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گزارش »توسعه ایرانی« از ابعاد آتش بس طالبان 
با آمریکا و آینده مذاکرات  

صلح شکننده!

جهان 5

بــدون تردید افغانســتان یکی از نقاطی اســت که نــه تنها برای 
خبرنگاران بلکه برای بســیاری از مردمان سراســر دنیا، جغرافیای 
ناشناخته به حساب می آید. زمانی که اسم این کشور در اروپا و بسیاری 
از کشــورهای عربی می آید بدون درنگ اولین فضایی که در ذهن آنها 
تداعی می شود طالبان و به دنبال آن انفجار، انتحار، جنگ و خونریزی 
است. درست است که جغرافیای افغانستان بر اساس آمارها و مستندات 
موجود، خطرناکترین نقطه برای خبرنگاران به حساب می آید اما اگر 
کسی بخواهد در مورد این کشــور از حیث سیاسی، امنیتی، فرهنگی 
و اجتماعی تحقیق کند بدون تردید نه تنها آلودة آن می شود بلکه دل 
کندن از اخبار این کشــور و کنکاش در مورد آن تقریباً ناممکن است. 
سرزمینی که از چنگیِز مغول گرفته تا لشگر چهلم ارتش سرخ شوروی 
در باتالق آن گیر افتادند و پس از آن هم ارتش آمریکا از 2001 تا به امروز 
درگیر مسائل نظامی و امنیتی است و ایاالت متحده را هم با هزینه های 
چند صد میلیارد دالری درگیر کرده است. این گفته ها در مدح و تمجید 
افغانستان نیست، بلکه واقعیت های سیاسی و میدانی موجودی است 
که بسیار تلخ و زننده در ذهن ما جای گرفته و هر روز هم اخبار آن توسط 
خبرگزاری های جهان منعکس می شــود. اینکه چرا تمام کشورهای 
غربی و اروپایی تا به این حد برای اخبار افغانستان ارزش قائل هستند 
و آنها را مهم می شــمارند، هیچ دلیلی ندارد جز اینکه آنها به واســطه 
عضویت در ناتو اقدام به اعزام ســربازان خود به این کشــور کرده اند و 
تاکنون همپای آمریکایی ها در خاک افغانســتان حضور دارند. آنها در 
طول 18 سال و نیِم اخیر بارها تا آخِر خِط صلح با طالبان پیش رفته اند، 
اما کمی بعد شــاهد آن بودیم که با شــلیک یک گلوله یا یک انفجار از 
پیش تعریف نشده همه چیز نقش بر آب شده و تمام امیدها به بن بست 

رسیده است...

اعالم نامزدهای نهایی شورای ائتالف؛

رویای یکپارچگی اصولگرایی با ارائه چند لیست پایان یافت
سياست 2

سياست 2

دیدار ظریف و  ترودو   در  مونیخ

رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: سیاست وزارت کشور، رعایت 
بیطرفی، قانونمداری و اجرای قانون است، بنابراین همه باید مواظب 

باشند که در برگزاری انتخابات رفتار شائبه برانگیز نداشته باشند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشــور، »جمال عرف« در 
همایش استانداران که در وزارت کشور برگزار شد، خطاب به حاضران 
 گفت: امیدوارم خــدا توفیق دهد انتخاباتی که هفتــه آینده برگزار 
خواهد شد، با همت همه شما و حضور پرشور مردم صحنه ای از اقتدار 

و عزت جمهوری اسالمی باشد.
وی یادآور شد: چهار اصل همیشــگی در انتخابات وجود دارد که 
دو اصل ذاتی و دو اصل ملی است؛ ســالمت و امنیت انتخابات، جزء 
وظایف ذاتی وزارت کشور محسوب می شــود و دو اصل مشارکت و 

رقابت نیز وظیفه ملی است.
عرف در بخش دیگری از ســخنان خود افزود: همان طور که مقام 
معظم رهبری هم بر نسبت میان مشارکت و امنیت ملی کشور تأکید 
دارند باید تالش کنیم که به رقمی مناســب در امر مشارکت نزدیک 
شــویم. به طور قطع، با هر نوع تمایل و گرایش سیاســی، آن چه که 
برای ما اصل و مهم است امنیت و منافع ملی است. باید تالش کنیم 

مشارکت که تبلوری از منافع و امنیت کشور است افزایش پیدا کند.
وی به قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت های انتخاباتی 
در انتخابات مجلس شورای اسالمی اشــاره کرد و اظهار داشت: این 
قانون را که چهاردهم بهمن از سوی رئیس جمهور ابالغ شد، بالفاصله 
به ستادهای انتخابات ابالغ کردیم. آن چه که از این قانون 12 ماده ای 
مورد انتظار اســت در این دوره عمل کنیم عمدتاً مواد ۷ و 8 آن است 

که این امر البته به معنای نادیده انگاشتن سایر موادی که در این دوره 
قابلیت اجرا دارند، نیست؛ یعنی نامزدها حسابی را در یک بانک معتبر 
افتتاح کرده و آن را به فرمانداری اعالم کنند تا ورود و خروج پول در 
چارچوب این حساب صورت بگیرد. همچنین فردی را هم به عنوان 

نماینده مالی خود معرفی کنند.
عرف ادامه داد: در حوزه امنیت هم آقای دکتر ذوالفقاری به عنوان 
رئیس ســتاد امنیت انتخابات اقدامات الزم را انجام داده اند و در این 

رابطه با دستگاه های ذیربط جلسات متعدد و مستمر داشته اند.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت:  در حوزه سالمت هم باید نهایت 
تالش خودمان را بکنیم. اســتانداران در ایــن زمینه جدیت کاملی 
داشته باشند. فرماندار و بخشدار ما که متولی صندوق ها هستند هیچ 
اقدام و حرکت شائبه برانگیزی انجام ندهند؛ همه باید در چارچوب 
سیاســت های وزارت کشــور یعنی بی طرفی و قانونمداری حرکت 
کنند؛ سیاست وزارت کشور در انتخابات، رعایت دو اصل بیطرفی و 
قانونمداری است؛ چرا که ما مجری قانون انتخابات هستیم. نظارت 
کار خــود را دارد و ما هم به عنوان مجری بایــد کار خودمان را انجام 
دهیم؛ بنابراین از همین ابتدا باید جلوی هرگونه رفتار شــائبه انگیز 

گرفته شود.
عرف ادامه داد: همان طور که مقام معظم رهبری هم تأکید کردند، 
امروز مهمترین مسأله کشور انتخابات است؛ بنابراین به طور قطع مهم 
ترین مسأله وزارت کشور هم انتخابات است. استانداران برای انتخابات 
وقت ویژه ای بگذارند و در ستادهای انتخابات حضور مستمر داشته 
باشند. بعضی از مشکالت احتمالی را شما استانداران باید رفع کنید تا 

ما بتوانیم یک انتخابات سالم، امن و پرشور را برگزار کنیم.
رئیس ستاد انتخابات کشور در پایان با اشاره به این که مردم شریف 
ایران، در طول ۴1 سال انقالب اسالمی و طی ۳۶ دوره انتخابات، 8۶۶  
میلیون برگه رأی در صندوق ریخته اند، اظهار امیدواری کرد که در 
این انتخابات به آســتانه ۹00 میلیون برگه رأی برسیم. وی افزود: 
تحقق این امر با تالش و زحمت شما استانداران صورت می گیرد که 
فضا را به سمتی ببریم تا در گام دوم انقالب در حوزه مشارکت و حضور 

مردم رکورد جدیدی ثبت شود.
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شــورای اسالمی و اولین میان  
دوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در دوم اسفند سال 

جاری برگزار می شود.

خبر

رئیس ستاد انتخابات:

 سیاست وزارت کشور در انتخابات 
رعایت بیطرفی و قانونمداری است


