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ایران و 
ابزارهای 

سياسی آن در 
برابر افغانستان

دچار  ایران  و  افغانستان  روابط 
از  پس  زیادی  فرودهای  و  فراز 
سقوط طالبان بوده است؛ پس از 
از  مداخله  بیش ترین  پاکستان، 
افغانستان  امور  در  ایران  سوی 
سقوط  ایران،  می گیرد.  صورت 
و  می دید  نفع اش  به  را  طالبان 
نیز  بن  از پروسه ی  این دلیل  به 
حمایت کرد. سپس ایاالت متحده، 
سرنگون  را  حسین  صدام  رژیم 
به  نیز  صدام  سرنگونی  کرد. 
دیگر،  سوی  از  بود.  ایران  نفع 
افغانستان  و  عراق  در  بی ثباتی 
منطقه ای  نفوذ  برای  را  زمینه 
این  به  می ساخت.  مساعد  ایران 
در  را  فعالیت اش  ایران  ترتیب 
عراق و افغانستان شدت بخشید 

که هدف دوگانه داشت. در  آیساف  نیروهای  مقام های 
از آمادگی روسیه جهت  کشور 
داخلی  امنیتی  نیروهای  آموزش 

استقبال کرده اند.
رییس جمهور روسیه در جریان 
در  کرزی  آقای  با  اخیر  دیدار 
مربیان  که  داد  اطمینان  مسکو، 
روسی آماده اند تا نیروهای افغان 

را آموزش بدهند.
ناتو  عمومی  منشی  این  از  پیش 
تا  بود  داده  انجام  را  تالش هایی 
بخش  در  کند  تشویق  را  روسیه 
تجهیز و آموزش نیروهای افغان 

سهم بگیرد.
در  مستقر  بین المللی  نیروهای 
رییس  گذشته  هفته  سفر  کشور 
بااهمیت  را  روسیه  به  جمهور 

توصیف کرده اند.
یکی از دست آوردهای این سفر 
آموزش  به  روسیه  توجه  جلب 
شده  خوانده  امنیتی  نیروهای 

است.
بالتز، سخنگوی  جنرال جوزف 
یک  در  دوشنبه  روز  آیساف 
با  خبری  مشترک  نشست 
ناتو  ملکی  نماینده  سخنگوی 
روسیه  اگر  گفت،  افغانستان  در 
با  نظامی  بخش  در  است  مایل 
به باور  افغانستان همکاری کند، 

آنان مشکلی احساس نمی شود.

مناطق  به  صلح  ماموریت  یک  برای 
وادار  را  طالبان  تا  بود  رفته  قبایلی 
کند از جنگ علیه نیروهای پاکستانی 

دست بردارند. 
گروگان گیری  این  از  بعد  ماه  یک 
خبرنگار  شد.  کشته  خواجه  خالد 
ماه  در  راننده اش  با  بریتانیایی 
گردیدند،  آزاد  گذشته  سال  سپتامبر 
نزد  در  همچنان  امام  دگروال  اما 

گروگان گیران باقی ماند. 
این  ویدیوی  چندین  گروگان گیران 
در  بودند.  کرده  نشر  را  گروگان ها 
توسط  شده  نشر  ویدیوهای  از  یکی 
گفته  امام  دگروال  گروگان گیران، 
لشکر  کنترول  تحت  او  که  بود 
توسط  که  است  العالمی  جنگجوی 

قوماندان منصور رهبری می شود. 
دادند  گزارش  تلویزیونی  شبکه های 
که دگروال امام در وزیرستان شمالی 
مقام های  هنوز  اما  است.  شده  کشته 
را  او  شدن  کشته  طالبان  و  پاکستان 

تایید نکرده اند. 
گفته اند  امام  خانواده   به  نزدیک  منابع 
او  رهایی  بدل  در  شورشیان  که 
پاکستانی  روپیه  میلیون  پنج  خواستار 
بودند.  شده  دالر(  هزار   58 )حدود 
رهایی  خواستار  جنگجویان  همچنین 
چندین شورشی شده بودند که توسط 
مختلف  مناطق  در  پاکستانی  نیروهای 

بازداشت گردیده بودند. 
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شبکه های تلویزیونی گزارش داده اند 
قبایلی  مناطق  در  جنگجویان  که 
افسر  امام،  وزیرستان شمالی دگروال 
پاکستان  استخبارات  سازمان  پیشین 
را که سال گذشته به گروگان گرفته 
امام  دگروال  کشته اند.  بود،  شده 
شهرت  مالعمر  آموزگار  عنوان  به 

داشت.
سازمان  سابق  افسر  امام،  دگروال 

)آی اس آی(  پاکستان  استخبارات 
افسر  دیگر  خواجه،  خالد  با  همراه 
قریشی،  اسد  و  سازمان  این  پیشین 
بریتانیایی،  االصل  پاکستانی  خبرنگار 
که  زمانی  گذشته  سال  مارچ  ماه  در 
شمالی  وزیرستان  قبایلی  مناطق  در 

سفر داشتند، ربوده شدند. 
تا  بودند  رفته  قبایلی  مناطق  به  آن ها 
فلم مستندی در مورد بقایای طالبان و 
القاعده بسازند. خانواده خواجه مدتی 
بعد از ربوده شدن اش گفته بود که او 

همکاری  افغانستان  امنیتی 
همه جانبه را انجام بدهد.

منشی  تالش های  می شود  گفته 
عمومی ناتو در این بخش بی اثر 

نبوده است.
فاگ  اندرس  این  از  پیش 
روسیه  کرده  تالش  راسموسن 
آموزش  در  تا  کند  تشویق  را 
آنان  تجهیز  و  افغان  نیروهای 

کمک کند.
میدلی  دومینیک  همچنین 
ناتو  ملکی  نماینده  سخنگوی 
در افغانستان سفر رییس جمهور 
بخش  در  را  روسیه  به  کرزی 
کشور  دو  میان  روابط  تقویت 

موثر  خواند.
رییس جمهور  »سفر  وی گفت: 
به روسیه به طور آشکار  کرزی 
تفاهمنامه های  است.  بااهمیت 
و  روسیه  میان  که  دوجانبه 
فقط  گرفته،  صورت  افغانستان 
می تواند به نفع دو کشور باشد.«

افغانی  هیات  دیدار  جریان  در 
و  افغان  مقامات  روسیه،  از 
رشته  یک  عقد  کنار  در  روسی 
اقتصادی و تاکید  تفاهمنامه های 
دو  میان  روابط  گسترش  روی 
علیه  مشترک  مبارزه  بر  کشور، 
تاکید  نیز  مخدر  مواد  قاچاق 

کردند.

از  زیادی  »شمار  گفت:  وی 
خصوص  به  روسی  هواپیماهای 
مورد  که  روسی  هلیکوپترهای 
افغان  هوایی  نیروهای  استفاده 
تجهیزات  به  نیاز  گرفته اند،  قرار 
این  در  است  الزم  و  دارند 
خاص  آموزش های  افراد  بخش 
بود  نخواهد  بی مفهوم  ببینند. 
برنامه ها  چنین  در  روس ها  که 
که  این  دوم  شوند.  دخیل 
روابط  اساس  بر  روس ها  اگر 
و  تقویت  بخش  در  دوجانبه 
آموزش نیروهای افغان همکاری 
تالش ها  این  باید  ما  می کنند، 
ناتو  آموزشی  ماموریت  با  را 
بسازیم  هماهنگ  افغانستان  در 
قسمت  این  در  را  مشکلی  و 

مشاهده نمی کنیم.«
رییس  میدویدوف  دیمتری 
کرزی  آقای  به  روسیه  جمهور 
حاضر  کشورش  که  است  گفته 
است در بخش آموزش نیروهای 

آیساف:
آموزگار مال عمر کشته شده است از آمادگی روسيه برای آموزش نيروهای امنيتی استقبال می کنيم

ازهر فيض یار...

نقش رسانه ها در...
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عناوین 
مطالب امروز: رییس جمهور »کنار« آمد

شورای ملی چهارشنبه افتتاح می شود
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یخ ها در حال آب شدن 
هستند، ولی...

در  را  خودش  قرار  ستره محکمه  است  قرار 
انتخابات  برنده ی  نامزدان  پیشنهاد  مورد 
در  دولت  وزارت  را  این موضوع  کند.  صادر 
امور پارلمانی اعالم کرده است. داکتر همایون 
عزیزپور، وزیر دولت در امور پارلمانی دیروز 
که  است  گفته  پژواک  خبر گزاری  به  دلو   4
نشستی  طی  که  برنده  نامزدهای  پیشنهادات 
به وی سپرده شده بود، به ریاست جمهوری 
سپرده شده است و قرار بود به ستره محکمه 
فرید،  ناهید  دیگر  طرف  از  شود.  فرستاده 
منشی موقت دور جدید ولسی جرگه با تایید 
دیدار شماری از نامزدان پیروز ولسی جرگه 
از  گذشته،  شب  در  پارلمانی  امور  وزیر  با 
دولت  وزیر  به  خواست های شان  دادن  تسلیم 
دور  »افتتاح  فرید،  ناهید  گفته ی  به  داد.  خبر 
جدید پارلمان در روز چهارشنبه هفته ی جاری 
توسط رییس دولت، رسیدگی به موارد جرمی 
قوانین  وسایر  اساسی  قانون  طبق  انتخابات 
مصونیت های  درنظرداشت  و  کشور  نافذه ی 
پارلمانی وکال شامل این پیشنهادات می باشد.« 
روز  بعدازظهر  تا  اگر  ایشان،  گفته ی  قرار 
ارایه  پاسخ  پیشنهادات  این  به  دلو   4 دوشنبه 
دوشنبه  روز  ناوقت  را  بعدی  تصمیم  نشود، 
اعالم خواهند کرد. در همین حال گفته می شود 
تاریخ  به  که  نشستی  در  دولت  رییس  که 
برنده  نامزدان  نفری   35 گروه  با  دلو  دوم 
داشت، پذیرفت که شورای ملی جدید را روز 
چهارشنبه ششم دلو به شرطی  افتتاح خواهد 
کرد که وکال فیصله های محکمه ی اختصاصی 
را در رابطه با انتخابات بپذیرند. این در حالی 
است که شماری از نامزدان برنده این محکمه 
را خالف قانون دانسته و منکر مشروعیت آن 
می باشند. در هر حال، اکنون که کشمکش بر 
یافتن  پایان  حال  در  انتخابات  موضوع  سر 
که  است  آمده  وجود  به  امیدواری  است، 
پارلمان به زودی گشایش یابد و بر نگرانی ها 
گذاشته شود.  پایان  نقطه ی  مردم  تشویش  و 
و  عوارض  که  است  مسلم  نکته  این  چند  هر 
و  پارلمان  میان  در  نابه جا  تعویق  این  اثرات 
خارج از آن، تا دیرگاه برجا خواهد ماند و بر 
وجدان و ذهنیت تاریخی مردم سنگینی خواهد 
روز  شامگاهان  که  دولت  موضع  ولی  کرد. 
گذشته اعالم شد، همچنان بر ابقای محکمه ی 
اختصاصی تاکید دارد و این که دعاوی مربوط 
به انتخابات توسط قوه ی قضاییه و محکمه ی 
قرار  رسیدگی  مورد  شده،  ایجاد  اختصاصی 
خواهد گرفت. در حالی که یکی از اساسی ترین 
و  بود  خاص  محکمه ی  همین  تنش  موجبات 
موارد جرمی  که  پذیرفته  اند  البته وکال  هست. 
انتخابات توسط قوه ی قضاییه مورد بررسی 
قرار گیرد. در هر حال، آنچه مسلم است این  
است که ادامه ی تنش و تشنج به نفع مردم و 
دموکراسی نیست و مردم را در سراسیمگی و 
تشویش و نگرانی قرار می دهد. آرزو این بود 
که قانون داور اصلی باشد و مسوولین امور 
نمونه و الگویی شایسته برای مردمی که همه 
امیدشان را به آن بسته اند. یاس و بی باوری 
نمی توان  چیز ی  هیچ   با  را،  مردم  ناامیدی  و 

جبران کرد.

زنگ اول


محلی طالبان بوده است.
همچنان  سمنگان  پولیس  فرمانده 
می گوید: »در این اواخر گمانه زنی هایی 
جهادی  فرمانده  این  که  داشت  وجود 
بیرون  منظور  به  دولت  با  می خواهد 

راندن طالبان از منطقه همکاری نماید.«
 وی از راه اندازی عملیات پاکسازی در 
نیز خبر  این ولسوالی  نزدیک در  آینده 

داد.

مجاهدین  آموزش  در  امریکا  متحده 
افغانستان علیه نیروهای اتحاد جماهیر 

شوروی کمک کرده بود. 
یک  عنوان  به  که  امام  دگروال 
چریک کماندویی مطرح بوده است، 
آموزگار  به صورت آشکارا  را  خود 
مال محمد عمر، رهبر گروه طالبان و 
کرده  معرفی  طالبان  فرماندهان  دیگر 

بود. 
 امام تا سال 2001 که ایاالت متحده 
امریکا علیه طالبان در افغانستان حمله 
رسانه ها  طریق  از  و  بود  فعال  کرد، 
حمایت  طالبان  از  آشکار  صورت  به 

می کرد. 

رییس کمیسیون 
اصالحات اداری زون 

شمال شرق آزاد شد
8صبح، کندز: عبدالجلیل حامد، رییس 
و  اداری  اصالحات  مستقل  کمیسیون 
پس  شمال شرق،   زون  ملکی  خدمات 
ربایندگان  چنگ  از  ماه،  نیم  و  یک  از 
رهایی یافته است. وی رهایی اش را تایید 
کدام  که  نیست  معلوم  اما  کرده است، 
رهایی اش  عامل  انگیزه ها،  یا  و  نهادها 

شده اند.
ماه  نیم  و  یک  از  بیشتر  حامد  آقای 
خانه اش  به  کندز  از  که  هنگامی  پیش، 
توسط  می رفت،  بغالن  والیت  در 

تفنگ داران ناشناس ربوده شده بود.

بنابر گفته های ایلخانی، شمار گروه های 
است  اندک  ولسوالی  این  در  شورشی 
و با راه اندازی همین عملیات از منطقه 

بیرون رانده می شوند.
از  یکی  پایان  دره صوف،  ولسوالی 
مناطق ناامن در والیت سمنگان به شمار 
نیروهای  از  زیادی  شماری  که  می رود 
فعالیت  آن  در  دولت  مخالف  مسلح 

دارند.

راه اندازی یک 
کارگاه یک روزه، 
در مورد همکاری 

مردم با پولیس 
یک  کارگاه  بدخشان:  8صبح، 
»همکاری  عنون  تحت  روزه ای 
دوشنبه  روز  پولیس«،  با  مردم  متقابل 
مدنی،  نهادهای  نمایندگان  اشتراک  با 
طرف  از  پولیس  و  مردم  نمایندگان 
در  مدنی  جامعه  مجتمع  ساحوی  دفتر 
شهر فیض آباد مرکز والیت بدخشان 

برگزارشد.

روابط  برقراری  هدف  به  کارگاه  این 
متقابل میان مردم و پولیس برای تامین 
امنیت و ایجاد سهولت های الزم به راه 

انداخته شده است.
ظرفیت  مسوول  عالمیار،  گلجان  خانم 
سازی این نهاد گفت: »ما درنظر داریم 
تا با ایجاد این کارگاره ها بتوانیم یک 
رابطه خوب میان مردم و پولیس ایجاد 
کمیته  یک  منظور  همین  به  که  نمایم 
رهبری متشکل از6 نفر و کمیته همکار  
که  نمودیم  ایجاد  نفر   18 از  متشکل 
همکار  و  بوده  ارتباط  در  پولیس  با 

پولیس باشند.«
کمیته ها  این  ایجاد  با  او،  گفته  به 
و  ناهنجاری ها  حل  در  می خواهند 
دارد  تخطی هایی که در جامعه وجود 

با پولیس همکار باشند.
در همین حال سمونیار مقصود قناعت، 
فرماندهی  پرورش  و  آموزش  آمر 
این  راه اندازی  از  بدخشان،  پولیس 
»تامین  گفت:  نموده  قدردانی  برنامه 
و  ازعزت  دفاع  شهروندان،  امنیت 
ناهنجاری های  با  مبارزه  مردم،  ناموس 
ارضی  تمامیت  از  دفاع  اجتماعی، 
به  پولیس  اساسی  وظایف  از  کشور 
شمار می رود که بدون همکاری مردم، 
پولیس به تنهایی نمی تواند به مشکالت 

حاکم در جامعه فایق آید.«
او از مردم و نهادهای مدنی خواست تا 
در مبارزه علیه نا بسامانی های اجتماعی 
با پولیس همکاری نموده و نگذارند که 

وحشت و ترور در جامعه حاکم شود.

گفته ی  به  همچنان 
عبدالواحد عمرخیل، ولسوال 
کندز،  والیت  چهاردره ی 
10 طالب مسلح در ولسوالی 
از  را  شان  پشتیبانی  چهاردر، 
ابراز داشتند.  نیروهای دولتی 
»این  گفت:  عمرخیل  آقای 
غالم  سرکردگی  به  طالبان 
سالح های شان  با  همراه  نبی، 
به  و  کرده  پشتیبانی  صلح  از 

دولت تسلیم شدند.«

پیوستن 16 طالب به دولت در کندز
گفته ی  به  کندز:  8صبح، 
در  محلی  مقام های 
و  دشت  ارچی  ولسوالی های 
چهاردره ی والیت کندز، 16 
طالب همراه با سالح های شان 

به دولت پیوسته اند. 
ولسوال  سعدالدین،  شیخ 
نفر   6« گفت:  ارچی  دشت 
دشت  ولسوالی  در  طالب 
محمد  سرکردگی  به  ارچی، 

شاه، به دولت پیوستند.«

8 صبح، مزار: شب گذشته افراد مسلح 
فرمانده  یک  حسین  حاجی  ناشناس، 
جهادی سابق را با فرزندش در قریه چله 
مزار، ولسوالی دره صوف پایان،  به قتل 

رساندند.
فرمانده  ایلخانی،  عبدالرزاق  جنرال 
است  گفته  رسانه ها  به  سمنگان  پولیس 
افرادی که حاجی حسین و فرزندش را 
گروه  اغلب  گمان  به  رسانده اند  قتل  به 

اسد  که  دادند  گزارش  منابع  برخی 
گروگان گیران  نزد  از  زمانی  قریشی 
پول  خانواده اش  که  یافت  نجات 
پرداختند. براساس گزارش ها، قریشی 
اکنون دوباره با خانواده اش در بریتانیا 

زندگی می کند. 
به  که  طرار  امیر  سلطان  وال  دگر 
افسر  یک  بود،  مشهور  امام  دگروال 
بازنشسته ارتش پاکستان بود و قبال به 
والیت  در  پاکستان  سرقنسول  عنوان 

هرات کار کرده بود. 
امام  دگروال  که  است  این  بر  باور 
نقش مرکزی را در شکل دهی طالبان 
بازی کرده است. او به حمایت ایاالت 
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یک فرمانده جهادی با فرزندش کشته شد
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بحث  برای  میدیوتیک،  رسانه ای  کنفرانس  کابل:  8صبح، 
توسط  مرز  طرف  دو  در  تفاهم  ایجاد  چگونگی  مساله  بر 
از  خبرنگاران  از  جمعی  حضور  با  گذشته  روز  رسانه ها، 
سراسر کشور، خصوصا خبرنگاران مناطق مرزی و هم چنین 
پاکستان  پشتونخواه  ایالت  خبرنگاران  از  تن   13 اشتراک 
دایر گردید. حمیداهلل زازی، رییس دفتر مدیوتیک، هدف 
از برگزاری چنین کنفرانسی را تشویق و ترغیب کارکنان 
برای  فرهنگ صلح  ترویج  و  تبلیغ  برای  رسانه ها  فعالین  و 
دو کشور همسایه دانست و گفت: »خبرنگارانی که در این 
کنفرانس حضور دارند بر سر مسایلی از قبیل امنیت، صلح 
و شرایط و وضعیت رسانه ها در دو طرف مرز بحث خواهند 
منبعد  که  گرفت  خواهد  صورت  توافقی  هم چنین  کرد. 
خبرنگاران چگونه می توانند برای نشست های صلح آمیز و 
فرهنگ  تبلیغاتی  تسریع و گسترش شیوه  و  انتقال تجارب 
صلح، فراتر از مرز دو کشور اقدام کنند.« زازی می گوید: 
موضوعات  و  پیام ها  انتقال  بر  تاثیرگذاری  نقش  »رسانه ها 
که  است  معتقد  او  دارن��د.«  مردم  برای  صلح  به  مربوط 

افغانستان می گوید: »اگر چه ما در دو طرف سرحد 
واقع شده ایم اما امروز دیدگاه ما یکی است. و اگر 
خواهد  بهتر  ما  وضعیت  شک  بدون  باشد  امنیت 
بود.« به گفته وی مسایل بین دو کشور، فقط مسایل 
او  تفاهم حل می گردد.  راه  از  سیاسی می باشد که 
نخواهد،  یا  بخواهد  حکومت  »اگر  که:  می افزاید 
برای ما امنیت مهم است و ما مسایل را بین خود حل 

می کنیم. زیرا پیام ما پیام صلح است و ما آشوبگر نیستیم.«
نی  در  رسانه ها  دیده بان  مسوول  توحیدی،  صدیق اهلل 
اتفاق  »واقعات و رویدادهایی که در دو کشور  می گوید: 
می افتد تاثیر مستقیم بر مردم و دولت هر دو کشور دارد. 
در واقع هیچ کدام از این دو کشور بدون هم نمی توانند به 

حیات سیاسی خود ادامه دهند.«
باهم دشمن  این دوکشور هیچ گاهی  »مردم  او می افزاید: 
را  مشکل  که  هستند  حکومت ها  این  نیستند.  و  نبوده اند 
بحران  یک  درگیر  ما  »ام��روزه  وی:  گفته  به  می سازند.« 
بزرگ در افغانستان و پاکستان هستیم که تروریزم و طالبان 

تمویل  با  مبارزه  منظور  به  افغانستان  دولت  می کرد گفت: 
چارچوب  در  مالی  استخباراتی  واحد  تروریزم،  و  جرایم 
تاکنون  زمان  آن  از  و  کرد  تاسیس  کشور  مرکزی  بانک 
پرونده هایی را نیز برای رسیدگی به لوی سارنوالی افغانستان 

فرستاده اند.
معاون بانک مرکزی کشور همچنین گفت گروه صندوق 
بین المللی پول یا آی ام اف، صالحیت دارد تمام اداره های 
تطبیق  و  قضایی  و  عدلی  بخش های  در  که  را   افغانستان 

قانون  کار می کنند، بررسی کند.
دریافت کنندگان  از  یکی  که  افغانستان  صافی  گفته ی  به   
کمک های مالی صندوق بین المللی می باشد به این سازمان 
تعهد کرده است که جلو تمویل جرایم و تروریزم را بگیرد.

صافی، گفت گروه یادشده از قانون نافذ شده ی افغانستان و 
میکانیزم های رسیدگی به جرایم و تمویل تروریزم نظارت 
می کند و گزارش خود را در ماه بعد به مجمع کشورهای 
اقیانوس آرام که با تمویل جرایم و تروریزم مبارزه می کند، 

به  نسبت  بیشتری  و  مهم تر  تاثیرات  کنفرانس  این  برگزاری 
کنفرانس های مشابه خواهد داشت. او دلیل تاثیرگذاری این 
کنفرانس  این  فعالین  عنوان  به  رسانه ها  وجود  را  کنفرانس 
دوامدار  کنفرانس ها  این گونه  وی  گفته  به  می کند.  ذکر 
خواهد بود و این زمینه ای است برای توافق نشست های بعدی 
ما  نیز  گذشته  در  که  است  درحالی  این  مرز.  سوی  آن  در 
و  منطقه  برای  صلح  قبیل  از  کنفرانس هایی  برگزاری  شاهد 
صلح برای افغانستان و پاکستان توسط نهادهای جامعه مدنی 
در  که  »بحث هایی  گفت:  میدیوتیک  دفتر  رییس  بوده ایم. 
این کنفرانس دو روزه صورت خواهد گرفت ارایه تعریف 
با  سرحد  طرف  دو  در  رسانه ای  کارکردهای  از  مشخصی 
توجه به وضعیت امنیتی می باشد، هم چنین می خواهیم میزان 
بررسی  باشیم.  داشته  را  رسانه ها  فعالین  و  رسانه ها  ظرفیت 
چالش ها و فرصت ها، که در آینده چگونه بتوانیم به نفع صلح 

و آگاهی مردم از این فرصت ها استفاده کنیم.«
با  پاکستان  پشتونخواه  در  سفما  ایالتی  رییس  شاهد،  شمیم 
و  پاکستان  کشور  دو  همسایگی  و  برادری  مساله  بر  تاکید 

بازرسان  از  گروهی  کابل:  صبح،   8
بررسی  برای  پول  بین المللی  صندوق 
جریان ورود و خروج پول، از افغانستان 
هفته ی  دو  تا  و  است  شده  کابل  وارد 
در  را  پولی  جریان  چگونگی  آینده 
افغانستان  حکومت  مختلف  نهادهای 

بررسی می کند.
این گروه که هدف آن مبارزه با تمویل 
جرایم و تروریزم در افغانستان می باشد، 
همچنین اطمینان حاصل می کند که آیا 
از  شده  تمویل  پروژه های  هزینه های 
سوی این سازمان به جا مصرف می شوند 

یاخیر.
مرکزی  بانک  معاون  صافی،  محب اهلل 
افغانستان که روز گذشته در یک نشست 
مشترک خبری با هیات یادشده صحبت 

در مرز جابه جا هستند. طالبان و تروریستان اهداف مشخصی 
بنابراین  تعقیب می کنند.  را  بلکه در جهان  منطقه  تنها در  نه 
سلسله  یک  به  باید  کنفرانس  این  از  استفاده  و  برگزاری  با 

تفاهمات بین خبرنگاران هردو سرحد دست پیدا کرد.« 
توحیدی می گوید: »در بسیاری از مواقع ما شاهد هستیم که 
واقعیاتی که در هردو کشور روی می دهد منعکس نمی شود. 
اما اصول خبرنگاری نه قومیت می شناسد و نه لسان. پس ما 
موظف هستیم که آن چه را که اتفاق می افتد انعکاس دهیم.« 



ارسال خواهد کرد.
کشورهای  مجمع  عضو  میالدی   2006 سال  در  افغانستان 
مجمع  عضویت  نیز   2010 سال  در  و  شده  آرام  اقیانوس 

واحدهای استخباراتی مالی جهان را کسب کرده است.
آن ها  می گویند،  افغانستان  مالی  استخبارات  اداره  مقام های 
گزارش معامالت باالتر از 500 هزار افغانی را برای مشخص 

شدن نوع معامله ثبت می کنند.
در  گفت،  افغانستان  مالی  استخبارات  اداره  مسوول  یک 
از جریان  بین المللی پول  بررسی گروه صندوق  صورتی که 
رفت وآمد پول منفی باشد، افغانستان با چالش های ناشی از 

قطع تمویل پروژه ها توسط آی ام اف مواجه خواهد شد.
افغانستان  وضعیت  بر  ناگواری  تاثیر  مساله  این  گفت  او 
خواهد داشت. از جانب دیگر ندیم کایارکاس ساد، رییس 
صندوق  این  گفت،  پول  بین المللی  صندوق  بازرسان  گروه 
معیارهایی را دارد که کارکردهای عضو های شامل را بررسی 
می کند و نتیجه ی بررسی شان را به مجمع کشورهای اقیانوس 

آرام ارسال خواهند کرد.
به گفته ی وی این گروه افزون بر بررسی معیارها و میکانیزم 
نهادهای  با  را  تجربه های شان  تروریزم،  تمویل  با  مبارزه 

حکومتی شریک خواهند ساخت.
گفتنی است این گروه بررسی های شان را در هشتم فبروری 
مقام های  با  گذشتن  درمیان  از  پس  و  کرد  خواهند  تکمیل 
دولت افغانستان  آن را به سایر نهادهای بین المللی می سپارند.



ری
حرا

 . ا
س آتش و  دود  ورای  از 

»از ورای دود و آتش« سلسله گزارش هایی است که بر اساس گفته های  قربانیان 
جنگ های سه دهه اخیر افغانستان تهیه شده است. این گزارش ها که  بدون 

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 
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امروز برادری را با خود داریم که یک تن از برادران 
خود را در زمان رژیم سیاه طالبان از دست داده است. 
»ما  می گیرد:  تعریف  به  چنین  را  خویش  زندگی  او 
در مناطق مرکزی کشور در اثر جبر و ستم حاکمان 
از  خویش  زندگی  به  و  شدیم  مسکن گزین  وقت 
از  حکومت  زمان  آن  در  دادیم.  ادامه  ناچاری  روی 
سوی حاکمان ظالم اداره می شد. با گذشت زمان ما 
دولت  با  نمودیم،  عادت  مناطق  همان  در  زندگی  به 
از  که  مسوولیت هایی  تمام  و  مالیات  نداشتیم.  کاری 
طرف دولت باالی ما می آمد را اجرا می کردیم. زمان 
کمونیستی هم گذشت. بعدا زمان جنگ بین احزاب 
نمودیم  حفظ  را  خود  بی طرفی  مردم  ما  شد.  آغاز 
زیرا غریب بودیم و دنبال لقمه نان حاللی می گشتیم 
قربانی  باید  هم  آن  با  نداشتیم.  سیاست سروکار  با  و 
سیاست و عملکردهای زشت دولت می شدیم. زمانی 
گروهی  داشت،  ادامه  میان گروهی  جنگ های  که 
سیاه دل و از خدا بی خبر به نام طالبان پیدا شد و آنها 
در مقابل احزاب جهادی جنگ را آغاز نمودند و ادعا 
داشتند که وارثان واقعی این خاک هستند، و دیگران 
به  ندارند،  این خاک  در  را  زندگی  و  حق حکومت 
اکثر  اقلیت های مذهبی و قومی. جنگ در  خصوص 
بسیار  با  مردم  این  زندگی  داشت.  ادامه  کشور  نقاط 

می گذرد،  که  مدت هاست  روز  آن  از 
تلخ  فاجعه  آن  نتوانستم  من  اما 
آن  که  زمانی  کنم.  فراموش  را 
میانه رو،  نام های  به  وحشی صفت ها 
القاب نیک  ناراضی و صدها  برادران 
انزجارم  و  تنفر  می شوند،  یاد  دیگر 
ایشان  از  که  تنها  نه  بیشتر می شود، 
می آید.  بدم  نیز  حامیان شان  از  بلکه 
چگونه جنایت کارانی که دستان شان به 
خون ملت آغشته است، مورد حمایت 
تلف  حق شان  ملت  و  می گیرند  قرار 
نمی توانم  گاهی  هیچ  من  می شود؟! 
که قاتالن برادرم را ببخشم و از خون 
محاکمه  به  خواهان  من  بگذرم.  او 
این  جنایت کاران  و  قاتالن  کشانیدن 
درنظرداشت  بدون  هستم،  کشور 
دارند. که  مقامی  و  قوم  ملیت، 

مشکالت به پیش می رفت، تا باالخره طالبان به مناطق 
با جنگ های شدید و تلفات زیاد رسیدند. در  ما هم 
جریان این جنگ ها مردم بی گناه و بی پناه مناطق ما را 
در  که  رسانیدند  شهادت  به  مظلومانه  طور  به  طالبان 
بین این شهدا یک برادر 36 ساله من هم بود. جرم اش 
فقط این بود که از قوم و تبار دیگری بود. از آن روز 
مدت هاست که می گذرد، اما من نتوانستم آن فاجعه 
تلخ را فراموش کنم. زمانی که آن وحشی صفت ها به 
نام های میانه رو، برادران ناراضی و صدها القاب نیک 
نه  بیشتر می شود،  انزجارم  تنفر و  دیگر یاد می شوند، 
نیز بدم می آید.  ایشان بلکه از حامیان شان  از  تنها که 
ملت  خون  به  دستان شان  که  جنایت کارانی  چگونه 
ملت  و  می گیرند  قرار  حمایت  مورد  است،  آغشته 
نمی توانم  گاهی  هیچ  من  می شود؟!  تلف  حق شان 
که قاتالن برادرم را ببخشم و از خون او بگذرم. من 
جنایت کاران  و  قاتالن  کشانیدن  محاکمه  به  خواهان 
و  قوم  ملیت،  درنظرداشت  بدون  هستم،  کشور  این 
مقامی که دارند. در یک محکمه بی طرف و عادالنه 
قابل  زیرا  شوند،  محکوم  مجازات  اشد  به  باید  آنها 

بخشش نیستند و جنایت کاران متکرراند.«  



از قوم 
و تبار 

دیگری بود 

نقش رسانه ها در تفاهم 
دو طرف مرز افغانستان و پاکستان

هیات صندوق بین المللی پول 
جریان پولی در کشور را بررسی می کند



ACKU
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روابط افغانستان و ایران دچار فراز و فرودهای زیادی 
پاکستان،  از  پس  است؛  بوده  طالبان  سقوط  از  پس 
افغانستان  امور  در  ایران  سوی  از  مداخله  بیش ترین 
نفع اش  به  ایران، سقوط طالبان را  صورت می گیرد. 
حمایت  نیز  بن  پروسه ی  از  دلیل  این  به  و  می دید 
را  حسین  صدام  رژیم  متحده،  ایاالت  سپس  کرد. 
سرنگون کرد. سرنگونی صدام نیز به نفع ایران بود. 
زمینه  افغانستان  و  بی ثباتی در عراق  از سوی دیگر، 
به  می ساخت.  مساعد  ایران  منطقه ای  نفوذ  برای  را 
این ترتیب ایران فعالیت اش را در عراق و افغانستان 
شدت بخشید که هدف دوگانه داشت. از یک طرف 
از دولت های نوتاسیس حمایت می کرد و از طرف 
دیگر زیر پای ایاالت متحده را خالی می ساخت. به 
عبارت دیگر، دولت های نوتاسیس عراق و افغانستان 
راستای  در  دیگر،  سوی  از  و  می کرد  نوازش  را 
بی ثباتی و تشدید جنگ در این دو کشور نیز فعالیت 
از  بعد  و  دارد  ادامه  کنون  تا  سیاست  این  می کند. 
بخشیده  شدت  ممکن  استانبول  مذاکرات  شکست 

شود.
اما آنچه مشخصا در رابطه به افغانستان ربط می گیرد، 
ولی  است.  داشته  چندگانه  و  گانه  دو  بازی  ایران 
فشار  جهت  افغانستان  برابر  در  ایران  که  ابزارهایی 
سیاسی استفاده می کند، متنوع و متکثر اند. در زیر، به 
چند ابزار اساسی که زمینه را برای سیاست هژمونیک 
اشاره  ایران و گسست های داخلی مساعد می سازد، 

می شود:
ابزار ایدیولوژیک

تحول  از  جدیدی  فاز  ایران،  در  اسالمی«  »انقالب 
خوانش  و  سیاسی  اسالم  که  بود  میانه  خاور  در 
می گرفت.  دست  به  را  قدرت  دین،  از  بنیادگرایانه 
اما انقالبیونی که به دنبال خمینی حرکت می کردند، 
والیت  نام  تحت  شیعی،  اسالمی  انقالب  یک  از 
که  این  خاطر  به  پسان ها  می گفتند.  سخن  فقیه 
خود  نشوند،  تلقی  بنیادگرا  و  افراطی  جریان  یک 
در  چندان  فرقی  که  کردند  معرفی  اصول گرا  را 
خاور  در  اسالمی  بنیادگرایی  جریان های  با  ماهیت 
حاکم  رژیم  که  شد  سبب  انگیزه  دو  نداشت.  میانه 
ایران به رهبری خمینی خود را اصول گرا بنامد. اول، 
مساله ی انگیزه ی فرقه گرایی در میان بود. به خاطری 
که رژیم حاکم، خود را یک جریان سیاسی شیعی 
جدا  سنی  بنیادگرایی  جریان های  از  کرده  تعریف 
سازند، اصول گرا نامید. دوم، به خاطر بار منفی بود 
که واژه ی بنیادگرایی از آن روزگار تا کنون حمل 
را  خود  حاکم  رژیم  تا  شد  سبب  نیز  این   می کند؛ 

اصول گرا بنامند.
مالحظات  وجود  با  خمینی  معروف  شعار  ولی 
سکتاریستی، این بود که »اسالم مرز ندارد«. سیاستی 
نگرانی  اجرای می شد، سبب  این شعار  دنبال  به  که 
کشورهای عربی شد و تا مرز جنگ با عراق به پیش 
رفت. اما در افغانستان  نیز این شعار طرفدارانی قابل 
مالحظه ای داشت که پسان ها عملکردها و رفتارهای 
افغان ها سبب شد که  با  ایران  تبعیض آمیز حکومت 
همین  برمبنای  شود.  بدل  خالی  میان  شعار  یک  به 
اجتماعی،  مدنی،  آزادی های  که  بود  ایدیولوژی 
و  شدند  برکنده  ایران  در  اقتصادی  و  شهروندی 
به  اقتصادی  و  سیاسی  مدنی،  اجتماعی،  پهنه های 
گرفت.  قرار  رژیم  مراقبت  و  کنترول  تحت  شدت 
و  رفت  باال  فکری  و  سیاسی  اعدام های  آمار 
بی سابقه ترین قتل های زنجیره ای در این کشور اتفاق 
نخبه گان  و  سیاسی  مخالفان  روشنفکران،  که  افتاد 
فکری در آن قربانی شدند. انتخابات سال گذشته در 

متاع  به معترضین سبب شد که  قتل و تجاوز  ایران، 
ایدیولوژیک رژیم بیش از پیش جذابیت خود را از 
دست بدهد. قابل ذکر است که جریان موسوم به نام 
این  اساسی  بنیادهای  ایران،  در  دینی«  »روشنفکری 
درهم  قبال  نظری  و  معرفتی  لحاظ  به  را  ایدیولوژی 

شکسته بود.
جذابیت  نیز  افغانستان  مثل  مجاور،  کشورهای  در 
ایدیولوژی حاکم بر ایران تضعیف شد؛ متفکران و 
از  – اعم  افغانستان  اندیشان شیعه مذهب در  روشن 
این  نقد  به  از همه  – بیش  روحانیون و روشنفکران 
ایدیولوژی قدرت طلب و افراطی پرداختند. تا جایی 
که امروزه اگر کسی عقل سلیم در بدن سالم داشته 

باشد به حمایت از آن سخن نمی گوید و اگر بگوید 
افغانستان  مردم  و شعور جمعی  محکوم وجدان  هم 

است.
ابزار رسانه ای

تحکیم  و  سیاسی  نفوذ  ابزارهای  مهم ترین  از  یکی 
دولتی  رسانه های  ایران،  بر  حاکم  رژیم  قدرت 
داخل  در  است.  آن  به  وابسته  رسانه های  یا  و  ایران 
شهروندان  و  است  رژیم  کنترول  در  رسانه ها  ایران 
آزاد  معلومات  و  اطالعات  به  دسترسی  از  ایران 
محروم می باشند. این گونه رژیم، مردم ایران را در 
محرومیت و قفس رسانه ای نگه داشته است. اما در 
تالش  در  ایران  حکومت  ایران،  مرزهای  از  بیرون 
تا نفوذ سیاسی و فکری اش را اشاعه داده  است که 
بر افکار عمومی تسلط داشته باشد. به این دلیل، در 
راستای تاسیس رسانه های وابسته به خود در افغانستان 

نیز تالش های فراوانی انجام داده است.
رسانه ای  ابزارهای  اساسی  کارکردهای  از  یکی 
در  فرهنگی  و  سیاسی  گفتمان های  تحریف  ایران، 
افغانستان می باشد. به این معنا که ایران گفتمان های 
سیاسی و فرهنگی را در افغانستان هدف قرار می دهد 
اشراف  به گفتمان ها مدیریت و  نسبت  و می خواهد 
با  از همه در ضدیت  این رسانه ها بیش  باشد.  داشته 
دموکراسی،  گفتمان های  افغانستان،  غربی  متحدان 
افزون  می کنند.  عمل  زنان  حقوق  و  بشر  حقوق 

سایر  و  غرب  با  افغانستان  نزدیکی  هرگونه  برآن، 
و  بی فایده  داده  قرار  نیز هدف  را  منطقه  کشورهای 
در  هم  گفتمانی  تحریف  می دهد.  جلوه  تهی  میان 
فعال  سیاسی  در سطح  هم  و  فکری-فرهنگی  سطح 
است. یک نمونه ی  سیاسی:  در زمانی که »جهاد« بر 
شعار  امریکا«  بر  »مرگ  داشت،  ادامه  شوروی  علیه 
با  المللی  بین  نیروهای  که  هم  اکنون  می شد،  داده 
قانونی می جنگند،  به صورت  افغانستان  تروریزم در 
»اشغالگر« گفته می شوند؛ چون  رسانه ها  این  توسط 

ایران با امریکا مشکل داشت و دارد.
یکی دیگر از مشخصه های اساسی سیاست رسانه ای 
این است که خود را همکار دولت  ایران  حکومت 

رسانه های  که  معنا  این  به  می دهند.  نشان  افغانستان 
ایرانی و یا رسانه های وابسته به آن که در افغانستان 
فعالیت دارند، هیچ گاهی خود را منتقد جدی دولت 
افغانستان نشان نمی دهند؛ بلکه خود را در همکاری 
با دولت نشان می دهند تا بتوانند نفوذ سیاسی شان را 
هم در بافت فرهنگی، اجتماعی و مدنی جامعه حفظ 
نفوذ سیاسی داشته  کنند و هم در چارچوب دولت 
رسانه های  از  بیشتر  رسانه ها  این  دلیل،  این  به  باشد. 
وابسته به دولت افغانستان، خبرهای دولتی را پوشش 
داده، ادبیات دولتی را رعایت می کنند. در حالی که 
این یک عمل تاکتیکی است تا راهبردی. بازی های 
دوگانه ی ایران در سطح رسانه ها نیز آشکار و هویدا 

است.
ابزار اقتصادی

باید  که  است  خشکه  به  محاط  کشوری  افغانستان 
کشورهای  طریق  از  جهان  با  آن  تجارتی  روابط 
از  یکی  ایران  میان،  این  در  شود.  تامین  همسایه 
کشورهای حایل است که بخشی از تجارت افغانستان 
وابسته به راه ترانزیتی ایران می باشد. هرچند که در 
حقوق بین المللی، حق کشورهای محاط به خشکه به 
این  در  کنوانسیون  چندین  و  شده  گونه ای ضمانت 
خصوص وجود دارد. عالوه براین، میان افغانستان و 
نیز وجود دارد،  ایران، تفاهم نامه ها و موافقتنامه های 
ولی ایران تانکرهای تیل افغانستان را در خاک اش 

از  استفاده  حقیقت  در  ایران،  عمل  این  داد.  توقف 
افغانستان  بر  فشار  وارد کردن  اقتصادی جهت  ابزار 

بود.
فشار بر مهاجران و خروج نابه هنگام آن ها نیز از جمله 
ابزارهای اقتصادی ایران به حساب می رود که برای 
فشار سیاسی بر افغانستان به اجرا گذاشته می شود. در 
سال های گذشته تجربه کردیم که ایران از مهاجران 
افغان، به عنوان ابزارهای سیاسی و اقتصادی بر دولت 
افراد  خرید  گونه،  همین  کرد.  استفاده  افغانستان 
توسط پول های نقد و حمایت های سیاسی-اقتصادی 
از جمله ابزارهای اقتصادی ایران جهت نفوذ سیاسی 
به کار می رود. بنابراین، یکی از ابزارهای فشار ایران 
راستای  در  که  است  اقتصادی  ابزار  افغانستان،  بر 

هژمون و نفوذ سیاسی بکار برده می شود.
وجه تشابه ابزارهای ایران و پاکستان

وجه تشابه فراوان میان ایران و پاکستان در استفاده از 
این ابزارها و جود دارد؛ منتها در بخش ایدیولوژیک، 
ایران از »والیت فقیه« اما پاکستان از »امارت اسالمی« 
حمایت می کند. یکی از سیاست های اساسی پاکستان، 
در  که  است  طالبان  دادن  سفیدجلوه  و  عادی سازی 
طی سال های اخیر با موفقیت به پیش رفته است. وجه 
تشابه دیگر ایران و پاکستان، مخالفت و منفی جلوه 
دادن  حضور جامعه ی جهانی و به خصوص ایاالت 
یقین  و  عمومی  افکار  تا  است  افغانستان  در  متحده 
برآن،  بدهند. عالوه  علیه غرب شکل  بر  را  سیاسی 
نفوذ  برای  نیز  سفید«  »کارت های  از  کشور  هردو 
سیاسی و دست یافتن به اهداف استراتژیک خود در 
افغانستان استفاده می کنند. کارت های سفید عبارت 
از آن عواملی است که رویت عینی ایرانی/ پاکستانی 
بودن را آشکارا ندارند؛ بلکه تحت عناوین دیگر در 

در راستای منافع این کشورها عمل می کنند.
در کنار ابزارهای یاد شده، ایران از ابزارهای نظامی 
نیز برای بی ثباتی افغانستان و به چالش کشیدن غرب، 
راستای  در  فراوانی  گزارش های  می کند.  استفاده 
تروریستان طالب و جود  به  ایران  تسلیحاتی  کمک 
نیز وجود دارد.  دارد. گزارش های مشابه در عراق 
اما استفاده پاکستان از ابزارهای نظامی، به مثابه یک 

جنگ تمام عیار در برابر افغانستان است.
الترناتیف سازی

در  اما  است،  افغانستان  ثبات  و  امنیت  اساسی  مساله 
راه حلی  چه  شده،  یاد  ابزارهای  و  مداخالت  برابر 

وجود دارد؟
آن  معنای  به  شدند،  داده  تذکر  که  مسایلی  تمامی 
دشمنی  همسایه  کشورهای  با  افغانستان  که  نیست 
بورزد، بلکه سخن اساسی این است که افغانستان برای 
ثبات مطمئین و امنیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
الترناتیف سازی  نوع  سه  اقل  حد  نیازمند  نیرومند، 
که  است  منطقه ای  الترناتیف  ایجاد  یک،  است. 
باید افغانستان متحدان و همکاران منطقه ای مطمئین 
داشته باشد تا میزان آسیب پذیری اش در برابر ایران 
و پاکستان پایین بیاید. دوم، ایجاد الترناتیف ابزاری 
است. افغانستان در برابر ابزارهای کشورهای همسایه 
تالش  در  باید  می شوند،  سیاسی  بی ثباتی  سبب  که 
باشد. سوم،  بدیل  ابزارهای  ایجاد  الترناتیف سازی و 
افغانستان  تا  است  اقتدار  و  قدرت  الترناتیف سازی 
مداخله  و  نفوذ  برای  قدرت  صفری  نقطه ی  به 
ایجاد  برای  نشود.  بدل  منطقه  و  همسایه  کشورهای 
اقتدار و یا قدرت مشروع، باید از روند دولت سازی 
دموکراتیک و حضور جامعه ی جهانی حمایت کرد.

دموکراسی،  گفتمان  تقویت  خالصه،  صورت  به 
کارکرد  یا  ژیواکنومیک  و  ژیواستراتژیک  اهمیت 
آب های  مدیریت  افغانستان،  منطقه ای  و  جغرافیایی 
افغانستان، و حضور جامعه جهانی در چارچوب یک 
زمینه های  می توانند  مدت،  بلند  استراتژیک  قرارداد 
سطوح  در  را  هنجاری  و  ابزاری  الترناتیف  ایجاد 
مختلف برای دولت افغانستان مساعد سازند. اما پیش 
شرط اساسی رویکرد الترناتیف سازی، ظرفیت سازی 
روش های  و  راه  اساس  بر  دولت  نهاد  تقویت  و 
کاهش  برای  می باشد.  افغانستان  در  دموکراتیک 
به  ملی  تفکر  یک  باید  افغانستان،  آسیب پذیری 
وجود بیاید و نخست از همه طبقه ی سیاسی  و دولت 
باید در راستای تقویت آن تالش ورزد. اما الزم به 
جامعه ی  و  دولت  همه  از  پیش  که  است  یادآوری 
کشورهای  ابزارهای  برابر  در  باید  افغانستان  سیاسی 
بوده  حساس  پاکستان  و  ایران  خصوص  به  همسایه 

آن ها را بشناسند.

ایران 
ابزارهای سیاسی آن در برابر افغانستان و  شاکر مهریار

تحریف  ایران،  رسانه ای  ابزارهای  اساسی  کارکردهای  از  یکی 
معنا  این  به  می باشد.  افغانستان  در  فرهنگی  و  سیاسی  گفتمان های 
که ایران گفتمان های سیاسی و فرهنگی را در افغانستان هدف قرار 
داشته  اشراف  و  مدیریت  گفتمان ها  به  نسبت  می خواهد  و  می دهد 
باشد. این رسانه ها بیش از همه در ضدیت با متحدان غربی افغانستان، 
گفتمان های دموکراسی، حقوق بشر و حقوق زنان عمل می کنند. افزون 
برآن، هرگونه نزدیکی افغانستان با غرب و سایر کشورهای منطقه را 

نیز هدف قرار داده بی فایده و میان تهی جلوه می دهد.
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در خبرها آمده است كه رييس جمهور كرزي موافقت 
چهارشنبه ششم  روز  به  را  دوم  پارلمان  كه  است  كرده 
همايون  از  نقل  به  خبر  اين  كند.  افتتاح  فردا  يعني  دلو، 
عزيزي وزير دولت در امور پارلماني در رسانه ها منتشر 
از  يكي  پارلمان،  افتتاح  با  می رسد  نظر  به  است.  شده 
كشمكش هايی كه در عرصه انتخابات شكل گرفته بود، 
پايان  يا  معضل  اين  می شود. حل  نزديك  پايان خود  به 
حل  در   توفيق  به  دستيابي  موارد  از  يكي  مشكل،  اين 
با رو در رويي  مشكالت در كشور محسوب می گردد. 
هاي  شكايت  كميسيون  و  انتخابات  كميسيون  بين  كه 
انتخاباتي از يك سو و نهاد لوي سارنوالي از سوي ديگر 
اين موضوع  می رسيد كه  نظر  به  بود، چنين  ايجاد شده 
می تواند بحران ساز شود. اما اكنون ديده می شود كه اين 
پيچيده  اندازه اي كه گمان می رفت   به آن  نيز  موضوع 

نيست و می تواند به سادگي قابل حل باشد.
موضوع انتخابات و افتتاح مجلس دوم بعد از آن پيچيده 
سارنوالي  لوي  درخواست  به  محكمه  ستره  كه  شد 
رسيدگي  براي  را  خاصي  محكمه  و  داده  مثبت  پاسخ 
انتخابات درخواست كرد. همين  به  به دعواهاي مربوط 
مساله باعث گرديد تا كانديداني كه در ليست برندگان 
جهت  در  تالش هاي شان  بر  نيز،  نتوانسته اند  پيدا  جاي 
بيافزايند. از سوي ديگر رييس  انتخابات   تغيير وضعيت 
محكمه خاص رسيدگي به دعواهاي مربوط به انتخابات، 
از سوي  پارلمان گرديد كه  افتتاح  تعويق  تمديد  طالب 
با آن موافقت گرديد. اين مسايل  نيز  رياست جمهوري 
دست در دست هم داده و باعث گرديد تا چنين تصوري 
مجلس  افتتاح  و  افغانستان  انتخابات  كه  بيايد  وجود  به 

دفتر سخن گوی رياست جمهوری شامگاه گذشته، با 
انتشار اعالميه ای مطبوعاتی اعالم كرد كه چهارشنبه، 
ششم دلو »با احترام به موضع ستره محكمه جمهوری 
اسالمی افغانستان و با توجه به مصالح عليای كشور، 
افتتاح  را  افغانستان«  اسالمی  جمهوری  ملی  شورای 

خواهد كرد.
به  ورود  برای  كه  نامزدانی  كه  است  حالی  در  اين 
مجلس نمايندگان موفق به كسب آرای الزم شده  اند، 
می گويند كه اختالفات شان در مورد دادگاه ويژه و 

گشايش پارلمان با رييس جمهور حل شده است. 
هفته،  اين  چهارشنبه  روز  نمايندگان،  اين  گفته ی  به 
پارلمان توسط رييس جمهور گشايش خواهد يافت. 
اما مسايل جرمی در مورد انتخابات اخير پارلمانی از 
طريق دادگاه هايی كه قانون اساسی آنها را پيش بينی 

كرده است، پيگيری می شود. 
رييس  و  نمايندگان  مجلس  اعضای  ميان  اختالفات 
دادگاهی  حكومت  كه  آمد  ميان  به  زمانی  جمهور 
با  انتخاباتی  جنجال های  به  رسيدگی  برای  را 
ايجاد  جمهور  رييس  توافق  و  عالی  دادگاه  پيشنهاد 
از سوی  انتخابات  برنده  عنوان  به  كه  نامزدانی  كرد. 
ايجاد  شده اند،  اعالن  انتخابات  مستقل  كميسيون 
و  می دانند  اساسی  قانون  با  تضاد  در  را  ويژه  دادگاه 

خواهان گشايش سريع پارلمان هستند. 
همچنين دادگاه ويژه از رييس جمهور خواسته بود كه 

دوم، در حال تبديل شدن به يك بحران می باشد.
حال با موافقت رييس جمهور و نمايندگان برنده بر سر 
نظر می رسد  به  پارلمان در روز چهارشنبه، چنين  افتتاح 
فروكش  حال  در  و  است  مديريت شده  بحران  اين  كه 
در  موضوع  اين  اين كه  به  توجه  با  اما  می باشد.  كردن 
هشدار  می توانست،  مهار  عدم  و  مديريت  عدم  صورت 
عنوان  به  بتواند  بايد  باشد،  برانگيز  تشويش  و  دهنده 
دموكراسي  ثبات  مسير  در  ارزشمند  بسيار  تجربه  يك 
در افغانستان بكار گرفته شود. اين امر در صورتي ميسر 
بويژه  و  تحليلگران  و  سياسي  كارشناسان  كه  می گردد 
دارند،  دستي  و  نقشي  قدرت  و  دولت  در  كه  كساني 
به صورت  را  بحران  اين شبه  بتوانند زواياي موجود در 
واقع بينانه به بررسي گرفته و چشم انداز موجود در آن را 

تحت مطالعه قرار دهند.

زمان افتتاح پارلمان را حداقل برای يك ماه به منظور 
اندازد.  تاخير  به  انتخاباتی  جنجال های  به  رسيدگی 
از سوی رييس جمهور  اين درخواست دادگاه ويژه 
با  نمايندگان  مجلس  اعضای جديد  اما  شد،  پذيرفته 
تاكيد برخواسته های خود، در نظر داشتند كه پارلمان 
را روز يك شنبه سوم دلو افتتاح كنند. رييس جمهور 
كه از تصميم اعضای مجلس مبنی بر افتتاح پارلمان 
در سوم دلو هراسان شد، نمايندگان برنده را به ارگ 
از  با شماری  رياست جمهوری خواست و در ديدار 
هفته  اين  چهارشنبه  كه  داد  وعده  نمايندگان،  اين 
پارلمان جديد را مشروط به پذيرش ادامه كار دادگاه 
سوی  از  تاكنون  كه  شرطی  می كند.  افتتاح  ويژه، 

اعضای مجلس نمايندگان پذيرفته نشده است.
در  آنان  كه  می گويند  مجلس  اعضای  حال،  اين  با 
طريق  از  انتخابات  جرمی  قضايای  تعقيب  مورد 
رييس  با  كشور  رسمی  قضايی  و  عدلی  نهادهای 
روز  جمهور  رييس  و  رسيده اند  توافق  به  جمهور 

چهارشنبه پارلمان كشور را افتتاح خواهد كرد.
جديد  مجلس  موقت  رييس  عثمانی،  سرور  محمد 
نمايندگان می گويد كه در مورد تعقيب موارد جرمی 
مربوط به انتخابات از طريق نهادهای عدلی و قضايی 
رسمی كشور با رييس جمهور توافق شده و اختالفات 
ميان رياست جمهوری و مجلس نمايندگان حل شده 
از  ملی  شورای  چهارشنبه  روز  »به  گفت:  او  است. 

باشد،  مطرح  می تواند  كه  جدي  هاي  بحث  از  يكي 
پرتو  انتخابات در  اينكه  به  توجه  با  بدانيم  است كه  اين 
قانون جديد انتخابات برگزار گرديد و از قضا اين قانون 
جديد نيز از ساخته هاي حكومت آقاي كرزي می باشد، 
گرديد؟  چالش  از  پر  و  پيچيده  انتخاباتي  وضعيت  چرا 
به عبارت ديگر چه چيزي باعث گرديد تا لوي سارنوالي 
تا در كشاكش  پيدا كند  انگيزه  العموم  به عنوان مدعي 
مربوط به انتخابات وارد شود؟ از سوي ديگر چه چيزي 
سبب شد تا ستره محكمه كشور، در پي طرح شكايت از 
سوي لوي سارنوالي در اين دعوا احراز صالحيت كرده 
و خواستار ايجاد محكمه خاص در اين رابطه شود؟ و از 
سوي ديگر با استناد به چه چيزي بود كه كميسيون هاي 
انتخابات و شكايات انتخاباتي همواره بر صحت كاركرد 

سوی جاللتماب رييس جمهور افتتاح می شود. دوم، 
قانون  روشنايی  پرتوی  در  قانونی  تخطی  موارد  تمام 
اساسی، قانون انتخابات و ساير قوانين نافذه كشور با 
ما  ميان  نمايندگان،  پارلمانی  درنظرداشت مصوونيت 
و رييس دولت موافقه صورت گرفته و ديگر مشكلی 
خودی  به  ويژه  دادگاه  ترتيب  اين  به  نيست.  ما  بين 

خود نفی می شود.«
اعضای  ديدگاه  از  كه  كرد  تاكيد  عثمانی  آقای 
غيرقانونی  كامال  ويژه  دادگاه  نمايندگان،  مجلس 
وی  بود.  نخواهد  قانونی  نيز  آن  فيصله های  و  است 
صالحيت  كه  محاكمی  و  عادی  »محاكم  گفت: 
قانونی دارند، در هر وقت می توانند جرايم را بررسی 

كنند، اما دادگاه ويژه را قبول نكرده ايم.«
در همين حال، محمد محقق يك تن ديگر از اعضای 
نمايندگان  كه  می گويد  نمايندگان  جديد  مجلس 
و  كرده  اند  حل  جمهور  رييس  با  را  اختالفات شان 
كه  كرد  خواهد  اعالم  نيز  جمهوری  رياست  دفتر 
آقای  می شود.  افتتاح  جديد  پارلمان  چهارشنبه  روز 
بر  جمهور  رييس  كه  ويژه  دادگاه  مورد  در  محقق 
ادامه كار آن تاكيد دارد، می گويد: »منظور اين است 
كه قضايای افغانستان از مجرای قانونی حل شود، اما 
كه  باشند  كشور  در  مختلفی  نهادهای  است  ممكن 

مداخله  و  می كردند  تاكيد  انتخابات  عرصه  در  خويش 
لوي سارنوالي و قوه قضاييه در اين عرصه را غير قانوني 

می خواندند؟
شكي نيست كه اگر انگيزه هاي موجود در اين كشمكش 
را مبتني بر حسن نيت بدانيم و چنين تحليل داشته باشيم 
كه تمامي تالش ها در حوزه انتخابات بر حسن نيت مبتني 
بهتر  اجراي  انگيزه  با  و  نيت  با حسن  نهادي  هر  و  بوده 
می تواند  احتمال  دو  شده،  وارد  بازي  اين  به  مسووليت 
در رابطه با آنچه در خصوص انتخابات و آنچه از ناحيه 

نهادهاي مختلف به اجرا گذشته شد، مطرح باشد.
يكي از اين احتماالت اين است كه بگوييم ما در قوانين 
اين  كه  هستيم  پيچيدگي هايی  و  مشكالت  دچار  خود 
مشكالت و پيچيدگي ها باعث می گردد تا در بسا موارد 
به پيچيدگي هاي سردرگم كننده اي گرفتار آييم. اين در 
صورتي است كه مدعي شويم، قوانين موجود در كشور 
بگونه ای است كه قابليت تفاسير متفاوت را دارد و اين 
بوجود  اين مشكالت  تا  باعث می گردد  متفاوت  تفاسير 

بيايد.
در  ما  بگوييم  كه  است  اين  ديگر  احتماالت  از  يكي 
معنا  بدين  اين  می باشيم.  گرفتار  مشكل  به  قانون  درك 
است كه اذعان كنيم كه ما به اساس ذهنيتي كه از دوره 
عارض  ما  بر  جويانه  برتري  داخلي  هاي  جنگ  هاي 
گرديده، گرفتار اين خصلت شده ايم كه كوشش كنيم 
تعبير  و  توجيه  و  تفسير  و  معنا  خود  نفع  به  را  قوانين  تا 
نماييم. مثال مرز ميان صالحيت و مسووليت را شناسايي 
نكرده و كوشش نماييم تا از هر مقوله اي به ميل و صالح 

خويش بهره برداري كنيم. 
به نظر می رسد يكي از چيزهايي كه باعث گرديده بود تا 
افتتاح پارلمان با اما و اگرهايي همراه گردد، عدم تعبير 
افتتاح شوراي  يكسان در مورد نقش رييس جمهور در 
و  شصت  ماده  نهم  بند  در  اينكه  به  توجه  با  بود.  ملي 
چهارم قانون اساسي، افتتاح شوراي ملي و لويه جرگه در 
ليست صالحيت ها و وظايف رييس جمهور قرار گرفته، 

بحثي را در اين زمينه ايجاد كرد.
و  ما  جامعه  كه  می باشد  اين  است  مهم  آنچه  حال 
كشاكش  از  بتواند  قدرت  اندركاران  دست  بخصوص 
به عنوان  بتواند  ايجاد شده و راه حل بكار گرفته شده، 

يك راهكار مبتني بر تجربه در آينده استفاده كند. 


اين است كه  نداريم. بحث روی  باالی آن بحث  ما 
حل  كه  شود  حل  قانونی  مجرای  از  انتخابات  قضيه 
مشكل  كه  بگويم  مختصر  و  كوتاه  من  است.  شده 
ميان وكال و رياست جمهوری با ميانجيگری نماينده 
سازمان ملل متحد حل شده است و انشااهلل اميدواريم 

كه روز چهارشنبه شاهد افتتاح پارلمان باشيم.«
انتخابات مجلس نمايندگان كه در بيست و هفتم سنبله 
سال جاری برگزار شده بود، تاكنون جنجال های آن 
به  كه  نامزدانی  از  شماری  است.  نرسيده  پايان  به 
نتيجه انتخابات معترض اند، خواهان ادامه كار دادگاه 
نامزدان  اين  از  ديگری  شمار  همچنين  هستند.  ويژه 
تقلب  اخير  انتخابات  در  اين كه  دليل  به  می گويند 
منحل  بايد  انتخابات  است،  گرفته  صورت  گسترده 

اعالن شود.
و  قضايی  و  عدلی  نهادهای  دخالت  حال،  اين  با 
انتخابات،  نتايج  مورد  در  جمهور  رييس  همچنين 
جنجال ها را بيشتر ساخت. رييس جمهور كه از نتايج 
به دست آمده انتخابات مجلس نمايندگان ناراض به 
برنده  نمايندگان  از  شماری  اعتقاد  به  می رسد،  نظر 
ويژه  دادگاه  طريق  از  كه  دارد  درنظر  انتخابات، 

تغييراتی را در نتايج انتخابات به وجود آورد.


محمد هاشم قيام

توافق بر افتتاح پارلمان 
حل مشكلي كه می تواند در آينده

 به تجربه گرفته شود

ريیس جمهور »كنار« آمد

 ظفرشاه رویی

شورای ملی چهارشنبه 
افتتاح می شود

}از صفحه 1{
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من  بود،  آمده  مهمان  خانه  در  »روزی  می دارد: 
برای آوردن سودا مقداری پول از مادرم گرفتم 
و راهی بازار شدم، همین که به کوچه پا گذاشتم 
با او گرم گفت  با یکی از دوستانم سر خوردم، 
وارد  متوجه شدم که  بار  بودم، یک  و گو شده 
بیلیارد خانه شدیم. وقتی مصروف بازی شدم همه 
چیز از یادم رفت. یک بار متوجه شدم که ساعت 
از یک ظهر هم گذشته و دیدم همه پول هایم را 
با شرمندگی و خجالت وارد  باخته ام.  بیلیارد  در 
خانه شدم، خوب بیشتر از این چیزی نمی گویم؛ 
بعد چه  چون آخر قصه را خودتان می دانید که 
بدی  خیلی  کار  که  می دانم  حاال  می شود.  واقع 

کرده ام.«
آمریت  مسوول  خراسانی،  محمد  شجاع  اما 
ورزشی تخار با رد این ادعا ها موجودیت هرگونه 
تکذیب  را  بیلیارد  باشگاه های  در  قمار  و  فساد 
کرده می گوید: »تا هنوز ما کدام شکایت جدی 
موضوع  این  با  پیوند  در  تالقان  شهر  مردم  از 
مراکز  این ها  حتما  که  کند  ثابت  که  نداریم 
ارتباط  این  در  کسی  اگر  هستند؛  فساد  و  قمار 
به ما مراجعه می کرد، ما خود اقدام می کردیم و 
دروازه های آن ها را می بستیم. به اشکال مختلف 
و پنهانی به بیلیاردخانه ها مراجعه کردیم تا چنین 
چنین  که  خوشبختانه  اما  کنیم؛  پیدا  را  مواردی 
چیزی در هیچ زمانی دیده نشده است. شایعاتی 
وجود  مراکز  این  در  قمار  موجودیت  بر  مبنی 
رد  را  این شایعات  به صورت کلی  من  اما  دارد 

و تکذیب می کنم.« 
بیلیارد  مراکز  دراز  داستان  از  خراسانی  آقای 
گفته  سخن  مسوولین  با  آنان  شدن  مواجه  و 
مجموع  در  تخار  والیت  »در  می کند:  اضافه 
یک  که  شده  راجستر  و  ثبت  بیلیارد  کلپ   13
امنیه  قوماندانی  به  راجستر  برگه های  از  یک 
توضیح  با  جنایی  جرایم  با  مبارزه  مدیریت   و 
شده  فرستاده  کلپ ها  فعالیت های  چگونگی 
بازی  که  می شود  سال  شش  حدود  در  است. 
یک  در  که  دارد  رواج  تخار  والیت  در  بیلیارد 
یا دو مسابقه ی کشوری در کابل شرکت نموده 

از  شماری  نگرانی  مایه ی  اواخر  این  در  چه  آن 
که  است  این  شده،  تالقان  شهر  در  خانواده ها 
برخی از جوانان با مراجعه به باشگاه های بیلیارد، 
آن  با  را  این که ساعات طوالنی خود  از  عالوه 
مصروف می سازند، مقدار زیادی پول نیز در میان 
بازیگران این بازی برد و باخت می شود. بیلیارد از 
بازی هایی است که در برخی از والیات افغانستان 
با ایجاد باشگاه های مخصوص، شماری از جوانان 
از  این که  اما  به خود مصروف ساخته است،  را 
گرفته  صورت  استفاده ای  چگونه  باشگاه ها  این 
است و آیا واقعا در این مراکز قمار وجود دارد؟ 

در این گزارش به آن پاسخ خواهیم داد.
برده  از وی  نامی  نخواست  از جوانانی که  یکی 
مصروف  بیلیارد  باشگاه های  از  یکی  در  شود، 
مصروفیت  کدام  »من  می گوید:  او  است.  بازی 
دیگر ندارم، در این شهر کدام مصروفیت سالمی 
خوش  ما  وقت  هم  این جا  در  ندارد.  وجود  هم 
دیدار  خود  دوستان  همراهی  هم  و  می گذرد 
می کنم.« اما این جوان در مورد برد و باخت پول 
با  را  خودش  و  نکرد  ارایه  جوابی  بازی،  این  با 

وسایل بازی بیلیارد مصروف ساخت.
 45 حدود  در  که  است  مردی  نادم،  صمد 
دیوار  به  زمستانی  آفتاب  در  و  دارد  سن  سال 
از  یکی  نزدیک  او  خانه ی  است،  داده  تکیه 
بیلیارد  بازی  باشگاه های  او  »بیلیاردخانه«هاست. 
»این جا  می گوید:  کرده  عنوان  قمارخانه ها  به  را 
به  زیادی  جوانان  روز  همه  است،  خانه  قمار 
این جا می آیند و پول های زیادی را برباد می دهند 
که حداقل  نیست  هم  مرجعی  کدام  می روند.  و 

یک بازرسی از این گونه مکان ها داشته باشد.« 
است، حکایت  و هم جالب  تاسفبار  آن چه هم 
جوانی است که با مصروف شدن در بازی بیلیارد 
جنجال  خانواده اش  در  پول  مقداری  باختن  و 
و  خود  برای  مشکل  خلق  باعث  و  شده  برپا 
خانواده اش شده است. این جوان که خودش را 
نواحی  از  یکی  در  می کند،  معرفی  ناصر  احمد 
شهر تالقان زندگی می کند. او چگونگی برپایی 
دعوا و سر و صدا در خانواده اش را این گونه بیان 

بودند. بعد از گذشت سه یا چهار سال، کلپ های 
گذاشته  جریان  در  ما  که  این  بدون  ما  بیلیارد  
شویم، از طرف قوماندانی امنیه مسدود شد. یک 
شهری  اصالحات  کمیسیون  طرف  از  هم  مرتبه 
از  هم  دعوت نامه ای  زمان  این  در  شد.  مسدود 
کشور های آسیایی آمده بود که بازیگران بیلیارد 
افغانستان هم شرکت کنند که یک سهم آن  از 
به  مراجعه  بار  چندین  با  بود.  تخار  والیت  از 
والی وقت، تالش های ما به خاطر بازگشایی این 
مراکز بی نتیجه ماند. آن ها می گفتند که بیلیارد در 
شرایط کنونی از ضرورت ها نیست و نباید فعالیت 
داشته باشند. باید این کار در هماهنگی با اداره ی 
مربوط صورت می گرفت و حداقل ما در جریان 
هرکس  که  تاسف  با  نگرفتیم.  که  می گرفتیم 
بسته  را  بیلیارد ها  و  گرفت  کار  خود  زور  از 
کار شان  از  ما  کلپ داران  که  بود  همین  کردند. 
یک  با  زیادی  زمان  مدت  از  بعد  شدند.  دلسرد 
تعهد مجدد، مراکز بیلیارد دوباره باز شد. چندی 
قوماندانی  طرف  از  باردیگر  که  بود  نگذشته 
قرار  حمله  مورد  امنیت  آمریت  طرف  از  امنیه، 
گرفت و وسایل و تخته های آن شکسته شد.این 
این  گویا  که  گرفت  صورت  این  خاطر  به  کار 

بیلیاردخانه ها مراکز فساد و قمار هستند.«
کلپ های  میان  تخار،  ورزشی  آمر  گفته ی  به 
بیلیارد و مسووالن تعهد صورت گرفته که قمار 
در این مراکز وجود نداشته باشد. وی می گوید: 
وجود  تعهدنامه  نقل  یک  بیلیارد،  کلپ  هر  »در 
مسوولیت  بیلیارد  کلپ های  مسوولین  که  دارد 
از  فساد  به  دست  کسی  مکان ها  این  در  دارند 
شامل  که  تعهدنامه  آن  به  و  نزنند  قمار  جمله 

چندین ماده است عمل کنند.«
شجاع محمد، با شکایت از کمیسیون اصالحات 
کدام  بدون  اداره  این  که  می کند  اضافه  شهری 
سند ادعا می کند که: »در این مراکز قمار وجود 
به  رابطه  این  در  سندی  هیچ  که  حالی  در  دارد 
دست ندارند و ما را منیحث یک اداره ی مرتبط 

و مسوول در زمینه در جریان نگذاشته اند.« 
احتساب  رییس  جمالی،  اهلل  ذبیح  سید  قاضی 
بیلیارد  مراکز  در  فساد  موجودیت  تخار،  دادگاه 
و  نمی کند  تایید  صدی  در  صد  گونه ی  به  را 
وجود  ادعایی  ارتباط  این  در  »اگر  می گوید: 
دیده  چیزی  یا  دارد؛  وجود  موردی  حتما  دارد، 
یا  دو  مدیریت  همین  از آدرس  قبال  است.  شده 
سه کلپ بیلیارد بسته شده بود؛ اما اسنادی وجود 
نداشت که تایید کند که واقعا قمارخانه است یا 
بازی بیلیارد. ما دوباره بیلیاردخانه های شان را باز 
کردیم و از آنان تعهد گرفتیم که در هنگام نماز، 
فساد  موارد  سایر  از  و  کنند  بسته  را  مراکز شان 

درآن جا در اوقات دیگر جلوگیری کنند.« 
این مقام دادگاه تخار اضافه می کند که در مقابل 
هرنوع فساد مبارزه می کنند و از راه های گسترش 

آن جلوگیری خواهند کرد. 
شماری دیگر به این باور هستند که در افغانستان 
ناسالم صورت می گیرد که  استفاده ی  از هرچیز 
انجام و عواقب ناگواری را به دنبال داشته است. 
بیلیارد به عنوان یک ورزش دماغی می تواند ذهن 
را به فعالیت و انکشاف بیشتر وادار کند و افراد را 

دقیق و موشگاف نماید. 
از جانب دیگر در والیت تخار کدام مصروفیت 
و برنامه ی مشخصی هم وجود ندارد که جوانان 
دیگر  و  سینما  تیاتر،  از  کند.  مشغول  خود  به  را 
خبری  چندان  هم   هنری  فرهنگی  برنامه های 
نیز  ما  فرهنگ  و  اطالعات  و  ریاست  و  نیست 
خاموشی اختیار کرده است. مردم می گویند اگر 
ناسالم  به عنوان مصروفیت های  بازی ها  این گونه 
ثابت می شوند بدیل دیگری نیز وجود ندارد که 

این خال را پر کند. 

در والیت تخار کدام مصروفیت و برنامه ی مشخصی هم وجود ندارد 
که جوانان را به خود مشغول کند. از تیاتر، سینما و دیگر برنامه های 

فرهنگی هنری هم  چندان خبری نیست و ریاست و اطالعات و فرهنگ 
ما نیز خاموشی اختیار کرده است. مردم می گویند اگر این گونه بازی ها 
به عنوان مصروفیت های ناسالم ثابت می شوند بدیل دیگری نیز وجود 

ندارد که این خال را پر کند. 

آمر اداره ی ورزش تخار:

در مراکز بازی بیلیارد 
به هیچ وجه قمار وجود ندارد!
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت
مهر  پرداخت  از  شوهرشان  موارد،  درصد   54.5
ايشان ابا ورزيده است، 15.2 درصد زنان نيز تحت 
گرفتن  به  تهديد  لت وکوب،  خشونت هايي چون 
فرزندان شان از دريافت مهر صرف نظر نموده اند 
و 15.2 درصد زنان نيز مي گويند مهري نداشته و 
6 درصد هم بنا به رسوم منطقه از گرفتن مهر خود 
صرف نظر نموده اند و سايرين دليل خاصي ذکر 

نکرده اند.
زني از واليت فارياب مي گويد: »من مجبور شدم 

مهرم را ببخشم تا بتوانم اوالدم را بگيرم.«
تعلق نگرفتن مهر به اکثريت زنان مطلقه در حالي 
است که مطالعات همواره نشان مي دهد که سواد 
به  آنها  دسترسي  زنان،  اکثر  پايين  ظرفيت هاي  و 
و  نموده  محدود  بسيار  را  مطلوب  درآمد  و  کار 
آنها از لحاظ اقتصادي، متکي به مردان مي باشند 
که با طالق اين تکيه گاه را نيز از دست مي دهند 
و از آنجا که جامعه نيز به سختي و کراهت آنان 
نيازمند  و  آسيب پذير  به شدت  آنها  مي پذيرد،  را 
که  زناني  درصد   70 تحقيق  اين  در  مي باشند. 
طالق شده اند، گفته اند که از لحاظ اقتصاي شديدا 
براي  مناسبي  مي تواند کمک  مهريه  و  نيازمنداند 
اين زنان باشد، اما همانطور که نتايج بيان مي کند 
و  بوده  محروم  خود  حق  اين  از  زنان  اين  غالب 
مواجه  اقتصادي  عمده  مشکالت  با  طالق  از  بعد 
مي تواند  اقتصادي  مشکالت  اين  که  مي گردند 
سوي  از  اجتماعي  تخلفات  از  بسياري  زمينه ساز 

زنان بيوه گردد.
ادامه دارد



20- دسترسي زنان بیوه به حق مهر
بيوه  زنان  درصد   4 از  بيش  تحقيق،  نتايج  مطابق 
تن  فقط يک  مي دهند که  تشکيل  مطلقه  زنان  را 
به  مخدر،  مواد  به  شوهر  اعتياد  علت  به  آنان  از 

اجازه ی  خود  فرزندان  به  سوم:  قسمت 
آینده  در  را  شما  مشکالت  تا  دهید  تعلیم 

حل کنند.
داکتر سيما سمر، رييس کميسيون مستقل حقوق 
هيات  نشست  در  را  سخنانش  افغانستان  بشر 
کميسيون با مقامات و مردم واليت ارزگان، ادامه 

داده گفت:
همان  به  هر شهروند يک کشور  بدانيم که  »بايد 

ميزانی که حق دارد، مسووليت نيز دارد. 
من با شما موافقم که تامين امنيت از مکلفيت های 
دولت است. ولی بايد بدانيم که دولت به تنهايی 
قادر به انجام اين کار نيست و مهم است تا ما نيز 
اين  خاک  و  آب  از  که  شهروند  يک  عنوان  به 
همکاری  خود  دولت  با  می بريم،  سود  سرزمين 

نموده و در تامين امنيت سهم بگيريم.
می خواهم تمام مردم در تامين امنيت سهم داشته 
در  امنی  نا  تدوام  باعث  که  کسانی  به  هرگز  و 
باعث  ما  کار  اين  ندهند.  جای  می شوند،  منطقه 
خواهد شد تا به شکل شايسته ی با دولت در تامين 
امنيت همکاری نموده و به ديگران فرصت ندهيم 

تا بيايند و خانه های ما را تالشی کنند.
مهم است تا مردم محل با فرستادن فرزندانشان به 
مکتب و همچنان به صفوف پوليس و اردوی ملی، 

در تامين امنيت با دولت همکاری نمايند.
با  مبارزه  در  م��ردم  گيری  سهم  دوم  موضوع 
بی عدالتی است. وقتی می بينيم که يک هموطن ما 
مورد بی عدالتی قرار می گيرد، نبايد خاموش بوده 
و بگذاريم وضعيت همچنان ادامه يابد. در چنين 
شرايطی ما وظيفه داريم تا حد اقل صدای مان را 
ادامه ظلم، به  از  بلند نموده و  برای تامين عدالت 
نحوی که قانون به ما اجازه می دهد، مثل مراجعه 
به مراکز عدلی و قضايی و يا هم نهادهای مدافع 

حقوق بشر، جلوگيری نماييم.
بايد بدانيم که مبارزه عليه فساد اداری و فرهنگ 
شما  و  ما  از  يکی  هر  مکلفيت های  جزء  معافيت 
به  ملوس  که  کسانی  از  حمايت  ع��دم  اس��ت. 
جنايت های جنگی و نقض حقوق بشر است، خود 

خواست خود طالق گرفته و سايرين مي گويند که 
به اجبار و بدون رضايت، طالق داده شده اند. با اين 
موفق  از طالق  بعد  زنان  اين  غالب  اکثريت  وجود 
به گرفتن مهر خود نشده اند. )82.5 درصد( که در 

يکی از راه های مبارزه با بی عدالتی است.
مهم ترين موضوعی که می خواهم با تأکيد ياد آوری 
کنم اين است که دوستان، پدران و برادران عزيز! شما 
می دانيد که داکتر نگاره يک زن ازبکستانی است که 
بعد از ازدواج با يکی از هموطنان شما، اينک بيشتر 
از ده سال است که به شما خدمت می کند. بايد بدانيم 
شما  و  ما  به  و  بيايد  تا  نمی شود  نگاره  هر کسی  که 
درچنين وضعيت بد، خدمت کند. می خواهم بگويم 
چرا ما خود، دختران و پسران مان را به مکتب نفرستيم 
کنند؟  تداوی  را  ما  مردان  و  زنان  و  شوند  داکتر  تا 
که  کنند  درک  عزيز  خانواده های  تمام  می خواهم 
بلکه  آن ها،  خود  برای  تنها  نه  فرزندان شان  آينده ی 
مفيد  و  بوده  مهم  می تواند  کشور  مردم  تمام  برای 
درس  ندهيم  اجازه  را  خود  فرزندان  ما  اگر  باشد. 
بخوانند، تحصيل کنند و داکتر شوند، پس منتظر کی 
خواهيم بود تا زنان و مادران ما را که مريض می شوند 
را  مکاتب  تمام  امنيت  تا  است  مهم  کنند؟  تداوی 
اين مسير  تامين نموده و اجازه ندهيم هيچ کسی در 
هيچ  بايد درک کنيم که مکتب  ايجاد کند.  مشکل 
نمی کند،  کافر  تنها  نه  نمی کند  کافر  را  کسی  وقت 
شناخت  و  معرفت  دين،  از  تا  می کند  کمک  بلکه 
نبايد  ايمان قوی تری داشته باشد. پس  بيشتر داشته و 
اجازه دهيم فرزندان ما بی سواد مانده و نتوانند قرآن 
کريم بخوانند. موضوع ديگری که می خواهم بگويم 
در رابطه به اشاره ی يکی از برادران است که شايد از 
فعاليت های دفتر کميسيون حقوق بشر رضايت کامل 
ندارد. می خواهم بگويم برادر عزيز! ما ادعا نمی کنيم 
که دفتر و فعاليت های دفتر ما هرگز مشکل نداشته و 
ندارد. بايد بگويم که با توجه به اين که کار ما در اين 
واليت تازه شروع گرديده است، طبيعی خواهد بود 
که با مشکالتی نيز روبروخواهد بود. ولی بايد بگويم 
که ما نياز مند کمک يکايک شما بوده و آرزو داريم 
و  همکاری  کاری شان  روند  در  را  ما  کارمندان  تا 

همياری نماييد.
عادی  قوانين  و  اساسی  قانون  بر  مبتنی  بگويم  بايد 
کميسيون مستقل حقوق بشر، يک نهاد نظارتی بوده 
اجرايی  صالحيت های  ندارد.  اجرايی  صالحيت  و 

قضايی  و  عدلی  ارگان های  صالحيت های  جزء 
دولت است. بنا بر اين اگر توقعی هم از کميسيون 
کنيم  درک  بايد  باشد،  داشته  وجود  خصوص  در 
به  نمی باشد.  دايره صالحيت  های کميسيون  که در 
تا عمال غم  ندارد  مثال کميسيون صالحيت  عنوان 
بلکه  بخورد،  را  زنان  بيوه  و  کودکان  جای  و  نان 
تا  می باشد  آن ها  صدای  بردن  بلند  ما  مسووليت 
دولت و جامعه ی جهانی وادار به اقدام عملی گردد. 
من به عنوان رييس کميسيون وعده می دهم تا تمام 
به  مسووالنه  نموديد،  عنوان  شما  که  را  مشکالتی 
نهادهای مسوول  و  ارگان ها  به  و  انتقال داده  مرکز 
رسما مکتوب نماييم و تقاضا کنيم که به تمام آن ها 
از  يکی  که  را  ديگری  موضوع  نمايند.  رسيدگی 
دوستان در رابطه به شکنجه در دستگاه های پوليس 
وقت  هيچ  کميسيون  بگويم،  بايد  نمود  مطرح 
طرفدار شکنجه نبوده و هميشه عليه آن صدايش را 
بلند نموده است. البته بايد فرق گذاشت بين شکنجه 
با  محکمه ی  طرف  از  که  جزا  مورد  در  جزا،  و 
صالحيت برای مجرمان حکم می شود، بايد دانست 
که تطبيق آن عين عدالت بوده و بايد عملی گردد. 
ولی شکنجه از لحاظ شرعی و قانونی مجاز نبوده و 
به تالشی های  نبايد کسی شکنجه گردد. در رابطه 
در  کميسيون  موضع  بگويم؛  بايد  خانه ها،  شبانه ی 
هم  شما  اگر  و  بوده  واضح  هميشه  خصوص  اين 
هميشه  ما  که  می دانيد  بخوانيد  را  ما  گزارش های 
خواهش  و  گرفته  موضع  سخت  کار  اين  عليه 
نموده ايم که تمام نيروهای نظامی نبايد به اين کار 
دست زده و با تالشی های شبانه ی خانه های مردم، 
زنان و کودکان را بترسانند. با تشکر از تمام شما و 
با تذکر اين مطلب که هيچ جامعه ی نتوانسته است 
به خوشبختی و رفاه دست يابد، مگر اين که به زنان 
اجتماعی  فعاليت های  در  تا  باشد  داده  سهم  شان 
اين  هميشه  نيز  شما  می خواهم  نمايند.  شرکت 
موضوع را بياد داشته و به دختران و زنان تان عالوه 
بر اجازه ی مکتب رفتن، اعتماد کنيد تا دوشادوش 

شما در فعاليت های اجتماعی، سهم بگيرند.«
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 ارزگان؛ در هاله  ای  از ترس و محرومیت
مجموعه گزارش های کوتاه از سفر هیات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به ترینکوت مرکز این والیت
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تاریخچه ی 
حقوق بشر وضعیت زنان بیوه 

در افغانستان 
)1389( 
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و  ملي  صالح  دادگاه  به  مراجعه  و  دادخواهي  حق   -8
بین المللي:

به  بين المللي که  و  ملي  دادگاه های صالح  به  مراجعه  و  دادخواهي  حق 
افراد  از مهم ترين حقوق  ياد می شود، يکي  نيز  نام حق حمايت قضايي 
به شمار می رود که منحصر به يکي يا دو مورد نه بلکه هر وقت، هميشه 
و در همه جا اگر هر يک از حقوق و آزادي های اساسي و ساير حقوق 
فرد نقض گرديده، شخصيت، جان، مال يا حيثيت و آبروي او در معرض 
خطر قرار گرفته يا نقض شود، حق دارد در جهت احياي حقوق خود به 
دادگاه های صالح رجوع نموده اقامه دعوا نمايد و اعاده حقوق خود را 

طلب کند. به طور مثال:
هر گاه فردي مورد تجاوز شخص ديگري قرار گرفته، زخمي يا مجروح 
از طرف کسي ديگر  او  اموال  يا ساير  يا زمين، خانه، موتر، پول  شود، 
غصب يا ربوده شود، يا يکي از اعضاي فاميل او به قتل برسد، يا مورد 
اتهام ناجايز قرار گرفته حيثيت و آبروي او بريزد، يا از طرف مسووالن 
دولتي مورد شکنجه قرار گرفته صدمه ببيند يا به عقايد او توهين شود يا 
به ناموس او تجاوز صورت بگيرد، همينطور وقتي که هر يک از حقوق 
و آزادي های قانوني او از طرف ديگران مورد تجاوز قرار گرفته، نقض 
شود، جهت حمايت از شخصيت، شرف، حيثيت و احياي حقوق خود 

می تواند به محکمه مراجعه نموده، تقاضاي اجراي عدالت نمايد.
با  قانون و اصول عدالت،  در چنين حاالتي، محکمه مکلف است طبق 
و در  معين  ميعاد  در  نموده،  به دعواي شخص رسيدگي  بيطرفي کامل 
نمايد.  اعاده  را  فيصله و حقوق شخص  را  يک محاکمه علني موضوع 
هر گاه محکمه يا قاضي مربوطه در وظيفه خويش بنابر به هرعلتي اهمال 
نمايد يا دعوا را به صورت عادالنه حل و فصل نکند، شخص حق دارد 
که خواستار تعويض قاضي گرديده يا بکلي خواستار ارجاع دعواي خود 
ارگان قضايي  از طرف  بايد  او  تقاضاي  اين  به محکمه ديگري شود و 

عملي شود.
همچنين هرگاه شخص، نظر به حاالت و شرايط، نتواند حقوق خود را 
از طريق محاکم ملي احيا کند، حق دارد که در آن زمينه به دادگاه های 
بين المللي مراجعه نموده، از آن طريق خواستار تطبيق عدالت شود و يا 
اگر حقوق شخصي از طرف دولت خارجي يا تبعه دولت خارجي نقض 
نداند،  عادالنه  خود  حق  در  را  مذکور  دولت  محاکم  فيصله  گرديده، 
می تواند به دادگاه بين المللي رجوع کرده، خواستار دفاع از حقوق خود 
شود و محکمه مورد نظر بايد از حقوق وي حمايت نموده، در آن مورد 
بين المللي  ديوان  بين المللي،  عدالت  ديوان  باشد.  داشته  عادالنه  فيصله 
دادگاه های  جمله  از  موقتي،  ديوان های  بعضي  و  جنگي  جنايات 

بين المللي اند.
خالصه، مراجعه به دادگاه و حمايت قضايي، يکي از مهمترين ضمانت 
اجرايي در راستاي حمايت از حقوق فرد به شمار می رود. به همين سبب 
ارگان قضايي در هر دولت در کنار ارگان های تقنيني و اجرايي ايجاد 
گرديده، وظيفه تأمين و اجراي عدالت و نظم قانوني بعهده آن گذاشته 
با خاطر جمع وبي   تا  قانون تضمين می شود  استقالل آن توسط  شده و 
قانوني را  به دعاوي مردم رسيدگي نموده، عدالت و نظم  طرفي کامل 

در جامعه تأمين نمايد.
خصوصاً  قانوني،  اسناد  ساير   و  اساسي  قانون  طبق  نيز  ما  کشور  در 
از  خاص  عدالت  تطبيق  وظيفه  محاکم،  صالحيت  و  تشکيالت  قانون 
صالحيت های ارگان های قضايي دانسته شده است1 وبه هر فرد حق داده 
شده است تا در جميع حاالت و موارد، در صورت نقض حقوق خود به 
يکي از محاکم کشور رجوع نموده، خواستار اعاده حقوق خود شود2.و 
احکام  قانون،  حکم  اساس  به  که  است  شده  دانسته  مکلف  محکمه 
شريعت اسالم و قواعد عدالت به دعاوي مردم رسيدگي نموده، در زمينه 
حکم عادالنه صادر نمايد.3 و هر گاه شخص توان دفاع از حق خود را 
نداشته باشد، محکمه مکلف است که براي او وکيل مدافع تعيين نمايد. 

پی نوشت:
1- مواد 120 و 122 قانون اساسي 1382 و مواد 2 و 5 قانون تشکيالت و 

صالحيت محاکم، 15 ميزان 1367
2- بندهاي 1 و 2 ماده 31 و بند اول ماده 138 قانون اساسي 1382 و ماده 6 

قانون تشکيالت و صالحيت محاکم
3- ماده 131 قانون اساسي و ماده 8 قانون تشکيالت و صالحيت محاکم

ادامه دارد
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بسیار داغ بود. چنین بود که به ادبیات نیز بیشتر از 
روزنه ی سیاست نگاه می شد.

این دوست می گفت وقتی این شاعران به اتاق ازهر 
از پذیرایی ازهر گفته بود، اجازه  رفته بودند، پس 
بدهید تا چند پارچه شعر برای تان بخوانم. بعد یک 
شعر دو شعر و سه شعر و... می خواند و می خواند. 
ازهر  از کیست؟  این شعر ها  که  می پرسند  دوستان 
به  دوستان  سروده ام.  را  این ها  تازه  که  می گوید 
در  را  مساله ای  که  آن  بدون  و  می بینند  یکدیگر 
بگذارند،  میان  در  شاعر  رسالت  و  تعهد  به  پیوند 

رخصت می شوند.
محتوای  با  همه  ازهر  شعر های  که  می گفت  عتیق 
عمیق اجتماعی آمیخته با رگه های سیاسی بودند و 
از نظر زبان هم بهتر از شعر شاعران نصیحت گوی. 
یک  ازهر  که  می پنداشتند  دوستان  آن  روز  آن  تا 

شاعر تصنیف ساز است و بس.
احمد شکیب  جناب  ناشناس خود  دوست  از  من   
در  او  نوشته ی   که  سپاسگزارم  بسیار  حمیدی 
وب سایت آسمایی مرا بر آن داشت تا این سطر های 

خاطره گونه را بنویسم.
این اندوه بزرگ و دریغ سوزنده ای است که امروز 
از چنان شعرهای زنده یاد ازهر دیگر نشانه ای نیست. 
شاید هم تنها شعرهایی که از او باقی مانده اند همان 
آواز  وسیله ی   به  که  است  تصنیف هایی  و  شعر ها 
او  تصنیف های  و  شعر ها  است.  شده  اجرا  خوانان 
آمیخته با عاطفه های بزرگ انسانیست. با صمیمت 
سخن می گوید. ساده و اما در عین سادگی، ما را به 
چیز ها و پدیده های عاطفی و انسانی پیرامون ما آشنا 
می سازد. شعر ها و تصنیف های او را می خوانی و یا 
می شنوی و حتا حس می کنی که شعر در همه چیز 
و در همه جا جاریست، تنها باید آن را کشف کرد. 
همه چیز در شعر و تصنیف او بار عاطفی و عاشقانه 
تصنیف هایش  و  با آن شعر ها  او  به خود می گیرد. 
حق قابل توجهی بر شماری از آوازخوانان افغانستان 
امروزه هر  دارد.  افغانستان  بر موسیقی  و در کلیت 
ده ها  سنگ  آن  زیر  در  می کنی  باال  که  را  سنگ 
و  می خوانند  آواز  گویا  که  می بینی  آوازخوانی 
دیگر  که  محلی  آوازخوانان  از  یکی  گفته ی  به 
هم  را  ممپوزش  و  کمپوز  نیست،  ما  میان  در 
خودشان می سازند و شعرش را نیز. شمار زیادی از 
آوازخوانان جوان ما بر بنیاد همان گفته ی معروف: 
خود کوزه گر و کوزه خر و خود گل کوزه اند. خود 

می خوانند و خود می شنوند.

اعالمیه مطبوعاتی
۴ دلو ۱۳۸۹

در  با  افغانستان  اسالمی  جمهوری  رئیس  کابل:  جمهوری،  ریاست  ارگ 
جانب  از  شده  اعالن  موفق  کاندیدان   ۱۳۸۹/۱۱/۳ مورخ  نامه  نظرداشت  
جمهوری  محکمه  ستره  موضع  به  احترام  با  انتخابات،  مستقل  کمیسیون 
اسالمی افغانستان و با توجه به مصالح علیای کشور، شورای ملی جمهوری 

اسالمی افغانستان را به تاریخ ۶ دلو سال روان افتتاح می نماید. 
مصوبه شورای عالی ستره محکمه که توسط تمام اعضای شورای عالی و 
به امضا رسیده، مشعر است که  القضات و سرپرست ستره محکمه  قاضی 
به  به تمام دعاوی که از طرف اشخاص حقیقی و یا حکمی،  رسیده گی 
به  مطابق  محاکم  پیشگاه  در  علیه  مدعی  یا  مدعی  به حیث  دولت  شمول 

قانون اقامه میشود، از صالحیت های ستره محکمه می باشد. 
ستره محکمه با اذعان این که کمیسیون شکایات انتخاباتی به اساس حکم 
فقره ۶ ماده ۶۱ قانون انتخابات تنها صالحیت رسیده گی به اعتراضات و 
اختصاصی  محکمه  ایجاد  باشد، صالحیت  می  دارا  را  انتخاباتی  شکایات 
و رسیده گی به دعاوی مربوط به پروسه انتخابات پارلمانی سال ۱۳۸۹ را 

مربوط به قوه قضائیه جمهوری اسالمی افغانستان دانسته است.
ماده ۱۲۹  اساس  به  است که  نگاشته  عالی ستره محکمه  همچنان شورای 
قانون اساسی تمام فیصله های قطعی محاکم واجب التعمیل بوده مگر در 
حالت حکم به مرگ شخص که مشروط به منظوری رئیس جمهور میباشد.

جمهوری  محکمه  ستره  عالی  شورای  مصوبه  به  احترام  با  جمهور  رئیس 
سال   انتخابات  به  مربوط  دعاوی  به  اینکه  بر  تاکید  با  و  افغانستان  اسالمی 
گی  رسیده  شده  ایجاد  اختصاصی  محکمه  و  قضائیه  قوه  سوی  از   ۱۳۸۹
سال  دلو   ۶ تاریخ  به  را  افغانستان  اسالمی  جمهوری  ملی  شورای  میشود، 

روان افتتاح می نماید.
نشر از دفتر سخنگوی  رئیس جمهور

اهالی ولسوالی ناهور غزنی: 

به مشکالت ما رسیدگی کنید 
 محمدضیا حسینی

ولسوالی ناهور والیت غزنی که یکی از ولسوالی های دوردست غزنی 
امنیتی  لحاظ  از  جهانی  جامعه  حضور  و  طالبان  سقوط  از  بعد  است، 
اما پولیس در بعضی از مناطق این  شرایط رضایت بخشی داشته است، 
ولسوالی به خاطر کارهای خودسرانه ی عده ای، تسلط چندانی ندارد و 
حتا قادر به جلب یک مجرم هم نمی باشد. آقای محمد صافی اکبری، 
وکیل مردم ناهور در شورای والیتی غزنی می گوید: »در ولسوالی ناهور 
پولیس در مناطق دوردست این ولسوالی حاکمیت ندارد و قادر به جلب 
یک فرد مجرم هم نمی باشد. تنها در محدوده بیست کیلومتری ولسوالی 
عنوان  به  ولسوالی  این  در  امنیه  قومندان  دارد و شخص  تسلط  پولیس 
سمبول می باشد. اکثرا کارهای پولیس در این ولسوالی به دست یک 
هرکار  ولسوالی  در  افراد  عده  این  و  می شود  اجرا  خودسر  افراد  عده 
که بخواهند انجام می دهند. حتا اگر برخالف خواست شخص قومندان 
امنیه هم باشد، خودسرانه هرکس را که خواسته باشند در مقر ولسوالی 
وضعیت  از  ولسوالی  این  در  مردم  می دهند.«  قرار  کوب  و  لت  مورد 
از مکاتب  تعدادی  این مردم می گویند در  دارند.  نیز شکایت  معارف 
این ولسوالی به خاطر دور بودن از مرکز، معلمین مسلکی حاضر به کار 
نمی باشند و مردم مجبور هستند معاش اضافی به ایشان بپردازند. نصیر 
احمد یکی از باشندگان این ولسوالی می گوید:  »در تعدادی از مکاتب 
فارغ  معلمین  اکثر  و  ندارد  وجود  مسلکی  معلمین  ناهور  ولسوالی  در 
مکاتب  این  به  باتجربه  معلم  بخواهیم یک  اگر  هستند.  دوازده  صنف 
معاش  عنوان کمک  به  را  مبلغی  معارف،  برمعاش  باید عالوه  بیاوریم 
می گوید:   مردم  این  گفته های  تایید  ضمن  اکبری  آقای  بپردازیم.« 
»ولسوالی ناهور یکی از مناطق دوردست مرکز است، معلمان مسلکی 
در آن جا حاضر به معلمی با معاش معارف نیستند، مردم این ولسوالی در 
بعضی از مناطق عالوه بر معاش دولتی مبلغی اضافه بر معاش را نیز برای 
معلمین مسلکی می دهند وگرنه هیچ معلمی با معاش معارف حاضر به 
نداشتن  مردم  این  دیگر  مشکل  نیست.«  مناطق  این  در  وظیفه  اجرای 
مراکز صحی است. وسعت جغرافیایی منطقه زیاد است و در بعضی از 
دره های این ولسوالی مراکز صحی وجود ندارد و مردم در این مناطق 
از این مشکل رنج می برند. این وکیل شورای والیتی غزنی می گوید: 
»چون کلینیک به حد کافی در این ولسوالی وجود ندارد، مردم بسیار 
با مشکالت مواجه هستند. به عنوان نمونه دره عالالدین و قرناله که در 
چهل کیلومتری شرق ولسوالی واقع شده است، کلینیک صحی ندارند. 
در این مناطق حدود ۶00 خانواده زندگی می کنند و هرگاه شخصی  در 
این دره ها مریض شود باید تا رسیدن به مرکز ولسوالی چهل کیلومتر 
را طی کند.« آقای اکبری از وزارت های داخله، معارف و صحت عامه 
کشور می خواهد تا به  مشکالت مردم در ولسوالی ناهور غزنی توجه 

کنند. 

رفته ای که همیشه آرزو  از دست  از شاعران  یکی 
داشته ام تا درباره اش چیزی بنویسم، زنده یاد »ازهر 
فیض یار غزنوی« است. شاعری که تازه به شگوفه 
رسیده بود و اما تگرگ مرگ، او را از شاخه های 
فکر می کنم شاید  پرپر کرد.  و  برچید  سبز جوانی 
او  شاید  یا  بودیم.  هم دوره  دانشگاه  در  او  و  من 
یکی دو سال از من پیشتر می راند. می دانستم که در 
دانشکده ی  ادبیات دانشگاه کابل درس می خواند. 
سال ۱۳54 خورشیدی به مناسبت روز مادر در یک 
شاعران،  از  شماری  برای  هنری  ـ  ادبی  مسابقه ی  
جوایزی  زینب  سینما  تاالر  در  هنرمندان  و  نقاشان 
شعری  دوم  جایزه ی  فیض یار  ازهر  گردید.  توزیع 
را دریافت کرد و جایزه ای نیز به من داده شده بود.

با نامش آشنا بودم. شاید هم به دلیل   پیش از این 
همکاری گسترده ای که با آوازخوانان سرشناس و 
محبوبی چون احمد ظاهر، مهوش و دیگران داشت. 
آهنگ ها گل می کردند و بعد هرکسی می خواست 
بداند که شعر این آهنگ از کیست و بعد یک نام 
غزنوی«.  فیض یار  »ازهر  می شد:  جاری  زبان ها  بر 
گاهی رادیو پیش از نشر آهنگ، شاعر را نیز معرفی 

می کرد.
مشغول  بیشتر  ازهر  که  می کردم  تصور  آن گاه  تا 
به  نامش  که  وقتی  آن جا  اما  است،  تصنیف سازی 
برنده ی جایزه ی درجه دوم خوانده شد،  نام شاعر 
داود،  زینب  ببینم.  را  او  سیمای  تا  داشتم  آرزو 
توزیع می کرد،  را  همسر رییس جمهور که جوایز 
دقیقه هایی منتظر ماند؛ اما کسی روی استیژ حاضر 
او چگونه  که  بود  پرسش برانگیز  بسیار  برایم  نشد. 
از  پس  است.  نشده  حاضر  جشنواره ای  چنین  در 
پایان بخش رسمی آن جشنواره ی ادبی ـ هنری از 
بیماری سرطان دارد و هم اکنون  کسی شنیدم که 
او  است.  درمان  زیر  شفاخانه ای  در  هندوستان  در 
از مقابله با سرطان پیروزمند برنگشت و بدین گونه 
افغانستان یکی از ترانه سازان و سرودپردازان توانای 
به چهره ی   تا چند سال دیگر  را که می رفت  خود 

بزرگی در این عرصه مبدل شود از دست داد.
سال ها  آن  در  بود.  داودخان  جمهوریت  سال های 
شماری از شاعران جوان که اندک اندک ستاره ی 
آغاز  درخشیدن  به  مطبوعات  آسمان  در  نام شان 
کرده بود، در دانشگاه کابل مشغول آموزش بودند. 
رویین،  رازق  داکتر  می آیند:  یادم  به  نام ها  این 
سعادت ملوک تابش، ازهر فیض یار غزنوی، سخی 
نوراهلل  سرمد،  داوود  لهیت،  حیدر  علی  راهی، 
سحاب،  علی  سلطان  شعور،  اسداله  داکتر  وثوق، 
شرف  شریفه  ویدا،  کریمه  فروغ،  امیرشاه  مهندس 
و نویسنده ی این سطور و شاید هم کسان دیگری 
یا دوسال در دانشگاه هم دوره  با تفاوت یک سال 
بوده اند. در این میان ازهر فیض یار نسبت به دیگران 

شهرت بیشتری داشت.
دانشکده  از  که  من  دوستان  از  یکی  عتیق  روزی 
عالقه ی   و  بود  شده  فارغ  کابل  دانشگاه  ساینس 
فراونی به شعر و ادبیات نیز داشت، در خانه اش در 
باری  که  می کرد  برایم حکایت  مزار شریف  شهر 
یکی دو تن از دانشجویان شاعر در باشگاه شبانه ی  
دانشجویان تصمیم گرفتند تا به اتاق ازهر بروند و 
در پیوند به تعهد در شعر و این که شاعر باید به چه 
کنند  بحث  و  بگویند  سخن  او  با  بپردازد،  مسایلی 
از تصنیف سرایی که در آن روزگار گفته  را  او  و 
می شد که شعر وسیله ی مبارزه است و نباید آن را 

به زمین گذاشت، بازدارند.
میان  در  سیاسی  بحث های  روزگار  آن  در 
دانشجویان  شبانه ی   باشگاه  یا  لیلیه  در  دانشجویان 

امروز موسیقی افغانستان بیشتر از هر زمان دیگری از 
کمبود تصنیف رنج می برد. نه تنها رنج می برد؛ بلکه 
می توان گفت که چنین کمبودی، موسیقی کشور 
افگنده است. همان  ابتذال فرو  را در پرتگاه ژرف 

گونه که سینمای ما از کمبود فلمنامه رنج می برد.
پیوند  در  بگویم  می خواهم  که  را  دیگری  نکته ی 
به آهنگ: » ای به دیده ام تاریک ماه آسمان بی تو« 
است. این یکی از خیال انگیزترین آهنگ های احمد 
احمد  جادویی  صدای  البته  است.  من  برای  ظاهر 
یک  کلیت  یک  در  دل نشین  آهنگ  آن  و  ظاهر، 
چنین خیال انگیزی را در من پدید آورده است. هر 
وقتی که این آهنگ را شنیده ام خیاالت شاعرانه ی 
من بیدار شده است. سال ها از خود می پرسیدم که 
از کیست؟ شاید هم گاهی چون  این آهنگ  شعر 
دوست عزیز احمد شکیب حمیدی اندیشیده باشم 
از  روزی  اما  است.  ازهر  زنده یاد  از  شعر  این  که 
کتاب  کابل  شهر  کتاب فروشی های  از  یکی  بساط 
نام »نهال« از شاعر ارجمند  کم حجمی خریدم زیر 
عبدالحی آرین پور که در گذشته ها خاکی  جناب 

تخلص می کرد.
شعری  گزینه های  دنبال  به  من  که  بود  سال های 
بساط  و  کتابخانه  هر  به  و  بودم  سرگردان 
بار  نخستین  در  می زدم  سری  که  کتاب فروشی 
می کردم.  توجه  شعر  عمدتا  و  ادبی  کتاب های  به 
وقتی کتاب »نهال« را می خریدم شناختی در پیوند 
این  نداشتم.  پور«  »آرین  به جایگاه شاعری جناب 
کتاب به ظاهر کوچک روزنه ی بزرگی را در برابر 
من گشود که از آن نه تنها به جایگاه استوار و بلند 
آرین پور در شعر معاصر فارسی دری در افغانستان 
پی بردم؛ بلکه بر بنیاد شعر های نیمایی آمده در این 
دهه ی  در  نیمایی  شعر  که  دریابم  توانستم  گزینه 
چهل در افغانستان در چه حال و هوایی قرار داشته 

است.
شعر »ای به دیده ام تاریک ماه آسمان بی تو« که به 
شده  سروده  کابل  شهر  در  ۱۳40 خورشیدی  سال 
است، در این گزینه زیر نام »بی تو« به نشر رسیده 

است:
این شعر در گزینه ی  نهال به نشر رسیده است:

ای به دیده ام تاریک، ماه آسمان بی تو
سینه چاک چاکم من، همچو کهکشان بی تو

یک نفس بیا پیشم، یا بخوان بر خویشم
من نمی توانم بود، زنده در جهان بی تو
الله خون دل نوشی، نسترن کفن پوشی

سخت ماتم انگیز است، سیر بوستان بی تو
شیشه ها همه خالی، ساز ها همه خاموش
بی نمک بود امشب، بزم عاشقان بی تو

ای تسلی دل ها وی چراغ محفل ها
آب چشم من باشد، تا بکی روان بی تو

که  سپاسگزارم  عزیز  حمیدی  از  دیگر  بار  یک 
پراگنده  این سخنان  تا  برانگیخت  مرا  نوشته ی شان 

را روی صفحه بریزم.

این اندوه بزرگ و دریغ سوزنده ای است که امروز از چنان شعرهای زنده یاد 
ازهر دیگر نشانه ای نیست. شاید هم تنها شعرهایی که از او باقی مانده اند 

همان شعر ها و تصنیف هایی است که به وسیله ی  آواز خوانان اجرا شده است. 
شعر ها و تصنیف های او آمیخته با عاطفه های بزرگ انسانیست. با صمیمت 

سخن می گوید. ساده و اما در عین سادگی، ما را به چیز ها و پدیده های عاطفی 
و انسانی پیرامون ما آشنا می سازد.

ازهر فیض یار غزنوی 
تصنیف سرای و شاعر ماندگار
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کشورهايی که حقوق بشر را 
رعايت نمی کنند 

تحت فشار قرار گیرند
حاضر  حال  در  می گويد،  بشر  حقوق  ديدبان  سازمان   
بر کشور هايی  نهادهای جهانی،  از حکومت ها و  بسياری 
بد  آنها  با  گرفته  قرار  استفاده  سو  مورد  شان  مردمان  که 

رفتاری می کنند، تحت فشار قرار نگرفته اند.
حکومت ها  از  بسياری  می گويند،  المللی  بين  ناظران 
اين  بر  اين که  عوض  در  اروپايی،  اتحاديه  بخصوص 
کشورها اعمال فشار کند تا حقوق بشر را رعايت نمايند، 
با آنها از روش نرم و تدابيری نظير ديالوگ و همکاری 

کار می گيرند.
اين ارزيابی در گزارش سال 2011 ميالدی سازمان ديدبان 

حقوق بشر آمده است.
از  مثال هايی  اخيرا  است،  آمده  همچنان  گزارش  اين  در 
که  دارند  می کنند،  تخطی  بشر  از حقوق  که  کشورهای 
بين  جامعه  سوی  از  فشارها  اعمال  مورد  کشورها  اين 
المللی قرار نگرفته اند. چين يکی از اين کشورها است که 
به خاطر سرکوب آزادی های اساسی مردم مورد سرزنش 

قرار نگرفته است.
اين گزارش همچنان از کميته صلح ناروی به خاطر اعطای 
جايزه صلح به دانشمند چينايی که در زندان به سر می برد، 

ستايش کرده است.
ناکام  به عنوان کشورهای  ازبکستان و ترکمنستان هم  از 

که حقوق بشر را مراعات نمی کنند، ياد شده است.

زن متهم به ربودن يک نوزاد 
پس از ۲۳ سال خود را تسلیم 

پولیس کرد 
آن پت وی، زن امريکايی متهم به ربودن يک نوزاد، پس 
پوليس  تسليم  را  ماجرا، خود  اين  از  از گذشت 23 سال 
آن کشور کرد. آن پت وی متهم است که در سال 1987 
نوزادی 19 روزه به نام کارولينا وايت را از شفاخانه ربوده 
است. به گفته مقام های قضايی امريکا، خانم پت وی قرار 
شهر  فدرال  دادگاه  در  ربايی  آدم  اتهام  به  امروز  است 

نيويارک حاضر شود.
پی  در  است،  ساله   23 زنی  اکنون  که  وايت  کارولينا 
مشکوک شدن به هويت واقعی خود و خانواده ای که در 
راستين  والدين  توانست  تازگی  به  بود،  شده  بزرگ  آن 
به  و  کند  پيدا  دهه  دو  از  بيش  گذشت  از  پس  را  خود 

آنها بپيوندد.

آرای همه پرسی در سودان به 
خاطر رای دهی بیش از حد 

قرنطین شد
يک مقام انتخابات در جنوب سودان گفت که آرای همه 
پرسی اين کشور در مورد کسب استقالل از بخش شمالی، 

به خاطر رای دهی بيش از حد، قرنطين شده است.
که  است  آن  از  حاکی  پرسی  همه  اين  ابتدايی  نتايج 
اکثريت مردم در جنوب سودان خواهان جدايی از بخش 
شمالی اين کشور هستند. اما گزارش شده است که ميزان 
مشارکت مردم در بسياری از مناطق از صد درصد گذشته 

است.
می دهد  نشان  است،  شده  شمارش  تاکنون  که  آرايی 
مردم در جنوب سودان خواهان  از  تقريبا 99 درصد  که 

استقالل شده اند.

درز مدارکی در مورد پیشنهادات فلسطینی ها درباره صلح با اسرايیل

متحدان ريیس جمهور پیشین تونس در حبس خانگی قرار گرفتند

تولید واکسنی که بعد از ابتال به سل نیز اثر می کند

بر اساس مدارکی که شبکه تلويزيونی الجزيره منتشر 
کردند،  موافقت  فلسطينی  کنندگان  مذاکره  کرده، 
اسراييل بخش های بزرگی از شهر بيت المقدس شرقی 
اختيار خود  در  کرده  اشغال  غيرقانونی  طور  به  که  را 

نگهدارد.
اين شبکه تلويزيونی می گويد هزاران مدرک محرمانه 
از روند صلح خاورميانه که به سال های 2000 تا 2010 

مربوط می شود، بدست آورده است.
اين مدارک همچنين نشان می دهد که رهبران 
فلسطينی پيشنهاد کردند يک کميته مشترک، 
اداره حرم شريف و قبه الصخره را که مکانی 
بر  است،  يهوديان  و  مسلمانان  برای  مقدس 

عهده گيرد.
مدرک   76 و  هزار   16 می گويد  الجزيره 
مکالمات  و  ايميل ها  مالقات ها،  از  محرمانه 
امريکايی  و  اسراييلی  فلسطينی،  مقام های 

بدست آورده است.
گفته می شود اين مدارک توسط فلسطينی ها 

درز کرده است.
المقدس  بيت  درباره  فلسطينی ها  پيشنهادات 
بسيار  صلح،  گفتگوهای  اصلی  مانع  شرقی، 
جنجال برانگيز است. هر دو طرف درگير، اين شهر را 

پايتخت خود می دانند.
اسراييل در سال 1967 کرانه باختری را که شامل بيت 
المقدس شرقی می شود، به اشغال خود در آورد. حدود 
500 هزار يهودی در بيش از 100 شهرک اين منطقه 

زندگی می کنند.

احمد  کرده،  منتشر  الجزيره  که  مدارکی  اساس  بر 
قريع، مذاکره کننده اصلی فلسطينی ها در می 2008 به 
اسراييل پيشنهاد کرد که در مقابل يک معاهده نهايی، 
شرقی،  المقدس  بيت  نشين  يهودی  شهرک های  همه 
ابوغنيم( را ضميمه خود  منطقه هارحوما )جبل  به جز 

کند.
اين اسناد نشان می دهد که او گفته است: »اين اولين بار 

در تاريخ است که ما چنين پيشنهادی می کنيم.«
که  است  آن  از  حاکی  همچنين  شده  ياد  مدارک 
رهبران فتح به طور خصوصی پيشنهاد کردند که محله 
عرب نشين شيخ جراح در بيت المقدس شرقی را در 
اسراييل  به  ديگر  منطقه ای  در  زمين  دريافت  مقابل 

واگذار کنند.
تعداد  آمادگی کردند  ابراز  فلسطينی ها  اين،  بر  عالوه 
نفر  هزار  به 100  را  بازگردند  آوارگانی که می توانند 
طی ده سال کاهش دهند. همه اين موارد، موضوعات 

حساسی است که همواره غيرقابل مذاکره بوده است.
بدنبال  فلسطينی ها  با  اسراييل  صلح  اخير  مذاکرات 
شهرک های  گسترش  توقف  از  اسراييل  خودداری 

يهودی نشين در سرزمين های اشغالی پايان يافت.

پوليس تونس دو سياستمدار نزديک به زين العابدين 
حبس  را  کشور  اين  فراری  جمهور  رييس  علی،  بن 

کرده است.
داخله  وزير  قالل،  عبداهلل  تونس  رسانه های  گفته  به 
سابق و عبدالعزيز بن ضيا، مشاور رييس جمهور سابق، 

تحت بازداشت خانگی قرار دارند.
اتهام  به  نيز  تلويزيونی خصوصی  صاحب يک شبکه 

»خيانت« و تشويق به خشونت دستگير شده است.
در همين حال حدود يک هزار تظاهرکننده معترض 
به دولت موقت تونس، از مناطق ديگر وارد پايتخت 
که  پيوسته اند  تظاهرکننده هايی  به  افراد  اين  شده اند. 
روزهای  در  تونس  پايتخت  جاده های  در  حضور  با 

استعفای محمد غنوشی، نخست وزير  اخير، خواهان 
و اعضای دولت موقت تونس بوده اند.

گفته می شود پوليس در جستجوی عبدالوهاب عبداهلل، 
يکی ديگر از مشاوران آقای بن علی است.

رييس جمهور  خانواده  اعضای  از  تن   33 پيش  هفته 
سابق، هنگام خروج از کشور دستگير شدند.

تلويزيون دولتی تونس تصاويری از طال و جواهراتی 
کرده  پخش  بوده،  آنها  به  متعلق  می شود  گفته  که 
که  کردند  گزارش  تونس  دولتی  رسانه های  است. 
بدليل  پسرش،  و  »حنبعل«  تلويزيونی  شبکه  صاحب 
تشويق  نيز  و  علی  بن  آقای  بازگرداندن  برای  تالش 

گفته می شود او از بستگان همسر آقای بن علی است.مردم به خشونت دستگير شده اند.

با  مقابله  برای  واکسن جديدی  دانمارکی  دانشمندان 
جلوگيری  آن  از  فقط  نه  که  ساخته اند  سل  بيماری 
می کند، بلکه پس از ابتال به باکتری عامل بيماری نيز 

می تواند موثر باشد.
به عالوه گفته می شود که دوره اثرگذاری اين واکسن 

بسيار بيش از واکسن های کنونی است.
به  است،  جهان  در  صحی  بزرگ  مشکل  يک  سل 
خصوص در بسياری از کشورهای درحال توسعه که 

دسترسی مردم به آنتی بيوتيک محدود است.
در  فقط  تاکنون  که  واکسن،  ترين  تازه  ساخت  خبر 
مديسين«  »نيچر  نشريه  در  شده،  آزمايش  حيوانات 

منتشر شده است.
مانند  عاليمی  با  که  است  ريوی  بيماری  يک  سل 
و  است  همراه  وزن  کاهش  و  سينه  قفسه  درد  سرفه، 

اگر درمان نشود می تواند مهلک باشد.
5 درصد   از  معدود کمتر  موارد  در  فقط  اين حال  با 
باکتری  به  ابتال  از  اين عاليم بالفاصله پس  است که 

سل ظاهر می شود.

در بيش از 90 درصد موارد، زمانی که 
باکتری عامل بيماری »مايکوباکتريوم 
کرد،  حمله  بدن  به  توبرکولوسيس« 
عوض  را  خود  شيميايی  مشخصات 
بدن  در  »نهفته«  حالت  در  و  می کند 

باقی می ماند.
حالت  اين  از  هرگز  باکتری  معموال 
 10 حدود  در  اما  نمی شود،  خارج 
می شود.  فعال  دوباره  موارد،  درصد 
يا حتا دهه ها که  از سال ها  بعد  اغلب 

با عاليم شديدی همراه است.
سی  بی  مانند  کنونی،  واکسن های 
پيش  اثر می کند که  جی، فقط وقتی 
شده  تزريق  بدن  به  باکتری  ورود  از 

باشد.
مانع  اما  باکتری نمی شود،  به  ابتال  مانع  اين واکسن ها 

بروز عاليم شديد و بيماری می شود.
»نهفته« درآمد، عمال در  به حالت  باکتری  زمانی که 

از آنکه  بعد  مقابل واکسن مقاوم می شود و می تواند 
اثر محافظتی واکسن تمام شد فعال شود.

واکسن تازه اگر در آزمايش های انسانی موفق از آب 
درآيد، می تواند اين مشکل را حل کند.

ACKU
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خشم ترکیه از گزارش کمیته 
تحقیق اسراییلی درمورد حمله به 

کشتی این کشور 

 
نتایج اعالم شده تحقیقات »کمیته  به  دولت ترکیه نسبت 
در  مرگبار  ماجرای  بررسی  برای  اسراییلی،  حقیقت یاب« 
و  انزجار  »تعجب،  ابراز  مرمره،  ماوی  ترکیه ای  کشتی 

دلسردی« کرد.
کشتی ترکیه ای ماوی مرمره، روز ۳۱ ماه می ۲۰۱۰، همراه 
برای  آزادی«  »کشتی  چارچوب  در  دیگر  کشتی  پنج  با 
کمک رسانی به فلسطینی ها، اصرار در رفتن به سوی بندر 
محاصره شده غزه را داشت، اما با برخورد نیروی دریایی 
شهروندان  از  نفر   ۹ رخداد  آن  در  شد.  متوقف  اسراییل 

ترکیه کشته و حدود چهل نفر دیگر زخمی شدند.
روز  که  خود  گزارش  در  اسراییلی  حقیقت یاب  کمیته 
که  کرده است  نتیجه گیری  این گونه  شد،  منتشر  یکشنبه 
»بر  کشتی  این  عرشه  روی  به  اسراییلی  تکاوران  رفتن 
این  اقدامات  و  بوده  قانونی«  عملی  بین المللی  قوانین  پایه 
تکاوران پس از رسیدن به عرشه نیز »برای دفاع از خود« 

صورت گرفته است.
این  درباره  ترک  هیات  گزارش  که  می گوید  ترکیه  اما 
رویداد که در ماه سپتامبر به سازمان ملل ارایه شده حاکی 
و  اسراییل  سوی  از  منطقه  این  محاصره  که  است  این  از 
»حمله به کاروان امدادرسانی بشردوستانه« برخالف قوانین 

بین الملل است.
وزارت خارجه ترکیه در بیانیه ای که در واکنش به انتشار 
»روند  می گوید:  کرده  منتشر  اسراییلی  کمیته  گزارش 
تحقیقات ملی در اسراییل، با وجود تمامی واقعیاتی که از 
سوی هیات حقیقت یاب بین المللی نیز تایید شده، نیروهای 
تعجب،  مایه  این،  و  کرده است  تبریه  را  اسراییل  مسلح 

انزجار و دلسردی برای ترکیه است.«
نتانیاهو،  بنیامین  آلمان،  خبرگزاری  گزارش  به  اما 
تحقیقات  نتایج  از  یکشنبه  روز  اسراییل،  نخست وزیر 
ارتش  اقدام  و  کرد  تمجید  اسراییل«  حقیقت یاب  »کمیته 

اسراییل در ۳۱ می ۲۰۱۰ را »دفاع موجه از خود« نامید.
این در حالی است که سازمان ملل متحد پیش از این در 
پی تحقیقات خود به این نتیجه رسید که ارتش اسراییل، 
با حمله به این کشتی امدادی، »حقوق بین الملل را نقض 
کرده است« و این حمله »حتا به عنوان دفاع از خود قابل 

توجیه نیست.«
با  ترکیه  متشنج  مناسبات  دریایی،  برخورد  آن  زمان  از 
جمهور،  رییس  مانده است.  باقی  وخیم  همچنان  اسراییل 
اخیر  ماه های  بارها در  نخست وزیر و وزیر خارجه ترکیه 
اسراییل را فراخوانده اند تا رسما از ترکیه پوزش بخواهد و 
به خانواده های کشته ها و زخمی ها و سایر سرنشینان کشتی 

غرامت بدهد.
خواستن  پوزش  تازگی  به  اسراییل  نخست وزیر  اما 
اسراییلی  نیروهای  با حمله  ارتباط  در  ترکیه  از  کشورش 

به کشتی ترکیه را منتفی اعالم کرد.

انفجارها در عراق دستکم ۷ کشته و ۱۹ زخمی برجای گذاشت 

شش تن در ایران اعدام شدند

اعتراف پاکستان 
به قتل های زنجیره ای روزنامه نگاران  

رحمان مالک، وزیر داخله پاکستان، تایید کرده است که برخی افراد با تهیه فهرستی 
از اسامی روزنامه نگاران ساکن شهر کراچی، آنها را به قتل می رسانند.

طی یک سال گذشته ۱۸ تن از روزنامه نگاران پاکستان به قتل رسیده اند. در آخرین 
موارد، دو نفر از روزنامه نگاران در طول دو هفته اخیر کشته شده اند.

وزیر داخله پاکستان از بازداشت شماری از مظنونان به قتل والی خان بابار، خبرنگار 
محلی، در هفته گذشته خبر داد.

کربال،  از  خارج  در  دوشنبه  روز  در  بمب  یک  انفجار 
شش کشته و دستکم ۱۰ زخمی بر جای گذاشت. این 
در حالی است که در همین روز بر اثر دو انفجار جداگانه 

در بغداد نیز یک نفر کشته و ۹ نفر دیگر زخمی شدند.

بامداد دوشنبه،  به گزارش خبرگزاری ها، 
بمبی که در یک موتر جاسازی شده بود، 
در یک ایستگاه بس، در منطقه ابراهیمی 
در خارج از کربال و در میان زایرین شیعه 
رسمی  مقامات  گفته  به  که  شد  منفجر 
کربال شش نفر بر اثر این انفجار کشته و 

دستکم ۱۰ نفر زخمی شدند.
داده  رخ  کربال  در  حالی  در  انفجار  این 
است که بسیاری از زایرین شیعه به منظور 
برگزاری مراسم اربعین حسینی، در کربال 
رویترز،  نوشته  به  و  آمده اند  هم  گرد 
نزدیک به ۱۲۰ هزار نیروی پولیس برای 
محافظت زایران در کربال مستقر شده اند.

در بغداد نیز روز دوشنبه انفجار یک بمب 
کنارجاده ای دست ساز در محله غزالیه در 
برای  که  ارتش  افسر  یک  شدن  کشته  به  بغداد،  غرب 
سرویس های مرتبط با دفتر نخست وزیری عراق فعالیت 
مقام  یک  انفجار  این  اثر  بر  همچنین  انجامید.  می کرد، 

اطالعاتی نیز زخمی شد.
عالوه بر این، روز دوشنبه، یک بمب کنار جاده ای دیگر 
در محله عمدتا شیعه نشین شعله در بغداد منفجر شد و 

هشت شهروند عراقی را مجروح کرد.
انفجارها در عراق در چند روز اخیر در میان زایرین شیعه 

شدت گرفته است.
روز پنجشنبه گذشته خبرگزاری فرانسه گزارش کرد که 
بر اثر انفجار سه بمب در عرض ۲۰ دقیقه در جاده های 
منتهی به کربال، دستکم 45 نفر کشته و ۱5۰ نفر زخمی 

شدند.
این در حالی است که آسوشیتد پرس تعداد کشته ها را 
5۶ نفر و تعداد مجروحین را نیز دستکم ۱۸۰ نفر گزارش 

کرده  است.
انفجارهای  مسوولیت  گروهی  یا  شخص  هیچ  کنون  تا 
نوشته  به  اما  است،  نگرفته  عهده  بر  را  پنجشنبه  روز 
فرد  یک  جمعه  روز  عراق  پولیس  فرانسه،  خبرگزاری 
انفجارها سه گانه روز  با  القاعده را در ارتباط  با  مرتبط 

پنجشنبه دستگیر کرده است.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دادگاه عمومی و انقالب 
تهران، بامداد دوشنبه، دو نفر به جرم عضویت در سازمان 
مجاهدین خلق ایران و فعالیت به نفع این سازمان و چهار 

نفر دیگر در ارتباط با جرایم جنسی اعدام شدند.
سازمان  شده  اعدام  عضو  دو  اسامی  تهران  دادگاه 
و  صادق«  فرزند  کاظمی  »جعفر  را  خلق  مجاهدین 
کرده  گزارش  رجبعلی«  فرزند  آقایی  حاح  »محمدعلی 

است.
انقالب تهران آمده است  در اطالعیه دادگاه عمومی و 
آقایی عضو یک  محمدعلی حاج  و  کاظمی  که جعفر 
»در  که  بودند  خلق  محاهدین  سازمان  از  فعال  شبکه 
کشور  در  خود  ارتباطی  سرپل  هدایت  با  اغتشاشات 

انگلیس ارتباط داشته اند.«
این اطالعیه منظور از »اغتشاشات« را مشخص نمی کند 
و معلوم نیست که آیا این دو نفر در ارتباط با تظاهرات 
دهمین  انتخابات  برانگیز  بحث  نتیجه  به  اعتراضی 
با  یا  و  شدند  اعدام  به  محکوم  ریاست جمهوری  دوره 

»اغتشاش« دیگری ارتباط داشته اند.
دادگاه عمومی و انقالب تهران، همزمان در اطالعیه های 
دیگری، از اعدام چهار نفر دیگر در روز دوشنبه، این بار 

در ارتباط با جرایم جنسی، خبر داده است.
به  محکوم  نام  تهران،  دادگاه  اطالعیه های  از  یکی  در 

اعدام »امید برک« ذکر شده و در مورد اتهامات او آمده 
است که »پس از اغفال ده نفر از زنان و تجاوز به آنها، 

اموال شان را سرقت و آنان را به قتل رسانده بود.«
در این اطالعیه آمده است که پرونده اتهامی امید برک 
ماه  تا   ۱۳۸۶ دلو  ماه  تاریخ  از  جسد  چندین  کشف  به 
سرطان ۱۳۸7 در حوالی کرج و قزل حصار ارتباط دارد 
به  که مشخص شد که هفت جسد کشف شده همگی 
قتل رسیده و  به  یعنی فشردن گلو و خفگی  نحو،  یک 

اموال آنها به سرقت رفته بود.
گوشی های  سریال  شماره  پیگیری  با  ماموران  ظاهرا 
در  که  قاتل  محل  به  مقتوالن،  از  شده  سرفت  موبایل 
خطوط کرج و اطراف آن به مسافرکشی اشتغال داشته، 
پی بردند و با تحقیق از زنی که توسط او ربوده و موفق 

به فرار شده بود، هویت راننده را کشف کردند.
انقالب تهران آمده است  در اطالعیه دادگاه عمومی و 
که همسر امید برک هم به اتهام معاونت در قتل به پنج 
به سه سال  اموال مسروقه  فروش  اتهام  به  و  سال حبس 

حبس و هفتاد و چهار ضربه شالق محکوم شد.
اطالعیه  صدور  با  تهران  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
دیگری، گفته است که بامداد همین روز، سه نفر دیگر 

هم زندان اوین تهران اعدام شدند.
عطاکش  قوام  شدگان  اعدام  اسامی  اطالعیه،  این  در 

شده  ذکر  دهقان  رضا  و  خانقاه  کریمی  مصطفی  زاده، 
و آمده است که اتهام آنان »ارتکاب عمل شنیع با یک 

نوجوان« بوده است.
سال  جوزای  ماه  در  نفر  سه  این  اطالعیه،  این  براساس 
۱۳۸۶، این نوجوان را با چاقو مورد تهدید قرار دادند و 

سپس به او تجاوز کردند.
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