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رئیس شورای اخوت اسالمی هرات:

یادداشت

رئیس جمهور و توقع بی رنگی از 
دنیای رنگارنگ!

در نقِد گزارش »سیگار«
اینکه رئیس جمهور حامد کرزی دل پر دردی 
آوری  تعجب  چیزی  دارد،  ها  امریکایی  دست  از 
این زمینه تنها هم نیست؛  از طرفی در  نیست و 
از  چندانی  خیر  افغانستان،  مردم  بیشتر  که  چرا 
ناتو در کشور شان  و  امریکا  حضور چندین ساله 

ندیده اند.
با  مصاحبه  در  کرزی  حامد  جمهور  رئیس 
ماه   27 در  تایمز«  »ساندی  انگلیسی  روزنامه 
جنوری پرده از روی اسراری برداشته که اگر تیز 
هوشی و زیرکی کنونی وی بود، زودتر از اینها باید 

لب به شکوه و بیان می گشود.
مصاحبه نسبتًا طوالنی حامد کرزی با روزنامه 
»ساندی تایمز« اگر چه بیشتر از بخشهای آن با 
واقعیت تطابق دارد و کرزی در این مصاحبه، پرده 
از روی حقایقی برداشته که مقامات امریکایی به 
سختی خواهند توانست از زیر بار آن واقعیتها شانه 

خالی کنند.
کرزی در آغاز مصاحبه از حمایت دولت امریکا 
و متحدان غربی آن از نیروهای تندرو مجاهدین 
در زمان اشغال افغانستان سخن می گوید و اینکه 
او این واقعیت را می دانسته و چیزی نگفته است!. 
زیر  به شرح  رئیس جمهور  متن سخنان شخص 
مقاومت  سالهای  طی  پیش  وقت  است:«خیلی 
پیشاور  در  اتحاد جماهیر شوروی سابق که  علیه 
تندرو  گروههای  به  امریکا  دانستیم  می  بودیم 

کمک می کند.
ادامه در صفحه 2

ناتو؛ همکاری نظامی
یا اهرم فشار؟

گفته  ناتو  کل  دبیر  راسموسن؛  فو  آنرس 
اگر برای حضور نیروهای خارجی پس از سال 
با  افغانستان  نشود،  حاصل  اطمینان   ،2014

بحران امنیتی روبرو خواهد شد.
سال  پایان  تا  است  قرار  ناتو  نیروهای 
و  کنند  ترک  را  افغانستان  میالدی  جاری 
امضای  روی  هنوز  آمریکا  و  افغانستان  دولت 
نیروهای  از  بخشی  حضور  که  موافقتنامه ای 
تضمین  را   2014 سال  از  پس  آمریکایی 

خواهد کرد به توافق نرسیده اند.
وی گفت که فقدان نیروهای خارجی سبب 
خواهد شد که »تامین منابع مالی برای حفظ 
نیروهای امنیتی افغان با مشکل مواجه شود.« 
پرداخت  توانایی  افغانستان  که  معنی  این  به 
هزینه نیروهای امنیتی خود را نخواهد داشت.

نمی  فکر  که  گفته  همچنین  ناتو  دبیرکل 
کند حامد کرزی موافقتنامه امنیتی با امریکا 
رئیس  با  گفتگوها  که  چرا  کند؛  امضا  را 
انتخابات  از  پس  افغانستان  جدید  جمهوری 

انجام خواهد شد.
خارجی  نیروی  هزار   57 حاضر  حال  در 
افغانستان هستند که 3۸ هزار سرباز آن  در 

مربوط امریکاست.
تازگی  اگرچه  ناتو  کل  دبیر  اظهارات  این 
ندارد و ناتو و دیگر نهادهای نظامی و سیاسی 
با  تا  اند؛  تالش  در  که  هاست  مدت  غربی 
افغانستان  دولت  بر  فرصتی  هر  از  استفاده 
را تحت  امنیتی  پیمان  تا  اعمال فشار کنند؛ 
هر شرایطی امضا کند؛ اما این سخنان آنرس 
فو راسموسن در واقع حاوی یک هشدار جدی 

است. 
آشکارا  اظهارات  این  در  راسموسن  آقای 
حکومت  که  صورتی  در  که  کند  می  تاکید 
افغانستان، پیمان امنیتی را امضا نکند، غرب 
امنیتی  نیروهای  به  اش  نظامی  های  کمک 
افغانستان را...                     ادامه در صفحه 2

دیدگاه

 افتتاح خدمات مخابراتی پیشرفته

توسط رئیس جمهور

رایزن فرهنگی ایران در کابل:

صفحه 3

تامین امنیت کمپاین های انتخاباتی از 
اولویت های کاری پولیس ملی است

های  کمپاین  امنیت  تامین  گوید:  می  داخله  وزارت   
انتخاباتی از اولویت های کاری پولیس ملی است.

به گزارش خبرگزاری آوا، مقامات وزارت داخله می گویند 
که پولیس ملی در تامین امنیت نخستین روز پیکار های 
انتخاباتی توانست تنها در کابل، در پنج محل، امنیت کمپاین 
تامین  را  جمهوری  ریاست  نامزدان  انتخاباتی  عمده  های 
نماید. در دو روز گذشته، که مرحله کمپاین های انتخاباتی 
نامزدان آغاز شده، تقریبا ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر در کمپاین های 
کابل، شرکت  در  تنها  ریاست جمهوری،  نامزدان  مختلف 
تامین  درست  گونه  به  را  امنیت  توانسته  پولیس  و  نموده 
نموده و زمینه بازدید هواداران را با نامزدان مورد نظرشان 
فراهم سازد. وزارت امور داخله جمهوری اسالمی افغانستان، 
این  به  ماه  از چند  امنیتی،  برنامه وسیع  در چارچوب یک 
امنیتی،  نیروهای  سایر  با  همآهنگی  و  همکاری  در  سو، 
مسووالن کمسیون انتخابات و نامزدان انتخابات، در مورد 
امنیت انتخابات و رفع نگرانی های امنیتی در این خصوص، 
تالش های پیگیری را به خرچ داده و از هر زاویه یی ابعاد 
در  است.  داده  قرار  کنکاش  و  بحث  مورد  را  موضوع  این 
حال حاضر، بر حسب برنامه امنیتی انتخابات، تامین امنیت 
کمپاین های انتخاباتی از اولویت های کاری پولیس ملی 
برای  داشته  دست  امکانات  تمامی  از  داخله  وزارت  است. 
به  و  نموده  استفاده  انتخاباتی  های  کمپاین  امنیت  تامین 
تمامی نیروهای پولیس دستور آماده باش کامل داده تا با 
تهدید های امنیتی به زودترین فرصت ممکن مقابله نموده 

کمپاین،  در محالت  بیدارانه ی شان  و  فعال  با حضور  و 
از ریاست جمهوری و شوراهای  انتخابات)اعم  نامزدان  به 

والیتی( در مورد امنیت شان اطمینان دهند. 
همچنین وزارت داخله از نامزدان ریاست جمهوری می 
خواهد که در هنگام راه اندازی کمپاین های انتخاباتی؛ در 
مورد زمان و مکان کمپاین با پولیس هماهنگی نموده و با 
به کارگیری احتیاط و خویشتن داری، پولیس را در پیشبرد 

ماموریت های امنیتی اش یاری بیشتر رسانند. 
بربنیاد گزارش پولیس کابل، شماری از نامزدان ریاست 
جمهوری، در نخستین روز کمپاین های انتخاباتی، با پای 
پیاده به گذشت و گذار در جاده ها و خیابان های عمومی 
شهر پرداخته و از این طریق کمپاین انتخاباتی راه اندازی 
نامزدان  مسلم  حق  خیابانی،  کمپاین  هرچند  اند.  نموده 
انتخابات است، اما با توجه به حساسیت اوضاع و با عنایت به 
توطیه های گوناگونی که دشمنان صلح و ثبات افغانستان 
برای اخالل امنیت انتخابات به راه می اندازند، ثابت نبودن 
مکان کمپاین ها)به ویژه نامزدان ریاست جمهوری( برای 
پولیس از نظر امنیتی چالش زا است و اگر احتیاط الزم به 
خرج داده نشود، احتمال خطراتی که متوجه امنیت نامزدان 
وضعیت  در  را  امنیتی  نیروهای  و  رفته  باال  است  محترم 
دشواری قرار می دهد. وزارت امور داخله،از نامزدان محترم 
کار  که دشواری  است  متوقع  ریاست جمهوری، صمیمانه 
نیروهای امنیتی را در برنامه ریزی های انتخاباتی خویش از 

نظر دور نداشته باشد.

2

تمام اقشار مردم ایران با حضور یکپارچه و 
متحد به زعامت حضرت امام خمینی)ره( 
که یک انس��ان شایس��ته، الیق و کاماًل 
متوکل به حضرت حق بود، توانس��تند 

انقالب اسالمی را به پیروزی برسانند. 

خودباوری از عوامل پیروزی انقالب 

اسالمی بود

2

نیویورک تایمز:

مذاکرات صل��ح با طالب��ان دلیل حامد 
کرزی، رئیس جمهوری افغانستان برای به 
تعویق انداختن امضای توافقنامه امنیتی 
دوجانبه با واش��نگتن و خدشه دار شدن 

رابطه اش با امریکا را توضیح می دهد.

کرزی مخفیانه با طالبان مذاکره 
کرده است

چندین حمله انتحاری و تهاجمی شبکه تروریستی حقانی در شهر کابل خنثی شد
به  وابسته  عوامل  مخفیگاه  یک  از  مهمات 
 ، آسیاب  چهار  ولسوالی  از  حقانی  شبکه 
در  تروریستی  عملیات  چندین  وقوع  از 
جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 
مخفیگاه  این  از  آمد.  عمل  به  جلوگیری 
شبه نظامیان، چهار ثوب واسکت انتحاری، 
6 میل کالشینکوف، 4 میل بم افگن، 7میل 

 ریاست عمومی امنیت ملی از خنثی شدن 
چندین حمله انتحاری و تروریستی شبکه 
انتخاباتی  های  کمپاین  درجریان  حقانی 
کاندیدان ریاست جمهوری در شهر کابل 
خبر داد. به گزارش خبرگزاری آوا، ریاست 
دستگیری  با  گفت:  ملی  امنیت  عمومی 
دو طراح حمالت انتحاری و مقدار زیادی 

ریموت  تخت  عدد   20 تی،  تی  تفنگچه 
دهنده،12  انفجار  سوچ  عدد  کنترول،7 
جی  ماین  حلقه  تایمی،5  ساعت  حلقه 
تی،9 حلقه ماین مغناطیسی،26 قبضه بم 
دستی،22 عدد کپسول انفجاری و مقداری 
عراده  دو  با  همراه  انفجاری  وسایل  زیادی 
موتر نوع کروال و سراچه کشف و ضبط شد.

در اطالعیه امنیت ملی آمده است که افراد 
دستگیر شده بجرم خویش اعتراف و یادآور 
ها  واسکت  حقانی  شبکه  که  اند،  گردیده 
شمالی  وزیرستان  از  را  متذکره  وسایل  و 
تهاجمی  و  انتحاری  حمالت  انجام  بمنظور 
ولسوالی  به  خوست  والیت  طریق  از 

چهارآسیاب منتقل کرده است.

مبارزات انتخابات ریاست جمهوری از امروز آغاز می شود

توزیع  روند   
کمک های مواد 
غذایی برای یک 
خانواده  هزار 
و  مهاجر 
در  دیده  ْآسیب 
های  برفباری 
مزار  در  اخیر 
شریف آغاز شد. 
گزارش  به 
آوا،  خبرگزاری 
افضل  محمد 
رئیس  حدید؛ 

اینکه چهار  به  اشاره  با  بلخ  شورای والیتی 
روز برفباری شدید تعداد زیادی از خانواده 
های فقیر و ناتوان را با چالش مواجه ساخته 
تصریح کرد که براساس آمار اعالم شده از 
هزار«  »ده  از  بیش  مربوطه  ادارات  سوی 
خانواده در اثر سرما متضرر شده اند که »دو 
هزار« از این خانواده ها را مهاجران و عودت 
بلخ تشکیل می دهند.  به والیت  کنندگان 
بسته  یک  خانواده  هر  برای  وی  گفته  به 
یک  و  برنج  کیلو  ده  آرد،  کیلویی  پنجاه 
نظر  در  کیلویی  »پنج«  روغن  بشکه 
امروز  از  آن  توزیع  روند  که  شده  گرفته 
سه شنبه برای یک هزار خانوداه آغاز شد. 

وی ضمن تاکید بر همکاری سایر نهادهای 
تاجران  به خصوص  توانمند  افراد  و  خیریه 
مستمند  های  خانواده  با  بلخ  والیت  ملی 
که  داشت  اظهار  سرما  از  دیده  آسیب  و 
توانایی  حتی  ها  خانواده  این  از  برخی 
ندارند  هم  را  خوراکی  مواد  ساختن  مهیا 
اند.  بیشتر  های  مساعدت  نیازمند  و 
شدید  سرمای  اینکه  بر  تاکید  با  حدید 
و  کند  می  تهدید  را  انسان  هزاران  جان 
با  نیز  را  دامداران  مواشی  از  رأس  هزاران 
که  گفت  ساخته  مواجه  جدی  خطرات 
در  تلفات  از  دقیقی  آمار  تاکنون  هرچند 
نزدیک  که  یادآور شد  اما  نیست؛  دسترس 

ولسوالی  در  مردم  مواشی  از  راس   350 به 
است.  رفته  بین  از  والیت  این  چهارکنت 
سرما  از  دیده  آسیب  خانواده  از  شماری 
اظهار  کمک  این  توزیع  از  تمجید  ضمن 
با  را  آنان  اخیر  سرمای  که  داشتند 
دلیل  به  ساخته  مواجه  زیادی  مشکالت 
نیز  شان  های  خانه  سوخت  مواد  نداشتن 
جدی  توجه  خواستار  آنها  و  است  سرد 
هستند.  بیشتر  امدادرسانی  برای  مسئوالن 
گفتنی است که این کمک ها با هماهنگی 
ریاست  طبیعی،  حوادث  با  مبارزه  ادارات 
شورای  و  کنندگان  عودت  و  مهاجرین 
شد. توزیع  دیدگان  آسیب  به  بلخ  والیتی 

 کمک به

۱۰۰۰ 

خانواده 

آسیب دیده 

 در

والیت بلخ

ارزیابی  کارمندان  آموزش  مالیه  وزارت   
متشبثین  سروی  و  ثبت  منظور  به  مالیاتی 
مورد  در  را  آنها  تا  کرده؛  آغاز  را  کوچک 
کنند.  کمک  شان  مالیاتی  های  مسئولیت 
و  عواید  معین  آوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
مالیه  وزارت  عواید  عمومی  رئیس  و  گمرکات 
امروز سه شنبه ۱۵ دلو کمپاین ثبت و سروی 
کرد.  اعالم  را  کابل  در  کوچک  متشبثین 
معین عواید و گمرکات با اشاره به این موضوع 
یک  سروی،  و  راجستریشن  »کمپاین  گفت: 
به  را  مالیات  اداره  برای  بهتر  و  جدید  روش 
تعداد  و  کرد  خواهد  معرفی  کوچک،  متشبثین 
دهد. می  افزایش  را  راجسترشده  متشبثین 

مالیه  های  مسئولیت  بار  همچنین 
سیستم  یک  از  و  داده  گسترش  را  دهی 
دهد.«  می  اطمینان  خوب  نسبتًا 
با مسئولیت  به گفته وی، مالیه دهندگانی که 
خود  نکنند  موافقت  خود  دهی  مالیه  های 
و  داد  خواهند  قرار  جرایم  مقابل  در  را 
باشند  موافق  دهی  مالیه  امر  در  که  کسانی 
شد.«  نخواهند  مواجه  مشکالت  این  با 
عبدالرحمان مجاهد؛ رئیس عمومی عواید وزارت 
مالیه نیز گفت:«ما بسیار خوشحال هستیم که 
های  مهارت  با  که  جدید  و  جوان  کارمند   ۳۰
ارتباطی خوبی برخوردار هستند استخدام کرده 
کار  کمپاین  این  در  جّدیت  تمام  با  آنها  ایم. 

خواهند کرد، حاال آنها مهارت ها در مورد قانون 
مالیه دهی و پروسه ای که آنها را قادر خواهد 
مورد  در  را  ساخت که هزارها متشبث کوچک 
مسئولیت های مالیه دهی شان کمک نمایند«. 
هفته  چهار  از  بعد  سروی  و  راجستر  برنامه 
تاریخ  به  بخش  این  کارمندان  آموزش 
تیم   ۱۵ که  شد  خواهد  شروع  دلو(   ۳۰(
کرد.  خواهد  آماده  سروی  برای  را  نفره  سه 
بین  انکشاف  دفتر  طرف  از  برنامه  این 
انتظار  و  شده  مالی  حمایت  بریتانیا  المللی 
کند.  پیدا  ادامه  سال  یک  برای  که  رود  می 
کوچک  متشبث  هزاران  برنامه  این  طریق  از 
مالیاتی شان  در کابل در مورد مسئولیت های 

خواهند  منفعت 
مالیه  که  برد 
انکشاف  را  دهی 
افزایش  در  و  داده 
افغانستان  عواید 
کنند.  کمک 
یک  برنامه  این 
از  جدید  شکل 
مالیه دهی را ایجاد 
پروسه  و  کرده 
برای  را  پرداخت 
کوچک  متشبثین 
کرد. خواهد  آسانتر 

 کمپاین

 ثبت

متشبثین 

 کوچک

 آغاز

می شود
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ادامه از صفحه یک ادامه از صفحه یک

ناتو؛ همکاری نظامی
یا اهرم فشار؟

 ...قطع خواهد کرد و افغانستان، به تنهایی 
امنیتی  نیروهای  مالی  نیازهای  تامین  به  قادر 
شک،  بدون  امر  این  نتیجه  بود.  نخواهد  اش 
بزرگ  های  بحران  دامن  به  کشور  سقوط 

امنیتی است.
و  ناتو  آیا  که  است  این  میان سوال  این  در 
افغانستان،  در  مستقر  غربی  نظامیان  دیگر 
آنگونه که تاکنون بارها ادعا شده است به هدف 
به  کمک  و  تروریزم  با  مبارزه  امنیت،  تامین 
دارند؛  حضور  کشور  این  در  افغانستان  دولت 
حکومت  اگر  که  هستند  فشاری  اهرم  یا 
تشخیص  اش  ملی  منافع  براساس  افغانستان 
داد که امضای پیمان امنیتی با امریکا بدون در 
نظرداشت پیش شرط هایی که رییس جمهور 
کشورش  ملی  منافع  تواند  نمی  کرده،  تعیین 
را تامین کند و به همین دلیل از آن اجتناب 
خواهد کرد، بر دولتمردان افغانستان فشار وارد 
آنان را تهدید به  آنها هشدار بدهد و  کند، به 
قطع کمک های مالی کند؛ تا ناگزیر شوند آن 

را امضا کند؟
ناتو و آیساف همانطور که پیش از این بارها 
در  تروریزم  با  مبارزه  هدف  به  اند  کرده  ادعا 
از  این حضور، پیش  افغانستان حضور دارند و 
اروپا  امنیتی  نیاز  باشد،  افغانستان  نیاز  آنکه 
موجود،  ادعاهای  براساس  زیرا  امریکاست؛  و 
تجاری  مراکز  پنتاگون،  و  نیویارک  در  القاعده 
سال  در  را  امریکایی  و  المللی  بین  نظامی  و 
به  غرب  پس  آن  از  و  داد  قرار  آماج   2001

رهبری امریکا به افغانستان لشکرکشی کرد.
امریکا  و  ناتو  تعهد  زمان  در  دیگر،  از سوی 
دولت  و  امنیتی  نیروهای  به  مالی  کمک  به 
اگر  که  است  نشده  قید  هیچگاه  افغانستان، 
امضا  را  امنیتی  پیمان  کرزی  جمهور  رییس 
اگر  زیرا  این کمک ها قطع خواهد شد؛  نکرد 
چنین باشد این کمک ها دیگر ماهیت »کمک 
بودن« خود را از دست می دهند و بیشتر به 
یک باج خواهی سلطه جویانه شباهت پیدا می 

کنند.
آنکه  رغم  به  دیگر،  سوی  از  ناتو  کل  دبیر 
هشدار می دهد که اگر افغانستان پیمان امنیتی 
و  امنیتی  بحران  با  است  نکند ممکن  امضا  را 
قطع کمک های مالی غرب به نیروهای نظامی 
خود مواجه شود، از سوی دیگر می گوید که 
با  امنیتی  پیمان  امضای  زمینه  در  مذاکرات 
رییس جمهوری آینده افغانستان، آغاز خواهد 
شد! این نشان می دهد که ناتو و امریکا اصوال 
در پی ترک افغانستان نیستند و به همین دلیل، 
گزینه قطع کمک ها و فرورفتن کشور به دامن 
بحران های امنیتی، یک تهدید میان خالی به 
کرزی  جمهور  رییس  بر  فشار  اعمال  منظور 
بیش نیست؛ اما نمی توان انکار کرد که صحبت 
های اخیر راسموسن، ماهیت به اصطالح کمک 
های غرب به افغانستان را مشخص می کند و 
این  پس  در  نهفته  اهداف  که  دهد  می  نشان 
کمک ها چیست و غرب چه امتیازاتی در برابر 
پرداخت آن از حکومت افغانستان می خواهد؛ 

امتیازاتی که پیمان امنیتی یکی از آنهاست.

با  ما همه چیز در این مورد را می دانستیم اما 
مردم  دوست  را  امریکاییها  روز  آن  در  وجود  این 
وارد  طالبان  زمانیکه  پنداشتیم.  می  افغانستان 
افغانستان شد من از آنها حمایت کردم چون فکر 
همان  هستند.  خوبی  انسانهای  طالبان  کردم  می 
طور که می دانید من بیشتر امور مربوط به مقاومت 
در افغانستان را با طالبان و از طریق طالبان انجام 
ایجاد  پی  در  آنها  شدم  متوجه  اینکه  تا  دادم  می 
شکاف و نفاق در کشور هستند و توسط نیروهای 
بیرونی تجهیز و تمویل می شوند. بنابر این از سال 
1996 به بعد از طالبان فاصله گرفتم و تمام توجه 
خود را معطوف امریکا نمودم تا بتوانم برای کمک 
آن  دنبال  به  و  امریکاییها  نظر  افغانستان  مردم  به 
منظور  بدین  کنم  جذب  را  آنها  مالی  های  کمک 
سفر  اروپایی  کشورهای  بیشتر  به  و  رفتم  سنا  به 
کردم.« چنانکه یادآوری شد مصاحبه حامد کرزی 
طوالنی است و نمی شود تمامی بخشهای آن را به 
به ذکر  لذا  داد؛  نوشتار جای  این  گونه مستند در 
جمهور  رئیس  اینکه  شود.  می  بسنده  نیاز  موضع 
افغانستان  اشغال  زمان  در  ها  امریکائی  گوید  می 
حمایت  تندرو  نیروهای  از  سابق  شوروی  توسط 
می کرد، این تنها به دوران جهاد و اشغال محدود 
نیز  از اشغال و دوران جهاد  بلکه بعد  نمی شود و 
این گروههای تندرو بوده که مورد عنایت و توجه 
ای  منطقه  و  غربی  متحدان  و  ها  امریکایی  ویژه 
البته در آینده نیز خواهد بود.  آنها بوده و است و 
تاسیس  پشتیبانی،  و  حمایت  این  برجسته  نمونه 
با تشریک مساعی سه  افکن طالبان  گروه دهشت 
امریکا  متحده  ایاالت  و  عربستان  پاکستان،  کشور 
براندازی  هدف  با  و  مجاهدین  حکومت  زمان  در 
نظام آنان بود. این در عرصه افغانستان و اما خارج 
از افغانستان و در کشورهایی چون عراق و سوریه 
نیز همواره این گروههای تروریست و دهشت افکن 
بوده اند که از حمایت مالی و لوجیستیکی امریکا 
و غرب و متحدان منطقه ای آنان برخوردار بوده و 
هستند. در شرایط کنونی افغانستان و به خصوص 
در آستانه خروج نیروهای خارجی از کشور نیز اوباما 
رئیس جمهور امریکا، با صراحت تمام اعالم کرد که 
با طالبان سر جنگ ندارد و جنگ افغانستان برای او 

و تیمش در کاخ سفید، خاتمه یافته است.
طول  در  امریکایی  مقامات  جانبه  همه  حمایت 
بیشتر از نیم قرن از تروریزم دولتی رژیم اسرائیل، 
رغم  بر  نیست.  پوشیده  خردی  صاحب  هیچ  بر 
دولتمردان  انسانی  ضد  و  گرانه  اشغال  سیاستهای 
در  فلسطین  بند  در  و  مظلوم  ملت  علیه  اسرائیلی 
عرض و طول سالها، اما امریکا با تمام توشه و توان، 
در کنار دولت غاصب و نامشروع اسرائیل، همچنان 
آن  انسانی  غیر  و  وحشیانه  اقدامات  از  و  ایستاده 
حمایت کرده است!. واقعیت این است که کارنامه 
ستم و جفای دولتمردان امریکایی در برابر ملتهای 
ضعیف و آسیب پذیر، تاسفبار تر و پرونده آنان به 
مراتب قطور تر از آنی است که رئیس جمهور حامد 
اشاره  بدان  تایمز«  »ساندی  با  مصاحبه  در  کرزی 
کرده است. اما باتمام اینها از برخی از واقعیتهایی 
هم  را  ما  حکومت  و  دولت  گریبان  نحوی  به  که 
گذشت.  آسانی  به  نباید  و  توان  نمی  گیرد،  می 
نخست  مرحله  در  که  دردناکی  و  تلخ  واقعیتهای 
و  قاطعیت  با  و  شود  می  ما  دولتمردان  متوجه 
فشارد!.  می  را  آنان  گلوی  تمامتر  چه  هر  جدیت 
از این واقعیت نمی توان گذشت که خارجی ها هر 
بد کرده  افغانستان،  چه هم در حق دولت و ملت 
باشند، الاقل این کار را نکرده ند که دست و پای 
مقامات حکومتی و دولتی ما را با غل و زنجیر بسته 
باشند و گفته باشند« که شما حق ندارید به مردم 
را  پولها  به جای آن،  و  تان خدمت کنید  و کشور 
دبی  در  تان  های  خانواده  و  خود  برای  و  بردارید 
و  شهرک  دنیا،  امن  و  قشنگ  کشورهای  سایر  و 
آسمان خراش و کارخانه های تولیدی راه بندازید 
و تا می توانید مردم تان را در فقر و تنگدستی و 
بیکاری شکنجه کنید!«. نه انصافاً خارجیها این همه 
را نگفته و نخواهند گفت؛ اما این خوِد دولتمردان 
ما هستند که فاقد هر گونه هدف و انگیزه خدمت 
این  تا  و  هستند  کشور خویش  و  مردم  به  رسانی 
روحیه در حکومت گران و مقامات دولتی ما وجود 
روی  افغانستان،  مردم  که  بود  باید  مطمئن  دارد، 
سعادت و کامیابی ندیده و همای امنیت و پیشرفت 

بر گوشه بام آنان فرود نخواهد آمد.

رئیس جمهور و توقع بی رنگی از دنیای 
رنگارنگ!

 دو طراح حمالت انتحاری در کنر
بازداشت شدند

 نیروهای پولیس ملی والیت کنر، دو تن را 
در پیوند به حمالت انتحاری بازداشت کردند. 

این دو تن عصر دیروز )14 دلو( از مربوطات 
طراحی  مصروف  که  هنگامی  ناری  ولسوالی 

حمله هراس افکنانه بودند، بازداشت شدند. 
اند  کرده  اعتراف  ابتدایی  تحقیقات  در  آنها 
که شورشیان را برای حمالت هراس افکنانه از 
آنسوی مرز به ولسوالی ناری والیت کنر انتقال 

می دادند . 
کنر همواره یکی از اهداف حمالت تروریستی 
توسط تروریست هایی است که از آنسوی مرز 

می آیند.

کرزی مخفیانه با طالبان مذاکره کرده است
انتشار  با  تایمز  نیویورک  روزنامه   
کرزی؛  حامد  که  کرد  اعالم  گزارشی 
طور  به  افغانستان،  جمهور  رئیس 
به  دستیابی  برای  طالبان  با  محرمانه 
متحدان  مداخله  بدون  صلح  توافق 
غربی و امریکایی خود مذاکراتی انجام 
داده است و این مساله روابط خدشه دار 
کابل و واشنگتن را وخیم تر کرده است. 
از  نقل  به  آوا  خبرگزاری  گزارش  به 
ایسنا، به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، 
مقام های غربی و افغان گفتند، مذاکرات 
صلح با طالبان دلیل حامد کرزی، رئیس 
تعویق  به  برای  افغانستان  جمهوری 
امنیتی  توافقنامه  امضای  انداختن 
دوجانبه با واشنگتن و خدشه دار شدن 

ش  بطه ا ا ر
امریکا  با 
توضیح  را 

می دهد. 
ین  ا
ی  ط ها تبا ر ا
نه  ما محر
اقدامات کرزی 
تحریک  برای 
شمنی  د
ن  میا حا
یی اش  یکا مر ا
توضیح  را 
در  می دهند. 

امضای  عدم  به  اخیر کرزی  هفته های 
این توافقنامه امنیتی دوجانبه ادامه داده 
و بر آزادی صدها شبه نظامی طالبان از 
زندان تاکید و به توزیع مدارک تحریف 
جنگی  جرائم  را  آن  که  آنچه  از  شده 

فراخواند تا درباره آینده ماموریت امریکا 
در افغانستان رایزنی کنند. 

که  افغان  و  غربی  مقام های  این 
گفتند  نشود،  فاش  نامشان  خواستند 
سال  نوامبر  اقدام  این  ظاهرا  که 
گذشته میالدی یعنی زمانی که میزان 
متحدانش  و  کرزی  میان  بی اعتمادی 
به بیشترین میزان رسیده بود، توسط 

طالبان پیشنهاد شد. 
کرزی نیز به نظر می آید که فورا این 
پیشنهاد را که شانسی برای دستیابی به 
توافقی برای پایان درگیری ها می داند، 

پذیرفته است. 
ارتباطات صلح آمیز هنوز به  اما این 
آغاز  زمینه  یا  توافقنامه مشخص  هیچ 
ت  ا کر ا مذ
نیافته  دست 
هنوز  و  است 

مشخص 
آیا  که  نیست 
قصد  طالبان 
طور  به  دارد 
این  جدی 
را  مذاکرات 
دنبال کند و یا 
تنها می خواهد 
امضای  روند 
مه  فقنا ا تو
منیتی  ا
دوجانبه را مختل سازد. بر اساس این 
گزارش، ایمیل فیضی، سخنگوی کرزی 
طالبان  با  محرمانه  ارتباط های  این  به 
گفت وگوها  این  گفت:  و  کرده  اذعان 
ادامه دار دو ماه اخیر بسیار مثبت بود. 

امریکا می داند، اقدام کرده است. 
ارتباط های  این  مطلع  افراد  گفته  به 
داشته  اندکی  نتیجه   طالبان  با  محرمانه 
بردن  بین  از  به  اقدامات  این  اما  است 
اطمینان باقی مانده میان امریکا و کرزای 
اقدامات  از  حمایت  است.  کرده  کمک 
مقام های  و  یافته  کاهش  شدیدا  جنگ 
امریکایی  می گویند آن ها مطمئن نیستند 
با  را  امنیتی  بتوانند حداقل همکاری  که 
دولت کرزی یا جانشینش پس از انتخابات 
میالدی  جاری  سال  جمهوری  ریاست 

افغانستان داشته باشند. 
که  دوجانبه  امنیتی  توافقنامه  این 
نیروهای  حضور  برای  را  راه  می تواند 
نیروهای  آموزش  منظور  به  امریکایی 

با تروریسم در این کشور  افغان و مقابله 
پس از پایان سال جاری میالدی باز کند، 
از سوی کرزی امضا نشده و بارک اوباما، 
)سه شنبه(  امروز  امریکا  رئیس جمهوری 
سفید  کاخ  به  را  خود  ارشد  فرماندهان 

رایزن فرهنگی ایران در کابل:

خودباوری از عوامل پیروزی انقالب اسالمی بود
سفارت  فرهنگی  رایزن  جهانشاهی؛  ناصر 
با  گفتگو  در  کابل  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
آوا ضمن تبریک سی و پنجمین سالروز پیروزی 
انقالب اسالمی ایران گفت که ملت افغانستان 
می داند که ملت ایران در سی و پنج سال پیش با 
الگو قرار دادن ارزش های اسالمی مبارزات خود 

را در برابر نظام ستمشاهی آغاز کرد. 
به گفته جهانشاهی تمام اقشار مردم ایران با 
حضور یکپارچه و متحد به زعامت حضرت امام 
خمینی)ره( که یک انسان شایسته، الیق و کاماًل 

متوکل به حضرت حق بود، 
توانستند انقالب اسالمی را 

به پیروزی برسانند. 
خاطرنشان  جهانشاهی 
انقالب  پیروزی  که  کرد 
پنج  و  سی  در  اسالمی، 
دستاوردهای  گذشته  سال 
مختلفی را برای ملت ایران 
همه  از  و  ها  مسلمان  و 
مهمتر برای جهان بشریت 
گفت  او  آورد.  ارمغان  به 
که  اسالمی  انقالب  که 
برگرفته از حاکمیت ارزش 

بود،  های دینی، حضور مردم و رهبری شجاع 
توانست اولین و پایه ای ترین پیام را به بشریت 
منتقل کند و آن اینکه انسان های بیدار و متحول 
می توانند در هر دوره و زمان با سرمشق قرار 
دادن ارزش های اسالمی مسیر سعادت را سپری 
را  اولین دستاوردی  کنند. جهانشاهی گفت که 
که انقالب اسالمی در صحنه جهان تثبیت کرد 
الهی در تعیین سرنوشت  حاکمیت ارزش های 
ملت ها بود. به گفته او، گفتمان انقالب اسالمی، 
امروز به عنوان یکی از شاخصه های تعیین کننده 
در مبارزه ملت ها علیه ظلم و ستم مورد توجه 

قرار می گیرد و جایگاه ویژه پیدا کرده است. 
انقالب  دستاورد  دومین  که  کرد  وی عالوه 
اسالمی برای انسان ها و ملت های آزادیخواه، 
می  که  نهادی  عنوان  به  مردم  قدرت  پذیرش 
و  بگیرد  تصمیم  خود  سرنوشت  درباره  تواند 
خواست خود را برای حاکمیت قانون به کرسی 
بنشاند می باشد. به گفته رایزن فرهنگی سفارت 
جمهوری اسالمی ایران در کابل، بعد از انقالب 
اسالمی، ملت ها دانستند که انسان ها در کنار 

او الگوگیری کرد و موجبات عزت خود را در دنیا 
از دستاوردها  باور وی، یکی  به  فراهم ساخت. 
اساسی انقالب اسالمی به رهبری امام، در بعد 
داخلی و حتی خارجی القای روحیه خودباوری یا 
به تعبیر حضرت امام ما می توانیم است که در 
ملت ایران متبلور شد و در حوزه بین المللی نیز 
توانست نقش خود را ایفا کند. او گفت که خود 
انقالب اسالمی ناشی از این بود که انسان های 
معتقد به ارزش های دینی، خود را باور کردند که 
تا دندان مسلح  با دست خالی رژیم  می توانند 
را  غرب  دنیای  به  وابسته 
گفته  به  کنند.  سرنگون 
حقیقت  در  پیروزی  او، 
است،  خودباوری  از  نشان 
تک  از  متشکل  که  ملتی 
به  و  بود  ایرانیان  تک 
خودباوری رسید و در عین 
حال کنار هم قرار گرفت 
ریخت  ها  خیابان  به  و 
توانست رژیم شاهنشاهی 
همین  از  کند.  ساقط  را 
انقالب  از  پس  منظر 
که  توانستند  اسالمی 
حاکمیت اسالمی را شکل دهند و ملت مسلمان 
ایران این را برای خود پذیرفت که با خودباوری 
در مسیر سعادت دنیا و آخرت گام برمی دارد. 
با  ایران  ملت  که  کرد  خاطرنشان  جهانشاهی 
ایجاد خودباوری و اعتماد به نفس توانست گردنه 
های سخت مبارزه با توطئه های دشمنان اسالم 
را که از پیش از پیروزی انقالب اسالمی تاکنون 
ادامه دارد و فعاًل در حال اجرای آن علیه نظام 
اسالمی هستند مقابله کند. با همین خودباوری، 
با  تنها  نه  آگاهانه،  انسجام و رهبری  وحدت و 
بلکه  کرد؛  مقابله  آنان  های  توطئه  و  دشمنان 
توانست در مسیر شکوفایی اقتصادی، سیاسی، 
فرهنگی و اجتماعی درون جامعه خود به شکل 
جدی فعالیت کند. او گفت که ایران امروز با قبل 
از انقالب اسالمی که یک کشور مصرفی و به 
نوعی تحت زعامت قدرت های استکباری و فاقد 

توانایی های علمی بود، قابل قیاس نیست. 
به گفته او، ایران در ظرف سی و پنج سال 
در  تاثیرگذار  و  قدرتمند  کشور  یک  به  تبدیل 

منطقه و جهان شده است. 

را  خود  سرنوشت  توانند  می  قوی  اراده  با  هم 
تعیین کنند و قیام های را شکل دهند. 

وی همچنین گفت که مردم ایران، ملت های 
این  از  به نحوی  اسالمی و حتی غیر اسالمی 
ظرفیت و توان ملی جمهوری اسالمی به شکل 
مطلوب استفاده کردند. به گفته جهانشاهی، نکته 
اسالمی  انقالب  در  و دستاورد سومی که  سوم 
تاثیر  آزادیخواه  های  ملت  بر  و  است  متصور 
گذاشت نقش رهبری، آنهم رهبری آگاه و شجاع 
در حوزه ارزش های دینی بود. به گفته وی، از 

در  ملت  همانند  که  رهبری  اینکه  مهمتر  همه 
او  بدهد نقش  را شکل  زندگی خود  کنار مردم 
در هدایت جامعه تاثیرگذار خواهد بود. جهانشاهی 
اظهار داشت:«امروز ما شاهد هستیم که انسان 
های بیدار نسبت به زعامت امام خمینی و انقالب 
الگو در حوزه تحوالت  به عنوان یک  اسالمی 
اجتماعی می نگرند و جایگاه او را مهم قلمداد می 
کنند«. به باور وی، این می تواند الگو باشد برای 
اینکه ملت های مسلمان و انسان های آزادی 
بخش با تبعیت از رهبری سالم، با شجاعت، قاطع 
و رهبری که برگرفته از فرهنگ بومی و دینی 
آنها باشد می توان راه سعادت را طی کرد. وی 
ادامه گفت که به صورت کل دستاوردهای  در 
گذشته  سال  پنج  و  سی  در  اسالمی،  انقالب 
در حوزه کشورهای اسالمی و غیر اسالمی به 
عنوان یک پیام توسط انسان های بیدار به آن 
توجه می شود. رایزن فرهنگی سفارت ایران در 
اسالمی  بیداری  در  را  خمینی  امام  نقش  کابل 
مسیر  که  انسانی  افزود  و  کرد  عنوان  برجسته 
عزت را برای خود انتخاب می کند می تواند از 
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امنیت و شفافیت انتخابات آینده تامین شود
لوگر  والیتی  شورای  وکیل  احمدی؛  هما   
خواستار تامین امنیت و جلوگیری از تقلب در 

انتخابات پیش رو شد. 
اختصاصی  مصاحبه  یک  در  احمدی  هما 
تامین  در  تا  خواست؛  دولت  از  آوا  خبرنگار  با 
امنیت و جلوگیری از تقلب در انتخابات پیش 
در  افراد  نگذارد  و  بردارد  عملی  های  گام  رو، 

بدل پول با جعل و تقلب، کاری انجام دهند. 
اصل  افزود:»انتخابات  احمدی  خانم 
ما  مردم  تا  بگذارند  و  باشد  می  دموکراسی 
روند  در  را  خود  نقش  دموکراسی  تمثیل  با 
وطن  به  که  خاصی  عالقه  و  شور  با  انتخابات 
پای  به  ملی  و  اسالمی  دین  ادای  با  دارند 
صندوق های رای رفته و از رای خود که قانون 
شان  سرنوشت  تعیین  در  داده  حق  ایشان  به 

استفاده کنند«. 
خانم احمدی افزود که در صورت نبود امنیت 
صندوق  پای  به  توانند  نمی  مردم  یکطرف  از 
های رای بروند و از طرف دیگر یک عده دست 
به پرکردن صندوق های رای می زنند و به نفع 
تعدادی از اشخاص معین کار می کنند که این 

موجب نگرانی است. 
به  که  کسانی  به  تا  خواست؛  دولت  از  وی 
کنند  می  کار  انتخابات  روز  در  ناظمین  حیث 
که  افرادی  جلو  بتوانند  تا  شود؛  داده  آموزش 

غیر قانونی عمل می کنند را بگیرند. 
پنج  در  لوگر  والیتی  شورای  عملکرد  از  او 
سال گذشته به خوبی یاد کرد و از خدمات حل 
و فصل دعاوی از سوی وکالی شورای والیتی 
که برای خدمت به مردم انجام داده اند، یادآور 

شد. 
احمدی وجود فساد اداری در شورای والیتی 

لوگر را رد کرد و آن را بی بنیاد خواند. 
وی گفت کسانی که بدون کدام جرم اشتباها 
و  پیگیری  با  ما  بودند  شده  انداخته  زندان  به 
دفاع از آنها توانستیم آنها را از زندان آزاد کنیم 

و به نزد خانواده شان برگردانیم. 
ها  خانم  پیشرفت  و  رشد  از  احمدی،  هما 
علمی  اقتصادی،  سیاسی،  های  عرصه  در 
که  داد  اطمینان  و  نموده  یاد  اجتماعی،  و 
وضعیت خانم ها در والیت لوگر رو به بهبود و 

امیدوارکننده است. 
انتخابات بسیار مهم و  وی نقش زنان را در 

ارزنده، ارزیابی کرد.

آمادگي ها براي برگزاري مراسم 
پایاني جشنواره سال ۲۰۱۳ در غزني

 مقام هاي وزارت اطالعات و فرهنگ 
برگزاري  براي  ها  آمادگی  از  کشور 
 2013 سال  جشنواره  پایاني  مراسم 

غزني خبر مي دهند. 
همین  در  آوا،  خبرگزاري  گزارش  به 
وزارت  از  بلندرتبه  هیأت  دو  راستا 
شهرسازي  و  فرهنگ  و  اطالعات  هاي 
غزني  از  شنبه  سه  امروز  افغانستان 

بازدید کردند. 
را  به غزني  این دو هیأت هدف سفر 
منظور  به  والیت  این  وضعیت  بررسي 
سال  جشنواره  پایاني  مراسم  برگزاري 
2013 غزني عنوان کردند. شهر غزني از 
براي  آیسیسکو  فرهنگي  سازمان  سوي 
مرکز  عنوان  به  میالدي   2013 سال 
فرهنگي جهان اسالم معرفي شده است. 
ماه  در  جشنواره  این  نخست  مراسم 
حمل سال جاري برگزار شد و قرار است 
مراسم پایاني این جشنواره در ماه حوت 

امسال برگزار گردد. 
فرهنگي  معین  خلیلي؛  مصدق  سید 
مي  کشور  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
باشکوه  براي  الزم  آمادگي  که  گوید 
برگزار کردن مراسم اختتامیه جشنواره 
سال 2013 از سوي وزارت اطالعات و 

فرهنگ گرفته شده است. 
در  کتاب  عنوان  ها  ده  که  گفت  او 
بناهاي  معرفي  و  شناسي  غزني  مورد 
به چاپ رسیده که  این والیت  تاریخي 

در این مراسم ارائه مي گردد. 
اشتراک  براي  که  کرد  خاطرنشان  او 
پایاني جشنواره سال 2013  در مراسم 
فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  سوي  از 
تمام  به  هایی  دعوتنامه  افغانستان 
کشورهاي اسالمي فرستاده شده و قرار 
ممالک  از  بسیاری  از  که  است  این  بر 
اسالمي مهمانانی در سطح وزیر یا سفیر 

در این مراسم شرکت نمایند. 
موسي اکبرزاده؛ والي غزني نیز گفت 
که مراسم اختتامیه 2013 غزني به این 
شدن  معرفي  افتخار  که  نیست  معنا 
جهان  فرهنگ  مرکز  عنوان  به  غزني 
اسالم از این والیت خاتمه یافته است. 

و  اطالعات  وزارت  از  غزني  والي 
فرهنگ و دیگر وزراي مربوط تقاضا کرد 
بازسازي  براي  را  شان  هاي  تالش  که 
این  تاریخي  بناهاي  مرمت  و  غزني 

والیت ادامه دهند. 
او گفت که پروژه مرکز ثقافت اسالمي 
هنوز تکمیل نشده و ما امیدوار هستیم 
قسمت  شدن  تکمیل  خصوص  در  که 
هاي باقیمانده این پروژه بزرگ با غزني 

همکاري شود. 
گفتني است که مرکز ثقافت اسالمي 
غزني حاوي بیش از 50 پروژه مي باشد 
شمول  به  ها  پروژه  این  از  شماري  که 
اسالمي  ثقافت  مرکز  بزرگ  تعمیر 
افغانستان  شهرسازي  وزارت  به  مربوط 

مي باشد. 
به گفته والي غزني کار این تعمیر تا 

به حال تکمیل نشده است. 
حسن عبداللهي؛ وزیر شهرسازي مي 
وزارت  پروژه  از  هایی  بخش  که  گوید 
روی  کار  و  شده  تکمیل  شهرسازي 

بخش هاي ناتکمیل آن جریان دارد. 
در  شهرسازي  وزارت  که  گفت  او 
غزني   2013 سال  هاي  پروژه  مورد 
که  است  داشته  را  خود  هاي  تالش 
از  یکي  اسالمي که  ثقافت  مرکز  تعمیر 
سطح  در  تعمیرها  بزرگترین  و  بهترین 
تالش  این  بازدهي  باشد  مي  افغانستان 

هاست. 
وزارت  که  گفت  عبداللهي  آقاي 
شروع  که  را  هایی  پروژه  شهرسازي 

کرده قطعا به پایه اکمال مي رساند.

خبر

کمک ۴۳ میلیون دالری جاپان برای امنیت میدان هوایی کابل

دالری  میلیون   43 کمک  قرارداد   
خارجه  امور  وزیر  میان  جاپان  دولت 
کشور مان و سفیر جاپان در افغانستان 

به امضا رسید. 
به گزارش خبرگزاری 
)آوا(  افغان  صدای 
عثمانی؛  ضراراحمد 
که  گفت  خارجه  وزیر 
کشور  دومین  جاپان 
دولت  به  کننده  کمک 
و مردم افغانستان است. 
کمک  وی،  گفته  به 
جاپان  دولت  های 
راستای  در  بیشتر 
رشد  و  صحی  انکشاف 
همچنین  و  معارف 
های  زیرساخت  بهبود 
گرفته  صورت  کشور 

است. 
های  کمک  که  گفت  عثمانی  آقای 
های  کمک  افغانستان  به  جاپان  دولت 

دوستانه و سخاوتمندانه بوده است. 

وزیر خارجه افزود که از سال 2001 
تا به حال دولت جاپان 5 میلیارد دالر به 
دولت افغانستان کمک کرده و همچنین 
تعهد سپرده که تا پایان سال 2017، 3 

میلیارد دالر دیگر نیز کمک کند. 
که  گفت  عثمانی  مقبل  ضراراحمد 
تا هنوز 100 میلیون دالر  دولت جاپان 
در  کابل  المللی  بین  هوایی  میدان  به 

و  ساخت  جمله  از  مختلف  های  عرصه 
پنل  نصب  و  المللی  بین  ترمینال  ساز 

های خورشیدی کمک کرده است. 
تاکاهاشی؛  هیروشی  مراسم  این  در 
در  جاپان  سفیر 
گفت  نیز  افغانستان 
بین  هوایی  میدان  که 
دروازه  کابل  المللی 
با  افغانستان  هوایی 
ما  کمک  و  است  جهان 
هوایی،  میدان  این  به 
بین  دوستی  ار  نمادی 
مردم  و  جاپان  مردم 

افغانستان است. 
سفیر جاپان افزود که 
دولت جاپان کمک خود 
بین  هوایی  میدان  به  را 
منظور  به  کابل  امللی 
ادامه  آن  عملکرد  و  امکانات  بهبود 
که  هستیم  امیدوار  ما  و  داد  خواهد 
افغانستان از چالش های مختلف  دولت 

در دوره انتقال به خوبی عبور کند.

افتتاح خدمات 
مخابراتی 

پیشرفته توسط 
رئیس جمهور

معلوماتی،  تکنالوژی  و  مخابرات  وزارت   
خدمات )G.S.M( و )3G( خویش را تحت 
نام »سالم« دیروز سه شنبه رسما با حضور 
رئیس جمهور و دیگر مقامات دولتی افتتاح 
را  این خدمات  افتتاح  رئیس جمهور،  کرد. 
یک گام بزرگ برای ترقی و پیشرفت کشور 
مدیون  را  این  گفت:«تمام  و  کرد  توصیف 
که  خواهیم  می  و  هستیم  کشور  جوانان 
معیارهای  با  بیشتر  پیشرفت  راستا  این  در 

جهانی داشته باشیم«. 
زمینه  پیشرفت،  و  ترقی  وی،  گفته  به 

فراهم  را  کاریابی  های 
تواند  می  و  سازد  می 
دفاتر  در  کاغذپرانی  از 

جلوگیری کند. 
وزیر  سنگین؛  امیرزی 
تکنالوژی  و  مخابرات 
معلوماتی نیز از دستاورد 
افغان  شرکت  گذشته 
کرده  یادآوری  تلکام 
تمام  تاکنون  که  گفت 
از  کشور  های  والیت 
فایبر  و  موبایل  خدمات 
و  شده  مستفید  نوری 
در  دالر  میلیون   100
نوری  فایبر  راستای 

سرمایه گذاری شده است. 
این  افتتاح  با  سنگین،  امیرزی  گفته  به 
های  شرکت  بین  رقابت  زمینه  خدمات، 
مخابراتی فراهم شده و قیمت مخابرات در 

آینده کاهش خواهد یافت. 
حاضر  حال  در  که  کرد  تصریح  وی 
با  که  دارد  فضا  در  ماهواره  یک  افغانستان 
تمام  برای  الزم  های  سهولت  آن  فعالیت 
بخش ها به خصوص رسانه فراهم شده است. 
که  ساخت  خاطرنشان  مخابرات  وزیر 
شرکت افغان تلکام یک شرکت افغانستانی و 
تمام کارمندان آن افغان 
شش  از  که  هستند  ها 
به  آغاز  بدینسو  سال 
تاکنون  و  کرده  فعالیت 
از 60 میلیون دالر  بیش 

عاید داشته است. 
در  که  است  گفتنی 
شرکت   5 حاضر  حال 
کشور  در  مخابراتی 
فعالیت می کنند و بیش 
در  دالر  میلیارد  دو  از 
کشور  مخابرات  بخش 
که  شده  گذاری  سرمایه 
ساالنه 200 میلیون دالر 

عاید دارد.

رویه با مالیات دهندگان باید انسانی باشد
 معین عواید و گمرکات وزارت مالیه 
دیروز سه شنبه در یک نشست خبری 
به  توجه  با  که  داشت  اظهار  کابل  در 
مال  مالیات  که  کسانی  کنونی،  شرایط 
پردازند  می  دولت  به  را  دارایی خود  و 
باید مورد احترام واقع شوند و برخورد 

شایسته ای با آنها صورت گیرد. 
وزارت  آوا،  خبرگزاری  گزراش  به 
مالیه در نظر دارد و تالش می کند که 
با کمپیوتری کردن کارها سهولت های 
فراوانی را برای مالیات دهندگان ایجاد 

نماید. 
و  عواید  معین  ثابت؛  مقصود  گل 
ایجاد  که  گفت  مالیه  وزارت  گمرکات 
های  سهولت  باعث  کمپیوتری  سیستم 
از  جلوگیری  و  مراجعین  برای  فراوان 
آوری  جمع  در  استفاده  سوء  و  فساد 

مالیات می شود. 
سال  که  داشت  اظهار  ثابت  آقای 
جاری، سال مهم و سرنوشت سازی در 

تامین بودجه برای کشور می باشد. 
کاهش  با  باید  کشور  وی  گفته  به 
در  خارجی  کشورهای  های  کمک 
تامین بودجه، مالیات بر عواید را سامان 

دهی نماید. 
کشورهای  از  برخی  جاری  سال  در 

تا  را  خود  های  کمک  کننده،  کمک 
سقف 50 درصد کاهش دادند. ریاست 
نظر  در  مالیه  وزارت  عواید  عمومی 
مورد  در  معلومات  آوری  جمع  با  دارد 
گذارهای  سرمایه  و  اصناف  دکانداران، 
مشخص  را  شان  مالیات  مقدار  کوچک 

نماید. 
عمومی  رییس  مجاهد؛  عبدالرحمان 
نوع  سه  بر  مالیات  که  گفت  عواید 
باشد که  بزرگ، متوسط و کوچک می 
از  مالیات  آوری  جمع  آن  کوچک  نوع 

دکانداران و اصناف می باشد. 
مجاهد اضافه کرد که با آموزش 30 
هزار نفر کارمند جدید و با مهارت می 
به  را  دکانداران  اطالعات  ثبت  خواهیم 

زودی آغاز نماییم. 
این برنامه در حالی قرار است شروع 
روسای  و  دکانداران  از  بعضی  که  شود 
صورت  به  مالیات  پرداخت  از  اصناف 

هنگفت، ابراز نگرانی می کنند. 
خبازان  اتحادیه  رییس  صابر؛  حاجی 
به خبرنگار خبرگزاری آوا گفت که اگر 
مالیات به صورت عادالنه باشد و از توان 
پرداخت به دور نباشد، این کار را انجام 

می دهیم، در غیر آن، خیر. 
شرایط  در  ها  نانوایی  وی،  گفته  به 

کنونی، توانایی آن را ندارند که ساالنه 
مالیات  عنوان  به  را  باالیی  مبالغ 

بپردازند. 
برنج  اتحادیه  رییس  مسعود؛  خواجه 
فروشان هم گفت که سنجیدن مالیات 
توسط کارمندان دولت ناممکن است و 
باید این کار توسط رییسان اتحادیه ها 

صورت بگیرد. 
مالیات  پرداخت  که  کرد  اضافه  وی 
می  اجناس  های  قیمت  افزیش  باعث 

شود. 
قابل یادآوری است که معین عواید و 
بود  کرده  عنوان  مالیه  وزارت  گمرکات 
سرپیچی  مالیات  دادن  از  کس  هر  که 
مطابق  او  با  و  است  قانون  کند، خالف 

قانون برخورد خواهد شد. 
هزار   60 که حدود  رود  احتمال می 
و  کابل  در  کوچک  متشبث  و  دکان 

ولسوالی ها وجود داشته باشد. 
قرار است برنامه سروی و جمع آوری 
از  جاری  سال  حوت  اول  از  معلومات 
های  والیت  تمامی  و  گردد  آغاز  کابل 

کشور را در برگیرد. 
این برنامه از طرف دفتر انکشاف بین 
تا  و  شود  می  حمایت  بریتانیا  المللی 

یکسال ادامه خواهد یافت.

معین عواید و گمرکات وزارت مالیه:

عضو شورای والیتی لوگر:

110 معلول، زبان انگلیسی و کمپیوتر 
آموختند

معلولین  از  نفر  تعداد 110  به  دیروز سه شنبه 
در شهر کابل، سند فراغت خود را در بخش زبان 

انگلیسی و کمپیوتر دریافت کردند. 
به گزارش خبرگزاری آوا، این افراد که به مدت 
های  بخش  در  کوریا  افغان  مؤسسه  در  یکسال 
توانستند  بودند،  دیده  تعلیم  کمپیوتر  و  انگلیسی 

سند فراغت خویش را به دست آورند. 
در این مراسم صادق راشدی؛ رئیس هماهنگی 
مهمات  و  ها  ماین  گفت:»وجود  پاکی  ماین  امور 
منفجرناشده باعث مرگ بیشتر هموطنان عزیز ما 

شده است«. 
صادق محبی؛ نماینده وزارت کار، امور اجتماعی، 
شهدا و معلولین نیز در این مراسم از رسانه ها به 
دلیل رساندن صدای معلولین به جهانیان، قدردانی 
و  ملی  مؤسسات  های  کمک  گفت:»بدون  و  کرد 
ما  برای  ها  برنامه  این چنین  پیشبرد  المللی  بین 

دشوار و ناممکن می باشد.« 
با  معلولین  و  شهدا  اجتماعی،  امور  کار،  وزارت 
همکاری کمک کنندگان ملی و بین المللی فرصت 

های کاری را برای معلولین مهیا می سازد. 
عضویت  از  خرسندی  اظهار  با  محبی،  آقای 
که  کرد  تاکید  معلولین  کنوانسیون  در  افغانستان 
اختصاص  معلولین  به  را  بخشی  باید  ادارات  تمام 

دهند. 
همچنین انجمه نعیمی؛ نماینده وزارت زنان در 
این مراسم گفت:»ما وعده می دهیم که در عرصه 
دریغ  تالشی  نوع  هیچ  از  معلول  زنان  با  همکاری 

نورزیم.«

در کابل؛



تو کسی را که دوست می داری، نمی توانی هدایت کنی. بلکه خدا است که هر کسی را که 
بخواهد، راه می نماید.

اگر خداوند بوسیله تو یک نفر را هدایت کند برای تو بهتر است از دنیا و هر آنچه در 
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بحاراالنوار- ج2- ص2

سوره قصص -  آیه  56

| چهارشنبه 16 دلو 1392 | 5 ربیع الثانی 1435 | 5 فبروری 2014 | سال دوازدهم | شماره 759 | 4 صفحه |

صاحب امتیاز و مدیر مسوول: سید عیسي حسیني مزاري
موبایل: 0700275۸2۸

hosseinimazari@yahoo.com :ایمیل
معاون: سید آقا موسوي نژاد

سردبیر: سید فاضل محجوب
زیر نظر هیات تحریر

صفحه آرایي: انصاف | ترتیب نشر: روزنامه | پذیرش آگهي: 07993437۸7
آدرس دفتر مرکزي: کابل، پل سوخته، سرک شهید مزاري،

نرسیده به مسجد امام حسن مجتبي)ع(، کوچه بابا شربت، شماره 239
آدرس مکاتباتي: کابل، پست بکس 1390

قرآن کریم

حضرت رسول اکرم )ص(

خبرنگاه

یک دالر امریکایی خرید 56.70 افغانی، فروش، 56.۸0 افغانی. 
یک پوند انگلیسی خرید 92.40 افغانی، فروش، 92.50 

افغانی. 
یک یورو خرید 76.60 افغانی، فروش،76.70 افغانی. 

هزار تومان ایرانی خرید 19.20 افغانی، فروش،19.30 افغانی. 
هزار کلدار پاکستانی خرید 51۸ افغانی، فروش، 52۸ افغانی. 

هزار کلدار هندی خرید 910 افغانی، فروش،920 افغانی. 
یک درهم امارات خرید 15.35 افغانی، فروش، 15.45 افغانی. 
یک دالر کانادایی خرید 51.10 افغانی، فروش، 51.20 افغانی. 

یک دالر آسترالیایی خرید 50.20 افغانی، فروش، 50.30 
افغانی. 
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جنگ قدرت بین اردوغان و فتح اهلل گولن 
علنی شد

 نشست مطبوعاتی رجب طیب اردوغان پیش 
تاثیر  تحت  کامل  طور  به  آلمان  به  سفر  از 
انتشار خبر تعقیب قضایی افرادی که به دنبال 
موازی«  »دولت  به  موسوم  دولت  اندازی  راه 

هستند برگزار شد. 
مقامهای قضایی ترکیه اعالم کردند که در این 
پرونده رسما جنبش وابسته به فتح اهلل گولن، 
اکنون  هم  که  بانفوذی  مذهبی  شخصیت 
به  که  است  شده  متهم  است  امریکا  ساکن 

دنبال سرنگونی دولت است. 
رجب طیب اردوغان، پیش تر جنجال اخیر بر 
سر فساد مالی نزدیکان سیاستمداران دولت را 
با حمایت  بود که  »کودتایی قضایی« خوانده 

کشورهای خارجی صورت گرفته است. 
آقای اردوغان در نشست خبری پیش از سفر 
که  »خدمت«،  جنبش  به  اشاره  با  آلمان  به 
آقای گولن بنیانگذارش است گفت که دولت 
نمی تواند وجود چنین سازمانی را بپذیرد، چرا 
که برای دولت چنین موضوعی، مساله مرگ 

و زندگی است. 
در  اخیر  جنجالهای  تحلیلگران  از  بسیاری 
بازرگانان  از  بازداشت شماری  با  که  را  ترکیه 
سرشناس نزدیک به دولت و نخست وزیر آغاز 
رجب  میان  قدرت  جنگ  علنی  نمایش  شد، 
شخصیت  گولن،  اهلل  فتح  و  اردوغان  طیب 
تبعید  در  دانند که  ترکیه می  بانفوذ  مذهبی 

خودخواسته، در آمریکا زندگی می کند. 
جنجال اخیر پس از آن آغاز شد که حدود یک 
ماه و نیم قبل شماری از تاجران سرشناس که 
به دولت و نخست وزیر نزدیک بودند بازداشت 

شدند. 
این بازداشتهای جنجال برانگیز با اقدام دولت 
امنیتی  و  قضایی  پاکسازی دستگاه  به  ترکیه 
افسر  هزار  دو  کنون  تا  دولت  یافت.  ادامه 
پولیس و ده ها قاضی و دادستان را یا برکنار 
است.  کرده  گیری  کناره  به  مجبور  یا  کرده 
گفته می شود که این افراد، به فتح اهلل گولن 

نزدیک هستند. 
دستگاه  در  اخیر  پاکسازیهای  دولت  مخالفان 
برای  وزیر  نخست  تالش  را  پلیس  و  قضایی 
به  که  دانند  می  تحقیقاتی  از  ممانعت 
اردوغان طیب  رجب  شخص  به  آنها   عقیده 

برمی گردد.

تازه ترین گزارش کمیسیون اروپا 
درباره فساد در اتحادیه

سوی  از  شده  تهیه  گزارش  ترین  تازه   
کمیسیون اروپا از نگرانی حدود نیمی از 
فساد  مورد  در  اتحادیه  این  های  شرکت 

دارد.  حکایت 
افزایش  با  که  شود  می  داده  احتمال 
اعضا، میزان فساد مالی در اتحادیه اروپا 

یابد.  افزایش 
یورونیوز،  از  نقل  به  آوا  گزارش  به 
امور  کمیسر  مالمستورم،  سیسیلیا 
این  مقر  در  گذشته  روز  اروپا  داخلی 
درصد  شش  و  »هفتاد  گفت:  کمیسیون 
در  فساد  که  کنند  می  فکر  ها  اروپایی 

است. یافته  گسترش  کشورشان 
می  فکر  ها  اروپایی  از  نیمی  از  بیش 
در کشورشان طی  فساد  میزان  کنند که 

یافته است.«  افزایش  سه سال گذشته 
دوازده  هر  »از  افزود:  ادامه  در  وی 
شاهد  یا  داشته  تجربه  نفر  یک  اروپایی 
و  است  بوده  اخیر  ماه  دوازده  در  فساد 
شرکت  چهار  اروپایی،  شرکت  ده  هر  از 
اتحادیه  در  تجارت  برای  مانعی  را  فساد 

اروپا می دانند.« 
فساد،  پدیده  گزارش،  این  اساس  بر 
اقتصاد  برای  یورو  میلیارد   120 ساالنه 

اروپا هزینه در بر دارد.
و  اسپانیا  لیتوانی،  ایتالیا،  یونان،  از 
در  اعضایی  عنوان  به  نیز  جمهوری چک 
اتحادیه اروپا یاد شده است که بیشترین 

میزان فساد مالی را دارا هستند.
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 شهروندان سعودی که خارج از عربستان می جنگند،
مجازات می شوند

بپیوندند و یا از گروههایی حمایت کنند 
گروههای  عنوان  به  دولت  سوی  از  که 

تروریستی معرفی شده اند. 
قضایی  مقامات  که  بیانیه ای  در 
آمده  کرده  منتشر  عربستان  پادشاهی 
با قوانین  است که حکم پادشاه مطابق 
امنیت  و  اتحاد  حفظ  برای  و  اسالمی 

کشور صادر شده است. 
از شهروندان  در حال حاضر شماری 
عربستان با پیوستن به پیکارجویان علیه 

سوی  از  که  جدیدی  حکم  براساس 
پادشاه عربستان سعودی صادر شده از 
این پس شهروندان این کشور که در هر 
جنگی در خارج از کشور شرکت کنند 
بیست سال  تا  از سه  زندان  با مجازات 

روبرو خواهند شد. 
به گزارش آوا به نقل از بی بی سی، در 
این حکم همچنین مجازات هایی مشابه 
برای شهروندانی در نظر گرفته شده که 
در داخل کشور و یا خارج به گروههایی 

مشغول  سوریه  در  اسد،  بشار  دولت 
جنگ هستند. 

از  برخی  از  سعودی  عربستان 
حمایت  سوریه  در  شورشی  گروههای 

می کند.
پیش از این هم چنین اتفاقی افتاده 
عربستان  شهروندان  که  زمانی  مثل 
سعودی شرکت کننده در درگیری  هایی 
در کشورهایی مثل بوسنی و افغانستان 

به کشورهای خود بازگشتند.

سازمان جهانی بهداشت: موج سرطان در راه است
در  بهداشت  جهانی  سازمان   
هشدار  خود   2014 سال  گزارش 
داده که موج سرطان در راه است و 
شمار مبتالیان به سرطان در دنیا تا 
سال 2035 به ساالنه 24 میلیون نفر 
خواهد رسید که نیمی از این موارد 
قابل پیشگیری هستند به شرط آنکه 
پیشگیری  برای  پزشکی  دانش  به 
بکار  و  داده شده  اهمیت  از سرطان 

گرفته شود. 
14میلیون  ساالنه  حاضر  حال  در 

سرطان  به  ابتال  مورد 
می شود  داده  تشخیص 
آن،  از  پیشگیری  برای  که 
با  مبارزه  به  جدی«  »نیاز 
الکل  و  چاقی  دخانیات، 
گزارش  به  دارد.  وجود 
خبرگزاری آوا، دکتر کریس 
بین  آژانس  مدیر  وایلد، 
سرطان  تحقیقات  المللی 
سازمان جهانی بهداشت به 

بی بی سی گفت: »بار جهانی سرطانی 
به  آن  دلیل  است که  افزایش  به  رو 
پیر شدن  و  افزایش جمعیت  وضوح 
سال  در  سرطان  است.«  جمعیت 
بعنوان  قلب  های  بیماری  از   2011
دنیا  در  ومیر  مرگ  عامل  مهمترین 
نشان  گزارش  این  گرفت.  پیشی 
در  سرطان  رشد  شتاب  که  می دهد 

از  بیشتر  توسعه  در حال  کشورهای 
کشورهای توسعه یافته است. 

 ،2010 سال  در  گزارش،  بر  بنا 
دالر  تریلیون   1.16 دنیا  در  سرطان 
کشورهای  برای  که  داشته  هزینه 
و  است  سنگین  بسیار  ثروتمند 
کشورهای فقیر هم که اصال توانایی 

صرف چنین هزینه هایی را ندارند. 
سرطان  ایجاد  دالیل  مهمترین 
و  الکل،  سیگار،  سن،  افزایش  بجز 
سبک  تغییر  با  که  هستند  چاقی 

زندگی قابل پیشگیری است. 
ورزش و رژیم غذایی سالم، پرهیز 
کنار  در  الکل،  و  سیگار  مصرف  از 
و  غربالگری  برنامه های  بکارگیری 
عامل  که  از سرطان هایی  پیشگیری 
دهانه  سرطان  مثل  دارند،  عفونی 
از  تواند  می  کبد  سرطان  و  رحم 
شتاب افزایش شمار ابتال به سرطان 

سرطان  موارد  درصد   60 بکاهد. 
از  ناشی  های  مرگ  درصد   70 و 
آمریکای  و  آسیا  آفریقا،  در  سرطان 
شود.در  می  دیده  جنوبی  و  مرکزی 
کشورهای در حال توسعه طول عمر 
رو به افزایش است و جمعیت پیرتر 
و  بهداشتی  امکانات  اما  شود  می 
درمانی کافی نیست و محیط زیست 
وضعیت وخیمی دارد. آگاهی رسانی 
کافی نیست و مضرات سبک زندگی 
اما  شده  جوامع  این  وارد  صنعتی 

منافع آن نه. 
مهمترین  دخانیات 
است.  سرطان  ایجاد  عامل 
هر  از  بیش  ریه  سرطان 
تشخیص  دیگری  سرطانی 
)ساالنه 1.۸  داده می شود 
درصد   13 و  مورد  میلیون 
یک  و  سرطان(  موارد  کل 
از  ناشی  مرگ های  پنجم 
سرطان )1.6 میلیون مورد 
در سال( به سرطان ریه مربوط می 
شود که از این نظر رتبه اول را دارد. 
که  می گویند  گزارش  نویسندگان 
دولت ها  که  قانونی  محدودیت های 
باید  کرده اند  وضع  سیگار  مورد  در 
قند،  دارای  نوشابه های  الکل،  شامل 
آلودگی های  دیگر  و  هوا  آلودگی 

محیط زیستی هم بشود.

دستگیری سرکرده داعش
در سلیمانیه عراق

در  سلیمانیه  )امنیت(  آسایش  اداره   
از  یکی  دستگیری  از  عراق،  کردستان 
در  داعش  تروریستی  گروهک  سرکردگان 

داد.  خبر  منطقه  این 
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از العالم، 
اداره آسایش از دستگیری »امیر داعش در 

داد. خبر  سلیمانیه  چمچمال«  منطقه 
انفجار  برای  ریزی  برنامه  به  وی 
یک  تاسیس  و  مذکور  اداره  ساختمان 
سلیمانیه  در  داعش  گروهک  از  هسته 

است.  کرده  اعتراف 
صدور  با  امروز  سلیمانیه  آسایش  اداره 
اداره  این  نیروهای  کرد:  اعالم  ای  بیانیه 
تروریسم«  با  مبارزه  »سازمان  همکاری  با 
دخالت  به  متهم   3 تازگی  به  استانداری، 
دستگیر  را  سلیمانیه  اخیر  انفجارهای  در 

است. کرده 
هستند  سلیمانیه  اهالی  از  متهم  سه  هر 
انفجارها  در  دخالت  به  بازپرس،  برابر  در  و 

اند.  کرده  اعتراف 
دو  شاهد  پیش  چندی  سلیمانیه  شهر 
پولیس  افسر  دو  بود که  تروریستی  عملیات 
کشور  وزارت  و  بیشمرگه  وزارت  در  را 

داد.  قرار  عراق هدف  کردستان  منطقه 
سلیمانیه  والیت  گزارش  این  اساس  بر 
پایتخت  شمال  کیلومتری   365 در  واقع 
مرکزی  های  والیت  با  مقایسه  در  )بغداد( 
برخوردار  امنیتی  ثبات  از  عراق  جنوبی  و 
این  در  تروریستی  عملیات  گاهی  اما  است، 
از  نیز  والیت نیز رخ می دهد و این والیت 
تروریستی بی نصیب  نوع عملیات های  این 

ماند. نمی 

سوریه درباره  روسیه  به  امریکا  جدید  پیشنهاد 

اعزامی  هیأت  و  مخالفان  هیأت  بین 
دولت سوریه برگزار می شود. دور دوم 
فبروری   10 است  قرار  ژنو  مذاکرات 

آغاز شود. 
سال  روسیه  کامرسانت،  نوشته  به 
گذشته به واشنگتن پیشنهاد داد که 
چارچوب  در  سوریه  درباره  مذاکرات 
طرف  اما  شود،  برگزار  منطقه ای 
امریکایی این ایده را در آن زمان مفید 

ندانسته بود. 

پیشنهاد  امریکا  خارجه  وزیر 
جدیدی را به همتای روس خود برای 
حل بحران سوریه ارایه داد که بر اصل 
مشارکت ایران و عربستان وترکیه در 

این روند تاکید دارد. 
نقل  به  آوا  خبرگزاری  گزارش  به 
العالم، روزنامه »کامرسانت«  از شبکه 
امریکا  نوشت،  پیشنهاد  این  انتشار  با 
بحران  برای حل  را  جدیدی  سازوکار 
بر  که  کرد  ارایه  روسیه  به  سوریه 
حامیان  مشارکت  با  مذاکره  انجام 
اصلی گروههای مخالف سوریه شامل 
از یک سو و اصلی  عربستان و ترکیه 
از  ایران  یعنی  سوریه  حامی  ترین 

سوی دیگر تاکید دارد. 
در  را  پیشنهاد  این  امریکا  دولت 
الوروف  سرگئی  اخیر  دیدار  جریان 
کری  جان  و  روسیه  خارجه  وزیر 
همتای امریکایی او در حاشیه اجالس 
که  کرد  ارایه  آلمان  مونیخ  امنیتی 
مورد استقبال طرف روس قرار گرفت. 
بر  امریکایی  مقامات  پیشنهاد  این 

حل  بری  مذاکرات  دامنه  گسترش 
و  عربستان  شرکت  با  سوریه  بحران 

ترکیه و ایران تاکید دارد. 
خبرنگار  به  روس  دیپلمات  یک 
روزنامه کامرسانت گفت: بحث درباره 
که  است  مذاکرات  ساختارمنطقه  ای 
کردند  پیشنهاد  امریکایی  مسئوالن 
آمریکا،  روسیه،  شرکت  با  مذاکرات 

عربستان، ترکیه و ایران برگزار شود. 
این مذاکرات همسو با مذاکرات ژنو 


