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آغاز دومین دور گفتگوها در مورد روابط استراتژیک با امریکا
اعالمیه  یک  نشر  با  ریاست جمهوری  دفتر  کابل:  8صبح، 
روابط  مورد  در  گفتگوها  دور  دومین  آغاز  از  خبری 

استراتژیک با ایاالت متحده امریکا خبر داده است. 
فرانک  ریاست  به  هیاتی  که  است  آمده  اعالمیه  این  در 
افغانستان  برای  امریکا  خاص  نماینده  معاون  ریژیریو، 

گفتگوها  این  در  و  آمده  کابل  به  جمعه  روز  پاکستان  و 
شرکت دارد. 

امریکایی  هیات  ترکیب  در  که  است  افزوده  اعالمیه 
متحده  ایاالت  توسعه ای  و  امنیتی  نهادهای  نمایندگان 

امریکا نیز شامل اند.

فیصله دادگاه ویژه 
به محکمه استیناف ارجاع شد

همراهی  را  والیتی  بازسازی  گروه  کاروان 
افسر  این  سوی  از  کاروان  این  اما  می کردند، 

اداره امنیت ملی متوقف شد.
زمانی که سربازان  است،  آمده  در گزارش ها 
امریکایی از این افسر خواستند که موتر حامل 
خودرا از فراز پلی در پنجشیر عبور دهد، بین 
این افسر افغان و سربازان امریکایی دعوا شد و 
در پی آن افسر افغان به سوی سربازان امریکایی 

آتش گشود.
دو تن از سربازان امریکایی در این تیراندازی 

اگر این کوشش را ادامه دهیم، می توانیم واقعا 
القاعده را فلج کنیم.«

وزیر دفاع امریکا همچنان از پاکستان خواست تا 
در جنگ علیه القاعده بیشتر کمک کند. امریکا 
به ویژه از پاکستان خواست تا ایمن الظواهری، 
رهبر جدید القاعده را تحت تعقیب قرار دهد. 
گمان بر این است که ایمن الظواهری در مناطق 
می کند.  زندگی  پاکستان  شمال غربی  قبایلی 
پانیتا در این مورد گفت: »او )الظواهری( یکی 
از کسانی است که ما می خواهیم پاکستان تحت 

تعقیب قرار دهد.«
پانیتا در مورد پاکستان گفت: »ما مجبوریم به 
نفع  به  نهایت،  تاکید کنیم که در  پاکستانی ها 
آنها است که این اهداف )اعضای القاعده( را 
تعقیب کنند. آنها )پاکستانی ها( با ما همکاری 
داشته اند، آنها در تعقیب برخی از این اهداف 
هستند، ما مجبوریم که به آنها فشار وارد کنیم 

تا این کار را انجام دهند.«
جنگ  که  گفت  امریکا  جدید  دفاع  وزیر 
سرباز   1658 آن  در  که  افغانستان  در  ده ساله 
 10 حدود  ماهانه  و  شدند  کشته  امریکایی 

کشته شدند و سرباز سومی زخمی شد. اما سرباز 
چهارمی، افسر اداره امنیت ملی را از پا در آورد.
هویت این افسر افغان هنوز کامال مشخص نشده 
آمده  رسانه ها  در  گزارش ها  از  بعضی  در  اما 
است که او از محافظان معاون اداره امنیت ملی 
بوده و در هنگام درگیری با سربازان امریکایی 

در مرخصی به سر می برده است.
نیروهای  بین  مشابهی  حوادث  نیز  گذشته  در 
داخلی و سربازان ناتو روی داده که تلفاتی را 

در پی داشته است.

میلیارد دالر هزینه داشته است، در شکست دادن 
بخشی از شبکه های اسالم گرایان افراطی موفق 

بوده است.
را  القاعده  شبکه  که  توانسته ایم  »ما  گفت:  او 
مختل و تکه تکه کنیم. ما توانسته ایم در بسیاری 
از زمینه ها افغانستان را به خودش )مردمش( باز 
گردانیم؛ به جای آن که طالبان بر آن حکومت 

کنند.«
افغانستان  جنگ  منتقدان  حال،  همین  در 
مشخصی  هدف  جنگ  این  که  می گویند 
رهبر  بن الدن،  اسامه  که  آن  به ویژه  ندارد، 
شد.  کشته  می  ماه  آغاز  در  القاعده  شبکه ی 
از  نیروها  سریع  خروج  خواستار  منتقدان  این 

افغانستان هستند.
یک مقام ارشد امریکایی گفت که لیون پانیتا 
قرار است تا در کابل با رییس جمهور کرزی، 
مورد  در  افغانستان  دفاع  وزیر  و  داخله  وزیر 
امنیتی،  مسوولیت  انتقال  مشترک  »اهداف 
خروج نیروها، و افزایش نیروهای افغان« گفتگو 

کند.
پانیتا خاطرنشان کرد: »عنصر کلیدی موفقیت 
موفقانه  انتقال  در  توانایی  افغانستان،  در 
مسوولیت امنیتی به افغان ها می باشد. یعنی این 
که آنها )افغان ها( مجبورند یک ارتش توانمند، 
یک پولیس توانمند، شبه نظامیان محلی توانمند 
را ایجاد کنند، تا بتوانند در حفظ ثبات توانمند 

باشند.«
همان  و  است  کلیدی  مساله  »این  گفت:  او 

چیزی است که ما بر آن تمرکز می کنیم.«

درگیری مسلحانه میان یک افسر اداره امنیت 
ملی و سربازان امریکایی در پنجشیر، منجر به 
قتل دو سرباز امریکایی و یک افسر داخلی شده 

است.
بامداد روز شنبه، 18 سرطان در  این درگیری 

دره ی پنجشیر، در شمال کابل رخ داده است.
که  ملی  امنیت  اداره  افسر  این  که  شده  گفته 
نامش فاش نشده، در حال گذراندن تعطیالت 

خود بوده است.
گزارش شده است که سربازان امریکایی یک 

لیون پانیتا، وزیر دفاع جدید امریکا طی سفری 
القاعده  استراتژیک  به کابل، گفت: »شکست 
در حال تحقق است.« او در این سفر با رییس 
داخله  وزیر  و  وزیردفاع  کرزی،  جمهور 

افغانستان دیدار می کند.
استخبارات  سازمان  پیشین  رییس  پانیتا  لیون 
به  میالدی،  روان  ماه  آغاز  در  »سیا«،  امریکا 
جای رابرت گیتس به سمت وزیر دفاع امریکا 
به  خود  دیدار  نخستین  در  پانیتا  شد.  منصوب 
عنوان وزیر دفاع از کابل، با حامد کرزی دیدار 
می کند و در رابطه با انتقال مسوولیت امنیتی از 
افغان،  نیروهای  به  ناتو  نیروهای تحت رهبری 

گفتگو خواهد کرد.
خبرنگاران  به  کابل  به  رسیدن  از  پیش  پانیتا 
ماه می  از هنگام حمله ی  همراهش گفت که 
که اسامه بن الدن در آن کشته شد، تاکنون 10 
تا 20 شخص کلیدی القاعده در پاکستان، یمن، 

سومالیا و شمال افریقا شناسایی شده اند.
چنگ  به  را  آنها  بتوانیم  ما  »اگر  گفت:  او 
می توانیم  واقعا  که  می کنم  فکر  من  بیاوریم، 

القاعده را به طور استراتژیک شکست دهیم.« 
او افزود: »واضح است که ما با عملیات )کشتن( 
سمت  در  من  داشته ایم.  مهمی  آغاز  بن الدن، 
قبلی ام و هم در سمت جدیدم مطمین بوده ام که 
ما در حال نزدیک شدن به شکست استراتژیک 

القاعده هستیم.«
پانیتا همچنین گفت: »پس از آنچه بر بن الدن 
رخ داد، حاال زمان آن است که حداکثر فشار 
بر آنها وارد شود؛ زیرا من بر این باورم که ما 

صدور دستور حمله 
بر کامدیش از سوی 

نیروهای پاکستانی

زون  در  سرحدی  پولیس  قوماندان 
حمالت  دستور  که  می گوید  شرق 
از  نورستان،  کامدیش  ولسوالی  بر 
طرف نیروهای پاکستانی صادر شده 

است.
از  که  طالب  صدها  گذشته  هفته ی 
بودند،  نموده  عبور  دیورند  خط 
سرحدی  پوسته های  از  شماری 
دادند  قرار  مورد حمله  را  کامدیش 
طول  روز  چند  تا  درگیری  این  که 

کشید.
مل پاسوال امین اهلل امرخیل قوماندان 
شرق  در  اول  زون  پولیس سرحدی 
این  که  گفته  پژواک  به  کشور 

درگیری اکنون خاتمه یافته است.
این  در  طالب   50 افزودکه  وی 
درگیری کشته شده و ٤2 تن دیگر 

زخم برداشته اند.
مامور  سه  و  بیست  وی،  گفته  به 
پولیس سرحدی نیز در این درگیری 
مجروح  دیگر  تن  هفت  و  کشته 
نیز  غیرنظامی  شش  و  گردیده اند 

خساره مند شده اند.
از  قبل  که  می گوید  امرخیل  آقای 
سرحدی  نیروهای  طالبان  حمله، 
در  امنیتی  پوسته های  بر  پاکستانی 
کامدیش شلیک نمودند و دو پوسته 

را از بین بردند.
زیادی  »صداهای  افزود:  وی 
مخابروی را در منطقه شنیده و ثبت 
پاکستانی  نیروهای  که  نموده ایم 
مسولیت حمالت طالبان بر ولسوالی 
کامدیش از سمت چترال را بر عهده 

داشتند.«
می گوید  سرحدی  پولیس  قوماندان 
مسلح  افراد  به  پاکستانی  نیروهای 
پولیس سرحدی  در مورد تحرکات 
افغانستان خبر می داد و نیز برای آنها 
در مورد هدف قراردادن سنگرهای 
رهنمایی  سرحدی،  پولیس 

می کردند.
چند  سرحدی  پولیس  او،  گفته  به 
منظور  به  که  را  پاکستانی  شهروند 
ناشده  منفجر  میرمی های  بردن 
آمده  افغانستان  خاک  به  توپچی 

بودند، بازداشت کرده  اند.
امین اهلل امرخیل گفت که در نتیجه ی 
1٤کیلومتر  سه روزه  درگیری  این 
کامدیش  ولسوالی  گوردیش  منطقه 
را از وجود طالبان پاک سازی نموده 

است.
قسم  به  محل  مردم  وی،  گفته  به 
نداده اند  اجازه  را  طالبان  ملی،  قیام 
درگیری  محل  از  را  شان  اجساد  تا 

انتقال دهند.

یک افسر افغان دو سرباز امریکایی را کشت

پانیتا در سفر به کابل: 

ما توانستیم افغانستان را به مردمش بازگردانیم

عناوین مطالب امروز:

نگاهی به فلم...

اتوپیای مشخص...

حکومت تاجران را...
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معنوی:

نشد،   قبول  ما  طرح 
گردید پیچیده تر  مشکل 

مستقل  کمیسیون  رییس  معنوی،  فضل احمد 
ماده ای  شش  طرح  می گوید:  انتخابات 
واقع  قبول  مورد  انتخابات،  مستقل  کمیسیون 

پیچیده تر گردید. و مساله  نشد 
که  است  تعجب  جای  که  گفت  معنوی  آقای 
طرحی  یک  پای  کشور  شخصیت های  چگونه 

امضا می کنند. ندارد،  که هیچ مبنای حقوقی 
می کرد  طلوع نیوز صحبت  با  که  معنوی  آقای 
گفت که در بحث ها روی انتخابات و نتایج آن 

نداشته است. هیچ معامله ای وجود 
که  می گیرد  صورت  حالی  در  اظهارات  این 
را  ویژه  دادگاه  فیصله ای  کرزی  رییس جمهور 

به محکمه  استیناف ارجاع داده است.

]در صفحه 4[
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ارجاع به محکمه استیناف 
بن بست در بن بست

پیشنهاد کمیته حل اختالف های انتخابات پارلمانی سال 
از  آن  تایید  و  افغانستان  جهموری  رییس  به   1389
جانب رییس جمهور، می تواند نقطه چرخشی در مساله 
اختالفات میان قوه مجریه، قضاییه و مقننه تلقی شود. 

محکمه ی  تصمیم  که  می رفت  تصور  این  بر  قبل 
اختصاصی حقوقی انتخابات به صورت یک مرحله ای  
و برخالف اصول و پرنسیپ  های قضایی، مورد تایید و 
اجرا قرار خواهد گرفت، اما فرمان رییس جمهوری مبنی 
انتخابات  اختالف های  کمیته حل  پیشنهادات  تایید  بر 
پارلمانی 1389 حداقل نشانگر این مساله است که رییس 
جمهوری به دنبال حل این قضیه می باشد و تصمیم 

محکمه اختصاصی را تایید نمی  کند. 
از  متعددی  موارد  با  افغانستان  که  شرایطی  در 
شک  بدون  است،  مواجه  خارج  و  داخل  در  چالش ها 
نفع  به  دولت  سه گانه  ارکان  میان  اختالف نظر  تداوم 
هیچ کسی تمام نخواهد شد. زیرا باتوجه به آغاز روند 
انتقال مسوولیت  های امنیتی در سال جاری از یک طرف 
با  افغانستان  اکنون  و مشکالت متعددی را که همین 
صندوق وجهی بین المللی در رابطه با کمک های انکشافی 
دارد، اتحاد و همگرایی قوای سه گانه دولت نسبت به هر 
زمانی مهم و حیاتی است. از سوی دیگر راکت پراگنی 
نظامیان پاکستانی بر قلمرو کشورمان نیز که در پی آن 
صدها خانه ویران، ده ها تن کشته و زخمی و هزاران 
در  را  همگرایی  و  اتحاد  شده اند، ضرورت  آواره  تن 
میان قوای سه گانه دولتی  نسبت به هرزمانی جدی تر و 

محسوس تر ساخته است. 
اختصاصی  محکمه ی  ایجاد  که  نیست  شکی  این  در 
نابه جا  اقدام  یک  آغاز  همان  از  انتخابات  حقوقی 
و  احساساتی  برخوردهای  اما  بود،  غیرقانونی  و 
تباری و  کشمکش هایی که عمدتا ریشه در مناسبات 
قومی داشتند نیز  باعث پیچیده ترشدن هرچه بیشتر این 

مساله شد. 
بر طبق اصول و پرنسیپ های قانونی مندرج در قوانین 
افغانستان، نه کرسی پارلمان حق خداداد و میراثی کسی 
است و نه هم کرسی  های ریاست جمهوری و قضا، بنابر 
این بهتر است برخوردها در چوکات عقالنیت سیاسی 
صورت گیرد و هیچ کس فرصت را به ترتیبی فراهم 
بعدی  نسل های  آینده ی  و  افغانستان  آن  در  که  نکند 
آسیب ببیند. سفری را که افغانستان از سال 2002 به 
این سو آغاز کرد و تا این مرحله رسید، سفر دشوار و 
پرخطری بود. هرچند ما به خاطر اشتباهات خودمان و 
نافهمی همکاران بین المللی، برخی از بهترین فرصت ها را 
برای ایجاد یک نظام دموکراتیک، مردم ساالر و قانونمند 
و  بحران  تداوم  چنین شرایطی  در  اما  کردیم،  ضایع 
کشمکش میان قوای سه گانه بدون  هیچ شکی به نفع 
هیچ کسی در افغانستان نیست و روند ایجاد یک چنین 
نظامی را نیز با تاخیر و مشکالت جدی مواجه می کند. 

در حالی که انتظار می رود، محکمه استیناف با توجه به 
رعایت احکام قانون اساسی و قانون انتخابات تصمیم 
بگیرد، تمامی ارکان دولتی موظف اند که تالش کنند تا 
این محکمه بدون هیچ هراس و ترسی، همان تصمیمی 
را بگیرد که نفع اکثریت جامعه افغانستان  را تضمین 
می کند و به بحران فعلی به صورت عقالنی نقطه پایان 

می گذارد.  
پیگرد،  خواهان  افغانستان  مردم  همه ی  شک  بدون 
محاکمه و مجازاتی کسانی اند که به حق رای شان خیانت 
کرده اند، ولی نباید کسی اجازه دهد تا با سواستفاده از 
این  مساله بار دیگر حق مردم مورد معامله های سیاسی 
دموکراتیک  پروسه های  حال  عین  در  و  گیرد  قرار 
بی اعتبار گردند. نکته  ای که از همه مهمتر است، این 
قوانین  و  یادبگیرم  بحران  این  از  باید  ما  که  است 
انتخاباتی خودرا برای دوره ها بعدی طوری تعدیل کنیم 
که هم زمینه هرگونه سوتعبیر از آن گرفته شود و هم 

اجازه ندهد تا کسانی به حق رای مردم خیانت نمایند. 
با توجه به واکنش کمیسیون انتخابات، اکنون به نظر 
محکمه  به  خاص  دادگاه  فیصله  ارجاع  که  می رسد 
استیناف مشکل نتایج انتخابات را پیچیده تر نموده است.

زنگ اول


وزارت  مسوولین  غزنی:  8صبح، 
امریکا  متحده  ایاالت  خارجه ی 
درنظر  امریکا  سفارت  که  می گویند 
حفظ  و  معرفی  قسمت  در  تا  دارد 
عنوان  یک  غزنی،  تاریخی  آبدات 

کتاب چاپ نماید.
بخش  مسوول  دیسکو«  »لورا  داکتر 
امریکا  سفارت  فرهنگی  میراث های 
غزنی  به  بیشتر  همکاری  از  درکابل 
برای سال 2013 یادآور شده گفت که 
مورد  در  را  کتابی  کشور  این  سفارت 
منتشر  غزنی  تاریخی  آبدات  حفظ 

خواهد کرد.
وی که در یک نشست خبری در  مقر 
صحبت  غزنی  والیتی  بازسازی  تیم 
دیگر  پهلوی  »در  افزود:  می کرد، 
پروژه های سفارت امریکا برای غزنی، 
دانش آموزان  برای  کتاب  عنوان  یک 

از  کمتر  تا  است  قرار  که  حالی  در 
مرحله  نخستین  دیگر  هفته ی  یک 
از  امنیتی  مسوولیت های  سپردن 
نیروهای  به  بین المللی  نیروهای 
آغاز  و والیت  در هفت شهر  داخلی 
تقویت  لوی سارنوال می گوید  گردد، 
پیروزی  در  قضایی  و  نهادهای عدلی 

این روند موثر است.
حضور  با  نشستی  در  لوی سارنوال 
در  نهاد  این  مقام های  از  شماری 
مرحله  در  که  شهرهایی  و  والیات 
در  دارند،  قرار  انتقال  روند  نخست 
مورد  این  در  آمادگی ها  گفت  کابل 

که سن شان از 7 تا 16 سال باشد چاپ 
مورد  در  معلوماتی  آن  در  و  می گردد 
با  غزنی  تاریخی  آبدات  و  ساحات 

تصاویر دیدنی گنجانیده می شود.« 
در  کتاب  این  داشت  اظهار  وی 
و  اطالعات  وزارت  با  هماهنگی 
چاپ  به  »یونسکو«  سازمان  و  فرهنگ 
می رسد که هدف از چاپ آن شناسایی 
برای  بازمانده های تاریخی غزنی  بیشتر 

دانش آموزان و نوجوانان می باشد.
سفارت  این  برنامه های  دیگر  از  او 
 2013 سال  در  غزنی  این که  برای 
یادآور شده گفت که در  آماده شود، 
امریکایی   باستان شناس  دو  حال حاضر 
دستگاه  با  را  پژوهشی شان  کارهای 
تاریخی والیت  منار  باالی دو  الیزری 
غزنی آغاز نموده اند، تا این دو منار به 

صورت دقیق و معیاری مرمت گردد. 

این  سارنوالی های  مشکالت  حل  و 
مناطق به بررسی  گرفته می شود.

آغاز  در  آزادی،  رادیو  از  نقل  به 
الکو  اسحق  محمد  نشست  این 
لوی سارنوال گفت، هرچند مشکالتی 
در برابر نهادهای قضایی در این هفت 
والیت به خصوص والیت های هلمند 
تالش  اما  است،  موجود  بامیان  و 
سایر  با  هماهنگی  در  تا  می شود 
پرداخته  آن  حل  به  دولتی  ادارات 

شود.
الزم  را  عدالت  و  امنیت  الکو  آقای 
گفت:  و  خواند  همدیگر  ملزوم  و 

گفتنی است که چندی پیش موسی خان 
اکبر زاده والی غزنی نیز به رسانه گفته 
بود که کار ترمیم منار »سلطان مسعود« 
عصر  یادگار  که  »بهرام شاه«  منار  و 
متخصصان  توسط  می باشند  غزنویان 
هزینه  و  است  شده  آغاز  امریکایی 
دالر  دومیلیون  پروژه  دو  این  جمعی 
امریکایی می باشد که از سوی سفارت 

امریکا پرداخت می گردد.
میالدی   2007 سال  در  غزنی  شهر 
سازمان  سوی  از  ترابلیس  شهر  در 
کنفرانس کشورهای اسالمی و سازمان 
فرهنگی ملل متحد »یونسکو« به عنوان 
مرکز تمدن و فرهنگ اسالمی معرفی 
در  که  است  قرار  لقب  این  و  گردید 
این  آماده سازی  از  پس    2013 سال 
شهر برای استقبال به صورت عملی به 

غزنی داده شود. 

بیش از صد پروژه 
در هرات 

به بهره برداری رسید

مسووالن ریاست احیا و انکشاف دهات 
پروژه ی   114 بهره برداری  آغاز  از 
عام المنفعه در والیت هرات خبر دادند.

این  آزادی،  رادیو  گزارش  به 
آب رسانی،  شبکه های  شامل  پروژه ها 
استنادی،  دیوارهای  جاده ها،  اعمار 
حفرچاه های عمیق و تدویر کورس های 

آموزشی صنایع دستی می باشد.
رییس  صدیقی،  محمد  آقا  انجینیر 
والیت  دهات  انکشاف  و  احیای 
هرات می گوید، این پروژه ها در پانزده 
بهره برداری  به  والیت  این  ولسوالی 

رسیده است.
به گفته وی این پروژه ها به کمک مالی 
جامعه جهانی به هزینه بیش 70 میلیون 
افغانی از سوی وزارت احیا و انکشاف 
دهات در والیت هرات به بهره برداری 

سپرده شد.
پروژه ها  این  راه اندازی  صدیقی  آقای 
را به درخواست شورای مردمی والیت 
هرات خوانده گفت: »کار این پروژه ها 
با تفاهم شورای محلی  از دو ماه پیش 
پایان  به  آنها  اعضای  سوی  از  و  آغاز 
رسید. ما توانستیم حدودا 114 پروژه را 
به هزینه 77 میلیون افغانی به بهره برداری 
فامیل   8000 حدود  در  که  بسپاریم 
مستقیما از این پروژه مستفید می گردند.«

انجینیر محمدشاه یک از تن از آگاهان 
امور می گوید، راه اندازی چنین پروژه ها 
کار  به  جوانان  اشتغال  پهلوی  در 
مشکالت بیشتر باشندگان ولسوالی های 

والیت هرات نیز مرفوع ساخته است.
و  احیا  ریاست  مسووالن  گفته  به 
ده ها  هرات،  والیت  دهات  انکشاف 
حال  در  نیز  دیگر  عمرانی  پروژه 
آینده ی  در  که  می باشد  راه اندازی 
بهره برداری  به  والیت  این  در  نزدیک 

سپرده خواهد شد.

امنیت  متمم  و  است  مهم  »سارنوالی 
امنیت  که  می گویند  مردم  است. 
است،  مهم  قانونیت  یا  است  مهم 
هیچ وقت  قانونیت  نباشد  امنیت  اگر 

بدست نمی آید.«
لوی سارنوالی،  مسووالن  گفته ی  به 
نشست  بررسی های  نتایج  است  قرار 
به اشرف غنی  نهاد  این  شورای عالی 
امنیت  انتقال  روند  مسوول  احمدزی 
سارنوالی ها  مشکالت  تا  شود  سپرده 
نخست  در بخش  در والیت هایی که 
روند انتقال قرار دارند، در نظر گرفته 

شده و برای حل آن اقدام گردد.

کتابی در مورد آبدات تاریخی غزنی چاپ می شود

بررسی مشکالت سارنوالی ها پیش از آغاز روند انتقال مسوولیت
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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 
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با  را  خواهری  آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش  در 
خود داریم که از معلولیت شوهرش رنج می برد و روزهای 
سخت و پر از درد زندگی اش را با این جمالت بیان می کند: 
»زندگی روزهای خوش و غم زیادی دارد که دوشادوش 
انسان روان است. اما مردم افغانستان روزهای سیاه و تاریک 
مملو از غم شان بیشتر از روزهای خوشی شان بود، زیرا طی 
مدت این چهار دهه مردم رنج های زیادی را متقبل شدند، 
که  بود  منطقه  کشورهای  تاز  و  تاخت  میدان  کشورشان 
و  رفت  تاراج  به  مردم  ندار  و  دار  گشت،  مبدل  ویرانه  به 
هیچ فامیلی را نمی توان یافت که در این جنگ ها، عزیزان 
افغانستان دامنه دار  باشند. جنگ های  نداده  از دست  خودرا 
یاد  به  ابتدا  رسید،  خواهد  پایان  به  که کی  نمی دانم  و  بود 
فاسد  با همکاری دولت  اشغالگر روسی  نیروهای  دارم که 
و  مجازات  ناحق  به  را  بیگناه  مردم  وقت  خودفروخته ی  و 
مجاهدین  حکومت  زمان  بعدا  و  می فرستاد  مرگ  کام  به 
متعاقبا  و  پیوست  وقوع  به  میان گروهی  جنگ های  که 
از  را  بود که خانم ها  نیروهای سیاه دل و جنایت کار طالبان 
به  را  گسترده  قتل های  و  ساختند  محروم  حقوق شان  تمام 
راه انداختند و فعال حکومتی که به گفته خودشان با آرای 

مردم زمام امور را به دست گرفته اند، از یک طرف حمالت 
انتحاری و از سوی دیگر کشتار مردم ملکی توسط بمباران 
نیروهای ایتالف و جنایت های کشورهای همسایه که مردم 

خود، بارگیری را از طریق بندر کراچی شروع کردیم و تا 
بیست و شش روز می شود که یک  اما  بندر رساندیم.  این 
کارتن صادرات و واردات از بندر کراچی و واگه صورت 
نگرفته است. ما روزانه از این بابت پنج صد هزار دالر خساره 

می بینیم.«
نزدیک  تجارت، در حال حاضر  اتاق  و  تاجران  به گفته ی 

سال اخیر »روش خصمانه« در پیش گرفته اند. او تاکید کرد 
از  افغانستان  که  نمی خواهند  همسایه  کشورهای  اکثر  که 
نگاه اقتصادی و صنعتی رشد کند تا این کشور برای همیشه 

محتاج به همسایه های خود باشد.
آقای الکوزی می افزاید که با آغاز فصل صادرات میوه تازه 
افغانستان، کشورهای همسایه محدودیت های بیشتری را بر 
صادرات میوه وضع کرده اند. او گفت در حال حاضر صدها 
موتر حامل میوه تازه در بنادر افغانستان منتظر اجازه ترانزیت 

به دیگر کشورها هستند.
ترانزیتی  مشکالت  تجارت،  اتاق  و  تاجران  گفته ی  به 
سیاسی  پاکستان  و  ایران  همسایه  کشورهای  با  افغانستان 
است و دولت باید برای حل این مشکالت اقدامات جدی 
تجارت  اتاق  و  تاجران  حال،  این  با  گیرد.  دست  روی  را 
می افزایند در صورتی که مشکالت ترانزیتی میان افغانستان 
آنان  نگردد،  حل  پاکستان  به ویژه  همسایه،  کشورهای  و 
پاکستان  ترانزیتی  به الری های حامل مواد  اجازه ورود  نیز 
آنان، دولت  به گفته ی  نخواهند داد.  افغانستان  به داخل  را 
بابت  از  دالر  میلیارد  نیم  و  یک  در حدود  ساالنه  پاکستان 
انتقال کاالهای تجارتی خود از طریق افغانستان به کشورهای 
آسیای میانه سود می برد. افغانستان محاط به خشکه است و 
راهی به راه های آبی ندارد و از همین رو، کشورهای همسایه 
ایران و پاکستان که بنادر آبی دارند، همیشه تالش کرده تا 
از طریق مسدود کردن بنادر آبی خود، باالی مردم و دولت 

افغانستان فشار وارد کنند. 


را رنج می دهد. از زمان جنگ های میان گروهی بین احزاب 
جهادی برای شما می گویم، در آن روز ها که جنگ شدید 
بین آنها جریان داشت و عرصه ی زندگی برای مردم تنگ 

صنایع  و  تجارت  اتاق  مسووالن  و  تاجران  این  از  پیش 
حل  به  دولت  توجه  عدم  و  راه ها  مسیر  در  اخاذی ها  از 
مشکالت ترانزیتی شکایت کرده اند ولی تاحال نگفته بودند 
و  تاجران  حاال  اما،  می دهد.  »بازی«  را  آنان  حکومت  که 
مسووالن اتاق تجارت و صنایع می گویند که حکومت آنان 
را »بازی« داده و از این بابت روزانه پنج صد هزار دالر خساره 

می بینند.
مسووالن اتاق تجارت و صنایع، روز گذشته در یک نشست 
اعالم  واردکنندگان  و  صادرکنندگان  از  جمعی  با  خبری 
حل شدن  بر  مبنی  دولت  اطمینان دادن  به دلیل  که  کردند 
طریق  از  پاکستان  و  افغانستان  دولت  میان  ترانزیتی  مشکل 
بندر کراچی، صدها موتر کاالی ترانزیتی را به بندر کراچی 
به  کاالها  این  ورود  اجازه  پاکستان  دولت  حاال  اما  آورده 
داخل افغانستان را نمی دهد. به گفته ی آنان، این کاالها که 
گرم  هوای  در  است،  غیرخوراکی  و  مواد خوراکی  شامل 

کراچی در حال فاسد شدن است.
این  در  صنایع،  و  تجارت  اتاق  معاون  الکوزی  جان  خان 
نشست خبری گفت با آنکه دولت های افغانستان و پاکستان 
اعالن کردند که مواد قرارداد ترانزیتی میان دو کشور پس 
اما  می گیرد،  قرار  تطبیق  مورد  جوزا  ماه  دوم  و  بیست  از 
تاکنون این قرارداد از سوی حکومت پاکستان مورد تطبیق 
قرارداد،  این  اجرای  او، عدم  به گفته ی  است.  نگرفته  قرار 
مشکالت ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان را بیشتر کرده و 
امروز صدها موتر حامل کاالهای  ترانزیتی تاجران افغان در 

بندر کراچی متوقف شده اند.
پاکستان  و  افغانستان  میان  که  ترانزیتی  توافقنامه  براساس 
سوی  از  خورشیدی  گذشته  سال  عقرب  ششم  تاریخ  به 
مقام های دو کشور در اسالم آباد به امضا رسید، الری های 
باربری تاجران افغان می توانند به بندرهای مهمی در داخل 
طریق  از  می تواند  نیز  پاکستان  همچنین  و  بروند  پاکستان 
انتقال  افغانستان کاالهای خودرا به کشورهای آسیای میانه 

دهد.
همچنین مقام های دو کشور به تاریخ دهم جوزای امسال در 
مورد  در  دو کشور  میان  که  اختالفاتی  اعالم کردند  کابل 
ضمانت بانکی وجود دارد، حل شده و این توافقنامه پس از 

دوازدهم ماه جون اجرا می شود.
شدن  عملی  اعالم  زمان  از  ماه  یک  از  بیش  با گذشت  اما 
ملی  تاجران  و  و صنایع  تجارت  اتاق  اکنون  توافقنامه،  این 
می گویند مواد این توافقنامه از سوی دولت پاکستان مورد 
اجرا قرار نگرفته و دولت افغانستان نیز در مورد حل شدن 
مشکالت ترانزیتی میان دو کشور، آنان را بازی داده است. 
خان جان الکوزی در این مورد می گوید: »ما به صبحت ها 
به  رسما  رییس جمهور  بازی خوردیم،  دولت  گفته های  و 
)توافقنامه  اپتا  که  کرد  اعالن  گذشته  ماه  دوازدهم  تاریخ 
قرار  تطبیق  مورد  پاکستان(  و  افغانستان  میان  ترانزیتی 
می گیرد و تمام سهولت ها برای تاجران افغانستان در کراچی 
مهیا است. ما به این امید مال آوردی و در غیر این ما به هیچ 
صورت نمی خواستیم که از طریق کراچی مال خود را وارد 
دولت  باور  و  امید  به  »ما  کرد:  تاکید  همچنین  وی  کنیم.« 

به پنج هزار کانتینر تاجران افغان در بنادر پاکستان متوقف 
مانده اند.

رفتن  بلند  می افزاید که  و صنایع  تجارت  اتاق  این حال،  با 
کشورهای  با  ترانزیتی  مشکالت  از  ناشی  بازار  در  نرخ ها 
که  است  پاکستان  و  ایران  کشورهای  به ویژه  همسایه، 
دو  طی  افغانستان  با  کشورها  این  الکوزی،  آقای  به گفته ی 

چون  می کردند،  زندگی  فقر  خط  زیر  در  همه  بود،  شده 
داشتند  جداگانه  حکومت  منطقه  هر  در  درگیر  نیروهای 
دیگر  منطقه ی  به  منطقه  یک  از  که  نمی توانستند  مردم  و 
به سوی یکدیگر شلیک  بروند، راکت و مرمی بی شماری 
اصابت می کرد  مناطق مسکونی  اکثر آن در  می کردند که 
و مردم بیگناه را شهید و یا زخمی می ساخت؛ نمونه ی آن 
شوهرم است. او یک فرد ملکی بود که در یکی از روزها 
از تداوی و زحمات  بعد  در حادثه ی راکتی زخمی شد و 
زیاد، دوباره به حالت اولی نیامد، زیرا او معلول شده و در 
کنار او ما هم سالیان دراز است که رنج می بریم. او آن مرد 
نمی تواند  انجام داده  این که کاری  از  نیست، همیشه  سابق 
نمی شود،  و  است  زندگی  نام  به  ما  زندگی  و  می برد  رنج 
تنها  از خداوند  بعد  ما  امید  را زندگی گذاشت.  نام آن  اما 
به دولت جدید بود که شاید روزی شود ما را یاری رساند 
اما  شویم،  بیرون  بدبختی  این  از  تا  نماید  کمک  ما  به  و 
قربانیان جنگ همکاری کند،  با  این که  به جای  دولت هم 
آنها  که  تا  می نماید  زورداران کمک  و  بدبختی  عامالن  با 
ما  پیدا کند.  آنها دوام  نرساند و حکومت  به دولت صدمه 
تطبیق عدالت مساعد شود  زمینه  منتظر لحظه ای هستیم که 
و جنایت کاران به سزای اعمال شان برسند ما صرف عدالت 

می خواهیم.«


دار و ندارم به تاراج رفت 
از زمان جنگ های میان گروهی بین احزاب جهادی برای شما می گویم، 
در آن روز ها که جنگ شدید بین آنها جریان داشت و عرصه ی زندگی 

برای مردم تنگ شده بود، همه در زیر خط فقر زندگی می کردند، 
چون نیروهای درگیر در هر منطقه حکومت جداگانه داشتند و مردم 

نمی توانستند که از یک منطقه به منطقه ی دیگر بروند، راکت و مرمی 
بی شماری به سوی یکدیگر شلیک می کردند که اکثر آن در مناطق 

مسکونی اصابت می کرد و مردم بیگناه را شهید و یا زخمی می ساخت؛ 
نمونه ی آن شوهرم است. او یک فرد ملکی بود که در یکی از روزها در 
حادثه ی راکتی زخمی شد و بعد از تداوی و زحمات زیاد، دوباره به حالت 

اولی نیامد، زیرا او معلول شده و در کنار او ما هم سالیان 
دراز است که رنج می بریم.

اتاق تجارت و صنایع: 

حکومت 
تاجران را فریب 

می دهد
: ظفرشاه رویی

خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت 
و صنایع، در این نشست خبری 

گفت با آنکه دولت های افغانستان 
و پاکستان اعالن کردند که مواد 

قرارداد ترانزیتی میان دو کشور پس 
از بیست و دوم ماه جوزا مورد تطبیق 
قرار می گیرد، اما تاکنون این قرارداد 
از سوی حکومت پاکستان مورد تطبیق 

قرار نگرفته است. به گفته ی او، 
عدم اجرای این قرارداد، مشکالت 

ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان 
را بیشتر کرده و امروز صدها موتر 

حامل کاالهای  ترانزیتی تاجران افغان 
در بندر کراچی متوقف شده اند.
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جنوب  که  دادند  گزارش  بین المللی  رسانه های 
سودان به عنوان جدیدترین کشور عضو سازمان ملل 
استقالل  و  شده  جدا  شمالی  بخش  از  رسما  متحد، 
خود را اعالم کرده است. آن گونه که در گزارش ها 
به نشر رسیده، این اعالم استقالل در ساعت 9 شب 
صورت  رسمی  صورت  به  گرینویچ  وقت  به  شنبه 
گرفته و از دقایق اولیه روز شنبه ی این هفته به وقت 

محلی رسمیت پیدا کرده است.
اعالم  به  واکنش  در  که  است  آمده  گزارش ها  در 
در  واقع  استقالل یافته  جدیدا  سرزمین های  استقالل 
جنوب سودان، هزاران نفر در خیابان های شهر جوبا، 
پرداخته  شادی  و  رقص  به  جنوبی،  سودان  پایتخت 
برای  گرفته اند.  را جشن  از شمال  استقالل  تحقق  و 
تاریخی  روز  یک  روز  این  جوبا،  شهر  ساکنان 
روزی،  چنین  در  زیرا  است؛  فراموش ناشدنی  و 
چشم انداز جدیدی برای مردم جنوب سودان ایجاد 
می گردد که می تواند آنان را به آرمان های فراموش 

نشده ی شان وصل کند.
شمال و جنوب سودان 22 سال درگیر جنگ داخلی 
اصلی  علل  از  یکی  که  است  روشن  بسیار  بوده اند. 
مرکزی  دولت  توسط  عدالت  تامین  عدم  جنگ ها، 
می باشد. امروزه در سطح جهان، کشورهای زیادی 
ادیان،  تعدد  و  خاک  وسعت  علی رغم  که  هستند 
تامین عدالت  دلیل  به  اما  فرهنگ،  و  مذاهب  اقوام، 

باقی  یک پارچه  همچنان  مرکزی،  دولت  توسط 
این گونه  در  ستیزی  و  جنگ  نوع  هیچ  و  مانده اند 

دولت ها به وقوع نمی پیوندد.
و  نداشته  وجود  عدالت  که  کشورهایی  در  اما 
به عنوان  به عدالت  تحرکات فراوانی برای دستیابی 
انجام  سر  و  افتاده  به جریان  اصلی،  یک گم شده ی 
قالب  در  متمرکزشدن  با  تحرکات،  و  تالش ها  این 
لسانی، جهت  و  فرهنگی  دینی،  قومی،  گرایش های 
به  منجر  جایی که  تا  یافته  وسیع تری  گیری های 
تجزیه ی کشورها و جدایی بخشی از یک کشور از 
بدنه ی آن و ایجاد کشورهای مستقل دیگر گردیده 

است.
سودان نیز در واقع همین راه پرپیچ و در عین زمان 
گزارش های  اساس  بر  است.  پیموده  را  پرحادثه 
جنگ های  جریان  در  سودان،  مورد  در  منتشرشده 
و  یک  از  بیش  کشور،  این  در  داخلی  ساله ی   22
شده  تحمیل  سودان  جامعه ی  بر  کشته  میلیون  نیم 
رهبران  معضل،  این  از  بیرون رفت  برای  سر انجام  و 
تجزیه ی  با  که  گرفته اند  تصمیم  جامعه  این  سیاسی 
معضل  این  به  و شمالی  بخش جنوبی  دو  به  سودان 

پایان دهند.
بین  میالدی   2005 سال  در  که  صلحی  معاهده ی 
و  گردید  منعقد  سودان  جنوب  و  شمال  رهبران 
سازمان ملل متحد در آن نقش عمده داشت، این راه 
را برای ساکنان جنوب سودان باز کرد که با شرکت 
در یک رفراندوم به جدایی از  شمال و یا حل مشکل 

کمیته ی کاری که به هدف بررسی پیشنهاد 6 فقره ای کمیسیون 
اختصاصی  محکمه ی  قضایی  قرار  مورد  در  انتخابات  مستقل 
حقوقی پارلمانی ایجاد شده بود، می گوید که کمیسیون مستقل 
را  اختصاصی  محکمه ی  فیصله ی  قسمی  به صورت  انتخابات 
فیصله ی  رد  بر  مبنی  اسنادی  که  صورتی  در  و  است  پذیرفته 
محکمه ی  اختیار  در  را  آن  باشد،  داشته  اختصاصی  محکمه ی 

اختصاصی استینافی انتخابات پارلمانی قرار دهد.
نصراهلل استانکزی، عضو هیات کمیته ی کاری روز گذشته با بیان 
بر اساس ماده های 86،  به خبرنگاران گفت که آنان  این مطلب 
120، 122، 134 و 156 قانون اساسی پیشنهاد 6 فقره ای کمیسیون 
بررسی  جمهور  رییس  معاونان  حضور  در  را  انتخابات  مستقل 

کردند و نتیجه ی آن را در اختیار رییس جمهور قرار داده اند.
و  رییس  به ترتیب  عدالت خواه  عبدالقادر  و  قاضی  گل رحمان 
و عضو  رییس  اساسی،  قانون  تطبیق  بر  نظارت  معاون کمیسیون 
بهسودی  علی  ضامن  پارلمانی،  انتخابات  ویژه ی  کاری  کمیته 
عضو دادگاه عالی، حبیب  اهلل غالب وزیر عدلیه و نصراهلل استانکزی 
بورد عدلی و حقوقی ریاست جمهوری عضوهای دیگر  رییس 

این کمیته بودند که از سوی رییس جمهور تعیین شده بودند.
استانکزی گفت بر اساس فقره  ی ششم پیشنهاده شده ی کمیسیون 
را  نظر خود  ویژه  کمیسیون  رییس جمهور،  به  انتخابات  مستقل 

بیان کرده  است.
که  را  جمهور  رییس  به  شده  پیشنهاد  ششم  فقره ی  استانکزی 
نظر  آن  مورد  در  پارلمانی  انتخابات  ویژه ی  کاری  کمیته ی 

»کمیسیون  برشمرد:  بیان  چنین  است،  داده 
انتخابات موضوع را منحیث صالحیت  مستقل 
وظیفوی مورد مداقه قرار داده، اسناد و مدارک 
محکمه ی اختصاصی را با اسناد معتبری که نزد 
مقایسه  دارد،  قرار  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
موجه  که  دریابد  را  موردی  اگر  و  می نماید 
نماید.  اتخاذ  قانونی  تصمیم  می تواند  باشد، 
شخص  که  گردد  دریافت  اسنادی  هرگاه 
کنونی،  برنده های  از  یکی  جای  به  دیگری 
نباید  عدالت  شک  بدون  است،  بوده  برنده 

پامال گردد.«
کاری،  کمیته ی  استنباط  به  گفت  استانکزی 
قسمی  صورت  به  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
اجراات محکمه ی اختصاصی را پذیرفته  است 
شده  نیز  محکمه   این  با  همکاری  خواهان  و 

است.
توجه  با  کاری  کمیته ی  که  گفت  استانکزی   
قضایی  قرار  در  متنی  و  شکلی  مالحظه  به 
تا  می خواهد  داشت،  اختصاصی  محکمه ی 
قرار  رسیدگی  مورد  استینافی   دوره   در  مساله 

گیرد.
استانکزی، نظر کمیته ی کاری ویژه ی انتخابات 
پیشنهاد  جمهوری  ریاست  به  که  را  پارلمانی 
آن جایی  از   1« داشت:  بیان  چنین  کرده اند، 

که تصمیم محکمه ی اختصاصی حقوقی انتخابات به عنوان قرار 
این  دیگر  جانب  از  و  نبوده  نهایی  ابتدایه  محکمه ی  صادره ی 
اعتراض  مورد  ذی ربط  ونهاد های  افراد  برخی  جانب  از  تصمیم 
قرار گرفته است، ایجاب می نماید که تا موضوع یک بار دیگر 

در مرحله ی استینافی مورد رسید گی قرار گیرد.
افزون بر آن، تا جایی که از متن قرار قضایی محکمه ی اختصاصی 
انتخابات بر می آید که موضوعات متنازع فیه در قسمت  حقوقی 
اداره ی  به  شکایات  سمع  کمیسیون  طریق  از  قضیه  جزایی 
ارجاع  فوق الذکر  محکمه ی  به  طریق  آن  از  و  لوی سارنوالی 
حقوقی  جوانب  صرفا  موصوف  محکمه ی  مگر  است،  گردیده 
قرار داده  رسیده گی  مورد  معترضین  اساس شکایات  بر  را  مساله 
کمیسیون  کارمندان  عده  آن  قضیه  جزایی  جنبه  ارتباط  به  و 
قانونی گردیده اند و  انتخابات را که مرتکب تخطی های  مستقل 
در محاسبه وتدقیق آرا مغایر قانون عمل کرده اند را قابل تعقیب 
عدلی دانسته، بدون آن که متهمین را شناسایی و به آن ها مجازات 

معاهده  همان  در  دهند.  رای  سیاسی  طرق  از  آن  با 
تصریح گردیده بود که اگر ساکنان جنوب سودان 
به جدایی از شمال رای دهند، روند اجرایی و سیاسی 

استقالل جنوب سودان، روی دست گرفته شود.
با توجه به این که اکثریت مردم جنوب سودان در ماه 
این کشور  از شمال  به استقالل  جنوری سال جاری 
رای دادند، زمینه ها برای شکل گیری دولت سودان 
این سرزمین  مردم  این پس  از  و  ایجاد شد  جنوبی، 
دیگر  سرنوشت  یک  قالب  در  را  جدیدی  زندگی 

آغاز خواهند کرد.
جنرال  و  متحد  ملل  سازمان  سرمنشی  مون،  بان کی 
تعقیب  تحت  جمهور  رییس  حسن البشیر،  عمر 
که  بودند  سیاسی  ارشد  مقام های  جمله  از  سودان، 
برای شرکت در یک مراسم ویژه به جوبا سفر کردند 
شوند.  سهیم  منطقه  این  مردم  شادمانی  جشن  در  تا 
شرکت عمر حسن البشیر از این جهت اهمیت داشت 
که باید به عنوان رهبر دولت خارطوم، مراحل رسمی 
رهبری  را  شمال  از  جنوب  جداسازی  تشریفاتی  و 

کرده و معاهده ی مربوط به آن را به امضا برساند.
رسمیت  به  با  که  است  کرده  اعالم  سودان  دولت 
مردم  از  جنوبی اش،  همسایه  استقالل  شناختن 
سلب  کرد.  خواهد  تابعیت  سلب  سودان  جنوب 
نه  جنوبی ها  برای  افراد  این  از  قدیم  سودان  تابعیت 
بلکه یک دست آورد  تنها یک ضایعه نخواهد بود، 

محسوب خواهد گردید. زیرا آنان می توانند تابعیت 
دولت مستقل جدیدی را که از شرکت بیشتری در 
این  و  بیاورند  به دست  بود،  برخوردارتر خواهند  ان 
تابعیت به مراتب ارزشمندتر نسبت به از دست دادن 

تابعیت سودان سابق خواهد بود.
داخلی  درگیری های  به  در خاتمه دادن  ملل  سازمان 
22 ساله در سودان نقش بارزی داشته و شورای امنیت 
معاهده ی  از  راستای حمایت  در  متحد  ملل  سازمان 
تجزیه سودان، به اتفاق آرا اعزام هفت هزار نیروی 
به سودان جنوبی  پولیس  مامور  و 900  حافظ صلح 
آلمان  سفیر  ویتیگ،  پیتر  است.  کرده  تصویب  را 
در سازمان ملل متحد که کشورش ریاست دوره ای 
گفته  دارد،  عهده  به  را  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
است که اعزام نیروی امنیتی و حافظ صلح به جنوب 
از  امنیت  شورای  حمایت  در  محکم  پیام  سودان، 

استقالل جنوب سودان می باشد.
از  یکی  به  رسیدن  سودان،  جنوب  مردم  این که  با 
از حاکمیت  رهایی  که  را  دیرینه ی خود  آرزوهای 
بدون عدالت خارطوم و دستیابی به استقالل می باشد 
نزد رهبران سیاسی جوبا  در  اما  را جشن می گیرند، 
از  می توانند  چگونه  که  دارد  وجود  تشویش  این 
برای  خط گذاری  و  سرحدی  مناطق  تقسیم  چالش 
نفت خیز  منطقه  تقسیم  به خصوص  و  مرزها  تعیین 
با همسایه ی شمالی  این که  بدون  »ابیی« عبور کنند، 
خود دوباره درگیر شوند و یا این که مجبور گردند از 

حق مالکیت خود بر این مناطق اعراض کنند.


تعیین نموده باشد.
محترم  اداره ی  که  است  آن  بر  عقیده  را  موظف  هیات  بنابرآن، 
متهمین  مجازات  تقاضای  این که  درنظرداشت  با  لوی سارنوالی 
مورد رسیدگی قرار نگرفته علیه قرار محکمه ی ابتدایه ی مذکور 
اعتراض و استیناف خواهی به عمل آمده تا از این طریق زمینه  را 

برای رسیده گی همه جانبه و استینافی قضیه هموار سازد.
2، کمیسیون مستقل  انتخابات هرچه عاجل قرار قضایی محکمه ی 
اختصاصی حقوقی انتخابات را  با اسناد دست داشته ی شان طوری 
که در ماده ی ششم پیشنهادی خویش تذکر داده اند، مقایسه نموده 
اعاده  قابل  قضایی  قرار  براساس  شان  حقوق  که  را  اشخاصی  و 
محکمه ی  اسناد  رد  مورد  در  دهد. ضمنا  تشخیص  دانسته شود، 
اختصاصی اگر اسناد معتبر به دست داشته باشد، جهت بررسی به 
محکمه ی استیناف ارسال نماید، تا محکمه  را در جریان اصلی و 

واقعی موضوع قرار داده باشد.
3، محکمه ی استیناف به استناد قرار قضایی محکمه، اسناد معتبر 
قوانین  احکام  رعایت  با  و  انتخابات  مستقل  کمیسیون  ارسالی 
نافذه ی کشور تصامیم قضایی خویش را در حدود صالحیت های 

قضایی خویش صادر فرمایند.«
شش  پیشنهاد  انتخاب  مستقل  کمیسیون  که  درحالی است  این   
انتخابات  مشکل  حل  مورد  در  جمهوری  ریاست  به  را  فقره ای 

پارلمانی به وجودآمده میان نهاد های دولتی، فرستاده بود.
در ماده ی اول این پیشنهاد، از رییس جمهور خواسته شده بود تا 
پایان  انتخابات  کار  در  قضایی  و  عدلی  نهادهای  مداخله های  به 
داده شود و به فیصله ی نهایی  کمیسیون مستقل انتخابات احترام 

گذاشته شود.
سایر  مورد  در  استانکزی  آقای  حال،  این  با   
چیزی  انتخابات  مستقل  کمیسیون  پیشنهاد های 

نگفت.
در همین حال، دفتر ریاست جمهوری در نامه ی 
جمهور  رییس  که  است  گفته  رسانه  به  خبری 
پیشنهاد کمیته ی کاری بررسی پیشنهاد 6 فقره ای  
و  است  پذیرفته  را  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
نهاد های مسوول را مکلف بر عملی ساختن آ ن 

ساخته است.
که  قانون  از  حمایت  ایتالف  دیگر،  سوی  از 
دارند،  آنرا  عضویت  پارلمان  عضو   200 حدود 
بررسی  کاری  کمیته ی  نظر  با  خودرا  مخالفت 
اعالم  انتخابات  مستقل  کمیسیون  پیشنهاد 

کرده اند.
اسداهلل سعادتی، یک سخنگوی ایتالف حمایت 
از  اختصاصی  محکمه ی  که  گفت  قانون  از 
بود  شده  ایجاد  غیرقانونی  و  غیرمشروع  ابتدا 
قانون  و  اساسی  قانون  مطابق  آن  فیصله های  و 

انتخابات کشور نبوده است.
به  آن  در  که  تصمیمی  و  نظر  »هر  گفت:  وی 
از  شود،  داده  مشروعیت  اختصاصی  محکمه ی 
مردود  قانون  از  حمایت  پارلمانی  ایتالف  نظر 

است و برای اعضای پارلمان افغانستان قابل قبول نیست.«
از  کرد  تاکید  قانون  از  حمایت  پارلمانی  ایتالف  سخنگوی 
آن جایی که اعضای پارلمان مطابق قانون اساسی و قانون انتخابات 
در  تا  نمی خواهند  یافته اند،  راه  افغانستان  نمایندگان  مجلس  به 

روند غیرقانونی به استیناف خواهی بروند.
این درحالی است که بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در پاسخ به 
نامه ی رسمی پارلمان افغانستان که بر حمایت از نهاد های قانونی 
در افغانستان تاکید شده بود، گفته است که سازمان ملل در 12 
دسمبر سال 2010 میالدی از اعالم نتایج نهایی انتخابات پارلمانی 
این  خاصی  نماینده ی  طریق  از  نیز  اکنون  و  بود  کرده  استقبال 

سازمان در کابل از نهادهای قانونی افغانستان حمایت می کند.
مسایل  که  است  کرده  تاکید  همچنین  ملل  سازمان  کل  دبیر 
پارلمانی توسط نهادهای قانونی حل شود و به صلح و ثبات در 

افغانستان پیامد منفی نگذارد.
 

ایجاد کشور سودان جنوبی 
و دستیابی به آرمان های 

فراموش ناشده
  محمد هاشم قیام

 قدرت اهلل جاوید

کمیته ی کاری انتخاباتی:

 نظر کمیسیون ویژه 
غیرقانونی است

ایتالف حمایت از قانون:

اسداهلل سعادتی، یک 
سخنگوی ایتالف 

حمایت از قانون گفت 
که محکمه ی اختصاصی 

از ابتدا غیرمشروع و 
غیرقانونی ایجاد شده بود 
و فیصله های آن مطابق 
قانون اساسی و قانون 
انتخابات کشور نبوده 

است.
وی گفت: »هر نظر و 
تصمیمی که در آن به 
محکمه ی اختصاصی 
مشروعیت داده شود، 
از نظر ایتالف پارلمانی 
حمایت از قانون مردود 
است و برای اعضای 

پارلمان افغانستان قابل 
قبول نیست.«

فیصله دادگاه ویژه به محکمه استیناف 
ارجاع شد

ACKU
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باشندگان چند ولسوالی ناامن و شماری از اعضای شورای 
والیتی بدخشان مدعی اند که عدم توجه مقام های امنیتی 
سبب  ولسوالی ها،  امنیتی  اوضاع  به  محلی  مقام های  و 
افزایش جبهه های جنگی طالبان دراین والیت شده است.

منطقه  در  طالبان  افزایش  روبه  حضور  از  باشندگان  این 
ابراز نگرانی می کنند و می گویند که اگر جلو فعالیت های 
طالبان در این مناطق گرفته نشود، عالوه از این که طالبان 
مردم ملکی را آزار و اذیت می کنند، دامنه فعالیت های شان 

به ولسوالی های دیگر نیز گسترش خواهد یافت.
درج  نامش  نخواست  که  محل  باشندگان  از  تن  یک 
راه  طرف  این  به  روز  چند  »از  گفت:  شود،  گزارش 
پنج  ترافیک  روی  به  طالبان  طرف  از  وردوج  ولسوالی 
این که  ترس  از  مردم  و  می باشد  مسدود  دیگر  ولسوالی 
آزار  مورد  و  می شود  بازرسی  طالبان  توسط  وسایط شان 
مسیر  این  در  آمد  و  رفت  از  می گیرند،  قرار  اذیت  و 

خودداری می کنند.«
کوه ها  در  ولسوالی  این  در  مسلح  طالبان  وی  گفته  به 
سنگر دارند و یک تعداد آنها در داخل قریه ها و در راه 
این ولسوالی موترهایی را که از این مسیر عبور می کنند 
مسیر  این  از  موترها  عبور  مانع  بعضا  و  نموده  تالشی 

می شوند.
سلیمان )نام مستعار( باشنده ولسوالی وردوج طی تماس 
تیلفونی به 8صبح گفت: »تعداد طالبان که در این ولسوالی 
حضور دارند، به 200 تا 250 نفر می رسد و همه روزه افراد 

زیادی به صفوف آنها می پیوندند.«
به گفته وی آنها )طالبان( به منظور تقویت قدرت نظامی 
خودشان دست به توزیع سالح در میان مردم می زنند و 
روزانه ده ها نفر را مسلح می نمایند و مردم از ترس این که 
به ناچار سالح  جان شان از طرف طالبان در خطر است، 

برداشته و به صفوف طالبان می پیوندند.
دولت  اگر  که  شد  یادآور  همچنین  محل  باشنده  این 
را روی دست  اقداماتی  این گروه  آغاز شکل گیری  در 
می گرفت قطعا این گروه که در ابتدا خیلی کوچک بود، 
بزنند،  بیشتر  تخریبی  فعالیت های  به  دست  نمی توانستند 
امنیتی در بدخشان سبب شد  ولی سهل انگاری مقام های 
که این نیروها جان تازه بگیرند و برای مردم دردسر ایجاد 

کنند.
اما مقام های امنیتی والیت بدخشان حضور طالبان در این 

والیت را خیلی کمرنگ می دانند.
جنرال سید حسین صفوی، آمر امنیت فرماندهی پولیس 
بدخشان گفت: »طالبانی که در ولسوالی وردوج حضور 
دارند تعدادشان به 30 تا 40 نفر می رسد، اما مردم را آزار 

و اذیت می کنند و مانع عبور و مرور مردم می شوند.«
اما باشنده های محل می گویند که طالبان در نشست هایی 

اعالم  سفر  در  امریکا  جدید  دفاع  وزیر  پانیتا،  لیون 
نشده اش به کابل  روز 18 سرطان اعالم کرد که »شکست 
است  قرار  است.  تحقق  درحال  القاعده   » استراتیژیک 
طی این سفر، آقای پانیتا که قبال ریاست سازمان سیا را 
امریکا  دفاع  وزارت  عهده دار  اکنون  و  داشت  برعهده 
و  کرزی  آقای  با  است،  شده  گیتس  رابرت  به جای 
وزرای دفاع و داخله ی کشور دیدار و در رابطه با انتقال 
مسوولیت امنیتی از نیروهای ناتو به نیرو های امنیتی افغان 
گفتگو کند. پانیتا پیش از رسیدن به کابل به خبرنگاران 
اسامه  که  می  ماه  حمله ی  از  که  است  گفته  همراهش 
شخص  الی20   10 اکنون  تا  شد،  کشته  درآن  بن الدن 
شمال  و  سومالیا  یمن،  پاکستان،  در  القاعده،  کلیدی 
افریقا شناسایی شده اند. که با به دست آوردن آنها »واقعا 
می توانیم، القاعده را به طور استراتیژیک شکست دهیم.« 
مهم  بن الدن،آغازی  کشتن  عملیات  با  »ما  افزود:  وی 
مهم  آغازی  بن الدن  کشتن  که  نیست  شک  داشته ایم.« 
بوده است ولی در این رابطه نباید مبالغه کرد زیرا افکار 
بن الدن و زمینه های اجتماعی ای  که او را قادر می ساخت 

این والیت هسته گذاری طالبان 
نیروهای  تالش  اثر  به  شد  آغاز 

اسرع وقت  به  بدخشان  محلی 
ولسوالی  آن  در  آنان  فعالیت های 

ولسوالی  مثل  دیگر  مناطق  برخی  در  اما  شد،  متوقف 
شد  سبب  سرانجام  که  نگرفت  صورت  توجه  وردوج 
اجنبی«  مزدوران  و  امنیت  مخل  عناصر  از  »تعدادی  تا 

بدخشان را ناامن سازند.
این مقام شورای والیتی همچنان یادآور شد که به اساس 
گزارش هایی که آنها از مقام های امنیتی بدخشان دریافت 
تعدادشان  طالبان در ولسوالی وردوج  نیروهای  کرده اند 
اندک است و از این که باشنده های محل و مسافرین را 
آزار و اذیت می کنند، مقام های امنیتی به زودی اقداماتی 

را به منظور از هم پاشی آنها آغاز خواهند کرد.
و  وحشت  ترور،  با  بدخشان  »مردم  گفت:  عتیق  آقای 
تا  داد  نخواهند  اجازه  هیچ گاه  و  بیگانه اند  انسان کشی 
آنهایی که از آبشخور بیگانگان تغذیه می شوند و امنیت 

را مختل می نمایند در این والیت جای پا داشته باشند.«
میان  در  خارجی  افراد  برخی  حضور  از  هم چنان  وی 
طالبان اظهار نگرانی کرده می گوید: »ما از حضور طالبان 
در ولسوالی درایم، وردوج و بعضی قسمت های ولسوالی 
افراد  برخی  از همه حضور  نگران هستیم و مهمتر  کشم 
خارجی در میان طالبان در واقع خطر جدی و مایه نگرانی 

است.«
در ولسوالی های تیشکان و کشم نیز وضع امنیتی با حضور 

طالبان روبه وخامت است.
محمد عظیم موسوی، ولسوال تیشکان می گوید: »ما در 
میان دو جبهه جنگی طالبان قرار داریم که از یک طرف 
در  دیگر  طرف  از  و  درایم  ولسوالی  در  طالبان  حضور 

صورت  سهل انگاری  بن الدن،  ریشه های  قطع  در  اگر 
او شد. چنانچه پس  احیای  بازهم شاهد  می توان  گیرد، 

تهدید  کالن ترین  کشم  ولسوالی 
امنیتی را در ولسوالی تیشکان که در وسط این 

دو ولسوالی قرار دارد، به بار آورده است.«
ولسوالی  در  دارند،  تالش  مسلح  طالبان  وی  گفته  به 
جبهات  ندارند  پا  جای  هنوز  تا  که  والیت  این  تیشکان 
جنگی خویش را ایجاد نمایند، چرا که در دو ولسوالی 

همجوار علنا حضور دارند.
این در حالی است که وضعیت در ولسوالی کشم والیت 

بدخشان به گونه دیگر توصیف می شود.
جهادی  اسبق  قوماندانان  از  یکی  احمد  فضل  مخدوم 
می گوید که در این ولسوالی یک تعداد افرادی که پیشه 
اصلی شان دزدی است نیز به صورت پراکنده به فعالیت 

آغاز کرده اند و باعث نگرانی مردم شده اند.
از  و  می شود  شنیده  فیر ها  او شب هنگام صدای  گفته  به 
طرف روز خبر های از دزدی های این گروه ها که در واقع 
همخوانی با طالبان دارند و شاید هم به دستور طالبان این 

ناامنی ها را انجام دهند، پخش می شود.
ایوب شاه یکی از باشندگان این ولسوالی گفت که وقتی 
به قوماندانی امنیه کشم زنگ می زنند، افراد این قوماندانی 
افتاده، رفته  اتفاق  می گویند که آنها به جایی که دزدی 

نمی توانند، زیرا حیات شان در خطر است.
قوماندانی  نظر  دریافت  برای  8صبح  روزنامه  تالش های 
امنیه کشم بی نتیجه ماند، اما مقام های امنیتی در بدخشان 

از آغاز یک عملیات گسترده خبر می دهند.
با  آنها  است  قرار  که  می دارد  اظهار  صفوی  آقای 
راه اندازی یک عملیات نظامی به فعالیت های تروریستی 

این گروه در ولسوالی های ناامن بدخشان  پایان بخشند.
به  به زودی  عملیات  این  که  کرد  اضافه  صفوی  آقای 

منظور نابودی طالبان صورت خواهد گرفت.


از اضمحالل و فرو پاشی رژیم طالبان شاهد ظهور مجدد 
حمایت  که  نیست  تردیدی  رابطه  دراین  بودیم.  طالبان 
نظامی و مالی پاکستان و استخبارات نظامی آن و تشویق 
برخی از کشور های دیگر نقش عمده و اساسی داشتند، 
ولی نباید فراموش کرد که نه عوامل مداخله گر بیرونی، 
داخل  در  اقتصادی  سیاسی،  اجتماعی،  زمینه های  بلکه 
همین  در  است.  طالبان شده  مجدد  احیای  عامل  کشور 
رابطه البته خطا ها و اشتباهات نیروهای خارجی و از جمله 
گرفتاری های  منازل،  تالشی های  بی رویه،  بمبارد های 
از  پانیتا  است.  داشته  چشم گیری  نقش  و...   افغان ها 
پاکستان خواست که در جنگ علیه القاعده بیشتر کمک 
کند! توقعی که بی جواب خواهد ماند و چنانچه در این 
سال ها دیدیم پاکستان  باوجود ظاهر سازی هایش هرگز 
شدن  کشته  است.  نبوده  صادق  القاعده  علیه  جنگ  در 
بن الدن در نزدیکی اسالم آباد و در همسایگی نظامیان 
پاکستانی همین مدعا را اثبات می کند. البته دراین رابطه 
افغان ها  مقامات  شهامت  و  جدیت، صراحت، شجاعت 
نقش اساسی دارد متاسفانه تا حال کمتر دیده شده است. 
پانیتا گفته است که »ماتوانسته ایم که شبکه ی القاعده را 
مختل و تکه تکه سازیم، در بسیاری از زمینه ها افغانستان 
برآن  طالبان  آن که  به جای  گردانیم.  باز  مردم اش  به  را 
پانیتا  آقای  وظیفه ی  هرگز  این  البته  کنند.«  حکومت 
نیست و فقط مردم افغانستان می توانند آن را تحقق بخشند 

و ظرفیت و صالحیت الزم را برای تحقق آن بیابند.

که با این مردم داشته اند به این فیصله رسیده اند تا دیگر 
مردم را آزار و اذیت نکنند و مانع عبور مسافرین و موتر ها 
در این مسیر  نشوند و تنها در مقابل نیروهای امنیتی آماده 

جنگ باشند.
ولسوالی وردوج در جنوب شرق بدخشان قرار داشته و از 
مرکز والیت تقریبا 65 کیلومتر فاصله دارد این ولسوالی 
می باشد  ناامنی ها  برخی  شاهد  طرف  این  به  ماه  چند  از 
از یک  بدخشان  والی  پیش  ماه  به یک  نزدیک  چنانچه 
کمین مسلحانه طالبان در این ولسوالی جان سالم بدر برد.
در  طالبان  حضور  نیز  بدخشان  والیتی  شورای  مقام های 
ولسوالی وردوج و چندین ولسوالی دیگر را تایید کرده و 

اظهار نگرانی می کنند.
بدخشان  والیتی  شورای  رییس  عتیق،  ذبیح اهلل  مولوی 
نگرانی خود را از حضور طالبان در چندین ولسوالی این 
والیت ابراز داشته گفت: »به اساس سهل انگاری مقام های 
در  طرف  این  به  چندسال  از  طالبان   النه سازی  دولتی 
برخی  نقاط بدخشان آغاز شده و دولت مرکزی تا اکنون 
نکرده  النه ها  این  خنثاسازی  منظور  به  تالشی  هیچ گونه 

است.«
کشم  ولسوالی  در  قبل  سال  یک  که  وقتی  وی  گفته  به 


 آقای عتیق گفت: »مردم بدخشان 

با ترور، وحشت و انسان کشی 
بیگانه اند و هیچ گاه اجازه نخواهند 

داد تا آنهایی که از آبشخور 
بیگانگان تغذیه می شوند و امنیت 
را مختل می نمایند در این والیت 

جای پا داشته باشند.«
وی هم چنان از حضور برخی افراد 

خارجی در میان طالبان اظهار 
نگرانی کرده می گوید: »ما از حضور 
طالبان در ولسوالی درایم، وردوج و 
بعضی قسمت های ولسوالی کشم 

نگران هستیم و مهمتر از همه 
حضور برخی افراد خارجی در میان 
طالبان در واقع خطر جدی و مایه 

نگرانی است.«


دهد  ادامه  را  اش  و...  انفجاری  و  انتحاری  عملیات  تا 
که  است  داده  نشان  تجربه  است.  مانده  برجا  همچنان 

باشندگان بدخشان: 

طالبانسببآزارواذیتمردمشدهاند
 سیحون

آیاکمرالقاعدهواقعاشکستهاست؟
 آرش رستگار 
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1.امید در تفکر روشنگری 
روانشناختی  یا  و  دینی  بحث  یک  تنها  امید،  بحث 
فالسفه  سال  صدها  طی  که  است  موضوعی  نیست، 
گفتمان های  در  است.  داشته  مشغول  خود  به  نیز  را 
از  انسان  چشم داشت  بیان  امید،  یونانی،  کالسیک 
گذار  است.  زندگی  بد  و  خوب  روز های  در  آینده 
به خردگرایی در جهان یونانیت موجب شد تا انسان 
بیابد.  عقالنی  رویکردی  نیز  امید  واژه ی  به  یونانی 
که  معناست  بدین  داشتن،  امید  به  عقالنی  رویکرد 
به  چارچوب های  و  تاریخی  و  مادی  زمینه های 

واقعیت پیوستن آن، نشان از تحقق آن دارند.
آن  تاثیرات  و  امید  گفتمان  روشنگری،  دوران  با 
افسون  بند  از  رهایی  برای  انسان  مجاهدت های  بر 
وارد  خویش،  خویشتن  برای  مسوولیت پذیری  و 
سرآغاز،  این  با  شک  بدون  شد.  نوینی  مرحله ی 
نیز  سلطه طلب  نظام های  و  ایدیولوژی ها  بهره  گیری 
موجب برانگیختن توهم ها و سوتفاهم ها  از امید شدند. 
امانویل کانت در بحث پی گیری ذات انسان به طرح 
سه پرسش اساسی می پردازد: چه چیزی را می توانم 
داشته  می توانم  امیدی  چه  و  بکنم  باید  چه  بدانم؟ 
باشم؟ وی با طرح پرسش بنیادی اش، انسان چیست؟  
در واقعیت در پی پاسخگویی به پرسش های مطروحه 
و  معنا  دارای  امید  که  است  رابطه  این  در  می باشد. 
به خرد و  با توسل  مفهومی خاص می شود؛ چرا که 
به تحقق آرزو ها پرداخت  معرفت است که می توان 
به  پناه بردن  یا  و  اخالقی  موعظه ی  و  تضمین  هیچ  و 
امید ها  تحقق  موجب  نمی تواند  فرااجتماعی  نیروی 
طبیعت  قوانین  تا  است  نیاز  امید ها  تحقق  برای  شود. 
قرار  یکدیگر  با  هماهنگی  در  اخالقی  ارزش های  و 
داشته باشند. برای کانت مفاهیمی مانند فنا ناپذیربودن 
انسان  معرفت  نه در حوزه ی  اراده  یا آزادی  و  روح 
آن  بر  می تواند  انسان  خواست  هم  نه  و  دارند  قرار 
که  آنچه  شناخت  به  رسیدن  برای  باشد.  داشته  تاثیر 
از  دارد،  قرار  ایمان  و  خرد  میان  تنش  حوزه ی  در 
هدف  به  دستیابی  امید  پی  در  باید  مارکس  دیدگاه 
در چارچوب های خرد بود. در چنین حالتی ایجاب 
می کند تا به موضوع فلسفه ی امید از یک چشم انداز 
منظر  از  نگاه کرد. چنین رویکردی،  انتروپولوژیک 
فلسفی، می تواند با مشروعیت خرد به موضوعاتی که 
از  برسد،  آنها  به  می خواهد  انسان  امید،  به  توسل  با 
خرد  کند.  جلوگیری  اخالقی  اصول  با  تناقض  
امید به توهم تقلیل یابد.  تا  اخالقی مانع آن می شود 
غیرقابل  »پنجره ی  تا  می شود  موجب  واقعیت  این 

انتظاری بسوی خوشبختی بی پایان گشوده شود.« 
با رشد نقد دینی و نقد ایدیولوژی ها در قرن نزدهم 
و بیشتر با اوج گیری نهیلیسم در آستانه ی سده بیستم، 
نیز  امید در دوران روشنگری  مفهوم سکوالرشده ی 
معرض  در  آن  آخرت گرای  و  دینی  مفهوم  مانند 
مارکس  کارل  چشم داشت  گرفت.  قرار  بازپرسی 
بزرگ  امید های  آتش  افروختن  موجب  فلسفه،  از 
ایدیولوژی  مرز  تا  وی  تیوری های  تاجایی که  شد. 
به  فقط  تاکنون  »فالسفه  وی:  باور  به  شدند.  مسخ 
حاال  پرداخته اند،  جهان  از  گوناگون  تعریف های 
زمان آن است که به تغییر آن پرداخته شود.«  چنین 
انقالبی  پراکسیس  به  فلسفه  تا  شد  موجب  برداشتی 
به  برداشتی  چنین  تبدیل  و  تحریف  شود.  تبدیل 
آیین خطاناپذیر توسط بلشویسم و مایویسم و تقلیل 
یگانه  و  جهان شمول  ماتریالیستی  فلسفه ی  به  فلسفه 
حقیقت نافذ در جهان، موجب بروز تنگناهای فکری 
زیر  کشور های  در  فلسفی  گفتمان های  و  فلسفه  در 
سلطه ی مارکسیسم رسمی شد تاجایی که بسیاری از 
خیالپردازی  و  توهم  مرز  تا  بشریت  بزرگ  امید های 
تقلیل یافتند و به منبع دیگری از مشروعیت بخشیدن 
استبداد و سرخوردگی و حرمان مبدل  به سرکوب، 

شدند.
از  وی  نقد  و  آلمانی  فیلسوف  بلوخ،  ارنست  با 

امید  اهمیت  و  جایگاه  با  برخورد  سنتی  مارکسیسم 
دچار  سیاسی  تالش های  و  اجتماعی  زندگی  متن  در 
دگرگونی شد. از این چشم انداز، امید از ژرفای منابع 
هنوز ناپخته ی واقعیت مایه می گیرد. از واقعیت هایی که 
در آن ها پدیده های نو به مثابه یک عینیت شدنی، در 
مانند رویایی است  قوام اند. چنین حالتی  حال رشد و 
که در یک ساحت معین از آگاهی در سیر است، اما 
چارچوب ها و سایه های روشن  آن هنوز دقیق نیستند. 
تاریکی در چنین حالتی، اشارتی است بر حالت ذهنی 
سطحی که هنوز در عینیت شناخته نشده است، هنوز 
در فرایندشدن است، چیزی که می توان  شدن آن را 
هنوز هم  بلوخ،  باور  به  امید داشت.  تاریخی  بستر  در 
امیدی برای خروج از بحران وجود دارد، اگر چه روند 
فنای جهان نیرومند بنماید.  به باور وی »ما موجوداتی 
هستیم آینده نگر و طبیعت انسان چنین است که دارای 

آرمان باشد.« 
انسان ها در پیوند و متناسب  با هستی و بده و بستان های 
و  آموزش  سطح  با  متناسب  همچنین  و  اجتماعی 

اجتماعی شان،  صالحیت های 
مانند  فضیلت هایی  دارای 
درک  اراده،  دانش،  معرفت، 
انجام  برای  از عدالت و تصمیم 
به  می باشند.  متعالی  کار های 
مجموعه ای  انسان  این که  دلیل 
هستی  از  برخاسته  داده های  از 
روان  ساختار های  اجتماعی، 
همچنین  و  جمعی  و  فردی 
فرود های  و  فراز  از  متاثر 
بر  و  اجتماعی  جنبش های 
معاصر،  پژوهش های  پایه ی 
طریق  از  که  آنچه  از  تاثیرپذیر 
آن  برداشت  به  ناگزیر  ژنتیک 
نمی توان  می باشد.  است،  شده 
حرمان  و  امیدواری  حالت های 
انسان  در  سفارشی  بگونه ای  را 
مدیریت  یا  و  داد  پرورش 
مشارکت  اما  کرد؛  تکنیکی 
و  امیدوار  جمعیت های  در 
آرمان گرا، زندگی در بستر های 
گرم تپش های اجتماعی و مانند 

انسان  در  بزرگ  آرمان های  و  امید ها  پرورش  در  آن 
بسیار موثر می باشند. گوهر انسان به مثابه موجودی در 
تقالی زندگی بهتر و باالتر همین است که خویش را 
مانند کرمک حقیری در تنگنا های مرطوب و تاریک 
روزمرگی محدود نسازد. انسان همواره در جستجوی 
اما  است.  بوده  واال  و  باال  به آرمان شهر های  دسترسی 
اتوپیای  است،  مشخص  خردگرا،  انسان  آرمان شهر 
تحقق  اجتماعی  روابط  متن  در  که  است  مشخصی 
می یابد. در بدترین روز ها باید امید به آینده و باور به 
انجام کار هایی را که ناشدنی می نمایند در دل پرورش 
داد. داشتن آرمان های متعالی است که انسان را قادر به 
انجام کار های باورنکردنی می سازد. داشتن اتوپیا های 
رسیدنی و ممکن، در آغوش جامعه است که موجب 
تنگنا های  از  برون رفت  موجب  و  زندگی  و  نشاط 

سیاسی و روانی می شود.   
3.1 اتوپیای مشخص، آرمان شهری رسیدنی

برگردان واژه ی »اتوپیا« به فارسی دشوار است. بسیاری 
آن  برخی ها  که  جایی  تا  دارند  آن  از  منفی  برداشتی 
در  می دانند.  خیال پردازی   و  توهم  با  مترادف  را 
فاضله  مدینه  یا  و  مور  توماس  آرمان شهر  مراد  این جا 
و  بلشویست  چپ  گفتمان های  در  نیست.  فارابی 
از  مارکس  کارل  انتقادی  رویکرد های  اقتصادزده، 
به  ایدیولوژی  از  نقد وی  و  نخستین  سوسیالیست های 
چنین برداشتی بسیار کمک کرده است. ارنست بلوخ 

 ،)1918( اتوپی«  »روان  خود،  اثر  در  آلمانی  فیلسوف 
تا   اتوپیا در پی آن شد  به  افزودن صفت »مشخص«  با 
بار منفی اتوپیا را به عکس آن برگرداند. از چشم انداز 
پروژه های  تداعی کننده ی  مشخص  اتوپیای  وی، 
بستر  در  و  اجتماعی  فرایند های  در  که  است  جمعی 
اتوپیای  بده و بستان های جامعه دست یافتنی می باشند. 
مشخص ارنست بلوخ »خوشبینی ملیتانت« است، نسبت 
آزمایش شده  آرمان  بیابد.  تحقق  باید  که  آنچه  به 
را  زندگی  اجتماعی،  پیکار های  فرایند  در  که  است 
انسان ازخودبیگانه ی مصدوم و محروم، در متن  برای 
و  سلطه  از  گریز  و  خودبیگانگی  از  رهایی  و  آزادی 
وی  برای  عینی  امکانات  می گرداند.  ممکن  قیود، 
معادل هایی اند برای  روند مادی که تحقق آرزو ها و 
آرمان های به ظاهر تحقق ناپذیر، می توانند پی آمد آنها 
و  تیوری  میان  )ارگانیک(  اندامواره  رابطه  در  باشند. 

مشخص  اتوپیای  باشند،  آزمایش پذیر  که  پراکسیس 
تبلور می یابد، به واقعیت مبدل می شود. در واژه اتوپیا 
یک آرمان فرجامین نهفته است که موجب برانگیختن 
امید های پایدار و بی پایان می شود و به انسان گیرمانده 
در  تقلیل یافته  و  ازخودبیگانگی  تنگ  مغاره های  در 
آغوش  در  ابزارشده  و  مصرف  و  تولید  برزخ های 
جهانی شده،  کاپیتالیسم  و  رسمی  کمونیسم  اقتصاد 
بر  ناشناخته  افق های  فتح  برای  را  الیزالی  نیروی 
تجربی«    »جهان  از  امید،  فیلسوف  بلوخ  می انگیزد. 
می گوید.  سخن   )Experimentum Mundi(
وی در آثار پسین خود به پژوهش هایی درباره ی دین 
به ویژه معنای امید در ادیان می پردازد. در ادیان و در 
ویژه  جایگاه  بهتر،  زندگی  یک  از  نمایه هایی  هنرها 
دارند. به سخن وی »من هستم. ما هستیم. همین کافی 

است. حاال کار ما این است که آغاز کنیم.« 
3.2 امید در ادبیات

در جهان ادبیات به ویژه شعر  فارسی و  ترکی، همواره 
یاس و حرمان، امید و ناامیدی به مثابه دو روی یک سکه 
و دیالکتیک اجتناب ناپذیر رو در روی هم قرار دارند. 
به دلیل سنگینی وزنه ی مذهبی بر شعر سرزمین هایی که 
این زبان ها در آن رایج اند، در بسیاری از موارد که شعر 
به بیان نامه ی رنج و درد مبدل می شود نیز رهایی از این 
دنیای نابسامان و تحقق اتوپیای مشخص مشهود است.

فارسی،  ادب  غزل سرای  بلندآوازه ترین  شیراز،  حافظ 

انسان  به  و  می شود  بهتر  فردای  و  آزادی   پیام آور 
حرمان زده و مایوس پیام زیبایی دارد: 

دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت 
دایما یکسان نباشد حال دوران غم مخور

از  یکی  در  ترک،  بلندآوازه،  شاعر  حکمت  ناظم 
جهان  و  آزادی  سرمدی  پیام  سروش  سروده هایش 
است،  آن  شایسته  و  رسیده  انسانیت  به  انسان  که  بهتر 

می شود. در اینجا، منثور و خالصه ی آن را می آورم:
زیباترین  است،  نشده  پیموده  هنوز  دریا،  »زیباترین 
روزها،  زیباترین  است،  نشده  بزرگ  هنوز  کودک 
زیباترین  و  نکرده ایم  زندگی  هنوز  که  روزهایی اند 
که  است  بگویم، سخنی  تو  به  می خواستم  که  سخنی 

هنوز نگفته ام.«
دارد،  شعری  ترک،  دیگر  شاعر  عارف  احمد 
مقاومت  بر  پافشاری  و  استواری  از  پر  و  پیکارجویانه 
و پرورش امید های بزرگ، حتا در شرایطی که انسان 
قرن  پنجاه  باشد. وی در دهه ی  به زنجیر کشیده شده 
ستایش  در  است  سروده  زندان  در  شعری  گذشته 
اینجا  استواری و مقاومت که بخش هایی از آن را در 
می آورم: »می دانی دیوار سنگی، میدانی دروازه آهنین، 
او  پایم که بخاطر  بالش زیر سرم، زنجیر  پنجره کور، 
پنهان  عکس  ای  برگشتم؟   و  رفتم  مرگ  آستانه  تا 
فرستاده  تازه  پیاز  من  پایواز  داری؟  خبر  مخفیگاه  در 
به  من!  سرزمین  می دهد.  قرنفیل  بوی  سیگارم،  است، 

کوهستان های تو بهار آمده است.« 
اشعار اجتماعی شاعران معاصر زبان ما سرشار است از 
استاد واصف  بهتر.  به زندگی  امید و رسیدن  مایه های 

باختری می گوید: 
...

یک بار
قفل از دهان خویش و زگوش گران خویش بردارید 

این واپسین پیغام ناطوران تاریخ است
شامی، پسینی، بامدادانی

غوغا کنان با دست های پاکتر از آبشار خواب ابریشم
خون نجیب تاک ها را در خم فردا بیفشارید، بگذارید

شاید سوارانی دگر از نسل های خون و خاکستر 
شاید سوارانی دگر خمپاره ها از قلب های خویشتن در 

کف
سرنیزه های دست های خالی شان در افق پیدا

پویان به سوی آرمان شهری دگر در آخرین اقلیم آفاق
سبویی،  جامی،  شما  خوان  در  و  آیند  شما  سوی 

جرعه ی جویند
از منظومه ی: دیباچه در فرجام

ادامه دارد

»اتوپیای مشخص« آرمان شهر شدنی
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تحلیلی از وضعیت 
خشونت های خانوادگی 

در هرات 
)عوامل، چالش ها و راهکارها در این زمینه(

و  سياسی  اجتماعی،  زندگی  در  كشور،  ُكل  در  زنان 
محدودیت های  و  مشکالت  دچار  خویش،  فرهنگی 
كوچك  و  خورد  محدودیت های  از  هستند؛  فراوان 

خانوادگی گرفته تا تنگناهای وحشتناك اجتماعي. 
مسووليت  افغانستان،  بشر  حقوق  و  مدنی  جامعه  موسسه 
دارد،  دست  در  و  توان  در  كه  آنچه  با  تا  مي داند  خود 
باشد  تا  برخيزد  بی عدالتي ها  و  نابرابري ها  عليه  مبارزه  به 
تعميم  جامعه  در  بشری  حقوق  آموزه های  و  مفاهيم  كه 
یابد و از ابعاد خشونت ها و رفتار غيرانساني بر عليه زنان 

كاسته شود. 
و  مدنی  جامعه  موسسه  كه  است  مدتی  مبنا،  همين  بر 
به گونه مستقيم،  برنامه هایی،  راه اندازیی  با  بشر،  حقوق 
هرات،  شهر  در  خانوادگی  خشونت های  كاهش  برای 

اعضای  مي نماید.  كار 
موسسه،  این  دبيرخانه 
همکاران  با  همراه 
درهنگام  خویش، 
با  برنامه،  این  تطبيق 
مشکالتی  و  چالش ها 
مشکالت  برخوردند؛ 
مستقيم  اشاره  مذكور، 
به عمده ترین چالش ها 
بر سر راه اجرا و طرح 
دارد  برنامه ها  این گونه 
از  مي تواند  این كه  و 
شکست  عوامل  جمله 
موثریت  عدم  یا  و 
كاهش  برای  برنامه ها 
زنان  عليه  بر  خشونت 

باشد. 
طرح  با  خواستيم  ما 
شما  چالش ها،  این 
قرار  جریان  در  نيز  را 
همه  باشد  تا  بدهيم 
با  مبارزه  در  هم  با 
به  خشونت،  هيوالی 

پيروزی برسيم. 
نهادها، اشخاص، افراد 
و تشکل های اجتماعی 
وجود دارند كه باعث 
مشکالت  اكثر  بانی  و 
زنان  براي  اجتماعي 
تعدادی  هستند. وجود 
مذهبی  تندروان  از 
جمله  از  هرات،  در 
مشکالت عمده بر سر 
راه تعميم فرهنگ احترام به حقوق زنان به شمار مي رود. 
ترویج  برابر  در  مقاومت  زنان،  حقوق  ساختن  محدود 
فرهنگ حقوق بشر، عدم تبعيت از قانون اساسی و دیگر 
قوانين نافذه ی كشور و پيروی از قوانين عرفی، نمونه هایی 
فتواها  صدور  مي رود.  شمار  به  مخربانه  فعاليت های  از 
عمومی،  مجامع  و  مساجد  در  زنان  عليه  سو  تبليغات  و 
باورهای زن ستيزانه را تقویت كرده و به صورت آشکار، 
چندی  می نمایند.  محدود  را  زنان  اجتماعی  آزادي های 
در  علما  شورای  سوی  از  كه  رسمی  اعالميه ی  در  پيش 
نيز  هرات صادر گردید و از طریق تلویزیون ملی هرات 
زنان  برای  كه  خانواده ها خواستند  از  سپرده شد،  نشر  به 
و دختران شان، بدون محرم شرعی، اجازه سفر و استفاده 
از بورسيه های تحصيلی را ندهند. این مسووليت نهادهای 

دولتی، در راس مسووليت والی هرات است كه از نشر و 
بر عملکرد،  و  نمایند  فتواها، جلوگيری  این گونه  پخش 
گفتار و اعالميه های نهادهای مذهبی، عرفی و سنتی، در 

قسمت مسایل زنان نظارت نمایند. 
آموزشی  سيستم  دیگر،  عمده ی  مشکل  راستا،  این  در 
كشور است. این سيستم، به دليل كهنه گی نصاب تعليمی 
مفاهيم  فاقد  دینی،  مدرسه های  و  مکاتب  دانشگاه ها، 
است  حالی  در  این  مي باشد.  بشری  حقوق  قبول شده ی 
نيز بسيار محدود بوده و  كه دانش حقوق بشری استادان 
استادان، دارای نظریات  این  از  حتا در مواردی، تعدادی 
نهادهای  و  گروه ها  نفوذ  به  عمال  و  هستند  بنيادگرایانه 
نهادهای  و  دانشجویان  ميان  در  مذهبی،  بنيادگرای 
باورهای  تمام  كه  است  نياز  مي نماید.  كمك  تحصيلی 
و  شود  حذف  كشور  آموزشی  مواد  از  مردساالرانه، 
متون  بازنویسی  و  نظر  تجدید  به  باصالحيت،  اشخاص 
فرهنگی،  مالیم  دیدگاه های  اساس  به  مذكور،  درسی 

اسالمی و برمبنای مفاهيم حقوق بشر بپردازند. 
نهادهای  و  پوليس  دستگاه  در  مشکالت  بعدی،  چالش 

عدلی ـ قضایی مي باشد. 
به دست  برای  زنان  كه  حقوقی  ساختارهای  و  نهادها  در 
مراجعه مي نمایند،  برای حقوق شان  دادخواهی  و  آوردن 
به شدت حاكم است و  باورهای ضد زن و مردمحورانه 
در  كم  بسيار  زن،  قاضی های  كه  است  شده  باعث  این 
نهادهای عدلی و قضایی جذب شوند و تعدادی از زنانی 
و  توانایی  از  ـ  پوليس  در  ویژه  به  ـ  دارند  نيز كه حضور 
موجودیت  همچنين،  نمی باشند.  برخوردار  الزم  كارایی 
فساد اخالقیـ  به ویژه در پوليس- به شدت از حضور زنان 
ناهنجاري های  كه  چرا  است،  كاسته  ارگان  این  در  توانا 
اخالقی در پوليس، زمينه ی سواستفاده از خانم ها را فراهم 
دستگاه  در  آلودگی  و  اخالقی  انحراف  این  و  آورده 
حضور  و  فعاليت  ازدیاد  و  كارایی  موثریت،  از  دولتی، 
زن در پوليس كاسته و برعالوه، باعث صدمات روحی و 

روانی براي زن ها و ترویج فساد گردیده است. 
مشکل عمومی و مروج نهادهای دولتی در كشور، یعنی 
رشوه گيری و اخاذی نيز دامن نهادهای عدلی و قضایی و 
پوليس را آلوده ساخته و به صورتی، سيستم بي عدالتي را 
در مورد قضایای زنان تقویت مي نماید، چرا كه در نبود 
اقتصاد زنانه، این مردان هستند كه رشوه مي دهند و قضایا 
و  مدنی  جامعه  موسسه  مي بخشند.  خاتمه  نفع خود  به  را 
مفاسد  با  دولت  جدی  برخورد  خواهان  بشر،  حقوق 
اخالقی در پوليس و مبارزه متداوم با فساد اداری مي باشد. 
در  زنان  جامعه  شدت  به  كه  دیگری  اجتماعی  بحران 
ازدواج  مي دهد،  رنج  نقاط كشور،  دیگر  مانند  را  هرات 
دختران در سنين كودكی و ازدواج های زیر سن مي باشد. 
ناآگاهی دختران خردسال از حقوق انسانی شان و همچنين 
عدم آمادگی آنها برای پيشبرد مسووليت های خانوادگی، 
خشونت ها  انواع  مورد  راحتی  به  آنها  كه  مي شود  باعث 
را  زنان  و  بپاشد  هم  از  خانواده ها  شيرازه ی  بگيرند،  قرار 
دچار آسيب های جبران ناپذیر جسمی و روانی سازد. اگر 
قانونی ثبت گردند و تخطي گران  تمام ازدواج ها به گونه 
این گونه  از  كه  یقين  به  شوند،  مجازات  قانون،  این  از 
پهلوی  در  شد.  خواهد  جلوگيری  ناگوار،  اتفاق های 
بلند بردن سطح آگاهی زنان در مورد  قانونی،  اقدام های 
بزرگان  ازدواج و حقوق شان و همکاری مال امامان،  سن 
عرف  این  گسترش  ابعاد  از  مي تواند  نيز  ریش سفيدان  و 

ناپسند بکاهد. 
اینها همه مستلزم اجرای قانون در كشور است؛ اما بدبختانه 
چالش عمده دیگر، مشکالت در خود قانون است. تناقض 
ميان ماده های قانون اساسی كشور، باعث عدم تطبيق آن 
باز  سنتی  و  عرفی  قوانين  از  استفاده  برای  را  راه  و  شده 

مي كند. 
اساسات  از  عنوان یکي  به  مدنی كشور، عرف  قانون  در 
كه  حالی  در  مي رود،  شمار  به  حکم  صدور  و  قضاوت 
بيشتر بي عدالتي ها و حق كشي ها، ریشه  همه مي دانيم كه 
در قوانين عرفی و سنتی كشور دارد. در حالی كه قانون 
اساسی كشور و قوانين مدنی موجود است؛ چرا باید اجازه 
به اساس قوانين عرفی، حل و فصل  داده شود كه قضایا 

گردند؟ 
ما پيشنهاد مي نمایيم كه همه آن تناقض هایی كه در قانون 

اساسی، زمينه را برای نقض حقوق زنان فراهم می آورد، 
قانون  و  اساسی  قانون  تطبيق  برای  دولت  و  گردد  رفع 
مدنی كشور، در شهرهای دور و نزدیك تالش و نظارت 
نماید. در پهلوی این، دولت باید از فعاليت های خودسرانه 
هيچ  كه  ندهد  اجازه  و  كند  جلوگيری  نهادها  این گونه 
قضيه ای به اساس قوانين عرفی، حل و فصل گردد، چرا 
به  عمال  حقوقی،  قضایای  حل  در  عرف،  از  استفاده  كه 
آداب  و  سنت  دامن  به  دوباره  را  آنان  و  نبوده  زنان  نفع 
و رسومی مي كشاند كه هميشه آنان را شدیدا آسيب زده 

است. 
مدنی،  نهادهای  باید  كه  می رساند  تحليل  این  یافته های 
تعميم  برای  بشر،  حقوق  فعالين  و  روشنفکران  دولتی، 
در  خانواده ها،  در  خشونت زدایی  فرهنگ  توسعه  و 
بنا  دهند.  خرج  به  مساعی  تشریك  كامل،  هماهنگی 
تحليل، پيشنهاد می نماید تا ميکانيسم برای هماهنگی این 
والیت  محترم  مقام  همکاری  و  حمایت  در  بازیگران، 
هرات، شکل گيرد. این ميکانيسم كه بنا به پيشنهاد كميته 
هرات  در  خانوادگی  خشونت  كاهش  برای  هماهنگی 
ناميده می شود؛ دارای سيزده عضو می باشد كه نمایندگان 
مقام محترم والیت، ریاست امور زنان، پوليس، كميسيون 
اوقاف،  و  حج  ریاست  معارف،  ریاست  بشر،  حقوق 
و  اطالعات  ریاست  محاكم،  ریاست  سارنوالی،  ریاست 
فرهنگ، شورای والیتی، نماینده رسانه ها، ریاست عدليه 

و موسسه جامعه مدنی و حقوق بشر، شامل آن می شود. 
خانوادگی،  خشونت های  كاهش  برای  هماهنگی  كميته 
پيشنهادهای آن  و  داده  قرار  ارزیابی  مورد  را  تحليل  این 
به  هرات،  در  خانوادگی  خشونت  كاهش  منظور  به  را 
وظيفه  كميته  این  می گرداند.  مبدل  خویش  كار  دستور 
هرات،  در  خانوادگی  خشونت  كاهش  برای  تا  دارد، 
همراه با نهادهای جامعه مدنی و سایر بازیگران امور، در 
همکاری  همدیگر  با  و  داشته  قرار  مستمر  شنود  و  گفت 
نمایند. كميته مذكور، ماه یکبار جلسات خویش را تدویر 
به این مركز هماهنگی،  نموده و از كاركردهای خویش 
مقام  با  بار،  ماه یك  سه  هر  در  می دهد. كميته،  گزارش 
خویش  كار  نحوه  از  و  نموده  دیدار  والیت،  محترم 
گزارش ارایه می دهد. مقام محترم والیت، پس از استماع 
و مرور گزارش ها، با این كميته، همکاری های سازنده ای 

را، مبذول می دارد. 
برای  هماهنگی  كميته  برنامه های  راه اندازی  مسووليت 
جامعه  موسسه  دفتر  را  خانوادگی  خشونت های  كاهش 
مدنی و حقوق بشر در زون غرب، در همکاری نزدیك با 

مقام محترم والیت هرات عهده مند می باشد. 


منبع: شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر

وجود تعدادی از تندروان مذهبی 
در هرات، از جمله مشكالت عمده 
بر سر راه تعميم فرهنگ احترام 
به حقوق زنان به شمار مي رود. 

محدود ساختن حقوق زنان، مقاومت 
در برابر ترويج فرهنگ حقوق 

بشر، عدم تبعيت از قانون اساسی 
و ديگر قوانين نافذه ی كشور و 

پيروی از قوانين عرفی، نمونه هايی 
از فعاليت های مخربانه به شمار 
مي رود. صدور فتواها و تبليغات 
سو عليه زنان در مساجد و مجامع 
عمومی، باورهای زن ستيزانه را 

تقويت كرده و به صورت آشكار، 
آزادي های اجتماعی زنان را محدود 

می نمايند.





ACKU



امـنـیـسـ

مهم ترین  از  یکی  امروزه  سینما  صنعت  شک  بدون 
صاحبان  و  سیاستمداران  که  است  ابزاری  و  وسایل 
استفاده  عمومی  افکار  بر  تاثیرگذاری  برای  قدرت 
و  فرهنگ  تولید  هیوالی  یک  به  هالیوود  می کنند. 
افکار غربی یا بهتر بگوییم امریکایی مبدل شده است. 
در  نمایش  به  جهان  سینماهای  در سطح  که  فلم هایی 
مذهب،  از یک  پیروی  مبلغ مصرف کاالها،  می آیند 
سازندگان  نظر  مورد  که  خاصی  عقیده ی  و  آرمان 
فلم سازي،  رشته ی  در  می برد.  باال  را  فلم هاست 
گرفته  کار  به  گوناگوني  رشته هاي  از  متخصصاني 
مي شوند. مانند روانشناسان،  جامعه شناسان و رشته هاي 
دیگر و این غني بودن صنعت فلم سازی را نشان مي دهد 
میلیون ها دالر هزینه  فلم 2ساعته،  تولید یک  براي  که 
به کار گرفته مي شوند.  نفر  بلکه هزاران  نفر  و صدها 
مطمینا هدف و منظور فقط فروش ویدیوهاي خانگي 
این  سازندگان  نظر  در  بزرگتري  هدف  بلکه  نیست، 

فلم ها مي باشد.
با اختراع سینما در حاشیه آن از رشته هاي هنري دیگر 
از ترکیب رنگ و موسیقي  به کار گرفته شده است. 
که  دیجیتالي  هنرهاي  تا  گرفته  حرکات  و  نمادها  و 
امروزه رایج مي باشد، همه به منظور انتقال پیام استفاده 

می شوند.
معاني  و  پیام  انتقال  مي شود.  محسوب  رسانه  سینما، 
تا  مي گیرد  صورت  دیداري  راه  از  بیشتر  مختلف 
شده  باعث  سمبول ها  و  نمادها  از  استفاده  شنیداري. 
است که در هنر سینما رشته هاي مربوط به آن ها ایجاد 
براي  به طور مثال  نشانه شناسي،  سمبول شناسي.  شود. 
سرخ پوستان،  زندگي  داستان  درباره ی  فلم  ساختن 
باید به تمامي نشانه ها و سمبول ها و آیین هاي این قوم 
به گونه اي مشابهت  این کار  احاطه و تسلط داشت و 
به رشته ی انسان شناسي دارد. مي بینیم که براي نوشتن 
بلکه  نیست،  کافي  روایت  یا  داستان  فقط  فلمنامه ، 
و  رفتارها  رسوم،  آداب،  فرهنگ،  به  باید  نویسنده 
کافي  اطالعات  نظرش  مورد  جامعه ی  درون  عقاید 
داشته باشد،  تا فلمي که به تصویر کشیده مي شود، قابل 

فهم و باور باشد.
سینما به عنوان یک صنعت و یک رسانه ی قدرتمند، 
اهداف  پیاده کردن  براي  قابل استفاده  ابزاري  مي تواند 
برتري  بخواهد  کسي  اگر  مثال  طور  به  باشد.  خاص 
بدهد،  نشان  جهان  سراسر  مردم  به  را  قومي  یا  و  نژاد 
مي تواند در قالب فلمي این منظور را انتقال دهد. بعضي 
تاریخ ساز  فلم هاي بزرگ و قدرتمند مي توانند که  از 

هم باشند. 
توسط  که  دنیا  برتر  فلم هاي  تحلیل  و  تماشا  بنابرین 
و  مي شوند  برگزیده  جهاني  معتبر  جشنواره هاي 
فهم  و  درك  به  مي تواند  مي کند،   دریافت  جوایزي 
منظور سازندگان فلم و یا شناسایي پیام هایي که در آن 

فلم ها گنجانده شده است، منجر شود. 
مهلكه

و  شد  ساخته   2009 سال  در  که  فلم هایي  از  یکي 
جهان  در  جشنواره  معتبرترین  که  اسکار  مراسم  در 
می باشد   »Hurt locker« نام  به  فلمي  مي باشد، 

کرده اند.  ترجمه  درد  گنجه  یا  و  مهلکه  به  را  آن  که 
کارگردان این فلم همسر سابق جیمز کامرون مي باشد  
که یکي از بزرگترین کارگردانان طول تاریخ سینماي 
جهان است. فلم مهلکه در مراسم اسکار 2009 برنده ی 
6 جایزه شد. فلم گنجه درد، محصول سال 2009 که 
تاکنون نظر مثبت اغلب منتقدان سینمایي دنیا را به خود 
جلب کرده و چندین جایزه را از آن خود کرده است، 
فلم  بهترین  جایزه  یعني  بفتا  مهم ترین جوایز  لندن  در 
ارمغان  به  بیگلو  خانم  براي  را  کارگرداني  بهترین  و 
آورد. این نخستین بار است که یک زن برنده بهترین 

کارگردان بفتا می شود.
بهترین  را  آن  برخي  که  درد  گنجه  با  بیگلو  کاترین 
درام جنگي با موضوع جنگ عراق نامیده اند، همچنین 
فلمنامه ی  و  فلم برداري  صدابرداري،  تدوین،  جوایز 
غیراقتباسي را از آن خود کرد و به عنوان کارگردان 
زن در تاریخچه ی بفتا از خود رکوردي به جا گذاشت 

که بعید است در مدتي کوتاه شکسته شود.
 11 بودجه ی  با  که  بود  کم خرجی  نسبتا  فلم  مهلکه 
دالری ساخته شد، در حالی که هزینه ساخت  میلیون 
آواتار  فلم  بود.  دالر  میلیون   300 به  نزدیک  آواتار 
ساخته ی جیمز کامرون مي باشد که همگان بر این باور 

بودند که بیشترین جوایز را خواهد ربود. 
به  مهلکه  انتخاب  برای  را  متعددی  دالیل  می توان 
بهترین  عنوان  به  بیگلو  کارترین  و  فلم  بهترین  عنوان 

کارگردان در مراسم اسکار امسال برشمرد. 
نخست این که مهلکه از موفق ترین فلم های سال گذشته 
بهترین  بود و چندین جایزه ی مهم از جمله، جایزه ی 
امریکا،  کارگردان های  انجمن  جایزه ی  بفتا،  در  فلم 
ملی  انجمن  نیویورك، جایزه ی  فلم  منتقدان  جایزه ی 
امریکا  کنندگان  تهیه  انجمن  جایزه ی  و  فلم  منتقدان 

را کسب کرده بود و اعضای آکادمی نمی توانستند به 
چنین فلمی بی اعتنا باشند. 

از  مردم  که  می دانستند  فلم  تهیه کنندگان  برعالوه ی 
هم  آن  شده اند.  خسته  عراق  جنگ  فلم های  دیدن 
جنگی که هنوز ادامه دارد و همچنان قربانی می گیرد 
می توان  روز  هر  را  آن  قربانیان  و  انفجارها  تصاویر  و 
از رسانه های عمومی تماشا کرد. پس در تبلیغات فلم 
و  آن  درام  وجه  بر  جنگی،  ماهیت  بر  تاکید  جای  به 
درگیر  که  موقعیتی  با  امریکایی  سربازان  کشمکش 
آنند تاکید شد. اگرچه مهلکه، یکی از بهترین فلم هایی 
است که تا کنون درباره جنگ عراق ساخته شده است،
را  مخاطبین  و  منتقدین  توجه  همه  از  بیشتر  آنچه  اما 
جلب می کند، نگاه متفاوت این فلم به مقوله ی جنگ 
است، در ابتدای فلم این جمله که »جنگ تخدیرکننده 
میدان خنثا سازی  از یک  تابی  و  پر تب  است« شروع 
ماین در عراق است، روایت نفس گیری که چند سرباز 
به  بین مرگ و زندگی  را در مهلکه جدال  امریکایی 
نمایش می گذارد و بیانگر واضح این جمله است که: 
اولین خطا آخرین خواهد بود! روایت انسان هایی که به 
نحوی زیر قوانین خشک نظامی و تا حدود به صورت 
نیمه ناخواسته به این وادی کشانده شده اند و از سر نوعی 
اجبار که همانا فدای جان برای هم نوع که در صورت 
جان به دربردن از این گیر و دار، شاید به آرامشی نسبی 
در اوطان خویش و در پهلوی خانواده های شان برسند 
و این است بزرگترین قوت قلب شان که بله »اگر دقت 

بسیار کنیم و شانس هم بیاریم به خانه باز می گردیم.«
فلم، روایت سرگشته گی سربازان جوانی است که باید 
مطابق آنچه که فرماندهان به ایشان دیکته کرده اند و 
در مجموع آنچه نظام شان به مغز سربازان خورانده اند، 
و  خود  نجات  برای  باید  هرحال  در  که  است  این 
که  است  میسر  زمانی  نجات  که کشت!  باید  دیگران 
در ابتدا از حکم فرماندهی تخطی نگردد و متعاقب آن 
چون  بی رحمی  دشمن  مقابل  در  و  بود  باید  جسور 
شبخوار  صورت  به  که  تروریستان  دیگر  و  القاعده 
جسمی  توانایی های  بر  تکیه  با  می کنند  پیدا  حضور 
باطنی  نیروی  به  توسل  و  نظامی  مدرن  تجهیزات  و 
خو  جنگ  با  بایستی  تعمدا  خود،  وطن  در  آرامش 
گرفت و از دام ها یکی پس از دیگری جست و بهتر 
خواهد بود که خویش را در این مهلکه به بی خیالی زد 
و حتا شعارهایی هم سر داد که به مزاق یاران خوش 

آید.
این برداشت در کلیت ادراك ما از جنگ، در نهایت 

فلم بر من نوعی مخاطب مستولی می گردد.
نوع روایت همان گونه که در ابتدا اشاره شد، برگرفته 
خنثاکننده ی  سرباز  یک  برای  واقعی  رخدادهایی  از 
در  روایت گری  نوع  اما  است؛  عراق  جنگ  در  ماین 

این اثر از نوع دانای کل است، یک گروپ از سربازان 
که وظیفه ای عالوه بر گشت زنی های متداول و نوبتی 
قبیل  این  از  و  بمب گذاری  یا  و  ماین گذاری  نوع  هر 
در  ایشان  دهد،  رخ  فعالیت شان  محدوده  در  چیزها 
اسرع وقت رسیدگی و وارسی کرده و خنثا هم؛ ساحه 
فعالیت ایشان فراتر از یک جبهه جنگ رویاروی است 
و دشمنی را به نبرد می خواند که در بین مردم عادی، 
یعنی غیرنظامیان سنگر دارند و مترصد این هستند که 
هرجایی را و هرکسی را که بخواهند حتا با زور برای 
سربازان  کشتن  خاطر  به  خویش  مقصود  به  رسیدن 

خارجی؛ ویرانه کرده و به کام مرگ می کشانند. 
که  قراردادهایی  و  کنوانسیون ها  همه  آن  دشمن  این 
به تصویب رسیده  بین المللی دهه هاست که  در سطح 
و امضا شده و حتما قابل اجرا هم می باشد اصال پایبند 
نبوده و دایم به سخیف ترین و بی رحمانه ترین حاالت 

انگیزش نبردی نابرابر را در اجرا می گذارند.
این دشمن عالوه بر این همه خشونت ها، اصول گرایانی 
نه  نگاهی کالنتر  در  همین گونه  و  هستند  نیز  بی شایبه 

تنها دشمن سربازان بلکه مردم عراق و حتا بشریت.
زمانی که دشمن در این اثر به نمایش گذاشته می شود 
قصابی  چون  شغل هایی  در  و  محل  مردم  لباس  با 

بی رحم، دست فروشی فریبکار و....
به  بومی  سنن  و  عادات  ابزار،  از  استفاده  فلم  این  در 
عدم  و  غریبی  و  است  شده  کارگرفته  احسن  نحو 
بیگانگی سربازان به علت بود و باش شان در سالیان و 
نیز هست  نکته  این  بیانگر  متوالی در عراق  ماه های  یا 
این که  کما  تاثیرگذارند  دیگر  برهم  فرهنگ ها  که 
در  ایشان  حدس زدن  و  سربازان  تیزهوشی  بر  عالوه 
انگلیسی  یا  و  عادی  مردم  بین  از  تروریست  شناخت 
گپ زدن پسرکی عراقی در مراوده با عساکر امریکایی 
و یا لباس پوشیدن گروپی از سربازان انگلیسی از این 
نمونه هاست. این تاثیر به جایی رسیده که دیگر مردم 
عراق گویا به این سربازان عادت کرده اند و از ایشان 

نمی ترسند و حتا از جنگ هم.
ما می دانیم که هجوم و لشکرکشی به هر کشوری نه 
از لحاظ عرف بین الملل و نه خواسته مردم آن کشور 
که  نکته  این  به  توجه  اثر  این  در  است،  قابل قبول 
سربازان صرف برای نجات مردم آمده اند و این گونه 
و  سالمتی  باعث  تا  می دهند  کف  از  را  جان های شان 
شوند  عراق  کشور  هم  و  خود  ممالک  در  آرامش 
می یابیم  در  ما  و  می شود  پرداخته  بارزی  صورت  به 
شما  آنچه  نه  است  سربازان  این  هست  ناجی  اگر  که 
می گویید و حتا باور دارید. این اثر می خواهد که باور 
کنیم این گونه جانفشانی سربازان صرف برای بشریت 
نیست  برا ی خود  منافعی هم هست  اگر  است و بس؛ 

بلکه برای مردم است.
قرایت  و  اسالم  دینی  عناصر  از  نامحسوس  استفاده ی 
جانب دارانه از دین، این فلم را به شدت سیاسی ساخته 
به  و  می شود  اثر  هنری  وجه  از  دورشدن  موجب  که 
»چرا  پرسش  این  به  فلم  این  گفت  می توان  راحتی 
زیرکانه  بسیار  کرد؟«  حمله  عراق  به  غرب  یا  امریکا 
و  عراقی  شهروند  هر  که  پرسشی  می دهد.  پاسخ 
امریکایی و یا هر فردی در هر گوشه از جهان می پرسد.

ضد  فلم  یک  فلم  این  که  گفت  می توان  پس 
اصول گرایی آن هم اصول گرایی اسالمی و تروریستی 
نظر  به  مجاهدت  و  جهاد  ضد  و  سازندگان  زعم  به 
القاعده و دیگر جنگ جویان مخالف حضور غرب در 

کشور عراق است.

در این فلم از ابزار، عادات و سنن 
بومی به نحو احسن کارگرفته شده 

است و غریبی و عدم بیگانگی 
سربازان به علت بود و باش شان 
در سالیان و یا ماه های متوالی در 

عراق بیانگر این نکته نیز هست که 
فرهنگ ها برهم دیگر تاثیرگذارند 
کما این که عالوه بر تیزهوشی 

سربازان و حدس زدن ایشان در 
شناخت تروریست از بین مردم 

عادی و یا انگلیسی گپ زدن 
پسرکی عراقی در مراوده با عساکر 

امریکایی و یا لباس پوشیدن 
گروپی از سربازان انگلیسی از این 

نمونه هاست.
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نگاهی به فلم اسکاری مهلکه

روایت شجاعت یا درماندگی
 هادي مروج
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پرسش و پاسخ تویيتری اوباما
۱۷۰ هزار سوال، ۱۸ پاسخ 

باراک اوباما، چهارشنبه، ششم جوالی، در اولين جلسه 
پرسش و پاسخ خود که به صورت زنده از طريق شبکه 
گفتگو  اين  سواالت  کرد.  می شد شرکت  پخش  توييتر 
اين  به  ويژه ای که  برای صفحه  توسط کاربران  پيش  از 

منظور راه اندازی شده بود ارسال شده بودند.
عدم  که  داد  هشدار  خود  سخنان  از  بخش هايی  در  او 
سقف  افزايش  با  امريکا  قانونگذاری  مجالس  موافقت 
اين  برای  خطرناکی  پيامدهای  می تواند  دولت  بدهی 
کشور در برداشته باشد. وی همچنين از ادامه کمک های 

خارجی امريکا دفاع کرد.
پاسخ  و  پرسش  نشست  اين  در  با شرکت  اوباما  باراک 
قابليت های خود و توانايی های مشاوران اش در استفاده از 
رسانه های ديجيتال و شبکه های اجتماعی برای تماس با 

مخاطبان را به خوبی نشان داد.
اين جلسه که با دقت بسيار و به خوبی تنظيم و برنامه ريزی 
شده بود در يکی از سالن های کاخ سفيد برگزار و به طور 
زنده روی شبکه توييتر پخش شد. در اين جلسه باراک 
اوباما از ميان 170 هزار سوالی که از سوی کاربران ارسال 
شده بود به 18 سوال پاسخ داد که از قبل در اختيار رييس 

جمهور قرار داده شده بود.
در آغاز جلسه آقای اوباما لپ تاپ خود را روشن کرده 
امروز در  »من  توييتر گفت:  پيام خود روی شبکه  و در 
يک اقدام تاريخی و به عنوان اولين رييس جمهور امريکا 
تماس  شما  با  توييتر  شبکه  از  استفاده  با  و  زنده  طور  به 

می گيرم.«
محدوديت  در  خوبی  به  که  کوتاه  پيام  يک  در  وی 
مردم  از  گرفت،  جا  توييتر  پيام های  برای  کارکتر   140
بودجه، شما  »برای کاهش حجم کسری  پرسيد:  امريکا 
از  بخشی  چه  و  قطع  را  دولتی  هزينه های  از  بخش  چه 

سرمايه گذاري ها را حفظ خواهيد کرد؟«
پس از امضا پيام خود با دو حرف »بی او«، او به شوخی 
از تسلط خود در استفاده از شبکه توييتر تمجيد کرده و 
و  ممنون!«  خيلی  نه!  نبود  بد  می کنيد؟  فکر  »چه  گفت: 

جمعيت حاضر با کف زدن وی را تشويق کردند.
طول  در  اوباما  باراک  که  بود  پيامی  تنها  و  اولين  اين 
جلسه يک ساعته پرسش و پاسخ ارسال کرد. وی سپس 
و  اشتغال  مثل  مسايلی  مورد  در  کاربران  سواالت  به 
اقتصاد امريکا به صورت شفاهی پاسخ داد. پس از مدت 
افزايش  به  مربوط  عاجل  و  مهم  موضوع  به  او  کوتاهی 
به  که  موضوعی  رسيد،  امريکا  ملی  بدهی های  سقف 
مورد  آن  در  بايد  امريکا  قانونگذاری  مجالس  زودی 

تصميم بگيرند.
اگر در روز دوم ماه اگست مجالس قانونگذاری امريکا 
بدهی های  سقف  افزايش  برای  جمهوری  رياست  طرح 
ملی امريکا را که هم اکنون در مرز 14 تريليون و سه صد 
ميليارد دالر است، تصويب نکنند دولت امکان استقراض 
که  می شود  ناگزير  بنابراين  و  داشت  نخواهد  را  بيشتر 

بخشی از پرداخت ها و هزينه های خود را قطع کند.
بين احزاب دموکرات و جمهوری خواه بر سر پيشگيری 
از کسری بودجه بيشتر و يا افزودن بر ميزان استقراض و 
بنابراين تامين منابع مالی ضروری برای طرح های اقتصادی 
دموکرات  حزب  است.  جريان  در  شديدی  نبرد  دولت 
طرفدار افزايش ماليات بر درآمد اليه های بسيار ثروتمند 

است در حالي که حزب جمهوری 
خواه خواستار کاستن از هزينه های 
دولت از جمله در عرصه خدمات 

اجتماعی و رفاه عمومی است.
پرسش  جلسه  در  اوباما  باراک 
شبکه  طريق  از  که  خود  پاسخ  و 
توييتر به صورت زنده پخش می شد 
هشدار داد که عدم دستيابی به يک 
توافق در اين مورد پيامدهای بسيار 

جدی خواهد داشت.
اوباما گفت: »در يک چنين  آقای 
حالتی احتماال بازار جهانی سرمايه 

امريکا  اعتبار  و  اعتماد  پس  اين  از  که  گفت  خواهد 
امريکا  مالی  اعتبار  درجه  بنابراين  ندارد.  ارزشی  ديگر 
و  يافته  افزايش  شدت  به  بهره  نرخ  يافت،  خواهد  تنزل 
اين عوامل می تواند به يک رکود اقتصادی ديگر و حتا 

شرايط بدتر از آن منجر شود.«
باراک اوباما هفتم ماه جوالی با مقامات ارشد دو حزب 
دموکرات و جمهوری خواه برای ادامه مذاکرات در اين 

زمينه در کاخ سفيد ديدار کرد.
که  ديگری  به سواالت  پاسخ  در  امريکا  رييس جمهور 
ارسال شده  توييتر  امريکا توسط شبکه  نقاط مختلف  از 
به  پول  تزريق  و  اقتصادی  مشوق های  طرح  از  بودند 
اقتصاد امريکا در سال 2009 دفاع کرد و گفت که اين 
کار درستی بوده است. ولی در عين حال اذعان داشت 
و   2007 سال های  اقتصادی  رکود  بزرگ  ابعاد  او  که 

2008 را به خوبی ارزيابی نکرده بود. 
اين  زياد  احتمال  به  که  توييتر  شبکه  مشترکان  از  يکی 
سخنان باراک اوباما را نخواهد پذيرفت جان بوينر رييس 
که  بود  خواه  جمهوری  حزب  از  نمايندگان  مجلس 
توانسته بود سوال خود را به دست رييس جمهور برساند. 
باراک  از  خود  پيام  در  خواه  جمهوری  سياستمدار  اين 
اوباما پرسيد: »پس از يک ولخرجی بی سابقه وافزايش 
شما  که  شغلی  فرصت های  بودجه،  کسری  سرسام آور 

وعده داده بوديد کجا هستند؟« 
به  تکنالوژی  مشخص  مورد  اين  در  که  می رسد  نظر  به 
کمک باراک اوباما آمد و با توجه به اشتباه اماليی که 
در پيام جان بوينر وجود داشت باراک اوباما قبل از پاسخ 
به سوال وی به شوخی گفت: »جان بايد فن تايپ کردن 
خود را بهتر کند.« سپس او ارقام و شواهدی را در مورد 
افزايش فرصت های شغلی در بخش خصوصی  يادآوری 

کرد.
در ادامه اين جلسه و همراه با صحبت های رييس جمهور 
در پاسخ به سوواالتی در مورد آموزش، منابع انرژی قابل 
بازيافت و حتا برنامه های فضايی امريکا، يکی از پيام های 
توصيه  امريکا  دولت  به  که  شد  قرايت  شده  دريافت 
می کرد از دادن کمک مالی به کشورهايی نظير پاکستان 

که آن را به هدر می دهند، خودداری شود.
تعدادی از نمايندگان مجالس قانونگذاری امريکا نيز پس 
پايگاه  اسامه بن الدن در جوار يک  از کشف مخفيگاه 
کاهش  يا  و  کامل  قطع  خواستار  پاکستان،  در  نظامی 
پاکستان  به  امريکا  مالی  از کمک های  ميليارد دالر  يک 

شده اند.

که  گفت  درخواست  اين  به  پاسخ  در  اوباما  باراک  اما 
رشد  محل  که  کشورهايی  به  امريکا  مالی  کمک های 

گروه های تروريستی هستند يک ضرورت است.
باراک اوباما گفت: »گاهی به اغراق چنين وانمود می شود 
که گويا ما 25 درصد از بودجه فدرال کشور را صرف 
کمک های خارجی می کنيم. ولی حقيقت اين است که 
خارجی  کمک های  شکل  به  ما  که  ناچيزی  بسيار  مبلغ 
برای  من  اعتقاد  به  دارد.  فراوانی  تاثيرات  می پردازيم 
نقش  عنوان کشوری که می خواهد در جهان  به  امريکا 
رهبری را ايفا کند، کشوری که می خواهد صاحب نفوذ 
امنيت در کشورهای زادگاه تروريزم  به ثبات و  باشد و 
بسيار  سرمايه گذاری  يک  پول  اين  دادن  کند  کمک 
بنابراين  کوچکی است که منافع زيادی برای ما دارد و 
کاری درست و هوشمندانه است. اين سياستی است که 
امريکا حتا در دوران اقتصادی دشوار نظير امروز نيز بايد 

آن را ادامه دهد.«
که  می گويند  امريکا  جمهوری  رياست  دفتر  مقامات 
شرکت باراک اوباما در يک جلسه زنده پرسش و پاسخ 
روی شبکه توييتر نشان می دهد که دولت فعلی امريکا با 
استفاده از راه های جديد می کوشد ارتباط خود را با مردم 
يک  در  اوباما  باراک  نيز  اپريل  ماه  در  کند.  نزديک تر 
جلسه پرسش و پاسخ مشابهی که توسط شبکه اجتماعی 
باراک  گذشته  در  کرد.  شرکت  شد  پخش  فيس بوک 
اوباما به سواالتی که از طريق شبکه يوتيوب مطرح شده 

بودند پاسخ داده است.
بهره برداری  زمينه  در  که  اوباما  باراک  جوان  مشاوران 
دارند،  فراوانی  مهارت  جديد  ارتباطی  شبکه های  از 
کارزار  آغاز  و   2008 سال  از  را  چنين روش هايی  يک 
شناساندن  در  کار گرفتند که  به  اوباما  باراک  انتخاباتی 

چهره و پيشبرد تبليغات وی نقش موثری ايفا کرد.
شبکه  کاربران  پاسخ،  و  پرسش  جلسه  پايانی  بخش  در 
نشان  واکنش  اوباما  باراک  سخنان  به  سرعت  با  توييتر 
دادند. اين واکنش ها بسيار متنوع بود. برخی از کاربران 
آن را يک نمايش زيرکانه توصيف کرده و برخی ديگر 
اين گفتگو،  يا قسمت های  بهترين جمالت و  انتخاب  با 

اين مطالب را برای حلقه دوستان خود مخابره کردند.
رييس  اگر  بود  نوشته  خود  پيام  در  کاربران  از  يکی 
آشنا  امريکا  مردم  با حرف دل  واقعا می خواهد  جمهور 
شود بايد جلسات بيشتری نظير اين را برپا کند، شايد هزار 

جلسه ديگر نيز کافی نباشد.
 منبع: راديو فردا

نرخ تورم در چین 
افزايش يافت

نرخ تورم در چين افزايش يافته و به باالترين ميزان خود 
در سه سال گذشته رسيده است.

افزايش نرخ تورم به رغم آن صورت می گيرد که اين 
افزايش داده و ميزان  بار نرخ بهره را  کشور اخيرا چند 

قرضه  های بانکی را کم کرده است.
درصد   6.4 جون  ماه  به  منتهی  مالی  سال  در  قيمت ها 

افزايش يافته است.
بهای  افزايش  از  چينی  مقام های  می گويند  خبرنگاران 
دامن  ناآرامی ها  به  مواد غذايی که می تواند  پايه  قيمت 

بزند، نگران هستند.
بازداشت صدها نفر توسط پولیس 

در مالیزيا 
کواالالمپور  در  را  نفر  دوصد  از  بيش  ماليزيا  پوليس   
در  خود  محاصره  به  را  شهر  مرکز  و  کرده  بازداشت 

آورده  است.
از آن شود که مخالفان دولت،  مانع  پوليس می خواهد 

تظاهراتی در مرکز شهر برگزار کنند.
رای گيری  سيستم  در  اصالحات  خواهان  افراد  اين 

هستند.
برپايی تظاهرات ممنوع اعالم شده و پوليس گفته است 

دليل بازداشت افراد، تجمع غيرقانونی بوده است.
مخالفان، دولت ماليزيا را متهم کرده اند که واکنش بيش 
از اندازه ای نشان داده وگفته اند که تظاهرات در ستديوم 

ورزشی در آرامش برگزار خواهد شد.
پوليس گفته است از تمامی ابزار، برای برقراری نظم و 

آرامش استفاده خواهد کرد.
خبرنگاران می گويند پوليس ماليزيا به ندرت به تجمعات 
آب پاش  موترهای  از  معموال  و  می دهد  مجوز  بزرگ، 
و گاز اشک آور برای پراکنده کردن معترضان استفاده 

کرده است.
گزارش شده که راه های اصلی شهر به روی عبور و مرور 
موترها بسته شده و فعاليت سيستم حمل و نقل شهری هم 

از نيمه شب، به حالت تعليق در آمده است.
پيش  مدت ها  از   »2.0 »برسيح  ايتالف  نام  به  گروهی 
گفته بود که روز 9 جوالی در ستديوم ورزشی، تجمعی 

برگزار می کند.
»ايتالف برای انتخابات عادالنه و پاک« از سوی احزاب 

مخالف مورد حمايت قرار گرفته است.
فعاالن  از  نفر   150 از  بيش  پوليس  اخير،  هفته های  طی 
مخالف را مورد بازجويی قرار داده و 91 نفر را از ورود 

به شهر منع کرده است.
هنوز بيش از سی فعال سياسی از دو هفته پيش در زندان 
به سر می برند. اين ايتالف قصد داشت در جاده ها، دست 
را  تظاهراتی  چنين  اجازه  مقامات  اما  بزند  تظاهرات  به 
ندادند. به رغم اين که اين ايتالف اعالم کرد که تجمع 
مقامات  اما  می کند،  برپا  ورزشی  ستديوم  در  را  خود 

کماکان از صدور مجوز برای آن خودداری کردند.
به  نظر  مورد  ستديوم  است  گفته  رسما  ماليزيا  پوليس 
مرکز شهر بسيار نزديک است و تجمع در آن، ترافيک 
لطمه  کار  و  کسب  به  و  کند  می  ايجاد  را  شديدی 
پوليس  مجوز  به  که  گفته اند  تجمع  اين  بانيان  می زند. 
انتخاباتی  سيستم  می گويند  افراد  اين  ندارند.  نيازی 
دولتی  مقام های  اما  است  اصالحات  نيازمند  ماليزيا 
می گويند تظاهرکنندگان »طرز تفکر کمونيستی« دارند 

و می خواهند »جنگی عليه پادشاه« راه بياندازند.

0777625262
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تولد یک ملت 
سودان جنوبی 

اعالم موجودیت کرد 
سودان جنوبی در نخستین دقایق بامداد روز شنبه به عنوان 
جدیدترین کشور جهان اعالم موجودیت کرد و به طور 
رسمی پس از دو جنگ داخلی طی پنج دهه ی گذشته از 

کشور سودان اعالم استقالل کرد.
است که  آن  از  گزارش خبرگزاری های خارجی حاکی 
با  جدید،  کشور  این  پایتحت  جوبا،  مردم  از  نفر  هزاران 
و  جشن  به  و  ریختند  جاده ها  به  استقالل  رسمی  اعالم 
پایکوبی پرداختند. مردم سودان جنوبی در جریان رقص 
فریاد  را  جمهور،  رییس  کی یر،  سالوا  نام  خود  شادی  و 

می زدند.
دقیقه ی  یک  و   ۱۲ ساعت  در  جنوبی  سودان  جمهوری 
رسمی  طور  به  و  آورد  دست  به  خودرا  استقالل  بامداد 
پاره تقسیم  به دو  یعنی سودان را  افریقا  بزرگترین کشور 

کرد.
بخش  مردم  که  آمد  دست  به  آن  از  پس  استقالل  این 
جنوبی سودان در جنوری سال جاری در یک همه پرسی 

تحت نظارت سازمان ملل به جدایی از شمال رای دادند.
این همه پرسی در جریان مذاکرات بر سر یک معاهده ی 
صلح  در سال ۲۰۰۵ مورد توافق قرار گرفت که به جنگ 

داخلی میان شمال و جنوب سودان پایان می داد.
در جریان جنگ داخلی میان شمال و جنوب سودان که 
دو  انجامید حداقل  طول  به   ۲۰۰۵ تا   ۱۹۸۳ سال های  بین 

میلیون نفر کشته شدند.
سودان جنوبی که دارای منابع غنی نفت است از فقیرترین 

و توسعه نیافته ترین کشورهای جهان به شمار می رود.
گزارش ها حاکی است که جشن و پایکوبی مردم جوبا تا 

صبح به طول انجامید.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، یکی از افراد حاضر 
هرگز،  هرگز،  »ما  که  می خواند  آواز  استقالل  جشن  در 

هرگز تسلیم نخواهیم شد.«
دانیل دنگ، یک پولیس ۲۷ ساله نیز فریاد می زد که »آه! 

من آزاد هستم.«
پاگان آموم، دبیرکل جنبش آزادی مردمی سودان جنوبی 
ما  »امروز  است:  گفته  رویترز  خبرگزاری  با  گفتگو  در 
را  جنوبی  سودان  پرچم  جهان  ملت های  به  پیوستن  برای 

برافراشته ایم. روز پیروزی و جشن.«
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل که روز جمعه در جوبا به 
سر می برد به خبرنگاران گفت که سودان جنوبی به زودی 

به جامعه ی جهانی خواهد پیوست.
کشور  بزرگترین  جمعه  صبح  اوایل  تا  که  سودان 
از  پیش  که  بود  دولتی  نخستین  می شد،  محسوب  افریقا 
استقالل آن  اعالم موجودیت سودان جنوبی  رسمی شدن 
دیپلومات ها  و  بین المللی  ناظران  شناخت.  رسمیت  به  را 
به  خودرا  استقالل  جنوبی  سودان  گرچه  داده اند  هشدار 
میان شمال  دست آورده است، ولی مشکالت حل نشده 
تنش های  بروز  امکان  نفتی  منابع  سر  بر  به ویژه  جنوب  و 
زیادی را در آینده بر سر مرزهای دو کشور دامن خواهد 
زد. رهبران شمال و جنوب سودان هنوز درباره ی فهرستی 
نرسیده اند. موضوعاتی  توافق  به  میان دو طرف  از مسایل 
تقسیم ذخایر  و همچنین  مرزهای دو کشور  ترسیم  چون 
نفتی سودان که اهمیت حیاتی برای اقتصاد دو کشور دارد 
هنوز حل نشده اند. به گزارش خبرگزاری رویترز، از اوایل 
روز شنبه جمهوری سودان سه چهارم از ذخایر ارزی خود 
با چالش های دیگری چون  اکنون  داد و هم  از دست  را 
شورشیان دارفور و مناطق جنوبی کوردوفان روبرو است.

روزنامه 8صبح 
برگزار می کند

در  را  آموزشی  کارگاه های  صبح   ۸ روزنامه 
خبرنگاران  برای  تحقیقی  روزنامه نگاری  زمینه 
شمال شرق،  در  رادیویی  و  چاپی  رسانه های 

شمال، غرب و مرکز کشور برگزار می کند.
شش روزه  آموزشی  کارگاه های  این  در 
امور  کارشناسان  ویژه  به  رسانه ای  کارشناسان 
گزارشگری تحقیقی به آموزش چگونگی مبارزه 
افشاسازی  به وسیله  افغانستان،  در  اداری  فساد  با 
موارد فساد از طریق تهیه ی گزارش های تحقیقی 

خواهند پرداخت.
برای خبرنگاران  این کارگاه ها در والیت کابل 
والیت های کابل، پنجشیر، کاپیسا، پروان، لوگر 
بغالن،  خبرنگاران  برای  بغالن  در  وردک؛  و 
بدخشان، کندز و تخار؛ در بلخ برای خبرنگاران 
در  و  فاریاب  و  بلخ، سمنگان، جوزجان، سرپل 
و  فراه  باغیس،  هرات،  خبرنگاران  برای  هرات 

غور برگزار می شود. 
و  بود  محل  و  غذا  برگشت،  و  رفت  مصارف 
تامین می گردد. همچنین  باش اشتراک کنندگان 
فرصت  خبرنگاران  به  کارگاه ها  ختم  از  پس 
تهیه ی  برای  را  طرح های  شان  که  می شود  داده 
صورتی  در  بدارند.  ارایه  تحقیقی  گزارش  یک 
گیرد،  قرار  تایید  مورد  گزارشگران  طرح  که 
هزینه تهیه آن از طرف روزنامه ۸صبح پرداخت 
می شود و این گزارش ها به نام خود گزارشگر در 

روزنامه ۸صبح به چاپ خواهد رسید.  
در  اشتراک  منظور  به  می توانند  عالقمندان 
و  سوانح  خلص  از  نسخه  یک  کارگاه ها،  این 
ارسال  آدرس  این  به  را  درخواستی های شان 

کنند:
inv.8am@gmail.com  

در صورت نیاز به معلومات بیشتر به این شماره ها 
تماس بگیرید:

۰۷۰۰۲6۹6۳۸    و  ۰۷۰۰۲۲۸۹۸۸ 
والیت  برای  درخواستی ها  جمع آوری  مهلت 
بغالن تا ۲۷ سرطان، در والیت هرات تا ۱4 اسد، 
در والیت کابل تا ۱4 سنبله و در والیت بلخ تا 

۱4 میزان می باشد.
برای خبرنگاران زن، اولویت داده می شود. 

امریکا از سوی سازمان ملل به نقض قوانین بین المللی متهم شد

شلیک دو موشک دوربرد از طرف ایران به سمت اقیانوس هند 

ملل،  سازمان  بلندپایه ی  مقام  یک 
شهروند  یک  اعدام  دلیل  به  را  امریکا 
مکسیکویی در تگزاس، به نقض قوانین 

بین المللی متهم کرده است.
هومبرتو لیال مکسیکویی به اتهام تجاوز 
به یک دختر نوجوان و قتل او در سال 

۱۹۹4، به اعدام محکوم شده بود.
ناوی پیالی، کمیشنر حقوق بشر سازمان 
آیا  که  مساله  این  باره  در  گفت  ملل 
آقای لیال به خدمات حقوقی و دادگاه 
عادالنه دسترسی داشته، سواالتی وجود 

دارد.

امریکا  خارجه ی  وزارت  سخنگوی 
در  می تواند  موضوع  این  است  گفته 
امریکایی  شهروندان  با  رفتار  نحوه ی 
که در خارج از این کشور با مشکالت 

حقوقی رو به رو هستند، اثر بگذارد.

امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوایی 
سپاه ایران، روز شنبه با اعالم این که »بیش 
منطقه  در  دشمن  پایگاه های  درصد   ۷۰ از 
در تیررس موشک های کوتاه برد و میان برد 
موشک  دو  شلیک  از  دارند«،  قرار  سپاه 
دلو  ماه  در  هند  اقیانوس  به سمت  دوربرد 

گذشته خبر داده است.
حاجی زاده که در یک نشست خبری پس 
با  سپاه  موشکی  رزمایش  آخرین  پایان  از 
عنوان »پیامبر اعظم 6« با خبرنگاران سخن 
دلو  ماه  »در  است:  کرده  اعالم  می گفت، 
سال گذشته دو فروند موشک دوربرد سپاه 
با برد هزار و ۹۰۰ کیلومتر از منطقه سمنان 
به سوی اهداف مورد نظر در دهانه اقیانوس 

هند شلیک شد.«
در  اتفاق  »این  است:  گفته  ادامه  در  وی 
حالی افتاد که امریکایی ها نیز در این منطقه 
حضور داشتند و البته ما با اعالم قبلی، منطقه 
هواپیماهای  دادیم  اجازه  حتا  و  بسته  را 
باشند،  منطقه  این  در  نیز  امریکا  جاسوسی 
از  این مدت هیچ خبری  آنها در طول  اما 

این موضوع اعالم نکردند.«
در  همچنین  سپاه  هوایی  نیروی  فرمانده 
این  بیان  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش 
»دشمن  پایگاه های  درصد   ۷۰ از  بیش  که 
ایران  موشک های  تیررس  در  منطقه«  در 
است، گفته است: »بیشتر پایگاه های دشمن 
در فاصله ۳۰۰ تا 4۰۰ کیلومتری جمهوری 

اسالمی ایران قرار دارند.«
وی همچنین افزوده است: »ایران قادر است 
از پایگاه های پرتاب موشک خود بیش از 
را  بلند  و  متوسط  کوتاه،  برد  در  نقطه   ۲۰

مورد اصابت قرار دهد.«

توان  درباره ی  سپاه  فرمانده  این  اظهارات 
پیشتر   که  است  حالی  در  ایران  موشکی 
رزمایش  تازه ترین  آغاز  به  واکنش  در  و 
امور  وزارت  سخنگوی  ایران،  موشکی 
خارجه ی امریکا، گفته بود، تهران به جای 
عمل به تعهدات بین المللی خود، در مورد 

قدرت موشکی اش گزافه گویی می کند.
رزمایش موشکی »پیامبر اعظم 6«، ۱۰ روز 
زیرزمینی  سیلوهای  از  رونمایی  با  پیش 
پرتاب موشک آغاز  شد و در این رزمایش 
زلزال،  نوع  از  فروند موشک  از جمله ۱4 
شهاب یک، شهاب دو و شهاب ۳ شلیک 

شدند.
پاسداران  سپاه  هوایی  نیروی  فرمانده 
این که  بیان  با  رزمایش  این  آغاز  از  پس 
موشک های ایران بر اساس اهداف امریکا 
در منطقه و اسراییل طراحی شده اند، گفته 
و  کرده  کم  را  ما  زحمت  »امریکا  بود: 
اطراف  کشورهای  در  را  خود  پایگاه های 
فاصله  از  که  طوری  به  کرده است  مستقر 

۱۲۰ کیلومتری تا ۷۰۰ کیلومتری در عمق 
افغانستان دارای پایگاه است.«

کیلومتر   ۱۲۰۰ »اسراییل  بود:  افزوده  وی 
بروز  صورت  در  اما  دارد،  فاصله  ایران  با 
تهدید عملی ما قادر هستیم با موشک های 
برد دو هزار کیلومتری از سمنان و دامغان 

نیز این رژیم را هدف قرار دهیم.«
پایگاه های  به  حاجی زاده  امیرعلی  اشاره 
بیابان های  در  اسالمی  جمهوری  موشکی 
اصلی  مراکز  از  که  است  سمنان  والیت 

موشکی ایران به شمار می آیند.
»توان  این که  بر  ایران  تاکید  وجود  با 
کشورهای  برای  تهدیدی  ایران  موشکی 
دیگر نیست«، عالوه بر امریکا، کشورهای 
افزایش توان موشکی  از  بارها  نیز  اروپایی 
با  همراه  و  کرده اند  نگرانی  اظهار  ایران 
موشکی«  »سپر  نام  به  را  طرحی  آمریکا 
در  اروپا  مختلف  مناطق  در  استقرار  برای 

برنامه خود دارند.
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