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مجلس سنا گزارش دهد. 
سنا  مجلس  معاون  ایزدیار  علم  محمد 
در  باید  افغانستان  حکومت  که  گفت 
رابطه به دالیل و جزییات حمالت راکتی 

به مردم پاسخ دهد.  پاکستان 
این  نیز در  از سناتوران  زابلی یکی  زلمی 
حکومت  به  روز  ده  که  گفت  کنفرانس 
برابر  در  تا  می شود  داده  وقت  افغانستان 
از  افغانستان  قلمرو  بر  پاکستان  حمالت 
گفت  او  دهد.  نشان  جدی  واکنش  خود 
به سکوت خود  در صورتی که حکومت 

معرفی شدند.
نمایندگان مجلس روز گذشته با تاکید روی 
فیصله های گذشتهی این مجلس بار دیگر از 
رییس جمهور خواستند تا افراد جدید را در 
پست های مقام های برکنار شده، معرفی کند.

اعالمیه ای حمایت  در  این مجلس همچنین 

روز  سنا  مجلس  معاون  کابل:  8صبح، 
در  خبری  کنفرانس  یک  در  گذشته 
افغانستان  حکومت  سکوت  گفت  کابل 
پاکستان  راکتی  حمالت  به  رابطه  در 
ننگرهار  و  کنر  والیت  ولسوالی های  به 

می باشد.  برانگیز  سوال 
شنبه  روز  تا  کرده اند  فیصله  سناتوران 
ریاست  به  هفت  نفره  هیات  یک  آینده 
دیدن  کنر  والیت  از  زابلی  زلمی  داکتر 
راکتی  حمالت  به  رابطه  در  و  کند 
به  والیت  آن  ولسوالی های  بر  پاکستان 

افغانستان  نمایندگان  مجلس  کابل:  8صبح، 
ضرب االجل  جمهور  رییس  به  شنبه  روز  تا 
در  را  مجلس  این  فیصله های  تا  کرد  تعیین 
مورد لوی سارنوال، رییس و 5 عضو دادگاه 

عالی عملی سازد.
الکو،  اسحاق  محمد  پیش  هفته ی 
لوی سارنوال کشور به دلیل آنچه مداخله وی 
از  شد،  خوانده  پارلمانی  انتخابات  روند  در 
سوی مجلس نمایندگان سلب صالحیت شد.
سرپرست  عظیمی،  عبدالسالم  پی  آن  در 
دادگاه عالی و 5 عضو شورای دادگاه عالی 
به دلیل پیشنهاد ایجاد محکمه ی اختصاصی 
به رییس جمهور که مطابق ماده ی 127 قانون 
اساسی توسط نمایندگان مجلس متهم به جرم 
ناشی از اجرای وظیفه خوانده شد از مقام شان 
عزل و برای تعقیب عدلی به محکمه ی خاص 

مجلس نمایندگان 
خواهان استجواب 

مقام های ارشد 
حکومت شد

افغانستان  نمایندگان  8صبح، کابل: مجلس 
خارجه،  وزیران  استجواب  خواهان 
ملی  امنیت  عمومی  رییس  و  داخله  دفاع، 
به  پاکستان  ارتش  حمله های  مورد  در 
حکومت  سکوت  و  شرقی  والیت های 

افغانستان در برابر آن شده است.
مقام های محلی در شرق افغانستان گفته اند 
راکتی  حمله ی   500 نتیجه ی  در  که 
سرحدی  ولسوالی های  به  پاکستان  ارتش 
تن   41 گذشته  هفته ی  سه  در  افغانستان 

کشته و 45 تن دیگر زخمی شده اند.
اول  زون  فرمانده  امرخیل،  امین اهلل 
کشور  شرقی  والیت های  در  سرحدی 
یک شنبه شب  که  است  گفته  همچنین 
والیت  سرکانوی  ولسوالی  در  مناطقی 
نظامیان  راکتی  حمله های  هدف  کنر 
آن  نتیجه ی  در  که  قرار گرفت  پاکستانی 
زخم  دیگر  تن   15 و  کشته  غیرنظامی   5

برداشتند.
انتقاد  با  مجلس  نمایندگان  از  شماری 
افغانستان  حکومت  پاکستان،  تجاوز  از 
پاکستان  برابر  در  که  کردند  متهم  را 

خاموشی اختیار کرده است.
خواهان   افغانستان  حکومت  چند  هر 
راکتی  حمله  های  ساختن  متوقف 
است  شده  افغانستان  قلمرو  در  پاکستان 
که  دارند  تاکید  مجلس  نمایندگان  ولی 
نشان   خود  از  جدی  واکنش  حکومت 

نداده است.
مجلس  گذشته ی  روز  نشست  در 
شد  تصویب  آرا  اتفاق  به  نمایندگان 
رییس  و  داخله  دفاع،  خارجه،  وزیر  تا 
چهارشنبه  روز  ملی  امنیت  عمومی 
چگونگی تجاوز ارتش پاکستان بر مناطق 
عمومی  نشست  به  را  کشور  سرحدی 

مجلس نمایندگان توضیح دهند.

تا در  نظرند  ادامه دهد همه سناتوران هم 
در  کنر  والیت  ساکنان  با  مقدم  صف 

کنند.  ایستادگی  پاکستان  برابر حمالت 
که  است  گفته  افغانستان  حکومت 
تا  کرده  تالش  دیپلوماتیک  طریق  از 
به  پاکستان  توپخانه ای  حمالت  جلو 
سخنگوی  بگیرد.  را  افغانستان  خاک 
گفت  دوشنبه  روز  کرزی  رییس جمهور 
و  سیاسی  باالی  سطوح  در  حکومت  که 
مورد  این  در  پاکستانی  مقامات  با  نظامی 

کرده اند.  گفتگو 

خود را از فیصله های قانونی کمیسیون مستقل 
اعالم  پارلمانی  انتخابات  مورد  در  انتخابات 

کرد.
مجلس نمایندگان همچنین از جامعه جهانی 
دموکراسی  قانون،  حاکمیت  از  تا  خواست 
و نهادهای قانونی در افغانستان حمایت کند. 

مشرانو جرگه از سکوت حکومت در برابر حمالت پاکستان انتقاد کرد

پارلمان برای عملی شدن فیصله های خود ضرب االجل تعیین کرد

کمیسیون مشترک صلح 
در تالش تامین امنیت طالبان

جاوید لودین، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان در پایان نشست یک روزه ی کمیسیون مشترک صلح که 
دیروز در کابل تدویر یافت، در یک کنفرانس خبری مشترک با معین وزارت خارجه پاکستان و نماینده ی خاص 
امریکا برای افغانستان و پاکستان گفت، گرچند در این نشست یک روزه در زمینه ی چگونگی ارتباط با طالبان و 
تشویق آنان به مذاکره تصامیم جدیدی اتخاذ نشد، اما این کمیسیون به این نظر است که تامین امنیت اعضای 

این گروه می تواند آنان را به مصالحه و مذاکره با دولت تشویق کند.                                   )ادامه در صفحه 3(

در نامه ی رسمی که آقای فطرت به رسانه ها 
اداره های  که  شده  گفته  است  فرستاده 
مختلف افغانستان در بخش نظارتی بانک 
مداخله  بانک  این  قانون  برخالف  مرکزی 
مانع  حکومتی  ارشد  مقام های  می کنند، 
بانک های خصوصی  از  از یکی  حسابرسی 
فعالیت های  گمان  که  کشور  در  دیگر 
غیرقانونی در آن نیز وجود دارد، می باشند، 
حمایت  که  بانک ها  سهامداران  و  مالکان 
مانع  دارند،  خود  با  را  حکومتی  مقام های 

اصالحات در بانک ها هستند.

لوی سارنوالی: 

فطرت شریک جرم است

]در صفحه 6[

عناوین مطالب امروز:

فطرت فرار کرد...

جنگ در افغانستان...

کشمکش های جدید...
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حیات در بحران 
افغانستان اکنون بیش از هر وقت 
دیگر نیاز به چهره های کارآمد دارد 
که بتواند بحران های خلق شده را 

به خوبی مدیریت کند. 
هر یک  غربی  متحدین  که  اکنون 
سر  را  افغانستان  از  خروج  آهنگ 
پاکستان  و  طالبان  طمع  و  داده اند 
می کند  ایجاب  برانگیخته اند،   را 
درک  با  افغانستان  زمامداران  تا 
دشوار،  و  مهم  موقعیت  این 
بحران جاری را به خوبی مدیریت 
به  افغانستان  در  متاسفانه  نمایند. 
از  بسیاری  بحران،  مدیریت  جای 
خلق  با  که  دارند  سعی  زمامداران 
بحران به حیات سیاسی خود ادامه 

دهند. 
سال   10 در  کرزی  آقای  حکومت 
توانسته  شگردها   این  با  گذشته 
کاذب  فضای  ایجاد  با  که  است 
از  را  عمومی  افکار  مصنوعی،  و 
مشکالت و نارسایی های جاری به 
متمرکز  حاشیه ای  و  فرعی  مسایل 
سازد.                     )ادامه در صفحه 4( ACKU
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استعفا در خارج 
بازداشت پس از خروج

افغانستان دستور بازداشت  لوی سارنوالی 
مرکزی  بانک  رییس  فطرت،  عبدالقدیر 
اتهام  است.  کرده  صادر  را  افغانستان 
در  دست داشتن  فطرت  آقای  بر  واردشده 
گفته ی  قرار  که  است  بانک  کابل  بحران 
حکومت افغانستان، حدود نه صد میلیون دالر 
به دولت این کشور، خسارت وارد کرده است. 
آقای فطرت در حال حاضر در امریکا  به سر 
تلویزیون  طریق  از  قبل  روز  دو  و  برد  می 
آریانا، استعفای خودش را اعالم کرده است. 
در مقابل سارنوالی افغانستان گفته است که 
و  امریکا  سفارت  همکاری  با  دارد  نظر  در 
پولیس بین المللی، آقای فطرت را بازگردانده 
و به دادگاه بکشاند. چیزی که در مورد آقای 
نشد.  عملی  ولی  بود،  گفته شده  هم  چکری 
پیش از این و به دنبال انتشار خبراستعفای 
سخنگوی  عمر  وحید  مرکزی،  بانک  رییس 
ریاست جمهوری افغانستان، آقای فطرت را 
متهم به خیانت به مردم افغانستان کرده بود. 
مطمینا چنین اتهامی یک باره به دست نمی آید 
وارد  ازاین  قبل  چرا  که  این  است  سوال  و 
نشده بود. آقای فطرت، چند ماه قبل، هنگام 
توضیح تحقیقاتش در مورد بحران کابل بانک 
برد  نام  کسانی  از  ولسی جرگه  اعضای  به 
بحران  اصلی  عوامل  وی،  ادعای  به   که 
کابل بانک بوده اند. در فهرست ادعایی آقای 
نام  و  آقای حامد کرزی  برادر   نام  فطرت، 
جمهور،  رییس  معاون  فهیم  مارشال  برادر 
گذشته  سال  کابل بانک  می شود.  دیده  نیز 
به دلیل برداشت غیرقانونی نیم میلیارد دالر 
پیش رفت. سارنوالی کشور  تا مرز سقوط 
می گوید که کمیسیون رسیدگی به مشکالت 
پرونده ی  به  رسیدگی  مشغول  کابل بانک 
مربوط به آقای فطرت بود که آقای فطرت از 
افغانستان فرار کرد. به این ترتیب موضوع 
کابل  بانک بیش از حد پیچیده تر شد. بحرانی 
که بانک داری خصوصی افغانستان را شدیدا 
افغانستان  اقتصاد  بر  و  است  زده  ضربه 
تاثیر منفی خواهد گذاشت. در این میان آقای 
فطرت طی  نامه ای به رییس دولت افغانستان 
و تشکر از اعتماد ایشان از دست آوردهای 
خودش در مدت کاری اش یاد کرده است و از 
دخالت  های غیرقانونی، در کار خودش شکوه 
کابل بانک  بحران  است  ممکن  است.  کرده 
عوامل  و  گیرد  قرار  کامل  رسیدگی  مورد 
اما  گردد،  شناسایی  و  مشخص  هم  بحران 
اثرات منفی آن و به ویژه بی اعتمادی و امید 

مردم، هرگز از بین نخواهد رفت.
فطرت  آقای  که  بود  این  اساسی  انتظار 
مطابق روال اداری در کابل استعفای خود را 
اتهامات وارده نیز پاسخ  تسلیم می کد و به 
یک  عنوان  به  وی  حرکتی  این  اما  می گفت. 
بدعت در کارنامه ی مدیران دولتی به شمار 

خواهد رفت.

زنگ اول


گزارشی  در  بحران  بین المللی  گروه 
از  دهه  یک  از  پس  که  است  گفته 
و  افغانستان  بر  امریکا  نظامی  حمله 
این  به  دالر  میلیاردها  سرازیرشدن 
ارتقای  خاطر  به  تالش ها  کشور، 
تامین  زمینه  در  حکومت  ظرفیت 
کام  نا  ابتدایی  ارایه خدمات  و  امنیت 
سازمان،  این  گفته ی  به  است.  شده 
در  فزاینده ای  شکل  به  کمک  این 
کلیدی  سیاستمداران  منفعت  توسعه 
کرده،  کمک  شورشیان  فرماندهان  و 
جنایی  عناصر  برای  را  تازه  زمینه های 
و شورشیان در داخل حکومت فراهم 

کرده است.
وصف  با  گزارش،  این  براساس 
در  شورشیان  با  مبارزه  در  تالش ها 
مرکزی  مناطق  در  افغانستان،  جنوب 
قابل مالحظه ای کاهش  طور  به  ثبات 

یافته است.
گزارش  در  بحران  بین المللی  گروه 
حصه  پنجم  یک  که  می نویسد  خود 
شهر های  و  کابل  در  افغانستان  نفوس 
مرکز  و  شده  جمع  آن  اطراف 
برنامه  اساسی  محور  در  افغانستان 
سپردن مسوولیت ها به نیرو های داخلی 

وزارت تجارت و صنایع دو قراردادی 
را با دو شرکت بریتانیایی و بلجیمی به 
منظور زنده کردن صنعت کشمیره در 

والیت هرات، به امضا رساند.
انورالحق احدی وزیر تجارت و صنایع، 
قراردادها،  این  براساس  می گوید 
انترنیشنل«  فایبر  »کشمیره  شرکت های 
بریتانیا و »ترایتکس« بلجم یک پارک 
هرات  والیت  در  کشمیره  صنعت 
می سازند و همچنین پشم های کشمیره 
که در افغانستان تولید می شود را تصفیه 
و شستشو کرده برای صادرکردن آماده 

می نمایند.
این  امضای  مراسم  در  احدی  آقای 
قراردادها افزود که پیش از این پشم های 
به  تصفیه  و  شستشو  بدون  کشمیره 
کشورهای همسایه صادر می شد و بعد از 
شستشو و تصفیه در آن کشورها، دوباره 
وارد  افغانستان  به  قالین  مواد  عنوان  به 
می گردید. وزیر تجارت و صنایع تاکید 
کرد که با آغاز به کار این شرکت ها، 
پشم کشمیره در افغانستان پروسس شده 
و قیمت آن نیز تا هفت برابر بلند خواهد 
رفت. آقای احدی ابراز امیدواری کرد 
افغانستان زنده  که صنعت کشمیره در 

صبح   ۷ ساعت  حوالی  کندز:  8صبح، 
فرمانده  گارد،  عبداهلل  سه شنبه،  روز 
کندز،  پولیس  سریع  واکنش  کندک 
کنارجاده  ماین  انفجار  یک  هدف 
قرار گرفت، ولی از این انفجار جان به 

سالمت برد. 
سید سرور حسینی، سخنگوی فرماندهی 
پولیس کندز، در باره ی این رویداد، به 
۸صبح گفت: »حوالی ساعت ۷ بامداد 
گارد،  عبداهلل  که  هنگامی  سه شنبه، 
فرمانده کندک واکنش سریع پولیس، 
با  می کرد،  عبور  چرخاب  منطقه ی  از 
انفجار یک ماین رو به رو شد، ولی از 
ماین  با  زیادی  فاصله ی  موترش  اینکه 

داشت، جان به سالمت برد.«

غزنی،  در  مقامات  غزنی:  8صبح، 
در  را  کشور  کلیدی  وزارت  های 
سال  برنامه های  تطبیق  عدم  راستای 
خیانت  به  متهم  والیت  این  در   2013

می کنند. 
موسی خان اکبرزاده والی غزنی که در 
عربی  متحده  امارات  سفیران  حضور 
کنفرانس  سازمان  نماینده  و  مصر  و 
می گفت،  سخن  اسالمی  کشورهای 
ابراز داشت: »با آن که والیت غزنی در 
پایتخت  ترابلس  شهر  در    200۷ سال 
فرهنگ  پایتخت  عنوان  به  لیبا  کشور 
سوی  از  اسالمی،  کشورهای  تمدن  و 
انتخاب  یونسکو  فرهنگی  سازمان 
به حال  تا  زمان  آن  از  اما  است،  شده 
آماد گی ها برای استقبال از سال 2013 
چشم گیر  به گونه ای  عملی  کار  و 

صورت نگرفته است.«
از  »برخی  کرد:  اضافه  غزنی  والی 
جمله  از  کشور  کلیدی  وزارت های 
با  مبارزه  وزارت  و  مالیه  وزارت 
مسوولیت های شان  به  مخدر  مواد 
تطبیق  قسمت  در  و  نکرده اند  عمل 

ولسوالی  قیاق  لیسه  مسلح  طالبان 
آتش  به  را  غزنی  والیت  جغتوی 
آن  ساختمان  درصد   90 کشیدندکه 

سوخته است.
جغتوی  ولسوال  احمدی  امین  محمد 
غزنی گفت: »شب گذشته طالبان لیسه 
قیاق ولسوالی جغتوی غزنی را به آتش 

کشیدند.« 
درصد   90 تقریبا  وی  گفته ی  به 

ساختمان مکتب سوخته است.
هم  »آتش سوزی  داشت:  اظهار  وی 
محل  باشندگان  و  دارد  ادامه  اکنون 
تالش  حاضر  حال  در  آموزگاران  و 
دارند که آتش را خاموش نمایند، اما 
از سوی طالبان از تپه های اطراف این 

لیسه باالی آنها فیر می شود.« 
گفت:  نیز  غزنی  جغتوی  ولسوال 
طالبان به لیسه اناث قیاق که در جوار 
آسیب  نیز  دارد  موقعیت  ذکور  لیسه 
مکتب  پنجره های  و  شیشه  رسانده اند؛ 

را تخریب نموده اند. 
در  نیز  این  از  قبل  که  است  گفتنی 
مکتب  چندین  اخیر  سال  چند  جریان 
توسط  غزنی  والیت  مربوطات  در 

طالبان به آتش کشانده شده است. 

الی اخیر سال 2014، قرار دارد.
در  با  که  است  آمده  گزارش  این  در 
در  شورشیان  سنگربندی  نظرداشت 
اطراف شهر کابل، بعید به نظر می رسد 
که حکومت حامد کرزی تا آن زمان 
بتواند این تهدید را از میان برداشته و 

کشور را با ثبات سازد.
گروه  ارشد  تحلیلگر  راندو،  کانداس 
وصف  با  می گوید،  بحران  بین المللی 
این که تعداد حمالت بزرگ در شهر 
شبکه ی  اما  است،  یافته  کاهش  کابل 

شود.
در همین حال دیوید لی، رییس شرکت 
کشمیره فایبر انترنیشنل بریتانیا می گوید 
که با آغاز به کار این شرکت ها، صنعت 
و  کرده  رشد  افغانستان  در  کشمیره 
زندگی کسانی که در تولید پشم کشمیره 
مشغول هستند، بهبود خواهد یافت. آقای 
لی تاکید کرد که بلند رفتن قیمت پشم 
کشمیره باعث می شود تا تعداد بیشتری 

به صنعت تولید پشم رو بیاورند.
همچنین دامنیک گادین رییس شرکت 
افغانستان  که  گفت  بلجیم  ترایتکس 
کننده  تولید  مهم  کشورهای  از  یکی 
پشم کشمیره در جهان است. او گفت 
حال  در  منگولیا  و  چین  کشورهای 
حاضر از جمله کشورهایی اند که پشم 
کشمیره تولید می کنند. به گفته ی آقای 
گادین، افغانستان می تواند در تولید پشم 
کشمیره با کشورهای چین و منگولیا به 

خوبی رقابت کند.
شرکت ها  این  مسووالن  حال،  این  با 
تاکید می کنند که ایجاد پارک صنعتی 
کشمیره در افغانستان، مردم این کشور 
خواهد  آشنا  کشمیره  صنعت  با  را 

ساخت.

به گفته ی او، این انفجار، هیچ زیانی در 
پی نداشته است. 

سخنگوی فرماندهی پولیس کندز افزود 
که پس از آن، در نزدیک محل انفجار 
داشت  وجود  دیگر  ماین  یک  ماین، 
که پیش از انفجار توسط پولیس کندز 

دریافت و خنثا گردید. 
هدف  نیز  این  از  پیش  گارد،  عبداهلل 
به  جان  اما  بود،  گرفته  قرار  سوقصد 

سالمت برده بود. 
فرمانده  قطره،  سمیع اهلل  پیش،  چندی 
از  مسجد،  یک  در  نیز  کندز  پولیس 
یک حمله ی انتحاری، جان به سالمت 
برد، ولی 20 تن در این رویداد کشته و 

زخمی شده بودند.

خیانت   2013 سال  پروژه های 
کرده اند.«

وی می افزاید: »با آن که تا سال 2013 
از  اگر  اما  مانده است،  باقی  زمان کم 
جدی  توجهی  مرکزی  مقامات  سوی 
برای  والیت  این  نگیرد،  صورت 
پذیرایی از مهمانان آماده نخواهد شد 
مسوولیت ها  تمامی  صورت  این  در  و 

متوجه  مقامات مرکزی خواهد بود.«
از  غزنی  والی  شدید  انتقاد های 
حالی  در  کشور  کلیدی  وزارت های 
کشور  سفیران  که  می گیرد  صورت 
مصر و امارات متحده عربی  می گویند 
حمایت   2013 سال  پروسه  از  که 
خاص  پروژه ی  تطبیق  از  اما  می کنند، 
که در راستای آماده سازی غزنی برای 

سال 2013 موثر باشد نام نبردند. 
غزنی   200۷ سال  در  که  است  گفتنی 
انتخاب  اسالمی  تمدن  مرکز  عنوان  به 
در  والیت  این  که  است  قرار  و  شد 
پایتخت  عنوان  به  رسما   2013 سال 
اسالمی  کشورهای  تمدن  و  فرهنگ 

معرفی گردد. 

غزنی  در  معارف  مسوولین  اما 
قیاق  منطقه  ذکور  لیسه  می گویند 
مشکالت  به خاطر  غزنی  جغتوی 
منطقه ای آتش زده شد و تمام دروازه ها 
نیز  منطقه  این  اناث  لیسه  شیشه های  و 
عزیزی  حسنی مبارک  است،  شکسته 
رییس معارف غزنی به روزنامه ۸صبح 
منطقه  ذکور  لیسه  »سوختن  گفت: 
مشکالت  به خاطر  غزنی  جغتوی  قیاق 
منطقه ای بوده است، ما نمی توانیم این 
کار را به مخالفین دولت ارتباط دهیم، 
را  موضوع  باید  حکومت  مقامات 
بررسی نموده عاملین قضیه را به پنجه 

قانون بسپارند.« 
حمیداهلل نوروز رییس شورای والیتی 
می گوید:  خبر  این  تایید  ضمن  غزنی 
حضور  ساحه  همان  در  »کوچی ها 
منطقه  این  در  این که  با  طالبان  دارند، 
هنوز  تا  اما  دارند،  گذار  و  گشت 
مکاتب این منطقه را به آتش نکشیده 
در  جغتو  مردم  نماینده  این  بودند.« 
می کند:  اضافه  غزنی  والیتی  شورای 
»با حضور کوچی ها در منطقه احتمال 
قوی می رود که آتش زدن این مکتب 

کار کوچی ها باشد.« 

در  را  شان  نفوذ  توانسته اند  شورشیان 
مستحکم تر  کابل  اطراف  شهرهای 
بر  را  کوچک تری  حمالت  و  سازند 

اهداف قابل دست رسی انجام دهند.
حمالت  می گوید،  راندو  کانداس 
طالبان در کابل به خاطر کسب کنترول 
فزیکی شهر انجام نگرفته، بلکه هدف 

آن تسخیر روانی شهر می باشد.
می افزاید:  بحران  بین المللی  گروه 
»کمپاین ترور مقامات حکومتی توسط 
شورشیان افزایش یافته، آن ها در قرا و 

قصبات والیات غزنی، وردک و لوگر 
نفوذ  بیکاری زیاد و  میزان  که در آن 
پناهگاه  می باشد،  کمتر  حکومت 
مناطق همسرحد  به  نسبت  مطمین تری 

با پاکستان را یافته اند.«
وصف  با  گزارش،  این  براساس 
گذشتن یک دهه از مداخله به رهبری 
مورد  در  کمتر  افغانستان،  در  امریکا 
انگیزه مناقشه در این کشور کار شده 

است.
است  آمده  گزارش  این  در  همچنین 
که رقابت ها بین گروه طالبان طرفدار 
مال عمر و شورای کویته، شبکه حقانی 
حزب  شمالی،  وزیرستان  در  مستقر 
بین  خونین  برخوردهای  و  اسالمی 
قوماندانان رقیب شورشیان در والیات 
کاپیسا، لوگر و وردک به قیمت جان 
صدها تن تمام شده است. افغان ها که 
در وسط این منازعات قرار گرفته اند و 

از بازگشت طالبان هراس دارند.
در این گزارش تاکید شده که تصور 
آیساف  و  ناتو  نیروهای  می شود 
ملکی  افراد  نمی خواهند  یا  نمی توانند 
در  کرده،  تفکیک  شورشیان  از  را 
سیاست مبارزه با شورشیان اتکا باالی 

استحکام نفوذ شورشیان در شهرهای اطراف کابل

عقد دو قرارداد 
برای زنده کردن صنعت کشیمره در کشور

وزارت های کلیدی مقصر اصلی 
در عدم بازسازی غزنی هستند

طالبان یک لیسه را  
در ولسوالی جغتوی غزنی به آتش کشاندند

فرمانده کندک واکنش سریع پولیس کندز 
از یک انفجار جان به سالمت برد
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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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پدر دردمندی را در گزارش امروز »از ورای دود و آتش« 
با خود داریم که در کنار بستر فرزند معلولش نشسته و به 
معلولیت آن طفل بی گناه که 12 سال دارد نگاه می کند، 
»ما  را جویا شدم، چنین گفت:  از وی چگونگی حادثه 
زمان  از  و  می کردیم  زندگی  جنوبی کشور  والیات  در 
کمونیست ها گرفته تا به زمان کرزی به کدام گروه و یا 
طرف کار نداشتیم. هر کدام که در منطقه ما می آمدند ما 
هستیم  غریب کار  مردم  ما  زیرا  بودیم،  آنها  رعیت  جزو 
ما  برای  که  هر حکومتی  نداریم.  کاری  آن  و  این  به  و 
زمینه ی صلح و امنیت را مهیا بسازد و ما لقمه نان راحتی 
است.  خوب  ما  برای  حکومت  همان  بیاوریم  به دست 
سپری  مشکالتش  با  را  زمان کمونیست ها  به هر صورت 
آن  متعاقب  و  تنظیم ها  بین  جنگ  آن  از  بعد  نمودیم، 
با  نیز  را  درگیر  گروه های  سایر  با  طالبان  جنگ  زمان، 
این که  تا  گذاشتیم  پشت سر  آن  سختی های  و  مشقت ها 
نیروهای خارجی باالی کشور ما حمله نمودند و طالبان 
را تقریبا از بین برده بودند و حکومت جدید به میان آمد. 
آرامی نسبی که پیدا شد ما را بسیار خوشحال ساخت و 

نبود،  اما چنین  یافته،  پایان  فکر می کردیم که جنگ  ما 
زیرا بعد از چندی جنگ های پراکنده در گوشه و کنار 
کشور بین نیروهای دولتی و خارجی با طالبان آغاز شد 

رهبری  به  بین المللی  نیروهای  یک سو  از  حالی که  در 
مبارزه  در حال  دولتی  نیروهای  و  امریکا  متحده  ایاالت 
کمیسیون  هستند،  طالبان  جمله  از  شورشی  گروه های  با 
از  یکی  می گوید  پاکستان  و  افغانستان  صلح  مشترک 
انجام  به  طالبان  تشویق  برای  کمیسیون  این  تالش های 
افغانستان، تامین امنیت جانی  با دولت  گفتگو و مذاکره 

اعضای این گروه است.
این کمیسیون که نزدیک به یک ماه پیش توسط روسای 
منظور  به  اسالم آباد  در  پاکستان  و  افغانستان  جمهور 
برای  طالبان  راضی ساختن  و  صلح  تالش های  پیشبرد 
مذاکره رسما به کارش آغاز کرد، دو مین نشست خود 
را با حضور مقام های دو کشور در سطح معاونین وزرای 
خارجه و همچنین مقام های امنیتی و استخباراتی افغانستان 

و پاکستان در کابل برگزار نمود.
تامین  که  می گویند  کمیسیون  این  اعضای  حال،  این  با 
امنیت جانی اعضای گروه طالبان یکی از راه هایی است 
انجام  برای  را  گروه  این  اعضای  توجه  می تواند  که 

مذاکره با دولت جلب کند.
جاوید لودین، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان در 
که  صلح  مشترک  کمیسیون  یک روزه ی  نشست  پایان 
خبری  کنفرانس  یک  در  یافت،  تدویر  کابل  در  دیروز 
نماینده ی  و  پاکستان  خارجه  وزارت  معین  با  مشترک 
پاکستان گفت، گرچند  و  افغانستان  برای  امریکا  خاص 
در این نشست یک روزه در زمینه ی چگونگی ارتباط با 
اتخاذ  تصامیم جدیدی  مذاکره  به  آنان  تشویق  و  طالبان 
نشد، اما این کمیسیون به این نظر است که تامین امنیت 
اعضای این گروه می تواند آنان را به مصالحه و مذاکره 
با دولت تشویق کند. آقای لودین افزود: »موضوع این که 
با کسانی که عالقمند هستند و می خواهند  بتوانیم  چطور 
امنیت برای  به روند صلح یکجا شوند،... موضوع تامین 
طالبان و مسایلی از این قبیل است که ما توانستیم با آن 
امروزی  مجلس  در  نبود،  ممکن  سابق  در  که  تفصیلی 

روی آن گپ بزنیم.«
که  کرد  تاکید  خارجه  وزارت  سیاسی  معین  همچنین 
دولت های افغانستان، پاکستان و ایاالت متحده امریکا در 
زمینه ی مصالحه با طالبان، دارای اتحادنظر و یک سیاست 
عملی واحد هستند که به گفته ی او، طالبان باید این مساله 

را درک کنند. 
در همین حال سلمان بشیر معین وزارت خارجه پاکستان، 
مشکالت  برخی  که  گفت  خبری  نشست  این  در  نیز 
دارد  وجود  طالبان  با  مصالحه  و  مذاکره  روند  راه  برسر 
باید  متحده  ایاالت  و  پاکستان  افغانستان،  دولت های  اما 
تالش ها  از  او  آیند.  فایق  مشکالت  این  بر  کنند  تالش 
به منظور انجام گفتگوها با طالبان در افغانستان، استقبال 
کرده گفت که پاکستان امیدوار است در افغانستان صلح 
فعال در یک  »ما  افزود:  بشیر  تامین شود. آقای  امنیت  و 
مرحله ی جدید هستیم که فرا راه ما فرصت ها و چالش ها 

معلومات  مصالحه،  روند  پیشبرد  برای  باید  اما  رفت، 
شریک ساخته شود.

در همین حال مارک گروسمن، نماینده ی خاص امریکا 
اساسی  هدف  که  می گوید  پاکستان  و  افغانستان  برای 
طالبان  با  مصالحه  صلح،  مشترک  کمیسیون  و  امریکا 

و همین، شروع فصل دیگر بدبختی مردم ما بود که باید 
بازهم قربانی شوند. در یکی از روزها که هوا نسبتا گرم 
بود و اطفال همه در زیر درختان مصروف بازی بودند، 

وجود دارد. ما و امریکا به این باور هستیم که با افغانستان 
همکار باشیم تا این روند را با موفقیت به سر برسانیم و 

یک آینده با ثبات و با صلح داشته باشیم.«
 معین وزارت خارجه پاکستان تاکید کرد که چالش های 
موجود برسر راه تامین امنیت در افغانستان از بین خواهد 

آقای  است.  پاکستان  و  افغانستان  میان  روابط  بهبود  و 
امریکا  جمهور  رییس  اوباما  بارک  که  افزود  گروسمن 
از سوی  طالبان  با  گفتگوها  منظور  به  که  تالش هایی  از 
دولت افغانستان آغاز شده است، حمایت می کند. مارک 
افراد  گروسمن همچنین تاکید کرد که در این تالش ها 
مساله  او،  گفته  ی  به  زیرا  سهم گیرند،  باید  نیز  طالبان 

افغانستان بدون راه حل سیاسی، دیگر راه حلی ندارد.
نماینده ی خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان عالوه 
پذیرش  صلح،  روند  به  طالبان  شرکت  شرط  که  کرد 

قانون اساسی و قطع ارتباط شان با شبکه القاعده است.
با این حال، همزمان با تالش های دولت برای انجام گفتگو 
است.  یافته  افزایش  کشور  در  نیز  خشونت ها  طالبان،  با 
می گوید  پاکستان  و  افغانستان  صلح  مشترک  کمیسیون 
که دو کشور با ایاالت متحده در مورد مذاکره با طالبان 
اتفاق نظر دارند و تامین امنیت اعضای این گروه را یکی 
از راه هایی تشویق آنان به گفتگو می دانند. اما در صورت 
سوال  این  اکنون  طالبان،  با  مصالحه  مورد  در  اتفاق نظر 
نتیجه خواهد  مطرح می شود که همزمان جنگ و صلح 
می خواهند  کشور  هرسه  صورتی که  در  همچنین  و  داد 
امنیت طالبان باید تامین شود، پس ادامه جنگ چه مفهوم 

خواهد داشت؟


آغاز  شد،  طالبان  و  خارجی  نیروهای  بین  شدید  جنگ 
ثقیله  سالح های  و  تفنگ  فیر  صدای  از  اطفال  چون 
ترسیدند به طرف خانه های شان فرار کردند، خانه ما در 
کنار دیگر جاده بود، در این هنگام پسرم که می خواهد از 
آن جا عبور کند، نیروهای خارجی باالی او مرمی شلیک 
او اصابت  بدن  نتیجه ی آن، سه مرمی در  می کنند و در 
می نماید، یکی در قسمت پایین دست از آرنج پایان که 
بیرون می شود، دو تای دیگر آن در قسمت تخته پشت 
باقی مانده و  او اصابت می کند که فعال هم در همان جا 
در  فعال  پسرم  کنند.  بیرون  را  آن  که  نتوانستند  داکترها 
شفاخانه بستر است و از ناحیه کمر به پایان فلج می باشد. 
شما خود آن را به چشم می بینید، که پاهای او بی حس 
به  دارد  پسرم که 12 سال  ندارد.  و کدام حرکت  است 
باالی  آنها  که  بود  رسانده  ضرر  چه  خارجی  نیروهای 
طالبان  از  من  ساختند،  معلول  را  او  و  نمودند  شلیک  او 
کنند.  بس  را  جنگ  که  می خواهم  خارجی  نیروهای  و 
که  نمی خواهم  زیرا  هستیم،  صلح  و  آرامی  خواهان  ما 
دیگر اطفال و بزرگان این مملکت قربانی چنین حوادث 
و  جنگ  شاهد  دیگر  من  وطن  که  نمی خواهم  و  شوند 
با ترس و دلهره  برادرکشی باشد و مردم ما شب و روز 

زندگی نمایند.« 


پسرم را معیوب کردند
در یکی از روزها که هوا نسبتا گرم بود و اطفال همه در 

زیر درختان مصروف بازی بودند، جنگ شدید بین نیروهای 
خارجی و طالبان آغاز  شد، چون اطفال از صدای فیر تفنگ و 
سالح های ثقیله ترسیدند به طرف خانه های شان فرار کردند، 

خانه ما در کنار دیگر جاده بود، در این هنگام پسرم که 
می خواهد از آن جا عبور کند، نیروهای خارجی باالی او مرمی 

شلیک می کنند و در نتیجه ی آن، 
سه مرمی در بدن او اصابت می نماید.

کمیسیون مشترک صلح 
در تالش تامین 

امنیت طالبان
ــــــــــــــــــــــــــــــــ : ظفرشاه رویی ــــــــــــــــــــــــــــــــ

----------- ////////////------------

----------- ////////////------------
تاکید  پاکستان  خارجه  وزارت  معین 
راه  برسر  موجود  چالش های  که  کرد 
بین  از  افغانستان  در  امنیت  تامین 
پیشبرد  برای  باید  اما  رفت،  خواهد 
شریک  معلومات  مصالحه،  روند 
مارک  حال  همین  در  شود.  ساخته 
امریکا  خاص  نماینده ی  گروسمن، 
می گوید  پاکستان  و  افغانستان  برای 
که هدف اساسی امریکا و کمیسیون 
طالبان  با  مصالحه  صلح،  مشترک 
و  افغانستان  میان  روابط  بهبود  و 
پاکستان است. آقای گروسمن افزود 
امریکا  جمهور  رییس  اوباما  بارک  که 
از تالش هایی که به منظور گفتگوها با 
طالبان از سوی دولت افغانستان آغاز 

شده است، حمایت می کند.

ACKU
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سه  و  دولتی  نهادهای  میان  دوامدار  سیاسی  جدال 
قوه ی کشور، سبب شده است تا هر یک با استفاده 
را سلب  نهاد دیگر  قانونی خود،  از صالحیت های 
صالحیت نموده و مشروعیت آن را زیر سوال قرار 
دهد. این جدال پس از انتخابات پارلمانی جدی تر 
در  عمال  کشور  پارلمان  هم اکنون  است.  شده 
رویارویی با قوه ی قضایی و مجریه قرار گرفته است. 
رسانه ها،  همه ی  سرخط  حال  تا  اخیر  هفته های  از 
این  قوا می باشد.  میان سه  پرتنش  جدال ها و بحث  
بحث هم اکنون ذهن هر شهروند کشور را به خود 
دستگاه های  همه ی  اکنون  است.  ساخته  معطوف 
ظاهرا  می باشند.  وضعیت  این  پیگیر  نیز  دولتی 
جنگ  و  سیاسی  جدال های  جز  به  کشور  این  در 
هیچ  و  ندارد  وجود  دیگری  اولویت  هیچ  قدرت، 
مساله ی دیگری مهم پنداشته نمی شود. ما اکنون در 

یک وضعیت کامال استثنایی قرار داریم. 
جدی،  تهدید  یک  به عنوان  ناامنی  یک سو  از 
موجودیت دولت و کشور را در معرض خطر قرار 
داده و از طرف دیگر مرزهای جغرافیایی کشور در 
معرض شلیک راکت های پاکستان می باشد. در این 
نه  و  مصالحه  توانایی  نه  افغانستان  حکومت  میان 

توانایی سرکوب مخالفان را دارا می باشد. 
حکومت افغانستان هرچند که با فریاد بلند در برابر  
بدون  یا  و  شبانه  از حمله های  غربی خود  متحدین 
روز   10 برابر  در  اما  می کند،  اعتراض  هماهنگی 
در  را  معنادار  سکوت  پاکستان  راکتی  حمله های 

پیش گرفته است. 
با چنین وضعیت، نهادهای دولتی در یک رویارویی 
توانمندی  و   اقتدار  از  عمال  که  دارد  قرار  جدی 

دولت در برابر این تهدیدها می کاهد. 
حکومت افغانستان اکنون در آستانه ی یک تصمیم 
یک طرف  از  دارد.  قرار  نیز  پرمسوولیت  و  دشوار 
قرار است که امنیت هفت والیت را به عهده گیرد 
با  و از سوی دیگر در آستانه ی یک پیمان بزرگ 
به اهمیت  با توجه  امریکا می باشد.  ایاالت متحده  
در  نخست  حکومت  که  است  الزم  مسایل،  این 
سطح ملی و سیاسی از هماهنگی و همسویی الزم 
این  به  بتواند  آن  پشتوانه ی  با  تا  بوده  برخوردار 

اهداف مهم دست یابد. 
به  نیاز  دیگر  وقت  هر  از  بیش  اکنون  افغانستان 
چهره های کارآمد دارد که بتواند بحران های خلق 

شده را به خوبی مدیریت کند. 
اکنون که متحدین غربی هر یک آهنگ خروج از 
افغانستان را سر داده اند و طمع طالبان و پاکستان را 
برانگیخته اند،  ایجاب می کند تا زمامداران افغانستان 
با درک این موقعیت مهم و دشوار، بحران جاری 
را به خوبی مدیریت نمایند. متاسفانه در افغانستان به 
سعی  زمامداران  از  بسیاری  بحران،  مدیریت  جای 
دارند که با خلق بحران به حیات سیاسی خود ادامه 

دهند. 

در خبرها آمده است که وحید عمر سخنگوی رییس جمهور 
در نشست خبری روز دوشنبه در مورد اعالم نتایج بررسی های 
گفته  اختصاصی،  محکمه ی  توسط  ولسی جرگه،  انتخابات 
به  نیستند  راضی  محکمه  نتیجه ی  از  که  کساني  است، 
محکمه ی استیناف مراجعه و استیناف خواهی کنند. این بیان 
سخنگوی رییس جمهور، می رساند که در نزد نهاد ریاست 
جمهوری و به ویژه شخص رییس جمهور، عالقمندی وجود 
ندارد که برای حل این مشکل، کار خاصی صورت گیرد و 
چنین برداشت می شود که در نزد رهبری دولت این تمایل 
وجود دارد که آنچه صورت گرفته به یک دعوای شخصی 

بین کاندیداهای برنده و بازنده تبدیل گردد. 
احزاب  عذاب دهنده ی  بی تفاوتی  و  سکوت  میان،  این  در 
پرتعداد سیاسی قابل توجه است که اگر در این کشاکش نفع 
رویه ی  شک  بدون  می داشت،  وجود  منابع  تقسیم  و  مادی 
دیگری پیش می گرفتند و سعی می کردند، نقش برجسته تری 

در این کشاکش و زد و بندهای مربوط به آن، داشته باشند.
تثبیت  برای  سیاسی  جامعه ی  هر  که  است  حالی  در  این 
ارزش گزاری به منافع ملی، به تعریف منافع مشترک و برای 
جلوگیری از سواستفاده از قدرت و صالحیت های سیاسی، 
قالب تشکل های سیاسی ضرورت  نیروها در  بسیج سازی  به 

دارد و افغانستان نیز نمی تواند از این مساله مستثنا باشد.
به  حزب داری  به  گرایش  گذشته،  سال  ده  در  این که  با 
صورت بسیار افراطی به نمایش گذاشته شده و شمار متعددی 
منسجم، حزب  فعالیت سیاسی  داعیه ی  با  از سیاست مداران 
اما در عمل  سیاسی تشکیل داده و جواز دریافت کرده اند، 
دیده می شود که این احزاب متعدد، در رابطه به رویدادهای 
بنیادین سیاسی که می تواند بر سرنوشت کشور تاثیر مثبت یا 

منفی بگذارند، از گلیم سکوت پای به بیرون نمی گذارند.
کشاکشی که اکنون بین ولسی جرگه شورای ملی و کمیسیون 
انتخابات از یک سو و لوی سارنوالی و قوه قضاییه افغانستان 
از سوی دیگر، به میان آمده، شدیدا نیاز به مداخله ی فکری 
زیرکانه، فعاالنه و در عین زمان قانون محورانه دارد. زیرا اگر 
این کشمکش به صورت قانونی و قانون محور حل نگردد، 
می تواند باعث تهداب گذاری تداخل وظیفوی بین نهادهای 
اصل  تا  گردد  سبب  و  شود  افغانستان  در  دولت  مختلف 
تفکیک قوا و استقالل شخصی و سازمانی افراد و نهادهای 

حقوقی مستقل و غیرمستقل دولت به هم بریزد.
از سوی دیگر، اگر این کشمکش به صورت قانونمند حل 
نگردد، سبب می شود تا ثبات جامعه نیز به هم بخورد. امروزه 
به  اهمیت انگاری  دلیل  به  دنیا،  حقوقی  نظام های  تمامی  در 
ثبات و نظم جامعه، اصولی چون امر مختومه و مرور زمان 
به اجرا گذارده شدن اصولی  به اجرا گذارده می شود. دلیل 
چون امر مختومه و مرور زمان این است که افراد و اشخاص 
با  متناسب  و  نتوانند در هر زمان و مکان  حقیقی و حقوقی 
عیارسازی سلیقه و عالقه خود، در رابطه به مسایل مختلف، 

این  با  گذشته  سال   10 در  کرزی  آقای  حکومت 
کاذب  فضای  ایجاد  با  که  است  توانسته  شگردها  
و  مشکالت  از  را  عمومی  افکار  مصنوعی،  و 
حاشیه ای  و  فرعی  مسایل  به  جاری  نارسایی های 

متمرکز سازد. 
در  موجود،  نابسامانی های  رغم  به  نیز  اکنون 
تحلیلگران،  رسانه ها،  بیشتر  مختلف  عرصه های 
قضاییه،  قوه ی  حکومت،   پارلمان،  امور،  آگاهان 
روی  تمرکز  جای  به  مدنی  نهادهای  و  احزاب 
حاشیه ای  و  فرعی  مسایل  درگیر  جدی،  مسایل 

شده اند. 
سخن  هیچ گاه  خلق شده،  فضای  در  کرزی  آقای 
جوانان،  معارف،  صحت،  نوسازی،  بازسازی،  از 
و  مسوول  نهادهای  و  نمی زند   ... و  کار  ورزش، 
برای  فرصتی  هیچ  فضا  این  در  نیز  نظارت کننده 
داشت.  نخواهند  حکومت  از  پرسش  و  نظارت 
افغانستان  حاکمان  که  گفت  می توان  بدین ترتیب 

حیات خود را صرفا در بحران جستجو می کنند. 


از یک سو ناامنی به عنوان یک تهدید 

جدی، موجودیت دولت و کشور را 
در معرض خطر قرار داده و از طرف 
دیگر مرزهای جغرافیایی کشور در 
معرض شلیک راکت های پاکستان 

می باشد. در این میان حکومت 
افغانستان نه توانایی مصالحه و نه 
توانایی سرکوب مخالفان را دارا 

می باشد. 
حکومت افغانستان هرچند که با 

فریاد بلند در برابر  متحدین غربی 
خود از حمله های شبانه و یا بدون 

هماهنگی اعتراض می کند، اما 
در برابر 10 روز حمله های راکتی 

پاکستان سکوت معنادار را در پیش 
گرفته است. 

با چنین وضعیت، نهادهای دولتی 
در یک رویارویی جدی قرار دارد که 
عمال از اقتدار و  توانمندی دولت در 

برابر این تهدیدها می کاهد. 


طرح دعوا کرده و باعث برهم خوردن نظم عمومی گردند.
روشنفکری،  نهادهای  سیاسی،  احزاب  وضعیتی  چنین  در 
بایستی  قانون گرا،  شخصیت های  و  مدنی  جامعه ی  فعاالن 
می تواند  که  وضعیت  این  از  جامعه  کشاندن  بیرون  برای 
راه های  و  داده  هم  دست  به  دست  شود،  واقع  بحران ساز 
اجرا،  مدعی  نهادهای  نزد  در  قانون پذیری  برای  را  موثری 

حفظ و حراست از قانون، پیدا نمایند.
همین  با  پیوند  در  می توان  که  جالبی  بسیار  نکات  از  یکی 
این است که در روز اعالن فیصله ی  به بحث گرفت  قضیه 
محکمه ی اختصاصی مربوط به انتخابات، وقتی قرار قضایی 
می گردید،  قرایت  انتخاباتی  حوزه های  مورد  در  نهاد  این 
دیده می شد که در مورد قریب به نود درصد از وکالی فعلی 
و معترض، بین آرای اعالم شده از سوی کمیسیون انتخابات 
و آرای تثبیت شده از سوی محکمه ی خاص تفاوت بین یک 
تا چند رای وجود داشت. اگر به آرای اعالم شده از سوی 

محکمه ی اختصاصی توجه شود و مبتنی بر آن، تفاوت آرا 
به دست  نتیجه  این  گیرد،  قرار  بحث  مورد  دقیق  به صورت 
شان  شده ی  اعالم  رای  که  افرادی  تمامی  که  آمد  خواهد 
سوی  از  شده  اعالم  آرای  با  انتخابات  کمیسیون  سوی  از 
محکمه متفاوت بوده، می توانند قابل نقد باشد، زیرا اغماض 
در برابر کسی که حتا یک رای تقلبی به حسابش ریخته شده 
نیز  رایی  تقلب یک  با  زیرا  باشد،  توجیه  قابل  نمی تواند  نیز 
برخورد  آن  با  بایستی  و  می شود  محقق  تقلب  مادی  رکن 
از  می شود  دیده  که  وقتی  رو  این  از  گیرد.  قانونی صورت 
سوی محکمه، خاص به تفاوت آرای فقط 62 کاندید تمرکز 

صورت می گیرد، می تواند قابل توجه باشد.
برای  ولسی جرگه  نمایندگان  می شود،  گزارش  این که 
هیچ کس یا همه تاکید دارند، نیز مبتنی بر همین مساله است 
که اگر رای اعالم شده از سوی محکمه خاص، نافذ تلقی 
شود، مشروعیت حضور تمامی نمایندگانی که با تفاوت حتا 
سوال  می تواند  می کنند،  پیدا  حضور  مجلس  در  رای  یک 
برانگیز باشد. زیرا در مورد تقلب انتخاباتی  نصاب معین در 
مورد افزایش و کاهش رای مشخص و تعیین نگردیده است.
در چنین وضعیتی، عدم تکاپو و تالش حزب داران برای حل 
قانون محور این مشکل و سکوت سنگین آنان بسیار جالب 
و در عین زمان سوال برانگیز می باشد. جالب است که دیده 
در  سیاسی  حزب  یک صد  حدود  راجستر  و  ثبت  می شود، 
وزارت عدلیه باعث گردید تا حزب داری صورت خود را از 
یک فعالیت سیاسی تشکل یافته به یک بازی پیش پاافتاده ی 
قانون  در  تا  گردید  باعث  نیز  همین  و  دهد  تغییر  شخصی 
و  ثبت  تا  بیاید  به وجود  تغییراتی  سیاسی،  احزاب  فعالیت 
راجستر حزب سیاسی محدود گردد، اما این همه حزب در 

رابطه به این موضوع سیاسی، مهر سکوت بر لب می زنند.
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تاکنون به موارد زیادی از دالیل آلودگی محیط زیست 
مشکالت  این  برای  نیز  حدودی  تا  و  کرده ایم  اشاره 
راه حل هایی از طریق متخصصین امور پیشنهاد شده است.

نکته ای که شاید تاکنون به آن اشاره ی جدی نشده و به 
آن اهمیت چندانی داده نشده است، مساله ی تاثیر استفاده 
از سالح های شیمیایی بر محیط زیست و انسان ها می باشد.

یادآور  زمینه  این  در  را  نکاتی  خواستم  شماره،  این  در 
شوم و یا مسایلی را ذکر کنم که شاید کمتر به آن توجه 
شده است و یا هنوز عده ای از هموطنان ما به آن آگاهی 

چندانی ندارند.
این مساله را به این علت بیان کردم که متاسفانه هنوز هم 
می باشد.  داخلی  مناقشات  و  جنگ  درگیر  ما  کشور 
سالح هایی که در جنگ استفاده می شوند، بدون شک در 

ترکیبات آن مواد شیمیایی نیز به کار رفته است.
که  می باشند  شیمیایی  زیاد  مواد  حاوی  سالح ها  این 
انسان ها  سالمت  حتا  و  زیست  محیط  بر  منفی  تاثیرات 

دارد.
جبران ناپذیري  و  زیانبار  اثرات  شیمیایی  سالح هاي 
از  که  دارند  آلوده  مناطق  اکوسیستم  و  زیست  بر محیط 

جمله مي توان به موارد زیر اشاره کرد:
اصطالحا  مي کند؛  مختل  را  خاك  طبیعي  عملکرد   -۱
اصطالح  به  خاك  این  در  که  مي سوزانند  را  خاك 
سوخته، امکان زندگي میکروارگانیسم هاي طبیعي خاك 

وجود ندارد. 
توقف رشد  گیاهان،  در  جنیتیکي  اختالالت  موجب   -۲

آنها و از بین رفتن پوشش گیاهي مي شود. 
اختالل در رشد و سقط جنین  اختالالت جنیتیکي،   -۳ 

حیوانات را به دنبال دارد. 
موارد  از  بیش  شیمیایی  عوامل  زیستی  محیط  آثار  البته 
مذکور است که متاسفانه در این رابطه اطالعات چنداني 

در دست نیست.
توسط  کشور،  در  اولین بار  برای  مساله  این  این حال  با 

باشد و یا مخالفین دولت.«
استفاده از این سالح ها تا زمانی که جنگ باشد زیان خود 
انسان ها و حیوانات می رساند که ما  به محیط زیست،  را 

متاسفانه هم چنان شاهد این مساله در کشور خود هستیم.
در  شیمیایی  سالح های  از  استفاده  »منع  می گوید:  او 
از  که  نباید  این رو  از  است.  آمده  زیست  محیط  قوانین 
زمانی  تا  طبعا  اما  بگیرد.  صورت  استفاده  سالح ها  این 
که جنگ ادامه داشته باشد اثرات منفی آن باالی محیط 

زیست وجود دارد.«
به  را  خاك  می کند  انفجار  که  »مینی  ملک یار:  گفته  به 
میزان زیادی تخریب می سازد. و ذرات آلوده ی آن به هوا 
انفجار  منتشر می گردد. در کنار آن ثابت شده است که 
مین ها حتا آب های زیر زمینی را نیز به مخاطره  می اندازد 

و آلوده می سازد.«
انتشار می یابد، در هوا به صورت  از این رو گازهایی که 
با خطر  انسان  باعث می شود که سالمت  معلق می ماند و 

مواجه  گردد.
او معتقد است که این مساله زیان بسیار زیادی به محیط 
زیست و انسان وارد می سازد و تا زمانی که جنگ باشد 

کنترول این مساله بسیار مشکل است.
به باور او در این زمینه ما تنها قوای ایتالف را مالمت کرده 
نمی توانیم، بلکه مخالفینی که در برابرآن ها می جنگند نیز 

مقصر هستند.
نمی توان  کشور  کنونی  وضعیت  به  توجه  با  این حال  با 

امیدوار بود که وضعیت محیط زیست بهبود یابد.

دالیل آلودگی آسمان شهر کابل
این روزها هوای شهرکابل  بیش از هر زمان دیگری آلوده 
می توان  را  نگران کننده  این وضعیت  است.  آلود  غبار  و 
صبح زود و همچنین در عصرها مشاهده کرد. هوای شهر 
به قدری آلوده است که در هنگام تنفس، می توان سنگینی 

هوا را به دلیل آلودگی بیش از حد آن احساس کرد.
در ابتدا کمی به مقوله ی آلودگی هوا می پردازم.

آلودگي هوا عبارت است از وجود یک یا چند آلوده کننده 
در هواي آزاد به آن مقدار، مدت، و وی   ژگي هایی که براي 
انسان، نباتات یا حیوان خطرناك بوده و براي اموال مضر 
زندگي  از  راحت  استفاده ي  قبولي  غیرقابل  طور  به  یا  و 
کمیت،  نوع،  فوق،  تعریف  به  توجه  با  گردد.  اموال  و 
بر انسان  آلوده کننده ها  تاثیر  در  تماس  زمان  و  ویژگي ها 
طبیعي  ترکیب  به  اگر  مي کند.  پیدا  اهمیت  محیط  و 
 78.09 از  که  دریا  سطح  نزدیک  خشک  و  تمیز  هواي 
اکسیجن، 0.9۳ درصد  نایتروجن، ۲0.94 درصد  درصد 
مقادیر  و  دای اکساید  کاربن  درصد   0.0۳۱8 آرگون  
ناچیز گازهاي دیگر تشکیل شده، توجه نماییم مشخص 
مي گردد که آالینده هاي مهم نظیر کاربن مونو اکساید، 
به  گوگرد  اکساید هاي  هایدروکاربن ها،  معلق،  ذرات 
خصوص انیدرید سولفورو، اکساید هاي نایتروجن، اوزون 
و  نمي شوند  محسوب  هوا  طبیعي  ترکیب هاي  جزو  و... 
وجود آنها در اتموسفیر نتیجه پیشرفت تکنولو ژي، توسعه 
صنعتي، افزایش جمعیت، ازدیاد مصرف منابع انرژي و... 
مي باشد. از طرف دیگر با توجه به مصرف روزانه ي انسان 

از هوا، غذا و آب مشخص مي گردد که نیاز به هوا 
همین  و  است  مصرفي  غذاي  و  آب  برابر  چندین 
امر روشن مي نماید که چرا مساله ي آلودگي هوا از 
اهمیت ویژه اي برخوردار است و چرا باید غلظت 
یا  غذا  آلودگي  با  مقایسه  در  هوا  آلوده کننده هاي 

آب الاقل به همان نسبت یا کمتر باشد.
عوامل جوي موثر در آلودگي هوا، پخش و انتشار 
آالینده هاي هوا تابع شرایط جوي جغرافیایي محل 
پخش  در  جوي  شرایط  اوقات  گاهي  مي باشد. 

ایجاد  را  مناسبي  شرایط  و  بوده  موثر  آلوده کننده ها 
باد  مي شود.  آلودگي  تشدید  باعث  نیز  گاه  و  مي نماید 
یکي از عوامل مهم در پخش و انتقال عوامل آلوده کننده 
جریان هاي  به  مواد  پراکندگي  مقدار  مي شود.  محسوب 
و  باد  افقي  حرکت  دارد.  بستگي  باد  عمودي  و  افقي 
میزان  مي شود.  نامیده  هوا  جریان  آن،  عمودي  حرکت 
انتشار و انتقال هواي آلوده به سرعت مستقیم و قدرت باد 
بادهاي  و  ناچیز  انتشار  بادهاي آرام قدرت  است.  وابسته 
قوي قدرت انتشار زیاد دارند. معموال باد در سرعت هاي 
وانتشار  انتقال  در  ساعت  در  کیلومتر   ۳0 از  بیشتر 
آلودگي ها موثر است و بادهاي شدیدتر تاثیر بسیار بیشتر 
عمودي  جریان هاي  داشت.  خواهند  آلودگي  پخش  بر 
طریق  از  زیرا  دارند.  بیشتري  اهمیت  هوا،  تصفیه  در  باد 
زمین  سطح  از  آنها  دورشدن  سبب  آالینده ها،  باالبردن 
در  باد  افقي  دیگر چون سرعت جریان  از طرف  و  شده 
آلودگي ها  انتقال  بنابراین  است،  بیشتر  باالي جو  طبقات 
به قسمت هاي فوقاني، سبب پراکندگي بهتر آنها مي شود. 
جریان هاي  بودن  صعودي  علت  به  فشار  کم  مناطق  در 
هوا، هواي پاك جایگزین هواي آلوده مي شود و بنابراین 
به علت  اما در مناطق پرفشار  تهویه طبیعي، رخ مي دهد. 
حالت  به  آالینده  مواد  هوا،  جریان هاي  نزولي بودن 
رکود در محیط مانده و قادر به صعود نیستند و در نتیجه 
توقف یک سیستم با فشار زیاد براي مدت چند روز در 
ریزش هاي  مي شود.  آلودگي  تشدید  سبب  منطقه  یک 
موثر  و  مهم  پدیده هاي  از  نیز  برف  و  باران  نظیر  جوي 
مواد  قادرند  که  مي شوند  محسوب  هوا  شستشوي  در 
از  بیاورند.  زمین  سطح  به  خود  همراه  به  را  آلوده کننده 
دیگر عوامل جوي موثر در آلودگي هوا مي توان به غبار 
اشاره کرد که وقتي در منطقه اي رطوبت نسبي باال رود، 
ذرات آالینده به عنوان هسته هاي تراکم، ذرات آب را به 
دور خود جمع کرده و تولید غبار آلوده )غباردود آلود( 
مي نمایند. در بسیاري از حوادث غبار به عنوان یک عامل 

تشدیدکننده، نقش داشته است.
اداره محیط زیست، علت آلودگی هوای کابل را، استفاده 
عراده جات،  فرسودگی  بی کیفیت،  سوخت  مواد  از 
کوچه ها  و  فرعی  سرك های  جاده ها،  خاکی بودن 
تایر های کهنه و مواد پالستیکی در حمام ها  وسوختاندن 

و کوره های خشت پزی عنوان می کند.
اما متاسفانه مردم و ارگان های مربوطه تالشی برای بهبود 

این وضعیت انجام نمی دهند.
روز  چند  در  کابل  هوای  آلودگی  دلیل  ملک یار  آقای 
بیان می  کند. او می گوید: »به طور  اخیر را چندین عامل 
با گرم شدن هوا یک  تابستان و  کلی و طبیعی در فصل 
جریان  این  در  می گیرد.  صورت  فاحش  حرارتی  تغییر 
به  منطقه ای  و  محلی  سطح  در  طوفانی  امواج   مقداری 

وجود می آید.«
او می گوید: »در چند سال اخیر ما با چنین وضعیت آب 
منطقه ای  روبه رو  آرام  طوفان های  خصوص  به  هوایی  و 
هستیم که این امر صرفا در کشور ما صورت نمی گیرد، 
بلکه در دیگر مناطق نیز این وضعیت قابل مشاهده است.«

روز  میانه ی  در  هوایی  این جو  معموال  ملک یار  گفته  به 
نیز می گذرد. این وضعیت  حرکت نموده و از کشور ما 
تنها ما را خساره مند نمی سازد، بلکه می تواند مشکالتی را 

در منطقه نیز به  وجود بیاورد. 
او معتقد است: »که این یک مشکل طبیعی و یک آلودگی 
طبیعی است. با این حال کشورهای توسعه یافته و پیشرفته 
توانسته اند که با این مشکل کنار بیایند و تدابیر خاصی را 
برای کنترول این وضعیت اتخاذ نمایند. آن ها کمربندهای 
درختی  بادشکن را در نقاط مختلف ایجاد نموده اند که 
مانع این بادها می شوند. اما متاسفانه در کشور ما به دلیل 
این  با  مقابله ی درستی  نمی  توانیم که  ما  نباتی  نبود فرش 

وضعیت کنیم.«
از  که  کسانی  خصوصا  هموطمنان  تمام  از  ادامه  در  او 
تا  تنفسی رنج می برند می  خواهد که  قلبی و  بیماری های 
حد ممکن در چنین شرایطی به فضای باز نروند. همچنین 
در  هوایی  وضعیت  چنین  در  کودکان  بازی کردن   مانع 

اماکن باز شوند.
 

به  نزدیک  یاد آوری شد. رییس جمهور  رییس جمهور 
نیروهای  استفاده  به  ارتباط  در  اظهاراتی  پیش  هفته  دو 
کار  به  شیمیایی  مواد  درآن  که  از سالح هایی  امریکایی 

رفته است را در جنگ علیه مخالفین دولت بیان  نمود.
که  است  گفته  کشور  جمهوری  رییس  کرزی،  حامد 
با  جنگ  در  افغانستان،  در  مستقر  بین المللی  نیروهای 
استفاده  شیمیایی  بمب های  از  کشور،  این  در  تروریسم 

می کنند.
و  است  جدی«  بسیار  »موضوعی  این  که  است  گفته  او 

تحقیقات در این زمینه آغاز شده است.
افغانستان(  در  خارجی  )نیروهای  که  »بمبی  او:  گفته  به 
آن(  اثر  )در  که  است  شیمیایی  مواد  آن  در  می اندازند، 
هم فرزندان ما از بین می رود و هم محیط زیست ما آلوده 

می شود.«  
اسلحه  این جا  »در  است که:  آقای کرزی همچنین گفته 
استعمال می کنند، باروت استعمال می کنند و مواد شیمیایی 
استعمال می کنند. تمام این ها اثرات سو بر زندگی مردم ما، 
حیوانات ما و محیط زیست، جنگل ها و طبیعت ما دارد و 

ما به تمام معنا متوجه آن هستیم.«
از  نیروهای خارجی  نشان دهد  مورد مشخصی که  به  او 

سالح های شیمیایی استفاده کرده اند، اشاره ای نکرد.
در  کشور  جمهور  رییس  که  است  نخستین باری  این 
در  شیمیایی  سالح های  استفاده ی  از  رسانه ها  حضور 
سخن  افغانستان  در  خارجی  نیروهای  وسیله  به  افغانستان 

می گوید و از آن انتقاد می کند.
با درنظرداشت این موضوع که کشور ما فعال نیز درحالت 
برای  اثرات منفی  نیز  به سر می برد و خود جنگ  جنگ 

انسان ها و محیط زیست  به دنبال خواهد داشت. 
در این ارتباط آقای غالم محمد ملک یار مشاور ارشد در 
ارداره، محیط زیست می  گوید: »سالح هایی که درجنگ 
استفاده می شود به طور حتم دارای مواد شیمیایی هستند و 
این فرقی  نمی کند که این سالح ها از نیروهای امریکایی 

 تاثیر مخرب سالح های شیمیایی
بر محیط زیست

 نازنین شفایی

زندگی کنید،  آلودگی  از  شما که عالقمند حفظ محیط زیست هستید و می خواهید در یک محیط عاری 
طرح های جامع تان را در رابطه به راه های اثرگذار به خاطر حفاظت محیط زیست برای ما بفرستید و جایزه 

بگیرید.
در هر ماه از میان طرح های ارسالی شما بهترین طرح می تواند این جایزه را نصیب شود.

طرح های خود را به این ایمیل آدرس ارسال کنید و یا به آدرس دفتر 8 صبح مراجعه نمایید.
آخرین فرصت برای فرستادن طرح ها در این ماه: 28 جوزا1390 

ایمیل:
آدرس دفتر: خانه شماره 393، سرک 5، کارته 3، کابل

mohitezist@8am.af    --  afghanistan_8am.com 

طرح بفرستید و جایزه بگیرید!

به گفته ملک یار: »مینی که انفجار می کند خاک را به میزان زیادی تخریب می سازد. و ذرات آلوده ی آن 
به هوا منتشر می گردد. در کنار آن ثابت شده است که انفجار مین ها حتا آب های زیر زمینی را نیز به 

مخاطره  می اندازد و آلوده می سازد.« از این رو گازهایی که انتشار می یابد، در هوا به صورت معلق می ماند 
و باعث می شود که سالمت انسان با خطر مواجه  گردد.

او معتقد است که این مساله زیان بسیار زیادی به محیط زیست و انسان وارد می سازد و تا زمانی که 
جنگ باشد کنترول این مساله بسیار مشکل است.





ACKU



 قدرت اهلل جاوید

ادامه از صفحه 1

ق
ذلی

ق 
دی

 ص
مد

مح
یر

 م

۶ سال پنجم    شماره مسلسل 1188    چهار شنبه 8 سرطان 1390

بانک  رییس  فطرت،  عبدالقدیر  استعفای  با  همزمان 
را  وی  کشور  لوی سارنوالی  افغانستان،  مرکزی 
به اختالس بیش از 900 میلیون دالر و سبوتاژ  متهم 

اقتصادی کرده است.
امریکا  بانک مرکزی که در حال حاضر در  رییس 
به  است  گفته  رسانه ها  با  گفتگو  در  می برد،  سر  به 
دلیل این که درافغانستان با تهدید مرگ روبرو بوده ، 

استعفای خود را در امریکا اعالم کرده است.
در نامه ی رسمی که آقای فطرت به رسانه ها فرستاده 
افغانستان در  اداره های مختلف  است گفته شده که 
این  قانون  برخالف  مرکزی  بانک  نظارتی  بخش 
بانک مداخله می کنند، مقام های ارشد حکومتی مانع 
حسابرسی از یکی از بانک های خصوصی دیگر در 
نیز  آن  در  غیرقانونی  فعالیت های  گمان  که  کشور 
وجود دارد، می باشند، مالکان و سهامداران بانک ها 
که حمایت مقام های حکومتی را با خود دارند، مانع 

اصالحات در بانک ها هستند.
وی همچنین گفته است که باوجود درخواست های 
محکمه ی  ایجاد   بر  مبنی  مرکزی  بانک  پیهم 
کابل بانک،  بحران  متهمین  برای  اختصاصی 
محاکمه ی علنی  وسنگین آن ها، مقام های حکومت 
آن ها  مجازات  به  اقدام  ماه  چندین  گذشت  با 

نکرده است.
لوی سارنوال  معاون  نظری،  رحمت اهلل  این حال،  با 
به  خبری  نشست  در  گذشته  روز  تحقیق  بخش  در 
از  مختلط  هیات  بررسی  نتیجه ی  که  رسانه ها گفت 
بانک  رییس  که  می دهد  نشان  کابل بانک  بحران 
شریک  کابل بانک  بحران  در  افغانستان  مرکزی 
سوی  از  این که  از  پیش  فطرت  آقای  و  است  بوده 
از  بگیرد،  قرار  عدلی  تعقیب  مورد  لوی سارنوال 

افغانستان فرار کرده است.
بانک  رییس  که  کرد  ادعا  لوی سارنوالی  مقام   این 
 900 از  بیش  اختالس  به  متهم  افغانستان  مرکزی 
به سهامداران آن و  دالر قرضه ی کابل بانک  میلیون 

سبوتاژ اقتصادی در کشور می باشد.
ممانعت از چلند 318 میلیون پول های یک افغانیگی، 
دو افغانیگی و پنچ افغانیگی کاغذی که در گذشته 
چاپ و نشر شده بود و جستجونکردن را ه  های حل 
معاون  از سوی  اقتصادی  سبوتاژ  عنوان  به  آن  برای 

لوی سارنوالی مطرح شد.
بانک  رییس  کنار  در  گفت  لوی سارنوالی  معاون 
خطرات  هیات  و  نظارت  هیات  معاونان،  مرکزی، 
که  می باشند  مرکزی  بانک  مقام های  دیگر  از  مالی 
در بحران کابل بانک با سهامدران آن شریک هستند.

نظری گفت تصمیم هیات مختلط به زودی در اختیار 
از  پیش  آقای فطرت  و  قرار می گیرد  لوی سارنوالی 
قرار  عدلی  تعقیب  مورد  رسمی  صورت  به  آن که 

بگیرد، از افغانستان بیرون شده است.
مرکزی  بانک  رییس  گرفتاری  درخواست  اوگفت 
فرستاده شده و  انترپول  پولیس  و  امریکا  به سفارت 

دولت  به  را  فطرت  آقای  تا  شده  خواسته  آن ها  از 
افغانستان تسلیم دهند.

نظری گفت: »ما همین امروز اجراات خود را کردیم، 
مکتوب جلب آقای فطرت را با فورمه اش، عکس ها 
سفارت  و  انترپول  پولیس  به  پاسپورت اش  نمبر  و 
محترم امریکا امروز ارسال کردیم تا آن ها را به وطن 
بازگردانند و غرض تحقیق به لوی سارنوالی بسپارند.«  
نام های  اعالم  مرکزی  بانک  کل  رییس  هرچند 
مسووالن بحران کابل بانک را در مجلس نمایندگان 
عامل اصلی تهدید های جانی برای خود تلقی کرده 
این گفته های رییس  لوی سارنوالی  معاون  اما  است، 

بانک مرکزی را نادرست می خواند.
از  شماری  نام  پیش  دوماه  مرکزی،  بانک  رییس 
شده  شناخته  کابل بانک  بحران  عامل  که  کسانی را 

بودند، اعالم کرد.
رییس  برادران  فطرت  آقای  گفته های  براساس 
جمهور و معاون اول رییس جمهور در کنار چندین 
قرضه های  که  کابل بانک  سابق  سهامداران  از  تن 
اصلی  عامالن  بودند،  کرده  دریافت  را  غیرقانونی 

سقوط کابل بانک خوانده شدند.
اما معاون لوی سارنوالی می گوید که با وجود سقوط 
کابل بانک در سال گذشته، رییس بانک مرکزی در 
مشکلی  کابل بانک  که  بود  نوشته  رسمی ای  نامه ی 

ندارد.
نظری گفت: »همین که نظارت نکرده از کابل بانک، 
که  همین  کرده،  امضا  را  غلط  راپور  که  همین 
چشم پوشی کرده از حقایق، همین که اطالعات مثل 
اداره ی 74 امنیت ملی و نظارت از تطبیق استراتژی 
در  او  و  بوده  کرده  مواصلت  اداری  بافساد  مبارزه 
مقابل آن گفته بوده که مشکلی وجود ندارد، تمامش 

همدست بودن  و شریک بودن اش را نشان می دهد.«
این مقام  لوی سارنوالی می گوید که هرچند پرداخت 
افراد، مشخص شده  به  400 مورد قرضه کابل بانک 
نامعلوم  دیگر  قرضه  مورد   2000 حدود  اما  است، 
سهامداران  سوی  از  که   می رود  گمان  و  است 

کابل بانک حیف و میل شده باشد.
با این حال، رییس بانک مرکزی پیش از این گفته بود 
که اسناد دقیق در آن زمان در اختیار بانک مرکزی 
قرار نگرفته بود و پس از آن که به سند های فعالیت 
غیرقانونی در کابل بانک دسترسی پیدا کردند، اقدام 

به تعیین متوالی کردند.
در کشور  بانک خصوصی  بزرگ ترین  کابل بانک، 
آن که  از  پس  گذشته  سال  و  می رفت  شمار  به 
شماری از سهامداران کابل بانک به دریافت بیش از 
خریداری  و  غیرقانونی  قرضه های  دالر  میلیون   500
کشور  مرکزی  بانک  شدند،  متهم  دوبی  در  ویالها 
هیات مدیره ی آن را برکنار و اداره ی آن را به دست 

گرفت.


بحران  بررسی  کمیسیون  بررسی های 
کابل بانک که از جانب ریاست جمهوری 
به دادستانی کل فرستاده شد، نشان می دهد 
که برعالوه ی سهم داران کابل بانک، آقای 
بانک  مستعفی  رییس  فطرت  عبدالقدیر 
مرکزی نیز متهم می باشد، اما او فرار را بر 

قرار ترجیح داده است.
کل  دادستانی  معاون  نظری  رحمت اهلل 
گفت: »به مجردی که آقای فطرت باخبر 
این قضیه  می شود که تصمیم گرفته شده 
به  آن،  متهمین  عدلی  تعقیب  غرض  را 
قرار  بر  را  فرار  بسپارند،  کل  دادستانی 
ترجیح می دهد و از امریکا استعفای خود 

را ارسال می کند.«
نظری گفت: »آقای فطرت به جرم سبوتاژ 

اقتصادی و جرم اختالس از دارایی، منحیث شریک عدم 
مصوونیت کابل بانک در دادگاه تعقیب خواهد شد.«

نظری می افزاید: »ما مکتوب جلب آقای فطرت را امروز به 
پولیس انترپول و سفارت امریکا فرستاده ایم.«

خودداری  هویتش  افشای  از  که  خبرنگارانی  از  یکی  اما 
امریکا را دارد  تابعیت  ابراز داشت که آقای فطرت  کرد، 
بود،  نخواهد  آسان  او  بازگرداندن  افغانستان  دولت  به  و 
از  دیگر  تن  چندین  بازگرداندن  در  حکومت  که  آنگونه 

متهمان فساد کالن نیز ناکام مانده  است.
آقای فطرت استعفای خود را روز دوشنبه در امریکا اعالم 

کرده است. 
وی گفته که جانش به خاطر تحقیقاتی که در مورد بحران 

»کابل بانک« انجام داده، در خطر است.
بحران  مورد  در  که  هنگامی  پیش،  ماه  چند  فطرت  آقای 
کابل بانک برای اعضای مجلس توضیح می داد، نام کسانی 

را که سبب ورشکستگی کابل بانک شده اند، افشا نمود.
در فهرست افرادی که آقای فطرت از آنها نام برد، نام برادر 
حامد کرزی و هم چنین نام برادر مارشال فهیم معاون اول 

او نیز دیده می شد.
اما نظری ابراز داشت که آقای فطرت اگر نام کسی را برده 
بود، به نام قرضدار کابل بانک برده بود که قرضداری جرم 
نداشت  فطرت وجود  آقای  برای جان  لذا خطری  نیست، 

که فرار کند.
همچنین وحید عمر، سخنگوی رییس جمهور به خبرگزاری 
به  در گزارشی که  فطرت  آقای  آسوشیتدپرس گفت که 
احتمالی  مسووالن  از  یکی  شده،  ارایه  قضایی  مقام های 

سقوط کابل بانک شناخته شده است.
سخنگوی حامد کرزی نیز رییس بانک مرکزی افغانستان 

را به خیانت به مردم این کشور متهم کرد.
است،  نوشته  نامه اش  استعفا  در  که  قسمی  فطرت  آقای 
یک سال و پنج ماه از مدت کاری اش باقی مانده و به طور 
غیرمترقبه چند روز قبل به امریکا رفت و یک روز پیش از 
ارسال نتایج تحقیقات کمیسیون بررسی بحران کابل بانک 
از  کشور،  کل  دادستانی  به   جمهوری  ریاست  جانب  از 

همانجا استعفایش را اعالم کرد.
عبدالقدیر  جاری،  سال  ثور  ماه  اوایل  در  این که  از  بعد 
را  کابل بانک  قرضداران  و  سهامداران  نام های  فطرت 
و  کرد  معرفی  بانک  این  ورشکستگی  عامالن  عنوان  به 
رییس  درآورد،  مرکزی  بانک  متولیت  در  را  کابل بانک 
جمهور کمیسیونی را موظف بررسی قضیه کابل بانک کرد.

»هم   می گوید:  کمیسیون  این  رییس  لودین  عزیزاهلل 
قضیه  این  در  مرکزی  بانک  هم  و  کابل بانک  قرضداران 

مقصر استند.«
تحقیقی ای  گزارش  قبل  ماه  یک  حدود  8صبح  روزنامه 
به نشر سپرد. این گزارش  ارتباط بحران کابل بانک  را در 
بحران  از  آن که  با  فطرت،  آقای  که  داشت  صراحت 
پارلمان  داشت،  خبر  گذشته  سال  اواسط  در  کابل بانک 

کشور را هفت ماه بعد در جریان قرار داد.
جانب  از  که  بود  گفته  8صبح  روزنامه  به  لودین   آقای 

اداری که  فساد  با  مبارزه  و کمیته  ملی  امنیت   74 ریاست 
مورد  در  هشدارهایی  است،  آن  راس  در  عثمانی  آقای 
ورشکست شدن کابل بانک به بانک مرکزی شش ماه قبل 
فرستاده شد، اما این بانک به این هشدارها توجه نکرده و 
گفته است که )امنیت ملی و کمیته مبارزه با فساد( به این 

مسایل دخالت نکنند.
همچنین اسنادی که 8صبح به آن دست یافته نشان می دهد 
بود  دریافته  گذشته  سال  اواسط  در  مرکزی  بانک  که 
و  است  حرکت  در  رکود  طرف  به  کامال  کابل بانک  که 
سهم داران بانک یا سرمایه بانک را به قرضه های غیرقانونی 
این سرمایه تجارت های غیرقانونی را آغاز  با  یا  داده اند و 
به  تنها  زمان  آن  در  مرکزی  بانک  رییس  اما  کرده اند، 
خلیل اهلل  و  کابل بانک  رییس  شیرخان فرنود،  کنارزدن 

فیروزی معاون او اکتفا کرد.
عنوان  با  جلسه ای   1389 سال  سنبله  هفتم  در  درحالی که 
عمومی  مجمع   با  بانک  دافغانستان  سرنوشت ساز  »جلسه 
دافغانستان  کنفرانس های  اتاق  در  کابل بانک«  سهامداران 
خواهان  مرکزی  بانک  رییس  و  گردید  دایر  بانک 
همان  در  بانک  این  سهمداران  سرمایه های  منجمدسازی 
روزنامه  گزارش  در  نیز  جلسه  این  جریان  که  شد  وقت 

انعکاس یافته بود.
اما تمام این حقایق در پشت پرده جریان داشت و عبدالقدیر 
فطرت، رییس مستعفی بانک مرکزی، پارلمان کشور را در 
در جریان  بعد،  ماه  هفت  یعنی  سال جاری  ثور  ماه  اوایل 

قرار داد.
تحقیقی  گزارش  نشر  از  بعد  مرکزی  بانک  مقامات  اما 
در  و  کردند  دایر  مطبوعاتی  کنفرانس  روز  همان  فردای 
و  8صبح  روزنامه  طمطراق  پر  جوابیه ای  ارسال  با  ضمن 
گزارشگر آن را متهم به بی خبری و کتمان حقایق کردند.

»رسالت  بود:  آمده  مرکزی  بانک  جوابیه ی  از  بخشی  در 
رسانه ها و اخالق روزنامه نگاری می طلبد که رسانه ها ضمن 
معلومات دقت کافی و الزم  واقعیت ها درگردآوری  بیان 
از پیش داوری، قضاوت های سطحی و  به خرج داده و  را 
دریافت  در  بی دقتی  ورزد.  اجتناب  غیرمسووالنه  داوری 
برداشت های  براساس  گزارش ها  نشر  و  استنتاج  حقایق، 
براعتبار  ایراد صدمه  نادرست و بدون سنجش الزم ضمن 
نهادها و موسسات موضوع گزارش،  اعتماد مخاطبان مطلع 
کاهش  نیز  را  خبری  وسایل  و  منابع  و  رسانه ها  به  نسبت 

خواهد داد.« 
جوابیه، روزنامه را از پیامد های حقوقی هشدار داده نگاشته 
انتظار  صبح  هشت  وزین  روزنامه ی  سردبیران  »از  بود: 
بررسی  نویسندگان  مقاالت  کنترل  و  ویرایش  در  می رود 
این  در  منشتره  گزارش های  مواد  و  مفاد  سقم  و  صحت 
رسانه دقت کافی به خرج دهند. نشر گزارش های نادرست 
ضمن تشویش اذهان و ایجاد ابهام بیشتر در اذهان مخاطبان 
ممکن است پیامدهای حقوقی را برای رسانه در پی داشته 

باشد.«
اما اکنون با فرار آقای فطرت و ارسال مکتوب جلب او از 

طریق پولیس انترپول حقایق واضح گردید.


لوی سارنوالی:

فطرت شریک جرم است فطرت فرار کرد
حقایق افشا شد

ACKU



  

کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

رحمت اهلل  الحاج  جناب  مراسم،  این  بعدی  سخنران 
وی  بود.  فاریاب  والیتی  شورای  رییس  ترکستانی، 
گفت: »خیلی خوشحالم که امروز شاهد حضور هیات 
در  افغانستان  بشر  مستقل حقوق  بلندپایه ی کمیسیون 
از  نمایندگی  به  می خواهم  و  بوده  فاریاب  والیت 
مردم و به خصوص شورای والیتی فاریاب مقدم شما 

عزیزان را گرامی داشته و خوش آمدید عرض کنم.
اصوال وظایق عمده ی وکالی محترم شورای والیتی 
را حمایت از تطبیق قانون نافذه ی کشور در جامعه و 
همکاری با ارگان های دولتی، به منظور بهبود وضعیت 
که  است  گفتنی  می دهد.  تشکیل  زندگی شهروندان 
وظایف اساسی و بنیادی شورای والیتی منحیث یک 
عنوان  به  و  دولت  تشکیل  در  مردمی  و  منتخب  نهاد 
مقاصد  و  اهداف  با  قانون  نظارت کننده،  ارگان  یک 
انسانی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مشترک 
و یکسان می باشد، بنابراین مسووالن و کارمندان دفتر 
وکالی  با  فاریاب  والیت  در  کمیسیون  این  والیتی 
محترم شورای والیتی همیشه با تفاهم و حسن نیت در 
هماهنگی کامل قرار داشته و فعالیت های مشترک و 
قانونی خودرا در راستای نظارت و حمایت از حقوق 
بشری شهروندان و تطبیق قانون نافذه ی کشور به نفع 
انجام  و  داده  انجام  یکجا  فاریاب  عزیز والیت  مردم 
رییس  سمر،  داکتر  جناب  به  دلیل  این  به  می دهند. 
کمیسیون و دوستان همراهش وعده می دهیم تا همیشه 
در کنار هم بوده و هر دو نهاد )شورای والیتی فاریاب 
و دفتر والیتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
در این والیت( یک جا و دوشادوش هم برای تحقق و 

توسعه ی حقوق بشر تالش خواهیم کرد.« 
والیت  صلح  شورای  رییس  جمالی  اسدهلل  مولوی 

فاریاب سخنران دیگری از برنامه بود که گفت:
»ما مشکالت و چالش های مهم والیت فاریاب را از 
محترم  شنیدیم.  والیت  والی  شفق  عبدالحق  جناب 
راس  در  که  شما  به  سیماسمر!  خانم  صاحب  داکتر 
قرار  کشور  سطح  در  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
همیشه  و  سربلند  آزاده،  مردم  بگویم:  باید  داری��د 
قانون پذیر والیت فاریاب الحمدهلل برای تطبیق قانون 
مدام در کنار دولت قرار داشته و به خاطر تامین امنیت 
دریغ  تالش  و  سعی  گونه  هیچ  از  قراری صلح  بر  و 

نورزیده اند. 
حقوق بشر موضوعی است که هزار و چهارصد سال 
به  که  کتاب  خدا،  کتاب  در  و  اسالم  قانون  در  قبل 
است.  یافته  داریم، آمده و تذکر  ایمان آورده و  آن 

حقوق  از  که  کسی  هر  گفت  باید  این  بر  بنا 
می کند  رعایت  را  آن  و  نموده  حمایت  بشر 
حمایت  الهی  دستور  همین  از  حقیقت  در 
قرآن  در  خداوند  می کند.  تابعیت  و  نموده 
کریم می فرماید: }به تحقیق که ما بنی آدم را 
اکرام کردیم{ بنا بر این باید افتخار کنیم که 
خداوند از میان تمام موجودات نعمت کرامت 
و بزرگی را تنها به بنی آدم داده و فقط بنی آدم 

را اکرام کرده است. 
با توجه به این دستور الهی، باید گفت ادامه ی 

اجتماعی شان  زندگی  در  بنی آدم  به  حرمت گذاری 
بیشتر مربوط می شود به خود بشر. این که آن ها چقدر 
این دستور الهی را احترام نموده و به بنی آدم که خود 
مربوط  می گذارد،  حرمت  و  احترام  چقدر  اوست 
خود ما است. ما می دانیم که قانون الهی برای همیشه 
و تا آخر زندگی بشریت و تا آخر هستی در سراسر 
جوامع  خصوص  به  انسان ها  تمام  و  بوده  حاکم  دنیا 
قانون  است.  و  بوده  آن  رعایت  به  مکلف  اسالمی، 
الهی حیثیت جهانی داشته و محدود به سرزمین خاص 

یا کشور خاصی نیست. 
واقعا جالب است که خداوند بزرگ با تمام توانایی ها 
به  اکرام کردیم.  را  آدم  بنی  ما  می فرماید  قدرتش  و 
تعالی و  انسان است که خداوند  این عظمت  نظر من 
داده  حرمت  و  شان  همه  این  )انسان(  آن  به  بزرگ 
است. پس بجا و مهم خواهد بود که ما انسان ها نیز به 
تاسی از دستور و هدایت خداوندی به انسان ها حرمت 

گذاشته و احترام و اکرام کنیم. 
متاسفانه دوشمنان  مواردی  این درحالی است که در 
اسالم با اهداف خاصی به اسالم تهمت زده و تالش 
می کنند تا اسالم عزیز را مخالف حقوق بشر جلوه داده 
و بدنام کنند. آن ها خبر ندارند که اسالم می گوید به 
بشر جنازه بخوانید، اسالم می گوید که باالی قبر انسان 
خواهد  بی احترامی  بشر  به  چون  گذاشت،  پای  نباید 
شد، اسالم می گوید که باید برای رفتاگان خود خیرات 
کنیم تا به آن ها احترام گردد، اسالم می گوید صدقه 
بده تا بشریت با مشکل مواجه نشود، اسالم می گوید 
تو  بوده و  تا همسایگان تان گرسنه  نباید اجازه بدهید 
به  آنچنان  اسالم  مقدس  دین  پیروان  بخوابی،  سیر 
با  را  مردگان خویش  تمام  که  قایل اند  انسان حرمت 
شان و منزلت و تشریفات خاصی در حالی که توسط 
صدها و حتا هزارها نفر تشییع می شوند، دفن می کنند؛ 
رخت های  انداختن  با  و  نموده  بلند  شانه های شان  به 
حرمت گذاری  زیبا  و  قیمتی 
به جنازه را انجام می دهند و 
به نظر من این گونه برخورد 
از سوی اسالم و پیروان این 
دین مقدس به معنای احترام 
بشریت  و  انسان  به  کامل 
در  تردید  ب��دون  که  اس��ت 
فرهنگ ها  جوامع،  از  خیلی 
را  آن  نذیر  دیگر  ادی��ان  و 

نداریم. 
بشر،  به  تنها  نه  اس��الم  در 
تمامی  و  حیوانات  به  بلکه 
احترام  هستی،  پدیده های 

الزم است. به هیچ وجه درست نیست که حتا به یک 
حیوان بی احترامی گردد. یا مورد ظلم قرار گیرد. و به 
است  اسالم  مقدس  دین  زیبایی  از  یکی  این  من  نظر 
که با تمام مهربانی حتا اجازه نمی دهد که به حیوانات 
ظلم روا داشته شود چه رسد به انسان که بدون تردید 
مورد حمایت و احترام دین مقدس اسالم بوده و است. 
که  است  شده  دیده  موارد  از  خیلی  در  بگوییم  باید 
را می برند و حتا  انسان  را می برند، گوش  انسان  بینی 
قطعه  و  شکافته  بدنش  و  شده  چاک  انسان  سینه های 
اجازه  حتا  اسالم  مقدس  دین  ولی  می گردد.  قطعه 
به  این  و  برسد.  فروش  به  انسان  استخوان  نمی دهد 

معنای احترام به انسان است. 
اما در مورد والیت فاریاب و مشکالت که در زمینه ی 
بگویم  باید  دارد.  وجود  والیت  این  در  بشر  حقوق 
و  بیکاری  مثل  عوامل  از  ناشی  مشکالت  از  بسیاری 
در  جوان  و  مجموع  در  مردم  سواد  سطح  پایین بودن 
باعث  بیکاری  است.  و  بوده  ترش  محدود  ساحه ی 
طالبان  صفوف  به  ما  جوانان  از  تعدادی  تا  می گردد 
شده  معتاد  هم  تعدادی  کنند.  خلق  مشکل  و  پیوسته 
می دانیم  ما  گردند.  تبدیل  بیکاره   موجودات  به  و 
حالی که  در  بیکاراند  ما  جوانان  از  زیادی  تعدادی 
برخی از آن ها سواد هم دارند ممکن تا درجه لسانس 
یا عمدتا تا درجه دیپلوم درس خوانده باشند، ولی باز 
هم بیکاراند و سرگردان و این خود باعث می گردد تا 
تعدادی زیادی از آن ها به افراد مشکل ساز برای امنیت 
جامعه تبدیل گردند. بنا بر این باید گفت دولت مکلف 
است برای جوانان ما به خصوص جوانان تحصیل کرده 
ما فرصت ها و زمینه های کاری فراهم نماید. و اجازه 
بدهند این جوانان برای ملت و مرم خود خدمت کنند. 
جای تاسف است که پسران و دختران تحصیل کرده ی 
ولی  سرگردانند،  کار  دنبال  را  طوالنی  مدت های  ما 
موفق نمی شوند کار پیدا کنند. برای ما دردآور است 
که در مواردی جوانان ما که تا صنف دوازدهم درس 
تا  که  می شوند  رانده  ادارت  از  برخی  از  خوانده اند 
نخوانده اند.  درس  شانزدهم  مثال  یا  چهارده  صنف 
باید سوال کنیم اگر این جوانان از ادارات رانده شوند 
تا نان خود و خانواده ی شان را پیدا  باید بکنند  چکار 
کنند؟ باید تالش کنیم تا تمام جوانان ما فرصت کار 
برایشان  زمینه  کار  و  داشته  سالم  مصروفیت های  و 
این صورت است که می توانیم  تنها در  ایجاد گردد. 
حل  و  نموده  رسیدگی  مشکالت  از  اعظم  بخش  به 
کنیم. اگر می خواهیم در کشور صلح و امنیت حاکم 
گردد، ضرور است تا برای جوانان ما زمینه های کار و 

مصروفیت ایجاد گردد.«
ادامه دارد
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 از پیشرفت 
حقوق بشر ناامید 

نباشید

تاریخچه ی حقوق بشر
حقوق بشر با درکی که امروزه از آن وجود دارد، ایده ای است 
البته در گذشته های دور هم اعتقاد به  مربوط به دنیای مدرن، 
حرمت انسان و حقوق طبیعی وجود داشته است. اما آنچه که ما 
امروز از حقوق بشر می شناسیم، یعنی حقوق فرد-فرد انسان ها 
در مقابل دولت ها و پیوند این حقوق با خواسته های سیاسی و 

اجتماعی کل جامعه، از پدیده های دنیای جدیدند. 
اشکال  در  گذشته  در  حکومت  و  قدرت  با  مردم  رابطه ی 
مختلف، از برده دار گرفته تا فیودال و از شاه تا خلیفه، رابطه ی 
نبود،  بود. زیردست، صاحب هیچ حقوقی  زیردست و حاکم 
فقط تکلیف در مقابل حکومت داشت. اصطالح زیردست و 
حاکم امروزه دیگر کاربرد گذشته را ندارد و اصطالح شهروند 
گرفته  را  آن  جای  حکومت ها،  نوع  به  بسته  دولت،  رییس  و 

است.
که  مطرح شد  بحث  این  که  بود  انگلستان  در  اولین بار  برای   
حق  مثال  برخوردارند؛  حقوقی  از  شاه  مقابل  در  زیردستان 
مالکیت. پذیرفته شدن این خواست در سال ۱۲۱۵ که خود را 
یک  زمان  آن  در  داد،  نشان  کبیر  منشور  یا  ماگنا  چارت  در 
حقوق«  »منشور  کشور  همین  در  بعد  سال   ۴۰۰ بود.  پیروزی 
وضع شد که برخالف منشور کبیر، حقوق سیاسی را مد نظر 
آن  از  می شد.  شاه  توجیه  بدون  دستگیری های  مانع  و  داشت 
پس، این پارلمان بود که باید حکم دستگیری افراد را تصویب 
می کرد. البته این دو منشور حقوق همه ی مردم انگلستان را در 
بر نمی گرفت و تنها شامل بارون ها و نجبا می شد. پارلمان هم 
نماینده ی همه ی مردم انگستان نبود. با این همه اما از آنجا که 
این دو قانون قدرت شاه را محدود می کرد، دست آورد بزرگی 

در تاریخ شکل گیری حقوق بشر محسوب می شوند. 
می باشیم؛  امریکا  در  بشر  حقوق  توسعه ی  شاهد  آن،  از  پس 
انگلستان بود.  سرزمینی که تا اواخر قرن ۱۸ هنوز مستعمره ی 
در  آدم ها  حقوق  از  که  امریکا  در  سلیم«  »عقل  کتاب  انتشار 
مهمی  نقش  می کرد،  دفاع  انگلستان  شاه  مستبد  قدرت  برابر 
استقالل  در جنگ های  ایده ی جمهوری خواهی  پروراندن  در 
کارگری  بود؛  پین  تام  کتاب  این  مولف  کرد.  ایفا  امریکا 
انگلیسی که به امریکا مهاجرت کرد و در جنگ های استقالل 
با شهامت جنگید. او کتاب دیگری نوشت به نام »حقوق بشر«. 
اولین بیانیه ی استقالل امریکا در سال ۱۷۷۶ میالدی، در ایالت 
آن  به  امریکا  دیگر  ایالت   ۱۳ به زودی  و  شد  نوشته  ویرجینیا 
گرفت،  نام  شهروندان  حقوق  منشور  که  بیانیه ی  در  پیوستند. 
رسمیت  به  قانونی  حقوق  عنوان  به  انسان ها  طبیعی  حقوق 
شناخته می شود. اساس بیانیه بر این اعتقاد قرار دارد که انسان ها 
به طور طبیعی آزاد به دنیا می آیند و بنابراین از حقوق مشخصی 

برخوردارند. 
در این بیانیه اما، به رغم سهم بزرگی که در پرورش حقوق بشر 
تساوی  و  آزادی  از حق  همچنان  سیاه پوست  بردگان  داشت، 
برده داری  به  انتقاد  هم  زمان  همان  در  البته  ماندند.  محروم 
مصرانه  معروف،  پین  تام  همان  مثال  داشت.  امریکا وجود  در 
خواستار لغو برده داری بود. بیانیه ی استقالل هم اگرچه صریحا 
آن  به  دست یابی  راه  این همه  با  نبود،  برده داری  لغو  خواستار 
ایالت  بیانیه،  این  از  پس  سال  هفت  مثال  ساخت.  هموار  را 
ماساچوست در یک پروسه ی دادگاهی، برده داری را ملغا کرد 
و به این استدالل متوسل شد که برده داری با روح قانون بیانیه 

در تناقض است.
ادامه دارد
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که  انتحاری  بمب گذاری  در  نفر  شصت  دست کم 
صورت  کابل  مایلی  پنج  و  بیست  در  جمعه  روز 
گرفت کشته شدند. در گزارشی که قرار است گروه 
بین المللی بحران به زودی منتشر کند، خواهد گفت 
خشونت و میلیاردها دالر کمک جامعه بین المللی به 
گردهم  را  شورشیان  و  ثروتمند  مقامات  افغانستان 
آورده است. در نتیجه، »اقتصاد این کشور به صورت 
روز افزون در چنبره ی الیگارشی تاجران جنایت کار 
قرار گرفته است که از لحاظ سیاسی با هم مرتبط اند.«

افغانستان  در  جنگ  ترازنامه ی  در  منفی  ستون 
از  که  جنگ  این  حال،  تا  است.  طوالنی  همچنان 
آن نه سال و هشت ماه و نوزده روز می گذرد، جان 
2547 تن از نیروهای ایتالف و بین 14 تا 34 هزار فرد 
نفر را آواره ساخته است  ملکی را گرفته، میلیون ها 
باز کرده که  اقتصاد غرب  و رخنه ی تاریکی را در 
500 میلیارد دالر را در این جنگ هزینه کرده است. 
امریکا، ده میلیارد دالر  برای  افغانستان ماهانه  جنگ 
هزینه دارد و بریتانیا در سال جاری 4.5 میلیارد پوند 

خواهد پرداخت.
تغییر در منش ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا نیز 
به طور آشکارا چشم انداز  چنین است. آقای هیگ 
که  گروهی  یگانه  پذیرفت،  را  طالبان  با  مذاکره 
به  منابع  کنیم.  نابودش  تا  رفتیم  آن  با  جنگ  به  ما 
ایندیپندنت گفته اند که در حال حاضر گفتگوی اینها 
درباره مذاکره است که مقامات میان رتبه از وزارت 
خارجه و سی آی ای از جانب امریکا و طیب آغا از 
اعضای پیشین کابینه مال عمر از جانب طالبان در این 
نخستین بار  مذاکرات  )این  دارند.  شرکت  گفتگوها 

توسط سفیر آلمان انجام شد(
بنابراین، همانطوری که گفتگوهای اولیه جریان دارد 
نیروها  خروج  روند  سرعت  اوباما  جمهور  رییس  و 
این جنگ چه  با  اینجاست:  را اعالم می کند، سوال 

به دست آمده است؟
القاعده و تهدیدهای تروریستی

که  طالبان  رژیم   برکناری  و  بن الدن  اسامه  تعقیب 
به او پناه داده بود، هدف اصلی این جنگ بود. این 
جنگ بعدا تبدیل به مبارزه ضد شورش، فتح قلب ها 
به سبک  ایجاد جامعه ی مدنی  و  و دل های گریزان 

غرب در افغانستان شد.
مدت هاست  از  اما  است،  رفته  بین  از  بن الدن  حاال 
تروریزم  برانگیزنده   و  پرورش دهنده  افغانستان  که 
در خارج از مرزهایش نیست و کشتن بن الدن ثابت 
حمالت  و  پولیسی  کار  ویژه،  نیروهای  که  ساخت 
هواپیماهای بدون سرنشین موثرترین سالح در برابر 

تروریست ها نسبت به جنگ با آنهاست.
یک افغانستان با ثبات؟

دست آوردهای انکار ناپذیری وجود دارد، مخصوصا 
متعصب  رژیم های  توسط  دیگر  کشور  این  این که 
افغان حاال شکل  امنیتی  نیروهای  اداره نخواهد شد. 
ساخته  کلینیک ها  و  مکاتب  جاده ها،  گرفته اند؛ 
می روند  مکتب  به  که  تعداد کودکان  و  است  شده 
به شدت افزایش یافته است. در والیت هلمند جایی 
چهارده  از  می باشند؛  مستقر  بریتانیایی  نیروهای  که 
و  ولسوال  دارای  آن  ولسوالی  یازده  حاال  ولسوالی 
تقریبا  با حضور  مقامات محلی است. مکاتب  دیگر 
در  که  شده اند  بازگشایی  دانش آموزش  هزار   80
این  در  در سال 2007  است که  تعداد  دوبرابر  واقع 
به  افغان ها حاال  به مکتب می رفتند. دو سوم  والیت 
درحالی که  دارند،  دسترسی  اساسی صحی  خدمات 
این  به  مردم  8درصد  طالبان  حاکمیت  دوره ی  در 
قاضی  یک هزار  از  بیش  داشتند؛  دسترسی  خدمات 
تربیت شده است که دوصد نفر آنان زنان هستند و 
انتخابات هرچند با تقلب روز افزون اما برگزار شده 

است.
قرار  باالی  سطوح  در  خشونت ها  درحالی که  اما 
فساد  به  آلوده  همچنان  افغانستان  دولت  و  دارد 
وابستگی  و  بی سوادی  که  ارتش  و  پولیس  است، 
آن به حمایت ایتالف به توانایی آن آسیب می زند، 
باشد جز یک  افغانستان می تواند هر چیزی دیگری 
این  به  که  دالری  میلیاردها  رغم  به  باثبات.  کشور 
سرزمین سرازیر شد تا نیروی ارتش و پولیسی خلق 

شود که خود قادر به مبارزه با طالبان باشد، به گفته 
انجام  توان  ارتش   واحد  تنها یک  آیساف  مقامات 

عملیات را به تنهایی دارد.
رنج  مربی  صدها  کمبود  از  افغان  امنیتی  نیروهای 
به نفوذ طالبان در میان آنان  تا  نیاز نیست  می برند و 
ناتو  اشاره کرد. داکتر جک کیم، معاون فرماندهی 
در بخش آموزش نیروهای افغان که هفته ی گذشته 
تاریخ  که  پذیرفت  می کرد،  صحبت  ایندیپندنت  با 
پایانی که در آن نیروهای امنیتی افغان قادر به عملیات 
بدون حمایت از خارج باشند، وجود ندارد. در همین 
حال، ماه گذشته خشونت ها در افغانستان در باالترین 
سطحش قرار گرفت. 961 تن کشته و زخمی شدند. 
از هنگامی که سازمان ملل در سال 2007 شروع  به 
جمع آوری اطالعات درباره ی تلفات کرد، ماه می  را 
خونین ترین ماه برای نیروهای بین المللی عنوان نمود. 
 82 مسوول  شورشیان،  که  می گوید  ملل  سازمان 
کشته   110 با  ناتو  نیروهای  می باشند.  تلفات  درصد 
رکورد باالی را به جای گذاشتند که از زمان آغاز 
تبدیل  ماه  خونین ترین  به  را  ماه  دو  این  جنگ  این 

کرد. 
برای  کارنگی  بنیاد  سوی  از  جدیدی  گزارش 
و  خوانده  غیرممکن  را  انتقال  پروسه  جهانی  صلح 
 2014 سال  پایان  تا  انتقال  نظریه ی  که  است  گفته 
که:  است  داده  هشدار  بنیاد  این  است.  »غیرواقعی« 
قابل توجهی  انتقال صورت گیرد، رشد  پروسه  »اگر 
را در شورش گری به دنبال دارد و سر انجام سقوط 

رژیم کرزی را باعث خواهد شد.«
بر اساس این  گزارش طی دو سال گذشته وضعیت 
رییس  و  است  شده  بدتر  مرزی  والیات  در  امنیتی 
نزدیک ترشدن  را در  بیشتری  جمهور کرزی عالیم 

به سوی ایران و پاکستان نشان داده است.
اقتصاد افغانستان

درآمد حاصل از مالیات دولت برای نخستین بار، سال 
گذشته از مرز یک میلیارد دالر گذشت، اما گزارش 
سنای ایاالت متحده تخمین زده است که 97 درصد 
تولید ناخالص داخلی این کشور از حضور نیروهای 
تامین  بین المللی  جامعه ی  کمک های  و  بین المللی 
مبالغ زیادی پول  نیروها  با خارج شدن   می گردد و 
این کشور خارج خواهد شد.  از  نیز  ساز  و  ساخت 
 4.2 از  جاری  سال  در  متحده  ایاالت  کمک های 
که  زمانی   2014 سال  پایان  تا  و  آمد  پایین  میلیارد 
ترک  را  افغانستان  امریکایی  نیروهای  دسته  آخرین 
می کنند، این کمک ها به اندازه ی قابل توجه کاهش 

خواهد یافت.
تولید مواد  مخدر

چرس  و  هرویین  کننده،  تولید  مهترین  افغانستان 
آن  بر  زیادی  تاثیری  جنگ  و  است  درجهان  
برای جنگ ساالران،  نگذاشته است. کشت کوکنار 
زیادی  شمار  و  طالبان  حکومت،  فاسد  مقامات 
فقیری که در کشت، پروسس و حمل و  افغان های 
نقل این مواد درگیر اند، بسیار مهم است. سال گذشته 
محصول تریاک این کشور به شدت کاهش یافت و 

با  بود.  )چرس(  حشیش  بادزدگی  آن  اصلی  علت 
این حال، افغانستان هنوز تهیه کننده 74 درصد مواد 
مخدر جهان محسوب می شود. همانطوری که یوری 
فدوتوف، مدیر اجرایی دفتر مبارزه با مواد مخدر و 
جرایم سازمان ملل می گوید: »یافته های اولیه ما نشان 
افغانستان ممکن است  تریاک در  تولید  می دهد که 
در سال 2011 در سطح باالیی برسد.« یافتن دلیل آن 
مشکل نیست. در کابل قیمت یک گرام هیرویین 4 
دالر است. در حالی که یک گرام تریاک در امریکا 
و شمال اروپا بین 170 تا 200 دالر به فروش می رسد.

حقوق زنان
زنان  حقوق  افغانستان،  جامعه  مهترین های  میان  در 
عضو   249 از  تن   69 است؛   شده  ظاهر  خوب 
پارلمان زن هستند که در واقع 28 درصد کرسی های 
بیشتر  مجلس نمایندگان را تشکیل می دهد و کامال 
بریتانیاست. حدود  نمایندگان  مجلس  22 درصد  از 
می روند  مکتب  به  حاال  دختران  و  زنان  درصد   57
بود.  منع  زنان  آموزش  طالبان  زمان  در  درحالی که 
همان  در  و  دارد  جود  زیاد  فعال  زنان  گروه های 
حال فوزیه کوفی یکی از اعضای پارلمان افغانستان 
سال  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  است  امیدوار 

2014 شرکت کند.
با این حال، واقعیت مخصوصا در مناطقی که طالبان 
تسلط  مناطق  آن  بر  دوباره  گذشته  سال  پنج  طی 
ماه  شش  طی  است:  ترسناک تر  مراتب  به  یافته اند، 
بسیاری  شد.  زده  آتش  دخترانه  مکتب   20 گذشته 
سوی  از  شده  پخش  شبنامه های  توسط  معلمان  از 
ادامه  صورت  در  که  می شوند  تهدید  شورشیان 
آموزش دختران، کشته خواهند شد. دیده بان حقوق 
بشر سال گذشته در گزارشی هشدار داد در صورتی 
حقوق  شود،  طالبان  با  صلح  معامله  وارد  غرب  که 

زنان این کشور قربانی خواهد شد.
روابط منطقه ای ایاالت متحده امریکا؟

عضو  کشورهای  اکثر   2014 سال  پایان  تا  هرچند 
افغان  نیروهای  به  را  امنیتی  مسوولیت های  ایتالف 
ایاالت متحده  واگذار خواهند کرد، تصور می شود 
در  را  تروریستی اش  ضد  قابلیت های  از  نوعی 
که  گردد  مطمین  تا  کرد  خواهد  حفظ  افغانستان 

القاعده دوباره متولد نشده و هرگز ریشه نگیرد.
آنچه  بر  ناچیزی  تاثیری  کلی،  موفقیت های  هرچند 
کشوری  داشت،  خواهد  می افتد  اتفاق  پاکستان  در 
که تمامی مشکالت مانند افغانستان را دارد: حضور 
تباه کننده ی طالبان و القاعده، دولت مرکزی ضعیف 
شورشیان.  نفوذ  تحت  امنیتی  دستگاه  و  فاسد  و 
که  متحده،  ایاالت   – پاکستان  روابط  شکنندگی 
جماهیر  اتحاد  و  مشترک  دشمن  حضور  با  زمانی 
است.  شده  آشکار  حاال  بود،  شده  بیمه  شوروی، 
با  همکاری  به  محکوم  متحده  ایاالت  و  پاکستان 
و   نفرت انگیز  همکاری  یک  این  اما  هستند.  یدیگر 
نیز  همین طور  و  است  جانب  هردو  برای  مشکوک 

باقی خواهد ماند.
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جنگ در افغانستان
واقعا چه دست آورد داشته است؟
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است  گفته  ایران  نظامی  مقام  یک 
پایگاه های  و  اسراییل  که  آنجا  از 
تیررس  در  امریکا  منطقه ای 
به  موشک های این کشور قرار گرفته 
ساخت موشک های با برد بیشتر نیازی 

نیست.
حاجی زاده،  امیرعلی  شنبه،  سه  روز 
سپاه پاسداران  هوایی  نیروی  فرمانده 
گفتگو  در  ایران،  اسالمی  جمهوری 
برد  »مسافت  که  گفت  خبرنگاران  با 
کیلومتر  هزار  دو  تا  ایران«  موشکی 
هدف های  ترتیب،  این  به  و  است 
امکانات  برد  در  نظر  مورد  اصلی 

موشکی کنونی این کشور قرار دارد.
که  است  گفته  حاجی زاده  آقای 
فاصله ی اسراییل با ایران هزار و دوصد 
کیلومتر است و افزوده که »می توانیم 
اسراییل را از دامغان و سمنان هم مورد 

اصابت موشک هایمان قرار دهیم.«
تهدید موشکی  ایران  نظامی  مقام  این 
را  ایران  سوی  از  اروپایی  کشورهای 
»دشمنان  که  است  گفته  و  کرده  رد 
رژیم  و  امریکا  ما  فرامنطقه ای 
جانب  از  ما  و  هستند  صهیونیستی 
و  خطر  احساس  دیگر  کشورهای 
بیش  برد  به  بنابراین  نمی کنیم،  تهدی 
نیاز  موشک ها  کیلومتر  هزار  دو  از 

نداریم.«

نظر  این  ابراز  با  وی 
اسراییل  خاک  که 
پایگاه های  و 
در  امریکا  نظامی 
هدف های  منطقه، 
موشک های  اصلی 
اسالمی  جمهوری 
است:  گفته  است، 
زحمت  نیز  »امریکا 

ما را کم کرده است، زیرا پایگاه هایش 
هفت  تا  کیلومتر  بیست  و  از یک صد 
صد کیلومتری در اطراف ایران وجود 
دارد و با همین موشک ها می توان همه 
مورد  را  منطقه  در  امریکایی  اهداف 

اصابت قرار داد.«
اشاره ی آقای حاجی زاده به پایگاه های 
کشورهای  در  متحده  ایاالت  نظامی 
ساحل  کشورهای  جمله  از  منطقه 

جنوبی خلیج فارس است.
به گفته خبرگزاری دولتی ایران )ایرنا( 
سپاه پاسداران  هوایی  نیروی  فرمانده 
فاصله یک صد  »از  امریکا  گفته است 
هفت صد  تا  کیلومتری  بیست  و 
دارای  افغانستان  عمق  کیلومتری 
پایگاه است« و افزوده که موشک های 
»سجیل و شهاب نوع قدراف« ساخت 
که  است  موشک هایی  از جمله  ایران 
می تواند اهداف دوهزار کیلومتری را 

هدف قرار دهد.
جانشین  سالمی،  حسین  همچنین، 
مورد  در  پاسداران،  سپاه  کل  فرمانده 
موشکی  رزمایش  اجرای  از  هدف 
پیامبر اعظم گفته است که »راهبرد ما 
ما، تهاجمی  تاکتیک های  دفاعی ولی 
است« و توضیح داده است که اگرچه 
ندارد  نظر  در  اسالمی  جمهوری 
باشد،  جنگی  عملیات  آغازکننده ی 
به  خارجی،  تهدید  با  مقابله  برای  اما 

شکلی تهاجمی عمل خواهد کرد.
به  دارد  احتمال  که  است  گفته  وی 
به  موشک  پرتاب  آزمایش  زودی 
سوی هدف های دریایی نیز انجام شود 
علیه  هشداری  عنوان  به  می تواند  که 
و  متحده  ایاالت  کشتی های  حضور 
شماری از دیگر کشورها در منطقه ی 

خلیج فارس تلقی شود.

فلسطینی  خودگردان  تشکیالت  رهبران 
در کرانه ی غربی رود اردن رسما اعالم 
کرده اند که قصد دارند در نشست مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر 
کشور  شناخته شدن  رسمیت  به  خواهان 

مستقل فلسطینی شوند.
رییس  عباس،  محمود  بار  اولین 
تشکیالت خودگردان فلسطینی، موضوع 
بین الملل  جامعه  از  رسمی  درخواست 
مستقل  کشور  شناختن  رسمیت  به  برای 

فلسطینی را مطرح کرده است.
آقای  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
عباس، گفته است که هیچ چشم اندازی 
با  صلح  مذاکرات  دوباره  آغاز  برای 
دلیل،  همین  به  و  ندارد  وجود  اسراییل 
مستقل  کشور  عضویت  درخواست 
فلسطینی در سازمان ملل متحد در نشست 

این سازمان مطرح  آینده مجمع عمومی 
می شود.

اگر  که  می گویند  فلسطینی  رهبران 
با  متحد  ملل  سازمان  عضو  کشورهای 
دولت  کنند،  موافقت  درخواستی  چنین 
فشارهای  تحت  مذاکره،  برای  اسراییل 

جدیدی قرار می گیرد.
اسراییل  رسمی  مقامات  حال،  این  با 
محکوم  را  درخواستی  چنین  ارایه ی 
تاثیری  کار  این  که  گفته اند  و  کرده 
داشت  خواهد  مذاکرات  روند  بر  منفی 
مراتب  به  را  نهایی  توافق  به  رسیدن  و 

سخت تر می کند.
ایده،  این  طرح  زمان  در  عباس  محمود 
شناخته شدن  رسمیت  »به  که  بود  گفته 
کشور فلسطین، این امکان را به فلسطینیان 
دادگاه الهه  اسراییل در  علیه  تا  می دهد 

اقامه ی دعوی کنند.«
اعضای اتحادیه عرب در نشست خود در 
اواخر ماه می در بیانیه ای، از موجودیت 
کشور مستقل فلسطینی بر اساس مرزهای 
پیش از جنگ شش روزه ۱۹۶۷ میالدی و 
به مرکزیت بیت المقدس شرقی حمایت 

کردند.
رییس  دییس،  جوزف  این،  از  پیش 
گفته  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
عنوان یک  به  فلسطین  شناسایی  بود که 
۵ عضو  هر  مثبت  رای  به  مستقل  کشور 

دایمی شورای امنیت نیاز دارد.
در عین حال، محمود عباس گفته است 
که  اسراییل  با  صلح  مذاکرات  اگر  که 
از  است،  مانده  مسکوت  مدت ها  برای 
از  بود  خواهد  حاضر  شود،  گرفته  سر 

ارایه این درخواست انصراف دهد.

ایران:
اسراییل و پایگاه های امریکا در تیررس موشک های ماست

درخواست از سازمان ملل برای شناسایی کشور مستقل فلسطینی 

»انا هلل و انا الیه راجعون«
جناب محترم الحاج غالم فاروق نظري نماینده منتخب مردم هرات در ولسي جرگه

با نهایت تاسف و تاثر در گذشت مادرگرامی تان را تسلیت عرض نموده و از خداوند 
متعال برای آن مرحومه رحمت و غفران، و برای شما و خانواده ي محترم طول عمر 

مسألت داریم. 
داکتر عبدالغفور آرزو، جنرال محمد ظاهر عظیمي، جنرال محمد جمعه عدیل، جنرال 
احمد ضیا  مرادیان،   داوود  داکتر  نیازي،   عبدالسالم  استاد  علوی،  احمد  نصیر  سید 

رفعت، احمد ضیا سیامک،  احمد سعید حقیقی، فریدون آژند و عبداهلل فیض.
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مقاله گاردين درباره تحريم های اتحاديه اروپا

ایران، هدف اول برای تحریم سوریه 
تحريم های اتحاديه اروپا عليه وابستگان و شرکای 
تجاری بشار اسد، رييس جمهوری سوريه، به دليل 
سرکوب اعتراضات مردم اين کشور، در عين حال 
فرماندهان نظامی سپاه پاسداران ايران را نيز هدف 

گرفته است. 
سوريه انکار کرده است که ايران، علی رغم ادعای 
دولت های غربی و مخالفين سوريه،  در سرکوب 
مردم به دولت اين کشور کمک می کند. درنتيجه 
و  تهران  مقام های  عليه  شده  گرفته  تصميمات 
دمشق، که روز جمعه در بروکسل گرفته شد پيام 

محکمی به دو کشور محسوب می شود. 
را  عربی  شريک  اين  از  ايران  حمايت  بريتانيا 
کننده«  رسوا  »رياکاری  و  قبول«  غيرقابل  »کامال 

خوانده است. 
پاسداران،  سپاه  فرمانده  جعفری،  علی  محمد 
مشمول  هردو  قدس  سپاه  فرمانده  سليمانی،  قاسم 
محدوديت  و  اموال  کردن  مسدود  تحريم های 
تحت  هم  حاضر  حال  در  عده  اين  شده اند.  سفر 

تحريم های امريکا هستند. 
نفر  سه  اين  شده  گفته  اروپا  اتحاديه  اسناد  در 
مسوول »تهيه تجهيزات برای حمايت رژيم سوريه 
نيز  طايب  حسين  هستند.  مخالفان«  سرکوب  در 
معرفی  پاسداران  سپاه  اطالعاتی  معاون  به عنوان 
رهبر  نظر  زير  مستقيما  پاسداران  سپاه  است.  شده 
با حزب اهلل  ايران، آيت اهلل علی خامنه ای است و  
لبنان و جنبش اسالمی فلسطين و حماس همکاری 
اصلی  اهداف  از  يکی  سپاه  دارد.  نزديک 

سازمان های اطالعاتی غربی است. 
کردن  مسدود  تجهيزات  که  است  متهم  ايران 
انترنت را، که با تجربه خود در سرکوب مخالفان 
پس از انتخابات بحث انگيز تکميل کرده است، در 
اختيار مقامات سوری گذاشته است. اسراييل ادعا 
کرده است که ايران سالح های تک تيراندازی در 
توسط  را  تظاهراتی  و  داده  قرار  سوری ها  اختيار 
سازماندهی  جوالن  بلندی های  مرز  در  فلسطينيان 

کرده است. 
ماهر،  کردند  اعالم  هفته  اين  ترکيه  رسانه های 
نظامی  سرکوب  متفکر  مغز  که  اسد،  بشار  برادر 
ايران،  اطالعات  سازمان  با  است،  سوريه  مردم 
مخالفين دولت سوريه  تا  دارد  ساواما،  همکاری 

را در ترکيه تعقيب کنند. 
سپاه  اعضای  ماهر  است  گفته  صباح  روزنامه 
پاسداران را با حقوق 5000 دالر در ماه به استخدام 

در آورده است. 
سوريه  بحران زده  مناطق  از  رسيده  گزارش های 
است  مشکوکی  ريشوی  مردان  وجود  از  حاکی 
با لهجه  که عربی صحبت نمی کنند و يا عربی را 
صحبت  ايران،  خوزستان  واليت  مرکز  اهوازی، 
از  حاکی  گزارش ها  از  ديگر  برخی  می کنند. 
ديگر  متحد  لبنان،  حزب اهلل  مسلح  مردان  وجود 

سوريه، است. 
ايران هرگونه نقشی را در اين سرکوب ها رد کرده 
است و امريکا و اسراييل را به »تحريک گروه های 

تروريستی سوريه و منطقه برای اقدامات تروريستی 
و خراب کارانه« متهم کرده است. 

»تامين  گفت:  بريتانيا  خارجه  وزير  هيگ،  ويليام 
وسايل و تجهيزات و مشاوره فنی  توسط ايران برای 
غيرقابل  کامال  مسالمت آميز  اعتراضات  سرکوب 
قبول است. اقدام ايران در تضاد آشکار با خواست 
رياکاری  ديگر  بار  امر  اين  است.  سوريه  مردم 
ايران را در حمايت آشکار از آزادی خواهی مردم 
کشورهای عربی در عين سرکوب وحشيانه مردم 

خود، نشان می دهد.«
تحريم ها  جديد  دور  می گويند  غربی  دولت های 
می گيرد.  صورت  اسد  رژيم  بر  بيشتر  فشار  برای 
شاليش،  الهيما  زو  شامل  همچنين  تحريم ها  اين 
پسرخاله رييس جمهور سوريه و رييس امور امنيتی 
و صاحب يک شرکت مقاطعه کاری بزرگ و نيز 
ارتش  اداره مسکن  مدير  و  او  برادر  نياز شاليش، 

تجاری  شرکای  القوالتی  راييف  و  قدور  خالد  و 
چهار  همچنين  اروپا  اتحاديه  می شود.  ماهراسد 
شرکت سوری را، که دو تا از آنها متعلق به رامی 
ثروتمندترين  از  و  است  اسد  خاله  پسر  مخلوف، 
تجار کشور محسوب می شود  و هفته پيش گفته 
خواهد  عموم  خدمت  در  را  خود  دارايی  است 

گذارد، هدف قرار داد. 
و  کردند  منتشر  را  بيانيه ای  اروپا  اتحاديه  رهبران 
رژيم  قبول  غيرقابل  و  شوک آور  »خشونت های 
محکوم  را  کشور«  اين  شهروندان  عليه  سوريه 

کردند. 
توسل  با  سوريه  »رژيم  است:  آمده  بيانيه  اين  در 
در  خود  قول های  به  عمل  عوض  به  سرکوب  به 
سوال  زير  را  خود  مشروعيت  اصالحات،  زمينه 

برده است.«
منبع: روز

0777625262

و   عملی  مالی،  »حمايت  افزود: 
لوجستيکی تروريست ها و گروه های 
آسيای  و  خاورميانه  در  شبه نظامی 
ارتقای  برای  تالش ها  مانع  مرکزی 
صلح  و تهديدی برای ثبات اقتصادی 
و تضعيف کننده رشد دموکراسی در  

منطقه است.«
در کنفرانس بين المللی مبارزه جهانی 
امريکا  متحدان  بر  افزون  تروريزم  با 
طالبانی،  جالل  و  کرزی  حامد  نظير 
عراق،  و  افغانستان  جمهور  روسای 
رييس  عمرالبشير،  چون  کسانی 
داشتند  حضور  نيز  سودان  جمهور 
جنايی  دادگاه  تعقيب  تحت  که 

بين المللی  است.
عمرالبشير که پس از تهران قرار بود 
آسمان  از  نتوانست  برود،  پکن  به  
شد  مجبور  و  کند  عبور  ترکمنستان 
به ايران بازگردد و در نهايت با يک 

روز تاخير به چين رفت.

سخنگوی وزارت خارجه امريکا در 
کنفرانس خبری روز خود برگزاری 
کنفرانس مبارزه با تروريزم از سوی 
و گفت  شبيه کرده  طنز  به  را  ايران 
پشتيبان  فعال ترين  خود  ايران  که  

تروريزم در جهان است.
يکشنبه  و  شنبه  روز های  ايران 
جهانی  مبارزه  بين المللی  »اجالس 
در  که  کرد  برگزار  را  تروريزم«  با 
و  منطقه ای  رهبران   از  شماری  آن 
از کشورها در آن  مقام های شماری 

شرکت کردند.
بان کی  مون دبير سازمان ملل متحد، 
فرستاد  پيامی  اجالس  اين  برای  نيز 
اين  در  وی  نماينده  سوی  از  که 
دوشنبه  روز  شد.  قرايت  کنفرانس 
هنگامی که خبرنگاری نظر ويکتوريا 
خارجه  وزارت  سخنگوی  نولند، 
در  ونزويال  شرکت  درباره  امريکا، 
اين کنفرانس را جويا شد، وی گفت 
تصميم  اين  درباره  نمی تواند  که  
حال  اين  با  اما  بدهد  نظری  ونزويال 

اين کنفرانس را  به طنز تشبيه کرد.
وزارت  سخنگوی  نولند،  ويکتوريا 
ما  نظر  »از  گفت:  امريکا،  خارجه 
فعال ترين  که  است،  طنزآميز  کامال 
درباره  نشستی  تروريزم،  پشتيبان 

تروريزم برگزار می کند.«
امريکا  خارجه  وزارت  سخنگوی 

کنونی  بحرانی  حل  راه  است:  گفه 
بپردازد.  اصلی  داليل  به  بايست  می 
يک  و  شده  ساقط  بايد  فعلی  رژيم  
آن  جايگزين  دموکراتيک  سيستم 

شود.
نشست  در  گزارش،  اين  طبق 
از  تعدادی  دمشق  در  دوشنبه  روز 
طرفداران حکومت بشار اسد، رييس 
داشتند.  حضور  نيز  سوريه،  جمهور 
نشست  عنوان  به  گردهمايی  اين  از 
دست يابی  برای  مستقل  جريان های 
بحران  از  خروج  برای  حلی  راه  به 

کنونی ياد شده است.
در همين حال، برگزار کنندگان اين 
نشست  اين  می گويند،  گردهمايی 
اسد  بشار  بلندپايه  دستياران  تاييد  با 

برگزار شده است.

از  کرد،  اعالم  سوريه  دولت 
اسد  بشار  حکومت  مخالفان 
مذاکره  در  تا  کرده  دعوت 
درباره »گفتگوی ملی« در 10 

جوالی شرکت کنند. 
سوريه،  دولتی  خبرگزاری 
تغييرات  که  داده  خبر  سانا، 
در قانون اساسی محور اصلی 
مذاکرات حکومت با مخالفان 

در نشست دهم جوالی خواهد 
بود.

از  رويترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
آغاز  برای  اسد  بشار  دعوت  زمان 
در  کشور  اين  در  ملی  گفتگوهای 
چهره های  از  بسياری  گذشته،  هفته 
را  خواست  در  اين  مخالفان  اصلی 
حتا  و  کرده اند  رد  و  دانسته  ناکافی 
نشده اند  حاضر  مخالفان  از  برخی 
دمشق  در  دوشنبه  روز  نشست  در 
حضور يابند. بر اساس اين گزارش، 
احتماال در اين گفتگوها، بند مربوط 
در  سوريه  بعث  حزب  حاکميت  به 
لغو خواهد  اين کشور  اساسی  قانون 

شد.
در همين زمينه، ميشل کايلو، نويسنده 
رويترز  به  سوری،  سياسی  زندانی  و 

امريکا کنفرانس مبارزه با تروريزم ايران را 
به طنز تشبیه کرد 

دولت سوريه از مخالفان خود برای شرکت 
{در گفتگوی ملی دعوت کرد

}
رهبران اتحادیه اروپا بیانیه ای را 

منتشر کردند و »خشونت های شوک آور 
و غیرقابل قبول رژیم سوریه علیه 

شهروندان این کشور« را محکوم کردند. 

ACKU
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