
شورای  رییس  ضحاک،  جواد  جسد 
والیتی بامیان که اخیرا در مسیر راه بامیان 
ربوده شده بود، در ولسوالی غوربند والیت 

پروان در شمال کابل یافت شده است.
از  آقای ضحاک سه روز پیش زمانی که 
کابل به طرف بامیان می رفت، در مسیر راه 

از سوی افراد مسلح ربوده شد.
مسلح،  افراد  که  است  حاکی  گزارش ها 
موتر حامل آقای ضحاک را متوقف کرده 
و در زمان تالشی بدنی سرنشینان این موتر، 
او  شناسایی  کارت  از  را  ضحاک  آقای 

شناخته و بعد او را با خود بردند.
بزرگان محلی در والیت بامیان در روزهای 
رهایی  برای  راهی  یافتن  تالش  در  اخیر 
به  تالش ها  این  اما  بودند،  ضحاک  آقای 

نتیجه ای نرسید.
اینکه  بر  مبنی  داشت  وجود  گزارش هایی 
او  با  نیز  ضحاک  آقای  همراهان  از  یکی 

یکجا ربوده شده است.
والیت  پولیس  فرمانده  احمد،  شیر  اما 
تنها  پولیس  که  گفته  بی بی سی  به  پروان 
جسد آقای ضحاک را در منطقه ای به نام 
احمد  آقای  است.  پیدا کرده  رنگان«  »پل 
طالبان  گروه  به  مربوط  افراد  که  گفت 
ضحاک  آقای  کشتن  و  ربودن  مسوول 

هستند.
پیشین  فرماندهان  از  که  ضحاک  جواد 
جهادی بود، پس از فروپاشی رژیم طالبان، 
وارد  و  بازگشت  غیرنظامی  زندگی  به 
شد  موفق  بار  دو  او  شد.  سیاسی  مبارزات 
برنده  بامیان  والیتی  شورای  انتخابات  در 

شود و به این شورا راه یابد.
مرکزی  دولت  منتقدان  از  ضحاک  آقای 
سیاست های  اخیر  سال های  در  و  بود 
به  را  مرکزی  مناطق  در  دولت  اقتصادی 

شدت مورد انتقاد قرار می داد.

رییس شورای والیتی بامیان کشته شد

روايت ديروز، آيينه امروز، نويد فردا

1173 دو دستگی نمایندگان پارلمان
برای شرکت در لویه جرگه عنعنوی 

توزيع همزمان چاپ همزمان 

کابل

بلخ

کندزهرات

غزني ننگرهار

بدخشانبغالن

جوزجان

تخار
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نماینده شورای امنیت سازمان ملل متحد: 

بر مکاتب 
و مراکز صحی 

حمله نکنید 

مدعی  سو  یک  از  »ایران  کرد:  اضافه  او 
بین الملل  جامعه  به  می خواهد  که  است 
به  دست  دیگر،  طرف  از  و  بازگردد، 
با  تضاد  در  می داند  که  می زند  اقدامی 

تصمیم جامعه بین الملل است.«
یافته است  نامه ای دست  به متن  بی بی سی 
که هیات نمایندگی بریتانیا در سازمان ملل 
متحد برای رییس کمیته شورای امنیت این 

سازمان در امور ایران ارسال داشته است.
»ایران  است که  نامه تصریح شده  این  در 
موشک های مورد استفاده طالبان را تامین 

می کند.«
ادامه در صفحه 2

نماینده دایمی آلمان در سازمان ملل تاکید کرد با آن که رهبری طالبان وعده داده بود که افراد 
طالبان پس از این مکاتب و مراکز صحی را هدف قرار نمی دهند، اما این موضوع از سوی افراد این 
گروه نادیده گرفته شده و بارها مکاتب و مراکز صحی مورد هدف قرار گرفته و به کودکان آسیب 
رسیده است. او در مورد سواستفاده از کودکان توسط گروه طالبان شدیدا ابراز نگرانی کرده گفت: 

»ما از این که از کودکان به عنوان انتحارکننده استفاده می  شوند، وحشت زده شده ایم.«

که  است  آمده  به دست  بیشتری  مدارک 
نشان می دهد ایران اسلحه در اختیار طالبان 
تلفات  افزایش  نتیجه آن  قرار می دهد که 
عضو  کشورهای  دیگر  و  بریتانیا  نظامی 

ایتالف بین المللی در افغانستان است.
برت،  آلیستر  بی بی سی،  گزارش  به 
در  بریتانیا  خارجه  امور  وزیر  معاون 
متهم  با  افریقا،  شمال  و  خاورمیانه  امور 
تحریم های  گرفتن  نادیده  به  ایران  کردن 
به  تسلیحات  فروش  منع  در  ملل   سازمان 
سازمان های تروریستی مانند طالبان، دولت 
ایران را »متظاهر، دورو و بسیار خطرناک« 

خوانده است.
این اظهارات خشم آلود آقای برت بعد از 
آن مطرح شد که در جریان درگیری های 
افغانستان در ماه فبروری امسال، محموله ای 
طالبان  نزد  از  قدرتمند  موشک های  از 
در  که  داد  نشان  تحقیقات  و  شد  کشف 
رفته که  به کار  فیوزهایی  این موشک ها، 

تنها می توانسته در ایران تولید شده باشد.
آقای برت به بی بی سی گفته است: »ایران 

دقیقا می داند چه کار دارد می کند.«

سالح طالبان توسط ایران تامین می شود
خاستگاه حمایت...

تجلیل از روز...

عناوین مطالب امروز:

] در صفحه 3[

خروج سریع تر
 به عنوان گزینه ای 

برای افغانستان
مطرح است 

از  یکی  نیروها  سریع  کاهش 
اوباما  که  است  گزینه ای  چندین 
مقامات  از  شماری  دارد.  نظر  در 
نظامی  مقام های  پنتاگون،  ارشد 
از  رشته  یک  در  اوباما  اداره  و 
از  شماری  که  گفته اند  مصاحبه ها 
موضوع  هنوز  کلیدی،  مسایل  این 
هفته های  طی  و  هستند  بحث 
گفتگو  آن  درباره  قویا  آینده 

خواهد شد.
در صفحه 5
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از صدور انقالب 
تا صدور تروریزم

که  است  آمده  به دست  بیشتری  اسناد  و  مدارک 
قرار  با  ایران،  اسالمی  جمهوری  می دهد،  نشان 
دادن اسلحه در اختیار طالبان، عمال به تسلیح گروه 
نتیجه ی  می پردازد.  طالبان  جنایت کار  و  آدم کش 
طبیعی این کار همانا افزایش تلفات نیروهای نظامی 
افغان و خارجی بوده و باالتر از آن زیر پاگذاشتن 
حق حاکمیت و خودارادیت مردم افغانستان است، 
حسن  و  اسالمی  برادری  پوشش  در  هرچند 
همجواری و غیره صورت گیرد. دولت افغانستان 
وفادار  بدان  و  است  کرده  تعهد  که  همانگونه 
که  است  نگذاشته  و  گذاشت  نخواهد  است  مانده 
و  حاکمیت  علیه  تهدید کننده ای  پایگاه  افغانستان 
را هم  انتظار  این  منافع هیچ کشور دیگری گردد، 
دیگران،  جانب  از  حاکمیتش  و  استقالل  که  دارد 
مورد احترام قرار گیرد. متاسفانه از همان زمانی 
که ایران تصمیم گرفت تحت پوشش صدور انقالب، 
اهداف توسعه طلبانه و برتری طلبانه اش را به پیش 
برد و ایران را مرکز صدور و ساخت انقالب سازد 
و از این طریق مزدوران و دست پروردگانش را بر 
گرداند  حاکم  آنان  سرنوشت  و  افغانستان  مردم 
مردم  افغانستان سرنوشت  مردم  از  ید  خلع  با  و 
افغانستان را در جهت معامله گری سوق دهد، همین 
روند آغاز شد. در حالی که انقالب نه مکرونی است 
و نه پفک و نه... صدور انقالب در واقع به این معنی 
است که ایران مرکز خالفت اسالمی در جهان است 
دارد،  را  انقالب  بسته بندی  منحصرا صالحیت  که 
همچون بغداد و خالفت عباسیان و... و این تفکر و 

تصور موهن هنوز هم ادامه دارد. 
ولی در قرن بیست و یک، دیگر هیچ کسی این را 
نمی پذیرد جز مشتی اجیر نواله خوار استفاده جو 
که از همان آغاز جز حمالی صدور انقالب، کاری 
نداشتند. این که ایران چه روش ها و سیاست هایی 
ایران  مردم  اراده ی  به  مربوط  دارد  پیش  در  را 
است که امروز توسط احمدی نژادها و غیره در 
مربوط  ما  به  آنچه  ولی  است.  شده  کشیده  بند 
است این است که دیگر به هیچ نیرویی و قدرتی 
به  ما  مردم  سرنوشت  بر  نمی دهیم  اجازه 
زمان  در  چنانچه  بپردازند،  دیگران  از  باج گیری 
اشغال افغانستان توسط شوروی ها می پرداختند. 
این حق مشروع و مسلم ما است که از کشور و 
کنیم، دیگر والیت هیچ  دفاع  منافع مردم خویش 
کسی را نخواهیم پذیرفت و قیمومیت هیچ کسی 
را. ما صغیر و مجنون نیستیم تا والیت مقامی را 

بپذیریم.

زنگ اول


اکبرزاده،  موسی خان  غزنی:  8صبح، 
سلطان،  عمر  و  غزنی  والیت  والی 
در  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  معین 
راس یک هیات، با شماری از مقامات 
امریکا،  خارجه  وزارت  در  امریکایی 
رییس موزیم واشنگتن دی سی و مراکز 
کمک کننده  نهادهای  برخی  و  دینی 
و خواهان  دیدار کرده  افغانستان  برای 
بازسازی  در  امریکایی  مقامات  توجه 
غزنی شدند. موسی خان اکبرزاده والی 
غزنی در نشستی که با مقامات وزارت 
چند  در  »غزنی  گفت:  امریکا  خارجه 
از  چندانی  توجه  مورد  گذشته  سال 
تا  و  نگرفته  قرار  جهانی  جامعه  سوی 

ملی  اردوی  مقامات  غزنی:  8صبح، 
که  جاده ای  مصمم اند،  می گویند 
ولسوالی قره باغ را با ولسوالی جاغوری 
باز  مردم  برروی  می کند  وصل  غزنی 

کنند.
فرمانده  عبدالخالق  جنرال  تورن 
در  ملی،  اردوی  تندر  قول اردوی 203 
گفت  غزنی،  والیت  به  اخیرش  سفر 
و  ملی  اردوی  نیروهای  از  تعدادی 
در  زردآلو  منطقه  در  را  ملی  پولیس 

به   2013 سال  برای  آمادگی ها  حال 
گرفته  روی دست  مطلوب  صورت 

نشده است.« 
و  جهانی  جامعه  از  »ما  گفت:  وی 
خاصتا ایاالت متحده امریکا و نماینده 
و  افغانستان  امور  در  خارجه  وزارت 
در  امریکا  خارجه  وزارت  مسوولین 
بازسازی  امر  در  که  می خواهیم  غزنی 
غزنی  زیرا  نماید.  زیاد  توجه  غزنی 
برای مردم افغانستان بسیار مهم است و 
که  تمدنی  و  فرهنگی  پربار  گذشته  با 
دارد می تواند مرکز خوبی برای صلح و 
اسالمی  کشورهای  برای  آشتی پذیری 
گفت:  همچنان  غزنی  والی  شود.« 

مسیر راه قره باغ ـ  جاغوری جابجا کرده 
را  طالبان  تهدید  مورد  مناطق  تا  است، 

تحت کنترول و نظارت داشته باشند.
این فرمانده اردوی ملی  اضافه کرد که 
این نیروها اول جاده قره باغ - جاغوری 
برروی  سپس   کرده،  ماین پاکی  را 

وسایط نقلیه بازگشایی خواهند کرد. 
رییس  حبیبی،  عبدالملک  گفته  به 
سال  چند  در  غزنی،  والیتی  شورای 
در مسیر قره باغ جاغوری 18 نفر ملکی 

تا  می کنیم  سعی  غزنی  والیت  در  »ما 
طالبان را به برنامه صلح دعوت نمایم.«

وزارت  مسووالن  از  شماری  همچنان 
مقامات  برای همکاری  امریکا  خارجه 
دولت افغانستان در امر بازسازی غزنی 
کمیته ای  مسوولین  از  و  داده اند  وعده 
که برای سال 2013 در غزنی آمادگی 
و  بازسازی  که  خواسته اند  می گیرد، 
مرمت کاری آثار باستانی غزنی را صدر 
برنامه های خود قرار دهد. همچنین قرار 
امریکایی  متخصصان  تیم  یک  است 
دولت افغانستان را در بازسازی و ترمیم 
کمک  والیت  این  تاریخی  آبده های 
که  گفته اند  امریکایی  مقام های  کند. 
غزنی تاریخ کهن دارد و اگر آبده های 
قرار  توجه  مورد  والیت  این  تاریخی 
به  دوباره  می تواند  والیت  این  گیرند، 
یک شهر مشهور در سطح جهان تبدیل 

شود. 
غزنی قراراست در سال 2013 به عنوان 
مسما  اسالم  جهان  فرهنگی  پایتخت 

شود. 

کشته  شده اند و 172 موتر و معادل دو 
شده  دزدی  مردم   اموال  دالر  میلیون 

است. 
قره باغ ـ جاغوری  راه  که  است  گفتنی 
غزنی  آمد  و  پررفت  راه های  از  یکی 
مالستان،  ولسوالی های  که  است 
اجرستان، جاغوری و بعضی از والیات 
اما  می گذرند،  مسیر  این  از  همجوار 
این مسیر از چند ماه قبل توسط طالبان 

برروی مسافرین مسدود شده است. 

یازده طالب 
درغزنی کشته شدند

امنیت  ریاست  مقامات  غزنی:  8صبح، 
غزنی  والیت  امنیه  فرماندهی  و  ملی 
مناطق  در  طالب   11 شدن  کشته  از 

مختلف والیت غزنی خبر می دهند.
ملی  امنیت  رییس  سادات،  امیرشاه 
شمول  به  طالب   6« گفت:  غزنی 
برکات  منطقه  در  بهاری  مال  فرمانده 
طالب   2 و  عمری  خواجه  ولسوالی 
دیگر در قلعه روزی ولسوالی ده یک، 
کشته  مشترک  عملیات  یک  در 

شده اند.«
از سوی دیگر به گفته شفق، قوماندان 
طالب   3 خوگیانی،  ولسوالی  امنیه 
می خواستند  که  ماینی  انفجار  اثر  در 

کنند، کشته شدند.  جاگذاری 
گفتنی است که  در این اواخر عملیات 
و  ایتالف  نیروهای  سوی  از  مشترک 
افغان به خاطر بهبود وضعیت امنیتی در 

ولسوالی های غزنی جریان دارد. 

سالح طالبان...
ادامه از صفحه 1

براساس نامه هیات نمایندگی بریتانیا 
در سازمان ملل، »مبدا این موشک ها 
اطالع  و  اراده  با  و  است  بوده  ایران 
گرفته  قرار  طالبان  اختیار  در  ایران 

است.«
که  است  مواردی  از  یکی  فقط  این 
در آن، مدارکی درباره ارتباط ایران 
چند  و  افغانستان  به  اسلحه  قاچاق  با 

منطقه دیگر ارایه شده است.
اندرو  نام  پرونده ها،  این  از  یکی  در 
فالکنر، از اعضای سابق نیروی دریایی 

سلطنتی بریتانیا ذکر شده است.
که  آن  از  بعد  و  گذشته  سال  او 
قاچاق  صدد  در  کرد  اعتراف 
ایران  به  تفنگ  پیشرفته  دوربین های 
زندان  سال  نیم  و  دو  به  است،  بوده 

محکوم شد.
با  که  طالبان  نیروهای  آن،  از  پیش 
نظامیان بریتانیایی در افغانستان درگیر 
حمله های  بیشتر  در  هستند،  جنگ 
دست ساز  انفجاری  وسایل  از  خود 
پانزده  در  ولی  می کردند،  استفاده 
تعداد سربازانی که توسط  اخیر،  ماه 
تک تیراندازان طالبان جان خود را از 

دست دادند، افزایش یافته است.

سه قاچاقچی مواد 
مخدر در بدخشان 

بازداشت شدند
پولیس  مقامات  بدخشان:  8صبح، 
والیت  در  مخدر  مواد  با  مبارزه 
بدخشان می گویند که سه قاچاقچی 
مواد مخدر را عصر روز دوشنبه در 
هنگام انتقال 52 کیلوگرام هیرویین 

بازداشت کرده اند.
پولیس  مدیر  فروغی  حبیب اهلل 
والیت  در  مخدر  مواد  با  مبارزه 
تن  سه  این   « گفت:  بدخشان 
 52 می خواستند  که  هنگامی 
کیلوگرام هیرویین را در دو موتر 
بهارک  ولسوالی  از  کروال  نوع 
ارگو  ولسوالی  به  والیت  این 
در  راه  مسیر  در  دهند،  انتقال 
چهارم  ناحیه  مربوط  چته،  منطقه 
بازداشت  بالفعل  آباد  فیض  شهر 

گردیدند.«
فروغی اظهار داشت که این موترها 
دارای نمبر پلیت قانونی نمی باشند.

در  مخدر  مواد  کشت  هرچند 
گذشته  سال  در  بدخشان  والیت 
صفر اعالن شده بود، اما گزارش ها 
حاکی از آن است که در شماری 
از  والیت  این  ولسوالی های  از 
مواد  کشت  ارگو،  ولسوالی  جمله 

مخدر از سر گرفته شده است.

والی غزنی: 
امریکا به بازسازی غزنی توجه کند

سرک ولسوالی های قره باغ و جاغوری دوباره باز می شود

شدیم، ما باید خود را برای روزهای دشواری 
که احتماال فرا می رسند، آماده کنیم.«

»اما  کرد:  نشان  خاطر  استرالیا  وزیر  نخست 
در  جنگ  که  می دهم  قول  را  این  شما  به  من 

نیست.« بی هدف  و  بی پایان  افغانستان 
خود  هدف  مورد  در  »استرالیا  گفت:  گیالرد 
ارتش  سربازان  آموزش  که  افغانستان  در 
امنیتی  مسوولیت  گرفتن  تحویل  برای  ملی، 
بلور شفاف  مانند  می باشد،  ارزگان  در والیت 
استرالیایی  نیروهای  که  گفت  او  است.«  بوده 
مسوولیت  تا  می کنند  فعالیت  منطقه  این  در 
افغانستان  نیروهای  به   2014 سال  تا  را  امنیتی 

کنند. واگذار 
خواست  به  بنا  که  استرالیایی  سرباز  آخرین 
در  است،  نشده  فاش  نامش  خانواده اش، 
خفیفه   سالح  وسیله  به  شورشیان  با  درگیری 
کشته شد. مارشال هاوستن، وزیر دفاع استرالیا 
عصر  استرالیایی  نظامی  انجنیر  »یک  گفت: 

او  شد.«  کشته  گلوله  ضرب  به  دوشنبه  روز 
این سرباز در یک عملیات  افزود که  همچنین 
کشته  هلمند  والیت  در  دشمن  سالح  انبار  به 

شد. 
مهمات  از  بزرگی  انبار  که  گفت  هاوستن 

منفجر گردید.  این عملیات  شورشیان در 
که  شد  کشته  حالی  در  استرالیایی  سرباز  این 
در  گذشته  هفته  که  دیگر  سرباز  دو  جسد 
پایتخت  ملبورن،  به  شدند،  کشته  افغانستان 

شده اند.  منتقل  استرالیا 
که  دارد  افغانستان  در  سرباز   1550 استرالیا 
می باشد  خارجی  نیروی  هزار   130 از  بخشی 
استرالیا  می جنگند.  طالبان  جنگجویان  علیه  که 
سرباز  شش  کنون  تا  میالدی  سال  آغاز  از 
خود را از دست داده است. بر اساس وبسایت 
سربازان  کل  تعداد  اورگ«  »کژوالتیز  مستقل 
233 تن  به  خارجی کشته شده در سال جاری 

می رسد.

سه  روز  استرالیا  وزیر  نخست  گیالرد،  جولیا 
شنبه، در پی کشته شدن یک سرباز این کشور 
فغانستان  ا  در  جنگ  که  گفت  افغانستان  در 

بی پایان و بدون هدف نمی باشد.
گروه  به  مربوط  استرالیایی  ساله   23 سرباز 
می باشد  سربازی  چهارمین  ویژه،  عملیات های 
این  به  و  است  کشته  گذشته  هفته  دو  در  که 
استرالیایی  شده  کشته  سربازان  تعداد  ترتیب 
در جنگ ده ساله افغانستان به 27 نفر می رسد.

اوقات  گذشته،  هفته  »دو  گفت:  گیالرد  خانم 
از  یکی  است،  بوده  استرالیا  برای  دشوای 
سخت ترین )روزها( در افغانستان.« او همچنین 
افزود: »تصمیم ما این گونه مورد آزمایش قرار 
دیگر  وقایع  در  ما  متحدان  تصمیم  و  می گیرد 
آزموده شده است. من نمی توانم قول بدهم که 
نخواهیم  روی  پیش  بیشتری  دشوار  روزهای 
در  بدهم.  را  قول  این  نمی توانم  من  داشت. 
افغانستان  در  جنگ  فصل  وارد  ما  حالی که 

نخست وزیر استرالیا: 
جنگ در افغانستان بی پایان و بی هدف نیست
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»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 گزارشها که  بدون 
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و  درد  نشان دهنده  آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش 
رنج هایی است که مردم ما آن را دیدند و متحمل شده اند، 
آن درد که هیچ کس برای درمان آن چاره ای نجسته و تا به 
به سوی  یا هم  و  معلول  بی خانمان،  را  انسان  هزاران  امروز 
با  را  خواهری  ما  است.  فرستاده  مرگ  کام  به  نیستی  دیار 
خود داریم که سرگذشت تلخ زندگی فامیل ایورش را که 
»فامیل  بیان می کند:  ما چنین  برای  اوست  فامیل خود  جزو 
به خوبی و خوشی روز و شب را سپری می کرد،  بسیار  ما 
زندگی کردن  یک جا  همین  در  را  همه  خیر  هم،  کنار  در 
اشغال  در  کشور  که  زمانی  مدت  طول  در  می دیدیم. 
کمونیستی  بیدادگر  حکومت  قلمرو  و  روسی  نیروهای 
جنگ  یک طرف  از  نداشتند،  خوش  روزهای  مردم  بود؛ 
از  و  داشت  ادامه  سخت  دولت  و  مجاهدین  نیروهای  بین 
می داد.  رنج  سخت  را  مردم  قیمتی  و  قحطی  دیگر  سوی 
و  ویرانگر  قوای  امپراطوری  که  رسید  فرا  روزی  این که  تا 
ظالم شکست خورد و این شکست باعث فروپاشی نظام شان 
گردید، و از طرف دیگر حکومت وقت هم حمایت نظامی 
را که در عقب داشت از دست داد، ناگزیر زمام امور کشور 
را به نیروهای جهادی تسلیم کرد. آنها هم چنان بیدادگری 

مردم  که  انداختند  راه  به  مدتی  از  بعد  را  وحشی گری  و 
می کشیدند،  شکر  کمونیستی  زمان  یعنی  سابق  حالت  به 
به نام  قبال  که  مسلح  گروه های  و  احزاب  بین  شدید  جنگ 
جهاد فعالیت می نمودند، درگرفت و مردم را به خاک سیاه 
نشاند. این روند تا زمانی ادامه پیدا کرد که گروه کوردل 

و ستم کار دیگر به نام »طالب« به وجود آمد، آری! طالبان 
و  نمودند  را  مالحظه  قابل  پیشرفت های  سرعت  به  بسیار 
تقریبا بعضی از نقاط را در کنترول خود داشتند و سرانجام 
از  خسته  مردم  رسیدند.  نیز  کابل  دروازه های  عقب  در 
جنگ به امید این که شاید طالبان نسبت به گروه های درگیر 

شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظر دارد که پس از ماه 
جوالی آینده، علیه گروه ها و افرادی که مکاتب و مراکز 
صحی را در افغانستان مورد حمله قرار می دهند، تحریم های 
چه  شامل  که  نیست  معلوم  تحریم های  این  کند.  وضع 
این  ارشد  مقام های  اما  بود،  خواهد  پیشگیرانه ای  اقدامات 

وضع  کردن تعزیرات علیه طالبان و القاعده را به عهده دارد، 
می گوید که این سازمان در قدم نخست تالش می کند تا با 
تشویق گروه های شورشی مانع حمالت آنان باالی مکاتب، 
در  کودکان  دادن  قرار  هدف  همچنین  و  صحی  مراکز 
افغانستان شود. او گفت در صورتی که گروه های شورشی 
از حمالت باالی مکاتب و مراکز صحی و همچنین هدف 
شورای  تحریم ها  با  برندارند،  دست  کودکان  قراردادن 
امنیت سازمان ملل مواجه خواهند شد. وی می گوید: »بحثی 
راه اندازی  امنیت  در شورای  ماه جوالی  در  است  قرار  که 
بر  حمله  کودکان،  از  محافظت  عمومی اش  موضوع  شود، 
مکاتب و مراکز صحی است. البته ملل متحد صبحت هایی 
تا  دارد  حکومت  و  مسلح  گروه های  با  یعنی  طرف،  دو  با 
از حمالت باالی مکاتب و مراکز صحی جلوگیری شود.« 
عامالن  علیه  »اقداماتی  کرد:  تاکید  همچنین  ویتیگ  پیتر 
ابتدا  که  است  این  گرفت،  خواهد  صورت  حمالت  چنین 
نام های شان افشا می شود و در صورتی که به حمالت ادامه 
بدهند، اقدامات دیگری روی دست گرفته خواهد شد که از 
آن جمله وضع تعزیرات بیشتر علیه آنان خواهد بود. ما هر 
دو کار را می کنیم هم تشویق می کنیم؛ از این کار )حمله 
اگر دست  و  بکشند  مراکز صحی( دست  و  مکاتب  باالی 

نکشیدند تعزیرات علیه شان وضع می شود.«
پیتر ویتیگ که قرار است از ماه جوالی سال جاری میالدی 
عهده  به  نیز  را  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  ریاست 
منازعات  و  کودکان  کاری  کمیته  رییس  همزمان  گیرد، 
مسلحانه شورای امنیت و مسوول دوسیه افغانستان در شورای 
امنیت سازمان ملل متحد نیز است. آقای ویتیگ گفت که 
مساله وضع تعزیرات و تشویق گروه های شورشی به منظور 
مراکز  مکاتب،  باالی  گروه ها  این  حمالت  از  جلوگیری 
آلمان  کشور  سوی  از  کودکان،  از   سواستفاده  و  صحی 
بعد  به  آینده  ماه جوالی  از  ملل  امنیت سازمان  در شورای 

پیگیری خواهد شد.
آن که  با  کرد  تاکید  ملل  سازمان  در  آلمان  دایمی  نماینده 
این  از  پس  طالبان  افراد  که  بود  داده  وعده  طالبان  رهبری 
این  اما  نمی دهند،  قرار  هدف  را  صحی  مراکز  و  مکاتب 

نام  اضافه کردن  تحریم ها شامل  این  سازمان می گویند که 
سازمان  امنیت  شورای  سیاه  لیست  به  حمالت  این  عامالن 

ملل نخواهد بود.
و  ملل  سازمان  در  آلمان  دایمی  نماینده  ویتیگ  پیتر 
مسوولیت  که  امنیت  شورای   1999 قطعنامه  کمیته  رییس 

موضوع از سوی افراد این گروه نادیده گرفته شده و بارها 
مکاتب و مراکز صحی مورد هدف قرار گرفته و به کودکان 
کودکان  از  سواستفاده  مورد  در  او  است.  رسیده  آسیب 
توسط گروه طالبان شدیدا ابراز نگرانی کرده گفت: »ما از 
این که از کودکان به عنوان انتحارکننده استفاده می  شوند، 

وحشت زده شده ایم.«
حال  در  که  متحد  ملل  سازمان  در  آلمان  دایمی  نماینده 
حاضر در کابل به سر می برد، روز گذشته در یک نشست 
خبری گفت که هدف اساسی سفر او به افغانستان، بررسی 
با  که  ویتیگ  آقای  است.  کشور  این  در  کودکان  وضع 
جامعه  نهادهای  و  دولتی  بلندپایه ی  مقام های  از  برخی 
نیز دیدارهایی داشته است،  مدنی و همچنین رهبران قومی 
وضع  مورد  در  را  امنیت  شورای  نگرانی های  می گوید 
با این مقام ها در میان گذاشته است.  کودکان در افغانستان 
پیتر ویتیگ از دولت افغانستان و گروه های شورشی مسلح 
مخالف دولت خواست که از استخدام کودکان در صفوف 

گروه های نظامی و سواستفاده از آنان جلوگیری کنند.
امنیت  شورای  که  می افزاید  ویتیگ  پیتر  حال  همین  در 
از  علیه شماری  تحریم ها  لغو  بررسی  در حال  ملل  سازمان 
رهبران طالبان و بیرون کردن نام آنان از لیست سیاه شورای 
از  نام شماری  ماه جوالی  اواسط  تا  او گفت  است.  امنیت 
فرماندهان طالبان از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل 
انجام  تالش  در  که  افغانستان  دولت  شد.  خواهد  حذف 
نام  تا  خواسته  امنیت  شورای  از  است،  طالبان  با  گفتگوها 
خاطر  به  را  طالبان  گروه  رهبران  و  فرماندهان  از  شماری 
براساس  کند.  حذف  سیاه  لیست  از  گفتگوها  روند  تسریع 
نام  کردن  بیرون  خواستار  افغانستان  دولت  گزارش ها، 
لیست  از  طالبان  رهبران  و  فرماندهان  از  تن  هفت  و  چهل 
با بیرون کردن نام  سیاه است. گرچند دولت امیدوار است 
شماری از رهبران و فرماندهان طالبان از لیست سیاه شورای 
میز  پای  به  که  کند  تشویق  را  طالبان  ملل،  سازمان  امنیت 
این  به نظر می رسد  اما آن طوری که  مذاکره حاضر شوند، 
مساله بر تسریع روند گفتگوها و انجام مذاکره میان دولت و 

طالبان کمک نخواهد کرد.


مجاهدین بهتر باشد، امید آمدن ایشان را می نمودند. گرچند 
یک بار فکر آمدن مجاهدین را نیز کرده بودند که درست به 
در نیامده بود، اما مجاهدان چنان عرصه زندگی را بر مردم 
تنگ کرده بودند که مردم آرزوی آمدن طالبان را داشتند. 
هنوز آنها در عقب دروازه های شهر بود که صدمات نخست 
راکت های  شهر  بیرون  از  آنها  زیرا  رسید؛  ما  فامیل  به  آن 
نقاط شهر کابل شلیک می کردند.  از  باالی بعضی  کور را 
در یکی از روزها ایورم که مرد بسیار مهربان بود به دنبال 
کار رفت، اما دوباره با پای خویش برنگشت، زیرا او در اثر 
اصابت راکت که از سوی نیروهای طالبان کوردل شلیک 
شده بود به شهادت رسید. جسد آغشته به خون او را بعد از 
مدت یک روز در شفاخانه ی شهر پیدا کرده و آوردند. بعد 
از آن روز اطفال یتیم او را که هر کسی می بیند به عامالن 
و  دولت  از  هم  من  می فرستند. خواست  نفرین  رویداد  آن 
کی ها  با  اساس  وقت  این  در  که  است  این  جهانی  جامعه 
باغستان های  با قاتالن و ویران گران  می خواهد صلح کنند، 
کشور و ویران کنندهای مجسمه های تاریخی بامیان و یا آن 
انسان های که پنج سال تمام اوالد این وطن یعنی دختران و 
اگر  نمی دانم  ساختند.  محروم  تعلیم  از حق  را  ما  خواهران 
آنها صلح را هم بپذیرند، باید که همراه با ایشان و کسانی که 
قبل از آنان جنایت هایی را مرتکب شده اند باید که در زمان 
صلح به صورت عادالنه محاکمه شوند و در مقابل سواالت 

مردم وخون هایی که ریختند مسوول اند پاسخگو شوند.« 


برای کار رفت اما  برنگشت 
مردم خسته از جنگ به امید این که شاید طالبان نسبت به 
گروه های درگیر مجاهدین بهتر باشد، امید آمدن ایشان را 

می نمودند. گرچند یک بار فکر آمدن مجاهدین را نیز کرده بودند 
که درست به در نیامده بود، اما مجاهدان چنان عرصه زندگی را بر 
مردم تنگ کرده بودند که مردم آرزوی آمدن طالبان را داشتند. 
هنوز آنها در عقب دروازه های شهر بود که صدمات نخست آن به 
فامیل ما رسید؛ زیرا آنها از بیرون شهر راکت های کور را باالی 

بعضی از نقاط شهر کابل شلیک می کردند.

نمایندهشورایامنیتسازمانمللمتحد:

برمکاتب
ومراکزصحی
حملهنکنید

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ظفرشاه رویی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پیتر ویتیگ تاکید کرد: »اقداماتی علیه عامالن چنین حمالت 
صورت خواهد گرفت، این است که ابتدا نام های شان افشا 
می شود و در صورتی که به حمالت ادامه بدهند، اقدامات 
دیگری روی دست گرفته خواهد شد که از آن جمله وضع 

تعزیرات بیشتر علیه آنان خواهد بود. ما هر دو کار را می کنیم 
هم تشویق می کنیم؛ از این کار )حمله باالی مکاتب و مراکز 

صحی( دست بکشند و اگر دست نکشیدند تعزیرات علیه شان 
وضع می شود.«
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در آغاز این هفته گزارش هایی به نشر رسید که گویا 
شماری از فعاالن سیاسی در تالش هستند تا تحرکات 
جدیدی را برای خارج سازی افغانستان از بحران، روی 
رهبران  که  بود  شده  گفته  خبرها  در  گیرند.  دست 
بوده  شامل  تحرکات  این  در  نیز  امید  و  تغییر  ایتالف 
این  بعدا  اما  نقش محوری خواهند داشت،  احتماال  و 
صرف  شد.  رد  ایتالف  این  رهبران  سوی  از  موضوع 
گزارش  این  سقم  و  صحت  بحث  به  این که  از  نظر 
نکته ی  یک  می توان  آن  به  پیوند  در  شود،  پرداخته 
اساسی را مورد بحث قرار داد و آن این که افغانستان 
اصالحات  به  نیاز  دیگر  زمان  هر  از  بیش  هم اکنون 
این  در  تحرکاتی  راه اندازی  برای  تالش  و  سیاسی 

راستا دارد.
نیز  نکته  این  ذکر  مبحث،  این  طرح  با  همزمان  البته 
ضروری است که وقتی بحث اصالحات سیاسی پیش 
می آید، بدین معنا نیست که این تالش فردمحور باشد 
داشته  وجود  چشم اندازی  چنین  حرکت،  آغاز  از  و 
باشد که چنین حرکتی به حضور چه کسانی در راس 
اصلی  مشکالت  از  یکی  زیرا  دارد،  ضرورت  خود 
جامعه افغانستان که باعث عدم پویایی و مانع رشد آن 
شده، فردمحوری تمام حرکت های سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی بوده است. طبیعی است که اگر در آینده نیز 
تالش های سیاسی متمرکز بر فردمحوری باشد، جامعه 
نمی تواند به پویایی دست پیدا کند و از انحصاری که 

بدان تا کنون گرفتار بوده است، خارج گردد.
با آنهم آنچه مسلم است این که با گذشت ده سال از 
آغاز روند سیاسی جدید یا کنونی در افغانستان، دیده 
اگر  و  می رود  پیچیدگی  به  رو  اوضاع  که  می شود 
تدابیری جهت مقابله با این وضعیت روی دست گرفته 
عنوان  به  آنچه  که  می گیرد  قوت  احتمال  این  نشود، 
جامعه  نصیب  آن  به  مرتبط  ارزش های  و  دموکراسی 
شده، دوباره از دست بروند و افغانستان دوباره چندین 

گام به عقب برگردد.  
این روزها حداقل دو خبر در مورد بحران موجود در 
افغانستان بر سر زبان ها می چرخند؛ یکی این که ایاالت 
آلمان  و  دبی  در  مرتبه  تاکنون چندین  امریکا  متحده 
به نمایندگانی از گروه طالبان به مذاکره نشسته است 
و دیگر این که شورای عالی صلح نیز در این راستا و 
در رقابت با رقبای غربی خود، گفتگوها و مذاکراتی 
با جناح های مختلف طالبان اعم از شورای کویته،  را 
گروه حقانی و حتی حزب اسالمی ، سازمان داده است. 
گفته  چیزی  مذاکرات  این  نتیجه ی  مورد  در  اگرچه 
نشده است و از سوی دیگر چشم انداز آن نیز روشن 
نیست، اما احتمال این که این مذاکرات به جایی برسند 
قدرت  به  طالبان  بازگشت  و  مشارکت  برای  زمینه  و 

هموار شود، منتفی نمی باشد.
بازگرداندن  برای  خارجی  و  داخلی  تالش  و  مذاکره 
 2001 سال  در  که  می گیرد  صورت  حالی  در  طالبان 

که  زمانی  و  طالبان میالدی  حکومت 
تنها  بود،  کرده  سقوط 

در  که  چیزی 
بحث  آن  مورد 
نمی گرفت،  صورت 
بازگشت مجدد طالبان 

توجه  با  بود.  قدرت  به 
و  بعید  امر  این  این که  به 

اکنون  پیش بینی،  غیرقابل 
حتا  و  می باشد  تحقق  حال  در 

رقابت  آن  محقق سازی  برای 
گفت  می توان  می گیرد،  صورت 

این  موضوع  این  دالیل  از  یکی  که 
است که در طول ده سال گذشته، تحرکات 

سیاسی مبتنی بر اصالحات در جامعه انجام نپذیرفته 
رقابت های  و  تعامالت  قالب  در  قدرت،  دارندگان  و 
پیچیده  اندازه ای  به  را  کشور  وضعیت  انحصاری، 

از اکمال شدن تسلیحاتی  بریتانیا  یک مقام  ارشد حکومتی 
طالبان توسط دولت ایران خبر داده است. اما، این بار اول 
حمایت  خصوص  در  گزارش هایی  و  شواهد  که  نیست 
افغانستان  در  طالبان  تروریستی  گروه  از  ایران  تسلیحاتی 
دولت  مقام های  بارها  نیز  این  از  پیش  می شود.  منتشر 
نظامی  جنگ افزارهای  کشف  از  ناتو  سازمان  و  افغانستان 
داده  خبر  افغانستان  خاک  در  طالبان  نزد  از  ایران  ساخت 

بودند. 
امور  در  بریتانیا  خارجه  وزیر  معاون  مورد  تازه ترین  در 
حمایت  لحن  شدید ترین  با  افریقا،  شمال  و  خاورمیانه 
تسلیحاتی ایران از تروریستان طالب در افغانستان را مورد 
به عنوان یک »دولت دو  ایران  از  انتقاد قرار داده است و 
رو و شدیدا خطرناک« یاد کرده است. این مقام بریتانیایی 
گفته بعد از به دست آمدن یک محموله  از جنگ افزارهای 
در  طالبان  نزد  از  قدرتمند  موشک های  شمول  به  نظامی 
فیوزهای  است که  دریافته  بریتانیا  در  تحقیقات  افغانستان، 
به کاررفته در این موشک ها از نوعی است که تنها در این 

ایران تولید شده است. 
این بار قصه ی  معلوم می شود که  بریتانیا  از واکنش دولت 
حمایت تسلیحاتی ایران از طالبان نسبت به دفعه های پیش 
ملل  سازمان  در  بریتانیا  نماینده  چون  است.  جدی  خیلی 
متحد، رسما  ملل  امنیت  به شورای  نامه ای  ارسال  با  متحد 
ایران موشک و جنگ افزارهای طالبان در  گفته است که 

افغانستان را تامین می کند. 
گذشته  در  که  مواردی  شدن  افشا  و  پرونده  این  جدیت 
مقام های دولت افغانستان و ناتو از آن سخن گفته اند، یک 
چیز مهم را ثابت می کند و آن این که دولت ایران با وجود 
شعارهای دوستانه اش با دولت افغانستان و سهیم بودنش در 
دو  بازی  همواره  افغانستان،  زیرساخت های  بازسازی  امر 
ما  برای  انجام می دهد و نقش ماری در آستین  را  پهلویی 
به عنوان همسایه  ایران  یعنی  این  بازی می کند.  افغان  ها را 
به  همسایگی اش  در  ما  نمی خواهد  هیچگاهی  افغانستان 
تبارز کنیم.  باثبات دارای دولت مقتدر  عنوان یک کشور 
شدن  نهادینه  روند  است  تالش  در  همواره  دلیل  همین  به 
با چالش های  را  افغانستان  در  استقرار صلح  و  دموکراسی 

جدی مواجه کند. 
با توجه به شواهد و مدارک مبنی بر حمایت تسلیحاتی ایران 
از گروه تروریستی طالبان که بارها از سوی مقام ها در کابل 
از  زدن  خنجر  شگرد  بر  است،  شده  ارایه  کابل  از  بیرون 
پشت دولت ایران جای هیچ شک و تردیدی باقی نمی ماند. 
به  افغانستان  رسیدن  از  ایران  چرا  که  است  این  سوال  اما 

ثبات دایمی و دولت مقتدر همواره هراس دارد؟
پاسخ کامال روشن است. در این شکی نیست، دولت ایران 
است.  رژیم های خودکامه جهان مطرح  از  یکی  عنوان  به 
رژیمی که به ارزش های دموکراتیک و ارزش های حقوق 
تحوالت  به خصوص  می گذارد.  را  احترام  کمترین  بشری 

کرده اند که اکنون این مفکوره ی جبری به میان آمده 
به  باید  وضعیت،  این  از  بیرون رفت  برای  که  است 

طالبان متوسل شوند.
یک  عنوان  به  قدرت  به  طالبان  بازگشت  این که 
می شود،  پنداشته  افغانستان  برای  سیاسی  حل  راه 
نشان دهنده ی این است که جامعه سیاسی افغانستان در 
کام انحصارگران قدرت غرق شده و در بیرون رفت از 
مشکل، ناکام مانده و تالشی برای اصالح این وضعیت 
نیز صورت نگرفته است. از این رو، این نظر ایجاد شده 
که با رجعت به عقب و تن در دادن مجدد به حاکمیت 
از  را  جامعه  می تواند  طالبان،  با  مشارکتی  یا  طالبانی 
در  این  داد.  نجات  سردرگمی موجود  و  سرگردانی 
سیاسی  وضعیت  در  دقت  کمترین  با  که  حالیست 
حاکمیت  اگر  که  کرد  طرح  را  سوال  این  می توان 
آرمان  تامین کننده ی  طالبان،  با  مشترک  یا  و  طالبانی 
مردم افغانستان می بود، نیازی به این همه هزینه سنگین 
داخلی و بین المللی برای تغییر نظام سیاسی و سرنگونی 

حکومت طالبان وجود نمی داشت.
با توجه به تاریخ بیش از سی سال گذشته در افغانستان، 
نبود روحیه  به خاطر  واقعیت آشکار می شود که  این 
حرکت برای اصالح سیاسی جامعه از متن جامعه و به 
ویژه روشنفکران و متفکرین، جامعه سیاسی به صورت 
و  گرفته  قرار  محدود  عده ای  اختیار  در  انحصاری 
سوی های  و  سمت  به  انحصارکنندگان،  این  توسط 
همین رو  از  است.  شده  کشانیده  ناروشن  و  تاریک 
است که دیده می شود بر سرنوشت جامعه ما در طول 
سی سال گذشته، عده ای محدودی حاکمیت نموده اند 
رنگ  با  گاهی  دینی،  بیرق داری  ادعای  با  گاهی  که 
رهبری ملی، زمانی با داعیه ترویج کنندگان دموکراسی 
و اینک هم با شعار پیش قراوالن جهت دهی جامعه به 

سمت و سوی طالبانیزه شدن بوده و شده اند.
از  اصالح گرانه ای  تحرکات  اگر   که  نیست  شکی 
در  تالش هایی  و  نگیرد  صورت  روشنفکران  سوی 
صورت  به  قدرتمندان  بر  مردم  اقتدار  تثبیت  راستای 
سازمان یافته و موثر و با حمایت و بسیج افکار جمعی 
سیاستگذاری های  به  نسبت  که  اعتراضاتی  نیافتد،  راه 
و  نکرده  کفایت  دارد،  کنونی وجود  ناپایدار  و  مبهم 
و  نمی شود  جامعه  در  قدرت  بر  سواران  مهار  باعث 
جامعه به مانند گذشته در کام امیال و معامله گری های 
سیاستمدارانی که اینک بازگرداندن طالبان یا شریک 
ساختن آنان در قدرت را تضمین کننده منافع خویش 
خواهد  فرو  و  ماند  خواهد  گرفتار  همچنان  می دانند، 
می باشد،  مهم  عرصه  این  در  که  چیزی  البته  رفت. 
این است که راهکار های موثر برای ایجاد اصالحات 
سیاسی در کشور، بایستی با دقت به مطالعه گرفته شوند 
این  سازماندهی  در  نقش  بیشترین  می رسد،  نظر  به  و 
به خصوص  را رسانه های جمعی و  از تالش ها  بخش 
عین  در  و  بررسی کننده  عنوان  به  آزاد  رسانه های 
می توانند  عامه  افکار  جهت دهنده  زمان 

عهده دار شوند.



بر  رژیم  ثابت کرد که  ایران  در  انتخابات  از آخرین  پس 
سر قدرت در ایران از زمان آغاز جنجال های داخلی بر سر 
مساله انتخابات در این کشور تا هنوز به گونه های مختلف 
کرده  نقض  را  بشری  حقوق  و  دموکراتیک  ارزش های 
به   مدنی  اعتراض های  به خاطر  را  کشور  این  شهروندان  و 
دشمنی  یعنی  این  است.  کرده  سرکوب  لحن  شدیدترین 
خون  در  بشری  حقوق  ارزش های  و  دموکراسی  با  ایران 
ایران  کنونی  رژیم  یعنی  این  است.  ایران  خودکامه  رژیم 
هیچ گاهی نمی خواهد سلطه و اقتداری که در هم اکنون بر 

شهروندان این کشور دارد را از دست بدهد. 
روند  روحیه  می داند  ایران  که  گفت  می شود  حاال، 
رسیدن  در  را  همسایه هایش  از  یکی  افغانستان  در  کنونی 
نهادینه شدن دموکراسی کمک می کند.  و  پایدار  به صلح 
حقوق  ارزش های  به  متعهد  دموکراسی  یک  شکل گیری 
بشری و جهان شمول در همسایگی ایران  چیزی است که 
رژیم خودکامه ایران می داند که در حکم محرکی جدی و 
انگیزه بخش برای شهروندان آزادی خواه و دموکراسی خواه 

کشورش هست. 
به  همسایگی اش  در  افغانستان  وقتی  که  می داند  ایران 
دست  جهان شمول  ارزش های  به  متعهد  دموکراسی 
تالش  از  کنترول  شدت  و  فشار  با  نمی تواند  دیگر  بیابد، 
کشورشان  در  مشابه  نظام  به  رسیدن  برای  شهروندانش 
جلوگیری کند. پس، به همین دلیل در این چند سال ایران 
به گونه های مختلف خواسته است که روند کنونی که به 
را  است  افغانستان مطرح  در  نوین  نظم  عنوان شکل گیری 

آسیب برساند. 
هرچند تا کنون در گزارش ها و شکایت های رسمی فقط 
این  مرموز  میانه  و  طالبان  از  ایران  تسلیحاتی  حمایت  به 
روند  به  اگر  اما  است،  شده  گفته  القاعده سخن  با  کشور 
که  درمی یابیم  کنیم،  نظر  افغانستان  در  ایران  دخالت های 
در  نظم  به هم زدن  برای  ایران  آخوندی  رژیم  دخالت های 
افغانستان تنها به حمایت های تسلیحاتی این کشور از طالبان 
محدود نمی شود، بلکه ایران عمال از ابزارهای گوناگون و 
تاثیرگذار دیگری نیز برای به چالش کشیدن روند پا گرفتن 
که  ابزارهایی  می کند.  استفاده  افغانستان  در  دموکراسی 
می تواند افکار عمومی را به صورت جدی و نگران کننده 

علیه این روند در افغانستان سمت و سو بدهد. 
پس، باید به جامعه جهانی و کشورهای متحد افغانستان در 
هشدار  یک  عنوان  به  افغانستان  در  تروریزم  با  مبارزه  امر 
مراقب  و  مواظب  جدی  به صورت  باید  که  شود  گفته 
باشند  افغانستان  کنونی  روند  بر  ایران  مضر  فعالیت های 
تسلیحاتی  همکاری  از  جلوگیری  بر  را  توجه شان  تنها  و 
که  ابزارهایی  به  باید  بلکه  نکنند؛  متمرکز  طالبان  با  ایران 
پایتخت  کابل  در  به خصوص  و  افغانستان  در  عمال  ایران 
شکل گیری  روند  علیه  عمومی  افکار  به  جهت دادن  برای 

دموکراسی دارد نیز توجه کنند. 
نگرانی بریتانیا از بازی دوسویه ایران در قبال افغانستان یک 
امر به جا و دقیق است. اما نکته در این است، آیا حکومت 
بریتانیا خود به عنوان یکی از بازیگران جنگ علیه تروریزم 
اجرا  یک پهلو  و  شفاف  را  نقش خود  افغانستان، خود  در 

می کند؟
کشورهای  از  طالبان  حمایت شدن  قبال  در  بریتانیا  آیا 
چون  است  نگران  ایران  فعالیت  از  تنها  افغانستان  همسایه 
نحوه این فعالیت ممکن بیشترینه آسیب را بر سربازان این 
از حمایت هایی  دیگر  به گونه های  یا  می کند،  وارد  کشور 
نیز  می شود  انجام  افغانستان  دیگر  همسایه ی  سوی  از  که 

کنترول و نظارت دارد و نگران اش هست؟! 
تنها  ایران  که  شود  گفته  بریتانیا  حکومت  به  باید  پس 
روند  علیه  تهدید  عنوان  به  که  نیست  افغانستان  همسایه 
نهادینه شدن دموکراسی در  افغانستان مطرح می باشد، چون 
پاکستان به عنوان بزرگ ترین مخفی گاه تروریستان طالب 
از گاهی سبب  افغانستان حضور دارد و هر  در همسایگی 

خلق فاجعه های تکان دهنده در افغانستان می شود. 
گفته  جهانی  جامعه  و  بریتانیا  به  که  دارد  جا  نهایت  در 
باید فعالیت های منفی این دو همسایه را همزمان  شود که 
چندان  نه  آینده ای  در  ورنه  باشند  داشته  کنترول  تحت 
و  افغانستان  برای  پاکستان  و  ایران  منفی  فعالیت های  دور 

جامعه جهانی دردسرساز خواهد شد. 

افغانستان
 و ضرورت تحرکات 

سیاسی اصالحی

خاستگاه حمایت تسلیحاتی
 ایران از طالبان 

 احسان اهلل دولت مرادی

  آصف آشنا 

هراس از دموکراسی 
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برگزارکننده ی  اعضای  و  رییس  مشخص شدن  با  همزمان 
مجلس  امروز  که  می رود  انتظار  عنعنوی،  لویه جرگه ی 
این  اعضای  شرکت  عدم  یا  و  شرکت  مورد  در  نمایندگان 

مجلس در لویه جرگه ی عنعنوی تصمیم بگیرد.
بر بنیاد حکم ریاست جمهوری، 31 عضو کمیسیون آمادگی 
صبغت اهلل  ریاست  به  عنعنوی  لویه جرگه ی  برگزاری  برای 
جمهور  رییس  سوی  از  سنا  مجلس  پیشین  رییس  مجددی، 

تعیین شدند.
نورستانی،  حواعلم  صدیقی،  صفیه  نورزی،  عارف  محمد 
فاروقی  خالد  و  هالل  هالل الدین  اسحق زی،  انور  محمد 
گیالنی،  حامد  سید  نمایندگان،  مجلس  پیشین  عضو های 
عضو های  اوتارسنگ  و  حسینی  عبدالخالق  عظیمی،  ریدا 
پیشین مجلس سنا، حاجی محمد عبدو، بازمحمد جوزجانی، 
وکیل عبدالجبار، کرام الدین رضازاده و سناتور بازمحمد خان 
عضوهای  کنونی شورای ملی شامل کمیسیون آمادگی برای 

برگزاری لویه جرگه هستند.
صادق مدبر رییس اداره ی امور، همایون عزیزی وزیر دولت 
شهزاده  و  راسخ  علم  شهرانی،  نعمت اهلل  پارلمانی،  امور  در 
محمد،  دین  حاجی  جمهور،  رییس  مشاوران  وزیر  مسعود 
مولویه  خدایداد، همایون شینواری، نوراهلل شاهرخی، حیات اهلل 
بالغی، نوروزعلی اعتمادی، حاجی الوک ککوزی، شاه آقا 
صدیق مجددی، خلیفه قزل ایاق، گاللی اچکزی و سید محمد 

امین طارق عضوهای دیگر این کمیسیون به شمار می روند.
رییس جمهور کرزی ماه گذشته اعالم کرد به منظور امضای 
قرارداد رابطه ی استراتژیک با امریکا لویه جرگه ی عنعنوی را 

فرامی خواند.
هرچند جزییات سند استراتژیک با ایاالت متحده در دسترس 
به شمول رییس  این  از  قرار نگرفته است ولی پیش  رسانه ها 
جمهور برخی از مقام های حکومت تضمین منافع ملی، آوردن 
صلح و تقویت نیروهای امنیتی افغانستان را از اهداف عمده ی 

امضای سند استراتژیک افغانستان با امریکا خوانده اند.

از سوی دیگر، در نشست روز گذشته ی مجلس نمایندگان، 
فراخوانی  از  را  حمایت شان  نمایندگان  از  تعدادی  آن که  با 
نمایندگان  اکثریت  ولی  کردند  ابراز  عنعنوی  لویه جرگه 
جای  به  عنعنوی  لویه جرگه ی  برگزاری  با  مخالفت شان 

لویه جرگه ی قانونی را بیان کردند.
 بر بنیاد ماده 110 و 111 قانون اساسی، اعضای لویه جرگه ی 
مهم  تصمیم گیری های  هرگونه  و  شده اند  مشخص  قانونی 

کشوری از صالحیت این جرگه می باشد.
جمهوری  ریاست  مشاور  سپنتا،  دادفر  رنگین  این  از  پیش 
لویه جرگه عنعنوی را مشوره ی  برگزاری  از  افغانستان هدف 
مردم  نمایندگان  و  قومی  متنفذان  بزرگان،  با  جمهور  رییس 

اعالم کرده بود.
سپنتا تاکید کرده بود که لویه جرگه ی یادشده، مشورتی بوده 
با فراخوانی آن، صالحیت های  و رییس جمهور قصد ندارد 

شورای ملی را زیر پرسش قرار دهد.
نمایندگان  مجلس  در  هرات  نماینده   شهیر،  رفیق  محمد 
لویه جرگه ی  برگزاری  از  هدف  که  صورتی  در  می گوید 
قانون  ماده 65  مطابق  باشد، رییس جمهور  عنعنوی مشورت 

اساسی صالحیت فراخوانی آن را دارد.
قانونی  عنعنوی  لویه جرگه ی  فیصله های  که  کرد  تاکید  وی 

نیست و نباید مردم افغانستان به آن اعتماد کنند.
عنعنوی  لویه جرگه  تصامیم  هیچ وجه  »به  آقای شهیر گفت: 
قانونی نیست. هر تصمیمی که در این لویه جرگه گرفته شود، 
قانونی  تصامیم اش  لویه جرگه ای  فقط  ندارد.  قانونی  اعتبار 
آمده   111 و   110 ماده ی  مطابق  اساسی  قانون  در  که  است 
است. بنابراین می تواند )رییس جمهور( مشوره کند ولی هیچ 

تصمیم اش قانونی نیست.«
باوجود  دیگر  دومرتبه ی  کرزی  جمهور  رییس  این  از  پیش 

مقامات ارشد دولت امریکا می گویند، تیم امنیت ملی رییس 
جمهور اوباما در نظر دارد روند خروج نیروهای امریکایی از 
افغانستان سرعت بیشتری یابد. این برخالف آن چیزی هست 
مقامات  برخی  می شد.  بحث  آن  درباره  قبل  هفته  چند  که 
افزایش  با  می توان  را  تغییری  چنین  که  می کنند  استدالل 
هزینه جنگ و مرگ اسامه بن الدن توجیه کرد. این مقامات 
این  می نامند.  استراتژیک«  جدید  »مالحظات  را  تغییر  این 
مالحظات همراه با تمایل برای یافتن راه های جدید افزایش 
گرفتن  عهده  به  برای  کرزی  حامد  جمهور  رییس  بر  فشار 
وزنه ی  افغانستان،  جنگ  رهبری  در  بیشتر  مسوولیت های 
رابرت  که  می کند  ایجاد  رویکردی  برابر  در  را  تعادلی 
از  جنگ  میدان  در  ارشد  فرماندهان  و  دفاع  وزیر  گیتس، 
نیروها  تدریجی  آنها خواهان کاهش  می کنند.  آن حمایت 

هستند.
این  به قدرت رسیده است، هزینه  اوباما  از زمانی که آقای 
جنگ و پیشرفت نامنظم کرزی در آماده ساختن نیروهایش، 
نظامی  مقامات  گفته  به  اما  بوده اند.  خوابیده ای  موضوعات 
و ملکی، همانگونه که تیم تازه تشکیل امنیت ملی اوباما در 
هفته های اخیر تصامیم سختی درباره اندازه و سرعت کاهش 
نیروهای امریکایی گرفت، این موضوعات از اهمیت سیاسی 
انتظار  که  می گویند  آنها  است.  شده  برخوردار  بزرگتری 
می رود آقای اوباما این ماه در سخنرانی اش خطاب به ملت 
نیروها  سریع  کاهش  کند.  اعالم  را  تصامیم  این  )امریکا(، 
یکی از چندین گزینه ای است که اوباما در نظر دارد. شماری 
از مقامات ارشد پنتاگون، مقام های نظامی و اداره اوباما در 
مسایل  این  از  از مصاحبه ها گفته اند که شماری  یک رشته 
آینده  هفته های  طی  و  هستند  بحث  موضوع  هنوز  کلیدی، 
قویا درباره آن گفتگو خواهد شد. از آنها درباره موضوعی 
که آقای اوباما هنوز راجع به آن تصمیم نگرفته است، نقل 

قول نمی شود.
پیش از اندیشه جدید، مقام های امریکایی کاهش اولیه 3 تا 
5 هزار را پیش بینی می کردند. آقای گیتس در دوازدهمین 
روز  دفاع  وزیر  حیث  به  افغانستان  به  سفرش  آخرین  و 
در  تهدیدی  نیروها،  سریع  که خروج  کرد  تاکید  یک شنبه 
برابر دست آوردهایی به شمار می رود که نیروهای ایتالف به 
رهبری امریکا طی هجده ماه از زمان موافقت آقای اوباما با 

اعزام 30 هزار نیروی تازه نفس به دست آورده اند.
»من تالش خواهم کرد تا توانایی رزمی ام را تا هنگامی که 
این پروسه ادامه دارد، به حداکثر برسانم.« آقای گیتس که 
در پایگاه عملیاتی دویر صحبت می کرد، افزود: »من ترجیح 
نیروهای  ابتدا  و  نگهداشته  را  خود  تیراندازان  که  می دهم 

پشتیبان را به خانه برگردانم.«
گفته اند  تازگی  به  ارشد  مقامات  دیگر  و  گیتس  آقای  اما 
که آخرین بازنگری استراتژی به عالوه تعداد نیروهایی که 
افغانستان خارج شوند، مسایل  از  ماه جوالی  قرار است در 
درباره  همچنین  بازنگری  این  دربرمی گیرد.  نیز  را  دیگری 
هزار   30 تمامی  آن  اساس  بر  که  است  نهایی  تاریخ  تعیین 

نیروی اضافی از افغانستان خارج خواهند شد.
یک جدول زمانی جداگانه، خروج تمامی نیروهای خارجی 
را تا پایان سال 2014 مد نظر دارد. 70 هزار نفری که پیش 
لیست  این  بودند شامل  افغانستان آمده  به  نیروها  افزایش  از 
افغانستان  دولت  و  ناتو  حمایت  از  برنامه  این  و  می باشد 

برخوردار است.
در  امریکا  فرمانده  عالی ترین  پتریوس،  دیوید  جنرال 
درباره  یک شنبه  روز  که  تلفونی  مصاحبه ای  در  افغانستان 
هرچند  می رسید.  نظر  به  محتاط  داشت،  جنگ  وضعیت 
و  افغان ها  که  نیست  شکی  هیچ  که  گفت  پتریوس  جنرال 
امریکایی ها در والیات مهم مانند قندهار و هلمند در جنوب 
با این حال، او گفت  افغانستان پیشرفت های نظامی داشته اند 
زمستان  و  خزان  در  آن که  از  پس  دارند  تالش  طالبان  که 
»ما  نمایند.  سازمان  تجدید  مجددا  شدند،  سرکوب  گذشته 
برگردند.«  آنها تالش خواهند کرد که  همیشه گفته ایم که 
را  »برتری  می کنند  سعی  طالبان  افزود  پتریوس  جنرال 
به دست  دوباره  بودند،  برخوردار  آن  از  قبل  سال  یک  که 
درباره  نظر  اظهار  از  امریکایی  ارشد  فرمانده  این  آورند.« 
خروج نیروها در ماه جوالی و یا رقم پیشنهادی اش به رییس 
جمهور خودداری کرد. هفته گذشته دریاساالر مایک مولن، 
رییس ستاد مشترک ارتش امریکا گفت که جنرال پتریوس 
افغانستان  از  که  افرادی  شمار  درباره  را  پیشنهادش  هنوز 

خارج می شوند، تسلیم نکرده است.

نحوه  می تواند  افغانستان  در  نیروها  سطح  درباره  تصمیم 
مدیریت خروج نیروهای امریکایی از عراق توسط اوباما را 
بازتاب دهد. مقامات ارشد پنتاگون خاطرنشان ساخته اند که 
برای خروج  قطعی  اوباما ضرب االجل  آقای  آن که  از  پس 
آن  از  بعد  کرد،  تعیین  عراق  از  امریکایی  سرباز  هزار   50
بغداد اجازه داد خود تصمیم بگیرند  به فرماندهان خود در 
بر  مناظره  برگردند.  به خانه  نظامی و چه وقت  واحد  کدام 
سر این مساله، یکی از مهم ترین و جنجالی ترین موضوع های 
همچنین  موضوع  این  اوباماست.  آقای  جمهوری  ریاست 
او خواهد داشت.  انتخاب مجدد  برای  را  بزرگی  پیامدهای 
و  جمهوری  ریاست  معاون  بایدن،  جو  میز  طرف  یک  در 
قرار  اوباما  آقای  سیاسی  مشاوران  از  تعداد  یک  احتماال 
نیروها در سال 2009 بودند. این  افزایش  دارند که مخالف 
تنها  نیروها هستند و می خواهند  افراد خواهان خروج سریع 
این کشور  نیروهای ضد تروریزم و آموزشی در  از  شماری 
باقی بمانند. در طرف دیگر میز، آقای گیتس، خانم هیالری 
نظامی  ارشد  فرماندهان  از  و شماری  وزیر خارجه  کلینتون 
ماه  این  پایان  در  آقای گیتس  دارند.  قرار  میدان جنگ  در 
وزارت دفاع را ترک خواهد کرد و کسی است که توانست 
در مناظره بر سر افزایش نیروها در سال 2009 بر مخالفانش 

فایق آید.
اینک درحالی که مناظرات داخلی دوباره از سر گرفته شده 
است و در همان حال تیم اوباما به صورت قابل مالحظه ای 
خانم  موقف  است،  کرده  تغییر  گذشته  ماه  هجده  طی 
کلینتون روشن نیست. مقام ها می گویند توماس ای. دونیلون 
شد،  گماشته  ملی  امنیت  مشاور  حیث  به  گذشته  خزان  که 
در مورد افزایش نیروها تردید داشت و احتمال می رود که 
پانتا،  ای.  لیون  باشد.  داشته  نیروها  فوری  خروج  به  تمایل 
استفاده  از  سی آی ای  مرکزی،  اطالعات  سازمان  رییس 
و  می کند  حمایت  سرنشین  بدون  هواپیماهای  از  وسیع تر 
تاثیرگزار  فرد  یک  گیتس،  آقای  جانشین  نامزد  عنوان  به 
از  زودی  به  پتریوس  جنرال  بود.  مذاکرات خواهد  این  در 
فرماندهی نیروهای بین المللی در افغانستان کنار خواهد رفت 
تا ریاست سی آی ای را به دست گیرد. تصور می شود سنا در 

این تابستان او را برای این سمت تایید کند.
در گذشته زمانی که از مقامات درباره سرعت خروج نیروها 
پرسیده می شد، آنها معموال می گفتند که »بستگی به شرایط 
در میدان جنگ دارد« – به عبارت دیگر ارزیابی ها از قدرت 
طالبان، سرعت آمادگی نیروهای امنیتی افغان برای به عهده 
و  اقتصادی  بازسازی  در  پیشرفت ها  و  مسوولیت ها  گرفتن 
خواهد  تعیین  را  نیروها  خروج  سرعت  کشور،  این  سیاسی 
حضور  موارد  این  »بیشتر  گفت:  ارشد  مقام  یک  کرد. 

طوالنی تر را می طلبند.«
آنچه  افزایش  به  رو  لیست  می گویند  ارشد  مقامات  اما 
فاکتورهای  بر  می شود،  خوانده  استراتژیک  مالحظات 
است که هدف  اوباما گفته  آقای  جبرانی سنگینی می کند. 
او متالشی ساختن القاعده است تا این که این گروه هیچگاه 
نتواند از افغانستان حمله دیگری مانند حمالت یازده سپتامبر 
با کشته شدن بن الدن و دیگر  بر امریکا راه اندازی کند.  را 
می تواند  اوباما  آقای  تروریستی،  گروه  این  فعال  اعضای 
استدالل کند که القاعده تا حد زیادی تضعیف شده است. 
جنگ  این  هزینه  این که  بر  مبنی  دموکرات ها  بر  فشارها 
کاهش  یابد، شدت گرفته است – به حدی که آقای گیتس 
نابودی سرمایه گزاری یک دهه   برابر  در جریان سفرش در 

اخیر در افغانستان به وسیله کاهش سریع بودجه هشدار داد.

و  منطقوی  امن  جرگه ی   افغانستان،  ملی  شورای  فعالیت 
لویه جرگه ی مشورتی را فراخواند که منجر به ایجاد شورای 

عالی صلح شد.
چنین  فراخوانی  که  هستند  باور  این  به  حکومت  منتقدان 
جرگه هایی به جای آوردن صلح در افغانستان، باعث افزایش 

ناامنی ها در کشور شده است.
هرگونه  که  دارند  تاکید  مجلس  نمایندگان  دیگر  سوی  از   
تصمیم گیری های ملی از صالحیت های شورای ملی است و 

نیازی به فراخوانی لویه جرگه ها نیست.
نمایندگان می گوید:  نماینده  کابل در مجلس  حفیظ منصور 
عقد  هرگونه  اساسی،  قانون   90 ماده ی   5 فقره  »مطابق 
حتا  و  خارجی  کشورهای  و  افغانستان  بین  خارجی  قرارداد 
پیمان  اگر  است.  ملی  شورای  صالحیت  از  قراردادها  فسخ 
لویه جرگه  به  نیازی  است،  خارجی  پیمان  یک  استراتژیک، 
حتا لویه جرگه قانونی نیست، چه رسد به لویه جرگه عنعنوی. 

برگزاری لویه جرگه عنعنوی کنار زدن شورای ملی است.« 
این نمایندگان درحالی که جلوگیری از برگزاری لویه جرگه 
سوی  از  آن  تحریم  خواهان  ولی  خواندند  ناممکن  را 

نمایندگان مجلس شدند.
درحال حاضر  که  می گویند  نمایندگان  از  دیگری  شمار  اما 
افغانستان با مسایل مهم کشوری روبرو است و رییس جمهور 
مشورت  مردم  با  اساسی  قانون   65 ماده  مطابق  که  دارد  حق 

داشته باشد.
از  بیشتر  که  صبا  پارلمانی  گروه  رییس  وردک،  شیرولی 
»برگزاری  گفت:  می کند،  پیروی  حکومت  دیدگاه های 
به  نه هدف، یعنی پروسه ای  لویه جرگه عنعنوی پروسه است 
 2011 سال  است.  کشور  در  سرتاسری  صلح  آوردن  هدف 
است،  پروسه ی صلح  اول  است.  روبرو  مهمی  با چالش های 
چهارم  پایگاه،  ایجاد  مساله  سوم  است،  قدرت  انتقال  دوم 
شکل گیری کنفرانس بن، که فکر می کنم لویه جرگه ای که 

و  می دهد  مشوره  جمهور  رییس  برای  می شود،  فراخوانده 
این حق مردم است که وقتی در مورد صلح و سرنوشت شان 

تصمیم گرفته می شود، سهم بگیرند.« 
لویه جرگه ی عنعنوی در حالی برگزار می شود که حکومت 
با  استراتژیک  رابطه ی  داشتن  چگونگی  مسوده ی  افغانستان 
امریکا را برای تبادل نظر با مقام های دولت امریکا به واشنگتن 

فرستاده است.
رییس جمهور در گفتگوی هایی که روز  دوشنبه با رییس و 
برخی از اعضای مجلس نمایندگان داشت، تاکید کرده است 
به  مشوره  برای  را  آن  امریکا،  دولت  دیدگاه  دریافت  با  که 
جرگه ی عنعنوی و پس از آن برای تصویب به شورای ملی 

ارسال خواهد کرد.
می گوید  نمایندگان  مجلس  رییس  ابراهیمی،  عبدالروف 
رابطه ی  داشتن  مورد  در  عنعنوی  جرگه   که  را  فیصله ای  هر 
مجلس  تصویب  بدون  دهد،  انجام  امریکا   با  استراتژیک 

نمایندگان نامشروع و غیرقانونی است.
تصمیم گیری های  هرگونه  که  می کند  تاکید  ابراهیمی  آقای 
کشورهای  با  استراتژیک  قرارداد  امضای  شمول  به  مهم 

خارجی از صالحیت شورای ملی است.
ابراهیمی گفت: »تا زمانی که این شورا تصویب نکند، )فیصله 
و  غیرقانونی  مردود،  چیزی  یک  عنعنوی(  لویه جرگه ی 

غیرمشروع است.«
این  اظهارات در حالی مطرح می شود که روز گذشته اعضای 
این  در  نصاب  نبودن  تکمیل  دلیل  به  نمایندگان  مجلس 
مجلس، نتوانستند که در مورد شرکت و یا عدم شرکت شان 

در لویه جرگه ی عنعنوی تصمیم بگیرند.
مورد  در  خودرا  فیصله  امروز  مجلس  این  می رود  انتظار 

شرکت و یاعدم شرکت  اعالم کند.

 قدرت اهلل جاوید

 دو دستگی نمایندگان
پارلمان

برای شرکت در لویه جرگه عنعنوی 

خروج سریع تر
به عنوان گزینه ای برای افغانستان 

مطرح است 
  منبع: نیویورک تایمز
 برگردان: الف. تمکی
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حاجی نظر محمد 55 ساله، در چند سال گذشته، پسرش 
محمد مصطفی را که در کشور ایران مصروف کار در 

یک ساختمان است، ندیده است.
او در حالی که به تلخی دستش را به پیشانی اش می کشید 
و لب های خشکیده اش را از هم دور می ساخت، گفت: 
پول  اما  کرد،  کار  سال  شش  مدت  بود،  نامزد  »پسرم 
به  که  شد  مجبور  نتوانست،  کرده  پیدا  را  عروسی اش 
کشور ایران به خاطر کار برود، ولی آنجا هم به افغان ها 

کار درست نمی دهند و هر روزشان در خطر است.«
سفیدش دست  ریش  به  درحالی که  محمد  نظر  حاجی 
که  داد،  احوال  چندین بار  »وی  داد:  ادامه  می کشید، 
حوصله  و  صبر  که  گفتم  برایش  من  ولی  برمی گردد، 
کم  مردم  نزد  که  بیاید  دستش  به  پولی  چند  تا  کند، 

نیایم.«
مساعد  افغانستان  در  کار  زمینه  »اگر  می گوید:  وی 
می شد، هیچ پدری دوری اوالد خود را تحمل نداشت، 
چون مجبور هستیم و دیگر چاره نیست، پسر جوانم را 

که باید عصای دم پیری ام باشد به ایران فرستادم.«
به خاطر  را  پسرش  که  نیست  نظر  حاجی  تنها  این  اما 
خانواده  صد ها  بلکه  است؛  فرستاده  ایران  به  کاریابی 

دیگر در جوزجان نیز به این مشکل مواجه اند.
اکنون  رسول  غالم  برادرش  که  است  جوانی  میرویس 

برای کاریابی به ایران رفته است.
به  بود،   12 صنف  فارغ  »برادرم  گفت:  میرویس 

عمل  سرعت  آن  دنبال  به  و  گذشته  هفته  دو  حوادث 
حمالت  عامالن  تمام  دستگیری  در  امنیتی  نیرو های 
را  هرات  در  پی آر تی  مقر  روز دهم جوزا که  انتحاری 
با استفاده از بمب های کنترول از راه  آماج قرار داده و 
دور یک تعداد از افراد ملکی را نیز در داخل شهر هرات 
واقعات  شدیدترین  از  یکی  ساخت،  زخمی  و  کشته 

تروریستی برای هرات بود. 
قبل از این، شهر هرات گاه گاهی با ماین های کارگذاری 
شده یا حمالت انتحاری روبرو می گردید، ولی این که 
طور  به  خوست  و  بلخ  قندهار،  کابل،  مانند  تروریستان 
نظامیان  پایگاه  آن هم  نظامی  منطقه ای  به  همه جانبه 

خارجی حمله کننده قابل پیش بینی نبوده است . 
محسوب  افغانستان  امن  والیت های  جمله  از  هرات 
توسط  که  را  قبل  سال  سه   دو  حوادث  اگر  می شود. 
گروه مربوط به یحیی اکبری سازمان دهی می گردید، به 
با  ده سال گذشته هرات خیلی هم  این  نیاوریم  حساب 
به  بوده  هم  اگر  و  است  نشده  روبرو  امنیتی  چالش های 

زودی این چالش ها حل گردیده است. 
داخل  به  جوزا  دهم  دوشنبه  روز  مستقیم  حمالت  ولی 
نقطه  هیچ  را هویدا ساخت که  این دغدغه  شهر هرات 
در  تروریستی  حمالت  گزند  از  نمی تواند  افغانستان 
امان باشد. اما آنچه می تواند به عنوان یک گزینه مثبت 
برای هرات و هراتیانی که به دلیل فعالیت های گسترده 
اقتصادی نسبت به چالش های امنیتی خیلی حساس اند به 
امنیتی چه در روز  نیرو های  بیاید، سرعت عمل  حساب 
حادثه و چه در روز های بعدی که تمام شبکه تروریستی 

در هرات را متالشی کردند، می باشد. 
وی  داشتم  امنیتی  مسوولین  از  یکی  با  که  صحبتی  در 
خاطرنشان کرد که حمالت روز دوشنبه خیلی وسیع تر 
تالش  ولی  بود،  شده  برنامه ریزی  افتاد،  اتفاق  آنچه  از 
اجرا  به طور کل  پالن  این  تا  نگذاشت  امنیتی  نیرو های 
کمابیش  نیز  حمله  این  برنامه  که  شد  گفته  حتا  گردد. 
باعث  که  چیزی  تنها  بود،  شده  آشکار  مسوولین  برای 
شد بخشی از این پالن تروریستی عملی شود، این بود که 
مناطق احتمالی که مورد حمله قرار می گرفت مشخص 

جوانان جوزجانی
در کشور های همسایه

آرامش به هرات
بر می گردد

شد  مجبور  کار  نبود  و  خانوده  تنگ دستی  نسبت 
به  خاطر  به  و  ندهد  ادامه  را   خود  تحصیل  که 
مهاجر  ایران  به  خانواده،  نفقه ی  پول  دست آوردن 

شود.«
افغانی  هزار   10 تا  ماهانه  برادرش  که  می گوید  او 
برای شان می فرستد، تا آنان زندگی را ادامه دهند. 

برادرش  اگر  می گوید  دارد  سال   16 که  میرویس 
با  همراه  برادر خوردش  سه  نکند،  روان  پول  برای شان 

خودش از درس و تعلیم باز خواهد ماند.
با حسرت گفت: سه سال می شود که برادرش در  وی 
هم  را  دانشگاه  امسال  می بود  در وطن  اگر  است  ایران 

خالص می کرد.
اما این تنها آرزوی میرویس نیست، بلکه شمار زیادی 
این  در  بیکاری  افزایش  از  از جوانان والیت جوزجان 

والیت شکایت دارند.
فزیک  رشته  فارغ التحصیل  که  یوسفی  حیات اهلل  سید 
دانشگاه جوزجان است، می گوید: »بیش از یک و نیم 
سال است که از دانشگاه فارغ شده ام، ولی تا حال موفق 
دولتی  ارگان  چند  در  نگردیده ام،  وظیفه  دریافت  به 
نداشتم  واسطه  این که  از  ولی  کردم،  پیدا  خالی  بست 

شامل شده نتوانستم.«
درد  به  چه  تحصیل  دولت  این  »در  می افزاید:  وی 

می خورد، از آن کرده باید آدم واسطه پیدا کند.«
اما وضعیت برای کسانی که از دهات به شهر ها آمده اند 

نبود. 
یک  در  هرات  والیت  امنیه  قوماندان  ثاقب  آقا  سید 
احتمال  بیشتر  آنان  که  گفت  مطبوعاتی  کنفرانس 
منطقه  در  شهر  شمال  در  حمالت  این  که  می دادند 
دارد و در کنار آن ساختمان  نام  باغ ملت  تفریحی که 
همین  به  بگیرد،  صورت  دارد،  قرار  امریکا  قونسلگری 

منظور تدابیر را در آن منطقه تشدید کردند.
آقای ثاقب گفت: گزارش ها از احتمال حمله تروریستی 
تدابیر  با  آنان  تا  گردید  باعث  بود  رسیده  آنان  به  که 
گسترده بتوانند از گسترده بودن این حمالت جلوگیری 

کنند. 
بر  تروریستی  حمالت  غایله  ختم  از  پس  این حال  با 
شهر هرات، شایعات گسترده ای در مورد حضور تعداد 
تا  بود  شده  باعث  مردم  میان  تروریستان  دیگر  بی شمار 

فضای هرات رنگ ترس و واهمه را به خود بگیرد. 
دستگیری  خبر  تا  داشت  ادامه  همچنان  وضعیت  این 
عوامل حمالت انتحاری دهم جوزا در هرات و همچنان 
قصد  که  تروریستان  از  تعداد  یک  دستگیری  خبر 

حمالت انتحاری دیگر را داشتند از رسانه ها نشر شد. 
در کنفرانس مطبوعاتی که والی هرات در ریاست امنیت 
که  تروریستی  شبکه  کردن  متالشی  از  کرد،  دایر  ملی 
او  بود خبر داد.  ایجاد گردیده  توسط طالبان در هرات 
گفت مال جالل را که به تازگی فرماندهی عملیات های 

به مراتب سخت تر است.
که  والیت جوزجان  رحمت آباد  قریه ی  از  محمد  لعل 
برای  خشک سالی  به  نظر  حال  می کرد،  چوپانی  قبال 
با ده ها تن دیگر به امید یافتن  کاریابی به شهر آمده و 
نیافته  کار  بدین سو  روز   4 از  نشسته، می گوید که  کار 

است. 
همه  که  می شوند  دیده  دیگر  تن  ده ها  او  اطراف  در 
بیکاراند و تا نزدیکی های چاشت انتظار می کشند، تا با 

مزد ناچیزی، کاری دستیاب شان شود.
معلولین  و  شهدا  اجتماعی،  امور  کار،  ریاست  مقامات 
تایید  را  بیکاری  سطح  افزایش  نیز  جوزجان  والیت 

می کنند.
اجتماعی  امور  و  کار  رییس  شهاب،  شهاب الدین 
والیت جوزجان  می گوید: »بیکاری دامنگیر تمام مردم 
که  جوزجان  والیت  جوانان  جمله  از  است  افغانستان 

اکثریت شان در بیکاری و فقر به سر می برند.«
وی ارقام دقیق از جوانان بیکار ارایه نکرد، اما یادآوری 

کرد که تعداد زیاد جوانان جوزجانی بیکار هستند.
جوانان  برای  کاریابی  منبع  »ما  می گوید:  موصوف  

گرفته  برعهده  طالبان  سوی  از  را  هرات  در  تروریستی 
زیاد  تعداد  یک  او  با  همراه  و  کرده  دستگیر  بود، 

تروریستان نیز دستگیر شده اند.
دستگیری این افراد پرده از دو حمله انتحاری خطرناک 
قنسولگری  بر  حمله  برنامه ها  این  از  یکی  که  برداشت 

امریکا توسط یک رنجر مملو از مواد منفجره بود. 
هرات  امنیتی،  مسوولین  گفته  به  افراد  این  دستگیری  با 
تروریستی  اعمال  مقابل  در  طوالنی  زمان های  برای 
امنیتی  مسوولین  از  یک تن  شد.  مصوون  سازمان یافته 
با  نظر می رسد  به  نامش گفت،  افشای  بر عدم  تاکید  با 
امکان  زود  زودی  به  طالبان  شبکه،  این  متالشی شدن 
نداشته  هرات  در  را  تروریستی  برنامه های  هیچ گونه 

باشند. 
او گفت حداقل بیش از یک سال زمان نیاز است تا طالبان 
بتوانند دوباره در هرات نفوذ کنند. او گفت خوشبختانه 
این  شهروندان  که  است  این  هرات  مزیت های  از  یکی 
و  می کنند  همکاری  طالبان  و  تروریستان  با  کمتر  شهر 
به همین خاطر بیشتر سازماندهی های تروریستی در نطفه 

خاموش می شود. 
به نظر می رسد که با متالشی شدن شبکه تروریستی مال 
بگذارد. هرچند  بهبود  به  رو  در هرات  جالل، وضعیت 
هنوز نیرو های امنیتی، هرات را تحت تدابیر شدید امنیتی 

نیستیم، ولی در قسمت تنظیم آنها به کار در بخش های 
مختلف با همکاری مقام والیت جوزجان و ارگان های 
دولتی، کوشش داریم زمینه کار را برایشان مهیا سازیم.«

وی افزود که آنان تا حال توانسته  برای بیشتر از سه هزار 
در  را  کار  و  حرفه  آموزش  زمینه ی  جوان،  پنج صد  و 
بخش های خیاطی، نجاری، گلدوزی و قالین بافی را مهیا 

سازند.
وی می گوید: »ما در پالن داریم که 330 نفر را در سه 
ولسوالی قوشتپه، آقچه و فیض آباد والیت جوزجان، در 
حرفه های گلدوزی، نلدوانی، نجاری و موبایل سازی در 

یک پروژه پنج ساله آموزش دهیم.«
آقای شهاب الدین شهاب اظهار می دارد که ولسوالی های 
ما نیاز به استاد دارند، ولی اکثر جوانان به دلیل ناامنی و 
یا دورشدن از خانواده، حاضر به انجام وظیفه در آنجا 

نمی شوند.
وی می گوید که اگر این جوانان بخواهند به ولسوالی ها 
وظیفه  صاحب  جوانان  این  اکثر  کنند،  اجرا  وظیفه 

می شوند.
که  می گویند  اقتصادی  امور  دانشجویان  همین حال  در 
)تورید و خرید کاالهای  اقتصاد مصرفی  از  افغان ها  تا 
مورد ضرورت از بیرون( دور نشوند، بیکاری در کشور 

به هیج وجه از بین نمی رود.
می گوید:  اقتصاد  دانشکده  محصل  تالش،  فواد  احمد 
تا  نماید،  جدی  توجه  داخلی  تولیدات  به  باید  »دولت 
با ایجاد فابریکه ها زمینه های کاری برای تعداد زیاد از 

جوانان مساعد شود.
از  تن  هزاران  حاضر،  حال  در  که  است  مدعی  وی 
دولت  سوی  از  این که  از  پیشه وران  مختلف  صنوف 
بزرگ  فابریکات  با  نتوانسته اند  و  نگردیده اند  حمایت 

منطقه رقابت نمایند، از کار باز مانده اند.
مشکل  یک  تنها  بیکاری  که  می گوید  همچنین  فواد 
در  ناامنی  باالرفتن گراف  سبب  بلکه  نیست،  اجتماعی 

جامعه نیز می شود.
جوزجان  والیت  امنیه  فرمانده  غیرت،  عبدالعزیز 
بیکاری  بابت  از  ناآرامی ها  درصد  »پنجاه  می گوید: 
بزرگ  فابریکه  دو  داشتن  با  شبرغان  شهر  است، چون 
زمینه  در  دولت  اما  بود،  کارگری  شهرک  یک  گاز، 
حاال  و  نکرد  سرمایه گذاری  فابریکه ها  این  بازسازی 
یکجا  بیکاران  جمع  به  نیز  فابریکه ها  این  کارگران 

شده اند.«

قرار داده اند و هرچند گفته می شود تمام نیرو های امنیتی 
تپیدن  ولی  می برند؛  سر  به  یک  درجه  احضارات  در 
دوباره نبض شهر، گرم شدن بازار ها و حضور گسترده 
نیرو های  به  مردم  است که  این  نشان گر  در شهر،  مردم 
امنیتی و دست آوردهای شان اعتماد کرده اند. در صحبتی 
به  اکثرشان  داشتم  هرات  شهروندان  از  تن  چند  با  که 
کمال شجاعت  با  امنیتی  نیرو های  که  بودند  عقیده  این 

و سرعت جلو تروریستان را گرفته اند. 
اجمل که شاهد درگیری های روز دوشنبه بود، می گوید: 
»برایم باورکردنی نبود که پولیس فقط چند لحظه بعد از 
بتواند  پی آر تی،  روبروی  ساختمان   به  تروریستان  نفوذ 
آنان را چنان در مضیقه قرار دهد که دیگر نتوانند هیچ 

واکنشی را نشان دهند.«
سعید، دیگر شهروند هراتی می گوید: »وقتی قطار یازده 
فرمانده  جالل  مال  میان شان  در  که  را  تروریستان  نفره 
این تروریستان نیز بود، از تلویزیون دیدم، به این مساله 

مطمین شدم که وضعیت به نفع مردم می چرخد. 
او می گوید که از پولیس و امنیت ملی سپاس گذار است 
که به این زودی توانستند عوامل فعالیت های تروریستی 

را دست گیر کنند. 
دوباره  هرات  شهر  که  می شود  احساس  ترتیب  این  به 

می رود که به روز های امن خود برگردد. 
ملی  امنیت  و  پولیس  نیرو های  نیز  گذشته  همین روز 
که  اختطاف گر  و  تروریستی  گروه های  از  دیگر  یکی 
به رهبری حبیب اهلل مغول، بخش های از ولسوالی گذره 
هرات را ناامن ساخته بودند از بین بردند و خود حبیب اهلل 
از  بعد  با مرگ حبیب اهلل مغول که  نیز کشتند.  مغول را 
فعالیت های  رهبری  اکبری،  یحیی  غالم  کشته شدن 
تروریستی و اختطاف در هرات را بر عهده گرفته بود، 
شده  بیشتر  هرات  وضعیت  بهتر شدن  برای  امیدواری ها 
است. و این امید در میان مردم به وجود آمده که حداقل 
در هرات نیرو های امنیتی می توانند تا چند روز دیگر با 
نیرو های  از  را  امنیت هرات  تامین  اعتماد کامل رهبری 
جلوی  نمی شود  هرچند  بگیرند.  دست  به  خارجی 

حمالت تروریستی  را با هیچ قوه ای گرفت. 
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

بخش حمايت از حقوق زنان:
اهداف:

بخش انکشاف حقوق زنان جهت حمایت و انکشاف 
عليه  خشونت  و  تبعيض  هرگونه  رفع  و  بشري  حقوق 
مختلف  عرصه  هاي  در  افغانستان  سرتاسر  در  زنان 

اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي فعاليت کند.
ممنوع  افغانستان  اتباع  بين  امتياز  و  تبعيض  نوع  »هر 
قانون  برابر  از زن و مرد در  افغانستان اعم  اتباع  است. 
)ماده ي  مي باشند.«   مساوي  وجيبه ي  و  حقوق  داراي 

22 قانون اساسي(
»تمام افراد بشر اعم از زن و مرد آزاد به دنيا مي آیند و 

از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند.«
)ماده ي اول اعالميه ي جهاني حقوق بشر(

دست آوردهاي مهم بخش انکشاف حقوق زنان:
جهت  دولتي  ارگان  پنجاه وچهار  با  ارتباط  تامين   

بررسي و بهبود وضعيت کارمندان زن. 
 مالقات ها با مسووالن دولتي و تالش به خاطر ایجاد 

نمایندگي هاي شوراي زنان در ادارات دولتي. 

که  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کميسيون  گزارش 
باعنوان وضعيت حقوق اقتصادی و اجتماعی در اواخر 
سال 1388 به نشر رسيد در تحقيقات خود در رابطه به 

آب آشاميدنی در کشور می نویسد:
آبرساني، دسترسي  ریاست عمومي  ارزیابي هاي  »بنابر 
در  هرات  شهر  والی��ات،  تفکيک  به  صحي  آب   به 
را  صحي  آب  به  دسترسي  سطح  باالترین  اول  درجه 
شریف  مزار  و  قندهار  شهر  و  بوده  دارا  )95 درص��د( 
کمترین دسترسي به آب صحي را )کمتر از 16درصد( 
صحي  آب  به  دسترسي  در  مشکل  بزرگترین  دارند. 
تراکم  نظرداشت  در  با  اس��ت.  کابل  شهر  مربوط 
اکثریت  فاضالب،  شبکه  عدم   و  شهر  این  جمعيت 
از نگاه صحي  مطلق آب هاي زیرزميني آلوده بوده و 
نمي باشد. حدود 70 درصد مصاحبه شوندگان  مصوون 
به آب صحي دسترسي نداشته و از چاه هایی که به  طور 
مطمين پوشيده نيست، استفاده مي نماید. نظام فاضالب 
باز در کابل که آب هاي چاه ها را آلوده نموده، بسيار 
ساحوي  نظارت  ارزیابي هاي  مي باشد.  نگران کننده 
کميسيون نشان مي دهد که 33.7 درصد مردم گفته اند 

که آب مورد استفاده شان صحي و پاک نيست.«
در بسياری از مناطق شهر کابل به دليل عدم موجودیت 
بعضا  و  جذب  چاه های  از  م��ردم  فاضالب،  شبکه 
استندرد  غير  عایق  با  عمدتا  که  سيپتيک  چاه های 
محافظت می شوند استفاده می کنند. این کار همان گونه 
که در اظهارات یکی از شهروندان کابل متوجه شدیم 
زیرزمينی  آب ه��ای  اعظم  بخش  که  گردیده  باعث 
صحت  حفظ  برای  جدی  خطر  به  نهایت  در  و  فاسد 

شهروندان شهر کابل تبدیل شود.
زیست،  محيط  قانون   38 ماده  بر  مبتنی  درحالی که 
از  تخطی  نحوی  به  زیرزمينی  آب های  ساختن  آلوده 

و  تسوید  کميسيون هاي  به  مشخص  پيشنهادهاي   
و  جایگاه  تثبيت  پيرامون  اساسي  قانون  مرور  و  تدقيق 

حقوق مساوي زنان در قانون اساسي جدید. 
اصالحات  کميسيون  اعضاي  و  مسووالن  با  جلسه   
اداري و خدمات ملکي و ارایه ي  یک سلسله پيشنهادها 
به منظور بهبود وضعيت و رفع مشکالت کارمندان زن 
 1382 سال  نيمه ي  در  زمينه،  این  در  خوشبختانه  که 

نتيجه ي خوبي به دست آمده است. 
 ارایه ي پيشنهاد مشخص به کميسيون عدلي و قضایي 
جهت تعدیل یا تغيير مواردي که در قوانين مدني و جزا 

باعث نقض حقوق زنان مي گردد. 
وزارت خانه هاي  در  بشر  حقوق  ارگان هاي  ایجاد   
انکشاف  زنان،  امور  وزارت  در  تاکنون  که  مختلف 
دهات و معادن رسما افتتاح گردیده است که در بعضي 
افتتاح  نزدیک  آینده ي  در  دیگر  وزارت خانه هاي 

خواهد کند. 
 Why self(چاپ و پخش کتاب چرا خودسوزي؟ 
و  عامه  اذهان  روشن ساختن  جهت   )immolation

قانون محسوب گردیده و مکلفيت های مشخصی برای 
تعریف گردیده  این کار می زنند  به  کسانی که دست 

است: 
زمين  ب��االی  که  شخصی  یا  مستاجر  زمين،  »مالک 
فعاليتی را انجام داده و در اثر آن، باعث آلودگی قابل 
مالحظه ی منبع آب گردیده و یا متصور باشد، مکلف 
است که از حرکت آلوده کننده جلوگيری کند، کار را 

متوقف نماید و در امحای منبع آلودگی اقدام نماید. «
در  کابل  آبرساني  ریيس  زمين داوری،  یونس  محمد 
است  داده  انجام  کليد  وب سایت  با  که  مصاحبه ای 

مي گوید: 
دارند  دسترسي  به آب صحي  کابل  مردم  درصد   40«
و 60 درصد مردم از آب صحي بي بهره اند.   فعال 40- 
توزیع  روزانه  کابل  در شهر  مکعب آب  متر  هزار   50

مي گردد.«
آقای زمين داوری می گوید:

»42 حلقه چاه عميق، دو کاریز و سه پروژه ی بزرگ 
هزار   70 تا  که  دارد  وج��ود  شهرکابل  نقطه  سه  در 
مترمکعب آب روزانه ظرفيت دارند. هرچند 98 درصد 
در  آب  که  شرطي  به  است،  پاک  ما  شبکه هاي  آب 
سيپتيک،  چاه هاي  تاسف  با  نشود.  ملوث  راه  مسير 
به آب هاي زیرزميني،  کثافات شهري و رسوب آن ها 
تشناب هاي بدرفت منازل، کثافات دریاي کابل همه و 
همه در آلوده شدن آب نقش بارز داشته و به عنوان یک 

خطر جدي در برابر شهروندان کابل مطرح است.«
آقای زمين داوری ادامه می دهد: »اگر این حالت تا ده 
سال دیگر دوام پيدا کند، ما آب صحي خودرا کامال 
از دست مي دهيم و این یعنی یک فاجعه در راه است.«

او می افزاید: »اعمار خانه هاي خودسر در نزدیک ذخایر 
آبي، به خصوص در کارته نو تنفس را بر ذخيره تنگ 

ساخته و آن را در مخاطره قرار داده است. در حالی که 
تعرض مصوون شوند و  از  باید  کاسه ها و ذخایر آب 

مردم باید درحفظ آن بکوشند.«
خطرات ناشی از آلودگی آب

صدري  شفاخانه ی  در  موظف  صفا،  صفي اهلل  »داکتر 
 20 از  بيش  گرما  فصل  »باشروع  مي گوید:  ابن سينا 
به شفاخانه ها، کساني  درصد از مریضان مراجعه کننده 
دچار  غيرصحي،  آب  از  استفاده  نتيجه  در  که  استند 
مرض شده اند.« وی می گوید: »امراض کشنده اي چون 
اسهال، کولرا و بسياري از مرگ و ميرهاي اطفال، از 

آب غيرصحي پيدا مي شوند. «
نتیجه:

نتيجه به دست آمده از این بررسی وضعيت بد و خطرناک 
آب آشاميدنی به خصوص در شهرهای کشور است که 
در حال حاضر به یکی از مشکالت و چالش های عمده 
زندگی در کشور تبدیل گردیده و به نحوی تهدیدی 
برای حق حيات به حساب می آید. این در حالی است 
بهبودی وضعيت  دالر در جهت  ميليون ها  امروز  تا  که 
نتوانسته ایم  متاسفانه  ولی  شده  آشاميدنی مصرف  آب 
نتيجه ی بهتری را به دست بياوریم. اميدواریم حکومت 
و به خصوص بخش های سکتوری آب رسانی، بتوانند 
از این تعهد با برنامه ریزی ها و پيگيری دلسوزانه، کاری 

موثرتر و بهتری در این خصوص انجام بدهند. 
پی نوشت ها:

1-گزارش وضعيت حقوق اقتصادی و اجتماعی در 
افغانستان قوس 1388

2- ماده 38 قانون محيط زیست
3- وب سایت کليد 22 حمل 1389



رفع خشونت جانگداز خودسوزي که در بعضي مناطق 
کشور به شکل وسيعي صورت مي گيرد.

 برگزاري نمایشگاه عکس )به مناسبت هشتم مارچ، 
روز بين المللي زن( که نمایانگر نقش فعال زنان افغان 
نمایشگاه  این  مي باشد،  جامعه  مختلف  عرصه هاي  در 
به نمایندگي از  بلکه  افغانستان  نقاط مختلف  نه تنها در 
و  در جنوا  اپریل  ماه  در  بشر  مستقل حقوق  کميسيون 

نيویارک نيز دایر گردید.
افغانستان  سراسر  در  زن  زندانيان  از  آمار  تهيه ي   
به  کشورها  دیگر  و  همجوار  کشورهاي  از  همچنين 

همکاري وزارت محترم خارجه.
با همکاري  نام »سنگسار« که  به  فلم هنري  نمایش   
فلم  )ای��ن  ب��ود  گ��ردی��ده  تهيه  فلم«  »اف��غ��ان  شرکت 
اثر ظلم یک  تلخ زني است در  بازگوکننده ي داستان 
قوماندان که در بي حرمتي او نقش داشته است، هميشه 
جان  باالخره  تا  شود  سنگسار  شاید  مي کند،  تصور 

خودرا از دست مي دهد(.
ادامه دارد
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دستنامه ي معلوماتي كميسيون 
مستقل حقوق بشر افغانستان

حق توسعه 
و جهان شمولی 

حقوق بشر
برخوردار  از دو ویژگی  قطعنامه های سابق  با  مقایسه  قطعنامه در  این 
است، از یک طرف در قطعنامه ی مزبور به طور روشن و شفافی ارتباط 
حق توسعه با ابعاد دیگر حقوق بشر مطرح شده و حق توسعه به عنوان 
تلقی  بشر  حقوق  مجموعه ی  تنيده ی  به هم  شبکه ی  الیتجزای  جزو 
توسعه،  اهداف  اجرایی کردن  از طرف دیگر در جهت  و  است  شده 
شده  تعيين  بشر  حقوق  کميساریای  و  کميسيون  دبيرکل،  مسووليت 
است. در قطعنامه ی 50/184 )20( محورها و خطوط کلی که دبيرکل 
عنوان  تحت   1994 6 جون  تاریخ  در  گزارش خود  در  ملل  سازمان 
»دستور کار برای توسعه« 1 )21( به مجمع عمومی ارایه کرد، مشخص 
مختلف  ابعاد  نمود که  پيشنهاد  دبير کل  این گزارش  در  است.  شده 
توسعه در چهارچوب عينی مورد بررسی و ارزیابی قرارگيرد. اهميت 
نقش سازمان ملل در تحکيم مبانی فرهنگ سراسری توسعه نيز مورد 
به سازوکارهای اجرایی حق توسعه،  تاکيد قرارگرفته است. دبيرکل 
توجه ویژه مبذول داشت و هماهنگی بيشتر ارگان های سازمان ملل و 
نهادهای  برای  برجسته ای  نقش  و  نمود  توصيه  آن ها را  بيشتر  فعاليت 
تخصصی چون برنامه ی عمران ملل متحد قایل شد. در گزارش مذکور 
شده  معرفی  پایدار  صلح  اصلی  مبانی  از  پایدار  توسعه ی  همچنين 
است. به طور کلی در زمان تصویب قطعنامه ی اعالميه ی حق توسعه ، 
مجمع عمومی در اجالس ساالنه ی خود قطعنامه ای را به حق توسعه 
است.  بخشيده  غنا  را  توسعه  به حق  مربوط  ادبيات  و  داده  اختصاص 
از زمان تصویب اعالميه ی حق توسعه در سال 1986  مجمع عمومی 
محور  دو  بر  که  نموده  هدایت  و  سازماندهی  را  مشخصی  حرکت 
ابعاد مختلف حقوق  پيوستگی  به هم  بشر و  جهان شمول بودن حقوق 
اوج  قراردارد.  این حرکت  مرکز  در  توسعه  و حق  است  استوار  بشر 
شکوفایی این حرکت در دستور کار برای توسعه مصوب جون 1997 
خودنمایی می کند. در این سند عوامل و عناصر تاثيرگذار به مساله ی 
توسعه همانند رشد اقتصادی، اشتغال، دانش و فن آوری، نقش زمان 
در فرایند توسعه در عوامل دیگر مورد توجه قرارگرفته و برای ارایه ی 
یک برنامه ی منسجم و قابل اجرا، تجارب قبلی همچون کنفرانس ریو، 
حقوق بشر وین، کنفرانس جهانی پکن، مد نظر قرار گرفته است. دبير 
کل ]وقت[ سازمان ملل متحد، آقای کوفی عنان روی اهميت حياتی 
واقعی  پایدار  »توسعه ی  کرد  تاکيد  بين المللی  جامعه ی  برای  توسعه 
فقط زمانی مقدور خواهد بود که حقوق سياسی، اقتصادی و اجتماعی 
همه ی مردم به طور کامل مورد احترام واقع شود. این امر به ایجاد آن 
نوع تعادل اجتماعی کمک می نماید که جهت تحول جامعه در شرایط 
صلح آميز حياتی است. حق توسعه ی معياری جهت سنجش احترام به 
همه حقوق دیگر بشر است. هدف ما بایستی ایجاد شرایطی باشد که در 
آن همه ی  افراد بتوانند توانایی های بالقوه ی خودرا به حداکثر برسانند 
و به تحول جامعه در کل کمک کنند.«22 دستور کار توسعه پيامدهای 
فزاینده،  فقر  زیست،  محيط  نابودی  مانند  جهانی شدن  از  ناشی  منفی 
روند روبه رشد جمعيت، تروریسم و مواد مخدر را مانع جدی برسر راه 
توسعه قلمداد کرده و راه کارهای مناسب برای مقابله با این پدیده ها 
تالش های  به  واکنش  در  متحد  ملل  عمران  »برنامه ی  می دهد:  ارایه 
اصالحی دبيرکل جهت ادغام حقوق بشر در همه ی ابعاد فعاليت های 
باره ی خط مشی خود،  در  سال 1998  در  سندی  متحد،  ملل  سازمان 
تحت عنوان ادغام حقوق بشر با توسعه ی انسانی پایدار صادر کرد که 
حاوی رویکرد آنان برنامه ای بر پایه ی حقوق بشر جهت توسعه بود. 
این سند تحقق حق توسعه را نقطه ی شروع کار اعالم می نماید. سند 
مزبور همچنين اثرات حقوق بشر بر توسعه ی انسانی پایدار و کارایی 
حمایت برنامه ی عمران ملل متحد از حقوق بشر را متذکر شده و به 
راه های اجرای این راه های اشاره می نماید که شامل فعاليت تنگاتنگ 

با دفتر کميسر عالی سازمان ملل برای حقوق بشر است.«23
ادامه دارد
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 نازنین شفایی

عنوان  با  جهان  سراسر  در  جوزا  پانزدهم  سال،  هر 
مي شود.  داشته  گرامي  زيست«  محيط  جهاني  »روز 
 1972 سال  به  زيست  محيط  جهاني  روز  تاريخچه ی 
يعني 33 سال پيش برمي گردد. در آن سال، براي اولين 
بار، سازمان ملل متحد كنفرانسي را با موضوع انسان و 

محيط زيست در شهر استكهلم سويدن برگزار كرد. 
تحت  زيست  محيط  جهانی  روز  جوزا  پانزده  امسال 
شعار »جنگل های طبيعی در خدمت شما« نام گرفت. 
از آن  نيز  و در شهر كابل  اين روز در سراسر جهان 

تجليل شد. 
روز جهانی محيط زيست در حالی از سوی مسوولين 
وضعيت  با  كشور  پايتخت  كابل  كه  می شود  تجليل 
اسفبار محيط زيستی روبرو است؛ آلودگی آب و هوا، 
نبود فضای سبز و صدها مشكل ديگر كه مردم روزانه 
گزارش ها  اساس  بر  هستند.  گريبان  به  دست  آن  با 
افغاستان از جمله 10 كشوری است كه دارای آب و 

هوای آلوده می باشد.
محيط  از  جهانی حفاظت  روز  رسيدن  فرا  با  همزمان 
در  زيست  محيط  متخصصان  از  شماری  زيست 
نهاد های  و  دولت  هرگاه  می دهند،  هشدار  افغانستان 
نكنند،  اقدام  زيست  محيط  از  حفاظت  در  مربوط 
شهر های بزرگ اين كشور جای برای زندگی كردن 

نخواهد بود.
زمينه  در  مسوولين  و  مردم  بی توجهی  تمام  كنار  در 
و  دغدغه ها  از  يكی  نيز  درختان  قطع  زيست،  محيط 
نگرانی كسانی هست كه نگران محيط زيست و از بين 
رفتن آن هستند. با اين حال طی 30 سال جنگ، تمام 

سرمايه های معنوی و خدادادی آن از بين رفته است. 
مسووالن در وزارت زراعت می گويند: 

و  كشور  شهرهای  ناپاكی  و  آلودگی  از  هميشه 
است.  شده  گفته  سخن  مسوولين،  و  مردم  بی توجهی 
همه ی ما اين نكته را می دانيم كه كشور ما نيز يكی از 
به نوبه ی خود دارای نقاط بسيار  كشورهايی است كه 
زيبا و ديدنی می باشد؛ يكی از اين مناطق زيبا و ديدنی 

شهر زيبای باميان و بندامير می باشد.
و  طبيعی  زيبايی های  نسبت  به  امير  بند  هرچند 
 1388 جوزای  در   فردش،  به  منحصر  ويژگی های 
هم  آن  با  اما  شد؛  شناخته  ملی  پارک  اولين  عنوان  به 

تاكنون توجه الزمی به آن صورت نگرفته است.
باميان  شهر  شمال غرب  كيلومتری   75 در  كه  بند  اين 
و  بابا  كوه های  سلسله  ميان  كابل،  كيلومتری   215 و 
نسبتا  بند های  مجموعه   از  است،  شده  واقع  هندوكش 
كوچک به نام های پنير، پودينه، بربر، ذوالفقار، غالمان 
و هيبت، شكل گرفته است. زيبايی و عظمت اين مكان 
باعث می شود كه ساعت ها به تماشای آن بنشينی بدون 

آن كه لحظه ای هم  احساس خستگی كنی.
بندامير از جمله مناطقی است كه تاكنون از آلودگی های 
محيط زيستی به دور مانده است. با اين حال دولت برای 
جذب بيشتر توريستان و بازديدكنندگان داخلی، شروع 

به فعاليت ها و بازسازی هايی كرده است.
انجنير محمد طاهر عطايی، رييس بخش زراعت باميان 
 40 دارد.  جريان  هم چنان  بندامير  در  »كار  می گويد: 
رفته  پيش  بندامير  بازار  اطراف  جوی های  كار  درصد 

است.«
او می گويد: »در حال حاضر كار به خوبی پيش می رود. 
و كار تهداب ترميم كمپلكس بند امير به پايان رسيده 

است.«

انجمن در  اين  ايجاد كنيم. هرچند  انجمن را  اين  كه 
با  اما  است؛  داشته  پراكنده ای  فعاليت های  نيز  گذشته 
برای حفظ و  نتيجه رسيديم كه  اين  به  گذشت زمان 
در  خصوصا  كشور  در  زيست  محيط  وضعيت  بهبود 
گسترده   و  مداوم  طور  به  كارها  اين  بايد  كابل  شهر 

باشد.«
به گفته او اين اولين انجمن رضاكاران محيط زيست 
در افغانستان می باشد. و همان طور كه از نامش پيداست 
اعانه  از طريقه جمع آوری  رضاكارانه است و صرف 

فعاليت می كند.
او در ادامه به پالن های 5 ساله ی اين كلب اشاره می كند 

و می گويد: »در حال حاضر ما اجرای پالن های خود 
را شروع كرده ايم كه در 3 ماه گذشته در حدود 16 
هزار نهال را در نواحی مختلف شهر كابل با همكاری 

وزارت زراعت و معارف، غرس كرد ه ايم.«
بيشتر نهال های غرس شده در نواحی مختلف شهر، از 
جمله در مكاتب، مساجد و مناطقی كه نياز به درخت 

داشته اند، غرس شده است.
به باور او حفظ و نگه داری از محيط زيست تنها وظيفه 
شهرداری و يا اداره محيط زيست نمی باشد؛ بلكه اين 

وظيفه همه ی شهروندان است. 
او می افزايد: 

محيط  هفته  نام  به  را  جوزا   21 تا   15 روزهای  »ما 
زيست نامگذاری كرده ايم، كه در طی اين يک هفته 
برنامه های متفاوتی برای باال بردن سطح  آگاهی مردم 
در نظر داريم؛ برنامه هايی از قبيل آبياری تمام نهال ها 
در شهر كابل، نمايش عكس، اسالم و محيط زيست و 
خانواده و محيط زيست از جمله برنامه هايی هست كه 

ما به آن می پردازيم.
نهادها صورت  و  با دولت  تا همكاری مردم  واقع  در 
نخواهد  پيدا  بهبود  زيست  محيط  وضعيت  نگيرد، 
يافت. بدون شک آرزوی هر انسانی، زندگی در يک 
می باشد.  آلودگی  گونه  هر  از  عاری  و  پاک  محيط 
انسان بزرگ ترين دشمن  اين درحالی است كه خود 

محيط زيست به شمار می رود.
بتوانند  تا  كشورهای در حال توسعه در تالش هستند 
از اثرات تخريبی محيط زيست بكاهند و يا سعی در 
كشورها  اين  حال  اين  با  بكنند.  آن  وضعيت  بهبود 
جهان  كشورهای  اما  بوده اند؛  موفق  نيز  حدودی  تا 
چندان  توسعه،  حال  در  كشورهای  همان  يا  سومی، 
اهميتی به وضعيت محيط زيست خودشان نمی دهند. 

كشور ما نيز از جمله اين كشورها می باشد.
بزرگ  شهرهای  در  زندگی  است  روشن  چه  آن 
افغانستان از جمله شهر كابل بسيار مشكل شده است و 
اگر اين وضعيت ادامه پيدا كند، به گفته ی كارشناسان 
محيط زيست، زندگی در اين شهرها تا 5 سال ديگر 

غيرممكن خواهد شد.


می تواند يكی از نقاط توريستی و درآمدزا برای كشور 
باشد. 

توريست   1200 حدود  در  »ساالنه  می گويد:  عطايی 
خارجی و بيش از 100 هزار بازديدكننده داخلی از اين 

پارک زيبا ديدن می كنند.«
بندامير  باميان  و پارک ملی  اين، شهر زيبای  با وجود 
اميد  می باشند.  ذيربط  مسوولين  بيشتر  توجه  خواهان 
به  زيبا  پارک  اين  روزی  مسوولين،  توجه  با  كه  است 
شود؛  تبديل  جهان  در  بزرگ  توريستی  نقاط  از  يكی 
تا هم درآمدی برای كشور و هم باعث افتخار ما شود.

زيست  محيط  حفظ  عالقمند  كه  شما 
عاری  محيط  يک  در  می خواهيد  و  هستيد 
طرح های  كنيد،  زندگی  آلودگی  از 
اثرگذار  راه های  به  رابطه  در  جامع تان را 
ما  برای  زيست  محيط  حفاظت  خاطر  به 

بفرستيد و جايزه بگيريد.
شما  ارسالی  طرح های  ميان  از  ماه  هر  در 
نصيب  را  جايزه  اين  می تواند  بهترين طرح 

شود.
طرح های خود را به اين ايميل آدرس ارسال 
مراجعه  صبح   8 دفتر  آدرس  به  يا  و  كنيد 

نماييد.
در  طرح ها  فرستادن  برای  فرصت  آخرين 

اين ماه: 28 جوزا1390 
ايميل:

mohitezist@8am.af
آدرس دفتر:

خانه شماره 393، سرک 5، كارته 3، كابل


جنگ  سال های  از  قبل  افغانستان  »در 
زمين،  هكتار  هزار  نه صد  و  يک ميليون 
هم چنين  و  داشت  وجود  جنگالت 
زمين  هكتار  هزار  پنجاه  و  چهارصد 
موجود  كشور  اين  در  پسته  جنگالت 
اين  سال های جنگ  در جريان  ولی  بود، 
جنگالت پسته توسط زورمندان قطع شده 
و جنگالت نيز يا به زمين زراعتی مبدل و 
اين جنگالت ساحات رهايشی  يا هم در 

اعمار شده است.«
می دانيم  را  نكته  اين  ما  همه  شک  بدون 
كه بهبود آلودگی هوا و پاک ماندن آن، 
درختان  و  سبز  فضای  وجود  به  بستگی 

دارد. 
افغانستان  كنونی  در وضعيت  حال  اين  با 
هوا  آلودگی  از  آن  شهروندان  بيشتر  كه 
روند  هم  هنوز  تا  متاسفانه  می برند؛  رنج 
روز  دارد.  ادامه  كشور  در  درختان  قطع 

از  و  شده  انتخاب  دليل  اين  به  زيست  محيط  جهانی 
آن تجليل به عمل می آيد كه مردم به خود بيايند و از 

تخريب بيشتر محيط زندگی خود دست بكشند.
به فكر حفظ  اين حال هنوز هم كسانی هستند كه  با 
انجمن  هستند.  كشور  در  زيست  محيط  بهبود  و 
كه  است  تاسيسی  تازه  انجمن  سبز  كلب  رضاكاران 
به برای حفظ و بهبود محيط زيست  تمام فعاليت آن 

می باشد. 
آقای وحيد ويسی، رييس برد انجمن رضاكاران كلب 
سبز می گويد: »با توجه به وضعيت اسفبار و آلودگی 
شديم  برآن  ما  كابل،  شهر  در  زيست  محيط  شديد 

بندامير،  ساز  و  ساخت  و  بازسازی  بودجه  او  گفته  به 
توسط وزارت زراعت و وزارت اطالعات و فرهنگ، 

كميته بين المللی و مقام واليت پرداخت می شود.
محيط  آلودگی های  از  بودن  دور  علت  به  بندامير 
زيستی، يكی از زيباترين و خوش آب و هواترين مناطق 
و  مردم  گذشته  سال  چند  در  اما  می باشد.  كشور  در 
نهادهای  رسيدگی  خواستار  باميان  در  مدنی  نهادهای 
چشم گيری  فعاليت  هنوز  اما  شده اند  بند امير  به  دولتی 

برای بهبود اين منطقه توريستی صورت نگرفته است.
زيبا،  بسيار  و  پاک  محيط  داشتن  علت  به  منطقه  اين 
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تجلیل از روز جهانی محیط زیست

بندامیر طبیعت بکر و دست نخورده
طرح بفرستید 
و جایزه بگیرید!

ACKU شفایی
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، پل سرخ، کارته سه. • کابل: کوچه شماره 5	
رادفر  جمشيد  مزار،  سراي  مهمان  اول  منزل  بلخي  محمد  الدين  جالل  موالنا  جاده  بلخ،  •مزارشريف:دروازه  	

تيلفون: 0705962741 - چاپ مزار: جاده بيهقي، نصيري مارکت، مطبعه دوستان.
• 	
• هرات: سه راه باد مرغان، مجتمع فرهنگي حرمت، طبقه دوم، فريدون آژند، تيلفون: 0797416062	
• غزني: محمد سنايي، تيلفون: 0799000262	

، چاپ: مطبعه يعقوبي، جاده واليت.  • کندز: نورالعين، تيلفون: 0793405599	
• تخار: حسيب شريفي، تيلفون: 0700708546	

 • بدخشان: سيحون، تيلفون: 0705538084	
• بغالن: ابراهيم زمانی، تيلفون: 0774595283	
• جوزجان: فياض، تيلفون: 0705558510	
• 	 Afghanistan_8am@yahoo.com :ايميل

، کابل، افغانستان • آدرس پستي: پسته خانه مرکزي صندوق پستي 1911	
صبح در ويرايش و پيرايش مطالب وارده دست باز دارد.  • 	8

•مقاالت وارده مسترد نمي گردد. 	
•به جز سرمقاله، آراي مطرح شده در مقاالت به نويسندگان آنها بر مي گردد. 	

• 	sanjarsohail@yahoo.com صاحب امتياز: سنجر سهيل  
• مدير مسوول: قسيم اخگر     0799290407	

 • معاون: شاه حسين مرتضوي  0799037083	
• دبير روابط عامه: پرويز کاوه    0700228988	

•خبرنگاران:  جمشيد رادفر، سيد سميع اهلل سعيدي، قدرت اهلل جاويد، فريدون آژند، نازنين شفايي 	
•ويراستار: تقي حسني 	

• هماهنگي خبر: ظفر شاه رويي 0799319534	
•هماهنگی واليات: ميرمحمدصديق ذليق  	

• توزيع و اشتراک: 0708144047	
   • پذيرش اعالن: وحيداهلل آرين 0779262458	

•صفحه آرايي: حبيب بهزاد -ابراهيم ـ مصطفی سروری- احمدضيا - خيبر رحيمي 	

8

www.8am.af :وب سايت

فراخوان نخستین جشنواره پايیزی فلم حقوق بشر 
آخرين مهلت ارسال آثار: 

29 سرطان 1390 برابر با 20 جوالی 2011 ميالدی 
مفتخريم تا از شما جهت ارسال آثارتان برای نمايش در نخستين جشنواره پاييزی فلم حقوق بشر دعوت نماييم.

جشنواره پاييزی فلم حقوق بشر افغانستان به دنبال باز کردن دريچه ای است تا از طريق توليد و نمايش فلم های منتقدانه با 
موضوع حقوق بشری بتوان جامعه بهتر و آزادتری ساخت.

اين جشنواره هر فلمی با هر سبک سينمايی: مستند/ داستانی/بلند/ کوتاه/ انيميشن با هر نوع گرايش حقوق بشری: زن/ کودک/ 
جنگ و مبارزه/ آزادی بيان/ مهاجرت و بی خانمانی/ هويت/ نژاد پرستی/ تبعيض/ عدالت/ خشونت/ قاچاق/ بهره کشی/ 
ديکتاتوری/ محروم سازی/ فقر/ اعتياد/ سرمايه داری/ نظامی گری/ تجاوز و غيره را که از سال 2000 ميالدی به بعد توليد 

شده باشد، از هر نطقه ای از جهان خوش آمد می گويد.
 جهت ارسال آثارتان به اين جشنواره می توانيد فلم هايتان را به صندوق پستی: 

Post office Karte4
Postal Box: 4018

و يا مستقيما به دفتر باشگاه سينمايی افغانستان برسانيد:
کابل- سرک سوم سيلو- روبه روی اداره رياست مهاجرين- باشگاه سينمايی افغانستان

info@ahrfestival.org
+93799345962
+93777146666

زمان برگزاری:
9 تا 15 ميزان 1390 برابر با 1 تا 7 اکتوبر 2011 ميالدی

قوانین و مقررات نخستین جشنواره پايیزی فلم حقوق بشر
جشنواره پاييزی فلم حقوق بشر افغانستان يک جشنواره بين المللی و رقابتی است که به سينمای حقوق بشری اختصاص داده 
شده تا از اين راه به تشويق فلم سازان و هنرمندانی بپردازد که کمره خود را برای به تصوير کشيدن پايداری و ايستادگی در 

برابر نابرابری، بی عدالتی و خشونت در جهان به کار می گيرند.
قوانين شرکت در اين جشنواره: اين جشنواره هر فلمی با هر سبک سينمايی: مستند/ داستانی/بلند/ کوتاه/ انيميشن با هر نوع 
تبعيض/  پرستی/  نژاد  هويت/  خانمانی/  بی  و  مهاجرت  بيان/  آزادی  مبارزه/  و  بشری: زن/ کودک/ جنگ  گرايش حقوق 
عدالت/ خشونت/ قاچاق/ بهره کشی/ ديکتاتوری/ محروم سازی/ فقر/ اعتياد/ سرمايه داری/ نظامی گری/ تجاوز و غيره را که 

از سال 2000 ميالدی به بعد توليد شده باشد، از هر نطقه ای از جهان خوش آمد می گويد.
فلم سازان خارج از افغانستان می توانند فلم های خود را از دو طريق به جشنواره ارسال کنند.

	•ارسال فلم ها به صندوق پستی جشنواره به نشانی: کابل- پسته خانه کارته چهار- پست بکس) صندوق پستی( 4018 .
لطفا روی پاکت اين شماره را بنويسيد:

حسن زکی زاده0777146666
	•رساندن فلم ها مستقيما به دفتر جشنواره به نشانی:کابل-سرک سوم سيلو- مقابل اداره رياست مهاجرين-باشگاه سينمايی 

افغانستان.
فلم سازان خارج افغانستان نيز می توانند از طريق پست های فدکس-دی اچ ال- تی ان تی فلم هايشان را به يکی از آدرس 

هايی که در باال ذکر شده ارسال نمايند.
فلم های ارسالی به جشنواره بايد به يکی از دو فرمت مينی دی وی و با سيستم پانل باشند.

تمام فلم های ارسال شده به جشنواره بايد به دو کاپی مينی دی وی و يا دی وی دی ) يک کاپی با زير نويس انگليسی و يک 
کاپی بدون زيرنويس( داشته باشند.

 Microsoft فايل  به صورت  بايد  اشتراک در جشنواره  فرم  به همراه دو  فارسی  يا  انگليسی  زبان  به  فلم  	•ديالوگ لست 
Word و يا PDF به ايميل زير ارسال شود.

   submit@ahrfestival.org
در اين جشنواره به چهار فلم برگزيده از طرف هيات داوران جوايز نقدی اعطا خواهد شد.

سه فلم برگزيده از افغانستان که جوايز نقدی آن ها مشروط به توليد فلم بعدی زير نظر باشگاه سينمايی افغانستان است.
يک جايزه به بهترين فلم از بخش بين الملل اهدا خواهد گرديد.

 فلم سازانی که عالقه مند به شرکت آثارشان در جشنواره هستند بايد تا پيش از پايان مهلت ارسال آثار)29 سرطان/ تير 1390( 
فلم ها و فرم اشتراک آثارشان را به دفتر جشنواره و يا ايميل های ذکر شده برسانند.

در صورت نياز به معلومات بيشتر با شماره ها و يا ايميل زير تماس بگيريد.
info@ahrfestival.org

+93799345962
+93777146666

قابل توجه: 
آخرين مهلت رسيدن آثار به جشنواره 29 سرطان ) تير ماه( 1390 برابر با 20 جوالی 2011 می باشد

1- از هر فلم بايد دو کاپی برای جشنواره ارسال گردد.يک کاپی با زير نويس انگليسی و يکی بدون زير نويس.
2- نسخه های قابل قبول))Mini DV-DVD با فرمت پال

 Microsoft Word و يا  PDF 3- ديالوگ ليست فلم، خالصه سيناپس فلم تا 500 کلمه و زندگی نامه کارگردان به فرمت
همراه يک عکس از کارگردان و يک عکس از پشت صحنه فلم به فرمت JEPG  و با رزو ليشن dpi300 به ايميل آدرس 

ذيل ارسال شود:
                                                                                  submit@ahrfestival.org

4- فرم اشتراک در جشنواره بايد به همراه کاپی فلم ها به آدرس زير پست شود.
P.O Box 4018, Karte Char Post office, Kabul Afghanistan or: 
Kote Sangi, 3rd Street of Silo, Opp. Immigration Directorate, Afghanistan Cinema Club

لطفا پشت بسته اين شماره تيلفون را بنويسيد.
077714666

برای اطالعات بيشتر: 
www.ahrfestival.org

برای تماس با مسوولين جشنواره:
info@ahrfestivsal.org

احمدی نژاد: 
امريکا می خواهد در تاسیسات اتومی پاکستان خرابکاری کند

امريکا خواستار انتقال فوری قدرت در يمن شد 

تالش واشنگتن برای تشديد تحريم ها علیه ايران 

جمهور  رييس  نژاد،  احمدی  محمود 
که  کرد  متهم  را  امريکا  دولت  ايران 
قصد دارد در تاسيسات اتومی پاکستان 

خرابکاری کند. 
کنفرانس  يک  در  سه شنبه  روز  او 
دقيق  »اطالع  گفت:  تهران  در  خبری 
داريم که امريکا می خواهد برای تسلط 
بر پاکستان و تضعيف دولت و ملت اين 
پاکستان  اتومی  تاسيسات  در  کشور، 
از  استفاده  با  بعد  و  کند  خرابکاری 
بر  را  تسلط خود  امنيت،  شورای  اهرم 

پاکستان افزايش دهد.«
او در مورد بحران خاورميانه هم گفت 
سراسر  در  بايد  فلسطين  دولت  که 
و  شود  تشکيل  فلسطينی  سرزمين های 
از  که  کشورهايی  به  بايد  اسراييلی ها 

آن آمده اند باز گردند.
تلويزيونی  خبرنگار شبکه 
احمدی  آقای  از  المنار 
دولت  آيا  که  پرسيد  نژاد 
يک  تشکيل  از  ايران 
دولت فلسطينی در بخشی 
فلسطينی  سرزمين های  از 

حمايت می کند يا خير؟
آقای احمدی نژاد پاسخ داد که تشکيل 
رسميت  به  معنای  به  کشوری  چنين 
فلسطين  سرزمين  بقيه  اشغال  شناختن 
فلسطين  ملت  کنار  در  ايران  و  نيست 

خواهد بود.
به  پاسخ  در  ايران  جمهوری  رييس 
که  گفت  ديگری  خبرنگار  سوال 
کردن  هدفمند  بزرگ  طرح  اجرای 

سوبسايد ها را مثبت ارزيابی می کند.
او گفت که توليد کنندگان از اجرای 
مشغول  و  کرده اند  استفاده  طرح  اين 

افزايش توليد هستند.
اثر  در  که  گفت  نژاد  احمدی  آقای 
اجرای قانون هدفمند کردن سوبسايد ها، 
و  يافته  کاهش  برق  خانگی  مصرف 
مصرف صنعتی آن افزايش يافته است.

اثر  در  عبداهلل صالح  علی  که  حالی  در   
و  شده  زخمی  اقامتش  محل  در  انفجار 
در عربستان بستری است،  اياالت متحده 
در  قدرت  انتقال  که  شد  آن  خواستار 
صورت  بی درنگ  يمن   بحرانی  کشور 

پذيرد.
هيالری کلينتون، وزير خارجه امريکا در 
وی  نظر  به  آيا  که  پرسش  اين  به  پاسخ 
عبداهلل صالح بايد در خارج از کشورش 
قدرت  انتقال  ما   نظر  »به  گفت:  بماند، 
بيشتر  هرچه  را  يمن  مردم  منافع  فوری 

تامين می کند.«
کنفرانس  يک  در  که  کلينتون  هيالری 
فرانسوی خود  همتای  با  مشترک خبری 
آلن ژوپه در واشنگتن شرکت کرده بود، 
ناامنی  و  »بی ثباتی  اين  به  کرد  تصريح 
نمی توان  شده  يمن  دامنگير  که  کنونی 

فرآيندی  که  هنگام  آن  مگر  پرداخت  
به وجود آيد که همگان بدانند  به نوعی 
رهنمون  سياسی  و  اقتصادی  اصالح 

می شود.«
يمن،  در  ناآرامی ها  او ج گيری   با 
حساسيت بين المللی در مورد اين کشور 

افزايش يافته است.
کشورهای غربی به ويژه از آن بيم دارند 
يمن  در  مرکزی  قدرت  فروپاشی  با  که 
چون  کشورهايی  زمره   به  کشور  اين 
سومالی و افغانستان بپيوندد که محل نشو 
نظير  افراطی  و تحرک گروه های  نمو  و 

القاعده است.
هيالری کلينتون در اين کنفرانس خبری 
گفت: »ما خواستار انتقال مسالمت آميز و 

آرام قدرت هستيم.«
علی عبداهلل صالح رييس جمهور يمن 69 

ساله، روز جمعه در پی انفجاری که در 
کاخ رياست جمهوری روی داد زخمی 
به شفاخانه ای در عربستان  مداوا  برای  و 

سعودی منتقل شد.
رياست  کاخ  در  که  انفجار  اين  در 
و  کشته  نفر  هفت  داد،  روی  جمهوری 
شماری از مقام های بلندپايه يمنی زخمی 

شدند.
خبر خروج علی عبداهلل صالح موجی از 
وی  مخالفان  ميان  در  را  شادی  و  سرور 

برانگيخته است.
کشور،  از  صالح  خروج  از  پس 
عبدالرحمن منصور هادی، معاون رييس 
جمهور، به طور موقت قدرت را در دست 
گرفته  و  برخی از گروه های اپوزيسيون  
نيز اعالم کرده اند از انتقال قدرت به وی 

حمايت می کنند.

يکی از مقامات ارشد ماليه امريکا در 
رشته  يک  اجرای  برای  است  صدد 
برنامه  عليه  بين المللی  تحريم های 
کوريای  و  جاپان  به  ايران  اتومی 

جنوبی سفر کند.
وزير  رويترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
کرده  اعالم  بيانيه ای  در  امريکا  ماليه 
سرپرست  کوهن،  ديويد  که  است 
امنيت  و  تروريزم  ضد  امور  معاونت 

ماليه  وزارت  اقتصادی 
بر  سفر  اين  در  امريکا، 
اهميت اجرای تحريم های 
قوی برای بازداشتن ايران 
از دستيابی به سيستم مالی 
پيشبرد  منظور  به  جهانی 
اتومی  نامشروع  »برنامه 
تاکيد  تسليحاتی اش«  و 

خواهد کرد.
ماليه  وزارت  گفته  به 
از  کوهن  آقای  امريکا 
و کوريای  جاپان  از  تا جمعه  سه شنبه 

جنوبی ديدن خواهد کرد.
از  دور  چهارمين  تصويب  دنبال  به 
ايران،  عليه  امنيت  تحريم های شورای 
با  دولت جاپان، ضمن اعالم همراهی 
اقتصادی  تحريم های  تحريم ها،  اين 
تصويب  به  ايران  عليه  را  تازه ای 

رساند.

زمينه،  همين  در  نيز  جنوبی  کوريای 
و  شرکت ها  از  شماری  تاکنون 
موسسات ايرانی، از جمله بانک ملت 
تحريم های  فهرست  در  را  سيول  در 

خود قرار داده است.
در اين بيانيه آمده است که آقای کوهن 
در اين ديدار همچنين با همتايان خود 
در مورد گام های بعدی برای افزايش 
با  که  شرکت هايی  و  افراد  بر  فشار 
به  سپاه پاسداران همکاری می کنند و 
ياری  هسته ای  برنامه  زمينه  در  ايران 

می رسانند گفتگو خواهد کرد.
ايران  همپيمانانش  و  متحده  اياالت 
اتومی اش  برنامه  که  می کنند  متهم  را 
دارای ابعاد نظامی است و اين در حالی 
است که ايران همواره اين ادعا را رد 
کرده و تاکيد کرده است که فعاليت 

هسته ای صلح آميز را دنبال می کند.
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پاکستانی ها امریکا را 
تهدید بزرگتر از تروریست ها 

می دانند 

دریک گزارش تازه که از سوی »بیناد کونراد ادنهاور« انتشار 
یافته گفته می شود که بی اعتمادی علیه واشنگتن در پاکستان 
به وسعت جدیدی رسیده است. براساس این گزارش، بیش 
از یک سوم پاکستانی ها ایاالت متحده امریکا را بزرگترین 

تهدید نسبت به آن کشور می دانند.
بنیاد »کونراد ادنهاور« یک موسسه غیر دولتی آلمانی است 
مختلف  کشورهای  در  پژوهشی  و  اجتماعی  زمینه  در  که 
فعالیت دارد. در نظرسنجی اخیر این بنیاد در پاکستان آمده 
است که قریب سه چهارم پاکستانی هایی که مورد سوال قرار 
توسط  می  ماه  دراوایل  بن الدن  که  نیستند  معتقد  گرفته اند، 
گزارش  این  در  است.  شده  کشته  امریکایی  ویژه  نیروهای 
که توسط بنیاد ادنهاور به راه افتاده است، از 500 پاکستانی 

سوال شده است.
به دنبال آن 31 درصد، بحران اقتصادی را بزرگترین تهدید 
چنین  را  تروریستان  درصد   22 می دانند.  پاکستان  برای 
هندوستان  پاکستانی ها  درصد   9 صرف  می دانند.  تهدیدی 

برایشان بزرگترین تهدید است.
ادنهاور  کونراد  منطقه ای  بخش  رییس  خلعتبری،  بابک 
درپاکستان نتایج این پژوهش را »تعجب آور« خوانده است.

بنا براین گزارش که روز دوشنبه انتشار یافته، قریب یک سوم 
بن الدن  که  می کنند  فکر  آنها  درصد   31 یعنی  پاکستانی ها 
القاعده هنوز زنده است. قریب سه  رییس شبکه تروریستی 
چهارم کسانی که مورد سوال قرار گرفته اند، بر این باورند 
که بن الدن دست کم درعملیات نیروهای ویژه امریکایی در 
اوایل ماه می امسال )2011( در ایبت آباد نزدیک به پایتخت 

پاکستان کشته نشده است.
 خلعتبری در گزارشی که درمورد این نظر پرسی می نویسد: 
کرده اند،  نظرپرسی شرکت  این  در  که  کسانی  درصد   72«
بیماری  اثر  بر  این،  از  پیش  الدن(  )بن  او  که  باورند  براین 
در  است.«   زنده  هم  هنوز  اینکه  یا  و  است  مرده  گرده ها 
بن الدن،  کشته شدن  »درصورت  که  است  آمده  گزارش 
نبودن شواهدی مانند نبودن تصویری از جسد بن الدن و یا 
او  مورد  در  را  توطیه  تیوری های  و  پردازی  قصه  او،  تدفین 

شدت می بخشد.«
شدت  آن  از  پس  طورخاص  به  امریکایی  ضد  احساسات 
یافت که عملیات علیه بن الدن بدون توافق مقامات پاکستانی 
سال  در  دیویس  ریموند  مساله  این که  یا  و  گرفت  صورت 
گذشته به وجود آمد و به طور سوال برانگیزی از زندان رها 

شد.
عالوه براین، حمالت متداوم با هواپیماهای بدون سرنشین، از 
جانب بخش وسیع مردم رد می شود. این هواپیماها که از دور 
بیشتر  می شوند  انداخته  کار  به  امریکایی  کارشناسان  توسط 
با  اما  می دهند.  قرار  هدف  مورد  را  تروریستان  و  شورشیان 

این هم، پیوسته جان افراد ملکی به خطر می افتد.

درگیری ها در یمن پانزده کشته داد
رییس  صالح،  عبداهلل  علی  خروج  از  بعد  روز  چند 
خشونت  و  درگیری  کشور،  این  از  یمن  جمهور 

بیشتری در منطقه جنوبی یمن رخ داده است.
نیروهای  شدید  درگیری های  در  زنگبار،  شهر  در 
را  آنها  یمن  رسمی  مقامات  که  گروهی  و  دولتی 
نفر   15 دست کم  خوانده اند،  القاعده  پیکارجویان 

کشته شده اند.
واحد  سه  که  کرده اند  اعالم  یمن  ارتش  مقامات 
این شهر وارد  برای در دست گرفتن کنترول  نظامی 

عمل شده اند.
مقامات  که  گفته اند  هم  دولت  مخالف  گروه های 
یمن، از القاعده نام می برند تا فشار بین المللی بر علی 

عبداهلل صالح برای کناره گیری از قدرت کمتر شود.
همچنین بی بی سی دریافته است که ۸0 کشتی نیروی 
دریایی بریتانیا در آب های ساحلی یمن حضور دارند 
بریتانیا  شهروندان  خروج  برای  لزوم  صورت  در  تا 

وارد عمل شوند.
و  یمن  مخالفان دولت  اعتراض  هفته  ادامه چندین  با 

نیز حضور رییس جمهور 
سعودی،  عربستان  در  آن 
ناآرامی  دچار  این کشور 
شده  سیاسی  بی ثباتی  و 

است.
منصور  ربه  عبد  هرچند 
آقای  نبود  در  که  هادی 
او  کفیل  عنوان  به  صالح 
گفته  می کند،  فعالیت 
جمهور  رییس  که  است 
یمن در چند روز آینده به 

این کشور برمی گردد.
دنبال  به  حال،  عین  در 

تداوم حضور آقای صالح در عربستان سعودی، دولت 
امریکا بار دیگر خواهان انتقال سریع قدرت در یمن 

شد.
دولت  حمایت  مورد  سال ها  که  صالح  عبداهلل  علی 
امریکا بوده است، در عربستان سعودی تحت درمان 

است.
به  به دنبال حمله ای که  او روز جمعه، سوم جون، و 
پایتخت  صنعا،  در  جمهوری  ریاست  مجتمع  مسجد 
یمن، رخ داد، مصدوم و چند روز بعد برای درمان، 

راهی عربستان سعودی شد.
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