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انتخابات هيات اداری مجلس نمایندگان 
امروز برگزار می شود

مجلس  اعضای  کابل:  8صبح، 
 4 انتخاب  برای  امروز  نمایندگان 
عضو هیات اداری این مجلس پشت 

صندوق های رای دهی می روند.
شانزدهم  دوره  دوم  سال  اجالس 
شورای ملی روز شنبه توسط رییس 
انتخاب  و  یافت  گشایش  جمهور 
هیات اداری مجلس نمایندگان از 
به  مجلس  این  اصلی  اولویت های 

شمار می رود.
و  کشور  اساسی  قانون  بنیاد  بر 
مجلس  داخلی  وظایف  اصول 
این  رییس  انتخاب  نمایندگان 
کاری  دوره ی  یک  برای  مجلس 
پنج ساله از سوی اعضای مجلس 
گذشته  سال  که  می شوند  انتخاب 
حیث  به  ابراهیمی  عبدالرووف 
انتخاب  نمایندگان  مجلس  رییس 

شده است.
مجلس  اعضای  گونه،  همین  به 
هرسال  شروع  در  باید  نمایندگان 
تقنینی 4 عضو هیات اداری را که 
شامل، معاون اول و دوم، منشی و 
معاون منشی می شود، انتخاب کنند.

مجلس  گذشته ی  روز  نشست  در 
اول  معاونیت  برای  نمایندگان 
قدیر،  ظاهر  نمایندگان  مجلس 

OPEN SOCIETY FOUNDATIONS
and DURHAM UNIVERSITY

SCHOLARSHIPS for PhD in
SOCIAL SCIENCES and HUMANITIES

for AFGHAN WOMEN

JOINTLY-FUNDED SCHOLARSHIPS FOR POSTGRADUATE STUDENTS

محمد  حاجی  بهادری،  منورشاه 
و  ایوبی  عبدالرحیم  ننگیالی، 

نادرخان کتوازی نامزد هستند.
مجلس  دوم  معاونیت  پست  در 
غالم  بهزاد،  احمد  نمایندگان، 
فاروق مجروح، احمد شاه رمضان، 
عارف  محمد  و  غفاری  نعمت اهلل 

رحمانی ثبت نام کرده اند.
در پست منشی مجلس نمایندگان، 
دهقان نژاد،  نجال  صافی،  وژمه 
عبدالقادر قالتوال، یوسف صابر و 
میربت خان منگل کاندیدا هستند 
مجلس  منشی  معاون  پست   در  و 
قیس  و  عظیمی  فرهاد  نمایندگان 
رییس  به  را  شان  نامزدی  حسن 

مجلس نمایندگان اعالم کردند.
به همین گونه، سایر اعضای مجلس 
تا شروع  دارند  نمایندگان فرصت 
رای دهی به نامزدهای هیات اداری، 
همچنین  و  کنند  نامزد  خودرا 
نامزدهای یادشده به نفع یک دیگر 

از نامزدی شان صرف نظر کنند.
نمایندگان  که  می رود  انتظار 
مجلس امروز پس از رای دهی، از 
میان نامزدهای اعالم شده، 4 عضو 
احراز سمت هایی  برای  را  مجلس 

در هیات اداری انتخاب کنند.

تنها  مسعود،  آقای  گفته  به 
اجتماعی  و  سیاسی  نهادهای 
می توانند مشکالت را حل کنند. 
ما  خواست  »همه  افزود:  او 
که  است  این  فعلی  شرایط  در 
حکومت  فعلی  شرایط  در  چون 
مردم  تقاضاهای  به  نمی تواند 
بنابراین  دهد،  مثبت  پاسخ 
جامعه به طرف یک بحران می رود 
به همین دلیل جبهه ملی تقاضا 
کرده تا در ساختار سیاسی باید 
طرف  به  کشور  تا  بیاید  تغییر 
بحران نرود و مانع رفتن کشور 
سیاسی،  بحران های  طرف  به 

اجتماعی و اقتصادی شود.«
دلیل  جبهه  رهبران  باور  به 
افغانستان  در  فقر  ادامه  اصلی 
این  در  سیاسی  ناکارای  ساختار 

کشور است. 

رییس جبهه ملی:

در برابر خواست های مردم ایستادگی نکنید

در صفحه 5

عناوین مطالب امروز:

دفاع اقتدارطالبانه
 از دموکراسی

جدید  تحرک  به  کرزی  آقای  واکنش 
قابل  درون  در  سیاسی اش  مخالفان 
درک است. او به خوبی احساس می کند 
که این صف آرایی جدید، بر محور بعضی 
فضای  نظام،  در  اساسی  تغییرات  از 
می نماید. سیاست  تنش  پر  را  سیاسی 
کرزی، همواره منفعل کردن مخالفانش 
یک دست  فضای  با  تا  است  بوده 
ایجاد  و  تنش آفرینی  از  سیاسی، 
حقیقت  در  این  کند.  جلوگیری  التهاب 
جنگ زده ای  کشور  روانی  خصوصیت 
به هر تنشی  افغانستان است که  چون 
ـ ولو مشروع ـ با دیده تردید نگاه کرده 

و از آن هراسان می شود.
در صفحه 4

وزارت خارجه: 

با سه کشور اروپایی
 سند همکاری 
امضا می کنیم

سند  امضای  می گوید  خارجه  وزارت 
افغانستان  به  استراتژیک  همکاری های 
 2014 سال  از  پس  تا  می کند  کمک 
را  افغانستان  خارجی  نیروهای  که 
کمک های  جهانی  جامعه  می کنند،  ترک 
با  را  فرهنگی اش  و  اجتماعی  اقتصادی، 

افغانستان ادامه دهد. 
افغانستان  در  اکنون  هم  کشور  سه  این 
گذشته  ده سال  در  و  دارند  نظامی  نیروی 
افغانستان  بازسازی  در  را  دالر  میلیون ها 

مصرف کرده اند. 
در صفحه 4

قلعه  زال برای درمان 
17000 معتادش 
درمانگاه ندارد

مبارزه  رییس  مرشد،  عبدالبصیر  قاضی 
موجودیت  کندز،  والیت  مخدر  مواد  با 
17000 معتاد را در ولسوالی قلعه ی زال، 

بنا بر شواهد، تایید می کند.
مسووالن دولتی، نمایندگان و موسفیدان 
در  کندز،  والیت  زال  قلعه ی  ولسوالی 
با  مبارزه  ریاست  مسووالن  با  گفتگو 
مواد مخدر والیت کندز، اظهار داشته اند 
که در این ولسوالی، بربنیاد انگیزه های 
گوناگون، آمار معتادان به مواد مخدر، به 

سطح بلندی رسیده است.
در صفحه 6

The Open Society Foundations and Durham University invite applications 
for the above scholarships at Durham University to begin in the academic 
year 2012-2013.  Applicants will normally be both nationals of and 
resident in Afghanistan.
The scholarships are for postgraduate programmes leading to the award 
of a PhD.
Applicants should have outstanding academic qualifications and good 
English, and intend to pursue academic work in their home country or 
region on completing their studies.
Scholarships are available in the fields of Social Sciences, predominantly 
Law and related subjects (Human Rights, International Relations, Conflict 
Resolution, Human Geography, etc.), Political Sciences and  Psychology.
Each scholarship provides fees at Durham University, a stipend to cover 
living costs (for one person only), and a one-off contribution towards 
travel and visa expenses.
Further information, including Application Forms and a Guidance Note 
for Applicants are available from following website: https://www.dur.
ac.uk/international/postgraduate/fees/taughtscholarships/osf/phd for 
any further information please e-mail osf.scholarships@durham.ac.uk 
Completed applications should be submitted to Durham University by 14 
February 2012
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طرح تغییر نظام، 
عزم واقعی یا جنگ زرگری؟ 

بحث بر سر نظام سیاسی، اکنون به یک جدال سیاسی 
میان حکومت و جبهه ی ملی مبدل شده است. این بحث ها 
پس از آن  مطرح شد که سران جبهه ی ملی در نشستی 
در  آلمان، خواستار تغییر نظام ریاستی به نظام سیاسی 
نهادها و رسانه های  از همان زمان،  غیرمتمرکز شدند. 
وابسته به حکومت با این طرح مخالفت کردند و  دیدگاه 
رهبران جبهه ی ملی را در راستای  تجزیه افغانستان مورد 
شدیدترین  با  حکومت،  وابستگان  دادند.  قرار   ارزیابی 
الفاظ نسبت به سه چهره ی مطرح در جبهه ی ملی، از خود 
واکنش نشان دادند. اظهارات دو روز قبل رییس جمهور 
سیاسی  آزمایشگاه  افغانستان  این که  بر  مبنی  کرزی 
بیگانگان نیست، شدیدترین واکنش از سوی حکومت در 
برابر مخالفان وی به شمار آمد. رهبران اپوزیسیون نیز 
در واکنش به اظهارات آقای کرزی گفته اند که افغانستان 

در طول تاریخ آزمایشگاه  نظام های مستبد بوده است. 
گذشته،  ده سال  در  اپوزیسیون،  با  حکومت  برخورد 
است.  نبوده  همراه  سیاسی  عقالنیت  و  خردورزی  با 
عبداهلل  داکتر  محوریت  با  که  سیاسی  ایتالف  نخستین 
قبل شکل  از چهره های مطرح چند سال  و برخی دیگر 

گرفت،  خشم حکومت را به همراه  داشت. 
را  سیاسی  اپوزیسیون  ایجاد  حکومت  آن وقت،  در 
محصول سفارت خانه های برخی کشورها ذکر کرد. این 
بسیاری  در  که  می شد  داده  نسبت  کسانی  برای  اتهام، 
از  پس  هم  یا  و  بودند  جمهور  رییس  همکار  مقاطع  از 
حکومت  به  دوباره  سیاسی   اپوزیسیون  شکل گیری 
با  هیچ گاه  اپوزیسیون  به  نسبت  حکومت  پیوستند. 
با  تا  نمود  تالش  و  نکرد  برخورد  سیاسی  منطق  یک 
ایجاد اتهام معامله، اپوزیسیون را به حاشیه ببرد و یا 
زمین گیر کند. اکنون نیز  حکومت در برابر دیدگاه های 
طرح شده از سوی کسانی که آقای کرزی را به پیروزی 
رسانده اند، خصمانه ترین موضع را اتخاذ کرده است. در 
حالی که حکومت رسانه ها را به خاطر استفاده ی واژه ی 
رسانه ها،  اکنون  اما  می کرد،  نکوهش  »جنگ ساالر« 
کارشناسان و حتا سخنگوی رییس جمهور از هم پیمانان 
قبلی رییس جمهور به عنوان »جنگ ساالر«ها یاد می کنند. 
انتظار می رفت آقای کرزی با این گونه مباحث برخورد 
مزیت های  و  خوبی ها  تا  دهد  اجازه  و  نکند  سیاسی 
هرنظام در فضایی عاری از تعصب و جدال های سیاسی 
مورد  کارشناسانه  بحث های  و  گفتمان  مناظره،   به 
هر  از  الزم،  آگاهی های  پرتو  در  تا  گیرد  قرار  ارزیابی 
مورد  آن  عملی  بسترهای  درازمدت  در  سیاسی  نظام 
جستجو قرار می گیرد. در این میان، طرح ر هبران جبهه ی 
ملی نیز قابل تامل است. این رهبران حداقل دو سال قبل 
باید به خوبی  ارزیابی می کردند که از چه کسی و با چه 
ساختار سیاسی حمایت کنند. آنان براساس وعده ها و 
قواله هایی که گرفته بودند، قریه به قریه، شمال و مناطق 
مرکزی را راه پیمایی کردند و در اوصاف کمال و جمال 
پرداختند. در آن زمان  به مدح و ستایش  آقای کرزی، 
را  قریه ها  آنان هر روز فهرست  مشاوران و درباریان 
به رخ رسانه ها می کشیدند که »ما چقدر رای برای آقای 
کرزی کمایی کرده ایم.« گذشته از این، هنوز معلوم نیست 
که  جبهه ی ملی چقدر به این طرح باورمند است. زیرا 
صورت  به  و  کارشناسانه  بحث های  بدون  طرح   این 
فوری از سوی آنان مطرح شده است. بدین ترتیب، به 
نظر می رسد که جبهه ی ملی برای آن که حرفی زده باشد، 
این طرح را مطرح کرده است. جبهه ملی به خوبی می داند 
که تغییر یک نظام، یک شبه امکان پذیر نیست و با توجه 
به میکانیزم هایی که در قانون ذکر شده، زمینه ها برای 
تغییر، حداقل فعال، امکان پذیر نمی باشد. بنابراین به نظر 
می رسد که سنگ کالنی را که جبهه ی ملی برداشته است، 

نشانه ی نزدن است. 
از سویی دیگر، معیار برای جبهه ی ملی و اپوزیسیون 
نیز بستگی به میزان حضور و یا عدم حضورشان در 
ساختار سیاسی دارد. هم اکنون اگر مقامی برای برخی 
از آنان نصیب شود، احتماال مانند کرزی خواهند گفت با 
جان و دل از این نظام حمایت خواهیم کرد. بدین ترتیب، 
بیندازند،  به تشویش  را  مردم  این که سیاست مداران  از 

خوب است به جنگ زرگری خود خاتمه بخشند. 

زنگ اول
قاتل سربازان فرانسوی نفوذی طالبان بوده است

کرزی: 

هدف قرار گرفتن سربازان فرانسوی عمل فردی است

وزیر دفاع فرانسه می گوید، همان سرباز 
اردوی ملی که روز جمعه چهار سرباز 
فرانسوی را کشته و شانزده تن دیگر را 
در والیت کاپیسا به اثر حمله مسلحانه 
گماشته  طالبان  طرف  از  کرد،  زخمی 

شده بود.
جیراد النگوی وزیر دفاع فرانسه که بعد 
فورا  کشورش  سربازان  شدن  کشته  از 
بازدید  جریان  در  شد،  افغانستان  وارد 
نظامی  پایگاه  در  فرانسوی  سربازان  از 
کاپیسا  والیت  در  این کشور  نیروهای 
گفت، حمله کننده از مدت طوالنی به 
این طرف از سوی طالبان گماشته شده 

بود.
از  نقل  به  پرس  فرانس  خبری  آژانس 
جیراد النگوی وزیر دفاع فرانسه گزارش 
داده که این شخص 21 ساله که بعد از 
حمله دستگیر شد، عبدالصبور نام دارد و 
معلوم می شود که وی قبل از شامل شدن 
سفر  پاکستان  به  افغانستان،  اردوی  در 

کرده است.
که  است  گفته  فرانسه  دفاع  وزیر 
در  طرف  این  به  ماه  دو  از  عبدالصبور 
در  فرانسوی  سربازان  نظامی  پایگاه 

والیت کاپیسا وظیفه داشت.
امیدوارم  »من  افزود:  فرانسه  دفاع  وزیر 
تحقیق  را  موضوع  این  شخصی که 
این  به  و  معلومات     همه  به  می نماید 
قاتل دسترسی داشته باشد تا انگیزه قتل 
را بداند؛ خاصتا برای تعقیب مسیری که 
این عمل را انجام داده، آیا این عمل یک 
فرد است؟ آیا این عمل به همکاری از 
خارج  تدارک دیده شده؟ این نقاطی 
است که ضرورت داریم به بسیار زودی 

باید روشن شود.«

رییس  کرزی  حامد  کابل:  8صبح، 
ژیراد  با  دیدار  در  کشور  جمهور 
است  گفته  فرانسه  دفاع  وزیر  النگیو 
ملی  اردوی  سرباز  یک  شلیک  که 
باالی عساکر فرانسوی هیچ گاهی نشان 
دهنده ی  خشم مردم افغانستان دربرابر  
فرانسوی ها نبوده بلکه یک عمل فردی 

بوده است.
در خبرنامه  ای که از سوی دفتر ریاست 
جمهوری به رسانه فرستاده شده، گفته 
کشته  از  کرزی  جمهور  رییس  شده 
زخم  و  فرانسوی  سرباز  چهار  شدن 
برداشتن 15 تن دیگر آنها در نتیجه ی 
ابراز  ملی  ارتش  سرباز  یک  شلیک 

تاسف کرده است.
ولسوالی  در  جمعه  روز  حادثه  این 
تگاب والیت کاپیسا به وقوع پیوست.

ختم سال 2012 میالدی، تعداد سربازان 
فرانسوی در افغانستان به سه هزار کاهش 

خواهد یافت.
حمایت از اقدام طالبان

تن  یک  توسط  فرانسوی  سربازان  قتل 
از سربازان اردوی ملی افغانستان که از 
سوی مقام های ملی و بین المللی تقبیح 
شد، اما برخی از رسانه ها و افراد در کابل 
از این اقدام سرباز اردوی ملی حمایت 

کرده اند.
حامد کرزی رییس جمهور کشور، پس 
اظهار  فرانسوی  سربازان  این  کشته  از 
اما روزنامه ویسا که گفته  تاسف کرد 
رییس  خرم  کریم  سوی  از  می شود 
اقدام  این  از  می شود،  تمویل  دفترش 

سرباز اردوی ملی حمایت کرده است.
روزنامه ویسا در سرمقاله روز شنبه خود، 
واکنشی  را  ملی  اردوی  سرباز  عمل 
در  بین المللی  نیروهای  رفتارهای  به 
نظر  به  است.  کرده  توصیف  افغانستان 

ادامه ی  و  کرده  سپاس گذاری 
افغانستان  به  کشور  آن  کمک های 

اطمینان داده است.
است  گفته  فرانسه همچنین  دفاع  وزیر 
دولت  با  نزدیک  آینده  در  فرانسه  که 
افغانستان معاهده دراز مدت ستراتژیک 
متعهد  نشان دهنده ی  امضا می کند که 
بودن فرانسه به کمک های آن کشور به 

افغانستان می باشد.
فرانسه  که  شده  تاکید  خبرنامه  در 
 2014 سال  از  پس  را  کمک هایش 

میالدی همچنان ادامه می دهد.
از سویی دیگر، رییس جمهور کرزی، 
دیرینه ی  و  صادق  دوست  را  فرانسه 
در  که  است  خوانده  افغانستان  مردم 
مردم  و  دولت  به  نیز  ده سال گذشته  

افغانستان کمک کرده است.

محموله کمک های 
روسیه به بندر 
حیرتان رسید

سه  و  کاماز  عراده   41 بلخ:  8صبح، 
میلیون   2 ارزش  به  آرد  تن  هزار 
بندر  در  روسیه،  از کمک های  دالر 
حیرتان والیت بلخ به مقامات محلی 

در بلخ تسلیم داده شد.
الکساندر گلوین سر کنسول دولت 
گفت:  بلخ  در  روسیه  فدراتیف 
»این کمک های اضطراری از سوی 
کمک  افغانستان  به  روسیه  دولت 

شده است.«
روسیه  که  افزود  گلوین  آقای 
عمیق  روابط  دارای  افغانستان  و 
روسیه  دولت  و  می باشند  تاریخی 
به کمک به این کشور متعهد است.

زراعت  رییس  محمدکاتب شمس، 
که  گفت  بلخ  والیت   مال داری  و 
میلیون  دو  ارزش  به  روسیه  دولت 
کمیته  به  را  کمک هایی  دالر، 

اضطرار افغانستان فرستاده است.
افزود:  همچنین  شمس  آقای 
مناطق  به  روسیه  کمک های  »این 
دیگر  و  سیل  سرما،  از  آسیب پذیر 
از  دارد که  اختصاص  آفات طبیعی 
به  افغانستان  اضطرار  کمیته  سوی 
فرستاده  نقطه  هر  به  سهمیه  اساس 

خواهد شد.«
فروپاشی  از  بعد  که  است  گفتنی  
به خصوص  اتحاد جماهیر شوروی 
در ده سال اخیر، روسیه نیز در کنار 
دیگر کشورهای جهان به کمک به 

مردم افغانستان پرداخته است. 

این روزنامه، نظامیان خارجی در مواردی 
نسبت به فرهنگ مردم اهانت کرده اند. 

ویسا نوشته که نظامیان خارجی هنگام 
رفتار  مرتکب  شبانه  عملیات  اجرای 
در  روزنامه  می شوند.  مردم  با  نادرست 
ادامه پرسیده که سربازان ارتش افغانستان 
رفتار  عملیات  این گونه  در  خود  که 
نظامیان خارجی را می بینند، چگونه این 

رفتارها را تحمل می کنند. 
روزنامه با این مقدمه به مقام های اردوی 
اگر  که  کرده  توصیه  افغانستان  ملی 
حمله  مانند  حمالتی  توقف  خواستار 
در  فرانسوی  سربازان  به  ارتش  سرباز 
کاپیسا هستند، باید به موارد مهمی مانند 
رفتار نظامیان خارجی با مردم توجه کنند 
و باید تغییر مثبتی در این زمینه به وجود 
آید تا دیگر حادثه ای مانند حادثه کاپیسا 

تکرار نشود.
از  تن  یک  مهدوی،  جعفر  همچنین 
طلبان  اصالح  پارلمانی  گروه  اعضای 
در مجلس نمایندگان، در گفتگویی با 
سرباز  این  اقدام  نیوز،  طلوع  تلویزیون 
انتقام جویانه  عمل  یک  را  ملی  اردوی 
در  بین المللی  نیروهای  رفتار  به  نسبت 

کشور توصیف کرده است.
کارشناسان  از  برخی  حال  این  با 
می گویند که این نوع اظهارات حمایت 
علیه  مسلح  مخالفان  اقدام  از  آشکار 
نیروهای بین المللی در افغانستان پنداشته 

می شود.

در همین حال وزیر دفاع فرانسه و سایر 
مقامات بلند پایه این کشور بعد از  پخش 
گزارش ها مبنی بر خروج قبل از وقت 
نیروهای این کشور از افغانستان، گفته اند 
که فرانسه به تعهدات درازمدت خود در 
افغانستان پا بند است و سربازانش را قبل 

از وقت از افغانستان خارج نمی سازد.
در یک ماه گذشته این دومین بار است 
که سربازان فرانسوی از طرف سربازان 

افغان کشته می شوند.
سربازان فرانسوی در حالی در افغانستان 
به  وقت  ماه  سه  که  می شوند  کشته 
انتخابات ریاست جمهوری فرانسه باقی 

مانده است.
فرانسه حدود 3600 سرباز از سال 2001 
که  دارد  افغانستان  در  طرف  این  به 
نتیجه  در  این کشور  تاکنون 82 سرباز 
انفجار بمب، حمالت مسلحانه و سایر 

حوادث کشته شده اند.
به اساس اظهارات مقام های فرانسوی، تا 

در خبرنامه همچنین گفته شده رییس 
فرانسه  دفاع  وزیر  به  کرزی  جمهور 
تسلیت و همدردی  پیام  تا  است  گفته 
عمیق اش را  به رییس جمهور فرانسه، 
فرانسه  مردم  و  قربانیان  خانواده های 

بیان کند.
دومین  برای  این که  از  کرزی  حامد 
ملی  ارتش  سربازان  سوی  از  مرتبه 
باالی سربازان  فرانسوی حمله صورت 
گرفته است اظهار تاسف کرده است، 
دفاع  وزارت  به  که  است  گفته  اما 
عوامل  که  است  داده  وظیفه  ملی 
صورت  به  را  یادشده  رویدادهای 

جدی بررسی کنند.
گفته  خبرنامه  در  گونه،  همین  به   
فرانسه  دفاع  وزیر  النگیو  ژیراد  شده، 
کرزی  حامد  تسلیت  و  همدردی  از 
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»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 بیات1142
ه و تنظیم:

تهی

8صبح، جوزجان: چهار پروژه  عام المنفه ازسوی 
در  مقیم   ترکیه،  کشور  والیتی  بازسازی   تیم 
والیت جوزجان، در ساحات مختلف شهر شبرغان 

راه اندازی گردید.
الحاقیه  تعمیر   ساختمان  اعمار  شامل  پروژه ها  این 
دانشگاه  برای  تجهیزات  فراهم سازی  معلم،  تربیه 
جوزجان در بخش انترنت و کمپیوتر، خیاطی، برنامه 
برای  کمک  و  انگلیسی  لسان  و  کمپیوتر  آموزشی 

زندان جوزجان می باشد.
ترکیه  کشور  بازسازی  تیم  رییس  آپاک،  محمد 
گفت: »ارزش پولی این پروژه ها حدود سه صد هزار 
دالر امریکایی می باشد که از جانب کشور ترکیه و 

نیروهای ناتو مقیم افغانستان پرداخت شده است.«
انترنت  نصب  پروژه  دیگر  یک ماه  تا  وی،  گفته  به 
و کمپیوتری کردن صنوف درسی دانشگاه جوزجان 
معلم که شامل  تربیه  الحاقیه  تعمیر  با ساخت  همراه 
تکمیل  می باشد،  اداره  و  دهلیز  درسی،  صنف  دو 

یازده هزار  از  کانکور  امتحان  اخذ  بلخ:  8صبح، 
متقاضی کانکور در والیت بلخ دیروز آغاز شد.

انجینر محمدناصر حیدر معاون علمی دانشگاه بلخ با 
ابراز این مطلب  به رسانه ها گفت: »جوانان متقاضی 
کانکور، از والیت بلخ و دیگر والیات شمال استند 
که در مدت پنج روز امتحان را سپری خواهند کرد.«

آقای محمدناصر حیدر همچنان افزود که در حدود 
2500 نفر را پوهنتون بلخ جذب می کند.

معاون علمی دانشگاه بلخ، از افتتاح دانشکده انجنیر 
در دانشگاه این والیت یاد کرده گفت: در سال نو 
بلخ   دانشگاه  ادبیات  دانشکده  ژورنالیزم  دیپارتمنت 

نیز به دانشکده ژورنالیزم تغییر می کند.     
ازسوی دیگر داکتر اسرارالدین گلزار رییس هیات 
که از کابل برای اخذ امتحان کانکور به بلخ آمده اند، 
از جذب شمار بیشترفارغان به موسسات تحصیالت 
داده  خبر  گذشته  سال های  به  نسبت  کشور  عالی 
گفت : »در تمام افغانستان  5 پوهنزی جدید تاسیس 

می گردد.
پروژه ها  این  راه اندازی  با  که  شد  یادآور  موصوف 
مصروف  زنان  امور  ریاست  در  زن   110 از  بیش 
و  ترکی  زبان  انگلیسی،  زبان  خیاطی،  آموزش 

کمپیوتر می شوند.
نجیبه قریشی رییس امور زنان جوزجان  گفت: »این 
برنامه برای شش  ماه ادامه خواهد داشت و شامالن  
این برنامه از میان زنان بی بضاعت که توان پرداخت 
پول در آموزشگاه های شخصی را ندارند،  انتخاب 

می شوند.«
دوره ای  به شکل  آموزشی  برنامه  این  وی،  به گفته 

ادامه خواهد یافت.
این دوره آموزشی،  زنان شامل  از  خانم سفیه یکی 
رشد  سبب  برنامه ها  همچو  راه اندازی  که  می گوید 
ظرفیت زنان می گردد و به آنان برای یافتن راه هایی 

جهت امرار معاش کمک می کند.


زراعت  پوهنزی  تاسیس  آنها  از  یکی  و  می شود 
را جذب  نفر   200 که  می باشد  سمنگان  در والیت 

می کند.«
و  کانکور  متقاضیان  همه ساله  افزایش  حال  این  با 
کمبود ظرفیت جذب به دانشگاه های کشور مساله ای 
کانکور  متقاضیان  نگرانی  مایه  همیشه  که  است 

محسوب می شود.
را  کانکور  امتحان  تن  هزار   160 جاری  سال  در 
سپری می کنند که از این میان حدود 40 هزار تن آن 

جذب موسسات تحصیلی عالی خواهند شد.

چهارپروژه عام المنفه در جوزجان راه اندازی شد

یازده هزار متقاضی در بلخ امتحان کانکور را سپری کردند

MSF is an international humanitarian organisation that provides emergency medical care in over seventy countries where populations are either affected by conflict and natural
disaster.
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در گزارش امروز »از ورای دود و آتش« برادری 
را با خود داریم که پسر کاکایش در یک حادثه 
او  است،  شد  معلول  پا  یک  ناحیه  از  راکتی 
می گوید:  چنین  خواست هایش  و  زندگی  درباره 
وضعیت  هستیم،  کابل  باشندگان  جمله  از  »ما 
هرکدام  زیرا  بود  خوب  بسیار  ما  فامیل  زندگی 
لقمه نان  آن  از  که  بودیم  کاری  و  کسب  دارای 
با  اما  می کردیم.  کمایی  خود  فامیل  برای  حالل 
زندگی  وضعیت  میان گروهی،  جنگ های  آغاز 
باشندگان  از  تعدادی  شد.  دگرگون  همه مردم 
عده ای  و  رفتند  و  شدند  بیرون  کشور  از  کابل 
یا  و  است  وطن  این جا  این که  به خاطر  دیگر 
فامیل  ماندند.  این جا  در  دیگر  مشکالت  به دلیل 
پسرکاکایم نیز در همین جا بود. پسرکاکایم در آن 
زمان در یکی از کارخانه های بوت سازی مشغول 
افزوده  بر شدت جنگ  بود. در آن روزها  وظیفه 
می شد و بین احزاب رقابت سختی در جریان بود. 
اکثر نقاط شهر خالی از سکنه شده بود و مردم هم 
زیاد  مشکالت  با  بسیار  دیگر  جای  به  یک جا  از 

رفت و آمد می کردند و این کار خالی از خطر هم 
نبود. صدای فیر و اصابت راکت و مرمی شب و 
روز جریان داشت. مردم هم با این وضعیت عادت 
شده  زندگی شان  برنامه های  جزو  و  بودند  کرده 

بود، زیرا جنگ دوام دار بود و پایانی نداشت.
در یکی از روز ها پسر کاکایم که همراه با رفیقش 

در کارخانه بوت سازی درحال کار بود، راکتی در 
آنها  نتیجه هردوی  در  و  می کند  اصابت  مکان  آن 
و  وی  تلخ،  واقعه  همان  اثر  در  می شوند.  زخمی 
کاکایم  پسر  می شوند.  معلول  پا  ناحیه  از  دوستش 
به  زانو  از  پا  یک  ناحیه  از  و  است  ساله   29 فعال 
پایین معلول می باشد. اما با آن هم همت خود را از 

در یکی از روز ها پسر کاکایم که همراه با رفیقش در کارخانه بوت سازی 
درحال کار بود، راکتی در آن مکان اصابت می کند و در نتیجه هردوی آنها 
زخمی می شوند. در اثر همان واقعه تلخ، وی و دوستش از ناحیه پا معلول 

می شوند. پسر کاکایم فعال 29 ساله است و از ناحیه یک پا از زانو به 
پایین معلول می باشد. اما با آن هم همت خود را از دست نداده مصروف 
شغل خیاطی می باشد اما کار چندانی وجود ندارد که کفایت زندگی وی 

را کند. خواهش وی و تمامی مردم ما همین است که دولت زمینه کار را 
مهیا بسازد، تا کسانی که معلول هستند همه باید کار کنند و لقمه نان 

حاللی برای فامیل خود تهیه کنند.

دست نداده مصروف شغل خیاطی می باشد اما کار 
چندانی وجود ندارد که کفایت زندگی وی را کند. 
خواهش وی و تمامی مردم ما همین است که دولت 
زمینه کار را مهیا بسازد، تا کسانی که معلول هستند 
فامیل  برای  نان حاللی  لقمه  و  باید کار کنند  همه 
فعال  همه  ما  معلوالن  درحالی که  کنند.  تهیه  خود 
بی کار هستند، آنها قبال شغل هایی داشته اند ولی بعد 
از معلول شدن، کسی به آنها توجه نکرده و آنها را 
به دست فراموشی سپرده اند، درحالی که 70 تا 80 
درصد آنها نیازمند کار هستند، باید دولت هرکدام 
را مطابق شغلی که دارند شناسایی و برای شان زمینه 
کار را فراهم نماید، هم برای دولت ضرور است، 
به حقوق شهروندان خود احترام نموده و برای شان 
زمینه کار را آماده سازد و هم برای آنها زیرا آنها 
می تواند از این طریق برای فامیل شان نان حالل را 
به یک زندگی  نمایند و زندگی شان دوباره  آماده 

عادی مانند سایر هموطنان شان برگردد.«
بخش  این  بهترشدن  جهت  محترم:-   خوانندگان 
شما  سالم  پیشنهادات  و  انتقادات  نظریات،  به  ما 
چنین  شریک ساختن  با  می نگریم  قدر  دیده ی  به 

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

تنها کار می خواهم
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وزارت خارجه کشور می گوید قرار است رییس 
جمهور کرزی، هفته آینده، به اروپا سفر کند و با 
سه کشور اروپایی سند همکاری های درازمدت 

به امضا برساند. 
به  پیش  ماه ها  همکاری ها،  این  سند  بود  قرار 
اما زمانی که رییس جمهور کرزی  برسد،  امضا 
در اروپا به سر می برد، برهان الدین ربانی، رییس 
شورای عالی صلح، کشته شد و آقای کرزی سفر 
اروپایی خود را نیمه تمام گذاشت و به افغانستان 

آمد. 
سند  امضای  می گوید  خارجه  وزارت 
کمک  افغانستان  به  استراتژیک  همکاری های 
می کند تا پس از سال 2014 که نیروهای خارجی 
جهانی  جامعه  می کنند،  ترک  را  افغانستان 
کمک های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اش را 

با افغانستان ادامه دهد. 
نیروی  افغانستان  در  اکنون  هم  کشور  سه  این 
نظامی دارند و در ده سال گذشته میلیون ها دالر را 

در بازسازی افغانستان مصرف کرده اند. 
خارجه  وزارت  سخنگوی  موسی زی،  جانان 
خبری  کنفرانس  یک  در  گذشته  روز  کشور، 
بن  کنفرانس  در  گذشته  »ماه  گفت:  کابل  در 
و  روشن  خیلی  تعهد  یک  جهانی  جامعه  دوم 
که  کرد  ارایه  افغانستان  دولت  به  را  درازمدت 
آنها در کنار مردم افغانستان نه تنها در دور انتقال 
افغانستان  نیز  تحول  دهه  در  بلکه  بود،  خواهند 
که  مسایلی  از  یکی  کرد.  خواهند  کمک  را 
افغانستان در سال های آینده آن را پیروی می کند، 

روشن تر شدن همکاری ها می باشد.« 
سند  هند  کشور  با  تنها  افغانستان  تاکنون 
همکاری های درازمدت را به امضا رسانده است. 
امضای این اسناد می تواند موقف دولت افغانستان 
را نزد جهانیان تثبیت کند. هند در ده سال گذشته، 
پس از ایاالت متحده امریکا، بزرگ ترین کشور 
افغانستان  بازسازی  عرصه  در  کمک کننده 
از  برخی  حال حاضر  در  این کشور  است.  بوده 
بازسازی  و  تمویل  را  زیربنایی  مهم  پروژه های 

می کند. 
امضا  است  قرار  افغانستان  که  سندی  مهم ترین 
ایاالت  با  استراتژیک  همکاری های  سند  کند، 
متحده امریکاست. افغانستان هنوز این سند را به 
امضا نرسانده و برای امضای آن، شرط گذاشته 

است. 
این سند،  برای امضای  افغانستان  مهم ترین شرط 
جمهور  رییس  است.  شبانه  عملیات های  قطع 
عملیات ها  این  که  زمانی  تا  است  گفته  کرزی 
نیز  امریکا  با  استراتژیک  سند  نشوند،  متوقف 

امضا نخواهد شد. 
از سویی دیگر، وزارت دفاع کشور اعالم کرده 
که با وجود توانایی نیروهای کماندو برای اجرای 
هلیکوپترهای  وزارت  این  شبانه،  عملیات های 
عملیات های  انجام  برای  که  را  مخصوصی 
در  هستند،  صدا  بی  و  می شوند  استفاده  شبانه 

با پرخاش، تحکیم مواضع سیاسی  پارلمان  گشایش سال دوم کاری 
شد؛  آغاز  اپوزیسیونش  به  کرزی  آقای  کشیدن  نشان  و  خط  و 
منتقد  به  از حکومت،  بیرون رفتن  به خاطر  دیرباز  از  که  اپوزیسیونی 

ثابت رییس جمهور مبدل شده  است. 
براساس گزارش ها، آقای کرزی گفته است: »می خواهم تاکید کنم 
که افغانستان آزمایشگاه سیاسی بیگانگان نیست. در 40 سال گذشته، 
اجازه  ما  است.  کرده  تجربه  را  سیاسی  نظام  نوع  چندین  ما  کشور 
ما یک تجربه جدید سیاسی دیگر آزمایش  نمی دهیم که در کشور 

شود.«
این نخستین واکنش علنی حامدکرزی به اظهارات مخالفان سیاسی اش 
رهبران  برلین،  نشست  از  است. پس  افغانستان  سیاسی  نظام  مورد  در 
عبدالرشید  و  محمدمحقق  مسعود،  احمدضیا  جمله  از  و  ملی  جبهه 
بر  بیشتری  تاکید  و خارجی،  داخلی  رسانه های  با  در گفتگو  دوستم 

ارجحیت نظام پارلمانی بر نظام ریاستی کرده اند.
کرزی ـ که خود از حامیان اصلی نظام ریاستی در افغانستان است ـ 
در این سخنرانی خود در مقر شورای ملی تاکید کرد که نظام کنونی 
افغانستان براساس اراده مردم تشکیل شده است و »تا پای جان« از آن 

پاسداری خواهد کرد.
واکنش آقای کرزی به تحرک جدید مخالفان سیاسی اش در درون 
صف آرایی  این  که  می کند  احساس  خوبی  به  او  است.  درک  قابل 
جدید، بر محور بعضی از تغییرات اساسی در نظام، فضای سیاسی را پر 
تنش می نماید. سیاست کرزی، همواره منفعل کردن مخالفانش بوده 
التهاب  ایجاد  و  تنش آفرینی  از  با فضای یک دست سیاسی،  تا  است 
جلوگیری کند. این در حقیقت خصوصیت روانی کشور جنگ زده ای 
چون افغانستان است که به هر تنشی ـ ولو مشروع ـ با دیده تردید نگاه 

کرده و از آن هراسان می شود.
از  یکی  به  فضا، حکومت خود،  این  در  است که  این  در  قضیه  طنز 
به روشی عمل می کند  یعنی  است؛  تبدیل شده  و هراس  تنش  منابع 
که به جای کاهش تنش ها، روز تا روز، بر دامنه آن می افزاید. متهم 
کردن منتقدان نظام ریاستی به همراهی با بیگانه ها، به خوبی موجب 
تحریک سیاسی می شود. ایجاد تقابل با طرح اتهام و تهدید، سیاست 
مردم  و  از کشور  بی ماهیت  دفاع  زیر  است که  و زورگویانه ای  خام 
خود را پنهان می دارد؛ نوعی از پوپولیسم بی ارزشی که رییس جمهور 
احمدی  همسایه-محمود  جمهور  رییس  سیاق  و  سبک  به  دیرباز  از 

نژاد- ارایه می دارد.
و  بشنود  را  ریاستی  نظام  از  انتقاد  نیست  حاضر  کرزی  آقای 
رییس  نیست،  الزم  که  حالی  در  می کند.  متهم  را  باپرخاش منتقدان 
جمهور با دفاع زورگویانه و اقتدارطلبانه از دموکراسی، میزان وفاداری 
خود به این نظام را به ما نشان بدهد. در یک دموکراسی، حتا بدترین 
منتقد یک روشنفکر و  این  دارند. چه  نظر  ابراز  نیز حق  مخالفان تان 
فعال مدنی- سیاسی باشد و چه جنرال عبدالرشید دوستم که نامش در 
دهه ی هفتاد خورشیدی موی را بر بدن راست می کرد. این، قاعده ای 
است که سیاست جنگی را به سیاست مدنی-هرچند آلوده به فساد و 
است.  ساخته  مبدل  افغانستان  در  سپتامبر  یازده  از  پس  قانون شکنی- 
بوده  ستودنی  مخالفانش  برابر  در  کرزی  آقای  صدر  سعه  همواره، 
نرمش  با  پوپولیستی، مخالفت روشن  بی ارزش  ادبیات  این  اما  است، 

و مدارای دموکراتیک همیشگی اش دارد.
سیاسی اند  جناح  یک  از  نه  ریاستی  نظام  منتقدان  تمام  شک،  بدون 
آقای  این که  است.  شبیه  هم  با  اجتماعی شان  و  فکری  آبشخور  نه  و 
کرزی در پشت این انتقادات، دست خارجی ها را می بیند، تردیدی در 
اراده ی منتقدان به وجود نمی آورد. زیرا خارجی ستیزی آقای کرزی 
ـ که بعد از رفتن جورج بوش از کاخ سفید روز به روز رشد کرده 
آقای کرزی  نمی پوشاند.  را  موجود  نظام  اساسی  ناتوانی های  است- 
بین المللی  مشوره جامعه  و  نفوذ  با  فعلی  نظام  فراموش کند که  نباید 
جهانی  جامعه  هم  آن  تمویل  اصلی  منبع  حال  تا  و  آمده  کار  روی 
و  وابسته  حکومت  تن  به  نمی تواند  کرزی،  آقای  پس  است.  بوده 
الزم  بپوشاند.  را  خارجی ستیزی  و  ملی گرایی  پیراهن  خود،  ناتوان 
علیه  هیچ چیزی  به  را  مردم  مملکت  رییس جمهور  روز،  که  نیست 
اردوی  مالی  مشکالت  حل  برای  شب،  و  بشوراند  دیگر  کشور های 
دونر های  به  دست  و....  صحت  و  معارف  وزارت  کابل بانک،  ملی، 

خارجی دراز کند.
البته به دلیل این که مساله تغییر نظام کنونی کشور از سوی جبهه ملی 
مطرح شده است و رهبران این جبهه ارتباطات نزدیکی با کشور های 
مواضع  میان  ارتباطی  تا  می کند  تالش  کرزی  آقای  دارند،  همسایه 
جبهه و تحرک سیاسی بعضی از کشورها در برابر خود دریابد. اکنون 
طبق  نیز  آقای کرزی  و  نمی دانیم  توطیه ای  چنین  باره  در  ما، چیزی 
نمی گوید. ولی واضح  را  دلیل آن  را می زند و  معمول، حرف خود 

می گوید  همچنان  وزارت  این  ندارد.  اختیار 
نیروهای امنیتی افغانستان با محدودیت اطالعات 
استخباراتی برای اجرای عملیات شبانه نیز روبه رو 

هستند. 
این درحالی است که لویه جرگه عنعنوی امضای 
سند استراتژیک با ایاالت متحده  امریکا را تایید 

کرده است.
نزدیک  آینده ای  در  گفت  موسی زی  آقای  اما 
گفتگوها بر سر امضای سند استراتژیک با امریکا 
خیلی  صحبت های  »ما  شد:  خواهد  آغاز  نیز 
امیدوار  داشته ایم.  مورد  این  در  مثبتی  و  سازنده 
هستیم که این مذاکرات در آینده ای نزدیک از 
به  افغانستان  اسالمی  جمهوری  شود.  گرفته  سر 
امضای یک سند باکیفیت خوب ارجحیت قایل 
امضا  ما سند را هرچه زودتر  این که  به  نه  است، 

کنیم.« 
کشته  می گوید  خارجه  وزارت  حال،  همین  در 
دست  به  فرانسوی  سربازان  از  چهارتن  شدن 
افغانستان  بین  روابط  به  ملی،  اردوی  یک سرباز 

و فرانسه صدمه نخواهد زد. 
»حادثه،  گفت:  مورد  این  در  موسی زی  آقای 
شدیدا تکان دهنده بود، اما باالی روابط نزدیک 
و همکاری نزدیک افغانستان و فرانسه تاثیر منفی 
نخواهد داشت. امروز رییس جمهور با وزیر دفاع 
را  افغانستان  تسلیت مردم  فرانسه مالقات کرد و 
به اهمیت و  ابراز کرد. در رابطه  به مردم فرانسه 
ارزش همکاری های دیرینه یادآوری شد و باالی 
یک تحقیق همه جانبه تاکید شد، زیرا این اولین 

بار نیست که چنین حادثاتی صورت می گیرد.«
بر  دیگر  یک بار  افغانستان  خارجه  وزارت 
تاکید  طالبان  با  صلح  مذاکرات  افغانی بودن 
چند  تا  است  قرار  که  است  حالی  در  این  کرد. 
روز دیگر، مذاکرات بین طالبان و ایاالت متحده 

امریکا در قطر آغاز شود. 
متحده  ایاالت  ویژه  نماینده  گروسمن،  مارک 
افغانستان و پاکستان، هم اکنون در  امریکا برای 
افغانستان به سر می برد و به گفته تحلیلگران، قرار 
است آقای گروسمن به دولت افغانستان اطمینان 
افغانستان  جایگاه  قطر  مذاکرات  در  که  دهد 

محفوظ خواهد بود. 
با آنکه افغانستان نگران است که مبادا معامالت 
صورت  قطر  در  امریکا  و  طالبان  بین  پشت پرده 
که  است  گفته  امریکا  متحده  ایاالت  اما  گیرد، 
خواهد  قرار  گفتگوها  این  جریان  در  افغانستان 

گرفت. 
طالبان گفته اند که طرف گفتگوی این گروه تنها 
ایاالت متحده امریکا می باشد. این در حالی است 
مذاکرات  این  در  نیز  پاکستان  می شود  که گفته 
نقشی ندارد. پاکستان به آقای گروسمن نیز اجازه 
سفر به آن کشور را نداده است. اما به نظر می رسد 
این  گفتگوها،  در  پاکستان  حضور  بدون  که 
مذاکرات  این  بر  خود  تاثیرگذاری  برای  کشور 

تالش خواهد کرد. 

مخالفت  ریاستی  نظام  با  جمهور  رییس  داخلی  اپوزیسیون  که  است 
و  می دهد  فوق العاده  قدرت  جمهور  رییس  به  که  نظامی  می ورزند؛ 
یا تماشاگر در خانه های شان اند. اگر نظام  مخالفان یا عضو کابینه و 
ریاستی به پارلمانی تغییر شکل بدهد، این مخالفان از موضع قدرت، 
او،  از  بعد  روسای  و  آقای کرزی  دیگر  و  رو به رو شده  با حکومت 
به  را  قوا  موازنه  و  بگذارند  پا  زیر  را  قوانین  خودسرانه  نمی توانند 

رشوه های سیاسی و مصلحت های جناح تقلیل دهند. 
این  به  خارجی« اش  »دوستان  و  کرزی  آقای  بن،  کنفرانس  در  البته 
عقیده بودند که کشور متفرق پس از جنگ را با یک سیستم متحد 
و مقتدر ریاستی بایستی اداره کرد. اکنون، پس از 10 سال، این اداره 
به عوض این که محور وحدت باشد، خود به مایه ای از تفرقه تبدیل 
شده است. نظام ریاستی، از این نگاه، آینده ای در کشور ندارد. چون 
افغانستان  جمهور  رییس  و  دارد.  اساسی  منافات  دموکراسی  ذات  با 
را  اقتدارگرایی  به سوی  رفتن  ظرفیت  چقدر  نظام  این  که  داد  نشان 
دارد؛ نظامی که رییس جمهور به هیچ کسی پاسخ گو نبوده و در عین 
مهم ترین  که  می کند  تعیین  خود  را  ارشد  مقامات  از  بسیاری  حال 
معیار شان، وفاداری به رییس جمهور است. و قوه مقننه هم، به دلیل 
غیرحزبی بودن مخالفان، قدرتی برای استجواب و استیضاح او ندارد؛ 
یک نظام دل خواه برای کسی که مدل کمی تخفیف یافته سلطانی را 

تجربه می کند.
قدرت  یکی،  است؟  دموکراتیک  کم تر  فعلی،  ریاستی  نظام  چرا 
بی حد و حساب به رییس جمهور داده شده است؛ دو، رییس جمهور 
قوه های  تمام  نفوذ در  امکان  قانونی و غیرقانونی  ابزار های  به واسطه 
اساسی سه گانه را، به منظور حفظ مصوونیت و ابتکار عمل خویش، 
دارد؛ سه، در صورتی که رییس جمهور تخلف و قانون شکنی واضح 
کند، هیچ نهادی در عمل، رییس جمهور را پاسخگو کرده نمی تواند؛ 
چهار، اپوزیسیون به معنای واقعی، در این نظام شکل گرفته نمی تواند 
و مهم ترین کاری که این نیرو علیه حکومت کرده می تواند، انتقاد از 
پالیسی های دولت است، در حالی که اپوزیسیون فراتر از انتقاد، باید 
باالی پالیسی ها  نیز تاثیر بگذارد؛ پنج، چون میزان مشارکت سیاسی 
این  در  بوده،  ضعیف  پارلمان  و  حکومت  در  مختلف  گروه های 
صورت امکان تنش قابل تصور است. به ویژه اگر نیروی اپوزیسیون 
در زمانی احساس کند که برای مشارکت بیشتر، دست به اقدام جدی 

بزند و با تنش حکومت را وادار به اصالحات در نظام کند.
در  را  اقتدارگرا  حکومت  یک  ظهور  امکان  مشخصات  این  تمام 
از این رو، دموکراتیک ترین روش این است  افغانستان میسر می کند. 
خود،  حصر  و  بی حد  قدرت  حفظ  خاطر  به  تنها  کرزی  آقای  که 
برای  نپوشد.  چشم  سیاسی  نظام  اساسی  ضعف های  و  مشکالت  از 
دموکراتیک تر شدن سیستم، نیاز به اصالحات اساسی داریم. شاه دانه 
دیگران  برابر  در  جمهور  رییس  کردن  پاسخ گو  اصالحات،  این 

می باشد؛ چون قدرت بدون موازنه و نظارت، فسادآور است. 
احتماال در شرایط فعلی، تغییر نظام ریاستی به پارلمانی تا حدی به این 
مشکالت پاسخ گفته می تواند. البته الزم نیست که طرفداران حکومت 
اقتدارگرا و فاسد ریاستی، سابقه جنگی و  همیشه برای دفاع از نظام 
قومی رهبران جبهه ملی را به رخ ما بکشند. مساله آینده ی نظام است 

که به واسطه نظام ریاستی به سوی استبداد در حال پیش رفتن است.
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دفاع اقتدارطالبانه
 از دموکراسی

وزارت خارجه: 
با سه کشور اروپایی

 سند همکاری امضا می کنیم

 نویسنده- واصف کبریت
 سحر

ACKU
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بازسازی شماری از مراکزی صحی در شهر کابل نیز 
پروژه صحت شهری  شامل  دیگر  برنامه های  از جمله 
است. سرپرست وزارت صحت عامه می گوید: »چهل 
و چهار کلینیکی که در شهر کابل قرار دارند و ارایه 
کرایی  خانه های  در  اکثریت شان  می کنند،  خدمات 
شهر  در  که  کلینیکی  چهار  و  چهل  از  یعنی  هستند. 
کابل و نواحی این شهر برای هموطنان ما خدمات ارایه 
کرایی  خانه های  در  کلینیک  چهار  و  سی  می کنند، 
قرار  را تحت شعاع  مساله کیفیت خدمات  هستند که 

می دهد.«
با  که  گفت  عامه  صحت  وزارت  سرپرست  همچنین 
راه اندازی پروژه صحت شهری، ظرفیت های تخنیکی 
بهبود  کابل  شهر  درمانی  مراکز  در  نیز  مدیریتی  و 

خواهد یافت. 
کابل  شهر  عامه  صحت  مسووالن  حال،  همین  در 
درمانی  مراکز  ظرفیت  نظربه  بیماران  تعداد  می گویند 
این شهر بیشتر است. مطیع اهلل شمس، سرپرست صحت 
عامه شهر کابل در مراسم افتتاح پروژه صحت شهری 
مرکز  ده  و  یک صد  حدود  در  کابل  در  که  گفت 
درمانی وجود دارد و روزانه نزدیک به پنج هزار بیمار 
در این مراکز مراجعه می کنند. آقای شمس می گوید 
به  فقیر  و  درآمد  کم  خانواده های  اکثر  آن،  باوجود 

خدمات صحی دسترسی ندارند.
همچنین عبدالحمید سجادی، یک عضو شورای والیتی 
کابل، در این مراسم با انتقاد از مسووالن صحی کشور 
گفت ناحیه سیزدهم شهر کابل از جمله پرنفوس ترین 
نواحی این شهر به شمار می رود، اما کم تر مورد توجه 

کشور با وضعیت ناگواری مواجه خواهد شد. 
گذشته  روز  ملی،  جبهه  رییس  مسعود،  احمدضیا 
محمدمحقق  با  مشترک  خبری  کنفرانس  یک  در 
در  افغانستان  که  گفت  کابل  در  ذکی  فیض اهلل  و 
طول تاریخ، آزمایشگاه ساختارهای مستبد سیاسی 
این  گفت  او  است.  بوده  اقتدارگرا  نظام های  و 
افغانستان  مردم  را در حق  بزرگ ترین جفا  نظام ها 

روا داشته اند. 
دموکراسی،  دهه  در  تنها  گفت  مسعود  آقای 
اماآن  افغانستان شاهد یک نظام سالم سیاسی بود، 
طول  در  گفت  او  بود.  پارلمانی  نظام  نیز  نظام 
سه صد سال تاریخ افغانستان، مردم این کشور شاهد 
نظام های مستبد بودند که مرتکب فساد و ظلم های 

بی شماری بر ملت افغانستان شدند. 
رییس جبهه ملی گفت: »جامعه و ملت ما در سه صد 
عقب مانده  مرحله  از  که  نشد  موفق  گذشته  سال 
مرحله  یک  وارد  اجتماعی  و  اقتصادی  زندگی 
جدید مدرن شود. حتا در ده سال گذشته ما شاهدیم 
عمیق  تحول  شاهد  ریاستی  نظام  ساختار  در  که 
سیاسی نبودیم و هنوز هم فقر، غربت و بی چارگی 

مردم مارا رنج می دهد.« 
مردم  اسالمی  وحدت  حزب  رهبر  محمدمحقق، 
افغانستان نیز در این کنفرانس از سخنان روز شنبه 
انتقاد کرد. محقق  به شدت  رییس جمهور کرزی 
گفت: »اگر آقای کرزی بگوید که من تا پای جان 
مقاومت می کنم، معنایش ملغا کردن دموکراسی است، 
معنایش ملغا کردن آزادی بیان است؛ وقتی آزادی بیان 
پارلمان  وکالی  و  باشند  نداشته  افغانستان  مردم  را 

آزادی بیان نداشته باشند پس مردم توده چه کنند.« 
برای  باید  کرزی  جمهور  رییس  که  گفت  محقق 
برسر  گفتگوها  فراخ،  سینه ای  با  نظام،  اصالحات 

وزارت صحت عامه پروژه جدیدی را به منظور بهبود 
است.  راه اندازی کرده  کابل  شهر  در  خدمات صحی 
کمک  به  دارد،  نام  شهری«  »صحت  که  پروژه  این 
بین المللی  اداره همکاری های  دالری  میلیون  نیم  و  سه 
جاپان، جایکا، روز گذشته رسما در شفاخانه ساحوی 

دشت برچی در ناحیه سیزدهم شهر کابل افتتاح شد.
در  عامه،  صحت  وزارت  سرپرست  دلیل  ثریا  داکتر 
مراسم افتتاح این پروژه گفت که شهر کابل، با داشتن 
نزدیک به پنج میلیون نفوس، باشندگان آن مشکالت 
زیادی در زمینه دسترسی شان به خدمات صحی دارند. 
به گفته ی خانم دلیل، با آنکه شفاخانه ها و کلینیک های 
زیادی در این شهر فعالیت دارند، اما با آنهم دسترسی 
اکثر  برای  شهر  این  در  صحی  اساسی  خدمات  به 

شهروندان دشوار است. 
سرپرست وزارت صحت عامه افزود که با افتتاح پروژه 
کابل  شهر  در  صحی  خدمات  عرضه  شهری،  صحت 
این  از  و همچنین شفاخانه ها پس  یافت  بهبود خواهد 
و  ثانوی  و خدمات  تخصصی تر  کارهای  به  می توانند 
مقصد  به  برنامه  »این  گفت:  دلیل  ثریا  بپردازند.  ثالث 
انکشاف و عرضه خدمات برای نفوس شهر کابل که 
یکی از شهرهای بسیار پرنفوس افغانستان است، طرح 
شده است. همچنین این برنامه در نظر دارد که کیفیت 
و  مادران  برای  سراپا  خدمات  مخصوصا  خدمات، 

کودکان در کلینیک های شهر کابل بهتر شود.«
داکتر ثریا دلیل می گوید که در این پروژه قرار است 
امکانات  با  کابل  شهر  در  کلینیک  چهار  و  چهل 
در  اساسی  ادویه های  همچنین  و  شوند  مجهز  پیشرفته 
این کلینیک ها توزیع شود. او همچنین تاکید کرد که 

جبهه ملی افغانستان به سخنان رییس جمهوری کرزی 
واکنش نشان داد. رییس جمهور کرزی روز شنبه در 
که  گفت  پارلمان  کاری  سال  دومین  افتتاح  مراسم 

افغانستان آزمایشگاه تغییر نظام های سیاسی نیست. 
اما سران جبهه، روز گذشته، در واکنش به این سخنان 
رییس  که  صورتی  در  گفتند  کرزی  جمهور  رییس 
کند،  مقاومت  مردم  برابر خواست  در  جمهور کرزی 

گفته ی  به  است.  گرفته  قرار  ادارات صحی  مسووالن 
او، در ناحیه سیزدهم بیشتر از هشت صد هزار نفر بود و 
باش دارند، اما تنها در این ناحیه شش کلینیک دولتی 
»خدمات  می گوید:  سجادی  آقای  می کند.  فعالیت 
می کنیم.  قدردانی  ما  است،  ناحیه  این  در  که  صحی 
تاحدی خوب است و نمی گوییم که خدمات صحی 
در ناحیه سیزده وجود ندارد، وجود دارد، اما متاسفانه 
کم است. نظر به نفوسی که در این ناحیه متراکم است، 

خدمات صحی خیلی کم و اندک است.«
همکاری های  اداره  نماینده  کویاشی،  حال  همین  در 

چگونگی نظام را باز کند. آقای محقق افزود: »همین 
حاال در بسیاری از جاها با والی های دست نشانده آقای 
و  رسیده اند  جان  به  مردم  دارند.  مشکل  مردم  کرزی 
کرزی  آقای  اما  کنید،  پس  را  این ها  که  می زنند  داد 
است.  همین طور  که  است  چندسال  می کند.  مقاومت 
را طوری  قانون  و  دهند  اختیار  مردم  به  باید  براین  بنا 

تنظیم کنند که مردم در سرنوشت شان دخیل باشند.« 
احمدضیا مسعود تاکید کرد که مردم حق دارند تا در 
یک  »انتخاب  کنند:  بحث  سیاسی شان  نظام  به  رابطه 
به مفهوم  ساختار سیاسی در یک جامعه دموکراتیک 
بلکه  نیست،  مردم  باالی  سیاسی  ساختار  یک  تحمیل 
منشا و ریشه در خواسته ها و نیازهای واقعی مردم دارد. 
گیرد،  مقاومت صورت  مردم  برابر خواسته ها  در  اگر 
این به این مفهوم است که نظام به طرف اقتدارگرایی 
مقاومت  براین هرنوع  بنا  استبداد می رود.  نوع  و یک 
برای یک شرایط  برابر خواسته های مردم زمینه را  در 

ناگوار فراهم خواهد کرد.« 
به گفته آقای مسعود، تنها نهادهای سیاسی و اجتماعی 
»همه  افزود:  او  کنند.  حل  را  مشکالت  می توانند 
در  چون  که  است  این  فعلی  شرایط  در  ما  خواست 
مردم  تقاضاهای  به  نمی تواند  حکومت  فعلی  شرایط 
پاسخ مثبت دهد، بنابراین جامعه به طرف یک بحران 
در  تا  کرده  تقاضا  ملی  جبهه  دلیل  همین  به  می رود 
ساختار سیاسی باید تغییر بیاید تا کشور به طرف بحران 
نرود و مانع رفتن کشور به طرف بحران های سیاسی، 

اجتماعی و اقتصادی شود.«
به باور رهبران جبهه دلیل اصلی ادامه فقر در افغانستان 

ساختار ناکارای سیاسی در این کشور است. 
آقای مسعود گفت: »کل پیشنهاد جبهه ملی این است 

می گوید  افغانستان  در  جایکا،  جاپان،  بین المللی 
در  اخیر  ده سال  طول  در  صحی  خدمات  عرضه  که 
او گفت:  یافته است.  قابل مالحظه ای  بهبود  افغانستان 
»پروژه تقویتی صحت شهری جایکا در کنار ریاست 
فعالیت عمده دیگر را  صحت عامه والیت کابل، سه 
نیز در نظر دارد: اول در قسمت بهبود صحت مادران و 
کودکان، دوم در قسمت مشارکت سکتور خصوصی 
خدمات  عرضه  قسمت  در  سوم  و  دولتی  سکتور  و 
صحت  ریاست  به  جامعه،  اشتراک  بر  مبتنی  صحی 

عامه کابل همکاری می کند.«
اداره همکاری های بین المللی جاپان، یکی از موسسات 
خدمات  عرضه  زمینه  در  که  است  بین المللی  مهم 
صحی در افغانستان بیشترین کمک را کرده است. به 
بزرگ ترین  از  یکی  جاپان  صحی،  مقام های  گفته ی 
است.  افغانستان  در  صحی  خدمات  تمویل کنندگان 
همچنین جاپان در بخش های بازسازی کشور نیز نقش 
مهم طی چند سال اخیر داشته و بعد از ایاالت متحده 

امریکا، بیشترین کمک کرده است. 


که ساختار نظام را تغییر بدهیم، یک نظام غیرمتمرکز را 
به وجود آوریم تا والی ها و ولسوالی ها انتخابی شوند. 
رییس جمهور ما از دورترین روستای بدخشان چه خبر 
دارد. از کلینیک اش خبر دارد، از سرک اش خبر دارد، 
از چه خبر دارد؟ این را والی و ولسوال منطقه می داند 
اما رییس جمهور  بدهیم.  اختیار  آنها  به  باید  براین  بنا 
می گوید اگر او صالحیت گرفت، صالحیت من زیر 
سوال می رود. اما ما می گوییم که صالحیت سیاسی نه، 

بلکه صالحیت اداری به آنها داده شود.« 
رهبران جبهه ملی همچنین از قرارداد معادن انتقاد کرده 
به کسانی داده می شود  قراردادها  این  تمام  گفتند که 
که به نحوی با نظام سروکار داشته باشند. آقای مسعود 
گفت که حکومت میلیون ها دالر از چینایی ها رشوت 
گرفت و قرارداد استخراج نفت شمال به کسانی داده 
متمرکز  حاکمیت  با  نزدیک  بسیار  ارتباط  که  شد 
این ها  را  خصوصی  »بانک های  افزود:  مسعود  دارد. 
سکتور  به  این ها  را  ضربه  کالن ترین  و  کردند  چور 
باید یک حکومت مسوول  براین  بنا  خصوصی زدند. 

در افغانستان به وجود بیاید.« 
در حالی که رییس جمهور کرزی گفته است که تغییر 
نظام سیاسی خواست بیگانگان است، اما محقق گفت 
که این یک مغالطه سیاسی است و نوعی طرفند است 

تا افکار عمومی را گمراه کند. 
میلیون  اساسی یک  قانون  لویه جرگه  محقق گفت در 
افزود در  او  لویه جرگه داده شد.  به  و  امضا جمع شد 
آخرین انتخابات نیز رییس جمهور کرزی وعده کرده 
پیش  والی ها  منتخبی شدن  سوی  به  حکومت  که  بود 

برود.


افتتاح یک پروژه جدید برای بهبود
 خدمات صحی در شهر کابل

ظفرشاه رویی

حکیمی

رییس جبهه ملی در واکنش به اظهارات کرزی:

ACKUدر برابر خواست  های مردم ایستادگی نکنید
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 17000 حدود  کندز،  والیت  زال  قلعه ی  ولسوالی  در 
از  معتادان  این  اما  می کنند،  زندگی  مخدر  مواد  معتاد 
برای  درمانگاهی  هیچ  و  نیستند  برخوارد  مواظبتی  هیچ 

معتادان در این ولسوالی وجود ندارد.
مخدر  مواد  با  مبارزه  رییس  مرشد،  عبدالبصیر  قاضی   
والیت کندز، موجودیت 17000 معتاد را در ولسوالی 

قلعه ی زال، بنا بر شواهد، تایید می کند.
ولسوالی  موسفیدان  و  نمایندگان  دولتی،  مسووالن 
قلعه ی زال والیت کندز، در گفتگو با مسووالن ریاست 
مبارزه با مواد مخدر والیت کندز، اظهار داشته اند که در 
این ولسوالی، بربنیاد انگیزه های گوناگون، آمار معتادان 

به مواد مخدر، به سطح بلندی رسیده است.
ابراز  با  کندز،  والیت  زال  قلعه ی  ولسوالی  باشندگان 
نگرانی از افزایش آمار معتادان به مواد مخدر، گفته اند 
که اگر به مشکل های ناشی از اعتیاد به مواد مخدر در 
این ولسوالی رسید گی نشود، این آمار بیش تر از گذشته 
افزایش خواهد یافت و جلوگیری از گسترش اعتیاد به 

مواد مخدر، دشوارتر از پیش می شود.
محمد کریم، آموزگار در یکی از مکتب های ولسوالی 
باعث  خانواده ها،  در  اعتیاد  که  می گوید  قلعه ی زال، 

می شود که کودکان ناسالم به بار آیند.
از  دارم که  را  دانش آموزانی  از  »من شماری  افزود:  او 
کودکی معتاد به خوردن تریاک هستند و مشکل هایی 

در آموزش  دارند.«

از آن سر و صدا ها  را احساس می کنی،  فضای آرامی 
این جا کتاب خانه عالمه  نیست؛  هیاهوی شهر خبری  و 
فیضانی در شهر هرات است که حدود ده جوان و مرد 
در دست  کتابی  هر یک،  و  نشسته اند  آن  در  میان سال 

دارند.
هرات،  در  عموم  مراجعه  برای  کتاب خانه ها  گسترش 
امکان دسترسی به کتاب و فضای درست برای مطالعه 
را بیشتر کرده است؛ این طبیعتا، روی روند کتاب خوانی 

تاثیر مثبتی می گذارد.  
یکی از این کتاب خانه های خصوصی  در هرات ـ که به 
روی همه باز است ـ کتاب خانه عالمه فیضانی می باشد.

کتاب خانه  مسوول  روضه باغی،  نصیراحمد  حاجی 
بین  کتاب خانه  این  »در  می گوید:  فیضانی،  عالمه 
برعالوه  که  دارد  وجود  کتاب  جلد  شش هزار  تا  پنج 
تالیفات خود عالمه فیضانی، کتاب های دیگری نیز در 
و  ادبیات  اقتصاد،  جامعه شناسی،  سیاست،  عرصه های 

تاریخ  را در بر می گیرد.«
بین  متوسط  به طور  آقای روضه باغی گفت که روزانه 
می کنند  مراجعه  کتاب خانه  این  به  نفر  تا شصت  پنجاه 
و در فضای راحت این کتاب خانه به مطالعه می پردازند.  
به  هرات  در  کتاب خوانی  و  مطالعه  فرهنگ  این که  با 
شکل نهادینه شده آن رو به گسترش است، اما به عقیده 

اهل فرهنگ، هنوز هم بسنده نیست. 
از جمله والیات مهم و فرهنگی کشور  در هرات، که 
است، فرهنگ نوشتن و مطالعه از سالیان زیادی نهادینه 
دوره  نظیر  خفقان آوری  دوره های  حتا  و  است  شده 
فرهنگی  عرصه های  در  فعالیت  از  نتوانست  هم  طالبان 

بکاهد.  
چندین  دارای  عامه،  کتاب خانه  برعالوه  هرات، 

معتادان این ولسوالی درمانگاه ساخته شود و گروه سیار 
این ولسوالی،  معتادان  برای درمان  بهداشت و درمانی، 
به  را  معتادان  و  کنند  سفر  ولسوالی  این  روستاهای  به 

گونه ی نوبتی، درمان کنند.
بابه نظر، یکی از این کشاورزان است که در خانواده اش، 
مخدر  مواد  به  معتاد  کودکش(  سه  و  )زن  نفر  چهار 
خاطر  به  می خواهم  دولت  »از  می گوید:  او  هستند، 

صحت ما توجه داشته باشد.«
معتادان  افزایش  از  که  نیست  زال  قلعه ی  تنها  این  ولی 
بلکه هم اکنون و همزمان  نبود درمانگاه رنج می برد؛  و 

مخاطبان  کم  تعداد  و  ایستاده اند  اندک  نویسندگان 
دالیل  عمده ترین  از  دیگر  یکی  افغانستان  در  کتاب 

ایجاد بحران کتاب در کشور به شمار می رود.«
کتاب  به سمت  دیگر  منظری  اگر  که  دارد  باور  امینی 
نباید  را  نکته  این  شود  نگاه  کشور  در  کتاب خوانی  و 
از یاد برد که در طول ده سال گذشته این روند، رشد 
روزافزونی داشته است؛ چه از نگاه تولید کتاب و چه از 
نگاه تعداد مخاطبان و این نکته ای است که باعث ایجاد 

امیدواری هایی در این زمینه می شود.
که  دارند  باور  نیز  هراتی  نویسندگان  از  دیگری  شمار 

فرهنگ کتاب خوانی در هرات رو به افزایش است. 
اعتقاد  این  به  روزنامه نگار،  و  نویسنده  آروین،  نقیب 

روح االمین امینی، شاعر و نویسنده 
هراتی، به این عقیده است که 
عدم تالش برای نوشتن در میان 
نویسندگان افغان، به این دلیل 
است که نویسندگی بر عکس دیگر 
کشورها، به عنوان یک شغل مطرح 
نیست.  
امینی می گوید: »افغانستان شاید 
دشوارترین کشور برای نوشتن 
باشد و این مساله از چند جهت 
قابل بررسی است؛ اول این که در 
افغانستان به نویسندگی به عنوان 
یک کار حرفه ای دیده نمی شود و 
اکثر نویسنده های ما در کنار دیگر 
مشاغلی که دارند، دستی هم به قلم 
می برند.«

و  درمانگاه  نبود  از  قلعه ی زال  باشندگان  این که  با 
خبر  ولسوالی  این  در  معتاد  هزار  ده ها  موجودیت 
می دهند، در دیگر ولسوالی های کندز نیز وضع مشابهی 
با  نیز  اما یگانه درمانگاه داخل شهر کندز  حاکم است 

امکانات اندک مجهز است.
به مواد  مخدر ریاست صحت عامه،  معتادان  درمانگاه 
در  صفر  عزیزاهلل  شهید  حوزه   شفاخانه ی  در  واقع 
تا هنوز،  تنها گنجایش ده بستر را داشته و  شمال شرق، 
تاز گی،  به  و  نشده  آن  توسعه ی خدمات  برای  توجهی 

یک تن از معتادان در شهر کندز جان باخته است.
مواد  به  معتادان  میاخیل، مسوول درمانگاه  عبدالقدوس 
مخدر در والیت کندز، بار ها به رسانه ها گفته است که 
آمار  ساالنه ی  افزایش  و  پیشین  آمار  گرفتن  مدنظر  با 
والیت،  این  در  معتادان  شمار  مخدر،  مواد  به  معتادان 
به گونه ی تخمینی، به بیش از چهل هزار تن می رسد و 
این در حالی است که هیچ گونه توجهی به این درمانگاه 

نشده است.
با این حال، این نخستین آمار جمعی معتادان از ولسوالی 
مسووالن  سوی  از  که  است  کندز  والیت  قلعه ی زال 
میان  در  را  فراوانی  نگرانی های  و  است  شده  تایید  نیز 

باشندگان این ولسوالی به بار آورده است.
رییس مبارزه با مواد مخدر والیت کندز، با آن که اعتیاد 
را یک مشکل بزرگ جامعه می داند، می گوید که آنان 
اعتیاد،  افزایش  برداشتن  میان  از  برای  تا  تالش اند  در 
درمانگاهی در ولسوالی قلعه ی زال ایجاد کنند تا اعتیاد 

را از میان بردارند.
آقای مرشد می گوید که در سال 1391 نیز، یک میلیون 
کشت  تریاک  کندز  والیت  که  این  برای  پاداش  دالر 
نمی کند، پرداخت خواهند کرد و این پول، با مشورت 
زمینه های  در  کندز،  والیت  کشاورزان  و  مسووالن 

توسعه ای هزینه خواهد شد.
از  معتادان،  همه  به  رسیدگی  شمردن  دشوار  با  او 
نهادهای کمک کننده خواست تا در این زمینه توجهی 

ویژه داشته باشند.
قاضی مرشد گفت: »درست است که ما به پل و پلچک 
نیاز داریم، ولی انسان سازی مهم تر از بازسازی است و 

باید کمک دهند گان به آن توجه کنند.«

کتاب خوانی  و  مطالعه  فرهنگ  چارچوب  که  است 
امروز، گسترده تر از گذشته شده است و تنها به کتاب 
مطالعه  فرهنگ  عرصه  تنها  عنوان  به  نمی توان  خواندن 

نگاه کرد.  
این  در  مطالعه  و  خواندن  »مساله  می گوید:  آروین 
باید  پاسخ ها  این  به  و  دارد  واضحی  پاسخ های  جامعه، 
از  باشد  عبارت  اضافه کرد که  هم  را  بیرونی تر  مسایل 

دنیای مجازی )انترنت( و دیگر مسایل جهان امروز.«
او گفت: »امروز رسانه های شنیداری و به ویژه دیداری 
فرهنگی  رشد  نشانه  افغانستان  والیت  و  شهر  هر  در  را 
مثبت  تاثیرات  البته  که  می دانند  قبیل  این  از  ویا چیزی 
خود را در راستای افزایش سطح آگاهی عمومی داشته 

است.«
اما آروین تاکید می کند که ساخت کتاب خانه، حمایت 
مطالعه،  برای  تشویقی  زمینه های  ایجاد  نویسندگان،  از 
بخشی از کارهایی است که باید انجام شود و این کارها 
عزم  مهم تر  همه  از  و  بودجه  و  برنامه ریزی  مستلزم  نیز 

جدی است.

دانش آموز  کودکان  »بیشتر  داد:  ادامه  او 
به  معتاد  ولسوالی  این  روستاهای  در 

خوردن تریاک هستند.«
ولسوالی  باشندگان  از  یکی  نظام الدین، 
مواد  به  معتادان  فزونی  دلیل  قلعه ی زال، 
این  در  بیشتر  را  ولسوالی  این  در  مخدر 
قلعه ی زال،  ولسوالی  در  زنان  که  می داند 
کودکان  که  زمانی  و  می بافند  قالین 
به  را  آنان  و  می گریند  شیرخوارشان 
می شوند  مجبور  نمی گذارند،  قالین بافی 
خاموش  تا  بخورانند  تریاک  آنان  به  که 

شوند. 
کار  »قالین بافی  می افزاید:  نظام الدین 
نیز،  قالین باف  زنان  خود  است،  سختی 
تریاک  جسمی شان،  آرامش  برای 

می خورند و معتاد هستند.«
چندی پیش، ریاست امور زنان و نهادهای همکار دیگر، 
در یک آمارگیری روشن ساخته بودند که تنها در یک 
روستای ولسوالی قلعه ی زال، 500 بانو به مواد مخدر معتاد 

هستند و مجبور اند، تریاک بخورند.
قلعه ی زال،   ولسوالی  در  کشاورزان  حال،  همین  در 
می گویند که آنها تریاک کشت نمی کنند، ولی اعتیاد در 
این ولسوالی به یک مساله نگران کننده  مبدل شده است.

کشت زارهای  نبود  از  یادکرد  و  نگرانی  ابراز  با  آنان 
برای  تا  می خواهند  دولت  از  ولسوالی،  این  در  تریاک 

که  می باشد  نیز  دیگر  خصوصی  و  دولتی  کتاب خانه 
عالقه مندان به مطالعه به این مراکز مراجعه می کنند.  در 
هرات  در  غیردولتی  و  دولتی  نهاد های  اکثر  آن،  کنار 
در داخل دفاتر شان حتما کتاب خانه کوچکی دارند که 
فعالیت های  برای  هم  یا  غیرکاری  ساعت  در  کارمندان 

کاری شان از کتاب های آن استفاده می کنند.  
یا  افغان،  نویسنده های  از  کتاب هایی  وجود  این حال،  با 
در  است،  شده  چاپ  افغانستان  در  که  کتاب هایی  هم 

قفسه های این کتاب خانه ها بسیار اندک است.
به عقیده اهل فرهنگ در هرات، بحران اصلی نبود کتاب 
از نویسنده های افغان، کمبود نویسنده افغان است که در 
کنار آن نبود مخاطب جدی برای نویسندگان افغان این 

مشکل را بیشتر کرده است.  
روح االمین امینی، شاعر و نویسنده هراتی، به این عقیده 
نویسندگان  میان  در  نوشتن  برای  تالش  عدم  که  است 
بر عکس دیگر  نویسندگی  این دلیل است که  به  افغان، 

کشورها، به عنوان یک شغل مطرح نیست.  
امینی می گوید: »افغانستان شاید دشوارترین کشور برای 
نوشتن باشد و این مساله از چند جهت قابل بررسی است؛ 
اول این که در افغانستان به نویسندگی به عنوان یک کار 
کنار  در  ما  نویسنده های  اکثر  و  نمی شود  دیده  حرفه ای 

دیگر مشاغلی که دارند، دستی هم به قلم می برند.«
و  است  حرفه ای  ناشر  نبود  معضل ها،  »یکی  افزود:  او 
حرفه ای  ناشر  کشور  این  در  ما  که  گفت  بتوان  شاید 
نداریم و کتاب هایی هم که به صورت پراکنده از سوی 
توسط  انجوها و حتا  مانند سازمان ها،  بنگاه های مختلفی 
خود شاعران و نویسندگان به چاپ می رسد، به دلیل نبود 

سیستم توزیع درست، به دست مخاطبش نمی رسد.«
ما  که  »همچنانی  می دارد:  اظهار  همچنین  امینی  آقای 
مساله  طرف  این  در  هستیم،  روبه رو  اندکی  مخاطبان  با 

قلعه  زال برای درمان 17000 
معتادش درمانگاه ندارد

رشد فرهنگ کتاب خوانی در هرات

 نورالعین – کندز

ACKU فریدون آژند



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

مقدمه 
اکنون گزارش پنجم وضعیت حقوق اقتصادی و 
اجتماعی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
به نشر می رسد. این گزارش، وضعیت دسترسی 
و  اقتصادی  حقوق  به  افغانستان  شهروندان 
اجتماعی را در سال های 1388 و 1389 بررسی 
حق  تربیت،  و  تعلیم  حق  کار،  حق  می کند. 
)دسترسی  زندگی  مناسب  سطح  حق  صحت، 
و…(  صحی  آشامیدنی  آب  سرپناه،  غذا،  به 
حق  اجتماعی،  بیمه های  از  بر خورداری  حق 
ممنوعیت  و  خانواده  تشکیل  و  ازدواج  آزادی 
و...از  حقوق  این  از  برخورداری  در  تبعیض 
که  است  اجتماعی  و  اقتصادی  مصادق حقوق 
در این گزارش به صورت دقیق ارزیابی شده و 
تامین  فرا راه  و چالش های  نواقص، کمبودی ها 
افغانستان  از حقوق بشری شهروندان  این دسته 

 شناسایی گردیده اند.
است،  شده  گرد آوری  گزارش  این  در  آنچه 
یافته های تیم نظارت ساحوی کمیسیون مستقل 
حقوق بشر است که با تحمل مشکالت و پذیرش 
و  مختلف کشور سفر کرده  نقاظ  به  خطرات، 
صورت  به  کشور  شهروندان  از  نفر  هزاران  با 
از  پرسشنامه هایی  و  کرده  مصاحبه  حضوری 
قبل تهیه شده را خانه پری کرده اند. مجموعه این 
کمیسیون  دیتابیس  بخش  طریق  از  مصاحبه ها 
کنونی  گزارش  صورت  به  و  شده  توحید 
تیم  یافته های  بر  عالوه  است.  گردیده  منسجم 

مناسب  مسکن  داشتن  حق  نقض  به  رابطه  در 
کمیسیون  بشر  حقوق  وضعیت  گزارش 
می نویسد: »در سال 1389، 13 مورد نقض حق 
است  شده  ارجاع  کمیسیون  به  مناسب  مسکن 
چون:  کشور  مختلف  نقاط  در  موارد،  این  که 
کندز،  بغالن،  تخار،  فاریاب،  لغمان،  قندهار، 
قابل  بلخ و بدخشان ثبت شده است.  ننگرهار، 
ثبت شده  موارد  مجموع  از  که  است  یادآوري 
نقض حق مسکن مناسب، 10 مورد آن به طور 
که  شده  پي گیري  کمیسیون  جانب  از  موثر 
داشته  دنبال  به  مطلوب  دست آورد  نتیجه،  در 
است. به عبارتی دیگر، در مورد 90.25 درصد 
موثري  رجوع  حق،  این  نقض شده ی  قضایاي 
توسط ادارات مربوطه عدلي و قضایي صورت 

گرفته است.«
مناسب  مسکن  داشتن  حق  می دانیم  طوری که 
بین المللی  میثاق  توسط  که  است  مواردی  از 
که  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  حقوق 
دولت افغانستان نیز آن را تصویب کرده است، 
افغانستان  دولت  بنابراین  است.  شده  تسجیل 
به وجود آورد که  را  تا شرایطی  مکلف است 
شهروندان کشور بتوانند به سهولت های ممکن 
بهره مند  از آن  و  داشته  زمینه دسترسی  این  در 

گردند.

نظارت ساحوی حقوق بشر، از داده ها و اطالعات 
ادارات ذی ربط دولتی و غیردولتی، خصوصا  در 
است.  شده  استفاده  موجود ،  ارقام  و  آمار  تحلیل 
بنابر این، مبنای اصلی گزارش حاضر را یافته های 

تیم نظارت ساحوی حقوق بشر تشکیل می دهد.
به موجب قانون تشکیل وظایف و صالحیت های 
یکی  افغانستان،  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
بر  نظارت  کمیسیون،   اساسی  و  مهم  اهداف  از 
و  حقوق  به  افراد  دسترسی  چگونگی  و  وضعیت 
بر وضعیت  نظارت  آزادی های بشری است؛ زیرا 
اهداف  اساسی ترین  و  عمده ترین  از  بشر  حقوق 
دلیل  مهمترین  بلکه  و  بشر  حقوق  ملی  نهادهای 
تشکیل نهادهای ملی حقوق بشر می باشد. بنابر این 
گزارش  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
بر  آن  مستمر  نظارت  ماحصل  که  را،  حاضر 
وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی است، به نشر 
انجام  را  خود  اساسی  ماموریت  این  تا  می رساند 
داده و  گام بزرگی در راه تحقق این هدف  بردارد. 
بهبود  بر  می تواند  گزارش  این  نشر  شک،  بدون 
شهروندان  اجتماعی  و  اقتصادی  حقوق  وضعیت 

افغانستان به صورت جدی اثر گذار باشد. 
وضعیت  تبیین  بر  عالوه  گزارش،  این  در 
و  نواقص  اجتماعی،  و  اقتصادی  حقوق  کنونی 
مورد  نیز  عرصه  این  در  موجود  گرفتاری های 
بررسی قرار گرفته و اهمال و بی توجهی دولت به 
صورت واضح، مستند و مستدل تحلیل شده است. 
با دو  مقایسه  در  می خوانید،  در گزارش  چنان که 

مردم  متاسفانه  می  شود  دیده  که  همان گونه  ولی 
زمینه  این  در  جدی  بسیار  مشکالت  با  افغانستان 
روبه رو بوده و از داشتن محیط پاک و سالم برای 
مسکن  به  دسترسی  الزم  سهولت های  و  زندگی 

مناسب محروم بوده و هستند.
نبود  و  بوده  نگران کننده  واقعا  شهرها  وضعیت 
مناسب  کانالیزاسیون  و  سیستم آب رسانی شهری 
مواجه  تهدید  با  را  زندگی  موارد  از  برخی  در 

نموده است.
مواردی  مهم ترین  از  یکی  مسکن  مصوونیت 
است که در بحث حق مسکن ضروری است ولی 
نادیده  مردم  حق  این  کنونی  شرایط  در  متاسفانه 
می گردد.  نقض  آشکارا  شکل  به  و  شده  گرفته 

چنان چه در گزارش کمیسیون می خوانیم:
از  تعرض،  برابر  در  مسکن  مصوونیت  »نقض 
جمله موارد معمولي است که در افغانستان اتفاق 
حقوق  وضعیت  قبلي  گزارش  براساس  مي افتد. 
در  مورد   24 نیز   1388 سال  در  امر  این  بشر، 
بي سرپناه شدن  و سبب  ثبت شده  دفاتر کمیسیون 
این  از  از خانواده ها شده است. در یکي  تعدادي 
قضایا که توسط دفاتر ساحوي کمیسیون ثبت شده 

است، چنین آمده است:
افسران  از  تن  »یک  این که:  دارد  ادعا  شاکي 
تن   8 با  همراه  جرم  ولسوالي  امنیه ی  قومانداني 

نه تنها وضعیت حقوق  از حوزه ها  برخی  در  قبل  سال 
اقتصادی و اجتماعی بهبود نیافته بلکه بدتر شده است. 
این امر نشانه عدم ایفای مکلفیت ها و تعهدات ملی و 
حقوق  دسته  این  قبال  در  دولت  که  است  بین المللی 
بین المللی  و  ملی  تعهدات  علی رغم  بنابراین،  دارد. 
اجتماعی  و  اقتصادی  قبال حقوق  در  افغانستان  دولت 
به موجب اصول قانون اساسی و مواد میثاق بین المللی 
و حمایت های  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  حقوق 
توجه  کمتر  عرصه  این  در  جهانی،  جامعه  چشم گیر 
نکرده  عملی  را  خویش  مکلفیت های  دولت  و  شده 
خود  حامالن  همانند  بشر  حقوق  از  دسته  این  است. 
هستند،  و گروه های آسیب پذیر جامعه  فقرا  همانا  که 
از کمک ها و مساعدت های جامعه  مانده و  به حاشیه 
بشر  حقوق  دسته  این  وضعیت  بهبود  برای  جهانی 
و  نواقص  و  کمبودی ها  بنابر این  است.  نشده  استفاده 
اهمال دولت در این زمینه در گزارش حاضر آشکارا 
مورد بحث قرار می گیرد، تا از یک سو دولت افغانستان 
با عبرت آموزی از تجارب ده سال گذشته، در عرصه 
بیشتر عطف توجه کند و  اقتصادی و اجتماعی  حقوق 
زمینه های تحقق این دسته از حقوق بشر را فراهم سازد 
و از سوی دیگر استراتژی ها و برنامه های کاری خود 
را مورد بازنگری قرار بدهد تا با اصالح این برنامه ها، 
فعالیت های مبتنی بر آن موثر تر و کارا ترشده و اثرات 

عینی و مثبت بر زندگی شهروندان افغانستان بگذارد.
ادامه دارد

دیگر، او را همراه با خانمش شدیدا مورد لت  وکوب 
از  ناشي  وحشت  و  ترس  از  مجني علیه ها  و  قرارداده 
قومانداني  به  همراهانش  و  معروض علیه  عمل کرد 
امنیه آن ولسوالي پناه برده و شب را در آن جا سپري 
ماه ثور 1389، مدعي علیه  بر 5  مي کنند و در شب 4 
همراه با معاونت تعدادي از افراد بي بندوبار، وارد منزل 
مسکوني شاکي شده و تمام اموال و اجناس داخل خانه 
او را نیز غارت کردند. هم چنین افسر متذکره یک تن 
از سربازان قومانداني امنیه ی ولسوالي جرم را ترغیب 
طبق  متذکره  شخص  اما  مي کند،  شاکي  کشتن  به 
معروض علیه،  فشار  اثر  بر  نکرده  دستورات وي عمل 
وظیفه ی سربازي را ترک کرده و به کشور ایران فرار 
مرتبه  دو  موصوف،  شفاهي  اظهارات  بر  بنا  مي کند. 
شکایتش  به  اما  مي شود  عارض  ولسوالي  آن  عنواني 

رسیدگي قانوني صورت نگرفته است.« 
مبتنی بر گزارش وضعیت حقوق بشر در سال 1389 که 
توسط کمیسیون تهیه گردیده است تقریبا 10 درصد 
از کسانی که مورد مصاحبه قرار گرفته اند گفته اند که 
کودکان آنان از رفتن به مکتب محروم بوده و فرصت 

دست رسی به مکاتب را ندارند.
این در حالی است که قانون اساسی کشور در ماده 43 

خود می نویسد:
درجه ی  تا  که  است  افغانستان  اتباع  تمام  حق  »تعلیم 
لیسانس در موسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان 

از طرف دولت تامین می گردد.
معارف  متوازن  تعمیم  منظور  به  است  مکلف  دولت 
اجباری،  متوسطه  تعلیمات  تامین  افغانستان،  تمام  در 
پروگرام موثر طرح و تطبیق نماید و زمینه ی تدریس 
زبان های مادری را در مناطقی که به آنها تکلم می کنند 

فراهم کند.«
ادامه دارد
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گزارش پنجم، از ۱۳۸۸-۸۹ 

حقوق بشر؛ مبنای عدالت، دموکراسی 
و آزادی های اجتماعی است.

پیدایش و تحول حقوق بشر
حمایت حقوقی از آزادی  های عمومی در واقع تبلور بینش ایدیولوژیکی 
خاصی از رابطه انسان واجتماع در حقوق موضوعه است. ظهور و تحول 

این حمایت تنها در ارتباط با این ایدیولوژی توضیح داده می شود.
بینشی که در فرانسه همواره بر حقوق تسلط دارد، در لحظه ای مشخص در 
بینش است  این  تاریخ، توسط سندی که منشا تکوین و اساس درخشش 
یعنی اعالمیه حقوق بشر و شهروند 1٧89 تصدیق شده است. نتیجتا، قبل از 
هرچیز بررسی بینش حقوق بشر در اعالمیه )که برگزاری سالگرد دویست 
نظر  به  ضروری  است(  آن  روزآمد  بودن  بر  دیگری  تاییدیه  سالگی  آن 
می رسد که فصل اول کتاب را به آن اختصاص دادیم. سپس در فصل دوم 
به جهات مختلف تحوالتی که استنباطات اولیه را تحت تاثیر قرارداده اند، 
از جمله تحوالتی که در متون قوانین اساسی و یا قوانین بین المللی در زمینه 
حقوق بشر، پس از سال 1٧89 پدیدار شده اند و اساس حقوق موضوعه را 

تشکیل می دهند، می پردازیم.
فصل اول

حقوق بشر به روایت اعالمیه 1٧89
هفده ماده از اعالمیه مصوب 2٧ اوت 1٧89 توسط مجلس موسسان، تنها 
عبارت پردازی مجموعه گرایشات و افکاری است که خود حاصل ساخت 

 وپرداختی طوالنی بوده است.
بتوانیم در  بدین ترتیب  تا  قرارمی دهیم  را مورد مطالعه  اعالمیه  ابتدا ظهور 
بر آن صحه گذاشته شده  اعالمیه  بشر را که در  بینش حقوق  بخش دوم 

است، بهتر درک کنیم.
1/ ظهور اعالمیه

پیش از آنکه به تجزیه وتحلیل منابع مستقیم اعالمیه که مورد اقتباس وسیع 
ابتدا  نظر می رسد،  به  بپردازیم، )زیر بخش 2( الزم  بوده،  بنیانگذاران آن 
منابع قدیمی را که به دلیل نقششان در تحول تدریجی افکار، به همان اندازه 

حایز اهمیت اند، مورد بررسی قرار دهیم ) زیر بخش1(.
1| منابع قدیمی

ارثیه تمدن غربی- اسطوره شناسی سیاسی، زمانی بس طوالنی، اعالمیه را 
چون فرمانی مطلق و آغاز عصر جدیدی که کامال از گذشته بریده است، 
در خود  را  اساسی  بینی، حقیقتی  ساده  با وجود  نظر  این  می کرد.  معرفی 
پنهان کرده است: در طول چندین هزاره، ذهن بشر نسبت به این ایده که 
انسان، به دلیل انسان بودنش، حقوقی را در قبال انسان های دیگر و جامعه 
شناختن  رسمیت  به  عدم  از  که  هنگامی  گاه  بود.  بیگانه  کامال  داراست، 
حقوق بشر در دنیای امروز متاثر می شویم، فراموش کرده ایم که تنها دو 
ساله  صدها  رویه  و  رسم   از  و  شده اند  پذیرفته  حقوق  این  که  است  قرن 

بریده اند.
حال  عین  در  اما  است،  آغاز  اعالمیه شاخص یک  اگرچه  این،  وجود  با 
نقطه وصل و ثمره تکوینی طوالنی  است. اعضای مجلس موسسان 1٧89 
وارثانی اند که توسط یک تمدن شکل گرفته اند. جریانات فکری متوالی 
که در طول قرن ها بایکدیگر برخورد کرده، گاه درآمیخته اند، ذهنیت و 
نگرش و  ساختارهای فکری ای بنیان نهادند که بدون آن ها ظهور اعالمیه 
قابل تصور نبود. گرایشات آزادی خواهی که اعالمیه بدان شهادت می دهد 
تنها در محیط هایی که آزادی را تجربه کرده اند، امکان بروز داشت. چگونه 
می توان  چیزی را طلب کرد که به دلیل عدم تجربه، هیچ تصوری در ذهن 
نظریه  ساخت.  از آن  اولی چگونه می توان  به طریق  نمی آورد؟  به وجود 
و  بردباری  به شیوه ای شگفت انگیز، عدم  انقالب،  از  قبل  فرانسه  واقع  در 
استبداد را که گاه به اوج خود می رسید، با تمایل و عادت به تهور در تفکر 

و صراحت لهجه، در آمیخته بود.
امکان داشت موجب آزردگی  نظرات در مورد مسایلی که  ابراز آزادانه 
انجام  پادشاهان،  خودکامه ترین  حاکمیت  تحت  حتا  شود،  حاکمیت 
می گرفت. وجود انسان هایی چون مولیر و الفونتن گواه این واقعیت است.

شمارش منابع دوردست اعالمیه در واقع تحلیل عناصر تشکیل دهنده تمدن 
غرب در قرن هجدهم است که مضامین زیر را دربر می گیرد:بازمانده های 
به  و  گرفته  قرار  نسل ها  شناخت  مورد  که  صورتی  به  عتیق  عهد  تفکر 
نسل های بعدی انکسار یافته است؛ حرکت های روشنفکری قرن شانزدهم 
با ره آورد دوسویه انسان محوری )اومانیسم( و نهضت اصالح دین که در 
و  بود؛  مطرح  همچنان  لیبرتن ها  توسط  رفتن  زیرسوال  با  عصر کالسیک 
سرانجام، عقل گرایی دکارتی. ما در اینجا نمی توانیم به شمارش و تحلیل 
همه این موارد بپردازیم، تنها به دو رکن اساسی از این کل اکتفا خواهیم 
کرد: از طرفی به ره آورد مسیحیت خواهیم پرداخت و از طرف دیگر تاثیر 

مکتب حقوق طبیعت و انسان ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
ادامه دارد

آزادی های عمومی
 و حقوق بشر

قسمت شانزدهم   

نویسنده: ژان ریورو-اوگ موتوه/ترجمه فارسی نیکی پارسا
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دولتمرادی

حسنی  دست  از  قدرت  که  است  سخت  باورش  هنوز 
است  شده  خارج  مصر،  مقتدر  جمهور  رییس  مبارک، 
و یا این که او از قدرت برکنار شده است. اما این یک 
واقعیت است. مصری ها اکنون در اولین سالگرد انقالب 
اعتراض  مصر  مردم  گذشته  سال  دارند.  قرار  خویش 
و  کردند  آغاز  مبارک  حسنی  رژیم  علیه  را  خویش 
می گیرند.  جشن  را  خویش  انقالب  یک سالگی  اکنون 
اما چیزی که می توان در خصوص مصر گفت، این که 
خویش  سیاسی  اعتراضات  این که  وصف  با  مصری ها 
بار نشانده اند و توانسته اند بر رژیم حسنی مبارک  به  را 
روبه رو  عدیده ای  مشکالت  با  هنوز  اما  آیند،  فایق 
می باشند. این که احزاب سیاسی و شخصیت های سیاسی 
که  دهند  تشکیل  را  دولتی  شوند،  موفق  کشور  این 
دموکراسی را در این کشور عربی تمثیل کند، موضوعی 
است که مصری ها با نگرانی نسبت به آن نگاه می کنند. 
زیرا علی رغم اطمینان دهی های نظامیان، هنوز نظامیان از 
قدرت کنار نرفته اند و حتا برخی گمانه زنی ها حاکی از 
در  همیشه  برای  دارند  تالش  نظامیان  این  که  است  آن 

قدرت باقی بمانند.
کشور  بر  حاکم  اکنون  که  مصر  نظامیان  شورای 
اولین  از   تجلیل  در  که  است  کرده  اعالم  می باشد، 
سالگرد اعتراضات مردم مصر، بیش از دوهزار زندانی از 
زندان های این کشور آزاد شده اند. آزادی این زندانیان 
بخشی از نتیجه انقالب مصر می باشد. اما بخشی دیگر از 
نمایندگان  که  می شود  محقق  زمانی  انقالب  این  نتیجه 
مرحله  دو  در  که  کشور  این  انتخابات  در  انتخاب شده 
و چندی قبل برگزار شد، بتوانند قانون اساسی جدیدی 
ریشه های  آن  در  که  برسانند  تصویب  به  مصر  برای  را 
اعتراضات و نابسامانی های سیاسی مصر در گذشته مورد 
توجه قرار گیرد. در آن صورت، نتیجه واقعی انقالب در 

دسترس مردم قرار خواهد گرفت.
می تواند  خود  نفس  در  زندانیان  آزادی  این که  با 
خوشایند باشد، اما با توجه به این باور که گفته می شود 
تبلیغاتی در راستای زمینه سازی  این تحرک یک مانور 
نیز  نگران کننده  است، می تواند  نظامیان  ادامه حاکمیت 
باشد. زیرا اگر قرار شود از سوی نظامیان به این مقصد 
بیانجامد، به نظر  تالش شود که به دوام قدرت نظامیان 
می رسد با واکنش جدی مردم در مصر روبه رو خواهد 
شد. از این رو، می توان گفت که آزادی زندانیان در کنار 
می باشد.  نیز  نگران کننده  است،  این که خوش بین کننده 
نتیجه  شدن  روشن  و  انتخابات  برگزاری  علی رغم  زیرا 
آن، هنوز بسیاری از مردم مصر این نگرانی را دارند که 
از  بهانه های مختلف  به  این کشور  ممکن است نظامیان 
راس  در  بودن  به  همچنان  و  نکنند  کناره گیری  قدرت 

قدرت اصرار بورزند.

تخار،  والیت  مرکز  تالقان   شهر  باشندگان 
در  شهری،  اصالح  کمیسیون  اخیر  فعالیت های 
راستای پاک کاری شهر تالقان از وجود موانعی که 
سبب بندش سرک ها و پیاده روها در این شهر شده 

بود را چشمگیر عنوان می کنند. 
فلزی  زینه های  اعمار ساختمان های خودسر، نصب 
دوکان داران،  سوی  از  شهری  ماسترپالن  از  خارج 
بر روی رفت و  پیاده روها و سرک های شهر  بستن 
آمد عابران پیاده و وسایط نقلیه توسط دست فروشان 
آن  با  تخار  باشندگان  که  بود  مشکالتی  جمله  از 

مواجه بودند.
پیاده رو های  و  جاده ها  از  شماری  پاک سازی 
دست فروشان  انتقال  موانع،  وجود  از  تالقان  شهر 
تعیین  نیز   و  شهر  جاده های  روی  از  کراچی ها  و 
و  مسافربری  موترهای  بندرگاه های  و  توقفگاه ها 
جغل اندازی  مناسب،  درمحل های  لینی  ریکشاهای 
راه  برداشتن  شهر،  داخل  مارکیت های  و  سرای ها 
و  دکان ها  پیش روی  از  غیرفلزی  و  فلزی  زینه های 
منازل رهایشی که خالف پالن شهری ساخته شده 
تالقان  شهر  اصالح  کمیسیون  اقدامات  از  است، 

برشمرده می شوند. 
ذکراهلل بهروز یک باشنده تالقان می گوید: »از وقتی 
وظایفش  جدیت  با  شهر  اصالحی  کمیسیون  که 
قبال  که  تالقان  شهر  چهره ی  می دهد،  انجام  را 

ناخوش آیند بود؛ به کلی تغییر کرده.« 
او اضافه می کند: »پیش از این معلوم نبود که پیاده رو 
تعلق به عامه ی مردم دارد یا به دوکان داران، صاحبان 
هوتل هایی که در منزل دوم قرارداشتند، بدون آن که 
حقوق شهریان را در نظر داشته باشند، اقدام به نصب 
اما  می کردند.  پیاده روها  سطح  از  آهنی  زینه های 
باشندگان  از  هریک  به  شهر  اصالحی  کمیسیون 

فهماند که حقوق شان چیست.«
کمیسیون  فعالیت های  تالقان  مردم  هم  سویی  از   
اصالح شهری را برای تقویت فرهنگ شهرنشینی و 

رعایت نظم و نظافت شهری مفید می دانند.
تالقان  شهر  دوکان داران  از  یک تن  نبی اهلل  سید 
تطبیق  از  که  است  طبیعی  امر  یک  »این  می گوید: 
این  در  اما  می بینند،  زیان  اشخاصی  و  افراد  قانون، 
شکی نیست که تطبیق پالن های کمیسیون اصالحی 
تقویت فرهنگ شهرنشینی و رعایت نظم  شهر، در 
همگانی  حقوق  و  است  تاثیرگذار  شهری  ونظافت 

را تامین می کند.«
بودن  زودگذر  از  تخار  باشندگان  از  شماری  اما 

فعالیت های این کمیسیون ابراز نگرانی می کنند.
عبدالبشیر دانشجوی دانشگاه تخار می گوید: »معموال 
این گونه کارهای اصالحی از سوی نهاد های مجری 
قانون است  اجرای  نمایش  و  مانور  به شکل  قانون، 
مختلفی همچو  عوامل  بروز  بر  بنا  مدتی،  از  و پس 
و  رنگ باخته  زورمند،  اشخاص  و  افراد  دخالت 

بی نظمی در شهر دوباره اوج می گیرد.« 
ولی مسووالن کمیسیون اصالح شهر می گویند که 
در انجام پالن های خود برای تنظیم هرچه بهتر شهر، 

از  زندانیان  آزادی  که  می گویند  کارشناسان  از  برخی 
سوی شورای نظامی، می تواند یک حرکت سیاسی برای 
تلقی  نهاد  این  به  نسبت  مردم  میان  در  خوش بینی  ایجاد 
شود. اگر این فرضیه صحیح باشد، به این معنا خواهد بود 
این خوش بینی ها  با  تا  نظامیان مصر در تالش هستند  که 
اعتماد مردم را نسبت به خویش افزایش دهند و در نتیجه 
اگر  کنند.  ایجاد  دوام حاکمیت شان  برای  را  زمینه  آن، 
این کار صورت گیرد در واقع می تواند با واکنش بسیار 
جدی مردم در مصر روبه رو گردد. زیرا دیده می شود که 
و  مراتب  برخی  در  حتا  و  انتخابات  برگزاری  درآستانه 
مواقع، علی رغم برگزاری انتخابات در مصر، دیده شد که 
مردم بر کنارکشیدن نظامیان از صحنه سیاسی و مدیریت 
سیاسی مصر تاکید دارند ودر این راستا دست به اعتراض 

می زنند.
در رسانه ها آمده است که حکم آزادی بیش از دو هزار 
زندانی مصری را مارشال طنطاوی، رییس شورای نظامی 
که  است  شده  گفته  است.  کرده  صادر  مصر،  بر  حاکم 
دادگاه های  در  که  می باشند  کسانی  آزادشدگان  تمام 
از  پس  و  کشور  این  نظامیان  حاکمیت  تحت  نظامی 
آزادی کسانی که  زندانی شده اند.  مبارک  رژیم  سقوط 
با دستور حکومت تحت رهبری نظامیان زندانی شده اند، 
نشان می دهد که طنطاوی و شورای تحت فرماندهی وی 

می خواهد رابطه خود را با مردم مصر تغییر دهد.
باشد،  واضح  می تواند  مصر  خصوص  در  که  چیزی 
به  تا  هستند  تالش  در  کشور  این  مردم  که  است  این 
استقبال  کنند.  حرکت  پیشتاز  نوع  از  دموکراسی  سوی 
بیانگر  انتخابات  از  احزاب سیاسی مصر  و  مردم  همزمان 
 2011 سال  از  که  است  این حرکت  نسبت  مردم  اعتماد 
در آن کشور کلید خورده است. آمارهای اعالم شده در 
خصوص شرکت کنندگان انتخاباتی در مصر نشان داد که 
شماری زیادی از دارندگان شرایط شرکت در انتخابات 

پارلمانی مصر در این انتخابات اشتراک کرده اند.
نیز  انتخابات  نتیجه  که  می شود  دیده  دیگر،  سویی  از 
دولت  و  حکومت  به  مردم  عالقمندی  نشان دهنده 
نتایج  اعالم  براساس  می باشد.  کشور  این  در  چندحزبی 
و عدالت،  آزادی  پارلمانی مصر، حزب  انتخابات  نهایی 
این  بیاورد. در  به دست  را  توانسته است که دو سوم آرا 
دو حزب، شماری از احزاب دیگر نیز در انتخابات رای 
گرفته اند. اعتماد مردم به حزب سیاسی می تواند اولین گام 
در راستای خارج کردن قدرت از کنترول شخص باشد. 
از این رو، به نظر رسد که برای نظامیان مصری نیز باید این 
نباید در راستای قبضه کردن  باشد که  باور وجود داشته 
قدرت به صورت دایمی تالشی را انجام دهند. زیرا این 

کار با اقبال عمومی مواجه نخواهد شد.


هیچ استثنایی قایل نخواهند شد.  
آمرامنیت  اکرامی،  زاده  شهید  الحسن  محمود  سید   
اصالح  کمیسیون  رییس  و  تخار  امنیه ی  فرماندهی 
شهری  گفته است که همه ی زینه هایی را که خالف 
پالن شهری در شهر تالقان اعمار شده است، به منظور 
پاکسازی شهر و برداشتن موانع از پیاده روها و جاده 
ها، بدون  هیچ استثنایی وسلسله به سلسله بر می دارند 

و این کار ادامه دارد.«
شهری  اصالح  کمیسیون  که  اقدام های  از  یکی 
داشت، برداشتن زینه  های بود که در مقابل شماری 
از دکان ها و منازل رهایشی شهر تالقان خالف ماستر 

پالن شهری ساخته شده بود.
زینه های  راه  که  دوکان دارانی  از  شماری  اما 
اصالحی  کمیسیون  سوی  از  دکان های شان 
زور  که  می دارند  اظهار  است،  شهرتخریب گردیده 
کمیسیون اصالح شهرتنها به افرادغریب و بی واسطه 
می رسد و در برابر اشخاص صاحب نفوذ کاری انجام 

داده نمی تواند.
نجاری  کارگاه  یک  این  از  پیش  که  نجیب اهلل  سید 
تالقان  اصلی شهر  از سرک های  پیاده رو یکی  در  را 
نجاری  دکان  این  در  »من  می گوید:  بود،  ساخته 
نفقه ی خانواده ام را پیدا می کردم، اما حاال کمیسیون 

دکان مرا از این جا برداشته است.«
او می افزاید: »اقدام کمیسیون فقط برای افراد بی واسطه 
که  سرمایه دارانی  به  زورش  اگر  آن  غیر  در  است 
و  منزل  بلند  دلخواه شان  به  پول  و  زور  از  استفاده  با 
ساختمان های تجارتی اعمارکرده اند، می رسد برود و 

جلو آنان را بگیرد.«
اما مقام ها در کمیسیون اصالح شهر تالقان این ادعا ها 
را بی اساس دانسته عنوان می کنند که آنان مرحله به 
مرحله تمام موانع موجود در خیابان ها و پیاده روها را 

بر خواهند داشت.
تمام  می دارند  اظهار  کمیسیون  مسووالن  اما   
تبعیضی  هیچ  درنظر داشت  بدون  را  برنامه های شان 

پیاده می کنند.
به  امتیازی در کارمان  هیچ  »ما  اکرامی گفت:  آقای 

کسی قایل نیستیم.«
دیده  تالقان  شهر  داخل  در  که  مشکل های  از  یکی 
می شود، این است که سرای های بزرگ در داخل این 
شهر تا هنوز به صورت خامه است و باعث پراکنده 

شدن خاک و گل در داخل شهر می شود.
می دارد:  ابراز  شهری  اصالح  کمیسیون  رییس  اما 
معینی  مهلت  تالقان  شهر  سرای های  مالکان  تمام  »به 
تا سرای شان را جغل اندازی کنند که اگر  داده شده 
نکنند،  کار  این  به  اقدام  تعیین شده،  مهلت  در  آنان 

دروازه ی سرای شان بسته می شود.«
از  متشکل  شهری  اصالح  کمیسیون  است،  گفتنی 
والیتی،  شورای  تالقان،  شهرداری  امنیه،  قومندانی 
محیط  حفاظت  فرهنگ،  و  اطالعات  ریاست های 
زیست  و ارشاد، حج و اوقاف والیت تخار می باشد.

و سالگرد یک انقالب

ابراز رضایت باشندگان 
تالقان از کمیسیون اصالحی

مصر
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اما  است.  ناراحت کرده  را  داشتند  روابط حسنه ای 
هنوز مشخص نیست که اسالم گرایان همچون یک 
نظر  به  کنند.  رفتار  مردم  مجلس  در  واحد  گروه 
می آید که اختالف میان اخوان المسلمین و سلفی ها 

عمیق باشد.
الکتاتنی  برای  بیانیه ای،  حزب عدالت و آزادی در 
در سمت جدید خود به عنوان رییس مجلس مردم 
موفقیت آرزود کرده و تاکید کرده است که او »به 
ایستاد  خواهد  نمایندگان  همه  از  یکسان  فاصله ای 
چه عضو حزب عدالت و آزادی باشند چه نباشند.«

برتری اسالم گرایان در اولین انتخابات پارلمانی پس 
سال  فبروری  در  مبارک  حسنی  نظام  سرنگونی  از 
گذشته، نشان از تغییری بزرگ در سیاست های این 
ملی  اعضای حزب  پیشین  نظام  در  می دهد.  کشور 
را  مردم  مجلس  مبارک،  رهبری  به  دموکراتیک 
قبضه کرده بودند. گروه اخوان المسلمین هم ممنوع 
شمار  به  جرم  آن  در  عضویت  و  بود  فعالیت  از 

می آمد.

آن کشور منفجر شد و دست کم ۱۵ نفر 
کشته شدند.

رسمی  خبرگزاری  سانا،  خبرگزاری 
پولیس  موتر  که  کرد  اعالم  هم  سوریه، 
ارتباطی  توسط »گروهی مسلح« در جاده 
اریحا، مورد حمله  ادلب و  میان شهرهای 

قرار گرفته است.
از  بود که  اعالم کرده  پیشتر  ملل  سازمان 
زمان آغاز اعتراضات علیه حکومت بشار 
مارچ  ماه  در  سوریه  جمهور  رییس  اسد، 
سال ۲۰۱۱ میالدی، بیش از ۵۰۰۰ نفر در 

این کشور جانشان را از دست داده اند.
اعالم  هم  سوریه  دولت  که  است  حالی  در  این 
نفر   ۲۰۰۰ آرامی ها، حدود  نا  جریان  در  که  کرده 
هنگام  را  خود  جان  کشور  این  امنیتی  نیروهای  از 
مبارزه با »باندهای تبهکار مسلح و تروریست ها« از 

دست داده اند.

یافت.  دست  مردم  مجلس  از  کرسی  هفت  به  تنها 
راه  از  مصر  مردم  مجلس  کرسی   ۴۹۸ نمایندگان 

انتخابات برگزیده می شوند.
کرد  اعالم  مصر  الشرق االوسط  خبرگزاری 
محمد حسین طنطاوی، رییس شورای عالی نیروهای 
تن  بخشنامه ای ۱۰  با صدور  بر مصر،  مسلح حاکم 
از  برگزید.  را  مردم  مجلس  انتصابی  اعضای  از 
عالی  مبارک، شورای  نظام حسنی  سرنگونی  زمان 
دست  در  را  مصر  موقت  اداره  مسلح  نیروهای 
برگزاری  زمینه ساز  جدید  پارلمان  است.  گرفته 
انتخابات ریاست جمهوری مصر در سال جاری هم 
خواهد بود. قرار است با برگزاری انتخابات ریاست 

جمهوری، قدرت به غیر نظامیان واگذار شود.
از آن که مطمین شد  حزب عدالت و آزادی پس 
درست  را  مردم  مجلس  فراکسیون  بزرگ ترین 
دارد، سعد الکتاتنی یکی از رهبران بلند پایه گروه 

اخوان المسلمین را به نامزد ریاست مجلس کرد.
مصر،  پارلمانی  انتخابات  در  اسالم گرایان  پیروزی 
لییبرال ها و حکومت های غرب که با حسنی مبارک 

شهر خارج شدند.
برخی ساکنان این شهر از شنیده شدن صدای انفجار 

و تیراندازی خبر داده اند.
این در حالی است که روز شنبه گزارش شده بود که 
یک موتر حامل زندانیان در جاده ای در شمال غربی 

از  پس  مصر  پارلمانی  انتخابات  اولین  نهایی  نتایج 
این  جمهور  رییس  مبارک  حسنی  نظام  سرنگونی 
اخوان المسلمین  اسالم گرای  گروه  پیروزی  کشور، 
با فاصله زیادی از دیگر احزاب را نشان می دهد. این 
گروه یکی از رهبران خود را برای ریاست مجلس 

نامزد کرد.
جریان های مختلف اسالم گرا موفق شده اند بیش از 

دو سوم مجلس ملت را در دست بگیرند.
گروه  دل  از  که  آزادی  و  عدالت  حزب 
که  است  داده  وعده  شده،  اخوان المسلمین  زاده 
اما  خواست همه مصری ها در پارلمان مطرح شود. 
اسالم گرایان سعی دارند بیشترین تاثیر را در تدوین 
پارلمان  اهمیت  باشند.  داشته  جدید  اساسی  قانون 
قانون  تصویب  وظیفه  که  است  این  مصر  کنونی 
اساسی جدید این کشور را بر عهده دارد؛ این قانون 
اساسی قرار است چهره نظام جدید مصر را ترسیم 
کند. پیش نویس قانون اساسی را کمیسیونی مرکب 
از ۱۰۰ عضو تدوین می کند که پارلمان در انتخاب 

اعضای آن شرکت دارد.
که  مردم  مجلس  انتخابات  نهایی  نتایج  برپایه 
رییس  ابراهیم  عبدالمعز  قاضی  سه شنبه  بعد از ظهر 
کمیسیون عالی انتخابات آن را اعالم کرد، ایتالف 
و  عدالت  حزب  را  آن  که  مصر  برای  دموکراسی 
آزادی رهبری می کند، موفق شده حدود ۴۸ درصد 

کرسی های پارلمان را به دست آورد.
برپایه  مصر  پارلمان  نمایندگان  سوم  دو  انتخاب 
سوم  یک  برای  می گیرد.  صورت  فهرستی  نظام 
 ۱۰ می شوند.  نامزد  فردی  صورت  به  افراد  دیگر 
می کند.  انتخاب  دولت  رییس  را  نمایندگان  از  تن 

انتخابات مجلس مردم در سه مرحله برگزار شد.
حزب سلفی نور توانسته ۲۴ در صد از کرسی های 
دوم  جایگاه  در  و  بیاورد  به دست  را  مردم  مجلس 
فراکسیون  و  شد  سوم  الجدید  الوفد  بایستد. حزب 
داد.  اختصاص  خود  به  را  چهارم  جایگاه  المصریه 

این دو گروه آخر سکوالر هستند.
که  جوانان  گروه های  از  متشکل  انقالب  ایتالف 
از  بودند، کم تر  گرفته  قرار  مصر  انقالب  در صدر 
ایتالف  این  آورده اند.  دست  به  رای  میلیون  یک 

گزارش ها از سوریه حاکی از خروج 
نیروهای مخالف دولت از شهر دوما 
این  پایتخت  دمشق،  نزدیکی  در 
کشور است. پیشتر گفته شده بود که 
مخالفان پس از چندساعت درگیری 
چندین  برای  امنیتی  نیروهای  با 
ساعت بخش هایی از این شهر را در 

اختیار گرفته بودند.
بشری  حقوق  گروه های  و  فعاالن 
زمانی  درگیری ها  این  می گویند 
به سوی  ارتش سوریه  که  آغاز شد 
مراسم  یک  در  شرکت کنندگان 

تشییع جنازه، تیراندازی کرد که در نتیجه آن ۴ نفر 
کشته شدند.

نیروهای مخالف  به گفته گروه های حقوق بشری، 
بروز  عامل  تا  نمی خواستند  که  آن  دلیل  به  دولت 
این  از  باشند،  دوما  شهر  در  بزرگ تری  درگیری 

اسالم گرایان دوسوم پارلمان مصر را در دست گرفتند 

مخالفان بشار اسد از شهر دوما خارج شدند

• کابل: کوچه شماره ۵، پل سرخ، کارته سه.	
• رادفر 	 جمشید  مزار،  سراي  مهمان  اول  منزل  بلخي  محمد  الدین  جالل  موالنا  جاده  بلخ،  مزارشریف:دروازه 

تیلفون: ۰7۰۵۹6۲7۴۱ - چاپ مزار: جاده بیهقي، نصیري مارکت، مطبعه دوستان.
• 	
• هرات: سه راه باد مرغان، مجتمع فرهنگي حرمت، طبقه دوم، فریدون آژند، تیلفون: ۰7۹7۴۱6۰6۲	
• غزني: محمد سنایي، تیلفون: ۰7۹۹۰۰۰۲6۲	
• بامیان: بازار بامیان، مصطفي پالزا، احمدپور، تیلفون: ۰77۲۱۹۸۵۸۲	
• کندز: نورالعین، تیلفون: ۰7۹3۴۰۵۵۹۹، چاپ: مطبعه یعقوبي، جاده والیت. 	
• تخار: جان محمد نبی زاده، تیلفون: ۰77۲۵۰۱77۰	
• بدخشان: سیحون، تیلفون: ۰7۰۵۵3۸۰۸۴ 	
• بغالن: ابراهیم زمانی، تیلفون: ۰77۴۵۹۵۲۸3	
• جوزجان: فیاض، تیلفون: ۰7۰۵۵۵۸۵۱۰	
• 	 Afghanistan_8am@yahoo.com :ایمیل
• آدرس پستي: پسته خانه مرکزي صندوق پستي ۱۹۱۱، کابل، افغانستان	
• ۸صبح در ویرایش و پیرایش مطالب وارده دست باز دارد. 	
• مقاالت وارده مسترد نمي گردد.	
• به جز سرمقاله، آراي مطرح شده در مقاالت 	

به نویسندگان آنها بر مي گردد.

• 	sanjarsohail@yahoo.com صاحب امتیاز: سنجر سهیل  
• مدیر مسوول: قسیم اخگر     	
• معاون: شاه حسین مرتضوي  ۰7۹۹۰37۰۸3- ۰7۰۵۱۵۹۲7۱	
• دبیر روابط عامه: پرویز کاوه    ۰7۰۰۲۲۸۹۸۸	
• خبرنگاران:  جمشید رادفر، سید سمیع اهلل سعیدي، قدرت اهلل جاوید، فریدون آژند، نازنین شفایي	
• ویراستار: سید مجتبی هاشمی	
• هماهنگي خبر: ظفر شاه رویي ۰7۹۹3۱۹۵3۴	
• هماهنگی والیات: میرمحمدصدیق ذلیق ۰77۸۴7۰۰6۱	
• توزیع و اشتراک: ۰7۰۸۱۴۴۰۴7	
• پذیرش اعالن: وحیداهلل آرین ۰77۹۲6۲۴۵۸   	
• صفحه آرایي: حبیب بهزاد -ابراهیم ـ مصطفی سروری- احمدضیا 	
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خالدمشعل از رهبری حماس 
کناره گیری می کند

دارد،  اختیار  در  را  غزه  نوار  کنترول  که  حماس  فلسطینی  جنبش   
اعالم کرده که خالد مشعل، رهبر این جنبش در دور بعدی انتخابات 
درون حزبی برای تعیین رهبری حماس شرکت نخواهد کرد، تصمیمی 
که می تواند بعضی از دشمنان او را در غزه که متعهد به مبارزه مسلحانه 

علیه اسراییل هستند، خشنود کند.
بیانیه ای رسمی، از آقای مشعل که در حال  حماس در عین حال در 
حاضر در سوریه زندگی می کند، خواسته تا در تصمیمش بازنگری 
کند. در این بیانیه گفته شده انتخاب رهبر حماس، تصمیمی است که 

باید توسط اعضای این جنبش گرفته شود نه یک فرد.
خالد مشعل در سال ۲۰۰۴ میالدی و در پی ترور شیخ احمد یاسین 
بنیانگزار جنبش حماس و پس از او عبدالعزیر رنتیسی رهبر وقت این 

جنبش، به رهبری حماس انتخاب شد.
به گفته خبرنگاران، در آن زمان و در پی ترور رهبران پیشین حماس، 
این جنبش اعالم کرد که رهبران ارشد آن در محلی نسبتا امن مثل 

دمشق، پایتخت سوریه زندگی خواهند کرد.
در ماه های اخیر در مورد استراتژی آینده این گروه بین مقام های آن 
بروز  بسر می برند، تنش هایی  تبعید  در داخل غزه و دیگرانی که در 

کرده است. 
هنوز مشخص نیست که رای گیری برای انتخاب رهبر جدید چه زمانی 

انجام خواهد شد و چه کسی جای آقای مشعل را خواهد گرفت.
از اسماعیل هنیه، نخست وزیردولت حماس به عنوان یکی از نامزدهای 

احتمالی این سمت یاد می شود.
گفته شده که این تصمیم خالد مشعل به معنای پایان فعالیت های سیاسی 

او نیست.
بسیاری از تحلیل گران معتقدند چنانچه بین فتح و حماس که دو گروه 
اصلی فلسطینیان محسوب می شوند، مصالحه ای صورت بگیرد، خالد 

مشعل می تواند کاندیدایی واحد برای رهبری کل فلسطینیان باشد.
حمله معترضان به مقر دولت انتقالی 

در بنغازی 
به مرکز دولت  نفر  لیبیا حاکی است که حدود دوصد  از  گزارش ها 
بنغازی حمله کرده اند. گفته می شود معترضانی که  انتقالی در شهر 
از روند اصالحات در این کشور نا امید شده اند، با حمله به این مرکز 

خواستار مالقات با رهبران دولت انتقالی شده اند.
معترضان اقدام به پرتاب دست کم یک نارنجک دست ساز به سوی 

این ساختمان کرده اند.
ساکنان بنغازی، جایی که اعتراضات علیه معمر قذافی، رهبر پیشین در 
فبروری سال گذشته از آن جا آغاز شد، طی دو هفته گذشته با دست 
زدن به اعتراضاتی از رهبران جدید درخواست شفافیت در روند سیاسی 

کشور و اجرای عدالت را کرده اند.
بعضی از معترضان با برپایی خیمه هایی در بیرون ساختمان دولت ملی 
بدون  دولت  مقامات  آنها  گفته  به  که  انتخاباتی  قوانین  علیه  انتقالی 
مشورت با مردم پیش نویس آن را ارایه کرده ، دست به اعتراض زده اند.

یکی از وکالی معترض گفته است: »قوانین انتخاباتی مورد تصویب 
هزاران لیبیایی قرار نگرفته و این قوانین به آنهایی که جانشان را برای 

آزادی از دست دادند، احترام نمی گذارد.«
نیروهای امنیتی و معترضان در بحرین 

درگیر شدند
یک بار  کشور،  این  حکومت  به  معترضان  و  بحرین  امنیتی  نیروهای 

دیگر در جریان یک مراسم تشییع جنازه با یکدیگر درگیر شدند .
هنگام  در  و  پایتخت،  منامه  در شمال  »محرق«  منطقه  در  درگیری ها 

تشییع جنازه »یوسف موالی« ۲۴ ساله، رخ داد .
مخالفان حکومت بحرین معتقدند این جوان پس از بازداشت توسط 
نیروهای امنیتی، در زندان جان خود را از دست داده است، اما مقامات 

این ادعا را رد می کنند.
دیگر نقاط بحرین هم روز شنبه شاهد درگیری هایی بین معترضان و 

نیروهای حکومت بحرین بود.

ACKU
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اعالم کرده که کشتی  امریکا،  دفاع  وزیر  پانتا،  لیون 
ماه  یک  حدود  که  انترپرایز  اس  اس  یو  هواپیمابر 
هرمز  تنگه  از  شد،  خواهد  خاورمیانه  راهی  دیگر 
عبور خواهد کرد. ایران پیشتر تهدید کرده بود که در 
صورت تحریم نفتی این کشور، عبور کشتی ها را از 

این تنگه متوقف کند.
کشتی  از  نفر   ۱۷۰۰ حدود  جمع  در  که  پانتا  آقای 
می کرد همچنین  امریکا صحبت  دریایی  نیروی  بانان 
یادآوری کرد که دو کشتی هواپیما بر دیگر امریکا، 
با نام های یو اس اس کارل وینسون و یو اس اس آبراهام 

لینکلن در حال حاضر در خلیج فارس مستقر هستند.
هرنوع  با  مواجه  برای  ما  که  است  »واضح  افزود:  پانتا 
وضعیت اضطراری در آن بخش از جهان آماده هستیم.«

آقای پانتا تاکید کرد که تعدیل بودجه پنتاگون، وزارت 
تهدید  را  امریکا  بر  هواپیما  کشتی های  امریکا،  دفاع 
نخواهد کرد و نیروی دریایی امریکا قصد دارد ۱۱ فروند 

از این کشتی ها را شناور نگاه دارد.
هریک  که  هواپیمابر  کشتی های  این  حفظ  افزود،  او 
نزدیک هشتاد فروند هواپیما و هلیکوپتر حمل می کنند، 
و  آرام  اقیانوس  در  امریکا  نظامی  توان  انعکاس  برای 
خاورمیانه، کلیدی است. با این حال آقای پانتا گفت که 
نیروی دریایی نیز مشمول کاهش هزینه ها خواهد شد.

به  »ما  افزود:  ایران،  به  اشاره  با  امریکا  دفاع  وزیر 
همکاری مان با جامعه جهانی و تشدید تحریم های آنها 
پیاممان  صریح  انتقال  به  ما  می دهیم.  ادامه  )ایرانی ها( 
ادامه می دهیم. مهمترین راهی که برای شفافیت پیام ها 
این است که نشان بدهیم ما آماده ایم، ما  وجود دارد، 
قوی هستیم و ما در آن بخش از دنیا حضورمان را حفظ 

خواهیم کرد.«
بعد از ۵۱ سال حضور در ترکیب نیروی دریایی امریکا، 
کشتی هواپیمابر یو اس اس انترپرایز که در حال حاضر 

ایالت جورجیا مستقر است، قرار است  در آب های ساحلی 
از رده  با  از خدمت خارج شود.  این سال میالدی  پایان  در 
خارج شدن این کشتی هواپیمابر، تا سه سال دیگر که کشتی 
نیروی  شود،  آماده  فورد  جرالد  یو اس اس  جدید  هواپیمابر 
شناورهای  ترکیب  در  هواپیمابر  کشتی   ۱۰ امریکا  دریایی 

خود خواهد داشت.

پانتا: 
ACKUکشتی هواپیمابر انترپرایز از تنگه هرمز عبور خواهد کرد
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