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جایگاه  عنعنوی  جرگه  لوی  می گویند 
تالشی  هم  آن  برگزاری  و  ندارد  قانونی 

برای تضعیف پارلمان می باشد.
به  کمیسیونی  که  است  درحالی   این 
برگزاری  برای  رهبری صبغت اهلل مجددی، 
لوی جرگه عنعنوی از سوی رییس جمهور 
دو  تا  می رود  انتظار  و  است  شده  تشکیل 
عنوان  به  نفر  دوهزار  به  نزدیک  دیگر  ماه 
به  عنعنوی  لوی جرگه   شرکت کنندگان 

کابل بیایند.
پیش از این نیز رییس جمهور جرگه ی امن 
منطقوی و جرگه مشورتی صلح را در کابل 
شورای  ایجاد  هم  آن  ونتیجه  کرد  برگزار 

عالی صلح شد.
چند  در  جمهور  رییس  می گویند  منتقدان 
درتالش  جرگه ها  فراخوانی  با  گذشته  سال 
بوده  ملی  شورای  با  موازی  نهادهای  ایجاد 
که این امر سبب تضعیف پارلمان شده است.

یک  انفجار  که  می گویند  امنیتی  مقام های 
 ۲۰ دست کم  کشور  غربی  نواحی  در  بس 

کشته برجای گذاشته است.
در  بس  این  که  می گویند  دولتی  مقام های 
حالی که از شهر قندهار عازم والیت نیمروز 

بود با یک بمب جاده ای برخورد کرد.

امنیتی  مقام های  از  رسولی،  موسی  محمد 
والیت نیمروز، به بی بی سی گفته که در این 

حادثه یک نفر نیز زخمی شده است.
در  پنجشنبه  عصر  واقعه  این  او،  گفته  به 
و  قندهار  بین  جاده ای  در  خاشرود  منطقه 

نیمروز اتفاق افتاد.

حمله  این  مسوول  را  طالبان  رسولی  آقای 
دانست و گفت که زنان و کودکان نیز در 
طالبان  شورشیان  شده اند.  کشته  حمله  این 

هنوز به این اتهام واکنش نشان نداده اند.
و  دارد  قرار  کشور  غرب  در  نیمروز، 

مرکزش شهر زرنج است.

اعالن مفقودی
به  سیاحت  پاسپورت  جلد  یک 
اسامی  به   »434۲۲3 عین  »الف  شماره 
گردیده  مفقود  نورعلی،  بنت  حوریه 
تیلیفون   شماره  به  لطفا  یابنده  است. 
۰787۰3677۰ و ۰7978۰3587 زنگ 
زده و بعد از تسلیمی پاسپورت شیرینی 

خود را اخذ نماید. 

مقامش  از  آنجا  در  و  رفت  امریکا  به  اخیرا 
استعفا داد. او در گفتگو با بی بی سی گفته که 
تحقیقات در مورد پرونده کابل بانک، جان او 

را با خطر روبرو کرده بود.
آقای فطرت اخیرا در گزارشی که به پارلمان 
داد، از کسانی نام برد که به گفته او، در بحران 
از  جمله،  از  و  داشته اند  دست  بانک  کابل 
برادر  و  جمهور  رییس  کرزی،  حامد  برادر 
محمد قسیم فهیم، معاون اول رییس جمهور 

نیز نام برد.
فطرت،  آقای  استعفای  اعالم  دنبال  به  اما 
حکومت او را به »خیانت« متهم کرده و گفت 
که رییس سابق بانک مرکزی، خود از عوامل 

بحران در کابل بانک بوده است.
لوی سارنوالی دستور بازداشت آقای فطرت 
را صادر کرد و گفت که تالش می کند در 
هماهنگی با پولیس انترپول، او را به افغانستان 

بازگرداند.

نمایندگان  مجلس  اعضای  کابل:  8صبح، 
افغانستان در لوی جرگه ی عنعنوی که قرار 
برای تصمیم گیری در  تا دوماه دیگر  است 
افغانستان  استراتژیک  رابطه  داشتن  مورد 
شرکت  گردد،  برگزار  کابل  در  امریکا  با 

نخواهند کرد.
با  شنبه  چهار  روز  نمایندگان  مجلس 
عنعنوی  لوی جرگه    برگزاری  آرا،  اکثریت 
را مخالف قانون اساسی کشور خواند و از 
حکومت خواست در صورت برگزاری آن، 
قرار خواهند  پرسش  مورد  را  آن  بودجه ی 

داد.
در  آنان  گفتند  مجلس  نمایندگان 
 11۰ ماده های  مخالف  که  لوی جرگه ای 
و  شود  برگزار  اساسی  قانون   111 و 
مورد  نیز  را  ملی  شورای  صالحیت های 

پرسش قرار دهد، شرکت نخواهند کرد.
که  گفتند  همچنین  نمایندگان  این 
تصویب  یا  و  تایید  امضا،  صالحیت های 
قراردادهای بین المللی بر بنیاد ماده 9۰ قانون 
اساسی از شورای ملی است و هیچ ارگانی 
به شمول لوی جرگه عنعنوی نمی تواند در 

مورد آن تصمیم بگیرد.
گفته  این  از  پیش  جمهور  رییس  چند  هر 
عنعنوی  لوی جرگه   تصمیم  هرنوع  که  بود 
افغانستان  ملی  شورای  به  تصویب  برای  را 
مجلس  نمایندگان  اما  فرستاد  خواهد 

فرنود  شیرخان  می گوید،  ملی  امنیت  اداره 
رییس کل سابق کابل بانک و خلیل اهلل فروزی 
رییس بخش اجرایی این بانک را بازداشت و 

به لوی سارنوالی معرفی کرده است.
آقایان  می گویند،  ملی  امنیت  اداره  مسووالن 
کابل بانک  سهامداران  که  فرنود  و  فیروزی 
در  آمده  بوجود  مالی  بحران  در  هستند،  نیز 
این بانک دخیل بوده و نقش اصلی را در بروز 

بحران مالی این بانک داشته اند.
این افراد متهم شده اند که صدها میلیون دالر 
را به شکل غیرقانونی از بانک بیرون کرده و 

در بازار مسکن دبی سرمایه گذاری کرده اند.
در  خصوصی  بانک  بزرگترین  بانک،  کابل 
کشور سال گذشته دچار کمبود نقدینگی شد 

و تا مرز سقوط پیش رفت.
دولت تحقیقات گسترده ای را برای شناسایی 
عوامل بحران در کابل بانک انجام داده است.

عبدالقدیر فطرت، رییس سابق بانک مرکزی 

دو سهامدار کابل بانک بازداشت شدندپارلمان در لوی جرگه عنعنوی شرکت نمی کند

]در صفحه 2[
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امین احمدی: 

محکمه اختصاصی 
غیرقانونی است

8صبح، کابل: به دنبال نشر مشوره حقوقی سه ماده ای 
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و برداشت های 
متفاوت از این مشوره، داکتر محمد امین احمدی منشی 
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی گفته است که 
ایجاد محکمه ی ویژه از نگاه ساختاری غیرقانونی است 

و فیصله های آن نیز جنبه قانونی ندارد. 
روز  اساسی  قانون  تطبیق  بر  نظارت  کمیسیون 
به  رابطه  در  حقوقی  مشوره  اعالم  با  چهارشنبه 
اختصاصی،  فیصله ی محکمه  مورد  در  کشمکش ها 
بررسی مسایل جرمی انتخابات را حق محاکم دانسته و 
گفته است لوی سارنوالی می تواند افرادی را که دارای 
دوسیه های جرمی می باشند، تحت تعقیب قرار دهد. 

رسانه ها  از  شماری  حقوقی  مشوره  این  اعالم  با 
اعالم کردند که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون 
دانسته  قانونی  را  اختصاصی  ایجاد محکمه  اساسی 
و از کمیسیون انتخابات خواسته تا فیصله های این 
از  پس  احمدی  آقای  اما  نماید،  عملی  را  محکمه 
که  گفت  رسانه ها  توسط  حقوقی  مشوره  این  نشر 
حقوقی  مشوره  این  از  درستی  برداشت  خبرنگاران 
نداشته و هنوز هم کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون 
از نگاه  اساسی معتقد است که محکمه اختصاصی 

شکلی خالف قانون است.
معترض  نامزدان  از  تن   62 اختصاصی  محکمه 
کمیسیون  ولی  کرده  اعالم  انتخابات  برنده ی  را 
انتخابات با نشر اعالمیه ی خبری گفته است که به 
جز این کمیسیون هیچ نهاد دیگری از نگاه قانونی 

حق مداخله و یا تغییر نتایج انتخابات را ندارد. 

ACKU
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آغاز انتقال مسوولیت
رویا یا واقعیت؟

انتقال  که  شود  ادعا  اگر  بود  نخواهد  گزافه 
هر  برای  گوناگون،  بخش های  در  مسوولیت 
فرد از افراد کشور ما یک آرزو و یک آرمان 
شیرین به حساب می آید و این یک امر طبیعی 
امور  دارد  آرزو  انسانی  هر  زیرا  هم هست، 
خانه و خانواده اش را خود بر عهده گیرد و 
سامان  آن را  می خواهد  خود  که  همان گونه 
که  نظر می رسد  به  دهد. درعین حال الزمی 
برای به دست گرفتن چنین مسوولیتی، کسب 
حداقل آمادگی های الزم در امور مربوطه باید 
به  آن را  نشانه هایی،  و  وعالیم  گیرد  انجام 
هفت  محلی  مقامات  و  والی ها  برساند.  اثبات 
والیتی که قرار است امنیت آنها تا چند روز 
طی  شوند،  واگذار  افغان  نیروهای  به  دیگر 
یک نشست دو روزه در کابل، گفته اند که از 
انتقال وجود دارد.  نگاه امنیتی آمادگی برای 
رییس  احمدزی،  اشرف غنی  حال  همین  در 
کمیسیون انتقال، روز پنج شنبه در پایان این 
گفته  مطبوعاتی  کنفرانس  یک  طی  نشست 
است که تمام آمادگی های امنیتی در این هفت 
مناطق  این  از  یکی  است.  شده  گرفته  منطقه 
شهر کابل است که الاقل حوادثی مانند حمله 
بر وزارت دفاع نشان داد که با همان اطمینانی 
همراه  نمی توان  می دهد،  احمدزی  آقای  که 
آغاز  مسوولیت  انتقال  هنوز  درحالی که  شد. 
و  مستمر  به صورت  پاکستان  است،  نشده 
متواتر کشور ما را مورد تجاوز قرار می دهد، 
ولی واکنشی که باید نشان داده شود، نشان 
داده نمی شود. طی ده سالی که گذشت، می شد 
یافت  دراین جهت  را  ابتدایی و الزم  آمادگی 
اما متاسفانه با وجود ادعا هایی که می شود  ، 
هشت  می دهد.  نشان  دیگری  چیز  رویدادها 
طالب،  برادران  برخی ها  به قول  یا  تروریست 
را  کابل  شهریان  خواب  تا صبح  ده شب  از 
این  که  را  این  خیلی ها  و  می سازند  آشفته 
حمله به همراهی و همکاری افرادی در درون 
این  با  آیا  نمی کنند.  رد  است،  گرفته  صورت 
وضع می توان با خاطرجمعی تمام ادعا کرد 
باید  است.  شده  گرفته  آمادگی ها  تمام  که 
کار  این  و  پذیرد  انجام  مسوولیت  انتقال 
رابطه  این  در  اما  باشد،  هم  برگشت ناپذیر 
آن که  با  باشد.  کارگشا  نمی تواند  ادعا  فقط 
از  خارج  در  حمالت  که  می شود  گفته  بارها 
کشور طراحی شده است! اما در برابر همان 
خارج، با عجز و بزدلی و تسلیم طلبی برخورد 
می کنیم. اگر قرار باشد با تضرع و تسلیم و 
کرنش و تگدی فقط خود را حفظ کنیم که در 
حقیقت بدترین مرگ را پذیرفته ایم، مرگی که 
به هیچ وجه شرافتمندانه هم نیست. بدون شک 
هرگز گوارا نیست که کس دیگری هرکه باشد 
دفاع  ما  استقالل  ما،  وطن  ما،  حیثیت  ما،  از 
کند، اما باید توجه داشت که اگر آمادگی الزم 
نمی توان  ادعای محض  با  باشیم،  نداشته  را 
کاری کرد. دشمن در درون رخنه کرده است 
ندارد.  منکری  هیچ  که  است  خطری  این  و 
احتیاط  با  که  نیست  کافی  همین  فقط  آیا 
فردا  تا  بپرداریم.  بازبینی  به  آینده نگری  و 
این مثل که چرا کاری کند عاقل که  مصداق 

باز آرد پشیمانی.  

زنگ اول


محلی  مقامات  و  والی ها  کابل:  8صبح، 
است  قرار  که  کشور  والیت  هفت 
امنیت آنها تا چند روز دیگر از نیروهای 
خارجی به نیروهای افغان واگذار شود 
کابل  در  روزه  دو  کنفرانس  یک  در 
نگاه  از  که  گفته اند  و  کرده  شرکت 
امنیتی آمادگی برای انتقال وجود دارد. 
اشرف غنی احمدزی رییس کمیسیون 
این  پایان  در  پنج شنبه  روز  انتقال 
کنفرانس  یک  در  روزه  دو  کنفرانس 
آمادگی های  تمام  گفت  مطبوعاتی 
این هفت منطقه گرفته شده  امنیتی در 

است. 
پروسه ی  آغاز  با  همزمان  که  او گفت 
حکومت  امنیت  بخش  در  انتقال 
و  حکومت داری  مسوولیت  افغانستان 
نیز به  بازسازی، حاکمیت و عدالت را 

عهده می گیرد. 
در  نیز  کشور  داخله  و  دفاع  وزرای 
این کنفرانس از آمادگی ها برای آغاز 
همچنین  گفتند.  سخن  انتقال  پروسه ی 

فرانسوی که  از گروگان های  یکی 
آزاد  طالبان  توسط  چهارشنبه  روز 
شده می گوید باور دارد که رهایی 
او در مقابل پول و مبادله اسرا بوده 

است.
گزارشگر  یک  که  گسکویر  ارو 
گفته  بی بی سی  به  است  تلویزیونی 
این  اثبات  برای  مدرکی  هیچ  که 

ادعای خود ندارد.
از  نفر  چند  گفته اند  طالبان 
اعضای شان از زندان آزاد شده اند.

زندانیان  مبادله  نوع  هر  دولت  اما 
دولت  است.  رد کرده  طالبان  با  را 
آزادی  برای  است  گفته  نیز  فرانسه 

نداده است. پولی  شهروندانش 
فلمبردار  و  گسکویر  آقای 
با  همراه  تاپونیه،  استفان  او، 
دسامبر  در  دین،  رضا  مترجم شان، 
مناطق کوهستانی والیت  ۲۰۰۹ در 

ربوده شدند. کاپیسا 
مقام های فرانسوی تاکنون درباره ی 
پس  گروگان ها  این  آزادی  علت 
اما  کرده اند،  سکوت  ماه   ۱۸ از 
به  که  می گوید  گسکویر  آقای 
آزادی حداقل  و  »پول  قول  طالبان 

دو زندانی داده شده بود.«
بی بی سی  جهانی  سرویس  به  وی 
برای  مدرکی  هیچ  »من  گفته: 
در  باجی  هیچ  رسما  ندارم.  اثبات 
مقابل  در  البته  اما  است.  نبوده  کار 

در  نیز  والیت  هفت  این  والی های 
که  گفتند  و  داشتند  کنفرانس شرکت 

برای انتقال امنیت آماده اند. 
به گفته رییس کمیسیون انتقال قرار است 
ولسوالی  استثنای  به  کابل  شهر  امنیت 
سروبی، شهر مزار شریف، شهر هرات،  
شهر مهترالم مرکز والیت لغمان، شهر 
لشکرگاه مرکز والیت هلمند و والیات 
بامیان و پنجشیر در مدت یک هفته و به 
صورت همزمان از نیروهای خارجی به 

نیروهای افغان واگذار گردد.
یک  مدت  در  انتقال  این  که  او گفت 

نبوده است.« چاکلیت هم که 
هرگز  گروگان گیرها  افزود  او 
»از  اما  دلیل ربودن آنها را نگفتند، 
مبادله  بدنبال  که  بود«  روشن  ابتدا 

بودند.
زنده  که  گفت  گسکویر  آقای 
که  می دهد  نشان  آنها  بودن 
مذاکرات  فرانسه  مخفی  سرویس 
با  موفقیت آمیزی  و  طوالنی  بسیار 

است. داشته  طالبان 
دیگر  ۱۵ جون  از  پس  افزود،  وی 
و  نبودند  محبوس  خانه  یک  در 
مختلفی  اماکن  به  را  آنها  طالبان 
خوش بینی  ابراز  با  و  کرده  منتقل 
آزادی  برای  اتفاقاتی  می گفتند که 

آنها در جریان است.
ذبیح اهلل  از  ایمیلی  رابطه  همین  در 
به  طالبان،  سخنگویان  از  مجاهد، 
آن  در  که  شده  ارسال  رسانه ها 

صورت  سرطان   3۰ تا   ۲3 از  هفته 
نخستین  در  احمدزی  آقای  می گیرد. 
روز کنفرانس انتقال گفت انتقال به هر 

شکلی که باشد انجام خواهد شد. 
در کنفرانس انتقال والی ها و مسووالن 
هفت  این  تمامی  از  حکومت  محلی 
برای  تا  بودند  آمده  کابل  به  منطقه 
آخرین مرحله در رابطه به کاستی ها و 
و  بحث  امنیتی  نیروهای  نیازمندی های 

تبادل نظر کنند. 
آقای احمدزی در این کنفرانس گفت 
شکست ناپذیر  انتقال  پروسه ی  که 

طالبان می گوید که در قبال آزادی 
فرانسوی،  روزنامه نگار  دو  این 
»اسرای طالبان آزاد شده اند... و به 
به  بند  در  مجاهدین  خدا  خواست 

باز می گردند.« خانه 
و  گسکویر  ارو  حامل  هواپیمای 
در  پنجشنبه  روز  تاپونیه  استفان 
فرانسه  هوایی  نیروی  پایگاه  یک 
زمین  به  پاریس  نزدیکی  در 
نیکال  استقبال  مورد  آنها  و  نشست 
فرانسه،  جمهور  رییس  سارکوزی، 

گرفتند. قرار 
طالبان  میالدی،   ۲۰۱۰ آپریل  در 
این  از  ویدیویی  نشر یک کلیپ  با 
اعالم  فرانسوی،  روزنامه نگار  دو 
زندانیان  از  فهرستی  آنها  که  کرد 
فرانسوی داده  مقامات  به  را  طالبان 
این  قبال  در  آنها  که  می خواهند  و 

دو روزنامه نگار آزاد شوند.

است زیرا به گفته ی او نیروهای امنیتی 
به  آمادگی  کافی  اندازه  به  افغانستان 

عهده گرفتن این پروسه را دارند. 
تمام  اخیر،  سال  چند  در  که  گفت  او 
امنیتی  نیروهای  تا  بوده  این  تالش ها 
افغانستان از نگاه ظرفیتی تقویت شوند، 
به گفته آقای احمدزی حاال  این رو  از 
این  ظرفیت  از  تا  فرارسیده  آن  زمان 
نیروها در تامین امنیت این هفت منطقه 

و پروسه انتقال استفاده گردد. 
از سوی دیگر آقای احمدزی گفت که 
درازمدت جامعه ی جهانی سبب  تعهد 
برگشت ناپذیر  امنیت  انتقال  تا  می شود 
باشد. او افزود یکی از تفاوت های این 
از  خارجی  نیروهای  خروج  با  انتقال 
افغانستان  حاال  که  است  این  افغانستان 
دارد.  باخود  را  جهانی  جامعه ی  تعهد 
به گفته آقای احمدزی در دومین روز 
بین المللی  همکاران  انتقال  کنفرانس 
تاکید کردند که نقش  باربار  افغانستان 

حمایتی شان ادامه خواهد یافت. 

کمیسیون انتقال:

برای آغاز پروسه انتقال آماده ایم
ادامه از صفحه 1

خبرنگاران فرانسوی در پی معامله با طالبان آزاد شدند
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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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امروز خواهری را در گزارش »از ورای دود و آتش« 
با خود داریم که از جنگ متنفر است؛ زیرا او در دو 
حادثه ی جداگانه پسر و شوهرش را که یگانه پشتیبان 
و حامی او بود از دست می دهد و حال زندگی مملو 
از درد دارد که آن را چنین بیان می کند: »هر طرف 
این کشور درد و رنج را تماشا می نمایم، زیرا ما روز 
شاید  نمی دانم  اما  ندیدیم،  کشور  این  در  را  خوش 
نموده  سپری  را  خوش  روزهای  که  باشند  کسانی 
باشند. مدتی را در آتش ظلم و ستم نظام کمونیستی 
سوختیم و ساختیم به این امید که روزی خواهد رسید 
و  احزاب جهادی  پیروزی  با  اما  راحت شویم،  ما  تا 
زمان  آن  به  نسبت  دوباره  اوضاع  ماه،  چند  گذشت 
به خاطر تصاحب  احزاب جهادی  زیرا  بدتر شد،  هم 
قدرت به جان هم افتادند و کشور را به آتش، خاک 
و خون کشاندند. روزها می گذشت، جنگ هم چنان 
قصبه  قسمت  در  جالل آباد  شهر  در  ما  داشت.  ادامه 
دنبال  شوهرم  روزها  از  یکی  در  می کردیم،  زندگی 

جانش  راکتی  حادثه ی  در  بد  بخت  از  و  رفت  کار 
را از دست داد و جنازه ی او را برای ما آوردند. پس 
ما  زندگی  و  شدیم  تنها  پسرم  و  دختر  با  من  آن  از 
با مشکالت زیاد روبرو شد، زیرا پسرم کوچک بود 
مهیا  خانه  خرچ  ما  برای  و  می کرد  کار  مجبور  او  و 
مسوولیت  همه  این  او  توان  از  گرچند  می ساخت. 
بابت  این  از  و  می نمود  آن هم همت  با  اما  بود،  باال 
بسیار خوش بودم که پسری دارم که به خاطر مادر و 
خواهرش کار می کند. اما بخت بد با ما یاری نکرد و 
دست بد قضا یک بار دیگر دروازه خانه ما را کوبید 
و این بار پسرم که تازه 15 بهار زندگی اش را سپری 
از  را  جانش  جاده  کنار  ماین  انفجار  در  بود،  نموده 
من  که  گویا  او  شهادت  با  شد،  شهید  و  داده  دست 
دیگر تمام هست و بودم را از دست دادم و زندگی 
من هم به آخر رسیده باشد، چون در اجتماع ما زن 
پایین برخوردار است، چطور می تواند  از موقف  که 

 حال زندگی برایم هیچ مفهوم 
ندارد. تنها این دختر من است 
که به خاطر او زندگی می نمایم 

وگرنه من این زندگی را چه 
کنم، کسی به فریاد مظلومیت 
من گوش نکرد و مرا یاری 
نرساند، تا افراد جنایت کار 

که دستان شان به خون مردم 
آغشته است به محکمه کشانده 
شوند و خون شهدای ما از آنها 
بازخواست شود، به هر حال من 

آنها را نمی بخشم و از دولت 
می خواهم که باید جنایت کاران 

به اشد مجازات یعنی اعدام 
محکوم شوند.

ماموریت  انتقال  تا  است  مجبور  همچنین  کروکر  آقای 
بخش  به  نظامی  همکاری  از  را  افغانستان  در  واشنگتن 
بسیار  مساله  این  که  کند  مدیریت  نظامی  غیر  کمک های 

دشوار به نظر می رسد.
این  از  پیش  دارد،  تسلط  عربی  زبان  به  که  کروکر  رایان 
پاکستان  و  لبنان، کویت  در سوریه،  امریکا  سفیر  عنوان  به 
ایفای وظیفه کرده است. او همچنین اخیرا به عنوان فرستاده 
متخاصم  بین گروه های  ایجاد صلح  برای  عراق،  به  امریکا 

این کشور تالش کرد.
قابل یادآوری است که کارل آیکن بیری، سفیر فعلی امریکا 
همچون  مسایلی  سر  بر  افغانستان  دولت  با  بارها  کابل  در 
خارجی  و  داخلی  خصوصی   امنیتی  شرکت های  انحالل 

توسط دولت، اختالف نظر داشته است.
در آخرین مورد سفیر امریکا واکنش شدیدی به اظهارات 
کرزی در مورد عملیات نیروهای امریکایی نشان داد. حامد 
کرزی ماه گذشته در پی کشته شدن 
نیروهای  علمیات  در  ملکی  فرد   14
این  اگر  که  بود  گفته  بین المللی 
به  منجر  که  حمالت شان  به  نیروها 
تلفات ملکی می شود، ادامه دهند به 
خواهند  تبدیل  اشغالگر«  »نیروهای 

شد.
اظهارات  این  کابل  در  امریکا  سفیر 
نامناسب«  و  »دردآور  را  کرزی 
خواند و گفت که نیروهای امریکایی نیروهای افغانستان را 
افغانستان«  »دشمنان  با  آنها  شانه  به  شانه  و  تقویت کرده اند 

جنگیده و قربانی داده اند.

مجلس سنای امریکا، به اتفاق آرا، با گزینش رایان کروکر 
به عنوان سفیر جدید امریکا در افغانستان موافقت کرد.

وزارت  دیپلومات های  برجسته ترین  از  یکی  کروکر  رایان 
امورخارجه امریکاست.

وی قبال سفارت امریکا در کشورهای لبنان، کویت، سوریه، 
اسد 1۳۸۶ طرف  برعهده داشت و در  را  پاکستان و عراق 

مذاکره  با هیات ایرانی در بغداد بود.
رایان کروکر به زبان فارسی آشناست و در سال 1۹۷۲ در 

ایران خدمت می کرد.
مجلس نمایندگان امریکا نامزدی کروکر را به عنوان سفیر 
جدید امریکا در افغانستان یک هفته پس از آن تایید کرد 
از  را  کشور  این  نیروهای  خروج  طرح  اوباما  بارک  که 

افغانستان اعالم نمود.
از  یکی  او  می شناسد.  خوبی  به  را  افغانستان  کروکر  رایان 
کسانی بود که سفارت امریکا را در افغانستان در سال ۲001 

پس از سقوط رژیم طالبان بازگشایی 
کرد.

اما با این هم، کروکر مسیر دشواری 
باید  او  داشت.  خواهد  رو  پیش  را 
تالش کند تا رابطه کابل و واشنگتن 
به ویژه  نگه دارد؛  را در سطح خوبی 
آن که نیروهای امریکایی و بین المللی 
آماده می شوند تا مسوولیت امنیتی را 
به نیروهای داخلی واگذار کنند و به 

تدریج افغانستان را ترک کنند. 
قرار است 10 هزار نیروی امریکایی تا پایان سال جاری از 

افغانستان خارج شوند.

استعفای جنرال امرخیل در پی حمله نیروهای پاکستانی به کنر
جنرال امین اهلل امرخیل، قوماندان پولیس سرحدی در والیات شرقی کشور، به علت حمالت پی در پی پاکستان، از وظیفه اش 
استعفا کرده است. جنرال امرخیل، به تاریخ ۹سرطان به پژواک گفته بود که حمالت و تجاوزات نظامیان پاکستان بر مردم 
و حریم افغانستان، درحالی ادامه دارد که ملل متحد و نیروهای آیساف، خاموشی اختیار کرده اند و تاکنون آیساف از این 
حمالت اظهار بی خبری نموده است.  وی افزود که دولت افغانستان، پی درپی این حمالت از مقامات پاکستانی خواست تا 

جلو این حمالت را بگیرند، اما آنها نه تنها این خواهش را نپذیرفتند بلکه از این حمالت اظهار بی خبری کرده اند.
امرخیل گفت: »در نتیجه این حمالت، ده ها هموطن ما که در آن زنان و کودک شامل اند کشته شده و صدها فامیل بیجا 

گردیده اند.«
این قوماندان پولیس سرحدی گفته که دیگر نمی خواهد تا بدنامی و بی غیرتی تاریخی، نصیب وی گردد و از وظیفه خود 
استعفا می نماید. وی افزود: »من نمی خواهم که ملت مجاهد و مظلوم ما خصوصا مردم کنر، باالی من در تاریخ قضاوت 
غلط نمایند.« به گفته جنرال امرخیل، از وزیر امورداخله درخواست نموده تا استعفای وی را قبول کند و یا اجازه حمله 
متقابل بر پاکستان را بدهد. وی تاکید کرد که این مکلفیت دولت و جامعه بین المللی است تا جواب حمالت پاکستان را 

بدهند و جهت جلوگیری از این حمالت، اقدامات الزم انجام دهند.

رایان کروکر، به عنوان سفیر جدید امریکا
 در افغانستان تعیین شد 

کار کند و زندگی خودرا به پیش ببرد، به خصوص 
زیاد  مشکالت  با  را  مدتی  هستند.  بی سواد  که  زنان 
سپری کردم و باالخره دخترم را عروسی نمودم و از 
بار دوش دخترم شدیم و در خانه ی  امروز  بد  بخت 
به  بسیار  من  با  او  گرچند  می کنم،  زندگی  دامادم 
خوبی رفتار می کند، اما خانه ی خود آدم دیگر چیز 
از  اشک  دارد.«  دیگر  فضایی  داماد  خانه ی  و  است 
در  ناامیدی که  از  دنیایی  با  و  او جاری شد  چشمان 
را دوباره  از اشکش دیده می شد، سرش  پر  چشمان 
باال کرد و اشک را از گونه و چشمانش پاک نمود و 
به ادامه ی سخنانش چنین گفت: »حال زندگی برایم 
به  که  است  من  دختر  این  تنها  ندارد.  مفهومی  هیچ 
را  این زندگی  او زندگی می نمایم وگرنه من  خاطر 
چه کنم، کسی به فریاد مظلومیت من گوش نکرد و 
مرا یاری نرساند، تا افراد جنایت کار که دستان شان به 
و  شوند  محکمه کشانده  به  است  آغشته  مردم  خون 
خون شهدای ما از آنها بازخواست شود، به هر حال 
من آنها را نمی بخشم و از دولت می خواهم که باید 
محکوم  اعدام  یعنی  مجازات  اشد  به  جنایت کاران 

شوند.«

کسی به فریادم گوش نداد

 

در  اصراف  از  تا  خواسته  مردم  از  کرزی  جمهور  رییس   
عروسی  و  شیرینی خوری  خصوص  به  خوشی  محافل 

خود داری کنند.
مصارف گزاف در شیرینی خوری، عروسی و دیگر محافل 
دینی  ارشادات  خالف  کرزی  جمهور  رییس  را  خوشی 
با  تضاد  در  محافل  این  در  اصراف  که  می گوید  و  دانسته 

گفته های دینی قرار دارد.
رییس جمهور کرزی به تازگی در سخنرانی رادیویی خود 
از مردم خواسته تا از مصارف بیش از حد در محافل خوشی 

خودداری کنند.
آقای کرزی می گوید باید اشخاص پولدار محافل خوشی 
برای  به گفته وی  تا  کنند  برگزار  با مصارف کم  را  خود 

دیگر افراد جامعه الگو قرار گیرند.
و  کابل  در  روز  هر  و  شب  »هر  است:  گفته  کرزی  آقای 
دیگر شهرهای بزرگ افغانستان، مقدار زیادی مواد غذایی 
در محافل عروسی، شیرینی خوری و دیگر محافل خوشی 
از خانواده ها  زیاد  در کشوری که شماری  می شود.  ضایع 
در آن یک قرص نان را با مشقت زیاد به دست می آورند، 
برگزاری محافل پر مصرف از سوی برخی از افغان ها به هیچ 

صورت کار مناسب نیست.«
مورد  در  را  قانونی  مسوده  عدلیه  وزارت  این  از  پیشتر 
چگونگی برگزاری محافل شیرینی خوری و عروسی ترتیب 

کرده است.
تعداد  عروسی  مراسم  در  که  شده  گفته  مسوده  این  در 
مهمانانی که دعوت می شوند باید از ۳00 تا 500 تن باشند.

جداگانه  طور  به  زنانه  و  مردانه  عروسی  محافل  برگزاری 
نکات  از  اسالمی  شریعت  به  مطابق  عروس  لباس  و 
دیگری است که در این مسوده روی تطبیق آن تاکید شده 

است.

کرزی:
از مصارف گزاف در مراسم 

خوشی جلوگیری کنید

ACKU
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اینترکانتیننتال،  هوتل  بر  طالبان  گروهی  حمله ی 
حمله  این  داشت.  همراه  به  را  روشنی  پیام های 
از  تن  ده ها  در محلی که  نیمه شب سه شنبه،  در 
سکونت  خارجی  مهمانان  و  حکومتی  مقامات 
مقام های  برای  جدی  خطر  زنگ  یک  داشت، 

امنیتی به شمار می رود. 
هرچند تا هنوز آمار دقیق از کشته ها و زخمی ها 
و  نگرانی ها  رویداد  این  اما   نمی باشد،  روشن 
توانمندی  به  رابطه  در  را  اساسی  پرسش های 
نقاط  امنیت  تامین  به  رابطه  در  امنیتی  نیروهای 

کلیدی خلق کرده است. 
نمایندگان  برابر  در  امروز  امنیتی  مقام های  شاید 
مردم بار دیگر به تکرار گفته های قبلی شان، مبنی 
بر مداخله های بیرونی، ضعف و ناتوانی نیروهای 
زمانی  چه  تا  پاسخ  این  اما  کنند،  بسنده  داخلی 
فرار  راه  یک  و  قانع کننده  پاسخ  یک  می تواند 

برای مقامات به شمار آید. 
حمله بر هوتل پنج ستاره شهر کابل با این پیام ها 

همراه بود:
با  امنیتی  باالی  تدابیر  رغم  به  کابل  شهر  1ـ 
در  می باشد.  همراه  زیادی   آسیب پذیری های 
یافته ی  سازمان  رویداد  چند  اخیر  هفته های 
عمل  انجام  از  قبل  یا  و  گرفته  صورت  انتحاری 

خنثا شده است. 
در  امنیتی  مقام های  که  می گویند  منابع  برخی 
بر  مبنی  جدی  هشدارهایی  سرطان   4 تاریخ 
حمله های انتحاری در برخی نقاط کلیدی کابل 
دریافت کرده بودند، اما این هشدارها با کمترین 
اولین  این،  از  گذشته  است.  شده  همراه  تدابیر 
بار نمی باشد که ما شاهد چنین رویدادهای تلخ 
برای  چرا  همه  این  با  می باشیم.  تکان دهنده  و  
امنیتی  مقام های  نوع رویدادها  این  از  جلوگیری 

تدابیر اساسی و جدی اتخاذ نمی کنند؟ 
پیچیده ای  ابعاد  با  افغانستان  در  جاری  جنگ 
جنگ  که  آن  از  بیش  است  گرفته  خود  به  که 
اردوها باشد بیشتر یک جنگ استخباراتی است. 
حاال سوال اساسی این است که  نیروهای امنیتی 
امکانات  و  ابزارها  چه  از  جنگ  این  در  افغان 
این  برابر  در  بتوانند  تا  می باشند  برخوردار  الزم 

تهدیدها از توان پاسخ گویی برخوردار باشند. 
2ـ خط نفوذ طالبان میان دستگاه های امنیتی زنگ 
خطر مهم است که کمتر به آن توجه شده است. 
دستگاه های  در  نفوذ  با  طالبان  اخیر،  ماه های  در 
میان  را  بی اعتمادی  فضای  توانسته اند  امنیتی، 
می شود  گفته  آورد.  وجود  به  افغان  نیروهای 

بر تطبیق  در خبرها آمده است که کمیسیون مستقل نظارت 
قانون اساسی با تایید قانونمندی ایجاد محکمه برای رسیدگی 
کمیسیون  که  است  گفته  انتخابات،  به  مربوط  دعاوی  به 
انتخابات باید حکم محکمه را بعد از قطعی شدن، تطبیق کند. 
آن گونه که در رسانه ها گزارش شده، اعضای این کمیسیون، 
خبری،  نشست  یک  در  گذشته  هفته ی  چهارشنبه  روز 
مشوره ی حقوقی خود را در رابطه به اختالفات ولسی جرگه و 

محکمه ی اختصاصی انتخابات ارایه کرده است.
ارایه  نظارت  کمیسیون  سوی  از  که  حقوقی  مشوره ی  در 
انتخاباتی،  تخلفات  از  بخشی  که  است  تذکر گردیده  شده، 
طوری که در قانون انتخابات آمده است، عالوه بر تخلفات 
تذکر  می رسد،  نظر  به  دارد.  نیز  جرمی  ماهیت  انتخاباتی، 
تفکیک بین تخلفات انتخاباتی با ماهیت جرمی و غیرجرمی 
و از سوی دیگر تفکیک در مورد این که عامل این تخلفات 
این که  مورد  در  تفکیک  و  بوده اند  اشخاصی  یا  چه شخص 
اصل »التجزی نفسا عن نفس شیئا« یا به عبارت ساده تر اصل 
قابل  این موضوع  شخصی بودن جرم و مجازات، چگونه در 
بحث و بررسی می باشد، می تواند کمک بسیار زیادی برای 

حل این معضل فعالایجادشده، بکند.
ولسی جرگه  بین  اکنون  اگر کشمکشی که  نیست که  شکی 
محکمه  و  لوی سارنوالی  و  از یک سو  انتخابات  کمیسیون  و 
خاص و به تبع آن ستره محکمه از سوی دیگر ایجاد شده، به 
صورت قانونمند و مطابق به قواعد حقوقی و اصل انصاف و 
عدالت مورد رسیدگی و بررسی قرار نگیرد، می تواند باعث 
این رو  از  گردد.  جامعه  در  غیرقابل مهار  واکنش های  ایجاد 
هر کمکی که از سوی نهادهای موثر در این زمینه صورت 
تثبیت  و  تامین  راستای  در  مهمی  بسیار  گام  می تواند  گیرد، 

ثبات سیاسی، اجتماعی و قانونی در کشور محسوب گردد.
گل رحمان قاضی رییس کمیسیون 
قانون  تطبیق  بر  نظارت  مستقل 
اساسی، در نشست روز چهارشنبه ی 
گفته  خبرنگاران  به  گذشته  هفته 
انتخابات  جنجال های  که  است 
عدم دقت  از  ناشی  ولسی جرگه، 
از  و  بوده  نافذه ی کشور  قوانین  در 
میان  به  آن،  اجرای  در  کوتاهی ها 

آمده است.
بحث  یک  این  می رسد  نظر  به 
درک  راستای  در  که  است  خوب 
عدم  و  کشور  نافذه  قوانین  صحیح 
برخورد جانبدارانه با قانون، از سوی 
و  قانون  محافظ  و  مدافع  نهادهای 
همین گونه از سوی افراد و اشخاص 
قانونمداری  و  قانون  به  که  حقیقی 
تالش  و  کار  هستند،  قایل  ارزش 

نهادینه شود که حاکم  این اصل در کشور  و  صورت گیرد 
مطلق بر جامعه باید قانون باشد و افراد در هر رده ای از طبقه ی 
اجتماعی و سیاسی، همانگونه که در قانون اساسی نیز تصریح 
شده، بایستی تابع قانون بوده و در تبعیت از آن برابر بصورت 

غیررجحانی باشند.
دوسیه  هیچ  که  ندارد  وجود  تردیدی  هیچ  ماهوی،  نظر  از 
قضایی نمی تواند در خارج از سیطره ی قوه قضاییه مطرح و 
اساسی  قانون  در  اصل  این  زیرا  گیرد،  قرار  رسیدگی  مورد 
خصوص  در  که  چیزی  اما  است.  گرفته  قرار  تصریح  مورد 
گیرد،  قرار  توجه  مورد  باید  انتخابات  به  مربوط  موضوعات 
مربوط  که  دوسیه هایی  به  رابطه  در  آنچه  آیا  که  است  این 
انتخابات پارلمانی به بحث گرفته  انتخابات و در حوزه ی  به 
شده و مورد رسیدگی قرار گرفته، از نظر موضوعی، می تواند 
عدم  دلیل  به  این که  یا  گیرد،  قرار  قضایی  دعوای  مورد 
شمولیت در دایره ی جرایمی که در قانون به رسمیت شناخته 
تخنیکی  و  فنی  و رسیدگی  ندارد  را  قابلیت شمول  شده اند، 
انتخاباتی  انتخابات و شکایات  که در کمیسیون های مربوطه 
صورت گرفته، کافی بوده و اکنون باید بدان ها به عنوان امر 

نزدیک ترین  به  حتا  امنیه  فرماندهان  برخی  که 
داده اند.  دست  از  را  الزم  اعتماد  خود،  افراد 
وزارت  بر  حمله  قندهار،   تخار،  حوادث 
همگی  انتحاری  واسکت های  کشف  و  دفاع 
دستگاه های  برخی  در  دشمنان  نفوذ  از  حکایت 
که  است  خوب  امنیتی  نیروهای  دارند.  امنیتی 
هوتل  بر  حمله  رویدادهای  همه جانبه  تحقیق  با 
با  چگونه  که  کنند  بررسی  را  کابل  ستاره  پنج 
 8 الزم  تدابیر  و  امنیتی  کمربندهای  موجودیت 
خود  ساحه  این  تا  می توانند  راکت انداز  با  نفر 
حمله  و  کابل  و  تخار  حوادث  اگر  برسانند؟  را 
داوودخان  سردار  شفاخانه  و  دفاع  وزارت  بر 
به خوبی بررسی شود، آن گاه همه خواهند فهمید 
که رد پای تروریستان در کجا است و چگونه در 

همه جا رخنه کرده اند. 
طالبان  که  نشان داد  کانتیننتال  هوتل  بر  حمله  3ـ 
همسایه،  کشور  دقیق  استخباراتی  معلومات  با 
به  پاکستان  نشانه می گیرند.  را  هدف های مهمی 
هوتل  شب  آن  در  که  بود  کرده  درک  خوبی 
است  ملی  چهره های  میزبان  کابل  انترکانتیننتال 
در  را  گام هایی  می خواهند  نخستین بار  برای  که 
و  پاکستان  بردارند.  مسوولیت  انتقال  راستای 
طالبان می خواستند این حرکت را با نشانه گرفتن 
همراه  سقوط  با  کشور  مطرح  و  نامدار  والیان 

سازد. 
این  امنیت  این مهم، چگونه درتامین  به  با توجه 

مکان مهم  غفلت شده است. 
4ـ  حمله ی طالبان در هفته های اخیر نشان داد که 
است.  نرسیده  نتیجه   به  طالبان  با  صلح  پروسه ی 
را  صلح  زبان  هرگز  که  ساختند  ثابت  طالبان 
به  تن  به آسانی  نمی فهمند و جریانی هستند که 
مصالحه،  رویکرد  بنابراین  نمی دهند.  اصالحات 
امتیازدادن و التماس نمی تواند این گروه را وادار 

به دست کشیدن از جنگ نماید. 
مانند  دولتی  مهم  مراکز  بر  طالبان  حمله ی  5ـ 
وزارت  دفاع و یا هوتل های مهم، به همان میزان 
که از لحاظ روانی روحیه ی طالبان را باال می برد، 
همراه  به  منفی  تاثیر  مردم  عمومی  افکار  روی 
دارد. گذشته از این اعتماد بیشتر خارجی ها برای 
سفر به افغانستان و اقامت در این  اماکن نیز از بین 

خواهد رفت. 
با توجه به این  همه، خوب است که با مشاهده ی 
این گونه رویدادها در تدابیر امنیتی بازنگری های 
با  روز  هر  آن  غیر  در  صورت گیرد  جدی 

رویدادهای  تلخی همراه خواهیم بود. 

مختومه برخورد گردد.
کمیسیون  مشوره ی  در  است،  آمده  رسانه ها  در  که  آنگونه 
نظارت بر تطبیق قانون اساسی در مورد عملکرد و مداخله ی 
نیز تذکر داده  انتخابات  به  لوی سارنوالی در قضایای مربوط 
اقامه ی  و  تحقیق  قانون، حق  مطابق  است که سارنوالی  شده 
دعوا در موضوعات جرمی که در قانون جزا جرم شناخته شده 
را دارد. در این مورد نیز هیچ شکی وجود ندارد که فلسفه ی 
و  بودجه  تخصیص  و  مدعی العموم  عنوان  به  نهادی  ایجاد 
هزینه برای این نهاد، برای این است که به نمایندگی از جامعه 
بایستی  جامعه،  نظم  و  امنیتی  گراف  بلندبردن  راستای  در  و 
در راستای مقابله با جرم و عاملین جرم، کار کند. اما آنچه 
جامعه  اذهان  روشن شدن  برای  باید  انتخابات  خصوص  در 
بدان توجه شود، تجزیه و تفسیر روشن زمینه های مداخله ی 
لوی سارنوالی در این مساله است که بر مبنای چه اصولی وارد 

این قضیه شده است.
نظارت  کمیسیون  مشوره ی  از  بخش  این  می رسد،  نظر  به 
بر تطبیق قانون اساسی که گویای یک موضوع بسیار متقن و 
جدی است، برای ذهن نشین شدن در نزد مردم و افکار عامه، 
نیاز به تجزیه و توضیح دارد. چیزی که از سوی لوی سارنوالی 
اذهان  برای  باید  کشور  قضایی  دستگاه  و  خاص  محکمه  و 
و  بلندی  در  تغییر  که  است  این  شود،  داده  وضاحت  عامه 
و  اسناد  در  تقلب  و  جعل  کشف  طریق  از  اگر  آرا  پایینی  
اوراق رای حاصل شده، تثبیت این جعل اسناد در نزد محکمه 
چگونه تایید شده است. باور ابتدایی در اذهان عامه مبتنی بر 
این است که در مراحل رسیدگی به شکایت های انتخاباتی، 
نظر  مورد  میکانیزم  و  تدابیر  بکارگیری  با  مربوطه  کمیسیون 
خود، جعل یا عدم جعل در انتخابات را مورد رسیدگی قرار 
داده است. حال که نظر متفاوت با نظر اولیه ارایه شده از سوی 

می شود،  ارایه  محکمه  طرف  از  انتخاباتی،  کمیسیون های 
میکانیزمی  چه  با  که  دارد  وجود  سوال  این  بسیاری ها  برای 
و بکارگیری چه شیوه های فنی و تخنیکی، محکمه به نظر و 
رای متفاوت در رابطه به اصل و جعل آرا رسیده که باعث 

تغییر در درجه های کاندیدان شده است.
در یک بخش از مشوره ی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون 
اساسی آمده است که محکومیت اشخاص به ارتکاب جرم 
باطل بودن  معنای  به  صالحیت،  با  محکمه ی  قطعی  حکم  با 
باشد،  اسناد  جعل  و  تزویر  جرم،  اگر  و  نیست  انتخابات 
اعتبار  درجه ی  از  محکمه  حکم  به  جعلی،  و  تزویری  اسناد 
ساقط گردیده و حکم بطالن این اسناد، به کمیسیون مستقل 
انتخابات ارسال می گردد.  در مشوره ی این کمیسیون عالوه 
شده است: »اگر درنتیجه ی این احکام، میزان رای نماینده ی 
برحال، اکثریت مصرح در قانون انتخابات را تکمیل ننماید، 
از مقام نمایندگی منفصل گردیده و فرد دیگر که به موجب 
او  جاگزین  می گردد،  آرا  اکثریت  حایز  حکم،  این  تطبیق 
می شود.« چیزی که با توجه به این مشوره قابل طرح است، 

میکانیزم تفکیک و شناسایی جعل و غیرجعل می باشد.


درسهایی
ازحملهبرهوتل

کانتیننتال
  حامد 

مشورهیکمیسیون
نظارتبرتطبیققانوناساسی

وچشماندازحلمشکل
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و  امریکایی  نظامی  نیروی  رستاخیز  دو  جنگ،  دو 
و  عراق  بین  تفاوت  چرا  متفاوت.  کامال  نتایج  دو 
افغانستان وجود دارد؟ افزایش نیرو در عراق که در 
سال 2007 شروع شد، به خاطر دالیل ساده موفق بود: 
امریکایی ها(  و  شیعیان  )سنی ها،  مختلف  بازیگران 
سرخورده شده بودند. این نومیدی مشترک حتا بیشتر 
و  تصامیم  بر  استراتژی ها  و  نیروها  سطح  افزایش  از 
عملکردها که سرانجام این جنگ را دچار چرخش 
کرد تاثیر گذاشت. سرنوشت جنگ افغانستان نیز به 
تنهایی از طریق تغییر سطح نیروها تعیین نمی گردد. به 
رغم تمامی بحث های که اعالمیه ی روز چهارشنبه ی 
هزار   33 خروج  بر  مبنی  اوباما  جمهور  رییس 
 10 شمول  به   –  2012 سپتامبر  تا  امریکایی  نیروی 
 – می شوند  خارج  امسال  پایان  تا  که  سربازی  هزار 
نخواهد  تاثیری  جنگ  نتیجه  بر  اما  است،  برانگیخته 
یا  و  نظامی  دوکتورین  هیچ  حال،  عین  در  داشت. 
جنرال نظامی، مسیر این جنگ را تغییر داده نخواهد 
توانست. پس از پنج سال کار به عنوان مشاور ملکی 
من  برای  عراق،  و  افغانستان  در  امریکایی  نیروهای 
روشن شده است که هیچ نقشه ی پیش ساخته ای برای 
اقدامات نظامی ما در خارج وجود ندارد. اما این نیز 
جنگ  در  موفقیت  به  که  ناامیدی  که  است  روشن 
نخواهد  عملی  جامه ی  افغانستان  در  انجامید  عراق 
تعیین کننده  تغییر  که  است  خاطر  همین  از  و  پوشید 
در این جنگ بعید و غیرمحتمل است. افزایش نیروها 
کامال هدر نرفته است اما غیبت یک نومیدی فراگیر 
به این معنا است که برای تاثیرگذاری بر این جنگ، 
نگاه کنیم، درحالی که  نیرو  تقویت  از  فراتر  باید  ما 
و  دیپلوماتیک  نظامی،  قوی  حضور  دارای  هنوز 

کمکی در آنجا هستیم.  
در سال 20006 و 2007 قبل از افزایش نیرو در عراق 
و در جریان آن، بغداد به یک کشتارگاه تبدیل شده 
دولتی  فرقه گرای  نیروهای  و  شیعی  بود. جنگجویان 
را  سنی  جوامع  عمدی  و  سیستماتیک  صورت  به 
کشانده  خیابان ها  به  داخلی  جنگ  می بردند.  بین  از 
به صورت  شهروندان  و  عراق  دولت  مقامات  و  شد 
منظم هدف قرار گرفته و ترور می شدند. امریکایی ها 
دیوارهای مستحکم را در اطراف شهر ساختند تا از 
ساکنان این شهر محافظت کنند و همچنان روش های 
اولیه نابودسازی – رها کردن اجساد کشته شدگان در 
اماکن عمومی مانند بازار یا خیابان ها در مقابل خانه ها 
بوی گند آن،  و  اجساد  – را مشکل تر سازد. وجود 
شهر را فرا گرفته بود. تلفات نیروهای امریکایی رو به 
افزایش بود؛ مراسم یادبود برای سربازان که در عراق 
کشته می شدند پایانی نداشت. من در آنجا به عنوان 
مشاور سیاسی در واحد نظامی امریکایی مسوول در 
مشکالت  این  که  ما  از  کسانی  برای  و  بودم  بغداد 
تاریک ترین  واقعا  روزها  آن  گذاشتند،  پشت سر  را 

روزها بود.
تا  گردید  جمع  مختلف  فاکتورهای  جنگ  این  در 

مسیر این جنگ را نشان دهد: 
نخست، حتا پیش از آن که اولین نیروهای اضافی وارد 
شوند، صرف تصور حضور آنها به شدت بر  شورشیان 
سنگین تمام شد. مناظره ی بلند در واشنگتن و تصمیم 
رییس جمهور جورج دبلیو بوش منبی بر اعزام نیروی 
 – زمانی  جدول  به  اشاره  بدون   – عراق  به  اضافی 
تصور نیرو را نسبت به کاربرد آن اگر نگوییم مهمتر، 

اما مهم ساخت.
می یافت،  افزایش  خشونت ها  که  همانطوری  دوم، 
آنها  با  که  کسانی  درباره  آموزش  و  تحلیل  بر  ما 
آنها  اهداف  و  انگیزه ها  ارزیابی  و  می جنگیدیم 
درزهای  و  شکاف ها  ما  نمودیم.  تازه  تاکیدی 
و  کرده  شناسایی  را  مختلف  شورشی  گروه های 
و  دیپلوماتیک  فشارهای  طریق  از  آن  از  استفاده  با 
امریکایی  ویژه ی  نیروهای  توسط  پیوسته  حمالت 

وارد عمل شدیم.
اما بیشتر از همه، این مردم عراق بودند که در نهایت 
با  هرسو  از  آنها  دادند.  تغییر  را  جنگ  این  مسیر 
با  شیعیان  رهبری  به  دولت  بودند:  برو  رو  خشونت 
استفاده از عناصری در نیروهای امنیتی جنگ فرقه ای 
را دامن می زد و کشتارهای وحشیانه ای که توسط این 
راه می افتاد توسط جنگجویان  به  جوخه های مرگ، 
سنی ها  با  بی رحمی  با  که  القاعده  با  مرتبط  خارجی 
وضعیت  این  می شد.  انباشته  می کردند،  برخورد 
بقای  از  دفاع  برای  تا  واداشت  را  عراق  عادی  مردم 
متحد  سنی،  بیداری  جنبش  نام  تحت  جوامع شان 
شوند. نیروهای امریکایی و شماری زیادی از سنی ها 
گردهم آمدند، منابع شان را سرهم کردند و جریانات 

سیاسی این جنگ را شکل دادند. 
خالف  بر  متفاوت اند.  شدت  به  افغانستان  در  نیروها 
عراق، این جنگ، روستایی و پراکنده است. در کابل 
و دیگر شهرهای بزرگ در سراسر این کشور، تصور 

گرفتار بود و کابل تکه تکه شده بود.
اندازه ی  تا  افغانستان  نخبگان  چه  اگر  هم،  هنوز 
اما  گرفته اند،  فاصله  روزه  هر  جنگ های  از  زیادی 
است.  افزایش  به  رو  کابل  در  سیاسی  مرزبندی های 
جمهور  رییس  که  است  دهه  یک  به  نزدیک  برای 
کار  گمان  این  با  او  داخلی  حلقه ی  و  کرزی  حامد 
کرده  اند که ما )ایاالت متحده و متحدانش( بیشتر به 
آنها نیاز داریم تا آنها به ما. در سال 2010، افغانستان 
کمک های  توسعه،  حال  در  کشور  هر  از  بیشتر 
خارجی سرانه دریافت کرد. اما این وضعیت در حال 
جهانی  جامعه ی  که  زمانی  در  درست  است.  تغییر 
اسامه  کشته شدن  می کند،  بازنگری  خود  نقش  در 
منابع  و  توجه  برای  رقابتی  درخواست های  بن الدن، 
و  داخلی  اقتصادی  اولویت های  عرب،  جهان  در 
افغانستان  با  امریکا  رابطه  مطرح شدن سوال درباره ی 

به هم گره می خورند.
ابهامات  تنها  خارجی  کمک های  میزان  از  کاستن 
را   2014 سال  جمهوری  ریاست  انتخابات  درباره ی 
بر  کرزی  حاضر  حال  در  که  کرد  خواهد  تشدید 
کند.  شرکت  آن  در  نمی تواند  اساسی  قانون  اساس 
حکومت  با  ما  درازمدت  همکاری  و  قدرت  انتقال 
بعدی در افغانستان مهم تر از بیرون کشاندن خودمان 

از آن کشور خواهد بود.
در  سربازان  شمار  کاهش  خبر  انتشار  وجود  با  حتا 
ایاالت  سرباز  هزار   65 از  بیشتر  گذشته،  هفته ی 
متحده تا خزان سال 2012 در افغانستان باقی خواهند 

افغان  نیروهای  تجهیز  و  آموزش  به  آنها  بیشتر  ماند. 
تمرکز خواهند کرد تا سرانجام آنها آماده ی پذیرش 
مسوولیت تامین امنیت کشور خود شوند. با این حال ما 
باید در این جا متوجه باشیم که چه کسانی را تقویت 
سیاسی،  احزاب  می بخشیم.  مشروعیت  و  می کنیم 
قبایل و گروه های قومی به صورت روز افزون بر سر 
پیشین  تجربه ی  و  می جنگند  کوچکتر،  مالی  منابع 
آنها با خروج نیروی خارجی قطعا بیشتر خواهد شد. 
اطمینان یافتن از این که افغانستان دارای نیروی بادوام 
و  قومی  لحاظ  از  که  نیروی   – می باشد  قابل اداره  و 
سیاسی دارای ترکیب متوازن می باشد – در ماه ها و 

سال های پیش رو، اهمیت خواهد یافت.
این  و   دارد  وجود  افغانستان  در  نومیدی  حدی  تا 
شدن  محدود  و  سیاسی  سردرگمی  توسط  نومیدی 
این  اما  یابد،  افزایش  است  ممکن  منابع  روزافزون 
نومیدی روی یک نقطه و یک گروه متمرکز نیست. 
روزافزون  صورت  به  خود  سهم  به  متحده  ایاالت 
صبر خود را از دست می دهد و عالقه مند است پای 
این احساس که  بیرون بکشد.  این جنگ  از  خود را 
این یک جنگ ضروری است به نظر می رسد که از 
می تواند  که  نیروی  تنها  نهایت،  در  است.  رفته  بین 
افغانستان را تغییر دهد، خواست جمعی افغان ها برای 

پایان یافتن این جنگ است.
یک  اخیرا  خارجه  وزارت  سابق  مقام  شیرمن،  مت 
سفر دو ساله همراه با نیروهای امریکایی در افغانستان 
ارتش  سیاسی  مشاور  عنوان  به  او  کرد.  تکمیل  را 
در   2007 تا   2004 سال  از  عراق  دولت  در  امریکا 

بغداد بود.

روز دوشنبه در یکی از اتاق های کنار 
جای  بیشتر  که  بریتانیا  عوام  مجلس 
بحث های داغ سیاسی است، در البالی 
بحث می توانستید آمیزه ای از موسیقی 
بانویی  که  بشنوید  را  غربی  و  افغانی 
معروف  آهنگ  وایلونسل  با  انگلیسی 
مالمامدجان را می نواخت و جان بیلی، 
استاد موسیقی که شاگرد استاد محمد 
را  او  ساخته های  از  نغمه ای  بود،  عمر 
با رباب نواخت و ورونیکا، همسر او،  

چند ترانه را با لهجه ی هراتی خواند.
البته در این سالون صحبت از آموزش 
پنج  در  که  کارهایی  و  بود  موسیقی 
موسیقی  آموزش  برای  گذشته  سال 
افغانستان  در  نوجوانان  و  کودکان  به 
به  تن  یک صد  از  بیش  شده  است. 
نمایندگان  بودند؛  آمده  جلسه  این 
دانشگاهیان  و  روزنامه نگاران  مجلس، 

و دوستداران افغانستان.
رییس  و  بنیان گذار  سرمست،  احمد 
که  افغانستان  موسیقی  ملی  انستیتوت 
معنوی  و  مادی  حمایت  جلب  برای 
امکان  و  کرده  آغار  که  کاری  از 
موسیقی  از  آمده،  بریتانیا  به  آن  ادامه 
افغانستان سخن گفت و از این که در 
طول سه دهه جنگ چه بر سر آن آمد 
و در زمان طالبان کال ممنوع شد. البته 
همه می دانند که اهل موسیقی در این 
دوره یا کشته شدند یا رخت مهاجرت 
کار  وسایل  نیست کردن  به  یا  بربستند 
خود و تغییر شغل مجبور شدند. تنها ده 
بود  از سقوط طالبان  بعد  و  پیش  سال 

که موسیقی کشور جانی تازه گرفت.
داکتر سرمست از  پایه ریزی »انستیتوت 
ملی موسیقی افغانستان«  گفت که برای 
راه اندازی آن، افغانستان از کمک های 
آلمان،  کشورهای  معنوی  و  مالی 
بانک  و  هند  امریکا،  فرانسه،  بریتانیا، 
جهانی برخوردار شده  است. به گفته ی 
این  ملی موسیقی«  »انستیتوت  او طرح 
بوده  است که از یک سو استعدادهای 
قوی و نهفته موسیقی کشور را کشف 
و آنها را جذب کند و از سوی دیگر 
طریق  از  کشور  خیابانی  کودکان  به 
از  تا  کند  کمک  موسیقی  آموزش 
برخوردار  بهتری  اجتماعی  شرایط 
آینده ی  برنامه های  دیگر  از  شوند. 
افغانستان«  موسیقی  ملی  »انستیتوت 

کشور  سمفونیک  آرکستر  تاسیس 
همچون  نزدیک  آینده  در  که  است 

»پرچم صوتی« به اهتزاز خواهد آمد.
انستیتوت  سرمست،  داکتر  گفته ی  به 
که  کابل  در  افغانستان  ملی  موسیقی 
را  هنرآموز   300 پذیرش  ظرفیت 
هنرجوی   140 تعلیم  به  امروز  دارد، 
از  بعضی  که  است  مشغول  موسیقی 
خیابان های  در  پیش  چندی  تا  آنها 
کابل دست فروشی می کردند. با همین 
جوانان  موسیقی  آرکستر  هنرجویان، 
طلیعه های  اولین  و  تشکیل  افغانستان 
فصل  »چهار  اجرای  با  آن  موفقیت 
فصل  چهار  از  اقتباسی  افغانستان«، 
و  آفریده  ملی،  رنگ  با  ویوالدی،  
جوانان   آرکستر  در  شده  است.  اجرا 
رباب،  مانند  ملی  سازهای  افغانستان 
کنار  در  غیره  و  سه تار  سرود،  دلربا، 
و  وایولن  مانند  خارجی  سازهای 
وایلونسل به کار گرفته می شود. برای 
آموزش سازهای خارجی آموزگارانی 
استخدام  مختلف  کشورهای  از 

شده اند.
 Robin Ryczek ریزک  رابین 
و  انگیزه  از  که  است  مربیان  همین  از 
موسیقی  یادگیری  در  قوی  استعداد 
در  خود  پسر  و  دختر  هنرآموز  شش 
می گوید:  و  آمده  وجد  به  وایلونسل 
این  در  تدریس  من  این که  »با وجود 
 2010 سال  سپتامبر  از  را  آموزشگاه 
شروع کردم، امروز قدرت نوازندگی 
یک  اندازه  به  شاگردان  از  بعضی 
برای  این  و  است  پنجم  سال  شاگرد 

همه ما مایه تعجب است.«
آمده  پارلمان  جلسه  به  که  کسانی 
که  داشتند  را  آن  انتظار  بودند، 
را  افغانستان  نوجوانان  آهنگ های 
آموزش  سازمان  این  در  که  بشنوند 

دیده اند، اما از آنها خبری نبود.
 27 دوشنبه،  روز  که  مصاحبه ای  در 
سرمست  احمد  داکتر  با   ،2011 جون 
هدف  او  دادیم،  انجام  لندن  در 
تازه ترین  و  بریتانیا  به  سفرش  از 
موسیقی  ملی  انستیتوت  فعالیت های 

افغانستان را توضیح داد.
منبع: جدید آنالین

جنگ های  روشنی  به  جنگ  روزانه ی  تجربه ی  و 
به  نیست.  داشت،  جریان  بغداد  خیابان های  در  که 
به  افغان  حاکمان  دارد:  معنا  این  تاریخی،  صورت 
بر  و  کرده  اند  تمرکز  شهری  مراکز  بر  سنتی  طور 
به  نتیجه،  در  نداشته اند.  حاکمیت  روستایی  مناطق 
رغم کوچک ترشدن فضای امنیتی در اطراف برخی 
شهرها و حمالت پراکنده بر مراکز شهری، نخبه های 
سیاسی و اقتصادی افغانستان احساس مشابه ضرورتی 
تجربه   2007 سال  در  آنها  عراقی  همتایان  که  را 

کردند، ندارند.
این جنبش متفاوت شهری – روستایی همچنین فهم 
عراق،  در  است.  ساخته  متاثر  را  شورشگری  از  ما 
شهرهای  و  بغداد  در  شورشیان  مخفی گاه های  بیشتر 
دیگر متمرکز بود و برای ما آسان تر می نمود تا روی 
فعالیت های اطالعاتی خود تمرکز داشته باشیم. اما در 
افغانستان با گذشت ده سال هنوز هم تصویر روشنی 

از دشمن خود نداریم. 
برای  را  »طالبان«  همه گیر  اصطالح  ما  که  زمانی 
می بریم،  کار  به  مختلف  شورشیان  توصیف 
که  است  مختلفی  افراد  و  گروه ها  آن  از  تصورمان 
آنها  کنترول  محدوده ی  این  و  می جنگند  آن  برای 
آشتی پذیر  گروه های  با  مصالحه  امکان  و چگونگی 
افسانه پردازی  عوض،  در  می سازد.  مخدوش  را 
تبدیل  گروه  این  جنگجویان  می کند.  رشد  طالبان 
به اشباح زودگذری می شوند که یک روز در اینجا 
)افغانستان( و روز دیگر در پاکستان روستا به روستا 
سفر می کنند، از جنوب به شمال می روند و در سراسر 

کشور پراکنده می شوند.

عمر  محمد  مال  سرسخت  پیروان  شمار  واقعیت  در 
 2001 تا   1996 سال های  فاصله ی  در  که  طالبانی  و 
میالدی بر افغانستان حکومت کردند، نسبتا کم است. 
افغان های  حقیقت  در  فعلی  جنگجویان  از  بسیاری 
یا حس  افتخار  به خاطر احساس  روستایی هستند که 
ملی گرایی و یا انگیزه های اقتصادی و یا هم به سبب 
شده اند،  مجروح  یا  و  کشته  آنها  اقارب  که  این 
دست به اسلحه برده اند. ما هر چه بیشتر )این واقعیت 
از  بسیاری  کرد،  خواهیم  درک  بیشتر  بفهمیم،  را( 
یا  اراده  می کنیم،  خطاب  دشمن  ما  که  را  آنهایی 
ایاالت  علیه  فرامرزی  حمالت  راه اندازی  ظرفیت 
شاید  امروز  متاسفانه  ندارند.  را  ما  متحدان  و  متحده 
قدرتمندترین اسلحه ی طالبان احساس توانمندی آنها 

باشد.

جنبش بیداری افغانی آن در کار نخواهد بود، حداقل 
تا زمانی که ما در آنجا هستیم. اگر چه ممکن است 
دیده  هولناکی  به چشم غرب در شرایط  این کشور 
است.  نرسیده  ناامیدی  سرحد  به  وضع  اما  شود، 
را  این(  )از  بدتر  بسیار  )شرایط(  افغان ها  از  بسیاری 
تجربه کرده اند: در همین اواخر پس از عقب نشینی 
سربازان شوروی در سال 1989 میالدی جنگ داخلی 
تمام عیار در این کشور در گرفت. پس از یک دوره 
آرامی اولیه، اتحاد شوروی فرو ریخت و همراه با آن 
می شد،  منجر  افغانستان  در  ثبات  به  که  کمک هایی 
هم  از  سرعت  به  افغانستان  ارتش  گردید.  قطع  نیز 
به درد جنگ  این کشور  تا سال 1992،  و  گسیخت 
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دغدغه های  از  یکی   )Monster City( یا  غول شهر ها 
عمده ی دولت ها را در کشور های جهان سوم تشکیل داده 
است. غول شهر ها به شهر هایی می گویند که به شکل بی رویه 
و بیرون از حوزه ی ماسترپالن و با سرعت فوق العاده، رشد 
کند تاجایی که این رشد نتواند توازن عمومی را در مسایل 
این  افغانستان هم  با رشد شهری در نظر بگیرد. در  هم قدم 
است.  مطرح  افغانستان  عمده ی  شهر های  مورد  در  دغدغه 
وسعت  و  جمعیت  نظر  از  آینده  سال  چند  در  هرات  شهر 
مبدل  افغانستان  غول شهر های  از  یکی  به  که  دارد  احتمال 

شود. 
و  فرهنگ سازی  وجود  با  توسعه یافته،  کشور های  در 
بیست  هر  در  جمعیت،  کنترول  خصوص  در  آگاهی دهی 
برابر  دو  شهر  ولد جمعیت یک  و  زاد  طریق  از  فقط  سال 
می شود. اما در شهر هرات عدم کنترول زاد و ولد، هجوم 
جمعیت از ولسوالی ها و قریه ها به داخل شهر، مهاجرت ها 
عودت  مهاجرین  اسکان  و  هرات  شهر  به  والیات  سایر  از 
در  باعث می شود که  ایران  اسالمی  از جمهوری  داده شده 
کمتر از ده سال جمعیت هرات دو برابر شود. تصور کنید از 
ده سال گذشته تاکنون، شهر هرات از نظر وسعت و جمعیت 

چه اندازه ای توسعه یافته است؟ 
ولسوالی انجیل در جنوب شهر به شهر هرات ادغام گردیده 
و تعدادی از قریه های ولسوالی گذره، بخشی از شهر هرات 

شده است. 
شمال شرق  جهت  در  شهری  توسعه ی  آینده ،  سال  ده  در 
و  ولسوالی ها  ولسوالی کرخ خواهد رسید. شهر هرات،  به 
قریه های اطراف خود را یکی پس از دیگری در کام خود 
فرو برده، طولی نخواهد کشید که شهر هرات با 5 میلیون 
بردارد.  به سوی غول شهرشدن  اولین گام خود را  جمعیت 
فقط تصور کنید که هرات با 5 میلیون جمعیت به چند صد 
هزار فرصت شغلی، به چه تعداد مکتب و دانشگاه، به چه 
اندازه مواد خوراکه چون میوه، سبزی و. .. و به چه اندازه 

منابع آب و برق، نفت، گاز وغیره نیاز خواهد داشت. 
به طور مثال اگر هر فرد روزانه یک متر مکعب آب مصرف 
نماید، 5 میلیون مترمکعب آب مصارف روزانه شهر هرات 

خواهد بود. 
مصرف  خوراکه  مواد  کیلوگرام   2 روزانه  فرد  هر  اگر  و 
نماید، شهر هرات به 10 هزار تن مواد خوراکه در هر روز 
نیاز خواهد داشت. که برای حمل آن حداقل به 500 موتر 

شماری از باشندگان ناحیه ی سیزدهم شهر کابل می گویند 
که حفر چاه های عمیق در این منطقه باعث شده که سطح 
از  بسیاری  نیمه عمیق  و  دستی  چاه های  و  رود  پایین  آب 
منطقه  این  در  عمیق  چاه های  شوند.  خشک  خانواده ها 
که  شده  حفر  ثروتمند  افراد  از  برخی  و  دولت  توسط 
این کار، شماری از باشندگان ناحیه سیزدهم را با مشکل 

کم آبی مواجه کرده است.
به دلیل  که  می گویند  ناحیه  این  باشندگان  از  برخی 
این  در  عمیق  چاه های  حفر  اثر  به  آب  سطح  پایین رفتن 
ناحیه، هفته ی یک بار چاه های دستی شان را حفر می کنند. 
به گفته ی باشندگان محل، اکنون باشندگان ناحیه سیزدهم 
با مشکل جدی کمبود آب مواجه شده و آنان نمی توانند 
دستی  چاه های  حفر  برای  افغانی  هزار  دو  مبلغ  هفته  هر 

خود بپردازند.
ناحیه  یوسف بانگی  منطقه  باشندگان  از  تن  یک  سلیم 
سیزدهم شهر کابل می گوید، از زمانی که مخزن های آبی 
دستی  چاه های  اکثر  است،  شده  فعال  و  بازسازی  دولتی 
او  است.  شده  خشک  آب،  مخزن  اطراف  نیمه عمیق  و 
ما  چاه های  شده،  فعال  مخزن ها  وقتی که  »از  می افزاید: 
هفته دو هزار و هفت صد، سه  ما هر  است.  خشک شده 
کنیم.  حفر  باره  دو  را  خود  چاه  تا  می دهیم  افغانی  هزار 
چون سطح آب به خاطر مخزن های آب پایین رفته، باید 

هر هفته ما چاه های خود را حفر کنیم.«
دولتی  آب  مخزن  یک  چندمتری  در  خانه اش  که  سلیم 
مخزن  این  آب  از  که  نتوانسته  تاکنون  دارد،  موقعیت 
حق  که  محل  باشندگان  او،  گفته ی  به  شود.  مستفید 
دولتی  مسوول  نهادهای  به  چندین بار  دارند،  را  اولویت 
جواب  هیچ  تاکنون  اما  کرده  مراجعه  آب  توزیع  جهت 
و  واسطه  کسانی که  گفت  او  نکرده اند.  دریافت  مثبت 
خود  خانه های  به  دولتی  آب  مخزن های  از  دارند،  پول 
این  از  فقیر و بی واسطه  اما خانواده های  لوله کشی کرده، 

20 تنی نیاز است که مواد خوراکه را از شهرها و والیات 
این  انتقال  برای  کنند.  بار هرات حمل  میدان های  به  دیگر 
بار به مناطق مختلف شهری 5 هزار موتر  بار از میدان های 
باربر شهری با ظرفیت 2 تن روزانه در جاده های هرات تردد 

خواهد کرد. 
هرات،  جمعیت  میلیون  پنج  جابجایی  برای  که  کنید  فکر 
جاده های  در  همگانی  و  شخصی  مسافربر  موتر  هزار  چند 

هرات تردد خواهد کرد. 
برای حمل و نقل سایر نیازمندی های جمعیت پنج میلیونی 
و...  گاز  نفت،  آهن،  سمنت،  تجارتی،  اموال  چون  هرات 
هرات  شهر  در  وبزرگ  خورد  بری  بار  موتر  تعداد  چه  به 

حرکت خواهد کرد؟
سایر  به  هرات  شهر  از  مسافرین  انتقال  برای  حال  عین  در 
برای  همچنین  هرات  شهر  به  ولسوالی ها  از  و  ولسوالی ها 
جابجایی مسافرین از شهر هرات به سایر شهرهای افغانستان 
و از والیات دیگر به هرات در کل چه تعداد موتر دیگر به 

هرات وارد و یا از هرات خارج خواهد شد. 
منظور من این است که به هر اندازه شهر توسعه پیدا کند و 
نفوسش افزایش یابد، تردد وسایل نقلیه در کل شهر هرات 
مخصوصا در مرکز شهر به حد غیرقابل تصور افزایش پیدا 
خواهد کرد و ما شاهد تراکم وسایل نقلیه و ترافیک عظیم 

در مرکز شهر خواهیم بود. 
یا  هر محل  در  اگر  بیست سال گذشته  در  دیگر  از طرف 
اما  نفر موتر شخصی داشت،  یا دو  در هر چند محل یک 
بسیاری خانه ها موتر شخصی وجود دارد و روز  امروز در 
موتر شخصی  داشتن  در جهت  مردم  همه  گرایش  روز  به 

افزایش می یابد. 

حق محروم هستند.
در همین حال سرور یک تن 
منطقه ی  باشندگان  از  دیگر 
یوسف بانگی نیز از کمبودی 
شکایت  آشامیدنی  آب 
کرده می گوید حفر چاه های 
و  دولت  سوی  از  عمیق 
شده  باعث  ثروتمند،  افراد 
آنان  شخصی  چاه های  که 
گفته ی  به  شود.  خشک 
داشته  واسطه  کسانی که  او، 
بدهند،  رشوت  یا  و  باشند 
دولتی  آب  از  می توانند 
افزود  سرور  شوند.  مستفید 
به  دولتی  مسووالن  که 

این  از  ندارند  آنان حق  که  گفته اند  محل  این  باشندگان 
آب استفاده کنند.

کابل،  غرب  ریگریشن  و  یوسف بانگی  منطقه ی  در  تنها 
برعالوه چندین حلقه چاه عمیق شخصی، هشت حلقه چاه 
باال و  باغ  عمیق دولتی وجود دارد که آب آن به سمت 

خیرخانه توزیع شده است.
منطقه   31 گذر  وکیل  هاشمی،  یحیی  سید  همچنین 
یوسف بانگی می گوید که باشندگان مناطق یوسف بانگی 
و ریگریش همه ساله با کمبود آب آشامیدنی مواجه اند، اما 
امسال این مشکل بیشتر شده است. آقای هاشمی می افزاید: 
»مشکل کم آبی امسال بسیار زیاد شده و خصوصا در سه 
ماه اخیر، مردم مجبور اند که در هر هفته یک دفعه حتما 
چاه های شخصی خود را بکنند. هر باری که هم می کنند 
و دو- سه هزار افغانی چاه کن را می دهند که آب چاه هم 

از پنج روز یا یک هفته بیشتر دوام نمی کند.«

شدت گرایش چنان زیاد است که برخی افراد حتا خانه یا 
برای  موتر  عراده  و یک  فروخته  را  زمین کشاورزی خود 
به  موترها  تعداد  به زودی  کرده اند.  تهیه  فامیل شان  و  خود 
حدی خواهد رسید که جاده های تنگ هرات دیگر ظرفیت 
شاهد  ما  و  داشت  نخواهد  را  نقلیه  وسایل  همه  این  عبور 

راه بندان و توقف ترافیک در شهر خواهیم بود. 
و  شهری  زندگی  کندی  باعث  ترافیک  حرکت  کندی 

توقف ترافیک باعث توقف زندگی شهری خواهد شد. 
غول شهر  معضله ی  از  شناخت  با  هرات  ترافیک  مدیریت 
سعی می کند تا با برنامه ریزی دقیق، ترافیک شهر هرات را 
افزایش  را  هرات  ترافیک  مدیریت  ظرفیت  بخشیده  تنظیم 
دهد تا از این طریق نگذارد حرکت مردم در زندگی روزانه 

کند یا متوقف شود. 
دومین تاثیر افزایش جمعیت در غول شهر افزایش تصادفات 
مرگ و میر بیشتر، معلولیت بیشتر و مجروحیت بیشتر است. 
بایسکل،  پیاده،  عابر  حرکت  باید  تلفات  کاهش  برای 
موتورسایکل و سایر وسایط نقلیه قانونمند شود و مراعات 
قانون ترافیک برای عابر پیاده و سواره به فرهنگ همگانی 
تبدیل و بخشی از رفتار روزانه ی مردم شود. برای دانستن 
مراجعه کنیم.  ترافیک  آمار  به  ناگزیریم که  تلفات،  میزان 
طبق آمار ترافیک افغانستان روزانه به طور متوسط 20 نفر به 
خاطر تصادفات کشته و 60 نفر معلول و مجروح می شوند. 
ساالنه  افغانستان  در  ترافیکی  تصادفات  کشته های  تعداد 
تن   21600 به  مجروحین  و  معلولین  تعداد  و  تن   7200 به 

می رسد. 
بزرگ  رقم  چنین  که  دارید  سراغ  دنیا  در  را  مرض  کدام 
تلفات انسانی را در هر سال داشته باشد. آیا تلفات امراض 

در  آب  سطح  که  می افزاید  یوسف بانگی  منطقه  وکیل 
این مناطق خیلی پایین رفته و دولت نیز تاکنون به مشکل 
باشندگان این مناطق توجه نکرده است. او تاکید می کند 
آبی که از طریق مخزن های دولتی در مناطق یوسف بانگی 
کابل  شهر  مناطق  دیگر  به  می شود،  تولید  ریگریشن  و 
دولتی  مسوول  نهادهای  او،  گفته ی  به  می یابد.  انتقال 
برای  مخزن ها  این  طریق  از  توزیع آب  برای  تاکنون  نیز 
باشندگان این مناطق اقدام نکرده و می گویند که این آب 
برای دیگر مناطق شهر کابل کفایت نمی کند. سید یحیی 
هاشمی گفت: »پارسال در اول ماه حمل چند خانواده لوله 
آب کشید و بعد مردم به دفتر ساحوی آب رسانی رفتند و 
توضیح خواستند که لوله های آبی که برای چند خانواده 
کشیده شده، قانونی توزیع شده و یا به اثر واسطه و پول 
صورت گرفته است. اما مسوول آب رسانی گفتند که این 
یک همکاری بوده و نه چیز دیگر. چند روزی گذشت 

سرطان و ایدز که اخبار مجالت، تلویزیون ها، رادیوها قسما 
صدم  یک  به  می کند  بحث  آنها  روی  سیمینارها  و  منابر 

تلفات ترافیک می رسد؟
اگر ما توان علمی و تخنیکی مبارزه ی همه جانبه با امراض 
سرطان و ایدز را نداریم، ولی توان کاهش تلفات ترافیکی 
الزم  سرمایه گذاری  و  برنامه ریزی  اراده  فقط  داریم.  را 
است. کنترول و هدایت ترافیک در دست ما است. ساخت 

جاده های معیاری در دست ما است. 
چه  و  پیاده  چه  شهر  در  مصوون  حرکت  فرهنگ سازی 
سواره در دست ما است. مراعات قوانین ترافیک وابسته به 

اراده ی ما است. 
آیا رسانه های چاپی، شنیداری و تصویری آن قدر که در 
مورد سرطان و ایدز و راه های جلوگیری از آن می نویسند، 
تلفات  کاهش  مورد  در  می کشند،  تصویر  به  و  می گویند 
تلفات  ترافیک آگاهی دهی و فرهنگ سازی می کنند؟ آیا 
آنقدر  معلول و مصدوم  نفر  نفر در سال و 21600    7200
رادیو  چون  رسانه های  گردانندگان  که  ندارد  اهمیت 
برای  تا  کند  وادار  را  مجالت  و  روزنامه  تلویزیون،  و 
ترافیکی  تصادفات  از  ناشی  انسانی  تلفات  پایین آوردن 
پیش گیری  برای  کرده،  همکاری  ترافیک  مدیریت  با 
تا  کنند  کمک  داده  آگاهی  خود  مردم  به  تصادفات،  از 
زندگی  از  بخشی  سواره  و  پیاده  عابر  برای  ترافیک  قانون 
به  ترافیک  آمار  طبق  دیگر  طرف  از  گردد.  روزانه ی شان 
حال  در  ساعت   2 ساعت   24 درهر  موتر  هر  متوسط  طور 
است.  متوقف  موترها  دیگر  ساعت   22 و  است  حرکت 
جاده ها؟  کنار  در  می شوند؟  پارک  کجا  در  موترها  این 
مناسب  محل  مغازه ها؟  جلوی  در  یا  و  پارکینگ ها؟  در 
به  نیاز  است که  مساله ای  موتر  توقف  زمان  و  موتر  توقف 

آگاهی دهی دارد. 
بازهم طبق آمار ترافیک روزانه بیش از 200 جلد جوازسیر 
جدید از مدیریت ترافیک هرات برای مالکین موترها صادر 
گردیده حدودا 15 میلیون افغانی در هر هفته وارد خزانه ی 

دولت می گردد. 
از یک طرف این رقم نشانه ی ایجاد سهولت برای مراجعین 
نیاز  بدون  مراجعین  برای  تسهیالت  سایر  و  جوازسیر  اخذ 
برای  خوبی  آمار  دیگر  طرف  از  واسطه هاست  از  استفاده 

سرعت افزایش ترافیک شهر هرات است.

که تعداد بیشتری خانواده ها آب گرفتند. پس از این مساله 
ما به ریاست عمومی آب رسانی شهر کابل عریضه کردیم 
و رییس پیشین این اداره پشت عریضه ما نوشت که ما در 
آن مناطق آب توزیع نمی کنیم.« او افزود که روند توزیع 
آب به صورت غیرقانونی در برخی از مناطق یوسف بانگی 
و ریگریشن ادامه یافت که به این ترتیب چندین خانواده 

از آب مخزن های دولتی مستفید شدند.
رییس  مظفرخیل،  لطیف  محمد  انجنیر  حال  همین  در 
عمومی اداره آب رسانی شهر کابل، مشکالت کمبود آب 
در ناحیه سیزدهم شهر کابل را تایید می کند. اما می گوید 
دولتی  مخزن های  طریق  از  آب  عدم توزیع  مورد  در  که 
این  باشندگان  برای  و ریگریشن  یوسف بانگی  مناطق  در 
مناطق، یک نوع ذهنیت منفی ایجاد شده است. او گفت 
این مناطق تازه ایجاد  مخزن های  آب از سوی دولت در 
داوودخان  حاکمیت  زمان  در  مخزن ها  این  بلکه  نشده 
باغ باال  و  خیرخانه  سمت  به  آن  آب  و  بود  شده  ساخته 
می رفت. او گفت: »با تاسف که این ذهنیت فعال در بین 
دیگر  به  ما  ساحه  از  این آب  گویا  که  ایجاد شده  مردم 
یکی  در  که  نیست  جدید  پروژه  این  می رود.  ساحات 
داوود خان  زمان  در  بلکه  باشد،  آباد شده  اخیر  سال  دو 
طرح ریزی شد که در سال های57 و 58 این پروژه تکمیل 
شده که اصال در آن ساحات در آن زمان هیچ خانه نبوده 

و تماما زمین های زراعتی بوده است.«
او عالوه می کند که ساحه آبگیر زیر زمینی  این حال   با 
موقعیت  ریگریش  و  یوسف بانگی  مناطق  در  کابل  شهر 
جنوب غربی  و  غربی  ساحات  در  منبعی  یگانه  و  دارد 
پوشش  تحت  نیز  را  ساحات  دیگر  باید  که  است  کابل 
در  که  می افزاید  مظفرخیل  آقای  دهد.  قرار  آب رسانی 
حال حاضر نزدیک به هشت صد خانواده از هشت مخزن 
استفاده  ریگریشن  و  یوسف بانگی  مناطق  در  دولتی  آب 
می کنند که آب برای این خانواده ها به صورت غیرقانونی 

توزیع شده است.
رییس اداره عمومی آبرسانی شهرکابل تاکید کرد که با 
وصل شدن  همچنین  و  غیرقانونی  صورت  به  آب  توزیع 
خیرخانه  انتقالی  لوله ی  به  عالوالدین  ساحه  مخزن  آب 
مناطق  در  خانواده ها  از  بیشتری  تعداد  به  باغ باال،  و 

یوسف بانگی و ریگریشن آب توزیع خواهد شد.
تنها مخزن های دولتی در ساحه دشت برچی نیست، بلکه 
ده ها مخزن شخصی دیگر نیز ساخته شده که سطح آب 

در مناطق را پایین برده است.


آیا هرات به غول شهر تبدیل 
خواهد شد؟

شهروندان تشنه
در اطراف چاه های عمیق

ACKU سمونمل انجنیر امین اهلل میهن یار، مدیر ترافیک هرات



  

کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

امور  رییس  عظیمی  شریفه  خانم 
برنامه  دراین  نیز  فاریاب  زنان والیت 
که  دارد  »جا  گفت:  نموده  سخنرانی 
سراسری  و  فراگیر  فعالیت  و  کار  از 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
در سطح کشور و به خصوص فعالیت 
کمیسیون  این  کارمندان  دلسوزانه ی 
سپاس  اظهار  فاریاب  دفتر والیتی  در 
باید گفت حمایت  کنیم.  قدردانی  و 
بشر،  حقوق  از  دفاع  بشر،  حقوق  از 
متدین  و  مسلمان  فرد  فرد-  وظیفه ی 
بشر  حقوق  وضعیت  مورد  در  است. 
در والیت فاریاب باید اقرار کنیم که 
اگرچه کارهای موثر و مثمری تا امروز 
در این والیت در نتیجه ی تالش های 
متداوم دفتر والیتی کمیسیون مستقل 
یافته  انجام  افغانستان  بشر  حقوق 
وجود  مشکالتی  هنوزهم  ولی  است. 
دارد که باید مورد توجه بوده و حل 
و  والی  جناب  سخنان  تایید  با  شوند. 
والیت  صلح  شورای  رییس  همچنان 
عدم  و  بیکاری  بگویم  باید  فاریاب، 
بشر،  قانون و حقوق  از  آگاهی مردم 
مشکل آفرین  و  ناامنی گردیده  باعث 
بوده است. مشکالتی که باعث نقض 
با  ما  بشر گردیده است. مردم  حقوق 

وجود این که توانسته اند نسبت به برخی از مسایل آگاهی 
و  خشونت  مثل  مشکالتی  شاهد  هنوز  ولی  کنند  پیدا 
نقض حقوق بشر در سطح والیت می باشند که امیدواریم 
و  بین رفته  از  تمامی مشکالت  و همت همگانی،  باتالش 
تمام افراد جامعه، حقوق و آزادی های همدیگر را رعایت 

و احترام کنند.«
سخنران بعدی  برنامه خانم الحاج ثریا احدی مدیر لیسه ی 
والیت  مدنی  جامعه ی  از  نمایندگی  به  که  بود  ستاره 
بسیار  »جای  احدی گفت:  خانم  نمود.  فاریاب سخنرانی 
تا  اداره موقت  ایجاد  از  خوشی و شکرگذاری است که 
امروز والیت فاریاب دست آوردهای بسیار بزرگی را در 
عرصه های بازسازی، خدمات صحی و معارف داشته است. 
باید گفت این همه دست آورد در نتیجه ی تالش صادقانه 

»جای بسیار خوشی و شکرگذاری است که 
از ایجاد اداره موقت تا امروز والیت فاریاب 

دست آوردهای بسیار بزرگی را در عرصه های 
بازسازی، خدمات صحی و معارف داشته است. 
باید گفت این همه دست آورد در نتیجه ی تالش 

صادقانه و مسووالنه ی والی محترم والیت 
و روسای محترم دوایر و ارگان های دولتی و 
غیردولتی بدست آمده است که جا دارد در 

این جا از تالش و همکاری والی محترم والیت 
در زمینه ی تامین امنیت زنان دراین والیت و 

همچنان ایجاد فرصت های خوب که برای زنان 
و دختران والیت فاریاب در زمینه های تعلیمی و 
فعالیت های اجتماعی فراهم نموده است، قدرانی 

و تشکر کنیم.

ماده ی ۱۱، تضمین آزادی بیان 
را مشمول حقوق بشر می داند و 
ماده ی ۳۳، حق مردم می داند که 
در برابر رژیم هایی که این حقوق 
را زیرپا می گذارند، مقاومت کنند. 

این ماده که متاثر از روحیه ی 
انقالب کبیر بود، عمرچندانی نیافت 
و شش سال بعد از قانون اساسی 

فرانسه حذف شد.

بیانیه ی حقوق بشر و 
شهروندی فرانسه تاثیر 

زیادی بر کشورهای دیگر 
داشت. به ویژه در کشورهای 

اروپایی خواست تدوین حقوق 
بشر مساله ی روز شد. در 

آلمان در سال ۱۸۴۸ بود که 
به دنبال یک انقالب نمایندگان 
مردم انتخاب شدند و قانون 
اساسی را که مصداق حقوق 

بشر بود، نوشتند. 
این نکته را باید اضافه کرد 
که گرچه فیلسوفان عصر 
روشنگری مثل جان الک، 

روسو و کانت در توجه دادن 
مردم به حقوق بشر سهم 

مهمی داشتند، اما همان طور 
که دیدیم حقوق بشر در 
تمام مواردی که در اینجا 
به آن ها اشاره شد، حاصل 

اعتراض های مردم و انقالب 
بود.





و مسووالنه ی والی محترم والیت و روسای محترم دوایر 
و ارگان های دولتی و غیردولتی بدست آمده است که جا 
از تالش و همکاری والی محترم والیت  این جا  دارد در 
همچنان  و  والیت  دراین  زنان  امنیت  تامین  زمینه ی  در 
ایجاد فرصت های خوب که برای زنان و دختران والیت 
فاریاب در زمینه های تعلیمی و فعالیت های اجتماعی فراهم 
نموده است، قدرانی و تشکر کنیم. امروز الحمداهلل زنان و 
دختران والیت فاریاب بدون ترس و وحشت می توانند به 
مکتب بروند و درس بخوانند. آنها می توانند بدون هراس 

کار کنند و برای مردم خدمت نمایند. 
که  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  از  همچنان 
حل  را  کشور  زنان  تامشکالت  می کند  تالش  همواره 
همواره  ما  می کنم.  تشکر  کند.  آن ها کمک  به  و  نموده 
از طریق  این کمیسیون  فعالیت ها و تالش های  در جریان 
رسانه ها قرار داریم و برای ما جای خوشی است که زنان 
کشور ما حامی مثل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
این  والیتی  دفتر  که  هستیم  متوجه  ما  دارن��د.  و  داشته 
کمیسیون در والیت فاریاب چگونه تالش می کند. برای 
ما و مردم ما کار و فعالیت می کند. زحمات این کمیسیون 
واقعا قابل قدر است. ما می دانیم کارمندان این دفتر با تمام 
نموده  سفر  والیت  سراسر  در  دارد  وجود  که  مشکالتی 
به همین دلیل  از وضعیت حقوق بشر نظارت می کنند.  و 
کشور  سطح  در  فاریاب  والیت  دارم  باور  من  که  است 
الحمداهلل از لحاظ رعایت حقوق بشر در صدر قرار دارد. 
با وحدت و  ادامه داشته و  امیدواریم که همیشه تالش ها 
بشر در جامعه  تا حقوق  بیشترازپیش تالش کنیم  همدلی 

ما نهادینه گردد.
ادامه دارد

  سال پنجم  شماره مسلسل 1189      شنبه 11 سرطان 1390

 از پیشرفت حقوق بشر
ناامید نباشید

به وقوع  فرانسه  انقالب  این حادثه،  از  ۱۳ سال پس 
پیوست با شعار: آزادی، برابری و برادری. 

»بیانیه ی حقوق بشر  بر  پایه ای بود  این سه خواست 
و شهروندان« که در آگست ۱۷۸۹، در مجلس ملی 
توجه   آن  ماده ی  چند  به  رسید.  تصویب  به  فرانسه 

می کنیم:
به  آزاد  انسان ها  که  می کند  تصریح   ،۱ ماده ی 
مساوی  حقوق  از  و  می مانند  آزاد  می آیند،  دنیا 

برخوردارند. 
حقوق  مشمول  را  بیان  آزادی  تضمین   ،۱۱ ماده ی 
بشر می داند و ماده ی ۳۳، حق مردم می داند که در 
برابر رژیم هایی که این حقوق را زیرپا می گذارند، 
مقاومت کنند. این ماده که متاثر از روحیه ی انقالب 
از  بعد  سال  شش  و  نیافت  عمرچندانی  بود،  کبیر 

قانون اساسی فرانسه حذف شد. 
اما بیانیه ی حقوق بشر فرانسه اگرچه جایگاه مهمی 
هم  ایراد  از  خالی  اما  دارد،  بشر  حقوق  تاریخ  در 
برمی گرفت.  در  را  مردان  بشر،  از  آن  درک  نبود. 
ایفا  انقالب  در  بزرگی  نقش  این که  به رغم  زنان 
مردان  با  مساوی  حقوق  از  این بارهم  بودند،  کرده 
در  که  بود  کسی  گوژ،  اولمپ  ماندند.  بی نصیب 
در  و  گذاشت  انگشت  نقص  این  به  زمان  همان 
زنان  مطالبات  زنان«  »حقوق  نام  به  خود  نوشته ی 
بیانیه ی حقوق بشر و شهروند قرار داد.  برابر  را در 
این خواسته اما در آن زمان از طرف انقالبیون مورد 
تحقیر قرار گرفت و سرکوب شد. اولمپ گوژ را 
با گیوتین اعدام کردند. در آن زمان درک برابری 
زنان و مردان هنوز ایده ی پذیرفته شده ای نبود. حتا 
فیلسوفان عصر روشنگری، نظیر کانت و ژان ژاک 
روسو، زنان را فاقد توانایی برای پذیرش مسوولیت 
شهروندی  تعریف  در  کانت  می دیدند.  اجتماعی 
توانایی  قرار می دهد که  را در کنار کودکان  زنان 
پیش  در  زیادی  راه  هنوز  زنان  ندارند.  حق رای 
بعد  تازه  بنشانند.  کرسی  به  را  خود  حق  تا  داشتند 
از جنگ جهانی اول بود که به تدریج زنان صاحب 

رای شدند. 
بیانیه ی حقوق بشر و شهروندی فرانسه تاثیر زیادی 
کشورهای  در  به ویژه  داشت.  دیگر  کشورهای  بر 
روز  مساله ی  بشر  حقوق  تدوین  خواست  اروپایی 
به دنبال یک  بود که  آلمان در سال ۱۸۴۸  در  شد. 
قانون  و  شدند  انتخاب  مردم  نمایندگان  انقالب 

اساسی را که مصداق حقوق بشر بود، نوشتند. 
فیلسوفان  گرچه  که  کرد  اضافه  باید  را  نکته  این 
عصر روشنگری مثل جان الک، روسو و کانت در 
توجه دادن مردم به حقوق بشر سهم مهمی داشتند، 
اما همان طور که دیدیم حقوق بشر در تمام مواردی 
که در اینجا به آن ها اشاره شد، حاصل اعتراض های 

مردم و انقالب بود. 
همچنان  نشیب هایش،  و  فراز  با  بشر  حقوق  روند 
اما متاسفانه دستاوردهایی که  در جهان ادامه دارد. 
جنبش حقوق بشر در اروپا و امریکا داشته، هم در 
همگی  جهانی  جنگ  دو  در  هم  آن ها  مستعمرات 
مرگ  هیتلر  آمدن  سرکار  بر  شدند.  گرفته  نادیده 

حقوق بشر بود. 
گسترده ی  نقض  که  داد  نشان  دوم  جهانی  جنگ 
تهدید  به  می تواند  داخلی  عرصه ی  در  بشر  حقوق 
کشورهای دیگر و در نتیجه به جنگ بینجامد. برای 
عبرت گیری و جلوگیری از فاجعه و نکبت جنگ 
بود که بالفاصله پس از پایان جنگ، بیانیه ی جهانی 

حقوق بشر با این مقدمه تدوین شد: 
خانواده ی  اعضای  تمام  ذاتی  کرامت  و  »شناسایی 
اساس  آنان،  سلب ناپذیر  و  و  برابر  حقوق  و  بشری 

آزادی، عدالت و صلح در جهان است.«
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»غرض ورزي«  به  اعتراض  در  تظاهرکننده  صد  چند 
تلويزيون »الجزيره« در برابر دفتر اين شبکه در دمشق 
حضور  نيز  ليبيا  رژيم  آن،  موازات  به  آمدند.  گرد 
اتهام  به  را  طرابلس  در  شبکه  اين  روزنامه نگاران 
حمايت از شورشيان قدغن کرد. در عرض چند سال، 
»الجزيره« چشم انداز رسانه اي منطقه را با پديدآوردن 
يک فضاي عمومي فراملي به هم ريخته و بدين گونه 
به نقش آفريني عمده در آشوب ها و شورش هايي بدل 
لرزه  به  سال ۲۰۱۰  پايان  از  را  شده که جهان عرب 

درآورده است.
در   ۲۰۱۱ مارچ   ۲ روز  در  کلينتون  هيالري  خانم 
امريکا  اعضاي کميسيون روابط خارجي سناي  برابر 
کلماتي را بر زبان آورد که امير قطر و رهبران شبکه 
شنيدنش  انتظار   ۲۰۰۱ سال  از  »الجزيره«  تلويزيوني 
تشريح کرد که  امريکا  وزير خارجه  مي کشيدند.  را 
اياالت متحده »جنگ اطالعاتي را« به سبب عملکرد 
»که  امريکا  خصوصي  تلويزيوني  بزرگ  شبکه هاي 
حلقه  گفتگو هاي  و  بحث  و  آگهي  فقره  ميليون ها 
کارشناسان را پخش مي کنند، باخته است«، در حالي 
افزوده  متحده  اياالت  در  »الجزيره«  بينندگان  »بر  که 
عرضه  واقعي  اطالعاتي  شبکه،  اين  زيرا  مي شود، 
مي دارد« خانم کلينتون خطاب به سناتورها افزود: »چه 
خوشتان بيايد و چه نيايد، الجزيره به راستي قدرتمند 
است.« اين تلويزيون در کار »دگرگون ساختن اذهان 

و سلوک انسان ها است.«
»الجزيره«–در  نقش  به  کلينتون  خانم  اذعان  هرچند 
از  خالي  خود–  وزارتخانه  بودجه  از  دفاع  حين 
تاثيرگذاري  و  نقش  بازشناسي  اما  نبود،  حسابگري 
بين المللي اين شبکه در گرماگرم شورش هاي جهان 
شبکه  اين  منطقه  پهنه  در  يافت.  ويژه اي  طنين  عرب 
قلمرو  به  خويش را  کارکرد  قواعد  و  آهنگ  ضرب 
رقيبان  از  برخي  بدين سان  و  کرده  تحميل  رسانه ها 
عرب زبان خود را به حاشيه رانده و بازي ديگران را 
نيز مختل کرده است. در اين باره، ادعاي آقاي حافظ 
الميرازي گوينده مشهور شبکه سعودي العربيه، رقيب 
اصلي الجزيره، بسيار پر معناست که در برنامه زنده اي 

کارفرمايانش را به چالش خواند.
اين روزنامه نگار مصري هنگام پخش زنده برنامه، در 
واکنش به سقوط رژيم آقاي حسني مبارک، تاسف 
خورد که رسانه کارفرمايش »جرات نمي کند کالمي 
در باره ملک عبداهلل يا رژيم سعودي بر زبان آورد.« 
او دعواي خويش را با اتمام حجتي به پايان برد: »اگر 
نتوانيم عقايدمان را ابراز داريم، چه بهتر که دست از 
تجربه اي  محک  آينده،  برنامه  در  بشوييم.  چيز  همه 
بر  مصر  انقالب  تاثير  از  ما  آورد:  خواهيم  ميان  به 
اين کار  عربستان سعودي سخن خواهيم گفت. اگر 
ميسر شد، العربيه را شبکه اي مستقل خواهيم دانست؛ 
اما اگر نشد، به شما درود مي فرستم و سپاسگزار شما 
هستم )۳(.« اين واپسين باري بود که وي در شبکه اي 
ظاهر شد که بهره برداران سعودي در مهار گرفته اند. 
برشوريدن وي پرده از بن بستي برداشت که استراتژي 
رسانه اي رياض و مسووالني ناتوان در تطبيق خويش 
اما  افتاده اند.  گير  آن  در  نو،  سياسي  واقعيت هاي  با 
از  رهايي يافته  مصر  بازگشت  همچنين  وي  کنش 
ميدان  به  مبارک،  رييس حسني  فلج کننده  قيموميت 
بازي رسانه اي عرب را نيز مژده مي داد که اين امر طي 
سال هاي پيش رو، احتماال رخداد اصلي منطقه به شمار 

خواهد آمد.
در  تاسيس  هنگام  از  »الجزيره«،  رساني  خبر  شبکه 
و  عملکرد  قواعد  ساختار،  تبديل  با   ،۱۹۹۶ نوامبر 
آنها  بر  که  سياسي  نيروهاي  يا  خويش  مناسبات 
تکيه دارد )۱(، انقالبي در نظام رسانه اي منطقه پديد 
آورد. کساني حتا براي آن نقشي مهم تر از شبکه هاي 
که  قايل اند  شورش هايي  راه اندازي  در  اجتماعي، 
به  بدين گونه  به لرزه در آورده است.  را  جهان عرب 
 ،)Jullien Assange( آسانژ  ژولين  آقاي  عقيده 
»ويکي  اينترتني  افشاگر  سايت  بنيان گذاران  از  يکي 
ليکس«، هرچند »تويتر« و »فيس بوک«، در اين زمينه 
اما اهميت آنها هرگز به پاي شبکه  »نقشي داشته اند، 

»الجزيره« نمي رسد.)۲(«
پايان انحصار سعودي

فراهم  مشترک  زباني  که  فراگير  حوزه ي  وجود 
از  فرارونده  تمايزي  از  را  عرب  رسانه هاي  ساخته، 
که  است  کرده  برخوردار  ملي  خلق هاي  و  دولت ها 
از  مي گردد.  باز  نوزدهم  قرن  پايان  به  آن  پيدايش 
گذار سلطه بر اين فضاي عمومي است که رقابت ميان 
کشورهاي  آن  در  که  قلمروي  دارد،  جريان  اعراب 
خليج فارس، مشخصا عربستان سعودي و قطر ابتکار 

عمل را در دست گرفته اند. پس از پس نشستن 
مصر در پي مرگ رييس جمال عبدالناصر در 
سال ۱۹۷۰، و عراق به دنبال تسخير کويت در 
اساسي  بخش  سعودي  عربستان   ،۱۹۹۰ سال 
مهار  در  را  اعراب  اتحاد  مبلغ  رسانه هاي 
بود   ۱۹۹۰ دهه  ميانه هاي  در  گرفت.  خويش 
به دست شيخ حامد  »الجزيره«  راه اندازي  که 
انحصار  پايان  قطر،  امير  آل ثاني  بن خليفه 

سعودي را رقم زد.
خود،  پايگاه  گزينش  لطف  به  »الجزيره« 
و  زبده  روزنامه نگاران  به کارگماري  با 
گزينه هاي مرامي خويش، گسست سه گانه اي 
عرضه  سعودي ها  کار  قاعده  و  شيوه  از  را 
داشته است. پيشترها عقيده بر آن بود که فقط 
رسانه هاي عربي مستقر در کشورهاي خارجي 
گردند.  برخوردار  نسبي  آزادي  از  مي توانند 
به غرب  لبناني  از مطبوعات  کوچيدن بخشي 
لبنان  داخلي  جنگ  آتش  درگرفتن  از  پس 
در سال ۱۹۷۵، اعتباري به اين نظريه بخشيد. 
امپراتوري رسانه اي آل سعود که پايگاه خود 
انبوه  از حضور  بود،  برده  ايتاليا  يا  لندن  به  را 

روزنامه نگاران عرب، خصوصا لبناني بهره مي جست 
به قولي مزدوران– شيوخ سعودي  – يا  که همپيمان 
شده بودند. »الجزيره« با نمايش آنکه رسانه ي هودار 
پاگرفته در کشوري عرب  اعراب،  اتحاد دامن گستر 
گردد،  برخوردار  گسترده اي  آزادي  از  مي تواند  نيز 
رفته رفته،  داد.  نشان  را  پيش فرض  اين  نادرستي 
به  خصوصا  منطقه  به  بازگشت  سعودي  رسانه هاي 
امارات متحده عربی– اما نه به عربستان سعودي– را 

آغاز کردند.
احساس  ترغيب  و  پذيرش  براي  »الجزيره«  طراحان 
هم هويتي با اين شبکه در توده هاي عرب برآن شدند 
عرب  مختلف  ملت هاي  نماينده  کارکنان شان  که 
و  لبناني  روزنامه نگاران  سلطه  بدين گونه  و  باشند 

ساختارهاي رسانه اي سعودي پايان گرفت.
اين  روزنامه نگاران  جمع  در  تفرقه  و  نفاق  البته 
استعفاي  که  چنان  مي آيد،  پيش  کرات  به  شبکه 
گروهي پنج گوينده زن شبکه در ۲۵ ماه می ۲۰۱۰ 
که  عرب  رسانه هاي  از  برخي  است.  آن  بر  گواهي 
انعکاس  هم  بين المللي  مطبوعات  در  مطالب شان 
پوشش  نحوه  تحميل  و عزم شبکه در  آزار  بر  يافته، 
جمانه  گفته  اگر   .)۶( ورزيده اند  تاکيد  مشخصي 
باشد،  راست  مستعفي  روزنامه نگاران  از  يکي  نمور 
است  حرفه اي  قلمرو  در  سرکشي  اين  واقعي  داليل 
لباس پوشيدن ندارد،  و کوچک ترين ربطي به نحوه 
خويش  ناچيز  قدرت  از  زن  گويندگان  اين  زيرا 
بدين سان  تاسف مي خوردند.  از آن  و  داشتند  گاليه 
هيچ يک از برنامه هاي متعدد سياسي شبکه را به يک 

زن نسپرده اند.
»الجزيره« و خط مشي  بازخواني دقيق هويت مرامي 
خبرنگاري آن، از طريق واکاوي برنامه هاي بحث و 
گفتگو و گزينش مضمون آنها و نيز جهت گيري هاي 
تعادلي  از  شبکه،  برنامه هاي  اصلي  مجريان  ادعايي 
به  کشش  اعراب،  اتحاد  گرايش  سه  ميان  ظريف 

اسالم و ليبرال منشي، پرده بر مي دارد.
موفقيت »الجزيره«، عالقه و حتا شوري که نزد توده 
مردم عرب زبان بر مي انگيزد را از خالل شيوه نوپرداز 
روش هايش  و  آيين ها  در  گشاده دستي  نيز  و  اخبار 
حقايق  تفسير  سپردن  با  »الجزيره«  دريافت.  مي توان 
و  بحث  عرب،  کشور  هر  در  مخالفان  به  رسمي 
گفتگوهاي متناقض و مغاير راستيني را به بينندگانش 
ارزاني داشته است. تنوع سخنگويان، هم از چشم انداز 
مليت و حساسيت هاي عقيدتي و سياسي و هم به لحاظ 
گوناگوني موطن آنها، گردش آرا و نظرات را ميسر 

ساخته، مرزهاي ملي را درنورديده و همه سانسور ها 
و مميزي ها را دور زده است. بدين گونه اين شبکه به 
شيوه ي مصمم در تشکيل يک فضاي عمومي عرب 
مشارکت جسته است که از مرزهاي ملي در مي گذرد 
تلويزيوني  شبکه هاي  از  برخاسته  فضاي  اين   .)۳(
انترنت  که  پان عرب،  روزنامه هاي  و  ماهواره اي 
گسترده،  آن  بر  نيز  اجتماعي  شبکه هاي  و  وبالگ 
و رجحان هاي  عقايد  است که  يافته  چنان جايگاهي 
سياسي در باره همه اموري را در خود شکل مي دهد 

که با اين منطقه سروکار دارند.
اطالع رساني  وسايل  افزايش  با  که  تعددگرايي  اين 
دولت هاي  که  است  همراه  مرزهايي  از  فرارونده 
متحده  اياالت  )العربيه(،  سعودي  عربستان  رقيب؛ 
به  انداخته اند،  به راه  )العالم(؛  ايران  و  )الحريه( 
انجاميده که  بي سابقه اي  و سياسي  وضعيت رسانه اي 
آزاد  نسبتا  تعددگراي  رسانه اي  فضاي  يک  آن  در 
قرار  و رژيم هاي سياسي ملي خودکامه در کنار هم 
گرفته اند. اين تضاد، که به شهامت و نفوذ »الجزيره« 
شدت بخشيده، حکامي را در تنگنا نهاده که گردش 
ناگزير  است.  کرده  سست  را  زيرپاي شان  اطالعات 
مديون  بسيار  عرب  جهان  در  انقالبي  پويه هاي  بلوغ 
کشاکش ميان فرايند سياسي و فرايند اطالعاتي است.

به دليل سرشت ساختگي –و حتا نبود– ساختارهاي 
مبارزاتي و سنديکايي که قادرباشند بحث و گفتگو 
را در عرصه عمومي سازمان دهند، »الجزيره« اندک 
عادي  تلويزيوني  شبکه  يک  نقش  ايفاي  از  اندک 
بازايستاده و به صحنه سياسي بديلي مبدل شده است. 
از پانزده سال پيش، از دريچه اين شبکه است که همه 
توده هاي  که  شده  گذاشته  بحث  به  سترگي  مسايل 
اينک  شبکه  اين  عالقه مندند.  آنها  به  منظقه  مردم 
افغانستان  از  ستيزه ها،  تمام  در  داوگذار  بازيگري 
پويايي  که  آنرو  از  بيشتر  است،  شده  فلسطين،  تا 
ديپلوماسي اميرنشين قطر غالبا سنت ها و رسوم محلي 

را از جاي مي جنباند.
از درون )۴( و  از سمت و سوهاي شبکه، چه  انتقاد 
از  بخشي  ديگر  اينک   ،)۵( عرب  از جهان  بيرون  يا 
بازي سياسي خاور نزديک گرديده است. قصد چنين 
انتقاداتي که غالبا خط مشي نگارشي شبکه را چيزي 
جز برگردان رسانه اي جهت گيري هاي سياسي امارت 
قطر نمي انگارند، واپس راندن دولت قطر به موضعي 
خبري  پوشش  از  نرويم،  دور  راه  اما  است.  دفاعي 
که  ديد  مي توان  اخير  ماه هاي  انقالب هاي  همين 
آيينه  و  يافته  پديده اي عرب دگرگوني  به  »الجزيره« 
بازتابنده تحول منطقه شده که از عزم و اراده »دوحه« 

بسيار فراتر رفته است.
پوشش خبري مبارزه جويي انقالب ها

مردم  ميان  در  بسياري  هواخواهان  »الجزيره«  هرچند 
ادامه  همواره  آن  باره  در  مگو  بگو  اين همه  با  دارد، 
اسراييل  سوي  به  وي  گشايش  برخي  است.  داشته 
)الجزيره نخستين شبکه ماهواره اي بود که با مسووالن 
ميل  ديگران  و  نشست(  مصاحبه  به  يهود  کشور 
مي کنند.  نکوهش  را  »اسالم گرايي«  به  بي اختيارش 
اما با وجود حضور پرتوان نظامي امريکا در قطر که 
اياالت  ابزارهاي دست اندازي  از  اين امارت را يکي 
از  »الجزيره«  شبکه  است،  ساخته  منطقه  بر  متحده 
نمايش رويکرد راسخ ضدامريکايي خود ابايي ندارد.

مشخصا  عرب،  انقالب هاي  جويی  مبارزه  پوشش 
در ليبيا و يمن و حمايت »الجزيره« از مداخله نظامي 
همچون  )ناتو(،  شمالي  اتالنتيک  پيمان  سازمان 
کشورهاي  داخلي  امور  در  شبکه  نابجاي  دخالت 
و  سعودي  مخالفان  غيبت  است.  شده  ارزيابي  عرب 
يا قطري، بازتاب کم رنگ رويدادهاي بحرين و انتقاد 
و هم پيمانانش  نيروهاي سعودي  مداخله  از  شرمگين 
حفظ  به  شبکه  اين  تمايل  به پاي  اميرنشين  آن  در 
مي شود.  گذاشته  فارس  خليج  در  موجود  وضع 
اعالم استعفاي غسان بن جدو مسوول دفتر شبکه در 
بيروت در آخر ماه اپريل، به دليل اختالف نظر در باره 
و سوريه که وي  ليبيا  پوشش رويدادهاي  چگونگي 
آن را پر هوادارانه مي انگاشت، نشان از حساسيت و 

شکنندگي »الجزيره« در مقابل تحوالت منطقه دارد.
را  شبکه  اين  که  بدگوياني  نظريه  پايه  اين همه،  با 
همچون کارگزار حلقه اسالم گرايي معرفي مي کردند 
کشورهاي  شورش هاي  اخبار  موافق  پردازش  با 
است،  گرديده  سست  نزديک  خاور  و  افريقا  شمال 
بيش  و  کم  آنها  در  اسالم گرايان  که  شورش هايي 
انگليسي در  به زبان  »الجزيره«  ناپيدا اند. و راه اندازي 
غرب  ضد  تصوير  شکستن  در  سهمي   ،۲۰۰۶ سال 
پژوهش  موسسه  که  است  داشته  سامي ستيزي  حتا  و 
رسانه هاي خاورميانه مي کوشد، با انتشار ترجمه ناقص 
و از متن بيرون کشيده مطالب اين شبکه، از آن ارايه 

دهد )۶(.
پي نوشت ها

۱- Yves Gonzalez-Quijano et Tourya 
Guaaybess (sous la dir.), Les Arabes 
parlent aux Arabes : La révolution de 
l’information dans le monde arabe, 
Actes Sud, coll. »Sinbad«, Arles, 
2009.

۲- روزنامه لوموند، ۱۱ مارچ ۲۰۱۱.
۳- «Influence without Power: Al-
Jazeera and the Arab Public Sphere 
», dans Mohamed Zayani (sous la 
dir. de), The Al-Jazeera Phenomenon 
Critical Perspectives on New Arab 
Media, Pluto Press, Londres, 2005.
۴- Mamoun Fandy, (Un) Civil War of 
Words: Media and Politics in the Arab 
World, Praeger Security Internation-
al, Santa Barbara (Etats-Unies), 2007.
۵- Zvi Mazel, «Al Jazeera et le Qatar 
: le sombre empire des Frères musul-
mans ? », Controverse, n° 13, Paris, 
mars 2010, www.controverses.fr, 
Paris,.

۶- مقاله »خبرپردازي به شيوه اسراييلي« را در شماره 
ماه سپتامبر ۲۰۰۵ لوموند ديپلوماتيک مطالعه فرماييد.
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نوشته: محمد ال اوفي متخصص امور سياسي
برگردان: منوچهر مرزبانيان

عملکرد شگرف شبکه تلويزيون الجزيره

شبکه تلويزيوني »الجزيره«
بديلي در صحنه سياسي
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گیتس: ايران خیلی جسور شده است

جسدی که دو روز در استخر ماند

حکم بازداشت خانگی ريیس پیشین صندوق بین المللی پول، احتماال لغو خواهد شد 

چاوز غده سرطانی داشته است

وزير دفاع امريکا حکومت ايران را متهم کرده که 
قصد دارد تا آستانه ی ساخت بمب هسته ای پيش 
نيروهای  تلفات  افزايش  مسوول  را  تهران  و  برود 

کشورش در عراق دانسته است.
مسووليت های  انتقال  حال  در  که  گيتس  آقای 
جديد  دفاع  وزير  پانتا،  ليون  به  پنتاگون  در  خود 
است، روز پنج شنبه در مصاحبه هايی با خبرگزاری 
برنامه ی  بلومبرگ درباره،   رويترز و شبکه خبری 
منطقه ی  و  عراق  در  تهران  نقش  و  ايران  اتومی 

خاورميانه، ابراز نگرانی کرد.
او در پنتاگون به خبرنگار بلومبرگ گفت، ايران 
بمب  يک  ساخت  جای  به  دارد  قصد  احتماال 
هسته ای کامل، به ظرفيتی دست پيدا کند که اگر 
توليد  اتومی  بمب  سرعت  به  آينده  در  خواست 

کند.
تمام  صلح آميزبودن  بر  اتهام،  اين  رد  با  ايران 

جوانب برنامه ی اتومی خود تاکيد دارد.

اندازه  اين  تا  آنها  »اگر  گفت:  گيتس  رابرت 
را  فرض  بايد  شوند  نزديک  اتومی(  بمب  )به 
بر آن گذاشت که به سالح هسته ای هم دست 

يافته اند.«
برای  تالش  به  را  ايران  همچنين  گيتس  آقای 
در  خاورميانه  منطقه ی  بی ثباتی  از  بهره برداری 
اعتراضات ضد دولتی در کشورهای  پی آغاز 

عرب متهم کرد.
جسور  خيلی  ايرانی ها  من  نظر  »به  گفت:  او 
بهار  از  که  می کنند  سعی  آنها  شده اند. 
موفق  خوشبختانه  اما  کنند  بهره برداری  عرب 

نشده اند.«
»بيداری  ايران،  رهبر  خامنه ای،  علی  آيت اهلل 
آغاز  علت  را  عرب  کشورهای  مردم  اسالمی« 
تونس  و  مصر  نظير  کشورهايی  در  اعتراضات 

دانسته است.
متهم  را  ايران  حکومت  همچنين  گيتس  رابرت 

افزايش  با  گذشته  ماه  چهار  تا  سه  طی  که  کرد 
عراقی  گروه های  برخی  به  نظامی  کمک های 
می خواهد که از ادامه حضور نيروهای امريکا در 

عراق جلوگيری کند.
ايران  حکومت  گفت  رويترز  خبرگزاری  به  او 
در  کشورش  نيروهای  تلفات  افزايش  مسوول 

عراق است.

حال  در  امريکا  در  ماساچوست  ايالت  مقام های 
دو  از  بيش  که  هستند  جسدی  درباره ی  تحقيق 
روز کامل و بدون آن که توجه ديگر شناکنندگان 
را جلب کند، در يک استخر عمومی شناور بوده 

است.
جون،   26 يک شنبه،  روز  ساله   36 جوزف  ماری 
فال ريور  شهر  در  مموريال«  »وترنز  استخر  وارد 

شده و هرگز از آن خارج نشده است.
را  موضوع  اين  پسربچه  يک  گزارش ها  بر  بنا 
از  بعد  جسد  اما  داده،  اطالع  استخر  مسووالن  به 
آب تنی  برای  نوجوان  چند  که  شده  کشف  آن 

مخفيانه، نيمه شب وارد استخر شده اند.
شده  توصيف  »کدر«  گزارش ها  در  استخر  آب 

است.
تحقيق  حال  در  که  ماساچوست  ايالت  مقام های 
درباره اين موضوع هستند، ده ها استخر دولتی را 

در اين ايالت تعطيل کرده اند.
دو نفر از مراقبان استخر بعد از اين حادثه 

تعليق شده اند.
مقامات صحی تالش می کنند نگرانی های 
مردم را کاهش دهند. آنها می گويند کلور 
برابر  در  حفاظت  باعث  آب  در  موجود 

آلودگی ناشی از جسد شده است.
ريچارد ساليوان، وزير ايالتی در امور انرژی 

آسوشيتدپرس  خبرگزاری  به  زيست  محيط  و 
زن  يک  که  است  اين  از  حاکی  »شواهد  گفت: 
از  هيچ يک  و  بوده  آب  در  روز  چند  مدت  به 
کارکنان استخر و مشتريان آن متوجه اين موضوع 

نشده اند.«
مختل  جايی  در  کار  روند  که  اين  به  اشاره  با  او 
از  اطمينان  برای  الزم  اقدامات  که  گفت  شده، 
در  ماساچوست  ايالت  استخرهای  تمام  وضعيت 

جريان است.
خانم جوزف، قربانی اين حادثه، اهل هاييتی است 

و پنج فرزند دارد.
بنا بر گزارش ها يک کودک نه ساله بعد از ورود 
سطح  به  او  بازنگشتن  و  استخر  به  جوزف  ماری 

آب مساله را گزارش داده است.
يکی از دوستان خانم جوزف می گويد که پسربچه 
موضوع را به نجات غريق استخر اطالع داده، اما 
مسووالن استخر هشدار او را پی گيری نکرده اند.

با تشکيک سارنوال نيويارک در اظهارات شاکی 
خانگی  بازداشت  حکم  است  ممکن  پرونده، 
صندوق  پيشين  رييس  کان،  استراوس  دومينيک 

بين المللی پول لغو شود.
استراوس کان متهم است که قصد تجاوز به يک 

زن خدمتکار هوتل در نيويارک را داشته است.
منابع نزديک به پرونده، فاش کرده اند که پس از 
ترديد  مورد  بشدت  شاکی  اظهارات  تحقيقات، 

جلسه  در  که  بطوری  است  گرفته  قرار  سارنوال 
امروز دادگاه، ممکن است قرار بازداشت خانگی 
استراوس کان، لغو شود و وی بتواند در مبارزات 

انتخاباتی رياست جمهوری فرانسه شرکت کند.
استراوس کان، تا قبل از بازداشت، مهم ترين رقيب 
جمهوری  رياست  انتخابات  در  سرکوزی  نيکوال 
اين  که  است  داده  نشان  تحقيقات  بود.  فرانسه 
در  مخدر  مواد  قاچاقچيان  با  هوتل،  خدمتکار 

دوسال گذشته حدود صدهزار  در  و  بوده  تماس 
دالر پول توسط قاچاقچيان، به منظور پولشويی،  به 

حساب بانکی وی واريز شده است. 
استراوس کان در 14 می گذشته بازداشت و ابتدا 
يک  تامين  با  اما  شد،  نيويارک  در  زندانی  روانه 
وثيقه  دالر  ميليون  پنج  و  نقدی  وثيقه  دالر  ميليون 
خانگی  بازداشت  به  وی  زندان  قرار  نقدی،  غير 

تغيير يافت.

هوگو چاوز، رييس جمهور ونزويال، در نخستين 
در کوبا گفت که  معالجه  از  سخنرانی خود پس 
جراحی  عمل  تحت  سرطانی  غده  برداشتن  برای 

قرار گرفته است.
اعالم  ونزوياليی  مقام های  که  پيش  هفته  سه 
ناحيه  در  آقای چاوز تحت عمل جراحی  کردند 

زنی های  است، گمانه  قرار گرفته  لگن خاصره 
زيادی درباره سالمت او مطرح شد.

خوبی  جسمی  وضعيت  که  گفت  چاوز  آقای 
دارد و بسوی »بهبودی کامل« پيش می رود.

روز  منطقه ای  نشست  لغو  موجب  او  غيبت 
چهارشنبه توسط ونزويال شد.

0777625262

مانند  اروپا  شرق  کشورهای  بر 
گرجستان  و  اوکراين  بالروس، 

استفاده کند.
رياست دوره ای پولند بر اتحاديه ی 
که  می شود  آغاز  حالی  در  اروپا 
باعث  اتحاديه  بودجه  افزايش 
بين کشورهای عضو  نظر  اختالف 
اعضای  از  برخی  همچنين  و  شده 
اتحاديه با بحران مالی کم سابقه ای 

مواجه هستند.

از  پولند  کشور  بار  اولين  برای 
اروپا  اتحاديه  در  عضويت  زمان 
در هفت سال پيش، از روز جمعه، 
رياست دوره ای شش ماهه خود بر 

اتحاديه ی اروپا را آغاز کرد.
پولند  دولت  خبرنگاران،  گفته  به 
را  اروپا  اتحاديه ی  بر  رياست 
از  می تواند  که  می داند  فرصتی 
کشورهای  ساير  ترغيب  برای  آن 
تاثيرگذاری  برای  تالش  به  عضو 

امريکا،  مرکزی  اطالعات  سازمان 
جانشين او شد.

پيشتر  ساله،   58 پتريوس،  ديويد 
در  ايتالف  نيروهای  فرماندهی 

افغانستان را بر عهده داشته است.

مجلس سنای امريکا روز 
پنج شنبه با انتصاب جنرال 
به عنوان  ديويد پتريوس 
سازمان  جديد  رييس 
اطالعات مرکزی امريکا 
کرد.  موافقت  )سيا( 
رييس جمهور امريکا در 
جريان ماه جاری چندتن 
را  عالی رتبه  مقام های  از 

تغيير داد.
جابجايی  يک  در  گذشته  هفته ی 
ديگر و به دنبال بازنشستگی رابرت 
دفاع  وزارت  سمت  از  گيتس 
پيشين  رييس  پانتا،  ليون  امريکا، 

نتايج آسيب ديدن نيروگاه هسته ای 
و  زمين لرزه  جريان  در  فوکوشيما 
بی اعتمادی  و  مارچ  ماه  سونامی 
انرژی  بخش  در  ايمنی  به  نسبت 
اجرا  به  حالی  در  و  است  هسته ای 
گذاشته می شود که گرمای هوا در 
کم سابقه  کشور  اين  در  جون  ماه 

توصيف شده است.

جاپان  دولت  طرح  جمعه،  روز  از 
در  برق  مصرف  کاهش  برای 
شمالی  مناطق  و  پايتخت  توکيو، 
شده  گذاشته  اجرا  به  کشور  اين 
با  است  خواسته  مردم  از  دولت  و 
مانع  کمتر،  مصرف  درصد  پانزده 
از خاموشی اجباری در اين مناطق 

شوند.
از  يکی  مصرف  کاهش  طرح 

و  است  ديگر  امتيازات  و  قرارداد 
اجرای  دولتی،  مقامات  گفته ی  به 
آن موقعيت اين کشور را به عنوان 
با  جهانی  مبارز  رهبران  از  يکی 

فساد تجاری تقويت می کند.
به  مدتی  برای  جديد  قانون  ابالغ 
که  دليل  اين  به  بود  افتاده  تعويق 
اين  در  خصوصی  شرکت های 
مورد ابهام داشتند که آيا پذيرايی 
منزله  به  نيز  خارجی  طرف  از 

پرداخت رشوه است يا نه.

مقابله  جديد  قانون  بريتانيا  دولت 
که  گذاشته  اجرا  به  را  ارتشا  با 
و  بريتانيايی  شرکت های  برای 
خارجی فعال در اين کشور که به 
»پرداخت های غيرمجاز« در خارج 
مجازات های  ورزند  مبادرت 

سنگينی پيش بينی کرده است.
از  جلوگيری  قانون  اين  از  هدف 
و  بريتانيايی  شرکت های  توسل 
مستقر در بريتانيا به پرداخت رشوه 
برای کسب  به طرف های خارجی 

پولند رياست دوره ای اتحاديه اروپا را 
برعهده گرفت

ديويد پتريوس به رياست سازمان 
اطالعات مرکزی امريکا منصوب شد 

اجرای طرح محدوديت مصرف برق 
در جاپان آغاز شد

قانون جديد مبارزه با رشوه در بريتانیا 
ACKUبه اجرا گذاشته شد
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ایران از یک ماه دیگر ارسال 
نفت به هند را متوقف مى کند

»صادرات  درباره  گزارش هایى  انتشار  از  پس  چندى 
مجانى« نفت ایران به هند، گفته مى شود که شرکت ملى 
نفت ایران اعالم کرده است در صورتى که دو کشور 
راه حلى براى پرداخت بهاى نفت صادراتى ایران نیابند، 
صادرات  دیگر،  ماه  یک  آگست،  ماه  از  شرکت  این 

خود به هند را متوقف خواهد کرد.
خبرگزارى رویترز روز جمعه به نقل از منابع آگاه که 
که  است  داده  گزارش  شود،  فاش  نامشان  نخواسته اند 
ارسال  با  جون   ۲۷ تاریخ  در  ایران  نفت  ملى  شرکت 
تصمیم  این  هند  پاالیشگاه هاى  مسووالن  به  نامه اى 

خودرا به آنها اطالع داده است.
در این نامه آمده است: »با کمال تاسف باید به آگاهى 
شما برسانیم تا زمانى که راه حل مشخصى براى پرداخت 
پیدا نشود،  ایران  پول نفت صادراتى شرکت ملى نفت 
ماه  در  بتواند  که  بود  نخواهد  موقعیتى  در  این شرکت 
آگست سال ۲۰۱۱ همچنان به ارسال نفت براى شرکاى 

هندى خود ادامه دهد.«
مسووالن  به  خود  نامه ى  در  ایران  نفت  ملى  شرکت 
افزوده است که در  پاالیشگاه هاى هندى در عین حال 
حال حاضر هیات هاى عالى رتبه اى از بخش هاى بانکى، 
این  حل  براى  گفتگو  سرگرم  کشور  دو  نفتى  و  مالى 

مشکل هستند.
این در حالى است که در اواسط ماه جوزاى سال جارى 
به  ایران  نفت  مجانى  »صادرات  باره  در  گزارش هایى 
هند« در برخى خبرگزارى هاى داخلى ایران منتشر شده 

بود.
با وجودى که  بود،  نوشته  باره  این  خبرگزارى مهر در 
هنوز راه حلى براى وصول بدهى دو میلیارد دالرى برخى 
از پاالیشگاه هاى نفت هند همچون »مانگلور« به شرکت 
ملى نفت ایران پیدا نشده است، این شرکت همچنان بر 

صادرات نفت به هندوستان تاکید مى کند.
مشکل پرداخت بهاى نفت صادراتى ایران به هند پس 
از آن دامن گیر دو کشور شد که بانک مرکزى هند در 
ماه جدى سال گذشته خورشیدى با صدور فرمانى انجام 
از  نفت  از جمله خرید  و  ایران  با  ستد  و  داد  گونه  هر 
این کشور از طریق »اتحادیه پایاپاى آسیایى« را ممنوع 

اعالم کرده بود.
به دنبال این اقدام که گفته مى شود تحت فشار ایاالت 
یافتن  دنبال  به  کشور  دو  بود،  گرفته  صورت  متحده 
صادراتى  نفت  بهاى  پرداخت  براى  جایگزین  راه حلى 
ایران بر آمده و از جمله به استفاده از بانک تجارى ایران 

و اروپا، مستقر در آلمان، روى آوردند.
بانک مرکزى آلمان نیز در ابتداى سال جارى میالدى 
با انتقال پول نفت صادراتى ایران از طریق بانک تجارى 
به  نیز  بانک  این  اما   بود،  کرده  موافقت  اروپا  و  ایران 
تحریم  تحت  ایرانى  شرکت   ۱۰۰ فهرست  در  تازگى 
انتقال  امکان  ترتیب  بدین  و  گرفته  قرار  اروپا  اتحادیه 
پول نفت ایران از طریق این بانک نیز از بین رفته است.

ایران پس از عربستان سعودى دومین صادرکننده بزرگ 
نفت به هند به شمار مى آید و روزانه حدود ۴۰۰ هزار 
بشکه نفت به این کشور صادر مى کند که این میزان ۱۲ 
ارزش  مى کند.  تامین  را  هند  نیاز  مورد  نفت  از  درصد 
نفت صادراتى ایران به هند ساالنه به ۱۲ میلیارد دالر بالغ 

مى شود.

همه پرسى برای محدودکردن 
اختیارات پادشاه مراکش 

 

محدودکردن  هدف  با  مراکش  اساسى  قانون  همه پرسى 
اختیارات پادشاه این کشور آغاز شده است.

از بامداد جمعه، راى گیرى همه پرسى اصالح قانون اساسى 
مراکش )مغرب( در نقاط مختلف این کشور آغاز شد تا 
راى دهندگان نظر خود را پیرامون قانون اساسى جدیدى 
ابراز دارند که دو هفته پیش توسط سلطان محمد پنجم، 

پادشاه مراکش، پیشنهاد شد.
به گزارش خبرگزارى ها، ساعاتى قبل از آغاز راى گیرى، 
در برخى مراکز اخذ راى صفى از راى دهندگان تشکیل 
این همه پرسى  از  استقبال مردم  میزان  اما هنوز  بود،  شده 

مشخص نیست.
توصیه  مردم  به  حکومت  طرفداران  و  دولتى  مقامات 
دهند،  مثبت  راى  پیشنهادى  اساسى  قانون  به  تا  کرده اند 
همه پرسى  این  تحریم  خواستار  مخالفان  از  گروهى  اما 

شده اند.
به گفته ى آنان، پادشاه مراکش تنها دو هفته پیش در یک 
و  کرد  اعالم  را  پیشنهادى  تغییرات  تلویزیونى  سخنرانى 
نتیجه، مردم فرصت کافى براى بررسى این پیشنهاد و  در 

تصمیم گیرى در مورد قبول یا رد آن نداشته اند.
برخى دیگر از مخالفان حکومت گفته اند که اصالحات 
مردم  خواست  نمى تواند  و  نیست  کافى  اعالم شده، 
دموکراتیک  کامل  حقوق  از  برخوردارى  براى  مراکش 

را تحقق بخشد.
در جریان دو هفته گذشته، بحث هاى تندى بین موافقان 
نیز  تظاهراتى  و  درگرفته  اساسى جدید  قانون  مخالفان  و 
در حمایت و مخالفت با پیشنهادهاى پادشاه برگزار شده 

است.
احزاب طرفدار دولت از جمله حزب اتحاد سوسیالیست 
روزنامه هاى  در  آگهى هایى  درج  با  خلقى  نیروهاى 
ایجاد  به منزله  قانون اساسى جدید را  به  خود راى مثبت 
»سلطنت پارلمانى« توصیف کرده و افزوده اند که به این 
مراکش  در  دموکراسى  و  عدالت  آرمان هاى  ترتیب، 

تحقق خواهد یافت.

اعــالن کاریابى
دافغانستان بانک به سلسله تطبیق اصالحات اداری در سیستم 

تشکیالتى خویش به کارکنان ورزیده ومجرب 
برای ُپستهای: 

1-  مدیرخزانه، گرید 5    
2- همکاراداری، گرید 3    

3- مسؤل ثبت و اندراج، گرید 3 
4- صراف، گرید 4 

مربوط به نمایندگى دافغانستان بانک فراه )زون غرب( نیاز دارد .
تحصیالت: لیسانس اقتصاد ، فوق بکلوریا »در صورتیکه کورسهای یک ساله و یا دو 

ساله محاسبه، اقتصاد ومالى را فرا گرفته باشد. 
مهارت ها: 

• داشتن استعداد کاری
• آشنایى کامل در امور محاسبوی

• حفظ محرمیت امور کاری
• مهارت تکلم و تحریر به لسان انگلیسى

• توانایى استفاده از کمپیوتر )پروگرامهای آفیس(
دارا  نیز  را  جایداد  و  سر  تضمین  تکمیل  توانایى  باید  صراف  ُپست  کاندیدان   •

باشند.
شایقین کار میتوانند در صورتیکه واجد شرایط باشند یک نسخهCV  و یا خلص 
سوانح شان را معه درخواست با ذکر ُپست انتخابى، کاپى دیپلوم ، شهادتنامه و  
تصدیق نامه های خویش   الى  تاریخ22 سرطان 1390 عنوانى مدیریت عمومى 
ستراتیژی و پالنگذاری ) استخدام( آمریت عمومى منابع بشری دافغانستان بانک 

سپرده و یا به ایمل آدرس  dab.jobs@centralbank.gov.af  بفرستند.
درخواستى های پائینتر از معیار هاي تعیین شده و از مراجع غیر مستقیم به هیج 
وجه قابل پذیرش  نبوده و صرفًا با کاندیدان شامل در شارت لست جهت امتحان 

و انترویو تماس گرفته خواهد شد.
مدیریت  با  نظر  مورد  ُپستهای  وظایف  الیحۀ  دریافت  و  بیشتر  معلومات  جهت 
تماس  به  هرات  زون  محترم  آمریت  هم  یا  و  فراه  بانک  دافغانستان  نمایندگى 

شوید.
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