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کمپاین رای سفید ادامه دارد 

چه کسی در دور اول 
پیروز خواهد شد؟ 

نمایندگان  صف بندی های  اکنون 
ریاست  کرسی  سر  بر  رقابت  برای 
آغاز شده است.  نمایندگان  مجلس 
این صنف بندی ها عمدتا بر دو محور 
قومی و سیاسی استوار می باشد. از 
وابسته  مجموعه های  سیاسی،  نظر 
در   این سو  به  از چندی  به حکومت 
پیروزی  برای  را  تا زمینه  تالش اند 
گفته  نمایند.  فراهم  سیاف  آقای 
آشنایی  هفته ی  در  که   می شود 
امور،  اداره  از  افرادی  نمایندگان، 
حتا  و  کرزی  جمهور  رییس  برادر 
در  پیشین  نمایندگان  از  برخی 
اقامت  محل  هوتل  راهروهای 
و  کمپاین  مشغول  نمایندگان 
رایزنی به نفع آقای سیاف بوده اند. 
هواداران یونس قانونی نیز در این 
مدت بی کار نماندند. گفته می شود 
در  بارها  نیز  قانونی  آقای  برادر 
هوتل دیده شده و مشغول گفتگو 

با نمایندگان بوده  است.
کودک  یک  سوم 

بوده اند.
افراد  هویت  هنوز 
مشخص  شده  کشته 

نشده است.
عینی  شاهدان  برخی 
چند  که  گفته اند 
در  هم  دیگر  تن 
زخمی  حادثه  این 
شمار  اما  شده اند، 
نشده  مشخص  هنوز  آنها  دقیق 

است.
استقرار  محل  خان  اکبر  وزیر 
است  خارجی  موسسات  دفاتر 

در  انفجار  که  خریدی  مرکز  و 
محل  داده،  روی  آن  نزدیکی 

رفت و آمد افراد خارجی است.
گفته اند  همچنین  عینی  شاهدان 
بوده  قوی  انفجار  این  که 
شیشه های  آن،  اثر  در  و  است 
ساختمان های اطراف آن شکسته 

است.
پولیس محل حادثه را به محاصره 
در آورده و مانع از رفت و آمد 

در محل شده است.
حزب اسالمی به رهبری گلبدین 
حکمتیار مسوولیت این انفجار را 

به عهده گرفته است.

و  داده  روی  است،  زنجیره ای 
ماموران دست کم چهار جسد را 

از این محل بیرون آورده اند.
دو  که  می افزایند  خبرنگاران 
نفر  و  زن  کشته شدگان  از  تن 

انفجار در کابل دست کم هشت 
جا  به  زخمی  چند  و  کشته 

گذاشته است.
دو زن و یک کودک نیز در میان 

کشته شدگان هستند.
دلو   8 جمعه،  روز  انفجار  این 
یکی  انفجار  محل  و  داده  روی 
وزیر  در  واقع  فروشگاه های  از 

اکبرخان بوده است.
وزیر اکبرخان از محله هایی است 
از خارجیان در  که شمار زیادی 

آن سکونت دارند.
فروشگاه  داخل  در  انفجار  این 
فروشگاه  یک  که  »فاینست«، 

اوباما با تيم امنيت ملی  
امریکا اوضاع افغانستان 

را بررسی کرد

ایاالت  جمهور  رییس  اوباما،  باراک 
وضعیت  پنجشنبه  روز  امریکا  متحده 
جنگ در افغانستان و پاکستان را همراه 
منطقه کار  در  ارشدش که  مشاوران  با 

می کنند، بررسی کرد.
موضوع  نشست  این  اهداف  از  یکی 
سربازان  گروه  نخستین  کشیدن  بیرون 
امریکایی از افغانستان بود که قرار است 

در اخیر سال جاری آغازشود.
نهایت  اتاق  در  که  نشست  این  در 
شد،  برگزار  روم«  »سیتویشن  محفوظ 
تیم امنیت ملی رییس جمهور و مقامات 
که  دیپلوماتیک  و  استخباراتی  نظامی، 
در منطقه کار می کنند شرکت داشتند.

100 هزار سرباز امریکایی که در کشور 
تدریج  به  است  قرار  شده اند،  توظیف 
کشیدن  بیرون  شوند.  کشیده  بیرون 
نیروها  از افغانستان، زمانی که نیروهای 
امنیتی کشور مسوولیت های بیشتری را 
آغاز  جوالی  ماه  در  گیرند،  بردوش 

می شود.
سفید  کاخ  سخنگوی  گیبس  رابرت 
کارآمدی  اطالعات  »اوباما  گفت: 
مبارزه  چشم انداز  درمورد  هم 
اوضاع  درمورد  هم  و  ضدشورشگری 

امنیتی در افغانستان به دست آورد.«
همه  »بقیه  است:  کرده  عالوه  او 
افغانستان  در  ما«  اهداف  اجالس وقف 
گیبس  شد.   2011 سال  در  پاکستان  و 
از  »برداشت  است:  گفته  محتاطانه 
موقعیتی  چه  در  ما  امنیتی  امور  این که 
به  جمهور  رییس  آنچه  از  دارد،  قرار 
و  افغانستان  استراتژی  پیشرفت  هنگام 
داشته  دریافت  پیش  چندی  پاکستان 

بود، چندان فرقی ندارد.«
درمیانه ماه دسامبر اوباما بار دیگر تاکید 
بیرون  آغاز  او  هدف  که  بود  کرده 
کشیدن نیروهای امریکایی از افغانستان 
در ماه جوالی 2011 است. اما او تاکید 
نموده بود که  2014 سالی است که ناتو 
امیدوار است اداره امور امنیتی  کامال به 

افغان ها واگذار شود.
شمار  فقط  که  گفته اند  ارشد  مقامات 
اندک سربازان امریکایی درماه جوالی 
را  افغانستان  شده  تعیین  تاریخ  یعنی 

ترک خواهند گفت.
جاری  سال  اجالس  نخستین  این  در 
مقامات  و  ملی  امنیت  تیم  با  اوباما 
است  شده  گفته  درمنطقه،  امریکایی 
پاکستان  به  دارد  درنظر  اوباما  که 
جنگ  در  کشور  آن  کلیدی  متحد 
درحالی  این  کند.  سفر  ضدتروریزم 
است که روابط  ایاالت متحده امریکا 
و  پرجنجال  مناسباتی  چنین  وجود  با 

آکنده از عدم اعتماد متقابل است.

انفجار در کابل چندین کشته و زخمی به جا گذاشت

از حضور تفنگداران...

انتظارات مردم...

آیا خوب و بد...
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عناوین 
مطالب امروز:

زلمی رسول 
به اسالم آباد رفت

ناگفته های 
سومین سفر 
وزیر خارجه 

به پاکستان
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در  کشور  خارجه  وزیر  رسول،  زلمی 
حالی  راهی اسالم آباد شده، که هدف 
روابط  مورد  در  گفتگو  سفر  این  از 
دو  میان  بازرگانی  و  اقتصادی  سیاسی، 
حال  این  با  است.  شده  خوانده  کشور 
که  روزنامه 8صبح گفت  به  منبع  یک 
هماهنگ  سفر،   این  از  اصلی  منظور 
دیدار  برای  کشور  دو  پیام های  نمودن 
سه جانبه ای که قرار است در اواخر ماه 
گردد،  برگزار  واشنگتن  در  فبروری 

می  باشد.  
و  کابل  پیام های  هماهنگ سازی 
در  جانبه  سه  نشست  برای  اسالم آباد 
است.  تاملی  قابل  مساله  واشنگتن، 
هیچ  افغانستان  دولت  که  است  واضح 
زمینه  در  پاکستان  با  مشترکی   دیدگاه 
پناهگاه های  تروریزم،  با  مبارزه  شیوه 
همکاری  نحوه ی  و  تروریستان 
است.  نداشته  مساله  این  در  پاکستان 
را  اسالم آباد  پیوسته  افغانستان  دولت 
کرده  متهم  تروریستان  از  حمایت  به 
نیز  متعددی  گزارش های  و  است 
و  استخبارات  سازمان  که  دارد  وجود 
ارتش پاکستان به صورت سیستماتیک 
حمایت  القاعده  گروه  و  طالبان  از 
زمینه های  پناهگاه،  آنان  برای  و 
اطالعات  حتا  و  تجهیزات  آموزش، 
پاکستان  که  هرچند  می کنند.   فراهم 
رد  را  اتهامات  این  پیوسته  صورت  به 

کرده است.
سه  گفتگوهای  برگزاری  واقع  در 
اسالم آباد  و  واشنگتن،کابل  میان  جانبه 
به  تا  می گردد  برگزار  منظور  این  به 
پرتو  در  تا  شود  داده  قناعت  پاکستان 
درخواست های مشروع و مستدل دولت 
متحده  ایاالت  فشار  زیر  و  افغانستان 
دست  تروریستان  حمایت  از  امریکا 
بردارد. وقتی اگر مساله به این تقلیل بیابد 
که پاکستان و افغانستان پیام های شان را 
سازند،  هماهنگ  نشست  این  برای 
نشست های  برگزاری  صورت  این  در 
بی فایده  و  واهی  امر  یک  سه جانبه 
است، چرا که در این صورت افغانستان 
در  را  پاکستان  دروغین  ادعاهای  عمال 
نیز خود  این زمینه که گویا آن کشور 
قربانی تروریزم است، می پذیرد و بدین 
ترتیب از تمامی شواهد و مدارکی که 
طالبان  از  پاکستان  حمایت  زمینه  در 

وجود دارد، چشم پوشی می کند. 
که  است  این  در  ما  اصلی  مشکل 
به  نسبت  افغانستان  در  ما  دولتمردان 
خوش بینی های  دچار  همیشه  پاکستان 
کوتاه  صورت  به  اگر  بوده اند،  کاذب 
رییس جمهورمان  ذوق زدگی های  به 
مردم  حزب  آمدن  کار  روی  از  پس 
نکته  این  خوبی  به  می کنیم،  نگاه 
از  برخی  متاسفانه  می شود.  واضح 
سیاستمداران ارشد ما که رییس جمهور 
هنوز  است،  آنان  شامل  نیز  کرزی 
طریق  از  می توانند  که  می کنند  فکر 
را  پاکستان  مسالمت آمیز،  گفتگوهای 

فرماندهی  مقام های  کندز:  8صبح، 
راه اندازی  با  که  می گویند  کندز  پولیس 
طالبان،  باالی  نظامی  مشترک  حمله های 
پاکسازی  طالبان  از وجود  را  این والیت 

کرده اند. 
سخنگوی  آریایی نژاد،  هارون  گفته ی  به 
ولسوالی های  کندز،  پولیس  فرماندهی 
دشت ارچی و امام صاحب، آخرین پایگاه 
انجام  با  که  بود،  کندز  در والیت  طالبان 

ترغیب  تروریستان  از  حمایت  قطع  به 
نمایند. در حالی که پاکستانی ها به هیچ 
صورتی حاضر به چنین معامله ای نیستند 
و نمی خواهند تا از حمایت طالبان دست 
بکشند، زیرا هیچ نشانه  واضحی مبنی بر 
استخبارات  و  ارتش  سوی  از  کار  این 

آن کشور وجود ندارد. 
طالبان  باالی  فشارها  که  شرایطی  در 
شمال  و  جنوب  در  اواخر  این  در 
ایاالت  و  است  یافته  افزایش  افغانستان 
متحده امریکا با دیگر متحدان افغانستان 

اطمینان  و  اعتماد 
به  نسبت  را  خود 
پاکستان  صداقت 
با  مبارزه  امر  در 
از  کامال  تروریزم 
است،  داده  دست 
افغانستان  دولت 
این  از  بایستی 
برای  فرصت 

افزایش فشارهای بین المللی بر پاکستان 
به  مجبور  را  آن کشور  و  کند  استفاده 
کار  این  نماید.  سیاست هایش  تغییر 
تنها در صورتی ممکن است که دولت 
برای  را  خودش  افغانستان  پیام های 
در  است  قرار  که  سه جانبه  گفتگوهای 
اواخر ماه فبروری در واشنگتن برگزار 
نماید.  تدوین  مستقالنه  باید  گردد، 
درخواست های  حاوی  باید  پیام ها  این 
مشخصی باشد که بر اساس آن پاکستان 
بیشتر از پیش تحت فشار بین المللی قرار 
استفاده  با  باید  افغانستان  دولت  گیرد. 
اصالحات  خواستار  فرصت  این  از 
سازمان  در  اساسی  و  ساختاری  عمیق، 
از  و  گردیده  پاکستان  استخباراتی 
امریکا و دیگر متحدان خود بخواهد تا 
کمک های شان را به آن کشور مشروط 
القاعده  و  طالبان  از  حمایت  قطع  به 
باید هم چنین  این درخواست ها  نمایند. 
باید  این نکته باشد که پاکستان  حاوی 
تمامی راه ها و زمینه هایی را که از طریق 
قطع  می گردند،  تجهیز  و  تمویل  آن 

کند. 
بدون این گونه درخواست های روشن و 

از  یکی  پیوستن  و  مشترک  حمله های 
فرماندهان طالب به نام جمال شاه، موفقانه 

از حاکمیت طالبان بیرون آورده شد.
خواجه  ولسوالی  گذشته،  روز  چند  در 
غار والیت تخار، که با دشت ارچی کندز 
حاکمیت  پوشش  زیر  است،  مرز  هم  نیز 

دولتی قرار گرفت.
با این شمار، گفته می شود که  طالبان در 
شمال شرق کشور، تنها در ساحه هایی، در 

قاطع، پاکستان هم چنان به سیاست های 
گذشته خود ادامه خواهد داد و از این 
خودش  برای  را  بیشتری  وقت  طریق، 
تا سال 2014 فرا برسد.  خواهد خرید، 
تمامی  است  قرار  که  سال  آن  در 
کشور  امنیتی  نیروهای  به  مسوولیت ها 
تحویل داده شود، پاکستان فرصت های 
به  هم چنان  تا  داشت  خواهد  فراوانی 
سیاست های گذشته اش ادامه دهد. تنها 
کافی است به عنوان یک نمونه جدید 
کمیته  رییس  لیون،  کارل  اظهارات  به 

که  کنیم  توجه  امریکا  سنای  دفاعی 
گفته پاکستان خواهان افزایش نیروهای 

امنیتی افغانستان نیست. 
این در حالی است که پاکستان متوجه 
عملیاتی  فشارهای  افزایش  که  شده 
را  گروه  این  جنگی  توان  طالبان،  بر 
از همین  به شدت کاهش داده است. 
رو است که روزنامه اکسپرس، تربیون 
از یک  نقل  به   پاکستان در گزارشی 
دیپلومات پاکستانی که در گفتگوهای 
وزرای خارجه دو کشور حضور داشته 
افغانستان  و  »پاکستان  که  گفته  است 
امریکا  متحده  ایاالت  از  زودی  به 
علیه  نظامی  عملیات  تا  می خواهند 

طالبان را متوقف کند«. 
که  است  معنی  این  به  گفته  این 
که  کرده اند  درک  پاکستانی ها 
کم کم  طالبان  نابودی  و  زوال  دوران 
گفته  به  زیرا  است،  رسیده  فرا 
با  خارجه  وزیر  دو  دیپلومات،  این 
علیه  نظامی  عملیات  قطع  درخواست 
تا  خواست  خواهند  امریکا  از  طالبان 
موفقیت  به  مصالحه  روند  که  بگذارد 

بیانجامد. 

والیت بغالن باقی مانده اند و بس.
پولیس کندز پس از این که مرکز کندز 
را  آباد و چهاردره  و ولسوالی های علی 
از وجود طالبان پاک سازی کرد، گفته 
ولسوالی های  به  مناطق،  این  طالبان  بود: 
امام صاحب و دشت ارچی، فرار کرده اند 
بیرون  برای  حمله  نزدیکی ها،  این  به  و 
آغاز  نیز  ولسوالی ها  این  از  آنان  راندن 

می شود.
ولسوالی های امام صاحب و دشت ارچی 
در  طالبان  قلمرو  از  مناطق  آخرین  که 
والیت کندز بود که اینک زیر حاکمیت 
گفته ی  به  است.  گرفته  قرار  دولت 
والیت  پولیس  فرماندهی  سخنگوی 
پیش،  ماهی  تا  ولسوالی ها  این  کندز، 
فرمانروایی  زیر  درصد   90 از  بیش تر 

طالبان قرار داشته اند.
بی پاسخ  که  پرسشی  حال،  این  با 
و  طالبان  که  این است  مانده است، 
کندز  در  که  خارجی ای  تروریست های 

فعالیت می کردند، کجا رفته اند؟

ناگفته های سومین سفر وزیر خارجه به پاکستانزلمی رسول به اسالم آباد رفت

سخنگوی فرماندهی  پولیس کندز: 
کندز از وجود طالبان پاک سازی شد
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صدیقه  سنگسار  عامالن 
و خیام کی ها هستند؟

گریخته  که  تنی  دو  وحشیانه ی  سنگسار  تصاویر 
بودند  شده  داده  اطمینان  دروغ  به  ولی  بودند 
خاطرات  همان  نیست،  کاری  آنان  با  را  کسی  که 
و  امارت  که  می کند  تداعی  را  شومی  خطرات  و 
حکومت منفور و وحشی طالبان بر مردم مسلمان 
افغانستان به نام اسالم روا می داشتند. این مساله 
گروه  که  می کند  بازگو  را  حقیقت  این  همه  از  قبل 
جاهل و قرون وسطایی طالبان و متحدان آنها، همان 
هستند که بودند و آنهایی که در تالش و کوشش 
آغوش  کسانی  برای  هستند،  آنها  با  برای سازش 
گشوده اند که به رغم پندار مردم فریبانه ی منادیان 
وجود  به  آنان  در  تغییری  هیچ  طالبان،  با  آشتی 
نیامده است و نمی آید. قابل یادآوری است که این 
حادثه یگانه حادثه از این نوع نیست، بلکه می توان 
چنین  از  ناشنیده ای  و  ناگفته  موارد  که  زد  حدس 
وقایع دلخراشی، به ویژه در مناطقی که طالبان بر 
است. گزارش ها حاکی  فراوان  آنها مسلط هستند، 
از آن است که صدها نفر در سنگسار این دو تن 
ناظر  و  شاهد  آرامی،  به  و  بودند  یافته  حضور 
صحنه ای بودند که فکر می کردند اجرای یک حکم 
واقع همین ها کسانی هستند که  است. در  شریعت 
از روی جهل و بی خبری و ناآگاهی از احکام دین، 
دوجوان بی گناه را که نمی توانند به صورت آزادانه 
و بدون هیچ اجبار و اکراهی، باهم پیوند و پیمان 
زناشویی ببندند، مجبور به فرار می سازند وسپس 
با دروغ و نیرنگ و فریب و احیانا وعده های چرب 
آدمکشان  به چنگ  برمی گردانند و  به وطن  نرم  و 
بِی رحمی می سپارند که از دیدن شتم و شکنجه و 
خون  فوران  و  می برند  لذت  انسان  کشیدن  عذاب 
این  می سازد.  مدهوش  و  مست  را  آنها  انسان، 
حقیقت  این  نشان دهنده ی  دیگر  طرف  از  واقعه 
است که دولت در بسا از مناطق کنترول و نظارتی 
از  بسیاری  در  ضاللت  و  جهل  نیروهای  و  ندارد 
روستاها حکومت دارند و آزادانه می توانند شریعت 
کنند.  اجرا  را  خودساخته ی شان  و  خودخواسته 
متاسفانه درمورد رضایت و نارضایتی زنان و حتا 
ندارد و  فروش دختران و زنان حساسیتی وجود 
در برابر کسی که به زور یا پول یا فریب، زنی را به 
خانه بیاورد، حساسیتی وجود ندارد. با این حادثه 
ثابت شد که نگرانی زنان، جامعه مدنی و مدافعان 
با  از آشتی  این که ممکن است پس  از  حقوق بشر 
با  اخیر  سال  ده  دست آوردهای  از  خیلی  طالبان 
این  است.  برحق  و  بجا  کامال  گردد،  مواجه  خطر 
واقعه در ادامه ی خیلی از اعمال و کردار طالبانه مثال 
شالق زدن یک زن در حضور مردم درغور و اعدام 
حکایت  روشن  صورت  به  مناطق،  دیگر  در  آنان 
مردساالرانه ی  کامال  بینش  و  ضدزن  دیدگاه  از 
که:  است  کرده  اعالم  پولیس  گرچه  است.  طالبان 
پیشگاه عدالت  به  و  را شناسایی می کنیم  آنها  »ما 
می آوریم« اما بعید به نظر می رسد. ولی با اطمینان 
می توان گفت که طالبان، آنچه را انجام داده اند عین 
عدالت معرفی می کنند. درگزارش ها آمده است که 
که  دقیقه طول می کشد. صدها سنگ  دو  سنگسار 
بزرگتر است  از مشت دست ها هم  آنها  از  بعضی 
به سوی سروبدن او پرتاب می شود. این زن تقال 
می کند خود را از گودال بیرون کشد، اما سنگ ها به 
اوامان نمی دهند. سنگ بزرگی به سر او می خورد و 
برقع او آغشته به خون می شود و به داخل گودال 
می افتد. این صحنه یقینا لکه ی ننگی است که نه فقط 
بر دامن طالبان و ناظران صحنه، بلکه بر دامن هر 
آن کسی که با بی تفاوتی آن را می بیند واعتراض 

نمی کند، جاودانه خواهد ماند.

زنگ اول
 مجلس سنا خواستار

معرفی فوری 
اعضای انتصابی شد

از  پنجشنبه  روز  سنا  مجلس  اعضای 
کشور  جمهور  رییس  کرزی  حامد 
این  انتصابی  اعضای  که  خواسته اند 
معرفی  )امروز(  شنبه  روز  را  مجلس 

کند.
معرفی  عدم  که  می گوید  سنا  مجلس 
در  تاخیر  باعث  انتصابی،  سناتورهای 
برگزاری انتخابات برای تشکیل هیات 

اداری این مجلس شده است.
از  که  دارد  عضو   102 سنا  مجلس 
این جمله سی و چهار نفر آن اعضای 
رییس  سوی  از  و  هستند  انتصابی 

جمهور معرفی می شوند.

یعنی  مجلس،  دو  هر  افغانستان  در 
سنا،  مجلس  و  نمایندگان  مجلس 
شورای ملی خوانده می شود و یکی از 
وظایف رییس جمهور ، افتتاح رسمی 

شورای ملی است.
دومین  گذشته  هفته  چهارشنبه  روز 
از  طالبان،  سقوط  از  بعد  ملی  شورای 
شد.  افتتاح  رسما  کرزی  حامد  سوی 
درحالی که یک سوم اعضای مجلس 
در  تا  نداشتند  حضور  آنجا  در  سنا 

مراسم تحلیف شرکت کنند.
پنجاه در صد اعضای انتصابی مجلس 
سنا که از سوی رییس جمهور معرفی 

می شوند، باید زن باشند.
نکرده  روشن  آقای کرزی  دفتر  هنوز 
است که این افراد را چه زمانی معرفی 

خواهد کرد.
سنا،  مجلس  اعضای  دیگر  سوم  دو 
آنها  از  یک  هیچ  اما  هستند  انتخابی 
عضو  عنوان  به  مستقیم  بصورت 
نمی شوند،  انتخاب  سنا  مجلس 
اعضای  اساسی،  قانون  مطابق  بلکه 
هستند،  منتخب  والیتی  شوراهای 
را  نفر  شوراهای والیتی هرکدام یک 
البته کسی که  معرفی می کنند.  سنا  به 
از شورای والیتی به سنا می آید بعد از 
در  که  است  انتخاباتی  در  برنده شدن 

شورا برگزار می شود.
میان  از  باید  هم  سنا  دیگر  سوم  یک 
اعضای شوراهای والیتی، به سنا بیایند.
مشکل دیگر این است که در افغانستان 
هنوز شوراهای ولسوالی ها اصال وجود 
نشده  برگزار  آن  انتخابات  و  ندارد 

است. 
در دوره قبلی، به دلیل نبود شوراهای 
از  سنا  مجلس  سوم  دو  ولسوالی، 
شوراهای والیتی آمدند. و این بار نیز 

چنین شده است.
آیا  که  نیست  مشخص  هنوز  بار  این 
سنت قبلی تکرار خواهد شد یا روش 

جدیدی در پیش گرفته می شود.

ACKU



مقام های پولیس در شمال شرق کشور گفته اند که عامالن 
ارچی والیت  ولسوالی  در  خیام  و  سنگسار صدیقه  و  قتل 
قانون خواهند سپرد.به  پنجه  به  و  بزودی دستگیر  را  کندز 
داوود  داوود  محمد  جنرال  افغانستان،  بخیر  صبح  از  نقل 
که  است  گفته  رسانه ها  به  پامیر   303 زون  پولیس  فرمانده 
عامالن این ماجرا قابل شناسایی بوده و به زودی به پیشگاه 

عدالت آورده خواهند شد.
صدیقه  سنگسار  ماجرای  تصاویر  تازگی  به  می شود  گفته 
به دست مقام های امنیتی افغان و ناتو رسیده و به گفته آقای 
انتشار  قابل  این تصاویر آن قدر دلخراش است که  داوود، 

عمومی نمی باشد.

اسد سال جاری  ماه  در  و خیام  براساس گزارش ها، صدیقه 
خورشیدی در ولسوالی ارچی والیت کندز، از سوی طالبان 
قتل  به  به سنگسار و سپس  نامشروع محکوم  اتهام روابط  به 

رسیدند.
مستقل حقوق  نادری کمیشنر کمیسیون  نادر  در همین حال 
بشر ، این تصاویر را، نشانه ی روزهای حکومت منفور طالبان 
دانسته می گوید که دولت افغانستان و جامعه جهانی تا کنون 

اقدامی در مورد این گونه جنایات انجام نداده اند.



 

اتهام  به  را  نفری  چهار  گروه  یک  می گوید  کابل  پولیس 
چندین مورد قتل و آدم ربایی در این شهر، بازداشت کرده 

است.
پولیس  فرماندهی  تحقیقات  رییس  ظاهر،  محمد  جنرال 
کابل می گوید، بازداشت شدگان اعتراف کرده اند که در 

بیش از دو سال گذشته، ٢٧ نفر را کشته اند.
آقای ظاهر می گوید که این قتل ها عمدتا به هدف دریافت 

پول صورت گرفته است و کشته شدگان، تاجران و صرافان 
بوده اند.

قتل  برای  افراد  این  که  گفته  بی سی  بی  به  امنیتی  مقام  این 
قربانیان خود، از چاقو استفاده کرده و یا هم در مواردی افراد 
را با طناب خفه کرده اند. پولیس می گوید که تا حاال اجساد 
هفت نفر از قربانیانی را که توسط افراد بازداشت شده، کشته 
اجساد  یافتن سایر  برای  پیدا کرده است و جستجو  شده اند، 
ادامه دارد. با آنکه رییس تحقیقات فرماندهی پولیس کابل به 
شفافیت روند بازجویی از این افراد تاکید می کند، اما هنوز 
معلوم نیست که این افراد تحت چه شرایطی به دست داشتن 

در قتل این افراد اعتراف کرده اند.
هدف  به  ربایی  آدم  میالدی،   ٢00٥ و   ٢00٤ سال های  در 
حدی  در  گروگان ها،  وابستگان  از  پول  آوردن  به  دست 
افزایش یافته بود که تبدیل به نگرانی جدی شهروندان کابل 

شده بود.

ضرر  ایران،  به  سفر  درآستانه  دولتی  پایه  بلند  هیات  یک 
دولت و مردم افغانستان را از اقدام ایران در توقف دو ماهه 
تانکرهای حامل مواد سوختی، سنگین و خالف معاهدات 
و قواعد بین المللی خوانده است. شفیق بهروزیان سخنگوی 
والی هرات به آژانس خبری پژواک گفته است این هیات 
که در ترکیب آن وزیر مالیه، وزیر اقتصاد و معین وزارت 
به منظور  جمعه  روز  صبح  دارند،  قرار  صنایع  و  تجارت 
گفتگو با مقامات ایرانی در راستای تحکیم روابط دو جانبه، 
پنج  شنبه  زاخیلوال وزیرمالیه، شام  تهران شدند. عمر  عازم 
قبل از این سفر در یک نشست خبری درهرات، از تجارت 
به عنوان عامل عمده تحکیم روابط دولت و مردم دو کشور 

تا به روابط  به نفع هر دو جانب است  نام برد و گفت: »این 
دو ستانه گذشته ادامه بدهند.« وی افغانستان را بهترین بازار 
محصوالت ایرانی خواند و گفت که میزان تجارت پنج سال 
پیش ایران با افغانستان کمتر از ٢00 میلیون دالر بود، اما اکنون 
به یک ونیم میلیارد دالر رسیده است. اما به گفته زاخیلوال، 
افغانستان توقع نداشت که ایران خالف معاهدات بین المللی 
گفت:  مالیه  وزیر  کند.  ایجاد  موانع  سوخت  مواد  انتقال  در 
»باور من این است با این اقدام ایران، ٤0 تا ٥0 میلیون دالر به 
دولت افغانستان ضرر رسید و حتا با باال رفتن قیمت مواد نفتی 

ضرر مردم بیشتر بوده است.«


سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد گفته است که نام های 
شورای  سیاه  فهرست  شامل  طالبان  رهبران  از  تن  چهار 

امنیت سازمان ملل شده است. 
داکتر محمد ظاهر طنین سفیر دایمی افغانستان در سازمان 
گفته  گروپ  کلید  به  نیویارک  در  تازگی  به  متحد  ملل 
است که نام های این افراد براساس تقاضای حکومت به این 

فهرست وارد شده است. 
آقای طنین نام های این افراد را مشخص نکرده است. 

به گفته وی تا کنون نام های چندین تن از طالبان به درخواست 
دولت از این فهرست حذف شده، اما آنان کسانی بوده اند که 

هیچ نقشی در گروه طالبان ندارند. 
از  متشکل  کمیته ی  پیش یک  روز  دو  که  حالیست  در  این 
افغان های آزاد شده از زندان گوانتانامو، خواهان رهایی 13٥ 
از  طالبان  افراد  از  تن  نام های ٢0  زندان و حذف  این  از  تن 

فهرست سیاه سازمان ملل شده بود. 
  

 پس از آن که حکومت هالند، قریب یک سال پیش به دلیل 
سقوط  افغانستان  در  نیروهایش  حضور  مورد  در  اختالف 
فرستادن  از طرح  روز جمعه،  این کشور  نمایندگان  کرد، 

مربی های پولیس به افغانستان حمایت کردند.
جمعه  روز  هالند  وزیر  نخست  روت��ه،  مارک  حکومت 
توانست پس از یک بحث داغ، مصوبه  پارلمان این کشور 

را مبنی بر فرستادن مربیان پولیس دریافت کند. 
این  به تصمیم کابینه  پارلمان  اعضای  از  اکثریت کوچک 
کشور رای مثبت دادند که بر اساس آن هالند ٥٤٥ آموزگار 
تاسال ٢01٤  افغانستان  پولیس  برای آموزش  را  و زن  مرد 

می فرستد. 

 کابینه ایتالفی روته که متشکل از حزب لیبرال )وی.وی.دی( 
برای  می باشد،  مسیحی  دموکرات  کار  محافظه  حزب  و 
با  مختلف  سازش های  به  تن  مجبور شد  طرح  این  تصویب 
احزاب اپوزیسیون بدهد. گفتنی  است که تصویب این طرح 
وابسته به خواست حزب سبزهای لیبرال بود که ده کرسی در 
پارلمان دارند؛ بر مبنای آن یک ضمانت نامه کتبی از سوی 
پولیس   از  آن  اساس  بر  که  شده  خواسته  افغانستان  دولت 

آموزش دیده توسط هالند در عملیات نظامی استفاده نشود.
تا  داریم  نیاز  »ما  است:  گفتته  پارلمان  نمایندگان  به  روته 
مطمین شویم که وقتی ما کسانی را به عنوان پولیس آموزش 
می دهیم، آنها در واقع، به عنوان پولیس کار کنند.« او همچنین 
افزود: »هرگاه چنین نشود، و یا طرح با شکست روبرو شود، 
در  گذشته  سال  شد.«   خواهم  ماموریت  پایان  خواستار  من 
نیروهایش  تمدید حضور  برای  هالند  از  ناتو  درخواست  پی 
نتیجه  در  در گرفت، که  سیاسی  افغانستان، یک جنجال  در 
آن، حکومت چپ میانه ی وقت، به نخست وزیری جان پیتر 
بالکنده سقوط کرد. هالند از سال ٢006 کمتر از ٢000 نیرو 
در والیت مرکزی ارزگان داشت. هالند نیروهایش را 6 ماه 

پیش از افغانستان بیرون کشید. 
 



ری
حرا

 . 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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تنهایی  به  دیدند  که  زمانی  کمونیستی  دولت 
کشور  نمی توانند  جنایت کارشان  همکاران  بدون 
به  را  کشور  که  شدند  مجبور  نمایند،  اداره  را 
نیروهای مجاهدین تسلیم نمایند. آنها هم از شوق 
تدبیر  بدون  را  حکومت  پیروزی،  و  قدرت طلبی 
اعالم  منحل  را  مسلح  قوای  تسلیم شدند،  تفکر  و 
نمودند، بیت المال را به تاراج بردند و بعد از چهار 
یا پنج ماه جنگ بین ایشان به خاطر قدرت طلبی و 
خودخواهی آغاز شد. در این بین مردم بودند که 
بسیار زود در کوچه ها و  قربانی می دادند.  باز هم 
سرک ها موضع کنده شد و پوسته های امنیتی برای 
جنگ ساخته شد. شهر به شهر ارواح تبدیل شده 
بود و جز صدای فیر راکت و مرمی چیز دیگری 
به گوش نمی رسید. مردم وحشت زده از یک نقطه 
شاید  تا  بودند  فرار  حال  در  دیگر  نقطه  به  شهر 
پیدا  نجات  خانمان سوز  جنگ  شر  از  که  بتوانند 
نمایند. در یکی از روزهای سیاه جنگ بود که همه 
داشت،  سال   ٤0 تقریبا  که  مادرم  بودیم.  خانه  در 
از خانه بیرون شد. زمانی که او در صحن حویلی 
رسید، ناگهان صدای اصابت راکت در نزدیکی ما 

افگار  دلی  و  پرخون  دلی  با  خواهری  امروز 
تلخ اش را چنین قصه می کند: »زندگی  سرگذشت 
است. حتا  و دردآور  بسیار سخت  بدون سرپرست 
و  آرام  زندگی  ما  است.  مشکل  کردنش  تصور 
می بردیم،  لذت  آن  از  و  داشتیم  دغدغه ای  بدون 
بسیار  داشت  جریان  ما  کشور  در  که  حالتی  از  اما 
رنج می بردیم. کشور از سوی تعدادی اداره می شد 
که افکارشان گمراه کننده بود و همچنین نیروهای 
روسی را به کشور آورده بودند، که خالف عقاید 
و باورهای مردم رفتار می کردند و کشور را اشغال 
نموده بودند. به همین سبب تعدادی از مردم مهاجر 
شدند و تعدادی دیگر مجبور به آن شدند تا دست 
نیروهای  بین  بزنند. جنگ های شدیدی  مقاومت  به 
مجاهدین و دولت کمونیستی و همدستان اشغالگر 
از طرف دولت و  روسی شان آغاز شد و مردم هم 
فشارهای  تحت  مجاهدین  نیروهای  جانب  از  هم 
زیاد  بسیار  مردم  دلیل  همین  به  داشتند.  قرار  شدید 
از  بعد  روسی  نیروهای  این که  تا  شدند.  متضرر 
را  مجبور شدند کشور  هنگفت  و خسارات  تلفات 
سردمداران  نمایند.  قبول  را  شکست  و  کنند  ترک 

شنیده شد که همه جا را تکان شدیدی داد و فضای 
بهتر  اوضاع کمی  این که  تا  شد.  دود  از  مملو  اتاق 
شد، در آن زمان به فکر مادرم شدیم و وقتی که از 
خانه بیرون شدیم با صحنه وحشتناکی روبرو شدیم. 
مادرم را درحالی که خون زیادی از بدن او رفته بود 
در کنار گیالس های شکسته و میده شده یافتیم. او 
دنیایی  با  را  ما  و  مادرم شهید شد  نبود.  زنده  دیگر 
ما  از شهادت مادرم  بعد  از غم و درد رها ساخت. 
شدیدی  جنگ  زیرا  شدیم  منطقه  ترک  به  مجبور 
را  ما  وندار  دار  تمام  و  پیوست  وقوع  به  جا  درآن 
برایم  شده  دردآور  بسیار  زندگی  بردند.  تاراج  به 
که  می بینم  را  جنایت کاران  که  زمانی  به خصوص 
آزادانه این طرف و آن طرف در موترهای مودل باال 
می گردند و خانه های مجلل را با خون هزاران انسان 
اعمار نموده اند. دولت هم با ما همکاری نمی نماید 
و ما جز عدالت چیز دیگری نمی خواهیم. این حق 
ماست که قاتالن انسان های بی گناه محاکمه شوند. 
باید  شده اند،  مرتکب  که  را  جنایاتی  جواب  آنها 

بدهند.«


مادرم 
را از من 

گرفتند

اعضای یک باند تبهکار در کابل بازداشت شدندعامالن سنگسار در کندز،  به عدالت کشانیده می شوند 

زاخیلوال : 

ایران خالف معاهدات بین المللی موانع ایجاد کرده بود

نام چند رهبر طالبان شامل لیست سیاه سازمان ملل شد

هالند545 آموزگار پولیس به افغانستان می فرستد 
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نمایندگان، رییس و هیات  امروز مجلس  قرار است 
انتخاب  داخلی  آیین نامه های  مطابق  را  خود  اداری 
این سو  به  هفته  چند  از  که  می شود  گفته  نماید. 
چهره های مطرح مانند یونس قانونی، رسول سیاف، 
حفیظ  یاسینی،   میرویس  قدیر،  ظاهر  مهدی،  داکتر 
کرسی  احراز  برای  بشردوست  رمضان  و  منصور 

ریاست اعالم آمادگی کرده اند. 
به نظر می رسد که برخی از نامزدان موجود در آخرین 
نامزدان برجسته کنار خواهند  از  به نفع یکی  دقایق، 
رفت. اکنون صف بندی های نمایندگان برای رقابت 
آغاز شده  نمایندگان  مجلس  ریاست  سر کرسی  بر 
است. این صنف بندی ها عمدتا بر دو محور قومی و 
سیاسی استوار می باشد. از نظر سیاسی، مجموعه های 
وابسته به حکومت از چندی به این سو در  تالش اند 
نمایند.  فراهم  پیروزی آقای سیاف  برای  را  زمینه  تا 
نمایندگان،  آشنایی  هفته ی  در  که   می شود  گفته 
افرادی از اداره امور، برادر رییس جمهور کرزی و 
پیشین در راهروهای هوتل  نمایندگان  از  برخی  حتا 
رایزنی  و  کمپاین  مشغول  نمایندگان  اقامت  محل 
قانونی  یونس  هواداران  بوده اند.  سیاف  آقای  نفع  به 
نیز در این مدت بی کار نماندند. گفته می شود برادر 
آقای قانونی نیز بارها در هوتل دیده شده و مشغول 

گفتگو با نمایندگان بوده  است.
اعالم حمایت رسمی داکتر عبداهلل از یونس قانونی، 
این صف بندی ها را واضح تر ساخت. اکنون به خوبی 
 90 ادعای  که  اپوزیسیون  گروه  که  می شود  دیده 
کرسی را دارد، از آقای قانونی حمایت خواهد کرد. 
هرچند که در میان اپوزیسیون، حفیظ منصور و داکتر 

مهدی نیز  عالقمندان خاص خود را دارا می باشند. 
حال  در  صف بندی ها  اکنون  هم  نیز  قومی  نظر  از 
نشست  در  هزاره  نمایندگان  است.  شکل گیری 
نفر  یک  معرفی  برای  آرا  اکثریت  با  پنج شنبه  روز 
این  در  رسیدند.  توافق  به  دوم  معاونت  پست  برای 
آقایان  از  رای   27 با  بهزاد  احمد  آقای  رای گیری 

سجادی و جعفر مهدوی پیشی گرفت. 
مورد  در  هزاره  نمایندگان  که  نیست  معلوم  اکنون 
توافق  فرد  یک  روی  نمایندگان  مجلس   ریاست 
خواهند کرد و یا این که به گروه های مختلف تقسیم 

خواهند شد. 
به هر حال هزاره ها با داشتن 52 وکیل می توانند در 

معامله های موجود نقش تعیین کننده داشته باشند. 
اکنون یک گروه  با داشتن 72 وکیل  نیز  تاجیک ها 
قومی تعیین کننده اند. اکنون از میان تاجیک ها سه تن 
نامزد پست ریاست اند اما ظاهرا از میان آنان با توجه 
به حمایت داکتر عبداهلل از قانونی، وی شانس بیشتری 
برای کسب حمایت نمایندگان  تاجیک تبار خواهد 
داشت. پشتون ها نیز با 98 وکیل یک اکثریت قومی 

در مجلس  نمایندگان به شمار می روند. 
از میان پشتون ها نیز سه تن برای احراز سمت ریاست 
کاندیدا شده اند،  هرچند که تیم حکومت برای آقای 

سیاف تالش می کند اما دو نامزد دیگر پشتون تبار نیز 
به شدت مشغول کمپاین می باشند. 

در  می رسند،  تن   19 به  که  ازبک تبار  نمایندگان 
پست  نامزدان  از  یکی  با  همسویی  با  تا  تالش اند 
ریاست، سمت منشی مجلس نمایندگان را به دست 
آ ورند. در این میان سرنوشت 8 تن باقی مانده از  سایر 

اقوام معلوم نیست که به کدام سو متمایل  اند. 
آقای قانونی در تالش است تا هر چه زودتر انتخابات 
آغاز  آن  اداری  هیات  و  ولسی جرگه  ریاست  برای 
در  حکومت  طرفداران  که  می شود  گفته  اما  شود. 
پیروزی  مانع  سفید،  رای  کمپاین  با  تا  تالش اند 
نامزدان در مراحل اول شوند و این بازی را تا حکم 

محکمه اختصاصی ادامه خواهند داد. 
اگر  قبلی  داخلی  آیین نامه  مطابق  این  از  گذشته 
را  آرا   50 +  1 برنده  نامزد  باید  شود،  دایر  انتخابات 
به  توجه  با  می شود.  رای   125 که  آ ورد  دست  به 
به نظر  بعید  پراکندگی سیاسی و کمپاین رای سفید 
می رسد که در دور اول کسی به رای پیروزی دست 
برخی  شدید  کمپاین  از  خبرها  میان  این  در  یابد. 
نمایندگان  نامزدان پست ریاست و توزیع پول برای 
که  است  این  اساسی  سوال  دارد.  حکایت  نیز 
نمایندگان این دور وقتی در آغاز با معامله و خرید و 
فروش آرا وارد شوند، در آینده چه انتظاری از آنان 

خواهیم داشت؟ 

 محمد هاشم قيام

 حامد 

و چشم انداز آينده
پارلمان دوم

کمپاین رای سفيد ادامه دارد 

چه کسی در دور اول 
پیروز خواهد شد؟ 

سرانجام پارلمان دوم در نظام سیاسي جدید و دور شانزدهم 
تقنیني در تاریخ شوراي ملي افغانستان افتتاح شد و رییس 
را  یک ماهه  تاخیر  این که  وصف  با  نیز  کرزي  جمهور 
پاسخ  در  را  آن  و  بود  گرفته  درنظر  پارلمان  افتتاح  براي 
اعالم  انتخابات  به  مربوط  خاص  محکمه  با  هم گرایانه 
کرده بود، حاضر شد تا پارلمان دوم را افتتاح کند. افتتاح 
پارلمان از سوي کارشناسان با دو دید و نگاه مورد تحلیل 
کرزي  جمهور  رییس  طرف داران  گرفت.  قرار  بررسي  و 
به این نظر می باشند که با توجه به انتظاراتي که در جامعه 
داخلي و هم چنین جامعه بین المللي نسبت به اجرا گذاشتن 
عالقمندي  دیگر  از سوي  و  داشت  وجود  انتخابات  نتیجه 
چون  قدرت  در  شامل  نهادهاي  از  برخي  تاثیرگذاري  به 
محکمه اختصاصي بر انتخابات احساس می گردید یا تصور 
حال  در  بحران  توانست  کرزي  آقاي  داشت،  وجود  آن 
این  به  و  را مدیریت کرده  انتخابات  با  مرتبط  شکل گیري 

طریق مشکلي را حل کرده است.
به  منفي  نظر  با  که  کارشناسان  از  برخي  دیگر  سوي  از 
باور هستند  این  به  کارکرد رییس جمهور کرزي می بینند 
از  فشار  پذیرش  کرزي،  آقاي  توسط  پارلمان  افتتاح  که 
فشارهایي  به  شدن  تسلیم  و  کرزي  جمهور  رییس  سوي 
ذهنیت  در  آن  با  همراه  و  داخلي  جامعه  در  که  می باشد 
جامعه بین المللي نسبت به انتخابات و نتیجه انتخابات وجود 
داشت. البته در این میان شخص رییس جمهور کرزي نیز 
با  که  نشستي  در  جدید  پارلمان  افتتاح  از  پیش  روز  یک 
شماري از کاندیدان شکست خورده در انتخابات داشتند، 
افتتاح  خصوص  در  بین المللي  فشارهاي  موجودیت  به 
می کرد  ایجاد  را  تصور  این  که  داشت  اشاره ای  پارلمان 
که ابراز عالقه هایي در نزد جامعه بین المللي در خصوص 

افتتاح پارلمان وجود داشت.
نیز  واقعیت  با  اندازه ای  تا  تصور،  این  می رسد  نظر  به 
همخواني داشت. زیرا به دنبال افتتاح پارلمان جدید، شمار 
زیادي از مقامات رسمي بین المللي به شمول سازمان ملل، 
اتحادیه اروپا، ایاالت متحده امریکا، سازمان ناتو و برخي 
آن را  و  کرده  استقبال  آن  از  بین المللي  مقام های  از  دیگر 
واکنش  این  کردند.  اعالم  افغانستان  مردم  براي  موفقیتی 
داشت  انتظار جدي  نشان می دهد که جامعه جهاني  مثبت 
که به نتیجه اعالم شده از سوي کمیسیون مستقل انتخابات، 

احترام گذاشته شود و پارلمان جدید افتتاح شود. 
از  شماري  تا  بود  گردیده  باعث  ذهنیت  این  اگرچه 
انتخابات،  کمیسیون  سوي  از  شده  اعالم  بازنده  کاندیدان 
رسانه ها  در  که  گونه  آن  دهند.  نشان  حساسیت  آن  به 
در  خورده  شکست  کاندیدان  از  شماري  شد،  منتشر 
انتخابات پارلماني، در نشستي که یک شب پیش از افتتاح 
را  عبارت هایي  داشتند،  کرزي  جمهور  رییس  با  پارلمان 
ایجاد می کرد که گویا  را  تصور  این  می بردند که  به کار 
نمایندگي  تاثیر  تحت  افغانستان  در  سیاست گذاري ها 
سازمان ملل یا نمایندگي هاي سیاسي سازمان هاي بین المللي 
می گیرد.  صورت  کننده  کمک  کشورهاي  از  برخي  و 
بردن  به کار  باور می باشند که  این  به  از کارشناسان  برخي 
جمهور  رییس  کردن  حساس  براي  بیشتر  عبارت ها  این 
قابل  برخي  انتظارات  برابر  در  مقاومت  به  وي  ترغیب  و 
و  برنده  کاندیدان  داخلي،  سیاسي  جامعه  از  مالحظه ای 

البته  بود که  افغانستان  از کشورهاي حامي  شماري زیادي 
اثرگذار واقع نگردید. به باور کارشناسان بین المللي امروزه 
در حقوق بین الملل عمومي، تعامل بسیار وسیعي در سطح 
تاثیرپذیري  به  توجه  با  کشورها  و  دارد  وجود  بین المللي 
تعامل  و  قواعد  این  ملي شان می توانند در چارچوب  منافع 

خواستار فعل و انفعاالتي از سوي سایر کشورها گردند.
کساني که گمان می برند حاضر شدن رییس جمهور کرزي 
به افتتاح پارلمان، تسلیم شدن وي به فشارهاي سیاسي تلقي 
باور هستند که آقاي کرزي در چند سال  این  به  می شود، 
اخیر در اجراي رهبري حکومت تحت تاثیر مشاوراني قرار 
گرفته است که در طرح ها و برنامه هاي شان، تفسیر موسعي 
مدرن  شیوه  به  حاکمیت  گستردگي  و  ملي  وحدت  از 

ندارند.
چندي پیش در برخي از رسانه ها نیز گزارشي به نشر رسید 
که نشان می داد آقاي کرزي در سیاست گذاري هاي خود، 
تحت تاثیر عده ای محدودي از سیاست مداراني قرار دارد که 
اندیشه سیاسي شان تحت تاثیر گرایش هاي خاص و محدود 
کننده قومي و نفع جویانه قرار دارد. در این گزارش ها به 
نقل از یافته هاي اسناد منتشر شده در ویکي لیکس آمده بود 
آقاي  بر  ملي  سیاست گذاري هاي  در  محدودي  افراد  که 
کرزي اعمال سلطه می کنند و همین نیز باعث گردیده است 
تا بسیاري از زوایاي موفقیت یا بسیاري از دروازه هایي که 
می توانست به روي دولت در مسیر موفقیت گشوده شود، 

مسدود گردیده اند.
یکي  ثقل  و  مورد سنگیني  در  این که  از  اکنون صرف نظر 
از دالیل ذکرشده در خصوص افتتاح پارلمان بحث شود، 
بین  سیاسي  روابط  که  است  این  دارد  اهمیت  بسیار  آنچه 
پارلمان جدید و آقاي کرزي در طول چهارسالي که آقاي 
کرزي در قدرت قرار خواهد داشت، چگونه خواهد بود؟ 
برخي از کارشناسان به این باورند که آقاي کرزي در طول 
دو ماه اخیر با موضوع انتخابات به گونه ای رفتار کرده است 
که باعث آزار کاندیدان برنده انتخابات پارلماني شده است 
و این می تواند برگ برنده ای به نفع مخالفان سیاسي رییس 
باور  این  به  از کارشناسان  برخي  اما  باشد.  جمهور کرزي 
می باشند که آقاي کرزي می تواند با استفاده از جذبه هاي 
جدیدي چون امتیاز و پول دوباره در ایجاد صف بندي در 
پارلمان جدید، موفق عمل کند و تعداد زیادي از نمایندگان 

را با سیاست هاي خود همراه سازد.
به نظر می رسد، این احتمال غیرمنطقي نیز نخواهد بود. در 
جریان دو هفته اخیر که موضوع سخت رفتاري نمایندگان 
برنده در برابر برخورد ستره محکمه و لوي سارنوالي مطرح 
چون  تدابیري  تا  می کردند  سعي  برنده  کاندیدان  و  بود 
غیرقانوني  را  پارلمان  افتتاح  تاخیر  و  ایجاد محکمه خاص 
پارلمان  رییس جمهور  تمایل  به  اعتنا  بدون  و  کرده  تلقي 
جدید را افتتاح کنند، این خبر نیز شنیده می شد که برخي از 
نمایندگان از حرکت بر وفق اراده آقاي کرزي طرف داري 
کرده و اعمال نفوذ وي در مورد افتتاح پارلمان را قانوني 
می شمردند. با این که این تفاوت در تفسیر از قانون می تواند 
یک امر طبیعي پنداشته شود، اما برخي از تحلیل گران چنین 
می پنداشتند که این تفاوت نظر ناشي از نفوذ رییس جمهور 

کرزي در نزد شماري از نامزدان برنده می باشد.

 آقای قانونی در تالش است تا هر 
چه زودتر انتخابات برای ریاست 

ولسی جرگه و هیات اداری آن آغاز 
شود. اما گفته می شود که طرفداران 

حکومت در تالش اند تا با کمپاین 
رای سفید، مانع پیروزی نامزدان 
در مراحل اول شوند و این بازی 

را تا حکم محکمه اختصاصی ادامه 
خواهند داد. 

گذشته از این مطابق آیین نامه داخلی 
قبلی اگر انتخابات دایر شود، باید 

نامزد برنده 1 + 50 آرا را به دست 
آ ورد که 125 رای می شود. با توجه 
به پراکندگی سیاسی و کمپاین رای 
سفید بعید به نظر می رسد که در 

دور اول کسی به رای پیروزی دست 
یابد. در این میان خبرها از کمپاین 
شدید برخی نامزدان پست ریاست 
و توزیع پول برای نمایندگان نیز 

حکایت دارد.
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که  می گویند  کندز  پولیس  فرماندهی  مقام های 
شهروندان کندز با همکاری های شان به این نهاد، نشان 
داده اند که به پولیس به اندازه ی بی پیشینه ای باور دارند. 
پولیس  هنوز  هرچند  می گویند  کندز  باشندگان  ولی 
این  کارایی  اما  نیست،  می خواهند  مردم  که  آن گونه 
نیروها در این والیت، تا حال به این پیمانه مورد تایید 

آنان قرار نگرفته بود. 
خیلی  پولیس،  پیروزی های  می  گویند  باشندگان 
شهر  در  مسلح  افراد  موجودیت  ولی  است  ارزشمند 

کندز، پیام خوبی ندارد.
ایجاد گروه های ملیشه )اربکی( در سه سال  اخیر، یکی 
از نگرانی های کالن شهروندان کندز در مورد از دست 

دادن آرامش نسبی در این والیت شمرده می شود. 
سد  بودند  توانسته  آنان  والیتی  مقام های  گفته ی  به 
بزرگی را توسط نیروهای اربکی در برابر نفوذ طالبان به 

شهر کندز ایجاد کنند.
پشتیبانی کردند،  ملیشه ها  از  نیز  مردم  گرچه در آغاز، 
ولی اینک که وضع امنیتی در کندز بهبود یافته است، 
از  نیروها، پس  این  گزارش ها نشان می دهد که وجود 

این مورد پذیرش مردم نیست.
ناحیه ی سوم کندز  باشند گان  از  تن  نعیم، یک  محمد 
ملیشه  نیروهای  از  بهتر  محلی،  پولیس  که  می گوید 
گفته اند  دولتی  مقام های  هرچند  هست.  )اربکی( 
ملیشه ها با پولیس محلی تفاوتی ندارند، اما محمد نعیم 
می گوید که پولیس محلی، با آموزشی که دیده است و 
چارچوبی که برایش تنظیم شده، بهتر از ملیشه ها عمل 

می کنند.
برخی ها به این باور هستند که ملیشه ها، بهتر از طالبان 
هستند. به همین خاطر چندین ماهی است که شهروندان 
نیروهای ملیشه ی آن ولسوالی  به  ولسوالی قلعه ی زال، 
ملیشه ها  فرمانده  گفته ی  به  و  می کنند  پرداخت  معاش 

در ولسوالی قلعه ی زال، دولت به آنان توجه نمی کند.

اما برخی دیگر، به طور قطعی، بودن نیروهای تفنگدار 
بیرون از چهارچوب دولتی را نگران کننده می دانند. 

رویین، یک تن از شهروندان کندز می گوید که وجود 
تفنگ داران غیرمسوول در شهر، باعث این می شود که 

مردم از وضعیت امنیتی ترس داشته و نگران باشند. او 
لباس  با  نیروهای تفنگدار  این روزها،  می گوید که در 
این  و  می کنند  گشت و گذار  کندز  شهر  در  شخصی، 
بیاورد که  بار  به  موضوع می تواند زیان های بزرگی را 

حکومت توان جبران کردنش را نداشته باشد.
نور محمد سهیم، یکی از خبرنگاران نیز به پولیس کندز 
پیشنهاد می دهد تا جلو حضور افراد تفنگ به دوش را 

در شهر کندز بگیرد.
ساختن وضعیت  بهتر  خاطر  به  را  پولیس  فرماندهی  او 
امنیتی در حالی که مورد ستایش قرار می دهد، می افزاید 
نیروهای پولیس باید نگذارند تا این گونه افراد در زیر 
چپن و لباس شان سالح داشته باشند و آرامش را برهم 

بزنند.
او می افزاید که باید به پولیس محلی، یونیفورم مشخص 
داده شود و به افراد تفنگ به دوشی که ماموریت شان 

در داخل شهر نیست، اجازه ی ورود داده نشود.
به گفته مقام ها در کندز، بیشتر از 900 نفر پولیس محلی 
 100 از  بیشتر  حال  تا  و  کرد  خواهند  آغاز  فعالیت  به 
پولیس محلی، دوره های آموزشی شان را سپری کرده و 
به ماموریت خویش آغاز کرده اند. مسووالن فرماندهی 
پولیس گفته اند که پولیس  محلی، اجازه حمل سالح در 

بیرون از منطقه خودشان را ندارند.
در همین حال، گفته می شود شمار زیادی از باشند گان 
همکاری  دولت  با  و  برداشته  تفنگ  که  روستاها 
کرده اند، مسلح هستند و در چهارچوب تشکیل منظمی 

سامان داده نشده اند.
والی  جگدلک،  انور  محمد  که  حالیست  در  همه  این 
کندز  شهر  بود  گفته  کارش،  آغاز  در  کندز  والیت 

عاری از تفنگ داران می گردد.
اما آیا دولت گامی را به خاطر جلوگیری از ورود افراد 

مسلح غیرمسوول به داخل شهر برمی دارد؟ 
محبوب اهلل سعیدی، سخنگوی والیت کندز، در پاسخ 
تفنگ در شهر  با  برخی ها که  این پرسش می گوید  به 
سوی  از  شناخت  کارت  می شوند،  دیده  گاه گاهی 
مطمین  افراد  و  دارند  امنیتی  نهادهای  دیگر  و  پولیس 

هستند.
والیت  در  نیروها  این  فعالیت  مورد  در  سعیدی  آقای 
کندز افزود: »نیروهای اربکی ای که پیش از این ایجاد 
ویژه  لباس  با  و  پولیس محلی  بود، در چارچوب  شده 
شناخت  خواهند  را  آنان  مردم  کرد،  خواهند  فعالیت 
نخواهد  پی  در  والیت  این  امنیت  برای  نگرانی ای  و 

داشت.«
 

شهروندان کندز: 

از حضور تفنگداران غیر مسوول، نگرانیم

 س سميع 

گرچه در آغاز، مردم نیز از ملیشه ها پشتیبانی کردند، ولی اینک که وضع امنیتی در کندز 
بهبود یافته است، گزارش ها نشان می دهد که وجود این نیروها، پس از این مورد پذیرش 

مردم نیست.
از  بهتر  محلی،  پولیس  که  می گوید  کندز  سوم  ناحیه ی  باشند گان  از  تن  یک  نعیم،  محمد 
نیروهای ملیشه )اربکی( هست. هرچند مقام های دولتی گفته اند ملیشه ها با پولیس محلی 
تفاوتی ندارند، اما محمد نعیم می گوید که پولیس محلی، با آموزشی که دیده است و چارچوبی 

که برایش تنظیم شده، بهتر از ملیشه ها عمل می کنند.
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از این دور هم وجود ندارد؛ به خاطر این که در پارلمان 
سیاسی  و آگاهی  دانش  ملت می خورد که  درد  به  کسی 
و وطن  مردم  به  نسبت  و  باشد  داشته  را  اجتماعی الزم  و 
خویش احساس مسوولیت کند؛ اما در افراد انتخاب شده ي 
فعلي هم این ویژگي ها وجود ندارد. به هر روی؛ حاال که 
پارلمان گشایش یافته می بینیم که بازیگران ما این بار این 

سناریو را چگونه بازی می کنند؟«

غزنی
میرزا خان، کارمند والیت غزنی: »به نظر من پارلمان جدید 
یک پارلمان بهتر از گذشته خواهد بود؛ چون اکثر وکال 
دارند.  را  گذشته  از  بهتر  کاری  ظرفیت  و  هستند  جوان 
انتظار مردم  از وکالی شان تنها کار برای مردم است. مردم 
نمی کند  فرق  می شناسند،  غزنی  وکیل  عنوان  به  را  آنها 
که از کدام قوم هستند. هدف کار برای مردم است، این 
وکال باید مشکالت مردم را به گوش مقامات عالی دولت 
عنوان  به  غزنی   2013 سال  در  که  خصوص  به  برسانند، 
مرکز فرهنگی تمدن اسالمی شناخته شده است. آنها باید 
را   افتخارات گذشته عصر غزنویان  تا سال 2013   بتوانند 

در این والیت احیا کنند.«
ریسمان  از  »مارگزیده  غزنی:  دانشگاه  دانشجوی  رسول، 
کار  مردم  برای  نتوانست  گذشته  پارلمان  می ترسد.  سیاه 
نماید، حتا بسیاری از وکال در طول وکالت برای یک بار 
هم به غزنی نیامدند. حاال نگرانی ما از وکالی جدید این 
است که درد گذشته تکرار نشود. مردم با تمام مشکالت 
طبق وعده های انتخاباتی این وکال رای دادند و به عنوان 
وکیل آنها را انتخاب نمودند، اما این که وکال بتوانند انتظار 
مردم را برآورده کنند یا نه زیاد معلوم نیست. چون اکثر 
با  انتخاب شده اند که شناخت کافی  این وکال از مناطقی 
مناطق دیگر غزنی ندارند. غزنی دارای 18 ولسوالی است، 

در حالی که این وکال از چهار ولسوالی انتخاب شده اند.«
معروف ایوبی، سخنگوی والی غزنی: »شروع کار پارلمان 
که  این  وجود  با  است.  مردم  برای  امیدواری  جدید یک 
چالش ها و مشکالت زیادی فراروی وکال و پارلمان جدید 
کشور وجود دارد، اما مردم از وکالی شان انتظار دارند تا 
به نمایندگی از تمام اقوام ساکن در والیت وظایف شان را 
به خوبی انجام دهند. اما این که این وکال به انتظارات مردم 
می توانند جامه عمل بپوشند یانه حاال قضاوت زود است و 

گذشت زمان آن را مشخص خواهد کرد.«

هرات
هما عظیمی، معلم در لیسه محجوبه هروی: »با تمام تلخی ها 
و درد ها و تقلب ها باالخره مجلس نمایندگان توسط رییس 
جمهور افتتاح گردید. پس از این باید نمایندگان مردم در 
مقننه است،  قوه  قانون که مهم ترین وظیفه  راستای تحقق 
مجلس  مانند  مجلس  این  که  امیدواریم  ما  بردارند.  گام 
لسانی  تعلقات قومی و  گذشته دستخوش چندپارچگی و 
و زبانی نشود. نباید تمایالت حزبی و جناحی نمایندگان را 
از وظیفه اصلی شان دور کند. ورنه این دور باطل همچنان 

متواتر ادامه خواهد یافت.« 
یما عمریار، شهروند هراتی: »باالخره نمایندگان پیروز در 
میل  علی الرغم  و  پیروز شدند  رییس جمهور  بر  انتخابات 
باطنی رییس جمهور، مجلس افتتاح گردید. نگرانی ما این 

پس از گذشت نزدیک به چهار ماه از برگزاری انتخابات 
مجلس نمایندگان در کشور، باالخره روز چهارشنبه هفته 
گذشته پارلمان جدید از سوی رییس جمهور رسما افتتاح 
شد. گرچند پارلمان قبلی آن طوری که الزم بود نتوانست 
که  نیست  معلوم  اما  کند،  بر آورده  را  مردم  خواست های 
به  است.  چقدر  تازه  پارلمان  از  مردم  خواست های  سطح 
همین منظور خواستیم نظرات شماری از شهروندان کشور 
پارلمان  از  انتظاراتی  باشیم که چه  داشته  این مورد  را در 
جدید دارند و آیا فکر می کنند که پارلمان جدید بهتر از 

پارلمان گذشته عمل خواهد کرد؟

کابل
»من  دوازدهم:  صنف  فارغان  از  یکی  رضوی،  حامد 
کشمکش ها  از  بعد  جدید  پارلمان  این که  از  خوشحالم 
پارلمان  پارلمان توقع دارم که مثل  این  از  افتتاح شد. من 
قبلی تجربه کافی در  پارلمان  نکند. گرچند  گذشته عمل 
نداشت،  قانون گذاری  و  دولت  عملکرد  از  نظارت  زمینه 
پارلمان  از  تجربه  با  جدید  پارلمان  که  می رود  انتظار  اما 
خواست های  به  حداقل  و  کند  عمل  بهتر  بار  این  گذشته 
مردم گوش بدهد. من فکر می کنم که پارلمان جدید بهتر 
از پارلمان قبلی عمل خواهد کرد. به این دلیل که اکنون ما 
تجربه پنج ساله در مورد داشتن پارلمان را داریم و اگر از 
این تجارب کار گرفته شود، عملکردها بهتر خواهد بود.«

عبدالحمید، دکاندار: »در افغانستان همه چیز را یوم البدتر 
گفته است. مردم از پارلمان گذشته توقع خیلی زیاد داشتند 
نیز  بار  این  نشد.  برآورده  مردم  خواست های  متاسفانه  اما 
نخواهد  برآورده  را  مردم  خواست های  جدید  پارلمان 
توانست و هریک از اعضای آن برای منافع شخصی خود  
مردم  حال  به  کسی  دل  کشور  این  در  کرد.  خواهد  کار 
بیچاره و غریب نمی سوزد و هر کس که به قدرت رسید، 
همه وعده هایش را فراموش می کند. خودم از این پارلمان 

و از این دولت چندان انتظاری ندارم.«
نسیم، میوه فروش: »کارکرد پارلمان هنوز معلوم نیست اما 
وکال وعده های زیادی به مردم داده اند و من هم امیدوارم 
وعده  مردم  به  که  را  آنچه  جدید  پارلمان  اعضای  که 
داده  اند، به آن عمل کنند. گرچند وکالی گذشته پارلمان 
هم به مردم وعده های چرب و نرم زیادی داده بودند، اما 
کردند  فراموش  را  چیز  همه  رفتند،  پارلمان  به  که  زمانی 
حداقل  کردند.  تالش  خود  شخصی  منافع  تامین  برای  و 
پارلمان جدید برخالف پارلمان گذشته این بار خوب عمل 
کند و از کارکرد دولت نظارت دقیق داشته باشد تا مردم از 

این همه مشکالت و بدبختی ها نجات پیدا کنند.«

تخار
اول  دور  پارلمان  »وکالی  تالقان:  روفی، شهروند  منصور 
نکردند  بودند عمل  از وعده هایی که سپرده  به هیچ یک 
و فقط در تالش پر کردن جیب های خود بودند؛ اگر این 
بار مثل گذشته عمل کنند دیگر اعتمادی در کار نیست. 
به مردم وعده  این دور می خواهیم که آن چه  از وکالی 

داده اند همان گونه عمل کنند. 
عقل خود با عقل یاری، یار کن 
امرهم شورا بخوان و کار کن.«

قبل  دور  »نمایندگان  تخاری:  دانشجوی  پارسا،  حکیم اهلل 
و  آوردند  دست  به  را  مردم  رای  دروغین  وعده های  با 
پنج سال وکالت شان زندگی خود  توانستند که در مدت 
و فامیل و وابستگان خود را بسازند. این دور هم نامزدان 
با وعده های چرب خود هر طوری که شد رای گرفتند. از 
نموده  قانون حراست  از  داریم که  توقع  این دور  وکالی 
فریب  بار دیگر  را  به وعده های خود عمل کرده مردم  و 

ندهند.«
احمد رشاد کریمی، کارمند رادیو تخارستان: »انتظار من از 
نمایندگانی که به مجلس نمایندگان راه یافته اند این است 
در  که  سوگندی  به  نمایند.  عملی  را  خود  وعده های  که 
خانه ی ملت یاد کرده اند وفادار و متعهد باقی بمانند و این 

ملت بیچاره را بیشتر از این دردسر ندهند.«
همه  »به  تخار:  دانشگاه  دانشجوی  کریمی،  صابر  احمد 
معلوم است که پارلمان قبلی بیست درصد دارای آدم های 
بااحساس و بادانش بود. هشتاد درصد دیگر کسانی بودند 
پارلمان  به  هنگفت  داشتن سرمایه های  و  روابط  بر  بنا  که 
به  سال  پنج  این  طی  در  خدمتی  ولی  بودند؛  یافته  راه 
از  هیچ گاه  پارلمان  نتوانستند.  داده  انجام  افغانستان  ملت 
بود  کرزی  آقای  حکومت  اداره ی  در  که  رسوایی هایی 
به  را  کرزی  آقای  خود  حتا  باید  این ها  برنداشت.  پرده 
مجلس فرا می خواندند و طلب پاسخ می کردند. امیدواری 

این  افتتاح  برای  نمایندگان  که  است 
نداده  باج  جمهور  رییس  برای  مجلس 
که  پارلمانی  از  صورت  هر  به  باشند. 
دولت مردان  خواست های  کورکورانه 
را  مردم  منافع  و  کند  اجرا  مو  موبه  را 
که  بهتر  همان  باشد  نداشته  نظر  در 
نمایندگانی  به  ما  توصیه  نگردد.  افتتاح 
است  این  دارند  خود  با  را  ما  رای  که 
و  بی حد  فقر  بی رویه،  فساد  جلو  که 
ورنه   بگیرند  را  حکومت  قانون گریزی 
ارزشی  اصال  نمایندگان  مجلس  وجود 

نخواهد داشت.« 
دانشگاه  دانشجوی  حسیب اهلل سروری، 
هرات: »نمایندگان مردم در روز افتتاح 
خود  دست های  نمایندگان  مجلس 
یاد  سوگند  و  گذاشتند  قرآن  روی  را 
کردند که از منافع ملی، وحدت و قانون 
حمایت کنند و در راه محو فساد تالش 
کنند. این ها چیز هایی است که در دوره 
اول، خود نمایندگان بیشتر به آن دست 
اداری  فساد  از  زیادی  بخش  می زدند. 
ناشی از اعمال نفوذ وکال در حکومت بود. این ها مسایلی 
بود که مردم را در رفتن به سوی انتخابات دچار تردید و 
بدگمانی می کرد. اگر این بار نیز پارلمان از راه اصلی خود 
انحراف پیدا کند مسلما برای دور بعدی شاید هیچ کسی 
پیدا نشود تا رای خود را به صندوق  بیاندازد. البته نباید از 
یاد برد که هنوز مشخص نیست این افرادی که سوگند یاد 
کرده اند آیا همه نمایندگان ما خواهند بود یا بعد از بررسی 
وضعیت تقلبات عده ای متقلب و متخلف خوانده خواهند 

شد، از مجلس اخراج خواهند گردید.«

بلخ
انتظار  از  »بعد  باشنده مزار شریف:  محمد منصور مرادی، 
زیاد باالخره پارلمان از سوی رییس جمهور کشور افتتاح 
هیچ  که  شد  تجربه  ما  برای  دور گذشته  پارلمان  گردید. 
نوع کار موثری را کسانی که در آنجا بودند انجام ندادند 
به جز زد و خورد و بوتل جنگی در بین خودشان. ما توقع 
به  نیز  پارلمان جدید  باشیم اعضای  یا نداشته  باشیم  داشته 
ملت  این  جوان  یک  منحیث  من  می کنند.  کار  خود  نفع 
هیچ توقع از کسانی که به خاطر منافع شخصی خود کار و 

فعالیت می نمایند، ندارم.«
قدرت اهلل وفا، کسبه کار شیرآباد مزار شریف: »پارلمانی که 
اعضای  و  جمهور  رییس  توسط  روان  سال  دلو  ششم  در 
مانند  دولت  با  می رود  توقع  آن  از  گردید  افتتاح  کابینه 
تا  کنند  کوشش  و  نکند  جدال  و  جنگ  گذشته  پارلمان 
را  مثمری  ملت کارهای  این  آبادی  به خاطر  یکجا  با هم 

انجام دهند.
اجتماعی،  جهادی،  خوب  شخصیت های  دوره  این  در 
پارلمان  اعضای  بین  در  دین  علمای  حتا  سیاسی  مردمی، 
دیده می شوند که این خود یک دلخوشی را برای مردم به 

ارمغان آورده است.«

کندز
علی، دانش آموز یکی از آموزشگاه ها: »از پارلمان آینده 
کاری اش،  صالحیت های  و  اصول  بنیاد  بر  می خواهم 
حکومت را از تصمیم های تنهایی اش مانع شود. حکومت 
خیلی  پارلمان،  نبود  زمان  و  اول  پارلمان  کار  جریان  در 
نتوانست  اول  پارلمان  هرچند  کرده است.  عمل  دگرگونه 
برخی تصمیم هایش را باالی حکومت بقبوالند، اما پارلمان 
سازمان ملل  فشار  و  پشتیبانی  با  که  آن جایی  از  کنونی، 
در  نیز  آگاه  نمایندگان  شماری  و  شده است  بازگشایی 
بوده  پیشین  پارلمان  از  بهتر  می تواند  یافته اند،  حضور  آن 
باشد و من امید دارم که نمایندگان تنها به مردم و آینده ی 

شهروندان کشور بیاندیشند.«
باید  آینده  »پارلمان  کندز:  شهر  اول  ناحیه ی  از  الیاس، 
همچنین  و  کند  رفع  را  قانون  تناقض های  و  مشکل ها 
اراده   به  احترام  معنای  به  قانون،  بهتر  تطبیق  از  پاسداری 
مجلس است. در صورتی که مثل گذشته، برخی کارهای 
این روش  با  بیابند و حکومت  قانونی  غیرقانونی، روکش 
هر چه بخواهد انجام بدهد، ارزش پارلمان به صفر تقرب 

خواهد کرد.«
عنوان  به  حکومت،  »گرچه  کندز:  شهروند  پرویز، 
بزرگترین مانع در برابر نمایندگان تازه عرض اندام کرده 
است، ولی من از پارلمان تازه، انتظارهای کالنی دارم. حل 

به  را  باثباتی  آینده ی  می تواند  بزرگ کشور،  مشکل های 
میان بیاورد و امید حل دشواری های کالن کشور، با تالش 

قاطع این وکال در این دوره وجود دارد.« 

بامیان
آینده  »پارلمان  بامیان:  دانشگاه  در  استاد  احمدی،  نسیم 
ویژگی های  از  یکی  بود.  خواهد  خوب  پارلمان  یک 
پارلمان  به  کسانی که  اکثرا  که  است  این  جدید  پارلمان 
راه پیدا کرده اند، منتقدین دولت هستند. این مساله باعث 
محدود  پارلمان  درون  در  دولت  حاکمیت  که  می شود 
شود. چیزی که خیلی مهم است مساله امنیت در کشور و 
تنش های قومی و سمتی می باشد. به نظر من اگر پارلمان 
در  را  سمتی  و  قومی  تنش های  ساختن  خاموش  آینده 
کشور  امنیتی  مسایل  و  بدهد  قرار  کاری اش  اولویت 
من  نظر  به  بود.  خواهد  بهتر  نماید،  حل  نحوی  هر  به  را 
و  کرده اند  دقت  خیلی  خود  انتخاب  در  افغانستان  مردم 
پارلمان  این  و  انتخاب کرده اند  را  واقعی شان  نماینده های 
نسبت به گذشته موفق خواهد بود. یگانه شرط موفقیت شان 
وجود  گذشته  پارلمان  در  که  جزیی  مسایل  ساختن  دور 

داشت، می باشد.«
اسداهلل یعقوبی، یکی از شهروندان بامیان: »اعضای پارلمان 
دست  یکدیگر  با  کشور  مشکالت  حل  در  باید  آینده 
مشغول  گذشته  پارلمان  مثل  این که  نه  بدهند  همکاری 
نمایندگان مردم  این که  باشند. دیگر  قومی  حساسیت های 
نماینده ها  و  است  ملت  خانه  پارلمان  یعنی  خویش  شعار 
و  خادم  واقعا  نمایند.  عملی  باید  را  هستند،  ملت  خادمان 
نژادی و سمتی  باشند و در مسایل قومی ،  خدمتگار مردم 

خود را مصروف نسازند.«
پارلمان  »اگر  بامیان:  باشندگان  از  سیدغالم حسینی، یکی 
بتواند که در قدم نخست مشکالت داخلی اش را حل نماید 
یقینا  باشد،  به مردم و کشور  و هدف عمومی اش خدمت 
نسبت به پارلمان گذشته خوبتر خواهد بود. به خاطری  که 
در این دور نماینده ها به انتخاب مردم راه پیدا کرده اند و 
مسایل  پارلمان  این  بود.  مردم خواهند  واقعی  نماینده های 
امنیتی کشور را در اولویت کاری خویش باید قرار بدهد. 
تازمانی که امنیت در افغانستان تامین نشود دیگر مشکالت 

حل نمی شود.«

انتظارات مردم از مجلس نمایندگان
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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:
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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
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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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دارد.  تردیدهایی وجود  نکته  همین  در  چرا که درست 
برای  چون  که  می شود  روبرو  ادعا  این  با  همواره  آدم 
این  پس  ندارد،  وجود  پاسخی  اخالقی  پرسش های 
جمله های  حقیقت  می گویند  هستند.  بی معنا  پرسش ها 
و می گویند در محدوده ی  نمی توان سنجید.  را  اخالقی 
»خوب برای هانس از نقطه نظر سالمتی«، یا »خوب برای 
نظرات  به  می شود  مالیاتی«  صرفه جویی  جنبه ی  از  پل 
خردمندانه ای که مورد پذیرش همگان باشد دست یافت؛ 
کار  به  مطلق   معنایی  به  »خوب«  واژه ی  که  جایی  ولی 
رود، گفته ها درست برعکس، نسبی می شوند، و به محیط 
فرهنگی، دوران، طبقه ی اجتماعی و شخصیت گوینده ی 
به ظاهر  می تواند  نظر  این  و  می یابند.  بستگی  واژه ها  این 
بر تجربه های غنی نیز تکیه کند: مگر نه این که برخی از 
فرهنگ ها قربانی کردن انسان را پسندیده می دانند؟ مگر 
رومی  ها  مگر  ندارد؟  واقعیت  برده دار  جامعه های  وجود 
نوزادش  فرزند  خواست  اگر  که  نمی دادند  حق  پدر  به 
چندهمسری  مسلمان ها  که  بینیم  می  بگذارد؟  سرراه  را 
تنها  مسیحی  فرهنگی  محیط  در  اما  می دانند  مجاز  را 

تک همسری، به مثابه نهاد وجود دارد. 
اخالق  یک  وجود  امکان  رد  در  همواره  که  ایرادی 
معنای  درباره ی  عاقالنه  گفتگوی  امکان  یعنی  فلسفی، 
واژه ی خوب به مفهومی مطلق، و نه نسبی، گرفته می شود 
این است که نظام های هنجاری به میزان باالیی به فرهنگ 
وابسته اند. غافل از این که اخالق فلسفی از نشناختن این 
اندیشه ورزی  برعکس،  کامال  نمی گیرد.  مایه  واقعیت 
جهان شمول  »خوب«  یک  که  این  درباره ی   خردمندانه 
چیست، در اساس بر پایه ی کشف این واقعیت آغاز شده 
دیگر  واقعیت  این  مسیح  میالد  از  پیش  سده  پنج  است. 
یونان  در  آن زمان  بود.  شده  شناخته  کافی  اندازه ی  به 
سفرنامه های بسیاری گرد آمدند که از رسوم مردم پیرامون 
حکایت هایی غریب  می کردند. ولی یونانی ها به داوری 
را هنجارهایی  نکردند و آن ها  بسنده  این رسوم  ساده ی 
پوچ، بدوی و یا بی ارزش نخواندند، بلکه برخی از آنان، 
ارزیابی روش های  برای  به جستجوی مالکی  فیلسوفان، 
و  برآمدند.  مختلف  هنجارهای  و  زندگی  گوناگون 
بدانند.  برتر  دیگری  از  را  یکی  که  نتیجه   این  با  شاید 
برای  نامیدند.   -physis  - طبیعت  آن ها  را  این مالک 
دختران  در  پستان  یک  بریدن  رسم  مالک  این  با  مثال 
سکایی)skythen(، از رسم مخالف آنـ  نبریدن پستان- 
بدتر شناخته  شد. البته این مثالی بسیار ساده، با پاسخی از 

معنای واژه های »خیر« و »شر«، »خوب« و »زشت«، یکی 
این  مگر  اما  است.  فلسفی  پرسش های  کهن ترین  از 
پرسش به رشته های دیگر هم مربوط نمی شود؟ آیا انسان 
نزد داکتر نمی رود تا بپرسد سیگرتکشیدن برایش خوب 
این که روانشناسانی هستند که در  نه  نه؟ مگر  یا  هست 
انتخاب شغل انسان را راهنمایی می کنند؟ آیا کارشناس 
حساب  یک  است  وقت اش  »اکنون  نمی گوید  مالی 
مزایا  دیگر  سال  که  چرا  کنید،  باز  مسکن  پس انداز 
کم تر و مدت انتظارطوالنی تر خواهد شد«؟ اینجا مفاهیم 

اخالقی و فلسفی  براستی از کجا سر در می آورند؟ 
یاد شده چگونه  مناسبات  در  که  کنیم  توجه  نیز  این  به 
»خوب  می گوید:  داکتر  رود.  می  بکار  »خوب«  واژه ی 
بیانی  به  بمانید.«  بستر  در  دیگر  روز  یک  شما  است 
روشن تر او بایستی واژه ی »خوب« را با افزودن دو نکته 
در  اگر  شما،  »برای  می گفت  بایستی  او  می برد.  کار  به 
خوب  شوید،  تندرست  می خواهید  نخست  درجه ی 
است« . افزودن این نکته ها مهم است، چرا که اگر کسی 
دست  معین  روز  یک  در  باشد  کشیده  نقشه    مثال  برای 
بی شک  ببینیم،  که  مجموع  در  بزند،  غارت  و  قتل  به 
»بهتر« است به عفونت ریه مبتال شود تا نتواند نقشه اش را 
اجرا کند. و همچنین ممکن است که ما برای یک روز 
معین، کار چنان فوری و مهمی داشته باشیم که به جای 
گوش دادن به توصیه ی داکتر و استراحت کردن، خطر 
ابتالی مجدد به سرماخوردگی را به جان بخریم. این که 
که  است  چیزی  نه،  یا  است  »خوب«  رفتاری  چنین  آیا 
یک داکتر، در مقام داکتر، هیچ نمی تواند درباره ی آن 
بگوید. »خوب« –در زبان او یعنی »خوب برای شما، اگر 
در  این،  شوید«.  تندرست  بخواهید  نخست  درجه  ی  در 
اما درباره ی این که برای من  دایره ی صالحیت اوست. 
باشد،  مطرح  سالمتی ام  نخست  درجه  ی  در  همیشه  باید 
با صالحیت  رابطه  نه در  انسان، و  به عنوان یک  تنها  او 

خاص اش به عنوان داکتر، می تواند نظر دهد. 
حساب  در  که  این  به جای  را  پولم  بخواهم  من  اگر  و 
سپرده ی مسکن بگذارم، به باد دهم و یا به دوستی ببخشم 
هیچ  نمی تواند  مالی  مشاور  نیازدارد،  آن  به  سخت  که 
»خوب«،  می گوید  وقتی  او،  منظور  بکند.  نظری  اظهار 
»خوب برای شما« است، »اگر هیچ چیز برای تان مهم تر 

از ازدیاد سرمایه تان در دراز مدت نباشد.«
پس در تمام این مشورت هایی که داده می شود، واژه ی 
شخص  یک  برای  »خوب  شبیه:  است  چیزی  »خوب« 
معین، از یک جنبه ی معین«. و به خوبی ممکن است یک 
چیز معین، برای یک شخص معین از جنبه های مختلف 
خوب باشد یا بد. برای نمونه اضافه کاری زیاد برای باال 
بد.  سالمتی  برای  ولی  است  خوب  زندگی  سطح  بردن 
برای  برای یکی خوب و  نیز می تواند یک چیز معین  و 
دیگری بد باشد. ساختن بزرگ راه برای رانندگان خوب 

و برای ساکنین منطقه بد است و جز این ها. 
اما ما واژه ی خوب را به معنای دیگری نیز به کار می بریم؛ 
 » به اصطالح، به معنایی »مطلق«. یعنی بدون افزودن » براِیِ
و »از جنبه ی«. این معنا آن گاه اهمیت می یابد که میان 
دلبستگی ها و نظرگاه های مختلف تعارض به وجود بیاید. 
حتا اگر مساله مربوط به نظرگاه ها و دلبستگی های یک 
فرد باشد. برای مثال از نظرگاه هایی مانند سطح زندگی، 
چهره  دوباره  سوال  دو  آن  این جا  دوستی.  و  سالمتی 
چیست؟  خوب  من  برای  واقع  به  و  به راستی  می نمایند: 
دارند؟  قرار  مراتبی  سلسه  در چه  نظرگاه های گوناگون 
و دیگر این که: سود چه کسی، خوبی برای چه کسی، 

هنگام پیش آمدن تعارض باید مقدم دانسته شود؟
پایه ای  دیدگاه های  جز  حقیقت  یک  بگویم:  جا  همین 
پرسش  دو  این  که  این  است:  دوران ها  همه ی  فلسفه ی  
مستقل از یکدیگر قابل بررسی نیستند. تفکر درباره ی این 

دو پرسش را بنابراین تفکر فلسفی می نامیم.
البته نخست باید بجا بودن چنین پرسش هایی را بپذیریم. 

مفهوم  است.  روشن  پیش 
طبیعت به هیچ وجه مفهوم 
مناسبی برای یافتن پاسخی 
همه ی  مورد  در  بی تردید 
به  مربوط  پرسش های 
نیست.  درست،  زندگی 
اما اکنون همین قدر کافی 
جستجوی  بپذیریم  است 
اعتبار  با  مالک  یک 
زندگی  برای  همگانی 
رفتار  برای  بد،  و  خوب 
مشاهده  از  بد،  و  خوب 
تفاوت هنجارهای اخالقی 
همین رو  از  و  بر می خیزد 
تفاوت ها،  این  به  اشاره 
برای  درست  استداللی 
مردود دانستن این جستجو 

نیست.
این  به  چیز  چه  ولی 

جستجو حقانیت می دهد؟ چه چیز به این تصور حقانیت 
می دهد که واژه های »خیر« و »شر«، »خوب« و »بد« نه تنها 
دارای معنایی مطلق اند، بلکه معنایی با اعتبار جهانشمول 
دارند؟ اما طرح این پرسش نادرست است. چرا که سخن 
به هیچ روی برسر یک حدس یا تصور نیست، سخن از 
اطمینانی است که همه داریم، پیش از این که به تاکید به 
اندیشیدن درباره ی آن آغاز کنیم. هنگامی که می شنویم 
پدر و مادر یک کودک به دلیل آن که ناخواسته به وجود 
قضاوت  چنین  دارند،  بی رحمانه  رفتاری  او  با  آمده، 
بنابراین  برای آنان ارضاکننده و  این رفتار  نمی کنیم که 
خوب است ولی در مقابل برای کودک بد است؛ بلکه 
این رفتار را بی چون و چرا رد می کنیم. چرا که به طور 
مطلق، نادرست می دانیم پدر و مادری رفتاری بکنند که 
فرهنگ  یک  در  بشنویم  اگر  و  باشد.  بد  کودک  برای 
خواهیم  داوری  چنین  است،  رایجی  رسم  چیزی  چنین 
نیز هنگامی که  و  دارند.  بدی  این جامعه رسم  کرد که 
کولبه«  »ماکسیمیالیان  لهستانی  کشیش  همانند  انسانی 
جای  به  را  خود  داوطلبانه   )Maximilian Kolbe(
گرسنگِی  دخمه ی  در  مرگ  برای  خانواده  پدر  یک 
زندان آشویتس معرفی می کند تا او را از مرگ برهاند، 
»پدر  برای  و  خوب  پدر،  آن  برای  کار  این  نمی گوییم 
ماکسیمیلیان« بد و بنا براین به طور مطلق خنثا است. بلکه 
شرافت  از  که  بینیم  می  کسی  چشم  به  را  مردی  چنین 
نسل بشر که قاتالن  او خدشه داراش کرده اند، پاسداری 
جا،  همه  نخواهی،  خواهی  ستایش،  این  و  می کند. 
قامتان  کوتاه  میان  در  شود،  نقل  مرد  این  داستان  هرجا 
استرالیایی همان گونه که در میان ما، جا خواهد داشت. 
نیازی نیست که به جستجوی مواردی چنین دراماتیک و 
استثنایی برآییم؛ اشتراک  میان برداشت های ما از اخالق، 
در دوران های گوناگون و میان فرهنگ های گوناگون، 
از آنچه به عادت به چشممان می خورد بسیار بیشتر است. 
به  بیشتر  تفاوت ها  هستیم.  دید  خطای  گرفتار  اغلب  ما 
چشممان می خورد، زیرا اشتراک ها را بدیهی می دانیم. 
همه ی فرهنگ ها به وجود وظیفه هایی برای پدر و مادر 
در برابر فرزندان و برای فرزند در برابر پدر و مادر قایل 
می شود.  شمرده  خوب  همه جا  در  حق شناسی  هستند، 
همه جا خسیس بی حرمت است و سخی، محترم. کم و 
برای  شجاعت  و  قاضی  برای  بی طرفی  همه جا  در  بیش 
و  گرفت  ایراد  نمی توان  می شود.  دانسته  تقوا  جنگ جو 
گفت که این ها هنجارهایی عادی و پیش پا افتاده اند که 
از سودمندی بیولوژیک و یا اجتماعی استنتاج می شوند. 
به  که  اخالقی  عام  قانون های  همه ی  که  است  طبیعی 
انسان مربوط می شوند، برای کسی که شناخت درستی از 
انسان دارد، روشن و بدیهی اند و بر هیچ کس هم پوشیده 

نیست که پیروی از چنین قانون هایی برای نوع بشر مفید 
از  پیروی  بود. چگونه ممکن است هنجاری که  خواهد 
انسان  قابل  به دیده ی  ببار می آورد  آن خسارت عمومی 
قبول باشد؟ و چه چیز می تواند برای انسان سودمندتر از 

چیزی باشد که با هستی اش هم خوانی دارد؟
 اما مهم این است که سودمندی بیولوژیک و یا اجتماعی 
خوِب  یعنی  اخالق،  و  نیست  ما  ارزش گذاری  اساس 
اخالقی، از این راه تعریف نمی شود. کردار ماکسیمیلیان 
بازهم  پدر خانواده می مرد،  بعد  اگر روز  را، حتا  کولبه 
شناسانه  حق  یا  و  دوستانه  رفتار  یک  و  می ستودیم 
شایسته  برسد،  آخر  به  دنیا  فردا  باشد  قرار  اگر  حتا  را، 
در  اخالق  حیرت انگیز  بودن  مشترک  دانست.  خواهیم 
بی واسطه  و  روشنی  و  یکسو،  از  گوناگون  فرهنگ های 
از  معین  رفتارهای  بر  ما  ارزش  گذاری مطلق خود  بودن 
سوی دیگر، تجربه ای است که نشان می دهد تالش های 
برای  الزم  و  مشترک  مالک  این  تبیین  برای  نظری  
اما  هستند.  بجا  و  ضروری  اندازه  چه  درست،  زندگِی 
جستجوی  به  را  ما  که  است  فرهنگی  تفاوت  درست 
وجود  مالکی  چنین  آیا  می خواند.  فرا  داوری  مالک 
اختالف  مورد  بر  اخالق  بودن  نسبی  نظریه ی  دارد؟)...( 
همین  درست  ولی  می کند  تکیه  ها  مالک  این  بودن 
دلیل، خالف آنچه را که می خواهد، ثابت می کند. زیرا 
همه ی اختالف های نظری، بر تصور وجود یک حقیقت 
مخصوص  حقیقت  هرکس  اگر  استوارند.  مشترک 
پذیرش  نمی گرفت،  در  جدالی  دیگر  داشت  را  به خود 
اما  بوجود   آید.  تعارضی  تا آن دم که  بود  برقرار  متقابل 
تعارض به هیچ وجه با اندیشه ورزی خردمندانه و یا شاید 
چون و چرا بر سر مالک درست، حل نمی شد، بلکه با حق 
بی درنگ خواست خود  می شد، که  قوی تر حل  طبیعی 
بر سر زندگی  به کرسی می نشاند. روباه و خرگوش  را 
را  خود  راه  هرکدام  یا  نمی کنند.  چرا  و  چون  درست 

می رود و یا یکی دیگری را می خورد.
دعوا بر سر »خیر« و »شر« ثابت می کند که اخالق مورد 
اختالف است. ولی درست به همین دلیل، این را هم ثابت 
می کند که اخالق چندان نسبی هم نیست، فرقی نمی کند 
که  آنجا  و  باشد  چه  خوب  مشخص  مورِد  هر  در  که 
مرز ناروشن است، رسیدن به نتیجه تا چه اندازه دشوار. 
بهترند،  دیگر  برخی  از  رفتارها  برخی  که  می کند  ثابت 
به گونه ای مطلق بهتراند، نه این که برای فرد معینی بهتر 
باشند و به ویژه نه این که در ارتباط با هنجارهای فرهنگی 
اخالق  معنای  می دانیم.  همه  را  این  باشند.  بهتر  معینی 
)اتیک( فلسفی، روشن تر کردن هرچه بیشتر این آگاهی 
سفسطه  بهانه های  برابر  در  آن  از  دفاع  و  ما  خوِد  برای 

جویانه است.

ما واژه ی خوب را به معنای دیگری 
نیز به کار می بریم؛ به اصطالح، 
به معنایی »مطلق«. یعنی بدون 
« و »از جنبه ی«.  افزودن » براِیِ
این معنا آن گاه اهمیت می یابد 
که میان دلبستگی ها و نظرگاه های 
مختلف تعارض به وجود بیاید. حتا 
اگر مساله مربوط به نظرگاه ها و 
دلبستگی های یک فرد باشد. برای 
مثال از نظرگاه هایی مانند سطح 
زندگی، سالمتی و دوستی. این جا 
آن دو سوال دوباره چهره می نمایند: 
به راستی و به واقع برای من خوب 
چیست؟ نظرگاه های گوناگون در 
چه سلسه مراتبی قرار دارند؟ و 
دیگر این که: سود چه کسی، خوبی 
برای چه کسی، هنگام پیش آمدن 
تعارض باید مقدم دانسته شود؟

اتیک فلسفی یا: 
آیا خوب و بد نسبی 

 روبرت اسِپمن  /   برگردان: هما همایون

هستند؟
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پیشگیری از بحران مالی امريکا 
ممکن بود

 
در  ويژه  کميسيون  يک  وسيله  به  تازگی  به  که  گزارشی 
امريکا منتشر شده است، سياستمداران، نهادهای نظارتی و 
بانکداران را عامل بروز بحران مالی سال 2008 اين کشور 
دانسته است. کميسيون بررسی بحران مالی اياالت متحده 
همچنين در گزارش خود از امکان پيشگيری از بروز اين 

بحران خبر داده است.
مالی  موسسه های  عملکرد  بر  نظارت  ضعف  گزارش  اين 
مشتريان  به  وام  اعطای  در  بانک ها  باالی  خطرپذيری  و 
کم درآمد را از عوامل مهم بروز بحران در امريکا دانسته 
است. کميسيون بررسی بحران مالی اياالت متحده در سال 
2009 تاسيس شد. اين کميته شش عضو دموکرات و چهار 

عضو جمهوری خواه دارد.
گزارش  امضای  از  کميسيون  اين  جمهوری خواه  اعضای 

منتشر شده خودداری کرده اند.
بانکی  سيستم  و  مالی  نظام  مديران  گزارش  اين  نوشته  به 
داشت،  وجود  که  هشدارآميزی  عالمت های  به  امريکا 
درست  مديريت  و  درک  با  نتوانستند  و  نکردند  توجه 

به موقع و برای حفظ منافع شهروندان اقدام کنند.
يکی از انتقادهای اصلی گزارش منتشر شده متوجه مديريت 

آلن گرينسپن، رييس سابق بانک مرکزی امريکاست.
عملکرد  بر  نظارت  شديد  کاهش  گزارش،  اين  نوشته  به 

موسسه های مالی از عوامل اصلی بروز بحران مالی بود.
اين گزارش همچنين خطرپذيری باالی موسسه های مالی، 
بدهی بيش از اندازه خانواده ها، درک پايين سياست گذاران 
از نظام مالی و نقض اصول اخالقی را از ديگر عوامل مهم 

در بروز بحران دانست.
نحوه  و  پرخطر  مسکن  وام های  ارايه  تسهيل  گزارش  اين 
مديريت آن را عامل گسترش بحران مالی از اين بخش به 

ساير بخش های اقتصاد امريکا دانست.
و  بوش  دولت  دو  هر  ارشد  مقام های  از  گزارش  اين  در 

اوباما انتقاد شده است.
آقای گرينسپن به خاطر کاهش نظارت بر موسسه های مالی 
و همچنين اتخاذ سياست هايی که به ايجاد حباب در بخش 

مسکن کمک کرد، مورد انتقاد قرار گرفته است.
از سوی ديگر، تيموتی گايتنر، وزير ماليه کنونی امريکا که 
در زمان بروز بحران رييس بانک مرکزی ايالت نيويارک 

بود، در اين گزارش نام برده شده است.
علت انتقاد از آقای گايتنر، بی توجهی او به عملکرد گروه 
بانکی سيتی گروپ و نقش آن در بروز بحران مالی عنوان 
شده است. اين گزارش همچنين از عملکرد هنری پاولسون، 
وزير ماليه دولت بوش به خاطر ايجاد هراس وعدم اطمينان 

در بازار انتقاد کرده است.
گزارش کميسيون بررسی بحران مالی اياالت متحده پس 

از صحبت با 700 شاهد تهيه شده است.

آمار دزدی توسط متقاعدين جاپان به باالترين حد خود رسید

انفجار يک بمب در روسیه منجر به کشته شدن چهار نفر شد

ريیس جمهور سابق افريقای جنوبی از شفاخانه مرخص شد

از  کاال  سارقين  چهارم  يک  از  بيش  جاپان  در 
فروشگاه ها که در سال 2010 دستگير شدند، باالی 65 
سال سن داشتند. آمار افرادی که از اين گروه سنی در 
فروشگاه های جاپان دست به سرقت می زنند سال هاست 

باال بوده، اما اکنون به رکوردی تازه رسيده است.
در  که  کرد  اعالم  جاپان  پوليس  ساالنه،  گزارشی  در 
جرم  به  را  متقاعد  فرد   362 و  هزار   27  ،2010 سال 
تقريبا  که  کرده  بازداشت  فروشگاه،  از  کاال  سرقت 

برابر آمار سارقين نوجوانان دستگير شده در اين کشور 
بوده است.

بيشتر سارقين متقاعد، مواد غذايی يا لباس دزديده اند يا 
اجناس لوکس گران قيمت.

اين در حالی  پير می شود و  به سرعت  جمعيت جاپان 
است که اقتصاد اين کشور راکد مانده است.

در حال حاضر بيش از بيست درصد از جمعيت جاپان 
تا  می رود  انتظار  که  رقمی  دارند،  باالی 65 سال سن 

سال 2050 به چهل درصد برسد.
جاپانی  روزنامه  به  جاپان  پوليس  مقامات  از  يکی 
»مينيچی« گفت که دليل دزدی متقاعدين از فروشگاه ها 
فقط کم بضاعتی مالی نيست بلکه همچنين به اين دليل 

است که آن ها احساس انزوا می کنند.
يک  از  نسل  سه  هم زيستی  ساختار  اخير  دهه های  در 
بوده،  رايج  امری  جاپان  در  که  کنارهم،  در  خانواده 
تغيير کرده است. اکنون جوانان بيشتر مايل به مهاجرت 
شغلی  فرصت  بتوانند  تا  هستند  بزرگ  شهرهای  به 
بيشتری داشته باشند. به همين دليل سال مندان خانواده ها 

به طور فزاينده ای تنها و منزوی شده اند.
که  متقاعدينی  برای  کار  کردن  پيدا  حال،  همين  در 
می خواهند به فعاليت کار در خارج از خانه ادامه دهند، 
دشوارتر شده است امری که ناشی از رکود اقتصادی 

است.
توسط  سرقت  باالی  رکورد  که  می گويد  پوليس 
 - جاپان  در  سرقت ها  درصد   26 حدود   - متقاعدين 
نشان دهنده روندی است که نشانه ای از بهتر شدن آن 

ديده نمی شود.
در  جاپان  در  فروشگاه  از  سرقت  از  آمارگيری  وقتی 
بازداشت  که  متقاعدينی  شمار  شد،  آغاز   1986 سال 
سير صعودی  آمار  اين  اما  بود.  نفر   4918 بودند  شده 
داشته و در سال 1999 به 10 هزار نفر و در سال 2004 

به 20 هزار نفر رسيد.

انفجار بمبی در قفقاز شمالی در روسيه، روز پنجشنبه 
منجر به کشته شدن چهار نفر شده است. بمبی که در 
يک موتر کارگذاشته شده بود در مقابل يک قهوه خانه 

در شهر داغستان منفجر شد.
روز دوشنبه )24 جنوری( نيز وقوع يک انفجار ديگر 
رفت  و  پر  دوموددوو،  بين المللی  هوايی  ميدان  در 
پايتخت روسيه 35  در مسکو،  هوايی  ميدان  آمدترين 

کشته و بيش از صد نفر زخمی به جای گذاشت.
را  حمله ها  اين  انجام  مسووليت  گروهی  هيچ  هنوز 
رسيده  گزارش های  تازه ترين  اساس  بر  اما  نپذيرفته، 
از رسانه های روسيه، مردی به نام رازدوبودکو از شهر 
استاوروپول در نزديکی مزر شمالی قفقاز ، يا اين حمله 
را سازماندهی کرده و يا خود در اين حمله دست داشته 

است.

فرد مظنون با انفجاری که روز 31 دسامبر )شب سال 
به  منجر  و  داد  رخ  مسکو  مرکز  در  مسيحی(  نوی 

کشته شدن يک زن شد، نيز مرتبط است. 
خود  اخير  تحقيقات  درباره  رسما  هنوز  مقامات 
هوايی  ميدان  در  انتحاری  گذاری  بمب  زمينه  در 

دوموددوو، بيانيه ای صادر نکرده اند.
همچنين هنوز معلوم نيست کسی که نزديک به هفت 
کيلو مواد منفجره تی ان تی را در اين ميدان هوايی 
انتحاری کشته شد، زن  اين حمله  منفجر کرد و در 

بود يا مرد.
مظنون  فرد  که  می گويند  روسيه  رسانه های  اما 
»جماعت  به  موسوم  اسالمگرای  گروه  اعضای  از 

نوغای« است.
مسيحی  نو  در حمله شب سال  زنی که  می شود  گفته 

دست داشته و جسدش با کمربندی حاوی مواد منفجره 
کشف شده، همسر يکی از پيکار جويان عضو جماعت 

نوغای بوده است، که سال گذشته بازداشت شد.

و  نژادی  تبعيض  عليه  مبارزات  رهبر  ماندال،  نلسون 
روز  دو  از  پس  جنوبی،  افريقای  سابق  رييس جمهور 
بودن در شفاخانه ای  در ژوهانسبورگ، ديروز  بستری 

مرخص شد.
سال   92 که  ماندال،  آقای  حال  گفت  شفاخانه  رييس 
است.  بوده  موثر  درمان ها  و  است  خوب  دارد،  سن 
روز  از  تنفسی  دستگاه  بيماری  دليل  به  ماندال  آقای 

چهارشنبه )26 جنوری(، به شفاخانه منتقل شده بود.
به  آپارتايد  رژيم  ضد  جنبش  رهبر  انتقال  هنگام  از 
بودن  وخيم  مورد  در  گسترده ای  شايعات  شفاخانه، 

حال جسمی او منتشر شده بود.

افريقای  جمهور  رييس  معاون  موتالنته،  گاالما 
برای ترس و  تاکيدکرد که دليلی  جنوبی، روز جمعه 

دست پاچگی وجود ندارد.
او گفت روحيه نلسون ماندال خوب است و با اعضای 
شوخی  و  خنده  با  شفاخانه  پرستاران  و  خانواده اش 

گفتگو کرده است.
مقامات افريقای جنوبی می گويند آقای ماندال مبتال به 
عارضه های جسمی است که افراد هم سن و سال او به 
آن مبتال هستند و او وقتی که در زمان رژيم آپارتايد 
در زندان به سر می برده به بيماری سل مبتال شده است.

بوده،  بستری  شفاخانه  در  ماندال  آقای  که  مدتی  در 

گراسو ماشل، همسر کنونی او و وينی ماديکيزال همسر 
سابقش به عيادت او رفتند.

تدابير امنيتی در اطراف شفاخانه شديد بوده و با هجوم 
فراخوانده  ترافيک  کنترول  برای  پوليس  خبرنگاران، 

شده است.
در  ماندال  آقای  منزل  اطراف  در  پيشتر  خبرنگاران 
شرقی  شمال  در  ثروتمندنشين  محله  يک  هوتون، 

ژوهانسبورگ، تجمع کرده بودند.
آقای ماندال، قهرمان آزادسازی افريقای جنوبی از نظام 
نام  با  کشور  اين  مردم  ميان  در  آپارتايد،  نژادپرست 

قبيله اش، ماديبا، شناخته می شود.
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پنجاه کشته و صد زخمی در 
انفجار در عراق 

 

 
بنا به گزارش ها از عراق، حدود ۵۰ نفر روز پنج شنبه در 
اثر انفجار یک موتر بمب گذاری شده در بغداد، پایتخت 
کشته شده اند. این انفجار که در یک مراسم تشییع جنازه 
رخ داد، دست کم صد نفر زخمی برجا گذاشته است. 
عزادارانی که در مراسم تشییع جنازه شرکت داشتند به 
سوی نیروهای پولیس که برای انجام تحقیقات در محل 
انفجار حاضر بودند، حمله برده و آن ها را متهم به عدم 

تامین امنیت کردند.
این حمله تازه ترین انفجاری است که در پی یک رشته 
حمالت پی در پی در عراق در ایام اربعین رخ داده است. 
محل  نزدیکی  در  که  ساله   ۲۲ دانشجوی  کمیل،  علی 
است  گفته  به خبرنگاران  می کند  زندگی  انفجار  وقوع 
که او از محل انفجار دیدن کرده و شاهد آن بوده که 

چندین موتر تا مدت ها شعله ور باقی مانده اند.
برای  پولیس  عینی،  شاهدان  از  دیگر  بعضی  گفته  به 
شلیک  آنها  به سوی  خشمگین  جمعیت  کردن  متفرق 
کرده است. هنوز معلوم نیست که کسی در اثر تیراندازی 

کشته شده است یا نه.
اربعین  مراسم  در  شرکت  برای  شیعه  زایر  هزار  صدها 
اخیر  هفته های  در  و  رسانده اند  به کربال  ا  ر  پیاده خود 

بسیاری از آن ها قربانی حمالت متعددی بوده اند.
پیشتر در روز چهارشنبه، ۱۹ جنوری انفجاری انتحاری 
حداقل  شدن  کشته  به  منجر  عراق  مرکز  در  بعقوبه  در 
دوازده نفر شد. این حمله در محوطه ورودی مقر پولیس 

انجام شده است.
سخنگوی جدید کاخ سفید 

تبدیل می شود
 جی کارنی، یکی از دست یاران معاون رییس جمهور 
سفید  کاخ  جدید  سخنگوی  عنوان  به  متحده  ایاالت 
مدیر  این  از  پیش  آقای کارنی که  است.  انتخاب شده 
ارتباطات دفتر جو بایدن بود، قرار است با کناره گیری 
رابرت گیبز، سخنگوی کنونی کاخ سفید از این سمت 

در اواخر ماه فبروری، جای گزین او شود.
یک  دارد،  سن  سال  پنج  و  چهل  که  کارنی  آقای 
روزنامه نگار باسابقه است و در دوران ریاست جمهوری 
بوش، خبرنگار حوزه کاخ سفید  بیل کلینتون و جورج 

مجله تایم بود. 
انتصاب آقای کارنی بخشی از تغییرات گسترده ای است 

که به زودی در کاخ سفید رخ می دهد.
آقای کارنی ارتباط خوبی با روزنامه نگاران سیاسی در 
واشنگتن دارد و همسرش هم پیش از این خبرنگار کاخ 

سفید شبکه ای بی سی بوده است.

دولت تونس دچار تغییرات گسترده شد

پولیس با تظاهرکنندگان در شهرهای مصر درگیر شد

تظاهرات هزاران نفر در یمن علیه حکومت عبداهلل صالح  
در ادامه اعتراض های جاده ای در چند کشور عربی، روز پنج شنبه ده ها هزار نفر در صنعا، پایخت یمن، دست به تظاهرات زده و 
خواستار کناره گیری علی عبداهلل  صالح، رییس جمهور این کشور شده اند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، ده ها هزار نفر از 
مردم یمن روز پنج شنبه با شرکت در تظاهراتی در جاده های صنعا، پایتخت این کشور خواستار کناره گیری علی عبداهلل صالح، رییس 
جمهور یمن شدند. بر اساس این گزارش دست کم ده هزار نفر در برابر دانشگاه صنعا و هزاران نفر دیگر در جاده  های این شهر دست 

به تظاهرات زده و عالوه بر سردادن شعارهای ضددولتی،  خواستار بهبود شرایط زندگی، مبارزه با فساد و برابری شدند.
هر چند تظاهرات روز پنج شنبه در یمن به صورت مسالمت آمیز برگزار شده است، اما نیروهای امنیتی و ماموران پولیس به صورت 
انبوه در جاده  های صنعا حضور داشتند.  علی عبداهلل  صالح، رییس جمهور یمن، از سی و یک سال پیش بر این کشور حکومت 
می کند و یکی از متحدان ایاالت متحده امریکا در مبارزه با تروریزم به شمار می آید. یمن در سال های گذشته به یکی از پایگاه های 
سازمان تروریستی القاعده تبدیل شده و به دلیل فقر بخش عمده ای از مردم این کشور، این نگرانی وجود دارد که اسالم گرایان 
بتوانند، به گسترش نفوذ خود دراین کشور بپردازند. حدود نیمی از جمعیت ۲۳ میلیون نفری یمن با کمتر از دو دالر در روز زندگی 

می کنند و یک سوم یمنی ها نیز از سوتغذیه رنج می برند. 

محمد غنوشی، نخست وزیر تونس از تغییرات گسترده 
در دولت موقت این کشور خبر داده است.

آقای غنوشی در یک سخنرانی تلویزیونی اعالم کرد 
که او در سمت خود باقی می ماند ولی همه وزیرانی که 

در حکومت سابق عضویت داشته اند، برکنار شده اند.
به گفته آقای غنوشی، دوازده وزیر برکنار شده اند. او 
تاکید کرد دولت او موقتی است و قصد دارد کشور را 

به سوی برقراری دموکراسی هدایت کند.
فشار  و  تونس  در  تظاهرات  ادامه  در پی  تغییرات  این 
معترضان برای کنار گذاشته شدن اعضای حزب حاکم 
دولت  از  اساسی،  قانون  دموکراتیک  جنبش  سابق، 

موقت انجام شد.
حکم  یک  صدور  با  گذشته  چهارشنبه  تونس  دولت 
زین  شدن  بازگردانده  خواهان  بین المللی،  جلب 
این  به  تونس  سابق  جمهور  رییس  علی،  بن  العابدین 

کشور شد.

آقای بن علی که چهاردهم جنوری از تونس فرار 
کرد، به تصاحب غیرقانونی امالک و اموال و انتقال 

پول به خارج از کشور متهم شده است.
او در حال حاضر در عربستان سعودی به سر می برد.

در  کابینه  تغییرات  کارگری  اتحادیه های  حمایت 
حالی انجام شد که معترضان در تونس به تظاهرات 

ادامه دادند.
گاز  شلیک  با  شد  مجبور  تونس  شهر  در  پولیس 
اشک آور صدها تظاهرکننده خشمگین را از اطراف 

کاخ نخست وزیری پراکنده کند.
آقای غنوشی با اعالم تغییرات در دولت موقت گفت 
افراد شایسته ای را جایگزین وزیران برکنار شده، کرده 

است.
به  می توان  غنوشی  آقای  کابینه  در  مهم  تغییرات  از 

برکناری وزیران داخله، دفاع و مالیه اشاره کرد.
از  و  تونس  امورخارجه  وزیر  مرجان  کمال  پیش تر، 

موقت  از دولت  برکنار شده،  رییس جمهور  نزدیکان 
این کشور استعفا داده بود.

اتحادیه عمومی کارگران تونس، بزرگ ترین اتحادیه 
در  گرفته  صورت  تغییرات  از  کشور  این  در  صنفی 
دولت  در  می گوید  ولی  است  کرده  استقبال  کابینه 

شرکت نمی کند.

با  مصر  مختلف  شهرهای  در  پولیس  ماموران 
با  تا  درتالشند  و  شده اند  درگیر  تظاهرکنندگان 
از موترهای  شلیک گلوله های پالستیکی و استفاده 

آب پاش، تظاهرکنندگان را متفرق کنند.
برای  جمعه،  نماز  پایان  از  بعد  تظاهرکنندگان 
چهارمین روز پیاپی به اعتراض های ضد دولتی خود 

ادامه دادند.
برگزاری  خواستار  دولت  مخالف  گروه های  پیشتر 
تظاهرات بعد از پایان مراسم نماز جمعه شده بودند.

ضد  تظاهرات  گسترش  با  همزمان  و  این  از  پیش 
جایزه  برنده  البرادعی،  محمد  مصر،  در  حکومتی 
صلح نوبل و سیاستمدار اپوزیسیون مصری پنجشنبه 

شب وارد قاهره شد.
آقای برادعی ساعاتی پیش از ترک اتریش به مقصد 
او خواسته شود،  از  بود چنانچه  اعالم کرده  قاهره، 
آماده است رهبری تحوالت سیاسی مصر را بر عهده 
گذشته  روز  چند  درگیری های  جریان  در  گیرد. 
ضرب  به  سینا  منطقه  در  بادیه نشین  معترض  یک 
گلوله کشته شد. به این ترتیب تاکنون هفت نفر در 
و  سویز  قاهره،  شهرهای  در  که  مصر  ناآرامی های 

اسماعیلیه رخ داده است، کشته شده اند.

شنیدن  آماده  که  است  گفته  حاکم  حزب 
اما  است،  بیکاری  همچون  مردم  نارضایتی های 
حدود  و  داده  ادامه  مخالفان  سرکوب  به  همزمان 

۱۰۰۰ نفر را دستگیر کرده است.
در  برادعی  آقای  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 

هنگام ورود به قاهره گفت به معترضان می پیوندد:
به  رژیم  بر  فشار  برای  نبودیم  مجبور  کاش  »ای 

جاده ها بریزیم.«

پایتخت  وین،  شهر  هوایی  میدان  در  برادعی  آقای 
درکنار  تا  می گردد  باز  مصر  به  که  گفت  اتریش 

مخالفان دولت حسنی مبارک قرار گیرد.
او که در گذشته مدیر کل آژانس بین المللی انرژی 
کرد  توصیه  مصر  دولتی  مقام های  به  بود،  اتومی 
این که  قبول  با  به کار گرفتن خشونت و  »بدون  که 
به  و تحول سرانجام صورت خواهد گرفت«،  تغییر 

خواسته های معترضان گوش فرا دهند.

افغانستان مکان امن به قاچاقبران مواد مخدر نیست!
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