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در صفحات

مهم حکومت  گام های 
در روزهای آخر

روایت موفقیت افغان ها در 
کاهش مرگ و میر کودکان

نظام نوین جهانى
              و تهاجم فرهنگى
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ایجاد کمیسیون مشترک مرزی افغانستان و پاکستان

حامد کرزی، ریيس جمهور کشور برای گفتگو با مقامات 
ترکيه و پاکستان عازم آنکارا پایتخت کشور ترکيه شد.

ميان  صلح  روند  در  ترکيه  که  است  قرار  می شود  گفته 

یاری  را  کشور  این  مخالف  نيروهای  و  افغانستان  دولت 
رساند.

سال گذشته نيز برای هفتمين بار نشست سه جانبه رهبران 
افغانستان، ترکيه و پاکستان در آنکارا برگزار شد.

دولت افغانستان بارها اعالم کرده است که صلح افغانستان 
به دست کشورهای پاکستان و امریکا است.

ميانجی گری  با  پاکستان  و  افغانستان  که  می شود  گفته 
کشور ترکيه به توافق رسيده اند که دفتر طالبان در کشور 
عربستان برای کمک به روند گفتگوی صلح ميان دولت 

افغانستان و مخالفان آنان باز شود.
در خبرنامه ریاست جمهوری آمده که مقامات سه کشور 

افغانستان، ترکيه و پاکستان در این جلسه شرکت دارند.
امور  وزیر  عثمانی  احمد  ضرار  خبرنامه  این  اساس  بر 
ربانی  صالح الدین  دفاع،  وزیر  محمدی  بسم ا...  خارجه، 
رئيس شورای عالی صلح، داکتر رنگين دادفر سپنتا مشاور 

سفر رییس جمهور
 به ترکیه

وزارت امور خارجه پاکستان اعالم کرد: اسالم آباد و کابل توافق کردند تا یک کميسيون مشترک مدیریت مرزها را به 
منظور مقابله با عبور غيرمجاز از مرزهای دو کشور فعال کنند.

پاکستان و افغانستان بالغ بر 2000 کيلومتر مرز مشترک دارند و عمدتا یکدیگر را مقصر عدم مقابله با عبور غيرمجاز از مرزها 
می کنند.

به نقل از خبرگزاری شينهوا، وزارت امور خارجه پاکستان در بيانيه  ای گفت: این کميسيون مشترک از سوی یکی از معاونان 
بلند پایه وزیر امورداخله افغانستان و همچنين وزیر داخله پاکستان سرپرستی خواهد شد.

دو طرف همچنين توافق کردند تا با یکدیگر به منظور ارتقای فرآیند صدور روادید به منظور تسهيل سفر مسافران واقعی از 
جانب دو کشور همکاری کنند. دو طرف همچنين در زمينه مدیریت مرزها با یکدیگر توافق کردند.

چاپ هرگونه تبليغات انتخاباتي در روزنامه سخن جدید، جنبه تجاري دارد

افغانستان عضو سازمان 
تجارت جهانى مى شود

براساس بيانيه وزارت امور خارجه پاکستان این توافقات در جریان مذاکرات بلند پایه در تاریخ 9 فبروری در کابل انجام پذیرفت.
وزیر داخله  پاکستان در تاریخ 9 فبروری با جنرال ایوب سالنگی، معاون وزیر داخله کشور مذاکراتی را انجام داد.

در جریان این نشست مسایل مربوط به مدیریت مرزها، صدور روادید و نقل و انتقال زندانيان مورد بحث قرار گرفت.
به گفته ی منابع خبری دو طرف همچنين به بحث درباره تامين امنيت انتخابات ریاست جمهوری و همچنين انتخابات شوراهای والیتی طی ماه اپریل در افغانستان پرداختند.

اتحادیه اروپا و افغانستان قراردادی را 
به منظور نتایج گفتگوهای دوجانبه، 
برای عضویت افغانستان به سازمان 

تجارت جهانی به امضا رساندند.
این  بخدی،  خبرگزاری  از  نقل  به 
پانگرتيس،  انجلوس  بين  قرارداد 
نماینده اتحادیه اروپا و مزمل شينواری، 
معاون وزارت تجارت افغانستان در 

کابل به امضا رسيده است.
درهمين حال شماری از اقتصادانان 
کشور از امضای این قرارداد اظهار 
که  گفته اند  و  کرده  اميدواری 
سازمان  به  افغانستان  عضویت  با 
عمده  تغييرات  جهانی،  تجارت 
انکشاف  و  بازسازی  پروسه ی  در 

اقتصادی کشور به وجود می آید.
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مهم حکومت  گام های 
در روزهای آخر

سخن اول

باقی  کنونی  حکومت  عمر  به  چندماهی  تنها  درحالی که 
جدی  کارهای  تا  است  جریان  در  تالش هایی  است،  مانده 
مثبت  تعامالت  سياسی،  ثبات  ملی،  حاکميت  راستای  در 

شود.  انجام  اقتصادی  شکوفایی  و  منطقه یی 
برگزاری  برای  تالش  و  انتخابات  در  کامل  بی طرفی  اعالم 
شرایط  تسهيل  و  قانونی  مناسب تر  زمينه ی  ایجاد  آن،  شفاف 
امنيتی،  نيروهای  خودکفایی  طرح  روی  کار  سرمایه گزاری، 
جدی تر  تالش های  همسایه ها،  با  بهتر  روابط  برقراری 
برای  تالش  صلح،  مذاکرات  شدن  نتيجه بخش  برای 
از  خارجی  دست های  کردن  کوتاه  و  ملی  حاکميت  تثبيت 
پذیرش  برای  شرایطی  ایجاد  کشور،  در  خودسرانه  اعمال 
همگی  و...  جهانی  تجارت  سازمان   عضو  عنوان  به  افغانستان 
رویداد  در جمع صدها  که  اند  کننده ای  اميدوار  رخدادهای 
کشور  چشم انداز  در  را  خوش بينی  اندکی  دیگر  ناگوار 

می کند. ایجاد 
از  بسياری  چرا  که  است  این  تأمل  جای  وجود،  این  با 
در  وی  حکومتی  تيم  و  جمهورکرزی  ریيس  جدی  گام های 
این  از  بسياری  دليلی  چه  به  و  شده  برداشته  آخر  روزهای 

است؟ نگرفته  صورت  پيشين  سال های  در  اقدامات 
زیادی  پاسخ  بی  پرسش های  به  شفاف  گفتن  پاسخ  هرچند 
ریيس  مسووليت  است،  کرده  مشغول  را  عمومی  اذهان  که 
یک  از  بيش  که  سازد  روشن  تا  است  حکومت  و  جمهور 
از  بسياری  چرا  و  داشته  دستاوردی  چه  حکومت داری  دهه 
نظر  به  حال،  این  با  اند.  مانده  باقی  ناشده  حل  نارسایی ها 
این  وی  همکار  تيم  و  جمهور  ریيس  تالش  و  سعی  می رسد 
گام های  برداشتن  با  را  آخر حکومت داری  روزهای  تا  است 
ذهنی  تصویر  که  برسانند  اتمام  به  اميدوارکننده  و  جدی 
روشن تر  کمی  حکومت،  گذشته ی  کارنامه ی  از  شهروندان 

نماید.  جلوه  بهتر  و 
در  مهم  اقدامات  از  بسياری  فراروی  اینکه  ترتيب،  هر  ب 
این  اما  نيست.  شکی  جای  است،  بوده  نيز  موانعی  گذشته 
جمهورکرزی  ریيس  اگر  که  است  اهميت  حایز  نيز  نکته 
ناتمام  پروسه های  از  برخی  مانده،  باقی  ماه  چند  در  بتواند 
نحوی که خواست  به  را  آن  پایان  نقطه ی  و  نموده  را کامل 
در  حکومت داری  مخدوش  تصویر  بگذارد،  است،  مردم 
نيز  مردم  و  شده  ترميم  بهتری  صورت  به  افکارعمومی 
خواهند  کنونی  حکومت  با  خداحافظی  از  خوشی  خاطره ی 

داشت. 
پروسه های  اکمال  در  حکومت  تا  است  ضروری  بنابراین، 
بيش تری  جدیت  و  قاطعيت  احتياط،  با  ملی  سرنوشت ساز 
شکل  به  شده  برداشته  گام های  که  نگذارد  و  نموده  برخورد 
شک،  بدون  بماند.  باقی  نيمه تمام  و  شده  رها  آن  ناقص 
مثل  جمهور،  ریيس  اخير  اقدامات  از  مهمی  موارد  هرگاه 
با  امنيتی  پيمان  امضای  مسأله  شدن  روشن  صلح،  پروسه ی 
برگزاری  تمام شود،  ملت  و  نفع کشور  به  تحقق شرایطی که 
سرگردان،  قوانين  سرنوشت  شدن  روشن  شفاف،  انتخابات 
منابع  استخراج  و  سرمایه گزاری  مساعد  زمينه های  ایجاد 
برسد،  فرجام  به  را   ... و  خودکفایی  انداز  چشم  با  طبيعی 
تأثير  وی  حکومت  داری  از  تاریخی  قضاوت  بر  آن  تأثير 

داشت.   خواهد  سزایی  به  و  مثبت 

سخن جديد

ن اول روایت موفقیت افغان ها در کاهش مرگ و میر کودکانسخ

ادامه از ص 4

ادامه از ص 4

ادامه از ص 1

ادامه از ص 1

باید به فکر ثبات و امنیت ...

Wamc- Northeast public Radio
برگردان: سخن جدید

اسالمی  ریيس جمهوری  روحانی،  داکترحسن 
انقالب  راهپيمایان،  جمع  در  حضور  با  ایران 
سال 1357 خورشيدی  در  که  را  ایران  اسالمی 
یک  رسيد،  پيروزی  به  خمينی  امام  رهبری  به 
دستاورد پایدار خواند و آن را حرکتی در برابر 

استبداد وا ستعمار توصيف کرد. 
آقای روحانی سياست دولت خود را در عرصه ی 
داخلی، تطبيق قانون، توجه به حقوق شهروندی 
پرتو  و  محور  بر  انقالبی  ارزش های  حفظ  و 
دستورهای اسالمی خوانده تأکيد کرد: دولت در 
پی تحقق قانون و فراهم نمودن حقوق شهروندی 
است. وی خاطرنشان ساخت که مردم ما بيشتر 
از  گذشته مسير صلح و دوستی و آشتی در ميان 
خود برقرار  کرده اند. مردم ما می خواهند ما به 
آینده ی متحد و وحدت آفرین بيندیشيم. ما امروز 
در دانشگاه ها، در مطبوعات، می بينيم که فضای 

آزادتر و آرام تری وجود دارد. مسير تحقيقات، 
مسير دانش، فناوری، از دیروز هموارتر است.

ریيس جمهوری اسالمی ایران سياست خارجی 
زمينه ها  تمام  در  اعتدال  رعایت  را  کشور  این 
مسائل  زمينه  در  دولت  سياست  افزود:  خوانده 
خارجی سياست اعتدال است. یعنی نه تسليم، نه 
سازش، نه انفعال، نه تقابل. دولت در فکر تعامل 
عزت،  با  توام  برابر،  موضع  از  سازنده  و  موثر 
حکمت، مصلحت، احترام متقابل و در چارچوب 

تدابير مقام معظم رهبری است.
دولت آرمان و واقعيت را در کنار هم می بيند و 
بين آنها توازنی برقرار خواهد کرد. خودباوری، 
برای  بودن  بين  واقع  کردن،  عمل  هوشمندانه 
توسعه کشور  و  ایران  منزلت  و  ارتقای جایگاه 
مدنظر دولت است. سياست خارجی ما هم جهانی 
است و هم منطقه ای است و هم دوجانبه. ما برای 

و  منطقه  کشورهای  به  نسبت  خارجی  روابط  
بخصوص همسایگانمان اهميت خاصی قائليم و 
قدم های بسيار موثری را در این زمينه برداشته ایم. 
ما در فکر ایجاد ثبات و آرامش در منطقه هستيم 
و معتقدیم باید برعليه تروریزم همه دست به دست 
هم دهيم و همه آنهایی که در سوریه برای ملت 
سوریه و در عراق برای ملت عراق و در افغانستان 
و دیگر کشورهای منطقه مشکل آفریدند. ما باید 
به فکر ثبات، آرامش و امنيت کل منطقه باشيم. 
ما باید ذهنيت منفی که دشمنان ما نسبت به چهره 

انقالب اسالمی بوجود آورده اند را بزدایيم.
حل  راه  را  منطقی  مذاکره ی  روحانی،  آقای 
و  خوانده  کشور  این  هسته ای  مسایل  اصلی 
تهدید و تحریم را ناکارآمد و غيرموثر دانست. 
صراحت  به  کشورهای 1+5  به  من  افزود:  وی 
ميگویم مذاکرات هسته ای یک آزمایش تاریخی 

برای اروپا و آمریکاست. اگر در مذاکرات اتمی 
منافع  ایران،  ملت  حقوق  قانون،  چارچوب  در 
مشترک و احترام مشترک و تعامل و همکاری 
حرکت کنند از طرف ملت بزرگ ایران پاسخ 
مثبت و مناسب خواهند شنيد. اما اگر بخواهند 
شيوه های ناپسند و نادرست گذشته را تکرار کنند 
بدانند به ضرر ملت خودشان، به ضرر منطقه و به 
ضرر رفاه و ثبات جهانی قدم گذاشته اند و روشن 
می شود که تمام اتهاماتی که تا امروز عليه ملت 
ایران بر زبان جاری کرده  اند نارواست. ایران به 
یک مذاکرات عادالنه و سازنده در چارچوب 
مقررات بين المللی مصمم است. اميدواریم چنين 
اراده ای از طرف مقابل هم در زمان مذاکره که در 
روزهای آینده شروع می شود شاهد باشيم. همه ی 
دنيا بدانند که مردم ما از تهدید و تحریم هراسی 

نداشته و نخواهند داشت.

دو روز پيش دور دوم مذاکرات جنواي 2 در 
مورد سوریه با دیدار جداگانه اخضر ابراهيمی با 
هيأت رسمی دولت سوریه و ائتالف معارضان 

شروع شد.
اخضر ابراهيمی بعد از اولين دیدار خود با دو طرف 
تصریح کرد که موضوع مذاکرات بر سر »توقف 

تروریزم« و »تشکيل هيأت انتقالی« خواهد بود.
اول  روز   3 در  ابراهيمی  اخضر  گفته ی  به  بنا 
نخواهند  مستقيم  مذاکره  طرف  دو  مذاکرات 
دیدار  ابراهيمی  با  جداگانه  صورت  به  و  داشت 
خواهند کرد و احتماال گفت و گوها تا روز جمعه 

ادامه خواهد داشت.
این درحالی است که منابع سياسی روس می گویند 
هنوز اختالف بين دو طرف بر سر بيانيه جنواي 1 

بسيار بزرگ است.

مذاکره ی رو در روی ... سفر رییس جمهور ...

طالبان  فروپاشی  از  پس  مهمی که  تغييرات  از 
توقع  افزایش  گردید،  رونما  افغانستان  در 
که  است  افغان ها  عمر  طول  ميانگين  و  زندگی 
دستاورد  یافت.  افزایش  سال   62 به   45 مرز  از 
دیگر کاهش مرگ و مير کودکان بود که  در 
نتيجه ی گسترش خدمات اساسی صحی، دولت 

افغانستان به این امر دست یافت.
فهرست  در  افغانستان  نام  هم،  هنوز  گرچه 
کشورهایی است که بلندترین ميزان مرگ و مير 
می رسد  نظر  به  اما  دارد،  در جهان  را  کودکان 
کاهش  و  افغانستان  از  ناتو  خروج  از  پس  که  
کمک های جامعه جهانی، چشم انداز خطرناک 
شهروندان  انتظار  در  بزرگ  عقب گرد  و 

افغانستان باشد.
در درمانگاه "گلدره"  کودکی دو ماهه با صدای 
بلند گریه می کند و ناراحتی خود را از سوزنی که 
اما واکسن"  ابراز می کند  در رانش فرو می رود  
پينتا" می تواند این دختر کوچک را از بيماری های 
مختلف حفظ کند و تطبيق این واکسن می تواند در 

کاهش مرگ و مير کودکان کمک کند.
در سال 2001 از هر چهار کودکی که در افغانستان 
متولد می شد یکی شان در پنج سالگی جان می داد. 
پنج  سن  در  تن  یک  کودک   10 هر  از  امروز 

سالگی می ميرد.
این می تواند تغيير بزرگ و پيش رفت چشم گيری 
مير  و  مرگ  از  جلوگيری  و  مراقبت  برای  باشد 

کودکان.
از  این دستاوردها، هنوز هم رقم بزرگی  به رغم 
کودکان در اثر بيماری هایی که قابل پيش گيری 
است مانند اسهال، سينه بغل و از کم شدن حرارت 

بدن می ميرند. 
دست رسی به خدمات

کلينيک " گلدره" در مرکز شماری از دهکده های 
دور افتاده  موقعيت دارد و این منطقه در "شمالی 

"– کابل واقع شده است.
این مرکز یکی از 2000 کلينيک صحی است که 
در کشور ایجاد شده اند. نظر به گزارش مقام های 
به  اکنون  مردم  کشور  درصد  از 60  بيش  افغان 

خدمات صحی دست رسی دارند.
این کلينيک بخشی از برنامه ای است که توسط 
و  می شود  اداره  کشور  عامه  صحت  وزارت 

توسط سازمان های  این کلينک ها  مدیریت کلی 
غير دولتی تنظيم می گردد.

خدمات  می کنند،  تهيه  واکسن  کلينيک ها 
صحی  مهم  آموزش های  و  قابلگی 
تامين  نيز  را  بيماران  عمليات های  و 

می کنند.
پوشيده  سنتی  آبی  برقع  که  سميه 
صحی-  مرکز   – جا  این  به  است، 
آمده است که یکی از چهار فرزندش 

را واکسن کند.
او می گوید که شش بار حامله شده 
سقط  با  او  بارداری  نخستين  است. 
پيچيدگی  دليل  به  بود.  همراه  جنين 
او در خانه  بار  مسایل زایمان دومين 
فرزندش را به دنيا آورد اما کودکش 

پس از چهار روز مرد.
هماهنگی  مسوول  مارانتو؛  ریچل 
برنامه توسعه ای حفاظت از کودکان- 
از  و  است   غيردولتی  نهاد  یک  که 
1970 ميالدی به این سو در افغانستان 
به رغم  کار می کند-  می گوید که 
پيشرفت ها هنوز هم در سراسر  این  
افغانستان شاهد این هستيم که تا هشتاد 

درصد زنان در خانه زایمان می کنند.
یکی از گروه های برنامه "کودکان را حفظ کنيد" 
به طور داوطلبانه خدمات صحی را انجام می دهد و 
به روستاها می رود تا در باره ی مسایل مهم به مردم 
کلينيک های  ویا  کلينيک  به  آنها  دهد،  آگاهی 
قابلگی می روند و در باره ی مسایل صحی به مردم 

معلومات می دهند.
سميه  که  بودند  صحی  کارمندان  از  گروه  این 
کودکش  مرگ  از  پس  تا  ساخت  متقاعد  را 
مراقبت های صحی را دریافت کند. پس از آن، او 
چهار فرزند دیگر  به دنيا آورد و همه این چهار تا 

در کلينيک متولد شدند و همه هم واکسن شدند.
در  صحی  خدمات  کارمندان  از  یکی  ضيا  نور 
این کلينيک می گوید که بزرگ ترین چالش در 
راستای نهادینه شدن خدمات صحی، تغيير دادن 
فرهنگ رفتاری مردم است. او می گوید زمانی که 
می دادم   صحی  مشورت  فاميل ها  از  یکی  به 
به  و  کرد  برون  خانه  از  مرا  عروس  مادرشوهر 

طور غالب مادر شوهرها اجازه نمی دهند که ما به 
خانه های شان برویم و به زنان جوان مشورت های 

صحی دهيم.

کارمندان خدمات صحی تالش می کنند که زنان 
ميان سال و کهن سال را راضی سازند تا  دختران 

شان را به کلينيک روان کنند. 
سال-  کهن  زنان   – آنها  که  می گوید  نورضيا 
می گویند:" زمانی جوان بودند فرزندان زیادی را 
در خانه به دنيا آوردند بدون اینکه به کمک های 
این  بنابر  باشند  داشته  نياز  صحی  کنند  تسهيل 
بزرگ های  مادر  مانند  می توانند  نيز  مان  دختران 

شان در خانه زایمان کنند."
مادران نيز تجربه های تلخی را داشتند از اینکه کودکان 
شان را به جای شير پستان با چای و بسکویت تغذیه 
می کردند. مارانتو می گوید که سوء تغذیه مساله ی 
معمول و غالب در مرگ و مير کودکان است حتا 
می توان گفت این بزرگ ترین مشکلی است کودکان 

را در افغانستان تهدید می کند.
مبارزه ی دوام دار

اخير،  دهه ی  یک  در  پيشرفت ها  ادامه ی 

آموزش های بيش تر زنان را می طلبد که در بخش 
کار  امری که  شوند؛  جذب  صحی  کارمندان 
کوچک نيست.  مارانو می گوید برای مثال والیت 
می کنند  کار  صحی  کارمندان  جایی که  ارزگان 

یک و نيم درصد زنان با سوادهستند.
در  که  می افزاید  کودکان  از  حفاظت  سازمان   
"گلدره" نيز کارمندان صحی از چندین ماه پيش 
اهداف  از  از  بخشی  این  اند،  کرده  آغاز  را  کار 
مارانتو بود که به گلدره سفر کرد تا  ببنيد که این 

خدمات ادامه دارد.
اند  پوشانده  برقع  با  را  خود  زنانی که  از  گروهی 
صحی  کارمندان  عنوان  به  آنها  که  می گویند 
کارشان را ادامه می دهند اما  مردم محل آنان را 

متهم می کنند که کودکان شان را می دزدند.
ارایه  و  صحی  کار  ذهنيتی،  چنين  با  واقع  در 
به  دهی  آگاهی  و  بيماری ها  باره ی  در  اطالعات 

مردم مشکل است.

که  کرده  اعالم  اعالميه ای   نشر  با  اروپا  اتحادیه 
اتحادیه  امور تجارت  کارل دی گوخت، کميشنر 

اروپا امضای این قرارداد  را مفيد خوانده است.
براساس اعالميه، گوخت گفته است که عضویت 
افغانستان به سازمان تجارت جهانی برای اقتصاد و 

انکشاف متداوم این کشور مهم است.
او همچنان می گوید که کابل همواره برتعهدات خود برای 
تسریع روند عضویت در سازمان تجارت جهانی متعهد 

بوده و امضای این توافقنامه نيز محکی در این راستا است.
اروپا  اتحادیه  که  کرده  تأکيد  همچنان  گوخت، 
آرزو دارد تا از افغانستان به زودی درخانواده سازمان 

تجارت جهانی استقبال کند.
قراردادی که ميان مقام های اتحادیه اروپا و افغانستان 
امضا شده تعرفه های کمتر را برای صادرات افغانستان 
و امتيازهای موثر را برای امور تجارتی کشور بعد 
از عضویت رسمی در سازمان تجارت جهانی دربر 

خواهد داشت.
اتحادیه اروپا در حالی بهبود امکانات برای انکشاف 
اقتصادی کشور بعد از عضویت در سازمان تجارت 
از  یکی  اتحادیه  این  که  می کند  اعالم  را  جهانی 

شرکای عمده تجارتی افغانستان شمرده می شود.
در حال حاضر 9 درصد صادرات کشور به اتحادیه 
را  افغانستان  واردات  درصد   12 و  می رود  اروپا 

توليدات کشورهای اروپایی تشيکل می دهند.
درسال 2012 ارزش تمام صادرات اتحادیه اروپا به 
افغانستان به 939 ميليون یورو بود، اما واردات این 

اتحادیه دراروپا به 95 ميليون یورو رسيد.
صادارت عمده افغانستان به اتحادیه اروپا را چرم، 

پوست، ميوه تازه و خشک تشکيل می هند.
همچنان صادرات عمده اتحادیه اروپا به افغانستان را 
وسایط نقليه، مواد سوخت معدنی و ماشين وسایل 

برقی تشکيل می دهند.

افغانستان عضو سازمان ...

امنيت ملی، یحيی معروفی مشاور امور بين الملل، 
کرزی،  آقای  دفتر  رئيس  خرم  عبدالکریم 
رحمت ا...  نبيل سرپرست ریاست عمومی امنيت 
ملی، معصوم استانکزی رئيس دبير خانه شورای 
رئيس  سخنگوی  فيضی  ایمل  و  صلح  عالی 

جمهور او را در این سفر همراهی می کنند.
بود  نوشته  قبل  چندی  تایمز  نيویورک  روزنامه 
که حامد کرزی،  رئيس جمهوری افغانستان، از 
با طالبان در  به طور محرمانه  قبل  ماه  حدود سه 

تماس بوده است.
و  امریکایی   مقامات  که  می گوید  روزنامه  این 
تماس ها  این  در  افغانستان  غربی  متحدان  دیگر 
امر  این  که  گرفته اند  نتيجه  و  نبوده اند  دخيل 
می تواند یکی از دالیل تيره تر شدن روابط ميان 

کابل و واشنگتن بوده باشد.



نوین جهانی، اشتباهات گذشته را تکرار کرده و 
از واقعيات، بسيار دور هستند.

 آنها شکست نظام کمونيستی را دليل بر پيروزی 
یک  این  و  می کنند  قلمداد  داری  سرمایه  نظام 
اشتباه محض است. فرو پاشی بلوک شرق بيانگر 
گرایش  آن  و  است  انکارناپذیر  واقعيت  یک 

واژه نظام نوین در جهان معاصر، پس از فرو پاشی 
امپراتوری کمونيزم، برای جهانيان مطرح گردید. 
همان طور که بيان شد، بنا به دالیل متعدد، از جمله 
ظهور انقالب های اسالمی، نظام دو قطبی حاکم 

بر بين الملل متالشی گشت .
 بلوک سرمایه داری غرب به سرکردگی امریکا 
خود  نفع  به  طالیی  فرصت  این  از  دارد  سعی 
نوین  این اساس، مسأله ی نظم  بر  نماید  استفاده 
دنيا  به  و  ریزی  طرح  امریکا  طرف  از  جهانی 
اعالم می شود. آنها با یک استدالل عوام فریبانه، 
سقوط رژیم مخوف شوروی را حاصل تالش ها 
و زحمات خود قلمداد کرده امریکا را به عنوان 

قدرت فاتح و بالمنازع معرفی می کنند.
 به این صورت که می گویند: در نظام دو قطبی و 
جنگ سرد، نزاع و کشمکش اصلی بين امریکا و 
شوروی وجود داشته و با زحمات امریکا، قدرت 
قدرت  بنابراین  شد؛  ورشکستگی  دچار  شرق، 
باقی مانده )امریکا( پيروز و غالب جهان است. در 
این رابطه، بوش ریيس جمهور سابق امریکا در 
نطق ساالنه خود در کنگره، )جنوری 1992 م ( 

چنين می گوید:
اما کمونيزم در سال جاری مرد... واقعيتی وجود 
دارد که من هيچ نگرانی از اعالم آن در مقابل 
بر دوش مردم  بار عمده ی جنگ  ندارم،  جهان 
بوده است که در طی سال های طوالنی  امریکا 

جنگ سرد، ماليات پرداخته اند.
این  غنایم  عمده ی  بخش  که  دارند  حق  آنان 
جنگ را مطالبه کنند و... جهانی که در روزگاری 
به دو اردوگاه مسلح تقسيم شده بود، امروز فقط 
یک قدرت فایق مطلق می شناسد که همان ایاالت 

متحده امریکاست ...
این ظاهرسازي ها، یک  با  غرب تالش می کند 
تهاجم فرهنگی جدید را آغاز نماید. بخصوص 
امریکا که ادعا دارد به عنوان یک قدرت برتر، از 
فرهنگ برتر نيز برخوردار است لذا این فرهنگ 

باید بر تمام جهان حاکم شود.
بر  امریکا  فرهنگی  حاکميت  که  است  واضح 
فرهنگ های  اضمحالل  و  نابودی  دیگر  جوامع 
ملی و محلی را طلب می کند؛ چون اگر فرهنگ 
هيچ گاه  باشد  پرتوان  و  زنده  ملت،  یک  اصيل 
سرزمين  در  را  بيگانه  فرهنگ  حضور  اجازه ی 
خویش نمی دهد. اینکه چگونه امریکا فرهنگ 
همجنس  )همانند  انسانی  غير  بعضا  و  مبتذل 
بازی( خود را فرهنگ برتر معرفی می کند، بحث 
آن  به  فرصت  این  در  که  می طلبد  را  مفصلی 

نمی پردازیم .
 اما آنچه به عنوان واقعيت وجود دارد این است 

خود  فرهنگ  جایگزینی  برای  غرب  که 
اقدامات گسترده ای را آغاز و با استفاده از 
ابزارهای پيشرفته اطالعاتی - خبری مانند 
ویدئو، ماهواره و دیگر شبکه های ارتباطی ، 
به راحتی مرزهای ملی را پشت سر گذاشته 
کرده  رسوخ  نيز  خانه ها  ميان  در  حتی  و 

است .
از  خویش  اهداف  پيشبرد  برای  غرب   
حربه هایی چون حقوق بشر، امنيت جهانی، 
آزادی بيان و قلم و امثال آن بهره می گيرد، 
کنفرانس    برپایی  آن  نمونه ی  یک  که 
توسعه و جمعيت است که در مصر برگزار 
شد و در آن مسایل مختلفی چون سقط 
جنين و آزادی همجنس بازی مورد بحث 
واقع شد. معلوم است که برگزاری چنين 
اسالم  مرکز  که  خاورميانه  در  کنفرانسی 

ریشه کنی  برای  را  استعمار  شوم  اهداف  است؛ 
فرهنگ اسالمی در بر دارد.

باید گفت، این شيوه ی جدید تهاجم فرهنگی و 
نظم جدید جهانی، با همه خطراتی که دارد، در 
نهایت محکوم به شکست است. چون بانيان نظم 
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لطفا عفت بیان 

داشته باشید

سخن جديد
       

 جامعه 

اسباب دشنام
و  ناراحت  فردی  از  شخصی  وقتی  غضب:  الف( 
داشته  را  او  اذیت  و  آزار  قصد  و  می شود  خشمگين 

باشد به او ناسزا و دشنام می دهد.

فاجر،   و  فاسق  افراد  با  شخصی  وقتی  عادت:  ب( 
مجالست  فرومایه،  و  پست  افراد  اوباش،  و  اراذل 
به  گردد،  مأنوس  و  رفيق  آنها  با  و  کند  هم نشينی  و 
اثر  او  در  آن ها  عبارات  و  خلقيات  روحيات،  تدریج 
توام  آن ها  عادی  سخنان  که  آن جا  از  و  می گذارد 
هم  او  به  است  یکدیگر  به  فحاشی  و  هرزه گویی  با 
را  رکيک  الفاظ  آن  ابتدا گهگاهی  و  می کند  سرایت 
توجه  کلمات  آن  زشتی  به  و  می سازد  جاری  زبان  بر 
دارد، ولی بعد از مدتی قبح آن الفاظ از نظرش زایل 
به صورت  برایش  شنيدن  دشنام  و  دادن  دشنام  و  شده 
در  که  می رسد  به جایی  و  می آید  در  عادی  امری 
زشت  الفاظ  این  ناخود آگاه  به طور  معمولی  شرایط 
زبانش جاری می شود و کم تر سخنی می گوید که  بر 

چاشنی آن فحش و ناسزا نباشد.
مقابل  در  سکوت  معنای  به  دشنام گویی  از  پرهيز 
مودبانه  روشنگری  معنای  به  بلکه  نيست،  انحرافات 
را  مخاطبان  هدایت  احتمال  که  است  استداللی  و 
بيش تر می کند و در پيشگاه خداوند و در مقابل افکار 

قابل دفاع است.  بهتر  نيز  عمومی 
به  باید  بلکه  کند،  تجاوز  حد  از  نباید  دشنام  جواب 
دو  از حد  تجاوز  باشد.  آن  از  یا ضعيف تر  و  آن  مثل 

صورت دارد:

الف( تکرار دشنام به لفظ یا مترادف آن
ب( دشنام به لفظ زشت تر و رکيک تر

از  بعضی  که  است  مختلفی  مراتب  دارای  فحاشی 
آن ها از بعضی دیگر زشت تر است و به حسب عادات 
و موارد با هم فرق می کند لذا بعضی از فحش ها حرام 

و بعضی دیگر مکروه و مذموم است.
به  که  نفر  دو   « فرمود:  )ص(  اسالم  پيامبر  لذا  و 
بر  دو  هر  گناه  پس  می دهند  دشنام  و  فحش  یکدیگر 
دهنده  جواب  اینکه  مگر  است  کننده  آغاز  عهده ی 
بر  یک  هر  گناه  این صورت  در  کند،  تجاوز  حد  از 

عهده ی  خود او می باشد.«
کالم آخر:

مسلمانان  که  می دهند  دستور  قرآن،  و  البالغه  نهج 
را  کالم  عّفت  و  ادب  اصول  دشمن،  برابر  در  حتی 
را  گمراهان  نمی توان،  دشنام  با  که  چرا  کنند  حفظ 
موجب  دشنام  به عکس  بلکه  داد،  حّق سوق  به سوی 
با  باید  این  بنابر  شد.  خواهد  دشمن  بيش تر  لجاجت 
سوی  به  را  افراد  اخالقی،  نزاکت  و  برهان  و  منطق 

اسالم جذب نمود.
                                 زهرا انصاری 

                         بخش نهج البالغه تبيان 

تجمل  و  افراطی  های  طلبی  تنوع  و  دنيازدگی 
بحران های  جمله  از  که  غافالنه  خواهی های 
ميل  می آید،  شمار  به  کنونی  عصر  اخالقی 
روابط  سستی  و  طلبی  افزون  خودخواهی،  به 
انسانی را رقم زده و احساس تنهایی، اضطراب و 

افسردگی بر زندگی آنها سایه افکنده است.
البالغه  نهج  در  علی )ع(  امام  اخالقی  نگاه  در 
قناعت ریشه در پاالیش روح، عزت نفس، بلندی 
همت، آگاهی و خردمندی، باور به گذرا بودن 

دنيا و تعقل و دوراندیشی دارد.
حس رضایت از خدا، رشد روحيه 
برابر  در  مقاومت  اميدواری، 
معصيت و مهم تر از همه رهایی 
از فقر از ثمرات قناعت است که 
سبب می شوند شرایط تنش زا و 
و  دور  انسان  از  آلود،  اضطراب 
محيط ذهن و زندگی او همواره 
با یاد خدا و توکل بر عنایات بی 
پایانش به آرامش حقيقی نزدیک 
را  قناعت  علی )ع(  امام  شود. 
بهره مندی از دنيا به اندازه کفایت 

و رفع نياز می داند.

ایشان در تفسير و ویژگی انسان قانع می فرماید: 
»کسی که به اندازه کفایت زندگی، از دنيا بردارد 

به آسایش دست یابد و آسوده خاطر گردد.
درحالی که دنيا پرستی کليد دشواری و مرکب 
مالک  علی )ع(  امام  است«.  گرفتاری  و  رنج 
قناعت را بهره مندی کم از دنيا نمی داند بلکه بهره 
مندی به اندازه کفاف و رفع نياز را مالک قناعت 

بيان می فرماید.
فراغت،  معانی  در  آرامش  واژه  فارسی  زبان  در 
راحت، آسایش، طمأنينه و سکينه، صلح و آشتی، 
ایمنی و امنيت آمده است. در نهج البالغه، معنای 
متفاوت  واژه  سه  در  طمأنينه  و  درونی  آرامش 

آمده است:
1ـ »سکن« در خطبه 19۸؛ که حضرت اطاعت از 
خداوند را مایه آرامش معرفی می کنند و در آن 
کالم بهره مندی از نعمت های الهی مانند شب را 

موجب آرامش بيان کرده است.
لباس  مسلمانان!  »ای  اول:  خطبه  در  »سکينه«  2ـ 
زیرین را ترس خدا و لباس رویين را آرامش قرار 

دهيد.«
3ـ »مکيث« در وصف پيامبراکرم )ص( آمده است 
که اميرالمومنين )ع( ایشان را فردی که با آرامش 

و درنگ، سخن می گفت معرفی می کند.
رابطه قناعت و آرامش

برقرار  مستقيم  ای  رابطه  آرامش  و  قناعت  بين 
است. آرامش نيروی مثبت روحی و روانی است 
که به خودی خود حاصل نمی شود بلکه توسط 
و  رضایت  مثاًل  می شود.  حاصل  دیگر  عواملی 
آفرین  آرامش  عامل  قناعت  از  ناشی  خرسندی 

است.
کشش  دو  ورزی  طمع  رذیله  و  قناعت  فضيلت 
در  خاصی  روانی  تأثير  کدام  هر  که  اند  متقابل 
روح و جان آدمی می گذارد و یکی عامل آرامش 
می گردد.  اضطراب  و  استرس  باعث  دیگری  و 
این  به  دستيابی  برای  قناعت،  به خصلت  باتوجه 
خوی ارزشمند، ایمان و توکل به خداوند نقش 
اساسی را دارد.بر اساس آموزه های علوی به ویژه 
بين قناعت و آرامش همبستگی  البالغه  در نهج 
وجود دارد؛ به این معنا که هرچه روحيه قناعت 
های  نگرانی  ميزان  رود  باالتر  آدمی  در  جویی 
می  معنادار  او  زندگی  و  شده  کمتر  او  مخرب 
شود، چرا که قناعت آدمی را به داشته های خود 
بر  روانی  آرامش  درنتيجه  و  می سازد  خرسند 

وجودش حاکم می شود.

جهان، به سوی یک نظام معقول و اخالقی است 
که تحمل چپاول گری قدرت های ظالم را ندارد.

امروزه ملت ها دریافته اند که سعادت و خوشبختی 
آنها در زیر سایه ی سالح های مرگبار و حضور 
ارباب مآبانه ی شرق و غرب تأمين نخواهد شد، 
و این نشان دهنده ی سير تدریجی نظام جهانی به 
سوی یک نظم انسانی، فطری و اخالقی است و 
مردم جهان آگاهانه و یا ناآگاهانه، کنترل معنوی 

جهان را طلب می کنند.
اینکه می گویيم ناآگاهانه، منظور این است که 
بعضی از مردم جهان، حتی در خود امریکا، از 
بی بند و باری فرهنگی خسته شده و از زندگی 
نااميد شده  و  مأیوس  ابتذال خود،  از  مشحون 
اند و چون به راه نجات بخش   حقيقی دسترسی 
بودائيسم،  هندوئيسم،  مثل  خرافاتی  به  ندارند 

فال گيری و امثال آن پناه آورده اند.
آینده ی  در  آنچه  گفت  می توان  قاطع  به طور 
نزدیک، حرف اول را در جهان خواهد زد. دین 
فنی و  نظامی،  فایق  نه قدرت  الهی اسالم است 

اطالعاتی .
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ت
گلگش

ایمن سازی  زمينه  در  که   RF Safe شرکت 
امواج الکترومغناطيسی فعاليت می کند، قاب های 
جدیدی را برای موبایل به فروش می رساند که 
الکترومغناطيسی  امواج  مقابل  در  کاربران  از 

محافظت می کند.
از  نسخه  دومين 
»تاریخچه  گزارش 
فناوری  مضرات 
با  انسان ها«  برای 
احتمال  موضوعيت 
ابتال به سرطان توسط 
منتشر  موبایل  امواج 
صحبت های  و  شد 
آن  پيرامون  فراوانی 

صورت گرفت.
»آژانس حمایت از محيط زیست اروپا« نخستين 
ميالدی  سال 2001  در  گزارشی  انتشار  با  بار 
اعالم کرد که امواج موبایل می تواند انسان را در 

معرض ابتال به سرطان قرار دهد.
اما نسخه دوم این گزارش در 750 صفحه در 
جنوری امسال منتشر شد و در آن محققان و 
احتمال  افزایش  پيرامون  فراوانی  کارشناسان 
استفاده  جریان  در  مغزی  تومورهای  به  ابتال 

طوالنی مدت از موبایل هشدار دادند.
اما شرکت RF Safe که در زمينه ایمن سازی 
امواج الکترومغناطيسی فعاليت می کند، قاب های 
جدیدی را برای موبایل به فروش می رساند که 
الکترومغناطيسی  امواج  مقابل  در  کاربران  از 

محافظت می کند.
این قاب جدید RF Safe Flip نام دارد و به 
یک ورقه فوق سبک از جنس نقره و روکش 
محافظ مایکروویوی مجهز شده است که روی 
بدنه گوشی قرار می گيرد و باعث می شود امواج 

مضر به کاربر نرسد.

هر لحظه دم از نفاق با هم بزنند
یا حرفی از این سیاق با هم بزنند

                                 یک بار نشد عقربه های ساعت
                                 یک دور به اتفاق با هم بزنند

ي
د

ي شهرون
الفبا

 )Liberte(اصطالح »آزادي« معادل واژه ی
التين  ریشه ی  و  فرانسه  زبان  در 
آن)Libertas( است؛ که به مفهوم فقدان 
جبر و دوري از قيد و بند مي باشد. آزادي، 
آن،  در  که  است  رفتاري  و  حال  وضع، 
شرایط و روابط جبري و سنگيني قدرت 
محسوس نباشد و بازدارنده ی حرکت ذاتي 

و طبيعي آدمي نشود.
آزادي هاي  آن گونه  مدني  آزادي هاي 
بر روابط  اجتماعي است که  شخصي و 
مدني شخص حاکم است و قانون از آن 
پشتيباني  اندازي  برابر هرگونه دست  در 
مصلحت  یا  خير  با  آنکه  مگر  مي کند، 

همگاني ناسازگار باشد.
اساسي  مفاهيم  از  یکي  مدني  آزادي 
اندیشه ی سياسي دموکراتيک جدید است 
و در وسيع ترین معناي خود داللت دارد بر 
آزادي فرد براي هر عمل شخصي، داشتن 
اموال و استفاده از آنها، آزادي عقاید دیني 

و پرستش و آزادي بيان و عقيده.
در نظام قانوني، قانون از این آزادي ها در 
برابر دست اندازي دولت یا هرکس دیگر 
حمایت می کند و اساسا حقی است در 

برابر دست اندازی دولت.
بعضی از تعریف ها معنای فردي را به در 
امان بودن شخص و دارایي یا عقيده ی او 

از دخالت خودسرانه حکومت، محدود 
کرده اند.

شمارش  یا  مدني  آزادي هاي  از  گاهي 
آنها نام برده مي شود، مانند آزادي گفتار، 
نوشتار، نشر، گرد آمدن و تجمع قانوني، 
آزادي جنبش و انجمن و سازمان یافتن 
بدون تهدید مجازات یا دخالت. وقتي بنا بر 
شمارش آزادي هاي مدني باشد، فهرست 
گوناگون  جامعه هاي  حسب  بر  آنها 
یگانه  فهرست  یک  و  مي شود  مختلف 
براي تمام جامعه ها نمي توان از آنها تهيه 
کرد، ولي از جهت سياسي، آزادي عقيده، 
بيان و اجتماع و نشر عقيده، آزادي هاي 

اساسي  قوانين  ی  همه  که  است  اساسي 
و  رأیند  هم  آنها  مورد  در  دموکراتيک 
معموال این آزادي ها و حقوق در قوانين 

اساسي کشورها تضمين مي گردد.
تالش هایي که جهت ارائه ی تضمين هاي 
صورت  مدني  آزادي هاي  براي  قانوني 
گرفته است، بازتاب اهميت این آزادي ها 

است.
در بسياري از کشورها گروه فشاري براي 
حمایت از چنين آزادي هایي وجود دارد. 
آزادي هاي  ملي  »شوراي  انگليس،  در 
مدني« و در امریکا، »اتحادیه آزادي هاي 

مدني« در صحنه هستند.

در اتفاقی نادر داکتران برازیلی از بارداری پيرزنی 
۸4 ساله خبر دادند که 44 سال به طول انجاميد.

اینفوبائه«  »آمریکا  زبان  اسپانيایی  خبری  پایگاه 
اظهار کرد: داکتران برازیلی روز شنبه 20 دلو اعالم 
پيرزنی ۸۸ ساله را که 44 سال است  کردند که 
کند،  می  حمل  خود  رحم  در  را  مرده ای  جنين 

مورد آزمایش قرار داده اند.
مطابق با 

گزارشات 
این پيرزن 
به منظور 

انجام 
معاینات 
دوره ای 

روز جمعه به شفاخانه مراجعه کرده که داکتران 
تشخيص داده اند جنينی مرده در رحم او وجود 

دارد.
پيش  سال   44 که  است  کرده  اعالم  پيرزن  این 
داکتر  نزد  شده  مطلع  خود  بارداری  از  زمانی که 
خانگی مراجعه کرده است تا این جنين را سقط 
کند و آن فرد به منظور سقط جنين توصيه هایی 

ارائه کرده است.
پيشنهادات  انجام  از  پس  است:  گفته  پيرزن  این 
وی دیگر دردی احساس نکردم و فکر کردم که 
جنين سقط شده و دیگر هيچ نشانه ای از بزرگ 
شدن جنين احساس نکردم و تا به امروز هيچ درد 

و مشکلی نداشته ام.
ایکس  اشعه  توسط  که  اند  اعالم کرده  داکتران 
تشخيص داده اند که این جنين در هفته های 20 تا 

2۸ بارداری مرده است.
پيرزن برازیلی تاکيد کرده است که نمی خواهد 
این جنين را از بدن خود خارج کند زیرا در طول 
4 دهه گذشته هيچ مشکلی برای او ایجاد نکرده اما 
داکتران خاطرنشان کرده اند که خارج شدن این 

جنين مرده از بدن این پيرزن ضرروری است.

بیژن ارژن

ادامه در

پیرزنى که ۴۴ سال 
باردار بود

)1(Civil Liberties آزادی های مدنى

قاب ضد سرطان 
برای موبایل

ریيس جمهور ایران:

باید به فکر ثبات و امنیت کل منطقه باشیم
روز گذشته به مناسبت 
سالروز پيروزی انقالب 

اسالمی ایران )22 دلو/بهمن( 
مردم این کشور با حضور 
گسترده در راهپيمایی 22 

بهمن در سرتاسر این کشور، 
شرکت کردند. 

خيل عظيم راهپيمایان تهرانی، 
با حضور در ميدان آزادی و 
سایر والیت های این کشور، 
با در دست داشتن پالکاردها 
و دست نوشته هایی با مضمون 

»سال هاست برای نبرد 
سرنوشت ساز آماده ایم« به 

تهدیدهای غرب نسبت به این 
کشور واکنش نشان دادند. 

در  امریکا  ارتش  نظاميان  جنسی  تجاوزات  ميزان 
جاپان در حالی به شدت افزایش یافته که در بسياری 
سبکی  جریمه های  با  امریکایی  سربازان  موارد  از 

مجازات می شوند.

امریکایی  نظاميان  کرد:  اظهار  آسوشيتدپرس 
از  بيش  در  ميالدی  تا 2013  سال های 2005  طی 
داشته  دست  جاپان  در  جنسی  جرم  مورد   1000
پرونده  خصوص  در  شده  انجام  تحقيقات  اند. 
های جرایم جنسی در جاپان نشان می دهد که در 
بسياری از این موارد سربازان امریکایی نقش داشته 

و مظنونان امریکایی علی رغم نقض جدی قوانين و 
همکاری کامل قربانيان تنها به جریمه های ناچيز و 

سبکی روبرو شده اند.
بر اساس این گزارش تعداد جرایم جنسی نظاميان 
شدت  به  اوکيناوا  جزیره  در  امریکایی 
نظاميان  از  نيمی  حدود  است.  بوده  زیاد 
امریکایی مستقر در جاپان در این جزیره 
امریکایی  نظاميان  جنسی  جرایم  هستند. 
مردم جزیره  اعتراضات  تحریک  موجب 
اوکيناوا بر ضد ادامه حضور ارتش امریکا 
گزارش های  است.  شده  جزیره  این  در 
منتشر شده نشان می دهد که روند رسيدگی 
قضایی به پرونده های جرایم جنسی نظاميان 
امریکایی در ژاپن به شدت متناقض است. 
اتهامات مطرح شده  از موارد  بسياری  در 
اتهامات  به  امریکایی  سربازان  ضد  بر 
سبک تری تقليل یافته و در دو سوم موارد 
مظنونان اصلی بازداشت و زندانی نشده اند 
و به جای آن با کاهش درجه نظامی یا دریافت نامه 

توبيخ آميز روبرو شده اند.
تفنگدار   473 از  که  می دهد  نشان  رسمی  اسناد 
امریکایی که به جرایم جنسی در جاپان متهم شده 
مجازات هایی  چنين  این  به  نفر   179 از  بيش  اند 

محکوم شده و تنها 6۸ نفر زندانی شده اند.

افزایش جرایم جنسى 
نظامیان امریکا در جاپان

در  العربيه  خبری  شبکه 
داد  گزارش  فوری  خبری 
سوریه  دولت  هيأت  که 
هم  با  جنوا  در  معرضان  و 

دیدار می کنند.
شبکه خبری الميادین نيز از 
آغاز نشست مشترک هيأت 
دولت سوریه و معارضان در 

جنوا خبر داد.
تأکيد  الميادین  خبرنگار 

کرده که این نشست با یک دقيقه سکوت برای 
احترام به قربانی های بحران سوریه به درخواست 

هيأت دولت صورت می گيرد. 
هنوز جزئياتی درباره زمان این دیدار و یا اینکه این 
دیدار در حال برگزاری است گزارش نشده است.

دولت و معارضان سوری برای از سر گيری دور 
پرونده  فصل  و  حل  برای  مذاکرات  از  تازه ای 
بحران سوریه از روز گذشته در جنوا حضور پيدا 

کرده اند.
وزیر خارجه روسيه تاکيد کرد که ما به حق ملت 
سوریه در رقم زدن سرنوشت خود بدون دخالت 

خارجی تاکيد داریم.
در  باید  سوریه  ملت  که  افزود  الوروف 
جنوا  در  سوری  گفت و گوی  چهارچوب 

حضور داشته باشد.
لعمامرة  رمضان  با  مشترک  کنفرانس  در  وی 
وزیر خارجه الجزایر گفت: مذاکرات جنوا باید 
از فعاليت تروریست ها جلوگيری کند و بر حل 

مسایل انسانی در سوریه تاثير داشته باشد.
در  معارضان  هيأت  که  کرد  تاکيد  الوروف 
را  سوری  معارض  طرف های  تمام  باید  جنوا 2 

در بر داشته باشد.
شورای  انسانی  طرح  نویس  پيش  داد  ادامه  وی 
امنيت در مورد سوریه به خاطر یک طرفه بودن 

آن پذیرفتنی نيست.
وزیر خارجه روسيه تاکيد کرد که نظام سوریه با 
وجود پيشرفت های ميدانی در حاضر به اجرایی 

کردن تمامی بندهای جنواي 1 است.

مذاکره ی رو در روی دولت سوریه 
و مخالفان در جنوا


