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نمایندگان  مجلس  8صبح،کابل: 
در واکنش به گفته های وزیر داخله و 
مداخله  مبنی بر  وزارت  این  سخنگوی 
اعضای شورای ملی در فعالیت های این 
وزارت، خواهان استجواب مجتبا پتنگ 

وزیر داخله به روز دوشنبه شده است.
به  واکنش  در  نمایندگان  مجلس 
شورای  اعضای  »بی عزتی  که  آنچه 
مقام های وزارت داخله  از سوی  ملی« 
می خوانند فیصله کرده اند که برای یک 
ماه از رفتن به وزارت داخله خوداری 

می کنند.
مجتبی پتنگ، وزیر داخله کشور اخیرا 
در نشست شورای امنیت ملی نسبت به 
افزایش  مداخله های غیرقانونی اعضای 

شورای ملی اعتراض کرده بود.
پیش  هفته ی  داخله  وزیر  سخنگوی 
اعضای  مداخله های  برخی  توضیح  با 
شورای ملی به رسانه ها گفت که وزیر 
به مجلس  بار  داخله طی چهار ماه ۳۱ 
سنا  مجلس  به  بار   ۱۴ و  نمایندگان 

فراخوانده شده است.
اعضای  که  بود  گفته  صدیقی  صدیق 

اعالن کاریابی:
به یک تعداد جوانان مستعد و با تجربه 

اعم از قشر ذکور و اناث در بخش های  
اداری، پرودکشن )گرافیک، ادیت، 

کمره و دوبالژ( ، پروگرامنگ، تخنیک، 
IT ، اخبار، فروشات و رادیو ضرورت 

میباشد.
اشخاص واجد شرایط، درخواست ها و 
خلص سوانح )CV( خویش را به ایمیل 

آدرس:
 ارسال نمایند.

 ۱۵۲۰۰ مدت  این  در  ملی  شورای 
تبدیلی  شامل  که  غیرقانونی  عریضه 
درخواست  و  امنیه  فرماندهان  افسران، 
داخله  وزیر  به  است  بوده  تاکسی  امر 

پیشنهاد کرده اند.
در  داخله  وزارت  مقام های  گفته های 
آن  از  پس  ملی  شورای  اعضای  برابر 
مجلس  نمایندگان  که  می شود  بیان 
رشوت  گرفتن  به  را  یک دیگر شان 
متهم  شورا  اعضای  سایر  و  وزیران  از 

کرده اند.
در  ملی  شورای  اعضای  این حال،  با 
وزارت  مقام های  اظهارات  به  واکنش 
به  را  داخله  وزیر  پتنگ  مجتبا  داخله، 
متهم  برد وظیفه اش  پیش  در  ناکارایی 

کرده  اند.
نماینده  مردم کابل در  جعفر مهدوی، 
مجلس نمایندگان می گوید که اعضای 
مطابق صالحیت های شان  ملی  شورای 
اعمال  از  نظارت  قانونگذاری،  که 
بوده  مردم  از  نمایندگی  و  حکومت 

است، عمل کرده اند.
وکال   از  کسی  »وقتی  گفت:  مهدوی 

فالن  که  داخله  وزیر  پیش  می روند 
والیت  یا  ولسوالی  امنیه  قوماندان 
خرید  را  پست ها  دارد،  دست  درفساد 
و فروش می کند... سگ بازی می کند، 
این مداخله در روند  قمار می زند، آیا 

وظایف وزارت داخله است؟«
هر چند روز چهار شنبه برخی از اعضای 
وزیر  استیضاح  خواهان  ملی  شورای 
مجلس  اول  معاون  ولی  شدند  داخله 
نمایندگان گفت که آنان بر بنیاد اصول 

وزیر داخله ر ا استجواب می کنند.
میرویس یاسینی گفت که مجتبا پتنگ 
وزیر داخله برای توضیح گفته هایش در 
مورد اعضای شورای ملی روز دوشنبه 

استجواب می شود. 
به کمیسیون  نمایندگان  معاون مجلس 
تفتیش مرکزی این مجلس دستور داد 
تا حضور وزیر داخله به مجلس و موارد 
را  داخله  وزیر  سوی  از  قانون  نقض 

شناسایی کند.
اداری  هیات  که  کرد  تاکید  یاسینی 
مجلس مجبور  است تا از عزت خانه  ی 
ملت دفاع کند و نمایندگان مجلس نیز 
داخله،  وزارت  محوطه   به  ماه  تایک 

داخل نشوند.

وزیر داخله به مجلس فراخوانده می شود

هفت و هشت ثور
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مسووالن محلی تخار در امر 
مبارزه با مواد مخدر ناکام هستند

سازمان گزارشگران بدون مرز خطاب
مجتمع نهاد های جامعه مدنی: به دولت افغانستان:

ناقضان حقوق بشر 
نباید نامزد انتخابات باشند
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در همین حال 
کمیسیون 
مواصالت و 

مخابرات مجلس 
نمایندگان که 

در این زمینه از 
کارکرد وزارت 

ترانسپورت نظارت 
می کند می گوید 

تاکنون هیچ جریمه 
و یا جزایی برای 
رانندگانی که 

تیزرانی می کنند، 
وجود ندارد.
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ترانسپورت ناکامی وزارت 
خواستار  فرمانی،  صدور  با  کرزی،  رییس جمهور 
بررسی حادثه فاجعه بار ترافیکی قندهار شده است. 
موتر  یک  برخورد  اثر  از  محلی  مقام های  به گفته 
 45 حداقل  تیل،  تانکر  یک  با   ،303 نوع  مسافربری 
زیادی  شمار  و  دادند  دست  از  را  جان  شان  مسافر 
و  زنان  که  است  شده  گفته  برداشتند.  زخم  هم 
متاسفانه  کشته شدگان اند.  مشمول  نیز  کودکان 
کشور،  در  شاهراه ها  و  جاده ها  مدیریت  وضعیت 

است. نگران کننده 
جاده ای  تصادف های  شده،  منتشر  آمار  مبنای  بر 
افغانستان  مردم  از  تروریستی،  حمالت  از  بیشتر 
از  نفر  ده هزار  از  بیشتر  ساالنه  می گیرند.  قربانی 
و  کشته  افغانستان،  در  جاده ای  تصادف های  اثر 
تلفات حمالت و  زخمی می شوند، در حالی که میزان 
تا  چهار  بین  ساالنه  تروریستی،  حمالت  زخمی های 
پنچ هزار نفر می رسد. متاسفانه وزارت ترانسپورت 
که متولی امر حمل ونقل در کشور است، در مدیریت 

سالم شاهراه ها، ناکام مانده است.
بر  فشار  اعمال  با  می توانست،  ترانسپورت  وزارت 
آنان را  فعالیت های  شرکت های حمل ونقل مسافران، 
وزارت  این  که  می رسد  به نظر  اما  سازد.  معیاری 
نکته  است.  نبوده  موفق  شرکت ها  این  کنترول  در 
موترهای  برای  سرعت  معیار  که  است  این  دیگر 
کشور  شاهراه  در  برزگ،  و  خرد  مسافربری 
مشخص نیست. هر راننده، به هر اندازه ای که دلش 
خلق  فاجعه  پایان  در  و  می گیرد  سرعت  خواست، 
تعیین  تا  می توانست،  ترانسپورت  وزارت  می کند. 
ایجاد  و  برای موترهای خرد و کالن  معیار سرعت 
میکانیزمی برای تطبیق این معیار، جان مسافران را 
از سوی  ابتکاری  تاکنون شاهد چنین  اما  حفظ کند، 
وزارت  که  می رسد  به نظر  نبوده ایم.  وزارت  این 
عالقه مند  حق العبور  جمع آوری  به  تنها  ترانسپورت 

است و به حفظ جان مسافران اصال نمی اندیشد. 
تاکنون خبر لغو مجوز کار هیچ شرکت ترانسپورتی 
اگر  است.  نشده  منتشر  غیرمعیاری  فعالیت  به دلیل 
وزارت ترانسپورت به مسوولیت هایش عمل می کرد، 
تلفات تصادف های  آمار  به سال  تردید، سال  بدون 
فرهنگ  این ها،  بر  عالوه  می آمد.  پایان  جاده ای 
دارد.  مشکل  به شدت  ما  کشور  در  نیز  رانندگی 
موارد اصال  برخی  در  راننده های کالن مسافربری، 
ده ها  جان  بی احتیاطی  اندکی  با  که  نمی کنند  درک 
این رانندگان  از  انداخته اند. بسیاری  به خطر  نفر را 
گفتن  با  و  نمی کنند  رعایت  را  احتیاطی  تدابیر  اصال 
به  را  موتر  غیره،  و  تقدیر«  به  »تن  چون  جمالتی 

حرکت می آورند و سرعت می گیرند. 
رانندگان  به ویژه  رانندگان  از  برخی  این،  از  گذشته 
استفاده  وفور  به  نشه آور  مواد  از  کالن،  موترهای 
به  قادر  نشه،  راننده ای  که  است  روشن  می کنند. 
دلیل،  همین  به  و  نیست  وسیله   درست  کنترول 
وزارت  متاسفانه  می شود.  واقع  ناگوار  اتفاق های 
برای  آموزشی  کارگاه  هیچ  حال  تا  ترانسپورت، 
الزم  است.  نکرده  برگزار  رانندگان  آگاه سازی 
میزان  تا  می شد  برگزار  کارگاه هایی  چنین  که  بود 
متوجه  آنان  و  می یافت  افزایش  رانندگان  آگاهی 
وزارت  متاسفانه  می شدند.  مسوولیت های شان 
نشان  خود  از  ابتکاری  هیچ  حال  تا  ترانسپورت، 
نزدیکی  در  که  است  این  دیگر  مشکل  است.  نداده 
به  صحی  مراکز  و  درمانگاه ها  شمار  شاهراه ها، 
در  که  مسافرانی  دلیل  همین  به  نیست،  کفاف  قدر 
تاخیری  با  می شوند،  زخمی  ترافیکی  حادثه های 
زیاد، خدمات درمانی دریافت می کنند. وزارت صحت 
عامه باید به این موضوع توجه کند. این وزارت باید 
بتوانند  تا  بسازد  درمانگاه ها  شاهراه ها  نزدیکی  در 
ترافیکی  حادثه های  زخمی های  به  ممکن  به زودی 

کنند. کمک 

زنگ اول


که  شد  فیصله  والیت  مقام  اضطراری 
برای خانواده هایی که اعضای شان را از 
دست داده اند، پنجاه هزار افغانی و برای 
شده  تخریب  خانه های شان  که  کسانی 
کمک  افغانی  هزار   15 تا   10 از  است 

نقدی شود.«
گفته می شود که این سیالب ها در پنجاه 

سال گذشته در بلخ بی سابقه بوده است.
باران های  اثر  در  دیگر،  خبر  یک  در 
در  سیالب ها  سرازیرشدن  و  پی درپی 
غزنی  والیت  ولسوالی های  از  شماری 
شماری از منازل رهایشی و ده ها جریب 

زمین زراعتی تخریب شده است.
و  والیتی  شورای  اعضای  از  شماری 
تاکنون  که  می گویند  غزنی  دهقانان 
والیت  این  ولسوالی  ده  در  سیالب ها 
از  شماری  نتیجه،  در  که  شده  سرازیر 
زمین  جریب  صدها  و  مسکونی  منازل 

کشاورزی تخریب شده است.
عبدالجامع جامع، معاون شورای والیتی 
بر  خساره ها  بیشترین  می گوید  غزنی 
و  گیرو  اندر،  ولسوالی های  باشندگان 
مرکز  مربوطات  از  قره باغی  روستای 

غزنی وارد شده است.
غزنی  محلی  مقام های  از  جامع  آقای 
خواست تا در رساندن کمک های عاجل 
روی  را  الزم  اقدام های  متضرران  برای 

دست گیرند.

برخی از پروژه های بازسازی به ولسوالی 
تولک این والیت برود که در مسیر را ه با 

کمین طالبان مواجه شد.«
از کارمندان  دوتن  طالبان  او،  به گفته ی 
این سازمان را پس از ربودن دوباره آزاد 
خود  با  را  دفتر  این  مسوول  اما  کردند، 

بردند.
فرد  این  ربودن  علت  تاکنون  هرچند 
غور  والی  سخنگوی  اما  نیست  آشکار 
شده  آغاز  زمینه  در  بررسی ها  می گوید 

است.

این  ولسوالی   ۸ در  کوکنار  کشتزارها 
جریان  در  که  داشت  وجود  والیت 
شده  تخریب  کوکنار  محو  کمپاین 

است.«
کشتزارها  »تاکنون  افزود:  هاشمی 
کوکنار از ولسوالی های اچین، نازیان، 
خوگیانی، کوت، بتی کوت، سپین غر و 
چپرهار اجرا شده و تا زمانی که ننگرهار 
نشود،  صفر  کشت زارها  این  وجود  از 

این عملیات ادامه خواهد داشت.«
به گفته ی او، بزرگان محل، عالمان دین 
نیز  ولسوالی ها  باشندگان  از  شماری  و 
راستای تخریب  را در  امنیتی  نیروهای 

کشتزارها کوکنار کمک می کنند.

کشته و سه تن دیگر زخمی شدند.در این 
رویداد یک سرباز پولیس ملی نیز زخمی 

شده است.«
کمپاین  مقر،  ولسوال  اظهارات  به  بنا 
سه  از  خشخاش  کشت زارهای  تخریب 
روز به این سو در این ولسوالی آغاز شده 
وجود  از  زمین  جریب   ۸0 کنون  تا  که 

کوکنار پاکسازی شده است.
در یک خبر دیگر، مسوول محلی والیت 
درگیری  اثر  در  که  می گویند  هرات، 
میان سربازان پولیس و طالبان، سه سرباز 

پولیس در این والیت کشته شدند.

سرازیر  اثر  در  مزارشریف:  8صبح، 
شدن سیالب ها در دو روز گذشته، در 
و  کشته  تن   22 کم  دست  بلخ  والیت 

صدها خانه تخریب گردیده است.
باشندگان  که  گفته اند  بلخ  مسووالن 
چهارکنت،  شولگره،  ولسوالی های 
کشنده و حومه شرقی شهر مزارشریف 

بیشترین خساره را متحمل شده اند.
 220 و  سخی  کمپ  منطقه  باشندگان 
و  مزارشریف  شهر  شرق  در  کیلوات 
چهارکنت  و  شولگره  ولسوالی های 
متهم  را  مقام ها  بلخ  والیت  جنوب  در 
به  نسبت  بی  پروایی  و  بی توجهی  به 
از  و  می کنند  سیالب ها  آسیب دیدگان 

آنان خواهان کمک فوری هستند.
مبارزه  کمیته ی  مسووالن  حال،  این  با 
بلخ می گویند که  با حوادث طبیعی در 
کارمندان این اداره برای آسیب دیدگان 

کمک های اولیه فرستاده اند.
مبارزه  کمیته  مسوول  زاهد،  رحمت اهلل 
این  اثر  »در  گفت:  بلخ  حوادث  با 
در  تن   5 شولگره،  در  تن   ۸ سیالب ها، 
مناطق  در  دیگر  تن   9 و  سخی  کمپ 
این  شاید  و  شده اند  کشته  بلخ  مختلف 

آمار افزایش یابد.«
او افزود: »در ساعت های اول باران های 
مواد  و  کمپل  خانواده ها  برای  شدید 
نشست  در  و  است  شده  کمک  غذایی 

محلی  مسووالن  هرات:  8صبح،    
طالبان،  که  می گویند  غور  والیت 
مسوول دفتر سی اچ ای  )اداره هماهنگی 
موتر  و  ربوده  را  انسانی(  کمک های 

حاملش را نیز آتش زدند.
غور  والی  سخنگوی  خطیبی،  عبدالحی 
می گوید که این رویداد روز پنج شنبه ی 
این والیت  تولک  ولسوالی  در  گذشته، 

اتفاق افتاده است.
دفتر  »مسوول  گفت:  خطیبی  آقای 
سروی  منظور  به  داشت  قصد  سی اچ ای 

8صبح، جالل آباد: فرمانده ی پولیس 
والیت ننگرهار می گوید که در جریان 
این  ولسوالی  هشت  روزگذشته،  ده 
کوکنار  کشتزارها  وجود  از  والیت 

پاکسازی شده است.
آنان می گویند در اثر عملیات نیروهای 
امنیتی افغان تاکنون 3700 جریب زمین 
پاکسازی  کوکنار  کشتزارها  وجود  از 
کامل  تخریب  تا  عملیات  این  و  شده 
ادامه  والیت  این  کوکنار  کشتزارها 

دارد. 
هاشمی،  معصوم  محمد  سمونوال 
والیت  پولیس  فرماندهی  امنیت  آمر 
تعداد  »این  گفت:  ۸صبح  به  ننگرهار 

والیت  مقام های  هرات:  8صبح، 
بادغیس می گویند در یک حمله طالبان 
این والیت دو  امنیتی در  نیروهای  باالی 
طالب کشته و سه تن دیگر زخمی شدند.

آتش«  »سنگ  قریه  در  رویداد  این   
حالی  در  بادغیس  والیت  مقر  ولسوالی 
و  پولیس  سربازان  که  است  داده  رخ 
کشت زارهای  تخریب  حال  در  ارتش 

کوکنار بودند.
والیت  مقر  ولسوال  حنظله،  محمد 
بادغیس گفت: »در این درگیری که برای 
مسلح  طالب  دو  داشت  ادامه  ساعت  دو 

سیالب ها در بلخ 22 کشته برجا گذاشت 

مسوول اداره هماهنگی کمک های انسانی 
در غور ربوده شد

کشتزارهای کوکنار در هشت ولسوالی ننگرهار 
تخریب شد

 شاهراه مرگ
45 کشته و 10 زخمی

}ادامه از صفحه 1{ 5طالب در بادغیس کشته و زخمی شدند

از  زمینه  این  در  که  نمایندگان 
ترانسپورت  وزارت  کارکرد 
تاکنون  نظارت می کند می گوید 
برای  جزایی  یا  و  جریمه  هیچ 
می کنند،  تیزرانی  که  رانندگانی 

وجود ندارد. 
این  عضو  یک  ربیع  برشنا 
گفت  ۸صبح  به  کمیسیون 
داده  وعده  ترانسپورت  وزارت 
در  را  سرعت  کنترول  وسایل  تا 
برنامه  این  اما  کند  نصب  شاهراه 
هنوز عملی نشده است. او گفت 
به  ندارد.  نیز وجود  بیمه مسافران 
صحت  وزارت  ربیع  خانم  گفته 
در  که  است  داده  وعده  عامه 
ایجاد  هایی  کلینیک  شاهراه ها 
کند و داکتران سیار برای تداوی 
زخمی ها فعالیت کنند. ولی همه 
این برنامه ها جنبه عملی و تطبیقی 

ندارند. 
در شاهراه های کشور کلینیک ها 
رسیدگی  و  تداوی  منظور  به 
حوادث  های  زخمی  به  عاجل 
بعضا  ندارد.  وجود  ترافیکی 
نبود  دلیل  به  حادثه  های  زخمی 
کلینیک ها در اثر خون ریزی جان 

می دهند. 
از  بسیاری  در  موتر ها  سرعت  
می شود طوری  کنترول  کشورها 
از  وسایط  حرکت  ساعت  که 
مبدا نظارت می شود و در صورتی 
که در اثر تیزرانی پیش از ساعت 
مشخص شده به مقصد برسد، از 

می شوند.  جریمه  ترافیک  سوی 
اما کنترول سرعت در افغانستان و 
ندارد و رانندگان طبق میل  جود 

خودشان سرعت می گیرند. 
تا  شده  سبب  سرنشین  بیمه  نبود 
کسی به حیات سرنشینان وسایط 
که  صورتی  در  ندهد.  اهمیتی 
باشند،  داشته  بیمه  سرنشینان 
شرکت های ترانسپورتی وادار به 

کنترول سرعت خواهند شد. 
نشه  ها،  راننده  موارد  برخی  در 
بروز  سبب  مساله  این  و  می کنند 

حوادث خونین می شود. 

حریق شده است.«
او افزود: »در این رویداد به کسی 
تانک جنگی  اما  نرسیده،  آسیبی 
گونه ی   به  امریکایی  نیروهای 

کامل از بین رفته است.«
به گفته ی او این رویداد در حالی 
نیروهای  که  گرفته  صورت 
آنجا  از  عبور  حال  در  خارجی 
شهر  به  شدن  وارد  قصد  و  بوده 

هرات را داشته اند.

مسووالن محلی در والیت قندهار 
حادثه  یک  در  که  اند  گفته 
ترافیکی  45 تن کشته شده و 10 

نفر دیگر زخم برداشته اند. 
براساس اظهارات مقام های محلی 
در  حادثه  این  قندهار  والیت  در 
مسافربری  بس  یک  برخورد  اثر 
در  سوخت  حامل  تانکر  یک  با 
ولسوالی  چوپان  خاک  منطقه 
داده  رخ  قندهار،  والیت  میوند 
آتش  وقوع  دلیل  به  است.  
تشخیص  و  شناسایی  سوزی، 
هویت دقیق قربانیان این تصادف 

دشوار شده است.
والیت  از  مسافربری  بس  این 
در  و  بوده  کابل  عازم  هلمند 
ساعت سه بعد از نیمه شب جمعه 

با یک تانکر تصادف کرد.
سخنگوی والی قندهار گفته است 
که در میان مسافران، احتماال زنان 
و کودکان نیز شامل بوده اند که به 
دلیل آتش گرفتن بس مسافربری، 
شناسایی اجساد مشکل است و از 
تنها خاکستر آن ها  بعضی اجساد 

باقی مانده است.
ابتدایی  تحقیقات  که  گفت  او 
نشان می دهد که بس مسافربری به 
دلیل سرعت بیش از حد، با تانکر 

حامل نفت برخورد کرده است.
رویداد  یک  در  حال  همین  در 
نفر  دو  شمال  در  ترافیکی  دیگر 

زخم برداشته اند.
است  گفته  بلخ  والیت  پولیس 

خودرو  یک  رویداد  این  در  که 
پولیس زون  به فرماندهی  مربوط 
303 پامیر با یک موتر غیرنظامیان 
دو  وضعیت  و  کرده  تصادف 

زخمی وخیم است.
نظر  تا  کرد  تالش  ۸صبح 
سخنگوی وزارت ترانسپورت در 
وزارت  این  های  برنامه  به  رابطه 
برای جلوگیری از حوادث خونین 
در شاهراه ها، بگیرد اما او حاضر 

به گفتگو نشد. 
کمیسیون  حال  همین  در 
مجلس  مخابرات  و  مواصالت 

تانک  یک  هرات:  8صبح، 
جنگی نیروهای امریکایی در اثر 
هرات  والیت  در  فنی  مشکالت 

حریق شد.
سخنگوی  احمدی،  عبدالرووف 
هرات  والیت  پولیس  فرماندهی 
نیروهای  تانک  »این  گفت: 
امریکایی روز پنج شنبه، در منطقه 
ولسوالی  سبزک  بند  به  نزدیک 
فنی،  مشکالت  اثر  در  کرخ، 

یک تانک نیروهای امریکایی
 در هرات حریق شد

ACKU



ناقضان حقوق بشر نباید نامزد انتخابات باشند
 حکیم مختار

3 سال هفتم   شماره مسلسل 1635    شنبه 7 ثور 1392     

مجتمع نهاد های جامعه مدنی:

صحنۀ سوم
)مکالمۀ تلیفونی امان با فرید دوستش در کابل(

امان:
خوب  خودت  اس؟  خیرتی  خانه  بیادر  گل  فرید؟  ـ 

هستی؟؟؟
فرید:

ـ همگی خوب هستن، پرسان ته می کنن، ده ای چند روز 
چرا زنگ نزدی، خیریت خو بود؟

امان:
ـ پرسان نکو جان بیادر، از همو لحظی که از کابل حرکت 
کدم، تا پاکستان خیر ندیدم، ده راه دزا لچ ما کد، ده سر 
مرز از یک راه قاچاقی آمدیم، نزدیک مین بپرانی ما، باد 
از او پولیس گرفت، اتو لت و کوب شدیم همیالی ده جای 

افتیدیم... پایم شکسته...
فرید: )با ناباوری(

ـ نکو مزاق؟
امان:

خانی  رسیدم  تا که  ... جان سگه کشیدم  نمی کنم  مزاق  ـ 
ایال  البت همی جنجاال ده قسمتم اس که هیچ   ... کاکایم 

دادنی نیس مره...
هر دو: )بلند می خندند(

فرید: 
ـ خو دلت هر چی که می شه از دست خودت اس، سری 

بی دردته ده جنجال انداختی...
امان:

مجتمع نهادهای جامعه مدنی، در نشستی روز چهارشنبه، 
آن،  در  که  شد  انتخاباتی  برگزاری  خواستار  4ثور، 
ناقضان حقوق بشر نامزد نباشند. این مجتمع هم چنین از 
کمیسیون مستقل حقوق بشر خواست تا گزارِش »ترسیم 

منازعه« را نشر کند.
مردم  که  است  آمده  مجتمع  این  اعالمیه ی  یک  در 
بشر  حقوق  ناقضان  شدن  قدرتمند  مخالف  افغانستان، 
اند: »مردم افغانستان به طور جدی مخالف کسب قدرت 
توسط ناقضان حقوق بشر اند. در این راستا نشر گزارش 
بشر،  حقوق  مستقل  کمیسیون  سوی  از  منازعه  ترسیم 
کمک  انتخابات  مستقل  کمیسیون  و  رای دهندگان  به 
کنند.  ادا  را  مسوولیت شان  آن،  از  استفاده  با  تا  می کند 
بشر  مستقل حقوق  کمیسیون  نقش  ما خواهان  هم چنان 

در نظارت و نشر گزارش از پروسه انتخابات هستیم.«
مستقل  کمیسیون  سوی  از  که  منازعه  ترسیم  گزراش 
که  کسانی  عملکردهای  آن  در  شده،  تهیه  بشر  حقوق 
قدرت  در  هم  هنوز  و  شده  خوانده  بشر  حقوق  ناقض 
تاکنون  »گزارش«  اما  کشیده،  تصویر  به  دارند،  حضور 

منتشر نشده است.
این در حالی است که چندی پیش، رییس جمهور کرزی 
از  نهاد های مردمی در والیت های جنوبی،  از  و شماری 
انتخابات  در  تا  خواستند  طالبان،  رهبر  محمدعمر،  مال 

ریاست جمهوری خودش را نامزد کند. 
مجتمع نهاد های جامعه مدنی می گوید، مردم افغانستان نه 
تنها مخالف اشتراک مال محمدعمر در انتخابات هستند، 
بلکه می خواهند تا هیچ یک از ناقضان حقوق بشر، حتا، 

در قدرت باقی نمانند.

برگزاری یک انتخابات شفاف خواهیم بود.« 
از  افغانستان  حکومت  که  می گوید  بلوچ زاده  آقای  اما 
»گرچند  نمی کند:  حمایت  منازعه  ترسیم  گزارش  نشر 
گزارش  این  نشر  بر  بشر  حقوق  کمیسیون  تاکید  که 
عالقه مند  گزارش  این  نشر  به  حکومت  اما  است،  زیاد 
او  می کند.«  حمایت  گزارش  این  نشر  از  نه  و  نیست 
می گوید که نهادهای جامعه مدنی هم در تالش اند تا بر 
کمیسیون حقوق بشر فشار وارد کنند که گزارش را به 
رییس جمهور بفرستد و رییس جمهور در باره نشر و عدم 

نشر آن تصمیم بگیرد. 
روند صلح 

انتقاد  صلح  روند  از  هم چنین  مدنی  جامعه  نهاد های 
برای  خطری  روند،  این  که  می گویند  و  می کنند 
دست آورد های یازده ساله افغانستان در زمینه های حقوق 
اعالمیه ی  در  است.  بیان  آزادی  و  زن  حقوق  بشر، 

سایت های انترنتی دری و پشتوی دویچه وله:
 www.dw.de/dari

www.dw.de/pashto

مطالب دویچه وله را در فیسبوک بخوانید:
http://www.facebook.com/dw.dari

http://www.facebook.com/dw.pashto

به ما ایمیل بفرستید:
dari@dw.de

 Pashto@dw.de

برنامه های بشنو بیاموز را می توانید روی امواج 90.5 اف ام و 93.5 اف ام بشنوید

شماره پیام گیر ما: 0049228429164806

ـ خو چی کنیم دگه، که خو قسم خوردیم ده قیمت جان مام 
که تمام شوه از ای ملک و از ای روزگار خوده می کشم... 
به هر صورت، فرید بچیش، یک دفه خانی ما برو از مادرم 

احوال بگی که خیلی تشویش می کنه و مریض اس...
فرید:

ـ چرا تو بریش زنگ نزدی؟
امان:

مگم  زدیم...  گپ  کتشان  بار  چند  حالی  تا  زدیم  زنگ  ـ 
بلند می ره هر  از خاطر مه تشویش می کنه زیاد... فشارش 

دقه...
فرید:

ـ می رم امروز خبرشانه می گیرم، بی غم باش...
امان:

ـ او بچه هوش کو از جنجاالی که مه ده راه تیر کدیم، ده 
خانه قصه نکنی که مه از از اونا پت کدیم، بگو شکر خوب 

اس، مادرمه تو هم دلداری بته که تشویش نکنه...
فرید:

ـ بیخی خاطرت جمع باشه.

صحنۀ چهارم
فضای آرام خانه

عارفه:
ـ صفدر... او... بابی اوالدا تره می گم...

کاکاصفدر:
طرف  گوشم  اس  سو  دگه  اگه  رویم  عارفه،  می شنوم  ـ 

می گوید خواست  مدنی،  جامعه  فعال  بلوچ زاده،  اجمل 
ناقضان  و  مجرمان  که  بوده  این  همیشه  مدنی  جامعه 
حقوق بشر نباید به قدرت برسند. او گفت: »نه تنها مالم 
نقض حقوق  به  تمام کسانی که دست  بلکه  محمدعمر 
بشر زده اند، مردم مخالف به قدرت رسیدن آن ها هستند 
و موضع جامعه مدنی همین بوده که نباید ناقضان حقوق 
می گوید،  بلوچ زاده  آقای  بمانند.«  باقی  قدرت  در  بشر 
حکومت،  در  بشر  حقوق  ناقض  گروه های  حضور 
فساد،  گسترش  سبب  دولتی  نهادهای  دیگر  و  پارلمان 

خشونت ، ناامنی و ضربه زدن به دموکراسی شده است.
هم چنین عزیز رفیعی، رییس مجتمع نهاد های جامعه مدنی 
افغانستان می گوید با نشر گزارش »ترسیم منازعه« مردم 
او هم چنین  خود تصمیم خواهند گرفت که چه بکنند. 
گفت: »باور ما این است که داعیه عدالت خواهی، داعیه 
مردم افغانستان است و تنها داعیه نهادهای مدنی نیست. 
این داعیه در سطح سیاسی افغانستان نیز باید مطرح باشد.«
برگزاری  از  قبل  را  منازعه  ترسیم  گزارش  نشر  او، 
و  بشر  حقوق  ناقضان  راندن  حاشیه  به  در  انتخابات، 
مجرمان جنگی از صحنه قدرت، موثر می داند و می گوید 
نیز  انتخابات  مستقل  کمیسیون  به  گزارش  این  نشر  که 
بشر  حقوق  ناقضان  شدن  نامزد  از  تا  می کند  کمک 
جلوگیری کند. رفیعی گفت: »گزارش ترسیم منازعه ... 
یافته  انعکاس  آن  در  مردم  و صدای  است  حقیقت یابی 
افغانستان  سرتاسر  در  که  جنایت هایی  هم چنین  است. 
حتا  است؛  شده  ثبت  گزارش  این  در  گرفته،  صورت 
مردم افغانستان از مجرمین نام برده اند. اگر این گزارش 
قبل از راه اندازی انتخابات نشر شود، مطمینا که ما شاهد 

مدنی  نهاد های  »ما  است:  آمده  مدنی  جامعه  نهاد های 
اساسی، حقوق  قان  ارزش هایی چون  که  هستیم  نگران 
آزادی  زن،  حقوق  قانون،  حاکمیت  دموکراسی،  بشر، 
بیان و برگزاری انتخابات آزاد و عادالنه به بهانه صلح، 
افغانستان  معامله های سیاسی گردد. جامعه مدنی  قربانی 
خواهان  و  کرده  حمایت  کشور  در  عادالنه  صلح  از 
را  افغانستان  اساسی  قانون  که  احزابی  همه  مشارکت 
جنگی  جنایات  و  بشر  حقوق  نقض  به  متهم  پذیرفته، 

نباشند، در پروسه سیاسی می باشد.« 
نهاد های جامعه مدنی می گویند، روند صلح در افغانستان 
از سوی  تصامیم  تمام  و  است  انحصاری شدن  در حال 
چند فرد معدود گرفته می شود. این نهاد ها می گویند اگر 
روند صلح به همین گونه ادامه یابد، افغانستان وارد یک 

جنگ جدید خواهد شد. 
اجمل بلوچ زاده گفت: »شورای عالی صلح هم در تالش 
است تا پروسه صلح را انحصاری بسازد. بحث هایی که 
در داخل شورای عالی صلح صورت می گیرد، در یک 
اعضای  تمام  جمع  در  نه  است،  کوچک  بسیار  جمع 
 ... و  بکند،  پیدا  ادامه  این شکل  به  اگر وضعیت  شورا. 
ناامن سازی والیات دوام یابد، ما وارد یک جنگ جدید 

می شویم.« 

توس، بگو...
عارفه:

نباشه  ایسو  که  رویت  پکه...  گوشای  او  ده  خاک  وی  ـ 
خیالم میایه که البت گپ مه گوش نمی گیری...

کاکاصفدر: )در حالی که می خندد(
ـ ... اینه بگیش که نگیریت تو گوشای مره پکه می گی... 

از خوده ندیدی...
عارفه: )با خنده(

ـ شوخی کدم، مردکه توام چقه پشت گپ می گردی...
کاکاصفدر:

ـ خو چی می گفتی؟... گپت یادت نره...
عارفه:

که  می گفتن  دیروز  بچه  اینه  آمد،  کجا  امان  که  نگفتی  ـ 
خارج می ره... کو پیسیش از چی خود خارج می ره؟

کاکاصفدر: )به آرامی(
ـ آیسته گپ بزن عارفه که صدایت توپ چاشت واریس 
که نشنوه... ها، به خیالم که پیسه میسه قرض و وام کده... 

می گه جرمنی می رم...
عارفه:

ـ خو خی اطو گپ اس، حالی چطو می ره؟
کاکا صفدر:

ـ به خیالم کت دوست و رفیق که ده اونجه داره دگه بچای 
خالیش هموجس، به اونا زنگ می زنه که کمکش کنن و 

بخواینش جرمنی...
عارفه:

کی  پیش  ره  بیچاره  و  سفید  پیچه  مادر  و  پدر  او  حالی  ـ 
ایال کده؟

کاکاصفدر:
ـ وال اگه بفامم، بسیار جاهل بچس... مه مانیش نشدم، گفتم 

سرش بد نخوره... مگم عاقبتشه خدا خیر کنن.
عارفه:

که  دیدی  کده...  وام  و  قرض  پیسه  خو  حالی  وله،  ها  ـ 
نشد... حالی  و خودش هم صایب چیز  پیسایش هم رفت 
مردم از خارج به افغانستان به کار کدن می رن... ای بدبخت 
ملک و وطن و فامیله ایال کده، پایه پشت خارج لچ کده... 

)با تأسف( حیف حیف...
)دروازه خانه باز مي شود(

امان:
ـ کاکا جان مه و زبیر ده همی نزدیکی ها می ریم زود پس 

میاییم.
کاکاصفدر:

پایتم  کو  نگیریت؟ سی  پولیس  باز  بیرون،  می کنی  ـ چی 
اوگار اس...

امان:
نمی گیره  پولیس  که  انشااهلل  می ریم...  تکسی  یک  ده  ـ 
رفیقم  قاچاقبره یک  اس،... آدرس یک  زبیر کتم  مره..... 

بریم داده، کت از او گپ می زنم از خاطر رفتن...
عارفه:

ـ خو برو بچیم، احتیاط کنی...
)دروازه خانه بسته مي شود(

نمایش نامه
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دولت
و پایه های لرزان اقتدار

مسووالن محلی تخار
در امر مبارزه با مواد مخدر

ناکام هستند

4 سال هفتم   شماره مسلسل 1635    شنبه 7 ثور 1392     

 نورالعین- کندز قیام

پیشبرد  برای  دولت  نیازهای  مهم ترین  از  یکی 
اقتدار  است.  آن  اقتدار  تامین  برنامه هایش، 
تثبیت  زمینه های  که  می شود  تامین  زمانی  دولت 
چیزهایی  مهم ترین  از  یکی  باشد.  موجود  آن 
را  دولت  اقتدار  تثبیت  زمینه های  می تواند  که 
دولت  اقتدار  به  کمک  باعث  و  کند  ایجاد 
قانونیت اجرای صالحیت در  شود، مشروعیت و 
سمت های دولتی است. به نظر می رسد این مساله 
در دولت افغانستان به فراموشی سپرده شده است 
و یا حداقل می توان گفت که با این موضوع در 

کشور با بی توجهی برخورد می شود.
جمله  از  کشور  نافذه  قوانین  مندرجات  به  اگر 
قانون اساسی توجه شود، دیده می شود که اجرای 
و  اجرایی  سمت های  از  بسیاری  در  مسوولیت 
است  شده  سازمان دهی  به گونه ای  تصمیم گیری، 
از  برخی  باشد.  همراه  خاصی  تدابیر  با  باید  که 
نظر  از  و  شده  زمان بندی  به صورت  این سمت ها 
زمانی محدود در نظر گرفته شده است. اما دیده 
می شود که این تدابیر و زمان بندی ها در برخی از 
سمت های بسیار مهم مدیریتی و اجرایی در کشور 

ما، چندان مورد توجه قرار نمی گیرد.
آن  در  مسوولیت  اجرای  که  نهادهایی  از  یکی 
نهاد، براساس جدول زمانی خاص در نظر گرفته 
که  تصریحی  براساس  است.  قضاییه  قوه  شده، 
و  افراد  دارد،  وجود  افغانستان  اساسی  قانون  در 
باید  می گیرند،  قرار  این سمت  در  که  اشخاصی 
مصروف  محدود  زمانی  چوکات  یک  در  صرفا 
که  می شود  دیده  حتا  باشند.  مسوولیت  اجرای 
قانون اساسی بر این نیز تاکید کرده است که افراد 
ستره محکمه  در سمت عضویت  که  اشخاصی  و 
دوره  یک  برای  فقط  می گیرند،  قرار  افغانستان 

زمانی می باشد. 
اما در عمل دیده می شود که مدت زمان زیادی 
اجرای مسوولیت  و  است که دوره زمانی کاری 
رییس  به شمول  نهاد  این  اعضای  از  شماری 
تغییر  جهت  در  اما  است،  رسیده  پایان  به  آن 
ترکیب و گزینش اعضای این نهاد مهم از سوی 
رییس جمهور، کاری صورت نگرفته و نمی گیرد. 
در روز های اولی که مجلس شانزدهم شروع به کار 
کرده بود، اظهاراتی از سوی برخی از نمایندگان 
در خصوص دوره زمانی به سر رسیده ی شماری 
می گرفت.  صورتت  ستره محکمه،  اعضای  از 
نتیجه  اعالم  به  مربوط  اختالفات  حل  به دنبال  اما 
تاثیرگذاران  رضایت  تامین  و  پارلمانی  انتخابات 
این  خصوص  در  بحث  کشور،  سیاسی  روند  بر 

موضوع در شورای ملی نیز به پایان رسید.

باشندگان والیت تخار، کارکرد مسووالن و  از  شماری 
نهادهای مبارزه با مواد مخدر این والیت را در مقایسه با 
میزان قاچاق مواد مخدر، ناچیز می خوانند و می گویند که 
مسووالن در امر مبارزه با تخریب کشتزارهای کوکنار و 

بازداشت قاچاقبران ناکام هستند. 
ولسوالی های  از  شماری  که  می گویند  باشندگان  این 
والیت تخار که هم مرز با تاجیکستان است، مورد توجه  
نیروهای  اما  مافیای مواد مخدر قرار گرفته،  قاچاقبران و 

امنیتی در این راستا تاکنون موفق عمل نکرده اند.
عبیداهلل بصیری، از دانشجویان دانشگاه تخار، می گوید که 
جغرافیای مافیا در تخار گسترده است و دست آوردهایی 
مخدر  مواد  با  مبارزه  نهادهای  گذشته،  سال  در  که 

داشته اند، ناچیز است.
است  درست  کشت  بخش  »در  گفت:  بصیری  آقای 
این  و  است  رسیده  صفر  به  نزدیک  تخار  والیت  که 
دست آورد خوبی به شمار می رود، ولی در بخش قاچاق، 

هنوز میزان دست آوردها اندک است.«
مواد  با  مبارزه  پولیس  مسووالن  که  است  حالی  در  این 
مخدر تخار می گویند که آنان تالش های فراوانی را در 

امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر انجام داده اند.
رجب   محمد، مدیر مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پولیس 
این والیت می گوید که آنان در جریان سال گذشته، با 
همکاری برخی از نهادها هماهنگی خوبی ایجاد کرده اند.

قاچاق  با  مبارزه  »دست آوردهای  گفت:  محمد  آقای 
فرماندهی  سوی  از  گذشته،  سال  جریان  در  مخدر  مواد 
پولیس، به رسانه ها داده می شود و من این را می گویم که 
کارکردهای ما در تخار در راستای مبارزه با قاچاق مواد 

مخدر نسبت به گذشته، بهتر شده است.«
در همین حال، شماری از باشندگان ولسوالی های کلفگان 
و رستاق تخار می گویند برعالوه ی این که کشاورزان این 
دو ولسوالی در زمین های خود کوکنار کشت می کنند، 
در این ولسوالی ها شماری از قاچاقبران نیز حضور دارند.

این  کلفگان  ولسوالی  باشندگان  از  خطیب،  ویس الدین 
والیت گفت: »تاکنون نیروهای امنیتی کم تر در راستای 
این  قاچاقبران  بازداشت  و  کوکنار  کشتزارهای  تخریب 

ولسوالی اقدام کرده اند.«
از کشاورزان  در حال حاضر شماری  به گفته ی خطیب، 
قاچاقبران  و  می کارند  کوکنار  آزادانه  ولسوالی  این 

آزادانه مواد قاچاق می کنند.
باشندگان تخار می گویند که معتادان این والیت می توانند 

به آسانی از کوچه و روستا مواد مخدر بخرند.
مواد  به  معتادان  دسترسی  از  زمانی که  تا  مدعی اند  آنان 
مخدر و از عرضه ی آن جلوگیری نشود، دشواری  اعتیاد 

پابرجا خواهد ماند.
این  »در  گفت:  رستاق  ولسوالی  باشندگان  از  نثار 
آزادانه  مخدر  مواد  قاچاقبران  و  فروشندگان  ولسوالی 
مواد می فروشند، اما کسی نیست که از کار خالف آنان 
جلوگیری کند. معتادان این ولسوالی روزبه روز به همین 

مقامات  حقوقی  وضعیت  تعیین  عدم  مشکل 
و  اجرایی  عرصه های  از  برخی  در  مسوول 
مدیریتی، تنها مربوط به ستره محکمه کشور نیست. 
این وضعیت مبهم در برخی دیگر از نهادهای مهم 
کشور نیز وجود دارد. مدت ها پیش از سوی منابع 
که  شد  اعالم  ریاست جمهوری  ارگ  به  مربوط 
کمیشنرهای  از  برخی  کاری  دوره  کرزی  آقای 
تمدید  را  افغانستان  بشر  مستقل حقوق  کمیسیون 
به  اذعان  اما دیده شد که علی رغم  نکرده است. 
کمیشنران،  از  عده  این  کاری  دوره  تمدید  عدم 
کمیشنران جدیدی گماشته نشد و این کمیسیون 
هم چنان با عضویت همان افراد به کار خود ادامه 

می دهد.
کمیسیون  ریاست  خصوص  در  روزها  این 
برخی  در  دارد.  بحث جریان  نیز همین  انتخابات 
از گزارش ها گفته می شود که دوره کاری رییس 
کمیسیون انتخابات نیز به پایان رسیده و یا رو به 
این  برای  نیست که آیا  اما روشن  پایان می باشد. 
با  یا  رییس جدید گماشته خواهد شد  کمیسیون 
صورت  برخورد  بی توجهی  با  نیز  موضوع  این 

خواهد گرفت.
خصوص  این  در  که  حقوقی  بحث های  از  یکی 
زمان بندی های  اگر  می باشد که  این  است  مطرح 
سایر  یا  و  اساسی  قانون  در  شده  گرفته  نظر  در 
اشخاص  و  افراد  مسوولیت  اجرای  برای  قوانین 
نگیرد،  قرار  توجه  مورد  دولتی،  سمت های  در 
وارد  نهاد  آن  کاری  مشروعیت  بر  منفی  تبعات 
که  موضوعاتی  از  یکی  امروزه  کرد.  نخواهد 
مورد تاکید قرار می گیرد این است که در بسیاری 
ستره محکمه،  جمله  از  اداره ها  و  کمیسیون ها  از 
صورت  اکثریت  رای  براساس  تصمیم گیری ها 
است  این  اصلی  پرسش های  از  یکی  می گیرد. 
که آیا افراد و اشخاصی که فراتر از دوره کاری 
خود در سمت های قبلی شان وظیفه اجرا می کنند، 
حق  و  رای  صاحب  حقوقی  نظر  از  می توانند 
تصمیم گیری باشند یا خیر. اگر جواب این سوال 
منفی باشد، باید گفت که کارکرد این گونه نهادها 

ممکن است با خالی مشروعیت روبه رو باشد.
از سوی دیگر این وضعیت باعث می شود که اقتدار 
با چنین وضعیتی روبه رو می باشند  اداره هایی که 
نیز تحت تاثیر قرار گیرد. زیرا تصمیم گیری های 
این نهادها در بسیاری از موارد با استقبال نهادهای 
دیگر روبه رو نشده، بلکه با واکنش منفی روبه رو 
موضوع  این  گفت  می توان  این رو  از  می گردد. 
باید از سوی مقامات ذی صالح مورد توجه قرار 

گیرد.  

دلیل بیشتر می شود.«
از سویی هم، مقام های فرماندهی پولیس تخار می گویند 
فرماندهی  این  مخدر  مواد  با  مبارزه  پولیس  سربازان  که 
بازداشت  امر  در  مالحظه  قابل  دست آوردهایی  تاکنون 

قاچاقبران مواد مخدر داشته اند.
به 8صبح گفت:  تیمور، فرمانده پولیس تخار  خیرمحمد 
مبارزه  کارکردهای  در  آنان  گذشته  سال  جریان  »در 
 ۶۹ هیرویین،  کیلوگرام   ۱۲۰ خویش،  مخدر  مواد  با 
بوتل   ۷۶۷ چرس،  کیلوگرام   ۲۶۲ تریاک،  کیلوگرام 
شراب، ۶۳ کیلوگرام مواد کیمیاوی کشف و ۶۴ تن از 
وسایط  عراده  ده  به  نزدیک  با  را  مخدر  مواد  قاچاقبران 

بازداشت کرده اند.«
مسووالن ریاست مبارزه با مواد مخدر تخار نیز می گویند 
این  تریاک در  میزان کشت  این سو،  به  از چند سال  که 
والیت به صفر رسیده است و در بخش مبارزه با قاچاق 

مواد مخدر، کارهای زیادی صورت گرفته است.
والیت  این  مخدر  مواد  با  مبارزه  رییس  خالد،  احمد 
گفت: »برای مبارزه جدی با مواد مخدر، تالش می کنیم 
و در والیت تخار، میزان کشت کوکنار به صفر رسیده 

است و این دست آورد کالنی است.«
تخار،  والیت  ولسوالی های  مسووالن  از  دیگر  شماری   
می گویند تا زمانی که تالش ها برای تنگ تر شدن قاچاق 
کاهش  قاچاقبران  نشود،  گرفته  دست  روی  مخدر  مواد 

نمی یابند.
نیروهای  همکاری  با  آنان  که  مدعی اند  مسووالن  این 

امنیتی تالش های اساسی را در این راستا آغاز کرده اند.
تخار  والیت  چاه آب  ولسوال  مشتاق،  سیف الدین 
پولیس  مرکز  جاری،  سال  جریان  در  آنان  که  می گوید 
مرزی را به کمک کشور امریکا می سازند که این مرکز 
می تواند کارهای پولیس مرزی را که یکی هم مبارزه با 

قاچاق مواد مخدر است، آسان کند.
آقای مشتاق به 8صبح گفت: »ساختمان تازه برای پولیس 
مرزی، در منطقه ی سمتی ولسوالی چاه آب والیت تخار، 
تاجیکستان  و  افغانستان  میان  مرز  و  آمو  دریای  کنار  در 
ساخته می شود که گاه گاهی قاچاقبران، از این مسیر برای 
انتقال مواد مخدر کار می گیرند که اعمار این ساختمان 

می تواند جلو قاچاق را بگیرد.«
نیازمندی های  همه  شامل  ساختمان،  این  که  گفت  او 
دفتری پولیس مرزی است که در آن منطقه بر مبارزه با 

قاچاق مواد مخدر. اثرگذار خواهد بود.
کشت  با  مبارزه  برای  بنیادی  کارهای  محلی،  مقام  این 
و قاچاق مواد مخدر را مفید می خواند و می گوید برای 
به  قاچاقبران،  بازداشت  و  کوکنار  کشتزارهای  کاهش 

دست آوردهای پایدار نیاز است.
به  مخدر،  مواد  قاچاق  با  مبارزه  برای  او  به گفته ی 
موجودیت پولیس آگاه، تاسیسات و وسایط درست نیاز 
است و کشاورزان نیز برای ترک کشت کوکنار تشویق 

شوند.

ACKU



ثور  هشتم  روز  که  نیست  شکی 
برای  خوش  خاطرات  یادآور  می تواند 
مجاهدان  پیروزی  زیرا  باشد.  مردم 
نجیب اهلل  داکتر  رهبری  تحت  دولت  بر 
مردم  قاطع  اکثریت  به  متعلق  می تواند 
شمار  امروزه  این که  اما  باشد.  افغانستان 
هشتم  که  باورند  این  به  مردم  از  زیادی 
باشد؛  تجلیل  قابل  روز  نمی تواند یک  ثور 
شاید به این دلیل است که رهبران احزاب 
جهادی نتوانستند کشور را به سمت وسوی 
کشور  مردم  و  داده  سوق  امنیت  و  ثبات 
را وارد صفحه جدیدی از زندگی کنند که 
تضمین  آن  در  مردم  سعادت  و  سیاست 

شده باشد.

سازمان گزارشگران بدون مرز خطاب به دولت افغانستان:

از جان خبرنگاران حفاظت کنید
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تحقیر خبرنگاران به ثبت رسیده است.«
شدن  نزدیک  که  گفت  رسانه ها  دیده بان  مسوول 
انتخابات ریاست جمهوری سال 1393، عدم توجه و 
رسیدگی به شکایات و پرونده های قتل خبرنگاران، 
نه  »نگاهی  و  خاطیان  مجازات  و  شناسایی  عدم 
نسبت  محلی  مسووالن  و  حکومت  دوستانه  چندان 
به رسانه های آزاد« از جمله عواملی به شمار می روند 
کند.  صعود  خبرنگاران  علیه  خشونت ها  گراف  تا 
نهادهای  که  می کند  تاکید  توحیدی  صدیق اهلل 
به  تا  خواسته اند  دولت  از  بارها  خبرنگاران  حامی 
رسیدگی  خبرنگاران  قتل  پرونده های  و  شکایات 
کند، اما به گفته ی او، تاکنون اقدامی از سوی دولت 
توحیدی  آقای  است.  نگرفته  صورت  زمینه  این  در 
علیه  افزایش خشونت ها  به  نسبت  ما  »نگرانی  گفت: 
خبرنگاران جدی است؛ به این دلیل که ما حکومت 
اعمال  و  خشونت  افزایش  از  جلوگیری  به خاطر  را 
اگر  نمی دانیم.  متعهد  خبرنگاران  برابر  در  زور 
به قانون اساسی، قانون  به تعهداتش  حکومت نسبت 
رسانه های همگانی و جامعه جهانی استوار باشد، باید 
هم چنین  وی  بپردازد.«  مسایل  این  به  زودتر  هرچه 
طبیعی  کند،  پیدا  ادامه  »اگر خشونت ها  کرد:  تاکید 
است که خودسانسوری عام خواهد شد و این مساله 
سبب خواهد شد تا مردم افغانستان از حق دسترسی به 

معلومات محروم شوند.«
ملی  اتحادیه  اجرایی  رییس  دشتی  فهیم  هم چنین 
شدن  نزدیک  که  می گوید  افغانستان  ژورنالیستان 
و  آینده  ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری  زمان 
خبرنگاران  علیه  خشونت ها  افزایش  در   2014 سال 
نقش دارد. به گفته ی آقای دشتی، خبرنگارانی که در 
جستجوی مسایل جدید هستند، ممکن جستجوی شان 
قرار بگیرد  نیت تصمیم گیرندگان اصلی در تضاد  با 
و این امر باعث می شود تا خشونت علیه خبرنگاران 

اعمال شود.
فهیم دشتی هم چنین عالوه کرد که دولت افغانستان 
خبرنگاران  علیه  خشونت  قضایای  به  رسیدگی  در 
برخی  در  که  گفت  دشتی  آقای  است.  بوده  ناکام 
رسیدگی  برای  اقداماتی  پایین  سطح  در  موارد  از 
برخی  سوی  از  خبرنگاران  علیه  خشونت  موارد  به 
اقدام  باالتر  سطح  در  اما  گرفته،  صورت  نهادها  از 
خاصی نشده است. آقای دشتی افزود: »وقتی به سطح 
و  اطالعات  وزارت  آن  در  که  برمی خوریم  کالن 
این  در  باشند،  مسوول  امنیتی  نهادهای  یا  و  فرهنگ 

سطح ها پاسخگویی کم تر است.«
فهیم دشتی معتقد است که خشونت علیه خبرنگاران 
که  گفت  او  کرد.  خواهد  پیدا  افزایش  و  ادامه 
را  تالش هایی  نیز  خبرنگاران  مدافع حقوق  نهادهای 

به منظور مقابله با این خشونت ها آغاز کرده اند.
سانسور

اعالمیه  در  مرز  بدون  گزارشگران  سازمان  هم چنین 
خود نسبت به فراخواندن رسانه ها به سانسور از سوی 

دولت، اعتراض کرده است.
رییس جمهور  کرزی  حامد  ثور،  دوم  دوشنبه،  روز 

سازمان گزارشگران بدون، از افرایش موارد خشونت، 
تهدید و تهاجم علیه روزنامه نگاران در افغانستان طی 
روزهای اخیر ابراز نگرانی کرده و از دولت خواسته 
جان  از  حفاظت  به منظور  را  تالش هایش  تا  است 

خبرنگاران، افزایش دهد.
این سازمان جهانی مدافع حقوق خبرنگاران، با انتشار 
اعالمیه ای گفته است که از آغاز سال جاری میالدی 
تاکنون، بیش از سی مورد خشونت علیه خبرنگاران 
ده  تنها ده مورد آن طی  ثبت شده که  افغانستان  در 

روز اخیر اتفاق افتاده است.
خود  اعالمیه ي  در  مرز  بدون  گزارشگران  سازمان 
جنایات  و  تهدیدها  افزایش  برابر  »در  می افزاید: 
آزادی  دشمنان  طالبان،  سوی  از  مرتکب شده 
دولت  فشار،  گروه های  دیگر  و  اطالع رسانی 
افغانستان باید تالش خود برای حفاظت از کارکنان 
در  بی تفاوتی  تداوم  دهد.  افزایش  را  اطالع رسانی 
حق  بنیادین،  آزادی های  علیه  خشونت ها  این  برابر 

دانستن شهروندان را در خطر قرار می دهد.«
خشونت ها علیه خبرنگاران طی روزهای اخیر افزایش 
بی سابقه ای یافته است. در تازه ترین مورد، علی اصغر 
یعقوبی خبرنگار رادیو مژده در والیت هرات توسط 
دو مرد مسلح موترسایکل سوار به ضرب گلوله زخمی 
شد. آقای یعقوبی که اکنون تحت مراقبت داکتران 
قرار دارد، از ناحیه سینه زخمی شده و آن طوری  که 
نهادهای حامی حقوق خبرنگاران می گویند، هنوزهم 

گلوله شلیک شده در سینه او قرار دارد.
به  طالبان  گروه  را  یعقوبی  علی اصغر  جان  به  حمله 
عهده گرفته و این گروه در اعالمیه ای آقای یعقوبی 
است.  کرده  متهم  ضداسالمی  فعالیت های  به  را 
سازمان گزارشگران بدون مرز می گوید طی ماه های 
افغانستان  در  خبرنگاران  علیه  طالبان  حمالت  اخیر 
که  می افزاید  سازمان  این  اما،  است.  یافته  افزایش 
نیستند که خبرنگاران را تهدید می کنند.  تنها طالبان 
خبرنگاران  بدون،  گزارشگران  سازمان  به گفته ی 
غیرمسوول  مسلح  گروه های  زورمند،  افراد  توسط 
و  تهدید  مورد  بارها  نیز  دولتی  امنیتی  نهادهای  و 

لت وکوب قرار گرفته اند.
حقوق  حامی  نهادهای  مسووالن  همین  حال،  در 
نیز، افزایش موارد خشونت  افغانستان  خبرنگاران در 
می گویند  داده  قرار  تایید  مورد  را  خبرنگاران  علیه 
در صورتی که این روند ادامه یابد، رسانه ها دست به 

خودسانسوری خواهند زد.
رسانه ها  دیده بان  مسوول  توحیدی،  صدیق اهلل 
آزاد  رسانه های  حمایت کننده  »نی«،  موسسه  در 
لت وکوب  و  تهدید  قتل،  که  می گوید  افغانستان، 
است  خبرنگاران  علیه  خشونت  مهم  موارد  جمله  از 
آقای  است.  افتاده  اتفاق  بارها  اخیر  ده  سال  طی  که 
خورشیدی  نو  سال  آغاز  »از  می  افزاید:  توحیدی 
مسلحانه  حمله های  حتا  و  خشونت ها  میزان  تاکنون 
علیه خبرنگاران افزایش یافته است. حداقل در هفته 
گذشته، ما دو مورد حمله مسلحانه را به ثبت رساندیم 
و  توهین  شتم،  و  دیگر ضرب  مورد  چهار  و حدود 

تا  داد  فرهنگ دستور  و  اطالعات  وزارت  به  کشور 
از نشر برنامه های »مبتذل« تلویزیونی جلوگیری کند.

این دستور پس از دیدار شورای علما با رییس جمهور 
برنامه های  از  برخی  علما  شورای  است.  شده  صادر 
نشر  قطع  خواستار  و  خوانده  »مبتذل«  را  تلویزیونی 
تلویزیون ها شده  است. شورای علما  از  برنامه ها  این 
نشر  که  گفته  رییس جمهور،  به  خود  پیشنهادات  در 
این  نشر  و  شده  بیشتر  روز  به  روز  »مبتذل«  فلم های 
را  دیگری  هدف  فحشا  و  فساد  اشاعه  »جز  برنامه ها 

تعقیب نمی کند.«
پس از درخواست شورای علما، دفتر ریاست جمهوری 
به وزارت اطالعات و فرهنگ دستور داده است که 

جلو نشر فلم ها و سریال های »مبتذل« را بگیرد.
این  به  نسبت  مرز،  بدون  گزارشگران  سازمان  اما، 
اعالمیه خود گفته  اعتراض کرده و در  اقدام دولت 
و  جمهوریت  تضمین  وظیفه ی  خالف  »بر  است: 
اجرای قانون اساسی، ما ناظر صدور فرمان هایی بیش 
افغان  مسوول  مقامات  از سوی  نگران کننده  پیش  از 

برای سانسور هستیم.«
به گفته این سازمان بین المللی، شورای سراسری علما 
از نفوذ خود بر رییس جمهور بهره می برد تا به بهانه  
منافی  و  مبتذل روز  فلم های  نشر  و  »پخش  با  مبارزه 
شیونات ملی و اسالمی«، قوانین آزادی ستیز خود را 
بر روزنامه نگاران و رسانه ها تحمیل کند. این سازمان 
اما هیچ گاه خشونت علیه  این شورا  تاکید کرده که 
روزنامه نگاران و رسانه ها را با این که مغایر ارزش های 
سازمان  است.  نکرده  محکوم  است،  اسالمی 
گزارشگران بدون مرز می گوید که دولت افغانستان 
نمی تواند  روزنانه نگاران  و  رسانه ها  بیشتر  سانسور  با 
معضالت بی شمار جامعه و از جمله معضالت اخالقی 

را حل کند.
هم چنین نهادهای صنفی خبرنگاری و مدافع آزادی 
بیان و رسانه ها در کشور نگرانی شان را از درخواست 
اخیر شورای علما و دستور تازه رییس جمهور اعالم 

کرده اند.
اتحادیه ملی ژورنالیستان اعالم کرده که هیچ تصمیم 
محدودیت  به  نباید  رسانه ها،  نشرات  مورد  در  تازه 

آزادی بیان بیانجامد.
می گوید:  اتحادیه،  این  اجرایی  رییس  دشتی،  فهیم 
باید  همگانی،  رسانه های  قانون  احکام  مبنای  »بر 
گاه  هر  و  شود  ایجاد  همگانی  رسانه های  کمیسیون 
فرد و نهادی از رسانه ها شکایت دارد، با توسل به این 

کمیسیون می تواند شکایت خود را پی گیری کند.«
اطالعات  وزیر  که  زمانی  تا  دشتی،  آقای  به گفته  ی 
نگذاشته و هم چنان  را کنار  قانون شکنی  و فرهنگ، 
کمیسیون غیرقانونی رسیدگی به تخطی ها و شکایات 
برای  قانونی  طریق  هیچ  کند،  حفظ  را  رسانه ای 
وجود  نمی تواند  رسانه ها،  از  شکایت  به  رسیدگی 

داشته باشد.
در اعالمیه ای که از سوی این اتحادیه در همین رابطه 
به نشر رسیده، نیز آمده است: »رییس جمهور به جای 
و  اطالعات  وزارات  باید  فرمان هایی،  چنین  اصدار 

فرهنگ را متوجه مسوولیت هایش سازد.«
رییس جمهور  که  می گوید  نیز  توحیدی  صدیق اهلل 
نشرات  بر  محدودیت  ایجاد  دستور  قانون،  خالف 

رسانه ها را صادر کرده است.
افغانستان  »رسانه های  می گوید:  توحیدی  آقای 
رسانه های  قانون  و  کشور  اساسی  قانون  براساس 
و  ریاست جمهوری  و  می کنند  فعالیت  همگانی 
وزارت اطالعات و فرهنگ نمی توانند فراتر از قوانین 

کشور حکم صادر کنند.«
از  بیشتری  فشارهای  با  رسانه ها  که  می رسد  به نظر 
سوی نهادهای دولتی و غیردولتی مواجه خواهند شد. 
نهادهای حامی خبرنگاران می گویند،  آن طوری که 
سانسور  به  دست  رسانه ها  فشارها،  ادامه  در صورت 

خواهند زد.

از  زیادی  شمار  نزد  در  ثور  هشتم  و  هفتم  به  رابطه  در 
مردم افغانستان ارزیابی های متفاوتی وجود دارد. این که 
تجلیل  ثور  هشتم  از  عده ای  و  ثور  هفتم  از  عده ای 
می کنند، در واقع نشان می دهد که در نزد شمار زیادی 
ملی  و  تاریخی  روزهای  به  رابطه  در  افغانستان  مردم  از 
به  رابطه  در  نظر  تفاوت  دارد.  وجود  نظر  تفاوت  نیز 
روزهای تاریخی مبین این است که از نظر ارزش گذاری 
مردم  میان  در  نظر  تاریخی وحدت  وقایع  و  به حوادث 

وجود ندارد.
اگر چه از هشتم ثور دولت مردان فعلی افغانستان تجلیل 
مجاهدان  پیروزی  روز  به عنوان  را  روز  این  و  می کنند 
افغانستان  در  سابق  شوروی  حمایت  تحت  دولت  بر 
می کنند  احساس  مردم  از  بسیاری  اما  می گیرند،  جشن 
می شود،  ابراز  روز  این  به  نسبت  که  خوشی هایی  در 
از همین رو است که دیده می شود در  ندارند.  اشتراک 
رابطه به هشتم ثور بسیاری از مردم در برخی از رسانه ها 

و صفحات اجتماعی نظر منفی ابراز می کنند.
برخی از مردم هم هفتم ثور و هم هشتم ثور را روز های 
ناخوشی می شمارند و به این باورند که این دو روز دو 
روز  این  از  یک  هیچ  زیرا  می باشند.  سکه  یک  روی 
زندگی  در  مثبت  تحول  و  تغییر  پیام آور  است  نتوانسته 
مردم  برای  را  خوشی  خاطره  و  شود  افغانستان  مردم 

افغانستان یادآوری کند.
شکی نیست که روز هشتم ثور می تواند یادآور خاطرات 
خوش برای مردم باشد. زیرا پیروزی مجاهدان بر دولت 
تحت رهبری داکتر نجیب اهلل می تواند متعلق به اکثریت 
قاطع مردم افغانستان باشد. اما این که امروزه شمار زیادی 
از مردم به این باورند که هشتم ثور نمی تواند یک روز 
رهبران  که  است  دلیل  این  به  شاید  باشد؛  تجلیل  قابل 
سمت وسوی  به  را  کشور  نتوانستند  جهادی  احزاب 
ثبات و امنیت سوق داده و مردم کشور را وارد صفحه 
جدیدی از زندگی کنند که سیاست و سعادت مردم در 

آن تضمین شده باشد.
افغانستان خلق شده  آن چه بعد از هشتم ثور برای مردم 
است، صحنه هایی برابر و یا بعضا تلخ تر و تکان دهنده تر 
است.  بوده  ثور  هفتم  از  بعد  شده  ایجاد  خاطره های  از 
توزیع  در  که  دلیل  این  به  افغانستان  مجاهدان  رهبران 
قدرت نتوانستند به تفاهم برسند، کشور را به سمت وسوی 
جنگ های داخلی سوق دادند. جنگ هایی که خاطرات 
تلخی را به بار آورد و شمار زیادی از هموطنان ما را به 
وقتی  که  است  دلیل  همین  به  شاید  فرستاد.  مرگ  کام 
از  را  خود  مردم  از  بسیاری  می شود،  یاد  ثور  هشتم  از 
حوادث تلخ به وقوع پیوسته ی بعد از این روز متاثر دیده 
دولت مردان  خوشی های  شریک  را  خود  نمی توانند  و 

کشور بشمارند.
برای  مناسب  تجربه  یک  می تواند  این  می رسد  به نظر 
دولت  که  دارد  اهمیت  بسیار  این  باشد.  فعلی  دولت 
موجود و دولت مردان افغانستان امور سیاسی، اقتصادی، 
امنیتی و اجتماعی کشور را به سمت وسویی سوق دهند 
و رهبری کنند که حداقل روزهای تاریخی مربوط به این 
دوره مانند روزهای تشکیل دولت موقت، تصویب قانون 
برای  مهم  روزهای  از  دیگر  برخی  و  انتخابات  اساسی، 
رهبران  نباشد.  تلخ  رخدادهای  یادآور  افغانستان  مردم 
دوره  تاریخی  روزهای  تا  کنند  تالش  باید  افغانستان 
جدید را پیام آور خوشی و سعادت برای مردم افغانستان 

سازند.

ظفرشاه رویی

هفت و هشت ثور
  دولتمرادی

ACKU
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اولین  از  نفره کشور،   ۴۰ کاروان ورزشی 
عضو  کشورهای  ورزشی  مسابقات  دوره 
سازمان اقتصادی ایکو، تنها یک مدال برنز 

کسب کرد.
به گزارش 8صبح، این مسابقات به میزبانی 
در  افغانستان  که  بود  شده  برگزار  ترکیه 

هفت رشته ورزشی اشتراک داشت.
در این مسابقات، افغانستان در رشته دوش 
مردان موفق به کسب مدال برنز شده و در 

دیگر رشته های موفقیت چندانی نداشت.
که  استقالل  فوتسال  تیم  هم،  سویی  از 
مسابقات  این  در  کشور  از  نمایندگی  به 
در  شکست،  دو  از  بعد  داشت،  حضور 
با  ششم،  و  پنجم  مقام  کسب  برای  دیدار 
حساب 11 بر یک از سد پاکستان گذشته 

و در مکان پنجم ایستاد.
شنا،  جمله  از  ورزشی  رشته های  دیگر 
کاروان  و  نشده  مدال  کسب  به  موفق  نیز 
یک  با  تنها  افغانستان  نفری   ۴۰ ورزشی 

مدال از این مسابقات به کشور بازگشت.
با این حال، کمتیه ملی المپیک افغانستان، 
طی محفلی از ورزشکاران اشتراک کننده 

در این مسابقات، تقدیر و قدردانی کرد.
دلیل  که  می شود  ایجاد  سوال  این  حال 

لیگ  نیمه نهایی  مرحله  از  رفت  دور 
میزبانی  به  دیدار  دو  با  اروپا  قهرمانان 

تیم های آلمانی پی گیری شد.
یوفا،  از  نقل  به  8صبح  گزارش  به 
)قهرمان  مونیخ  بایرن  سه شنبه شب، 
بارسلونا  میزبان  المان(،  لیگ  زودهنگام 

)صدرنشین فعلی اللیگا( بود.
در این دیدار، بایرن در یک بازی تماشایی 
و بدون نقص، موفق شد تا بهترین تیم دنیا 

را با شکستی سنگین، تحقیر کند.
بایرن با نتیجه ۴ بر صفر از سد بارسلونایی 
گذشت که مسی را مثل همیشه آماده در 

اختیار نداشت.
)دو  مولر  توماس  را  دیدار  این  گول های 
ثمر  به  روبن  آرین  و  گومز  ماریو  گول(، 

رساندند.
در دیگر دیدار، چهارشنبه شب، دورتموند 
در  آلمان(،  لیگ  گذشته  فصل  )قهرمان 
رئال مادرید  میزبان  وستفایلن،  ورزشگاه 

)قهرمان فصل گذشته اللیگا( بود.

ناکامی در کسب دستاورد از این مسابقات 
چه بوده است؟

المپیک  ملی  کمیته  مسووالن  آیا 
برنامه ریزی دقیق نداشته اند یا این که سطح 
مسابقات برای ورزشکاران از اهمیت پایین 
برای شان  مدال  کسب  و  بوده  برخوردار 

اهمیتی نداشته است؟
راه  در  که  المپیک  ملی  کمیته  مسووالن 
برای  ورزشکاران  حضور  و  ورزش  رشد 
می کنند،  فعالیت  آنان  برای  تجربه  کسب 
مسابقات  در  قوی تر  برنامه  یک  با  نباید 

خارجی اشتراک کنند؟
در  پرقدرت  حضور  که  نماند  ناگفته 
نوعی  میتواند  است،  نوبنیاد  که  مسابقاتی 
قدرت ورزش کشور را به دیگر اشتراک 
کننده گان نشان داده و زمینه برای حضور 

در دوره های آینده نیز فراهم شود.
سفر  هزینه  می شود  گفته  که  حالی  در 
از سوی  مسابقات  این  به  کاروان ورزشی 
کشور ترکیه داده شده است؛ بهتر نبود تا 
با یک برنامه جامع، از این دست و دلبازی 

میزبان بهترین استفاده را برد؟
به هر حال، باید از اتفاقات حال برای آینده 

تجربه گرفت.

نتیجه غیرقابل باور ۴ بر یک  با  این دیدار 
به سود دورتموند به پایان رسید.

هر چهار گول دورتموند را در این دیدار، 
رساند؛  ثمر  به  لواندوفسکی«  »توماس 
لیگ  در  که  باشد  بازیکنانی  معدود  از  تا 
قهرمانان اروپا، موفق میشود چهار گول به 

رئال بزند.
کریستیانو  توسط  هم  رئال  گول  تنها 

رونالدو به ثمر رسید.
این نتایج که در نوع خود باورکردنی نبود، 
دو نکته را به اثبات می رساند: اول این که 
دیگر قدرت و اقتدار اسپانیا بر فوتبال اروپا 
به پایان رسیده و دیگر این که، آلمانی ها به 
راحتی و با نتایج خیره کننده، اسپانیایی ها را 

تحقیر کردند.
بارسلونا و رئال، روزهای  تیم  هرچند، دو 
فرصت  آینده،  هفته  چهارشنبه  و  سه شنبه 
وارونه  صورت  به  را  نکات  این  تا  دارند 
ثابت بسازند و یا این که آغازی باشند برای 

افول فوتبال اسپانیا.

مقدماتی  آموزشی  دوره  اولین بار  برای 
فوتبال  مربی گری   »D« درجه  گواهی نامه 
افغانستان  فوتبال  فدراسیون  سوی  از  بانوان؛ 

راه اندازی شد.
آموزشی،  دوره  این  در  8صبح،  گزارش  به 
2۰ تن از مربیان بانو به مدت پنج روز تحت 
فیفا  افغانی  مدرس  لعلی«،  عسکر  »علی  نظر 

آموزش می بینند.
این دوره آموزشی، جهت  لعلی،  به گفته ی 
به دست  برای  مربی  بانوان  بیشتر  آمادگی 
فیفا  مربی گری  درجه  گواهی نامه  آوردن 

برگزار شده است.
با  بانو  مربی  هیچ  تاکنون  که  است  گفتنی 
افغانستان  فوتبال  در  فیفا  رسمی  گواهی نامه 

حضور ندارد.

مدال   1۰ کسب  با  کشور  هاپکی دوی  تیم 
رنگارنگ، نایب قهرمان آسیا شد.

مسابقات که در  این  به گزارش 8صبح، در 
ایران برگزار شد، ٦۰ ورزشکار  شهر رشت 
کوریای  ایران،  افغانستان،  کشورهای  از 
عربی،  متحده  امارات  جاپان،  جنوبی، 
کرده  شرکت  مالیزیا  و  بحرین  هندوستان، 

بودند.
هاپکی دوی  تیم  مسابقات،  این  پایان  در 
کشور؛ ۳ مدال طال، ۴ نقره و ۳ برنز کسب 
کرده و پس از ایران که ۹ مدال طال، ٦ نقره 

و ٦ برنز به دست آورد؛ نایبقهرمان شد.
قابل ذکر است که در ترکیب تیم کشورمان، 
رده  سه  در  ایران  مقیم  افغانستانی  مهاجرین 
سنی نوجوانان، جوانان و بزرگساالن حضور 
»دفاع  و  »مبارزه«  بخش  دو  در  و  داشته 

شخصی« به مصاف حریفان شان رفتند.
در این مسابقات، کوریای جنوبی در جایگاه 

سوم قرار گرفت.

قهرمانی  با  کشور  والیبال  قهرمانی  مسابقات 
تیم امنیت ملی به پایان رسید.

حضور  با  مسابقات  این  8صبح،  گزارش  به 
هفت تیم از پایتخت و 1۰ تیم از والیت های 
دیگر، هفته گذشته در سالون ورزشی کمیته 

ملی المپیک آغاز شده بود.
مرحله  در  هالل احمر  و  ملی  امنیت  تیم  دو 
کشور،  والیبال  قهرمانی  مسابقات  نیمه نهایی 

از سد تیم های بلخ و خوست گذشته بودند.
در  پنج شنبه  روز  مسابقات  این  نهایی  دیدار 
برگزار  تماشاگران  از  زیادی  تعداد  حضور 

شد.
بر  سه  حساب  با  ملی  امنیت  دیدار،  این  در 
مقام  به  و  گذشته  هالل احمر  سد  از  یک 

قهرمانی دست یافت.
به این ترتیب، تیم های هالل احمر و بلخ در 

مکان های دوم و سوم ایستادند.
مسووالن فدراسیون والیبال کشور می گویند 
که در پایان، 2۰ چهره برتر برای حضور در 

تمرینات آماده گی تیم ملی دعوت شدند.

کرکت مکتب های مرزی کابل
خوشحال خان شماره دو، قهرمان شد

پرورش اندام و سنوکربه رقابت های آسیایی  رفتند

»معارف« قهرمان هندبال کابل شد

تیم های ملی 
پرورش اندام 
سنوکر  و 
ن  نستا فغا ا
ی  ا بر
در  حضور 
ی  بت ها قا ر
 ، یی سیا آ
ر  هسپا ر
ن  قستا ا قز
پاکستان  و 

شدند.
رقابت های  در  8صبح،  گزارش  به 
بیش  ورزشکاران  پرورش اندام، 
دارند  اشتراک  کشور  چهل  از 
ورزشکار،  هفت  با  افغانستان  که 

اشتراک می کند.
سنوکر  ملی  تیم  حال،  همین  در 
و  بیست  در  برای حضور  افغانستان 

هندبال  مسابقات  دور  پانزد همین 
تیم هندبال  قهرمانی  با  شهر کابل، 

معارف به پایان رسید.
مسابقات  8صبح،  گزارش  به 
با  کابل،  شهر  هندبال  قهرمانی 
آغاز  پایتخت  تیم  هشت  حضور 

شده بود.
روز  مسابقات،  این  پایانی  دیدار 
سه شنبه با دیدار تیم های معارف و 

کابل کلپ پی گیری شد.
در این دیدار، معارف با حساب 21 

به  آسیایی،  رقابت های  دور  نهمین 
پاکستان رفت.

در این رقابت ها که در شهر کراچی 
ورزشکاران  می شود؛  برگزار 
به  که  دارند  حضور  کشور   27
نمایندگی از افغانستان، صالح محمد 
سین زی،  رییس خان  و  محمدی 

عازم این مسابقات شدند.

بر 1۹ از سد کابل کلپ گذشته و 
جام قهرمانی را باالی سر برد.

دوم  کابل کلپ  ترتیب،  این  به 
شده و تیم های پلی تخنیک کابل 
و مکانیکی کابل هم به ترتیب در 
قرار  چهارم  و  سوم  جایگاه های 

گرفتند.
پایان  در  که  است  ذکر  قابل 
برتر  چهره   28 مسابقات،  این 
کابل  منتخب  تیم  عضویت  به 

برگزیده شدند.

تیم لیسه خوشحال خان شماره دو با 
شکست خوشحال خان شماره یک، 
قهرمان تورنمنت بهاری مکتب های 

مرزی کابل شد.
به گزارش 8صبح، در دیدار پایانی 
را  بازی  نخست  رقابت ها،  این 
آغاز  یک  شماره  خوشحال خان 
تیم  برای  را  دوش   1۰1 و  کرد 

حریف، هدف تعیین قرار داد.
با  دو  شماره  خوشحال خان  سپس 
اولین  قهرمان  هدف،  این  تکمیل 
تورنمنت بهاری کرکت مکتب های 

مرزی شد.
لیسه های  ترتیب؛  این  به 
و  یک  شماره  خوشحال خان 
و سوم  دوم  جایگاه  در  رحمان بابا، 

قرار گرفتند.

از سوی دیگر، مسابقات بسکت بال 
قهرمانی پولیس و مکتب های مرزی 
کابل، با حضور هشت تیم آغاز شد.

رییس  دشتی،  محمودضیا  سید 
افغانستان  ورزشکاران  ملی  اتحادیه 
مسابقات  این  که  گفت  8صبح  به 
به مدت سه روز در سالون ورزشی 
شده  راه اندازی  شمشاد   2۰2 زون 

است.
به گفته وی، هدف از این مسابقات، 
پولیس و جوانان  بین  ارتباط  ایجاد 
به خصوص دانش آموزان مکتب ها 

است.
بر اساس معلومات دشتی، مسابقات 
پایان  به  )شنبه(  امروز  بسکت بال، 

می رسد.

متصدی صفحه: هادی کاظمی

در مسابقات ورزشی کشورهای ایکو

لیگ قهرمانان اروپا

گواهی نامه فیفا برایاز 40 نفر یک مدال برنز
 بانوان فوتبال

هاپکی دوی قهرمانی آسیا

»امنیت ملی« جام را به خانه برد

افغانستان نایب قهرمان شد

تحقیر اسپانیایی ها در برابر آلمان ها

ACKU
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• مارکیت هاشم  برات، تلیفون: 0795367967	 مزارشریف:  
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می کند.
سازمان دیده بان حقوق بشر گفته است که 
برای تهیه گزارش در مورد میزان دسترسی 
از چند  ابتدایی  به تسهیالت  پولیس  زنان 
مقامات  با  و  کرده  دیدن  نظامی  پوسته 
نیروهای  همچنین  و  خارجی  و  داخلی 

پولیس زن صحبت کرده اند.
بشر  دیده بان حقوق  پژوهشگر  بار،  هیدر 
در افغانستان در صحبتی با بی بی سی گفته 
که موضوع استفاده زنان و مردان پولیس 
از تشناب و رخت کن های مشترک، بسیار 

جدی است.
زنان  نیست  »ممکن  گفت:  بار  خانم 
گونه  به  نتوانند  که  کنند  کار  محلی  در 
مصوون از تشناب آن استفاده کنند، امکان 
ندارد که از زنان خواسته شود برای رفع 
ضرورت به فضای باز بروند و یا هم یکجا 
استفاده  مشترکی  تشناب های  از  مردان  با 

کنند که قفل نمی شوند.«
او هشدار داد که اگر دولت افغانستان فورا 
این مشکل را حل نکند، زنان از پیوستن 
و  می شوند  منصرف  پولیس  صفوف  به 
وظیفه  ترک  نیز،  زن  پولیس  نیروهای 

خواهند کرد.
دولت برای تقویت نقش زنان در ترکیب 
نیروهای امنیتی تالش های زیادی به خرج 
داده و پول زیادی را برای آگاهی دهی به 
به  پولیس  و  ارتش  زنان در  منظور جلب 

مصرف رسانده است.
نیروهای پولیس زن معموال به خط جنگ 
نمی شوند  فرستاده 
مشغول  بیشتر  و 
و  اداری  فعالیت های 
در  زنان  سایر  تالشی 
شهری  کمربندهای 

هستند.
داخله  امور  وزارت 
اذیت  و  آزار  موارد 
سربازان  توسط  پولیس  بانوان  جنسی 

پولیس مرد را تایید می کند.
امور  وزارت  سخنگوی  صدیقی،  صدیق 
»موارد  است:  گفته  سی  بی  بی  به  داخله 
بدرفتاری پولیس مرد علیه بانوان پولیس را 
ثبت کرده ایم، در گذشته افراد و اشخاصی 
هستند و یا بودند که به دلیل بدرفتاری و 
بازداشت  خانم ها  با  نادرست  عملکرد 

شدند و جزا دیده اند.«
برای  این را هم گفت که  آقای صدیقی 
فعالیت  منظور  به  تسهیالت  فراهم آوری 
در  برنامه هایی  پولیس  بانوان  مصوون 

دستور کار دارند.
او همچنین گفت که با تطبیق این برنامه ها 
انتظار دارند تعداد نیروهای پولیس زن تا 
پایان ماموریت نظامی ناتو در سال 2014 

به 5000 تن برسد.

گرفته  صورت  امریکا  زمین شناسی  سروی 
این  پروژه های  از  بخشی  به عنوان  است. 
سازمان در افغانستان تهیه نقشه مقدماتی خطر 
صورت   2007 سال  در  افغانستان  زمین لرزه 
پذیرفت. این مطالعه نیز تاییدکننده این نکته 
بود که تعداد زیادی از شهرهای افغانستان در 
محدوده با خطر باالی زلزله قرار می گیرند. 

موقعیت  لحاظ  از  کشورها  از  بسیاری 
باالی  تمرکز  با  محل هایی  در  جغرافیایی 
حوادث طبیعی قرار دارند، اما به دلیل اتخاذ 
از  بسیاری  در  شده اند  موفق  مناسب  تدابیر 
در  و  کنند  مهار  را  طبیعی  حوادث  موارد 
جلوگیری  منفی  طبعات  بروز  از  مواردی 
کنند. نمونه بارز آن کشور جاپان است که 
با زلزله های بزرگ و سونامی های خطرناک 
در  و  آمده  کنار  به خوبی  زلزله ها  از  ناشی 
شاهد  کم تر  هم  ریشتر   7 باالی  زلزله های 

بروز تلفات جانی در این کشور هستیم.
ضعیف تر  بسیار  زلزله های  اما  افغانستان  در 
گاه به کشته شدن ده ها نفر می انجامد و تعداد 
دیگری را دچار آسیب های جسمی، مالی و 
روانی می کند. دیری نگذشته از زلزله بغالن 

که باعث دفن یک روستا در 
زیر خروارها خاک و سنگ 
شاهد  حال  )شکل2(  شد 
کشته شدن ده ها تن دیگر بر 
اثر زلزله نه چندان قدرتمند 

در شرق کشور هستیم.
مراجع  در  می رسد  به نظر 
ذی صالح و مسوول این فکر 
کم خرج تر  پیشگیری  که 

از جبران و درمان هست وجود ندارد، چرا 
که ادارات مربوط به حوادث طبیعی بعد از 
اعتبار  تامین  فکر  به  بیشتر  هم  هنوز  ده سال 
الزم جهت جبران خسارات ناشی از حوادث 
دست  روی  برای  برنامه ریزی  تا  هستند 

تدوین  یا  و  عامه  برنامه های آگاهی  گرفتن 
استانداردهای الزم و نظارت بر تطبیق آن.

بیشترین  جاپان  کشور  در  حاضر،  حال  در 
مصارف روی آموزش های عامه در مکاتب 
و ادارات متمرکز است و بیشتر مراکز علمی 
تخمین  و  استانداردها  بردن  باال  روی  آن 
میزان خطرات ناشی از زلزله در حال تحقیق 
می باشند، این در حالی است که در افغانستان 
که  ندارد  وجود  مشخص  مرجع  یک  حتا 
موضوع  این  روی  تخصصی  به صورت 

تحقیق کند.
اقدامات  مورد  در  مردم  نداشتن  آگاهی 
ساخت وسازهای  زلزله،  وقوع  هنگام  الزم 
تطبیق  بر  نظارت  عدم  غیراستاندارد، 
شناسایی  عدم  فعلی،  ناقص  استانداردهای 
دوری  و  زلزله  نگاه  از  پرخطر  محل های 
تحلیل  و  زلزله  خطر  مطالعه  عدم  آن ها،  از 
ریسک ناشی از آن برای پروژه های زیربنایی 
در  موضوع  این  به  پرداختن  عدم  کشور، 
و  بودن  کوهستانی  اکادمیک،  مراجع 
برای  آسیب پذیر  مناطق  بودن  صعب العبور 
جمله  از  و...  مناطق  دیگر  از  امدادرسانی 
خسارات  افزایش  باعث  که  است  مواردی 
مالی و جانی در پی هر زلزله در کشورمان 

می شود.
ریاست جمهوری  محترم  نهاد  که  به جاست 
و  اولویت ها  ماموریت ها،  در  نظر  تجدید  با 
ملی  اداره  و  حوادث  ملی  کمیته  آجندای 
سیاست  یک  طبیعی،  حوادث  با  مبارزه 
پیش گیرانه و آموزشی را اتخاذ کند تا بتوان 
با تحقیقات جامع در ارتباط با حوادث طبیعی 
به شناخت بهتر از عوامل، تبعات و راه های 
مبارزه با آن ها برسیم و با اطالع رسانی درست 
عامه  و  تصمیم ساز  نهادهای  و  مسووالن  به 

مردم از خسارات این حوادث تا حد امکان 
جلوگیری کنیم. در کل می توان گفت که 
عالج واقعه قبل از وقوع بهتر است، چرا که 

هم دردش کم تر است و هم خرجش!


سازمان دیده بان حقوق بشر می گوید که 
عدم دسترسی بانوان پولیس به تسهیالت 
ابتدایی از جمله تشناب و رختکن، سبب 

آزار جنسی بانوان پولیس شده است.
در  آن  مقر  که  بشر  حقوق  دیده بان 
گزارشی  نشر  با  است  امریکا  نیویارک 
برای  که  خواسته  افغانستان  دولت  از 
به  جنسی  تجاوز  و  آزار  از  جلوگیری 
زمینه  فورا  باید  زن،  پولیس  نیروهای 
و  تشناب  به  را  پولیس  بانوان  دسترسی 

رختکن های جداگانه فراهم کند.
وزارت امور داخله می گوید که مواردی 
سوی  از  پولیس  بانوان  جنسی  آزار  از 

سربازان پولیس مرد را ثبت کرده اند.
یک مسوول پولیس کمربند ورودی شهر 
به  شود  فاش  نامش  نخواست  که  کابل 
مرد  پولیس  سربازان  که  گفته  بی بی سی 
تشناب  از  شهری  کمربند  این  در  زن  و 

مشترک استفاده می کنند.
که  سربازانی  سایر  کنار  در  که  او گفت 
یک  هستند،  وسایط  تالشی  به  موظف 
پولیس زن هم برای تالشی خانم ها موظف 

شده است.
سیار  تشناب های  از  همه  »ما  افزود:  او 
استفاده می کنیم، در میان ما یک پولیس 
از طبقه اناث هم است و همه از همین یک 

تشناب استفاده می کنیم.«
چند  به  که  کابل،  در  بی بی سی  خبرنگار 
پوسته های  و  پایتخت  امنیتی  کمربند 
در  که  می گوید  زده  سر  پولیس  تالشی 

اکثر مراکز تالشی پولیس در کابل، محل 
ضرورت  رفع  برای  مناسبی  و  جداگانه 
بانوان پولیس در نظر گرفته نشده و زنان 
مشترک  تشناب های  از  پولیس  مردان  و 

استفاده می کنند.
 150 نیروی  درصد   1 تنها  افغانستان  در 
هزار نفری پولیس، زنان هستند. دولت در 
سال های گذشته توانسته تنها 2200 زن را 

در صفوف پولیس جذب کند.
دیده بان حقوق بشر در گزارش تازه خود 
گفته است که بیشتر تشناب هایی که برای 
نظر گرفته شده قفل  پولیس در  نیروهای 

نمی شوند و مجرای دید دارند.
این سازمان دریافته است که زنان پولیس 
هنگام رفع ضرورت، 2 نفری به تشناب ها 
می روند و یکی از آنها برای جلوگیری 
پاسبانی  بیرون  در  احتمالی  حوادث  از 

سال  هزار  چند  تاریخ  طول  در  افغانستان 
بوده  ویرانگری  زلزله های  شاهد  گذشته، 
مرگ  باعث  زلزله  اخیر،  دهه  دو  در  است. 
این کشور شده  در  نفر  هزار  از هفت  بیش 
این کشور  زلزله مخرب،  هر  از  است. پس 
منفی  تبعات  و  مالی  خسارات  متحمل 
اخیر  زلزله  است.  شده  شدیدی  اجتماعی 
نیز متاسفانه  افغانستان  در والیت های شرقی 
به دنبال  توجهی  قابل  جانی  و  مالی  تلفات 
در   5.7 بزرگی  دارای  زلزله  این  داشت. 
مقیاس ریشتر و با عمق 62 کیلومتری اعالم 
شده است. محراق )epicenter( این زلزله 
در 95 کیلومتری شرق کابل معین گردیده 
از  مختلفی  مناطق  در  آن  لرزش های  که 
احساس  هند  هم  حتا  و  پاکستان  افغانستان، 
زلزله  ایجاد  مکانیزم  لحاظ  از  است.  شده 
قابل ذکر است که گسله ی عامل ایجاد زلزله 
مکانیزم حرکتی معکوس )reverse( داشته 
که در مناطق تحت فشار یکی از معمول ترین 

انواع گسلش ها می باشد.
بر  جغرافیایی  موقعیت  لحاظ  از  ما  کشور 
قرار  هیمالیا  آلپ-  کوهزایی  کمربند  روی 
گرفته است که به دلیل تمرکز نیروهای بین 
ورقه های پوسته زمین در این محدوده فعل 
و انفعاالت زیادی را شاهد هستیم که وقوع 
زلزله های مکرر از تبعات همین امر می باشد.

براساس نقشه جهانی خطر زمین لرزه، بخش 
قابل توجهی از این کشور در مناطق با خطر 
زمین لرزه باال قرار می گیرد )شکل 1( الزم به 
ذکر است که این نقشه در فاصله سال های 
بالطبع  که  است  شده  تهیه   1999 تا   1992
در آن زمان به دلیل شرایط خاص جنگ و 
کشور  این  در  مطالعه  انجام  امکان  ناامنی، 

فراهم نبوده است. 
معدنی  و  زمین شناسی  مطالعات  از  بسیاری 
اداره  افغانستان در سال های اخیر توسط  در 

نگرانی ديده بان حقوق بشر از مشکالت 
زنان در صفوف پولیس

زلزله پدیده ای طبیعی است
آماده نبودن ما آن را تبدیل

 به بال می کند

شکل 2- تصويری از زلزله بغالن 2012

شکل 1- نقشه جهانی خطر زمین لرزه

 داکتر ابراهیم جعفری- استاد دانشگاه
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بنگلهدیش پایتخت داکا در که نفر دهها
زیرآوارشدهبودندیکروزپسازحادثه

زندهبیرونکشیدهشدند.
به مربوط تصاویر بنگلهدیش، تلویزیون
زیر از ماموران که داد نشان را عملیاتی
آوارساختمانیکهدرمحلهسواردرداکا

فروریختهبود،مردمرانجاتمیدادند.
250 حادثه این کشتههای به مربوط آمار
نفراعالمشدهاست،امااعتقادبرایناست
کهتعدادکشتههابیشازاینتعداداست.

پولیسمیگویدکهصاحبانکارخانههای
اعالن به پیشتر ساختمان این در موجود
بهترکهایساختمانرا خطرهایمربوط

نادیدهگرفتهبودند.
پولیسروزسهشنبهبهصاحبانکارخانهدر
اینخصوصاخطاردادهبودوساختماندر

روزچهارشنبهفروریخت.
30 در که ساختمان این در نفر هزار دو
کیلومتریداکاواقعشده،کارمیکردند.

که کردند گزارش محلی رسانههای

که میگوید ایران ارشاد و فرهنگ وزارت
درزمانانتخاباتنظارتبرعملکردرسانهها
همچنین وزارتخانه این مییابد. افزایش
مدت این در تا است خواسته مطبوعات از

»خودکنترولی«داشتهباشند.
بهنقلازرادیوفرداوبهگزارشخبرگزاری
معاون محمدزاده، محمدجعفر فارس،
ششم جمعه، روز ارشاد، وزارت مطبوعاتی
زمان در وزارتخانه این که گفت ثور،
نظارتخواهد رسانهها عملکرد بر انتخابات
نظارت دو باره این »در افزود: و داشت
وجودداردکهشاملنظارتکیفیونظارت
سوی از مقررات و قوانین حدود رعایت بر

رسانههاست.«
ویادامهداد:»ظرفدوماهآیندهنظارتهای
افزایش رسانهها عملکرد بر معاونت این
مییابد.البتهامیدواریمکهخودمطبوعاتنیز

کشتی پنج میگوید سومالیا دریایی پولیس
ماهیگیری بهدلیل ایرانی ۷8 همراه به را ایرانی
کشور این شمالشرق آبهای در غیرقانونی

بازداشتکردهاست.
بهنقلازرادیوفرداوبهگزارشروزپنجشنبه،
دریایی پولیس رویترز، خبرگزاری ثور، پنجم
ثور سوم روز را کشتیها این سومالیا پانتلند
کنار در و است کرده توقیف عدن خلیج در
شبهنظامی 12 کشتی، این بر سوار ایرانی ۷8
خدمت به ایرانیها سوی از که را سومالیایی

گرفتهشدهبودندنیزبازداشتکردند.
دولتمنطقهنیمهخودمختار»پانتلند«سومالیا،در
شمالاینکشور،دربیانیهایکهچهارمثورمنتشر
کرد،اعالمکردکهاینافراددردادگاهمحاکمه

خواهندشد.
ایرانهنوزدراینخصوصواکنشینشاننداده

است.
ماهیگیری دریایی، دزدان معضل کنار در
با مسالهایاستکهسومالیا نیزدیگر غیرقانونی
آنمواجهاست،هرچندباتوجهبهدودههجنگ
با برخورد داخلیدرسومالیاوهمچنینفوریت
غیرقانونی ماهیگیران با مقابله دریایی، دزدان

چندانپیگیرینشدهاست.

دستگاهقضاییصاحبکارخانهومدیران
روز در دادگاه در حضور برای را ارشد

سیاماپریلاحضارکردند.
پنهان ساختمان صاحب که میشود گفته

شدهاست.
که داده وعده بنگلهدیش نخستوزیر
صاحب جمله از ماجرا، این در مقصران

ساختمانمحاکمهمیشوند.
در حادثه این قربانیان یادبود برای
اعالم عمومی عزای روز یک بنگلهدیش

شد.
تیمیمتشکلازنیروهایارتش،آتشنشانی
تالش در بیستوچهارساعته مرزبانی و
بودندتاافرادرااززیرآوارنجاتدهند.

آنهاباابزارسنگینووسایلمخصوصو
حتابادستانخالیبراینجاتبازماندگان

حادثهتالشمیکردند.
مقامهامیگویندکهجسد250نفررااززیر

آواربیرونکشیدهاند.
در قربانیان خانوادههای از نفر هزاران

برعملکردخودخودکنترولیداشتهباشندو
متعهدانهنسبتبهدرجاخباراقدامکنند.«

که میشود مطرح حالی در اظهارات این
میرحسین به نزدیک کلمه، خبری وبسایت
پنجمثورگزارشکردکهمدیران موسوی،
مسوولروزنامههاومطبوعاتسراسریایران
بهوزارتاطالعاتفراخواندهشدهاندو»خط
قرمزهایانتخابات«بهآنهاابالغشدهاست.
بهگفتهکلمه،دراینجلسه،»خطقرمز«اخبار
وتحلیلها»مواضعواظهاراترهبری«عنوان
و تخطی هرگونه با که است شده اعالم و
خواهد برخورد بهشدت رهبری با مخالفت

شد.
آثار نشر و حفظ دفتر وبسایت تازگی به
رهبر توصیه 20« نیز خامنهای علی آیتاهلل
مقوله در رسانهها به اسالمی جمهوری
آن در که است کرده منتشر را انتخابات«

سوی از که پانتلند دریایی نیروهای حال این با
دیدهاند، تعلیم جنوبی افریقای امنیتی نیروهای
اگرچهتمرکزخودرابرمبارزهبادزداندریایی
گذاشتهاند،گاهباماهیگیریقانونینیزبرخورد

میکنند.
فعالیتهای با مدت این در دریایی نیروی این
برخورد بهشدت خارجی کشتیهای غیرقانونی
کردهاستودرکنارهجومبهپنجکشتیایرانی،
نیزیککشتیبزرگکوریای پاییزسال13۹1
آبهای در سیمان تخلیه اتهام به را شمالی

سومالیاتوقیفکرد.
دریایی دزدان فعالیت عمده مراکز از پانتلند
محافظان از استفاده زمان از اما میرود، بهشمار
مسلحبررویکشتیهاوهمچنینبرخوردشدید
دزدیهای شمار غیرقانونی، دریایی اقدامات با

دریاییکمترشدهاست.
2012 جون از که میگوید متحد ملل سازمان
تاکنونهیچدزدیدریاییموفقیصورتنگرفته

است.
دریایی دزدان با مبارزه نیروی زمینه همین در
اتحادیهاروپانیزاخیرااعالمکردکهسال2012
مشکوک« »مورد ۷3 و دریایی حمله 3۶ تنها
دریاییبهثبترسیدهاستوایندرحالیاست
مورد 1۶۶ و حمله 1۷۶ آن از پیش سال که

مشکوکثبتشدهبود.
درعینحالبهگفتهاینمرکز،درسال2012پنج
بود، شده ربوده دریایی دزدان سوی از کشتی
حالآنکهسالپیشازآن25موردوسال2010

نیز2۷مورددزدیدریاییصورتگرفتهبود.

محلحادثهجمعشدهبودندتاازوضعیت
عزیزانشانمطلعشوند.

از یکی در نفر 24 که شده گزارش
که شدهاند پیدا ساختمان این اتاقهای
دوازدهنفرشانراتابهحالنجاتدادهاند.
فریاد با افراد این که میگوید نجات تیم

تقاضاینجاتمیکردند.
برایآنهاکههمچناندرزیرآوارهستند،

بشکههایآبانداختند.
توانست ازکسانیکهزیرآواراست یکی
باخبرنگاراسوشیتدپرسصحبتکند.او

گفتکهدوفرزنددارد.
زیر این بمانم. زنده »میخواهم گفت: او

خیلیدردمیکشیم.«
دام به بیشتری عمق در که دیگری مرد
بهخبرنگارانگفتکهترجیح بود، افتاده
درد« طور »این آنکه تا بمیرد میدهد

بکشد.
شفاخانههایمحلیبارسیدنهزارمجروح

اینحادثهگرفتارشدند.

مسایل به مردم نکردن »مشغول بر ازجمله
به نسبت مردم نکردن »دلسرد و فرعی«
تاکید همچنین و شده اشاره انتخابات«
و نیست« گفتنی خبری »هر که است شده

»هوچیگریرسانهایممنوعاست.«
اطالعرسانی و مطبوعاتی امور معاونت
و شور »ایجاد جمعه روز نیز ارشاد وزارت
نشاطبرایحضورحداکثری«درانتخاباتو
دو را اصلح« انتخاب برای مردم به »کمک
این افزود و برشمرد رسانهها اساسی وظیفه
دودرسایه»اخالقوتهذیبرسانهها«تحقق

مییابد.
ریاستجمهوری انتخابات دوره یازدهمین
ایراندرحالیقراراستروز24جوزابرگزار
شودکهتاکنونمقامهایمختلفایرانیبارها
ریاستجمهوری انتخابات امنیت تامین بر

تاکیدکردهاند.

ده ها نفر در بنگله دیش از زیر آوار زنده بیرون آمدند

ایران نظارت بر رسانه ها را در انتخابات افزایش می دهد

۷8 ایرانی در آب های سومالیا بازداشت شدند 
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