 
و مراقبت مسئولین قرارداشته و دراین 
مدت سالمتی خود را به دست خواهند 

آورد. 
طبق  هرات  در  محلی  مقامات  گفته  به 
آمار ارائه شده حدود 70هزار معتاد به 
دارد  وجود  والیت  این  در  مخدر  مواد 
را  معتادین  این  از  13فیصد  تعداد  که 
تشکیل  اطفال  را  دیگر  و7فیصد  زنان 

میدهند.

افتتاح مرکز ترک اعتیاد معتادین در زندان عمومی هرات

درجلسه شورای امنیت ملی که به 
ریاس��ت حامد کرزی برگزار ش��د، 
موض��وع انتقال مس��ئولیت امنیتی 
از نظامی��ان خارجی ب��ه نیروهای 
افغ��ان م��ورد بحث و تب��ادل نظر 

قرارگرف��ت

افغانستان بار دیگر بر تکمیل 
روند انتقال تاکید کرد
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ادامه از صفحه یک ادامه از صفحه یک

ژنو 2؛ راه دشوار توافق

ادامه از صفحه 1/  از سوی دیگر، دخالت مستقیم 
های  گروه  حامی  و  همسو  غربی  کشورهای 
راه  نیز  سوریه  دولت  با  در حال جنگ  تروریستی 
رسیدن به توافق در مذاکرات جاری ژنو 2 را سخت 

و دشوار کرده است.
مستشار   100 از  بیش  ها،  گزارش  براساس 
به  نشان  و  خط  ارائه  حال  در  امریکایی  سیاسی 
نمایندگان گروه های تروریستی در ژنو 2 هستند و 
این امر،  حصول اطمینان در زمینه استقالل عمل و 
اراده نمایندگان این گروه ها را ناممکن کرده است.

می  تاکید  همچنین  سوریه،  دولت  نمایندگان 
کنند که ارائه کمک های بشردوستانه و انسانی به 
نقاط  تمام  در  بایست  می  جنگ،   دیدگان  آسیب 
سوریه، صورت گیرد و این امر نباید تنها به حمص 

محدود شود.
حمص ماه هاست که در کنترل تروریست ها و 
تحت محاصره نیروهای ارتش سوریه و رزمندگان 
غیر  ساکنان  تمامی  تقریبا  و  دارد  قرار  اهلل  حزب 
خود  های  خانه  از  زده،  آشوب  شهر  این  نظامی 
بهانه رساندن کمک  به  بنابراین  اند؛  متواری شده 
دارد  وجود  آن  بیم  نظامیان،  غیر  به  انسانی  های 
های  گروه  اقتصادی  احیای  به  ها  کمک  این  که 
در  جنگ  و  شود  منجر  محاصره  تحت  تروریستی 
این شهر یکبار دیگر، قوت بگیرد. به همین دلیل 
گزینه خروج همه غیر نظامیان اندک باقیمانده در 
عدم  از  اطمینان  برای  راهکار  بهترین  شهر،  این 
های  کمک  نیازمند  تروریستی  های  گروه  احیای 

اقتصادی است.
کارشناسان می گویند که این توافق اگرچه می 
تواند در کوتاه مدت، یک بهبود نسبی را در وضعیت 
غیر نظامیان قربانی جنگ در سوریه ایجاد کند؛ اما 
تغییر مهمی محسوب نمی شود؛ زیرا اصل بحران 
به قوت خود باقی است و به احتمال قوی، درگیری، 

خشونت و ترور همچنان ادامه خواهد یافت.
زمینه  در  توافقی  به  یافتن  این وصف، دست  با 
بسیار دور  بحران،   پایان  برای  راهکار سیاسی  یک 
و دشوار به نظر می رسد؛ دلیل این امر این است 
خارج،   به  وابسته  های  تروریست  و  شورشیان  که 
هنوز نتوانسته اند به استقالل از زیر سلطه خارجی 
اختالفات  میان، وجود  این  در  و  پیدا کنند  دست 
تصمیم  فضای  بر  نیز  ها  گروه  این  میان  درونی 
گیری مستقالنه و قابل اطمینان از سوی آنها سایه 

انداخته است.
مردم  از  آنکه  از  پیش  تروریستی  های  گروه 
کوچک  و  محدود  بسیار  مقیاس  در  حتی  سوریه 
نمایندگی کنند از کشورهایی نمایندگی می کنند 
به دنبال  بار سوریه،   فاجعه  ثباتی های  بی  که در 

تامین منافع استراتژیک خود هستند.
گروه  نمایندگان  از  دسته  آن  دیگر،  جانب  از 
بر سر  و  دارند  ژنو 2 حضور  در  که  های شورشی 
با  آینده سیاسی سوریه،  چانه زنی می کنند خود 
تروریست های تکفیری و سلفی در داخل سوریه 
اند و  دچار درگیری های فشرده و مرگبار نظامی 
در برابر تروریست های تکفیری، از قدرت به مراتب 
باید  ابتدا  آنها  بنابراین،  برخوردار هستند؛  کمتری 
تکفیری  های  تروریست  برابر  در  که  کنند  روشن 
چه موضعی دارند و در قیاس با آنها از چه میزان 
چانه  در  آن  از  تا  اند؛  برخوردار  توانایی  و  قدرت 
زنی های سیاسی به منظور دست یافتن به قدرت 

هزینه کنند.

بر نظام  ...  تنگدستی نیز سایه شوم خویش را 
تحمیل  ما  مردم  از  ای  گسترده  بخِش  معیشتِی 

کرده است.
واضح است که سرقت و بزه کاری های شبیه آن، 
از نتایج ملموس و غیر قابل انکار نظام سرمایه داری 
در هر کشوری از جمله در کشور ما افغانستان است. 
مگر چه مقدار از مردم می توانند در برابر فشارهای 
به  متوسل  و  آورده  دوام  بیکاری،  و  فقر  از  ناشی 

ناهنجاری های اجتماعی و اخالقی نشوند؟!
بر  آن  اساس  که  آنجا  از  داری  سرمایه  سیستم 
فربه شدن هر چه بیشتر سرمایه دار و فقیر و الغر 
شدن هر چه بیشتر قشر کم درآمد و آسیب پذیر 
جامعه، نهاده شده است، وضعیت خطرناک و غیر 
مانند  جوامعی  در  خصوص  به  را  کنترولی  قابل 

افغانستان به وجود میاورد.
کمترین پیامد این نظام بیمار، وفور بزه کاری ها 
و نابسامانی هایی چون سرقت، تکدی گری، فحشا 
و فساد اخالقی و مبتال شدن کتله وسیعی از جامعه 

به امراض روحی و روانی است.
کمترین توقع مردمی که با هزاران امید به نظام 
کنونی کشور رای دادند از مقامات و مسئوالن دولت 
و حکومت این است که الاقل امنیت جانی و مالی 
آنان در حریم خانه ها و شهر شان تامین باشد. در 
بسیاری از کوچه و پس کوچه های کابل حتی در 
از  پسین شب، خبری  و  ، وسط  آغازین  ساعتهای 

گزمه های پولیس نیست.
نهادهای  سایر  و  داخله  محترم  وزارت  امید 
امنیتی زیربط، خطر سارقان و راهگیراِن در شبهای 
کابل را جدی بگیرند و پیش از آنکه تعداد دیگری 
گردنه  طعمه  ما  گناه  بی  و  مظلوم  هموطنان  از 
گیران حیوان صفت شوند، تمهیدات الزم و اقدامات 

اساسی امنیتی را روی دست گیرند.

افغانستان بار دیگر بر تکمیل روند انتقال تاکید کرد
بار  ملی،  امنیت  شورای  نشست  در 
مسئولیت  انتقال  روند  تکمیل  بر  دیگر 
نیروهای  به  خارجی  ازنظامیان  های 

تاکید  افغانستان  امنیتی 
شد.

 به گزارش خبرگزاری 
شورای  درجلسه  آوا، 
امنیت ملی که به ریاست 
برگزار شد،  حامد کرزی 
موضوع انتقال مسئولیت 
نظامیان  از  امنیتی 
نیروهای  به  خارجی 
افغان مورد بحث و تبادل 
اعضای  و  قرارگرفت  نظر 

شورای امنیت بر لزوم تکمیل این روند 
تاکید کردند. 

وزیران  مذکور،  نشست  در  همچنین 
وضعیت  به  رابطه  در  امنیتی  سکتور 
مفصلی  گزارش  کشور  امنیتی  موجود 
عوامل  از  دقیقی  تحلیل  و  نموده  ارایه 
حوادث امنیتی که طی دو و سه هفته 
صورت  پیوست،  بوقوع  کشور  در  اخیر 

گرفت. 

بمباران نیروهای خارجی در ولسوالی 
سیاه گرد والیت پروان نیز دراین نشست 
مورد بحث قرارگرفت و هیئت حقیقت 
گزارش   ، دولت  یاب 
باره  دراین  خودرا  کامل 

ارائه کرد. 
از  تعدادی  نخست 
مجروحین  و  شهدا  ورثه 
بمباردمان  اخیر  حادثه 
در  خارجی  نیروهای 
حادثهء  چگونگی  مورد 
معلومات  متذکره، 
تفصیلی را به جلسه ارایه 

نمودند.
استماع  از  بعد  ملی  امنیت  شورای 
یاب  حقیقت  موظف  هیئت  گزارشات 
ریاست  به  منطقه،  اهالی  چشمدید  و 
دارالنشای شورای  و  امور  اداره  عمومی 
کمک  رسانیدن  قسمت  در  وزیران 
به ورثه شهدا، دلجوئی  های الزم مالی 
بستر،  داخل  مجروحین  از  عیادت  و 
اهالی  امنیتی  مشکالت  به  رسیدگی 

منطقه هدایت الزم  را صادر کرد.

خصوص  به  کشور  امنیتی  وضعیت 
والیات کابل ، بدخشان، غزنی و فاریاب 
نیز در این نشست مورد بحث و تبادل 

الزم  های  تصمیم  و  قرارگرفت  نظر 
دراین زمینه اتخاذ شد . 

یکبار  همچنین  ملی،  امنیت  شورای 
از  انتقال  پروسه  روند  تکمیل  بر  دیگر 
حکومت  جانب  به  خارجی  نیروهای 
وقت  به  انتخابات  برگزاری  افغانستان، 
در  ها  رسانه  نقش  و  معین  زمان  و 
جلوگیری از تضعیف روحیه هموطنان، 

تاکید شد.

سرقت و ناامنی در کوچه های پایتخت را 
جدی بگیریم

درگیری میان مخالفان مسلح دولت و افراد محلی در 
ولسوالی شیرین تگاب والیت فاریاب یک کشته و شش 

زخمی بر جای گذاشت.
به گزارش آوا، در اثر شلیک چند راکت از سوی مخالفان 
مسلح دولت در ولسوالی شیرین تگاب والیت فاریاب بر 
اند  بوده  زن  که همگی  تن  مسکونی، شش  منزل  یک 
مسلحانه  مقاومت  اثر  در  حال  همین  در  شدند.  مجروح 
صاحب منزل در برابر مهاجمان، یک تن از افراد وابسته به 

گروه طالبان کشته شده است.
محمد نعیم؛ آمر امنیت فرماندهی پولیس والیت فاریاب 
با بیان این مطلب به )آوا( گفت که این رویداد در قریه 
فرهاد ولسوالی شیرین تگاب زمانی رخ داد که مخالفین 
مسلح بر منزل مسکونی شخصی به نام میرهاشم خان؛ 

یکی از سران این قریه حمله کردند.
وی افزود که مخالفان مسلح، اقدام به شلیک سه راکت 
بر منزل فرد نام برده کردند که در نتیجه آن ۶ زن مجروح 
که  گفت  فاریاب  پولیس  فرماندهی  امنیت  آمر  شدند. 
مجروحین این رویداد به شفاخانه منتقل شده و وضعیت 

صحی آنان رضایت بخش است.
وی افزود که در حمله متقابل صاحب منزل و شلیک 
توسط سالح گرم به سوی مخالفان مسلح، یکی از آنان 
مورد اصابت گلوله قرار گرفته و جان باخته و جسدش به 
دست نیروهای امنیتی افتاده است. وی از فرد کشته شده 
به نام عبدالرحمن فرزند عبدالرحیم نام برده گفت که مقتول 
از باشندگان محل بوده است. سید لقمان گهریک؛ ولسوال 
شیرین تگاب نیز حمله راکتی مخالفین بر منزل یکی از 

بزرگان قریه فرهاد را تأیید کرد. 

۱ کشته و ۶ زخمی در ولسوالی 
شیرین تگاب والیت فاریاب

فرد  یک  ناشناس،  مسلح  افراد  حمله  اثر  بر 
غیرنظامی در دروازه ملک شهر هرات کشته شد. 

به گزارش خبرگزاری آوا، فرد کشته شده پدر یلدا 
هرات  شهرداری  ششم  ناحیه  سابق  رئیس  وزیری؛ 
از  یکی  توسط  پیش  چندی  که  فردی  است؛  بوده 

بستگان شوهرش به قتل رسید. 
با تأیید این  سید فضل اهلل وحیدی؛ والی هرات 
مطلب به این خبرگزاری گفت که آقای وزیری حوالی 
افراد  حمله  در  دوشنبه  روز  ظهر  از  بعد   3 ساعت 
ملک شهر هرات  دروازه  منطقه  در  ناشناس  مسلح 
کشته شده است. سمیع اهلل قطره؛ فرمانده پولیس 
هرات نیز گفت که قضیه تحت بررسی پولیس قرار 
ناحیه ششم  رئیس  وزیری؛  یلدا  قبل  چندی  دارد. 
شهرداری هرات طی یک حادثه تروریستی به قتل 
رسیده بود. با تحقیقات پولیس مشخص شد که خانم 

وزیری توسط برادرشوهرش به قتل رسیده است.

یک غیرنظامی در هرات کشته شد

مقامات محلی والیت میدان وردک از کشته و زخمی شدن 
خبر  والیت  این  در  ترافیکی  حادثه  اثر  در  نظامی  غیر  چهار 
دفتر  از خبرنامه  نقل  به  آوا،  گزارش خبرگزاری  به  دهند.  می 
مطبوعاتی والیت میدان وردک، این حادثه در شاهراه کابل - 
قندهار در میدان وردک رخ داده است. براساس این خبرنامه، در 
این حادثه یک تن کشته و سه تن دیگر زخمی شده اند که از 
سوی نیروهای امنیتی به شفاخانه انتقال یافته اند. گفتنی است 
که این رویداد شام روز یکشنبه در اثر برخورد یک موتر تیزرفتار 

از نوع کروال و یک تیلر در ولسوالی سیدآباد  رخ داده است.

کشته و زخمی شدن پنج غیر نظامی در 
میدان وردک

 تشویق سرمایه گزاری و فرایند تطبیق آن؛ راه برون رفت از
مشکالت افغانستان

گفتمان  عنوان،«  تحت  کنفرانسي 
پیرامون  خصوصي  بخش  و  حکومت 
پالیسي تشویق سرمایه گذاري و فرایند 
لندمارک  هوتل صافي  در  آن«  تطبیق 

برگزار گردید. 
این کنفرانس با اشتراک محمدقربان 
تجارت  هاي  اتاق  رییس  حقجو 
وزیر  وال  زاخیل  عمر  افغانستان، 
عضو  زاده،  جمعه  رمضان  کشور،  مالیه 
جرگه،  ولسي  اقتصادي  کمیسیون 
و  مخابرات  وزیر  سنگین  امیرزي 
تکنولوژي، دالوري رییس بانک مرکزي 
شرکت  رییس  صمدي  افغانستان، 
وزارت  معین  شینواري،  آقاي  برشنا، 
تاجران  از  تعدادي  صنایع،  و  تجارت 
گزاران،  سرمایه  و  بین المللي  و  ملي 

برگزار شد. 
اهداف این کنفرانس، تشویق سرمایه 
گزاري و فرایند تطبیق آن و نیز جذب 
رفت  برون  راه هاي  بررسي  و  سرمایه ها 
از معضالتي که دامن گیر جامعه است، 

خوانده شده است. 
اتاق هاي  رییس  حقجو،  قربان  آقاي 
تجارت و صنایع افغانستان، در سخناني 
حساس  موقعیت  به  توجه  با  گفت؛ 
مساله  و  افغانستان  در  آمده  بوجود 
افغانستان  به دولت  انتقال مسوولیت ها 
براي  تا  است  الزم  تحول،  دوره  نیز  و 
و  کاذب  حساسیت هاي  کردن  کم 
جذب سرمایه هاي بیشتر و نیز تشویق 
سرمایه گزاران داخلي و خارجي، چنین 

محافلي دایر شود. 
او در ادامه افزود، ثروت ملي و عایدات 
ملي، صنایع با ثباتي که براي باال بردن 
ایجاد شده باشد و  سطح زندگي مردم 
انکشافي  و  اقتصادي  مهم  ظرفیت هاي 

یک دولت است. 
با تالش و هدف مند بودن، مي توان از 
ظرفیت هاي موجود استفاده نموده و به 
سوي خودکفایي و ترقي قدم برداریم. 

زیر بناها، افراد مسلکي و قوه بشري 
الزم  همه  اساسات  از  کارا،  و  توان مند 
براي رشد اقتصادي و پیش رفت کشور 

است. 
در ادامه، آقاي زاخیل وال وزیر مالیه 
دلیل  به  حاضر  بحث  گفت:  نیز  کشور 
با توجه به  انتخابات آن  زمان برگزاري 
اوضاع کشور و نیز جو سازي هاي صورت 

گرفته، بسیار ضروري و مهم است. 
به  فعلي،  بوجودآمده ي  وضعیت 
دلیل اوضاع کشور، باعث بوجود آمدن 

تطبیق  با  اما  است،  شده  منفي  جو 
راه هاي  بررسي  و  اقتصادي  برنامه هاي 
و  روحي  بحران هاي  از  رفت  برون 
و  ملي  تاجران  تالش  نیز  و  اجتماعي 
همکاري، با دولت از این وضعیت، گزار 

مطلوب داشته باشیم. 
افتخار  از  پر  سالي  باید   2014 سال 

براي افغانستان باشد 
کشوري  هیچ  افزود،  ادامه  در  او 
اما  کامل،  امنیت  با  و  امکانات  تمام  با 
لحاظ  به  دیگر  کشوري  روي  بر  باري 
وترقي  پیش  رفت  سوي  به  اقتصادي، 

وخودکفایي نرفته است. 
خصوص  به  گذشته،  سال هاي  در 
به  متکي  افغانستان  اخیر،  سال  ده   در 
کمک هاي خارجي بود و تا مدتي دیگر 

نیز خواهد بود. 
کشیدن  ابد  براي  کشوري  هیچ  اما 
نخواهد  تحمل  را  دیگري  اقتصادي  بار 
تا  شود  تالش  باید  زود  یا  دیر  و  کرد 

خودکفایي صورت گیرد.
آقاي زاخیل وال، تهدیدهاي رواني و 
جو سازي هاي بیگانگان را پوچ خوانده 
و این تالش ها را در راستاي منافع ملي 

خودشان عنوان کرد. 
او گفت بسیاري از این تبلیغات دور 

از حقیقت است. 
پیش  درباره  وال  زاخیل  آقاي 
این  گفت:  نیز  بیگانگان  بیني هاي 
که  شاهدیم  گان  همه  را  پیش بیني ها 
افغانستان  و مردم  داده  برعکس  نتیجه 
ثابت کردند که تحت تاثیر این تبلیغات 

نمي روند. 
وي افزود، نامزدان ریاست جمهوري 
در  گفت،  و  زده  مثال  نمونه  بطور  را 
ملي،  وحدت  نامزدان،  این  همه  شعار 
و  آینده،  به  امیدواري  یکپارچگي، 
مردم  همه  براي  ملي،  منافع  و  مسایل 
گنجانده شده و این نشان روحیه ارتقاء 

یافته ملي مردم افغانستان است. 
باید  مردم  گفت،  وال،  زاخیل  آقاي 
امنیتي  نیروهاي  که  کنند  فکر  این  به 
همه  و  نفراند  هزار  ده ها  که  افغانستان 
آن ها دلسوز به وطن هستند، مي توانند 
امنیت کشور را به بهترین گونه تامین 
خارجي،  نیروي  هزار  ده   یا  کنند، 
کشور  براي  مسلما  دلسوزي شان  که 
خودشان بیش تر است؟ واضح است که 
افغان ها  خود  دست  در  کشور  امنیت 

تامین مي شود نه خارچي ها. 
اما جامعه بین المللي فقط همکار در 

این راستا براي دولت افغانستان است. 
قرارداد  روي  بر  داشت،  اشاره  او 
بحثي  هیچ  کابل-واشنگتن،  امنیتي 
باقي نمانده و تفاهم صورت گرفته است. 
شخصا  وي  گفت،  وال  زاخیل  آقاي 
دیگر  و  توکیو  تعهدات  مساله  پي گیر 
تعهدات است. او مي گوید هیچ نشانه اي 
دال بر ایجاد چالش  بر سر راه رسیدن 
پیش نهاد  او  نیافته ام.  کمک ها  این 
تالش هاي  روند  بهبودي  براي  مي کند 
بسیار  نشست هایي  چنین  اقتصادي، 

حائز اهمیت است. 
او از جمله مشکالت تاجران را کندي 

کار در محاکم مي داند. 
وي افزود، زماني که مساله اي قانوني 
براي تاجري پیش  مي آید، روند پیش برد 
کند  بسیار  محاکم  در  وي،  دوسیه ي 
تاجران است  براي  این معضلي  است و 
و براي رفع این مشکل باید بررسي هاي 

جدي و دقیقي صورت بگیرد. 
و  تاجران  سخنراني ها،  پایان  در 
مشکالت،  ارائه  به  گزاران  سرمایه 
پیشنهادات، و سوواالت خود پرداخته و 
در ادامه مهمانان دعوت شده و کساني 
به  بودند  این سواالت  مرود خطاب  که 

ارائه پاسخ پرداختند. 
رییس  وهاج،  آقاي  جمله،  این  از 
کنندگان  شرکت  از  که  وهاج  شفاخانه 
روزانه  گفت،  بود،  کنفرانس  این  در 
و  افغانستان  سرمایه  دالر  میلیون   2
این  و  مي شود  سرازیر  هند  به  افغان ها 
جهت  کشور،  بیماران  مراجعه  علت  به 
تداوي به شفاخانه هاي این کشور است. 
او از مسوولین خواست تا در قسمت 
طروق  از  سرمایه ها  این  حفظ  ایجاد 
ارتقای  براي  کمک  جمله  از  مختلف، 
تالش  کشور،  پزشکي  خدمات  سطح 

بیش تر کند. 
از  برخي  کنفرانس،  این  پایان  در 
وعده  کنندگان  اشتراک  به  مسوولین 
آنان،  مشکالت  رفع  قسمت  در  تا  داد 
همواره  و  گیرد  صورت  الزم  رسیدگي 
براي یاري رساندن به سرمایه گزاران در 

دفاتر این نهاد ها بروي شان باز است. 
ارائه  کنفرانس  این  اصلي  اهداف  از 
نظرات و پیشنهادات، نقاط مهم و ارزنده 
و  گزاري  سرمایه  تشویق  و  اقتصادي، 
رفتن  پیشنهادات جهت  و  نظرات  ارائه 

به سوي خودکفایي بود. 
قابل ذکر است که در این محفل 250 

نفر از مشبثین کشور، شرکت داشتند.



پس از انقالب اسالمی ایران به رهبری امام خمینی)ره( این رابطه- میان ایران 
و افغانستان- شکل ویژه به خود گرفت وعمیق تر شد؛ تا جایی که بر جهاد 
مردم افغانستان و روحیه دادن آنان در برابر شوروی سابق تاثیر به سزایی 

گذاشت. 
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گزارش

فراغت ۶۰ پولیس محلی در لوگر

۶0 نیروی پولیس محلی در والیت لوگر بعد 
فراغت  سند  آموزش،  روز   30 سپری کردن  از 

دریافت کردند. 
امنیت  آمر  تره کی؛  توفان  عبدالولی 
این  تایید  با  لوگر  والیت  پولیس  فرماندهی 
مطلب به خبرگزاری آوا گفت که این ۶0 تن 
به مدت یک ماه دوره اموزشی خود را سپری 
به  خدمت  و  امنیت  تامین  خاطر  به  و  کردند 
مردم در نقاط مختلف این والیت ایفای وظیفه 

می کنند. 
در  پولیس  نقش  که  افزود  تره کی  آقای 

تامین امنیت، مهم و اساسی است. 
و  ثبات  ایجاد  در  را  محلی  پولیس  وی 
مؤثر  دولت  مخالفین  حمالت  از  جلوگیری 

خواند. 
های  پوسته  ایجاد  از  همچنین  تره کی 
لوگر  والیت  ولسوالی های  و  مرکز  در  امنیتی 
ها  پوسته  این  ایجاد  با  که  گفت  و  داد  خبر 

دامنه تامین امنیت گسترش می یابد. 
پوسته های ایجادشده از طرف پولیس ملی 

و محلی اداره می شوند. 
محلی  پولیس  که  کرد  تاکید  تره کی  آقای 
از زمان ایجاد توانسته دستاوردهای خوبی در 
مخالفان  های  عملیات  از  جلوگیری  با  ارتباط 

داشته باشد. 
شهروندان  از  یکی  شیرمحمد؛  همچنین 
در  را  محلی  پولیس  ایجاد  نیز  لوگر  والیت 
تامین امنیت ارزنده بیان کرد و خواهان بیشتر 
های  ولسوالی  در  محلی  پولیس  تعداد  شدن 

این والیت شد. 
از دو سال بدینسو پولیس محلی در والیت 
لوگر تشکیل شده و از سوی دیگر، طی سال 
انفجار ماین و عملیات  اثر  جاری ده ها تن در 

ها جان شان را از دست داده اند.

دستگیری یک گروه تروریستی در 
قندهار

ریاست عمومی امنیت ملی از دستگیری 
یک شبکه تروریستی سازماندهنده حمالت 
انتحاری و انفجاری در شهر قندهار خبر داد. 
از  یکی  آوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
از  نفری   15 گروهی  با  طالبان  فرماندهان 
های  فعالیت  مصروف  که  حالی  در  افرادش 
در  اشخاص  ترور  و  تخریبی  تروریستی، 

قندهار بوده، دستگیر شده است. 
از نزد افراد دستگیرشده 1 میل راکت، 2 
میل پیکا، 5 میل کالشینکوف و 5 تفنگچه 

نیز به دست آمده است. 

آزادی 2۳ تن از زندانیان از زندان 
عمومی هرات

مسئولین زندان عمومی هرات میگویند که طبق 
میالد  مناسبت  به  کشور  جمهوری  ریاست  فرمان 
این  زندان  از  زندانیان  از  پیامبراسالم )ص( 23 تن 

والیت آزاد شدند. 
سید شریف یالنی؛ »مدیر محبس عمومی هرات 
طبق  گفت:  )آوا(  خبرگزاری  به  ای  مصاحبه  طی 
از  تن   23 کشور،  جمهوری  ریاست  عفو  فرمان 
زندانیان ذکور واناث زندان عمومی هرات از قید بند 

رها گردیدند. 
زنان  از  2تن  رها شدگان  میان  در  وی گفت که 

نیز شامل میباشند. 
رها  این  که  افزود  همچنان  هرات،  زندان  مدیر 
حوادث  و  اخالقی  فساد  سرقت،  جرایم  به  شدگان، 

ترافیکی در زندان به سر میبردند. 
جمله  از  هرات  عمومی  زندان  که  میشود  گفته 
از  بیش  که  میباشد  افغانستان  در  بزرگ  زندانهای 
دوره  آن  در  مختلف  جرایم  ازمجرمین  تن   300
حبس خود را می گذرانند. اکثز این زندانیان را قشر 

ذکور تشکیل میدهند.

کشته شدن شانزده شبه نظامی در نقاط 
مختلف کشور

وزارت داخله می گوید: در عملیات های مشترک 
تصفیه یی نیروهای دولتی در نقاط مختلف کشور، 

نظامی کشته شدند.  1۶شبه 
در  ها  عملیات  این  آوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
مربوطات والیت های ننگرهار، کندز، قندهار، زابل 
به  و  نیمروز   و  بادغیس، هلمند  پکتیکا،   ، ،ارزگان 
راه  ملی  امنیت  و  ملی  اردوی  نیروهای  همکاری 

اندازی شدند.
نظامی  شبه   ۶ همچنین  ها  عملیات  این  در 
دولتی  نیروهای  توسط  دیگر  تن   ۶ و  زخمی 

بازداشت شدند. 
نیروهای  داخله،  وزارت  اطالعیه  یک  اساس  بر 
از  را  ماین  حلقه   11 همچنین  ملی  پولیس 
ن،  جوزجا   ، لغمان  کنر،  های  والیت  مربوطات 
کندهار ، خوست ، پکتیکا ، فراه و هلمند کشف و 

نمودند. خنثی 

خشونت علیه خبرنگاران افزایش 
یافته است

قتل خبرنگاران ۵۰ درصد، بازداشت خبرنگاران 
صد درصد و ضرب و شتم آنان ۳۲ درصد بوده 
که در مقایسه با سال گذشته افزایش چشمگیری 

داشته است. 
روز  فوق  مطلب  آوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
دوشنبه در نشست فعاالن رسانه ای والیت بلخ 

عنوان شد. 
دو  کشتن  نشستی  در  بلخ  والیت  خبرنگاران 
را  دولت  مسلح  مخالفان  توسط  ژورنالیستان  تن 
پایان دادن به خشونت  محکوم کرده و خواهان 

علیه خبرنگاران شدند. 
خلوتگر؛  مجیب  اعتراضی،  نشست  این  در 
آزاد  های  رسانه  از  حمایت  دفتر  اجرائی  رییس 
افغانستان)نی( ضمن یادآوری از به قتل رسیدن 
دو تن از خبرنگارانی در یک هفته اخیر که یکی 
از سوی طالبان و دیگری در حمله انتحاری جان 
علیه  افزایش خشونت  از  دادند  از دست  را  شان 

خبرنگاران اظهار نگرانی نمود.
خلوتگر گفت که دستگاه های قضایی حکومت 
در این زمینه توجهی نکرده و در بسیاری از موارد 
مسؤوالن حکومت نیز خواهان رکود رسانه ها و 
خبرنگاران هستند که دلیل آن مبتال بودن ادارات 

دولتی به فساد اداری است. 
برگزاری  زمان  نزدیک شدن  به  اشاره  با  وی 
انتخابات و مهم شمردن نقش رسانه ها در آگاهی 
عمده  چالش های  انتخابات،  از  مردم  به  درست 
اطالعات  به  دسترسی  عدم  را  خبرنگاران  فراراه 
و  امنیت شغلی  نبود  مسؤوالن،  از سوی  درست 

جانی عنوان کرد. 
کشور  در  حکومتی  مسؤوالن  از  خلوتگر 
به خصوص در شمال خواست؛ تا بر اساس قانون 
اساسی در ارائه اطالعات با خبرنگاران همکاری 
کرده و امنیت شغلی و جانی آنان را تضمین نمایند. 
وی با اشاره به آمارهایی که در مورد خشونت 
شده  منتشر  گذشته  یکسال  در  خبرنگاران  علیه 
بازداشت  درصد،   ۵۰ خبرنگاران  قتل  که  گفت 
آنان ۳۲  و شتم  و ضرب  درصد  خبرنگاران صد 
درصد بوده که در مقایسه با سال گذشته افزایش 

چشمگیری داشته است. 
آقای خلوتگر یادآور شد که بیش از ۶۰ درصد 
مسؤوالن  توسط  خبرنگاران  علیه  ها  خشونت 
حکومتی صورت گرفته که این خود نشان دهنده 
چالش های بزرگ فراروی فعالیت های رسانه ای 

و حرفه خبرنگاری است. 
به  اشاره  با  همچنین  نی  دفتر  اجرائی  رییس 
های  کمپاین  شروع  و  انتخابات  شدن  نزدیک 
که  خواست  خبرنگاران  تمامی  از  انتخاباتی 
نظر  در  را  ای  حرفه  اخالق  و  خبرنگاری  اصول 
دشته باشند و اظهار امیدواری کرد که در تمامی 
مراحل، پروسه انتخابات را به خوبی پوشش دهند 

و مسؤوالن نیز در این زمینه همکاری نمایند. 
در همین حال سمیع اهلل باور؛ از اعضای انجمن 
اجتماعی خبرنگاران والیت بلخ ضمن آنکه نقش 
زورمندان محلی در وارد آوردن فشار بر خبرگاران 
را برجسته و غیر قابل انکار دانست گفت که در 
حال حاضر، حکومت هیچ توجهی در این زمنیه 
نداشته و عامالن قتل و خشونت علیه خبرنگاران 

محاکمه نمی شوند. 
در هفته اخیر دوتن از خبرنگاران در اثر اعمال 
خشونت بار در کشور جان شان را از دست دادند 
که یکی در والیت هلمند از سوی نیروهای وابسته 
به گروه طالبان به شکل فجیعی به قتل رسید و 
یک  از  ناشی  انفجار  اثر  در  گذشته  روز  دیگری 

حمله انتحاری در کابل جان باخت.

خبر

بررسی نقش و حقوق زنان در روند انتخابات
و  زن  حقوق  عنوان  تحت  کنفرانسی 
انتخابات از طرف بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه 
افغانستان)فیفا( با حضور نمایندگان پارلمان، 
کابل  در  زن  حقوق  فعاالن  و  مدنی  جامعه 

برگزار شد. 
به گزارش خبرگزاری آوا، گروه دادخواهی 
حقوق سیاسی زنان با همکاری بنیاد انتخابات 
آزاد و عادالنه افغانستان)فیفا( که گردانندگی 
این کنفرانس را به عهده داشتند از نامزدهای 
حقوق  به  که  خواستند  جمهوری  ریاست 

سیاسی و اساسی زنان توجه نمایند. 
ارائه طرح  را  این کنفرانس  از  آنان هدف 
حقوق اساسی زنان در یک کنفرانس رسمی 
به نامزدهای ریاست جمهوری و بررسی آن 

در خط و مشی آنان عنوان کردند. 
نادر نعیمی؛ از نامزدهای ریاست جمهوری 

می  صحبت  کنفرانس  این  در  که 
به  کرد گفت طی 10 سال گذشته 
نه  حکومت،  مکانیزم  نارسایی  دلیل 
تنها حقوق اساسی زنان؛ بلکه حقوق 
تمام اتباع افغانستان آن طور که باید 

رعایت نشده است. 
اشتراک  اگرچه  نعیمی  گفته  به 
امور  در  اواخر  این  در  زنان  نسبی 
دستاورد  یک  اجتماعی  و  سیاسی 
مهم است؛ اما هنوز هم این اکثریت 
خود  اساسی  حقوق  به  خاموش 

نرسیده اند. 
پیروزی  صورت  در  که  گفت  وی 

انتخاباتی، مشارکت زنان در  در رقابت های 
عرصه های سیاسی را تا 30 درصد به صورت 
توسعه  پوچ  شعارهای  از  نظر  قطع  و  واقعی 

خواهد داد. 
او همچنین گفت که محو خشونت علیه 
زنان ایجاد سهولت در تعلیم و تربیت، رشد 
اقتصادی زنان با دادن قرضه های کوچک و 
متوسط، توجه به معلمین و ارتقای معاشات 
آنان و... در اولویت های کاری وی قرار خواهد 

داشت. 
از  کرزی؛  القیوم  عبد  حال،  همین  در 
برادر  و  جمهوری  ریاست  نامزدهای  دیگر 
رییس جمهور کرزی گفت که ایجاد محکمه 
قضایای  به  رسیدگی  جهت  اختصاصی 
زنان،  صحت  به  توجه  زنان،  علیه  خشونت 
توسعه اقتصادی از طریق تعلیمات تخنیکی 
و مسلکی و امتیاز دادن به داکترانی که در 
هستند  کار  مصروف  کشور  دوردست  نقاط 
وی  کاری  های  پالن  در  مهم  موضوعات  از 

خواهد بود. 
لیاقت علی امینی؛ نماینده گل آقا شیرزوی 
این  در  نیز  عدالتخواهان  ائتالف  رییس  و 
مراسم گفت که زنان در طول تاریخ، به عنوان 
یک واقعیت مطرح بوده اند؛ اما متاسفانه در 
کنار آن از بسیاری از حقوق سیاسی و اساسی 

خود محروم بوده اند. 
این قشر  وی تصریح کرد در صورتی که 
همواره از حقوق خود محروم باشند نیمی از 

پیکر جامعه فلج خواهد بود. 
فرصتی  رو،  پیش  انتخابات  وی  گفته  به 
مناسب مخصوصا برای زنان است و آنها باید 
انتخاب  و  گیری  سهم  با  تا  کنند؛  کوشش 
درست بهره برداری صحیحی از اعاده حقوق 

خود از این روند ملی داشته باشند. 

ریاست  نامزد  دیگر  سلطان زوی؛  داود 
در  باید  زن  حقوق  که  گفت  هم  جمهوری 
صدر تمام حقوق ها قرار گیرد و این فرهنگ 

در جامعه باید زنده شود. 
این فرهنگ وقتی در  وی تاکید کرد که 
و  رهبری سالم  زنده خواهد شد که  جامعه 

الهام بخش روی کار آید. 
بشر  حقوق  و  زن  حقوق  وی  گفته  به 
که  شد  خواهد  نهادینه  جامعه  در  وقتی 
انسان  عنوان  به  را  همه  سیاست مداران 

بشناسند.
عبدالوهاب عرفان؛ معاون عبدالرب رسول 
و  شرعی  حقوق  هنوز  که  گفت  هم  سیاف 
های  نشیب  و  فراز  جریان  در  زنان  مشهود 
نادیده  افغانستان  در  اجتماعی  و  سیاسی 
گرفته شده؛ در حالی که زنان یک بخش مهم 

و اساسی اجتماع انسانی هستند. 
او گفت که زنان به عنوان نیمی 
از پیکر جامعه در همه ابعاد زندگی، 
افزود  و  دارند  خاصی  استعدادهای 
که در صورت پیروزی سیاف، فرصت 
هایی را برای این قشر فراموش شده 

فراهم خواهد کرد. 
آزاد  بحث  در  که  است  گفتنی 
این کنفرانس مشکالت زنان معتاد 
و بی سرپرست، خشونت علیه زنان 
منع  قانون  تصویب  همچنین  و 
و  بحث  مورد  زنان  علیه  خشونت 

بررسی قرار گرفت. 
گروه  پیشنهادی  طرح  نیز  پایان  در 
دادخواهی زنان توسط مسعوده کرخی؛ عضو 

مجلس نمایندگان قرائت شد. 
فراگیر  های  برنامه  ترتیب  طرح  این  در 
عرصه  در  زنان  حضور  تقویت  سوادآموزی، 
خدمات  به  زنان  دسترسی  اقتصادی،  های 
و  صلح  روند  در  زنان  شامل سازی  صحی، 
به کاندیداهای ریاست جمهوری  و...  امنیت 

پیشنهاد شده است.

مولوی حق پرست:

انقالب امام خمینی)ره( مبتنی بر اساسات دین بود
ارشد  عضو  حق پرست؛  اهلل  لطف  مولوی 
شورای اخوت اسالمی افغانستان در گفتگو 
با خبرگزاری آوا به مناسبت 12 دلو سالروز 
آغاز  و  تبعید  از  خمینی)ره(  امام  بازگشت 
خمینی  امام  انقالب  ایران،  اسالمی  انقالب 

دین  اساسات  بر  مبتنی  را 
اسالم  عمق  از  برخاسته  و 
برداشتن  که  افزود  و  خواند 
اسالم،  جهان  از  مرزی  خط 
بلکه  خمینی؛  کالم  تنها  نه 
است  پیامبرش  و  خدا  کالم 
واحده  امت  را  امت  این  که 

خوانده اند. 
رابطه  که  افزود  وی 
طول  در  ایران  و  افغانستان 
مشترکات  براساس  تاریخ 
و  عمیق  رابطه  یک  زیاد، 

حسنه بوده است. 
حق پرست افزود که 
پس از انقالب اسالمی 
امام  رهبری  به  ایران 
این  خمینی)ره( 
و  ایران  میان  رابطه- 
افغانستان- شکل ویژه 

به خود گرفت وعمیق تر شد؛ تا جایی که بر 
جهاد مردم افغانستان و روحیه دادن آنان در 
برابر شوروی سابق تاثیر به سزایی گذاشت. 

به باور وی، پس از رحلت امام خمینی)ره( 
در  سیاسی  تحوالت  آمدن  به وجود  با  و 
حادثه  از  بعد  خصوص  به  جهان  و  منطقه 
افغانستان،  11 سبتامبر و حضور امریکا در 
رابطه دو کشور اندکی به سردی گرایید؛ اما 
با درایت و ژرف نگری سران  تاکید کرد که 

دو کشور این خألها پر خواهد شد. 
مولوی حق پرست بر رابطه گرم جمهوری 
اسالمی ایران و جمهوری اسالمی افغانستان 
به  کشور  دو  این  که  گفت  و  کرد  تاکید 

او گفت که سخن تاریخی امام خمینی که 
گفت اسالم مرز ندارد، بیانگر اندیشه عمیق 

و دیدگاه او نسبت به جهان اسالم است. 
دیدگاه  از  که  کرد  تاکید  حق پرست 
رهبران دینی، اسالم مرز ندارد و جهانشمول 
و  فرامکان  بلکه  است؛ 
چنانکه  می باشد؛  فرازمان 
دستورات شریعت اسالم نیز 
فراگیر و جهانشمول است. 

آیه قرآن  به  اشاره  با  وی 
کریم که گفته است بهترین 
با  خداوند  نزد  در  شما 
افزود  شماست  تقواترین 
خطوط  ابتدا  از  اسالم  که 
و  جغرافیایی  مرزهای  و 
امتیازات قومی و نژادی را از 

میان برداشت. 
او تعیین خط های مرزی 
دشمن  ترفندهای  را 
که  گفت  و  خواند 
در  امروز  متاسفانه 
اسالمی،  کشورهای 
دشمنان آشتی ناپذیر 
های  دسیسه  اسالم 
مختلف ی را روی دست گرفته و در تالش 
مسلمانان،  بین  مرز  و  حد  تعیین  با  تا  اند؛ 

تفرقه و جدایی به وجود بیاورند. 
به گفته وی، استعمارگران براساس برنامه 
مزدوران  و  اجیران  توسط  دارند  که  هایی 
خود، شب و روز در تالش اند که شکاف ها 
را در کشورهای اسالمی عمیق تر سازند؛ اما 
حق پرست گفت که مسلمانان حقیقی مانند 
با تیزبینی و آینده  او  امثال  امام خمینی و 
نگری، همواره در تالش اند؛ تا دسیسه ها و 
را تحت نظر داشته  ریزه کاری های دشمن 
هوس  و  هوا  بازیچه  اسالم  که  نگذارند  و 

دشمنان قرار گیرد.

عنوان همسایه و مشترکات دینی و فرهنگی 
با وجود تمام توطئه های دشمن، هیچ گاه از 

هم جدا نخواهند شد. 
به گفته وی به خصوص در این اواخر که 
رابطه سیاسی شکل دیگری به خود گرفته 

ایاالت  و  افغانستان  حکومت  بین  تنش  و 
بدون  امنیتی  پیمان  امضای  روی  متحده 
تاثیرگذار خواهد  دو کشور  روابط  بر  تردید 
خمینی  امام  که  داد  ادامه  حق پرست  بود. 
گام  ایران  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس 
های بزرگی را در راستای بیداری اسالمی و 
تقریب مذاهب برداشت و حرکت او منحصر 
به ایران نشد؛ بلکه مرزها را درنوردید و بر 

تمام دنیای اسالم اثر گذاشت. 
خواست  می  خمینی  امام  وی،  گفته  به 
تمام دنیای اسالم یک برنامه داشته باشد و 
واحد  برابر دسیسه های دشمن، موضع  در 

اتخاذ کند. 
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روسیه و انگلیس قرارداد نظامی امضا می 
کنند/همگرایی رقبای جنگ سرد

همکاریهای  فدرال  بخش  و  انگلیس  دفاع  وزارت 
نظامی روسیه در حال بررسی طرح امضای قرارداد 

نظامی هستند. 
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از مهر، دو کشوری 
که در دوران جنگ سرد رقیب یکدیگر محسوب 
شده حتی در سال های اخیر نیز تنش های زیادی 
میان آنها بوجود آمده بود. در آستانه عقد قرارداد 

نظامی قرار دارند. 
در همین رابطه دیلی تلگراف در گزارشی نوشت: 
خرید  آستانه  در  بریتانیا  بار  نخستین  برای 
تجهیزات نظامی از یکی از رقیبان خود در دوران 
جنگ سرد است. در همین رابطه قرار است سران 
نظامی روسیه و انگلیس به زودی قرادادی نظامی 
را امضا کنند که به موجب آن شرکت های روسی 
و بریتانایی در تولید جنگ افزار و دیگر تجهیزات 

نظامی با یکدیگر همکاری می کنند. 
برای  لندن  تصمیم  تائید  با  انگلیس  دفاع  وزارت 
آن  موجب  به  که  کرد  اعالم  قرارداد  این  امضای 
چارچوبی قانونی برای خرید تجهیزات از شرکتهای 
نظامی روسیه برای شرکت های انگلیس ایجاد می 
شود اما با این حال تاکید کرد لندن به دنبال صدور 
مجوز برای به اشتراک گذاشتن اطالعات و خرید 
تلگراف،  دیلی  نوشته  به  است.  یکدیگر  از  متقابل 
وزارت دفاع انگلیس و بخش فدرال همکاری های 
نظامی روسیه، در حال مطالعه این قرارداد هستند. 
دیلی تلگراف از احتمال امضای این قرارداد در بهار 

سال جاری میالدی خبر داده است.

هالکت دهها تروریست در مناطق 
مختلف سوریه

های  گروه  تجمعات  سوریه  دولتی  نیروهای 
مسلح تروریست در منطقه وادی عین ترما در 
ریف دمشق هدف قرار داد و شماری از آنان را 

به هالکت رساند. 
تلویزیونی  شبکه  آوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
گروه  میان  که  درگیری  در  داد  گزارش  العالم 
یک  نزدیک  سوریه  دولت  مخالف  مسلح  های 
معدن نمک در دیرالزور رخ داد ده ها نفر از دو 

طرف به هالکت رسیدند. 
ارتش سوریه تالش چندین گروه مسلح را برای 
و  حمره  کفر   ، االرتیق  معاره  منطقه  به  نفوذ 
جبل شویحنه در حلب ناکام گذاشت و شماری 

از تروریست ها را کشت.
 از سوی دیگر داعش شماری از عناصر وابسته 
به جبهه اسالمی را در منطقه منبج در حلب 
به هالکت رساند. این شبکه همچنین از ادامه 
درگیری ها بین گروه های مسلح مخالف دولت 
سوریه در منطقه الناصریه و پل حلفایا در حماه 

خبر داد.

فساد در ادارات کاهش یافته است
کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری 
)MEC( می گوید که فساد در ادارات کشور کاهش یافته 
است. به گزارش خبرگزاری آوا، دراگو کاس؛ رییس دوره 
ای کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری 
گفت که با برنامه هایی روی دست گرفته شده، این کمیته 
توانسته پیشرفت هایی در عرصه مبارزه علیه فساد داشته 
باشد. آقای کاس افزود که تماس با مسؤوالن این ادارات و 
پیگیری های مداوم، برای تطبیق برنامه های مبارزه با فساد 

اداری باعث کاهش این مشکل شده است. 
انجام شده  های  پژوهش  وی،  گفته  به  حال  این  با 
نشان می دهد که در ادارات مرتبط با توزیع زمین برای 
عودت کنندگان و بی جاشدگان، استخدام کارکنان ملکی، 
پرداخت حقوق متقاعدین و پروسه صدور اسناد تحصیلی 

سوء استفاده هایی صورت می گیرد. 
وی ابراز داشت که هر فرد برای دریافت حقوق تقاعد 
خود مجبور به پیمودن ۶۰ قدم است که در هر قدم آن ملزم 

به پرداخت ۵۰۰ افغانی رشوه می باشد. 
پذیرش  اشاره کرد،  این کمیته  ای که  برجسته  نکته 

کم کاری و فساد اداری از سوی ادارات مذکور است. 
محمد یاسین عثمانی؛ عضو کمیته یادشده گفت که 
تمامی اداراتی که در پژوهش های صورت گرفته شرکت 
کرده اند قبول دارند که فساد در آن اداره وجود دارد که این 

خود یک پیشرفت است. 
وزارت  در  غاصبان  از  بعضی  که  افزود  عثمانی  آقای 
مهاجرین و عودت کنندگان هستند که حق افراد مظلوم 
تاکنون ۵۴ هزار  اشاره کرد که  اند. وی  را غصب کرده 
زمین برای مستحقین توزیع شده؛ اما سوء استفاده هایی نیز 
در این زمینه صورت گرفته است. مسؤوالن این کمیته از 
نام بردن افراد سوء استفاده جو در ادارات ذکرشده خودداری 
کردند. کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد 
مسؤوالن  و  مافیایی  نظام  قواعد،  نبود  همچنین  اداری، 

ضعیف النفس را علت اصلی این مشکل اعالم کردند. 
داکتر یما ترابی؛ عضو کمیته یادشده گفت که بروکراسی 
حاکم و پیچیدگی در روند اخذ سند تحصیلی، باعث ایجاد 
فساد شده است.  ترابی اضافه کرد که سند تحصیلی به 
زبان انگلیسی حق مسلم هر فردی است که تحصیل را 

ختم کرده و نیازی به امتیاز کار و بورسیه نیست. 
به گفته وی مسؤوالن وزارت تحصیالت عالی قول داده 
اند که از این به بعد همه دانشجویان از این سند بهره مند 
خواهند شد. کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه علیه 
جمهوری  رییس  دستور  به   ۲۰1۰ سال  در  اداری  فساد 
تاسیس شد. این کمیته شش عضو دارد و ریاست ان به 
صورت دوره ای هر شش ماه به ترتیب یکبار خارجی و یکبار 
افغان می باشد. بودجه این کمیته، ساالنه دو میلیون دالر 
است که معاش هر فرد عضو آن چهار هزار دالر امریکایی 

می شود.

پروتئین »حیات« به جای شیمی درمانی 
سرطان سینه

اند در بدن بسیاری از زنان  دانشمندان متوجه شده 
از  را  آنها  تواند  می  که  دارد  وجود  ای  ویژه  پروتئین 
دارد  فراوانی  درمانی سرطان سینه که عوارض  شیمی 

بی نیاز کند. 
اینترنتی  پایگاه  از  نقل  به  آوا  به گزارش خبرگزاری 
یا  »حیات«  پروتئین  معتقدند  پژوهشگران  ام.آر.سون 
نوع  این  با  مبارزه مستقل  توانایی  دی.ای.سی.اچ-یک 
از سرطان را دارد و در صورتی که مقدار آن زیاد باشد، 
غده بدخیم کمتر تهاجمی خواهد بود و بیمار نیازی به 

مداخله پزشکی جدی ندارد. 
در  ویژه  پروتئین  این  انگلیسی،  دانشمندان  به گفته 
بدن ۶۰ درصد زنان وجود دارد و این کشف می تواند 
تغییراتی در درمان سرطان غدد شیری ایجاد کند چون 
بسیاری از زنان می توانند بدون شیمی درمانی که اثرات 

جنبی فراوانی دارد با آن مبارزه کنند.
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افغانستان محور گفتگوی راهبردی امریکا و پاکستان
از  پس  پاکستان  و  امریکا 
استراتژیک  سه سال، گفتگوی 
آوردن  بوجود  بمنظور  را  خود 
دیگر  بار  افغانستان  در  ثبات 

آغاز کردند. 
آوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
با  دوشنبه  روز  کری  جان 
امنیت  مشاور  عزیز،  سرتاج 
واشنگتن  در  پاکستان  ملی 

مالقات کرد. 
بار  نخستین  پاکستان  و  امریکا 
»گفتگوی استراتژیک« خود را در سال 
دیپلوماتیک  تنش های  میان   ،2010
دلیل  به  این گفتگوها  اما  آغاز کردند؛ 

افزایش تنش متوقف شد. 
که  گفته  امریکایی  مقام  یک 
بخش  دو  هر  شامل  احتماال  گفتگوها 
اقتصادی  و  امنیتی  همکاری های 
خواهد بود و همچنان طرحی را برای 

آینده روابط شکل خواهد داد. 

به گزارش العربیه،این مقام امریکایی 
به  نامش  نشدن  فاش  شرط  به 
است:«نشیب  گفته  فرانسه  خبرگزاری 
داشته  وجود  روابط  در  فرازهایی  و 
به  زیادی  تالش  کشور  دو  هر  است. 
روابط  این  پشتکار  با  تا  داده اند  خرج 
را در یک و نیم سال گذشته استحکام 

ببخشند.« 
این  در  امریکایی  دیگر  مقام  یک 
مورد گفته است:«من فکر می کنم که 

تقریبا  پاکستان  و  ما  تحلیل 
مشابه است که خروج ناگهانی 
ناتو و امریکا ممکن است باعث 
افغانستان، تشویق  بی ثباتی در 
گروه های  دیگر  و  طالبان 
دست  از  همچنان  و  شورشی 
از  مهمی  عناصر  روحیه  رفتن 

مردم شود.« 
حمالت  از  پس  که  امریکا 
روابط   2001 سپتامبر  یازده 
از  است،  داشته  پاکستان  با  دشواری 
را  واشنگتن  تا  خواهد  می  اسالم آباد 
در خروج نیروهایش از افغانستان یاری 
حکومت  که  است  حالی  در  این  کند. 
حامد  امتناع  خاطر  به  اوباما،  بارک 
امنیتی،  موافقت نامه  امضای  از  کرزی 
امنیتی  موافقت نامه  است.  درمانده 
سربازان  از  شماری  حضور  چگونگی 
در   2014 سال  از  پس  را  امریکایی 

افغانستان تعیین می کند.

حمله نیروهای آل خلیفه به عزاداران بحرینی در منامه
نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه با 
به شرکت کنندگان در مراسم  حمله 
شماری  منامه  در  شهید  یک  تشییع 

از آن ها را مجروح کردند. 
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از 
بحرین  مردم  از  زیادی  شمار  العالم، 
فاضل  شهید  پیکر  یکشنبه  روز  عصر 
در  الدراز  منطقه  در  را  مسلم  عباس 
تشییع  بحرین  پایتخت  منامه  غرب 

کردند. 
با  این مراسم  شرکت کنندگان در 
قصاص  خواستار  شعارهایی  سردادن 
قاتالن و جنایتکاران و ناقضان حقوق 

بشر شدند. 
در  خشمگین  کنندگان  تشییع 

و  بحرین  های  پرچم  مراسم  این 
عکس هایی از این شهید را در دست 
داشتند. فاضل عباس به ضرب گلوله 
شهادت  به  بحرین  رژیم  نیروهای 
امنیتی  دستگاههای  است.  رسیده 
ربوده  را  او  پیش  روز   18 بحرین 
او  حال  و  محل  از  او  خانواده  بودند. 
اطالعی نداشتند تا اینکه جسد او روز 
یکشنبه تحویل خانواده اش داده شد. 
در مراسم تشییع این شهید شمار 
و  زنان  از جمله  از شهروندان  زیادی 
فعاالن  و  مخالفان  رهبران  و  مردان 
شهدا  های  خانواده  و  بشر  حقوق 
قاسم  عیسی  اهلل  آیت  همچنین  و 
بی  توقف  خواستار  و  داشتند  حضور 

و  شدند  شهروندان  جان  به  توجهی 
تاکید  شهروندان  قاتالن  قصاص  بر 

کردند. 
به  بحرین  رژیم  امنیتی  نیروهای 
مستقر  منطقه  این  در  گسترده  طور 
و  گروهی  مجازات  به  بودند  شده 
این  در  کنندگان  شرکت  سرکوب 
از  شدت  به  و  پرداختند،  مراسم 
استفاده  آور  اشک  و  سمی  گازهای 

کردند. 
تشییع  همچنین  امنیتی  نیروهای 
کنندگان را تحت تعقیب قرار دادند و 
با یورش به شهرک های این منطقه، 
سمی  گازهای  مردم  های  خانه  به 

شلیک کردند.

انگلیسی هایی که از سوریه باز می گردند، دستگیر می شوند
منافع بریتانیا در داخل و خارج هستند.« 

مقامات پولیس از هر کسی که قصد سفر 
به سوریه را دارد خواسته اند که به هشدارهای 

وزارت خارجه توجه کند. 
انگلیسی ها  توسط  که  تحقیق  یک  نتایج 
انجام شد، نشان می دهد حدود 1۰۰ هزار شبه 
نظامی در هزار گروه در حال جنگ با دولت و 

مردم سوریه هستند. 
بر اساس این تحقیق، حدود 1۰ هزار شبه 
فعال  القاعده  به  وابسته  گروه های  در  نظامی 
شبه  گروه های  دیگر  در  نیز  باقی  و  هستند 

نظامی فعالیت دارند.

یک مقام ارشد پولیس انگلیس هشدار داده 
به سوریه سفر  بریتانیا  از  است، هر کسی که 
کند، بعد از بازگشت به کشور دستگیر خواهد 
شد. به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از پرس 
منچستر  پولیس  رئیس  فاهی  پیتر  وی،  تی 
گفت، »نگرانی شدیدی« در مورد کسانی که 
با  نظامیان  تا در کنار شبه  به سوریه می روند 

دولت این کشور مبارزه کنند، وجود دارد. 
سه  تقریبا  درگیری های  به  اشاره  با  فاهی 
»به  کشور  این  داشت،  اظهار  سوریه  در  ساله 
شدت مکانی خطرناک محسوب می شود و اگر 
کسی بازگردد در مرز متوقف و دستگیر خواهد 

را  افراد  از  زیادی  شمار  »ما  افزود:  وی  شد.« 
متوقف کرده ایم زیرا در مورد آنچه اتفاق خواهد 

افتاد بسیار بسیار صریح هستیم.« 
1۶ نفر در ماه جاری میالدی بعد از بازگشت 
در  این  و  شدند  دستگیر  سوریه  از  بریتانیا  به 
حالی است که در سال گذشته میالدی در کل 

۲۴ نفر در این رابطه بازداشت شدند. 
افرادی  ما  نگرانی  »بزرگترین  فاهی گفت: 
تروریسم  آموزش  اردوگاه های  در  که  هستند 
رفته  جنگی  مناطق  به  یا  کرده  پیدا  حضور 
باز  بریتانیا  به  تروریست  عنوان  به  سپس  و 
برای  تهدیدی  بالقوه  طور  به  آنها  می گردند. 

مذاکرات دیروز ژنو: مبارزه با تروریسم در سوریه
مسئله مبارزه با تروریسم در مذاکرات 
دیروز دو هیات دولت و مخالفان سوریه 

در ژنو مطرح شد. 
از  نقل  به  آوا  گزارش خبرگزاری  به 
شبکه تلویزیونی العالم،  یک روز دیگر 
از مذاکرات بین دو هیات دولت سوریه 
این  آنکه  و مخالفان سپری شد. بدون 
داشته  چشمگیری  نتیجه  مذاکرات 
باشد. دو طرف توافق کردند به کاروان 
های حامل کمک های انسان دوستانه 
مخالفان  و  نکنند  حمله  حمص  در 
نظام  های  زندان  در  زندانیان  فهرست 

سوریه را ارائه کند. 
و  زنان  وجود  سوریه  دولت  هیات 

تکذیب  را  زندانیان  بین  در  کودکان 
گوید  می  سوریه  دولت  هیات  کرد. 
هیات مخالفان قدرت میدانی در داخل 
مسلح  های  گروه  بر  نفوذی  و  سوریه 
گوید  می  سوریه  دولت  هیات  ندارند. 
مبارزه با تروریسم و رسیدگی به اوضاع 
در  اصلی  اولویت  کشور  این  انسانی 
آرام  هیات  این  است.   2 ژنو  کنفرانس 
شدن فضای امنیتی در سوریه را مقدمه 

بحث درباره مسایل سیاسی می داند. 
است:  آمده  گزارش  این  ادامه  در 
بثینه شعبان مشاور سیاسی و رسانه ای 
رئیس جمهور سوریه تاکید کرد بیانیه 
توقف  به  ابتدا  هم  یک  ژنو  کنفرانس 

خشونت و سپس آغاز روند سیاسی در 
سوریه اشاره می کند. 

مقابل  در  سوری  مخالفان  هیات 
از  امتیاز  گرفتن  با  کنند  می  تالش 
به  برای خود مشروعیت  دولت سوریه 
مخالفان  هیات  اعضای  آورند.  دست 
تروریسم  با  مبارزه  زمینه  در  سوریه 

طرحی ارائه نکردند. 
با  مبارزه  در مذاکرات دیروز مسئله 
اخضر  مطرح شد.  در سوریه  تروریسم 
ابراهیمی پیش از این درباره گسترش 
شدن  کشیده  و  منطقه  در  تروریسم 
دیگر کشورها هشدار به  از سوریه   آن 

داده بود.
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فساد اداری:


