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نهادينه شدن فرهنگ شهرنشيني 
نيازمند همكاري مردم 

با شهرداري است
5

اظهارات سه وزیر 
کابينه مورد قناعت 
مجلس نمایندگان 

قرار نگرفت
در  که  کرد  اعتراف  اقتصاد  وزیر 
عملی  برسر  مشکل هایی  کابینه، 
وزیران  میان  طرح ها  ساختن 
همین رو  از  و  دارد  وجود 
سیاستی  کنون  تا  نتوانسته اند 

واضح اقتصادی داشته باشند.
در صفحه 3

باشندگان تخار از قاچاق 
کودکان رنج می برند

قاچاق  پدیده ی  بررسی  درکنفرانس 
مسوولین  تخار،  والیت  در  کودکان 
استیناف،  سارنوالی  عدلیه،  اداره های 
تخار  اموزنان  و  اجتماعی  کاروامور 
نیز بر مبارزه ی جدی دولت با قاچاق 

کودکان و آدم ربایی تاکید کردند.
عدلیه ی  رییس  محقق،  محمدیاسین 
پدیده ی  که  آن  »با  گفت:  تخار 
قاچاق کودکان در والیت تخار کمتر 
از دیگر والیت های کشور است، اما باز 
هم وجود این پدیده ی شوم موجب 
نگرانی مردم شده است.« در صفحه 6

بحران کابل بانک
دوباره بررسی شود

]در صفحه 6[

عناوین مطالب امروز:

آیا مشكل مهم تر از 
عدد 39   نداریم؟

ما بايد توجه داشته باشيم که سياست و 
حکومت داری در افغانستان درگير فساد 
و  حکومت  است.  شده  قانون شکنی  و 
بهبود  به  توجهی  سياسی  گروه های 
دموکراسی  از  و  ندارند  مردم  وضعيت 
و  قدرت گيری  برای  مردم  آرای  و 
و  می کنند  استفاده  خود  جاطلبی های 
مطالبات  از  يک  هيچ  به  حال  عين  در 

رای دهندگان هم توجه نمی کنند.
در اين چارچوب فعاليت مدنی از جمله 
به راه انداختن کمپاين های اعتراضی بايد 
به بسط دموکراسی و حکومت قانون در 
افغانستان توجه کرد. بايد فعاالن مدنی 
مشکالت  جامعه  در  يا  و  فيس بوک  در 
تا  بی عدالتی  و  فقر  از  مردم  اصلی 
خشونت عليه زنان و مردان و قتل عامه 
درگير  جناح های  به واسطه  عادی  مردم 
اين  در  دهند.  قرار  خود  توجه  مورد  را 
مدنی  کمپاين های  که  است  صورت 
جدی گرفته می شود و امکان مشارکت 
فراهم  آن  در  مردم  از  زيادی  تعداد 

می گردد.                        در صفحه 4
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جدال برسر عملیات های شبانه 
ادامه دارد 

برسر  آن  غربی  متحدان  و  حکومت  میان  جدال 
عملیات های شبانه از مدت ها است که ادامه  دارد. 
از  خود  سخنان  در  بارها  کرزی  رییس جمهور 
است.  کرده  انتقاد  بین المللی  نیروهای  روش  این 
به عنوان  را  شبانه  عملیات های  توقف  کرزی  آقای 
در  استراتژیک  پیمان  امضای  پیش شرط های 

سخنانش در جرگه عنعنوی نیز مطرح کرد. 
این  به  جرگه عنعنوی در یک قطع نامه 76 ماده ای 
خواستار  آن  ششم  ماده  در  و  کرد  توجه  مهم  

افغانی شدن عملیات های شبانه شد. 
هم اکنون به رغم مخالفت های حکومت افغانستان به 
عملیات های شبانه، گفته می شود که حداقل 5 تا 7 
صورت  مسلح  مخالفان  علیه  شب  هر  در  عملیات 

می گیرد. 
اعتراض های   آن که  از  پس  می گویند  منابع  برخی 
اکنون  بلند شد،   این عملیات  به  آقای کرزی نسبت 
رسانیده  وی  اطالع  به  عملیات ها  این  از  بخشی 
جنرال  زمان حضور  از  غربی  مقام های  نمی شود. 
پتریوس، به عملیات های شبانه به عنوان یک گزینه ی 
موثر روی آورده اند. این مقام ها می گویند که حداقل 
افغان ها حضور  عملیات های شبانه  95 درصد  در 
و  قابلیت  از  تنهایی  به  افغانی  نیروهای  اما  دارند، 
برخوردار  عملیات ها  چنین  اجرای  برای  توانمندی 

نمی باشند. 
این عملیات ها پس از آن موثر به خوانده شد که از 
و  شد  ارزیابی  دقیق  نظامی  هدف گیری های  لحاظ 
میزان تلفات افراد ملکی را به حداقل کاهش داد. یکی 
از مشکالت اساسی در عملیات های روزانه افزایش 

کشتار غیرنظامیان بود. 
و  مسکونی  مناطق  در  طالبان  گرفتن  پناه 
عملیات های  در  که  می شد  باعث  غلط  گزارش های 
این  قربانی شوند.  ملکی  افراد  بین المللی،  نیروهای 
قربانی سبب می شد تا از یک سو حکومت افغانستان 
زیر فشار افکار عمومی در تقابل با اقدامات متحدین 
خود قرار گیرد و از طرف دیگر نیروهای بین  المللی 
حاال  شود.  همراه  جهانی  افکار  محکومیت  با  نیز 
راهبرد پتریوس ظاهرا موثر واقع شده و از کارآیی 
افغان نیز  امنیتی  خوبی برخوردار است. مقام های 
را  عملیات های شبانه  داشتند،  که  در صحبت هایی 

موثر دانسته اند. 
فرماندهان  عملیات ها  این  در  که  می شود  گفته 
درجه 2 طالبان در محل تجمع و استقامت های شان 
هدف قرار می گرفتند. این عملیات سبب شد تا امنیت 
طالبان در قرارگاه ها و محل تجمع شان از بین برود 
به طوری که فرصت تحرکات گروهی را از این گروه 

به حداقل رسانیده است. 
باورند که عملیات های شبانه  براین  برخی آگاهان 
فرصت آرامش از طالبان را می گیرد و با تداوم آن 
بدنه ی اصلی این گروه دچار از هم گسستگی خواهد 
شد و توان مقاومت و تحرک آن از بین خواهد رفت. 
مخالفت هایی  دست آوردها،  این  به رغم  حاال 
که  هرچند  دارد.  وجود  روش  این  برابر  در  نیز 
از طرف  خانه تالشی های سربازان خارجی، آن هم 
کشور  در  حاکم  و سنت های  فرهنگ  مخالف  شب 
است و سبب واکنش ها و اعتراض های جدی شده 
است، اما عملیات شبانه با حضور نیروهای افغان 
کارا  و  موثر  به عنوان یک روش  می تواند هم چنان 
اهمیت  دارای  طالبان  هسته های  ضربه زدن  در 

نظامی باشد. 
اکنون باید دید که پس از فیصله جرگه و در آ ستانه 
امضای پیمان راهبردی سرنوشت جنگ با طالبان 

چگونه رقم خواهد خورد؟ 

زنگ اول


این  به  واکنش  در  اروپا  اتحادیه 
سازمان  در  آلمان  نماینده  تقاضای 
آن  از  را  خود  حمایت  متحد،  ملل 

اعالم داشت.
به  قبال  افغانستان  حکومت 
امنیتی  مسوولیت های  عهده گیری 
شروع  را  بین المللی  نیروهای  از 
تا  است  آمادگی  درحال  و  کرده 
همه  میالدی   2014 سال  الی  بتواند 
عهده  به  را  امنیتی  مسوولیت های 

بگیرد.
از  بعد  که  گفته اند  دولتی  مقام های 
رزمی  نیروهای  که  نیز   2014 سال 
خارج  کشور  این  از  بین المللی 
جامعه  کمک های  به  شد،  خواهند 

شده است.
در ماده ششم این قطعنامه آمده است: 
از سوی  که  »عملیات های شب هنگام 
می گیرد،  صورت  امریکایی  نیروهای 

باید به اسرع وقت افغانی شود.«
از  حاال  تا  ناتو  مسووالن  حال،  این  با 
عملیات های  کامل  قطع  برای  تصمیم 

شبانه در افغانستان سخنی نگفته اند.
سخنگوی ناتو در کابل گفت: »بیشتر 
عملیات های  درصد  پنج  و  نود  از 
افغان  نیروهای  با  همکاری  در  شبانه 
نیروهای  تقویت  می گیرد.  صورت 
نیروهای  تقویت  و  افغانستان  امنیتی 
ویژه، تقاضای لویه جرگه را برآورده 

می کند.«
مساله  زودی،  به  »پس  افزود:  او 
از  اعظمی  بخش  افغانی سازی، 
عملیات های شبانه خواهد بود و همزمان 
با گرفتن مسوولیت های بیشتر، نیروهای 
امنیتی افغانستان نه تنها در عملیات های 

آلمان از سازمان ملل متحد خواستار 
از  برای حمایت  قطعنامه ای  تصویب 
افغانستان شد تا این کشور با حمایت 
واگذاری  از  بعد  بین المللی،  جامعه 
نیروهای  به  امنیتی  مسوولیت های 
به تحول« حرکت  »انتقال  از  داخلی، 

کند.
آلمان کمتر از دو هفته دیگر میزبان 
مورد  در  بین المللی  کنفرانس  یک 
کنفرانس  این  در  است.  افغانستان 
برگزار  دسامبر  پنجم  تاریخ  به  که 
طالبان،  با  مصالحه  مساله  می شود، 
امنیتی  مسوولیت های  سپردن  روند 
نیروهای داخلی و حمایت جامعه  به 
بین المللی از کشور بعد از سال 2014 

مورد بحث قرار می گیرد.
پیتر ویتیگ، نماینده آلمان در سازمان 
قطعنامه  چنین  که  گفته  متحد  ملل 
ظرفیت های  متحد  ملل  سازمان 
در  را  بین المللی  جامعه  عملیاتی 

افغانستان توسعه می دهد.
پیتر ویتیگ در مجمع عمومی سازمان 
ختم  زمان  »از  گفت:  متحد  ملل 
بارنخست  برای  طالبان،  حکومت 
و  بندی  زمان  گذشته  سال  ده  در 
انتقال  برای  واضحی  استراتژی 
مسوولیت های  کامل  و  مرحله ای 
امنیتی به مقام های افغانستان براساس 

معیارهای روشن، وجود دارد.«

می گویند  افغانستان  در  ناتو  منابع 
عملیات  کامل  کردن«  »افغانی  برای 
نظامی شبانه علیه شورشیان الزم است 

نیروهای داخلی بیشتر تقویت شوند.
ناتو،  سخنگوی  جاکوبسن،  کارستین 
کابل  در  خبرنگاران  با  گفتگو  در 
نیروهای  حاضر،  حال  در  که  گفت 
داخلی در اکثر عملیات شبانه شرکت 
هماهنگی  در  عملیات  این  و  دارند 
صورت  افغان  مسووالن  با  کامل 

می گیرد.
نیروهای  شبانه  عملیات  به  دادن  پایان 
اصلی  شرایط  از  یکی  کشور  در  ناتو 
پیمان  امضای  برای  کرزی  حامد 
در  و  بوده  امریکا  با  استراتژیک 
لویه  اخیر  اجالس  در  او  سخنرانی 

جرگه در کابل نیز مطرح شده است.
پایانی این لویه جرگه که  در قطعنامه 
عملیات  پایان  شد،  صادر  شنبه  روز 
داده  تذکر  خارجی  نیروهای  شبانه 

آلمان خواستار تصویب قطعنامه سازمان ملل برای حمایت از افغانستان شد

ناتو:
 افغانی کردن عملیات شبانه نیازمند تقویت نیروهای داخلی است

بخش  در  خصوصا  بین المللی 
اقتصادی و زیربناها نیاز دارد.

کمک های  چگونگی  است  قرار 
از  بعد  افغانستان  به  بین المللی  جامعه 
بن  در کنفرانس  میالدی  سال 2014 
پیتر  گفته  به  گیرد.  قرار  بحث  مورد 
ویتیگ، هیات سازمان ملل متحد در 
کنفرانس بن را بان کی مون، دبیرکل 

این سازمان رهبری می کند.
را  دوم  بن  کنفرانس  رهبری 
در  دارد.  عهده  به  افغانستان  دولت 
و  خارجه  وزیران  کنفرانس  این 
دیپلومات های ارشد حدود 90 کشور 
مورد  در  و  می آیند  هم  گرد  جهان 

آینده افغانستان مشوره می کنند.  

شبانه، بلکه در سایر عملیات ها نیز نقش 
بیشتری را برعهده خواهند گرفت.«

زودی  به  که  است  امیدوار  دولت 
با  را  همکاری  استراتژیک  پیمانی 
امریکا امضا کند که دست کم ده سال 

اعتبار خواهد داشت.
در عین حال، مقامات دولتی می گویند 
جمله  از  مسایل،  برخی  روی  هنوز 
بر  نظارت  و چگونگی  شبانه  عملیات 
اختالف نظر  جانب  دو  میان  زندان ها، 

وجود دارد.
مواردی  در  و  امریکایی  نظامیان 
اجرای  داخلی،  امنیتی  مسووالن 
برای  موثری  راه  را  شبانه  عملیات 
در  شورشی  گروه های  سرکوب 

کشور دانسته اند.
برای  دولت  استدالل  مقابل،  در 
در  که  است  این  عملیات  این  قطع 
براساس  ناتو  نیروهای  موارد،  بسیاری 
را  مردم  خانه های  نادرست  اطالعات 
تنها  نه  مساله  این  و  می کنند  بازرسی 
میان  ایجاد ترس و وحشت در  باعث 
حمایت  از  بلکه  می شود،  غیرنظامیان 
نیز  مرکزی  دولت  به  نسبت  آنها 

می کاهد.
و  زمان  گذشت  با  می گوید  ناتو 
امنیتی  بیشتر  مسوولیت های  واگذاری 
عملیات  تمامی  افغان،  نیروهای  به 
به  شبانه  عملیات  جمله  از  نظامی، 

نیروهای داخلی واگذار خواهد شد.

سازمان ملل نماینده 
جدید در افغانستان 

معرفی می کند
سازمان  عمومی  سرمنشی  بانی کی مون 
ملل متحد، در در نظر دارد تا فرستاده ی 
افغانستان  برای  را  سازمان  این  جدید 

معرفی کند.
با  جمهوری  ریاست  مطبوعاتی  دفتر 
سرمنشی  که  است  گفته  اعالمیه ای  نشر 
عمومی سازمان ملل برای معرفی نماینده 
سه شنبه  شب  افغانستان،  برای  جدید 
کشور  جمهور  رییس  کرزی  حامد  با 

مشورت کرده است.
در حال حاضر ستیفن دیمیستورا نماینده 
است  افغانستان  در  ملل  سازمان  خاص 
که دوره  کاری وی در آینده نزدیک به 

پایان می رسد.
در اعالمیه آمده است که رییس جمهور 
که  کردند  توافق  مون  بان کی  و  کرزی 
در این زمینه در حاشیه  کنفرانس بن دوم 

صحبت کنند.

نامزدان سه نهاد 
جهت اخذ رای 
اعتماد به مجلس 
معرفی می شوند

پارلمانی  امور  در  دولت  وزارت 
ریاست های  نامزدان  که  می گوید 
امنیت ملی، بانک مرکزی و یک عضو 
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی 
روز شنبه هفته آینده برای گرفتن رای 
معرفی  نمایندگان  مجلس  به  اعتماد 

می شوند.
امور  در  دولت  وزیر  عزیزی  همایون 
یک  در  دیروز  بعدازظهر  پارلمانی 
صاحب  انجنیر   « گفت:  خبری  نشست 
امنیت  عمومی  ریاست  کاندید  نبیل 
کاندید  دالوری  نوراهلل  محترم  ملی، 
استاد  محترم  و  مرکزی  بانک  ریاست 
کمیسیون  عضویت  کاندید  دانش  منیر 
اساسی  قانون  تطبیق  بر  نظارت  مستقل 
روز شنبه رسما جهت اخذ رای اعتماد 

به پارلمان معرفی خواهند شد.«
به گفته ی آقای عزیزی در صورتی که 
رخصتی های  از  مجلس  اعضای 
وزرای  کنند،  صرف نظر  زمستانی شان 
غرض  زودی  به  نیز  کابینه  باقی مانده 
مجلس  این  به  اعتماد  رای  گرفتن 

معرفی خواهند شد.
هفت  که  می شود  سال  یک  از  بیش 
ریاست های  از  شماری  و  وزارت 
اداره  سرپرستان  وسیله ی  به  مستقل 

می شوند.

توزیع صندوق های 
زنبور عسل 

برای خانم های فقیر 
در پروان

والیت  زراعت  ریاست  مسووالن 
پنجاه  سه شنبه  روز  می گویند  پروان 
خام   25 برای  عسل  زنبور  صندوق 

است. شده  توزیع  بی بضاعت 
مرضیه رشیدی مدیر اقتصاد خانواده ها 
به  پروان  والیت  زراعت  ریاست  در 
خانم   25« است:  گفته  باستان  بست 
آموزشی  برنامه  شامل  که  بی بضاعت 
مهارت های  آموزش  زمینه  در 
سوی  از  بودند،  شده  زنبور پروری 
مالی  همکاری  به  و  زراعت  ریاست 
امریکا  متحده  ایاالت  بازسازی  گروه 
زنبور  صندوق  پنجاه  پروان،  در 

کردند.« دریافت  پروری 
می کند  تصریح  رشیدی  مرضیه  خانم 
اقتصاد  رشد  هدف  به  برنامه  این  که 
انداخته  راه  به  نادار  خانواده های 
تطبیق  »ابنا«  موسسه  سوی  از  و  شده 

مراقبت خواهد شد. و 

ACKU
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در گزارش امروز »از ورای دود و آتش« مادری را 
با خود داریم که دختر جوانش را در جریان جنگ 
را  واقعه  آن  و  داده  دست  از  جهادی  احزاب  بین 
در  ما  »فامیل  می دارد:  بیان  چنین  آن  جزییات  با 
بود.  مدت زندگی دست خوش حوادث گوناگون 
زمان کمونیست ها سپری  را در  بسیار مشکالت  ما 
نمودیم با شکست آنها و به قدرت رسیدن نیروهای 
مجاهدین فکر می کردیم که روزنه امید به روی ما 
گشاده شده و می توانیم که از این به بعد خوشی ها 
را سپری نماییم اما نمی دانستیم که این یک سرآغاز 
خواهد  ما  کشور  و  مردم  زندگی  تاریخ  در  تلخ 
بود. با گذشت چند مدت از جنگ میان احزاب و 
گروه های تازه بر سر قدرت رسیده آغاز شد و شهر 
به یک میدان جنگ مبدل گشت. هر منطقه  کابل 
مربوط به یک قوماندان و یکی از گروه های خاص 
بود که به خاطر به دست آوردن قدرت سخت با هم 
به ویرانه  زود  بسیار  کابل  زیبای  شهر  می جنگیدند. 
تبدیل شد. اکثر نقاط شهر خالی از سکنه بود زیرا 
نموده  ترک  را  خانه های شان  جنگ  اثر  در  مردم 
بودند، عده ای به بیرون از کشور به هجرت رفتند و 

بخش  وزیر  سه  اظهارات  کابل:  8صبح، 
اقتصادی حکومت در مورد افزایش بهایی مواد 
مجلس  اعضای  قناعت  مورد  مایع  گاز  و  نفتی 
نمایندگان قرار نگرفت و انتظار می رود امروز، 
وزیران  گفته های  مورد  در  مجلس  نمایندگان 
تجارت و صنایع، مالیه، و اقتصاد تصمیم بگیرند.

عمر  صنایع،  و  تجارت  وزیر  احدی،  انورالحق 
ارغندیوال  عبدالهادی  و  مالیه  وزیر  زاخیلوال 
پی نگرانی های  در  گذشته  روز  اقتصاد  وزیر 
افزایش  مورد  در  نمایندگان  مجلس  اعضای 
جلسه ی  در  مایع  گاز  و  نفتی  مواد  بهایی 

استجوابیه این مجلس حضور یافتند.
وزیران مالیه و اقتصاد به اعضای مجلس گفتند 
به  پیوند  در  هیچ نقشی  یادشده  وزارت  دو  که 

افزایش بهای مواد نفتی و گاز مایع ندارند.
بخش  در  تنها  وزارت  این  گفت  مالیه  وزیر 
حصول مالیات گمرکی سهم دارد، اما افزایش 
مالیات نقش کمتری در افزایش بهای مواد نفتی 

و گاز داشته است.
شدن  انحصاری  که  گفت  همچنین  زاخیلوال 
مواد یاد شده و احتکار وارد کننده های مواد نفتی 
تاجران  توسط  باال  خرید  کنار  در  مایع  گاز  و 

تعداد اندکی که توان مالی نداشتند از روی ناچاری 
باقی ماندند. ما هم جزو همین گروه بودیم. از قضا 
در  سودا  آوردن  برای  دخترم  روزها  از  یکی  در 
دوکان های پل سرخ رفت که برای ما سودا بیاورد، 
او  که  شدیم  پریشان  هم  ما  و  برنگشت  دوباره  اما 
کجا شد، زمانی که در جستجوی وی شدیم، اطالع 

مواد  بهای  افزایش  عوامل  عمده ترین  از  افغان، 
نفتی و گاز مایع می باشد.

کمبود  از  نمایندگان  از  زیادی  هرچند شماری 
بودجه ی تصدی مواد نفتی وزارت تجارت در 
برای کاهش  نفتی و گاز  مواد  مورد خریداری 
بلند بودن هزینه ی مالی در  بازار و  قیمت ها در 
کردند  شکایت  کشور  امنیتی  بخش  بودجه ی 
ولی وزیر مالیه تاکید کرد که آنان نمی توانند، 
تجارت  وزارت  به   را  امنیتی  بخش  بودجه ی 

واگذار سازند.
اعضای  صورتی که  در  مالیه  وزیر  گفته ی  به 
به  امنیت را  تامین  نمایندگان مسوولیت  مجلس 
دوش بگیرند، آن وزارت آماده است تا هزینه ی 
بخش امنیتی را به بخش اقتصادی واگذار سازند.

کشور  ساالنه ی  عواید  بودن  پایین  مالیه  وزیر 
پروژه های  تطبیق  برای  بسیار  هزینه های  نبود  و 
رسیدگی  عدم  اصلی  مشکل  را  اقتصادی 

حکومت به مشکل های مردم خواند.
نیز  ارغندیوال  عبدالهادی  ترتیب،  همین   به 
و  تهیه   راستای  در  را  وزارت  این  فعالیت های 
بازرسی از پروژ ه های انکشافی دولت و همچنین 
نظارت از فعالیت های نهادهای غیردولتی قلمداد 

کرد.
همچنین  ارغندیوال، 
سال   9 در  که  گفت 
گذشته بازار آزاد نتیجه 
نداده است و وی بارها 
گفته است که افغانستان 
به داشتن اقتصاد مختلط 

نیازمند است.
انحصار  وجود  نیز  وی 
احتکار  و  کننده ها 
نفتی  مواد  کننده های 
اما  تایید کرد  و گاز را 
پرسش های  باوجود 
نمایندگان در این مورد 

اظهارات سه وزیر کابینه
مورد قناعت مجلس نمایندگان قرار نگرفت

اعمار شش باب مکتب در چهار والیت کشور

بازداشت 140 دهقان به اتهام کشت کوکنار

حاصل کردیم که راکتی در آنجا اصابت کرده است 
شده اند.  شهید  و  زخمی  بی گناه  افراد  از  تعدادی  و 
همه آنها را به شفاخانه صلیب سرخ وقت انتقال داده 
بودند، ما هم به این امید شفاخانه رفتیم که شاید او 
زخمی شده باشد و یا دوباره به طرف خانه رفته باشد، 
وی  از  گشتیم  را  شفاخانه  اتاق های  تمام  که  زمانی 

در یکی از روزها دخترم برای آوردن سودا در دوکان های پل سرخ 
رفت که برای ما سودا بیاورد، اما دوباره برنگشت و ما هم پریشان 
شدیم که او کجا شد، زمانی که در جستجوی وی شدیم، اطالع حاصل 

کردیم که راکتی در آنجا اصابت کرده است و تعدادی از افراد بی گناه 
زخمی و شهید شده اند. همه آنها را به شفاخانه صلیب سرخ وقت 
انتقال داده بودند، ما هم به این امید شفاخانه رفتیم که شاید او 

زخمی شده باشد و یا دوباره به طرف خانه رفته باشد، زمانی که تمام 
اتاق های شفاخانه را گشتیم از وی خبری نبود بسیار خوش حال بودیم 
و می خواستیم که دوباره برگردیم، اما یک بار به یاد سردخانه شفاخانه 

افتادیم.

توضیح بیشتر نداد.
کابینه،  در  که  کرد  اعتراف  اقتصاد  وزیر 
میان  طرح ها  ساختن  عملی  برسر  مشکل هایی 
تا  نتوانسته اند  همین رو  از  و  دارد  وجود  وزیران 

کنون سیاستی واضح اقتصادی داشته باشند.
با این حال، انور الحق احدی وزیر تجارت کشور 
و  نفتی  مواد  کننده های  احتکار  به  دیگر  یک بار 
گاز هشدار داد، درصورتی که دست از احتکار 
و  می شود  گرفته  فعالیت شان  جواز  برندارند، 

اموال شان در بازار لیالم خواهد شد.
از  جدی  نظارت  به  که  کرد  تاکید  احدی 
ادامه  مایع  گاز  فروشنده های  و  واردکننده ها 

خواهند داد.
به  تا  خواست  حکومت  از  کشور  تجارت  وزیر 
هدف رقابت در بازار 30 میلیون دالر را در اختیار 
در  بتواند  وزارت  این  تا  دهد  قرار  وزارت  این 

بازار با بخش خصوصی رقابت کند.
احدی همچنین گفت که در حال حاضر وزارت 
تجارت یک درصد در بازار سهم دارد و بیشترین 
به  خصوصی  بخش  وسیله ی  به  کاالها  و  مواد 

کشور وارد می گردد.
بخش  تاجران  با  را  توازن  وی،  گفته ی  به 
برای  حکومت  ولی  می دارند  نگه  خصوصی 
این  راه حل درازمدت بودجه ای کافی در اختیار 

وزارت قرار دهد.
طرح  در  تا  خواست  مجلس  نمایندگان  از  وی 
برای  را  بیشتری  بودجه ی  آینده  سال  بودجه 

وزارت تجارت و صنایع به تصویب برسانند.
در همین حال، شماری زیادی از اعضای مجلس 
وصنایع،  تجارت  وزیران  گفته های  نمایندگان 
مالیه و تجارت بخش ندانسته، خواهان استیضاح 

و سلب صالحیت این وزیران شدند.
نمایندگان  مجلس  که  درحالی است  این 
بخش  وزیران  گفته های  مورد  در  تصمیم گیری 
نمایندگان  مجلس  امروز  نشست  به  را  اقتصادی 

واگذار کرد.

باب  شش  اعمار  از  معارف  وزارت 
خبر  کشور  والیت  چهار  در  مکتب 

داده است. 
مکاتب  که  است  گفته  وزارت  این 
در  اساسی  و  پخته  طور  به  یادشده 
والیت های کابل، لوگر، بلخ و فاریاب 
دالر  هزار   800 از  بیش  و  اعمارشده 
مصرف  به  مکاتب  این  در  امریکایی 
رسیده است که ازسوی کشور جاپان 

حین  نفر  این سو140  به  روز  بیست  از 
ولسوالی  شش  در  کوکنار  کشت 

ننگرهار بازداشت شده اند.
والی  سخنگوی  عبدالزی  ضیا  احمد 
این  که  باستان گفته  بست  به  ننگرهار 
و  کوچک  گردهمایی   170 والیت 
بزرگ را به منظور پیش گیری کشت 
والیت  این  ولسوالی   22 در  کوکنار 

برگزار کرده است.
به گفته وی، تاکنون 140 نفر در پیوند 
با کشت کوکنار در 150 جریب زمین 
شیرزاد،  ولسوالی های  در  زراعتی، 
پچیرآگام  خوگیانی،  لعلپوره،  اچین، 
و  بازداشت  والیت  این  غر  سپین  و 
فرستاده  دادستانی  به  آنان  پرونده های 

شده است.

معارف  کیفیت  بردن  بلند  برنامه ی  و 
پرداخت شده است. 

این  بهره برداری  با  که  شده  گفته 
برای  یادشده  والیت های  در  مکاتب 
هزاران شاگرد دختر و پسر زمینه بهتر 

آموزش فراهم گردیده است. 
صدها  هنوز  تالش ها  این  کنار  در  اما 
کشور  ناامن  مناطق  در  دیگر  مکتب 

مسدود  است. 

وی گفت که اداره این والیت در قبال 
این قضیه موقف جدی داشته و اجازه 
کشت یک بته کوکنار را نیز به کسی 

نخواهد داد.
گذشته  سال  مانند  »امسال  افزود:  او 
بازداشت شدگان قضیه کشت کوکنار 
بزرگان  شفاعت  و  میانجیگری  به  را 

قوم رها نخواهیم کرد.«
به  گذشته  سال  که  است  گفتنی 
از  شماری  در  کوکنار  کشت  علت 
والیت  این  ننگرهار،  ولسوالی های 
نتوانست مانند دو سال پیش، ده میلیون 
نمودن  صفر  خاطر  به  را  امتیاز  دالر 
به  مربوط  ادارات  از  کوکنار،  کشت 

دست بیاورد.


خبری نبود بسیار خوش حال بودیم و می خواستیم که 
دوباره برگردیم، اما یک بار به یاد سردخانه شفاخانه 
افتادیم. از روی اکراه به طرف سردخانه رفتیم و بعد 
تعداد  را که  او  به خون  آغشته  لحظه جسد  از چند 
زیادی از پارچه های راکت در بدنش اصابت کرده 
آن  در  یافتیم.  بود،  شده  وی  شهادت  سبب  و  بود 
لحظه ی تلخ، دنیا باالی سرم می چرخید و زمین گویا 
در زیر پایم به شدت در حرکت بود. بعد از لحظه ای 
گریان و فغان دیگر سود نداشت جنازه او را گرفته 
به طرف خانه رفتیم و بعد از مراسم جسد او را روانه 
در  این سو  به  روز  از آن  نمودیم.  ابدی اش  آرامگاه 
اثر تکان همان حادثه من دچار مشکل عصبی شدید 
شدم که گاهی اوقات خوب هستم و زمانی نمی دانم 
عامالن  به  خداوند  می کنم.  چه  و  می گویم  چه  که 
از دولت کدام توقع  ما  قتل دخترم جزا بدهد، زیرا 
را  پروای مردم  و  نداریم دولت در فکر خود است 

ندارند.«
خوانندگان محترم:-  جهت بهترشدن این بخش ما به 
نظریات، انتقادات و پیشنهادات سالم شما به دیده ی 
گزارش های  چنین  شریک ساختن  با  می نگریم  قدر 

شما در نشانی ذیل منتظر می باشیم.
Info_afg@solidarity for justice.org.af

جسدش را از سردخانه پیدا کردیم

ري
حرا

 . ا
س از وراي دود و آتش

»از وراي دود و آتش« سلسله گزارش هايي است که بر اساس گفته هاي  قربانيان 
جنگ هاي سه دهه اخير افغانستان تهيه شده است. اين گزارشها که  بدون 

درنظرداشت جنبه هاي قومي، مذهبي، سمتي و زباني تهيه گرديده اند، بازتاب دهنده 
روايت هاي 23 سال جنگ در کشور مي باشند. 

محمد عارف بیات1102
ه و تنظیم:

تهی ACKU
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پروژه های  بر  نظارت  غیردولتی  موسسه  یک 
شفافیت  عدم  به  نسبت  افغانستان،  در  بازسازی 
بین المللی  سازمان های  در  کافی  پاسخ دهی  و 
است.  داده  هشدار  افغانستان  به  کمک دهنده 
به  کمک ها  شفافیت  عدم  مورد  در  هشدار 
افغانستان، باعث می شود تا یک فشار روانی منفی 
افغانستان  مردم  گردد.  تحمیل  افغانستان  مردم  بر 
جامعه  کمک های  در  که  دارند  را  انتظار  این 
داشته  وجود  نیت  حسن  افغانستان،  به  بین المللی 
باشد و این حسن نیت بتواند باعث بهتر شدن روند 
زندگی مردم افغانستان با استفاده از این کمک ها 

شود.
و  داخلی  تحقیقاتی  گزارش های  در  وقتی  اما 
کمک های  در  که  می شود  منتشر  بین المللی 
ندارد  وجود  شفافیت  افغانستان  به  بین المللی 
کمک ها  اجراکنندگان  یا  کمک کنندگان  و 
خصوص  در  تا  نمی گیرند  عالقه  افغانستان،  به 
تحقیق کننده  موسسات  به  دخل و خرج شان 
گزارش دهند، این ذهنیت در نزد مردم افغانستان 
به وجود می آید که یا این کمک ها به سواستفاده 
اجراکنندگان گرفتار شده و یا در آن حسن نیت 

وجود نداشته است.

از سوی دیگر، عدم شفافیت در اجرای کمک ها 
کرده  تحمیل  مردم  بر  را  روانی  خساره  بیشترین 
این  به  رسانه ها  طریق  از  افغانستان  مردم  است. 
آمار دسترسی پیدا کرده اند که در جریان ده سال 
مردم  به نام  دالر  میلیارد  پنجاه  از  بیشتر  گذشته 
وقتی  است.  گرفته  صورت  کمک  افغانستان 
است،  نتوانسته  مبلغ  این  که  می بینند  عمل  در 
نسبت  کند،  ایجاد  آنان  زندگی  در  مثبتی  تغییر 
وقتی  به ویژه  می شوند.  امید  نا  کمک ها  این  به 
شفافیت  عدم  خصوص  در  گزارش هایی  که 
تا  می شود  سبب  می رسد،  نشر  به  کمک ها  این 
اعتماد مردم هم به دولت افغانستان و هم به جامعه 

بین المللی خدشه دار شود.
و  کمک ها  اجرای  در  شفافیت  عدم  البته 
کمک رسانی به افغانستان باعث ایجاد بی اعتمادی 
بین دولت افغانستان و جامعه جهانی نیز شده است. 
جامعه جهانی یا حداقل برخی قابل مالحظه ای از 
ظرفیت  عدم  که  بوده اند  مدعی  کمک کنندگان 
تا کمک ها  است  افغانستان سبب شده  در دولت 
به افغانستان موثریت الزم را نداشته باشد. از سوی 
دیگر دولت مدعی است که بسیاری از کمک ها 
از طریق دولت و بر اساس ارجحیت بندی دولت 
سبب  مساله  همین  و  نگرفته  صورت  افغانستان 

تضییع اثرات این کمک ها شده است.
دیده می شود که دولت افغانستان و جامعه جهانی 
در یک تقابل تبلیغاتی هر کدام کوشش می کنند 
افغانستان  به  کمک ها  موثریت  عدم  به  نسبت 
را  مقابل  نشان دهند و طرف  را غیرمسوول  خود 

حاضر  رانندگان  که  کرد  اعالم  ترانسپورت  ریاست  زمانی که 
تبدیل  جالبی  موضوع  به  رسانه ها  در  بگیرند،  را   ۳۹ پلیت  نیستند 
شد. رسانه ها گزارش آن را دادند و همه به آن خندیدند. اما زمانی 
که در لویه جرگه مشورتی دولت، یکی از کمیسیون های چهل گانه 
به خاطر شماره ۳۹ حذف شد یک واکنش تند در میان مردم و البته 
نباید  با اعتراض می گفتند که  به وجود آمد. همه  بین جوانان  در 
یک باور خرافی عامه این قدر باالی اشتراک کنندگان لویه جرگه 
به خاطر  به صورت رسمی یک کمیسیون کاری  بگذارد که  تاثیر 

منفور بودن عدد حذف شود. 
علیه عدد ۳۹  را  فیس بوک، گروهی  از جوانان در  تعدادی  حاال 
فعال کرده اند که به عقیده آنها باید علیه این باور خرافی در جامعه 
همانند   ۳۹ عدد  که  می کنند  استدالل  آنها  گیرد.  مبارزه صورت 
نیست که  ندارد و الزم  معنایی خاص  اعداد دیگر است و کدام 

نخبگان جامعه نیز به تاثیر و معنای این عدد باور پیدا کنند. 
وقتی صفحه فیس بوک این جوانان را بخوانی مملو از نوشته های 
اشتراک کنندگان  تلخ  و  درشت  زبان  با  که  است  خشمگینانه ای 
ندانستن و حمایت از خرافات می کنند. حتا بعضی از  به  را متهم 
اعضای »گروه اعتراض به عدد ۳۹« پیشنهاد می کنند که اعضای 
صفحه به بیست هزار نفر و یا بیشتر از آن برسد تا در قدم بعدی 
باال  با  و  تظاهرات  برپایی  با  مختلف کشور  والیت های  در  مردم 

کردن شعارها و پالکارد ها علیه خرافات در جامعه مبارزه کنند.
حاال دیده می شود که کار گروه اعاده ی حیثیت عدد ۳۹ باال گرفته 
است. تنها در یکی از گروه های اعتراضی در فیس بوک بیشتر از 
۲۶۰۰ کاربر عضو شده است که به گفته یکی از گردانندگان این 
صفحه، نشان دهنده حسیاست مردم نسبت به این باور خرافی است. 
یکی از کاربران نوشته است که مگر در این لویه جرگه کار مهمی 
وجود نداشت که بخشی از وقت اشتراک کنندگان مصروف بحث 

و تصمیم گیری روی این باور بدون پایه شد؟
مشکلی  آیا  می گویند  که  هستند  نیز  منتقدانی  حال  عین  در  ولی 
انتخاب  از عدد ۳۹ نداشتیم که معترضین آن را  مهمتر و بزرگتر 
کسی  اگر  می کنند؟  کمپاین  علیه اش  فیس بوک  در  و  کرده اند 
دیگر به عدد ۳۹ به عنوان عدد زشت نگاهی نکرد، کدام مشکل 

اساسی جامعه افغانستان حل می شود؟
مردم  مجدد  تظاهرات  مطبوعات جهان  و  تلویزیون ها  روزها  این 
مصر در میدان تحریر را گزارش می دهند. تا حال بیشتر از ۳۰ نفر 
سقوط  از  پس  را  که حکومت  کشور  این  ارتش  به  اعتراض  در 
به  پولیس  نیروهای  توسط  است  گرفته  دست  در  حسنی مبارک 
قتل رسیده اند. مردم مصر نگرانی از دست رفتن انقالب شان برای 
احساس  آنها  نظامیان اند.  توسط  آزادی  و  دموکراسی  اعاده ی 
که  نیستند  مایل  مصری  نظامیان  عالی رتبه ی  شورای  که  می کنند 

انتخابات پارلمانی را در کشور هر چه زودتر برگزار کنند.
دموکراسی  اعاده ی  و  تحریر  میدان  تظاهرات  به  مقایسه  در 
در  که  ویژه  به  می آید.  نظر  به  ناچیز   ۳۹ عدد  کمپاین  مصر،  در 
به واسطه قانون شکنی های دولت و پارلمان  افغانستان دموکراسی 
به نظام ناکارآمد تبدیل شده است و در انتخابات ریاست جمهوری 
و پارلمانی افغانستان به صورت آشکار تقلبات گسترده ای صورت 
گرفت که اعتبار و مشروعیت هر دو انتخابات به شدت زیر سوال 
قرار گرفته است. آیا در افغانستان نیز برای حمایت از دموکراسی 
و اعاده ی آبروی نظام انتخاباتی در افغانستان کدام میدان تحریر در 
کابل ساخته خواهد شد؟ فعال جوانان متعرض ما در فیس بوک به 

همین انتقاد از باور خرافی به عدد ۳۹ اکتفا کرده اند.
کار  در  مثبت  انرژی  یک  که  گفت  باید  باال  انتقادات  از  فارغ 
شهروندان  از  تعداد  یک  اول  دارد.  وجود   ۳۹ عدد  به  معترضان 
انتقاد  توجیه سیاست مداران شان  رفتار غیرقابل  به  نسبت  افغانستان 
شدید دارند. گسترش این فرهنگ به پویایی سیاسی و مدنی حوزه 
به مسایل  عمومی ما کمک می کند و میزان عالقه و توجه مردم 

ملی شان را افزایش می دهد.
دوم در افغانستان کمپاین های مختلف مدنی برای مسایل گوناگون 
خواستار  شهروندی  و  مدنی  فعاالن  و  است  گرفته  شکل  کشور 
مبارزه  کمپاین  مانند  شده اند.  رفتار ها  و  قوانین  از  تعدادی  لغو 
علیه تاسیس وزارت امر بالمعروف و یا قانون احوال شخصیه اهل 
تشیع. این کمپاین ها تاثیرات سیاسی زیادی بر جای گذاشته است. 
فرهنگ فعالیت و اشتراک مدنی بخشی از روند قوام دموکراسی 

در کشور می باشد.

مسایل با ارزش تر از عدد ۳۹
با تمام ارزشی که به اعتراض علیه باورهای خرافی از جمله عدد 
۳۹ قایل هستم، به عنوان یک شهروند افغانستان به نظر می آید که 
مشکالت  برای   ۳۹ از  فراتر  باید  فیس بوک  در  معترض  جوانان 
مختلف کشور  کمپاین کنند. در این اواخر در فیس بوک کمپاین 
علیه عدد ۳۹ جدی ترین حرکت کاربران افغان این شبکه اجتماعی 
بوده است. از این زاویه توجه و عالقه ای گسترده به کمپاین عدد 
میان جوانان  ۳۹ سواالت زیادی را درباره پختگی کار مدنی در 

افغان بر می انگیزد.
جالب این جاست که تعدادی از کاربران زن افغان کمپاینی علیه 
والدت  هنگام  در  مادران  مرگ و میر  همچنین  و  سنگسار  حکم 
به راه انداخته اند ولی با نگاهی کوتاه به این کمپاین های فیس بوکی 
به خوبی دیده می شود که میزان عالقمندان به کمپاین های مذکور 
هم  و  سنگسار  موضوع  هم  که  به ویژه  است.  اندک  بی نهایت 
مرگ و میر مادران در جریان زایمان یک مشکل انسانی اساسی در 

افغانستان بوده و کسی نیز به آن توجه نمی کند.
همچنین چندماه قبل تعدادی از جوانان کابل کمپاین پاکی شهر را 
به راه انداختند. هدف این گروه مشارکت رضاکارانه شهروندان 
کابل در پاک کاری بخش هایی از شهر کابل بود تا به این ترتیب 

توجه مردم و دولت را به فاجعه محیط زیستی جلب کنند. 
از  کمی  تعداد  کردم،  مشاهده  را  کمپاین  آن  عکس های  وقتی 
بودند.  گرفته  عالقه  زیستی  محیط  مدنی  حرکت  این  به  جوانان 
موضوع  یک  دیگر  زیست  محیط  مساله  که  است  حالی  در  این 
بی اهمیت نیست و با توجه به باال رفتن میزان آلودگی هوا و تاثیر 
محیط  فعالیت های  کابل  شهروندان  زندگی  باالی  آن  مرگبار 
زیستی به یک مساله حیاتی بدل شده است. اگر اندکی میان شهر 
کابل و یکی از شهرهای اروپایی و حتا آسیایی مقایسه ای صورت 
گیرد، به خوبی می توان شهر کابل را به یک »آشغال دانی بزرگ« 
مقامات  گفته  به  که  آلوده، شهری  و  توصیف کرد؛ شهر کثیف 

دولتی هوای آن آلوده به موادغایطه انسانی است.
قدر  این  میان  از  افغان  کاربران  چرا  که  است  این  عمده  سوال 
آنها  گرفته اند؟  عالقه   ۳۹ عدد  معضل  به  تنها  اساسی،  مشکالت 
می گویند که علیه باور های خرافی در جامعه مبارزه می کنند. اما 
واضح است که باور های خرافی در جامعه ما آن قدر وسیع است 
مشکل  این  از  کوچکی  بخشی   ۳۹ عدد  به  اعتراض  کمپاین  که 
فرهنگی و اجتماعی را نیز حل کرده نمی تواند. به ویژه که بخشی 
و  است  خورده  گره  شدت  به  مذهبی  عقاید  با  خرافات  این  از 
بدون شک اعتراض به آنها برای این کاربران معترض به خرافات 

مشکل ساز است؛ مانند بستن بند به زیارت ها.
اما توقع می رود که ما باید عمل مدنی و شهروندی را به آن عده 
از مشکالت و مسایل اساسی جامعه ربط بدهیم که باالی زندگی 
مردم تاثیر شدید دارد. در همین هفته کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افزایش خشونت ها علیه زنان خبر داد.  از  افغانستان طی گزارشی 
اعتراضی  و  واکنش  ما کدام  مدنی  در چارچوب کنشگری  ولی 
گزارش  این  حتا  نمی بینیم.  زنان  علیه  خشونت  افزایش  به  نسبت 

نتوانست که گروه معترض عدد ۳۹ را نیز به خود جلب کنند.
به  معطوف  عمدتا  دیگر  جوامع  در  مدنی  کنشگری  یا  اکسیون 
مسایل اساسی جامعه است. در ایران کمپاین یک میلیون امضا علیه 
کمپاین های  منطقه ای  موفق  نمونه  یک  زنان  علیه  تبعیض  قوانین 
تبعیض آمیز  به قوانین غیرعادالنه و  این کمپاین  مدنی است. زیرا 
جلب  خود  به  را  زیادی  توجه  و  کرد  اعتراض  ایرانی  زنان  علیه 
نمود. تا جایی که جمهوری اسالمی ایران از پیامد های سیاسی و 
اجتماعی آن ترسید و دست به سرکوب و زندانی کردن اعضای 

فعال کمپاین یک میلیون امضا زد.
ما باید توجه داشته باشیم که سیاست و حکومت داری در افغانستان 
گروه های  و  حکومت  است.  شده  قانون شکنی  و  فساد  درگیر 
سیاسی توجهی به بهبود وضعیت مردم ندارند و از دموکراسی و 
آرای مردم برای قدرت گیری و جاطلبی های خود استفاده می کنند 
توجه  رای دهندگان هم  مطالبات  از  هیچ یک  به  در عین حال  و 

نمی کنند.
در این چارچوب فعالیت مدنی از جمله به راه انداختن کمپاین های 
اعتراضی باید به بسط دموکراسی و حکومت قانون در افغانستان 
جامعه  در  یا  و  فیس بوک  در  مدنی  فعاالن  باید  کرد.  توجه 
مشکالت اصلی مردم از فقر و بی عدالتی تا خشونت علیه زنان و 
مردان و قتل عامه مردم عادی به واسطه جناح های درگیر را مورد 
توجه خود قرار دهند. در این صورت است که کمپاین های مدنی 
جدی گرفته می شود و امکان مشارکت تعداد زیادی از مردم در 

آن فراهم می گردد.

مسوول قلمداد کنند. اما این تقابل تبلیغاتی باعث 
نمی گردد تا ذهنیت مردم افغانستان نسبت به این 
به  نسبت  مردم  نزد  در  اعتماد  و  کند  تغییر  مساله 
افغانستان  در  کمک ها  نظر  حسن  با  توام  اجرای 

ایجاد شود.
آنچه برای مردم افغانستان مهم است، این می باشد 
نداشته  را  الزم  موثریت  آنان  برای  کمک ها  که 
از  این راستا مردم هم  است. طبیعی است که در 
نسبت  هم  و  می باشند  ناراضی  افغانستان  دولت 
به  کمک ها  اجراکنندگان  یا  و  جهانی  جامعه  به 
است  حالی  در  این  می شوند.  بی اعتماد  افغانستان 
که کمک ها به افغانستان به آدرس مردم صورت 
گرفته است و بایستی بیشترین بهره از این کمک ها 

نیز نصیب مردم افغانستان می شد.
در گزارش ها آمده است که نهاد دیده بان شفافیت 
افغانستان با انتشار نتایج یک تحقیق در خصوص 
بازسازی  راستای  در  صورت گرفته  کمک های 
افغانستان اعالم کرده است که بسیاری از نهادهای 
و  برنامه ها  مورد  در  جزییاتی  کمک دهنده، 
مساله  این  و  نمی دهند  ارایه  را  خود  مصارف 
با خطر فساد  افغانستان  بازسازی را در  برنامه های 
دیده بان شفافیت  است. در گزارش  مواجه کرده 
صدها  از  که  است  شده  گفته  همچنین  افغانستان 
آن  نهاد،   ۹ تنها  افغانستان،  به  کمک کننده  نهاد 

جزییات  و  اطالعات  درصد،  پنجاه  حد  در  هم 
پروژه های خود را منتشر کرده اند.

اجرای  و  کمک ها  جزییات  خصوص  در  وقتی 
آن از ارایه معلومات خودداری می شود، دو شبهه 
شبهه ها  از  یکی  می کند؛  ایجاد  مردم  نزد  در  را 
قرار  دستبرد  مورد  کمک ها  گویا  که  است  این 
گرفته است. به این معنا که بخشی قابل مالحظه ای 
یا  و  کمک کنندگان  توسط  کمک ها  از 
است.  گردیده   تصاحب  کمک ها  اجراکنندگان 
روانی  منفی  اثرات  می تواند  که  دیگری  شبهه 
این  است  ممکن  که  است  این  باشد  داشته  بیشتر 
نگرفته  صورت  نیت  حسن  بر  مبتنی  کمک ها 
باشد و از این جهت عالقه ای به نشر جزییات آن 
نداشته و کوشش شده است محرمیت در  وجود 
خصوص این کمک ها حفظ گردد. زیرا اگر در 
اجرای کمک و یا اصل کمک حسن نیت وجود 
داشته باشد و همچنین این کمک ها در اصل و یا 
در حین اجرا مورد دستبرد قرار نگرفته باشد، هیچ 
اعالم  خصوص  در  نمی تواند  بازدارنده ای  عامل 

جزییات آن قابل تصور باشد.
نشان  افغانستان  شفافیت  دیده بان  گزارش  نتیجه 
افغانستان،  به  کمک دهنده  نهادهای  که  می دهد 
کمتر از ۳5 درصد اطالعات در مورد پروژه های 
قرار  افغانستان  مردم  و  دولت  اختیار  در  را  خود 
یک  درصد   ۳5 که  است  واضح  بسیار  می دهند. 
باعث  نمی تواند  و  می باشد  ناچیز  بسیار  بخش 

ایجاد قناعت نسبت به کارکرد این نهادها شود.  
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آیا مشکل مهم تر از عدد 
39   نداریم؟

 ضیا زیرک  محمدهاشم قیام

عدم شفافیت
 کمک ها به افغانستان 

39و تاثیر منفی روانی  
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همكاري  عدم  متاسفانه  اما  است،  شده  پاك سازي 
مردم و دكانداراني كه در اطراف درياي كابل موقعيت 
دارند، اين مكان دوباره تبديل به زباله داني شده است.«

او ادامه مي دهد كه پاك سازي درياي كابل يك هزينه 
بسيار زياد را نياز دارد تا بتوان آن را به صورت اساسي 
اختيار  در  بودجه  اين  فعال  متاسفانه  كه  نمود  پاك 
شهرداري كابل نمي باشد. او گفت: »از اين رو از مردم 
انتظار داريم تا با ما همكاري نمايند تا بتوانيم كثافاتي 
را كه در سطح درياي كابل وجود دارد، جمع آوري 
نماييم.« او مشكل اساسي در پاك سازي درياي كابل 
را خاك هايي  مي داند كه در سطح دريا وجود دارد و 

هم چنان نيز به آن اضافه مي گردد.
معين شهرداري كابل، عدم توجه دكانداران، خانه ها و 
موسساتي را كه در اطراف درياي كابل هستند يكي از 
اين مكان مي داند و  مي گويد:  داليل تجمع زباله ها در 
و  زباله ها  غيرمستقيم  طور  به  موسسات  و  »دكان ها 
فاصله  متاسفانه  مي ريزند.  دريا  داخل  به  را  فاضالب 
اين  و  است  شده  كم  بسيار  دريا  به  مسكوني   اماكن 

خانه ها زباله هاي خود را به داخل دريا مي ريزند.«
به  مردم  بي اهميتي  و  توجه  عدم  كه  مي دهد  ادامه  او 
مي گردد.  كثافات  و  زباله ها  افزايش  سبب  مساله  اين 
اين رو اگر مردم خواهان يك محيط پاك و سالم  از 

هستند بايد موازين بهداشتي را رعايت نمايند.
بدون شك زماني به يك محيط سالم مي توانيم دست 
پيدا كنيم كه همه دست به دست هم براي رسيدن به 
آن تالش نماييم. اگر هر شخصي بدون در نظر گرفتن 
و  بيندازد  جايي  درهر  را  زباله  بهداشتي  مقرره هاي 
كوتاهي  زمان  در  ندهد  خود  محيط  پاكي  به  اهميتي 
به  بيماري ها  انواعی  و  مي گردد  آلوده  زيست  محيط 
وجود مي آيد. از اين رو، اين وظيفه و مسووليت هر فرد 
است تا براي حفظ و پاكي محيط خود كوشش نمايد.

صورت  به زودي  حشر  »اين  مي افزايد:  علومي  انجنير 
دريا  سطح  از  پالستيك ها  و  زباله ها  تمام  و  مي گيرد 
از  جمع آوري شده  زباله هاي  مي گردد.  جمع آوري 
شهر  سطح  از  كه  زباله هايي  هم چنان  و  دريا  سطح 
جمع آوري مي گردد، همه به بيرون از شهر انتقال پيدا 
صورت   زباله ها  تفكيك  پروسس  آنجا  در  و  مي كند 
مي گيرد. زباله هايي كه قابل بازيابي باشد جدا مي گردد 

و دوباره  از آن ها استفاده مي شود.«
حدود  در  روزانه  كابل  »شهرداري  مي دهد:  ادامه  او 
مي دهد.  انتقال  شهر  سطح  از  زباله  مكعب  متر   2300
شهردار  با  كه  مذاكراتي  طي  كه  است  قرار  هم چنان 
تهران داشته ايم و اين مذاكرات تاكنون هم ادامه دارد، 
چند دستگاه پروسس زباله از كشور ايران وارد نماييم.«

قابل  و  عميق  بحثي  زباله ها  بازيافت  بحث  كه  هرچند 
نيز  به بحث در مورد آن  نيز  اين  از  قبل  تامل است و 
پرداخته ايم، اما تا زماني كه براي مردم فرهنگ سازي 
خود  زيست  محيط  به  كه  نگيرند  ياد  مردم  و  نشود 

از  نمي توانيم محيطي عاري  ما هيچ گاه  بدهند  اهميت 
آلودگي داشته باشيم.

آموختن فرهنگ شهرنشيني و ترويج آن كاري ساده 
نيست كه بتوان آن را در مدت كوتاهي نهادينه ساخت. 
نقش  اين ها  همه  مكاتب،  مساجد،  جمعي،  رسانه هاي 
مهمي دارند. از اين رو براي نهادينه شدن يك فرهنگ 
همه جانبه  تالش  بايد  قانون پذيري  و  قانونمندي  و 
بسياري نمود. البته نكته ديگري هم در اين زمينه قابل 
به  نمي شود  هرگز  نخواهند  مردم  اگر  كه  است  توجه 

زور فرهنگي را تطبيق نمود.
سبب  عمومي  حشر  مانند  كارهايي  اجراي  رو  اين  از 
براي پاك سازي محيط خود تالش  تا مردم  مي گردد 
كارهايي  چنين  اعمال  كه  معتقدند  مردم  البته  نمايند. 

باعث فرهنگ سازي مي گردد. 
چنين  »اعمال  مي گويد:  كابل  دانشگاه  دانشجو  مريم 
حشرهايي در كوتاه مدت ميسر نيست اما اگر اين گونه 
كوتاه تر  زمان هاي  مدت  در  و  درازمدت  در  حشرها 
توسط خود مردم اجرا گردد تاثير بسيار خوبي خواهد 

داشت.«
او معتقد است كه چنين كارهايي سبب فرهنگ سازي 
پاك  محيط  يك  داشتن  براي  را  مردم  و  مي گردد 

تشويق مي كند.
شهر كابل شهري كوچك است كه تنها براي زندگي 
از 4  اما اكنون بيش  نفر ساخته شده بود،  يك ميليون 
ميليون نفر در آن زندگي مي كنند. بدون شك نيمي از 
اين جمعيت مهاجرين هستند. مهاجريني كه از اطراف 
از اين  و يا شهر و كشور ديگري به كابل برگشته اند. 
داليل  از  ديگر  يكي  جمعيت  افزون  روز  افزايش  رو 
فرهنگ  نبود  اين  وجود  با  مي باشد.  شهر  آلودگي 
شهرنشيني در ميان مردم و يا ضعف فرهنگ شهرنشيني 

باعث افزايش زباله ها در سطح شهر شده است.
حاجي گل محمد يكي از دكانداران در سطح شهرمي 
شهر  پاك سازي  براي  شهرداري  »هرچقدر  گويد: 
تالش ها  اين  نكند  همكاري  مردم  ولي  نمايد،  تالش 
نيز  مردم  وظيفه  اين  اين رو  از  داشت.  نخواهد  سودي 
هست تا با شهرداري همكاري نمايند.« به گفته او انجام 
پاكي  به  مردم  كه  مي گردد  باعث  حشرهايي  چنين 

محيط خود اهميت بدهند.
در  خصوصي  موسسات  كارمندان  از  يكي  شيث اهلل 
و  مشاركت  فرهنگ  كار  »اين  مي گويد:  ارتباط  اين 
تقويت  داشتن شهر  نگه  پاك  در  را  مردم  سهم گيري 

مي كند.« 
به گفته او زماني كه خود مردم زباله ها و كثافات را از 
سرك ها جمع آوري كنند، از اين رو بار ديگر زباله ها را 
در سطح شهر و يا هر مكاني رها نمي كنند. زيرا متوجه 
نيست و  زباله ها كار ساده اي  مي شوند كه جمع آوري 

شهرداري به تنهايي موفق نمي گردد.

دريا وجود دارد زباله ها و فاضالب خانگي خود  را در 
داخل اين دريا سرازير مي كنند كه امروزه اين دريا تنها 
به يك منبع آلودگي تبديل شده است. با اين حال نه 
تنها وجود چنين مكاني كمك به زيبايي شهر نمي كند، 

بلكه باعث زشت شدن چهره شهر نيز می شود.
رياست تنظيف شهرداري در نظر دارد تا براي چندمين 
كابل  درياي  پاك سازي  براي  عمومي  حشر  يك  بار 
كابل  شهرداري  معين  علومي  انجنير  به راه اندازد. 
مي گويد: »به طور كل ما درهفته دو يا سه باردر نواحي 
مختلف شهر توسط پرسونل شهرداري حشر را تطبيق 
تا  داريم  نظر  در  ما  كه  را  ديگري  حشر  اما  مي كنيم. 
پاك سازي  براي  حشر  كنيم،  عملي  آن را  به زودي 

درياي كابل است.«
چندين بار  كابل   درياي  »تاكنون  مي گويد:  او 

براي داشتن يك تن سالم و يك زندگي سالم، نيازمند 
محيط  داشتن  شك  بدون  هستيم.  پاك  محيط  يك 
مقررات  و  قوانين  از  بسياري  رعايت  نيازمند  نيز  پاك 
محيط زيستي مي باشد. البته ميزان رعايت اين قوانين و 
مقررات بستگي به فرهنگ شهرنشيني و آگاهي مردم 
دارد. اين كه مردم تا چه ميزان، از محيط زيست خود 
و عوامل تخريبي آن اطالع دارند؛ ميزان اين آگاهي ها 
و اطالعات سبب باال رفتن رعايت قوانين محيط زيستي 
مي گردد. پس مي توان گفت كه باالبردن آگاهي مردم 
هم  و  مردم  خود  سود  به  هم  است  دولت  به سود  هم 

باعث حفظ محيط زيست می شود.
تاكنون بحث هاي زيادي در ارتباط به باال بردن سطح 
آگاهي مردم توسط دولت و رسانه ها در اين روزنامه 
و ديگر رسانه ها صورت گرفته است. تالش ما هميشه 
بر اين بوده است كه با باال بردن آگاهي مردم در زمينه 
محيط  بهبود  به  كمكي  زيست  محيط  آلودگي هاي 

زيست خود كنيم.
با توجه به وضعيت كنوني شهر كابل، افزايش نفوس، 
افزايش زباله ها در شهر و فرا رسيدن فصل زمستان كه 
مي كند،  برابر  چندين  را  مردم  مشكالت  شك  بدون 
خوب است در اين شماره به اين مسايل پرداخته شود. 
فرارسيدن زمستان، بارش باران و برف بدون شك براي 
برف  بارش  اين كه  با  زيباست.  و  خوشايند  فردي  هر 
براي شهريان  اما   دارد،  را همراه  زيبايي هايي  باران  و 
كابل خصوصا آن عده از مردمي كه در نقاط دورافتاده 
و پايين شهر زندگي مي كنند، مشكالت فراواني را به 

دنبال دارد.
غيرمعياري  خانه هاي شان  كه  كساني  مشكالت  عموما 
اغلب  است.  بيشتر  شده،  ساخته  كوه ها  دامنه  در  و 
اصولي  معيارهاي  گرفتن  نظر  در  بدون  خانه ها  اين 
است كه حتا  بنا شده  هر گوشه وكنار  در  خانه سازي 
شهرداري نيز براي جمع آوري زباله ها در اين مناطق با 

مشكالت فراواني روبه رو مي گردد.
زباله هايي كه در آن جا جمع شده با بارش باران همه به 
بسيار زشتي  نماي  سطح خيابان ها سرازير مي شود كه 
به خيابان ها مي دهد. از سوي ديگر ما شاهد آن هستيم 
را  زباله هاي خود  بيشتر دكان داران در سطح شهر  كه 
باران  و  برف  كه  زماني  مي ريزند.  آب  جوي هاي  در 
مي بارد اين جوي ها پر می شود و دوباره همه كثافات و 

زباله ها در خيابان ها پخش مي گردد.
بود  كابل  زيبايي شهر  مظهر  در گذشته،  كابل  درياي 
بزرگ  زباله داني  يك  به  تبديل  امروزه   متاسفانه  كه 
اين  شده است. خانه ها و دكان هايي كه در دو طرف 

نيازمند همكاري مردم با شهرداري است
 شفايي

نهادينه شدن فرهنگ شهرنشيني 

معين شهرداري كابل، عدم 
توجه دكانداران، خانه ها و 

موسساتي را كه در اطراف درياي 
كابل هستند يكي از داليل تجمع 
زباله ها در اين مكان مي داند و 
 مي گويد: »دكان ها و موسسات 
به طور غيرمستقيم زباله ها و 
فاضالب را به داخل دريا مي ريزند. 
متاسفانه فاصله اماكن مسكوني  
به دريا بسيار كم شده است و 

اين خانه ها زباله هاي خود را به 
داخل دريا مي ريزند.«
او ادامه مي دهد كه عدم 
توجه و بي اهميتي مردم به 
اين مساله سبب افزايش 
زباله ها و كثافات مي گردد. 
از اين رو اگر مردم 
خواهان يك محيط پاك و 
سالم هستند بايد موازين 
بهداشتي را رعايت نمايند.
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برگزاری  با  تخار  والیت  در  جامعه  برای  رفاه  مجتمع 
همایش یک روزه ای با اشتراک مسووالن امنیتی، عدلی و 
قضایی و نهادهای جامعه ی مدنی، هشدار داد که هنوز هم 

مردم تخار از قاچاق کودکان رنج می برند.
کریمه حواش، مسوول مجتمع رفاه برای جامعه که یکی 
راستای  در  و  است  تخار  در  مدنی  جامعه ی  نهاد های  از 
می کند  فعالیت  کودکان  برابر  در  خشونت ها  کاهش 
و  نابسامانی ها  دیگر  پهلوی  »در  کنفرانس گفت:  این  در 
استند،  گریبان  به  دست  آن  با  تخار  مردم  که  مشکالتی 
پدیده ی هولناک آدم ربایی و قاچاق کودکان نیز مشکلی 

بر مشکالت مردم رنجدیده ی ما افزوده است.«
او افزود: »با آن که در قانون اساسی افغانستان بر مبارزه ی 
قاچاق  بازهم  است،  تاکید شده  انسان  قاچاق  علیه  جدی 
به ویژه اختطاف و قاچاق کودکان کاهش چندانی  انسان 

نیافته و مردم به شدت از این ناحیه نگران اند.«
دیگر نهاد های جامعه ی مدنی، مسووالن ارگان های امنیتی، 
عدلی و قضایی در والیت تخار که در این همایش یک 
روزه  اشتراک داشتند با برشمردن ازدیاد موارد آدم ربایی و 
قاچاق کودکان، پیرامون راه های کاهش این گونه موارد، 
از وجود موارد آدم ربایی و قاچاق کودکان اظهارنگرانی 

کردند. 
سید یاسین دهزاد، مسوول اتحادیه  خبرنگاران تخار، از نشر 
خبرهای آدم ربایی و قاچاق کودکان در والیت تخار طی 
یک سال گذشته، از طریق رسانه های همگانی، یادآوری 
کرد و از وقوع ده ها مورد اختطاف و قاچاق کودکان در 

چند سال گذشته تذکر داد. 
به گفته او در طی یک سال گذشته، مواردی چون رهایی 
آدم ربایان،  چنگ  از  تاجیکستان  تبعه ی  کودک  دو 
خانواده ی  سوی  از  کودک  یک  فروش  از  جلوگیری 
آن توسط منسوبان امنیت ملی و بازداشت عامالن قاچاق 
به پاکستان، از سوی پولیس تخار و ده ها مورد  کودکان 
اختطاف و قاچاق کودکان از جمله فعالیت های نهادهای 

امنیتی این والیت در جهت کاهش این معضل است.
اما او تاکید کرد در مقابله با پدیده ی خطرناک قاچاق و 
آدم ربایی، تا هنوز کارهای بنیادی صورت نگرفته است و 
نهادهایی که وظیفه ی مبارزه ی جدی با قاچاقچیان انسان 

یک نهاد مشترک داخلی و بین المللی مبارزه با فساد اداری،  
از دولت افغانستان خواسته است تا قضیه کابل بانک را که 
بین المللی برای نزدیک به یک  منجر به قطع کمک های 
سال شد، دوباره مورد بررسی قرار دهد و عامالن بحران در 

این بانک را در محضر مردم مجازات کند.
کمیته مشترک نظارت و بررسی مبارزه با فساد اداری که 
بین المللی  دیگر  سه عضو  و  داخلی  سه عضو  از  متشکل 
بحران  زمینه  در  دولت  تحقیقات  که  می گوید  است، 
کابل بانک برای این کمیته قناعت بخش نیست و دولت باید 

دوباره عامل سقوط این بانک را مورد بررسی قرار دهد.
خصوصی  بانک های  بزرگترین  از  یکی  کابل بانک، 
مالی  بحرانی شدید  با  پیش  دوسال  به  نزدیک  افغانستان، 

و آدم ربایان را به دوش دارند، دراین زمینه موفق نبوده اند. 
امنیت جان کودکان  تامین  به  رسیدن  »تا  می گوید:  دهزاد 
راه  برابرکودکان،  در  خشونت ها  هرگونه  کامل  نابودی  و 
زیادی را در پیش رو داریم و ایجاب می کند که دولت در 

این زمینه کارهای بسیاری را انجام دهد.«
با کشور  افغانستان  مشترک  مرز  تخار،  ملی  امنیت  اداره ی 
تاجیکستان در این والیت و حضور قاچاقچیان مواد مخدر 
در این مناطق را در بروز موارد اختطاف و قاچاق کودکان 

تاثیر گذار می داند.
داکتر محمد سرور، معاون ریاست امنیت ملی تخار که در 

مواجه شد و تا لبه سقوط به پیش رفت. بعد از بحران مالی در 
این بانک، بانک مرکزی کنترول آن را به دست گرفت و از 
سپرده های مردم به این بانک، اطمینان داد. مدیریت ناسالم 
و پرداخت  قرضه های بدون ضمانت از جمله عوامل اصلی 
بحران در این بانک اعالم شده است. برداران حامد کرزی 
رییس جمهور و معاون اولش مارشال محمد قسیم فهیم، از 

جمله سهامداران بزرگ این بانک بودند.
اما با گذشت نزدیک به یک سال از بحران در این بانک، 
خلیل اهلل  و  کابل بانک  سابق  کل  رییس  فرنود  شیرخان 
فیروزی رییس بخش اجرایی این بانک توسط اداره امنیت 
بانک  این  در  بحران  ایجاد  در  داشتن  دست  اتهام  به  ملی 
بازداشت گردیدند اما پس از مدتی از سوی دولت دوباره 

کنفرانس بررسی پدیده ی قاچاق کودکان و عواقب زیان بار 
»هم مرز  گفت:  می کرد،  صحبت  پدیده  این  مورد  در  آن 
بودن تعدادی از ولسوالی های ماورای کوکچه  والیت تخار 
با کشور تاجیکستان و حضور قاچاقچیان مواد مخدر در این 
مناطق،  زمینه را برای اختطاف کودکان مساعد ساخته که 
اکثر آدم ربایی ها نیز از سوی مافیا ی مواد مخدر در این منطقه 

صورت می گیرد.«
او اضافه کرد که  ریاست امنیت ملی تخار، چندین مورد 
رهایی کودکان اختطاف شده و بازداشت آدم ربایان دراین 

منطقه داشته است.

آزاد شدند.
بین المللی  کمک های  تا  شد  باعث  کابل بانک  در  بحران 
صورت  افغانستان  دولت  به  بانک  این  طریق  از  اکثرا  که 
بانک  این  از دولتی شدن  اما پس  یابد.  می گرفت، کاهش 
و فروکش کردن اختالفات دولت با سازمان های بین المللی 
کمیته  پول،  بین المللی  صندوق  با  جمله  از  کمک کننده 
مشترک نظارت و بررسی مبارزه علیه فساد اداری می گوید 
و  ارزیابی  مورد  بیشتر  باید  کابل بانک  بحران  عوامل  که 

بررسی قرار گیرد.
در  خبری  نشست  یک  در  کمیته  این  اعضای 
با  مبارزه  برای  راه های جدید  ارایه  کابل، ضمن 
تا  خواستند  دولت  از  افغانستان،  در  اداری  فساد 
تحت  را  کابل بانک  کشیدن  بحران  به  عامالن 
پیگرد جدی قرار دهد و آنان را در دیدگاه مردم 

مجازات کند.
و  نظارت  مشترک  کمیته  رییس  گوکاس،  دره 
بررسی مبارزه علیه فساد اداری، در این کنفرانس 
گفت که در مورد قضیه کابل و شفاخانه نظامی 
که در آن از اختالس نزدیک به چهل میلیون دالر 
گزارش شده بود، باید تحقیقات مجدد صورت 
قضیه  دو  عملیات  بخش  »در  گفت:  او  گیرد. 
بسیار مشخص است با کاری که در تحقیقات آن 
صورت گرفته است، ما به آن اطمینان نداریم. در 
بخش کابل بانک و شفاخانه ملی نظامی تحقیقاتی 
دو  این  در  تحقیقات  به  ما  گرفته  صورت  که 
»ما می خواهیم که  افزود:  نیستم.« وی همچنین  قانع  بخش 
تحقیقاتی توسط چندین اداره صورت گیرد و متهمین شان 
باید دارایی های شان منجمد شود و دیگر اجازه استفاده از 
دارایی های خود را نداشته باشند.« آقای گوکاس همچنین 
تاکید کرد که باید مطمین شد که چنین قضیه ای در آینده 

رخ نمی دهد.
این  بین المللی  دیگر  عضو  ریبادو،  نوهو  حال  همین  در 
برای  تا  شد  باعث  کابل بانک  در  بحران  که  گفت  کمیته 
یک سال کمک های بین المللی به دولت افغانستان قطع شود. 
عامالن  مورد  در  عدالت  باید  که  کرد  تاکید  همچنین  او 
بحران این بانک تامین شود. آقای ریبادو می گوید: »مساله 
بانک  همین  به خاطر  چون  است،  مهم  برایم  کابل بانک 

والیت  در  کودکان  قاچاق  پدیده ی  بررسی  درکنفرانس 
استیناف،  سارنوالی  عدلیه،  اداره های  مسوولین  تخار، 
مبارزه ی جدی  بر  نیز  تخار  اموزنان  و  اجتماعی  کاروامور 

دولت با قاچاق کودکان و آدم ربایی تاکید کردند.
محمدیاسین محقق، رییس عدلیه ی تخار گفت: »با آن که 
دیگر  از  کمتر  تخار  والیت  در  کودکان  قاچاق  پدیده ی 
والیت های کشور است، اما باز هم وجود این پدیده ی شوم 

موجب نگرانی مردم شده است.«
در  دولتی  مقامات  ادعاهای  با  تخار  باشندگان  از  شماری 

مورد کاهش قاچاق کودکان موافق نیستند.
آنان وضعیت امنیتی در والیت تخار را نسبت به سال های 
گذشته، بدتر توصیف کنند و این امر را سبب افزایش موارد 

قاچاق کودکان می دانند.
تالقان  شهر  در  که  تخار  باشندگان  از  یک تن  نقیب اهلل 
در  را  سیزده ساله ام  »پسر  می گوید:  دارد،  موبایل  فروشگاه 
ماه،  یک  از  بیشتر  مدت  در  و  ربوده اند  تالقان  شهر  مرکز 

ارگان های امنیتی هیچ کاری نتوانسته اند انجام دهند.«
آگاهان امور از تکرار موارد اختطاف و قاچاق کودکان در 
والیت تخار و ضعف ارگان های امنیتی در مبارزه با عامالن 
این قضایا ابراز نگرانی می کنند و پاک سازی مناطق مرزی 
در این والیت از وجود قاچاقچیان مواد مخدر را در کاهش 

این گونه موارد بسیار موثر می دانند.
افزایش  با  را  پاکستان  به  کودکان  قاچاق  نیز  تخار  مردم 
کودکان انتحارکننده مرتبط می دانند و از دولت می خواهند، 

تا با پدیده ی خطرناک آدم ربایی مبارزه ای جدی کند.

شد.  متوقف  یک سال  برای  تقریبا  بین المللی  کمک های 
تصمیم صندوق بین المللی پول در مورد ادامه کمک هایش 
به افغانستان کاری خوب است، اما تاکید ما این است که در 

مورد قضیه کابل بانک باید عدالت تامین شود.« 
برای  به قضیه کابل بانک آموزنی  وی گفت که رسیدگی 
این  او، عامالن بحران در  به گفته ی  افغانستان، زیرا  دولت 
بانک در برابر در حدود سی میلیون جمعیت افغانستان قرار 
دارند. او تاکید کرد: »ما با دیگر دوستان خود هم صدا هستیم 
که باید عدالت در رابط به قضیه کابل بانک تامین شود؛ یعنی 
تامین عدالت به صورت اصولی آن. کسانی که پول های این 

بانک را دزدیده در محضر عام به مجازات کشانیده شوند.«
با  مبارزه  در همین حال، کمیته مشترک نظارت و بررسی 
فساد اداری خواستار یک طرح استراتژی واحد و مشترک 
از سوی دولت افغانستان و جامعه جهانی برای مبارزه با فساد 
شد. به گفته ی این نهاد، تاکنون استراتژی ها و پالیسی های 
افغانستان طرح و  اداری در  فساد  با  مبارزه  به منظور  زیادی 
تدوین شده است، اما هیچ از این استراتژی ها مورد تطبیق 
قرار نگرفته است. این کمیته تاکید می کند که طرح و تدوین 
استراتژی مشترک و واحد از سوی دولت افغانستان و جامعه 
جهانی، کمک می کند تا روند مبارزه با فساد اداری در این 

کشور موثرتر شود.
جذب  را  بین المللی  کمک های  بیشترین  که  افغانستان 
در جهان  فساد  به  آلوده  مهم  از کشورهای  یکی  می کند، 

شناخته می شود.

نوهو ریبادو، عضو دیگر بین المللی 
این کمیته گفت که بحران در 
کابل بانک باعث شد تا برای 
یک سال کمک های بین المللی به 
دولت افغانستان قطع شود. او 
همچنین تاکید کرد که باید عدالت 
در مورد عامالن بحران این بانک 
تامین شود. آقای ریبادو می گوید: 
»مساله کابل بانک برایم مهم است، 
چون به خاطر همین بانک کمک های 
بین المللی تقریبا برای یک سال 
متوقف شد.«

 جان محمد نبی زاده- تالقان

 ظفرشاه رویی

باشندگان تخار
از قاچاق کودکان رنج می برند

بحران کابل بانک
ACKUدوباره بررسی شود



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

2. 4. 3- بد دادن
خشونت هايي كه منجر به قتل مي شود، بعضا 
سنتي  مجاري  از  حقوقي،  سازوكار  به جاي 
همه  از  بيش  امر  اين  مي شود.  حل و فصل 
روابط  آن  در  كه  دارد  وجود  مناطقي  در 
ار  و  دارد  حاكميت  سنتي  و  تباري  پايدار 
اين طريق به مشكالت حقوقي مردم پرداخته 
مي شود. در اين حال ديده مي شود كه بازهم 
به  و  بوده  زنان  روابطي  چنين  اصلي  قرباني 
برده  كار  به  مشكالت  اين  حل  ابزار  مثابه 
مي شود. در اين ميان بد دادن زنان به عنوان 
مورد  منازعات  رفع  جهت  ابزارها،  از  يكي 
اصوال  زنان  دادن  بد  مي گيرد.  قرار  استفاده 
شده  شمرده  انساني  كرامت  آشكار  نقض 
ديگر  بشري  حق  چندين  نقض  زمينه ساز  و 
مي شود  موجب  امر  اين  مي شود.  زنان  براي 
تا حقوق مسلم ديگري از قبيل حق ازدواج و 
تشكيل خانواده، حق دسترسي به طي مراحل 
ديگر  بشري  حقوق  بسا  و  قانوني  رسيدگي 
نقض شود. در طي سال 1389 حداقل 2 مورد 
عليه  خشونت  اطالعات  بانك  در  دادن  بد 
هيچ وجه  به  رقم  اين  است.  شده  ثبت  زنان 
بلكه  نبوده،  عمل  اين  واقعي  موارد  گويايي 
صرفا با مراجعه قربانيان يا خانواده هاي آن ها 
درج  و  ثبت  بشر  حقوق  كميسيون  دفاتر  به 

بانك اطالعات شده است. 
در  روشن  حقوقي  سازوكارهاي  هرچند 
فراهم  افغانستان  در  دادن  بد  منع  به  ارتباط 
كه  مي شود  ديده  اين هم،  با  اما  است  شده 
چنين سازوكارهايي به ندرت در عمل رعايت 
مي شود. ماده بيست و پنجم قانون منع خشونت 

عليه زنان تصريح مي دارد: 
به  دادن  بد  نام  به  را  زن  كه  »شخصي   .1

كه  دارند  وجود  كسانی  غذايی  مواد  بازار  در 
سال  دوم  نيمه  در  می زنند.  احتكار  به  دست 
درصد   30 اصلی  غذايی  مواد  قيمت   2010
برای  تجارتی  اهرم  يك  اين  رفت.  بلند 
چنين  با  اما  است.  محتكران  و  سرمايه گذاران 
افزايش قيمت ها، اين مردم »پورت او پرنس«، 
افتادند  دام  در  كه  بودند  ديز«  »اگا  و  »داكه« 
بر  غذايی  مواد  قيمت  پرداختن  عهده  از  و 

نمی آمدند.
پايان  ما  سخاوتگر  جامعه ی  دروغ  به  بگذار 
و  جنگ ها  اثر  بر  قسما  فقط  قحطی ها  دهيم. 
نادرا  و  می آيد  وجود  به  طبيعی  فاجعه های 
نتيجه  گرسنگی  است.  شهری  فقرای  مشكل 
محروميت اجتماعی بخش های بزرگ جمعيت 
می گردد.  تحمل  سياسی  لحاظ  از  كه  است 
نيازها و مصايب آنها  كسانی كه سود می برند 

را به كناری می گذارند و فراموش می كنند.
در دهه هشتاد، صندوق بين المللی پول و بانك 
جهانی، كشورهای افريقايی را بعد از ده ها سال 

نكاح بدهد يا بگيرد، مرتكب حسب احوال، به 
حبس طويل كه از ده سال بيشتر نباشد، محكوم 

مي گردد.« 
ماده،  اين   1 فقره  در  مندرج  حالت  در   .2
و  مصلح  وكيل،  )شاهد،  ذ ي دخل  اشخاص 
عاقد(، هريك حسب احوال به حبس متوسط، 
محكوم و عقد نكاح در صورت مطالبه زن به بد 

داده شده مطابق، احكام قانون فسخ مي گردد.«
اين  جزييات  مورد  در  بيشتر  مطالعات  براي 
تشكيل  و  »ازدواج  حق  بخش  به  موضوع، 

خانواده« مراجعه كنيد. 
از  امتناع  و  منزل  از  اخراج   -4  .4  .2

پرداخت نفقه
كميسيون  در  جمع آوري شده  آمار  و  ارقام 
 ،1389 سال  طي  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل 
از  خودداري  مورد   249 كه  مي دهد  نشان 
ضرورت  مورد  زندگي  هزينه  و  نفقه  پرداخت 
روابط  به  باتوجه  است.  افتاده  اتفاق  زن ها 
زناشوهري و عدم اشتغال در بيرون از منزل براي 
زنان تحصيل نكرده يا زنان خانه دار در افغانستان، 
آن ها مجبور مي شوند تا امور خانه،  نگهداري و 
تربيت فرزندان را به پيش ببرند. مشغوليت زنان 
در  مزدي  و  نشده  حساب  كار  نه تنها  خانه  در 
قبال ندارد،  بلكه ازآن جايي كه مردان در بيرون 
تامين  را  خانه  معيشت  و  مي كنند  كار  خانه  از 
به  مردان  ممنون  زنان  موارد  اكثر  مي كنند،  در 
حساب مي آيند. بديهي است كه عدم پرداخت 
نفقه و هزينه زندگي بيرون  كردن زن از منزل، 
نوعي از توهين و تحقير و هتك حرمت شمرده 
توام  عمل  اين  موارد  از  بسياري  در  و  مي شود 

است با خشونت فيزيكي شديد. 
عمل  كه  مي  دهد  نشان  كميسيون  دريافت هاي 
صورتي  در  آن هم  و  خانه  از  زنان  اخراج 

وابستگی و استثمار توسط قدرت های استعماری،  
در  ساختاری  تغييرات  تا  می گردانيد  مجبور 
»آزاد  آن ها  شعار  آورند.  وجود  به  اقتصادشان 
در  زدايی«  »قانون  و  سازی«  »خصوصی  سازی«، 
اقتصادی،  زيرساخت های  كه  بود  كشورهايی 
سرمايه گذاران  و  كارساز  اقتصاد  فنی،  دانش 
برای  تنها  نه  كار  اين  نتيجه  نداشتند.  داخلی 
و  تربيت  و  تعليم  برای  همچنان  بلكه  زراعت، 

مراقبت های صحی نيز فاجعه بار بود.
گرفتن  ناديده  و  بی عالقگی  به  جهانی  جامعه 
ادامه می دهد.  بيست و يكم  افتضاح فقر در قرن 
اين يك اشتباه ويرانگر است، البته نه تنها به داليل 
اخالقی. ما نبايد قدرت انفجار گرسنگی را كم بها 
دهيم. قبال در سال 2008 با بلند رفتن قيمت مواد 
غذايی، شورش های ناشی از گرسنگی از كامرون 
تا مصر ديده شد. برنامه های امدادی در دهه آينده 
در  هم  گرسنگی  می كشند.  دالر  ملياردها  به  سر 
كشورهای رو به توسعه وهم اروپا به عين ترتيب، 

ثبات سياسی را از ميان می برد.

توليدي  كارهاي  و  اشتغال  به  آن ها  دسترسي  كه 
محدود و گاهي ناممكن باشد، آن ها را در موقعيت 
قرار مي دهد، آن گونه كه گزارش ها  آسيب پذيري 
نشان مي دهد در بسياري از واليات كشور خانه هاي 
شوهران شان  خانه  از  كه  زناني  و  ندارد  وجود  امن 
به ويژه  جدي  مشكالت  با  مي شوند  اخراج 
با  آن،  بر  افزودن  مي شوند.  مواجه  سرپناه  براي 
در نظر داشت حساسيت هاي فرهنگي و سنتي در اين 
كشور، اين دسته از زنان در معرض توهين و تحقير 
نزديكان، حتا خانواده و والدين شان قرار مي گيرند. 
ترجيح  زنان  موارد  بسياري  در  كه  است  اين رو  از 
مي دهند، خشونت و توهين را تحمل كرده و بدون 
متداول  خشونت  از  مملو  زندگي  به  چاره اي  هيچ 

خويش ادامه دهند. 
2. 5 نقض حق کرامت انساني اطفال

است  ديگري  موضوع  اطفال  انساني  كرامت  حق 
مورد  گسترده اي  به طور  افغانستان  در  متاسفانه  كه 
نقض قرار مي گيرد. نقض اين حق به اشكال و انواع 
مختلف صورت مي گيرد كه از لت وكوب، توهين و 
تحقير شروع مي شود و اعمال شكنجه و ساير اعمال 
ديگر را دربرمي گيرد. بي ترديد اين اعمال مستقيما 
باعث ُخردشدن شخصيت اطفال مي گردد. متاسفانه 
كودكان  انساني  كرامت  گذاشتن  پا  زير  و  نقض 
عمدتا  و  مي رود  فراتر  هم  شد  گفته  كه  آن چه  از 
بهره برداري هاي جنسي، پورنوگرافيك )فلمبرداري 
و  بدن  اعضاي  فروش  قاچاق،  برهنه(،  عكاسي  و 

موارد مشابه ديگر را دربرمي گيرد. 
2. 5. 1 خشونت علیه اطفال

از  زنان  و  اطفال  يافت،  تذكر  قبال  كه  همان گونه 
مي رود.  شمار  به  اجتماعي  آسيب پذير  گروه هاي 
اطفال ما با توجه به ميزان آسيب پذيري شان هميشه در 
معرض خشونت و رفتارهاي تحقيرآميز قرار دارند. 
جاي ترديد نيست كه بخشي بزرگی از خشونت عليه 
اطفال، در داخل خانواده ها اتفاق مي افتد، امري كه 
به ندرت آشكار مي شود. ميزان آسيب پذيري اطفال 
هنگامي بيشتر مي گردد كه به  دور از مراقبت والدين 
مانند  خانواده  از  غير  نهادهاي  در  يا  كنند  زندگي 
ترميم گاه هاي  رستورانت ها،  نانپزي،  كارخانه هاي 
بديهي  ببرند.  سر  به  آموزشي  مراكز  و  عراده جات 
به  نسبت  امكان خشونت  اين صورت  در  است كه 
اين اطفال، به  مراتب بيشتر از اطفالي است كه همراه 
اطفال  عليه  خشونت   مي كنند.  زندگي  خانواده  با 

معموال به گونه هاي ذيل اتفاق مي افتد:
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وقتی كه شما به بستر جهانی گرسنگی پی برديد، پس 
از آن بايد به اين نتيجه برسيد كه به يك تغيير سياسی 

ريشه ای نياز است.
هيچ پروژه ساختمانی، هيچ بسته عاجل امدادی و هيچ 
دولت ها  سران  كنفرانس های  در  دالنه  دو  وعده ای 
آن  جلو  نمی تواند  می گردند،  فراموش  زودی  به  كه 
اثر  بر  كه  بگيرند  را  اقتصادی  و  اجتماعی  انحطاط 

گرسنگی و فقر به وجود می آيد.
همان طوری كه كشاروز نيم كره جنوبی به قوانينی در 
نيم كره شمالی  در  قيمت ها  و  مساوی  تجارت  مورد 
نيز  نيم كره شمالی  در  ثروتمند  است، جوامع  وابسته 
وابسته به ثبات سياسی و اقتصادی در كشورهای سريعا 
روبه رشد جنوب می باشند. ما بايد از عاليق زودگذر 
كه  درگذريم  ترتيبی  به  بيشتر  رفاه  و  رشد  برای  مان 

ديگر كسی از گرسنگی نميرد.
وزير  كيسنجر،  هنری  كه  بود  پيش  سال   40 قريب 
غذايی  كنفرانس  در  امريكا  متحده  اياالت  خارجه 
جهان وعده ی بلندپروازنه ای داد كه »تا ده سال ديگر 
طفلی گرسنه به بستر نخواهد رفت.« اكنون اين هدف 

بيشتر از هر وقت ديگر دورترشده است.

فصل دوم : حقوق بين الملل معاصر: پذيرش تنوع فرهنگي  
با انعقاد معاهدات وستفالي و گذار از دولتـ  قدرت به دولتـ  ملت و آغاز دگرگون 
شدن روابط  به شكل  گذار از روابط مذهبي به روابط اومانيستي ، لزوم جدايي حقوق 
از اخالق را آشكار مي نمايد. اين براي آنست كه بتوان از وسعت يافتن تعارض ميان 

نظام هاي ارزشي جلوگيري كرده و صلح و اتحاد راميان ملت ها ايجاد نمود.
قرار  اصولي  بر  مبتني  نظام  آن  كه  آنست  حقوقي  نظام  يك  ايجاد  روش  بهترين 
گيرد كه اين اصول از درون خود جامعه استخراج مي شوند. اصولي كه توافق برسر 
آنها آسان مي نمايد. اين جامعه در واقع همان جامعه بين المللي است كه متشكل از 
فرهنگ هاي مختلف مي باشد. بالطبع در چنين وضعيتي حقوق بين الملل بايد همزيستي 
ميان فرهنگ هاي مختلف را تضمين كند و مي كند. در اين حال جامعه بين المللي نيز 
جامعه سكوالر شده و مذهب به قلمرو خصوصي يعني جايگاه واقعي خود مي رود. 
البته در برخي از نظام هاي حقوقي مانند امريكا قلمرو خصوصي زماني مشروعيت 
دارد كه موردشناسايي واقع شده باشد و در برخي ديگر از نظام هاي حقوقي مانند 

فرانسه نيازي به شناسايي نيست . 
همكاري  قدرت ،  رابطه  از  امتزاجي  عمده  به طور  بين الملل  روابط  دوران  اين  در 
احوال  و  اوضاع  تناسب  به  روابط خود  در  دولت ها  اين دوران  در  است .  برابري  و 
اجتماعي به صورتي از الگوهاي مختلف از جمله  تسلط يك فرهنگ بر فرهنگ هاي 
ديگر با قبول تساهل و مداراي با آنها، پذيرش نظام مبتني بر دو اصل  منافع عمومي 
و اصل تكثر نظام هاي اجتماعي ـ فرهنگي و باالخره پذيرش اصل تفاوت از يك سو 
و برابري دولت ها از سوي ديگر استفاده مي كنند. در اين الگوها، كه به طور عمده 
و  فرهنگي  گرايي  كثرت  آنها  غالب  وجه  هستند،  ملل متحد  منشور  از  برگرفته 

اجتماعي است . 
و  بشر  حقوق  قالب  در  را  فرهنگي  تنوع  و  كثرت گرايي  چنين  بين الملل  حقوق 

جهان شمولي آن موردتوجه قرار داده است . 
به كرامت  بنيادين بشر و احترام  با پذيرش حقوق  ابتدا منشور ملل متحد است كه 

انسان ، خواستارهمكاري بين المللي براي فراهم نمودن زمينه برخورداري كليه افراد، 
صرف نظر از نژاد، مذهب ، جنسيت ، زبان و... از حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين شده 
است . اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري )ICJ( باتوجه به لزوم انتخاب قضات از 
نظام هاي مختلف حقوقي در ماده 9 خود نه تنها لطمه اي به جهان شمولي حقوق بشر 

وارد نكرده است بلكه تنوع فرهنگي را هم مورد توجه قرار داده است . 
عالوه بر آنها بايد به اعالميه جهاني حقوق بشر 1948 به عنوان سندي مهم در تضمين 
جهان شمولي حقوق بشر اشاره نمود. اعالميه با برابر دانستن افراد در برخورداري از 

حقوق نشان مي دهد كه بايدهويت ها و تفاوت ها نيز لحاظ شوند. 
مفاد اعالميه ، در طي زمان ، در قالب اسناد الزام آور نيز تجلي يافته است كه بارزترين 
و  اجتماعي  اقتصادي ،  »حقوق  و  سياسي «  و  مدني  »حقوق  ميثاق هاي 19۶۶  آنها 

فرهنگي » است . 
جهان شمولي حقوق بشر در طي دو كنفرانس بين المللي ملل متحد در مورد حقوق 
بشر بترتيب درسال 19۶8 در تهران و در سال 1993 در وين مورد تاكيد و تصديق 
و  برداشت  تهران  از  فراتر  قرار گرفته است . جامعه بين المللي در وين گامي  مجدد 
انسان است ... آنگاه  اعالم نمود كه كليه حقوق بشر ناشي از كرامت وارزش ذاتي 
كامل  پيوند  در  و  تفكيك  غيرقابل  بشر  حقوق  كليه  كه  مي دارد  اعالم  وين  سند 
تاريخي ،  تنوع  رعايت  ضمن  كه  مي خواهد  دولت ها  از  وين  اعالميه  بايكديگرند. 
فرهنگي و مذهبي و صرف نظر از نظام سياسي ، اقتصادي و فرهنگي خود كليه حقوق 
بشر و آزادي هاي بنيادين را تشويق ، ترغيب و حمايت نمايند. آنچه جالب مي نمايد 
توجه به جهان شمولي حقوق بشر و ضرورت جهاني لحاظ نمودن ويژگي هاي ملي ، 

منطقه اي و تنوع تاريخي ، فرهنگي و مذهبي در اين اعالميه است . 
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پیروزی محافظه کاران در اسپانیا
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دولت اوباما بر روي این موضوع تحقیق مي کند که آیا ایران 
پوکه صدها سالح شیمیایي را که چند دهه مخفي نگاه داشته 

شد، در اختیار دولت معمر قذافي گذاشته است. 
این پوکه ها که لیبیا آن را گاز سمي پرکرده بود، در هفته هاي 
اخیر توسط نیروهاي انقالبي در دو منطقه در مرکز لیبیا کشف 

شد. هر دو منطقه تحت مراقبت سنگین و شبانه روزي بود. 
کشف پوکه ها، ماموران امنیتي امریکا را به این فکر مي اندازد 
لیبیا چگونه به آن دست یافته است؛ منابع بسیاري  که بدانند، 
مي گویند که تحقیقات اولیه نشان مي دهد که ایران پوکه ها را 
به لیبیا داده است. یکي از مقامات ارشد امریکایي که به دالیل 
امنیتي نخواست نامش فاش شود، مي گوید: »ما تقریبا مطمین 
هستیم که این پوکه ها در ایران و براي لیبیا طراحي شده است.«

این  بسیار نگران  به اطالعات فوق سري،  با دست یابي  امریکا 
است که ایران این پوکه را سال ها پیش در اختیار لیبیا گذاشته 
را  اطالعاتي  ملل،  سازمان  بازرسان  اخیر،  هفته هاي  در  است. 
منتشر کردند که نشان مي دهد توانایي ساخت بمب اتوم را دارد، 
اتهامي که ایران همواره آن را رد کرده است. شواهد تاییدشده 
در مورد فروش پوکه هاي مخصوص، تنش هاي بین المللي را در 
مورد این که ایران درپي دستیابي به سالح کشتار جمعي است، 

بیشتر کرده است. 
محمد جواد الریجاني، مشاور رهبر ایران و برادر مذاکره کننده 
تکذیب  را  اظهارات  این  اتومي،  مسایل  مورد  در  ایران  سابق 
کرده است. او در یک ایمیل نوشته است: »گمان مي کنم چنین 
اظهاراتي که ساخته و پرداخته امریکاست، براي کامل کردن 
به طور  است.  منطقه و سرتاسر جهان  ایران در  از  ترس  پروژه 
قطع این هم یک داستان بي اساس دیگر براي منفور جلوه دادن 

جمهوري اسالمي ایران است.«
وجود چنین انبار مهماتي، وعده قذافي در سال 2004 به امریکا 
و انگلستان و سازمان ملل را که طبق آن اعالم کرده بود همه 
سالح هاي شیمیایي اش را منهدم مي کند، نقض مي کند. اما این 
سوال پیش مي آید که آیا قدرتمندترین کشور هاي جهان قادر 
هستند کاري کنند که کشور هاي کوچک بر سر قول خود باقي 

بمانند. 
یک مقام نظامي امریکایي مي گوید که دولت قذافي سالح هایي 
را در اختیار داشت که دنیا از آن چیزي نمي دانست و بازرسان 

بین المللي نیز از آن بي خبر بودند. 
وي افزود که درجریان مناقشات داخلي، برخي از کشور هاي 
ممکن  قذافي  که  بودند  این  نگران  لیبیا  شورشیان  و  خارجي 
است از سالح شیمیایي استفاده کند، اما تنها مي دانستند که یک 
انبار گاز خردل )گاز موستارد حاوی کلور و گوگرد که برای 
اولین بار در جنگ  جهانی اول  استفاده شد( در منطقه اي بیاباني 

با پیروزی قاطع »حزب مردمی« به رهبری ماریانو راخوی در 
به  از نزدیک  اسپانیا، محافظه کاران پس  پارلمانی  انتخابات 
این کشور بحران زده  بار دیگر قدرت را در  ۱۷ سال یک 
ایتالیا سومین کشور  به دست گرفتند. اسپانیا بعد از یونان و 
نتیجه  در  اخیر دولت آن  هفته  است که طی چند  اروپایی 

تشدید بحران اقتصادی سقوط مي کند.
اسپانیا، مانند بسیاری از کشور های عضو جامعه اروپا، از کند 

شدن رشد اقتصادی و افزایش نرخ بي کاری رنج مي برد.
اسپانیا را  انتظار مي رود ماه آینده دولت بعدی  راخوی که 
خود  طرفداران  به  خطاب  پیروزی  از  پس  دهد،  تشکیل 
گفت: »برای تجدید سالمت مالی اسپانیا معجزه ای در کار 
نیست و 4۶ میلیون اسپانیایی باید برای به دست آوردن احترام 

از دست رفته در اروپا متحد شوند.«
بعد از دو دهه رشد اقتصادی قابل مالحظه اسپانیا، به خصوص 
سرمایه گذاران  آتش  خط  در  سو،  این  به   20۱0 سال  از 
نتیجه کاهش سرمایه گذاری  قرار داشته است. در  خارجی 
در  بي کاران  تعداد  اقتصادی،  رشد  شدن  کند  و  خارجی 

اسپانیا اینک از ۵ میلیون نفر فراتر رفته است.
راه حل کوتاه مدت دولت برای مقابله با دو عامل بازدارنده 
راه  از  بودجه  بزرگتر کردن  و  بیشتر  هزینه کردن  یادشده، 
بدهکاری  میزان  افزایش  است.  بوده  بیشتر  گرفتن  قرض 
دولت، که در سال آینده معادل چهار و نیم تا پنج در صد از 
کل رشد تولید ملی اسپانیا برآورد شده است، اعتبار مالی آن 

کشور را کاهش داد.
ریاضت اجباری

اسپانیا مجبور است با تدوین بودجه ریاضت اقتصادی برای 
سال آینده، تا میزان ۱۵ میلیارد یورو از هزینه های دولتی را 
کاهش دهد. اگرچه انتظار مي رود که در کوتاه مدت کاهش 
هزینه های دولتی به افزایش بیشتر بي کاری بیانجامد، ولی در 

گاز خردل نزدیک به پایان جنگش با عراق تولید کرد. به گفته 
بازرسان بعد از آن ایران تولید گاز خردل را متوقف کرد. 

گاز  از   ۱988 سال  در  ایران  که  معتقدند  پنتاگون  تحلیلگران 
از  بعد  اظهارات  این  است.  استفاده کرده  عراق  ارتش  خردل 
دستیابي به اسناد دولت عراق بعد از سقوط بغداد در سال 2003، 
اعالم شد. در نامه هایی در سال ۱98۷، ماموران امنیتي عراق که 
آن را »فوق سري« طبقه بندي کرده بودند، از سه حمله شیمیایي 

ایران و عالقه ایران به دستیابي به گاز خردل نوشته بودند. 
در این نامه که اکنون در مرکز تحقیقات دانشگاه وزارت دفاع 
نگه داري مي شود، نوشته شده است: »دشمن به بمب و پوکه هاي 
شیمیایي مجهز است. ایران احتماال براي به دست آوردن مواد 
از  شیمیایي  بمب  تولید  پیشرفته  مرحله  به  رسیدن  و  شیمیایي 

قدرت هاي خارجي کمک گرفته است.«
رسید،  امریکا  کنگره  دست  به  امسال  همین  که  گزارشي  در 
تولید  توانایي  »ایران  کرد:  اعالم  امریکا  ملي  اطالعات  مرکز 
سیستم هاي  در  است  قادر  همچنین  و  دارد  را  شیمیایي  سالح 
این سیستم ها شامل  استفاده کند.  مواد  این  از  انتقال،  متفاوت 

پوکه هاي نظامي هم مي شود.«
انتقال  که  است  بوده  مجبور  ایران  آیا   نیست  مشخص  هنوز 
این پوکه ها را به مراجع بین المللی  اعالم کند، در معاهده منع 
گسترش سالح های شیمیایی  ایران موظف بوده است انتقال گاز 
خردل را گزارش بدهد اما  چیزي در مورد استفاده مجدد از 

پوکه ها نیامده است. 
انبار  کشور  این  نیرو هاي  که  است  گفته  لیبیا،  جدید  دولت 
به  کار  این  که  نکردند  اعالم  اما  کرده اند،  کشف  را  پوکه ها 
ابراهیم  نه.  یا  گرفته  متحد صورت  نیروهاي  و  امریکا  کمک 
مي گوید:  ملل  سازمان  در  لیبیا  موقت  نماینده  معاون  دباشي، 

اسپانیا به لطف داشتن دولت سوسیالیست، مدت ها مانند یک 
کشور ثروتمند زندگی مي کرد. سطح خدمات عمومی بسیار 
خدمات  این  سطح  این  از  برخورداری  به  مردم  و  بود  باال 
خدمات  اعظم  قسمت  درحالی که  بودند.  کرده  عادت 

عمومی و دولتی  از راه قرض کردن تامین مي شد.
اینک اسپانیا مجبور به قبول واقعیت و داشتن ارزیابی بهتری 

از امکانات خود شده است.
میگل آریاس، مدیر انتخاباتی »حزب مردمی« بعد از اعالم 
طول  مدتی  مردم  »برای  کرد:  تاکید  خود  حزب  پیروزی 
خواهد کشید تا بپذیرند که فقیراند و مي باید قروض گذشته 
خود را پرداخت کنند. راه درست پرداخت دیون نیز کاهش 

هزینه ها و صرفه جویی است.«
با پیشبینی شکست سوسیالیست ها در انتخابات، خوزه لوییس 
رودریگز زاپاته رو، نخست وزیر کنونی اسپانیا از شرکت در 

انتخابات روز یک شنبه خودداری کرد.
شباهت های دو تغییر

وضعیت موجود در اسپانیا و تغییر دولت و انتقال قدرت از 
بسیار شبیه رویدادی است  به محافظه کاران  سوسیالیست ها 
حزب  آن  طی  و  گرفت  شکل  بریتانیا  در  پیش  سال  که 

وجود دارد. آنها نمي دانستند که پوکه هایي هم وجود دارد که 
خطر بزرگتري براي آنان است. 

اعتماد  مورد  نظامي  نیروهاي  توسط  باید  کشف شده  انبار  این 
است،  نرسیده  ثبات  به  هنوز  که  کشوري  در  سیاستمداران  یا 
محافظت شود. وجود چنین انباري موجب نگراني دولت جدید 
مواد  توسط  پرشده  پوکه هاي  زیرا  است،  شده  غرب  و  لیبیا 
به گفته برخي کارشناسان،  نمي توان جابجا کرد و  شیمیایي را 

نابود کردن آن یک سال طول مي کشد. 
یک  در  پنج شنبه  روز  انگلستان،  نخست وزیر  کامرون،  دیوید 
دولت  که  شدیم  متوجه  اخیر،  روزهاي  »در  گفت:  سخنراني 
از  سال ها  که  کرده اند  پیدا  را  شیمیایي  سالح هاي  لیبیا،  جدید 

جهان مخفي مانده بود.«
یک مقام ارشد امریکایي گفت که کاخ سفید براي اولین بار در 
ماه سپتامبر در مورد پوکه هاي سالح شیمیایي به اطالعاتي دست 
پیدا کرد که در انباري در بیابان مخفي شده بود؛ برخي مي گویند 

مخفیگاه پوکه ها در شهر هاي هون و سبحا است. 
پایان  از  بعد  ایران  است  ممکن  که  گفت  امریکایي  مقام  یک 
جنگ با عراق که هشت سال به طول انجامید و در آن عراقي ها 
از گاز خردل علیه ده ها هزار نفر از نظامیان ایران استفاده کردند، 
این پوکه ها را به لیبیا فروخته باشد. این پوکه را سال هاست که 

لیبیایي ها در اختیار دارند. 
سالح  از  استفاده  منع  بین المللي  معاهده   ۱99۷ سال  در  ایران 
شیمیایي را امضا کرد- لیبیا این معاهده را در سال 2004 امضا 
کرد- و اعالم کرد که از این سالح ها استفاده نخواهد کرد زیرا 
این کار »غیرانساني« است. اما به گفته بازرسان ایران 2۵00 تن 

همان  در  نیز  اسپانیا  هزینه ها،  از  کاهش  صورت خودداری 
وضعیت مالی قرار خواهد گرفت که ماه قبل یونان شاهد بود.

 22۵ به  گذشته  سال  در  اسپانیا  دولت  بدهکاری های  میزان 
میلیارد یورو بالغ شد. این میزان معادل کل بودجه ساالنه یونان 
و در مقایسه با بودجه کل کشور، یکی از باالترین درصد های 

بدهی خارجی در سراسر جهان به حساب می آید.
درآمد  داشتن  بدون  قرض کردن  نتیجه  در  اسپانیا  دولت 
کافی، در سال 2009 معادل  ۱۱.۱ درصد از تولید ناخالص 
ملی کشور را بدهکار شد. در سال بعد اگر چه این میزان تا 
حدودی کاهش یافت، اما میزان کاهش بدهکاری دولت به 
بازگشت اعتماد بانکداران  نسبت به سالمت اقتصادی و اعتبار 

مالی اسپانیا منجر نشد.
پیروزی بزرگ 

مسوولیت  که  اسپانیا  محافظه کاران  انتخاباتی  پیروزی 
فایق آمدن به بحران اقتصادی آن کشور را عهده دار مي شوند، 
بزرگ ترین پیروزی انتخاباتی آنها از سال ۱9۷۵ و زمان پایان 

دیکتاتوری فرانکو به حساب مي آید .
در انتخابات روز یک شنبه »حزب مردمی« حدود 44 درصد 
آرا را از آن خود ساخت درحالی که سوسیالیست ها و حزب 
حاکم که نزدیک به دو دهه قدرت را در دست داشتند تنها 

29 درصد آرا را از آن خود ساختند. 

»نیروهاي آزادی خواه به آنجا رفتند تا ببینند سالح یا طرفداران 
قذافي در آنجا هستند یا نه و همه جاي بیایان را مورد بازرسي 

قرار دادند. بعد به موردي مشکوک رسیدند.«
از آن زمان به بعد ماموران امریکایي و کارشناسان نظامي ماهیت، 
اصالت و شرایط پوکه ها را مورد آزمایش قرار دادند  و به لیبیا 
کمک کردند تا بیانیه رسمي در مورد شرایط سازمان منع تولید 
سالح شیمیایي که از سال ۱99۷ آغاز به کار کرده است، آماده 

کنند. 
خردل  بمب  حاوي  پوکه ها  که  گفتند  امریکایي   منبع  چهار 
بودند، حاوی مایعي که به سرعت تبدیل به گاز مي شود و باعث 
سوختگي و آسیب به سیستم تنفسي مي شود. قربانیان این گاز تا 
اما دچار  نمي شوند  این گاز متوجه آن  انفجار  از  بعد  ساعت ها 
اسهال و در  استفراغ،  تنفسي، سوزش چشم،  تهوع،  مشکالت 
بسیاري موارد کوري و مرگ مي شوند. هیچ پادزهر یا دارویي 
براي درمان فوري آن وجود ندارد و اگر داشته باشد هم بعد از  

ماه ها مراقبت هاي ویژه صورت مي گیرد. 
لیبیا در سال 2003، تحت فشار امریکا و انگلستان دست از همه 
اقداماتش براي دستیابي به سالح کشتار جمعي کشید و به امریکا 
گاز  و  اعصاب  گاز  انبار  از  تا  داد  اجازه  بین المللي  بازرسان  و 
خردل بازدید کنند. در آن زمان توني بلر، نخست وزیر انگلستان 
»لیبیا  از شهرطرابلس گفت:  بیرون  با قذافي  و در جریان دیدار 

همکاري کاملي داشته و بسیار شفاف عمل کرده است.«
لیبیا اعالم کرده بود که تنها بمب برای استفاده در هواپیماهای 
مقامات  و  شیمیایی   بمب های  نه   و  است   تولید کرده  نظامی 
امریکا شاهد این بودند که لیبیا بمب هایش را به وسیله بولدوزر ها 
در بیایان، از بین برد. در مجموع لیبیا بیش از 3۵00 بمب هوایي 

را نابود کرد. 
دونالد ماهلي، دگروال بازنشسته دولت و معاون وزیر امور خارجه 
در مورد کاهش تولید سالح هاي کشتار جمعي لیبیا، گفت: »ما 
در سال 2004 بسیار مراقب بودیم و هیچ سندي مبني بر این که 
آنها توانایي تولید سالح شیمیایي را دارند، پیدا نکردیم.« کامل 
صورت  پوکه ها  کردن  پر  با  شیمیایي  بمب هاي  ساخت  کردن 

مي گیرد که به مراتب سخت تر از تولید گاز شیمیایي است. 
لیبیا در سال 2004 اعالم کرد که تمام بمب هاي شیمیایي اش را 
از پایتخت به رقوا، بیاباني در 2۵0 مایلي جنوب طرابلس،  منتقل 
کرده است. در حدود ۱0 تن از گاز خردل در چند کانتینر بزرگ 
نگهداري مي شد و این نیمي از سالح هاي شیمیایي بود که قذافي 

آن را اعالم کرده بود. 
یک هواپیماي آلماني اواخر ماه گذشته گروهي از کارشناسان 
بین  المللي را به آن منطقه برد. آنها اعالم کردند که چیزی از آن 

سالح ها کم نشده است. 
مورد  در  که  نپذیرفت  شیمیایي،  سالح هاي  تولید  منع  سازمان 
ناتواني اش در پیدا کردن این سایت هاي مخفي، اظهار نظر کند. 

مایکل لوهان، سخنگوي سازمان منع تولید سالح هاي شیمیایي، 
اعالم کرد: »بازرسان به زودي اعالم خواهند کرد آیا این سایت ها 
حاوي موادي که قبال گفته شده بود، هستند یا نه. مقامات لیبیایي 
به ما گفته اند که به زودي آماده مي شوند تا به جزییات بیشتري در 
مورد این مقوله دست پیدا کنند و بعد از کارشناسان ما دعوت 
خواهند کرد که به لیبیا سفر کنند. تا آن زمان ما نمي توانیم هیچ 

اظهارنظري در این مورد بکنیم.«

کارگر بعد از نزدیک به ۱4 سال قدرت را به دولت ایتالفی 
محافظه کاران واگذار کرد.

قدرت  به دست گرفتن  از  بعد  کامرون  دیوید  ایتالفی  دولت 
معادل  ۵0 میلیارد دالر  هزینه های سال بعد را به منظور پرهیز از 

بحران مالی کشور کاهش داد.
سال گذشته میلبند، رهبر تازه حزب کارگر بریتانیا که جانشین 
نخست وزیر شکست خورده آن کشور شد،  براون  گوردون 
دیوید کامرون نخست وزیر را متهم ساخت که بودجه ریاضتی 
اقتصادی  بیشتر بیکاری و کاهش رشد  باز هم  افزایش  به  او 

خواهد انجامید.
پرز  آلفردو  بریتانیا،  در  میلبند  با  مشابه  برخوردی  در  اینک 
روبالکا که جانشین رودریگز در رهبری حزب شکست خورده 
را  پیروز  حزب  رهبر  راجوی،  شده،  اسپانیا  سوسیالیست 
دولتی و خدمات  هزینه های  فراوان  داشتن قصد کاهش  به  

عمومی متهم مي کند.
کشور های اروپایی اینک با تلخی به این نتیجه رسیده اند که 
زمان برخورداری از بیمه و درمان و آموزش مجانی و دریافت 
حقوق بي کاری و ادامه زندگی مرفه با حداقل تالش، به سر 
رسیده و تنها راه رقابت با رشد اقتصادی کشورهای آسیایی، 

تن دادن به کار و تولید بیشتر است.
منبع: فردا
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• جوزجان: فياض، تيلفون: 0705558510	
• 	 Afghanistan_8am@yahoo.com :ايميل
• آدرس پستي: پسته خانه مرکزي صندوق پستي 1911، کابل، افغانستان	
• 8صبح در ويرايش و پيرايش مطالب وارده دست باز دارد. 	
• مقاالت وارده مسترد نمي گردد.	
• به جز سرمقاله، آراي مطرح شده در مقاالت 	

به نويسندگان آنها بر مي گردد.

• 	sanjarsohail@yahoo.com صاحب امتياز: سنجر سهيل  
• مدير مسوول: قسيم اخگر     0799290407	
• معاون: شاه حسين مرتضوي  0799037083 	
• دبير روابط عامه: پرويز کاوه    0700228988	
• خبرنگاران:  جمشيد رادفر، سيد سميع اهلل سعيدي، قدرت اهلل جاويد، فريدون آژند، نازنين شفايي	
• ويراستار: سيد مجتبی هاشمی	
• هماهنگي خبر: ظفر شاه رويي 0799319534	
• هماهنگی واليات: ميرمحمدصديق ذليق 0778470061	
• توزيع و اشتراک: 0708144047	
• پذيرش اعالن: وحيداهلل آرين 0779262458   	
• صفحه آرايي: حبيب بهزاد -ابراهيم ـ مصطفی سروری- احمدضيا - خيبر رحيمي	
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0777625262

مجمع عمومی سازمان ملل نقض گسترده حقوق بشر در ايران را محکوم کرد 

نگرانی وزير دفاع امريکا از کاهش بودجه نظامی 

درگیری پولیس شیلی با معترضان به بزرگداشت فرمانده دوران پینوشه

پیش نويس قطعنامه سازمان ملل، اعالن جنگ به سوريه است

انتقاد عفو بین الملل از نظامیان مصر

حقوق  محکوميت  نقض  ساالنه  قطع نامه 
آرای  در  رکوردی جديد  با  ايران  در  بشر 
دست  آن  در  و  رسيد  تصويب  به  موافق، 
زدن به»خشونت و شکنجه، رفتار غيرانسانی 
جمهوری  مقامات  سوی  از  ناشايست«  و 

اسالمی ايران، محکوم شده است.
نشست  در  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
در  قطعنامه  دو  همچنين  عمومی  مجمع 
در  بشر  نقض حقوق  موارد  محکوم کردن 
تصويب  ميانمار  يا  برما  و  شمالی  کوريای 
شد که اين دو قطعنامه هم با باالترين رای 

موافق همراه بود.

محکوم  قطعنامه  رای گيری  جريان  در 
کردن نقض حقوق بشر در ايران و از ميان

موافق  رای  کشور   86 حاضر،  عضو   193
رای  سال گذشته شش  به  نسبت  که  دادند 
بيشتر شده است. 32 رای مخالف داده شد 
که هشت رای از سال قبل کمتر بود و 59 

عضو هم رای ممتنع دادند.
قطعنامه نقض حقوق بشر در ايران در حالی 
مجمع  پيش،  روز  چند  که  شد  تصويب 
پيشنهادی  قطعنامه  ملل  سازمان  عمومی 
اين  سفير  ترور  طرح  مورد  در  عربستان 
به  آرا  اکثريت  با  را  امريکا  در  کشور 

تصويب رسانده بود.
تا  شده  خواسته  ايران  از  قطعنامه  آن  در 
بين الملل  قانون  تحت  تعهداتش  تمامی  »به 
به  قصد  که  کشورهايی  »با  و  کند«  عمل 
حاميان،  طراحان،  تمامی  کشيدن  محاکمه 
اجرای  تالش کنندگان  و  سازمان دهندگان 

اين طرح را دارند، همکاری کند.«
در قطعنامه ای که روز دوشنبه تصويب شد 
و  تهيه  کانادا  سوی  از  آن  نويس  پيش  و 
ارايه شده بود، از »شالق زدن، قطع عضو، 
عليه  به ويژه  اعدام  مجازات  شديد  افزايش 
گزارش  به  است.  شده  انتقاد  اقليت ها« 
بشر  حقوق  حوزه  کارشناسان  رويترز، 
وضعيت  گذشته،  سال  يک  در  می گويند 
نقض حقوق بشر در ايران به مراتب وخيم 

تر شده است.
بين الملل  مشاور  الريجانی،  جواد  محمد 
قوه قضاييه که به نمايندگی از ايران در اين 
کميته  به  پيامی  در  داشت،  حضور  جلسه 
ملل،  سازمان  عمومی  مجمع  بشر  حقوق 
موارد  و  قطعنامه  اين  تصويب  و  صدور 
مستند در آن را »بی پايه و اساس و همراه با 

غرض ورزی« دانست.
ماه  هشت  کشتارهای  دليل  به  که  سوريه 
گذشته و نقض حقوق بشر به دليل سرکوب 
انتقادهای شديد  بار معترضان زير  خشونت 
قرار گرفته، تنها حامی جدی ايران در اين 

جلسه بود.

به  اعتراض  در  که  مردمی  سانتياگو،  در 
دوران  نظامی  فرماندهان  از  يکی  بزرگداشت 
حکومت جنرال پينوشه به جاده ها آمده بودند، 

با دخالت پوليس متفرق شدند.
به  مدعوين  با  معترض،  مردم  از  نفر  صدها 
کراسنوف،  ميگويل  بزرگداشت  مراسم 

حاضران  به  تخم مرغ  با  آنها  شدند.  درگير 
آغاز  درگيری  و  مراسم حمله کردند  اين  در 
شد. پوليس برای جدا کردن دو گروه با گاز 
اشک آور و موترهای آب پاش به صحنه آمد.

باالی  رده  مقام های  از  کراسنوف،  ميگويل 
بود.  پينوشه  جنرال  حکومت  در  شيلی  ارتش 

محاکمه  بشر  نقض حقوق  برای  را  او  دادگاه 
کرده و به او حکم 144 سال زندان داده است.

از جمله اتهامات اين فرد، دست داشتن او در 
موسيقی  معروف  خواننده  خارا،  ويکتور  قتل 

محلی شيلی است.

بشار جعفری، نماينده سوريه در سازمان ملل 
سازمان  قطعنامه  پيش نويس  گفت  متحد، 
حقوق  مسايل  محکوميت  در  متحد  ملل 
سوريه  به  جنگ  اعالم  کشور،  اين  بشری 

است.
جنگی  را  پيش نويس  اين  جعفری  آقای 
ديپلوماتيک و سياسی عليه کشورش عنوان 

کرد.
فرانسه،  و  بريتانيا  آلمان،  را  پيش نويس  اين 
تهيه کرده اند و روز سه شنبه به کميته حقوق 

بشر سازمان ملل متحد ارايه شد.
تصويب  به  پيش نويس  اين  که  صورتی  در 
اما  نيست.  اجرا  به  الزم  صورت  به  برسد، 
مساله  دوباره  که  است  راه  اين  در  قدمی 

امنيت  شورای  در  سوريه  در  بشر  حقوق 
سازمان ملل مطرح شود.

کرده   تالش  غربی  کشورهای  اين  از  پيش 
بودند تا قطع نامه ای اين چنينی را در شورای 
امنيت سازمان ملل تصويب کنند، اما روسيه 

و چين با آن مخالفت کردند.

عفو بين الملل، از سازمان های غيردولتی مدافع 
مصر  نظامی  حاکمان  از  به شدت  بشر  حقوق 

انتقاد کرده است.
نظاميان  کرد  اعالم  بيانيه ای  در  سازمان  اين 
دموکراسی،  طرفداران  سرکوب  با  مصر  در 
وضع  بهبود  برای  خود  وعده  به  نتوانسته اند 

حقوق بشر عمل کنند.
عالی  شورای  بين الملل،  عفو  گزارش  به 

حکومت  سنت  به  مصر  مسلح  نيروهای 
ادامه  مبارک  حسنی  دوران  سرکوبگرانه 

داده است.
ناآرامی در  اين گزارش در پی چند روز 
نيروهای  خشونت آميز  برخورد  و  مصر 
امنيتی و تظاهرکنندگان منتشر شده است.

بيشتر از بيست نفر در اين ناآرامی ها کشته 
شده اند.

ليون پانه تا، وزير دفاع امريکا ابراز نگرانی کرده 
شدن  کم  موجب  امريکا،  بودجه  کسری  که 
بودجه نظامی اين کشور شده است و در نهايت 
منجر  وظايفش«  انجام  برای  ارتش  »ناتوانی  به 

شود.
کسری بودجه امريکا هم اکنون پانزده تريليون 
ميالدی،   2013 سال  از  بناست  که  است  دالر 
ساالنه يک  با کم شدن  و  به صورت خودکار 
تريليون و دوصد ميليارد دالر برای مدت ده سال، 

اين کسری بودجه جبران شود.
کميته ای متشکل از شش نماينده جمهوری خواه 

و شش نماينده دموکرات کنگره امريکا مشغول 
بودجه  کسری  اين  جبران  برای  راهی  بررسی 
بودند که روز دوشنبه اعالم کردند نتوانستند با 

هم به نتيجه برسند.
حال وزير دفاع امريکا نگران است که کسری 

بودجه، وزارت خانه او را دچار مشکل کند.
بودند،  ويژه  کميته  در  که  جمهوری خواهانی 
افزايش  با  بودجه  کسری  تا  نشدند  حاضر 
ماليات ثروتمندان تامين شود و دموکرات ها هم 
گفتند که حاضر نيستند تا بدون افزايش ماليات 

پولدارها از مخارج دولت کم کنند.
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اوباما: 
ايران مسير انزوای بين المللی 

را انتخاب کرده است 

 
بريتانيا  امريکا،  تازه  تحريم های  اعالم  با  همزمان 
و کانادا عليه ايران، باراک اوباما، رييس جمهور 
اياالت متحده نيز گفته است که ايران راه انزوای 
انتخاب کرده است. درهمين حال،  را  بين المللی 
دارايی های  کردن  مسدود  خواستار  نيز  فرانسه 
شده  ايران  نفت  خريد  توقف  و  مرکزی  بانک 

است.
باراک اوباما در بيانيه ای گفته است: »تا زمانی که 
ايران به اين مسير خطرناک ادامه می دهد، اياالت 
متحده هماهنگ با همپيمانان و از طريق اقدامات 
خود، راههايی برای منزوی کردن و افزايش فشار 

بر حکومت ايران پيدا خواهد کرد.«
متحده،  اياالت  اين که  بر  تاکيد  با  اوباما  باراک 
مالی  سيستم  به   ايران  دسترسی  کانادا  و  بريتانيا 
نيز  کشورها  ديگر  از  کرده اند  قطع  را  خود 

خواست تا در اين زمينه اقدام کنند.
باراک اوباما همچنين تصريح کرد، امريکا »کل 
بخش بانکی ايران، از جمله بانک مرکزی ايران، 
را  به عنوان تهديدی برای دولت ها و يا موسسات 
شناسايی  دارند«  همکاری  ايران  با  که  مالی 

می کند.
به  را  اين  »من  گفت:  همچنين  اوباما  باراک 
صراحت اعالم کردم، امريکا آماده است تا فصل 
ايران  اسالمی  جمهوری  با  را  روابط  از  تازه ای 
آغاز کند و به حکومت ايران پيشنهاد روشنی را 

ارايه کردم.«
رييس جمهور امريکا اضافه کرد ايران می تواند با 
انجام تعهدات بين المللی اش از فوايد اقتصادی و 
سياسی و همکاری باديگر کشورها بهره ببرد، يا 
با خودداری از انجام مسووليت هايش با فشارهای 

بيشتر و انزوا روبه رو شود.
باراک اوباما افزود:»ايران مسير انزوای بين المللی 

را انتخاب کرده است.«
امريکا،  خارجه  امور  وزير  کلينتون،  هيالری 
آينده  روزها  طی  که  بود  گفته  دوشنبه  روز  نيز 

کشورهای بيشتری ايران را تحريم خواهند کرد.

معاون حزب اسالم گرايان، 
نخست وزير جديد تونس 

می شود
به عنوان  النهضه،  اسالم گرای  حزب  معاون 

نخست وزير جديد تونس انتخاب شد.
تا  رسيدند  توافق  به  هم  با  تونس،  عمده  احزاب 
اسالم گرای  حزب  رهبر  معاون  حمادی الجبالی، 

النهضه، نخست وزير جديد اين کشور شود.
پست رياست جمهوری موقت به منصف مرزوقی، 
شورای  رياست  و  رسيد  از يک حزب چپ گرا 
انتقالی نيز به مصطفی جعفر، رهبر يکی ديگر از 

احزاب تونسی رسيد.
قانون  يک  پيش نويس  بناست  انتقالی  شورای 

اساسی جديد را برای تونس تهيه کند.

به پيشواز روز جهاني حقوق بشر روز ملی قربانيان نقض حقوق بشر در افغانستان و
 زنان عليه منع خشونت روز جهاني 

بنياد آرمان شهر با همراهی انستيتوت فرانسوی افغانستان در کابل و پانزده نهاد حقوق بشری ومدنی
شما را به هشتاد و چهارمين)ششمين سال( گفتگو پلی ميان نخبگان و شهروندان دعوت می کند

پيام مردم افغانستان به کنفرانس بن ۲ 
با اولين اکران فيلم مستند چشم ديد 

)ساخته رفيع بهروزيان و الکا سادات/ توليد بنياد آرمان شهر و فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر(
و پيشکش نشر تازه آرمان شهر الف تا ی )اولين فرهنگ فارسی و انگليسی مفاهيم عدالت انتقالی در جهان( 

سخنران ها: وزير احمد خرمي )مسوول ارتباط شبکه جامعه مدني و حقوق بشر افغانستان،عضو کميته کاري نهاد هاي جامعه مدني( ، شاه گل رضايي )نماينده مجلس( ، سيلي 
غفار( منتخب  جامعه مدني براي شرکت در کنفرانس بن ۲ )داود مراديان )استاد دانشگاه امريکايي(، باري سالم و ضيا مبلغ )نمايندگان منتخب جامعه مدني براي شرکت در  

کنفرانس بن۲(
گفتگو گردان: اجمل بلوچ زاده

زمان: پنجشنبه 3 قوس 1390 برابر ۲4 نوامبر ۲011 ساعت ۲
نشانی: انستيتيوت فرانسوی افغانستان، ليسه استقالل رو به روی شهرداری کابل

شماره گان تماس: )0779۲17755( و )07753۲1697(
armanshahrfoundation.openasia@gmail.com :آدرس الکترونيک

 http://armanshahropenasia.wordpress.com
توجه، توجه! انستيتيوت فرانسه از قبول شرکت کنندگان بدون کارت دعوت و از ورود وسايط به داخل محوطه معذور است. لطفًا هنگام ورود کارت و يا کاپی آن را با خود داشته 

باشيد.
اين برنامه با حمايت مالی سفارت فرانسه و اتحاديه اروپا برگزار می شود اما به هيچ وجه بازتاب مواضع اين نهاد ها به شمار نمی رود.

بنياد آرمان شهر عضو فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر )FIDH( است.

پيام تسليت دفتر هماهنگی هراتيان مقيم کابل! 
جناب آقای عبدالجليل فيضان!

درگذشت همسر گرامی تان ما را نيز اندوهگين ساخت، 
و  دست رفته  از  عزيز  آن  برای  الهی  رحمت  و  غفران 
سالمتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی از پرودگار 

متعال خواهانيم. 
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