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سازمان آلمانی »کمک به گرسنگان جهان«، 
در  کشور،  در  خشونت ها  افزایش  وجود  با 
آخرین ارزیابی اش تاکید کرده است که به 
افغانستان  در  خود  انکشافی   همکاری های 

ادامه می دهد.
گفته  جهان  گرسنگان  به  کمک  سازمان 
است که بعد ازپایان مخاصمت های نظامی، 
موفق  می توانند  واقعی  بازسازی  کارهای 

گردند.
خانم بیربل دیکمن، رییس سازمان کمک به 
به  هیلفه«  یا »ویلت هونگر  گرسنگان جهان 
است:  گفته  تسایتونگ«  »الیپسیگر  روزنامه 
در  آلمان  فدرال  ارتش  از  طوالنی تر  »ما 
افغانستان می مانیم. به انکشاف نمی توان تنها 
از طریق برخوردهای نظامی رسید.« او گفته 
است که دروالیت ننگرهار برای سازمانش 
هستی گذاشته  به  پا  تذکر  قابل  پروژه  یک 
گالب  گل  کشت  پروژه  این  در  که  است 
حمایت  دهقانان  از  گالب  روغن  تولید  و 
حمایت های  هنگامی  او  گفته  به  می شود. 
»زندگی  که  می گردد  متوقف  موسسه  این 
معرض  در  خاصی  طور  به  ما  همکاران 
خطر قرار گرفت.« باوجود همه رویدادهای 
دردناک، در حال حاضر وضع  چنین نیست.

صوتی،  رسانه های  نمایندهای  کابل:  8صبح، 
هیات  جلوگیری  دلیل  به  چاپی  و  تصویری 
خبری  پوشش  از  نمایندگان  مجلس  اداری 
از  مجلس،  نمایندگان  برخی  سخنرانی های 
حضور در نشست روز گذشته ی این مجلس 

خوداری کردند.
تعامل مجلس  فیصله  های گذشته و  بنیاد  بر   
اجازه  برداران   با رسانه ها، تصویر  نمایندگان 
رسمی  نشست  آن که  از  پیش  داشتند، 
مجلس نمایندگان شروع شود، سخنرانی های 

نمایندگان را در زمان امتیازی ثبت کنند.
برخالف  گذشته،  روز  نشست  در  اما 
نشست های قبلی به تصویربرداران تلویزیون ها 
اجازه داده نشد تا جریان سخنرانی  نمایندگان 
را که به بحث و نگرانی  نمایندگان در مورد  
بود،  یافته  اختصاص  اختصاصی،  محکمه ی 

پیمان  این  سرباز  یک  شدن  کشته  از  ناتو 
این  قتل  با  است.  داده  خبر  کشور  درجنوب 
سرباز، شمار سربازان کشته شده ی ناتو در سال 

جاری میالدی، به ٢٤٠تن رسید.
در یک اعالمیه ای که از سوی دفتر مطبوعاتی 
نیروهای آیساف به رهبری ناتو در کابل انتشار 
روز  سرباز  این  که  است  آمده  است،  یافته 
یکشنبه در نتیجه درگیری با طالبان در جنوب 

افغانستان کشته شده است.
این  دقیق  محل  و  شده  کشته  سرباز  هویت 

رویداد مشخص نشده است.
بریتانیایی و  بیشتر سربازان  در جنوب کشور 

امریکایی مستقر هستند.
از جمله ٢٤٠ سرباز کشته شده ی ناتو در جریان 

طالبان از کودکان به 
عنوان جنگجو و انتحار 
کننده استفاده می کنند

نگرانی  ابراز  با  آیساف  مقام های 
دولت،  مسلح  مخالفان  که  می گویند 
و  جنگجو  حیث  به  کودکان  از 

انتحار کننده، استفاده می کنند.
پژواک،  خبری  آژانس  گزارش  به 
آیساف،  سخنگوی  بالتس  جوزف 
خبری  نشست  یک  در  گذشته  روز 
گفت که مخالفان دولت، توان مقابله 
داخلی  امنیتی  نیروهای  با  رو  در  رو 
همین  به  و  ندارند  را  بین المللی  و 
جنگجو  عنوان  به  کودکان  از  دلیل 
به  می کنند.  استفاده  انتحارکننده  و 
دیگر  و  طالبان  عمل  این  او،  گفته ی 
گروه های مسلح مخالف دولت، باعث 

افزایش تلفات غیرنظامیان شده است.
از  جلوگیری  برای  که  افزود  وی 
جنگجو  حیث  به  کودکان  استخدام 
آگاهی  سطح  باید  مخالفان،  سوی  از 

مردم باال برده شود.
ادامه در صفحه 2

خانم دیکمن گفته است:» اما کار اصلی این 
و  زد  پایان  از  بعد  انکشافی درست  سازمان 
خوردهای نظامی آغاز می شود. ازاین رو ما 
می کردند  فکر  همه  می مانیم.  افغانستان  در 
پایان  کوتاهی  زمان  در  نظامی  عملیات  که 
پیدا  احساس  این  تجربه  بنابر  اما  می یابد، 
ملکی  همکاری های  با  فقط  که  می شود 
را  انکشافی  اقدامات  می توان  که  است 

حمایت کرد.«
به گرسنگان  آلمانی سازمان »کمک  شاخه 
المنفعه خصوصی  جهان«  یک موسسه عام 
اعتقادی  و  سیاسی  نگاه  از  که  است 
زیرچتر  در  سازمان  این  می باشد.  غیروابسته 
کار  آلمان  جمهور  رییس  مستقیم  هدایت 
می کند. این سازمان از زمان تاسیس  در سال 
196٢ تا حال حدود 55٠٠ پروژه را در بیش 
انداخته است که هزینه  به راه  از 7٠ کشور 
یورو  ملیارد   1.9 مجموع  در  پروژه ها  این 

می شود.
 پروژه های شاخه آلمانی سازمان کمک به 
گرسنگان جهان توسط اعانه های خصوصی 
و کمک های موسسات رسمی مانند سازمان 
حکومت  و  اروپا  اتحادیه  جهان،  غذایی 

آلمان تمویل می گردند.

ثبت کنند.
و  دستیاران  وسیله ی  به  خبرنگاران  چند  هر 
نمایندگان  مجلس  تاالر  امنیتی  مسووالن 
تصویربرداران شان  یافتن  اجازه  تقاضای 
حضور  مانع  اداری  هیات  ولی  کردند،  را 
تصویربرداران در نشست عمومی مجلس شد.

در واکنش به بی تفاوتی هیات اداری مجلس 
نمایندگان، خبرنگاران رسانه های خصوصی 
مجبور شدند تا از نشست در گالری مجلس 

نمایندگان نیز خوداری کنند.
هر چند ساعاتی پس از آن، برخی نمایندگان 
رسانه ها  نمایندهای  با  دیدار  در  مجلس 
عمومی  جلسه  در  آنان  حضور  خواهان 
شدند اما خبرنگاران برفیصله ی خود مبنی بر 
تحریم یک روزه ی نشست عمومی مجلس 

نمایندگان، پافشاری کردند.

جمله  از  تن شان   17٠ میالدی،  جاری  سال 
سربازان امریکایی هستند.

در جریان سال گذشته ی میالدی، هفت صد و 
یازده سرباز خارجی در کشور به قتل رسیده اند.

سازمان کمک به گرسنگان جهان 
به کار خود در افغانستان ادامه می دهد

پارلمان با تحریم یک روزه ی خبرنگاران مواجه شد

شمار سربازان کشته شده ناتو در سال جاری 
به 240 تن رسید

عناوين مطالب امروز:

وزارت عدلیه مسوده 
قانون تنظیم  عروسی ها 

را تکمیل کرد
خواهان  هوتل داران  اتحاديه 
ازدياد مهمانان تا يک هزار نفر 
انتخاب  و  عروسى  مراسم  در 
مينوى متوسط شش صد افغانى 
غذا بودند که در قانون گنجانيده 

شود.
تغييرات  که  گفت  نجيبى  اما 
که  است  گونه اى  به  وارده 
براى  و  نفر   300 نامزدى  براى 
دعوت  بايد  نفر   500 عروسى 

شوند.
از  غذايى  مينوى  او  گفته  به 
نباشد  بيشتر  بايد  نوع  سه 
افغانى   400 از  آن  قيمت  و 
تغييرات  اين  که  نکند  تجاوز 
نيز واقع  مورد قبول هوتل داران 
اتحاديه  را  آن  جزييات  و  شده 
پيشه وران و شهردارى کابل بعد 

از انفاذ قانون تنظيم مى کنند. 
ادامه در صفحه 5

نادر نادری: 

محاکمه مهاجم کابل بانک 
عدالت را تامین می کند

افغانستان بدترین...

سوریه انقالب...

انتقال مواد غذایی...
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محکومیت حمله کننده ی مسلح
بر شعبه ی کابل بانک

خیلی  وتعلل  خیر  با  افغانستان  عالی  دادگاه 
افراد  به  مسلح  حمله کنندگان  از  یکی  زیاد 
برای  بانک  کابل  شعبه ی  در  که  غیرمسلحی 
گرفتن معاش شان آمده بودند را به اعدام  و 
زندان  سال  بیست  تحمل  به  را  دیگر  نفر  دو 
محکوم کرده است. دراین حمله ی تروریستی 
طالبان  تروریستی  گروه  آن را  مسوولیت  که 
برعهده گرفته است، مردان مسلح وارد بانک 
شدند و با کمال بی رحمی بر روی غیرنظامیان 
آتش گشودند؛ چهل نفر را کشتند و ده ها تن 

دیگر را زخمی کردند.
حمله ی  این  جریان  از  تصاویری  پخش 
امنیتی  دوربین های  توسط  که  جنایتکارانه 
داخل کابل بانک ضبط و از طریق رسانه های 
بی رحمی  و  قساوت  و  شد  پخش  افغانستان 
طالبان اجیر آی اس آی پاکستان را به نمایش 
بود.  تکان دهنده  خیلی ها  برای  گذاشت، 
و  تروریست  فرد  اعترافات  که  به خصوص 
جنایت پیشه ی سادیست، حاکی از آن بود که 
می برد.  لذت  انسان ها  کشتن  از  مزبور  فرد 
تحت تاثیر همین تصاویر، حمله به کابل بانک 
وعامالن آن در محور توجه رسانه ها و مردم 
ماهیت  و  سرشت  و  گرفتند  قرار  افغانستان 
برمال  را  طالبان  وحشی  و  سادیست  گروه 

ساختند.
که  داشتند  اعالم  افغانستان  امنیتی  مقامات 
پاکستان  در  و  پاکستانی ها  توسط  حمله  این 
در  و  مورد  در چندین  است.  گردیده  طراحی 
گردهم آیی های متعدد و مختلف و در بسیاری 
از مناطق کشور، از حامد کرزی خواسته شد 
اعدام  جزای  به  مالعام  در  را  فرد  این  که 
باید  اعدام  حکم  قانون،  براساس  برساند. 
قبل از اجرا به امضای رییس جمهور رسیده 
که  است  این  است،  مهم  آنچه  درواقع  باشد. 
و  مصوونیت  فرهنگ  و  گردد  اجرا  عدالت 
اطمینان  این  و  برداشته شود  ازمیان  معافیت 
به  مردم  در  نمی ماند،  بی پاسخ  جنایت  که 

وجود آید. 
البته این سوال که چرا پس از چهار ماه چنین 
می شود،  صادر  عالی  دادگاه  توسط  حکمی 
موجود  امید  این  ولی  است.  بی پاسخ  هنوز 
بی پاسخ  افغانستان  در  جنایت  دیگر  که  است 
ما  متعددی  موارد  در  متاسفانه  نمی ماند. 
از  خاینان  از  بسیاری  برخورداری  شاهد 
به  که  بوده ایم  غیرقانونی  بخشش  و  عفو 
جسارت  موجب  تحلیلگران،  از  خیلی  زعم 
و  است  گردیده  خاینان  و  جانیان  دلیری  و 
در  را  قانون  تطبیق  و  عدالت  اجرای  به  امید 
به  را  خیلی ها  و  است  ساخته  کمرنگ  مردم 
تشویق  و  ترغیب  قساوت  و  جنایت  ارتکاب 

کرده است. 
امید که اجرای عدالت و تطبیق قانون در راس 
و  جور  قربانیان  و  گیرد  قرار  دولت  اقدامات 
ظلم  هیچ  این که  احساس  با  بی عدالتی،  و  ظلم 
نمی ماند،  بی پاسخ  قانون شکنی  و  جور  و 
تنها  این  روند.  خواب  به  خاطر  آرامش  با 
تضمینی است که به خاطر داشتن یک فردای 

پرامید و شگوفا ضروری است. 
ناآرامی  امنیت و ختم  تامین صلح و استقرار 
موکول به تامین قاعده ای است که مکافات و 

مجازات در محور آن قرار دارد.

زنگ اول


8صبح، کابل: مهاجمی که چندی پیش 
با حمله بر شعبه جالل آباد کابل بانک 
از  گرفت،  را  نفر   40 حدود  جان 
سوی دادگاه عالی افغانستان به اعدام 
که  صورتی  در  است.  شده  محکوم 
اعدام  حکم  کرزی  جمهور  رییس 
این شخص را تایید کند، حکم اعدام 

عملی خواهد شد. 
مدافع  نهادهای  حال  همین  در 
این  اعدام  حکم  از  نیز  حقوق بشر 
آن را  و  کرده  استقبال  مهاجم 
فرهنگ  پایان  برای  »سرآغازی 

معافیت خواندند.«
کمیسیون  سخنگوی  نادری  نادر 
مستقل حقوق بشر افغانستان در گفتگو 
با 8صبح گفت، مهاجمی که بر شعبه 
کرده،  حمله  کابل بانک  جالل آباد 
و  شده  مشهود  بسیار  جرم  مرتکب 
می کند  تثبیت  او  جرمی  عناصر  تمام 
واضح  جنایت  یک  مرتکب  او  که 
علیه بشریت شده و جرمش شامل آن 
دسته از جرایمی است که نابخشودنی 
چنین  نادری  آقای  گفته  به  است. 
جرم هایی نه در افغانستان قابل بخشش 

است و نه در هیچ کشور دیگری. 
سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر 
قضایی  و  عدلی  نهادهای  حکم  از 
کرد  استقبال  رابطه  این  در  افغانستان 
قضاییه  قوه  تصمیم  این  »ما  گفت:  و 
قربانی های  حق  در  عدالت  که  را 

زنان  دستی  مشترک صنایع  نمایشگاه 
هفته  مناسبت  به  ایران،  و  افغانستان 
دوستی زنان افغان و ایران و به پیشواز 
روز مادر)٢4جوزا(، روز دو شنبه در 

کابل گشایش یافت.
نمایشگاه که در  این  اهداف  از  یکی 
مقر وزارت امور زنان دایر شده است، 
دو  زنان  دستی  برای صنایع  بازاریابی 

کشور خوانده شده است.
پژواک،  خبری  آژانس  از  نقل  به 
دو  زنان  دستی  صنایع  نمایشگاه  در 
زیوارات  و  لباس ها  همسایه،  کشور 
و  حکاکی  صنایع  تابلوها  متنوع، 
نقاشی،  چوب،  روی  کندنکاری 
لباس ها،  دیزاین  خیاطی،  زرگری، 
دیگر  و  قالین بافی  خامک دوزی، 

صنایع به نمایش گذاشته شده است.
در این نمایشگاه، حدود صد غرفه از 
مختلف  والیات  زنان  دستی  صنایع 

می کند،  تامین  را  کابل بانک  حادثه 
خوش آمد می گوییم.«

نادری محاکمه مهاجم  به گفته آقای 
در  که  خانواده هایی  برای  کابل بانک 
مفهوم  به  داده اند،  قربانی  حادثه  این 
مهاجم  زیرا  است.  عدالت  تامین 
محکمه  یک  توسط  کابل بانک 
عادالنه و منصفانه محاکمه شده است. 
نادری ابراز امیدواری کرد که محاکمه 
باشد  سرآغازی  کابل بانک  مهاجم 
معافیت.  فرهنگ  به  دادن  پایان  برای 
در  گسترده ای  جرایم  می گوید  او 
افغانستان صورت گرفته و عاملین این 
جرایم و قتل ها باید مورد بازداشت و 
پیگرد قرار بگیرند و هر زمانی که به 
دست قانون سپرده می شوند از طریق 
اعمال شان  سزای  به  عادالنه  محاکم 

برسند. 
جوینده  میراحمد  حال  همین  در 
مدنی  جامعه  فعاالن  از  تن  یک 
که  است  بار  اولین  می گوید 
حکم  قضایی  و  عدلی  نهادهای 
صادر  را  مشهود  مجرم  یک  اعدام 
این  جوینده  آقای  باور  به  می کنند. 

کشور و حدود بیست غرفه از صنایع 
گذاشته  نمایش  به  ایران  زنان  دستی 

است.
اقتصاد  توسعه  رییس  نعیمی،  انجمه 
این  تدویر  هدف  زنان،  امور  وزارت 
برای  بازاریابی  را  مشترک  نمایشگاه 
صنایع  نمایش  و  افغان  زنان  تولیدات 
و  هنر  معرف  که  ایران  زنان  دستی 
فرهنگ آن کشور است، عنوان کرد.

وی گفت که تدویر چنین نمایشگاه ها 
استعدادهای  تبارز  و  رشد  پهلوی  در 
زنان افغان، در تقویت اقتصاد فامیل ها 

و خودکفایی زنان موثر است.
بانو غضنفر سرپرست  همچنین حسن 
وزارت امور زنان می گوید که تدویر 
در  بارزی  نقش  نمایشگاهی  چنین 
رشد و ارتقای ظرفیت زنان و اقتصاد 

خانواده ها دارد.
مانند  ایرانی  زنان  دستی  صنایع 

عامه  افکار  از  متاثر  بیشتر  تصمیم 
تصویر  نشر  از  پس  زیرا  بوده  مردم 
در  مجرم  این  توسط  مردم  کشتار 
شعبه کابل بانک اکثر مردم خواستار 

مجازات او شده بوده بودند. 
تاکید می کند  با آن که  آقای جوینده 
عمل  سزای  به  باید  مجرمی  هر  که 
خود برسد، می گوید: »در کمتر موارد 
می بینیم که مجرمین و جنایت کارانی 
به چنین کارهایی می زنند،  که دست 
در  که  تصمیمی  باشند.  شده  اعدام 
این مورد محاکم سه گانه گرفته بیشتر 

متاثر از افکار عامه بوده است.«
کشوری  در  می گوید  جوینده  آقای 
برهمه  قانون  نیافته،  پایان  معافیت  که 
تامین  عدالت  و  نشود  تطبیق  یکسان 
محدود  بسیار  مجازات  امید  نگردد، 
امیدواریم که  »ما  می گوید:  او  است. 
که  باشد  خوب  سرآغاز  یک  این 
سیستم عدلی و قضایی ما توانایی این 
را پیدا کنند که هیچ نوع معافیت برای 
معافیت  فرهنگ  به  و  ندهد  هیچ کس 

نقطه پایان گذاشته شود.«
در  کابل بانک  مهاجم  اعدام  حکم 
رسانه های  که  شده  صادر  حالی 
تکان دهنده ای  ویدیوی  تصویری، 
کردند.  منتشر  مهاجم  این  حمله  از 
که  می دهد  نشان  ویدیو  این  تصاویر 
غیرنظامی  مشتریان  بر  مهاجم  این 

کابل بانک نیز شلیک می کند.

میناتوری، لباس های محلی، قالین بافی 
غرفه های  در  خطاطی،  تابلوهای  و 
نمایش  به  نمایشگاه  این  مخصوص 

گذاشته شده است.
ایران  از شهر مشهد  النسا که  صورت 
است،  نموده  اشتراک  نمایشگاه  در 
به  که  است  اول  بار  »برای  گفت: 
که  است  اول  بار  می آیم،  افغانستان 
همراه با خواهران افغانی خود مشترکا 

نمایشگاه داریم.«
وی افزود که زنان افغان، با عالقمندی 
و  بازدید  ایرانی  داشته های  از 
مهمان  خیلی  و  می کنند  خریداری 

دوست هستند.
را  نمایشگاه ها  همچو  تدویر  وی، 
درانعکاس و بازتاب فرهنگ و کلتور 
ایران و افغانستان ارزنده تلقی نمود و 
تبادل  در  را  مشترک  نمایشگاه های  

تجارب زنان دو کشور موثر خواند.

طالبان از ...
ادامه از صفحه 1

جامعه  که   افزود  بالتس  آقای 
مشترکا  افغانستان،  دولت  و  جهانی 
کودکان  تربیه  و  تعلیم  روی   باید 
کودکان  باالخره  تا  کنند  کار 
آگاه شوند که مخالفین مسلح، چه 

کارهایی را انجام می دهند.
این درحالیست که ریاست عمومی 
صدها  است،  گفته  ملی  امنیت 
برای  سرحد  سوی  آن  در  کودک 
تربیه  کشور  در  انتحاری  حمالت 
اهلل مشعل سخنگوی  شده اند. لطف 
گفت  ملی  امنیت  عمومی  ریاست 
افراد  قلت  با  دولت،  مخالفان  که 
همین  از  و  مواجه اند  انتحاری 
برای  را  کودکان  می خواهند  رو 
جذب  هدف،  این  شدن  برآورده 

کنند.
مشعل تصریح کرد که ٩٩ کودک 
به   پیوند  در  ماه گذشته،  دو  را طی 
تخریبی  و  تروریستی  فعالیت های 

در کشور بازداشت کرده اند.

سربازان امریکایی 
باید زودتر از تاریخ 
تعیین شده افغانستان 

را ترک کنند
انتخابات  در  که  افرادی  از  یکی 
ایاالت  جمهوری  ریاست  آینده ی 
کاندید  حیث  به  امریکا  متحده 
پیشنهاد  می شود،  محسوب  مطرح 
باید  امریکایی  سربازان  که  کرده 
شده  تعیین  االجل  ضرب  از  زودتر 

بیرون شوند. افغانستان  از 
جمهوری  حزب  از  هنتسمن  جان 
ان  سی  تلویزیونی  شبکه  به  خواهان 
سربازان  حضور  که  است  گفته  ان، 
مستقیما  افغانستان،  در  امریکایی 
تاثیر  امریکا  ملی  منافع  باالی 

می گذارد.
چین  در  امریکا  سفیر  زمانی  که  او 
نظرداشت  در  »با  است:  افزوده  بود، 
با آن  امریکا  اقتصادی که  مشکالت 
سربازان  است  بهتر  روست،  به  رو 
امریکایی هر چه زودتر افغانستان را 

کنند.« ترک 
متحده  ایاالت  نظامی  مصارف 
ساالنه  اکنون  افغانستان  در  امریکا 
به بیش از 110 ملیارد دالر می رسد.

نادر نادری: 
محاکمه مهاجم کابل بانک عدالت را تامین می کند
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صنایع دستی زنان افغان و ایران در کابل به نمایش گذاشته شد
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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 

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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مادری را با چشمان پر از اشک در گزارش امروز »از ورای 
دود و آتش« با خود داریم. او پسر جوان  بیست ساله اش را 
از دست داده است و حق دارد که به جای اشک، خون گریه 
کند، زیرا ناحق پسرش را کشته  اند؛ آن هم به جرم ملیتی که 
داشته است. او دردهای خود را چنین بازگو می کند: »ما در 
یکی از ولسوالی های والیت غزنی زندگی می کردیم و از 
می بردیم،  پیش  را  خود  زندگی  مالداری  و  زراعت  طریق 
بین  فامیل ما زیاد شده و زمین ها هم  از زمانی که تعداد  اما 
برادران تقسیم شد، دیگر آن مقدار زمین کفایت روزگار ما 
را نمی کرد و پسرانم مانند سایر هموطنانش مجبور شدند که 
به دنبال یک لقمه نان و غریبی به کشورهای همسایه بروند. 
تولیدی  کارخانه های  از  یکی  در  ایران  در  پسرم  دو  آری! 
آن جا به کار مشغول شدند. و بعد از چند مدت، مقدار پول 
افغانستان  در  ما  به  خانه  مصارف  برای  می کردند  کار  که 
این  ما می گذشت و چاره ای هم جز  می فرستادند. زندگی 
نداشتیم. از دوری فرزندانم رنج می بردم، زیرا آنها دور از 
وطن و خانه در دیار غربت به سر می بردند. این موضوع تنها 
باالی فامیل ما نبود، تمام مردم این کشور از این ناحیه رنج 
نقطه ی  به  روزها  آن  در  میان گروهی  می بردند. جنگ های 

در  جهادی  درگیر  گروه های  زیرا  بود،  رسیده  خود  اوج 
را  خود  از  جنایت کارتر  و  قوی تر  دشمن  خود،  مقابل 
می دیدند که روز به روز عرصه حکومت به آنها را تنگ تر 
می کرد و می خواست که آنها را از صحنه بیرون کند. همین 
موضوع سبب شده بود که همه جناح ها بی رحمانه تر از وقت 

به ویرانی و کشتار مردم ملکی دست بزنند. جنگ  هر روز 
از روز قبل بدتر می شد و بی رحمی  طالبان هم به اوج خود 
رسیده بود. اکثر نقاط کشور را تحت تصرف خود درآورده 
بودند و تعداد زیادی مردم را در صفحات شمال و مناطق 
و  باغ ها  هم  کابل  در  و  بودند  رسانده  شهادت  به  مرکزی 

دستگیر  پولیس  توسط  ظفر  حاجي  گوالیي  منطقه ي  از 
شده اند.«

گرام   350 مقدار  نیز  قبل  روز  چند  که  است  گفتني 
موتر  یک  از  تالقان  شهر  نواحي  از  یکي  در  هیرویین 
تخار  امنیه ي  قومانداني  پولیس  ماموران  توسط  کروال 

کشف و ضبط گردیده است. 



مقدار سالح و مهمات مختلف النوع نیز بدست نیروهای 
امنیتی افتاده است. در همین حال مقام های محلی والیت 
ولسوالی  ساختمان  شنبه  دو  شب  که  می گویند  پروان 
قرار  راکت  فیر  چند  هدف  والیت  این  السراج  جبل 
عبدالبصیر  است.  نرسیده  آسیب  کسی  به  اما  گرفت، 
فیر  دو  که  گفته  آزادی  رادیو  به  پروان  والی  سالنگی 
این  به  و  کرده  اصابت  ولسوالی  ساختمان  به  راکت 
که  مجاهد  اهلل  ذبیح  است.  رسیده  آسیب  نیز  ساختمان 
پذیرفتن  با  می کند  معرفی  طالبان  سخنگوی  را  خود 
در  شنبه  دو  شب  که  کرده  ادعا  حادثه  این  مسوولیت 
به  پروان  سید خیل والیت  و  ولسوالی های جبل السراج 

مقامات حکومتی نیز تلفات وارد شده است.
اما مقام های محلی پروان این ادعاها را رد می کنند.



چهار تن از سربازان اردوی ملی کشته و دو تن دیگر 
زخم برداشته اند.«

وی وضعیت زخمی شدگان را خوب خوانده گفت: 
»در این عملیات سی و دو نفر از دشمن کشته و بیست 
و پنج نفر دیگر شان زخمی شدند که در جمله کشته 
قومندانان طالبان هم شامل  از  شده ها مال بصیر یکی 

می باشد.«
ناامن  ولسوالی های  جمله  از  مرغاب  باال  و  قادس 
این  در  طالبان  می روند که  به شمار  بادغیس  والیت 

ولسوالی ها حضور پر رنگ دارند.



شوراي عالي صلح دست از مخالفت برداشته به پروسه 
صلح پیوستند. 

وي افزود: »این گروه در اصل یک گروپ پنجاه نفري 
واجد  آنها  تن   35 چون  ولي  بودند،  مسلح  ازطالبان 
در  و  پیوستند   صلح  پروسه  به  بودند  پذیرش  شرایط 

مورد دیگر افراد شان، بعدا تصمیم گرفته خواهدشد.«
کار  ازشروع  صلح،  عالی  شورای  مقام  این  گفته  به 
این روند  به  تا حال 17 گروپ مخالف دولت  شوراي 

یکجاشده اند. 
گفتني است از آغاز سال 1390 خورشیدي این چهارمین 
گروپ از مخالفین مسلح دولت است که با سالح دست 
داشته  شان از نقاط مختلف والیت بغالن به برنامه صلح 

می پیوندند. 



این  والیت از این کشت عاري مي باشند.
درهمین حال سید نجیب اهلل احمدي کارشناس اقتصادي 
اشتراك  منظور  به  که  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزارت 
درپروسه محو مزارع کوکنار به والیت بغالن آمده است، 
به خبرنگاران گفت: »قرار سرویي که از قبل داشتیم در 
دو ولسوالي – ده صالح و پل حصار- حدود یک صد 

هکتارزمین کوکنار کشت شده بود.«
وي افزود به اساس پالیسي وزارت مبارزه با مواد مخدر 
هر والیت که کشت کوکنار در آن به صفر برسد شامل 
کمک هاي آن وزارت مي شود که براي بهبود وضعیت 
زندگي دهقانان وساخت زیر بناهاي آن والیت به مصرف 

مي رسد.
مزارع  که  صالح  ده  ولسوالي   باشند گان  حال  درین 
کوکنارشان توسط نیروهاي پولیس ازبین رفته به گفته اند 
باید   هم  دولت  و  هستند  راضي  دولت  اقدام  ازین  که 
امکانات وتسهیالت الزم را در قریه هاي شان فراهم بسازد. 
»دولت  است:  گفته  صالح  ده  ولسوالي  باشنده  نازکمیر 
باید براي ما آب آشامیدني، سرك و زمینه کار را فراهم 

بسازد تا دیگر کسي دست به کشت مواد مخدر نزند.« 
هرچند کشت کوکنار در والیات شمالی کشور در حد 
خیلی پایین قرار دارد، اما نگرانی ها وجود دارد که اگر 
نکند،  توجه  عام المنفعه  پروژه های  راه اندازی  به  دولت 
رو  مخدر  مواد  کشت  به  دوباره  دهقانان  است  ممکن 

بیاورند.


شهرتالقان،  امنیتي  سوم  مامورین حوزه ي  تخار:   8 صبح، 
بوتل   91 ظفر  حاجي  گوالیي  منطقه ي  از  گذشته  روز 
را  تن  دو  قضیه  این  به  پیوند  در  و  کشف  را  شراب 

بازداشت نموده اند.
سمونوال عبدالسالم احمدي، آمر امنیت فرماندهی والیت 
تخار به 8صبح گفت: »جعفر و شیرخان باشنده هاي اصلي 
ولسوالي  از  را  شراب  مقدار  این  غار  خواجه  ولسوالي 
بدهند که  انتقال  تالقان  به شهر  قلعه، مي خواستند  دشت 

ولسوالی  در  عملیاتی  راه اندازی  با  آیساف  نیروهای 
را  طالبان  فرمانده  یک  جوزجان،  والیت  درزاب 
امنیه  قوماندان  غیرت  عبدالعزیز  کرده اند.  دستگیر 
شب  عملیات  این  که  است  گفته  جوزجان  والیت 
دوشنبه راه اندازی شد و در آن یک طالب دیگر زخم 
از  تن  یک  نقیب اهلل  مال  می شود  گفته  است.  برداشته 
فرماندهان مشهور طالبان است که در والیت جوزجان 
فراه  والیت  امنیتی  مسووالن  همچنین  می کرد.  فعالیت 
می دهند.  خبر  طالبان  افراد  از  دیگر  تن   28 ازبازداشت 
به  فراه  امنیه  پاسوال سید محمد روشن دل قوماندان  مل 
بلوك  باال  ولسوالی  در  افراد  این  است  گفته  رسانه ها 
داخلی  نیروهای  مشترك  عملیات  یک  در  والیت  این 
این  در  افزود،  روشن دل  شده اند.  بازداشت  ایتالف  و 
عملیات یک ذخیره گاه مهمات طالبان از بین برده شده 

ولسوالی  در  داخلی  امنیتی  نیروهای  عملیات  ادامه  با 
قادس والیت بادغیس، ده ها تن از افراد طالبان کشته 

و زخمی شده اند.
این عملیات روز جمعه در قریه خیر خانه ی ولسوالی 
قادس والیت بادغیس از سوی سربازان اردو و پولیس 

راه اندازی شده و تا اکنون ادامه دارد.
در  ظفر  اردوی207  قول  قوماندان  شهزاده   جنرال 
غرب کشور در یک نشست خبری شام روز یکشنبه 
گفت که بر اساس گزارشات اخیر، در این عملیات 
سی و دو تن از افراد طالبان کشته شده و بیست و پنج 

تن زخمی و سه تن دیگر بازداشت شده اند.
قوماندان قول اردوی 207 ظفر افزود: »در این عملیات 

یک گروپ ازمخالفین دولت که تعداد شان به 35  تن 
صلح  پروسه  وبه  کشیده  مخالفت  از  دست  مي رسید، 
پیوستند. مولوي سراج الدین سیرت، منشي شوراي صلح 
والیت بغالن، روند پیوستن مخالفین را به پروسه صلح 
براي  ما  بغالن چشمگیر خوانده و گفت تالش هاي  در 
قرار  با دولت  نبرد  در  تاهنوز  ناراضیان که  همه  تشویق 

دارند، جریان دارد.
جمع  در  مطبوعاتي  کنفرانس  یک  در  سیرت  آقای 
صلح  برنامه  به  پیوسته  گروپ  »این  گفت:  خبرنگاران 
با  در ساحه چنزیي دند غوري، فعالیت داشتند که قبال 
وزارت داخله تماس گرفته بودند و با دوازده میل سالح 

به پروسه صلح پیوستند.«
عبد  مال  سرگروپي  به  گروپ  این  که  کرد  اظهار  وي 
با دولت   از مدت چند سال بدین سو در مخالفت  البشر 
و  امنیتي  نیرو هاي  تالش هاي  اثر  در  که  داشته اند  قرار 

کمپاین  بغالن  والیت  پولیس  مسوولین  بغالن:  8صبح، 
محو کشت کوکنار را دراین والیت آغاز کردند.

بغالن  والیت  والي  عبدالمجید  منشي  را  مطلب  این   
هفته  دو  از  »ما  گفت:  داشته  اظهار  خبرنگاران  درجمع 
درین  بودیم که  نهادهاي خارجي  با  درتماس  این سو  به 
پروسه محو  یکدیگر  با همکاري  تا  راستا کارمي کنند، 
کوکنار را آغاز کنیم، ولي متاسفانه آنها به وعده هاي شان 
را  برنامه  این  فرصت  از  بااستفاده  ما  نتوانستند  کرده  وفا 

شروع کردیم.«
پولیس  نفر   250 تعداد  به  دوشنبه  روز  »صبح  اوافزود: 
حصار  پل  و  صالح  ده  ولسوالي هاي  به  ملي  اردوی  و 

اندراب جهت ازبین بردن مزارع کوکنار رفتند.« 
اوگفت که این کمپاین براي 5 روز در والسوالي ده صالح 
تمامي  تا  داشت  خواهد  ادامه  اندراب  حصار  پل  و 

کشت زارهاي کوکنار این دو ولسوالي  نابود گردد. 
سمونوال سید زمان الدین »حسیني« آمر امنیت فرماندهي 
پولیس بغالن که در راس نیرو هاي امنیتي به ولسوالي هاي 
»در  گفت:  نگاران  خبر  به  است،  کرده  سفر  متذکره  
پاکسازي  از کشت کوکنار  روزاول ولسوالي ده  صالح 

شد و به دنبال آن به ولسوالي پل حصار مي رویم.«
این دو  آینده  پنج روز  تا طي  نظرداریم  »در  وي گفت: 

ولسوالي را از کشت کوکنار به کلي پاکسازي کنیم.«
در جمع  چهارده  نشان ساخت که  آقاي حسیني خاطر 
والسوالي والیت بغالن تنها دهقانان دو ولسوالي ده صالح 
وپل حصار، کوکنار کشت کرده اند وبقیه ولسوالي هاي 

تاکستان های شمالی کابل را به آتش زده بودند و یا هم از 
بیخ و ریشه بیرون می کردند. از بخت بد، دولت ایران هم به 
حال زار مردم ما رحم نکرد و از قضای بد، در یکی از روزها 
عساکر ایرانی به محل کار پسرانم هجوم می برند و ایشان را 
پسرانم  آنجا  و  می آورند  مشهد  تا شهر  و  می کنند  دستگیر 
به طرف  و  بگیرند  به کرایه  را  را مجبور می کنند که موتر 
می گیرند  کرایه  را  موتر  هم  آنها  کنند؛  حرکت  افغانستان 
عبور می کنند  مرز  از  زمانی که  و  مرز هرات می آیند  تا  و 
طالبان آنها را دستگیر می کنند و به زندان می برند، به جرم 
را شکنجه  ایشان  و  کردید  فرار  از کشور  چرا  شما  این که 
اثر  در  پسر کوچکم  نتیجه  در  که  می کنند  بسیار  عذاب  و 
ضربات لت و کوب که توسط )کیبل برق( شده بود، جان 
می دهد؛ زیرا او از قوم و نژاد دیگر بوده و طالبان به همین 
سبب او را بسیار شکنجه کرده بود. ما در وطن از دنیا بی خبر 
نشسته بودیم که ناگهان پسرم با جنازه ی برادرش به قریه ی 
ما رسید و ماتم در خانه ی ما به پا شد و دیگر دیر شده بود 
و سود نداشت. آن ظالمان پسرم را از من بی رحمانه گرفتند 
و من هرگز خون پسرم را به آنها نمی بخشم  و خواهان به 
به  دست  که  هستم  جنایت کارانی  تمام  کشانیدن  محاکمه 
این ها  بدبخت ساخته اند.  را  چنین جنایت ها زده اند و مردم 
باید مجازات شوند تا درس عبرت برای دیگران شود و از 

این طریق حق مظلومین نیز از ایشان گرفته شود.« 


در خانه ما ماتم به پا شد 
از بخت بد، دولت ایران هم به حال زار مردم ما رحم نکرد و از قضای 
بد، در یکی از روزها عساکر ایرانی به محل کار پسرانم هجوم می برند 
و ایشان را دستگیر می کنند و تا شهر مشهد می آورند و آنجا پسرانم 
را مجبور می کنند که موتر را به کرایه بگیرند و به طرف افغانستان 
حرکت کنند؛ آنها هم موتر را کرایه می گیرند و تا مرز هرات می آیند 
و زمانی که از مرز عبور می کنند طالبان آنها را دستگیر می کنند و به 

زندان می برند، به جرم این که شما چرا از کشور فرار کردید و ایشان 
را شکنجه و عذاب بسیار می کنند
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طالبان در بادغیس متحمل تلفات سنگین شدندیک فرمانده طالبان در جوزجان بازداشت شد

35 تن از مخالفین مسلح دولت به پروسه صلح پیوستند

پروسه ي محو كشت كوكنار در بغالن آغازشد
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وزیر  رابرت گیتس،  اخیر  در طول سفر 
مرگ  تاثیر  افغانستان،  به  امریکا  دفاع 
در  ما  حضور  آینده ی  بر  بن الدن  اسامه 
نیروهای  بین  در  را  سواالت  افغانستان، 
به  گیتس  آقای  کرد.  مطرح  امریکایی 
گونه ی تحسین آمیز در هشدارش نسبت 
از  امریکایی  نیروهای  خروج  تسریع  به 
بن الدن  مرگ  به دلیل  صرفا  افغانستان، 
جدی بود. اما احتمال دفاع شدید دولت 
خروج  موضوع  موقف،  این  از  امریکا 
نیروها را به یک معما تبدیل کرده است.

به  سفید  کاخ  که  است  آن  زمان  حاال 
منطق  که  سازد  روشن  واضح،  طور 
در  امریکایی  نیروهای  حضور  ادامه ی 
است  آن  زمان  اینک  چیست.  افغانستان 
مطبوعات  به  که  دولتی  ناشناس  منابع  تا 
را  القاعده  بن الدن،  مرگ  می گویند، 
مصوون  را  تروریزم  با  مبارزه  و  نابود 
ساخته است، مورد تکذیب قرار گیرند. 
موضوعات بهتر برای گفتگو الزم است. 

اینهم برخی پیشنهادات: 
کاهش  بر  کمی  تاثیر  بن الدن  مرگ 
ضدامریکایی  افراط گرایی  تهدیدهای 
پاکستان  و  افغانستان  مرزی  منطقه ی  در 
بن الدن  که  حقیقت  این  است.  داشته 
و  رفاه  کمال  در  سال گذشته  طی شش 
و  می کرد  زندگی  پاکستان  در  آرامش 
پاکستان  تمایل  عدم  یا  و  توانایی  عدم 
را در سرکوب بدترین دشمنان غرب به 
بیشتر نگران  ما را  باید  نمایش گذاشت، 

سازد.  
مرگ بن الدن برای القاعده مشت محکم 
را  اما یک ضربه ی که آن  بود،  سینه  بر 
رهبران  القاعده،  نبود.  درآورد،  پای  از 
دارد.  زیادی  کاریزماتیک  و  قدم  ثابت 
کمترین  با  تا  آموخته اند  رهبران  این 
که  پیروان  زیادی  شماری  و  راهنمایی 
دست  کنند،  فدا  را  جان شان  حاضر اند 
افراد  که  صورتی  در  بزنند.  عملیات  به 
القاعده به سبب اختالفات بر سر رهبری 
با هم دست و پنجه نرم می کردند،  این 
سازمان خیلی وقت پیش متالشی می شد.

امتداد  در  جنگجو  گروه های  سایر 
هر  از  بیش  افغانستان،  و  پاکستان  مرز 
مانده اند.  باقی  نیرومند  دیگر،  زمان 
در  را  افراط گرایی  عرب«  »بهار  هرچند 
خشکانده  ظاهرا  عربی،  سرزمین های 
میان  در  قطعا  فرایند  این  اما  است، 
پشتون های پاکستان تاثیر زیادی نگذاشته 
گره های  دیگر  و  القاعده  حضور  است. 
پاکستان،  در  بین المللی  تروریستی 
دیگر  و  ازبک ها  چچنی ها،  عرب ها، 
کشانده  کشور  این  به  را  خارجی ها 
و کار  ازدواج  از طریق  افراد  این  است. 
درون  در  را  خود  غیرمشروع،  کسب  و 
با  افراط گرایان  زده اند.  جا  پشتون  قبایل 
پاسپورت  دارای  پاکستانی  های  استخدام 
را  بین المللی شان  سفرهای  بریتانیایی، 
پاکستانی  جنگجویان  ساخته اند.  آسان 
نفرت  هندی ها  از  تنها  اصل  در  که 
داشتند، حاال از آن  جهت از غرب نفرت 
پیدا کرده اند که دوستان و وابستگان شان 

در افغانستان تلف شده اند.
پاکستان  طالبان  تحریک  ویژه،  نگرانی 
هدف  به  اخیر  سال های  در  که  است 

در  که  است  کرده  اعالم  پاکستان  این که  از 
فعالیت های صلح مربوط به افغانستان نقش گرفته و 
از این پروسه حمایت می کند، موجی از خوشحالی 
در نزد دولتمردان دو کشور ایجاد شده است. برای 
مقامات افغانستان از این جهت باعث خوشحالی شده 
که گمان می کنند، همکاری پاکستان در این راستا، 
باعث کنارآمدن مخالفان مسلح با دولت و در نتیجه 
ختم جنگ در افغانستان می گردد. این موضوع برای 
می باشد  خوشحال کننده  جهت  این  از  پاکستانی ها 
به  ازدست داده اش  مهره های  شامل سازی  زمینه  که 
اسالم آباد  رهبران  و  می کند  امکان پذیر  را  قدرت 
عالقه  مورد  مهره های  هزینه،  کمترین  با  می توانند 
کرده  شامل  افغانستان،  در  قدرت  چرخه  به  خودرا 
و منافع ملی و زمینه نفوذ خود در دولت افغانستان را 

بیشتر از همیشه حفظ کنند.
می کنند  اظهار  چنین  افغانستان  در  دولتی  مقامات 
جمهور  رییس  رهبری  تحت  هیات  اخیر  سفر  که 
روابط  در  را  پاکستان، صفحه ی جدیدی  به  کرزی 
دو کشور گشوده است. جاوید لودین معین سیاسی 
سفر  دستاورد  ارزیابی  در  خارجه،  امور  وزارت 
این که   تصریح  با  پاکستان  به  رییس جمهور کرزی 
براي  خوبي  که  همکار  کند  ثابت  باید  اسالم آباد 
کابل در مبارزه با تروریسم است، گفته است که طي 
چند سال گذشته اینک صفحه جدیدي در روابط دو 
کشور آغاز شده و فرصت مناسبي براي گفتگوهاي 

بیشتر فراهم آمده است.
باعث  که  موضوعاتی  از  یکی  می رسد،  نظر  به 
رییس  رهبری  تحت  هیات  سفر  تا  است  گردیده 
محسوب  پردستاورد  پاکستان،  به  کرزی  جمهور 
کمسییون  ایجاد  با  پاکستان  که  است  این  گردد، 
پروسه ی  یا  افغانستان  از طرح صلح  مشترک صلح، 
سوی  از  شده  گرفته  دست  روی  راهکار  و  صلح 
صلح  عالی  شورای  چوکات  در  افغانستان  دولت 

اعالم حمایت کرده است.
مذاکره با طالبان و همکاری پاکستان در این زمینه، 
به حیث یک عالقه و نقطه نظر مشترک، در بند ششم 
پیمان اسالم آباد نیز مورد اشاره قرار گرفته است.  در 
مراتب  بند آمده است که رهبران هردو کشور  این 
رضایت خود را از ایجاد میکانیزم کمیسیون مشترک 
صلح در دو سطح جهت تسهیل و پیشبرد امر مصالحه 

و صلح در افغانستان، ابراز می کنند.
که  می باشند  دلخوش  این  به  افغانستان  دولتمردان 
که  است  معنا  این  به  مشترک،  شورای  این  ایجاد 

با  طالبان  رهبران  نزدیک ساختن  در  پاکستان  دولت 
دولت کابل جهت تعامل در قالب برنامه های صلح، 
نقش بازی خواهد کرد. از سوی دیگر پاکستانی ها 
نیز نسبت به این موضوع روی خوش نشان داده اند. 
است  آمده  دولتی  مقامات  از  نقل  به  رسانه ها  در 
به  در جهت کمک  پاکستان  موضوع همکاری  که 
صلح، در نخستین نشست کمیسیون مشترک امنیتي 
دو کشور مورد بحث قرار گرفته و مقامات پاکستاني 
بدون هیچ پیش شرطي وعده داده اند تا در این راستا 

با دولت افغانستان همکاری کنند.

امریکایی ها  کشتن 
خودمان،  سرزمین  در 
نزدیک تر  القاعده  با 
توطیه  اگر  است.  شده 
بمب گذاری آنها در میدان 
امکان  نمی شد،  خنثا  تایمز 
جان شان  نفر  صدها  داشت 
اگر  می دادند.  دست  از  را 
ما اجازه دهیم این گروه ها 
برگردند،  افغانستان  به 
را  بزرگتری  خطرات 
آورد.  خواهند  به وجود 
شماری  پاکستان  هرچند 
درون  در  را  افراطیان  از 
حمایت  مورد  مرزهایش 
سبب  به  اما  می دهد،  قرار 
انتقام جویی  از  ترس 
حمله  از  را  آنها  امریکا، 
برحذر  متحده  ایاالت  بر 
می دارد. پاکستان نمی تواند 
داخل  در  نفوذی  چنین 

افغانستان داشته باشد.
تنها  که  تصور  این  با 
مبارزه ی  ما،  چاره ای 
ما  که  است  شورش  ضد 

هستیم،  آن  از  دست کشیدن  حال  در 
تروریست های مستقر در داخل افغانستان 
را  دیگر  سپتامبر«  »یازده ی  می توانند 
علیه  مبارزه  با  تنها  ما  سازمان دهی کنند. 
تحریک  القاعده،  نمی توانیم  تروریزم 
گروه های  دیگر  و  پاکستان  طالبان 
دور  افغانستان  از  را  آنها  به  نزدیک 
مهم  تاسیسات  از  محافظت  نگهداریم. 
ضدتروریزم، مستلزم تداوم جدی مبارزه 
نیروهای  هنوز  است.  علیه شورش گری 
نشده اند  قدرتمند  حدی  به  افغان  امنیتی 
تا بدون نیروهای رزمی امریکایی، طالبان 
را سرکوب  گروه های شورشی  دیگر  و 
کنند. زمانی که شورشیان افغان، جمعیت 
تعدادی  می کنند،  کنترول  را  روستایی 
را  اطالعات شان  شهرنشیان  از  اندکی 
نیز  شماری  و  می گذارند  ما  اختیار  در 
به  می شویم،  نزدیک  ما  که  هنگامی 
را  خود  که  می دهند  اطالع  شورشیان 

مخفی کنند. 
افغانستان  در  ما  حضور  سریع  کاهش 
محدود  تالش های  به  حال  عین  در 
با  مبارزه  در  پاکستان  ارزشمند  اما 
افراط گرایی ضد امریکایی پایان خواهد 
داد. پاکستان نام امریکا را خط خواهد زد 
و در عوض برای تسلط یافتن بر افغانستان 
پیش از آن که به دست هند بیافتد، روی 

حمایت مالی چین تمرکز خواهد کرد.
تحت  برای  تقاضا  بن الدن،  شدن  یافت 
با  مبارزه  در  پاکستان  گذاشتن  فشار 
را  افغان  شورشیان  و  بین المللی  تروریزم 
مجدا مطرح کرد. اما تهدیدها و مجازات 
ما  نیست.  کارساز  از گذشته  بیشتر  حاال 
پاکستان  نگرانی  کم کردن  با  می توانیم 
افغانستان  نفوذ هند در  افزایش  در مورد 
از طریق تمدید تعهدات مان در افغانستان 
کاهش  به  هند  تشویق  و   2014 از  فراتر 
را  پاکستان  افغانستان،  در  فعالیت هایش 

تحت تاثیر قرار دهیم.
است  ممکن  پاکستان  بیشتر  همکاری 

امریکایی  نیروهای  سطح  تا  دهد  اجازه 
از  بیش  افغانستان خارج می شوند  از  که 
اعالم  نباید  اما  یابد.  افزایش  انتظار،  حد 
کلی مان  استراتژی  می خواهیم  که  کنیم 
سال  در  که  همانطوری  دهیم.  تغییر  را 
اعالم  طریق  از  که  آسیبی  توسط   2010
پالیسی تبلیغ کننده ی کاهش نیروها نشان 
نیروهای  شتابان  خروج  تاثیر  شد،  داده 
امریکایی، تالش ها را در راستای تقویت 
ضدتروریزم  و  ضدشورش  توانایی های 
رهبران  می برد.   بین  از  افغانستان  دولت 
امنیتی افغان با ارزیابی که از بروز جنگ 
در  دارند،  آینده  در  قومی  و  داخلی 
اطراف شخصیت های ارشد قومی، گرد 
رییس جمهور حامد کرزی،  و  آمده اند 
تروریزم  علیه  مبارزه  رهبری  جای  به 
روی  پاکستانی های  ساختن  خشنود  به 
او  آورده است که می توانند پشتون های 
توسعه  کنند.  کمک  جنگ  این  در  را 
لیسبون  کنفرانس  در  ما  تعهدات  صریح 
مسیر  در  را  ما  دیگر  بار  نوامبر،  ماه  در 
درست قرار داد. رهبران دولت افغانستان 
حاال بیشتر نگران مبارزه شورشیان هستند 
امنیتی  نیروهای  یکدیگر.  با  جنگ   تا 
می باشند.  پیشرفت  حال  در  کشور  این  
طریق  از  بیشتری  محلی  جوامع  اینک 
خود  روستایی،  ثبات  عملیات  برنامه ی 
افغان ها  و  می دانند  دولت  به  متعهد  را 
رهبری  ظرفیت  از  برخورداری  برای 
زمان  سال ها  کفایی،  خود  برای  الزم 
ما  نیروهای  رفاه  و  روحیه  دارند.  الزم  
ملزم  را  کنونی  استراتژی  از  تبعیت  نیز 
از  گذشته  سال  که  برداشت  می سازد. 
خروج قریب الوقوع به وجود آمد، برخی 
شکست  ماموریت   از  را  نظامی  افسران 
با  و مشارکت  مردم  با  دشمن، همکاری 
نیروهای  ساخت.  بیگانه  افغان  نیروهای 
ما می توانند بگویند آیا ما در جستجوی 
یک راه حل دایمی هستیم یا تنها به یک 

تعهد زودگذر بسنده می کنیم؟

در ارزیابی ها و تحلیل هایی که نسبت به این موضوع 
صورت گرفته، با استقبال شدید از همکاری پاکستان 
که  است  شده  تصریح  مساله  این  به  زمینه،  این  در 
صلح  استقرار  جهت  در  پاکستان  همکاری  اعالم 
دولت  بین  مقدماتی  روابط  تامین  و  افغانستان  در 
پاکستان  دادن  در  تن  نوعی  طالبان،  و  افغانستان 
معنا  این  به  می باشد.  افغانستان  دولت  خواسته  به 
به  مثبت  جواب  ارایه  برای  پاکستان  دولت  که 
کرده  موافقت  افغانستان،  دولت مردان  درخواست 
است تا در تالش های مربوط به صلح و سازش بین 
این  میانجیگری کند.  و  طالبان سهم گیرد  و  دولت 
این  از  مستقیم  به صورت  پاکستان  که  حالیست  در 
از  درخواستی  چنین  طرح  و  می برد  سود  فعالیت ها 
افغانستان، در حقیقت هموارسازی راه  سوی دولت 
به  پاکستان و در حکم آب ریختن  بیشتر  نفوذ  برای 

آسیاب پاکستان می باشد.
این  منابع رسمی  از سوی  باربار و حتا  افغانستان  در 
است  گرفته  قرار  تاکید  و  تصریح  مورد  موضوع 
سازمان  افغانستان،  امنیتی  اوضاع  تخریب  در  که 
ادعا  این  مفهوم  دارد.  دست  پاکستان  استخباراتی 
این است که پاکستان با حمایت از گروه های مسلح 
و  اسالمی  حزب  چون  افغانستان  دولت  مخالف 
طالبان، می خواهد در وارد ساختن رهبران و اعضای 
این دو گروه به قدرت کمک کند. از سوی دیگر 
حمایت از حزب اسالمی و طالبان، هزینه مالی برای 
پاکستان در پی دارد و پاکستان برای تداوم فعالیت 
دولت  کشیدن  چالش  به  جهت  در  گروه ها  این 

افغانستان پول مصرف می کند.
این  پاکستان،  رهبران  برای  وقتی  چنین صورتی  در 
افغانستان صورت می گیرد  از سوی رهبران  پیشنهاد 
طالبان  و  افغانستان  دولت  میان  مذاکره  در  آنان  که 
میانجی گری کرده و در راستای تقریب و کنارآیی 
طالبان و دولت کابل همکاری کند، برای اسالم آباد 
زیرا  می گردد.  محسوب  هدف  به  تیر  قرارگرفتن 
و  طالبان  بین  میانجی  نقش  در  پاکستان  شدن  وارد 
بیشتری  امکانات  تا  می گردد  باعث  کابل،  دولت 
در اختیار پاکستان قرار داده شود تا بتواند طالبان و 
حزب اسالمی را به عنوان دو نیروی قابل اعتماد خود، 

در چرخه ی قدرت افغانستان شامل سازد.
از  پاکستان  که  می باشد  طبیعی  بسیار  این رو،  از 
را  آن  شود  حاضر  و  کند  استقبال  پیشنهادی  چنین 
بپذیرد و برای اجرای آن اعالم همکاری کند. زیرا 
زمینه سازی برای اجرای این نقش از سوی پاکستان، 

آرمانی ترین شرایط برای پاکستان در مسایل مربوط 
از  هزینه،  تقبل  با  پاکستان  می باشد.  افغانستان  به 
طالبان حمایت می کند تا به تضعیف دولت کابل و 
هموارسازی جاده برای نفوذ خود کمک کند. وقتی 
از سوی دولت افغانستان  از پاکستان دعوت می شود 
که در پروسه صلح مستقیما سهم گرفته و در نزدیک 
شدن مواضع طالبان و دولت نقش بازی کند، برای 
در  نفوذ  گسترش  برای  راه  کوتاه ترین  پاکستان 

چرخه قدرت در افغانستان می باشد.
 



چرا ما باید بر »ماندن« 
در افغانستان پافشاری کنیم؟

خروج سریع، افغانستان را بار دیگر به کانون 
ضدامریکایی مبدل خواهد کرد

مویار:

ACKU
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باشندگان شماری از ولسوالی های مرزی والیت بدخشان، 
به نسبت نبود راه های مواصالتی از مرکز والیت بدخشان 
کندز  والیت  از  را  خود  غذایی  مواد  ولسوالی ها،  این  به 
از راه  خریداری می کنند و بعد از اخذ ویزه و پاسپورت 

کشور تاجکستان به مناطق شان انتقال می دهند.
درواز  مایمی  ولسوالی  باشندگان  از  تن  یک  غفوربیک 
مرزی  ولسوالی های  »در  می گوید:  بدخشان  والیت های 
اکثرا  و  است  کم  خیلی  آبی  زمین  بدخشان  والیت 
للمی وجود دارد که در کم بارانی محصوالت  زمین های 
مشکالت  به  مردم  طرف  یک  از  بنابراین  ندارد،  خوبی 
کمبود مواد غذایی روبرواند و از طرف دیگر برای انتقال 
مواد خوراکه که از کندز و یا کشور تاجکستان خریداری 
می کنند به نسبت نبود راه های مواصالتی دچار مشکالت 

زیادی هستند.«
از والیت کندز خریداری  »ما مواد غذایی را  وی گفت: 
می کنیم و بعد از طریق کشور تاجکستان به ولسوالی های 
کشور  از  را  مواد  این  هم  یا  و  می دهیم  انتقال  مرزی 
خویش  مناطق  به  بعدا  و  می نماییم  خریداری  تاجکستان 
انتقال می دهیم که هزینه خیلی سنگین و برابر با قیمت مواد 

خوراکی را دربرمی گیرد.«
طریق  از  را  خوراکی  مواد  موارد  برخی  در  او  گفته  به 
راه های دشوار والیت بدخشان توسط حیوانات با پیمودن 
تقریبا 10 تا 15 روز راه با پای پیاده به آن ولسوالی ها انتقال 

می دهند.
وی می افزاید نسبت این که انتقال مواد تا آنجا به افزایش 
خریداری  توانمندی  مردم  اکثر  می انجامد  آن  بهای 
میوه هایی  و  حبوبات  از  ناچار  به  و  ندارند  را  موادغذایی 

چون توت تر و خشک استفاده می نمایند.
باشنده دیگر آن ولسوالی می گوید:  اظهری،  محمد جان 
»زمانی که مواد غذایی را از کندز خریداری می کنیم، در 
با پرداخت محصول  بندر  از طریق شیرخان  انتقال  جریان 
مواد  این که  تا  و  می دهیم  انتقال  تاجکستان  کشور  به 
پولیس  کشور  آن  جای  ده ها  در  می رسد  »دروازها«  به 

قانون  مسوده ی  می دارند،  ابراز  عدلیه  وزارت  مقامات 
تنظیم عروسی ها که با اعتراض جامعه مدنی و اتحادیه ملی 
پیشه وران افغانستان مواجه بود، اکنون بعد از شامل ساختن 
نظرات آنها دوباره به کمیته ی قوانین شورای وزیران ارسال 

شده است. 
می گوید:  عدلیه  وزارت  سخنگوی  نجیبی،  احمد  فرید 
»قانون تنظیم عروسی ها یک بار به کمیته ی قوانین شورای 
جامعه  نظریات  این که  خاطر  به  اما  شد،  پیشنهاد  وزیران 
مدنی و اتحادیه ملی پیشه وران، زیاد در آن گنجانیده نشده 

بود، رد گردید.«
او  افزود که حاال نظریات نهاد های ذی دخل و جامعه مدنی 
نیز شامل مسوده ی قانون گردیده و دوباره به کمیته قوانین 
شورای وزیران پیشنهاد شده است که بعد از تاییدی جلسه 
خواهد  فرستاده  ملی  شورای  به  وزیران،  شورای  عمومی 

شد.
نجیبی می گوید: »دلیل رد این قانون از جانب کمیته تقنین 
شورای وزیران، انتقاد نهاد های جامعه مدنی و اتحادیه ملی 
درج  قانون  این  در  ما  نظریات  گفتند  که  بود  پیشه وران 
نشده و ما دوباره از آنها دعوت کردیم و نظریات شان را 

گنجانیدیم.«
باید  بود که  قانون گفته شده  این  در مسوده ی رد شده ی 
مینوی  اشتراک کنند و  نفر  در مجالس عروسی ها سه صد 
غذایی، یک مینوی با قیمت 300 افغانی باشد و از مراسم 
انتقاد  با  موضوع  این  اما  بود،  نشده  یادآوری  هم  نامزدی 

اتحادیه هوتل داران مواجه شد. 
اتحادیه هوتل داران خواهان ازدیاد مهمانان تا یک هزار نفر 
در مراسم عروسی و انتخاب مینوی متوسط شش صد افغانی 

راه  نبود  غذایی  مواد  بهای  بودن  بلند  دلیل  وی  گفته  به 
مواصالتی، گرفتن محصول زیاد در بندرها و آزار و اذیت 
بارها  را  مشکالت شان  این  و  می باشد  تاجکستان  پولیس 
تا هنوز کوچک ترین  با مقام ها در جریان گذاشتند، ولی 

اقدامی در زمینه رفع مشکالت شان صورت نگرفته است.
والیتی  شورای  در  مردم  نماینده  فاروقی،  عارف  محمد 
می گوید:  کرده  تایید  را  مردم  مشکالت  نیز  بدخشان 
به  توجه  با  مرزی  ولسوالی های  باشندگان  »مشکالت 
این  بارها  ما  است.  زیاد  دارند  بد جغرافیایی که  وضعیت 
مشکالت را با مسوولین در میان گذاشتیم؛ که اگر مردم 
انتقال مواد  باید برنامه هایی برای  از سرک محروم هستند 
غذایی روی دست گرفته شود اما تا هنوز راهکاری برای 

مشکل روی دست گرفته نشده است.«
وی خاطرنشان ساخت که نظامیان تاجکستان بازرگانان را 
مورد آزار و اذیت قرار می دهند و مقام های وزارت خارجه 

برای رفع این معضل تا هنوز کاری را انجام نداده اند.
وی گفت: »با توجه به مشکالت حاکم در زمینه انتقال مواد 
غذایی به وزارت ترانسپورت پیشنهاد نمودیم که هفته ای 
یک پرواز به ولسوالی های مرزی را درنظر گیرند که هم 
برای مردم سهولت ایجاد  شود و هم درآمد آن به دولت 
تعلق  گیرد، ولی متاسفانه مقام ها در وزارت ترانسپورت هم 

به این امر توجه نکرده اند.«
از  بدخشان  والیت  در  دهات  انکشاف  مقام های  اما 

در قدم اول گوشزد می شوند، بعدا جریمه تا 30 هزار افغانی 
و در نهایت هوتل های شان مسدود می گردد. در شهر های 
بزرگ افغانستان محافل عروسی بعد از سقوط رژیم طالبان 
محفل  یک  به  اقارب،  و  دوستان  عادی  دعوت  یک  از 
و  گزاف  مصارف  با  برق  و  زرق  پر  هوتل های  در  مجلل 
کمرشکن تبدیل شده است که ازدواج بسیاری از جوانان 

را مشکل ساخته است.
میان  رقابت  نوع  یک  به  مجلل  عروسی  محافل  برپایی 
محفل  در  می کند  سعی  یکی  هر  و  شده  تبدیل  افغان ها 

عروسی خود نسبت به دیگران بیشتر مصرف کند. 
مدنی  و جامعه  فرهنگ  بنیاد  رییس  احمد جوینده  میر  اما 
و وکیل پیشین شورای ملی، می گوید: »این قانون جنبه ی 
تطبیقی به ویژه باالی زورمندان نخواهد داشت و زورمندان  
شاید به تعداد یک یا دوهزار نفر را دعوت کنند و دولت 

در این باره نمي تواند کاري کند.«
وزارت عدلیه هدف اساسی این قانون را  از بین بردن  رسم 
و رواج های غلط و ناپسند جامعه و حفظ شیرازه و اساس 

خانواده ها می خواند.
اما یکی از مسایلی که در مسوده قبلی قانون تنظیم عروسی ها 
مورد انتقاد نهاد های جامعه مدنی بود، جدا ساختن محافل 
عروسی برای زنان و مردان و هم چنان تاکید قانون برای 

زنان در پوشیدن لباس ها مطابق حجاب اسالمی بود.
در مسوده جدید نیز به گفته نجیبی آمده است که حضور 
مجالس  برگزاری  یا  سالون  یک  در  مرد  و  زن  همزمان 
عروسی به صورت مختلط منع می باشد و زنان باید حجاب 

تاجکستان به صورت غیرمسووالنه از بازرگانان و افرادی 
که مواد غذایی را انتقال می دهند، پول می گیرند.«

او افزود: »همچنین زمانی که مواد به ولسوالی های درواز 
وارد می شود، بار دیگر محصول پرداخت می کنیم و بعد 
انتقال  برای  نقطه آن ولسوالی ها،  به یک  از رساندن مواد 
به ولسوالی های دیگر، سه روز و یا اضافه از آن را سپری 

می کنیم.«
وی با اشاره به فزونی قیمت مواد تا رسیدن به مناطق شان، 
افغانی  هزار  قیمت  به  که  را  برنج  بوری  »یک  گفت: 
به  رسیدن  با  می کنیم  خریداری  بدخشان  مرکز  از 
قطی  یک  و  می شود  تمام  افغانی   1800 ما  ولسوالی های 
روغن 250 افغانیگی چهار تا چهارونیم صد افغانی در بازار 

ولسوالی های درواز به فروش می رسد.«

 باشندگان ولسوالی های مرزی 
به ویژه درواز ها سال ها است 
که رنج نبود راه مواصالتی را 
می کشند و در بسیاری موارد به 
کوچکتریی خدمات نیز دسترسی 
ندارند.
 باشندگان  این ولسوالی ها 
برای رفت و آمد از مرکز 
والیت بدخشان )فیض آباد( به 
ولسوالی های »دروازها« به اخذ 
ویزای کشور تاجکستان و یا 
پیمودن صد ها کیلومتر راه دشوار، 
با پای پیاده باید تن دهند.

غذا بودند که در قانون گنجانیده شود.
که  است  گونه ای  به  وارده  تغییرات  که  گفت  نجیبی  اما 
برای نامزدی 300 نفر و برای عروسی 500 نفر باید دعوت 

شوند.
به گفته او مینوی غذایی از سه نوع باید بیشتر نباشد و قیمت 
آن از 400 افغانی تجاوز نکند که این تغییرات مورد قبول 
هوتل داران نیز واقع شده و جزییات آن را اتحادیه پیشه وران 

و شهرداری کابل بعد از انفاذ قانون تنظیم می کنند. 
برگزاری محافلی  پیش بینی شده که  قانون  این  در مسوده 
و  حج  از  برگشت  حنا،  شب  چهلی،  سوری،  ختنه  مانند: 
تخت جمعی در هوتل ها ممنوع است و بر عالوه، اخذ پول 

به بهانه ی دیکور و دیزاین هوتل ها نیز جواز ندارد.
به گفته نجیبی هوتل دارانی  که از این موارد سرپیچی کنند، 

مواصالتی  راه های  مشکل  رفع  برای  جدی  تدابیر  اتخاذ 
ولسوالی های مرزی خبر می دهند. 

بدخشان  دهات  انکشاف  رییس  یفتلی،  محمد  پیر  انجینر 
ولسوالی های  ساکنان  مشکالت  به  توجه  »با  می گوید: 
در  والیت  این  حلقوی  سرک های  ساخت  برنامه  مرزی، 
صدر کار وزارت احیا و انکشاف دهات قرار دارد و قرار 
است کار ساخت سرک های حلقوی در بسیاری نقاط این 

والیت تا یک سال دیگر به پایه اکمال برسد.«
به گفته وی اداره انکشاف دهات به منظور وصل نمودن 
را  سرک سازی  برنامه  یکدیگر،  به  درواز  ولسوالی های 
در آن ولسوالی ها روی دست دارد که یک تعداد از این 
پروژه ها درحال تطبیق شدن است و کار تعداد دیگری از 

این پروژه ها هم به زودی آغاز می شود.
آقای یفتلی گفت: »یک سرک به طول 34 کیلومتر از قریه 
»داونگ« ولسوالی »شکی« تا قریه »جرف« مرکز ولسوالی 
شکی از طرف برنامه انکشاف منطقوی سروی گردیده و 
فعال تحت دیزاین می باشد که به زودی کار آن به هزینه 

سه میلیون دالر آغاز می گردد.«
در  اکنون  داد که کار سرک حلقوی،  ادامه  یفتلی  آقای 
ولسوالی های شهر بزرگ، خواهان، کوف، مایمی، شکی، 
نسی، شغنان و اشکاشم، کران و منجان و یاوان فعال جریان 
تحت سروی  باقی مانده اند  که  جاهایی  و یک تعداد  دارد 

قرار دارند.
از  که  شد  یادآور  بدخشان  در  دهات  انکشاف  مقام  این 
اشکاشم  ولسوالی  از  که  حلقوی  سرک های  مجموع 
آغاز و به ولسوالی شهر بزرگ ختم می شود، حدود 610 
آن  کیلومتر   325 جمله  از  که  می باشد  سرک  کیلومتر 

تکمیل و متباقی  تحت پالن می باشد.
نیاید و  به وجود  بر سر کار  موانع  »اگر کدام  وی گفت: 
کشورهای کمک کننده وعده هایی را که به وزارت احیا 
نمایند، کار سرک های  انکشاف دهات داده اند، عملی  و 
حلقوی تا یک سال دیگر ختم می شود و مشکالت مردم 
ولسوالی ها  به  مرکز  از  مواصالتی  راه های  نبود  زمینه  در 
حل  همجوار  ولسوالی های  به  مرزی  ولسوالی های  از  و 

می گردد.«
سال ها  درواز ها  ویژه  به  مرزی  ولسوالی های  باشندگان 
است که رنج نبود راه مواصالتی را می کشند و در بسیاری 

موارد به کوچکترین خدماتی نیز دسترسی ندارند.
مرکز  از  آمد  و  رفت  برای  ولسوالی ها  این  باشندگان    
والیت بدخشان )فیض آباد( به ولسوالی های »دروازها« به 
اخذ ویزای کشور تاجکستان و یا پیمودن صد ها کیلومتر 

راه دشوار، با پای پیاده باید تن دهند.

لباس های که در محافل عروسی می پوشند  اسالمی را در 
اعتراض  هم  باز  موضوع  این  که  باشند  داشته  نظر  در 

نهاد های جامعه مدنی را بر انگیخته است.
میر احمد جوینده برخی مواد شامل در این قانون را تجاوز 
با  موضوع  این  قبال  که  می گوید  و  دانسته  افراد  حریم  به 

واکنش نهاد های جامعه مدنی مواجه بود.
قوانین  مي توانند  افغانستان  مسلمان  »مردم  می گوید:  او 
اسالمي شان  را در مورد طرز لباس پوشیدن رعایت کنند و 

 این کار نوعي تجاوز به حریم  آزادي انسان است.«
همچنان این قانون اخذ هدایا از جانب خانواده عروس، به 
صورت اجباری را ممنوع قرار داده و به صورت اختیاری 

را اجازه داده است.
اما در صورت عدم قناعت طرفین و اخذ هدایا به صورت 
را  راهکاری  قانون  عروس،  خانواده  جانب  از  اجباری 

پیش بینی نکرده است که چه باید کرد.
تعیین  دختر  برای  که  مهری  اسالمی،  شریعت  مطابق 
دیده  افغانستان  در  اما  است،  زن  اصلی  حق  می گردد، 

می شود که مهر، در مصرف محاسبه می گردد.
احکام شرعی،  قانون مطابق  این  اظهار می دارد که  نجیبی 
در  را  آن  و حساب کردن  می داند  زن  اصلی  را حق  مهر 
این  را  طویانه  اخذ  همچنان  و  است  نداده  جواز  مصرف 

قانون منع قرار داده است.
قانون تنظیم عروسی ها در 4 فصل و 22 ماده تسوید شده 

است.
و  الکولی  مشروبات  نوشیدن  قانون  این  مطابق  همچنان 
جواز  هم  اسالمی  شریعت  در  که  مخدر  مواد  از  استفاده 
گفته  و  است  شده  ممنوع  عروسی  محفل های  در  ندارد، 

شده است که محفل الی 11 شب ختم گردد.
انفاذ قانون برای برگزار مراسم عروسی در افغانستان، سابقه 

طوالنی دارد.
در  داخلی  جنگ های  از  پیش  گذشته  حکومت های  در 
مراسم  برگزاری  هزینه  مقدار  حکومت ها  نیز  افغانستان 
مراسم  این  در  باید  که  را  مهمانانی  تعداد  حتا  و  عروسی 

شرکت کنند، مشخص می کردند.
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وزارت  مقام های  مادر،  جهانی  روز  فرارسیدن  با  همزمان 
صحت عامه اعالم کرده اند که در هر سی دقیقه یک مادر 
در افغانستان به اثر مشکالت در دوران بارداری و والدت، 
که  می افزایند  مقام ها  این  می دهد.  دست  از  را  خود  جان 
جهان،  صحی  سازمان  سوی  از  شده  ارایه  ارقام  براساس 
سطح  در  را  مادران  میر  و  مرگ  میزان  باالترین  افغانستان 

جهان دارد.
روز  عامه،  صحت  وزارت  سرپرست  دلیل،  ثریا  داکتر 
مصوون«  مادری  ملی  »روز  از  تجلیل  مراسم  در  گذشته 
در  مادر  هزار  نوزده  ساالنه،  ارزیابی ها  براساس  که  گفت 
دست  از  را  جان های شان  والدت،  از  بعد  و  پیش  دوران 
سال های  بین  در  مادران  بیشتر  که  می افزاید  وی  می دهند. 
سرپرست  هستند.  پذیر  آسیب  سال  نه  و  چهل  تا  پانزده 
وزارت صحت عامه می گوید: »مطالعات و بررسی هایی که 
در سال های گذشته صورت گرفته است، نشان می دهد که 
مادران در سن حیات باروری، یعنی پانزده تا چهل و نه ساله 
در برابر مرگ ناشی از حمل و والدت، آسیب پذیر هستند. 
این بدین معناست که در هر صد هزار والدت زنده که در 
مادر  بگیرد، در حدود هزار و چهارصد  افغانستان صورت 
در نتیجه ی مشکالت حاملگی، والدت و یا چهل روز بعد 
داکترثریا  می دهند.«  دست  از  را  جان های شان  والدت،  از 
از  مادر  دقیقه یک  »در هر سی  تاکید کرد:  دلیل همچنین 
از  را  و والدت، جان خود  از حمل  ناشی  سبب مشکالتی 
دست می دهد. مرگ یک مادر در بسیاری موارد، نظام یک 
خانواده را برهم زده و تاثیرات جبران ناپذیری اجتماعی را 

روی فرزندان و همسران دارد.«
با این حال، خانم دلیل عالوه می کند که مصوونیت مادران 
در زمان حاملگی، یکی از مسایل مهمی صحی است که باید 
تمام خانواده ها برای آینده ی مادران، در نظر داشته باشند. به 
گفته ی او،»مادری مصوون« به مفهوم امن و مصوون ساختن 
حیات مادران از خطرات و اختالط های زمان حمل، والدت 
و شش هفته بعد از والدت است که این مساله نیاز به توجه 

جدی خانواده ها برای مصوونیت مادران دارد.
وزارت صحت عامه تاکید می کند که بررسی هایی صورت 
گرفته طی هشت سال گذشته در افغانستان، نشان می دهد که 
مادران بارور در وضعیت ناگواری قرار دارند و این مساله 
بلندترین  جهان،  سطح  در  افغانستان  که  است  شده  باعث 

شناختی شان،  و  ذهنی  ساختار  رشد  قاعده ی  به  کودکان 
درک  بودن شان  واقعی  و  عینی  به  مشروط  را  هرچیزی 
یک  به  بخواهیم  اگر  را  چیزی  هر  می فهمند.  و  می کنند 
کودک شش تا حدود دوازده ساله آموزش دهیم و یا تفهیم 
کنیم، باید مثال و نمونه ای عینی از آن را به او نشان دهیم 
و نمونه بیاوریم تا هم ما بتوانیم منظورمان را به او بفهمانیم 
و هم او بهتر منظور ما را درک کند. از همین رو است که 
وقتی معلمی می خواهد مفهوم عدد را به کودک آموزش 
دهد، باید در کنار خود عدد از همان تعداد اشیا نیز همزمان 
استفاده کند. اگر به کودک بگوییم دو بعالوه سه می شود 
پنج، او از خود و ما می پرسد دو »چه« با سه »چه« می شود 
این  می گویند.  عینی گرایی  کودکان،  ویژگی  این  به  پنج. 
می کند.  صدق  دیگر  موضوعات  تمامی  در  ذهنی  قاعده، 
درک  عینیت گرایی،  نوعی  با  نیز  را  خدا  حتا  کودکان 
قدرت مند،  بی نهایت  انسانی  خدا  از  تصورشان  و  می کنند 
بزرگ با توانایی های خاص است که شکل ظاهری اش نیز 
در  او  که  است  انسان هایی  باعظمت ترین  به  شبیه  معموال 
محیط خود می بیند. چنانچه خدا در ذهن کودکان مسیحی، 
شبیه بابانویل و یا در ذهن سایر کودکانان جامعه ی ما ممکن 
یا  عمامه  احتماال  سفید،  ریشی  با  سفید پوش  فردی  آیت 
کالهی بر سر و باهیبت است که نمادی از ظاهر انسان های 
معنوی در جامعه ماست. خوب به یاد دارم که روزی دختری 
9 ساله به محض مواجه با یک روحانی کامال سفیدپوش با 
قرآن  مشغول خواندن  نور خورشید  زیر  که  سفید  محاسن 
بود، دوستش را صدا زد و گفت: زکیه، زکیه این راف خدا 
این جا نشسته. این صحنه دقیقا نمایان گر این نکته است که 
کودکان هرچیزی را با تصورات و نمادهای عینی اش درک 
می کنند. اشیا، انسان ها و نمونه هایی که به نوعی نمایندگی 

مفاهیم اصلی را می کند. 
به  که  سیاست،  مانند  مفهومی  که  جاست  این  سوال  حال 
نوعی ذهن غالب مردم باسواد و بی سواد ما را مبتالی خود 
اگر  نیز جایی دارد؟  آیا در ذهن کودکانمان  کرده است، 
ذهن  در  سیاست  واقعی  و  عینی  مصادیق  است  چنین  این 

کودکان ما چه چیزها و یا چه کسانی هستند. 

سرپرست  اما  باشد.  داشته  را  مادران  میر  و  مرگ  میزان 
به  عامه  صحت  »وزارت  می گوید:  عامه  صحت  وزارت 
از طریق  راستا  این  در  بین المللی  و  ملی  همکاری شرکای 
پیام ها،  نشر  کمپاین ها،  راه اندازی  صحی،  پسته های  ایجاد 
و  نسایی  و  والدی  متخصصین  تربیه  صحی،  مراکز  ایجاد 
داده  انجام  را  کارهایی  صحی،  کارمندان  سازی  ظرفیت 
هدف  این  به  رسیدن  برای  درازی  راه  هنوز  ولی  است، 
این هدف، ضرورت  به  نیل  پیش رو دارد و در جهت  در 
حمایت  و  ذیدخل  سکتورهای  همه جانبه ی  همکاری  به 

جواب  کودکان،  شناختی  رشد  در  روانشناسی  مطالعات   
این سوال را در دو کلمه و نقش خالصه کرده اند، رییس 
جمهور و پولیس. انسان هایی که نماد و نشان این دو نقش  
و  سیاست  مفهوم  نمایندگی  نقش  دارند  نوعی  به  باشند 

تمامی مولفه های آن را در ذهن کودک ایفا می کنند. 
قدرت  دیگر،  مفهموم  دو  در  را  سیاست  کلی  مفهوم  اگر 
نماینده ی  و  نماد  را  رییس جمهور  و  کنیم  تجزیه  قانون  و 
فرض  قانون  مجری  و  نماینده  را  پولیس  و  قدرت  مفهوم 
کنیم، کودک، رییس جمهور را نماینده ی قدرت مندترین 
فرد کشور می داند که می تواند هر کاری کند و سرنوشت 
مردم را تغییر دهد و پولیس را نماد اجرای نظم و قانون. ما از 
کودکی در کتاب های درسی مان یاد می گیریم که باید نظم 
داشت و قانون را اجرا کرد و به آن احترام گذاشت و وقتی 
که می خواهیم این مفاهیم و تعابیر را عینی و مصداق سازی 
اجرای  برای  مثال هایمان  دسترس ترین  در  معموال  کنیم، 
قانون، رعایت عبور و مرور ترافیک است و مسوول برقراری 
این نظم ترافیکی را نیز پولیس می دانیم. پولیس همچنین از 

مفهوم امنیت و خدمت به مردم نمایندگی می کند. 
یک  از  که  بخواهید  مکاتب  در  کودکان  از  اگر  شما 

هدف از تمام آنچه آمد، بیان این 
موضوع است که دارندگان این دونقش 

)رییس جمهور و پولیس( حداقل در 
قبال ذهن کودکان، مسوولیتی بسیار 
سنگین تر از آن چه  تصور می کنند 

دارند. شاید رییس جمهور به مسوولیت 
و لزوم پاسخ دهی خود در قبال هر کسی 
فکر کرده باشد؛ مگر ذهن کودکان، آن 

هم از این رو که او شکل دهنده ی مفهوم، 
قضاوت و احساس نسبت به سیاست در 

ذهن کودک این کشور است.

حال  عین  در  وی  دارد.«  را  مردم  و  دولتی  مهم  نهادهای 
تاکید می کند که انکشاف متوازن، کاهش فقر و پیشرفت 
اقتصادی و اجتماعی در کشور، در تامین صحت کودکان 
و مادران تاثیرگذار است. به گفته ی او، سالمتی کودکان و 
مادران جزو جدایی ناپذیر افغانستان پیشرفته و مترقی است.

سرپرست وزارت صحت عامه عالوه می کند که برنامه های 
و کودکان شامل  مادران  بهبود وضعیت  برای  وزارت  این 
توسعه و تشدید تعلیمات قابلگی، تربیه کادرهای متخصص، 
بلند  شفاخانه ها،  در  والدی  عاجل  خدمات  قابلیت  ارتقای 

احتمال  به  بکشند  نقاشی  قانون،  موضوع  یا  و  سیاستمدار 
خیلی زیاد اکثر آنان نقاشی آقای کرزی و یا یک پولیس 
را  امنیتی  نیروی  یا  پولیس  یک  با  مرتبط  موضوعات  یا  و 
می کشند، مثل همان موضوع ترافیک شهری. این آزمایشی 
است که معلمان صنف های سوم تا ششم می توانند براحتی 
آن را انجام دهند. یک دلیل ساده ی این موضوع این است 
و  قدرت  مرجع  که  آدم بزرگ ها  عنوان  به  ما  خود  که 
اعتبارهای ذهنی کودکان محسوب می شویم، بیشتر اوقات 
در مورد رییس جمهور کشور به عنوان نماد سیاسی کشور 
حرف می زنیم و خوب یا بد، او را منشا بسیاری از اتفاقات 
و  تاثیرگذاری  این  نیز  کودک  می دانیم.  کشور  سیاسی 
از میزان تکرار و تاکید کالم ما درک می کند.  اهمیت را 
لذا عینی ترین و در دسترس ترین تصویر از مفهوم سیاست 
در ذهن کودکان نیز فرد درجه اول همان کشور خواهد بود 
زمانی  مساله  رییس جمهور.  یعنی  فرد  این  ما  در کشور  و 
این  به  او  کودک،  شناختی  رشد  با  که  می شود  حساس تر 
کامال  اهداف  با  سیاسی  مسوولیت های  که  می رسد  باور 
خیرخواهانه ساخته شده اند و کامال قابل اعتماداند به همین 
دلیل بسیاری از تردیدها و قضاوت های منفی آدم بزرگ ها 
درک  قابل  راحتی  به  کودکان  برای  موضوعات  این  در 

نیست.
دهه  اواخر  از  سیاسی  اجتماعی سازی  مورد  در  پژوهش ها 
1950 آغاز شد و در آن این مساله مورد توجه قرار گرفت 
که »مردم چگونه به طور کلی جهت گیری نسبتا بادوامی در 
مورد سیاست و سیستم ویژه سیاسی خویش پیدا می کنند.« 
به فرایندهای اولیه اجتماعی شدن کودکان  این پژوهش  ها 
می پردازند. سوال اصلی در این پژوهش این بوده است که 
همچنین  و  سیاسی  مسووالن  درباره ی  کودکان  دیدگاه 
نتایج  می گیرد؟  شکل  چگونه  سیاسی  نگرش های  کسب 
با  کودکان  که  مسوولی  چهره های  اولین  می دهد  نشان 
جمهور  رییس  می کنند،  شناسایی  سیاسی،  آگاهی  کسب 
آنان  شناختی  توانایی  کودکان،  رشد  با  هستند.  پولیس  و 
توسعه می یابد و می توانند از تفکر عینی درباره ی حکومت 

بردن سطح آگاهی مردم در مورد عالیم خطرات در زمان 
حمل و والدت، توجه به تغذیه مادران می شود که به گفته ی 
این  در  نیز  غیردولتی  و  دولتی  نهادهای  دیگر  دلیل،  خانم 

راستا مسوولیت دارند.
عامه می افزایند که  مقامات وزارت صحت  در همین حال 
میزان مرگ و میر مادران در سطح جهان نیز بلند است. به 
گفته ی سرپرست وزارت صحت عامه، در هر دقیقه، یک 
مادر در سطح جهان جان خود را از دست می دهد. داکتر 
ثریا دلیل در این مورد می گوید: »ارقام سازمان صحی جهان 
نشان می دهد که در سطح دنیا در هر دقیقه سه صد و هشتاد 
خانم  ده  و  یک صد  دقیقه  هر  در  و  می گیرند  حمل  خانم 
مواجه  والدت  و  حمل  از  ناشی  اختالطات  و  مشکالت  با 
می شوند. در هر یک دقیقه، پنج نوزاد مرده به دنیا می آیند 
و در هر دقیقه، پنج نوزادی که زنده به دنیا آمده اند، جان 
خود را از دست می دهند. وباالخره، در هر دقیقه، حداقل 

یک مادر جان خود را از دست می دهد.«
میر  و  مرگ  میزان  بودن  بلند  از  حالی  در  ارایه شده  ارقام 
دارد  از والدت حکایت  بعد  و  مادران در دوران حاملگی 
هشتاد  به  نزدیک  صحی،  مقام های  گفته های  براساس  که 
دارند.  دسترسی  صحی  خدمات  به  افغانستان  مردم  درصد 
در  درمانی  مراکز  بیشتر  می شود  گفته  طوری که  آن  اما 
مناطق  باشندگان  و  یافته  تمرکز  شهرها  و  والیات  مراکز 
روستایی، کمتر به این مراکز دسترسی دارند. با آنکه مراکز 
صحی دولتی و خصوصی طی سال های اخیر افزایش قابل 
این مراکز  اما کمبودی تجهیزات در  مالحظه ای داشته اند، 
خیلی  که  است  شده  باعث  درمانی،  هزینه ی  بودن  بلند  و 
از خانواده های فقیر از دسترسی به خدمات صحی محروم 

شوند.


قانونگذاری  و  سیاسی  نهادهای  نظیر  انتزاعی تر  مفاهیم  به 
پیشرفت کنند. 

عبور  زیر  مراحل  از  سیاسی  شدن  اجتماعی  در  کودکان 
می کنند:

و  خانواده  از  فراتر  این که  )یادگیری  سازی  سیاسی   -1
مدرسه قدرتی وجود دارد(.

طریق  از  مسوولیت  از  یافتن  )آگاهی  شخصی سازی   -2
اشخاصی نظیر پولیس و رییس جمهور(.

سیاسی،  مسوولیت های  که  باور  )این  به  ایده آل سازی   -3
قابل اعتماد و خیرخواهانه اند(.

4- نهادینه سازی )ارتباط با امور غیر شخصی نظیر حکومت(.
در این بین، خانواده به عنوان مهمترین عامل انتقال محسوب 
می شود. در درجه ی بعد مدارس  و سپس همساالن، رسانه ها 
و حوادث قرار دارند. این  والدین هستند که حزب گرایی 
وابستگی  اگر چه چنین  انتقال می دهند،  فرزندان شان  به  را 
در  رفتارها  و  نگرش ها  این   است.  ضعیف تر  کودکان  در 
طول زمان تغییر می کند و آنچه در ابتدای زندگی آموخته 
مناسب  زندگی  بعدی  مراحل  در  است  ممکن  می شود، 

نباشد. 
که  است  موضوع  این  بیان  آمد،  آنچه  تمام  از  هدف 
حداقل  پولیس(  و  جمهور  )رییس  دونقش  این  دارندگان 
در قبال ذهن کودکان، مسوولیتی بسیار سنگین تر از آن چه  
و  مسوولیت  به  رییس جمهور  شاید  دارند.  می کنند  تصور 
لزوم پاسخ دهی خود در قبال هر کسی فکر کرده باشد؛ مگر 
ذهن کودکان، آن هم از این رو که او شکل دهنده ی مفهوم، 
قضاوت و احساس نسبت به سیاست در ذهن کودک این 
یا  و  بیاید  او  از  بعد  آنکه  هر  و  آقای کرزی  است.  کشور 
قبل از او آمده و رفته، در قبال ذهنیت کودکان این کشور 
و خوش بینی و بدبینی و یا اعتماد یا بی اعتمادی آنان نسبت 
امنیتی  افراد  و  پولیس ها  مسوول اند.  سیاست،  دنیای  به 
کشور نیز همچنین. آراستگی ظاهری، قاطعیت و مهربانی، 
قضاوت های اجتماعی در مورد پولیس و نهایتا نوع ارتباط 
پولیس با کودکان، همه ی این ها می توانند حداقل مقداری 
از آنچه کودکانمان در مورد بی قانونی و بی نظمی در این 
حداقل  کرزی  آقای  شاید  دهد.  تغییر  را  می شنوند  کشور 
البته  که  آراسته اش  لباس های  و  مهربان  چهره ی  لطف  به 
برای کودکان مالک مهمی نیز محسوب می شود، تا کنون 
مسوولیت خود را خوب اجرا کرده باشد؛ اما به سایر لحاظ ، 
تصور نمی کنم ذهنیت ها و قضاوت ها چندان مطلوب باشد، 
چرا که کودکان قضاوت در مورد شخصیت و توانایی های 
رییس جمهور را از زبان بزرگ تر های شان می شنوند و باور 
رییس  آقای  مورد  در  بزرگ تر ها  دید  باید  حال  می کنند. 

جمهور به کودکان خود چه می گویند؟

افغانستان بدترین کشور برای مادران

سیاست در ذهن کودک
آقای کرزی و پولیس مسوول اند

ACKU سید روح اهلل رضوانی
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

حمايت حقوق بشر:
و  بشري  حقوق  شکايت   13581 از  بيش  اخذ   

رسيدگي به بيش از 12752 شکايت
 اخذ 130 شکايت حقوق بشري در مورد قواي 

ايتالف
 ميانجيگري بين قواي ايتالف و بزرگان واليات 
غزني، ارزگان، لوگر و پکتيا در موارد مختلف نقض 
ايتالف  قواي  قيد  در  که  اقارب شان  و  بشر  حقوق 

قرار داشتند.
 مسدودنمودن بيش از 50 زندان شخصي و رهايي 
بيش از 3796 از کساني که بدون موجب در قيد قرار 

داشتند.
از  بازديد  و  نظارتي  ماموريت   7598 از  بيش   

زندان هاي دولتي در 34 واليت 
بلندبردن سن حبس  مورد  در  پيشنهادهاي الزم   
پيشنهادها در مورد  و  به 12 سال   7 از  اطفال مجرم 

قانون محابس 
وزارت  به  الزم  توصيه هاي  و  پيشنهادها  ارايه ي   

گزارش می افزايد:
و  کار  محل  خانواده،  در  زنان  توهين  و  »تحقير 
يادآور  بايد  دارد.  وجود  گسترده  به طور  اجتماع 
شد که اين تحقير و توهين ها در اکثر برخوردهاي 
اجتماعي به طور ناآگاهانه و آگاهانه ديده می شود. 
افغانستان،  در  زنان  و  مردان  اکثريت  مثال  به طور 
و  و شخصيت  مي دانند  مردان  از  را حقيرتر  زنان 
منزلت زنان را پايين تر از مردان محسوب مي کنند. 
اين طرز فکر و باور در برخوردها و اصطالحات 
همه  برخوردها  اين  مي گردد.  روشن  بيشتر  رايج 
زنان، در جامعه ي  پنهان عليه  تبعيض  بيانگر يک 
افغانستان بوده و زنان را در سطح جنس درجه دوم 

و حتا در سطح يک برده، مي شمارند.«
تحقيق ديگری از کميسيون در مورد زنان شاغل 
نشان می دهد که خشونت عليه زنان تنها در خانه 
و محيط خانواده محدود نبوده بلکه موارد زيادی 
از  بيرون  و  محيط کار  در  زنان  عليه  خشونت  از 

محترم عدليه در مورد اصالحات الزم در تاسيسات 
و ساختمان هاي زندان هاي دولتي

 سازماندهي مشوره ي ملي در مورد عدالت انتقالي 
و طرح پالن )برنامه( سه ساله و تصويب آن از طرف 

دولت
 ارايه ي دومين گزارش در مورد حقوق اقتصادي، 
به  الزم  پيشنهادهاي  با  همراه  فرهنگي  و  اجتماعي 

دولت 
 چاپ و توزيع رساله هاي تحقيقي در موارد علل 
خودسوزي،  عوامل  اطفال،  و  زنان  جنايت  و  جرم 
قاچاق اطفال و سواستفاده جنسي اطفال، لويه  جرگه ي 

اضطراري و قانون اساسي
فعاليت کميسيون، وزارت مسکن و  نتيجه ي   در 
افراد  براي  را  شهرسازي، زينه هاي شيب دار )رمپ ( 
و  کابل  شهرداري  اطراف  پياده روهاي  در  معلول 
اين  ک��رد.  اعمار  کابل،  شهر  حمام هاي  تمام  در 
وزارت وعده داد اجازه ي ساخت وساز را فقط براي 
تعميرات عامه اي اعطا کند که در آن، لفت و زينه 

خانه نيز ديده شده است. در بخشی از اين تحقيق 
می خوانيم:

به  شاغل  زنان  که  مي دهد  نشان  تحقيقات  »نتايج 
دليل زن بودن شان در بسياري از عرصه هاي شغلي 
تفکر  ديگر،  سوي  از  و  مي شوند  رانده  عقب  به 
به نفس  اعتماد  از بين بردن  با  مردساالر سعي دارد 
زنان  جامعه  که  دهند  جلوه  ناتوان  را  آنها  زنان، 
به حمايت  نيازمند  و  مصرفي  ناتوان،  جامعه  يک 
زنان،  اشتباهات  کردن  بزرگ  با  و  است  مردان 
يک  به  مردان  به  را  آن ها  نيازمندبودن  و  ناتواني 
حقيقت مبدل سازند تا جايي که زنان، کار خودرا 
نيازمند تاييد همکاران مرد بدانند و حتا موفق ترين 
و بهترين کار خودرا در مقابل کار همکاران مرد، 

ضعيف تر بپندارند.«
توهين آميز  برخورد  که  می دهد  نشان  تحقيق  اين 
اذيت  و  آزار  هميشه سبب  مرد خانم ها  همکاران 
زنان  مواردی  در  حتا  و  بوده  شاغل  زنان  روحی 

شاغل با خواسته ها و توقعات نامشروع و غيرانسانی 
همکاران مردشان روبرو هستند.

در اين تحقيق از زبان يکی از زنان شاغل نقل قول 
شد. که چگونه بعد از توقع ناجايز همکار مردش و 
بعد از اين که شکايتش به مقامات باالتر نيز رسيده 
ترک  به  مجبور  زن  اين  و  نداشت،  فايده ای  ولی 

وظيفه اش گرديده است.
بررسی های کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان 
آمار  که  می دهد  نشان  گذشته  س��ال  يک  در 
و  بوده  قابل توجه  همچنان  زنان  عليه  خشونت 
بايد تذکر داد که آمار ليست  نگران کننده است. 
شده تنها مواردی است که توسط کميسيون ثبت 
از  زيادی  مواردی  که  معنا  اين  به  است  گرديده 
زنان  عليه  خشونت  و  خانوادگی  خشونت های 
است که به داليل مختلف ثبت نشده و اصال افشا 

نمی گردند.
ادامه دارد



شيب دار براي افراد معلول در نظر گرفته شده اند.
 يک شاخص موفقيت در زمينه ي ترويج حقوق 
بشر عبارت از همکاري کميسيون با وزارت معارف 
پنج ساله  برنامه ي  بازچاپ  است که شامل اصالح و 
و  نظرات  انعکاس  به منظور  معارف  استراتژيک 
پيشنهادهاي کميسيون و امضاي موافقتنامه ي شمول 
براي  زبان،  بشر در جلد کتاب هاي  پيام هاي حقوق 
داکتر  مي شود.   )7-12 )صنوف  متوسطه  مکاتب 
مستقل  ميان کميسيون  را  موافقتنامه  اين  سيما سمر، 
جهت  در  معارف  وزارت  و  افغانستان  بشر  حقوق 
بر  نمود.  امضا  متوسطه  دوره ي  کتب  انتشار  تمويل 
کتاب  دوم  جلد  کميسيون،  موافقتنامه،  اين  اساس 
زبان را با پيام هاي حقوق بشري طراحي مي کند که 
اعالميه ي  بشر،  حقوق  جهاني  اعالميه ي  به  آن،  در 
به  افغانستان  اسالمي حقوق بشر و عهدنامه هايي که 

آنها پيوسته است، اشاره مي شود. 
و  نظارت  بخش  عدليه،  وزارت  همکاري  با   
کرد  تهيه  را  نفر   2392 فهرست  کميسيون،  بررسي 
در  هنوز  خود  حبس  دوره ي  تکميل  از  بعد  که 
بازداشت  غيرقانوني  به طور  يا  مي بردند  به سر  زندان 
شده بودند يا سرنوشتشان معلوم نبود. کميسيون اين 
فهرست را به رياست جمهوري تقديم کرد و ايشان 
کميسيوني را به رياست مولوي فضل هادي شينواري 
همين  در  کردند.  تعيين  موضوع  بررسي  به منظور 
به وضعيت  اين کميسيون گزارشي را راجع  اواخر، 
نفر   819 آن،  نتيجه ي  در  که  داد  ارايه ي  افراد  اين 
که به صورت غيرقانوني در کابل حبس يا بازداشت 
شده بودند، رها شدند و سرنوشت حدودا 1573 نفر 

بعد از انجام بررسي ها معلوم شد.
دسته جمعي  گ��ور   86 ح��دود  در  کميسيون   
سيستم  از  استفاده  با  را  آنها  و  کرد  شناسايي  را 
و  بررسي  م��ورد   )GPS( جهاني  موقعيت يابي 
گورهاي  اي��ن  داد.  ق��رار  مقدماتي  مستندسازي 
دسته جمعي که به نقض حقوق بشر مربوط مي شوند، 
کاپيسا،  کابل،  هرات،  باميان،  بدخشان،  واليات  در 

پروان و پکتيا يافت شدند.
ادامه دارد
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دستنامه ي معلوماتي
 كميسيون مستقل 

حقوق بشر  افغانستان

حق توسعه 
و جهان شمولی 

حقوق بشر
اهميت محيط زيست موجب شد که مجمع عمومی در سال 1968 
بر اساس توصيه ی شورای اقتصادی و اجتماعی، تصميم به برگزاری 
و  گرفت  انسانی  محيط زيست  مورد  در  ملل متحد  کنفرانس  اولين 
سازمان  فعاليت  مهمترين  و  شاخصترين  استکهلم   1972 کنفرانس 
ملل متحد در زمينه ی محيط زيست انسانی بود. يکی از دستاوردهای 
با  محيط زيست  از  حفاظت  ارتباط  آشکارکردن  کنفرانس  اين 
نيز  توسعه1  و  محيط زيست  جهانی  کميسيون  بود.  توسعه  مفهوم 
حفظ و حمايت از محيط زيست را مستلزم توسعه ی جوامع انسانی 
و  دانسته  توسعه  در حال  توسعه ی کشورهای  موانع  برطرفکردن  و 
بزرگترين  برگزاری  مقدمات  حقيقت  در  لند«  »برونت  کميسيون 
کرد.  فراهم  را  محيط زيست  خصوص  در  ملل  سازمان  کنفرانس 
براساس گزارش »برونت لند« مجمع عمومی سازمان، ملل کنفرانس 
ريو را در سال 1996 با حضور بيش از 170 کشور، شش سازمان 
نفر  چهارصد  و  هزار  يک  از  بيش  متحد،  ملل  سازمان  تخصصی، 
نماينده از سازمان بين المللی غير دولتی )N.G.O( و حدود 9000 
روزنامه نگار از سراسر جهان بر گزار می کند، حاصل کار کنفرانس 
ريو تدوين و تصويب 5 سند مهم است که در اين ميان به خصوص 
اعالميه ی محيط زيست و توسعه و برنامه ی عمل معروف به دستور 
از  حفاظت  اعالميه،  چهارم  اصل  می باشد.  برجسته  بسيار  کار21 
می کند.  تلقی  توسعه  تفکيک ناپذير  جزو  به عنوان  را  محيط زيست 
اعالميه ضمن تاکيد بر رابطه ی انسان و طبيعت انسان ها را موضوع 
ارتباط  بر  تاکيد  با  اعالميه   8 فصل  می داند.  توسعه  هرگونه  اصلی 
مديريت  برنامه ريزی  و  سياست گذاری  به  محيط زيست  و  توسعه 
کنفرانس  به طور کلی  می پردازد،  توسعه  و  زيست  محيط  مشترک 
ريو با قاطعيت و شفافيت بيشتری از ارتباط توسعه و محيط زيست و 
اينکه محيط زيست يکی از مبانی اصلی توسعه را تشکيل می دهد، 
دفاع می کند و از مسووليت انفرادی و دسته جمعی دولتی در حفظ 
و حمايت از محيط زيست حمايت می کند. از اينرو حق به توسعه با 
حق به محيط زيست سالم از همديگر تفکيک ناپذير معرفی می شود. 
آقای بی جاوی نيز تاکيد بر رابطه ی توسعه و محيط زيست، حفظ و 

حمايت از محيط زيست را از مبانی توسعه تلقی می کند.33
پيمان »ماستريخت«1 نيز توسعه  ی کشورهای جهان سوم و کمک به 
اين کشورها در مبارزه عليه فقر را از لوازم حمايت از اصل توسعه ی 
پايدار می داند. حق به صلح مبنای حق توسعه در طول تاريخ يکی از 
دغدغه های اصلی و هميشگی بشر در زندگی اجتماعی خود دستيابی 
امنيت  و  صلح  که  بود  عواملی  ريشه کن کردن  و  پايدار  صلح  به 
انديشمندان  و  متفکران  بشريت  تاريخ  در  می انداختند،  خطر  به  را 
زيادی مساله صلح و تمدن و تامين آن را مورد مطالعه قرارداده اند، 
افالطون، ارسطو، اسپينوزا، گروسيوس، روسو، کانت... از جمله ی 
اين انديشمندان می باشند)34( در بررسی ديدگاه های مختلف، سه 
برداشت متفاوت از مفهوم صلح قابل شناسايی است. برای بعضی ها 
صلح مترادف فقدان جنگ است1، يعنی در اين برداشت حوزه ی 
صلح محدود است به پيشگيری از توسعه به مناقشات و تخاصمات 
فقدان  منزله ی  به  صلح  ديگری  برداشت  يک  در  مسلحانه)35( 
مساله ی  برداشت  اين  در  است.2  شده  تعريف  ساختاری  خشونت 
منازعات  که  است  سازوکارهايی  به کارگيری  و  شناسايی  اصلی، 
اجتماعی، سياسی و اقتصادی را در سطح ملی و بين المللی کاهش 
ابتکارات جديدی  دهند)26( يونسکو از اواخر دهه 80 اقدامات و 
درکنگره ی  است.  گرفته  به کار  صلح  فرهنگ  ارتقای  هدف  با  را 
شد،  برگزار  عاج  ساحل  در   1989 درجوالی  که  صلح  بين المللی 
يونسکو رويکردجديدی از مفهوم صلح مثبت ارايه داد. اين رويکرد 

متکی بود.
ادامه دارد
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اعتراض های  از  نيم  و  دوماه  از  بيش  گذشت  با 
نفر،  صدها  کشته شدن  و  سوريه  در  مردمی 

تظاهرات در اين کشور همچنان ادامه دارد. 
 در اين مدت روزهای جمعه به روز اعتراض های 
تبديل  سوريه  شهرهای  از  برخی  در  عمومی 
با خشونت گسترده  اعتراض ها  اين  البته  شده که 

نيروهای امنيتی نيز روبرو بوده است.
هزار  از  بيش  تاکنون  رسيده  گزارش های  به  بنا   
همزمان  شده اند.  کشته  معترضان  از  نفر   ۲۰۰ و 
سوريه  حکومت  مردمی  اعتراض های  آغاز  با 
تاکنون  ولی  کرده،  کشور  کردن  آرام  در  سعی 
آخرين  در  که  به طوري  است؛  نبوده  موفق 
»کودکان  جمعه  به  معترضان  سوی  از  که  جمعه 
از  تن   ۶۰ از  بيش  بود،  شده  نامگذاری  آزادی« 

اعتراض کنندگان کشته شدند.
بشار اسد، رييس جمهور سوريه وعده اصالحات 
و  سياسی  گروه های  بار  چندين  و  داده  سياسی 
گفتگو  به  را  حکومت  مخالف  شخصيت های 

فراخوانده است.
زمانه  با  گفتگو  در  سوری  فعاالن  و  کارشناسان 
اين که خيزش مردمی سوريه در  بر  تاکيد  ضمن 
طوالنی تر  تونس  و  مصر  کشورهای  با  مقايسه 
هيچ گونه  قصد  اسد  بشار  می گويند:  است،  شده 
و  ندارد  را  کشور  اين  در  سياسی  اصالحات 
افکار  فريب  برای  مخالف  گروه های  با  مذاکره 

عمومی و وقت کشی است.
بشار اسد و اصالحات سياسی

پس از آغاز اعتراض های مردمی در سوريه دولت 
قانون وضعيت اضطراری  اين کشور اعالم کرد: 
لغو  است،  شده  وضع  پيش  قرن  نيم  حدود  که 

خواهد شد.
آزادی های  از  بسياری  قانون  اين  براساس 
با  عمومی  گردهمايی های  جمله  از  شهروندی 
مقامات  به  و  است  همراه  بسيار  محدوديت های 
را  فردی  »هر  که  می دهد  را  امکان  اين  مسوول 
است،  ملی«  امنيت  عليه  اقدام  به  مشکوک  که 

بازداشت کنند.
لغو اين قانون يکی از خواست های اصلی معترضان 
در سوريه به شمار می رفت، اما حال معترضان اين 

اقدام حکومت سوريه را کافی نمی دانند.
سوريه،  ساکن  سياسی  تحليلگر  محمد،  نشات 
وعده  به  »رژيم  بود:  گفته  زمانه  به  اين  از  پيش 
قانون اضطراری عمل نخواهد کرد و حزب  لغو 
نفوذ همه جانبه خود برعرصه  به  بايد  حاکم بعث 

سياسی و اجتماعی سوريه پايان دهد.«
در پی ادامه اعتراض های مردمی در سوريه، بشار 
اسد، رييس  جمهور اين کشور برخی از گروه ها 
و شخصيت های سياسی را برای گفتگو فراخوانده 

است.
ترقی خواه  حزب  دبيرکل  درويش،  عبدالحميد 
از شخصيت هايی  دموکرات کرد سوريه و يکی 
که بشار اسد او را برای حل بحران سوريه دعوت 

این تحلیلگر مسایل جهان عرب 
ضمن اشاره به این که بین روسیه 

و امریکا بر سر سوریه و لیبیا 
نوعی معامله صورت گرفته است، 
می گوید: »طی مالقاتی که باراک 

اوباما رییس  جمهور امریکا با 
دیمتری مدودف همتای خود در 
فرانسه در ۲۷ ماه می داشت، 

توافق کردند امریکا فشار بیشتری 
به سوریه وارد نکند و اصوال امریکا 

و غرب دخالتی در سوریه انجام 
ندهند و روسیه هم حمایتش را از 

لیبیا بردارد و به قذافی فشار بیاورد 
که قدرت را ترک بکند.

عبدالباقی یوسف، تحلیلگر مسایل 
سیاسی سوریه و از اعضای 

دفتر سیاسی حزب اتحاد کرد 
در سوریه در این پیوند به زمانه 
گفت: »اطالعات رسیده از داخل 

سوریه حاکی از این است که 
آموزش نیروهای امنیتی و شیوه های 
سرکوب مردم، بسیار شبیه سرکوب 
معترضان بعد از انتخابات ریاست 

 جمهوری در ایران است. نحوه 
برخورد دستگاه های اطالعاتی و 
امنیتی سوریه به همان شیوه ای 

است که نیروهای امنیتی با جنبش 
سبز داشتند. چندین منابع سوریه 

به این اشاره کرده اند که ایران 
به خصوص در حوزه اینترنت و 
اطالع رسانی با سوریه همکاری 

مي کند.«

و مي گويد: »با توجه به خروج علی عبداهلل صالح 
آن  رهبران  از  تن  چند  و  يمن  رييس  جمهور 
کشور و عزيمت شان به عربستان سعودی، انقالب 
می شود.  نزديک  پيروزی  يا  اوج  مرحله  به  يمن 
ذهنم  در  فراگردی  يک  سوريه  انقالب  برای 
آغازينش  نقطه  فراگرد  اين  که  کردم  ترسيم 
را طی  ميانی  مراحل  اکنون  و  بوده  مارچ  در ۱۵ 
که  متوسط  طبقه  نيروهای  که  همين  می کند. 
به  هستند  دموکراتيک  ايده آل های  حامل  اصوال 
آن بپيوندند و توده ای تر بشوند و شهرهای حلب 
تظاهرات طبقه  اصلی  مرکز  را- که دو  و دمشق 
به  نظرم  به  بربگيرند،  در  هستند-  سوريه  متوسط 

پيروزی نزديک تر خواهند شد.«
برخورد  که  است  باور  اين  بر  بنی طرف  آقای 
مردم  خيزش  با  امريکا  و  اروپايی  کشورهای 

سوريه محتاطانه بوده است.
به  اشاره  عرب ضمن  جهان  مسايل  تحليلگر  اين 
ليبيا  و  سر سوريه  بر  امريکا  و  روسيه  بين  اين که 
نوعی معامله صورت گرفته است، می گويد: »طی 
مالقاتی که باراک اوباما رييس  جمهور امريکا با 
ديمتری مدودف همتای خود در فرانسه در ۲۷ ماه 
می داشت، توافق کردند امريکا فشار بيشتری به 
سوريه وارد نکند و اصوال امريکا و غرب دخالتی 
در سوريه انجام ندهند و روسيه هم حمايتش را از 
ليبيا بردارد و به قذافی فشار بياورد که قدرت را 
ترک بکند. لذا در اخبار ديديم که روسيه برای 
ميانجي گری اعالم آمادگی کرده و در واقع اين 
ميانجي گری، حاصل و نتيجه توافقی است که بين 

اين دو کشور صورت گرفته است.«
وی می افزايد: »در اين حالت اروپا هم هماهنگ با 
امريکا عمل می کند چون اکنون می دانيد در ليبيا 
قذافی  نيروهای  عليه  فشار  و  نظامی  بمباران های 
غرب  نتيجه  در  است.  نرسيده  قطعی  نتيجه  به 
ديپلوماتيک  فعاليت  عوامل  از  ليبيا  در  می کوشد 
و  غرب  کند.  استفاده  روسيه  ميانجي گری  و 
به هر  نيست.  به دخالت در سوريه  معتقد  امريکا 
حال سوريه وضعيت حساس تری دارد و همسايه 
پيمان  دارای  ايران  با  هم  سوريه  است.  اسراييل 
اين  همچنين  است.  حسنه  روابط  و  استراتژيک 
ترکيه  يعنی  ناتو  اعضای  از  يکی  همسايه  کشور 

کشمکش  در  کليدی  نقش  حال  هر  به  است. 
با وجود  نتيجه غرب  اسراييل دارد. در  اعراب و 
دوماه و نيم از شروع جنبش انقالبی مردم سوريه 
عمل  محتاطانه  خيلی  کشور  اين  با  برخورد  در 

مي کند.« 
ايران و سرکوب معترضان سوری

چشمگيری  طور  به  ايران  می شود،  گفته 
قدس  سپاه  عضو  مشاوران  و  تعليم دهندگان 
سرکوب  به  دست  تا  می کند  سوريه  روانه  را 

اعتراض های ضد دولتی بزنند.
عبدالباقی يوسف، تحليلگر مسايل سياسی سوريه 
در  کرد  اتحاد  حزب  سياسی  دفتر  اعضای  از  و 
»اطالعات  گفت:  زمانه  به  پيوند  اين  در  سوريه 
که  است  اين  از  حاکی  سوريه  داخل  از  رسيده 
سرکوب  شيوه های  و  امنيتی  نيروهای  آموزش 
از  بعد  معترضان  سرکوب  شبيه  بسيار  مردم، 
انتخابات رياست  جمهوری در ايران است. نحوه 
برخورد دستگاه های اطالعاتی و امنيتی سوريه به 
همان شيوه ای است که نيروهای امنيتی با جنبش 
اشاره  اين  به  سوريه  منابع  چندين  داشتند.  سبز 
کرده اند که ايران به خصوص در حوزه اينترنت و 

اطالع رسانی با سوريه همکاری مي کند.«
پيشتر هم واشنگتن پست در گزارشی نوشته بود، 
ايران عالوه بر ارسال تجهيزاتی که در برگيرنده 
سالح و گاز اشک آور است، وسايل پيچيده ای را 
برای شناسايی کاربران توييتر و فيس بوک به اين 

کشور ارسال می کند.
نقش  به  اسپانيا  چاپ  الراسون  نشريه  همچنين 
انتظامی  نيروی  فرمانده  احمدی مقدم،  اسماعيل 
جمهوری اسالمی در رابطه با سرکوب معترضان 

سوری اشاره کرده بود.
بنا به گزارش های منتشر شده وزارت خزانه داری 
قدس  نيروی  فرمانده  سليمانی،  قاسم  امريکا، 
از  ديگر  يکی  چيذری  محسن  و  پاسداران  سپاه 
فرماندهان ارشد سپاه قدس را به اتهام دخالت در 

سرکوب معترضان سوری تحريم کرده است.
دولت امريکا هم زمان با تحريم بشار اسد، رييس 
 جمهور سوريه و شش مقام ارشد دولت او، اين 
تحريم  نيز  را  ايران  قدس  سپاه  ارشد  فرمانده  دو 

کرد.

دعوت  سياسی  »۱۲ حزب  زمانه گفت:  به  کرده 
شده، ولی تاکنون هيچ گفتگويی صورت نگرفته 
مردمی  کنگره  يک  تشکيل  خواهان  ما  است. 
سياسی،  جريان های  بيشتر  که  هستيم  فراگير 
شخصيت ها و روشنفکران سوريه در آن شرکت 
کنند. در حقيقت فراخوان بشار اسد برای گفتگو 
و حل بحران کشور نيست، بلکه برای استقبال و 
ديدار با وی اعالم شده است. مقصر اصلی اين که 
تاکنون هيچ ديالوگی صورت نگرفته، بشار اسد 

است.«
در  هم  سوری  روزنامه نگار  آزيزی،  برادوست 
گفت:  زمانه  به  سياسی  اصالحات  خصوص 
»اصالحات سياسی در سوريه صورت نمي گيرد. 
در  بايستی  داشت  اصالحات  قصد  دولت  اگر 
اولين مرحله ماده های چهار و هشت قانون اساسی 
و  رهبری  بعث  ماده هشت،  لغو می کرد. طبق  را 

اختيار جامعه و دولت را در دست می گيرد.«
فعاليت های  به علت  اين روزنامه نگار سوری که 
دانشجويی از تحصيل محروم و به حبس محکوم 
شده است، می گويد: »اصالحاتی که بشار اسد از 
تنها  ياد می کند،  به عنوان اصالحات سياسی  آن 
يک ترفند و بازی سياسی و صرفا برای وقت کشی 
است. حزب بعث هياتی برای گفتگو تشکيل داده 
که مردم اعتمادی به آن ندارند. مردم فريب بشار 
اسد را نخواهند خورد. تاکنون بشار اسد اهميتی 
برای اعتراض های مردم قايل نبوده است. او صدها 
هزار نفری را که به خيابان ها می آيند، تروريست 
از  می دهد.  نسبت  بيگانه  عوامل  به  و  می خواند 
و  می خواند  تروريست  را  معترض  مردم  طرفی 
و  است  مردم  با  گفتگو  خواهان  ديگر  طرفی  از 
اين  می دهد.  سياسی  اصالحات  وعده  غرب  به 
تناقضی است که برای مردم آشکار شده است. به 
همين دليل در اين مرحله مردم خواهان سرنگونی 

رژيم بعث هستند.«
مرحله ميانی انقالب سوريه

خيزش  که  باورند  اين  بر  کارشناسان  از  برخی 
مردم سوريه در مقايسه با تحوالت مصر و تونس 

به طول انجاميده است.
تحليلگر  و  نويسنده  بنی طرف،  عزيزی  يوسف 
باور است که خيزش  اين  بر  مسايل جهان عرب 
مردم در سوريه هم اکنون در مرحله ميانی خود 

قرار دارد.
گفت:  زمانه  به  زمينه  اين  در  بنی طرف  آقای 
»نخستين اخگر اين انقالب در ۱۵ مارچ زده شد 
مرحله  از  يعنی  است.  ميانی  مرحله  در  اکنون  و 
جنينی گذشته و بايد اين مرحله را طی کند و به 
مرحله اوج خود برسد. هنوز معلوم نيست پيروزی 
اين انقالب چه زمانی خواهد بود، چون پيش بينی 
مختلفی  عوامل  به  و  است  مشکل  قدری  آن 

بستگی دارد.«
اين تحليلگر سياسی به وضعيت يمن اشاره مي کند 
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سوريه
انقالب يا اصالح؟
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بلژيک وارد دومین سال بدون دولت رسمی شد

نويسنده وبالگ »يک دختر همجنسگرا در دمشق« مرد بوده است

پيمان  و  اروپا  اتحاديه  مقر  که  بلژيک، 
اتالنتيک شمالی است، وارد دومين سال 

بدون وجود دولت رسمی شده است.
کابينه  يک  گذشته،  سال  يک  طی 
دولت  تشکيل  تا  را  امور  زمام  موقت 
رسمی بر عهده داشته است، در حاليکه 
احزاب اصلی پيروز در انتخابات به دليل 
قانون  اصالح  مورد  در  نظر  اختالف 

مورد  در  نتوانسته اند  هنوز  اساسی، 
دست  توافق  به  جديد  دولت  تشکيل 

يابند.
تشکل  بزرگ ترين  که  ملی گرايان 
بلژيک  زبان  هالندی  بخش  سياسی 
خواستار  می دهند،  تشکيل  را 
منطقه  اين  برای  بيشتر  خودگردانی 
شده اند؛ اما سوسياليست ها که در بخش 

پيروزی  به  کشور  اين  فرانسوی زبان 
قانون  در  تغييری  چنين  با  رسيده اند، 

اساسی مخالفند.
می دهد  نشان  نظرسنجی ها  همه،  اين  با 
که دو سوم مردم بلژيک هنوز هم اميد 
خود به دستيابی احزاب سياسی به نوعی 
مصالحه و رفع بن بست سياسی کنونی 

را از دست نداده اند.

»يک  پرطرفدار  وبالگ  نويسنده ی 
دختر همجنسگرا در دمشق« مرد از کار 

در آمد.
تا مدت ها باور بر اين بود که نويسنده ی 
اين وبالگ، امينه عراف فمينسيت لزبين 
35 ساله نيمه امريکايی، نيمه سوری در 

سوريه است.
برای  لندن  تصوير دختری ساکن  از  او 

معرفی امينه استفاده می کرد.
و  تصوير روشن  نوشته های خود  در  او 
در  سوريه  پايتخت  دمشق،  از  واضحی 
ارايه  کشور  اين  ناآرامی های  جريان 

می داد.
به  بيشتر  نويسنده  وبالگ،  اين  در 
در  خود  اجتماعی  و  شخصی  زندگی 

دمشق می پرداخت.

اين  در  همچنين  او 
اسد،  بشار  از  نوشته ها 
سوريه  جمهور  رييس 

انتقاد می کرد.
که  وبالگ  اين 
امسال  فبروری  از 
بود،  شده  راه اندازی 
شهرت جهانی يافت و به 
دقت از سوی رسانه های 

خبری بين المللی دنبال می شد.
اين  در  نوشته ای  پيش،  هفته  دوشنبه 
امينه  اقوام  از  يکی  از  نقل  به  وبالگ 
منتشر شد که در آن گفته شده بود که 
او توسط افراد مسلحی که باور می رود 
از اعضای حزب بعث باشند، ربوده شده 

است.
انعکاس  خبری  رسانه های  در  خبر  اين 
وسيعی يافت و وبالگ نويسان و فعاالن 
حقوق بشر و سياسی، در فضای مجازی 
خواهان  کارزاری،  انداختن  راه  به  با 

آزادی او شدند.
متنی  وبالگ،  اين  در  يک شنبه،  روز 
خوانندگان«  از  »عذرخواهی  عنوان  با 
مستر،  مک  تام  نام  به  فردی  امضای  با 

چهل ساله از امريکا منتشر شد.
خاورميانه  مسايل  فعال  که  فرد  اين 
است و در دانشگاه ادينبورگ تحصيل 
می کند، نوشت که او در اين مدت تنها 

نويسنده اين وبالگ بوده است.
آقای مک مستر که در حال گذراندن 
تعطيالت خود در استانبول ترکيه است 
سال  »چند  است:  گفته  سی  بی  بی  به 
سر  بر  بحث  در  کردم  احساس  پيش 
از  وقتی  امريکا،  در  خاورميانه  مسايل 
داليل و نظراتم سخن می گفتم، واکنش 
به فردی با اسم من )امريکايی( اين بود 
که چرا تو ضد امريکايی و ضد يهودی 

هستی؟«
او افزود: »برای همين، اسمی را ساختم 
که با آن بتوانم بر روی مساله ی واقعی 

متمرکز شوم.«
آقای مک مستر خاطرنشان کرده که او 
می خواسته تا مردم به حقايق فارغ از اين 

که چه کسی آن را نوشته گوش دهند.
وبالگ  اين  موفقيت  از  می گويد  او 
متعجب شده و انتظار نداشته اين قدر به 

آن توجه شود.
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ويتنام در دريای جنوبی چین 
مانور نظامی برگزار کرد

 

آب های  سر  بر  ويتنام  و  چين  بين  تنش  که  شرايطی  در 
چين  جنوبی  دريای  در  کشور  دو  مناقشه ی  مورد  ساحلی 
ادامه دارد، ويتنام در يک مانور دريايی نظامی در منطقه، از 

مهمات جنگی استفاده کرده است.
يک افسر نيروی دريايی ويتنام گفته است که تمرين های 
نظامی »هميشگی و عادی« در اطراف يک جزيره کوچک 
)هون اونگ( برگزار می شود و اين تمرين ها »هيچ ربطی به 

حوادث اخير با چين ندارد.«
در  ويتنام،  خاک  کيلومتری   40 حدود  در  جزيره  اين 
منطقه  از  خارج  و  کشور  اين  ساحلی  آب های  محدوده 

مورد مناقشه با چين قرار دارد.
اولين بخش از اين مانور 9 ساعته در روز، انجام می شود و 
مرحله دوم که قرار است شش ساعت طول بکشد، در طول 

شب انجام خواهد شد.
در  جنوب شرق  آسيای  حوزه  خبرنگار  هاروی،  ريچارد 
که  ويتنام  رسمی  مقامات  اظهارات  به  اشاره  با  بی بی سی، 
که  می گويد  خوانده اند،  معمولی  تمرينی  را  مانور  اين 
و  نمی شوند  عمومی  حد  اين  تا  معموال  نظامی  مانورهای 
موقعيت حساسی  در  زمانی،  نظر  از  هم  ويتنام  اخير  مانور 

انجام می شود.
نشان  واکنش  نظامی  مانور  اين  به  رسما  هنوز  دولت چين 
نداده است، ولی يک روزنامه ی که تحت کنترول حزب 
کمونيست چين است، اين تمرين را نمايشی نظامی خوانده 

است که برای تحريک چين انجام می شود.
منطقه ای در دريای جنوبی چين سال ها مورد مناقشه ويتنام 
اخير  بين دو کشور در چند هفته  تنش  بوده، ولی  و چين 

افزايش يافته است.
کابل های  متهم کرد که  را  ماه گذشته چين  ويتنام  دولت 
يک کشتی اکتشاف نفت اين کشور در منطقه را قطع کرده 

است.
هفته گذشته هم در گزارش مشابهی، مقامات رسمی ويتنام 
گفتند که يک قايق ماهيگيری چينی »عمدا« به کيبل های 

اکتشافی يک کشتی ديگر ويتنامی »برخورد کرده است.«
مقامات چين هم گفته اند که روز پنجشنبه گذشته، قايق های 
و  گرفته اند  قرار  تعرض  مورد  دريا  در  چينی  ماهی گيری 

کشتی های نظامی ويتنام آنها را تعقيب کرده اند.
وزير امور خارجه چين گفته است که »تور ماهيگيری يکی 
نفت  اکتشاف  به کيبل های يک کشتی  قايق های چينی  از 
ويتنام که به طور غيرقانونی در منطقه فعاليت می کرد، گير 
کرده و برای بيش از يک ساعت به دنبال آن کشيده شده 

است تا سر انجام آزاد شده است.«
دولت چين، ويتنام را به »نقض شديد« حق حاکميتش متهم 
تهاجمی«  اقدامات  »تمام  با  که  است  داده  هشدار  و  کرده 

برخورد می کند.
پايتخت  هانوی،  در  تظاهرکنندگان  هفته،  دومين  برای 
از  تا  خواسته اند  چين  از  و  زده  اعتراض  به  دست  ويتنام، 

آب های ساحلی ويتنام خارج شود.

 قیمت تیل در بازار آسیا 
کاهش يافت 

عربستان  تصميم  درباره  گزارشی  انتشار  از  پس 
قيمت  نفتش،  توليد  ميزان  افزايش  به  سعودی 
کاهش  آسيا  بازار  در  دوشنبه  روز  نفت  هربشکه 
برای تحويل در  برنت  نفت خام  بشکه  يافت.  هر 
ماه جوالی، 57 سنت کاهش يافت و به 98 دالر و 

72 سنت معامله شد.
وزيران نفت اوپک در نشست اخير خود در وين 
به توافق  توليد نفت  افزايش سقف  نتوانستند برسر 

برسند.
موتر حامل پادشاه اردن 
مورد حمله قرار گرفت

موتر  به  از جوانان  می گويند گروهی  منابع خبری 
اما  اردن حمله کردند  پادشاه  حامل ملک عبداهلل، 

آسيبی به او نرسيده است.
يک مقام رسمی دولت اردن به خبرگزاری فرانسه 
گفته است که اين افراد با سنگ و بطری های خالی 
حال  در  که  اردن  پادشاه  حامل  موتر  کاروان  به 
بود،  کشور  اين  جنوب  در  طفيله  شهر  از  بازديد 

حمله کردند.
اين مقام تاکيد کرده که هيچ فردی آسيب نديده 
است و موتر حامل پادشاه اردن مسير خود را تغيير 

داده است.
اين در حالی است که يک سخنگوی دولت اردن 

چنين اتفاقی را تکذيب کرده است.
روسای جمهور چین و 
قزاقستان گفتگو کردند 

آستانه،  در  قزاقستان  و  چين  جمهوری  روسای 
تايو، رييس جمهور چين،  ديدار کردند. هو جين 
سازمان  کنفرانس  برگزاری   از  پيش  روز  دو 
همکاری شانگهای، برای گفتگو درباره روابط دو 
جانبه به  آستانه رفته است.  چين روابط اقتصادی 
گسترده ای به ويژه در زمينه انرژی و حمل و نقل  

با قزاقستان دارد.
روز  نيز  روسيه  جمهور  رييس  مدودف،  دميتری 
دوشنبه به ازبکستان رفت و سپس به آستانه خواهد 

رفت.
جمهور  رييس  نژاد،  احمدی  محمود  است  قرار 
اسالمی ايران هم  به آستانه برود. ايران عضو ناظر 
کنفرانس  اين   است.  شانگهای  همکاری  سازمان 

روز چهارشنبه  برگزار می شود.
محاکمه شماری از داکتران و 
پرستاران در بحرين آغاز شد  
بحرين  در  پرستار  و  داکتر  چهار  و  سی  محاکمه 
آغازشد. اين عده با اتهام های همکاری با معترضان، 
پنهان کردن سالح و توطيه برای براندازی حکومت 

مواجه اند.
جريان  در  متهمان  که  می گويد  بحرين  دولت 
منامه،  دولتی  اصلی  شفاخانه  از  اخير  اعتراض های 
محل کار خود، برای توطيه عليه دولت سو استفاده 
کردند. محاکمات بطور غيرعلنی، با حضور برخی 
رسانه های دولتی و اعضای خانواده زندانيان برگزار 
می شود. برخی شاهدان می گويند عده ای از متهمان 
امضای  به  ناچار  در دادگاه گفته اند که زير فشار، 

اعترافات شده اند.
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اردوغان: 
دولت فراگیر ایجاد می کنیم 

 
 رجب طیب اردوغان در آستانه آغاز سومین دور فعالیت 
خود در سمت نخست وزیر ترکیه وعده داده است دولتی 
»فراگیر از طریق اجماع با احزاب مخالف« تشکیل خواهد 
داد که به طور گسترده با گروه ها و احزاب دیگر همفکری 

و مشورت خواهد کرد.
در  توسعه  و  عدالت  محافظه کار  حزب  پیروزی  از  پس 
اردوغان در یک سخنرانی گفت  آقای  ترکیه،  انتخابات 
که نخستین اولویت دولت، ارایه یک قانون اساسی جدید 
نظامی  دولت  که  منشوری شود  جایگزین  تا  بود  خواهد 
کودتای  یک  از  بعد  و  پیش  سال   ۳۰ حدود  در  ترکیه 

نظامی آن را الزم االجرا کرد.
طیب  رجب  رهبری  به  ترکیه  توسعه  و  عدالت  حزب 
اردوغان، توانست در انتخابات روز یکشنبه نزدیک به ۵۰ 
درصد آرا را به دست آورد و رسانه های ترکیه گزارش 
این  رای،  تمام صندوق های  تقریبا  با شمردن  داده اند که 
حزب حدود ۳۲۵ کرسی از ۵۵۰ کرسی پارلمان ترکیه را 

در اختیار گرفته است.
در  کرسی  تعداد  این  کسب  با  توسعه  و  عدالت  حزب 
پارلمان ترکیه به اکثریت می رسد، ولی برای آنکه بتواند 
در چارچوب نظام کنونی ترکیه، تغییرات مورد نظر خود 
را در قانون اساسی اعمال کند، نیازمند در اختیار گرفتن 
پارلمان  در  کرسی   ۳۶۷ یعنی کسب  ها  کرسی  سوم  دو 

بود.
این حزب با داشتن ۳۳۰ کرسی هم می توانست طرح های 
پیشنهادی خود را به طور مستقیم و برای تصمیم گیری به 

همه پرسی بگذارد.
اما با کمتر از ۳۳۰ کرسی در پارلمان، آقای اردوغان برای 
پیشنهاد و اعمال هرگونه تغییر در قانون اساسی ترکیه، باید 
با گروه ها و احزاب دیگر همفکری و رایزنی کند و نظر 

موافق نمایندگان آنها در پارلمان را کسب کند.
برنامه  اجرای  در  که  است  داده  وعده  اردوغان  آقای 
بلندپروازانه بازنویسی قانون اساسی ترکیه، با همه احزاب 
گوش  گروه ها  تمام  نظر  به  و  کند  مشورت  و  همفکری 

دهد.
او گفته است: »ما به دنبال اجماع و توافق با احزاب اصلی 
مخالف در داخل و خارج پارلمان، رسانه ها، سازمان های 
غیردولتی، دانشگاهیان و هرکس دیگری خواهیم بود که 

حرفی برای گفتن دارد.«
عدالت  حزب  که  است  کرده  اضافه  اردوغان  آقای 
و  آزاد  اساسی  قانون  یک  گروه ها،  دیگر  و  توسعه  و 
در  احزاب حاضر  تمام  که  کرد  ارایه خواهند  غیرنظامی 

جامعه را شامل شود.
در عین حال، منتقدان می گویند که آقای اردوغان چهار 
سال پیش و بعد از پیروزی در انتخابات قبلی هم سخنرانی 
که  شد  داده  نشان  بعد  ولی  کرد،  ایراد  مشابهی  بسیار 

سیاست هایی تفرقه افکنانه را دنبال می کند.

بازداشت های گسترده در ایران در دومین سالگرد اعتراض ها به نتیجه انتخابات

فعاالن حقوق بشر: هزار و سه صد تن از معترضان در ناآرامی های سوریه کشته شده اند 

براساس گزارش ها، در پی تجمع مخالفان دولت ایران 
ریاست  دوره  دهمین  انتخابات  سالگرد  دومین  در 

جمهوری این کشور، تعداد زیادی بازداشت شدند.
خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا، در خبری کوتاه، بدون 
در  که  مخالفانی  و  شدگان  بازداشت  تعداد  به  اشاره 
در  داشتند،  حضور  گذشته  روز  اعتراضی  راهپیمایی 
خبری اعالم کرد: »نیروی انتظامی برخی از افرادی را 
که سعی در برهم زدن نظم عمومی و تحریک عابرین 

و رهگذران را داشتند، بازداشت کرد.«
روز  اعتراضی  روی  پیاده  کلمه،  سایت  به گزارش  اما 
یک شنبه از همان ابتدا منجر به بازداشت معترضان شد. 
فاصل  »درگیری هایی در حد  اساس همین گزارش  بر 
جاده های ولی عصر روی داد و ماموران نیروی انتظامی 
و لباس شخصی ها هرجا که جمعیت کمی متمرکز بود 
به مردم حمله می کردند و سپس جمع زیادی بازداشت 

می شدند.«
براساس گزارش کلمه بعد از شفاخانه دی در جاده ولی 
»شهرداری  بود  نوشته  آن  روی  که  مینی بس  دو  عصر 
به  بودند،  آن  سوار  شخصی  لباس  نیروهای  و  تهران« 
مردانی  و  زنان  از  پر  مینی بس ها  این  می خورد.  چشم 
بود که در جاده ها دستگیر شده بودند. بر اساس همین 

افراد  می شد  تالش  گزارش 
که  مینی بس ها  این  در  بیشتری 
جای  شده  پر  هم  ظرفیت شان 

داده شود.
یک شاهد عینی نیز به بی بی سی 
لباس  »نیروی های  است:  گفته 
را  هرکسی  انتظامی  و   شخصی 
که لباس سبز به تن داشت بدون 
می کردند.  بازداشت  توضیحی 
در  هم  فله ای  بازداشت های 
از  برخی  داد،  رخ  ونک  میدان 
اداره  به  را  شدگان  بازداشت 

اماکن نیروی انتظامی در جاده  ورزا )خالد اسالمبولی( 
منتقل می کردند و پس از استعالم، افرادی را که برای 
آزاد  تعهد  گرفتن  با  بودند  شده  بازداشت  بار  اولین 
می کردند. اما افرادی که اسم آنها در لیست درج شده 

بود، شب را مهمان بودند.«
سایت کلمه نیز در همین خصوص نوشته »هر فردی که 
می شد،  بازداشت  داشت  تن  به  سبزی  نماد  یا  و  لباس 
یکی از ماموران لباس شخصی سر یکی از این جوانان 
بازداشت شده را به در موتری کوبید که قرار بود سوار 

و  موسوی  دیگر  گفت  او  به  عصبانیت  با  و  شود  آن 
رنگ سبزش برای همیشه مرده است.«

نیروهای  باالی  حجم  به  اشاره  با  نیز  دیگری  شاهد 
پولیس  ویژه  نیروهای  و  بسیج  شخصی،  لباس  نظامی، 
موسوم به نوپو، گفته است: »یکی از ترفندهای نیروهای 
با ظاهری  امنیتی، استفاده از نیروهای نوجوان و جوان 
آراسته در این اعتراض جاده  ای بود که همراه با مردم 
آرامی  به  را  معترضان  از  برخی  و  کرده  روی  پیاده 

بازداشت می کردند.«

در حالی که نیروهای نظامی ویژه سوریه با حمله سنگین 
خود شهر جسر الشغور را به تصرف خود درآورده اند، 
آمار  که  می گویند  سوریه  بشری  حقوق  گروه های 
و سه صد  هزار  از یک  در سوریه  معترضان  کشته های 

تن فراتر رفته است.
که  است  حاکی  آسوشیتدپرس  خبرگزاری  گزارش 
چرخبال های  پوشش  با  سوریه  ویژه  نظامی  نیروهای 
نظامی وارد شهر جسر الشغور شده و هرکس که سر راه 
خود می بینند هدف قرار داده و به رگبار می بندند. حتا 
نظامی  مردم غیرنظامی هم هدف شلیک چرخبال های 

قرار گرفته اند.
امر  تحت  نظامی  نیروهای  می افزاید:  گزارش  این 
سوریه،  جمهور  رییس  اسد  بشار  برادر  اسد،  ماهر 
نظامی  لشکر  برای  را  راه  و  شده  الشغور  جسر  وارد 
تانک ها و نیروهای نظامی آماده کردند. حوالی نیمروز 
به تسخیر کامل خود  را  نظامی شهر  نیروهای  یکشنبه، 

درآوردند.

حوادث روز یکشنبه باعث شده که اعتراض های 
خود  به  دیگری  جهت  سوریه،  در  غیرنظامی 
خشم  و  جمعی  دسته  گورهای  کشف  بگیرد. 
خواهان  که  معترضان  و  مردم  افزایش  به  رو 
بار  خشونت  و  سنگین  حمالت  به  پاسخگویی 

حکومت هستند.
شاهد  هم   ۱۹۸۰ دهه  در  جسرالشغور  شهر 
اعتراض و سرکوب گسترده حکومتی بود و به 
این حضور  با  اسد  بشار  پرس،  نوشته آسوشیتد 
نظامی سنگین خواست به مردم سوریه پیام دهد 
به  دست  قدرت  حفظ  برای  است  حاضر  که 

هرکاری بزند.
به گفته شاهدان عینی و کسانی که از منطقه ی 

حدود  کرده اند،  فرار  ترکیه  مرز  سمت  به  درگیری ها 
به  ارتش پشت کرده اند  به  از سربازانی که  شصت تن 
همراه دو صد شهروند غیرنظامی در شهر ماندند تا در 

مقابل نیروهای نظامی مقاومت کنند.

هنوز هیچ خبر تایید شده ای از سرنوشت این افراد منتشر 
نشده، ولی دولت سوریه در گزارشی تلویزیونی مدعی 
کشته  تن  سه  جسرالشغور،  درگیری های  در  که  شد 

شدند که یکی از آنها، از نیروهای دولتی بوده است.
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