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این سرک ها حق همه است
در حاشیه مظاهره

 علیه مزاحمان خیابانی 
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طالبان 
مسوول قتل هشتاد درصد غیرنظامیان

کمیته  عملیاتی  بخش  رییس  پییراکراهنبول، 
وجود  با  می گوید  سرخ  صلیب  بین المللی 
در  مسلح  گروه های  از  برخی  ناامنی ها، 
و  می روند  مردم  خانه های  پشت  در  روستاها 
آنان را به بهانه های گوناگون تهدید می کنند. 
مرحله  در  اکنون  »افغانستان  است:  گفته  او 
در  افغان  نیروهای  زیرا  دارد،  قرار  حساسی 
حال گرفتن مسوولیت های امنیتی از نیروهای 
خارجی هستند. کمیته جهانی صلیب سرخ به 
در  نظری  کدام  بی طرف  سازمان  یک  عنوان 
باره تغییر در راهبرد نظامی افغانستان ندارد، 
ناامنی هایی  کاهش  درباره  ما  اصلی  توجه  اما 
و  است  افغانستان  مردم  متوجه  که  است 
این است  از گفته های مردم  ما  برداشت های 
که اوضاع امنیتی بحرانی است و این برای ما 

یک نگرانی جدی می باشد.«

هفته ي  فيصله ي  بنياد  بر  کابل:  8صبح، 
انتظار  نمايندگان،  مجلس  پيش 
مرکزي  بانک  سرپرست  امروز  مي رود 
کنوني  وضعيت  توضيح  براي  افغانستان 
اين  عمومي  نشست   به  عزيزي بانک 

مجلس حضور يابد.
از  شماري  پيش  هفته ي  دوشنبه   روز 
بودند که  نمايندگان مجلس مدعي شده 
عزيزي بانک به دليل سرمايه گذاري ها در 
دوبي و پرداخت قرضه هاي غيرقانوني به 
سهامداران  برخي  و  اونکس  شرکت 

ديگر اين بانک، ورشکست شده است.
اسنادي  داشتند که  تاکيد  نمايندگان  اين 
می دهد  نشان  که  دارند  دست  در  را 
شدن  مطرح  مانع  عزيزي بانک  مسووالن 
پارلمان  عمومي  نشست  به  موضوع  اين 

شده اند.
انکشافي  بودجه  دالر  ميليون   72 اختالس 
حاضر  درحال  که  مخابرات  وزارت 
افغان  ملي  بانک  به  آن  درصد   5 ماهانه 
انتقال داده مي شود، دستبرد 14 ميليون و 
800 و 80 هزار دالر در خريداري بانک 
از سوي عزيزي بانک  افغانستان  انکشافي 
و رهايي دو سهامدار روسي و ازبکستاني 
کمک  به  افغانستان  انکشافي  بانک 
از  لوي سارنوالي  توسط  عزيزي بانک 

از  تن  يک  حالی که  در  کابل:  8صبح، 
قومی  متنفذ  يک  و  پارلمان  نمايندگان 
رهبر  عمر  مال  ميان  را  نامه هايی  می گويند 
بدل  و  رد  کرزی  جمهور  رييس  و  طالبان 
کرده است، اما رياست جمهوری افغانستان 
می گويد نامه ای که ادعا می شود توسط مال 

عمر امضا شده، جعلی بوده است. 
پارلمان و  نماينده ی غزنی در  هما سلطانی، 
واليت  قومی  متنفذان  از  عبدالبصير  مولوی 
کندز ادعا دارند که اولين بار سال گذشته با 

نمايندگان  که  بود  اتهام هاي  ديگر 
مطرح  عزيزي بانک  برابر  در  مجلس 

ساخته بودند.
اما مقام هاي عزيزي بانک با رد اتهام هاي 
فعاليت  که  بودند  گفته  نمايندگان 
ادامه  عادي   صورت  به  عزيزي بانک 
داشته و پول هاي مردم به طور امانت در 

اين بانک نگهداري مي شود.
که  داشتند  تاکيد  نمايندگان  چند  هر 
صداي ثبت شده و سندی مبني بر فروش 
به يک شرکت  عزيزي  تيلي  تانک   150
نيست  مشخص  ولي  دارند،  را  ديگر 
افغانستان  مرکزي  بانک  سرپرست  که 
يا  و  تاييد  حد  تاچه  را  يادشده  ادعاهاي 

رد خواهد کرد.

مال عمر ديدار کرده اند. خانم سلطانی روز 
در کابل  پنج شنبه در يک کنفرانس خبری 
گفت به تاريخ 5 سرطان امسال مال عمر را 
رييس  با  تا  آورد  کابل  کيلومتری   150 در 
خبری  کنفرانس  يک  در  کرزی  جمهور 
که  روزی  در  او  گفته  به  اما  کند،  شرکت 
قرار بود اين کنفرانس برگزار شود وضعيت 
و  بود  ديگر  طوری  جمهوری  رياست  در 

خبرنگاران نيز شرکت نکرده بودند. 
ادامه در صفحه 2

جاللتماب حامد کرزي ريیس جمهوري اسالمي افغانستان!

مرکز همآهنگي هرات به نمایندگي از مردم والیت هرات مراتب 
تسلیت عمیق خود را به حضور جاللتمآب شما تقدیم مي دارد.

احمد ولي کرزي تنها به خانواده کرزي تعلق نداشت، او یکي از 
دوستداران و خدمتگذاران واقعي این سرزمین رنج دیده بود که 
داد.  دست  از  آن  یکپاچگي  و  سربلندي  آبادي،  راه  در  را  جانش 

روحش شاد باد!

مرکز همآهنگي هرات

سرپرست بانک مرکزي در مورد عزيزي بانک 
امروز به پارلمان توضيح مي دهد

نامه مال عمر ادعايی که جعلی برامد

عناوين مطالب امروز:

دولت به افزايش...
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]در صفحه 9[

روزنامه8صبحبرگزارميکند

روزنامه 8 صبح کارگاه هاي آموزشي را در زمينه روزنامه نگاري تحقيقي براي 
و مرکز  راديويي در شمال شرق، شمال، غرب  و  خبرنگاران رسانه هاي چاپي 

کشور برگزار مي کند.
به ويژه  رسانه اي  کارشناسان  شش روزه  آموزشي  کارگاه هاي  اين  در 
کارشناسان امور گزارشگري تحقيقي به آموزش چگونگي مبارزه با فساد اداري 
گزارش هاي  تهيه ي  طريق  از  فساد  موارد  افشاسازي  به وسيله  افغانستان،  در 

تحقيقي خواهند پرداخت.
اين کارگاه ها در واليت کابل براي خبرنگاران واليت هاي کابل، پنجشير، کاپيسا، 
پروان، لوگر و وردک؛ در بغالن براي خبرنگاران بغالن، بدخشان، کندز و تخار؛ 
در بلخ براي خبرنگاران بلخ، سمنگان، جوزجان، سرپل و فارياب و در هرات 

براي خبرنگاران هرات، باغيس، فراه و غور برگزار مي شود. 
تامين  اشتراک کنندگان  باش  و  بود  محل  و  غذا  برگشت،  و  رفت  مصارف 
مي گردد. همچنين پس از ختم کارگاه ها به خبرنگاران فرصت داده مي شود که 
طرح هاي  شان را براي تهيه ي يک گزارش تحقيقي ارايه بدارند. در صورتي که 
طرح گزارشگران مورد تاييد قرار گيرد، هزينه تهيه آن از طرف روزنامه 8صبح 
پرداخت مي شود و اين گزارش ها به نام خود گزارشگر در روزنامه 8صبح به 

چاپ خواهد رسيد.  
از خلص  نسخه  يک  کارگاه ها،  اين  در  اشتراک  منظور  به  مي توانند  عالقمندان 

سوانح و درخواستي هاي شان را به اين آدرس ارسال کنند:
inv.8am@gmail.com  

در صورت نياز به معلومات بيشتر به اين شماره ها تماس بگيريد:
0700269638 و  0700228988 

مهلت جمع آوري درخواستي ها براي واليت بغالن تا 27 سرطان، در واليت هرات 
تا 14 اسد، در واليت کابل تا 14 سنبله و در واليت بلخ تا 14 ميزان مي باشد.

براي خبرنگاران زن، اولويت داده مي شود. 

يادی از داد نورانی 
روزنامه نگار 

آزادی خواه کشور ما

بار دیگر داد را در ماه جوالی  2004 
در کابل دیدم. مو های سرش ریخته 
سر  از  که  روزگاری  از  بیشتر  بود، 
سال  کهن  و  شکسته  بود،  گذرانده 
می نمود. او را در جمع روزنامه نگارانی 
هفته وار  نشست های  در  که  دیدم 
زمان  آن  در  که  لودین  جاوید 
بود،  جمهور  رییس  سخنگوی 
و  متردد  نگاه  با  می کردند.  شرکت 
مدتی  کردم،  نگاه  او  به  نامطمین 
تا  به هم خیره ماندند،  نگاه های مان 
این که گفت آری منم و هنوز زنده ام. 
آن  فردای  کشیدم.  آغوش  در  را  او 
روز یکدیگر را دوباره دیدیم. اگر چه 
از آن  آرا و افکار بریده بود، اما هنوز 
برای  آزادی  و  عدالت  پیمان  سر  بر 

مردم سخت استوار بود.
ادامه در صفحه 4

تسليت
همکاران روزنامه 8صبح، مراتب 
به  خودرا  غم شریکي  و  تسلیت 
دادنوراني،  درگذشت  مناسبت 
به  کشور  برجسته  روزنامه نگار 
جامعه  و  بازماندگان  خانواده، 
ابراز  افغانستان  رسانه اي 

مي دارد.
از بارگاه ایزد متعال خواهان صبر 
آن  بازماندگان  براي  و شکیبایي 

مي نماییم. مسالت  مرحوم 

ACKU
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کمیته ی جهانی صلیب سرخ 
از وجود بحران در افغانستان 

هشدار می دهد
صلیب  جهانی  کمیته ی  عملیاتی  بخش  رییس 
کنونی  اوضاع  از  جدی  نگرانی  با  سرخ 
اندازه ای  به  ناامنی ها  می گوید  افغانستان 
افغان ها  از  شماری  که  است  یافته  افزایش 
تصمیم  نمی توانند  زندگی شان  محل  درباره ی 
بگیرند. گمان می رود در این گزارش، موضوع 
و مساله ی ناامنی به عنوان نماد عمده ی بحران 
زیادی  حد  تا  این  و  است  شده  گرفته  مدنظر 
مردم،  اکثریت  برای  زیرا  هست،  هم  درست 
خیلی قابل لمس و احساس است. در واقع این 
مستقیم  آن  با  افغان  هر  که  است  موضوعی 
مثابه  به  آن را  و  است  رویا روی  بی واسطه  و 
تهدیدی علیه خودش درک می کند. در حالی که 
سیاسی،  از  اعم  دارد؛  گوناگون  ابعاد  بحران 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... و در موضوع 
که  است  این  حقیقت  نمی شود.  خالصه  امنیتی 
یک  اجزای  ناهمسویی  در  می توان  را  بحران 
پدیده با همدیگر خالصه کرد. به طور مثال اگر 
اتخاذ  با  کشور  قوای سه گانه ی  که  دیده شود 
سیاست های متضاد با هم روزگار می گذرانند، 
می توان از موجویت بحران سخن گفت، هرچند 
بالفعل و عمال نتوانیم آن را نشان دهیم و اثبات 
هر سه  افغانستان  در  هم اکنون  بدبختانه  کنیم. 
نگوییم  اگر  هستند  نظام  مولفه های  که  قوه ای 
در ضدیت باهم، به جرات می توانیم بگوییم جدا 
به معنای واقعی  فعالیت می کنند. بحران  از هم 
که  است  چیزی  این  و  است  همین جا  در  کلمه 
از  واسطه بازی  و  بروکراسی  و  فساد  ناامنی، 
هریک  به  موضوع  دادن  تقلیل  برمی خیزد.  آن 
آن  نظایر  یا  اداری  فساد  مثل  موضوعاتی  از 
در واقع نوعی گمراه کردن مردم است و فرار 
کردن از طرح مسا له ی اصلی و عمده ای که باید 
مطرح گردد. این چیزی است که بعضا از روی 
غرض و برخی ها از روی مرض بدان متوسل 
می شوند. طرح نکردن مساله ی اصلی و مسایل 
است و  مادر همه مسایل  و  که منشا  اصلی ای 
مردم را به مسایلی که هر چند مهم هم هستند، 
نوعی گمراهی است و کوشش در جهت رسیدن 
امانی  چه  و  راه  از  هرچه  به  بی نتیجه:  آن  به 
اگر  است،  ناامنی  اگر  ایمان  چه  و  کفر  نامش 
فساد اداری است، اگر واسطه بازی است و اگر 
امثال هم،  یا  اختالفات میان قوای سه گانه است 
همه برمی گردد به یک علت و آن این که محور 
که  هنوز  است.  نشده  مشخص  هنوز  ما  ملی 
و  ملی  منافع  از  روشن  تعریفی  ما  است  هنوز 
چیزهای  از  خیلی  طبعا  و  نداریم  ملی  مصالح 
از  تعریفی  مبنا و اساس  بر  باید  را که  دیگری 
داشته  نمی توانیم  سازیم،  استوار  ملی  منافع 
اینکه  دلیل  به  نداریم  ملی  وحدت  ما  باشیم. 
مولفه های آن را نداریم و با برخی از مولفه های 
آن ناآشناییم. برخی ها که وحدت ملی را هدف 
گرفته اند و مقدس می شمارند، آن ابزار، وسایل 
و روش هایی را الزمه ی رسیدن به وحدت ملی 
دارند  آرزو  و  می گیرند  نادیده  یکسره  است، 
وحدت  و  برسند  بام  به  نردبان  به  نیاز  بدون 
ملی را در آغوش گیرند. خیلی ها حتا نفهمیده اند 
که وحدت ملی، پیش از آن که هدفی باشد، راه 

مشترکی است، پیش پای ما.    

زنگ اول


هزار  با  کتابخانه  یک  غزنی:  8صبح، 
تاریخی،  کتاب  جلد  چهارصد  و 
برای  آموزشی  و  اقتصادی  سیاسی، 
افتتاح  غزنی  در  زنان  تقویت  و  رشد 

شد. 
غزنی  زنان  امور  رییس  ولی  شکریه 
فرهنگی  مرکز  این  افتتاح  مراسم  در 
این  در  موجود  »کتاب های  گفت: 
کتاب  جلد   1400 حدود  کتابخانه 
کتاب  عنوان  ده ها  شامل  که  می باشد 
در بخش های تاریخ، سیاست، اقتصاد 

و آموزش می باشد.«
این  »هزینه ی  نمود:  اضافه  ولی  خانم 

8صبح، تخار: به منظور ایجاد تحکیم 
روابط میان ورزشکاران دو والیت  
دوستانه ی  مسابقه  تخار،  و  بلخ 
ریاست  تیم های  میان  والیبال 
معارف بلخ و ریاست معارف تخار 
مسوول  منبع  یک  برگزارگردید. 
8صبح،  به  تخار  معارف  ریاست 

فرانسه یک جنرال بلندپایه را به منظور 
سربازان  برای  خطر  کردن  محدود 
از  آنها  خروج  طول  در  فرانسوی 
این  فرستاد.  کشور  این  به  افغانستان، 
نیروهای  پی هم  تلفات  درپی  اقدام 

فرانسوی صورت گرفت.
جمهور  رییس  سارکوزی،  نیکوال 
یک  پنج شنبه  روز  صبح  فرانسه 
و  بلندپایه  وزرای  با  عاجل  مالقات 
این  داشت.  مسلح  نیروهای  رییس 
اقدامات  برای بحث درباره ی  مالقات 
جدید امنیتی برای کاهش تلفات جانی 
گرفت.  صورت  فرانسوی  نیروهای 
نیروهای  جوالی،   13 چهارشنبه  روز 
سال  از  را  تلفات  بیشترین  کشور  این 
تجربه  به حال، دریک روز   تا   2008

کردند. 
در  )13جوالی(   چهارشنبه  روز   
پنج  کاپیسا  والیت  تگاب  دره ی 
سرباز فرانسوی در یک حمله انتحاری 
کشته شدند. یک روز پس از آن یک 
فرمانده نیروهای این کشور در جریان 
افغان،  نیروهای  با  مشترک  عملیات 
از  پس  سارکوزی  آقای  شد.  کشته 
فرق  »شرایط  گفت:  خبر  این  انتشار 
به  آن  با  مقابله  برای  ما  و  است  کرده 

اقدامات جدیدی امنیتی  نیاز داریم.« 
چهارشنبه  روز  فرانسه  جمهور  رییس 
از یک مراسم رسم  13 جوالی، پس 
و گذشت نظامی روز ملی این کشور، 
گفت: »دشوارترین دوره، زمان انتقال 
افغانستان  از  خروج  و  مسوولیت 
است.«  او افزود: »ما افغان ها را به حال 

امریکایی  دالر  هزار  هفت  پروژه 
یونما که  از طرف موسسه  می باشد و 
در گردیز موقعیت دارد پرداخت شده 

است.« 
گفت:  غزنی  زنان  امور  رییس 
از  می توانند  غزنی  باسواد  »خانم های 
تحقیق  و  مطالعه  جهت  کتابخانه  این 
استفاده نمایند و هم می توانند کتاب ها 
در خانه های شان  امانت  به صورت  را 

برده و آن را مطالعه نمایند.«
نیز  غزنی  محلی  حکومت  مقامات 
را  فرهنگی  مراکز  گونه  این  وجود 
برای تمام مردم به خصوص قشر زنان 

به  دوستانه  مسابقه   »این  گفت: 
ولسوالی  معارف  مدیریت  میزبانی 
شد  انجام  ولسوالی  آن  در  ورسج 
والیبال  تیم  بازیکنان  نتیجه  در  که 
امتیاز  سه  گرفتن  با  تخار  معارف 
را  بلخ  والیت  معارف  والیبال  تیم 

شکست دادند.«

توجه  اما  نمی گذاریم،  وا  خودشان 
خودرا از کمک نظامی به کمک های 
متمرکز  تربیت  و  تعلیم  و  اقتصادی 

می کنیم.«
سه شنبه  روز  که  سارکوزی  آقای 
در  فرانسوی  نیروهای  از  )12جوالی( 
دیدار  کابل  شرق  در  سروبی  منطقه 
بیرون  بر  مبنی  را  می کرد، طرح خود 
این  نظامی  قوای  از  تن  هزار  کشیدن 

کشور تا پایان سال 2012 بیان کرد.
فرانسه  دفاع  وزیر  لونگه،  ژرار 
درصحبت با خبرنگاران گفت، طالبان 
انتقال  دوره ی  از  کرد  خواهند  سعی 
مسوولیت به نیروهای افغان به نفع خود 
استفاده کنند و حمالت نظامی خودرا 
شدت بخشند. وزیر دفاع فرانسه گفت، 
جانی  تلفات  کردن  محدود  طرح 
و  دارد  نظر  در  را  فرانسوی  نیروهای 
چه  ما  می بینند  دقیقا  »طالبان  افزود: 
کار می کنیم و استراتژی نظامی خودرا 
نظر به تصامیم ما وفق می دهند.« لونگه 
در ادامه ی سخنانش گفت که دشمن 

احمدی  علی  محمد  می خوانند.  مفید 
این  »ایجاد  گفت:  غزنی  والی  معاون 
به  غزنی  باسواد  زنان  برای  کتابخانه 
مبرم می باشد«.  عنوان یک  ضرورت 
وی اضافه نمود که زنان بیشتر از اقشار 
فرهنگی  امکانات  از  جامعه  دیگر 

محروم می باشند. 
ناامن  والیات  از  یکی  غزنی  والیت 
در  زنان  حضور  که  است  کشور 
حتا  و  است  فرهنگی کمرنگ  مراکز 
سال  چندین  غزنی  ولسوالی   12 در 
بروی  اناث  مکاتب  دروازه های  است 

دختران مسدود  می باشد. 

نامه مال عمر...
ادامه از صفحه 1

از حدود شش  که  عالی صلح  شورای 
را  همه جانبه  تالش های  سو  این  به  ماه 
آغاز  طالبان  رهبری  با  مذاکره  برای 
مولوی  و  سلطانی  هما  تماس  کرده، 
عطااهلل  نمی دانند.  درست  را  عبدالبصیر 
صلح  عالی  شورای  اعضای  از  لودین 
گفته است که مال عمر به زبان فارسی 
نامه نمی نویسد. او همچنین گفته است 
که شورای اجرایی شورای عالی صلح 
پس از بحث در رابطه به این نامه، آن را 

دور از حقیقت خوانده اند. 
جمهوری  ریاست  حال  همین  در 
که  نامه ای  است  گفته  نیز  افغانستان 
توسط این دو تن به ریاست جمهوری 
ثابت  بررسی  و  تحقیق  از  پس  رسیده، 
سخنگوی  است.  بوده  جعلی  که  شده 
رییس جمهور کرزی گفته است زمانی 
بوده،  نادرست  نامه  این  شد  ثابت  که 
باقی  مورد  این  در  بحثی  جای  دیگر 

نمانده است. 
نخستین  در  که  کرد  ادعا  سلطانی  هما 
دیدارش با مال عمر، طرح صلح خودرا 
این  طالبان  رهبر  و  تسلیم کرد  او  برای 
از  پس  که  او گفت  پذیرفت.  را  طرح 
بحث ها در رابطه به صلح در افغانستان، 
)چادرصلح( را در مجلس مالقات پهن 
مذاکره  تا  از مال عمر خواسته  و  کرده 
گفت  سلطانی  خانم  کند.  قبول  را 
و  نشست  صلح  چادر  بر  طالبان  رهبر 
با رییس جمهور کرزی  قبول نمود که 
مذاکره می کند. این در حالی است که 
عمر ضدیت  مال  تحلیلگران  گفته ی  به 
دارد  هزاره  زن  آن هم  زنان  با  شدیدی 
او  پیداست که  از ظاهر هما سلطانی  و 
از  و  نمی کند  سر  به  چادر  هیچ گاهی 
روسری های کوچک استفاده می نماید. 
از  که  نامه ای  به  رابطه  در  تحلیلگران 
خبرنگاران  برای  سلطانی  هما  سوی 
نامه  این  که  شده  گفته  و  شده  توزیع 
توسط مال عمر نوشته و امضا شده، ابراز 
شک و تردید می کنند؛ زیرا این نامه به 
زبان فارسی نوشته شده است، در حالی 
به  را  نامه های شان  معموال  طالبان  که 
پشتو می نویسند. از سوی دیگر تاریخی 
که در این نامه درج شده تاریخ شمسی 
است، اما تقویم مورد استفاده ی طالبان 
تقویم قمری است و نامه های این گروه 

با تاریخ قمری نوشته می شوند. 
در کنفرانس روز پنج شنبه این دو تن که 
ادعا دارند با مال عمر مالقات کرده اند، 
اما  شدند،  عکس  خواستار  خبرنگاران 
خانم سلطانی گفت هیچ عکسی از مال 

عمر ندارد. 

رییس شورای علمای 
قندهار در مراسم 

فاتحه خوانی احمد ولی 
کرزی کشته شد

انتحاری  حمله  یک  می گویند،  مقامات 
مراسم  برگزاری  محل  در  پنج شنبه  روز 
رییس  برادر  کرزی،  احمدولی  فاتحه ی 
برجا  کشته  چهار  قندهار،  در  جمهور 

گذاشته است.
یک  ورودی  در  مقابل  در  انفجار  این 
شمول  به  نفر  ده ها  که  داد  روی  مسجد 
حضور  آن  در  دولتی  مقامات  از  برخی 
فرد  امنیتی،  مقامات  گفته  به  داشتند. 
بمب گذار مواد انفجاری را در لنگی خود 
جابجا کرده بود و می خواست وارد مسجد 
شود، اما پس از آن که نیروهای امنیتی مانع 
از ورود او به مسجد شدند، بمب های خود 

را در همانجا منفجر کرد.
که  است  کرده  تایید  قندهار  پولیس 
رییس شورای علمای قندهار نیز در میان 

کشته شدگان است.
که  کشور  جمهور  رییس  کرزی،  حامد 
مراسم  در  شرکت  برای  چهارشنبه  روز 
خاکسپاری برادرش به قندهار رفته بود، در 

محل انفجار حضور نداشت.

این مسابقه ی دوستانه مسووالن  در 
تخار،  والی  معاون  بلخ،  معارف 
و  اطالعات  معارف،  روسای 
تخار،  ورزش  آمر  و  فرهنگ 
ورزشکاران را همراهی می کردند. 
قراراست میان این دو تیم در والیت 

بلخ نیز مسابقه ای برگزار شود. 

او  است،  شده  ضعیف 
در  ما  »دشمنان  افزود: 
هستند  دفاعی  حالت 
به عنوان  را  تروریزم  و 
خود  اصلی  روش 

انتخاب کرده اند.« 
رییس  گییو،  ادوار 
به  مسلح  نیروهای 
گفت،  خبرنگاران 
اریک  جنرال 
رییس ستاد  اراستورزا، 
فرستاده  افغانستان  به  زمینی،  نیروهای 
هفته ی  پایان  تا  را  طرح  این  که  شد 

آینده مشخص کند.
از زمانی که نیروهای داخلی با حمایت 
در  را  طالبان  امریکا،  متحده  ایاالت 
اواخر سال 2001 برانداختند، خشونت 
رسیده  باالترین حد   در  افغانستان  در 
نیروهای  از  تن   2500 از  بیش  است. 
جنگ  آغاز  زمان  از  خارجی  نظامی 
از تقریبا 10 سال پیش تا به حال جان 

باخته اند. 
فرانسه در افغانستان چهار هزار نیروی 
زمانی  از  و 70 سرباز آن  دارد  نظامی 
به   2001 سال  در  کشور  این  که 
عملیات تحت رهبری امریکا و ناتو در 

افغانستان پیوست، کشته شده اند.
فرانسوی  فرمانده  یک  شدن  باکشته 
شمار  جوالی(   14 پنج شنبه)  روز  به 
سال  در  فرانسوی  نیروهای  تلفات 
این بزرگترین  به 18 تن رسید.   2011
اخیر  ده سال  در  فرانسه  تلفات ساالنه 

است.

افتتاح یک کتابخانه برای زنان در غزنی

برگزاری مسابقه والیبال در تخار

ACKUاعزام یک جنرال فرانسوی برای جلوگیری از تلفات در افغانستان
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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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در گزارش امروز »از ورای دود و آتش« برادری را با خود 
از دست  داریم که پسر کاکایش را در زمان کمونیست ها 
داده و آن خاطرات تلخ و مملو از درد و رنج را چنین بیان 
می کند: »در دوردست ترین والیات که مشکالت گوناگون 
دست و پاگیر مردم بود، زندگی می کردیم و از دولت های 
حاکم وقت هم چندان امید کمک نداشتیم، زیرا آنها به جز 
هم  ما  سبب  همین  به  نمی خواستند،  دیگر  چیز  خود  منافع 
از سیاست و حکومت دور بودیم، همان شغل گله داری و 
دهقانی، ما را کفایت می کرد و از طریق آن روزهای خودرا 
سپری می کردیم. اما انسانی که در اجتماع زندگی می کند، 
بعضی اوقات خواسته یا ناخواسته مجبور است که در مقابل 
جان  پای  تا  آن  از  و  نماید  مقابله  استبداد  و  بی عدالتی ها 
نظام  و  نمودند  نماید. در مرکز کشور، جمعی کودتا  دفاع 
از یک رژیم که مردم خیر آن را ندیده بود، به نظام دیگر 
یعنی کمونیستی تبدیل شد، کمونیست ها که حکومت شان 
وابسته به کشور دیگر بود و دستورات آنها را اجرا می کرد، 
از دولت روسیه ی وقت خواستند که نیروهای نظامی شان را 
و  بگیرد  تا که حکومت سروسامان  بفرستد  آنها  به کمک 
باشند، زیرا دولت و  اگر خواستند هم می تواند که تا آخر 

حکومت از آن خود آنهاست، آنها مردم بی گناه را دستگیر، 
که  شد  سبب  همین  می فرستادند  مرگ  کام  به  و  شکنجه 
مردم قیام های گسترده را انجام دادند و از کشورشان دفاع 
نمودند و مردانه وار در این راه جان های شان را فدای ملت 
خود کردند. اما مشتی فریب کار در بین نیروهای مجاهدین 
جا گرفتند و از همین موقف که به دست آورده بودند، مردم 
بی گناه که خدمتگار مردم خود بودند به نام های گوناگون 

از حیوانات می گوید در یک منطقه آرام  سازمان حفاظت 
به  رو  آن  نسل  که  برفی  پلنگ  از  زیادی  شمار  افغانستان، 
از  حفاظت  سازمان  است.   شده  دیده  است،  بین رفتن  از 
حیوانات که مرکز آن در نیویارک است، گفته کامره های 
این سازمان شماری از این حیوان نادر را در 16 نقطه مختلف 

افغانستان دیروز در جام جهانی این رشته،  تیم ملی سنوکر 
به نخستین پیروزی اش دست یافت. اما این پیروزی نتوانست 
راه افغانستان را به دور حذفی مسابقات جام جهانی سنوکر 
برای  پولند  مقابل  در  افغانستان   1-4 پیروزی  کند.  باز 
بود.  پیش بینی  غیر قابل  سنوکر  کارشناسان  از  زیادی  تعداد 
سنوکر بازان  مقابل  در  بازی،  سه  در  این  از  پیش  افغانستان 

سکاتلند، هانگ کانگ و تایلند شکست خورده بود.
افغانستان  از  بازی ها صالح محمد و رییس سینزایی  این  در 
شدند.  حذف  بازی ها  از  هردو  که  می کردند  نمایندگی 
هیگنز  جان  میز،  یک  در  تنهایی  به  محمد  صالح  گرچه 

مراسم فاتحه خوانی احمدولی کرزی رییس شورای والیتی 
کندهار و برادر رییس جمهور حامدکرزی، در مسجد ارگ 
برگزار شد. احمدولی کرزی هفته ی گذشته، ٢1 سرطان از 
سوی محافظش سردار محمد، در منزل خود به قتل رسید. 
مراسم فاتحه خوانی موصوف، حوالی ساعت 1٠ صبح روز 
گذشته در مسجد قصر ریاست جمهوری )ارگ( آغاز شد 
پایان  بود،  جمعه  نماز  وقت  که  ظهر  ونیم  یک  ساعت  و 
یافت. در مراسم فاتحه، عالوه از مقامات داخلی و خارجی، 
بودند. در صف  اشتراک کرده  نیز  قومی  متنفذین  و  وکال 
محمدقسیم  مارشال  جمهورکرزی؛  رییس  با  فاتحه خوانی  
شورای  عضو  دوم،  معاون  خلیلی  کریم  اول،  معاون  فهیم 

 55 سن  در  افغان  سیاسی  فعال  و  روزنامه نگار  نورانی  داد 
در  نورانی  داد  گذشت.  در  قلبی  عارضه  اثر  بر  سالگی 
کنار فعالیت سیاسی به فعالیت های اجتماعی و فرهنگی نیز 

می پرداخت. او مدیر مسوول هفته نامه »روزگاران« بود.
فراه،  نورانی در سال 1335 )1956میالدی( در والیت  داد 
وارد  پنجاه  دهه  در  او  آمد.  دنیا  به  افغانستان  غرب  در 
پایان  به  را  آن  وقت  هیچ  اما  شد،  کابل  طب  دانشکده ی 
با روی کار آمدن »حزب دموکراتیک  نرساند. داد نورانی 
خلق افغانستاني در سال 1978 کشور را ترک کرد و از سال 
198٠ تا 1988 در ایران زندگی کرد. او برای مدتی در ایران 
انجمن دانشجویان افغانستان را رهبری می کرد. داد نورانی 
رژیم  پایان  تا  و  کرد  مهاجرت  پاکستان  به   1988 سال  در 
طالبان در سال ٢٠٠1 در آنجا ماند. او در آن سال ها بارها به 
افغانستان بازگشت و خدمات اجتماعی اش را با اداره مکاتب 
و شفاخانه ها در والیت فراه ، نورستان و کنر ادامه داد. با آن 
هم، داد نورانی یک منتقد سیاسی فعال بود. به گفته توماس 
او  افغانستان«،  تحلیلگران  »شبکه  مدیران  از  یکی  روتیگ، 
گرایش سیاسی چپ داشت و مخالف رژیم تحت حمایت 
شوروی سابق در کابل بود.  داد نورانی پس از سقوط طالبان 
به افغانستان بازگشت و به روزنامه نگاری پرداخت. او از سال 
و  مدیریت کرد  را  »روزگاران«  هفته نامه ی  تا ٢٠٠5   ٢٠٠٢
سرانجام از این روزنامه استعفا داد. او در سال ٢٠٠5 روزنامه 
نورانی  آقای  بنیان گذارد.  را  »پیشرو«  آن  از  بعد  و  »ترقی« 

آنها را به شهادت رساندند.  پسر کاکایم که شغلش معلمی 
بود و از این راه امرار معاش می کرد و می خواست که اطفال 
به جرم  نجات دهد  نادانی جهل  و  تاریکی  از  را  این وطن 
به  که  مسلح  دل  کور  گروهی  سوی  از  بودن،  معلم  همین 
نام دفاع از مردم در مقابل روس ها و دولت می جنگیدند اما 
پسر کاکایم  پیاده می کردند،  را  اهداف شوم شان  باطن  در 
معلم  که  او  رسید،  شهادت  به  آن  از  بعد  و  شد  دستگیر 

پامیر عکسبرداری کرده اند.   امتداد دره واخان کوه های  در 
پلنگ های برفی در کوهستان های شمار کمی از کشورهای 
آسیای میانه وجود دارند. تخمین زده می شود که در سراسر 

جهان تنها بین 45٠٠ تا 75٠٠ پلنگ برفی وجود دارد.


شکست  است،  جهان  قهرمان  که  را  سکاتلندی  بازیکن 
داد، اما باخت وی در چند میز دیگر بازی سبب شد تا تیم 
سکاتلند برنده ی این مسابقه شود. این پیروزی صالح محمد 

توجه تعداد زیادی از تماشاچیان را به خود جلب کرد.
برابر صالح محمد شکست  جان هیگنز که در یک میز در 
افغان در کشور  بازیکنان  نمی کرد  فکر  بود گفت،  خورده 
شان میز سنوکر برای تمرین داشته باشند، اما اکنون درک 
بازیکنان خوبی در رشته سنوکر  افغانستان هم  در  کرد که 

وجود دارند.


وردگ  عبدالرحیم  جنرال  محمد،  دین  حاجی  صلح  عالی 
امور داخله، داکتر  وزیر دفاع، بسم اهلل  خان محمدی وزیر 
وزیر  جاللی  احمد  علی  امورخارجه،  وزیر  رسول  زلمی 
پیشین امور داخله ، ضراراحمد مقبل وزیر مبارزه علیه مواد 
سنگین  امیرزی  وفا،  اسداهلل  ارغندیوال،  عبدالهادی  مخدر، 
و شماری وزرای دیگر نشسته بودند. در این مراسم، سران 
جهادی هریک صبغت اهلل مجددی و استاد عبدالرب رسول 
متذکره،  مراسم  در  همچنان  داشتند.  اشتراک  نیز  سیاف 
در  ناتو  نیروهای  عمومی  قوماندان  پتریوس  دیوید  جنرال 
نماینده ی  کابل،  مقیم  امریکا  سفیر  آیکن بیری  افغانستان، 
اشتراک  دیپلومات ها  و  کشورها  سایر  سفرای  ملل متحد، 
در  طالبان  اسبق  سفیر  ضعیف  عبدالسالم  بودند.  کرده 
قانونی  محمدیونس  جرگه  ولسی  پشین  رییس  اسالم آباد، 
و معاونش محمدمیرویس یاسینی، محمد حنیف اتمر وزیر 
اسبق وزارت امو ر داخله و دانش کروخیل رییس آژانس 
فاتحه خوانی،  مراسم  در  اشتراک  نیز جهت  پژواک  خبری 
نمایندگی  به  مردم  شماری  همچنین  بودند.  یافته  حضور 
جوامع مدنی، رسانه ها، هندوها و سک ها نیز اشتراک کرده 

بودند.


بود.  مدیریت مجموعه رسانه های»کلید«  تیم  همزمان عضو 
– تاریخی »افغانستان در چهار  برنامه ی سیاسی  او همچنین 
دهه اخیر« را که از رادیو »کلید« نشر می شد، تهیه می کرد و 
به آموزش خبرنگاران جوان می پرداخت. توماس روتیگ به 
نقل از ریکاردو گراسی، یکی از مدیران مجموعه رسانه های 
»کلید« در مورد نقش آقای نورانی می گوید: »او فقط یک 
ما را فوق العاده  او فهم سیاسی  بلکه  نبود،  معلم خبرنگاری 

ارتقا داد.«
و  دولت  از  شدیدش  انتقادات  خاطر  به  نورانی  داد 
جنگ ساالران بارها مورد تهدید قرار گرفته بود و تا اپریل 
٢٠٠5 یازده بار توسط سارنواالن احضار و هشدار داده شد. 
نورانی هنگام انتخابات پارلمانی ٢٠٠5 از نامزدی تنظیم های 

مجاهدین به عنوان احزاب سیاسی انتقاد کرده بود.
بود  کرزی  دولت  شدید  منتقد  حال  عین  در  نورانی  آقای 
از  ابتدا  در  افغان،  دموکرات های  از  دیگر  بسیاری  مانند  و 
سه  اما  کرد؛  حمایت  افغانستان  در  غربی  نیروهای  حضور 
رویکرد  نورانی  داد.  تغییر  خودرا  سیاسی  مشی  پیش  سال 
سیاسی خود را به طور خالصه این گونه بیان می داشت: »نه 

امریکا، نه طالب و تفنگ ساالر؛ فقط نیروی سوم.«
و  سیاسی  فعالیت  عمر  یک  از  پس  سرانجام  نورانی  داد 
اجتماعی در شامگاه روز چهارشنبه، ٢٢ سرطان 139٠ بر اثر 

سکته قلبی در کابل درگذشت.


رسمی هم نبود تا در دولت کار نماید از طرف مردم به این 
شغل گمارده شده بود و در خانه یا بعضی اوقات در مسجد 
اما این دشمنان ملت او را  شاگردانش را تدریس می کرد، 
به جرم همان خدمت و مسلمان بودنش مظلومانه به شهادت 
رساندند. این بسیار دردآور است که گروهی خودرا حامی 
آن  آیا  کند.  شهید  را  مسلمان  یک  بعد  و  بداند  مسلمانان 
قابل  جنایت های شان  دیگر  سلسله  و  هولناک  جنایت های 
بی گناه  هزاران  خون  از  که  می توانیم  ما  و  است  بخشش 
صرف نظر نماییم و خون آنها را نادیده گرفته بخشش نماییم 
و از آنها به عنوان رهبران و بزرگان یاد نموده و تا پای جان 
تحصیل  بیرون  کشور های  در  آنها  اوالد  که  باشیم  ایستاده 
نمایند و از پول های این ملت در عیش و نوش به سر برند، تا 
در آینده بعد از پدران شان آنها باالی اوالد شهدا حکومت 
نه  دارند!  روا  ستم  و  ظلم  گذشتگان شان  همانند  و  نمایند 
با  متهم هستند و هم  نیستند، زیرا هم  قابل عفو  اینها  هرگز 
گردن بلند همیشه این پیروزی را از آن خود می دانند و یاد 
اما افسوس که آن  می کنند که فاتح میدان جنگ بوده اند، 
نان  لقمه ی  دنبال  طفلش  که  گمنام  شجاع  مجاهد  و  افسر 
آنها هیچ  از حال  بی خبران  از خدا  این  اما  است  سرگردان 
و  منصب  همان  که  مقصدشان  به  آنها  زیرا  ندارند،  خبری 

مقام بود، رسیده اند.«



پسر کاکایم را مظلومانه شهید کردند







وجود بیشترین پلنگ برفی در افغانستان 

تیم ملی سنوکر به نخستین پیروزی اش دست یافت 

 مراسم فاتحه خوانی احمدولی کرزی در ارگ برگزار شد

داد نورانی درگذشت 

پسر کاکایم که شغلش معلمی بود و از این راه امرار معاش می کرد و می خواست 
که اطفال این وطن را از تاریکی و نادانی جهل نجات دهد به جرم همین معلم 

بودن، از سوی گروهی کور دل مسلح که به نام دفاع از مردم در مقابل روس ها و 
دولت می جنگیدند اما در باطن اهداف شوم شان را پیاده می کردند، پسر کاکایم 

دستگیر شد و بعد از آن به شهادت رسید، او که معلم رسمی هم نبود تا در دولت 
کار نماید از طرف مردم به این شغل گمارده شده بود و در خانه یا بعضی اوقات 

در مسجد شاگردانش را تدریس می کرد، اما این دشمنان ملت او را به جرم همان 
خدمت و مسلمان بودنش مظلومانه به شهادت رساندند. این بسیار دردآور است 

که گروهی خودرا حامی مسلمانان بداند و بعد یک مسلمان را شهید کند.

ACKU
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پنج شنبه صبح یکی از همکارانم گفت: »شنیدی داد 
و  است  مریض  که  می دانستم  کرد.«  وفات  نورانی 
ناراحتی قلبی دارد. اما باورم نمی شد که او دیگر در 
میان ما نباشد. قلم شیوا و زبان بران او به ویژه در این 
بود. ای دریغ  به کار آمدنی  شب های دیجور میهن 

که آن صدای رسا خاموش شد!
دیدم  حضوری  را  نورانی  داد  که  باری  نخستین 
جوالی 1980 بود. او تحصیالتش را از صنف پنجم 
فاکولته طب، قطع کرده بود و به جهاد پیوسته بود. 
قوماندان های  از  یکی  شاه  محمد  مال  جبهه ی  در 
جهادی در نواحی بکوا و دالرام با مهاجمان شوروی 
و کودتاچیان حزب دموکراتیک خلق می جنگید و 
به  داشت  که  طبی  آگاهی  اندک  با  زمان  عین  در 

صفت داکتر جبهه کار می کرد.
داشتیم،  تعلق  آن  به  من  و  نورانی  که  سازمانی 
خواسته  نیروهایش  از  و  بود  کرده  صادر  فراخوانی 
مقاومت  به  جدیدی  مسوولیت های  در  تا  بود 
افغانستان علیه اشغالگران شوروی بپیوندند. از جمله 
جمع  و  من  نورانی،  داد  که  بود  شده  این  بر  قرار 
به  گذرا  مدت  یک  برای  ما  دوستان  از  دیگری 
سازماندهی محصالن مهاجر افغان در ایران بپردازیم 
در  معتدل  جریان  یک  تبلور  به  بشود  بدین گونه  تا 
در  که  انقره،  از  من  کرد.  کمک  افغانستان  جهاد 
بین الملل  آنجا دانشجوی سال آخر در رشته روابط 
به  رسیدم  تهران  به  وقتی  شدم.  ایران  راهی  بودم، 
دنبال نشانی که داشتم، نزدیکی های استدیوم امجدیه 
رفتم. وارد یک ساختمان نیمه کاره شدم که در آن 
در  جمعی  بودند.  نشسته  مهاجر  جوانان  از  تعدادی 
بودند  معاش  امرار  برای  برق  پریز های  ساختن  حال 
و جمعی دیگر هم مشغول بحث و گفتگو. گفتم من 
سال ها  آن  )در  دارم  کار  را  اسد  آمده ام،  ترکیه  از 
آمد.  داد  بعد  چندی  بود(.  اسد  داد،  مستعار  نام 
با مو های متمایل به بور و  جوانی ریزه و الغر اندام 
لحاظ  این  از  او  سال ها  آن  در  بسیار جدی.  قیافه ی 
نباید  بچه ها  با  می گفت  داشت.  تفاوت  بسیار  من  با 
به سر آنها گذاشت، در غیر  نباید سر  شوخی کرد، 
آن انضباط انقالبی در هم می ریزد و هیچ کس سلسله 
مراتب را رعایت نمی کند. او همیشه می گفت که ما 
روشنفکران  جای  آنجا  و  می رویم  جبهه  به  بزودی 
که  داد  آرزوی  این  نیست.  نظم ناپذیر  و  بی انضباط 
بتواند مرا تابع نظم کند سوگمندانه برآورده نشد. حتا 
نامه های انضباطی که از کابل و پیشاور می آمدند نیز 
موثر واقع نشدند. تا همین چند ماه پیش که دیدمش 
به آن سال های سرکشی گفت: »دیدی که  با اشاره 

گذشت روزگار زمین گیرت کرد؟«
کار  پهلوی  در  تهران،  در  ما  کار های  نخستین  از 
حلقه های  برگزاری  افغانستان،  دانشجویان  اتحادیه 
افغانستان«  »صدای  هفته نامه  انتشار  و  خوانی  کتاب 


از سال 1983 میان ما جدایی فکری 
آمد. این که من دیگر انقالبی نبودم، 
برای بسیاری از همراهان گذشته ام 
قابل قبول نبود و من و تنی چند از 
همفکرانم را »خاین به انقالب و 

مردم« می دانستند. داد نورانی نیز 
بسیار برافروخته شده بود و روابط 

ما قطع شد. من در سال های غربت 
در مغرب زمین، همیشه آن روز های 
دشوار مهاجرت در ایران و پسان ها 
پاکستان و ...، روز های »یکی برای 
همه و همه برای یکی« را به خاطر 

داشتم.



نکته ای که بسیار اهمیت دارد، این است 

که اعتماد به نیروهای داخلی و بکارگماردن 
این نیروها در عرصه ی تامین امنیت، باعث 

می گردد تا مخالفان مسلح دولت نیز با 
محدودیت تبلیغاتی مواجه گردند. امروزه 
گروه تحت رهبری مال محمد عمر و گروه 
تحت رهبری گلبدین حکمتیار با این ادعا 

که در برابر خارجی ها مبارزه می کنند و نیت 
استقالل افغانستان را دارند، دست به مبارزه 

می زنند. وقتی حضور نیروهای بین المللی 
در عرصه تامین امنیت کمرنگ تر گردد و 

نیروهای داخلی این مهم را عهده دار گردند، 
در آن وقت این شعار رهبران طالبان و حزب 

اسالمی نیز موثر نمی تواند باشد.


بر اساس جدول زمانی که از سوی دولت افغانستان ارایه شده 
به  مناطق کشور  از  امنیتی شماری  مسوولیت  است  قرار  است، 
امنیتی  این که مسوولیت  تعلق گیرد.  افغانستان  نیروهای داخلی 
نیروهای داخلی واگذار می گردد،  به  از مناطق کشور  شماری 
سیاسی  جامعه ی  برای  دست آورد  یک  عنوان  به  می تواند 
و  دولت  دست آورد  این  در  که  گردد  محسوب  افغانستان 
مردم افغانستان شریک و سهیم می باشند. این دست آورد بدان 
موید  می تواند  که  دارد  اهمیت  افغانستان  دولت  برای  جهت 
توانمندی های حداقلی آن در راستای مسوولیت پذیری باشد و 
این که برای مردم افغانستان مهم می باشد، این است که می تواند 
و  استقالل طلبی  خصلت  و  روحیه  برای  پاسخ گویی  زمینه 
استقالل خواهی مردم افغانستان محسوب شود.  این بدان جهت 
توانایی  استقالل یک جامعه،  از اصلی ترین مبرز های  که یکی 
امنیتی  مسوولیت  واگذاری  و  می باشد  امنیتش  تامین  به  جامعه 
این روند مهم  افغانستان می تواند، آغاز  نیروهای داخلی در  به 

به حساب آید.
که  کرده اند  اعالم  امنیتی  مقامات  گذشته،  هفته ی  چند  در 
در  بدون  و  مستقالنه  صورت  به  حاضر اند  امنیتی  نهادهای 
در  را  امنیتی  مسوولیت  خارجی،  نیروهای  نقش  نظرداشت 
است،  اعالم گردیده  رییس جمهور  از سوی  قبال  که  مناطقی 
مهم  دست آورد  یک  این  افغانستان  مردم  برای  کنند.  تامین 
می باشد که نیروهای امنیتی داخلی می توانند با اعتماد به نفس از 
آمادگی برای تامین امنیت به صورت مستقالنه سخن می گویند.

جهت  دو  از  اقل  حد  داخلی،  نیروهای  توسط  امنیت  تامین 
به  تکیه  که  جهت  این  از  یکی  می باشد.  مهم  جامعه  برای 
نیروهای بین المللی به حداقل می رسد و دیگر از آن جهت که 
زمینه های تبلیغی مخالفان مسلح دولت افغانستان از بین می رود 
مدعی  اکنون  که  اسالمی  حزب  و  طالبان  چون  گروه هایی  و 
تبلیغاتی  نظر  از  هستند،  خارجی  نیروهای  خروج  برای  جنگ 
با  داخلی،  نیروهای  توسط  امنیت  تامین  پروسه ی  اجرای  با 

محدودیت و معدودیت مواجه می شوند.
کاهش اتکا و وابستگی به نیروهای خارجی برای تامین امنیت، 
می باشد.  برخوردار  زیادی  بسیار  اهمیت  از  ما  جامعه ی  برای 
به هزینه های  با توجه  از آن جهت مهم است که  این موضوع 
سنگینی که از حضور در افغانستان به کشورهای دارای نیروی 
نظامی در این سرزمین تحمیل می گردد، شکی نیست که ادامه 
مردم  و  می باشد  کننده  خسته  این کشورها  برای  وضعیت  این 
خروج  بر  مبنی  خویش  جدی  اراده ی  سرانجام  کشورها  این 
نیروهای نظامی شان از افغانستان و حذف این هزینه ی سنگین 
اگر  صورتی  چنین  در  می کنند.  تحمیل  شان  دولت های  بر  را 
زمینه های اتکا به نیروهای خارجی با سپردن مسوولیت امنیتی به 
نیروهای داخلی و تجهیز و تسلیح این نیروها کاهش نیابد و از 
سوی دیگر، نیروهای داخلی نیز به اعتماد به نفس مجهز نگردد، 
طبیعی است که در آن صورت خروج نیروها به معنای برداشتن 

موانع از مسیر طالبان و حزب اسالمی خواهد بود.
به  امنیتی  تا وابستگی  اما این که از سوی دولت تالش می شود 
نیروهای امنیتی بین المللی کاهش یابد، بسیار مهم می باشد؛ زیرا 
از یک سو این کار منجر به ایجاد و تثبیت اعتماد به نفس در 
نزد نیروها داخلی می گردد و از سوی دیگر، با توجه به هزینه ی 
چندین مرتبه کمتری که به کارگیری نیروهای داخلی نسبت به 
نیروهای خارجی دارد، برای جامعه جهانی نیز حمایت از این 
پروسه آسان تر و کم هزینه تر خواهد بود. به اساس گزارش هایی 
تاکید صورت گرفته  بار  بار  منتشر شده،  این خصوص  که در 

مزدی  روز  پول  با  که  جوانانی  آن  از  بسیاری  بود. 
فراهم می کردند،  را  این هفته نامه  انتشار  خود هزینه 
پسان ها در جبهه های جنگ با شوروی و یا در کشتار 
کشته  پیشاور  در  حکمتیار  اسالمی  حزب  گاه های 
شدند. برخی به اروپا و امریکا پناه بردند و تنی هم 
درازمدت  زندان های  به  محکوم  دستگیری  از  بعد 
شدند تا این که در زمان حکومت نجیب اهلل از زندان 
آن  از  جوانان  آن  از  چندتایی  فقط  گردیدند.  رها 

روزگار وحشت جان سالم بدر بردند.
که  این  آمد.  فکری  جدایی  ما  میان   1983 سال  از 
همراهان  از  بسیاری  برای  نبودم،  انقالبی  دیگر  من 
گذشته ام قابل قبول نبود و من و تنی چند از همفکرانم 
را »خاین به انقالب و مردم« می دانستند. داد نورانی 
شد.  قطع  ما  روابط  و  بود  شده  برافروخته  بسیار  نیز 
من در سال های غربت در مغرب زمین، همیشه آن 
روز های دشوار مهاجرت در ایران و پسان ها پاکستان 
و ...، روز های »یکی برای همه و همه برای یکی« را 
نان خشکه ها  تقسیم کردن  داشتم. روز های  به خاطر 
کتاب خوانی  محفل های  را،  آسپرین  جیره بندی  را، 
تکراری و نقل قول های تکراری تر از آن و بحث های 
همیشه تکرار و ...اما راه های ما از هم جدا شده بود و 
در آن سال های تسویه حساب های خونین و خشونت 

بار، دیگر امکان همراهی و همسویی نبود....
بار دیگر داد را در ماه جوالی  2004 در کابل دیدم. 
مو های سرش ریخته بود، بیشتر از روزگاری که از 
او  می نمود.  سال  کهن  و  بود، شکسته  گذرانده  سر 

را در جمع روزنامه نگارانی دیدم که در نشست های 
سخنگوی  زمان  آن  در  که  لودین  جاوید  هفته وار 
رییس جمهور بود، شرکت می کردند. با نگاه متردد 
به  نگاه های مان  مدتی  کردم،  نگاه  او  به  نامطمین  و 
هنوز  و  منم  این که گفت آری  تا  ماندند،  هم خیره 
روز  آن  فردای  کشیدم.  آغوش  در  را  او  زنده ام. 
یکدیگر را دوباره دیدیم. اگر چه از آن  آرا و افکار 
آزادی  و  عدالت  پیمان  سر  بر  هنوز  اما  بود،  بریده 
برای مردم سخت استوار بود. از آن روز گاه گاهی 
بود،  سرکشی  و  عصیان   از  جهانی  می دیدم.  را  او 
از ناتوانی های حکومت ما در مبارزه با فساد و ستم 
روز های  مانند  سرکش  و  آرام  نا  داشت.  شکوه ها 
می نوشت،  گوناگون  روزنامه های  برای  او  جوانی. 
در  می کرد،  گردانندگی  را  رادیویی  برنامه های 
میز های گرد تلویزیون ها شرکت می کرد و ... سرشار 

از نیرو و امید بود.   
گفت  مان  مشترک  دوستان  از  یکی  پیش  روز  سه 
که وی در شفاخانه بستری است، گفتم به زودی به 

دیدارش می روم که چنین نشد.
با مرگ داد نورانی، چراغ زندگی یکی از فرزندان 
صدای  اما  شد،  خاموش  سرزمین  این  اصیل 
جاویدانه  تا  ابد،  تا  دادخواهی  و  عدالت خواهی 
زندگی اش  لحظه های  آخرین  تا  داد  ماند.  خواهد 
به فردای بهتر این آب و خاک می اندیشید و هرگز 

زانوی انهزام و شکست را به آغوش نکشید. 
یاد تو را گرامی می داریم که گوهر مراد نایابی بودی 

در دنیای انبوهان سرشار از تهی. 

است که استفاده از نیروهای داخلی در پروسه های امنیتی و حتا 
دولت  مخالف  مسلح  گروه های  برابر  در  افغانستان  در  جنگ 
از  کار  همین  انجام  به  نسبت  کم هزینه تر  مراتب  به  افغانستان، 

سوی نیروهای بین المللی می باشد.
که  است  این  دارد،  اهمیت  بسیار  که  نکته ای  دیگر،  سوی  از 
اعتماد به نیروهای داخلی و بکارگماردن این نیروها در عرصه ی 
با  نیز  دولت  مسلح  مخالفان  تا  می گردد  باعث  امنیت،  تامین 
محدودیت تبلیغاتی مواجه گردند. امروزه گروه تحت رهبری 
مال محمد عمر و گروه تحت رهبری گلبدین حکمتیار با این 
استقالل  نیت  و  می کنند  مبارزه  خارجی ها  برابر  در  که  ادعا 
حضور  وقتی  می زنند.  مبارزه  به  دست  دارند،  را  افغانستان 
نیروهای بین المللی در عرصه تامین امنیت کمرنگ تر گردد و 
نیروهای داخلی این مهم را عهده دار گردند، در آن وقت این 

شعار رهبران طالبان و حزب اسالمی نیز موثر نمی تواند باشد.
افغانستان،  پارلمان  نماینده ی  دو  از  نقل  به  رسانه ها  در  اخیرا 
با دولت اعالم  برای مذاکره  اعالم شده است که رهبر طالبان 
آمادگی کرده است. در گزارش ها به نقل از خانم هما سلطانی 
و مال عبدالبصیر دو تن از اعضای مجلس نمایندگان عالوه بر 
نقل این مطلب، اضافه شده است که مال عمر، رهبر طالبان، در 
نقل قول ها  با آنان،  دیداری در فاصله ی 150 کیلومتری کابل 
از خود مبني بر عدم پذیرش قانون اساسي افغانستان، امتناع از 
رد  را  غیرپشتون  قبایل  پذیرش  عدم  و  زنان  حقوق  به  احترام 
فعالیت هاي  از  عمر  مال  که  است  شده  گفته  حتا  است.  کرده 
آژانس اطالعاتي پاکستان در افغانستان خسته شده و مي خواهد 
از طریق افتتاح یک نمایندگی در ترکیه، وارد تعامالت مربوط 

به صلح گردد.
با  است که  واقعیت  این  مبین  باشد،   این گزارش صحت  اگر 
توجه به تالش هایی که در راستای واگذاری امنیت به نیروهای 
داخلی صورت می گیرد، رهبری طالبان نیز متوجه این موضوع 
نیروهای  به  مسوولیت  این  گرفتن  تعلق  با  که  است  گردیده 
تحت  افراد  و  وی  سوی  از  جنگ  ادامه ی  مشروعیت  داخلی، 
رهبری اش، با اشکال جدی مواجه شده و کاربرد تبلیغاتی آنان 
ضرب صفر می گردد. همین موضوع باعث شده است تا رهبر 

طالبان به پروسه ی صلح عالقمندی نشان دهد.

 احساناهللدولتمرادی

واگذاری مسوولیت امنیتی 

دست آورد مهم برای جامعه 
سیاسی افغانستان

یادی از داد نورانی 
روزنامه نگار آزادی خواه 

کشور ما
 رنگین دادفر سپنتا
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 جان محمد نبی زاده 

چندي قبل اسفالت 56 كيلومتر از سرك هاي اصلي و 
فرعي شهر تالقان از جانب والي تخار به دولت پيشنهاد 
گرديده بود كه در حال حاضر بودجه ي اسفالت 12 
و  شده  منظور  ماليه  وزارت  سوي  از  آن  كيلومتر 

وزارت فوايد عامه اين پروژه را تطبيق خواهد كرد.
شاروالي  تعميرات  مدير  عتيق اهلل  انجينير  گفته ي  به 
اين 12 كيلومتر اسفالت، سرك هاي اصلي و  تالقان، 
از  كه  مي گيرد  بر  در  را  شهر  مركزي  نقطه ي  فرعي 
سوي هيات متشكل از نمايندگان مقام واليت، حفظ 
سرك هايی  عامه،  فوايد  و  شاروالي  زيست،  محيط 
وي  گفته ي  به  است.  شده  تثبيت  شود  قير  بايد  كه 
ديزاين اين پروژه تاهنوز به خاطر موجوديت درختان 
چنار در دو طرفه  سرك ها معطل مانده و اين معضل 
پروژه  اين  تطبيق كنندگان  است.  نشده  حل  تاكنون 
چون  مي گويند  مي باشند  عامه  فوايد  و  شاروالي  كه 
است  بنيادي  كار  داخل شهر يك  اسفالت جاده هاي 
بايد درختان قطع شده و عرض جاده وسعت داده شود 
كه مي توان دوباره نهال غرس كرد. اما سيد محجوب 
رييس محيط زيست تخار از عدم هماهنگي شاروالي 
اين  مي گويد  بوده  شاكي  اداره  اين  با  عامه  فوايد  و 
بورد  اختيار  را در  پروژه  تطبيق  بايد جزييات  ادارات 
رفع  براي  تا  مي دادند  قرار  زيست  محيط  متخصصين 
سنجيده  منطقي،  راهكار  يك  پيش آمده  معضل 
مي شد. وي مي افزايد كه با اداره حفظ محيط زيست 
هيچ مشوره ا ي در اين مورد صورت نگرفته است در 
همين حال عبدالجبار تقوا والي تخار از مخالفت مقام 
تالقان  شهر  درختان  قطع  با  افغانستان  دولت  رياست 
مي گويد  كرده  يادآوري  سرك ها  اسفالت  به خاطر 
تعمق  و  تامل  بسيار  مساله  اين  مورد  در  دارد  نظر  در 
نموده در تعداد از جاده ها درختان چنار را قطع كرده 
به جاي آن نهال ناجو غرس نمايد و تعدادی از جاده ها 
احمد  شارق  كند.  اسفالت  آن  درختان  قطع  بدون  را 
پيش  سال  چند  مي گويد  تخار  معلم  تربيه ي  محصل 
قير كرد و در همان وقت  را  ايران 8 كيلومتر سرك 
مردم و مسوولين اجازه ندادند كه درختان قطع شود 
و سرك وسيع تر بازسازي شود، اما امروز نتيجه اش را 
مي بينيم كه نفوس زياد شده تعداد وسايط هم افزايش 
ازدحام  پر  بسيار  كه  واليتي  شفاخانه ي  جاده  و  يافته 
يكديگر  كنار  از  موتر  دو  مرور  و  عبور  قابل  است 
مي گويد:  تالقان  شهر  باشنده ي  محمود  غالم  نيست. 
وسيع  را  سرك  و  كنيم  قطع  را  درختان  امروز  »اگر 
بعد  سال  چند  و  شانده  نهال  دوباره  مي توانيم  بسازيم 
صاحب درختان تنومند و سايه و فضاي سبز باشيم اما 
اسفالت  و كم عرض  باريك  را  امروز سرك ها  اگر 
كنيم، ديگر نمي توانيم دوباره براي عريض ساختن آن 

پول مصرف كنيم.« 
به هرحال موجوديت و عدم موجوديت درختان چنار 
دو طرف جاده هاي شهر تالقان به معضلی تبديل شده 
قرار داده است. حاال  بر سر دوراهي  كه مسوولين را 
اين مشكل مانعی برسر راه تطبيق اسفالت اين سرك ها 

مي باشد. 

کار اسفالت جاده هاي 
شهر تالقان

 به تعلیق افتاد

5سال پنجم   شماره مسلسل 1199    شنبه 25 سرطان 1390  
به  اعتراض  در  كابل  زنان  و  دختران  قبل  هفته ی 
حقوق  و  آمدند  خيابان ها  به  خيابانی  مزاحمت های 
امنيت اجتماعی  مطالبه كردند.  مدنی شان را در آزادی و 
به خصوص  مخالف،  جنس  به  نسبت  مزاحمت  پديده ی 
مزاحمت پسران نسبت به دختران، موضوع جديدی نيست. 
آزار های جنسی امروزه تنها شكل و فضای متفاوت تری را 

تجربه می كنند. 
جوامع شهری زمانی كه به سمت آزادی های اجتماعی و 
ناشی  آسيب های  می كنند،  حركت  جنسيتی  برابری های 
من  می دهند.  بروز  زمنيه ها  اين  در  خودرا  ضعف های  از 
به عوامل جامعه  از آن كه بخواهم   بيشتر  نوشتار  اين  در 
با  مرتبط  بپردازم، عوامل روانشناختی  پديده  اين  شناختی 

اين پديده را بررسی خواهم كرد.
چرا يك پسر يا مرد به آزار دختران و زنان در خيابان و 
معابر شهر می پردازد. او چه نيازی را رفع می كند؟ آيا او 
مخالف  جنس  آزار  به  هدفی  چه  با  و  چرا  می داند  دقيقا 
رفتار  نوعی  را  پديده  اين  پسران  خود  آيا  می پردازد؟ 
برنامه  با  رفتار ها  اين  آيا  می شناسند؟  اشتباه  و  ناهنجار 
تكانشی  رفتار  يك  صرفا  يا  می شود  انجام  قبلی  قصد  و 
ديگران  آزار  به  وادار  را  او  ناگهان  كه  است  هيجانی  و 

می كند؟
رفتارهايی  چگونه  خيابانی  مزاحمت های  ببينيم  بايد  ابتدا 
آسيب  ديگران  به  رفتار  اين  در  آنجايی كه  از  هستند، 
وارد می شود و اين آسيب توسط فرد ديگری به صورت 
بايد  را  آن  می شود،  انجام  صدمه زدن  نيت  با  و  آگاهانه 
رفتاری  نوع  هر  پرخاشگری  دانست.  پرخاشگری  نوعی 
يا  اموال، جسم و  به  نيت و هدف صدمه زدن  با  است كه 
شخصيت ديگران صورت می گيرد. مزاحمت های خيابانی 
نيز در ساده ترين حالت خود، آسيب به شخصيت ديگری 
محسوب می شود. پرخاشگری لزوما به صورت فيزيكی و 
متلك  به ديگری  فردی  زمانی كه  نيست.  آسيب جسمی 
دارد،  آزاردهنده  نگاه های  يا  و  می كند  توهين  می گويد، 
در اصل دارد به پرخاشگری شخصيتی و روانی می پردازد. 
و  ذهنی  حتا  و  كالمی  صورت  به  می تواند  پرخاشگری 

احساسی باشد.
روابط  خانوادگی،  زندگی  در  خيابانی  هرزه گرد  افراد 
در  ازدواج  از  بعد  حتا  و  تحصيلی  زندگی  فردی،  بين 
در  بود.  خواهند  پرخاشگر  نيز  خويش  زناشويی  زندگی 
عصبانيت  بنوعی  فرد  خيابانی،  هرزه گردی  رفتارهای 
ناشی از محروميت و ناكامی خودرا در تامين خواسته های 

خانوادگی، اجتماعی و جنسی تخليه می كند. 
ويژگی دوم خيابان آزاری، بعد جنسی و جنسيتی آن است. 
افرادی به خيابان آزاری می پردازند كه انگيزه های حمله ی 
بدليل  منتها  دارند.  خود  مخالف  جنس  به  نسبت  جنسی 
اين كه اين تمايالت و انگيزه ها از راه های مورد نظر آنان 
ارضا نشده است، به دنبال راه های امن تر و در دسترس تری 
می گردند كه يكی از اين راه ها آزارهای خيابانی نسبت به 
جنس مخالف است. البته ارضای خفيف تمايالت جنسی 
می شود.  محسوب  رفتار  اين  علل  از  يكی  طريق،  اين  از 
بعد ها  را  زندگی  نوع روش  اين  خيابانی،  افراد هرزه گرد 
می دهند.  منتقل  خويش  زندگی  ديگر  قسمت های  در 
اين  كردن  ازدواج  با  افراد  اين  كنند  تصور  برخی  شايد 
نوع  اين  كه  در حالی  ترك خواهند كرد.  نيز  را  رفتارها 
دليل  يافت،  تداوم خواهد  نيز  ازدواج  از  بعد  رفتارها حتا 
نوع  به  فرد هرزه گرد خيابانی  است كه  اين  نيز  اصلی اش 
كه  می شود  گرفتار  جنسی  شريك  داشتن  در  تنوع طلبی 
افراد  اين  نخواهد كرد.  را رها  او  نيز  ازدواج  از  حتا پس 
ماه  شش  از  بيشتر  نيز  ازدواج ها  عاشقانه ترين  در  معموال 
و  نمی آورد  دوام  همسرشان  به  نسبت  خود  وفاداری  در 
به  او  رفت.  ديگری خواهند  دنبال شريك های جنسی  به 
خود حق می دهد دختران را آزاد دهد، چرا كه هنجارهای 
جامعه، اخالقيات و خود دختران نمی گذارند آن گونه كه 
هرزه گرد  كند.  ارضا  را  تمايالتش  آزادانه  می خواهد  او 
خيابانی به همين دليل عصبانی است و كسی كه عصبانی 

است به خود حق می دهد عصبانيت خودرا تالفی كند. 
و  نوجوان  شرايطی  در  كه  است  اين  توجه  قابل  نكته ی 
جوانان خواسته های بجايی دارند كه به دليل محدوديت ها 
و  شكل  همان  به  جامعه  و  خانواده  سخت  هنجارهای  و 
برآورده  است،  جوان  و  نوجوان  انتظار  مورد  كه  سرعتی 
نمی شود، اين موضوع نيز ممكن است او را عصبانی كرده 
و به تالفی هنجارها و بايد و نبايدهايی كه خانواده و جامعه 
بر سر راه خواسته های او قرار می دهد به اين نوع رفتارها 
گونه  اين  به  كه  فردی  هر  صورت  هر  به  بزند.  دست  را 
رفتارهای غير اخالقی و مخرب دست می زد، بايد از خود 

بپرسد كه: از چه چيزی عصبانی است؟
نحوه  در  بزرگی  مشكل  معموال  خيابانی  هرزه گرد  افراد 
آنها  دارند.  خود  بی كاری  و  فراغت  اوقات  گذراندن 
معموال  كه  را  عمومی  معابر  در  متلك گويی  و  ولگردی 
برای  سرگرمی  نوعی  است،  دختران  شد  و  آمد  محل 

ازدواج، بدبينی و سوظن بسيار شديد نسبت به همسرشان 
خانواده های  و  اقوام  مردان  به  نسبت  بدبينی  اين  است. 

اطرافيان نيز بر می گردد. 
نكته آخر اين كه در پديده ی هرزه گردی خيابانی دختران 
و زنان را نيز بايد ديد. اين رفتارها هرچند بيشتر رفتاری از 
سوی مردان شناخته می شود، اما دختران و زنان هرزه گرد 
نيز همين خصوصيات و رفتارها را دارند. در مصاحبه هايی 
نظر  اظهار  يك  می گيرد  هرزه گرد صورت  مردان  از  كه 
بسيار برجسته است و آن اين كه: آنها )دختران( خودشان 
نه چرا  اگر  بشود،  با آنها چنين رفتارهايی  نيز می خواهند 
به  هم  ما  كه  می كنند  رفتار  و  می پوشند  لباس  طور  اين 
كه  كرد  انكار  نمی توان  را   نكته  اين  برويم.  آنها  سمت 
رفتارشان  و  پوشش  در  كه  زنانی  و  دختران  از  بسياری 
زمينه جدی  نمی كنند، خود  را حفظ  الزم  متانت  و  وقار 
تمامی  ديگر  سوی  از  ولی  می كنند.  فراهم  خودرا  آزار 
پوششان  و  رفتار  در  مشكلی  می بينند  آزار  كه  دخترانی 
اين  هرزه گرد  پسران  از  بسياری  چند  هر  نمی شود.  ديده 
نوع رفتارها را حق دختران می دانند. در اشتباه بودن چنين 
قضاوتی شكی نيست، اما بايد به اين سوال نيز جواب داد 
كه چه رفتاری باعث می شود آنها از اين توجيه سواستفاده 

كنند. 
جلو  در  خانم ها  و  دختران  مظاهره  از  كه  برنامه ای  در 
شاهد  كه  آنهايی  از  بسياری  شد،  پخش  كابل  دانشگاه 
اين نكته تاكيد  بر  مظاهره كنندگان خانم و دختر بودند، 
پوششی  اين شرايط  با  اين ها خودشان  می كردند كه چرا 
مورد  در  هيچ وجه  به  نمی خواهم  من  می كنند.  تظاهرات 
هر  در  آنها  كنم.  قضاوت  مظاهره كنندگان  از  يك  هيچ 
اما  می كردند،  تظاهرات  درستی  خواسته ی  برای  صورت 

خودشان بايد به اين سواالت جواب دهند كه: 
آيا در جامعه ما دختران و زنان می توانند با هر نوع پوشش 

رفتار و گويشی از خود مراقبت كنند؟
نيز  رسانه ها  كه  كابل  شهر  لجام گسيخته ی  جامعه  در  آيا 
اين  به  صرفا  می توان  نيستند،  جنسی  برنامه های  از  خالی 

انتظار كه، مردان بايد خودرا كنترل كنند اكتفا كرد؟
جنس  احساسی  و  روانی  امنيت  مسوول  متقابال  زنان  آيا 

مخالف خود نيستند؟
نيز  نجيب  و  پاك  مردان  و  پسران  حق  سرك ها  اين  آيا 

نيست؟
اين سرك ها حق همه است. دختر و پسر نجيب و با حيا، 

مرد و زن پاك دامن و باعزت.
چنين  با  مواجهه  در  كه  است  اين  راهكار  بهترين 
هيچ  و  بگذريم  افراد  كنار  از  بي اعتنا  مزاحمت هايي 
واكنشي از خود نشان ندهيم، چراكه اين افراد خصوصيات 
جا  اينها  براي  ارزشي  معيار  و  دارند  خاصي  شخصيتي 

نيفتاده است.

می دهند  حق  خود  به  معموال  و  می دانند  وقت گذرانی 
خويش  نظر  مورد  سرگرمی  با  را  زمان  اين  نوعی  به  كه 
خانواده  بلكه  نمی دانند،  مقصر  خودرا  آنان  كنند.  سپری 
روش ها  كمبود  مقصر  را  دولت  و  اجتماعی  نهادهای  و 
خود  فراغت  اوقات  كردن  طی  برای  الزم  امكانات  و 
روش  چنين  آنها  چرا  كه  اين جاست  سوال  اما  می دانند. 
می كنند.  انتخاب  خود  تفريح  و  وقت  گذراندن  برای  را 
برايش  كه  می كند  چيزی  صرف  را  خود  زمان  انسان، 
سازگار تر.  تمايالتش  و  رغبت ها  با  و  باشد  لذت بخش تر 
لذت، تمايل و رغبت يك هرزه گرد خيابانی امور جنسی 

و جنس مخالف است. 
به حقوق  به راحتي  و  ندارد  معنايي  قانون  افراد  اين  براي 
اذيت  و  آزار  را  خود  تفريح  و  مي كنند  تجاوز  ديگران 
ديگران مي دانند. به نوعی نصيحت كردن اين افراد چندان 
سودی ندارد. اين افراد به نوعی بيماری روانی دچاراند كه 
بايد به خواست خودشان درمان شوند؛ نوعی اعتياد روانی 

به بازی  دادن و آزار جنس مخالف.  
در  زيرا  دارند،  نمايشي  شخصيتي  خصوصيات  افراد  اين 
اين  انجام  با  و  ندارند  اجتماعي  پذيرش  عمومي  مجامع 
اعمال به نوعي ارضا مي شوند. در واقع وجدان جمعي در 
وجداني  خال  دچار  نوعي،  به  و  است  نگرفته  شكل  آنها 
هستند و زمينه اضطراب و افسردگي در آنها ديده مي شود. 
رقابت  نوعی  صورت  به  را  رفتار  اين  اوقات  بعضی  شما 
در بين پسران در شكار كردن توجه و نظر دختران بيشتر 
مشاهده می كنيد. دسته ای هرزه گرد خيابانی بين يكديگر 
فالن دختر  توانست  می بندند كه چه كسی خواهد  شرط 
و  كند  به سوی خود جذب  را  منزوی  يا  و  مغرور  متين، 
بتواند با او ارتباط برقرار كند. اين توانايی نوعی احساس 
قدرت، مقبوليت و برنده شدن در آنها ايجاد می كند. بنوعی 
دختران طعمه های شكار اين افراداند تا ثابت شود چه كسی 
جسورتر، جذاب تر و يا فريبنده تر است. لذت ديگری كه 
اين رفتارها نصيب شان می شود احساس تملك  از  پسران 
است. او ياد  گرفته است كه می تواند مالك توجه، عاطفه 
می كند  اراده  و  می خواهد  كه  دختری  هر  شخصيت  و 
به  و  است  لذت بخش  او  برای  تملك  احساس  اين  باشد. 

او احساس قدرت می دهد. 
نيز،  ازدواج  صورت  در  هرزه گرد  پسران  اصوال 
مالك  خودرا  كه  معنا  بدين  دارند.  تملكی  ازدواج های 
مطلق تمامی وجوه و وجود همسرشان می دانند. حتا ساليق 
همان  می كنند  وادار  را  همسرشان  افراد  اين  عقايدش.  و 
چيزی را بپوشند كه آنها می گويند. جايی بروند كه آنها 
می خواهند و تنها كسی را دوست داشته باشند كه او اجازه 
می دهد. اين افراد به همسرشان اجازه نخواهند داد برادر و 
يا پدرشان را دوست داشته باشند، چرا كه عاطفه زن را مال 
از  افراد پس  اين  بارز ديگر  بسيار  خود می دانند. ويژگی 
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با  کلمات  دارند، حتما  ادبیات سروکار  با  که  آنهایی 
خارجی که بدون هیچ مجوز رسمی و پاسپورت، مرز ها 
را عبور کرده و وارد زبان ما شده است، آشنایی کامل 
فهمیده تر  را  خود  بخواهند  که  بعضی ها  حتا  دارند. 
البالی  در  را  کلمات  این  حق  نا  و  حق  کنند،  معرفی 
جمالت خود سنجاق می کنند، بخصوص اگر فهمیدند 
حرف ها  این  از  و  نیست  ادبیات  اهل  طرف شان  که 

سرش نمی شود. 
من با استفاده از این کلمات در ادبیات هیچ سروکاری 
می دهم  قرار  بحث  مورد  من  را  آنچه  اما  ندارم، 
استفاده ی عملی آن در مدیریت است.  همچنان که این 

درین مرحله تعداد مامورین معلوم نیست، دولت هر ماه معاش 
می پردازد، مگر نمی داند چند نفر مامور دارد. یک مامور هم می تواند 
در عین وقت در چندین وزارتخانه مامور شود و به هیچ کدام کار 

نکند و از همه هم معاش اخذ بدارد. 
رشوت نیز عام می شود و از رییس جمهور تا اخرین فرد دولتی 
از این پدیده آگاهی دارند، اما هیچ کس رشوت خوار را دستگیر 

نمی تواند

اخیرا با افزایش بهای تیل در بازار های بدخشان کرایه 
رفت و آمد موتر ها تقریبا دو برابر باالرفته و مسافرین را 

با مشکالت جدی مواجه ساخته است.
توجه  عدم  از  والیت  این  در  باشندگان  از  شماری 
مقام ها در کنترول بازار و تثبیت بهای تیل که همه روزه 
داشته  شکایت  می رود  باال  سرسام آوری  صورت  به 
باال  تیل  بهای  که  بهانه  این  به  رانندگان  که  می گویند 
رفته است، دوبرابر کرایه را از مسافرین مطالبه می نمایند.

که  فیض آباد  معلم  تربیت  در  استاد  ظفریار،  زهره 
همه روزه از شهر کهنه فیض آباد تا موسسه عالی تربیت 
معلم که حدود 6 کیلومتر فاصله  دارد، جهت تدریس 
می گوید:  دارد،  رفت وآمد  مسیر  این  در  دانشجویان 
»قبال کرایه رفت وآمد در مسیر دشت شهدا 20 افغانی 
بود اما حاال با توجه به افزایش بهای تیل، این قیمت به 

30 تا 40 افغانی رسیده است.«
به گفته وی در این مسیر همه روزه هزاران دانشجو رفت 
و آمد دارند که بسیاری از آنها به دلیل فقر و تنگدستی 
را  یک طرفه  کرایه  افغانی   30 پرداخت  توانایی  حتا 

ندارند.
وی می افزاید: »بلند بودن بهای تیل بهانه ی خوبی برای 
قیمت های  به  مسیر  یک  در  که  است  شده  رانندگان 
متفاوت رفت و آمد می کنند، اما کسی نیست، پرسان 

کند که چرا این کار را می کنند.«
تنها در داخل  نه  موتر ها  و آمد  بودن کرایه رفت  بلند 
افزایش  نیز  شهر بلکه از مرکز فیض آباد به ولسوالی ها 

قابل مالحظه ای را نشان می دهد.
بهارک  فراخ ولسوالی  باشنده دشت  همراه خان خادم 
والیت بدخشان می گوید: »قبال کرایه رفت و آمد در 
بلند رفتن بهای تیل  با  افغانی بود، حاال  این مسیر 230 

این قیمت به 350 افغانی افزایش یافته است.«
به گفته وی هرگاهی که قیمت تیل اندکی باال می رود 
اما  می نمایند،  اخذ  چند  دو  تقریبا  را  کرایه  رانندگان 
وقتی قیمت تیل پایین می شود دیگر قیمت ها را کسی 

پایین نمی کند و هیچ کسی نیست که پرسان کند.
اما رانندگان عالوه از این که افزایش بهای تیل را یکی 
را  بودن کرایه می دانند خرابی سرک ها  بلند  از دالیل 
را  کرایه ای  می گویند  دانسته  دخیل  مورد  این  در  نیز 
که آنها اخذ می کنند نسبت این که راه  های مواصالتی 
پوره  را  موترشان  عوارض  مصرف  می باشد  خراب 

نمی کند.
سرک  جز  »به  می گوید:  رانندگان  از  تن  یک  آرش 
داخل شهر فیض آباد تمام سرک ها دراین والیت خامه 
بازهم  بگیرند  کرایه  دوچند  رانندگان  اگر  که  استند 

همین  به  است،  ادبی  مختلف  دوره های  معرف  کلمات 
افغانستان  در  نیز  را  مدیریت  مختلف  دوره های  ترتیب 

تشریح می نماید. 
دوره کالسیک در مدیریت: 

اکثرا  و  بود  اندک  مامورین  تعداد  دوره  درین 
محدود  ابتدایی  یا  خانگی  مکاتب  به  تحصیالت شان 
بودند  یافته  بودند که چانس  مامورینی  اندک  و  می شد 
بگیرند  بورس  افغانستان  مرکز  در  متوسطه  به مکاتب  تا 
این  ادامه دهند.  و تعلیمات خودرا تا صنف نهم مکتب 
اگر  بودند  خوش  و  بودند  قانون شناس  بسیار  مامورین 
کسی به آنها مراجعه می کرد تا کارش را انجام دهند. در 

نمی توانند مصرف تیل و عوارض موترهای شان را پوره 
کنند.«

عبدالصبور راننده دیگری است که در مسیر دشت شهدا 
رانندگی می کند وی می گوید: »زمانی که کرایه اندکی 
درحالی که  می شود،  بلند  مردم  سروصدای  می رود  باال 
سرک ها  خرابی  کرایه  بودن  بلند  دلیل  عمده ترین 
یا  نمی گویند  سخن  هیچ  زمینه  در  مردم  ولی  می باشد، 
حداقل مقام ها را وادار به ترمیم این سرک ها نمی کنند.«

جهت  در  اینکه  عوض  به  مقام ها  که  کرد  اضافه  وی 
ایجاد  جهت  باید  کنند  تالش  کرایه  پایین آوردن 
سهولت ها برای مردم، راه های مواصالتی این والیت را 
قیرریزی کنند و بعد برنامه ای برای پایین آوردن کرایه ها 

بگیرند.
تغییر  در  را  تیل  بهای  بودن  بلند  دلیل  تیل،  تاجران  اما 
و  راه  دوری  و  تیل  قیمت  به  نسبت  جهانی  بازار های 

همه امور هم حق را فراموش نمی کردند. 
حتا  و  موترسایکل  موتر،  می رفتند،  اداره  به  همه روزه 
مرکبی  یا  و  اسپ  بعضی شان  نداشتند. شاید  نیز  بایسکل 
داشتند که به اداره بروند و در هر اداره هم یک رییس 

بیشتر نبود. 
دوره مدرن در مدیریت: 

نیز  ادارت  حتا  و  بود  شده  مدرن  همه چیز  دوره  این  در 
نبود و  مدرن شدند. در تقرر، دیگر درجه تحصیل مهم 
مهم تر این بود که به کدام گروپ یا پارتی پیوست داری 
و کی را می شناسی. تعداد روسا در ادارات ازدیاد یافت 
و هر بخش را رییسی اداره می کرد. کار ها کند تر شد و به 
مشکل می شد از طریق ادارات کاری را انجام داد، مگر 
این که بندل های نوت افغانی را به کمر می بستی و راهی 
گاه  و  بود  باقی مانده  اندکی  قانون  از  می شدی.  ادارات 
گاهی مورد استفاده قرار می گرفت. در این دوره بعضی 
بایسکل  از  مامورین  بیشتر  و  شدند  موتردار  رییس ها 

استفاده می کردند. 
دوره پسامدرن در مدیریت: 

مهم ترین دوره مدیریت را در افغانستان باید همانا دوره 
پسا مدرنیته شناخت، چون تا هنوز در هیچ کنج و کنار 

بهای  بلند رفتن  انتقال آن دانسته می گویند که  مصارف 
تیل در سطح بازار جهانی و همچنین گزاف بودن مصارف 
انتقال آن سبب شده است تا قیمت تیل در بدخشان نسبت 

به دیگر والیات باال برود.
بدخشان  در  تیل  تاجران  از  تن  یک  واثق،  سجاد  احمد 
بندر  طریق  از  را  تیل  بدخشان  در  »چون  می گوید: 
بلند  آنجا  در  نرخ  این که  از  و  می کنیم  وارد  حیرتان 
است و همچنین انتقال آن تا بدخشان هزینه زیاد را دربر 
می گیرد، بنابراین تفاوت اندک در نرخ فروش ما وجود 

دارد.«
 46 حیرتان  بندر  از  را  دیزل  لیتر  یک  آنها  وی  گفته  به 
قیمت  به  بدخشان  بازار  در  و  می کنند  خریداری  افغانی 
افزود  او  پیمانه  همین  به  می رسانند  فروش  به  افغانی   48
که قیمت تیل پطرول را با تفاوت اندک  قیمت از بندر 

حیرتان به فروش می رسانند.

این  و  نرسیده  مرحله  این  به  کسی  خاکی،  کره ی  این 
افتخار را ندارد. 

درین مرحله تعداد مامورین معلوم نیست، دولت هر ماه 
معاش می پردازد، مگر نمی داند چند نفر مامور دارد. یک 
وزارتخانه  چندین  در  وقت  عین  در  می تواند  هم  مامور 
مامور شود و به هیچ کدام کار نکند و از همه هم معاش 

اخذ بدارد. 
اخرین  تا  جمهور  رییس  از  و  می شود  عام  نیز  رشوت 
کس  هیچ  اما  دارند،  آگاهی  پدیده  این  از  دولتی  فرد 
کسی  احیانا  اگر  و  نمی تواند  دستگیر  را  رشوت خوار 
دادگاه  به  کارش  و  شد  دستگیر  رشوت  گرفتن  در  هم 
و قاضی کشید، کارش چوک است، چون اورا قاضی با 
عزت تمام دوباره به وظیفه قبلی اش می فرستد. رشوت با 
پول رایج یعنی افغانی از بین می رود و تمام معامالت با 
دالر، یورو و خشت طال صورت می گیرد. تمام مامورین 
بر اساس شناخت مقرر می شوند، ولی پروسه ی رقابتی را 
مقامی  در  خودرا  خود شان  هم  بعضی  می نمایند.  سپری 
نصب می کنند و بعد دولت مجبورا برایش مکتوب تقرر 

صادر می کند. 
تعداد رییس ها از تعداد مراجعین نیز بیشتر می شود و همه 
نیز  تعقیبی  موتر  سه  دو  بعضی ها  حتا  دارند  دولتی  موتر 
تامین  را  امنیت شان  نیز  بادیگارد  گروپ  یک  و  دارند 
نیز بیچاره و ضعیف می شود و جز افراد  می کنند. قانون 

ضعیف و بیچاره دیگر هیچ کس قانون را نمی شناسد. 
همین  و  می شود  تقسیم  اقوام  میان  هم  وزارتخانه ها 
را  دربان  و  کنی  مراجعه  وزارت  یک  دروازه ی  به  که 
مالقات نمایی به آسانی می دانی که وزیر صاحب از کدام 
قوم است. اگر کدام وزیر و یا رییسی تمام دارایی اداره را 
چور کرد بی خیال با بکس های پر از پول به غرب می رود 

و از کشوری که رفته است به ریش همه می خندد. 
پس زنده باد مدیریت پسامدرنیته!


اما رانندگان از افزایش و تفاوت قیمت ها شکایت داشته 
می گویند که آنها از هر تانک تیل، تیل را به قیمت های 

متفاوت خریداری می کنند
آرش راننده می گوید پیش از این یک لیتر تیل را از 40 
تا 45 افغانی از بازار خریداری می کرد، اما حاال برای هر 

لیتر تیل 65 و بعضا تا 70 افغانی پرداخت می نمایند. 
بدخشان  ترانسپورت  ریاست  در  مقام ها  حال  این  با 
افزایش کرایه موتر ها را تایید نموده می گویند که با بلند 
بدخشان  به ویژه  افغانستان  بازارهای  در  تیل  بهای  رفتن 

کرایه موتر ها نیز باال رفته است.
ترانسپورت  ریاست  از کارمندان  تن  مضراب الدین یک 
بدخشان می گوید: »هرچند که با افزایش بهای تیل کرایه 
موترها باال رفته است، ولی مقام های حکومتی باید برای 
جلوگیری از افزایش این قیمت ها که همه روزه به صورت 

سرسام آور بلند می رود تدبیری بسنجند.«
وی اضافه کرد کمیسیونی به همین منظور از طرف مقام 
والیت طی چند سال به این طرف تشکیل شده است ولی 

تاهنوز کاری از آنها ساخته نشده است.
به گفته این کارمند ریاست ترانسپورت، تثبیت نرخ کرایه 
مربوط کمیسیون بوده و اجراات و پیگیری آن به آمریت 

ترافیک تعلق دارد.
که  می گویند  بدخشان  ترافیک  آمریت  در  مقام ها  ولی 
تثبیت کرایه موترها مربوط ریاست ترانسپورت  تعیین و 

است و هیچ ربطی به پولیس ترافیک ندارد.
ابراهیم مهدی آمر پولیس ترافیک جاده گفت: »پولیس 
در  که  دارد  مشخص  وظایف  خود  از  جاده  ترافیک 
ولی  است،  نکرده  تعلل  هیچ گاهی  آن  انجام  راستای 
ریاست ترانسپورت بدخشان ابتدایی ترین کاری راکه به 

نفع مردم در این والیت باشد، انجام نداده است.«
بررسی  و  نظارت  کمیسیون  دیدگاه  مورد  در  خواستیم 

نرخ ها را داشته باشیم، اما موفق نشدیم.


مدیریت پسا مدرنیته 

باشندگان بدخشان:

دولت به افزایش کرایه موترها توجه 
نمی کند

ACKU



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

  سال پنجم  شماره مسلسل 1199       شنبه 25 سرطان  1390 متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت
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دولت برای ارتقای معارف در همه سطوح، انکشاف تعليمات دينی، تنظيم 
و بهبود و ضع مساجد، مدارس و مراکز دينی تدابير الزم اتخاذ می نمايد.
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ذيربط  اعالميه های  همچنين  و   2000 سال  اگست 
اعالميه ی  از  به تاسی  و  امنيت  ش��ورای  رييس 
به  که  م��ارچ2000     8 مورخ  رييس  مطبوعاتی 
حقوق  به  که  متحد  ملل  تاسيس  سالروز  مناسبت 
 /SC زن(   بين المللی  )روز  جهانی  صلح  و  زنان 

6816 معطوف گرديده بود؛ 
ديکالريشن  در  که  تعهداتی  از  به تاسی  همچنين 
پيکن و پالتفورم عمل و همچنين تعهدات مندرج 
اختصاصی  سوم  و  بيست  اجالس  نهانی  اسناد  در 
به زبان  اسامبله عمومی سازمان ملل متحد موسوم 
در سال 2000  مساوات ميان مردان و زنان، توسعه 
به  و   ))1.Rev/10/23-A/S قرن 21«  در  و صلح 
منازعات  و  زنان  به  که  قسمت هايی  آن  خصوص 
مسلحانه ارتباط مي گيرد، با در نظر داشت اهداف 
مسووليت  و  متحد  ملل  سازمان  منشور  اصول  و 

نظارت  ماموريت  اول  روز  دو  در  را  قريه  دو 
ساحوی از ولسوالی دولت يار نظارت می کنيم؛ به 
دنبال قريه ی سومی هستيم که پس از طی جاده ي 
احساس   همه  موتر،  شديد  تکان  و  صعب العبور 
خستگی داريم و به محض رسيدن به قريه از يکي 
آماده  چاي  تا  مي طلبيم؛  جوش  آب  خانه ها  از 
ساخته و با  نوشيدن آن خستگي رفع کنيم. باالخره 
از ميان صخره ها، کوه و  جاده ي پرپيچ و خم که 
دره با درختان بيد و چنار مي گذشت، طي شد و ما 

سرانجام در قريه »ناو طويله« رسيديم.
خانه ها به صورت پراکنده اعمار شده بود. نگاهي به 
خانه ها انداختيم، اهالي قريه مرد و زن از زاويه هاي 
دور و نزديك به طرف ما خيره شده بودند. خانه ی 
کرد!  جلب  را  ما  توجه  رنگ  سفيد  دومنزله ي 
به نظر مي رسيد؛ دروازه  شکل ظاهری خانه منظم 
آهني اش نيز با رنگ روغني سفيد، رنگ شده بود. 
از همين خانه آب  فورا گفتم که  با ديدن آن در 

جوش بخواهيم. 
راننده موتر را ايستاد کرد. البته با کمي دقت متوجه 
شديم که در با قفل کالني  بسته شده است. نا چار، 

اساسی شورای امنيت در رابطه به پشتيبانی از صلح و 
امنيت جهانی بر طبق منشورش، با ابراز تشويش در 
اين زمينه که برخورد های مسلحانه روی باشندگان 
اجباری،  بيجاشدگان  و  مهاجرين  به شمول  ملکی، 
را  قاطع  اکثريت  و بخصوص زنان و کودکان که 
در ميان آنها تشکيل می دهند، اثرات منفی گذاشته 
و اکثرا آنها نشانه تير مبارزان و عناصر مسلح قرار 
می گيرند و همچنين با درک عواقب اين امر برای 
صلح پايدار و مصالحه، باز هم با تاييد به نقش مهم 
زنان در امر جلوگيری از برخوردها، عادی ساختن 
اصل  برجسته ساختن  با  و  صلح  تامين  و  اوض��اع 
عمده بودن  اشتراک مساويانه و همه جانبه ی زنان 
در تالش هايی که به خاطر تامين صلح و مساعدت 
و  می آيد  عمل  به  امنيت  و  صلح  استحکام  برای 
ضرورت تقويت نقش آنها در زمينه اتخاذ تصاميم 
در رابطه به جلوگيری از برخوردها و عادی ساختن 
کامل  احترام   ضرورت  به  تاکيد  با  بازهم  اوضاع 
به حقوق بين المللی بشر و نورم هايي که در عرصه 
و حقوق بشر که مدافع حقوق زنان و دختران در 

از دق الباب در بسته، منصرف شديم!
از نوشيدن چاي صرف نظر کرده، ترجيح داديم که 

کار هاي مصاحبه را با مردمان قريه شروع کنيم.
کمي باالتر رفتيم و خانمي که لباس بلند گلداري 
به تن داشت و چادر آبي رنگي بر سر و دو گوشه ی 
آن را در دهنش گرفته بود؛ کم کم به ما نزديك 
در  که  گل هاي  به  زن   اين  پيراهن  گل هاي  شد. 
مسير راه ديده بوديم بسيار شباهت داشت؛ پيراهنی 
با زمينه ی بنفش کمرنگ و گل هايی با رنگ زرد، 

آبی و سرخ.
زن به سوی ما می آيد و با نگاه هاي پرسش گرانه، 
همراه با هراس به تك تك ما خيره شد. اما جرات 
سوال کردن را نداشت تا به سويش قدم زنان رفتم 
و احوالش را جويا شدم؛ خود و هدف آمدن ما را 

براي وي توضيح دادم. 
هر  که  زنان  از  با تك تك  و  نشستم  درختي  زير 
و  کشت  گندم پاکي،  سر  از  آرام  و  آهسته  کدام 
دور  فاصله هاي  از  مردان شان  با  همراه  زراع��ت، 
هدف  مکرر،  تشريح  با  مي شدند؛  جمع  نزديك 
هدف  هر کدام  تا  مي کردم؛  بيان  براي شان  خودرا 

حاالت منازعات مسلحانه و بعد از آن می باشند، به 
خاطر نشان دادن  اختصاصی ضرورت تامين اين امر 
که تمام جوانب در پروگرام های ماين پاکی و ارايه 
اطالعات در زمينه خطر ماين، تقاضا های بخصوص 
زنان و دختران در نظر بگيرند، با پذيرفتن ضرورت 
ثبت دشواری های »نوع جندری« در هنگام پيشبرد 
عمليات به خاطر حفظ صلح و به اين ارتباط خاطر 
نشان کردن قطعنامه »ويندهوکس« و پالن ناميبيايی 
»جندری«  دشواری های  ثبت  تامين  بخاطر  عمل 
خاطر  به  کتيراالجوانب  عمليات  پيشبرد  زمان  در 
با  همچنين   )   693/200/S   ( صلح  از  پشتيبانی 
زمينه  در  پشتيبانی  ارايه  بودن  مهم  اصل  پذيرفتن 
در  صلح  حافظ  پرسونل  تمام  اختصاصی  تربيت 
حقوق  و  اختصاصی  تقاضا های  از  دفاع  به  رابطه 
در  که  جنگ  حاالت  در  کودکان  و  زنان  بشر، 
سال  مارچ   8 مورخ  منتشره  شورا  رييس  اعالميه 

2000  آمده است.
ادامه دارد



آمدن ما را درک کنند. با توجه به نکات مصاحبه 
به صورت انفرادي از آنها تقاضا نمودم که فاصله 
را رعايت کنند تا من با يکي از خواهران صحبت 

کنم تا نوبت بعدي. 
از  غير  به  تازه  سوال  گويا  مصاحبه  چند  از  بعد 
سواالت پرسش نامه به ذهنم رسيده باشد، پرسيدم: 
روبرو  سفيدرنگ  دومنزله ي  خانه  اين  صاحبان 
کجا هستند؟ چرا در خانه شان را قفل نموده اند؟ ما 
مي خواستيم از آنها آب جوش بخواهيم اما ديديم 

دروازه شان بسته است و منصرف شديم. 
که  مي ديد  مشکل  خودش  به  من  مخاطب  خانم 
رفتن  و حاشيه  تعلل  با کمي  کند؟  از کجا شروع 
که  مي گفتيد  ما  به  بوديد  خسته  که  »شما  گفت: 
بعد  مي کرديم.«  آماده  چاي  پياله  يك  براي تان 
نگاهي به آن دروازه  کالن آهنی انداخت و بعد از 
از کشته شدگان چاي  »شما  پرسيد:  لحظه ي مکث 

مي خواستيد؟« 
ادامه دارد
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در پشت دروازه بسته چه گذشته است؟
ما اميد مهمان نوازي داشتيم!



قسمت اول  

_____________________________________ سارا رضايي _____________________________________

_____________________________________ قسمت اول _____________________________________

انسان چنانکه بايد مقدس نيست، اما بر او واجب است تا 
انسانيتی را که در اوست، با تقدس بنگرد/ ايمانويل کانت 

 پيشگفتار
نظام  به  مربوط  مفاهيم  از  بسياری  مانند  نيز  بشر  حقوق 
از  بيش  اخير،  دهه ی  يك  طی  )دموکراسی(،  مردم ساالری 
قرار  ايران  سياسی  نخبگان  و  روشنفکران  توجه  مورد  پيش 
به  را  بشر  حقوق  که  آنجاست  در  اما  دشواری  است.  گرفته 
انديشه ی مغرب زمين،  مثابه فرآورده ای پرورده در گهواره ی 
به سادگی و به طور آماده نمی توان وارد بافت فرهنگ دينی ای 
ساخت که در آن انسان ها عمدتا دارای وظيفه اند و نه حق. در 
واقع مفهوم حقوق بشر، همانند ساير مفاهيم فلسفی و اجتماعی 
و سياسی ساخته شده در انديشه ی غرب، دارای شالوده ی فکری 
در  که  است  پر صالبتی  تاريخی  و  نظری  پشتوانه ی  و  محکم 
اجتماعی،  ژرف  دگرگونی های  و  انديشه  پيکار  ميدان های 
غربی  جوامع  در  مسلط  فرهنگ  از  جزو  به  و  خورده  صيقل 
تبديل شده است. لذا مفهوم حقوق بشر بر بستر فکری، فرهنگی 
و تاريخی معينی ساخته و پرداخته شده است و درک آن بدون 

در نظر گرفتن اين بستر و اجزای متشکله ی آن ناممکن است.
بايد تاکيد کرد که حقوق بشر به مفهوم امروزين آن، از نظام 
حقوق  رعايت  واقع  در  و  است  ناپذير  تفکيك  مردم ساالری 
همچنين  می بخشد.  مشروعيت  حکومت  به  که  است  بشر 
رعايت  انتظار  اصوال  که  گفت  می توان  آن  مقابل  نقطه ی  در 
موازين حقوق بشر از نظام هايی که بنياد آنها نه بر مردم ساالری 
بلکه بر خودکامگی استوار است، دور از عقل سليم است. اکثر 
متفکرانی که در حوزه ی فلسفه ی اخالق و حقوق بشر به تعمق 
و  سياسی  نظام  مشروعيت  تنگاتنگ  رابطه ی  بر  پرداخته اند، 
توگندهات«  »ارنست  می گذارند.  انگشت  بشر  حقوق  رعايت 
استاد فلسفه ی دانشگاه های اروپا و امريکا که صاحب تحقيقات 
می کند  تصريح  است،  بشر  حقوق  مفهوم  درباره ی  زيادی 
نظام  از وظيفه ی يك  بشر همواره بخشی  که: »رعايت حقوق 
خصلت  بشر  حقوق  که  نظريه  اين  و  است  مشروع  حکومتی 
نظام  هر  که  باشد  معنا  اين  به  می تواند  تنها  دارد،  جهانشمول 
از  خودرا  شهروندان  و  نمی کند  رعايت  را  آن  که  حکومتی 
سياسی  نظام  يك  مثابه ی  به  نمی تواند  می سازد،  محروم  آن 
فلسفه ی  استاد  ياسپر«  »گوتهارد   .)1( آيد«  حساب  به  مشروع 
سياسی دانشگاه های آلمان، همين انديشه را به صورت ديگری 
فرمولبندی می کند: »قدرت همواره نيازمند کنترول و حد و مرز 
است. مرزهای همه ی قدرت ها و حکومت ها در آنجاست که با 

منزلت خدشه ناپذير فرد انسانی برخورد می کند«)2(. 
پی نوشت ها

1( Ernst Tugendhat: Die Kontroverse um die 
Menschenrechte. In Analyse und Kritik 15 
1993((, S. 110-101 
2( Gotthard Jasper: Grundwerte der 
Demokratie: Die Würde des Menschen 
und seine Freiheit. In: Waldemar Besson/
Gotthard Jasper: Das Leitbild der modernen 
Demokratie, Bonn 1990, S. 13 
ادامه دارد
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 نويسنده: دنیس دکلوس
 برگردان:  مونیکا موسوي

 لوموند ديپلوماتیک
به  نظام جهاني است که  بحران گريبان گير  امروزه سه 
سادگي  نمي توان با نگاهي  تقليل گرايانه از آن گذشت: 
اتومي  نيروگاه  حادثه   ،۲۰۰۸ سال  اواخر  مالي  بحران 
 فوکوشيما در ۱۱ مارچ ۲۰۱۱، قيام مردم در کشورهاي 
 ۱۴ در  منطقه  اين  سياسي  رژيم هاي  بحران  و  عربي  

جنوری ۲۰۱۰.
به  اين که  لحاظه  به  بحران،  سه  اين  مقايسه  قاعدتا 
نظر  منطقي  به  دارند،  تعلق  متفاوت  کامال  حوزه  سه 
آن  زمينه ی  مي رود  گمان  که  اول،  مورد  نمي رسد. 
ميليارد دالر پول  به هزاران  بود، مربوط  از پيش فراهم 
بربادرفته است. مورد دوم، حادثه اي سهمگين در عرصه 
قابل  ميزان  به  انرژي  توليد  در  که  است  تکنولوژي 
مالحظه اي پيشرفت داشت. نهايتا مورد سوم، سخن از 
قيام هاي مردمي است عليه ديکتاتورهاي خاورميانه. بجا 
نخواهد بود اگر اين سه فاجعه عظيم را هم سان انگاريم 
پول  حرص  آمدن  فايق  از  متاثر  يکي   حالي که  در 
پرستي بر همه چيز«)۱( و ديگري نتيجه بالياي طبيعي و 
غيرقابل پيش بيني  و در نهايت مورد آخر برآمده از قيام 
پر درد مردم عرب است که اميد مي رود به معناي »بهار 

عرب« جامه ي عمل بپوشاند.
را  متمايز  رويداد  سه  اين  که  انتقاداتي  وجود،   اين  با 
انتقاداتي است که بر سيستم  نشانه گرفته از نوع همان 
سرمايه داري جهاني  وارد است. اما اين برآيند، به عنوان 
عنوان  بدبين  منتقدي  جانب  از  که  فراگيري   بي نظمي 
شده، تلقي  نمي شود، بلکه بيشتر تحولي  آزادي گرايانه 
است و اگر بخواهيم از استعارات کالسيک مارکسيسم 
وام بگيريم از مقوله ي زايمان تاريخي محسوب مي شود؛ 
شکننده  را  سيستم  حياتي  ستون هاي  بحران ها  اين 
مي کنند: تکيه گاه انرژي آن، شيوه راهبردي کار انساني 
نياز به ثبات سياسي، به ويژه در حاشيه  به واسطه پول و 
مراکز ليبرال. در هر يک از اين سه بحران سبکي همسان 
و افراطي به چشم مي خورد که نظام جهاني را به سمت 
کنترول  غيرقابل  مالي  بحران  و  تکنولوژي  مخاطره ي 
غيرقابل   و  اقتدارگرايانه  منش هاي  خطر  هم چنين،  و 
قبول، پيش مي برد. سه بحران مذکور، نشان از قدرت 
گرايشات متعارض دروني دارند: از سويي، پويا يي هاي 
طبيعت )محيط زيست(؛ و از سوي ديگر، مقاومت بشر 
در پذيرش مسووليت و مو ثر بودن در تقلب و فساد و 

افزايش آلودگي يا در ايجاد قدرت هاي نامريي.
مي شود،  کشيده  چالش  به  که  آنچه  اول،  وهله ی  در 
مجموعه اي به هم پيوسته است که شرايط بقاي مکانيسم 
مسلط را تضمين مي کند: سرمايه گذاري کنترول شده، 
از  اکثري  حد  بازدهي  جهت  بازار  بهترين  از  استفاده 
بر  مالي  قيموميت  اين گونه  آيا  انسان و طبيعت. و  کار 
اقتصاد، تنها فرصتي براي ياوه گويي با اندکي وام گيري 
از انديشه نيست؟ جاي دادن فعاليت هاي انساني  در منطق 
بازدهي از همين دست است. و اقتصادي مجازي بيش 
از آن که ناهنجاري تلقي شود، عرصه مانور قدرت هاي 
قادراند که کارخانه ها  اين قدرت ها  است.  جهاني شده 
و  نوظهور  اقتصاد هاي  کنند،  جابجا  را  کارگران  و 
قاره مانند،  دفاتري  و  امپراتوري مانند  کارگاه هاي 
ايجاد کنند. توليد را تسريع و مصرف را که بي ترديد 
الزمه ی توليد مي باشد، گسترش دهند. به بياني ديگر،  
پرهزينه  چارچوب  آوردن  بوجود  بدنبال  مالي سازي 
يک اقتصاد-جهان است. و از اين پس،  بحراني شدن 
آن از وراي حباب هاي عظيم عدم پرداخت، حاکميت 

عممومي کار انساني را در سيستم بي اعتبار مي سازد.
عدم پیش بیني و آشفتگي 

سه  قيمتي  اکنون  که  هرچند   - نفت  بدون  واقع،  در 
سال  از  گرانتر  برابر   ۱۰ و   ۲۰۰۰ سال  از  گرانتر  برابر 
جهاني به  غذاي  توليد  تقسيم  به  ناچار  دارد-   ۱۹۹۰
کماکان  که  کارپردازي  بود.  خواهيم  قسمت  چهار 
به  قادر  است،   قيمت  ارزان  انرژي  تامين کننده ی 
چشم پوشي از منابع فسيلي نيست و هر بخشي به سمت 
استفاده اي ارجح و مشخص جهت دهي  مي شود: انرژي 
هسته اي براي توليد صنعتي، زغال مايع و گاز به عنوان 
براي  نفت  و  گرمايي(  )وسايل  شوفاژ  براي  بهينه  مواد 
جابجايي ميليارد ها وسيله ي نقليه)۲(. به چالش کشيدن 
آلمان  در  آن  گذاردن  کنار  طرح  و  هسته اي  انرژ ي 

هدايت  و  درسي آموزنده  عنوان  به  تنها   ۲۰۲۲ سال  تا 
کننده ي حداقل ۱۴ درصد از توليد برق جهاني  به سمت 
بيومس)زيست  انرژي  و  خورشيدي  انرژي  باد،   انرژي 
نسبت  يورش  مي تواند  بلکه  نمي آيد،  شمار  به  توده(،  
اروپا،  در  تلقي شود.  جهاني   مکانيسم  اعظم  بخش  به 
قرار  دولت  اراده  تحت  ظاهرا  بازار که  دموکراسي هاي 
آزادي هاي  نابودسازي  براي  همدست  عمال  دارند، 
سياسي در مجموعه ی از کشورهاي اطراف خود شده اند: 
روشي،  چنين  بدون  مي کردند،  استدالل  »دموکرات ها« 
کار  بازار هاي  سوي  به  مانعي  بي هيچ  نفر  ميليون  صدها 
دور از محل زندگي شان جذب مي شدند؛ درگيري هاي 
رام شده  يا مذهبي مي توانستند جهاني سازي  و  اجتماعي 

در خدمت تبادل آزاد را به زماني نامعين عقب رانند.
و همين دموکرات ها توانستند که از دل ثبات رژيم هايی 
مقابل  ناميده مي شوند، سنگري دفاعي در  »ميانه رو«  که 
بيابند.  دارد،  خاورميانه  در  ريشه  که  جهاني   تعارضات 
معترض  مردم  مشروع  خواست  که  بود  راستا  همين  در 
نه تنها همبستگي جامعه جهاني  را برانگيخت مانند آنچه 
در ليبيا  حادث شد، بلکه نگراني ها ي مستتر در رويکرد 
»انتظار« )انتظار براي فرصتي مناسب( را نمايان ساخت. 
جاي تعجب نخواهد بود که اين سه بحران نهاد هاي عالي  
بين المللي را فرا خوانند و اينان را به رقابت در نظم دهي 
مشکاتي،   نجم الدين  کنند.  جهاني ترغيب  سيستم   به 
حادثه  درباره  کاليفرنيا،  هسته اي  انرژي  متخصص 
بيان داشت: »اين مورد فراتر از آن است که  فوکوشيما 
توسط  بايد  و  باشد  اداره ي آن  به  قادر  تنها يک کشور 
شورا ي امنيت سازمان ملل بررسي شود.)...( و جايگاهي 
بر  از مساله منطقه ي ممنوعه هوايي  به مراتب حساس تر 

فراز خاک ليبيا دارد«)٣(.
گوياي  سيستماتيک  ضعف  سه  اين  دوم،  وهله  در 
سير  در  »اجبار«  از  گونه اي  به  همسان  گرايش هاي 
طبيعي امور هستند: اجبار در کار انساني  به دليل الزامات 
مالي، اجبار در سير رشد طبيعت به وسيله ي تکنولوژي 
طريق  از  سياسي  زندگي   روند  در  اجبار  مخاطره آميز، 
)منطق  تايلري  منطق   از  تاثير  با  و  توده ها  سازمان دهي 

تايلري ظاهري مدني و باطني نظامي دارد(.
ليبرال  دولت ها ي  اعتبار  از  مالي،  صنعت  ميان،  اين  در 
در جهت استفاده از بدهي هاي عمومي ، بهره مي  برد، در 
اختصاص اعتبارات مالي اخالل ايجاد مي کند، بده کاران 
)ياهمان  عظيم  قرارداد هاي  در  سرمايه گذاري  براي  را 
دام هاي نامريي( برمي انگيزد. و از آن سوي،  رژيم هاي 
نظامي،  يونيفورم هاي  در  خودرا  ماهيت  اقتدرگرا 
گستاخي  با  استثنايي،  شرايط  در  سياسي،   زندان هاي 
طبقات خويشاوندساالر چپاولگر،  به نمايش مي گذارند. 
گفتماني  به  ابتدا  همان  از  که  هسته اي  صنعت  نهايتا،  و 
امنيتي، پوليسي ، نظامي، تعلق داشت،  نظر خود را تحت 

لواي منافع ملي  و استراتژيک تحميل مي کند.
ابزار  به عنوان  رياکاري  مورد،  سه  هر  در  ترتيب  بدين 

پوشاندن  از  پس  مي شود.  مطرح  عمومي   امور  مديريت 
نقاط ضعف- که عبارتند از عدم امکان تبديل بدهي ها به 
اوراق قرضه بدون بي اعتبار نمودن سيستم مالي، ضرورت 
انداختن  فاصله  هسته اي،  مرکز  يک  دايمي  کردن  سرد 
وسعت  بر  امنيتي-  سرويس ها ي  و  مردم  اجتناب ناپذير 
برنامه  مي شود.  نهاده  سرپوش  واردشده  خسارت  ميزان 
سال  اکتوبر  در  که  امريکا  در  بانکي   دارايي هاي  خريد 
۲۰۰۸ به آن راي داده شد و مبلغ ٣۰۰ ميليارد دالر )و با 
ماليات دهندگان( را در  براي  ميليارد  نهايي ۲۵  هزينه ي 
بر مي گرفت تنها کمتر از يک دهم زيان واقعي  به شمار 
مسوولين  از سوي   فوکوشيما،  فاجعه ي هسته اي  مي آيد. 
بين الملل،   حتا جامعه ي  و  جاپان  دولت  »تپکو«،  شرکت 
مداوما کم اهميت جلوه داده شد حتا پس از آن که ميزان 
وخامت آن هم تراز با حادثه چرنوبيل اعالم گرديد. اين 
درحالي است که در رژيم هاي سلطنتي )شاهزاده نشين( 
کماکان  که  پوليسي   نظامي-  ديکتاتور ها ي  يا  عرب 
کشتار  شاهد  معتبرند،   »ميانه رو«  دولت هاي  عنوان  به 
مردم،  شکنجه، دستگيري بدرفتاري هستيم که رفتارشان 

انعکاسي در رسانه ها ندارند.
اين افراط ها پس از اين محدوديتي را در اين رويدادها 
عدم  است.  مشترک  آنها  همه  در  که  مي سازد  نمايان 
و  مي کند  بروز  ناکارامدي ها  و  آشفتگي   پيش بيني ، 
علي رغم تاييد هاي بي بنيان و اصرار در تکرار اشتباهت، 
سايه ،  همچون  انديشيدن  در  ناتواني  مي يابد.  ادامه 
نظم  يک  تحميل  بدنبال  که  مي کند  دنبال  را  اراده هايي 
انرژي  علي رغم هرگونه منطق اند: اگر شما يک صنعت 
هسته اي را پايه ريزي مي کنيد، قاعدتا،  قادر به گنجاندن 
و  غيرمنتظره  حوادث  برابر  در  آماده سازي  »گزينه هاي 
عظيم« را در آن نخواهيد داشت و در نتيجه امکان وقوع 
انکار  احتماالت(  محاسبه  بر  تکيه  )با  را  وقايعي  چنين 
انگليس  و  فرانسه  که  بود  همين چارچوب  در  مي کنيد. 
»تست  در  تروريستي  حمله هاي  گزينه ي  گنجاندن  با 

مقاومت« مراکز هسته اي اروپا، مخالفت کردند.
در دنياي سرمايه مالي، اگر شما به بازار اعتقاد داريد )که 
چون  را  آن  نمي  توانيد  است(،  آن  به  وابسته  تان  حيات 
»خودکشي«  سوي  به  را  سيستم  که  کنيد  فرض  حبابي 
هدايت خواهد کرد. با اين حال با گذشت کمتر از يک 
که  همان گونه  درست  بزرگ،   بحران  آخرين  از  قرن 
بيني کرده  پيش  را  آن  گالبرايت  کنت  جان  اقتصاددان 
نخبگان  با  رابطه  در  اما  و  داد.  رخ  امر  اين  بود)۴(، 
قادر  دقايق  آخرين  تا  حتا  که  گفت  مي توان  ديکتاتور 
تصور  پرتگاهي  چنين  آستانه  در  را  ايشان  کاخ  نبودند 
کنند و قبول اين امر که تمامي  امتيازتشان،  از يک سو با 
قيام مردمي که هميشه آنها را تحقير مي کردند و از سوي 
شده شان  داده  انتقال  دارايي هاي  مسدودکردن  با  ديگر 
ناتواني در حل  با در نظر گرفتن  به خارج، از بين برود. 
اين مشکالت، تشابه ميان بحران هسته اي و مالي قطعيت 
 Paul(ژريون پول  که  گونه  همان  مي يابد.  بيشتري 

Jorion(  اشاره دارد)۵(،  بحران هسته اي جاپان شباهت 
کردن  سرد  جهت  اول،  مورد  در  دارد:  مالي  بحران  به 
نيروگاه هسته اي بدون وقفه از آب استفاده مي شود و در 
مورد دوم،  براي جلوگيري از انفجار حباب مالي بدون 

وقفه تزريق پول صورت مي گيرد.
به همان ميزان که پنهان کردن سطح بدهي ها، نتيجه ايجاد 
افراطي پول بواسطه وام، دشوار به نظر ميايد، زيرا نهايتا 
به دوش  را  امر  اين  بار  دهندگان هستند که  ماليات  اين 
مي کشند، به همان ميزان نيز دشوار به نظر مي رسد که از 
)از  راديواکتيو در سطح جهاني   مواد  نامحدود  گسترش 
اين  توليدات صادراتي(جلوگيري شود.  راه هوا، دريا و 
پلوتونيم،  بسيار سمي،  مانند سزيم ۱٣۷  مواد راديواکتيو 
به دليل شکاف ايجاد شده در بدنه ي رآکتور ها در حال 
پخش شدن هستند. به همين ترتيب نمي توان پنهان کرد 
که امروز جاپان،  فراتر از مناطق تخليه شده مورد تهديد 
است: وخيم شدن وضعيت راکتورهاي فوکوشيما،  ديگر 
ميزان  چون  مسايلي   از  و  زلزله  در  ديده  آسيب  مرکز 
محصوالت  و  خاک  در  شده  ارزيابي  کم  راديواکتيوته 
وخامت  دليل  به  نفر  ميليون ها  بيکاري  و  کشاورزي،  

بحران اقتصادي.
مالي،   امور  در  الزامات  و  اجبار  يقين،   طور  به 
تکنولوژيکي، پوليسي  کماکان ادامه دارد. و از همبستگي 
نهادهاي سيستم جهاني شده سود مي بربد: نهادهاي مربوط 
به انرژي هسته اي به تحميل اراده ي خود مبني بر آگاهي 
کامل از روند توليد انرژي هسته اي،  تاکيد دارند، قدرت 
جهت گيري هاي  در  محدوديت  از  مانع  مالي  البي هاي 
يکديگر،  به  اقتدارگرا  رژيم هاي  مي شود،  آينده شان 
کمک متقابل مي رسانند )شاهزاده ها ي سنّي به سرکوب 
قيام مردم در بحرين کمک مي کنند و کارتل هاي نظامي 
مغربي معمر قذافي را حمايت مي کنند.( و بد بيني ضمني 

غرب نسبت به جوانان عرب ادامه مي يابد.
افول يک ايديولوژي

يک  اجباري  تحميل  استراتژي  اوصاف،   اين  تمامي   با 
اراده به جهان  نتوانست به عنوان يک ايديولوژي جهاني ، 
ضرورتي  صورت  به  تنها  شود.  شناخته  رسميت  به 
شيوه ي  در  را  آن  ماهيت  مي توان  که  است  ناخوشايند 
سه  خدمت  در  که  ساخت  آشکار  استبدادي  حکومت 
شغل،  انتخاب  در  آزادي  عدم  مي باشد؛  تسلط  ابزار 
)هدف  آن  به  رساندن  آسيب  بدون  طبعيت  از  لذت  در 
روژن،   جرجسکو-  نيکالس  نگاه  از  اصلي اقتصاد 
مانع  بدون  در شرکت  و  اکونوميست(  بيو  و  رياضي دان 

در جماعت هاي سياسي-انساني .
در تقاطع اين سه بحران که نمايان گر نگاهي  افراطي به 
اميد سه گونه  مي توان  است،  قدرت  و  تکنولوژي  پول، 
تنها  انساني که  کار  آزادسازي  داشت:  را  »آزادسازي« 
شامل بومي سازي و جهت دهي  براي سود بيشتر نخواهد 
مي باشد؛  مستقل تر  منطقي   در  تنوع  شامل  بلکه  بود، 
از  اکثري  استفاده حد  تنها شامل  طبعيت که  آزادسازي 
اين  و  زندگي  سياسي.  در  آزادانه  و شرکت  نيست،  آن 
در  سياست  حوزه ي  در  جهان  مردم  آزادانه ي  حضور 
افراطي  فتواها ي  خالف  بر  و  نظامي  رژيم هاي  با  تضاد 
)که از جانب جهان اسالم نيز رد شده اند( و زوايا ي پنهان 
ليبرليسم،  پررنگ تر  بيگانه ستيزي )که در غرب، کانون 

مي شود(، مي باشد.
انترنت،  روي  بر  خصوصا  حوزه ها،  اين  تمامي  در 
رويارويي ايده ها به چشم مي خورد. پيروزي در اين نبرد، 
چه در بخش انرژي و چه در بخش مالي دشوار به نظر 
مي رسد. در بخش مالي،  دو طرف بايد به رموز عملکرد 
بازار آشنايي کامل داشته باشند که اين مساله در طبقات 
بيشتري  گسترش  نواقصي،   وجود  علي رغم  وسيع تري 
يافته است. ميل به ساده تر و آزادتر زيستن، بدون اين که 
از  باشد  يا غير عملي بودن داشته  يا پسروي  رنگي از طنز 

اين پس، پيش روي متخصصين قرار دارد.
پی نوشت ها: 

بر  پرستي   پول  حس  آمدن  فايق  استيگليتز،  ژوزف   -۱
همه چيز، انتشارات »ل لين کي ليبر« رشته هاي که آزاد 

مي سازد، پاريس ۲۰۱۰.
۲- ۱،۲۹۰ميليارد وسيله اي نقليه ي ويژه و مفيد، به عبارتي 
دو برابر ميزان موجود طي  ۴ سال، پس از ارزيابي سوي  

انجمن کارفري)CarFree( در زمان مناسب.
بحران  مقابل  »جاپان  کبتو  يکو  و  تکنک  کيش  از   -٣

طوالني  هسته اي تسليم مي شود«، رتر، ۲۸ مارچ، ۲۰۱۱
۴- جان کنت گالبرايت، بحران اقتصادي ۱۹۲۹، چيزي 
شبيه به فاجعه ي مالي،۱۹۵۵، انتشارات پتي بيبليوتک پايو 

»کتابخانه ي کوچک پايو«، پاريس،۲۰۰۸
مالي:  اخبار  بخش  در  وي  وبالگ  به  شود  ر.ج.   -۵

www.pauljorion.com/blog


ناهنجاري مالي،  فاجعه هسته اي، شورش در کشور هاي عرب
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از جمله وزيران  ارشد،  ديپلومات  به 15  نزديک 
ايتاليا،  و  فرانسه  بريتانيا،  متحده،  اياالت  خارجه 
در  تا  ترکيه جمع شدند  استانبول  در  روز جمعه 
مورد دستيابی به راه حلی سياسی برای بحران ليبيا، 
برای مخالفان معمر  با تدارک کمک ها  همزمان 

قذافی، بحث و تبادل نظر کنند.
تماس  گروه  نشست  چهارمين  استانبول  نشست 
مسلمان  اين کشور  در  بحران  آغاز  زمان  از  ليبيا 
شمال افريقاست. نشست پيشين گروه تماس ليبيا 

19 جوزا در ابوظبی برگزار شده بود.
از  پيشتيانی  در  کليدی  نقشی  تاکنون  که  فرانسه 
هفته  اين  است،  کرده  ايفا  قذافی  معمر  مخالفان 
برای  راه حلی سياسی  بود که  خواستار آن شده 

بحران چهارماهه ليبيا به دست آيد.
الن ژوپه وزير خارجه فرانسه در اين زمينه گفته 
بود که تماس هايی با معمر قذافی، حاکم ليبيا، در 
جريان بوده و او ابراز آمادگی کرده که پس از 
42 سال قدرت را واگذار کند. اين در حالی است 
که امريکا معتقد بسياری از عاليم ديپلوماتيک که 

از طرابلس می رسد با يکديگر در تضاد هستند.
آن طور که يک ديپلومات ترک به خبرگزاری 
صلح آميز  خروج  چشم انداز  است،  گفته  فرانسه 
نشست  مباحث  صدر  در  قدرت،  از  قذافی 
بود. نشستی که محمد جبرييل،  استانبول خواهد 
وزير خارجه معرفی شده از سوی مخالفان قذافی 

نيز در آن حضور خواهد داشت.
در نشست استانبول ديپلومات ها همچنين در مورد 
به  بيشتر  اقتصادی  و  نظامی  کمک های  ارسال 

مخالفان در هفته  های آتی گفتگو خواهند کرد.
مورد  در  انتقادی  مواضعی  که  روسيه  و  چين 

هر  کرده اند،  اتخاذ  ليبيا  در  ناتو  نظامی  حضور 
رد  را  نشست  اين  در  حضور  برای  دعوت  دو 

کرده اند.
امنيت  شورای  دايم  عضو  يک  عنوان  به  روسيه 
با دست زدن  ناتو،  سازمان ملل، معتقد است که 
شورای  قطعنامه  ليبيا،  در  هوايی  بمباران های  به 
امنيت سازمان ملل را زير پا گذاشته و از خواست 
اين قطعنامه برای حفظ جان غيرنظاميان، به عنوان 

توجيهی برای تغيير رژيم قذافی استفاده می کند.
سازمان  امنيت  شورای   1973 قطعنامه  اساس  بر 
ملل که روز پنجشنبه، 26ماه حوت، تصويب شد، 
جامعه جهانی می تواند از »تمام ابزارهای موجود« 
برای جلوگيری از حمله نيروهای وفادار به معمر 

قذافی، به غيرنظاميان و مخالفان استفاده کند.
دنبال  به  که  شد  صادر  آن  از  پس  قطعنامه  اين 
ليبيا،  در  حکومتی  ضد  اعتراض های  گسترش 
نظاميان اين کشور با استفاده از تجهيزات سنگين 
از جمله هواپيماهای جنگنده به سرکوب معترضان 

روی آورده بودند.
نيروهای  به  غربی  کشورهای  هوايی  حمالت 
سال  حوت  ماه  اواخر  از  قذافی  معمر  به  وفادار 
ادامه  همچنان  و  شده  آغاز  خورشيدی  گذشته 
ليبيا  رهبر  مسلح  مخالفان  ديگر  سوی  از  و  دارد 
که کنترول بخش شرقی اين کشور را در اختيار 
دارند، با استفاده از پشتيبانی هوايی ناتو همچنان 
به نبرد خود با نيروهای وفادار به معمر قذافی ادامه 

می دهند.
در عين حال، در مواردی اين حمالت با اشتباهاتی 
را  غيرنظاميان  از  بوده که مرگ شماری  روبه رو 

در پی داشته است.

اعتراض ها  کننده  هماهنگ  دعوت گروه های  به 
 23 پنجشنبه  سراسری  اعتصاب  سوريه،  در 
سرطان، شماری از شهرهای سوريه را فرا گرفت. 
اعتراض ها در سوريه که خواستار سرنگونی نظام 
جاکم بر اين کشور است به پايان ماه پنجم خود 
نزديک می شود. به گزارش رويتردر مناطق باباب 
السباع، دوما، حمص، دير الزور و شماری ديگر 
عابران  از  جاده ها  و  تعطيل  مغازه ها  مناطق،  از 
حمص،  شهر  محله های  برخی  در  شدند.  خالی 
نيروهای امنيتی تالش کردند به زور به اعتصاب 
پايان دهند. با برخی از مغازه داران برای باز کردن 
محل کسب و کارشان تماس گرفته شد. در همين 
شهر نيروهای امنيتی با يورش به محله ها اقدام به 
بازداشت گسترده مردم کردند. گزارش ها حاکی 
ايست های  حمص  سرتاسر  در  که  است  آن  از 
از  نيز  الزور  دير  شهر  است.  شده  برپا  بازرسی 
بامداد پنجشنبه به طور کامل تعطيل بود. نيروهای 
تا مغازه  بازار ها تالش کردند  به  با يورش  امنيتی 

داران را مجبور به شکستن اعتصاب کنند.
اعتراض مردم روبرو  با مقاومت و  اما  اين تالش 
شد. در پی آن تظاهرات گسترده ای به راه افتاد. 

نيروهای  از سوی  تظاهرات  اين  به  شليک آتش 
امنيتی دو نفر  کشته بر جای گذاشت و هفت نفر 

ديگر را زخمی کرد.
مردم  »ابتدا  گفته اند:  باره  اين  در  عينی  شاهدان 
دست به اعتصاب عمومی زده بودند اما با مداخله 
نيروهای امنيتی و گشودن آتش به سوی مغازه ها، 

تظاهرات به طور خودجوش به راه افتاد.«
شمالی  واليت  در  واقع  الزاويه  جبل  منطقه  در 
ادلب، ادامه عمليات ارتش شماری کشته و زخمی 
بر جای گذاشت. مقام های سوری می گويند که 
ارتش در اين منطقه در حال مبارزه با گروه های 

تروريستی مسلح است.
معترضان اين روايت را رد می کنند و می گويند 
هدف از گسيل کردن ارتش سرکوب اعتراض ها 
سوی  به  آتش  شليک  حمات  شهر  در  است. 
از  تعدادی  شدن  کشته  به  نيز  تظاهرکنندگان 
از  شماری  نيز  دمشق  در  انجاميد.  معترضان 
مسجد  مقابل  از  هنرمندان  و  دانشگاهی  نخبگان 
کردند.  تظاهرات  الميدان  محله  در  واقع  الحسن 
نيروهای امنيتی ده ها تن از اين تظاهر کنندگان را 

بازداشت کردند.

0777625262

نشست گروه تماس لیبیا در استانبول 
با هدف دستیابی به راه حل سیاسی بحران 

اعتصاب و تظاهرات در مناطق مختلف سوريه 

طالبان مسوول قتل هشتاد درصد غیرنظامیان
)ادامه از صفحه 1( ظفرشاه رويی         

سازمان ملل متحد در گزارشی از افزايش 
داده می گويد که  غيرنظاميان خبر  تلفات 
ميالدی،  سال جاری  ماه  در جريان شش 
هزار و چهارصد و شصت و دو غيرنظامی 
کشته شده اند که عامل هشتاد درصد اين 
مسلح  گروه های  ديگر  و  طالبان  کشتار، 
اين  براساس  بوده اند.  دولت  مخالف 
افزايش  درصد  پانزده  رقم  اين  گزارش، 
را نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ی 
ميالدی نشان می دهد و شش ماه اول سال 
افغان  غيرنظاميان  برای  ميالدی،   2011
ماه های مرگبار پس از سال 2001 به اين 

طرف بوده است.
خاص  نماينده ی  ديميستورا،  استيفن 
روز  افغانستان،  در  ملل  سازمان  سرمنشی 
در  گزارش  اين  ارايه ی  ضمن  پنج شنبه 
گفت  کابل  در  خبری  کنفرانس  يک 
انفجار،  اثر  به  عمدتا  غيرنظاميان  اين  که 
خودرا  جان  هوايی  حمالت  و  تير اندازی 

از دست داده اند.
گزارش  در  ملل  سازمان  حال،  اين  با 
تعداد  احتماال  که  می گويد  خود 
باشد،  اين  از  بيشتر  کشته شده  غيرنظاميان 
جريان  در  سازمان،  اين  گفته ی  به  زيرا 
خشونت های جاری هنوز اين آمارها ثبت 
است:  آمده  گزارش  اين  در  است.  نشده 
سال  اول  نيمه  در  فزاينده  »خشونت های 
زخمی  و  کشته  به  منجر  ميالدی،   2011
شدن تعدادی از غيرنظاميان افغان شد که 
در جريان خشونت های جاری هنوز ثبت 

نشده است.«
است  آمده  گزارش  اين  در  همچنين 
اجرای  جريان  در  افغان  غيرنظاميان  که 
مستقر  بين المللی  نيروهای  حمالت 
دچار  نيز  داخلی  نيروهای  و  کشور  در 
گزارش  در  ملل  سازمان  شده اند.  تلفات 
ميان  در  تلفات  شمار  که  می افزايد  خود 
غيرنظاميان بر اثر عمليات نيروهای ناتو و 
 9 گذشته  سال  به  نسبت  داخلی  نيروهای 
درصد کاهش يافته و در شش ماه نخست 
سال جاری ميالدی، نيروهای بين المللی و 
داخلی مسوول کشته شدن چهارده درصد 

از کل غيرنظاميان بوده اند.
اگرچه بر اساس اين گزارش در مجموع 
نيروهای  عمليات  از  ناشی  تلفات  شمار 
در  اما  يافته،  کاهش  داخلی  و  بين المللی 
نيروهای  هوايی  حمالت  ماه،  شش  اين 
به سال گذشته  امريکايی و داخلی نسبت 
گفته ی  به  است.  گرفته  بيشتری  قربانی 

سازمان ملل در کابل، شمار کشته شدگان 
ايتالف  نيروهای  از حمالت هوايی  ناشی 
بين المللی و امريکا در افغانستان، آيساف، 
افزايش  درصد  چهارده  ماه  شش  اين  در 

يافته و به 79 تن رسيده است.
شمار  افزايش  درصدی  بيشترين  اما 
تاکتيک های  ميان  در  کشته شدگان 
به  متعلق  مدت،  اين  در  کشتار  مختلف 
اساس  بر  است.  بوده  انتحاری  حمالت 
انتحاری  حمالت  تعداد  اگرچه  آمار  اين 
به  نسبت  ماه نخست سال 2011  در شش 
ولی  نکرده،  چندانی  تغيير  گذشته  سال 
که  شده  موجب  عمليات،  اين  پيچيدگی 

در سال جاری قربانی بيشتری بگيرد.
کميته ی  گزارش،  اين  انتشار  با  همزمان 
افزايش  از  نيز  سرخ  صليب  بين المللی 
نگرانی  ابراز  غيرنظاميان  عليه  تهديدها 
به  ناامنی ها  که  می گويد  و  کرده  شديد 
اندازه ای افزايش يافته که مردم نمی توانند 
تصميم  خود  باش  و  بود  محل  مورد  در 

بگيرند.
عملياتی  بخش  رييس  پييراکراهنبول، 
می گويد  سرخ  صليب  بين المللی  کميته 
گروه های  از  برخی  ناامنی ها،  وجود  با 
خانه های  پشت  در  روستاها  در  مسلح 
بهانه های  به  را  آنان  و  می روند  مردم 
است:  او گفته  تهديد می کنند.  گوناگون 
»افغانستان اکنون در مرحله حساسی قرار 
دارد، زيرا نيروهای افغان در حال گرفتن 
مسووليت های امنيتی از نيروهای خارجی 
هستند. کميته جهانی صليب سرخ به عنوان 
يک سازمان بی طرف کدام نظری در باره 
تغيير در راهبرد نظامی افغانستان ندارد، اما 
ناامنی هايی  توجه اصلی ما درباره کاهش 
و  است  افغانستان  مردم  متوجه  که  است 
اين  مردم  گفته های  از  ما  برداشت های 
است که اوضاع امنيتی بحرانی است و اين 

برای ما يک نگرانی جدی می باشد.«
بين المللی  کميته  عملياتی  بخش  رييس 
است:  افزوده  همچنين  سرخ  صليب 
کرده ايم  گفتگو  آنان  با  ما  که  »افرادی 
می گويند شماری از گروه های غيرقانونی 
که سالح حمل می کنند در حال افزايش 
را  آنان  امنيتی  نيروهای  اگرچه  هستند، 
می بينند. غيرنظاميان در زندگی روزانه شان 
هستند  رو برو  گروه ها  اين  فشارهای  با 
گفته اند  ما  به  مردم  از  زيادی  شمار  و 
يا  و  بپذيرند  را  فشارها  اين  مجبوراند  که 
اين که خانه های شان را ترک کنند. بيشتر 

اين مردم ترجيح می دهند تا اين فشارها را 
بپذيرند چون چاره ديگری ندارند.«

در همين حال مسووالن برخی از نهادهای 
طرف های  زمانی که  تا  می گويند  مدنی 
درگير جنگ به کنوانسيون های بين المللی 
همچنين  و  نگيرند  مدنظر  را  جنگ 
برای  مردم  سوی  از  شورشی  گروه های 
توقف هدف قرار دادن غيرنظاميان تحت 
غيرنظاميان  تلفات  در  نگيرند،  قرار  فشار 
جوينده،  احمد  مير  آمد.  نخواهد  کاهش 
يک عضو فعال جامعه ی مدنی و يکی از 
اعضای پيشين مجلس نمايندگان می گويد، 
يکی از داليل افزايش تلفات غيرنظاميان، 
کنوانسيون های  به  طالبان  پايبندی  عدم 
می گويد:  جوينده  آقای  است.  بين المللی 
»اگر دولت افغانستان بتواند مردم را معتقد 
مخالفين  برابر  در  را  آنان  امنيت  و  بسازد 
تضمين کند، باالخره اگر مردم افغانستان 
ندهند،  جای  مناطق  به  را  )طالبان(  آنان 

می شود که تلفات غيرنظاميان کم شود.«
عالوه  جوينده  احمد  مير  حال،  اين  با 
دولت  از سوی  مردم  تاکنون  که  می کند 
قرار  همه جانبه  و  جدی  حمايت  تحت 
برابر  در  مردم  دليل،  همين  به  و  نگرفته 
مخالفان دولت تاحال واکنش تندی نشان 
مردم  به  دولت  »اگر  گفت:  او  نداده اند. 
همکاری  صورت  در  که  بدهد  تضمين 
دولت  با  مردم  است،  تضمين  حيات شان 
همکاری می کنند. از جانب ديگر، اگر ما 
به صورت داوطلبانه تضمين های اقتصادی 
مردم  بدهيم،  مردم  به  اجتماعی  امنيت  و 
می آيند.  دولت  کنار  در  خود  خودی  به 
ما،  ولسوال  نه  ما،  حاکم  نه  متاسفانه  اما 
برای  ما، هيچ کدام شان  امنيه  قوماندان  نه 
نتوانسته اند.  کرده   عرضه  خدمات  مردم 
نمی توانند  وقتی خدمات عرضه کرده  بنا 
نبايد از مردم توقع داشته باشند که اين ها 

در کنار دولت خود قرار بگيرند.«
تاکيد می کند که  آقای جوينده همچنين 
نيروهای امنيتی پيش از اجرای عمليات ها، 
بايد منابع اطالعاتی خودرا موثق سازند تا 

منجر به تلفات غيرنظاميان نشود.
گفته  نيز  ديميستورا  استيفن  حال،  اين  با 
تا  خواسته  طالبان  از  يوناما  که  است 
غيرنظاميان،  تلفات  کاهش  منظور  به 
غيرنظاميان  متوجه  را  عمليات های شان 
واکنش  که  نداد  توضيح  او  اما  نسازند. 
يوناما چه  اين درخواست  برابر  طالبان در 

بوده است.

ACKU
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سيا برای يافتن بن الدن 
واکسيناسيون ساختگی انجام داد 
اساس  بر  می نويسد  گزارشی  در  گاردين  روزنامه   
تحقيقاتی که اين روزنامه انجام داده سازمان اطالعات 
بن الدن  مخفيگاه  کشف  برای  )سيا(  امريکا  مرکزی 
برنامه  يک  بود  شده  اعالم  مظنون  که  منطقه ای  در 
واکسيناسيون ساختگی را اجرا کرد تا بتواند دی ان ای 

اعضای خانواده وی را به دست بياورد.
برای اجرای اين طرح، سيا يک داکتر ارشد پاکستانی 
دادن  جلوه  عادی  برای  حتا  و  گرفت  خدمت  به  را 
آباد«  »ابيت  مردم  کردن  واکسيناسيون  برنامه  اوضاع، 
»شکيل  دکتر  شد.  شروع  نشين  فقير  محالت  از  ابتدا 
افريدی« از آن زمان به خاطر همکاری با امريکا توسط 

سرويس امنيتی پاکستان دستگير شده است.
روزنامه گاردين يادآوری می کند که مناسبات امريکا 
و پاکستان از زمان کشف مخفيگاه وی در جوار يک 
پايگاه نظامی در »ابيت آباد« بسيار متشنج شده و مساله 
بازداشت اين داکتر نيز به مشکالت دو طرف افزوده 
به نظر می رسد که دولت امريکا سخت نگران  است. 
دولت  به  او  آزادی  برای  و  است  داکتر  اين  وضعيت 

پاکستان فشار می آورد.
اين  وجود  از  القاعده  پيغام رسان  يک  تعقيب  با  سيا 
از  اطمينان  برای کسب  ولی  بود  شده  مطلع  مخفيگاه 
اينکه اسامه بن الدن در آن خانه زندگی می کند برنامه 

واکسينه کردن مردم محل را به اجرا گذاشت.
دی ان ای فرزندان بن الدن را می توانستند با دی ان ای 
خواهر وی که در سال ۲۰۱۰ در شهر بوستون امريکا 
در گذشته بود مقايسه کرده و اقامت اين خانواده را در 

آن خانه تشخيص دهند.
افريدی«  »شکيل  داکتر  همکاری،  برای  سيا  ماموران 
منطقه  در  درمانی  امور  مسوول  انتخاب کردند که  را 
»خيبر« در مرز پاکستان و افغانستان بود. دکتر »افريدی« 
به  رشوه  دادن  با  و  رفته  آباد«  »ابيت  به  مارچ  ماه  در 
را  مردم  کردن  واکسينه  کار  محل  صحی  مقامات 

شروع می کند.
وی  دستياران  و  داکتر  اين  که  نيست  مشخص  دقيقا 
اعضای  واکسينه کردن  هنگام  به  چگونه می خواستند 
دست  به  را  آنها  دی ان ای  نمونه  الدن  بن  خانواده 
آموزش  چنين  پرستاران  از  برخی  شايد  ولی  بياورند. 
ديده بودند که به هنگام تزريق واکسين مقداری خون 

از بدن آنها بگيرند.
روزنامه گاردين می گويد هنوز کامال مشخص نيست 
دی ان ای  توانستند  وی  همکاران  و  داکتر  اين  آيا  که 
از  نه. ولی يکی  يا  به دست آورند  مورد نظر خود را 
اين  است  گفته  گاردين  روزنامه  به  اطالعاتی  منابع 

طرح به شکست انجاميد.
حمله  وقوع  از  پس  پاکستان  امنيتی  سرويس های 
اين  امريکايی و عمليات کشتن بن الدن  کماندوهای 
داکتر را شناسايی و دستگير کردند. مقامات پاکستانی 
در دفاع از اقدام خود می گويند هر کشوری جاسوس 

و همکاران يک دولت خارجی را دستگير می کند.
توسط  که  بود  افرادی  مجموعه  از  يکی  داکتر  اين 
شکار  عمليات  از  پس  پاکستان  امنيتی  سرويس های 
اسامه بن الدن بازداشت شد ولی اکنون به نظر می رسد 
آزاد  زندان  از  داکتر  اين  از  غير  به  افراد  ساير  که 

شده اند.

بررسی دوربين های مداربسته 
برای يافتن عاملين انفجارهای 

مومبای
پوليس مومبای در ادامه تحقيقات خود برای يافتن 
مشغول  چهارشنبه،  روز  بمبگذاری های  عاملين 

بررسی تصاوير دوربين های مدار بسته است.
يکی مقام امنيتی هند که خواست نامش فاش نشود 
به خبرگزاری دولتی »دی دی« گفته است تصاويری 
»رفتار  آمده  بدست  دوربين ها  اين  از  يکی  از  که 

مشکوک« عده ای را در محل حادثه نشان می دهد.
اين سه انفجار منجر به کشته شدن ۱۸ نفر و زخمی 

شدن بسياری ديگر شد.
بر  را  اين حمالت  مسووليت  تاکنون  گروهی  هيچ 
هندی  تحليلگران  و  مقام ها  اما  است،  نگرفته  عهده 
هند«  »مجاهدين  بنام  گروهی  دخالت  به  مشکوک 

هستند.
اين گروه مسووليت حمالت مشابهی را در گذشته 

بر عهده گرفته است.

سود گوگل از پيش بينی ها 
فراتر رفت

شرکت گوگل اعالم کرده است سود و درآمدی 
داشته  شده  انجام  پيش بينی های  از   بيشتر  بسيار 

است.
منتهی  ماهه  سه  در  اينترنتی  جستجوگر  اين  سود 
 ۳۶ سال گذشته  مشابه  مدت  با  مقايسه  در  به جون 
ميليون  نيم  و  ميليارد  به دو  و  داشته  افزايش  درصد 

دالر رسيده است.
در آمد کل گوگل در اين مدت نه ميليارد دالر بوده 

که ۳۲ درصد افزايش نشان می دهد.
از  شرکت  اين  شده  منتشر  عملکرد  نخستين  اين 
اپريل  در  که  است  پيج  لری  مديريت  آغاز  هنگام 

گذشته جانشين اريک اشميت شد.
آقای اشميت ده سال مدير عامل گوگل بود.

از  يکی  که  پيج  آقای  می گويند  تحليلگران 
زيادی  اعتبار  به دليل  است،  گوگل  بنيانگذاران 
اين  با هدف تقويت  که نزد سرمايه گذاران دارد و 

موتور جستجوگر به مديريت آن انتخاب شد.
اجتماعی  شبکه  با  رقابت  در  گذشته  ماه  گوگل 

فيسبوک، سايت گوگل پالس را راه اندازی کرد.

درخواست آلمان از ايران برای آزادی موسوی و کروبی 

اوباما: 
زمان تصميم اقتصادی فرا رسيده است

آلمان،  بشر  حقوق  مقام  بلندپايه ترين 
ميرحسين  است  کرده  ترغيب  را  ايران 
موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالفان 

را آزاد کند.
اسوشيتدپرس  خبرگزاری  گزارش  به 
بشر  حقوق  کميشنر  ليونينگ  مارکوس 
گفت  سرطان(   ۲۳( پنجشنبه  روز  آلمان 
در  مبنای حقوقی  »بدون  نفر  دو  اين  که 
و  می شوند  نگاهداری  نامعلوم  مکانی 

هيچ تماسی با جهان خارج ندارند.«
»ساير  و  نفر  دو  اين  آزادی  خواستار  او 

زندانيان سياسی« در ايران شد.
کروبی،  مهدی  و  موسوی  ميرحسين 
جمهوری  رياست  انتخابات  نامزدهای 
تقلب  به  را  ايران  دولت   ،۱۳۸۸ سال 
محمود  کردند.  متهم  انتخابات  در 
احمدی نژاد برنده آن انتخابات اعالم شد 
تظاهرات گسترده رای دهندگانی  با  که 

روبرو شد که نتايج را قبول نداشتند.
زمانی  گذشته،  ماه  دلو  از  تن  دو  اين 

تظاهراتی  خواستار  که 
همبستگی  اعالم  در 
تونس  و  مصر  مردم  با 
شدند تحت حصر قرار 

گرفتند.
که  دلو   ۲۵ تظاهرات 
نيروهای  سرکوب  با 
شد  روبرو  دولتی 
بزرگ  تجمع  آخرين 

مخالفان بود.
موسوی  که  می گويند  آنها  هواداران 
زندانی  عمال  همسران شان  و  کروبی  و 

هستند، اتهامی که دولت رد می کند.
چهار  اين  حصر  از  که  ماهی  پنج  در 
موارد  در  آنها  تماس های  می گذرد  نفر 
محدود  خانواده  اعضای  به  فقط  معدود 

بوده است.
هفته پيش احترام السادات نواب صفوی، 
و  دخترش  با  گفت  رهنورد،  زهرا  مادر 

ميرحسين موسوی، ديدار کرده است.

خانم صفوی با توجه به »رنگ پريدگی و 
الغری شديد و ناگهانی« نسبت به وضع 

آنها ابراز نگرانی کرده بود.
»انجمن اسالمی جامعه طبی« ايران نيز اين 
از وضعيت سالمتی  ابراز نگرانی  با  هفته 
آنها  معاينه  خواستار  کروبی،  و  موسوی 

توسط »داکتران مستقل« شد.
اين انجمن طی بيانيه ای که در سايت های 
کلمه و جرس منتشر شد، حبس خانگی 
را  همسران شان  و  کروبی  و  موسوی 
غيرقانونی دانسته و خواستار رفع آن شد.

امريکا  کنگره  رهبران  از  اوباما  باراک 
تا ۳۶ ساعت آينده  خواسته که حداکثر 
افزايش سقف  درباره  به مذاکرات خود 
ميزان دريافت وام کشورش خاتمه دهند 

و در اين باره به توافق برسند.
در  نتوانستند  طرفين  نيز  پنجشنبه  روز 
پنجمين روز گفتگوهای فشرده، به نتيجه 

مشخصی دست پيدا کنند.
به  کنگره  ارشد  اعضای  دستياران 
باراک  که  گفته اند  امريکا  رسانه های 
اوباما گفته است »زمان تصميم گيری فرا 
ظرف  در  که  خواسته  آنها  از  و  رسيده« 
۳۶ ساعت آينده برنامه مشخصی تدوين 

کنند.
به  امريکا در ماه می  ميزان بدهی دولت 
 ۳۰۰ و  تريليون   ۱۴ يعنی  آن  مجاز  حد 

ميليارد دالر رسيد و کنگره با درخواست 
بدهی  سقف  افزايش  برای  سفيد  کاخ 

موافقت نکرده است.
مذاکرات روز چهارشنبه بين کاخ سفيد 
و رهبران دموکرات ها و جمهوريخواهان 
بر  بنا  و  يافت  پايان  نتيجه  بدون  کنگره 
گزارش ها، آقای اوباما با عصبانيت جلسه 

را ترک کرد.

مودی  اعتبارسنجی  موسسه  زمان،  هم 
اعتباری  رتبه بندی  در  بازنگری  درباره 

امريکا هشدار داد.
احتمال عدم  به  با توجه  مودی می گويد 
توانايی امريکا در بازپرداخت بدهی های 
کشور  اين  بندی  رتبه  در  کشور،  اين 

بازنگری خواهد کرد.
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