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معاون کل نيروهای مسلح ایران:
هسته های مقاومت عليه 

امریکا در افغانستان 
شکل می گيرد

کل  معاون  جزایری،  سیدمسعود 
است  گفته  ایران  مسلح  نیروهای 
با  که  بدانند  باید  امریکایی ها 
سوریه  حوادث  بزرگ نمایی 
جنایت  توانست  نخواهند  هرگز 
افغانستان  در  خود  بی شمار 
سازند  پنهان  را  پاکستان  و 
کشورها  این  مردم  اساسا  و 
را  ترفندی  چنین  اجازه  هرگز 
آنها  زیرا  نمی دهند،  دشمن  به 
را  دشمنان  علیه  خود  راسخ  عزم 
قراین  براساس  و  کرده اند  جزم 
جبهه های  به زودی  موجود، 
خواهند  اشغالگران  علیه  جدیدی 
امپراطوری  این  امریکا،  تا  گشود 
زمین گیر  را  فرسوده  و  فرتوت 

سازد.
در  که  ایران  نظامی  مقام  این 
نظامی های  توهین  به  رابطه 
قرآن کریم  برابر  در  امریکا 
است:  گفته  کرده،  نظر  ابراز 
ملت  بدانند  باید  »امریکایی ها 
متدین  جوانان  ویژه  به  افغانستان 
این کشور از اشغالگران و تبعات 
این  نامشروع  حضور  خسارت  و 
شده اند  خسته  ناخوانده  مهمانان 
با  تا  دارند  را  آن  شایستگی  و 
قوه قهریه، دشمنان اشغالگر را از 

بیرون کنند.« خاک خود 
ادامه در صفحه 2

این  زخمی های  وی،  گفته  به 
شفاخانه  به  درمان  غرض  رویداد 
انتقال  والیت  این  عامه  صحت 

داده شدند.
رحمت زی  بادشاه  امیر  داکتر 
صحت  شفاخانه  رییس  منگل، 

قندهار  نزدیکی  در  روستایی  در 
کشته است.

از  او  بیلز،  آقای  وکیل  گفته  به 
کویت به پایگاه فورت لونفورث 
ایالت  در  امریکا  زمینی  نیروی 

کانزاس فرستاده شده است.
به  افغانستان  از  بیلز  آقای  خروج 
و  کشور  این  میان  موجود  تنش 
در  کشتار  حادثه  سر  بر  امریکا 

قندهار افزوده است.
رییس جمهور  کرزی،  حامد 
به  را  امریکا  جمعه  روز  کشور، 
افغانی  هیات  با  همکاری  عدم 
متهم  زمینه  این  در  تحقیق  برای 

کرد.

است.
سومین  این  که  است  گفتنی 
از ساخته  انفجاری است که پس 
بی سرحد  داکتران  شفاخانه  شدن 
نزدیکی  در  شهر  منطقه  این  در 

آن، به وقوع می پیوندد.
براساس یک خبر دیگر، وزارت 
دو  از زخمی شدن  نیز  ملی  دفاع 
سرباز اردوی ملی خبر داده است.

وزارت  این  خبری  اعالمیه  در 
سربازان  این  که  است  آمده 
در  امنیتی  وظایف  جریان  در 
والیت  میوند  ولسوالی های 
ولسوالی  مربوطات  و  کندهار 
زخمی  هرات  والیت  گلستان 

شده اند.
ادامه در صفحه 2

قربانیان  بازمانده های  از  یکی 
»امروز  گفت:  کرزی  آقای  به 
امریکایی ها می آیند و در خانه من 
همسر من را با سیلی می زنند. من 
پاسخ آن را می خواهم چه کسی 
جوابی  بدهد؟  پاسخ  من  به  باید 
خودت  از  کرزی  آقای  دارید؟ 
می خواهم جواب دهی چرا چنین 

می شود.«
یک تن دیگر از اعضای قربانیان 
از  نفر  یازده  که  حادثه  این 
از  آن  در  را  خانواده اش  اعضای 
عضو  »یازده  گفت:  داده،  دست 

خانواده ام را کشتند. 
ادامه در صفحه 2 

شهر  در  ماین  انفجار  اثر  در 
روز  چاشت  از  پیش  خوست، 
زخمی  غیرنظامی  سه  سه شنبه، 

شدند.
یازده  رویداد حوالی ساعت  این 
یک  در  دیروز  چاشت  از  پیش 
شفاخانه  نزدیکی  در  دکان 
داکتران بی سرحد رخ داد که به 
گفته شاهدان، سه زخمی بر جای 

گذاشت.
و  امنیت  آمر  یعقوب،  محمد 
پولیس  فرماندهی  سرپرست 
باستان  بست  به  خوست  والیت 
یک  در  انفجاری  مواد  که  گفته 
جاسازی  فرنیچر  ساخت  گارگاه 
شده بود که در اثر انفجار آن سه 

غیرنظامی زخمی شدند.

به  که  امریکایی  سرباز  یک  نام 
کشتار ۱۶ غیرنظامی در یک شنبه 
نخستین  برای  متهم شده،  گذشته 

بار منتشر شده است.
به گفته یک مقام نظامی امریکایی، 
نام  بیلز  رابرت  استوار  فرد  این 
بیشتری  اطالعات  ولی  دارد، 

درباره او منتشر نشده است.
او جمعه شب به یک پایگاه نیروی 
منتقل  کانزاس  در  امریکا  زمینی 

شد.
است  متهم  امریکایی  نظامی  این 
ترک  از  پس  پیش،  دوشنبه  که 
پایگاه خود در جنوب کشور، ۱۶ 
را  کودک   ۹ جمله  از  غیرنظامی 

فیض اهلل ذکی، سخنگوی جبهه ملی، 
گفت که حکومت کنونی دارای مشروعیت 

»ضعیف« است. آقای ذکی افزود: 
»حکومت کنونی که دارای مشروعیت 

ضعیف و روبه تنزل است و در پی  
بهره برداری از امضای پیمان به نفع یک 

حلقه سیاسی کوچک می باشد، دارای 
صالحیتی الزم برای امضای یک چنین 

سند مهم نیست.« سخنگوی جبهه 
ملی هم چنین تاکید کرد: »جبهه ملی 

افغانستان معتقد است و معقول می داند 
که بهتر است سند راهبردی با حکومت 

جدید افغانستان که پس از انتخاباتی 
که پیش رو است و با آرای شفاف مردم 
افغانستان به میان آمده و در برابر آنان 

پاسخگو خواهد بود، به امضا برسد.«

عامه این والیت گفت که از محل 
این رویداد سه زخمی به شفاخانه 
انتقال داده شده است که وضعیت 

صحی آنان خوب می باشد.
فرد یا گروهی تا کنون مسوولیت 
نگرفته  عهده  بر  را  رویداد  این 

او در دیدار با خانواده های قربانیان 
حادثه قندهار گفت پاسخی ندارد 
که  حوادثی  از  جلوگیری  در  و 
شده  غیرنظامیان  مرگ  سبب 

ناتوان بوده است.
با  دیدار  در  کرزی  آقای 
حادثه،  این  قربانیان  بازماندگان 
این  از  جلوگیری  در  را  خود 

حادثه ناتوان خواند.
از  شماری  که  دیدار  این  در 
داشتند،  حضور  نیز  خبرنگاران 
انتقادی  برابر هر  آقای کرزی در 
که اعضای خانواده قربانیان مطرح 
»جوابی  می گفت  می کردند، 

ندارد و مالمت است.«

سه نفر در انفجار خوست زخمی شدند

نام سرباز قاتل شانزده غيرنظامی افشا شد

جبهه ملی: 

پیمان استراتژیک 
با حکومت جدید امضا شود

توافق اوباما و کرزی در صفحه 9
در مورد 

جدول زمانی 2014

روسای جمهور افغانستان و ایاالت متحده امریکا 
در یک گفتگوی تلیفونی به جدول زمانی سال 
توافق  بین المللی  نیروهای  خروج  برای   20۱4
این  از  پیش  افغانستان  جمهور  رییس  کردند. 

خواستار تسریع این روند شده بود.
متحده  ایاالت  رییس  جمهور  اوباما،  بارک 
رییس جمهور  کرزی،  حامد  و  امریکا 
سربازان  خروج  مورد  در  ابهامات  افغانستان، 
توافق  آنها  بردند.  میان  از  را  افغانستان  از  ناتو 
سربازان  خروج  زمانی  موعد  که  کرده اند 
سال  همان  شده،  طرح  برنامه  طبق  بین المللی، 

20۱4 خواهد بود.
قصر سفید بعد از صحبت تلیفونی حامد کرزی 
و اوباما، اعالم کرد که هر دو رهبر سیاسی بر 
زمان خروج سربازان بین المللی در سال 20۱4 
گفت  اعالمیه ای  در  سفید  قصر  کردند.  تاکید 
تعیین شده  زمانی  برنامه  به  اوباما  و  که کرزی 
تاکید کردند که براساس آن نیروهای افغانستان 
مسوولیت های سراسر  همه   20۱4 پایان سال  تا 

کشور را به عهده می گیرند.
مسوولیت  تمام  است  قرار   20۱4 سال  از  بعد 
سپرده  داخلی  نیروهای  به  افغانستان  امنیتی 
ملی  اردوی  باید  بعد،  به  از سال 20۱3  و  شود 
عملیات  رهبری  امریکایی  سربازان  حمایت  با 

نظامی را به عهده بگیرد.
این  هدف  که  کردند  تاکید  کرزی  و  اوباما 
افزون  روز  صورت  به  »افغانستان  تا  است 
مسوولیت تامین امنیت خود را به عهده بگیرد.«

یک  در  نیز  افغانستان  ریاست جمهوری  دفتر 
رییس جمهور  دو  هر  که  است  گفته  اعالمیه 
مورد  در  کرزی  نگرانی های  که  کردند  توافق 
مورد  را  قریه ها  در  خارجی  نیروهای  حضور 

بحث قرار دهند.
بین المللی  سربازان  زودهنگام  خروج  بحث 
رییس جمهور  که  شد  داغ  زمانی  افغانستان  از 
همه  می خواهد  افغانستان  که  گفت  کرزی 
از  پیشتر  سال  یک  را  امنتیی  مسوولیت های 
عهده  به   20۱3 سال  در  یعنی  تعیین شده،  زمان 
خواسته  ناتو  نیروهای  از  هم چنین  او  بگیرد. 

است که از قریه های افغانستان بیرون شوند.
آقای کرزی این سخنان را در پی کشته شدن 
و  امریکایی  سرباز  یک  توسط  غیرنظامی   ۱۶
هم چنین سوزاندن نسخه هایی از قرآن کریم در 

پایگاه نظامی بگرام بیان کرده است.
بود  غربی  کشورهای  از  یکی  آلمان  هم چنین 
که در مورد این اظهارات حامد کرزی واکنش 
زایبرت، سخنگوی حکومت  اشتفن  داد.  نشان 
خروج  برنامه  به  کشور  این  که  گفت  آلمان 
سربازانش در سال 20۱4 که مورد توافق قرار 

گرفته است، اکیدا پایبند می ماند.
دارد،  اعتبار  آن چه  مورد  این  در  افزود،  او 
جهانی  سطح  در  آن  روی  که  است  برنامه ای 
حکومت  و  بین المللی  نظامی  نیروهای  میان 
دیمیزر،  توماس  است.  شده  توافق  افغانستان 
وزیر دفاع آلمان نیز همین موضع را بیان کرده 

است.

ACKU
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برادر چشم تان را باز کنید 
جهان تغییر کرده است

مسلح  نیروهای  معاون  جزایری،  مسعود  سید 
ایران، در تازه ترین اظهارات خود گفته است که 
تشکیل هسته های مقاومت و ضربه زدن به منافع 
امریکا در افغانستان، از جمله اقداماتی است که 
سازماندهی  متجاوزان  علیه  می تواند  هم اینک  

شود و اجرای آن در دستور کار قرار گیرد.
این فرمانده بلندرتبه ی ایرانی در بخشی دیگر از 
افغانستان،  جوانان  که  است  گفته  خود  سخنان 
با قوه قهریه، اشغالگران را از خاک خود بیرون 

می کنند.
این اظهارات در حالی صورت می گیرد که اخیرا 
با حضور سران  پاکستان  در  نشست سه جانبه 
برگزار  پاکستان  و  ایران  افغانستان،  سه کشور 
هم جواری  از حسن  رییس جمهور  هرسه  و  شد 
و همکاری در عرصه های گوناگون سخن گفتند. 
با  گذشته،  ده سال  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
سیاست دوگانه، با قضایای افغانستان برخورد 
در  جدید  روند  از  یک سو  از  ایران  است.  کرده 
افغانستان اعالم حمایت کرده و از سویی دیگر 
با ایجاد دفتر برای طالبان در  تهران و سرازیر 
در  برای مهره های خود  تجهیزات  پول و  کردن 
افغانستان، تالش می کند تا روند موجود را اخالل 

کند.
ایران با دشمنی دیرینه ای که  جمهوری اسالمی 
با ایاالت متحده امریکا دارد، در تالش است تا در 
کشور هایی که امریکا از آسیب پذیری  برخوردار 
است، وارد عرصه شود و زمینه را برای حضور 

آنان تنگ کند.
رویداد های اخیر، مانند حادثه ی بگرام و پنجوایی 
قندهار، فرصت خوبی را برای ایران فراهم کرد تا 
از طریق رسانه هایی که از سوی رایزنی فرهنگی 
و سپاه قدس حمایت می شوند، مردم را به قیام 

دعوت کند و فضا را ضدامریکایی جلوه دهد.
 ایران در تالش است تا با استفاده از اشتباهات 
در  را  جنگ  دیگر  یک بار  امریکایی،  سربازان 
فرمانده  به گفته  و  سازد  شعله ور  افغانستان 
شکل  را  مقاومت  جدید  هسته های  ایرانی، 
خلق  شاهد  اخیر،  هفته های  در  متاسفانه  دهد. 
معمای  یک  به  بیشتر  که  بودیم  رویداد هایی 
که  می کند  ایجاب  جهت  این  از  می ماند.  پیچیده 
رویداد ها  این  تمام،  دقت  با  افغانستان،  حکومت 
که  را  فتنه  اصلی  سرنخ های  و  کند  بررسی  را  
می رسد،  همسایه   استخبارات  عوامل  به  احتماال 

به دست آورد.
اکنون با موج جدید رویارویی ایران و غرب برسر 
مساله ی هسته ای و رویداد های اخیر در سوریه، 
گمان می رود که فصلی پرتنش و با برخورد های 
بارها  ایران  آغاز خواهد شد.  منطقه،  در  نظامی 
گفته است که تمام منافع امریکا را در هر نقطه ی 
می آورد.  به شمار  نظامی  هدف  یک  جهان، 
واکنش  نوعی  می تواند  ایرانی  فرمانده  اظهارات 
در باره تحوالت اخیر در منطقه و تنش ها میان 
امریکا و ایران باشد. اما نکته ی اساسی این است 
که ایران هرگز حق ندارد تا در مورد سرنوشت 
افغانستان، به نیابت از مردم و حکومت مشروع 
این کشور، تصمیم بگیرد و افغان ها را به شورش 
دعوت کند. مردم افغانستان اکنون در فصل جدید 
دوم  بن  نشست  و  گرفته اند  قرار  خود  سیاسی 
نشان داد که حکومت افغانستان با حمایت جهانی 
همراه می باشد. بنابراین خوب است که ایرانی ها 
از خواب بیدار شوند و با چشمان باز نگاه کنند 
که جهان تغییر کرده و فضایی برای مداخله گری 

باقی نمانده است.

زنگ اول


برف کوچ ها در ولسوالی کوف درواز 
والیت بدخشان، جان دو نفر را گرفت 

و 25 خانه را تخریب کرد.
با  مبارزه  اداره  رییس  امیری،  ثنا اهلل 
به خبرگزاری بست  حوادث بدخشان 
که  برف کوچ ها  این  که  گفته  باستان 
یک  جان  شد،  سرازیر  گذشته  روز 

مرد و یک زن را گرفته است.
در  اخیر  برف کوچ های  وی،  گفته  به 
پای مزار، شخوری، غزوی  روستاهای 

و دراج رخ داده است.
در  برف کوچ ها  او،  معلومات  قرار 
روستای دراج ده خانه و در روستای 
شخوری پانزده خانه را تخریب کرده 

است.
در  کوچ ها  برف  که  است  گفتنی 
تاکنون  بدخشان  در  جاری  زمستان 
جان بیش از صد نفر را گرفته است و 
بیشترین این تلفات در ولسوالی شیکی 
بود که در هم جواری ولسوالی کوف 

با  که  است  حاکی  گزارش ها 
برق  پایه های  شدن  سرنگون 
آن  قلمرو  در  ترکمنستان  وارداتی 
افغانستان  والیات  از  برخی  کشور، 

از نور برق محروم شده اند.
شهر  از  آزادی  رادیو  گزارش  به 
شبرغان، این پایه های برق به تازگی 
در  شدید  طوفان های  نتیجه  در 
سرنگون  ترکمنستان  مروی  منطقه 
والیت های  در  برق  جریان  و  شده 
قطع  سرپل  و  جوزجان  فاریاب، 

گفته  ایران  مسلح  نیروهای  معاون 
در  غربی ها  اشغالگری  است  
مجازات  با  سرانجام  افغانستان 
شد:  خواهد  روبه رو  سختی 
تظاهرات  و  راهپیمایی ها  »گسترش 
تشکیل  افغانستان،  مسلمان  ملت 
ضربه زدن  و  مقاومت  هسته های 
اقداماتی  جمله  از  امریکا  منافع  به 
علیه  می تواند  هم اینک  که  است 
اجرای  و  سازماندهی  متجاوزین 

آن در دستور کار قرار گیرد.« 

این کار یک فرد نیست و یک فرد 
با  امروز  نمی تواند.  را  کاری  چنین 
من چنین کاری شده فردا نوبت شما 
چنین  همه  درحق  باالخره  و  است 

جنایتی خواهد شد.«
حامد کرزی پس از شنیدن اظهارات 
بستگان قربانیان حادثه قندهار گفت، 
این اظهارات نشان می دهد که در این 
حادثه بیشتر از یک سرباز امریکایی 

دست داشته است.
نیروهای  از  هم چنین  رییس جمهور 
امریکایی شکایت کرد که همکاری 
مورد  در  تحقیقات  انجام  برای  الزم 

حادثه قندهار نکرده اند.
ستاد  رییس  کریمی،  محمد  شیر 
رهبری  که  ملی  اردوی  مشترک 
هیات تحقیق در این زمینه را به عهده 
»هیات  گفت:  خبرنگاران  به  دارد، 
)امریکایی ها(  آنها  با  ساعت  سه  ما 
مذاکره کرد، اما آنها هیچ همکاری 

است  گفته  دفاع  وزارت  هم چنین 
 ،191 امید  عملیات  جریان  در  که 
مربوطات  در  ملی  اردوی  سربازان 
هلمند  والیت  گرشک  ولسوالی 
حلقه   34 کروال،  موتر  عراده  یک 
ماین ضد وسایط، هفت عدد پتاقی 
یک  کالشینکوف،  میل  دو  ماین، 
چهار  شارژور،  عدد  سه  پیکا،  میل 
بمب  عدد  دو  حق السوق،  عدد 
کنترول،  ریموت  عدد  سه  دستی، 
چهل  انفجاری،  مواد  کیلو  شش 
مخابره  آنتن  عدد  شش  و  لین  متر 

به دست آوردند.
در  وزارت،  این  اعالمیه  از  نقل  به 

نکردند.«
ملی  اردوی  ستاد  رییس  اظهارات 
اعضای  و  خبرنگاران  حضور  در 
تعجب  با  همراه  قربانیان،  خانواده 
همکاری  پرسید  دیگر  بار  و  بود 
در  کریمی  شیرمحمد  نکردند؟ 
نکردند،  همکاری  »نه  گفت:  پاسخ 
آن  و  این  و  می کردند  فکر  آنها 

می گفتند.«
شنیدن  از  پس  رییس جمهور 
انجام  بر  دیگر  بار  اظهارات  این 
حادثه  مورد  در  کامل  تحقیقات 
قندهار تاکید کرد و گفت: »جنجال 
و اختالف ما با دولت امریکا روشن 
این  ما  مردم  و  ما  نظر  از  است. 
انجام شد کار یک دیوانه  عمل که 
است.  گرفته  صورت  عمدا  و  نبوده 
این  به  رسیدگی  خواهان  افغانستان 
آن  عامل  برای  مجازات  و  قضیه 

است.«

سربازان  تصفیوی  عملیات  جریان 
ولسوالی  مربوطات  از  ملی،  اردوی 
یک  غزنی  والیت  عمری  خواجه 
عراده  یک  کروال،  موتر  عراده 
عراده  دو  پلیت،  بدون  تونس  موتر 
ضد  ماین  حلقه  سه  موترسایکل، 
فیر   160 پرتله،  عدد  یک  وسایط، 
کیلو  یک  کالشینکوف،  گلوله 
جمپر  صوب  یک  خام،  چرس 
سرپوش  عدد  یک  ملی،  اردوی 
ماین، یک فیر گلوله هاوان و یک 
پرزه  که  پولیس  رنجر  موتر  عراده 
آمده  دست  به  نیز،  بود  گردیده 

است.

برف کوچ ها در بدخشان و پنجشیر 
تلفاتی برجای گذاشت

برخی از والیات 
از نور برق وارداتی محروم شدند

هسته های مقاومت...                              ادامه از صفحه 1
درواز موقعیت دارد.

مولوی  دیگر،  خبر  یک  براساس 
عبدالکریم عباسی یک عضو شورای 
آزادی  رادیو  به  پنجشیر  والیتی 
اثر ریزش  به  نیز  این والیت  در  گفته 
برف  کوچ، سه تن جان داده و یک تن 
دیگر زخمی شده اند. او گفت در این 
دنبال  به  گذشته  شب  که  کوچ  برف 
صدها  گرفت  صورت  برف  ریزش 
راس مواشی نیز تلف شده و تعدادی 

از منازل تخریب گردیده است.
برف کوچ  شدن  سرازیر  او  گفته  به 
مواصالتی  راه  شدن  مسدود  سبب 
نیز  والیت  مرکز  با  پریان  ولسوالی 
گردیده و باشندگان محل با مشکالتی 
امکانات  به  دسترسی  عدم  جمله  از 

صحی مواجه شده اند.
نهادهای  از  والیتی  این عضو شورای 
این مشکالت  به  مسوول خواست که 

رسیدگی کنند.

شده است.
غالم سخی،  انجنیر  حال،  همین  در 
به  جوزجان،  والیت  برق  رییس 
تالش ها  که  گفته  آزادی  رادیو 
برای نصب دو باره این پایه ها ادامه 

دارد.
اخیر  سال های  در  افغانستان  دولت 
کشور،  در  برق  تمدید  هدف  به 
از  برخی  با  را  برق  قرارداد واردات 
امضا  ترکمنستان  جمله  از  کشور ها 

کرده است.

رسانه ها  که  است  حالی  در  این 
در  ایران  سوی  از  که  حلقاتی  و 
در  می شوند،  حمایت  افغانستان 
علیه  مردم  تظاهرات  روزهای 
علیه  بیشتر  را  مردم  قرآن سوزی، 
امریکا  منافع  و  افغانستان  حکومت 
می کردند.  تشویق  افغانستان  در 
طالبان  به  اخیر  ده سال  در  ایران 
کمک تسلیحاتی و آموزشی کرده 
در  بین المللی  نیروهای  با حضور  و 

است.  کشور مخالف 

ACKU
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افراد  میان  مسلحانه  درگیری  براثر  تالقان:  8صبح، 
فرخار  ولسوالی  خسده  قریه ی  در  غیرمسوول  مسلح 
دیگر  تن  یک  و  شده  کشته  تن  یک  تخار،  والیت 

زخمی گردید. 
عبدالخلیل اسیر، سخنگوی فرماندهی امنیه ی والیت 
تخار با تایید این رویداد، به 8صبح گفت: »درگیری 
ساعت  غیرمسوول حوالی  مسلح  افراد  از  دوتن  میان 
12 ظهر روز شنبه 27 حوت آغاز شد و تا ساعت 4 
یک  درگیری  این  جریان  در  که  داشت  ادامه  عصر 
تن از اهالی منطقه کشته شده و یک تن دیگر زخم 

برداشته است.«
آقای اسیر اضافه کرد: »به منظور بررسی این موضوع، 
از سوی فرماندهی امنیه ی تخار یک هیات متشکل از 
ادارات کشفی این فرماندهی، به منطقه اعزام گردیده 

است.«
تایید  را  رویداد  این  نیز  فرخار  ولسوال  عطامحمد، 
مسلح  دزدان  از  گروه  »یک  گفت:  8صبح  به  کرده 
در  پاینده،  قوماندان  به  مشهور  فردی  سرکردگی  به 
مسیر راه ولسوالی فرخار تا ولسوالی ورسج، از طرف 

8صبح، فیض آباد: یک کانال زراعتی در ولسوالی 
مرسی  موسسه  از سوی  که  بدخشان  والیت  شهدای 
وبه  گشایش  رسما  است،  شده  اعمار  کورپس، 

بهره برداری سپرده شد.
این کانال به طول سیزده کیلومتر در ولسوالی شهدا، 
بدخشان  شرق  جنوب  حوزه  ازولسوالی های  یکی 
زراعتی  زمین  یک هزارجریب  که  است  شده  ساخته 
بر  آبیاری می کند، عالوه  را  این ولسوالی  باغ های  و 
دستگاه  سه  کانال  این  درمسیر  محل  باشنده گان  آن 
کوچک برق را نیز احداث اند که ده ها خانواده از نور 

برق مستفید می شوند.
مرسی  دفتر  مسووالن  از  یک تن  حسیب اهلل،  انجینر 
کانال  این  گشایش  مراسم  در  بدخشان  در  کورپس 
کانال  این  مسیر  در  موقعیت   38 حدود  »در  گفت: 
کانال  متر طول  و درحدود چهارصد  ساختمان شده 
کانکریت  کانال  کف  و  کاری  سنگ  طرف  دو  از 
صورت  تالش  ترتیب  این  به  که  است  شده  انداخته 

گرفته تا از ضایع شدن آب جلوگیری شود.«
این کانال به ارزش مجموعی 280 هزار دالر امریکایی 
از بودجه اداره انکشافی ایاالت متحده امریکا اعمار 

گردیده است.
رفع  برای  را  کانال  این  اعمار  محل  باشندگان 
و  می خوانند  سودمند  کشاورزی شان  دشواری های 
خواهند  قادر  انها  کانال  این  اعمار  با  که  می گویند 
شد، تا در انکشاف زراعت در منطقه شان موثرتر کار 

نمایند.
قریه ها  از  یکی  انکشافی  شورای  رییس  میرزامحمد، 
پخته  شکل  به  کانال  »این  می گوید:  ولسوالی  دراین 
واساسی ساخته شده است و ما می توانیم بعد از این 
به مشکل های مان در زمینه کمبود اب زراعتی پایان 

بخشیم.«
چنین  خارجی  موسسات  و  دولت  اگر  وی  گفته  به 
زمین های  و  نمایند  تطبیق  مردم  برای  را  پروژه هایی 
که  گفت  می توان  یقین  به  گردد،  آبیاری  زراعتی 

که  می گوید  نمایندگان  مجلس  حقیقت یاب  هیات 
کشتار غیرنظامیان در پنجوایی قندهار به صورت عمدی 
به  نزدیک  که  امریکایی  سربازان  از  گروه  دو  توسط  و 

20تن بودند، انجام شده است.
هم چنین  نمایندگان  مجلس  یاب  حقیقت  هیات  رییس 
گفته های مقام های افغان و امریکایی مبنی بر این که تنها 
یک سرباز امریکایی مسوول این رویداد بوده است، نیز 

رد می کند.
سید  ریاست  به  نمایندگان  مجلس  نفری  هفت  هیات 
پنجوایی  رویداد  از  پس  روز  یک  که  گیالنی  اسحاق 
کامل  گزارش  بودند،  کرده  سفر  والیت  آن  به  قندهار 

خود را در نشست روز گذشته ی مجلس بیان کردند.
که  نمایندگان  مجلس  یاب  حقیقت  هیات  گزارش  در 
قندهار و عضو  مردم  نماینده ی  از سوی شکیبا هاشمی، 
ارایه شد، گفته شده که حمله  اعضای مجلس  به  هیات 
بلمبی  و  گیرندی  نجبیان،  دهکده های  در  خانواده  برسه 
ولسوالی پنجوایی به وسیله دو گروه از سربازان امریکایی 
نتیجه ی آن، در یکی از خانه ها  انجام شده است که در 
را  آن ها  جسدهای  حمله کننده گان  و  شده  کشته  11تن 

آتش زده اند.
به گفته ی هیات در خانه ی دومی مرد دیگری در آغوش 
همسرش مورد فیر گلوله سربازان امریکایی قرار می گیرد 
نتیجه ی  در  دیگر  غیرنظامی  چهار  سومی،  درخانه ی  و 

حمله ی سربازان امریکایی کشته می شوند.
نمایندگان،  مجلس  حقیقت یاب  هیات  گزارش  بنیاد  بر 
دالیل اصلی حمله بر خانه های ها روستانشینان پنجوایی، 
در  که  است  بوده  رویداد  این  از  پیش  5روز  انفجار 
نتیجه ای آن یک تانک زرهی امریکایی ها در دهکده ی 

ماکوان به وسیله ی بم منفجر شده بود.
گفته  پنجوایی  روستاییان  قول  از  هم چنین  گزارش  این 
تانک شان  تخریب  از  پس  امریکایی  نیروهای  که  است 
در این منطقه  به مردم هشدار داده بودند که انتقام خواهند 

گرفت.
امریکایی  و  افغان  مقام های  از  نقل  به  رسانه ها  هرچند 
گزارش داده بودند که حمله بر غیرنظامیان در ولسوالی 
صورت  امریکایی  سرباز  یک  توسط  قندهار  پنجوایی 
گرفته است؛ اما هیات از قول شاهدان عینی می گوید که 
حمله برسه خانه ای در پنجوایی سازماندهی شده و توسط 
دو گروه که شمارشان به بیست نفر تخمین شده، صورت 

گرفته است.
آمده  نمایندگان  مجلس  هیات  گزارش  از  بخشی  در 
20نفر  الی   15 حدود  در  عینی(  )شاهدان  »ایشان  است: 
را دیده اند و در همین حال که ایشان )سربازان امریکایی( 
دیگر  طیاره  یک  و  هلیکوپتر  بال  دو  رسیده اند،  قریه  به 
در هوا بوده و باالی دو قریه که عملیات صورت گرفته، 
می نمودند.«  استعمال  را  روشن انداز  و  فشنگ  آن جا  در 
گروه  دو  توسط  وحشیانه  عمل  »این  می افزاید:  گزارش 
به طور عمدی و پالن شده صورت گرفته و بعد از وقوع 
حادثه در محل حادثه سه نوع پوچک دریافت گردیده، 
یعنی که سه نوع سالح استعمال شده، در حالی که یک تن 
آن هم دچار مشکالت عصبی باشد، چگونه می تواند سه 
پرسش  قابل  این همه  که  نماید؟  استعمال  را  سالح  نوع 

می باشد.«
مجلس  یاب  حقیقت  هیات  گزارش  در  هم چنین 

یک  با  که  پرداختند  می  مردم  اموال  تاراج  به  شب 
تن از افرادمسلح غیرمسوول در این منطقه مشهور به 
قوماندان ویس، درگیر شده و این مشاجره ی لفظی به 

زدوخورد مسلحانه انجامید.«
8صبح  به  تلیفونی  تماس  یک  در  عینی  شاهدان  اما 
مسلح  فرد  دو  این  میان  درگیری هم چنان  گفتند که 
توان  پولیس  و  دارد  ادامه  افرادشان،  و  غیرمسوول 

متوقف ساختن این زدوخورد مسلحانه را ندارد. 
والیت  فرخار  ولسوالی  نقاط  از  یکی  خسده  قریه ی 
منطقه  آن  در  تخار،  امنیتی  نیروهای  که  است  تخار 

چندان حاکمیت ندارند. 
چند  از  فرخار،  ولسوالی  در  غیرمسوول  مسلح  افراد 
سال به این سو درگیری هایی با همدیگرشان داشته اند 
گردیده  ولسوالی  این  امنیت  برهم خوردن  سبب  که 
مقامات  افراد مورد حمایت  این  است. گفته می شود 
هم،  سبب  به همین  و  دارند  قرار  دولتی  بلند پایه ی 
اقدام  آنان  به خلع سالح  رابطه  در  تواند  نمی  دولت 

کند.

مردم به خود کفایی زراعتی خواهند رسید.
این  اعمار  کار  یک سال  جریان  در  دیگر  ازجانب 
کانال که کاراعماراین کانال، ده ها نفر از باشنده گان 

محل نیز زمینه کار مساعد شده بود.
انجینر محمدظاهر ظفر، مسوول دفتر مرسی کورپس 
در  شهدا  ولسوالی  مردم  همکاری  از  بدخشان،  در 
خواست  مردم  از  و  کرده  قدردانی  کانال  این  اعمار 
این کانال، در  به مصرف هزینه زیاد در  با توجه  که 
نگهداشت دروازه های آب گردان توجه جدی نمایند.

گفتنی است که همه ساله باشندگان ده ها قریه در این 
سربند  وتخریب  سیالب ها  سرازیرشدن  با  ولسوالی 
به مشکل های فروانی روبه رو بوده اند و بسیاری  آب 
کامال  زراعتی  آب،  نبود  در  زمین های شان  وقت ها 

خشک می شد. 
ناحیه  از  نگرانی های  کانال  این  اعمار  با  حاال  اما 
زراعتی  آب رسانی  کانال  و  آب  سربند  تخریب 

برطرف شده است.

قندهار  مردم  و  خانواده ها  که  شده  گفته  نمایندگان 
خواهان محکمه ی علنی مجرمان رویداد پنجوایی قندهار 
در این والیت و یا در سایر والیت های افغانستان هستند.

هیات  از  هم چنین  قندهار  قومی  متنفذان  و  بزرگان 
کسانی  تا  خواسته اند  نمایندگان  مجلس  حقیقت یاب 
با  امنیتی  همکاری های  قرارداد  موقت  اداره ی  در  که  را 
نیروهای آیساف را امضا کرده اند، به مجلس نمایندگان 

فراخوانند.
کرده  تاکید  این  از  پیش  امریکایی  مقام های  آن که  با 
بودند که تنها یک سرباز مجرم به کشتار غیرنظامیان در 
قندهار بوده و از وضعیت روحی مناسبی برخودار نبوده 
نمایندگان  مجلس  حقیقت یاب  هیات  رییس  ولی  است 
امریکایی  و  افغان  مقام های  که  را  سربازی  می گوید 
سربازان  از  یکی  کرده اند،  معرفی  مجرم  این  از  پیش 
در  را  او  رویداد  وقوع  روز  بامداد  که  بوده  حمله کننده 

حال نشه دست گیر کرده اند.
امریکایی  مقام های  که  می گوید  گیالنی  اسحاق  سید 
جهت پرده پوشی تنها یک سربازشان را به عنوان مسوول 

کشتار غیرنظامیان در قندهار معرفی کرده اند.
صبح  فردا  بوده،  نشه  که  را  »یک نفری  گفت:  گیالنی 
پیدا  خواب  در  را  او  درخت  یک  زیر  حادثه(  )روز 
کردند، این ها استناد خود را فقط روی همان نفر می کنند 
پانزده نفری که رفته و این عمل  یا  نفر  تا آن بیست  که 

)کشتار غیرنظامیان( را انجام داده، بپوشانند.« 
سرباز  انتقال  از  هم چنین  نمایندگان  مجلس  اعضای 
نیز  قندهار-  در  غیرنظامیان  کشتار  مسوول  امریکایی- 

به شدت انتقاد کردند.
به همین گونه، برخی نمایندگان مجلس با آن که خواهان 
قندهار  در  غیرنظامیان  کشتار  عامالن  علنی  مجازات 
برسر  احتمالی  مشکل   به دلیل  می کنند  تاکید  اما  هستند؛ 
و  افغانستان  دولت  میان  امریکایی  سربازان  مجازات 
دادگاه های  در  پنجوایی  رویداد  پرونده ی  امریکا، 

بین المللی پی گیری شود.
مجلس  در  کابل  مردم  نماینده ی  بارکزی،  شکریه 
رویداد  عامالن  محاکمه ی  که  می گوید  نمایندگان 

پنجوایی قندهار باید در یک کشور سومی انجام شود.
بارکزی گفت: »هرگاه ما توان به دادگاه کشاندن آن ها 
افغانستان  امریکایی( را در محاکم  )سربازان حمله کننده 
نداشته باشیم، این قضیه باید در محاکم بین المللی مورد 
اعمال شان  سزای  به  باید  مجرمان  و  گیرد،  قرار  بحث 

برسند.«
به سوی  نسبت  نمایندگان  مجلس  عضو  این  این حال  به 
هشدار  قندهار  پنجوایی  موضوع  از  سیاسی  استفاده های 

می دهد.
مواردی  چنین  از  گذشته  ده سال  در  وی  به گفته ی   

استفاده های سیاسی صورت گرفته است.
قضیه ها  این  که  است  این  ما  »ترس  گفت:  بارکزی 
معامله ی سیاسی دیگر را تازه نسازد که این طرف خون 
آش  هم  طرف  آن  و  باشد  بی بها  و  شود  ریخته  افغان 
سیاسیون افغانستان هم گرم تر شود و امتیازش را آن ها به 

خون مردم افغانستان بگیرند.«
تصمیم گیری  نمایندگان  مجلس  این  در حالی  است که 
در پیوند به نتایج هیات این مجلس از رویداد قندهار را به 

نشست مشترک با رییس جمهور موکول کرد.

درگیری میان افراد مسلح غیرمسوول در تخار تلفات داد هیات حقیقت یاب مجلس نمایندگان:

 فرزاد

یک کانال زراعتی درولسوالی شهدا به بهره برداری 
سپرده شد

حمله بر غیرنظامیان در قندهار 
عمدی و گروهی بود
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گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسالمی، در اظهاراتی گفته 
به  رسیدن  برای  حزب  این  طرح های  از  یکی  که  است 
توافق در جهت انجام مذاکره با حکومت، الغای پارلمان 
فعلی  پارلمان  چون  که  است  شده  مدعی  وی  می باشد. 
هم چنین  حکمتیار  البته  شود.  منحل  باید  است،  غیرموثر 
مردم  از  پارلمان  اعضای  اکثریت  که  است  شده  مدعی 
موسسه  یک  را  کشور  پارلمان  وی  نمی کنند.  نمایندگی 
عنوان  داخلی  شدید  منازعات  گرفتار  و  غیرموثر  ناکام، 

کرده است. 
از  مشروط  حمایت  از  حکمتیار  اظهارات  در  البته 
گفته  و  آمده  به میان  سخن  هم  کرزی  رییس جمهور 
بالقید  با خروج  اگر رییس جمهور کرزی  شده است که 
اسالمی  حزب  کند،  موافقت  خارجی  نیروهای  شرط  و 
بخش  این  می رسد  به نظر  کرد.  خواهد  حمایت  وی  از 
به  دادن  نشان  سبز  چراغ  بیشتر  حکمتیار  گفته های  از 
رییس جمهور کرزی برای خوش بین سازی وی به رویکرد 
حزب اسالمی در راستای مذاکرات می باشد. اما آن چه در 
درخواست  و  اشاره  است،  تامل  قابل  حکمتیار  اظهارات 
به  توجه  با  که  می باشد  پارلمان  منحل سازی  بر  مبنی  وی 
نظام حقوقی موجود در افغانستان، شرطی محال محسوب 

می شود.
ایفای  جهت  در  افغانستان  ملی  شورای  که  نیست  شکی 
این  بایسته و شایسته  تقنینی، آن گونه که  نظارتی و  نقش 
نهاد می باشد، کار نتوانسته است، اما این ضعف کارکرد 
این  انحالل  جهت  در  تا  دهد  به دست  بهانه ای  نمی تواند 
نهاد کار صورت گیرد. انحالل مجلس سبب می گردد تا 
اشخاصی  و  افراد  انحصارگرایانه  دیکتاتوری  برای  زمینه 
که منابع کمیاب قدرت را در دست دارند، فراهم گردد. 
حزب  رهبر  حکمتیار،  گلبدین  آقای  می رسد  به نظر 
مشارکت  در یک  پارلمان  انحالل  با  می خواهد  اسالمی، 
و  شود  وارد  کرزی  رییس جمهور  با  انحصارگرایانه 
سرنوشت آینده افغانستان را آن گونه که خود مایل است 

رقم زند.
آقای  که  است  این  می گردد  مطرح  که  اصلی  پرسش 
حکمتیار به عنوان یک شهروند افغانستان، چگونه به خود 
حق می دهد که خواستار انحالل نهادی شود که در قانون 
مظهر  بلندترین  به عنوان  آن  موجودیت  افغانستان  اساسی 
اراده مردم افغانستان مورد تصریح قرار گرفته است. قانون 
اساسی افغانستان منعکس کننده یک تصمیم گیری جمعی 
و  شده  انجام  خاص  حقوقی  تشریفات  تحت  که  است 
از  افغانستان  حقوقی  نظام  در  مشروعیت  و  اعتبار  نظر  از 
باید  حالتی،  چنین  در  می باشد.  برخوردار  خاص  ارزشی 
از آقای حکمتیار پرسید که چگونه طالب این می شود که 
که  جمع  یک  خواسته  و  نظریه  بر  وی  خواسته  و  نظریه 
در قالب تشریفات خاص حقوقی مورد توافق قرار گرفته، 

ترجیح داده شود.
می تواند  زمنیه  این  در  حکمتیار  آقای  موضع  ابراز  البته 
گزارش ها  در  پیش  چندی  باشد.  نیز  هشداردهنده 
ارتباطاتی  از  آن  رهبری  و  دولت  که  می شد  گفته  چنین 
وقتی  حال  دارد.  رضایت  داشته،  اسالمی  حزب  با  که 
انحالل  خصوص  در  حکمتیار  گلبدین  موضع گیری 
پارلمان مطرح می گردد، این نگرانی به وجود می آید که 
ممکن است در مذاکرات قبلی که بین نمایندگان حزب 
با مقامات دولتی صورت گرفته، از سوی دولت  اسالمی 
و  نشده  داده  نشان  جدی  واکنش  خواسته هایی  چنین  به 
است که چنین  امیدوار کرده  را  همین گلبدین حکمتیار 

موضع گیری را ابراز کند.
این در حالی ست که هم اکنون افغانستان تحت حاکمیت 
قانون اساسی 1382 قرار دارد و این قانون هیچ مرجعی را 
افغانستان را منحل  بتواند پارلمان  صالح ندانسته است که 
را  پارلمان  انحالل  پیشنهاد  حکمتیار  آقای  وقتی  کند. 
از  به یکی  این معنا است که وی نسبت  به  ارایه می کند، 
محکمات قانون اساسی که نقش دهی مقتدرانه در جهت 
ندارد.  اعتنایی  هیچ  می باشد،  پارلمان  به  تقنین  و  نظارت 
طبیعی است که فرد یا افرادی که نسبت به اهمیت نقش 
قانون در جامعه بی توجه باشد، به هیچ عنوان نمی تواند در 
ملت  زیرا  شود.  ظاهر  ملت  یک  نجات  نویددهنده  نقش 
نجات  به سمت و سوی  می تواند  اشخاصی  و  افراد  توسط 
رهبری شود که حاکمیت قانون را به عنوان یک اصل در 
نظر داشته باشد. وقتی به حاکمیت قانون اعتنا نشود، زمینه 
به وجود  یا سلطه ترکیبی چند فردی  برای سلطه فردی و 

می آید.
است که  این  دارد،  پارلمان  موجودیت  نفعی که  حداقل 
به عنوان یک مانع  علی رغم ضعف در کارکرد، می تواند 
حتا  گردد.  محسوب  انحصارگرایی ها  از  برخی  برابر  در 
برابر  در  نخواهند  نیز  مجلس  در  مردم  نمایندگان  اگر 
انحصارگرایی های احتمالی در دستگاه حاکمه حساسیت 
وادار  را  نهاد  این  رسانه ها  و  عمومی  افکار  دهند،  نشان 
نهادهای  سایر  تحرکات  از  برخی  برابر  در  تا  می کنند 
دولتی و به خصوص دستگاه اجرایی و رهبری این دستگاه 
را  کنترول کننده  و  بازدارنده  نقش  و  کرده  موضع گیری 

ایفا کند.
از  بسیاری  در  است  توانسته  حاکمه  دستگاه  این که  با 
تعامالت خود با پارلمان و به خصوص ولسی جرگه شورای 
ملی که می تواند نقش کنترول کننده جدی را بازی کند، 
فایق آمده و در بسیاری از موارد ذهنیت در پارلمان را به 
موجودیت  اقل حسن  اما حد  است،  داده  تغییر  نفع خود 
از بسیاری  نیز  این است که همین نقش ضعیف  نهاد  این 
از خودسری هایی که در افغانستان سابقه داشته، جلوگیری 

کرده است. 

گفته های  از  پارلمان  نمایندگان  از  شماری 
در  اسالمی،  حزب  رهبر  حکمتیار،  گلبدین 
داده  نشان  واکنش  پارلمان،  انحالل  به  رابطه 
نمایندگان  این  می کنند.  محکوم  را  آن  و 
می گویند حزب اسالمی از یک سو در پارلمان 
و حکومت شریک است و از سوی دیگر در 

صف مخالفان مسلح دولت قراردارد.  
اسالمی  حزب  رهبر  حکمتیار  گلبدین  اخیرا 
صلح  توافق  به  رسیدن  برای  که  است  گفته 
حزب  رهبر  می باشد.  پارلمان  لغو  خواستار 
پارلمان  اعضای  اکثریت  است  گفته  اسالمی 
از مردم نمایندگی نمی کنند. حکمتیار پارلمان 
منازعات  درگیر  و  غیرموثر  ناکام،  را  کنونی 
داخلی دانسته و گفته است که به جای پارلمان، 
»شورای امنیت ملی« تشکیل شود که از هفت 
تا 15نفر عضو داشته باشد و در رابطه به مسایل 

مهم ملی تصمیم گیرد.
شماری از نمایندگان پارلمان بر این گفته های 
آن ها  می کنند.  انتقاد  به شدت  حکمتیار 
می گویند حزب اسالمی هم اکنون در پارلمان 
این  بنابر  وزیر.  نیز  کابینه  در  و  دارد  نماینده 
غیرمشروع  را  پارلمان  که  ندارد  وجود  دلیلی 

جلوه دهد. 
قاضی نذیراحمد حنفی نماینده ی والیت هرات 
در مجلس نمایندگان می گوید: »من به جناب 
می گویم  یار اند  موشک  جناب  که  حکمتیار 
جناب شما در پارلمان وکیل در کابینه وزیر و 
در بیرون موشک دارید. یکی را انتخاب کنید. 
برای  شما  موشک  دارید  وکیل  و  وزیر  اگر 
چیست؟ اگر موشک دارید وکیل و وزیر شما 

برای چیست؟« 
آقای حنفی می گوید نمایندگان حزب اسالمی 
مالی  با حمایت  این حزب  وزیران  هم چنین  و 
و سیاسی حزب اسالمی به پارلمان و حکومت 
راه یافته، بنابراین تقاضای لغو پارلمان مخالف 

تمام مفکوره هاست. 
شده  پارلمان  لغو  خواستار  حالی  در  حکمتیار 
دور  دو  ده سال گذشته  در  افغانستان  که  است 
اساسی وجود  قانون  را تجربه کرده و  پارلمان 

نهاد  یگانه  به عنوان  را  پارلمان 
قانون گزار، ضمانت کرده است. 
گذشته  ده سال  در  افغانستان 
برگزار  پارلمانی  انتخابات  دو 
این  در  که  نمایندگانی  و  کرده 
یافته اند  راه  مجلس  به  دور  دو 
آمده اند.  مردم  رای  براساس 
هرچند ادعاهای تقلب نیز وجود 
می گویند  تحلیلگران  اما  داشته؛ 
وجود  پارلمان  صورتی که  در 
تقنینی  مسایل  نه  باشد  نداشته 
به صورت درست انجام می شوند 
و نه هم حکومت توسط این نهاد 

نظارت می گردد. 
آقای حنفی می گوید: »گفته های 
هرنوع  از  خالی  حکمتیار  آقای 
و  علمی  سیاسی،  فکری،  بعد 

اقتصادی می باشد.« 
دیگر  برخی  همین حال  در 
می گویند  نمایندگان  از 
انحصارطلبی های آقای حکمتیار 
افغانستان  به جای این که مشکل 
داده  نشان  تجربه  کند،  حل  را 
بحران  بر  طرح هایی،  چنین  که 

افغانستان می افزاید. 

در  بدخشان  والیت  نماینده ی  پیمان  امان اهلل 
هنوزهم  نمایندگان می گوید حکمتیار  مجلس 
حل  به  رابطه  در  را  خود  کالسیک  طرح های 
معضل افغانستان مطرح می کند، طرح هایی که 

برای افغانستان مشکل خلق کرد. 
آقای پیمان گفت: »ایشان همیشه به فکر انحصار 
طلبی بوده اند. از شوراهای هماهنگی شروع تا 
ایتالف های متعدد دیدیم که هیچ گونه کمکی 

برای مردم افغانستان نکرد.« 
تشکیل  بر  همواره  اسالم  دین  می گوید  پیمان 
در  حتا  بنابراین  کرده  تاکید  مشوره  و  شوراها 
افغانستان  در  هم  نیروهای خارجی  صورتی که 
نیاز  پارلمان  به  کشور  این  نباشند،  یا  و  باشند 
دیگر  اسالمی  کشورهای  که  آن گونه  دارد 
و  می فرستند  پارلمان  به  را  نمایندگان شان  نیز 
به کار  نیز  افغانستان  دارند،  را  تقنینی  نهاد  این 

پارلمان ادامه خواهد داد. 
بار  را  افغانستان  نباید  »ما  گفت:  پیمان  آقای 
دیگر به همان دیدگاه های منحصر به فرد ببریم. 
به  بیاید در صورتی که  این کشور  هرکسی در 
آرای مردم مراجعه نکنند هیچ گاه مشکل مردم 

افغانستان حل نمی شود.« 
بحرانی  که  دارد  باور  پارلمان  نماینده ی  این 
مشورت  عدم  از  ناشی  نیز  افغانستان  کنونی 
نمایندگان  با  او  تیم  و  کرزی  رییس جمهوری 
مشکل  هم  »فعال  گفت:  او  می باشد.  مردم 
افغانستان این است که آقای کرزی با خودش 
و با جمعی از چوروچپاول گر مشوره می کند. با 
شخصیت ها با جامعه مدنی و سیاسی افغانستان 
هیچ گاهی تفاهم ندارد. دلیل عمیق شدن بحران 

نیز همین موضوع است.« 
براساس اظهارات آقای پیمان افغانستان همواره 
هم اکنون  چنان که  برده  رنج  فردگرایی  از 
افغانستان  به  خالی  بیک های  با  که  چندتن  نیز 
بیرون  افغانستان  از  پر  بیک های  با  آمده اند 
خود  انحصار  در  را  افغانستان  و  می شوند 

کشانده اند. 
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طرح های حکمتیار برای افغانستان 

مشکل خلق می کند
 حکیمی محمدهاشم قیام

انحالل پارلمان
 شرطی محال 

نمایندگان پارلمان:
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نوروز در جوزجان از سوی دولت مردان تجلیل نمی شود، 
شخصیت های  علم  و  جهنده  شهر  این  بزرگان  ولی 
فرهنگی این والیت از جمله زیارت قزانچی، مزراب شاه 
خوارزمی، خواجه ماهی پز، علم بیک بابا و دامال وزبدن 

را بلند می کنند و آن را به فال نیک می گیرند.
مردم این والیت، در پهلوی تبریکی و فال نیک گرفتن 
سال، با هم دیگر احوال پرسی می کنند و به خانه نزدیکان 

خود می روند.
محاسن سفیدان  و  ساکنان  از  یک تن  خدایقل،  حاجی 
والیت جوزجان، در این باره می گوید: »در شب نوروز 
مزین  گوناگون  غذاهای  با  را  خود  سفره های  ما  مردم 
را  دست های شان  شب  این  در  کودکان  و  می سازند 

حنابندان می کنند.«
پهلوانی،  مسابقات  روز  این  در  که  کرد  اضافه  وی 

بزکشی، فوتبال، والیبال و دیگر بازی ها برپا می شود. 
متفاوت  والیت  این  منطقه  هر  در  روز  این  از  تجلیل 
آش،  پختن  با  را  روز  این  ازبک  باشندگان  است؛ 
تجلیل  خیرات  و  ختم  و  سمنک  هفت میوه،  شیربرنج، 
در  و  می روند  بلخ  والیت  به  بعضی ها  ولی  می کنند، 
اشتراک  سخی  زیارت  »جهنده باال«ی  باشکوه  جشن 

می کنند.
جشن  والیت،  این  در  معلمان  از  یکی  یاسین،  استاد 
استنباط  چنین  و  می داند  تاریخی  مستند  را  نوروز 
جشن  و  اعیاد  از  یکی  بهار  و  نوروز  »جشن  می کند: 
)افغانستان(  خراسان زمین  کهن سال  سرزمین  پرافتخار 
است که مردمان سلف ما به گواهی اوراق تاریخ، آن 
را استقبال می کردند، محافل شادمانی برپا می کردند و 
مثابه  به  ارزش های عنعنوی را ساز و برگ می دادند و 
و  تجلیل  خراسان  قلمرو  همه  در  جاودانی  فرهنگ 

تکریم می گردید.«
او می افزاید که در این ایام خجسته و میمون، پای کوبی، 

سبز  و  نرم  گام های  شنیدن  با  کندز،  باشندگان 
و  می روند  نوروز  جهانی  جشن  پیش واز  به  بهار، 

آماد گی های شان را برای برپایی این جشن می گیرند.
را  زمینه  والیت،  این  در  پسین  نیمه آفتابی   روز  چند 
برای خانه تکانی برابر ساخته بود و چندی پس نوروز 
که  است  این  بر  اراده  را  کندز  باشندگان  و  می رسد 
با  بهار و سبزه لگد،  به پیش واز  با رفتن  غم های شان را 

موجی امید و تنفس  هوای سال تازه، بتکانند.
داشته  گرامی   همگانی  آیین های  با  کندز،  در  نوروز 
می شود، ولی در کنار رسم های همگانی که در دیگر 
جاهای جغرافیای بزرگ نوروز برپا می شود، کندز  با 
آیین های ویژه ای نیز همه ساله نوروز را پاس می دارد و 

نکو داشت می کند.
ریاست  در  مسووالن  از  یکی  صدیقی،  نجیب اهلل 
اطالعات و فرهنگ والیت کندز، می گوید که از میان 
کاغذپران  بازی،  به  می توان  کندز،  در  ویژه  آیین های 
سبز  دشت های  در  خیمه زدن  و  بزکشی  کشتی گیری، 
و... اشاره کرد و همین گونه برآمدن به کوه ها و تپه ها 
کندز  در  نوروز  پایدار  آیین های  از  نوروز  استبقال  به 

هستند.
دیدن  به  روز،  این  در  برخی ها  »هم چنان،  گفت:  او 

گذاشتن کینه و خصومت و تبریک گفتن آغاز فصل نو 
به هم دیگر، خود یک اصل اسالمی به حساب می رود.«

 به گفته وی، افراد و گروه هایی که با تمدن و فرهنگ 
افغان ها  عنعنوی  جشن های  و  رسوم  و  آریایی  نسل 

که با باریدن باران فراوان در راه است، دوام دار بماند.
بر  باور  آفتابی،  تازه ی  سال  آستانه ی  در  را  کهندژیان 
این است که زمستان امسال، سرشار از برف و باران و  
ژاله و آب بوده است و بهار 91 در کندز با زبان سبز 
گفتن  برای  فراوانی  شکوفه بار  و  گپ های تر  گیاهان، 
به راه  چشم   نکویی  و  پربار  سال  همین،  برای  و  دارد 

باشندگان کشاورز این والیت است.

طنین انداز  همه جا  در  موسیقی  و  سرود  رقص، 
می شد و شاهان با لباس های شاهانه در میان مردم 
قرار می گرفتند و از رعایا تقدیر به عمل می آوردند 
که این عنعنه ي پسندیده ي خراسان زمین، تازمان ما 
ادامه دارد و همه ساله در افغانستان که حاال رنجور 
را گرامی  آن  دهقان«  »جشن  به نام  است،  بیمار  و 

می دارند.«
اما مالامامان مساجد و برخی شهروندان در والیت 
اسالم  دیدگاه  از  را  نوروز  از  تجلیل  جوزجان، 
و رواج  این رسم  آنان می گویند:  حرام می دانند. 
مقدس  دین  ظهور  از  بعد  و  بوده  اسالم  از  پیش 

اسالم حرام دانسته می شود.
بردن  از  نیز،  این شهر  دیگر  فیض اهلل، یک جوان 
با مصرف گزاف شکایت می کند و آن  نوروزی 
را یک رسم غیرمعقول و نتیجه رقابت های ناسالم 

خانواده ها می خواند.
شبرغان  شهر  باشنده  و  32ساله  جوان  حفیظ اهلل 
دین  دیدگاه  از  را  نوروز  و  نو  سال  از  تجلیل 
علیه  را  و مخالفت خویش  اسالم حرام می خواند 
برگزارکنندگان این جشن تاریخی و عنعنوی ابراز 

می کند.
این جوان از بزرگان و علمای دینی می خواهد تا با 
راه اندازی تبلیغات جلو مصارف گزاف را در این 

روز های خوشی بگیرند.
فرهنگ،  و  اطالعات  ریاست  مسووالن  ولی 
فرهنگ  با  تضاد  در  را  نوروز  جشن  برگزاری 

اسالمی نمی دانند.
عظیم اهلل رحمان یار، رییس اطالعات و فرهنگ والیت 
در  اسالمی  فرهنگ  با  نوروز  »جشن  گفت:  جورجان، 
کنار  پاک،  لباس  پوشیدن  بلکه  نبوده  تناقض  و  تضاد 

دوستان و هم روستایان بیمارشان می روند تا آنان نیز از 
خوش مزگی شادمانی نوروز چشیده باشند.«

سال های پیش، سبزشدن دشت  آبدان و دیگر جاهای 
شاد  را  زمستان  سرمای  خاطرآزرد گان  »سبزه لگد« 
است،  رسیده  نوروز  که  هنوز  امسال،  ولی  می کرد، 
و  نیافته اند  را  بیش تر  رستن  مجال  سردی  از  سبزه ها 
امسال  امید می برند که سبزبختی های  باشندگان کندز 

و  می کنند  تعبیر  نادرست  را  آن  دارند،  دشمنی 
می خواهند اذهان مردم را مغشوش سازند. وی می گوید 
دانشمندان و دولت مردان کشور به این نکته توجه داشته 
باشند و با صحبت های شان مردم را از این جشن عنعنوی 
و  نوروز  از  تجلیل  فرهنگ  تا  سازند،  آگاه  نیاکان شان 
سال نو در میان مردم جایگاه خود را حفظ کند و این 
با  آینده  نسل های  به  چندهزارساله  گران بهایی  میراث 

امانت داری انتقال داده شود.
وی  گفت: »با توجه به ژرفنا و پهنایی که جشن نوروز 
و  تاریخ  در  ملی  پارینه  و  پسندیده  سنت  یک  مثابه  به 
فاصله  نوروز  از  است  محال  دارد،  افغانستان  فرهنگ 

گیرد.«
افزود:  هم چنین  جوزجان  فرهنگ  اطالعات  رییس 
تاریخی  قدامت  سال  5هزار  از  بیش  »نوروز 
دارد و از این روز در سراسر افغانستان تجلیل 
که  جوزجان  والیت  در  به خصوص  می شود، 
روز  این  از  هیجان  و  باشور  این والیت  مردم 

استقبال می کنند.«
باشندگان جوزجان نیز برپایی جشن نوروز را 

جزو میراث های فرهنگی شان می دانند.
باشندگان شهر شبرغان  از  عبدالحمید یک تن 
گفت که در این والیت مردم در روز نوروز، 
به  پاک،  و  جدید  لباس های  پوشیدن  با 
بنابر  و  می روند  نزدیکان  و  بزرگان  خانه های 
از سوی  آماده شده  عنعنه هفت میوه ی  و  رسم 

میزبان را نوش جان می کنند.
کودکان  از  دسته هایی  هم چنان  که  افزود  او 
تفریحی،  مکان های  به  رفتن  با  و جوان  پیر  و 
پسران  و  می دهند  سر  شادمانی  و  خوشی 
نوروزی  قسم  به  را  تحایفی  نامزدان شان  برای 

می فرستند.
از  روزها  این  در  مردم  عمده  شکایت  اما 
که  تحفه ای  است؛  »نوروزی«  مصرف گزاف 

خانواده پسر باید به جانب مقابل تهیه کند.
این جوانان گفت که  از  سید مسعود، یک تن 
وی مجبور گردیده تا 25هزار افغانی را به این 
نامزدش  خانواده  برای  تا  نماید  قرض  منظور 
لباس و یک مقدار میوه خشک و ماهی بخرد. 
گفتنی است این مراسم با آن که در والیت بلخ 
چهل روز ادامه دارد، ولی در جوزجان دوسه 
خاتمه  نوروزی  مراسم  و  نکشیده  طول  روز 
می یابد، ولی تا ختم بهار، سیر و سیاحت مردم در دشت 

و دامنه های زمردین ادامه دارد.


پربارانی امسال، انگیزه ای شده است که کشاورزان در 
بدارند.  دوست تر  را   1391 سال  نوروز  جشن  کندز، 
محمدعلی، یکی از کشاورزان روستای »نیک پای« در 
که  می گوید  کندز  والیت  خان آباد  ولسوالی  حوالی 
برف باری فراوان در این والیت و بارانی شدن امسال، 
همین رو،  از  و  است  آینده  سال  در  برکت  نشانه های 

آمدن نوروز، خوشی ها را بیش تر کرده است.
که  راحت تری  خیال  با  امسال،  »سمنک  می گوید:  او 
این که جوی بارها  برای  دارد،  فروان تری  لذت  داریم 
پر از آب می شوند، برف باری فراوان شده است، امسال 

شالی زارهای ما از بی آبی خشک نمی شود.«
امسال  پربارانی  از  که  نیستند  کشاورزان  تنها  این  اما 
بلکه  می دارند،  گرامی تر  را   نوروز  مقدم  و  شادتر اند 
به گفته ی  و  خوش حال اند  نیز  باغ داران  و  دام داران 

خودشان نوروز نیک پایی را در راه  دارند.
محدودی  کشورهای  یا  و  افغانستان  کندز،  تنها  این 
جشن  بلکه  باشد،  آن ها  به  مربوط  نوروز  که  نیست 
به عنوان  ملل  سازمان  سوی  از  که  این  از  پس  نوروز 
زیادی  شمار  در  است،  شده  شناخته  جهانی  جشن 

کشورهای جهان گرامی داشته می شود.
قطع نامه،  یک  صدور  پی  در  و  پیش  دوسال  نوروز 
در  قطع نامه  این  پیوست.  جهانی  جشن های  به شمار 
افغانستان،  با  هم دست  تازه اندیشانه ی  تالش  یک 
ترکمنستان،  ترکیه،  آذربایجان،  ایران،  تاجیکستان، 
قزاقستان و قرغزستان به عنوان کشورهایی که نوروز را 

در سطح ملی گرامی می دارند، آماده شده بود.
بر بنیاد اطالعات به روز، نوروز به گونه ی زبان همگانی 
آسیای  هند،  شبه قاره ی  آسیا،  در  انسان  میلیون ها  میان 
از  بسیاری  و  بالکان  قفقاز،  خاورمیانه،  مرکزی، 
گرامی داشت  و  است  آمده  در  جهان  دیگر  نقطه های 

از آن، همواره باشکوه تر می شود.

نوروز 

باشندگان کندز به امید آب فراوان
 نوروز را گرامی تر می دارند

در جوزجان
 بصیر فیاض ـ شبرغان

 نورالعین - کندز
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 غالم رضا جاویدی





خورشیدی   1391 سال  وارد  دیگر  روز  چند  تا 
می شویم. شاید شمار اندکی از ما در پیوند به مفاهیم 
و  ماه  روز،  هم چون  واژه هایی  پیدایش  چگونگی  و 
سال فکر کرده باشیم. در باره ی گا ه شماری )تقویم( 
قدمت  به  بتوان  شاید  آن  پیدایش  تاریخچه ی  و 
بناها و  تاریخچه ی بشر اشاره کرد و آثار تصویری، 

اشیای باقی مانده از گذشته شاهد این مدعاست.
نهاد، درصدد  به عرصه ی وجود  پا  انسان آن گاه که 
دست یافتن ابزاری برآمد تا بتواند با برنامه ریزی های 
برای  از زمان  بهره مندی را  درست و دقیق، حداکثر 
و  پیش گیرد  در  موجود  مشکالت  و  موانع  بر  غلبه 
موجبات الزم را برای استمرار حیات خویش بیش از 
پیش فراهم سازد. در این راستا این موجود متفکر، با 
تفکر در پیوند آسمان ها و زمین و چگونگی استقرار 
سیارات و ستارگان و حرکت هماهنگ آن ها و قوانین 
حاکم بر این امور، به نوآوری جدیدی دست زد که 
بعدها به تقویم و گاه شماری شهرت یافت، لکن این 
ابزار سنجش و تقسیم زمان، در برخورد با فرهنگ ها 
و نیازهای اجتماعی در زمان ها و مکان های گوناگون 
در سطح جهان، صورت های متفاوتی یافت و به تبع 
آن، نام های مختلفی به خود گرفت که یکی از آن ها 

تقویم خورشیدی است.
نوشتار حاضر درصدد آن است که به سبب کاربرد 
نگاهی  روزانه،  فعالیت های  در  تقویم  این  فراوان 
تقویم  این  پیدایش  چگونگی  و  تاریخچه  به  گذرا 

داشته باشد.
قاعده ها  مجموعه ی  تقویم  یا  گاه شماری  واقع  در 
و  زمان  تقسیم  برای  که  است  جدول هایی  نیز  و 
به  روز  از  بزرگ تر  واحدهای  و  روزها  گروه بندی 
شیوه های مناسب، تنظیم کارهای دینی و غیردینی و 
ثبت رویدادها تنظیم شده است. هر قومی که تمدنی 
بوده  خود  خاص  گاه شماری  دارای  داشته،  پیشرفته 
بابلی،  آشوری،  گاه شماری های  این رو،  از  است. 
و  عرب  مسیحی،  هندی،  ژاپنی،  چینی،  مصری، 
اسالمی، یهودی، ترکی و مانند آن ها به وجود آمدند. 
نیز  قمری  و  گاه شماری خورشیدی  از  باب،  این  در 

باید نام برد.
اسالمی  کشورهای  در  رایج  قمری  گاه شماری   در 
به دور  ماه  )گردش  ماه  طول  به  توجه  با  سال  طول 
زمین( حدود 354روز و 8ساعت و 48دقیقه سنجیده  

خورشیدی  سال  طول  محاسبه ی  برای  اما  می شده؛ 
رصدهای متوالی  و دقیقی نیاز بوده است. سال اعتدالی 
)سال حقیقی(، پرکاربردترین  و مهم ترین نوع از انواع 
نخستین بار  مسلمانان  است.  بوده  سال های خورشیدی 
از طریق ترجمه ی کتاب »مجسطی« بطلمیوس با طول 
سال اعتدالی آشنا شدند و برای به دست آوردن طول 
این  میان  از  کردند.  فراوانی  رصدهای  اعتدالی  سال 
قرار  منجمان  توجه  مورد  بیشتر  بتانی2  کار  تالش ها 
اعتدالی می دانستند.  گرفت و آن را مقدار دقیق  سال 
سال  طول  بود:  چنین  بتانی  محاسبه شده   اندازه ی 
46دقیقه   و  5ساعت  و  365روز  با  است  برابر  اعتدالی 
و 24ثانیه. در تقویم  خورشیدی مورد نظر و کاربردی 
در کشور ما آغاز سال جدید معموال با رسیدن ظاهری 
تقویم  اصول  است .  بهاری  اعتدال  نقطه   به  خورشید 
هجری خورشیدی اقتباسی است از تقویم جاللی که 
به ملکی، ملکشاهی و فارسی محدث نیز مشهور است 
و بر مبنای اسالمی هجری )هجرت پیامبر اکرم)ص(( 
و براساس سیر زمین به دور خورشید در طول یک سال 
است. اختالف تقویم هجری خورشیدی با جاللی در 

تعداد روزهای شش ماه اول سال  و ماه حوت است. 
پس از ورود اعراب و دین اسالم به افغانستان و تشرف 
مردم به اسالم، در کنار دیگر عناصر فرهنگی عربی- 
افغانستان رواج پیدا  اسالمی، تقویم هجری قمری در 
کرد. )این تقویم در زمان خلیفه دوم برای رسیدگی به 
امور خراج و مالیات به وجود آمد.( تعداد ماه ها در این 
براساس  و  قمری  دوازده گانه  حساب  براساس  تقویم 
نام  آمد؛  به وجود  )آیه36توبه(  قرآن  صریح  دستور 

اسالم  به  جاهلیت  دوره ی  از  نیز  تقویم  این  ماه های 
رسیده و سابقه ی طوالنی دارد. 

دو  براساس  آن  ماه های  این که  به واسطه ی  تقویم  این 
نبوده  فصل  دارای  می شود،  مشخص  هالل  رویت 
تسلط  از  بعد  می باشد.  روزه   30 یا   29 آن  ماه های  و 
ایران،  و  افغانستان  کنونی  جغرافیای  حوزه  بر  اعراب 
خواستند تا سال مالی خود را براساس این تقویم به کار 
ببرند، که برای کشاورزان که باید در ماه به خصوصی 
مالیات می پرداختند، مشکالت فراوانی ایجاد می شد؛ 
از جمله این که زمانی می شد که باید مالیات غله و یا 
دقیقا  را می پرداختند که  محصوالت کشاورزی خود 
در فصل زمستان بودند. در نتیجه از همان اوایل برای 
تنظیم امور مالی یا نگاه داشتن سال مالی به کار گرفتن 
تقویم یزدگردی )زردشتی( الزم آمد، هم زمان تقویم 
ماند.  محفوظ  دینی  مسایل  فصل  و  حل  برای  قمری 
محاسبه  از  غفلت  و  بی توجهی  علت  به  میان  این  در 
کبیسه ها اول سال خورشیدی )نوروز( از محل حقیقی 
خویش دور افتاد، به طوری که در زمان متوکل خلیفه 
عقب  71روز  عباسی  معتضد  زمان  در  و  2ماه  عباسی 
ماند، با این حساب از سال ها پیش کشاورزان و مودیان 
مالیاتی در مضیقه قرار گرفته بودند؛ زیرا هنوز کشت 
به  خراج  و  مالیات  ماموران  که  بود  نشده  سبز  آن ها 
در  می کردند.  مالیات  مطالبه ی  و  می آمدند  سراغشان 
زمان متوکل و معتضد سعی شد تا اصالحاتی صورت 
گیرد که چندان کارآمد نبود؛ اصالحات برای مدت 
سابق  مشکل  دوباره  مدتی  از  بعد  و  بود  موثر  کمی 

تکرار شد.
از  عبارت  خورشیدی  سال  شد،  ذکر  که  همان گونه 
360روز و کسری  است؛ ولی باز سال را همان 360روز 
تمام گرفته  و پیش می رفتند و توجهی به کسر اضافی 
نیاوردن  نداشتند، در نتیجه ی این اعمال و در حساب 
دیگر  عبارت  به  و  روز  چهارم  یک  قریب  که  کسر 
ایام سال  5ساعت  و 46دقیقه و 24ثانیه است، مواضع 
به  سال خورشیدی  نسبت  سال یک روز  چهار  هر  در 
عقب تر می ماند و اگر مثال روز اول سال وقتی در اول 
حمل واقع بود پس از چهار سال در 29 حوت و بعد از 

4سال دیگر به 28 حوت می افتاد. 
داشت.  ادامه  سلجوقیان  سیاسی  ظهور  تا  روند  این 
از  استفاده  با  ملک شاه سلجوقی  زمان جالل الدین  در 
ریاضی دانان بزرگی نظیر حکیم عمر خیام، ابوالمظفر 
ابن کوشک  اسفزاری، خواجه عبدالرحمان خازنی و 
بیهقی مباهی و خواجه نظام الملک طوسی به اصالح 
و  اقدام کردند  پیامبر  مبنای هجرت  بر  تقویم موجود 
ملک شاه  جالل الدین  سلطان  لقب  به  را  تازه  تقویم 
»تقویم جاللی« نامیدند. در این تقویم اول سال هنگام 
این  تعیین شد. اگر چه  به برج  حمل  ورود خورشید 
تقویم براساس تقویم اوستایی قبل از اسالم و ادامه آن 

یعنی تقویم یزدگردی و احیای نوروز تنظیم گشت اما 
حذف  )فروردین،...(  اوستایی  تقویم  ماه های  نام های 
ثور،  حمل،  دوازده گانه:  بروج  نام های  آن  به جای  و 
قوس،  عقرب،  میزان،  سنبله،  اسد،  سرطان،  جوزا، 
به نظر  ماه های جاللی گردید.  نام  دلو، حوت،  جدی، 
و  دینی  مسایل  به دلیل  تقویم  این  واضعین  می رسد، 
ماه های  بردن  به کار  از  زرتشتی گری،  به  نشدن  متهم 

قدیم زرتشتی اجتناب نمودند.
ماه  هفتم  به   نوروز  وقتی که  ه.ق  سال467  در  ظاهرا 
رجب افتاده و در 12 حوت بود ملک شاه و مشاوران 
او به خیال این اصالح افتاده و نظر به بروایات  روز بعد 
یعنی هشتم رجب سلطان این حکم را داد و قرار شد 
از سال آینده اجرا شود و سال آینده که نوروز به  18 
رجب می افتاد آن را تاخیر کرده و پنجم شعبان 468 
ه.ق را که مطابق اول حمل بود، نوروز گرفتند و این 
قاعده  پس از آن جاری شد و بعدها برای این که این 
هجری   و  عربی  حساب  از  بکلی  شماری  ماه  و  سال 
قمری جدا شود؛ به فکر ایجاد مبدا تاریخ جدید افتاده 
اول   روز  یعنی  جدید  نوروز  که  ه.ق   471 سال  در  و 
حمل در روز جمعه 9رمضان واقع بود قرار گذاشتند 
با آن روز شروع می شد؛ سال نخست   آن سال را که 
تاریخ ملکی یا جاللی اتخاذ کنند که مثال )سال 1331 

هجری خورشیدی( سال 873 تاریخ جاللی می شود.
مدت زمان یک سال تقویم جاللی؛ برابر با مدت زمان 
یک دور کامل زمین به دور خورشید، یعنی 365روز و 
5ساعت و 49 دقیقه و 15 ثانیه است. هریک از ماه های 
سال، سی روز بود و 5روز اضافی را به ماه دوازدهم 
و49  )5ساعت  آن  اضافه  و  می گردد  اضافه  )حوت( 
حساب  یک روز  یا5سال   4 هر  در  ثانیه(   15 و  دقیقه 
شده به عنوان کبیسه به آخر ماه حوت اضافه می گردید 
و آن سال را 366روز حساب می کردند. پس از تکرار 
این کار در 6 و یا 7 نوبت، کبیسه چهار سالی که آن 
دور  یک  مدت  در  می گویند،  »رباعی«  اصطالحا  را 
که  بود  خماسی  یا  سالی  پنج  کبیسه  نوبت  32سال، 
به جای چهار سال، سال پنجم را کبیسه می گرفتند؛ در 
نتیجه در هر 33سال با اعمال هفت کبیسه رباعی و یک 
نگه  ثابت  را  نوروز  و  تنظیم  را  زمان  کبیسه خماسی، 
می داشتند.  حکیم عمر خیام با ابداع جدولی که اکنون 
به جدول خیامی معروف است، اصول پیدا کردن روز 
نوروز و سال های کبیسه و به طور کلی طرز استخراج 
بنابراین  کرد.  ساده تر  و  آسان تر  را  تقویم  نگارش  و 
و  می باشد  حقیقی«  »خورشیدی  تاریخ  این  سال های 
ماه های آن »خورشیدی  اصطالحی« است. یعنی این که 
ماه  در  و  می گیرند  روز   )30( سی  را  ماه  دوازده  هر 

آخر، پنج  روز زیاد می کنند.
محدوده ی  بر  مغوالن  و  ترکان  استیالی  از  پس 
دوازده  تقویم  امروزی،  ایران  و  افغانستان  جغرافیای 
پس  باز  ولیکن  شد.  جاللی  تقویم  جایگزین  حیوانی 
عنوان  تغییرات تحت  با کمی  تقویم جاللی  مدتی  از 
براساس  گرفت.  قرار  استفاده  مورد  شمسی  تقویم 
تقویم جدید شش برج اول سال را 31روز می گیرند، 
این است که آفتاب در مدارات برج های  و دلیل آن 
سرطان،  جواز،  ثور،  حمل،  از  عبارتند  که  شمالی  
اسد، سنبله، 5روز بیشتر از برج های جنوبی طی مسیر 
حمل(،  )اول  ربیعی«  »اعتدال  نقطه  از  یعنی  می کنند 
تا  می پیماید  را  شمالی  نیم کره  مدار  187روز،  جمعا 
به نقطه »اعتدال خریفی« )اول میزان( برسد. پنج برج 
دلو،  جدی،  قوس،  عقرب،  میزان،  یعنی  سال،  دیگر 
را 29 روز می گیرند و  را 30 روز و حوت  هر کدام 
به شمار می آید که  هر چهار سال یک حوت 30روز 
آن سال »کبیسه« است و دلیل آن این است که  آفتاب 
در برج های جنوبی یعنی از میزان تا حوت را به مدت 

178روز طی  مسیر می کند، از این روی سروده اند:
ال،وال،لب،ال،وال،وال،شش مه است  ل،ل،کط،وکط،لل 

شهور کوته است.
مقدار دقیق یک سال بنابر استخراج زیج بهادرخانی با 
)10 بعه(، )6 لثه(، )46 نیه(، )48 قه(، )5 عت(، 365روز 
یعنی سی صد و شصت و پنج روز و پنج ساعت و چهل  
و هشت دقیقه و چهل و شش ثانیه و شش ثالثه و ده 

رابعه، برابر است. 
رسمی  تقویم  1334هم چنان  سال  از  کنونی  تقویم 
و  قمری  هجری  تقویم های  کنار  در  و  است  کشور 
ما  روزمره  فعالیت های  در  فراوانی  کاربردی  میالدی 

دارد. 

آشنایی با چگونگی پیدایش 
تقویم خورشیدی

در زمان جالل الدین ملک شاه سلجوقی با استفاده از ریاضی دانان بزرگی 
نظیر حکیم عمر خیام، ابوالمظفر اسفزاری، خواجه عبدالرحمان خازنی و ابن 
کوشک بیهقی مباهی و خواجه نظام الملک طوسی به اصالح تقویم موجود بر 

مبنای هجرت پیامبر اقدام کردند و تقویم تازه را به لقب سلطان جالل الدین 
ملک شاه »تقویم جاللی« نامیدند. در این تقویم اول سال هنگام ورود 

خورشید به برج  حمل تعیین شد.
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

قواعد قانونی ناظر به حق ازدواج و 
تشکیل خانواده

امور  که  کنونی  حقوقی  و  قانونی  قواعد 
ازدواج و تشکیل خانواده را تنظیم می کند، 
بین المللي  معیارهاي  با  و  بوده  مبهم  نسبتا 
موارد  برخی  در  افغانستان  اساسي  قانون  و 
قانون  دیگر  جانبی  از  است.  تعارض  در 
مدني افغانستان، در مورد ازدواج و تشکیل 
خانواده و شرایط انحالل آن، احکام ناکافی 
داشته و نمی  تواند پاسخگوی نیازمندی های 
این  باشد.  خانواده  به  مربوط  امور  حقوقی 
»احوال  جدید  قانون  در  قانونی  خالی 
است.    یافته  تداوم  نیز  تشیع«  اهل  شخصیه 
تنظیم  قانون  به  شدید  نیازمندی  این  بنابر 
خانواده که امور مربوط به ازدواج و تشکیل 
جانبه  همه  و  مبسوط  به صورت  را  خانواده 
را  الزم  قواعد  و  داده  قرار  بررسی  مورد 

وضع کند، احساس می شود.                                        
کنونی  قوانین  در  که  کاستي هایی  از  یکي 
اهل  احوال شخصیه  قانون  و  مدنی  قانون   (
در  تفاوت  مي رسد،  مشاهده  به  تشیع( 
است،  دختران  و  پسران  بین  ازدواج  سن 

توماس لوبانگا، رهبر پیشین شورشیان کنگو، 
در  که  است  کارجنگی  جنایت  نخستین 
محاکمه  دنهاگ  بین المللی  جزایی  دادگاه 
علیه  بازجویی  این سو  به  دوسال  از  می شود. 
لوبانگا جریان دارد. لوبانگا متهم است که از 

کودکان در جنگ استفاده کرده  است.  
بین المللی  جزایی  دادگاه  نخستین بار  برای 
برگزار  را  جنگی  جنایتکار  محاکمه  دنهاگ 
کرد. سال 2009 بود که توماس لوبانگا، رهبر 
ارتکاب  به خاطر  کنگو،  شورشیان  پیشین 
جزایی  دادگاه  برابر  در  جنگی  جنایات  به 
محاکمه ی  گرفت.  قرار  دنهاگ  بین المللی 
چندین بار  شده  مواجه  نشیب  و  فراز  با  وی 
اما  یابد،  پایان  بی نتیجه،  که  بود  نزدیک 
جنایات  قربانیان  و  بشر  حقوق  قاضی های 

خواهان اجرای عدالت هستند.
به دلیل احساس  از یکی از شاهدان عینی که 
خطر، صدایش تغییر داده شده بود، در جلسه 

استماعیه دادگاه سوال شد:
»آیا شما شاهد بودید که کسی برای مجازات، 
من  »بلی،  داد:  جواب  او  باشد؟«  شده  اعدام 

طوري که براي ازدواج پسران 18سال و براي 
2سال  این  است.  شده  تعیین  16سال  دختران 
تفاوت سنی، در واقع نوعی از تبعیض جنسي 
تفاوت  این  می شود.  تلقی  پسر  و  دختر  میان 
سوم  ماده  نظیر  بین المللي  قوانین  با  آشکارا 
اجتماعي  اقتصادي،  حقوق  بین المللي  میثاق 
رفع  المللي  بین  میثاق   16 ماده  و  فرهنگي  و 
و   )  WADIC ( زنان  علیه  تبعیض  هرگونه 
نیز ماده 22 قانون اساسي افغانستان در مغایرت 
قرار دارد. زیرا قانون اساسی افغانستان در ماده 
تبعیض  22 خویش مقرر می دارد که »هرنوع 
و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع 
قانون  برابر  در  مرد  و  زن  از  اعم  افغانستان 
می باشند.«  مساوی  وجایب  و  حقوق  دارای 
ضمنا کمیته حقوق زن توضیح داده است که 
تفاوت در سن ازدواج مردان و زنان با میثاق 
در  زنان  علیه  تبعیض  هرگونه  رفع  بین المللي 

مغایرت مستقیم قرار دارد .                                
قوانین  و  دیني  متون  باال،  تاکیدات  بر  عالوه 
اسالمي نیز، براي مردان و زنان حقوق مطلوبي 
در نظر گرفته است. اما با این حال،  دیده مي شود 
و  مقررات  بعضی  در  کماکان  عمل  در  که 

اعدام  داشت،  فرار  قصد  که  بچه  یک  می دیدم 
دهند  نشان  وسیله  این  به  می خواستند  آن ها  شد. 
او دچار خواهد شد و  به سرنوشت  که هرکسی 
هیچ کسی از خدمت سربازی نمی تواند فرار کند. 

او کشته شد و من شاهد بودم.«
در  شورشیان  عضو  خود  باری  عینی  شاهد  این 
کنگو بود. به همین دلیل او به خاطر احساس خطر 

نخواست هویت اش آشکار شود.
توسط   2006 سال  در  51ساله،  لوبانگا  توماس 
حکومت کنگو زندانی و سپس به دادگاه جزایی 
قاضی های  شد.  داده  تسلیم  دنهاگ  بین المللی 
دادگاه در سال 2009 جریان محاکمه علیه او را 
سنگین جنگی  جنایات  به  متهم  او  آغاز کردند. 

است.
و   2002 سال های  میان  که  است  متهم  لوبانگا 
شرقی  در  بحرانی  منطقه  »ایتوری«،  در   2003
کنگو، صد ها کودک را برای سازمان مسلح اش 
کنگو«  رهایی  برای  مهین پرست  »نیرو های  به نام 
است.  گماشته  سربازی  خدمت  به   )FPLC(
بسیاری از کودکان حتا کم تر از 15ساله بوده اند.

گفته می شود که او این کودکان را به کشته شدن 

سو  جنسی،  غالمان  به عنوان  آن ها  از  و  مجبور 
است. جریان محاکمه  استفاده جنسی می کرده 
در  مورد  نخستین  خود،  نوع  در  حال  به  تا  او 
می باشد،  دنهاگ  در  بین المللی  جزایی  دادگاه 
سربازگیری  موضوع  با  تنها  محاکمه  این  یعنی 

از کودکان اختصاص یافته است.
در  دادگاه  مدعی العموم  اوکامپو  مارینو-  لویی 
برای  سال 2009 در آغاز اظهار گفت: »آن چه 
من در این محاکمه مهم است، مجازات است. 
مساله برسر کودکان است که از آن ها آدم کشان 

ساخته شده است.«
به دلیل این که دادگاه انتقاد کرد که مدعی العموم 
و همکاران او دوسیه های اسناد و هویت اشخاص 
ارتباطی در کنگو را مخفی نگه می دارد و آن ها 
قرار  متهم  شخص  مدافع  وکیل  اختیار  در  را 

نمی دهند، دوبار جریان محاکمه قطع شد.
اما حاال وکیل مدافع لوبانگا به دوسیه های اسناد 
نگه  اسامی شاهدان مخفی  اما  و  یافته  دسترسی 
محاکمه  جریان  ترتیب  این  به  می شود.  داشته 
مدافع  وکیل  اما  است،  شده  سرگرفته  از  حاال 
را  شاهدان  اظهارات  درستی  و  صحت  لوبانگا 

مورد تردید قرار می دهد.
لوبانگا  قضیه  مورد  در  دادگاه  به هر حال حکم 
نمونه  یک  آینده  محاکمه های  برای  می تواند 
جنگی  جنایت کاران  او  از  غیر  چون  باشد، 
از  که  جهان  مناطق  دیگر  و  کنگو  در  دیگری 
کودکان سربازگیری کرده اند، نیز باید در برابر 

دادگاه قرار گیرند.

قوانین نافذه کشور مساوات حقوقي میان زن و مرد 
به صورت دقیق تامین نشده است. وجود برخی از 
مقررات تبعیض آمیز در نظام حقوقی کشور، سبب 
گونه  به  نگیرد.  صورت  حمایت  زنان  از  تا  شده 
مثال در زمینه طالق،  یک مرد به راحتی مي تواند 
زن خود را بدون در نظر گرفتن طي مراحل قانوني 
طالق دهد. اما زنان تحت شرایط خیلی دشوار به 
 ،176 ماده  مطابق  می یابند.  دست  طالق  گرفتن 
183، 191 و 194 قانون مدنی افغانستان، زنان در 
حاالت چهارگانه زیر می تواند مطالبه تفریق کند: 
1.   تفریق به سبب عیب.  2.  تفریق به سبب ضرر. 
3.  تفریق به سبب عدم انفاق. 4 . تفریق به سبب 
غیابت نا موجه. قانون احوال شخصیه اهل تشیع نیز 
در این زمینه حکم مشابه دارد.  بنابر این، زنانی که 
به دلیل مشکالت و خشونت های ممتد خانوادگی 
مجبور به مطالبه تفریق از محضر محاکم می شوند، 
با موانع جدی  اثبات شرایط و حاالت فوق  برای 
روبه رو می گردند. از یک سو ابهام در مواد قوانین 
دیگر  جانبی  از  و  گفته  پیش  شرایط  مصادیق  و 
اسناد  و  دالیل  به  دسترسی  در  زنان  محدودیت 
علی رغم  زنان  که  می شود  باعث  محکمه پسند 
محروم  خویش  حقوق  از  بودن  شرایط  واجد 

گردند.                                                 
ادامه دارد
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وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی 

در افغانستان 

نخستین محاکمه دادگاه بین المللی جزا 

 امیدواری برای قربانیان
 منبع: صدای آلمان

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

گزارش پنجم، از ۱۳۸۸-۸۹ 

 

قسمت سی و هشتم 

هم وطن! بیا با بهار؛ فصل رویش دوباره طبیعت، باز روییده 
و آن گونه که سزاواریم، بروی هم دیگر بخندیم.

پی نوشت ها:
1 - قانون اساسی افغانستان،فصل دوم، حقوق اساسی و وجایب اتباع، ماده 22، از نشرات کمیسیون  مستقل حقوق بشر

 2-  گزارش چهارم اقتصادي واجتماعي ، کمیسیون مستقل حقوق بشر، قوس 1388، صفحه 46
 3 - به ماده 141 قانون احوال شخصیه اهل تشییع، شماره مسلسل: 988، تاریخ نشر 5 اسد 1388، مراجعه شود.

در عین حال باید متذکر شد که فلسفه به تنهایی قادر به طرح و پاسخگویی 
از  فلسفی  دریافت  نیست.  بشر  حقوق  موضوع  به  مربوط  پرسش های  همه 
مفهوم حقوق بشر هرچه که باشد، حقوق بشر، حقوقی تعیین شده توسط 
حقوق  قراردادهای  به  مربوط  موضوعی  نیز  و  مشخص  حکومت های 
موضوع  حال  عین  در  بشر  حقوق  زاویه،  این  از  هست.  نیز  بین المللی 
مهمی برای نظریه های حقوقی و نیز سیاست بین المللی به شمار می رود و با 
نظریه های مربوط به دموکراسی پیوند ناگسستنی دارد. عالوه بر آن، ادعای 
فلسفی آن  به آن می گردد که موضوعیت  منجر  بشر  جهان شمولی حقوق 
با مشکالت عدیده مربوط به تفاوت های عمیق فرهنگی جهان ما برخورد 

نماید.
در کتابی تحت عنوان »فلسفه حقوق بشر« که به مناسبت پنجاهمین سالگرد 
تصویب منشور جهانی حقوق بشر در آلمان منتشر شد، جمعی از متفکران 
و پژوهندگان حقوق بشر، از جمله به اظهار نظر در باره پاره ای از اختالفات 
اثر  این  به همه مسایل مطروحه در  پرداختن  پرداخته اند.  این مفهوم  نظری 
خواندنی، طبعا در چارچوب این نوشته ممکن نیست، اما اشاره وار می توان 

مشکالت نظری منعکس شده در آن را در چند حوزه ی عمده برشمرد:
الف ـ دشواری های تبیین مفهومی حقوق بشر

ب ـ پیوند حقوق بشر و عدالت اجتماعی
ج ـ موانع جهان شمولی حقوق بشر

در حوزه تبیین مفهومی و در پاسخ به پرسش هایی نظیر: معنای حقوق بشر 
چیست؟ آیا حقوق بشر به مثابه حقوق اخالقی پیش از تشکیل دولت، از 
حقوق قضایی بنیادین قابل تفکیک است؟ آیا حقوق بشر تنها یک مفهوم 
این پرسش ها، ما  به  حقوقی است؟ روبه رو می شویم. پاسخ های گوناگون 
آشنا  اندیشه  این  به  نسبت  بشر  متفکران حقوق  مختلف  رویکردهای  با  را 

می سازد.
اخالقی  مفهومی  بشر صریحا  برای حقوق  »اوتفرید هوفه« در بحث خود، 
قایل می شود. وی تصریح می کند که آ ن چه برخی از منتقدان حقوق بشر 
بخشی  حقیقت  در  می نامند،  مدرنیته«  مدنی  »مذهب  کنایه آمیز  شکل  به 
اغماض ناپذیر از اخالق حقوقی و دولتی به شمار می آید. او اضافه می کند 
که اگرچه در عصر ما حقوق بشر به مثابه معیاری حقوقی اعتبار یافته است، 
اما هنوز جای خود را به عنوان سنجیداری واحد و فراگیر برای مشروعیت 

حکومت ها کامال نگشوده است.
بشر و  مفهوم حقوق  تحلیل  به  توگندهات« در بحث خود عمدتا  »ارنست 
ارتباط آن با مشروعیت حکومتی می پردازد. به نظر او، این ادعا که حقوق 
بشر خصلت جهان شمول دارد، هیچ معنایی جز این ندارد که حکومتی که 
که  می کند  تصریح  وی  است.  نامشروع  نمی کند،  تضمین  را  بشر  حقوق 
دموکراسی و حکومت اکثریت به تنهایی برای مشروعیت یک نظام کافی 
نیست و در یک نظام سیاسی واقعا دموکراتیک، آزادی تک تک افراد نیز 
باید تضمین شده باشد. تنها چنین نظامی از یک مشروعیت واقعی برخوردار 

است.
بر  پرسش  این  به  دادن  پاسخ  تالش  در  خود،  بحث  در  لومان«  »گیورگ 
استدالل  چنین  او  هستند.  بشر  دارای حقوق  وقت  انسان ها چه  که  می آید 
می کند که حقوق »ضعیف« اخالقی افراد، به طریق ویژه ای از تاثیر متقابل 
با »وظایف اخالقی« حاصل شده است. از همین رو می توان حقوق بشر را 
گام هایی  در  و  تاریخی  روندی  در  که  دانست  اخالقی  حقوق  از  بخشی 
سه گانه به ابعادی اخالقی، قضایی و ماال تاریخی ـ سیاسی دست یافته است.

در حوزه ی رابطه میان حقوق بشر و عدالت نیز با رویکردهای گوناگونی 
مواجهیم. »اشتفان گوزه پات« این نظر را نمایندگی می کند که حقوق بشر 
تقسیم  اصل  یک  توسط  می تواند  به راحتی  اجتماعی،  عرصه  در  به ویژه 
عمومی  طرح  یک  چارچوب  در  او  به نظر  شود.  مستدل  اجتماعی  عدالت 
براساس اخالق و حق، می توان سه اصل راهنما برای حقوق بشر اجتماعی 
توزیعی  یا  منقسم  عدالت  و  اولیه  نیازهای  ارضای  آزادی،  حفظ  یافت: 
)distributiv(. به عقیده او اندیشه ی عدالت برای هرسه این برداشت ها، 
و  آزادی  تضمین  در  را  بشر  اگر حقوق  همین رو  از  راهنماست.  اندیشه ی 
برآوردن حداقل نیازهای ضروری خالصه کنیم، دچار رویکردی تک بعدی 
خواهیم شد. به باور او چالش اخالقی بزرگ کنونی در سطح جهان، تقسیم 
حق  آزادی،  )حق  حقوقی  گروه  سه  است.  موجود  ثروت های  عادالنه تر 
مشارکت و حق اجتماعی( به راحتی می توانند از این اصل حقوقی عدالت 
منقسم مشتق شوند و از همین رو این اصل باید از جایگاهی برابر با حقوق 

اخالقی و ایجابی برخوردار شود.

جستاری درباره ی
 حقوق بشر

قسمت هفتم   

»انسان چنان که باید مقدس نیست، اما بر او واجب است
 تا انسانیتی را که در اوست، با تقدس بنگرد.«

ایمانویل کانت

بهرام محیی

ACKU



8 سال پنجم   شماره مسلسل 1360   یک شنبه 28 حوت 1390     

براساس گزارش ها، دو انفجار شدید در دمشق، پایتخت 
سوریه رخ داده است. هنوز کسی مسوولیت این انفجارها 
را به عهده نگرفته، ولی گزارش شده است که براثر آنها 
سوریه  امنیتی  نیروهای  از  نیز  و  غیرنظامی  فرد  چندین 

کشته شده اند.
منابع خبری دولتی، دو انفجاری را که صبح روز شنبه، 
تروریستی«  »حمله  داده اند،  رخ  دمشق  در  حوت،   27

خوانده اند.
مواد  از  مملو  موتر  دو  انفجار  اولیه،  گزارش های  در 

منفجره دلیل این دو انفجار اعالم شده است.
دولت  مخالفان  به  وابسته  خبری  منابع  و  منطقه  ساکنان 
امنیتی  ساختمان های  نزدیکی  در  انفجارها  این  گفته اند 

دولتی رخ داده اند.
که  است  کرده  اعالم  نیز  سوریه  دولتی  تلویزیون 
اطالعاتی  نهادهای  به  متعلق  مجتمع  یک  ساختمان های 

سوریه و یک مجتمع امنیتی، هدف انفجارها بوده اند.
برای  به دلیل محدودیت های شدیدی که دولت سوریه 
تایید  می کند،  اعمال  کشور  این  در  خبرنگاران  فعالیت 

مستقل این خبرها امکان پذیر نیست.
در تصاویری که تلویزیون دولتی سوریه از محل انفجارها 
پخش کرده است، بقایای موتر، دود و رد خون در جاده 

دیده می شد.
در ماه های گذشته، ده ها نفر در انفجارهایی در دو شهر 

ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت امورخارجه امریکا، از 
استفاده هواپیماهای باربری ایرانی از حریم هوایی عراق 
برای رسیدن به سوریه ابراز نگرانی کرد و گفته است، به 
عراق هشدارداده شده که احتمال دارد این هواپیما حامل 

سالح برای حکومت سوریه باشند.
مسایل  به  واردشدن  »بدون  است:  گفته  نولند  خانم 
طریق  از  ایران  هواپیماهای  پرواز  نگران  ما  اطالعاتی، 

آسمان عراق به سوریه هستیم.«
سخنگوی وزرات امورخارجه امریکا اضافه کرده است: 
»ما در حال مشورت و رایزنی با عراق در این زمینه هستیم 
ارسال  که  کرده ایم  مطرح  صراحت  به  را  نکته  این  و 
هر  به  ایران  از  آن  به  مربوط  مواد  و  تسلیحات  هرگونه 
نقطه ای نقض قطعنامه ۱7۴7 شورای امنیت سازمان ملل 

متحد خواهد بود.«
خانم نولند همچنین تصریح کرده است که به مقام های 
سوریه  به  ارسالی  تسلیحات  هرگونه  شده  گفته  عراقی 
برای سرکوب مردم این کشور به کارگرفته خواهد شد.

گفته  ادامه  در  امریکا  امورخارجه  وزرات  سخنگوی 
است: »ما دولت  عراق را تشویق کرده  ایم تا  از محتویات 
می گذرد،  عراق  آسمان  و  قلمرو  از  که  محموله هایی 

اطمینان حاصل کند.«

که  امریکا  به  بریتانیا  نخست وزیر  سه روزه  سفر  در 
واشنگتن  به  چرچیل  وینستون  سفر  با  آن  اهمیت 
است،  شده  مقایسه  جهانی  دوم  جنگ  جریان  در 
خروج  نحوه  پیرامون  کشور  دو  آینده  سیاست های 
نیروهای ناتو از افغانستان، و همچنین مسیر مذاکرات 
اتومی چند روز آینده گروه ۱+۵ با ایران در استانبول 

مورد بررسی قرار می گیرد.
از  کامرون  دیوید  دیدار  برای  فوق العاده  تدارک 
هواپیمای  با  بریتانیا  نخست وزیر  سفر  واشنگتن، 
مخصوص رییس جمهور امریکا به اهایو برای تماشای 
با  رسمی  شام  برگزاری  و  بسکتبال،  مسابقه  یک 
حضور هزار مهمان برجسته امریکایی و غیر امریکایی 
رهبران  از  یک  هیچ  تاکنون  می شود.  شامل  نیز  را 
خارجی در هواپیمای مخصوص رییس جمهور امریکا 

پذیرایی نشده اند.
و  چرچیل  شخصی  مناسبات  گذشته  سال   7۰ طی 
بلر  تونی  و همچنین  ریگان،  و  تاچر  روزولت، خانم 
و جرج بوش از مرز روابط کاری رهبران دو کشور 
به روابط گرم خصوصی و خانوادگی  متحد عبور و 
تبدیل شده بود. انتظار می رود سفر جاری نخست وزیر 
بریتانیا به امریکا نیز به دوستی نزدیک اوباما و کامرون 

منجر شود.
تاثیر تاریخی

از  گرم  استقبال  برای  واشنگتن  خاص  تدارک 
توجه  مورد  جهت  آن  از  بیشتر  بریتانیا،  نخست وزیر 
قرار گرفته است که اوباما تاکنون به داشتن تمایالت 

شخصی سرد نسبت به بریتانیا شهرت یافته بود.
اوباما  رییس جمهوری،  مقام  به  انتخاب شدن  از  بعد 
پیشین  نخست وزیر  چرچیل،  وینستون  برنزی  نیم تنه 
کار  دفتر  در  تاکنون   2۰۰۱ سال  از  که  را  بریتانیا 
رییس جمهور در کاخ سفید قرار داشت از این محل 

خارج ساخت.
نخست وزیر  براون،  گوردون  به  اوباما  رسمی  هدیه 
از  وی   2۰۰۹ سال  دیدار  هنگام  نیز  بریتانیا،  وقت 
ارزان قیمت  دی وی دی   2۵ از  عبارت  که  واشنگتن 
رفتار  نشانه  به  گذشته  در  بود،  امریکایی  فیلم های 
به رهبران  تازه، نسبت  از احترام رییس جمهور  خالی 

بریتانیا تعبیر شده بود.
پدر باراک اوباما که یک مبارز استقالل طلب کنیایی 
بود، در جریان کسب استقالل کشورش شخصا طعم 
بود.  چشیده  را  بریتانیا  استعماری  حاکمیت  خشونت 
تنها رییس جمهور  افریقایی،  تبار  با  اوباما،  در ضمن، 
امریکا محسوب  تاریخ  در  انگلوساکسون  نسب  فاقد 

می شود.
پذیرایی  و  لندن  از  اوباما  گذشته  سال  رسمی  دیدار 
از وی در کاخ باکینگام توسط ملکه بریتانیا، و حشر 
بریتانیا  با نخست وزیر جوان  و نشر غیرتشریفاتی وی 
بریتانیا موثر  اوباما در مورد  نگاه  تغییر  به  تا حدودی 

واقع شد.
در  سارکوزی  نیکوال  موفقیت  عدم  درصورت 
اهمیت  فرانسه،  ریاست جمهوری  آینده  انتخابات 
کشور  یک  رهبر  و  متحد  عنوان  به  کامرون  حفظ 
از  بیش  امریکا  رییس جمهور  برای  اروپایی  بزرگ 

پیش افزایش می یابد.
مقاله مشترک

به صورت  که  مقاله ای  کلی  خطوط  میان  این  در 
روز  در  و  تنظیم  کمرون  و  اوباما  توسط  مشترک 
به واشنگتن در روزنامه  بریتانیا  مسافرت نخست وزیر 
درک  به  حدودی  تا  یافت  انتشار  واشنگتن پست 

انتظارات از انجام این سفر مشترک کمک می کند.
مقاله یادشده به این ترتیب شروع می شود: »هفت دهه 
قبل هنگامی که نیرو های ما درگیر جنگ جهانی دوم 
بودند، نخست وزیر وینستون چرچیل به واشنگتن سفر 
کرد تا تالش های مشترک نظامی ما را هماهنگ سازد. 
پیروزی های ما در میدان های جنگ نشان داد که در 
پیروزی های  برای  اتحاد،  و  همکاری  حفظ  صورت 
حل  در  چه  و  جنگ  جبهه های  در  چه  ما،  مشترک 

مشکالت صلح، حد و مرزی در کار نیست.«
»به عنوان دو کشور بزرگ درگیر در جنگ افغانستان 
هم پاشیدن  از  به  ما  تالش های  که  می کنیم  افتخار 
طالبان  پیشرفت های  توقف  و  القاعده  ترور  ماشین 

انجامیده است.«
آمده  ایران  به  اشاره  با  همچنین  یادشده  مقاله  در 
جهانی  جامعه  متحد  عضو  دو  عنوان  »به  است: 
تحریم های سختی را علیه جمهوری اسالمی با هدف 
ما  کردیم.  اعمال  آن  اتومی  برنامه  متوقف ساختن 
الزم  فضای  و  زمان  هنوز  که  داریم  اعتقاد  هم چنان 
ایران  اتومی  برنامه های  سیاسی  راه حل  یافتن  برای 
محدود تر  پس  این  از  گزینه ها  است.  نرفته  میان  از 
می شوند. ایران یا به قبول خواسته های جامعه جهانی 
را  تمکین  عدم  سخت  نتایج  یا  شد  خواهد  مجبور 

تحمل خواهد کرد.«
خروج از افغانستان

انتظار می رود پس از هماهنگ ساختن خطوط اصلی 
طی  ایران  و  افغانستان  قبال  در  امریکا  سیاست های 
مذاکرات جاری در واشنگتن، در اجالس آینده ناتو 
هماهنگی  شود،  برگزار  شیکاگو  در  است  قرار  که 
عملیاتی بیشتر در این زمینه ها با سایر اعضای ناتو به 

عمل آید.
حتا  امریکایی  نیرو های  که  داشت  انتظار  می توان 
پیش از سال 2۰۱۴ و در پایان سال 2۰۱۳ به عملیات 
نظامی خود در افغانستان خاتمه دهند. در این صورت 
امریکایی  نیرو های  از  قبل  اندکی  بریتانیا،  نیروهای 
مسوولیت های جنگی خود را د ر هلمند به نیرو های 

محلی افغانستان واگذار خواهند کرد.
موضوع  کامرون  و  اوباما  مشترک  مقاله  در  اگرچه 
طرح  وجود  این  با  نگرفته،  قرار  اشاره  مورد  سوریه 
آینده سوریه در مذاکرات مشترک رهبران امریکا و 

بریتانیا قرار خواهد داشت.
برای حضور در این دیدار با اهمیت، جرج آزبورن، 
را  اروپا  مالی  بااهمیت  کنفرانس  بریتانیا،  مالیه  وزیر 
نیمه تمام گذاشت و راهی واشنگتن شد. ویلیام هیگ، 
آن  نخست وزیر  از  پیش  نیز  بریتانیا،  خارجه  وزیر 

کشور در واشنگتن حضور داشت.
اگرچه پاره ای از ناظران سفر مشترک اوباما و کامرون 
با هواپیمای شماره یک نیروی هوایی امریکا به اهایو 
را )که در آن آرای جمهوری خواهان و دموکرات ها 
جلب  جهت  در  تبلیغاتی  اقدامی  نزدیک اند(،  بسیار 
در  کردند،  معرفی  امریکایی  مستقل  رای دهندگان 
رهبران  دوستانه  رفتار های  خارجی  ابعاد  هرحال 
نزدیک ترشدن  به  می تواند  جهان  بزرگ  کشور  دو 
فیمابین  همکاری  افزایش  و  مشترک  سیاست های 

منجر شود.
واشنگتن حول  به  زمان جنگ دوم سفر چرچیل  در 
محور توسعه جنگ علیه آلمان نازی می چرخید. سفر 
کامرون نیز به موضوع عقب نشینی از جبهه های جنگ 
افغانستان اختصاص دارد، مگر آن که آغاز جنگ یا 

جنگ های دیگری به مرحله تدارکات رسیده باشد.

دمشق و حلب جان خود را از دست داده اند.
انفجارهای اخیر در دمشق نیز دو روز بعد از اولین سالگرد 

آغاز اعتراضات ضددولتی در سوریه رخ می دهد.
سال  یک  در  که  است  کرده  اعالم  متحد  ملل  سازمان 
گذشته بیش از ۸ هزار نفر در سوریه جان خود را از دست 

داده اند.
همچنین خبرنگاران می گویند که این انفجارها یک روز 
سوریه  به  می خواهد  عنان  کوفی  که  هیاتی  سفر  از  قبل 
و  ماموریت  روند  بر  می تواند  و  می دهد  رخ  بفرستد، 
مذاکرات این هیات با مقامات رسمی سوریه تاثیر بگذارد.
متحد و  ملل  فرستاده مشترک ویژه سازمان  عنان،  کوفی 
اتحادیه عرب در امور سوریه گفته است که هیاتی را به 
ناظران  اعزام  درباره  سوریه  دولت  با  تا  می فرستد  دمشق 

بین المللی به این کشور مذاکره کند.
آقای عنان روز جمعه، 26 حوت، اعضای شورای امنیت 
با بشار  نتیجه مذاکراتش  سازمان ملل متحد را در جریان 
این  ارشد  مقام های  دیگر  و  سوریه  رییس جمهور  اسد، 

کشور قرار داد.
او که هفته پیش برای مذاکره درباره توقف خشونت ها و 
ارسال کمک های بشردوستانه به سوریه رفته بود، از شهر 
ژنو و از طریق ویدیو کنفرانس در نشست شورای امنیت 

سازمان ملل متحد شرکت کرد.
موضع  تا  خواست  امنیت  شورای  اعضای  از  عنان  آقای 
قبال  در  را  واحدی 
پیش  در  سوریه  رخدادهای 

بگیرند.
کرده  اعالم  سوریه  دولت 
با  همکاری  آماده  که  است 
در  ولی  است،  عنان  کوفی 
با  مقابله  ادامه  بر  حال،  عین 
از  که  خود  مسلح  مخالفان 
آنها به عنوان »تروریست« نام 

برده، تاکید کرده است.

به دنبال خبر یک روزنامه امریکایی در خصوص این که 
ایران از طریق آسمان عراق به سوریه اسلحه ارسال می کند، 
نوری المالکی، نخست وزیر عراق، روز جمعه تاکید کرد 
که تمام محموله هایی که از طریق عراق به سوریه منتقل 

می شوند شامل کمک های بشر دوستانه است.
نوری المالکی در بیانیه ای اعالم کرده است: »عراق اجازه 
نخواهد داد که از  خاک و آسمان این کشور برای ارسال 
قرار  استفاده  مورد  منبعی   و  نقطه  هر  از  سالح  انتقال  و 

گیرد.«
طریق  از  که  آنچه  است،  تاکیدکرده  المالکی  نوری 
آسمان عراق به سوریه منتقل شده است، فقط  کمک های 

انساندوستانه بوده و  نه »سالح.«
خواهان  عراق  که  است  گفته  همچنین  المالکي  نوری 
دستیابی به راه حلی برای بحران سوریه و پایان خونریزی 

در این کشور است.
هواپیمای  فروند  یک  کرد،  اعالم  پنجشنبه  روز  ایران 
ماهان ایر ۴۰ تن کمک های دارویی هالل احمر جمهوری 
است.  داده  قرار  احمر سوریه  دراختیار هالل  را   اسالمی 
وارد سوریه  آینده  در  دیگر  »سه محموله  ایران می گوید 

می شو.«

سفر تاریخی:
چرچیل با روزولت، کامرون با اوباما

 رضا تقی زاده

دو انفجار شدید دمشق را لرزاند

نگرانی امریکا از پرواز هواپیماهای ایران از طریق 
آسمان عراق به سوریه

ACKU



انتخابات  در  تقلب ها  آن که  با  می گوید  ملی  جبهه 
را  مردم  اعتماد  گذشته  پارلمانی  و  ریاست جمهوری 
کاهش  آینده  در  شفاف  انتخابات  برگزاری  به  نسبت 
داده، اما تمام نهادهای مدنی و سیاسی مسوولیت دارند 
تا از شفاف بودن انتخابات آینده خود را مطمین سازند.

تناقض در مذاکرات
میان  مذاکرات  تعویق  مورد  در  ملی  جبهه  هم چنین 
طالبان و ایاالت متحده امریکا و عدم صداقت طالبان 
که  می گوید  داده  هشدار  مردم  به  مذاکرات،  این  در 
احتماال این گروه در پی دست یافتن به فرصتی پس از 
2014 است. به گفته ی سخنگوی این جبهه، تناقض های 
دولت  با  گفتگو  برای  طالبان  تالش های  در  زیادی 
این  و  شده  دیده  امریکا  متحده  ایاالت  و  افغانستان 
فیض اهلل  دارد.  مردم  بیداری  و  به هوشیاری  نیاز  مساله 
داده ایم  هشدار  خود  مردم  به  همیشه  »ما  گفت:  ذکی 
که هوشیار باشند. زیرا، ممکن است طالبان به این روند 
صداقت شان،  عدم  نتیجه  در  و  نباشند  صادق  )صلح( 
آنان وقت کمایی بکنند و بخواهند که یک دور جدید 

خشونت را پس از 2014 تحمیل بکنند.«
این در حالی ست که اخیرا گروه طالبان اعالم کرده که 
این گروه روند مذاکرات را با ایاالت متحده امریکا در 
اعالمیه ای  در  گروه  این  است.  انداخته  تعویق  به  قطر 
گفته است که هرگاه امریکا از خود حسن  نیت نشان 

دهد، مذاکرات را از سر خواهد گرفت.
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رهبر  بن الدن،  اسامه  ای بی سی،  خبری  شبکه  گزارش  به 
سران  دیگر  به  یادداشتی  در  القاعده  تروریستی  شبکه 
القاعده از نقشه ترور باراک اوباما، رییس جمهور امریکا، 
و جنرال دیوید پتریوس، رییس سازمان سیا صحبت کرده 

بود.
در این نامه گفته شده بود: »دلیل ضرورت ترور این دو فرد 
این است که اوباما رییس نیروهای کفر است و با کشتن 
به مقام ریاست جمهوری خواهد رسید.  بایدن  او ناگزیر 
بایدن به طور کلی برای این مقام آمادگی ندارد و امریکا 
او  پتریوس،  مورد  در  اما  شد.  خواهد  هرج و مرج  دچار 
چهره مهم روز است و کشتن او می تواند وضعیت جنگ 

را در افغانستان به  سود القاعده دگرگون کند.«
ناچیز  ضمن  ای بی سی  با  گفتگو  در  امنیتی  مقام  یک 
خواندن اهمیت این طرح گفت: »شکی نیست که بن الدن 
بکشد.  را  بی گناه  افراد  می تواند  هرچه  بود  مایل  خیلی 
با  نداشت.  تناسبی  بن الدن  آرزوهای  با  القاعده  توان  اما 
انجام  برای  القاعده  را دریافتیم که  این  ما  بن الدن  مرگ 
بن الدن  و  بود  شده  ناتوان  دیگر  پیچیده  طرح های  چنین 
بیشتر وقت خود را صرف خیال پردازی می کرد و غالب 
برای  شنوایی  گوش  و  می ماند  بی ثمر  رهنمودهایش 

فرمانبرداری نمی یافت.«
منابع اطالعاتی تایید کردند که بن الدن از این که در اثر 
محاسبات نادرست »خون مسلمانان ناخواسته ریخته شده« 

نگران زیان هایی بود که به القاعده وارد شده است.
اشتباهات  این  اثر  بود که در  نوشته  به زیردستان خود  او 
»مجاهدین افغان منزوی شده اند.« وی می خواست همراهان 
آن  پیامدهای  و  اشتباهات  این  »از  القاعده  هم اندیشان  و 

رسما از مسلمانان پوزش بخواهند.«
از  »بخشی  که  می گوید  ای بی سی  به  یادشده  امنیتی  منبع 
تصویر کلی ای که از این اطالعات به دست می آید این 
است که هسته مرکزی القاعده دیگر در تنگنا قرار گرفته 
بود. این سازمان درگیر مجادالت درونی بر سر استراتژی 
جهانی و اولویت های عملیاتی خود بود و رهبر آن هنوز 
حاوی  مدارک  این  بود.  اذهان  در  گروه  تصویر  نگران 
مکاتباتی است که بعضا فاقد تاریخ است و میان بن الدن و 

دستیاران ارشدش رد و بدل شده است.«
تغییر  برای  بن الدن  به توصیه  اشاره  با  مقام اطالعاتی  این 
میان  در  القاعده  شبکه  »اعتبار  که  است  معتقد  گروه  نام 
کشتارهای  درپی  ظاهرا  زیرا  بود  افول  به  رو  مسلمانان 
ناخواسته مسلمانان توسط شبکه، روایت به بن بست رسیده 
خریداری  دیگر  ناکامی هایش  دلیل  درباره  القاعده 
نشان  را  منزوی  بن الدن  تصویر  نامه ها  این  نداشت... 
می دهد که به دلیل سرعت تحوالت جهانی و کوشش های 
و  اعضای شبکه  دیگر  از  تروریزم  علیه  بین المللی  جامعه 

واقعیت های روز جدا مانده است.«
امنیتی  امریکا  »تحلیل گران  اطالعاتی  مقام  این  گفته  به 
ساعات متمادی را صرف بررسی این مدارک و اسناد، به 
همراه مکاتبات شبکه،  ویدیوها و دیگر اطالعات به دست 
آمده از مخفیگاه بن الدن کرده اند و هم اکنون در تالش 
در  تدریجا  را   غیرحساس  اطالعات  از  بخشی  تا  هستند 
اختیار همگان قرار دهند. با این همه این روند چند ماهی 

به درازا خواهد کشید.«
شدند  موفق  امریکایی  نیروهای  جاری،  سال  ثور  ماه  در 
اسامه بن الدن را در ساختمانی در حومه اسالم آباد از پای 

درآورند.

بن الدن درصدد ترور 
اوباما بود 

جبهه ملی: 

پیمان استراتژيک با حکومت جديد 
امضا شود

دولت  تعلل  و  تاخیر  باره  در  نگرانی ها  حالی که  در 
ایاالت  با  استراتژیک  پیمان  امضای  بر  مبنی  افغانستان 
می گوید  ملی  جبهه  است،  شده   بیشتر  امریکا  متحده 
امضای  برای  الزم  صالحیتی  دارای  کنونی  حکومت 
این پیمان نیست و پیمان استراتژیک با ایاالت متحده 
امریکا باید با حکومت جدید که پس از 2014 به وجود 

خواهد آمد، به امضا برسد.
بود  قرار  امریکا،  متحده  ایاالت  با  استراتژیک  پیمان 
پس از لویه جرگه عنعنوی امضا شود، اما، به دلیل برخی 
اختالفات میان دولت افغانستان و ایاالت متحده امریکا 
زندان  مسوولیت  انتقال  جمله  از  موضوعاتی  سر  بر 
بگرام به دولت و توقف عملیات شبانه توسط نیروهای 

ناتو، این پیمان تاکنون به امضا نرسیده است. 
موضوع  برسر  متحده  ایاالت  و  افغانستان  دولت های 
انتقال مسوولیت زندان بگرام به دولت، به توافق رسیده  
و هم چنین طوری که اخیرا حامد کرزی گفت در مورد 

توقف عملیات شبانه نیز به توافق نزدیک شده اند.
آقای کرزی، در محفلی که به مناسبت گرامی داشت از 
روز جهان زن برگزار شده بود، گفت که در صورت 
نیروهای  توسط  شبانه  عملیات  توقف  مورد  در  توافق 
امریکا  متحده  ایاالت  با  استراتژیک  پیمان  بین المللی، 
خواهد  امضا  به  شیکاگو،  نشست  برگزاری  از  پیش 

رسید.
جهادی  سران  از  متشکل  که  ملی  جبهه  این حال،  با 
که  می گوید  است،  کرزی  حامد  سیاسی  مخالفان  و 
دولت کنونی افغانستان روبه »ضعف« و »تنزل« است و 
از همین رو، پیمان استراتژیک با ایاالت متحده امریکا 

باید توسط دولت جدید به امضا برسد.
که  شنبه  روز  ملی،  جبهه  سخنگوی  ذکی،  فیض اهلل 
قبال  در  را  جبهه  این  موضع  خبری  نشست  یک  در 
ایاالت  با  استراتژیک  پیمان  امضای  برای  پیشرفت ها 
حکومت  که  گفت  می کرد،  اعالم  امریکا  متحده 
ذکی  آقای  است.  »ضعیف«  مشروعیت  دارای  کنونی 
افزود: »حکومت کنونی که دارای مشروعیت ضعیف 
امضای  از  بهره برداری  پی   در  و  است  تنزل  روبه  و 
می باشد،  کوچک  سیاسی  حلقه  یک  نفع  به  پیمان 
سند  چنین  یک  امضای  برای  الزم  صالحیتی  دارای 

مهم نیست.« سخنگوی جبهه ملی هم چنین تاکید کرد: 
»جبهه ملی افغانستان معتقد است و معقول می داند که 
افغانستان  جدید  حکومت  با  راهبردی  سند  است  بهتر 
که پس از انتخاباتی که پیش رو است و با آرای شفاف 
برابر آنان پاسخگو  به میان آمده و در  افغانستان  مردم 

خواهد بود، به امضا برسد.«
با  استراتژیک  پیمان  امضای  برای  تاخیر  درخواست 
ایاالت متحده امریکا از سوی جبهه ملی در حالی مطرح 
می شود که اخیرا نگرانی ها در مورد تاخیر گفتگوها در 
این مورد بیشتر شده و برخی از آگاهان می گویند به هر 
اندازه ای که دولت افغانستان زمان امضای این پیمان را 
به تاخیر بیندازد، اوضاع سیاسی، امنیتی و اقتصادی در 
کشور بحرانی تر خواهد شد. این آگاهان می گویند که 
2014 برای امضای این پیمان خیلی دیر است و دولت 
افغانستان باید در این زمینه فرصت ها را از دست ندهد.

با  هم زمان  است  قرار  ریاست جمهوری  انتخابات 
سال  در  کشور  از  بین المللی  نیروهای  کامل  خروج 
2014 میالدی برگزار شود. گرچند به زمان برگزاری 
باقی  دوسال  به  نزدیک  ریاست جمهوری  انتخابات 
جمله  از  سیاسی  گروه های  از  برخی  اما  است،  مانده 
ایتالف تغییر و امید اخیر از عدم شفافیت در انتخابات 
از همین حاال  نگرانی کرده می گویند که  ابراز  آینده 
از طرف برخی حلقات حکومتی تالش برای نفوذ در 

نهادهای انتخاباتی آغاز شده است.

قاضی پرونده ای که بزرگ ترین پرونده فساد مالی در 
رسیدگی  جلسه  سومین  در  است،  شده  خوانده  ایران 
رسمی  مراجع  طریق  از  که  کرد  اعالم  پرونده  این  به 
و بین المللی، از جمله پولیس بین الملل )انترپول( برای 

بازداشت متهمان فراری این پرونده اقدام شده است.
فساد  پرونده  »بزرگ ترین  به  رسیدگی  جلسه  سومین 
اول  شعبه  در  حوت،   27 شنبه،  روز  ایران«  در  مالی 

دادگاه انقالب اسالمی در تهران برگزار شد.
ناصر  )ایرنا(،  ایران  رسمی  خبرگزاری  گزارش  به 
جلسه  سومین  ابتدای  در  پرونده  این  قاضی  سراج، 
پرونده  اصلی  »متهم  گفت:  پرونده  این  به  رسیدگی 
فساد بزرگ بانکی عنوان کرده است که جعبه سیاه این 

فعاالن اقتصادی و دست اندرکاران سیستم بانکی متهم 
)ال سی(  اعتباری  اسناد  غیرقانونی  با صدور  هستند که 
به ارزش حدود سه هزار میلیارد تومان، به کسب سود 

پرداخته اند.
در سومین جلسه رسیدگی به پرونده »اختالس بزرگ«، 
از  پرونده در دفاع  این  متهم ردیف دوم  وکیل مدافع 
موکل خود گفت که موکلش »از سوی آقای خسروی 
شواهد  و  است«  بوده  فشار  تحت  اول(  ردیف  )متهم 
نشان نمی دهد که او قصد ضربه زدن به نظام را داشته 

است.
بانک  شعبه  اسبق  مدیر  پرونده،  این  دوم  ردیف  متهم 

صادرات شرکت فوالد اهواز معرفی شده است.

پرونده فراری است.«
جای  پرونده  این  در  می شود  »گفته  که  این  بیان  با  او 
متهم اصلی و فرعی خالی است«، تصریح کرد: »دادگاه 
و  دارد  رسیدگی  حد  کیفرخواست  محدوده  در  فقط 

کیفرخواست 32 متهم به دادگاه فرستاده شده است.«
توضیحات  »طبق  کرد:  اضافه  پرونده  این  قاضی 
سارنوال، این پرونده بیش از 100 متهم دارد و احتماال 
اعتراف  که  می کنند  وادار  را  متهمان  افراد،  از  بعضی 
نکنند اما این پرونده معامله اسناد است و اسناد هستند 
که حرف آخر را می زنند و اظهارات متهمان فقط برای 

روشنگری پرونده است.«
در پرونده فساد بزرگ اقتصادی در ایران، گروهی از 

درخواست ايران از انترپول برای بازداشت متهمان فراری اختالس بزرگ 

  ظفرشاه رویی
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