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تلفات برفکوچ در بدخشان 
به ۴۳ تن رسيد

والیت  در  محلی  مقام های 
هشت  شدن  کشته  از  بدخشان، 
فرودآمدن  اثر  در  دیگر  تن 

برفکوچ خبر داده اند.
بود که طی  پیشتر گزارش شده 
تلفات  اعالم  از  پیش  هفته  یک 
جدید، ریزش برفکوچ در مناطق 
این والیت  برفگیر  و  کوهستانی 
و زخمی شدن  تن   ۳۵ مرگ  به 

۶۵ نفر دیگر منجر شده است.
معاون  شمس،  شمس الرحمان 
دوشنبه،  روز  بدخشان  والی 
افراد،  این  بر  عالوه  که  گفت 
روز  شامگاه  دیگر  نفر  هشت 
یکشنبه در ولسوالی »درایم« و دو 
تن دیگر هم در ولسوالی »یفتل« 

زیر آوار برف جان باختند.
افراد کشته  ترتیب، شمار  این  به 
در یک هفته اخیر در اثر برفباری 
نفر   ۴۳ به  بدخشان  در  شدید 

رسیده است.
براساس گزارش ها، ارتفاع برف 
در مناطق کوهستانی بدخشان تا 
سه متر رسیده و راه های ارتباطی 
شده  مسدود  مناطق  این  بیشتر 

است.

OPEN SOCIETY FOUNDATIONS
and DURHAM UNIVERSITY

SCHOLARSHIPS for PhD in
SOCIAL SCIENCES and HUMANITIES

for AFGHAN WOMEN

JOINTLY-FUNDED SCHOLARSHIPS FOR POSTGRADUATE STUDENTS بدخشان در  مقام ها  یکشنبه  روز 
دو  از  یکی  که  دادند  گزارش 
هلی کوپتری که برای نجات ۱۶ 
منطقه  به  سانحه دیده  دانشجوی 
فرود  هنگام  بود،  رفته  شغنان 
دچار سانحه شد، اما به سرنشینان 

آن آسیبی نرسید.
این دانشجویان، که برای شرکت 
شهر  به  کانکور  آزمون  در 
فیض آباد، مرکز والیت بدخشان 
به  بازگشت  هنگام  بودند،  رفته 
گرفتار  شغنان  در  خود  مناطق 

ریزش برفکوچ شدند.
دانشجوی  یک  برفکوچ  این 

دیگر را کشت.
در چند روز اخیر مقام های محلی 
داده اند  هشدار  بدخشان  در 
خانواده های  و  افراد  به  اگر  که 
آسیب دیده و گیرمانده در برف 
احتمال  نشود،  رسانده  کمک 
این  در  انسانی  فاجعه  یک  بروز 

والیت وجود دارد.
هشدارها،  این  علی رغم  اما 
کمک های  که  گفته اند  مقام ها 
نرسیده  به آسیب دیدگان  کافی 

است.

در رقابت های تنگاتنگ مجلس نمایندگان

ظاهر قدیر برنده شد
در صفحه 5

عناوین مطالب امروز:

حکومت 
غافل گیر شد

رای   140 که  شد  موفق  ظاهر  آقای 
ظاهرا  کند.  کسب  را  خود  همکاران 
معاونت  کرسی  رقابت  سر  بر  حکومت 
تصور  حکومت  تیم  شد.  غافل گیر  اول 
نتیجه  به  هیچ یک  اول  در  که  می کرد 
بعد،  مرحله ی  برای  و  رسید  نخواهند 
گزینه های اصلی را وارد میدان کند.  اما 
تمام  یک سال  که  قدیر  آقای  پیروزی 
و  کرد  سپری  حکومت  با  جدال  در  را 
اقوام  از  متشکل  تیم کالن  رهبری یک 
برای  دارد،  خود  محور  در  را  گوناگون 

حکومت سنگین تمام خواهد شد.
در صفحه 3

شورای عالی صلح:

 طرف های مذاکره 
افغان ها خواهند بود

بین المللی  امور  اسماعیل قاسم یار مشاور 
8صبح  با  گفتگو  در  صلح،  عالی  شورای 
ویژه  نماینده  که  نشستی  در  گفت 
این  با شورای عالی صلح داشت،  امریکا 
روی  طرف  هردو  تا  شد  میسر  فرصت 

خواست های شان صحبت کنند. 
مورد  که  »اصولی  گفت:  قاسم یار  آقای 
بود،  نشست  این  در  جانب  هردو  توافق 
صحبت شد. از جمله این که نیاز جامعه به 
صلح، یک نیاز حیاتی است و باید دوستان 
را  تالش های شان  افغانستان  بین المللی 
زمینه  تا  دهند  انجام  هماهنگ  به صورت 
برگشت مسالمت آمیز مخالفان فراهم شو
د.«                                        در صفحه 4

رییس موزیم ملی:

برای موزیم ساختمانی 
معیاری می سازیم

به غارت رفت،  ملی  موزیم  از  که  آثاری 
در بازارهای سیاه، راه پیدا کرد؛ اما آثار 
در  خوشبختانه  بفرد،  منحصر  بسیار 
بازارها ظهور فیزیکی نیافت. چپاول گران 
به  منحصر  آثار  غارت  صدد  در  همیشه 
که  می کردند  پرسش های  و  بودند  فرد 

گنجینه باختر کجا شد؟
قابل یادآوری می دانم که در سال 1980 
میالدی، شماری محدود این آثار را حتا در 
موزیم ملی به نمایش گذاشتیم. به نسبت 
عوامل امنیتی، بعد از چهل روز دوباره این 
آثار را جمع آوری کردیم.            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

خشونت ها در برابر خبرنگاران تخار
همچنان باقی است
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روزهای دشوار 
در انتظار مردم ایران 

تصمیم  یک  در  اروپا،  اتحادیه  خارجه  امور  وزیران 
را تصویب  ایران  از  نفت  توقف خرید  مشترک، طرح 
عضو  کشور   27 جدید  فیصله ی  براساس  کردند. 
اجرا  ایران  با  قراردادها  فوری  توقف  اروپا،  اتحادیه 
خواهد شد. ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، از این 
فیصله به عنوان یک مجموعه تحریم های بی سابقه یاد 
کرده است. اتحادیه اروپا هم چنان  تصمیم گرفته  است 

که دارایی های بانک مرکزی ایران را مسدود کند. 
و  ایران  میان  سیاسی  جدال  که  می رسد  نظر  به 
کشورهای غربی، به یک مرحله ی حساس و خطرناک 

نزدیک شده است. 
ایران و غرب، هریک در هفته های اخیر پیام سیاسی رد 
و بدل کرده اند. تاهنوز محتوای این پیام ها افشا نشده 

است. 
به  را  فراوانی  تاثیرات  ایران،  بر  اقتصادی  تحریم 
همراه داشته است. هم اکنون پول ایران در برابر دالر 
امریکایی سقوط کرده و در بازار ایران نوع بی نظمی 
قیمت ها مشاهده می شود. مردم  در  کنترول  فقدان  و 
ایران، از یک سو رنج گران تحریم را احساس می کنند و 
از طرفی دیگر، در نگرانی از یک جنگ به سر می برند. 
مانور دریایی ایران، با شعار بستن تنگه هرمز و اکنون 
پیام های  جنگی،  طیاره های  حامل  کشتی های  عبور 
منفی را در منطقه به همراه داشته است. مردم ایران در 
سه دهه ی اخیر، هیچ گاهی به این پیمانه در نزد افکار 
عمومی منزوی نبوده و از لحاظ اقتصادی نیز در چنین 

موقعیت قرار نداشته اند. 
طرح سیاست های اقتصادی آقای احمدی نژاد مبنی بر 
حذف یارانه ها، توان مردم ایران را برای مصرف، نان، 
آب، گاز و سایر مایحتاج روزانه به حداقل کاهش داده 

است. 
حامیان  از  جهان  و  منطقه  سطح  در  ایران  هم اکنون 
سیاسی  انزوای  روز  هر  و  است  برخوردار  کم تری 
ایران،  نفوذ  حوزه های  برخی  می شود.  بیشتر  آن 
مانند سوریه، اکنون خود با چالش های فراوانی همراه 

می باشد. 
از نظر سیاسی نیز ایران انسجام داخلی خود را عمال 
از دست داده است. چهره های مطرح و نامدار ایران، 

اکنون یا خانه نشین و یا هم در زندان به سر می برند. 
ستون  به عنوان  آن  از  که  ـ  رفسنجانی  هاشمی  اکبر 
نظام ایران یاد می شد ـ در این روزها آخرین سنگر 
سیاسی خود را که ریاست مجمع تشخیص مصلحت 
خاتمی،  سیدمحمد  می دهد.  دست  از  است،  نظام 
خوشنام ترین رییس جمهور ایران که روابط کشور خود 
را با غرب بهبود بخشیده بود، اکنون خانه نشین شده 
است. میرحسین موسوی و مهدی کروبی از چهره های 
مورد قبول مردم ایران اکنون در حبس خانگی به سر 
می برند. مراجع تقلید ایران که از پشتوانه های اصلی 
نظام ایران بودند، همگی در کنج مساجد و در شرایط 

سخت و دشوار قرار دارند. 
و  احمدی نژاد  تیم  سوی  از  میلیاردی  اختالس های 
دروغ های سیاسی برای مردم، سبب شده است که نظام 
ایران با یک بی باوری مطلق همراه شود. بدین ترتیب، 
رقابت با کشورهای غربی، در فقدان هم بستگی داخلی، 
برای حکومت ایران بسیار سخت و دشوار شده است. 
کشور،  این  گوشه ی  هر  از  هم اکنون  این،  از  گذشته 
صدای اعتراض سیاسی از سوی اقلیت های مذهبی و 

قومی بلند و بلندتر می شود. 
ایران  از حامیان  در سطح منطقه، روسیه و چین که 
به شمار می روند، در برابر غرب با احتیاط عمل می کنند، 
روسیه در این روزها می کوشد که حتا جای بازار نفت 
در  اگر  بدون  شک،  آورد.  به دست  اروپا  در  را  ایران 
ایران فرصت برای اصالحات میسر نگردد؛ مردم ایران 
لحظه ها و روزهای سختی را در پیش خواهند داشت. 

زنگ اول
برنامه خروج نیروهای خارجی

آینده حقوق بشر را تحت شعاع قرار داده است

دوصد تن در والیت جوزجان 
در روز های برفباری به کار استخدام شدند

نشر  با  بشر  حقوق  دیده بان  سازمان 
تمایل  که  است  گفته  گزارشی 
از  خروج  برای  بین المللی  نیروهای 
آینده  مورد  در  نگرانی ها  افغانستان، 
»کامال  را  کشور  این  در  بشر  حقوق 

تحت شعاع« قرار داده است.
برنامه های از قبل طرح شده  براساس 
همه  میالدی،   2014 سال  پایان  تا 
نیروهای رزمی بین المللی از افغانستان 
همزمان،  شد.  خواهند  خارج 
زنان  و  بشری  حقوق  گروه های 
افغان نگران اند که با خروج نیروهای 
ساله  ده  دستاوردهای  بین المللی، 
آزادی های  و  زنان  حقوق  بخش  در 

اجتماعی از دست برود.
گزارش  این  در  بشر  حقوق  دیده بان 
گفته است: »تعیین تاریخ 2014 برای 
خروج اکثر نیروهای بین المللی، این 
می آورد  وجود  به  را  جدی  سوال 
شان،  از خروج  بعد  سربازان  این  که 
افغانستانی را از خود به جا  چه گونه 

می گذارند.«
گزارش  این  در  بشر  حقوق  دیده بان 
با اشاره به بی سوادی استخدام شده ها 
نفوذ  افغانستان،  امنیتی  نیروی  در 
همچنان  و  آنها  صفوف  در  طالبان 
افغانستان،  امنیتی  نیروهای  بی سوادی 
برای  ناتو  تالش های  که  است  گفته 
نیروی  هزار   134 حدود  آموزش 
با  سرباز  هزار   171 حدود  و  پولیس 

»چالش جدی« مواجه می باشد.
گزارش  این  در  بشر  حقوق  دیده بان 
محلی  پولیس  که  است  کرده  تاکید 

از  تن  دوصد  جوزجان:  8صبح، 
و  قوش تپه  ولسوالی های  باشندگان 
به خاطر  جوزجان،  والیت  درزاب 
دو  این  مواصالتی  راه  بازگشایی 
به  برف باری،  روزهای  در  ولسوالی 

کار استخدام شدند. 
بازگشایی  مسوولیت  گذشته  سال 
دوش  به  ولسوالی  دو  این  سرک 
امسال  اما  بود،  عامه  فواید  ریاست 
ابتکار این عمل را مردم محل به دوش 

دارند.
والیت  والی  ساعی،  محمدعالم 
با  برنامه  »این  می گوید:  جوزجان 

علیه  افغانستان  جامعه  که  است 
زنان  توانمندی  و  ارادیت  »خود 
مقابل  در  خود  از  محافظت  برای 
استقامت  همچنان  اجباری«،  ازدواج 
گزارش،  این  براساس  می کند. 
حداقل  افغانستان  زنان  درصد   87
یک بار در زندگی شان یکی از انواع 
خشونت های جنسی، فزیکی یا روانی 

و ازدواج اجباری را تجربه می کنند.
دیده بان  گزارش  ترتیب کنندگان 
میزان  از کاهش  بشر همچنان  حقوق 
افغانستان  در  خارجی  کمک های 
کرده اند.  نگرانی  ابراز  روان  سال  در 
حمایتی  »تالش های  آنها،  گفته  به 
بخش  در  پیشرفت  برای  بین المللی 
آموزش،  مدنی،  جامعه  بشر،  حقوق 
و  حکومتداری  قانون،  حاکمیت 
دسترسی به بهداشت، به دلیل کاهش 
مواجه  با خطر  بین المللی  کمک های 

شده است.«

مسدود  برف  ریزش  اثر  در  زمستان 
می گردد .

می گوید  قوش تپه  ولسوال  امین اهلل 
بازگشایی  برای  برنامه  این  تطبیق  که 
والیت  مرکز  و  ولسوالی  دو  این  راه 
مسدود  از  تاکنون  و  است  موثر  بسیار 
برف باری  روزهای  در  سرک  شدن 

جلوگیری شده است.
نظرمحمد یک راننده که در مسیر این 
ولسوالی ها کار می کند، اظهار می دارد 
که تطبیق این برنامه از لحاظ ایجاد زمینه 
کار برای باشندگان این دو ولسوالی و 

باز بودن مسیر راه  موثر است.

کشف و ضبط 12 کیلو چرس 
و بازداشت دو مرد در بغالن

پولیس  مقام های  پلخمری:  8صبح، 
کیلوگرام  دوازده  کشف  از  بغالن 
مسلح  مرد  دو  بازداشت  و  چرس 
خبر  والیت  این  در  غیرمسوول 

داده اند. 
معاون  بشارت،  احمدجاوید 
والیت  امنیه  فرماندهی  مطبوعات 
اثر  »در  گفت:  8صبح  به  بغالن 
تالش پولیس مبارزه با مواد مخدر 
بغالن، دوازده کیلوگرام چرس که 
در یک موتر کروال قاچاق می شد، 

کشف و ضبط شد.«

وی افزود که این موتر از ولسوالی 
در  و  بود  کرده  حرکت  نهرین 
بغالن مرکزی توسط پولیس کشفی 

توقف داده شد.
او  ادامه داد که در پیوند به این قضیه 
کسی بازداشت نشده است و راکبین 

موتر موفق به فرار شدند.
در همین حال آقای بشارت افزود که 
در یک اقدام دیگر، پولیس بغالن دو 
مرد مسلح غیرمسوول را در ولسوالی 
باز  سالح های شان  با  مرکزی  بغالن 

داشت کرده است. 

جنجال ها بر سر 
تغییر مرکز یک 

ولسوالی در بدخشان
8صبح، بلخ: به دنبال تصمیم باشندگان 
ولسوالی  در  باال«  »جامرج  منطقه 
مرکز آن  انتقال  به خاطر  درواز  مایمی 
ولسوالی از مایمی درواز به جامرج باال 
این دو قوم  از تنش  ها در میان  موجی 

به وجود آمده است.
منطقه ای  دو  مایمی  و  باال  جامرج 
اداری ولسوالی  هستند که یک واحد 
تشکیل  بدخشان  در  را  درواز  مایمی 
میان  جنجال هایی  اکنون  اما  داده اند، 
انتقال  به خاطر  ولسوالی  این  باشندگان 
مرکز این ولسوالی از مایمی به جامرج 

باال، به میان آمده است.
با  که  درواز  مایمی  باشنده  ستار  مال 
به  ولسوالی  آن  باشندگان  از  تعدادی 
با  نشستی  در  آمده اند،  والیت  مرکز 
والی بدخشان گفت: »ولسوالی مایمی 
یک  و  دارد  تاسیس  سابقه  سال   18
تعداد مردم تصمیم دارند که مرکز این 
ولسوالی را به جای دیگر انتقال دهند.«

این  مرکز  انتقال  که  گفت  موصوف 
ولسوالی از مایمی به جامرج باال منجر 

به زد و خورد خواهد شد.
ولسوالی  پیشین  ولسوال  آغا،  سید 
اداره،  این  ایجاد  آغاز  در  که  مایمی 
به  را  متذکره  ولسوالی  امور  تصدی 
عهده داشت، می گوید: »در سال 1373 
جمهوری  ریاست  فرمان  اساس  به 
در  باال  درواز  به نام  ولسوالی  وقت، 
چوکات والیت بدخشان ایجاد شد و 
من به صفت مسوول ولسوالی از طرف 
حکومت وقت در آنجا برگزیده شدم 
و برای ایجاد پایگاه و مرکز ولسوالی 
با تمام مردم محل به توافق رسیدیم که 
قرار  مایمی  منطقه  در  ولسوالی  مرکز 

گیرد.«
اساسی  پنج شرط  که  اضافه کرد  وی 
)تعداد نفوس، اجتماع وسیع، کادرهای 
شهری  موقعیت  داشتن  تحصیل کرده، 
برای  قرا و قصبات( که  برای  و مرکز 
ایجاد یک ولسوالی تعیین شده است، 
آنها  و  است  موجود  مایمی  منطقه  در 
باتوجه به این شرایط و رضایت مردم 
برای  را  مایمی  منطقه  زمان،  آن  در 

مرکز ولسوالی انتخاب کردند.
انکشافی  شورای  رییس  خضرالدین 
مردم  تجمع  محل  از  مایمی  ولسوالی 
گفت:  8صبح  به  تلیفونی  تماس  طی 
تجمع  ولسوالی  مقر  در  مردم  »تمام 
جهت  را  نماینده های شان  و  کرده اند 
به  مردم  جنجال های  به  دادن  پایان 
نتیجه  منتظر  و  فرستاده  والیت  مرکز 

آن می باشند.«
گفته می شود که چند تن از باشندگان 
مرکز  انتقال  به خاطر  باال  جامرج 
اسناد  با  باال،  درواز  مایمی  ولسوالی 
جمهوری  ریاست  به  دست داشته شان، 

مراجعه کرده اند.
داکتر شاه  ولی اهلل ادیب والی بدخشان 
مایمی،  مردم  نمایندگان  با  دیدار  در 
هردو  اسناد  بررسی  از  پس  که  گفت 
تصمیم  موضوع  این  روی  طرف، 

می گیرند.

»قتل،  مانند  قضایایی  در  افغانستان 
آدم ربایی، حمالت غیرقانونی و لت و 
کوب« شامل است و اکثر عامالن این 
پولیس  نشده اند.  نیز  مجازات  قضایا 
امنیت  تامین  که  است  نیرویی  محلی 
برنامه  و  دارد  عهده  به  را  روستاها 
حمایت  تحت  پولیس،  این  ایجاد 

ایاالت متحده امریکا بوده است.
تغییر  که  است  افزوده  گزارش 
افغانستان  در  قدرت  ساختارهای 
منجر به »مقرری افراد دخیل در نقض 
حقوق بشر« به پست های دولتی شده 
از  گزارش  این  نمونه،  برای  است. 
و  قندهار  والیت های  پولیس  رییس 
سازمان  این  است.  برده  نام  ارزگان 
درحالی  این  گفته،  بشری  حقوق 
به  افغانستان  حکومت  که  است 
جنگ ساالران، مقام ها و تاجران فاسد 

را »آزادی عمل« داده است.
دریافته  همچنان  بشر  حقوق  دیده بان 

سویدن  کشور  پی آرتی  تیم  ابتکار 
همکاري  به  شبرغان،  شهر  در  مقیم 
ایاالت متحده امریکا تنظیم شده است 
و تا ختم زمستان ادامه خواهد داشت.« 
آقای ساعی افزود که هدف از تطبیق 
اشتغال زایی  زمینه سازی  برنامه،  این 
راه  دوامدار  بازگشایی  و  مردم  برای 
فصل  در  درزاب  و  قوش تپه  شبرغان، 

زمستان می باشد. 
 ۹0 در  درزاب  و  قوش تپه  ولسوالی 
شبرغان  شهر  مرکز  غرب  کیلومتری 
و  خرابی  نسبت  دارد  که  موقعیت 
روزهای  در  راه  ACKUمشکل گذر بودن 
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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

والیت  در  سراسری  کانکور  امتحان  از  هرات:  8 صبح، 
هرات دیروز برگزار شد. 

قرار  عالی کشور می گویند که  وزارت تحصیالت  مسوالن 
فارغان  از  تن  هزار  دوازده  از  روز،  چهار  جریان  در  است 
صنوف دوازدهم در والیت هرات امتحان کانکور اخذ گردد.

اسداهلل امین زی مسوول هیات اخذ امتحان کانکور در والیت 
امتحان  داوطلب  تن  هزار   12 جمله  »از  می گوید:  هرات 
کانکور امسال در هرات، 54 در صد شان را دختران و 46 

درصد را پسران تشکیل می دهند.«
وی افزود: » قرار است امتحان کانکور امسال، در جریان چهار 

روز از داوطلبان واجد شرایط اخذ شود.«
در همین حال شاملین امتحان کانکور با شکایت از نحوه ی 
برگذاری امتحان کانکور، می گویند که  چند ساعت  براي 

شروع آزمون کانکور منتظر مانده اند.

هیات  تعیین  برای  گذشته،  روز  مجلس،  نمایندگان   
با  حکومت،  رفتند.  رای  صندوق های  پای  به  اداری، 
بود  تالش  در  مدت ها  از  حساس،  رقابت های  درک 
برجسته   چهره ی  یک  پارلمان  اول  معاونت  برای  تا 
حکومتی را حمایت کند. روز گذشته، آقای کتوازی 
ـ که گفته می شود حکومت حامی اش است ـ در برابر 
به  قانون،  از  حمایت  ایتالف  رهبر  قدیر،  ظاهر  آقای 
رای   140 که  شد  موفق  ظاهر  آقای  پرداخت.  رقابت 
سر  بر  حکومت  ظاهرا  کند.  کسب  را  خود  همکاران 
رقابت کرسی معاونت اول غافل گیر شد. تیم حکومت 
نخواهند  نتیجه  به  هیچ یک  اول  در  که  می کرد  تصور 
وارد  را  اصلی  گزینه های  بعد،  مرحله ی  برای  و  رسید 
تمام  قدیر که یک سال  پیروزی آقای  اما  میدان کند.  
را در جدال با حکومت سپری کرد و رهبری یک تیم 
کالن متشکل از اقوام گوناگون را در محور خود دارد، 
برای حکومت سنگین تمام خواهد شد. سایر سمت های 
به دور دوم رفت. در پست معاونت دوم،  اداری  هیات 

سه چهره به رقابت پرداختند.
 آقای احمد بهزاد، از آدرس ایتالف حمایت از قانون، 
آقای جعفر مهدوی از آدرس حکومت و اصالح طلبان 
رهبری  به  مردم  وحدت   حزب  از  عبده  آقای  و 
محمد محقق که شاید حمایت جبهه ی ملی را به همراه 

داشت، هیچ یک موفق به کسب رای اکثریت نشدند.
بهزاد  احمد  میان  دوم  دور  اصلی  رقابت  بدین ترتیب، 
ایتالف حمایت  و جعفر مهدوی متمرکز خواهد ماند. 
افزایش  از  که  کرد  تالش  گذشته،  روز  قانون،  از 
ایتالف،  اعضای  اگر  بدین ترتیب،  بکاهد.  کاندیداها 

راه های  گذشته،  روز  دو  در  شدید  برف باری های 
بامیان  غزنی،  والیات  دوردست  ولسوالی های  مواصالتی 

و دایکندی را با مراکز این والیات مسدود کرده است.
امان اهلل کامرانی، معاون شورای والیتی غزنی، روز دوشنبه 
ارتباطی  راه های  شدن  مسدود  خبری،  نشست  یک  در 
این  حل  برای  اگر  که  گفت  و  خواند  نگران کننده  را 
مشکل اقدامات عاجل روی دست گرفته نشود، مشکالت 

بزرگ تری به میان خواهد آمد.
پنجاه  به  ولسوالی ها  این  در  برف  حجم  وی،  گفته  به 

سانتی متر رسیده است.
جغتو،  جاغوری،  مالستان،  اجرستان،  ناهور،  رشیدان، 
راه های  که  ولسوالی هایی اند  جمله  از  گیرو  و  زنخان 

ارتباطی شان با مرکز والیت غزنی بسته شده است.
بست  به  غزنی  والیت  عامه  فواید  رییس  قربان،  انجنیر 
راه ها  این  پاک کاری  دوشنبه  روز  آن ها  که  گفته  باستان 

را آغاز کرده اند.
تا  است  تالش  در  عامه  فواید  ریاست  که  می گوید  وی 

راه های مسدود شده را دوباره باز کند.
همچنین از والیات بامیان و دایکندی گزارش شده است 
که راه های ارتباطی ولسوالی های دور دست این والیات با 

مرکز مسدود شده است.
عبدالرحمان احمدی، سخنگوی والی بامیان، به خبرگزاری 
بست باستان گفته که از دو روز بدین سو، کوتل شاطو که 

مطلب  این  تایید  با  هم  کانکور  آزمون  برگذاری  مسووالن 
اظهار می دارند که به خاطر اجرای مراسم ویژه نخستین روز 

برگذاری امتحان کانکور، این امتحان با تاخیر آغاز شد.
هرات  در  کانکور  برگزاری  هیات  مسوول  امین زی  آقای 
می گوید: »اکثر این تدابیر  براي جلوگیري از تقلب در آزمون 

روی دست گرفته شده بود.«
این درحالي است که چند سال قبل به دلیل مشکالت فني و 
پخش پرسش هاي دور سوم این آزمون، امتحان کانکور در 

هرات دو باره گرفته شد.
گفته می شود که امسال بیش از یک صد و شصت هزار تن از 
فارغین صنوف دوازدهم در سراسر کشور در امتحان کانکور 
اشتراک می کنند، ولی به دلیل نبود ظرفیت، کم تر از پنجاه 
درصد شاملین کانکور  به  موسسات تحصیالت عالی کشور 

راه خواهند یافت.

پیروزی  شوند،  رقابت  وارد  امروز  تمام،  هماهنگی  با 
حکومت  که  هرچند  بود؛  خواهد  قطعی  بهزاد  آقای 
به  را  حضور دو چهره ی کامال مخالف سیاست هایش 
آسانی تحمل نخواهد کرد. در مقابل، چهره مطرح از 
سوی حکومت با مشکالت و چالش های زیادی همراه 
است. آقای مهدوی، یک چهره بی ثبات سیاسی است 
که حداقل در چند سال اخیر، هرماهی، در کنار یکی 
از رهبران سیاسی ظاهر شده است و هنوز معلوم نیست 
از  با کدام گروه سیاسی همسویی دارد. وی اخیرا  که 
جدا  محمدمحقق،  رهبری  به  مردم،  وحدت  حزب 
تیم  انتقام گیری  با  احتماال  امروز  بدین ترتیب وی  شد؛ 
اصالح طلبان  گروه  شد.  خواهد  همراه  محمدمحقق 
که از وی حمایت می کند، اکنون به دو بخش تقسیم 
شده است. گذشته از این، آقای مهدوی تحصیل کرده 
ایران و متاثر از اندیشه نظام سیاسی آن کشور می باشد؛ 
رسما  طلوع نیوز،  با  مصاحبه ای  در  قبل،  شب  دو  وی 
فرانسوی  قتل سربازان  در  طالبان  نفوذی  اقدام یک  از 
حمایت کرد. با توجه به این که پارلمان در مورد پیمان 
این گونه  وجود  گرفت،  خواهد  تصمیم  استراتژیک 
چهره  در هیات اداری می تواند به ضرر ملت افغانستان 
آقای  میان  در  احتماال  منشی ها  سمت  در  شود.  تمام 
پیروز  رای  دو  و  با یک  که  عظیمی  فرهاد  و  خواصی 

نشدند، از شانس پیروزی برخوردار خواهد شد.
هیات  در  اپوزیسیون  که  گفت  می توان  بدین ترتیب،   
که  می رود  امید  و  بوده  برخوردار  اکثریت  از  اداری 
و  شود  بهتر  پارلمان  کاری  وضعیت  جدید  ترکیب  با 

جایگاه واقعی خود را به دست آورد.

آقای مهدوی، یک چهره بی ثبات سیاسی است که حداقل در چند سال اخیر، هرماهی، در 
کنار یکی از رهبران سیاسی ظاهر شده است و هنوز معلوم نیست که با کدام گروه سیاسی 

همسویی دارد. وی اخیرا از حزب وحدت مردم، به رهبری محمدمحقق، جدا شد؛ بدین ترتیب 
وی امروز احتماال با انتقام گیری تیم محمدمحقق همراه خواهد شد. گروه اصالح طلبان که 
از وی حمایت می کند، اکنون به دو بخش تقسیم شده است. گذشته از این، آقای مهدوی 

تحصیل کرده ایران و متاثر از اندیشه نظام سیاسی آن کشور می باشد؛ وی دو شب قبل، در 
مصاحبه ای با طلوع نیوز، رسما از اقدام یک نفوذی طالبان در قتل سربازان فرانسوی حمایت 

کرد. با توجه به این که پارلمان در مورد پیمان استراتژیک تصمیم خواهد گرفت، وجود 
این گونه چهره  در هیات اداری می تواند به ضرر ملت افغانستان تمام شود.

ولسواالی های ورس و پنجاب این والیت را به هم وصل 
مرکز  با  را  سیغان  ولسوالی  که  آق رباط  کوتل  می کند، 
مسافران  و  نقلیه  وسایط  روی  به  می سازد،  وصل  والیت 

مسدود شده است.
آقای احمدی افزود که کوتل خارقل که والیت غور را 
بامیان به کابل وصل می سازد و کوتل قاناغ که  از طریق 
والیت دایکندی را از طریق بامیان به کابل وصل می کند، 
ترافیک  روی  به  گذشته  روزهای  باری های  برف  اثر  به 

بسته شده است.
ارتباطی  راه  که  می گویند  نیز  دایکندی  رانندگان 
ولسوالی های سنگ تخت وبندر، اشترلی، کیتی، کجران و 
برف باری ها،  به علت  نیز  این والیت  مرکز  نیلی  با  خدیر 

مسدود است.
والیت  مطبوعاتی  مسوول  ارزگانی،  احمد  اقبال  اما 
دایکندی، از باز و یا بسته بودن راه های این والیت اظهار 
بی اطالعی می کند، می گوید که به اثر بارش برف، راه های 
ارتباطی بیشتر ولسوالی ها بسته شده بود، اما این که باز شده 

است یا خیر، اطالع ندارد.
با وجودی که برف پاکی این کوتل ها و راه های ارتباطی 
با شرکت های برف پاکی قرارداد شده است، باز هم دیده 
این  روز  چندین  برای  برف باری،  اندکی  با  که  می شود 
مسیرها بسته می مانند و مسافران نمی توانند در این والیات 

رفت و آمد کنند.

برگزاری امتحان کانکور در هرات حکومت غافل گیر شد

مسدود شدن راه  ولسوالی های والیات مرکزی

آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش  در 
حادثه  یک  در  که  داریم  خود  با  را  خانمی 
میان گروهی  جنگ های  زمان  در  راکتی 
شوهرش از ناحیه چشم معلول شده و هنوز هم 
به زندگی خویش ادامه می دهد. او آن حادثه را 
چنین بیان می دارد: »خانه ما کانونی از خوشی 
و سعادت بود، با هم روزهای خوشی را سپری 
احساس  را  کمبودی  هیچ گونه  و  می کردیم 
نمی کردیم. شوهرم مرد مهربان و دلسوزی بود 
که زحمت زیاد می کشید تا ما کدام مشکلی 
راحت  و  نکنیم  احساس  خود  زندگی  در 
باشیم. گرچند شرایط کشور بسیار خراب بود 
از این بابت ما در رنج به سر می بردیم. روزها 
اشغالگر  نیروهای  می گذشت  دیگر  پی  یکی 
روسی هم بعد از جنایت های بی شمار شکست 
دولت  نمودند.  ترک  را  کشور  و  خوردند 
بیهوده  تالش  مدت ها  از  بعد  هم  کمونیستی 

به  را  نامشروع شان  حکومت  که  نتوانستند 
باید  باالخره تصمیم گرفتند که  ببرند و  پیش 
به  نمایند.  اداره  را  دولت  مجاهدین  نیروهای 
دولت  یک  مجاهدین  نیروهای  خاطر  همین 
کرد.  تغییر  رسما  نظام  و  نهادند  بنا  را  تمثیلی 
مردم از این ناحیه خوش بودند، که بدون کدام 

خونریزی همه چیز تمام شد. اما این خوشی ها 
در مدت بسیار کم جایش را به غم های بی پایان 
ساخت.  داغدار  را  مردم  دیگر  یک بار  و  داد 
برای  میان گروهی  جنگ های  بخاطری که 
والیات  از  بعضی  و  کابل  در  قدرت  تصاحب 
به  کمی  مدت  در  خشونت ها  این  و  شد  آغاز 

اوج خود رسید. ما در یکی از نواحی شهر کابل 
راکت های  همیشه وقت  که  می کردیم  زندگی 
اصابت  نزدیک  و  دور  مصافت های  از  زیادی 
می کرد. در یکی از روزها که مهمان داشتیم، 
نیز  برود شوهرم  مهمان می خواست  زمانی که 
در  رفت،  بیرون  او  پذیرایی  خاطر  به  وی  با 
او  نزدیک  در  راکت  برگشتن  دوباره  جریان 
بدن  کوچک  پارچه های  و  می نماید  اصابت 
از  ناشی  خاک  و  دود  می سازد.  زخمی  را  او 
آن باالی چشمان شوهرم اثرات ناگوار برجای 
شد  معلول  چشم  یک  ناحیه  از  او  و  گذاشت 
کم  بسیار  دیدش  نیز  دیگرش  چشم  یک  و 
یعنی  نیست.  دیدن  درست  به  قادر  که  شده، 
در  آن  تداوی  و  است  معلول  نیز  آن چشمش 
اینجا نشد. به گفته داکتران اگر در کشورهای 
همسایه ببرید امکان خوب شدن آن است، اما 
ناحیه  این  از  و  نداریم  را  آن  تداوی  هزینه  ما 
بسیار در رنج بسر می بریم. نمی دانم که زندگی 
ما به کجا خواهد انجامید، بجز درگاه خداوند 

به هیچ کسی امیدوار نیستم.«

او قادر به دیدن نیست
در یکی از روزها که مهمان داشتیم، زمانی که مهمان می خواست برود 
شوهرم نیز با وی به خاطر پذیرایی او بیرون رفت، در جریان دوباره 

برگشتن راکت در نزدیک او اصابت می نماید و پارچه های کوچک بدن او 
را زخمی می سازد. دود و خاک ناشی از آن باالی چشمان شوهرم اثرات 
ناگوار برجای گذاشت و او از ناحیه یک چشم معلول شد و یک چشم 

دیگرش نیز دیدش بسیار کم شده، که قادر به درست دیدن نیست. 
یعنی آن چشمش نیز معلول است و تداوی آن در اینجا نشد. به گفته 

داکتران اگر در کشورهای همسایه ببرید امکان خوب شدن آن است، اما 
ما هزینه تداوی آن را نداریم و از این ناحیه بسیار در رنج بسر می بریم.
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روز به روز  سیاسی  نظام  تغییر  موضوع  می رسد  به نظر 
به یک بحث جدی تبدیل می شود. علی رغم این که 
مخالفت  در  قاطعی  واکنش  کرزی  رییس جمهور 
دیده می شود که  اما  داد،  نشان  نظام سیاسی  تغییر  با 
اعضای جبهه ملی از موضع شان ـ تغییر نظام سیاسی ـ 
عقب ننشسته اند. این می تواند یک چالش جدی در 
برابر رییس جمهور کرزی و در کل، در سطح جامعه 

باشد. 
اکنون و بعداز اظهارات تند رییس جمهور کرزی در 
افتتاح سال دوم تقنینی پارلمان در نکوهش تغییر نظام 
سیاسی، رهبران جبهه ملی نیز نسبت به این اظهارات 
از  برخی  در  که  آن گونه  و  داده اند  نشان  واکنش 
شدید اللحن  اظهارات  است،  شده  گزارش  رسانه ها 
ملی  جببه  رهبران  سوی  از  کرزی  رییس جمهور 
خوانده  سیاسی  مسایل  برابر  در  عصبیت  عنوان  به 
از سوی  رییس جمهور  متعصب خواندن  است.  شده 
رییس جمهور  که  است  چالشی  ملی،  جبهه  رهبران 
از  در حمایت  منطقی  ابزارهای  وادار می کند که  را 
اظهارات خود ارایه دهد تا این اتهام یا شایعات ـ که 
وی بر اساس عصبیت مبادرت به موضع گیری سیاسی 

می کند ـ بر طرف گردد.
رییس جمهور کرزی روز شنبه این هفته و در محفل 
طرح  نمایندگان،  مجلس  کاری  دوم  سال  گشایش 
به شدت رد کرد و آن  را  نظام سیاسی کشور  تغییر 
که  گفت  کرزی  آقای  داد.  نسبت  بیگانگان  به  را 
افغانستان آزمایشگاه سیاسی بیگان نیست و نباید هر  
چند سال یک بار، یک نظام سیاسی جدید در کشور 
اظهارات  این که  وصف  با  شود.  گرفته  آزمایش  به 
به  واکنش  در  وی  قاطعیت  و  کرزی  رییس جمهور 
طرح تغییر نظام سیاسی از سوی برخی از تحلیلگران 
دیده  اکنون  اما  شد،  مواجه  استقبال  با  رسانه ها  و 
برابر اظهارات  با واکنش در  می شود که جبهه ملی، 
رییس جمهور کرزی، در تالش برای جلب حمایت 

بیشتر از طرح مورد عالقه خویش می باشد.
حمایت جبهه ملی از طرح تغییر نظام سیاسی در حالی 
ریس جمهور، با قاطعیت و صراحت، گفته است که 
یک  خطرناک  رویای  تا  داد  نخواهد  اجازه  هرگز 
این  نشان دهنده  بپیوندد،  واقعیت  به   آزایش سیاسی 
اهداف  تعقیب  جهت  در  سیاسی  فعاالن  که  است 
سیاسی شان، از واکنش رییس جمهور کرزی، به حیث 
تالش  ودر  نشده اند  منفعل  مملکت ،  اول  شخص 

هستند تا طرح خویش را توسعه دهند.
نسبت  ملی،  جبهه  رییس  مسعود،  احمد ضیا  اخیرا 
و  داده  نشان  واکنش  رییس جمهور  سخنرانی  به 

نماینده  گروسمن،  مارک  می گوید  صلح  عالی  شورای 
با  پاکستان،  افغانستان و  برای  امریکا  ایاالت متحده  ویژه 
این شورا نیز دیدار داشته و تاکید کرده است که مذاکره 
با طالبان در قطر، با رهبری دولت افغانستان آغاز خواهد 
تنها  حاضر  حال  در  می گویند  شورا  این  در  مقام ها  شد. 
گام های ابتدایی برای گشایش دفتر طالبان در قطر برداشته 
شده است و هر زمانی که مذاکرات آغاز شود، افغان ها 

آن را رهبری خواهند کرد.
تحلیلگران می گویند هدف اصلی سفر مارک گروسمن به 
افغانستان، جلب حمایت دولت از مذاکرات قطر می باشد. 
آقای گروسمن روز یک شنبه در یک کنفرانس خبری در 
افغانستان در  کابل گفت که امریکا حمایت قوی دولت 

رابطه به مذاکره با طالبان را به دست آورده است. 
را  خود  نارضایتی  این  از  پیش  کرزی  رییس جمهور 
حکومت  بود.  کرده  اعالم  قطر  در  طالبان  با  مذاکره  از 
با  مذاکره  شدن  مطرح  روزهای  نخستین  در  افغانستان 
طالبان در قطر، سفیر افغانستان از قطر را به نشانه اعتراض 

فرا خواند. 
طالبان  قطر،  در  مذاکرات  آغاز  برای  گفت  گروسمن 
با  را  خود  روابط  و  بردارند  دست  خشونت  از  باید 
نشر  با  طالبان  است که  در حالی  این  کنند.  قطع  القاعده 
اعالمیه ای گفته اند که حاضر اند تا دفتری در قطر بگشایند 
و با امریکایی ها مذاکره کنند. اما آنها تاکید کرده اند که 

امریکا  ایاالت متحده  تنها طالبان و  طرف های مذاکرات 
را  افغانستان  حکومت  نیز  این  از  پیش  طالبان  می باشند. 
با حکومت خودداری  مذاکره  از  و  دست نشانده خوانده 

کرده اند. 
بین المللی  امور  مشاور  قاسم یار  اسماعیل  همین حال،  در 
شورای عالی صلح، در گفتگو با 8صبح گفت در نشستی 
که نماینده ویژه امریکا با شورای عالی صلح داشت، این 
خواست های شان  روی  طرف  هردو  تا  شد  میسر  فرصت 

صحبت کنند. 
هردو  توافق  مورد  که  »اصولی  گفت:  قاسم یار  آقای 
جانب در این نشست بود، صحبت شد. از جمله این که 
نیاز جامعه به صلح، یک نیاز حیاتی است و باید دوستان 
بین المللی افغانستان تالش های شان را به صورت هماهنگ 
انجام دهند تا زمینه برگشت مسالمت آمیز مخالفان فراهم 

شود.« 
اما سردار محمد رحیمی، کارشناس مسایل سیاسی، به این 
نتیجه رسیده  این  به  امریکا  متحده  ایاالت  است که  باور 
که تالش های صلح افغانستان ناکام مانده است: »ناتوانایی 
نشان  مصالحه  پروسه  پیشبرد  برای  صلح  عالی  شورای 
کافی  توانایی  و  ظرفیت  افغانستان  حکومت  که  می دهد 

دفتر  در  قدرت  تمرکز  برای  تالش  به  متهم  را  وی 
ریاست جمهوری کرده و گفته است که آقای  کرزی 
حتا  و  محلی  مقام های  اختیارات  افزایش  مخالف 
فعالیت های احزاب سیاسی است. مسعود در واکنش 
به اظهارات رییس جمهور که گفته بود با قاطعیت از 
نظام سیاسی موجود در افغانستان دفاع می کند، گفته 
است که نظام فعلی مبتنی بر تمرکز قابل قبول نیست 
باید در کشور یک ساختار غیرمتمرکز روی کار  و 

بیاید. 
نیز،  جبهه  این  رهبران  از  دیگر  یکی  محمد  محقق، 
است  گفته  که  کرزی  آقای   سخنان  که  است  گفته 
با  مخالفت  در  کند،  تغییر  نظام  که  نمی گذارد  او 
دموکراسی قرار می گیرد. محقق هم چنین مدعی شده 
شهروندان  از  امضا  یک میلیون  ملی  جبهه   که  است 
کشور برای تغییر قانون اساسی افغانستان جمع کرده و 
به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون  اساسی ارایه کرده 
امضا  یک میلیون  جمع آوری  می رسد  به نظر  است. 
ابتکار جدی و  برای تغییر نظام سیاسی می تواند یک 

در عین حال فشار سیاسی باشد.
چیزی که در این میان قابل بحث می باشد، این است 
می دهد  نشان  یک میلیونی  امضای  جمع آوری  که 
زیادی  طرف داران  از  کشور  در  نظام  سیاسی  تغییر 
می شود  باعث  که  چیزی  اما  می باشد.  برخوردار 
است که  این  باشد،  مواجه  ابهام  با   این طرح  اجرای 
به  نظام  سیاسی  تغییر  برای  موجود  قانونی  میکانیزم 
اندازه ای پیچیده است که اگر به صورت سازمان یافته 
نشود،  گذارده  اجرا  به  سیاسی  ابزار  بکار گیری  با  و 

می تواند به شدت دردسرساز باشد. 
مردم افغانستان تجربه بسیار تلخی از موضع گیری های 
سیاسی متنوع یا اختالف نظرات سیاسی رهبران این 
جامعه را داشته اند. در گذشته، وقتی رهبران سیاسی 
متعدد افغانستان در مسایل سیاسی دچار اختالف نظر 
بکار  زمینه  این  در  که  را  راهی  تنها  می شدند، 
سبب  که  بود  انسانی  و  نظامی  ابزارهای  می گرفتند، 
می شد جنگ های داخلی کلید بخورد و تعداد زیادی 

از مردم کشته یا زخمی شوند.
اکنون، اگر از تغییر نظام  سیاسی به عنوان یک تفکر 
ابزارهای  مقدمه  عنوان  به  باید  می شود،  گفته  سخن 
گردد  تقویت  و  ایجاد  راستا  این  در  الزم   سیاسی 
ذهنیت  هدف  این  به  دسترسی  برای  شود  سبب  که 
سمت و سو  این  به  گذار  و  کند  پیدا  آمادگی  جامعه 
تغییر  به  نیازمند  طرح  این  زیرا  باشد.  مسالمت آمیز 
قانون  اساسی است و قانون  اساسی باید بر اساس یک 

میکانیزم حقوقی تغییر یابد.

برای مدیریت و رهبری مصالحه با طالبان نداشته است.« 
دولت  حاضر  حال  در  هرچند  رحیمی،  آقای  باور  به 
اما  است،  کنار گذاشته شده   قطر  مذاکرات  از  افغانستان 
در درازمدت هردو طرف، هم امریکا و هم افغانستان، به 
»حکومت  گفت:  رحیمی  داشت.  خواهند  نیاز  همدیگر 
افغانستان می داند که بدون کمک امریکا فرایند مصالحه 
تا  می کند  درک  نیز  امریکا  و  رسید  نخواهد  جایی  به 
حکومت  تا  بدهد  مناسبی  نقش  افغانستان  حکومت  به 
مذاکرات  پیشبرد  برای  خود  توانایی  از  نیز  افغانستان 

استفاده کند.« 
تاکید  نشست  این  در  طرف  هردو  که  گفت  قاسم یار 
و  است  افغانی  ملی  پروسه  یک  مساله  این  که  داشتند 
هستند  آن  منازعه  بال  مالک  افغان ها  که  است  پروسه ای 
و این پروسه باید به رهبری افغان ها باشد و شورای عالی 

صلح نیز در رهبری قرار داشته باشد. 
در  »ما  عالی صلح گفت:  بین المللی شورای  امور  مشاور 
نداشته  موافقت  آنها  روی  طرف  هردو  که  نقطه ای  هیچ 
باشد، بر نخوردیم.« پیش از این شورای عالی صلح گفته 
خواهند  قطر  به  صلح  مذاکرات  برای  را  هیاتی  که  بود 
فرستاد، اما آقای قاسم یار گفت ضرورت اعزام یک هیات 
به قطر دیده می شود، ولی پیش از این که چنین هیاتی از 
افغانستان به قطر برود، هیاتی از قطر وارد افغانستان خواهد 
خواهد  مذاکراتی  صلح  عالی  شورای  و  دولت  با  و  شد 

داشت. 

در همین حال، مارک گروسمن گفته است که مذاکره با 
طالبان در قطر در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و برای 
آغاز عملی این مذاکرات زمان بیشتر و مراحل زیاد تری 

در کار است. 
آقای  با  مشترک  نشست  در  که  گفت  نیز  قاسم یار 
طرف های  افغان ها  که  شده  پذیرفته  اصل  این  گروسمن 
احترام  دیده  به  را  این  »امریکا  باشند:  مذاکرات  اصلی 
و  بود  خواهد  بین االفغانی  مذاکرات  این  که  می نگرد 
کشورهای خارجی در آن دخالتی نخواهند داشت. فهم 
ابتدایی این بود که در حال حاضر مقدمه چینی هایی هستند 
شروع  بین االفغانی  مذاکرات  که  روزی  رسیدن  برای  تا 

شود این مقدمه چینی ها صورت می گیرد.« 
به گفته آقای قاسم یار، در حال حاضر تنها کار گشایش 

دفتری برای طالبان در قطر جریان دارد. 
تا  توافق کرده است  امریکا  ایاالت متحده  گفته می شود 
آنها  از  و  را رها  زندانیان طالبان در گوانتامو  از  تن  چند 
ایاالت  رسمی  مقامات  اما  گیرد،  کار  قطر  مذاکرات  در 
این  آزادی  روی  کلی  توافق  هنوز  می گویند  متحده 

زندانیان وجود ندارد. 
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شورای عالی صلح:

 طرف های مذاکره 
افغان ها خواهند بود

یک میلیون امضا 
برای تغییر نظام 

 حکیمی

 محمد هاشم قیام

ACKU
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وظایف اساسی که قانون صالحیت داده رسیدگی کرده 
این قضیه  از  افزود:  «قسمتی  الدین مهدی  نتواند.« محی 
دور  اداری  هیات  می گردد.  بر  پارلمان  اداری  هیات  به 
گذشته که بعضی از چهره هایش روابط بسیار نزدیکی با 
حکومت داشتند، در واقع مانع اجرای مصوبات پارلمان 
می شدند و در بسیاری موارد با حکومت در قانون شکنی 

همدستی می کردند.«
حاجی ظاهر قدیر نماینده ی والیت ننگرهار در مجلس 
قانون،  از  پارلمانی حمایت  ایتالف  رییس  و  نمایندگان 
که یکی از مخالفان سیاسی جدی رییس جمهور کرزی 
اکثریت  با  که  توانست  گذشته  روز  می رود،  شمار  به 
اول  معاون  عنوان  به  نمایندگان،  مجلس  اعضای  آرای 

مجلس انتخاب شود.

اداری،  هیات  پست  چهار  نامزدهای 
برنامه ی  انتخابات،  به  رفتن  از  پیش 
مجلس  اعضای  به  را  کاری شان 

نمایندگان مطرح کردند.
میان  که  رای گیری  نتیجه ی  در 
نامزدهای هیات اداری صورت گرفت، 
 140 کسب  با  قدیر،  عبدالظاهر  حاجی 
رای تایید به حیث معاون اول برگزیده 
رای   46 تنها  کتوازی  نادرخان  و  شد 

موافق را به خود اختصاص داد.
اساسی  قانون  از  حمایت  قدیر،  ظاهر 
نمایندگان  مجلس  فیصله های  تطبیق  و 
کاری  اولویت های  عمده ترین  از  را 
خود خواند و تاکید کرد که در مقابل 

قانون شکنی ها ایستادگی خواهد کرد.
جایگاه  و  حیثیت   از  که  گفت  وی 
خواهد  پاسداری  نمایندگان  مجلس 
کرد و اجازه نخواهند داد که مصوبه ها 

و فیصله ی مجلس نمایندگان زیر پا شود.
ظاهر قدیر، رهبری ایتالف حمایت از قانون را به عهده 
اعتراض  در  را  ماه  یک  از  بیش  ایتالف  این  و  داشت 
در  حضور  از  نمایندگان،  مجلس  اعضای  در  تغییر  به 

نشست های عمومی خودداری کرد.
تایید ،  رای   72 کسب  با  بهزاد  احمد  همین گونه،  به 

نمایندگان می گویند که در  اعضای مجلس  از  شماری  
هیات  اعضای  از  برخی  تقننی،  گذشته ی  سال  جریان 
اداری این مجلس با حکومت روابط نزدیک داشتند و 
این امر سبب شد تا حکومت اکثریت فیصله های پارلمان 
را اجرا نکند. این نمایندگان می افزایند که هیات اداری 
در جریان سال گذشته نه تنها ضعیف عمل کردند؛ بلکه 
حکومت  با  قوانین  گذاشتن  پای  زیر  در  شان  تعدادی 

همراه بودند.
مجلس نمایندگان افغانستان در جریان سال گذشته بیشتر 
با  همچنین  و  بود  خود  داخلی  مسایل  از  برخی  درگیر 

حکومت روابط پر تنشی را تجربه کرد.
با این حال، با آغاز دور جدید تقنینی مجلس نمایندگان، 
شماری از اعضای این مجلس می گویند که آنان تالش 
دارند تا این بار کسانی را به عنوان اعضای هیات اداری 
از فیصله های پارلمان حمایت  انتخاب کنند که  مجلس 
توسط حکومت، جدی تر عمل  اجرایی شدن آن  و در 

می کنند.
در  بغالن  والیت  نماینده ی  مهدی،  الدین  محی  داکتر 
گذشته  سال  تنش های  که  می گوید  نمایندگان  مجلس 
استبدادی«  از »خصلت  ناشی  پارلمان،  و  میان حکومت 
حکومت بود و اعضای هیات اداری مجلس نتوانستند که 
از مداخله ی حکومت در انجام وظایف پارلمان جلوگیری 
کنند. به گفته ی آقای مهدی، برخی از چهره های هیات 
مانع  و  بودند  با حکومت همدست  راستا  این  اداری در 
می گوید:  او  می شدند.  پارلمان  مصوبه های  اجرای 
و  پارلمان  بین  گذشته  سال  طول  در  که  »تنش هایی 
خصلت  از  برخاسته  بیشتر  داشت،  وجود  حکومت 
به  واقع  در  یا  نا آشنایی  خصلت  حکومت،  استبدادی 
رسمیت نشناختن استقالل رای مردم در حکومت بود که 
آرای مردم را به چالش می گرفت. طوری برخورد کرد 
که پارلمان در طول سال گذشته مصروف خود شود و به 

مجلس  اعضای  گذشته ی  روز  رای گیری  نتیجه  ی  در 
این  اداری  هیات  عضو  چهار  انتخاب  برای  نمایندگان 
و  قانون  از  حمایت  ایتالف  رهبر  قدیر،  ظاهر  مجلس، 
نمایند ه ی مردم ننگرهار در مجلس نمایندگان با کسب 
مجلس  این  در  حاضر  عضو   210 از  موافق  رای   140
طرفدار  گروه  عضو  کتوازی  نادرخان  از  توانست 
حکومت در مجلس  پیشی گیرد و به عنوان معاون اول 

مجلس نمایندگان، انتخاب شود.
مجلس  داخلی  وظایف  اصول  نهم  ماده ی  بنیاد  بر 
شامل  که  مجلس  این  اداری  هیات  اعضای  نمایندگان 
معاونین اول و دوم مجلس نمایندگان و همچنین منشی 
باید  تقنینی  منشی می شوند، در شروع هرساله  معاون  و 
برای  انتخابات  طریق  از  و  مجلس  نمایندگان  سوی  از 

یک سال برگزیده شوند.
به  تقنینی  دوره  هر  شروع  در  نمایندگان  مجلس  رییس 
مدت 5 سال از سوی اعضای مجلس نمایندگان انتخاب 
می شود و درحال حاضر عبدالرووف ابراهیمی سال دوم 
سپری  نمایندگان  مجلس  رییس  عنوان  به  را  خویش 

می کند.
هیات  پست های  احراز  برای  انتخابات  از  پیش  هر چند 
نامزدی شان  مجلس  اعضای  از  زیادی  شماری  اداری، 
ولی  بودند،  کرده  اعالم  یادشده  پست های  به   را 
مجلس  اول  معاون  پست  برای  دیروز  رای گیری  در 
نادرخان  و  قدیر  ظاهر  حاجی  هریک  نمایندگان، 

کتوازی به رقابت پرداختند.
مهدوی  جعفر  و  عبده  محمد  بهزاد،  احمد  همین گونه، 

برای احراز پست معاونت دوم با هم رقابت کردند.
برای سمت منشی مجلس نمایندگان، عبدالستار خواصی 
برای پست معاون منشی  بودند و  نامزد  و ظهیر سعادت 
قیس حسن و فرهاد عظیمی نیز خودرا نامزد کرده بودند.

را  نمایندگان  رییس مجلس  الدین مهدی،  داکتر محی 
که  وجودی  با  که  می گوید  داده  قرار  انتقاد  مورد  نیز 
دادگاه  رییس  گذشته  سال  جریان  در  مجلس  اعضای 
عالی و لوی سارنوال را رد صالحیت کردند؛ اما رییس 
مجلس در مراسم گشایش سال دوم تقنینی مجلس، از 

آنان نام برد.
همچنین اسد اهلل سعادتی نماینده ی والیت دایکندی در 
قانون،  از  حمایت  ایتالف  پارلمانی  عضوی  و  مجلس 
تطبیق  جهت  در  اداری  هیات  اعضای  که  می گوید 
مهم  نقش  پارلمان  استقالل  و  حیثیت  حفظ  و  برنامه ها 
دارند؛ اما به گفته ی او، مهم ترین مساله در جریان سال 
این  در  مدیریت  نمایندگان، ضعف  در مجلس  گذشته 
مشکل  بزرگترین   « گفت:  سعادتی  آقای  بود.  مجلس 

تایید  به دست آوردن  55 رای  با  داکتر جعفر مهدوی 
ومحمدعبده با  52 رای تایید، هیچ یک نتوانستند پست 

معاونیت دوم را به دست بیاورند.
آوردن  دست  به  با  خواصی  عبدالستار  همین ترتیب،  به 
105 رای تایید و داکتر ظهیر سعادت  با به دست آوردن 
مجلس  منشی  پست  احراز  به  موفق  تایید،  رای   66

نمایندگان نشدند.

پارلمان شانزدهم در سال گذشته، متاسفانه نداشتن یک 
اشاره ی  بیشتر  که  بود،  کارا  و  مستقل  سالم،  مدیریت 
همچنین  و  نمایندگان  مجلس  اول  شخص  به  مستقیم 
جمع  در  کسانی که  اما  است.  اداری  هیات  اعضای 
اقلیت  در  می کردند،  فکر  مستقل  اداری  هیات  اعضای 

قرار می گرفتند.«
امیدواری  ابراز  نمایندگان  مجلس  اعضای  حال،  این  با 
اداری،  هیات  جدید  اعضای  انتخاب  با  که  می کنند 
داکتر  دهند.  خاتمه  مجلس  در  مدیریت  مشکل  به 
محی الدین مهدی می گوید که انتخاب محمد ظاهر قدیر 
به عنوان معاون اول مجلس نمایندگان نشان می دهد که 
و  انتخاب چهره های جدید  در  مجلس  اعضای  بار  این 
کارا در ترکیب اعضای هیات اداری جدی هستند. آقای 
مهدی گفت: »ما امیدواریم که با تغییراتی که در هیات 
اداری رونما می شود، مخصوصا با انتخاب معاون اول که 
امروز )دوشنبه(، این روند تمام شد، دنباله روی ناموجه 
و غیرقانونی که پارلمان از حکومت داشته است، به آن 
در  قانون ساالری  و  قانون  و حاکمیت  داده شود  پایان 

پارلمان اعاده گردد.« 
می کند  امیدواری  ابراز  نیز  سعادتی  اسداهلل  همچنین 
که اکنون اعضای مجلس از تمام جناح ها به این نتیجه 
تاثیر  تحت  و  غیرمستقل  پارلمان  که  باشند  رسیده 
گفته ی  به  باشد.  داشته  دستاوردی  نمی تواند  حکومت، 
او، حکومت »با تمام توان« تالش کرد تا جلوی پیروزی 

ظاهر قدیر را در انتخابات روز دوشنبه مجلس بگیرد.
پیشین  عضوی  نویان،  عباس  انجنیر  حال  همین  در 
اعضای  چگونگی  که  می گوید  نیز  نمایندگان  مجلس 
پارلمان  میان  تنش ها  کاهش  در  می تواند  اداری  هیات 
در  او،  گفته ی  به  باشد.  داشته  نقش خوبی  و حکومت 
با  حکومت  و  نمایندگان  مجلس  اعضای  صورتی که 
مساله  این  باشند،  داشته  همکاری  احساس  همدیگر 
آقای  کند.  کمک  دولتی  امور  پیش برد  برای  می تواند 
سال  در  که  اجرایی  هیات  امیدوارم  »من  گفت:  نویان 
با احساس مسوولیت و  انتخاب می شوند،  تقنینی جدید 
با احساس این که وضع افغانستان بحرانی است، در این 
قسمت تالش کنند تا در یک همکاری سالم و از طرف 
همکاری  که  کند  کوشش  باید  نیز  اجراییه  قوه  دیگر 
نویان  آقای  بکند.«  اعالم  قانون  پارلمان طبق  با  را  الزم 
هیات  اعضای  نزدیکی  یا  و  دوری  که  می کند  تاکید 
اداری مجلس نمایندگان با حکومت چندان مهم نیست؛ 

بلکه عمل آنان بر معیار قانون مهم است.


 از جانبی دیگر، در پست معاون منشی مجلس نمایندگان 
فرهاد عظیمی 104 رای موافق را به دست آورد و قیس 
نتواستند رای 50  نیز  این دونامزد  حسن 81 رای را که 
به عالوه ی یک را که 106 رای بود، از آن خود کنند و 

معاون منشی مجلس نمایندگان شوند.
در نشست روز گذشته ی مجلس نمایندگان 210 عضو 
از کل 247 عضو  مجلس شرکت داشتند. این درحالی 
است که دو عضو این مجلس  پیش از این در حمله های 

تروریستی جان خودرا از دست داده بودند.   
اول   معاون  پست  برای   گذشته  روز  انتخابات   در   
برای  باطل،  نمایندگان 16 رای سفید و 8 رای  مجلس 
باطل، برای  پست معاون دوم 20 رای سفید و 17 رای 
پست منشی 26 رای سفید و 13 رای باطل و برای پست 

معاون منشی 25 رای سفید و باطل استفاده شده بود.
دور  نمایندگان،  مجلس  داخلی  وظایف  اصول  بنیاد  بر 
دوم انتخابات میان دو نامزدی که پیشترین رای اعضای 
می  شود  برگزار  باشند،  آورده  دست  به  را  مجلس 
مهدوی  جعفر  و  بهزاد  احمد  امروز  ترتیب،  این  به  که 
هم  مقابل  نمایندگان  مجلس  دوم  معاونیت  پست  برای 
در  سعادت  ظهیر  و  خواصی  عبدالستار  می گیرند،  قرار 
به مصاف هم  باردیگر  نمایندگان،  منشی مجلس  پست 
می روند، فرهاد عظیمی و قیس حسن نیز برای به دست 
آوردن پست معاون منشی مجلس نمایندگان همچنان در 

مقابل یک دیگر ایستادگی خواهند کرد.
مجلس  داخلی  وظایف  اصول  نهم  ماده ی  بنیاد  بر 
نمایندگان، نامزدهایی که در دور دوم نیز نتوانند رای 50 
به عالوه ی یک کل آرای حاضر مجلس نمایندگان را 
به دست بیاورند، برای بار سوم نیز می توانند در مقابل هم 

قرار گیرند.

پارلمان زیر تاثیر حکومت
 نمی تواند دست آوردی داشته باشد 

ظفرشاه رویی

فرزاد

در رقابت های تنگاتنگ مجلس نمایندگان 

یک نماینده مجلس:

ACKUظاهر قدیر برنده شد
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افغانستان  فرهنگی  میراث  به  زمانی  پرسش: شما چه 
عالقه مند شدید؟

باستانی  آثار  و  فرهنگی  میراث  به  زمانی  من  پاسخ: 
در  کابل  دانشگاه  در  که  شدم  عالقه مند  کشور 
جغرافیه  و  تاریخ  بشری،  علوم  و  ادبیات  دانشکده ی 
به  نزدیک  ارتباطی  جغرافیه  و  تاریخ  چون  خواندم؛ 
به  من  شدن  عالقه مند  اصلی  انگیزه ی  دارد،  موزیم 
در  دانشگاه  از  فراغت  از  پس  داد.  شکل  را  موزیم 
سال 1352، به حیث معلم در لیسه ی ابن سینا چهارسال 
در   ،1357 سال  اواخر  در  بعدا  کردم.  وظیفه  اجرای 
آن جا  در  شدم.  مقرر  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
کوشانی ها،  بین المللی  تحقیقات  در  چهارماه  برای 
کار کردم. از ماه قوس همان سال، 1357، تا امروز در 

بخش های گوناگون موزیم کار می کنم. 
پرسش: وقتی تازه به موزیم آمدید، وضعیت موزیم 

کابل چگونه بود؟
پاسخ: آن زمان، موزیم در حالت خوبی قرار داشت. 
می شد،  نگهداری  موزیم  در  که  آثاری  مجموع  از 
بود.  شده  گذاشته  نمایش  به  آن  درصد  ده  دست کم 
این نمایشگاه با عظمتی خاص ترتیب شده بود که تا 
سال 1992 دوام یافت و همه روزه مردم از موزیم دیدن 
می کردند. بیننده ی موزیم زیاد بود. تمام ذخیره گاه ها 
افغان ها؛  تنها  نه  زمان،  بود. در آن  باستانی  آثار  از  پر 
با  و  می کردند  دیدن  نیز  موزیم  از  خارجی  بلکه 

گذشت هر روز، موزیم سیر روبه رشد داشت. 
پرسش: این شرایط خوب، چه زمانی تغییر کرد؟

قوت های  که  زمانی  میالدی،   1988 سال  در  پاسخ: 
راکت  شلیک  آمدند،  بر  افغانستان  از  پیشین  شوروی 
شلیک  از  ترس  از  سبب  به  شد.  آغاز  کابل  به سوی 
راکت و  ترس از این که مبادا راکتی بر موزیم اصابت 
تصمیم  ذی صالح  مقام های   1368 سال  در  کند، 
کنند.  جمع آوری  را  موزیم  نمایشگاه  که  گرفتند 
زمانی که قوت های روس در سال 1367 از افغانستان 
تنها  نه  ما  -سال1368-  بعد  سال  یک  شدند،  خارج 
طرحی  بلکه  کردیم؛  جمع آوری  را  نمایشگاه  آثار 
وزارت  به  خصوصا  دولت،  ذی صالح  مقام های  به 
مقام های  تا  کردیم  پیشنهاد  فرهنگ،  و  اطالعات 
مربوط اجازه انتقال شمار آثار مهم را غرض حفاظت 
انتقال قدرت  به مرکز شهر بدهند. در آن زمان چون 
صورت  مجاهدین  گروه  به  کمونیستی  حکومت  از 
این جریان  بینی می شد که شاید در  می گرفت، پیش 
میان صدماتی  این  بیاید و در  به وجود  خالی قدرت 
وزیر  خوش بختانه  شوود.  باستانی  مهم  آثار  متوجه 
با  آثار  انتقال  پیشنهاد  فرهنگ  و  اطالعات  پیشین 
ارزشتر را پذیرفت و این موضوع را با داکتر نجیب اهلل، 

رییس جمهور وقت، شریک ساخت. 
رییس جمهور به ما دستور داد تا جایی را انتخاب کنیم 
باشد. اعضای موزیم  برای نگهداری آثار مناسب  که 
تمام ساختمان های دولتی مرکز شهر را بررسی کردند 
و در آخرین تحلیل محل مناسبی را انتخاب کردند و 
مطابق ظرفیت همان محل، آثار بسیار مهم و منحصر به 
باستانی را  فرد بخش های مختلف و ساحات مختلف 
انتخاب کردیم و بعدا کار بارگیری این آثار را آغاز 
صالحیت  با  هیات  یک  در حضور  آثار  این  کردیم. 
انتقال داده شد. هدف  از موزیم کابل  در سال 1368 
ما از این کار، این بود که اگر در یک جا مصیبتی بر 
سر آثار می آید، ساحه ی دوم و سوم محفوظ خواهد 
ماند و خوش بختانه این تصمیم نتایج خوب و مطلوبی 
به بار آورد. بدبختانه آثاری که عمدتا بیشتر در موزیم 
ملی که در حومه داراالمان قرار داشت، بسیار صدمه 
اواخر سال  دید، مخصوصا جنگ های داخلی که در 

فرانسه  و  افغانستان  علیای  دولت  بین  که  قراردادی 
در  افغانی  و  فرانسوی  باستان شناسان  رسید،  امضا  به 
بخش های مختلف افغانستان کندن کاری هایی داشتند، 
آقای  پیشنهاد  جمهور،  صاحب  رییس  جاللتمآب  بنا 

شیراک را پذیرفتند. 
رییس جمهور دستور داد تا یک تعداد آثار حفظ شده 
موزیم ملی را توسط متخصصان موزیم گیمیت فرانسه 
و موزیم ملی افغانستان انتخاب کنند، ما به تعداد 231 
اثر حفظ شده را که مربوط چهار حوزه باستانی یعنی 
تپه فلول که مربوط دوره برنز می شود، آی خانم که 
آثار  می گردد،  بر  میالد  از  قبل  چهار  و  سه  قرن  به 
گنجینه باختر که مربوط قرن اول قبل از میالد و قرن 
اول میالدی می شود و همچنان آثاری از خزینه بگرام 
می شود،  میالدی  دوم  قرن  و  اول  قرن  مربوط  که  را 
این  از  پیش  کردیم.  انتخاب  را  پارچه،   1441 جمعا 
که این آثار به آن جا انتقال داده شود، ما این آثار را 
آثار  این  اسناد  انوینتوری کردیم. کمپیوتری کردیم. 
را به زبان های انگلیسی و فارسی و با معیارهای جهانی 
این  بعدا متخصصان فرانسوی آمدند و  ترتیب دادیم. 
انتقال گردید. بعدا  آثار وقایه شد، تداوی شد، آماده 
برای بیش از دو ماه در موزیم گیمیت فرانسه به واسطه 
موزیم  و  گیمیت  موزیم  موزیم،  هردو  متخصصان 
شدند.  نمایش  آماده  و  پاک کاری  افغانستان،  ملی 
موزیم  در  نمایشگاه  این   2006 اکتوبر  در  آن  از  بعد 
گیمیت گشایش یافت. پس از گشایش این نمایشگاه، 
و  جرمنی  هالند،  ایتالیا،  چون  متعددی  کشورهای 
امریکا تقاضا کردند تا این آثار در کشورهای  آن ها نیز 
فرهنگ  و  اطالعات  نمایش گذاشته شود. وزارت  به 

قراردادهایی را با این کشورهای به امضا رساند. 
من فکر می کنم برگزاری این نمایشگاه، پیام خوبی به 
تمام جهان و خصوصا افغان ها داشت؛ در کشورهای 
به نشر می رسد که  پناهندگان مطالبی  مختلف همیشه 
و   انفجار  بمب،  کشتار،  دهشت،  سرزمین  افغانستان 
این گونه  چیزهاست، اما به نظر من، نمایشگاه موزیم 
که  داشت  جهانیان  برای  خوبی  پیام  افغانستان،  ملی 
افغانستان تنها سرزمینی نیست که همیشه در آن جنگ 
و کشتار وجود دارد؛ بلکه دارای تمدن گذشته، تاریخ 
بسیار پربار و همچنان از لحاظ داشته های هنری بسیار 
افغانستان را،  پیام چهره ی دیگر مردم  غنی است. این 

فرهنگ افغانستان را، به جهان معرفی کرد. 

را  افغانستان  به  عالقه  نمایشگاه  این  آیا  پرسش: 
افزایش می دهد؟ 

پیشتر  که  طوری  نمایشگاه،  این  که  یقین  به  پاسخ: 
به  بلکه  دارد؛  خوب  پیام  یک  تنها  نه  کردیم،  اشاره 
خارجی ها راجع به تاریخ گذشته ما معلومات می هد. 
از  میلیون تن  نیم  از یک و  بیش  تاکنون  خوشبختانه، 
خوب  مزایای  از  یکی  کرده اند.  دیدن  نمایشگاه  این 
این نمایشگاه برای ما  این است که افزون بر عایدی 
که به ما می رسد، کوشش کردیم تا از هر کشور یک 
هزار جلد کتلوگ تقاضا کنیم. و این کتلوگ ها باید 
ترجمه  دری،  و  پشتو  افغانستان،  رسمی  زبان های  به 
شود  ارسال  کشور  خانه های  کتاب  تمام  به  که  شود 
به  راجع  که  را  تحقیقی  کار  این  ما،  جوان  نسل  تا 
به زبان ملی خودشان،  افغانستان صورت گرفته،  آثار 
می خواهیم  که  داریم  هم  دیگری  کتلوگ  بخوانند. 
آنها  تا  کنیم  ارسال  کشور  دارالمعلمین های  تمام  به 
معلوماتی  شان،  فرهنگ  و  تاریخ  به  راجع  بتوانند  نیز 

به دست بیاورند.
و  تاریخ  به  راجع  زیادی  کتاب های  نیز  این  از  پیش 
فرهنگ افغانستان نوشته شده است؛ ولی با کمال تاسف 
باستان شناسی  است. چون  هر  نبوده  ملی  زبان های  به 
علمی  گزارش های  است  کرده  کار  افغانستان  در  که 
خود را به زبان خودشان نشر کرده و شما می دانید که 
تمام  به  دسترسی  ما  جوانان  خصوصا  افغانستان  مردم 
روسی  زبان  به  روس ها  ندارند.  خارجی  لسان های 
نوشته کردند، جاپانی ها کار تحقیقاتی شان را به زبان 
به  را  کتلوگ ها  این  تا  داریم  تصمیم  ما  و....  جاپانی 
گونه ی رایگان به کتابخانه ها روان کنیم تا نسل جوان 
توان  اگر  آینده  در  حتا  و  کنند  مطالعه  گیرند،  عالقه 
به تمام  این کتلوگ ها را  تا  پیدا کنیم، در نظر داریم 
لیسه های مرکز و والیات روان کنیم تا مردم ما بدانند 
که کشورشان تاریخ پر ارج و آثار گران بهایی داشته 

و دارد. 
پرسش: چه زمانی خواهیم توانست آثار این نمایشگاه 
را به افغانستان بیاوریم؟ آیا وضع امنیتی برای این اقدام 
مناسب است؟ شما به آینده ی افغانستان در این مورد 

خوشبینید؟
در  و  بود  افغانستان(   ( همین جا  در  آثار  این  پاسخ: 
2006 به نمایشگاه رفت. امروز آرزوی هر افغان است 
آثار  بتوانند  تا  بیاید  کشور  در  واقعی  امنیت  یک  که 
باستانی شان را که در شرایط بسیار دشوار حفظ شده 
است، ببینند. یکی از وظایف مهم نیز این است که آثار 
خود را برای شهروندان به نمایش گذاریم. هم اکنون 
این آثار در نمایشگاه بین المللی است. این برنامه بعد 
خواست های شان  در  متقاضی  کشورهای  که  این  از 
که   است  طبیعی  و  می رسد  پایان  به  کنند،  روان  را 

نمایشگاه به افغانستان بر می گردد. 
وزارت اطالعات و فرهنگ در نظر دارد که ساختمان 
این ساختمان  دیگری را در غرب موزیم ملی بسازد. 
جدید همه نیازمندی های یک موزیم عصری را که در 
سطح جهان معمول است، دارا خواهد بود؛ نظام امنیتی، 
نظام سنجش رطوبت و همچنین نظام گرم سازی، نظام 
سالون های  قوی،  ذخیره گاه های  و  خوب  بسیار  نور 
نمایش قوی را دارا خواهد بود. و طبیعی است که این 
از  ما  هموطنان  تا  نمایش خواهد گذاشتیم  به  را  آثار 

تاریخ پربار خود آگاهی پیدا کنند. 
برای  متاسفانه  افغانستان،  ساختمان کنونی موزیم ملی 
است  تاریخی  آبده  یک  است؛  نشده  ساخته  موزیم 
که در زمان شاه امان اهلل خان غازی، همزمان با کاخ 
به حیث ساختمان  از آن  بود و  داراالمان ساخته شده 
می شد.  استفاده  کابل  شاروالی  یا  شهرداری  بلدیه 
سال 1309 هجری  مطابق  سال 1931  در  موزیم  آثار 
شمسی از مرکز شهر بدینجا انتقال یافت. تا هم اکنون 
ما به حیث موزیم از همین تعمیر کار استفاده می کنیم. 
این تعمیر وجود  پیشتر اشاره کردم، در  چیزهایی که 
سیستم های  اگر  ما  است.  تاریخی  آبده  یک  و  ندارد 
آینده  در  تعمیر  بیاوریم،  این جا  را  و...  گرم سازی 
اساس  بر  بود.  نخواهد  ما  نیازمندی های  جوابگوی 
فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  که  بود  ضرورت  همین 
تصمیم گرفت ساختمان جدیدی که نمونه در منطقه 
ما  آثار  این  که  هستیم  امیدوار  شود.  ساخته  باشد، 
برای شهروندان کشور نیز به نمایش گذاشته شود؛ اما 
انتظار می کشیم تا این که این سهولت ها ایجاد شود، 
ملی  موزیم  در  آثار  این  از  بهتر  گونه ی  به  این که  تا 

نگهداری شود. 
ادامه دارد

1992 شروع شد، خسارات زیادی را متوجه موزیم ملی 
و  غارت  آثار  تعداد  یک  زمان  این  ساخت؛  افغانستان 
می سال   12 در  همچنین  شدند.  حریق  دیگر  تعدادی 
1993 میالدی، به اثر اصابت یک راکت، منزل فوقانی 
به  آتش  خوش بختانه  ولی  سوخت؛  کامال  ملی  موزیم 
منزل زیرین که عمده ترین دیپوهای ما در آن جا قرار 

داشت، سرایت نکرد. 
بازارهای  آثاری که از موزیم ملی به غارت رفت، در 
بفرد،  منحصر  بسیار  آثار  اما  کرد؛  پیدا  راه  سیاه، 
خوشبختانه در بازارها ظهور فیزیکی نیافت. چپاول گران 
و  بودند  فرد  به  منحصر  آثار  غارت  صدد  در  همیشه 

پرسش های می کردند که گنجینه باختر کجا شد؟
میالدی،   1980 سال  در  که  می دانم  یادآوری  قابل 
شماری محدود این آثار را حتا در موزیم ملی به نمایش 
روز  چهل  از  بعد  امنیتی،  عوامل  نسبت  به  گذاشتیم. 

دوباره این آثار را جمع آوری کردیم. 
در آن زمانی ما به خاطر این که بتوانم از گنجینه ی باختر 
نگهداری درست کنیم، به خبرنگاران داخلی و خارجی 
که  بود  این  هدف  ندادیم.  باره  این  در  معلوماتی  هیچ 
بودیم  پیش بین  ما  چرا  بماند؛  محفوظ  باید  آثار  این 
معلوماتی  آثار  این  درباره ی  ناخواسته  خدای  اگر  که 
اما  شد؛  خواهد  باختر  گنجینه  متوجه  خطر  شود،  داده 
تا 2003 درست  این آثار  تا  ندادن معلومات سبب شد 
نگهداری شوند. آن زمان، وقتی که جاللتمآب رییس 
پشتوانه ی  از  ارگ،  مرکزی  بانک  از  جمهور  صاحب 
برای شان  بانک  کارمندان  می کرد،  دیدن  بانکی 
گفتند که گنجینه باختر محفوظ است. با اشاره به گاو 
صندوقی گفتند که در این جاست. بعدا رییس جمهور 
کشور  رسانه های  با  را  خوشی  این  که  گرفت  تصمیم 

شریک کند که این کار را کرد.
بعدا کشورهای متعدد عالقه نشان دادند تا این آثار در 
من  شود.  گذاشته  نمایش  به  بین المللی  نمایشگاه  یک 
رییس  در سال 2005 جاللتمآب  دارم که  یاد  به  دقیقا 
صاحب جمهور سفر رسمی به فرانسه داشت و در این 
سفر، آقای شیراک، رییس جمهور وقت فرانسه تقاضا 
جمهوری  که  دیرینه ای  بسیار  روابط  به  نظر  که  کرد 
خان  امان اهلل  شاهی  دولت  زمان  در  افغانستان   اسالمی 
و در دوره ظاهر شاه با کشور فرانسه داشت، این آثار 
شما  برای  شاید  شود.  گذاشته  نمایشگاه  به  فرانسه  در 
معلوم باشد که از سال  1923 میالدی به بعد، بر اساس 

رییس موزیم ملی:

برای موزیم ساختمانی معیاری 
می سازیم

گفتگو با عمرخان مسعودی، رییس موزیم ملی افغانستان

قسمت اول
 جونی میهاری و شهرزاد اکبر
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

افزون برآنچه گفته  شد، وضعیت حقوق اقتصادی 
موازین  اصول،  با  در گزارش حاضر  اجتماعی  و 
میثاق  قانون  اساسی،  در  مندرج  معیارهای  و 
بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، 
اسناد  سایر  و  افغانستان  ملی  انکشاف  استراتژی 
ملی و بین المللی، سنجیده شده و به صورت دقیق 
با  است. سنجش وضعیت کنونی  تحلیل گردیده 
پیشرفت  یا  میزان  یک سو  از  متذکره  معیارهای 
عقب گرد در عرصه حقوق اقتصادی و اجتماعی  
و  تعهدات  دیگر  سوی  از  و  می سازد  روشن  را 
این  قبال  در  را  افغانستان  دولت  مکلفیت های 

حقوق برجسته می سازد.
و  مشخص  پیشنهادهای  حاوی  حاضر  گزارش 
اقتصادی  حقوق  وضعیت  بهبود  زمینه  در  روشن 
نهادهای  و  جهانی  جامعه  دولت،  به  اجتماعی،  و 
مبنای  بر  پیشنهادها  این  می باشد.  مدنی  جامعه 
مردم  اولویت های  و  نیازمندی ها  ضروری ترین 
اجتماعی  و  اقتصادی  حقوق  عرصه  در  افغانستان 
پیشنهادها  این  از  پاره ای  طراحی شده اند. هرچند 
و  اهمال  با  و  بود  آمده  نیز  چهارم  گزارش  در 
این  گردید،  مواجه  مربوطه  نهادهای  بی توجهی 
اکیدا  نیز  پنجم  گزارش  در  پیشنهادها  از  بخش 
تکرار می گردد. امیدواریم که دولت افغانستان به 
مکلفیت های ملی و بین المللی خود در این حوزه 
افغانستان  دولت  جهانی  جامعه  کند،  رسیدگی 
نهادهای  و  رساند  یاری  تعهداتش  اجرای  در  را 
افغانستان  نافذه  جامعه مدنی در چارچوب قوانین 
افغانستان  شهروندان  بشری  حقوق  از  حمایت  به 

بپردازند.
در این قسمت جا دارد که از همه دست اندرکارانی 
بی دریغ  تالش های  محصول  حاضر  گزارش  که 

گزارش کمیسیون در رابطه به محرومیت از حق 
تعلیم و تربیت به عواملی اشاره دارد که یکی از 
آن ها کمبود مکتب دخترانه در سطح ولسوالی ها 
و قریه جات است. در بخشی از این گزارش آمده 

است:
»یکي از مشکالت در زمینه ی دسترسي کودکان 
دختر به مکتب، نبود تعدادکافي مکاتب دخترانه، 
پسرانه  تناسب مکاتب  به  به  خصوص در روستاها 
مي باشد که در نتیجه دختران پس از یک دوره ی 
معین، به طور سیستماتیک از دسترسي به تعلیم و 

تربیت محروم مي شوند.« 
گزارش  تهیه ی  هنگام  در  که  مصاحبه ای  در 
 13/7 است  گرفته  صورت  مردم  با  کمیسیون 
درصد از آنان اظهار داشته اند که هیچ نوع خدمات 
صحی در قریه ی آنان وجود نداشته و 25 درصد 
خدمات  به  دستیابی  برای  تا  مجبوراند  مردم  ار 

صحی فاصله ی بیش از 5 کیلومتر را طی کنند.
در بخشی از گزارش آمده است:

»حق صحت را مي توان به سه قسمت اصلي حق 
خدمات(،  و  )دوا  صحي  تسهیالت  به  دسترسي 
زیست  محیط  حق  و  مادر  و  طفل  حمایت  حق 
پیشرفت در  با وجود  تقسیم کرد.  طبیعي صحي، 
زمینه ی ارایه ی خدمات صحي در طي چند سال 

نخست  کنیم.  سپاسگزاری  و  تشکر  است،  آنان 
ساحوی  نظارت  تیم  متعهد  کارمندان  تک تک  از 
تحمل  با  که  بشرافغانستان  حقوق  مستقل  کمیسیون 
بی شمار  نارسایی های  و  خطرات  دشواری ها، 
ماموریت های  لوجیستکی،  و  امنیتی  اجتماعی، 
و  داده  انجام  صورت  نیکو ترین  به  را  خود  نظارتی 
جمع آوری  را  گزارش  این  در  مندرج  معلومات 
کرده اند، از کارمندان محترم بخش بانک اطالعات 
ابراهیم  کهزاد،  نادر  محترم  کمیسیون،  )دیتابیس( 
توحید  بر  عالوه  که  بشردوست  شاهین  و  حسینی 
معلومات،  آماری  تحلیل  در  اطالعات،  و  داده ها 
همین طور  و  رسانده اند  یاری  را  نویسندگان  گروه 
به  با کارمندان کمیسیون حاضر  تمام کسانی که  از 
دیدگاه های  و  نظرات  معلومات،  و  شده  مصاحبه 
خویش را با کارمندان تیم نظارت ساحوی کمیسیون 

در میان گذاشته اند، صمیمانه سپاسگزاری می کنیم.
عالوه  حاضر  گزارش  در  رفت،  تذکر  که  آن گونه 
نظارت  تیم  توسط  جمع آوری  شده  اطالعات  بر 
محترم  ادارات  معلومات  از  بشر،  حقوق  ساحوی 
است.  شده  استفاده  نیز  ذی ربط  غیردولتی  و  دولتی 
با کمیسیون  که  اشخاصی  و  نهادها  تمام  از  بنابر این 
این زمینه همکاری  افغانستان در  بشر  مستقل حقوق 
وزیر  انوری،  جماهیر   ازمحترم  خصوصا  کرده اند، 
محترم  وزارت  کنندگان،  عودت   و  مهاجرین  امور 
امور زنان، محترم سیما غنی، معین امور کار، محترم 
واصل نور مهمند، معین امور اجتماعي وزارت کار، 
امور اجتماعي، شهدا و معلولین، محترم آصف ننگ، 
محترم  معارف،  وزارت  مسلکی  و  تخنیکی  معین 
خدمات  عرضه  معین  برهانی،  حیات  نادره  داکتر 
صحی وزارت صحت عامه، محترم احسان اهلل شهیر، 
رییس کادر و پرسونل وزارت صحت عامه، محترم 

اخیر، هنوزهم محدودیت ها و مشکالت در عرصه ی 
دسترسي کامل مردم به حق صحت پا برجاست.«

ناپسند  بر گزارش کمیسیون عرف و عنعنات  مبتنی 
یکی از مهم ترین چالش های سر راه ارایه ی خدمات 
بسیاری  در  است.  کودکان  و  زنان  برای  صحی 
تداوی  برای  داکتر  نزد  خانم ها  رفتن  مناطق  از 
ناپسند  عمل  یک  دچارند  آن  به  که  بیماری های 
ندارد.  سازگاری  مردان  غیرت  با  به نحوی  و  بوده 
معاینه ی یک زن توسط یک داکتر مرد عملی نبوده 
و مواردی زیادی اتفاق می افتد که زنان به دلیل عدم 
مراجعه به مراکز صحی در اثر بیماری های که قابل 

عالج است جان شان از دست می دهند.
در گزارش می خوانیم:

»نتایج بررسي هاي تیم نظارت ساحوي در سال 1389 
نشان داده است که بیش از 70 درصد زنان، آخرین 
شده  تولد  مسلکي  افراد  حضور  بدون  طفل شان 
است که دوري راه و نبود داکتران زن از مهم ترین 
دالیل این مساله مي باشد، این در حالي است که در 
باالترین  در  زایمان  حین  در  مادر  مرگ  افغانستان 
اخیر  گزارش هاي  به  مطابق  و  دارد  قرار  سطوح 
زایمان  حین  در  مادران  مرگ ومیر  میزان  یونیسف 
1800 مورد در هر 100000 تولد زنده مي باشد2. طي 
این بررسي نیز 4.8 درصد افراد گفته اند که طي سال 

فروغ،  عبدالعلي  محترم  مالیه،  وزیر  مشاور  پاینده،  خالد 
واموراجتماعي،  کار  وزارت  اجتماعي،  امور  مشاور 
محترم صادق محبی، مشاور ارشد دادخواهی و ارتباطات 
محترم  معلولین،  و  شهدا  اجتماعی،  امور  کار،  وزارت 
مرکز خدمات  برنامه های  آمر  اعظمی،  احمد شاه  حاجی  
اجتماعی )CCD(، موسسه مدیکا موندیال، محترم عزیز 
فروتن، سخنگوی دفتر یونیسف، محترم استاد سیف الدین 
سیحون، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل، غالم ربانی 
آبیاری،  و  زراعت  وزارت  احصاییه  رییس  حقیقت پال، 
محترم عبدالباقی پوپل، رییس عمومی شاروالی های اداره 
عمومی  رییس  بهیر،  داد محمد  محترم  محل،  ارگان های 
قادر،  غالم  محترم  کانالیزاسیون،  و  آبرسانی  ریاست 
نظافت و حفظ الصحه وزارت  تعلیمات  آبرسانی،  رییس 
مسوول  نقیب اهلل طیب،  محترم  و  دهات  انکشاف  و  احیا 
ارتقای ظرفیت ریاست آبرسانی و آبیاری و سایر دوستان 
همکاری  گزارش  این  تهیه  در  به نحوی  که  محترمی 
همکاری  با  که  می کنیم  سپاسگزاری  و  تشکر  کرده اند، 
در ارایه اطالعات، سهم بزرگی در غنامندی این گزارش 

گرفته اند.
در پایان از تمام تمویل کنندگان کمیسیون مستقل حقوق 
نظارت  برنامه  تمویل کنند گان  خصوصا   افغانستان،  بشر 
که  می کنیم  قدر دانی  صمیمانه  بشر،  حقوق  ساحوی 
انجام  در  را  کمیسیون  خویش  مالی  موثر  کمک های  با 
ماموریت نظارت بر حقوق بشر و نشر این گزارش یاری 

رسانده اند.

یادداشت: قابل یادآوری است که به منظور حمایت از 
قربانیان، شهرت آنها در این گزارش به طور مستعار ذکر 

شده است.
ادامه دارد

کرده  فوت  زایمان  هنگام  فامیل شان  از  مادري  گذشته 
است و درصد باالیي )8.1 درصد( نیز شاهد مرگ طفلي 
توافقنامه  به  مطابق  که  درحالي  بوده اند  تولد  زمان  در 
پایان سال 2010، 90  تا  باید  لندن، خدمات اولیه صحي 

درصد اتباع افغانستان را تحت پوشش قرار مي داد.«
بشر  حقوق  مهم ترین  از  خانواده  تشکیل  و  ازدواج  حق 
افراد است که مطابق به گزارش کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان در سال 1389  از مجموع 852 مورد نقض 
آن  درصد   6.2 کمیسیون  به  راجع  شده  بشري  حقوق 
مربوط نقض حق ازدواج و تشکیل خانواده بوده است که 
از آن جمله 20 مورد مربوط اطفال، 40 مورد مربوط زنان 
می افزاید  بوده اند. گزارش  مردان  به  مربوط  مورد   13 و 
که بیشترین تخطي ها در مورد حق ازدواج از والیت هاي 

فاریاب، غور، ننگرهار و تخار گزارش شده است. 
ازدواج کودکان یا افراد خرد سن یکی از موارد جدی و 
قابل توجه در بحث حق ازدواج در کشور ماست. بخشی 

از گزارش کمیسیون معطوف به این مشکل می نویسد:
در حدود 38 درصد قضایاي مربوط به نقض حق ازدواج 
که طي سال 1389 به کمیسیون راجع شده است در مورد 
ازدواج ها  این  از  زیادي  تعداد  که  بوده  اطفال  ازدواج 
مقروض  بودند.  گرفته  صورت  15سالگي  سن  از  قبل 
و  فقر  قماربازي،  در  پدران  باخت  دختر،  خانواده  بودن 
تنگدستي، بد و بدل از عوامل عمده این گونه ازدواج ها 

بوده است.«
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وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی 

در افغانستان 

وضعیت حقوق بشر

 قسمت سوم

 م. آسوده                      قسمت ششم

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

گزارش پنجم، از ۱۳۸۸-۸۹ 

دولت ها مکلف به رعایت حقوق بشر و تامین زمینه های 
توسعه و رشد آن در جامعه اند.

3 ـ مكتب حقوق  طبیعت و انسان ها
وضعیت طبیعی و قرارداد اجتماعی- این جریان بسیار  مهم فکری مضامینی 
بالواسطه خود  بانیان  توسط  تدوین  از  پس  مضامینی که  داد  رواج  اساسی 

به خصوص ژان ژاك روسو، به اعضای مجلس  مؤسسان 1789 انتقال یافت.
در  واقع این مکتب ادامه برخی از تدوینات نظری گذشته بود. به طور خاص 
می توان به نظریه حقوق  طبیعی منبعث از تفکرات عهد   عتیق اشاره کرد که 
توماس  َدَکن قدیس به آن عمق و وضوح بیشتری بخشیده بود. نظریه حقوق 
طبیعی تلفیقی است از مبانی برگرفته از حقوق دانان رومی و مبانی مسیحیت. 
طبق این نظریه: حقوقی پیش از تکوین  حکومت وجود داشته است. به عبارت 
دیگر مجموعه ای از قواعد که عقل قادر است با تحلیل طبیعت بشر، آن طور 
حاکمیت اند.  تشکیل  بر  مقدم  کند  کشف  کرده  خلق  را  او  آفریدگار  که 
بنابراین، این حقوق خود را بر حاکمیت تحمیل می کنند و حاکمیت ملزم 
حقوق  که  می کند  وضع  حاکمه  قدرت  که  قواعدی  است.  آن  رعایت  به 
موضوعه را تشکیل می دهند، خاصیت الزام آور خود را از مطابقت با حقوق 
 طبیعی کسب می کنند. فقدان چنین تطابقی موجب زوال این خاصیت است. 
مفهوم قرون  وسطایی حقوق  طبیعی، توسط سوارز  و  ویتوریای اسپانیولی در 
طول قرن شانزدهم تداوم یافت، سپس گروتیوس )اوگ دو گروت( در اثر 
خود درباب قوانین جنگ و صلح )De jure belli ac pacis( که در سال 
1624 منتشر کرد و پس از او پوفانُدرف در کتاب حقوق  طبیعت و انسان ها 
)1672( خطوط تازه ای بدان  بخشیدند که بعد ها حقوق دانان بسیاری آن را 
ترویج و گسترش دادند. بدین ترتیب خطوطی که به کلیه شاخه های حقوقی 
مربوط می شد به خصوص به حقوق بین الملل، بازتابی اساسی در حقوق بشر 
یافت. حقوق طبیعی با گروتیوس از پایه های مذهبی خود جدا شد. البته بینشی 
که پیش از او وجود داشت پذیرفته بود که تنها عقل بشر می تواند خارج از 
هر وحی  ای قواعد آن را کشف کند. اما این قواعد چیزی جز انعکاس  نیات 
آفریدگار بر روی زمین نمی توانست باشد. اما بالعکس در نظر گروتیوس، 
قابل  شناسایی  نیروی مافوق  طبیعی،  به  از هر ارجاعی  حقوق  طبیعی خارج 
افکار  شد،  ملحق  دکارت  عقل گرایی  به  متعاقبا  که  عقل گرایی  این  است. 
اساسی  نظریه  دو   از طرف دیگر  این مکتب  داد.  قرار  را شدیدا تحت تاثیر 
را به طور گسترده ای ترویج داد: وضعیت طبیعی و قرارداد اجتماعی و این 
دو نظریه را برای توضیح توجیه  ناپذیری وجود جامعه به عنوان اولین  پدیده 
الزم می شمرد. پیش از تشکیل جامعه وضعیت طبیعی وجود دارد، در این 
انسان تحت هیچ سلطه ای قرار ندارد و آزاد است. جامعه از عقد  وضعیت 
قرارداد میان انسان هایی که خواستار خروج از وضعیت طبیعی اند، به وجود 
آمده است: قرارداد اجتماعی بنیان هر گروه  انسانی است. مناقشه - پس از 
بر سر مفهوم و محتوای دو مقوله وضعیت  این مضامین مشترك، متفکرین 

طبیعی و قرارداد اجتماعی اختالف  نظر دارند. 
الف- در نظر هابس  )لویاتان 1651( وضعیت طبیعی چیزی پدید نمی آورد 
که  قوی ترهاست  خدمت  در  تنها  آزادی  تحمل ناپذیر.  ومرجی  هرج  مگر 
اجتماعی  قرارداد  بنابراین،  می درند.  را  یکدیگر  کرده،  لگدمال  را  ضعفا 
پاسخگوی یک ضرورت است. اگر بشر دست به خلق حاکمیت می زند به 
این دلیل است که از هرج ومرج می گریزد: از آن پس انسان ها دیگر نتوانستند 
ذره ای از آزادی نخستین خود را از چنگ حکومتی که به این ترتیب پدید  
اختیار  ماندن کامال در  برای زنده  آمده است، رهایی بخشند. آنها خود را 
از  پدیدآورنده  سویی  از  اجتماعی  قرارداد  بنابراین  داده اند.  قرار  حکومت 
خود بیگانگی یا تسلیمی تمام عیار است و از سوی دیگر قدرتی مطلق که دیو  

کتاب مقدس سنبل آن است.
ب- اگر چه نظریه قرارداد اجتماعی با هابس به توجیه استبداد مطلق منتهی 
می شود، اما الك آنرا به سمت تحدید قدرت هدایت می کند )رساله ای در 
باب منشا، گسترش، و هدف واقعی دولت مدنی 1669(  در نظر الك وضعیت 
طبیعی آن جهنمی نیست که باید از آن به قیمت ازخودبیگانگی و تسلیمی 
تمام عیار، گریخت. گذر به وضعیت اجتماعی تنها نشان از جستجوی فکر 
شده زندگی بهتر دارد. در نتیجه انسان پیش از عقد قرارداد اجتماعی آنچه را 
که قرار است به جامعه واگذار کند و آنچه را که باید برای خود حفظ کند، 
تخمین زده و مقدار آن را مشخص می کند. موضوع قرارداد دقیقا، تشخیص 
میان آن بخش از آزادی  اولیه که بشر برای خود حفظ می کند و آن بخشی 

که به حاکمیت  مخلوق خود واگذار می کند، است.
بدین  طریق این فکر ظهور می یابد که: بشر حقوق  بنیادین خود را از طبیعت 
قرارداد در صحن جامعه حفظ می کند،  با عقد  و آن را  کسب کرده  است 
حقوقی که می توانند در مقابل حاکمیت قرار گیرند، تحت این شکل، مکتب 
و  امریکایی  اعالمیه های  اساسی  اصول   نطفه های  وانسان ها  طبیعت  حقوق  

فرانسوی اواخر قرن هجدهم را در خود پرورش می دهد.
ادامه دارد

آزادی های عمومی
 و حقوق بشر

قسمت هفدهم   

نویسنده: ژان ریورو-اوگ موتوه/ترجمه فارسی نیکی پارسا
http://www.iranrights.org :منبع

معطوف به گزارش کمیسیون با عنوان وضعیت حقوق بشر 
ACKUدر سال ۱۳۸۹



مقاله واشنگتن پست در باره نامه اوباما

 جان محمد نبی زاده - تالقان

علیه  مورد خشونت  ده  از  بیش  ماه گذشته،  ده  طول  در 
خبرنگاران والیت تخار صورت گرفته است.

سید یاسین دهزاد، رییس اتحادیه ی ملی خبرنگاران تخار، 
می گوید: »از ابتدای سال روان خورشیدی تا اکنون، بیش 
که  گرفته  خبرنگاران صورت  علیه  مورد خشونت  ده  از 
سه مورد آن لت وکوب، یک   مورد قید کردن ابزار کار 
خبرنگار از سوی مقام های امنیتی و متباقی موارد توهین و 

درگیری های لفظی بوده است.«
»در  می کند:  اضافه  تخار  خبرنگاران  اتحادیه ی  رییس 
جریان مظاهره ی مردم تخار در تابستان امسال، خبرنگاران 
نیروهای  سوی  از  هم  و  مظاهره کنندگان  جانب  از  هم 

امنیتی مورد لت وکوب و خشونت قرار گرفتند.« 
و  آیینه  تلویزیون  تصویربردار  زخمی شدن  به  دهزاد 
موتر  به  مظاهره کنندگان  حمله ی  او،  کمره ی  شکستن 
خبرنگار  کمره ی  ضبط  مهر،  محلی  تلویزیون  و  رادیو 
لت وکوب  امنیتی،  مقام های  سوی  از  8صبح  روزنامه ی 
تصویربردار تلویزیون ملی تخار، رفتارهای خشونت آمیز 
با خبرنگاران رادیوی بی بی سی، تلویزیون آریانا، رادیو ای 
خانم، رادیوی کلید، رادیوی هم صدا، رادیوی تخارستان 

و روزنامه ی جوان اشاره کرد.
خبرنگار  و  عکاس  سمیع الرحمان،  مورد،  آخرین  در 
هفته نامه ی تخارستان، هنگامی که می خواست برای رفتن 
به محل تجمع اعتراض آمیز شماری از معلوالن از سرک 
پولیس  افراد  سوی  از  کند،  عبور  امنیه  فرماندهی  مقابل 

مورد لت و کوب قرار گرفت. 
خبرنگاران  ملی  اتحادیه ی  فوق العاده ی  جلسه   یک  در 
برگزار  این خبرنگار  به لت و کوب  اعتراض  تخار که در 
و  گزارشگران  با  رفتار ها  این گونه  دهزاد  آقای  شد، 

کارکنان رسانه ها را محکوم کرد.
آقای دهزاد می گوید: »خبرنگاران تخار، در طول ده سال 
تحقق  راستای  در  چشم گیری  فعالیت های  گذشته، 
قرار  بی مهری  مورد  همیشه  اما  داشته اند،  مدنی  جامعه ی 

گرفته اند.«
نیز  تخار  در  همگانی  رسانه های  خبرنگاران  از  شماری 
از اعمال خشونت از سوی مقام های حکومتی در هنگام 
نهادهای  از  و  می کنند  یادآوری  گزارش  و  خبر  تهیه ی 
مدافع حقوق خبرنگاران می خواهند تا در برابر رفتارهای 

خشونت آمیز با خبرنگاران برخورد قانونی کنند. 
چاپی  نشریه های  و  رادیوها  تلویزیون ها،  نمایندگان 
محلی، ملی و بین المللی در تخار نسبت به این گونه اعمال 
داده اند  نشان  واکنش  خبرنگاران،  برابر  در  خشونت آمیز 
با  بدرفتاری  ادامه ی  صورت  در  که  کرده اند  تاکید  و 
خبرنگاران، پوشش خبری فعالیت های ارگان هایی را که 

عامل این خشونت ها باشند، تحریم خواهند کرد. 
پول های  گذشته  سال  چند  در  آن که  »با  گفت:  دهزاد 
سرازیر  تخار  والیت  انکشاف  و  بازسازی  برای  هنگفتی 
رسانه های  تجهیز  و  توسعه  جهت  در  کمکی  هیچ  شده، 

تخار صورت نگرفته است، اما رسانه ها 
ایفا  بسزایی  نقش  آگاهی دهی  در 

کرده اند.«
جهت  در  همیشه  »ما  می گوید:  او 
انعکاس مشکالت مردم و کارکردهای 
اما  بوده ایم،  همکار  دولتی،  نهادهای 
مورد  جانب  دو  هر  سوی  از  گاهی 

بی مهری قرار گرفته ایم.«
در  رسانه ها  کارکنان  و  خبرنگاران 
اراکین  نامناسب  برخوردهای  از  تخار، 
امنیتی شان شاکی اند  محافظان  و  دولتی 
در  آنان  کار  عرصه ی  ساختن  تنگ  و 
راستای کار رسانه ای در این والیت را 

به سود مردم و مسووالن نمی دانند.
توزیع  مسوول  نسیمی،  شفیق اهلل 

بحران اتومی ایران به این زودی ها تمام نمي شود، 
هفته  تهدید هاي  از  ایران  که  مي رسد  نظر  به  اما 
جواب  در  هرمز  تنگه  بستن  بر  مبني  گذشته اش 

تحریم هاي امریکا، دست برداشته است. 
امریکا  ایران در پي هشدار  نرم شدن موضع گیري 
بود. امریکا گفته بود که ایران، در صورت بستن 
مواجه  کشور  این  شدید  واکنش  با  هرمز،  تنگه 
خواهد شد. چنین می   نماید که  ایران پیام را درک 
گفته هاي  ایران  ارشد  مقامات  زیرا  است،  کرده  

پیشین شان را پس گرفتند. 
یک  در  ایران  خارجه  وزیر  صالحي،  علي اکبر 
مصاحبه تلویزیوني، در جریان دیدارش از ترکیه، 
گفت: »ایران در طول تاریخ، هرگز جلو عبور و 
مرور در راه آبي را که تا این اندازه اهمیت دارد 

، نگرفته است.«
داده  نشان  پیامش  در  صالحي  حال،  عین  در  اما 
است که برنامه هاي اتومي ایران در حال گسترش 
است و به کشور هاي دیگر هشدار داده است که 
با متحد شدن با امریکا، خود را به خطر نیاندازند. 
گفته هاي  تهدیدآمیز،  اظهارات  این  همه  آغاز 
که   بود  رحیمي  محمدرضا  رییس جمهور،  معاون 
اعالم کرد در صورت اجراي تحریم نفتي ایران، 
این کشور تنگه هرمز را مي بندد. روز 3 جنوری، 
یکي از مقامات ارشد نیروي دریایي ایران، اعالم 
بستن  براي  مانوري  ایران  دریایي  نیروي  کرد که 

تنگه هرمز برگزار مي کند. 
یواس اس جان  هواپیمابر  بود که کشتی  وي گفته 
را ترک  فارس  تازگي خلیج  به  استنیس که  سي 
کرده بود، حق بازگشت به خلیج فارس را ندارد. 
سران  از  برخي  نارضایتي  موجب  اظهارت  این 
ایران شد و امریکا نیز در جریان این نارضایتی ها 

قرار گرفت.
اظهارات وزیران خارجه دو کشور نشان مي دهد 
هرمز،  تنگه  در  قریب الوقوع  جنگ  احتمال  که 
پیشرفتي  هیچ  هنوز  است.  کرده  فروکش  فعال 
اما  است،  نگرفته  ایران صورت  اتومي  مسایل  در 
به  ایران  اتمي  بحران  که  بود  کرده  اعالم  امریکا 
»خط قرمز« نزدیک شده  و ایران نیز با اظهارات 
مقاماتش، نشان داد که این پیام را دریافت کرده 

است. 
عقب نشیني دیگر این هفته متعلق به ایهود باراک، 
حمله  کرد  اعالم  که  بود  اسراییل  دفاع  وزیر 

اسراییل به ایران غیر محتمل است. 
به  امریکا  محرمانه  پیام  ارسال  دیگر،  عامل  یک 
پیام  که  را  فردي  هویت  امریکا  مقام  بود.  ایران 
رسانده، فاش نکردند، اما گفته اند که این شخص 
و  هرمز  تنگه  مورد  در  هشدار  حاوي  که  را  پیام 
بود،  ایران  با  جدي  مذاکره  براي  امریکا  تمایل 

به طور شفاهي به مقام های ایران رسانده است. 
به  شبیه  خصوصي  پیام  این  که  مي شود  گفته 
سفید  کاخ  سخنگوي  ویتور،  تامي  پیام  همان 
زیادي  عالقه  بین المللي  جوامع  و  »امریکا  است: 
به تجارت آزاد و آزادي کشتی راني در آب هاي 
بین المللي دارند. رییس جمهور اوباما از زماني که 
به ریاست جمهوري انتخاب شد، صریحا تمایلش 
براي یک گفتگوي سازنده و جدي در مورد  را 

برنامه هاي اتومي ایران، ابراز کرده است.«
رفتار ایران شبیه به یک پازل است. اما احتمال دارد 
خصمانه-  چه  دوستانه،  چه  اخیر-  اظهارات  که 
پاسخي باشد به تحریم هاي جدید و عواقب جدي 

برخورد های  »بار ها  می گوید:  تخار،  در  8 صبح  روزنامه ی 
تجربه  را  دولتی  ادارات  کارمندان  اکثر  خشونت آمیز 
و  پولیس  مقام های  از سوی  بیشتر  برخوردها  این  کرده ام. 

محافظان شان بوده است.«
غفوری  مبین  و  کلید  رادیوی  خبرنگار  تیمور،  سنت اهلل 
خبرنگار بخش ازبکی رادیوی بی بی سی در تخار از جانب 
شتم  و  مورد ضرب  تخار  امنیتی شورای والیتی  محافظان 

قرار گرفته اند.
آنان از مقام های آن شورا، به خاطر آن که وقعی به این امر 

نگذاشته اند، انتقاد می کنند. 
والیتی  شورای  وکالی  آن که  »با  می گوید:  غفوری  مبین 
روابط  خبرنگاران  با  و  باخبراند  رسانه ها  اهمیت  از  تخار 
خوبی دارند، اما محافظان امنیتی آنان از آداب معاشرت و 
پذیرش مراجعان به دفتر آنان چیزی نمی دانند و هرگاه این 
مساله با اعضای شورا در میان گذاشته می شود، می گویند: 

»بی چاره بی سواد است و نمی فهمد.«
از  باید  و  نیست  درستی  توجیه  »این  می دهد:  ادامه  او   
افرادی از نیروی پولیس در شورای والیتی بهره بگیرند که 
در برخورد با مراجعین شان دارای ظرفیت های الزم باشند.«

برخوردهای  از  برخی  تخار  امنیه ی  قوماندانی  در  مقام ها 
بعضا  اما  می کنند،  تایید  را  خبرنگاران  با  پولیس  ناشایسته 
این گونه رفتارها را ناشی از عدم ارایه ی کارت شناسایی و 
برخورد احساساتی بعضی از خبرنگاران با نیروهای پولیس 

عنوان می کنند.
سیدمحمود الحسن شهید زاده اکرامی، آمر امنیت فرماندهی 
امنیه ی تخار، می گوید: »ما در مجموع هرگونه رفتار توام 
اقشار جامعه محکوم  با همه ی  را  پولیس  افراد  با خشونت 
نیروهای  با  که  خبرنگارانی  از  کمی  عده ی  اما  می کنیم، 
پولیس روبه رو می شوند، با این نیروها برخورد احساساتی 

می کنند.«
خبرنگار  لت وکوب  قضیه ی  مورد  در  اکرامی  آقای 
هنگام  خبرنگار  »این  می گوید:  تخارستان  هفته نامه ی 
با افراد پولیس کارت شناسایی خود را نشان  روبه روشدن 
نداده و احساساتی برخورد کرده بود؛ با آن هم با سربازی 
که مرتکب این عمل خشونت آمیز شده بود، برخورد جدی 

صورت گرفته و رضایت خبرنگار حاصل شده است.«
 شماری از خبرنگاران تخار نیز برخوردهای خشونت آمیز 
و همراه با تحقیر مردم، مسووالن و نیروهای امنیتی را ناشی 

از وجود نقایص در هر دو جانب می دانند.
می گوید:  تخار،  در  ملی  تلویزیون  خبرنگار  سلیمان،  سید 
نیروهای  از  شماری  مسلکی  دانش های  سطح  »پایین بودن 
از حقوق  از خبرنگاران  نیز عدم آگاهی شماری  امنیتی و 
مشکل ها  همچو  بروز  سبب  بعضا  صالحیت های شان،  و 

می شود.«
از  شماری  هم  تا  می کند  ایجاب  »بنابراین  داد:  ادامه  او 
آموزش های  خبرنگاران  از  عده ای  هم  و  پولیس  سربازان 

الزم مسلک را ببینند.«

بزرگ ترین  درباره  گذشته  هفته  دارد.  پي  در  که 
چین-  و  هندوستان  ایران-  نفت  مصرف کنندگان 
نوشته بودم که درحال کاهش خرید نفت از ایران 
هستند و از عربستان مي خواهند که این تفاوت را 

جبران کند. 
در  را  خودش  حاال  نفت،  بازار  در  زیاد  فشار  این 
دلیل  به  ایرانیان،  مي دهد.  نشان  ایرانیان  خانه  
خود  مایحتاج  خرید  توانایي  دالر  قیمت  باالرفتن 
را از دست داده اند. به گفته نیویورک تایمز، ارزش 
در  ارز  قیمت  رسید.  خود  حد  پایین ترین  به  ریال 
افزایش  ماه گذشته 50 درصد  به  نسبت  بازار سیاه 

داشته است. 
با گذاشتن همه این عوامل در کنار یکدیگر، یک 
است،  ایران  مسایل  متخصص  که  اطالعاتي  مقام 
از  نمي تواند  حاضر  حال  در  »ایران  داد:  توضیح 
اما  کند.  تجاوز  اتومي  سالح  تولید  در  خود  حد 
قصد دارد مواد الزم براي تولید سالح اتومي را در 
دسترس داشته باشد تا در زمان مناسب از آن بهره 

بگیرد.«
اوباما مي خواهد، وجود یک سازمان  آنچه دولت 
اجازه  ایران  به  که  حالي  درعین  که  است  محافظ 
این  که  باشد  مراقب  مي دهد،  اتومي  فعالیت 
اوباما  نرود.  اتمي  سالح  ساخت  سمت  به  کشور 
گفته  مورد  این  در  زکریا،  فرید  با  مصاحبه اي  در 
است: »ایران زماني که اعالم مي کند ما نمي خواهیم 
سالح اتومي تولید کنیم یا ما در پي انبار کردن مواد 
اولیه ساخت بمب اتومي نیستیم، یک راه مشخص 
پیش پا  دارد. جوامع بین المللي خواهند گفت که 
به  اتومي،  انرژي  صلح آمیز  تولید  توانایي  براي  ما 
نظارت  روند  این  بر  و  کرد  خواهیم  کمک  ایران 
خواهیم داشت. این همان کاري است که بسیاري 

از کشور ها در گذشته با آن موافقت کرده اند.«
راه  هنوز  تازه،  تحوالت  از  گرفتن  نتیجه  براي 
درازي در پیش است و مخاطرات زیادي براي هر 
دو طرف وجود دارد. اما تبادالت هفته گذشته، این 
فوري  پیام هاي  دست کم  کرد،  روشن  را  موضوع 
شنیده  و  می شود  بدل  و  رد  امریکا  و  ایران  بین 

می شود. 

خشونتها
دربرابرخبرنگارانتخار

ایرانپیامامریکاراهمچنانباقیاست
دریافتکرد
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گذشتند  هرمز  تنگه  از  امریکا  کشتی  گروه  همراه 
حفظ  برای  الملل  بین  جامعه  ناپذیر  خلل  تعهد  بر  تا 
قوانین  اساس  بر  آبراه  این  به  کشورها  دسترسی  حق 

بین الملل صحه بگذاریم.«

پاسداران اعالم کرد که بازگشت کشتی های امریکایی 
به خلیج فارس امری عادی است. ناظران این سخنان را 

به منزله تلطیف لحن ایران تعبیر کردند.
اعالم  امریکا  دفاع  وزیر  پانتا،  لیون  نیز  پیش  روز  دو 
کرده بود که کشتی هواپیمابر یو اس اس انترپرایز که 
حدود یک ماه دیگر راهی خاورمیانه خواهد شد، از 

تنگه هرمز عبور خواهد کرد.
کارل  اس  اس  یو  نام  به  دیگر  هواپیمابر  کشتی  یک 

وینسون نیز در منطقه حضور دارد.
فروند  بریتانیا، یک  به گزارش رسانه های  بنا  همچنین 
جنگی  کشتی های  همراه  کشور  این  کوچک  کشتی 

امریکا و فرانسه وارد خلیج فارس شده است.
کوچک  کشتی  که  کرد  تایید  بریتانیا  دفاع  وزارت 
آرگایل بخشی از گروه کشتی امریکاست که از تنگه 

هرمز گذشته و به خلیج فارس راه یافته است.
یک سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا اعالم کرد: »کشتی 
فرانسوی  شناور  یک  و  آرگایل  اس  ام  اچ  کوچک 

فلزات  سایر  و  جواهرات  طال، 
و  طال  سکه  همچنین  و  گران بها 
مشمول  نیز  را  ایران  به  اسکناس 

تحریم قرار دهد.
خبرگزاری  گزارش  به  همچنین 
تحریم  سر  بر  اروپا  اتحادیه  فرانسه 
تحریم  احتماال  و  مرکزی  بانک 
توافق  به  دیگر  بانک  دو  یا  یک 

رسیده است.
روز  اتحادیه  این  دیپلومات  یک 
تحریم های  که  کرد  اعالم  دوشنبه 
سیستم  از  بخشی  ایران  علیه  بانکی 
داد  خواهد  قرار  هدف  را  بانکی 
مشروع«  »تجارت های  راه  سد  و 

نخواهد بود.
و  ایتالیا  نظیر  اروپایی  کشورهای 
که  شده اند  آن  خواستار  آلمان 
تحریم های بانکی به نحوی باشد که 
طلب های  باشند  قادر  کشورها  این 
مالی خود را از ایران دریافت کنند.

ایران  به  وام  یورو  میلیارد   ۲.۶ مبلغ  تنهایی  به  آلمان 
پرداخت کرده و از سد شدن راه پس گرفتن این وجه 

کالن ابراز نگرانی کرده است.
ایران  برنامه هسته ای  با  مقابله  منظور  به  اروپا  اتحادیه 
پیش از این دارایی های ۴۴۳ شرکت و ۱۱۳ شخصیت 
حقیقی ایرانی را مسدود کرده بود و همچنین تجارت 
گاز  و  نفت  صنعت  در  سرمایه گذاری  و  ایران  با 

جمهوری اسالمی را نیز محدود کرده است.
دارای  ایران  هسته ای  برنامه  که  است  معتقد  غرب 
تحریم های  با  منظور  همین  به  و  است  نظامی  ابعاد 
اقتصادی و سیاسی، جمهوری اسالمی را تحت فشار 

قرار می دهد.
کرده  تاکید  همواره  تهران  که  است  حالی  در  این 
ماهیت  دارای  اش  هسته ای  فعالیت های  که  است 
هسته ای  انرژی  به  دستیابی  و  است  صلح آمیز  کامال 

را حق مسلم خود می داند.

۱۲.۴ درصد از واردات ایتالیا از محل صادرات نفت 
ایران تامین می شود.

نخواست  که  اروپا  اتحادیه  دیپلومات های  از  یکی 
درخواست  توجه  با  که  است  گفته  شود  فاش  نامش 
بسته  می رسد  نظر  به  کشورها،  این  سوی  از  فرصت 
در  اجرا  به  کامل  طور  به  جوالی  ماه  اول  تحریم ها 

بیاید.
خبرگزاری  به  دوشنبه  روز  نیز  دیگر  دیپلومات  یک 
)ایرانی ها( بدانند  آن ها  می خواهیم  »ما  گفت:  رویترز 

که این مساله )تحریم ها( بسیار بسیار جدی است.«
جمعه  روز  فرانسه  رییس جمهور  سارکوزی،  نیکال 
علیه  تحریم  اعمال  مخالف  که  »آن هایی  بود:  گفته 
تولید  برنامه  کردن  دنبال  با  که  هستند  حکومتی 
فاجعه سوق  به سمت  را  سالح هسته ای، کشور خود 
می دهد، مسوولیت خطر یک شکست نظامی را تقبل 

خواهند کرد.«
امروز  اواخر  نشست  در  اروپا  اتحادیه  می رود  انتظار 
خود پس از تصویب کامل تحریم نفتی ایران، فروش 

اروپا  اتحادیه  نمایندگان 
تحریم  با  دوشنبه  روز 
ایران  از  نفت  واردات 
به گفته  موافقت کردند و 
اروپایی،  دیپلومات های 
این  جزییات  است  قرار 
آینده  ساعاتی  در  تحریم  
به طور رسمی تایید شود.

خبرگزاری  گزارش  به 
اتحادیه  آسوشیتدپرس، 
اروپا روز دوشنبه موافقت 
واردات  تحریم  با  خود 
اعالم  را  ایران  از  نفت 
آن،  موجب  به  که  کرد 
قرارداد  عقد  پس  این  از 
برای  ایران  با  جدید  نفتی 
اتحادیه  این  اعضای 

ممنوع خواهد بود.
اروپا  اتحادیه  این حال  با 
که  است  کرده  تاکید 

ماه  تا  ایران  با  اتحادیه  این  پیشین  نفتی  قراردادهای 
جوالی، قانونی بوده و به قوت خود باقی است.

نفت  تحریم  سر  بر  اروپا  اتحادیه  موافقت  دنبال  به 
در  نفت  قیمت  که  است  حاکی  گزارش ها  ایران، 

بازارهای جهانی افزایش یافته است.
نفت  بشکه  هر  قیمت  فرانسه،  به گزارش خبرگزاری 
به  رشد  سنت   ۵۶ با  لندن  بورس  در  »برنت«  خام 

۱۱۰.۴۲ دالر رسید.
اتحادیه اروپا پس از چین دومین وارد کننده نفت از 
ایران است و در ۱۰ ماه اولیه سال ۲۰۱۱ روزانه ۶۰۰ 

هزار بشکه نفت خام از ایران وارد کرده است.
خریداران  از  که  ایتالیا  و  اسپانیا  یونان،  میان  این  در 
پیشتر  هستند  اروپا  اتحادیه  در  ایران  نفت خام  اصلی 
ابراز  ایران  علیه  نفتی  تحریم های  اعمال  به  نسبت 
کردن  پیدا  برای  فرصتی  خواستار  و  کرده  نگرانی 

جایگزینی برای نفت ایران شده بودند.
از  درصد   ۳۴.۲ منتشره،  گزارش های  اساس  بر 
واردات یونان، ۱۴.۹ درصد از واردات نفتی اسپانیا و 

اتحادیه  سوی  از  ایران  نفتی  تحریم  اعالم  آستانه  در 
اروپا، کشتی هواپیمابر آبراهام لینکلن امریکا، همراه با 
پنج کشتی جنگی دیگر از جمله یک کشتی کوچک 
بریتانیایی و شناوری فرانسوی بدون مواجهه با حادثه ای 

از تنگه هرمز گذشتند و وارد خلیج فارس شدند.
اعالم کرد که کشتی  امریکا  دفاع  وزارت  سخنگوی 
آبراهام لینکن عبور »منظم و عادی« خود از تنگه هرمز 

را تکمیل کرد.
و  قبلی  برنامه  مطابق  عبور  این  که  افزود  این سخنگو 

بدون حادثه صورت گرفته است.
کشتی لینکلن اولین کشتی هواپیمابر امریکاست که از 
اواخر ماه دسامبر به خلیج فارس وارد و جایگزین ناو 

یو اس اس جان استنیس می شود.
به امریکا اخطار  ایران  عطااهلل  صالحی، فرمانده ارتش 
فارس  خلیج  به  را  کشتی  این  دیگر  که  بود  داده 

بازنگرداند.
اما روز شنبه حسین سالمی، جانشین فرمانده کل سپاه 

نمایندگان اتحادیه اروپا با تحریم نفت ایران موافقت کردند 

شناورهای امریکا، بریتانیا و فرانسه 
وارد خلیج فارس 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: ۰7۰۵۹۶۲7۴۱ - چاپ مزار: جاده بیهقي، نصیري مارکت، مطبعه دوستان.
• 	
• هرات: سه راه باد مرغان، مجتمع فرهنگي حرمت، طبقه دوم، فریدون آژند، تیلفون: ۰7۹7۴۱۶۰۶۲	
• غزني: محمد سنایي، تیلفون: ۰7۹۹۰۰۰۲۶۲	
• بامیان: بازار بامیان، مصطفي پالزا، احمدپور، تیلفون: ۰77۲۱۹8۵8۲	
• کندز: نورالعین، تیلفون: ۰7۹۳۴۰۵۵۹۹، چاپ: مطبعه یعقوبي، جاده والیت. 	
• تخار: جان محمد نبی زاده، تیلفون: ۰77۲۵۰۱77۰	
• بدخشان: سیحون، تیلفون: ۰7۰۵۵۳8۰8۴ 	
• بغالن: ابراهیم زمانی، تیلفون: ۰77۴۵۹۵۲8۳	
• جوزجان: فیاض، تیلفون: ۰7۰۵۵۵8۵۱۰	
• 	 Afghanistan_8am@yahoo.com :ایمیل
• آدرس پستي: پسته خانه مرکزي صندوق پستي ۱۹۱۱، کابل، افغانستان	
• 8صبح 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  ۰7۹۹۰۳7۰8۳- ۰7۰۵۱۵۹۲7۱	
• دبیر روابط عامه: پرویز کاوه    ۰7۰۰۲۲8۹88	
• خبرنگاران:  جمشید رادفر، سید سمیع اهلل سعیدي، قدرت اهلل جاوید، فریدون آژند، نازنین شفایي	
• ویراستار: سید مجتبی هاشمی	
• هماهنگي خبر: ظفر شاه رویي ۰7۹۹۳۱۹۵۳۴	
• هماهنگی والیات: میرمحمدصدیق ذلیق ۰778۴7۰۰۶۱	
• توزیع و اشتراک: ۰7۰8۱۴۴۰۴7	
• پذیرش اعالن: وحیداهلل آرین ۰77۹۲۶۲۴۵8   	
• صفحه آرایي: حبیب بهزاد -ابراهیم ـ مصطفی سروری- احمدضیا 	
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طالبان پاکستان اقدام به استفاده از مواد 
سمی در بمب های خود کردند

کشتار  میزان  تاثیر  بردن  باال  برای  پاکستان  طالبان  گروه 
بمب هایش، اقدام به افزودن مواد سمی شیمیایی به این بمب ها 

کرده است.
به گفته منابع صحی در شمال غرب پاکستان، زخم های ناشی 
با این بمب ها منجر به مشکالتی از جمله تغییر شکل  از حمله 

اندام ها شده است.
کارشناسان مواد منفجره در پاکستان می گویند طالبان با کسب 
مهارت در ساخت بمب ها موفق شده اند مواد سهل وصولی چون 

پوتاشیم و نایتروجن را به آن ها بیافزایند.

سوریه طرح اتحادیه عرب را رد کرد

روز دوشنبه، تلویزیون دولتی سوریه به نقل از یک مقام دولتی 
به  دادن  خاتمه  برای  عرب  اتحادیه  پیشنهادی  طرح  که  گفت 
بحران سیاسی این کشور »به منزله دخالت آشکار در امور داخلی 

سوریه و غیرقابل قبول است.«
اتحادیه عرب برای حل و فصل بحران ناشی از اعتراضات ده ماهه 
در سوریه، که تا کنون بیش از پنجهزار کشته برجای گذاشته، 
ماه  دو  ظرف  آن،  براساس  که  است  کرده  پیشنهاد  را  طرحی 
آینده، بشار اسد قدرت را به معاون خود واگذار می کند و دولت 
وحدت ملی با شرکت تمامی گروه های سیاسی تشکیل می شود 
و سپس دولت وحدت ملی انتخابات آزاد ریاست جمهوری و 

پارلمانی را زیر نظر ناظران اتحادیه عرب برگزار می کند.
پیشنهادی  طرح  که  است  گفته  سوریه  دولتی  تلویزیون 
منعکس کننده خواست مردم سوریه و تامین کننده منافع ملی این 

کشور نیست.

مهلت دادگاه کیفری در مورد 
سیف االسالم قذافی به پایان می رسد

دادگاه کیفری بین المللی تا بعد از ظهر روز دوشنبه، سوم دلو، 
به دولت انتقالی لیبیا مهلت داده است تا به سواالتی که دادگاه 
در مورد سالمت و وضعیت حقوقی سیف االسالم قذافی، فرزند 

رهبر سابق لیبیا مطرح کرده است پاسخ دهد.
پیش از سقوط حکومت معمر قذافی، دادگاه کیفری بین المللی 
حکمی را برای بازداشت سیف االسالم، همراه با پدرش و یکی 
اتهام جرایم جنگی  به  ارشد حکومت سابق،  مقامات  از  دیگر 
صادر کرد، اما دولت انتقالی لیبیا گفته است که در نظر دارد او 

را در دادگاهی در داخل لیبیا محاکمه کند.
دادگاه کیفری هشدار داده است که اگر دولت لیبیا به درخواست 
این دادگاه جواب ندهد، پرونده را به شورای امنیت سازمان ملل 

ارجاع می دهد.
سیف االسالم قذافی در ماه نوامبر سال گذشته توسط شبه نظامیان 
وابسته به دولت انتقالی بازداشت شد، اما هنوز گزارشی از طرح 

رسمی اتهام و دسترسی او به وکیل مدافع منتشر نشده است.
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اعالم مزایده
دفتر سازمان صحی جهان در کابل یک تعداد موتر های داغمه 
خویش را بعد از اعالم مزایده به طور لیالم در حالت موجوده 
آن بفروش میرساند. نوعیت موتر ها: دو عراده لندکروزر مادل 
1999    و 2002 ، پیک اپ مادل 2002 و فالینگ کوچ مادل 
1997 میباشند. عالقمندان و متشبثین میتوانند موتر های متذکره 
را روزانه از ساعت هشت الی ساعت 3 بعد از ظهر)به جز روز 
های جمعه و شنبه ( الی تاریخ 5 فبروری 2012  مطابق 16 دلو 
در مجموعه  واقع  دفتر سازمان صحی جهان  در  1390 شمسی 
دفاتر ملل متحد )هود خیل, سرک کابل جالل آباد( از نزدیک 
با پرداخت تظمین )10000 ده هزار  لیالم  مشاهده نموده و در 
اشتراک  میگردد  مصادره  پروسه  تکمیل  از  بعد  که  افغانی( 
  UNOCAنمایند. لطفا شناسنامه معه عکس را هنگام ورود به
با خود داشته باشید. شایان ذکر است که مشتری برنده با پرداخت 
مالیه و طی مراحل گمرکی میتواند اسناد راجستر جدید بدست 
بیاورد. سازمان صحی جهان حق قبول ویا رد بعضی ویا همه ای 

داوطلبی ها را در هر زمان دارد. شرایط قابل تطبیق است.
با احترام 

دفتر سازمان صحی جهان

»قابل توجه مولفان، نویسندگان و مترجمان کشور !
افتخار  خارجه   امور  وزارت  استراتیژیک  مطالعات  مرکز 
دارد، سومین  »جشنواره ساالنه ی گزينش كتاب برتر، 
عالمه محمود طرزی« را بمنظور بزگداشت از تالش های 
و  اندیشمندان  های  فعالیت  به  دادن  نهان  ارج  و  فرهنگی 
خارجي،  »سياست  هاي  درحوزه  کشور،  پژوهشگران 
معاصر  های  رويداد  و  تاريخ   الملل،  بين  روابط 

افغانستان، حقوق ، سياست و ادبيات« برگزار نماید. 

اهداف جشنواره:
• معرفي آثار برتر نویسندگان و مترجمان؛

• استفاده ازیافته ها و داشته هاي علمي وتجربي نویسندگان 
وپژوهش گران کشور درعرصه  سیاست جهاني و منطقه 

یي؛
• قدرداني ازنویسندگان و مؤلفان میهن و تجلیل ازمقام شامخ قلم؛

• تشویق و ترغیب نویسندگان و قلم بدستان عرصه هاي سیاست و حقوق به پژوهش و تألیف 
• ترویج کتابخوا نی

لذا از تمامی  مولفان، نویسندگان و مترجمان کشور صمیمانه تقاضا به عمل می آید، آثار شان را  تا 10  برج  
دلو 1390 به مرکز مطالعات استراتیژیک  وزارت امور خارجه، ارسال نمایند. 

شرايط پذيرش آثار:
1- موجودیت اثر؛

1- خالصه بیوگرافی نویسنده یا مترجم؛
2- اثر باید  به یکی از دو زبان رسمی کشور نگاشته شده باشد؛

3-  متناسب با موضوعات باال باشد؛
4- از سال 1380 به بعد چاپ شده باشد؛

يادداشت: الزم است، مترجمان محترم متن اصلی کتاب را در صورت دسترسی به آن، در اختیار داوران قرار 
دهند.

تماس  تلفن0700104324- و 0700104326  با شماره  یا    c.s.s@mfa.gov.af آدرس  به  بیشتر  اطالع  برای 
برقرار نمایند
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