
امید،  و  تغییر  ملی  ایتالف  کابل:  8صبح، 
خاک  از  که  پیهم  و  راکتی  حمالت 
والیت  در  گذشته  روز  چند  طی  پاکستان 
تقبیح  شدیدا  است،  گرفته  صورت  کنر 
این  مقابل  در  دولت  خاموشی  از  و  کرده 

حمالت انتقاد نموده است.
ایتالف ملی تغییر و امید با انشتار اعالمیه ای 
گذشته  روز  چهار  طی  که  می گوید 
کنر  والیت  دانگام  و  شیگل  ولسوالی های 
خاک  از  راکت  فیر  ده ها  هدف  مورد 
پاکستان قرار گرفته و باعث کشته و زخمی 
چهار  قتل  جمله  از  غیرنظامی  چند  شدن 
کودک شده و همچنین نزدیک به دو هزار 

خانواده از این ولسوالی ها بیجا شده اند.

کارل آیکن بیری، سفیر امریکا در کابل، برای 
حامد  اخیر  اظهارات  به  نسبت  بار  نخستین 
کرزی که خارجی ها را به »اشغالگران« تشبیه 

کرده بود، واکنش تندی نشان داده است.
گردهمایی  یک  در  که  آیکن بیری  آقای 
صحبت  کشور  غرب  در  هرات،  والیت  در 
می کرد، گفت که این گونه اظهارات »به عزت 

ما )امریکا( صدمه می رساند.«
اشغالگر  که  می شنویم  »وقتی  گفت:  او 
خوانده می شویم و حرف های زشت تر از این 
می شنویم و کمک های سخاوتمندانه ما کامال 
غیرموثر و منشا فساد خوانده می شود، این به 
خود  انگیزه  ما  و  می رساند،  صدمه  ما  عزت 

برای ادامه کار را از دست می دهیم.«
رییس  از  مشخصا  اگرچه  آیکن بیری  آقای 
او  سخنان  لحن  اما  نبرد،  نام  کرزی  جمهور 

را  حمالت  این  امید،  و  تغییر  ملی  ایتالف 
می گوید  کرده  توصیف  »تجاوزکارانه« 
بی اعتنایی  با  مساله  این  با  دولت  تاکنون 
ایتالف  اعالمیه ی  در  است.  کرده  برخورد 
اقدام  »این  است:  آمده  امید  و  تغییر  ملی 
متاسفانه  آن  از  ناشی  فجایع  و  تجاوزکارانه 
و  شده  روبرو  خبری  بایکوت  و  سکوت  با 
با بی اعتنایی و خاموشی  افغانستان  حکومت 
است،  کرده  برخورد  آن  با  توجیه ناپذیر 
حمالت  این  با  همزمان  برعکس،  بلکه 
راکتی، رییس جمهور کرزی با آب و تاب 
و  پاکستان  به  خود  سفر  دستاوردهای  از 
سطح باالی حسن نیت و همکاری مقامات 
مخالفان  با  صلح  روند  به  نسبت  کشور  این 

می رساند که اظهارات او واکنشی به سخنان 
اخیر آقای کرزی است.

آقای کرزی ماه گذشته در پی یک عملیات 
به  منجر  که  کشور  جنوب  در  ناتو  هوایی 
کشته شدن چهارده غیرنظامی شد، گفت که 
ادامه این گونه عملیات ها، نیروهای ناتو را به 

»اشغالگران« تبدیل می کند.
تا  است  داده  دستور  افغانستان  که  گفت  او 
سوی  از  افغانستان«  مردم  خانه های  »بمباران 
»اگر  افزود:  و  شود  متوقف  ناتو  نیروهای 
این ها )نیروهای خارجی( بعد از اعالم دولت 
به  هوایی  حمالت  خواسته  که  افغانستان 
خانه های افغانستان متوقف شود، باز هم به این 
حمالت ادامه بدهند، حضور این ها از نیرویی 
به  آمده اند،  تروریزم  علیه  جنگ  برای  که 
نیرویی علیه مردم افغانستان و نیروی اشغالگر 
تاریخ گواه  این صورت،  تبدیل می شود. در 
برخورد  چگونه  آنها  با  افغان ها  که  است 

می کنند.«
آقای کرزی گفته بود که جامعه جهانی باید 
شده  اشغال  کشور  »یک  افغانستان  که  بداند 

نیست.«
اما سفیر امریکا در کابل، گفت که کشورش 

کرده  تاکید  و  گفته  سخن  افغانستان  مسلح 
به  کشور  دو  مناسبات  هیچ گاه  که  است 
نبوده  دوستانه  و  گرم  فعلی  زمان  اندازه ی 

است.«
با این حال، ایتالف ملی تغییر و امید می افزاید 
پاکستان  خاک  از  راکتی  حمالت  این  که 
زمانی صورت می گیرد که مقام های وزارت 
در  افغانستان  قونسل  سر  کشور  آن  خارجه 
حمالت  مورد  در  و  فراخوانده  را  پیشاور 
هواپیماهای بدون سرنشین امریکا در خاک 
ملی  ایتالف  است.  کرده  اعتراض  پاکستان 
در  پاکستان  که  است  معتقد  امید  و  تغییر 
و  به سمت  را  اذهان عمومی  تا  است  تالش 

سوی دیگر جهت دهد.

مستعمره ی  را  افغانستان  نکرده  تالش  هرگز 
خود بسازد.

سفیر امریکا در کابل همچنین گفت: »امریکا 
کند  اشغال  را  کشوری  نخواسته  وقت  هیچ 
خود  مستعمره ی  را  افغانستان  نمی خواهیم  و 
و  کمک  شما  دوستان  مانند  ما  بسازیم، 

همکاری می کنیم.«
اگر  که  داد  هشدار  آیکن بیری  آقای  اما 
شکل  این  به  آنها  با  افغانستان  در  برخوردها 
باشد، برای دولت امریکا دشوار خواهد بود تا 

نیروهای خود را در افغانستان نگه دارد.
او گفت: »وقتی رهبران شما باور داشته باشند 
است  بیشتر  ما  سود  از  ما  )حضور(  زیان  که 
و وقتی ما به مرحله ای برسیم که حس کنیم 
هدف  یک  بدون  ما  کارمندان  و  سربازان 
شرایطی  در  ویژه  به  می دهند،  قربانی  عالی، 
که اقتصاد ما بد و نیازمندی های ما زیاد است، 
امریکایی ها خواهند گفت زمان آن رسیده که 

سربازان ما به خانه های خود بازگردند.«
قرار است امریکا به ماموریت نظامی خود در 
افغانستان در سال ۲۰۱۴ میالدی پایان دهد، اما 
آگاهان باور دارند که حضور این کشور در 
افغانستان پس از ۲۰۱۴ نیز ادامه خواهد داشت.

انتقاد ایتالف ملی تغییر و امید 
از خاموشی دولت در مقابل حمالت راکتی از خاک پاکستان

امریکا هرگز در پی استعمار افغانستان نبوده  است

روايت ديروز، آيينه امروز، نويد فردا

1181 نمایندگان پارلمان:

نیروهای امنیتی تقدیر شوند

توزيع همزمان چاپ همزمان 

کابل

بلخ

کندزهرات

غزني ننگرهار

بدخشانبغالن

جوزجان

تخار
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عمر محکمه خاص 
به پایان رسیده است؟ 

 حامد 
دادگاه  رییس  قبلی  اعالم  اساس  بر 
دادگاه  این  کار  نتایج  بود  قرار  خاص، 
آخرین  در  اما  شود،  اعالم  امروز 
خلیلی  آقای  گذشته  روز  عصر  ساعات 
به رسانه ها از تاخیر در اعالم نتایج کار 

دادگاه خبر داد. 
با  آغاز  همان  از  خاص  دادگاه  ایجاد 
پارلمان،  نمایندگان  تند  واکنش های 
مدنی  نهادهای  و  سیاسی  شخصیت های 
شوق  و  شور  دادگاه  این  شد.  همراه 
پیروز  نمایندگان  بسیاری  از  را  پیروزی 
محکمه  این  سنگین  سایه ی  و  گرفت 
پارلمان  فضای  بر  کابوس  یک  مثابه  به 

مانده است.  باقی 
و  اداری  هیات  و  نمایندگان  تالش های 
نمایندگان  مجلس  مختلف  فیصله های 
جنجال  این  به  است  نتوانسته  تاکنون 
خاتمه بخشد. ظاهرا هدف اساسی آقای 
فروکش  دادگاه  این  ایجاد  از  کرزی 
و  معترض  نامزدان  احساسات  ساختن 
بود.  پارلمان  نمایندگان  بر  فشار  ایجاد 
خواست  دو  هر  به  کرزی  آقای  ظاهرا 
کرزی  آقای  است.  یافته  دست  خود 
معترض  کاندیدای  که  می داند  اکنون 
اداری  هیات  و  بازمانده  دهل  و  اتن  از 
بار  یک  هفته ای  حداقل  نیز  پارلمان 
رییس  با  رنگین  پلو  سفره  بر  ارگ  در 

می خورند.  نان  یکجا  جمهور 
دست اندازی های  این  از  گذشته 
صف  دو  به  را  پارلمان  حکومت، 
و  کرده  بدل  غیرحکومتی  و  حکومتی 
مورد  در  نمایندگان  از  تن   ۱۴۰ امضای 
محکمه خاص و سکوت ۱۰9 تن دیگر 

حکایت از این دو دستگی دارد. 
دادگاه  عمر  که  می رسد  نظر  به  حاال 
می شود  گفته  است.  آمده  سر  به  خاص 
قبل  هفته   ۲ کرزی  جمهور  رییس  که 
فیصله ی  معاونین خود گفته است که  با 
و  بحران می شود  دادگاه خاص موجب 
میان  این  در  شود.  ملغا  محکمه  باید  
به  نسبت  جمهور  رییس  معاونان  نگاه 
پرسش  و  تامل  قابل  خاص  محکمه ی 
جمهور  رییس  معاونان  ظاهرا  می باشد. 
ایجاد  از یک سو در  با سیاست دوپهلو، 
محکمه خاص نقش داشته  اند و از طرف 
با  خصوصی  مالقات های  در  دیگر 
اعالن  آنان  با  را همسو  نمایندگان خود 
و  شک  در  همواره  نیز  مردم  می دارند. 
تردیداند که آیا دادگاه خاص صرفا از 
جانب کرزی و حلقات همسو با وی در 
ارگ حمایت می شود و یا معاونان وی 
به  دارند.  همسویی  سیاست  این  در  نیز 
دیدگاه  رسمی  اعالم  که  می رسد  نظر 
معاونان رییس جمهور می تواند بسیاری 

بخشد.  را خاتمه  ازجنجال ها 
محکمه  از  رییس جمهور  معاونان  اگر 
محکمه  این  نکنند  حمایت  خاص 
حقوقی  مشروعیت  از  که  آن  از  جدا 
سیاسی  مشروعیت  نبود،  برخوردار 
اکنون  می دهد.  دست  از  نیز  را  خود 
خلیلی  کریم  محمد  که  منتظر اند  همه 
نمایند  اعالم  رسما  فهیم،  مارشال  و  
جانب  خاص  دادگاه  مورد  در  آیا  که 
آن که جانب  یا  و  می گیرند،  را  مردم 
ریاست  ارگ  در  را  خاصی  حلقات 

جمهوری؟

عناوین مطالب امروز:
هشدار اتاق تجارت و صنایع:

تعویق پرداختبحران اقتصادی در راه است
 70 میلیون دالر کمک 

به  علت بحران 
کابل بانک

خواست  در  به  افغانستان  حکومت 
صندوق بین المللی پول، نه کابل بانک را 
می فروشد، نه امالک گران قیمت هیات 
مدیره ی سابق بانک را که در دوبی از 
بانک خریده شده  این  پول مشتریان 
عربی  متحده  امارات  دولت  از  است، 
تعقیب  به  نه دست  و  می تواند  گرفته 
می زند  مذکور  مدیره ی  هیات  قضایی 
به سیستم  مالی  و شفافیت  اعتماد  تا 

بانکداری افغانستان برگردد. 
در  کرزی  که  برد  یاد  از  نباید  را  این 
حالی می خواهد که صندوق بین المللی 
پول  غربی  بزرگ  کشور های  و  پول 
روز  تا  روز  که  بپردازند  را  کابل بانک 
تیره  آنها  با  را  خود  سیاسی  روابط 
می سازد. با این که بحران کابل بانک از 
نظر دیپلومات های غربی محصول یک 
سیستم بانکداری فاسد در افغانستان 
دارای  کرزی  حکومت  اگر  اما  است، 
روابط حسنه با همتایان غربی خویش 
سیاسی  اراده ی  احتماال  می بود، 
کابل بانک  بحران  حل  در  می توانست 

موثر واقع شود.          ادامه در صفحه 4

آنها نمی توانند...

مردم و...

یمن در راه...
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شلیک بیش از صدها موشک 
از پاکستان

به نشانه ی بهبود روابط
خبر  کشور  شرق  در  کنر  والیت  محلی  مقامات 
خاک  از  موشک  ده ها  شلیک  اثر  در  که  داده اند 
پاکستان به این والیت، شمار زیادی از شهروندان 
بیگناه کشته شده اند. این درحالی است که رییس 
دولت افغانستان پس از مسافرتش به پاکستان از 
بهبود روابط دولتش با پاکستان خبر داده است. 
موشک ها  این  بتوان شلیک  این حساب شاید  به 
تروریست  دولت  نیت  اظهار حسن  به عالمت  را 
پاکستان، مورد تحلیل قرار داد و با گشاده دلی و 
سعه ی صدر از آن استقبال کرد و اضافه نمود 
که ما و پاکستان هردو قربانی تروریزم هستیم 
و مقابله با تروریزم با همراهی پاکستان، میسر 

است.
ما منتظر این همکاری و همراهی پاکستان هستیم.
آقای عوض محمد نذیری فرمانده پولیس والیت 
روز  سه  در  موشک ها  این  که  است  گفته  کنر 
پاکستان شلیک شده و  مناطق مرزی  از  گذشته 
فرود  ناری  و  دانگام  مناطق شیگل، سرکانی،  به 
و  کشته  نفر  ده  دست کم  درنتیجه  و  آمده اند 
بیشترشان کودک  نفر زخمی شده اند که  چندین 
تازه ترین  در  که  است  شده  گزارش  بوده اند. 
منطقه ی  به  مرز  سوی  آن  از  موشکی  حمله ی 
کشته  کودک  چهار  کنر،  والیت  در  سرکانی 
پولیس  فرمانده  امرخیل  امین اهلل  جنرال  شده اند. 
مرزی در حوزه ی شرق گفته است که پرتاب این 
افغانستان« می باشد.  به خاک  »تجاوز  موشک ها 
وی افزوده است که در حال حاضر هم شلیک به 
از آن سوی مرز  وسیله ی جنگ افزارهای سنگین 
به سوی مناطق روستایی افغانستان ادامه دارد. 
)تا تاکید بیشتری باشد برای همکاری صادقانه ی 
تامین  و  تروریزم  علیه  مبارزه  امر  در  پاکستان 

صلح و امنیت در افغانستان!( 
میان  مرز  به  نزدیک  مناطق  ساکنان  از  شماری 
که  گفته اند  بی بی سی  به  پاکستان  و  افغانستان 
هرروزه چندین موشک بدون هدف مشخص به 
این مناطق شلیک می شوند و زندگی عادی مردم 
را مختل می کنند. این شاید به خاطر گرامی داشت 
تازه  که  باشد  صلح  مشترک  کمیسیون  تولد  از 
قرار  توافق  مورد  دوکشور  هر  مقامات  میان 
گرفته است. البته برای خیلی ها به فحوای »هرچه 
از دوست می رسد نیکوست!« می توان این حادثه 
را مورد اغماض و چشم پوشی قرار داد و ندیده 
کار جز جری و جسور ساختن  این  ولی  گرفت 
پاکستان عایدی نخواهد داشت. درواقع پاکستان 
را کرده  کار  این  منافقانه اش همیشه  برخورد  با 
مبارزه  در  همکاری  از  زدن  دم  درعین  و  است 
علیه تروریزم، عمال به تسلیح و تجهیز و گسیل 

تروریست ها پرداخته است. 
مقامات امریکایی گفته اند اطالعاتی را که در مورد 
در  تروریستان  بمب سازی  کارخانه ی  دو  محل 
شمال پاکستان در اختیار اردوی پاکستان قرار 
داده بودند، پیش از آغاز حمله به این دو کارخانه، 
توسط اردوی این کشور در اختیار تروریست ها 
قرار داده شده است. صداقت پاکستانی همین است 
و هیچ بی جهت و بی سبب نبود که پاکستانی ها از 
حمله ی کوماندوهای امریکایی به مخفیگاه بن الدن 

بی خبر نگهداشته شده بودند. 
پاکستان،  اردوی  با  امریکا  درازمدت  همکاری 

زنگ اول


دوشنبه  امروز  بود  قرار  که  حالی  در 
خود  بررسی های  نتایج  ویژه  دادگاه 
انتخابات  جنجال های  مورد  در  را 
سال  سنبله  هفتم  و  بیست  پارلمانی 
این  مسووالن  اما  کند،  اعالن  گذشته 
دادگاه اعالن کرده اند که زمان اعالم 
کوتاهی  مدت  برای  بررسی ها  نتایج 
به دلیل برخی از مشکالت تخنیکی به 

تاخیر افتاده است.
مولوی صدیق اهلل حقیق رییس دادگاه 
گفته  آزادی  رادیو  به  انتخابات  ویژه 
همین  در  می شود  تالش  که  است 
اعالن  بررسی ها  نتایج  نزدیکی ها 
شود.  او گفته است: »ما با یک سلسله 
این  بنابر  و  شدیم  مواجه  مشکالت 
بررسی های  نتایج  نتوانستیم  مشکالت 
این  رفع  با  کنیم.  اعالن  را  خود 
بررسی های  نتایج  ما  انشااهلل  مشکالت 

خود را اعالن خواهیم کرد.«
برای  مناسب  جای  نبود  حقیق  آقای 

قول  از  تایمز  نیویارک  روزنامه 
نوشته  امریکایی  رتبه  بلند  مقامات 
است که در یک سال گذشته بیست 
منطقه  در  القاعده   مهم  رهبر  سی  تا 

شده اند. کشته 
صلح  تالش های  این  با  همزمان 
قرار  و  شده  بیشتر  هم  افغانستان  در 
دارد  ادامه  طالبان  با  تماس ها  معلوم 

تا در روند صلح شامل شوند.
شنبه  روز  کرزی  جمهور  رییس 
مذاکرات  که  کرد  تکرار  دیگر  بار 
ایاالت  حتا  و  شده  آغاز  طالبان  با 
سهم  مذاکرات  این  در  هم  متحده 

دارد.
وزارت  و  سفید  قصر  چند  هر 
مذاکرات  انجام  امریکا  خارجه 
نکردند،  تصدیق  را  طالبان  با  مستقیم 
در  صلح  روند  از  که  گفته اند  اما 

در  ماین گذاری  اتهام  به  تن  پنج 
بازداشت  کابل  موسهی  ولسوالی 

شدند.
سمونوال محمد ظاهر رییس تحقیقات 
به  کابل،  آسمایی   ١٠١ زون  جنایی 
این  که  گفته  پژواک  خبری  آژانس 
افراد هفت کیلوگرام مواد انفجاري را 
ماهرانه در داخل یک سطل  به شکل 
ولسوالی  هاشم خان  پل  زیر  در  آب 

موسهی  جابجا کرده بودند.
از  بعد  ظاهر،  سمونوال  گفته   به 
نیروهای  توسط  ماین  این  خنثاسازی 
آن  در  مسکونی  منزل  یک  امنیتی، 
و  گرفت  قرار  تالشی  مورد  ولسوالی 
پنج تن به اتهام ماین گذاری بازداشت 

شدند.

از  را  قضایی  جلسه ی  این  تدویر 
به  باعث  که  کرد  یاد  مشکالتی 
بررسی های  نتایج  اعالم  تعویق افتادن 
دعاوی  به  رسیدگی  ویژه  دادگاه 

حقوقی انتخابات شده است.

می کنند. حمایت  افغانستان 
ماه دسامبر  در  امریکا  رییس جمهور 
سرباز  هزار  سه  و  به سی   2٠٠9 سال 
به  که  داد  دستور  امریکایی  دیگر 
اقدام  این  با  که  بیایند  افغانستان 
افغانستان  در  امریکا  سربازان  تعداد 

به تقریبا صد هزار نفر رسید.
که  نظر اند  این  به  امریکایی  مقامات 
امریکا  جمهور  رییس  تصمیم  این 

موثر واقع شده است.
سربازان  افزایش  با  آنها،  نظر  به 
امریکایی در افغانستان، ابتکار جنگ 
از دست طالبان گرفته شده و اکنون 
و  انتحاری  پراگنده  حمالت  به  آنها 
میدان  در  و  می زنند  دست  انفجاری 
و  خارجی  قوای  با  جنگ  مستقیم 

نمی توانند. شده  مقابل  افغان 
شدن  کشته  از  بعد  دیگر  سوی  از 

وی عالوه کرد که از نزد این افراد که 
ماین را در زیر پل جابجا کرده بودند، 
سه بمب دستی، یک ماین و یک موتر 

سایکل نیز بدست آمده است.
این درحالی است که روز جمعه حین 
خنثاسازی یک ماین جاسازی شده در 
امنیت  کارمند  یک  ولسوالی،  همین 
ملی کشته و دو سرباز پولیس و اردوی 

ملی مجروح شدند.
همچنین قوماندانی زون ١٠١ آسمایی 
که  تن  یک  بازداشت  از  کابل، 
می خواست دو کیلوگرام چرس را  به 

کابل انتقال دهد، نیز خبر داد.
ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر  همچنین 
انتشار اعالمیه ای می گوید  با  در کابل 
که دو تن از سازماندهندگان حمالت 

با  که  می رسد  نظر  به  حال  همین  در 
نزدیک شدن زمان اعالم تصامیم این 
نیز  از اعضای مجلس  دادگاه تعدادی 
نگران شده و تالش دارند تا به فعالیت 

این دادگاه نقطه پایان گذاشته شود.

نیروهای  عملیات  در  بن الدن  اسامه 
اقامت  محل  در  امریکا  کوماندوی 
بعضی  آباد،  اسالم  نزدیک  در  وی 
استخبارات  مقامات  دست   به  اسناد 
آنها  اساس  به  که  رسیده  امریکا 
تا  نیز  القاعده  تروریستی  سازمان 
فعالیت  و  فروپاشیده  هم  از  حدی 

ندارد. منسجم 
در  امریکایی،  مقامات  گفته  به 
پیشرفت ها  این  تروریزم  علیه  جنگ 

قابل مالحظه می باشد. و  بی سابقه 
از این رو در بعضی حلقه های سیاسی 
این  کانگرس  در  مخصوصا  امریکا 
تقویت  روز  هر  نظر  این  کشور 
تعداد  به  دیگر  امریکا  که  می شود 
زیاد سربازان در افغانستان نیاز ندارد 
زیادی  شمار  باید  زودتر  هرچه  و 

سربازان خود را برگرداند.

داشتند  قصد  که  انفجاری  و  انتحاری 
والی بغالن و تیم بازسازی والیتی این 
و  انتحاری  حمالت  مورد  را   والیت 
انفجاری قرار دهند، بازداشت شده اند. 
تروریست  دو  بازداشت  از  اداره  این 
دیگر در والیت غزنی خبر داده است. 
به نقل از اعالمیه دفتر مطبوعاتی امنیت 
والیت  در  شده  بازداشت  افراد  ملی، 
غزنی، مربوط به حزب اسالمی هستند.

حمله ی انتحاری 
در کندز، ۱۵ کشته و 
زخمی به جا گذاشت

نیم  و  نه  ساعت  حوالی  کندز:  ۸صبح، 
صبح روز گذشته، یک انفجار، بخشی 
انفجار  این  داد.  تکان  را  از شهر کندز 
یک  که  داد  رخ  زمانی  انتحاری، 
از  که  هنگامی  موترش،  انتحارکننده 
آلمانی  نیروهای  تانک های  قطار  کنار 
جای  به  ولی  داد،  انفجار  می گذشت، 
هدف، ۸ فرد ملکی را کشته و زخمی 

کرد. 
سخنگوی  حسینی،  سرور  سید 
روزنامه ی  به  کندز  پولیس  فرماندهی 
به  حمله،  این  »در  گفت:  ۸صبح 
است،  نرسیده  زیانی  آلمانی  نیروهای 
که  ملکی  افراد  حامل  مو تر  یک  ولی 
تخریب  کامال  می گذشت،  آن جا  از 
گردیده، سه تن از مسافران آن کشته و 

پنج تن دیگر زخمی شده اند.« 
او گفت که همه ی قربانیان این حمله، 

افراد ملکی هستند. 
هوایی  میدان  راه  مسیر  در  حمله  این 
آنجا  در  آلمانی  نیروهای  که  کندز 

پایگاه دارند، رخ داده است. 
صحت  رییس  نوری،  ظفر  دوکتور 
عامه ی کندز می گوید که به شفاخانه ی 
حوزه ای شهید پروفیسور عزیزاهلل صفر، 
به تعداد ۳ کشته و 9 زخمی انتقال یافته 

است. 
همزمان با این، منابعی از وزارت داخله 
کشته  شمار  که  گفته اند  رسانه ها  به 
و  ملکی  فرد   ۳ رویداد  این  شدگان 
ملکی   ١2 رویداد،  این  زخمیان  شمار 

دیگر هستند. 
کندز،  در  ایتالف  رسانه های  دفتر 
گفته است که دو مو تر آلمانی در این 
رویداد تخریب شده ولی به هیچ یک از 

نیروهای آنان زیانی نرسیده است.

خدمات مخابراتی 
از طرف شب 

در سرپل متوقف شد
سرپل  والیت  باشندگان  از  شماری 
مخابراتی  شبکه های  فعالیت  می گویند 
متوقف  شب  طرف  از  والیت  این  در 

شده است.
والیت  مخابرات  ریاست  مسوولین 
که  است  مدتی  می گویند  نیز  سرپل 
به دلیل تهدیدهای مکرر طالبان فعالیت 
ولسوالی های  در  مخابراتی  شبکه های 
و  قلعه  سوزمه  سانچارک،  صیاد، 
از ساعت شش  این والیت  گوسفندی 
را  فعالیت شان  صبح  شش  تا  عصر 

متوقف کرده اند.
هاشم  محمد  آزادی،  رادیو  از  نقل  به 
مخابرات  ریاست  نماینده  اندخویی 
سرپل می گوید: »این مشکل از چندی 
آن  رفع  برای  و  شده  آغاز  بدین سو 
که  گرفته  صورت  زیادی  فعالیت های 

متاسفانه مثمر واقع نشده است.«
مخابراتی  شرکت های  مسووالن 
طالبان  طرف  از  آنان  که  می گویند 
هشدارهایی دریافت کرده و در صورتی 
از طرف شب  که شبکه های مخابراتی 
به آتش  نشوند، آنتن های شان  خاموش 

کشیده خواهند شد.
اولین بار است که  این  به گفته ی آنان، 
اثر  در  مخابراتی  شبکه های  فعالیت 
از  سرپل  والیت  در  طالبان  تهدیدهای 

طرف شب متوقف می شود.
در والیت سرپل شرکت های مخاراتی 
روشن، اتصاالت، افغان بیسیم، ام تی ان 

و افغان تلی کام فعالیت دارند.
طالبان  سخنگوی  مجاهد  ذبیح اهلل 
که  بود  داده  هشدار  پیش  چندی 
مخابراتی  خدمات  شبکه های  اگر 
ارایه  سرپل  و  جوزجان  والیت  در 
خدمات خود را از طرف شب متوقف 
هدف  طالبان  افراد  سوی  از  نکنند، 

قرار خواهند گرفت.

به دلیل نبود مکان مناسب

اعالم نتایج بررسی های دادگاه ویژه به تاخیر افتاد

شبکه القاعده تا حدی از هم فرو پاشیده است

پنج ماین گذار در کابل بازداشت شدند
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دردمندی  و آتش« خانم  ورای دود  »از  امروز  در گزارش 
از  اشغال کشور  زمان  در  را  داریم که شوهرش  با خود  را 
سوی نیروهای روسی از دست داده و آن همه درد و رنج 
را که در این مدت زمان متحمل شده است، چگونگی آن 
را  زندگی  سخت  »روزهای  می کند:  بیان  چنین  را  رویداد 
زیاد سپری نمودیم، زیرا مردمی که روزگار چندان خوب 
از  هم  اوقات شکم شان  اکثر  و  می برند  رنج  همیشه  ندارند 
هرگز  که  آرزوهای شان  دیگر  به  رسد  چه  نیست  سیر  نان 
برآورده نمی شود. با آن هم از زندگی لذت می بردیم، چون 
شوهرم چوپانی می کرد و از این طریق زندگی ما می گذشت 
و کدام شکایتی هم نداشتیم، زیرا دارایی و ناداری از جانب 
خداوند است و نمی شود که شکوه و شکایت نمود. روزها 
یکی از پی دیگری می گذشت ما که از پایتخت دور بودیم، 
روسی  نیروهای  و  شده  انقالب  که  شدیم  خبر  همین قدر 
علیه دولت سخن  را که  به کمک دولت آمده و هرکسی 
سبب  دولت  بی عدالتی های  همین  می برند.  بین  از  بگوید، 
باال شوند و برضد کارکردهای  به کوه ها  گردید که مردم 
نامعقول دولت که خالف عقاید،  رسم و رواج و باورهای 

دینی مردم بود، اعالم جهاد نمایند. جنگ های سخت بین هر 
دو جناح جریان داشت، زیرا یک طرف با تجهیزات بسیار 
مجهز زمینی و هوایی می جنگید و جانب مقابل با قوت ایمان 
از  برای آزادی کشور و دفاع  با دستان خالی  و قلب پاک 
ناظر  دیگر  عام  مردم  می جنگیدند،   باورهای شان  و  عقاید 
اوقات  اکثر  در  هم  آن  با  اما  است،  قوی  که دشمن  بودند 
از خود ضعیفی نشان می دهد و مردم بی گناه و خانه های شان 

عضو  خیرخواه  عبدالخالق  رهایی  بدل  در  ربایندگان 
شورای والیتی لوگر پول تقاضا کرده اند.

هدایت اهلل احمدزی سناتور والیت لوگر در مجلس سنا، 
به رادیو آزادی گفته است که تالش مقام های محلی و 
بزرگان قومی به خاطر رهایی آقای خیر خواه ادامه دارد.

عبدالخالق خیر خواه عضو شورای والیتی لوگر شب شنبه 

باالی یک  از سوی طالبان  فیر راکت   اثر شلیک یک  در 
درزاب  ولسوالی  مربوطات  در  پولیس  گشت زنی  کاروان 
زخمی  و  کشته  پولیس  مامور  چهار  جوزجان،  والیت 
شده اند. ذبیح اهلل مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی 
می کند در یک پیام تلیفونی به رسانه ها گفته است که این 
رویداد ساعت یک پس از چاشت روز شنبه در منطقه آب 
گرم ولسوالی درزاب رخ داده و یک رنجر نیروهای پولیس 
کامال از بین رفته  و جنگ افزارهای شان نیز به دست افراد 

سه  در  را  توسعه ای  پروژه های  که  دارد  نظر  در  سویدن 
در  پروژه ها  این  کند.  تطبیق  بلخ  والیت  در  آینده  سال 
ولسوالی های چمتال، چهاربولک و دهدادی والیت بلخ 

تطبیق خواهد شد.
بلخ  والیت  دهات  انکشاف  رییس  عینی،  عبدالباسط 
وضعیت  شدن  بهتر  خاطر  به  سویدن  »کشور  می گوید: 
اقتصادی باشندگان والیت بلخ بیشتر از یک صد میلیون 
مصرف  به  توسعه ای  برنامه های  اجرای  در  را  افغانی 

می رساند.«
این  مردم  تقاضای  به  نظر  »این کمک ها   وی می گوید: 
پلچک، آب  پل،  معارف، سرک،  مناطق در بخش های 

عملیات  در  می گویند  فاریاب  والیت  محلی  مسووالن 
موسوم به »وحدت سه« هشت طالب مسلح کشته شده و 

دو نفر دیگر آنان بازداشت گردیده اند. 
عبدالحق شفق، والی فاریاب می گوید شماری از مخالفان 
پشتونکوت  ولسوالی  از  بخش هایی  در  دولت  مسلح 
شورش  ایجاد  به  دست  و  کرده  نفوذ  فاریاب  والیت 
می زدند. وی گفت نیروهای امنیتی بر بنیاد تقاضای مردم 
محل، تصمیم گرفتند تا برای نابودی پایگاه های مخالفان 
مسلح دولت، عملیات پاکسازی را در این ولسوالی شروع 

نمایند. 
به تاریخ 25  موصوف خاطر نشان کرد که این عملیات 
طالب  هشت  آن  نتیجه ی  در  که  شده  شروع  روان  ماه 
مسلح کشته شده و دو طالب بازداشت شده اند. او گفت 
یک تن از افراد طالبان در این عملیات زخمی شده است

جنرال سید احمد سامع، فرمانده پولیس فاریاب می گوید 
در این عملیات از نزد طالبان سه میل سالح کالشینکوف 
دست  به  شده  تخریب  قسما  که  شکه  ده  میل  یک  و 

 شرکت مخابراتی روشن پس از تخریب شدن مرکز تامین 
با کابل وصل می کرد، در سراسر  ارتباطی اش که غزنی را 
اصلی  پایه  طالبان  است.  بازمانده  فعالیت  از  والیت  این 
شرکت مخابراتی روشن را در منطقه روضه، مرکز والیت 
سراسر  در  تاحال  یکشنبه  شب  از  کرده اند.  تخریب  غزنی 

غزنی این شرکت مخابراتی از فعالیت باز مانده است. 
زرور زاهد فرمانده پولیس غزنی ضمن تایید این خبر گفت: 
همچنین  می باشد.«  طالبان  کار  تلیفون  آنتن های  »تخریب 
می گوید:  نیز  غزنی  مخابرات  رییس  عین الدین  انجنیر 
غزنی  در  که  بود  شرکتی  اولین  روشن  مخابراتی  »شرکت 
این والیت  در  را  مشترک  بیشترین  لذا  نمود،  به کار  آغاز 
داشت.«  وی اضافه می کند: »این بار اول نیست که در والیت 

دستگیر  هم  یا  و  شهید  را  و خودشان  می کشد  آتش  به  را 
می رفت،  شده  تنگ  هم  ما  برای  زندگی  شرایط  می سازد. 
زیرا در کوه ها و سایر مناطق ماین های خوشه ای که از سوی 
نیروهای روسی جابجا می شد، جان انسان ها را به خطر مواجه 
می کرد که ما نمی توانستیم که از ترس رمه را به هر طرف 
زیرا حیوانات  بود،  بسیار سخت  این  و  ببریم  برای چراندن 
نیاز داشتند. در یکی از روزها شوهرم که  بیشتر  به چراگاه 

با سه تن از اقاربش حین سفر از کابل به جالل آباد در 
منطقه درونته ربوده شد.

در آغاز سال جاری میالدی عبداهلل احمدزی یک عضو 
دیگر شورای والیتی لوگر نیز از سوی مخالفین مسلح به 

قتل رسیده.


افتاده است. در همین حال سمونوال عبدالعزیز غیرت  آنها 
فرمانده پولیس جوزجان ضمن تایید این خبر می گوید: »بعد 
از راه اندازی عملیات های وحدت در ولسوالی های  درزاب 
و قوشتپه این والیت مخالفان مسلح دولت به افراز کمین ها 

رو آورده و نیروهای امنیتی را هدف قرار می دهند.«
وی گفت در این حمله دو مامور پولیس کشته و دو تن 

دیگر زخمی شده اند.


آشامیدنی صحی، سیستم آبیاری و حرفه ها تطبیق خواهد 
شد.«

از سوی دیگر محمد هوشنگ هماهنگ کننده برنامه های 
مبلغ  ساالنه  سویدن  »کشور  می گوید:  بلخ  در  سویدن 
هفتاد میلیون دالر را در افغانستان به مصرف می رساند که 
25 در صد آن برای تطبیق پروژه های توسعه ای در شمال 

به مصرف می رسد.« 
اهالی  به ضرورتمندی  نظر  پروژه ها  این  وی عالوه کرد 
منطقه روی دست گرفته می شود و از طریق ریاست احیا 

و انکشاف دهات تطبیق می گردد. 


پولیس افتاده است. 
ولسوالی  دره  آق  قریه  در  عملیات  این  گفت  وی 
نابودی کامل مخالفان  تا  و  اندازی شده  راه  پشتونکوت 

مسلح دولت در این ولسوالی ادامه خواهد یافت. 
پولیس  لعل محمد احمد زی، سخنگوی  از سوی دیگر 
زون 303 پامیر از کشته شدن هشت طالب به شمول یک 
ولسوال نام نهاد طالبان در ولسوالی شولگره والیت بلخ 

خبر می دهد. 
وی می گوید: »این افراد زمانی کشته شدند که از ولسوالی 
چمتال به ولسوالی شولگره والیت بلخ فرار کرده بودند و 
نیروهای امنیتی افغان این افراد را تعقیب و در مربوطات 

ولسوالی شولگره به قتل می رسانند.«
عملیات موسوم به وحدت سه در فاریاب و ابتکار دو در 
امنیتی  نیروهای  هماهنگی  با  قبل   هفته  یک  بلخ حدود 
که  شده  اندازی  راه  شمال   در  در  آیساف  و  داخلی 

تاکنون جریان دارد. 


غزنی آنتن های شرکت های مخابراتی توسط مخالفان دولت 
تخریب می شود.« به گفته وی در سال جاری بیش از شش 
آنتن از شرکت های مختلف مخابراتی، تخریب شده است. 
او خاطر نشان کرد در صورتی که این روند ادامه پیدا کند، 
تلیفونی محروم  از خدمات  در سطح شهر  غزنی حتا  مردم 
»دولت  می گوید:  غزنی  مخابرات  رییس  شد.   خواهند 
نمی تواند در پهلوی هر پایه آنتن مخابراتی یک گروه امنیتی 
را توظیف نماید.« این مسوول مخابراتی در غزنی باور دارد 
این  کنند.  نگهداری  آنتن  پایه های  از  باید  خود  مردم  که 
شرکت های  آنتن  چندین  اخیر  درهفته  که  است  درحالی 

مخابراتی درغزنی تخریب شده است. 


اشغالگر  نیروهای  بود،  ناگهان  برده  چراندن  برای  را  رمه 
کمونیستی شان  نظام  جنایت کار  هم دستان  با  همراه  روسی 
از  آنها  بودند،   عبور  درحال  دیگر  سوی  به  ما  مناطق  از 
با گلوله نشان می گیرند و او را به  مصافه ی دور شوهرم را 
شهادت می رسانند، حوالی ساعت 10 الی 11 بجه روز بود 
را  ما  زندگی  و  پیوست  وقوع  به  المناک  حادثه ی  این  که 
من  بعد  به  روز  آن  از  بدتر کرد.  داشت،  آن حالت که  از 
رنج می برم و مریض هستم، مریضی ام روز به روز زیاد شده 
می رود و توان تداوی را ندارم، زیرا پسرم یک کراچی دارد 
که به دنبال کار می رود گاهی کار هست و گاهی نیست، 
و  از دولت  بدهد.  ادامه  راه خویش  به  باید  ندارد  اما چاره 
کشورهای خارجی ای که به نام کمک به کشور ما آمده اند 
تا که صلح و  ما کمک کنند  به  باید  خواهش می کنم که 
آرامی در کشور ما بیاید و مردم ما دیگر به ناحق در خاک 
و خون نیفتند و زندگی راحت داشته باشند،  اما باید کسانی 
به خون مردم بی گناه آغشته است و کشور  که دستان شان 
را ویران کرده اند مجازات شوند و عدالت باالی شان تطبیق 
دوست  ما  و  داشت  خواهد  ادامه  روند  این  وگرنه  گردد،  
بس  بدهیم.  دست  از  را  خویش  عزیزان  دیگر  که  نداریم 

است! بسیار افراد بی گناه خون شان به ناحق ریخته شد.«



حادثه  ای که زندگی ما را بدتر کرد
در یکی از روزها شوهرم که رمه را برای چراندن برده بود، 

 ناگهان نیروهای اشغالگر روسی همراه با هم دستان جنایت کار 
نظام کمونیستی شان از مناطق ما به سوی دیگر درحال عبور 

بودند،  آنها از مصافه ی دور شوهرم را با گلوله نشان می گیرند 
و او را به شهادت می رسانند، حوالی ساعت 10 الی 11 بجه 

روز بود که این حادثه ی المناک به وقوع پیوست و زندگی ما را 
از آن حالت که داشت، بدتر کرد.

ربایندگان در بدل رهایی یک عضو شورای والیتی لوگر
 پول تقاضا کرده اند 

دو مامور پولیس در جوزجان کشته شدند

سویدن پروژه های توسعه ای را در والیت بلخ تطبیق می کند

هشت طالب مسلح در فاریاب کشته شدند

فعالیت شرکت مخابراتی روشن در غزنی متوقف شد 
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مذاکره امریکا با طالبان 
و جایگاه مبهم مردم

4سال پنجم   شماره مسلسل 1181    دو  شنبه 30 جوزا 1390  

که  است  این  از  حاکی  گزارش هایی 
هفتاد  پرداخت  پول  بین المللی  صندوق 
صندوق  ناحیه  از  کمک  دالر  میلیون 
به خاطر  را  افغانستان  به  بازسازی 
به  کابل بانک  مالی  بحران  حل نشدن 
این  که  است  درآورده  تعلیق  حالت 
از  صندوق  این  نارضایتی  نشانگر 
افغانستان  حکومت  برخورد  چگونگی 
با این قضیه است. یک مشاور حکومت 
اسوشیتدپرس  خبرگزاری  به  افغانستان 
از دالیل عدم پرداخت  گفت که یکی 
بر سیستم  نظارت ضعیف  مبلغ مذکور، 
مالی کشور است که از درون آن فساد 

و بحران کابل بانک به وجود آمد.
کشور  مالیه  وزیر  زاخیلوال،  آقای  اما 
پول  بین المللی  صندوق  از  نارضایتی  با 
و  شرط ها  تمام  حکومت  که  می گوید 
خواسته های صندوق مذکور را برآورده 
شرط ها  این  از  یکی  است؛  کرده 
بود  بانک  مدیره ی  هیات  کردن  تبدیل 
حال  عین  در  ولی  گردید،  عملی  که 
حکومت  از  پول  بین المللی  صندوق 
تحقیقات  که  بود  خواسته  افغانستان 
بی قانونی  و  فساد  حول  را  جنایی-مالی 
دلیل  به  اما  نماید،  آغاز  کابل بانک  در 
اعضای  که  سیاسی ای  حمایت های 
کابل بانک،  سابق  مدیره ی  هیات  اصلی 
برادر  و  کرزی  آقای  برادران  مانند 
هستند،  برخوردار  آن  از  فهیم،  مارشال 
است. یک  نشده  تا حال عملی  این کار 
آقای  ریاست  به  هم  دولتی  کمیسیون 
به  گذشته  سال  انتخابات  در  که  لودین 
انتخابات  در  از حامد کرزی  طرفداری 
و تقلب به نفع او متهم شده بود، تالش 
نمود که نقش محمود کرزی را در این 
این  که  بدهد  جلوه  کم اهمیت  بحران 
تالش، تنش های سیاسی و قومی را در 
از  است.  داده  افزایش  حکومت  سطح 
از  نقل  به  غربی  دیپلومات  یک  جمله 
رییس  اول  معاون  فهیم،  قسیم  مارشال 
»اکونومیست«  نامه ی  هفته  به  جمهور، 
توطیه ای  که  می برد  گمان  او  گفت، 
سوی  از  کابل بانک  غصب  برای 
»پشتون ها« در جریان است و شخص او 

مانع این کار خواهد شد.
سارنوال  لوی  که  می گوید  مالیه  وزیر 
بررسی  برای تشکیل یک هیات  کشور 
جنایی در قضیه کابل بانک آماده است، 

به نظر می رسد، موضوع مذاکره با طالبان و قبول 
سهم دهی برای آنان در آینده ی سیاسی افغانستان، 
از  دیگر  که  است  رفته  پیش  اندازه ای  به  اکنون 
چنانچه  است.  گذشته  کتمان  و  انکار  مرحله ی 
تایید  نیز  جمهور  رییس  کرزی  حامد  اکنون 
مذاکرات  در  امریکا  متحده  ایاالت  که  می کند 
راه حلی  تا  دارد  شرکت  طالبان  با  مستقیم  صلح 
پیدا شود.  افغانستان  پایان جنگ در  برای  سیاسی 
سوال اصلی این است  که در این سیاست بازی ها، 
در  آنان  خواست  و  افغانستان  مردم  نقش  به 
خصوص شکل دهی و سازمان بخشی آینده ای این 

وطن، چقدر ارزش گذاشته می شود.
به  می توان  موضوع  این  با  ارتباط  در  را  آنچه 
ایاالت  هدف  اگر  که  است  این  گرفت  بحث 
ثبات  آوردن  طالبان،  با  مذاکره  از  امریکا  متحده 
محقق  صورتی  در  امر  این  باشد،  افغانستان  به 
می گردد که طالبان، تضمین هایی را در خصوص 
نگرانی های  گرفتن  نظر  در  و  خواسته ها  رعایت 
نظر  این  از  طالبان  کنند.  ارایه  افغانستان  مردم 
قدرت،  به  آنان  نگاه  که  کنند  ارایه  تضمین  باید 
رفتارشان  و  بود  انحصارگرایانه  و  مستبدانه  نگاه 
بدون  اطاعت  به  ملزم  را  مردم  که  بود  به گونه ای 

چون و چرا از خویش می دانستند. 
اگر چنین کاری صورت نگیرد، مذاکره با طالبان 
نمی تواند برای افغانستان مفید و آرام بخش باشد؛ 
زیرا این کار برای جامعه حساسیت برانگیز خواهد 
بود. این در حالیست که طالبان تاکنون نخواسته اند، 
در راستای به رسمیت شناختن خواسته ها و نقش 
مردم در سازمان دهی حرکت های سیاسی جامعه، 
ادامه ی  بر  همچنان  و  دهند  نشان  سبزی  چراغ 
تاکید  تهاجمی  و  انتحاری  عملیات های  و  جنگ 

در  این که  می ورزند. 
به صورت  اخیر  روز  دو 
پی در پی در کابل و کندز 
حمله  طالبان  سوی  از 
همین  می گیرد،  صورت 
موضوع را به صورت بسیار 
که  می دهد  نشان  صریح 
دادن  تن  دنبال  به  طالبان 
در برابر خواسته های مردم 

نمی باشند.
جمهور  رییس  این که  با 
کرزی در رابطه به شرایط 
گفته  طالبان،  با  مذاکره 
قانون  پذیرفتن  که  است 
ده  دستاوردهای  اساسی، 
سال گذشته و آزادی های 
به  طالبان،  سوی  از  مدنی 
عنوان شرایط این مصالحه 
می باشد،  برجا  پا  همچنان 

شمول  به  دولت  رهبران  که  عاطفی ای  لحن  اما 
رییس جمهور نسبت به طالبان به کار می برند، این 
شبهه و شک را ایجاد کرده است که در صورت 
به جریان افتادن مذاکرات و باز شدن باب مذاکره، 
برادران  شدن  وارد  و  مصالحه  و  مذاکره  هیجان 
ناراضی دولت به مذاکره، باعث گردد تا شرایط 
در نظر گرفته شده برای مذاکره، تحت شعاع قرار 
گیرد و در یک زد و بند جدید بر مبنای »یار از نو، 
بازی از نو« به مسایل چون: پذیرش قانون اساسی 
جامعه،  سیاسی  و  حقوقی  دستاوردهای  حفظ  و 

بی توجهی صورت گیرد.
مکرر  به صورت  کنون  تا  که  حالیست  در  این 
دست رفتن  از  مورد  در  نگرانی هایی  جدی،  و 
دستاوردها و ارزش هایی به دست آمده در ده سال 
مطرح  مذاکره،  به  مربوط  بندهای  و  زد  در  اخیر 

به  نیاز  موضوع  پیچیدگی  دلیل  به  ولی 
فوری  دستگیری  و  است  بیشتر  زمان 
معضلی  بانک  سابق  مدیره ی  هیات 
حکومت  قبال  البته  نمی کند.  حل  را 
هیات  اسامی  لست  انتشار  با  افغانستان 
خروج  مذکور،  بانک  سابق  مدیره ی 
آنها را از افغانستان ممنوع ساخته است، 
اما در این لست نام آقای محمود کرزی 

وجود ندارد.
قدیر  آقای  فبروری،  ماه  در  که  این  با 
فطرت، رییس بانک مرکزی افغانستان، 
خوش بینی خود را نسبت به امکان توافق 
میان صندوق بین المللی پول و حکومت 
میلیون   820 پرداخت  جهت  افغانستان 
همه اش  که  کابل بانک  خسارت  دالر 
بانک  بزرگ ترین  این  مشتریان  پول 
کرد؛  ابراز  است،  افغانستان  خصوصی 
تا اکنون  پول  بین المللی  صندوق  اما 
این  در  را  افغانستان  حکومت  اقدامات 
بدون  نمی بیند.  رضایت بخش  قضیه 
شک، این صندوق نمی خواهد به تنهایی 
خسارت  جبران  برای  را  بزرگی  پول 
بلکه  بدهد  افغانستان  به  کابل بانک 
فروش  طریق  از  که  می کند  کوشش 

 حکومت قصد دارد 
که در قالب بودجه ی 
امسال 70 میلیون دالر 
را به عنوان قسط اول 
خسارت های کابل بانک 
بپردازد، اما وکالی ولسی 
جرگه با این موضوع 
مخالف بوده و از حکومت 
افغانستان می خواهند 
که باید این پول ها از 
طریق فروش جایدادها 
و سرمایه های که با پول 
بانک، مانند گازگروپ و 
شرکت هواپیمایی پامیر، 
به دست آمده، خسارت 
مالی مذکور پرداخت 
شود.

کابل بانک و تا حد زیادی منابع داخلی 
خارجی  کمک های  نه  البته  افغانستان، 
ده ها  می شود،  داده  کشور  این  به  که 
جبران  را  مذکور  خساره  دالر  میلیون 

نماید.
خواست  در  به  افغانستان  حکومت  اما 
صندوق بین المللی پول، نه کابل بانک را 
می فروشد، نه امالک گران قیمت هیات 
از  بانک را که در دوبی  مدیره ی سابق 
شده  خریده  بانک  این  مشتریان  پول 
عربی  متحده  امارات  دولت  از  است، 
تعقیب  به  دست  نه  و  می تواند  گرفته 
می زند  مذکور  مدیره ی  هیات  قضایی 
سیستم  به  مالی  شفافیت  و  اعتماد  تا 

بانکداری افغانستان برگردد. 
این را نباید از یاد برد که کرزی در حالی 
می خواهد که صندوق بین المللی پول و 
کشور های بزرگ غربی پول کابل بانک 
را بپردازند که روز تا روز روابط سیاسی 
این که  با  می سازد.  تیره  آنها  با  را  خود 
بحران کابل بانک از نظر دیپلومات های 
بانکداری  سیستم  یک  محصول  غربی 
اگر  اما  است،  افغانستان  در  فاسد 
با  روابط حسنه  دارای  حکومت کرزی 
احتماال  می بود،  خویش  غربی  همتایان 
حل  در  می توانست  سیاسی  اراده ی 

بحران کابل بانک موثر واقع شود. 
از طریق  متحده  ایاالت  در حال حاضر 
صندوق بین المللی پول، موضع قاطع در 
برابر بحران کابل بانک گرفته و پافشاری 
افغانستان  بایستی حکومت  می نماید که 
را  اصلی  سهم  پول  این  پرداخت  در 
را  مذکور  بحران  مسوولین  و  بگیرد 
قاطع،  موضع  این  آیا  نماید.  مجازات 
کابل  سیاسی  به کشیدگی های  ارتباطی 

و واشنگتن دارد؟
در  که  دارد  قصد  حکومت  البته 
دالر  میلیون   70 امسال  بودجه ی  قالب 
خسارت های  اول  قسط  عنوان  به  را 
ولسی  وکالی  اما  بپردازد،  کابل بانک 
جرگه با این موضوع مخالف بوده و از 
باید  که  می خواهند  افغانستان  حکومت 
جایدادها  فروش  طریق  از  پول ها  این 
مانند  بانک،  پول  با  که  سرمایه های  و 
پامیر،  هواپیمایی  شرکت  و  گازگروپ 
مذکور  مالی  خسارت  آمده،  دست  به 

پرداخت شود.

طول  در  که  کرد  انکار  نمی توان  است.  گردیده 
مورد  در  حدیث ها  و  حرف  که  اخیر  سال  یک 
و  گردیده  مطرح  طالبان  با  مصالحه  و  مذاکره 
عاطفه آمیز  طالبان،  به  نسبت  دولتمردان  لحن 
زیادی  شمار  سوی  از  موضوع  این  بار  بار  شده، 
از روشنفکران مطرح گردیده است که بازگشت 
به  ایجاد می کند که جامعه  را  امکان  این  طالبان، 

سمت و سوی پیش از سال 1380 بازگشت کند.
از سوی دیگر چیزی که در پیوند با این موضوع 
که  است  این  داد،  قرار  اشاره  مورد  می توان 
رسمیت  به  و  شده  ایجاد  ارزش هایی  بر اساس 
شناخته شده و مورد تصریح قرار گرفته در قانون 
اساسی سال 1382، اصل برابری در برابر قانون و 
تعیین سرنوشت جامعه است که  برابری در  اصل 
از  قرار گرفته و عدول و سرکشی  پذیرش  مورد 

آن به هیچ عنوان نمی تواند قابل توجیه باشد.
بر اساس اصل برابری اتباع افغانستان در جهت دهی 
وضعیت عمومی سیاسی، نقش و صالحیت افراد 
نیز  هستند،  قدرت  رده های  در  که  اشخاصی  و 
محدود به قانون می باشد. یعنی این که دولتمردان 
که  دهند  اجازه  خود  به  نمی توانند  افغانستان 
بصورت شخصی در مورد مسایل اساسی مربوط 
به جامعه که با حقوق اساسی افراد مرتبط می باشد، 

تصمیم بگیرند و در پی اجرا و انجام آن باشند.
بر اساس نظام حقوقی موجود در افغانستان، تمامی 
دولتمردان، صالحیت خویش را از مردم گرفته اند 
و تنها بر مبنای اجازه قانون که آنهم ناشی از اراده 
خویش  صالحیت های  می توانند  می باشد،  مردم 
نیز توقع حمایت داشته  را اعمال کنند و از مردم 
باشند. طبیعی است که اعمال سلیقه ی شخصی از 
تحت  نمی تواند  عنوان  هیچ  به  دولتمردان  سوی 

توجیه  و  قبول  قابل  افغانستان  مردم  اراده  عنوان 
باشد.

ایاالت  و  جهانی  جامعه ی  دیگر  سوی  از 
که  گرفته اند  تصمیم  اگر  نیز،  متحده  امریکا 
آنان  با  و  با طالبان مذاکره کنند  تحت هر عنوانی 
نگرانی های  بایستی  شوند،  وارد  سازش  سر  از 
ایاالت  اگر  بگیرند.  نظر  در  را  افغانستان  مردم 
متحده امریکا خود را نسبت به ثبات دوامدار در 
از  خروج  پی  در  تنها  و  می داند  متعهد  افغانستان 
بحران افغانستان و فرار از این مخمصه نیست، نباید 
مردم  و  جامعه  نگرانی های  گرفتن  نظر  در  بدون 
این  زیرا  گردد؛  طالبان  با  تعامل  وارد  افغانستان، 
جامعه  در  جدیدی  تنش هایی  تا  شود  باعث  کار 

شکل بگیرد.

تعویق پرداخت
 70 میلیون دالر کمک 

به  علت بحران کابل بانک
نویسنده:ضیازیرک
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هدف  شنبه  روز  که  جایی  کابل،  شهر  امنیتی  اول  حوزه ی 
حمله ی طالبان قرار گرفت، مرکز تجارتی شهر کابل به شمار 

می رود.
این مکان که بیشتر به نام مندوی کابل یاد می شود، به دلیل 
توجه  مورد  همواره  درآن،  گوناگون  فروشگاه های  وجود 
باشندگان کابل و مردمی که از والیت ها به کابل می آیند، 

قرار دارد.
هر چند چگونگی انتقال 3 تروریست به چندصد متری ارگ 
با آن هم  اما  است؛  بوده  برانگیز  پرسش  جمهوری  ریاست 
نمی توان از پادر آوردن تروریستان را توسط نیروهای امنیتی 

کشور در زمان خیلی کم نادیده گرفت.
فرد   3 کردند،  اعالم  افغانستان  داخله  وزارت  مقام های 
پولیس  نیروهای  دادن  قرار  آماج  هدف  به  که  تروریست 
وارد محوطه  حوزه اول امنیتی و مستوفیت کابل شده بودند، 
پس از یک و نیم ساعت درگیری با نیروهای امنیتی از کشته 

شدند.
یک  پولیس،  سه  رویداد  این  در  داخله،  وزارت  گفته  به 
تن   12 و  شدند  کشته  غیرنظامی  پنج  و  ملی  امنیت  کارمند 

دیگر زخم برداشتند. 
صورت  آن  از  پس  کابل  شهر  در  تجارتی  مرکز  بر  حمله 
بودند  کرده  اعالم  ملی  امنیت  اداره  مقام های  که  می گیرد 
جنگ  جبهه های  در  آن که   از  پس  تروریست  طالبان  که 
انتحاری  حمله های  وسیله  به  دارند  تالش  شده اند،  ناکام 

برمرکز های تجارتی؛ شهروندان افغانستان را بهراسانند.
و  دولتی  مرکزهای  طالبان  نیز  پیش  ماه  نیم  و  یک  حدود 
تجارتی را در شهر کندهار هدف قرار دادند که در نتیجه  سه 

شبانه روز نبرد، حدود100 تن کشته و زخمی شدند.
اول  حوزه ی  بر  حمله  صحنه ی  شاهدان  و  پولیس  مقام های 
امنیتی شهر کابل  گفتند که یکی از سه مهاجم پس از آن که 
یک محافظ حوزه ی پولیس را هدف قرار داد، در نزدیکی  

دروازه ورودی خودش را نیز  منفجر کرد.
حمله  و  کشته  پولیس  نیروهای  توسط  دومی  تروریست 
کننده ی سومی خود را به داخل حوزه امنیتی رساند که پس 

از یک و نیم ساعت نیروهای پولیس آنرا نیز از بین بردند.
تصاویری را که رسانه ها پس از کشته شدن تروریست پخش 
تن  به  نظامی  لباس  تروریست  این  که  می داد  نشان  کردند 

کرده بودند.
به نقل از رسانه ها، یک سرباز پولیس که یکی از تروریست ها 
را هدف قرار داده بود گفته است که او پولیس افغان است 
و برای وطن، باالی انتحار کننده شلیک کرده و او را از بین 

برده است.

آن ها امتیاز داده شود و تشویق گردند.« صمیم افزود:»حداقل 
همان بچه ی وطن )پولیس( تقدیر شود که دلشکسته نباشد و 
در مرحله های بعدی اگر چنین حوادث رخ می دهد، بسیار با 

جرات حرکت بکنند.«
امنیتی  نیروهای  که  می شود  بیان  حالی  در  اظهارات  این 
افغانستان در ده سال گذشته به دلیل کوتاهی در تامین امنیت 
و  انتقاد مردم  از حمله های هراس افگنانه مورد  و جلوگیری 

رسانه ها افغانستان قرار داشت.
در  افغانستان  امنیتی  نیروهای  نمایندگان مجلس،  باور  به  اما 
نیروها  این  که  می رود  انتظار  و  هستند  شدن  توانمند  حال 
به  امنیت کشور را به صورت مستقل  تامین  بتوانند وظیفه ی 

عهده گیرند.
همزمان با این، روند انتقال مسوولیت از نیروهای بین المللی به 

نیروهای امنیتی افغان تا یک ماه دیگر شروع می شود.
مجلس  در  پروان  مردم  نماینده  خواصی،  عبدالستار 
نمایندگان افغانستان می گوید که  نیروهای امنیتی افغانستان 
مهارت های جنگی  و  توانایی  به  به چند سال گذشته  نسبت 

باآن که در حمله ی تروریستی روز شنبه افزون بر 5 غیر نظامی 
سه پولیس و یک کارمند امنیت ملی کشته شدند و 12 تن 
دیگر به شمول نیروهای امنیتی زخمی شدند؛ اما جلوگیری 
بیشتر  تلفات  افزایش  احتمال  که  مکانی  در  بیشتر  تلفات  از 

غیرنظامیان را داشت، قابل تقدیر بوده است.
سمیع اهلل صمیم، نماینده فراه در مجلس نمایندگان با قدردانی 
از  که  می گوید  کشور،  پولیس  به ویژه  امنیتی،  نیروهای  از 
افسران و سربازانی که کشته و زخمی شده اند  خانواده های 

تقدیر به عمل آید.
به  تا  نمایندگان و وزارت داخله خواست  از مجلس  صمیم 
تقدیر  کشور  پولیس  سربازان  و  افسران  از  رسمی  صورت 

کنند.
یا  صمیم گفت: »حداقل سرباز و صاحب منصبی که دیروز 
آن ها کمک  فامیل های  برای  شده ند،  زخمی  یا  شده  شهید 
شود و برای آن سرباز و یا صاحب منصبی که جنگیده، برای 


آقای خواصی گفت: »پولیس روز به 

روز مسلکی شده می رود، مهارت های 
جنگی اش بیشتر شده می رود، 

توانمندی اش بیشتر شده می رود. به 
همین لحاظ اگر جامعه جهانی و حکومت 

افغانستان توجه خاصی را در راستای 
تقویت پولیس ملی و اردوی ملی عملی 

سازد، این  نیروها به زودی توانایی 
آنرا پیدا خواهند کرد که از سرحدات 

افغانستان و از نظام افغانستان حراست 
کرده مانع حرکات دشمنان افغانستان 

شده از کشور ما دفاع  کنند.« 


دست یافته اند.
با تجهیز، تمویل و آموزش  ابراز امیدواری می کند که  وی 
بیشتر نیروهای امنیتی افغان، این نیروها خود در تامین امنیت 

و ثبات در افغانستان سهم داشته باشند.
می رود،  شده  مسلکی  روز  به  روز  »پولیس  خواصی گفت: 
توانمندی اش  می رود،  شده  بیشتر  جنگی اش  مهارت های 
و  جهانی  جامعه  اگر  لحاظ  همین  به  می رود.  شده  بیشتر 
تقویت  راستای  در  را  خاصی  توجه  افغانستان  حکومت 
پولیس ملی و اردوی ملی عملی سازد، این  نیروها به زودی 
توانایی آنرا پیدا خواهند کرد که از سرحدات افغانستان و از 
نظام افغانستان حراست کرده مانع حرکات دشمنان افغانستان 

شده از کشور ما دفاع  کنند.« 
وی مجازات و مکافات را از اصول اساسی حکومتداری در 
افغانستان خواند و بر عملی شدن آن از سوی دولت تاکید 

کرد.

 قدرت اهلل جاوید

نیروهای امنیتی تقدیر شوند

مشکالت  مورد  در  صنایع  و  تجارت  اتاق  مسووالن 
اقتصادی در کشور هشدار داده می گویند، در صورتی که 
اقدامات جدی برای بهبود وضعیت اقتصادی روی دست 
گرفته نشود، افغانستان پس از خروج نیروهای بین المللی 
اداره  این  شد.  خواهد  مواجه  اقتصادی  بزرگ  بحران  با 
از  بزرگ تر  آینده  در  اقتصادی  مشکالت  که  می افزاید 

مشکالت امنیتی خواهد بود.
این هشدارها در حالی بیان می شوند که قرار است تا سال 
تامین  مسوولیت های  بین المللی  امنیتی  نیروهای   2014
امنیت را به نیروهای داخلی واگذار و افغانستان را ترک 
کنند. با این حال، نهادهای اقتصادی هشدار می دهند که 
پس از خروج نیروهای بین المللی از کشور، کمک های 
جامعه جهانی نیز به افغانستان به صورت قابل مالحظه ای 

کاهش خواهد یافت.
و  تجارت  اتاق  عامل  هیات  رییس  حقجو  قربان  محمد 
خبری  کنفرانس  یک  در  گذشته  روز  افغانستان،  صنایع 
صنایع  کنندگان  صادر  از  شماری  اشتراک  مورد  در 
دستی و سنگ های قیمتی در نمایشگاهی که قرار است 
برگزار  دبی  در  سپتامبر  چهاردهم  تا  دوازدهم  تاریخ  به 
شود، گفت، در صورتی که مسایل اقتصادی مورد توجه 
اقتصادی  عمیق  بحران  به  افغانستان  نگیرد،  قرار  جدی 
مواجه خواهد شد. آقای حقجو افزود که هم اکنون نیز 
وضع اقتصادی کشور بحرانی است. او تاکید کرد که هم 
اکنون سی و شش درصد نفوس افغانستان زیر خط فقر 
نیروی  از  زندگی می کنند و همچنین سی و پنج درصد 
فعال جامعه بی کار هستند. آقای حقجو می گوید: »بنا به 
ارقامی که اداره احصاییه مرکزی داده است، از بیست و 
پنج میلیون نفوس کشور ما، سی و شش درصد زیر خط 
فقر هستند. خط فقر را هم این طور تعریف می کنند که 

در  متاسفانه  است؛ چیزی که  افغانستان  اقتصادی  مشکل 
اقتصادی  مشکل  پرداختیم.  آن  به  سال گذشته کمتر  ده 
جدی  را  این  ما  اگر  و  است  افغانستان  جدی  مشکل 
نگیریم و تدابیر مشخصی به خاطر بیرون رفت از مشکل 
با  ما  واقعا  آن صورت  در  نگیریم،  روی دست  اقتصادی 

یک بحران مواجه می شویم.«
صنایع  و  تجارت  اتاق  عامل  هیات  رییس  حال،  این  با 
اکنون  افغانستان  دولت  و  مردم  که  می کند  تاکید 
زمان  او،  گفته  ی  به  زیرا  شوند«،  بیدار  »خواب  از  باید 
به  غرب  و  شرق  از  بین المللی  کمک های  شدن  سرازیر 
نیروهای  شدن  بیرون  با  افزود،  وی  است.  رسیده  پایان 
افت  بارگی  یک  کشور  اقتصاد  افغانستان،  از  بین المللی 
خواهد کرد. آقای حقجو در عین حال تاکید می کند که 
برای جلوگیری از مواجه شدن با بحران بزرگ اقتصادی، 

در روز کمتر از چهل و پنج یا پنجاه افغانی این ها عاید 
دارند. در حدود سی و پنج درصد از نیروی فعال کشور 

ما بی کار هستند.« 
افزود که چهل و  اتاق تجارت و صنایع همچنین  رییس 
پنج درصد از بودجه عادی دولت از کمک های بیرونی 
عاید  از  درصد  شصت  او،  گفته ی  به  می شود.  تمویل 
جهانی  جامعه  کمک های  را  افغانستان  ملی  ناخالص 
این کمک ها  که  می دهد  نشان  مساله  و  می دهد  تشکیل 
تا چه اندازه در رشد اقتصادی افغانستان اثر داشته است. 
محمد قربان حقجو می گوید: »امروز فکر هر افغان دلسوز 
می شود.  چه  سال  سه  از  بعد  آیا  که  کرده  مصروف  را 
امنیتی فکر کنند، ولی مشکل  نظر  از  تعداد  ممکن یک 
امنیتی چالش عمده در افغانستان نیست. چیزی که کمتر 
را جدی می گیریم،  ما کمتر آن  و  نمایی می کند  بیرون 

دولت افغانستان باید از بانک های بین المللی قرضه بگیرد 
و ابتدا زیربناهای اقتصادی ای که به سرمایه گذاران کمتر 

نیاز دارند، سر و سامان دهد.
زندگی در میله

احتمال مواجه  اتاق تجارت و صنایع در حالی درباره ی 
از  اقتصادی پس  بزرگ  بحران  با  افغانستان  شدن دولت 
می دهد که  هشدار  از کشور  بین المللی  نیروهای  خروج 
رییس جمهور کرزی نیز، روز شنبه گفت که طی ده سال 
گذشته مردم افغانستان در »میله« زندگی کرده اند. آقای 
کرزی همچنین تاکید کرد، کمک هایی که طی ده سال 
گذشته از سوی جامعه جهانی به افغانستان صورت گرفته، 
تاکنون به رشد اقتصاد کشور کمک نکرده است. رییس 
را  سالی  ده  »آیا  گفت:  شنبه  روز  کنفرانس  در  جمهور 
که ما تا امروز تیر کردیم ما در یک میله بودیم، پکنیک 
این  ما  میله ی  ماست.  زندگی  حقیقت  یا  رفتیم  )میله( 
طوریست که در خانه ی ما یک مهمان پیسه دار آمده ما را 
هم با خود در میله دخیل کرده است...این زندگی کاذب 

است و این حقیقت زندگی ما نیست.«
تاکید کرد  این کنفرانس  در  رییس جمهور  این حال  با 
است. وی  اقتصادی  سیاست  بررسی  در حال  دولت  که 
»ما یک مطالعه اساسی را شروع کرده ایم که  می گوید: 
افغانستان که  سه سال بعد با کم شدن قوای خارجی در 
یک روز نه یک روزی از این خاک می روند و مجبور 
باشیم  داشته  غیرت  باید  هم  ما  باشند.  این جا  در  نیستند 
و  خرج  از  افغانستان  نباشیم.  شان  دوش  بار  همیشه  و 
عرق ریزی خود، وطن را بچالند و از حاال خود را عادت 

بدهد.«
آقای کرزی گفت، در مقایسه با امکانات و کمک هایی 
گرفته  صورت  افغانستان  به  جهانی  جامعه  سوی  از  که 
این کشور رشد نکرده  اقتصاد  است، صنعت، زراعت و 
است. رییس جمهور افزود، دولت در نظر دارد با سرمایه 

خود زیربناهای اقتصادی کشور را بسازد. 
نیز پیش بینی  اقتصادی  از کارشناسان  این حال، برخی  با 
کرده می گویند که با کم شدن حضور نیروهای بین المللی 
از افغانستان، جامعه جهانی نیز کمک های اقتصادی خود 

را به این کشور کاهش خواهد داد.

بحران اقتصادی در راه است
   هشدار اتاق تجارت و صنایع: 

    ظفرشاه رویی

نمایندگان پارلمان:

ادامه از صفحه 1
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برنامه ی  برای  همایشی  نخستین بار،  برای 
و مشورت گیری  از سال ۱۳۸۹  گزارش دهی 
برای برنامه ی توسعه ای ۱۳۹۰شهرداری کندز 

هفته گذشته در هوتل کندز راه اندازی شد. 
این  کندز،  شهرداری  مقام های  گفته ی  به 
است  شده  راه اندازی  منظور  این  به  برنامه، 
مردم  به  را  اداره  این  کار  »شفافیت«  هم  که 
در  بتوانند  شهروندان  هم  و  بدهند  توضیح 
داشته  سهم   ،۱۳۹۰ سال  توسعه ای  برنامه ی 

باشند. 
در  کندز  شهرداری  کار  گزارش دهی  بخش 
سال ۹۰، اگرچه ابتکاری در تاریخ شهرداری 
با  نهاد  این  کار  ولی  می آید،  شمار  به  کندز 

انتقادهای تند شهروندان کندز همراه بود. 
نجیب اهلل عمرخیل، شهردار  این همایش،  در 
شهرداری  بخش های  دیگر  مدیران  و  کندز 
فعالیت های شان  و  کار  شرح  به  والیت  این 

پرداختند. 
در  کندز،  شهرداری  عواید  مدیر  گفته ی  به 
سال ۸۸، درآمد این نهاد بیشتر از ۲۶ میلیون 
 ۴۱ به  رقم  این   ،۸۹ سال  در  و  بوده  افغانی 

میلیون افغانی بلند رفته است. 
صدی  در   5۰ فرق  و  ارقام  این  ارایه  اما 
خرج  نحوه  از  آنان  شد.  سوال برانگیز  آن 
درآمد های شهرداری در این والیت شکایت 

دارند.
که  پرسید  کنندگان  این شرکت  از  یکی 
است،  خوب  درآمد،  درصدی   5۰ افزایش 
 ۱۳۸۸ سال  در  ما  چرا  نیست.  واقع بینانه  ولی 
خورشیدی ۲۶ میلیون و در سال گذشته، ۴۱ 

میلیون افغانی درآمد داشتیم.
پول  که  داشتند  ادعا  شرکت کنندگان  این 
باید  است که  رفته  در سال ۸۸ هدر  فراوانی 

عامل آن مورد بازپرس قرار گیرد.
محبوب اهلل  کندز  والیتی  شورای  رییس  اما 
مرحوم  والیت  زمان  »در  گفت:  محبوب، 
کندز  شهرداری   درآمد  عمر،  محمد  انجنیر 

تنها چپن و لنگی )دستار( می شد.« 
اما مسووالن شهرداری کندز گفتند که کمی 
از فرمان های  عواید در سال ۸۸ در پی یکی 
به  آن،  در  که  آمد.  میان  به  جمهور  رییس 
فروش  از  شهروندان  از  مالیه  اخذ  عوض 
اجناس در مندوی ها )در مندوی ها و نخاس ها 
مقابل  در  فروشنده ای  هر  از  که  است  مروج 
حیوان  چند  یا  و  جنس  مقدار  یک  فروش 
اهلی مانند بز، گوسفند، گاو و ... یک مقدار 
پول می گیرند(، به صفایی تاکید شده بود، تا 

مردم در صفایی سهیم شوند.
شهرداری کندز می گوید که بخشی از عواید 
شهر داری را در ساخت پارک ها به مصرف 
می رساند، از جمله در ساخت پارک آزادی 
در داخل شهر کندز، نزدیک به یک میلیون 

افغانی مصرف کرده است. 
کندز،  شهروندان  گفته ی  به  همه،  این  با 

مصرف این مقدار پول در این پارک، اصال 
خوب نبوده است.

جاده ی  مسیر  در  که  پارکی  می گویند،  آنان 
از  نمی شود  هیچ وجه  به  ساخته شده،  آزادی 

آن استفاده کرد. 
شاه محمد، یک تن از شهروندان کندز که در 
پارک فروشنده ی دوره گرد است،  این  کنار 
می گوید: »این جا خشک است، همیشه آفتابی 

است، درخت ندارد. آب ندارد.«
در  آزادی  جاده ی  پارک  به  اشاره  با  او 
از  غیر  پارک  »این  می دهد:  ادامه  کنارش، 

نامش، چیزی دیگری را ندارد.«
یکی دیگر از انگشت گذاری های شهروندان، 
با آن که شماری از زباله دان ها در شهر کندز 
جا گذاری شده اند، موجودیت زباله ها و عدم 
و  شهروندان  که  است  شهر  از  آن ها  انتقال  
زمینه،  این  در  هرکدام  کندز،  شهرداری 

حرف  هایی برای گفتن دارند.
شمار  که  می  گویند  شهروندان   از  برخی 
زباله دان ها اندک  است و برابر با نیاز های شهر 
از  مهمی  جاهای  در  که  چنان  نیست،  کندز 

شهر، این زباله دان ها وجود ندارد. 
بخشی  که  می گویند  همچنان  شهروندان، 
و  انباشته شده  زباله ها  کندز،  شهر  جاهای  از 

شهرداری توجهی به آن جاها ندارد.
این  که  می گویند  شهرداری  مسووالن 
زباله دان ها، از سوی کشور آلمان کمک شده 
و شرکت  تهیه کننده ی آن که بنیاد توسعه ای 
به  را  زباله دان ها  همه ی  هنوز  است،  آغا خان 

شهرداری کندز تحویل نکرده است. 
گالیه  کندز  شهروندان  از  آنان  همچنان 
زباله دان ها  در  را  زباله ها  که  می کنند 

نمی اندازند.
اما بر عالوه، شهرداری کندز نیز مانند دیگر 
و  وسایط  کمبود  به  کشور،  شهرداری های 

کارکن مواجه است.
که  این  کنار  »در  می گوید:  کندز  شهردار 
داریم،  شهر  پاک کاری  برای  اندک  وسایط 
ما  است.  کم  نیز  مان  تشکیل  شمار  همچنان 
۱۰۳ نفر در تشکیل داریم که از میان، راننده،  
و  هستند  نیز  شهرداری  پولیس های  پیاده ها، 
تمامی نیروی ما برای  پاک کاری شهر، کمتر 

از 5۰ نفراند.«
رییس  محبوب  محبوب اهلل  حال،  عین  در 
می گوید  باره  این  در  کندز  والیتی  شورای 
برای پاک کاری در شهر  نفر  از میان ۴۰  که 
هستند،  نازدانه  شاید  آنان  از  شماری  کندز، 
اگر  و  ناتوان اند  و  پیر  شاید  هم  شماری 
پاک کاری  نیروی  تعداد  بیندیشیم،  واقع بینانه 

شهر، بیشتر از ۲۰ نفر نخواهد بود.
آقای محبوب می گوید: »شهر یک والیت را، 

۲۰ نفر چگونه می توانند پاک کنند؟« 


۱- زهرا دختر ۱7 ساله ای است که به اعتقاد 
بیش  ظاهرش   و  آرایش  به  نسبت  مادرش 
از حد حساس است و دارد آنها را ناراحت 
می کند. آنها این کار زهرا را ناشی از تمایل 
کم حیایی اش  نوعی  به  و  جلب توجه  به  او 

می دانند. 
۲- هادی جوان ۲۰ ساله ای است که بیشتر 
و  آرایش  و  ظاهری  پوشش  روی  قبل،  از 

اصالح موهایش هزینه و وقت می گذارد. 
آدم های  را  مادرش  و  پدر  مرجان،   -۳
فکر  به  اصال  که  می داند  خودخواهی 
قبال  در  را  مسوولیت شان  و  نیستند  او 
او  نیازهای  و  زندگی  تامین  و  به دنیاآوردن 

برآورده نمی کنند.
پدر  از  که  ساله ای   ۲۳ جوان  داوود،   -۴
را  الزم  اعتماد  او  به  که  چرا  است،  متنفر 
ندارد و اجازه نمی دهد تصمیمش را عملی 
او  بیاورد.  در  پول  و  برود  خارج  به  و  کند 
از پدر بی سواد و بیکار ۶5 ساله اش خجالت 

می کشد.
و  مادر  با  است  مدتی  ساله،  مرسل، ۱۹   -5
پدر قهر است. او از دست والدینش به شدت 
مهمانی  یک  در  که  چرا  است،  عصبانی 
مقایسه  عمویش  دختر  با  اقوام  را جلوی  او 
کرده اند و گفته اند او بیشتر تالش کرده که 
در دانشگاه قبول شده.  او به شدت احساس 
می کند تحقیر و سرزنش شده است. والدین 
درک  را  عصبانیت  مقدار  این  اصال  مرسل 
بی منطق  و  زودرنج  را   مرسل  و  نمی کنند 
بیشتر  را  مرسل  قضاوت،  این  و  می دانند 

عصبانی می کند.
۶- تمیم ۱7 ساله، اصرار دارد هر زمان که 
چکر  بیرون  در  دوستانش  با  دارد  دوست 
بزند. او نصیحت ها و  ممانعت های پدرش را 
در مورد ناباب بودن و بی راه بودن دوستانش 
بدعادت  باوجود  است  مدعی  و  نمی پذیرد 
بودن برخی از دوستانش، قرار نیست بالیی 
سر او بیاید و احتماال معتاد شود. او می گوید 
من می توانم مراقب خودم باشم و مثل بقیه 

جوان ها نیستم. 
زیاد  جوان  کلمه  رسانه ها  در  روزها  این 
در  جمهور  رییس  جناب  می شود.  شنیده 
اولین روز کنفرانس ملی جوانان نیز جوانان 
را از سیاست بر حذر می دارد و مانند بسیاری 
از آدم بزرگ ها از باب پند و نصیحت وارد 
را  مشکالت خودش  و  مسایل  بیشتر  و  شد 

مطرح کرد تا جوانان. 
و جوانان جزو  با کودکان  ارتباط  برقراری 
زبان  آنان  زیرا  هاست  ارتباط  سخت ترین 

با ذهنیت مخصوص  خاص خودرا دارند و 
وقت ها  بعضی  می کنند.  زندگی  به خود 
با  موثر  ارتباط  برقراری  از  وقتی  والدین 
این  به  نمی گیرند  نتیجه ای  فرزندان شان 
یکدیگر  زبان  دیگر  ما  می رسند،  اعتراف 
است  گله ای  همان  این  نمی فهمیم.  را 
دارند.  بزرگترهای شان  از  نیز  جوانان  که 
این که آنان زبان ما را نمی فهمد. ولی واقعا 
جوانان چه می گویند و چه می خواهند که 
این عدم درک  نمی کنند.  بزرگترها درک 
شدن توسط بزرگ تر ها بیشتر اوقات توسط 
تعمدی  سیاست  نوعی  جوانان  و  نوجوانان 
ترس،  به خاطر  بزرگتر ها  می شود که  فرض 
انتخاب  منافع شان  حفظ  یا  و  بی اعتمادی 

می کنند.  
انسان در سنین نوجوانی و جوانی ویژگی ای 
افسانه  سه  به  روانشناسان  نزد  که  دارد 
است.  معروف  نوجوانی  خودمحوری 
علت  مهمترین  شناختی  ویژگی های  این 
توسط  جوانان  نشدن  درک  روانشناختی 
آنان  شدن  درگیر  و  بزرگ ترها  و  والدین 
اعتیاد،  همچون  پرخطری  رفتارهای  با 
بزه کارانه و  اقدامات  ناسالم،  روابط عاطفی 
ناهنجار اجتماعی و پدیده هایی همچون فرار 
این سه ویژگی  به  نباید  البته  است.  از خانه 
ویژگی  سه  این  داشت.  منفی  مطلقا  نگاه 
منبع  فوق اند  رفتارهای  باعث  که  همانطور 
گرایشات  شجاعانه،  رفتارهای  از  بسیاری 
قوی دینی، اجتماعی، رفتاهای نوع دوستانه، 
آرمان گرایانه و دیگر جریانات اصالح طلبانه 

جوانان نیز می باشند.
این سه افسانه عبارتند از:

۱- افسانه قهرمان شخصی
۲- افسانه شکست ناپذیری

۳- افسانه تماشاگران خیالی
بر اساس این سه افسانه یا باور ذهنی، جوانان 
در سنین بین ۱۴ تا حدود ۲5 سالگی با این 
انسان  »من  که:  می کنند  زندگی  ذهنیت 
موضوع  مهمترین  باید  و  هستم  مهمی 
باید  من  باشم.  اطرافیانم  و  والدین  زندگی 
باشم  داشته  آنان  برای  را  اهمیت  بیشترین 
آنان  زندگی  موضوع  مهمترین  که  چرا 
هستم. اکثر نوجوانان و جوانان به لحاظ هایی 
از  و  می دانند  ارزشی  با  بسیار  انسان  خودرا 
قهرمان  یک  دیگران  و  خود  نزد  در  خود، 
شدن  مهم  ذهنیت  این  مثبت  اثر  می سازد. 
نوجوان  برای  انسانی  و  اخالقی  ارزش های 
را  نوجوان  که  است  ویژگی  همین  است. 
آرمان گرا، عالقه مند به موضوعات اخالقی 
اشاره  زمینه های  در  برتری طلب  و  دینی  و 
قهرمان  افسانه  ویژگی  این  به  می کند.  شده 
قهرمان  ذهنیت  در  می شود.  گفته  شخصی 
شخصی، جوان خودرا محق توجه و اهمیت 
بزرگترها می داند. همان انتظاری که مرجان 

از والدینش دارد.
ناپذیری  شکست  افسانه  بعدی،  افسانه 
نوجوانان  می شود  باعث  که  ذهنیتی  است. 
به  استثنایی  انسان های  را  خود  جوانان  و 
و  بدانند  خود  از  مراقبت  توانایی  لحاظ 
برابر  در  خود  از  قادراند  که  باورند  این  بر 
محافظت  شخصی  و  اجتماعی  آسیب های 
کنند. این ذهنیت ها باعث می شود نوجوانان 
و جوانان هم خودرا در روابط بین همساالن 
و حتا بزرگترها مصوون از خطرات ناشی از 
بدانند  ناباب  دوستان  با  ارتباط  و  تعارفات 
جذابیت  و  مقبولیت  نوعی  دنبال  به  هم  و 

بزرگ تر های  و  همساالن  بین  قابل پذیرش 
خود باشند. چنانچه شرایط طبیعی تحصیلی، 
حتا  و  شغلی   ورزشی،  هنری،  و  فرهنگی 
نباشد،  فراهم  تمایالت  این  خانوادگی 
و  ریسک  با  جمع های  در  خودرا  نوجوان 
از  تمیم  می دهد.  قرار  باال  آسیب پذیری 
را  پدر  نصیحت های  و  مراقبت ها  این رو 
که  نمی کند  درک  کردن  احتیاط  بر  مبنی 
که  هستم  استثنایی  آدم  من  است  معتقد 
بالیی  اگر  و  باشم  خودم  مراقب  می توانم 
تصادف  و  شانس  روی  از  نمی آید  من  سر 
اراده خاص  توانایی و  به خاطر  بلکه  نیست، 
می پندارد.  نفوذناپذیر  خودرا  او  است.  من 
نه مطلقا درست است و  این ذهنیت ها  البته 
نه مطلقا اشتباه، منتها در غالب موارد اعتماد 
بدور از احتیاط جوانان، باعث آسیب پذیری 
آنان می شود. جوانان باید یاد بگیرند که قبل 
از هر اعتمادی باید احتیاط کرد و این قاعده 
در مورد خود آنان نیز صدق می کند. جوان 
توانایی اش،  و  خود  به  اعتماد  از  قبل  باید 
نسبت به خود محتاط باشد. این حق را باید 
بدهیم.  نیز  خود  بزرگترهای  و  والدین  به 
اگر از آنان انتظار داریم به ما اعتماد داشته 
باشند، باید قبل از آن به آنان حق بدهیم در 

مورد ما احتیاط های الزم را لحاظ کنند.
و  نوجوان  خیالی  تماشاگران  افسانه  در 
مشاهده  معرض  در  خودرا  همواره  جوان 
این  با  جوان  می بیند.  دیگران  قضاوت  و 
ذهنیت در جامعه زندگی می کند که، همه 
اطرافیان و آنانی که من را می شناسند به من 
فکر می کنند و یا در جمع متوجه من هستند. 
یا  و  سرزنش  کوچکترین  با  دلیل  همین  به 
تهدید در جمع منزوی شده و این تصور را 
نقطه  متوجه  مردم  همه  که  داشت  خواهد 
ضعف و یا تحقیر من شدند. این نکته باعث 
بزرگتر ها  از  بیشتر  بسیار  نوجوانان  می شود 
تهدیدآمیز  یا  و  تحقیر  رفتارهای  نسبت 
یا  و  تالفی جویانه  واکنش های  جمع  در 
و  افسردگی  به  منجر  که  انزواطلبانه ای 
خود  از  می شود  خاص  پرخاشگری های 
سرزنش  از  مرسل  همین رو  از  دهند.  نشان 
والدینش بسیار رنجیده خاطر می شود. و یا 
زهرا اصرار دارد که ظاهرش کامل و آراسته 
باشد چرا که همه متوجه کوچکترین نقص 
در ظاهر من خواهند شد. همه  من را می بینند 

و متوجه من خواهند بود. 
این سه ویژگی را نمی توان با استدالل محض 
و یا انکار و غیرطبیعی دانستن آنها رفع کرد. 
اصوال این سه ویژگی نباید از بین برود بلکه 
جوانان  و  نوجوانان  تربیت  در  آنها  از  باید 
استفاده کرد.  والدین باید با تایید و تعریف 
تا  کند  کمک  آن  به  دخترشان،  ظاهر  از 
ظاهر خودرا بهتر و سریع تر، همان گونه که 
هست بپذیرد. والدین باید ویژگی های مثبت 
تا  کنند  تایید  امکان  حد  تا  را  فرزندان شان 
که  اعتمادی  از  مراقبت  نگرانی  بیشتر  آنها 
اثبات  تا  باشد  داشته  را  است  شده  آنان  به 
آن ویژگی ها را در غیر این صورت ممکن 
اثبات  برای  جوانان  اوقات  بسیاری  است 
پر خطر،  از روش های  برتری و حقوق شان 
است  بهتر  کنند.  استفاده  نادرست  و  اشتباه 
برایت  می دانم  بگویند:  او  به  زهرا  والدین 
مهم است که آراسته باشی. االن هم خوب 
هم  طوری  هیمن  را  تو  ما  هستی.  مقبول  و 
لباس را می پوشی  این  دوست داریم. وقتی 
لباس  به  که  تویی  این  می شود.  زیبا  لباس 

زیبایی می دهی....

مردم و شهرداری کندز
رو در روی هم

سه
بر اساس این سه افسانه یا 
باور ذهنی، جوانان در سنین 

بین 14 تا حدود 25 سالگی با 
این ذهنیت زندگی می کنند که: 
»من انسان مهمی هستم و باید 
مهمترین موضوع زندگی والدین 

و اطرافیانم باشم. من باید 
بیشترین اهمیت را برای آنان 
داشته باشم چرا که مهمترین 

موضوع زندگی آنان هستم. اکثر 
نوجوانان و جوانان به لحاظ هایی 

خودرا انسان بسیار با ارزشی 
می دانند و از خود، در نزد خود و 
دیگران یک قهرمان می سازد.

جوانیافسانه

 نورالعین

 سید روح اهلل رضوانی

ACKU



 

کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

 17 جمعه  روز  سعودی  درعربستان  زن   ۴۰ حداقل 
مدنی،  نافرمانی  کمپاین  یک  چارچوب  در  جون 
شهر  چند  و  پایتخت  ریاض،  در  رانندگی  به  اقدام 

تاریخچه ي ایجاد سازمان ملل متحد:
در 26 جون 19۴5 ميالدي برابر با 6 سرطان 132۴ 
خورشيدي، منشور ملل متحد توسط نمایندگان 5۰ 
کشور از جمله افغانستان در سانفرانسيسکو به امضا 
رسيد. سازمان ملل متحد، پس از انحالل جامعه ملل 
در  که  ملل  جامعه ي  انحالل  علت  آمد.  وجود  به 
سال 1919 تشکيل گردیده بود، عدم توفيق آن در 
تامين امنيت بين المللي بود، چرا که نتوانست از بروز 

جنگ بين المللي دوم جلوگيري کند. 
اهداف سازمان ملل متحد: 

و کرامت  از شان  و  بشر  انساني  از حقوق  دفاع   
بشري فرد 

 حفظ صلح و امنيت بين المللي
 همکاري براي توسعه ي اقتصادي تمام ملت هاي 

جهان
 احترام به حقوق انسان و آزادي اساسي

 خلع سالح عمومي و تقليل نيروهاي نظامي
 حفظ عدالت

 پيشرفت اجتماعي و برقرارساختن شرایط زندگي 

دیگر کردند.
عربستان تنها کشوری است که در آن رانندگی برای 

همه زنان اعم از سعودی یا خارجی ممنوع است.
سعودی  زن  ی��ک  گذشته  م��اه 
از  فلمی  که  شریف  منال  به نام 
رانندگی خودرا در شبکه انترنت 
منتشر کرده بود، بازداشت شد و 
به  تعهد  از 1۰ روز حبس و  پس 
مقامات  رانندگی،  از  خودداری 

او را رها کردند.
گ��زارش  فرانسه  خ��ب��رگ��زاری 
می دهد که دست کم ۴2 زن روز  
عربستان  شهری  مناطق  در  جمعه 

بهتر در آزادي بيشتر
 دفاع از حقوق مساوي مردان و زنان و کشورهاي 

بزرگ و کوچک 
 احترام نسبت به تعهدات، قراردادها و دیگر منابع 

حقوق بين المللي 
منشور سازمان ملل متحد: 

اساسنامه ي  و  مي باشد  فصل   19 داراي  منشور  این 
آن  ضميمه ي  نيز  دادگستري  بين المللي  دی��وان 
وابسته  عين حال  در  سازمان  هر دولت عضو  است. 
این منشور در 2۴  نيز مي باشد.  به اساسنامه ي دیوان 
قانوني  اعتبار  داد  قرار  به صورت یک  اکتوبر 19۴5 

به خود گرفت. 
سازمان  تاسيس  سند  متحد  ملل  سازمان  منشور 
این سند، حقوق و تکاليف دولت هاي  مي باشد. در 
عضو و ایجاد ارگان هاي اصلي سازمان و تشریفات 

آن آمده است.
 به طور کلي، مسایلي که در منشور و متمم آن آمده 

است، عبارتند از: 
 چگونگي عضویت

سعودی رانندگی کردند و هيچ کدام تاکنون دستگير 
نشده اند.

این افراد در شبکه های اجتماعی فيس بوک و تویيتر 
فراخوان خودرا اعالم کرده بودند.

که  است  محدودیت هایی  جمله  از  رانندگی  منع 
در  اسالمی  قوانين  از  خ��اص  تفسيری  براساس 
اجرا  به  کشور  این  زن��ان  عليه  سعودی  عربستان 

گذاشته می شود.
روز  زن  رانندگان  از  تن  دو  گزارش ها،  براساس 
جمعه توسط پوليس به منزل شان بازگردانده شدند و 
یکی از آنها به سبب نداشتن گواهی نامه ی رانندگی 

جریمه شد.
در  زنان  رانندگی  عليه  قانونی  که  می گویند  فعاالن 
جامعه  عرف  این  و  ندارد  وجود  سعودی  عربستان 

است که به زنان اجازه رانندگی نمی دهد.
یک زن در شهر مکه گفته است که پوليس موتر او 
را متوقف و تليفون موبایل وی و سرنشينان را ضبط 

کرد، اما آنها را بازداشت نکرد.
که  کرده  تویيت  فعاالن،  این  از  یکی  قحطانی،  مها 
به همراه همسرش در خيابان اصلی ریاض رانندگی 

کرده است.
که  هستيم  آن  شاهد  »ما  می گوید:  قحطانی  خانم 
این زنان سعودی هستند که  امکان پذیر است.  تغيير 
تغيير  ما  که  است  رسيده  فرا  آن  زمان  می گویند: 

ایجاد کنيم.«
در ماه می نيز یک زن سعودی به نام نجال حریری در 
شهر جده برای مبارزه با این منع، اقدام به رانندگی 
کرد. نجال که ۴5 سال دارد می گوید که تظاهرات 
بوده  او  الهام بخش  خاورميانه  کشورهای  در  مردم 
من  است.  بس  »دیگر  گفت:  بی بی سی  به  او  است. 

حق دارم که رانندگی کنم.«


 ارکان سازمان
 حل وفصل مسالمت آميز اختالفات

 اقدامات براي حفظ صلح
 جلو گيری از  نقض صلح و اعمال تجاوزکارانه

 همکاري اقتصادي بين المللي و سرزمين هاي غير 
خودمختار 

ارگان هاي سازمان ملل متحد: 
 مجمع عمومي سازمان ملل متحد
 شوراي امنيت سازمان ملل متحد

 شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد 
 دیوان بين المللي دادگستري

 دبيرکل یا داراالنشا
 شوراي قيموميت 

شوراي حقوق بشر )این شوراي در سال 2۰۰6 اعالم 
بشر در چوکات  نام کميسيون حقوق  به  قبال  و  شد 

شوراي اقتصادي... بود(
ادامه دارد
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دستنامه ي معلوماتي
 كميسيون مستقل حقوق بشر  

افغانستان

حق توسعه 
و جهان شمولی 

حقوق بشر
به خاطر اوضاع وخيم افریقا، مجمع عمومی اجالس فوق العاده ای 
را درسال 19۸5 در خصوص رسيدگی به وضع افریقا تشکيل داد 
که هدف آن بسيج امکانات مالی و فنی برای جبران عقب ماندگی 
این قاره بود. رویکرد و نگرش سازمان ملل تا اواخر دهه ی هشتاد 
کشورهای  عقب ماندگی  رفع  و  کشورها  توسعه ی  محور  بر 
درحال توسعه متمرکز بود. از سال 19۸6 چرخشی در رویکرد 
مجمع  می گيرد.  صورت  توسعه  مساله ی  به  نسبت  ملل  سازمان 
عمومی سازمان ملل در قطعنامه ی شماره ی 12۸/ ۴1 در تاریخ ۴ 
دسامبر 19۸6 حق توسعه را به عنوان بخش الینفک حقوق بشر 
تلقی کرد و بر جنبه  ی فردی آن اصرار ورزید. کميسيون حقوق 
به عنوان  توسعه  به  برحق  خود   19۸7/23 قطعنامه ی  در  نيز  بشر 
به  نيزحق   1993 سال  در  می کند.  تاکيد  بشر  حقوق  از  بخشی 
حقوق  الینفک  جزو  به عنوان  بشر  حقوق  کنفرانس  در  توسعه 
بشر مورد شناسایی قرار می گيرد. اکثر این قطعنامه ها از محتوای 
عمومی و کلی برخوردار اند که ارزش هنجاری آن ها جدال و 
این  از حقوقدانان  تعدادی  است  برانگيخته  را  زیادی  گفتگوی 
برای  می دانند.)51(  حقوقی  ارزش  هرگونه  فاقد  را  قطعنامه ها 
عده ای دیگر این قطعنامه ها بی شک واجد ارزش حقوقی اند و 
باالخره برای بعضی دیگر همه چيز بستگی به محتوای قطعنامه ها 
شده  صادر  قطعنامه ها  این  آن ها  اساس  بر  که  دارد  شرایطی  و 
توسعه  به  مربوط  قطعنامه های  ارزش  فویه  آقای  است.)52( 
خصوص  دراین  و  می داند  غيرحقوق  و  حقوق  ميان  چيزی  را 
که  است  گرفته  به کار  را  وسط1  حد  یا  ميانی  منطقه  اصطالح 
بيانگر قواعدی است که از نوعی قدرت الزام آور برخوردار اند. 
فویه معتقد است که یک چنين طبقه بندی در حقوق مدنی فرانسه 
وجود دارد که چيزی ميان تعهدات حقوقی و تعهدات اخالقی 
خصوص  در  ملل  سازمان  طرف  از  که  سندی  در  است.)53( 
نظم نوین اقتصاد جهانی منتشر شده است، این تقسيم بندی مورد 
قطعنامه های  حقوقی  اعتبار  مورد  در  است.  قرارگرفته  تایيد 
عده ای  یک سو  از  وجوددارد،  اساسی  اختالفات  ملل  سازمان 
دیگر  سوی  از  و  می دانند  جدید  منبع  یک  را  قطعنامه ها  این 
عده ای آن ها را براساس منشور ملل متحد صرفا به منزله توصيه 
در  وینی1  مک  ادوارد  می دانند.)5۴(  صوری  ماهيتی  دارای  و 
کتاب سازمان ملل و شکل گيری حقوق، وجود اختالف نظر بين 
و  قرارداده  تایيد  مورد  را  قطعنامه ها  اعتبار  مورد  در  حقوقدانان 
به خصوص  قطعنامه ها  از  بعضی  محتوای  آن ها  که  است  معتقد 
در زمينه ی استعمارزدایی، برابری حاکميت و حاکميت دایمی 
بر منابع طبيعی را جزی از اصولی می دانند که حقوق بين الملل 
جدید آن ها را در زمره ی یوس گورنس2 معرفی می کند.)55( 
سه شاخص به ما کمک می کند تا ارزش یا اهميت واقعی مفاد 
یک قطعنامه را عالوه بر ماهيت صوری و توصيه یا تبدیل آن 
به مجموعه قوانين حقوق بين الملل تشخيص دهيم. اول شرایط 
اتفاق نظر  درجه  به خصوص  و  قطعنامه ها  پذیرش  بر  حاکم 
این که  و  مفاد  این  عينی بودن  درجه ی  دوم،  آن  مفاد  درباره ی 
آیا آن ها به اندازه ی کافی مشخص اند که به وجود یک مکانيسم 
پی گيری شوند به منظور ایجاد فشار مداوم و تمکين )56( به آن 
تقارن این سه شاخص باعث رعایت  )یا افزایش احتمال رعایت( 
هنجارهای تجویزی یک سند گشته یا باعث تبدیل آن به یک 
الگوی رفتاری موثر و در نتيجه پيدایش نوعی احساس الزام و 
می گردد.  عرف  عنصر  دو  ایجاد  باعث  دیگر  به بيان  و  تکليف 
روشن است که این سه شاخص باهم مرتبط اند، هرگاه درجه ی 
اتفاق نظر پایين باشد، درجه ی عينی بودن هم معموال پایين است.

)57(
ادامه دارد



بند )ج( ماده هجدهم اعالميه اسالمی حقوق بشر:

پاسداری از ادامه زندگی بشریت، وظيفه هر انسان است.

_____________________ قسمت  بيست و دوم ________________
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منبع: بی بی سی

رانندگی زنان 
سعودی در كمپاین 

ACKUنافرمانی مدنی



پس از انقالب های تونس و مصر، جهان عرب در سلسله 
با  آن  از  رسانه ها  درگیر شد که  مردمی ای  اعتراض های 
این  یاد می کنند.  اعراب«  »بیداری  یا  »بهار عرب«  عنوان 
و  بحرین  لیبی،  سوریه،  رژیم های  دامن  که  ناآرامی ها 
جامعه  متفاوت  واکنش های  با  است،  گرفته  هم  را  یمن 
بین المللی مواجه شده و تا دخالت نظامی در مورد لیبی نیز 
پیش رفته است، اما ناآرامی ها در یمن با موقعیت ویژه ای 
که این کشور دارد، می رود تا به گره کوری بدل شود که 

گشایش آن آسان به نظر نمی رسد.
شرایط داخلی یمن

یمن  اتحاد  از   ۱۹۹۰ سال  در  که  یمن  کنونی  جمهوری 
شمالی )جمهوری عربی یمن( و یمن جنوبی )جمهوری 
دموکراتیک یمن( به وجود آمد، انتظارات جنوبی ها را از 
این اتحاد برآورده نکرده است. سهم آن ها از قدرت در 
یمن جدید مطابق انتظارشان نبود و از سویی مدل و قوانین 
سنتی تر شمالی ها )ازجمله جایگزینی قوانین قضایی مبتنی 
یمن  متمدن تر  نسبت  به  قوانین  جای  به  »شریعت«  بر 
جنوبی( بر آنان تحمیل شد. با این پیش زمینه ها، در سال 
جنوبی ها  و  شمالی ها  میان  خونینی  داخلی  جنگ   ۱۹۹۴
رهبران  اکثر  تبعید  و  شمال  پیروزی  با  که  درگرفت 
سوسیالیست جنوب در جوالی  همان سال پایان یافت.]۱[

به جز افتراق میان شمال و جنوب یمن، زیرساخت قبیله ای 
توجه و ۴۵ درصدی شیعیان  قابل  این کشور و جمعیت 
ایجاد  سنی]۲[،  درصدی   ۵۵ شهروندان  برابر  در  زیدی 
اکثریت  حمایت  مورد  سیاسی  نظام  و  متحد  ساختاری 

مردم را در این کشور با مشکل مواجه می کند.
از عدم  را  بین المللی  از مسایلی که جامعه ی  یکی دیگر 
ثبات در یمن نگران می کند، ضریب نفوذ باالی القاعده 
از  گروه  این  سوی استفاده ی  احتمال  و  کشور  این  در 
القاعده  یمنی  شاخه  است.  یمن  کنونی  ناآرامی های 
همواره یکی از بازوهای موثر این گروه در فعالیت های 

تروریستی آن بوده است.
دیکتاتور یا رییس جمهور؟

علی عبداهلل صالح که از سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۰ رییس جمهور 
یمن شمالی بوده و از سال ۱۹۹۰ تاکنون در مقام ریاست 
جمهوری یمن، قدرت را در این کشور در دست دارد، 
تظاهرات  شاهد  میالدی  جاری  سال  نخستین  ماه های  از 

مردم، علیه دولت خود بوده است.
صالح در ماه های اخیر عکس العمل های گوناگونی به این 
اعتراض ها نشان داده که این کشور را با بی ثباتی بیشتری 

مواجه ساخته است.
صالح در طی دوران طوالنی زمامداری خود، کارنامه ی 
به طوری که  به جا نگذاشته است.  از خود  چندان موفقی 
فقر و بی کاری گسترده، فساد دستگاه های دولتی و فضای 

بسته سیاسی در داخل کشور و سیاست خارجی 
نه چندان حساب شده ی وی ]۳[ مردم یمن را به 

ستوه آورد.
پس از آغاز تظاهرات گسترده ی معترضین یمنی 
و در تاریخ دوم فوریه ۲۰۱۱، صالح اعالم کرد 
جمهوری  ریاست  بعد  دوسال  انتخابات  در  که 
یمن شرکت نخواهد کرد و خواهان آن شد که 

باقی مانده ی دوران زمامداری خود را طی کند.
تظاهرکنندگان به این قول وی اعتماد نکردند]۴[ 
و کماکان خواهان کناره گیری او شدند. صالح 
نیروهای  خشونت آمیز  عکس العمل  از  پس 
صنعا،  مردم  مسالمت آمیز  تظاهرات  به  امنیتی 
به  فراوان  بین المللی  و  داخلی  فشارهای  تحت 
طرح شورای همکاری خلیج فارس برای مهلت 
یک ماهه کناره گیری از قدرت و مصوون ماندن 
خود و خانواده اش از تعقیب قضایی تن داد، ولی 
گرفت.  پس  را  خود  حرف  سه  بار  کم  دست 
کاخ  مسجد  انفجار  در  جون  سوم  روز  که  وی 
پس  روز  یک  و  شد  زخمی  جمهوری  ریاست 
رفت،  سعودی  عربستان  به  درمان  برای  آن  از 
تاکنون نیز اقدامی با هدف کناره گیری از قدرت 

انجام نداده است.
تظاهرات مسالمت آمیز تا چه زمان؟

عادی  مردم  توسط  اسلحه  نگهداری  یمن،  در 

شهدای  ولسوالی  در  دانش آموزان  از  شماری 
آموزشی  محیط  نبود  بر  بنا  بدخشان  والیت 
اطراف  که  صنف هایی  در  ناچار  به  مناسب 
درس  است،  شده  احاطه  تکه ها  به وسیله  آن 

می خوانند.
این دانش آموزان خوردسن در زیر سرک، کنار 
گردوغبار،  موترها،  سروصدای  جایی که  دریا 
از  بیش  آفتاب  نور  تابش  باران و شدت  و  باد 
پیش جریان تدریس را تهدید می کند با نشستن 
روی خاک به فراگیری آموزش می پردازند با 
قبول هزاران رنج و زحمت از فاصله های دور 
و نزدیک خود را به جایی می رسانند که چند 

صنفی از تکه ساخته شده است.
بیش  ساله ای  هشت  کودک  که  معراج الدین 
درس  مکتب  این  دوم  صنف  در  و  نیست 
می خواند از وضعیت محیط آموزشی شکایت 
درس  که  نداریم  »مکتب  می گوید:  داشته 
بخوانیم و این تکه ها را خود خریداری نمودیم 

تا صنف درسی بسازیم.«
به درس  به گفته وی، آنها عالقه مندی زیادی 
خواندن دارند و در بسیاری از روزهای بارانی 
به دلیل این که صنف درسی ندارند نمی توانند 
از  این  بر  بنا  دهند  ادامه  درس های شان  به  که 

آمدن به مکتب تکه ای، خودداری می کنند.
اطراف  تکه های  در حال جمع کردن  که  وی 
صنف درسی اش بود، یادآور شد که اگر این 
را  اینها  کسی  کدام  نبریم  خانه  به  را  تکه ها 
خواهد برد بنا بر این هر روز بعد از ختم درس 

این تکه ها را با خود به خانه می بریم.
می گوید:  سوم  صنف  دانش آموز  گاللی 
درس  دریا  کنار  همین  در  که  است  سال  »سه 
و  موترها  سروصدای  نسبت  و  می خوانیم 

خاک باد اصال چیزی را یاد نمی گیریم.«
که  دارد  را  انتظار  این  معارف  مقام های  از  او 
اگر برای آنها مکتب ساخته نمی توانند با نصب 
تا آنها  پایان  چند دهند خیمه به مشکالت شان 
درس های شان  به  آرام  نسبتا  فضای  در  بتوانند 

ادامه دهند.
آموزشی  محیط  و  مکتب ها  نبود  هرچند 
عمده ترین مشکلی است که دانش آموزان این 
والیت با آن مواجه هستند، ولی درس خواندن 
در صنف های تکه ای که به اثر اندک ترین باد 
از هم می پاشد چیزی تازه ای بود که در یکی 
که  بودم  آن  شاهد  شهدا  ولسوالی  مکاتب  از 
برای  را  ساعت  چند  آغاز  در  دانش آموزان 
نصب تکه ها سپری می کنند و در پایان درس، 
این  جمع نمودن  برای  را  دیگر  ساعت  چند 
بی آن که  سرانجام  و  می نمایند  صرف  تکه ها 
خانه های شان  به  باشند  گرفته  یاد  را  چیزی 

برمی گردند.
مشکالت  نیز  مکتب  این  آموزگاران 
دانش آموزان را تایید کرده می گویند که بارها 
مقام های معارف را در جریان گذاشته اند تا به 
مشکالت این دانش آموزان رسیدگی کنند، اما 
نگرفته  تا حال صورت  زمینه  در  توجهی  هیچ 

است.
محمد نبی یک تن از آموزگاران می گوید: »نه 
تنها دانش آموزان بلکه ما نیز در زمینه تدریس 
که  چرا  هستیم،  مواجه  مشکل  کالن ترین  به 
موترها  و  دریا  سروصدای  سرک،  خاک باد 
قادر  هرگز  و  نموده  مختل  را  تدریس  جریان 
به  درست  صورت  به  را  مطالب  که  نیستیم 

دانش آموزان انتقال دهیم.«
صنف  تا  را  دانش آموزان  آنها  وی،  گفته  به 
به  بعد  و  می کنند  تدریس  آنجا  در  چهارم 
جایی  می دهند،  انتقال  محمودان  لیسه  مکتب 

می کنند  تدریس  اکنون  که  محلی  از  آنها  که 
چند کیلومتر فاصله دارد.

این  مرتبه  چندین  که  ساخت  خاطرنشان  وی 
مشکل را به مدیریت معارف در میان گذاشته، 
ولی از طرف آنها هیچ توجهی تاکنون صورت 
که  را  جایی  می گوید،  ولی  است.  نگرفته 
هیچ وجه  به  نظر گرفته اند  در  این مکتب  برای 

نمی تواند یک محیط آموزشی مناسب باشد.
معارف  مقام های  این که  »از  کرد:  اضافه  وی 
کوچک ترین توجهی به حال این دانش آموزان 
نمودن چند ۲۰  با جمع  ناچاری  سر  از  ندارند 
را  تکه  متر  چند  دانش آموز  هر  از  افغانیگی 
طرف  از  آن  نصب  با  که  نمودیم  خریداری 
جلوگیری  آن  مزاحمت  از  بتوانیم   سرک 

نماییم.«
با این حال مقام ها در مدیریت معارف شهدا این 
مشکالت را استثنایی خوانده می گویند که تنها 
یکی دو مکتب به این مشکل مواجه است و در 
آینده ی نزدیک مشکالت شان رفع خواهد شد.

ولسوالی شهدا گفت:  معارف  مدیر  عبدالجبار 
ما  معارف  در  مشکل  این  که  وجودی  »با 
دانش آموزان  آن هم  با  ولی  است،  استثنایی 
به  مناسب  فضای  و  آموزشی  محیط  نبود  در 

مشکالت فراوانی روبرواند.«
هیچ گونه  معارف  مدیریت  وی،  گفته  به 
خیمه  آنها  به  تا  ندارد  اختیار  در  امکانات 
خریداری کند و بارها برای رفع این مشکالت 
ریاست معارف را در جریان گذاشته  است، ولی 

آنها کوچکترین توجهی در زمینه نکرده اند.
آقای جبار یادآور شد که اگر مقام ها برای رفع 
تا  این معضل تالش نکنند، آنها در نظر دارند 
توسط باشندگان محل اقدام به خریداری چند 
پایه خیمه نمایند و به مشکالت دانش آموزانی 
درس  دریا  کنار  سوزان  آفتاب  در  که 

می خوانند، پایان دهند.
کرد:  اضافه  شهدا  ولسوالی  معارف  مدیر 
وقت  یک  در  دانش آموزان  این  »مشکالت 
سپری  از  بعد  آنها  که  چرا  است  محدود 
لیسه محمودان  به مکتب  نمودن صنف چهارم 
داده  انتقال  دارد،  خوبی  آموزشی  فضای  که 

می شوند.«
اما دانش آموزان که تا صنف چهارم مکتب را 
در صنف های تکه ای، آن هم در کنار دریا  و 
می توانند  چگونه  خوانده اند  درس  سرک  زیر 
تصویری درستی از محیط آموزشی مناسب در 

ذهن داشته باشند؟

هرچند نبود مکتب ها و محیط 
آموزشی عمده ترین مشکلی است 
که دانش آموزان این والیت با آن 
مواجه هستند، ولی درس خواندن 
در صنف های تکه ای که به اثر 
اندک ترین باد از هم می پاشد 
چیزی تازه ای بود که در یکی از 
مکاتب ولسوالی شهدا شاهد آن 
بودم که دانش آموزان در آغاز چند 
ساعت را برای نصب تکه ها سپری 
می کنند و در پایان درس، چند 
ساعت دیگر را برای جمع نمودن 
این تکه ها صرف می نمایند و 
سرانجام بی آن که چیزی را یاد 
گرفته باشند به خانه های شان 
برمی گردند.

امری رایج است و در اکثر خانه ها سالح پیدا می شود. با 
این وجود تا امروز عدم پاسخ مسلحانه ی تظاهرکنندگان 
را  ناظران  شگفتی  امنیتی،  نیروهای  آتش  به  غیرمسلح 
فعلی،  شرایط  ادامه  صورت  در  البته  است.  برانگیخته 
نگرانی از این که مردم دست به اسلحه ببرند و این کشور 
کماکان  گیرد،  قرار  دیگری  داخلی  جنگ  آستانه  در 

وجود دارد.
از  صادق االحمر  شیخ  رهبری  به  حاشد  قبیله  شدن  جدا 
نیروهای  با  تفنگداران آن  حکومت و درگیری مسلحانه 
حکومتی می تواند آغاز درگیری های خونباری باشد که 
در صورت شروع، پایان دادن به آن چندان آسان نخواهد 

بود.
و  منطقه  کشورهای  تمامی  می رسد  نظر  به  حال  این  با 
عبداهلل  علی  دوران  که  امر  این  بر  بین الملل  جامعه ی 
سعودی ها  دارند.  نظر  اتفاق  است،  رسیده  سر  به  صالح 
از  به کناره گیری  فعالی در متقاعد ساختن وی  نیز نقش 
قدرت برعهده گرفته اند. به فرض کناره گیری صالح، باید 
دید یمنی ها چگونه راه خود را به سوی دموکراسی طی 
می کنند. آیا شاهد یک یمن آزاد تر خواهیم بود یا در آن 
و جنگ های  نا امنی  شاهد  تحوالت،  و  تغییر  سکه  روی 
داخلی ای خواهیم بود که ناشی از خال قدرت و سقوط 

دولت سی و چند ساله ی علی عبداهلل صالح است؟
پی نوشت ها:

1.http://www.globalsecurity.org/mili-
tary/world/war/yemen1.htm
2.ht tp : / /www.sta te .gov/g/dr l / r l s /
irf/2008/108496.htm
۳. صالح معموال در سیاست خارجی، موضعی ناهمگون با 
باقی اعراب اتخاذ می کرد. یک نمونه ی از آن حمایت از 
صدام حسین در حمله به کویت بود که متعاقب آن پس 
از خروج نیروهای عراقی از کویت، دولت پس از جنگ 
در کویت هزاران کارگر فقیر یمنی را از این کشور رد 
با  نظامی  همکاری های  آن،  دیگر  نمونه های  کرد.  مرز 
جمهوری اسالمی ایران و حمایت ضمنی از برنامه اتومی 

ایران بود که مخالفت های بسیاری را برانگیخت. 
برابر  ۲۰۰۵در  سال  در  نیز  پیشتر  صالح  عبداهلل  علی   .۴
بود  داده  وعده  خبرنگاران  و  دیپلیمات ها  سیاستمداران، 
۲۰۰۶شرکت  سال  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  که 
به  نکرد. رجوع شود  وفا  این وعده  به  اما  نخواهد کرد، 

این نشانی:
h t t p : / / e ng l i s h . a l j a z e e r a . n e t / a r -
chive/2005/07/20084101450797901.
html
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یمن در راه دموکراسی
یا جنگ داخلی؟

دانش آموزان در صنف های تکه ای 
درس می خوانند

 کامبیز غفوری
 سیحون ـ بدخشان
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مقاله واشنگتن تايمز درباره سرکوب مخالفین در ايران

آن ها نمی توانند فریاد کنند
انتخابات  به  اعتراضات  جريان  در  باز،  چشمان  با  ندا، 
 2009 سال  در  ايران  جمهوری  رياست  شده  دست کاری 
آمده  خيابان ها  به  نفر  ميليون ها  که  حالی  در  باخت؛  جان 
از  که  را  بسياری  ندا  مرگ  شدند.  تغيير  خواهان  و  بودند 
هيجان زده کرد.  می کردند  نگاه  اين صحنه  به  خانه  درون 
ولی  دارد.  پيام  هزاران  تصوير  يک  گاهی  که  گفته اند 
واقعيت معموال تلخ تر از آن چيزی است که از آن برداشت 

می شود.
تصادفا تنها با فاصله چند روز از سال روز مرگ ندا، کشتار 
وحشيانه ديگری انجام می شود. هاله سحابی، 54 ساله، مدافع 
خستگی ناپذير حقوق بشر و دموکراسی، بر اثر زخم هايی 
که در مراسم تشييع جنازه پدرش بر او وارد آمد جان سپرد. 
هاله، عضو گروه مادران صلح و از فعالين حقوق زنان در 
5 اگوست 2010، همراه با تعدادی ديگر از فعالين دستگير 
شد. پدرش، عزت اهلل سحابی، عضو سابق مجلس ايران و از 
مخالفينی که در تمام طول زندگی به طور متواتر در زندان 
به سر برد، به دليل خونريزی مغزی بستری شده بود. هاله با 
دو هفته مرخصی از زندان آزاد شد تا پدر رنجور خود را 
مالقات کند. ديگر دير شده بود؛ متاسفانه آقای سحابی به 

حالت کما فرو رفته و سپس فوت کرد.
تشييع جنازه سحابی  برای روز اول جون، ساعت 8 صبح، 
پيش بينی شده بود. ولی نيروهای انتظامی مراسم را به دليل 
ازدحام شرکت کنندگان به تعويق انداختند و سعی کردند 
تشييع  را ضبط کنند. همچنين کوشش شد مسير  او  جسد 
جنازه تغيير داده شود، که با مخالفت دخترش هاله، روبرو 
نيروی  معروف  شخصی های  لباس  حال  همين  در  شد. 
انتظامی به جمعيت حمله ور شدند. پوليس برای متفرق کردن 
نتيجه  اعالم کرد. در  را  تشييع جنازه  جمعيت ختم مراسم 
اين اعالم درگيری ميان مردم و پوليس رخ داد که طی آن 
هاله بر زمين افتاد. او را به طور وحشيانه ای لگد زدند و نهايتا 

کشتند.
تعداد زيادی از شرکت کنندگان در مراسم دستگير شدند. 
در ميان آنها نواسه آيت اهلل منتظری – نايب آيت اهلل خمينی، 
بنيانگزار جمهوری اسالمی - نيز بود. آيت اهلل منتظری نقش 
رهبری خود را به دليل مخالفت با  کشتار زندانيان سياسی در 
سال 1988 از دست داد. گورستان خاوران از مشهورترين 
که  است  دوره  اين  کشته شدگان  جمعی  گورهای  مکان  
گفته می شود بيش از 30هزار نفراز زندانيان سياسی را در 

بر می گيرد.
نياز به گفتن نيست که جمهوری اسالمی ايران به وعده هايی 
به مردم داد عمل نکرد. کامال  انقالب  از  که رهبرش قبل 
برعکس؛  نشان داد که از سرکوبگرترين رژيم های دوران 
معاصر است. جمهوری اسالمی ايران، به عوض به ارمغان 
ساير  در  جديدی  رکورد های  ترقی،  و  شکوفايی  آوردن 
زمينه ها بر جای گذاشت: رکورد تعداد  اعدام ها )از جمله 
زندانی  وبالگ نويسان  و  روزنامه نگاران  تعداد  کودکان(، 

فعالين  تعداد  و  شده  شکنجه  و 
سياسی محبوس شده.

روزنامه نگار  پورحيدر،   سعيد 
سياسی  زندانی  و  اصالح طلب 
فرار  ايران  از  اخيرا  که  سابق، 
از  مهيب  تصويری  است،  کرده 
روحی  و  فيزيکی  شکنجه های 
اعمال  ايران  زندان های  در  که 
ميان  از  می کند.  ترسيم  می شود 
کردن  آويزان  شکنجه ها   اين 
فرد از سقف به صورت وارونه، 
شالق  يخ زده،  آب  در  پرتاب 
و  بيضه ها  فشردن  کيبل،  با 
برگزاری مراسم اعدام ساختگی 
و  تجاوز  برد.  نام  می توان  را 
تهديد دختر و همسر زندانيان نيز 

رويه ساديستی مرسومی است.
به  رفتن  از  بهايی  آيين  پيروان 
عالی  آموزش  و  دانشگاه ها 

محروم هستند و چند هفته پيش بيش از 30 تن از آن ها به 
دليل شرکت در يک موسسه آموزش عالی انترنتی دستگير 

شدند.
در گردهم آيی کشورهای جی-8 در فرانسه، اوباما و ساير 
حرکت های  که  کردند  اشاره  صنعتی  کشورهای  رهبران 
مردمی اخير در کشور های خاورميانه و شمال افريقا - که 
ايران  از  واقع  در   - است  به خود گرفته  را  عربی  بهار  نام 
آغاز شده است و اشاره کردند که وقايع اخير نبايد مسايل 
ايران را به کنار بزند. در بيانيه اين اجالس آمده است که 
باعث  و  شده  اعمال  ايران  مردم  عليه  که  را  خشونتی  »ما 
و  می کنيم  محکوم  است  شده  آنها  از  بسياری  کشته شدن 
از مسدودکردن رسانه ها و دستگيری و زندانی کردن های 
ايرانی  مسووالن  از  اجالس  اين  هستيم.«  متاسف  بی دليل 

خواست به تعهدات بين المللی خود احترام بگذارند.

متوقف  را  کشتار ها  از  ديگری  دور  بيانيه ها  اين  آيا  ولی 
زمان  اين که  جز  مذاکرات،  از  ديگری  دور  می کند؟  
چه  آورد،  فراهم  ايران  اسالمی  جمهوری  برای  بيشتری 

نتيجه ای دارد؟
غرب بايد مسايل حقوق بشر را در اولويت قرار دهد. خمينی، 
دموکراتيک  رژيمی  ايران،  اسالمی  جمهوری  بنيانگذار 
حقوق  جهانی  اعالميه  اساس  بر  مدنی  آزادی های  تمام  با 
بشررا وعده داد. آيا ما هم بايد همان وعده های ميان خالی 

را تکرار کنيم؟ يا بايد به معنی گفته های مان فکر کنيم؟
اگر  احتماال  می نگرد.  را  ما  باز  چشمان  با  سحابی،  هاله 
حرف های  زمان  چه  می پرسيد  بگويد  سخن  می توانست 
ما جامه عمل می پوشد. ميليون ها هاله، در مکان هايی نظير 

ايران و سوريه در انتظار اين هستند.
منبع: روز

سیل در چین 
۱۷۰کشته بر جای گذاشت

نفر  ميليون  دو  از  بيش  که  است  حاکی  گزارش ها 
تحت تاثير سيل شديد در شرق چين قرار گرفته اند.

باران و سيل  خبرگزاری رسمی شين هوا اعالم کرد 
آب  زير  ژيانگ  واليت  از  بخش هايی  و  دارد  ادامه 

رفته است.
اختالل در کسب  اين خبرگزاری همچين گفت که 
مواد  قيمت  نابودی محصوالت کشاورزی،  و  و کار 

غذايی را افزايش داده است.
اخير  دهه   5 در  سيل  اين  که  گفته اند  کشاورزان 

بی سابقه بوده است.
صدها  و  شده اند  کشته  نفر   170 گزارش ها  براساس 
و  شرق  در  سيل  اثر  در  را  خانه هايشان  نيز  نفر  هزار 

جنوب چين از دست داده اند.

تحقیق ناتو درباره ادعای 
حمله هوايی به غیرنظامیان 

 
دولت ليبيا گفته است در جريان حمله هوايی به يک 

منطقه مسکونی هفت نفر کشته شدند.
در  ليبيا  دولت  ادعاهای  به  واکنش  نخستين  در  ناتو 
يک  به  جوزا(   29 يکشنبه)  روز  هوايی  حمله  مورد 
منطقه مسکونی در طرابلس گفته است در اين مورد 
اثبات  که  صورتی  در  و  است  جريان  در  تحقيقاتی 
»عميقا  بودند،  حمله  اين  عامل  ناتو  نيروهای  شود 

متاسف خواهيم شد.«
پی  در  نفر  هفت  شدن  کشته  از  ليبيا  مقامات  پيشتر 
در  مسکونی  منطقه ای  به  ناتو  نيروهای  هوايی  حمله 
منطقه فقيرنشين سوق الجمعه درطرابلس، پايتخت اين 

کشور خبر داده بودند.
سخنگويان  از  يکی  براکن  مايک  رابطه  همين  در 
از  يکی  حمله  اين  هدف  است  گفته  ناتو  نيروهای 
ليبيا  هوای  به  زمين  موشک های  استقرار  محل های 
بوده است و در حال حاضر تحقيقات درباره ادعاهای 

مقامات ليبيا در جريان است.
ناتو  »خلبان های  است:  گفته  همچنين  براکن  آقای 
به  حمله  خطر  تا  می کنند  را  خود  تالش  نهايت 
نيروهای غير نظامی را کاهش دهند اما در نهايت به 
نمی توان  هرگز  نظامی  ماموريت  يک  انجام  هنگام 

احتمال اين امر را به صفر رساند.«
ليبيا گفته اند حمله در دقايق نخست  مقام های دولت 

بامداد روزيکشنبه رخ داده است.
اعتراض های مسالمت آميز مخالفان معمر قذافی چهار 
خشونت  خاطر  به  بالفاصله  و  شد  شروع  پيش  ماه 
تمام  جنگ  يک  به  معترضان  عليه  حکومت  باالی 

عيار داخلی تبديل شد.
مخالفان مسلح قذافی يک سوم از کشور را در اختيار 

دارند.
سورتی  هزار  ده  از  بيشتر  تاکنون  ناتو  جنگنده های 
پرواز برفراز ليبيا انجام داده اند و به چهار هزار هدف 

حمله کرده اند.

0777625262

در گردهم آیی کشورهای جی-8 در فرانسه، اوباما و سایر رهبران کشورهای 
صنعتی اشاره کردند که حرکت های مردمی اخیر در کشور های خاورمیانه و شمال 
افریقا - که نام بهار عربی را به خود گرفته است - در واقع از ایران آغاز شده 

است و اشاره کردند که وقایع اخیر نباید مسایل ایران را به کنار بزند. در بیانیه 
این اجالس آمده است که »ما خشونتی را که علیه مردم ایران اعمال شده و باعث 
کشته شدن بسیاری از آنها شده است محکوم می کنیم و از مسدودکردن رسانه ها 

و دستگیری و زندانی کردن های بی دلیل متاسف هستیم.
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شواهد تازه 
از نشست اطالعات امنیتی با ستیزه جویان پاکستان 

اعالم آمادگی روسیه برای راه اندازی نیروگاه بوشهر 

هند یک هیات نظامی به چین فرستاد

درباره  را  اطالعاتی  می گویند  امریکایی  مقام های 
محل دو کارخانه بمب سازی ستیزه جویان در شمال 
پاکستان در اختیار ارتش پاکستان قرار داده اند اما 
پیش از آغاز حمله به این دو کارخانه، ارتش این 
کشور، ظاهرا ستیزه جویان را از برنامه حمله باخبر 

کرده است.
گزارش  یک شنبه  روز  اسوشیتدپرس  خبرگزاری 
داد که سرویس اطالعاتی امریکا محل کشف شده 
تروریزم  به  مظنونان  بمب سازی  کارخانه  دو 
مقامات  اختیار  در  را  پاکستان  قبایلی  منطقه  در 
پاکستانی گذاشته اما این مقام ها با رساندن اخبار به 

ستیزه جویان، به آنها مهلت فرار داده اند.
مقام های امریکایی بر این باورند که اصرار پاکستان 
از  پیش  قبایل،  ریش سفیدان  از  اجازه  گرفتن  در 
اطالعات  تا  می شود  باعث  مناطق،  این  به  ورود 

مخفی به ستیزه جویان برسد.
پیش از این نیز امریکاییان محل دو کارخانه بمب سازی دیگر 
را به مقام های پاکستانی اطالع داده  بودند و تاکید کرده بودند 

که این اطالعات، پیش از آغاز عملیات، محرمانه بماند.
اما در آن موارد نیز این اطالعات به دست ستیزه جویان افتاد 

و آنها توانستند پیش از رسیدن ارتش از محل بگریزند.
ارتش پاکستان می گوید ورود به منطقه قبیله نشین شمال این 
افراد  با  کشور که منطقه ای بی قانون است، بدون هماهنگی 

محلی امکان پذیر نیست.
گزارش تازه افشای اطالعات سرویس اطالعاتی امریکا در 
پاکستان، روند اعتماد سازی میان دو کشور پس از جریان 
کشف مخفیگاه اسامه بن الدن را با دشواری تازه ای روبه رو 

می کند.
دست  به  او  شدن  کشته  و  القاعده  گروه  رهبر  شدن  پیدا 
نیروهای امریکایی در پاکستان که دوم ماه می روی داد بار 
دیگر به شک و تردیدهایی در زمینه قابل اعتماد بودن دولت 

پاکستان و همکاری آن با امریکا دامن زده است.
ماه  امریکا،  خارجه  وزیر  کلینتون،  هیالری  وجود،  این  با 
گذشته پس از اعالم سفرش به پاکستان ضمن اشاره به اینکه 
این  در  بن الدن  اسامه  اختفای  از محل  پاکستانی ها«  »بعضی 
کشور اطالع داشتند بر لزوم همکاری بیشتر دو کشور تاکید 

کرد.
هیالری کلینتون بر این امر تاکید کرد که »امریکا و پاکستان 
از تروریست ها در خاک  یا دستگیری بسیاری  برای کشتن 

پاکستان با یکدیگر همکاری کرده اند.«

راه اندازی  از  پس  ماه  نه  از  بیش 
بوشهر،  اتومی  نیروگاه  اولیه 
داد  خبر  روسیه،  در  ایران  سفیر 
پیمانکار  روس اتوم،  شرکت  که 
نیروگاه،  این  راه اندازی  و  ساخت 
در  نیروگاه  این  راه اندازی  برای 
اسد،  ماه  اوسط  اگست،  اول  دهه 

اعالم آمادگی کرده است.
ایسنا، رضا  به گزارش خبرگزاری 
این  به  خصوص  این  در  سجادی 
خبرگزاری گفته که »از ابتدا تاریخ 
نیروگاه  راه اندازی  برای  قطعی 
اعالم نشده است اما در نشستی که 
اعالم  داشتم  روس اتوم  معاون  با 
راه اندازی  برای  روس اتوم  شد 
آگست  اول  دهه  در  نیروگاه  این 

)اوسط ماه اسد( اعالم آمادگی می کند.«
وی در ادامه افزود که قرار است سرگیی اشماتکو، وزیر 
راه اندازی  مراسم  در  شرکت  منظور  به  روسیه،  انرژی 
اقتصادی  همکاری های  کمیسیون  و  بوشهر  نیروگاه 

مشترک ایران و روسیه، به ایران سفر کند.
مقام های ایرانی هنوز تاریخی رسمی برای پیوستن نیروگاه 
به شبکه برق سراسری اعالم نکرده اند و فریدون  بوشهر 
عباسی دوانی، رییس سازمان انرژی اتومی ایران، نیز روز 
نهم جون در این باره گفت که نمی تواند تاریخ مشخصی 

را برای اتصال این نیروگاه به شبکه برق ملی اعالم کند.
و  ملی  امنیت  کمیسیون  رییس  بروجردی،  الدین  عال 
از  ثور  ماه  نیز  اسالمی  شورای  مجلس  خارجی  سیاست 
سراسری  مدار  به  نیروگاه  این  تولیدی  برق  ورود  زمان 
مساله  این  برای  »زمانی  و گفت:  بی اطالعی کرده  اظهار 

فعال اعالم نشده است.«
پیوستن این نیروگاه به شبکه سراسری برق ایران نخست 
ولی  شده بود  زمان بندی  میالدی   ۲۰۱۰ سال  اواخر  برای 

همواره به دالیل نقص فنی به تعویق افتاده است.

دیداری  برای  هند  از  نظامی  هیات  یک 
شش روزه وارد پکن، پایتخت چین شده 

است.
باره  در  سفر،  این  جریان  در  است  قرار 
برای  که  کشور  دو  دفاعی  قراردادهای 
یک سال مذاکره در مورد آنها به حالت 

تعلیق آمده بود، بحث و گفتگو شود.
قدمی  اقدام،  این  می گویند  تحلیلگران 
قدرت  دو  میان  اعتماد  احیای  جهت  در 
کماکان  که  است  نوظهور  اقتصادی 

اختالفات مرزی حل نشده دارند.
پاکستان  کنندگان سالح  تامین  مهم ترین  از  یکی  چین 
به شمار می رود و اخیرا به بسط حضور نظامی خود در 

اقیانوس هند پرداخته است.
هند سال پیش مراودات نظامی خود با چین را به دلیل 
خودداری این کشور از اعطای ویزا به یک جنرال هندی 

مستقر در کشمیر به حالت تعلیق در آورد.
چین، کشمیر را یک منطقه مورد اختالف میان پاکستان 
و هند می داند. روابط دو کشور از سال ۱۹۶۲ و جنگ 

شد،  منجر  چین  پیروزی  به  که  کشور  دو  بین  کوتاه 
همواره با تنش مواجه بوده است.

نو  نگرانی دهلی  هند  اقیانوس  در  افزایش حضور چین 
نزدیک  نگران روابط  برانگیخته است. هند همچنین  را 
چین و پاکستان است و آن را »اتحادی علیه خود« تلقی 
از  کشور  دو  بین  نشده  حل  مرزی  مشکالت  می کند. 
تاثیر  را تحت  مسایل مهمی است که روابط دو کشور 

قرار داده است.

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 
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