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واکنش تهاجمی
 به خونین ترین حادثه 

برای امریکایی  ها

سخنگوی وزارت خارجه: 

شرکت طالبان در کنفرانس بن
مستلزم پیشرفت مذاکرات است

وی گفت که قرار است در این نشست هیات 
نمایندگان  حکومت،  شامل  که  واحدی 
پارلمان، گروه های سیاسی و مدنی می شوند، 
آن  در  افغانستان  سوی  از  چتر،  یک  زیر 

شرکت خواهند می کنند.
آمادگی ها  کشور  خارجه  وزیر  گفته ی  به 
نخستین  مرحله ی  در   2 بن  برگزاری  برای 
برنامه های  روی  کار  کمیته ی  چهار  و  بوده 

مطرح شده در این نشست، کار می کند.
ادامه در صفحه 2

توسط  اجسادشان  و  رسیدند  قتل  به 
باشندگان به خاک سپرده شد.

فرماندهان  این  اجساد  کشیدن  بیرون  با 
طالب، باشندگان زابل دست به تظاهرات 
این  نتیجه  در  که  زده  خشونت آمیز 
تظاهرات، چهار تن از باشندگان محل به 
شمول یک مامور پولیس به قتل رسیده اند.

با این حال وزارت امور داخله تصمیم و 
عملکرد قومندان امنیه والیت زابل را مبنی 
ارزش های  خالف  قبر ها،  نمودن  باز  بر 
دینی و عنعنوی مردم خوانده در اعالمیه، 
گل نبی  برکناری  دستور  که  گفته  خود 

الهام صادر شده است.

مناطقی خوانده می شود که کشاورزان را 
واداشته تا به جای کشت گندم، به کشت 

پرسود خشخاش دست بزنند.
کشور  هنوز  می گوید،  زراعت  وزارت 
نیاز  مورد  گندم  عرضه ی  برای  مشخصی 

افغانستان، ابراز آمادگی نکرده است.
کشورهای  می گوید،  وزارت  این  اما 
نیاز  از  بیشتر  روسیه  و  قزاقستان  پاکستان، 
افغانستان  و  می کنند  تولید  گندم  خود 
خوب  بازار  کشورها  این  برای  می تواند 

فروش گندم باشد.
کاهش تولید گندم در افغانستان در حالی 
گزارش می شود که اخیرا قیمت مواد اولیه 
در بازارهای کشور به شدت افزایش یافته 

است.
قیمت ها،  کاهش  برای  می گوید،  دولت 
برروند خرید و فروش در بازارها نظارت 
چیزی  چنین  کنون  تا  عمل  در  اما  دارد، 
روز  به  روز  قیمت ها  و  نشده  مشاهده 

افزایش می یابد.

فرمانده  الهام،  گل نبی  کابل:  8صبح، 
پولیس والیت زابل به خاطر باز کردن قبر 
سه تن از فرماندهان طالبان، از وظیفه اش 

سبکدوش شده است.
وزارت امور داخله با انتشار اعالمیه ای می گوید 
محکمه ی  حکم  براساس  که  الهام  آقای 
شهری این والیت به منظور تثبیت هویت این 
فرماندهان طالب، اجساد آنان را از زیر خاک 
خشم  باعث  وی  عمل  این  و  کشیده  بیرون 

باشندگان والیت زابل شده است.
در  اسد  دوازدهم  طالب  فرمانده  سه  این 
قریه  در  امنیتی  نیروهای  عملیات  نتیجه 
زابل،  والیت  مرکز  قالت  شهر  منگر 

به  گندم  تولید  کاهش  می گوید  دولت 
به  را  کشور  این  نیاز  خشک سالی،  دلیل 
گندم وارداتی از کشورهای خارجی بیشتر 

کرده است.
وزارت زراعت می گوید سال گذشته برای 
به  بازارهای کشور،  رفع کمبود گندم در 
هفت صد هزار تن گندم وارداتی نیاز بود، 
جاری خورشیدی،  سال  در  که  حالی  در 
افغانستان به نزدیک به دو میلیون تن گندم 

وارداتی نیاز دارد.
به  وزارت  این  سخنگوی  قرار،  مجیداهلل 
بی بی سی گفته است که حدود هفتاد و پنج 
للمی در شمال  درصد کشتزارهای گندم 
از خشک سالی های  شمال شرق کشور،  و 

پی هم متاثر شده است.
تولیدات  مساله،  این  قرار گفت که  آقای 
بیست و هشت درصد  تا  را  داخلی گندم 

کاهش داده است.
عایداتی  اصلی  منابع  از  کشاورزی 
افغانستان در طول تاریخ کشور بوده است، 
اما خشک سالی های پی هم در این کشور 
بر  اخیر  سال  ده  حدود  به  آن  سابقه  که 
کشور  در  را  زراعت  و  کشت  می گردد، 

به شدت آسیب رسانده است.
تولیدات  کاهش  عوامل  از  دیگر  یکی 
داخلی زراعتی در افغانستان، افزایش کشت 
خشخاش برای تولید مواد مخدر در بیشتر 

 کرزی: 

حل جنجال های 
انتخاباتی نیازمند 

انعطاف پذیری است
افغانستان در  حامد کرزی، رییس جمهور 
دیدار با مقام های عدلی و روسای مجلس 
نمایندگان و سنا، گفته است که برای حل 
جنجال های اخیر در مورد  انتخابات پارلمانی 
افغانستان، هر سه قوا باید انعطاف پذیر باشند. 
در این دیدار، چند تن از رهبران مجاهدین 
و چهره های بانفوذ نیز حضور داشتند. یک 
گرفته  نام  او  از  نخواست  که  افغان  مقام 
است  قرار  که  گفت  بی بی سی  به  شود، 
نهایی خود در مورد  آقای کرزی تصمیم 
چند  »تا  را  پارلمانی  انتخابات  جنجال های 

روز دیگر«  اعالم کند.
جمهور  رییس  دیدار  از  بیشتری  جزییات 
شورای  مجلس  هردو  روسای  با  کرزی 
ملی، اعضای دادگاه عالی و رهبران سابق 
در  منابعی  اما  است.  نشده  منتشر  جهادی، 
ریاست جمهوری گفته اند که آقای کرزی 
در این دیدار با آن که تاکید داشت که قانون 
باید عملی شود، اما از هر سه قوا خواست 

تا برای حل این مساله، انعطاف پذیر باشند.

فرمانده پولیس والیت زابل برکنار شد

افغانستان به دو میلیون تن گندم وارداتی نیاز دارد

سخنگوی وزارت امور خارجه می گوید 
که دولت افغانستان برای برگزاری این 
کنفرانس آمادگی های الزم گرفته و در 

مورد تعیین اجندای اصلی این کنفرانس، با 
جامعه ی جهانی در حال گفتگو است. اما او 

در عین حال گفت: »مسایل عمده ای که در 
کنفرانس بن مطرح می شود، روی آن بحث 

می شود. البته تا اندازه ی بسیار زیاد روشن 
است که شامل موضوع روند مصالحه ملی 

افغانستان، روابط و همکاری های درازمدت 
افغانستان با جامعه جهانی، بحث در مورد 

دست آوردهای ده سال گذشته و ارزیابی 
این دست آوردها و چالش های ده سال 

گذشته است.«

 قدرت اهلل جاوید
می گوید که حضور  افغانستان  وزیر خارجه 
طالبان در نشست بن دوم به پیشرفت برنامه ی 

مصاله ی دولت با این گروه مربوط است.
که  افغانستان  خارجه ی  وزیر  رسول،  زلمی 
در  افغانستان  دولت  آماد گی  توضیح  برای 
کمیسیون  به  آلمان   2 بن  برگزاری  مورد 
بود  شده  فراخوانده  مدنی  جامعه  و  زنان 
گفت نشست بن 2 به رهبری دولت افغانستان 
آلمان  در کشور  میالدی  دراواخر سال روان 

برگزار می شود.

نمایندگان پارلمان: 
زنان بیست و پنج درصد در بن دوم سهم داشته باشند

پیامبر سینما...

کشاورزان بدخشان...

هرات نه برق دارد...
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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

عناوین مطالب امروز: ]در صفحه 3[

ارزیابی 
محکمه اختصاصی 

از نگاه قانون اساسی

رای  انتخابات،  قانون  موجب  به 
انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
شکایات  به  رسیدگی  مورد  در 
بعد  و  است  نهایی  انتخاباتی، 
کمیسیون  این  رای  صدور  از 
و  واصله  شکایات  مورد  در 
کمیسیون  توسط  آن  تطبیق 
نهایی  نتایج  انتخابات  مستقل 
اعالن  کمیسیون  این  توسط 
خاتمه  انتخابات  پروسه  و 
دعاوی  به  رسیدگی  می یابد. 
اعالن  از  بعد  انتخابات  حقوقی 
وظایف  در  مداخله  نوعی  نتایج 
اختصاصی  صالحیت های  و 
انتخابات  مستقل  کمیسیون های 
نقض  و  انتخاباتی  شکایات  و 

انتخابات است. قانون 
)ادامه در صفحه 5(
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کلید صلح و ثبات 
در دست پاکستان است

و صلح در شاخ آهو
مقام ها در وزارت خارجه ی افغانستان گفته اند 
سه جانبه  نشست  جریان  در  مورد  این  در  که 
نیز  پاکستان  و  امریکا  افغان،  مقامات  میان 
نگفته  ولی  گرفته اند،  صورت  صحبت هایی 
است که موضع پاکستانی ها در این مورد چه 
که  دارند  انتظار  افغان  مقام های  است.  بوده 
)و  آینده  ماه های  یا  و  هفته ها  ظرف  پاکستان 
شاید هم سال های آینده!!( اقدامات عملی را در 
افغانستان  از پروسه ی صلح در  جهت حمایت 
این  در  گفته اند  مقام ها  این  گیرند.  روی دست 
نشست روی این مساله صحبت شد که دولت 
پاکستان می تواند زمینه گفتگو های مستقیم میان 
مساعد  را  افغانستان  دولت  و  طالبان  رهبران 
هیچ گاهی  پاکستان  دولت  که  درحالی   سازد. 
آن که  مگر  شد،  نخواهد  کار  این  به  راضی 
شود.  داده  او  به  مشخصی  و  معین  امتیازات 
در واقع در این میان دولت افغانستان فقط باید 
انتظار را در پیش گیرد و دست بسته  سیاست 
این  بنشیند.  آینده  ماه های  و  هفته ها  انتظار  به 
و  تسلیم طلبانه  سیاست  آن  محصول  واقع  در 
منفعالنه ای است که دولت در پیش  گرفته است. 
پاکستان  دست  در  صلح  کلید  این که  به  باور 
است، نوعی سپراندازی در برابر دشمنی است 
قیم  عنوان  به  است  کرده  کوشش  حال  تا  که 
بر  را  قیمومیت  حق  افغانستان،  سرپرست  و 
افغانستان از آن خود سازد. آن سیاست هایی 
پاکستان  به دست  را  کلید  بی عرضگی،  از  که 
که  خواند  برادر  را  کسانی  و ساده لوحانه  داد 
در  هم اکنون  و  بودند  پاکستان  برادر  بیشتر 
پاکستان زندگی می کنند. انتظار این که پاکستان 
ایفا  مثبت  نقش  صلح  پروسه ی  از  حمایت  در 
امور  اولیای  که  است  آشفته ای  خواب  کند، 
جهانی  جامعه ی  وگرنه  می بینند.  افغانستان، 
پاکستان  بر  را  الزم  فشار  می تواند  آسانی  به 
وارد آورد تا دولت آن را در حمایت صادقانه از 
پروسه ی صلح ترغیب نماید. از طرف دیگر این 
نکته در اظهارات مقام های وزارت خارجه نهفته 
است که شورای صلح، با وجود بوق و کرنایی 
و  است  هیچ کاره  است  آورده  در  صدا  به  که 
حتا ادعاهای تمایل برخی از فرماندهان طالبان 
که معلوم نیست، کی ها هستند ودر کجا هستند، 
به  طالبان  است  ممکن  می باشد.  خودفریبی 
صالح دید و دستور میلیتاریست های پاکستانی 
گردند،  افغانستان  دولت  با  تفاهم  به  حاضر 
خواهند  را  سخنی  همان  صورت  آن  در  ولی 
گذاشته اند،  زبان شان  بر  پاکستانی ها  که  گفت 
یعنی آی اس آی به آنها دستور داده است و بر 
لقمه را دور  هیچ کس پوشیده نیست. پس چرا 
داده بر دهان بگذاریم و مستقیما با آی اس آی 
این  با  اگر  صورت،  این  غیر  در  نکنیم.  گفتگو 
همین  شاید  دیگری  گروه  آشتی شود،  طالبان 
گروه با نام و نشان دیگری و شاید قسی القلب تر 
هیچ  پیشانی  روی  بر  آیند.  میدان  به  اینان  از 
این  است.  نشده  نوشته  او  حقیقی  اسم  طالبی 
نفرستیم.  سیاه  نخود  دنبال  به  دیگر  را  مردم 

صلح نخود سیاه نیست.     

زنگ اول


به  طالبان  شکست  برای  استراتژی 
باشند،  داشته  دسترسی  محلی  مردم 
کنارجاده ای  بمب های  ناحیه  از 
روان  سال  بهار  در  می بینند.  آسیب 
کنارجاده ای  بمب های  از  استفاده 
علیه این سربازان 59 درصد افزایش 

یافته است.
اما به گفته اداره مبارزه با بمب های 
کنارجاده ای در وزارت دفاع ایاالت 
نیز  ایتالف  نیروهای  امریکا،  متحده 
در کشف این بمب ها دست باالیی 
اداره گفته  این  داشته اند. سخنگوی 
نیروهای  امسال  بهار  در  که  است 
ایتالف 1900 انبار مهمات را کشف 
کرده اند که سه برابر مهمات کشف 

شده در سال 2010 می باشد.
جنرال جیمز تیری، فرمانده نیروهای 
گفته  افغانستان  جنوب  در  آیساف 
است که نیروهای تحت رهبری ناتو 
110 تن مواد انفجاری دست ساخته 
را کشف و ضبط کرده اند. در سال 
عامل  کنارجاده ای  بمب های   2010
قتل 60 درصد نیروهای ایتالف بوده 

است.
مقدار  می گویند  خارجی  نیروهای 
بیشتر سالح طالبان را امسال کشف 
پنتاگون،  آمار  براساس  کرده اند. 
ایتالف  نیروهای  جنگ  شروع  از 
 2001 سال  در  طالبان  گروه  علیه 

توپ،  ضرب   2  ،RPG راکت انداز 
33 میل 303 بور و چره ای مي باشد.

آمر  تاج،  عبدالروف  حال  همین  در 
با  نیز  بلخ  پولیس  فرماندهي  امنیت 
این  میل  این خبر گفت که 6  تایید  
»ابتکار  عملیات  از  جنگ افزارها 
از  آن  متباقی  و  آمده  به دست  یک« 

سرپل شورش در این زندان به پایان 
است. رسیده 

سید انور رحمتی والی والیت سرپل 
تلیفونی  تماس  یک  در  گذشته  روز 
به  زندانی   62 این  گفت  8صبح  به 
شده  محکوم  اعدام  به  که  دلیلی 

بودند، اقدام به شور کرده بودند.  
از  تعدادی  گفت  رحمتی  آقای 

حمالت  که  دارد  نام  نورعلی 
کنار  ماین های  جاسازی  و  مسلحانه 
کوکچه  ماورای  در  را  جاده ای 
و  می کرد  سازماندهی  تخار  والیت 
تخار  امنیه  قومندانی  نیروهای  توسط 

بازداشت شد.«
منبع،  این  از  دیگر  بربنیاد یک خبر   
امنیه  قوماندانی  پولیس  موظفین 
ولسوالی اشکمش والیت تخار یک 
حلقه ماین ضد وسایط را که توسط 

امریکا  متحده  ایاالت  مقام های 
بمب های  از  استفاده  که  می گویند 
نیروهای خارجی  علیه  کنارجاده ای 
نسبت  افغانستان  در  غیرنظامیان  و 
یافته  بی سابقه ای  افزایش  گذشته  به 
اصلی  سالح  بمب ها  این  است. 
طالبان علیه نیروهای خارجی عنوان 

می شود.
یک  به  نزدیک  که  طالبان  گروه 
و  بین المللی  نیروهای  با  است  دهه 
است،  جنگ  در  افغانستان  دولت 
بمب های  از  فزاینده  صورت  به 
استفاده  کنارجاده ای  دست ساز 
می کند تا سربازان خارجی و وسیله 

نقلیه آن ها را هدف قرار دهد.
اداره مبارزه با بمب های کنارجاده ای 
متحده  ایاالت  دفاع  وزارت  در 
امریکا به تازگی از افزایش استفاده 
در  طالبان  توسط  بمب ها  این  از 

افغانستان خبر می دهد.
اداره  این  سخنگوی  سمیت،  ارینه 
ماه   12 جریان  »در  است:  گفته 
کلسیم  بی پایان  مواد  گذشته، 
به صورت  تقریبا  که  آمونیم نایترت 
تولید  پاکستان  در  انحصاری 
برای ساخت  افغانستان  در  می شود، 
بمب های کنارجاده ای استفاده شده 
سراسر  در  که  آن  وجود  با  است، 
منع  مواد  این  از  استفاده  کشور 

است.«
تا  اپریل  ماه  از  اداره،  این  گفته  به 
  3485 تعداد  به  روان  سال  جون 
افغانستان  در  کنارجاده ای  بمب 
است.  شده  کشف  یا  کرده  انفجار 
این رقم 14 درصد افزایش را نسبت 
نشان  قبل  سال  در  مشابه  دوره  به 
از  استفاده  جون،  ماه  در  می دهد. 
درصد   25 کنارجاده ای  بمب های 

افزایش داشته است.
پیاده  سربازان  خاص  صورت  به 
از  بخشی  عنوان  به  می خواهند  که 

کمیسیون  مسوولین  بلخ:  8صبح، 
جمع آوری سالح »دایاك« در شمال 
از تسلیم دهي 54 جنگ افزار سبک و 
سنگین از سوي فرماندهي پولیس بلخ 

به این کمیسیون خبر دادند.
مسوول  عابد  عبدالمنان  جنرال  برید 
کمیسیون جمع آوری سالح »دایاك« 
به رسانه ها گفت: »54 میل  در شمال 
از سوی  جنگ افزار سبک و سنگین 
فرماندهي پولیس بلخ به این کمیسون 

تسلیم داده شد.«
این  که  کرد  خاطرنشان  وي 
میل  یازده  شامل  جنگ افزارها 
 3 تفنگچه،  میل   26 کالشنکوف، 

سرپل  والیت  والی  کابل:  8صبح، 
از  تن   62 آنکه  از  پس  می گوید 
زندانیان در زندان این والیت دست 
به شورش زدند، وزارت داخله طی 
والیت  به  را  زندانیان  این  اقدامی 
است  قرار  و  داد  انتقال  جوزجان 
چرخی  پل  زندان  به  زندانیان  این 
والی  گفته  به  شوند.  منتقل  کابل  در 

قومندانی  های  نیرو  تخار:  8صبح، 
از  تن  یک  تخار  والیت  امنیه 
مصروف  که  را  طالبان  فرماندهان 
مسلحانه  عملیات های  سازماندهی 
بر ضد نیروهای دولتی در مربوطات 
ولسوالی ینگی قلعه این والیت بود، 

دستگیر کردند. 
آمر  احمدی  عبدالسالم  جنرال 
تخار  والیت  امنیه  قومندانی  امنیت 
فرمانده،  »این  گفت:  8صبح  به 

 1738 روان،  سال  اگست  ماه  تا 
سرباز امریکایی در انفجار بمب های 
کنارجاده ای کشته شده و 7857 تن 

دیگر زخمی گردیده اند.
می دهد  نشان  ملکی  تلفات  آمار 
و خارجی  داخلی  نیروهای  تنها  که 
قرار  کنارجاده ای  بمب های  هدف 
همه  سوم  یک  عامل  نمی گیرند. 
تلفات ملکی در شش ماه اول سال 
بوده  بمب ها  همین  انفجار  نیز  روان 

است.
گزارش  در  متحده  ملل  سازمان 
نیمه ساله اش از منازعه در افغانستان 
از  ناشی  ملکی  »تلفات  است:  گفته 
بمب های دست ساخت کنارجاده ای 
 ،2010 سال  در  قبل  دوره  به  نسبت 
این  است.  یافته  افزایش  درصد   17
بزرگ ترین  کنارجاده ای  بمب های 
نیمه  در  ملکی  مردم  کشنده  سالح 

اول سال 2011 بوده است.«
سازمان ملل متحد در این گزارش 
بسیاری  که  است  افزوده  خود 
در  که  کنارجاده ای  بمب های 
می شوند،  استفاده  افغانستان 
کیلوگرام   20 حدود  حاوی 
دو  از  بیشتر  که  انفجاری اند  مواد 
یک  در  که  است  موادی  برابر 
استفاده  ضدتانک  استندرد  ماین 

می شود.

و  ولسوالي ها  از  دیگر  عملیات هاي 
مرکز شهر به دست آمده  و در پیوند به 

آن 28 نفر نیز بازداشت شده اند.
آمر امنیت پولیس افزود: »امسال نسبت 
به سال گذشته، 3 درصد جرایم جنایی 
در والیت بلخ کاهش یافته و هیچ نوع 

مشکل امنیتي وجود ندارد.
سال  جریان  در  که  است  گفتنی 
روان این دومین بار است که از سوی 
»دایاگ«  پروسه  به  بلخ  فرماندهی 
قبل   دور  می شود.  داده  تسلیم  سالح 
در ماه حمل سال روان خورشیدی نیز 
91 میل سالح از سوی فرمانده پولیس 
بلخ به این پروسه تسلیم داده شده بود.

زندانیانی که اکنون در زندان سرپل 
شماری  اند  که  کسانی  مانده  باقی 
رییس  حکم  براساس  آنها  از 
شد  خواهند  آزاد  کرزی  جمهور 
های  حبس  با  نیز  دیگری  تعداد  و 
و  باشند   می  مواجه  قصیرالمدت 
نخواهند  بار  به  آینده  در  مشکلی 

آورد.  

پل  زیر  در  دولت  مسلح  مخالفین 
قریه »بادگزر« آن ولسوالی جاسازی 
گردیده بود، کشف و خنثا نمودند و  
در پیوند به این قضیه یک تن به نام 
»فخرك«  قریه  باشنده  عبدالجلیل، 
ولسوالی اشکمش را دستگیر کردند.

روان  ماه  در  است که  این در حالی 
ولسوالی  در  کنارجاده  ماین  انفجار 
مدیر  شدن  کشته  سبب  اشکمش 

امنیت آن ولسوالی گردیده بود.

زنان بیست و...
ادامه از صفحه 1

برده  انتظار  این  از  پیش  هرچند 
بخشی  طالبان  گروه  که  می شد 
در  کننده  شرکت  هیات  از 
ولی  بود  خواهد  دوم  بن  نشست 
می گوید  کشور  خارجه ی  وزیر 
دوم  بن  در  طالبان  حضور  که 
برنامه ی  پیشرفت های  به  بستگی 
عالی  شورای  سوی  از  صلح 

می باشد. افغانستان  دولت  صلح 
»طالبان  گفت:  رسول  آقای 
مربوط  آن  به  این  نیست،  مطرح 
چه  تا  صلح  پروسه ی  که  است 
به  ما  می رود.آیا  پیش  حد 
صلح  درپروسه ی  موفقیت های 
اگر  نمی شویم.  یا  می شویم  نایل 
شویم  نایل  هم  موفقیت ها  در 
چتر  زیر  باشد  که  ترکیبی  هر 
کدام  می باشد،  افغانی  هیات 
هیات  درمقابل  که  دومی  هیات 
نخواهد  وجود  بنشیند،  افغانستان 

داشت.«
گفت  کشور  خارجه ی  وزیر 
ده  دستاورد های  ملی  منافع  که 
ارزش های  حفظ  و  گذشته  سال 
از   اساسی  قانونی  در  مدنی 
شده ی  مطرح  اولویت های 
بن  نشست  در  افغانستان  دولت 

می رود. شمار  به  دوم 
دستاورد های  که  گفت  وی 
ودولت  مردم  برای  دوم  بن 
و  است  مهم  بسیار  افغانستان 
نشست  این  در  افغانستان  دولت 
تا  می خواهد  جهانی  جامعه  از 
به  درازمدت  همکاری های  از 

دهد. تضمین  افغانستان 
»کنفرانس  گفت:  رسول  زلمی 
است  مهم  فوق العاده  دوم،  بن 
بگیریم،  تضمین  یک  ما  که 
بگیریم  مدت  دراز  تضمین  یک 
سرپا  خودما  که  جایی  همان  تا 

شویم.« ایستاد  خود 
نمایندگان  حال،  همین  در 
نگرانی های شان  بیان  با  مجلس 
زنان  حضور  بودن  نمایشی  از 
نشست های  در  مدنی  جامعه  و 
از  افغانستان  مورد  در  گذشته 
خواهان   کشور  خارجه  وزارت 
در  زنان  صد  در   25 حضور 

شدند. دوم  بن  نشست 
همچنین  مجلس  نمایندگان 
آن جایی  از  کردند  تاکید 
کمک های  به  افغانستان  مردم 
بین المللی  جامعه  دوامدار 
باید  افغانی  هیات  است،  نیازمند 
مورد  در  را  مشترکی  دیدگاه 
با  جهانی  جامعه  همکاری های 

سازد. مطرح  افغانستان  دولت 
گفت  خارجه  وزیر  حال،  بااین 
مشخص  افراد  حضور  هر چند 
مطرح  تاکنون  نشست  این  در 
کرد  تاکید  ولی  است  نشده 
پارلمان،  اعضای  شمول  به  که 
گروهای  و  سیاسی  گروه های 
شرکت  نشست  این  در  مدنی 

کرد. خواهند 
»نمایندگان  گفت:  رسول  آقای 
مشرانوجرگه   و  جرگه  ولسی 
جامعه  می باشند،  افغانستان 
تعدادخانم ها-  می باشد،  مدنی 
درصد   25 که  می کنیم  کوشش 
هیات،  ترکیب  در  اما  می باشد- 
که  است  وقت  از  پیش  بسیار 

بگویم.«  چیزی 
بن  نشست  که  می رود  انتظار   
میالدی  روان  سال   پایان  در  دوم 
کشور  در  ترکیه،  نشست  از  پس 
مقام های  و  شود  برگزار  آلمان 
عدم  بر  این  از  پیش  امریکایی 
نشست  این  در  طالبان  شرکت 

بودند. گفته  سخن 

استفاده از بمب های کنارجاده  ای در افغانستان افزایش یافته است

یک مقدار اسلحه در بلخ به پروسه دایاک تسلیم  داده شد

شورش در زندان سرپل پایان یافت

بازداشت یک فرمانده گروه طالبان در والیت تخار

ACKU
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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 
1055روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 

خانمی  آتش«  و  دود  روای  »از  امروز  گزارش  در 
حمله  یک  در  را  شوهرش  و  پسر  که  داریم  خود  با  را 
او می شنویم  از زبان خود  از دست داده است.  انتحاری 
که چنین می گوید: »ما در شهر کابل زندگی می کردیم 
ترک  به  مجبور  میان گروهی  جنگ های  زمان  در  و 
امید  و  بود  زیاد  بسیار  جنگ  شدت  زیرا  شدیم،  اینجا 
حالت  در  را  بد  بسیار  روزهای  نداشتیم،  ماندن  زنده  به 
مهاجرت سپری نمودیم و باالخره در یکی از والیت ها 
ما  زندگی  شدیم.  مسکن گزین  داشت  خوبتر  امنیت  که 
گروهی  جریان  این  در  می گرفت.  رونق  آهسته آهسته 
گروه های  بین  جنگ  دوباره  و  شد  پیدا  طالبان  به نام 
این بار جنگ شکل  و  مجاهدین و طالبان شدت گرفت 
دیگر داشت. زیرا هرکدام می خواستند که پیروز شوند. 
انجام دادند،  اثر جنایت های بی شماری که طالبان  بر  اما 
ایتالف  نیرو های  و  شد  فراهم  سقوط شان  زمینه  باالخره 
باالی کشور ما حمله نمودند و طالبان را با همکاری جبهه 
مقاومت شکست دادند. در اوایل از طالبان خبر چندانی 
می دادند  ادامه  عادی شان  زندگی  به  دوباره  مردم  نبود، 

به  دوباره  که  داشتیم  تصمیم  و  بودیم  خوش  هم  ما  و 
نهاد.  خرابی  به  رو  کم کم  اوضاع  اما  برگردیم،  کابل 
با حمالت  پیدا شد و  باز هم سروکله ی شان  زیرا طالبان 
در  که  ماین هایی  و  چریکی  جنگ های  و  انتحاری 

»بن دوم«  مقام های وزارت خارجه می گویند در کنفرانس 
آلمان  در  میالدی  جاری  سال  اواخر  در  است  قرار  که 
برگزار شود، طالبان می توانند در چارچوب هیات حکومت 
کنفرانس  مقام ها،  این  گفته ی  به  کنند.  اشتراک  افغانستان 
در  می شود،  رهبری  افغانستان  دولت  سوی  از  که  دوم  بن 
آن قرار است تنها یک هیات واحد به نمایندگی از دولت 

افغانستان اشتراک داشته باشد.
وزارت خارجه درحالی می گوید که طالبان در چارچوب 
افغانستان در کنفرانس بن دوم اشتراک کنند  هیات دولت 
که اخیرا راین کراکر سفیر جدید ایاالت متحده امریکا در 
کابل گفته بود که طالبان در این کنفرانس اشتراک نخواهند 

کرد.
درگیر  مخالف  گروه های  با  مذاکره  و  ملی  آشتی  روند 
جهانی  جامعه ی  درازمدت  تعهد  ادامه  طالبان،  جمله  از 
جامعه ی  مشترک  دست آوردهای  بررسی  و  افغانستان  در 
از جمله  اخیر،  افغانستان در طی یک دهه  جهانی و دولت 
بن دوم خواهند  کنفرانس  در  بحث  مورد  مهم  موضوعات 
بود. با این حال، سفیر ایاالت متحده امریکا در کابل گفته 
متحده  ایاالت  و  پاکستان  افغانستان،  دولت های  که  است 
از  گیرند،  بدست  را  قدرت  دوباره  طالبان  که  نمی خواهند 
نخواهند  بن دوم حضور  کنفرانس  در  این گروه  همین رو، 
داشت. آقای کراکر افزوده است: »من فکر نمی کنم کسی 
افغانستان  در  را  قدرت  دوباره  طالبان  باشد که  این  طرفدار 
بدست گیرند. افغان ها نمی خواهند، امریکایی ها نمی خواهند 
و پاکستانی ها نیز نمی خواهند. باید به یاد داشت که پاکستان 

بین المللی بن دوم گذاشته است، به نظر نمی رسد که طالبان 
بتوانند در این کنفرانس شرکت کنند؛ زیرا یکی از شرایط 
اصلی دولت افغانستان برای حضور طالبان در کنفرانس بن 
دوم، نتیجه بخش بودن تالش های شورای عالی صلح است. 
شورای عالی صلح که به منظور زمینه سازی برای گفتگو ها 
دولت  مخالف  مسلح  دیگر گروه های شورشی  و  طالبان  با 
ایجاد شده است، تاکنون نتوانسته در زمینه ی حاصل کردن 
قناعت طالبان برای آغاز گفتگوها دست آوردی داشته باشد.

خواسته  طالبان  از  دولت  این که   مورد  در  تاکنون  همچنین 
کنفرانس  در  افغانستان  دولت  هیات  چوکات  در  تا  است 
بن دوم حضور یابند یا نه، جزییات بیشتری در دست نیست 
زمینه  این  در  بیشتر  جزییات  ارایه  از  نیز  خارجه  وزارت  و 

خودداری می کند.
اول  بن  کنفرانس  از  بعد  سال  ده  دوم حدود  بن  کنفرانس 
برگزار می شود. در کنفرانس اول بن که در آن اساس نظام 

خطر  با  را  مردم  زندگی  می کردند،  جاسازی  کنارجاده 
مواجه ساختند. ما مجبور شدیم که در همان جا بمانیم. 
در یکی از روزها پسرم همراه با پدرش از خانه بیرون رفته 
بود، در همین جریان طالبان در بین بازار دهراوود حمله 

در جنگ علیه همین شورشی ها حدود سه هزار سربازش را 
از دست داده است. به یاد داشتن این نکته مهم است.«

خارجه ی  امور  وزارت  سخنگوی  موسی زی  جانان  اما، 
افغانستان می گوید در صورتی که تا قبل از آغاز کنفرانس 
بن دوم تالش های صلح دولت نتیجه دهد، طالبان می توانند 
کنفرانس  این  در  افغانستان  حکومت  هیات  چارچوب  در 
شرکت کنند. آقای موسی زی روز گذشته در یک نشست 
افغانستان  خبری در کابل گفت: »موقف حکومت اسالمی 
بسیار  آلمان  در  افغانستان  بین المللی  کنفرانس  به  رابط  در 
روشن و واضح است. از جانب افغانستان یک هیات واحد 
تحت رهبری و ریاست حکومت افغانستان در این کنفرانس 
بین المللی اشتراک خواهد کرد. این موقف و موضعی است 
که حکومت افغانستان از روز اول داشته و به تمام طرف ها 
سخنگوی  است.«  شده  گفته  وضاحت  به  بسیار  مساله  این 
قرار  اگر  »البته  کرد:  تاکید  همچنین  خارجه  امور  وزارت 
افغانستان  حکومت  دیگر  مسلح  مخالفان  یا  و  طالبان  باشد 
در کنفرانس بین المللی افغانستان در آلمان اشتراک بکنند، 
این  در  افغانستان  حکومت  هیات  چارچوب  در  باید  آنها 
هیات حکومت  در  آنان  بکنند. حضور  اشتراک  کنفرانس 
روند  عملی  پیشرفت  مستلزم  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
مصالحه ی ملی افغانستان است.« گرچند تاهنوز معلوم نیست 
که طالبان به عنوان یکی از طرف های اصلی درگیر جنگ 
چوکات  در  افغانستان،  در  بین المللی  و  داخلی  نیروهای  با 
با  چون  کنند؛  شرکت  دوم  بن  کنفرانس  در  دولت  هیات 
شرطی که دولت افغانستان برای حضور طالبان در کنفرانس 

گذاشته شد،  طالبان  رژیم  سقوط  از  پس  افغانستان  سیاسی 
هیاتی به نمایندگی از طالبان در آن حضور نداشت.

که  می گوید  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  حال،  این  با 
دولت افغانستان برای برگزاری این کنفرانس آمادگی های 
الزم گرفته و در مورد تعیین اجندای اصلی این کنفرانس، 
با جامعه ی جهانی در حال گفتگو است. اما او در عین حال 
گفت: »مسایل عمده ای که در کنفرانس بن مطرح می شود، 
زیاد روشن  بسیار  اندازه ی  تا  البته  می شود.  بحث  روی آن 
است که شامل موضوع روند مصالحه ملی افغانستان، روابط 
و همکاری های درازمدت افغانستان با جامعه جهانی، بحث 
این  ارزیابی  و  گذشته  سال  ده  دست آوردهای  مورد  در 

دست آوردها و چالش های ده سال گذشته است.«
نود  از  بیش  خارجه ی  وزاری  است  قرار  کنفرانس  این  در 
کشور شرکت و از تالش های صلح دولت افغانستان اعالم 

حمایت کنند.


انتحاری را انجام می دهند که در نتیجه آن تعداد زیادی 
در  می شوند.  کشیده  خون  و  خاک  به  بی گناه  مردم  از 
بین آنها پسر و شوهرم نیز جزو شهدای آن حادثه بودند، 
زمانی که جنازه های آغشته به خون آنها را برایم آوردند، 
زمین زیر پایم می چرخید و زمان در نظرم تاریک شده 
بر سروصورت خود زدم و گریه کردم  بود. هرقدر که 
نداشتم  تحمل  جز  چاره ای  دیگر  زیرا  نداشت  فایده ای 
دربدری  و  پریشانی  با  من  حال  می کردم.  حوصله  باید 
زندگی خود را سپری می نمایم، اما هیچ گاهی قاتالن پسر 
و شوهرم را نمی بخشم زیرا آنها جنایت کارانی اند که قابل 
بخشش نیستند. باید که مجازات شوند و این حق ماست 
که آنها را ببخشیم یا به پای میز محاکمه بکشانیم، دولت 
جنایت کار  تعدادی  خصوص  به  ندارد،  حقی  هیچ گونه 
پول  منافع خود و کسب قدرت، شهرت و  به خاطر  که 
می خواهند آنها را برایت بدهند درحالی که خود نیز متهم 
از زبان  بشریت و جنایت جنگی هستند.  به جنایت علیه 
ایشان صلح زیبنده نیست و صلح را نمی شود که با زاری 
و پول خرید، آن هم صلح بدون عدالت که هیچ گاهی 
از سوی  منفی  زیرا همیشه جواب  یافت،  نخواهد  تحقق 
به آن معنا است که طرف  این  آنها دریافت نموده اند و 

مقابل حاضر به صلح و مذاکره نیست.«


انتحاری، زندگی شان را گرفت 
در یکی از روزها پسرم همراه با پدرش از خانه بیرون 

رفته بود، در همین جریان طالبان در بین بازار دهراوود 
حمله انتحاری را انجام می دهند که در نتیجه آن تعداد 

زیادی از مردم بی گناه به خاک و خون کشیده می شوند. در 
بین آنها پسر و شوهرم نیز جزو شهدای آن حادثه بودند، 
زمانی که جنازه های آغشته به خون آنها را برایم آوردند، 
زمین زیر پایم می چرخید و زمان در نظرم تاریک شده بود.

سخنگوی وزارت خارجه: 

طالبان می توانند 
در کنفرانس بن  دوم 

اشتراک کنند
: ظفرشاه رویی

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین تاکید کرد: »البته اگر 
قرار باشد طالبان و یا مخالفان مسلح دیگر حکومت افغانستان 
در کنفرانس بین المللی افغانستان در آلمان اشتراک بکنند، 

آنها باید در چارچوب هیات حکومت افغانستان در این 
کنفرانس اشتراک بکنند. حضور آنان در هیات حکومت 

جمهوری اسالمی افغانستان مستلزم پیشرفت عملی روند 
مصالحه ی ملی افغانستان است.«
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سقوط  در  امریکایی  ویژه  نظامی   31 کشته شدن 
خونین ترین  میدان وردک،  والیت  در  طیاره 
ده  در  متحده  ایاالت  سربازان  که  است  حادثه ای 
سال حضور نظامی در افغانستان تجربه کرده اند. از 
این رو با توجه به این که سقوط این هلی کوپتر از 
سوی طالبان صورت گرفته، یک ضربه ی شدید از 
سوی این گروه به امریکایی ها محسوب می گردد. 
ایاالت  جدید  دفاع  وزیر  واکنش  دیگر  سوی  از 
تهاجمی  تلخ،  حادثه ی  این  به  نیز  امریکا  متحده 
بوده است. ایاالت متحده امریکا اعالم کرده است 
که علی رغم کشته شدن 31 سرباز امریکایی بر اثر 
این  نیروهای  عملیات  افغانستان،  در  طیاره  سقوط 

کشور در افغانستان ادامه می یابد.
وزیر  پانتا،  لیون  که  است  آمده  گزارش ها  در 
امریکایی  سرباز   31 خانواده های  به  امریکا،  دفاع 
والیت  در  طالبان  توسط  آنها  هلی کوپتر  که 
پایتخت  کابل  همسایگی  در  میدان وردک 
بر  و  گفته  تسلیت  گرفت،  قرار  هدف  افغانستان 
تاکید  افغانستان  در  نظامیان  این  ماموریت  ادامه ی 
دفاع  وزیر  گزارش ها،  این  براساس  است.  کرده 
تجمید  افراد  این  شجاعت  از  سخنانی  در  امریکا 
و  متحده  ایاالت  که  است  کرده  تاکید  و  کرده 
متحدانش ماموریت این افراد را ادامه خواهند داد.
در  امریکایی  نیروهای  هلی کوپتر شینوک  سقوط 
گذاشته  برجای  کشته   38 میدان وردک  والیت 
از  کشته شدگان  از  تن   31 گزارش ها،  بنابر  که 
بوده  متحده  ایاالت  دریایی  نیروی  کماندوهای 
سربازان  کشته شدگان،  از  دیگر  تن  هفت  و 

کوماندوی افغان بوده اند. 
لیون پانتا وزیر دفاع امریکا در واکنش تهاجمی به 
این حادثه، از ادامه ی عملیات نظامیان این کشور در 
افغانستان سخن گفته است. از سوی دیگر، باراک 
در  امریکا،  متحده  ایاالت  جمهور  رییس  اوباما، 
واکنش عاطفی به این حادثه که بیشتر برای اقناع 
است  گفته  می باشد،  امریکا  در  عمومی  ذهنیت 
از خودگذشتگی های  یادآور  افراد  این  که مرگ 

فوق العاده ی اردوی امریکاست.
البته در کنار این که مقامات امریکایی از این حادثه 
بین المللی  مقامات  از  شماری  کرده اند،  تاثر  ابراز 
دیگر نیز به آن واکنش نشان داده و با امریکایی ها 
حامد  جمهور  رییس  کرده اند.  همدردی  اعالم 
 31 شدن  کشته  به  نسبت  تاسف  اظهار  با  کرزی 
همدردی  مراتب  افغانستان،  در  امریکایی  سرباز 
امریکا  جمهور  رییس  اوباما  بارک  به  را  خود 
کرده  اعالم  کشته شده  سربازان  خانواده های  و 
است.  آندرس فوگ راسموسن، سرمنشی سازمان 
پیمان آتالنتیک شمالی یا »ناتو« که سازمان تحت 
رهبری اش در سنگر مشترک با قوای امریکایی در 
افغانستان قرار دارد، نیز به این حادثه واکنش نشان 
عمیقا  واقعه  این  از  که  است  کرده  اعالم  و  داده 

غم گین شده است.

این  به  که  بین المللی  واکنش های  از  صرف نظر 
است،  تامل  قابل  آنچه  گرفته،  صورت  حادثه 
ادامه ی  بر  که  است  امریکا  دفاع  وزیر  گفته های 
و  تاکید  افغانستان  در  امریکایی  نظامیان  عملیات 
وزیر  تاکید  می رسد،  نظر  به  است.  تصریح کرده 
افغانستان،  در  عملیات  ادامه ی  به  امریکا  دفاع 
انتشار  علی رغم  که  است  واقعیت  این  نشاندهنده 
مخفی  مذاکرات  بر  مبنی  گزارش ها  از  برخی 
دیده  طالبان،  با  متحده  ایاالت  از  نمایندگانی  بین 
سازش ناپذیری  همچنان  گروه،  این  که  می شود 
نیروهای  و  می دهد  نشان  جنگ  این  در  را  خود 
وابسته به این گروه، از تمامی فرصت ها برای ضربه 
وارد کردن به نیروهای ایاالت متحده در افغانستان 

استفاده می کنند.
چنین  امریکا  متحده  ایاالت  مقامات  این  از  پیش 
ضعیف  افغانستان  در  طالبان  که  می دادند  تبارز 
بر مقام  اکنون  پتریوس که  شده اند. جنرال دیوید 
سازمان  )ریاست  امریکا  فعلی  دفاع  وزیر  سابق 
می کرد  اظهار  بار چنین  بار  است،  زده  تکیه  سیا( 
و  در جنوب  را  اصلی خود  طالبان سنگرهای  که 
جنوب غرب از دست داده و تضعیف شده اند. اما 
امریکایی در یک حادثه و  کشته شدن 31 سرباز 
آن هم در نزدیکی کابل، نشان می دهد که طالبان 
اگر در قندهار یا هلمند ضعیف شده اند، سنگرهای 
جدیدی را در نقاط دیگر افغانستان ایجاد کرده اند. 
تغییر سنگر طالبان چالش جدید و جدی است که 
و  متحده  ایاالت  دفاع جدید  وزیر  پانتا  لیون  باید 
در  بین المللی  نظامیان  فرمانده  آلن  جان  جنرال 

افغانستان با آن مقابله کنند.
از سوی دیگر، این حادثه می تواند جواب تلخ از 
سوی طالبان به اعالم حمایت های ایاالت متحده از 
صلح در افغانستان باشد. طالبان تا کنون به مقامات 
داده اند.  جواب  همین گونه  نیز  افغانستان  داخلی 
هرازگاهی که از سوی رییس جمهور کرزی و یا 
طالبان سخن  با  و صلح  مذاکره  از  مقامات،  سایر 
را  عملیاتی  آن  به  واکنش  در  طالبان  شده،  گفته 
انجام داده اند. اظهارات وزیر دفاع امریکا در مورد 
ایجاد  را  این سوال  افغانستان،  ادامه ی عملیات در 
هدف  به  توجه  با  متحده  ایاالت  آیا  که  می کند 
طالبان،  توسط  خود  ویژه  سرباز   31 گرفتن  قرار 
تغییر خواهد  این گروه  به  رویکرد خود را نسبت 
پیش بینی  از کارشناسان چنین  برخی  یا خیر؟  داد 
امریکا  تالش  به  طالبان  تلخ  جواب  که  می کنند 
فهرست  از  طالبان  رهبران  نام  جداسازی  برای 
مشترک با القاعده و مذاکرات مخفی با سران این 
گروه، سبب خواهد شد تا امریکا خود را ناگزیر به 
این ببیند که از استراتژی فشار بیشتر بر طالبان کار 
لقب  افغانستان  جنگ  شکست خورده ی  تا  بگیرد 
با  خیر،  یا  شد  خواهد  این گونه  این که  اما  نگیرد. 

گذشت زمان روشن خواهد گردید.

 دولتمرادی

همزمان با آغاز ماه رمضان موج گسترده ای از گرما نیز شهر 
هرات را در نوردیده است. این گرمی در حدی است که 
به طور طبیعی درجه ی حرارت در آخرین ساعات شب هم 
از 37 درجه پایین نمی آید و در اواسط روز تا 42 درجه نیز 
حرارت باال میرود و در چنین وضعیتی شهروندان هراتی نه 

برق درستی دارند و نه هم آب آشامیدنی درست. 
چنان  هرات  در  و آب  برق  مسوولین  این که  همه  از  بدتر 
در این مورد بی پروا شده اند که حتا ضرورت جواب گویی 
دلیل عدم  به  برق هرات  نمی بینند.  به خود  را هم  به مردم 
توجه درست و اصولی در آغاز قرارداد تمدید آن از کشور 

ترکمنستان و ایران با بی اعتنایی هایی روبرو گردیده بود. 
حکومتی  مسوولین  تایید  و  موجود  گزارش های  براساس 
بزرگی  مشکالت  آغاز  از  هرات  برق  شبکه ی  ایجاد  در 
وجود داشت که در مرحله اول با بی تفاوتی از آن گذشتند. 
و  ایران  دو کشور  از  هرات  به  برق  تمدید  روند  آغاز  در 
پوشش  تحت  ساحه  ی  بودن  محدود  دلیل  به  ترکمنستان 

برق، این مشکالت زیاد قابل دید نبود. 
این که  دلیل  به   1385 و   1384 سال های  در  مثال  به طور 
ترانسفارمرهای نصب شده در شهر، با حجم پایین مصرف 
با  و  می کردند  تحمل  را  کمتری  فشار  بودند،  روبرو  برق 
را  خود  مشکالت  این  برق  شبکه  توسعه  و  زمان  گذشت 
 1386 سال های  در  که  جایی  تا  داد،  بروز  بیشتر  و  بیشتر 
به  نمی توانستند  تابستان  و  زمستان  در فصل  مردم  و 1387 
شکل درست از لوازم برقی خود استفاده کنند، زیرا ولتاژ 
برق چنان پایین آمده بود که عمال استفاده از لوازم برقی 
برقی  لوازم  این  از  هم  کسی  اگر  و  می ساخت  منتفی  را 
خود استفاده می کرد به زودترین فرصت این لوازمش در 

تکان های برق از بین می رفت. 
پس از این زمان بود که بازار فروشندگان ترانسفارمرهای 
به جایی  وضعیت  این  و  یافت  فوق العادهای  رونق  خانگی 
رسید که مردم برای هر وسیله برقی خود یک ترانسفارمر 
خود  برقی  لوازم  سوی  به  را  بیشتری  برق  تا  خریدند 
بکشند. این مساله نیز مشکل برق را بیشتر کرد، زیرا وجود 
ترانسفارمر های  بر  را  فشار ها  خانگی  ترانس  میلیون ها 
مصرف  فصل های  در  معموال  و  ساخت  اضافه تر  بزرگ 
پهلوی  در  که  می گردید  خراب  ترانس ها  این  برق  بیشتر 
بودند  مجبور  نداشتند،  برق  متوالی  روز های  مردم  که  آن 
خود به خرید قطعات از بین رفته ترانس های منطقه ی خود 
برق گفتند که بخش  اکثریت کارشناسان  بعدها  بپردازند. 
بیشتر ترانس فارمرهایی که در جاده ها نصب شده از کیفیت 
را  برق  مشکل  مساله  همین  و  است  برخوردار  پایین  بسیار 
بیشتر کرده است. درحالی که برق موجود در شبکه حتا به 
دشواری شهر هرات را تکافو میکرد، مردم ولسوالی ها هم 
با استفاده از همه اهرم های موجود فشار برای برقدارشدن 
انتخابات  روزهای  پرداختند.  مسابقه  به  منطقه ی  شان 
پارلمانی، روزهای جشن مردم ولسوالی ها بود، زیرا خیلی ها 
با وعده رای دادن به فالن نامزد برای خود و ولسوالی خود، 
امتیاز برق را گرفتند بدون این که یک بار سنجیده شود که 
آیا توان شبکه ی برق همین قدر است که ولسوالی ها را هم 

شامل شبکه بسازند، یا خیر. 
وعده  و  تطمیع  طریق  از  نتوانستند  که  دیگری  حتا عدهی 

کسب  برق  خود  ولسوالی های  برای  مختلف  دادن های 
»زور  است  رایج  افغانستان  در  معموال  که  راهی  از  کنند؛ 
گفتن« استفاده کردند. چنانچه همین چند روز قبل مردم در 
پایه های برق تمدیدشده از کشور  ولسوالی »رباط سنگی« 
ترکمنستان به هرات را در اعتراض به عدم برقدارشدن این 
از  را  هرات  مردم  روز  و چندین  زدند  راکت  به  ولسوالی 

داشتن برق محروم کردند. 
همچنانی که شبکه برق در هرات گسترش پیدا کرد، شبکه 
تمدید آب آشامیدنی نیز در هرات گسترش یافت و باالخره 
روزی رسید که مسوولین آب رسانی هرات ادعا کردند که 
به زودی شهر هرات از نگاه داشتن آب آشامیدنی خودکفا 
رسیده  ولسوالی ها  به سوی  آن  زمان گسترش  و  می گردد 

است. 
برق  گسترش  برای  برداشته شده  قدم  هر  که  همچنانی  اما 
گردید،  شهر  در  برق  کم شدن  باعث  ولسوالی ها  سوی  به 
همان طور آب نیز آهسته آهسته در شهر دچار کمبودی شد 
قطره  ماه هاست که  هرات  از شهر  زیادی  بخش  امروزه  و 

آب، از نل آب داخل خانه ی شان نچکیده است. 
را  مردم  چنان  بی آبی  و  بی برقی  تکراری  سناریوی  این 
واکنش  به  دست  کم کم  مردم  حاال  و  است  کرده  کالفه 
به  شهر  مختلف  مناطق  مردم  چندین بار  حال  تا  می زنند. 
طور پراکنده دست به تظاهرات علیه مسوولین آب و برق 
تغییری  است که کوچک ترین  ولی جالب  زده اند.  هرات 
در وضعیت برق و آب ایجاد نشده است. گفته می شود که 
والی هرات از مسوولین شبکه برق و آب در هرات خواسته 
است که یا مشکل مردم را حل کنند و یا استعفا بدهند، ولی 
معلوم می شود که شیرینی چوکی و مقام بیشتر از استعفای 
آبرومندانه به دلیل ناتوانی در مدیریت کاری شان می باشد 
که این مسوولین همچنان بی پروا به وضعیت فوق العاده بد 

مردم، به کار خویش ادامه می دهند. 
هرات  در  اسد  ماه  اواسط  که  دیگر  سال های  برخالف 
نیز  برق  آب و هوا مقداری سردتر می گردید و حتا ولتاژ 
مقداری باال می رفت. امسال نه تنها که هوا سرد نشده که 
به شکل وحشتناکی گرمتر هم شده است و برق نیز نه تنها 
که ولتاژ بلند تری نیافته که اصال وجود ندارد. روزانه برق 
ساعت  دو  برای  بار  هر  آن هم  بار  چهار  تا  سه  بین  هرات 
قطع می گردد. آب آشامیدنی هم که برای بخشی از شهر 
اصال وجود ندارد و بهانه ی مسوولین آب رسانی هم وجود 
دارد که همه تقصیرها را به گردن شبکه برق و ولتاژ پایین 
گردن  به  را  بی برقی  بحران  نیز  برق  مسوولین  می اندازند. 
مشکالت تخنیکی و کیفیت پایین وسایل برق موجود در 
تقاضای  هم  مشکل  این  حل  برای  و  میاندازند  شبکه  این 

میلیون ها دالر را دارند. 
صورت  اعتنایی  هیچ  که  چیزی  تنها  به  وسط  این  در 
حتا  است.  بی آبی  و  بی برقی  در  مردم  نمی گیرد، وضعیت 
کسی حرمت ماه رمضان را هم ندارد و دقیقا در لحظه ی 
فرزندان  که  را  آب  پیاله  یک  می خواهند  مردم  که  افطار 
خوردسال شان به هزار زحمت از چاه خانه همسایه به دست 
آورده اند برای رفع تشنگی در روشنی برق بنوشند ناگهان 
برق می رود و همچنان تاریکی باقی می ماند که سالیان دراز 

است بر زندگی مردم سایه انداخته است. 

 آژند _ هرات 

واکنش تهاجمی
 به خونین ترین حادثه 

برای امریکایی  ها
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یادداشت نویسنده:
 این مقاله به نمایندگی از کمیسیون مستقل نظارت بر 

تطبیق قانون اساسی نوشته نشده است.

مقدمه
انتخابات ولسی جرگه ی شورای ملی که در تاریخ 27 
گسترده  اعتراض  مورد  گردید،  برگزار   1389 سنبله 
کسانی واقع شد که در نتیجه اعالن نتایج اولیه و نهایی 
انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات در فهرست 
کاندیدان موفق جای نداشتند. پاره ای از این اعتراض ها 
لوی سارنوالی  شد.  تقدیم  کشور  لوی سارنوالی  در 
کشور  ستره محکمه ی  به  را  شکایات  و  اعتراض ها 
با  ستره محکمه  دادند.  ارجاع  قضایی  رسیدگی  جهت 
به  رسیدگی  برای  جزایی  از  حقوقی  دعاوی  تفکیک 
را  احتصاصی ای  محکمه  تشکیل  آن  حقوقی  دعاوی 
رسیدگی  منظور  به  اختصاصی  »محکمه  عنوان  تحت 
سال  پارلمانی  معترض  کاندیدان  حقوقی  ادعاهای  بر 
به  می کند.  پیشنهاد  کشور  جمهور  رییس  به   »1389
از  جداگانه،  پیشنهاد  یک  طی  اصلی،  پیشنهاد  تعقیب 
رییس جمهور می خواهد که این محکمه به طور خاص 
به عنوان محکمه، یک مرحله ای از سوی رییس جمهور 
محکمه  تشکیل  اصل  با  جمهور  رییس  گردد.  منظور 
منظور  آن را  و  کرده  موافقت  یادشده  اختصاصی 
می کند، اما یک مرحله ای بودن آن را به موجب حکم 

صریح قانون اساسی تایید نمی کند. 
این محکمه بعد از منظوری رییس جمهور همان گونه 
به  و  تشکیل  گردید  می دانند  کشور  مردم   اکثر  که 
در  و  رسیدگی  معترض  کاندیدان  حقوقی  دعاوی 
از  اما  کرد.  صادر  قضایی  قرار  مورد  این  در  نهایت 
همان آغاز  اصل تشکیل محکمه با اعتراض گسترده ی 
انتخابات،  نهایی  نتایج  پیروز برحسب اعالن  کاندیدان 
بعدتر ولسی جرگه شورای ملی، کمیسیون های مستقل 
صاحب نظران،  برخی  انتخاباتی،  شکایات  و  انتخابات 
گروه ها و احزاب سیاسی مواجه شد. اما پیش از  »ورود 
به بحث قانونی بودن یا نبودن این محکمه از نگاه قانون 
اساسی« الزم است که محل اصلی نزاع روشن گردد. 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  و  ولسی جرگه  میان  نزاع 
سوی  از  قضاییه  قوه ی  و  لوی سارنوالی  و  یک سو  از 
به  قضایی  رسیدگی  و  عدلی  تعقیب  لزوم  در  دیگر 
هر  است،  گرفتنی  انتخابات صورت  در  که  جرم هایی 
نظر دارند که محاکم  اتفاق  این موضوع  بر  دو جانب 
قوه ی قضاییه می توانند بعد از طرح اتهام ارتکاب جرم 
از سوی سارنوالی علیه مقامات و کارمندان کمیسیون 
اتهامات رسیدگی  این  به  پیروز،  به ظاهر  نمایندگان  و 
به دعاوی حقوقی  نزاع در واقع رسیدگی  کنند. محل 
از  بعد  قوه ی قضاییه محاکم  اعتقاد  به  است.  انتخابات 
مدعیان  ادعای  اساس  بر  انتخابات  نهایی  نتایج  اعالن 
می توانند مشخص کنند که چه کسی برنده اکثریت آرا 
بوده است. اما ولسی جرگه و کمیسیون مستقل انتخابات 
برنده  کسی  چه  که  مساله  این  تعیین  که  دارند  اعتقاد 
اکثریت آرا بوده است از وظایف قانونی کمیسیون های 
مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی است که باید در 
موعد مقرر، مشخص و اعالن کند. اکنون نیز محکمه 
انتخابات رسیدگی  به دعاوی حقوقی  اختصاصی فقط 
به  محکوم  رسما  محکمه کسی  این  در  و  است  کرده 
ارتکاب جرم مثال تقلب و تزویر نشده است. با روشن 
مورد  در  را  خود  بررسی  و  تحلیل  نزاع،  محل  شدن 
نتیجه می رسانم  به  نزاع، ذیل سه عنوان  موضوع محل 
نافذ دیگر  قوانین  و  اساسی  قانون  مبنای  بر  پایان  و در 
پیشنهاد خود را در خصوص حل عملی این معضل بیان 

خواهم کرد.
 دالیل مخالفان محکمه

این  با  مخالفت  در  تاکنون  که  را  دالیلی  می توان   
محکمه ابراز شده، به شرح زیر دسته بندی کرد:

انتخابات، رای کمیسیون شکایات  قانون  به موجب   .1
انتخاباتی،  شکایات  به  رسیدگی  مورد  در  انتخاباتی 
در  کمیسیون  این  رای  صدور  از  بعد  و  است  نهایی 

شده اند از این قوه گرفت و به نهاد دیگر واگذار کرد. 
بنابراین قانون انتخابات نباید به گونه ای تعبیر شود که 
به  رسیدگی  و  انتخابات  حقوقی  دعاوی  طرح  از  مانع 
آنها  در محاکم قوه ی قضاییه تلقی گردد. باید گفت 
نتایج  قانون،  موجب  به  که  دارد  قبول  ستره محکمه 
انتخابات با اعالن آن توسط کمیسیون مستقل انتخابات 
نتایج  بودن  نهایی  اما   آید،  شمار  به  نهایی  می تواند 
انتخابات  با رسیدگی به ادعاهای حقوقی ای از این قبیل 
اکثریت  برنده  فرضی(  )نام مدعی  احمد   واقع  در  که 
قابل جمع است. چون  نه محمود در محاکم  بوده  آرا 
اعالن  برنده  انتخابات  نتایج  اعالن  نتیجه  در  کسی که 
می شود حق نمایندگی را کسب می کند و تا وقتی که 
در محکمه ادعای مدعی مبنی براین که او رای کافی 
را برای نمایندگی ندارد به اثبات نرسد، نماینده است. 
در صورتی که ادعای مدعی در محکمه به اثبات رسید 
شخص  و  گردیده  معزول  نمایندگی  از  اول  شخص 
سوی  از  ولسی جرگه  عضو  عنوان  به  او  جای  به  دوم 

کمیسیون مستقل انتخابات معرفی گردد. 
2. در پاسخ این استدالل که این محکمه یک  محکمه 
خاص است و محکمه خاص در قانون اساسی فقط به 
موارد خالف  آن  بر  افزودن  و  محدود شده  مورد  سه 
قانون اساسی است، می گویند: محکمه اختصاصی غیر 
از محمکه خاص است. چون محکمه خاص خارج از 
تشکیل  قضاییه  قوه ی  تشکیل  و  صالحیت  چارچوب 
اما  ندارد.  دخالت  آن  در  قضاییه  قوه ی  و  می شود 
قوه  جزو  که  ستره محمکه  توسط  اختصاصی  محکمه 

قضاییه است تشکیل شده است. 
از  ذکری  قانون  در  که  استدالل  این  جواب  در   .3
این  لذا  و  است  نیامده  میان  به  اختصاصی  محکمه 
عنوان بر خالف قانون اساسی است می گویند محکمه 
محاکم   صالحیت  و  تشکیل  قانون   در  اختصاصی 
وجود دارد. محکمه اطفال و محکمه تجارتی محاکم 
اختصاصی اند و حتا به تقسیم بندی محاکم به عمومی و 
اختصاصی  نیز در ماده )51( قانون تشکیل و صالحیت 

محاکم قوه قضاییه »ج. ا. ا.« تصریح شده است.  
صالحیت  و  تشکیل  که  استدالل  این  جواب  در   .4
پیش  قانون  در  انتخابات  دعاوی  اختصاصی  محمکمه 
نشده و نحوه ایزاد محاکم در مواد )2( ، )32( ، )40( و 
)50( قانون تشکیل و صالحیت محاکم پیش بینی شده 
است  نشده  تشکیل  نیز  مواد  این  مطابق  این محکمه  و 
به یک اصل و به یک ماده قانونی به شرح زیر استناد 

می کنند:

تشکیل  اگر  بنابراین  است.  اباحه  اشیا  در  اولی  اصل 
است  نشده  پیش بینی  قانون  در  اختصاصی  محکمه 
قانونی ای  ماده  اما  است.  نشده  منع  نیز  آن  تشکیل  از 
را  اختصاصی  محکمه  تشکیل  آن  به  استناد  با  که 
تشکیل  قانون   )29( ماده  هفتم  جزو  می دانند،  قانونی 
در  است.  ا.«  ا.  »ج.  قضاییه  قوه ی  و صالحیت محاکم 
این ماده قانون گذار صالحیت های اداری ستره محکمه 
است:  آمده  آن  هفتم  جزو   در  و  کرده   احصا  را 
»پیشنهاد تاسیس محاکم و ادارات ثبت اسناد و وثایق 
رییس  به  آنها  اداری  و  تعیین صالحیت های قضایی  و 
با استناد به این جزو، ستره محکمه مدعی  جمهوری.«  

است که حق تشکیل هرگونه محکمه را دارد.
نقد و بررسی

حال باید دید که از نگاه قانون اساسی کدام یک از این 
دو ادعا قابل دفاع اند.

اختصاصی  محکمه  سطور   این  نگارنده  اعتقاد   به 
سه  از  معترض  کاندیدان  حقوقی  دعاوی  به  رسیدگی 

جهت از نگاه قانون اساسی محل ایراد است:
صالحیت  زیر  دلیل  دو  به  قضاییه  قوه  محاکم  اول: 

رسیدگی به دعاوی حقوق انتخابات را ندارند: 
قانون   ) التزامی و ضمنی مواد )83 ( و )86  1. داللت 

اساسی
باید حد  انتخابات  اساسی،  قانون  ماده )83(  به موجب 
اکثر در خالل دو ماه پیش از اول سرطان برگزار گردد 
گردد.  دایر  پنجم  سال  سرطان  اول  در  ملی  و شورای 
انتخاباتی مورد  اگر روش قضایی رسیدگی به دعاوی 
این  انتخابات در  نهایی  نتیجه  باشد  اساسی  قانون  قبول 
ادعای  همیشه  بازندگان   چون  نمی یابد.  خاتمه  موعد 
عدم صحت انتخابات را مطرح می کنند و رسیدگی به 
این ادعاها در محاکم مربوطه، تحت اصول محاکمات 
قانونی دعوا  مراحل  و طی  قرارگرفته  قضایی  و  عدلی 
حد  از  بیش  مدت  محکمه  قطعی  حکم  صدور  تا 
را  اساسی  قانون   )83( ماده  بند سوم  در  پیش ینی شده 
در بر می گیرد. در ماده )86( قانون اساسی تدقیق وثایق 
انتخاباتی  شکایات  به  رسیدگی  شامل  که  انتخاباتی 
است، مطابق احکام قانون از وظایف کمیسیون مستقل 
انتخابات به شمار آمده است. قانون مورد نظر این ماده 
قانون،  این  در  است.  شده  تسجیل  انتخابات  قانون  در 
برای رسیدگی به دعاوی انتخاباتی، کمیسیون شکایات 
انتخاباتی پیش بینی شده است. تدقیق در وثایق انتخاباتی 
مراحل  تمامی  بررسی  پارلمانی شامل  مطابق رویه های 
مواصفات  و  شرایط  احراز  و  نام  ثبت  قبیل  از  قانونی 
نمایندگی، تبلیغات، رای گیری، شمارش آرا، بررسی و 
رسیدگی به شکایات که به انتخاب  شدن یک نماینده 
می انجامد، می گردد. در واقع این ماده قانون اساسی به 
برای  را  خاصی  روش  دنیا،  در  رایج  روش های  جای 
رسیدگی به دعاوی انتخاباتی مقرر کرده است. در دیگر 
کشورها یکی از سه روش زیر برای رسیدگی به دعاوی 
انتخابات به کار برده می شوند: 1.روش پارلمانی به این 
به شکایات  پارلمانی  یا کمیته  پارلمان و  معنا که خود 
به  رسیدگی  و  بررسی   .2 می کند.  رسیدگی  واصله 
شکایات در محکمه قانون اساسی  3. رسیدگی قضایی 
به   )86( ماده  بنابراین  قضاییه.  قوه ی  عادی  محاکم  در 
طور ضمنی روش رسیدگی قضایی به دعاوی انتخابات 
نتایج  اعالن  از  پیش  دلیل  به همین  است.  را رد کرده 
انتخابات کسی مدعی نشده است که محاکم می تواند 
از  مانع  و  کرده  مداخله  انتخابات  در  حقوقی  بعد  از 
گردد.  کمیسیون  این  توسط  انتخابات  نتایج  اعالن 
دو  این  التزامی  و  ضمنی  داللت  موجب  به  بنابراین 
اساسی  قانون   )120( ماده  عموم  اساسی،  قانون  ماده 
شامل دعاوی  انتخاباتی نمی گردد. البته این صالحیت 
در  ادعا  این  طرح  از  مانع  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
انتخابات  مستقل  کمیسیون های  که  نمی گردد  محاکم 
تدقیق  در  و  انتخابات  اجرای  در  انتخاباتی  و شکایات 
شده اند.  قانون  خالف  اعمال  مرتکب  انتخاباتی  وثایق 
کمیسیون   )26( شماره  حقوقی  مشوره  دلیل  همین  به 
مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به صورت جامع 
اعمال  قضایی  رسیدگی  و  عدلی  تعقیب  طرح،  روش 
خالف قانون و ارتکاب جرم را اگر در جریان انتخابات 
از سوی اشخاص رخ داده باشند، توضیح داده است. در 
با اجرای این روش با حفظ احکام قانون اساسی  واقع 
و قوانین نافذه ی دیگر هم می توان به اعتراض معترضان 
کمک  انتخابات  در  شفافیت  به  هم  و  کرد  رسیدگی 
مانعی  کشور  قضایی  و  عدلی  دستگاه  توسط  و  کرده 

موثر بر سر راه تخلف از قانون، به وجود آورد.
ادامه در صفحه 9

مورد شکایات واصله و تطبیق آن 
توسط کمیسیون مستقل انتخابات 
نتایج نهایی توسط این کمیسیون 
خاتمه  انتخابات  پروسه  و  اعالن 
دعاوی  به  رسیدگی  می یابد. 
اعالن  از  بعد  انتخابات  حقوقی 
وظایف  در  مداخله  نوعی  نتایج 
اختصاصی  صالحیت های  و 
کمیسیون های مستقل انتخابات و 
قانون  انتخاباتی و نقض  شکایات 

انتخابات است.
2. انتخابات یک پروسه ی سیاسی 
است. به موجب حکم ماده )83( 
مقرر  موعد  در  اساسی  قانون 
شکایات  اگر  یابد.  خاتمه  باید 
محاکم  در  انتخاباتی  دعاوی  و 
قوه ی قضاییه قابل تعقیب قضایی 
باشند انتخابات در موعد مقرر در 

قانون اساسی خاتمه نمی یابد.
مرجع  اساسی  قانون   )156( ماده  موجب  به   .3

نظارت و اجرای انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات 
در  دخالت  و حکومت حق  قضایی  مراجع  به  و  است 
و  جرمی  دعاوی  فقط  و  است  نشده  داده  انتخابات 
ارتکاب جرم که در انتخابات رخ داده باشند از سوی 

ارگان های عدلی و قضایی قابل تعقیب اند.
4. اگر رییس جمهور و قوه ی قضاییه با تشکیل محکمه 
اختصاصی و فوق العاده بتوانند نتیجه انتخابات را تغییر 
می گردد.  مخدوش  مقننه  قوه ی  استقالل  اصل  دهند، 
چون در این صورت عالوه براین که قوه ی مقننه تحت 
فشار دو قوه دیگر قرار می گیرد، امکان این هست که 
رییس جمهور با اعمال نفوذ در این محکمه فوق العاده، 
مخالفان سیاسی خود را در جریان یک پروسه نه چندان 

شفاف به حکم محکمه از ولسی جرگه اخراج کند.
5. این محکمه از نوع محکمه خاص است و در قانون 
اساسی موارد محکمه خاص به سه مورد محدود شده 
گردیده  ممنوع  دیگر  خاص  محکمه  تشکیل  و  است 

است.
به  محکمه  هر  تشکیل  اساسی،  قانون  موجب  به   .6
اختصاصی  از محمکه  نامی  و  باشد  باید  قانون  موجب 
در قانون تشکیل و صالحیت محاکم قوه قضاییه »ج. ا. 

ا.« برده نشده است.
7. به موجب حکم ماده )116( و) 123 ( قانون اساسی، 
باید  محکمه  هر  اجراات  و  صالحیت  تشکیل،  قواعد 
این محکمه  اما تشکیل  باشد،  قانون پیش بینی شده  در 
شکلی  مقررات  مطابق  آن  ذاتی  صالحیت  تعیین  و 

پیش بینی شده در قانون صورت نگرفته است.
دالیل موافقان محکمه   

خاص  طور  به  اختصاصی  محمکه  موافقان  اما 
این  که  برسانند  اثبات  به  کوشیده اند  ستره محکمه 
کشور  نافذ  قوانین  و  اساسی  قانون  خالف  بر  محکمه 
نیست و تشکیل چنین محکمه ای و رسیدگی به دعاوی 
و  ستره محکمه  صالحیت های  از  انتخابات  حقوقی 
محاکم قوه ی قضاییه است. می توان دالیل موافقان این 

محکمه را به شرح زیر دسته بندی کرد:
1. ماده )120( قانون اساسی رسیدگی به هرگونه دعوا را 
که از طرف اشخاص حقیقی  یا حکمی به شمول دولت 
به حیث مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه محکمه مطابق 
به احکام قانون اقامه شود، در صالحیت قوه ی قضاییه 
قرارداده است و در ماده )122( این قانون  تصریح شده 
صالحیت  این  نمی توان  هم  قانون  وضع  با  که  است 
معین  ماده  این  خود  در   که  مورد  چهار  در  جز  را 

ارزیابی محکمه اختصاصی از نگاه 
قانون اساسی

    داکتر محمد امین احمدی،  استاد موسسه ی تحصیالت عالی ابن سینا و عضو 
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی 
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روزنامه 8صبح در مقاله منتشره در وب سایت خود مورخ 
غذایی  مواد  قیمت های  که  است  نگاشته  اسد،   15 شنبه 
کاهش  بر  مبنی  صنایع  و  تجارت  اتاق  وعده  علی رغم 
قیمت های مواد غذایی در ماه مبارک رمضان، هنوز مواد 

غذایی با قیمت های باال در بازار به فروش می رسد.
اتاق  که  می  کند  اشاره  کمیته ای  به  همچنان  نویسنده 
کنفرانس  یک  طی  آن  ایجاد  به  صنایع  و  تجارت 
مطبوعاتی تاکید نموده است. نویسنده در مقاله کوشیده 
است تا مسوولیت پذیری این کمیته را زیر سوال ببرد و 
با مصاحبه هایی از بعضی شهروندان طوری نگاشته است 
سهل انگاری  خود  وظایف  انجام  در  متذکره  کمیته  که 

کرده است.
همچنان روزنامه آرمان ملی در سرمقاله مورخ یک شنبه 
به این  بازار آزاد اشاره کرده است. نویسنده  به  16 اسد 
شرایط  مناسب  بازار  اقتصاد  که  نموده  اشاره  مطلب 
شده  پذیرفته  اساسی  درقانون  ولی  نمی باشد،  افغانستان 
را  خود  »تاجران  عبارت  از  همچنان  نویسنده  است.... 
در  است.  کرده  استفاده  می دانند«  تجارت  یکه تازان 
سرمقاله گفته شده که حکومت و هیچ نهادی نتوانسته تا 

نرخ مواد غذایی را کنترول کند.
صنایع  و  تجارت  اتاق  متذکره،  مقاالت  جواب  به 

می نگارد:
نماینده سکتورخصوصی  منحیث  و صنایع  تجارت  اتاق 
را  تاجران  و  تا حقوق مستهلکین  بوده  همیشه در تالش 
در تصامیم و فیصله های خود در نظر بگیرد. از این جهت 
نظر  در  با  اسد   9 مورخ  مطبوعاتی  کنفرانس  در  اتاق 
داشت حقوق مستهلکین و علی رغم مشکالت موجود در 
پاکستان و  قبیل مشکل آفرینی حکومت  از  تاجران  برابر 
متوقف ساختن رقم قابل توجهی کانتینرهای مواد غذایی 
بازارهای  در  غذایی  مواد  کاهش  باعث  که  سرحد  در 
داخلی شده است و همچنان مشکالت دیگری که توسط 
که  نمود  فیصله  است،  شده  ایجاد  حکومتی  ارگان های 
صنایع،  و  تجارت  اتاق  نمایندگان  از  مرکب  کمیته ای 
روزانه  را  قیمت ها  تا  شود  ایجاد  اصناف  و  اتحادیه ها 
کنترول و دکانداران را ترغیب به مسوولیت پذیری هرچه 

بیشتر در قبال مردم در ماه مبارک رمضان نماید.
به همین اساس، کمیته اجراات خود را روزانه انجام داده 

است که نتایج بررسی شنبه 15 اسد قرار ذیل می  باشد:
دالر   40 قبال  دانه ای   360 کارتن  فی  قبال  مرغ  تخم   .1

به فروش می رسید و حاال 35 دالر به فروش می رسد.
به فروش می رسید و  دالر  قبال فی تن 1900  2. ران مرغ 

فعال 1700 دالر به فروش می رسد.
3. ماهیچه مرغ قبال فی تن 2650 دالر به فروش می رسید و 

فعال 2350 دالر به فروش می رسد.
به فروش  افغانی   300 کیلو  فی  قبال  گوسفند  گوشت   .4

می رسید و فعال 290 افغانی به فروش می رسد.
می رسید  به فروش  افغانی   240 قبال  گوساله  گوشت   .5

ولی حاال تغییری نکرده است.
به فروش  افغانی   1000 قبال  سیره   7 پاکستانی  آرد   .6

می رسید و حاال 960 افغانی به فروش می رسد.
7.  روغن فی تن 1875 دالر به فروش می رسید و حاال هم 

تغییری نکرده است.
8. برنج 25 کیلویی قبال 1250 افغانی به فروش می رسید و 

حاال هم تغییری نکرده است.
9. شکر فی تن قبال 1000 دالر به فروش می رسید و حاال 

هم تغییری نکرده است.

شماری از کشاورزان در روستا های والیت 
»مگس  به نام  مرضی  شیوع  از  بدخشان 
خربوزه« در کشتزارهای شان شکایت داشته 
این مرض  بروز  نسبت  امسال  می گویند که 
از  محصوالت شان  تمام  خربوزه،  مزارع  در 
بین رفته است و هیچ گونه امکان برای مبارزه 

با این آفت را در اختیار ندارند.
در  کشاورزان  از  تن  یک  ناظم  محمد 
ولسوالی بهارک که کشتزارهای خربوزه اش 
و  گردیده  خربوزه  مگس  طعمه ی  کامال 
مایوس  آن  از  محصول  برداشت  به  نسبت 
تمام  خربوزه  »مگس  می گوید:  می باشد، 
کشتزارهای کشاورزان را از بین برده است 
رفته  به هدر  ایندم  تا  ما  تمام زحمت های  و 

است.«
آغاز  در  مرتبه  چندین  آنها  وی  گفته  به 
اداره ی  مقام های  مرض  این  شکل گیری 
توسط  تا  گذاشتند،  جریان  در  را  زراعت 
ولی  ببرند،  بین  از  را  مرض  این  دواپاشی 
را  اقدامی  کوچک ترین  زراعت  مقام های 
تاحال به منظور از بین بردن این مرض روی 

دست نگرفته اند.
وی افزود: »از یک طرف خشک سالی تمام 
ساخته  نگران  را  ولسوالی  این  باشندگان 
است و از سوی دیگر شیوع این مرض که 
به  می باشد،  کشاورزان  کنترول  از  خارج 

نگرانی آنها افزوده است.«
حبیب اهلل، کشاورز دیگری است که افزایش 
کشاورزان  دل سردی  سبب  را  آفت  این 
نسبت به کشت خربوزه دانسته می گوید: »در 
امسال  این والیت،  ولسوالی های  از  بسیاری 
می رسد،  نظر  به  کم  خربوزه  کشت زارهای 
این  شیوع  دراثر  گذشته  سال های  که  چرا 
مرض کشاورزان نتوانسته اند که محصوالت 

خوبی به دست بیاورند.«
این طرف  به  چندسال  از  آنها  وی  گفته  به 
این مشکل در کار کشاورزی شان روبرو  با 
استند و اقداماتی را که ریاست زراعت برای 
از بین بردن این مرض روی دست گرفته اند، 

نتیجه ی درپی نداشته است.
ریاست زراعت در حالی که  در  مقام ها  اما 
آسیب شدید خربوزه را تایید می کنند، ابراز 
می دارند که دواپاشی مزارع تاثیر منفی روی 
تدبیر  آنها  و  است  گذاشته  زیست  محیط 

تازه ای را روی دست دارند. 
زراعت  رییس  عالمی،  عالم  محمد  انجینر 
بسیاری  »در  می گوید:  بدخشان  مالداری  و 
به  سال  چند  از  والیت  این  ولسوالی های 
نمی توانند محصوالت  این طرف کشاورزان 
خوبی از کشت خربوزه نسبت شیوع مرض 

مگس خربوزه به دست بیاورند.«
به گفته وی آنها سال های پیش برای مبارزه 
با این بیماری برنامه ی دوا پاشی را از طریق 
ریاست زراعت در کشت زارها روی دست 
ضرر  و  کم  آن  موثریت  که  بودند  گرفته 
بود   گسترده  بسیار  زیست  محیط  باالی  آن 
پالیسی  امسال مطابق  به همین منظور آنها  و 
دواپاشی  کشتزارها  در  زراعت  وزارت 
نمی کنند و به عوض آن شفیره ی این حشره 

را توسط کشاورزان جمع آوری نموده و هر 
کیلوگرام آن را در بدل مبلغ 30 هزار افغانی 

از نزد کشاورزان خریداری می کنند.
شفیره  کیلوگرام  یک  که  »زمانی  افزود:  او 
این حشره را به قیمت 30 هزار افغانی از نزد 
کشاورزان خریداری می کنیم، از یک طرف 
سبب تشویق کشاورزان برای از بین بردن این 
با این اقدام  آسیب می شود و از سوی دیگر 
جبران  را  کشاورزان  باالی  وارده  خسارات 

می کنیم.«
از خرید  بهارک  ولسوالی  در  اما کشاورزان 
نموده  بی اطالعی  اظهار  حشره  این  شفیره 
می گویند که تا هنوز هیچ مرجعی برای خرید 

آن به این ولسوالی نیامده اند.
تقاضای  بارها  »ما  می گوید:  ناظم  محمد 
به  زراعت  اداره  اما  نمودیم،  را  دواپاشی 
بهانه ی این که دواهای کیمیاوی باالی محیط 
زیست تاثیر می گذارد و اثرات آن باالی این 
خودداری  دواپاشی  از  می باشد،  کم  مرض 

کردند.«
در  زراعت  مقام های  که  داشت  اظهار  وی 
آغاز وعده داده بودند تا در مقابل جمع آوری 
توسط  مگس  این  شفیره ی  کیلوگرام  هر 
کشاورزان، این شفیره ها را از نزد کشاورزان 
به قیمت 30 هزار افغانی خریداری می کنند، 
ولی از آن زمان تا حال از خرید این شفیره ها 

خبری نیست.
بدخشان  زراعت  ریاست  در  مقام ها  ولی 
هر  از  هر کشاورزی  اکنون  تا  که  می گویند 
ولسوالی که شفیره ها را به آنها رسانیده باشد، 

دست خالی برنگشته است.
آقای عالمی گفت: به همه کشاورزان اعالن 
کرده ایم که باید شفیره های شان را به ریاست 
فیض آباد  شهر  در  که  بدخشان  زراعت 
زحمت شان  پول  و  برسانند  دارد،  موقعیت 
را بگیرند که تا هنوز هرکسی مراجعه کرده 
ما  اما  پرداخته ایم،  پول  ما  برای شان  است، 
این  و  کنیم  مراجعه  مزرعه  هر  به  نمی توانیم 
کار را باید کشاورز انجام دهد که شفیره ها را 

به ریاست زراعت برساند.«
مسوول ریاست زراعت بدخشان جمع آوری 
به  درست  راه کارهای  از  یکی  را  شفیره ها 
عنوان  خربوزه  مگس  بردن  بین  از  منظور 

می کنند.
جمع آوری  »هرچند  گفت:  عالمی  آقای 
در  کشاورزان  برای  حشره  این  شفیره ی 
در  ولی  است،  طاقت فرسا  کوتاه مدت 
می توانند  کشاورزان  اقدام  این  با  بلندمدت 

نسل این مگس را کامال از بین ببرند.«
او اضافه کرد که جز جمع آوری شفیره هیچ 
ندارد، چرا دواپاشی هایی  راه دیگری وجود 
طرف  این  به  سال  چند  طی  آنها  که  را 
راه اندازی کردند، عالوه از این که در از بین 
بود، سبب آلودگی  بی تاثیر  این حشره  بردن 
محیط زیست نیز گردید، لذا آنها از دواپاشی 
این  به جمع آوری شفیره  صرف نظر نموده و 

مگس توسط کشاورزان اقدام کرده اند.
تنها  کشاورزی  آگاهان  برخی  این حال  با 
و  نداسته  حل  راه  را  شفیره  جمع آوری 
بردن  بین  از  برای  مهم ترین کار  را  دواپاشی 

این مگس به حساب می آورند.
کشاورزی  امور  در  آگاه  خادم،  همراه خان 
می گوید: »برای از بین بردن این آفت دو راه 
وجود دارد، یکی راه میخانیکی که کشاورز 
باید خودشش شفیره ها را جمع آوری نماید، 
راه دوم دواپاشی است که باید مزارع خربوزه 
این  به صورت عموم دواپاشی شود، در غیر 

دو، از بین بردن این آفت کار دشوار است.«
حشره  این  حیات  دوران  وی  گفته  به 
خربوزه  گل  زمان  در  که  است  به گون های 
گل  باالی  نموده  جفت گیری  به  شروع 
داخل  آن  از  بعد  و  می کند  تخم گذاری 
بعد  خربوزه  داخل  در  که  می شوند  خربوزه 
از دوران حیات  از سپری نمودن یک مدت 
زمان  تا  که  می دهد  تشکیل  را  قشری  خود، 
به زندگی  پروبال کشیدن در داخل آن قشر 
خود ادامه می دهد و سپس از قشر بیرون شده 
و با سوراخ نمودن خربوزه یک مگس کامال 
بالغ به هوا پرواز می کند و دوباره در مزارع 

خربوزه به تخم گذاری آغاز می کند.
مشکل  این  به  پایان دادن  راه  خادم  آقای 
دانسته  مزارع شان  واپاشی  در  را  کشاورزان 
می گوید که اگر چه دوا پاشی باالی محیط 
این  شیوع  ولی  دارد،  ناگوار  تاثیر  زیست 
محیط  باالی  ادویه  تاثیر  از  ناگوارتر  مرض 

زیست است.

جوابیه اتاق تجارت
به روزنامه 8صبح

کشاورزان بدخشان از شیوع مگس 
خربوزه شکایت دارند
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پایین بودن سطح تحصیالت قضات
ب��راس��اس آم���ار ارای���ه  ش���ده ت��وس��ط م��س��ووالن 
ستره محکمه، درجه ی  تحصیلی قاضی ها و کارمندان 
نفر دارای  این ترتیب است: »سه  به  اداری محاکم  
سند دوکتورا، هشت نفر دارنده سند ماستری، 1623 
فوق  سند  دارای  نفر  لیسانس، 397  سند  دارنده  نفر 
بکلوریا، 1104 نفر دارای سند بکلوریا و تعداد 98 

نفر دیگر دارای تحصیالت خصوصی می باشند.«
در  را  غیرمسلکی  قضات  وجود  آمار  این  این که  با 
محاکم تایید می کند؛ اما یافته های کمیسیون نیز نشان 
قاضی هایی  به ویژه  قاضی ها  از  تعدادی  که  می دهد 
که سال ها قبل در محاکم استخدام شده اند از سطح 
و  درک  غالبا  و  نیستند  برخوردار  مناسب  تحصیلی 
قانونی  و  حقوقی  موضوعات  از  تخصصی  دریافت 

وضعیت اقتصادي
محمد خان کریمي مدیر اجراییه ولسوالي ساغر منبع 
مالداري  و  را زراعت  این ولسوالي  عمده ی درآمد 
ذکر کرده گفت: »وضعیت اقتصادي در کل تعریف 
نداشته و زمین داري به مناسبت جمعیت مردم خیلي 
کم مي باشد. حاصالت زمین نیازهای زندگي مردم 
طریق  از  مردم  عایدات  بیشتر  نمي دهد  پاسخ  را 
و  جنوب  والیات  به  کاري  مهاجرت  که  جوانانی 
کشور هاي ایران و پاکستان دارند؛ تامین مي گردد.« 
این  در  فامیل ها  درآمد  منابع  دیگر  از  همچنین  وي 
و...  خورجین بافي  قالین بافي،  گلیم بافي،  ولسوالي، 
در  و  کرد  یاد  مي گیرد  صورت  زنان  توسط  که 
ادامه افزود: »صنایع دستي زنان و به خصوص تهیه و 
فروش سیت هاي عروسي و آشپزخانه یکي دیگر از 

نداشته و با مبانی حقوقی  موضوعات آشنایی کافی 
ندارند.

پایین بودن معیارهای آموزشی
اصال  محاکم  قاضی های  از  تعدادی  برآن که  عالوه 
که  قاضی هایی  ندارند.  حقوقی  عالی  تحصیالت 
از  لیسانس  سطح  به  عالی  تحصیالت  م��دارک  با 
تخصص  از  نیز  شده اند،  فارغ  داخلی  پوهنتون های 
نصاب  وجود  نمی باشند.   برخوردار  کافی  و  الزم 
و  حقوق  پوهنزی های  در  نیافته  انکشاف  تعلیمی 
شرعیات افغانستان، سطح پایین آموزش های حقوقی 
در این مراکز باعث می گردد که فارغ التحصیالن این 
مراکز نیز توانایی و تخصص الزم را در موضوعات 
امر از یک سو ضرورت  این  ننمایند.  حقوقی کسب 
ساختن  روزآم��د  و  درس��ی  نصاب های  نوسازی 

عایدات فامیل هاي این ولسوالي است.«
این ولسوالي  اهلي پرورشي  آقاي کریمي حیوانات 
و  کرد  یاد  مرکب  و  اسب  بز،  گوسفند،  گاو؛  را 
افزود: »پرورش مرغ هاي خانگي هم در این ولسوالي 
رایج است و البته این زحمت بیشتر به دوش زنان قریه 

است و طبعا در تغذیه خانواده ها بي تاثیر نیست.«
مرغ ها  و  حیوانات   میر  و  مرگ  مورد  در  کریمي 
ادویه  کمبود  حیواني،  کلینیک هاي  »نبود  اف��زود: 
حیواني و خشک سالي هاي آخر باعث مرگ و میر 
حیوانات و نیز کاهش درآمد مردم از این درک شده 

است.«
منابع  از  دیگر  یکي  ساغر  ولسوالي  اجراییه  مدیر 
و  کرد  ذکر  طبیعي  عسل  را  ولسوالي  این  درآمد 
ولسوالي ساغر در سطح  طبیعي  »عسل  نمود:  عالوه 

پوهنتون ها و موسسات تحصیالت عالی را دوچندان 
ایجاد، توسعه،  از سوی دیگر، ضرورت  می سازد و 
و  قضایی  استاژ  دوره ه��ای  سویه  ارتقای  و  تعمیم 
پیش  از  بیش  را  آموزش های ضمن خدمت قضات 

آشکار می سازد. 
ناکافی بودن برنامه های ارتقای ظرفیت 

با توجه به دو مشکل قبلی قضات شدیدا به دوره و 
ارتقای  برای  کوتاه مدت  و  مدت  دراز  کورس های 
روزآمد  و  حقوقی   دانش  افزایش سطح  و  ظرفیت 
منظور  به  راستا  دراین  دارند.  نیاز  معلومات  ساختن 
ارتقای ظرفیت قضات که دولت به اساس استراتژی 
سکتور عدلی و قضایی به آن متعهد است، برنامه های 
متعددی در این زمینه تا حال توسط ستره محکمه و 
از  بین المللی  و  ملی  نهاد های  و  موسسات  دیگر 
جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، شبکه 
 ،UNAMA یوناما  بشر،  حقوق  و  مدنی  جامعه 
عدلی  پروژه های   ،PRT پی آر تی    ،IDLOایدلو
  ،USIAD ی���واس آی ای دی  به  مربوط  قضایی  و 
ماکس پالنک Planck Max، GTZ جی تی زید، 
گردیده  عملی  و  اجرا  و...    ،JSSP جی اس اس  پی 
است. کورس عالی ستاژ قضایی که جهت فراگیری 
قضات  آم��وزش  و  عملی  تجربه  مسلکی،  دان��ش 
فعالیت  به  آغاز  و  تاسیس   1347 سال  در  مسلکی 
اداری  عمومی  آمریت  چوکات  در  است،  نموده 
کورس  فارغین  می نماید.  فعالیت  محکمه  ستره 
از  موفقانه  فراغت  با  می توانند  قضایی  ستاژ  عالی 
این کورس واجد شرایط انسالک قضایی شده و به 
حیث قاضی توظیف شوند؛ اما تاهنوز تعداد زیادی 
بدون  گردیده اند،  مقرر  در گذشته ها  که  قضات  از 
قاضی  حیث  به  قضایی  ستاژ  کورس  کردن  سپری 

ایفای وظیفه می نمایند.
پی نوشت :

1. در دیدار با مسوولین ریاست کدر و پرسونل ستره محکمه 
به تاریخ 1389/12/8.

ادامه دارد


آخر  خشک سالي هاي  اثر  بر  اما  است.  به نام  کشور 
تخریب  و  آبیاري  سیستم  از  دولت  حمایت  عدم  و 
بي رویه جنگالت، تولید این محصول پردرآمد سال 

به سال رو به نقصان است.«
مشکالت اقتصادي:

محمد خان کریمي مشکالت اقتصادي این ولسوالي 
را کمبود زمین زراعتي، کم آبي و خشک سالي هاي 
سال های اخیر مي داند. بنابه اظهار وي: »در ولسوالي 
ساغر به نسبت هواي مناسب،  عالوه بر محصوالت 
به دست  انواع میوه هاي درختي و صیفي  نیز  غالت، 
و  و حمل  مواصالتي  راه هاي  اما مشکالت  مي آید. 
نقل باعث مي شود تا محصوالت صیفي این ولسوالي 

بازار مناسب نداشته باشد.«
توت،  را  ولسوالي  این  درختي   میوه هاي  کریمي 
ناک، بهي، سیب، انار، چهارمغز و بادام، زردآلو و ... 
ولسوالي  این  هواي  و  »آب  کرد:  اضافه  و  برد  نام 
و  تربوز  از جمله خربوزه،  انواع صیفي  براي کشت 
بادرنگ و.. مناسب است ولي تا رسیدن به بازارهاي 
شهرهاي کالن بیشتر میوه ها یا فاسد مي گردند و یا 
این که به علت هزینه باالي حمل و نقل براي زارع 

مقرون به صرفه نیست.«
پیشنهادات:

امنیتي  و  اقتصادي  اوض��اع  بهبود  ب��راي  کریمي 
پیشنهادات ذیل را ارایه داشت: 

• ایجاد بازار کار براي نان آوران فامیل ها؛ 
• ایجاد تسهیالت حمل و نقل و بازار براي ارایه به 

موقع محصوالت صیفي و میوه هاي این ولسوالي؛
ادارات  و  نهاد ها  سوي   از  آبیاري  سیستم  تنظیم   •

ذي ربط براي توسعه بیشتر زراعت و مالداري؛
دواهاي  توزیع  و  حیواني  کلینیک هاي  ایجاد   •

حیواني در قریه ها؛
ادامه دارد



گزارش نظارت 
از وضعيت و عملکرد محاكم 
و سيستم قضایی در افغانستان

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
)بهار سال 1390(

وضعيت حقوق اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي  

ولسوالي ساغر 
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ــــــــــــــــ قسمت دوم ــــــــــــــــ
2ـ1. دیدگاه مادی 

پایان  و  است که آغاز  متکاملی  انسان حیوان  مادی،  دیدگاه  در 
زندگی او در دایره تولد و مرگ خالصه می شود. هر نظام حقوقی 
که رویکرد مادی داشته باشد، در وضع قواعد و مقررات حقوقی، 
فقط تحصیل مصالح دنیایی و مادی بشر را در نظر می گیرد. طبیعی 
است که حقوق بشر را نیز در همین قلمرو محدود تعریف و تعیین 
از ظاهر زندگی  خواهد کرد. چرا که مادی گرایان فقط نمودی 
دنیا را می بینند و از جهان آخرت غافلند. البته، فهم و دانش آنان 
همین است، فراتر از آن را نمی توانند درک کنند. دیدگاه مادی 
تبیین  فردگرایانه  و  جامعه گرایانه  رویکرد  دو  قالب  در  معموال 

می گردد.
الف( رویکرد جامعه گرایانه

کارل  توسط  و  شروع  ارسطو  از  که  جامعه گرایانه  رویکرد  در 
مارکس و امیل دورکیم و دیگر جامعه گرایان تعریف و تکمیل 
اجتماعی،  شرایط  این  ن��دارد،  ماهیتی  خود  از  انسان  می شود، 
محیطی و فرهنگی است که افکار و عقاید و شخصیت انسان را 

می سازد.
امیل دور کیم: »انسان، فاقد طبیعت ثابت است، این اجتماع است 
که انسان را می سازد، افراد در مرحله قبل از اجتماع هیچ هویت 
انسانی ندارد، ظرف تو خالی است که فقط استعداد پذیرش روح 

جمعی را دارد.«1
کارل مارکس: »ضرورت و جبر تاریخ فقط یک نیاز در نهاد بشر 
سوی  به  را  انسان  که  است  اقتصادی  نیاز  آن  و  است  داده  قرار 
و  اجتماعی سوق می دهد، سایر عالیق  انقالب  و  جنگ طبقاتی 
امیال و خصوصیات انسان، بازتابی از این نیاز اصلی است که در 
هرزمان باتوجه به شرایط اجتماعی او شکل می گیرد. این دیدگاه 
فردی،  شخصیت  است،  شده  مارکسیستی  ایدیولوژی  مبنای  که 
اعتقاد به اراده و اختیار و نقش آن در سیر و تحول جامعه را موهوم 
می داند و تولد انسان های نو با تفکر و اندیشه های تکامل یافته را 

تنها با تکامل ابزار تولید، امکان پذیر می داند.«2
پرداخته  و  ساخته  ابعاد،  تمام  در  جامعه گرایان  نظر  مورد  انسان 
اجتماع است. با این تفسیر، سخن از حقوق جهان بشر امکان پذیر 
که  چرا  گفت؛  سخن  جهانی  بشر  حقوق  از  نمی توان  و  نیست 
انسان مورد نظر خود را می سازد و  هر جامعه ای و هر فرهنگی، 

حقوقی را برایش تعریف می کند. 
ب( رویکرد فردگرایانه

ره یافت  همانند  دارد،  اومانیستی  صبغه ی  که  رویکرد  این 
پیش  از  ماهیت  فاقد  و  مادی  موجود  را  انسان  جامعه گرایانه، 
نظر  م��ورد  انسان  که  تفاوت  این  با  می شناسد.  تعریف شده، 
نیست،  محیطی  عوامل  و  اجتماع  پرداخته  و  ساخته  فردگرایان، 
بلکه اراده و اختیار فردی است که شخصیت انسان را می سازد. 
انسان همان است که می خواهد و انتخاب می کند. یعنی هر فرد در 
انتخاب های فرد است  انتخاب آزاد است. مجموعه گزینش ها و 
که شخصیت او را می سازد. به تعبیری، انسان، آینده انسان است. 
انسان در ابتدا ماهیتی ندارد، خدایی نیست که او را از پیش طرح 
کند. او از این پس آنچنان که می خواهد خواهد شد. این همان 
انسان( است که از غرب برخاسته و  رویکرد اومانیستی )اصالت 
به سرعت رو به گسترش است. همه اسناد بین المللی حقوق بشر با 

این رویکرد تدوین شده اند. 
3ـ1. دیدگاه الهی 

در جهان بینی الهی یا توحیدی، زندگی بشر محدود به همین دنیا 
نیست. بلکه ورای این زندگی مادی، حیات اخروی برای انسان 
تعریف شده است. از دیدگاه قرآن کریم، زندگی دنیا جز لهو و 
لعب چیزی نیست، و زندگی واقعی سرای آخرت است.3 البته، 
ارزش  جهان  این  در  الهی  مواهب  که  نیست  این  منظور  هرگز 
ندارد، بلکه قرآن کریم در یک مقایسه صریح می خواهد ارزش 
و  بکشد.  تصویر  به  دنیا  آن  زندگی  برابر  در  را  دنیا  این  زندگی 
باید  او  بلکه  نشود،  دنیا  این  اسیر  انسان که  برای  است  هشداری 

امیر دنیا باشد. 
ادامه دارد
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کامل ترین  قطعا  هنر  آخرین  و  هفتمین  عنوان  به  سینما 
آن نیز هست. گواه این مدعا تعدد سبک ها، مکتب ها و 
شیوه های سینمایی است که با توجه به عمر نسبتا کوتاه 
فراوان  و  گسترده  بسیار  دیگر  هنرهای  به  نسبت  سینما 
است. گاهی این تعدد و تنوع به حدی است که کامال 
نگره های متناقض و متضاد را در بر می گیرد و خاک و 

افالک را یکجا به پرداخت می نشیند.
سینمایی،  و مکتب های  اقسام سبک ها  و  انواع  میان  در 
از  شک  بدون  وریته،  سینما  یا  حقیقت  سینمای 
جهان  سینمایی  مکتب های  زیباترین  و  انسانی ترین 
به  متفاوت  و  عجیب  فلم سازی  را  مکتب  این  است. 
بنا  از همفکرانش  تعدادی  با  فرانسه  »ژان روش« در  نام 
وقتی  داد.  گسترش  ساده  ماجرای  یک  پی  در  و  نهاد 
دولت  کرد،  استقالل  اعالم  موزامبیک  افریقایی  کشور 
فلم سازان  از  تعدادی  که  فرانسه خواست  از  آن کشور 
فرانسوی را برای به تصویر درآوردن حقایق موزامبیک 
به این کشور بفرستد تا به نوعی تاریخ مصور این کشور 
را روایت کنند. وزارت فرهنگ فرانسه این ماموریت را 
به »ژان روش« محول کرد و او هم با دو تن از همکاران 
جوانان  به  ما  گفت  آنجا  و  رفت  موزامبیک  به  خود 
مستعد شما سینمای حقیقت را آموزش می دهیم تا شما 

خودتان حقایق کشورتان را روایت کنید.
با این اتفاق ابتدای تاسیس اتلیه فلم واران که نامش را 
مهم ترین  به  و  خورد  رقم  است  گرفته  واریته  سینما  از 
و  تبلیغ  ابتدای  این  البته  و  شد.  تبدیل  روش  یادگار 

گسترش سینمای حقیقت در جهان بود.  
فلم  حوزه ی  در  قابل توجه  شخصیتی  روش«  »ژان 
و  است  وریته  سینمای  روشمند  گسترش  و  نگار  مردم 

فلم سازان جوان موج نو ازاو الهام گرفته اند. 
او بیشتر به واسطه ی مستندهای اولیه ی خود، شناخته شده 
داد.  ادامه   2003 سال  تا  را  فلم سازی  که  هرچند  است 
بیش از یک مستندساز، روش، مردم شناس و سینماگری 
یاد  افریقا  به عنوان پدر سینمای  او  از  بود و غالبا  مبدع 
می شود. او مفتخر به ابداع اصطالح »سینما وریته« و نیز 
»روش«  می باشد.  مورن«  »ادگار  همکاری  با  آن  توسعه 
به واسطه ارج نهادن به استفاده از دوربین روی دست و 
اندازه ای که این شیوه موقعیتی  به  تا  نورپردازی طبیعی 
است.  معتبر  فلم ساز  یافت،  سینما  هنر  در  محترمانه 
طرفداران شیوه و تکنیک سینما وریته استدالل می کنند 
که توسعه روشمند اوبه فلم سازان اجازه داد که قادر به 

تسخیر واقعیت شوند.
شیوه  یک  هم  و  فلسفی  دیدگاه  یک  هم  وریته  سینما 
در فلم سازی ست. مفاهیم بنیادی »سینمای حقیقت« در 
بسیاری از آثار مردم شناختی »روش« کاویده، توسعه و 
مستند  فلم های  شناخته شده ترین  است.  شده  داده  نشان 
و  سونگهای  مردم  موضوع  روی  بر  »روش«  مردم نگار 
سنت های ایالت افریقای غربی نیجر متمرکز شده است. 
در  عمران  مهندس  عنوان  به  اولین بار  برای  که  »روش« 

اواسط دهه چهل میالدی به افریقا سفر کرده بود به شدت 
گرفت.  قرار  افریقایی  باورهای  و  فرهنگ  تاثیر  تحت 
گرایش او به ادراک و ثبت آنچه ناظرش بود تحریکش 
کرد تا این منطقه و مردمش را در طی دوره ای طوالنی 
به زبان فلم روایت کند. این پی گیری مداوم برای تسخیر 
آنچه او تجربه کرده بود در سینما به عنوان انسان شناسی 
تصویری شناخته شده است. اما »روش« بسیار محتاط بود 
نشود  انکار  و  ساده انگاری  کاردچار  این  انجام  در  که 
در  و  بود  کردن  ثبت  او  هدف  نکند.  ارزش گذاری  و 
تا  می کرد  دعوت  سوژه هایش  از  او  هدف  این  تعقیب 
در پروسه فلم سازی شرکت کنند و به این صورت موفق 
مشارکتی  مردم شناسی  توسعه ی  در  بزرگی  شد گام های 
چون  مسایلی  حول  تا  عمد  او  فلم های  موضوع  بردارد. 
مهاجرت  فقرا،  استعمار،  فرهنگی،  تعامالت  نژادپرستی، 
افریقایی های جوان از کاشانه های سنتی خود به شهرهای 

ساحلی پر جمعیت و مادی گرایی می گردد.
در طی دوران اشغال فرانسه از سوی آلمان نازی »روش« 
در جبهه ی مقاومت فعال بود. با این حال در سال 1941 او 
فرانسه را ترک کرد تا در نیجر به عنوان مهندس عمران  
کار کند. او کار خدمات عمرانی خود را با ساختن  سرکی 
در شهر دورافتاده ی »نیامی« آغاز کرد. در طول ساخت و 

ساز »روش« با داموره زیک سر کارگر 
شد.  دوست  نیجر  اهل  سرک ساز 
»زیک«، »روش« را با معنویت  رمزآمیز 
به  بعدها  و  کرد  آشنا  سونگهای  مردم 
فلم هایش  از  تعدادی  ساخت  در  او 
یاری کرد. مادر کالن دموره کاهنه ای 
را  »روش«  و  بود  نیامی  در  بلندمرتبه 
جن  وتسخیرشدگی/  جادو  دنیای  به 
»روش«  کرد.  وارد  سونگهای  زدگی 
در  که  شد  سوریالی  مراسم  شیفته 
»پل  که  چنان  آن  جست.  شرکت  آن 
می دهد روش  مردم شناس شرح  ستالر« 
بود.  شده  سوریال  حقیقتا  دنیایی  وارد 
متوجه  احتماال  در چنان زمانی »روش« 
برای  راه  بهترین  سینما  که  بود  شده 
تسخیر رویایی بود که او در آن زندگی 
مردم  نوشته های  با  »روش«  می کرد. 
شناختی و عکس هایی که برای مارسل 
گریول به پاریس فرستاد شروع به  ثبت 
مراسم نمود. »مارسل گریول« کارهای 
»روش« را به انجمن افریقای سیاه فرانسه 
معرفی کرد و انجمن عالقمند به فعالیت 
میالدی  چهل  دهه  اوایل  شد.  »روش« 
»روش« اولین مقاله ی خود درباره افریقا 

را در سمیناری ارایه کرد. 
همکار  دو  با  همراه  روش   1946 در 
در  تا  بازگشت  افریقا  به  فرانسوی 

در 1946 روش همراه با دو همکار فرانسوی به افریقا بازگشت تا در طول رود نیجر 
سوار بر قایق سفر کنند. روش دوربین 16 میلی متری که از جنگ باقی مانده بود را در 
سفر اکتشافی شان به همراه داشت. آنان در طول نه ماه رود نیجر را پیمودند.  به این 
ترتیب »روش« کار فلم سازی خود را در سال 1947 با فلم »در سرزمین پیشگویان 
سیاه« آغاز کرد. فلم داستان سفر »روش« در طول رود نیجر تا زمانی که به اقیانوس 

می پیوندد را بازگو می کند. در طی سفر از »روش« خواسته شد تا از شکار یک اسب آبی 
توسط بومیان عکس بردارد. »روش« به واسطه تصادفی نتوانست از سه پایه استفاده 

کند و تصمیم گرفت با نگه داشتن دوربین روی دست، جریان را ثبت کند. به این ترتیب 
»روش« یکی از تحسین شده ترین تکنیک هایش یعنی تکنیک دوربین روی دست را 

اتخاذ کرد. بیشتر فلم سفر همراه با قسمت اعظم دارایی های گروه به سرقت رفت، اما 
شکار اسب آبی و قسمت های دیگری از فلم باقی ماند که به همراه فلم های موجود، 

مستند »روش« را تشکیل دادند.

دوربین  روش  کنند.  سفر  قایق  بر  سوار  نیجر  رود  طول 
سفر  در  را  بود  مانده  باقی  جنگ  از  که  میلی متری   16
رود  ماه  نه  طول  در  آنان  داشت.  همراه  به  اکتشافی شان 
فلم سازی  کار  »روش«  ترتیب  این  به  پیمودند.   را  نیجر 
خود را در سال 1947 با فلم »در سرزمین پیشگویان سیاه« 
آغاز کرد. فلم داستان سفر »روش« در طول رود نیجر تا 
زمانی که به اقیانوس می پیوندد را بازگو می کند. در طی 
آبی  اسب  از شکار یک  تا  شد  خواسته  »روش«  از  سفر 
تصادفی  واسطه  به  »روش«  بردارد.  بومیان عکس  توسط 
با  گرفت  تصمیم  و  کند  استفاده  پایه  سه  از  نتوانست 
نگه داشتن دوربین روی دست، جریان را ثبت کند. به این 
تکنیک هایش  تحسین شده ترین  از  یکی  »روش«  ترتیب 
یعنی تکنیک دوربین روی دست را اتخاذ کرد. بیشتر فلم 
سرقت  به  گروه  دارایی های  اعظم  قسمت  با  همراه  سفر 
فلم  از  و قسمت های دیگری  آبی  اسب  اما شکار  رفت، 
»روش«  مستند  موجود،  فلم های  همراه  به  که  ماند  باقی 
را تشکیل دادند. در سال 1949 »روش« جایزه ی بزرگ 
فلم مستند را از جشنواره ی فلم بیاریتز را به دست آورد. 
به روش بابت دو فلم »ختنه« )1949 -1948( و »آشنایی 
بزرگ  جایزه   )1948-1949( تسخیرشدگان«  رقص  با 
فلم  همراه  به  فلم ها  این  هردوی  شد.  اهدا  جشنواره 
 1948 تا    1847 سال های  طی  در  وانزربه«   »ساحرگان 

فلم برداری شدند.
ساحرگان وانزربه یکی از کارهای »روش« است که کمتر 
دیده شده است. در این فلم کوتاه اوراد کاهنان، گیاهان 
به تصویر کشیده شده است و  دارویی و رقص ساحری 
مخاطب با افسونگران وانزربه و نیایش شان آشنا می شود. 
شاید مهم ترین بعد فلم، رقص ساحری در طی یک مراسم 
به همراه  پاالیش و خالص سازی است که در آن ساحر 
هردو  که  می رسد  نظر  به  می رقصند.  ساعت ها  پسرش 
ناگهان  او  رقص  درطی  شیفتگی اند.  و  جذبه  حالت  در 
این  باال می آورد.  تکان می خورد و زنجیری جادویی را 
زنجیر از انتهای زبانش آویزان شده است و او دوباره آن 
با  مرگ  دم  تا  را  قدرت  طلسم  این  بتواند  تا  می بلعد  را 
خود حمل کند. فلم همچنین شامل صحنه هایی از مراسم 
ساالنه ای ست که در آن گاوی قربانی و سالخی می شود 

تا تضمین کننده سال سالم و سخی باشد. این فلم منتقدین 
بیگانه نمایی  به  متهم  را  روش  تا  برانگیخت  را  بسیاری 
افریقاییان کنند و ستالر)1992( گزارش می دهد که حتا 
خود مردم وانزاربه از سوتفسیرهایی فلم شکایت کردند. 
با این حال این مستند جایگاه مهمی در ضبط مردم شناسانه 

این مراسم دارد.
را  دیوانه«  »اربابان  »روش«  میالدی  دهه ی چهل  میانه  در 
نوعی  از  مطالعه ی سینمایی  فلم  این  نمایش در آورد.  به 
نام  به  سونگهای  مردم  ار  گروهی  تسخیرشدگی  مراسم 
هایوکا است. این مراسم برای مردم هایوکا راهی بود تا با 
ارواح اربابان استعمارگر پیشین خود تماس برقرار کنند. 
چون  هم  پذیرفته شده  شرکت کنندگان  مراسم  این  در 
مراسمی  سپس  می کنند،  رفتار  استعمار  ارتش  اعضای 
آن سگی  در طی  که  می کنند  اجرا  را  قهرآمیز  و  خشن 
قربانی، جوشانده و خورده می شود. آنان هم چنین گلوی 
مرغی را می برند و خونش رابر روی قربانگاه خون آلود 
و  رژه  در حالت جذبه خود  این گروه  سرازیر می کنند. 
از  به عمل در می آورند. پس  نیز  را  نظامی  هم آیی هایی 
مراسم مردم هایوکا در حال انجام اعمال روزانه و معمول 
خود، نشان داده می شوند. فرقه ی هایوکا در منطقه بسیار 
با  محبوب شدند و مورد پسند عموم قرار گرفتند و حتا 
افزایش  تعدادشان  دولتی  مقامات  وجهدهای  جد  وجود 
مردم  برای  راهی  را  گروه  محبوبیت  »روش«  یافت.  
و  اعتراض  استعمار  سرکوبگری  به  نسبت  تا  می دانست 
صحنه هایی  افزودن  با  او  دهند.  نشان  را  خود  مقاومت  
از  صحنه هایی  با  همراه  بریتانیا  استعماری  ارتش  از 
تاکید  سینمایی  صورت  به  خود  باور  بر  هایوکایی  آیین 
فرقه ی  رهبر  درخواست  به  را  مراسم  »روش«  می کند. 
کار  از  برانگیز  بحث  بسیار  فلم  فلم برداری کرد.  هایوکا 
روشنفکران  از  بعضی  شد.  ممنوع  منطقه  در  و  آمد  در 
کلیشه های  تقویت کردن  دلیل  به  افریقایی  و  فرانسوی 
رد  را  آن  فلم  در  عینیت  فقدان  نیز  و  سیاهان  به  مربوط 
که  خشنی  و  قهرآمیز  بازنمایی  چنان  به  دیگران  کردند. 
افریقایی ها از اروپاییان ارایه می کردند معترض بودند. با 
این حال جایزه ی بزرگ جشنواره ونیز در سال 1957 به 
این فلم اهدا شد و »اربابان دیوانه« هم چنان به عنوان نمایی 
روحانی  جذبه  از  عناصری  آن  در  که  آیینی  از  جذاب 
سنتی و مراسم تسخیر شدگی با روان هایی که در هیات 
آمیخته،  هم  با  شده اند،  استعمارمدرنیزه  نظامی  پرسونل 
نمادین  صورتی  به  فلم  این  ترتیب  این  به  می ماند.  باقی 
برخورد فرهنگ های سنتی افریقا با مدرنیزاسیون تحمیلی 
که توسط استعمار آورده شده را ارایه می کند. این تفسیر 
ایدیولوژیکی در شکل سینما احتماال دلیل محبوب شدن 

فلم در سرتاسر اروپا بود.
»شکار شیر« )1957-1964( »روش« صیادانی سونگهایی 
از  تعقیب و شکار گروهی  را دنبال می کند که در حال 
شیرهای خطرناک هستند اما تنها به تیر و کمان مسلح اند. 
وحشی  و  درخت  و  پرشاخ  منطقه ای  با  را  تماشاگر  فلم 
خطرناک  محیطی  نظر  به  که  می کند  روبرو  افریقا  در 
کنار  در  را  مکانی  چنین  سپس  می آید.  انسان  برای 
زمین های زراعت شده ی صیادانی قرار می دهد که به نام 
گ شناخته شده اند و زیر مجموعه ای از سونگهایی ها به 
شمار می روند. این صیادان می بایست در پی صید شیری 
اهلی مردم فوالن حمله می کند و  به حیوانات  باشند که 
نتیجه  در  و  نمی خورد  را  قربانیانش  شیر  می کشدشان. 
همه  که  است  همانی  شیر  این  که  می دانند  شکارچیان 
کشتارها به پای اوست. فلم جزییات بسیاری را از شکار 
در  که  ست  آدابی  توجه اش  کانون  اما  می کند،  عرضه 
جریان درگیری شیر به اجرا در می آید. هفت سال طول 
کشید تا »روش« این فلم را تکمیل کرد از آغاز آن به سال 
1957 تا اتمام آن در سال 1964 به دلیل تاخیرهایی که در 
شکار پیش آمد »روش« مجبور شد سفرهای متعددی در 
این دوره به افریقا بکند تا ابعاد مختلف شکار و آیین هایی 
مربوطه اش نظیر ساختن زهر برای تیرها و کشتار شیرهایی 
به  را  می افتند  دام  به  پا  نگه دارنده  آهنی  تله های  در  که 
تله  به  را  جوانی  شیر  شکارچیان  ابتدا  در  بکشد.  تصویر 
فردایش  می کشند.  خود  زهرآگین  تیرهای  با  و  انداخته 
ماده شیری را به چنگ می آورند اما او قادر به رها کردن 
از صیادان  از آن که توسط یکی  خود می گردد و پیش 
به رمه داری حمله می کند. نکته ی جالب آن  کشته شود 
است که »روش« موفق نشد کل ماجرا را فلم برداری کند، 
اما صدابردارش این حادثه ی هراسناک را ضبط کرد و به 
ارایه  به طور کامل در فلم  این حادثه ضمنی  این ترتیب 
شده ست. فلم نشان شیر طالیی جشنواره ونیز را تصاحب 
کرد. منتقدین آن را به عنوان شاهکار »روش« ستودند و 
به جایگاه فلم سازان  اثر »روش« را  این  اظهار کردند که 

نخبه فرانسوی ارتقا داده است.


قسمت اول

درباره فلم ساز فقید فرانسوی »ژان روش« و سینمای حقیقت

پیامبر سینما
 سید ضیا قاسمی
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ارزیابی محکمه اختصاصی از نگاه قانون اساسی
]ادامه از صفحه 5[

2. اصل تفکیک و موازنه قوا: در قانون اساسی اين 
اصل در روابط سه قوه به رسميت شناخته شده است. 
برای مثال رييس جمهور در ارتکاب جرايم سنگين و 
اعضای ستره محکمه در ارتکاب جرم ناشی از  اجرای 
مسوول اند.  ولسی جرگه  برابر  در  جنايت  و  وظيفه 
اعضای شورای ملی در عين اينکه از مصوونيت کامل 
جرم  ارتکاب  صورت  در  اما  برخوردارند،  سياسی 
قوه  استقالل  حفظ  به  ناظر  که  خاص  مقررات  تحت 
مقننه است، اجازه داده شده که مورد پيگرد عدلی و 
قضايی واقع شوند. در واقع با اين تمهيدات تفکيک و 
موازنه قوا حفظ شده است. حال اگر با استناد به عموم 
و اطالق ماده )120( قانون اساسی  بعد از اعالن نتايج 
موضوع  بتواند  نمايندگان  نمايندگی  اصل  انتخابات 
دعوای حقوقی قرار گيرند و اين دعوی توسط محاکم 
باشند،  قضايی  فيصله  و  رسيدگی  قابل  قضاييه  قوه ی 
جهت  دو  از  مقننه  قوه  استقالل  و  قوا  موازنه  اصل 
مخدوش می گردد: اول اين که قوه ی قضاييه و رييس 
بر تصاميم قوه ی مقننه  اين طريق می توانند  از  جمهور 
اين که رييس جمهور می تواند  نفوذ کنند. دوم  اعمال 
از اين طريق مخالفان سياسی خود را از پارلمان اخراج 
کند. بنابراين، اصل تفکيک و موازنه قوا و مستقل بودن 
شورای ملی  نيز ايجاب می کند که بعد از اعالن نتايج 
انتخابات محاکم، حق رسيدگی به دعاوی انتخاباتی را 

نداشته باشند.
قانون:  مطابق  محکمه  اين  تشکیل  عدم  دوم. 
اين استدالل که اصل اولی اباحه است، بنابراين تشکيل 
ستره محکمه  توسط  آن  صالحيت  تعيين  و  محکمه 
دليل  دو  به  دارد،  قرار  اباحه  و  رخصت  دايره ی  در 
محکمه  احکام  اين که  اول  نيست:  درستی  استدالل 
منشا الزام واقع می شوند و به موجب آنها قوه ی مجريه 
در حقوق و آزادی افراد تصرف می کند. در اين گونه 
بر  کسی  حکم  نفوذ  عدم  اولی  اصل  واقع  در  موارد 
مشخص  بايد  اول  قدم  در  بنابراين  است.  ديگر  کسی 
تا  هستيم  نظر  مورد  محکمه ای  تشکيل  به  مجاز  شود 
به عبارت ديگر  يا خير.  الزام واقع شود  او منشا  حکم 
محکمه باصالحيت ذوالحکم است و اصل اولی عدم 
ذوالحکم بودن اشخاص اعم از حکمی و حقيقی است 
و  بوده  صالحيت  با  محکمه  شود  محرز  که  اين  مگر 
افراد صادرکننده ی حکم، عضويت قضايی محکمه با 
صالحيت را داشته اند. دوم اين که قانون اساسی در مواد 
)116( و )123( تشکيل محاکم و تعيين صالحيت آنها 
را بدون اين که طرز تشکيل و صالحيت آن در قانون 
پيش بينی شده باشد، ممنوع کرده است.  ماده  )116( 
قضاييه  قوه   ...« دارد:  صراحت  چنين  اساسی  قانون 
مرکب است از يک ستره محکمه، محاکم استيناف و 
محاکم ابتداييه که تشکيالت و صالحيت آنها توسط 
اساسی  قانون   )123( ماده  می گردد....«  تنظيم  قانون 
اساسی،  قانون  اين  احکام  رعايت  »با  دارد  صراحت 
قواعد مربوط به تشکيل، صالحيت و اجراات محاکم 
و امور مربوط به قضات توسط قانون تنظيم می گردد.«

برای اين که خوانندگان محترم  احکام مندرج در اين 
مواد و تفسير دقيق آنها را عميقا درک کنند، توجه آنان 
کشورهای  اساسی  قانون  در  مشابه  چهارمورد  به   را  

ديگر جلب می کنم:
اعتبار  با عنوان »رد  قانون اساسی آلمان در اصل 101 
دارد:  صراحت  چنين  ويژه«  صالحيت  با  دادگاهای 
)1( تشکيل دادگاه های ويژه ممنوع است. )2( تشکيل 
موجب  به  فقط  موضوع های خاص  برای  دادگاه هايی 

قانون خواهد بود.« 
حکم  چنين  چک   جمهوری  اساسی  قانون   91 اصل 
ديوان  از  است  متشکل  قضاييه  قوه   )1(« است:  کرده 
عالی،  دادگاه های  و  اداری  عالی  ديوان  کشور،  عالی 
منطقه ای و بخش. قانونگذار می تواند عبارات ديگری 
سازمان های  و  صالحيت   )2( کند.   وضع  آنها  برای 

دادگاه ها به وسيله قانون تعيين می شود.«
 در قانون اساسی جاپان اصل 76 چنين صراحت دارد: 
به  و  عالی  ديوان  يک  به  قضاييه  قوه  اختيارات  »کليه 
دادگاه های ديگر که به موجب قانون تشکيل شده اند، 
نخواهد  تشکيل  ويژه  دادگاه های  می شود.  واگذار 
اساسی  قانون  نهم  و  پنجاه  و  يک صد  اصل  شدو...«  
»تشکيل  که  دارد  صراحت  ايران  ما  همسايه  کشور 
دادگاه ها و تعيين صالحيت آنها منوط به حکم قانون 
است.« سيد محمد هاشمی يکی از حقوقدانان برجسته 
که  معنا  »بدين  می نويسد:  آن  شرح  در  کشور  اين 
صالحيت هريک از دادگاه ها را قانون معين می کند نه 
اشخاص و مقامات )حقوق اساسی  جمهوری اسالمی 
او همچنين می نويسد:   )426 – ايران، ج 2، ص 425 
از  که  می کند  ايجاب  قضاييه  قوه  استقالل  »اصل 
دخالت و تصرف قوای ديگر به دور باشد. اما از سوی 
ديگر، اصل حاکميت قانون ايجاب می نمايد که کليه 
امور عمومی من جمله تاسيس دادگاه ها بر اساس قانون 
باشد.... بنابراين، تشکيل دادگاه ها و صالحيت آنها بايد 
قانونی باشد و قوه ی قضاييه و هيچ مرجع ديگری جز 
قانون گذار حق تشکيل دادگاه را ندارد.« )همان 407(   
ترتيبات شکلی مقرر  قانون گذار رعايت  اين که   دليل 
در قانون را در تشکيل محاکم و تعيين صالحيت ذاتی 

آنها پيش بينی نموده، دو چيز می تواند باشد:
الف. رعايت اصل حاکميت قانون، تفکيک قوا به اين 
معنا و مفهوم که قوه ی قضاييه تنها تطبيق کننده قانون 

باشد نه قانون گذار.
شمول  به  قضاييه  قوه ی  اجراات  بودن  محدود  ب. 
سبب  قانون  در  پيش بينی شده  شکل  به  ستره محکمه 
جلوگيری  اقتضايی  محاکم  تشکيل  از  که  می شود 
و  قضاييه  قوه ی  استقالل  وسيله  اين  به  و  آيد  عمل  به 

قضات در اجرای عدالت و تطبيق قانون حفظ گردد.
قانونی  مستند  ديد  بايد  استدالل  اين  به  توجه  با  حال 
اين  گفت  بايد  چيست.  اختصاصی  محکمه  تشکيل 
(قانون   50( و   )40(  ،)32(  ،  )2( مواد  مطابق  محکمه 
ا.  »ج.  قضاييه  قوه ی  محاکم  صالحيت  و  تشکيل 
را  جديد  محاکم  تشکل  و  ايزاد  چگونگی  که  ا.« 

پيش بينی کرده اند، تشکيل نشده است. برخی اعضای 
اين  پاسخ  در  خود  شفاهی  اظهارات  در  ستره محکمه 
چيست،  محکمه  اين  تشکيل  قانونی  مستند  که  سوال 
همانگونه که در قرار قضايی محکمه احتصاصی آمده، 
جزو هفتم ماده )29( قانون تشکيل و صالحيت محاکم 
اين  تشکيل  قانونی  مستند  را  ا.«  ا.  »ج.  قضاييه  قوه 
از  پيش  که  همان گونه  ماده  اين  در  می دانند.  محکمه 
اين توضيح داديم  صالحيت های اداری ستره محکمه 
فقط  اين جزو  به  ستره محکمه  استناد  می گردد.  احصا 
مطلق  طور  به  جزو  اين  که  است  درست  صورتی  در 
تعيين صالحيت  و  تشکيل هرگونه محکمه  صالحيت 
 ،  )2( مواد  و  باشد  داده  ستره محکمه  به  را  آن  ذاتی 
)32(،  )40( و )50( که نحوه ايزاد محاکم را به پيشنهاد 
پيش بينی  جمهور  رييس  منظوری  و  ستره محکمه 
می کنند صرفا بيان مصاديق اين اصل عام و کلی باشند 
برای  قانون  در  پيش بينی شده  قواعد  و  راه  يگانه  نه 

تاسيس محاکم جديد.
از  موسع  تفسير  اين  ارايه  با  استناد  اين  مشکل  ليکن 
اين ماده سبب می شود که مواد )116( و )123( قانون 
معقول  هدفی  هيچ  قانون گذار  و  بوده  لغو  اساسی 
و  تشکيل  ماده که  دو  اين   در  اين حکم  بر  تاکيد  از 
صالحيت محاکم به موجب قانون باشند، نداشته باشد. 
 ،)29( ماده  هفتم  جزو  از  تفسير  اين  موجب  به  چون 
تشکيل محاکم و تعيين صالحيت ذاتی آنها نه به حکم 
ستره محکمه  مقامات  خواست  و  اراده  به  بلکه  قانون 
پس  می گيرد.   صورت  جمهوری،  رياست  مقام  و 
تعيين  اين که تشکيل محاکم و  به  اساسی  قانون  حکم 
صالحيت ذاتی آنها به موجب قانون باشد لغو و زايد 
تفسيری  چنين  ارايه  بگوييم  می توانيم  بنابراين  است. 
از مواد قانون خارج از عرف تفسير در حکومت های 
مبتنی بر قانون اساسی و دموکراسی بوده و در واقع به 
مفهوم ناديده گرفتن وظايف و الزامات ناشی از احکام 

قانون اساسی است.
سوم. تعیین صالحیت ذاتی محاکم به موجب 
داديم،  توضيح  اين  از  پيش  که  همان گونه  قانون:  
نه  ايجاب می نمايد  قانون اساسی  مواد)116( و )123( 
تنها تشکيل محاکم که تعيين صالحيت ذاتی محاکم 
ستره محکمه  ديد  بايد  باشد.  قانون  موجب  به  نيز 
قانون  بر مبنای کدام  صالحيت محکمه اختصاصی را 
ماده  هفتم  جزو  اطالق  به  استناد  است؟  کرده  تعيين 
 )116( مواد  حکم  که  است  مشکل  اين  مستلزم   )29(
قانون  در  محاکم  اين که صالحيت  بر  مبنی  و)123(  

تعيين شوند، لغو باشد.
در  )چنان که  کند  استدالل  می تواند  ستره محکمه  البته 
گفتگوهای شفاهی استدالل می فرمايند( که به موجب 
ماده )121(  قانون اساسی صالحيت تطبيق قوانين عادی 
ستره محکمه  با  قوانين  اين  تفسير  و  اساسی  قانون  با 
اين گونه  را   )29( ماده  هفتم  جزو  ستره محکمه  است. 
تشکيل  پيشنهاد  صالحيت  قانون  که  می کند  تفسير 
هرگونه محکمه را به اين اداره داده است و به موجب 

صالحيتی که ماده )121( قانون اساسی به  ستره محکمه 
داده اين ماده قانون را خالف قانون اساسی نمی داند. 

الزم  يادشده  تفسير  براساس  گفت  بايد  جواب  در 
لغو   )123( و   )116( مواد  در  مندرج  حکم  می آيد 
باشند. آيا مجاز به ارايه تفسيری از مواد قانون هستيم 
زايد  چيزی  به  اساسی  قانون  حکم  آن  موجب  به  که 
همه  توجه  می دانم  الزم  اينجا  در  شود؟  تبديل  لغو  و 
در  که  کنم  جلب  مهم  نکته  اين  به  را  صاحب نظران 
يک نظام مبتنی بر قانون اساسی عالوه بر اسناد قانونی، 
فهم و تفسير اين اسناد در چارجوب ارزش های قانون 
و  حاکميت  اصلی  و  اجتناب ناپذير  شرايط  از  اساسی 
تفسير  ارايه  دليل  همين  به  است.  اساسی  قانون  تطبيق 
خارج از عرف و چارچوب تفسير نظام مبتنی بر قانون 
اساسی و حقوق و ارزش های دموکراتيک که موجب 
می گردد،  اساسی  قانون  صريح  حکم  ناديده انگاشتن 
است  قانونی  وظيفه  و  صالحيت  از  نادرست  استفاده 
اساسی  قانون  تطبيق  و  رعايت  از  نظارت  مشمول  و 

می گردد.
 حل معضله بر مبنای قانون   

به نظر اين جانب، بهترين راه حل محمکه اختصاصی 
قانون  حکم  به  استناد  با  رييس جمهور  که  است  اين 
قانون،  اين   )64( ماده  اول  فقره  خصوصا  اساسی، 
نظارت  مستقل  کميسيون  حقوقی  نظريه ی  برمبنای 
که  را   نظر  اختالف  اين  اوال  اساسی  قانون  تطبيق  بر 
مسايل  مورد  در  دولت  اساسی  قوای  ميان  اختالف 
صريح  اعالن  با  است،  اساسی  قانون  احکام  از  ناشی 
اين نکته که ديدگاه ستره محکمه به عنوان يک طرف 
به  قانون  چون  نمايد؛  حل  است،  احترام  قابل  منازعه 
رييس جمهور و شورای ملی حق احاله مسايل ناشی از 
احکام قانون اساسی را به کميسيون داده است و اصوال 
نظريات کميسيون در مورد احکام ناشی از قانون اساسی 
در موارد اختالف ميان قوا می تواند نقش حکميت را 
داشته باشد و طبيعتا حل يک مساله اختالفی ميان قوا 
با استناد به يک نظر حقوقی سبب نمی شود که به يکی 
از اطراف منازعه عمل مجرمانه نسبت داده شود و ثانيا  
از  مراقبت  باب  از  نظريه ی حقوقی،  به همين  استناد  با 
قانون اساسی، قوه ی مجريه از جمله کميسيون مستقل 
نداند.  محکمه  اين  حکم  اجرای  به  ملزم  را  انتخابات 
محکمه  حکم  بودن  نافذ  نظريه،  اين  موجب  به  چون 
تشکيل  اساسی  قانون  حکم  برخالف  اين که  دليل  به 
شده دست کم در معرض شک و ترديد واقع می شود 
و جنبه الزامی بودن  خود را بر رييس جمهور از دست 
می دهد. اين راه حل عالوه براين که کارايی نظام را در 
حل معضالت ناشی از احکام قانون اساسی با تکيه بر 
نهادهای قانونی آن افزايش می دهد، به موجب اين که 
اصل  می گيرد،  صورت  اساسی  قانون  چارجوب  در 
افزايش  موجب  و  بخشيده  قوت  را  قانون  حاکميت 

اعتماد عمومی به نظام می گردد.
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وزیر خارجه سوریه: امسال انتخابات پارلمانی برگزار می شود 

چین: 
روزهای خوش استقراض امریکا به پایان رسیده است 

ولیدالمعلم وزیر امور خارجه ی سوریه با تاکید 
که  گفت  کشور  این  در  اصالحات  ادامه  بر 
 ۲۰۱۱ سال  پایان  از  پیش  پارلمانی  انتخابات 

میالدی برگزار خواهد شد.
می گوید  سخن  آنها  از  معلم  که  اصالحاتی 
همان هاست که بشار اسد رییس جمهور سوریه 
این  در  اعتراض آمیز  تظاهرات  آغاز  از  پس 
کشور اعالم کرد.  سوریه بیست و یکمین هفته 

از آغاز اعتراض ها را می گذراند.
به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، معلم  ولید 
که بعد از دیدار با سفرای کشورهای خارجی 
که  داشت  اظهار  می گفت،  سخن  دمشق  در 
از آن  نقطه عطف است و پس  انتخابات یک 
قوانین  بازنگری  خصوص  در  خود  پارلمان 

تصمیم خواهد گرفت.
در روزهای گذشته بشار اسد در دو بخشنامه، 
قوانین جدید انتخابات و احزاب را ابالغ کرد. 
برگزاری  انتخابات،  قانون  بخشنامه  برپایه 
قضایی  مستقل  کمیسیون  عهده  بر  انتخابات 
وزارت  قبلی  قانون  در  است.  شده  گذاشته 
قانون  در  بود.  انتخابات  برگزارکننده  داخله 
تشکیل  اجازه  سوری ها  به  احزاب،  جدید 

احزاب داده شده است.

معترضان سوری می گویند که این دو بخشنامه 
دیرهنگام صادر شده است. چراکه در جریان 
و  امنیتی  نیروهای  توسط  اعتراض ها  سرکوب 
ارتش، بیش از ۲ هزار نفر کشته شده اند. مساله 
دیگری که معترضان مطرح می کنند این است 
که همچنان در قانون اساسی سوریه حزب بعث 

به عنوان حزب حاکم معرفی شده است.
هنوز  سوری  مقام های  که  کرد  تاکید  المعلم 
»گفتگوی  کنونی  بحران  حل  راه  که  معتقدند 
ملی است و در غیاب چنین گفتگویی به دلیل 
مخالفت معترضان هنوز به پیش نرفته است و ما 
هیچ راهی جز پیش روی در مسیر اصالحات 

نداریم.«
وزیر خارجه سوریه دو قانون جدیدی که بشار 
اسد صادر کرد را اقدامی جدی در مسیر عملی 
کردن خواسته های مردم سوریه توصیف کرد.

 با این حال معترضان سوری می گویند که در 
مسالمت آمیز  تظاهرات  با  امنیتی  برخورد  سایه 
نشست.  گفتگو  به  حاکم  نظام  با  نمی توان 
پایان سرکوب  و  سیاسی  زندانیان  آزادی  آنها 
تظاهرات را به عنوان پیش شرط گفتگو عنوان 

کردند.
مقام های سوریه می گویند که در حال مبارزه با 

گروه های مسلح تروریست هستند. روایتی که 
معترضان آن را رد کرده و می گویند عملیات 
با  مقابله  برای  امنیتی  نیروهای  و  ارتش  نظامی 

تظاهرات صورت می گیرد.
سوی  از  منتشره  گزارش های  دیگر  سوی  از 
فعاالن حقوق بشری سوری، حاکی از آن است 
که ارتش سوریه، کشتار وسیعی در شهر حماه 

انجام داده است.
امنیتی به شهر حماه،  نیروهای  یورش ارتش و 
فعاالن  گفته  به  شد.  آغاز  پیش  روز  هفت  از 
حقوق بشر سوری، ارتش به طور کامل کنترول 
راه های  تمام  و  گرفته  در دست  را  شهر حماه 

خروجی شهر را بسته است.
فرار  به  موفق  اهالی  از  بسیاری  شده  گزارش   
شده اند و تنها ۵ در صد از مردم در شهر باقی 
که  را  گسترده  دستگیری های  ارتش  مانده اند. 
تا کنون متوقف نکرده  چهارشنبه آغاز کرده، 
تلیفون در شهر قطع است.  و  برق، آب  است. 
شده  برآورد  نفر  صد ها  کشته شدگان،  شمار 
روی  بر  جنازه ها  محله ها  برخی  در  است. 
و  موترها   رها شده اند. کمبود غذا  یا در  زمین 
دارو مردم باقی مانده در شهر را به شدت رنج 

می دهد.

چین  بزرگترین دارنده اوراق قرضه 
شدیداللحنی  حمله ای  در  امریکا، 
کمربندهای  باید  امریکا  گفت 
خود را  ببندد و برای واقعیتی به نام 

»اعتیاد به  استقراض« کاری بکند.
 ۲۰۰ و  تریلیون  یک  که  چین 
میلیارد دالر از  اوراق قرضه امریکا 
را  موضع  این  دارد،  اختیار  در  را 
امریکا  دولت  اعتبار  تنزل  از  پس 

اتخاذ کرد.
که  چین  رسمی   خبرگزاری 
چین  دولت  موضع  منعکس کننده 
ایاالت  »دولت  نوشت:  است، 
متحده باید این واقعیت دردناک را 
روزهای خوش گذشته  که  بپذیرد 

افتضاح  از   برون رفت  برای  می توانست  که 
به  سرانجام  کند،  استقراض  خودساخته اش، 

پایان رسیده است.«
کرد  اعالم  پورز«  اند  »استاندارد  موسسه  اخیرا 
که به دلیل بدهی های سرسام  آور امریکا، اعتبار 
به »+ ای ای«  از »ای ای ای«  امریکا را  دولت 

تنزل می دهد.
در  عمده  موسسه ی  سه  از  یکی  موسسه  این   
ترتیب  بدین  و  کشورهاست  اعتبار  ارزیابی 
یکی از این ارزیاب ها پس از ۷۰ سال از اعتبار 

امریکا کاست.
یکی از پیامدهای این تنزل اعتبار، این است که 
خود  بعدی  استقراض های  برای  امریکا  دولت 

باید بهره بیشتری بپردازد.
داده  هشدار  ادامه  در  چین  دولتی  خبرگزاری 
است اگر امریکا اقدامات موثری انجام ندهد، 
امریکا  اعتبار  از  بیشتر  آینده  در  است  ممکن 
آن  »ویران کننده «ی  پیامدهای  که  شود  کاسته 

بازارهای جهانی را  درخواهد نوردید.
شینهوا در ادامه تصریح کرده است: »چین، به 

اعتباردهنده  بزرگترین  عنوان 
حق  جهان،  ابرقدرت  تنها  به 
ایاالت  از  که  می داند  خود 
مشکالت  که  بخواهد  متحده 
ساختاری بدهی خود را سامان 
دارایی های  امنیت  و  دهد 

دالری چین را تضمین کند.«
چین   رسمی  خبرگزاری 
شده  آن  خواستار  همچنین 
است که امریکا از »هزینه های 
تامین  و  نظامی  سرسام آور 
بکاهد  خود  متورم«  اجتماعی 
و  نظارت بین المللی بر  امور 

مربوط به دالر را بپذیرد.
 ۳۰۰ و  تریلیون   ۱۴ با  امریکا 

میلیارد دالر مقرو ض ترین کشور جهان است.
دیگر  بار  هنگامی  امریکا  بدهی های  معضل 
واشنگتن  در  که  رسید  جهان  اخبار  صدر  به 
ساعات  تا  جمهوری خواهان  و  دموکرات ها 
بر  توافق  اگست(،  )دوم  خود  مهلت  آخر 
و   انداختند  تعویق  به  را  بدهی ها  افزایش  سر 

بازارهای جهانی را در  هراس فروبردند.
خبرگزاری شینهوا با اشاره به این جدال، نوشته 

است واشنگتن بر وجهه خود لطمه زده است.

متهم امریکایی ماجرای 
زندان ابوغریب عراق 

آزاد شد
آزار  از  که  امریکایی  نظامیان  سردسته ی 
بغداد  ابوغریب  زندان  در  زندانیان  اذیت  و 
ایاالت  ارتش  زندان  از  می کرد،  عکاسی 

متحده آزاد شده است.
امریکا،  ارتش  سخنگوی  یک  گفته ی  به 
ارتش،  در  ذخیره  سابق  افسر  گرانر  چارلز 
پس از سپری کردن شش و نیم سال حبس، 
ایالت  لونفورت  فورت  پایگاه  زندان  از 

کانزاس آزاد شده است.
شش  تیم  رهبری  ۴۲ ساله،  گرانر،  آقای 
نفره ای را بر عهده داشت که با برهنه کردن 
و  شکنجه  مورد  را  آنها  عراقی،  زندانیان 

تحقیر جنسی قرار می دادند.
 ۲۰۰۴ سال  در  آنان  اعمال  تصاویر  انتشار 
دولت  برای  را  بزرگی  رسوایی  میالدی 
واکنش  با  و  داشت  پی  در  بوش  جورج 

شدید بین المللی مواجه شد.
آقای گرانر گفته بود که تحقیر زندانیان در 
اطالعاتی  افسران  دستور  به  را  بازجویی ها 

ارتش امریکا انجام می داد.
پرونده  این  متهمان  از  یکی  نیز  وی  همسر 

بود.

کاخ سفید خواهان اتحاد 
نیروهای سیاسی برای 

مقابله با بحران مالی شد 
بیانیه ی  یک  در  سفید،  کاخ  سخنگوی 
مربوط  کنگره  نمایندگان  از  مطبوعاتی، 
حزب جمهوری خواه و دموکرات، خواسته 
مالی  وضعیت  تقویت  و  رشد  برای  است 

ایاالت متحده، با یکدیگر همکاری کنند.
مقام  تنزل  به  واکنش  در  کارنی،  جی 
مالی  اعتبار  رده بندی  در  متحده  ایاالت 
بین المللی، عامل این ارزیابی را عدم تفاهم 
افزایش  جناح های سیاسی کنگره در مورد 
استقراض دولت و اختالف طوالنی  سقف 

جناح های سیاسی، دانست.
بیانیه ی مطبوعاتی کاخ سفید یک روز پس 
از آن منتشر شد که موسسه ی »استاندارد اند 
اعتبارسنجی  موسسه ی  سه  از  یکی  پورز«، 
بین المللی، با ابراز تردید در مورد توافق بر 
سر کاهش بدهی های کالن ایاالت متحده، 
اعتبار مالی آمریکا را یک رتبه کاهش داد.

تخلیه سواحل شرقی چین 
به دلیل هراس از توفان 

دریایی 
مقامات چین، دستور خروج بیش از دوصد 
این  شرقی  سواحل  ساکنان  از  نفر  هزار 
کشور را به دلیل نگرانی از قوی ترین توفان 

دریایی سال های اخیر داده اند.
کیلومتر   ۱۶۲ به  توفان  مرکز  در  باد  وزش 
موج هایی  تولید  باعث  و  رسیده  در ساعت 

به بلندی یازده متر شده است.
این امر باعث شده تا مقامات چینی دستور 
دهند تا هفت هزار قایق ماهی گیری فعال در 

بندر لنگر بیاندازند.
برنامه سفر  و  لغو شده  پرواز  تا کنون ۱۴۰ 
شده  مواجه  جدی  اختالالت  با  نیز  قطارها 

است.

دختر نایجریایی با شلیک 
سربازان ارتش کشته شد

نایجریا،  شمال  در  مایدوگوری  شهر  ساکنان 
به سوی مردم و  تیراندازی  به  سربازان ارتش را 

کشتن یک دختر جوان متهم کرده اند.
دریافت  برای  محلی  مردم  که  گفته اند  شاهدان 
کمک های سازمان های امدادی جمع شده بودند 

که سربازان اقدام به تیراندازی هوایی کردند.
سوی  از  بمب گذاری هایی  شاهد  مایدوگوری 
باعث  این  که  است  بوده  افراطی  اسالم گرایان 
سربازان  خشونت ها،  مهار  برای  دولت  تا  شده 

ارتش را به منطقه اعزام کند.

تظاهرات لندن به برخورد 
خشونت آمیز با پولیس 

انجامید 
به  لندن، در اعتراض   تظاهراتی که شنبه شب در 
کشته شدن مردی بر اثر تیراندازی پولیس صورت 
گرفت، به خشونت و درگیری منتهی شد. در این 
خشونت ها  دو موتر پولیس، یک بس شهری و 

یک فروشگاه به آتش کشیده شد.
خشونت ها زمانی آغاز شد که بیش از ۲۰۰ نفر 
تاتنهام در شمال  پولیس، در محله  مقر  برابر  در 

لندن، تظاهراتی اعتراضی برگزار کردند.
در جریان تظاهرات شنبه شب چندین میدان هوایی 
نیز غارت شد. درگیری پولیس با تظاهرکنندگان 
تا نخستین ساعات بامداد یک شنبه ادامه یافت و 
بر اثر آن دست کم هشت مامور پولیس مجروح 

شدند.

تظاهرات در اعتراض 
به وضعیت اقتصادی در 

اسراییل 
روز گذشته اسراییل شاهد تظاهرات در اعتراض 
به وضعیت اقتصادی آن کشور بود. رسانه های 
دهه های  در  تظاهرات  این  می گویند  اسراییل 

اخیر در آن کشور بی سابقه بوده است.
در سومین هفته ی پیاپی برگزاری این تظاهرات، 
هزار   ۲۵۰ دست کم  پولیس،  گفته ی  به 
افزایش  به  تا  آمدند  خیابان ها  به  تظاهرکننده 
اعتراض  مسکن  گرانی  بخصوص  هزینه ها، 

کنند.
شهر   ۲۰ در  که  تظاهرات  این  شاخص ترین 
پایتخت،  تل آویو،  در  بود،  شده  پا  بر  اسراییل 

برگزار شد.
برای  تظاهرات  موج  اسراییل  رسانه های 
کشور  آن  در  اجتماعی  و  اقتصادی  اصالحات 
فرا روی دولت دست راستی  را چالشی جدی 

بنیامین نتانیاهو می خوانند.
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