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  8صبح را در انترنت بخوانید

بازداشتگاه بگرام را به دولت افغانستان 
واگذار خواهد کرد یا نه، ولی افزود 

که گفتگوها در این مورد ادامه دارد.
بر  که  گفته اند  دولتی  مقام های 
پیش،  سال  دو  در  توافق  یک  اساس 
برنامه  تا  شد  تشکیل  کمیسیونی 
بگرام  بازداشتگاه  از  زندانیان  انتقال 
سال  آغاز  از  را  دولت  زندان های  به 
۲۰۱۱ شروع کند و تا آخر سال ۲۰۱۲ 

به پایان برساند.
هزار  دو  حدود  که  می شود  گفته 
نگهداری  بگرام  بازداشتگاه  در  نفر 
گروه  اعضای  عمدتا  که  می شوند 

طالبان هستند.
برخی گزارش ها حاکی است که ۲۳۰ 
زندان های  به  بازداشتگاه  این  از  تن 

دولتی منتقل شده اند.
یکی از نگرانی ها در مورد انتقال این 
کنترول  تحت  زندان های  به  زندانیان 
دولت، فرار آنها است. پیش از این در 
مواردی اعضای گروه طالبان موفق به 

فرار از این زندان ها شده اند.
برخی این احتمال را هم بعید نمی دانند 
این  ملی  آشتی  برنامه  اساس  بر  که 

زندانیان از سوی دولت آزاد شوند.
که  کرد  اعالم  دولت  گذشته  سال 
را  صلح  مشورتی  لویه جرگه  پیشنهاد 
در مورد آزادی زندانیان طالبان برای 

ایجاد حسن نیت عملی می کند.
یک مقام وزارت عدلیه دو ماه پیش 
حدود  که  بود  گفته  بی بی سی  به 
۲۵۰۰ عضو گروه طالبان از زندان های 
افغانستان ظرف یک سال گذشته آزاد 

شده اند.

می کنندکه  کار  افغانستان  در  امریکایی 
مصرف آنها در دو سال گذشته دو میلیادر 

دالر امریکایی شده است.
حامد جلیل، رییس کمک های خارجی 
وزارت مالیه گفته است: »مصرف ساالنه 
بین  افغانستان  امریکایی در  یک مشاور 
است؛  امریکایی  دالر  هزار  تا ۳7۰   ۳۵۰
حاال اگر از همه کشورها را حساب کنیم، 
۵۰۰هزار  از  بیش  شاید  ساالنه  مصرف 

شاید حتا یک میلیارد دالر شود.«
وزارت مالیه افغانستان تایید می کند که 
هشت  از  بیش  گذشته  ده سال  ظرف 
و  ماهوار  حقوق  امریکایی  دالر  میلیارد 
مصارف مشاوران خارجی در افغانستان 

شده است.
کاهش  جهت  افغانستان  حکومت 
مصارف مشاوران خارجی از یک سال به 
این سو برنامه ای را  تحت نام همکاری های 
تخنیکی ملکی راه اندازی کرده است که 
افزون بر سی میلیون دالر کمک ایاالت 
متحده امریکا، انگلستان، استرالیا و جرمنی 
نیز به این برنامه پول کمک کرده اند، اما 
آنها 4۵  که  می گوید  برنامه  این  رییس 
میلیون دالر را در دو سال به ۱۲7 مشاور 

خارجی معاش می دهند.

تصمیم  از  کابل  در  امریکا  سفارت 
حامد کرزی، رییس جمهور کشور در 
مورد تاخیر زمان واگذاری مسوولیت 
بازداشتگاه بگرام استقبال کرده است.

نیروهای  پایگاه  در  بازداشتگاه  این 
کابل  شمال  در  بگرام  در  امریکایی 
و  است  نیروها  این  کنترول  تحت 
چند روز پیش مهلت یک ماهه آقای 
مسوولیت آن  واگذاری  برای  کرزی 

به دولت به پایان رسید.
مسووالن  با  نشستی  در  کرزی  حامد 
برای  که  داده  دستور  قضاییه  قوه 
بازداشتگاه  این  مسوولیت  واگذاری 

یک ماه دیگر مهلت داده شود.
که  زمانی  تا  است  گفته  هم چنین  او 
را  بازداشتگاه  این  کنترول  دولت 
و  سارنوال ها  همه  نگرفته،  دست  به 

بازجویان از آن جا فراخوانده شوند.
مارک تورنبرگ، سخنگوی سفارت 
از  »ما  است:  گفته  کابل  در  امریکا 
تصمیم رییس جمهور کرزی در مورد 
مسوولیت  واگذاری  زمان  تمدید 
استقبال  افغان ها  به  بگرام  زندان 
به  افغانستان  حکومت  و  ما  می کنیم. 
صورت مشترک کار می کنیم تا این 

برنامه عملی شود.«
»ما  افزود:  امریکا  سفارت  سخنگوی 
بر اساس قوانین بین المللی به کار خود 
انتقال زندانیان این زندان به  در مورد 
ادامه  افغانستان  حکومت  زندان های 

می دهیم.«
مشخصی  پاسخ  پرسش  این  به  اما  او 
مهلت  پایان  در  امریکا  آیا  که  نداد 
در  مسوولیت  این  تعیین شده 

تحقیقی  گزارش  یک  کابل:  8صبح، 
نشان می دهد که ساالنه  تلویزیون یک 
که  خارجی  مشاوران  مصرف  میانگین 
کار  افغانستان  در  ملکی  بخش های  در 
می کنند، به پنج صد میلیون دالر امریکایی 

می رسد.
افزون بر این هزاران مشاور نظامی خارجی 
نیز در افغانستان فعالیت دارند چنان که تنها 
در چوکات وزارت امور داخله بیش از 

پنج صد مشاور خارجی کار می کنند.
را  برنامه ای  افغانستان  حکومت  هرچند 
ایجاد  خارجی  مشاوران  استخدام  برای 
تلویزیون  تحقیق  این  اما  است،  کرده 
دوساله  معاش  که  می دهد  نشان  یک 
به  شده  استخدام  خارجی  مشاور   ۱۲7
افغانستان به 4۵ میلیون  وسیله حکومت 
هم،  سویی  از  می رسد.  امریکایی  دالر 
این تحقیق نشان می دهد که حامد کرزی 
تنها رییس جمهوری است در جهان که  

نزدیک به 6۰ وزیرمشاور دارد.
بر بنیاد یافته های این تحقیق، شمار مشاوران 
خارجی در افغانستان به بیش از ۵هزار تن 
ارقام  براساس  میان  این  در  که  می رسد 
سیگار یا اداره مفتش ویژه امریکا در امور 
بازسازی، تنها حدود ۱۵۰۰ مشاور ملکی 

استقبال سفارت امریکا از تصميم کرزی 
در مورد انتقال زندانيان بگرام

بيش از 8ميليارد دالر ظرف ده سال گذشته 
معاش مشاوران خارجی در افغانستان شده است

لت وکوب سفیر افغانستان 
در واشنگتن واقعیت دارد

معاون دوم در صفحه 9
مجلس نمایندگان 

علنی انتخاب می شود
با  امروز  نمایندگان  مجلس  کابل:  8صبح، 
رای گیری علنی و یا هم با گذاشتن یک صندوق 
رای دهی به نعمت اهلل غفاری عضو این مجلس، 
دوم  معاون  گزینش  در  موجود  بن بست های  به 

مجلس نمایندگان پایان می دهد.
شکیال  دوم  معاونیت  انتخابات  اول  دور  در 
محمد  و  شاه جهان  غفاری،  نعمت اهلل  هاشمی، 
نتیجه،  در  که  کردند  شرکت  احمد زی  نذیر 
در  و هشت عضو حاضر  هشتاد  و  از یک صد 
مجلس، شکیال هاشمی با اخذ سیزده رای تایید، 
با کسب شصت  و شش رای  نعمت اهلل غفاری 
تایید، شاه جهان با گرفتن شصت و دو رای تایید 
و محمد نذیر احمدزی با کسب چهل و پنج رای 

تایید، نتوانستند پست یاد شده را احراز کنند.
و  شاه  جهان  میان  که  دوم  دور  انتخابات  در 
دور  در  را  رای  بیشترین  که  غفاری  نعمت اهلل 
در  که  شد  برگزار  بودند،  کرده  کسب  اول 
نتیجه شاه جهان با گرفتن هفتاد و یک رای تایید 
و نعمت اهلل غفاری با کسب هشتاد و شش رای 
آن  از  را  یاد شده  پست  نتوانستند  هم  باز  تایید، 

خود کنند.
وظایف  اصول  اساس  به  بودکه  قرار  چند  هر 
داخلی، دو نامزد پیشتاز برای بار سوم، به رقابت 
بپردازند ولی به دلیل آن که شاه جهان از نامزدی 
انتخاب معاون  خود صرف نظر کرد، چگونگی 
دوم به بن بست های موجود در مجلس نمایندگان 

افزود.                                   ادامه در صفحه 2

از آن جایی که پست های 
وزارت خارجه پس از 
کنار رفتن داکتر سپنتا 
از این پست  به شدت 
سیاسی شده و میان 
وابستگان اکثریت 
زورمندان تقسیم 
شده است، وقوع 
یک چنین رویدادی در 
نمایندگی های سیاسی 
کشور در بیرون به 
سادگی محتمل به نظر 
می رسد. زیرا افرادی 
که با زور سیاسی وارد 
دستگاه دیپلوماسی 
کشور می شوند،  
به عوض اطاعت و رعایت 
قواعد اداری و اخالقی، 
بیشتر به اتکای زور، 
با مدیران خود برخورد 
می کنند.

ACKU
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شکست مذاکرات قطر 
به نفع چه کس؟

زیادی  مدت های  از  که  طالبان،  با  صلح  مذاکرات  روند 
ایجاد  مرحله ی  به  شدن  وارد  با  زبان هاست،  سر  بر 
داغ و  از بحث های  یکی  به   برای طالبان در قطر،  دفتری 
بهانه  این  به  افغانستان،  است.  مبدل شده  جنجال برانگیز 
حرکت  یک  قطر  در  طالبان  با  صلح  مذاکرات  روند  که 
امریکایی است و دولت افغانستان در محور این گفتگوها 
قرار ندارد، با آن مخالفت کرد. حرکت های دولت در جهت 
احیای جایگاه از دست رفته اش در مذاکرات قطر به صورت 
مورد  در  امریکایی ها  به  دادن  اخطار  در  گاهی  ناشیانه  
زندان بگرام خالصه شد و گاهی هم با فراخواندن سفیر 
گفتگو  اعالم  بر  نیز  دیگر  در موردی  قطر؛  از  افغانستان 
با طالبان در عربستان سعودی در موازات با گفتگوهای 
قطر تاکید صورت گرفت. برخی از گروه ها، ایجاد دفتر به 
طالبان در قطر را حرکتی به سوی مشروعیت بخشیدن به 
تحریک طالبان تلقی کردند و مخالف با ایجاد چنین دفتر 

شدند.
اخیرا، گزارش هایی مبنی بر شکست مذاکرات و گفتگوهای 
صلح با طالبان که از سوی امریکایی ها در قطر راه اندازی 
این  بیانگر  خبرها،  این  رسید.  رسانه ها  به  بود،  شده 
پنهان کارانه  واقعیت است که حرکت های خودخواهانه و 
به  آوردن صلح  در جهت  ولو   – باشد  که  جانبی  هر  از 
کشور – نمی تواند راهی به جایی باز کند. طرفی که باید 
ذی دخل  فعال  به صورت  طالبان  با  مذاکرات  زمینه ی  در 
می تواند  افغانی  جانب  است.  افغانی  جانب  اساسا  باشد، 
هیاتی مرکب از حکومت، پارلمان، مخالفان، فعاالن جامعه 
هر  از  پیش  و  باشند  سیاسی  اشخاص  سایر  و  مدنی 

گفتگویی باید اجماع نظر میان این گروه ها به میان بیاید.
گفتگو با طالبان، به عنوان یک گروه جانی و آدم کش، از 
همان آغاز پرسش های بزرگی را در نزد مردم خلق کرده 
بود. به ویژه، گفتگوهای امریکایی ها با طالبان سوال های 
حقوق  ارزش های  به  امریکا  تعهد  مورد  در  را  زیادی 
بشری و تعهد امریکا بر حفظ دست آورد های افغانستان 
در زمینه های دست  یابی مردم ـ به ویژه زنان ـ به تحصیل 
و سهم گیری در کارهای اجتماعی، برانگیخته بود. در این 
میان، دولت افغانستان نیز با نگرانی خاصی بر پیامد های 
حاشیه  از  قطر،  در  طالبان  و  امریکایی ها  گفتگوهای 

چشم دوخته بود.
امریکایی ها و طالبان در قطر،  با شکست مذاکرات  حال، 
افغانستان که در حاشیه ی این روند قرار داشت، در واقع 
دولت  که  مذاکراتی  در  است.  نداده  دست  از  را  چیزی 
نداشته  سهم  افغانی  جوانب  و  نباشد  سهیم  افغانستان 
باشند، نتیجه دادن و بی نتیجه ماندنش کاری را از پیش 
آن  در  افغان ها  دیدگاه های  که  گفتگوهایی  در  نمی برد. 
قبل  از  طرفین  شرایط  و  موضع گیری ها  و  نباشد  دخیل 
هیچ  پیروزی اش  و  شکست  نباشد،  معلوم  همگان  برای 
که  روند هایی  در  آورد.  نخواهد  به بار  مردم  برای  نفعی 
نظر مردم دخیل نباشد، پیامد های مثبت یا منفی آن برای 
مردم اهمیتی نخواهد داشت.  از سویی هم، تالش بی حد و 
حصر پاکستان برای نفع بردن از این روند و سفر مقامات 
آن کشور به قطر برای میانجی گری در روند گفتگوهای 
ایجاد  مردم  ذهن  در  را  این سوال  آغاز  همان  از  صلح، 
کرده بود که اگر این روند پیامد مثبتی هم داشته باشد، 

آن پیامد به نفع پاکستان خواهد بود.
به  طالبان  با  گفتگو  اگر  که  دارد  زیادی وجود  باورهای 
نتیجه برسد، ثبات افغانستان که هدف اصلی این گفتگوها 
به  توجه  با  چون  رفت؛  خواهد  دست  از  می شود،  اعالم 
اجماع نظر  ایجاد  دارند،  کشور  در  طالبان  که  گذشته ی 
در مورد سهم  دادن به طالبان در قدرت در میان مردم 

دشوار به نظر می رسد. 
متعارف ترین  در  طالبان،  با  امریکا  گفتگوی  مثبت  پیامد 
خروج  برای  زمینه  تا  بود  خواهد  این  آن،  وضعیت 
نیروهای آیساف، به ویژه نیروهای امریکایی از افغانستان 
فراهم شود؛ اما این که تا چه پیمانه این گفتگوها می تواند 
این  و  بیفگند  سایه  اخیر  سال های  دست آورد های  به 
مهم  آن قدر  طرفین  برای  ببرد،  میان  از  را  دست آورد ها 
مردم  نقش  باید  حالتی،  هر  در  پس  نمی رسد.  به نظر 
افغانستان و دیدگاه های مردم در این روند ها مدنظر باشد، 
پرسش برانگیز  پنهان کاری های  و  یک جانبه  کارهای  زیرا 
نتیجه ای، جز ناکامی روند مصالحه، در پی  نخواهد داشت.

زنگ اول
 :شماری از اعضای مجلس نمایندگان

وزیر داخله استیضاح شود

راه  اندازی کمپاینی برای جمع آوری کمک انتقال تجهیزات ناتو از شمال پرهزینه است
به منظور بازسازی قصرهای تاریخی

8صبح، کابل: شماری از اعضای مجلس 
استیضاح  خواهان  کشور  نمایندگان 

وزیر داخله ی کشور شده اند.
مردم  نماینده ی  صافی،  اقبال  محمد 
کاپیسا و عضو کمیسیون داخلی مجلس 
بسم اهلل  که  است  مدعی  نمایندگان 
محمدی وزیر داخله ی کشور با تجهیز 
در  سابق  گروه  های  از  برخی  تمویل  و 
در  محلی  پولیس  نیروهای  چارچوب 
والیت کاپیسا، به مشکالت گروهی در 

این والیت دامن زده است.
به گفته ی صافی، وزیر داخله و فرمانده 
پولیس کاپیسا در کشته شدن 8 کودک 
به اثر بمباران نیروهای فرانسوی  در آن  

والیت نیز مقصر هستند.
صافی می گوید که به شمول وی، برخی 
از نمایندگان مردم کاپیسا در گذشته، از 
وزیر داخله خواسته بودند تا به نیروهای 
متخاصمی که در کاپیسا حضور دارند، 
به گفته ی وی  سالح توزیع نکند، ولی 
به خودش  وفادار  نیروهای  داخله  وزیر 
پولیس  را در آن والیت در چارچوب 

محلی مسلح ساخته است.
حبیب الرحمان  ترتیب،  همین  به 
مجلس  اعضای  از  دیگر  یکی  افغان 
معتقد  نیز  کاپیسا  والیت  از  نمایندگان 
مشخصی  گروه  داخله  وزیر  که  است 

فرانسه  دفاع  وزیر  النگوی  جیرارد 
انتقال  است،  گفته  مصاحبه  یک  در 
وسایط و تجهیزات نظامی ناتو از طریق 

ازبکستان خیلی گران تمام می شود.
جیرارد النگوی از ذکر رقم دقیق این 

مصارف خودداری کرده است.
از گزارش ها  برخی  اواخر در  این  در 
متحده  ایاالت  که  است  شده  ادعا 
راه های  از  استفاده  بخاطر  امریکا 
ترانزیتی آسیای میانه به کشورهای آن 
دالر  میلیون   500 حدود  ساالنه  منطقه 

می پردازد.
اکنون  موجود  تخمین های  اساس  بر 
75 درصد وسایل غیر نظامی نیرو های 
از  افغانستان  در  ناتو  و  امریکایی 
شمالی  اکماالتی  راه های  طریق 
کشورهای  از  که  می شود  داده  انتقال 
ازبکستان  و  قزاقستان  روسیه،  التویا، 

می گذرد.
از  ناتو  نیرو های  وسایل  اعظم  بخش 
افغانستان  به  ازبکستان  کشور  طریق 

انتقال داده می شود.
فرانسه  دفاع  وزیر  النگوی  جیرارد 
نیروهای  خروج  خاطر  به  می گوید، 
راه های  از  استفاده  افغانستان  از  ناتو 
ارزان  و  صرفه  به  زیاد  کشور  شمال 
است،  پذیرفته  وی  اما  نمی باشند، 
پاکستان  مسیر  از  که  راه هایی 
اما  اند  مناسب  خیلی  می گذرند 
روابط  در  موجود  تنش های  نسبت 
با  مسیر  این  از  استفاده  کشور،  آن  با 

دشواری هایی مواجه می باشد.
حمله  یک  اثر  در  که  آن  از  بعد 

از  پولی  کمپاین جمع آوری کمک های 
تاریخی  قصرهای  بازسازی  برای  مردم 
از طریق فروش حدود سه هزار و  کابل 
پنج صد قطعه تکت که از سوی ریاست 
جمعیت هالل احمر راه اندازی شده است.

به  کمپاین  این  آزادی،  رادیو  از  نقل  به 
روز شنبه تحت نام »کمپاین سهمگیری در 
از سوی  بازسازی قصرهای ملی کشور« 
رضاکاران جمعیت هالل احمر افغانی در 

کابل آغاز شد.
فاطمه گیالنی رییس این اداره در مراسم 
افتتاح این کمپاین در مورد این تکت ها 
و نحوه فروش آن گفت: »ما تکت هایی 
چاپ کردیم که رضا کاران ما انشااهلل آن 
را می فروشند و پول آن را در حساب هایی 
که از سوی شما ایجاد شده می گذاریم. 
 5 تکت های  داریم،  تکت  قسم  چند  ما 
هزاری است که مسوولیت فروش آن را 
که  است  افغانی  هزار  یک  دارم،  خودم 
برسانند.  به فروش  می توانند  رضاکاران 
تکت های 500، 100 و 50 افغانیگی است، 
یعنی هر فرد می تواند که  سهم بگیرد از 
توان  به  نظر  هرکس  و  گرفته  شاگردان 

خود بگیرد.«
در  تا  کرد  تقاضا  مردم  از  گیالنی  خانم 
بخش تغییر چهره کابل به طور فعال سهم 

بگیرند.
دوباره  بازسازی  منظور  به  تالش ها 
قصرهای داراالمان، تاج بیگ و چهلستون 
اساس  به  که  است  شده  آغاز  حالی  در 
یک  حدود  در  وزیران،  شورای  فرمان 
ماه پیش مسوولیت بازسازی این سه قصر 

داخله در  این مجلس هستند.
با این حال، عبدالرووف ابراهیمی ضمن 
تقبیح عمل نیروهای خارجی در والیت 
کاپیسا چگونگی استیضاح و استجواب 
کمیته ی  جلسه ی  به  را  داخله  وزیر  از 
برگزار  )یک شنبه(  امروز  که  رییسان 

می شود، موکل کرد.
می شود  مطرح  درحالی  اظهارات  این   
استیضاح  مساله ی  نیز  گذشته  در  که 
سوی  از  مالیه  وزیر  و  داخله  وزیر 
مطرح شده  نمایندگان  مجلس  اعضای 
این  اعضای  از  برخی  باور  به  ولی  بود 
مجلس به دلیل تغییر دیدگاه ها و معامله 
چگونگی  نمایندگان،  مجلس  در 
استیضاح وزیران به تعویق انداخته شده 

بود.

بازداشت هشت قاتل 
در بغالن

امنیه  فرماندهی  پولیس  بغالن:  8صبح، 
والیت بغالن از دستگیری هشت قاتل 
ربایندگان  چنگ  از  تن  دو  رهایی  و 

خبر داده است. 
حسینی،  سیدزمان الدین  سمونوال 
والیت  امنیه  فرماندهی  امنیت  آمر 
در  که  تن  هشت  »این  گفت:  بغالن 
را  ما  هم وطنان  از  یکی  گذشته  هفته 
قتل  به  والیت  این  جلگه  ولسوالی  در 
رسانیده بودند، توسط منسوبین پولیس 

بازداشت گریدند.«
تن،  هشت  این  نزد  از  که  افزود  وی 
نیز  کالشینکوف  اسلحه  میل  شش 

به دست پولیس افتاده است.
آقای حسینی گفت قضیه تحت تحقیق 
افراد قتل های  این  امکان دارد  است و 

دیگری را هم مرتکب شده باشند. 
از  حسینی  آقای  حال،  همین  در 
چنگ  از  پسرش  با  مادر  یک  رهایی 
ربایندگان خبر داده گفت: »یک خانم 
اختطاف گران  سوی  از  که  پسرش  با 
مرکزی  بغالن  چهارشنبه تپه  منطقه  در 
ربوده شده بودند، از چنگ ربایندگان 

آزاد شدند.«
موفق  اختطاف گران  که  افزود  وی 
به فرار شده اند و اکنون تحت پی گرد 

پولیس قرار دارند.

معاون دوم مجلس...
ادامه از صفحه 1

نمایندگان  مجلس  اعضای  از  شماری 
انصراف خود  شاه جهان  آنجایی که  از 
اعالم کرد،  از شرکت در دور سوم  را 
گفتند تا مطابق تعاملی که در انتخابات 
بر عدم شرکت  مبنی  ریاست جمهوری 
و  دوم  دور  انتخابات  در  عبداهلل عبداهلل 
شد،  کرزی  رییس جمهور  شدن  پیروز 
انتخاب  برنده ی  باید  غفاری  نعمت اهلل 

اعالم شود.
نمایندگان مجلس  از  برخی دیگر  ولی 
تاکید کردند که بر اساس اصول وظایف 
داخلی مجلس نمایندگان، انتخابات بار 

سوم و با یک نامزد پیشتاز برگزار شود.
انتخاب سه مرحله ای معاون دوم مجلس 
نمایندگان در گذشته نیز با دشواری هایی 

همراه بود.
در انتخابات روز گذشته نیز، در دو دور، 
هیچ یک از نامزد ها نتوانستند تا رای 50 
به عالوه ی یک را که برگزینش هیات 

اداری الزامی است، به دست آورند.
نمایندگان  از  برخی  منظور،  همین  به 
به  علنی  رای  استعمال  خواهان  مجلس 

نامزد معاونیت دوم شدند.
پس از گفتگوهای بسیاری از نمایندگان 
مجلس، سرانجام عبدالرووف ابراهیمی، 
فردا  گفت  نمایندگان  مجلس  رییس 
هم  یا  و  علنی  رای  مورد  در  )امروز( 
برای  رای دهی  صندوق  گذاشتن 
نعمت اهلل غفاری به دشواری های موجود 
در تعیین معاونیت دوم پایان خواهند داد.

آنان  به  اسلحه  توزیع  با  کاپیسا  در  را 
حمایت می کند.

کاپیسا،  مردم  نمایند ه های  هم چنین 
را  کاپیسا  والیت  در  محلی  پولیس 
نیروهای  بمباران  زمینه سازی  به  متهم 
فرانسوی در خانه ای در والیت کاپیسا 
کودک   8 آن  نتیجه  در  که  می کنند 

کشته شده است.
از   که  می گویند  کاپیسا  نمایندگان 
جمله ی 8 کشته شده در والیت کاپیسا، 
تنها یک تن آنان باالتر از 18 سال سن 
روانی  مشکالت  به  هم  او  که  داشت 

مبتال بوده است.
کاپیسا  نمایندگان  حال،  همین  در 
مجلس  اعضای  از  دیگر  برخی  و 
وزیر  استیضاح  خواهان  نمایندگان 

منطقه  در  امریکایی  نیروهای  هوایی 
پاکستانی  سرباز   24 ایجنسی  مهمند 
با  با پاکستان  ناتو  کشته شدند، روابط 

تنش های مواجه شده است.
باالی  زمانی  امریکایی  هلیکوپتر  یک 
حمله  پاکسنتان  نظامی  پوسته  یک 
با  امریکا  زمینی  نیروهای  که  کرد 
طالبان مصروف جنگ بوده، خواستار 

حمایت هوایی شدند.
راه  حمله  این  به  پاسخ  در  پاکستان 
رهبری  به  ناتو  نیروهای  اکماالتی 
کرد  مسدود  افغانستان،  در  را  امریکا 
شمسی  پایگاه  خواست،  امریکا  از  و 
در ایالت بلوچستان که از آن به خاطر 
استفاده  بی پیلوت  طیارات  حمالت 

می شد را ترک کند.
اما قبل از آنکه پاکستان راه اکماالتی 
ناتو  ببندد،  ناتو  نیروهای  بروی  را 
ازبکستان  شمالی  راه های  از  استفاده 
این  بود.  کرده  آغاز  را  ترکمنستان  و 
اقدام به خاطر اینکه به صورت پی هم 
در  ناتو  اکماالتی  کاروان های  بر 
می گرفت،  صورت  حمالت  پاکستان 

انجام یافته بود.
در  را  نیروهایش  که  می خواهد  ناتو 
کند.  خارج  افغانستان  از   2014 سال 
استفاده از راه های پاکستان کوتاه تر و 

ارزانتراست، اما  ناامن می باشد.
بخاطر  می گوید،  فرانسه  دفاع  وزیر 
افغانستان  از  ناتو  تجهیزات  انتقال 
از راه های  استفاده  گفتگوها در زمینه 
و  ازبکستان  حکومت های  با   شمالی 

تاجیکستان ادامه دارد.

رسما به شهرداری کابل سپرده شد.
سپس شهرداری کابل تصمیم گرفت تا 
این قصرها به کمک مالی مردم بازسازی 
کابل  شهرداری  اقدام  این  از  که  شوند 
مقامات  دیگر  و  کرزی  جمهور  رییس 
استقبال کرده خواهان همکاری در زمینه 

شده اند.
کابل  شهردار  نواندیش  یونس  محمد 
کمپاین  آغاز  مراسم  در  شنبه  روز  که 
جمع آوری پول برای بازسازی قصرهای 
گفت  می کرد،  صحبت  کابل  تاریخی 
جمع آوری  زمینه  در  آنان  تالش های 
این  بازسازی  به هدف  مالی  کمک های 
قصرها نتایج مثبت را در قبال داشته است. ACKU



3 سال پنجم   شماره مسلسل 1336   یک  شنبه 23 دلو 1390    

ري
حرا

 . ا
س از وراي دود و آتش

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

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

محمد عارف بیات1152
ه و تنظیم:

تهی

زبان  از  آتش«  دود  ورای  »از  امروز  گزارش 
سایر  و  برادران  از  تن  دو  که  است  برادری 
زمان  در  راکتی  حادثه  در  را  وابستگانش 
آن  و  داده  دست  از  کمونیستی  حکومت 
که  »زمانی  می دارد:  بیان  چنین  را  حادثه 
به  را  کشور  خواستند  کمونیستی  نیروهای 
تباهی بکشانند، آن ها نیروهای خارجی روسی 
را به کشور آوردند و مردم هم مجبور شدند 
کمونیستی  نظام  مقابل  در  را  جهاد  باید  که 
نمایند  آغاز  می بارید  الحاد  و  کفر  آن  از  که 
بین دو طرف آغاز شد،  و جنگ های خونین 
زندگی  کشور  شرق  منطقه  در  سابق  از  ما 
و  هفته ها  شدید  درگیری های  می کردیم. 
جریان  به شدت  ما  اطراف  چهار  در  روز ها 
داشت و ما هم مجبور بودیم که در این حالت 
نیروهای  زمانی که  نماییم.  زندگی  بحرانی 
مواد  اکماالت  به خاطر  قریه ها  بین  مجاهدین 

به اثر  که  می گویند  ارزگان  والیت  در  امنیتی  مقام های 
پولیس  مامور  پنج  والیت،  این  مرکز  در  انفجار  یک 

کشته شده اند و یک تن دیگر زخمی گردیده است.
گالب خان، مدیر مبارزه با جرایم جنایی والیت ارزگان، 
جمعه  روز  اواخر  حادثه  این  که  گفته  آزادی  رادیو  به 
زمانی رخ داد که یک موتر نیروهای پولیس با ماین کنار 

جاده برخورد کرد.
هرات  والیت  در  امنیتی  مقام های  دیگر  ازسویی 
در  ماین  انفجار  به اثر  جمعه  روز  شام  که  می گویند 
ولسوالی اوبه والیت هرات، دو سرباز اردوی ملی جان 

باخته و دو سرباز دیگر جراحت برداشته اند.
از  افغانستان  در  مستقر  بین المللی  نیروهای  هم چنین 
از مخالفان مسلح  بازداشت یک رهبر طالبان و چندتن 

مسعود حسینی، عکاس خبرگزاری فرانسه در افغانستان، 
دو  در  عکاسی  بین المللی  مسابقه  دو  در  است  توانسته 

بخش متفاوت مقام اول و دوم را کسب کند.
موسسه  سوی  از  جوان  عکاس  این  خبری  عکس 
اولین عکس خبری  به عنوان  »پویی«  بین المللی عکس 

تاثیرگذار در جهان در سال 2011 انتخاب شده است.
یک هزار  و  یک صد  میان  در  عکس  این  همزمان، 
عکسی که از سراسر جهان برای شرکت در این مسابقه 
ارسال شده بود، ازسوی موسسه »ورلد پرس فوتو« در 

بخش تک عکس خبری عاجل رتبه دوم را گرفت.
لباس  با  دوازده ساله  دختری  اکبری،  ترانه  عکس  این 
از کشته و زخمی شدگان یک  سبز را در میان جمعی 
حمله انتحاری در روز عاشورای سال جاری خورشیدی 
نشان می دهد. در این حمله بیش از هشتاد نفر کشته و 

ده ها تن دیگر زخمی شدند.
رتبه اول را در بخش عمومی آژانس »ورلد پرس فوتو« 
از  اسپانیایی تبار  عکاس  یک  آراندا  سامویل  عکس 
پوشش  با حجاب  زن  این عکس یک  آن خود کرد. 
اسالمی را نشان می دهد که یکی از بستگان زخمی اش 
هواخواهان  میان  دیگری ها  از  پس  مسجد  یک  در  را 
آغوش کشیده  به   علی عبداهلل صالح  دولت  مخالفان  و 

است.
که  کرد  آغاز  هنگامی  را  عکاسی  حسینی،  مسعود 
می کرد.  زندگی  ایران  در  افغان  مهاجر  یک  به عنوان 
در   2002 سال  در  افغانستان،  به  بازگشت  از  پس  او 

بخش عکاسی موسسه فرهنگی 
را  خود  فعالیت  کابل  در  آینه 
شروع کرد و هم زمان توانست 
و  دقتی  رضا  تجربیات  از 
منوچهر دقتی دو عکاس نامدار 

ایرانی فرانسوی استفاده کند.
»با رسانه های  مسعود می گوید: 
مجله  همانند  جهانی  معتبر 
تایمز  ساندی  آلمان،  اشپیگل 
دیگر  معتبر  روزنامه  چندین  و 
داشته ام  آزاد  همکاری  جهان 
رسما   2007 سال  در  این که  تا 
وارد  فوتوژورنالیست  به عنوان 
کابل  در  فرانسه  خبرگذاری 

شدم.«

ده ها تن از باشندگان والیت غزنی، به دلیل توزیع نکردن 
روز  والیت،  این  امنیه  قوماندانی  سوی  از  پاسپورت 

گذشته دست به یک گردهمایی اعتراضی زدند.
اواخر  این  در  این که  با  می گویند  اعتراض کنندگان 
اما  است،  شده  داده  انتقال  غزنی  به  کابل  از  پاسپورت 
مسووالن قوماندانی امنیه غزنی از توزیع آن به متقاضیان 

خودداری می کنند.
این اعتراض کنندگان می گویند که پاسپورت در غزنی 
سی هزار  تا   22 به قیمت  و  است  شده  سیاه  بازار  وارد 

افغانی به فروش می رسد.
حال  به  تا  که  می گویند  غزنی  محلی  مقام های  اما 

پاسپورت از کابل به این والیت انتقال نشده است.
که  می گوید  غزنی،  مقر  ولسوالی  باشنده  عبدالباری، 
هفته گذشته برای اخذ پاسپورت در کابل عریضه داده 
پنج هزار  که   است  شده  گفته  به وی  کابل  از  اما  بود، 
جلد پاسپورت به غزنی انتقال یافته است و باید از غزنی 

پاسپورت اخذ کند.
پاسپورت  توزیع  از  غزنی  مسووالن  که  افزود  وی 
پاسپورت  از  غزنی  مردم  سهم  و  می کنند  خودداری 
وارد بازار سیاه شده و به قیمت بیست تا سی هزار افغانی 

به فروش می رسد.
محمدحسین، آمر امنیت غزنی، می گوید که تا به حال 

پاسپورت به غزنی انتقال داده نشده است.
وی ادعای مردم را مبنی بر این که پاسپورت های سهم 

ارتزاقی می آمدند و یا هم راپور های نادرست 
به نیروهای دولتی داده می شد آن ها قریه های 
ما را آماج بمباران و راکت قرار می دادند و این 
جزو زندگی روزمره ما شده بود و به آن عادت 
دولتی  نیروهای  وقت ها،  بعضی  بودیم.  کرده 
مجاهدین  نیروهای  که  این  به خاطر  را  قریه ها 

دیگر خبر داده اند.
آیساف  مشترک  قوماندانی  ازسوی  که  اعالمیه ای  در 
نشر رسیده آمده است که روز شنبه در جریان یک  به 
عملیات مشترک نیروهای داخلی و ایتالف در ولسوالی 
شده  بازداشت  طالبان  رهبر  یک  پکتیا  والیت  زرمت 

است.
در  دیروز  که  عملیات  در  آمده  هم چنین  اعالمیه  در 
والیات خوست و هلمند راه اندازی شده بود، شماری از 

مخالفان بازداشت شده اند.
قوماندانی مشترک آیساف گفته شده است  اعالمیه  در 
که این عملیات به هدف بازداشت رهبران شبکه حقانی و 

گروه طالبان به راه انداخته شده بود.


عکس های مسعود حسینی قبل از این هم در مسابقات 
آسیا  جنوب  مسابقات  جمله  از  بین المللی  و  ملی 

مقام های خوبی کسب کرده اند.
حتا  بلکه  نگذاشته،  تاثیر  وی  شهرت  بر  تنها  عکاسی 
بعد  سال  چند  او  ساخت.  متاثر  اورا  فردی  زندگی 
همراه با فرزانه واحدی یکی از زنان مشهور در حرفه ی 

فوتوژورنالیزم زندگی مشترک را آغاز کرد.
او در مورد همسرش می گوید: »خانمم همصنفی ام بود 
در یک دوره آموزشی عکاسی؛ و از همان جا باهم آشنا 
هردو  است.  عکس  از  پر  هم  خانه مان  دیزاین  شدیم. 
یک  همانند  را  زندگی مان  و  هستیم  عکاسی  عاشق 
میان من  رقابت  گاهی  اما  می کنیم؛  کمپوزیشن  عکس 

و فرزانه باعث می شود بین مان گفتگو هم پیش بیاید.«
ملی  نمایشگاه عکس  چندین  تاکنون  فرزانه  و  مسعود 
برگزار  آلمان  برلین  شهر  در  جمله  از  را  بین المللی  و 

کرده اند.
موسسه  ازسوی  خبری  عکس های  رده بندی  و  مسابقه 
برگزار  همه ساله  »پویی«  و  فوتو«  پرس  »ورلد  معتبر 
می شود. این موسسات عکس های خبری در بخش های 
مختلف مانند سیاست، اقتصاد، ورزش و دیگر رده ها را 

از سراسر جهان ارزیابی می کنند.
در ده سال گذشته با روی کارآمدن رسانه های مختلف 
در افغانستان حرفه عکاسی نیز رو به رشد بوده است و 
در چند مورد عکس های عکاسان افغان جایزه هایی را 

از آن خود کرده اند.

می رسد،  به فروش  سیاه  بازار  طریق  از  غزنی  والیت 
حال  به  تا  که  می دارد  اظهار  و  می کند  رد  به شدت 

پاسپورت به غزنی نرسیده است.
دیگر  روز  چند  تا  که  دارد  تاکید  غزنی  امنیت  آمر 
متقاضیان  تمامی  به  و  می یابد  انتقال  غزنی  به  پاسپورت 

پاسپورت داده می شود.
به گفته آمر امنیه غزنی، تا به حال بیش از 1500 عریضه 

را دریافت کرده اند.
غزنی از والیت های پرنفوس کشور می باشد که به گفته 
یک و نیم  حدود  والیت  این  مرکز  در  تنها  مسووالن 
نبود  به خاطر  هم  ازسویی  می کنند.  زندگی  نفر  میلیون 
کار  برای  غزنی  شهروندان  از  زیادی  شمار  کار،  زمینه 
شمار  دلیل  این  به  می کنند،  سفر  کشور  از  خارج  به 
به برخی  این والیت در مقایسه  پاسپورت در  متقاضیان 

دیگر از والیات، زیادتر است.

انفجار در ارزگان کشته و زخمی برجای گذاشت

نبود پاسپورت در غزنی، اعتراض باشندگان این والیت را بلند کردیک عکاس افغان دو جایزه معتبر جهانی را به دست آورد

سنگین  حمالت  مورد  می کنیم،  حمایت  را 
قرار می داد و از مردم بی گناه و بی پناه ما انتقام 
می گرفتند. در یکی از شب های سال 1367 من 
و برادرانم در صحن حویلی نان صرف کردیم، 
بین ساعت 7 تا 9 شب بود، هوا گرم بود ما در 
منزل دوم در تخت بام می خوابیدیم، آن ها رفتند 

که بخوابند، مهمان هم داشتیم وی هم رفت که 
ناگهان صدای فیر از فاصله دور به گوش رسید 
و جنگ بین نیروهای دولتی و مجاهدین آغاز 
شد. در نتیجه آن ها قریه ما را مورد آماج مرمی 
)هاوان( قرار دادند و اولین فیر آن در خانه ما 
در همان بامی که برادرانم و مهمانم استراحت 
کرده بودند اصابت نمود و آن ها را به شهادت 
تا  و  نشانید  ماتم  به  را  ما  حادثه  این  رسانید. 
فراموش  را  آن ها  دادن  دست  از  غم  امروز  به 
که  است  این   ما  خواست  دولت  از  نکرده ایم 
به  افغانستان  شهدای  سایر  و  برادرم  یتیم های 
توجه  کمی  دولت  باید  و  دارند  نیاز  کمک 
در قسمت معیشت زندگی آن ها نماید تا روح 
شهدا را خشنود کرده و اشک از گوشه چشم 

یتیمان و خانواده آن ها پاک نموده باشد.«
این  بهتر شدن  :-  جهت  محترم  خواننده گان 
پیشنهادات  و  انتقادات  نظریات،  به  ما  بخش 
سالم شما به دیده ی قدر می نگریم با شریک 
ذیل  درنشانی  شما  گزارش های  چنین  ساختن 

منتظر می باشیم.  
Info_afg@solidarity for justice.org.af

برادرانم را کشتند
بعضی وقت ها، نیروهای دولتی قریه ها را به خاطر این که نیروهای مجاهدین 

را حمایت می کنیم، مورد حمالت سنگین قرار می داد و از مردم بی گناه و 
بی پناه ما انتقام می گرفتند. در یکی از شب های سال 1367 من و برادرانم 
در صحن حویلی نان صرف کردیم، بین ساعت 7 تا 9 شب بود، هوا گرم بود 
ما در منزل دوم در تخت بام می خوابیدیم، آن ها رفتند که بخوابند، مهمان 

هم داشتیم وی هم رفت که ناگهان صدای فیر از فاصله دور به گوش رسید 
و جنگ بین نیروهای دولتی و مجاهدین آغاز شد. در نتیجه آن ها قریه ما را 
مورد آماج مرمی )هاوان( قرار دادند و اولین فیر آن در خانه ما در همان 

بامی که برادرانم و مهمانم استراحت کرده بودند اصابت نمود
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گزارش ها حاکی از آن است که مذاکرات مقدماتی 
بی نتیجه  قطر  در  طالبان  و  امریکایی  مقامات  بین 
گزارش  پاکستانی  تلویزیون  یک  است.  یافته  پایان 
داده است که این گفتگو در رابطه به تشکیل یک 
دولت فراگیر در افغانستان، نحوه اداره افغانستان به 
سبک عراق و پذیرفتن رهبری رییس جمهور کرزی 
محور اصلی گفتگوها بوده اما هردو طرف برسر این 

مسایل به توافق نرسیده اند.
متحده  ایاالت  و  افغانستان  دولت  خواست های 
صلح  مذاکرات  به  رابطه  در  این  از  پیش  امریکا 
تاکید کرده اند که  بود. هردو کشور  مشخص شده 
در صورتی با طالبان مصالحه می شود که این گروه 
از القاعده قطع رابطه کند، قانون اساسی افغانستان را 
بپذیرد و به حقوق زنان و اقلیت های افغانستان احترام 
آغاز  برای  را  خود  شرط های  طالبان  اما  بگذارد. 
بر  به شرطی  است  این گروه گفته  دارد.  مذاکرات 
سر میز مذاکره حاضر می شود که نیروهای خارجی 
افغانستان را ترک کننده و قانون اساسی کشور نیز 

تغییر کند. 
میراحمد جوینده، تحلیلگر مسایل سیاسی، می گوید 
زیادی  فاصله  باهم  طالبان  و  امریکا  خواست های 
مردم  عامه  افکار  تاثیر  زیر  »امریکایی ها  دارد: 
افغانستان نمی توانند معامله ای را با طالبان انجام دهند 
من  به نظر  نباشند.  راضی  آن  از  افغانستان  مردم  که 
مذاکرات  این  شده  سبب  که  موضوعاتی  از  یکی 
نتیجه ندهد، عکس العمل های جامعه مدنی و مردم 
طالبان  با  امریکا  پنهانی  معامالت  برابر  در  افغانستان 

می باشد.« 
در  پاکستان  می گویند  تحلیلگران  همین حال،  در 
احتمال  این  و  شده  رانده  حاشیه  به  قطر  مذاکرات 
رییس  و  پاکستان  نخست وزیر  که  دارد  وجود 
استخبارات آن کشور در هنگام سفرهای شان به قطر 

مانع به نتیجه رسیدن این مذاکرات شده باشند. 
در  طالبان  با  مذاکره  برای  امریکا  تالش  با  همزمان 
قطر، وزیر خارجه پاکستان به افغانستان سفر کرد و 
افغان ها  رهبری  به  پروسه صلح  از  را  حمایت خود 
در  پاکستان  تحلیلگران  باور  به   اما  نمود.  اعالم 
سیاست خود در قبال مصالحه با طالبان صادق نیست 
مذاکرات  این  در  کشور  آن  منافع  که  زمانی  تا  و 
از مذاکرات صلح  پاکستانی ها  نشود،  مدنظر گرفته 

حمایت نخواهند کرد. 
»پاکستانی ها  می گوید:  مورد  این  در  جوینده  آقای 
احتماال این مذاکرات را بی نتیجه کرده اند به خاطری 
در  را  مذاکرات  رهبری  می خواهند  آن ها  که 
دارد  وجود  امکان  این  حال  باشند.  داشته  دست 
و  امریکا  بین  مذاکرات  ادامه  برای  پاکستانی ها  که 
را  مذاکرات  ادامه  زمینه  و  کنند  پادرمیانی  طالبان 

فراهم نمایند، ولی من مطمین نیستم زیرا تفاوت های 
بسیار زیادی بین خواست های امریکا و طالبان وجود 

دارد.« 
به باور آقای جوینده، ایاالت متحده امریکا در حال 
آزادی های  و  بشر  حقوق  دموکراسی،  از  حاضر 
همین  به  می کند  دفاع  عربی  کشورهای  در  مدنی 
ارزش های حقوق  نمی تواند خالف  که  است  دلیل 
معامله ای  و  دهد  تن  طالبان  خواست های  به  بشری 
انجام دهد که تمام دست آوردهای  این گروه  با  را 

ده سال اخیر در افغانستان را زیر سوال ببرد. 
مذاکرات مقدماتی در قطر در حالی آغاز شده که 
بود  این وعده کرده  از  پیش  امریکا  متحده  ایاالت 
که دولت افغانستان رهبری این مذاکرات را به عهده 
خواهد داشت. وزارت خارجه افغانستان گفته است 
پیش از این که دفتری برای طالبان در قطر گشوده 
شود، هیاتی از قطر به افغانستان سفر خواهد کرد و 

در رابطه به مسایل مختلف گفتگو خواهد شد. 
خارجه  وزارت  در  مقامات  اظهارات  براساس 
حکومت های  بین  رسمی  توافق  بدون  افغانستان، 
افغانستان و قطر آدرسی برای طالبان در قطر ایجاد 
با مذاکره  ابتدا  افغانستان در  نخواهد شد. حکومت 
بعدا  اما  نشان داد،  امریکا و طالبان در قطر واکنش 
رییس جمهور کرزی اعالم کرد که از این مذاکرات 

حمایت می کند. 
اما حاال که گفته می شود مذاکرات ابتدایی در قطر 
آغاز شده حکومت افغانستان واکنشی در این مورد 
در  رییس جمهور کرزی  است.  نداده  نشان  از خود 
مذاکره  برای  را  تمام تالش های خود  اخیر  سه سال 
با طالبان به خرج داد، اما طالبان گفته اند که طرف 

مذاکره آن ها در قطر تنها امریکایی ها می باشد. 
وعده  وجود  با  که  دارد  وجود  نگرانی  این  حاال 
حکومت  توسط  مذاکرات  که  این  بر  مبنی  امریکا 
از  هیاتی  هنوز  ولی  شد،  خواهد  رهبری  افغانستان 
دولت  و  نرفته  قطر  به  افغانستان  حکومت  سوی 
مانده  بی خبر  می گذرد،  قطر  در  آنچه  از  افغانستان 

است.
این است که  آقای جوینده می گوید مشکل اصلی 
حکومت افغانستان نیز نمی تواند خالف خواسته های 
مردم افغانستان با طالبان وارد گفتگو شود. جوینده 
می گوید یکی از دالیلی که حکومت افغانستان در 
مذاکرات قطر سهم نگرفته این است که طالبان در 
ابتدا اعالم کرده اند که با حکومت افغانستان مذاکره 

نمی کنند. 
تا  بود  رفته  قطر  به  طالبان  سوی  از  هیاتی  پیشتر 
مذاکرات قطر را با امریکایی ها به پیش ببرد. براساس 
شبکه  و  اسالمی  حزب  نمایندگان  گزارش،  این 

حقانی نیز در گفتگوهای قطر حضور داشته اند. 
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انتقال  مسوولیت  پروسه  که  داده اند  خبر  رسانه ها 
زندانیان بگرام به دولت یک ماه به تاخیر افتاده است. 
در  امریکا  سفارت  تا  است  گردیده  باعث  کار  این 
کابل از آن استقبال کند. گفته شده است که سفارت 
امریکا در کابل از تصمیم حامد کرزی رییس جمهور 
بازداشتگاه  مسوولیت  واگذاری  زمان  تاخیر  مورد  در 
بگرام استقبال کرده است. انتقال مسوولیت مراقبت از 
در  موجود  بازداشتی های  و  زندانیان  به شمول  زندانیان 
می باشد.  مطلوبی  امر  نفس خود  در  بگرام  بازداشتگاه 
مرتبط  ملی  حاکمیت  و  خودارادیت  با  کار  این  زیرا 
قبال  در  مسوولیت  هرگونه  که  است  خوب  و  است 
در  اما  باشد.  داشته  تعلق  افغانستان  دولت  به  زندانیان 
چالش  دارد.  وجود  نیز  جدی  چالش  یک  این میان 
اساسی این بوده که در افغانستان و از سوی دولت در 
برخورد  طالبان،  زندانیان  به خصوص  و  زندانیان  برابر 
در  قانون جزا و عدالت جزایی که  بر  مبتنی  و  رسمی 
کشور به رسمیت شناخته شده است، صورت نگرفته و 

بیشتر با یک شیوه خاص با آنان رفتار شده است.
تحت  که  است  شده  دیده  رفتار  همین  قالب  در  حتا 
صلح،  پروسه  به  کمک  جمله  از  مختلف  عناوین 
در  مشکل  شده اند.  آزاد  بازداشت شدگان  از  شماری 
برخی  در  که  دارد  وجود  شایعاتی  حتا  که  بوده  این 
کمکی  صلح  پروسه  به  تنها  نه  آزادشدگان  موارد  از 
طالبان  صفوف  به  دوباره  یک راست  بلکه  نکرده اند، 
با دولت  باعث تقویت روند مخالفت نظامی  پیوسته و 

از سوی طالبان شده اند. 
افغانستان و  بازداشتی هایی که از سوی دولت  از  یکی 
شخص رییس جمهور کرزی مورد عفو قرار گرفت و 
تعقیب و تحقیق عدلی و قضایی به اساس نظام جزایی 
موجود در مورد آن به اجرا گذاشته نشد، آقای غیرت 
بهیر بود که اکنون در نقش عضو ارشد حزب اسالمی 
چندی  وقتی  رهبری اش  تحت  هیات  و  می کند  عمل 
پیش به کابل آمد، از سوی این حزب به صورت بسیار 
صریح اعالم شد که آنان در پی  گفتگو با جامعه جهانی 
می باشند، زیرا دولت افغانستان را از نظر استقالل صالح 
و ذی صالحیت نمی بینند. در حالی که انتظار می رفت، 
آقای بهیر با استفاده از برخورد سیاسی که با وی شده 
در راستای ترغیب حزب اسالمی به پیوستن به دولت 
و تن دادن به شرایط سیاسی به رسمیت شناخته از سوی 
جامعه افغانستان و قانون اساسی کشور گردد، دیده شد 
بسیار  به صورت  که  می کند  رهبری  را  هیاتی  وی  که 
علنی بر بی اعتمادی به دولت تاکید دارد. شکی نیست 
که عین تصور نسبت به کسانی که با هویت طالبانی در 

چنین روندی قرار می گیرند نیز وجود دارد.
بنابراین در چنین صورتی وقتی حرف انتقال مسوولیت 

که  می شود  ایجاد  تصور  این  می آید،  به میان  زندانیان 
ممکن است یک بار دیگر این برخورد با زندانیان تحت 
با  همکاری  و  ارتباط  ظن  به  اغلب  آن هم  بازداشت 
طالبان و حزب اسالمی و یا شبکه حقانی صورت گیرد 
که باعث تضییع وارد کردن فشار بر این گروه ها گردد. 
موجود  گاه های  بازداشت  در  گروه ها  این  افراد  وقتی 
در بازداشت هستند، این نوعی فشار بر طالبان محسوب 
می گردد، اما زمانی که این افراد آزاد می گردند، سبب 
می گردد تا فشارهای ناشی از دسترسی به اطالعات از 
ناحیه تحقیق این افراد، از بین برود و امکانات فشارآور 
حاصل  آنان  اعضای  بازداشت  ناحیه  از  که  طالبان  بر 

شده از بین بروند.
مسوولیت  انتقال  پروسه  که  گفت  می توان  این رو  از 
زندانیان بازداشتی در بگران به دولت افغانستان و انتقال 
این  در سطح کشور،  موجود  زندان های  سایر  به  آنان 
که  چیزی  دیگر  از سوی  دارد.  با خود  نیز  را  نگرانی 
کشور  در  زندان ها  مدیریت  به  نسبت  می شود  سبب 
در  که  است  این  باشد،  داشته  وجود  شک  و  تردید 
به سادگی  زندانیان  موارد، دیده شده است که  برخی 
از  زندانیان  گروهی  فرار  کرده اند.  فرار  به  مبادرت 
تنها در  نادری است که  از موارد  قندهار، یکی  زندان 
سایه مدیریت خاص زندان ها در افغانستان قابل تصور 

می باشد.
هنوز  افغانستان  جامعه  آنجایی که  از  هم،  طرفی  از 
قانونمند  است،  شایسته  و  بایسته  که  آن صورت  به 
و  اجرایی  مختلف  دستگاه های  تاثیرپذیری  نشده، 
قدرت،  دست اندرکاران  و  سیاست مداران  از  نظارتی 
به  سیاست مداران  که  مورد  این  می باشد.  محسوس 
سادگی می توانند از نفوذ خود بر دستگاه های اجرایی 
نظر  مورد  افراد  و  طرف داران  نفع  به  و  کرده  استفاده 
خویش قانون را دور بزنند، حتا مورد اعتراض شخص 
رییس جمهور کرزی نیز قرار گرفته است. آقای کرزی 
فساد  با  مبارزه  جهانی  روز  از  تجلیل  در  پیش  چندی 
اداری به این مساله تاکید کرد که نفوذ سیاسی باعث 

عدم موفقیت روند مبارزه با فساد اداری شده است.
که  گفت  می توان  وضعیت،  این  به  توجه  با 
و  زندانیان  به  رابطه  در  مسوولیت سپاری  روند 
دارد،  که  یک خوبی ای  کنار  در  بازداشت شدگان، 
چالش های زیادی نیز به  همراه دارد. از این رو باید گفت 
با ارزیابی منطقی از  این زمینه  که خوب است که در 
شرایط تصمیم گرفته شود و تنها با نگرش احساساتی به 
آن برخورد صورت نگیرد. زیرا هرگونه تصمیم گیری 
صرفا احساسی و بدون مطالعه اوضاع و پیامدهای این 
پروسه، می تواند چالش های جدی را در پی داشته باشد.
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انکشاف زراعتى اين وزارت استخدام کرده است.
سنا،  مجلس  شکايات  به  رسیدگى  کمیسیون  ريیس 
اسناد و مدارکى را نیز در اختیار رسانه ها قرار داد که به 
گفته وی »خويش خوری« در وزارت مهاجرين را نشان 

مى دهد.
پای  در  مهاجرين  وزير  که  مى دهد  نشان  سندها 

زابلى گفت: »خواهر زاده ی  وزير 
صاحب که از ولسوالى اندخوی 

فارياب است و در اسالم آباد کالن 
و  تولد شده و به انگليسى و اردو 
صحبت مي کند، نه دری را مى داند 

و نه پشتو را مى داند، در بدل 
معاش ماهوار ٦٠هزار افغانى به 

حيث مشاور بازاريابى مقرر گرديده 
است.«

زابلى هم چنين گفت که وزير 
مهاجرين يک تن از ليسانس های 

دانشکده ی هنرهای زيبای 
دانشگاه کابل را در بدل معاش 
ماهوار ٣٧٦٠٠  افغانى به حيث 

مشاور انکشاف زراعتى اين وزارت 
استخدام کرده است.



امنیتى داخلى را در مراکز آموزشى بريتانیا تحت آموزش 
و  قانون  حاکمیت  اداری،  فساد  با  مبارزه  مى دهد.  قرار 
کمک به ايجاد حکومت پاسخ گو از ديگر بخش های اين 
سند استراتژيک است. چنان که در بخشى از محتوای اين 
سند آمده است: »دولت شاهى بريتانیا و دولت جمهوری 
تا  کرد  خواهند  همکاری  همديگر  با  افغانستان  اسالمى 
از  و  نمايد  رشد  افغانستان  ملى  پولیس  توانايى  و  رهبری 
فساد  برابر  قانون در  تعمیل  و  نهادها  طريق اصالحات در 

اداری مبارزه شود.«
انکشاف اقتصادی و اجتماعی

خروج  از  پس  که  دارد  نظر  در  بريتانیا  دولت  هم چنین 
میالدی،   2014 سال  در  افغانستان  از  بین المللى  نیروهای 
اقتصادی و اجتماعى  انکشاف  افغانستان را در بخش های 
درازمدت  همکاری های  سند  طبق  کند.  کمک  نیز 
را  افغانستان  دولت  بريتانیا  کشور،  دو  میان  استراتژيک 
اجتماعى  رشد  و  فقر  کاهش  اشتغال زايى،  بخش های  در 
اقتصادی  موثر  توسعه  برای طوالنى مدت کمک مى کند. 
و مديريت مالى اقتصاد؛ افزايش تجارت و سرمايه گذاری 
سرمايه گذاری؛  حمايت  و  تقويت  توافقنامه  طريق  از 
تقويت  به شمول  زنان  و  مردان  برای  کار  زمینه   افزايش 

عودت کننده های  و  مهاجرين  وزير  انوری،  جماهیر 
کشور، متهم شده است که برخى از نزديکان و اعضای 
ندارند،  کاری  تجربه  ی  و  تخصص  که  را  خانواده اش 
وزارت  اين  در  مشاور  حیث  به  گوناگون  عناوين  با 

استخدام کرده است.
کشور  سنای  مجلس  شکايات  به  رسیدگى  کمیسیون 
مدعى است که وزير امور مهاجرين و عودت کنندگان 
شرايط  داشتن  بدون  را،  خود  دوستان  و  نزديکان 
استخدام، به عنوان مشاور با پرداخت معاش زياد در اين 

وزارت استخدام کرده است.
شکايات  به  رسیدگى  کمیسیون  ريیس  زابلى،  زلمى 
به  خود  گذشته  ی  روز  خبری  نشست  در  سنا  مجلس 
مهاجرين،  وزير  انوری،  جماهیر  که  گفت  رسانه ها 
معاش  بدل   در  را  دوازدهم  فارغان صنف  از   يک تن 
ماهوار 1٣4هزار افغانى، به حیث مشاور حقوقى استخدام 

کرده است.
مهاجرين  وزير  خواهر زاده ی  که  گفت  هم چنین  زابلى 
نمى تواند،  گفته  سخن  نیز  افغانستان  زبان های  به  که 

به عنوان مشاور بازاريابى تعیین شده است.
زابلى گفت: »خواهر زاده ی  وزير صاحب که از ولسوالى 
اندخوی فارياب است و در اسالم آباد کالن و  تولد شده 
و به انگلیسى و اردو صحبت مي کند، نه دری را مى داند 
٦0هزار  ماهوار  معاش  بدل  در  مى داند،  را  پشتو  نه  و 

افغانى به حیث مشاور بازاريابى مقرر گرديده است.«
از  يک تن  مهاجرين  وزير  که  گفت  هم چنین  زابلى 
کابل  دانشگاه  زيبای  هنرهای  دانشکده ی  لیسانس های 
را در بدل معاش ماهوار ٣٧٦00  افغانى به حیث مشاور 

دولت های افغانستان و بريتانیا در نظر دارند کمیسیونى را 
تطبیق  منظور  به  کشور  دو  بلندرتبه ی  مقام های  سطح  در 
لندن  در  اخیرا  که  درازمدت  سند همکاری های  محتوای 
میان مقام های دو کشور به امضا رسید، ايجاد کنند. دفتر 
بخش هايى  نشر  با  افغانستان،  رياست جمهوری  مطبوعاتى 
بريتانیا،  و  افغانستان  میان  استراتژيک  سند  محتوای  از 
نوشته است که اين کمیسیون حداقل سال يک بار تطبیق 
ارزيابى  اين سند همکاری های دوامدار را مورد  محتوای 

قرار خواهد داد.
استراتژيک،  درازمدت  همکاری های  سند  اين  براساس 
گفتگوهای  بخش های  در  را  افغانستان  بريتانیا  دولت 
حکومت داری  اقتصادی،  انکشاف  امنیتى،  سیاسى، 
برای  فرهنگى  رشد  هم چنین  و  قانون  حاکمیت  و  خوب 
بخش های  مى کند.  همکاری  و  کمک  طوالنى  سال های 
مطبوعاتى  دفتر  توسط  که  سند  اين  محتوای  از  مهمى 
آمده  آن  در  شده،  فرستاده  رسانه ها  به  رياست جمهوری 
جهموری  دولت   اقدامات  بريتانیا،  شاهى  »دولت  است: 
اسالمى افغانستان را برای تامین و حفظ يک توافق سیاسى 
فراگیر و پايدار در افغانستان که متضمن منافع تمام مردم 
افغانستان بوده و متکى بر احترام به قانون اساسى افغانستان، 
حمايت  باشد،  تروريزم  با  روابط  قطع  و  خشونت  ترک 

خواهد کرد.«
هم چنین در بخشى از سند همکاری های استراتژيک میان 
افغانستان و بريتانیا آمده است که دولت بريتانیا به منظور 
از بین رفتن تهديدهای امنیتى به حمايت از نیروهای امنیتى 
افغانستان ادامه مى دهد. بريتانیا به منظور رشد و تخصصى 
اکادمى  يک  افغانستان،  امنیتى  نیروهای  پرسونل  شدن 
پرسونل  هم چنین  و  مى سازد  افغانستان  در  نظامى  افسران 

قراردادهای مشاورين يادشده امضا کرده است.
خانم  اخالقى  فساد  داشتن   از  نیز  آنان  گفت  زابلى 
اعضای  ساير  با  را  مساله  اين  و  داشتند  اطالع  ياد شده 
شورای ملى با رياست جمهوری در میان گذاشته بودند.

سنا  مجلس  در  شکايات  به  رسیدگى  کمیسیون  ريیس 
تاکید کرد که آنان در چند مرتبه خواهان حضور وزير 
گفته ی  به  ولى  شده اند،  کمیسیون شان  به  مهاجرين 
ياد شده  کمیسیون  در  حضور  از  مهاجرين  وزير  وی، 

خودداری کرده است.
مشکالت  مورد  در  که  مهاجرين  وزير  اين حال،  با 
مهاجرين به کمیسیون بین المللى مجلس سنا فرا خوانده 
در  اتهام ها  هرگونه  با خبرنگاران  در گفتگو  بود،  شده 

برابر خود را رد کرد.
جماهیر انوری، وزير امور مهاجرين و عودت کنندگان 
آن  نیازمندی  اساس  بر  مشاورين  استخدام  که  گفت 
متحد  سازمان  ملل  عالى  کمیشنری  با  توافق  و  وزارت 
ماه  سه  مدت  به  يو ان اچ سى آر،  پناهندگان،  امور  در 
به زودی  داد آن ها  قرار  زمان  بودند که  استخدام شده 

پايان مى يابد.

بناهای  زير  توسعه  و  ارتقا  مسلکى؛  و  تخنیکى  تعلیمات 
به  دسترسى  در  افزايش  منظور  به  نقل  و  حمل  کلیدی 
تقويت  از  حمايت  پرنفوس؛  عمده ی  مناطق  و  بازارها 
طبیعى؛  منابع  انکشاف  منظور  به  افغانستان  دولت  ظرفیت 
رشد تعلیم و تربیه، استخدام معلمین، تهیه وسايل آموزشى 
و  همکاری  تقويت  هم چنین  و  مناسب  تعلیمى  نصاب  و 
هم گرايى اقتصادی منطقوی از جمله ی اين توافقات است. 
دانشجويان  برای  تحصیلى  بورسیه های  اعطای  همین طور 
با  بريتانیا  درازمدت  همکاری  بخش های  ديگر  از  افغان 

افغانستان مى باشد.
سند همکاری های درازمدت استراتژيک میان افغانستان و 
بريتانیا، هشتم ماه جاری خورشیدی توسط حامد کرزی 
نخست وزير  کامرون،  ديويد  و  افغانستان  ريیس جمهور 
بريتانیا، در لندن به امضا رسید. آقای کرزی، با امضای اين 
سند، از تالش های بريتانیا و فداکاری سربازان آن کشور 
اين سند  امضای  اظهار سپاس کرد و گفت  افغانستان  در 
اين سند  افغانستان است.  قبال  بريتانیا در  تعهد  نشاندهنده 
را  افغانستان  با  بريتانیا  چارچوب همکاری های درازمدت 
اين  امضای  با  نیز  برتیانیا  نخست وزير  مى سازد.  مشخص 
همکاری هايش  ادامه ی  بر  بريتانیا  که  کرد  تاکید  سند 

 

 

بودجه  از  وزارت  مشاورين  معاش  وی،  گفته ی  به 
يو ان اچ سى آر پرداخته مى شود.

 انوری هم چنین در مورد استخدام يک مشاورش که به 
از داشتن  متهم شده است گفت که وی  فساد اخالقى 
دانشکده ی  فارغ  او  ندارد،  معلومات  فساد اخالقى وی 

طب مى باشد و تجربه هايى نیز در اداره  داشته است.
 بر بنیاد حسابات قطعیه ی سال 1٣89 وزارت مهاجرين و 
عودت کننده ها مشمول وزارت هايى مى باشد که کم تر 
از چهل درصد بودجه ی انکشافى خود را در سال 1٣89 

به مصرف رسانده  است.
 بر بنیاد فیصله ی مجلس نمايندگان، قرار است وزيرانى 
خودرا  انکشافى  بودجه ی  درصد   40 از  کم تر  که 
مجلس  عمومى  درجلسه های  رسانده اند،  مصرف  به 
خواهند  قرار  استیضاح  و  استجواب  مورد  نمايندگان 

گرفت.
اين درحالى است که وزير مهاجرين و عودت کننده ها با 
وجود پرسش های زيادی که خبرنگاران از وی داشتند، 

حاضر به پاسخ گويى به آنان نشد.

بريتانیا  و  افغانستان  گفت  او  است.  متعهد  افغانستان  با 
باشند  داشته  همکاری  هم  با  به صورت جدی  مى خواهند 

تا افغانستان با ثبات شود.
بريتانیا پس از اياالت متحده امريکا، بیشترين نیروی نظامى 
واليت  در  بريتانیايى  نیروهای  اکثر  دارد.  افغانستان  در 
بريتانیايى  مقام های  اما،  هستند.  مستقر  هلمند  آشوب زده 
گفته اند که سربازان کشورشان با گرفتن مسوولیت تامین 
امنیت توسط نیروهای امنیتى داخلى، به مبارزات مسلحانه 

خود در اين کشور خاتمه دهند.
اسناد همکاری های  بريتانیا،  به  از سفر  آقای کرزی پیش 
درازمدت استراتژيک را با کشورهای فرانسه و ايتالیا نیز 

به امضا رساند.
بین المللى  نیروهای  با نزديک شدن زمان خروج  همزمان 
ادامه  برای  تا  دارد  تالش  افغانستان  دولت  کشور،  از 
امريکا،  متحده  اياالت  به ويژه  کمک های جامعه جهانى، 
برساند.  امضا  به  را  استراتژيک  همکاری های  اسناد 
درازمدت  همکاری های  سند  امضای  مورد  در  گفتگوها 
اما  بود؛  شده  آغاز  قبل  مدت ها  امريکا  متحده  اياالت  با 
به دلیل برخى از اختالف  گفته مى شود که اين گفتگوها 
اين سند،  محتوای  بر سر  مقام های دو کشور  میان  نظرها 
با اين حال وزارت امور خارجه با آغاز سال  متوقف شد. 
جديد میالدی، گفت که اين گفتگوها با اياالت متحده از 
سرگرفته مى شود، ولى تاکنون جزيیات بیشتری در آغاز 

اين گفتگوها ارايه نشده است.
امضای  که  مى گويند  کارشناسان  از  برخى  اين حال،  با 
جمله  از  قدرتمند،  کشورهای  با  استراتژيک  پیمان های 
در  ثبات  و  صلح  باالی  مى تواند  امريکا،  متحده  اياالت 
آينده افغانستان تاثیر بگذارد و کشورهای همسايه پس از 
اين نتوانند که در امور داخلى افغانستان، مانند گذشته ها، 

با دست  باز مداخله کنند.

بر اساس سند استراتژيک افغانستان و بريتانيا:
بریتانیادرعرصههایمختلفبهافغانستانکمکمیکند

وزیرمهاجرینبهاستخدام
نزدیکانشمتهمشد

 ظفرشاه رویی

 فرزاد

سند همکاری های درازمدت استراتژيک ميان افغانستان و بريتانيا، هشتم ماه جاری 
خورشيدی توسط حامد کرزی رييس جمهور افغانستان و ديويد کامرون، نخست وزير 
بريتانيا، در لندن به امضا رسيد. آقای کرزی، با امضای اين سند، از تالش های بريتانيا 
و فداکاری سربازان آن کشور در افغانستان اظهار سپاس کرد و گفت امضای اين سند 

نشاندهنده تعهد بريتانيا در قبال افغانستان است. اين سند چارچوب همکاری های 
درازمدت بريتانيا با افغانستان را مشخص مى سازد. نخست وزير برتيانيا نيز با امضای 

اين سند تاکيد کرد که بريتانيا بر ادامه ی همکاری هايش با افغانستان متعهد است.

ACKU
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تفسیر یک جدایی
است،  توجه  قابل  فرهادی  فیلم های  مورد  در  آنچه 
انتخاب  فیلم هایش  برای  او  که  است  موضوعاتی 
تمامی  می تواند  به خوبی  که  موضوعاتی  می کند. 
ارتباط  با مخاطب  و  با خود درگیر کند  را  مخاطبان 
دادن  نشان  بر  فرهادی  اصرار  سابقه  کند.  برقرار 
اولین  شهر،  مردم  زندگی  چالش های  و  مشکالت 
باید  ایران،  تلویزیون  در  فرهادی  فیلم سازی  تجربه 
با  نیز  تلویزیونی  مجموعه  این  در  او  شود.  پی گیری 
تهران،  شهر  در  مردم  زندگی  مشکالت  دادن  نشان 
تلویزیونی  توانست عالقمندان خود را در شبکه های 
فیلم سینمایی فرهادی را شاید  باشد. دو  ایران داشته 
شهر«  »در  مجموعه  تجربه های  همان  ماحصل  بتوان 

دانست. 
یک  بروز  مولفه  دو  با  فرهادی  فیلم های  موضوعات 
مشکل و اخالق درگیر است. مشکالتی که در زمینه 
به  و  می کند  پیدا  بروز  جامعه  در  فردی  بین  روابط 
یک  مانند  تدریج  به  می شود.  مهم  و  بزرگ  تدریج 
بهمن بر سر زندگی آدم های داستان آوار می شود و 

قدرت خود را به رخ مخاطب داستان می کشد. 
در  می توان  چگونه  که  داد  نشان  به خوبی  فرهادی 
معیارهای  در حد  فیلم  ایران،  مانند  جامعه ای  شرایط 
جهانی ساخت. فرهادی برای ساخت فیلم خود در حد 
معیارهای جهانی با موضوع مواجه است. اول ساخت 
فیلم در قالب محدودیت های جامعه هنری و سینمایی 
ایران. ویژگی هایی که در جوامع هنری غربی نوعی 
قابلیت، عامل جذایت و حتا امتیاز  محسوب می شود، 
اما در ایران محدودیت است. فرهادی از سویی اصرار 
دارد که آنچه به تصویر می کشد، کامال واقعی باشد. 
در فیلم های فرهادی هیچ اثری از مجاز نمی بینی. نه 
داستان، نه تصویر و نه هیچ یک از تکنیک های به کار 
چیزی  ندارد.  مجاز  با  سنخیتی  فیلم،  در  شده  گرفته 
کامال  فرهادی  فیلم های  در  ویژه  جلوه های  به عنوان 

غریب است. 
فرهادی نه از تکنیک های جلوه های ویژه برای درگیر 
کردن بعد هیجان و تخیل مخاطب خود استفاده کرد 
و نه از موضوعی خیالی و غیرواقعی که کسی آن را 

دیگر، بر عهده مخاطب فیلم گذاشته است. این نکته 
صادق  فیلم  شخصیت های  تمامی  مورد  در  تقریبا 
آلزایمرش  بیماری  که  نادر  پدر  مورد  در  حتا  است. 
این  اتفاقات  نقطه وصل ظریف تمامی  بستر اصلی و 
فیلمش  پایان  مورد  در  خود  فرهادی  است.  سناریو 
به  شبیه  من  قبلی  فیلم های  مثل  فیلم  »پایان  می گوید: 
دارد  عادت  آن ها  به  سینما  تماشاگر  که  پایان هایی 
یک  پایان  معنای  به  نباید  پایان  می کنم  فکر  نیست. 
به  پاسخ  یافتن  برای  باشد  شروعی  باید  باشد.  فیلم 
نوع  این  می شود.  مطرح  فیلم  طول  در  که  سواالتی 
پایان به تماشاگر اجازه می دهد وقتی از سالن خارج 
می شود تعداد زیادی سوال با خودش ببرد و احساس 
نخواستم  هیچ وقت  است.  شده  تمام  همه چیز  نکند 
آغاز  بلکه  شود،  تمام  هم  فیلم  داستان  فیلم  پایان  با 

داستانی دیگر است در ذهن تماشاگر.«
یکی دیگر از رشته های اتصال فیلم صفات مذمومی 
می گیرد.  شکل  انسانی  بین  روابط  در  که  است 
بودن،  عجول  خودخواهی،  دروغ،  هم چون  صفاتی 
پرخاش گری و پنهان کاری. صفت اصلی در این فیلم 
کتمان و پنهان حقیقت است. به نوعی می توان گفت 
هر دو فیلم موفق فرهادی در عرصه جهانی بر همین 
جدایی  فیلم  در  است.  استوار  حقیقت  کتمان  پایه 
فیلم  از  برجسته تر  بسیار  مولفه  این  سیمین  از  نادر 
تقریبا  سیمین  از  نادر  جدایی  در  است.  الی«  »درباره  
که  راضیه،  حتا  دروغ اند.  درگیر  شخصیت ها  همه 
اخالقی ترین و به ظاهر مذهبی ترین شخصیت داستان 
را نشان می دهد، درگیر نوعی دروغ مصلحت جویانه 
سهل گیری  نوعی  بیشتر  شاید  که  دروغی  می شود. 

اخالقی و یا حتا در این سطحش، عادت باشد. 
دروغ  پله  راه  در  اشغال ها  ریختن  درباره  راضیه 

تجربه نکرده باشد. قدرت فیلم های فرهادی در واقعی 
بودن و درگیری آن با بعدی از وجود انسان به نام عقل 
دو  هر  سیمین«  از  نادر  »جدایی  و  الی«  »درباره  است. 
فیلم هایی اند که بیش از بعد خیال، بعد عقل یا همان بعد 
حقیقت جویی انسان را درگیر می کند. این درگیری در 
ویژگی  است.  برجسته تر  سیمین  از  نادر  جدایی  فیلم 
باالتری  سطح  که  است  این  در  اخالقی  موضوعات 
از درگیری را در مخاطب ایجاد می کند. اگر حرکت 
را به عنوان مهم ترین عامل جذابیت یک رسانه بدانیم، 
بسیار مهم است که در آنچه به مخاطب ارایه می کنیم، 
فرهادی  ساخته های  در  می کند.  حرکت  چیزی  چه 
تقریبا همه چیز با سرعت خوبی در حرکت است. ما به 
تدریج با اتفاقات و حوادثی مواجه می شویم که در عین 
است،  برخوردار  منطقی  یک نواختی  نوعی  از  این که 
به نوعی  می  باشد.  نیز  خوبی  فرودهای  و  فراز  دارای 
می توان گفت در این فیلم اتفاق اضافی نمی افتد و از 
که  نکته ای  نیست.  خبری  بی معنا  و  آزاردهنده  زواید 
سعی  بیننده  می شود  باعث  و  شده  فیلم  قوت  باعث 
از دست ندهد.  فیلم را  از  کند هیچ زمان و صحنه ای 
من  »به نظر  می گوید:  فیلم  این  مورد  در  جیمز  لنیک 
این فیلم در بین فیلم های سال گذشته، هیچکاکی ترین 
گول  دایما  را  بیننده  که  فیلم نامه ای  دارد.  را  فیلم نامه 
می زند و بعد غافل گیر می کند و مدام مسایل اخالقی 
پیچیده ای را مطرح می کند، به طوری که شما هیچ وقت 

نمی فهمید مقصر چه کسی بوده  است.« 
هم  فیلم  شخصیت های  سرانجام  و  پایان  در  ابهام  این 
تمامی  سرانجام  تقریبا  فیلم  داستان  می شود.  دیده 
مبهم  آینده ای  در  را  داستان  اصلی  شخصیت های 
خود  به دست  باید  ظاهرا  که  آینده ای  می کند.  رها 
بیننده فیلم به پایان برسد. شما می توانید ادامه زندگی 
تک تک شخصیت های داستان را خود دنبال کنید. چه 
و  راضیه  خانواده  در  و چه  سیمین  و  نادر  خانواده  در 
کامال  می شود.  مواجه  مبهم  اتمامی  با  آینده  حجت 
واضح است که فرهادی این اتمام را خصوصا در مورد 
انتخابی  شاید  حتا  و  پدر  یا  مادر  با  بودن  در  انتخابش 

یکی دیگر از رشته های اتصال فیلم 
صفات مذمومی است که در روابط بین 
انسانی شکل می گیرد. صفاتی هم چون 

دروغ، خودخواهی، عجول بودن، 
پرخاش گری و پنهان کاری. صفت اصلی 

در این فیلم کتمان و پنهان حقیقت 
است. به نوعی می توان گفت هر دو 

فیلم موفق فرهادی در عرصه جهانی بر 
همین پایه کتمان حقیقت استوار است. 

در فیلم جدایی نادر از سیمین این 
مولفه بسیار برجسته تر از فیلم »درباره  

الی« است.

کتمان حقیقت هر چند در این فیلم بیشتر گریبان نادر را می گیرد، اما دیگر 
شخصیت های داستان از این اتهام مبرا نیستند. حتا راضیه که به ظاهر 

اخالقی ترین شخصیت و شاید به زعم برخی نقش قهرمان فیلم را به دوش 
می کشد، حقیقت تصادف خود را کتمان می کند. کتمانی که خود می تواند به 
تنهایی مسوولیت تمامی دردسرهای داستان را به گردن او بیندازد. چنان که 

آوار این کتمان کاری نهایتا برسر زندگی اش خراب می شود.

اهمیت  بعد  که  بی اهیمت  ظاهرا  دروغی  می گوید. 
خودش را نشان می دهد. این دروغ گویی و پنهان کاری 
از سوی دیگر شخصیت ها شدیدتر دیده می شود. پنهان 
کردن بارداری راضیه از سوی خودش، دروغ در باره 
دروغ  راضیه،  سوی  از  پله  راه  در  آشغال ها  ریختن 
نادر، تهمت  از سوی  بارداری راضیه  ندانستن  باره  در 
به راضیه در مورد پول های گم شده )پولی که  دزدی 
پیانو به  بعد متوجه می شویم سیمین آن را بابت حمل 
کارگر ها داده است(، راضی شدن حجت به قسم دروغ 
نماد  را  او  بتوان  ترمه که شاید  برای گرفتن پول، حتا 
وجدان داستان فرض کرد، در نهایت دروغ می گوید. 

دروغی که در دادگاه برای رهایی پدرش می گوید. 
رخ  غیراخالقی  و  سیاه  دنیای  در  واقع  در  فیلم  این 
در  انسان هایش  گفت  نمی توان  که  دنیایی  می دهد. 
می شوند.  شناخته  بی اخالقی  مردم  عمومی،  قضاوت 
به خوبی  ترمه  دخترش  اصولی  تربیت  بر  نادر  اصرار 
تالش انسان های این دنیا را برای زندگی اخالقی نشان 
برای  زندگی  موقعیت های  ظاهری  اجبار  اما  می دهد. 
دفاع از خود و توسل به دروغ و پنهان کاری قضاوت 
نادر که  انسان ها سخت می کند.  مورد  را در  مخاطب 
در این فیلم محور این کتمان حقیقت شناخته می شود، 
در بسیاری موقعیت ها سعی می کند اخالقی عمل کند. 
جایی که نادر در پزشکی قانونی، از این که پدرش را 
این حرکت  نقطه عطف  قرار دهد،  رهایی خود  ابزار 
غیراخالقی،  و  اخالقی  ابعاد  بین  مداوم  انتقال  است. 
در  به خوبی  انسان  یک  در  حقیقت  کتمان  و  حقیقت 
نادر در آن قرار می گیرد نشان داده  موقعیت هایی که 
موقعیت های  در  همواره  انسان ها  ما  به نوعی  می شود. 
جدید اخالقی قرار می گیریم و در هر موقعیت ممکن 
است بسته به شرایط همان موقعیت و زمینه های غالب 

اخالق شخصی خود متفاوت عمل کنیم. 
کتمان حقیقت هر چند در این فیلم بیشتر گریبان نادر 
این  از  داستان  شخصیت های  دیگر  اما  می گیرد،  را 
به ظاهر اخالقی ترین  نیستند. حتا راضیه که  اتهام مبرا 
را  فیلم  قهرمان  برخی نقش  به زعم  شخصیت و شاید 
کتمان  را  خود  تصادف  حقیقت  می کشد،  به دوش 
می کند. کتمانی که خود می تواند به تنهایی مسوولیت 
بیندازد.  او  گردن  به  را  داستان  دردسرهای  تمامی 
چنان که آوار این کتمان کاری نهایتا برسر زندگی اش 
خراب می شود. فرهادی به نهایت ظرافت توانسته است 
نشان دهد که یک انسان در موقعیت های بسیار نزدیک 
زندگی اش می تواند در عین رفتاری غیراخالقی که از 
روی ناچاری انتخاب کرده است، اخالقی و وجدانی 
تصمیم بگیرد. و باز به خوبی نشان می دهد که انسان ها 
خوداند.  درشت  و  ریز  انتخاب های  اسیر  چگونه 
چگونه، نه گاهی که همیشه، کوچک ترین و به ظاهر 
می تواند  ما  رفتارهای  و  تصمیمات  بی اهمیت ترین 
واقعی ترین  و شدیدترین اثرات را در زندگی ما داشته 

باشد.

داستان آغاز 
یک جدایی

آیا جدایی نادر از سیمین
ایران را به وصال اسکار خواهد رساند؟

 بخش دوم و پایانی
 سید روح اهلل رضوانی
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

مستقل  کمیسیون  ساحوی  نظارت  یافته های 
گذشته  سه سال  طول  در  افغانستان  بشر  حقوق 
نشان می دهد که اخراج از منزل، غصب ملکیت 
نسبتا  زمین(  و  )خانه  ملکیت ها  برسر  منازعه  و 
سال 1389 خورشیدی  در  است.  یافته  کاهش 
که  گفته اند  مصاحبه شوندگان  از  0.7 درصد 
زمین  یا خانه شان غصب شده در حالی که این 
رقم در سال 1388 خورشیدی 5.5 درصد و در 
هم چنین  می رسید.  6.8 درصد  به   1387 سال 
نیز  زمین  و  خانه  به  ارتباط  در  دعوا  و  منازعه 
رو به کاهش است. در سال 1389 خورشیدی، 
 1388 درسال  و  مصاحبه شوندگان  1.2 درصد 
 1387 سال  در  و  2.7 درصد  خورشیدی، 
بودند  گفته  آنان  از  3.8 درصد  خورشیدی، 
که در ارتباط به خانه  یا زمین شان دعوا دارند. 
هم چنین در سال 1389 خورشیدی، 4.4 درصد 
و  7.7 درصد  خورشیدی،   1388 سال  در 
از  7.1 درصد  خورشیدی،   1387 سال  در 
مصاحبه شوندگان گفته اند که با اخراج  یا تخلیه 

منزل مواجه بوده اند.   
مستقل  کمیسیون  ساحوی  نظارت  یافته های 
در  که  مي دهد  نشان  افغانستان  بشر  حقوق 
از  59.1 درصد  خورشیدی،   1388 سال 

ماده ی 22 قانون اساسی هرنوع تبعیض بین اتباع 
کشور را ممنوع قرار داده و برابری زن و مرد را 

در برابر قانون تسجیل نموده است1.
به  مکلف  را  دولت  اساسی،  قانون   44 ماده ی 
به نفع  انکشافی  برنامه های  انجام  و  تدابیر  اتخاذ 
نموده  زنان  آموزش  انکشاف  و  سواد آموزی 

است2. 
جدید  اساسی  قانون   44 ماده ی  دقیق  بررسی 
به نحوی  قانون گذاران  که  می دهد  نشان  کشور، 
تاکید  زنان  نفع  به  مثبت  تبعیض  به  ماده  این  در 
داشته و دولت را در برابر حق آموزش و پروش 
به  مکلف  و  داده  هدایت  به صورت خاص  زنان 

ایجاد راهکارهای روشن و موثر کرده است.
افغانستان،  جدید  اساسی  قانون   54 ماده ی 
تذکر  از خانواده  در حمایت  را  مکلفیت دولت 
بدنی  و  ماده سالمتی روحی  این  در  است.  داده 
مکلفیت های  از  یکی  به عنوان  کودک  و  مادر 
وظیفه  دولت  به  و  گردیده  تعریف  دولت  مهم 
داده شده است تا شرایط الزم و مبتنی بر نیاز را 

در این زمینه، به وجود آورد3.
از  نفوس  تناسب  به  اساسی  قانون   83 ماده ی 
زن  وکیل  دو  حداقل  اوسط  طور  والیت  هر 
پیش بینی  عضو  به عنوان  را  ولسی جرگه  در 
یک   مورد  در   84 ماده ی  هم چنین  است.  کرده 
توسط  که  سنا  مجلس  انتصابی  اعضای  از  سوم 
رییس جمهور معرفی می گردد، از رییس جمهور 
زنان  میان  از  را  افراد  این  نصف  تا  می خواهد 

معرفی کند. 
ماده ی 7 قانون اساسی جدید کشور، دولت را به 
رعایت تمام اسناد حقوق بین المللی که افغانستان 
مکلف  کرده،  تصویب  و  شده  ملحق  آن ها  به 

آب  با  رابطه  در  که  گفته اند  مصاحبه شوندگان 
مشکل دارند در حالی که این رقم در سال 1389 
از مصاحبه شوندگان  و 62.6 درصد  یافته  افزایش 
گفته اند  در رابطه با آب مشکل دارند. مشکالت 
 1387 سال  در  مثال  است.  متعدد  آب  به  مربوط 
 1388 سال  در  33.7 درصد،  خورشیدی، 
 1389 سال  در  و  39.2درصد  خورشیدی، 
مصاحبه شدگان  از  55.6درصد  خورشیدی، 
استفاده شان  مورد  آب  گفته اند   کشور  درسطح 
صحی و پاک نیست. در سال 1388 خورشیدی، 
که  گفته اند  مصاحبه شوندگان  از  67.3 درصد 
)راه  دقیقه   15 از  کم تر  استفاده  قابل  آب  منبع 
دیگر  25 درصد  و  دارند  فاصله  یک طرفه(، 
گفته اند منبع آب بیشتر از 15 دقیقه فاصله دارند 
 هم چنین 7.7 درصد آن ها گفته اند  منبع آب بیشتر 
معیار  فاصله دارد. در سال 1389  از یک ساعت 
فاصله از منبع آب، بر اساس کیلومتر سنجش شده 
است. در سال 1389 خورشیدی، 82.1 درصد از 
مصاحبه شوندگان گفته اند  کم تر از یک کیلومتر 
و 16 درصد آن ها 1 تا 3 کیلومتر و 2 درصد آن ها 

بیشتر از 3 کیلومتر از منبع آب فاصله دارند.
حق دسترسی به خدمات صحی

ارایه خدمات صحی دولتی و خصوصی مشکالت 

نموده است4.
معتبر  و  مهم  سند  زن  علیه  خشونت  منع  قانون 
دیگری است در سطح ملی که دولت افغانستان را 
مبارزه علیه تبعیض و خشونت علیه زنان مسوولیت 
اساسی ترین  از  یکی  قانون  این  تصویب  می دهد. 
جریان  در  افغانستان  دولت  که  است  کارهایی 
خشونت  و  تبعیض  رفع  جهت  در  گذشته،  ده سال 

علیه زن انجام داده است.
تصویب  از  قانون، هدف  این  دوم  ماده ی  بر  مبتنی 
آن، تامین حقوق قانونی و حفظ کرامت انسانی زن، 
حفظ سالمت خانواده و مبارزه علیه رسوم، عرف و 
عادات ناپسند که سبب خشونت علیه زن می گردد، 
خشونت  از  جلوگیری  خشونت،  قربانیان  حمایت 
مورد  در  عامه  آگاهی  سطح  بردن  بلند  زن،  علیه 
جرم  مرتکبان  عدلی  تعقیب  و  زن  علیه  خشونت 

خشونت علیه زن، می باشد.
کمیسیون  زن،  علیه  منع خشونت  قانون   15 ماده ی 
از  که  کرده  ایجاد  را  زن  علیه  خشونت  منع  عالی 

متعددی دارد. دریافت های نظارت ساحوی کمیسیون 
نشان  دولتی  صحی  خدمات  مشکالت  مورد  در 
می دهد که کمبود ادویه و وسایل، کمبود کارمندان 
آموزش دیده، نبود داکتران زن، قیمت باالی خدمات 
به شمار  این زمینه  از جمله مشکالت مردم در  صحی 
می رود. از میان 9333نفری که در سال 1388 مصاحبه 
خدمات  از  گفته اند   )33.6 درصد(  2815نفر  داده اند، 
این  میان  از  نمی کنند.  استفاده  موسسه  دولتی  صحی 
گفته اند  آن ها  42.7 درصد  )33.6 درصد(،  افراد 
پایین  دولتی  صحی  خدمات  وسایل  و  ادویه  کیفیت 
صحی  خدمات  به  گفته اند   آن ها  40.1 درصد  است، 
آن ها  6.1 درصد  دارند،  دسترسی  به سختی  دولتی 
نیست،  موجود  زن  کارمندان  و  داکتران  که  گفته اند 
پایین  5.6 درصد آن ها گفته اند که کیفیت کارمندان 
است و 1.2 درصد آن ها گفته اند  باید در مقابل درمان، 

پول پرداخت کنند.
کرد  مصاحبه  تن   7530 با   1389 سال  در  کمیسیون 
که از این میان 49.7 درصد آن ها گفته اند  مشکل شان 
وسایل  و  ادویه  کمبود  دولتی،  صحی  خدمات  در 
فزیکی  دسترسی  در  گفته اند   13.8 درصد  می باشد، 
قریه شان  در  گفته اند   13.5 درصد  دارند،  مشکل 
گفته اند   3.9 درصد  ندارد،  وجود  صحی  خدمات 
داکتران ماهر موجود نیست، 2.2 درصد آن ها گفته اند  
3.6 درصد  و  نیست  موجود  زن  کارمندان  و  داکتران 

آن ها گفته اند  قیمت خدمات باال ست.
ادامه دارد

آگاهی دهی،  برنامه های  اجرای  تخقیق،  صالحیت های 
تامین هماهنگی بین نهادهای مبارزه با خشونت، پیشنهاد 
موثر  قانون  این  تطبیق  در  که  مقررات  وضع  یا  تعدیل 

باشد و... برخوردار است5.
معرفی  را  حمایتی  نهادهای  قانون  این   15 تا   8 ماده ی 
به  نموده و مسوولیت های هریکی از آن ها را در رابطه 
رفع خشونت علیه زن، تذکر داده است. فصل سوم این 
قانون به مسایل جزایی حراییم خشونت علیه زن پرداخته 

است.
یکی از مهم ترین ماده های این قانون ماده ی 43 آن است 
با  قانون  این  که تصریح می کند در صورت که احکام 
احکام  به  باشد،  مغایرت  در  عادی کشور،  قوانین  سایر 

این قانون رجحان داده می شود.
به همین ترتیب ما می توانیم مبانی منع خشونت و تبعیض 
دریافته  نیز  بین المللی  قوانین  و  اسناد  در  را  زنان  علیه 
قوانین  و  اسناد  این  به عنوان عضو  را  دولت  مکلفیت  و 

بین المللی متوجه شویم.  
بین المللی  کنوانسیون  بشر،  حقوق  جهانی  اعالمیه ی 
حقوق  بین المللی  میاق  زن،  علیه  تبعیضات  کلیه ی  رفع 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین المللی حقوق 
مدنی و سیاسی، قطع نامه ی 1325 که در نشست 4213 - 
صادر  امنیت  شورای    2000 سال  اکتوبر    31 مورخ  
گردیده است، عهدنامه ی بین المللی حقوق سیاسی زنان 
و برخی دیگر از اسناد بین المللی حقوق بشر در مجموع 
به مبارزه علیه تبعیض و خشونت علیه زنان تاکید داشته 
کردن  عملی  و  طرح  به  مکلف  را  عضو  دولت ها ی  و 
برنامه هایی کرده است که بتوانند به عنوان راهکارهای 
مبارزه علیه تبعیض و خشونت علیه زنان موثر واقع گردد.

خوش بختانه دولت افغانستان تاکنون تعدادی زیادی از 
این اسناد بین المللی حقوق بشر تصویب یا امضا نموده و 

عمال مکلف به اجرای آن هاست6. 
ادامه دارد

7سال پنجم   شماره مسلسل 1336   یک شنبه 23 دلو 1390    
وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی 

در افغانستان 

زنان افغانستان، قربانی تبعیض و خشونت
 س. نوابی                              قسمت سوم

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

گزارش پنجم، از ۱۳۸۸-۸۹ 

 

٣ مضامین عمده اعالمیه
که  می یابد  سامان  مضمون  چهار  حول   1789 انقالب  ایدیولوژی 
همواره در قوانین موضوعه نفوذ دارند. این مضامین را به ترتیب زیر 
مورد مطالعه قرار خواهیم داد: آزادی، استنباطی خاص از مشارکت 
سیاسی، استنباطی خاص از قانون، و باالخره مساوات. سپس تکالیف 
انسان را به عنوان مضمون پنجم به آن خواهیم افزود که اعالمیه تنها 
به آن اشاره ای کرده و به  همین دلیل نیز اغلب مورد انتقاد قرار گرفته 

است.
١ آزادی

اصل - آزادی مضموِن بنیادین اعالمیه است که در ماده 2، در صدر 
حقوق بشر آمده است. سه مورد دیگری که در این ماده ذکر شده  
است عبارتند از: مالکیت، )که در ماده 17 تکرار شده است(، امنیت 
به معنای حمایت قضایی بر علیه خودکامگی قدرت حاکمه، خصوصا 
در موارد سرکوب )ماده7،8، و9( و سرانجام مقاومت در مقابل ظلم 
و ستم: به این معنا که انسان حق دارد از فرمان قدرت حاکمه هنگامی 
که او از نقش اصلی خود دور می افتد و به جای حمایت، ستم پیشه 
تنها   1789 اعالمیه  در  که  آخر  مورد  این  نماید.  سرپیچی  می کند، 
نامی از آن برده شده بود، در صدر اعالمیه 1793 جایگاهی به خود 

اختصاص داده است.
آزادی، این مقدم ترین حق بشر، ریشه در طبیعت دارد. »انسان ها آزاد 
به دنیا می آیند« این تاکید، تاکیدی اساسی است که از آزادی، یک 
برآن  را  خود  و  است  حکومت  بر  مسبوق  که  می سازد،  اولیه  داده 
را  تفکر مارکسیستی در آزادی هدفی  تحمیل می کند در حالی که 

جستجو می کند که فرایندی طوالنی و پیچیده دارد.
آزادی در ماده 4 این چنین تعریف شده است: »آزادی عبارت است 
عبارت  این  نرساند.«  ضرر  دیگری  به  که  عملی  هر  انجام  اختیار  از 
به نظر رسد، خصوصا هنگامی که در کنار ماده  می تواند بسیار کلی 
ممنوع  قانون  توسط  که  امری  »هر  آن:  برطبق  که  می گیرد،  قرار   5
نشده باشد، مجاز است.« بدین ترتیب اصل بنیادین جوامع لیبرالی بنا 
در  را  آن   و  باشد  خود  کردار  خالق  دارد  انسان حق  می  شود:  نهاده 
همه زمینه ها اجرا کند. مشروط بر این که ضرورت اخالقی ای که در 
تعریف آزادی مستتر است، نادیده گرفته نشود: »ضرر به دیگری« به 
معنای خروج از فضای مجاز برای آزادی است. نتیجتا اعمال آزادی 
برای هر فردی از احترام به دیگری تجزیه ناپذیر است. اما اعمالی که 
ممکن است به دیگری ضرر برسانند بسیارند؛ به  همین علت باید هر 
آن چه ممنوع است به دقت، مشخص شود. این همان نقشی است که 

به قانون محول شده است.
همه  که  آزادی  از  عام  معنای  این  به  توجه  با  اعالمیه  کاربردها- 
به چند  تنها  می گیرد،  دربر  را  انسان  فعالیت های  مختلف  بخش های 
بخش می پردازد و کاربرد اصل کلی ای که بنا نهاده است را در مورد 
که  خاص  آزادی های  فهرست  دارد  امکان  می دهد.  توضیح  آن ها 
بدین ترتیب ارج یافته  اند، کوتاه به نظر رسد: موارد ذکر شده عبارتند 
از: آزادی های فردی که با »امنیت« خلط شده است )ماده 7، 8 و 9(، 
این  به  تصریح  اما  )ماده 11(.  بیان  آزادی  )ماده 10(،  عقیده  آزادی 
آزادی  میان  زیرا  بسیاراند.  اهمیت  حایز  اصول،  قلمرو  در  آزادی ها 
به طور عام که در ماده 5 تضمین شده و کاربرد های آن در رابطه با 
آن بخش از فعالیت های بشر که آزادی در آن یا به ویژه حایز اهمیت 
بسیار است و یا به طور خاص در خطر و نتیجتا مستلزم حمایت ویژه، 
تمایز قایل شده است. این آزادی ها همان آزادی  های تصریح شده و 
معنا  به  »آزادی های عمومی«  فهرست  منشا  تعریف شده ای اند که  یا 

حقوق موضوعه آن، محسوب می شوند.
با وجود این، اهمیت آن ها نباید بر موضوع اساسی، یعنی اصل کلی 
این  واقع  در  افکند.  سایه  زمینه ،  هر  در  و  هرنوع  از  آزادی سلوک، 
تایید  صریحا  که  آزادی هایی  که  است  نمایشی  پرده  چون  اصل 

شده اند، از آن جدا می شوند.
ادامه دارد

آزادی های عمومی
 و حقوق بشر

قسمت بیست و هشتم

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

قسمت چهاردهم

زنان نیمی از جمعیت انسانی کشور اند. نادیده گرفتن آنان به معنی 
نادیده گرفتن نیمی از نیروی انسانی کشور بوده و ضربه ی مهلکی به 

روند توسعه و انکشاف خواهد بود.
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 بخش دوم
 غالم رضا جاویدی

توسعه  بررسی مفهوم اصطالحی  به  نوشتار  این  اول  در بخش 
توسعه  زمینه  در  جامعه شناسان  که  خاصی  تعاریف  نیز  و 
آورده اند، پرداختیم. در ادامه سعی بر این است تا تعاریف علم 
و توسعه علمی و اهمیت و جایگاه آن در اسالم را مورد توجه 

قرار دهیم.
تعریف علم

تعاریف بسیار زیادي مي توان براي علم قایل شد. برخی علم را 
به معناي »کسب معلومات به صورت سیستماتیك و تنظیم یافته« 
می دانند و برخی نیز علم را به معناي »ایجاد خالقیت«، برخي 
دیگر به معناي »یك نوع فعالیت فكري و اجتماعي« و گروهي 

علم را یك »تحول فرهنگي« دانسته اند.1
با  انسان  آمیزش  در  و  تاریخ  نشیب  و  فراز  پر  بستر  در  علم 
طبیعت و از تفكر انسان و پاسخ گویي به نخستین چرا، چگونه 
و کجا، تولد یافته و در همین بستر رو به تكامل و توسعه نهاده 
و نیازهاي روزافزون جامعه را پاسخ گفته است. در هر جامعه 
بیشتري داده شده، ریشه هاي  به علم بهاي  و در هر  زماني که 
که  زیرا  است،  خشكیده  فقر  و  توسعه نیافتگي  خرافه پرستي،  

هرسه عامل یادشده ریشه در جهل دارند.2
مولفه های  مجموعه  در  پیش  تا چنددهه  و  دور  در گذشته ای 
محسوب  عوامل  مهم ترین  از  نظامي  قدرت  توانایی کشورها، 
اقتدار،  و  قدرت  اصلي  محور  در  امروز  دنیاي  در  اما  مي شد. 
قرار  پژوهش  و  آموزش  عرصه  دو  در  دانشگاهي  نهادهاي 
مي گیرند. با علم به این معنا دولت هاي پیشرفته باالترین انرژي 
آن ها  که  چرا  مي کنند.  تحقیق  و  علم  توسعه  صرف  را  خود 
توانایي  دیگر  به عبارت  یا  اقتدارشان  که  دریافته اند  به خوبي 
علمي  توانایي هاي  به گسترش  منوط  قدرت  کنترول  و  اعمال 

است.
مفهوم توسعه علمی

هدف نهایی هر جامعه تالش برای نیل به رشد و توسعه است. 
به سوی  اجتماعی  نظام  و  جامعه  کل  مستمر  ارتقای  توسعه، 

زندگی بهتر و انسان تر معنا شده است.3
 )dynamic( و پویا )static( از همین رو فرق بین جوامع ایستا
که  عین حال  در  که  معنا  بدین  است.  خاصي  درجه  نوع  از 
سریع تر  دوره ها  از  برخي  در  و  جوامع  بعضي  در  دگرگوني 
است، با این حال همه جوامع در حال دگرگوني مستمر هستند.4

و  متغیر«  »جامعه  یا  پویا«  »جامعه  اصطالحا  پرتغییر  جامعه هاي 
ساکن«  »جامعه  یا  ایستا«  »جامعه  کم تغییر،  بسیار  جامعه هاي 

نامیده مي شوند.5
جامعه افغانستان، با تاریخ و فرهنگ غنی، همواره جامعه ای پویا 
و متحرک بوده است؛ ولیكن حضور قدرت های استعماری به 
نیز  و  کشور  این  در  هجدهم  قرن  آغاز  از  انگلستان  رهبری 
این  که  شد  سبب  داخلی  خانمان سوز  و  متمادی  جنگ های 
جامعه پویا به یك جامعه ساکن تبدیل شود و همین مورد سبب 
توسعه نیافته  کشورهای  زمره  در  افغانستان  امروز  که  گردیده 
قرار گیرد. در دوران طالیی تمدن اسالمی )رنسانس اسالمی( 
تحقق  شاهد  ما  هجری  پنجم  و  چهارم  قرون  در  به خصوص 
نوعی جنبش علمی و فرهنگی در پهنه تاریخی افغانستان بودیم 
که این جنبش در همه عرصه های علمی و فرهنگی نمود بارز 

یافت.
و  ملي  اراده  با  که  مي دهد  نشان  مختلف  کشورهاي  تجارب 
برنامه ریزي صحیح مي توان بر توسعه نیافتگي علمي غلبه کرد. 
به  منوط  در جهان،  هر کشور  جایگاه  و  توسعه جهاني  آینده 
ایجاد ظرفیت باال در کسب، نگهداري و باال بردن سطح علم 
تا حدود  این ظرفیت  انساني آن کشور است.  نیروي  و دانش 

همزمان با ادامه خشونت ها در چندین شهر سوریه، 
به جریان  از  متحد  ملل  سازمان  در  دیپلومات ها 
سعودی  عربستان  توسط  جدید  تالش های  افتادن 
برای طرح قطعنامه ای دیگر علیه دولت سوریه خبر 

داده اند.
ملل  سازمان  عمومی  مجمع  گزارش ها،  براساس 
متحد به مرکز تمرکز اقدامات جدید برای تحت 
فشار گذاشتن دولت سوریه به منظور پایان دادن به 
خشونت ها علیه غیرنظامیان این کشور تبدیل شده 

است.
ملل  سازمان  در  سعودی  عربستان  نمایندگان 
متحد پیش نویس قطعنامه ای را بین اعضای مجمع 
که  کرده اند  پخش  متحد  ملل  سازمان  عمومی 
متنی مشابه پیش نویس قطعنامه ای دارد که روسیه 
و چین در شورای امنیت سازمان ملل متحد آن را 

وتو کردند.
طراحان این پیش نویس جدید، خواهان پایان دادن 
به خشونت ها ازسوی طرف های درگیر در سوریه 
و نیز کناره گیری بشار اسد، رییس جمهور سوریه، 

از قدرت شده اند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه، 13 

فبروری، وضعیت سوریه را بررسی خواهد کرد.
انفجار دو بمب در شهر حلب در  در شرایطی که 
روز جمعه، دهم فبروری، مرگ دست کم 2۸ نفر 
را به دنبال داشت، دولت و مخالفان دولت سوریه 
یك دیگر را به عنوان مسوول این انفجارها معرفی 

شروط  از  که  ریاضتی  تازه  تدابیر  یونان  کابینه 
ازای  در  یورو  حوزه  و  پول  بین المللی  صندوق 
را  است،  یورویی  میلیارد   13۰ کمكی  تخصیص 

تصویب کرده است.
به تصویب  باید  اکنون  الیحه  این  پیش نویس 
مالیه کشورهای  وزرای  همچنین  و  یونان  پارلمان 

اتحادیه اروپا برسد.
موضوع  این  با  ارتباط  در  یونان  دولت  وزیر  پنج 
از آنها حتا درخواست های  استعفا داده اند و یكی 

خارجی را »مایه سرافكندگی« خوانده است.
اعتصاب  یك  جمعه  روز  کارگری  اتحادیه های 
4۸ ساعته را آغاز کرده بودند که طی آن معترضان 

با پولیس درگیر شدند.
لوکاس پاپادموس نخست وزیر یونان اخطار داده 
با  موافقت  عدم  صورت  در  کشور  این  که  است 
کاهش هزینه ها و عدم بازپرداخت بدهی با »هرج و 

مرج اقتصادی افسارگسیخته« روبه رو خواهد شد.
دهیم  اجازه  »نمی توانیم  گفت  کابینه  به  او 
از  لحظه ای  این  افزود  و  شود«  ورشكسته  یونان 

»مسوولیت های تاریخی« است.
بازپرداخت  »عدم  داد:  هشدار  پاپادموس  آقای 
ورطه  به  را  بی نظم، کشور  به صورتی  بدهی  قسط 

یك ماجراجویی فاجعه بار می اندازد.«
ریاضتی  تدابیر  با  که  وزرایی  گفت  یونان  رهبر 
باقی  دولت  ایتالف  در  نمی توانند  مخالف اند، 

پس از مخالفت های زیاد، باراک اوباما قانونی را 
که کارفرمایان را موظف به تقبل هزینه تابلیت های 
ضدبارداری برای کارمندانشان می کرد، تغییر داد.

سال  در  که  دسترسی«  قابل  »خدمات  قانون  طبق 
2۰1۰ با حمایت آقای اوباما تصویب شد، تمامی 
تهیه  هزینه  شدند،  موظف  امریكا  در  کارفرمایان 
زن  کارمندان  برای  را  بارداری  ضد  تابلیت های 

تحت استخدام خود، برعهده بگیرند.
اما این قانون نقطه آغازی شد برای درگیری جدی 
میان گروه های مذهبی، به خصوص کاتولیك ها و 
جمهوری خواهان از یك طرف، و دموکرات ها و 

حامیان حقوق زنان از طرف دیگر.

سواد  که  است  از جمعیت کشور  بخش  آن  به  وابسته  زیادي 
و حل  ارتباطات  در  مهارت  نوشتن، حساب کردن،  خواندن، 
و  آموزش  سطح  بردن  باال  لذا  باشد؛  کرده  کسب  را  مسایل 
تربیت و حرفه آموزي نیروي  کار محور اساسي مباحث توسعه 

انساني براي همه کشورهاي در حال توسعه است.
جایگاه توسعه علمی در اسالم

یادگیري  بر  بسیاري  تاکید  اسالم  در  که  نیست  ذکر  به  الزم 
جایگاه  از  اسالم  در  عالم  و  علم  است.  شده  دانش  کسب  و 
بر هیچ طالب  این واقعیتی است که  رفیعی برخوردار است و 
حقیقی پوشیده نیست. به جرات می توان گفت که در هیچ یك 
از ادیان و مكاتب به اندازه اسالم، بر کسب معرفت و آگاهی 
است.  نشده  تاکید  زندگی  در  و ژرف نگری  دانش اندوزی  یا 
و  کریم  قرآن  یعنی  اسالمی،  تفكر  منابع  به  گذرا  نگاهی  با 
می توان  )ع(  اطهار  ایمه  و  )ص(  رسول  حضرت  احادیث 
دریافت که خداوند و اولیای او، پیوسته، نه فقط مومنان، بلكه 
بر خردمندی  را  ادیان  دیگر  پیروان  حتا  و  مشرکان  و  کافران 
نه  خداوند  که  بدانجا  تا  می کند؛  دعوت  عقل  به کارگیری  و 
تنها از مومنان خواهان ایمان کورکورانه نیست، بلكه »توحید«، 

یعنی بنیان ایمان را حاصل تعقل و علم ورزی می داند.
بیانگر فضیلت  نیز  نازل شده  پیامبر)ص(  بر  اولین سوره ای که 
خود  سخن  مطلع  خداوند  که  چرا  است.  پروردگار  نزد  علم 
بیانگر شرافت علم  این  قرار داده است و  بیان عظمت علم  را 
و  می باشد   - است  علمی  هر  مدار  که  توحید  علم  خصوصا 
این زمینه وجود دارد. آیات قرآني و  نیز در  بسیاري  روایات 
احادیث نبوي که در باره اهمیت علم و معرفت است، علم و 
که  است. جامعه اي  ساخته  از یك دیگر جدایي ناپذیر  را  دین 
علم مدار است، مي تواند در همه عرصه ها، تفكر علمي و روش 
علمي را مبناي حل موانع و تنگناهاي خود قرار دهد. از آیات 
به  می توان  دارند،  وجود  زمینه  این  در  که  فراوانی  روایت  و 

موارد زیر اشاره کرد:
››قل هل یستوي الذین یعلمون و الذین ال یعلمون انما یتذکر 
اولوااللباب‹‹ )سوره زمر، آیه 9( یعني بگو آیا آنان که مي دانند 
متذکر  خردمندان  تنها  یك سانند؟  نمي دانید،  که  کساني  با 

مي شوند.
و در آیه دیگر آمده است: »َو ال تََقَف مالَیَْس لََك بِه ِعلْم … به 
این معنا که به آنچه که بدان علم و آگاهي نداري تسلیم مشو 
زیرا چشم و گوش و دل بر آنچه که مي بینند، مي شنوند و در 

مي یابند مسوولند.« )سوره اسراء،  آیه 36(
اصل کلمه »علم« هشتادبار در قرآن کریم در مواضع گوناگون 
تكرار شده و مشتقات آن مانند »یعلمون« و »یعلم« و غیره بارها 
به کار برده شده است. افزون بر این ها، واژگانی چون »برهان« 
و »حكمت« و مشتقات »فقه« و »فكر« و »عقل« بارها در قرآن 
به کار رفته است. بنابراین، خداوند مومنان را از این که بر اساس 
ایمان آورند، نهی فرموده و حتا در  او  به  تقلید و کورکورانه 
یكی از آیات قرآن کریم، علم و ایمان را در کنار یك دیگر 

قرار داده است:
لقد  االیمان  و  العلم  اوتوا  الذین  قال  »و   )56 روم،آیه  )سوره 
البعث« ]و آنان که دانش و ایمان  لبثتم فی کتاب اهلل الی یوم 
داده شده هااند، گویند: شما بر وفق کتاب خدا تا روز قیامت 

در گور آرمیده اید[.
قرآن کریم در زمینه دانش اندوزی فقط به کلیات اکتفا نكرده 
و بسیاری از آیات به طور خاص، بشر را به  ژرف نگری در آثار 

خلقت و طبیعت می خواند.
ادامه دارد

می کنند.
حلب دومین شهر بزرگ سوریه و از مراکز اصلی 
می رود  به شمار  کشور  این  اقتصادی  فعالیت های 
اعتراضات ضددولتی در سوریه،  از زمان آغاز  و 

وضعیت کمابیش آرامی داشته است.
»گروه های  گزارشی  در  سوریه  دولتی  تلویزیون 
انفجارها معرفی  این  تروریست مسلح« را مسوول 

کرد.
که  سوریه  آزاد  ارتش  مقامات  عین حال،  در 
است،  کشور  این  دولت  مخالف  گروه های  از 
نیروهای  با  بمب ها  انفجار  زمان  در  که  گفته اند 
امنیتی در محل حادثه درگیر بوده اند، ولی دولت 

عامل انفجارها است.
همچنین روز جمعه، رابرت فورد، سفیر امریكا در 
سوریه در متنی که در صفحه فیس بوک سفارت 
امریكا در دمشق منتشر شد، »استفاده از تسلیحات 
را  حمص  شهر  مسكونی«  مناطق  در  سنگین... 

محكوم کرد.

بمانند.
ماریلیسا سنوگایاناکپولو، معاون وزیر خارجه یونان 
که بعد از ظهر جمعه کناره گیری کرد بلندپایه ترین 

مقامی بود که تاکنون استعفا می داد.
حزب  بزرگترین  است،  آن  عضو  او  که  پاسوک 
ایتالف دولت است. قبال معاون وزیر کار از همین 

حزب دولت را ترک کرده بود.
طرح کاهش هزینه ها روز یك شنبه در پارلمان به 
رای گذاشته خواهد شد و انتظار می رود بعضی از 

نمایندگان ایتالف حاکم در برابر آن بشورند.
رهبران  این که  بر  دایر  اروپا  اتحادیه  تقاضای 
و  کاهش ها  این  به  کتبی  به صورت  یونان  سیاسی 
شدید  مقاومت  با  احتماال  دهند  تعهد  اصالحات 

روبرو خواهد شد.
از  هنوز  مجموعه  این  می گویند  تحلیلگران  اما 
زیرا  است  برخوردار  پارلمان  در  کافی  حمایت 
پاسوک و دیگر متحد آن در ایتالف، دموکراسی 
نو، بیش از 23۰ کرسی از 3۰۰ کرسی را در اختیار 

دارند.

از  برخی  و  کاتولیك  کلیساهای  سران  اعتراض 
جمهوری خواهان به این بود که این قانون خالف 
اعتقاد آنها است که استفاده از راه های پیشگیری 

بارداری را منع می کند.
شده  قایل  استثنا  کلیساها  برای  اوباما  آقای  قانون 
مانند  نهادهایی  طرف  از  مخالفت ها  اما  بود. 
شفاخانه ها و دانشگاه هایی که وابسته به کلیساهای 
کاتولیك هستند، و یا از طرف آنها حمایت مالی 

می شوند مطرح شده است.
مبارزات  به دلیل  را  اوباما که سال دشواری  آقای 
ریاست جمهوری سپری می کند، روز گذشته خبر 

از تغییر جزیی در این قانون داد.
بر این اساس، از این به بعد هزینه تهیه تابلیت های 
نهادهای  در  شاغل  که  افرادی  برای  ضدبارداری 
بیمه ها خواهد  بر عهده  مذهبی کاتولیك هستند، 

بود.
آقای اوباما گفت تصمیم به تغییر این قانون گرفته 
چون نمی خواهد این موضوع تبدیل به یك بازی 

سیاسی شود.

عربستان سعودی به دنبال طرح قطعنامه ای جدید 
علیه سوریه است

هزینه های عمومی در یونان کاهش می یابد

اوباما برسر موضوع روش های ضدبارداری کوتاه آمد
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که  است  حاکی  گزارش ها  برخی  کابل:  8صبح، 
افغانستان  فوق العاده  نماينده  و  سفير  اکليل حکيمی، 
آن  مستشار  الکو،  هارون  سوی  از  واشنگتن،  در 
گرفته  قرار  لت و کوب  مورد  گذشته  هفته  سفارت 
است. در اين ماجرا آقای حسن سروش، يکی ديگر 
داشته  ميانجی گيری  قصد  که  سفارت  مستشاران  از 
شده  زخمی  الکو  هارون  آقای  سوی  از  شديدا  نيز 
واشنگتن  از شفاخانه های  يکی  در  اکنون  است  که 
دی سی تحت مداوا قرار دارد. اين در حالی است که 
آقای حکيمی نيز از چند روز به اين سو بر سر کارش 
حاضر نشده است. به گفته برخی منابع، آقای حکيمی 

نيز تحت مداوای خانگی قرار دارد.
مقيم  افغانستان  سفارت  مستشار  الکو،  هارون 
فعلی  لوی سارنوال  الکو،  اسحاق  فرزند  واشنگتن، 

کشور است.
روز  صبح  حوالی  رويداد  اين  گزارش ها،  از  به نقل 
سه شنبه هفته گذشته به وقت واشنگتن رخ داده است. 
بر  الکو  آقای  حمله  دليل  که  می شود  گفته  هرچند 
دفتر  از  لپ تاپش  کمپيوتر  گم شدن  حکيمی،  آقای 
ماجرا  اين  اصلی  عوامل  هنوز  اما  بوده،  کاری اش 

هم چنان پنهان است.
ماجرای زد و خورد ديپلومات های افغانستان در داخل 
چندی  نيست.  بی سابقه  امر  يک  کشور  از  بيرون  و 
از  مراديان  داوود  داکتر  برکناری  دنبال  به  و  قبل 
تن  دو  خارجه،  وزارت  استراتژيک  مطالعات  مرکز 
کرسی  اين  تصاحب  سر  بر  مرکز  اين  کارمندان  از 
و  شده  حمله ور  هم ديگر  بر  وزارت  آن  صحن  در 
اين جاست  جالب  بودند.  کرده  زخمی  را  يک ديگر 
که هردو کارمند يادشده مورد هيچ گونه مواخذه قرار 
باشند، هيچ گونه  اگر مواخذه هم شده  يا  و  نگرفتند 
ماجرای  مورد  در  نيست.  دست  در  آن  از  اطالعی 
نيز  واشنگتن   در  سفير کشور  بر  الکو  هارون  حمله 
هنوز روشن نيست که وزارت خارجه چه ترتيباتی را 

به خاطر مواخذه و توبيخ آقای الکو روی  دست گرفته 
است.

در  افغانستان  فعلی  نماينده  و  سفير  حکيمی،  اکليل 
به عنوان معين سياسی وزارت خارجه و  امريکا، قبال 
نيز سفير افغانستان در کشور چين ايفای وظيفه کرده 
کشور  اين  باسابقه  ديپلومات های  از  يکی  او  است. 
معدود  از  حکيمی  آقای  برخی ها،  به گفته  است. 
به  سياسی  وابستگی  که  است  کشور  ديپلومات های 

جناح های زورمند افغان ندارد.
از  پس  خارجه  وزارت  پست های  که  آن جايی  از 
کنار رفتن داکتر سپنتا از اين پست  به شدت سياسی 
شده و ميان وابستگان اکثريت زورمندان تقسيم شده 
نمايندگی های  در  رويدادی  يک چنين  وقوع  است، 
به نظر  محتمل  سادگی  به  بيرون  در  کشور  سياسی 

سياسی  حمايت  و  زور  با  که  افرادی  زيرا  می رسد. 
به عوض  می شوند؛  کشور  ديپلوماسی  دستگاه  وارد 
به  بيشتر  اخالقی،  و  اداری  قواعد  رعايت  و  اطاعت 
اتکای زور، با مديران خود برخورد می کنند. ناظران 
بدين باوراند که يکی از داليل ناکارآمدی برخی از 
تعييناتی  شيوه  در  ريشه  نيز  کشور  مهم  سفارت های 
رضايت  جلب  به خاطر  اين سو  به  مدتی  از  که  دارد 
و  وزير  دستور  با  و  داخلی  زورمندان  حمايت  و 
اداری وزارت خارجه صورت گرفته است.   معينيت 
ديپلومات ها  تعيين  در  را  عمده  نقش  شيوه،  اين  در 
در سفارت خانه های مهم، نه توانايی و ظرفيت کاری 
با  افراد  روابط  و  خانوادگی  وابستگی  بلکه  آنان، 

زورمندان تشکيل می دهد.


از صفحه 1

بودجه بهینه سازی ابر بمب 
سنگرشکن توسط کنگره 

امريکا تصويب شد

ميليون  چند  بودجه ای  اختصاص  با  امريکا  نمايندگان  مجلس 
امريکا  سنگرشکن  بمب  قوی ترين  بهينه سازی  برای  دالری، 

موافقت کرده است.
برخی از تحليلگران اين اقدام را با راه اندازی تاسيسات غنی سازی 

زير زمينی ايران در فردو قم مرتبط می دانند.
بمب عظيم سنگرشکن 14 تنی رخنه گر، مشهور به »مادر همه 
امريکا  ارتش  متعارف  زرادخانه  در  بمب  مهيب ترين  بمب ها«، 

است.
اساس  بر  و  دارد  طول  متر   6 حدود  هدايت شونده  بمب  اين 
به ضخامت 18 متر عبور کند  از کانکريت  گزارش ها می تواند 

و در عمق 60 متری سطح زمين منفجر شود.
اين بمب پديده جديدی است - سفارش توليد آن تنها در اپريل 
و  شد  صادر  امريکا  هوايی  نيروی  توسط  ميالدی  گذشته  سال 
بمب ها  اين  از  عدد   20 از  متشکل  شده  توليد  محموله  نخستين 
ماه پيش تحويل  از سه  يعنی کمتر  نوامبر سال گذشته،  تازه در 

نيروی هوايی امريکا شد.
حال کنگره امريکا با اختصاص 81 ميليون و شش صد هزار دالر 
ديگر برای ارتقای کارايی و افزايش عمق نفوذ اين بمب موافقت 

کرده است.
با  امريکا  کنگره  اقتصادی،  نامساعد  شرايط  در  بايد  چرا  اما 
اختصاص چنين مبلغ قابل توجهی، آن هم برای بهينه سازی يک 

بمب بسيار جديد موافقت کند؟
تحليلگران اعتقاد دارند اتخاذ اين تصميم با انتشار خبر آغاز به 

کار تاسيسات غنی سازی فردو قم مرتبط است.
جمله  از  می کنند،  تاييد  را  ارتباط  اين  وجود  شواهد  از  بعضی 
تامين  برای  امريکا -  – وزارت دفاع  پنتاگون  آنکه درخواست 
بودجه بهينه سازی تنها يازده روز بعد از انتشار گزارش بازرسان 
آژانس بين المللی انرژی اتومی مطرح شد. گزارشی که در آن 
تاييد کرده  را  تاسيسات فوردو  فعاليت های غنی سازی در  آغاز 

بودند.
به گفته ديويد آلبرايت، رييس انستيتوت علوم و امنيت بين المللی 
قم در عمق 90  يورانيم در  تاسيسات غنی سازی  در واشنگتن، 
برد  از  متر  متری صخره های سنگی احداث شده که حدود 30 

تخريبی اين ابر بمب رخنه گر بيرون است.
اليزابت رابينز، يک سخنگوی پنتاگون به خبرگزاری بلومبرگ 
گفته بودجه مصوب کنگره، بر اساس يک درخواست عاجل به 

برنامه توليد اين بمب هدايت شده است.
وال  روزنامه  با  گفتگويی  در  و  ميالدی  جاری  ماه  اوايل  در 
استريت ژورنال، ليون پانتا، وزير دفاع امريکا اعالم کرده بود که 
آزمايش های انجام شده نشان می دهد که اين بمب، با تنظيمات 
فعلی، توان انهدام بخش هايی از تاسيسات هسته ای ايران را ندارد.

لت و کوب سفیر افغانستان در واشنگتن 
واقعیت دارد

در  حماس  دولت  نخست وزير  هنيه،  اسماعيل 
غزه گفته است که اين گروه »هرگز اسراييل را 

به رسميت نخواهد شناخت.«
آقای هنيه که به ايران سفر کرده، روز شنبه 22 
حتا  گفت  تهران  در  سخنرانی  جريان  در  دلو، 
اگر مصالحه ای بين فتح و اسراييل انجام شود، 

حماس هرگز تن به آشتی نخواهد داد.
نخست وزير دولت حماس هم چنين افزود: »آنها 
می خواهند تا اشغال اراضی فلسطينی را توسط 
اسراييل به رسميت بشناسيم و دست از مقاومت 

بکشيم.«
اما آقای هنيه تاکيد کرد که مقاومت فلسطينی ها 

خواهد  ادامه  آن ها  سرزمين های  کردن  آزاد  زمان  تا 
داشت.

خالد مشعل، رهبر حماس و محمود عباس، رهبر فتح 
در  شد  برگزار  قطر  در  که  جلساتی  در  هفته گذشته 
مورد جزييات توافق آشتی که در ماه اپريل سال 2011 
بين دو گروه رقيب حماس و فتح به دست آمد گفتگو 

کردند.

براساس توافق به دست آمده ميان اين دو گروه قرار 
ملی،  وحدت  دولت  عنوان  با  انتقالی  دولت  است 
هم چنين  و  خودگردان  تشکيالت  رياست  انتخابات 
انتخابات پارلمان فلسطينی را در سرزمين های فلسطينی 
برگزار  نوارغزه  و  اردن  رود  باختری  کرانه  در  واقع 

کند.
واکنش  در  اسراييل  نخست وزير  نتانياهو،  بنيامين 
بر  توافق  و  قطر  در  حماس  و  فتح  مقامات  ديدار  به 

سرجزييات تشکيل يک دولت انتقالی به رياست 
خودگردان  تشکيالت  که  گفت  فتح  رهبر 
با  صلح  و  حماس  با  آشتی  ميان  بايد  فلسطينی 

اسراييل يکی را انتخاب کند.
حماس  با  »صلح  افزود:  همچنين  نتانياهو  آقای 
ممکن نيست. آنها يک گروه تروريستی هستند 

و هدف شان نابودی اسراييل است.«
تشکيالت  مقام های  که  است  حالی  در  اين 
خودگردان فلسطينی، ماه گذشته در تالش برای 
مقام های  با  اسراييل،  مذاکرات  گيری  سر  از 
از  پس  که  ديدار  اين  کردند.  ديدار  اسراييلی 
صورت  گفتگوها  توقف  سال  يک  از  بيش 

می گرفت، نتيجه ای نداشت.
طی بيش از چهار سال گذشته، دو »دولت«، جداگانه 

امور فلسطينيان را اداره می کرده اند.
در  را  غزه  نوار  کنترول  حماس،  دولت  يک سو  از 
دست داشته و از سويی ديگر، تشکيالت خودگردان 
کرانه  امور  اداره  عباس،  محمود  رهبری  به  فلسطينی 

باختری رود اردن را عهده دار بوده است.

حماس هرگز اسرايیل را به رسمیت نخواهد شناخت

ACKU
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به  شود،  شناخته  گناه کار  گیالنی  یوسف رضا  چنانچه 
در  که  می گردد  محکوم  وظایف  خلع  و  زندان  6ماه 
تا  مساله سبب می شود  این  ناظران  به گفته  این  صورت، 
انتخابات زودهنگام را در  تا  بر دولت فشار وارد گردد 

پاکستان برگزار کند.
دهه  سال های  به  زرداری  آصف علی  مالی  فساد  دوسیه 
90 میالدی باز می گردد؛ هنگامی که بی نظیر بوتو، همسر 
زرداری، نخست وزیر پاکستان بود. آن ها متهم بودند که 
دالر  میلیون   12 پول شویی  برای  سویس  بانک های  از 
رشوت استفاده کردند. در آن هنگام دوسیه سویس در 

پی یک توافق جنجالی بسته شد.
به  پاکستان  مردم  حزب  بین  که  توافق  این  اساس  بر 
نظامی  رییس جمهور  مشرف،  پرویز  و  زرداری  رهبری 
به شمول  افراد  از  بسیاری  ایجاد گردید،  پاکستان  پیشین 

زرداری از پیگرد قانونی مصوون شدند.
نظامیان  و  ارتش  می شود  گفته  که  است  حالی  در  این 
پاکستان از دادگاه عالی این کشور استفاده می کند تا بر 
حکومت ملکی پاکستان فشار واردکند. نظامیان قدرت 
را در بیش از نیمی از عمر 60 ساله این کشور در دست 

داشته اند.

آخرین  انتشار  زمان  از 
آژانس  گزارش 
بین المللی انرژی اتومی 
گذشته  نوامبر  ماه  در 

افزایش یافته است.
گزارش  این  در 
به  ایران  که  بود  آمده 
دستیابی  برای  اقداماتی 
هسته ای  تسلیحات  به 

آغاز کرده است.
ایران  رسمی  مقامات 
همواره تاکید دارند که 
فعالیت های هسته ای این کشور با اهداف صلح آمیز انجام 
انرژی  بین المللی  آژانس  گزارش  آخرین  آنها  می شود. 
اتومی درباره فعالیت های هسته ای مشکوک ایران را هم 

رد کرده اند.
ایرنا همچنین به نقل از وزیر امور خارجه ایران فعالیت های 
هسته ای این کشور را رو به جلو توصیف کرده و اعالم 
دست آوردهای  آینده،  هفته های  در  که  است  کرده 

جدیدی اعالم خواهد شد.
 ۵+1 گروه  اعضای  که  است  گفته  صالحی  علی اکبر 
از  ابهام هایی  و  سوال ها  سری  »یک  ایران  با  مذاکره  در 
منظر خود دارند و ما نیز تالش می کنیم به این سوال ها و 

ابهامات پاسخ دهیم.«
دوباره  آغاز  برای  ایران  آمادگی  از  این  از  پیش  که  او 
بود  گفته  و  داده  خبر   ۵+1 گروه  با  هسته ای  مذاکرات 
که ایران به زودی درباره زمان و مکان از سرگیری این 
سیاست  مسوول  اشتون،  کاترین  به  نامه ای  مذاکرات، 
خارجی اتحادیه اروپا، خواهد فرستاد، گفته است که نامه 
سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به خانم 

اشتون، یا تاکنون فرستاده شده یا در شرف ارسال است.
او هم چنین از رایزنی مستمر ایران با چین و روسیه بر سر 
مذاکرات هسته ای با گروه 1+۵ خبر داده و گفته است: 

»این بار، رایزنی ها گسترده تر از قبل شده است.«

گیالنی،  یوسف رضا  درخواست  پاکستان  عالی  دادگاه 
تا  خواست  او  از  و  کرد  رد  را  کشور  این  نخست وزیر 

شخصا روز دوشنبه در دادگاه حاضر شود.
عالی  دادگاه  به  اهانت  به  متهم  گیالنی  یوسف رضا 
بازگشایی  درخواست  او  که  چرا  می باشد؛  پاکستان 
رییس جمهور  زرداری،  علی  آصف  مالی  فساد  دوسیه 

این کشور از سوی این دادگاه را رد کرده است.
اهتزاز احسان، وکیل گیالنی گفت: »دادگاه درخواست 
که  دادگاه  علیه  اهانت  اتهام  نتیجه،  در  کرد.  رد  را  ما 
نخست وزیر به آن متهم است، باید روز دوشنبه بررسی 

شود.«
دادگاه  در  روز  آن  در  »نخست وزیر  افزود:  ادامه  در  او 

حاضر خواهد شد.«
جنجال بین حکومت پاکستان و دادگاه عالی این کشور 
نخست وزیر  از  عالی  دادگاه  که  شد  آغاز  هنگامی 
خواست تا نامه ای به مقامات کشور سویس برای گشایش 
دوباره دوسیه فساد مالی آصف علی زرداری بفرستد؛ اما 

نخست وزیر پاکستان از این خواست سر باز زد.
در  زرداری،  آصف علی  که  می کند  استدالل  گیالنی 
سیاسی  مصوونیت  از  پاکستان  رییس جمهور  سمت 

برخوردار می باشد.

خارجه  امور  وزیر 
تهدیدهای  ایران 
بر  مبنی  غربی ها 
حمله  احتمال 
را  ایران  به  نظامی 
خوانده،  بی اساس 
ولی گفته است که 
برای  کشور  این 
سناریوها  بدترین 
و  دارد  نقشه هایی 
آماده  نظر  هر  از 

است.
علی اکبر  )ایرنا(،  ایران  رسمی  خبرگزاری  گزارش  به 
صالحی در گفتگو با شبکه تلویزیونی دولتی این کشور 
جدی  را  تهدیدها  همه  ایران  که  است  کرده  تاکید 

می گیرد.
که  دادند  گزارش  گذشته  هفته  در  خبری  رسانه های 
اسراییل در حال بررسی احتمال حمله نظامی به تاسیسات 

اتومی ایران است.
در گزارشی  فبروری،  دوم  روز  واشنگتن پست،  روزنامه 
آینده  ماه  چند  تا  ایران  است  معتقد  اسراییل  که  نوشت 
کافی  اندازه  به  و  شد  خواهد  مصوونیت«  »دوره  وارد 
مراکز زیرزمینی خواهد داشت که  یورانیم غنی شده در 
جلوگیری  راه  تنها  و  بسازد  اتوم  بمب  سرعت  به  بتواند 
این  به  امریکا  به سالح هسته ای، حمله  از دستیابی  ایران 

کشور خواهد بود.
پانه تا، وزیر دفاع امریکا  لیون  از  به نقل  در این گزارش 
آمده بود که احتمال دارد اسراییل در بهار آینده به ایران 

حمله کند.
با این حال، به دنبال انتشار این گزارش ها، باراک اوباما، 
رییس جمهور امریکا در واکنش به احتمال بررسی حمله 
که  نمی کنم  »فکر  گفت:  اسراییل،  سوی  از  ایران  به 

اسراییل هنوز تصمیم گرفته باشد که چه باید بکند.«
کشور  این  هسته ای  فعالیت های  سر  بر  ایران  بر  فشارها 
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