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جدال های پس از 
انتخابات

هرچند گفته می شود که  آقایان 
قانونی، سیاف، عبدالظاهر قدیر 
لیست  کدام  هر  یاسینی  و 
باالی 150 نفر را با خود دارند 
توجه  با  که  نیست  معلوم  اما 
گروه های  نبود  پراکندگی،  به 
احزاب  موثریت  و  پارلمانی 
در  چگونه  نمایندگان  سیاسی، 
خود  مسیر  صف بندی ها  این 
این  در  می کنند.  انتخاب  را 
تالش  در  حکومت  تیم  میان 
تا زمینه را برای پیروزی  است 
با  کند.  فراهم  سیاف  آقای 
اخیر  موضع گیری های  به   توجه 
بدبینی  فضای  ایجاد  و  حکومت 
به  نسبت  نمایندگان  میان 
است  بعید  حکومت،  رفتارهای 
که کاندیدای مورد نظر حکومت 

آرای بلندی را به دست آ ورد. 

امنیتی به نیروهای داخلی واگذار شود. 
حمالت  از  بعد  دهه  یک  به  نزدیک 
سال  سپتامبر  یازدهم  تروریستی 
القاعده  گفت  اوباما  باراک   ،2001
شمار  به  امنیتی  تهدید  بزرگ ترین 
رهبری  که  افزود  او  اما  می رود. 
القاعده در پاکستان اکنون بیشتر از هر 
زمان دیگری از سال 2001 به این سو، 

تحت فشار قرار دارد. 
گفت:  امریکا  جمهور  رییس   
)القاعده(  آن ها  عامالن  و  »رهبران 
آن ها  شده اند.  محو  جنگ  صحنه  از 
پناه گاه های  دادن  دست  از  حال  در 
به  اشاره  با  اوباما  هستند.«  امن شان 
مرز  از  ما  »و  افزود:  القاعده،  شبکه 
عربی،  شبه جزیره  به  پیامی  افغانستان 
پشیمان  ما  فرستادیم:  جهان  تمام  به 
و  نخواهیم شد  متزلزل  ما  نمی شویم، 
)القاعده( را شکست خواهیم  ما شما 

داد.«
جلسه  در  اوباما  ساالنه  سخنرانی 
نمایندگان  مجلس های  مشترک 
به  بیشتر  متحده،  ایاالت  سنای  و 
ایجاد  و  اقتصاد  داخلی،  سیاست های 
اشتغال اختصاص یافته بود. در بخش 
در  اوباما  جمهور  رییس  بین المللی، 
شروع  و  عراق  در  پیشرفت ها  مورد 
کاهش نیروهایش از افغانستان تمرکز 
حفظ  امریکا  »تعهد  افزود:  او  کرد. 
شده است- جنگ عراق دارد به آخر 

می رسد.«
 

کرد و در کل تعداد آن کاهش 
خواهد یافت، اما ما نباید درباره 
30 ماه گپ بزنیم، بلکه احتماال 
ساله   30 زمانی  مدت  به  باید 

فکر کنیم.« 
سابق  خارجه  وزیر  که  او 
با  گفتگویی  در  بود،  لیتوانیا 
است:  گفته  آلمان  خبرگزاری 
»ما باید با خودمان صادق باشیم 
این  برای  سریع  حل  راه  که 

کشور وجود ندارد.« 

امنیت  انتقال  انتظار می رود که 
برخی  در  داخلی  نیروهای  به 
چند  تا  امن  والیت های  از 
از  اما  شود،  آغاز  آینده  هفته 
دولتی  مقام های  که  آنجایی 
بازگشایی  مورد  در  ماه  چهار 
انتخابات  یک  از  پس  پارلمان 
این شک  ناقص بحث کردند، 

به وجود می آید که آیا افغان ها 
را  خود  امنیت  تامین  ظرفیت 

دارند؟
شاهد  »ما  گفت:  اوزاکاس 
اما  هستیم،  ظرفیت  افزایش 
تغییرات  این  بگویم که  دوباره 
ما  و  نمی آید؛  پدید  شبه  یک 
کمک  را  افغان ها  باید  واقعا 
امور را پیش  تا خودشان  کنیم 
که  افزود  همچنین  او  ببرند.« 
سال  در  امیدبخشی  نشانه های 
گذشته مشاهده شده است 
مانند این که »وزارت مالیه 
قوی تر و حرفه ای  تر شده« 
و »گرایش به کار گروهی 
در تمام وزارتخانه ها دیده 

می شود.«
اعضای  بیشتر  که  آن  با   
اتحادیه اروپا در ماموریت 
اشتراک  کشور  در  ناتو 
اتحادیه  خود  دارند، 
پولیس  آموزش  مشغول  اروپا 
پولیس  »ماموریت  برنامه  زیر 
افغانستان«  در  اروپا  اتحادیه 
خاطرنشان  اوزاکاس  است. 
انجام  تعهدات  »هنوز  که  کرد 
داد  قول  اما  هست«،  ناشده ای 
بهبود  حال  در  چیز  همه  که 

است.

رییس  اوباما،  باراک 
متحده  ایاالت  جمهور 
شب  سه شنبه  امریکا 
جنگ های  گفت 
افغانستان  در  سختی 
اما  است،  رو  پیش  در 
مورد  در  موضع اش  بر 
شروع خروج سربازان 
امریکایی از کشور در 
سال روان، تاکید کرد.

در  اوباما  باراک 
سخنرانی ساالنه اش در جلسه مشترک 
مجلس های نمایندگان و سنای ایاالت 
سربازان  افزایش  گفت  امریکا  متحده 
امریکا که در سال 2009 دستور آن را 
داده بود، طالبان را از پناه گاه های شان 

در افغانستان محروم کرده است. 
 اوباما گفت ایاالت متحده و شرکای 
ایتالف باهم کار می کنند تا از »ایجاد 
دوباره پایگاه های طالبان« در افغانستان 
بر  فشار  اعمال  بر  و  کنند  جلوگیری 
شبکه تروریستی القاعده ادامه خواهند 

داد. 
 رییس جمهور امریکا گفت واگذاری 
نیروهای  به  امنیتی  مسوولیت های 
افغانستان در سال روان شروع می شود، 
امریکایی  سربازان  کاهش  همزمان  و 

نیز در ماه جوالی آغاز می گردد. 
سختی  »جنگ های  گفت:  اوباما 
حکومت  و  بود،  خواهد  پیش رو 
به اجرای حکومت داری  نیز  افغانستان 
داشت.«  خواهد  ضرورت  بهتری 
مردم  ظرفیت های  ما  »اما  افزود:  او 
مشارکت  و  می بریم  باال  را  افغانستان 

درازمدتی با آن ها ایجاد می کنیم.«
بخشی  که  دارد  نظر  در  اوباما  اداره 
در  امریکا  متحده  ایاالت  سربازان  از 
و  کنند  ترک  را  کشور  جاری  سال 
وابسته  سربازان  دیگر  کشیدن  بیرون 
قرار  بود.  خواهد  افغانستان  اوضاع  به 
 2014 سال  پایان  تا  روند  این  است 
مسوولیت های  همه  و  شود  تکمیل 

در  اروپا  اتحادیه  ویژه  نماینده 
جامعه  که  می گوید  افغانستان، 
اروپا  اتحادیه  ویژه  به  جهانی 
که  بپذیرد  را  واقعیت  این  باید 
به  دیگر  سال   30« افغانستان 

حمایت نیاز دارد، نه 30 ماه.«
اروپا  اتحادیه  ویژه  نماینده 
بیان  را  سخنان  این  درحالی 
عمومی  نارضایتی  که  می کند 
در  افغانستان  جنگ  به  نسبت 
اروپا  اتحادیه  کشورهای عضو 

رو به افزایش است. 
شده  تعیین  اهداف  طبق 
جمهور  رییس  توسط 
ناتو  حمایت  و  کرزی 
می رود  انتظار  آن،  از 
بتواند  افغانستان  که 
مسوولیت های امنیتی خود 
به دوش  پایان 2014  تا  را 
باراک  چنانچه  بگیرد. 
جمهور  رییس  اوباما، 

گفت  امریکا  متحده  ایاالت 
نیروهای  آهسته  خروج  که 
امریکایی از اواسط سال 2011 

آغاز خواهد شد. 
نماینده  اوزاکاس،  ویگاوداس 
ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان 
وضعیت  »هرچند  داد:  هشدار 
خواهد  تغییر  نظامی  نیروهای 

اوباما: 
جنگ های سختی در افغانستان 

پيش رو است
افغانستان 30 سال دیگر به حمایت نياز دارد 

چند پاره کاغذ...

قتل »کرنيل امام«...

پارلمان جدید و...
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عناوین 
مطالب امروز:

شورای ملی گشایش یافت
نمایندگان از هفت خوان رستم گذشتند

] ادامه در صفحه3[

] ادامه در صفحه9[ ACKU



2سال چهارم    شماره مسلسل 1073    پنج شنبه 7  دلو 1389

با افتتاح پارلمان 
تنش ها پایان یافته است؟

و  بر سر زمان گشایش  از مدت ها جنجال  پس 
عدم گشایش پارلمان و پذیرش یا عدم پذیرش 
نتایج اعالم شده ی انتخابات، پارلمان دور جدید 
در سخنرانی  کرزی  آقای  کرد.  آغاز  را  کارش 
سیاسی  گزارش  یک  به  بیشتر  که  افتتاحیه اش 
شبیه بود، از همان مسایلی سخن گفت که قبال 
در سخنرانی ها و مصاحبه هایش به تکرار بیان 
داشته بود. وی با انتقاد از »مداخالت خارجیان« 
در روند برگزاری انتخابات یاد کرد و بر افغانی 
این  با  افزود که  تاکید کرد و  این روند  ساختن 
و  می شود  بیشتر  انتخابات  شفافیت  هم  کار 
انتخابات  در  افزود  وی  کمتر.  آن  هزینه ی  هم 
ملل متحد  مقامات  گفته ی  به  پارلمانی  گذشته ی 
140 میلیون دالر به مصرف رسیده است. این به 
معنی این است که افغانستان به عنوان فقیرترین 
کرده  برگزار  را  انتخابات  پرهزینه ترین  کشور، 
است. وی با تاکید بر این که انتخابات پارلمانی با 
مداخالت همراه بود، افزود که باید با حساسیت 
با این مسایل برخورد کنیم و نگذاریم خواب های 
وحشتناکی که برای ما دیده اند به واقعیت تبدیل 
توسط  پارلمان  افتتاح  با  صورت  هر  در  شود. 
آقای کرزی، بر تنش و تشنج بر سر انتخابات، 
محکمه ی  اما  شد.  گذاشته  پایان  نقطه ی  ظاهرا 
اختصاصی رسیدگی به شکایات انتخاباتی هنوز 
نتیجه ی  است.  نبخشیده  پایان  خودش  کار  به 
بررسی این محکمه بار دیگر می تواند اختالفات 
و تنش ها را از نو زنده سازد. برعالوه ی این که 
بودن  غیرقانونی  بر  همچنان  پیروز،  نامزدهای 
که  »اتهاماتی  می گویند:  و  می ورزند  تاکید  آن 
باید  دارد،  وجود  انتخاباتی  جرایم  با  رابطه  در 
فعال  شود.«  بررسی  عادی  دادگاه های  توسط 
نزدیک  هم  به  زیادی  حد  تا  طرف  دو  مواضع 
شده است. برخی از نمایندگان می گویند، دادگاه 
جایگاه  و  نیست  اساسی  قانون  مطابق  ویژه 
نمایندگی  دفتر  حال  همین  در  ندارد.  قانونی 
سازمان ملل )یوناما( ضمن استقبال از گشایش 
قوا،  تفکیک  اصل  رعایت  بر  تاکید  با  پارلمان، 
این اصل  به  که  است  از هر دو طرف خواسته 
احترام بگذارند. ظاهرا آقای استفان دی میستورا، 
فرستاده ی دبیر کل سازمان ملل متحد به عنوان 
را  کرزی  آقای  موافقت  است  توانسته  میانجی، 
به افتتاح پارلمان جلب کند ولی این به معنی آن 
آقای  نمایندگان،  میان  تنش ها  که  بود  نخواهد 
کرزی و قوه ی قضاییه کامال پایان یافته است. 
نشان  که  نیست  دست  در  نشانه ای  حقیقت  در 
از  و  قانع شده  نامزد های شکست خورده  دهد 
اعتراض دست کشیده اند. در این میان حاال چون 
مساله جنبه ی حیثیتی به خود گرفته است؛ قوه 
نمی کند  فراموش  را  آن  به سادگی  نیز  قضاییه 
و متصدیان دادگاه ویژه همچنین. در هر حال، 
چگونگی برخورد پارلمان جدید با دولت، در این 
پارلمان  هرگاه  بود.  خواهد  تعیین کننده  رابطه 
در  کوشش هایش  و  فعالیت ها  در  بتواند  جدید 
ندهد،  قرار  معیار  را  گذشته  اختالفات  آینده، 
کارها در مجرای امیدوار کننده ای جریان خواهد 
یافت. و این البته به طرف های مقابل نیز مربوط 
می شود. معیار در روابط آینده فقط  و فقط باید 
قانون و منافع مردم افغانستان باشد و نه حب 
و بغض هایی که از گذشته به میراث مانده است 
و به گونه ی آتشی در زیر خاکستر عمل می کند. 

زنگ اول


والیت  امنیه  فرماندهی  دایاگ  مدیر 
سمنگان می گوید: »این مهمات شامل 9 
فیر مرمی بی پس لگد 85، 9 فیر مرمی بی 
پس لگد 75، 7 فیر مرمی راكت انداز آر 
پی جی و نزدیك به 900 فیر مرمی پیكا 
می باشد كه توسط نیروی امنیتی كشف و 

ضبط گردیده است.«
والیت سمنگان كه در مجاورت والیت 
بغالن قرار دارد یكی از والیات نسبتا امن 
بعضی  در  بعضا  لی  و  می آید  به حساب 
از ولسوالی های آن كه هم مرز با والیات 
به  نا امن است طالبان هرچند گاه دست 

فعالیت ضد دولتی می زنند.

این افراد روز سه شنبه در جریان یك 
درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان 

جان باختند.
احمدی  یوسف  قاری  دیگر  سوی  از 
این رویداد  از سخنگویان طالبان  یكی 
در  كه  می كند  ادعا  و  كرده  تایید  را 
به  را  پولیس  مامور  هشت  آن  اثر 
سوی  از  كه  ادعایی  رسانده اند،  قتل 
نادرست  ارزگان  امنیتی  مقام های 

خوانده شده است.
قول  مطبوعاتی  دفتر  دیگر  سوی  از 
می گوید،  قندهار  در  اتل   205 اردوی 
ولسوالی  در  عملیات  یك  جریان  در 
چهار چینوی والیت ارزگان 20 بشكه 
مواد انفجاری و 14 حلقه ماین به دست 

آمده است.

تازه ایجاد شده همچنان خواهان حذف 
فهرست  از  افغان ها  از  برخی  نام های 

سیاه سازمان ملل متحد شده است.
طالبان  از  تن   10 نام  اخیرا  متحد،  ملل 
را از این فهرست بیرون كرد. اما حاال، 
خواسته  جهانی  جامعه  از  كمیته  این 
از  را  دیگر  فرد   135 نام های  كه  است 

این فهرست بیرون كند.

نقدی  جریمه ی  چراغ ها،  این  رعایت 
از صد افغانی تا پنج صد افغانی در نظر 

است.«
آمر  طیب،  محمد  سمونوال  گفته ی  به 
حوادث ترافیك والیت بلخ، آمار ثبت 
شد ه ی حوادث در این آمریت از مركز 
شهر و ولسوالی های والیت بلخ به 365 

مورد می رسد.
به گفته ی آقای طیب بیشترین نوع این 
تشكیل می دهد  را مجروحیت  حوادث 
و در قدم دوم 38 مورد این حوادث از 

نوع فوت است.
عبدالحق یكی از راننده  های شهری در 
ترافیكی  چراغ  احداث  از  مزارشریف 
»مملكت  اظهار خرسندی كرده گفت: 
ما روز به روز پیشرفت می كند و ما این 
چراغ ها را باید مراعات كنیم تا حوادث 

كم شود.«

تن از شهروندان تاجیكستانی بازداشت و 
یك شهروند ازبكستانی كشته شده است.

به گفته ی سخنگوی والی تخار، عملیات 
خواجه غار  ولسوالی  در  امنیتی  نیروهای 
پنجاه  به  نزدیك  تاكنون  اما  دارد  ادامه 
شورشیان  وجود  از  ولسوالی  این  قریه 
ولسوالی  است.  شده  پاكسازی  طالب 
تالقان  كیلیومتری  پنجاه  در  غار  خواجه 
و یكی  دارد  موقعیت  تخار  مركز والیت 
از ولسوالی های ناامن این والیت به شمار 

می رود.

مخالفان از شمال همچنان ادامه یابد.
كه  می گویند  شمال  در  امنیتی  مقامات 
صد  چهار  از  بیش  گذشته  ماه  سه  طی 
به  را  شان  سالح  طالبان  افراد  از  تن 
زمین گذاشته و به روند صلح پیوسته اند. 
جنرال داوود از باشندگان والیات شمال 
با  امنیت  تامین  روند  در  تا  خواست 

نیروهای امنیتی همكاری كنند.

یك تروریست 
در والیت فاریاب 

دستگیر شد 
8صبح، مزار: منسوبین امنیتی والیت 
»چاری«  دستگیری  از  فاریاب 
وابسته به گروه تروریستی مال ستار 

مشهور خبرداده است.
او گفت: »اسامی چاری باشنده قریه 
چارباغ  خان  ولسوالی  قلعه  كهنه 
والیت فار یاب می باشد كه هنگام 
مقدار  و  سالح  میل  یك  انتقال 

مهمات دستگیر گردیده است.«
به  فاریاب  والیت  امنیه  فرمانده 
قصد  فرد  این  است  گفته  رسانه ها 
یك  سالح،  میل  یك  تا  داشت 
عدد   12 انداز،  راكت  مرمی  فیر 
و  دستی  بمب  عدد   12 شاجور، 
مرمی  فیر  چهارصد  از  تر  اضافه 
گروه  به  را  دیگر  سنگین  و  سبك 
انتقال  لیلی  مال عبدالستار در دشت 
دستگیر  آن  انتقال  هنگام  كه  دهد 

گردیده است.
طالبان  افراد  می شود  گفته 
و  سالح ها  این  از  می خواستند 
مهمات به خاطر اعمال تروریستی و 

دهشت افگنی استفاده نمایند. 

سمونمل محمد معصوم،  8 صبح، مزار: 
از  سالح  جمع آوری  برنامه  مدیر 
)دایاگ(  غیرقانونی  مسلح  گروه های 
فرماندهی امنیه والیت سمنگان از كشف 
در  مهمات  گاه  ذخیره  یك  ضبط  و 
سمنگان  والیت  دوآب  روی  ولسوالی 

خبرداده است.
او گفت: »این ذخیره گاه مهمات مربوط 

به مخالفین می شود.«
در  ولسوالی  این  این كه  از  افزود  وی 
دارد،  قرار  بغالن   والیت  با  مجاورت 
را  سالح ها  این  انتقال  قصد  طالبان  افراد 

به آن والیت داشتند.

نیروهای آیساف از كشته شدن شماری 
از افراد مسلح طالبان در ولسوالی مارجه 

والیت هلمند خبر داده اند.
این نیروها با انتشار یك اعالمیه خبری 
قتل  به  زمانی  طالبان  افراد  این  گفته اند 
المللی  بین  نیروهای  گزمه  كه  رسیدند 

را مورد هدف قرار دادند.
نیروهای آیساف از وارد شدن تلفات بر 
نیروهای بین المللی و رقم دقیق تلفات 

افراد طالبان جزییات بیشتر نداده اند.
در  امنیتی  مسووالن  حال،  همین  در 
والیت ارزگان از كشته شدن دو مامور 
پولیس و سه طالب در این والیت خبر 

داده اند.
جمعه گل همت قوماندان امنیه والیت 
ارزگان به رادیو آزادی گفته است كه 

زندان  از  كه  افغان هایی 
شده اند،  آزاد  گوانتانامو 
دیگر  رهایی  خواهان 
زندان  این  از  افغان ها 

شدند.
خبرگزاری  گزارش  به 
چهل  پرس،  آسوشیتید 
گوانتانامو  سابق  زندانی 
هفته،  همین  در  كابل  در 
تشكیل  را  كمیته ای 

كردند كه هدف از آن، تالش به خاطر 
رهایی تقریبا 20 زندانی افغان از زندان 

گوانتامو خوانده شده است.
طالبان  سابق  سفیر  ضعیف،  عبدالسالم 
از   2005 سال  در  كه  پاكستان،  در 
گوانتانامو آزاد شد، در یك اعالمیه ای 
شب دوشنبه گفته است كه این كمیته 

جاده  های شهر مزارشریف برای نخستین 
بار با چراغ های ترافیكی مزین شدند.

ترافیك  تنظیم  آمر  نیازاهلل،  سمونوال 
گفته  باستان  بست  خبرگزاری  به  بلخ 
كه  است  بار  اولین  برای  »این  است: 
چراغ   مزارشریف  شهر  سرک های  در 

ترافیكی نصب می شود.«
بلخ،  ترافیك  تنظیم  آمر  چه  اگر 
فعال سازی  خاطر  به  را  فعلی  شرایط 
و  مناسب  چندان  ترافیك  چراغ های 
آماده نمی بیند، اما این چراغ ها را برای 
جلوگیری از تیزرانی و كاهش حوادث 

موثر می داند.
عزیز  رانندگان  تمام  »از  می گوید:  وی 
خواهش داریم تا برای نتیجه دادن این 
اقدام نیك جدا   مقرارت این چراغ ها 
را رعایت كنند تا حوادث كاهش یابد.«

عدم  صورت  »در  افزود:  نیازاهلل  آقای 

توحیدی  محمد  فیض  تخار:  8صبح، 
8 صبح  روزنامه  به  تخار  والی  سخنگوی 
در  طالبان  افراد  از  تن  هشت  كه  گفت 
شب  در  ناتو  نیروهای  سوی  از  عملیاتی 
چهار شنبه در این والیت كشته و دو تن 

دیگر بازداشت شده اند.
روستاق های  روستای  در  عملیات  این 
ولسوالی خواجه غار صورت گرفته است. 
نیز صبح  امنیتی داخلی  نیروهای  همچنین 
روز چهار شنبه در این ولسوالی عملیاتی 
را راه اندازی كردند كه در نتیجه آن یك 

دیروز آخرین روز عملیات تصفیوی در 
ولسوالی های نا آرام و دور افتاده والیات 
تا  می شود  گفته  اما  بود،  تخار  و  كندز 
والیات  سایر  در  كامل  امنیت  تامین 
شمال، چنین عملیات ادامه خواهد یافت.
 303 زون  قوماندان  داوود  داوود  جنرال 
آزادی  رادیو  به  كشور  شمال  در  پامیر 
به  رو  در شمال  امنیتی  است وضع  گفته 
افزایش  به هدف  است و تالش ها  بهبود 
شمال  والیات  در  ملی  پولیس  نیروهای 

ادامه دارد.
جنرال داوود گفت، زمستان سال جاری 
شمال  مناظق  در  مخالفان  حضور  پایان 
تا  است  نظر  در  و  بود  خواهد  كشور 
پاک سازی  الی  تصفیوی  عملیات 

یك ذخیره گاه مهمات در سمنگان كشف شد

چند تن از افراد طالبان در هلمند كشته شدند

زندانیان آزاد شده از گوانتانامو خواهان 
آزادی دیگر زندانیان این زندان شدند

نصب چراغ های ترافیکی 
در جاده های شهر مزار شریف

هشت طالب كشته و دو تن دیگر 
در تخار بازداشت شدند

تا بهار سال آینده، دست مخالفان از مناطق 
شمال كوتاه خواهد شد ACKU



رييس جمهور كرزي حين افتتاح گفت: »در راه خدمت به 
مردم كاميابي شما وكيالن محترم را می خواهم و آرزو دارم 
كه در روشنايي قانون اساسي و قواي سه گانه ی دولت، به 
نيازمندي مردم خويش توجه كرده و هماهنگي كامل تان را 
براي افغانستان باثبات و قانونمند )به كار گيريد( و )برای( 

تقويت بيشتر آن كوشش همه جانبه كنيد.«
از  پيش  ماه  دو  نمايندگان  مجلس  انتخابات  نتايج  هرچند 
سوي كميسيون مستقل انتخابات اعالم شده بود ولي افتتاح 
مجلس جديد به دليل اعتراض نامزدهاي ناكام و مداخله ی 

نهاد هاي عدلي و قضايي به تعويق افتاد.
لغو  خواهان  انتخابات  خواندن  نامشروع  با  لوي سارنوالي 
بود و رييس جمهور  از سوي دادگاه عالي شده  نتايج آن 
ايجاد محكمه ی اختصاصي  بر  به درخواست دادگاه عالي 

براي پيگيري پرونده های انتخاباتي فرمان داد.
پارلمان  افتتاح  خواهان  برنده  نامزدهاي  اين،  با  همزمان 
توسط رييس جمهور شدند و پس از آن كه رييس جمهور 
محكمه ی  شد،  دلو  سوم  در  پارلمان  بازگشايي  بر  متعهد 
ماه  يك  تا  پارلمان  بازگشايي  تعويق  خواستار  اختصاصي 

ديگر شد.
 جنجال ها در مورد افتتاح پارلمان با ميانجي گري نمايندگي 
سازمان ملل و توافق نامزدهاي برنده با رييس جمهور پايان 

يافت و رييس جمهور روز گذشته پارلمان را افتتاح كرد.
پارلمان جديد  افتتاحيه ی  مراسم  رييس جمهور كرزي در 
سواستفاده ی  با  مقابله  و  مردم  راي  از  حراست  در  گفت 
عدم  با  و  بوده اند  مشكل  دچ��ار  انتخابات  از  بيگانگان 
رياست  گذشته ی  س��ال  انتخابات  دوم  دور  ب��رگ��زاري 
جمهوری، بيگانگان كوشش داشتند وي را نامشروع جلوه 

دهند.
 به گفته ی رييس جمهور كرزي در انتخابات پارلماني نيز 
بحران  با  را  افغانستان  نظام جوان  تا  تالش صورت گرفت 
دولت  سه گانه ی  نهاد های  و  سازند  مواجه  مشروعيت 

افغانستان را در تقابل قرار دهند.
كرزي گفت روي همين منظور می خواهند پس از اين روند 
افغاني بسازند و از خواب های وحشتناكي كه  انتخابات را 

و  پارلماني  انتخابات  نتايج  سر  بر  كشمكش  ماه ها  از  پس 
نامشروع  بر  مبني  قضايي  و  عدلي  نهادهاي  هشدار های 
بودن نتايج انتخابات 27 سنبله، سرانجام رييس جمهور روز 

گذشته دوره ی شانزدهم شوراي ملي را افتتاح كرد.
بر  برنده  نامزدهاي  آن كه  از  پس  كرزي  جمهور  رييس 
كردند،  تاكيد  وي  حضور  بدون  حتا  پارلمان  بازگشايي 
كند  افتتاح  گذشته  روز  را  جديد  پارلمان  كه  شد  ناگزير 
و بخش های جرمي انتخابات توسط دادگاه عالي پي گيري 

شود.
با حضور  پارلمان جديد كشور روز گذشته  افتتاح  مراسم 
بلندرتبه ی  مقام های  حكومت،  اعضاي  جمهور،  رييس 

دولتي و نمايندگان برخي سفارت خانه های خارجي در كشور 
با تدابير شديد امنيتي برگزار شد.

رييس جمهور كرزي با قدرداني از نهادهاي امنيتي داخلي و 
خارجي كه در روند انتخابات پارلماني كشور سهم داشتند، 
قوم  نمايندگان  شما  گفت  منتخب  نمايندگان  به  خطاب 
خاصي نيستيد، بلكه نمايندگان تمام مردم افغانستان می باشيد 

و فرداي كشور به دست شما می باشد.
نهاد  به  افغانستان  م��ردم  كنوني،  وضعيت  در  گفت  وي 
روشني  در  خواست  نمايندگان  از  و  دارند  نياز  قانون گذار 
قانون اساسي كشور و صالحيت های قواي سه گانه ی دولت 

كار كنند.

براي مردم افغانستان ديده شده جلوگيري كنند.
مسايل  اين  با  بي مانندي  حساسيت  با  بايد  »ما  گفت:  كرزي 
برخورد نماييم و نگذاريم خواب های وحشتناكي كه براي ما 
ديده اند، به واقعيت مبدل شود. گرفتن مسووليت و برخورد با 
احساس وطندوستانه بايد پاسخ به دشمنان اين آب و خاك 
باشد. از اين رو، از اين به بعد همه ی روند های دولت داري و 

از جمله انتخابات را افغاني نماييم.«
 به گفته ی رييس جمهور برگزاري انتخابات توسط افغان ها 

كم هزينه و شفاف تر خواهد بود.
وي گفت پرسش هايی در مورد مصرف 140 ميليون دالري 
پارلمانی  پيش  سال  پنج  انتخابات  در  خارجي ها  توسط  كه 

انجام شده بود، وجود دارد.
افغانستان يكي  بين المللي در  نيروهاي  قانونمند شدن حضور 
از اولويت های پارلمان جديد از سوي رييس جمهور خوانده 

شد.
خصوصي  كمپني های  انحالل  بر  ديگر  بار  جمهور  رييس 
امنيتي و گروه های بازسازي واليتي يا پي آرتي ها  تاكيد كرد.

برابر  در  جدي  مانع  را  آن ه��ا  موجوديت  جمهور  رييس 
افغانستان خواند كه به گفته ی وي نهادهاي  دولت سازي در 

موازي با دولت افغانستان هستند.
نيروهاي  افغان ها را توسط  كرزي تخريب خانه ها و زراعت 
خارجي عامل ادامه ی جنگ توسط طالبان خواند و از طالبان 

خواست از تخريب كشور جلوگيري كنند.
امنيتي  نهادهاي  تقويت  بر  ديگر  بار  كشور  جمهور  رييس 
سپردن  گفت  و  كرد  تاكيد  جهاني  جامعه  توسط  افغانستان 

مسووليت به دولت افغانستان برگشت ناپذير است.
رييس جمهور پيشرفت ها و دستاورد های ده ساله گذشته در 
زمينه های گوناگون را ستود و بر هماهنگي و همكاري تمام 

نهادهاي دولتي تاكيد كرد.
به يك ساعت  نزديك  كه  رييس جمهور  از سخنراني  پس 
ياد  وفاداري  سوگند  جديد  پارلمان  عضوهاي  كرد،  دوام 
عضوهاي  انتخاب  مورد  در  امروز  می رود  انتظار  و  كردند 

هيات اداري صحبت شود.
افغانستان  انتخاباتي  نهادهاي  كه  اس��ت  درح��ال��ي  اي��ن   
جمهور  رييس  توسط  ملي  شوراي  افتتاح  از  را  حمايت شان 
سوي  از  انتخابات  قانوني  روند  كرده اند  تاكيد  داشته  اعالم 
به  تنش های  كه  هستند  اميدوار  و  بود  يافته  پايان  قبال  آن ها 

وجود آمده پس از اين كاهش يابند.
 فيفا يا بنياد انتخابات آزاد و عادالنه ی افغانستان نيز با حمايت 
جرمي  بخش های  به  رسيدگي  خواهان  پارلمان  افتتاح  از 

انتخابات شده است.
نمايندگي های كشورهاي  اين سازمان ملل و برخي  از  پيش 
خارجي در افغانستان از افتتاح پارلمان در ششم دلو حمايت 

كرده بودند.
با اين همه گفته می شود برخي نامزدهاي معترض به نشانه ی 
اعتراض روز چهار شنبه در ارگ رياست جمهوری تحصن 

كردند.
 


ری
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 . ا
س آتش و  دود  ورای  از 

»از ورای دود و آتش« سلسله گزارش هایی است که بر اساس گفته های  قربانیان 
جنگ های سه دهه اخیر افغانستان تهیه شده است. این گزارش ها که  بدون 

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 
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مادری را با خود داريم كه دو تن از عزيزان اش را در جنگ های 
را  زندگی اش  تلخ  قصه  و  است  داده  دست  از  ميان گروهی 
ايام جنگ كه  و  تلخ  ياد روزهای  »به  بيان می دارد:  اين گونه 
می افتم، تمام وجودم را لرزه می گيرد. كشور را تازه نيروهای 
مجاهدين به دست گرفته بودند و حكومت كمونيستی از هم 
نيروهای  كه  دارم  ياد  به  را خوب  روزها  آن  بود.  فروپاشيده 
مساجد،  و  دولتی  اماكن  و  كوچه ها  تمام  در  احزاب  مسلح 
مكاتب و شفاخانه ها جا به جا شده بودند و مردم همه خوش به 
نظر می رسيدند. زيرا احساس آزادی داشتند و فكر ايشان اين 
بود كه اين ها قهرمانانی هستند كه ابرقدرت شوروی را شكست 
داده اند. در ضمن اوالد اين وطن بودند كه از وطن شان دفاع 
نمودند. اما مدتی از زمان حكومت شان نگذشته بود كه ناگهان 
اوضاع تغيير نمود. همان كسانی كه تا به ديروز در يك صف 
عليه دشمن می جنگيدند، سالح خويش را به طرف يكديگر 
گرفتند. آتش جنگ را برافروختند و جنگ های ميان گروهی 
آغاز شد. پايان نتيجه از همان آغازين روزهای جنگ معلوم 
بود كه جز تباهی و سياه روزی چيزی برای مردم به بار نخواهد 
آورد. راكت و مرمی افراد مسلح اكثرا به خانه های مسكونی 
اصابت می كردند. اكثر نقاط شهر در اثر جنگ های پی درپی 
و  داشت  ادامه  شديد  جنگ های  بودند،  شده  سكنه  از  خالی 
مردم خانه های شان را ترك می كردند. جز اين چاره ديگری 
از  يكی  در  می دادند.  دست  از  را  جان شان  وگرنه  نداشتند، 

در مدت کمتر از چند دقیقه 
یک مرمی هاوان در قسمتی 
بودند،  نشسته  دو  آن  که 
و هردوی شان  نمود  اصابت 
زدن  هم  به  چشم  یک  در 
جسد  رسیدند.  شهادت  به 
از  را  دوی شان  هر  بی جان 
که فرو  زیر خاک های سقف 
نمودیم.  بیرون  بود  ریخته 
به  مجبور  ما  آن  از  بعد 
و  شدیم  منطقه  از  فرار 
تاراج  به  ما  داروندار  تمام 
روز  آن  از  حال  رفت. 
می گذرد. زیادی  سال های 

روزهای ماه دلو سال 1371 با صدای اصابت راكت و صدای 
فير مرمی از خواب بلند شديم. جنگ در منطقه ما آغاز شده 
بود و راكت و مرمی های زيادی از چندين طرف می آمد. ما 
خود را در پناه ديوارهای خانه قرار داده بوديم به اين اميد كه 
جنگ  شدت  بر  لحظه  به  لحظه  شود.  تمام  زود  شايد  جنگ 
پسرم در  و  ما كم شده می رفت. دختر  اميد  و  افزوده می شد 
كه  می شد  معلوم  چهره شان  از  و  بودند  نشسته  اتاق  گوشه 
ترسيده اند. در مدت كمتر از چند دقيقه يك مرمی هاوان در 
هردوی شان  و  نمود  اصابت  بودند،  نشسته  دو  آن  كه  قسمتی 
بی جان  رسيدند. جسد  شهادت  به  زدن  هم  به  در يك چشم 
بود  ريخته  فرو  كه  سقف  خاك های  زير  از  را  دوی شان  هر 
شديم  منطقه  از  فرار  به  مجبور  ما  آن  از  بعد  نموديم.  بيرون 
از آن روز سال های  تاراج رفت. حال  به  ما  داروندار  تمام  و 
و  نموديم  تكميل  را  ما دوباره وسايل خانه  زيادی می گذرد. 
خانه خود را آهسته آهسته آباد نموديم، اما اوالدم هر لحظه در 
نظرم مجسم می شوند و نمی شود كه ايشان را فراموش نمايم. 
آنها طفل بودند و بی گناه. من جنايت كاران را نمی بخشم و از 
خداوند برای شان خواهان مجازات سخت هستم. دولت با ما 
همكاری نمی كند و هميشه از جنايت كاران حمايت می كند. 
ما از دولت هيچ كدام اميد نداريم زيرا جايگاه جنايت كاران 

است.« 


دخترم 
و پسرم!

شورای ملی گشایش یافت 
نمایندگان از هفت خوان رستم گذشتند
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اساسی  قانون  در  که  مقرر  موعد  در  پارلمان  این که  با 
ذکر شده است، افتتاح نشد اما از این که رییس جمهور 
توافق  به  اختالف  مورد  مسایل  سر  بر  نمایندگان  و 
رسیدند و پارلمان در نهایت گشوده شد، برای بعضی ها 
موجب خرسندی است. ولی واقعیت امر این است که 
گشایش دیرهنگام شورای ملی نشان دهنده قانون شکنی 
جناح های  همچنین  و  حکومتی  نهاد های  از  بسیاری 
قانون شکنی  از  عزادار  چهره  با  که  است  سیاسی ای 

حکومت شکایت کرده اند.
دوگانه  کمیسیون های  نهایی  تصمیم  جمهور  رییس 
حکومتی  نهاد های  طریق  از  و  نپذیرفت  را  انتخاباتی 
قضیه را به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر خود 
قرار داد تا این که با تشکیل محکمه خاص که اصوال 
با شرایط سیاسی کشور به دلیل بی اعتمادی شدید میان 
سازگاری  مستقل  افراد  و  سیاسی  جناح های  و  نهاد ها 
ندارد و تصمیم نهایی آن به حل بحران کمکی نخواهد 

کرد، فضا و بازی را به نفع خود ساخت.
 در حال حاضر ممکن است بسیاری از نمایندگان برنده 
آنهم  شوند،  صالحیت  سلب  خاص  محکمه  طریق  از 
نام  زیر  قانون شکنی  و  عدالت  فقدان  که  شرایطی  در 
مصلحت سیاسی کشور که ظاهرا حکومت هر از گاهی 
می دهد،  انجام  فراقانونی خویش  کارهای  توجیه  برای 
تحت  همواره  را  قضایی  و  اجرایی  نهاد های  عملکرد 

شعاع  قرار داده است.
مشکل از این جا آغاز می گردد که رییس جمهور اول 
به  پشتون  نمایندگان  تعداد  کمی  غیرقانونی  ادعای  با 
صورت غیرمعقولی فضای سیاسی را مملو از بدبینی و 
سوظن کرد و بعد از طرح مساله مذکور، لوی سارنوالی 
کمیسیون های  مشروعیت  غریب  و  عجیب  مشاجره  با 
برد، آنهم در حالی که  را زیر سوال  انتخاباتی  دوگانه 
در انتخابات ریاست جمهوری با وجود تقلبات فراوان 
که ویدیوها و اسناد آن فاش شد، سکوت اختیار کرد. 
چون معلوم بود که تقلب انتخاباتی دامن تمام کاندیدان 
پیشتاز انتخاباتی را می گرفت و لوی سارنوالی در مقامی 
از  بازپرسی  و  تخلفات  بررسی  امر  که  نداشت  قرار 
کاندیدان متخلف را صادر نماید. زیرا، گمان نمی رفت 
که بدون همکاری رییس حکومت چنین تالشی ذره ای 

تحقق پیدا نماید. 
از این خاطر، همواره یک سخن  درباره لوی سارنوالی 
جرایم  و  تخلفات  آنها  که  دارد  وجود  ستره محکمه  و 
پیگیری می نمایند که شهروندان  افرادی را  از  آن عده 
غیرقدرتمند و عادی هستند و با حکومت و جناح های 
قدر  هر  خاطر،  این  از  ندارند.  قوی  ارتباط  سیاسی 
با  عالی  دادگاه  و  بزند  قانون  از  داد  لوی سارنوالی 
دلسوزی ظاهری از صیانت قانون حرف به میان آورد، 
به دلیل اعتبار خدشه دار شده در حمایت از حکومت و 
با  جناح های سیاسی زورمند، جلب اعتماد نمی تواند و 

پادر میانی در هر بحرانی آن را تشدید می نماید.
هم  جان  به  انتخاباتی  و  اجرایی  نهاد های  که  زمانی 
کردند،  بدنام  را  یکدیگر  اتهامات  طرح  با  و  افتادند 
رخ  آن  فاجعه بار  صورت  به  نهادها  مشروعیت  بحران 
داد که به صورت مستقیم کارکرد قانون اساسی نیز زیر 
لوی سارنوالی  در حالی که  مثال  عنوان  به  سوال رفت. 
کمیسیون های دوگانه انتخاباتی را متهم به فساد و حکم 
رییس  کرد،  طلب  آن  ارشد  اعضای  برای  را  اعدام 
جمهور نیز نپذیرفت که نتیجه نهایی اعالم شده از سوی 

کمیسیون های دوگانه را قبول بدارد. در حالی که قانون 
صالحیت  مرجع  دو  این  به  انتخاباتی  قوانین  و  اساسی 
حقیقت  در  است.  داده  را  انتخابات  نتیجه  نهایی  اعالم 

محکمه خاص جایگزین کمیسیون های دوگانه شد.
کرده  جلب  را  عمومی  اعتماد  نیز  خاص  محکمه  این 
تصمیم  که  وقتی  دارد  وجود  تضمینی  چه  نمی تواند. 
محکمه  تصمیم  نشد،  پذیرفته  انتخابات  کمیسیون 
باشد؟ در حالی که  اعتبار  و  دارای مشروعیت  مذکور 
جمهور  رییس  از  آشکار  صورت  به  دولتی  نهادهای 
بی طرفی  و  اعتبار  که  نیست  معقول  کرده اند،  حمایت 
محکمه خاص را مسجل دانسته و تصامیم آن را سیاسی 

ندانیم.
کار  دیر گشود،  را  پارلمان  نیز  رییس جمهور  که  این 
موارد  که  نشد  سنجیده  ترتیباتی  زیرا،  بود.  فراقانونی 
جنجال برانگیز تا موعد مقرر بررسی و پارلمان در زمان 
که  است  این  واقعیت  نماید.  آغاز  را  خود  کار  معین 
اگر  که  شده  دل بخواهی  سند  به  تبدیل  اساسی  قانون 
در چارچوب منافع حکومت و جناح های سیاسی دیگر 
است.  نقض  قابل  نگنجید  اگر  و  است  عملی  گنجید، 
اصول  و  سیاسی  ثبات  پایه های  عملکردها  این گونه 
کشوری  هر  از  بیشتر  که  کشوری  در  قانون  حاکمیت 

نیاز به رعایت قانون دارد، سست نموده است.
پیشرفت  آنجا  تا  عمومی  و  سیاسی  بی تفاوتی  ظاهرا، 
کرده است که نقض قانون اساسی مانند هر قانون شکنی 
تبدیل شده است. حکومت و  به امری پذیرفتنی  دیگر 
جناح های سیاسی اصال تردیدی در نادیده گرفتن مفاد 
و  به وحدت  را  غیرقانونی خود  و هر عمل  نداشته  آن 
مصلحت ملی و شرایط ناگوار افغانستان حواله می دهند، 
شرایطی که نتیجه عملکرد نابخردانه ی همین جناح ها و 

متحدان بین المللی شان می باشد.
افغانستان  آینده  در  می توانست  اساسی  قانون  اگر 
قانون  تثبیت حاکمیت  نقشی تعیین کننده و مرجعی در 
جناح های  و  پارلمان  حکومت،  مسوولیت پذیری  و 
سیاسی داشته باشد، دیگر به صراحت می توان گفت که 
قانون اساسی دیگر چنین ارزشی ندارد. زیرا، شکستن 
قانون و توجیه آن زیر نام و دالیل واهی و من درآوری 
توسط حکومت و جناح های سیاسی امری پذیرفته شده 
دوره ی  قانون  خالف  جمهور  رییس  اگر  فردا  است. 
ماموریت خود را تمدید کرد، صالحیت های جدید بر 
صالحیت های فعلی خود افزود، اگر مصوبات پارلمان 
با سیاست های پوپولیستی آزادی ها  نادیده گرفت و  را 
را در کشور محدود کرد، هیچ مرجع  و حقوق مدنی 
و قانونی جلودار حکومت نخواهد بود. زیرا، حکومت 
با استدالل های عجیب و غریب و پوپولیستی بی ارزش 
این  و  کرد.  خواهد  توجیه  را  خود  غیر قانونی  اعمال 
آغاز  سیاسی  مرج  و  هرج  و  رای  استبداد  که  جاست 

می شود.
در عین حال باید اعتراف کرد که با تمام قانون شکنی های 
موجود و نقض مکرر قانون اساسی، هیچ یک از مدعیان 
اصالحات صدای خود را بیرون نکردند و نشان دادند 
که منافع آنها و حکومت دارای مشترکات بسیاری بوده 
و تمام داد و فریاد ها ظاهری، بی معنا و ساختگی است 
و همه بر یک دسترخوان قدرت نشسته اند و گاه برای 
اپوزیسیون نمایی مصاحبه ای می کنند ولی در موقع الزم 

خود را به گوشه ی عافیت می کشند.


 شاکر مهریار

 ضیا زیرک

پارلمان جدید
 و مسوولیت های بسیار

چند پاره کاغذ
 به نام قانون اساسی

سخنرانی  با  پارلمان  الجرم  فراوان،  سیاسی  جدل های  از  بعد 
به  الزم  شد.  بازگشایی  رسما  دیروز  کرزی،  حامد  طوالنی 
و  انتخابات  به  مربوط  کمیسیوهای  میان  جنجال  نیست  ذکر 
دادگاه عالی چگونه بود و چگونه محکمه خاص برای بررسی 
نهایت،  اما در  نامزدان شکست خورده تشکیل شد.  ادعاهای 
افتتاح کند. منتها  حامد کرزی پذیرفت که پارلمان جدید را 
در توافقی که میان رییس جمهور کرزی و نمایندگان پیروز 
مربوط  جرمی  موارد  »به  است:  آمده  چنین  گرفته،  صورت 
قانون  اساسی،  قانون  به  مطابق   ١٣٨٩ سنبله   ٢٧ انتخابات  به 
مصونیت  رعایت  با  و  کشور  نافذه  قوانین  سایر  و  انتخابات 

پارلمانی رسیدگی می گردد.« 
باشد:  قابل بحث  اکنون حد اقل سه نکته می تواند  به هرحال، 
اول، جنجال حل ناشده ای که میان کرزی و نمایندگان پیروز 
»مصوونیت  به  پیروز  نمایندگان  هرچند  است.  مانده  باقی 
پارلمانی« دل بسته اند، ولی واقعیت این است که این جنجال 
شکسته  نامزدهای  مساله  دوم،  داشت.  خواهد  درازی  سر 
واقعا  که  نپذیرفته اند  تاکنون  آن ها  که  است  میان  در  خورده 
شکسته خورده اند. اما گروه شکست خوردگان با وجود این 
الجرم  اما  نرسیده اند،  امر  ظاهر  در  خواست های شان  به  که 
شد.  متولد  رسما  پارلمان  که  بپذیرند  را  کنونی  واقعیت  باید 
اعضای  از  بعضی  رضایت  کرزی  جمهور  رییس  حاالممکن 
گروه معترض را به نوعی فراهم کند. سوم، چگونگی پارلمان 
جدید و یا به عبارت دیگر کارها و فعالیت های پارلمان جدید 
مساله اصلی و اساسی است. من به دو نکته اول کاری ندارم، 
ولی می خواهم مکثی بر نکته ی سومی در این یادداشت داشته 

باشم. 
آینده،  در  پارلمان جدید  از کار  ما  اصلی  دلواپسی  و  تحلیل 
کشور  بحرانی  وضعیت  و  قبلی  پارلمان  کارهای  در  ریشه 
دارد. پارلمان قبلی در سه عرصه اصلی و اساسی وظایف اش 
نمایندگی  عرصه  در  هم  یعنی  نداشت.  چندانی  کامیابی های 
واقعی از مردم، هم در عرصه قانون گذاری، و هم در عرصه ی 
خود  از  درخشانی  کارنامه  نتوانست  حکومت،  بر  نظارت 
برجای بگذارد تا نقش کارکردی آن در عرصه سیاسی تبدیل 
یک  از  نمایندگان  شود.  افغانستان  در  سیاست  بدیهیات  به 
طرف به آسانی نمی توانستند به والیات و ولسوالی ها سفر کنند 
و از طرف مصروف چانه زنی های بی جا و به جا در کابل بودند 
که در نهایت امر شکل مافیایی را به خود گرفته بود. از سوی 
سبب  بیرونی  گرایش های  و  قبیله گرایی  بی سوادی،  دیگر، 
وظیفه ای  عرصه  سه  در  کارکردی  لحاظ  به  پارلمان  که  شد 
خود، کامیاب نباشد. ناکامی در عرصه کارکردی، سبب شد 
تا نقش هنجاری پارلمان به عنوان یکی از مهم ترین نهادها در 
نظام های دموکراتیک، نیز زیر سوال برود. چون مردم نسبت به 
آن بی باور و بی اعتنا می شدند و آن که نقش کارکردی پارلمان 
به نظام های دموکراتیک تعریف شده است، در افغانستان عمال 

در یک حد الزم احساس نشد.  
و  بدهد  رخ  معجزه ای  که  باشیم  نداشته  انتظار  هم  اکنون  اما 
به  و  ایده آل  انسان های  جدید،  پارلمان  نماینده ی   ٢4٩ تمام 
و  تعهد  همان  دارای  بوده  پیشرفته  کشورهای  سویه  و  سطح 
سویه علمی و نفوذ سیاسی باشند. بنابراین، از یک زاویه، فرقی 
میان پارلمان جدید و پارلمان قبلی نخواهد بود؛ چون تفاوت 
شاخصه های  در  قبلی  پارلمان  و  جدید  پارلمان  میان  زیادی 
اکنون  نمی شود.  احساس  سیاسی،  صف بندی های  و  فردی 

هم افراد با سطح سواد پایین و عدم خط سیاسی مشخص، در 
پارلمان زیاد می باشند. افزون براین، جریان های قبیله ای اندیش 
و بنیادگرا در اکثریت قرار دارند. نیروهای دموکرات و لیبرال 
در پارلمان جدید حضور حداقلی دارند. به این دلیل، می شود  
گذشته  پارلمان  با  چندانی  تفاوت  جدید  پارلمان  که  گفت 

نخواهد داشت. 
جدید،  پارلمان  که  گفت  می توان  دیگر،  زاویه  یک  از  اما 
تجربه ی پارلمان قبلی را با خود دارد، نیروهای جوان در آن 
بیشتر راه پیدا کرده اند، فرهنگ پارلمانی یک بار تمرین شده 
جدید  پارلمان  با  متفاوتی  آگاهی  سطح  با  نیز  مردم  است، 
که  بود  امیدوار  می توان  بنابراین،  کرد،  خواهند  برخورد 
به  نسبت  بهتری  و  بیشتر  فعالیت  و  کار  بتواند  جدید  پارلمان 

پارلمان گذشته داشته باشد. 
چیزی که از همین اکنون مبهم و سوال برانگیز است، عبارت از 
صف بندی های سیاسی در پارلمان جدید می باشد. جهادگرایان 
پرنفوذترین  از  یکی  اسالمی  حزب  دارند،  قرار  اکثریت  در 
انتخابات  چون  اما  است.  جدید  پارلمان  در  جهادی  احزاب 
پارلمانی در افغانستان بر مبنای سیستم حزبی عیار نشده است 
و به این دلیل صف بندی های حزبی و سیاسی به شدت مبهم 
به طور قطع در  نمی توان  بنابراین،  نظر می رسد.  به  تاریک  و 
مورد صف بندی های سیاسی در پارلمان جدید ابراز نظر کرد. 
چون، پیوستن نماینده ها به حکومت و یا به اپوزیسیون، بستگی 
به گرایش سیاسی اکثر نمایندگان ندارد، بلکه بستگی به تعامل 

و امتیازات احتمالی حکومت و اپوزیسیون دارد. 
بخش دیگر از نگرانی ها بر می گردد به مسایلی که اکنون عمال 
در پیش روی افغانستان قرار دارند. خروج نیروهای خارجی از 
کشور، مبارزه با تروریزم، انتقال مسوولیت به نیروهای امنیتی، 
با غرب،  استراتژیک  روابط  همسایه ها،  با  برخورد  چگونگی 
حفظ وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور، رشد و توسعه ی 
برحکومت،  نظارت  و  فساد  با  مبارزه  اقتصادی-اجتماعی، 
قانون گذاری و نمایندگی مثبت از مردم از جمله مسایل اساسی 
می باشند که عمال در برابر پارلمان جدید قرار گرفته اند. این 
تحول  حال  در  شدت  به  افغانستان  که  است  روشن  نیز  نکته 
رویکردهای  و  سنتی  نگاه  با  نمی توانند  نمایندگان  است، 
و  برخورد کرده  مسایل  با  بنیادگرایانه  دیدگاه های  و  قبیله ای 
یا در گوشه ی راحت آرام گیرند. افغانستان یا در برابر الزامات 
زمان باید تن دردهد و یا این که یک شکست جدید را تجربه 
شکست  سودای  در  کسی  که  نیست  عقالنی  مسلما  کند. 
بزند.  غیرمنطقی  و  خودخوا هانه  اعمال  به  دست  افغانستان 
بردوش  را  بزرگی  مسوولیت های  جدید  پارلمانی های  پس، 
دارند. منتها چالش مهم در برابر پارلمان جدید این است که 
نمایندگان تا چه حدی مسووالنه و با تعهد ملی عمل می کنند. 
و  معامالت  به  دست  فردی  صورت  به  نمایندگان  اگر  چون 
روابط مافیایی بزنند و وظایف اساسی خود را فراموش کنند، 

پارلمان جدید به یک مضحکه بدل خواهد شد. 
کارهای  و  صف بندی ها  اگر  که  گفت  می توان  نهایت  در 
نباشد  استوار  عقالنی  مالحظات  مبنای  بر  نمایندگان  سیاسی 
و از الک های سنتی، سهل انگاری های اخالقی و ملی، بیرون 
اما  شد.  خواهد  پیشبینی  غیرقابل  شدت  به  وضعیت  نیایند، 
بگذاریم که جریان زمان روشن سازد که پارلمان جدید چه 

می کند؟
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و  هوا  و  آلودگی آب  معضالتی چون  از  غیر 
مواجه  آن  با  کابل  شهر  که  سبز  فضای  نبود 
جدی  مشکل  یک  نیز  صوتی  آلودگی  است، 
ناهنجاری  ده ها  کنار  در  است.  شهر  این  در 
همین  از  یکی  نیز  صوتی  آلودگی  اجتماعی، 
ناهنجاری ها می باشد که شاید کمتر به آن توجه 
شده است. از صدای فروشندگان دست فروش 
بر روی خیابان ها گرفته تا عبور و مرور وسایط 
موترها،  آرنگ  صدای  خیابان ها،  در  نقلیه 
صدای کست فروشی ها، آواز بلند موسیقی های 
تند در رستورانت ها و صدای جنراتورها همه و 
همه دست به دست هم داده و سبب آلودگی 

صوتی در شهر شده اند.
این صداها بدون شک بدون تاثیر بر زندگی ما 
افزایش تنش ها و  باعث  نبوده و حتا می توانند 
استرس ها در افراد شوند و بحران های شدیدی 
را در زندگی روزمره انسان ها به وجود بیاورند.

افتاده  اتفاق  ما  همه  برای  موضوع  این  همواره 
است که هرگاه از کنار رستورانت ها و کست 
بلند  صدای  خاطر  به  گذشته ایم  فروشی ها 
گوش های مان  می شود  پخش  که  موسیقی 
کمتر  بلند  صدای  این  شاید  تا  و  گرفته ایم  را 

آزارمان دهد.
خوب است نکته ای را در این جا یادآوری کنم 
که زمانی دانشمندی گفته بود: »در کشورهای 
از  پیش  مدرن،  چیزهای  بسیاری  سوم  جهان 
وارد شدن فرهنگ شان، وارد جامعه شده و در 
معرض استفاده قرار می گیرند.« او مثال آورده 
بی باکانانه  که  موترهایی  »صاحبان  که:  بود 
موترهای شان  آرنگ  بر  موجب  بدون  و 
شهروندان  اذیت  و  آزار  موجب  و  می فشارند 

می شوند.« 
این واقعیت را بارها مشاهده کرده ام که چگونه 
همسایه مان شب هنگام وقتی به خانه برمی گردد 
به جای زنگ دروازه یا کوبیدن به در، از فشار 
دادن آرنگ موترش استفاده نموده و هرگز به 
به  همسایه  آرام  خواب  که  نمی افتد  فکر  این 
ایجاد  مزاحمت  برای کسی  یا  و  هم می خورد 

می شود. 

در  مدرن  وسایل  از  استفاده  فرهنگ  نبود 
می شویم،  متمدن  دنیای  وارد  ما  که  وضعی 
است.  نموده  خلق  را  بسیاری  دشواری های 
هر  در  گاهی  از  هر  نیز  شما  قطع،  طور  به 
موتر  آرنگ  بلند  صدای  با  شهر  موقعیت 
مواجه شده اید که طنین صدای ناهنجار آن تا 
مدت ها پرده های گوش تان را آزار داده است. 
بوده ایم  شاهد  بارها  ما  تمامی  علت،  همین  به 
مادران  سالمند،  زنان  و  مردان  بسیار  چه  که 
باردار، کودکان معصوم و حتا بیمارانی که  بر 
تخت شفاخانه ها استراحت می کنند، از صدای 
نابه جای  آژیر  موترها،  ممتد  آرنگ  ناگهانی 
تیزرفتاری  با  می خواهند  که  پولیس  موترهای 
سایر  و  گیرند  سبقت  دیگران  از  بی موجب 
فراوان  آلودگی های صوتی، دچار آسیب های 
که  این  از  بگذریم  شده اند.  جسمی  و  روحی 
بلندگوهای  از  موسیقی  وحشتناك  صدای 
هوتل ها، مراکز فروش سی دی، کاست و... تا 

چه اندازه آزاردهنده است. 
به  به خصوص در شهر کابل  آلودگی صوتی 
حدی است که هرکسی اگر به شکل طوالنی 
مدتی در مناطق مختلف شهر رفت و آمد کند، 
بدون شک از هجوم این صداهای ناهنجار گیج 
شده و سالمتی قلب او به خطر می افتد. متاسفانه 
زیرا  ندارد؛  وجود  قانونی  هیچ  زمینه  این  در 

در کشور ما اهمیت مراقبت از اعصاب مردم، 
همانند مراقبت از سایر بخش های زندگی آنان، 

مورد توجه قرار نمی گیرد.
غالم علی یعقوبی، سرپرست ریاست پالن اداره 
این چنین  را  صوتی  آلودگی  زیست،  محیط 
بیش  تعریف می کند: »پخش هر گونه صدای 
از حد مجاز سبب آلودگی صوتی می شود.« او 
می افزاید: »جدیدا اداره محیط زیست مقرره ای 
در  که  است  کرده  پیشنهاد  تصویب  برای  را 
طور  به  است.  شده  تقسیم بندی  ساحاتی  آن 
بر  که  رهایشی، ساحات صنعتی  مثال ساحات 
معین  ما یک حد  این ساحات  طبق طبقه بندی 
اگر  »مثال  می گوید:  او  گرفته ایم.«  درنظر  را 
نظر  در  را  دسیبل  برای ساحات صنعتی 30  ما 
برای  شود،  بیشتر  مقدار  این  از  اگر  گرفته ایم 
هستند  محدوده  این  در  که  کسانی  سالمتی 

مضر می باشد.«
محیط،  از  حفاظت  بین المللی  آژانس  نیز  قبال 
شدت متوسط بی خطر بودن صدا را 70 دسیبل 
را  گوش  به  صوتی  صدمات  آغازین  نقطه  و 
85 دسیبل تعیین کرده بود. اما متاسفانه شدت 
است  چیزی  آن  از  بیشتر  ما  در کشور  صداها 
بی تردید  که  است  شده  پیش بینی  و  تعیین  که 

مشکالت روانی را به بار خواهد آورد.
مربوط  ارگان های  از  کسی  کمتر  شاید 

که  باشد  افتاده  فکرشان  به  مسووالن  و 
روان  به  اندازه  چه  تا  صوتی  آلودگی های 
طبق  که  حالی  در  می رساند.  آسیب  مردم 
ایجاد  شهری،  زندگی  در  رایج  استندردهای 
پرترافیک  شهرهای  سطح  در  محیط  آرامش 
قوانین  رعایت  و  شهروندی  فرهنگ  نیازمند 
حقوقی است. به این خاطر مراجع قانون گذاری 
در  موجود  قوانین  از  استفاده  با  می توانند 
بسیاری از کشورها، قوانین مفیدی در این زمینه 

تصویب نمایند. 
از سوی دیگر، نهادهای فرهنگی و دستگاه های 
ترویج  خصوص  در  تا  مو ظفند  کشور  تبلیغی 
و  نقلیه  وسایط  از  درست  استفاده ی  فرهنگ 
برای  را  آن  از  استفاده  فرهنگ  مدرن،  ابزار 

مردم ترویج و توجیه نمایند. 
را  آلودگی  منابع  »ما  می گوید:  یعقوبی 

بزرگ  تاسیسات  مثال  کرده ایم،  تقسیم بندی 
مراکز  و  طیاره ها  حتا  و  نقلیه  وسایط  صنعتی، 
تعلیمی که این مقرره برای این اماکن نیز وضع 

می شود.«
حیوانات،  بر  دانشمندان  آزمایشات  طبق 
صدایی به شدت 150-160 دسیبل برای بعضی 
حیوانات کشنده و مرگبار است. این حیوانات 
قبل از مرگ به تشنجات موضعی، رعشه و فلج 
دچار می شوند. در انسان ها رنگ پریدگی و باال 
آلودگی صداست.  اثرات  از  فشار خون  رفتن 
می یابد.  کاهش  نیز  بدن  حرارت  درجه 
بدن  در  را  عکس العمل هایی  مداوم  صداهای 
به  نیز  خواب  در  انسان  بدن  می کند.  ایجاد 
محرك های صوتی پاسخ می دهد بدون آن که 

بیدار شود.
را  آلودگی  نام  ما  »وقتی  می گوید:  یعقوبی 
برای  و  است  خطرناك  این که  یعنی  مانده ایم 
مجموع  در  می باشد.  مضر  انسان ها  سالمت 
حتا  بیماری ها  انواع  باعث  صوتی  آلودگی 
سردرد ها،  می گردد.  روانی  بیماری های 
افزایش فشارهای روحی می تواند  استرس ها و 

منشا از آلودگی صوتی داشته باشد.«
گوش  به  صداها  واقسام  انواع  ما  اطراف  در 
می رسد که می تواند عوارض مربوط به خودش 

را به دنبال داشته باشد.
نوع  هر  مي تواند  صوتي  آلودگي  همچنین 
شامل  را  دسیبل   80 از  بیش  شدت  با  صدایي 
صحبت  ما  که  هنگامي  صدا  شدت  گردد. 
گوش ها  و  می باشد  دسیبل   40 تقریبا  مي کنیم 
مي رسد،  دسیبل   120 به  شدت  این  وقتي 
کاهش  باعث  می تواند  که  مي شوند  دردناك 

شنوایی نیز گردد.
با این حال آقای یعقوبی درباره ی راهکارهای 
اداره محیط زیست چنین می گوید: »ما امیدوار 
هستیم که این مقرره تا پایان سال 89 تصویب 
گردد.« به گفته وی:  »وقتی این مصوبه تصویب 
شود ما می توانیم که بر تمام اماکنی که باعث 
باشیم.«  داشته  نظارت  می شوند  صدا  آلودگی 
ما  مقرره  این  تصویب  »با  می دهد:  ادامه  او 
که  مراکزی  در  و  خریداری  را  دستگاه هایی 

این  برای  می کنیم.  نصب  شد  گفته  نیز  قبال 
مراکز حدود مشخص صوتی را تعیین می کنیم. 
و  نکنند  توجه  معیارها  این  به  مراکز  این  اگر 
استانداردها را رعایت نکنند، ما آن ها را جریمه 

خواهیم کرد.« 
اومی افزاید که این مساله برای ترافیک شهری 
نیز وضع خواهد شد و پولیس ترافیک موظف 
آرنگ  بی جهت  که  را  موترهایی  بود  خواهد 

می کنند، جریمه کنند.
این  تصویب  با  که  می رود  امید  حال  این  با 
این  از  شهر  حدودی  تا  آن  اجرای  و  مقرره 
وضعیت به درآید تا حداقل مردم مجبور نشوند 
که در هنگام عبور و مرور در خیابان ها به خاطر 

صداهای بلند، گوش های خود را بگیرند.
 

مهم ترین  از  یکی  به  امروز  هوا  آلودگی 
و  کارشناسان  بین  صحبت  موضوعات 
به  که  مبحثی  شده،  تبدیل  صاحب نظران 
نیز  بازار  صحبت های روزمره مردم کوچه و 

وارد شده است. 
)مانند  طبیعی  است  ممکن  هوا  آلودگی  این 
باشند.  مصنوعی  یا  آتش فشان ها(،  فعالیت 
آلودگی های مصنوعی عمدتا ناشی از فعالیت 

وسایط نقلیه و کارخانه ها هستند. 
طبیعی  قسمت  دو  به  هوا  آلوده کننده  منابع 
یکی  که  می شوند  تقسیم بندی  مصنوعی  و 
فعالیت های  از:  است  عبارت  موارد  آن  از 
جنگل ها.  آتش سوزی  و  آتش فشان ها 
به  هوا  آلودگی  از  مهمی  سهم  همچنین 
گرد و غبار طبیعی اختصاص دارد و در این 
دسته بندی نباید از دود و کاربن مونو اکساید 

ناشی از آتش سوزی ها غافل شد. 
باران اسیدی چیست؟ 

باران  هوا،  آلودگی  نتایج  و  آثار  از  یکی 
برخی  در  و  اخیر  دهه  دو  در  است.  اسیدی 
مستمر  فعالیت های  اثر  بر  و  صنعتی  نواحی 
موترها و کارخانه ها میزان دی اکسید گوگرد 
و دی اکسید ازت در هوا افزایش یافته است. 
این دو ماده در اتمسفر با اکسیژن و بخار آب 
واکنش کیمیاوی ایجاد می کند و به صورت 
اسید نیتریک و اسید سولفوریک درمی آید. 
به  را  مسافت های طوالنی  اسیدی  این ذرات 
باران  صورت  به  و  می کنند  طی  باد  وسیله 
چنین  می ریزند.  فرو  زمین  سطح  بر  اسیدی 
یا  برف  صورت  به  است  ممکن  بارش هایی 

باران دربیاید. 
شاخص آلودگی هوا 

اگر شاخص آلودگی هوا را 100فرض کنیم،  
با  مطابق  آالینده ها  غلظت  100باشد  چنانچه 
آالینده ها  غلظت  چنانچه  و  استاندارد  هوا 
هوا خوب  باشد، کیفیت  میزان  این  از  کمتر 
از  باالتر  اگر  و  است  متوسط  100باشد  یا 
هوا  آالینده های  غلظت  افزایش  نشان دهنده 

است. 
تقسیم بندی  اساس  بر  هوا  آلودگی  شاخص 
یا  ناسالم  هوای  سالم،  هوای  صورت  به  هوا 
هوای  و  ناسالم  خیلی  هوای  غیربهداشتی، 

خطرناك یا بحرانی تعریف می شود. 
زیست  محیط  کارشناسان  اساس  همین  بر 
نوع    5 با  را  هوا  کیفی  شاخص های 
شامل  که  می کنند  محاسبه  هوا  آلوده کننده 
ازون روی سطح زمین، کاربن مونو اکساید، 
و  نیتروژن  اکسید  دی  گوگرد،  اکسید  دی 

گرد و غبار است. 
سازمان های  موارد،  این  از  یک  هر  برای 
حفاظت محیط زیست، استانداردی را جهت 

حفظ سالمت تعریف کرده اند. 
از  استفاده  با  را  هوا  کیفیت  شاخص  عدد 
اگر  می آورند.  دست  به  خاصی  فرمول های 
این عدد بین 151 تا 200 پی پی ام باشد هوا 
غیربهداشتی، صفر تا 100 هوا پاك و از 51 
باالتر  رقم  این  اگر  و  است  متوسط   100 تا 
است  خطرناك  هوا  آلودگی  باشد،   300 از 
بحرانی  شرایط  کند  تجاوز   400 از  اگر  و 

می شود. 
در چنین شرایطی باید یک سری اقدامات را  

مانند  هوا  آلودگی  منابع  کاهش  جهت  در 
روی  عمومی  تعطیل  یا  و  مکاتب  تعطیلی 
از  ناشی  دود  آن  دنبال  به  که  گرفت  دست 

استفاده از وسایط نقلیه نیز کاهش می یابد. 
آلودگی در محیط های بسته 

هوا  آلودگی های  دسته  دو  در  هوا  آلودگی 
در فضای  هوا  آلودگی های  و  باز  در فضای 
آلودگی های  جمله  از  و  تقسیم بندی  بسته 
فضاهای بسته آلودگی ناشی از دود سیگرت 

است. 
سایر آالینده های فضای بسته شامل دود مواد 
غذایی، دود وسایل گرمازا، آلودگی ناشی از 
و دستگاه های موجود در محیط های  وسایل 
کاری شامل دستگاه پرینتر و کاپی، مانیتورها 

و سایر دستگاه ها است. 
به  باز  محیط های  آلودگی  مواقع  برخی  در 
باعث  امر  این  که  می شود  وارد  بسته  فضای 
در  قارچ  ایجاد  جمله  از  آلرژی هایی  ایجاد 

فرد می شود. 
با  هوا  شدن  مخلوط  معنای  به  هوا  آلودگی 
کیفیت  که  است  ذراتی  و  قطرات  گازها، 
موترها،  در شهرها،  می دهند.  را کاهش  هوا 
ساختمان سازی  و  صنایع  نیز  و  هواپیماها 

ممکن است باعث آلودگی هوا شوند. 
شخم  از  حاصل  غبار  شهرها  از  خارج  در 
و  موتر ها  تراکتورها،  وسیله  به  زمین  زدن 
خاکی  یا  شنی  جاده های  در  که  الری هایی 
از  حاصل  دود  و  کوه  ریزش  می رانند، 
باعث  مزارع  و  بیشه ها  در  آتش سوزی 

آلودگی هوا می شود. 
یک عامل مهم دیگر آلودگی هوا در اغلب 
زمین  سطح  در  ازون  گاز  بزرگ  شهرهای 
تشکیل  هنگامی  زمین  در سطح  ازون  است. 
از  حاصل  آالینده  گازهای  که  می شود 
موتر ها و سایر وسایطی که سوخت مصرف 
می کنند، با نور خورشید واکنش می کند؛ در 
برای  که  می آید  وجود  به  ازونی  گاز  نتیجه 

انسان سمی است. 
هوا،  بودن  ساکن  شرایط  در  ازون  گاز  این 
درخشندگی نور خورشید و آب وهوای گرم 
سطح  در  ازون  این  می آید.  وجود  به  بیشتر 
با »ازون خوب« که کیلومترها  نباید  زمین را 
قرار دارد  باالتر در قسمت فوقانی جو زمین 
بنفش مضر خورشید را جذب  و اشعه ماورا 

می کند، اشتباه گرفت. 
همکاری  با  هاروارد،  دانشگاه  محققان 
را  مطالعه ای  نتایج  بریگام،  دانشگاه  محققان 
چاپ کرده اند که نشان می دهد با کم کردن 
تا  می توان  هوای شهرهای صنعتی،  آلودگی 
نتایج  افراد اضافه کرد. اهمیت  5 ماه به عمر 
مطالعاتی از این دست آن است که می تواند 
خطرناك ترین  و  آالینده ها  بزرگترین  منشا 
کند.  مشخص  انسان  سالمت  برای  را  آنها 
محدودی  توان  و  امکانات  و  بودجه  وقتی 
مهم  داریم،  هوا  آلودگی  با  مبارزه  برای 
است که بدانیم کدام یک از آالینده ها برای 
که  دارند  را  منفی  اثر  بیشترین  بشر  سالمت 
آن  با  مقابله  صرف  را  خود  محدود  بودجه 

کنیم.
منبع: آفتاب

نازنین شفایی

آلودگی صوتی
 معضلی که به آن
 کمتر توجه شده است

آلودگی چیست؟ 
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است، تاکید کرد و درخواست این دادگاه را برای به تاخیر 
انداختن زمان گشایش پارلمان جدید پذیرفت.

از  برخی  جدید،  پارلمان  کار  به  آغاز  با  حال،  این  با 
کارشناسان پیش بینی می کنند که نمایندگان جدید در قبال 
انجام وظایف شان از کارایی بهتری برخوردار خواهند بود 
بهتری  نظارت  آینده  سال  پنج  در  حکومت  عملکرد  از  و 
خواهند کرد. به گفته ی این کارشناسان، شماری از اعضای 
گذشته  مجلس  ضعف  از  که  نمایندگان  مجلس  جدید 
مجلس  وارد  بهتر  وکالت  برای  اکنون  بودند،  ناخرسند 
نمایندگان شده اند. جمیله عمر رییس گروه تحقیق و دفاع 
به این نظر  از حقوق بشر و یک تن از کارشناسان سیاسی 

از همین  به رخ آي اس آي بکشد.  داده و ارزش خودرا 
امام،  قبال آزادي کرنیل  اختطاف کنندگان در  رو وقتي 
آزادي شماري از طالبان پاکستاني را که در زندان هاي 
پاکستان هستند، درخواست کردند، دولت پاکستان آن را 
قتل  به  طالبان  سوي  از  امام  کرنیل  سرانجام  و  نپذیرفت 

رسید.
کرنیل  این که  احتمال  می گویند،  کارشناسان  از  برخي 
امام قرباني همین ادعاي کالنش شده باشد، وجود دارد. 
مذاکره  به  این کارشناسان، آي اس آي عالقه ای  باور  به 
میان طالبان و دولت کابل بدون اشراف آي اس آي ندارد. 
در  آي اس آي  مشورت  بدون  که  هرگامي  رو  همین  از 
این راه گذاشته شود، از سوي آي اس آي نه تنها استقبال 
نمي گردد، بلکه ممکن است با ممانعت روبرو گردد. اگر 
این فرضیه دقیق باشد، کرنیل امام نیز تقریبا به سرنوشت 
بعد  است.  طالبان گرفتار شده  رهبري  معاون  برادر،  مال 
در  را  معاون  نقش  که  برادر  عبدالغني  مال  دستگیري  از 
رهبري طالبان داشت، برخي از تحلیلگران مدعي شدند 
کابل  دولت  با  مذاکره  به  عالقه  ابراز  به خاطر  وي  که 
باور  این  بر  نیز  میان شماري  این  در  است.  گرفتار شده 
ناخشنود  را  آي اس آي  امام،  کرنیل  مرگ  که  می باشند 
نکرده است. زیرا سازمان استخباراتي پاکستان بر اساس 
تاریخ مصرف با مهره های خود رفتار می کند و زماني که 
یک مهره کارآیي خود را از دست بدهد، عدمش براي 
می گردد.  تلقي  وجودش  از  بهتر  مراتب  به  آي اس آي 
زیرا عدم یک مهره هیچ خطري براي این سازمان ندارد، 
در حالي که موجودیت یک مهره از کار افتاده می تواند 

خطراتي را ایجاد کند.
که  داده اند  گزارش  پاکستان  از  بین المللي  رسانه های 
سازمان  متقاعد  جنرال  یک  امام  کرنیل  وابستگان 
اعالم  یکشنبه  روز   ،)ISI( پاکستان  اردوي  استخبارات 
گروه  به  مربوط  شبه نظامیان  دست  به  وي  که  کردند 
»سلطان  خبر،  این  اساس  بر  است.  رسیده  قتل  به  طالبان 

ریاست  دفتر  میان  تنش  و  بحث  روزها  از  پس  سرانجام 
جمهوری و نامزدان برنده انتخابات مجلس نمایندگان بر سر 
زمان گشایش پارلمان و ادامه فعالیت دادگاه ویژه رسیدگی 
به جنجال های انتخاباتی، پارلمان کشور روز گذشته توسط 

رییس جمهوری کرزی گشایش یافت.
افغانستان  در  انتخابات  جنجالی ترین  که  انتخابات  این 
نامزدان  میان  زیادی  تنش های  به  منجر  می شود،  توصیف 
میان  تنش ها  انتخابات و دفتر ریاست جمهوری شد.  برنده 
زمانی  جمهور  رییس  و  نمایندگان  مجلس  جدید  اعضای 
اوج گرفت که آقای کرزی بر ادامه کار دادگاه ویژه که 
شده  ایجاد  انتخاباتی  اعتراض های  به  رسیدگی  منظور  به 

رسانه ها چندي پیش خبر دادند که یک مقام سابق سازمان 
به  معروف  )آي اس آي(  پاکستان  اردوي  استخباراتي 
»کرنیل امام« که در مارچ سال 2010 از سوي شبه نظامیان 
رسیده  قتل  به  گروه  این  توسط  بود،  شده  ربوده  طالبان 
یکي  را  امام  کرنیل  سیاسي  کارشناسان  از  برخي  است. 
از کساني می دانند که نقش بسیار برجسته ای در رهبري 
افغانستان داشته است. اکنون  افغانستان در جنگ  طالبان 
)طالبان  افغانستان  طالبان  نزدیک  هم پیمانان  سوي  از  او 
این رو می توان کشته  از  است.  قتل رسیده  به  پاکستاني( 
شدن وي را جوابگویي خاص از سوي طالبان پاکستاني 

براي آي اس آي دانست.
براي  نوع جوابگویي خاص  از آن جهت یک  این عمل 
آي اس آي از سوي طالبان محسوب می شود که بسیاري از 
تحلیلگران بر این باورند که طالبان افغانستاني و پاکستاني 
به نحو مستقیم و غیرمستقیم با رهبران آي اس آي ارتباط 
داشته و نسبت به آنان امرپذیري دارند. اگرچه گاه گاهي 
براي  این دلیل که سرکشي های شان  به  پاکستاني  طالبان 
خشم  مورد  می شود،  تلقي  مزاحمت  پاکستان  دولت 
دولت پاکستان قرار می گیرند، اما این باور در خصوص 
دارد که  افغانستاني وجود  طالبان  مانند  پاکستاني  طالبان 
این گروه خود محصول تولید شده از سوي آي اس آي 

می باشد.
زیادي  نقش  که  امام  کرنیل  اکنون  می رسد  نظر  به 
به  آن جهت  به  داشته  افغانستاني  طالبان  آموزش  در 
یک  عنوان  به  را  خود  نقش  که  است  رسیده  قتل 
از  آي اس آي  سیاست گذاري های  در  تاثیرگذار  مهره 
بود  کرده  ادعا  امام  کرنیل  این که  با  است.  داده  دست 
دولت  و  طالبان  میان  مذاکره  راستاي  در  می تواند  که 
که  بود  شده  مدعي  حتا  و  کند  بازي  نقش  افغانستان 
شخص مالعمر رهبر طالبان از کساني است که در حلقه 
درس وي شرکت داشته و شاگردي کرده است، اما وي 
نتوانست در عملي ساختن این ادعا، استعداد خود را نشان 

است با آن که ممکن است که تنش های به وجود آمده میان 
اعضای مجلس با رییس جمهور در کارکرد این نهاد تاثیر 
بگذارد، اما شماری از اعضای مجلس اکنون یاد گرفته اند 
او،  گفته ی  به  کنند.  پر  را  گذشته  خالهای  چگونه  که 
مشکالت  برای حل  تالش شان  مجلس  اعضای  از  تعدادی 
بودن  »مثبت  افزود:  عمر  خانم  است.  کشور  در  موجود 
نهفته در تجاربی است که در  پارلمان جدید  عملکردهای 
طول پنج سال گذشته بدست آمد. پنج سال گذشته هرچند 
مجموع  در  و  پارلمان  اعضای  تمام  برای  خوبی  بهانه ی 
دولت بود که از تازه و جوان بودن صحبت می کردند، اما 
امروز این بهانه ها وجود ندارد. درضمن خالهایی که وجود 
داشت، آن تعداد از چهره هایی که در پارلمان گذشته بودند 
باالخره یاد گرفتند که چگونه عملکرد قوی تر داشته باشند.« 
خانم عمر می افزاید: »یک تعداد از چهره های جدیدی که 
به خاطر مشکالتی  پارلمان آمده اند، کسانی هستند که  در 
که در گذشته وجود داشت و در مدت پنج سال حل نشد، 
مبارزه  مشکالت  همان  با  که  دارند  غایی  و  نهایی  هدف 
پنج  در  و چیزی که  نمایند  راست  قد  برابرآن  در  و  بکنند 
پنج  در  نرسید،  نقطه  یا یک  و  به یک هدف  سال گذشته 

سال آینده به آن هدف برسند.«
افغانستان  مردم  که  می کند  تاکید  عمر  جمله  حال،  این  با 
نهاد  این  تا  دارند  بیشتری  انتظارات  جدید  پارلمان  از  نیز 
او  کند.  عمل  آن  درست  وجه  به  خود  وظایف  به  بتواند 
برخوردار  بیشتری  سیاسی  شعور  از  امروز  مردم  که  گفت 
خانم  دهند.  تشخیص  بهتر  را  عملکردها  می توانند  و  شده 
جمیله عمر می گوید: »پنج سال گذشته که دوره ی خاصی 
در تاریخ نظام سیاسی افغانستان بود، مردم چیزهایی را یاد 
گرفتند و به همین دلیل امروز توقعات شان از نمایندگان شان 
به مراتب باالتر از دور قبلی است. امروز مردم از نمایندگان 
مشکالت  حل  برای  را  جدی تری  گام های  تا  می خواهند 

امیر تارر« مشهور به کرنیل امام به همراه »خالد خواجه« 
یک افسر نظامي پاکستان و همچنین »اسد قریشي« یک 
روزنامه نگار انگلیسي به تاریخ 25 مارچ 2010  در حالي 
حال  در  وزیرستان  سمت  به  »وانه«  منطقه  در  در  که 

حرکت بودند، توسط شبه نظامیان ربوده شدند.
پدران  از  یکي  او  به  که  امام  کرنیل  اختطاف  از  پس 
نام  به  گروهي  است،  شده  داده  لقب  نیز  طالبان  معنوي 
طالبان  گروه  به  مربوط  شاخه های  )از  آسیا«  »ببرهاي 
عهده  بر  را  گروگان گیري  این  مسووولیت  پاکستاني( 
گرفت. کرنیل امام و دوستانش براي تهیه یک فلم، قرار 
بود به منطقه قبایلي وزیرستان رفته و با فرماندهان طالبان 

در آن منطقه مالقات کنند. 
اختطاف،  از  بعد  سال  یک  به  نزدیک  از  پس  و  اکنون 
کرنیل امام در منطقه میر علي واقع در وزیرستان شمالي 
جسد  تحویل  براي  کنندگان،  اختطاف  و  شده  کشته 
این  کرده اند.  درخواست  پاکستاني  روپیه  میلیون   2 وي 

حکومت  گذشته  سال  پنج  طول  در  که  بنیادی  و  اساسی 
آقای کرزی و پارلمان گذشته حل نشد، باید بردارند.«

از  تن  یک  نیازی  سعید  محمد  داکتر  حال،  همین  در 
کارشناسان سیاسی می گوید در صورتی که اعضای جدید 
نمایند  استفاده  گذشته  تجارب  از  نمایندگان  مجلس 
نکنند،  حرکت  گروهی  و  قومی  سلیقه های  براساس  و 
به  باشد.  گذشته  پارلمان  از  بهتر  می تواند  عملکردشان 
گفته ی او، چالش های زیادی فراروی پارلمان جدید وجود 
آقای  آیند.  فایق  چالش  این  به  باید  آن  اعضای  که  دارند 
نیازی می افزاید که در انتخابات اخیر تعداد زیادی از مناطق 
کشور از شرکت در انتخابات محروم شدند و اعضای جدید 
مردم  که  نمایند  عمل  طوری  باید  نیز  نمایندگان  مجلس 
با این حال،  احساس کنند آنان فرامنطقه ای عمل می کنند. 
»تجربه های  می گوید:  آینده  پارلمان  عملکرد  مورد  در  او 
که  هستیم  امیدوار  داریم،  گذشته  پارلمان  از  ما  که  تلخی 
مطابق  و  باشند  گرفته  درس هایی  پارلمان(  )اعضای  این ها 
شان و عزت وکیل پارلمان عمل بکنند و متوجه قانون سازی 
پشت  در  روز  تمام  این که  تا  باشند؛  حکومت  عملکرد  و 
برای  امتیازات  یا  و  امر  برای گرفتن  وزارت خانه ها  دروازه 

خود باشند.« 
تقابل با حکومت؟

تقابل  در  حکومت  با  موارد  از  برخی  در  گذشته  پارلمان 
موضوع  کارشناسان،  این  گفته ی  به  اما  می گرفت،  قرار 
میان  آن  از  ناشی  و جنجال های  ویژه  دادگاه  فعالیت  ادامه 
پارلمان  رییس جمهور و اعضای جدید مجلس نمایندگان، 
را با حکومت در مقابل هم قرار خواهد داد. به گفته ی داکتر 
محمد سعید نیازی، انتخابات اخیر که »با بحران« همراه بود، 
پنج سال  پارلمان در طول  و  نزدیک حکومت  بر کارکرد 
آینده تاثیرگذار خواهد بود. اما، او گفت که مردم افغانستان 
از این دو قوه انتظار دارند تا در بحران زدایی تالش کنند و 
نمایند. همچنین جمیله  تامین  منافع ملی را  با حوصله مندی 
و  رییس جمهور  میان  اخیر  تنش های  که  می گوید  عمر 
اعضای جدید مجلس، منجر به ضعف پارلمان می شود. او 
می افزاید: »این دو نهاد نه به خاطر ایجاد تنش در مقابل هم 
کرد  خواهد  تالش  پارلمان  بلکه،  گرفت  نخواهند  قرار 
انتخابات  دوران  در  و  گذشته  سال  پنج  در  که  خالهایی 
را  این خالها  داشت،  پارلمانی وجود  و  ریاست جمهوری 
از طریق مرور پالیسی های دولت و مرور قوانین تبعیض آمیز 
پر بکند.« با این حال، گرچند پارلمان گذشته کارکردهای 
با  پارلمان جدید  اما کارکرد  ارزیابی کرده،  خود را موفق 

گذشت زمان مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

که  می گویند  تحلیلگران  از  بسیاري  که  حالیست  در 
امام نقش مهمي در رهبري طالبان هنگام جنگ  کرنیل 
امام  کرنیل  دیگر  سوي  از  است.  داشته  افغانستان  در 
حدود سه ماه قبل از اختطاف توسط طالبان گفته بود که 
می تواند به حیث میانجي در مذاکره میان طالبان و دولت 

افغانستان نقش ایفا کند.
برخي از کارشناسان سیاسي و آگاه در امور پاکستان به 
براي  را  خود  اهمیت  امام  کرنیل  که  می باشند  نظر  این 
اداره  این  همین رو  از  بود.  داده  دست  از  آي اس آي 
عالقه ای براي آزادي وي نشان نداد و تالشي را نیز در 
این راستا به اجرا نگذاشت. به باور این کارشناسان، اگر 
آي اس آي می خواست کرنیل امام را آزاد کند، این کار 
براي آي اس آي که می تواند هر نوع معامله ای را با طالبان 
بود. چنانچه اسد قریشي روزنامه نگار  انجام دهد، آسان 
انگلیسي که همراه با کرنیل امام از سوي طالبان گرفتار 

شده بود، آزاد گردید.

انتظارات از پارلمان جدید
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قتل »كرنیل امام« جوابگویي سركشانه طالبان به آي اس آي
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت
مي کنند  سعي  و  کرده  محاکم خودداري  به  مراجعه  از 
مشکالت شان را از طريق بزرگان قوم حل نمايند و حتا 
اگر خود تمايل به مراجعه به سیستم هاي رسمي را داشته 
باشند فامیل ممانعت خواهد نمود. در اين زمینه مي توان 
به صحبت هاي زني از واليت فارياب اشاره نمود: »بعد 
از فوت شوهرم، مادرش میراثي که به من و اوالدم تعلق 
مي گرفت را نداد و گفت: هرگاه اوالدت کالن شدند 
رفتم، آن ها هم  پیش ريش سفیدان  را مي دهم.  حق شان 
حق  شدند،  کالن  فرزندانم  هرگاه  که  کردند  فیصله 
میراث من و اوالدم را مي دهند.« زن ديگري از واليت 
بلخ مي گويد: »دو فرزندم بسیار خردند يکي دو ساله و 
گفت:  و  گرفت  من  از  را  آنها  خسرم  ماهه.   9 ديگري 
مراجعه  کالن ها  به  وقتي  مي رسد.  من  به  نواسه هايم 
آن ها  کنند،  رسیدگي  مشکلم  به  که  خواستم  و  کردم 
ندادند.«  به من  را  اوالدم  فیصله کردند و  نیز همین طور 
براي باالبردن سطح رجوع زنان بیوه به مقامات و مراجع 
نتايج  مي تواند  که  مشکالت شان  حل  جهت  رسمي 
راهکارهاي  بايد  باشد  داشته  آنان  براي  منصفانه تري 
اساسي سنجید. بايد حتي االمکان دسترسي فیزيکي زنان 
بیوه به محاکم رسمي افزايش يابد و رابطه اي محکم بین 
مراجع رسمي و غیر رسمي ايجاد و بر کار و فیصله هاي 
آنان  و  گرفته  صورت  موثر  نظارت  غیر رسمي  مراجع 
ملزم به حساب دهي گردند و با فرهنگ و باورهاي غلط 
در زمینه مراجعه زنان به مراجع و محاکم رسمي مقابله 

صورت گیرد.
پی نوشت:

1. کعبه راستین تهراني، دکتر نجما يساري، حقوق فامیل 
دوم،  چاپ  پالنک،  ماکس  انستیتوت  افغانستان،  در 

1388، ص 7.
ادامه دارد



به  خود  مشکالت  حل  براي  که  زنانی   از  عده  آن 
بزرگان قوم مراجعه کرده بودند مدعي اند که اقارب 
آنها  حق  به  را  قريه  و  قوم  مردان،  منافع  بزرگان  يا 
افراد  اين  به  مراجعه  از  اکثر آن ها  و  ترجیح مي دهند 
داليل  اما  نداشتند  رضايت  و  نگرفته  منصفانه  نتیجه 
غیر رسمي  مقامات  اين  ارج گذاري  يا  تقدم  اساسي 

خزانی،  سرد  روزه��ای  از  يکی  در  قبل،  سال  دو 
کودکانی را می ديدم که با گام های لرزان و کوچک 
از  مملو  که  می دويدند  را  امتداد کوچه ای  خويش، 
آب روها  و  آب  شدن  سرازير  از  ناشی  گ��ل والی 
بود. میزان گل والی در اين منطقه آن چنان زياد به 
آمده  به حرکت  موتر  هر  عبور  با  که  می رسید  نظر 

و گشت و گذار عابرين را بامشکل مواجه می نمود.
نزديک يکی از اين کودکان می ايستم در حالی که با 
پايین کشیدن شیشه ی موترم سرمای بیرون را کامال 
حس می کنم می پرسم؛ جان کاکا! ده ای خنکی و 
و  گونه ها  که  خردسالی  دختر  می روين؟  کجا  الی 
لرزيده  بود،  شده  سرخ  سرما  از شدت  دست هايش 
می رويم  مکتب  »مکتب!  می گويد؛  بريده  بريده  و 
خسته  کجاست؟  مکتب تان  می پرسم؛  جان!«  کاکا 
و ناراضی از ادامه ی سوال هايم در حالی که براهش 
دست  اشاره ی  با  می دهد،  ادامه  والی  گل  میان  در 
به دور دست ها می گويد: »آن جا!« اندکی تامل نموده 
مرا  صحنه  اين  ديدن  است!«  »دور  می دهد:  ادامه  و 
سخت متاثر نموده و کودکانی را تصور می کنم که 
عبور  را  گل والی  از  مملو  کوچه های  او  با  همراه 
را  مکتب  تا  خانه  مسیر  فاصله های طوالنی  و  نموده 
که بعدا فهمیدم حويلی به کرايه گرفته شده  در يکی 
از اين کوچه ها بود، می پیمايند. و آن گاه در حالی که 
تمام بدن شان را سرمای سرد خزانی در برگرفته است 
با لباس های پوشیده از گل والی کوچه، به درس های 
معلمان شان، گوش می دهند. دوباره حرکت می کنم 
پیش  سال  چند  که  می رسم  باغی  دروازه ی  به  و 
خريداری نموده بودم. آن روز را نتوانستم آرام بوده 
و دمی هم از فکر کودکانی که در کوچه ديده بودم 
خودم را رهايی بخشم. تا اين که با خودم عهد بستم 
برای  باغم  ورودی  بخش  در  که  را  زمینی  قطعه  تا 
مکتبی  به  داشتم  نظر  در  تجارتی  سرای  يک  بنای 
بنا  خودم  شخصی  امکانات  با  که  دهم  اختصاص 
شخصی  هزينه ی  با  را  مکتب  اين  من  شد.  خواهد 
وزارت  اختیار  در  گذشته  سال  و  ساختم  خ��ودم 

میانجي گر نسبت به مقامات رسمي 
از يک سو اين است که اين افراد، 
مي باشند  اق��وام  با رسوخ  بزرگان 
و  متدين  اشخاص  عنوان  به  که 
سوي  از  و  شده اند  شناخته  عادل 
که  ق��وم  بزرگان  تصامیم  ديگر 
و  پسنديده  عنعنات  بازتاب دهنده 
اذهان  در  بوده،  محلي  ارزش هاي 
افراد، مردم محل يا قوم ريشه عمیق 
دارد)1(  و اکثرا بر اين تصورند که 
احکام  به  مطابق  افراد  اين  فیصله 
فیصله هاي  از  بسیاري  که  صورتي  در  مي باشد  اسالم 
دساتیر  مخالف  اجباري  ازدواج ه��اي  هم چون  آن ها 
سیستم هاي  به  زنان  مراجعه  همچنین  است.  شريعت 
و  بوده  مواجه  فرهنگي  شديد  ممانعت هاي  با  رسمي 
عیبي کالن شمرده مي شود که پیامدهاي نامطلوبي براي 
بیوه  به همراه دارد. پس اکثريت زنان  زن و فامیل وي 

معارف کشور نهادم تا کودکانی را کمک کرده باشم 
که روزی با عبور شان از کوچه های سرد و گل آلود، 
غالم  حاجی  سخنان  از  بخشی  بودند.  نموده  متاثرم 
به  که  تجارت پیشه های کشور  از  يکی  حسن روشن؛ 
گفته ی  خودش در جريان سه سال گذشته نزديک به 
يک میلیون دالر امريکايی از دارايی خويش را وقف 
معارف کشور نموده و تا اکنون سه باب مکتب )يک 
باب لیسه، يک باب مکتب متوسطه و يک باب مکتب 
به  کريم  قرآن  آموزش  برای  دينی  مدرسه ی  يا  خانه 
را  مکتب  اولین  است.  نموده  اعمار  کشور(  کودکان 
که در واليت بلخ می سازد: »لیسه ی حاجی غالم حسن 
روشن« با دو هزار متر مربع زمین، دوازه صنف درسی 
و چهار اطاق اداری. دومین مکتب او مدرسه ی دينی 
است که با عنوان »موال علی« و ظرفیت پذيرش دوصد 
شاگرد در يک زمان در منطقه  ی شهدای صالحین در 
حاجی  متوسطه ی  »مکتب  است.  شده  بنا  کابل  شهر 
غالم حسن روشن« در منطقه ی  چهار قلعه ی چهاردهی 
مکتبی  سومین  کابل،  شهر  در  قلی(  عباس  )قريه ی 
است که اين تجارت پیشه با احساس کشور در جريان 
سه سال گذشته برای کودکان اين کشور از هزينه ی  
شخصی خودش بنا نموده و در اختیار وزارت معارف 
کشور قرار داده است. بدون ترديد کار آقای روشن 
و  تقويت  راستای  در  است  بزرگی  گام  و  قدر  قابل 
توسعه ی معارف کشور آن هم در شرايطی که بیشتر 
از پنج میلیون کودک کشور مطابق به گزارش رسمی 
آن ها  از  يکی  که  مختلف  داليل  به  معارف  وزارت 
تعلیم  از  يا کمبود مکتب، عنوان گرديده است،  نبود 
و تربیه، محروم بوده و ساالنه صدها مکتب در نتیجه 
ادامه  ی خشونت های مسلحانه به آتش کشیده می شود 
. در حقیقت بودن آقای روشن و کسانی که همراه با 
او با امکانات و هزينه های شخصی شان معارف کشور 
در  و  سرگردان  کودکان  برای  و  نموده  کمک  را 
غذاب اين سرزمین فرصت های تعلیم و تربیه را فراهم 
در  که  کسانی  برای  است  واضحی  پاسخ  می کنند 
نهايت جهل و بی خبری از مسوولیت های ملی و دينی 

شان دست به آتش زدن مکتب زده و کودکان شان را 
از تعلیم وتربیه محروم می کنند.

غالم حسن  حاجی  متوسطه ی  مکتب  مدير  گفته ی  به 
اين  ساخت  از  پیش  يعنی  پیش  سال  دو  تا  روش��ن، 
کرايی  حويلی  يک  در  منطقه  اين  کودکان  مکتب، 
بود،  شده  گرفته  کرايه  به  معارف  وزارت  توسط  که 
بودند،  روبرو  جای  جدی  مشکالت  با  حالی که  در 
توسط  مکتب  اين  اعمار  با  ولی  می خواندند.  درس 
آقای روشن نزديک به دوهزار کودک که شاگردان 
برای  مشخصی  آدرس  می شوند،  شمرده  مکتب  اين 
ادام��ه ی  ب��رای  الزم  اعتماد  و  يافته  مکتب  به  رفتن 
درس های شان را به دست آورده اند. اگرچه اين مکتب 
نیازمند کمک های بیشتر بوده و ايجاب می کند تا با 
اما  يابد.  بیشتری  توسعه ی  شاگردان  کمیت  به  توجه 
حقیقت اين است که مردم اين محل و تمام شاگردان 
اين مکتب نام حاجی غالم حسن روشن را همیشه بیاد 
داشته و هرگزخدمات او را در عرصه ی معارف کشور 
فراموش نخواهند کرد. مبتنی بر گزارش های منتشره از 
طرف وزارت معارف کشور، در شرايط فعلی نزديک 
به يازده هزار باب مکتب در سراسر کشور وجود دارد 
مناسب  تعمیر  هم  هنوز  تعداد،  اين  درصد   44 که 
را  جدی  وخامت  رقم  اين  ندارند.  را  استفاده  قابل  و 
در وضعیت معارف کشور آشکار ساخته و نیازمندی 
اقدامات مشابه کار آقای روشن  به  شديدی را نسبت 
ما  هموطنان  ديگر  اگر  می رسد  نظر  به  می دهد.  نشان 
تامل  با  اختیار دارند  مالی الزم را در  که فرصت های 
به مسوولیت ها و مکلفیت های ملی و دينی شان نسبت 
مثل  و  نموده  همت  کشور،  اين  کودکان  آينده ی  به 
آقای روشن مکتب بسازند، ديری نخواهد گذشت که 
ادامه  برای  را  بهتری  و  الزم  فرصت های  ما  کودکان 
تعلیم و تربیه شان در اختیار داشته و ديگر هیچ کودکی 
زيادی  افراد  يقینا  ببرد.  رنج  مکتب  کمبود  يا  نبود  از 
به خصوص در جامعه ی تجارت پیشه ی کشور وجود 
امکانات  و  فرصت ها  آقای روشن  از  بیشتر  که  دارند 
نتوانسته اند سعادت  هنوز  ولی  دارند  را  کار  اين  مالی 
آغاز  به  موفق  و  شده  نصیب  را  روش��ن  آق��ای  کار 
چنین  در  گردند.  مکتب،  اعمار  چون  بزرگی  کار 
از  سرزمین  اين  کودکان  تمام  و  ما  تقاضای  شرايطی 
را  اين کار  توان الزم  ملی  تمام کسانی که در سطح 
دارند، اين خواهد بود که با درک مسوولیت های ملی 
و شرعی شان هرگز در اقدام به چنین کار بزرگ تعلل 
ننموده و نام و شخصیت خويش را در پیو.ند با فرهنگ 

معارف پروری در تاريخ کشور، جاودانه سازند.
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مکتبسازیبرایآیندهسازان
هزینه ی شخصی نزدیک به یک میلیون دالر برای ساخت مکتب

����������������������������� قسمت سی و نهم �����������������������������

تاریخچه ی 
حقوق بشر

وضعیتزنانبیوه
درافغانستان

)1389(
اهمیت حق شکایت از مقامات دولتي:���������������������������������� قسمت سی و نهم ����������������������������������

1.  بهترين نوع افاده کننده اصل تساوي بوده، حقوق فرد و دولت را در يک رديف 
قرار داده، بین آن ها تفاوت قايل نیست.

نقض  برابر  در  دولتي  ارگان هاي  از خودسري  نموده  را محدود  دولت  قدرت   .2
حقوق فرد جلوگیری مي کند.

3. يکي از اشکال تضمین حقوق فرد بوده در عین حال به شناسايي بهتر قوانین ملي 
و بین المللي براي او کمک مي کند.

11-احترام و رعایت حقوق دیگران- مهمترین وجیبه فرد:
که  معنا  بدين  است.  ناپذير  تفکیک  آن ها  وجايب  از  افراد  آزادي های  و  حقوق 
داراي  دولت  و  جامعه  يا  ديگر  واشخاص  افراد  باالي  طرف  يک  از  فرد  اگر 
حقوقي باشد، از جانب ديگر در برابر ديگران يعني افراد و جامعه داراي وجايب 
و مکلفیت های متناسب نیز مي باشد. زيرا در جايي که حق بدون وظیفه يا وظیفه 
بدون حق باشد، اوال موضوع شکل حقوقي پیدا نکرده، ثانیا اصل تساوي حقوقي 
در مناسبات اجتماعي نمي تواند تامین شود. زيرا يکي از اشکال تساوي، تساوي 

حقوق و وظايف است.
به اين ترتیب رابطه بین حقوق و وظايف متقابال متناسب است. مثال اگر يک فرد بر 
فرد ديگر يا جامعه حق دارد که به عقیده و شخصیت او احترام گذارد، متقابال خود 
او نیز مکلف است که به عقايد و شخصیت ديگران احترام گذاشته، حقوق آن ها را 
رعايت کند يا اگر والدين باالي اوالدشان حق حرمت و احترام دارند وظیفه تربیت 
و سرپرستي اوالدشان را نیز دارند، اگر خريدار باالي دکان دار حق دارد که او مال 
اگر  بر عکس  و  دارد  نیز  آن را  قیمت  پرداخت  مکلفیت  بدهد،  را  نظر وي  مورد 
دکان دار حق داشته باشد که پول مناسب و دل خواه از خريدار اخذ کند، مکلف 
است مال مورد نظر را به خريدار بدهد. يا اگر دولت حق حاکمیت و تطبیق قوانین 
را باالي مردم دارد، مکلفیت تامین حقوق و آزادي های آن ها را نیز دارد. بر عکس 
اگر هر فرد يا مجموع افراد حق دارند که حقوق و آزادي های آن ها از طرف دولت 
قانونا به رسمیت شناخته شده، در عمل تطبیق گردد، آن ها نیز مکلفند که از دولت و 

قوانین آن اطاعت نمايند و در تمام موارد ديگر زندگي نیز همینطور.
بر اساس اصل فوق نه دولت و نه هیچ فردي حق ندارد که در برابر تامین حقوق 
خود بوسیله ديگران، از وظايفي که در برابر آن ها دارد شانه خالي کند. در غیرآن 
قانونیت جاي خود را به خودسري، قانون شکني و بدين وسیله به ظلم و ستم خواهد 

داد.
هرگاه کسي از اجراي وظايف خود در برابر ديگران بدون عذر قانوني شانه خالي 
کند مسوول و مستوجب مجازات است. از اين رو فرد وقتي مي تواند از حقوق خود 
باشد که  وقتي مي تواند آزاد  را رعايت کند،  باشد که حقوق ديگران  برخوردار 
آزادي ديگران را پامال نکند. به همین لحاظ دانشمندان و فالسفه، آزادي را رعايت 
هر  آزادي  و  که حدود حقوق  است  قانون  زيرا  اند.  نموده  تعريف  قانون  نمودن 
کسي را تعیین مي کند. وظايف و تکالیف افراد از روي عملکرد خود آن ها به دو 
شکل اند. 1- وظايف و تکالیفي که قانون به اجراي آن امر  کرده است.2- دست 
زدن به اعمالي که قانون اجراي آن را منع کرده است. همچنین وظايف و تکالیف 
افراد به وظايف قانوني و اخالقي، فردي و اجتماعي و غیره نیز تقسیم شده مي تواند 
ما  شوند. هدف  تقسیم  مي توانند  بي نهايت  و  متنوع  اشکال  به  آن ها  کدام  هر  که 
در اينجا وظايف و مکلفیت های قانوني و حقوقي اند که در صورت عدم اجراي 

داوطلبانه، بايد با قوه اجبار قانون باالي هر فرد تطبیق شوند. 
وظايف و مکلفیت های اساسي و عمده افراد در مقابل ديگران در قانون اساسي و 

ساير وظايف آن ها در قوانین عادي کشورها تسجیل و بیان مي شوند.
مطابق احکام قانون اساسي جديد )1382( کشور ما، اساسي ترين مکلفیت های افراد 

عبارتند از: 
1- پرداخت مالیه به دولت

2- دفاع از وطن
3- پیروي از احکام قانون اساسي

4- اطاعت از قوانین )رعايت حقوق ديگران( 
5-  رعايت نظم و امن عامه.1

قانون،  ندانستن  بهانه  به  کسي  اگر  ديگر،  قوانین  و  اساسي  قانون  حکم  اساس  به 
زند،  برهم  را  اجتماعي  نظم  و  نموده  نقض  را  قوانین  يا  ديگران  آزادي  و  حقوق 
عذر او قابل قبول نبوده، )بي خبري از احکام قانون عذر دانسته نمي شود( مسوول 
و مستوجب مجازات است. بنابر اين، هر فرد بايد سعي نمايد تا با قوانین کشور و 
قوانین وظايف  با رعايت  از يک طرف  نموده،  المللي آشنايي حاصل  بین  قوانین 
خود را در برابر ديگران انجام دهد از جانب ديگر بتواند از حقوق و آزادي های 
خود دفاع نمايد. زيرا اولین و موثرترين وسیله دفاع از حقوق و آزادي های فرد، 
دانستن قوانین است. در اين راستا دولت، سازمان های اجتماعي، موسسات علمي و 

دانشمندان بايد افراد را در دانستن قانون ياري رسانند.
پی نوشت:

1 – مواد 56،55،42 قانون اساسي 1382 افغانستان
ادامه دارد



نمودار 5. مراجعي که زنان بیوه براي حل مشکالت خود به آن ها رجوع مي کنند
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در  چنانچه  است.  شده  اطالق  جویدن  ساجق  بر  زیادی 
باعث رشد موی  طب الکبیر آمده است که ساجق جویدن 
ریش می گردد، االشه ها را برای کندن گوشت از بدن قوی 
را  زدن  می سازد، حرف  پررو  را  آدم های کمرو  می سازد، 
بیشتر می کند )یعنی افراد را حراف می سازد(، فشار بر مغز 
را کم می کند )یعنی آدم را از فکر کردن راحت می سازد(، 
پره های بینی را بزرگ می کند تا افراد راحت تر نفس بکشند 
یا نفس راحت بکشند و قوه جمع آوری را بیشتر می سازد. 
باطور  اثر شیخ  الباقیه  الساجقیه فی دقایق  در کتاب حقایق 

این  )نوعیت  ما  پیروز  و  منتخب  وکالی  که  آن جایی  از 
پیروزی و انتخاب مبحثی جداگانه است که از حوصله این 
نوشتار بیرون است( به عنوان الگو های رفتاری و گفتاری و 
کرداری ما مطرح هستند و چون ما آنان را انتخاب کرده ایم 
بنابراین هر حرکت  که برای ما کار کنند و قانون بسازند، 
و  منتخب  افراد  این  از  باید  ما  و  است  ما  اراده  ممثل  آنان 
حرفات  حرکات،  و  کنیم  تبعیت  نخندد(  )کسی  شایسته 
در  نماییم.  تقلید  را  و سکنات شان  همان حرف ها(  )منظور 
)باز  شایسته  افراد  این  موکلین  عنوان  به  ما  وظیفه  کنار آن 
هم کسی نخندد( این است که به توزیع و تشریح رفتار های 
حرکت  نخستین  که  آنجایی  از  بپردازیم.  دیگران  به  آنان 
اصالحی و تقنینی وکالی جدید ما همانا جویدن ساجق به 
آن  بر  بود،  نمایندگان  مجلس  افتتاح  روز  در  جمعی  طور 
مجلس  افتتاح  روز  درخور  و  شایسته  عمل  این  تا  شدیم 
نمایندگان را تشریح و توزیع کنیم. شما می دانید که وکال 
هر کار شان نفع خاصی دارد. بخشی از آن برای خودشان و 
بخشی دیگر برای مردم. از جمله ساجق جویدن نیز مفادش 
بیشتر به مردم می رسد و به همین خاطر ما در رابطه به فواید 
ساجق جویدن وکال از میان متون مفیده برای شما سطوری 

چند را گردآوری کرده ایم. 
باید گفت که ساجق جویدن سابقه طوالنی در تاریخ بشریت 
دارد. یعنی از زمانی که مردم بی تفاوتی را نسبت به مساله ای 
یاد گرفتند ساجق جویدن را نیز آموختند. می گویند زمانی 
که نوح علیه السالم به مردمش نصیحت می کرد که دست از 
بی دینی بردارند، مردم در جوابش فقط ساجق می جویدند. 
یا وقتی که شیخ نجم الدین کبری، چنگیزخان را نصیحت 
در جوابش  او  نکن  عام  قتل  را  مردم  قدر  این  که  می کرد 
فواید  قدیمی  نسخ  در  حال  هر  به  می جوید.  ساجق  فقط 

مسجوقی آمده است که جویدن ساجق 
افراد  باعث می گردد که  میان گروه  در 
دیگر نسبت به او نظر خاص داشته باشند. 
خصوصا  جویدن  ساجق  دیگر  فواید  از 
این  هم  یکی  ملت  نمایندگان  توسط 
است که باعث نشاط مردم می شود. یعنی 
شما لحظه ای را در نظرتان تجسم کنید 
که مجلس نمایندگان دایر شده است و 
رییس جمهور در حال نطق آتشین علیه 
زمین و زمان است و خصوصا خارجی ها 
می کند.  تعریف  هی  و  می کوبد  هی  را 
در این وسط تعداد کثیری از نمایندگان 
در حال جویدن ساجق هستند یعنی قصه 
خودت و گفته هایت در کله پزی است. 
و شعف  انبساط  چه  که  می دانید  خوب 
میان  در  قهقه  شکل  به  خنده  و  شور  و 
بیننده ها به وجود می آید، از این جا است 
فایده  جمع  میان  در  جویدن  ساجق  که 
مثل  مهم  در روز های  اگر  و  دارد.  زیاد 
روز هایی که قوانین مهم تصویب می شوند نمایندگان بیشتر 
قوانین خواهد  تصویب  در  قوی  بسیار  تاثیر  بجوند،  ساجق 

داشت. 
تالیف  الحالیه  الماضیه مفیدا فی سواجق  در کتاب سواجق 
ساجق  یک  اگر  که  است  آمده  ابوالمحاسن  ریش الدین 
از  دارد.  بزرگ  فایده های  شود  جویده  تن  چندین  توسط 
دهن  مزه  مردم  می دهد.  انتقال  را  دهان  خوش  بوی  جمله 
همدیگر را می دانند، افراد به اجماع فکری مشابه می رسند 
اسراف  که  همه  از  مهمتر  و  می شود  حل  زودتر  مسایل  و 

توصیه  بنابراین  می شود.  کم  بیت المال  میل  و  حیف  و 
که  روز هایی  یا  مهم  قوانین  تصویب  روز های  در  می شود 
نمایندگان  مجلس  اعضای  تمام  می گردند،  استیضاح  وزرا 
یک ساجق را به نوبت بجوند تا به اجماع جمعی برسند و 
بتوانند یک وزیر به درد نخور را استیضاح کنند و روسیاهی 
استیضاح  را هم  وزیر  نتوانست یک  را که  مجلس گذشته 

کند، تکرار نکنند. 
در یکی از نسخ مهم که در مورد فواید ساجق جویدن نوشته 
شده آمده است در صورتی که افراد ساجق می جوند آن را 
با صدای بلند بجوند. یعنی صدای تق تق خاصی را که زن ها 
بهتر بلدند از ساجق در بیاورند. این کار باعث می گردد تا 
مختلف  صدا های  مقابل  در  محترم  ساجق جو های  گوش 
جز  به  دیگر  و  گردد  واکسینه  مخالف  صدا های  خصوصا 
صدای تق تق ساجق شان هیچ گونه صدای دیگر را نشنوند. 

شوند  مشهور  چهره  دارند  دوست  که  نمایندگانی  البته 
لحظه های ساجق  تلویزیون ها  زیرا  بجوند  باید حتما ساجق 
از  بیشتر  مردم  و  می کنند  شکار  زود  را  وکیالن  جویدن 
دیگران آنان را می شناسند و هر جا که بروند مردم او را به 
این همان وکیلی است  دیگران نشان می دهند و می گویند 

که در داخل مجلس ساجق می جوید. 
البته از یاد نباید برد که در پهلوی فواید زیادی که ساجق 
دارد.  دارد، چند ضرر کوچک هم  برای وکیل ها  جویدن 
از جمله خوابیدن در حالی که ساجق در دهان باشد خوب 
نیست زیرا امکان دارد که ساجق از دهان فرد خوابیده بیرون 
بیاید و به لباسش بچسپد یا هم از دهانش ساجق کشال شود. 
مجلس  داخل  در  ساجق جو  محترم  وکالی  همین  برای 
نخوابند و چون معموال وکال نمی توانند جلو خوابیدن خود 
خوابیدن  از  قبل  است  بهتر  بگیرند،  مجلس  داخل  در  را 
ساجق خود را بیرون آورده و در زیر چوکی خود بچسپانند 
و بعد اگر بیدار شدند دوباره آن را از جا کنده و در دهان 
نمایندگانی که ساجق می جوند  بگذارند. همچنین  مبارک 
نباید به طور مستقیم به طرف فرد پهلوی خود نگاه کنند زیرا 
این ذهنیت در طرف ایجاد می گردد که این فرد ساجق جو 
نخواسته  خدای  اگر  یا  و  می کند  دهن کجی  من  سوی  به 
فردی که ساجق می جود زشت و بد قیافه هم بود، زنهار که 
در حال ساجق جویدن مستقیم به کسی نگاه نکند که طرف 

فکر می کند او را می ترساند. 
در اخیر گفتار خود را با شعری از سعدی بزرگ در وصف 

ساجق خاتمه می دهیم: 
بنی آدم اعضای یکدیگراند 

که در ساجقیت زیک پیکرند 
چو عضوی به درد آورد روزگار 

که ساجق جویدن بود پایدار 
تو کز محنت دیگران بی غمی 

به جای ساجق لنگ بوت می جوی 

اندر فواید

جویدن وکال 
طنز ــــــــــــــــــــــــــــ  فریدون آژند 

در کتاب سواجق الماضیه مفیدا فی 
سواجق الحالیه تالیف ریش الدین 
ابوالمحاسن آمده است که اگر یک ساجق 
توسط چندین تن جویده شود فایده های 
بزرگ دارد. از جمله بوی خوش دهان را 
انتقال می دهد. مردم مزه دهن همدیگر 
را می دانند، افراد به اجماع فکری مشابه 
می رسند و مسایل زودتر حل می شود و 
مهمتر از همه که اسراف و حیف و میل 
بیت المال کم می شود.

ACKU
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جدال های پس از انتخابات
مرتضوی 

از صفحه 1 

جمهور  رييس  طوالنی،  کشمکش های  از  پس  سرانجام 
گفته  نمايد.  افتتاح  را  ملی  شورای  تا  شد  حاضر  کرزی 
رايزنی های  و  ملل  سازمان  نماينده  مداخله  که  می شود 
عوامل  عمومی،  افکار   فشارهای  و  سفارت خانه ها  برخی 
اصلی در تغيير موضع رييس جمهور کرزی بوده  اند. آقای 
کرزی در حالی روز گذشته برای افتتاح شورای ملی رفت 
که  نزديک با 300 تن از کانديداهای معترض شب را در 
اين جا است  نمودند. جالب  اعتراض سپری  به رسم  ارگ 
ميدان  به  بار  نخستين  برای  جمهوری  رياست  ارگ  که 

اعتراض  حلقه های سياسی بدل می شود. 
با اين همه، شورای ملی اکنون رسما به کار آغاز کرده است 
و حال سوال اصلی اين است که جدال های پس از افتتاح 
چگونه خواهد بود؟ يکی از رقابت های اساسی،  اکنون بر 
روزهای  در  است.  پارلمان  رياست  کرسی  تصاحب  سر 
آقای  و  حکومت  تيم  از  البی  گروه های  آشنايی،  هفته 
قانونی و برخی نامزدان احراز کرسی رياست، به شدت در 
هوتل فعال بودند. هرچند که تاکنون رسانه ها از چهره های 
متعددی نام می  گيرند اما به نظر می رسد که رقابت اصلی 

ميان محمد يونس قانونی و آقای سياف می باشد. 
شديدا  هم  با  چهره  دو  اين  نيز  پارلمان  نخست  دور  در 
با آن که آقای محمد محقق هم در کنار  نمودند.  رقابت 
سياف قرار گرفت اما سرانجام محمد يونس قانونی برنده 

آن دور شد. 
اکنون نيز به نظر می رسد که صف بندی ها در محور همين 
دو چهره قرار دارد. حمايت داکتر عبداهلل از محمد يونس 
قانونی نشان می دهد که نمايندگان مورد حمايت اپوزيسيون 

از کانديداتوری وی حمايت خواهند کرد. 
هرچند گفته می شود که  آقايان قانونی، سياف، عبدالظاهر 
قدير و ياسينی هر کدام ليست باالی 150 نفر را با خود دارند 
اما معلوم نيست که با توجه به پراکندگی، نبود گروه های 
پارلمانی و موثريت احزاب سياسی، نمايندگان چگونه در 
اين  در  می کنند.  انتخاب  را  خود  مسير  صف بندی ها  اين 
ميان تيم حکومت در تالش است تا زمينه را برای پيروزی 
آقای سياف فراهم کند. با توجه به  موضع گيری های اخير 
به  نسبت  نمايندگان  ميان  بدبينی  ايجاد فضای  و  حکومت 
نظر  مورد  کانديدای  که  است  بعيد  حکومت،  رفتارهای 

حکومت آرای بلندی را به دست آ ورد. 
قومی در راس  به حضور 2 چهره  توجه  با  اين  از  گذشته 
قوه های قضاييه و مجرييه بعيد است که قوه سوم را نيز به 
اين قوم واگذار نمايند. به هر حال اکنون نمايندگان فرصت 
يافته اند که در فضای مناسب به بحث و رايزنی ها در رابطه 

به ترکيب هيات اداری پارلمان بپردازند. 
آقای کرزی اکنون با فضای بی اعتمادی که نسبت به پارلمان 
خلق کرده است در تالش است تا در ترکيب هيات اداری 
افرادی راه يابند که بتوانند مسير کاری پارلمان را در بستر 
تعامل، مصالحه و معامله با حکومت قرار دهند. با اين همه 
اگر رياست و هيات اداری پارلمان را  افراد غيرحکومتی 
از  پس  جدال ها  که  می رود  آن  احتمال  آ ورند،  دست  به 
انتخابات بيشتر و بيشتر شود. حال بايد ديد که معامله های 
چند روز آينده، اداره پارلمان را به دست کدام گروه قرار 

می دهد؛ حکومت،  اپوزيسيون و يا جناح سوم. 

طرح سازمان ملل برای ايجاد دادگاهی در سومالیا

يک هوادار حزب اهلل، نخست وزير لبنان شد

فلسطینی ها درپی کشف هويت فاش کننده اسناد محرمانه هستند

تاسيس  خواهان  متحد  ملل  سازمان  ارشد  مقام  يک   
محاکمه  برای  تانزانيا  و  سوماليا  در  ويژه  دادگاه های 

دزدان دريايی شده است.

جک لنگ، مشاور سازمان ملل متحد در امور 
دزدان دريايی طرحی را پيشنهاد داده است که 
بر اساس آن دادگاه هايی در مناطق سوماليلند 
برای  تانزانيا  در  آروشا  و  سوماليا  پونتالند  و 
تاکنون  محاکمه دزدان دريايی تاسيس شود. 
چندين کشور نگرانی خود را از فقدان قوانين 
دريايی  دزدان  محاکمه  برای  امکانات  و 

سوماليا اعالم کرده اند.
بيشتر دزدان دريايی که گير افتاده اند، پس از 

مدتی آزاد شده اند.
آقای لنگ گفت دزدان دريايی دستگير شده، 
تانزانيا  و  سوماليا  در  که  دادگاه هايی  در  بايد 

راه اندازی می شود، محاکمه شوند.
به گفته او اين دادگاه ها بر اساس قوانين سوماليا فعاليت 

خواهند کرد.
جک لنگ گفت: »دزدان دريايی در حال تبديل شدن 

به اربابان اقيانوس هند هستند.«
اين  محاکمه  برای  تخصصی  دادگاه های  گفت  او 
اندازی شود و هزينه  بايد تا هشت ماه ديگر راه  افراد 
اين طرح را برای يک مدت سه ساله، 25 ميليون دالر 

تخمين زد.
در  زندان  دو  تاسيس  خواستار  همچنين  لنگ  آقای 

سوماليا و تانزانيا برای بازداشت دزدان دريايی شد.
محاکمه  و  تعقيب  خواستار  همچنين  لنگ  جک 

سردسته های دزدان دريايی شد.
بوده  مرکزی  دولت  يک  فاقد   1991 سال  از  سوماليا 
باعث  سومالی  در  مرج  و  هرج  و  قانونی  بی  است. 
قدرت گرفتن دزدان دريايی در اين کشور شده است و 
آن ها به تدريج توانسته اند دايره نفوذ خود را از سواحل 
گسترش  هند  اقيانوس  دوردست  مناطق  به  کشورشان 

دهند.

از  امريکا  تحصيلکرده  لبنانی  ميلياردر  ميقاتی،  نجيب 
سوی رييس جمهور اين کشور به عنوان نخست وزير 

جديد اين کشور معرفی شده است.
سياستمدار  اين  از  لبنان  جمهور  رييس  سليمان  ميشل 
خواسته است تا دولت جديد در اين کشور را تشکيل 
دهد. اين به رغم مخالفت های هواداران سعد حريری، 

نخست وزير سابق لبنان صورت گرفت.
برای  متحدانش  و  اهلل  حزب  جانب  از  ميقاتی  آقای 

رياست دولت آينده نامزد شده بود.
حزب اهلل و متحدانش در مجلس لبنان دارای اکثريت 
پارلمانی هستند. کابينه آقای ميقاتی پس از تشکيل بايد 

از مجلس رای اعتماد بگيرد.
دولت سعد حريری، نخست وزير پيشين لبنان، دو هفته 
پيش )دوازده جنوری( پس از خروج وزرای حزب اهلل 

و متحدانش سقوط کرد.
حريری،  سعد  که  افتاد  اتفاق  زمانی  دولت  سقوط 
نخست وزير لبنان، در واشنگتن سرگرم ديدار با باراک 

اوباما، رييس جمهور امريکا، بود.
آلت  که  می کنند  متهم  را  او  ميقاتی  نجيب  مخالفان 
اهل  ميان  تفرقه  ايجاد  برای  ايران  و  اهلل  حزب  دست 

سنت لبنان شده است.
و  )بيست  شنبه  سه  روز  لبنان  نشين  سنی  مناطق 
پنجم جنوری( برای دومين روز پی در پی صحنه 
حريری  سعد  هواداران  اعتراضی  حرکت های 
و  اهلل  حزب  جانب  از  ميقاتی  نجيب  نامزدی  به 
متحدانش برای رياست دولت آينده لبنان است.

سعد حريری از هواداران خود خواسته تا خويشتن 
داری کنند و از خشونت بپرهيزند.

حرکت های  مقابل  در  متحدانش  و  اهلل  حزب 
اعتراضی مخالفان نجيب ميقاتی تاکنون سکوت 
هوادار  مسيحيان  از  گروهی  تنها  و  کرده اند 
بيروت پوسترهايی  حزب اهلل در محله حدث در 

در حمايت از نجيب ميقاتی نصب کرده اند.
است  گفته  سی  بی  بی  با  مصاحبه  در  ميقاتی  آقای 
کرده  تاکيد  و  ندارد  اهلل  حزب  با  ارتباطی  هيچ  که 
لبنان تنها مساله ای است که فکر او را  که وحدت در 

مشغول کرده است.
امريکا گفته است که تحوالت لبنان را به دقت پيگيری 
می کند و از تشکيل دولتی که حزب اهلل در آن نقش 

عمده ای داشته باشد، نگران است.

مارونی،  مسيحيان  ميان  از  جمهور  رييس  لبنان،  در 
ميان  از  پارلمان  رييس  و  ميان سنی ها  از  نخست وزير 

شيعيان انتخاب می شود.
از مسيحيان و مسلمانان سنی و  لبنان، که جمعيت آن 
شيعه تشکيل يافته، از سال 1975 تا 1990 درگير جنگ 
داخلی بود که هزاران کشته برجای گذاشت و اقتصاد 

اين کشور را به ويرانی کشاند.

به دنبال کشف هويت فردی هستند  مقامات فلسطينی 
که اسناد محرمانه مربوط به روند صلح خاورميانه را در 

اختيار رسانه های بين المللی قرار داده است.
فايل های  اطالعاتی  ماموران  گزارش ها،  براساس 
کامپيوتر يکی از دفاتر وابسته به روند صلح خاورميانه 

را مورد بازبينی قرار داده اند.
گفتگوهای  جريان  در  که  شده  گفته  اسناد  اين  در 
مورد  در  بودند  شده  حاضر  فلسطينی  رهبران  صلح، 
در  بيايند.  کوتاه  اسراييل  به  آوارگان  بازگشت  حق 
صورت پذيرفتن اين پيشنهاد، تعداد فلسطينی هايی که 
اجازه خواهند داشت به سرزمينشان بازگردند، به شدت 

کاهش خواهد يافت.
مقامات فلسطينی می گويند اسناد فاش شده، بخشی از 
مدارک مفصل تر و بزرگتر است و بدون متن کامل، 

مفهوم واقعی را نمی رساند.

تدريجی  طور  به  الجزيره،  زبان  عربی  خبری  شبکه 
به 10 سال  انتشار 1600 سند محرمانه مربوط  در حال 
ترتيب  امريکا  حمايت  با  که  است  صلح  گفتگوهای 

داده شده است.
طی  در  فلسطينی  رهبران  که  شده  گفته  اسناد  اين  در 
مورد  در  بودند  حاضر  اسراييلی ها،  با  مذاکراتشان 
به  فلسطينی ها  بازگشت  حق  مانند  اساسی  مسايل 
مقابل  طرف  به  المقدس،  بيت  وضعيت  و  اسراييل 

امتيازهايی بدهند.
يکشنبه،  روز  الجزيره،  عربی  تلويزيونی  شبکه 
می دهد  نشان  که  کرد  منتشر  را  مدارکی  دلو،  سوم 
اقدامی بی سابقه پيشنهاد  مذاکره کنندگان فلسطينی در 
به جز يکی  تا تمام شهرک های يهودی نشين،  داده اند 
از آنها، در بيت المقدس شرقی در اختيار اسراييل باقی 

بماند.

شبکه تلويزيونی الجزيره گفته است که مدارک منتشر 
مدرک  صد  شش  و  هزار  از  بيش  از  بخشی  شده، 
محرمانه ای است که از مالقات ها، ايميل ها و مکالمات 
فاصله  در  امريکايی  و  اسراييلی  فلسطينی،  مقام های 

سال های 2000 تا 2010 ميالدی به دست آورده است.
بخش های  آينده،  روزهای  در  گزارش ها،  اساس  بر 
بيشتری از اين مدارک منتشر خواهد شد که جزييات 
درباره  اسراييل  به  فلسطينی  مذاکره کنندگان  پيشنهاد 
به سرزمينشان را هم  فلسطينی  بازگشت آوارگان  حق 

شامل می شود.
و  امنيتی  همکاری  های  سطح  که  است  شده  گفته 
فلسطينی  خودگردان  تشکيالت  و  اسراييل  اطالعاتی 

هم در روزهای آينده منتشر خواهد شد.

ACKU
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تظاهرات ضد دولتی در مصر 
ممنوع شد

 

 
ضد  گسترده  تظاهرات  از  پس  روز  یک  مصر  دولت   
گذاشت،  جای  بر  کشته  سه  که  کشور  این  در  دولتی 
برپایی هر نوع تظاهرات جاده ای را ممنوع اعالم کرده 

است.
خبرگزاری رسمی مصر اعالم کرد تجمعات عمومی و 

راهپیمایی ها از روز چهارشنبه ممنوع هستند.
نوع  این  به  که  فردی  هر  گفت  مصر  داخله  وزارت 
پیگرد  تحت  و  بازداشت  بپیوندد،  غیرقانونی  اقدامات 

قانونی قرار خواهد گرفت.
صبح  اولیه  ساعات  از  گروهی  که  است  حالی  در  این 
و گزارش ها  بودند  در حال جمع شدن  تظاهرات  برای 
حاکی از آن است که تظاهرکنندگان در حال بازگشت 
تظاهرات  شاهد  چهارشنبه  شب  که  تحریر،  میدان  به 

گسترده بود، هستند.
یافتن  ادامه  خواهان  مصر  مخالف  احزاب  از  یکی 
اما معلوم نیست چه تعدادی  تظاهرات ضد دولتی شده 

روز چهار شنبه دوباره در تظاهرات شرکت کردند.
گزارش ها حاکی است که سایت اجتماعی تویتر که از 
سوی مخالفان برای سازماندهی تظاهرات و ارسال خبر 

مورد استفاده قرار گرفته، در مصر مسدود شده است.
در تظاهرات روز سه شنبه در مصر که طی سال های اخیر 

کم سابقه گزارش شده، سه نفر کشته شدند.
در این تظاهرات که از طریق سایت اجتماعی فیس بوک 
مختلف  نقاط  در  نفر  هزار  ده ها  بود،  شده  داده  ترتیب 
کشور شرکت کردند و بزرگ ترین تجمع اعتراضی در 

قاهره، پایتخت مصر شکل گرفت.
سنگ  پولیس  سمت  به  شنبه  سه  روز  تظاهرکنندگان 
و  شدند  درگیر  امنیتی  نیروهای  با  و  کرده  پرتاب 

شعارهایی علیه حسنی مبارک و پسرش سر دادند.
اشک  گاز  از  تظاهرکنندگان  با  مقابله  برای  پولیس 
ساعات  در  و  کرد  استفاده  پاش  آب  موترهای  و  آور 
تن  هزاران  کردن  متفرق  برای  شنبه،  چهار  شب  پایانی 
از تظاهرکنندگانی که در میدان تحریر در مرکز قاهره 
جمع شده بودند، به آنها حمله کردند. موارد متعددی از 

ضرب و شتم تظاهرکنندگان گزارش شده است.
در  پولیس  یک  که  گفت  مصر  دولتی  تلویزیون 
داده  از دست  را  ناآرامی های روز سه شنبه، جان خود 

است.
به گروه اخوان  دولت مصر، تظاهرات روز سه شنبه را 
مبارک  دولت  مخالف  گروه  ترین  بزرگ  المسلمین، 

نسبت داده است.

اوباما در نطق ساالنه خود در کنگره، سیاست های کالن دولت را اعالم کرد

ĭå ĭĪó ę¦ĩ ĦĤÓ ۱۳ YĮŊêĠģÊľ őª ő¤Éêª ĩÉ éĪħĵ

درخواست امریکا از اتحادیه اروپا برای تحریم ناقضان حقوق بشر در ایران 
ایاالت متحده امریکا خواستار آن شده است که اتحادیه اروپا با گسترش تحریم ها علیه ایران، مقام های مسوول در این کشور را 
که در نقض حقوق بشر دست داشته اند، آماج تحریم های خود قرار دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، فیلو دیبل، معاون دستیار 
وزیر امور خارجه امریکا،  که در بروکسل با مقام های اتحادیه اروپا دیدار کرد، گفته است اتحادیه اروپا باید با گسترش تحریم های 
خود علیه ایران، آن دسته از مقام های مسوول در ایران را که در نقض حقوق بشر دست داشته اند، هدف تحریم های خود قرار دهد. 
این مقام عالی رتبه امریکایی با بیان این که واشنگتن برای نشان دادن اثرات تحریم ها علیه ایران تالش می کند، در این باره اظهار 
داشته است:  »ما به اروپایی ها پیشنهاد داده ایم، چیزی شبیه به آنچه ما در مورد حقوق بشر انجام داده ایم را مورد توجه قرار دهند.« در 
ماه سپتامبر سال گذشته میالدی ایاالت متحده امریکا اموال و دارایی های هشت تن از مقام های ایرانی و از جمله چند فرمانده سپاه 
پاسداران را که گفته می شود در نقض حقوق بشر و به ویژه در کشتار معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته 
در ایران دست داشته اند، توقیف کرده بود.  فیلو دیبل، معاون دستیار وزیر امور خارجه امریکا، با اشاره به این اقدام واشنگتن اظهار 
داشته است: »ما اینجا نیامده ایم که بگوییم ما این کار را کرده ایم و شما هم باید آن را انجام دهید. بلکه ما می گوییم،  ما این کار را 

کرده ایم و این هم اثر آن است و از این رو بر این باور هستیم که چنین اقداماتی ارزش بررسی کردن را دارد.«

باراک اوباما در نشست مشترک مجالس نمایندگان 
و سنای ایاالت متحده سیاست های کالن دولت خود 

در سال جاری را اعالم کرده است.
سخنرانی رییس جمهور امریکا سه شنبه ساعت نه و 
ده دقیقه شب به وقت واشنگتن، در ساختمان اصلی 
دیوان  اعضای  آغاز شد.  این شهر  مرکز  در  کنگره 
عالی فدرال و مقام های نظامی ارشد ایاالت متحده 

حاضر  کنگره  در  نیز 
شدند.

نطق  در  اوباما  آقای 
ساالنه بر امور داخلی 
اقتصاد،  ویژه  به 
کسری  و  بیکاری 
دولت  کالن  بودجه 
فدرال تمرکز و شعار 
ماست«  آن  از  »آینده 
تکرار  دفعات  به  را 

کرد.
از  »آینده  گفت:  او 
برای  اما  ماست،  آن 
نمی توانیم  آن  به  نیل 
دست  روی  دست 

بگذاریم.«
گفت  اوباما  باراک 
نسل فعلی در کشورش باید برای موفقیت در آینده 
در طرح های زیربنایی، فن آوری های پیشرفته و نظام 
تحصیلی سرمایه گذاری های کالن بکند و اصالحات 

الزم را در این زمینه انجام دهد.
اوباما تاکید کرد که موفقیت امریکا همچنین  آقای 
کسری  کاهش  برای  فراحزبی  همکاری  مستلزم 

بودجه کالن دولت فدرال است.

آقای اوباما در این نطق فقط یک بار به ایران اشاره 
کرد.

این که  برای  دیپلوماتیک  »به خاطر تالش  او گفت: 
دولت  کند،  عمل  بین المللی اش  تعهدات  به  ایران 
ایران در حال حاضر با تحریم هایی رو به روست که 

بیش از همیشه سخت تر و جدی تر است.«
بین المللی  تحریم های  می گویند  ایرانی  مقام های 
تغییر  را  کشور  این  سیاسی  یا  اتومی  سیاست 

نمی دهد.
تالش  در  اوباما  باراک  که  می گویند  کارشناسان 
است از خود تصویر یک سیاستمدار متمایل به طیف 
میانه و آماده همکاری با صاحبان صنایع و جمهوری 

خواهان را به نمایش بگذارد.
رسیدن  قدرت  به  اشاره  با  امریکا  رییس جمهور 
افزایش  و  نمایندگان  مجلس  در  جمهوری خواهان 
مسوولیت  پس  این  از  گفت  سنا،  در  آنان  تعداد 
و  دموکرات  دو حزب  مشترک  وظیفه  اداره کشور 

جمهوری خواه است.
دموکرات ها در انتخابات میان دوره ای نوامبر گذشته 
اقتصادی  وضع  از  شهروندان  نارضایتی  خاطر  به 
شکست خوردند و کنترول مجلس نمایندگان را به 

جمهوری خواهان واگذار کردند.



 ĪİŊêĠģÊľ  ĥĩå  őª  ő¤Éêª  ĩÉ  éĪħĵ  Ħ   ġÊÔðªÊ   å  
 ۵۰  Ħě  ĩÉ  ĭĪó ę¦ĩ ġÊðª ۱۳  ĥřě  êÓ  řě  őª ĪģĩæįêÍ
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 Ħċå Ħ  .ĥå ŐĪó őÔïĪ  ŐĪó ŐŖĪÛ ŐĪį ê  őª éÉëÊÍ
 ĭĪó ġÊİ¡ĺ éĪģ ۵۲ ĩÉ ĭĪó ę¦ĩ ġÊðª ĦĨģ őª ĦģåĩÊ¤

.íÏ
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 êŊ æįêÍ éĪħĵ å ĮĜįĩ »É \ÊĤ× Êģé êįëĩ ġĪģÊē å ËÊÜĤ  å
 őÔïĪ  őċå ő¤ ĦĜª ĩÉ Yĩ ĽĤğêÓ ĪģĪĜª ۱۷ æÇ ۱۵ êĠć
.ĥŗªĩ ĦģåĩÊ¤ őį ĥêï ġÊľ Ě¡ã Ħě Īģ Īó Őå§ģéĩ ĦÓ
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 Ħě ĪðİěĪ  å Yĩ éĪ¡ï Ě«įÊï
 Yŗª  ê«ĺ  ġÊľ  ő°  ĥêï  êĺĪğ
 ĩĩå  å  ĥêï  őģĩÊ¤  Ħ   ő¤
 ġĩŕŊ Ħ  Īİ«ģĩĪªéÊª ĪðİěĪ 
 ĩÉ ęĪó ę¦ĩĩ ĦĤÓ °éå őª Ħ 

.ęĪó ġÊİ¡ĺ éĪĜł
 Ģİðß  ĝÊğÉ  å  Ğħ  ęÊª  êœÓ
 Ħ   ęÊĨğ  Ħ   ŐìİÔŇŒĪĜł
 Īį  Īİ«ģĩĪªê°ĩ  å  ś¤Éêª
 Ħ   ő¤ Yĩ  °Īó ĦŇģ  Ħ   îÍ
 ġÊðª  êœĠó  ĢŊ  őª  ĦģåĩÊ¤

.ęĪó ę¦ĩĩ
 ĮÎħèğ å  őª ĮěÉĪäįêÓĩÊÓ  ìİį  Ħēêď  Ħ   őª ġÊÔðªÊ   Ħ 

 Ħě  őŎĪŊ  őŏŊ  å  ő¤  Yĭřœª  őģåĩÊ¤  ęÊĨğ  Ħ   ĪĠïÉêğ
.ĭĩ ĥŖĪě Ğħ Ħ¥ª őĜÍĩ§Ŋêğ å őį ĦĜğÉ

افغانستان مکان امن به قاچاقبران مواد مخدر نیست!

ACKU


	1
	2
	page3
	4
	5
	6
	page7
	8
	For afrchive 9
	For afrchive 10



