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خطر بزرگ
 براى هند در سياست 
اوباما در قبال پاکستان

امروز پایگاه های القاعده توسط 
بدون سرنشین،  هواپیماهای 
مالحظه ی  قابل  فشار  تحت 
مثال  طور  به  دارد.  قرار 
شماره  مرد  الظواهری،  ایمن 
این هر  از  قبل  که  القاعده   2
امریکا  ضد  بار  یک  هفته  دو 
جاری  سال  در  می داد،  خطابه 
کرده  پیام صادر  بار  چهار  تنها 
القاعده  عملیات  نبض  است. 
این  با  است.  افتاده  کار  از 
همچنان  سازمان  این  حال، 
و  منابع  از  برخوردار  زنده، 
فشار  توقف  است.  خطرناک 
بدون سرنشین،  هواپیماهای 
در  را  سازمان  این  می تواند 
کمک  توانایی هایش  بازسازی 

کند.

تغييرات در 
آموزش های نظامی 
 ایاالت متحده امریکا

آستانه  در  امریکا  متحده  ایاالت  ارتش 
دوره های  افغانستان،  جنگ  سال  دهمین 
تغییر  بنیادی  طور  به  را  نظامی  آموزش 
میدان های  برای  را  نیروهایش  تا  می دهد 

پیچیده جنگ آماده سازد.
سربازان امریکایی این روزها در اردوگاه های 
تمرین نظامی می آموزند که زمانی که تحت 
تصمیم  سریع  چگونه  دارند،  قرار  فشار 
بگیرند. آن ها یاد می گیرند که در میدان های 
جنگ نه تنها باید با دشمن مقابله کنند، بلکه 
آتش  درگیر  که  را  غیرنظامی  افراد  جان 

جنگ شده اند نیز محافظت نمایند. 
جان کالپنا، یک افسر نیروی نظامی ایاالت 
متحده می گوید: »سی سال پیش یک سرباز 
باید کورکورانه اطاعت می کرد. امروز ما به 
آن ها فکر کردن را آموزش می دهیم.« این 
مقام نظامی که در طی 29 سال خدمت در 
ایفای وظیفه  نیز  ارتش، در ماموریت عراق 
کرده است، می گوید: »ما از سربازان انتظار 
وادار  را  آن ها  ما  کنند.  فکر  که  داریم 
دارند  قرار  فشار  تحت  که  زمانی  می کنیم 

تصمیم بگیرند.«
ایاالت  نظامی  مقام  یک  ویک،  ریچارد   
والیت  به  سفر  یک  از  که  امریکا  متحده 
است،  بازگشته  کشورش  به  پکتیکا 
عرض  در  سربازان  این  »بیشتر  می گوید: 
یک سال به صحنه عملیات فرستاده خواهند 
شد.« به احتمال زیاد افغانستان هدف اصلی 
بارک  بود.  خواهد  سربازان  این  عملیات 
امریکا  ایاالت متحده  اوباما، رییس جمهور 
هزار   30 گرفت  تصمیم  پیش  سال  یک 
یکی  بفرستد.   افغانستان  به  اضافی  نیروی 
را  نظامی  تمرین  هفته   12 که  سربازانی  از 
پشت سر گذاشته است، می گوید: »اگر شما 
یک یونیفورم ببینید، می دانید چه کنید. اگر 
استفاده  موبایل  تیلفون  از  کسی  ببینید  شما 
یک  انفجار  قصد  او  که  نمی دانید  می کند، 
زنش  به  تنها  می خواهد  یا  دارد  را  بمب 

بگوید: دوستت دارم.« 
مسووالن  از  هیرتلینگ  مارک  جنرال 
در  می گوید  نظامی،  آموزش  فرماندهی 
تجدید  نیز  سربازان  فیزیکی  آموزش  مورد 
این آموزش ها  او می افزاید  نظر شده است. 
ارتباط مستقیم به نوعیت کاری دارد که از 

سرباز در میدان جنگی توقع می رود. 

مقام های  کابل:  8صبح، 
داخله می گویند  امور  وزارت 
غیرنظامیان  تلفات  شمار  که 
مخالف  مسلح  شورشیان  و 
دولت طی هفته گذشته نسبت 
به هفته ماقبل آن کاهش یافته 

است.
زمری بشری، سخنگوی وزارت 
امور داخله روز گذشته در یک 
گزارش  که  خبری  نشست 
ارایه  را  وزارت  این  هفته وار 

نتیجه  در  سپس  و  شده  ربوده  پنجابی 
به دست گروه صابر مسعود  درگیری 

افتاد. 
صابر  گل،  حمید  جنرال  گفته  به 
سر  بر  درگیری  نتیجه  در  هم  مسعود 
کرنیل امام، جان خود را از دست داد 
کشته شدن  از  پس  درگیری ها  این  و 
کرنیل، روز به روز در میان گروه های 

طالبان شدت گرفته است. 
ادامه در صفحه 2

رییس پیشین استخبارات پاکستان گفته 
است که قتل جگرن سلطان امیر تارر 
آی اس آی  پیشین  عضو  امام(  )کرنیل 
از سوی طالبان در وزیرستان شمالی، 
منجر به ایجاد اختالف میان گروه های 

مختلف طالبان پاکستانی شده است. 
پیشین  رییس  گل  حمید  جنرال 
آنالین  شبکه  به  پاکستان  استخبارات 
کرنیل  که  است  گفته  میانه  آسیای 
عثمان  گروه  توسط  نخست  امام، 

اختالف ميان طالبان پاکستانی 
پس از قتل کرنيل امام

36 درصد کاهش  رقم  این  که 
را نسبت به هفته ماقبل آن نشان 
که  گفت  همچنین  او  می دهد. 

جریان  در  که  گفت  می کرد، 
هفته گذشته 24 غیرنظامی کشته 
شده اند  زخمی  دیگر  تن   40 و 

تلفات شورشیان مخالف دولت 
گذشته  هفته  جریان  در  نیز 
گفته ی  به  است.  داشته  کاهش 
 59 گذشته  هفته  جریان  در  او، 
تن از افراد شورشی نیز کشته و 
11 تن دیگر زخمی و همچنین 
157 تن هم بازداشت شده  اند. او 
گفت که شمار تلفات شورشیان 
گذشته  هفته  در  مخالف  مسلح 

55 درصد کاهش داشته است.
ادامه در صفحه 2

ابهام در قانون
 دامن قانون گذاران را نيز گرفت

در  مشهود  رویدادهای  این  همه  کنار  در  که  آنچه 
مطرح  کارشناسان  میان  در  غالب  باور  عنوان  به  مجلس، 
حکومت  طرفدار  نمایندگان  از  برخی  که  اینست  است، 
نامزد شدن  خواهان  که  نمایندگانی  از  برخی  و همچنین 
برای احراز کرسی ریاست مجلس در دور بعدی انتخابات 
ریاست این مجلس اند، با ریختن رای سفید در صندوق ها، 

می خواهند تا این دور باطل را ادامه بدهند. )در صفحه9(

رای سفيد چيست؟
مجلس  داخلی  وظایف  اصول  الیحه  اساس  بر 
نامزد  مجلس،  این  ریاست  انتخابات  برای  نمایندگان، 
برنده باید اکثریت مطلق آرا و یا پنجاه جمع یک را به 
انتخاب گردد. به این  تا به عنوان رییس  دست آورد، 
ترتیب رای سفید براساس الیحه اصول وظایف داخلی 
مجلس نمایندگان افغانستان، رای سفید به عنوان رای 
مخالف حساب می گردد، چنانچه رای باطل نیز به عنوان 
رای مخالف به حساب می آید.                      )در صفحه 4(

کاهش تلفات غيرنظاميان و افراد طالبان در هفته گذشته

تحرکات جامعه عربی...

کودکان را در صفوف...

در جریان پاک سازی...
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مطالب امروز:

رقابت چهره هاى جديد
براى رياست پارلمان

] ادامه در صفحه5[

] ادامه در صفحه4[ ACKU



کاهش تلفات غیرنظامیان...             ادامه از صفحه 1

پنج کشته و سه 
زخمی در بغالن

حادثه  دو  در  بغالن:  8صبح، 
جداگانه در ولسوالی بغالن مرکزی 
5 تن کشته شده و سه تند دیگر زخم 

برداشته اند.
در عین حال مسووالن محلی در آن 
حلقه  یک  سازی  خنثا  از  ولسوالی 
خبر  مرکزی  بغالن  در چوک  ماین 

داده اند.
بغالنی،  خیل  حسین  گل  امیر 
می گوید  مرکزی  بغالن  ولسوال 
پولیس  مسووالن  از  یکی  برادر  که 
کهنه  بغالن  در  دیروز  صبح  حوالی 
شده  کشته  ناشناس  افراد  توسط 
نموده اند.  فرار  ساحه  از  قاتلین  و 
برادر  مقتول  شخص  وی  گفته  به 
در  امنیتی  حوزه های  از  یکی  آمر 
یکی  گذشته  در  همچنین  و  بغالن 
است.  بوده  جهادی  فرماندهان  از 
سابق  قوماندان  یک  نیز  شنبه  روز 
در  همراهانش  از  تن  دو  با  جهادی 
که  شدند  کشته  نهرین  ولسوالی 
بر  را  رویداد  این  مسوولیت  طالبان 

عهده گرفته اند.
سمونوال  دیگر  خبر  یک  مبنای  بر 
عمومی  مدیر  سادات  محبوب  سید 
بغالن  امنیه  قوماندانی  ترافیک 
یک  تصادم  اثر  به  که  می گوید 
باربری  موتر  یک  با  سراچه  عراده 
چهار تن کشته شده و سه تن دیگر 

زخم برداشته اند.
از سویی هم ولسوال بغالن مرکزی 
بیان داشته است که صبح دیروز یک 
حلقه ماین کنار جاده در چوک این 

ولسوالی خنثا شده است.
به گفته شاهدان این ماین در حدود 
قوماندانی  کیلومتری  دو  از  کمتر 

امنیه جابجا شده بود.
مسووالن  که  است  حالی  در  این 
به  شمال  والیات  تصفیه  از  امنیتی 
سخن  طالبان  وجود  از  بغالن  ویژه 
گذشته  روز  دو  در  گفته اند،اما 
والیت بغالن شاهد ناامنی هایی بوده 

است.

تطبیق ده پروژه 
بازسازی در سرپل

پروژه های  این  مزار:  8صبح، 
یک  ساختمان  شامل  انکشافی 
برق  بند  ساخت  مکتب،  باب 
پنج  ساختمان  کوچک،  آبی 
آب  چاه  حفر  آب،  ذخیره  عدد 
آشامیدنی، ساختمان پل و پلچک 

به طور پخته و اساسی می باشند.
سعادت  فرید  احمد  از  نقل  به 
مسوول ارتباطات زون شمال غرب 
برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و 
انکشاف دهات، پروژه های یادشده 
ولسوالی های  روستای  ده  در 
قلعه  سوزمه  و  سانچارک  بلخاب ، 
والیت سرپل به مصرف مجموعی 
با  افغانی  میلیون  چهارده  از   بیش 
ده درصد سهم مردم محل تکمیل 
از  بیش  مزایای آن  از  گردیده که 

دو هزار خانواده مستفید شدند.

شورای عالی صلح، روند مذاکرات صلح 
دنبال  به  که  می گوید  خوانده  مثبت  را 
مخالفین  پیوستن  شده،  انجام  مذاکرات 
مسلح به دولت در شمال کشور گسترش 

یافته است.
گفته  افغانستان،  بخیر  صبح  از  نقل  به 
بیش  اخیر،  هفته ی  یک  در  می شود 
دولت  مسلح  مخالفین  از  تن   200 از 
سرپل  بغالن،  کندز،  والیت های  در 
زمین  به  را  سالح های شان  جوزجان  و 

گذاشته و به روند صلح پیوسته اند.
سرپل  والیت های  در  پولیس  مقام های 

کندز  پولیس  فرمانده  کندز:  8صبح، 
طالبان  بود  قرار  که  را  تن  دو  می گوید 
روز پنج شنبه اعدام کنند، از چنگ آنان 
رها کرده  است. عبدالرحمان سیدخیلی، 
فرمانده پولیس کندز گفت که این دو تن 
اعدامشان  فردایش حکم  شام روزی که 

تطبیق می شد، رها شده اند.
به  محکومان  تن  دو  از  یکی  گلبدین، 
اعدام که توسط پولیس کندز از چنگال 
که  می گوید  است،  یافته  رهایی  طالبان 
هوایی  نیروهای  پیش  چندی  را  وی 
خود  با  شبانه  حمله ی  یک  در  خارجی، 
بردند و پس از بازجویی ها، بی گناه ثابت 
شده است، ولی پس از آن، طالبان به زور 

 60 که  گفته اند  رسانه ها  به  جوزجان  و 
جنگ  میل   46 با  همراه  مسلح  مخالف 
والیت  صیاد  ولسوالی  در  خود  افزار 
میل   16 با  همراه  دیگر  تن   30 و  سرپل 
افزار در ولسوالی قوش تپه والیت  جنگ 

جوزجان به دولت تسلیم شده اند.
کندز  والیت  محلی  مسووالن  همچنان 
 100 از  بیش  پیوستن  با  که  می گویند 
مخالف مسلح طی هفته اخیر در ولسوالی 
امام صاحب به دولت، این ولسوالی کامال 
از وجود مخالفین مسلح دولت پاک شده 

است.

از او اعتراف جاسوس بودن گرفتند.
او می گوید: »هر قدر عذر کردم که من 
نپذیرفتند  طالبان  اما  نیستم،  هیچ کاره ای 
و یک ناخنم را کشیدند، بدنم تکه تکه 

شده است.«
از  پولیس  چند  کمک  به  که  گلبدین 
می شود،  منتقل  دیگر  جای  به  یک جا 
از  آمدن«  »سیر  از   پس  که  می گوید 
اعتراف  ناگزیر  گرفت،  تصمیم  جانش، 
اما  شود.  راحت  و  بکشند  را  وی  تا  کند 
پس از آن که پولیس و نیروهای دیگر، به 
این مناطق حمله کردند، آنان نجات یافتند. 
اعدام  به  طالبان  سوی  از  که  دیگری  فرد 
محکوم گردیده بود، بسم اهلل نام دارد و 14 

تن  یک  منیر  مالمحمد  حال  همین  در 
سرپل  والیت  در  طالبان  سردسته های  از 
دولت  اگر  که  است  گفته  رسانه ها  به 
بازسازی  برنامه های  آنان  مناطق  در 
هیچ  گیرد،  دست  روی  را  کاریابی  و 
مخالفی بر ضد دولت در این مناطق باقی 

نخواهد ماند.
این در حالی است که مقام های حکومتی، 
کشور  سراسر  در  امید  عملیات  ادامه  از 
عملیات،  این  که  گفته اند  و  داده  خبر 

دستاوردهای را نیز به همراه داشته است.

وی  به  طالبان  که  می گوید  او  دارد.  سال 
می دهند،  برایش  افغانی  هزار  صد  گفتند 
ولی بر ضد گلبدین گواهی بدهد و بگوید 

که او جاسوس است.
گواهی  این  وی  که  می گوید  بسم اهلل 
آن،  از  پس  اما  است،  داده  را  دروغ 
نیز  را  وی  خود  که  است  شده  متوجه 

اعدام می کنند.
را  زیادی  شمار  که  این  بر  افزون  طالبان 
دو  آویختند،  دار  به  کندز  والیت  در 
سنگسار  دشت ارچی  ولسوالی  در  را  تن 
که  می گوید  کندز  پولیس  بودند.  کرده 
مورد  دو  عامالن  مورد  در  بازجویی ها 

سنگسار جریان دارد. 

حمالت در والیات جنوبی و جنوب شرقی 
اتفاق افتاده است.

داخله  در همین حال، سخنگوی وزارت 
در  جنایی  و  جرمی  واقعات  کاهش  از 
جریان  در  که  گفت  داده  خبر  کشور 
صورت  جرمی  واقعه   108 گذشته  هفته 
گرفته که در ارتباط به این جرایم 105 تن 
واقعات  تاکید کرد  او  بازداشت شده  اند. 
جرمی 20 درصد در هفته گذشته کاهش 

داشته است.
افزود 389 کیلوگرام مواد مخدر  بشری 
مشروبات  بوتل  دو صد  هزار  از  بیش  و 
نیز در جریان هفته گذشته توسط  الکی 
ماموران پولیس کشف شده که به ارتباط 
قاچاق و نگهداری مواد مخدر 44 تن نیز 

بازداشت شده اند.

افزود  همچنین  داخله  وزارت  سخنگوی 
گذشته  هفته  در  پولیس  ماموران  تلفات 
را  افزایش  درصد   58 ماقبل  هفته  به  نسبت 
در  بشری،  آقای  گفته ی  به  می دهد.  نشان 
جریان هفته گذشته  29 مامور پولیس کشته 
و 33 تن دیگر زخمی شده اند. زمری بشری 
گفت که در جریان هفته گذشته در سراسر 
دو  شمول  به  تروریستی  حمله   93 کشور 
حمله انتحاری صورت گرفته که بیشتر این 

پیوستن طالبان به دولت رو به افزایش است

دو اعدامی از چنگال طالبان رها شدند

اختالف میان... 
ادامه از صفحه 1

این که  مورد  در  پاکستانی  جنرال  این  اما 
شده،  یاد  گروه های  این  از  یک  کدام 
کرنیل امام را کشته اند، چیزی نگفته است. 
منبع همچنین افزوده که یک تن از سران 
قتل  نذیر،  مولوی  نام  به  پاکستانی  طالبان 
نموده  محکوم  شدت  به  را  امام  کرنیل 

است. 
به  نزدیک  حاضر  حال  در  می شود  گفته 
30 گروه طالبان پاکستانی در منطقه قبایلی 

وزیرستان شمالی فعالیت دارند. 
ارشد  کارمندان  از  یکی  امام  کرنیل 
ایجاد،  در  که  بود  پاکستان  استخبارات 
در  طالبان  رسیدن  قدرت  به  و  رشد 
 2001  –  1996 سال های  در  افغانستان 

میالدی، نقش برجسته داشت. 
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چرا مجلس، قادر به 
انتخاب رییس نشد؟

روز  دومین  در  گذشته  روز  مجلس  نمایندگان 
کاری خویش نیز نتوانستند به تعیین رییس مجلس 
بپردازند. نتیجه این که برخی از وکالی این مجلس 
و  سیاف  رسول  عبدالرب  کناره گیری  خواهان 
دور  دو  در  بودند  نتوانسته  که  قانونی،  یونس 
انتخابات روز قبل 123 رای الزم از 244 نماینده ی 
حاضر را به دست آورند، شدند. در واقع مساله ی 
کناره گیری هردو نامزد توسط آقای قانونی مطرح 
رای  براین که  تاکید  با  سیاف  آقای  ولی  گردید 
معینی  سقف  بی آن که  نمایندگان  ساده ی  اکثریت 
گیرد،  قرار  مالک  باید  گردد  مشخص  آن  برای 
قرار  انتخابات ریاست جمهوری مالک  چنانچه در 
گرفت، نظر دیگری عرضه کرد. به پیشنهاد ایشان، 
موضوع برای تفسیر به ستره محکمه فرستاه شود. 
درحالی که متون قانونی دراین رابطه نیاز به تفسیر 
ندارند و فهم آنها روشن و ساده است. علت عمده 
راهی  یافتن  در  نمایندگان  توفیق  عدم  اساسی  و 
برای حل مساله همانا سیاسی شدن، جناحی شدن 
و قومی شدن انتخابات در رابطه با رییس مجلس 
است که متاسفانه ازهمان آغاز انتخابات به صورت 
آشکاری به نظر می رسید. چگونگی برخورد با رای 
و  نقش  اصوال  برخی ها  که  ساخت  آشکار  سفید، 
که  نیستند  متوجه  و  نکرده اند  درک  آن را  اهمیت 
دادن رای سفید نیز همچون رای موافق یا مخالف، 

یک حق است.
مشکل اما در این است که از رای سفید و ارایه ی 
آن به عنوان یک کمپاین و به خاطر اغراض سیاسی 
که  آن می رود  بیم  این وضع  با  استفاده می شود. 
مجلس به این زودی موفق به انتخاب رییس نگردد و 
مساله به درازا کشد، چنانچه درانتخاب نایب رییس 
مجلس، در دور قبل اتفاق افتاد. که اگر چنین شود 
وجود  بیم  این  زیرا  است.  مایوس کننده  شدت  به 
دارد که مجلس در برخورد با قضایای زیادی که 
و  برمبنای ضوابط  نه  خواهد شد،  به وی عرضه 
بازتاب  که  قانونی  و  اصولی  ارزش های  و  قواعد 
روابط  و  تعلقات  برمبنای  بلکه  است،  مردم  منافع 
یا گروهی اش تصمیم  قرارهای شخصی  و قول و 
است  و  بود  آن  انتظار  درحالی که  گرفت.  خواهد 
که مجلس به عنوان خانه ی مردم، انعکاس دهنده ی 
وهیچ  باشد  مردم  اهداف  و  آرزوها  خواست ها، 
روابط  و  عالیق  که  ندهد  حق  خود  به  نماینده ای 
اساسا  دهد.  تبارز  آن  در  را  منافع شخصی اش  و 
آن  پارلمان  مردمی،  هر  میان  و  کشور  هر  در  و 
کشور حیثیت آیینه ای را دارد که می شود سیمای 
کفایت،  یافت. صالحیت،  و  دید  آن  در  را  ملت  آن 
خصوصیات  از  بسیاری  حتا  و  ظرفیت  لیاقت، 
گفتار  و  رفتار  آیینه ی  در  می تواند  مردم  اخالقی 
و  گردد  شناسایی  آن  نمایندگان  فردفرد  کردار  و 
براساس آن در مورد مردم قضاوت صورت گیرد. 
کار  متوجه  که  است  مسوول  نماینده   هر  بنابراین 
خودش باشد زیرا در واقع آبرو و حیثیت یک ملت 
و  همبستگی  و  وحدت  اوست.  دست  در  مردم  و 
از همبستگی و وحدت و  پارلمان، نشان  همسویی 
همسویی مردم دارد و برعکس جنجال های ناحق، 
انتقام جویی های جاهالنه و  لجوجانه،  برخوردهای 
چند دستگی های غیرمعقول، افتراق و چندپارچگی و 
گسستگی مردم را حکایت می کند. هم از این روست 
که توفیق و یا خدای نخواسته عدم توفیق پارلمان، 
توفیق  عدم  و  توفیق  نخواهیم،  وچه  بخواهیم  چه 
رویدادهای  که  متاسفانه  است.  افغانستان  مردم 
اخیر مجلس، نمی تواند دراین رابطه نمونه ی خوب 

و امیدوارکننده ای باشد.

زنگ اول


ACKU





بنياد  بر  كه  انتخاباتي  شكايات  كميسيون  كابل:  صبح   8
بررسي  ب��راي  انتخابات  قانون  يكم  و  شصت  م��اده ی 
شكايت  هاي انتخابات 27 سنبله ي مجلس نمايندگان ايجاد 
اعالم  را  خود  وظيفه ی  پايان  رسمي  به صورت  بود،  شده 

كرد.
رييس  و عضو های اين كميسيون كه روز گذشته در نشست 
مشترك خبري با رسانه ها صحبت می كردند، هشدار دادند 
كه هرگونه مداخله براي تغيير در نتيجه ی انتخابات عواقب 

خطرناك و غيرقابل جبرانی را به همراه خواهد داشت.
انتخاباتی  شكايات  كميسيون  رييس  شريفي،  مراد  سيد 
به  انتخابات  قانون  اس��اس  بر  كميسيون  اين  می گويد 
ميان  به  مشكل  و  كرده   رسيدگي  انتخاباتي  شكايت های 
و  حكومت  پارلمان،  ميان  انتخابات  نتيجه ی  برسر  آمده 

دادگاه عالي است.
بر اساس گفته های مقام های اين كميسيون از شروع اعالن 
شكايت   900 و  يك هزار  از  بيش  نتايج،  ابتدايي  ليست 
دريافت كردند كه در نتيجه ی آنها 36 تن به سبب عضويت 
در گروه های مسلح غيرقانوني و 55 تن ديگر به دليل استعفا 

نكردن به موقع از راه يافتن به ليست نهايي محروم شدند.
به  را  نامزد   254 همچنين  انتخاباتي  شكايات  كميسيون 
خاطر نصب نامناسب تصويرها و 43 نامزد ديگر را به خاطر 
نقدي  انتخاباتي شان جريمه های  مبارزات  زمان  تخطي های 

از 5 هزار تا 3 صدهزار افغاني كرده است.

انتشار هفته  نهمين سالگرد  از  8صبح، كابل: مراسم تجليل 
از فرهنگيان  با حضور جمعی  اقتدار ملی روز گذشته  نامه 
و روزنامه نگاران برگزار گرديد. در اين مراسم هريك از 
ها  رسانه  و  و مشكالتی كه كشور  ها  بر چالش  سخنرانان 

و خبرنگاران با آن روبه رو هستند به سخنرانی پرداختند.

 107 مي گويند  انتخاباتي  شكايات  كميسيون  مقام هاي 
دست  سبب  به  نيز  را  انتخابات  مستقل  كميسيون  كارمند 
از كار  تا ده سال  از شش  انتخاباتي  داشتن در تخطي هاي 
تن   73 و  ساخته اند  محروم  انتخاباتي  نهادهاي  در  كردن 

ديگر را نيز به لوي سارنوالي معرفي كرده اند.
به  كه  است  كرده  متهم  را  لوي سارنوالي  كميسيون  اين   
و  است  كرده  مداخله  نهاد  اين  كارهاي  در  پيهم  صورت 
نيز  را  از سوي رييس جمهور  اختصاصي  ايجاد محكمه ی 

غيرقانوني خوانده است.
باور  اين  به  انتخاباتي  شكايات  »كميسيون  گفت:  رفعت 
است كه هرگونه مداخله ی غيرقانوني در نتيجه ی انتخابات 
خواهد  دنبال  به  را  جبرانی  غيرقابل  و  خطرناك  عواقب 

داشت.«
جمهور  رييس  سوي  از  جديد  پارلمان  است  درحالي  اين 
كه  دارند  تاكيد  مجلس  نمايندگان  اما  است  شده  افتتاح 
قانون  برخالف  كه  را  اختصاصي  محكمه ی  فيصله های 

اساسي و انتخابات ايجاد شده نمي پذيرند.

افراد مشهور  افشای زندگی خصوصی  پردازند و سعی در 
دارند. در واقع هدف اين نشريه ها سرگرم نگاه داشتن مردم 

و جذب مخاطبين بيشتر و همچنين تجارت می باشد.«
او ادامه می دهد كه اين نشريه ها به فكر باال بردن آگاهی 
از  نگاه داشتن مردم  بلكه كوشش آن ها دور  نيستند  مردم 

مسايل سياسی روز است.
مطبوعات  اين  پيامدهای  و  آسيب ها  كه  است  معتقد 
او  اعتقاد  به  است.  مردم  انديشه  و  فكر  برای  تهديدی 
وضعيت فرهنگی كشور ما اكنون به گونه  ای است كه مردم 

به اين گونه رسانه ها گرايش پيدا می كنند. 
چالش  به  نيز  ای،  رسانه  فعال  ايوبی  نجيبه  خانم  ادامه  در 
هايی كه خبرنگاران در كشور با آن مواجه است پرداخت. 
واليات  در  خصوص  به  كشور  در  خبرنگاران  او  گفته  به 
می گويد:               او  هستند.  روبه رو  امنيتی  جدی  های  چالش  با 
»خبرنگاران در 10 سال گدشته بزرگترين زخم ها را از نبود 
امنيت خورده اند. او ادامه می دهد كه به علت نبود امنيت 
خبرنگاران مجبور به خود سانسوری می شوند. و در بيشتر 
مواقع به خاطر ترس و نداشتن امنيت قادر به افشای حقيقت 

نيستند.

در اين ميان سه مقام  دولتي به دليل سواستفاده از مقام های شان 
افغاني جريمه  هزار   20 و  تا يك صد    50 از  نامزدها  نفع  به 

شده  اند.
شكايات  كميسيون  سخنگوي  و  عضو  رفعت،  ضيا  احمد 
روز  آخرين  تا  انتخابات  برگزاري  زمان  از  گفت  انتخاباتی 
شكايت  هزار  از60  بيش  انتخاباتي  شكايات های  بررسي 
نتيجه  پيروز  نامزد   21 آنها  نتيجه ی  در  كه  داشتند  دريافت 
ابتدايي به دليل تقلب گسترده ، دو نامزد برنده ی دور ابتدايي 
نتايج  نامزد پيش از اعالم  به دليل استعفا نكردن به موقع، دو 
ابتدايي و سه نامزد ديگر كه احتمال برنده شدن شان در نتيجه 

نهايي انتخابات می رفت از حق نامزدی محروم شدند.
به گفته ی رفعت راي های 334 محل نيز به دليل بي نظمي های 
شده  باطل  انتخاباتي  شكايات  كميسيون  سوي  از  انتخاباتي 

است.
اين مقام كميسيون شكايات انتخاباتي مي افزايد 741 نامزد به 
تا 5 صد  افغاني  از 520  مالي شان  نارسايي در گزارش  دليل 

هزار افغاني مجازات شدند.

محمد حسين محمدی، نويسنده و پژوهشگر با اشاره به رشد 
»بعد  می گويد:  سپتامبر   11 حادثه  از  بعد  در كشور  نشرات 
از تحوالت 11 سپتامبر تحوالت خوبی در زمينه نشريات در 
كشور پديد آمد. در 8 سال اخير دستگاه های چاپ زيادی 
وارد كشور شد و خوشبختانه  كه دولت در اين زمينه نقش 
حاضر  حال  در  كه  می دهد  دامه  »او  است.  نداشته  زيادی 
كشور از نظر صنعت چاپ مشكل ندارد بلكه مشكل در نبود 
متخصص چاپ است. به گفته وی در حال حاضر 90  درصد 
از كسانی كه در زمينه چاپ تخصص دارند از كشور پاكستان 

است كه كار آن ها نيز در سطح ابتدايی می باشد.
چينی،  حروف  عرصه  در  متاسفانه  محمدی:  آقای  گفته  به 
معتقد  او  دارد.  وجود  مشكل  توزيع  و  آرايی  صفحه  نشر، 
چينی  نظر حروف  از  كتاب ها  درصد   95 از  بيش  كه  است 

مشكل دارد.
محمود جعفری منتقد و نويسنده نيز در ارتباط به گرايش های 
امروزه  »متاسفانه  گفت:  كشور  در  زرد  نشريه های  به  شديد 
در كشور ما هم گرايش های زيادی به نشريه های زرد ديده 
می كند:  تعريف  گونه  اين  را  زرد  نشريه های  او  می شود.« 
می  دروغ  اشاعه  به  هستندكه  مطبوعاتی  زرد،  »مطبوعات 

در  بودند  گفته  اختصاصي  محكمه ی  مقام های  اين  از  پيش 
صورتي كه نمايندگان برنده را در تقلب های انتخاباتي مجرم 
مجلس  1از  آنان  اخراج  و  صالحيت  رد  بر  كنند  شناسايي 

نمايندگان تصميم خواهند گرفت.
رسانه های  فعاليت  همچنين  انتخاباتي  شكايات  كميسيون   
ستايش  را  پارلماني  انتخابات  جريان  در  خارجي  و  داخلي 
به  رسيدگي  جريان  در  ايشان  اطالع رساني  پاس  به  و  كرد 
به  نيز  را  تحسين نامه هايی  كميسيون  اين  توسط  شكايات ها 

آنها اعطا كرد.
در اين ميان روزنامه ی 8صبح كه به صورت پيهم تمامي روند 
از سوي  داد،  قرار  پوشش خبري  زير  بي طرفانه  را  انتخابات 

مقام های كميسيون شكايات انتخاباتي تقدير شد. 
انتخاباتي  فعاليت كميسيون شكايات  انتخابات  قانون  بنياد  بر 
و  می يابد  پايان  انتخابات  نهايي  نتيجه  اعالم  از  پس  ماه  دو 
پس از آن تمام مواد مورد استفاده ی آن به كميسيون مستقل 

انتخابات تعلق می گيرد.


آقای رهنورد زرياب نويسنده و پژوهشگر نيز به شكل گيری 
نقش  »رسانه ها  گفت:  و  كرد  اشاره  رسانه ها  در  زبان  معيار 
بسزايی در شكل گيری معيار زبان دارند كه متاسفانه امروزه 
دستور زبان و كاربرد آن در رسانه ها ناديده گرفته می شود.«

او می گويد: »متاسفانه چه در رسانه های صوتی و تصويری به 
دستور زبان و كاربرد صحيح آن توجهی صورت نمی گيرد.«



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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نيروهای  به  را  سردمداران كمونيست حكومت 
جهادی تسليم نمودند. اين چيزی بود كه مردم 
همه در انتظار آن بودند. آنها فكر می كردند كه 
آرزوهای شان برآورده شده، چون ديگر عساكر 
اشغالگر ديده نمی شدند و حكومت كمونيستی 
مردم  زندگی  روند  نداشت.  وجود  ديگر  هم 
دوباره به حالت عادی برمی گشت و سروسامان 
كه  توافقی  به  نظر  جهادی  احزاب  می گرفت. 
داشتند، تمام بخش های حكومت داری را تعيين 
كرده بودند كه كی و كدام حزب برای چقدر 
دوره  از  بعد  اما  نمايند.  اداره  را  دولت  وقت 
خودخواهی های  و  فريب كاری ها  به  نظر  دوم 
جنگ های  قدرت طلبی  طمع  به  ايشان  رهبران 
نمودند.  آغاز  قدرت  سر  بر  را  ميان گروهی 
مردم  و  می گرفت  شدت  روز  به  روز  جنگ ها 
ديگر  سوی  به  يك سو  از  حيران  و  متحير 
درحال فرار بودند، اما جای امنی برای سكونت 
تمام  بين  پراكنده  جنگ های  زيرا  نمی يافتند. 

امروز خواهری را با خود داريم كه چشم به راه 
را  زندگی اش  رنج  و  درد  پر  روزهای  او  است. 
آرامی  به  بسيار  ما  »زندگی  می دارد:  بيان  چنين 
دل  در  كه  بزرگی  تشويش  اما  می شد،  سپری 
نيروهای  حضور  همانا  داشت  وجود  مردم 
كمونيستی  حاكم  نظام  و  روسی  اشغالگر 
وقت  دولت  كاركردهای  عاقبت  از  همه  بود. 
می ترسيدند زيرا مردمان سرشناس و افراد بانفوذ 
را شب هنگام در دل تاريكی دستگير می كردند و 
بعد از شكنجه های شديد و زجرآميز، به شهادت 
عليه  ما  دلير  و  شجاع   مردم  اما  می رساندند. 
بيدادگری های آنها قيام های گسترده ای را انجام 
دادند. تعدادی هم در بيرون از شهرها مسلح شدند 
شهيد  مردانه  و  نمودند  مقاومت  جان  پای  تا  و 
رهبران شان  را  آنها  قدر  كه  افسوس  اما  شدند. 
زمانی  نمودند.  لكه دار  را  آنها  قيام  و   ندانستند 
كه نيروهای روسی شكست خوردند و حكومت 
فروپاشيد،  هم  از  و  شد  متزلزل  هم  كمونيستی 

مرمی  و  راكت  و  داشت  جريان  درگير  احزاب 
لحظه ای مردم را مجال نمی داد. در يكی از روزها 
از  بعد  و  شد  كشانده  ما  مناطق  به  جنگ  دامنه 
خانه های مان  و  منطقه  ترك  به  مجبور  ما  مدتی 
شده  ما  مناطق  وارد  مخالف  نيروهای  شديم. 
به قتل  بودند و احتمال زياد می رفت كه همه را 
و  بودند  گذاشته  فرار  به  پا  مردم  همه  برسانند. 
برادرم  نموديم.  فرار  ديگر  مردم  با  همراه  هم  ما 
در  و  نمايد  همسايه ها كمك  به  كه  می خواست 
آخر خودش بيايد، اما چنين نشد و او هرگز نيامد. 
از آن روز سال هاست كه می گذرد، اما چشمان 
ما همچنان به در دوخته شده و از او خبری نيست. 
نه خبری از مرگ او داريم و نه از زنده بودنش. 
هر بار كه برادرم به يادم می آيد به جنگ افروزان 
عذاب  برای شان  خداوند  از  و  می فرستم  نفرين 
عظيم آرزو می نمايم. بايد ايشان جزای كار های 

زشت شان را ببينند.«


همچنان 
منتظریم 
برگردد

كار كميسيون شكایات انتخاباتي پایان یافت

تجليل از نهمين سالگرد انتشار هفته نامه اقتدار ملی 

ACKU
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در  نتوانست  نمایندگان  مجلس  گذشته  روز 
مورد برگزاری دور سوم انتخابات برای انتخاب 
عمده ترین  برسد.  توافق  به  مجلس  این  رییس 
مانع این مساله سرنوشت مبهم آرای سفید بود. 
آرای  که  می کردند  ادعا  نمایندگان  از  برخی 
برخی  اما  گردد،  محسوب  غیرحاضر  سفید، 
به  باید  سفید  آرای  که  داشتند  استدالل  دیگر 
گردد  تقسیم  نامزد  دو  میان  مساویانه  صورت 
رییس  انتخابات  سرنوشت  صورت  این  در  تا 
شماری  میان  این  در  گردد.  مشخص  مجلس 
سفید  آرای  مورد  در  درستی  استدالل  دیگر 
به  ممتنع  رای  سفید  رای  که  این  آن  و  داشتند 

حساب می آوردند.  
مجلس  قبلی  دور  در  که  عرفی  اساس  بر 
در  سفید،  رای  است،  داشته  وجود  نمایندگان 
و  می شد  حساب  مخالف  و  باطل  آرای  جمع 
رییس  داخلی،  وظایف  اصول  مواد  براساس 
مطلق  اکثریت  صورتی  هر  در  باید  مجلس 
آرای اعضای حاضر مجلس را به دست آورد. 
وجود  با  سیاف  آقای  که  بود  خاطر  همین  به 
119 رای نتوانست در دور دوم به عنوان رییس 
حاضر  اعضای  زیرا  گردد،  انتخاب  مجلس 
مجلس 244 نفر بود و اکثریت مطلق آرا 123 
آرای سفیدی  مجموع  ترتیب  این  به  بود.  رای 
که در هر دو دور انتخابات برای رییس مجلس 
برگزار شد، در جمع آرای باطل حساب شدند.

و اما رای سفید اساسا چیست؟ 
رای سفید که به عنوان رای اعتراضی نیز شناخته 
می شود، در واقع تداعی گر این مساله است که 
حاضر  نامزدان  از  یک  هیچ  حامی  رای دهنده 

در یک دوره انتخاباتی نیست. به این معنی که 
ابزار  و  روش  عنوان  به  انتخابات  با  رای دهنده 
مسالمت آمیز  رقابت  و  انتقال  جهت  مشروع 
آن  در  حاضر  نامزدان  اما  دارد،  توافق  قدرت 

انتخابات مورد نظرشان نمی باشد. 
با  مخالفت  نوعی  سفید  رای  حال،  عین  در 
دو حزب  تنها  آن  در  که  دوحزبی  سیستم های 
می باشد.  نیز  دارند،  حضور  و  رقابت  فرصت 
سیستم  تغییر  معنی  به  رای  این  از  استفاده 
ترتیب  این  به  تا  می باشد  نیز  موجود  انتخاباتی 
احزاب و چهره های دیگر نیز بتوانند در رقابت 
حضور پیدا کنند و امکان انتخاب و تنوع برای 

رای دهندگان بیشتر گردد.
تعهد  نشانگر  سفید  رای  از  استفاده  واقع  در 
رای دهنده به دموکراسی است و نشان می دهد 
که رای دهنده نسبت به سرنوشت سیاسی خود 
از  استفاده  با  اما  نیست،  بی تفاوت  انتخابات  در 
رای سفید می گوید که او خواستار تغییر سیستم 
انتخاباتی است، در عین حالی که عالقمند  هیچ 
یک از نامزدان حاضر در انتخابات نیز نمی باشد. 
گزینه  جهان،  دموکراسی های  از  برخی  در 
مشخص  صورت  به  کدام  هیچ  یا  سفید  رای 
در اوراق رای دهی وجود دارد. مثال در کشور 
یونان، ایالت نوادا ایاالت متحده امریکا، اسپانیا،  
اواکراین و فرانسه چنین گزینه ای وجود دارد. 
اوراق  در  قبال  گزینه ی  چنین  نیز  روسیه  در 
از  پس  گزینه  این  اما  داشت،  وجود  رای دهی 
سال 2006 از اوراق رای دهی آن کشور حذف 

گردید.
براساس آنچه گفته شد رای سفید، در واقع یک 
مخالف  رای  و  موافق  رای  میان  رای  از  نوعی 
مختلف  کشورهای  در  حال  این  با  است. 
سفید  آرای  شمارش  برای  مختلفی  شیوه های 
وجود دارد. در برخی موارد رای سفید به عنوان 
اما  مثبت حساب می گردد،  رای  یا  موافق  رای 
رای  عنوان  به  رای  این  دیگر  موارد  برخی  در 
مخالف حساب می گردد،  با این حال مواردی 
وجود داشته است که رای سفید را به عنوان رای 
ممتنع و نوع سوم رای حساب کرده اند. این در 
واقع بستگی به قوانین انتخاباتی هر کشور دارد. 
مجلس  داخلی  وظایف  اصول  اساس الیحه  بر 
نمایندگان، برای انتخابات ریاست این مجلس، 
پنجاه  یا  و  آرا  مطلق  اکثریت  باید  برنده  نامزد 
جمع یک را به دست آورد، تا به عنوان رییس 
انتخاب گردد. به این ترتیب رای سفید براساس 
الیحه اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان 
مخالف  رای  عنوان  به  سفید  رای  افغانستان، 
به  نیز  باطل  رای  چنانچه  می گردد،  حساب 

عنوان رای مخالف به حساب می آید.

 آهنگر 

خطر بزرگ
 برای هند در سیاست اوباما 

در قبال پاکستان

چیست؟سفید رای

باراک اوباما باید 2011 را سال پاکستان 
اینک  افغانستان  جنگ  بسازد.  خود 
امریکاست.  تاریخ  جنگ  طوالنی ترین 
 49 از  یک  هر  در  جنگ  از  بیزاری 
در  امریکا  جنگ  در  شریک  کشور 
حال رشد می باشد. تلفات در میدان های 
دیورند  خط  سوی  هردو  در  جنگ 
اعزام  به  القاعده  و  است  افزایش  به  رو 
بمبگذاران انتحاری به مناطق مهم جهان 
جمهور  رییس  تمرکز  می دهد.  ادامه 
پاکستان  باید روی  در سال 2011  اوباما 
علیه  مبارزه  محور  که  کشوری  باشد، 
به  تقریبا  آن  آینده ی  و  جهادی هاست 

طور کامل بستگی به این جنگ دارد.
در بازنگری پالیسی در ماه دسامبر، کاخ 
سفید ظاهرا در تعریف پیشرفت استرات  ژی 
پاکستان  و  افغانستان  جنگ  در  اوباما 
دچار اختالف بود. ما با مرحله ای که آن 

جنوب  در  موفقیت  را 
کنیم،  تعریف  آسیا 
همان  در  داریم.  فاصله 
پرتگاه  در  ما  حال، 
فاجعه  و  شکست 
هنگامی  استراتژیک، 
جمهور  رییس  که 
 2009 جنوری  در 
جنگ  این  میراث دار 

شد، قرار نداریم.
رهبری  هنگام  آن  در 
نقطه  در  القاعده 
افغانستان  بین  مرزی 
تحت  پاکستان  و 
قرار  فشار  کمترین 
داشت و طرح حمالت 
را  امریکا  علیه  تازه 
همچنین  می ریخت. 

طالبان ـ متحدان افغان القاعده ـ در بیشتر 
در  را  عمل  ابتکار  افغانستان  بخش های 
دست داشتند و به سرعت مناطقی را در 
جنوب و شرق این کشور به تصرف خود 
در می آوردند و ما شاهد بدترین حمالت 
هند  مومبی  در  بعد  به  سپتامبر  یازده  از 
افغانستان  دو کشور  هر  در  اوباما  بودیم. 
و پاکستان میراث دار فاجعه گردید، چرا 
که سیاست خارجی امریکا در توسعه ی 
منابع  تخصیص  و  موثر  استراتژی  یک 

کافی برای این دو کشور ناکام بود.
توسط  القاعده  پایگاه های  امروز 
فشار  تحت  بدون سرنشین،  هواپیماهای 
مثال  طور  به  دارد.  قرار  مالحظه ی  قابل 
القاعده   2 شماره  مرد  الظواهری،  ایمن 
که قبل از این هر دو هفته یک بار ضد 
امریکا خطابه می داد، در سال جاری تنها 
نبض  است.  کرده  صادر  پیام  بار  چهار 
با  است.  افتاده  کار  از  القاعده  عملیات 
زنده،  همچنان  سازمان  این  حال،  این 
است.  خطرناک  و  منابع  از  برخوردار 
بدون سرنشین،  هواپیماهای  فشار  توقف 
بازسازی  در  را  سازمان  این  می تواند 

توانایی هایش کمک کند.
در اوایل سال 2009 در بیشتر بخش های 
آستانه  در  طالبان  افغانستان  جنوب 
لحاظ  هر  از  آنها  داشتند.  قرار  پیروزی 
در  و  داشتند  دست  در  را  عمل  ابتکار 

بازنگری  اولین  بودند.  پیشروی  حال 
من  ریاست  تحت  که  جمهور  رییس 
این  ما  که  گرفت  نتیجه  یافت،  انجام 
ناتو  فرماندهان  حاال  می بازیم.  را  جنگ 
ابتکار  آن ها  که  باورند  این  بر  کابل  در 
طالبان مخصوصا در والیات  از  را  عمل 
هلمند و قندهار، قطب فعالیت این گروه، 
گرفته اند. این پیشرفت ها شکننده است و 
به آسانی می تواند عقب زده شود. هنوز 
فرصت معقولی وجود دارد که ما در سال 
2011، مسوولیت عملیات های به رهبری 
کشور  این  از  بخش هایی  در  را  ناتو 
مخصوصا کابل، به افغان ها واگذار کنیم 
مطابق   2014 سال  در  را  وظیفه  این  و 
عملی  لیسبون،  اجالس  در  ناتو  وعده 

کنیم.
این  بخش  سخت ترین  همیشه  پاکستان 
زرادخانه  داشتن  با  می باشد.  مشکل 

اتومی به سرعت در حال توسعه و حضور 
آن جا  در  تروریستی  گروه های  پررنگتر 
جهان،  در  دیگری  کشور  هر  به  نسبت 
با  کشور  این  شکننده  غیرنظامی  دولت 
تاریخ  طبیعی  فاجعه  بدترین  تجربه ی 
حاکمیت های  بیشتر  از  طوالنی تر  آن، 

 اوباما وعده داده است از 
پاکستان در سال 2011 

دیدن کند. او نیازمند آوردن 
پیشنهادهای جدی کمک و 
در عین حال، دادن خطوط 
روشن سرخ به این کشور 

می باشد. به طور مثال، 
بهبود دسترسی به بازارهای 

امریکا، هلیکوپتر برای 
مبارزه با شورشیان و تعهد 
در مورد توسعه گفتگوی 
استراتژیک از جمله ی آن 

چیزی است که او می تواند 
ارایه دهد. او با مخالفت 
قابل مالحظه در کنگره از 
سوی جمهوری خواهان در 

مورد درخواست کمک روبرو 
خواهد شد و برای توضیح آن 

کار سختی در پیش دارد. 


 در واقع تداعی گر این 

مساله است که رای دهنده 
حامی هیچ یک از نامزدان 

حاضر در یک دوره 
انتخاباتی نیست. به این 
معنی که رای دهنده با 

انتخابات به عنوان روش و 
ابزار مشروع جهت انتقال 

و رقابت مسالمت آمیز 
قدرت توافق دارد، اما 
نامزدان حاضر در آن 

انتخابات مورد نظرشان 
نمی باشد. 


چسپیده  قدرت  به  خود  پیشین  ملکی 
پاکستان   – امریکا  تازه ی  بحث  است. 
جنگ  با  پاکستان  اما  است.  شده  شروع 
مانند  گروه هایی  با  رشد  به  رو  داخلی 
ارتش،  و  است  روبرو  پاکستانی  طالبان 
گروه ها  دیگر  با  برخورد  برای  تمایلی 
مانند شورای کویته و لشکر طیبه ندارد. 
با مالعمر  پاکستان از طریق روابط خود 
در  سیاسی  پروسه  هر  کلید  حقانی،  و 

افغانستان را در دست دارد.
پاکستان  از  است  داده  وعده  اوباما 
نیازمند  او  کند.  دیدن   2011 سال  در 
در  و  کمک  جدی  پیشنهادهای  آوردن 
به  دادن خطوط روشن سرخ  عین حال، 
بهبود  مثال،  به طور  می باشد.  این کشور 
هلیکوپتر  امریکا،  بازارهای  به  دسترسی 
در  تعهد  و  شورشیان  با  مبارزه  برای 
از  استراتژیک  گفتگوی  توسعه  مورد 

او می تواند  جمله ی آن چیزی است که 
مالحظه  قابل  مخالفت  با  او  دهد.  ارایه 
در کنگره از سوی جمهوری خواهان در 
خواهد  روبرو  کمک  درخواست  مورد 
در  سختی  کار  آن  توضیح  برای  و  شد 
باید  او  این کار  انجام  برای  دارد.   پیش 
خطوط سرخ روشنی را طرح کند: نقطه 
و  طالبان  با  آی اس آی  روابط  در  پایان 

لشکر طیبه.
بزرگی  خطرات  با  نتیجه  این  در  هند 
پاکستان  امریکا  برای  است.  مواجه 
شکست خورده یا جهادی، یک کابوس 
در سوی دیگر سیاره است. برای هند این 
کابوس در پشت دروازه هایش می باشد. 
دهلی نو  از  اوباما  جمهور  رییس  دیدار 
از  وزیر سنگ  نخست  و  در سال 2010 
همکاری  بنیاد   ،2009 سال  در  واشنگتن 
موثر را بین دو قدرت گذاشت. حمایت 
اوباما از نامزدی هند برای کسب کرسی 
اسالم  خشم  باعث  که  امنیت  شورای 
همکاری  از  آشکاری  نشانه ی  شد،  آباد 
طوری  همان  است.  جهانی  سطح  در  ما 
خط  روی    2011 سال  در  اوباما  که 
در  می کند،  کار  پاکستان  با  استراتژیک 
اما  نزدیک  باید در همکاری  عین حال، 
خاموش با سنگ، نخست وزیر هند باقی 

بماند.


 بروس ریدل، تی ان ان
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جدید  افراد  دوشنبه  روز  می گویند  مجلس  نمایندگان 
خود را برای ریاست پارلمان نامزد می کنند و رای گیری 

دوباره برای انتخاب رییس پارلمان صورت می گیرد. 
در نشست روز گذشته ی مجلس نمایندگان شماري از 
نمایندگان مطابق ماده ی 106 قانون اساسي و ماده ي 8  
اصول وظایف داخلي این مجلس خواهان کناره گیري 
دو  قانوني،  یونس  محمد  و  سیاف  رسول  عبدالرب 
نامزد ریاست مجلس که نتوانستند آراي 50 به عالوه 1 

نمایندگان را به دست بیاورند، شدند.
مجلس  تصمیم هاي  اساسي  قانون   106 ماده  براساس 
نمایندگان  آراي  اکثریت  حضور  با  باید  نمایندگان 
انتخابات دو روز پیش  نتیجه ی  مجلس گرفته شود. در 
قانوني  و  راي   119 سیاف  نمایندگان  مجلس  ریاست 
دست  به  را  حاضر  نماینده ی   244 کل  از  راي   116
آوردند. این در حالي است که 50 به عالوه 1 آن 123 
راي می شد و به این ترتیب هیچ یك نتواستند که حد 

الزم را به دست بیاورند.
نمایندگان  مجلس  داخلي  وظایف  اصول   8 ماده ی  در 
مجلس  رییس  انتخاب  برسر  دوم  دور  انتخابات  به  تنها 
نمایندگان اشاره شده است اما در مورد این که آیا دور 
نشده  گفته  چیزي  یاخیر  شود  برگزار  انتخابات  سوم 

است.
شدن  نامزد  خواهان  قانوني  یونس  محمد  هرچند 
مطابق  مجلس  ریاست  کرسي  براي  جدید  چهره هاي 
عبدالرب  ولي  شد  مجلس  این  داخلي  وظایف  اصول 
رسول سیاف تاکید داشت که یا بر راي اکثریت ساده ی 
به  تفسیر  جهت  مساله  هم  یا  و  شود  فیصله  نمایندگان 

ستره محكمه فرستاده شود.
این  ارجاع  به  رابطه  در  واکنش هایی  حال  همین  در 
وجود  نمایندگان  میان  در  ستره محكمه  به  موضوع 

داشت. 
از نمایندگان پارلمان می گویند  از سوی دیگر شماری 
برای  را  خود  جدیدی  افراد  دوشنبه  امروز  است  قرار 
ریاست پارلمان نامزد کنند و انتخابات میان این افراد بار 

دیگر صورت گیرد. 

در  ولسی جرگه  در  هرات  نماینده والیت  بهزاد،  احمد 
وظایف  اصول  براساس  که  گفت  8صبح  با  مصاحبه 
پست  برای  جدیدی  نامزدان  فردا  است  قرار  داخلی 

ریاست پارلمان رقابت کنند. 
آقای بهزاد گفت: »فردا هر تعداد نمایندگانی که تمایل 
مجلس  ریاست  گرفتن  دست  به  برای  باشند  داشته 
در  که  پروسیجری  و  کنند  کاندید  را  خود  می توانند 
نیز  نامزدان جدید  به  رابطه  اجرا شد در  اولی  انتخابات 

اجرا می شود.«
نیز  دوشنبه  روز  در  که  صورتی  در  می گوید  بهزاد 
نمایندگان موفق به تعیین رییس پارلمان نشوند، راه برای 

تغییر در اصول وظایف داخلی باز خواهد شد. 
در  بغالن  والیت  نماینده  مهدی،  محی الدین  داکتر 
بلكه  نیست  سیاسی  مسایل  مشكل  می گوید  پارلمان 
مشكل اصلی در ماده 106 قانون اساسی نهفته می باشد. 
زیرا براساس این ماده باید رییس مجلس براساس اصول 
وظایف داخلی انتخاب شود و اصول وظایف داخلی نیز 

مشكالت کنونی را پیش بینی نكرده است.
پكتیا  نماینده والیت  پاچا مجیدی،  در همین حال گل 
انتخاب  به  رابطه  در  نگرانی  می گوید  ولسی جرگه  در 
رییس پارلمان وجود ندارد: »ما به طرف قانون رفتیم و 
انتخابات  نو  دور  در  ما  که  داشت  را  حكم  این  قانون 

کاندیداهای نوی باید داشته باشیم.«
دور باطل؟

در  حتا  نتوانند  نمایندگان  که  دارد  وجود  نگرانی  این 
چند ماه آینده نیز رییس پارلمان را انتخاب کنند. برخی 
قصدا  که حكومت  دارند  را  نگرانی  این  نمایندگان  از 
پارلمان،  انتخاب رییس  انداختن  به تعویق  با  می خواهد 
زمینه را برای اعالم فیصله محكمه ویژه انتخاباتی فراهم 
مشكل  که  درصورتی  می گوید  بهزاد  آقای  اما  نماید. 
نخواهد  پارلمان  نشود،  حل  داخلی  وظایف  اصول 

توانست حتا تا ماه ها رییس خود را انتخاب کند. 
آقای بهزاد می گوید تالش می شود که نامزدان جدید در 
در جلسه را به دست آورند و مشكل رییس پارلمان رفع روز دوشنبه پنجاه جمع یك رای کل نمایندگان حاضر 

شود. آقای بهزاد در رابطه به دور باطل و ادامه بحث ها و 
رای گیری های بی نتیجه در پارلمان می گوید در صورتی 
تعدیل اصول وظایف داخلی  برای  »راه  که چنین شود 

ولسی جرگه باز خواهد بود.«
آقای مهدی نیز می گوید این نگرانی وجود دارد که این 
بار نیز در نتیجه انتخابات، رییس پارلمان تعیین نشود و 
این دور ادامه پیدا کند. آقای مهدی می گوید: »قانونی 
و سیاف هم وزن بودند و وقت زیادی را برای کمپاین 
وزن شان  تفاوت  چهره ها  دیگر  بودند.  کرده  صرف 
وسیع  بسیار  صف آرایی های  امكان  و  است  زیاد  بسیار 
نتیجه  به گمان من روز دوشنبه شاید  ندارد.  هم وجود 

معلوم شود.«
رییس  انتخاب  بحران  ادامه  به  رابطه  در  مجیدی  آقای 
پارلمان می گوید: »من در این مورد نگرانی ندارم زیرا 

در دور قبل توانستیم رییس پارلمان را انتخاب کنیم.«
   

 بهزاد می گوید در صورتی که در روز 
دوشنبه نیز نمایندگان موفق به تعیین 
رییس پارلمان نشوند، راه برای تغییر 

در اصول وظایف داخلی باز خواهد شد. 
داکتر محی الدین مهدی، نماینده والیت 

بغالن در پارلمان می گوید مشکل 
مسایل سیاسی نیست بلکه مشکل 
اصلی در ماده 106 قانون اساسی 

نهفته می باشد. زیرا براساس این ماده 
باید رییس مجلس براساس اصول 
وظایف داخلی انتخاب شود و اصول 
وظایف داخلی نیز مشکالت کنونی را 

پیش بینی نکرده است.

از  منظور جلوگیری  به  را  تفاهم نامه ای  افغانستان  دولت 
با  امنیتی کشور  نیروهای  استخدام کودکان در صفوف 

سازمان ملل متحد در کابل به امضا رساند.
داکتر زلمی رسول، وزیر امور خارجه در محفلی که این 
تفاهم نامه را با استیفن دیمستورا فرستاده خاص سرمنشی 
افغانستان و خانم رادیكا کوماراسوامی  برای  ملل متحد 
کودکان  امور  در  ملل  سازمان  سرمنشی  خاص  نماینده 
به امضا رساند، گفت با آن که کودکان در زمان جنگ 
زمینه  در  افغانستان  دولت  هستند،  آسیب پذیر  صلح  و 
امنیتی  نیروهای  از استخدام آنان در صفوف  جلوگیری 
افزود: »کودکان یگانه  تعهد الزم را دارد. آقای رسول 
قشری هستند که چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح 
آسیب پذیر می باشند و همواره حقوق شان پایمال می شود 
و باید حقوق شان تامین و حمایت گردد. بنا براین وزارت 
است  ورزیده  تالش  خویش  وظایف  درک  با  خارجه 
برای انجام تعهدات جمهوری اسالمی افغانستان در قبال 
افغانستان عضویت  که  بین المللی  میثاق های  از  عده  آن 

آن را کسب نموده است، اقدام نماید.«
وزیر امور خارجه افزود که دولت افغانستان گزارش دهی 
حقوق  کنوانسیون  به  کودکان  وضعیت  مورد  در  خود 
از  و  آغاز کرده  از سال 2008  را  ملل  کودک سازمان 
آخرین گزارش در یازدهم جنوری سال جاری میالدی 

در کمیته حقوق کودک سازمان ملل دفاع کرده است.
سرمنشی  گزارش  نهمین  براساس  که  حالیست  در  این 
درگیری های  و  کودکان  مورد  در  متحد  ملل  سازمان 
نظامی، افغانستان از جمله کشورهایی است که کودکان 
گرفته اند.  قرار  درگیر  گروه های  استخدام  در  سن  زیر 

اسالمی،  حزب  حقانی،  شبكه  افغانستان،  ملی  پولیس 
جبهه  و  طالبان  گروه  سلفی،  الدعوه  السنت  جماعت 
توره بوره از جمله گروه ها و سازمان های نظامی اند که 
ملل در مورد  نهمین گزارش سرمنشی سازمان  براساس 

کودکان، به استخدام کودکان مبادرت ورزیده اند.
دولت  که  می گویند  دولتی  مقام های  حال،  این  با 
افغانستان در تالش است تا عمال با امضای تفاهم نامه ای با 
سازمان ملل از استخدام کودکان در سازمان های نظامی 

جلوگیری کند.
خاص  فرستاده  دیمستورا،  استیفن  حال،  همین  در 
سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، در این محفل اجرای 
در  کودکان  استخدام  از  جلوگیری  برای  عملی  طرح 
افزود که سرک های  گروه های نظامی را مهم خواند و 
شهر کابل نشان دهنده وضعیت کودکان در کشور است. 
او گفت: »ما شاهد همه چیز بودیم و در سرک های کابل 

می دیدیم که کودکان چگونه زندگی می کنند.«
به  کودکان  که  می افزاید  ملل  سازمان  گزارش 
و  بازداشت  توسط دولت  ملی  امنیت  با  مرتبط  اتهامات 
از  بعضی  در  هم  هنوز  آنان  درضمن  و  شده  اند  حبس 
قوانین  برخالف  بین المللی  امنیتی  نیروهای  زندان های 
براساس  می برند.  سر  به  حبس  در  بین المللی  بشری 
 2010 آگست  پایان  تا  سپتامبر  ماه های  بین  گزارش ها، 
افغانستان، 1795  ناشی از جنگ در  اثر خشونت های  به 
تاکید  گزارش ها  این  شده اند.  زخمی  و  کشته  کودک 
می کنند که کودکان هنوز هم قربانی حمالت انتحاری، 
گروه های  شده  جاسازی  بمب های  و  موشكی  حمالت 

مسلح می شوند.

در نهمین گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد 
»اطالعات  است:  آمده  نظامی  درگیری های  و  کودکان 
نشان  کشوری  کاری  نیروی  توسط  شده  جمع آوری 
مانند  مختلف  دالیل  به  مسلح  گروه های  که  می دهد 
انتقام، استخدام، غرامت، و یا به خاطر ایجاد فشار برای 
تبادله یا آزادی زندانیان، کودکان را اختطاف می کنند.« 
همچنین این گزارش می افزاید: »حوادث خشونت جنسی 
این خود خالیی در  پنهان می مانند که  به طور گسترده 

حاکمیت قانون، عدم اعتماد میان مسوولین تحقیقاتی و 
پیگردکننده و شرم بی جا می باشد.«

سال   1612 قطعنامه های  در  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
2005 و 1882 سال 2009 آن عده از طرف های درگیر 
جنگ را که روش های منظم و سیستماتیك استخدام و 
استفاده از کودکان، معیوب سا ختن، تجاوز و یا دیگر 
اشكال خشونت جنسی علیه کودکان را اعمال می کنند، 

مشخص کرده است.
با این حال، دولت افغانستان در تالش است تا با اجرایی 
ساختن »برنامه عمل کودکان متاثر از منازعات مسلحانه« 
ملل  سازمان  و  خارجه  وزارت  میان  آن  تفاهم نامه   که 
میان  از  را  افغانستان  نام  رسید،  امضا  به  کابل  در  متحد 
امنیتی  نیروهای  را در صفوف  کشورهایی که کودکان 
امور  وزارت  گفته ی  به  کند.  بیرون  می کنند،  استخدام 
خارجه، کمیته  ای متشكل از شماری از مقام های بلندپایه 
از  متاثر  کودکان  عمل  برنامه  تا  گرفته  شكل  دولتی 

منازعات مسلحانه را پیگیری کند.


 حسین سیرت

رقابت چهره های جدید برای ریاست پارلمان

کودکان را در صفوف نیروهای امنیتی 
استخدام نکنید!

ظفرشاه رویی

}ادامه از صفحه 1{
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كه  هنگامى  ميالدى   ١٨٣٩ سال  يعنى  روزگار  آن  در 
اهميت  آوردند،  كابل  به  را  شجاع  شاه  بريتانيايى ها 
كوهستان را در مبارزه ضد نيرو هاى مهاجم درك كرده 
محمد  دوست  امير  از شكست  پس  كه  سببى  به  بودند، 
خان، اين امير به هيچ جاى ديگر نتوانست اعتماد كند و 
پناه ببرد، به جز كوهستانى كه مردم آن از همان روز هاى 
نخست با آمدن بريتانيايى ها به افغانستان، مخالف بودند. 
كوهستانى ها كه هميشه پشتيبان راستى و درستى بودند، 
تبار  از  كه  محمد  از دوست  پشتيبانى  با  هنگام  همان  از 
كه  سدوزايى  شاه  عليه  است،  )باركزايى(  محمدزايى 
دريغ  اما  بود، شوريدند.  سپرده  بريتانيا  كام  به  را  كشور 
محمدزايى  دودمان  بريتانيايى ها  بر  پيروزى  از  پس  كه 
فراموش  را  اين مردم  امير دوست محمد خان  به شمول 
كردند و در تاريخ نزديك يعنى هنگام به قدرت رسيدن 
محمد نادر شاه، جوانان اين مردم را كشتند و مال شان به 

مردم  نقش  پيرامون  تكرار  به  بريتانيايى  تاريخ نگاران 
اشاره  مهاجم شان  نيروهاى  عليه  جنگ  در  كوهستان 
به شناسايى درست سرزمينى كه  ناگزيريم  اما  كرده اند. 
تا  بپردازيم،  مى گفتند  »كوهستان«  را  آن  بريتانيايى ها 
و  كجاست  نام،  اين  ذكر  از  ما  مرام  كه  بداند  خواننده 
زيرا  است،  بوده  منطقه  اين  دربرگيرنده ى  مرز هايى  چه 
و  است  كوهستانى  افغانستان  درصد  پنج  و  هفتاد  تقريبا 
نداند  مشخص  طور  به  خواننده  كه  مى رود  آن  احتمال 
كه مرام از »كوهستان« كدام سرزمين است. در آن هنگام 
مركز كوهستان چاريكار بود كه نطفه ى مبارزه عليه سپاه 
سه هزار  فقط  شهر  اين  نفوس  مى رفت.  شمار  به  مهاجم 
بود، اما شهرستان هاى ديگر كوهستان هم مردمانى داشت 
كه با كار كشاورزى، بازرگانى، مالدارى و شكار مشغول 
و  بولغين  نجراب،  ُدرنامه،  شامل  اين شهرستان ها  بودند. 
كاپيسا بودند كه مردم آن نه تنها رسم و رواج همگون 
داشتند، بلكه خويشاوندى ها هم آن ها را پيوند داده بود. به 
همين علت، هنگامى كه مير مسجدى خان را بريتانيايى ها 
پيگيرى كردند، او به نجراب پناه برد و از آن جا با مردم 
نجراب كه از دوستان و نزديكانش بودند، دوباره به كابل  
از  يكى  هاوتن«  »كپتان  براند.  از كابل  را  تا دشمن  آمد 
در  داشت،  ماموريت  در چاريكار  كه  بريتانيايى  افسران 
به  شدنش  اسير  از  پس  توانست  كه  است  كسانى  شمار 
دست افغان ها زنده بماند و در سال ١٨٥٠ ميالدى يعنى 
را  يادداشت هايش  جنگ،  از  پس  سال  بيست  تقريبا 
»شگفت آور  مى گويد:  كوهستان  پيرامون  او  و  بنويسد 
مى كنند،  ياد  كوهستان  نام  به  را  منطقه اى  كه  است 
را  كابل  اما شمال  است.  افغانستان كوهستانى  تمام  زيرا 
منطقه  اين  و  تركستان جدا مى كند  از  زنجيره كوه هايى 
از شرق،  و  را كوهستان مى گويند كه شامل دره هاست 

غرب، شمال و جنوب، محاط به كوه است.«

فرمان شاه توسط مردم ديگرى به غارت رفت. 
ناسپاسى شاهان از مردمى كه براى شان شمشير زده اند را 
مى توان ناديده گرفت، براى آن كه بسيارى از اين شاهان 
به فكر كشور و مردم آن نبودند و تنها مى خواستند فرمانروا 
باشند تا عطش خودخواهى خود را فرو نشانده باشند. اما 
فراموش كردن كارنامه ى مردمانى كه جان خود را براى 
نابخشودنى است و دريغ  ميهن از دست دادند،  گناهى 
كه بسيارى از تاريخ نگاران ما، شورش عليه بريتانيايى ها 
در جنگ اول را از كابل و به رهبرى وزير اكبر خان آغاز 
مى كنند، در حالى كه واقعه نگاران بريتانيايى به خاطر آن 
كرده  پيشگيرى  شورش ها  دامنه ى  شدن  گسترده  از  كه 
آتش  به  كه  را  جرقه  نخستين  خود،  نگارش  در  باشند، 
سهمگين مبدل شد از چاريكار مى دانند. از سهم سانسور 
زيرا  پوشيد،  چشم  نمى توان  تاريخ  كردن  مخدوش  در 
مى تواند  جسارت  با  بريتانيايى  واقعه نگار  كه  هنگامى 
واقعه ها را بنگارد، تاريخ نويس افغانستان، به ويژه آنهايى 
كه  بودند  ناگزير  مى زيستند،  احمدزايى ها  زمان  در  كه 
پيوند  باركزايى  خانواده ى  به  را  كشور  افتخارات  تمام 

بوده است در تشكيل  بزرگى  اين خودش سد  و  بدهند 
ملت. به خاطرى كه تنها مليتى را مى ستايد و از كارنامه ى 
آن  براى  هم  نويسنده  و  مى پوشد.  ديگران چشم  نكوى 
كه مُهر يكسونگرى نخورده باشد، مى كوشد تا سهم تمام 
مردم افغانستان را در جنگ اول عليه انگليس ها بررسى 

كند.  

شورش سراسرى مردم افغانستان عليه سپاه بريتانيايى در 
»سر  كشتن  با  ميالدى   ١٨٤١ سال   نوامبر  ماه  در  كابل 
الكساندر برنس« آغاز شد، در حالى كه نخستين تفنگى 
كه به سوى سپاه انگليس نشانه رفت، در ماه اپريل سال 
در  شورش  بانگ  كه  بود  چاريكار  در  ميالدى   ١٨٤١
كوهستان شد و آهسته آهسته اين شورش تمام كوهستان 
اين  يعنى  رسيد.  كابل  به  انجام  سر  و  برگرفت  در  را 
در  بشتابد،  كابل  به  كه  آن  از  پيش  ماه  هفت  شورش 

كوهستان فراگير گشت. 

References:
1- Eyre Lieut. Vincent Eyre, Retreat 
and Destruction of the British Army, 
January 1842.
2- Allen Charles, Soldier Sahib, 
Abacus, 2001.
3- Sale Lady, Disaster in Afghani-
stan, London 1843.
4- Lal Mohan, Life of The Amir Dost 
Mohammad Khan of Kabul, London, 
1846.
5- Waller John H, Beyond the Khay-
ber Pass, Random House, Ney 
York, 2002
6- Haughton John, With the Gurkas 
in Afghanistan, London, 1850.

جنگ انگليس در چاريكار سال ١٨٣٩ ميالدى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بشير سخاورز ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بخش نخست

گوشه ای از تاریخ

اشاره:
سلسله نوشته های زیر تحت عنوان »گوشه هایی از تاریخ« هر هفته به نشر می رسد. »گوشه هایی از 

تاریخ« توسط پژوهشگر کشور آقای بشیر سخاورز نوشته شده است.

ACKU



8 سال چهارم    شماره مسلسل 1076   دو شنبه 11 دلو 1389

و حسنی مبارک مجبور گردد تا کابینه این کشور 
انداز  چشم  و  حکومت  در  تغییر  از  و  ساقط  را 

سیاسی این کشور سخن بگوید.
با ورود محمد البرادعی چهره سرشناس و بین المللی 
مصری که ریاست آژانس بین المللی انرژی اتومی 
و همچنین کسب جایزه صلح نوبل را در کارنامه 
و  مظاهره کنندگان  صف  به  وی  پیوستن  و  دارد 
مخالفان دولت قاهره، استخوان بندی مقابله با رژیم 
حاکم بر مصر از قوت بیشتری برخوردار گردید. 
همین موضوع باعث گردید تا فرار مقامات مصری 
به عربستان مطرح گردد. طرح فرار مقامات مصری 
شکل  تونس  در  آن چه  تعقیب  دقیقا  عربستان  به 

گرفت در مصر تلقی می شود.
از سوی دیگر آن چه قابل توجه می باشد این است 
که از تحوالت اخیر در تونس و مصر بسیاری از 
کشورهایی که از نظر سیاستگذاری در تقابل قرار 
گونه  به  کرده اند.  استقبال  مشابه  گونه  به  دارند، 
حمایت  مدعی  که  امریکا  متحده  ایاالت  مثال 
این  از  می باشد،  جهان  سطح  در  دموکراسی  از 
منطقی  تعامل  خواستار  و  کرده  استقبال  تحوالت 
شده  کشور  این  مردم  خواسته  با  مصری  رهبران 
است. در عین زمان دولت ایران و مقامات ایرانی 
داخلی  نارضایتی  با  کشور  این  داخل  در  که  نیز 
می باشد،  مواجه  سبز  جنبش  طرفداران  اقل  حد 
استقبال کرده  تونس و مصر  اخیر در  از تحوالت 
این  به  نیز  ایران  سبز  جنبش  این که  جالب  است. 
سید  حتا  است.  داده  نشان  خوش  روی  جنبش ها 
سبز  جنبش  رهبران  از  یکی  موسوی  میرحسین 
یافته  ایران مدعی شده است که جنبش های آغاز 
عربی،  جامعه  و  افریقا  شرق  شمال  و  شمال  در 
از  بعد  سبز  توسط جنبش  است که  تحرکی  ادامه 
انتخابات سال 1388 در ایران شکل گرفته و باعث 
برابر  تحریک افکار عامه در کشورهای عربی در 

بعد از آن که خودسوزی یک جوان تونسی باعث 
کشور  این  در  وسیعی  سیاسی  تغییرات  گردید، 
عربی افریقایی روی دهد و زین العابدین بن علی بعد 
شود،  سرنگون  قدرت  از  حکمروایی  سال   23 از 
موجی از خودسوزی در برخی دیگر از کشورهای 
در  خودسوزی ها  آغاز  گردید.  آغاز  نیز  عربی 
باعث  الجزایر،  و  مصر  چون  عربی  سرزمین های 
نظر  این  از کارشناسان سیاسی،  بسیاری  تا  گردید 
را مطرح کنند که جامعه عربی به خصوص با یک 
از حکومت های  نارضایتی  از  ناشی  بحران درونی 

خودکامه روبرو می باشد.
به همین خاطر از تغییر وضعیت سیاسی در تونس 
افریقا  شمال  منطقه  عربی  کشورهای  از  هیچ یک 
حوزه  عربی  کشورهای  حتا  نکردند.  استقبال 
ندادند.  نشان  تغییر  این  به  خوشی  روی  نیز  خلیج 
آنچه باعث می گردید تا رهبران کشورهای عربی 
در شمال افریقا و حوزه خلیج، به این تحوالت و 
تغییرات روی خوش نشان ندهد، این بود که شیوه 
رهبری سیاسی جامعه یا حکومت در بسیاری از این 
تغییرات  از  استقبال  و  بود  تونس  به  شبیه  کشورها 
اخیر در تونس، به معنای چراغ سبز نشان دادن به 
تغییرات در سایر کشورهای عربی بود. اما در عین 
القذافی  زمان دیده شد که موضع گیری تند معمر 
از  موجی  با  تونس  تغییرات  برابر  در  لیبی  رهبر 
روبرو  تونس  در  منفی  واکنش های  و  انتقادات 
گردید و رهبران سیاسی کنونی دخیل در رهبری 
تونس، بدبینی یا اظهارات منفی رهبری لیبی نسبت 
این  ترس  از  ناشی  را  تونس  در  مردمی  به جنبش 

رهبر مقتدر عرب دانستند.
جامعه  متعدد  سیاسی  اعضای  این که  علی رغم 
تحت  جامعه  و  را  خود  تا  کردند  کوشش  عربی 
می گذرد،  تونس  در  آنچه  از  خویش را  رهبری 
دور نگهدارند، اما این امر در عمل نتیجه معکوس 
از جمله  داشت و مردم کشورهای مختلف عربی 
به  سعودی،  عربستان  حتا  و  مصر  الجزایر،  اردن، 
و  دیده  ستایش  دیده  به  تونس  در  اخیر  تحوالت 
به گونه ای رفتار حاکی از تقلید از آنچه در تونس 

رخ داد را به نمایش گذاشتند.
آن  پارلمان  برابر  در  مصری  یک  خودسوزی  با 
همچنین  و  مصر  در  خودسوزی  ادامه  و  کشور 
ایجاد  و  الجزایر  در  تن  هفت  حدود  خودسوزی 
مرگ  دنبال  به  سعودی  عربستان  در  تنش هایی 
همچنین  و  کشور  این  مذهبی  رهبران  از  یکی 
ابراز نارضایتی هایی در اردن، این واقعیت آشکار 
در  جامعه  رهبری  نحوه  از  خستگی  که  گردید 
اگر  و  می شود  دیده  عربی  کشورهای  از  بسیاری 
صورت  به  واقعیت  این  با  کشورها،  این  حاکمان 
این  در  تنش ها  از  موجی  نکنند،  برخورد  منطقی 

کشور ها نیز ایجاد خواهد شد.
در این میان مردم مصر بسیار زود تر از این که دولت 
قرار  مطالعه  تحت  را  وضعیت  بتواند  کشور  این 
بکند،  به حال آن  لزوم فکری  داده و در صورت 
اعتراضات علیه حاکمیت را  به کار شده و  دست 
در این کشور آغاز کردند. آنچه به عنوان اهداف 
استراتیژیک مخالفت های رو به گسترش در مصر 
اداری  فساد  فقر،  با  مقابله  می شود،  و  شده  عنوان 
و اقتصادی در این کشور می باشد. با این که مصر 
یکی از کشورهای نسبتا مقتدر افریقایی عربی بوده 
در  محکمی  جایگاه  اقتصادی  و  نظامی  نظر  از  و 
منطقه و به خصوص در نزد کشورهای عضو جامعه 
عرب دارد، اما همین کشور مقتدر در سطح داخلی 
نتوانسته است رضایت مردم خود را تحصیل کرده 
و امروز، با تنش داخلی بسیار گسترده گرفتار شده 

است.
اندازه ای شدت  به  مصر  در  ناآرامی ها  گستردگی 
به  مبادرت  پولیس  موارد،  از  بسیاری  در  که  یافته 
شلیک بر مردم کرد و از سوی دیگر عدم اعتنای 
مظاهره کنندگان به میزان آسیبی که از فیر پولیس 
می بینند، باعث گردید تا مخالفت ها گسترش یابد 

سیاسی  رژیم های  دیکتاتورانه  و  سختگیرانه  رفتار 
این کشورها شده است. 

به نظر می رسد آن چه باعث گردیده است تا ایران 
و امریکا بصورت همزمان از این جنبش ها استقبال 
کنند، این است که هر دو کشور چشم انداز آینده 
سیاسی این کشورها را همخوان با تصورات سیاسی 
ایاالت  می دانند.  کشورها  این  به  نسبت  خودشان 
متحده امریکا بدین باور است که تغییر سیاسی در 
تونس منجر به تقویت دموکراسی و حقوق بشر در 
این کشور می گردد و این می تواند برای مصر نیز 
انتظار  نیز  ایران  دیگر  سوی  از  باشد.  تصور  قابل 
دارد که این تحوالت به ویژه در مصر که اخوان 
المسلمین نیز نقشی در آن دارد، می تواند زمینه ساز 
بنیادگرایی اسالمی در این کشور عربی گردد که 
ساز  زمینه  می تواند  گیرد،  صورت  کار  این  اگر 
زیرا  گردد.  عربی  جوامع  سایر  در  آن  گسترش 
مصر از نظر فکری و ذهنی بر بسیاری از کشورهای 
جامعه  موجودیت  از  که  دارد  سنتی  نفوذ  عربی 
االزهر بوجود آمده است. البته جنبش سبز نیز این 
انتظار را دارد که با پیروزی این تحرکات اعتراضی 
در کشورهای عربی، قوت قلبی برای جنبش سبز 
بتوانند موج  پیدا شود و طرفداران جنبش سبز  نیز 

مشابهی را در ایران ایجاد کنند.
البته در این میان آن چه قابل توجه می باشد و حتا 
می تواند برای افغان ها نیز از ارزش برخوردار باشد، 
جنبش های  تمامی  مشترک  ریشه  که  است  این 
اعتراضی در کشورهای شمال افریقا، نارضایتی از 
این  می باشد.  کشورها  این  در  فقر  و  اداری  فساد 
با آن  نیز  افغانستان  چیزی است که جامعه سیاسی 
چالش های  و  مشکالت  از  یکی  می باشد.  روبرو 
می باشد.  اداری  فساد  افغانستان  در  موجود  اصلی 
نه  با آن  دولت آقای کرزی علیرغم اعالم مبارزه 
به  بلکه  نتوانسته،  اداری  فساد  برابر  در  کاری  تنها 
دامن آن افتاده است. به اساس واقعیت های موجود 
دالر کمک  میلیاردها  دیده می شود که  در جامعه 
عالی رتبه  اعضای  زندگی  تنها  افغانستان  به  شده 
دولت و مقامات سیاسی را تغییر داده است. همین 
موضوع باعث گردیده است تا فاصله بسیار زیادی 
بین مردم و دولت مردان بوجود بیاید. از همین رو 
احتماال  که  افریقا  شمال  در  اعتراضی  تحرکات 
حتا  و  خلیج  حوزه  کشورهای  و  آسیا  غرب  به 
بسیار سادگی و  به  نیز سرایت خواهد کرد،  ایران 
باشد.  قابل وقوع  نیز می تواند  افغانستان  آسانی در 
به نظر می رسد اگر چنین جنبش های اعتراضی در 
در  بحران  به  منجر  می تواند  دهد،  روی  افغانستان 
افغانستان و به ویژه  کشور گردد. از این رو دولت 
بر  نظارتی  فشار  کردن  وارد  باید  دوم  پارلمان 
وضعیت  در  مثبت  تغییر  ایجاد  با  اجرایی  دستگاه 
اعتراضات  از  وقایه  راستای  در  کشور،  سیاسی 

محتمل، کار کند.

فرمانده پولیس کندز:
در جریان پاک سازی کندز 

هیچ فرد ملکی کشته نشد

 نورالعین
ولسوالی های  در  طالبان  آخر  پایگاه های  این که  از  پس 
مشترک  نیروهای  حمله ی  آماج  صاحب،  امام  و  دشت ارچی 
مقام های  گفته ی  به  گرفت،  قرار  پولیس  رهبری  به  نظامی 
پولیس، همه ی مناطق کندز از وجود فیزیکی و جبهه ای طالبان 

پاک سازی شد.
حمله ها  این  جریان  در  که  را  آن چه  کندز  پولیس  فرمانده 
افراد  تلفات  نبود  می خواند،  رضایت بخش  و  خوشحال کننده 
ملکی  است. او می گوید پس از این که وی به سمت فرماندهی 
آباد کندز،  از ولسوالی علی  پولیس کندز گماشته شده است، 
آخرین  تا  را  برنامه  این  و  کرده  طالبان  پاک سازی  به  آغاز 
هیچ  این جریان  در  که  کرده است،  رهبری  طالبان  پایگاه های 

فرد ملکی بر اثر این حمله ها زیان ندیده  است.
او افزود: »هیچ کس از افراد ملکی در جریان این حمله ها کشته 
حمله ها  این  موفقیت  بزرگترین  این  و  نشده است  زخمی  یا  و 
این  رهبری  با  که  گفت  حرف هایش  دنباله ی  در  او  است.« 
حمله ها، موفقیت های فراوانی داشته اند و از این جمله، طالبان 
را با فشار مجبور کرده اند تا به دولت بپیوندند. به گونه ای که تا 

حال بیشتر از 300 تن در این والیت به دولت پیوسته اند.
او افزود: »در پانزده روز اخیر و درست پس از آغاز پاک سازی 
دولت  به  تن   160 دشت ارچی،  و  صاحب  امام  ولسوالی های 
نبود.  امکان پذیر  امر  این  طالبان،  بر  فشار  بدون  که  پیوسته اند 
چنانچه موسفیدانی را که برای صلح فرستاده بودیم، طالبان با 

برخورد توهین آمیز، آن ها را رانده بودند.«
به  مردم  با  ملیشه ها  بدرفتاری  مورد  در  نگرانی ها  برخی  ولی 
گوش می رسد. پس از آن که نگرانی در مورد فعالیت نیروهای 
یک  در  کندز  پولیس  فرمانده  یافت،  ادامه  کندز  در  ملیشه 
کنفرانس خبری، تبلیغات علیه نیروهای دولتی را یگانه سالح 
این  در  که  او گفت  خواند.  والیت  این  در  طالبان  بازمانده ی 
بر  عامه  نظم  نیروهای  که  می شود  پخش  آوازه هایی  روزها، 
از نشانی های  این آوازه ها  از آن جایی که  مردم ظلم می کنند. 
سالح  آخرین  که  می دهند  نشان  می شوند،  بیرون  نامعلومی 

طالبان در برابر حکومت است.
با  تا  می خواهم  کندز  شهروندان  تمامی  »از  گفت:  او 
پولیس را در جریان  کوچک ترین ظلم و ستمی که می بینند، 
آزار  از  و  هستیم  مردم  به  خدمت رسانی  تشنه ی  ما  بگذارند، 

مردم سخت نگران و آشفته خواهیم شد.«
والیت  این  جاهای  تمامی  در  کندز  پولیس  که  گفت  او 
حاکمیت دارد و ما می توانیم حاال از دورترین نقطه ی کندز، 
با یک پولیس و یک عراده موتر، مجرمان را به پنجه ی قانون 
بسپاریم. چندی پیش در ولسوالی های علی آباد و چهاردره، )به 
گفته ی شاهدان( در پی جنگ میان دو گروه طالبان پیوسته به 
دولت، یک تن کشته شد. آقای سیدخیلی در این مورد گفت 
که: »ما همیشه تابع قانون اساسی و قانون های مدنی هستیم. از 
آن جایی که بیشترین شواهد علیه قوماندان ضیا، نخستین فرمانده 

طالبان پیوسته به دولت بود، او را به چنگ قانون سپردیم.«
افزود:»ما هیچ چیز را قربانی عدالت نخواهیم کرد. پولیس  او 

گوش شنوا و دست رسای قانون است.«
او گفت: »اگر این آوازه ها درست باشد، باید نخست کسی به 
شکایت  از  پس  نکرده است(،  )که  کند  درج  گزارش  پولیس 
مردم اگر ما در جهت رفع آن تالش نکردیم، خیانت کرده ایم.«

پاسداری  آرامش  از  کندز  همه ی  در  فعال  پولیس  گفت  او 
می کند و چشم به راه است تا مردم همکاری کنند و جایی که 

دشواری ای به میان آمده باشد را گزارش بدهند، تا حل شود.
نگرانی ها در مورد فعالیت نیروهای ملیشه در کندز تازه نیست. 
سال پار، چند مورد از جنایت این نیروها در رسانه ها نشر شده 
امسال  تا  پار  »سال  می گوید:  کندز  پولیس  فرمانده  اما  بود، 
میان  از  برابر  در  مانعی  هیچ  ما  و  می کند  فرق  کامال  اینک  و 

برداشتن دشواری های امنیتی نداریم.«
 او می گوید: »سال پار ساحه ی حاکمیت پولیس محدود بود و 
حکومت مجبوریت داشت تا با نیروهای ملیشه )به هر قیمتی( 
برسد،  مردم  به  که  زیانی  کوچکترین  از  ما  حاال  ولی  بسازد، 

گذشت نخواهیم کرد.«
از  کندز،  از شهروندان  تن  اسلم، یک  محمد  همین حال،  در 
از  طالبان  راندن  که  می گوید  کرده  قدردانی  کندز  پولیس 
پیش حتا  ماه  فرمان روایی حکومت، چهار  و  نقاط کندز  تمام 
و  آرامش  این  دارم  »امید  می افزاید:  او  نبود.  کسی  خیال  در 
حاکمیت برای مردم کشور پایدار بماند. من از نهادهای دیگر 
می خواهم که برای پایدارسازی آرامش، صادقانه کار کنند و 

شهروندان را در اداره های دولتی به ستوه نیاورند.«

البته در این میان آن چه 
قابل توجه می باشد و حتا 
می تواند برای افغان ها نیز 
از ارزش برخوردار باشد، 
این است که ریشه مشترک 
تمامی جنبش های اعتراضی 
در کشورهای شمال افریقا، 
نارضایتی از فساد اداری و فقر 
در این کشورها می باشد. این 
چیزی است که جامعه سیاسی 
افغانستان نیز با آن روبرو 
می باشد. یکی از مشکالت 
و چالش های اصلی موجود 
در افغانستان فساد اداری 
می باشد.

تحرکات جامعه عربی 
و تاثیرگذاری احتمالی منطقه ای 

 محمد هاشم قیام

ACKU



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

سواستفاده از قدرت 
يکي از عوامل کليدي فقر در افغانستان، سواستفاده 
از  افغانستان  قدرتمندان  بسياري  است.  قدرت  از 
نفوذ شان براي منافع شخصي شان استفاده مي کنند.

افزايش قدرت سياسي  به منظور  افراد  از  حمايت 
خود سواستفاده از قدرت است. مقام هاي فاسدي 
نشده اند،  انتخاب  دموکراتيک  صورت  به  که 
اين ها  نکرده اند.  کار  مردم  سود  به  هيچ جايي  در 
و  منافع  بر  را  خود شان  شخصي  موفقيت هاي 
ترتيب  اين  به  مي دهند.   ترجيح  مردم  نيازهاي 
مي توانند  ان��دازه اي  تا  که  محلي  حکومت هاي 
و  رهبران  بين  در  پذيري  مسووليت  و  حسابدهي 
تضعيف  آورند،  وجود  به  را  مردم  جماعت هاي 
در  که  حکومتي  مقام هاي  رو  اين  از  مي گردند. 
کابل تصميم مي گيرند با واقعيت هاي جماعت هاي 
اکثريت  نتيجه،  در  مي مانند.   بيگانه  روستايي 

انتشارات  پاکستان:  آباد،  اسالم   ،2007 افغانستان  بشري 
عزيزالدين،  فوفلزايي،  وکيلي   .2007 پ��رس،  آرم��ي 
تاريخ،  انجمن  نشر  اول، طبع دوم،  دراني، جلد  تيمورشاه 
زنان  براي  ملي  کاري  پالن  زنان،  امور  وزارت   .1346

افغانستان)1397-1387(، 1387. 
هفته نامه مشارکت ملي، مشکالت زنان بيوه در کابل،

 شماره 176،
HTTP://MOSHAREKAT.WAHDAT. 
.NET

سايت وزارت کار، امور اجتماعي، شهدا و معلولين، بخش 
پروگرام ها، برنامه رفاه اجتماعي و حمايت از خانواده ها و 
HTTP://WWW.MO -  ششخاص داراي معلوليت،

 .SAMD.GOV.AF
نگاه  از  زن��ان  ب��ا  خشونت  بي بي سي،  خبري  سايت 
HTTP://WWW.BBC.CO.UK/PE - ،مم�����ار

 ، SIAN/AFGHANISTAN
برداشت 25 مارچ 2010.

HTTP:// کار،  در  اجباري  سهمگيري  يونيفم،  سايت 
WWW .UNIFEM .ORG /AFGHANI-
STAN

 CULTURAL DEGRADATION OF
 FEMAL, THE RIGHT OF WIDOWS,
HTTP ://THIRDWORLDORPHANS .
ORG/GPAGE.HTML35.HTML

 DEBORA ZALESNE, THE EFFECTS OF
 DROUGHT ON AFGHAN WIDOWS,
 THE INTERNATIONAL JOURNAL
 OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL
SCIENCES, HTTP://IJI.CGPUBLISHER.
COM

 IMMIGRATION AND REFUGEE
BOARD OF CANADA, ACQUIS-
TION OF WIDOWSTATUS, AF-
GHANISTAN, MARCH 2007, HTTP://
WWW .UNHCR .ORG/REFWORLD/
 .DOCID/469CD6B02.HTML
PROF.BASHIR AHMADDABLA, OC-
 CUPATION KASHMIR: CONDITION
OF WIDOWS, ORPHANSMISER-

 ABLE IN IHK: STUDY, 13 MARCH2010
HTTP://ZAKIRAHH.WORLDPRESS.
. COM

 HTTP ://LAW .EMORY .EDUSOUTH
,ASIA
UNIVERSITY OF MANITOBA, MAP-

 PING AND SITUATION ASSESSMENT
 OF HIGHRISK KEY POPULATIONS
IN THREE CITIES OF AFGHANI-
.STAN, SEPTEMBER 2007, PP 18-25



پیشنهادها
•کاهش فقر از زندگي زنان بيوه با ايجاد برنامه هاي ملي 

براي مشارکت اقتصادي هر چه بيشتر آن ها.
• اتخاذ تدابيرالزم جهت اشتغال زايي براي زنان بيوه با 
تمرکز خاص روي بخش هاي غير رسمي با هدف تامين 

عايد دوام دار براي آنان.
• ايجاد زمينه کار با آموزش مهارت هاي متنوع به زنان 

بيوه، با توجه به اهميت آن در بازار کار. 
به  سرعت بخشيدن  منظور  به  مستقيم  مالي  حمايتهاي   •

روند بهبود وضعيت اقتصادي زنان بيوه.
• تهيه سرپناه براي زنان بيوه بي سرپناه.

• بلند بردن سطح آگاهي زنان بيوه در مورد حقوق شان 
به خصوص  آموزشي  برنامه هاي  و  رسانه ها  طريق  از 
و  مساجد  مالامامان  توسط  اسالمي  حقوق  آم��وزش 

روحانيون.
• طرح و تطبيق سياست ها و استراتژي هاي موثر و کارا 
بيوه  زنان  اسالمي  و  حقوقي  آگاهي  افزايش  امر  در 

توسط نهادهاي ملي و بين المللي مدافع حقوق زنان.
• اتخاذ تدابير الزم توسط دولت در جهت سوادآموزي 

زنان بيوه.
• اتخاذ تدابير الزم توسط وزارت صحت در امر بهبود 
وضع صحي زنان بيوه و تامين دسترسي آنان به خدمات 

صحي رايگان.
• تدوين قوانين حمايتي به جهت تنظيم امور خانوادگي 

و اجتماعي زنان بيوه.
• تامين حاکميت قانون در کشور.

• اتخاذ تدابير الزم توسط دولت در جهت محو عنعنات 
حقوق شان  از  بيوه  زنان  محروميت  به  منجر  که  ناپسند 

مي گردد.
حقوقي  مساعدت هاي  به  بيوه  زنان  دسترسي  تامين   •
پيش گاه  در  آنان  حقوقي  قضاياي  فصل  و  حل  براي 

محاکم.
به  منجر  خود  که  امنيتي  وضعيت  بهبود  براي  تالش   •

تحرک اجتماعي مردم به ويژه زنان مي گردد. 
اجتماعي،  امور  کار،  وزارت  بين  همکاري  افزايش   •
در کمک رساني  زنان  اموز  وزارت  و  معلولين  و  شهدا 

هرچه مفيدتر و موثرتر به زنان بيوه.
منابع و ماخذ

انتشارات  تهران:  بزرگ سخن،  فرهنگ  انوري، حسن، 
سخن، جلد 2، 1381.

اداره مرکزي احصاييه، سروي ملي ارزيابي خطرات و 
آسيب پذيري، مطبعه جيحون، 1386/87.

 ،1386 احصاييوي  سالنامه  احصاييه،  مرکزي  اداره 
کابل:1387.

بيوه ها و مشکالت آنان در چند کشور آسيايي،  پيام زن، 
HTTP:// HAWZAH.  ،79 شماره   ،1387 مهر 

.NET
توافقنامه 1384 افغانستان، لندن.

ترکمني، نسرين، بررسي وضعيت زنان جوان در خانواده، 
کابل: کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، 1388.

در  فاميل  حقوق  نجما،  يساري،  و  کعبه  راستين،  تهراني، 
افغانستان، انستيتوت ماکس پالنک، چاپ دوم، 1388.

فشرده  افغانستان،  ملي  انکشاف  استراتژي  داراالنشاي 
استراتيژي انکشاف ملي افغانستان، کابل،2007. 

دفتر جايکا در افغانستان، زنان دچار فقر مزمن در افغانستان، 
کابل: مطبعه صبور، عقرب 1387.

بر  افغانستان  اسالمي  جمهوري  دوره اي  گزارش  دومين 
اقتصادي،  حقوق  بين المللي  ميثاق   17 و   16 مواد  اساس 

اجتماعي و فرهنگي.
انترنتي  سايت   ،1385 نشر  سال  خانوار،  سرپرست  زنان 
HTTP://WWW. نظام،  مصلحت  تشخيص  مجمع 

.IREC.IR
افغانستان،  در  اطفال«  »کار  پديده  با  برخورد  امندا،  سيم، 
و  تحقيق  واحد  کابل:  افغانستان،  ارزيابي  و  تحقيق  واحد 

ارزيابي افغانستان، جوالي 2009. 
افزايش 50 درصدي طالق  افغانستان،  شبکه اطالع رساني 

.WWW.AFGHANPAPER.COM ،در کشور
انتشارات  کابل:  فاميل،  حقوق  عبدالقادر،  عدالتخواه، 

ميوند، چاپ اول، 1387.
وزارت  رسمي  جريده  منتشره  زمين،  استمالک  قانون 

عدليه، شماره 794، ماده اول تا دوازدهم.
قانون تشکيل، وظايف و صالحيت هاي کميسيون مستقل 

حقوق بشر افغانستان.
و  ملي  معيارهاي  افغانستان،  بشر  حقوق  مستقل  کميسيون 

بين المللي حقوقي، کابل، 1385.
درباره  تحقيقي  افغانستان،  بشر  حقوق  مستقل  کميسيون 
افغانستان،  جنوب غرب  حوزه  در  زنان  خودکشي  عوامل 

کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، 1385.
کميسيون مستقل حقوق بشر، يونيسف، عدالت براي اطفال 
افغانستان،1387(،  در  قانون  از  متخلف  اطفال  )وضعيت 

کابل،1387.
صبوري،  منوچهر  ترجمه  جامعه شناسي،  آنتوني،  گيدنز، 

تهران، نشر ني، چاپ يازدهم 1383.
انکشاف  گ��زارش  بشري،  انکشاف  و  پاليسي  مرکز 

و  خواست ها  تا  دارند  ناچيزي  امکانات  افغان ها 
حکومت  مسوول  مقام هاي  توسط  نيازهاي شان 
شوند.  گرفته  نظر  در  بين المللي  جامعه  و  مرکز  در 
ناصالح  قدرتمندان  از  بين المللي  جامعه  حمايت 
فاسد  و  بيکاره  جو،  استفاده  سياسي  ساختار  افغان، 
مشهورترين  از   يکي  مي گرداند.  جسور  بيشتر  را 
شيوه هاي سواستفاده از قدرت، فساد مالي و اداري 
و  انفرادي  رشوت خواري هاي  به  تنها  نه  که  است 
بلکه  نمي شود  بزرگ محدود  اختالس هاي خرد و 
افغانستان  به  بين المللي  جامعه  که  را  ماليي  وجوه 
در  مي گيرد.  بر  در  نيز  اس��ت،  داده  اختصاص 
گزارش اخير سازمان شفافيت بين المللي، افغانستان 
در جمله کشورهاي آلوده به فساد مالي و اداري در 
جايگاه دوم قرار دارد. در سال 2010 اداره مبارزه 
اعالم  متحد   ملل  سازمان  مخدر  مواد  و  جرايم  با 
دالر  ميليارد  افغا ن ها در سال گذشته 2,5  کرد که  

امريکايي به مامورين و مقام هاي حکومتي رشوت 
دو  هر  از  که  مي افزايد  گزارش  همچنان  داده اند. 
افغان يکي آن ها رشوت داده اند. اين بدان معنا است 
امريکايي رشوت  دالر  افغان دست کم 158  که هر 

داده است.
نبود امنیت

پايان  براي  مي شود  گفته  تکرار  به  آن که  وجود  با 
نظامي  حل  راه  تنها  افغانستان  در  جنگ  به  دادن 
يا  و  فقر  امحاي  نيست، در بخش هايي چون  کافي 
اولويت  از  افغان ها  براي  عدليه که  تقويت دستگاه 
سرمايه  محدودي  طور  به  است،   برخودار  زيادي 
زندگي  بر  تقريبا  مسلحانه  منازعه  گذاري مي شود. 
همه افغان ها يعني 96 درصد آن ها تاثير مي گذارد. 
اين آمار همه ضايعاتي را در بر مي گيرد که شامل 
و  شدن،  معيوب  گرديدن،  زخمي  شدن،  کشته 
و  احشام  م��زارع،  ملکيت ها،  و  خانه ها  تخريب 

حيواناتي  است که براي ادامه زندگي حتمي اند. 
مي دهد  نشان  سرخ  صليب  بين المللي  کميته  آمار 
که در جريان سال هاي طوالني جنگ، 76 درصد 
افغان ها مجبور به ترک خانه و کاشانه شان شده اند 
از  طوالني  جنگ  اين  در  آن ه��ا  درص��د  شش  و 
امر  به  امنيت  نبود  افتاده اند.  دور  خانواده هاي شان 
عادي در زندگي افغان ها تبديل شده است. منازعه 
مانع  و  ساخته  و شديدتر  پيچيده تر  را  فقر  مسلحانه 

تطبيق برنامه هاي توسعه اي مي گردد.
ادامه دارد
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2 ــ حق اشتراک در انتخابات: 
انتخابات يکي از مهم ترين واساسي ترين مظاهر دموکراسي بوده، 
مهم ترين وسيله اشتراک مردم در اداره امور کشور و سهم گيري 
بنابراين، در  فعال آن ها در تعيين سرنوشت سياسي شان می باشد. 
داده  حق  برايش  بايد  و  دارد  حق  هرفرد  دموکراسي  حکومت 
شونده  انتخاب  يا  کننده  انتخاب  حيث  به  انتخابات  در  تا  شود 
اشتراک نمايد. در انتخابات معموال يا رييس کشور يا نمايندگان 
پارلمان توسط مردم انتخاب می گردند. و پارلمان از طريق  وضع 
عمل  در  را  مردم  حاکميت  داده،  انعکاس  را  مردم  اراده  قانون 
رياست  انتخابات  يا  پارلماني  انتخابات  اين رو  از  تمثيل می نمايد 
جمهوري نظر به اهميتي که در زندگي سياسي جامعه دارد، بايد 
به  انتخابات  اصول  مهمترين  باشد.  استوار  دموکراسي  اصول  بر 

شرح زير است: 
اززن ومرد که  اعم  اتباع کشور  تمام  )يعني  انتخابات عمومي   ��
به سن قانوني رسيده باشند حق دارند در انتخابات شرکت کنند( 
رای  به  نبايد کسي  انتخابات  جريان  در  )يعني  آزاد  انتخابات   ��

دادن يا ندادن به کسي ديگر مجبور شود( 
�� انتخابات مساوي )يعني هر کس صرف نظر از جنس، نژاد، زبان 

وغيره دارای يک رای باشد.( 
�� انتخابات سري )سري بودن رای مکمل آزادي انتخابات بوده 

فرد را از ترس و مداخله ديگران مصوون می دارد( 
بايد خودش رای خود را به  انتخابات مستقيم )يعني هر کس   ��
صندوق انتخابات بيندازد واين نشانه دموکراتيک بودن انتخابات 

است(
اگر در جريان انتخابات يکي از اصول فوق الذکر نقض گردد، 
انتخابات تقلبي و غير قانوني است، انتخابات از نظر نوعيت خود 
به انتخابات يک درجه اي، دو يا سه درجه اي و از نظر شيوه هاي 
با اکثريت مطلق )50 درصد  برگزاري و نتايج خود به انتخابات 
به اضافه يک رای(، اکثريت نسبي )بيشترين آرا( وتناسبي تقسيم 

می شود. 
هر  بشربرای  حقوق  جهاني  اعالميه   21 ماده  در  انتخابات  حق 
جديد  اساسي  قانون   33 ماده  ودر  شده  شناخته  رسميت  به  فرد 
افغانستان )1382( نيز شرکت در انتخابات و رای دادن برای هر 
افغان به رسميت شناخته شده است. همچنين حق انتخابات برای 
هر افغان در قانون انتخابات مورخ جوزاي 1383 بر اساس اصول 

وشيوه هاي دموکراتيک تسجيل يافته است. 
3 ــ آزادي بیان وقلم ـ عنصر مهم دموکراسي: 

فرد و درعين حال  اساسي  مهمترين حقوق  از  بيان يکي  آزادي 
عنصر مهم دموکراسي در جامعه است. همچنين آزادي بيان وقلم 
يکي از لوازم آزادي عقيده، افکار وانديشه است. بدون آزادي 
بيان  ندارد. آزادي  افکار وانديشه معنا  بيان، آزادي هاي عقيده، 
به طور آزادنه  باشد  انسان حق داشته  معنا است که  اين  به  وقلم 
عقايد و افکار خود را به طور شفاهي، کتبي يا توسط تصاوير بيان 
انتقال  ديگران  به  وانديشه هاي خودرا  افکار  ازين طريق  و  کند 
ديگران  هاي  وانديشه  افکار  از  بيان  آزادي  طريق  از  هم  دهد، 

آگاهي حاصل نمايد. 
همچنين »آزادي بيان حقوق انسان را در زمينه بروز دادن عقايد 
تضمين  بازداشت  و  مجازات  و  تعقيب  از  هراس  بدون  وانديشه 
می کند.« محدوديت هاي آزادي بيان: آزادي بيان  نبايد خالف 
تفرقه  جهت  يا  باشد،  مردم  ديني  عقايد  وخالف  سنت  عرف، 
دادن  دشنام  ديگران،  به  زدن  بهتان  و  تهمت  مردم،  بين  افکنی 
که  جرمي  ارتکاب  جنگ،  انداختن  براه  اشخاص،  بر  توهين  و 
خالف منافع عمومي باشد ونظم اجتماعي را اخالل نمايد. آزادي 
همين  روي  است.  فرد  شخصيت  تکامل  عامل  مهمترين  بيان 
ملحوظ، دراعالميه جهاني حقوق بشر   و ميثاق هاي    اجرايي آن 
تاکيدي خاصي نسبت به آن صورت گرفته است. مطابق ماده 34 
قانون اساسي جديد افغانستان نيز »آزادي بيان از تعرض مصوون 
نوشته،  گفتار،  وسيله  به  خودرا  فکر  دارد  حق  افغان  وهر  است 

تصوير و يا وسايل ديگر اظهار نمايد.« 
ادامه دارد
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قانونمندی و حاکمیت قانون، تضمین کننده 
آرامش و آسایش مردم افغانستان است.
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ابهام در قانون
دامن قانون گذاران را نیز گرفت

کاوه
پارلمان جديد، از نخستين روز کاری اش وارد يکی از مراحل چالش زای 
گذراند.  پراکندگی  همين  در  نيز  را  دومش  روز  و  شد  فعاليت هايش 
برای  انتخابات  نخستين  در  و  نخستين روز  در  بود که  اين  بر  پيشبينی ها 
برگزيدن رييس مجلس ولسی جرگه، نتيجه به نفع يکی از دو نامزدی که 
بيشترين طرفدار را در مجلس دارند، تمام می شود. اما، بازی های درون 
پارلمانی که ناشی از معامالت بيرون از پارلمان هستند، اين انتخابات را 
به يک قضيه ی جدی حقوقی مبدل ساختند. از ميان آقايان محمد يونس 
قدير، کسانی  ظاهر  و  ياسينی  ميرويس  سياف،  عبدالرب رسول  قانونی، 
که بيشترين آرا را در دور اول کسب کردند، عبدالرب رسول سياف و 
به اساس اصول وظايف داخلی مجلس،  بودند که  قانونی  محمد يونس 
بايد اين دو به دور دوم انتخابات برای رويارويی با هم می رفتند. در دور 
دوم انتخابات هم نتيجه به گونه ای شد که از جمع 245 وکيل حاضر در 
مجلس، هيچ يک از اين دو نماينده آرای الزم را که 50 درصد مجموع 
آرا جمع يک رای بود، به دست نياوردند. کاری که باعث شد يک هيچ 
از نمايندگان حد الزم نصاب آرا را به دست نياورند، آرای سفيدی بود 

که به داخل صندوق ها ريخته شده بود.
مجلس،  داخلی  وظايف  اصول  در  که  رسيد  بن بست  به  زمانی  قضيه 
گزينش  برای  انتخابات  سوم  دور  برگزاری  برای  مشخصی  پيش بينی 
رييس مجلس وجود نداشت و اين باعث شد تا برخ بيشتر مباحث امروز 
پارلمان به بحث روی چگونگی برخورد با اين مساله صرف شود. برخی 
از نمايندگان به اين باور بودند که در ماده هشتم اصول وظايف داخلی 
انتخابات برای گزينش رييس اختصاص  پارلمان که به تعداد دوره های 
دارد، تعديل به ميان آيد و به اين ترتيب دور سوم انتخابات نيز در ميان 
از آن خود کرده  را  آرا  بيشترين  انتخابات  اول  نامزدی که در دور  دو 

بودند، مجاز شود. 
قضيه  اين  راه حل  که  بودند  باور  اين  به  نيز  نمايندگان  از  ديگر  برخی 
بايد  به داخل صندوق ها می ريزند،  رای سفيد  است که کسانی که  اين 
مقابل  در  اما  نيايد،  حساب  به  رای شان  و  شوند  محسوب  غيرحاضر 
عده ی ديگری از رای سفيد دفاع می کردند و آن را نوعی رای مشروع 
کرسی  احراز  برای  انتخاباتی  مبارزات  پی  در  نيز  شماری  می پنداشتند. 
رياست مجلس، ادعا داشتند کسانی که در دو دور اول اکثريت الزم را به 
دست نياورده اند، بايد کنار بروند و به جای شان افراد تازه ای برای احراز 
اين پست خودشان را نامزد سازند و انتخابات يکبار ديگر برگزار شود. 
برخی ديگر نيز از احاله ی نتيجه ی دور دوم به دادگاه عالی سخن گفتند 

و خواستار نظر دادگاه عالی برای رفع اين معضل شدند. 
در چنين مواردی، آنچه که می تواند به عنوان منبع برای دريافت راه حل 
به چنين بن بست هايی باشد، همانا قواعد و قوانين از قبل وضع شده اند، اما 
اصول وظايف داخلی در اين مورد کدام صراحت خاصی ندارد. اين که 
پس از بی نتيجه ماندن دور دوم انتخابات برای رياست مجلس چه اقدامی 
صورت بگيرد، يک مساله مبهم در اصول وظايف داخلی پارلمان است. 
اين ابهام در اصول وظايف داخلی باعث شد تا عده ای از نمايندگان ادعا 
کنند که بنابر حکم قياس، از ماده ای که برای معاونين مجلس برگزاری 
و  معضل کار گرفته شود  اين  رفع  برای  بود،  دانسته  مجاز  را  دور سوم 
اين  همه ی  با  برود.  سوم  دور  به  سياف  و  قانونی  آقايان  ميان  انتخابات 
برای  جديد  چهره های  تا  شد  اين  بر  نهايی  نتيجه ی  ظاهرا  اما  بحث ها، 

احراز کرسی رياست مجلس به رقابت با همديگر بپردازند.
اما آنچه که در کنار همه اين رويدادهای مشهود در مجلس، به عنوان باور 
نمايندگان  از  اينست که برخی  غالب در ميان کارشناسان مطرح است، 
طرفدار حکومت و همچنين برخی از نمايندگانی که خواهان نامزد شدن 
انتخابات رياست اين  برای احراز کرسی رياست مجلس در دور بعدی 
دور  اين  تا  می خواهند  صندوق ها،  در  سفيد  رای  ريختن  با  مجلس اند، 
باطل را ادامه بدهند. حاميان حکومت می خواهند تا زمان اعالم نتيجه ی 
دادگاه ويژه که برای بررسی موارد جرمی در هنگام برگزاری انتخابات 
پارلمانی ايجاد شده است، اين کارشان را ادامه دهند، اما عده ای ديگر 
برای  نامزدی شان  قرار دارند و خواهان  که در صف مخالفين حکومت 
رياست مجلس اند، با ريختن رای سفيد می خواهند تا انتخابات مجلس را 

از رسيدن به نتيجه نهايی بازدارند.
اين گونه ابهام ها در قوانين و قواعد داخلی از چندين سال به اين سو موارد 
به  دولتی  مقامات  ميان  در  را  قانون گريزی ها  و  قانون ستيزی  از  فراوانی 
نهادهای  تمام  به  را  مردم  باور  که  است  چيزی  اين  و  است  آورده  بار 

قانون گذار و نهادهای تطبيق کننده ی قانون شديدا صدمه زده است.

هويت بمبگذار انتحاری میدان هوايی مسکو مشخص شد

تعلیق همه تماس های رسمی هالند با ايران در اعتراض به اعدام زهرا بهرامی 

راشد غنوشی رهبر حزب اسالمی نهضت به تونس باز می گردد

مقامات روسيه گفته اند که بمب گذاری انتحاری هفته 
گذشته در ميدان هوايی دوموددوو مسکو توسط يک 
شده  انجام  قفقاز  شمال  منطقه  از  ساله  بيست  جوان 

است.

با اين حال، بازرسان حادثه از اعالم 
کرده اند.  خودداری  وی  هويت 
اين  نام  کردن  فاش  نگرانند  آنها 
تعقيب ديگر  فرد ممکن است کار 
افرادی را که همدست او بوده اند با 

مشکل همراه کند.
شخص  که  اين  خصوص  در 
سياسی،  گروه  کدام  به  بمب گذار 
نيز اطالعاتی فاش نشده  تعلق دارد 

است.
هدف  معتقدند  می گويند  بازرسان 
افراد خارجی  انفجار  اين  اصلی در 

بودند که وارد مصر شده بودند.
جمهور  رييس  مدودف،  دميتری 
مسووالن  بود  گفته  پيشتر  روسيه، 
ميدان  آمدترين  رفت  و  پر  دوموددوو،  هوايی  ميدان 
هوايی در مسکو، بايد برای نقض مقررات امنيتی تنبيه 

شوند.

انفجار  اين  اين موضوع را که  مسووالن ميدان هوايی 
در نتيجه بی دقتی آنها روی داده، رد کرده و گفته اند 
که »کليه مقررات امنيتی« مربوط به سفرهای هوايی را 

رعايت کرده اند.
در  فعال  تندروی  گروه های  که  می گويند  تحليلگران 
منطقه قفقاز سعی می کنند اين تصور را خدشه دار کنند 
که رييس جمهور و نخست وزير روسيه بر يک جامعه 

امن و ايمن حکومت می کنند.
جنوب  کيلومتری  چهل  در  دوموددوو  هوايی  ميدان 
پروازهای  از  بسياری  و  دارد  قرار  مسکو  مرکز  شرق 
انجام  هوايی  ميدان  اين  از  مسکو،  از  بين المللی 

می شود.
ميدان  اين  از طريق  ميليون سفر  بيست  از  بيش  ساالنه 

هوايی صورت می گيرد.
متروی  در  انتحاری  انفجار  دو  گذشته،  مارچ  ماه  در 
بر جای  هشتاد مجروح  از  بيشتر  و  مسکو چهل کشته 
گذاشت. اين انفجارها توسط دو بمبگذار انتحاری از 

داغستان انجام شد.

در پی خبر اعدام زهرا بهرامی، شهروند ايرانی-هالندی 
تعليق  حالت  به  از  هالند  خارجه  وزارت  ايران،  در 
خبر  ايران  با  هالند  رسمی  تماس های  تمامی  درآمدن 
داد و به تمامی ايرانيان شهروند هالند توصيه کرد که از 

سفر به ايران خودداری کنند.
اوری  هالند،  خارجه  وزارت  وب سايت  گزارش  به 
حال  در  اين که  اعالم  با  هالند  خارجه  وزير  روزنتال، 
قطع  ايران  با  هالند  ديپلوماتيک  روابط  تمامی  حاضر 
رابطه  اين  در  تا  دارد  تصميم  که  افزود  می شود، 
اقدامات بيشتری انجام داده و اقدام های ديگری را نيز 

در چارچوب اتحاديه اروپا مطرح کند.
جمهوری اسالمی ايران روز شنبه زهرا بهرامی، زن 46 
ساله ايرانی-هالندی را که به »اتهام جرايم امنيتی« و به 

دنبال اعتراض های روز عاشورای سال 1388 بازداشت 
مخدر«  مواد  نگهداری  و  »فروش  اتهام  به  بود،  شده 

اعدام کرد.
اوری روزنتال در واکنش به اين خبر گفت: »هالند از 
اين اعدام، از اين عمل ننگين، بسيار بهت زده شده است. 
ما هر کاری از دستمان برمی آمد انجام داديم تا جلوی 

اين عمل وحشيانه را بگيريم.«
رابطه  اين  در  که  گفت  ادامه  در  هالند  خارجه  وزير 
روز جمعه سفير ايران در هالند را احضار کرده است و 
افزود: »روز گذشته از کاظم غريب آبادی، سفير ايران 
در هالند شنيدم که روند دادرسی خانم بهرامی هنوز به 
به حرف خود عمل  ايران  متاسفم که  و  نرسيده  پايان 
نکرده و هم اينک اين خبر ناگوار نخست بايد از طريق 

رسانه ها به دست ما برسد.«
از  که  بود  کرده  اعالم  همواره  هالند  خارجه  وزارت 
طريق ديپلوماسی می کوشد تا از ميزان شدت مجازات 
اردبرينک،  توماس  اما  بکاهد.  بهرامی  زهرا  برای 
مستقر  تهران  در  که  هالند  ان آرسی  روزنامه  خبرنگار 
است اوايل ماه جنوری خبر داد که چشم انداز پرونده 

زهرا بهرامی »تاريک به نظر می رسد.«
اين خبرنگار در آن تاريخ نوشت: »از آن جا که زهرا 
بهرامی به فعاليت های ضددولتی نيز متهم شده پرونده 
نيز  اتهام  اين  برای  اگر  و  شده است  سنگين  بسيار  او 
حکم اعدام دريافت کند، وزارت خارجه هالند مشکل 

بتواند موجب لغو دو حکم اعدام بشود.«

رهبر مهم ترين حزب اسالمی پس از بيست و دو سال 
تبعيد و سرنگونی دولت قبلی به تونس بازمی گردد. 

قرار است راشد غنوشی، رهبرحزب نهضت، مهم ترين 
حزب اسالمی در تونس پس از بيست و دو سال تبعيد 

امروز به کشورش باز گشت.
باز گشت آقای غنوشی همزمان با سقوط حکومت زين 
العابدين بن علی، رييس جمهور پيشين، و آغازدوره ای 
صورت  تونس  در  دموکراتيک  آزادی های  از  جديد 

می گيرد.
براساس گزارش ها در حال حاضر در تونس از کنترول 
به  و  شده  آزاد  سياسی  زندانيان  شده،  کاسته  رسانه ها 

احزاب سياسی اجازه فعاليت داده شده است.
نهضت،  حزب  رهبر  سخنگويان  از  يکی  گفته  به 
تونس  به  آزاد«  »انسان  يک  عنوان  به  غنوشی  آقای 

بازمی گردد.
آقای غنوشی خود می گويد که به دنبال کسب پست 
به حزبش  تا  بلکه می خواهد  نيست  رياست جمهوری 
که تاکنون فعاليت هايش ممنوع بوده، بار ديگر اجازه 

فعاليت داده شود.

فمنيست  گروه های  از  بعضی 
به  غنوشی  آقای  بازگشت  نگرانند 
دامن  کشور  در  اسالم گرايی  موج 
به  را  آنها  حقوق  از  بعضی  و  زده 

مخاطره بيندازد.
دولت  به  اعتراض ها  و  تظاهرات 
زين العابدين بن علی در ماه دسامبر 
و در اعتراض به شرايط اقتصادی و 

سياسی در تونس شروع شد.
قابل  بخش  مشخص،  طور  به 
متوجه  اعتراض ها  از  توجهی 
جمهور  رييس  خانواده  اعضای 
سابق اين کشور بود. نزديکان آقای 
فساد  و  مصرف گرايی  به  علی  بن 
آشکار در تونس شناخته می شدند.

گرفتن  اوج  با  همزمان  همسرش،  و  علی  بن  آقای 
سعودی  عربستان  به  14جنوری  روز  در  اعتراض ها 

گريختند.
از کشور، محمد غنوشی، رييس  بن علی  فرار  در پی 

دولت  در  که  غنوشی  آقای  تونس شد.  موقت  دولت 
داده  وعده  بود،  وزير  نخست  هم،  قبلی  سرنگون شده 
است که بعد از برگزاری انتخابات در آينده نزديک، 

به فعاليت سياسی خود پايان خواهد داد.

ACKU
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علی اکبر صالحی به عنوان وزیر 
خارجه ایران رای اعتماد گرفت

 

 با رای اعتماد نمایندگان مجلس ایران علی اکبر صالحی 
وزیر امور امور خارجه این کشور شد.

آقای صالحی که یک هفته پیش از سوی محمود احمدی 
مجلس  به  خارجه  امور  پیشنهادی  وزیر  عنوان  به  نژاد 
 ۲۴۱ مجموع  از  یکشنبه  روز  توانست  بود،  شده  معرفی 

نماینده حاضر، رای موافق ۱۴۶ نفر را به دست آورد.
و  نبود  کم  نیز  مجلس  در  صالحی  آقای  مخالفان  تعداد 
رای  نیز  نفر  و ۳۵  دادند  رای مخالف  به وی  نماینده   ۶۰

ممتنع.
آقای صالحی یک و نیم ماه پیش در پی برکناری منوچهر 
متکی از وزارت امور خارجه ایران، از سوی آقای احمدی 

نژاد به سرپرستی این وزارتخانه منصوب شده بود.
علی مطهری نماینده تهران به عنوان مخالف وزارت آقای 
خارجه  وزارت  در  ساختارها  »برخی  که  گفت  صالحی 

وجود دارد که صالحی قادر به اصالح آن نیست.«
این نماینده مجلس از آقای احمدی نژاد که برای دفاع از 
وزیر پیشنهادی به مجلس آمده بود، خواست که در باره 
نمایندگان  بین  را  زیادی  »سواالت  که  متکی  آقای  عزل 

ایجاد کرده توضیح دهد.«
باره  در  چیزی  جمله،  چند  جز  نژاد  احمدی  آقای  البته 
آقای صالحی نگفت و بیشتر در باره مسایل اقتصادی نظیر 

برنامه حذف یارانه ها و صندوق توسعه ملی حرف زد.
وزیر  با  مخالفت  در  نیز  ایالم  نماینده  قنبری  داریوش 
گفت  وی  برنامه های  به  اشاره  با  خارجه  امور  پیشنهادی 
که این برنامه ها »بسیار کلی و شعاری« است و انگار آقای 
صالحی وزارت خارجه را با دبیرکلی سازمان ملل اشتباه 
گرفته  است زیرا »در برنامه ایشان تماما در باره نظام جهان، 
است،  شده  گفته  سخن  جهانی  تغییر  و  جهانی  کنترول 
اهدافی که از عهده یک عضو سازمان ملل خارج است.«

امنیت  کمیسیون  رییس  بروجردی  الدین  عال  مقابل،  در 
صالحی  آقای  از  دفاع  به  موافق  عنوان  به  مجلس  ملی 
نظیر  فردی  ویژگی های  برخی  برشمردن  با  و  پرداخت 
تسلط به دو زبان انگلیسی و عربی و آشنایی با دیپلوماسی 

وی را »فردی مناسب برای وزارت خارجه دانست.«
آقای صالحی در طول ریاست جمهوری محمد خاتمی، 
و  بود  اتومی  انرژی  المللی  بین  آژانس  در  ایران  نماینده 
اتومی  انرژی  سازمان  ریاست  به  پیش  سال  یک  حدود 

منصوب شد.
او که در سال ۱۳۲۸ در عراق متولد شده است، از دانشگاه 
بیروت و سپس موسسه تکنالوژی ماساچوست در امریکا 
فارغ التحصیل شده است و به پس از بازگشت به ایران در 

دانشگاه صنعتی شریف تهران مشغول به تدریس شد.

99 درصد از مردم در جنوب سودان به استقالل رای دادند

تظاهرات در مصر وارد ششمین روز شد

خویشاوند ثروتمند بن علی از کانادا تقاضای پناهندگی کرد
دولت کانادا از تقاضای پناهندگی بلحسن طرابلسی، برادر همسر رییس جمهور برکنار شده تونس خبر داده است.

به گفته الرنس کانون، وزیرخارجه کانادا، آقای طرابلسی از این کشور درخواست پناهندگی کرده است.
آقای کانون گفت کانادا از حضور این گونه افراد در خاک خود استقبال نمی کند ولی بر اساس قوانین موجود دولت باید 
به او اجازه دهد تا تقاضای خود را در دادگاه مطرح کند. آقای کانون پیش از این از احتمال بازگرداندن آقای طرابلسی به 
تونس خبر داده بود. دولت موقت تونس خواهان بازگردانده شدن بلحسن طرابلسی است. خبرنگاران می گویند رسیدگی 
به پرونده پناهندگی آقای طرابلسی ممکن است سال ها طول بکشد. آقای طرابلسی که یک تاجر ثروتمند است، پس از 
برکناری زین العابدین بن علی، به همراه همسر، چهار فرزند و پرستار فرزندانش به شهر مونترال در کانادا سفر کرد. دولت 
کانادا مجوز اقامت دایم آقای طرابلسی در این کشور را باطل کرده و برای توقیف اموالش اقدام کرده است. بالحسن 
طرابلسی، بزرگ ترین برادر لیلی طرابلسی، همسر زین العابدین بن علی است. آقای بن علی دو هفته پیش پس از ۲۳ سال 
حکمرانی بر تونس، به عربستان سعودی گریخت. دولت موقت تونس آقای طرابلسی را به دزدی اموال و خروج غیرقانونی 

ارز متهم کرده است. سفر آقای طرابلسی به کانادا، بسیاری از تونسی های مقیم این کشور را خشمگین کرد. 

اولین نتیجه کامل همه پرسی جنوب سودان نشان می دهد 
که ۹۹ درصد از مردم به جدایی از شمال رای داده اند.

از مردم در  منتشر شده، ۹۹.۵۷ درصد  طبق آمار رسمی 
این همه پرسی به استقالل رای داد  ه اند.

نتایج اولیه نیز حاکی از این امر بود.
نتایج نهایی رای گیری همه پرسی استقالل جنوب سودان 
که برای یک هفته ادامه داشت، اوایل ماه آینده میالدی 
به  سودان  جنوب  در  رسمی  مقام  صدها  می شود.  منتشر 
همراه دیپلومات ها بر سر مزار جان گارانگ، رهبر سابق 
این  نتیجه رسمی  اولین  تا  شورشیان سودان حاضر شدند 

همه پرسی را بشنوند.
جان گارانگ در سانحه هوایی سال ۲۰۰۵ و تنها چند روز 

پس از امضای معاهده صلح کشته شد.
همه پرسی استقالل جنوب سودان بر اساس معاهده صلح 

سال ۲۰۰۵ برگزار شد.

این معاهده به دو دهه جنگ شمال و جنوب سودان که 
بیش از یک و نیم ملیون کشته برجای گذاشته، پایان داد.

هر دو منطقه اکنون با چالش های جدی مواجه هستند.
از جمله این چالش ها، مسایل مرزی، بدهی های دولت و 

تقسیم منابع نفتی است.
حدود سه چهارم ذخایر نفتی سودان در جنوب این کشور 
شمال  از  صادراتی،  نفت  لوله های  خط  ولی  دارد  قرار 

سودان می گذرد.
مالکیت آبیه، که یک منطقه مرزی مهم است نیز از موارد 
اختالف است که قرار است در یک همه پرسی جداگانه 

حل و فصل شود.
اولویت دولت شمال سودان، در کوتاه مدت دستیابی به 

بیشترین سهم از درآمد های نفتی است.

هزاران  که  است  آن  از  حاکی  قاهره  از  گزارش ها 
معترض برای روز ششم در مرکز قاهره تجمع کرده اند. 
این افراد در میدان مرکزی شهر جمع شده اند. در همین 
حال خبرگزاری رسمی مصر هم از دستور دولت برای 
تعطیلی دفتر شبکه الجزیره در این کشور خبر داده است. 
به  وسیعی  پوشش  اخیر  روزهای  طی  خبری  شبکه  این 
داده  مبارک  حسنی  دولت  علیه  مصر  مردم  تظاهرات 
است. ناآرامی های مصر در حالی وارد ششمین روز خود 
شده که به رغم اعمال مقررات منع آمد و شد، معترضان 
در جاده های قاهره و سایر شهرهای مصر تجمع کرده اند 

و خواهان تغییر حکومت هستند.
و  آلمان  فرانسه،  بریتانیا،  امریکا،  دولت های  زمان،  هم 
کانادا، از حسنی مبارک، رییس جمهور مصر خواسته اند 
اصالحات  اجرای  برای  خشونت،  از  پرهیز  ضمن  که 

سیاسی تدابیر جدی اتخاذ کند.
که  است  مردمی  از  مملو  قاهره  )آزادی(  تحریر  میدان 
هستند.  قدرت  از  مبارک  حسنی  گیری  کناره  خواهان 
اقدامی  اما  دارند،  حضور  جاده ها  در  ارتش  واحدهای 
جدی علیه مردم معترض نمی کنند. غیبت پولیس باعث 
شده است تا اهالی محله های مختلف با در دست گرفتن 
از خانه ها و  به پاسداری  لوله های آهنی  چاقو، چوب و 
فرانسه،  به گزارش خبرگزاری  دوکان ها مشغول شوند. 
تعداد کشته شدگان درگیری های چند روز اخیر به ۱۰۲ 
از دو هزار  بر اساس گزارش ها، بیش  نفر رسیده است. 

نفر نیز زخمی شده اند.
نیکوال سارکوزی، رییس جمهور فرانسه، آنگال مرکل، 
صدراعظم آلمان و دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا 

علیه مردم  از خشونت  از حکومت مصر خواسته اند که 
خودداری کند.

رهبران سه کشور اروپایی طی بیانیه ای مشترک گفته اند: 
کامل  طور  به  باید  دموکراتیک  روند  و  بشر  »حقوق 

رعایت شود.«
کاخ سفید امریکا می گوید باراک اوباما، رییس جمهور 
اوضاع  ارشد خود  امنیتی  مشاوران  با  شنبه  روز  امریکا، 

مصر را بررسی کرد.
با خشونت در مصر،  اوباما ضمن مخالفت  دولت آقای 
»اقدامات  از  و  شده  طرفین  خویشتنداری  خواهان 

ملموس« برای پیشبرد اصالحات سیاسی در مصر حمایت 
کرده است.

شهرهای  سایر  و  واشنگتن  در  شنبه  روز  مصری  صدها 
بزرگ امریکا علیه حسنی مبارک تجمع کردند.

آزادی  به  خواسته اند  مصر  از  بریتانیا  و  آلمان  فرانسه، 
و  اینترنت  تیلفون،  از  استفاده  از جمله  ارتباطات  و  بیان 
از  آن ها  بگذارد.  احترام  شهروندان  آمیز  صلح  تجمع 
در  باید  که  دگرگونی  »روند  خواستند:  مبارک  حسنی 
یک دولت فراگیر و انتخاباتی آزاد و منصفانه منعکس 

شود را آغاز کند.«

افغانستان مکان امن به قاچاقبران مواد مخدر نیست!
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