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تالش های دیپلوماتیک نتیجه نداد 

اقدام بعدی چیست؟ 

راکت ها را سپاه قدس، شاخه برون مرزی سپاه 
پاسداران ایران،  ارسال کرده است.

نیروهای  افزایش  امریکایی،  مقامات  گفته  به 
و  ایران  مرز  نزدیکی  در  ناتو  و  امریکایی 
افغانستان باعث »احساس عدم امنیت« در تهران 

شده است.
در سوی دیگر در عراق،  ۱۵ سرباز امریکایی 
در ماه گذشته میالدی کشته شدند که باالترین 
سال  دو  از  بیش  در  امریکایی ها  تلفات  آمار 

گذشته است.
ایاالت  جورنال،  استریت  وال  گزارش  به 
به مرگ  منجر  تمام حمالت  متحده مسوول 
عراقی  شبه نظامیان  را  امریکایی  تعداد  این 
می  داند که »همه توسط سپاه پاسداران تربیت  

می شوند.«
این روزنامه دست راستی امریکایی از جمله این 
گروه های شبه نظامی در عراق به گروه »کتایب 
از  »مستقیما  که  است  کرده  اشاره  حزب اهلل« 

فرماندهان سپاه در ایران دستور می گیرد.«
وال استریت جورنال همچنین از قول مقامات 
متهم می کند  را  اسالمی  امریکایی جمهوری 
و  تبلیغاتی  فعالیت های  اخیر  ماه های  در  که 
اطالعاتی خود در کشورهای مصر و بحرین و 

یمن را دوچندان کرده است.
آیت اهلل  جمله  از  اسالمی  جمهوری  مقامات 
علی خامنه ای قیام های مردمی در این کشورها 
برخوردار  امریکا  حمایت  از  همگی  که  را 
بوده اند ادامه »انقالب اسالمی« ایران توصیف 
می کنند، اما در اعتراضات مردم سوریه دست 

اسراییل و امریکا را دخیل می دانند.

گذاشت  فروش  به  را  بانک  این  نیز  دولت 
و از موسسات معتبر بین المللی خواست این 

بانک را بخرند.
گذاشتن  فروش  به  با  مرکزی  بانک 
موسسات  اگر  که  کرد  اعالم  کابل بانک 
کابل بانک  خریداری  به  حاضر  بین المللی 
و  خصوصی  موسسات  از  آنگاه  نشدند، 
بانک  این  تا  می خواهند  افراد،  و  دولتی 
ظاهرا  بحران زده،  بانک  این  اما  بخرند.  را 

خریداری ندارد.
خواستار  همچنین  پول  بین المللی  صندوق 
تحقیقات شفاف در مورد بحران کابل بانک 

شده است.
در  تحقیق  برای  را  کمیسیونی  نیز  دولت 
مورد بحران کابل بانک تشکیل داده و اخیرا 
بازداشت  نیز  کابل بانک  پیشین  روسای 
شدند. آنها متهم اند که با بیرون کشیدن پول 
نقد از این بانک سبب شده اند که این بانک 

تا مرز سقوط پیش برود.
صندوق  برای  ظاهرا  تحقیقات  این  اما 

بین المللی پول قناعت بخش نبوده است.
مالیه  وزیر  زاخیلوال  عمر  پیش  هفته  دو 
با صندوق  اعالم کرد که مذاکرات دولت 

بین المللی پول به نتیجه ای نرسیده است.

کشته  انفجار  این  در  بوده اند،  هم  کودکان 
شده اند.

به گفته آقای رسول یار، قربانیان این حادثه شامل 
چهار زن، دو کودک و هفت مرد می شود.

پنجاهجویان  افراد  این  که  است  شده  گفته 
بازگشته از پاکستان بودند که قصد داشتند به 
غزنی  والیت  »ناوه«  منطقه  در  خود  خانه های 
بازگردند. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسوولیت 

این انفجار را به دوش نگرفته است.
اما مقام های والیت زابل طالبان را مسوول این 

انفجار دانسته اند.

به  استریت جورنال در گزارشی  روزنامه وال 
نقل از مقامات ارشد امریکایی، سپاه پاسداران 
در  متهم کرد که  را  ایران  اسالمی  جمهوری 
ماه های اخیر سالح های مرگبار جدید به عراق 
و افغانستان ارسال کرده است. هدف این اقدام 
تسریع خروج امریکا از این کشورها عنوان شده 

است.
سپاه  امریکایی،  روزنامه ی  این  گفته ی  به 
پاسداران به عراق سالح های انفجاری سوار بر 
راکت و برای طالبان راکت هایی دوربرد ارسال 

کرده است.
نیست که جمهوری اسالمی  بار  این نخستین 
ایران از سوی مقامات غربی و به ویژه امریکایی 
نیروهای  برای  مهمات  و  سالح  ارسال  به 
شبه نظامی فعال در دو کشور عراق و افغانستان 
متهم می شود، دو کشوری که نیروهای نظامی 

امریکا در آن حضوری فعال دارند.
ماه  در  اتهام ها  این  موارد  از آخرین  در یکی 
بریتانیا  خارجه  امور  وزیر  سال ۱۳۸۹،  حوت 
راکت  حدود ۵۰  کشف  خبر  به  واکنش  در 
۱۲۲میلی متری ساخت ایران در افغانستان، اقدام 
جمهوری اسالمی در ارسال این سالح ها برای 

طالبان را محکوم کرد.
جمهوری  مقامات  که  است  حالی  در  این 
اتهامات  گونه  این  همواره  تهران  در  اسالمی 
در  مکشوفه  راکت های  ایرانی بودن  جمله  از 
والیت نیمروز در ماه حوت سال گذشته را رد 

کرده اند.
وال استریت جورنال در گزارش خود بار دیگر 
در  طالبان  برای  راکت ها  نوع  این  ارسال  به 
افغانستان اشاره کرده، با این تفاوت که این بار 
این راکت ها برد بیشتری دارند و به شبه نظامیان 
به  امن تر  فاصله ی  از  می دهند  فرصت  طالبان 

افغان ها و متحدان خارجی حمله کنند.
در  مقاماتی  قول  از  امریکایی  روزنامه  این 
که  می گوید  امریکا،   دفاع  وزارت  پنتاگون، 
نشان هایی روی راکت ها و محل کشف آنها 
این مقامات را »تقریبا« مطمین کرده است که 

کمک های  آمدن  در  تعلیق  به  از  دولت 
ابراز  افغانستان  به  پول  بین المللی  صندوق 
مساله  این  است  گفته  و  کرده  نگرانی 
مواجه  مشکل  با  را  توسعه ای  برنامه های 

خواهد کرد.
شماری  کمک های  می گوید  مالیه  وزارت 
کمک دهنده  کشورهای  و  سازمان ها  از 
بین المللی  صندوق  طریق  از  که  افغانستان 
به حالت  اجرا می شد، در حال حاضر  پول 

تعلیق در آمده است.
نیز از تعلیق  وزارت احیا و انکشاف دهات 
ابراز  پول  بین المللی  صندوق  کمک های 
وزارت  این  مسووالن  است.  کرده  نگرانی 
نهاد  این  کمک های  قطع  که  گفته اند 
عمدتا  جمعیت  از  درصد  هشتاد  بین المللی 

روستایی را متاثر خواهد کرد.
بروز  پی  در  پول،  بین المللی  صندوق 
کمک های  کابل بانک  مالی  بحران 
مساله  حل شدن  تا  را  افغانستان  به  خود 
بین المللی  کرد. صندوق  تعلیق  کابل بانک، 
طریق  از  را  افغانستان  به  کمک هایش  پول 

کابل بانک، اجرا می کرد.
پیش از این صندوق بین المللی پول به دولت 
مشورت داده بود که کابل بانک را بفروشد 

مقام های محلی در والیت زابل از کشته شدن 
سیزده غیرنظامی در اثر انفجار بمب کنارجاده ای 

در این والیت خبر داده اند.
محمد جان رسول یار، معاون والی زابل گفته 
است که این انفجار بامداد روز شنبه، در منطقه 
شمولزایی در شرق این والیت روی داده است.

زمانی  حادثه  این  که  افزود  رسول یار  آقای 
بمب  با  غیرنظامیان  حامل  موتر  که  داد  روی 

جاگذاری شده در کنار جاده برخورد کرد.
همه  که  گفت  همچنین  زابل  والی  معاون 
و  زنان  آنها  میان  در  که  موتر  این  سرنشینان 

راه اندازی تظاهرات 
ضدپاکستانی  در کابل

صدها تن از شهروندان کابل در پی حمالت 
مرزی  مناطق  به  پاکستانی  نیروهای  اخیر 
کشور، در کابل در اعتراض به این حمالت 
تظاهرکنندگان  زدند.  تظاهرات  به  دست 
و  می دادند  سر  پاکستانی  ضد  شعارهای 
خواهان توقف حمالت راکتی از آن طرف 

مرز به مناطق مرزی کشور شدند.
تظاهرات  این  آزادی،  رادیو  گزارش  به 
پارک  از  ملی  که توسط جبهه مشارکت 
شهر نو آغاز و در نزدیکی دفتر یوناما در 
کابل به پایان رسید. تظاهرکنندگان جامعه 
گفتند  و  داده  قرار  انتقاد  مورد  را  جهانی 
که آنان نسبت به حمالت راکتی نیروهای 
پاکستانی به مناطق مرزی کشور خاموشی 

اختیار کرده اند.
معترضان دولت افغانستان را نیز به بی تفاوتی 
در قبال این حمالت متهم کردند. در پایان 
این تظاهرات قطعنامه ای نیز صادر و به دفتر 
یوناما در کابل سپرده شد. در بخشی از این 
قطعنامه از جامعه جهانی خواسته شده تا به 
خاطر حل این مشکل اقدامات جدی کند.

ادامه در صفحه 2

ارسال تازه سالح و مهمات از ایران 
به عراق و افغانستان

نگرانی از قطع کمک های صندوق بین المللی پول 
به افغانستان

انفجار بمب در زابل سیزده مهاجر را کشت

عناوین مطالب امروز:

نگاهی به سینمای...

از سالروز استقالل...

خدایا چرا ذهن من...
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کابل بانک
سودجویی با بازتاب 
منفی بر زندگی مردم

صندوق بین المللی پول، بعد از بروز 
بحران مالی در کابل بانک، کمک های 
خود به افغانستان را به حالت تعلیق 
تا  که  است  کرده  اعالم  آورده،  در 
زمانی که موضوع کابل بانک روشن 
نخواهد  افغانستان کمک  به  نشود، 
می شود  گفته  دیگر  سوی  از  کرد. 
که صندوق بین المللی پول خواستار 
بحران  مورد  در  شفاف  تحقیقات 

کابل بانک شده است.
با این که از سوی دولت، کمیسیونی 
بحران  مورد  در  تحقیق  برای 
و  است  شده  تشکیل  کابل بانک 
کابل بانک  پیشین  روسای  اخیرا 
از  نقد  پول  بیرون کشیدن  به  که 
بازداشت  شده،  متهم  بانک  این 
تحقیقات  این  اما  گردیده اند، 
پول  بین المللی  صندوق  برای  گویا 

قناعت بخش نبوده است. 
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انکار از تجاوزات بی شرمانه  
معنای برادری پاکستانی

می گویند  افغانستان  حکومت  ارشد  مقامات 
صورت  به  پاکستانی  نظامی  نیروهای  که 
شرقی  ولسوالی های  بر  »بی شرمانه ای« 
انجام  توپخانه ای  و  راکتی  حمالت  کشور 
مدارک  و  اسناد  ارایه ی  وجود  با  و  داده 
به  تجاوزشان  منکر  کامل«  »بی حیایی  با 
که  کرد  ادعا  می توان  هستند.  افغانستان 
قبال  در  افغانستان  رهبران  ادبیات  در 
این  پاکستانی،  بی شرم  میلیتاریست های 
چنین  به حق  و  به جا  که  است  باری  اولین 
واقع  در  این  می شود.  گرفته  به کار  ادبیاتی 
مردم  صبر  کاسه ی  سررسیدن  به  نشان 
با  توام  و  منافقانه  سیاست  از  افغانستان 
حتا  که  است  پاکستانی ها  ریای  و  تزویر 
به طور نمونه یک بار هم با مردم  افغانستان 
صادقانه برخورد نکرده اند. بسم اهلل محمدی 
از  برخی  کنار  در  که  کشور  داخله ی  وزیر 
توضیح  برای  کشور،  امنیتی  مسوولین 
از  شماری  بر  پاکستان  تجاوز  چگونگی 
نمایندگان  مجلس  به  کشور  شرقی  مناطق 
فراخوانده شده بود گفته است که تجاوزات 
اردوی پاکستان از آغاز سال روان میالدی، 
بر  توپخانه ای  سالح  و  راکت  پرتاب  با 
خوست  ننگرهار،  کنر،  والیت  ولسوالی های 
و پکتیا آغاز شده بود و از 28 ماه ثور شدت 
از  که  است  افزوده  وی  است.  یافته  بیشتر 
اول جوزا تا روز جمعه10 سرطان، 761 فیر 
سالح سنگین بر ولسوالی های والیات شرقی 
نتیجه ی  در  که  است  کرده  اصابت  کشور 
خانه  و120  زخمی  تن   49 کشته  تن  آن42 
تخریب شده است. بی جا شدن 120 خانواده 
و تلف شدن ده ها راس مواشی، از دیگر نتایج 
این حمالت راکتی و توپ خانه ای نظامی های 
امنیتی  مقامات  تعبیر  به  که  است  پاکستانی 
شود.  تعریف  بی شرمانه  واژه  با  باید  ما 
»تا  که  شد  یادآور  تاکید  با  محمدی  آقای 
آقای  منکرهستند.«  بی شرمانه  لحظه  همین 
جنرال  به  که  گفت  همچنین  بسم اهلل محمدی 
در  زون سرحدی  فرمانده  امرخیل،  امین اهلل 
شرق کشور دستور داده است، از استعفای 
یادآوری  قابل  کند.  صرف نظر  خودش 
به  قبل  روز  چند  امرخیل  آقای  که  است 
به  نسبت  حکومت  مقامات  بی توجهی  دلیل 
بود.  داده  استعفا  پاکستانی ها  تجاوزات 
آقای بسم اهلل محمدی گفته است که حکومت 
افغانستان در شرایط کنونی، عالقمند شروع 
داشت  انتظار  و  نبوده  پاکستان  با  جنگ 
مانع  دیپلوماتیک  فشارهای  طریق  از  که 
حال  درهمین  گردد.  پاکستان  تجاوزات 
داده  خبر  دفاع  وزیر  وردک  رحیم  آقای 
است که چرخبال های پاکستانی روز جمعه 
افغانستان  خاک  وارد  کیلومتری  چهار  تا 
شده بودند. در واقع پاکستان از کشته شدن 
بن  الدن توسط امریکایی ها برافروخته است 
افغانستان  مساله  دراین  که  نمی داند  ولی 
از  برخی  برعکس  که  نداشت  دخالتی  هیچ 
قضیه  در  آی اس آی  ارشد  صاحب منصبان 
است  نفهمیده  هنوز  پاکستان  هستند.  دخیل 
امکان  و  است  یافته  پایان  سرد  »جنگ  که 

ندارد، آن دوره باز گردد.«

زنگ اول


عنوان  به  پانتا،  لیون  با سوگند خوردن 
وزیر دفاع جدید امریکا و موافقت سنا با 
انتخاب دیوید پتریوس و رایان کروکر 
به عنوان رییس جدید سازمان اطالعات 
افغانستان،  در  امریکا  سفیر  و  مرکزى 
در  اوباما  استراتژى  از  تازه  مرحله اى 

افغانستان رسما آغاز شد.
لیون  رویترز،  خبرگزارى  گزارش  به 
اطالعات  سازمان  پیشین  رییس  پانتا، 
مرکزى امریکا، در مراسمى در پنتاگون 
به عنوان وزیر دفاع جدید ایاالت متحده 

سوگند یاد کرد.
این  در  دارد،  سال   ۷۳ که  پانتا  آقاى 
پست جایگزین رابرت گیتس شده که 

به تازگى بازنشسته شده است.
که  پیامى  در  امریکا  جدید  دفاع  وزیر 
از  است،  منتشر شده  پنتاگون  از سوى 
تصمیم براى صرفه جویى در هزینه هاى 
دفاعى به عنوانى »تصمیمى دشوار« یاد 
کرده و در عین حال ابراز اطمینان کرده 
است که نیروهاى مسلح امریکا همچنان 

قدرتمند باقى خواهد ماند.
امریکا،  رییس  جمهور  اوباما،  باراک 
تازه خود  گزینه هاى  ثور  ماه  اوایل  در 
را براى وزارت دفاع، سازمان اطالعات 
افغانستان  در  امریکا  سفارت  مرکزى، 
در  بین المللى  نیروهاى  فرماندهى  و 
افغانستان معرفى کرده و از این تغییرات 

خوابگاه  جدید  تعمیر  بلخ:  8صبح، 
بلخ  والیت  معلم  تربیه  موسسه 
از  یورو  میلیون  دو  هزینه ى  به  که 
کشور  انکشافى  بانک  کمک هاى 
آلمان در سه طبقه در شهر مزارشریف 
به  رسما  دیروز  است،  گردیده  اعمار 

بهره بردارى سپرده شد.
معلم  تربیه  رییس  قریشى،  سمیع اهلل 
تا چند  »قرار است  بلخ گفت:  والیت 
ماه دیگر بخش هاى دیگر این خوابگاه 

نیز اعمار و تجهیز گردد.«
نداشتن   ناحیه  از  قبال  آنان  وى گفت: 
به خصوص  محصلین  براى  خوابگاه 
مشکل  دچار  اناث  طبقه  محصلین 
تعمیر  اعمار  با  که  اند  بوده  فراوان 
مذکور مشکالت آنان به کلى مرفوع 

تحوالت  در  تازه  مرحله اى  عنوان  به 
جنگ افغانستان یاد کرده بود.

روز  تغییرات  همین  چارچوب  در 
امریکا  سناى  مجلس  گذشته  پنج شنبه 
با تایید جنرال دیوید پتریوس، به عنوان 
رییس جدید سازمان اطالعات مرکزى 

امریکا موافقت کرده بود.
جنرال پتریوس ۵۸ ساله، پیشتر فرماندهى 
نیروهاى ایتالف در افغانستان را بر عهده 
داشت و اکنون جنرال جان آلن، معاون 
پیشین فرمانده نیروهاى مرکزى امریکا، 
به عنوان فرمانده جدید نیروهاى امریکا 

و ناتو در افغانستان منصوب شده است.

گردیده است.
دانشجویان  از  شمارى  دیگر  سوى  از 
تکمیل  از  بلخ  والیت  معلم  تربیه 
ابراز خرسندى  ساختمان این خوابگاه 
خوابگاه  این  که  مى گویند  نموده 
مشکالت بزرگ آنان را مرفوع ساخته 

است.
اما یکى از مشکالت این خوابگاه  نبود 

راه اندازی تظاهرات... 
ادامه از صفحه 1

در این قطعنامه آمده است: »از سازمان 
تقاضا  ایتالف  قواى  و  متحد  ملل 
اینجا  به خاطر چه  مى نماییم که شما 
خویش  مردمان  براى  باید  آمده اید، 
از  باشید.  پاسخ گو  افغانستان  مردم  و 
سازمان ملل متحد، سازمان کشورهاى 
اسالمى، اتحادیه اروپا، ایاالت متحده 
و  بشرى  حقوق  نهادهاى  امریکا، 
این  که  مى نماییم  تقاضا  رسانه ها 
مداخالت پاکستان را محکوم کنند و 
جلو این مداخالت آشکار پاکستان را 

بگیرند.«
همچنین این تظاهرکنندگان پاکستان 
را به دست داشتن در حمله انتحارى 
ازره  ولسوالى  در  شفاخانه  یک  بر 
والیت لوگر و حمله مسلحانه برهوتل 
متهم  نیز  کابل  شهر  انترکانتیننتال 

کردند.
ماه  از یک  به گفته مقام هاى دولتى، 
به این طرف ۷00 فیر راکت از قلمرو 
ولسوالى هاى  از  شمارى  بر  پاکستان 
ننگرهار  و  کنر  سرحدى والیت هاى 
پرتاب شده که در نتیجه آن به شمول 
نفر   40 به  نزدیک  کودکان  و  زنان 
کشته و ده ها تن دیگر زخمى شده اند.

سناى  مجلس  تغییرات  این  ادامه  در 
امریکا روز پنج شنبه همچنین با معرفى 
در  امریکا  پیشین  سفیر  کروکر،  رایان 
در  امریکا  سفیر جدید  عنوان  به  عراق 

افغانستان نیز موافقت کرده بود.
آقاى کروکر که یکى از برجسته ترین 
دیپلومات هاى امریکایى است، به زبان 

فارسى آشنایى دارد.
سناى امریکا همچنین با پیشنهاد باراک 
پترسون،  ان  خانم  معرفى  براى  اوباما 
به  پاکستان،  در  امریکا  پیشین  سفیر 
نیز  امریکا در مصر  عنوان سفیر جدید 

موافقت کرده است.

آب و برق است.
رییس تربیه معلم بلخ با تایید این مطلب 
ترانسفارمر ۵0 کیلووات  »یک  افزود: 
نسبت  اما  دارد،  قرار  ما  دسترس  در 
ضعیف بودن برق شهرى مشکالت  ما 

را مرفوع ساخته نمى تواند.«
آلمان  انکشافى  »بانک  افزود:  وى 
ترانسفارمر  دو  خریدارى  وعده 
نصب  با  که  داده اند  ما  به  را  جدید 
دیگر  کیلوات   40 ترانسفرمر،  دو 
به  موسسه  این  آب  و  برق  مشکالت 

کلى حل مى شود.«
تربیه  معلم والیت بلخ در حال حاضر 
بیش از سه هزار دانشجو دارد که بیشتر 
از  سه صد تن آنان  به شمول دختران 

در خوابگاه بسر مى برند. 

یک کودک کشته و 
دوکودک با مادرش 
در غزنی زخمی شدند

فیر  اثر اصابت یک  8صبح، غزنی: در 
مزایل در یک خانه مسکونى در منطقه 
جوار  در  که  غزنى  شهر  توحید آباد 
کودک  یک  دارد،  قرار  »پى آر تى« 
به  دیگر  کودک  دو  و  شده  کشته 

شمول مادرشان زخمى شدند. 
غزنى  توحیدآباد  منطقه  باشندگان 
و  هشت  ساعت  مزایل  که  مى گویند 
اصابت  این خانه  در  نیم شب گذشته 

کشته  ساله   ۸ کودک  یک  که  کرد 
مادرشان  با  دیگر  کودک  دو  و  شد  
به شدت زخمى شده اند  و اکنون در 

شفاخانه زیر مراقبت قرار دارند.
غزنى،  پولیس  فرمانده  زاهد  زورآور 
به  آن را  و  نموده  تایید  را  خبر  این 

طالبان نسبت داد. 
سمت  از  راکت  »این  گفت:  وى 
شده  پرتاب  غزنى  شهر  شرق  جنوب 

بود.«
نماینده  نصرت  سید  دیگر  سوى  از 
خاطر  »به  مى گوید:  توحیدآباد  مردم 
همسایگى  در  ما  منطقه ى  این که 
خانه هاى  همیشه  دارد  قرار  پى آر تى 
قرار  طالبان  راکتى  حمله  مورد  ما 

مى گیرد.«
اخیر  سال  چند  طول  در  وى  گفته  به 
منطقه   در  راکت  فیر  دوصد  از  بیش 
که  است  کرده  اصابت  توحید آباد 
به  را  زیادى  جانى  و  مالى  خسارات 

مردم محل وارد نموده است.
 وى با انتقاد از دولت گفت که چندین 
مرتبه مشکل خود را با دولت درمیان 
گذاشته اند، اما دولت به مشکالت شان 

توجه نشده است.
گروه  مرکزیت  که  است  گفتنى 
»پى آر تى«  یا  غزنى  والیتى  بازسازى 
در فاصله  پنج کیلومترى شهر غزنى به 
سمت جنوب این شهر موقعیت دارد و 
منطقه  توحیدآباد به گفته ى  باشندگان 
طالبان  راکت هاى  آماج  همواره  آن، 

قرار مى گیرد. 

آغاز مرحله ی تازه از استراتیژی اوباما در افغانستان

تعمیر خوابگاه تربیه معلم بلخ به بهره برداری سپرده شد
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»از ورای دود و آتش« سلسله گزارش هایی است که بر اساس گفته های  قربانیان 
جنگ های سه دهه اخیر افغانستان تهیه شده است. این گزارشها که  بدون 

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 
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قلبی  با  را  »از ورای دود و آتش« خواهری  امروز  گزارش 
مملو از درد و دنیایی از غم داریم که برادرش را در یک 
از دست  میان گروهی  زمان جنگ های  در  راکتی  حادثه ی 
»مشکالت  را چنین شرح می دهد:  واقعه  او آن  است.  داده 
زیاد دست و پاگیر زندگی ما بود، اما با آن هم تالش های 
زیادی می کردیم که زندگی خود را با عزت و آبرو سپری 
نماییم، از زندگی راضی بودیم و احساس آرامی می کردیم، 
چون وقتی همه فامیل خوش و صحت مند باشند، همه چیز 
را  خوشی  و  باشید  داشته  چیز  همه  که  زمانی  اما  است، 
نداشته باشید چه به دردتان خواهد خورد. ما در آن زمان در 
ساحه ی دهن باغ همراه فامیل پدرم در یک حویلی زندگی 
نان چاشت را  می کردیم، درست یادم است زمستان بود و 
به طرف  که  بیا  شوهرم گفت  به  برادرم  که  بودیم  خورده 
کوته سنگی برویم و مقداری دانه ی مرغ را ـ که جمع آوری 
به  آن  از  پول  مقداری  تا  برسانیم  فروش  به  ـ  بودند  نموده 
هر  نماییم.  را خریداری  خانه  مواد ضرورت  و  بیاید  دست 
دو، دانه ی مرغ ها را گرفته رفتند و درست ساعت دو بجه 
دیر کردند،  اما  رفتند،  و  بیرون شدند  خانه  از  آنها  بود که 
دل ما شور می زد، زیرا تازه جنگ بین احزاب و گروه های 

مسلح مجاهدین شروع شده بود، حوالی ساعت 6 شام بود 
که شوهرم بسیار سراسیمه آمد و به برادر بزرگم گفت که 
او شهید  را گرفت و گفت که  برادر دیگرم  نام  برویم،  بیا 

توسط سفارت  امریکا،  استقالل  روز  از چهارم جوالی، 
مقام های  از  شماری  حضور  با  کابل  در  کشور  این 
تجلیل  خاصی  مراسم  طی  افغانستان  دولت  و  امریکایی 

شد. 
حدود  به  کشور  یک  عنوان  به  امریکا  تاریخ  گرچند 
اما این کشور توانست  بر می گردد،  چهار صد سال قبل 
پیر  کشور  از  میالدی   1776 سال  جوالی  چهارم  در 
چهارم  کند.  استقالل  اعالم  انگلیس  یعنی  استعمارگر، 
روز  یک  جهان  سراسر  در  امریکایی ها  برای  جوالی 
خوش و بیاد ماندنی است. امریکایی ها در این روز تعطیل 
هستند و این روز را با راه اندازی برنامه های مختلف جشن 

می گیرند. 
از جمله برنامه های مهم این روز آتش بازی، انواع رژه ، 
کنسرت، بازی های بیسبال و فوتبال، سخنرانی های سیاسی 
و همچنین گذراندن یک روز و شب در کنار دریاچه ها 
در  طرف،  این  به   1976 سال  از  می باشند.  پارک ها  و 
برگرهای  بیشترین  خوردن  رقابت  امریکا  استقالل  روز 
شهر  در  استقالل  روز  برنامه های  شامل  نیز  »هات داگ« 
تنش ها  رفع  منظور  به  رقابتی  برنامه  این  شد.  نیویارک 
زیرا،  است.  شده  برنامه  شامل  دیگر،  مهاجرین  میان 
امریکایی ها فکر می کنند که رقابت خوردن برگر به رفع 
کشمکش ها میان مهاجرین کمک می کند و این رقابت 
باعث می شود تا تمام مهاجرین احساس وطن پرستی شان 

را به نمایش بگذارند.
در  امریکایی  شهروندان  طوری که  آن  روز  این  از  اما، 
داخل کشور خود تجلیل می کنند، در کابل تجلیل نشد. 
نبودن  مساعد  و  الزم  امکانات  نبود  امر  این  دلیل  شاید 
شرایط بوده باشد. ولی برنامه هایی که برای تجلیل از این 

کشور در کابل و جنرال دیوید پتریوس فرمانده نیروهای 
دولت  از  نمایندگی  به  افغانستان،  در  ناتو  و  امریکایی 
امریکا و هدایت امین ارسال، مشاور ارشد رییس جمهور 
کرزی به نمایندگی از دولت افغانستان سخنرانی کردند. 
از  بازدید  و  موسیقی  شامل  مراسم  این  برنامه های  دیگر 
غرفه هایی بود که در آن برخی از محصوالت امریکایی 

شده، دیگر دنیا برای مان گویا قیامت شده باشد، گریه و ناله 
نمودیم آنها هم بسیار دیر نمودند و ساعت 7 صبح بود که 
جنازه ی برادرم که شهید شده بود را آوردند و دیگر سود 

روز در داخل سفارت ایاالت متحده در کابل راه اندازی 
شده بود، نسبت به برنامه هایی که از سوی دولت افغانستان 
راه اندازی  تاکنون  کشور  استقالل  روز  از  تجلیل  برای 
روز  از  تجلیل  در  می رسید.  نظر  به  است، جالب تر  شده 
کابل،  در  کشور  این  سفارت  داخل  در  امریکا  استقالل 
این  تنها کارل آیکن بیری سفیر  بود و  سخنرانی ها کمتر 

به نمایش گذاشته بودند. 
تا  که  کابل  در  امریکا  فعلی  سفیر  آیکن بیری،  کارل 
داد،  خواهد  کراکر  رایان  به  را  جایش  دیگر  روز  چند 
در این مراسم گفت که چهارم جوالی برای امریکایی ها 
یکی از روزهای مهم است که در این روز، امریکایی ها 
توانستند استقالل خود را بدست گیرند. به گفته ی آقای 
و  همکاری  نتیجه ی  در  امریکا  استقالل  آیکن بیری، 
سفیر  است.  آمده  بدست  امریکایی  شهروندان  همیاری 
جامعه ی  و  کشور  این  تعهد  ادامه ی  بر  همچنین  امریکا 
»دوستان  افزود:  و  کرد  تاکید  افغانستان  در  بین المللی 
شامل  که  صلح  حافظ  بین المللی  نیروهای  و  بین المللی 
دیگر  و  ملل  سازمان  شمول  به  می شوند،  کشور  چهل 
افغانستان  به  وسیع  تعهد  یک  از  بین المللی،  موسسات 
برخوردار هستند که در تاریخ سابقه نداشته است. من به 
عنوان سفیر به این نتیجه رسیده ام که ماموریت سربازان 
امریکایی و ناتو در افغانستان برای  شان اهمیت زیاد دارد 
را  خود  اتحاد  افغانستان  در  صلح  تامین  برای  باید  ما  و 

حفظ کنیم.«
به  بین المللی  جامعه ی  که  کرد  تاکید  آیکن بیری  آقای 
انتقال  روند  زمانی که  تا  امریکا  متحده  ایاالت  خصوص 
مسوولیت  امنیت از نیروهای بین المللی به نیروهای دولتی 
در  خود  کمک های  به  نشود،  تمام  کامل  به صورت 

افغانستان ادامه می دهد.
فعلی  فرمانده  پتریوس،  دیوید  جنرال  حال  همین  در 
جدید  رییس  و  افغانستان  در  ناتو  و  امریکایی  نیروهای 
مراسم  این  در  نیز  امریکا  استخباراتی  سازمان  اداره ی 
همکاری  و  امنیتی  عرصه ی  در  دست آوردها  که  گفت 
طی سال های اخیر در افغانستان چند برابر شده است و این 
انتقال مسوولیت  روند  تا  امیدوار می سازد  را  آنان  مساله 
باآنکه  افزود  پتریوس  آقای  برود.  پیش  به  خوبی  به 
کارهایی  برخی  اما  گرفته،  صورت  بیشتری  کارهایی 
مانده تا انجام شود. وی گفت: »تعهد همه جانبه شما باعث 
شود.  ما  نصیب  مالحظه ای  قابل  پیشرفت های  که  شد 
و  و حکومتداری  امنیت  در عرصه ی  ما  دست آوردهای 
انکشاف دوچند شده است و برای ما ارمغان امکان انتقال 
کارهای  اما  است.  ساخته  میسر  را  افغان ها  به  مسوولیت 
مانده و حمالت چند روز گذشته در  باقی  زیادی هنوز 
کابل به ما نشان داد که پیشرفت های قابل مالحظه ای ما 

در سال قبل تنها نتیجه زحمت و شجاعت ما می باشد.«
است،  ایالت  سیزده  دارای  که  امریکا  متحده  ایاالت 
اعالمیه ی استقالل آن با عبارت »ما مردم امریکا« شروع 
استقالل شان  برای کسب  این کشور  می شود. شهروندان 
هفت سال با انگلیس مبارزه کردند و در نتیجه توانستند 
که با اتحاد این ایالت ها کشوری را به نام ایاالت متحده 

امریکا بنیانگذاری نمایند.


نداشت زیرا او در اثر اصابت راکت در همان لحظه ی اول 
شهید شده بود و تنها جسد او را به شفاخانه برده بودند. از آن 
روز سالیان دراز می گذرد، اما زندگی ما دیگر آن نشاط قبل 
را ندارد به خصوص که هم سن و ساالن برادرم را می بینم، 
او یادم می آید و غم از دست دادن او تازه می شود، گویا او 
را تازه از دست دادیم. ما نمی توانیم که دست روی دست 
بنشینیم و تماشاگر مرگ عزیزان مان باشیم و جنایت کاران 
زندگی  مجازات  بدون  نموده اند  جنایت  مدت  این  در  که 
باداری بر مردم داشته باشند، من می خواهم که اگر رییس 
جنگ  از  متضرر  قشر  خصوص  به  ملت  این  به  ما  جمهور 
توجه دارد و می خواهد که کشور ما آباد شود و واقعا کشور 
اسالمی است، پس از امر عدالت چرا سرپیچی می نماید و 
دهه  چهار  تقریبا  مدت  در  دستان شان  که  جنایت کاران  از 
به خون مردم آغشته است و یا هم خانه های مردم را ویران 
کرده اند حمایت می نماید، این خود خالف قانون اساسی و 
ارزش های انسانی و اسالمی می باشد، به امید این که رییس 
جمهور ما هم بیدار شود، خواب غفلت دیگر بس است و به 
فریادهای ما به خاطر تحقق عدالت لبیک بگوید و متهمین 
قرار  قانونی  پیگرد  را که در هر مقام و منصب است مورد 
دهد تا ملت هم از وی راضی باشد و هم حکومت او دوام 

پیدا کند.«



با دیدن جسدش دنیا برای ما قیامت شد
حوالی ساعت 6 شام بود که شوهرم بسیار سراسیمه آمد و به برادر 

بزرگم گفت که بیا برویم، نام برادر دیگرم را گرفت و گفت که او شهید 
شده، دیگر دنیا برای مان گویا قیامت شده باشد، گریه و ناله نمودیم 
آنها هم بسیار دیر نمودند و ساعت 7 صبح بود که جنازه ی برادرم که 
شهید شده بود را آوردند و دیگر سود نداشت زیرا او در اثر اصابت 

راکت در همان لحظه ی اول شهید شده بود و تنها جسد او را به شفاخانه 
برده بودند. از آن روز سالیان دراز می گذرد، اما زندگی ما دیگر آن 

نشاط قبل را ندارد به خصوص که هم سن و ساالن برادرم را می بینم، 
او یادم می آید و غم از دست دادن او تازه می شود، 

گویا او را تازه از دست دادیم.

از سالروز استقالل امریکا 
در کابل تجلیل شد
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در خبرها آمده است که دولت از به تعلیق درآمدن 
به  پول  بین المللی  وجهی  صندوق  کمک های 
افغانستان ابراز نگرانی کرده و اعالم کرده است که 
افغانستان  این موضوع باعث کندی روند بازسازی 
اضافه شده  گزارش ها  و  خبرها  همین  در  می شود. 
کمک های  که  است  داده  خبر  مالیه  وزارت  که 
کمک کننده  کشورهای  و  سازمان ها  از  شماری 
می شد،  اجرا  پول  بین المللی  صندوق  طریق  از  که 
و  است  درآمده  تعلیق  حالت  به  حاضر  حال  در 
وزارت احیا و انکشاف دهات، از تعلیق کمک های 
گفته  کرده،  نگرانی  ابراز  پول  بین المللی  صندوق 
منفی  تاثیر  صندوق،  این  کمک های  قطع  است، 
در  افغانستان  مردم  از  درصد  هشتاد  زندگی  بر 

روستاهای کشور می گذارد.
باعث  کابل بانک  بحران  که  می دهد  نشان  خبرها 
نگران کننده  و  منفی  چشم انداز  تا  است  گردیده 
به وجود  مردم  زندگی  بر  آن  منفی  تاثیرات  از 
بیاید، درحالی که این بحران توسط عده ای خاصی 
به وجود آمده که اگر کمک های بین المللی نیز قطع 

گردد، بر زندگی آنان هیچ اثری نخواهد داشت.
این قابل توجه می باشد که در افکار عمومی بیشتر از 
یا بحران کابل بانک  این که به عوامل ورشکستگی 
این  در  که  اشخاصی  و  افراد  مسوولیت  بررسی  و 
ماجرا دست داشته اند، توجه صورت گیرد، به عدم 
توجه صندوق بین المللی پول به نیازمندی های مردم 

افغانستان تمرکز می گردد.
وقتی خبر با این عنوان به نشر می رسد که نهادهای 
تعلیق  منفی  عواقب  به  نسبت  افغانستان  دولتی 
زندگی  بر  پول  بین المللی  صندوق  کمک های 
که  این  باره  در  اما  هستند،  نگران  افغانستان  مردم 
دولت چه کاری در راستای حل بحران کابل بانک 
داده است،  انجام  بانک  این  پول  و تحصیل مجدد 
معنا است که دولت  این  به  نمی شود،  چیزی گفته 
به جای این که به مسوولیت خود در برابر مردم در 
جهت زمینه زدایی مشکالت توجه کند، در راستای 
به  مردم  توجه  و جلب  بی توجهی های خود  توجیه 

مسایل جانبی می باشد.
 این درحالی است اگر به موضوع تعلیق کمک های 
صندوق بین المللی پول و عدم بررسی سریع و موثر 
بحران کابل بانک، دقت شود، روشن می گردد که 
باعث  که  است  بوده  داخلی  عوامل  این  واقع  در 
به  پول  بین المللی  صندوق  کمک های  تا  گردیده 
متاثر  آن  از  افغانستان  مردم  و  درآید  تعلیق  حالت 
شوند. بسیار روشن است که اگر کابل بانک گرفتار 
مقررات  و  قواعد  اساس  بر  اگر  و  نمی شد  مشکل 
نظارت  کشور،  بانکی  و  مالی  نظام  در  موجود 
انتقاالت پولی آن  بانک و  این  بر کارکرد  درست 
صورت می گرفت، اساسا بحرانی بوجود نمی آمد تا 

رییس جمهور باراک اوباما در سخنرانی اخیرش در باره افغانستان 
گفت که ما باید »پناهگاه های امن تروریست ها در خاک پاکستان 
را  »پاکستان  که  داد  وعده  او  دهیم.«  قرار  رسیدگی  مورد  را 
آینده ی  تامین  در  را  مشارکتش  تا  داد  خواهد  قرار  فشار  تحت 
صلح آمیزتر توسعه  دهد« و »با دولت پاکستان در ریشه کن ساختن 
»تاکید  و  کرد«  خواهد  کار  خشونت طلب،  افراط گرایی  سرطان 

کرد که پاکستان به تعهدات خود پایدار خواهد ماند.«
در  استراتژی  شد،  اشاره  آن  به  اوباما  سخنرانی  در  که  آنچه  اما 
مورد نحوه تحریک پاکستان به بریدن از جنگجویان اسالمی بود. 
در  را  ما  تالش های  استراتژی  این  فقدان  گذشته  دهه  یک  طی 
افغانستان و در  مبارزه وسیع تر علیه افراط گرایی و تروریزم ناکام 

ساخته است.
حتا با وجود کشته شدن اسامه بن الدن، روابط بین دولت پاکستان 
مانده  باقی  تهدید  یک  عنوان  به  اسالمی،  تندروان  سندیکای  و 
است. ارتش پاکستان به حمایت خود از طالبان، شبکه ی حقانی و 
حزب اسالمی علیه نیروهای ایتالف و افغان ادامه می دهد. مقامات 
ارشد افغان می گویند که تعداد عمال پاکستانی که برای طالبان و 
دیگر گروه های شورشی می جنگند طی یک سال گذشته افزایش 

یافته است.
پاکستان در مورد انگیزه های خود چیزی نمی گوید، اما برخی از 
آنها قابل استماع است: این کشور شاید در برابر یک دولت قوی 
در افغانستان که نزدیک به هند، رقیب منطقه ای پاکستان است، با 

حالت تدافعی بازی دوگانه ای را در پیش گرفته باشد.
با ساخت  افغانستان ممکن است  اسالم آباد شاید نگران باشد که 
پاکستان  داخل  به  که  را  آبهایی  کنر،  رودخانه ی  روی  بر  بند 
تا در  می ریزد، کاهش دهد و در عین حال تالش به خرج دهد 
مناقشات سرزمینی امتیاز بدست آورد و یا این که هند و افغانستان 
ممکن است از خاک افغانستان برای حمایت از گروه های مخالف 
مساله  به  اشاره  از  خلیلزاد  )توجه:  کنند.  استفاده  پاکستان  دولت 
دو  بین  تنش  اصلی  موضوع  دهه  چندین  برای  که  دیورند  خط 

کشور بوده طفره رفته است.( 
برای  را  راهی  یک  تندروان  تهدید  تداوم  در  شاید  پاکستان 
ایاالت متحده در منطقه و سپس حمایت مالی  درگیرنگهداشتن 

از ارتش و دولت ملکی اش ببیند.
در عوض، اسالم آباد ممکن است ایجاد یک رژیم فرمانبردار در 
کابل را به عنوان نخستین گام در یک طرح جاه طلبانه برای محکم 

کردن استیالی منطقه ای اش در آسیای مرکزی ببیند.
زمانی که شهر هرات در سال 1996 بدست طالبان افتاد،  سلطان 
به  معروف   – پاکستان  اطالعات  سازمان  سابق  مقام  طرار،  امیر 
دگروال امام – به نیروهای طالبان کمک می کرد. گزارش شده 
هرات،  »امروز  می فرستاد:  پیام  فرماندهی،  مرکز  به  او  که  است 

فردا تاشکند.«
رویکرد ایاالت متحده از یازده سپتامبر به این سو پاکستان را وادار 
نساخته است تا نیات خود را برمال سازد. اسالم آباد پیوسته کمک 
و  صریح  بحث  داشتن  این رو،  از  می کند.  انکار  را  شورشیان  به 
رک – بحثی که ممکن است به یک سازش عملی و چند جانبه 

بیانجامد – غیر ممکن بوده است. 
می سازیم،  خارج  افغانستان  از  را  نیروهای مان  که  همانطوری 
از  حمایت  استراتژی  کنارگذاشتن  به  پاکستان  ارتش  تشویق 
مشکل تر  و  حیاتی تر  افغان  شورشیان  از  پشتیبانی  و  افراط گرایی 
خواهد  ادامه  شورشگری  پاکستان،  همکاری  بدون  شد.  خواهد 
اسالم آباد  نیروهای مان،  خروج  اعالم  روشنی  در  اما  یافت 
همانطوری که خودرا برای مبارزه ی پس از حضور ایاالت متحده 
توقف  برای  را  کمتری  دلیل  حتا  می کند،  آماده  افغانستان  در 

حمایت از مزدوران خود خواهد دید.
نیست.  اجتناب  غیرقابل  بی ثبات کننده،  پیامد  یک  این حال،  با 
واشنگتن نفوذ قابل مالحظه ای دارد که هنوز به بهترین وجه از آن 
استفاده نشده است. پاکستان متکی به ایاالت متحده و سازمان های 
بین المللی است تا قادر به پرداخت قروض خود باشد؛ اقتصاد این 
کشور به شدت متکی به بسته قرضه 7.6 میلیارد دالری از صندوق 
بین المللی پول است. کمک مالی ایتالف از جانب ایاالت متحده 
به تنهایی برابر با حدود 25 درصد بودجه ی دفاعی پاکستان است.

مرکزی  آسیای  طریق  از  شمالی  مسیر  توسعه ی  حال،  همین  در 
از  تدارکاتی  راه های  جایگزین  مسیری  متحده  ایاالت  برای 
نیازمندی های  نیروها،  کاهش  است.  ساخته  مهیا  را  پاکستان 

زمینه و یا حتا بهانه برای تعلیق کمک های صندوق 
بین المللی پول ایجاد شود.

از  یکی  عنوان  به   )IMF( پول  بین المللی  صندوق 
سازمان های مالی و پولی بین المللی، در چارچوب 
بعضی از اصول مبتنی بر قواعد و نظام حقوقی حاکم 
بر سازمان های مالی و پولی بین المللی کار می کند. 
حقوقی،  قواعد  و  اصول  این  از  برخی  اساس  بر 
وجهی  صندوق  از  همکاری  توقع  که  کشورهایی 
بین المللی و یا انتظار برخورداری از امتیازات داشت 
از این سازمان را دارند، بایستی حد اقل در راستای 
داخلی  مالی  نظام  بر  حاکم  حقوقی  قواعد  اجرای 
ساده تر  عبارت  به  و  باشند  داشته  حاکمیت  خود 
و  پولی  در عرصه ی  را  داخلی خود  قوانین  بتوانند 

مالی به اجرا در بیاورند.
بحران کابل بانک و نحوه ی رسیدگی که از سوی 
دولت صورت گرفت، این شک و تردید را ایجاد 
اجرای  عرصه ی  در  افغانستان  دولت  که  کرد 
قوانین داخلی خود در بخش مالی و پولی، شفاف 
برخورد نمی کند. بر اساس معلوماتی که در رابطه 
این  اقل  منتشر شده، حد  با کابل بانک در رسانه ها 
موضوع قابل برداشت می باشد که در بانک مرکزی 
افغانستان کمیته یا نهادی برای مراقبت از بانک های 
کار  همین  برای  احتماال  و  دارد  وجود  خصوصی 
انجام  برای  ملی  ثروت  یا  عمومی  بودجه ی  از  نیز 
این ماموریت هزینه می شود. وقتی در چنین حالتی 
عمده ترین  از  یکی  و  نمی گیرد  صورت  نظارت 
بانک های خصوصی، گرفتار مشکل مالی می گردد، 
عدم اعتنا به قوانین و یا حداقل مقرره های داخلی در 
عرصه پولی و مالی هویدا می شود. طبیعی است که 
نزد  در  تردید  و  شک  ایجاد  باعث  اعتنا  عدم  این 
سازمان های مالی و پولی بین المللی که با افغانستان 

تعامالت پولی دارند، می گردد.
مالی  بحران  بروز  از  بعد  پول،  بین المللی  صندوق 
را  افغانستان  به  خود  کمک های  کابل بانک،  در 
که  است  کرده  اعالم  آورده،  در  تعلیق  حالت  به 
نشود،  روشن  کابل بانک  موضوع  که  زمانی  تا 
دیگر  سوی  از  کرد.  نخواهد  کمک  افغانستان  به 
پول خواستار  بین المللی  گفته می شود که صندوق 
شده  کابل بانک  بحران  مورد  در  شفاف  تحقیقات 

است.
با این که از سوی دولت، کمیسیونی برای تحقیق در 
مورد بحران کابل بانک تشکیل شده است و اخیرا 
روسای پیشین کابل بانک که به بیرون کشیدن پول 
نقد از این بانک متهم شده، بازداشت گردیده اند، 
اما این تحقیقات گویا برای صندوق بین المللی پول 

قناعت بخش نبوده است. 
دافغانستان  رییس  فطرت  عبدالقدیر  آن که  از  بعد 
بانک با خروج از کشور، در امریکا استعفای خود 
را اعالم کرد، از سوی لوی سارنوالی اعالم گردید 
شده  گفته  حتا  داشته،  قرار  تعقیب  تحت  وی  که 
که یکی از موارد اتهامی نسبت داده شده به آقای 
بوده  کابل بانک  از  نظارت  به  توجه  عدم  فطرت، 
است. اما از آنجایی که طرح اتهام بعد از خروج از 
کشور به برخی از مقامات در افغانستان به یک شیوه 
طبیعی  است،  آمده  در  عملی  قاعده ی  و  روش  و 
است که این طرح اتهام، نمی تواند نه افکار عامه در 
توانست  نه خواهند  قناعت دهد و  سطح داخلی را 
بین المللی پول  باعث ایجاد اعتماد در نزد صندوق 

گردد.
چرا  که  دارد  وجود  سوال  این  بسیاری ها  برای 
نهادهای عدلی و قضایی تا زمانی که آقای فطرت 
در کابل حضور داشت، تدابیری را برای جلوگیری 

از گریز احتمالی وی به اجرا نگذاشته اند.

و  داد  خواهد  کاهش  بیشتری  حدی  تا  را  واشنگتن  تدارکاتی 
علیه  عملیات یک جانبه  تا  می دهد  بیشتری  آزادی  این کشور  به 

پناهگاه های تروریست ها در پاکستان را به راه اندازد.
در کوتاه مدت، ایاالت متحده باید یک استراتژی دو مرحله ای 
را به منظور تاکید بر تغییر واقعی در سیاست خصمانه ی پاکستان 
جلوگیری  برای  مقدم  خط  عنوان  به  اوباما  اداره  کند.  تطبیق 
باید یک  ارشد،  مقامات  و  مختلف  ادارات  در  نفوذ  از  پاکستان 
مجموعه سفت و سخت از مشوق های مثبت و منفی را ارایه دهد. 
در  پاکستان  نیات  ثابت خواهد ساخت که  یک گزینه ی روشن 

افغانستان اصوال توسط ترس هدایت می گردد یا جاه طلبی.
در برابر ایفای نقش سازنده ی پاکستان در افغانستان، ایاالت متحده 
باید بخواهد که از توسعه ی حمایت مالی صندوق بین المللی پول 
و دیگر کمک های چندجانبه پشتیبانی کند، به کمک های مالی و 
نظامی خود ادامه دهد و تالش دیپلوماتیک چند جانبه وسیعی را 
افغانستان، پاکستان و هند  بین  به منظور میانجیگری در مناقشات 
افغانستان  بین  منطقی  توافق  قبول  باید  اولیه  تمرکز  اندازد.  راه  به 
باشد  پاکستان  حمایت  مورد  شورشیان  با  مصالحه  و  پاکستان  و 
که خطوط سرخ ایاالت متحده را قبول دارند. این خطوط بدنبال 
پروسه صلح و عادی سازی روابط هند و پاکستان مشخص گردید. 
ما باید از سرمایه گذاری چندجانبه در پروژه های زیرساختاری که 

پاکستان را وارد تجارت منطقه ای می کند حمایت کنیم. 
در صورتی که این مشوق ها نتواند همکاری قابل اعتماد پاکستان 
را جلب کند، ایاالت متحده باید دست از کمک های نظامی اش 
طریق  از  پاکستان  علیه  را  هماهنگی  مالی  فشارهای  و  بردارد 
متحدین خود و صندوق بین المللی پول بسیج کند و در همان حال 
داخل  در  تروریست ها  اهداف  و  شورشیان  علیه  نظامی  عملیات 

پاکستان را توسعه دهد.
حاال  که  دهیم  ادامه  شمالی  داالن  توسعه ی  به  باید  همچنان  ما 
بیش از چهل درصد تدارکات ایاالت متحده را از طریق زمین به 

افغانستان فراهم می سازد.
ایاالت  یابد،  ادامه  پاکستان همچنان  در صورتی که گردن کشی 
بتواند تهدید  بود که  استراتژی درازمدتی خواهد  نیازمند  متحده 
تالش های  حال،  همان  در  و  کند  کنترول  را  پاکستان  ناحیه  از 
داشته  همراه  به  پاکستانی هایی  آن  از  برای حمایت  را  چندجانبه 
از  خود  سهم  به  این  هستند.  کشورشان  تغییر  خواهان  که  باشد 
ایاالت متحده می خواهد به حضور نظامی خود در افغانستان ادامه 
دهد تا با تهدیدها مقابله کند و از پیروزی مزدوران پاکستان در 
به  با هند  باید تقویت روابط مان را  افغانستان جلوگیری کند. ما 

عنوان یک رژیم بازدارنده در برابر پاکستان مدنظر قرار دهیم.
مهتر از همه، ایاالت متحده باید کمک دوجانبه به پاکستان را به 
نحوی مدیریت کند که جامعه ی مدنی را در این کشور تقویت 

کند و حمایت از ارتش را کاهش دهد. 
و  ایدیولوژیک  بیعت  بر  رویکرد  این  که  ندارد  وجود  تضمین 
افغانستان است  الهام بخش حمایت از شورشگری در  مذهبی که 
فایق آید. در نهایت تنها مردم پاکستان و نسل جدید رهبری ملکی 

است که می توانند رهبران نظامی در این کشور را عقب بزنند.


کابلبانک
سودجویی با بازتاب منفی 

بر زندگی مردم 
  محمد هاشم قیام

چگونهپاکستانراوادارسازیم
تادستازحمایتجنگجویان

اسالمیبردارد
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غیرمعمول  پیروزی  اوباما  جمهور  رییس  خروج  طرح  اگر 
نمایان  را  متحده  ایاالت  در  جناح  هردو  برای  همزمان  و 
در  او  طرح  سازد؛  نومید  را  او  نباید  طرح  این  اما  ساخت، 
کند.  جلب  باهم  را  کرزی  و  طالبان  ستایش  باید  افغانستان 
کرزی در مصاحبه روز یک شنبه هفته گذشته اش با سی ان ان 
گفت که حتا اگر وقایع بدی اتفاق بیافتد هرگز تقاضا برای 

او  اظهارات  این  کرد.  نخواهد  بیشتر  نیروی 
شاید سبب شده باشد بسیاری از قانونگذاران 
امریکایی نفس راحتی کشیده باشند، اما این 
بیانات در همان حال نمایانگر سطحی از غرور 
و گستاخی خطرناکی هست که در مناظره بر 

سر افغانستان شکل گرفته است.
درخواست  به  باشد  پاسخی  طرح،  این  شاید 
به  که  آنچه  از   خروج  برای  افزایش  به  رو 
تبدیل  دالری  میلیارد  چند  چاله ی  به  سرعت 
و  طالبان  به  ما  حال،  همان  در  اما  می گردد، 
اگر  که  می گوییم  شورشی  گروه های  دیگر 
کمی بیشتر مقاومت کنند، مجددا این کشور 
را به چنگ خواهد آورد. پس انگیزه و مشوق 

برای گفتگو کجاست؟ 
قطعا در حال حاضر شرایط در والیات جنوبی 

هلمند و قندهار برای طالبان کمی سخت است، اما اطمینان 
اوباما نسبت به توانایی مردم افغانستان برای »به عهده گرفتن 
مسوولیت امنیت شان« تا آخر سال 2014، پوک و توخالی به 
نظر می آید. همان طوری که گزارش گروه بین المللی بحران 
خاطرنشان می سازد، مرکز افغانستان آماده ی افتادن به دست 

طالبان است.
در  راستای سرکوب شورشیان  در  که  تالش هایی  با وجود 
مناطق جنوبی صورت گرفته است، ثبات در مرکز افغانستان 

بخش هایی  بر  پاکستان  ارتش  تجاوز  ادامه ی  با  همزمان 
حکومت  ارشد  مقام های  ننگرهار  و  کنر  ولسوالی های  از 
صورت  به  پاکستانی  نظامی های  می گویند  افغانستان 
خاک  در  را  توپخانه  ای  و  راکتی  حمالت  »بی شرمانه ای« 
افغانستان انجام می دهند و باوجود ارایه ی اسناد و مدارک، 
پذیرفتن  آماده  کامل«  »بی حیایی  با  پاکستانی  مقام های 

تجاوز شان به افغانستان نیستند.
 وزیران خارجه، دفاع، داخله، اقوام و قبایل و رییس عمومی 
پاکستان  تجاوز  چگونگی  توضیح  برای  که  ملی  امنیت 
بر شماری از والیت های شرقی کشور به مجلس نمایندگان 
رییس  که  را  تصمیمی  هر  می گویند  بودند  فراخوانده شده 
بگیرند،  پاکستان  به  رابطه  در  کشور  پارلمان  و  جمهور 

نیروهای امنیتی افغانستان آماد ه ی عملی ساختن آن هستند.
مجلس  اعضای  به  کشور  خارجه  وزیر  رسول  زلمی 
نمایندگان گفت تالش های دیپلوماتیک برای جلوگیری از 
تجاوز پاکستان تاکنون نتیجه ای نداده است و در حال حاضر 
زمان آن فرار رسیده که فشارهای جدی بر دولت پاکستان 

وارد شود.
تجاوز  از  جلوگیری  برای  راه  حل ها  تمام  از  گفت  وی 
پاکستان استفاده خواهند کرد و جامعه جهانی نیز در جریان 

تحول ها قرار دارند.
وی همچنین هشدار داده که افغانستان در مرحله ی حساس 
با  روابط  مورد  در  را  اساسی خود  تا تصمیم های  دارد  قرار 

پاکستان بگیرد.
تمام  )شنبه(  امروز  به  تا  »متاسفانه  گفت:  رسول  آقای 
کوشش های دیپلوماتیک به کدام نتیجه ی قابل ارزش نرسیده 
وظیفه اش  که  چیزی  خارجه  »وزارت  افزود:  رسول   است.« 
با تمام امکانات خود همیشه کوشش کرده به این ها  است، 
)پاکستان( اخطار، احتجاج به حمالت بی شرمانه ی شان بدهد 
و ادامه خواهد داد، اما این را به شما وکیل صاحبان محترم 
باید بگویم که تا به حال همین فعالیت های دیپلوماسی ما که 
یک مرحله ی اول تشنج است و باید از بین برود تاحال موفق 
این  سر   را  بحثی  یک  که  تنها  نه  پاکستان  طرف  و  نبوده 
بی خبر  ما  که  می گویند  حتا  نمی کند  شروع  ما  با  موضوع 
و  راکت  )پرتاب  کار ها  این   کی  که  نمی فهمیم  و  هستیم 

گلوله های توپ( را کرده است.« 
از سوی دیگر، بسم اهلل محمدی، وزیر داخله کشور می گوید 
با  میالدی  سال  جاری  شروع  از  پاکستان  ارتش  تجاوز  که 
پرتاب راکت و سالح توپخانه ای به شماری از ولسوالی های 
والیت های کنر، ننگرهار، خوست و پکتیا شروع شده بود و 

نه تنها این، بلکه خروج نیروها در مدت تعیین شده به معنای 
تصامیم سخت در آینده است. هرچند طالبان جنوب، رابطه 
خیلی محدودی با القاعده و گروه های بین المللی تروریستی 
نیروهای  عمده ی  بخش  وجود  این  با  آیا  دارند، 
به پیروزی هایی  امریکایی برای استحکام بخشیدن 
آنجا  در  آورده اند  به دست  جنوب  مناطق  در  که 
که  جایی  شرقی،  مناطق  بر  آنها  یا  ماند؟  خواهند 
شبکه ی طرفدار القاعده )حقانی( به لطف ناتوانی و 
یا عدم تمایل پاکستان بر مبارزه با آن در آنجا پناه 
نمی گویم  من  تمرکز خواهند کرد؟  است،  گرفته 
که حفظ نیروها در افغانستان راه حل است. در این  
لحظه، در صورتی که افغانستان همچنان بخش بهتر 
از مشارکت ما در آنجا باشد، من مطمین نیستم که 
چه استراتژی را باید اتخاذ کنیم. این آسانتر خواهد 
تکیه  باشد:  باید  چه  ما  استراتژی  بگوییم  که  بود 
کمتر بر جنگساالران، پول اندوزی کمتر و تمرکز 
ثبات  ایجاد  به  که  کوچک  چیزهای  روی  بیشتر 
کارآمد  سیستم  و  آموزش  مانند  می کنند،  کمک 

عدلی.
افغان  امنیتی  نیروهای  آموزش  و  توسعه  در  که  حالی  در 
این  که  صورتی  در  اما  است،  آمده  به وجود  پیشرفت هایی 
آنها  نباشد،  مطابق  دولت  در  الزم  پیشرفت های  با  پیشرفت 
طبق  بجنگند.  شورشیان  با  تنهایی  به  بود  نخواهند  قادر 
نیست  معنا  بدان  این  مبارزه ضد شورش:  ضرب المثل قدیم 

که دشمن قوی است، بلکه دولت ضعیف است.
بنابراین ما می توانیم هر طوری که بخواهیم درباره مصالحه 
با طالبان، طرح خروج نیروها و تشکیل نیروی بومی امنیتی 

حمالت پیاده نباشد.«
نظامیان  حمله های  با  همزمان  گفت  کشور  داخله  وزیر 
با  افغان  مقام های  سایر  و  او  که  دردیدارهایی  پاکستانی 
داشته اند،  کابل  و  ایران  پاکستان،  در  پاکستانی  مقام های 
مقام های پاکستانی از تجاوز نظامیان خود به افغانستان انکار 

کرده اند.
محمدی می گوید باوجود ارایه ی اسناد و مدارک از تجاوز 
بی حیایی  با  پاکستانی  مقام های  پاکستان،  نظامی  نیروهای 
کشور  شرقی  والیت های  در  تجاوز شان   قبول  به  حاضر 
منکر  بی شرمانه  لحظه  همین  »تا  گفت:  محمدی  نبوده اند. 

هستند.« 
آیساف  و  ناتو  نیروهای  که  می گوید  کشور  داخله  وزیر 
پاکستانی  نظامیان  راکتی  حمالت  از  جلوگیری  برای  نیز 

همکاری نکرده اند.
عالقمند  کنونی  شرایط  در  افغانستان  حکومت  گفت  وی 
طریق  از  داشت  انتظار  و  نبوده  پاکستان  با  جنگ  شروع 

فشارهای دیپلوماتیک مانع تجاوز پاکستان شود.
زون  فرمانده  امرخیل،  امین اهلل  جنرال  به  گفت  همچنین  او 
استعفا  از  تا  نیز دستور داده است  سرحدی در شرق کشور 

خود صرف نظر کند و به وظیفه ی خود ادامه دهد.

افغانستان صحبت کنیم، اما در صورتی که کرزی را که در 
به  گفتگوها  این  ندهیم،  قرار  توجه  مورد  گوشه ی خوابیده 
هیچ جای نخواهد رسید. شما فردی را که کاله قره قل بر سر 
می کند و یک بار توسط تام فورد »شیک ترین مردم جهان« 

نامیده شده، می شناسید.
گفته  نیویورک تایمز  در  خارجی  امور  سردبیر  رز،  جورج 
است که اوباما از استراتژی رییس جمهور نیکسون در جنگ 
از  »خروج  البته  استراتژی  این  است.  کرده  پیروی  ویتنام 
تهاجمی«  آتش  و  نیرنگ عمدی  پوشش  زیر  ویتنام  جنگ 
نیکسون  که  چیزی  بود،  پهلو  چند  زبان  و  خدعه  بر  مبتنی 
اما  پیشنهاد جالب است.  این یک  بهتر عمل کرد.  تا حدی 
آنچه هشداردهنده تر است، بحث نیکسون و کسینجر درباره 

خروج است که آقای رز از آنها نقل قول کرده است:
نیکسون: بگذارید درباره ی این مساله کامال خونسرد باشیم... 
من به جریان تاریخ در آنجا نگاه می کنم، ویتنام جنوبی شاید 
هرگز نجات نیابد... اگر از امروز تا یک الی دوسال ویتنام 
شمالی بر ویتنام جنوبی فایق آید می توانیم سیاست خارجی 

پایدار داشته باشیم؟ 
آقای کیسنجر جواب داد در صورتی که سقوط »سیگون« 
نتیجه بی کفایتی ویتنام جنوبی باشد، سیاست خارجی امریکا 
می تواند پایدار بماند. اگر ما به این ترتیب عمل کنیم ظرف 
قرار  پرتگاه  لبه  در  را  تیو  جمهور  رییس  ماه  چهار  یا  سه 
ما  بنابراین،  شد...  خواهد  همه  نگرانی  باعث  این  داده ایم... 
باید راه حل را پیدا کنیم که برای یکی دو سال اوضاع را 
نخواهد  لعنت  ما  بر  آن... هیچکس  از  نگهدارد، پس  ثابت 

گفت.
باره خروج  افغانستان چه در  گفتگوی استراتژی خروج در 
نیروها باشد یا مصالحه و یا ترکیبی از هردو، باید از بحث در 
باره چشم انداز این کشور در اول جنوری سال 2015 صرف 
نظر کند. یا بر اساس منطق کسینجر، یکی دو سال، »پس از 

آن هیچ کس بر ما لعنت نخواهد گفت« 
شود،  دیگر  داخلی  جنگ  یک  وارد  افغانستان  اگر  حتا 
چرا  برگردد،  قدیمی اش  موقعیت  به  القاعده  که  است  بعید 
که چشم اندازهای جذاب بیشتری در سومالیا و یمن وجود 
نیابت  به  افغانستان، جنگی  در  داخلی  اما یک جنگ  دارد. 
دهه  اوایل  شبیه  جنگ  نه  بود  خواهد  منطقه  کشورهای  از 
نوزده نود. خطرات این جنگ به مراتب بیشتر است: پاکستان 
این  به  ایران شاید  دارای سالح های هسته ای هستند.  هند  و 
سالح دست یابد. روسیه و چین به خاطر دسترسی به منابع 
ایاالت  چگونه  که  دید  خواهیم  وقت  آن  جنگید.  خواهند 

متحده نفرین نخواهد شد.

مقام های  بی توجهی  دلیل  به  پیش  روز  چند  امرخیل  آقای 
حکومت مرکزی نسبت به تجاوز پاکستان از مقامش استعفا 

داده بود.
در همین حال، عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان نیز با 
پاکستانی گفت  نظامیان  توپخانه ای  و  راکتی  تایید حمالت 
و  پکتیا  والیت های  در  این  از  پیش  کشور  ارتش  نیروهای 
قرار  پاکستانی  نظامیان  راکتی  حمالت  مورد  که  خوست 

گرفته بودند، جواب مشابه داده بودند.
حکومت  مقام های  هرچند   که  می گوید  وردک  آقای 
در  و  کابل  در  پاکستانی  مقام های  با  دیدار  در  افغانستان 
نشست های دوجانبه و سه جانبه، افغانستان، پاکستان و امریکا 
در کابل و همچنین در نشست گروه تماس در کابل نسبت 
به تجاوز  ارتش پاکستان هشدار داده بودند ولی به گفته او 
مقام های ناتو و آیساف که حمایت حریم هوایی و سرحدات 

کشور را نیز به عهده دارند، همکاری الزم را نکرده اند.
وزیر دفاع گفت در تازه ترین مورد چرخ بال های پاکستانی 
شده  افغانستان  خاک  وارد  کیلومتر  چهار  تا  جمعه  روز 
بودند. آقای وردک گفت: »قوماندانی آیساف در این مورد 
قسمی که ضرور بود و الزم بود با ما همکاری نکرده است. 
افغانستان  خاک  داخل  که  پاکستانی  هلی کوپترهای  دیروز 
ما دراین  انداخت هم کرده اند،  شده - سه، چهار کیلومترـ 
موضوع  احتجاج کردیم، چرا که از همان آغاز سال 2001، 
مصوونیت حریم هوایی افغانستان را آن ها )نیروهای آیساف( 

متقبل شده  بودند.«  
وزیر دفاع افغانستان هرچند منطقه ی مورد تجاوز را مشخص 
نکرد ولی گفت که قرار است هیات سه جانبه برای بررسی 

موضوع به منطقه اعزام شود.
وزیر دفاع افغانستان با محکوم کردن تجاوز نظامیان پاکستانی 
به والیت شرقی کشور گفت پرسش هایی در مورد حمالت 

نظامیان پاکستانی وجود دارد.
طالبان  مجهزشدن  صلح،  پروسه  قطع  کشور  دفاع  وزیر   
پاکستانی با سالح های سنگین، وادار ساختن ناتو برای قطع 
حمله های نظامی در مناطق مرزی پاکستان و تالش حلقه  های 
اهداف  از  را  پاکستان  مردم  وحدت  برای  پاکستان  نظامی 
احتمالی حمالت راکتی پاکستان بر خاک افغانستان می داند.

این در حالی است که نشست روز گذشته مجلس نمایندگان 
خواهان  ملی  امنیت  ریاست  سرپرست  که  آن  از  پس 
سری شدن مجلس شد با واکنش جدی برخی از نمایندگان 
علنی بودن  به  نمایندگان  از  شماری  هرچند  گردید.  روبرو 
نمایندگان  اکثریت  ولی  داشتند،  تاکید  دیروزی  جلسه 

تصمیم به سری شدن جلسه گرفتند. 

به صورت پیوسته در حال بدتر شدن است. با این حال، یک 
اطراف آن  افغانستان که در کابل و والیات  پنجم جمعیت 
سکونت دارند از اهمیت بسزای برای طرح انتقال مسوولیت 
از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان در پایان سال 2014 

برخوردارند. 

دیگر  و  لوگر  میدان وردک،  غزنی،  غیرشهری  مناطق  در 
و  است  افزایش  حال  در  بیکاری  نرخ  که  همجوار  والیات 
دولت حضور کم رنگی دارد، اعالمیه ی رییس جمهور اوباما 
هزار   33 درباره طرح خروج  دوم جون 2011  و  بیست  در 
نیرو تا ماه سپتامبر 2012، ظاهرا این طور به نظر می رسد که 
شورشیان پیش از رسیدن طرح خروج به مرحله ی نهایی اش 
در دسامبر 2014، مناطق بیشتری را به تصرف خود درآورده 

و مواضع شان را تحکیم بخشند.

از 28 ماه ثور سال روان خورشیدی افزایش یافته است.
 10 جمعه،  روز  تا  جوزا  اول  از  گفت  کشور  داخله  وزیر 
بر  پاکستان  نظامی  نیروهای  سنگین  فیر سالح   761 سرطان 
ولسوالی های شیگل، گوشته، دانگام، سرکانو، مرور، اسمار، 
پور در شرق کشور اصابت کرده است که در  لعل  نری و 
نتیجه ی آن 42 تن کشته 49 تن زخمی و 120 خانه  تخریب 

شده است.
مواشی  راس  ده ها  شدن  تلف  و  خانواده   128 شدن  بی جا 
نتیجه ی حمالت راکتی و توپخانه ای ارتش پاکستان خوانده 

است.
بسم اهلل محمدی گفت با افزایش حمالت نظامیان پاکستانی، 
نوار مرزی کشور فرستاده شده و  به  بیشتر پولیس  نیروهای 
نیروهای  اختیار  نیز در  تجهیزات دست داشته وزارت داخله 

سرحدی کشور قرار گرفته است.
دیگر  از  سرحدات  در  کشفی  نیروهای  و  گزمه ها  افزودن 
حکومت  کشور  داخله  وزیر  گفته  به  که  بوده  اقدام هایی 
افغانستان برای جلوگیری از حمالت نیروهای پاکستانی در 

مرز افغانستان جا به جا شده است.
آقای محمدی گفت: »ترس این  بود که مبادا خدای ناخواسته 
ثقیل،  این حمالت موشکی و حمالت سالح های  پشت سر 
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سمستر  پایان  امتحانات  دیگر  ماه  یک  حدود 
روزها  این  می شود.  شروع  مکاتب  و  دانشگاه ها 
فضای خاصی را برای محصالن، خانواده ها، مکاتب، 
دانشگاه ها و لیله های دانشگاهی ایجاد می کند. بیشتر 
محصالن و دانشجویان مقداری عصبی، پرخاشگر، 
کم تحمل و تشویشی می شوند. درگیری های لفظی 
دانشجویی  لیلیه های  دانشجویان  بین  فیزیکی  و حتا 
ممکن افزایش یابد. دانشجویان مقداری عاجزتر و 
در عین حال کم تحمل تر می شوند. تقریبا همه را در 
کتاب و چپتر به دست در حال خواندن و یا نخواندن 

درس های شان می بینید.
همه ی ما محصالن و دانشجویانی را می شناسیم که 
خوب  استعداد  داشتن  و  درس خوان بودن  باوجود 
امتحانات  از  خوبی  نتایج  درسی،  مطالب  فهم  در 
این  تاکنون  هم  شما  خود  شاید  نمی گیرند.  خود 
را  موردنظر  درس  چندبار  باشید.  داشته  را  تجربه 
امتحان  شروع  از  قبل  تا  کرده اید.  مرور  و  خوانده 
چندین بار مطمین شده اید که همه چیز را خوانده اید 
می شوید  نزدیک  امتحان  شروع  زمان  به  هرچه  اما 
افکار  می گیرد.  فرا  را  وجودتان  عجیب  احساسی 
به ذهن و دل تان حمله ور می شود.  و تشویش هایی 
تشویش ها  و  نگرانی ها  این  از  را  خود  می خواهید 
بدتر  می کنید  تالش  بیشتر  هرچه  اما  کنید،  دور 
می شود. مرتب به خود دلداری می دهید. برای آرام 
کردن خود نیاز دارید با یکی از هم صنفی های تان در 
مورد امتحان گپ بزنید شاید آرام شوید برخی هم 
می ترسند در مورد امتحان با کسی گپ بزنند، چرا 

که تشویش شان را بیشتر می کند.
که  را  امتحان  پارچه  نشسته اید.  امتحان  جلسه  سر 
جلوی خود می بینید نگرانی تان بیشتر می شود. وقتی 
با  به اولین سوال می افتد احساس می کنید  چشمتان 
موضوع آشنا و در عین حال غریبی مواجه شده اید. 
سوال برایتان آشناست، اما جواب به طور کامل به 
مبهم  به طور  این مدت  نمی آید. سوالی که  یادتان 
به طور بسیار جدی تر و  در ذهن تان می رسید حاال 
چرا  خدایا  می شود:  تکرار  ذهن تان  در  واضح تری 
ذهن من قفل کرده؟ نکند نتیجه این امتحان خراب 
برای تان  هیچ چیزی  دیگر  می کنید  احساس  شود؟ 
می رسد.  خودش  اوج  به  نگرانی تان  و  نیست  آشنا 
مثل این که هیچ چیزی نخوانده باشید. ممکن است 
درس ها  خواندن  برای  وقت  قدر  این  این که  از 
هم  برخی  کنید.  پشیمانی  احساس  صرف کرده اید 
نخوانده اند  بیشتر  که  این  از  برعکس  است  ممکن 
به خودتان  می کنید  سعی  تدریج  به  باشند.  پشیمان 
مسلط شوید. کمی احساس می کنید آرام تر شده اید. 
اما سواالت ناآشنا و کمی مبهم شما را به حالت قبلی 
باز می گرداند. کوچک ترین نشانه ای از ناآشنابودن 
و یا کمترین تفاوت بین سوال و آنچه شما در کتاب 
از یافتن پاسخ صحیح دور  خوانده اید ذهن شما را 
که  می شوید  نکته  این  متوجه  زمانی  شما  می کند. 
سواالت  صحیح  جواب  می خواهید  امتحان  از  بعد 
دوستان تان  از  را  سواالت  جواب  وقتی  بیابید.  را 
اشتباهات  متوجه  می یابید  کتاب  در  یا  و  می شنوید 
قبل  از  بیشتر  و  می شوید  خود  ناشی گرانه  و  ساده 
افسوس می خورید. مرتب خود را سرزنش می کنید. 
اما یک سوال هنوز بسیار شما را آزار می دهد. من 
که درس خوانده بودم پس چرا دچار تشویش شدم 
بزرگترین  این  گرفتم؟  قرار  امتحان  تحت تاثیر  و 
را  دانشجویان  و  محصالن  ذهن  که  است  سوالی 
احساس  تشویش،  احساس  می کند.  خود  درگیر 
را  محصالن  اکثر  که  است  آزاردهنده  ای  و  مبهم 
در زمان امتحان دادن غافلگیر،عصبانی و در نهایت 

آشفته و مستاصل می کند. 
امتحان  با تشویش  باید  بدانیم چگونه  این که  برای 
مقابله کرد باید آن را خوب بشناسیم. ابتدا باید بین 
احساس ترس و تشویش تفاوت قایل شد. احساس 
درس  که  کسی  دارد.  مشخص  منبع  و  علت  ترس 
برایش  نیز  امتحان  ضعیف  نتیجه  و  است  نخوانده 
که  است  طبیعی  بود،  خواهد  تعیین کننده  بسیار 
باید ترس داشته باشد. او می داند چرا این احساس 
کسی  نخوانده.  درس  این که  دلیل  به  دارد.  را 
دارد  که  نگرانی  و  احساس  از  نخوانده  درس  که 
تعجب نمی کند چراکه خوب می داند به دلیل درس 
نخواهد  نتیجه خوبی  نداشتن درس  یاد  و  نخواندن 
و  آزاردهنده بودن  علی رغم  احساس  این  گرفت. 
منطقی  بسیار  است.  منطقی  بودنش،  ضعیف کننده 
است که اگر آمادگی و تمرین کافی برای یک کار 

را نداشته باشی، از نتیجه نگرفتن آن نگران باشی. 
درس  شما  )اضطراب(،  تشویش  احساس  در  اما 

از  قبل  مرور های  و  تمرینات  در  حتا  و  خوانده اید 
دلیلی که  به  اما  بسیار خوب عمل کرده اید.  امتحان 
احساسی  دچار  نمی دانید  که  چیزی  از  و  نمی دانید 
آزاردهنده  شوی که ما را را به این نتیجه می رساند: 
»نمره این امتحان خراب خواهد شد.« مهم ترین نکته 
در تشویش امتحان مبهم و غیرمنطقی بودن آن است. 
مبهم است به این دلیل که تو نمی توانی دقیقا احساس 
و افکاری را  که در تو به وجود آمده درک کنی. 

غیرمنطقی است به این دلیل که تو درس خوانده ای و 
دلیل برای احساسی که در ذهنت شکل گرفته نداری. 
این نتیجه که من از عهده این امتحان بر نخواهم آمد. 
در  اما  دارد  وجود  منطقی  علت  واقعی  ترس  در 
معنا  این  به  نکته  این  البته  نیست.   اینگونه  تشویش 
یا  تشویش  احساس  برای  دلیلی  واقعا  که  نیست 
برای خود محصل  دلیل  این  ندارد.  اضطراب وجود 
ما روانشناس ها شناخته شده  برای  اما  ناشناخته است 
سعی  مقاله  سلسله  این  در  من  است.  درک  قابل  و 

خواهم کرد به سواالت زیر پاسخ دهم:
شکل  چگونه  و  چیست  تشویش  احساس   -1

می گیرد؟
2- چه کسانی دچار این احساس می شوند؟

یک  عملکرد  در  تاثیری  چه  تشویش  احساس   -3
محصل خواهد گذاشت؟

4- احساس تشویش را چگونه باید مدیریت کرد؟
شکل  چگونه  و  چیست  تشویش  احساس 

می گیرد؟
اکثر انسان ها از احساس تشویش خاطره خوبی ندارند 
باره آن  در  نیز  نظر خوبی  و  دلیل قضاوت  به همین 
اگر  تشویش  احساس  حقیقت  در  اما  ندارد.  وجود 
به اندازه و به موقع در افراد به وجود بیاید دقیقا چیز 
هیچ کدام  ما  اصل  در  بود.  خواهد  مفیدی  و  مثبت 
خودمان اراده نمی کنیم احساس تشویش داشته باشیم. 
احساس تشویش زمانی برای انسان پیش می آید که 
دارای هدف مهمی باشد. یا این که کار مهمی داشته 

باشد که نتیجه اش در زندگی اش تاثیرگذار باشد. 
اگر کمی دقت کنید شما در مورد موضوعاتی دچار 
تشویش می شوید که برای تان مهم و تاثیرگذار باشد. 
باشد  کنترل شده  و  کم  اگر  تشویش  احساس  این 
باعث می شود شما برای رسیدن به هدف تان حرکت 
کنید و از بی خیالی و غفلت بیدار شوید. انسان هایی 
هدف شان  به  نسبت  احساسی  و  نگرانی  هیچ  که 
نخواهند  هم  تحرک خاصی  آن  برای  باشند  نداشته 
یک  تاثیرگذاری  و  اهمیت  از  ناشی  انرژی  داشت. 
و  آینده  به  نسبت  می شود  باعث  انسان  در  موضوع 
حدس  به  دست  و  شده  حساس  موضوع  آن  نتیجه 
موضوع  به  نسبت  وقتی  طبیعتا  و  بزند.  پیش بینی  و 
پیش بینی  و  هدف  آن  به  رسیدن  برای  شد،  حساس 
مثبت و امیدوارکننده ای که داشته تالش و کوشش 
خواهد کرد. اما اگر موضوعی برای مان هیچ اهمیتی 

تشویش  احساس  دچار  آن  به  نسبت  نه  باشد  نداشته 
می شویم و نه تالش خاصی برای آن خواهیم داشت. 
تشویش  احساس  این  دچار  وقت  هیچ  تاکنون  من 
نشده ام که مبادا نتوانم در مسابقات شنا ببازم چراکه 
می دانم  هم  بعید  ندارد.  اهمیتی  و  موضوعیت  برایم 
نظامی  تانک  نمی توانید یک  این که  از  تاکنون  شما 
و یا هواپیما را هدایت کنید دچار تشویش شده باشید 

چرا که این موضوعات برای شما ضرورت و اهمیتی 
ندارد. باز به هیمن دلیل تالشی هم برای آن نکرده اید. 
نتیجه  که  می شود  امتحانات  تشویش  دچار  کسی 
هم  محصلی  باشد.  تاثیرگذار  و  مهم  برایش  امتحان 
ارزش  هیچ  برایش  نمره خوب گرفتن  و  تحصیل  که 
و اهمیتی نداشته باشد دچار تشویش نخواهد شد. او 
اگر هم دچار نگرانی می شود شاید به خاطر سرزنش 
والدین و یا استاد و هم صنفی هایش باشد. به هرحال 
چیزی مهم شده که این حس را به وجود آورده است.

 پس احساس تشویش خفیف، کنترل شده و منطقی 
حال  در  و  حساس  هوشیار،  همواره  را  ما  می تواند 
تالش نگه دارد. ما این احساس تشویش خفیف را به 

صورت انگیزه و اهمیت هدف تجربه می کنیم. 
که  بی هدف  و  بی مسوولیت  بی خیال،  انسان های 
کمتر  ندارد  اهمیت  برای شان  آینده  در  هیچ چیزی 
از دیگران دچار احساس تشویش می شوند. به همان 
است  ممکن  یا  و  می کنند  تالش  کمتر  هم  تناسب 
تنبل،  انسان های  نهایت  در  آنها  نکنند.  تالشی  اصال 
بی غم و بی مسوولیتی خواهند شد که یا از زندگی شان 
هیچ توقعی نخواهند داشت و یا این که از همه طلبکار 
و بسیار متوقع خواهند بود بدون این که تالشی برای 
انسان  نشانه های  از  یکی  باشند.  کرده  خواسته شان 
سالم این است که همیشه هدف و چیزی برای رسیدن 
دارد و هدفی که برایش نگران است و تالش می کند. 
انسان سالم مگر به ضرورت و نیاز به استراحت، آرام 

نمی نشیند. به قول حضرت موالنا:
ما زنده بر آنیم که آرام نگیریم   

موجیم که آسودگی ما عدم ماست
توانایی مدیریت،  و سالم در عین حال  توانمند  انسان 
کنترل و مواجهه منطقی با این انرژی که برخی اوقات 
به صورت احساس تشویش و برخی اوقات به صورت 
احساس انگیزه داشتن در او شکل می گیرد، را دارد. 
تالش  با  باید  را  احساس  این  که  می داند  خوب  او 
ندهد  اجازه  و  کند  مدیریت  منطقی  تفکر  و  بیشتر 
توهم  یک  به  را  آن  بی تجربگی  و  ناکارآمد  افکار 

آزاردهنده و تضعیف کننده تبدیل کند.
خفیف،  تشویش  احساس  که  این  نتیجه ی  پس 
مدیریت شده و منطقی می تواند ما را هوشیار و آماده 
مفید  و  ارزشمند  هم  دلیل  همین  به  دارد  نگه  عمل 

خواهد بود و باید آن را پذیرفت و دوست داشت. 
ادامه دارد

پروژه ی توسعه سرک روضه – اسفنده ی شهر غزنی که در 
ساخت  دلیل  به  دارد،  موقعیت  قندهار  کابل-  جاده ی  مسیر 
با  60متری،  جاده ی  این  طرف  دو  در  خودسرانه  سازهای  و 

مشکل مواجه شده است. 
این پروژه یکی از پروژه های سال 2013 غزنی است که در 
سال 2007 از طرف سازمان کنفرانس اسالمی به عنوان مرکز 
فرهنگی تمدن جهان اسالم معرفی شد و قرار است این لقب 

در سال 2013  رسما برای غزنی داده شود. 
مقامات حکومتی در غزنی می گویند پروژه ی توسعه سرک 
از پروژه های مهم سال 2013 است و  تا اسفنده یکی  روضه 
برای تطبیق این پروژه تمام موانع که در اطراف این سرک به 

شکل خودسرانه ساخته شده است، تخریب می شوند. 
»دو طرف  می گوید:  غزنی  والی  معاون  احمدی،  محمدعلی 
میزان 70   به  غزنی  مربوطات شهر  در  قندهار  ـ  کابل  شاهراه 
درصد توسط مردم اشغال شده و به صورت خودسر مارکیت 
پروژه  تطبیق  مانع  موضوع  این  که  است  شده  آباد  هوتل  و 

می گردد.«  
به گفته ی معاون والی غزنی، عرض این جاده، 60 متر می باشد، 
متری صورت  این 60  مسیر  در  و سازهایی که  تمام ساخت 

گرفته است، به طور کل توسط دولت تخریب می شود. 
اما برخی از کسانی که در این مسیر هوتل، مارکیت و دکان 
تخریب  برابر  در  تا  می خواهند  دولت  از  کرده اند،  اعمار 

دکان های آنها جبران خساره نماید.
محمد طارق باشنده ی شهر غزنی می گوید: »دولت باید تمام 
خسارات ما را پرداخت کند، ما زمین را خریده ایم و از خرید 

زمین سند شرعی داریم.«  
قرار  60متری  جاده ی  این  مسیر  در  دکانش  که  سنایی  غالم 
از  ما  ندارد،  وجود  کار  کشور  این  »در  می گوید:  نیز  دارد 
دولت  می کنیم،  پیدا  را  خود  عیال  نان  دکان ها  همین  طریق 

باید که برای ما جایی دیگر در نظر بگیرد.«
عبدالرزاق عزیزی رییس عدلیه و رییس کمیسیون جلوگیری 
از غصب زمین در غزنی در واکنش به این  گفته ها می گوید: 
»این جاده در زمان حکومت شاه سابق محمدظاهر، احداث 
شده است، ساحه استمالک شده و جزو ملکیت عامه می باشد، 
کسانی که این ساحه را غصب کرده اند، دکان، خانه، هوتل 
و تانک تیل ساخته اند، همه خود سر است و دولت به خاطر 

تطبیق این پروژه دستور تخریب آن را داده است.« 
رییس عدلیه غزنی نسبت به خسارت امالکی که در این مسیر 
واقع شده است، می گوید: »این مردم، زمین دولت را اشغال 
کرده اند، بدون این که کرایه یا مالیه به دولت پرداخت نمایند 
مدت طوالنی از آن استفاده نموده اند، دولت مکلفیت ندارد 
به کسانی که در این مسیر دکان، هوتل و مارکیت ساخته اند 

خساره پرداخت کند.« 
اضافه  غزنی  در  زمین  از غصب  جلوگیری  کمیسیون  رییس 
می کند که اگر امالک اینها در حریم سرک واقع نشده باشد 
دولت کاری ندارد، اما اگر در حریم سرک واقع شده باشد 

دستور تخریب این امالک داده شده است. 
مسوولین شهرداری غزنی نیز تاکید دارند که دولت با آنهایی 
همکاری خواهد کرد که سند رسمی دولتی داشته باشند که 

نشان دهنده ی مالکیت رسمی آنها از طرف دولت باشد. 
می گوید:  غزنی  شهرداری  سرپرست  حیران  آغاگل  سید 
»کسانی که در مسیر شاهراه  روضه– اسنفده دکان، هوتل و 
یا خانه دارند، اگر سند قانونی و شرعی داشته باشند، دولت 
نداشته  اگر سند در دست  اما  آنها همکاری خواهد کرد،  با 
باشند، شهرداری نمی تواند، در برابر ساخت و ساز خودسرانه 

با آنها همکاری نماید.«
پروژه ی توسعه جاده ی کابل- قندهار در مربوطات شهر غزنی 
از منطقه روضه تا اسفنده، 14 کیلومتر طول و 60 متر عرض 
دارد که با هزینه چهارونیم میلیون دالر از طرف تیم بازسازی 
و  قلندری  شرکت  توسط  غزنی  مقیم  امریکا  متحده  ایاالت 
همکاران در مدت شش ماه به بهره برداری سپرده خواهد شد.



خدایا چرا ذهن من
قفل کرده؟

موانع اعمار سرک
»روضهـ  اسفنده« در غزنی 

تخریب می شود
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

خانم داکتر سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان آخرین سخنران این برنامه بود که ضمن 
والیت  مسووالن  و  مردم  همکاری های  از  قدردانی 
بشری،  حقوق  بهتر  وضعیت  به  رسیدن  برای  فاریاب 
که  خوشحالم  »واقعا  گفت:  نموده  ایراد  را  سخنانی 
در میان شما مردم فرهنگ دوست و علم پرور فاریاب 
قرار داشته و از نزدیک با وضعیت حقوق بشری مردم 

شریف این والیت آشنا می شوم.
دوستان عزیز! همان گونه که شما نیز می دانید کمیسیون 
بر  مبتنی   1381 درسال  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل 
تعهدات بن و ایجاب شرایط و وضعیت حقوق بشر در 

کشور ایجاد گردید.
ما می دانیم که سال های طوالنی جنگ و خشونت در 
حقوق  به  رابطه  در  را  جدی  واقعا  مشکالت  کشور 
به همین  بود.  به وجود آورده  بشری شهروندان کشور 
دلیل شرکت کنندگان کنفرانس بن به هدف جلوگیری 
کشور  در  بشر  حقوق  نقض  توسعه  به  رو  دامنه ی  از 
و  پیش بینی  را  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
عملی  برنامه های  از  یکی  به عنوان  بن  موافقت نامه  در 
کمیسیون های  ایجاد  گفت  باید  نمود.  تعریف  کشور 
متحد  ملل  سازمان  فیصله  بر  مبتنی  بشر  حقوق  ملی 
و  گرفته  صورت  کشور  هر  در  پاریس(   )اصول نامه 
این به این معنا است. خارج از اصول این فیصله ایجاد 
کمیسیون های حقوق بشر از جایگاه حقوقی بین المللی 

برخوردار نخواهد بود.
 باید بگویم کمیسیون های ملی حقوق بشر جز ساختار 
عمل  مستقل  شکل  به  ولی  بوده  دولتی  تشکیالت  یا 

می کند.
به این معنا که کمیسیون حقوق بشر جز متمم حاکمیت 
بوده ولی در عمل کارکردش تحت اراده و برنامه های 
می توانیم  گفته  دلیل  همین  به  بود.  نخواهد  دولت 
با  متمم  نهاد  یک  به عنوان  بشر  حقوق  کمیسیون  که 
نظارت کننده بر وضعیت حقوق بشر و عمل کرد دولت 
بوده و هرگز نمی توانیم از آن به عنوان اپوزیسیون نام 
و  دولت  کنار  در  بشر  حقوق  کمیسیون  بلکه  ببریم. 
همراه با دولت ولی ناظر بر عمل کرد دولت و وضعیت 

حقوق بشر در سطح ملی خواهد بود.
محور  پنج  در  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 

مشخص فعالیت دارد. 
1- تعلیم و تربیه: 

روی  نزدیک  از  کشور  معارف  وزارت  با  کمیسیون 
تالش  و  نموده  همکاری  تعلیمی  نصاب  و  برنامه ها 
از  را  کشور  تعلیمی  نصاب  تا  است  گرفته  صورت 
واژه ها و مفاهیم خشن مثل تفنگ، کالشینکوف، و ... 
پاک سازی نموده و به واژه ها و مفاهیمی که بیشتر در 
توسعه فرهنگ و روابط انسانی و بشردوستانه  و عادالنه 

نقش دارند تبدیل نماید.
ما با پولیس ملی و اردوی ملی کشور از طریق اکادمی 
نزدیک  همکاری  اردو  آموزشی  مراکز  و  پولیس 
داشته و تالش می کنیم تا تمام سربازان و افراد وابسته 
اجتماعی  وامتیازات  حقوق  از  کشور  ملی  پولیس  به 
به  هرگز  و  آورده  بدست  را  الزم  آگاهی  شهروندان 
خود اجازه ندهند تا بدون موجب باعث آزار و اذیت 

شهروندان کشور گردند.
ما با مراکز آموزشی و تحصیلی کشور از نزدیک در 
از دانشگاه های کشور  تعدادی  با  و  قرار داشته  ارتباط 

قرارداد آموزش حقوق بشر را داریم.
ما تالش می کنیم تا حقوق بشر در سطح کشور نهادینه 
شده و تمام شهروندان به حقوق بشری خود دست یافته 
و همچنان به حقوق بشری دیگران احترام داشته باشند.

2- حمایت و انکشاف حقوق زنان: 
ما می دانیم در دین مقدس اسالم تمام انسان ها مساوی و 
برابر آفریده شده است. مبتنی بر نص سریح قرآن کریم 
هیچ فردی بر فرد دیگری برتری ندارد مگر به تقوا. تقوا 
تنها چیزی است که کسی را بر کسی دیگری محترم 
می شمارد. بدون تردید تقوا تنها به عبادت خالصه نشده 
خداوند  عبادت  کنار  در  که  است  کسی  متقی  فرد  و 
داشته  احترام  دیگران  آزادی های  و  حقوق  به  برزگ 
دیگران  مال  نکند،  خشونت  نخورد،  را  کسی  حق  و 
را غصب نکند، حق بشری زنان و کودکان را رعیات 
و  بددادن  و  ازدواج اجباری  مثل  مواردی  از  و  نموده 

مسایل شبیه آن جلوگیری کند.
ما تالش می کنیم تا برابری در عدالت در جامعه توسعه 
یافته و حقوق بشری تمام شهروندان کشور اعاده گردد. 
ما می خواهیم تا زنان کشور به تعلیم و تربیه دست رسی 
داشته و حقوق اساسی آن ها رعایت گردد. به حقوقی 
انتخاب شدن، حق اشتغال و  انتخاب کردن و  مثل حق 

حق کار و مصروفیت های اجتماعی را داشته باشند.
ما می خواهیم زنان جامعه ما مورد حمایت جدی نظام 
بوده از طرف حاکمیت موجود در راستای دسترسی به 

حقوق و امتیازات اجتماعی شان حمایت گردد.
ما می دانیم هیچ جامعه ای در هیچ جای دنیا به پیشرفت 
نایل نخواهد شد مگر این که زنان آن جامعه از حقوق و 

امتیازات اجتماعی برابر با مردان برخوردار باشند.
3- حمایت و انکشاف حقوق کودکان: 

حمایت  به  کمیسیون  فعالیت های  از  دیگری  بخشی 
گفت  باید  دارد.  ارتباط  کودکان  حقوق  وانکشاف 
افغانستان کنوانسیون بین المللی حقوق کودکان را امضا 
سطح  در  آن  تطبیق  به  مکلف  بنابراین  و  است  نموده 

کشور است.
از وضعیت  را  گزارشی  قبل  ما چندی  نمونه  عنوان  به 
تهیه نموده و تحقیقاتی  کودکان کار در سطح کشور 
را انجام دادیم تا بدانیم که چه تعداد از کودکان کار 
از  نوعی  چه  به  معموال  می کنند؟  کار  چرا  می کنند؟ 
وادار  به کار  این که  اصلی  دلیل  مصروف اند؟  کارها 
تهیه  را  گزارش  این  ما  باشد.  می تواند  چه  می شوند 
پارلمان و  به حکومت،  با پشنهادات مشخص  نموده و 

جامعه جهانی به نشر رساندیم.
4- نظارت و بررسی قضایای نقض حقوق بشر:

ما بیاد داریم که در سال های اول بعد از شکست طالبان 
بود.  حاکم  کشور  زندان های  در  بدی  بسیار  وضعیت 
تعدادی زیادی از مردم به زندان انداخته شده بوند که 
حتا جرمی را مرتکب نشده بودند. شکنجه به نحو جدی 
در مراکز سلب آزادی وجود داشت. ما متوجه بودیم 
کسانی که قتل نموده بوند با آن هایی که مثال جرم شان 
یک سرقت کوچک بود یک جا در یک محل زندانی 
بودند. همچنان مواردی زیاد وجود داشت که کودکان 

نیز در یک اتاق با بزرگ ساالن محبوس بودند. 
با برنامه هایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
بخشی  امروز  داشت  ملی  پولیس  و  عدلیه  وزارت  با 
نحوی  به  آزادی  سلب  مراکز  در  مشکالت  از  اعظم 
طرفدار  توقیف شده ها  و  مجرمان  شکنجه  و  شده  حل 

چندانی ندارد.
باید بگویم بعضا وقتی ما از عدم شکنجه حرف می زنیم 
مجرم  به  جزا  دادن  از  ما  که  می کنند  فکر  خیلی ها 
کامال  موضوع  این  حالیکه  در  می کنیم  جلوگیری 
نادرست است. ما همیشه طرفدار تطبیق جزا بوده و تنها 
غیرقانونی  شکنجه  چون  می کنیم.  اعتراض  شکنجه  از 
بوده و جز جزا نمی باشد. در حالیکه عدم تطبیق جزا به 
از فرهنگ معافیت  قانون گریزی بوده و بخشی  نحوی 
محسوب می گردد که ما سخت مخالف آن هستیم. ما 
باور داریم که دادن جزا به مجرم عین عدالت و حتمی 

می باشد.
و  موارد  تمام  در  عدالت  تا  می کنیم  تالش  ما  بنابراین 
قضایا در نظر گرفته شده و قانون تطبیق گردد. نظارت 
بر این وضعیت بخشی از کارهای ما است که مسوولیت 
آن را بخش نظارت و بررسی قضایای نقض حقوق بشر 

به عهده دارد.
ایجاد  را  جداگانه ای  بخش  زمینه  این  در  کمیسیون 
افراد  تلفات  واقعات  بررسی  کارش  که  است  نموده 
به  منجر  که  واقعاتی  تمام  بخش  دراین  است.  ملکی 
آن  عامل  که  مواردی  از  اعم  می گردند  ملکی  تلفات 
و  ناتو  عملیات  نتیجه  در  که  مواردی  یا  باشد  طالبان 

نیروهای پولیس یا اردوی ملی بوجود آمده باشد.
به نظر رساندیم که بدون  ما گزارشی در دراین مورد 
تلفات  مورد  در  گزارش ها  دقیق ترین  از  یکی  تردید 
هرگونه  از  عاری  ما  گزارش  چون  است.  ملکی  افراد 
گردیده  تهیه  فردی  و  شخصی  سلیقه های  و  گرایش 

است.
5- عدالت انتقالی:

که  را  خود  مسوولیت های  رابطه  این  در  کمیسیون 
جرایم  عامالن  با  برخورد  در  ملی  مشوره  راه ان��دازی 
 2005 سال  در  و  داده  انجام  بود  کشور  در  جنگی 
به ریاست جمهوری کشور تسلیم  را  گزارش خودش 
باربار  مورد  این  در  را  دیدگاهش  کمیسیون  نمود. 
از عدالت  دارد که هدف  تاکید  و  نموده  بیان  واضحا 
مرتکب  که  کسانی  تمام  باید  که  نیست  این  انتقالی 
ببینند.  جزا  و  شده  مجازات  گردیده اند  جنگی  جرایم 
که  مناسب  راه حل  دریافت  برنامه  دراین  هدف  بلکه 
حقوق قربانیان نیز در آن در نظر گرفته شده باشد، برای 
رسیدن به آشتی ملی دوام دار است. آشتی ای که بتواند 
به صلح دایمی رسانده و مشکالت را در کشور  ما را 

از بین ببرد.
در  کسانی که  که  است  خوب  این  بگویم  می خواهم 
به  شده  جنگی  جرایم  مرتکب  قبل  سال های  جریان 
دلیل رسیدن به آشتی ملی عفو شوند ولی به شرطی که 
از انجام آن  این شخص به گناهانش اعتراف نموده و 
پشیمان بوده و از قربانیان عذرخواهی کنند. در غیر آن 
مطمینا منطقی نخواهد بود که مجرمان بدون این که حتا 

اعتراف به گناه شان کنند بخشیده شوند.
زیرا این کار باعث سلب اعتماد مردم از حاکمیت و نظام 
گردیده و در نتیجه به مشکالت کشور افزوده خواهد 
باید گفت: کمیسیون مستقل حقوق بشر  شد. در آخر 
افغانستان برای مردم کشور است و دروازه آن همیشه 
مردم  خدمت  در  و  بوده   باز  کشور  مردم  تمام  بروی 
قرار دارد. می خواهم تمام مردم با ما همکاری نموده و 

در تامین حقوق بشر در سطح کشور ما را یاری کند.«



  سال پنجم  شماره مسلسل 1190     یک شنبه12 سرطان  1390

اهمیت سالمتی 
از نظر دين مقدس اسالم 

و قوانین ملي 
و بین المللي

موجود  ارزش ترین  با  و  مخلوقات  اشرف  را  انسان  اسالم،  مقدس  دین 
روی زمین می شمارد و به جسم و بدن انسان بی نهایت ارج قایل است و 
کم ترین ضرر و ظلم را خدای متعال به آن نمی پسندد و بدن آدمی را چیز 
بی ارزش نمی شمارد. تحقیر بدن، در حکم تحقیر شخصیت آدمی است و 

کسی که مرتکب این عمل شود، مستوجب کیفر و قصاص است.
اسالم عزیز، صحت و سالمتی را بهترین نعمت خوانده است. 

رسول اکرم ص در مورد ارزش بدن و صحت چنین ارشاد می فرماید: »و 
اّن لبدنک علیک حٌق«

ترجمه: »بی شک بدن تو بر تو حقوقی دارد که باید آن ها را ادا کنی و به 
آن رسیدگی نمایی.«

در جای دیگر آن حضرت ص می فرمایند:
»المؤمن القوّی خیر و احب الی اهلل من المومن الّضعیف.«

ترجمه: »مومن که قوی و نیرومند باشد، در نظر خداوند)ج( از مؤمن که 
ضعیف باشد، بهتر و دوست داشتنی تر است.«

و  اختصاص یافته  ایمان  به  واقعی،  و  اصیل  ارزش  روایت،  این  در 
باعث  آن چه  یعنی  است.  گرفته  قرار  مدنظر  قوت  بعد،  مرحله ی  در 
از  ایمان،  با  فرد  اوست. ضعیف ترین  ایمان  همانا  می شود،  انسان  ارزش 
نیرومندترین شخص بی ایمان، به مراتب با ارزش تر بوده، بلکه با او قابل 
قرآن  در  را  آن  متعال  است که خداوند  مطلبی  همان  این  نیست.  قیاس 

مطرح نموده و می فرماید: »اّن اکرمکم عنداهلل اتقکم«
ترجمه: »گرامی ترین شما در نزد خدا، پرهیزگارترین شماست.«

سایر  بر  آدمی  فضیلت  و  عزت  کرامت،  بر  تاکید  متبرکه  آیه  این  در 
و  تقوا  همانا  کرامت،  تکمیل  معیار   که  است  زمین  روی  مخلوقات 

پرهیزگاری خوانده شده است. 
باایمان وجود داشته باشند و از نظر درجه ی  با این فرض که دو نفر  اما 
ایمان و تقوا نیز یکسان باشند، شخص با ایمانی که قوی است، یک نوع 
را در دو  ایمان  با  اگر یک نفر  دارد. همچنین  به دیگری  نسبت  فضیلت 
حالت »قوی« و »ضعیف« فرض کنیم، بدون تردید، همه  حکم خواهند 
کرد که چنانچه  قوی باشد، بهتر است تا این که ضعیف باشد. انسان قوی 
فکر  می تواند  بهتر  بندگان خدا رسیدگی کند،  به  می تواند  بهتر  سالم  و 

کند، بهتر می تواند کار کند و حتا بهتر و بیش تر می تواند عبادت کند.
در حدیث شریف آمده است که رسول خدا ص می فرمایند: »خیرالناس 
من ینفع الناس«. ترجمه: »بهترین مردم آنانند که نفع و فایده ی ایشان به 
از  که  شود  مردم  به  خدمت  مصدر  می تواند،  وقتی  انسان  برسد.«  مردم 

صحت و سالمتی درست برخوردار باشد.
مسواک زدن،  نظافت،  استحمام،  باره ی  در  متعدد  احادیث  اسالم،  در 
خوردنی های  از   ممانعت  و  پرخوری  از[  ]نهی  کم خوری،  به[  ]تشویق 
حرام، استفاده و استعمال چیزهای مضر و غیرمفید و تاکید بر استفاده از 
بیان خواص گیاهان، میوه ها و سایر خوراکی ها  چیزهای مفید و حالل، 

همچنین سایر دستورات بهداشتی، وارد شده است.
در روایت دیگری رسول اهلل ص ارشاد می فرمایند: »الطهور شطراالیمان.«

تاکید  دیگر  یک بار  این جا  در  است.«  ایمان  از  پاکی  و  ترجمه:»نظافت 
به دو نوع پاکی است، یکی  بازهم اشاره  روی نظافت و سالمتی است. 
از  یکی  مومن.  قلب  پاکی  و  طهارت  دومی،  و  بدن  نظافت  و  طهارت 

شروط قبولیت نماز نظافت و پاک بودن بدن عنوان شده است.
بازهم  باشیم،  داشته  روزه  یا  صوم  فواید  و  اهمیت  به  توجه  کمی  اگر 
اثر  در  روزه دار،  صحت یاب شدن  آن،  فایده های  از  یکی  که  می بینیم 
بشریت آن حضرت  مشفق  و  انسانیت  است. چنانچه محسن  روزه گرفتن 

صلی اهلل علیه و سلم در این رابطه چنین می فرمایند: »صوموا تصحوا.«
ترجمه: »یعنی روزه بگیرید، صحت یاب شوید.« یعنی این که روزه گرفتن 
انسان مفید بوده و به سالمتی شخص روزه دار مفید و ارزنده  برای بدن 
روزه  هرگاه،  که  می بینیم  هم  باز  روزه،  زیاد  تاکیدات  با وجود،  است. 
که از نظر اسالم، یک رکن مهم آن به شمار می رود، در صورتی که به 
بدن انسان مضر تمام شود، در قسمت شخصی که معذرت دارد، به افطار 

یا خوردن روزه از طرف شارع حکم اجازه یا رخصت داده شده است.
ادامه دارد
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فارياب 
و وضعیت حقوق بشر
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 سید ضیا قاسمی

امـنـیـسـ

اشاره:
سال ها پیش از سینمای ترکیه فلمی دیدم به 
نام »راه« از ساخته های کارگردان سرشناس 
بی نهایت  فلمی  ییلماز گونی.  ترکیه  سینمای 
زیبا و تاثیرگذار که ریالیسمی منحصر به فرد 
داشت. ییلماز گونی سرآغاز درخشش جهانی 
سینمای ترکیه بود و فلم راه الگوی بسیاری 
سینمای  بعدترها  شد.  منطقه  کارگردانان  از 
معرفی  جهان  به  را  دیگری  بزرگان  ترکیه 
نوری  و  آکین  فاتح  چون  بزرگانی  کرد. 
منتقدان  از  یکی  نگاه  حاضر  نوشته  جیالن. 
ترکیه  سینمای  به  فالح زاده«  »اکبر  سینما 

هست.
سینمای ترکیه با حضور کارگردانانی مثل فاتح آکین 
جهانی  عرصه ی  در  که  است  سال ها  جیالن  نوری  و 
شناخته شده است. اختالط فرهنگی با آلمان و تعداد 
به  راه یافت  در  شاید  کشور  این  در  ترک  مهاجرین 
سینمای  نحو  هر  به  باشد.  نبوده  بی تاثیر  اروپا  بازار 
ترکیه در سال های اخیر توانسته  است جهش بلندی به 

سمت بازارهای جهانی پیدا کند. 
در روزهای گذشته فرصتی شد تا سه فلم از سینمای 
با  که  فلمی  سه  ببینم.  را  ترکیه  جشنواره ای  غیر 
بودند:  نقطه مشترک  ژانرشان در یک  تفاوت  وجود 

واقعی بودن.
فلم »Vavien« محصول 2009 کمدی سیاهی است 
روابط  بر  حاکم  ترکیه  مردساالرانه ی  فرهنگ  از 
خانواده ی  داستان  فلم  ترکیه.  خانوادگی  و  زناشویی 
سه نفره ای است که زن خانواده به طور پنهانی پولی 
را که پدرش از آلمان می فرستد، جمع می کند، مرد 
نقشه ی قتل زنش را می کشد و پسر خانواده هم درگیر 
بحران جنسی دوران بلوغ است. فلم بدون متوسل شدن 
شوخی های  بدون  و  کمدی ها  رایج  فرمول های  به 
کالمی، صرفا با طنز مبتنی بر موقعیت، کمدی تلخی 
را رقم می زند که به واقعیت زندگی طبقه ای از مردم 

ترک نزدیک می شود.
البته  آالداگ  فیو  کارگردانی  به   »Die Fremde«
از  و  ترکیه  تا  است  اروپا  سینمای  به  متعلق  بیشتر 
برده  متعددی  جوایز  اروپا  کوچک تر  جشنواره های 
در  متولد  نیمه آلمانی   – نیمه ترک  کارگردان  است. 
اوضاع  به  کاملی  تسلط  که  است  داده  نشان  اتریش، 
فرهنگی کشورش دارد. همان درد بزرگ تقابل سنت 
خصوص  به  که  شرق  و  غرب  فرهنگ  و  مدرنیته  و 
شکل  به  ترکیه  در  آلمان ها  و  ترک ها  مراودات  با 
زندگی  به  فلم  می دهد.  نشان  خودرا  تشدیدیافته تری 
زنی می پردازد که زندگی زناشویی اش را در استانبول 
خانواده ی  پیش  برلین  به  بچه اش  با  و  می کند  ترک 
اما  خانواده.  حمایت  امید  به  می گریزد  خودش 
فرهنگ سنتی خانواده به طور تمام در مقابل او قدعلم 
زن  راه  سر  بر  را  دیگری  متعدد  مشکالت  و  می کند 
اما  نیست.  جدیدی  چیز  فلم  موضوع  می آورد.  پدید 
پرداخت و روایت خوب و همان عنصر واقعیت پذیری 
فلم را به یک فلم موفق تبدیل می کند. در یک قسمت 
دخترش  عصیان  و  رفتار  از  که  خانواده  پدر  فلم، 
به روستایی در ترکیه می رود  برلین  از  شرمسار است 
و دست خطی از عالم دینی می گیرد که بعدا می فهمیم 
که اذن قتل دختر است. این همان تصویری است که 
در سطح زیرین جامعه ی سنتی ترک در جریان است 
و کارگردان فلم ابایی از به تصویرکشیدن این واقعیت 
ندارد. فلم نقطه مقابل فلم باال است. سازش در مقابل 

عصیان در دو ژانر متفاوت. 
فلم  جنگ.  سینمای  به  می شود  مربوط  سوم  فلم  اما 
»Nefes« به کارگردانی لونت سمرچی فلمی است در 
به  از سربازان ترک که  نفری  مورد یک گروپ 40 
یک نقطه سوق الجیشی کوهستانی می روند تا آماده ی 
شوند.  پ.ک.ک  جدایی طلبان  با  قریب الوقوع  نبرد 
این فلم نشان می دهد چگونه می شود فلمی ساخت که 
از  واقعی  تصویری  ویژه،  جلوه های  از  استفاده  بدون 

نبرد ارایه کند. فلمی که با و جود پرداختن به جنگ، 
آدم های  از  تصویری  می پردازد.  عشق  به  بیشتر  شاید 
واقعی که انتخاب کرده اند به این دسته بپیوندند و چه 
ترس ها  با  واقعی.  آدم های  دارند.  دل  در  آرزوهایی 
وضوح  به  این که  وجود  با  فلم  واقعی.  امیدهای  و 
دارد،  ملی گرایی  و  ترکی  سربازان  با  هم ذات پنداری 
ارایه  از چریک های پ.ک.ک هم  اما تصویری که 
می دهد تصویری است واقعی. فرصتی است -هرچند 
ترکیه  کردهای  فروخورده  خشم  بیان  برای  اندک- 
ذوق  به  هم ذات پنداری اش  فلم  سال ها.  این  همه  در 
و  می کند  حرکت  باریک  خط  آن  روی  و  نمی زند 
 Gotur« سقوط نمی کند. روی تیتراژ پایانی فلم ترانه
یکی  صدای  با  همراه   »Beni Gittigin Yere
فلم  تاثیر  ماندگاری  که  می شود  پخش  سربازان  از 
واقعیت  عنصر  هم  اینجا  می کند.  بیشتر  انتها  در  را 
کلیدی ترین فاکتوری است که به کمک فلم می آید. 
لحظات ترس، شجاعت، امید، یاس، پشیمانی، افتخار. 
ترکیه  سینمای  اما  واقعی.  زندگی  مثابه  به  درست 

گفتنی های دیگری هم دارد.
فلم های  دارد؛  قرار  پیشرفت  مسیر  در  ترکیه  سینمای 
داخلی از محصوالت هالیوود پیشی می گیرند، افزون 
دستمایه  را  حساس  و  تازه  موضوعات  فلم ها  این،  بر 
برق  و  زرق  پر  ظاهر  زیر  حال،  این  با  می دهند.  قرار 
قدیمی  جعبه دنده ی  یک  ترکیه«،  »سینمای  ماشین 
با یک  کار می کند. سینمای ترکیه که ده سال پیش 
بود،  پایین ترین حد خود  تولید ساالنه در  فلم  درجن 
در  است؛  کرده  پیدا  گسترش  بی سابقه  طرزی  به 
خیلی های شان  که  شد  تولید  فلم  شصت   2009 سال 
با  بودند.  بین المللی  صحنه   در  موفق  هنری  فلم های 
سینمایی«  »فلم  به نام  محصولی  پرخرج بودن  به  توجه 
مطرح  سوال  این  جهانی،  اقتصادی  بحران  باوجود  و 
می شود که چگونه تولید این همه فلم از لحاظ مالی 
مالی  حمایت  اردوغان  دولت  البته  می شود.  ممکن 
این کمک های  افزایش داده، هرچند که  از فلم ها را 
آلمان  میلیونی  بودجه های چندین  با  قیاس  در  دولتی 
در  فلم  سرمایه گذاری  نمی آید.  حساب  به  چیزی 
می شود:  انجام  سرمایه گذاران  وسیله ی  به  ترکیه 
شرکت های  و  بیمه  شرکت های  بانک های بزرگ، 
حمایت  برای  را  بخش هایی  بعضا  بزرگ.  تجاری 
گذشته،  اینها  از  کرده اند.  ایجاد  فرهنگی  امور  از 
مانند   – اروپا  اتحادیه   ابتکارهای  اروپایی،  شرکای 
مدیا – و صندوق های فرا منطقه ای – مثل یوری میج 
– هم هستند که در سرمایه گذاری شمار روزافزونی از 
محصوالت مشترک سهیم اند. موضوعات حساس در 
»سینمای بدنه« تماشاگران مشتاق در ترکیه خیلی زود 
مخارج تولید فلم را جبران می کنند: فلم های هالیوود 

البته معروف و محبوب اند.
زیاد  قدری  به  داخلی  فلم های  از  استقبال  این حال  با 

است که سال 2009 شش فلم از ده فلم پرفروش سال 
عنوان ترکی داشتند: فلم »نفس: زنده باد وطن« از لونت 
این  سوم  مکان  در  تماشاگر  میلیون   2.4 با  سکرسی 
فهرست بود. فلم »نفس« نخستین فلمی است که جنگ 
می دهد، جنگی  نشان  را  آناتولی شرقی  در  با کردها 
که در دهه  ۱990 ، چهل و پنج هزار قربانی گرفت. 
در  نظامی  گروپ  یک  تجربیات  داستان  »نفس«  فلم 
محاصره  ی تروریست ها را چنان ملموس و موثر بیان 
می کند که گذشته از نظامیان، مطبوعات منتقد هم آن 
را ستودند. دومین فلم پرفروش »من آفتاب را دیدم« 
آواره شدن  درباره   بلیط که  فروش  میلیون   2.5 با  بود 
یک خانواده  ی کرد از آناتولی جنوبی است. محزون 
فلم  این  که  ُکرد  محبوب  آوازخوان  کیرمیزیگول، 
بی خانمانی  مساله  ی  بر  عالوه  کرده،  کارگردانی  را 
کردها، از همجنس گراهراسی، تجارت انسان، ازدواج 
اکنون شاهد  انتقاد می کند.  کودکان و شوونیسم هم 
موضوعات حساس در بطن سینمای بدنه هستیم، حال 
آنکه دستمایه قراردادن این موضوعات تا همین چند 
تحمل  با  هم  آن  مولف،  سینمای  در  فقط  پیش  سال 

مشکالت و دردسرهای بزرگ، ممکن بود.
از  قابل توجهی  جمعیت   20۱0 برلیناله  فلم  بازار  در 
می شدند؛  دیده  ترکیه  تهیه کنندگان  و  کارگردانان 
کارگاه  چندین  امسال  اپریل  در  استانبول  جشنواره  
کرد.  برگزار  تهیه کنندگان  برای  باال  سطح 
برای  سرمایه گذاری بخش خصوصی فشار زیادی را 
تا  فلم ها  آنکه  برای  می کند:  تحمیل  فلم ها  موفقیت 
بیشترین حد ممکن فروش کنند، در درجه اول مطابق 
با  ترتیب،  این  به  و  می شوند  ساخته  مردم  توده   ذایقه  
ساختن فلم های عشقی بی ارزش و فلم های سطحی، از 
فلم سازی مبتکرانه غفلت می شود. برخی از فلم سازان 
جدی بعد از مدتی تسلیم می شوند و به سینمای تجاری 
رو می کنند. گرایش به هالیوود تازه ترین نمونه: اوگور 
»آقا  فلم هایی چون  در  هنرپیشه ی محبوب که  یوسل 
سال  آنکه  از  بعد  کرده،  بازی  »راهزن«  و  محسن« 
باد  به  را  سرت  نپردازی  »اگر  فلمش  نخستین   2004
می دهی«، با اقبال کمی روبرو شد، از سینمای مولف 
روی گرداند و امسال »دام اژدها« را روی پرده آورد. 
نمونه های  از  زنجیره ای  قاتل  ماجراهای  با  فلم  این 
دیوید  کارگردانی  به  »هفت«  فلم  مانند  هالیوودی 
بازار پسند  ستاره های  لطف  به  و  کرده  تقلید  فینچر 
کنعان  چون  سوپراستارهایی  یا  سلبر  یوسل  مثل 
پرفروش  فلم  دومین  تمام،  هفته  ی  دو  امیرسالیوقلو 
به کارگردانی سمیح کاپالنوقلو که  فلم »عسل«  بود. 
جایزه  خرس طالیی برلیناله را از آن خود کرد، قسمت 
سوم از تریلوژی داستان فردی است به نام یوسف در 
که  است  بدیهی  پیری  تا  دانشجویی  و  جوانی  سنین 
سمیح  جیالن،  بیلگه  نوری  مانند  هنری  فلم سازان 
بین المللی  کاپالنوقلو و زکی دمیرکبوز که در سطح 

به ندرت درک  ستایش شده اند، در کشور خودشان 
کشورهای  از  بسیاری  خالف  بر  ترکیه  در  می شوند. 
قابل  نهادی  یا  واقعی  سینماتک  به زحمت  اروپایی، 
قیاس با سینماهای غیرتجاری پیدا می شود. اینکه فلم 
سینمای  در چندین  کاپلونگلو  کارگردانی  به  »عسل« 
داده  نمایش  قادسی  استقالل  زیبای  و  عریض  خیابان 
معموال  است،  برلیناله  در  آن  موفقیت  مرهون  شد، 
تماشاگر  هزار  ده  روی  آن،  با  قیاس  قابل  فلمی 
با  قیاس  در  پیداست  که  چنان  کند.  می تواند حساب 
سایر کشورهای اروپایی، شکاف بین سینمای هنری و 
سینمای بدنه به طرز قابل توجهی زیاد است. اشکاالت 
پرداخت نمایشی مشکل دیگر جنبه ی فنی کار است. 

تقلید  در  البته  ترکیه  عامه پسند  تجاری  سینمای 
بسیار  مونتاژهای  و  ویژه  جلوه های  آتش بازی های 
سریع هالیوود تالش زیادی می کند. ترکیه یک لشکر 
به  با اشتیاق زیادی که  هنرپیشه های برجسته دارد که 
هرگونه  که چطور  بلدند  دارند، خوب  بداهه پردازی 
پاره ای  این که  اما  بپوشانند.  را  سناریو  در  ضعف 
بعضی  از  بصری  لذت  مانع  نمایشی  پرداخت  نقایص 
سرمایه گذاری  مدل  به  اندازه ای  تا  می شود،  فلم ها 
فلم مربوط می شود؛ چون برنامه ریزی ناامن است، به 
محض این که بخشی از سرمایه تامین می شود، شروع 
بطن  در  حساس  موضوعاتی  می کنند.  فلم برداری  به 
سینمای بدنه: فلم »من آفتاب را دیدم« به کارگردانی 
آوازخوان محبوب ُکرد، محزون کیرمیزیگول، داستان 
جنوب شرقی  از  کرد  خانواده ی  یک  آواره شدن 
آناتولی را شرح می دهد، مانند فلم »من و رز« هاندان 
اوزتورک، این فلم عواقب مرگباری را نشان می دهد 
که یک پروژه  عظیم بند سازی در آناتولی شرقی برای 
فلم  این  در  می کند.  ایجاد  مجاور  دهکده   ساکنان 
دلتنگی  سینماگر  رومانتیک  سحرانگیز  سبک  با  که 
جریان  در  یکباره  شده،  پرداخته  تورناتوره  جوزپه 
می گیرد:  صورت  چشمگیر  جابه جایی  یک  داستان 
اوایل فلم نقش مشخصی  از کودکان که  یک گروه 
نمی شود.  پیدای شان  دیگر  بعدا  داشتند،  عهده  به  را 
بودجه  تامین  باید  فلمبرداری دوباره  دلیل: در جریان 
سر  از  را  فلمبرداری  توانستند  که  هنگامی  و  می شد 
بگیرند، کودکان بازیگر به سن نوجوانی رسیده بودند. 
افسردگی و مرگ ناشی از سرطان کنار دستگاه مونتاژ 
اشتیاق  عالوه بر  که  پروژه هایی  چنین  برای  کارخانه 
یک  دارند،  نیاز  هم  مداوم  برنامه ریزی  به  اولیه، 
ضرب المثل جدید وجود دارد: »مثل یک ترک شروع 

کن و مثل یک آلمانی تمام کن« 
و  روایت  در  ضعف هایی  وجود  فلم ها  از  خیلی  در 
بخش  سرمایه گذاری  است.  غیرقابل  انکار  فلمنامه 
وارد  فلم  موفقیت  برای  را  زیادی  فشار  خصوصی 
موفقیت  زیادی  موارد  در  حال  این  با  می آورد، 
سال  را  دیدم«  را  آفتاب  »من  فلم  نمی شود.  حاصل 
موارد  در  دیدند.  ترک  تماشاگر  میلیون   2.5 گذشته 
شکل  خوبی  به  جالب  داستانی  موضوع  یک  زیادی 
به  داستان  پیش بردن  مختلف  شیوه های  نمی گیرد، 
سطح ملودرام های کلیشه ای ده ها سال پیش تقلیل پیدا 
سرطان  از  ناشی  مرگ  و  افسردگی  ظاهرا  می کنند. 
تقریبا جزو الینفک  فلم،  قهرمانان  از  یکی  دست کم 
داستان است و از آن نمی شود چشم پوشی کرد. البته 
که می شود هوشمندانه تر و مبتکرانه تر کار کرد، برای 
بیلگه  نمونه در فلم »سه میمون« به کارگردانی نوری 
جیالن یا در فلم »سرنوشتب اثر زکی دمیرکوبوز، که 
در  و  می کنند  بازی  کالسیکی  عناصر  چنین  با  عمدا 

زمان های جدید طنین تازه ای از آنها ارایه می دهند. 
کردیم،  مطرح  که  را  اشکاالتی  ترکیه  سینمای  البته 
عزم  و  حرکت  اراده   با  می کند  سعی  و  می شناسد 
کارگاه های  و  تخصصی  کالس های  در  اصالح، 
بین المللی، این گونه عقب ماندگی ها را جبران کند و 
خود را به سطح سایر کشورهای اروپایی برساند. شاید 
هم بتوان هم مانند کوتلوگ آتمان هنرمند و فلم ساز، 
موضوع را عمیق تر شکافت. ترکیه که تاریخ جدیدش 
از سویی پر از فراز و نشیب و بحران است و از سوی 
دیگر قرن ها در نسیانی که خود ایجاد کرده، نخواسته 
بپردازد،  خود  بحرانی  مقاطع  به  اساسی  نحوی  به 
از  را  محکم  و  نامتناقض  داستان های  روایت  توانایی 
دست داده است. این مساله با توجه به فرهنگی که به 
طور سنتی در نقل شفاهی ریشه دارد، نشانه  ی جدی 
ترکیه  تمام  مورد  در  آنچه  بنابراین،  است.  بیماری 
صادق است، در مورد سینمای آن هم صدق می کند. 
یک پوتانسیل عظیم اقتصادی و فرهنگی و یک عزم 
باز  بشود  آنکه  برای  اما  دارد،  بزرگ حرکت وجود 
به  هم  نگاهی  بتوان  باید  رفت،  پیش  موفقیت  با  هم 

گذشته انداخت.
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نگاهی به سینمای ترکیه
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یمن روایت پیروزی فرودستان
می کنند.  پخش  موسيقی  بلند  صدای  با  بلندگو ها 
تغيير می رقصند و شادی می کنند.  جوان ها در ميدان 
پرچم های يمن برافراشته شده است و همه صحبت از 

يمن جديد می کنند.
پيروزی  اين  تا  ندارند  رسانه های غربی چندان عالقه 
را اعالم کنند. بيشتر مقاالتی که از نويسنده های غربی 
ياد  بحران  عنوان  با  يمن  مردمی  از خيزش  می خوانم 

می کنند.
اتحاد  از  بيست سال  تنها  يمن کشور جوانی است که 
دو بخش شمالی و جنوبی آن می گذرد. يمن کشور 
جمعيت  درصد   50 که  است  نيافته ای  توسعه  و  فقير 
و همين  تشکيل می دهند  زير 25 سال  را جوانان  آن 
طور 25 درصد جمعيت زير 25 سال اين کشور بيکار 

هستند. 
جمهوری  رياست  مسند  بر  تکيه  سال   33 از  پس 
علی عبداهلل صالح، يمن را به قصد درمان در عربستان 
اقدام  در  قبل  هفته  چند  او  کرد.  ترک  سعودی 
به شدت  ناراضی  قبايل  تالفی جويانه حمالت راکتی 

مجروح و مجبور به ترک کشور شد.
آقای  جراحت های  ميزان  بر  رسانه ها  تمرکز 
که  اينجاست  نکته  اما  بود،  او  درمان  طول  و  صالح 
کاخ  که  مهاجمانی  با  نتواند  که  رييس جمهوری 
مقابله  داده اند  قرار  حمله  مورد  را  جمهوری  رياست 

کند امکان بازگشت را ندارد.
با  مذاکرات  نتايج  چندين بار  صالح  عبداهلل  علی 
و  بود  نشده  استعفا  به  حاضر  و  نپذيرفته  را  مخالفان 
و  رياست جمهوری  کاخ  مسجد  انفجار  از  پس  تنها 
کشته و زخمی شدن کارمندان مجبور به ترک کشور 
معتقدند جنبش مخالفان حکومت،  اما  انقالبيون  شد. 

مسالمت جويانه و مخالف خشونت بوده است.
خروج او از کشور موجب شادی مخالفان شده است. 
وارد  کشور  اين  دولت  با  امريکايی  ديپلومات های 
مذاکره شده اند و رييس جمهور اين کشور را تشويق 
انتقال  خواستار  و  کرده اند  قدرت  از  کناره گيری  به 

قدرت از حزب حاکم به دولت انتقالی شدند.
اين  در  مسلح  قبايل  وجود  غربی،  تحليلگران  نظر  از 
کشور فقير و امکان سواستفاده القاعده از خال قدرت 
و نبود نهادهای مدنی، احتمال دستيابی به ثبات سياسی 

و دموکراسی را نامحتمل می کند.
علی عبداهلل صالح در طی حکومت 33 ساله ی خود 
دولت  به  را  قبايل  از  برخی  و  جامعه  از  بخش هايی 
کالنی  ثروت های  از  او  نزديکان  بود.  کرده  وابسته 

بهره مند بودند، اما اکثريت جامعه فقير بوده و هست.
يک  خواستار  که  دارند  اصرار  کشور  اين  فعاالن 
از طريق  مستقر(  رژيم  )سرنگون کردن  تحول جامع 
ميليون ها  ترتيب،  اين  به  هستند.  مسالمت جويانه 
برای  مدنی  فعاالن  درخواست  به  يمنی  شهروند 

تظاهرات در برابر ديکتاتوری پاسخ مثبت دادند.
را  کشور  اين  جمعيت  از  توجهی  قابل  بخش  قبايل 
در  نبات  و  نقل  همچون  سالح  و  می دهند  تشکيل 
دسترس آن ها است. تحليلگران يمنی معتقدند شانس 
انقالبی  در  مشارکت  برای  يمن  قبايل  از  دعوت 

مسالمت جويانه زياد است.
گاردين  نشريه  با  مصاحبه  در  يمنی  شهروند  يک 
شهر ها  ميدان های  در  يمنی  قبايل  »وقتی  می گويد: 
کنار  را  سالح ها  و  کردند  مستقر  را  خود  چادرهای 
استقرار  برای  عمومی  خواست  از  می توان  گذاشتند 

يک حکومت دموکراتيک و مدرن سخن گفت.«

ناسيوناليست  نيروهای 
يا طرفدار رييس جمهور 
مدعی هستند برکناری 
به  منجر  حاکمه  هيات 
ايجاد  و  داخلی  جنگ 
تنش در کشور خواهد 

شد.
گذشته  سه ماه  در 
به  وفادار  نيروهای 
در  هم  رييس جمهور 
ميدان تحرير شهر صنعا 
اما  می شدند،  جمع 
مخالفان  سياسی  وزن 

بيشتر بود.
واصم القرشی، يکی از 

مخالفان دولت می گويد: »ما 120 روز را بدون وقفه 
در اعتراض گذرانديم. در ميادين شهر ها مستقر شديم 
مخالفان  بر  دولت  جانب  از  که  خشونتی  برابر  در  و 
را  معترضان  از  حمايت  جهانی  جامعه  شد،  وارد 
اخالقی  مشروعيت  کسی  ديگر  امروز  کرد.  مضايقه 

انتقاد از ما را ندارد.«
نرسيده؛  ثمر  به  انقالب  هنوز  گويند:  می  معترضان 
او  از  فقط  ما  بکشيم  را  نمی خواهيم رييس جمهور  ما 
از  نبايد  ما  قدرت کناره گيری کند.  از  تا  می خواهيم 
ياد ببريم که او در سال های گذشته کارهای بزرگی 
او  اشتباه  بزرگ ترين  است.  داده  انجام  يمن  برای 
گسترش فساد مالی در دولت بود. انقالب جوان های 
ترک  را  شهر  ميادين  ما  است.  شده  آغاز  تازه  يمن 
ايستادگی می کنيم  ميادين شهر  ما در  نخواهيم کرد. 

تا تمام خواسته های مان برآورده شود.
يمن خوش بين  عمومی  نتيجه خيزش  به  بايد  چرا  اما 

بود؟
آتشی  و خاورميانه همچون  افريقا  انقالب های شمال 
از  سرعت  به  و  است  افتاده  کاه  خرمن  بر  که  است 
کشوری به کشور ديگر شيوع پيدا می کند. اين جوامع 
عموما از گسترش فقر، بيکاری جوانان، افزايش قيمت 

مواد غذايی و فساد مالی رهبران رنج می بردند.
در تعريف های متعارف علوم اجتماعی انقالب ها اوال 
در جوامعی رخ می دهد که طبقه متوسط گسترده ای 
وجود دارد. معترضان به دليل شرايط مالی خود وقت 
و فرصت شرکت در اعتراض را دارند. انقالب يمن 
به  فقير  توده های  مدعاست.  اين  ابطال  بر  شاهدی 

پاخاسته اند تا حقوق خود را طلب کنند.
رسانه ها تالش کردند تا انقالب های منطقه را انقالب 
فيس بوک و توييتر بنامند؛ انقالب هايی که با موبايل ها 
لحظه به لحظه ضبط شد، اما بر خالف اين ادعا ها يمن 

انقالب پابرهنه ها و جوانان بيکار بود.
پيش  متوجه خطرات  تحليل ها  بيشتر  که  شرايطی  در 
است،  رييس جمهور  کناره گيری  از  پس  يمن  روی 
کنم.  حفظ  را  خود  خوش بينی  تا  می کنم  سعی  من 
اعتقاد دارم عصر حاضر را بايد عصر دموکرات شدن 
دولت ها ناميد. نيروهايی در جهان مدرن وجود دارند 
که جوامع بشری را سکوالر و دولت ها را دموکراتيک 

می کنند.
ايده ی  قوی ترين  و  جذاب ترين  احتماال  دموکراسی 
قرن بيستم بوده که با سر بلندی وارد قرن جديد شده 
است. آن گونه که آنتونی گيدنز، جامعه شناس انگليسی 
می گويد: »تعداد کمی از دولت های جهان از صفت 

نمی کنند.  استفاده  خود  توصيف  برای  دموکراتيک 
دولت های شوروی سابق و دولت های اروپای شرقی 
می ناميدند.  خلق  دموکراتيک  را  خود  حکومت های 
حتا رژيم های غيردموکراتيک عالقه دارند تا چهره ای 

دموکراتيک از خود به جهان نشان دهند.«
دموکراسی ها در کشورهای مختلف متفاوت است و 

می توان آن ها را درجه بندی کرد.
انتخابات سالم، آزاد و رقابتی بين احزاب در شرايطی 
که تمام اعضای جامعه حق شرکت در آن را داشته 
جمله  از  مدنی  آزادی های  ديگر  سوی  از  و  باشند 
آزادی نشر و بيان، آزادی تشکيل گروه های صنفی و 

حق تجمع، نيازهای حداقلی يک دموکراسی است.
به نظر می رسد نيروهای مخالف در يمن خود را متعهد 
به رعايت اين اصول بدانند. در قيام يمن زن ها حضور 
دارند. تلويزيون الجزيره از نقش يک فعال سياسی زن 
می گويد که در کار سازماندهی مخالفان است. به نظر 
می رسد زنان زيادی در گردهمايی ها حاضر می شوند. 
انقالب امکان مشارکت سياسی توده ها را مهيا کرده 

است.
به آرامی  اگر دولت کشور توافق کند که قدرت را 
کند  تامين  دورافتاده  مناطق  در  را  امنيت  و  واگذار 

می توان از آغاز يمن جديد سخن گفت.
يمن با مشکالت متعددی دست و پنجه نرم می کند اما 
را  سياسی  شهروندان  از  نسلی  اخير  اعتراضی  جنبش 

تربيت خواهد کرد که به قدرت مردم باور دارند.
يک  حضور  که  رسيده اند  نتيجه  اين  به  شهروندان 
خود  نمی دهد  اهميت  مردم  نظر  به  که  فاسد  دولت 
صالح  عبداهلل  علی  دولت  است.  خشونت  بروز  دليل 
توانسته  نظامی  قدرت  کمک  به  تنها  هم  تاکنون 
قبايل  سرکوب  جای  به  اما  کند،  حفظ  را  آرامش 
مخالف می توان به راه های دموکراتيک فکر کرد که 

بدون سرکوب امنيت کشور حفظ شود.
دموکراسی  گسترش  می کند  خوش بين  مرا  آن چه 
حقوق  به  شهروندان  زمانی  هر  از  بيش  امروز  است. 
خود واقفند. بيش از هر زمانی مردم جهان به اين نتيجه 
اختالف ها  حل  راه  بهترين  دموکراسی  که  رسيده اند 

است.
از  توجهی  قابل  حجم  که  فاسد  دولت های  با  مبارزه 
راه  اولين  شايد  می کنند  ميل  و  را حيف  ملی  درآمد 
خطور  هرکسی  ذهن  به  که  باشد  فقر  با  مبارزه  حل 
و  رقيب  احزاب  می کند. شفافيت دولت ها و حضور 

قوای مستقل می تواند جلوی فساد مالی را بگيرد. 
منبع: زمانه 

0777625262
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 ÒņëéÉ Ħ  Īİ ĩé ĪģĩåéÊİĜİğ å őª

. ĥĪó ęæģĪğĩ ĦģÉìã
 Ħ  æÎĈğ ''ĮğÉĪïÊĨÎģÊğåÊÍ ĭêï'' å
 éë Ģİ¡ï ĩÉ ĥêï őª ĦģÉìã ĦĻ  Őå
. ŐĪó ęæģĪğ ŐêÍŔ ĮÔĠİē ĩÉ

 śĤĠÔó  Ħċå  ő¤  ĥå  ĦģêİŋģÉ  őïÉå
 Őå  Ħ   æÎĈğ  å  ŐéĪ   Śŗœ   ŐĪį  êÓ
 ő¤  YŐĩ  ŐåĪÛĪğ  őª  ĦģĪã  ĦĻ 
 éĪ«ģÊďÉêÓ  å  å  őª  ĦģÊğë  őģĪċêě  Ħ 
. ĭå Őŗª őŇã ĪģÊŊ ĦÛÉé Ò«ĜĠğ
 Ħģ ÒņëéÉ őģÉìã Őåå ĦŊĪÓ ĮĠïé Ħ 
 ĮªÉĩéÊ¤ ĭæĤħ Īã YĭĪó ĚªÊĺ ĭå

. ĭå ÒãĪÍ ĪĜÔðįÉé Ħ  őį
 ŐĪį  å  ĥřěêÓřě  ő¤  YĮĜįĩ  ĪðİěĪ 
 őģÉìã  å  ĦÍ  őª  ĩåŘĩÉ  Ħ   śģĩĩÉ

. ĮïÊÍĩÉé ĮªĪÓ
 éĪĜł  êÓ  YĮĜįĩ  ĪģĩéĪ Éé  ĮĠïéÊģ
 íĩÉ  YĦÔïĩéĩ  ĪĤĻĜ   ĪİĤľéĩ
 Ħ   ő¤  ŐĪó  ĦŊÉŔ  Ħ   ĦłÊģ  –  Ħł
 åéÊİĜİğ  25  ÉĪãĩÊó å  őª  æÎĈğ  Őå
 ĮįÊ«įêğÉ ġĪİĜİğ 500) Īİ ĩé ĭæĤħ

. ĦÔó ĮªĪÓ ÒņëéÉ Ħ  (ĩêěÉŔ
 å őģÉìã å ő¤ ĮįÉĩ ġÊħĪ  âįéÊÓ Īã
 éÊª ġÉêŊ ĚªÊĺ ÒĠİē Ēİēå ĩÉ ĮĜ÷É

. íÏ
 ÉĪãĩÊó  æÎĈğ  å  ĪªÉĩéÊ¤  ĭæĤħ
. ĭå ĮěĪİģ ÒİĤğÉ Òäï őĠİï

 ĭæģÊ¤  ĢİğĩÉ  êôğ  ÒěÊįÉ  ĵÉêİª  å
 å  ő¤ ĭŗª êğÉ  őį  ĦÓ  ĪðİěĪ   ĮĜįĩ

Īó ŖĪÛ ęĪ  åŘĩÉ ĪěĪĺ êÓ Śŗģ å őª Ģİ¤ Ħ 

ĥĪó ęæģĪğĩ ĦģÉìã őª æÎĈğ ĭæĤħ Ħ 
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گفتگوی دولت بحرین 
با مخالفان

 
گفتگوهای دولت بحرین و مخالفان از روز شنبه، دوم 

جوالی آغاز شده است.
شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه این کشور گفته 
نظر  مد  تمام گزینه ها  مخالفان،  با  برای گفتگو  است 

قرار گرفته اند.
این  در  بحرینی  گروه  بزرگ ترین  الوفاق،  حزب 

کشور نیز در مذاکرات شرکت دارد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس می گوید شیخ علی سلمان، 
رهبر الوفاق که مهم ترین حزب شیعه به شمار می رود، 
و  می کند  شرکت  مذاکرات  در  که  است  گفته 

خواسته های اصلی خود را مطرح خواهد کرد.
آقای سلمان گفته است دولت باید نمایانگر خواست 

مردم باشد.
شیعیان بحرین خواهان مشارکت در قدرت هستند، اما 
سنی  اقلیت  خاندان  توسط  تبعیض  از  که  سال هاست 

شکایت می کنند.
گفتگوی دولت با مخالفان به دنبال ماه ها ناآرامی در 
در  نفر  از سی  بیش  که  می گیرد  این کشور صورت 

آن کشته شدند.
صدها نفر از هواداران مخالفان کماکان در زندان به 

سر می برند.
این کشور  شیعیان  از  بازداشت شده،  افراد  از  بسیاری 

هستند.
پیش از آغاز مذاکرات، دولت بحرین دستور تحقیق 
با  امنیتی  نیروهای  و  ارتش  مقابله  نحوه  باره  در 

ناآرامی ها را داد.
به دولت  برای کمک  نیروهای عربستان سعودی که 
رفته  کشور  این  به  اوضاع  آرام کردن  برای  بحرین 

بودند، در حال خروج از بحرین هستند.
پادشاه بحرین چند روز پیش دستور تشکیل کمیسیون 
این  اخیر  ناآرامی های  مورد  در  که  داد  را  مستقلی 

کشور تحقیق خواهد کرد.
پادشاه بحرین گفت که این کشور به اجرای اصالحات 
متعهد است و به حقوق بشر نیز احترام می گذارد اما 
معترضان را متهم کرد که کشور را به سوی »هرج و 

مرج« کشاندند.
خاندان حاکم بحرین از مذهب تسنن پیروی می کند 

اما اکثر مردم این کشور را شیعیان تشکیل می دهند.
اعتراضات سیاسی در بحرین از اواسط ماه فبروری و 
منامه،  میدان های شهر  از  یکی  معترضان در  تجمع  با 
پایتخت، و درخواست از خاندان حکومتی آل خلیفه 
برای اصالحات سیاسی، پیشبرد نظام مشروطه سلطنتی 

و مبارزه با فساد آغاز شد.
سرکوب  به  امنیتی  نیروهای  ناآرامی ها،  دنبال  به 

گسترده مخالفان روی آوردند.
روند  این  به  نسبت  بارها  بشری  حقوق  گروه های 

اعتراض کرده اند.
بحرین یکی از متحدان اصلی امریکا در منطقه خلیج 
فارس و محل استقرار پنجم دریایی این کشور است.

شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین شصت 
و یک سال دارد و از سال ۱۹۹۹ قدرت را در بحرین 

در دست دارد.

رییس سابق صندوق بین المللی پول 
آزاد شد

 
صندوق  سابق  رییس  کان،  استراوس  دومینیک 
با  بود  شده  متهم  جنسی  آزار  به  که  پول  بین المللی 
دادگاه،  در  حضور  بر  مبنی  او  خود  شخصی  ضمانت 

بدون سپردن وثیقه از حبس خانگی آزاد شد.
هوتلی  خدمتکار  که  گفته اند  پرونده  سارنوال های 
بود،   متهم کرده  تجاوز  به  را  استراوس کان  آقای  که 
جنسی  آزار  از  پس  حوادث  مورد  در  که  پذیرفته 
آنها گفتند که شاکی  ادعایی خود دروغ گفته است. 
اکنون تایید کرده است که پیش از آن که به مدیرانش 
در  دیگری  اتاق  شده،  تجاوز  او  به  که  دهد  گزارش 

هوتل را تمیز کرده است.
 ۱۴ روز  در  که  است  شده  متهم  کان  استراوس  آقای 
مورد  را  خدمتکار  یک  نیویارک  در  هوتلی  در  می، 

آزار جنسی قرار داده است.
درستی  مورد  در  که  تردیدهایی  وجود  با  سارنوال ها 
ادعاها علیه آقای استراوس کان به وجود آمده، حاضر 

نشدند اتهام رسمی علیه او را پس بگیرند.
شاکی  اظهارات  اعتبار  درباره  نگرانی هایی  پیش تر 

مطرح شده بود.
آقای استراوس کان که از او به عنوان یکی از نامزدهای 
آینده  سال  جمهوری  ریاست  انتخابات  برای  احتمالی 

فرانسه یاد می شد، روز جمعه در دادگاه حاضر شد.
قاضی دادگاه بعد از بررسی شواهد، وثیقه تعیین شده 
برای آقای استراوس کان را آزاد کرد، اما دستور داد تا 
پاسپورت او همچنان در توقیف دادگاه بماند. بنابراین 
آقای استراوس کان اجازه خروج از کشور را نخواهد 

داشت.
اطالعات  خدمتکار  که  شد  معلوم  دادگاه  جلسه  در 
از  پیش  نگفته که  به هیات منصفه داده است و  اشتباه 
طرح ادعایش درباره تجاوز، اتاق دیگری در هوتل را 

تمیز کرده است.

هشداری قذافی به اروپایی ها

ایران بدرفتاری با دو امریکایی زندانی را رسما تکذیب کرد 

داده  هشدار  لیبیا،  رهبر  قذافی،  معمر 
حمالت  ادامه  صورت  در  که  است 
می توانند  طرفدارانش  ناتو،  هوایی 
و  بریزند  اروپا  به  زنبور  و  ملخ  مانند 

غیرنظامیان را هدف قرار دهند.
او طی نطقی که از طریق تلیفون برای 
میدان  در  طرفدارانش  از  نفر  هزاران 
لیبیا،  پایتخت  طرابلس،  شهر  مرکزی 
پخش شد به کشورهای اروپایی هشدار 
و  کار  دفاتر  منازل،  می تواند  که  داد 

مردم  خانواده های 
هدف  را  اروپا  در 
تالفی  حمالت 

جویانه قرار دهد.
گفت:  قذافی  معمر 
»اگر ما تصمیم به این 
کار بگیریم، توانایی 
آن را داریم که مانند 
ملخ و زنبور به اروپا 
بریزیم. به شما توصیه می کنیم که پیش 

از فاجعه عقب نشینی کنید.«
عام  مال  در  که  مدت هاست  لیبیا  رهبر 
مخفیانه  طور  به  و  است  نشده  ظاهر 

زندگی می کند.
حکومت لیبیا می گوید نیروهای ناتو در 
تالشند که از طریق حمله هوایی او را 

به قتل برسانند.
اما  می کند،  رد  را  اتهام  این  ناتو 

در  را  وی  مقر  بارها  ناتو  هواپیماهای 
طرابلس هدف قرار داده اند.

مردم  »این  گفت:  قذافی  معمر 
)لیبیایی ها( قادرند این جنگ را به اروپا 

بکشند.«
آتالنتیک  پیمان  نیروهای  عملیات 
روز  صد  حدود  لیبیا  در  )ناتو(  شمالی 
قطعنامه شورای  اساس یک  بر  و  پیش 

امنیت سازمان ملل متحد آغاز شد.
حکم  اخیرا  کیفری  بین المللی  دادگاه 
رییس  و  پسر  قذافی،  آقای  بازداشت 
اطالعات ارتش او را به اتهام ارتکاب 
جنایت علیه بشریت صادر کرده است.

این  که  می گویند  لیبیایی  مقام های 
حکم را به رسمیت نمی شناسند، زیرا به 
گفته آنها، رهبر لیبیا دارای مقام رسمی 

در حکومت نیست.

از تقاضای خانواده های  یک روز پس 
از  ایران  در  زندانی  امریکایی  دو 
گزارشگر ویژه حقوق بشر برای آزادی 
سازمان  در  ایران  نمایندگی  دو،  این 
بدرفتاری  گونه  هر  بیانیه ای  در  ملل 
را  ایران  در  زندانی  امریکایی های  با 
»شرایط  از  مقابل  در  و  کرده  تکذیب 
امریکا  در  بازداشتی  ایرانیان  نامناسب« 

انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی مهر، 
متحد  ملل  ایران در سازمان  نمایندگی 
روز شنبه با انتشار بیانیه ای به اظهارات 
و جاش  باویر  شین  مادران  جمعه  روز 
و  ایران  در  زندانی  امریکایی  دو  فتال، 

نیز سارا شورد پاسخ داد.
»روابط  است:  آمده  بیانیه  این  در 
اسالمی  جمهوری  نمایندگی  عمومی 
اظهارات  متحد  ملل  سازمان  نزد  ایران 
آزاد  زندانی  ساراشورد،  خانم  اخیر 

وضعیت  مورد  در  امریکایی،  شده ی 
توسط  آن  تکرار  و  دیگر  زندانی  دو 
نموده  رد  را  شده  یاد  فرد  دو  بستگان 
و تاکید می نماید که دیدگاه های قبلی 
سارا شورد استانداردهای باالی رفاهی 
و اخالقی در زندان های ایران و به ویژه 
به سر  امریکایی در آن  زندانی که دو 

می برند را تایید نموده است.«
باویر که خود  نامزد شین  خانم شورد، 
محبوس  اوین  زندان  در  مدتی  نیز 
با  گفتگویی  در  جوزا  ماه  اواخر  بود 
اذیت«  و  »آزار  از  بی بی سی  تلویزیون 
جاش فتال و شین باویر در زندان اوین 

پیش از آزادی خود خبر داده بود.
مادران شین باویر و جاش فتال به همراه 
سارا شورد روز پنج شنبه با شرکت در 
سازمان  مقر  در  خبری  کنفرانس  یک 
ملل متحد در نیویارک با ابراز نگرانی 
با  خود  دیدار  از  آنها،  وضعیت  از 

ملل  سازمان  کل  دبیر  مون،  بان  کی 
متحد، در این باره خبر دادند.

آنها همچنین در نامه ای خطاب به احمد 
بشر  حقوق  ویژه  گزارشگر  شهید، 
انجام  خواستار  ایران،  در  ملل  سازمان 
غیرقانونی  »بازداشت  درباره  تحقیقات 

فرزندان شان« شده اند.
همراه  به  باویر،  شین  و  فتال  جاش 
هنگام   ۸۸ سال  اسد  در  شورد،  سارا 
عراق  مرزی  ارتفاعات  در  کوه نوردی 
و ایران، توسط نیروهای مرزبانی ایران 

بازداشت شدند.
ابتدا مقام های قضایی  در حالی که در 
آنها  اتهام  اسالمی  جمهوری  دولتی  و 
را ورود غیرقانونی به داخل ایران اعالم 
از  بعد  این دو تن چندی  کرده بودند، 
قضایی  و  امنیتی  دستگاه های  سوی 

متهم به جاسوسی شدند.
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