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پی  در  که  کرده  اعالن  داخله  امور  وزارت 
حمله سه مهاجم انتحاری به دو نقطه در شهر 
کابل، نه تن به شمول پنج غیرنظامی کشته و 
دوازده غیرنظامی به شمول دو مامور زخمی 

شده اند.
اعالمیه  یک  انتشار  با  داخله  امور  وزارت 
انتحاری  فرد  سه  که  است  گفته  خبری 
از  مملو  واسکت های  و  سالح   با  ملبس 
مواد انفجاری حوالی ساعت یک و نیم بعد 
در  کابل  مستوفیت  باالی  شنبه  روز  ظهر  از 
حومه حوزه اول امنیتی پولیس حمله کردند. 
مهاجمان  از  تن  این وزارت،یک  به گفته ی 
اول  حوزه  دروازه  مقابل  در  را  خود  ابتدا 
انتحارکننده دیگر پس  منفجرساخت و  دو 

وزارت امور خارجه از اقدام شورای امنیت 
سازمان ملل متحد مبنی بر جدا کردن لست 
سیاه طالبان از اعضای القاعده، استقبال کرده 

است.
امور  وزارت  سخنگوی  زی  موسی  جانان 
که  است  گفته  آزادی  رادیو  به  خارجه 
در  صلح  تالش های  موفقیت  به  اقدام  این 

افغانستان کمک می کند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب 
اعضای  تحریم های  فهرست  قطعنامه،  دو 

القاعده و طالبان را از هم جدا کرد.
این اقدام با هدف کمک به دولت افغانستان 
برای پیشبرد روند صلح با طالبان انجام شده 

است.
فهرست های جدید شامل ۱۳۸ نفر از اعضای 

طالبان و ۲۵۳ نفر از اعضای القاعده است.
دولت افغانستان پیش تر برای حذف نام ۲۰ 
تن از طالبان از فهرست تحریم های شورای 

امنیت تالش کرده بود.
ملل  افغانستان در سازمان  ظاهر طنین، سفیر 
متحد، روز جمعه به بی بی سی گفته است: 
طالبان  و  القاعده  فهرست  از جدا کردن  »ما 
گام  یک  را  ابتکار  این  و  کردیم  پشتیبانی 
برای  بزرگ تر  نقش  یک  جهت  در  مهم 

حمله شدید 
کوچی ها به ولسوالی 

ناهور غزنی 
8صبح، غزنی: از شب گذشته تا به حال بیش 
از ۲6 قریه در ولسوالی ناهور والیت غزنی 
توسط کوچی ها به آتش کشیده شده است.

محمد صافی اکبری نماینده مردم ولسوالی 
می گوید:  غزنی  والیتی  شورای  در  ناهور 
در  کوچی ها   مسلحانه  تهاجم  نتیجه  »در 
قریه در منطقه خوات  ناهور، ۲6  ولسوالی 
مردم  و  است  شده  حریق  ولسوالی  این 
متواری  از خانه های شان  منطقه شب هنگام 

شده اند.«
تهاجمی  عملیات  »این  می افزاید:  وی 
کوچی ها از ساعت ۱۰ شب گذشته شروع 

شد و تابه حال نیز ادامه دارد.«
آقای اکبری گفت:» به خاطر این که ارتباط 
میزان  از  نیست،  ممکن  منطقه  در  تلیفونی 
دست  در  دقیق  اطالع  تلفات  و  خسارات 

نیست.«
به گفته ی این عضو شورای والیتی غزنی 
به  مسلح  کوچی های  تهاجم  با  همزمان 
در  را  ناهور  غزنی-  طالبان جاده ی  ناهور، 
کوتل »مهمند« در مربوطات ولسوالی جغتو 
شبکه های  آنتن های  و  کرده اند  مسدود 
مخابراتی را که در مسیر ناهور قرار داشت، 
نیز تخریب کرده اند تا ارتباط را با ولسوالی 

ناهور قطع کنند.«
او افزود که این موضوع نشان می دهد که 
طالبان با کوچی ها هماهنگ عمل می کنند. 
از سوی دیگر محمد علی احمدی معاون 
مسوولین والیت  می گوید که  غزنی  والی 
مردم  با  کوچی ها  منازعه  مورد  در  غزنی 
عمل  خودش  وظیفه ی  به  ناهور،  ولسوالی 

نموده است. 
وی اظهار داشت: »به پولیس های  موظف 
در ولسوالی های مالستان و جاغوری دستور 
داده شده است تا به کمک قوماندانی امنیه 
نیروی  عنوان  به  و  شتافته  ناهور  ولسوالی 

حایل جلو منازعه مسلحانه را بگیرند.«
»اداره  می کند:  اضافه  غزنی  والی  معاون 
والیت غزنی موضوع را به کمیسیون »حل 
منازعات کوچی ها و مردم هزاره« که آقای 
سباوون وزیرمشاور رییس جمهور ریاستش 

را به عهده دارد، نیز انتقال داده است.«
در  ناهور  مردم  نمایندگان  طوری که 
حال  در  می گویند،  غزنی  والیتی  شورای 
حاضر درگیری در ساحه خوات ولسوالی 
از  استفاده  با  دارد و کوچی ها  ادامه  ناهور 
اسلحه سنگین که در اختیار دارند در صدد 

پیش روی می باشند.  
در همین حال مقامات امنیتی نیز موضوع را 

تایید کرده اند. 
زاهد فرمانده پولیس غزنی می گوید: »برای 
این مشکل آنان پولیس ولسوالی های  حل 
به کمک ولسوالی  را  مالستان  و  جاغوری 
نیروی  یک  همچنین  و  فرستاده اند  ناهور 
ولسوالی  آن  به  نیز  را  دیگر  کمکی 

می فرستند.«
پیش  هفته  دو  که  است  حالی  در  این 
شورای  در  مردم  نماینده های  از  شماری 
ناهور  ولسوالی  باشندگان  و  والیتی 
درآن  کوچی ها  هجوم  از  والیت،  این 
و  بودند  کرده  نگرانی  ابراز  ولسوالی 
دولتی  مقامات  جدی  اقدامات  خواهان 
آن  در  بروز مشکالت  از  پیشگیری  برای 

ولسوالی  شده بودند.
سوی  از  هیات  یک  امروز  است  قرار 

حکومت به محل منازعه اعزام شود.

به  بعدی  دردقایق  پولیس،  با  گیری  در  از 
ضرب گلوله به هالکت رسیدند.

این وزارت در اعالمیه ی خود می گوید:  »در 
امنیت  کارمند  یک  پولیس،  سه  حادثه  این 
ملی و پنج  فرد ملکی شهید، دو پولیس و ده 

تحریم ها  رژیم  با  رابطه  در  افغانستان  دولت 
علیه طالبان تلقی می کنیم.«

امریکا در سازمان ملل  سوزان رایس، سفیر 
توصیف  مهم  را  امنیت  شورای  اقدام  متحد 

کرده است.
او گفت که این اقدام می تواند به روند آشتی 
افغانستان  افراطی ها در  ملی و منزوی کردن 

کمک کند.
سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد نیز گفته 
است: »در ارتباط با مساله طالبان باید از این 
تا  دارد  وجود  تالش  که  شود  دیده  زاویه 
یک راه حل سیاسی در افغانستان پیدا شود. 
یک راه حل نظامی وجود ندارد. تعدادی از 
به  می توانند  شود  فراهم  شرایط  اگر  طالبان 

روند صلح بپیوندند.«
رابرت گیتس، وزیر دفاع امریکا، پیشتر گفته 

فردملکی مجروح شدند.«
در همین حال حشمت اهلل استانکزی، سخنگوی 
پولیس نیز گفته است که مهاجمان ابتدا با سالح 
سبک به سوی محافظ دروازه ورودی این مرکز 
شلیک کردند و یکی از مهاجمان مواد منفجره ای 

را که به بدن خود بسته بود، منفجر کرد.
مهاجم  دو  انفجار  این  از  پس  او،  گفته  به 
با  و  وارد  پولیس  مرکز  محوطه  به  دیگر 

نیروهای پولیس درگیر شدند.
او افزود که هر سه مهاجم لباس هایی مشابه 

به یونیفورم نظامی به تن داشته اند.
قرار  مهاجمان  حمله  مورد  که  محالتی 
شهر  محالت  آمدترین  و  رفت  پر  گرفتند، 

کابل هستند.

بود که در صورت ادامه پیشرفت های نظامی 
ناتو در افغانستان که باعث فشار بر شورشیان 
می شود، امکان گفتگوهای سیاسی با طالبان 

تا آخر سال وجود دارد.
که  کرد  تالش  مورد  چند  در  قبال  دولت 
که  طالبان  اعضای  از  دسته  آن  اسامی 
برداشته  اند و یک  پیکار  از  می گویند دست 
از  را  گرفته اند  پیش  در  غیرنظامی  زندگی 
فهرست سازمان حذف کند که در مواردی 

موفق هم شد.
شورای امنیت در سال ۲۰۰۹ در تالشی برای 
چالش های  همچنین  و  انتقادها  به  رسیدگی 
حقوقی، شخصی را مسوول بررسی فهرست 
توجیه  غیرقابل  به صورت  نام کسی  تا  کرد 

در آن نباشد.
ارشد  مقام های  از  شماری  نام  این  از  پیش 
طالبان که حاال در صفوف این گروه نیستند 
و علیه نیروهای خارجی نمی جنگند، از این 
احمد  وکیل  که  است  شده  فهرست حذف 
متوکل وزیرخارجه پیشین و مالضعیف سفیر 

افغانستان در اسالم آباد از این جمله اند.
سقوط  دنبال  به  طالبان،  پیشین  مقام  دو  این 
بازداشت شدند و مدتی را هم  رژیم طالبان 

در زندان گوانتانامو سپری کردند.

حمله مهاجمان مسلح در مرکز کابل

9 کشته و 12 زخمی

از جدا کردن لست سیاه استقبال می کنیم
وزارت خارجه امریکا:

عناوين مطالب امروز: حامدکرزی خطاب به جوانان:

اقدام شوراي از سیاست پرهیز کنید
امنیت سازمان ملل

 و ملت ناامید
سوال من از كشورهاي عضو اين 
اعضاي  به خصوص  و  سازمان 
اين  است؛  اين  امنيت  شوراي 
كشورهايی كه همواره سنگ حقوق 
و  جنگي  جنايت  رسيدگي  و  بشر 
سينه  به  را  بشريت  عليه  جنايت 
طالبان  نمي دانند  مگر  مي زنند، 
تروريست مرتكب چه جنايت هاي 
افغانستان  در  تكان دهنده ای 
هم  كه  نمي دانند  مگر  شده اند، 
تا چه  گروه جنايت كار  اين  اكنون 
هستند  مرگ آفريني  درگير  حدي 
و  مردان  زنان،  جان  همه روزه  و 
را  سرزمين  اين  بي گناه  كودكان 

مي گيرند؟
ادامه در صفحه 4

جداسازی دردی را...

نقش مافیا در...

سینماگر زن...
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در سخنان رییس جمهور 
از خواست ها و مطالبات جوانان 

خبری نبود
در سخنرانی آقای رییس جمهور کرزی که در اولین 
روز کنفرانس ملی جوانان در ارگ ریاست جمهوری 
به  بی ربط  که  شد  مطرح  زیادی  مسایل  شد،  ایراد 
نمی توانست  مستقیم  صورت  به  ولی  نبود،  جوانان 
که  بسا  بگشاید. چه  آنان  فروبسته ی  کار  از  گرهی 
نداشته و  این مسایل  جوانان هیچ جایگاهی در حل 

ندارند. 
سخنرانی آقای کرزی درواقع کشکولی بود از مطالب 
و مسایل گوناگون شامل نصیحت و پند و اندرز و 
برای حاضرین  که  کنایه  و  طنز  با چاشنی  موعظه، 
دست چین شده، خالی از لطف هم نبود ولی هیچ پاسخ 
هم  ایراد  اگر  و  نداشت  وجود  آن  در  ره گشایانه ای 
نمی شد، نقصی وجود نمی داشت. آقای کرزی در این 
سخنرانی به تشویق جوانان به کسب و آموزش علم 
که  نگفت  اما هرگز  داشت،  اشاراتی  آن  و ضرورت 
بی کفایتی اداره ی تحت فرمان وی موجب محرومیت 
چه تعداد از جوانان طالب علم از دانشگاه شده است 

و آنان  را به سوی لشکر بی کاران سوق داده است.
از  طالبان  با  مذاکره  روند  پیشرفت  از  کرزی  آقای 
لویه جرگه ی  این که  و  گفت  سخن  نیز  امریکا  سوی 
عنعنوی پیش روست و... ولی معلوم نکرد که جایگاه 
مشخص  چگونه  عنعنوی  لویه جرگه ی  در  جوانان 
که  نساخت  روشن  همچنین  کرزی  آقای  می شود. 
»جوانان«  و  می باشد  چه  جوانان  از  ایشان  تعریف 
برای  را  آینده ای  چه  و  می شود  کسانی  چه  شامل 
آنان مدنظر دارد؟ درعوض بیشتر به مسایل سیاسی 
جاری درکشور تماس گرفت که برای جوانان فوریت 
هیچ  نیز  حاضر  جوانان  درمیان  نداشت.  اولویت  و 
سوال و مشکل و چرایی وجود نداشت، جز تایید و 
محکمه ی  مثال  دولت؛  فرمایشات  و  عملکرد  تصدیق 
معلق!  مشروعیت  به  دادن  خاتمه  یا  اختصاصی، 

پارلمان که ما نفهمیدیم مقصد گوینده چه بود.
درقسمتی از سخنان، ایشان ضمن انتقاد از چگونگی 
کمک های نظامی غربی ها، گفتند که این کمک ها سبب 
که  است؛  نشده  افغانستان  نیروهای  و  اردو  تقویت 
مسلما درست است، اما این به معنای آن نیست که 
از داشتن 450 طیاره در بیست سال قبل و 100 یا 
150 هلی کوپتر در آن زمان با افتخار یاد کنیم که اگر 
هم اکنون هزاران اف16 به ما بدهند نمی تواند مایه ای 

برای افتخار ما باشد. 
تمام آنچه را که رییس دولت ایراد و ارشاد فرمودند، 
وگرنه  عریضه،  نبودن  خالی  برای  بود  افاضاتی 
به صورت جدی هیچ حرفی و سخنی در آن وجود 
بتوان  جوانان  همایش  یا  گردهم آیی  در  که  نداشت 
از سیاست زدگی  البته گریز  یافت.  آن  برای  موجبی 
سخن درستی بود که یکی از جوانان گفت ولی این 
حرف و سخن به تعبیر آقای کرزی هرگز پذیرفتنی 
سپس  خواند،  درس  باید  اول  فرمودند  که  نیست؛ 
باالخره  و  کرد  پیدا  کار  آن  از  پس  کرد،  ازدواج 
و گروهی  کار حزبی  به  گرایش  البته  کرد.  سیاست 
نباشد  خوب  دانش آموز  و  دانشجو  یک  برای  شاید 
نوع  هر  رفتن  بین  از  معنی  به  سیاست  از  فرار  اما 
شدن  پرزه  و  است  انسانی  احساس  و  حساسیت 

محض. 
البته می دانیم که آقای کرزی از سیاست بدش می آید 
را  حکومت  می خواستند  ایشان  که  بود  زمانی  و 

غیرسیاسی بسازند! 
جوانان  به  کرزی  آقای  که  است  و  بود  آن  انتظار 
انگیزه و مسوولیت پذیری بدهد و با تقویت تعهد، تقوا 
و شجاعت و ریاضت انسانی، آنان را آماده ی پذیرش 
وظایف و مسوولیت های میهنی و انسانی شان بسازد 
و به کف زدن های بموقع یا بی موقع و بی موضع آنان 

خوش نباشد.

زنگ اول
 حمالت مورد  در  پاکستان  دولت 

زمینی و هوایی ناتو به مناطق قبیله نشین 
افغانستان  و  امریکا  به  مرزی اش، 

اعتراض کرده است.
کرده  اعالم  پاکستان  خارجه  وزارت 
به  شنبه   روز  که  نامه ای  شکایت  در 
تسلیم  آباد  اسالم  در  امریکا  سفارت 
از  را  خود  جدی  نگرانی  کرده، 
منطقه  به  ناتو  شده ی  ادعا  حمالت 

قبیله نشین »مهمند« ابراز کرده است.
که  داد  خبر  آباد  اسالم  جمعه  روز 
جریان  در  پاکستان،  امنیتی  نیروهای 
شمال  در  منطقه  دو  در  درگیری ها 
ناحیه  مرکز  »خار«،  شهر  غربی 
افغانستان،  مرز  مجاورت  در  »باجور« 
دست کم یازده ستیزه جوی مسلح را 

کشته اند.
وزارت  سخنگوی  جنجوا،  تهمینه 
گفته  مورد  این  در  پاکستان  خارجه 
است: »نگرانی جدی پاکستان در مورد 
در  امریکا  سفارت  به  هوایی  تهاجم 
اسالم آباد اعالم شده است.« او گفت 
که پاکستان سوال هایی را در این مورد 
مطرح کرده است و افزود که ایاالت 
متحده و ناتو همچنین در حال بررسی 

این واقعه می باشند. 

است  نگفته  پاکستان  خارجه  وزارت 
که این اتفاق چه هنگام رخ داده است 
یا زخمی  و  آیا کسی در آن کشته  و 
امنیتی  مقام  اما یک  نه.  یا  شده است، 
جنگنده  جت  دو  "حداقل  گفت: 
خارجی حریم هوایی پاکستان را روز 
در  بمب  شش  و  کردند  نقض  جمعه 

نزدیکی پوسته انداختند.«
و  منطقه  در  استخباراتی  مقام  یک 
تایید کردند  این واقعه را  اداره محلی 
بر  مبنی  گزارشی  هیچ  که  گفتند  و 

تلفات وجود ندارد. 

بهترین  به  افغانستان  و  روسیه  روابط 
گذشته  سال  بیست  در  آن  سطح 
رسیده و هر دو جانب برای افزایش 

این روابط تالش دارند.
روسیه  سفیر  افیستیزیان  اندری 
فوق،  مطلب  ابراز  با  کابل،  در 
که  گفته  رویترز  خبرگزاری  به 
بیشتر  چه  هر  افزایش  خواهان  او 
بازسازی  روسیه  است.  روابط  این 
تولید  و  زیربنایی  پروژه  چندین 
توسط  که  را  افغانستان  در  انرژی 
شوروی سابق ساخته شده بود، آغاز 

کرده است.
خبرگزاری رویترز نوشته است برای 
عمر  روابط،  این  بهتر  هرچه  افزایش 
در  افغانستان  مالیه  وزیر  زاخیلوال 
دوازده  سفر  یک  در  حاضر  حال 
قرار  و  می برد  بسر  روسیه  در  روزه 
مدویدوف  دیمیتری  با  او  است 
آن  مقامات  سایر  و  جمهور  رییس 

کشور دیدار کند.
پیش از این رییس جمهور کرزی در 
چهاردهم  در  که  شانگهای  اجالس 
قزاقستان  پایتخت  آستانه  در  جون 
مدویدوف  دیمیتری  با  شد،  برگزار 
کرد.  دیدار  روسیه  جمهور  رییس 
و  کابل  میان  توافق  از  کرزی  آقای 
همکاری های  افزایش  جهت  مسکو 
افغانستان  میان  اقتصادی  و  تجارتی 

و روسیه خبر داد.
کابل  در  روسیه  سفیر  افیستیزیان 
و  عملکرد  که  »کشوری  می گوید: 
آن  مردم  و  دارد  اقتصادی  توسعه 
باشند،  داشته  اشتغال  زمینه  و  کار 
اندری  بود.«  نخواهد  خطرناک 
بحیث  هشتاد  دهه  در  افیستیزیان 
در  سابق  شوروی  سفارت  کارمند 
زبان های  به  و  کرده  کار  افغانستان 
صحبت  خوبی  به  پشتو  و  دری 

می کند.

اعضای  از  شماری  سرپل:  8صبح، 
اظهار  سرپل  والیت  والیتی  شورای 
این  امنیتی  نیروهای  که  می دارند 
والیت توانایی تامین امنیت کامل این 

والیت را ندارند.
عملیات  چندین  از  بعد  آنان  گفته  به 
والیت  در  پاکسازی  و  تصفیوی 
سرپل مخالفان مسلح دولت هنوز هم 
توانایی مقابله با نیروهای امنیتی افغان 
بخواهند  که  زمانی  هر  و  دارند  را 
شبرغان – عمومی  جاده ی  می توانند 

بر  هم  یا  و  سازند  مسدود  را   سرپل 
نیروهای امنیتی حمله کنند. 

والیتی  شورای  در  مردم  نمایندگان 
این  در  ناامنی ها  افزایش  از  سرپل 
والیت نگران اند و می گویند که اگر 
توجه  والیت  این  امنیتی  وضعیت  به 
والیت  این  در  مردم  نشود،  جدی 
خواهند  بزرگ  امنیتی  فاجعه  شاهد 

بود.
رحمتی  سیدانور  حال  همین  در 
مخالفان  وجود  نیز  والیت  این  والی 
و  نقاط   برخی  در  را  دولت  مسلح 
کرده  تایید  والیت  این  ولسوالی های 
دولت  مسلح  »مخالفان  می گوید:  و 
برخی  در  پراگنده  شکل  به  هنوز 
فعالیت  والیت  این  ولسوالی های 
دوامدار  حضور  علت  یگانه  و  دارند 
کشورهای  برخی  حمایت  نیز  آنها 
بزرگ  و  خورد  گروه ها  از  همسایه 

طالبان در این منطقه است.«
وی همچنان اظهار می دارد: »شماری 

والی کنر می گوید به اثر حمله ای که 
شب شنبه از خاک پاکستان صورت 
ولسوالی  در  کودک  چهار  گرفت، 

سرکانوی این والیت کشته شدند.
کنر،  والی  وحیدی  اهلل  فضل  سید 
گفته  پژواک  خبری  آژانس  به 
مهمند  منطقه  از  که  مرمی هایی 
شده،  شلیک  پاکستان  ایجنسی 
که  آمده  فرود  مسکونی  منازل  بر 
چهار  شدن  کشته  باعث  نتیجه  در 

کودک شده است.
چهار  طی  که  گفت  وحیدی  آقای 
روزگذشته، به طور مسلسل از خاک 
دانگام،  ولسوالی های  بر  پاکستان 
کنر،  والیت  در  سرکانو  و  شیگل 
ضمن  که  می گیرد  صورت  حمالتی 

نیروهای  همواره  پاکستان  ارتش 
آیساف تحت رهبری ناتو در افغانستان 
تعقیب  در  که  است  کرده  متهم  را 
هوایی  حریم  طالبان  جنگجویان 
پاکستان را نقض کرده اند. جنگجویان 
امریکایی  و  ناتو  نیروهای  به  طالبان 
از  پس  و  می کنند  افغانستان حمله  در 
عملیات به خاک پاکستان می گریزند.

گذشته  سال  سپتامبر  ماه  در  پاکستان 
را  افغانستان  به  ناتو  اکماالتی  مسیر 
بست، پس از آن که ناتو را به کشتن 
پایگاه  به  پاکستانی در حمله  نیروهای 

تامین  خواهان  روسیه  او  گفته  به 
زیرا  است؛  افغانستان  در  ثبات 
جانب  از  هراس  دو  کشورش 
دوم  و  تروریزم  اول  دارد:  افغانستان 
همچنان  روسیه  سفیر  مخدر.  مواد 
امیدوار  کشورش  که  می گوید 
است تا ختم امسال ساختن خانه های 

افغانستان آغاز کند. رهایشی را در 
تا  می خواهد  روسیه  او  گفته  به 
یک  به  نزدیک  ساحه  در  ساله  همه 
میلیون متر مربع زمین، خانه رهایشی 
و  آغاز  کابل  از  پروژه  این  و  بسازد 

به والیات ادامه خواهد یافت.
رویترز،  خبرگزاری  نوشته  به 
برق  بندهای  در  تا  روسیه می خواهد 
هم  و  کند  سرمایه گذاری  افغانستان 
به  ترکمنستان  گاز  انتقال  پروژه  در 
افغانستان  طریق  از  پاکستان  و  هند 

باشد. داشته  نقش 
بخشی  در  کابل  در  روسیه  سفیر 
به  که  گفته  اظهاراتش  از  دیگری 
امنیتی  مسوولیت های  کامل  سپردن 
 2014 سال  تا  داخلی  نیرو های  به 

میالدی تردید دارد.
او این جدول زمانی را پیش از وقت 
و  اردو  »ساختن  می گوید:  خوانده 
در  افغانستان،  در  نیرومند  پولیس 
نظر  به  مشکل  سال  سه  این  جریان 
دارد  این  به  تاکید  او  اما  می رسد.« 
که آموزش نیروهای داخلی حد اقل 

به پنج سال نیاز دارد.
همچنان  کابل  در  روسیه  سفیر 
انتقال  روند  از  کشورش  می گوید 
حمایت  افغانستان  در  مسوولیت 
همه  رهبری  تا  می خواهد  و  می کند 
او  اما  شود.  سپرده  افغان ها  به  امور 
ابراز  افغانستان  فعلی  وضیعت  از 
به  »روسیه  می گوید:  کرده  نگرانی 
نحوی در مورد آمادگی ها به منظور 

انتقال تشویش دارد.« روند 

کشورهای  با  مخالفان  این  مشخص 
رهبری  و  داشته  ارتباط  همسایه 
امنیتی  نیروهای  هنور  اما  می شوند، 
آنها  عملیات  دفع  به  قادر  افغان 

نیستند.«
این  سرپل  والیت  امنیتی  مقامات  اما 

اظهار را رد می کنند.
فرمانده  شیرزاد،  اسداهلل  مل  پاسوال 
سخنان  رد  با  والیت  این  پولیس 
که  می گوید  والیتی  شورای  رییس 
تامین  توانایی  افغان  امنیتی  نیروهای 
تا  و  دارند  را  والیت  این  در  امنیت 
نقاط  درصد  شصت  از  بیشتر  هنوز 
مخالفان  وجود  از  والیت  در  ناامن 
پاکسازی گردیده و در  مسلح دولت 
نیروهای  و  شده  تصفیه  مناطق  برخی 

پولیس محلی نیز جابجا شده اند.
علت  یگانه  سرپل  پولیس  فرمانده 
نبود  را  پولیس  نیروهای  ضعف 
و  می کند  عنوان  نظامی  تجهیزات 
دولت  مسلح  »مخالفان  می گوید: 
نفع  به  پولیس  تشکیالتی  ضعف  از 
همین  و  می کنند  استفاده  خویش 
در  ناامنی ها  برخی  باعث  موضوع 
والیت  این  دوردست  نقاط  بعضی 

شده است.«
یکی  سرپل  والیت  که  است  گفتنی 
شمال  والیات  در  ناامن  مناطق  از 
دو  این  در  می رود.  به شمار  افغانستان 
همین  از  ناآرامی ها  برخی  اخیر  سال 
به  را  والیت سرچشمه گرفته و مردم 

نگرانی انداخته است.

تلفات، خسارات هنگفتی نیز به مردم 
وارد شده است.

چند  پرتاب  از  پس  نیز  قبل  روز  سه 
بر  پاکستان  خاک  از  راکت  فیر 
ولسوالی شیگل، چهار کودک کشته 

شدند.

مرزی متهم کرد. 
پاکستان  شمال غرب  قبایلی  منطقه 
بدون  هواپیماهای  حمله  مورد  بارها 
تعداد  است.  بوده  امریکایی  سرنشین 
برابر  این حمالت در سال گذشته دو 
شده و بیش از 100 مورد بوده است. 
این  در  پرس،  فرانس  آمار  اساس  بر 
کشته  نفر   670 کنون  تا  ها  عملیات 

شده اند.
خارجه  وزارت  دیگر،  سوی  از 
گفته  دیگری  بیانیه   در  پاکستان 
گالب،  مجنون  کشور  این  که  است 
احضار  را  افغانستان  مربوطه  مسوول 
کرده و نگرانی خود را در مورد نفوذ 
طالبان افغان به پاکستان برای حمله به 

ولسوالی باجور ابراز داشته است. 
روز پنجشنبه، بیش از 150 جنگجوی 
طالبان از والیت کنر به دو قریه حمله 
بیانیه  در  کشتند.  را  نفر  پنج  و  کردند 
شده  گفته  پاکستان  خارجه  وزارت 
است: »از دولت افغانستان خواسته شده 
است که از چنین اتفاقات برون مرزی 

در آینده جلوگیری صورت گیرد.«
پاکستانی  طالبان  که  می رود  گمان   
پشت  شده اند،  پنهان  افغانستان  در  که 

چنین حمالتی باشند.

روسیه می خواهد نقش بیشتری 
در بازسازی افغانستان داشته باشد

اعتراض پاکستان در مورد حمالت زمینی و هوایی ناتو در نقاط مرزی 

سرپل و چالش های امنیتی

شلیک راکت از خاک پاکستان
جان چهار کودک را گرفت
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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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را  خواهری  آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش  در 
جنگ  از  که  داریم  خود  با  پریشان  حالی  و  افگار  دلی  با 
خاطرات تلخ زیادی را به یاد دارد. او می گوید: »زمان در 
درد هایی  اما  می نماید،  تغییر  انسان  چیز  همه  و  است  گذر 
هستند که نمی شود آنها را فراموش نمود و از یاد برد. رنج 
فراموش   نمی شود  است  زنده  انسان  که  زمانی  تا  را  درد  و 
کرد، شاید دردهایی باشند که بتوان آنها را فراموش نمود 
سخت  بسیار  چشمان  مقابل  در  عزیزان  دادن  دست  از  اما 
داشت  جریان  کابل  شهر  در  که  جنگ هایی  از  من  است. 
برای شما می گویم. زندگی ما بسیار خوب می گذشت و از 
آن راضی بودیم، گرچند شرایط بسیار خراب بود و از هر 
طرف آتش جنگ شعله ور بود و صبح تا شام و شب تا صبح 
جز صدای مرمی و راکت چیز دیگری به گوش نمی رسید. 
ما در آن زمان در مناطق شمالی شهر کابل سکونت داشتیم. 
من تازه عروسی نموده بودم و دو ماه می شد که من در خانه 
جدید خود رفته بودم و در کنار خانواده شوهرم از زندگی 
نو خود لذت می بردم. اکثر اوقات شوهرم و خسرم در خانه 

دنبال  آنها  بود  آرام  کمی  اوضاع  که  روزهایی  اما  بودند 
مجبور  می گرفت  که جنگ شدت  زمانی  و  می رفتند  کار 

از  که  می گوید  کشور  جمهور  رییس  کرزی،  حامد 
امضای  از  قبل  تا  است  خواسته  امریکا  متحده  ایاالت 
حضور  امریکا،  و  افغانستان  میان  استراتژیک  پیمان 
شود.  قانونمند  کشور،  در  مستقر  بین المللی  نیروهای 
آقای کرزی که روز شنبه در نخستین روز کنفرانس ملی 
جوانان در ارگ ریاست جمهوری سخن می گفت، افزود 
که قانونمند شدن حضور نیروهای بین المللی در کشور، 
پیمان  امضای  برای  شده  مطرح  پیش شرط های  از  یکی 

استراتژیک با امریکاست.
دولت افغانستان در نظر دارد که برای رد و یا تایید پیمان 
برگزار  را  عنعنوی  لویی جرگه ی  امریکا،  با  استراتژیک 
پیشنهادات  دولت  که  می گوید  جمهور  رییس  کند. 
مطرح  متحده  ایاالت  با  پیمان  این  امضای  برای  را  خود 
سوی  از  هیاتی  دیگر،  هفته ی  دو  تا  است  قرار  و  کرده 
دولت امریکا برای گفتگو در این مورد وارد کابل شود. 
امریکا  دایمی  پایگاه های  ایجاد  مساله  که  می شود  گفته 
پیمان  این  مهم  موضوعات  جمله  از  نیز  افغانستان  در 

استراتژیک است. 
افغانستان،  در  صلح  تامین  که  گفت  جمهور  رییس 
قانونمند شدن حضور نیروهای بین المللی، کمک جامعه 
امنیتی  نیروهای  از طریق بودجه دولت و تقویت  جهانی 
داخلی از جمله پیش شرط های اصلی برای امضای پیمان 
استراتژیک با امریکاست. آقای کرزی افزود: »در مورد 
امریکا،  پیشنهاد  جواب  در  امریکا،  با  استراتژیک  پیمان 
این  در  کرده ایم.  مطرح  امریکا  به  را  خود  پیشنهادات 
ایجاد  برای  شرط  چند  افغانستان،  جانب  از  پیشنهادات 
پیمان استراتژیک بین ما و امریکا داده شده است. شرط 
اول صلح در افغانستان است. زمانی که امریکا با ما پیمان 
آمدن صلح  با  همزمان  باید  »امضا« می کند،  استراتژیک 
تاکید کرد:  باشد.« رییس جمهور همچنین  افغانستان  در 
خارجی  نیروهای  حضور  که  است  این  ما  دوم  »شرط 
)نیروهای خارجی(  این ها  و  قانونمند شود.  افغانستان  در 
پس  شوند...  متوقف  ساحات،  تمام  در  خودسری ها  از 

است در ماه دسامبر سال جاری برگزار شود، می گوید، 
اعضای  آینده،  کنفرانس  در  قبلی،  کنفرانس  برخالف 
کرد.  خواهند  شرکت  افغانی  هیات  عنوان  به  نیز  طالبان 
که  دارد  نظر  در  افغانستان  دولت  بار  این  او،  گفته ی  به 
شرکت  کنفرانس  این  در  مستقل  دولت  یک  عنوان  به 
طالبان  صورتی که  در  کرد  تاکید  کرزی  آقای  کند. 
مثبت  پاسخ  گفتگوها  انجام  برای  دولت  تالش های  به 
کنند.  شرکت  می توانند  نیز  گروه  این  اعضای  دهند، 
برگزاری  از  سال  ده  گذشت  از  پس  کنفرانس  این 
اولین کنفرانس بین المللی که در آن پایه ی نظام سیاسی 
دایر  شد،  گذاشته  طالبان  رژیم  سقوط  از  پس  افغانستان 
می شود. قرار است در این کنفرانس عملکرد ده ساله ی 
و  گیرد  قرار  ارزیابی  مورد  افغانستان  در  جهانی  جامعه 

برنامه هایی نیز برای سال های آینده تدوین شود.
»در  می گوید:  مورد  این  در  جمهور  رییس  حال  این  با 
بن، اگر مذاکره ی ما کامیاب شد و طالبان در کنفرانس 
نام  به  برگردند،  وطن  آغوش  به  و  نشستند  و  رفتند  بن 
افراد این وطن، به نام افغان و جز هیات افغانستان بروند. 
آن  در  بروند،  علیحده  فرقه  حیث  به  می خواهند  اگر  و 
صورت گپ خود را در وطن خود بزنیم و نه در بیرون. 
نمایندگی  افغانستان  افغانستان واحد و ملت  از  بیرون  در 
می شود. فریقه و سلسله ها در آنجا نیست. در صورتی که 
غیر این باشد، افغانستان در آن شرکت نمی کند.« با این 
این کنفرانس  انتظار می رفت که آقای کرزی در  حال، 
بیشتر  اما او  به جوانان در مورد آینده ی شان نوید بدهد، 
از  تنها  و  گرفت  تماس  کشور  جاری  سیاسی  مسایل  به 
جوانان خواست که بیشتر به تعلیم و تحصیل خود متوجه 
باشند. امروز جوانان این کشور از نبود زمینه ی کار رنج 
می برند، ولی رییس جمهور در این کنفرانس نگفت که 
دولت چه برنامه هایی را برای ایجاد اشتغال برای جوانان 

روی دست دارد. 
حاشیه های کنفرانس ملی جوانان

از  که  کننده  شرکت  جوانان  بیشتر  کنفرانس  این  در   
برنامه ها  از  بودند،  شده  دعوت  کشور  مختلف  والیات 

بودند که در خانه باشند و یا اگر در کار هم بودند دوباره 
به خانه برمی گشتند. این جزو برنامه زندگی مردم شده بود 

قانونمند شدن نیروهای امریکا باید همزمان و یا پیش از 
امضای قرارداد استراتژیک صورت گیرد... به تمام معنا 

حضور شان طبق قانون و منافع افغانستان باشد.«
با این حال، رییس جمهور گفت که »خوبی ها و بدی های« 
پیمان استراتژیک با امریکا، تاثیرات پنجاه تا شصت ساله 
امریکا  متحده  ایاالت  همین رو،  از  و  دارد  افغانستان  در 
پیمان  این  امضای  با  که  منطقه ای  رقابت هایی  متوجه 
در  را  افغانستان  و خواست های  باشد  ایجاد خواهد شد، 
تامین صلح  غیر  »در  می گوید:  آقای کرزی  بگیرد.  نظر 
بزرگ  تشویش  باعث  پیمان  این  امضای  افغانستان،  در 
برای منطقه و همسایه های افغانستان می شود. همسایه های 
منطقه  این  در  افغانستان  دارند.  تشویش  هم  حاال  ما 
باید  و  هستیم  محل  و  ده  همین  از  ما  و  می کند  زندگی 
با همسایه های خود زندگی صلح آمیز و با اعتماد داشته 

باشیم.«
پیشبرد روند مذاکره با طالبان توسط امریکا

همچنین رییس جمهور می گوید، تالش هایی برای انجام 
سوی  از  مذاکره  این  و  دارد  ادامه  طالبان  با  گفتگوها 
امریکا به پیش برده می شود. آقای کرزی گفت: »در این 
سال )1390(، روند انتقال مسوولیت های امنیتی عمال یک 
با  صلح  مذاکرات  سال  این  در  می شود.  شروع  بعد  ماه 
افغانستان،  اساسی  قانون  که  ما  هموطنان  دیگر  و  طالبان 
بدست  افتخارات  و  افغانستان  ملت  آزادی  و  ترقی 
آورده ی کشور را قبول کنند، مذاکره با آنان آغاز شده 
این  امریکا  خصوص  به  خارجی  قوت های  همچنین  و 

مذاکره را خودش به پیش می برد.« 
برای  تالش ها  که  می افزاید  جمهور  رییس  حال  این  با 
دارد.  ادامه  صلح  عالی  شورای  سوی  از  گفتگوها  آغاز 
اما او تاکید کرد مذاکره ای که شامل اجندا باشد، تاکنون 
با تحریک طالبان صورت نگرفته است.  از سوی دولت 
همچنین وی افزود که تاکنون تماس هایی از سوی عناصر 

طالبان با شورای عالی صلح صورت گرفته است. 
حامد کرزی همچنین در مورد کنفرانس دوم بن که قرار 

همچنین  و  کرده  استقبال  حکومت  کارکردهای  و 
پشتیبانی شان را از تالش های دولت برای آغاز گفتگوها 
ایجاد  و  امریکا  با  استراتژیک  پیمان  امضای  طالبان،  با 
انتخابات  جنجال های  به  رسیدگی  برای  ویژه  دادگاه 

پارلمانی ابراز داشتند.
بود.  همراه  زیادی  حاشیه های  با  جوانان  ملی  کنفرانس 
سخنرانی های  کنفرانس،  این  در  جالب  نکات  از  یکی 
از سوی برخی  با گرایش حکومتی  تنظیم شده و کامال 
جوانان بود. تشکر وقدردانی های فراوان جوانان از کریم 
خرم نشان از نقش تاثیرگذار ریاست دفتر رییس جمهور 
در فضای این کنفرانس داشت. برخی جوانان در سخنان 
به  از تمام سیاست های حکومت حمایت کردند و  خود 
هیچ یک از نارسایی ها اشاره نکردند. جالب این جا بود 
که برخی هم از ایجاد دادگاه خاص نیز حمایت کردند. 
نوشته های  با  زیادی  شباهت  جوانان  سخنرانی  محتوای 

سخنرانی و بیانیه نویس های ارگ داشت. 
دیدگاه های کامال حکومتی جوانان در این کنفرانس این 
واقعا  صدا  این  آیا  که  است  آورده  وجود  به   را  سوال 
نمایندگان  صدای  یا  است؟  افغانستان  جوانان  صدای 

حکومت؟
جالب تر از همه این که وقتی آقای کرزی  جوانان را به 
حاشیه نشینی و انزوای سیاسی دعوت می کند هیچ صدایی 
بلند نمی شود. درحالی که در دیگر کشورها به خصوص 
بنیادین  تغییرات  پیشگام  جوانان  عربی،  کشورهای 
می باشند. اما آقای کرزی مشارکت سیاسی جوانان را به 
شدت نکوهش می کند. آقای کرزی به رغم ادعای قبلی 
به  مردم  از دسترسی 80 درصد  وزیر صحت  کابینه اش 
ناکامی های حکومت  به  این عرصه  در  خدمات صحی، 
تحصیل  حالی که  در  کرزی  آقای  کرد.  اعتراف  خود 
نگفت  اما  کرد  ذکر  راه  یگانه  سربلندی کشور  برای  را 
به  وزارت معارف شاگردان  چرا در مکتب های مربوط 
تا صنف 5، خواندن و نوشتن را یاد  ندارند. با این همه 
انتظار می رفت که هم جوانان و هم حکومت به ریشه و 
مشکالت جدی جوانان اشاره می کردند، و راهکارهای 
اما  می گرفتند  بررسی  به  کنفرانس  این  در  را  اساسی 
برنامه های روز اول نشان داد که نه جوانان و نه حکومت 
جوانان  دامن گیر  و  اساسی  مشکالت  از  درستی  درک 
نشان  جوانان  ترکیب  و  ساختار  این  از  گذشته  ندارند. 
دوران  کمپاین  اعضای  از  جوانان  بیشتر  که  می داد 
انتخابات بودند و از این لحاظ نمی توان آن را کنفرانس 
ملی نامید. زمانی که آقای کرزی به جوانان حاضر خطاب 
کرد که از قوم ازبک کسی است تنها یک نفر بلند شد. 
خوب بود که شیوه ی گزینش و ترکیب جوانان در این 
می شد که  فهمیده  تا حداقل  می شد  اعالم  نیز  کنفرانس 
این گزینش ها بر اساس کدام معیار صورت گرفته است. 



جنگ  روزها  از  یکی  در  نداشتند.  چاره ای  هم  این  جز  و 
در مناطق دورتری از ما ادامه داشت. در همان روز خسرم 
کار نرفت و درخانه ماند. حوالی چاشت بود و ما همه در 
زیر سایه تاک مشغول صرف نان چاشت بودیم،  زیرا فصل 
تابستان بود و هوا هم بسیار گرم شده بود. نان را تمام نموده 
بودیم و تازه چای را می خواستیم صرف نماییم که ناگهان 
صدای گوش خراشی همه جا را تکان داد و صدای برخورد 
سنگریزه ها و پارچه های راکت درهر طرف به گوش  رسید. 
اندکی بعد زمانی که  فضا مملو از دود و خاک شده بود. 
کمی اوضاع بهتر شد متوجه شدیم که خسرم در روی صفه 
به خود می پیچد و راکت هم در چندقدمی او اصابت نموده 
بود. همه به طرف او دویدیم؛ او بسیار شدید زخمی شده 
بود. او را بسیار به مشکل به کلینیک سرای خواجه رساندیم 
او  زیرا  بود  شده  دیر  بسیار  رسیدیم  آنجا  به  که  زمانی  اما 
نوشید و دعوت حق را  نبود و جام شهادت را  دیگر زنده 
لبیک گفت. از آن روز سالیان دراز است که می گذرد اما 
من نتوانستم که آن حادثه ی دلخراش و خونین را فراموش 
نمایم. ما از دولت خواهان عدالت هستیم و نمی توانیم که با 
خون شهید خود معامله نماییم و جنایت کاران را بخشش و 

عفو کنیم، زیرا آنها قابل بخشش نیستند.«



از تمام بدنش خون جاری بود
در یکی از روزها جنگ در مناطق دورتری از ما ادامه داشت. در 
همان روز خسرم کار نرفت و درخانه ماند. حوالی چاشت بود و ما 

همه در زیر سایه تاک مشغول صرف نان چاشت بودیم،  زیرا فصل 
تابستان بود و هوا هم بسیار گرم شده بود. نان را تمام نموده 
بودیم و تازه چای را می خواستیم صرف نماییم که ناگهان صدای 
گوش خراشی همه جا را تکان داد و صدای برخورد سنگریزه ها و 
پارچه های راکت درهر طرف به گوش  رسید. فضا مملو از دود و 
خاک شده بود. اندکی بعد زمانی که کمی اوضاع بهتر شد متوجه 
شدیم که خسرم در روی صفه به خود می پیچد و راکت هم در 

چندقدمی او اصابت نموده بود.

حامد کرزی خطاب به جوانان: 

از سیاست پرهیز کنید 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : ظفرشاه رویی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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طالبان و القاعده
 یکی اند

جداسازیدردیرادوانمیکند

4سال پنجم   شماره مسلسل 1180    یک  شنبه 29 جوزا 1390  

شوراي  تصميم گيري  پيام  واضح ترين 
خصوص  در  متحد  ملل  سازمان  امنيت 
طالبان  سران  سرنوشت  جداسازي 
و  صلح  آينده ی  براي  القاعده،  از 
و  نااميدي  جز  چيزي  دموكراسي 
افغانستان  شهروندان  سرخوردگي 
نيست. پيش از اين اگر حكومت كرزي 
پا  »دو  نظام،  به  طالبان  برگرداندن  براي 
را در يك موزه« مي كرد و بدون اندك 
و  دموكراسي  خصوص  در  مالحظه 
با  جهان شمول،  ارزش هاي  و  عدالت 
دعوت  طالبان  از  تزرع  و  عذر خواهي 
عنوان  به  مردم  اميد  چشم  مي كرد، 
آخرين پناگاه و تكيه گاه به سازمان ملل 
مردمي  بيچاره  اما  مي شد.  دوخته  متحد 
اهميت  سرنوشت شان  به  خود  نه  كه 
مي دهند و نه هم ديگر آدرسی مانده كه 
به  نااميد  اين ملتي  اميدهاي رويا گونه ی 

آن ارجاع داده شود. 
وقتي شوراي امنيت سازمان ملل متحد، 
دست به چنين اقدامي مي زند، واقعا پيام 
جز  باشد،  مي تواند  چه  اقدامي،  همچو 
اين كه اين سازمان در آستانه انحراف از 
بشري،  حقوق  ارزش هاي  به  تعهداتش 
انسان  انساني  آزادي هاي  و  دموكراسي 
مسير  سازمان  اين  اگر  مي رود.  پيش  به 
ياد  ارزش هاي  به  تعهداتش  از  انحراف 
شده را نمي پيمايد، پس، از چيست كه 
اقدامي مي زند و چشم  به همچو  دست 
سران  انسان كشي هاي  و  مظالم   تمام  بر 

تروريزم مي بندند. 
سوال من از كشورهاي عضو اين سازمان 
و به خصوص اعضاي شوراي امنيت اين 
است؛ اين كشورهايی كه همواره سنگ 
حقوق بشر و رسيدگي جنايت جنگي و 
جنايت عليه بشريت را به سينه مي زنند، 
مگر نمي دانند طالبان تروريست مرتكب 
در  تكان دهنده ای  جنايت هاي  چه 
افغانستان شده اند، مگر نمي دانند كه هم 
اكنون اين گروه جنايت كار تا چه حدي 
درگير مرگ آفريني هستند و همه روزه 
جان زنان، مردان و كودكان بي گناه اين 

سرزمين را مي گيرند؟
اين  اتخاذ  با  متحد  ملل  سازمان  نه،  يا 

دو  تصويب  با  متحد  ملل  سازمان  امنيت  شورای 
و  القاعده  اعضای  تحريم های  لست  قطعنامه، 
طالبان در افغانستان را از هم جدا كرد. جداسازی 
كمك  راستای  در  القاعده،  از  طالبان  سياه  لست 
صلح  پروسه ی  اجرای  در  افغانستان،  دولت  به 
ديپلوماتيك  منابع  می گيرد.  صورت  طالبان  با 
القاعده  و  طالبان  لست  جداسازی  می گويند، 
طالبان  اعضای  تا  می كند  كمك  يكديگر،  از 
لست  در  گردند.  خارج  لست  اين  از  سادگی  به 
اختصاص  تحريم  مورد  طالبان  به  كه  جديدی 
يافته، نام 138 نفر از اعضای طالبان درج می باشد.

سازمان  در  افغانستان  نماينده ی  طنين،  ظاهر 
طالبان  لست  تفكيك  از  جمعه  روز  متحد،  ملل 
اين  كه  است  گفته  و  كرده  استقبال  القاعده  و 
تفكيك، يك گام مهم در پيشبرد پروسه ی صلح 
سازمان  در  امريكا  سفير  رايس،  سوزان  می باشد. 
اين  و  استقبال كرده  مساله  اين  از  نيز  متحد،  ملل 
امنيت  شورای  تحريم های  بررسی  كميته ی  اقدام 

را مهم توصيف كرده است. 
گفته  ملل،  سازمان  برنامه ی  اين  از  حمايت  در 
القاعده،  می شود كه با جداسازی لست طالبان از 
اكنون زمينه برای حذف نام رهبران طالبان فراهم 
می شود. اين نگرش حمايتی در اين خصوص، از 
اين جهت به ميان آمده است كه دولت افغانستان 
نام  بود كه  تاكنون در چندين مورد تالش كرده 
دولت،  نظر  به  كه  را  طالبان  اعضای  از  شماری 
را  غيرنظامی  زندگی  و  كشيده  دست  جنگ  از 
متحد  ملل  از لست سياه سازمان  اختيار كرده اند، 
افراد  لست  از  طالبان  نام  كه  اكنون  شود.  حذف 
اين  می گردد،  خارج  القاعده  سازمان  به  مربوط 
امكان افزايش می يابد كه اين نام ها از لست سيای 
صورت  كار  اين  اگر  شود.  حذف  ملل  سازمان 
گيرد، به اين معنا خواهد بود كه دولت افغانستان با 
دست باز می تواند پروسه ی صلح خود را به انجام 

برساند و بدان موفق شود.
زمان،  عين  در  و  موافق  نظريه پردازان  اگرچه 
دولت  بين  مذاكره  شدن  واقع  مثمر  به  اميدوار 
لست  تفكيك  كه  می باشند  نظر  اين  به  طالبان  و 
می رسد  نظر  به  اما  گردد،  واقع  مفيد  می تواند 
برخوردار  قوی  بنيه ی  از  نيز  خوشبينی  اين  كه 
و  طالبان  رهبران  لست  تفكيك  زيرا  نمی باشد؛ 
در  می تواند  اگرچه  القاعده،  سازمان  اعضای 
القاعده  و  انگاری و سوا حساب كنی طالبان  جدا 
اما  شود،  تلقی  مهم  بيرون،  از  نظريه پردازی  در 
اين كه اين كار بتواند بر روند ارتباطی كه طالبان 
و القاعده با يكديگر دارند، تاثير گذار واقع شود، 

چندان اطمينانی وجود ندارد.
در  القاعده،  سازمان  كه  می باشد  واضح  اين 
قلمرو حكومت تحت تسلط طالبان در افغانستان، 
باور  اين  به  از صاحب نظران  بسياری  يافت.  رشد 
حكومت  و  رهبران  حمايت  اگر  كه  می باشند 

به  دست  صادقانه  مي خواهد  اقدام 
كه  كند  افشا  باالخره  و  بزند  افشاگري 
باداراش  سرود  و  ساز  به  زماني  هر  در 
ارزش هايی  از  پاس داشت  تا  مي چرخد 

كه به آن تعهد بسته است. 
كارنامه جنايت گري طالبان چيزي نيست 
كه سازمان ملل متحد از آن بي خبر باشد 
اين  انسان كشي  روش هاي  و  گونه ها  و 
گروه تبه كار از چشم ديد شوراي امنيت 

اين سازمان، بدور مانده باشد. 
در  طالبان  وجودي  ماهيت  و  چيستي 
افكار عمومي جهانيان يك مفهوم تثبيت 
شده و غيرقابل انكار است. امروزه با هر 
انساني كه اسم طالبان را ياد دهاني كنيم، 
و  انتحار  جنايت،   انسان كشي،  با  فقط 
و جهان مفهومي  در ذهن  است كه  قتل 
تصويرپذير  و  معنا  گروه  اين  انسان ها، 

است نه چيز ديگر. 
متحده  اياالت  باالخره  مي رسد،  نظر  به 
امريكا شكستش در جنگ عليه تروريزم  
است  پذيرفته  را  افغانستان  خاك  در 
و  صلح  بهانه  ي  به  مي خواهد  حاال  و 
برايش  عقب نشيني  و  فرار  راه  مذاكره 
افغانستان  ديگر  يك بار  و  كند.  فراهم 
براي  تاز  و  تاخت  قلمروي  عنوان  به  را 
رقيبان  افغانستان كه  همسايه  كشورهاي 
مي روند،  به شمار  متحده  اياالت  جدي 

واگذار كند. 
نماينده  رايس،  سوزان  اظهارات  از 
ملل  سازمان  در  متحده  اياالت  دايمي 
قبول  امريكا  كه  مي شود  معلوم  متحده 
ديگر  نظامي اش  ماشين  كه  است  كرده 
پاكستان و  ابراز جنگي كه  با  نمي تواند 
ايران به عنوان دو رقيب سياسي امريكا 
افغانستان  و دو همسايه مداخله گر براي 

می فرستند، رقابت كند. 
سياسي  تحوالت  شكل گيري  روند 
به  اخير  سال  چهار  ـ  سه  در  افغانستان 
افكار  كه  است  خورده  رقم  گونه اي 
عمومي در كشور كامال به ضرر اياالت 
مديريت  كرزي  آقاي  دولت  و  متحده 
جز،  نيست  چيزی  اين  و  است.  شده 
موفقيت ابزارهاي همسايه هاي افغانستان 
غول آساي  اقتصاد  و  نظامي  ماشين  بر 

اياالت متحده امريكا در اين خاك. 
ورنه سوزان رايس، هيچ گاهي حاضر به 
اين نمي شود كه اقدام سازمان ملل متحد 
طالبان  و  القاعده  براي جداسازي سران 
را چيزي در حكم يك دست آورد براي 
افغانستان«  در  افراطي ها  كردن  »منزوي 
نيك  رايس  سوزان  چون  كند.  عنوان 
و  ماهيت  در  تفاوتی  هيچ  كه  مي داند 
دو  هر  ندارد.  وجود  القاعده  چيستي 
گروه  دو  هر  هستند.  تروريست  گروه 
انسان مي كشند و هر دو گروه نه تنها كه 
انسان  انساني  آزادي هاي  و  ارزش ها  بر 
را  همه  دو  هر  كه  نمي گذارند  احترام 

مي كشند.
اين  از  بعد  كه  آله ای  و  ماشين  پس، 
رايس و شوراي  همه سال حاال سوزان 
امنيت به كمك ظاهر طنين به آن دست 
يافته اند، چگونه كار مي كند و بايد آن را 
چراغ   تا  بگذارند  فرد  يك  كجاي  به 
سرخ و سبزش به نشانه تاييد و رد طالب 
و القاعده بودن شخص مورد نظر روشن 
امنيت  شوراي  اقدام  اين  واقعا  بشود؟! 
و  است  مضحك  متحد  ملل  سازمان 

خنده آور. 
را  نكته  دو  بايد  امنيت  شوراي  اعضاي 

بدانند:
عنوان  به  طنين  ظاهر  اين كه  يكي  يك: 
متحده  ملل  سازمان  در  افغانستان  سفير 
داغدار  خانواده هاي  و  مردم  نماينده ی 
افغانستان نيست، بلكه او مامور و معذور 
حكومت فاسد و بي اعتبار حامد كرزي 
است. نماينده ی حكومتي كه مردمش را 
و يك دنده تالش  است  فراموش كرده 
با هر باج و رشوه كه  مي كند طالبان را 
اين كار در  با  و  برگرداند  نظام  به  شده 
بر  قدرت  سر  بر  داخلي  رقابت  حوزه 

رقيبانش فايق آيد. 
و  نام  طالب  افغانستان،  مردم  براي  دو: 
نه  است،  انتحار  و  قتل  جنايت،  آدرس 
القاعده. زندگي روزمره مردم افغانستان، 
بيش از يك و نيم دهه است كه توسط 
پديده ای به نام طالب دست خوش خون، 
جنازه و ماتم مي شود، نه توسط القاعده.

حاال كه تمام روزنه هاي اميد كه پيش از 
اين مردم افغانستان به آن ها چشم دوخته 
سازمان هاي  بر  است،  شده  بسته  بودند، 
از  دفاع  كه  است  ارزش گرايي  و  آزاد 
عليه  جنايت  به  رسيدگي  و  بشر  حقوق 
گيرد.  قرار  كارشان  دستور  در  بشريت 
شوراي  از  سازمان ها  اين  بايد  حاال 
نام نهاد امنيت سازمان ملل متحد بپرسند 
به  دست  كه  است  اساسي  چه  بر  كه 
همچو اقدامي جانب دارانه مي زنند و بر 
جنايت ها و مظالم انجام شده و در حال 
چشم  افغانستان،  بي دفاع  مردم  بر  اجرا 

مي بندند؟! 

صورت  به  افغانستان،  در  طالبان  تسلط  تحت 
القاعده  سازمان  رهبران  از  شديد،  و  گسترده 
نمی توانست،  القاعده  سازمان  نمی كرد،  حمايت 
 2001 سال  تا  كه  پيمانه ای  به  را  خود  تحركات 
سوی  از  می داد.  وسعت  داد،  گسترش  ميالدی 
از  طالبان  جدايی ناپذيری  و  اهميت  آنچه  ديگر، 
كه  است  اين  می دهد،  نشان  را  القاعده  سازمان 
از  پس  و  ميالدی   2001 سال  در  طالبان  رهبران 
حمايت  شدند،  حاضر  سپتمبر،  يازدهم  حادثه 
حتا  و  دهند  ادامه  القاعده  رهبران  از  را  خويش 
رهبران  از  حمايت  فدای  را  خويش  حكومت 

سازمان القاعده كردند.
قابل ذكر است كه رهبران طالبان در طول فاصله ی 
با  ميالدی،   2011 و   2001 سال های  بين  زمانی 
وجود مواجهه با هر وضعيتی، هيچ گاهی از تعاملی 
القاعده داشته اند، اظهار پشيمانی نكرده اند.  با  كه 
در پاسخ به همين تعامل نيز بوده است كه سازمان 
از  وسيعی  بخش  يك  سال،  ده  اين  در  القاعده 
تامين كرده  و  برآورده  را  طالبان  هزينه ی جنگی 
است. بنابراين رابطه ميان طالبان و سازمان القاعده، 
جدايی ناپذير پنداشته می شود. از اين رو بسيار بعيد 
است كه تفكيك لست از سوی كميته تحريم های 
اوضاع  بتواند  متحد،  ملل  سازمان  امنيت  شورای 
را تغيير دهد وتعامل موجود بين رهبران طالبان و 

گروه القاعده را بر هم بزند.
رهبری  با  القاعده  سازمان  رهبری  ديگر  سوی  از 
است؛  كرده  ناگسستنی  بيعت  طالبان  تحريك 
شبكه  با  رابطه  در  كه  كارشناسانی  از  برخی 
تشكيالتی سازمان القاعده آشنايی دارند، تصريح 
سازمان  ارتباط  بن الدن،  مرگ  با  كه  می كنند 
القاعده با طالبان محكم تر شده است؛ زيرا رهبران 
خون خواهی  به  ملزم  را  خود  كه  القاعده  كنونی 
را  طالبان  رهبری  به  وی  بيعت  می دانند،  بن الدن 
نيز يك ميراث مهم برای شان می دانند و كوشش 
و  نشوند  از طالبان جدا  به هيچ عنوان  تا  می كنند 
همچنان به كمك خويش به اين گروه ادامه دهند.

از همين  بود كه  بسيار خوشبينانه خواهد  بنابراين 
تفكيك لست  بيايد كه  به وجود  باور  اين  اكنون، 
و  طالبان  بين  روابط  بر  می تواند  ملل  سازمان 
القاعده اثر بگذارد و سبب شود كه طالبان رابطه ی 
خود را با سازمان القاعده قطع كنند. از اين رو تاثير 
مثبت اين رويكرد بر روند صلح در افغانستان نيز 
كه  چيزی  تنها  نمی رسد.  نظر  به  مطمين  چندان 
اين است  اين موضوع گفت  با  پيوند  می توان در 
مفيد  طالبان  از  اتهام  رفع  در جهت  كار،  اين  كه 
از اين  با استفاده  واقع می شود و طالبان می توانند 
وضعيت، امتيازطلبی خويش را شدت بخشند.  به 
نيز  كابل  در  ديروز  حمله ی  انجام  می رسد،  نظر 
می تواند مويد اين موضوع باشد كه تفكيك ميان 
رويكرد  تغيير  باعث  نمی تواند  طالبان  و  القاعده 

طالبان شود.

اقدام 
شوراي امنيت سازمان ملل

 و ملت نااميد
آصفآشنا

ورنهسوزانرايس،هيچگاهيحاضربهايننميشودکهاقدامسازمانمللمتحد
برايجداسازيسرانالقاعدهوطالبانراچيزيدرحكميكدستآورد

براي»منزويکردنافراطيهادرافغانستان«عنوانکند.چونسوزانرايس
نيكميداندکههيچتفاوتدرماهيتوچيستيالقاعدهوجودندارد.هردو
گروهتروريستهستند.هردوگروهانسانميکشندوهردوگروهنهتنهاکه
برارزشهاوآزاديهايانسانيانساناحترامنميگذارندکههردوهمهرا

ميکشند.
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شماری از باشندگان ساحه دند غوري واليت بغالن شكايت 
دارند كه پوليس محلي در اين منطقه با استفاده از سالح و 

اقتدار دست به آزار و اذيت مردم مي زنند. 
خان  جان  محمد  غازي  منطقه اي  شوراي  رييس  اسلم  آمر 
و عضو كميته صلح واليتي بغالن مي گويد: »پوليس محلي 
اهل  افراد  ميان  از  منطقه  مردم  مشوره ي  با  بايد  اربكي ها  يا 
نظر  ما  شوراي  از  رابطه  اين  در  كسي  اما  مي شد،  انتخاب 
افتاده  بي بندوبار  اشخاص  به دست  دوباره  سالح  و  نخواسته 

است.«       
او افزود: »تمام كسانی كه در زمان طالبان باعث اخالل امنيت 
مي شدند، امروز به نام اربكي يا پوليس محلي دست به آزار 

مردم مي زنند.« 
با  محلی  پوليس  كه  گفت  بغالن  صلح  كميته  عضو  اين 
مردم  اذيت  و  آزار  سبب  شبانه  تالشی های  راه اندازی 
می شوند، وی در اين باره گفت: »پوليس محلي بدون آن كه 
ارگان هاي امنيتي، واليتي  و يا شوراي ما را در جريان قرار 
هنوز هم  و  را شبانه تالشي مي كنند  مردم  بدهند، خانه هاي 

اكثر مردم بي دفاع زير شكنجه و ظلم قرار دارند.«
شمار ديگر از باشندگان محل از زندان هاي شخصي پوليس 
براي  اين زندان ها  از  به گفته آنان،  محلي خبر می دهند كه 

وارد كردن فشار بر افراد استفاده مي شود.
»پوليس  مي گويد:  غوری  دند  باشندگان  از  يكی  نورالحق   
هم  آنها  و  كرده   ايجاد  را  مستقل  حكومت  يك  محلي 
پوليس، هم محكمه، هم سارنوالي وهم زندان دارند، هرچه 

بخواهند مي كنند و كسي نيست كه از آنها پرسان كند.«
محمد حسن باشنده ی ديگر دند غوري گفت: »پوليس محلي 
متهم  طالبان  با  همكاري  به  را  هركسي  دقيق  اسناد  بدون 
ساخته و زندانی مي كنند چنانچه يك گروه آنان ساعت نه 
شب خانه ما را محاصره كردند و مرا از خانه برده به زندان 

شخصي شان انداختند، بعدا تسليم امريكايی ها كردند.«
تعدادی از باشندگان بغالن می گويند، تضاد ها و دشمني هايی 
پوليس  به نام  استفاده جو  افراد  امروز  داشت،  وجود  قبال  كه 
را  خود  انتقام  مقابل  طرف  از  قبلي  عقده هاي  بنابر  محلي 

مي گيرند.
منطقه  اين  در  غوري،  دند  باشندگان  اظهارات  براساس 

زمين  محلي  پوليس  قوماندان  »نورالحق  مي گويد:  مي كند، 
و تمام اموال منزل مرا غصب كرده و از من سي هزار دالر 

مي خواهد.«
نورالحق  پدر  از  من  پدر  پيش  سال  هفتاد  كه  افزود  وي 
قوماندان پوليس محلي در بدل پول رايج وقت زمين خريده 
بود و امروز نامبرده مي خواهد زمين خريده شده را به قيمت 

فعلي اش دوباره باالي من به فروش برساند.«
اين دعوا  افزود قوماندان پوليس محلی حاضر نيست كه  او 
را در محكمه يا در حضور علما حل كند. نورالحق قوماندان 
پوليس محلي در اين مورد گفت: »ما تنها حق مردم  را از او 
او  از  به جز  و  بود  پيش غصب شده  گرفته ايم كه سال هاي 

دزدي، قتل، اختطاف و انواع بي بندوباري وجود دارد. 
اما مقامات پوليس محلی اين گفته ها را رد می كنند. نورالحق 
قوماندان پوليس محلي در ساحه ي دند غوري، اين اتهامات 
حرف ها  اين  »تمام  مي گويد:  خوانده  نادرست  و  بي جا  را 
پوليس  و  مي شود  گفته  محلي  پوليس  ساختن  بدنام  براي 
محلي به خاطر امنيت مردم ايجاد شده، نه براي آن كه ناامني 

ايجاد كنند.«
اما در همين حال كساني هم هستند كه مي گويند همه دار 
و ندارشان را پوليس محلي  به تاراج برده است. جمعه گل 
دندغوري  قريه عمرخيل  باشنده  و  تپه  رييس شوراي كندز 
كه فعال در شهر پلخمري به دور از خانه و زمين  خود زندگي 

كسي ديگر نيست كه از پوليس محلي شكايت داشته باشد.«
او افزود: »كساني هستند كه به دستور ديگران محل را ترك 

كرده اند، تا پوليس محلي را بدنام بسازند.«
اما او اضافه كرد: »حاضر نيستم اين معضل را در محكمه حل 
و فصل كنم و اين مشكل بايد در شوراي مردمي و شوراي 

همبستگي حل شود.«
 وی گفت: »در مركز پلخمري تمام امور و حكومت شهري  
در دست يك گروه خاص قرار دارد كه نمي خواهند، امنيت 

منطقه ی ما به دست خود ما تامين شود.«
اما جمعه گل مي گويد كه اعضاي شورايی كه نورالحق از 

آن نام مي برد، نيز از هم پيمانان او هستند.
واليتي،  قضيه واليت، شوراي  اين  از  كه  می دارد  اظهار  او 
امنيت ملي، قومانداني امنيه و حتا وزارت داخله را در جريان 
ارگان  هيچ  سوي  از  اقدامی  هيچ  حال  به  تا  اما  داده ،  قرار 

صورت نگرفته است.
در همين حال احمد جاويد بشارت سخنگوي فرماندهي امنيه 
واليت بغالن مي گويد: »هركس كه شكايت داشته باشد چه 
از پوليس محلي چه از پوليس ملي به قومنداني امنيه عارض 
و  بازخواست مي شود  و  يقينا كه صدايش شنيده شده  شود 

مجرم را به پنجه قانون مي سپاريم.«
او افزود : »پوليس محلي حق تالشي كردن خانه هاي مردم و 

كوچاندن اجباری شان را ندارد.«
اين اظهارات در حالی صورت مي گيرد كه يكي از مقامات 
بلندرتبه واليت بغالن به طور غيررسمي به خبرنگار 8صبح 
گفت همان گونه كه در تمام كشور حكومت موازي جريان 
دارد در بغالن هم پوليس محلي كه توسط »اسپيشل فورس« 
امريكا ايجاد شده و حمايه مي شود يك حكومت ديگر را در 
دندغوري به وجود آورده كه در حقيقت دولت هم توانايي 

بازپرس را ازآنها ندارد.
زون  بشر  حقوق  دفتر  رييس  امير  آيت اهلل  عين حال  در 
مسلح  افراد  موجوديت  از  را  خود  نگراني هاي  شمال شرق 
غيرمسوول و اربكي ها در واليت بغالن و كندز ابراز داشته و 
گفت: »متاسفانه شكايات زياد حاكي از شكنجه و بدرفتاري 

اين افراد به ما رسيده كه واقعا نگران كننده است.«
او افزود: »ما يك برنامه آموزشي چهار ماهه را در رابطه به 
قوانين ملي، قانون اساسي و حقوق بشر براي پوليس محلي به 
همكاري يوناما در نظرداريم راه اندازی كنيم تا در رفتار آنها 

تغييرات مثبت ايجادشود.«
او همچنان ادامه داد افرادی كه مرتكب جرم مي شوند بايد 
قانون اساسي وقانون جزا مجازات شده و سالح شان  مطابق 

گرفته شود.

 ابراهيم زماني- بغالن

افزایش شکایات از پوليس محلي 
در بغالن

هرات  واليت  تجارت  اتاق های  رياست  مسوولين 
خريد  مانع  تركمنستان  در  افغانستان  سفير  كه  می گويند 
قادر  غالم  می گردد.  افغان  تاجران  توسط  سوختی  مواد 
می گويد  هرات  واليت  تجارت  اتاق های  رييس  اكبر 
به  است،  تركمنستان  در  افغانستان  سفير  كه  سيفی  آقای 
خريد  هرگونه  جلو  می باشد،  تاجر  خودش  اين كه  دليل 
مواد نفتی را توسط ديگر تاجران می گيرد تا به اين طريق 
با افزايش قيمت مواد نفتی، اين بازار در انحصار خودش 

باشد.
صحبت  مطبوعاتی  كنفرانس  يك  در  كه  اكبر  آقای   
شورای  حكم  اساس  بر  پيش  چندی  »ما  گفت:  می كرد 
ولی  رفتيم،  تركمنستان  به  نفتی  مواد  برای خريد  وزيران 
سفير افغانستان در آن كشور با ايجاد موانع، مانع از خريد 

مواد نفتی توسط ما شد.«
او  كه  است  گفته  افغانستان  »سفير  می افزايد:  اكبر  آقای 
دستورات  نه  و  می شناسد  را  افغانستان  جمهور  رييس  نه 
دارد. درحالی كه رييس جمهور  قبول  را  شورای وزيران 
رييس  با  كه  روابطی  و  دوستی  اساس  بر  تركمنستان 
جمهور كرزی دارد، قبول كرد كه سه صد هزار تن مواد 

نفتی را برای افغانستان بفروشد.«
آقای اكبر می گويد سفير افغانستان در تركمنستان كه بيش 
از ده سال است در اين كشور سفير است، خود از تاجران 
اين  می توانستيم  ما  كه  صورتی  در  و  است  نفتی  مواد 
مقدار مواد نفتی را خريداری و وارد بازار های افغانستان 
كنيم، قيمت اين مواد به شدت به زمين می خورد و ضرر 
مالی هنگفتی را برای سفير افغانستان در تركمنستان به بار 

می آورد. 
 آقای اكبر ابراز می دارد، آقای سيفی به دليل قرابتی كه 
با يكی از افراد با نفوذ د ارد، از هرگونه بازخواستی مبرا 
اين رابطه هيچ كاری  است و حتا رييس جمهور هم در 

نكرده است. 

اين گونه تيل وارد افغانستان می گردد. 
آقای اكبر گفت: »ما در مورد اين گونه افراد، هم به واليت 
برای  هيچ كدام  ولی  داديم،  خبر  باالتر  مراجع  به  هم  و 
اين گونه  چون  نكرده اند  كاری  افراد،  اين گونه  بركناری 
اكبر  آقای  دارند.«  نفوذ  قدرت  سطوح  باالترين  تا  افراد 
همين گونه  به  نفتی  مواد  واردات  وضعيت  اگر  می گويد 
پيش برود، ضربه مهلكی بر وضعيت محيط زيست خواهد 

»در  می دهد:  ادامه  او   
نرخ يك  كه  سال 1388 
از  بيشتر  نفتی  مواد  تن 
هزار دالر بود، ما توانستيم 
قيمت يك ليتر پطرول را 
از 53 افغانی به 24 افغانی 
كاهش بدهيم كه دليلش 
و  فراوان  واردات  هم 
نفتی  مواد  دسته جمعی 
ولی  بود،  تاجران  توسط 
يك  درحالی كه  امروز 
از  پايين تر  نفتی  مواد  تن 
قيمت  است،  دالر  هزار 
 54 به  پطرول  ليتر  يك 

افغانی رسيده است.«
آقای اكبر می گويد فساد 
نفتی  مواد  ارگان های  در 
و  می كند  بيداد  دولتی 
در  تفتيشی  هيچ گونه 
نفتی  مواد  كيفيت  مورد 

وجود ندارد. 
از كسی  كه  در حالی  او 

بنادر  رتبه ای در  پايين  او مدير  نمی برد، می گويد كه  نام 
سه صد  غيرقانونی  طور  به  روزانه  كه  می شناسد  را  نفتی 

هزار دالر درآمد دارد. 
نامبرده  مدير  می گويد  هرات  تجارت  اتاق های  رييس 
روزانه از هر واگون تيل بی كيفيت سه هزار دالر می گيرد 
را  افغانستان  داخل  بازار  به  واردشدن  مجوز  آن  برای  و 
می دهد و روزانه به طور اوسط نزديك به صد واگون از 

زد و همچنان يك تعداد زياد سرمايه گذاران را از گردونه 
تجارت مواد نفتی، بيرون خواهد كرد. 

از سوی ديگر مسوولين رياست مواد نفتی هرات می گويند 
آنان هم در بنادر و هم در شهر هرات البراتوار های تعيين 
كيفيت مواد نفتی را دارند و هرگونه تيل بی كيفيت توسط 

آنان ضبط می گردد. 
در همين حال حميداهلل خادم، رييس اتحاديه صنعت گران 
هرات نيز می گويد مافيای مواد نفتی در افغانستان نه تنها 
و  بدترين  بلكه  است  گرديده  بازار  اين  انحصار  باعث 

بی كيفيت ترين مواد نفتی را وارد افغانستان می كنند.
سفير  آيا  نمی داند  اين كه  با  او  می گويد  خادم  آقای 
نفتی  مواد  مافيای  اين  عضو  تركمنستان  در  افغانستان 
كه  است  موافق  اكبر  آقای  سخنان  با  ولی  خير،  يا  است 
اختيارشان  در  را  نفتی  مواد  بازار های  مافيايی  گروه های 
قرار داده و نمی گذارند در اين عرصه رقابتی ايجاد شود. 
آقای خادم اظهار می دارد كه در حال حاضر در بازار های 
هرات، ديزل فوق العاده بی كيفيت و خطرناك وجود دارد 
و  می گردد  موترها  ماشين های  خرابی  باعث  تنها  نه  كه 
محيط زيست را آلوده می كند كه خطرناك است و زود 
خاطر  به همين  نفر  چندين  حال  تا  بلكه  می گردد  مشتعل 

دچار سوختگی گرديده اند. 
در  افغانستان  در  نفتی  مواد  تجارت  انحصار  از  نگرانی ها 
حالی از سوی مسوولين اتاق های تجارت افغانستان مطرح 
می گردد كه پيش از اين نيز بارها در رسانه های افغانستان 
كه  نفتی  مواد  قوی  مافيای  وجود  از  بين المللی  حتا  و 
بازار های نفت افغانستان را در انحصار خود داشته و مانع 
رقابت در اين حوزه اقتصادی می گردد، گزارش های نشر 

شده است. 
ولی اين نخستين بار است كه نام يك فرد توسط مسوولين 
اتاق های تجارت هرات، در مورد انحصار بازار مواد نفتی 

برده می شود. 
در  افغانستان  آقای سيفی سفير  به  دليل عدم دسترسی  به 
تركمنستان نتوانستيم نظرات ايشان را نيز در اين گزارش 

درج كنيم. 
گفتنی است درحالی كه هفته گذشته بازار های آسيا شاهد 
افغانستان قيمت مواد  نفتی بودند، در  كاهش قيمت مواد 

نفتی بين ده تا پانزده درصد افزايش يافته است.

 نقش مافيا در افزایش قيمت نفت
    فریدون آژند- هرات

ACKU
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مواد  معتادان  میلیونی  یک  جمعیت  میان  از 
در  حالی  در  آن  هزار   50 از  بیش  مخدرافغانستان، 
مرکز  یک  والیت  این  در  که  هستند  ساکن  غزنی 
تداوی اعتیاد به مواد مخدر با ظرفیت ده بستر موجود 

است که در شفاخانه ملکی غزنی موقعیت دارد.
مسوولین تداوی معتادین مواد مخدر غزنی می گویند 
با این که آمار معتادان مواد مخدر در غزنی زیاد است، 
اما تعداد کمی از این ها برای ترک اعتیاد به شفاخانه 

مراجعه می کنند. 
داکتر نصراهلل نعیمی مسوول تداوی معتادین در غزنی 
است،  زیاد  غزنی  معتادان  تعداد  این  که  »با  می گوید: 
اما مراجعه کنندگان جهت تداوی در این مرکز چون 
با میل و خواست شخص معتاد است، کم می باشد و 
به طور اوسط ماهانه حدود 40 مریض معتاد برای ترک 

اعتیاد به این مرکز مراجعه می کنند.« 
می گویند  غزنی  در  معتادین  تداوی  مرکز  مسوولین 
به مواد مخدر  براساس آمار سال 2009  رقم معتادان 

در والیت غزنی بیشتر از پنجاه هزار نفر می باشد. 
مسوول تداوی معتادین غزنی می گوید: »در آمار سال 
2005 تعداد معتادان در والیت غزنی بیشتر از 40 هزار 
رقم   2009 سال  آمار  اما  بود،  شده  زده  تخمین  نفر 
از 50 هزار  بیشتر  را در غزنی  به مواد مخدر  مبتالیان 

نفر نشان می دهد.« 
کشت  مخدر  مواد  نوع  هیچ  والیت  این  در  آن که  با 
مرز  از  این والیت  معتادان  تعداد  نمی شود، هم اکنون 
50 هزار تن گذشته است و برخی از شهروندان غزنی 

غزنی  در  مخدر  مواد  به  اعتیاد  افزایش  در  را  دولت 
کسانی  اکثر  می گویند  شهروندان  این  می کنند.  متهم 
که معتاد به مواد مخدر شده اند، به  دلیل فقر و بی کاری 

بوده است.
امان اهلل یک تن از جوانانی که به این دام گرفتارشده 
هم  را  کشیدن  سگرت  عمل  »من  می گوید:  است 
افتاد،  به دوشم  اقتصاد خانواده  بار  نداشتم، زمانی که 
هرجا دنبال کار گشتم موفق به پیدا کردن کار نشدم، 
این وضعیت مرا افسرده ساخته، یک زمان متوجه شدم 

که معتاد به مواد مخدر هستم.« 
»اگر  می کند:  اضافه  مخدر  مواد  به  معتاد  جوان  این 
دولت جلو فقر و بیکاری را بگیرد و زمینه کار را برای 
جوانان فراهم کند، دیگر فرصت برای گرفتاری به این 

دام مرگ، باقی نمی ماند.« 
نیز باور دارد  محمدعلی احمدی معاون والیت غزنی 
این  مربوطه، آن طوری که در  که دولت و موسسات 

زمینه باید کار می کردند، نکرده اند.
 وی اظهار می دارد: »دلیل اعتیاد جوانان به مواد مخدر 
نبود  اشتغال،  و  کار  نبود  تربیتی،  معنوی،  مادی،  فقر 

زمینه درس و تعلیم، تحصیل و تفریح سالم است.« 
که  دارند  باور  غزنی  شهروندان  از  دیگر  برخی  اما 
است،  همسایه  کشورهای  در  مهاجرت  تحفه  اعتیاد 
پیش  افغان ها  اکثر  باشندگان غزنی می گویند که  این 

از مهاجرت آشنایی با مواد مخدر نداشتند.
 مصطفی یک تن از باشندگان غزنی که به تازگی مواد 
مخدر را ترک کرده است، می گوید: »مهاجرت برای 

من سبب شده است تا معتاد شوم.« 
این باشنده ی غزنی اضافه می کند: »افغان ها اول با مواد 
مخدرآشنایی ندارند، اما در زمان مهاجرت معتاد مواد 

مخدر می شوند.« 
داکتر نصراهلل نعیمی مسوول تداوی معتادان در والیت 
می گوید:  کرده  تایید  را  مردم  گفته های  نیز  غزنی 
»علت روآوری جوانان به مواد مخدر فقر، بی کاری، 

مهاجرت و قاچاق و ترافیک مواد مخدر می باشد.«
می کند:  اضافه  غزنی   معتادین  تداوی  مسوول  این 
»بیشترین آمار معتادان در غزنی بین سنین20 تا 40 سال 

است.« 
داکتر عباس علی رموزی مسوول پیشین تداوی مرکز 
مواد  به  معتادان  »افزایش  نیز می گوید:  معتادین غزنی 
مخدر ناشی از عدم آگاهی از اضرار مواد مخدر، تربیه 
به تفریحات  ناسالم خانواده و اجتماع، عدم دسترسی 

سالم و دسترسی آسان به مواد مخدر، می باشد.«
را  مشکل  این  از  بیرون رفت  راه  رموزی  داکتر 
اجتماعات  و  مدارس  مکاتب،  طریق  از  آگاهی عامه، 

می گوید:  و  می داند  مخدر  مواد  اضرار  از  مردم 
»سروی ها نشان داده است، که اکثریت مبتالیان مواد 
راه  یگانه  پس  ندارند،  آگاهی  آن  اضرار  از  مخدر 
جلوگیری از مبتال شدن به اعتیاد آگاه نمودن جوانان 

از اضرار مواد مخدر می باشد.« 
 به نظر داکتر رموزی ترک اعتیاد به طور کلی از یک 
معتاد بسیارمشکل است، همانطور که عوامل مختلف 
همه  بین بردن  از  دارد،  رول  اعتیاد  آمدن  به وجود  در 
آگاهی دادن  با  ولی  نیست،  آسان  کاری  آن  اسباب 
حداقل  مختلف  راه های   از  مخدر  مواد  ضررهای  از 

می توان جلو رشد وپیشرفت سریع آن را گرفت. 
رفت  بیرون  راه  دارد  باور  نیز  غزنی  والیت  معاون 
نمی باشد،  دولت  وظایف  از  تنها  اعتیاد  معضل  از 
اما  است،  حکومت  از  اول  »مکلفیت  می گوید:  وی 
انجمن های  علما،  شورای  مدنی،  جامعه   و  موسسات 
فرهنگی، مکاتب، خانواده ها و... می توانند در حل این 

مشکل کمک نمایند.« 


برخی دیگر از شهروندان غزنی باور 
دارند که اعتیاد تحفه مهاجرت در 

کشورهای همسایه است، این باشندگان 
غزنی می گویند که اکثر افغان ها پیش از 
مهاجرت آشنایی با مواد مخدر نداشتند.
 مصطفی یک تن از باشندگان غزنی که 
به تازگی مواد مخدر را ترک کرده است، 
می گوید: »مهاجرت برای من سبب شده 

است تا معتاد شوم.« 
این باشنده ی غزنی اضافه می کند: 
»افغان ها اول با مواد مخدرآشنایی 

ندارند، اما در زمان مهاجرت معتاد مواد 
مخدر می شوند.« 

داکتر نصراهلل نعیمی مسوول تداوی 
معتادان در والیت غزنی نیز گفته های 
مردم را تایید کرده می گوید: »علت 
روآوری جوانان به مواد مخدر فقر، 

بی کاری، مهاجرت و قاچاق و ترافیک 
مواد مخدر می باشد.«

این مسوول تداوی معتادین غزنی  اضافه 
می کند: »بیشترین آمار معتادان در غزنی 

بین سنین20 تا 40 سال است.«

تاریخ   1172 شماره  صبح   8 وزین  جریده  در 
وکیل صاحبان  تعداد  یک  جاری  سال  جوزا   17
ولسی جرگه با احساس مسوولیت ملی و وظیفوی 
علیه یک تعداد وکیل صاحبان که وظیفه نظارت 
بر عمل کرد حکومت و تصویب قوانین را به عهده 
نمی دهند  انجام  مانده،  رکود  حالت  به  دارند 
انتقاد  و  شکایت  سبب  آنان  زیاد  وغیرحاضری 
گردیده و حتا نام های شان را در ایام غیرحاضری 
بالوسیله رسانه های جمعی در یک ماه نشر کردند، 
متاسفانه با واکنش شدید وکیل صاحبان غیرحاضر 
از  راه جلوگیری  یگانه  را  این  البته  شدند.  مقابل 
خوب  نمودند  تشخیص  متعدد  غیرحاضری های 

است اگر موثر واقع گردد. 
همه ما می دانیم که انتقاد راه اصالح و بهبود کار 
از خود و علیه خود  انتقاد  بالخصوص که  است. 

باشد. 
از  انتقاد  توان  و  مجال  را  ما  بگویم  درست  اگر 

نامه وارده لوی سارنوالی:

وانجام خدمت به صورت عموم اقال در هفته چهل 
ساعت کاری است. 

است  معمول  وظیفه  اهمیت  و  حکم  به  البته 
وزرا،  پولیس،  )اردو،  پست ها  بعضی  در  که 
ستره محکمه( باالتر از اوقات رسمی معینه اجرای 
صورت  هیچ  به  باید  کم  و  می نمایند  خدمت 
باید  عصر   4:30 تا  شروع  صبح   7:30 نباشد؛  از 
باید  نیز  وکیل صاحبان  پس  باشد،  کار  مصروف 
این اصول را رعایت نمایند. اگر موظفین خدمات 
عامه با درنظرداشت ساعات کار و ایام کار با هم 
به صورت یکسان قبول نماییم مامورین دولت در 
سال تنها 20 روز رخصت قانونی دارند اما وکالی 
محترم 90 روز مستحق رخصتی گردیده اند، اگر 
محاسبه  سال  یک  در  را  وکیل صاحبان  کار  ایام 
های  رخصتی  می رسیم:  نتیجه  به  ذیال  نماییم 
روزهای پنج شنبه و جمعه  جمعا در سال )104( 
روز و رخصتی عید رمضان )3( روز، رخصتی عید 

نخواسته  خدا  نیست  ولسی جرگه  وکیل صاحبان 
نماینده و  به  به بی احترامی  انتقاد از طرف ما  این 
یاخانه ملت تعبیر سو نگردد.  چون این مطلب قبال 
نشر گردیده و دیدگاه ما اگر باشد منحیث یک 

حسن نیت و بازدارنده تلقی گردد. 
اگر  بوده  یکسان  قانون  برابر  در  ملت  افراد  همه 
طبیب است، یا پولیس، معلم یا وکیل، وزیر است 
یا اجیر، موظفین خدمات عامه تعریف گردیده اند 
است  متفاوت  پوزیشن  »مکلفیت«  موقعیت  البته 
به میان می آید  تعقیب عدلی  و بس: اگر موضوع 
امنیت  محاکم  دیوان های  در  آن  عدلی  تعقیب 
به  مشخص  که  جزا  قانون   12 ماده  مطابق  عامه 
کسانی که موظف خدمات عامه می باشد صورت 

می گیرد. 
بارعایت  گیرد  قرار  مظنون  هم  وکیل  هرگاه 
به  می گیرد،  قرار  عدلی  تعقیب  مورد  اصول، 
تاسی از نشریه شماره فوق مطلبم از اجرای وجیبه 

شریف  مولود  روز،   )1( عاشورا  روز،   )4( قربان 
)1( روز، نوروز )1( روز، 8 ثور )1( روز، 28 اسد 
)1( روز، روزهای دوشنبه مالقات وکالی محترم 
با وزارت خانه ها طی یک سال )52( روز که بدون 
ایام مریضی و یا رخصتی های قانونی جمله )258( 
یک  در  اساس  به این  که  می نماید  احتوا  را  روز 
باقی  محترم  کاری وکالی  ایام  روز   )102( سال 
صورت  غیرحاضری  اگر  بازهم  ماند.  خواهد 
گیرد کار موکلین و سایر امور به التوا می ماند پس 
اگر تدبیر وکیل صاحبان که قبال به آن اشاره شد 
نمی گردد،  موثر  معاش  قطع  یا  و  نمی افتد  کاری 
امتیازات بازهم وکیل صاحبان  با وجود این همه 
بایست مانند مامورین دولت  بنمایند  غیرحاضری 
در صورت غیرحاضری باالتر از )20( روز بدون 
اطالع اصوال مستعفی شناخته شوند و عوض آن 
نفر بعدی در لست انتخابات که از طرف کمیسیون 
مستقل انتخابات مستحق گردیده، جانشین گردد. 
این قاعده باید در اصول وظایف  داخلی تصویب 
محترم  اعضای  صاحب نظران  و  میدیا  از  گردد، 
دارند  بدوش  را  ملی  بزرگ  رسالت  که  پارلمان 
تا مطلب فوق را تحت بحث  خواهش می نماییم 

قرار داده و در مورد ابراز نظر فرمایند. 
با احترام 

»الکو« 
لوی حارنوال ج-ا-ا

پنجاه هزار معتاد
و ده بستر برای تداوی

شکایت وکیل صاحبان از غیرحاضری متعدد
بعضی وکالی اعضای محترم ولسی جرگه!





 محمـدضیا حسینی / غزنی
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

شرایط عادالنه و سالم کار از جمله حقوق اساسی هر 
انسان است؛ ایجاد اتحادیه های کارگری و عضویت در 
اتحادیه های  فعاالن  این حقوق می باشد.  نیز جزو  آنها 
کارگری که برای تطبیق حقوق کارگران فعالیت دارند 

همواره با خطر مواجه اند. 
صنفی  بین المللی  اتحادیه  کل  دبیر  ب��وروف  ش��اران 
اتحادیه های  فعاالن  و  »کارگران  می گوید:  کارگران 
از کار،  بر کناری  با  از کشورها  بسیاری  کارگری در 
خشونت و حتا با قتل از جانب حکومت، کارفرما و یا 

صاحبان تصدی ها، روبرو می گردند. 
صدومین  از  تجلیل  مناسب  به  بوروف  شاران  سازمان 
 17 تا  که  )آی ال او(  کار  بین المللی  سازمان  سالروز، 
جون سال روان در ژنو برگزار می گردد، گزارشی را 
امریکا  قاره  گزارش،  این  اساس  بر  است.  کرده  تهیه 
برای فعالین اتحادیه های کارگری خطرناکترین منطقه 
می باشد. در سال گذشته تنها در کولمبیا 49 قضیه ثبت 
و  هندوراس  برازیل،  در  این  بر  عالوه  است.  گردیده 
حقوق شان  از  دفاع  دلیل  به  کارگران  نیز  السلوادور 
جان خودرا از دست می دهند. زنان که در اتحادیه های 
هایتی  و  مکسیکو  گواتماال،  کشورهای  در  کارگری 
جاها  دیگر  در  و  گردیده اند  مرگ  به  تهدید  فعالند، 
کار  از  هم  یا  و  شده  و شکنجه  و کوب  لت  زندانی، 

برطرف گردیده اند.
در ایاالت متحده امریکا 75 تن از اعضای اتحادیه های 

کارگری کشته شده اند.

از کارگران  نفر  هزاران  می شود که  آسیا گزارش  از   
آسیا  در  میالدی   2010 سال  در  گردیده اند.  زندانی 
یا هم کشته  و  به مرگ  تهدید  زیادی  همچنین، شمار 
شده اند. در بعضی از قضایا شرایط کار به حدی بد و 
غیرانسانی بوده است که کارگران مجبور به خودکشی 
شده اند. از چین، موجی از خودکشی ها به دلیل شرایط  
ناهنجار کار گزارش می شود. از کشور هند نیز گزارش 
تولید  کارخانه های  در  به ویژه  کارگران،  که  می شود 
گرفته اند.  قرار  شدید  سرکوب  معرض  در  پوشاک، 
گزارش  کارگری  تصدی های  بین المللی  سازمان 
کارگری  اتحادیه های  فعاالن  پاکستان  در  که  می کند 
فعالیت  کارگران  حقوق  ب��ه دس��ت آوردن  ب��رای  که 

داشتند، اختطاف و شکنجه گردیده اند.
حقوق  به  توجه  ع��دم  گذشته،  مثل  نیز  افریقا  در 
که  است  مشکالتی  از  یکی  کارگری  اتحادیه های 
اتحادیه ها با آن دست و پنجه نرم می کنند. کارفرمایان 
را  ک��ارگ��ری  ات��ح��ادی��ه ه��ای  دول��ت��ی  و  خصوصی 
نمی پذیرند. در این گزارش آمده است که اعتصاب ها 
سرکوب می گردند و یا با خشونت به آن ها پاسخ داده 
افریقا حمالت خشونت آمیز،  در  مثال  به طور  می شود. 
دیده  کنندگان  اعتصاب  زندانی شدن  و  آزار  شکنجه، 
از  تن   300 جیبوتی  در  که  می شود  گفته  می شود. 
کارگران خط آهن و بندر زندانی گردیده اند کارگران 
خط آهن در زامبیا که دست به اعتصاب زده بودند، در 

برابر کارفرمای چینی  شان به قتل رسانده شدند.

متحده  ایاالت  در  که  می شود  گفته  حال،  همین  در   
کارگری  اتحادیه های  اعضای  از  تن   75 نیز  امریکا 

کشته شده اند.
 مزاحمت و آزار کارگران در آسیا و افریقا

از  کارگری  بین المللی  اتحادیه های  میانه،  شرق  در   
کار  بین المللی  مقرارات  رعایت  در  محدودیت ها 
شکایت دارند. کارگران مهاجر و افرادی که به حیث 
اذیت،  مورد  کارند  مصروف  خانه ها  در  خدمتگار 
آزار، و سواستفاده قرار می گیرند و حمایت قانونی را 
اردن، کویت،  عراق،  بحرین،  در  مثال  ندارند.  با خود 
از  کارگری  اتحادیه های  یمن،  و  سوریه  قطر،  عمان، 
جانب حکومت زیر نظارت قرار دارند. در این گزارش 
آمده است که  ایجاد اتحادیه های کارگری در ایران، 
عربستان سعودی و امارات متحده عربی در عمل ممکن 
قانونی،  محدودیت های  نظرگرفتن  در  بدون  نیست. 
زدند  اعتراضاتی  به  دست  نزدیک  شرق  در  کارگران 

که از جانب پولیس با شدت سرکوب گردیدند.
از کاهش  اقتصادی  اروپا، شرایط   در سوی دیگر در 
کاهش  و  بازنشستگی  حقوق  در  اصالحات  دستمزد، 
دلیل   همین  به  است؛  گردیده  متاثر  داخلی  بودجه 
کار  جای  مبادا  اینکه  ترس  از  کارمندان  و  کارگران 
خودرا از دست دهند، نخواسته اند بر علیه نقض حقوق 
گرفته  صورت  کارگری  اتحادیه های  بخش  در  که 

است، اقامه دعوا کنند. 
کارگری  تصدی های  بین المللی  سازمان  همچنین 
اروپایی  کشورهای  از  بسیاری  در  که  دارد  شکایت 
حکومت ها  و  کارگری  اتحادیه های  میان  گفتگو 
کورواسی،  در  مثال  ندارد.  وجود  اجتماعی  سطح  در 
کار  قانون  در  که  زمانی  هنگری  و  چک  جمهوری 
اتحادیه های  خواسته های  حتا  گردید،  وارد  تغییرات 
که  است  آمده  گزارش  این  در  نشد.  شنیده  کارگری 
اروپایی  کشورهای  صرفه جویی  بسته های  مجموع  در 
تاثیر منفی خودرا باالی کارگران و حقوق اتحادیه های 
در  را  اروپا  اجتماعی  مدل  و  است  گذاشته  کارگری 

معرض خطر قرار داده است.



قوانیني که کمیسیون بازنگري نموده:
دایر  کمیسیون  که  بین المللي  کنفرانس هاي 

کرده است:
 عدالت انتقالي و حقیقت یابي

 قانون فامیلي در جوامع اسالمي
ملي  استراتژي  طرح  و  زنان  خودسوزي   

براي جلوگیري از آن
 ICTJ بین المللي  موسسه  کمک  ب��ا   

کنفرانسي در برلین در سال 2005 دایر شد.
و  ح��ق��وق  از  اس��ت  ع��ب��ارت  بشر:  ح��ق��وق 
آزادي هاي اساسي اتباع که در قانون اساسي، 
اسناد  و سایر  قراردادها  میثاق ها،  اعالمیه ي ها، 
به رعایت  افغانستان  بین المللي حقوق بشر که 

و تطبیق آنها متعهد است.
ادامه دارد
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دستنامه ي معلوماتي
 كميسيون مستقل حقوق بشر  

افغانستان

حق توسعه 
و جهان شمولی 

حقوق بشر

حقوق  بین الملل  میثاق  بشر،  حقوق  جهانی  اعالمیه ی  همچون  اسنادی 
حقوق  بین الملل  میثاق  و   )ICESCR(فرهنگی اجتماعی،  اقتصادی 
جهانی  اقتصادی  نوین  نظم  اعالمیه ی   )ICCPR( سیاسی  و  اجتماعی 
از  بعضی  داشته اند.  توسعه  حق  ظهور  در  قابل توجهی  نقش   )NIEO(
ابزارهای بین المللی همچون گزارش دبیر کل یونسکو در خصوص حق 
به توسعه )1979( اعالمیه ی مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص حق 
به توسعه )19۸۶( و گزارش کمیسیون حقوق بشر یونسکو در خصوص 
بشر)1990(  به عنوان حقوق  به توسعه  مشاوره ی همه جانبه در مورد حق 
)47( حق توسعه به نحوی که در کارهای کمیسیون حقوق بشر و مجمع 
توسعه  است سواالت چندی در روند شناسایی حق  عمومی ظاهر شده 
شرایطی  در  این  و  می کند  مطرح  بشر  حقوق  الیتجزای  بخش  به عنوان 
به  همچون حق  بشر  از حقوق  نسلی جدید  اخیر  سال های  در  که  است 
صلح، حق به خلع سالح حق به تروریسم، حق به محیط زیست، حق به 
طالق، حق به توسعه و... مطرح شده است.)4۸( در مورد این که آیا حق 
به توسعه به عنوان بخشی از حقوق بین الملل موضوعه می باشد،1 حمایت 
جدی از جانب حقوقدانان به عمل نیامده است. بنا بر نظر پروفسور پله، 
این که  از  قبل  تا  و  به عنوان یک وضعیت مطرح است  توسعه هنوز  حق 
به عنوان یک حق شخصی2 از استحکام کافی برخوردار نباشد. به عنوان 
 Rich آقای  گرفت.)49(  قرارنخواهد  شناسایی  مورد  عینی3  حق  یک 
منطبق  را  آن  توسعه  به  حق  زمینه ی  در  دولت ها  رویه ی  بررسی  ضمن 
معادل با opinio juris می داند)50(... قطعنامه های سازمان ملل بدون 
تردید سازمان ملل متحد نقش تعیین کننده ای در ظهور و ترویج ادبیات 
از اعالم  قبل  نموده است. مجمع عمومی حتا  ایفا  به حق توسعه  مربوط 
دهه ی 19۶0 به عنوان اولین دهه ی سازمان ملل برای توسعه ضرورت یک 
در  این حال  با  بود.  کرده  مطرح  را  توسعه  استراتژی  برای  جهانی  طرح 
دهه ی دوم توسعه است که سازمان ملل با تصویب استراتژی بین المللی 
بین المللی  همکاری های  ارتقای  در  را  اهمیتی  با  بسیار  مرحله ی  توسعه 
اقتصادی و آن هم بر مبنای دو عنصر عدالت و تعادل را رقم می زند. در 
سال 1974 مجمع عمومی اعالمیه ی برنامه ی عمل برای استقرار یک نظم 
به  دستیابی  به منظور  می کند  اعالم  را  اقتصادی  زمینه ی  در  نوین جهانی 
نظم نوین اقتصادی مجمع عمومی درسال 1974 منشور حقوق و تکالیف 
عمومی  مجمع   1979 سال  در  می کند.  تصویب  را  دولت ها  اقتصادی 
و  شود  تشکیل  توسعه  فوق العاده  اجالس  سومین  که  نمود  درخواست 
خصوص  در  مستمر  و  همه جانبه  مذاکرات  یک سری  اساس  همین  بر  
همکاری اقتصادی بین المللی به عمل آید در سال 19۸0 یک استراتژی 
به تصویب رسید. در سال 1990 یک  اجماع  به  توسعه  برای  بین المللی 
این  بین المللی تشکیل و در  اقتصادی  برای همکاری  اجالس فوق العاده 
اجالس به ویژه به توسعه ی اقتصادی کشورهای در حال توسعه و اولویت ها 
در زمینه ی روابط اقتصادی بین المللی پرداخته شده است. در اعالمیه ی 
توسعه  حال  در  کشورهای  توسعه ی  توسعه ،  دهه ی  سومین  استراتژی 
پایه های  برای تحکیم  پیش شرط ضروری  بین  سال های 90-19۸1 یک 
صلح و امنیت بین المللی قلمداد شده است. استراتژی بین المللی توسعه ی 
مصوب 19۸0 مجمع عمومی اعالم می دارد که در یک اقتصاد جهانی با 
مشخصه ی وابستگی متقابل و مسایلی از قبیل تورم شدید، بیکاری آینده، 
از سیاست های حمایتی نمی تواند  ناشی  بی ثباتی مالی، تشدید فشارهای 
جز با درنظرگرفتن مشکالت کشورهای درحال توسعه حل شود. در سال 
19۸5 مجمع عمومی قصد خودرا برای اجرای استراتژی توسعه و تشکیل 
بین المللی  استراتژی  اجرای  نحوه ی  ارزیابی  و  بررسی  مسوول  کمیته ی 
توسعه را در دستور کار خود قرار داد. به خاطر اوضاع وخیم افریقا مجمع 
عمومی اجالس فوق العاده ای را درسال 19۸5 در خصوص رسیدگی به 
برای  فنی  و  مالی  امکانات  بسیج  داد که هدف آن  تشکیل  افریقا  وضع 
جبران عقب ماندگی این قاره بود. رویکرد و نگرش سازمان ملل تا اواخر 
دهه ی هشتاد بر محور توسعه ی کشورها و رفع عقب ماندگی کشورهای 
درحال توسعه متمرکز بود. از سال 19۸۶ چرخشی در رویکرد سازمان 
ملل نسبت به مساله ی توسعه انجام می گیرد. مجمع عمومی سازمان ملل 
توسعه  دسامبر 19۸۶ حق   4 تاریخ  در  قطعنامه ی شماره ی 12۸/ 41  در 
به عنوان بخش الینفک حقوق بشر تلقی  کرد و بر جنبه  ی فردی آن  را 

اصرار می ورزد.
ادامه دارد

قانونمندی و حاكميت قانون، تضمين كننده 
آرامش و آسایش مردم افغانستان است.

_____________________ قسمت بیست و یکم_________________
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منبع: دویچه وله

اتحادیه های كارگری
فعاليت زیر سایه مرگ 

امضای الحاق افغانستان مخفف انگلیسي تاریخ تصویب ملل متحد تعداد ماده ها اسم معاهده )کنوانسیون( شماره
24 اپریل 19۸3 1۶ دسمبر 19۶۶ CESCR 31  میثاق بین المللي حقوق اقتصادي،

اجتماعي و فرهنگي
1

24 اپریل 19۸3 1۶ دسمبر 19۶۶ CCPR 53 سیاسي حقوق  بین المللي   میثاق 
مدني

2

5 اگست 19۸3 21 دسمبر 19۶5 CERD 25  کنوانسیون بین المللي رفع هر نوع
تبعیض نژادي

3

2۶ اپریل 19۸7 10 دسامبر 19۸4 CAT 33 کنوانسیون بین المللي منع شکنجه 4
5 مارچ 2003 1۸ دسامبر 1979 CEDAW 30  کنوانسیون بین المللي رفع هر نوع

تبعیض علیه زنان
5

27 اپریل 1994 2۶ جون 19۸7 CRC 54 حقوق بین المللي   کنوانسیون 
طفل

۶

19 اکتوبر 2002 19 اکتوبر 2002 17 فروش منع  اختیاري   پروتکل 
....اطفال

7

24 سپتامبر 2003 24 سپتامبر 2003 13 شمولیت منع  اختیاري   پروتکل 
اطفال در برخوردهاي مسلحانه

۸

2005 امضا شده 1995 4۶ 9 کنوانسیون امور پناهندگان

اسناد بین الملللي که افغانستان تصویب و امضا نموده است:
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دراماتیک  عرصه  در  زنان  فعالیت  اخیر  سال   10 در 
شده  رنگ تر  پر  آن  فنی  بخش های  و  سینما  ویژه  به 
است. حوادث 11 سپتمبر و حضور نیروهای بین المللی 
شرایط  افغانستان  در  جدید  حکومتی  سیستم  ایجاد  و 
و  فنی  مختلف  عرصه هایی  به  زنان  ورود  برای  را 
شعارهای  از  آکنده  فضای  ساخت.  مهیا  سینما  هنری 
برای  را  زمینه  مساعد،  شرایط  پیدایش  و  دموکراسی 
ظهور و رشد شخصیت هایی به نام سینماگر زن آماده 
افغانستان  زنان  از  تعدادی  کوتاهی  مدت  در  ساخت. 
وارد عرصه ی سینما شدند. این ظهور بسیار متفاوت تر 
از حضور زنان در سایر عرصه های سیاسی و اجتماعی 
نشان  بین المللی  توافقنامه های  اساس آنچه که  بر  بود. 
می داد، ادارات و سازمان های داخلی موظف بودند تا 
نصاب مشخصی را به زنان اختصاص دهند؛ اما سینما 
مقوله ای نبود که بتوان حضور و نقش زنان در آن را با 
نصاب محک زد. پس از گذشت زمانی اندک، زنان 
سیاسی  و  اجتماعی  عرصه های  در  خوبی  نسبتا  رشد 
سد  زیرا  نشد،  دیده  سینما  در  رشد  این  اما  داشتند، 
آنان  که  داشت  قرار  زنان  فراروی  مستحکمی  بسیار 
جان  امنیت  حفظ  سد،  آن  و  می کشید  چالش  به  را 
و  سازمان ها  مسلح،  گروه های  می شد؛  نامیده  کار  و 
مراکز امنیتی، مردم و خانواده ها به طور معمول ایجاد 
کننده ی این معضل برای زنان فلمساز بودند. شاید هیچ 
کس بهتر و بیشتر از خود زنان فلم ساز شرایط را درک 
مستندساز  زنان  از  یکی  سادات  هلکا  باشند.  نکرده 
افغانستان  زنان  برای  سینما  وضعیت  که  دارد  اعتقاد 
مستند  فلم  فلمبرداری  برای  که  هرگاه  نیست،  خوب 
می گیرم،  قرار  اذیت  و  آزار  مورد  می روم،  بیرون  به 
بلکه  نیست،  مردم  سوی  از  تنها  اذیت  و  آزار  این 
سادات  رویا  هستند.  مشکل ساز  نیز  امنیتی  مقام های 
مستند  و  هنری  سینمای  مطرح  کارگردانان  از  یکی 
افغانستان خوش بین  به رشد سینما در  افغانستان نسبت 
است، اما معتقد به بهتر شدن وضعیت برای فلمسازان 
زن افغانستان نیست. او در نشست فلم سازان در حاشیه 
»وضعیت  گفت:  سویدن  گوتنبرگ  فلم  جشنواره 
و  خبری  کارهای  که  آنهایی  مخصوصا  فلم ساز  زنان 
مرد  فلم سازان  وضعیت  به  نسبت  می کنند،  رسانه ای 
مشکالت خاص خود را دارد.« او معتقد است که این 
باورمندی  از طرف خانواده ها و عدم  بیشتر  مشکالت 
او  است.  زنان  کار  به  نسبت  اشخاص  و  ارگان ها 
بارها این مشکالت را تجربه کرده و خاطرات تلخی 
به  از  افغان  سینماگر  دیگر  محبی  راضی  دارد.  آن  از 
قتل رسیدن تعدادی از زنانی که در عرصه سینما کار 
می کردند، خبر دارد. وی می گوید بیشتر زنان افغان از 
حضور در صنعت سینما بیم دارند، بیمی که ناشی از 
آینده ی مبهم و بازتاب این اقدام در جامعه سنتی است. 
عقیده  به  که  است  دیگری  فلم ساز  رضایی  صدیقه 
خودش تاکنون استقامت خوبی در این راه نشان داده 
تاوان های سختی  زن  سینماگران  می گوید  است. وی 
تاوان  این  به سینما داده اند و  را در راه عشق و عالقه 
سرزمینی  هیچ  در  شاید  داشت.  خواهد  ادامه  دادن ها 
افغانستان  در  زن  سینماگران  اندازه  به  زن  سینماگران 
از  یکی  زن،  سینماگران  اکثر  نظر  به  نبرده اند.  رنج 
افغان  زن  فلمسازان  راه  سر  بر  که  عمده ای  مشکالت 
از  برخورداری  شرایط  نبودن  مساعد  دارد،  حضور 
عرصه ی  در  که  حلیمه  است.  تهاجم   مقابل  در  قانون 
سینما فعالیت داشت، این مشکل را چنین بیان می کند: 
جامعه ی  تهاجم  و  تعرض  مورد  زن  سینماگر  »وقتی 
به  مراجعه  برای  را  شرایط  می گیرد،  قرار  ستیز  زن 
پشتیبانی،  از  برخورداری  برای  سازمان ها  و  ارگان ها 
به  دادن  اطالع  از  پس  معموال  زیرا  نمی دانند،  مساعد 
سازمان ها، مورد تعرض و تحقیر بیشتر و رنج و آسیب 
فراوان قرار می گیرد. اطالع دادن به سازمان ها و مراجع 
خانواده ها  سوی  از  واکنش  پیدایش  موجب  امنیتی 
توجه  که  می شود  باعث  این  و  می گردد.  نزدیکان  و 
بیشتری به آنها جلب شود. واکنش خانواده ها شدیدتر 
می شود و زن فلم ساز و هنرمند معموال آخرین حامیان 
افرادی که  بر آن  از دست می دهد. عالوه  خویش را 
در این سازمان ها و مراجع مسوول هستند از متن همین 
سینماگران  اکثر  باور  به  هستند.«  مردساالر  جامعه ی 

صد  قضیه  این  در  البته  شود.  تبدیل  برای شان  مکان 
سنتی  جامعه ی  ذهن  در  است.  مقصر  جامعه  صد  در 
افغانستان زنانی که در سینما و رادیو و تلویزیون کار 
می کنند، گناهی یکسان دارند. دید جامعه نسبت به این 
مورد خشونت  معموال  زنان  این  و  است  یکسان  زنان 
بسیار شدید قرار می گیرند که حتا گاهی به مرگ این 
در  فعال  زنان  ثبت شده ی  قتل  اولین  می انجامد.  زنان 
این عرصه در افغانستان مربوط به شیما رضایی مجری 
یک نمایش بسیار معروف تلویزیونی در کابل بود. او 
به سرش  گلوله ای  شلیک  با   2005 می   18 تاریخ  در 
جامعه  شدید  و  عریان  واکنش  اولین  این  شد.  کشته 
خشونت های  هرچند  بود.  هنرمند  زن  یک  به  نسبت 
تاکنون  که  دارد  نیز وجود  بسیار وحشتناکی  و  پنهان 
وی  که  دارد  وجود  شایعاتی  اما  است،  نشده  ثبت 
قتل  دومین  است.  رسیده  قتل  به  نزدیکانش  توسط 
تلویزیونی  برنامه  به یک مجری  نیز مربوط  ثبت شده 
است؛ شکیبا سانگه آماج. شکیبا در 2 جون 2007 در 
منزلش در کابل با شلیک گلوله به قتل رسید. سومین 
قتل مربوط به خانم ذکیه مسوول یک رادیوی محلی 
مسلح  مردان  توسط   2007 جوالی  ماه  در  که  است 
پیش چشم خانواده اش تیرباران شد. اینها تنها تعدادی 
از خشونت های ثبت شده علیه زنان دست اندرکار در 

عرصه ی رسانه و سینما در افغانستان است.
محمد مروج زاده معاون مطبوعاتی و نشراتی کمیسیون 
زنان  علیه  خشونت ها  ثبت  عدم  بشر  حقوق  مستقل 
فلم ساز و شاغل در رسانه ها را جو حاکم بر خانواده و 
جامعه می داند، جوی که امکان برخورداری پشتیبانی 
وی  می خواند.  ناممکن  را  جامعه  و  قانون  از  حقیقی 
می گوید تعداد زیادی از زنان گاهی به طور غیررسمی 
پیش  آنها  برای  که  جانی  تهدیدات  و  مشکالت  از 
قانونی  و  ثبت  به  تمایلی  اما  می گویند،  می آید سخن 
کردن شکایات خود ندارند. آنان می گویند، مگر برای 
آنانی که به طور رسمی پی گیر شکایات خود بودند چه 
اتفاقی افتاد که ما آن را پی گیری کنیم. آنها به مبهم 
دست اندرکار  و  هنرمند  زنان  قتل های  جریان  ماندن 
رسانه ها تا کنون اشاره می کنند و اطمینانی به دستگاه 
امنیتی و قضایی ندارند. عالوه بر آن رسمی شدن این 
شکایات آنها را در کانون توجه و خطر بیشتری قرار 

می دهد و توجه متعصبین و نزدیکان را بیشتر می کند.
سینماگر  زنان  فراروی  روانی  و  امنیتی  مشکالت 
افغان، بسیار زیاد است از دیدگاه اغلب این زنان، این 
در  ریشه  زیرا  شد؛  نخواهد  حل  زودی  به  مشکالت 
اعتقادات و باورهای سنتی و مذهبی مردم دارد. زنان 
خواسته های  و  مشکالت  با  بودن  زن  دلیل  به  فلم ساز 
آنان  هستند.  آشنا  مرد  فلم سازان  از  بیشتر  افغان  زنان 
زنان  مشکالت  و  مسایل  کننده  منعکس  می توانند 
محروم ترین گروه  زنان  که  حالی  در  باشند  افغانستان 
فراوانی  نظرات  معموال  هستند که  افغانستان  اجتماعی 
دارد.  وجود  خواسته های شان  و  مشکالت  به  راجع 
بیان  می تواند  افغان،  زنان  غیر  دیگری  کس  آیا  اما 

کننده ای حقیقی خواسته های آنان باشند.

دوستان عزیز و ورجاوندم 
در روزنامه وزین ۸صبح!

درود بر شما
به ویژه سینما در  فرهنگی  زحمات شما در بخش های 
خور ستایش است. هفته ی پیش مطلبی جالبی را زیر 
افغانستان  سینمای  جدید  فلم  چند  به  نگاهی  عنوان 
بسیار  را  آن  و  خواندم  را  قاسمی  سیدضیا  از  نوشته 
قاسمی تشکر  آقای  از دوست خوبم  و  یافتم  سودمند 
می کنم که به این موضوع پرداخته اند. آنچه می خواهم 
است در  دقیقی  و  بیشتر  معلوماتی  نمایم  به آن عالوه 
مورد دو فلم خودم اسامه و جنگ تریاک که به نظر 
بنده از نظر به دور مانده است.  از آنجا که اکثرا مطالب 
منتشر شده در روزنامه شما و یا وب سایت ها سینمایی از 
سوی هنرجویان و یا منتقدین به عنوان رفرنس استفاده 

می شود، الزم دانستم تا این معلومات را کامل سازم.
فلم اسامه در ۳5 جشنواره بین المللی شرکت نموده و 

20 جایزه معتبر آن را به دست آورده است.
فلم جنگ تریاک در ۹ جشنواره جهانی فلم در بخش 
جایزه   5 و  نموده  شرکت  مسابقه  از  بیرون  و  اصلی 

اصلی را از آن خود ساخت است.
فهرست این جوایز را، پیوست این ایمیل، خدمت شما 

می فرستم.
راستین  معرف  بتواند  سالم،  و  بی طرفانه  نقد  امیدوارم 
و جهان  ما  دوستان کشور  سینما  به  ما  نوپای  سینمای 

باشد.
شما موفق و سرفراز باشید.

For OSAMA movie
• Cannes Film Festival 2003: AFCAE 
Awardin Cannes, Cannes Junior Award, 
Golden Camera - Special Mention
• FedricoFeleniSilver Medal by UNES-
CO
• Golden Globes, USA 2004: Golden 
Globe Best Foreign Language Film
• Golden Trailer Awards 2004: Won 
Golden Trailer Best Foreign film.
• London Film Festival 2003: Suther-
land Trophy
• Cape Town World Cinema Festival: 
Best Feature Film, Best Director
• Montreal New Movie and New Media 
Festival: 1st Prize
• Molodist International Film Festival 
2003: Best Film, Best Full-Length Fic-
tion Film, Best Young Actor Award
• Pusan International Film Festival 2003: 
New Currents Award - Special Mention 
and Audience Award.
• Cine Manila International Film Festi-
val, 2004 best actress award
• Valladolid International Film Festival 
2003: Golden Spike
• Bratislava International Film Festival 
2003: Special Mention, 
• Kerala International Film Festival 
2003: Audience Award
• Miami International Film Festival 
2004. Special Jury prize.
• Cinemaya international film festival 
India, 2003 Best Actress Award

For Opium War movie
• Rome International Film Festival 
2008: the Golden Marc Avrelio Award 
for Best Film
• Batumi International Film Festival 
2009 Gran Prix for Best film
• Prishtina International Film Festival 
2009 Golden Goddes for Best Director
• Kolen Film house 2009 best film by 
Audience
• Kish International Film Festival 2011, 
Best Actor Award

زن، خودسانسوری زنان فلم ساز در مورد اطالع رسانی 
از خطرات و پیشامدهایی که برای شان اتفاق می-افتد 
حاشیه  به  را  آنان  که  است  عمده ای  عوامل  از  یکی 
آنهایی  فعالیت  مدتی  از  پس  معمول  طور  به  می برد. 
را  سنتی  و  امنیتی  مشکالت  با  مقابله  توان  و  تاب  که 
ندارند، محدود می شود و بسیاری آنها از چرخه حذف 
می گردند. به طور ساده می توان یادآور شد که تعداد 
زنان فلم ساز در آغاز بسیار بیشتر از تعدادی است که 
اکنون در این عرصه فعال اند.  رویا سادات عقیده دارد 
که زنان فلم ساز با دو مساله امنیتی عمده روبرو هستند؛ 
نخست تامین و حفظ امنیت و به دست آوردن حامی 
در هنگام ساخت فلم است و پس از آن تامین امنیت 
جامعه ی  نظر  این که  فلم.  نشر  و  شدن  ساخته  از  پس 
مردساالر و سنتی مردم افغانستان درباره ی فلم ساخته 
معموال  که  چرا  نیست،  شنیدنی  غالبا  چیست،  شده 
خواسته های  و  صدا  انعکاس دهنده ی  زن  فلمسازان 
خواسته  و  صدا  این  هستند.  افغان  زنان  حقیقی 
ندارد.  شنوایی  گوش  افغانستان  در  که  مدت هاست 
می گوید،  سادات  رویا  نظر  تایید  با  رضایی  صدیقه 
معموال جامعه نسبت به فلم هایی که ما می سازیم باور 
ناقص  ذهن  از  شده  تراوش  را  آن  و  ندارد  اعتقاد  و 
زنان  افغانستان  سنتی  جامعه  زیرا  می داند؛  زن  یک 
با  همیشه  ما  می گوید  او  می خواند.  ناقص العقل  را 
خطرات فراوانی مواجه هستیم. در سال 2010 مشغول 
از نواحی کابل بودم، تعدادی از  فلمبرداری در یکی 
جوانان محل به من حمله کردند، دستیاران مرا و خودم 
را مورد ضرب و شتم قرار دادند. پس از آنکه پولیس 
امنیتی  حوزه  به  را  طرف  دو  هر  و  آمد  سیزده  ناحیه 
برد، قضیه در ظاهر تمام شد، اما بعدها من فهمیدم که 
اینها کسانی بودند که نسبت به فلم چهار سال قبل من 
به  اعتراض داشتند و از طرف مردم محل برای حمله 
یک  به  راجع  من  که  فلمی  بودند.  شده  تحریک  من 
روستای دورافتاده ساخته بودم و در آن تعدادی زنان 
یک آهنگ محلی خوانده بودند. از دیدگاه آنان، من 
فلم شده  این  ناموس شان در  به  موجب هتک حرمت 
بودم و آبروی آنان را برده بودم. آنان به من گفتند که 
یک روز انتقام این فلم را خواهند گرفت و من با یک 
ترس همیشگی از این کابوس زندگی می کنم. می دانم 
بود. رویا سادات  نخواهم  امان  آنان در  از آسیب  که 
نیز خاطره ای در این مورد دارد. او نقل می کند که در 
سال 200۳ پس از رفتن طالبان ما برای فلمبرداری به 
خارج از شهر رفتیم زیرا فکر می کردیم که بهتر است 
فلم در خارج از شهر ساخته شود؛ چون امنیت برای ما 
اما پس  بیابان رفتیم  نام  به  به منطقه ای  ما  باالتر است. 
از طرف گروه های مسلح و  از سه، چهار روز آنقدر 
مردم محل برای ما مشکالت امنیتی ایجاد شد که برای 
کنیم.  ترک  را  محل  شدیم  مجبور  خود  جان  حفظ 
خانم ح.ه نیز از جمله کسانی است که مجبور به ترک 
فشارهای  می گوید،  او  است،  شده  سینما  در  فعالیت 
خانوادگی به حدی زیاد شد که من بین انتخاب مرگ 
و یا رها کردن کارم، یکی را انتخاب کنم. او می گوید 
در  که  می کنند  اشاره  زنانی  به  مثال  برای  اطرافیانم 
و  خانواده های شان  توسط  و  می کردند  کار  تلویزیون 

یا گروه های مسلح به قتل رسیدند. 
مستقل  کمیسیون  نشراتی  معاون  زاده،  مروج  محمد 
زنان  برای  کار  که  فضایی  در  می گوید،  بشر  حقوق 
هنرمند مساوی با بازی کردن با جان شان است، حضور 
ارج  و  ستایش  قابل  عرصه  این  در  زنان  فعالیت  و 
نهادن است. این ساده نیست که شما در یک جامعه ی 
تبعیض آمیز  نگاه  با  زنان  به  که  سنتی  و  مردساالر 
نگریسته می شود و هرگونه فعالیت آنان نکوهش و با 
فعالیت کنید  به عنوان یک زن  واکنش روبه رو است 
زنان  که  می شود  و خطرناک تر  مهم  وقتی  امر  این  و 
و  مامن  یگانه  که  خانواده  امن  محیط  در  ما  هنرمند 
مکان آرامش آدمی است، آرامش و امنیت خود را از 
دست بدهد. خانواده های این زنان به راحتی از اعضای 
خود در قبال عرف و فرهنگ نابجای زن ستیز حمایت 
زنان  این  که  کنید  تصور  را  روزی  شما  اما  می کنند؛ 
تحت تاثیر تبلیغات بیرونی، حمایت خانواده های خود 
را از دست بدهند و امن ترین مکان به خطرناک ترین 
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سینماگر زن افغان در سایه
توضیحیه ذیل از سوی آقای صدیق برمک به روزنامه 

۸صبح رسیده است.

 هادی رهنورد

ACKU
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دو تحلیلگر امريکايی: 

سقوط احمدی نژاد به ضرر امریکا است 
مطالعات  مرکز  ارشد  پژوهشگر  مالونی،  سوزان 
تکيه،  ری  و  بروکينگز،  موسسه  در  خاورميانه 
کارشناس امور ايران و خاورميانه در مرکز پژوهشی 
که  مشترکی  تحليل  در  خارجی،  سياست  شورای 
است،  کرده  منتشر  را  آن  نيويورک تايمز  روزنامه 
و  محافظه کار  مذهبی  جناح های  که  می نويسند 
بنيادگرا در حکومت ايران در حال تضعيف محمود 
امريکا  دولت  برای  تغيير  اين  و  هستند  احمدی نژاد 
متوقف  را  ايران  هسته ای  برنامه های  دارد  سعی  که 

کند، خبری ناخوشايند است.
به نوشته اين دو کارشناس امور خاورميانه، محمود 
و  يهوديان  نسل کشی  وقوع  منکر  که  احمدی نژاد 
امام زمان است، در  به ظهور  مربوط  ايده های  مبلغ 
گفت وگوهای  انجام  مبلغ  صريح ترين  حال  عين 
مستقيم با امريکا بر سر برنامه های هسته ای بوده است 
و با تضعيف موقعيت احمدی نژاد و طرد شدن وی 
توسط روحانيون تندرو، احتمال هر گونه مذاکره و 

توافقی بين تهران و واشنگتن از بين می رود.
که  می کنند  يادآوری  تکيه  ری  و  مالونی  سوزان 
محبوب  چهره  زمانی  يک  که  احمدی نژاد  سقوط 
روحانيون حاکم بود چنان سريع و مقتدرانه صورت 
جناح های  و  چهره ها  حذف  تاريخ  در  که  گرفت 
در  است.  بوده  بی سابقه  ايران  حکومت  در  ديگر 
در  نبايد  قاعدتا  که  ايران  رهبر  حتا  اخير  ماه های 

مستقيما  کند،  شرکت  جناحی  رقابت های  و  مشاجرات 
اطرافيان و مشاوران ارشد احمدی نژاد را مورد حمله قرار 

داده است.
و  ابتدا  از  ايران  بر  حاکم  روحانيون  تحليل  اين  اساس  بر 
به صورت عامدانه حقوق و اختيارات محدودی برای مقام 
ايران  قبلی  جمهور  روسای  و  کرده  تعيين  رييس جمهور 
محدوديت های  اين  تلخ  طعم  خود  نوبه  به  يک  هر  نيز 
احمدی نژاد  محمود  اما  چشيده اند.  را  مجريه  قوه  رييس 
روحانيون  قدرت  محافل  برابر  در  ديگران  از  سرسختانه تر 
ايستادگی کرد و با تبليغ نوعی از ناسيوناليسم ايرانی قصد 
داشت موقعيت خود را به قيمت تضعيف روحانيون تحکيم 
از  وی  که  شد  باعث  سياسی  بی پروای  غريزه  همين  کند. 
مذاکره با امريکا دفاع کند، تصميمی که با موضع رسمی 
روحانيون حاکم بر ايران و مواضع ضد امريکايی آنها تضاد 

بنيادی دارد.
دليل  که  می کنند  يادآوری  امريکايی  کارشناس  دو  اين 
و  تمدن  به  وی  عالقه  نه  مذاکره  به  احمدی نژاد  گرايش 
حربه ای  چنين  از  بهره برداری  بلکه  امريکا  جامعه  سيستم 
برای  بود.  ايران  داخل  در  خود  موقعيت  تحکيم  برای 
و  عظمت  به  نسبت  که  احمدی نژاد  مثل  سياستمداری 
مذاکرات  انجام  ايده  دارد  توهم  شديدا  خود  توانايی های 
امريکايی  ضد  تا  باشد  فرصتی  می توانست  امريکا  با  مهم 

بودن خود را در صحنه مهم بين المللی به نمايش بگذارد.
اين تحليل می گويد، روحانيون حاکم بر ايران از مدت ها 
پيش بلندپروازی احمدی نژاد را برای خود يک خطر تلقی 
و  حکومتی  و  سياسی  موقعيت  برای  خطری  می کردند؛ 

همين طور موقعيت ايديولوژيک و مذهبی روحانيت. ولی 
تا زمانی که احمدی نژاد در راستای منافع رژيم روحانيت 
پيش می رفت رهبر ايران نه تنها از وی حمايت کرده بلکه 
فرارسيد  اين که لحظه ای  تا  تقدير می کرد.  را تشويق و  او 
که بلندپروازی ها و اعمال رييس جمهور حتا موقعيت رهبر 

را نيز تهديد می کرد.
سوزان مالونی و ری تکيه، در ادامه تحليل خود می نويسند، 
اکنون با به زانو درآوردن محمود احمدی نژاد شخصيت و 
نهاد ديگری وجود ندارد که موقعيت آيت اهلل خامنه ای را 
وی  سرسختانه  ضدامريکايی  موضع  در  يا  و  کرده  تهديد 
خللی ايجاد کند. همزمان با گسترش ناآرامی های سياسی 
اين  از  ايران سعی خواهد کرد  در سطح خاورميانه مسلما 
و  يک دست تر  حکومت  يک  و  کند  بهره برداری  شرايط 
نفوذ  بيشتری  گستاخی  با  شک  بدون  تهران  در  مطمين تر 

خود را گسترش خواهد داد.
ساختار  در  تغيير  اين  که  می شوند  يادآور  ادامه  در  آنها 
حکومت ايران رهبران غرب را با يک مشکل افزوده روبرو 
و  ديپلوماتيک  فشارهای  که  است  بعيد  و  ساخت  خواهد 
يا  و  ايران  اسالمی  جمهوری  سقوط  به  تحريم ها  تشديد 
که  نکنيم  فراموش  شود.  منجر  آن  هسته ای  سياست  تغيير 
حکومت ايران در سال های اوج تحريم، انزوا و پيامدهای 
آغاز  را  خود  هسته ای  برنامه های  عراق  با  طوالنی  جنگ 

کرد و گسترش داد.
اين  تمامی  با  که  می کنند  اشاره  سپس  کارشناس  دو  اين 
بر  حاکم  رژيم  مسلما  خاورميانه  بحرانی  وضعيت  احوال 
مطلق  اقتدارگرايی  کرد.  خواهد  آسيب پذير  نيز  را  ايران 

مردم  اکثريت  بيزاری  موجب  تنها  نه  خامنه ای  آيت اهلل 
مثل  نظام  اين  بنيانگذاران  از  گروهی  بلکه  شده  ايران 
هاشمی رفسنجانی و يا نسل دوم رهبران متعهد به نظام مثل 

احمدی نژاد را ناراضی و خشمگين کرده است.
است،  چنددستگی  دچار  ايران  حکومت  که  شرايطی  در 
اقتصاد ايران به شدت تحت فشار است و اکثريت مردم در 
جستجوی دموکراسی مشروعيت حکومت را نمی پذيرند، 
روی  می تواند  ايران  قبال  در  امريکا  سياست های  مسلما 
تعادل قدرت بين جناح های صاحب نفوذ در سياست ايران 
موثر واقع شده و فرصتی را برای تغيير اولويت های سياسی 

ايران فراهم کند.
سوزان مالونی و ری تکيه در پايان تحليل خود خاطرنشان 
می کنند که امريکا بايد همواره اين اصل را در نظر بگيرد 
که حکومت ايران اصال قابل پيش بينی نيست. برای پيشبرد 
رفتار  تصحيح  به  نبايد  امريکا  موفقيت  و  خود  سياست 
به مذاکره دلخوش  يا تشويق کردن آن  ايران و  حکومت 

کند.
سياست امريکا در قبال ايران بايد تشديد فشارهای اقتصادی 
و تحريم مالی و فنی برنامه های هسته ای آن کشور، تقويت 
درونی  رقابت های  روی  تاثيرگذاری  مخالف،  نيروهای 
قدرت و محافظت از همسايگان ايران در برابر تهديدهای 
آن  متحدان  و  امريکا  که  نيست  شکی  باشد.  کشور  آن 
می توانند رهبران انقالب و نظامی را که يک بار ديگر افراد 

خودی را به مسلخ برده است، سرجای خود بنشانند. 

منبع: فردا

يک زن اندونزيايی 
در عربستان سعودی گردن زده شد 
يک زن اندونزيايی روز شنبه در عربستان سعودی با 

شمشير گردن زده شد.
به گفته  وزارت داخله عربستان، وی يک زن سعودی 

را کشته بود.
مقتول  و  قاتل  ارتباط  و  قتل  انگيزه های  مورد  در 
اطالعاتی منتشر نشده است ولی حدود هفتاد درصد  
در  اندونزيايی که  زن  هزار  و دوصد  از  يک ميليون 
خدمتکاری  شغل  به  می کنند،  کار  سعودی  عربستان 

اشتغال دارند.
را  نفر   27 ميالدی  جاری  سال  در  سعودی  عربستان 

گردن زده است.
عربستان  از  گذشته  هفته  الملل،  بين  عفو  سازمان 

خواسته بود به مجازات اعدام پايان دهد.
وعده ی پادشاه مراکش 

برای اصالحات 
 

خود  طرح  نطقی  طی  مراکش،  پادشاه  ششم،  محمد 
برای اصالح قانون اساسی اين کشور و ارايه آزادی 
بيشتر به مردم را اعالم کرده و از آنها خواسته است 

که از اين برنامه اصالحات حمايت کنند.
پادشاه مراکش می گويد که اين طرح ايجاد نهادهای 
اساسی و تضمين آزادی  دموکراتيک، حفظ حقوق 

بيان شهروندان را در پی خواهد داشت.
شاهد  که  است  عرب  کشورهای  از  يکی  مراکش 

تظاهرات دموکراسی خواهان بوده است.
به  امسال  جوالی  يکم  روز  مراکش  پادشاه  طرح 

رفراندوم گذاشته خواهد شد.
که  شد  سبب  امسال  فبروری  ماه  در  مردم  تظاهرات 
جامع  اصالحات  وعده  مارچ  ماه  در  ششم  محمد 

بدهد.
دولتی  تلويزيون  از  که  نطقی  در  محمد ششم جمعه 
مراکش پخش شد گفت بر اساس اين طرح، قدرت 

پادشاه »تا حد امکان« کاهش خواهد يافت.
از  به گفته وی، بر اساس طرح مذکور نخست وزير 
اختيارات بيشتر از جمله حق انتصاب مقام های دولتی 

و منحل کردن پارلمان برخوردار خواهد شد.
با اين وجود، شاه مراکش فرمانده کل نيروهای مسلح 
در  را  امنيتی  نيروهای  کنترول  و  ماند  خواهد  باقی 

دست خواهد داشت.
در طرح اصالحات ارايه شده، پادشاه به طور رسمی 

باالترين مقام دينی مراکش اعالم شده است.
سعی  جديد  »فرمول  کرد:  تاکيد  ششم  محمد 
بر  بلکه  به شخص شاه جنبه دينی بدهد  نمی کند که 

مسووليت های سياسی تاکيد دارد.«
همچنين، زبان مردم بربر به عنوان زبان رسمی کشور 

به رسميت شناخته خواهد شد.
مراکش  در  رسمی  زبان  تنها  عربی  حاضر،  حال  در 
است. اين در حاليست که تجمعات اعتراض آميز در 

مراکش همچنان ادامه داشته است.

0777625262
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هیالری کلینتون: 
بشار اسد کسی نیست که راه اصالحات را برگزیند 

روند پاک سازی آب نیروگاه فوکوشیما 
پس از ساعاتی متوقف شد

هیالری کلینتون، وزیر خارجه ایاالت متحده می گوید رفتار 
بشار اسد، رییس جمهور سوریه، نشان می دهد که او کسی 
نیست که راه اصالحات را برگزیند و اوضاع سیاسی سوریه 

»دیگر راه برگشتی ندارد.«
روزنامه  در  شنبه  روز  که  مقاله ای  در  امریکا  خارجه  وزیر 
ادامه  مورد  در  کرد  منتشر  »الشرق االوسط«  عربی زبان 
خشونت ها  »ادامه  که  نوشت  اسد  بشار  توسط  سرکوب ها 
ممکن است تغییراتی که در سوریه در راه است را به تاخیر 
بیندازد، اما این خشونت ها نمی تواند اوضاع را به حال سابق 
برگرداند.« وی در این مقاله افزود که اینک روشن است که 
وضعیت سوریه »دیگر راه برگشتی ندارد و اعمالی که اسد 
انجام داده ادعاهای وی در مورد اعتقاد او به اصالحات را 

باطل کرده  است.«
به گفته هیالری کلینتون، سرکوب ها در سوریه خود باعث 
شده  است تا این کشور از مسیر اصالحات خارج شود و وارد 

مرحله »تغییرات غیر قابل برگشت« بشود.
در همین حال خبرگزاری فرانسه اطالع می دهد که ایاالت 
متحده در حال مطالعه احتمال پیگرد قانونی بشار اسد، رییس 

جمهور سوریه، به خاطر »جنایات جنگی« است.

امریکایی که  فرانسه، دو مقام ارشد  به گزارش خبرگزاری 
نخواسته اند نام شان فاش شود روز جمعه با اعالم این موضوع 
بخش  علیه  تحریم  اعمال  مساله  که  افزودند  خبرنگاران،  به 

نفت و گاز سوریه نیز هم اینک در دست بررسی است.
آن  بررسی  به  که  دیگری  مسایل  »از  گفتند:  مقامات  این 
پرداخته ایم این است که آیا زمینه هایی برای اتهامات مربوط 
به جنایات جنگی وجود دارد و آیا ارجاعات به این موضوع 

مدخلیت دارد یا خیر.«
این مقام ها افزودند: »و ما همچنین اقدام های اقتصادی بیشتری 
با بخش  را در دست بررسی داریم، به ویژه اقدامات مرتبط 

نفت و گاز در سوریه.«
بشار  از  شدید  انتقاد  با  ملل  سازمان  دبیرکل  که  حالی  در 
اسد از او خواسته  است مسایل را از راه های صلح آمیز حل 
کند، اتحادیه اروپا نیز روز جمعه اعالم کرد که قصد دارد با 
تحریم های بیشتر عرصه را بیش از پیش بر حکومت سوریه 
تنگ  کند. در همین حال اعتراضات علیه حکومت بشار اسد 
که از سه ماه پیش آغاز شده و تاکنون دست کم ۱۴۰۰ کشته 
بر جای گذاشته، روز شنبه نیز با سرکوب های بیشتری روبرو 

شد.

انجنیران نیروگاه اتومی آسیب دیده فوکوشیما در جاپان، 
عملیات پاکسازی آب آلوده به مواد رادیو اکتیو در این 

نیروگاه را ساعاتی پس از آغاز آن، متوقف کرده اند.
قرار بود در این عملیات، حدود۱۱۰ هزار تن آب آلوده 
ماه  سونامی  و  مهیب  زلزله  از  آسیب دیده  نیروگاه  این 

مارچ، تصفیه و پاکسازی شود.
شرکت برق تپکو که نیروگاه فوکوشیما را اداره می کند 
اعالم کرده که دلیل متوقف شدن این عملیات آن بوده 
با  نیروگاه،  این  در  رادیواکتیو  مواد  تشعشع  میزان  که 

سرعتی بیش از حد انتظار افزایش یافته است.
حجم آب آلوده به مواد رادیو اکتیو موجود در نیروگاه 
مسابقات  استخر   ۴۰ در  موجود  معادل آب  فوکوشیما، 
شنای المپیک است و خطر آن وجود دارد که این آب 

آلوده، به دریا سرازیر شود.
از آن،  ماه مارچ ۲۰۱۱ در جاپان و سونامی پس  زلزله 
شدن  گرم  و  فوکوشیما  نیروگاه  دیدن  آسیب  موجب 
بیش از حد میله های سوخت هسته ای در سه رآکتور آن 
شد و حجم زیادی از آب برای خنک نگه داشتن این 

راکتورها مورد استفاده قرار گرفت.
این حادثه، بدترین از نوع خود در جهان از زمان حادثه 
میالدی   ۱۹۸۶ سال  در  اوکراین  در  چرنوبیل  نیروگاه 

بود.
و  زمین لرزه  این  اثر  بر  که  است  شده  مشخص  اکنون 
ونامی پس از آن، بیش از ۱۵۲۸۰ نفر کشته شده اند و از 

سرنوشت ۸۵۰۰ نفر دیگر نیز خبری در دست نیست.
یکی از سخنگویان شرکت تپکو گفته است که انجنیران 
این شرکت در تالش برای یافتن دلیل افزایش ناگهانی 

میزان تشعشعات رادیو اکتیو در نیروگاه هستند.
این سخنگو گفته است: »میزان تشعشع در دستگاهی که 
برای جذب سزیوم مورد استفاده قرار می گیرد بیش از 

برآوردهای اولیه و مورد انتظار افزایش یافته است.«
دلیل  شدن  مشخص  زمان  تا  که  است  کرده  اضافه  او 
از سرگیری عملیات پاک سازی  این مساله، تپکو زمان 
نخواهد  اعالم  را  نیروگاه  در  موجود  آلوده  آب های 
کرد؛ هر چند به گفته وی این مساله ای نیست که چند 

هفته به درازا بکشد.

اطالعیه مدیریت تصفیه کابلبانک
مدیریت تصفیه کابلبانک در نظر دارد تاسیسات نفتی این مدیریت واقع شهرک 

مجموعی  ظرفیت  با  عمودی  ذخیرۀ   13 دارای  که  را  بلخ  والیت  حیرتان 

در  نفتی  تاسیسات  بزرگترین  واز  میباشد  زمان  دریک  نفتی  مواد  تن   61,000

اعمار  پنجاه جریب زمین  سطح کشوربوده که بطور اساسی ومدرن در ساحۀ 

گردیده به کرایه بدهد. 

اشخاص، افراد، مؤسسات وشرکت های تجارتی ملی وبین المللی که  خواهان 

اشتراک در پروسۀ داوطلبی را داشته باشند اعتبار از تاریخ نشر اعالن الی 15 

یوم درخواست های شانرا به مدیریت تصفیۀ کابلبانک تسلیم  نموده  شرط نامه 

را مالحظه و در داوطلبی که تاریخ آن بعداً اعالن میگردد اشتراک نمایند. برای  

معلومات بیشتر به ایمیل آدرس و شماره های ذیل در تماس شده حل مطلب 

نمائید. 

مبایل: 0772159191  – 0799114412

آدرس الکترونیکی:

  receiver@kabulbank.af  , dy.receiver@kabulbank.af             

جهان  غذایی  پروگرام  دفتر  مقابل  کابلبانک،  تصفیه  مدیریت  دفتر:  آدرس 

)WFP(، شهرنو کابل افغانستان 

اطالعیه مدیریت تصفیه کابلبانک

را  باختر  تلویزیون  رادیو  فعال  شبکه  قبال  کابلبانک  تصفیه  مدیریت 
غرض فروش به داوطلبی گذاشته بود که در نتیجه یک نفر داوطلب 
به اسم شفیق اهلل ولد حاجی عبدالهادی حاضر است شبکه متذکره 
را به مبلغ 41,500,000 )چهل و یک میلیون و پنج صدهزار افغانی( 

خریداری نماید. 
بین المللی  و  ملی  تجارتی  شرکت های  و  موسسات  افراد،  اشخاص، 
اعالن  نشر  تاریخ  از  اعتبار  باشند  داشته  را  آن  مزایده  که خواهش 
مراجعه  کابلبانک  تصفیه  مدیریت  به  روز   7 مدت  الی   1390/3/27

نمایند. 
تماس  در  ذیل  ایمیل های  و   شماره ها  به  بیشتر  معلومات  جهت 

شوید: 
مبایل: 0772159191 ـ 0799114412

آدرس الکترونیکی:
 receiver@kabulbank.af, dy.receiver@kabulbank.af

آدرس دفتر: مدیریت تصفیه کابلبانک، مقابل دفتر پروگرام غذایی 
جهان )WFP(، شهر نو کابل افغانستان 
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