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اندر بیان
 توبه  کشیدن جاراهلل خان

طرح حمله 
بر میدان هوایی ناکام ماند

مخالفت مالکان 
تانک های تیل در کابل با 

تصمیم وزارت تجارت 
مخالفت شان  کابل  در  تیل  تانک های  مالکان 
با اقدام وزارت تجارت و صنایع به خاطر  را 
فروش،  برای  تیل  ثابت  قیمت  نمودن  تعیین 

اعالم کرده اند.
اعالن  کابل  در  نشستی  در  دیروز  افراد  این 
و  پترول  تیل  لیتر  هر  اگر  آنان  که  کردند 
ضرر  برسانند،  فروش  به  افغانی   57 را  دیزل 

می کنند.
این تیل فروشان از وزارت تجارت و صنایع 

خواستند تا در این مورد تجدید نظر کند.
که  کرد  اعالم  اخیرا  صنایع  و  تجارت  وزیر 
دیزل  و  پترول  تیل  لیتر  هر  فروش  قیمت 
و  شده  تعیین  افغانی   57 تیل  تانک های  در 
این  از  که  کسانی  با  وزارت،  این  گفته   به 
قانونی  برخورد  کنند،  ورزی  خالف  تصمیم 

می شود.

حفاظت از مردم خود را به دست خود داشته 
باشند.«

حال  در  افغانستان  که  گفت  کرزی  آقای 
انتقال  دوم  مرحله  اجرای  برای  شدن  آماده 
است که در آن، مسوولیت والیات بیشتری 

به نیروهای داخلی واگذار خواهد شد.
نخستین مرحله از روند انتقال مسوولیت های 
از جمله والیت های  منطقه  امنیتی، در شش 
شریف،  مزار  شهرهای  و  پنجشیر  بامیان، 
است  اجرا شده  لشکرگاه و هرات  مهترالم، 
و قرار است این برنامه در کابل نیز به زودی 

اجرا شود.                        ادامه در صفحه 2

اردوی سیاسی و 
انتظارات غیرسیاسی 

حامد 
رییس جمهور کرزی روز گذشته از آغاز 
دور اول انتقال مسوولیت با موفقیت یاد نمود، 
و از مخالفان مسلح خواست که از این به بعد 
به بهانه ی نیروهای خارجی وطن خود را مورد 

حمله قرار ندهند. 
اظهارات روز گذشته ی آقای کرزی از چند 

جهت قابل بررسی است. 
امنیتی  نیروهای  افسران  از  کرزی  آقای  ـ  1
خواست که از وابستگی به احزاب سیاسی 
پرهیز کنند. اما آقای کرزی به خوبی می داند 
و  اداری  تشکیالت  در  اساسی  ساختار  که 
نظامی، بر مبنای تصمیم و مشارکت میان چند 
حزب و رهبر قبیله وفادار به رییس جمهور 
کرزی است. در حکومت آقای کرزی هیچ 
معیاری برای گزینش، غزل و نصب ها جز 
وابستگی به چندچهره ی نزدیک به رییس 
گزینش  در  امروز  ندارد.  وجود  جمهور 
امنیه،  قوماندان های  ولسوال ها،  والی ها، 
اعضای  مستقل،  رییس های  کابینه،  وزیران 
وابستگی های  و  نفوذ  عمال  ستره محکمه، 
افراد را به رهبران سیاسی و قومی می بینیم. 
بیش  در واقع مدیران اجرایی آقای کرزی 
و  حکومت  به  وفادار  را  خود  که  آن  از 
شخص رییس جمهور بداند بیشتر پاسخگو به 
کسانی می دانند که از طریق این نهاد معرفی 
شده است. امروزه آقای کرزی بخاطر فساد 
مضاعف از روی این تعداد رهبران پس از 2 
سال نتوانسته است که کابینه ی خود را تکمیل 

نماید. 
پولیس و  اردو،  آقای کرزی عمال ساختار 
امنیت ملی را بر معیار تقسیم میان جریان های 
وابسته به خود تنظیم کرده است. با این وصف 
در  پولیس  یا  اردو  که  دارد  انتظار  چگونه 

مسایل حاد سیاسی بی طرف باقی بماند. 
با  از طالبان می خواهد که  آقای کرزی  ـ  2
انتقال مسوولیت دیگر بهانه ای برای جنگ 
ندارند. این گفته های آقای کرزی به صورت 
را  خارجی ها  علیه  طالبان  جنگ  تلویحی 
آقای  این  از  گذشته  می بخشد.  مشروعیت 
کرزی گفته است که در صورتی که طالبان 
به جنگ ادامه دهند عمال همدست با خارجی  
به شمار خواهند رفت. این گفته های آقای 
کرزی نیز بیانگر این است که خارجی ها برای 
حضور در افغانستان تالش دارند و به دنبال 

بهانه می گردند. 
از سخنان خود  آقای کرزی در بخشی  ـ  3
گفت همه می دانند که این حکومت مستقل 
دولت  که  نمی باشد  شکی  این  در  است. 
افغانستان در پرتو یک انتخابات و با اراده ی 

مردم شکل گرفته است. 
در  تاکنون  آنجایی که  از  نظام  این  اما 
از  امنیت  و  اقتصاد  سیاسی،  عرصه های 
ظرفیت ها و توانمندی های باالیی برخوردار 
نبوده است. عمال متاثر از کشورهای همکار 
و متحد می باشد. آقای کرزی زمانی می تواند 
سخن از استقالل بزند که بر تمام جغرافیای 
این کشور حاکمیت کامل داشته و در برابر 
تجاوزات پاکستان و دیگر همسایگان از توان 

مقابله برخوردار باشد. 
آقای کرزی این آرزوها را زمانی می تواند 
جنبه عملی دهد که معاش ماموران، سربازان 
اردو و پولیس چشم به راه صندوق وجهی 
دفتر  خرج  برای  و  نبوده  پول  بین المللی 
ایران  دالر  کیسه های  به  جمهوری  ریاست 
محتاج نباشد. ما زمانی می توانیم از استقالل 
سخن گوییم که حداقل در عرصه سیاست، 
اقتصاد و امنیت به مرحله ای از خودکفایی 
رسیده و وزیران،  والیان، ولسوال ها و دیگر 
مقامات ما به سفارش و توطیه های کشورهای 

بیرونی گماشته نشود. 

ملت  که  گامی  شد،  برداشته  ما  ملی  حیات 
افغانستان نه از یک سال و دو سال، بلکه از 
برسد  روزی  تا  بودند،  انتظارش  در  دهه  سه 
ما، جوانان  امنیتی کشور خود  که قوت های 
کشور خود ما، با بازوان توانای خود، دفاع و 

افغانستان،  جمهور  رییس  کرزی،  حامد 
به  امنیتی  مسوولیت  انتقال  اول  مرحله 
توصیف  موفقیت«  »یک  را  داخلی  نیروهای 
برنامه  این  اجرای  با  که  است  گفته  و  کرده 
»گام مهمی در حیات ملی افغانستان برداشته 

شد.«
آقای کرزی که در دیدار با افسران ارتش و 
پولیس صحبت می کرد، گفت که افغانستان 
آماده انتقال مسوولیت های امنیتی از سربازان 

ناتو است.
او گفت: »این موفقیت را به همه شما تبریک 
می گویم. یک گام بسیار بزرگ و مهم برای 

کرزی روند انتقال مسوولیت های امنیتی را موفقیت آمیز خواند

مقابله رییس جمهور...

بازیافت زباله ها...

رشد و توسعه اقتصادی...
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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 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. 

روزنامه8صبحبرگزارميکند

دیده بان رسانه ها: 
مذاکره با طالبان 
بر کار خبرنگاران 
تاثیر داشته است

حکیمی
مسووالن دیده بان رسانه ها می گویند پروسه صلح 
و تالش دولت افغانستان برای مذاکره با طالبان 
از  آنها  و  سبب خودسانسوری خبرنگاران شده 
طالبان  با  دولت  توافق  از  پس  مبادا  این که  بیم 
به خودسانسوری  مواجه شوند، دست  تهدید  با 

می زنند. 
صدیق اهلل توحیدی مسوول دیده بان رسانه ها روز 
بیشتر  گفت  خبری  کنفرانس  یک  در  گذشته 
خبرنگاران تصور می کنند که اگر پروسه ی صلح 
و گفتگو با طالبان موفق شود، آزادی های مدنی 

خبرنگاران و رسانه ها محدود خواهد شد. 
که  وجودی  با  می گوید  رسانه ها  دیده بان 
خبرنگاران  برای  خطرناکی  کشور  افغانستان 
و  ایران  در  روزنامه نگاران  وضعیت  ولی  است؛ 
پاکستان به دلیل خشونت ها و محدودیت در آن 

کشورها نگران کننده است.
این نهاد حمایت از رسانه های آزاد روز گذشته 
اعالمیه ای را منتشر کرد که در آن آمده است 
افزایش فشار بر خبرنگاران تهدید و کشته شدن 
از  نهاد  این  مسووالن  است.  نگران کننده  آنها 
حکومت های ایران و پاکستان خواستند تا دست 
زمینه ی  و  بردارند  خبرنگاران  علیه  خشونت  از 

فعالیت آزادانه ی آنها را فراهم نمایند.
ادامه در صفحه 9

عناوین مطالب امروز: ]در صفحه 4[
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شبکه ی حقانی بدترین و 
قوی ترین شبکه ی تروریستی

ملی  امنیت  اداره ی  سخنگوی  مشعل  آقای 
افغانستان، دیروز در یک نشست خبری اظهار 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  ظرفیت  که  داشت 
صورت  آنها  در  انتقال  که  منطقه ای  هفت  در 
گرفته است، بهبود یافته و این نیروها در چند 
داشته اند.  خوبی  دست آوردهای  اخیر  روز 
والیات  این  تمام  در  مشعل  آقای  گفته ی  به 
و  کافی  ظرفیت های  افغان  امنیتی  نیروهای 
کند  را  والیت  همان  تکافوی  که  را  مناسبی 
مشعل  آقای  نمونه،  برای  به دست  آورده اند. 
را  آمادگی هایی  افغانستان  »دشمنان  می گوید: 
در نزدیکی میدان هوایی کابل گرفته بودند تا 
به  دهند.  قرار  هدف  را  مسافربری  طیار ه های 
این منظور سالح ها و مهمات کافی را برای حمله 
میدان  این  نزدیکی  در  کابل  هوایی  میدان  بر 
جابه جا کرده بودند.« کابل، هرات و لغمان از 
امنیتی  تهدیدهای  بیشترین  که  هستند  والیاتی 
متوجه آنها است. امنیت شهر کابل هرچند که 
افغان  نیروهای  توسط  غیررسمی  به صورت 
در  انتقال  رسمی  مراسم  اما  می شود،  تامین 
سخنگوی  به گفته ی  نشد.  انجام  شهر  این 
انتحاری  حمله کنندگان  از  گروهی  ملی  امنیت 
و  دیده  آموزش  پاکستان  وزیرستان  در  که 
روزهای  در  انتحاری  حمالت  انجام  برای 
انتقال، به کابل آمده بودند، بازداشت شده اند. 
عنوان  به  حقانی  شبکه ی  از  مشعل  آقای 
به  زیرا  برد،  نام  تروریستی  شبکه ی  بدترین 
انتحاری ها دسترسی دارند. این شبکه رابطه ی 
تروریستی  شبکه های  با  نزدیکی  بسیار 
نشد  واضح  وی  گفته های  از  دارد.  پاکستانی 
این  نزدیک ساختن  در  آی اس آی  نقش  که 
پاکستانی  تروریستی  شبکه های  به  گروه 
با  مستقال  شبکه  این  آیا  و  چگونه  و  چیست 
دارد،  پیوند  پاکستانی  تروریستی  شبکه های 
رابطه ی  ثانی  در  آی اس آی.  وساطت  به  یا 
طالبان  تروریستی  گروه  با  حقانی  شبکه ی 
دارند.  هم  با  پیوند هایی  چه  و  است  چگونه 
مثال  گروه ها  این  همه ی  که  است  این  حقیقت 
و...  حرکت  االنصار  طیبه،  لشکر  محمد،  جیش 
توسط  و  آمده اند  به وجود  آی اس آی  توسط 
آنان هدایت و رهبری می شوند و سمت و سو 
که  است  گفته  ملی  امنیت  می گیرند. سخنگوی 
سراج الدین حقانی به آسانی به این انتحاری ها 
دست رسی دارد؛ ولی واضح نساخته است که 
گفته  مشعل  ندارند.  دست رسی  دیگران  چرا 
است که حلقات استخباراتی خارجی و همچنین 
سایر گروه های تروریستی، در حمله بر شهر 
امنیت  دارند.  را  خودشان  خاص  سهم  کابل 
عامالن  به  رابطه  در  معلوماتی  می گوید  ملی 
جمهور  رییس  برادر  کرزی  احمدولی  ترور 
نیز  و  کرزی  آقای  مشاور  خان  جان محمد  و 
که  است  آمده  به دست  انترکانتیننتال  بر  حمله 
ناتکمیل است. چون پروسه ی کشف و تحقیق 
کم  بسیار  چندنفر  و  است  نرسیده  اتمام  به 
مانده که باید دستگیر شوند، ما نمی توانیم کل 
امنیت  سخنگوی  بسازیم.  شریک  را  معلومات 
انتحاری  نفر  هشت  تمام  که  است  گفته  ملی 

انترکانتیننتال از میرامشاه کنترول می شدند.

زنگ اول


که  گفته اند  منتقدان  برخی  اگرچه 
تبلیغاتی  جنبه  زیادی  حد  تا  برنامه  این 
داشته است و در عمل، در شیوه فعالیت 
نیروهای ناتو در افغانستان تاثیری نخواهد 
داشت، با این حال، دولت امیدوار است 
مسوولیت های  انتقال  روند  آغاز  که 
امنیتی به نیروهای داخلی، بهانه خشونت 

را از گروه طالبان بگیرد.
خود  نظامی  عملیات  توجیه  در  طالبان 
حضور  علیه  واقع،  در  که  گفته اند 
افغانستان  در  خارجی  نیروهای 

می جنگند.
این  به  خود  سخنان  در  کرزی  حامد 
اگر  که  گفت  و  کرد  اشاره  موضوع 
طالبان خواستار خروج نیروهای خارجی 
انتقال  روند  از  باید  هستند،  کشور  از 

مسوولیت های امنیتی حمایت کنند.

طالبان،  از  تن  دوازده  کندز:  8صبح، 
و  پولیس  مشترک  یورش  پی  در 
والیت  در  آلمانی  ویژه ی  نیروهای 
کندز، پس از یک درگیری، بازداشت 
تن  یک  که  می شود  گفته  و  شدند 
نیز  زخمی  بازداشت شده گان،  این  از 

شده است. 
به گفته ی سید سرور حسینی، سخنگوی 
گروه  این  کندز،  پولیس  فرماندهی 
سرگروهی  با  نفری،  دوازده  طالبان 

8صبح، مزارشریف: به کمک یک تن 
 200 حدود  بلخ،  والیت  تاجران  از 
خانواده در قریه های نوآباد و پیازکار 
برق  نور  از  بلخ  بلخ والیت  ولسوالی 

شهری مستفید شدند.
ولسوالی  برق  آمر  میرزاشاه،  گفته  به 
لین  با  همراه  ترانسفارمر  پایه  دو  بلخ 
از  تن  یک  سوی  از  آن  پایه های  و 
تاجران ملی مساعدت گردیده و طبق 
برنامه دولت از آن در این دو روستا 
قرار  مردم  دسترس  به  و  منتاژ  را  آن 

دادند.
که  ترانسفارمر  پایه  »دو  گفت:  وی 
آن  دیگر  و  کیلووات   100 آن  یکی 

او گفت: »مخالفینی داریم در خاک ما 
علیه کشور خود می جنگند، ظاهرا  که 
شعارشان این است که در اینجا نیروهای 
برابرشان  در  آنها  و  آمده اند  خارجی 

می جنگند.«
آقای کرزی افزود: »آنها خوب می دانند 
خوب  است،  مستقل  حکومت  این  که 
است.  آزاد  کشور  این  که  می دانند 
وجود  با  است،  دیگری  چیزی  احتیاج 
احتیاج و نیازمندی هایی که داریم، هیچ 
کشور جهان قابلیت داشتن آزادی مانند 
نخواهد  را  داریم  ما  در شرایطی که  ما 
داشت. ولی ما با وجود مشکالت بزرگ 
خاک  این  متوجه  که  تهدیدهای  و 
و  بلند  سر  با  را  خود  استقالل  است، 
پرچم برافراشته نگهداشته ایم و مخالفین 
را  این  ما  علیه  آنهایی که می جنگند  و 

طاووس آباد  روستای  در  یعقوب  مال 
خان آباد  ولسوالی  دیگر  بخش های  و 

والیت کندز فعالیت می کردند. 
گروه  این  که  گفت  حسینی  آقای 
در  سه شنبه،  شب  نیم  و  سه  ساعت 
خان  ولسوالی  آباد  طاووس  روستای 
و  پولیس  همگانی  حمله ی  مورد  آباد 
نیروهای ویِژه )سپیشل فورس( آلمانی 
ساعت  یک  از  پس  و  گرفتند  قرار 
توانستند  مشترک  نیروهای  درگیری، 

می توانند  که  می باشد   کیلووات   63
انرژی  خانواده   180 از  بیش  برای 
یک  سوی  از  نمایند،  تامین  را  برق 
بازرگان افغان بنام توره باز استانکزی 

مساعدت صورت گرفته است.«
به گفته آقای استانکزی وی از بودجه 
شخصی خود مبلغ یک میلیون و سه 
صد هزار افغانی را  نظر به مشکالت 
مساعدت  روستا  این  مردم  که  فعلی 
از  خانواده   200 حدود  که  نموده 

انرژی برق مستفید گردیده اند.
خود  بعدی  برنامه  »در  افزود:  وی 
را  دولت آباد  پل نهر  تا  دارم  تصمیم 
می رود،  آن  دوباره  اعمار  به  نیاز  که 

می دانند، در مالقات های که می آیند هم 
به این مساله اقرار می کنند.«

رییس جمهور در ادامه گفت: »پس آنها 
مورد  را  خود  وطن  خارجی ها  بهانه  به 
آغاز  انتقال  روند  ندهند،  قرار  حمله 
شده و دلیلی وجود ندارد که مخالفین، 
چه طالب و چه دیگران، وطنداران ما، 
حمله  ناتو  عنوان  به  خود  خاک  باالی 
کنند. اگر به این کار ادامه دادند، به این 
معنا خواهد بود که با ناتو و امریکایی ها 
دست دارند و برای ادامه حضور آنها در 

اینجا کار می کنند.«
افغانستان  که  کرد  تاکید  کرزی  حامد 
به  مسوولیت ها  تمامی  می خواهد 
زمینه  تا  شود  واگذار  داخلی  نیروهای 
خروج نیروهای خارجی از کشور فراهم 

شود.

را  گروه  این  عضو  دوازده  همه ی 
بازداشت کنند. 

این مقام پولیس کندز افزود: »همراه با 
میل  پیکا، هفت  میل  طالبان، یک  این 
کالشینکوف و یک میل آر پی جی نیز 

به دست آمده است.« 
او گفت: »یک طالب که زخمی شده، 
در شفاخانه است و یازده طالب دیگر، 
در بازداشتگاه فرماندهی پولیس کندز 

به سر می برند

از بودجه شخصی خود اعمار نمایم.«
نورگل،  حاجی  حال  همین  در 
روستای  باشند گان  از  تن  یک 
این  از  سپاسگزاری  ضمن  پیازکار 
استانکزی  آقای  بشردوستانه  کمک 
می گوید: » قبل از این ما با مشکالت 
فراوانی بخاطر نبود برق مواجه بودیم 
خانه های  ساختن  روشن  به خاطر  و 
تیلی  یا  و  چراغ های گازی  از  خود 

استفاه می نمودیم.«
برق  که  باوجودی  است  گفتنی 
بلخ  والیت  طریق  از  کابل  والیت 
تامین می گردد، ولی تا حال مشکالت 

برق این والیت حل نگردیده است. 

برگزاری محفل نقد 
و نگاه به حضرت 

حکیم سنایی به پیشواز 
سال 2013 در غزنی 

به  نگاهی  و  نقد  محفل  غزنی:  8صبح، 
شاعر  غزنوی،  سنایي  حکیم  حضرت 
بزرگ کشور، به پیشواز از سال 2013 
فرهنگ  و  اطالعات  ریاست  طرف  از 

غزنی برگزار شد.
و  روسا  غزني،  والي  محفل  این  در 
شوراي  اعضاي  دولتي،  دوایر  آمرین 
والیتي، شاعران و فرهنگیان و شماري 
غزنی  دوستان  فرهنگ  از  زیادي 
شرکت کرده بودند. محمد موسي خان 
محفل  این  در  غزني  والي  اکبرزاده 
ازعرفاي  یکي  سنایي  حکیم  گفت، 
نامدار دوره عظمت غزنویان  بزرگ و 
و  شاعر  همچو  موجودیت  و  بوده 
امروزغزني  که  است  علمي  شخصیت 
کشورهاي  تمدن  پایتخت  عنوان  به 
گردیده  مشهور  جهان  به  اسالمي 
غزني  که  افزود  اکبرزاده  آقاي  است. 
افتخارغزنویان  تنها  نه   2013 سال  در 
بلکه افتخار افغانستان و ممالک اسالمي 
گفت  همچنان  غزني  والي  می باشد. 
که از زمان اعالم خبر معرفی غزنی به 
اسالمی  تمدن کشورهای  مرکز  عنوان 
وزارت  اما  می گذرد،  سال  چهار 
الزم  توجه  هیچ گونه  ذیربط  خانه هاي 
نکرده   والیت  این  بازسازي  عرصه  در 
و مسوولیت عدم باسازي غزني بدوش 

وزارت خانه هاي ذیربط می باشد.
رییس  سروري  حمیداهلل  ادامه  در 
اطالعات و فرهنگ غزنی پیام وزارت 
خوانش  به  را  فرهنگ  و  اطالعات 
برای  را  مجالس  این گونه  و  گرفت 
غزنی  بزرگان  و  عرفا  شعرا،  شناسایی 
محفل  سخنرانان  سپس  دانست.  مهم 
شاعر  این  شخصیت  و  آثار  افکار، 

بزرگ دیار غزنه را به معرفي گرفتند. 
وعکاسي  نقاشي  نمایشکاه  پایان  در 
هنر  و  فرهنگ  انجمن  سوي  از  که 

راه اندازي گردیده بود افتتاح شد. 

کشته شدن چهار 
طالب توسط 

نیروهای امریکایی 
در جوزجان

خاص  نیروهای  جوزجان:  8صبح، 
والیت  در  را  طالب  چهار  امریکا 
را  دیگر  تن  چهار  و  کشته  جوزجان 

کرده اند. بازداشت 
می گوید  جوزجان  والیت  پولیس 
به  نفر  چهار  امریکایی  ویژه  نیروهای 
مشهور  فرماندهان  از  تن  یک  شمول 
نفر  چهار  و  برده  خود  با  را  طالبان 

آنان را کشته اند. 
امنیت  آمر  ابراهیم  محمد  سمونوال 
حادثه  »این  گفت:  جوزجان  پولیس 
طالبان  که  پیوست  وقوع  به  زمانی 
روستای  در  را  نفر  یک  می خواستند 
شور قدوق ولسوالی قوش تپه والیت 

نمایند.« اعدام  جوزجان 
ویژه  نیروهای  می گوید  وی 
نام  به  طالبان  فرمانده  یک  امریکایی 
دیگر  نفر  سه  با  را  صبغت اهلل  مولوی 

با خود برده اند. 
فرماندهان  از  صبغت اهلل،  مولوی 
فرمانده  جایگزین  که  است  طالبان 
قدوس  مولوی  نام  به  طالبان  دیگر 

شده است. 
در  پیش  ماه  چند  قدوس،  مولوی 
در  وحدت  به  موسوم  عملیات 
جوزجان  والیت  تپه  قوش  ولسوالی 

از سوی نیروهای داخلی کشته شد. 
نیروهای  می گوید  ابراهیم  سمونوال 
چهار  رویداد  این  در  امریکایی  ویژه 
نفر از طالبان را کشته اند و شخصی را 
کنند،  اعدام  می خواستند  طالبان  که 

نموده اند. رها 

کرزی روند انتقال مسوولیت های...                                ادامه از صفحه 1

بازداشت گروه دوازده نفری طالبان در کندز

ACKUنزدیک به 200 خانواده در والیت بلخ از نور برق مستفید شدند
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»از ورای دود و آتش« سلسله گزارش هایی است که بر اساس گفته های  قربانیان 
جنگ های سه دهه اخیر افغانستان تهیه شده است. این گزارشها که  بدون 

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 

3   سال پنجم  شماره مسلسل 1208     چهار شنبه 5 اسد  1390

1048

با  را  »ازورای دود و آتش« خواهری  امروز  در گزارش 
خود داریم که کاکایش در زمان کمونیست ها از سوی 
زبان خود  از  است.  رسیده  به شهادت  و  دستگیر  دولت 
داشته  ادامه  باید  »زندگی  می خوانیم:  را  حادثه  آن  او 
باشد، در هر شرایط و مکانی که باشد، زیرا این قافله ای 
تو  زمانی  و  هستند  پیش  تو  از  کسانی  گاهی  که  است 
ادامه  خویش  زندگی  به  باید  و  هستی  پیش  دیگران  از 
شمالی  والیات  دوردست ترین  از  یکی  در  ما  بدهی. 
کشور سکونت داشتیم و با هم خوش و خندان زندگی 
را سپری می کردیم. اما از وضعیت زندگی حاال می فهمم 
پدر و کاکاهایم  داشتیم،  قرار  ما در وضعیت خوبی  که 
خدمت گار مردم بودند و با مردم رفتار نیک داشتند که 
دربین مردم از احترام خاص برخوردار بودند زیرا در هر 
دعوت  رهنما  و  خیر  عنوان  به  آنها  از  مسایل  و  مشکل 
می نمودند که باید موضوعات را در منطقه حل و فصل 
نمایند. با همین شیوه روزها سپری می شد و زندگی ما با 
همان شغل دهقانی و مال داری می گذشت، اما با انقالب 
نظام  زیرا  شد،  دگرگون  کشور  وضعیت   1357 ثور   7

تاسیس  به خاطر  آنها  و  شد  در کشور حاکم  کمونیستی 
و  خواستند  کمک  روسی  نیروهای  از  فاسد،  نظام  آن 
کشور  تا  بود  فرصتی  چنین  انتظار  در  که  تزاری  روسیه 
امکانات  تمام  با  بی شماری  نیروهای  نماید،  اشغال  را  ما 
نظامی، زمینی و هوایی به کشور ما فرستادند. کشور رسما 
توسط آنها به اشغال درآمد و نظام حاکم کمونیستی هم 

می آوردند  فشار  مردم  باالی  آنها  همکاری  و  به کمک 
سخت  روزهای  نمایند.  قبول  را  حکومت شان  باید  که 
را  مردم  دولتی  نیروهای  زیرا  بود  شده  آغاز  زندگی 
در  و می خواستند که  به خاطر عسکری جلب می کردند 
کنار آنها باشند، مردم هم از آنها متنفر بودند و علیه شان 
عساکر  نمودند.  آغاز  را  جهاد  و  گرفتند  به دست  سالح 

موسسه بین المللی کاونترپارت، کارگاه آموزشی سه روزه را 
تحت عنوان »زن و سیاست« در کابل راه اندازی کرده است 
والیات  از  مردان،  و  زنان  از  تن  سی  به  نزدیک  آن  در  که 

مختلف کشور تحت آموزش قرار گرفته اند.
این کارگاه آموزشی به ادامه ی کارگاه های آموزشی گذشته 
که در آن ده ها تن از زنان و مردان از اقشار مختلف جامعه 
گرفته اند،  قرار  آموزش  تحت  سیاسی  موضوعات  مورد  در 
از  یکی  کاونترپارت،  بین المللی  موسسه  است.  شده  برگزار 
راستای  در  این طرف  به   2009 سال  از  که  است  موسساتی 
سطح  بلندبردن  همچنین  و  مردان  و  زنان  ظرفیت  بلندبردن 

آگاهی آنان در باره موضوعات سیاسی فعالیت کرده است.

زون مرکز و زون جنوب را تحت پوشش قرار داد.« همچنین 
جندر آفیسر موسسه بین المللی کاونترپارت عالوه کرد: »این 
برنامه آموزشی زن و سیاست  برنامه های آموزشی هم شامل 
آن  در  هم  آموزگاران  تربیه  روش های  همچنین  و  می شود 
که  است  این  کارگاه ها  این  از  ما  اصلی  هدف  است.  شامل 
اشتراک کنندگان بتوانند این آموزش ها را بهتر بیاموزند و با 
استفاده از منابع آموزشی ترتیب شده، چنین برنامه هایی را در 

والیات تدویر بکنند.«
کارگاه  این  اشتراک کنندگان  می افزاید  صمدی  خانم 
آموزشی که از والیات تخار، پروان، کندز و ننگرهار هستند 
بین المللی  موسسه  همکار  سازمان های  در  شان  بیشتر  که 
آموزشی  برنامه های  می گوید  او  دارند.  فعالیت  کاونترپارت 
»زن و سیاست« که از سال 2009 به این طرف برگزار می شود، 
توانسته اند  زنان  از  برخی  و  داشته  پی  در  خوبی  خیلی  تاثیر 
با استفاده از این برنامه های آموزشی، وارد عرصه ی سیاست 
صمدی  عارفه  بزنند.  دست  سیاسی  فعالیت های  به  و  شوند 
زنان  برای  نگرانی  و  تشویش  قابل  ساحات  از  »یکی  گفت: 
سیاست  از  زنان  که  مفهوم  این  به  است؛  سیاست  افغانستان، 
نقش  اکثرا  سیاسی  تصمیم گیری های  در  و  مانده  دور  به 
ندارند و اگر دارند، نقش شان بسیار کم است؛ به خاطری که 
و  شود  رفع  دارد  وجود  که  کمبودی  یا  و  نگرانی  همین 
مشارکت سیاسی زنان در عرصه های سیاسی بیشتر شود، دفتر 

عارفه صمدی، جندر آفیسر موسسه ی بین المللی کاونترپارت 
بلندبردن  موسسه  این  اصلی  اهداف  از  یکی  که  می گوید 
زنان  تا  باره موضوعات سیاسی است  زنان در  سطح آگاهی 
بتوانند در جریان های سیاسی کشور نقش فعال تر و مهمتری 
که  فعلی  »ورکشاپ  می افزاید:  صمدی  خانم  کنند.  ایفا 
راه اندازی شده است، به ادامه ی آموزش های قبلی است که 
ما یک گروهی از زنان را به نام زنان نخبه و زنان سرشناس 
نام  به  نیز  دیگری  گروه های  بودیم.  داده  آموزش  کشور 
هم چنین  مدنی  جامعه  گروه  و  معلمین  گروه  جوانان،  گروه 
برنامه  این  ما  آن  از  بعد  کرده اند.  دریافت  را  آموزش هایی 
دادیم که زون شمال،  را در سطح سه زون کشور گسترش 

کاونترپارت این برنامه ی آموزشی را روی دست گرفته است. 
از سال 2009 به این طرف، ما برنامه ای را که به پیش بردیم، 
خوشبختانه تاثیر بسیار مثبت یا نتیجه داشته است و دست آورد 

آن امروز در پارلمان به خوبی دیده می شود.«
برنامه های  در  که  زنانی  از  شماری  می افزاید  صمدی  عارفه 
برای شان  کرده اند،  شرکت  سیاست«  و  »زن  آموزشی 
آموزشی  برنامه های  گذراندن  از  پس  و  شده  خلق  انگیزه  
زده اند.  دست  سیاسی  فعالیت های  به  عمال  کاونترپارت، 
موسسه بین المللی کاونترپارت معتقد است یکی از مشکالتی 
که تاکنون بر سر راه زنان در زمینه ی فعالیت سیاسی وجود 
موضوعات  درباره  آنان  آگاهی  سطح  که  است  این  داشته، 
سیاسی پایین بوده و تاکنون تالشی نیز از سوی دیگر نهادها 

در این زمینه صورت نگرفته است.
کارگاه های  این  در  که  گفت  صمدی  عارفه  حال،  این  با 
سیاسی  موضوعات  باره  در  اشتراک کننده  زنان  به  آموزشی 
برنامه،  آگاهی داده می شود و پس از پشت سر گذاشتن این 
زنان می توانند دست به فعالیت های سیاسی بزنند. وی گفت: 
تریننگ ها  این  جریان  از  کننده(  اشتراک  )خانم های  »اینها 
در  را  آموزش هایی  و  می شوند  تشویق  و  می گیرند  انگیزه 
آنان  که  می شود  باعث  آموزش ها  این  بنا  می کنند.  یافت 

تشویق شوند و در انتخابات ها اشتراک کنند.«
اشتراک  برای  آموزشی  کارگاه های  این  در  که  موضوعاتی 
می کند  کمک  را  زنان  می شود،  داده  توضیح  آن  کنندگان 
تا بدانند چه زمینه هایی برای سهم گیری  شان در عرصه های 

سیاسی وجود دارد. 



از  شب هنگام  را  بی گناه  مردم  سابق  شوروی  و  دولتی 
خانه های شان بیرون می کردند و به شهادت می رساندند، 
در این بین کاکایم را که جوان 23 ساله بود در یکی از 
شب های سال 1357 از خانه ما دستگیر نمودند و بعد از 
آن روز هرقدر جستجو نمودیم از وی اثری به دست نیامد، 
از آن روز سال ها می گذرد اما ما نتوانستیم که غم او را از 
دل بیرون نماییم، زیرا او جوان بود و در کنار آن او یک 
فرد ملکی و بی گناه بود، چرا قاتالن ملت او را دستگیر و 
ناپدید ساختند. فامیل ما و هزاران فامیل دیگر چشم به راه 
عزیزان شان هستند که شاید روزی از آنها احوال بیاید اما 
این  عامالن  هیچ گاهی  ما  نیست،  که  نیست  خبری  هیچ 
بخشش  که  نمی توانیم  را  شوم  وقایع  و  بدبختی ها  همه 
شرطی  به  اما  هستیم،  امنیت  و  صلح  خواهان  ما  نماییم. 
به  جنایت کاران  و  شود  گرفته  مدنظر  درآن  عدالت  که 
سواالت مردم پاسخگو باشند که چرا این ملت را به این 
بدبختی و بیچارگی کشاندند و خود درعیش و طرب به 
سر می برند. باید جزای کارهایی را که بی مسوولیت انجام 
شوند،  محکوم  مجازات  اشد  به  و  نمایند  جبران  داده اند 
وگرنه تا زمانی که آنها بر سر قدرت هستند، این ملت و 

کشور روی خوشی را نخواهد دید.«



هنوز هم در انتظارش هستیم
عساکر دولتی و شوروی سابق مردم بی گناه را 

شب هنگام از خانه های شان بیرون می کردند و به شهادت 
می رساندند، در این بین کاکایم را که جوان 23 ساله 

بود در یکی از شب های سال 1357 از خانه ما دستگیر 
نمودند و بعد از آن روز هرقدر جستجو نمودیم از وی 
اثری به دست نیامد، از آن روز سال ها می گذرد اما ما 

نتوانستیم که غم او را از دل بیرون نماییم.

 تدویر کارگاه آموزشی 
»زن و سیاست«

در کابل
ــــــــــــــــــــــــــــــــ : ظفر شاه رویی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خانم صمدی می افزاید 
اشتراک کنندگان این کارگاه 
آموزشی که از والیات تخار، 

پروان، کندز و ننگرهار 
هستند، بیشتر شان در 

سازمان های همکار موسسه 
بین المللی کاونترپارت فعالیت 
دارند. او می گوید برنامه های 
آموزشی »زن و سیاست« که 
از سال 2009 به این طرف 
برگزار می شود، تاثیر خیلی 

خوبی در پی داشته و برخی از 
زنان توانسته اند با استفاده از 
این برنامه های آموزشی، وارد 

عرصه ی سیاست شوند 
و به فعالیت های سیاسی دست 

بزنند.

ACKU
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است  داخلی گزارش شده  رسانه های  در 
است،  گفته  کرزی  جمهور  ریيس  که 
کشور  نمي دهد،  اجازه  صورت  هيچ  به 
اشاره ی  شود.  سياسی  بحران  گرفتار 
می رسد  نظر  به  بحران،  به  ریيس جمهور 
معطوف به تقابلی است که بين پارلمان و 
دستگاه قضایی بر سر موضوع انتخابات به 
ميان آمده است. اگر این تقابل با برخورد 
جمهور  ریيس  سوی  از  غيرجانبدارانه 
مدیریت نشود، می تواند بحران ساز باشد. 
به عنوان یک سوال مطرح  اما چيزی که 
جمهور  ریيس  که  می باشد  این  است، 
این  بحران،  مدیریت  چگونه می تواند در 
تامين  دنبال  به  که  کند  ایجاد  را  اعتماد 
این  حوش  و  حول  در  خاص  مقصد 
ریيس  عنوان  به  و  نمی باشد  کشاکش 
تمامی  از  مملکت،  اول  شخص  و  دولت 
این  در  نحوی  به  که  قانونی  نهادهای 
و  برابر  صورت  به  گرفته اند،  سهم  تقابل 

بی طرفانه حمایت می کند.
شده،  منعکس  رسانه ها  در  که  آن گونه 
گفته هایش  ریيس جمهور  کرزی  حامد 

روز  را  کشور  در  سياسی  بحران  با  مقابله  بر  مبنی 
از اعضای  با ریيس و شماری  دوشنبه و در دیدار 
ولسی جرگه ی شورای ملی اظهار کرده است. این 
دیدار بر اساس گفته های نمایندگان پيش از دیدار 
با ریيس جمهور به مقصد این صورت گرفته است 
لغو محکمه  بر  مبنی  نمایندگان  که روی خواست 
قبل  از  قضایی  شبه  پروسه  توقف  و  اختصاصی 
مطرح شده  دوسيه های  رسيدگی  عدم  با  آغازشده 
گفتگو  استيناف  محکمه  در  محکمه،  این  در 

صورت گيرد.
است،  توجه  قابل  خبر  این  در  که  دیگری  چيزی 
این که گفته شده است که برخی از سفارت خانه ها 
و نمایندگی های خارجی در گفتگو با وکال، آنها 
را به بحران آفرینی و اجرای اعمال خالف مصالح 
که  گزارشی  در  می کنند.  تشویق  و  تحریک  ملی 
از  منتشرشده  مطبوعاتی  اعالميه ی  یک  از  نقل  به 
آمده  جمهوری  ریاست  مطبوعاتی  دفتر  سوی 
است، ضمن اشاره به این مساله )مداخله غيرمستقيم 
با  خارجی ها( عالوه شده است که ریيس جمهور 
جرگه  ولسی  در  مردم  وکالی  نگرانی های  تایيد 
از ناحيه مداخالت خارجی گفته است که در این 
تصاميم  اتخاذ  با  تا  می داند  خود  مسووليت  رابطه 

الزم از امنيت و ثبات کشور حراست نماید.
به ميان آمدن اختالف بين قوه های شامل در قدرت 
به صورت نهادی امر غيرعادی محسوب نمی شود. 
پویا  باعث  اختالفات  این گونه  موارد،  برخی  در 
قانون  حاکميت  اقتدار  و  سياسی  نظام  شدن 
می گردد. زیرا وقتی چنين اختالفاتی به ميان بياید، 
هر قوه  کوشش می کند تا با استناد به قوانين نافذه 
و به ویژه قانون اساسی، حقانيت خود را به اثبات 
برساند. این مساله به باز شدن ماده های قانون از نظر 
زاویه های تفسيری کمک می کند و سبب می شود 
محکم تر  و  قوی تر  صورت  به  قانون  حاکميت  تا 

تثبيت گردد.
اما چيزی که در افغانستان باعث نگرانی می شود و 
این گونه جنجال ها را خطرناک می سازد، این است 
که اختالفات نهادی سازمان ها و قوه های شامل در 
بر مبنای صالحيت های سازمانی  قوت، هيچ گاهی 
و یا اراده ی سازمانی و نهادی صورت نمی گيرند، 
بلکه معموال در عقب تعامالت نهادی و اختالفات 
سازمانی، دست های گرداننده ی افراد و اشخاص، با 

محوریت افراد و اشخاص و بر مبنای اهداف متعلق 
اختالف  این گونه  دارند.  قرار  اشخاص  و  افراد  به 
قانون  جایگاه  تحکيم  باعث  تنها  نه  کشاکش  و 
نمی شود، بلکه سبب تضعيف آن می گردد، زیرا در 
کشاکش اختالفات، زمانی که تقسيم امتياز باعث 
جلب رضایت افراد و اشخاص می گردد، تمام تار 
نقش و خواست  و  به هم می ریزد  اختالف  پود  و 

قانون و حاکميت آن به هيچ انگاشته می شود.
وقتی دیده می شود که در صورت دعوای انتخابات 
و در قرار قضایی که در این خصوص صادر شده، 
قابل  مال  چهره ی  در  انتخابات  سياسی  پروسه ی 
یا  اعالم شده  پيروز  نمایندگان  سوی  از  تملک 
کاندیداهای شکست خورده اعالم شده، اما معترض 
به بحث گرفته می شود، این تصور به ذهن می آید 
که آنچه در کشاکش مربوط به انتخابات به بحث 
نگرانی  این که  از  بيشتر  است،  بازی گرفته شده  و 
مربوط به خدشه پذیری جایگاه قانون در عرصه ی 
انتخابات باشد، منافع شخصی افراد و اشخاص در 

قالب نماینده یا کاندید معترض می باشد.
به نظر می رسد، برای ریيس جمهور در بيرون رفت 
چيز  یک  بحران،  این  مدیریت  و  مشکل  این  از 
از  این موضوع  این که  و آن  می تواند کمک کند 
حيطه ی بازی افراد خارج گردد و به صورت یک 
پروسه مورد ارزیابی و بحث قرار گيرد. در چنين 
کميسيون  قضایيه،  قوه ی  لوی سارنوالی،  صورتی 
انتخابات و ولسی جرگه ی شورای ملی به صورت 
بدون  و  گرفت  خواهد  قرار  توجه  مورد  سازمانی 
این که جنگ منافع شخصی بين اعضای این نهادها 
و  سازمانی  تقابل  عنوان یک  به  پروسه  بگيرد،  در 
نهادی به بررسی گرفته خواهد شد و یک راه حل 
حقوقی برای آن پيدا خواهد گردید. در آن صورت 
ریيس جمهور کرزی نيز خود را ناچار نخواهد دید 
که به عنوان یک شخص حقيقی سياسی، خود را در 
معرض توقعات افراد و اشخاص شامل در نهادهای 
به بسيار آسانی خواهد توانست  ببيند، بلکه  متقابل 
این  ذی صالح،  حقوقی  شخصيت  یک  عنوان  به 
کشمکش را به حيث یک  اختالف سازمانی قابل 
از  بهره گيری  با  و  بگيرد  بررسی  به  ساده  و  حل 
مشوره ی حقوقدانانی که می توانند بر محور قانون 
حتا بر خالف ميل مقامات از جمله شخص ریيس 

جمهور نظر دهند، این مشکل را حل نماید.

 محمد هاشم قیام

ریاست عمومی امنيت ملی از جلوگيری یک حمله ی سنگين 
گروه  یک  بازداشت  و  کابل  بين المللی  هوایی  ميدان  بر 
و  غزنی  در والیت  دختران جوان  رهبری یک  به  تروریستی 

همچنين چند تروریست دیگر خبر می دهد.
به  تروریستی  گروه  یک  می گویند،  ملی  امنيت  مقام های 
رهبری شبکه ی حقانی تصميم داشت ميدان هوایی بين المللی 
و  دهد  قرار  ثقيل  سالح  با  سنگين  حمالت  مورد  را  کابل 
گروگان  به  را  مسافرین  و  ساقط  را  مسافربری  هواپيماهای 
امنيت  عمومی  ریاست  سخنگوی  مشعل،  لطف اهلل  گيرند. 
که  کرد  اعالم  خبری  کنفرانس  یک  در  گذشته  روز  ملی 
حقانی  سراج الدین  شبکه ی  به  مربوط  تروریستی  گروه  یک 
کابل  بين المللی  هوایی  ميدان  اطراف  در  سنگين  سالح های 
ملی  امنيت  موظفين  سوی  از  سالح ها  این  بود،  کرده  جابجا 
افغانستان، در  کشف شدند. او گفت: »دشمنان صلح و ثبات 
ثقيله  سالح  هوایی  ميدان  حومه ی  در  و  کابل  شهر  نواحی 
بودند و می خواستند حتا هواپيماهای مسافربری  جابجا کرده 
و برخی اهداف دیگری را در نزدیکی های ميدان هدف قرار 
بدهند.« آقای مشعل افزود این سالح های سنگين که به منظور 
حمالت سنگين بر ميدان هوایی کابل جابجا شده بودند، پس 
از اعتراف یک گروه تروریستی که نزدیک به دو هفته پيش 
بازداشت شد، کشف شده اند. سخنگوی ریاست عمومی امنيت 
ملی می گوید: »در نزدیکی های ميدان هوایی سالح های بسيار 

زیادی بخاطر انجام حمالت بسيار قوی انتحاری و تهاجمی به 
منظور سقوط طياره های مسافربری جابجا شده بودند. سقوط 
طياره های مسافربری یک هدف بسيار کالنی برای تروریستان 

بود که از آن جلوگيری شده است.«
سالح و مهماتی که تروریستان به منظور حمالت سنگين باالی 
بودند،  کرده  جابجا  آن  نزدیکی های  در  کابل  هوایی  ميدان 
ميکاروف  تفنگچه  ميل  شصت  دهشکه،  ميل  چهار  شامل 
انداز  راکت  قضبه  یک  کالشينکوف،  ميل  چهار  تی تی،  و 
پنج  و  »آر دی پی«  ميل  ميل گرینوف، یک  »آر پی جی 7«، دو 
جوره لباس نظامی بوده که به گفته ی سخنگوی امنيت ملی، 
آسانی  به  می توانستند  تروریستان  سنگين  سالح های  این  با 

هواپيماهای مسافربری و هلی کوپتر ها را ساقط کنند.
دختر  یک  توسط  تروریستی  گروه  یک  رهبری 

جوان
همچنين مقام های ریاست عمومی امنيت می گویند یک گروه 
با طالبان ارتباط داشت و توسط یک دختر  تروریستی را که 
کرده اند.  بازداشت  غزنی  والیت  در  می شد،  رهبری  جوان 
امنيت ملی می گوید که این گروه  لطف اهلل مشعل سخنگوی 
قضيه ی  چندین  در  می شود،  نفر  شش  شامل  که  تروریستی 
آدم ربایی  و فعاليت های ضد دولتی به نفع طالبان در این والیت 

دست داشته است. آقای مشعل می گوید: »قضيه ای که در 
والیت غزنی مطرح است، دستگيری یک گروه تروریستی 
می کرد.  رهبری  را  گروه  این  جوان  دختر  یک  که  است 
این خانم هم شخص بسيار دلچسپی در کارهای تروریستی، 

اختطاف، کشتن ها و باج گيری ها بوده است.«
سخنگوی امنيت ملی افزود نام این خانم که زهرا است، بين 
بيست تا سی سال سن دارد و با تمامی اعضای گروه خود 
این  او گفت که  اصلی والیت غزنی هستند.  باشندگان  از 
گروه به نفع طالبان دست به ترور کارمندان دولتی می زدند 
و همچنين به زور از سرمایه داران برای فعاليت های تخریبی 

و ضد دولتی پول می گرفتند.
به  بازداشت هفت تروریست دیگر  از  امنيت ملی  همچنين 
پاکستانی در والیات کابل، خوست و  شمول دو شهروند 
بازداشت شده تصميم  افراد  کاپيسا خبر داده می گوید که 
انفجاری را در این والیات  انتحاری و  راه اندازی حمالت 
تن  یک  ملی،  امنيت  عمومی  ریاست  گفته ی  به  داشتند. 
سازماندهنده ی  پاکستانی،  شده ی  بازداشت  شهروندان  از 
حمالت انتحاری و انفجاری در والیت کابل بود و تصميم 
داشت که چهار حمله کننده ی انتحاری را وارد کابل نماید. 
این شهروند پاکستانی تعليمات دینی و نظامی را در منطقه ی 
ميرامشاه پاکستان فرا گرفته و در آنجا به شبکه تروریستی 

حقانی پيوسته است.
یک شهروند دیگر پاکستانی که از فرماندهان مهم شبکه ی 
تروریستی حقانی بوده است نيز، توسط موظفين امنيت ملی 
بازداشت شده  از همکارانش در والیت خوست  با دو تن 
شانزده  فرماندهی  مسووليت  پاکستانی  شهروند  این  است. 
تن از افراد مربوط به شبکه حقانی را در والیت خوست به 

عهده داشته است.
همچنين مسوول نظامی گروه طالبان با دو تن از افرادش در 
سخنگوی  گفته ی  به  است.  شده  بازداشت  کاپيسا  والیت 
امنيت ملی، افراد بازداشت شده در چند حادثه ی تروریستی 

در این والیت دست داشته اند.
نيز  انفجاری  مواد  از  مملو  بشکه ی  یک  با  کودک  سه 
ملی  امنيت  ریاست  شده اند.  بازداشت  کاپيسا  والیت  در 
می گوید طالبان با تحت فشار قرار دادن این کودکان، آنان 
را موظف ساخته بودند تا از رفت و آمد کاروان های امنيتی 
داخلی و خارجی، افراد این گروه را از طریق موبایل آگاه 

سازند.
با این حال، سخنگوی امنيت ملی می گوید که افراد شبکه ی 
این  و  دارند  گسترده  فعاليت  کابل  در  حقانی  تروریستی 
شبکه نسبت به سایر گروه های تروریستی بيشتر فعال است.



طرح حمله بر میدان هوایی 
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  ظفرشاه رویی

مقابله رییس جمهور
 با بحران سیاسی 

یک شهروند دیگر پاکستانی که از فرماندهان مهم شبکه ی 
تروریستی حقانی بوده است نیز، توسط موظفین امنیت ملی با 

دو تن از همکارانش در والیت خوست بازداشت شده است. این 
شهروند پاکستانی مسوولیت فرماندهی شانزده تن از افراد مربوط 

به شبکه حقانی را در والیت خوست به عهده داشته است.
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پیشرفته و جهان سوم  بازیافت زباله ها در کشورهای  امروز 
یکی از راه های مهم و سودمند برای جلوگیری از آلوده شدن 

و پخش زباله در سطح یک منطقه می باشد. 
جمع آوری  جهت  بزرگی  فابریکه های  منظور  این  به 
دوباره  که  موادی  به  آن  تبدیل  و  بازیافت  قابل  زباله های 
این کشورها ساخته شده  استفاده کرد، در  آنها  از  می توان 
است. شاید دقت کرده باشید که در پشت بعضی از اشیایی 
این  دارد.  قرار  بازیافت شده  عالمت  می کنید،  استفاده  که 
عالمت نشان می دهد که برای ساخت این شی از زباله های 
بازیافت شده استفاده شده است و این معنا را دارد که برای 
بار چندم هم می توان از این شی هنگامی که تبدیل به زباله 

شد، استفاده به عمل آید. 
برای این بازیافت زباله ها، ابتدا آنها باید از هم دیگر تفکیک 
ضرورت  شهر  مردم  همکاری  به  مستقیما  کار  این  شوند؛ 
تفکیک  می کنند  تولید  که  را  زباله هایی  باید  مردم  دارد. 
که  مخصوصی  محل های  در  یا  و  خریطه ها  در  و  نموده 
شاروالی برای آنها در نظر گرفته است قرار دهند. این کار 
تفکیک شده و دیگر  از همدیگر  زباله ها  تا  باعث می شود 
نیازی به این نباشد که شاروالی دوباره آنها را تفکیک نماید. 
مرحله ی بعدی عبارت از کار بر روی این که از میان زباله ها 
کدام عناصر آن قابل بازیافت می باشند، است. به طور مثال 
کاغذ یکی از زباله هایی می باشد که قابلیت بازیافت دارد و 
می توان از آن دوباره به عنوان کاغذ البته با کیفیت پایین تر 
استفاده کرد و یا از شیشه نیز می توان دوباره به حیث مواد 

بازیافتی استفاده کرد. 
این مرحله باید تحت نظر کارشناسان متخصص در رشته ی 

بازیافت مواد، صورت گیرد. 
برای این که بتوانیم بازیافت زباله را در کشور اجرا نماییم، 
بازیافت  مفهوم  مورد  در  بیشتر  بازبینی  به  کلی  طور  به 

می پردازیم. 
بازیافت

گفته  مجدد  استفاده ی   برای  مواد  آماده سازی  به  بازیافت 
می شود. موادی که معموال قابل بازیافت می باشند، عبارتند 
مواد  برخی  قراضه، پالستیک، شیشه، کاغذ،  از آهن آالت 

شیمیایی زباله که به کود کمپوست تبدیل می شود.
ملی  سرمایه های  و  سودمند  منابع  به هدررفتن  از  بازیافت 
انرژی  مصرف  و  خام  مواد  مصرف  و  می کند  جلوگیری 
گلخانه ای  گازهای  تولید  کار،  این  با  می دهد.  کاهش  را 
مدیریت  در  مفهوم  مهم ترین  بازیافت  می یابد.  کاهش  نیز 

پسماند است.
منشای مواد بازیافتی یا به عبارتی بازیافتنی ها، بیشتر، منازل 
مسکونی و صنایع هستند. برای آسان تر کردن امر بازیافت 
که  می گیرد  صورت  مواد  جداسازی  نوع  دو  معموال 
»تفکیک در مبدا« و »تفکیک در مقصد« نام دارند. تفکیک 
طریق  از  فروشگاه ها  و  خیابان ها  و  شهر  سطح  در  مبدا  در 
سبدها و سطل های جداسازی مواد انجام می شود، ولی برای 
تفکیک در مقصد مکان ویژه ای به نام مرکز بازیافت مواد 
در نظر گرفته شده  است. مرکز بازیافت به مواد بازیافتی و 
غیرقابل بازیابی دسته بندی می شوند. بسیاری از فروشگاه ها 
کنسرو،  قوطی های  مانند  زاید  مواد  بزرگ  کارخانه های  و 
بطری های شیشه ای و روزنامه های باطله را به منظور بازیافت 

از مشتری بازخرید می کنند.
از  است  عبارت  بازیافت  گفت،  می توان  دیگر  تعریفی  در 

فایده ی بازیافت نیاز به فضای کمتر برای دفن زباله هاست. 
چه موادی را و چگونه می توان بازیافت کرد؟ 

در گام اول برای بازیافت زباله ها باید مواد قابل تجزیه مثل 
پسمانده های آشپزخانه و مواد غذایی را از سایر زباله ها جدا 
کرده و سعی شود فقط این مواد را در کیسه زباله ریخته و 
به ماموران تنظیف شاروالی تحویل داد. این مواد را به نوعی 
کود به نام کمپوست تبدیل می کنند و برای اصالح خاک 

و جبران مواد غذایی از دست رفته از آن استفاده می کنند. 
از زباله ها جدا  بازیافت را  قابل  باید مواد  بعد،  در مرحله ی 
کنیم. شیشه، کاغذ، پالستیک و انواع فلزات از بهترین مواد 

برای بازیافت هستند. 
در زیر به طور خالصه به چند مورد از فواید بازیافت اشاره 

شده است:
بازیافت مواد، جلوگیری از اتالف سرمایه های ملی. 

قوطی  یک  بازیافت  از  حاصل  صرفه جویی شده ای  انرژی 
نگه  روشن  ساعت  سه  برای  را  تلویزیون  یک  المونیمی، 

خواهد داشت. 
ظرف  یا  قوطی  به  و  کرد  ذوب  بارها  می توان  را  المونیم 

جدید تبدیل نمود. 
از تخریب ۹۰ هـزار  ماهانه  باطله،  تـن کاغذ  بازیـافت هر   
هزار   ۱۲۰ و  آب  لیتر  ۱۲میلیون  مصرف  جنگل،  هکتار 

کیلووات برق می کاهد. 
از  ناشی  محیـطی  زیست  آلودگی های  المونیم،  بازیافت 

فرآیند تولید این فلز را ۹۵ درصد کاهش می دهد. 
تهیه شیشه از شیشه ی بازیافت شده ۵۰ درصد آلودگی آب 

و ۲۰درصد آلودگی هوا را کاهش می دهد. 
 

جهت  در  وابستگی  عدم  اقتصادی،  منابع  کاغذ،  بازیافت 
قطع  از  جلوگیری  آلودگی،  کاهش  کاغذ،  خمیر  ورود 

درختان و کاهش تولید زباله را به دنبال خواهد داشت. 
نو، سه  پالستیک  کیلوگرام  تولید یک  برای  انرژی الزم،   
برابر انرژی مورد نیاز برای تولید یک کیلوگرام پالستیک 

بازیافتی است. 
درختان  شدن  قطع  از  می توانیم  کاغذ،  بازیافت  کمک  به 

زیادی جلوگیری کنیم. 
 بازیافت هر تن کاغذ، می تواند زمینه اشتغال برای ۵ نفر را 

فراهم کند. 
مراتع  و  بیابان ها  از  کمتری  مساحت  بازیافت،  کمک  به 

کشور به زباله دانی تبدیل می شود. 
یک  به  نیاز  مورد  انرژی  میزان  کاغذ،  بازیافت  کمک  به   

چهارم و آب مورد نیاز به یک صدم کاهش می یابد. 
 اصالح الگوی مصرف و بازیافت بهداشتی زباله، دو اصل 

مهم برای کاهش آلودگی محیط زیست. 
 برای تهیه هر تن کاغذ از چوب ۴۴۰ هزار لیتر آب مصرف 
می شود در حالی که برای تهیه آن از کاغذ باطله، ۱۸۰۰ لیتر 

آب کافی است. 
انرژی  تا ۵۵ درصد  بازیافتی، ۳۰  از کاغذهای  تهیه کاغذ   
ایجاد  کمتری  آلودگی  درصد   ۹۵ و  دارد  نیاز  کمتری 

می کند. 
در  موجود  کاغذهای  از  درصد   ۲۵ بازیافت  کمک  به   
و  میلیون  یک  قطع  از  ساالنه  می توان  شهری،  زباله های 

هفت صد هزار درخت جلوگیری کرد. 
کاهش  نیز  و  انرژی  و  اولیه  مواد  مصرف  در  صرفه جویی 

ورود مواد آالینده به محیط زیست از فواید بازیافت است. 
 با کاهش مصرف منابع طبیعی و بازیافت زباله، عمر زیستگاه 

بشر )زمین( را طوالنی تر کنیم. 
کیسه های نایلونی و پالستیکی تجزیه پذیر نیستند، از مصرف 

بی رویه آنها خودداری کنیم. 
بازیافت گامی حیاتی برای حفاظت از منابع طبیعی و محیط 

زیست. 
 بازیافت گامی سبز در جهت توسعه ی پایدار. 

توسعه  حال  در  کشورهای  در  کاغذ  کمبود  مشکل   
کمک  به  است.  تحصیل  ادامه  برای  مشکل  بزرگترین 

بازیافت، کشورمان را در حل این معضل یاری کنیم. 
۱( بازیافت کاغذ 

نیاز به قطع ۱۷ اصله درخت است.  برای تهیه هر تن کاغذ 
بنابراین اگر هر شخص کاغذهای باطله اش را در طول یک 
سال جمع کند معادل ۵.۱ اصله درخت است و اگر همه ی 
ما این کار را انجام دهیم از قطع ۱۰۰ میلیون درخت در طول 

یک سال جلوگیری کرده ایم. 
برای تهیه مصرف ساالنه دستمال کاغذی هر خانواده ، نیاز به 

قطع ۱/۵ اصله درخت می باشد. 
چوب  از  آن  تهیه  جای  به  بازیافت شده  کاغذ  از  استفاده 
به میزان ۷۴ درصد،  درختان، موجب کاهش آلودگی هوا 
کاهش آلودگی آب به میزان ۳۵ درصد و کاهش مصرف 
آب به میزان ۵۸ درصد خواهد شد به همین دلیل ۵۰ درصد 
کاغذهای  از  توسعه یافته  کشورهای  در  تولیدشده  کاغذ 

بازیافتی است. 
بنابراین بازیافت کاغذ عالوه بر منافع اقتصادی، موجب عدم 
آلودگی،  کاهش  کاغذ،  خمیر  ورود  جهت  در  وابستگی 
و  سیستم جمع آوری  به  و کمک  درختان  قطع  از  ممانعت 

دفن زباله های تولیدی می شود. 
۲( بازیافت پالستیک ها 

ـ پالستیک ها از نفت که منبعی غیرقابل تجدید است، تهیه 
زباله های  از  بودن،  تجزیه  غیرقابل  علت  به  ولی  می شوند، 

پایدار و آلوده کننده ی محیط زیست به شمار می آیند. 
ـ کیسه های نایلونی و پالستیک به طور متوسط ۵۰۰ تا ۷۰۰ 

سال در طبیعت باقی می مانند. 
ـ ۳۰ درصد از پالستیک های تولیدشده در بسته بندی به کار 
می روند. بنابراین با جلوگیری از بسته بندی های زاید می توان 

به مقدار زیادی از حجم زباله ها کاست. 
خریطه های  یا  و  بازگشت  قابل  بسته بندی های  از  استفاده  ـ 
پارچه ای به هنگام خرید، از را ه های موثر در جهت کاهش 

میزان ورود زباله ها به طبیعت است. 
کیسه های  از  می توان  زباله ها  حجم  کاهش  منظور  به  ـ 
پالستیک خشک و غیرآلوده چندین بار استفاده کرد و در 

پایان هم، از آنها برای جمع آوری زباله ها، استفاده نمود. 
ـ به همراه داشتن پیاله ی شخصی به جای استفاده از پیاله ی 
یک بار مصرف و به کار بردن ظروف قابل شستشو به جای 
دیگر  از  مهمانی ها،  و  مراسم  در  مصرف  بار  یک  ظروف 
راه های کاهش ورود زباله های پالستیکی به محیط زیست 

است. 
۳( بازیافت شیشه 

ـ بطری شیشه ای که امروز دور انداخته می شود تا ۱۰۰۰ سال 
دیگر هم به صورت زباله در روی زمین قرار دارد. 

ـ برای تولید شیشه باید مقدار زیادی ریگ و جغل از زمین 
زیادی  مقدار  صرف  مستلزم  کار  این  که  شود  استخراج 

انرژی و آب است. 
 ۴۲۰۰ شیشه حدود  کیلوگرم  هر  تولید  برای  الزم  انرژی  ـ 

کیلو کالوری است. 
ـ تهیه شیشه از شیشه ی بازیافت شده نسبت به تهیه آن از مواد 
اولیه، آلودگی آبها را به میزان ۵۰ درصد و آلودگی هوا را 

تا ۲۰ درصد کاهش می دهد. 
نفت  تن   ۱۰۰ صرفه جویی  به  منجر  شیشه  تن  هر  ذوب  ـ 

می شود. 
ـ جدا کردن انواع ظروف شیشه ای شکسته یا شیشه های مربا، 
ساس و غیره در منزل جهت بازیافت آنها، گام بزرگی در 

جهت بازیافت شیشه هاست. 
درپوش های  است  بهتر  شیشه ها،  جمع آوری  هنگام  به  ـ 
پالستیکی و فلزی بطری های شیشه ای را جدا کرده و آنها را 

بر حسب رنگ تفکیک کرد. 
زباله های خطرناک:

بسیار  مواد  از  خانه ها  در  تولیدشده  زباله های  از  بعضی 
مختلف،  باطری های  مانند  و  می آیند  شمار  به  خطرناک 
این   .  ... الکترونیکی و  لوازم  چراغ های مهتابی و جیوه ای، 
وسایل دارای مواد خطرناکی هستند که سالمت ما و محیط 

زیست را تهدید می کنند. 
بنابراین:  

اسباب بازی های  یا  خانگی  لوازم  از  است  خوب  چه  ـ 
باطری دار کمتر استفاده کنیم. ساعت های اتوماتیک بهتر از 

ساعت هایی است که با باطری کار می کنند. 
یا چراغ های  قرار دادن چراغ های جیوه ای و مهتابی و  از  ـ 
دارد  وجود  آنها  شکستن  احتمال  که  محلی  در  سوخته 

خودداری کنیم.

مواد  و  محصوالت  به  مصرف شده  مواد  پردازش  فرآیند 
سودمند  مواد  به هدررفتن  از  جلوگیری  منظوره  به  تازه 
کاهش  خام،  مواد  مصرف  کاهش  )ذخیره ای(،  بالقوه 
سوختن  از  حاصل  هوای  آلودگی  کاهش  انرژی،  مصرف 
مواد و آلودگی آب های حاصل از تدفین زباله ها در خاک 
نشر  و کم کردن  زباله ها  معمول  مقدار  وسیله ی کاهش  به 
بازیافت  خالص.  تولید  با  مقایسه  در  گل خانه ای  گازهای 
یک مولفه ی  کلیدی در مدیریت مدرن کاهش مواد اضافه 
که شامل سلسله مراتب کم کردن، دوباره مصرف کردن و 
بازیافت است. مواد قابل بازیافت چیزهای زیادی را شامل 
می شوند از جمله بسیاری از انواع شیشه ها، کاغذها، فلزات، 
پالستیک، منسوجات، المونیم های الکترونیکی مصرف شده 
استفاده ی  اما  همراه.  تلیفون  گوشی های  و  کمپیوتر ها  در 
مواد خوراکی  پسمانده  زباله های زیستی همچون  از  مجدد 
موادی  نمی شوند.  محسوب  بازیافت  جزو  کود  عنوان  به 
این  جمع آوری  مرکز  به  یا  شوند،  بازیافت  است  قرار  که 
ابتدا  و  خیابان جمع آوری  کنار  از  یا  می شوند  آورده  مواد 
دسته بندی شده سپس پاک می شوند و دوباره پردازش هایی 
روی آنها انجام می شود تا به مواد تازه برای ساخت تبدیل 
از  تولید  با  مقایسه  بازیافت در  اوقات  اگرچه گاهی  شوند. 
مواد خام بسیار گرانتر و مشکل تر است، اما به خاطر استفاده 
در  مواد  آن  که  زیرا  است،  صرفه  به  مواد  همان  از  مجدد 
حالت کلی دارای ارزش ذاتی می باشند و بعضی از مواد نیز 
دارای طبیعت خطرناکی هستند مانند جیوه. به همین خاطر 
استفاده مجدد از آنها بهتر است. محققان ادعا می کنند که 
بین  از  را  آنها  کند  حفظ  را  منابع  آن که  از  بیشتر  بازیافت 
اجرایش  تعهد  دولت  که  مواردی  در  مخصوصا  می برد. 
همچنین  آنها  که  کرد  توجه  نیز  نکته  این  به  باید  دارد.  را 
موارد  سایر  از  کمتر  عملیاتی  هزینه های  اگر  که  معتقدند 
در  زباله ها  کردن  دفن  )مثل  زاید  مواد  بردن  بین  از  برای 
خاک چال( باشد، این کار مقرون به صرفه است. اما ممکن 
است هنوز آن ارزش خاص را نداشته باشد. در امریکا سود 
دالر تخمین زده  میلیون  بازیافت ۲.۹۸۱  ساالنه ی تسهیالت 
با  مقدار  این   )۲۰۰۸ تا   ۲۰۰۳( اخیر  سال   ۵ در  است  شده 
از رقم فعلی فراتر رفته است؛ زیرا در  رشد ۷ درصد خود 
بازیافت  قابل  مواد  از  که  زباله هایی  حجم  اخیر  سال های 

هستند، افزایش یافته است.
مثال  برای  دهد.  تغییر  را  صنعت  می تواند  جدید  ابتکارات 
در کالیفورنیا و نیویورک با رشد ۷۵ درصد تولید زباله های 
قبلی خود سودهای  به رقم ۵۰ درصد  نسبت  بازیافت  قابل 
خالص بسیاری برای شرکت های جمع آوری کننده ی  این 

مواد به ارمغان می آورد.
فواید بازیافت 

ما  برای محیط زیست دارد.  فایده مهم  بازیافت زباله ها سه 
به کمک بازیافت زباله در مصرف منابع طبیعی صرفه جویی 
تولید  برای  خام  مواد  از  استفاده  جای  به  زیرا  کرده ایم، 

محصوالت نو، از مواد بازیافتی استفاده می کنیم. 
از دیگر فواید بازیافت، صرفه جویی در مصرف انرژی است. 
البته برای بازیافت مواد زاید هم نیاز به مقداری انرژی است، 
اما انرژی الزم برای بازیافت زباله خیلی کمتر از انرژی مورد 
نیاز برای تولید محصوالت جدید از مواد خام است. برای 
درصد   ۹۰ بازیافت شده،  المونیم  از  المونیم  ساختن  مثال 
انرژی کمتر از ساختن آن از سنگ معدن نیاز دارد. سومین 

بازیافتزبالهها
ابراهیم خاوری
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شکر  طوطیان  و  آثار  ناقالن  و  اخبار  راویان  اما  و 
عرصه  سخن گویان  و  معانی  باغ  بلبالن  و  شیرین گفتار 
اندر بالد جابلقا  سخن دانی چنین داد سخن داده اند که 
چپن  و  برده  پوست  از  داشتی  کاله  که  بودی  شاهی 
هریک  داشتی  امیران  و  وزیران  و  دیبا  حریر  از  داشتی 
کان معانی و هرکدام استاد سخندانی و تملق پرانی و شاه 
هرکدام را به نحوی گرامی داشتی و بر کاری گماشتی 
و اندر میان وزیران وزیری بودی بغایت دوست دار شاه 
و بی نهایت مطیع و فرمان بردار تا حدی که شب ها وی 
را از شوق دیدار فردای شاه خواب نبردی و اگر بردی 
بودی جاراهلل  نام  را  و وی  بردی  پای لچ خواب  همیشه 
خان از بهر این  که فریاد بسیار همی زدی و رفیقان او را 
برای شاه.  بزن  گفتندی خوب جار می زنی پس جاری 
قضا را شبی در محفلی ایشان را خلسه ای دست بداد و 
نهاد یاران  از  الهامی بگردید و سخنانی بگفت که دود 

رییس  که  می گوید  کشور  نمایندگان  مجلس  رییس 
جنجال های  مورد  در  را  آنها  نگرانی های  جمهور 
این  به  دیگر  روز  دو  تا  و  است  پذیرفته  انتخاباتی 

مشکل ها پایان می دهد.
نمایندگان  مجلس  رییس  ابراهیمی،  عبدالرووف 
با  دوشنبه  روز  که  مجلس  نمایندگان  از  گروهی  با 
رییس  که  می گوید  کرده اند،  دیدار  جمهور  رییس 
جمهور تا دو روز دیگر )فردا( به بحران کنونی ناشی 
و  پارلمان  حکومت،  میان،  انتخاباتی  جنجال های  از 

دادگاه عالی پایان می دهد.
رییس مجلس نمایندگان در نشست روز گذشته ی این 
جدی  نگرانی های  دیدارکننده  هیات  گفت  مجلس 
که  اختصاصی  محکمه ی  فیصله  های  مورد  در  شان را 
بررسی شکایت ها در دوره ی  آماده ی  در حال حاضر 
استینافی است، بیان کرده و خواهان پایان یافتن تقابل 

سه نهاد در مساله ی انتخابات پارلمانی شدند.
ابراهیمی گفت که رییس جمهور نگرانی ها نمایندگان 
به  ناشی از وضعیت کنونی را  پیامد های  را پذیرفت و 

صالح افغانستان نخواند.
جمهور  رییس  نمایندگان،  مجلس  رییس  گفته ی  به 

تعهد کرده است تا به بحران کنونی پایان دهد.
هیات  صحبت های  و  حرف ها  »تمام  گفت:  ابراهیمی 
محترم را رییس جمهور پذیرفت. گفت که کامال تایید 
صالح  به  افغانستان  کنونی  وضعیت  واقعا  و  می کنم 
نمایندگان  »برای  افزود:  ابراهیمی  نیست.«  مملکت 
که  سپرد  وعده  برد،  تشریف  پیش شان  که  هیاتی  و 
شخص  لحظه،  همین  از  سر  بحران  این   حل  مورد  در 
خودشان در طی امروز یا فردا تصمیم خواهد گرفت و 

این وعده را جدا به نماینده های شما سپرد.« 
از  برخی  از  نقل  به  جمهوری  ریاست  دفتر  با آن که 
از  شماری  که  بود  گفته  نمایندگان  مجلس  اعضای 
سفارتخانه ها، نمایندگان مجلس را به بحران آفرینی در 
نمایندگان  مجلس  رییس  اما  می کنند،  تشویق  کشور 
که  کنونی  معضل  از  خارجی ها  بهره برداری  به  تنها 
اشاره  بود،  مطرح شده  رییس جمهور  با  گفتگوها  در 

می کند.
ملت  که  نگرانی هایی  مورد  »در  گفت:  ابراهیمی 

نبود  در خود  خان چون  جاراهلل  بیرون جست.  رفیقان  و 
دست نمک شکنانه بر حریم ملوکانه شاه یازید و بگفت 
که شاه را حکومت کاذب باشد و مشروعیت نداشته باشد 
و این شاه غیرقانونی باشد و مجلس نیز که راست کرده ی 
این  اندر  خوردی  سوگند ها  و  نباشد  قانونی  است  شاه 
نیز که در کمین  بسته ی جاراهلل خان  باب. دشمنان کمر 
خراب کردن او ببودند پس با استفاده از ابزار تکنالوژیه 
و پیشرفت وسایل ارتباطیه صدای وی ضبط کردندی تا 
در زمان مقتضی دمار از روز جاراهلل خان بدر آورندی. 
بگفتی  روشنی  به  سخنان  آن  خان  جاراهلل  این که  القصه 
گویند  پیروانش  هرچند  سفتی  میان  این  اندر  بیان  در  و 
ایراد این سخنان در حال خویش نبودی و  وی در زمان 
گویا قرص ایکس یا روان گردان نوش فرموده بودی که 
وزرا از بهر چوکی هیچ چیز جز مدح و ثنای شاه نگویند. 
ولی دیگران گفتندی چون این سخنان مقرون به واقعیت 

نمایندگان  و  افغانستان 
دوام  از  افغانستان  منتخب 
داشت،  که  وضعیت  این 
بحث به این بودکه از این 
بهره  خارجی ها  وضعیت، 
از  باالتر  می کند،  برداری 

آن کدام گپی نبود.« 
حالی  در  اظهارات  این 
دو  که  می شود  مطرح 
ریاست  دفتر  پیش  روز 
خبرنامه ای  در  جمهوری 
که  بود  شده  مدعی 
نمایندگان  از  شماری 
مجلس در دیدار با رییس 
کردن  تشویق  از  جمهور 
برای  مجلس  نمایندگان 
اعمال  ساختن  عملی 

خالف مصالح علیای کشور سخن گفته بودند.
»آنها  بود:  آمده  جمهوری  ریاست  خبرنامه ی  در 
از سفارت خانه ها  برخی  )نمایندگان مجلس( گفتند که 
آنها  وکال،  با  گفتگو  در   خارجی  نمایندگی های  و 
مصالح  خالف  اعمال  اجرای  و  بحران آفرینی  به  را 
جمهوری  رییس  می کنند.  تشویق  و  تحریک  ملی 
مردم  وکالی  نگرانی های  تایید  با  افغانستان  اسالمی 
که  گفت  خارجی  مداخالت  ناحیه  از  ولسی جرگه  در 
کلیه  اتخاذ  با  تا  می داند  خود  مسوولیت  رابطه  این  در 

در  سخنان  خان  جاراهلل  که  همی گردد  معلوم  پس  است 
عالم واقع گفتی نه در عالم استغراق. چون این سخنان بر 
زفان وزیر همی رفت ساعتی چند از گلوی خبرپراکنان و 
چیز های که آن را رسانه همی گویند دوباره بیرون درآمد 
و تا جار اهلل خان بر خود نظر کرد تخت و بخت و جاه 
و مال همه را در معرض باد فنا همی دید. پس گریبان تا 
به دامن همی درید و فریاد واویال و ای دریغا چوکی از 

دست برفت را سر همی داد. 
دوستان گفتندش ترا چه می شود که چنان شده ای. پس 
به لرزه درآمد و  بزد که هفت کوچه آن طرف تر  فریاد 

حسب حال خود بخواند بیت: 
مثل ماهی ده کرایی شده بریان بدنم

وای به حال سخنم 
و بعد دوباره بیتی دیگر حسب حال خود  چنین خواند: 

چوکی  رود زدستم صاحب دالن خدا را 
دردا که حرف پنهان خواهد شد آشکارا 

چنین  چرا  شیخ الوزیر  یا  که  گرفتند  را  اطرافش  مریدان 
را  بانکی ات  حساب  مگر  فغان افزایی  و  نوحه سرایی 
بسته اند یا چوکی ات را شکسته اند. برگو که چاره ی کار 
ناله همی گفت که  با  کنیم. پس شیخ الوزیر جاراهلل خان 
نپرسید یاران که بر زفان ما از سر استغراق چیزهایی روان 
از دست  در  را  و کاله  و چوکی  گشت که حاال تخت 
آنچه  و  کرد  باز  سخن  به  لب  پس  می بینم.  همی  رفتن 
برگفته بود به نشانی شاه باز گفت. مریدان گفتند یا شیخ 
این که کاری ندارد. در این زمانه طرف را در حال دزدی 
کردن بالفعل می گیرند و می گویند چی می کنی می گوید 
دارم پاسبانی می دهم. شما نیز برگویی که این سخنان از 
آن ما نباشد و دیگری برای سیاه کردن ما نزد شاه چنین 
گفته است و کال هر چیزی را تکذیب کنید. پس وزیر نیز 
این حیله به کار بست و خبرچینان را بخواند و بگفت ای 

نموده  حراست  کشور  ثبات  و  امنیت  از  الزم،  تصامیم 
بحران  گرفتار  کشور  تا  ندهد  اجازه  هیچ صورت  به  و 

سیاسی شود.«
 با این حال، معاون  دوم مجلس نمایندگان با رد بیان های 
نمایندگان  مجلس  اعضای  تمام  که  می گوید  یادشده 

آماده ی مقابله با شایعه پراگنی ها می باشد.
که  گفت  نمایندگان  مجلس  دوم  معاون  بهزاد،  احمد 
تمام فعالیت های این مجلس شفاف بوده و مردم به آنها 

اطمینان دارند.
به گفته ی بهزاد تمام دیدارهای نمایندگان مجلس که با 

خبرچینان و ای سخن گزینان بدانید و آگاه باشید که ما 
هرگز کلمه ای بر زفان نرانده ایم که در آن خدای نکرده 
مستداما  و  برکاته  دامه  ولی نعمت مان  مقدس  ساحت  بر 
مر آن  تعرضی سنجیده شود و هرچه گفته ایم  حکوماته 
بلکه هرچه ما گویم االن گویم  ما نگفته ایم  نوار صوتی 
بر ساحت مقدس  تطاول  پس گوییم که دست درازی و 
بر  چیزی  هرکه  و  است  کفر  نمایندگان  علیای  مجلس 
مجلس گوید کافر باشد. خبرچینی بانگ زد که یا وزیر 
نه اینکه از تو نوار صوتی بیرون شده است که گوید شاه 
کاذب است و مجلس غیرقانونی. وزیر فریاد بزد که کدام 
خلل الدماغی چنین گفته است من در این حال و همه حال 
با )خمسه( خویش گویم که شاه بهترین موجود بر روی 
او چیزی گوید من خودم  زمین است و هرکه در مورد 
او را سرجایش نشانم. پس از این منبر فتوا همی دهم که 
پس از این و قبل از این هرکه بر مجلس چیزی گوید و 
یا گفته باشد کفر گفته است و کافر شده است. ظریفی 
در آنجا ببود به کنایه همی گفت این وزیر همه ی عالم را 
کافر ساخت چون در همه ی عالم کسی نیست که بر این 
جایگاه  با  وزیر  چون  القصه  باشد.  نگفته  چیزی  مجلس 
دارد  وی  بر  استادی  مرتبه  که  شیخش  آمد  باز  خویش 
بر او ظاهر شد و بپرسید که چرا در سخنانت گفتی که با 
حواس خمسه ای خویش شهادت می دهم مگر زمانی که 
آن سخنان دیگر گفته بودی با چند حواس ملبس بودی. 
فرمود آن زمان یکی از حواسم که حس ذایقه باشد مختل 
شده بود و به همین خاطر حالوت و مزه  چوکی و وزارت 
از دهانم رفته بود که چنین علیه شاه گفتم. پس چون در 
اندرون حرم خویش شد نفسی به راحتی بر کشید و گفت 
خدا را شکر که از بلیه بزرگی نجات یافتم و پس توبه های 
بسیار بنمود و با خود عهد کرد که دیگر حرف واقعیت 

بر زفان هرگز نراند. 

انجام شده  نمایندگان سفارتخانه های خارجی در کابل 
است  بوده  افغانستان  مردم  و  رسانه ها  در حضور  است، 

و کدام معامله های پنهانی میان آنها وجود نداشته است.
ولسی جرگه  مجلس  به  مربوط  که  »آنچه  بهزاد گفت:   
تمام  افغانستان،  مردم  منتخب  و وکالی  است  افغانستان 
امور شورا شفاف است و اگر روابطی وجود دارد و اگر 
در  افغانستان  ملت  همه ی  دارد،  وجود  آمدی  و  رفت 

جریانش هستند.« 
بهزاد افزود: »حضور سفرای کشورهای اتحادیه ی اروپا و 
بعضا، برخی سفارتخانه های کشورهای دوست در کابل 
که در شورا آمده اند، جریان صحبت های شان به همه ی 
وکال و حتا مطبوعات در جریان هست، بنابراین از این 
افغانستان  ملت  خوشبختانه  و  نداریم  نگرانی  هیچ  بابت 
هم آگاه هستند و به نمایندگان شان اعتماد کافی دارند.«

پیش از این لوی سارنوالی کشور نیز از دیدارهای برخی 
ویژه  سازمان  نماینده ی  با  نمایندگان  اعضای مجلس  از 
ملل در کابل ابراز نگرانی کرده بود و خواهان متوقف 

شدن این دیدارها شده بود.
با  آنان  دیدارهای  که  می گویند  مجلس  نمایندگان  اما 
و  بوده  آنها  قانونی  حق  بیرونی  کشورهای  نمایندگان 
هیچ نهادی صالحیتی وضع محدودیت بر آنها را ندارند.
مشکل های  نیز  کرزی  جمهور  رییس  دیگر  جانب  از 
پارلمان، حکومت و قوه ی قضاییه را مشق  میان  کنونی 
کردن دموکراسی در کشور پس از چندین سال جنگ 

خواند و تاکید کرد که این مساله قابل حل می باشد.


اندربیانتوبهکشیدنجاراهللخان

رییسجمهوربهکشمکشهای
ACKUانتخاباتیپایانمیدهد؟
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2.1 تشکیالت قوه قضاییه
قضاییه  »قوه  می دارد:  تصریح  اساسی  قانون   116 ماده 
افغانستان  اسالمی  جمهوری  دول��ت  مستقل  رک��ن 
محکمه،  ستره  از  است  مرکب  قضاییه  قوه  می باشد. 
به  محکمه  ستره  ابتداییه.  محاکم  و  استیناف  محاکم 
قضاییه  قوه  راس  در  قضایی  ارگان  عالی ترین  حیث 
ستره محکمه  دارد.«  قرار  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
مرکب از نه )9( عضو بوده که با درنظرداشت احکام 
مندرج مواد یک صد و هفدهم و یک صد وهجدهم 
ولسی  تایید  با  جمهور  رییس  طرف  از  اساسی  قانون 
اعضا  از  یکی  رییس جمهور  می گردند.  تعیین  جرگه 
تعیین می نماید. ستره  به حیث رییس ستره محکمه  را 
تشکیالت،  قانون  هجدهم  ماده  تعدیل  طبق  محکمه 
وظایف و صالحیت های محاکم، متشکل از )5( دیوان 
دیوان  عمومی،  جزای  دیوان  از:  عبارت اند  که  است 
امنیت عامه، دیوان مدنی و حقوق عامه، دیوان تجارتی 
امنیت  علیه  جرایم  و  نظامی  منسوبین  جرایم  دیوان  و 
داخلی و خارجی.  ریاست هریک از دیوان ها را یکی 
قاضی القضات  جانب  از  که  محکمه  ستره  اعضای  از 
برای مدت یک سال تعیین می شود، به عهده می گیرد. 

در بخش وزارت معارف
الي  اول  از صنف  زیستي  مفردات محیط  و  مفاهیم 
ششم مکاتب که قبال در نظر گرفته شده بود تالیف 

و در تمام مکاتب کشور توزیع گردیده است؛
 به اساس استراتژي ملي محیط زیست، پالن عمل 4 
ساله جهت گنجانیدن موضوعات و مفردات محیط 
زیستی از صنف 6-12 نصاب تعلیمی مکاتب کشور 
که  گردید  منظور  معارف  وزارت  طرف  از  و  تهیه 
 4 در  تا  است  مکلف  معارف  وزارت  آن  مطابق 
ساله آینده موضوعات محیط زیستی را در صنوف 
ملی  اداره  به  آن  تطبیق  از  و  گنجانیده  متذکره 

حفاظت محیط زیست گزارش ارایه کند؛
بر اساس پالن عملی که بین وزارت معارف و اداره ی 
گنجانیدن  قسمت  در  زیست  محیط  حفاظت  ملی 
نصاب  در  زیست  محیط  مفاهیم  و  موضوعات 
وزارت  است.  شده  ساخته  کشور  مکاتب  تعلیمی 
گردیده  تالیف  که  را  جدید  کتاب های  معارف 
است جهت نظرخواهی به این اداره و والیات کشور 
فرستاد تا نهایی گردیده و در آینده نزدیک طبع و 
نشر می گردد. باید گفت در کتب جدید موضوعات 

همچنین طبق پیش بینی حکم ماده 20 قانون تشکیالت 
و صالحیت های محاکم، ستره محکمه دارای مستشاران 
قضایی می باشد که تعداد مجموعی آنها از 36 نفر بیشتر 
تنظیم  منظور  به  قضاییه  قوه  همچنین  نمی تواند.  بوده 
عمومی  آمریت  دارای  قضایی،  و  اجرایی  امور  بهتر 
اداری بوده که در راس آن آمر عمومی قرار دارد. در 
سطح هر والیت محاکم استیناف وجود دارد. محاکم 
امنیت  دیوان  عمومی،  جزای  دیوان  دارای  استیناف 
حقوق  دیوان  شخصیه،  احوال  و  مدنی  دیوان  عامه، 
محکمه  است.  اطفال  دیوان  و  تجارتی  دیوان  عامه، 
اعضای  و  دیوان ها  از رییس، روسای  استیناف مرکب 
معاون  حال  درعین  جزا  دیوان  رییس  و  بوده  قضایی 
محکمه استیناف می باشد. همچنان محکمه استیناف در 
ابتداییه  حوزوی  محاکم  دارای  مربوطه  قضایی  حوزه 
محکمه  ولسوالی ها،  ابتداییه  محاکم  والیت،  مرکز 
محکمه  و  تجارتی  ابتداییه  محکمه  اطفال،  ابتداییه 
در  ابتداییه  می باشد.محاکم  شخصیه  احوال  ابتداییه 
مرکز والیت دارای دیوان جزای عمومی، دیوان مدنی، 
امنیت عامه و دیوان جرایم  دیوان حقوق عامه، دیوان 
ترافیکی است. دیوان های محکمه ابتداییه مرکز مرکب 

طبیعی  علوم  مضامین  در  زیست  محیط  مفاهیم  و 
)بیولوژی، کیمیا(، علوم اجتماعی )جغرافیه، تاریخ(، 
زبان  های  و  جعفری(  فقه  و  حنفی  )فقه  دینی  علوم 
اول )پشتو، دری( و زبان انگلیسی از صنوف 7 - 9 

گنجانیده شده است؛
همچنان کتب صنف دهم، یازدهم و دوازدهم تحت 
کار قرار دارد که موضوعات مهم محیط زیستي در 

آن ها در نظر گرفته شده است؛
به  زیستي  محیط  موضوعات  و  مفاهیم  عالوتا 
اول  از صنف  شغناني(  و  پامیري  )ازبکي،  زبان  هاي 

الي نهم مکاتب نیزدرنظر گرفته شده است؛
انکشاف  ریاست  پیشنهاد  و  درخواست  براساس 
نصاب و تالیف کتب درسی وزارت معارف، بیشتر از 
هزارها رساله ي محیط زیستي، کتاب  محیط زیستي، 
زیستي  محیط  معلومات،  و  پوستر  بروشور،  مجله ، 
در کشور جمع آوري  موجود  مختلف  موسسات  از 
و به دیپارتمنت هاي مختلف ریاست متذکره توزیع 
گردیده است تا در تسریع بخشیدن پروسه گنجانیدن 
موضوعات محیط زیستی در نصاب تعلیمی کمک 

نماید؛

محاکمه  می باشد.  عضو  چهار  حداکثر  و  رییس  از 
و  رییس  یک  از  مرکب  نیز  تجارتی  و  اطفال  ابتداییه 
مرکب  ولسوالی ها  ابتداییه  محاکم  است.  عضو  چهار 
ولسوالی هایی  در  اما  بوده؛  عضو  دو  و  رییس  یک  از 
که اعضا تکمیل نباشد، به موجب حکم ماده 47 قانون 
تشکیالت، وظایف و صالحیت های محاکم، رسیدگی 
نفر قاضی صورت گرفته  از سه  به قضایا توسط کمتر 
می تواند. همچنان در پهلوی هر محکمه ابتداییه مرکز 
فعال  و  تشکیل  نیز  اسناد  ثبت  و  وثایق  محکمه  یک 
دیوان های  و  ابتداییه  استیناف،  محاکم  است.  گردیده 

مربوط دارای کارکنان و شعبات اداری نیز می باشند.
مبارزه  ابتداییه  و  استیناف  اختصاصی  محاکم  همچنان 
استیناف و  تنها در شهر کابل و محاکم  با مواد مخدر 
ابتداییه جرایم ناشی از فساد اداری در مراکز زون های 
بعضی  در  نظامی  محاکم  و  قضاییه  قوه  هشت گانه 
آنکه  وجود  با  دارند.  فعالیت  و  تشکیل  والیت ها  از 
قضایی  نظام  واصالح  توسعه  منظور  به  مثبتی  اقدامات 
وتشکیالت محاکم صورت گرفته وپیشرفت های نسبی 
است؛  گردیده  رونما  افغانستان  قضایی  درسیستم  نیز 
و  نبوده  کافی  قدر  به  واصالحات  پیشرفت ها  این  اما 
نشان  افغانستان  بشر  مستقل حقوق  کمیسیون  یافته های 
دسترسی  ازحق  مردم  بسیاری  درعمل  که  می دهد 
عادالنه  محاکمه  از  برخورداری  و  صالحه  محاکم  به 
ومنصفانه محروم می باشند. عدم دسترسی کافی مردم به 
سیستم رسمی عدالت و بی اعتمادی نسبت به آن، باعث 
ناامیدی آنها از اجرای عدالت و یا رجوع به سیستم  های 
غیررسمی می گردد که رجوع به سیستم های غیررسمی 
ناقض  و  غیرعادالنه  فیصله های  به  است  ممکن  نیز  

حقوق بشر به ویژه حقوق زنان منجر گردد.
مشکالت ساختاری، اشکاالت در برنامه ریزی وکمبود 
نیروی انسانی ماهر و متخصص و منابع مالی و بودجوی 
تداوم  یا  و  آمدن  وجود  به  باعث  قضایی  درسیستم 

وضعیت گردیده است که در ذیل بررسی می گردد: 
ادامه دارد



زیستي،  محیط  ازکتاب هاي  زیادی  تعداد  همچنان   
مجله، بروشور، پوستر و معلومات محیط زیستي برای 
دیپارتمنت جدیدالتاسیس محیط زیست و مبارزه با 
و  گردیده  توزیع  کابل  پوهنتون  طبیعی  ح��وادث 
همکاری های تخنیکی در قسمت انکشاف کریکولم 

آن دیپارتمنت صورت خواهد گرفت؛
ملی  اداره ی  بین  موثر  و  قوی  ارتباطات  تحکیم 
ترجمه  و  تالیف  ریاست  و  زیست  محیط  حفاظت 
وزارت معارف و پوهنتون های کشورجهت همکاری 
در  زیستی  محیط  موضوعات  درگنجانیدن  بیشتر 

نصاب تعلیمی مکاتب و پوهنتون ها ادامه دارد.
محیط  تعلیمات  بخش  آینده ی  برنامه های 

زیستی:
بلخ،  پوهنتون  و  کابل  پوهنتون  پیشنهادات  براساس 
مفردات جامع و غنی محیط زیستی جهت گنجانیدن 
ملی  اداره  توسط  پوهنتون ها  تعلیمی  نصاب  در  آن 
بنابرین  حفاظت محیط زیست تهیه و ترتیب گردد. 
اجراات  فوق  به هدف  رسیدن  بای  تا  است  نظر  در 

ذیل در آینده صورت گیرد:
تهیه و انکشاف طرح و مقدمه مفردات محیط زیستی 

برای پوهنتون های کشور؛
 انکشاف همکاری ها و هماهنگی با متخصصان ملی 

و بین المللی، استادان پوهنتون ها و اکادمی علوم؛
مفردات  انکشاف  روزه جهت  سه  ورکشاپ  تدویر 

محیط زیستی برای پوهنتون ها؛
به  زیستی  محیط  م��واد  و  کتاب ها  ارس��ال  و  تهیه 
تعلیمی  نصاب  انکشاف  ریاست  دیپارتمنت های 

وزارت معارف و پوهنتون های کشور؛
نصاب  در  زیستی  محیط  مفردات  پروسه گنجانیدن 

تعلیمی صنوف 9 - 12 مکاتب کشور. 
ادامه دارد



گزارش نظارت از وضعيت 
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قسمت دهم 
این موضوعات، شمه ای از مسایل عام تیوریک و نظری مربوط به حقوق 
همین جا  باید  می آید.  به حساب  غربی  دموکراتیک  در کشورهای  بشر 
گوناگون  برداشت های  و  درک  و  نظری  اختالفات  که  نمود  تصریح 
تزلزلی در  باشد، کوچکترین  این کشورها هرچه که  در  بشر  از حقوق 
این اعتقاد عمومی در میان اندیشمندان غربی ایجاد نمی کند که همه ی 
انسان ها صرف نظر از ملیت، جنس، نژاد و مذهب در همه کشورها باید 
از حقوق بشر برخوردار باشند؛ و لذا هیچ حکومت یا قدرتی اجازه ندارد 
آزادی  حق  یا  کند،  شکنجه  و  زندانی  و  بازداشت  بی دلیل  را  انسان ها 

اندیشه و بیان آنان را محدود نماید. 
۴ـ وضعیت حقوق بشر در ایران 

در  بشر  حقوق  اندیشه  به  مربوط  پیشرفته ی  و  جدی  مباحث  به  نگاهی 
کشورهای غربی و وضعیت اسفناک حقوق بشر در ایران، دره ی عمیق 
نوع  از  جوامعی  و  دموکراتیک  کشورهای  میان  دردناک  فاصله ی  و 
میهن ما را آشکارتر می سازد. جامعه ی ایران که در عصر بیداری غرب، 
با تاخیری  یک سره در خواب عمیق قرون وسطایی خود فرو رفته بود، 
معنوی  و  مادی  به دست آوردهای  برای دست یابی  چند صد ساله، تالش 
جنبش  از  پس  سال  یک صد  از  بیش  متاسفانه  اما  نمود.  آغاز  را  غرب 
مشروطه، ما در زمینه ی تحقق جامعه مدنی و استقرار حقوق بشر در جامعه 

ایران، »هنوز اندر خم یک کوچه ایم.« 
در بخش های نخستین این نوشته ـ ولو به صورت گذرا ـ دیدیم که غرب 
را  آن  اصلی  ستون  بشر  حقوق  اندیشه ی  که  جامعه ای  به  رسیدن  برای 
تشکیل می دهد، چه راه دشوار و پر پیچ و خمی را پشت سر نهاده و به ویژه 
در حوزه ی فکری و فرهنگی به چه دست آورهای شگرفی متکی است. 
اما اوضاع در میهن ما چگونه است؟ اگر هم فرض را بر این بگذاریم که 
پرسش هایی که هم اکنون در مقابل ما قرار دارد، همان پرسش هایی است 
که جوامع غربی در گذر تاریخ به آنها پاسخ گفته اند و راه جامعه ایران 
همان خواهد بود که این جوامع در روند تکاملی خود پیموده اند، باز باید 
تاکید کنیم که ما تا تبدیل شدن به یک جامعه مبتنی بر حقوق بشر راهی 

بس طوالنی در پیش داریم. 
واقعیت این است که هیچ یک از زمینه های ضرور تحقق حقوق بشر در 
ایران فراهم نیست. نگاهی به موانع پرشمار جامعه خود بیفکنیم: فردیت 
هنوز در جامعه ایران شکل واقعی به خود نگرفته و موجودیت انسان به 
مثابه غایت فی نفسه محترم شمرده نمی شود. الزمه ی شکوفایی شخصیت 
برای تحقق فردیت  ابزاری کمکی  به  تبدیل حکومت و جامعه  انسانی، 
است، اما انسان ایرانی همواره ابزاری در خدمت اهداف قدرت طلبانه و 
زورمدارانه بوده است. در ایران، ملت به مفهوم مدرن آن هنوز قوام واقعی 
خود را نیافته است و شکافی عظیم ملت و دولت را از هم جدا می سازد. 
استبداد دینی، دگراندیشی را بر نمی تابد و با تکثرگرایی سر ستیز دارد. 
دو  در  دینی  برجسته ی حکومت  شاخص های  از  جامعه ی تک صدایی، 
قایل  آسمانی  مشروعیتی  خود  برای  حکومت  است.  بوده  گذشته  دهه 
است و مشارکت مردم در امور را تنها به شکل صوری و به مثابه »ماشین 
رای گیری« می فهمد. در داخل کشور، بدیلی برای حکومت وجود ندارد 
روبرو  پولیسی  خشن  سرکوب  با  سیاسی  سازمان های  و  احزاب  کلیه  و 
هستند. آزادی بیان و اندیشه همواره با محدودیت های بزرگ روبروست. 
برابری  خودسری و خودکامگی، موانع اساسی ایجاد حکومت قانون و 
قانون  در  قوا  ظاهری  تقسیم  علیرغم  است.  قانون  برابر  در  انسان ها  همه 
اساسی جمهوری اسالمی، قدرت واقعی در دست نهادهای غیرانتصابی 
است و حتا قوه قضاییه نیز که استقالل آن یکی از پیش شرط های اصلی 
ایجاد حکومت قانون است، از این قاعده مستثنا نمی باشد. به این ترتیب 
کنترل نهادهای قدرت، در ایران معنای واقعی ندارد. آیا با توجه به همه 
این واقعیات می توان انتظار داشت که در ایران حقوق بشر رعایت شود؟ 

پاسخ روشن تر از آن است که در اینجا نیازی به تکرار آن باشد. 
علیرغم همه ی مشکالت ذکر شده می توان دید که در حال حاضر بحث 
بر سر توسعه ی سیاسی و سوق دادن جامعه به سوی نظامی بازتر شدت 
تالش  الاقل  ایران  سیاسی  نخبگان  از  قابل توجهی  بخش  است.  یافته 
بلکه در  ایدیولوژیک،  از منظر  نه  می ورزند که مسایل سیاسی را دیگر 
آشتی با اندیشه ی مردم ساالری و حقوق بشر تفسیر کنند. دشواری کار 
از جمله در آنجاست که برای اندیشه ی سیاسی معاصر ایران، شالوده های 

محکم نظری وجود ندارد. 
ادامه دارد

ACKU



 ضیا حسینی ـ غزنی

 رابرت زولک، رییس عمومی بانک جهانی

خدمات صحی
در شفاخانه های خصوصی

بهتر از دولتی نیست!

رشد و توسعه اقتصادی نیاز مبرم و 
حیاتی برای افغانستان می باشد
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در  خصوصی  طبابت  بازار  گرمی  وجود  با 
از  والیت  این  شهروندان  از  برخی  غزنی، 
این  دارند.  شکایت  داکتران  باالی  فیس 
تنگ دستی  و  فقر  می گویند  باشندگان 
که  است  مردم  این  مشکل  اساسی ترین 
گرفته  مردم  از  را  باال  فیس  پرداختن  توان 
شاهد  چندین بار  می گفت  داکتری  است. 
از پشت دروازه  بوده ام که بعضی مراجعین 
یک  صاحب  »داکتر  می گوید  معاینه خانه 
شنیدن  از  بعد  می کشید؟«  چند  را  دندان 
پاسخ می گوید »ارزان تر نمی شود!« این کار 
نشان از فقر این مردم است که بدون کشیدن 
دندان شان با تحمل درد معاینه خانه را ترک 

می کنند. 
می گوید:  غزنی  شهروند  احمد  نصیر 
می گیرند  باال  فیس  شخصی  »شفاخانه های 
پرداخت  توان  مراجعین  اکثر  که  طوری 
از  باشنده  این  ندارند.«  را  فیس  این گونه 
نسبت  تا  می خواهد  عامه  صحت  مسوولین 
به فیس باالی این معاینه خانه ها و شفاخانه ها 
توجه جدی نموده و بر آنان کنترول داشته 

باشند. 
شفاخانه  رییس  قادری  حمدهلل  داکتر 
خصوصی قادری ضمن رد گفته های مردم 
می گوید: »هزینه های درمان در شفاخانه های 
شفاخانه های  در  نیست،  زیاد  خصوصی 
بهتر  کیفیت  با  زیادتر،  خدمات  خصوصی 
عرضه  مردم  برای  چهارساعته  و  بیست  و 

می شود.« 
داکتر احمد صبور رییس شفاخانه موالعلی 
غزنی نیز می گوید: »هزینه ی درمان مریضان 
در شفاخانه های خصوصی زیاد نیست، چون 
سرمایه گذاری  خصوصی  شفاخانه های  در 
متخصص  داکتران  است،  شده  شخصی 
فعالیت دارند که با امکانات بهتر برای مردم 

غزنی خدمات صحی ارایه می کند.« 
غزنی  عامه  صحت  ریاست  در  مسوولین 
می گویند، الیحه دریافت هزینه های صحی 
معاینه خانه های  و  شفاخانه ها  تمام  برای 
مراکز صحی  باید  که  دارد  شخصی وجود 
خصوصی به آن عمل نمایند، این مسوولین 
در  عامه  صحت  با  تا  می دانند  مردم  وظیفه 
این قسمت همکاری نموده موارد تخلف را 

به این ریاست اطالع دهند. 
غزنی  عامه  صحت  رییس  احمدشاه  داکتر 

ناتو  و  امریکایی  عساکر  است  قرار 
عنقریب از افغانستان خارج شوند و این 
را  این سوال  افغان ها  است که  درحالی 
افغان  امنیتی  نیرو های  آیا  که  می پرسند 
تامین  را  امنیت شان  توانست  خواهند 
که  دومی  سوال  زمان  عین  در  کنند؟ 
مطرح است: آیا اقتصاد افغانستان زمینه 
را برای انکشاف این کشور مهیا خواهد 

ساخت؟
بدون اقتصاد پایدار محال است که حتا 
دولت افغانستان بتواند مصارف نیروهای 
حاکمیت  پرداخته،  را  خویش  امنیتی 
فرصت های الزم  و  داده  توسعه  را  ملی 

را جهت مبارزه با ناامنی فراهم سازد. 
در  متعدد  دالیل  به  افغانستان  اقتصاد 
این  از  یکی  می باشد.  خطر  معرض 
کمک های  کاهش  احتمالی  خطرات 
به صورت  ممکن  که  جهانی  جامعه ی 
گردد،  کم  توقع  از  بیشتر  ناگهانی 
پنج  طی  کشور  این  اقتصاد  می باشد. 
داشته  چشم گیری  رشد  گذشته  سال 
شاهد  را  رشد  در صد   ۱۰ ساالنه  که 
ارتباط مستقیم  این رشد  اما  بوده است. 
خارجی  نظامی  نیروهای  مصارف  با 
است.  داشته  بین المللی  کمک های  و 
مصارف   ۲۰۱۱ و   ۲۰۱۰ سال های  در 
 ۱۰۰ از  بیشتر  خارجی  نظامی  نیروهای 
مصارف  سایر  و  امریکایی  دالر  میلیارد 
بیشتر  به  جهانی  جامعه ی  کمک های 
تخمین  امریکایی  دالر  میلیارد   ۱۵،۴ از 
ناخالص  سرانه  عواید  است.  شده 
دالر  میلیارد   ۱۶،۳ تقریبا  افغانستان 
زمانی  می رود  گمان  می گردد.  تخمین 
که نیروهای نظامی این کشور را ترک 
جهانی  جامعه ی  کمک های  کنند، 
افغانستان  در  یافت.  خواهد  تقلیل  نیز 
مستقیم  رابطه  افغان ها  انفرادی  مصارف 
جامعه  و کمک های  نظامی  مصارف  با 

بین المللی دارد.
بوده  نادار  و  فقیر  افغانستان یک کشور 
را تحمل  اقتصادی  نمی تواند رکود  که 
بیشتر  ناامنی های  اگر  مخصوصا  کند 
افغانستان در  تهدید کند.  را  این کشور 
منابع  انکشاف  شاخص  اخیر  رده های 
بشری سازمان ملل متحد قرار داشته، که 
۱۵۵ کشور به خصوص در شاخص های 
صحت، تعلیم و تربیه، جمع آوری عواید 
و سایر شاخص ها در سال ۲۰۱۰ شناخته 
شده بود. قطع مصارف نیرو های نظامی 
جامعه  کمک های  سایر  و  خارجی 
جهانی ضربه جدی به تالش های دولت 
افغانستان در قبال عرضه خدمات، ایجاد 
سکتور  عرصه  در  به خصوص  زیربنا ها 
ترانسپورت و امنیت، وارد خواهد کرد. 
این  باید  افغانستان  بین المللی  همکاران 
موضوع را درک نموده، تالش نمایند، 
به طور  را  خویش  مصارف  کاهش  تا 
مسوالنه و مدبرانه تنظیم نموده تا از هر 
فاجعه احتمالی جلوگیری صورت گیرد. 
بودجه  در  محدودیت  داشت  درنظر  با 
به  افغانستان  دولت  جهان،  کشورهای 
کمک های موثر همراه با یک میکانیزم 
عملی نیاز دارد تا مردم افغانستان بتوانند 
از هریک دالر به صورت درست مستفید 

شوند. 
تمویل کنندگان  و  نظامیان  این که  اول 
داخل  در  را  خویش  مصارف  باید 

درمانی  هزینه های  و  فیس  »الیحه  می گوید: 
به تمام شفاخانه ها داده شده است، این مردم 
هستند که باید در صورت عدم تطبیق آن با 
تنها الیحه  عامه  نمایند، صحت  ما همکاری 
در  را  شخصی  شفاخانه های  جراحی  هزینه 
به  تا  می کنیم  کوشش  و  ندارد  دست رس 
زودی آن را نیز به دست بیاوریم.« به گفته ی 
رییس صحت عامه غزنی در صورت تخلف 
درمانی،  هزینه های  الیحه  از  شفاخانه ها  این 
با آنها برخورد  صحت عامه به شکل قانونی 

می کند.« 
برخی از باشندگان غزنی می گویند امکانات 
شفاخانه ی  با  خصوصی  شفاخانه های  در 
داکتر  اما  ندارد،  تفاوت  چندان  والیتی 
حمدهلل قادر رییس شفاخانه قادری در غزنی 
شفاخانه های  در  که  »امکاناتی  می گوید: 
خصوصی وجود دارد همسان با شفاخانه های 
مثل  است،  همسایه  کشورهای  و  مرکز 
اندوسکوپی،  لیتواپسی،  اسکن،  سی تی 
ایکوکاردیوگرافی،  کولپوستکوپی، 
التراسوند و اکسری دیجیتل تمام این خدمات  
در شفاخانه های خصوصی برای مردم عرضه 

می شود.«
در حالی که رییس صحت عامه غزنی، ضمن 
»خدمات  می گوید:  مردم  گفته های  تایید 
دولتی  و  شخصی  شفاخانه های  در  صحی 
خدمات  اوقات  گاهی  و  است  یک سان 
شفاخانه والیتی بهتر از شفاخانه های شخصی 

است.«
»ریاست  می کند:  اضافه  احمدشاه  داکتر 
شفاخانه های  کارکرد  از  عامه  صحت 
خدمات  عرصه ی  در  غزنی  در  خصوصی 
می گوید:  وی  ندارد.«  رضایت  صحی، 
به صورت کامل  عامه  »استندرد های صحت 
ریاست  نمی شود،  تطبیق  شفاخانه ها  این  در 
صحت عامه تالش دارد تا از این شفاخانه ها 
برای  و  نموده  کنترول  پیوسته  به صورت 
تالش  آنها  ساختن  استندرد  و  معیاری شدن 

جریان دارد.«  
این درحالی است که در والیت غزنی چهار 
صحت  مجوز  با  رسما  خصوصی  شفاخانه 

عامه فعالیت دارد.


مجموع  دهند.  افزایش  افغانستان 
سال  در  جهانی  جامعه ی  کمک های 
در صد   ۹۱ تقریبا  میالدی  گذشته 
داشت  بر  در  را  کشور  این  اقتصاد 
از  خارج  کمک ها  این  اکثریت  اما 
اگر  حتا  رسید.  به مصرف  کشور  این 
بازهم  یابند،  نیز کاهش  این کمک ها 
ثاثیرات مستقیم روی اقتصاد افغانستان 
از  استفاده  با  تا  گردد  توجه  دارند. 
کمک های جامعه جهانی، کمپنی های 
داخلی استخدام شوند، تا از این طریق 
پول جامعه جهانی در داخل افغانستان 
سرازیر شده و زمینه اشتغال برای مردم 
ناگوار  تاثیرات  از  و  گردد،  فراهم 
جلوگیری  جهانی  کمک های  تقلیل 

به عمل آید. 
دوم این که باید قسمت زیاد کمک های 
ملی  بودجه  طریق  از  جهانی  جامعه 
صرف  حاضر  حال  در  برسد.  به مصرف 
از  جهانی  جامعه  فی صد کمک های   ۱۵
می رسد.  به مصرف  ملی  بودجه  طریق 
از  جهانی  جامعه  کمک های  افزایش 
طریق بودجه ملی می تواند متضمن برنده 
دواطلبی ها  در  داخلی  کمپنی های  شدن 
باید  جهانی  جامعه  شک  بدون  شود. 
ارتقا  را  دولتی  زیربط  نهاد های  ظرفیت 
دهند، به خصوص یک چارچوب عملی 
این  گردد.  ایجاد  اداری  فساد  با  مبارزه 
درحالی است که وزارت مالیه افغانستان 
بصورت  را  بودجه  مصارف  توانسته 
چگونگی  از  و  نموده  تنظیم  شفاف 
مناسب  بصورت  وزارتخانه ها  مصارف 
بانک  نماید. کمک های  نظارت  دقیق  و 
از  افغانستان  بازسازی  و صندوق  جهانی 
از  حمایت  به خاطر  ملی  بودجه  طریق 
افغانستان  دولت  تالش های  و  برنامه ها 
نمی توانند  افغان ها  می رسند.  به مصرف 
جامعه  که  درصورتی  شوند،  خودکفا 
جهانی کمک های خویش را از مجرای 
ملی به مصرف نرسانند. انکشاف و توسعه 
پایدار  محلی  مالکیت  بدون  نمی تواند 

بماند. 
را  خود  می توانند  افغان ها  این که  سوم 
فرصت  این  که  کنند درصورتی  کمک 
برای شان فراهم گردد. پیش بینی ها نشان 
سال  هر  در  داخلی  عواید  که  می دهد 
 ۱۳ ممکن  که  یافته  افزایش  فی صد   ۱۶
فی صد افزایش در عواید ناخالص سرانه 
در سال ۲۰۱۹ در نتیجه تطبیق اصالحات 
در  مالیه  قانون جدید  نظام گمرکی،  در 
سال ۲۰۱۴ و جمع آوری مالیات سکتور 
کمک های  اگر  اما  گردد.  رونما  معادن 
بیم  یابد  کاهش  یک باره  جهانی  جامعه 
و  درآمد  میان  خالیگاه  که  می رود  آن 
مصارف به صورت چشمگیر به میان آید. 
تا  جهانی  جامعه  توسط  باید  کمبود  این 

یک مدت زمان معیین مرفوع گردد. 
اهداف  این  می توانند  تمویل کنندگان 
با  سوق کمک های خویش  طریق  از  را 
افغانستان  بازسازی  صندوق  از  استفاده 
اکثریت  صندوق  این  آورند.  به دست 
تمویل  را  دولتی  موفق  برنامه های 
برنامه همبستگی ملی  می نماید، از جمله 
براساس  ملی  انکشاف  برنامه  یگانه  که 
سایر  و  بوده  محلی  نیازمندی های 

فراهم آوری  به شمول  موفق  برنامه های 
زمینه تعلیم برای دختران و پسران، اعمار 
خدمات  عرضه  روستایی،  سرک های 
مطمین  سیستم  ایجاد  و  صحی  اساسی 

مدیریت امور مالی نیز می باشد. 
راستای  در  بیشتر  مساعی  این که  چهارم 
سکتور  سرمایه گذاری های  افزایش 
افغانستان  گردد.  مبذول  خصوصی 
در  کشور  هفتمین  یک صدوشصت 
جهانی  بانک  تجارت  وضعیت  گزارش 
از  فراتر  است.  گردیده  درجه بندی 
سد  که  اداری  فساد  امنیتی،  مشکالت 
گردیده،  کشور  این  در  تجارت  راه 
و  اقتصادی  برق  انرژی  موجودیت  عدم 
منظم  سیستم  موجودیت  عدم  متداوم، 
ضعیف  ساختار های  و  ملکیت ها  ثبت 
که  دیگر  مشکالت  جمله  از  نیز  قضایی 
تجار در این کشور به آن روبرو هستند، 
می باشد. این درحالی است که افغانستان 
دارای منابع سرشار معادن استخراج نشده 
در زیرزمین می باشد. سرمایه گذاری های 
در  می توانند  خصوصی  سرمایه گذاران 
ظرفیت  ارتقای  معادن،  استخراج  عرصه 
نیروی بشری و ایجاد زیربناها ممد واقع 
اقتصادی  رشد  امر سبب  این  که  گردند 
این  گاز  و  نفت  معادن،  سکتور های  در 
زراعت  سکتور  می تواند.  شده  کشور 
این کشور  عنعنوی  اقتصاد  می تواند،  نیز 
داشت،  سابق  در  خاص  جایگاه  که  را 
دوباره احیا نماید که البته این امر نیازمند 
عرصه  در  بیشتر  سرمایه گذاری های 
محصوالت  تا  بوده  آبیاری  زیربنا های 
در  دوباره  بتواند  کشور  این  زراعتی 
بازارهای داخلی و خارجی عرضه گردد. 
اخیر  سال های  در  افغانستان 
اقتصادی  چشمگیر  دست آوردهای 
دست آورد ها  این  تا  است  الزم  داشته، 
بپاشند.  هم  از  نباید  و  یافته  تقویت 
به  خارجی  نیروهای  از  انتقال  پروسه 
تقویت  استراتژی  به یک  افغان  نیروهای 
غیرپالنی  کاهش  دارد.  نیاز  اقتصادی 
رفتن  هدر  سبب  می تواند  نامتوازن  و 
انسان ها  خون  به  که  دست آورد های 
باید  افغانستان  گردد.  آمده،  به دست 
بین المللی  همکاران  اما  گردد.  خودکفا 
یک جا  باهم  هم اکنون  باید  افغانستان 
طوری  دولت  با  مشترک  مساعی  در 
آن  به  کشور  این  تا  نمایند  پالن گذاری 

هدف به صورت عملی دست یابد.
منبع: بانک جهانی
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مرد مظنون به 
دست داشتن در 

بمب گذاری های مومبای 
در نیپال بازداشت شد 

اعالم  سه شنبه  روز  نيپال  کشور  پوليس 
مظنون  که  را  هندی  مرد  يک  که  کرد 
به دست داشتن در بمب گذاری های روز 
13 جوالی در شهر مومبای بود، بازداشت 

کرده است.
يک افسر پوليس نيپال با اعالم اين خبر به 
خبرگزاری فرانسه گفت: »فرد مظنون روز 
پوليس  تروريستی  توسط واحد ضد  شنبه 

نيپال بازداشت شد.«
کشته  نفر   24 مومبای،  انفجارهای  در 

شدند.

اعدام دو نفر در غزه 
به اتهام جاسوسی برای 

اسراییل 
در  را  قدرت  که  حماس  گروه  مقام های 
سه شنبه  روز  دارد،  دست  در  غزه  نوار 
اعالم کردند که دو مرد به اتهام جاسوسی 

برای اسراييل اعدام شده اند.
گفته  به  رويترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
مقام های حماس، اين دو مرد اطالعاتی را 
به نيروهای اسراييلی داده بودند که آنها را 
در رديابی فلسطينی ها، از جمله عبدالعزيز 
الرنتيسی، رهبر حماس که در سال 2004 

ميالدی کشته شد، کمک کرده بود.
سوی  از  نفر  هشت  گذشته،  سال  دو  در 
اکثر  اتهام  شده اند.  اعدام  حماس  گروه 
اسراييل  برای  جاسوسی  اعدام شدگان، 

بوده است.
 

ازدواج سلطنتی،
 رشد اقتصاد بریتانیا را 

تضعیف کرد
اقتصاد بريتانيا در سه ماه منتهی به ماه جون 
درصد  دهم  دو  حدود  تنها  جاری  سال 
مورد  ميزان  از  مراتب  به  که  کرد  رشد 

انتظار کمتر بوده است.
بريتانيا  اقتصادی  اقتصاددانان ضعف رشد 
خاص  فرد  به  منحصر  عوامل  از  ناشی  را 
روزه  يک  تعطيلی  جمله  از  دوره،  اين 
وليعهد  ارشد  فرزند  ازدواج  مناسبت  به 
رشد  گفته اند  و  دانسته  اپريل  ماه  در 
می تواند  ماه  سه  اين  در  اقتصادی  اندک 
اتخاذ  برای  دولت  بر  فشار  افزايش  باعث 
رشد  نرخ  افزايش  جهت  در  تمهيداتی 

اقتصادی شود.
از  ماليه،  وزير  ازبورن،  جورج  مقابل،  در 
و  کرده  رضايت  ابراز  اقتصادی  وضعيت 
گفته است که گزارش اخير نشان می دهد 
که اقتصاد بريتانياثبات يافته و فرصت های 

شغلی جديدی را ايجاد کرده است.

0777625262

تایوان ورود جنگنده های چینی به حریم هوایی این کشور را تایید کرد

سقوط هواپیمای نظامی در مراکش ۷۸ کشته بر جای گذاشت

]ادامه از صفحه 1(

تالش بانک مرکزی هند برای مقابله با تورم

دو  گذشته  ماه  که  است  کرده  تاييد  تايوان  دفاع  وزارت 
جنگنده ی چينی وارد حريم هوايی اين کشور شده اند.

رسانه های تايوان گفتند جنگنده های چين در تعقيب يک 
تايوان  هوايی  حريم  وارد  امريکايی  شناسايی  هواپيمای 

شدند.

وزارت دفاع امريکا اين موضوع را نه تاييد و نه رد کرده 
است. اما درياساالر مايک مولن فرمانده نيروهای مشترک 
امريکا به خبرنگاران گفته است امريکا از پرواز در حريم 

هوايی بين المللی منع نشده است.
از  پس  امريکا  تجسسی  هواپيمای  يک   2001 سال  در 

دريای جنوب چين  برفرار  با يک جنگنده چينی  برخورد 
داشته  چين  خاک  در  اضطراری  فرودی  که  شد  مجبور 

باشد.
خدمه اين هواپيمای امريکايی برای مدت کوتاهی بازداشت 

شد.

اين  دولتی  تلويزيون  از  که  اعالميه ای  در  مراکش  ارتش 
کشور پخش شد، اعالم کرد که 78 نفر بر اثر سقوط يک 

هواپيمای نظامی اين کشور کشته شده اند.

می شد  استفاده  نقل  و  برای حمل  نظامی  هواپيمای  اين  از 
سرنشينان  جمله  از  آنها  خانواده های  و  نظامی  نيروهای  و 
فرود در  C-130 در حال  بودند. هواپيمای هرکولس  آن 

نزديکی شهر کلميم مراکش سقوط کرد.
دليل سقوط اين هواپيما هنوز مشخص نيست اما گفته شده 

که هوا در آن زمان غبارآلود بوده است.

دو کشور  در  را  خبرنگاران  عليه  رسانه ها خشونت  ديده بان 
همسايه ايران و پاکستان محکوم کرده است. براساس اعالميه 
گروه های  سوی  از  تنها  نه  پاکستانی  خبرنگاران  نهاد،  اين 
استخبارات  سازمان  بلکه  دارند  قرار  فشار  تحت  تروريستی 
پاکستان نيز روزنامه نگاران را زير فشار قرار می دهد. به باور 
مسووالن اين نهاد، بازداشت و سپس قتل سليم شهزاد يکی 
عليه  نشان دهنده ی خشونت آشکار  پاکستانی  از خبرنگاران 

خبرنگاران در پاکستان است. 
در اين اعالميه آمده است که به دليل خشونت ها و تهديدهای 
صوبه پشتونخواه  منطقه ی  در  خبرنگاران  برابر  در  موجود 
صورت  به  را  اطالعات  نمی توانند  خبرنگاران  پاکستان، 
کنند.  منتقل  مردم  برای  منطقه  اين  ساحات  تمام  از  درست 
ديده بان رسانه ها از دولت پاکستان خواسته تا زمينه ی فعاليت 

خبرنگاران در اين منطقه ی پرآشوب را مهيا نمايد.
اين نهاد همچنين از خشونت ها عليه روزنامه نگاران ايران انتقاد 
کرد. در اعالميه ديده بان رسانه ها آمده است: »روزنامه نگاران 
آزاد و دگرانديش ايرانی پيوسته مورد آزار و اذيت مقامات 
دولتی ايران قرار دارند و هم اکنون ده ها خبرنگار در زندان 

»اوين« در وضعيت بد معيشتی به سر می برند.«

صديق اهلل توحيدی مسوول ديده بان رسانه ها در موسسه ی نی 
خبرنگار  ده ها  خبری گفت  کنفرانس  يک  در  گذشته  روز 
ايرانی توسط دادگاه های ويژه از نوشتن و ابراز نظر محروم 
از جمله  از خبرنگاران جرايم سنگين  باالی شماری  شده و 
پرداخت ميليون ها تومان و همچنين سال ها حبس، وضع شده 

است. 
با  برخورد  در  تا  خواست  ايران  دولت  از  رسانه ها  ديده بان 
مردم  تلف شدن حق  و سبب  نظر کرده  تجديد  خبرنگاران 
و  آزار، خشونت  طريق  از  اطالعات  به  از دست رسی  ايران 

زندانی کردن خبرنگاران نشود.
دولت  ظالمانه ی  اقدامات  نی  موسسه  در  مسووالن  باور  به 
ايران بر »حقگوترين قشر جامعه« يعنی روزنامه نگاران سبب 

مکدر شدن چهره ی دين اسالم شده است. 
جاری  سال  اول  ماه  سه  در  رسانه ها  ديده بان  آمار  براساس 
افغانستان  خورشيدی 15 مورد خشونت عليه خبرنگاران در 
خشونت ها  اين  گفت  توحيدی  صديق اهلل  است.  شده  ثبت 
مردم  و  پوليس  نيروهای  برخورد  اثر  در  تنها  و  نبوده  جدی 
تنها در  با خبرنگاران رخ داده است. توحيدی گفت  عادی 
يک مورد يک تن از خبرنگاران در اين مدت زندانی شده 

بوده  خبرنگاری  موضوعات  از  غير  مسايلی  نيز  آن  دليل  و 
است. 

تاکيد  اطالعات  به  مردم  دسترسی  حق  مورد  در  توحيدی 
کرده و افزود قانون »حق دسترسی به معلومات« بايد از سوی 
شود.  فرستاده  پارلمان  به  تصويب  برای  و  آماده  حکومت 
و  اطالعات  وزارت  در  قانون  اين  مسوده ی  هنوز  گفت  او 
وزارت  به  تکميل،  از  پس  است  قرار  و  دارد  قرار  فرهنگ 
عدليه فرستاده شود. به گفته آقای توحيدی درصورتی که اين 
برای  پارلمان تصويب شود، سهولت هايی را  قانون از سوی 
قانون  اين  او  گفته  به  زيرا  داشت  خواهد  درپی  خبرنگاران 
مقامات دولتی را موظف کرده تا معلوماتی را که خبرنگاران 

نياز دارند، در اختيار آنها قرار دهند. 
چنين  نبود  دليل  به  افغان  خبرنگاران  که  است  درحالی  اين 
زيادی  موارد  هستند.  روبرو  فراوانی  مشکالت  با  قانونی 
وجود دارد که نشان می دهد خبرنگاران برای بدست آوردن 
هستند  مواجه  محدوديت هايی  با  دولتی  مراجع  از  معلومات 
و مسووالن در حکومت از دادن معلومات به خبرنگاران به 

داليل و بهانه های مختلفی سر باز می زنند.

بانک مرکزی هند برای مقابله با افزايش نرخ تورم در اين 
کشور که در ماه گذشته ميالدی به حدود 9 درصد رسيد، 
رسانده  درصد   8 به  داده  افزايش  را  بهره  نرخ  ديگر  بار 

است.

اين يازدهمين بار از ماه مارچ 2010 است که نرخ بهره ی 
بانکی در هند افزايش می يابد در حالی که تاجران و صاحبان 
صنايع در اين کشور از تاثير منفی اين اقدام در کاهش رشد 

اقتصادی ابراز نگرانی کرده اند.

کنون  تا  بهره  نرخ  رفتن  باال  که  گفته اند  ناظران  برخی 
باعث شده است تا تقاضای مصرف کنندگان کاهش يابد 
و دولت را ناگزير کند پيش بينی خود در مورد نرخ رشد 

اقتصادی در سال جاری را تعديل کند.

ACKU
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سازمان عفو بين الملل در پاريس، با انتشار 
بيانيه ای وضعيت حقوق بشر در ايران، پس از 
انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸، را فاجعه بار 

خواند.
سازمان عفو بين الملل در اين بيانيه که خطاب به 
نشست »سفيران سبز اميد« در پاريس صادر شد، 
نسبت به بازداشت خانگی مير حسين موسوی و 
مهدی کروبی، رهبران معترضان و همسرانشان؛ 

زهرا رهنورد و فاطمه کروبی، اعتراض کرد.
سازمان عفو بين الملل با انتقاد از بازداشت 
گسترده ی معترضان به نتايج انتخابات رياست 
جمهوری سال ۸۸ و شکنجه ی بسياری از آنان 
از دولت ايران خواست که چرخه سرکوب 
را پايان ببخشد و  آزار و اذيت فعاالن حقوق 
زنان، مدافعان حقوق بشر، اعضای اتحاديه های 

کارگری و دانشجويان را متوقف کند.

مقام های پوليس تاجيکستان روز 
سه شنبه اعالن کردند که درپی 
درگيری شبه نظاميان با نيروهای 
امنيتی، يک پوليس کشته و دو تن 
ديگر زخمی شدند. اين درگيری 
در يک منطقه ی دورافتاده در مرز 
تاجيکستان با افغانستان صورت 

گرفته است.
به گفته پوليس تاجيکستان، 
مردان مسلح مربوط به گروه های 
شبه نظامی مخالف حکومت، در 
حالی که مورد پيگرد پوليس 

بودند، با نيروهای امنيتی درگير شدند. به 
گزارش صدای آلمان، مقام های پوليس گفتند 
که اين مردان مسلح بخشی از گروه نظاميانی 
هستند که درماه اگست سال گذشته با کشتن 
شش محافظ يک مرکز بازداشت، فرار کرده 

بودند.
مسووالن امنيتی تاجيکستان به خبرگزاری فرانسه 
گفتند: »اين درگيری ها در منطقه کوهستانی، 

جايی که مليشه ها پنهان شده بوند، اتفاق افتاد.«
يک مقام وزارت داخله تاجيکستان به خبرگزاری 
رويترز گفت: »يک پوليس کشته و دو تن ديگر 
بر اثر شليک آنها )مليشه ها( زخمی شدند.« او 
همچنين افزود: »دو پوليس مجروح برای درمان 

به شفاخانه انتقال داده شده اند.«
در همين حال، سخنگوی وزارت داخله 
تاجيکستان گفت که يک تن از شبه نظاميان نيز 

کشته و يکی ديگر آن بازداشت شده است.
سال گذشته، دادگاه عالی تاجيکستان 25 
شبه نظامی را به اتهامات فعاليت های ضد دولتی، 
عضويت در گروه تحريک اسالمی ازبکستان و 
همکاری با سازمان های تروريستی به حبس ابد 

محکوم کرد.
سخنگوی وزارت داخله ی تاجيکستان گفت: 

»درگيری روز دوشنبه که در نتيجه ی آن يک 
پوليس کشته شد، ادامه ی مبارزه با گروه های 
تروريستی و پيگرد زندانيان فراری بود که سال 

گذشته از زندان فرار کردند.«
پوليس تاجيکستان همچنين گفته است که در 
يازده ماه گذشته هشت مليشه ی فراری را به قتل 
رسانده و 16 تن ديگر را بازداشت کرده اند. 
وزارت داخله ی تاجيکستان، بازداشت 16 
شبه نظامی در يازده ماه گذشته را بزرگترين 

موفقيت نيروهای امنيتی اين کشور می خواند.
به گفته پوليس، درعمليات رديابی و بازداشت 
مليشه ها درکمتر از يک سال گذشته، پنج مامور 

پوليس جان باخته اند.
گروه تحريک اسالمی ازبکستان پس از 
سقوط اتحاد جماهير شوروی سابق و استقالل 
کشورهای آسيای ميانه، در اواسط سال 1990 
به هدف براندازی حکومت اسالم کريموف 
و ايجاد حکومت اسالمی بر مبنای شريعت 
تاسيس شد. تاجيکستان شورشيان و شبه نظاميان 
کشورش را به دست داشتن با اين گروه متهم 
می کند. تاجيکستان يکی از فقيرترين کشورهای 
استقالل يافته از شوروی سابق است که مرز 

کوهستانی طويل با افغانستان دارد.

عفو بين الملل 
وضعيت حقوق بشر در ايران را فاجعه بار دانست 

نيروهای تاجيکستانی با شورشيان 
در مزرهای افغانستان درگير شدند

احتمال متهم شدن عامل کشتار ناروی به جنايت عليه بشريت 

باراک اوباما جمهوری خواهان را مسوول بحران مالی امريکا خواند 

مردی که جمعه ی گذشته با حمله به مقر حزب 
حاکم ناروی و اردوی نوجوانان هوادار اين 
حزب ۷6 نفر را کشت، ممکن است به اتهام 

جنايت عليه بشريت تحت محاکمه قرار گيرد.
کريستين هاتلو، سارنوال ناروی، گفته است که 
پوليس قصد دارد چنين ادعايی را عليه آندرس 

برينگ برويک، مطرح کند.
پيش از اين، اتهام آقای بروک، تنها اقدام 
تروريستی بود که حداکثر حکمی که برای آن 

صادر می شود 21 سال زندان است.
اما اگر او محکوم به جنايت عليه بشريت شود، 

به سی سال زندان محکوم خواهد شد.
در اردوی نوجوانان هوادار حزب کارگر، 

عده ای از مهاجران هم حضور داشتند. کسانی 
که آقای بروک می گفت در بزرگسالی به 

حزب کارگر می پيوندند.
ديروز همچنين وکيل آندرس برينگ برويک، 
به خبرنگاران گفت که هنوز زود است تا 
موکلش را ديوانه بخوانيم، اما گفته که او پيش 
از حمله مواد محرک استفاده کرده تا قوی تر 

باشد.
گير ليپستاد، وکيل آقای برويک، همچنين 
گفت که موکلش احساس می کند در شرايط 

جنگی به سر می برد.
او از قول موکلش تاکيد کرده که متاسف 
است که مجبور به کشتن آدم ها شده است، اما 

مجبور به اين کار بوده تا »انقالبی در غرب« را 
آغاز کند.

همچنين ديروز، کنوت استوربرگت، وزير 
عدليه ی ناروی، از پوليس اين کشور برای 
اقداماتش در ماجرای حمله تشکر کرد و آن 

را »خارق العاده« توصيف کرد.
آقای برگت ديداری با رييس پوليس داشته 
و بعد از آن به خبرنگاران گفت که عمليات 
پوليس در اسلو، پايتخت ناروی و مناطق ديگر 

خوب بوده و از آنها تشکر کرده است.
تشکر وزير عدليه ناروی همزمان با انتقادهای 
رسانه های اين کشور درباره ی عملکرد پوليس 

مطرح می شود.

باراک اوباما، در نطقی تلويزيونی، حزب 
جمهوری خواه را مسوول بحران مالی اين 
کشور دانست و  از رهبران کنگره اين کشور 
خواست تا در مورد افزايش سقف استقراض 

دولت به توافق برسند.
در صورت عدم دست يابی دولت و کنگره 
امريکا به توافق، دولت اوباما از روز دوم 
اگست ناتوان از بازپرداخت بدهی هايش 
می شود. رييس جمهور امريکا عدم رسيدن به 

چنين توافقی را »کوتاه فکری« خواند.
سقف استقراض دولت فدرال امريکا به حد 
مجاز رسيده است و دولت برای ادامه امور 
جاری کشور نيازمند افزايش سقف بدهی 

است.
کسريه بودجه سال جاری دولت امريکا حدود 
يک تريليون و 500 ميليارد دالر )1500 ميليارد 
دالر( است که باعث شده ميزان بدهی دولت به 

1۴ تريليون و ۳00 ميليارد دالر برسد.
رويترز به نقل از آقای اوباما نگاشته است: 
»عدم کاهش کسری بودجه دولت امريکا و 
عدم توافق نمايندگان کنگره برای افزايش 
سقف استقراض دولت، کشور را با خطر يک 

بحران اقتصادی عميق مواجه می کند.«
رييس جمهور امريکا خواستار کاهش چهار 
تريليون دالری کسری بودجه اين کشور شده 
است. سخنان آقای اوباما در حالی بيان می شود 
که مجلس نمايندگان امريکا در مذاکرات چند 

روز اخير خود از دست يافتن به توافقی برای 
افزايش سقف بدهی دولت بازمانده است.

باراک اوباما هشدار داد که ناتوانی امريکا از 
بازپرداخت بدهی هايش مانند افزايش ماليات 
برای امريکايی ها خواهد بود چرا که هزينه وام 
گرفتن برای خريد خانه و پرداخت قرض های 

کارت های اعتباری افزايش خواهد يافت.
از سوی ديگر، جان بينر، رهبر جمهوريخواهان 
در مجلس نمايندگان، در واکنشی به سخنان 
باراک اوباما، درخواست رييس جمهور از 
کنگره را همانند تقاضا برای چک سفيد خواند 

و گفت: »چنين چيزی عملی نخواهد شد.«
 موسسه بين المللی اعتبار سنجی »استاندارد 
اند پور« روز دوشنبه نسبت به سقوط موقعيت 

اعتباری امريکا هشدار داد.
اين موسسه اعالم کرد فقط در صورتی که 
نمايندگان کنگره اين کشور به کاهش چهار 
تريليونی کسری بودجه امريکا ظرف ده سال 
به توافق برسند، امريکا موقعيت اعتباری فعلی 

خود را حفظ می کند.
صندوق بين المللی پول نيز روز دوشنبه و 
در گزارش بررسی ساالنه خود در مورد 
اقتصاد امريکا هشدار داد در صورت ادامه 
وضعيت موجود در بودجه امريکا، هم اعتماد 
سرمايه گذاران در امريکا به خطر می افتد و هم 
ريسک خطرناک و منفی متوجه اقتصاد جهانی 

و ديگر کشورهای جهان خواهد بود.

نگرانی سرمايه گذاران از عدم توافق در کنگره 
امريکا موجب کاهش ارزش سهام و دالر شده 

است.
جمهوري خواهان کنگره می گويند حاضر 
به افزايش ماليات نيستند در حالی که 
دموکرات های کنگره اعالم کرده اند در 
صورتی حاضر به کاهشی در بودجه برنامه های 
بهداشتی برای امريکايی های فقير و سا ل خورده 
هستند که ماليات شهروندان ثروتمند اين کشور 

افزايش يابد.
جان بينر می گويد: »هر چقدر دولت بزرگتر 
می شود، مردم کوچکتر می شوند....حل اين 
بحران پيچيده نيست. اگر شما بيش از حد 
درآمدتان خرج می کنيد، حاال بايد کمتر 
خرج کنيد.« وی پيشنهاد کاهش کسری بودجه 
امريکا را در دو مرحله داده است که با کاهش 
يک تريليون و 200 ميليارد دالری در مدت ده 

ACKUسال آغاز می شود.
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