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اسماعيل خان: 
منازعات آبي مانع سرمايه گذاري جامعه جهاني شده است

دولت صدها کارگر غيرقانونی 
پاکستانی را اخراج کرد

افتتاح اولين دور کمپاين 
سراسری فلج اطفال

ثریا  داکتر  با حضور  روز گذشته  کابل:  8صبح، 
فاطمه  و  عامه  صحت  وزارت  سرپرست  دلیل، 
دور  اولین  احمر،  هالل  عمومی  رییس  گیالنی، 
برگزار  کابل  در  اطفال  فلج  سراسری  کمپاین 

گردید.
واکسین  تطبیق  این که  به  اشاره  با  دلیل  خانم 
یکی از موثرترین شیوه   ها برای جلوگیری از 
ابتال به بیماری می باشد گفت: »در این کمپاین 
سه روزه در حدود 7 میلیون کودک زیر 5 سال 
 4.2 حدود  در  هم چنین  می گردند.   واکسین 
میلیون کودک بین 2 تا 5 سال نیز تابلیت های 

ضدکرم روده را دریافت می نمایند.«
او می گوید: »این کمپاین در 30 والیت کشور 
آغاز می شود که 4 والیت دیگر، فعال  نسبت به 
سردی هوا در آن تطبیق نمی شود و در فرصت 
هم  والیت ها  این  در  کمپاین ها  این  نزدیک 
تطبیق خواهد شد.« این 4 والیت شامل بامیان، 

دایکندی، غور و بادغیس می باشند.
دیگر  ولسوالی های  از  تعداد  یک  حال  این  با 
بودن،  صعب العبور  و  هوا  سردی  خاطر  به 
این کمپاین سه روزه  در این ولسوالی ها دایر 
نخواهد شد. اما در فرصت دیگری این کمپاین 

برگزار خواهد شد.                               
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مقامات دولتی می گویند، بیش از سه 
که  را  پاکستانی  کارگر  پنجاه  و  صد 
اسناد قانونی کار با خود نداشته اند، از 

والیت قندهار اخراج کرده اند.
امنیت ملی  عبدالوهاب صالح، معاون 
از  کارگران  این  که  گفت  قندهار 
به  بولدک،  اسپین  راه شهرک مرزی 
مقامات پاکستانی تحویل داده شده اند.

تنها  به گفته مقامات، در حال حاضر 
هزار  شش  حدود  قندهار  والیت  در 
هستند  کار  مشغول  پاکستانی  کارگر 
که بیشتر آنها اسناد قانونی کار و اقامت 

ندارند.
کارگرانی  گفته اند،  مقامات  این 
اخراج  دارند،   کار  قانونی  اسناد  که 

نخواهند شد.
هزاران شهروند پاکستانی در شهرهای 

و  انرژي  وزارت  مقام  هاي  کابل:  8صبح، 
منازعات  دلیل  به  مي گویند  افغانستان  آب 
از  جامعه جهاني  همسایه،  با کشورهاي  آبي 
آبي  بزرگ  پروژه هاي  در  سرمایه گذاري 

خوداري مي کند.
و  انرژي  وزارت  سرپرست  اسماعیل  محمد 
قرارداد  امضاي  حین  گذشته  روز  که  آب 
دو پروژه ي ذخیره گاه  آبي و تولید برق  در 
والیت هاي هرات و فاریاب صحبت مي کرد 
همچنین گفت نبود ذخیره گاه هاي آبي سبب 
شده تا 70 درصد آب افغانستان به بیرون از 

کشور سرازیر شود.
اسماعیل خان مي گوید اکثر پروژه هاي برقي 
و  انرژي  وزارت  کنون  تا  که  را  آبیاري  و 
آب تکمیل کرده است و یاهم زیر کار دارد 
پرداخته  افغانستان  دولت  را  آن  هزینه هاي 

است.
بزرگي  پروژه هاي  از  به گفته ي وي شماري 
کشور  براي  را  آب  و  انرژي  وزارت  که  را 
کشورهاي  کنون  تا  مي داند  بنیادي  و  مهم 
در  سرمایه گذاري  آماده ي  کننده  کمک 
آن ها نیستند.                       ادامه در صفحه 2

مجلس  پیشین  عضو  سلطانزوی،  داوود 
اقتصادی،  کارشناسان  از  یکی  و  نمایندگان 
از  جدید  بودجه  در  که  باوجودی  می گوید 
است،  شده  داده  خبر  دولت  عواید  ازدیاد 
اما کاهش بودجه انکشافی نشان می دهد که 
افزایش  بیکاری  میزان  آینده  سال های  در 
خواهد یافت و سطح عایدات دولت نیز پایین 

می آید.

مشغول  عمدتا  افغانستان  مختلف 
کارهای ساختمانی هستند.

باور بر این است که کیفیت کار این 
کارگران به تناسب کارگران افغان بهتر 
است و اینکه این کارگران در بدل پول 

کمتری نیز حاضر به کار می شوند.
بیکاری  افزایش  به  نسبت  انتقادها  اما 
افغان شدت گرفته  در میان کارگران 
دالیل  قندهار،  در  مقامات  و  است 
پاکستانی  غیرقانونی  کارگران  اخراج 
دیگر،  و  نظمی«  بی  »کاهش  یکی  را 
کارگران  برای  کار  زمینه  فراهم شدن 

محلی خوانده اند.
بیکاری  باالی  سطح  دارای  افغانستان 
است و هزاران نفر به دلیل یافتن کار، از 
راه های قانونی و غیرقانونی به پاکستان 

و ایران می روند.

عناوين 
مطالب امروز:

زنان والیت بدخشان: 
برای صنایع دستی مان

 بازار می خواهیم
والیت  در  زنان  از  شماری 
زیر  در  نشستن  با  بدخشان 
و  زنانه  باغ  سایه بان های 
دستی شان،  صنایع  نمایش 
روز  از  بزرگداشت  پای 
نشستند.  زنان  همبستگی 
شماری از آنها از ولسوالی های 
ریاست  همکاری  با  دوردست 
نمایش  به  جهت  زنان  امور 
دستی شان  صنایع  گذاشتن 
به فیض آباد مرکز این والیت 
آمدند تا دست ساخت های شان 

را به فروش برسانند.
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کاهش بودجه انکشافی
افزایش فقر و بیکاری در سال 1390

تلويزيون سبا                  
نشرات خبری بیست وچهار ساعته تلویزیون سبا، در سال 2008 میالدی آغاز و درحال حاضر سیزده والیت بزرگ کشور را از طریق دو کانال خود تحت پوشش نشراتی دارد. تلویزیون سبا در نظر دارد تا هفت والیت دیگر را نیز در 

زودترین فرصت تحت پوشش نشراتی در آورده و پوشش خبری تمام والیت های کشور از اهداف نهایی است. 
تلویزیون سبا، به هدف اطالع رسانی برای مردم درمناطق دور دست کشور فعالیت نموده و تالش دارد تا با گسترش ساحه فعالیت در سایر نقاط، برنامه های آموزشی، تفریحی، پژوهشی و گزارش هایی را با توجه با نیاز عامه در بخش 

های مختلف، آماده وبدست نشر بسپارد. 
برنامه های چون، درجه صفر؛ که موارد پیچیده وبزرگ فساد اداری درکشور را به کاوش می گیرد. نهایت ما؛ که در مورد مداخله کشورهای خارجی در امور افغانستان، حفظ منافع ملی و روابط بین المللی افغانستان، می چرخد. امید؛ 
که یک مجموعه مستند تحقیقی_ معلوماتی درمورد نسل آینده کشور می باشد. نوبت گفتگو؛ که تصمیم گیرندگان کشور را به پیشگاه ملت کشیده وموضوعات ضروری و مهم را زیر بحث می گیرد. دیدبان؛ که متمرکز برکارهای 
انکشافی درمناطق دور دست کشور، مشکالت، چالشها وخواست های مردم این مناطق می باشد. گذر؛ درمورد شخصیت های مهم کشور و هویدا سازی حقایق وزار های تاریخی ی که از انظار عامه دورمانده متمرکز است. زمین؛ طبیعت زیبای کشور را به 

تصویر می گیرد. کوی وبرزن؛ که در مورد فرهنگ و عنعنه محلی در مناطق مختلف کشور روشنی می اندازد. و چندین برنامه مهم وارزشمند دیگر را تهیه و به دست نشر می سپارد.
تلویزیون سبا، مفتخر به کسب جوایز ملی وبین المللی، به دلیل انتشار برنامه های موثر نیز می باشد، عالوه براین، ندای مردمی از یاد رفته در ولسوالی ها و دهکده های دور دست را فریاد، و برای مورد توجه قرار گرفتن این مناطق، از موضوعات گونه گون 

گزارش های مفصل وتحقیقی را با اشتراک مردم، مقام های محلی ودیگر جوانب تهیه و به آنتن های نشراتی خود سپرده است.
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نیروهای مرزی در شرق کشور به طلوع 
از  پاکستانی  نظامیان  که  گفته  نیوز 
مواد مخدر  قاچاقبران  و  افگنان  هراس 

پشتیبانی می کنند.
سربازان  نیروها،  این  گفته ی  به 
شورشیان  ورود  جلو  تنها  نه  پاکستانی 
و قاچاقبران را به افغانستان نمی گیرند؛ 
شان  پوسته های  بر  هرازگاهی  بلکه 

گلوله باری هم می کنند.
گفته می شود قاچاقبران مواد مخدر نیز 
افغانستان  در گذر از بخش های مرزی 
و پاکستان از حیوانات برای انتقال مواد 

مخدر کار می گیرند.

قرار  آماج  سنگین  و  سبک 
می دهند.«

پولیس  فرمانده  همین حال  در 
والیت ننگرهار حلقه هایی را در 
و  تمویل  در  پاکستان  حکومت 
تجهیز هراس افگنان و قاچاقبران 

درافغانستان دخیل می داند.
فرمانده  پکتیاوال،  علی  شاه 
گفته  نیوز  طلوع  به  ننگرهار  پولیس 
است: »صد درصد برای آن ها آموزش 
شده  داده  برای شان  تجهیزات  و  دادند 

همچنان برای شان پول داده شده.«
مرزی  بخش های  سوی دیگر  از 

کشورهای  فرهنگ  وزرای  نشست 
روز  بود  قرار  که  ایکو  سازمان  عضو 
تحکیم  مورد  در  کابل  در  یک شنبه 
روابط فرهنگی بحث و تبادل نظر کنند 

برای یک روز به تعویق افتاد.
مقامات در وزارت اطالعات و فرهنگ 
عضو  کشور   9 وزرای  که  می گویند 
شده اند  دعوت  کابل  به  ایکو  سازمان 
تبادالت  به  وابسته  مسایل  مورد  در  تا 
همچنان  و  روابط  تقویت  فرهنگی، 
مشترکات فرهنگی با هم بحث کرده و 

کمک  از  قندهار  والیت  شهرداری 
دیدگان  آسیب  به  هزاردالری  پنجاه 

زلزله اخیر جاپان خبر داده است.
باستان،  بست  آژانس خبری  از  نقل  به 
والیت  شهردار   حیدرحمیدی  غالم 
از  نمایندگی  به  را  این کمک  قندهار، 
جاپان  زدگان   زلزله  به  قندهار  مردم 

اعالم کرد.
کشور  افغانستان  مردم  گفت  وی 
به عنوان یک کشور دوست  را  جاپان 
منظور  به  را  کمک  این  و  می شناسند 

دینی  عالم  یک  تالل عید،  امام  شیخ 
شنبه  روز  سفری،  طی  که  امریکایی 
از  با شماری  وارد والیت هلمند شده، 
کرده  دیدار  والیت  این  دینی  علمای 

است.
والیت  خبری  اعالمیه  یک  از  نقل  به 
در  امریکایی  دینی  عالم  این  هلمند، 
گفته  هلمند  دینی  علمای  با  دیدار 
تمام  از  امریکا  در  مسلمانان  که  است 
شمار  اما  هستند،  برخوردار  آزادی ها 
اندکی از شهروندان امریکایی و دیگر 
عنوان  به  را  اسالم  غربی  کشورهای 

یک دین خشونت گرا می شناسند.
امام  شیخ  اعالمیه،  این  از  نقل  به 

بزرگ  دریاهاي  گفت  او 
مي بایست  که  افغانستان 
آن  باالي  بزرگ  پروژه هاي 
مرزهاي  بیرون  به  شود،  ساخته 
وافغانستان  مي رود  افغانستان 
خود  مشکل هاي  تا  دارد  تالش 
این  در  همسایه  کشورهاي  با  را 

کند. مورد حل 
گفت:  خان  اسماعیل  محمد 
آب هاي  افغانستان  برزگ  »دریاي 
بیرون مرزیست، یعني گذار از مرز 
دارند. جامعه جهاني مي گویند که 
نکنید،  حل  را  آب  منازعات  شما 
که  هم  ودلیلي  نمي دهیم  پول  ما 
سرمایه  بزرگ  دربندهاي  تاهنوز 
این است.«  متاسفانه  نشده،  گذاري 
»امیدواریم  افزود:  خان  اسماعیل 
ما  تا  دارد  ادامه  کار  سرآن  حاال 
با  که  تا  بگیریم  آمادگي  بتوانیم 
کشورهاي همسایه راجع به آب ها 

بگیرد.« بحث صورت 
آب  و  انرژي  وزارت  سرپرست 

جنرال امین اهلل امر خیل، فرمانده پولیس 
گفته  نیوز  طلوع  به  شرق  در  مرزی 
حاکمیت  خط  سوی  »درآن  است: 
اکثرا پوسته های ما زیر  ندارد و  وجود 
سالح های  با  و  داده اند  قرار  تهدید 

عنوان  به  همواره  افغانستان  و  پاکستان 
برده  نام  افگنان  هراس  پناهگاه های 

شده اند.
بارها  کشور  دو  نظامیان  همین رو  از 
نکردن  به جلوگیری  متهم  را  همدیگر 
دراین  افگنان  هراس  آمد  و  رفت  از 
همین خاطر،  به  نیز  و  کرده اند  مرزها 
گاه گاه روابط میان کابل و اسالم آباد 

به تیرگی گراییده است.
مدتی  از  که  می شود  گفته  هرچند 
جدی  گونه ی  به  طرف  دو  بدین سو 
چالش ها  این  ساختن  دور  تالش  در 

برآمده اند.

راه های بهتر همکاری را در این زمینه ها 
جستجو کنند.

وزارت  وسیله  به  کنفرانس  این 
میزبانی  افغانستان  فرهنگ  و  اطالعات 
می شود و انتظار می رود که در جریان 
این کنفرانس تصامیم تازه ای نیز اتخاذ 

گردد.
این نخستین کنفرانس وزرای فرهنگ 
کشورهای عضو سازمان همکاری های 
اقتصادی منطقوی یا ایکو است که در 

کابل برگزار خواهد شد.

آلمان کشته شدن 
یک زن افغان توسط 
نیروهای این کشور 

را رد کرد 
تحقیقات داخلی آلمان نشان داده که 
یک زن در شمال افغانستان در نتیجه 
نیروهای آلمانی کشته  اصابت گلوله 

نشده است.
گفته  آلمان  اردوی  سخنگوی  یک 
این  ابتدایی در مورد  است تحقیقات 
آلمانی  نیروهای  بودن  دخیل  حادثه 

در قتل یک زن افغان را رد می کند.
الدین  محی  غالم  این  از  پیش 
دره  چهار  ولسوالی  امنیه  قوماندان 
زن  یک  که  بود  گفته  کندز  والیت 
گذشته  هفته  چهارشنبه  روز  به  افغان 
آلمانی  نیروهای  تیراندازی  نتیجه  در 

کشته شده است.
اساس  بر  بود  گفته  همچنان  او 
نیروهای  قطار  یک  آنها،  گزارش 
آلمانی در همین منطقه با حمله روبرو 
همین  سوی  از  اشتباه  یک  اما  شدند 

سرباز صورت گرفت.
اما سخنگوی اردوی آلمان با رد این 
ادعا می گوید، زن افغان در حالی که 
توسط  داشت،  سرش  در  جراحاتی 
شفاخانه  به  کشور  این  نیروهای 
اما داکتران  منتقل شد،  والیت کندز 
در  را  گلوله  اصابت  از  نشانه ای  هیچ 

سر و بدن وی نیافتند.

همدردی با مردم آن کشور انجام داده 
است.

شهردار قندهار گفته است که مبلغ یاد 
ریخته  صندوق  به  زودتر  هرچه  شده 
خواهد شد تا به دسترس زلزله زدگان و 
متضررین سونامی در جاپان قرارگیرد.

در  جاپان  به  قندهار  شهرداری  کمک 
اکنون  هم  که  می گردد  اعالن  حالی 
افغانستان  دولت  و  قندهار  شهرداری 
جامعه  شدید  کمک های  به  خود 

جهانی نیازدارد.

در  »ما  است:  گفته  تالل عید 
با  را  مذهبی  مسایل  امریکا 
طریق  از  دیگر  ادیان  پیروان 
مي نماییم  حل  گفتگو  و  بحث 
جنگ  و  خشونت  طریق  از  نه 
همچنین  اسالمی  قوانین  که 

حکم مي نماید.«
از  امریکایی  دینی  عالم  این 
هلمند  والیت  دینی  علمای 
شوند  متحد  هم  با  که  خواسته 

این طریق جلوی  از  و  بفهمند  مردم  تا 
اسالم  نام  به  که  شود  گرفته  اشخاصی 
مردم را مي کشند و اعمال ناشایسته ای 

را انجام می دهند.

دارد  انتظار  گفت 
مشکالت  حل  با 
کشورهاي  با  آبي 
بنیادي  کار  همسایه 
بندها  ایجاد  روي  را 
هلمند،  دریا هاي  در 
و  کوکچه  کنر، 

کابل شروع کنند.
حال  همین  در   
ساخت  قرارداد 
و  آبیاري  پروژه ي 
هرات  والیت  پاشدان  برق  تولید 
میلیون   11 ارزش  به  گذشته  روز 
میان  امریکایي  دالر  هزار   780 و 
شرکت  و  وآب  انرژي  وزارت 
هیوادوال  ساختماني  مشترك 
به  آزربایجان  ازتیک  و  افغاني 

رسید. امضا 
سال  درسه  قرارداد  این  بنیاد  بر   
پاشدان  برق  آبیاري و  پروژه  آیند 
مردم  برای  و  شد  خواهد  ساخته 
آب  هرات  والیت  کرخ  ولسوالي 

تهیه مي شود. آشامیدني 
کنوني  رقم  همچنین  پروژه  این 
دراین  را  آبیاري شده  زمین هاي 
10 هزار  به  1250 هکتار  از  منطقه 

افزایش خواهد داد. هکتار 
پروژه ي  نام  به  دومي  قرارداد 
فاریاب  والیت  در  المار  آبیاري 
که هم اکنون 400 هکتار زمین را 
آبیاري مي کند با تکمیل شدن کار 
به  ساختمان آن در سه سال آینده 

2170 هکتار افزایش خواهد داد.

هدف از سفر این عالم دینی امریکایی 
به دست آوردن معلومات  افغانستان،  به 
در مورد درباره افغانستان خوانده شده 

است.

کار ساخت این پروژه نیز از سوي 
تاجیکستان  شرکت مشترك تدس 
و  خلیل  حاجي  افغاني  شرکت  و 

مي شود. پیش برده  عزیزي 
 51 که  المار  آبیاري  پروژه ي 
از  برمی دارد  هزینه  دالر  میلیون 
بودجه دولت افغانستان هزینه شده 

است.
وزارت  پیش بیني هاي  براساس 
آبیاري  پروژه  در  آب  و  انرژي 
روستاهاي  باشنده ي   3000 المار 
آب  از  کشالك  چیکل  و  وروق 

شد. خواهند  مستفید  نوشیدني 

افتتاح اولین دور کمپاین...                         ادامه از صفحه 1
او جمعا در حدود 46 هزار  به گفته 
سه  کمپاین  این  در  صحی،  مسوول 
همکاری  صحت  وزارت  با  روزه، 

خواهد کرد.
با این حال، قرارداد تفاهم نامه ای نیز 
جمعیت  و  عامه  صحت  وزارت  بین 
طی  رسید.  امضا  به  نیز  احمر  هالل 
هزار   12 حدود  در  تفاهم نامه  این 
این  در  نیز  احمر  هالل  رضاکار 
همکاری  صحت  وزارت  با  کمپاین 
احمر  هالل  جمعیت  نمود.  خواهد 
رضاکار  هزار   41 حدود  در  کال 
دارد که از این تعداد 12 هزار نفر آن 
رضا کار صحی هستند. هم چنان در 
جهان،  صحی  سازمان  کمپاین   این 
بین اللملی  انکشافی  اداره  یونیسف، 
بین المللی  انکشافی  اداره  امریکا، 

جاپان  حکومت  هم چنان  و  کانادا 
خواهند  یاری  را  صحت  وزرات 

نمود.
است  خطرناکی  بیماری  اطفال  فلج 
فلج شدن  و  مرگ و میر  سبب  که 

کودکان می گردد. 
 2009 سال  در  که  است  ذکر  قابل   
اطفال  فلج  مثبت  واقعه   38 میالدی 
سال  در  بود.  شده  داده  گزارش 
به 25 واقعه رسیده  تعداد  این   2010
را  درصدی   35 کاهش  که  است 

نشان می دهد.
از  یکی  اطفال  فلج  ویروس  محو 
دنیا  سطح  در  بین المللی  اهداف 
جزوی  منحیث  هم  افغانستان  است. 
اطفال  فلج  محو  به  جهانی  جامعه  از 

تعهد دارد.

حمایت نظامیان پاکستانی از قاچاقبران

نشست وزرای فرهنگ کشورهای عضو ایکو 
به تعویق افتاد

کمک شهرداری قندهار 
به آسیب دیدگان زلزله جاپان

دیدار یک عالم دینی امریکایی با مال امامان والیت هلمند

منازعات آبي با کشورهاي...                                                     ادامه از صفحه 1

2سال چهارم    شماره مسلسل 1109    دو شنبه 23 حوت 1389

آیا بودجه ی سال 1390 
کارگشا خواهد بود؟

مجلس  به  درحالی   1390 سال  بودجه ی 
نمایندگان معرفی و ارایه گردید که در قسمت 
توجهی  قابل  کاهش  انکشافی،  بودجه ی 
گرفته  صورت  قبل  سال  بودجه ی  به  نسبت 
برخی  نگرانی  موجب  موضوع  همین  است. 
که  است  گردیده  اقتصادی  کارشناسان  از 
به  منجر  انکشافی  بودجه ی  کاهش  می گویند 
شد.  خواهد  فقر  نتیجه  در  و  بیکاری  افزایش 
گفتنی است که مجموع بودجه ی پیشنهادی به 
افغاني می رسد که  میلیارد  دوصد و شانزده 
150 میلیارد آن برای بودجه ی عادی و بیش 
انکشافی  بودجه ی  برای  دیگر  میلیارد   65 از 
مدنظر گرفته شده است. سال قبل 99 میلیارد 
 116 و  انکشافی  بودجه ی  برای  افغانی 
مدنظر  عادی  بودجه ی  برای  افغاني  میلیارد 
با کمال تاسف براساس  بود، که  گرفته شده 
قادر  حکومتی  ادارات  مالیه،  وزیر  گفته های 
نشده اند 30 درصد از بودجه ی انکشافی خود 
برسانند.  به مصرف  نبود ظرفیت  دلیل  به  را 
در  کاهش  که  باشد  دلیل  همین  به  شاید  و 
شده  گرفته  مدنظر  انکشافی  بودجه ی  مورد 
باال  طریق  از  مساله  این  حالی که  در  است. 
حل  باید  دولتی  ادارات  کاری  ظرفیت  بردن 

می گردید. 
و  فنی  و  علمی  صالحیت  و  شایستگی  وقتی 
چنین  با  کمتر  ما  گیرد،  قرار  معیار  تخنیکی 
محمد  آقای  شد.  خواهیم  مواجه  مشکلی 
این   اساسی  دالیل  از  یکی  عثمانی  صدیق 
موضوع را موجودیت سواستفاده در ادارات 
حکومتی می داند. اما آقای سیف الدین سیحون 
دولت  ناکارآمدی  اقتصاد،  دانشگاه  استاد 
روزمره  مسایل  به  پرداختن  موجب  که  را 
درنهایت  وی  می داند.  عمده  علت  می گردد، 
سیاستی  دولت،  اقتصادی  سیاست  می گوید 
تقلیل گرایانه است و اختصاص حدود شصت 
میلیارد افغانی برای بخش انکشافی به معنای 

»هیچ کار نکردن است«.
به  انکشافی  بودجه ی  تقلیل  هرصورت  به 
فقدان  و  فقر  موجب  باشد،  که  دلیلی  هر 
می گردد.  ناامنی  گسترش  نتیجتا  و  اشتغال 
نتایج  از  یکی  ملی  عواید  سطح  آمدن  پایین 
این  است.  انکشافی  بودجه ی  کاهش  حتمی 
بودجه ی  قسمت  بیشترین  که  است  درحالی 
می رسد  مصرف  به  امنیتی  بخش  در  عادی 
نباید  ولی  هم هست.  و ضروری  الزامی  که  
بیکاری  و  فقر  که  باشیم  داشته  دور  نظر  از 
پایین آمدن سطح عواید ملی هم  نتیجه  و در 
ناامني می گردد و هم موجب فساد و  موجب 

رشوه گیری و اختالس. 
بخش  در  فی صد   57 مالیه  وزیر  گفته ي  به 
بخش  در  في صد   7 اعشاریه   16 امنیت، 
بخش  در  في صد   6 اعشاریه   2 معارف، 
در  في صد   5 اعشاریه   2 اقتصاد،  اداره ي 
فی صد  یک  حدود  باالخره  و  زیربناها  بخش 
در بخش خدمات اجتماعی به مصرف خواهد 
رسید و از جمله 1 اعشاریه 7 في صد در بخش 
بخش  یک  افغانستان  در  قاعدتا  که  زراعت 
است.  شده  داده  اختصاص  است،  زیربنایی 
افغانستان  که  است  شده  گفته  که  حالي  در 
امور  توسعه ی  و  است  زراعتی  کشور  یک 
اساسی  و  مهم  اهداف  از  یکی  باید  زراعتي 

ما باشد.

زنگ اول
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»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 گزارشها 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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مبارزهنمایم.زیرابرادرممعلولشدوتوانکاررانداشت.
بههمینخاطرمنواردکارزارزندگیشدموازآنسال
تابهحالزندگیمنوقففامیلامشدهوبایدکارنمایم
نان لقمه فامیلم باقی و برادرم و برادرزادههایم برای تا
این در مردان امروز و نیست اماکار نمایم. تهیه حاللی
کشورکارینمیتوانندبیابند،منکهیکدخترهستمبا
اینهمهمشکالتدستوپاگیرچگونهمیتوانمکاری
یا یک مدت مینمایم کار روز دو اگر نمایم! پیدا را
دایمی و ثابت بهدنبالکارمیگردم،کار دیگر دوروز
ندارم،درخانههایمردممیرومخانهتکانی،لباسشویی
وسایرکارهاییکهازدستمبربیایدراانجاممیدهم.این
صرفبهخاطرفامیلاماست،وگرنهمنبهمرگامراضی
گرسنه کردن، کار غم، یعنی برایم زندگی زیرا هستم.
ماندن!آیااینرامیشودکهزندگینامنهاد؟!درحالیکه
به و نماید پرسان ما از که این جای به داریم دولت ما
دستانشان باجنایتکارانیکه میرود نماید، ماکمک
دست از ما میکند. معامله است، آغشته مردم خون به
به کی به تا آمدهایم. ستوه به دولت بیعدالتیهای این
از من خواست میدهد؟ وقت جنایتکاران و مجرمین
و مقام درنظرداشت و تبعیض بدون است، این دولت
منصب،افرادیکهمتهمویامجرمهستندراموردپیگرد

قراردهدتاهمهدرمقابلقانونیکسانباشند.«


درد از پر زندگی آتش« و دود ورای »از امروز گزارش
دختریرابهتصویرمیکشدکهمتکفلاعاشهبرادرمعیوبو
فامیلاشمیباشدوازاینحالتبسیاررنجمیبرد.اومجبور
استکهبهخاطربقایحیاتخویشتقالنماید.اوسخنانش
راچنینآغازنمود:»زندگیمایکزندگیبودکهدرتمام
بهمانرسید.دریکروزتلخدو مدتجزغمچیزدیگری
برادرمدریکحادثهشهیدشدندوماراتنهاگذاشتند.پدرم
کهدرحدود80سالعمرداشتمصروفمستریگریبود
ودردوکاناشکارمیکرد.چارهایهمنداشتزیراصرف
اونانآورخانهمابودکهتمامزحماتبعدازشهادتبرادرانم
باردوشاوشدهبود،امااوخمبهابرونمیآوردومصروف
کاربود.زمانجنگهایمیانگروهیمادرشهرمزارشریف
زندگیمیکردیموکسیبهماکارنداشت،تااینکهنیروهای
جبهه نام به که نیروهایی با طالبان جنایتکار و سیاهدل
مقاومتدرمقابلآنهامیجنگیدند،جنگهایگستردهایرا
درکابلوسایروالیاتآغازنمودند.امابسیارزوددامنهاین
جنگهابهصفحاتشمالنیزکشاندهشدوطالبانبهخاطر
را وحشیانهای و شدید جنگهای مزارشریف شهر تصرف
قتل و شدند مزارشریف شهر وارد باالخره تا انداختند، راه
بهشهادت را مردم از زیادی تعداد و انداختند راه به را عام
رساندند،کهدرآنجمعپدرپیرمنیزازسویآنجنایتکاران
نیزمعلولشد.بعدازمرگ بهشهادترسیدوبرادردیگرم
پدراینوظیفهمنبودکهبهخاطربقایحیاتفامیلخویش

دیگرآنبهناممکتبمتوسطهیحاجیپهلواندرروستای
حاجیپهلواندراینولسوالیاعمارخواهدشد.

عبدالوهابظفریبه8صبحگفت:»هریکازاینمکاتب
درساحهیدونیمجریبزمینساختهمیشودکهمجموعا
درحدود434789دالرامریکاییهزینهبرداشتهوازجانب
وی گفتهی به میشود.« پرداخته آلمان فدرالی کشور
پنجماه ایندومکتبدرمدت اعمارساختمانهای کار
تقریبادوهزار  اکمالخواهدرسیدکهمشکل پایهی به
ناحیهینداشتنجایدرولسوالیبهارک از دانشآموز

تخارمرفوعخواهدشد.
مناطق در آموزان دانش از زیادی شمار حاضر حال در
آموزش آفتاب زیر در و باز فضای در تخار مختلف

میبینندومکاتبشانفاقدساختماناست.


درجنوبافغانستان،دوسربازخارجیکشتهشدهاند.
و اینرویدادها دقیق موردمحل المللیدر بین نیروهای
هویتسربازانکشتهشدهمعلوماتندادهاند.بااینتلفات،
افغانستان در مارچ ماه در که خارجی سربازان تعدادی

کشتهشدهاند،اکنونبه9تنرسیدهاست.

حقنثارتوسطامنیتملیسمنگانگفتکهآنهاخواست
تظاهراتکنندگاندرموردرهاییاینعالمرا،درکابل

بهمسووالنمربوطهانتقالميدهند.
ازطلبایمدرسه ویعالوهکردکهروزشنبه،تعدادی
بهشکلغیرقانونیدرشهر تنویراالفکار،درموتر دینی
که ميدادند هشدار را مردم و نموده گذار و گشت

دکانهایشانرابستهکنند.
شهر دکانهای تمامی دیروزی، تظاهرات جریان در

ایبکبستهبودند.
دومدرسوشش نیز، استکهسالگذشته قابلذکر
امنیتی پوسته یک پولیس تنویراالفکار، مدرسه طالب
رادردرهژوندونایبک،خلعسالحکردندوبهطالبان

پیوستند.
مولوی اقارب جمله از مدرس، دو این میشود گفته

حقنثاربودهاند.



صلحوامنیتبحثمیکنیمودرنظراستتاداراالنشای
مجلسسنایافغانستانوپاکستانمتنعملکرداینکمیته
راتهیهکردهوبراساسآنیکقراردادبهامضابرسد.«

صحبتها این امیدواراند که گفتهاند هیات این اعضای
بتواندمیزانهمکاریهارامیانمجلسسنایافغانستانو
پاکستانافزایشدادهوازهیاتمجلسسنایافغانستاندر

اسالمآبادنیزدرآیندهاستقبالکند.
هدف به پاکستان پارلمان از هیاتهایی نیز گذشته در
بودندو افغانواردکابلشده بامقامات دیداروگفتگو
اعضایهردومجلسشورایملینیزدرگذشتهسفرهایی
انجام پاکستان دیگر شهرهای از برخی و آباد اسالم به

دادهاند.


شاهراهکندز– کابل،گاهگاهیشاهدحادثههایدلخراش
ترافیکیبودهاست.

دردشتآبدان، موترسایکل دو تصادم اثر در نیز دیروز
نیروهایآیساف، بودندکهتوسط چهارتنزخمیشده
بهدرمانگاههایشهرانتقالیافتندوگفتهمیشوددوتناز

آناننیزکشتهشدهباشند.


بابمکتبدر تهدابساختماندو تخار:سنگ 8صبح،
عبدالوهاب بهگفتهی تخارگذاشتهشد. بهارک ولسوالی
نام به مکاتب این از یکی تخار معارف رییس ظفری،
و قشالق دونگ روستای در عبدالستار حاجی ابتداییهی

قندهارچهارغیرنظامی مایندروالیت انفجاریک اثر به
به کشتهشدهاند.دراعالمیهایکهازسویوالیتقندهار
نشررسیدهآمدهاستکهاینماینکنارسرکروزشنبه
درولسوالیشورابکاینوالیتبریکموترنوعداتسون
شخصیصورتگرفتهواینموتربکلیتخریبشدهاست.
دراعالمیهگفتهشدهکهبعدازاینانفجاردومحموله20
بهکمک اینمحلکشفو از نیز انفجاری کیلوییمواد
نیروهایبینالمللیانفجاردادهشد.مسوولیتاینانفجاررا
تاهنوزکسیبدوشنگرفتهاست.درهمینحالنیروهای
بینالمللیکمکبهامنیتدرافغانستانتاییدکردهاندکه

یکسربازآنهادیروزدرشرقکشورکشتهشدهاست.
نتیجه در سرباز این که گفته اعالمیهای پخش با آیساف
حمالتطالبانبهقتلرسید.پیشازاینهمنیروهایبین
المللیباپخشاعالمیهایگفتهبودندکهدردوانفجاربمب

سمنگان، والیت در دینی علمای و طالب از تن صدها
دستبهتظاهراتزدهوخواستارآزادییکتنازعلمای

دینیشدهاند.
ملی،چهار امنیت تظاهراتکنندگانميگویندکارمندان
نثار«،سرمدرسمدرسه »عبدالستارحق قبلمولوی روز
بازداشت دلیلی کدام بدون را، ایبک تنویراالفکار دینی

کردهاند.
مولویعبدالواحدیکیازتظاهرکنندگانبهآژانسخبری
پژواکگفتهکهآقایحقنثار،بهظنارتباطباطالبانو

القاعدهبازداشتشدهوبهکابلمنتقلگردیدهاست.
القاعده و طالبان با نثار، حق مولوی که کرد ادعا وی
هیچرابطهاینداشتهوبابازداشتاو،١80طالبمدرسه

تنویراالفکار،بیسرنوشتماندهاند.
آنهادرمقابلدفتروالیتنیزتجمعکردندوهشداردادند
تازمانیکهاینعالمرهانگردد،آنهابهتظاهراتشانادامه

خواهندداد.
بازداشت خبر تایید با سمنگان والی معاون سخی غالم

فعالیتهای افزایش از پاکستان افغانستانو درحالیکه
تروریستیرنجمیبرندواتباعغیرنظامیاینکشورهابیشتر
ازهروقتدیگربارسنگینتلفاتانسانیوخساراتمالی
رابهدوشمیکشند،هیاتمجلسسنایپاکستاندرکابل
برایرفع تازهییدادهکه افغانخودوعدههای باهمتایان

اینمشکالتگامهاییرابرخواهندداشت.
هیاتدهنفریازاعضایمجلسسنایپاکستانازدوروز
بهاینطرفسرگرمدیداربامقاماتواعضایشورایملی

هستند.
سنا اعضایمجلس از باشماری دیدارهایی تاکنون آنان
داشتهودرموردمسایلمتعددازجملهگشودنبابتازهیی
ازهمکاریهاوجستجویراههاییکهبتواندمنجربهختم

جنگدرهردوکشورشود،صحبتکردهاند.
رییسکمیسیون پشتون آزادی،عارفاهلل رادیو از نقل به
روابطبینالمللیمجلسسناروزیکشنبهدرکابلگفت
دو هر سنای مجلس دوستی جدید کمیته است قرار که
حکومتهای با همکاری در بتواند تا شود ایجاد کشور

افغانستانوپاکستانمشکالتراریشهیابیکند.
اعضای و افغانستان سنای مجلس »اعضای گفت: وی
مستقیم صورت به میتوانند حاال پاکستان سنای مجلس
در شما که بگویند و بکنند انتقاد خود حکومتهای از
کنید. جستجو را راهحل باید و هستید دخیل جنگها
کمیتهایراکهمامیسازیمدرآندرموردمسایلوابستهبه

8صبح،کندز:دریکرویدادترافیکیدرمنطقهیانگور
شاهراه مسیر در کندز، علیآباد ولسوالی نزدیکی باغ،
کندز-کابل،4مسافرکشتهشدهویکمسافردیگرزخم
برداشتهاست.محبوباهللسعیدی،سخنگویوالیتکندز،
درگفتگوبا8صبح،گفتکهاینرخداد،بابرخوردیک
باغ انگور منطقهی در »کروال«، موتر بایک »الری« موتر

کندزاتفاقافتادهاست.

به مرگم 
راضی  
هستم

شهر  در  ما  میان گروهی  جنگ های  زمان 
به  و کسی  می کردیم  زندگی  مزار شریف 
ما کار نداشت، تا این که نیروهای سیاه دل 
و جنایت کار طالبان با نیروهایی که به نام 
جبهه مقاومت در مقابل آنها می جنگیدند، 
سایر  و  کابل  در  را  گسترده ای  جنگ های 
زود  بسیار  اما  نمودند.  آغاز  والیات 
نیز  شمال  صفحات  به  جنگ ها  این  دامنه 
کشانده شد و طالبان به خاطر تصرف شهر 
مزارشریف جنگ های شدید و وحشیانه ای 
شهر  وارد  باالخره  تا  انداختند،  راه  را 
راه  به  را  عام  قتل  و  شدند  مزارشریف 
به  را  مردم  از  زیادی  تعداد  و  انداختند 
شهادت رساندند، که درآن جمع پدر پیرم 
شهادت  به  جنایت کاران  آن  سوی  از  نیز 
رسید و برادر دیگرم نیز معلول شد. بعد 
از مرگ پدر این وظیفه من بود که به خاطر 
نمایم. مبارزه  خویش  فامیل  حیات  بقای 

اعمار ساختمان دو مکتب در ولسوالی بهارک تخار

انفجار ماین چهارتن را در قندهار کشت

طالب و علمای دینی سمنگان دست به تظاهرات زدند

ایجاد کمیته  دوستی میان مجلس های سنای افغانستان و پاکستان در رویداد ترافیکی کندز چهارتن کشته شدند
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ديدار  و در  به واليت كنر  رييس جمهور كرزي در سفر 
متحده  اياالت  و  ناتو  نيروهاي  از  واليت  اين  مردم  با 
افغانستان را متوقف  تا عمليات در خاك  امريكا خواست 
رييس جمهور كرزي  تا  است  باعث گرديده  آنچه  كنند. 
تاثيرپذيري  بدون شك  كند،  مطرح  را  درخواستي  چنين 
چند  جريان  در  كه  است  قربانياني  فاميل  با  ديدار  از  وي 
به قتل  بين المللي  نيروهاي  روز گذشته در عمليات هوايي 
اطفال  با  روبرو شدن  و  حادثه ديدگان  با  ديدار  رسيده اند. 
با فرزند وي باعث گرديده است تا  زخمي همسن و سال 
تحريك  افغانستان  جمهور  رييس  عواطف  و  احساسات 
را  افغانستان  در  عمليات  اجراي  عدم  درخواست  و  گردد 

مطرح كند.
از  يكي  غيرنظاميان  كشتار  كه  ندارد  وجود  شكي  هيچ 
اين  مي باشد.  جامعه  در  موجود  مشكالت  اساسي ترين 
مي باشد.  نيز  توجيه  غيرقابل  عين زمان  در  اساسي  مشكل 
يعنی اين كه نه سربازان و فرماندهان سازمان ناتو يا اياالت 
كنند  توجيه  را  غيرنظاميان  می توانند كشتار  امريكا  متحده 
ارايه  زمينه  اين  در  را  معقولی  دليل  می توانند  طالبان  نه  و 
دهند. زيرا حق حيات يكی از حقوق اساسی بشری است 
كه از سوی خداوند به انسان ارزانی شده و هيچ كسی نيز 
از همين رو است كه حتا خود  باز ستاند.  را  نمی تواند آن 
انسان نيز نمی تواند اين حق را انكار كند و ديده می شود كه 
خودكشی در بسياری از مكاتب حقوقی مذمت شده است.

كه  است  اين  گفت  بايد  خصوص  اين  در  چيزی كه  اما 
در  ريشه  كه  است  مشكالتی  از  يكی  غيرنظاميان  كشتار 
يعنی  افغانستان دارد.  اخير  تاريخ چهل سال  نابسامانی های 
غير جانبدارانه تر  عين زمان  در  و  واقع بينانه تر  ديد  با  اگر 
ريشه های  و  شود  انداخته  نظری  غيرنظاميان  كشتار  به 
گيرد،  قرار  مطالعه  مورد  جامعه  در  موجود  نابسامانی های 
روشن می گردد كه كشته شدن غيرنظاميان در كشور ريشه 
سياستمداران  مريض  و  و كج دار  غير معقول  بازی های  در 

افغانستان در چهل سال اخير دارد.
افغانستان  به  امريكايی  و  ناتو  نيروهای  دليل  اين  به  امروزه 
شكست  از  پس  افغانستان  سياستمداران  كه  آمده اند، 
نيروهای روسی و رژيم تحت حمايت روس ها بعد از سال 
1371 خورشيدی نتوانستند، مديريت معقول و مطلوبی در 
سياسی  رهبران  اگر  باشند.  داشته  افغانستان  سياسی  صحنه 
دولت  به دنبال شكست  كابل  در  از حضور  پس  افغانستان 
را  ملی  همبستگی  دولت  می توانستند،  روس ها  طرفدار 
افغانستان  در  داخلی  جنگ های  هرگز  كنند،  بنيان گذاری 
شعله ور نمی گرديد و تبعات تلخ و پيامدهای خردكننده آن 

بر مردم تحميل نمی گرديد.
و  نادرست  رهبريت  گفت،  می توان  كه  است  اين رو  از 
غير خردمندانه رهبران سياسی كشور در چهل سال گذشته 
اين همه  شاهد  امروز  افغانستان  تا  است  گرديده  باعث 
زيادی  مشكالت  با  ما  جامعه  امروزه   باشند.  نابسامانی 
در  بين المللی  نيروهای  حضور  يكسو  از  می باشد.  روبرو 
غير قابل انكار  و  جدی  بسيار  ضرورت  يك  افغانستان 
برای  امنيت  تامين  نيروها  اين  بدون حضور  زيرا  می باشد، 

دولت مشكل خواهد بود و از سوی ديگر بودن اين نيروها 
و مشاركت شان در عمليات های نظامی ضد مخالفان مسلح 
كشته شدن  كه  دارد  پی  در  را  عوارضی  افغانستان،  دولت 

غيرنظاميان يك بخش از اين عارضه می تواند باشد.
می توان  آن،  با گذشته  افغانستان  امروز  ارتباط  به  توجه  با 
گفت كه در هر قطره خونی كه توسط طالبان يا نيروهای 
خارجی بر زمين ريخته می شود، سهمی نيز به رهبران ناكامی 
تعلق می گيرد كه در چهل سال گذشته بر سرنوشت جامعه 
خردمندانه،  رهبری  با  نتوانسته اند  اما  اند،  كرده  حكومت 
تا  كنند  بنيانگذاری  و  ايجاد  كشور  در  را  ملی  همبستگی 
به  شوند.   متوقف  نابسامانی  و  سيه روزی  به سوی  حركت 
غير خردمندانه  رهبری  كه  گفت  می توان  سادگی  بسيار 
افغانستان توسط رهبران نااليق در چهل سال گذشته باعث 
گرديده است تا افغانستان همچنان كانون بحران باقی بماند 

و مردم آن پيامدها و عواقب ناشی از آن را متحمل شوند.
برای  ممكن  كار  معقول ترين  از  يكی  می رسد  نظر  به 
سياستمداران ما اين است كه با تجربه از اين گذشته تلخ، 
داشته  منطقی  سياستگذاری  بتوانند  حد اقل  آينده  برای 
باشند. امروزه ديده می شود كه تعدادی كوشش می كنند تا 
با ايراد اعتراضاتی از حضور نيروهای خارجی در افغانستان 
نيروهای خارجی  اين در حاليست كه خروج  انتقاد كنند. 
برای  كالن  پالن گذاری های  كه  صورتی  در  افغانستان  از 
تنها  نه  نگردد،  انجام  اجتماعی  و  سياسی  اوضاع  مديريت 
بر مشكالت موجود در كشور نقطه پايان نمی گذارد، بلكه 
مانند دوره بعد از خروج روس ها و شكست حكومت تحت 
حمايت روسها، سرآغازی برای ايجاد و شكل گيری بحران 
از همين رو می توان گفت كه سوال  جديدی خواهد شد. 
اصلی اين است كه آيا سياستمداران افغانستان برنامه ريزی 
بلندمدتی را برای رويارويی با دوره بعد از خروج نيروهای 

خارجی از افغانستان روی دست دارند؟  


 با توجه به ارتباط امروز افغانستان 
با گذشته آن، می توان گفت که در 
هر قطره خونی که توسط طالبان یا 
نیروهای خارجی بر زمین ریخته 
می شود، سهمی نیز به رهبران 

ناکامی تعلق می گیرد که در چهل سال 
گذشته بر سرنوشت جامعه حکومت 
کرده اند، اما نتوانسته اند با رهبری 

خردمندانه، همبستگی ملی را در 
کشور ایجاد و بنیانگذاری کنند تا 

حرکت به سوی سیه روزی و نابسامانی 
متوقف شوند.

به  از سوی حكومت   1390 سال  بودجه  معرفی  با 
مجلس نمايندگان، شماری از كارشناسان اقتصادی 
پروژه های  شمار  سال  اين  طی  كه  می گويند 
اين  و  يافت  خواهد  كاهش  زيربنايی  و  انكشافی 
فقر در  و  بيكاری  افزايش  به  منجر  مساله می تواند 

كشور شود.
از سوی وزير  بودجه سال 1390 كه روز شنبه  ئر 
نزديك  شد،  ارايه  نمايندگان  مجلس  به  ماليه 

افغانی  ميليارد   216 به 
اين  از  كه  شده  پيشنهاد 
رقم 150 ميليارد آن برای 
بودجه عادی و بيش از 65 
برای بودجه  ميليارد ديگر 
يافته  اختصاص  انكشافی 
است. اين در حاليست كه 
سال  انكشافی  بودجه  در 
 99 خورشيدی،   1389
ميليارد افغانی برای بودجه 
ميليارد   116 و  انكشافی 

ديگر برای بودجه عادی اختصاص يافته بود.
سی و پنج درصد از بودجه انكشافی سال 1390 به 
بخش زيربنايی شامل احداث و كشيدن سرك های 
و چهار درصد  بيست  و  برق  انرژی  تهيه  و  جديد 
گرفته  نظر  در  زراعت  سكتور  توسعه  برای  ديگر 

شده است.
كه  می افزايند  اقتصادی  كارشناسان  حال،  اين  با 
پايين  ظرفيت  نشاندهنده  انكشافی  بودجه  كاهش 
ادارات دولتی و همچنين عدم توجه دولت به رشد 
زيربناهای اقتصادی است. داوود سلطانزوی، عضو 
كارشناسان  از  يكی  و  نمايندگان  مجلس  پيشين 
اقتصادی، می گويد باوجودی كه در بودجه جديد 
اما  است،  شده  داده  خبر  دولت  عوايد  ازدياد  از 
در  كه  می دهد  نشان  انكشافی  بودجه  كاهش 
سال های آينده ميزان بيكاری افزايش خواهد يافت 
و سطح عايدات دولت نيز پايين می آيد. او افزود: 
ظرفيت  نشان دهنده  جديد  انكشافی  بودجه  »تقليل 
بسيار ضعيف مصرفی دولت در سال گذشته بوده 
به  انكشافی  بودجه  وزارت خانه ها  اكثر  در  است. 
سطح بسيار پايين به مصرف رسيده كه پايين تر از 
اين مساله  سی درصد ظرفيت مصرفی بوده است. 
باعث نگرانی شديد است. همان طوری كه بودجه 
نشد  مصرف  درست  گذشته  سال  در  ما  انكشافی 
و بودجه انكشافی هم تقليل يافت، می تواند باعث 
افزايش بيكاری و پايين رفتن سطح عايدات دولت 
آينده ی  در  »شما  كرد:  تاكيد  همچنين  او  شود.« 
نزديك شاهد اين خواهيد بود كه سطح عوايد ملی 
پايين بيايد، چون مصرف برای پروژه های زيربنايی 
جذب  روند  شدن  كند  به  منجر  و  می  آيد  پايين 
كارگر شده و پروژه هايی كه درآمد بيشتری دارند 
و باالی اقتصاد اثر می گذارد، ضعيف خواهند شد.«

حالی كه  در  می كند  عالوه  سلطانزوی  آقای 
كمك های  بيشترين  دارد  تالش  افغانستان  دولت 
بين المللی از طريق خود دولت به مصرف برسد، اما 
كاهش بودجه انكشافی نشان می دهد كه برنامه های 
درازمدتی برای بلند بردن ظرفيت در ادارات وجود 

نداشته است.
در همين حال سيف الدين سيحون، استاد دانشكده 

نيز می گويد كه كاهش  دانشگاه كابل  در  اقتصاد 
بودجه انكشافی نشان می دهد تالش های بازسازی 
و نوسازی زيربناها در جريان سال آينده خورشيدی 
حالی  در  او،  گفته ی  به  بود.  قبل خواهد  از  كمتر 
بايد  زيربناها  بازسازی  برای  كارها  همه ساله   كه 
به  مساله  اين  وجود  عدم  اما  يابد،  بيشتری  شدت 
ناكارايی دستگاه  حاكم برمی گردد. آقای سيحون 
می افزايد: »با كاهش بودجه انكشافی، در زمينه های 

هيچ  زيربناها  انكشاف  و  فقرزدايی  اشتغال زايی، 
اصول الزم در نظر گرفته نشده و افغانستان باالخره 
خود  عادی  بودجه  تنها  و  تنها  كه  است  كشوری 
تنها  دولتی  ناكارآمد  دستگاه  يك  در  آنهم  و  را 
به مسايل روزمره می پردازد. اگر بودجه توسعه ای 
افغانستان را با عراق مقايسه كنيم كه هر دو كشور از 
نظر تعداد نفوس مساوی هستند كه افغانستان شايد 
بيشتر هم باشد، نود ميليارد دالر بودجه دولت عراق 
است كه از ما در حدود سه ميليارد دالر است. سه 
ميليارد دالر برای نفوس سی ميليونی كه دو ميليارد 
يك  می رسد،  مصرف  به  عادی  بودجه  برای  آن 

ميليارد برای برنامه های توسعه ای است.«
را  دولت  اقتصادی  سياست  سيحون  آقای 
تقليل گرايانه توصيف كرد و گفت دولت سياست 
شصت  اختصاص  كه  افزود  وی  ندارد.  توسعه ای 
ميليارد افغانی برای بخش انكشافی، به مفهوم »هيچ 

كار نكردن است.«
مجلس  عضو  عثمانی،  صديق  محمد  همچنين 
پيشنهادی  بودجه  به  نظر  كه  می گويد  نمايندگان 
در  سرمايه گذاری ها  ميزان  مجلس،  به  حكومت 
می كند  تاكيد  او  می يابد.  كاهش  انكشافی  بخش 
كه  می دهد  نشان  انكشافی  بودجه  كاهش  كه 
كمتر  ساالنه  انكشافی  بودجه  از  مصرف  سطح 
نيز  كمك كننده  كشورهای  همچنين  و  شده 
می گويد:  او  داده اند.  كاهش  را  كمك های شان 
پول  شده  باعث  كه  است  عمده ای  بسيار  »عوامل 
مصرف نشود. يكی از اين داليل را حكومت نبود 
امنيت می گويد اما من می گويم كه يكی از داليل 
اصلی، سواستفاده مالی در ادارات حكومتی است 

كه سطح مصرف پايين می آيد.«
در حالی  نمايندگان  مجلس  به  بودجه سال 1390 
ماليه،  وزير  گفته های  براساس  كه  می شود  ارايه 
سی ادار ه ی دولتی در طول سال جاری خورشيدی 
بودجه  از  سی درصد  حداقل  كه  نتوانسته اند 
انكشافی خود را به مصرف برسانند. ظرفيت پايين 
كاهش  در  مهم  داليل  از  يكی  دولتی  ادارات  در 

بودجه انكشافی به نظر می رسد.


 ظفرشاه رویی

 احسان اهلل دولت مرادی

کاهش بودجه انکشافی 
افزایش فقر و بیکاری

 در سال 1390

کشتار غیرنظامیان
و ارتباط آن با 

رهبری غیرخردمندانه

که  می شود  ارایه  حالی  در  نمایندگان  مجلس  به   1390 سال  بودجه 
جاری  طول سال  در  دولتی  ادار ه ی  مالیه، سی  وزیر  گفته های  براساس 
خورشیدی نتوانسته اند که حداقل سی درصد از بودجه انکشافی خود را 
به مصرف برسانند. ظرفیت پایین در ادارات دولتی یکی از دالیل مهم 

در کاهش بودجه انکشافی به نظر می رسد.
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دنیایی  دریایی،  و  قیمتی  سنگ های  نمودن  تراش  با 
»از  می گوید:  است،  کشیده  تصویر  به  را  زیبایی ها 
این که این شغل را یاد گرفتم بسیار خوشحالم اما آنچه 
که  برای من مهم است این است که باید کار کردنم 
از  زحمت  بسیار  به  آنها  وی  گفته  به  نباشد.«  بیهوده 
سنگ ها ظروف و وسایل نمایشی دیگری می سازند تا 
به فروش برسانند اما نبود یک بازار مناسب سبب شده 
است که آنها نسبت به حرفه ای که دارند دلسرد شوند.

افغانی قیمت  وی می گوید: »چیزهایی را که سه هزار 
دارند می توانیم در یک هفته بسازیم و اگر بازار خوب 
از  نیازمندی های مان  رفع  برای  می توانیم  باشد  داشته 

این حرفه کار بگیریم.«
است  دیگری  خانم  جرم،  ولسوالی  از  هاجره،  بی بی 
برای  که حرفه دستکول بافی را اختیار نموده است و 
او  است.  آمده  زنانه  باغ  به  توانمندی اش  نمایش 
می گوید: »امروز بازار دست ساخته هایم خوب است، 
بیرون و  اما در  باشد  خدا کند که همیشه همین قسم 
در داخل، بازاری که بتواند در رفع نیازمندی های مان 

سودمند باشد وجود ندارد.«
موسسه  از  افغانی  هزار   75 گرفتن  با  می گوید  وی 
مخارج  دستکول  بافتن  با  است  توانسته   GTZ
صنایع  اگر  او  گفته  به  اما  نماید  تامین  را  زندگی اش 
توان  بیش  این  از  باشد  داشته  خوبی  بازار  دستی شان 
تالش  اقتصادی شان  امور  پیشبرد  در  تا  دارند  کاری 

نمایند.

از هشتم مارچ روز همبستگی زنان در گوشه و کنار 
جهان به گونه های مختلف بزرگداشت به عمل آمد، 
در  بیشتری  دیگر  جاهای  به  نسبت  افغانستان  در  اما 
بزرگداشت به چشم می خورد. در یک جا سخنرانی 
جای  در  آوازخوانی،  و  سرود  و  زن  حقوق  پیرامون 
دیگر راه پیمایی به هدف محکوم کردن نقض حقوق 
ایجاد  دیگر  نقطه ای  در  و  دولت  کم توجهی  و  زنان 
دستی  صنایع  نمایش  منظور  به  روزه  یک  نمایشگاه 
هیچ  و  پیام  بی هیچ  مارچ  هشت  سرانجام  و  زنان 

نتیجه ای سر درگریبان سکوت غروب نمود.
شماری از زنان در والیت بدخشان با نشستن در زیر 
دستی شان،  صنایع  نمایش  و  زنانه  باغ  سایه بان های 
نشستند.  زنان  همبستگی  روز  از  بزرگداشت  پای 
شماری از آنها از ولسوالی های دوردست با همکاری 
صنایع  گذاشتن  نمایش  به  جهت  زنان  امور  ریاست 
تا  آمدند  والیت  این  مرکز  فیض آباد  به  دستی شان 
بازار  برسانند.  فروش  به  را  دست ساخت های شان 
که  بود  گرم  حدی  به  زنان  دست ساخت های  فروش 
فکر کردم اگر این گرمی بازار ادامه پیدا کند دیگر 
زنان نمی توانند نیازمند باشند و داد از فقر و تنگدستی 
کوتاهی  مدت  در  بازار  گرمی  که  دیدم  اما  بزنند. 
صحن  آهسته آهسته  مشتریان  و  گرایید  سردی  روبه 
زنانی  از  تا  رفتم  نزدیک  نمودند.  ترک  را  نمایشگاه 
که دست ساخت های شان را به نمایش گذاشتند چیزی 
که  والیت  این  باشندگان  از  تن  یک  بصیره،  بپرسم. 

رییس  ناطق،  حسام  ذفنون  پوهنمل  حال  همین  در 
ایجاد  با  »ما  می گوید:  بدخشان  والیت  زنان  امور 
که  باغ  این  در  غرفه   چهار  با  زنانه  مارکیت  یک 
توانسته ایم  است،  شده  ساخته   AKF موسسه  توسط 
این  در  زنان  برای  را  خوبی  شغلی  فرصت های  که 
والیت فراهم نماییم و در آینده نیز درنظر داریم تا با 
ایجاد یک مارکیت بزرگ تر در  حدود 200 دکان به 
منظور آشنایی زنان با بازار و فروش دست ساخت های 
بازار فروش صنایع  نیازمند  نیاز های زنانی که  به  آنان 

دستی شان هستند، رسیدگی نماییم.«
قدرت  بیانگر  زنان  دستی  صنایع  نمایش  او  گفته  به 
در  و  تجارت  در  می توانند  که  است  زنان  توانایی  و 
در  مشارکت شان  و  باشند  داشته  سهم  کار  و  کسب 
اجتماع زمینه های پیشرفت و ترقی را مساعد می نماید. 
والیت  یک  »بدخشان  کرد:  اضافه  زنان  امور  رییس 
آسیب پذیر و فقیر است و زنان در یک فقر اقتصادی 
عمده ترین  از  بی سوادی  که  می برند  به سر  معنوی  و 
بسیاری  در  آموزشی  زمینه های  نبود  است.  مشکالت 
از مناطق دوردست سبب شده است تا زنان از نعمت 

سواد به دور مانند و همچنین مشکالت بهداشتی زنان 
نیز در این والیت زیاد است.«

را  والیت  این  در  زنان  مشکالت  عمده ترین  وی 
به  درست  دسترسی  عدم  و  صعب العبور  راه های 
خدمات صحی دانست و گفت: »بسیاری از مریضان 
در  اگر  مثال  روبرواند.  زیادی  مشکالت  به  والدی 
برعکس.  و  نیست  داکتر  هست  شفاخانه  منطقه شان 
زمانی که یک  تا  است.  نگران کننده  مساله خیلی  این 
این  مرکز  به  مرزی  ولسوالی های  از  را  والدی  بیمار 
والیت انتقال می دهند زمان زیادی را می گیرد و شاید 

هم ناممکن باشد.«
سال های  به  تناسب  در  زنان  مشکالت  او  باور  به 
گذشته کاهش یافته و آنها در همکاری با دیگر نهادها 

توانسته اند مشکالت را به حداقل برسانند.
مرزی،  ولسوالی های  در  مخدر  مواد  به  زنان  اعتیاد 
زمینه های  نبود  بهداشتی،  خدمات  به  دسترسی  عدم 
مورد  ده ها  و  خشونت  بی سوادی،  فقر،  آموزشی، 
آنها  با  زنان  که  استند  مشکالتی  عمده ترین  از  دیگر 

مواجه اند.

 رییس امور زنان والیت بدخشان می گوید: »ما با ایجاد یک مارکیت زنانه با چهار 
غرفه  در این باغ که توسط موسسه AKF ساخته شده است، توانسته ایم که 
فرصت های شغلی خوبی را برای زنان در این والیت فراهم نماییم و در آینده 

نیز درنظر داریم تا با ایجاد یک مارکیت بزرگ تر در  حدود 200 دکان به منظور 
آشنایی زنان با بازار و فروش دست ساخت های آنان به نیاز های زنانی که نیازمند 

بازار فروش صنایع دستی شان هستند، رسیدگی نماییم.«

 سیحون

 س سمیع 

برایصنایعدستیمان
بازارمیخواهیم

زنان والیت بدخشان: 
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بود  خراسان  پادشاه  كه  هنگامى  شجاع  شاه  سكه ی  برادر  شاه زمان، 
به غرض سركوبى شاه محمود، برادراندر ش كه از تابعيت به او سر 
اما پيش آهنگ سپاه شاه زمان  قندهار شتافت،  به جانب  بود  باز زده 
احمد خان نورزايى، همين كه سپاهش فاصله ی كمى از سپاه محمود 
محمود  شاه  با  سربازانش  تمام  با  و  بريد  شاه زمان  سپاه  از  داشت، 
شاه زمان  و  كرد  ايجاد  شاه زمان  سپاه  در  شكست  كار  اين  پيوست. 
آمدن  از  كه  آن  از  پس  اما  آورد  رو  كابل  طرف  به  نخست  ناگزير 
سپاه شاه محمود به غرض گرفتن كابل آگاه شد، كابل را ترك كرد 
و به جانب جالل آباد در حركت شد. او هنگام اين مسافرت خستگى 
احساس كرد و برای رفع خستگى و سپردن شب، با وزير   وفادار خان 
و زمان خان باميزايى، در قلعه ی مردی به نام عاشق خان شينواری پناه 
برد كه نخست اين مرد از او پذيرايى كرد اما سپس دروازه های قلعه 
را بر او بست و پاسبانان تفنگدار خود را هدايت داد تا نگذارند كه 
شاه زمان از قلعه فرار كند و سپس عاشق خان پسرش را به كابل نزد 
محمود فرستاد تا او را برای گرفتن شاه زمان آگاه سازد. شاه محمود 
فتح  وزير  به  پسان ها  كه  را  محمد خان  فتح  برادر  اسد خان  بى درنگ 
محمد خان معروف شد به طرف جالل آباد فرستاد تا شاه زمان را به 
كابل بياورد. شاه شجاع كه در آن هنگام والى پيشاور بود، برای نجات 
به  عبدالكريم خان  رهبری  با  را  سرباز  صد  شاه زمان  سكه اش  برادر 
طرف جالل آباد فرستاد، اما همين كه عبدالكريم خان به خيبر رسيد به 
او آگاهى دادند كه اسد خان چابكى كرده و پس از آن كه به قلعه ی 
عاشق خان رسيده، شاه زمان را با وزيرش و زمان خان باميزايى به كابل 

برده است.
سر  در  پادشاهى  خيال  ميالدی(   ١٨٠١( هنگام  آن  تا  كه  شاه شجاع 
انتقام گيری  برای  و  آمد  به خشم  بود  شاه زمان  فرمانبردار  و  نداشت 
برادر، خودش را در پيشاور پادشاه خواند و خواست تا در برابر شاه 
محمود كه به گمان او تاج شاهى  را غصب كرده بود، قيام كند، به 
ويژه كه آگاه شد كه شاه محمود، شاه زمان را زندانى و كور كرده است. 
از همين روز به بعد نگون بختى و خوش بختى شاه شجاع با سرنوشت 
افغانستان پيوند مى خورد. شاه شجاع در اين هنگام جوانى ١٧ ساله 
هنگام  آن  در  اما خراسان  مى خواند  پادشاه خراسان  را  او خود  بود. 
كشوری بود در بحران، كه بنا بر خودخواهى های سران سدوزايى و 

باركزايى از هم گسسته بود.  
محمود  شاه  عليه  انتقام  پرچم  تا  شد  ناگزير  كه  اين  در  شجاع  شاه 
الم  از غم و  برافرازد مى گويد: »چون در آن وقت عرصه ی روزگار 
بسيار و نيرنگ زمانه ی ناهنجار بر بندگان ما تنگ آمده بود و ننگ و 
غيرت گريبان گير حال شد. در استدعای انتقام اعدا تاييد و تقويت از 
جانب ايزدی مسلت؟ نموده و امداد دعا از بزرگان دين خواسته هم در 
بلده ی پشاور داعيه سلطنت نموديم. در آن حال دوصد نفر به ركاب 
را شاه محمود  نخستين جنگ  اما  بودند.«  ما حاضر  انتساب  نصرت 
عليه شاه شجاع تنظيم مى كند و سربازان او زير رهبری مردی به اسم 
برادر سكه ی شاه شجاع دشمنى داشت و  با  فوفلزايى، كه  زراد خان 
شاه زمان او را مدتى زندانى كرده بود، مردم ختك و يوسفزايى را به 
اما در اين جنگ شكست  دورش جمع مى كند و به پيشاور مى تازد 

مى خورد.  
شاه شجاع برای مدت زيادی، پس از آن كه شاه محمود خود را در 
كابل پادشاه مى نامد، به دنبال آراستن سپاه از يك جا به جای ديگر 
مى رود و در اين مدت توسط برادرش پيگرد مى شود. شاه شجاع برای 
ساختن سپاه به مردم پول و زر مى دهد اما اين مردم گاهى پشتيبان 
شاه محمود و گاهى هم شاه شجاع مى شوند و خدمت شان را از يكى 
به ديگر به فروش مى رسانند. شاه شجاع مى گويد: »بندگان اشرف ما 
همچنان در فكر جمعيت لشكر بودند. هر چند قوم درانى و غالم خانه 

شاه شجاع براى مدت زيادى، پس از 
آن كه شاه محمود خود را در كابل 
پادشاه می نامد، به دنبال آراستن 
سپاه از يك جا به جاى ديگر می رود و 
در اين مدت توسط برادرش پيگرد 
می شود. شاه شجاع براى ساختن 
سپاه به مردم پول و زر می دهد اما 
اين مردم گاهی پشتيبان شاه محمود 
و گاهی هم شاه شجاع می شوند و 
خدمت شان را از يكی به ديگر به 
فروش می رسانند.

از خوف شاه محمود كه تازه كار سلطنت به او قرار يافته بود جرات 
برآمدن از كابل نمى نمود، اما بندگان اشرف ما به امداد نقود كثيره ی 
زر سرخ و سفيد و ايطای بخشش و خلعت های فاخره اكثر آن مردم 
را ممنون و مرهون احسان بيكران ساخته تا خود رجوع بندگان اشرف 

نمودند.« 
زمان  آن  مردم  بى وفايى های  و  ناپايداری  و  فروش  و  خريد  اين  از 
برمى آيد كه بسياری از بزرگان و سران عشاير آن زمان پايدار به عهد 
خود نبودند و با استفاده از بى اتفاقى برادران سدوزايى خود را از يكى 
به ديگری چند بار مى فروختند. تاريخ روشن مى سازد كه اين خريد 
و فروش بيشتر در بين سران سدوزايى و باركزايى صورت مى گرفت 
و همين ها بودند كه حتا گاهى برای بريتانيايى ها در برابر پول و مقام 

خدمت كردند. 
شاه شجاع دستخوش بازی ها و فريبكاری های سران عشاير شده بود 
و نزديك بود كه در جايى به همان سرنوشت برادر خود كه عاشق اهلل 
شاه  دست  به  سپس  و  ساخت  زندانى  خانه اش  در  را  او  شينواری 
محمود سپرد، مواجه شود. چنان كه پس از شكست  به دست شاه 
محمود در بين مردم جاجى در خانه ی مردی به نام سيد محمد رضا 
او  به  باشد،  ساخته  خود  از  را  رضا  سيد  كه  آن  برای  و  مى برد  پناه 
»يكدست زين طال با يراق مرصع« مى دهد، اما اين مرد پس از گرفتن 
هدايا به فكر خيانت به شاه شجاع مى شود و مى خواهد كه او را به شاه 
محمود بسپارد. از بخت خوش شاه شجاع، بزرگان عشاير ديگری با 
سربازان شان از راه مى رسند تا در ركاب شاه شجاع بجنگند و به اين 

گونه دسيسه ی زندانى كردن شاه شجاع نافرجام مى ماند.  
شاه شجاع آن جوان ١٧ ساله كه در خوان شهنشاهى درانى بزرگ شده 
بود، پس از شكست ها و گريز ها مزه ی تلخ حقارت را چشيد و دانست 
كه رسيدن به آن حشمت پيشينه كار آسانى نيست. او نمى توانست به 
وفاداری مردم دور و برش اعتماد كند و شكست های پيهمش توسط 
شاه محمود، وزير فتح محمد خان و شهزاده كامران او را از رسيدن به 
اورنگ شاهى نااميد ساخته بود كه ناگهان شورش بزرگى در شهر كابل 

كاخ شاهى شاه محمود را لرزاند.
خاستگاه:

١- شجاع الملك، شاه شجاع، واقعات شاه شجاع الملك درانى، ميوند، 
سال ١٣٨٢ خورشيدی

سال  نيويارك،  هاوس،  رندم  خيبر،  عبورگاه  از  پس  جان،  والر،   -٢
٢٠٠٢ ميالدی

پی نوشت: 
١ـ شاه شجاع در كتاب واقعات خود مى نگارد: »تمامى محاربات و 
همگى واقعات خود را از آغاز جلوس بر اورنگ فرمانروايى در سنه 
١٢١٦ به عنفوان جوانى هفده سالگى الى يومنا كه سال يك هزار و دو 
صد و چهل و يك سمت وقوع يافته در قيد قلم درآورده تا مورخان 

خراسان و تاريخ جويان آو اوطان را به واقعى حاصل شود.«
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بشير سخاورز

شاه شجاع و وسوسه ى 
پادشاهى

انتخاب دارید، می توانید از میان چندین شبکه ی داخلی و هزاران  شما آزادی 
باشید  را که خواسته  برنامه ای  هر  همه جا،  هر ساعت،  در  ماهواره ای،  شبکه ی 
تماشا کنید. می توانید برنامه را از میانه یا آخر ببینید، می توانید با صرف هزینه ی 
بدهد،  نمایش  را  شبکه  چندین  واحد  آن  در  که  کنید  تهیه  تلویزیونی  باالتر 
تلویزیون  تماشای  در  فامیل  اعضای  سایر  برای  که  دارید  را  این  آزادی  شما 
محدودیت ایجاد کنید، بعضی کانال ها را می توانید با کدگذاری و بستن آن از 
دسترس بقیه دور کنید، تلویزیون ها به شما بسته های متنوعی را پیشنهاد می کنند، 
تا  گرفته  طبیعی  جهان  و  مذهبی  برنامه ی  و  موسیقی  و  خبر  و  سریال  فلم،  از 
اعالنات تجارتی، طنز، شعر و ادب، ورزش، تصاویر تحریک کننده و هزاران 

عنوان دیگر، اما شما آزادی انتخاب دارید! 
از  آزادی ای  با  رسانه،  پرمخاطب ترین  عنوان  به  تلویزیون،  در  آزادی  الفبای 
این گونه آغاز می شود. شما در میان انبوهی از امکانات برای انتخاب غوطه ور 
می شوید، کهکشانی از تصاویر، در ظاهر امر، این همه امکان انتخاب، جای هر 
نگرانی و وسواس در مورد ماهیت این پدیده را پر می کند. اصوال وقتی برای 
نمی گذارد.   باقی  دارد می افتد،  اتفاقی  واقع چه  به  این که  پیرامون  فکر کردن 
جهان  انسان  برای  آن،  مجازی  و  نازل  سطح  این  در  حتا  انتخاب  آزادی  این 
جهان  انسان  می شود.  مواجه  آن  با  که  است  چیزی  هیجان انگیزترین  سومی 
سومی تمام مخیله اش پر از سرکوب و سانسور و تحقیر است که میراث صد ها 
در  دیگر  از سوی  می باشد.  و خودکامه  توتالیتر  حاکمیت های  سال  هزاران  یا 
جهان سوم بنا به خاصیت های جامعه شناختی آن دوگانگی عمیقی در زندگی 
اجتماعی وجود دارد. این دوگانگی زندگی جمعی و حوزه ی پرچالش فردی 
انسان جهان سومی به راز آلوده گی و توهمی غریب می انجامد که ذهن را برای 
سلطه ی تصاویر مجازی آماده می کند، انسان افغانی نیز به دالیل جامعه شناختی 
مشابه ذهنی آماده برای تسخیر دارد. به همین دلیل به هجوم سیل آسای تصاویر 
بدنه  این که در  مثل  یکباره  به  قبل  ده سال  مجازی خوشامد می گوید. حدود 
تلویزیون  ده ها  بزند،  فوران  داخل  به  و آب  باشد  ایجاد شده  کشتی سوراخی 
اضافه  به آن  نیز  کیبلی  تلویزیون های  به زودی  و  برنامه کردند،  نشر  به  شروع 
شد. و به این ترتیب دیوار مستحکم قیودات و سانسورهای اجتماعی به یک باره 

فرو ریخت. 
به وسیله  افغانستان  تلویزیون ها در  اینجا مدل آزادی است که  سخن عمده در 
آن بر مخاطبین تاثیر می گذارند و ذهنشان را در اختیار می گیرند.  گمان غالب 
تحت  را  بیشتری  قومی  اقلیت های  توانست  تلویزیونی  اگر  که  است  این  بر 
پوشش برنامه هایش قرار دهد و رضایت شان را جلب کند، پس به مفهوم آزادی 
نزدیک تر شده است، مفهوم دیگر آزادی در تلویزیون ها با نمایش احتیاط آمیز 
و محافظه کارانه تصاویر و برنامه  هایی که اندکی با هنجارهای عرفی اخالقی سر 
ناسازگاری دارند، نمود پیدا می کند، تعبیر دیگر از آزادی نیز به تلویزیون هایی 
نسبت داده می شود که صرف نظر از ایدیولوژی شان، منتقد دولت یا وضعیت 
هستند. اما می دانیم که همه ی این تعبیر ها صرفا بخش های ناچیزی از آزادی را 
با خود و در خود دارند. سوتفاهم هایی بیش نیستند. آزادی با درک ضرورت 
آزادی معنا می شود. آزادی از دید جامعه شناسانه آن بستگی تنگاتنگ با عدالت 
اجتماعی دارد. در جامعه ای که ثانیه به ثانیه شکاف میان طبقات اقتصادی آن 
)تلویزیون ها( خود  منادیان آزادی  افزایش می یابد و همین  به طور سرسام آور 
برای حفظ این شکاف ها تالش کرده و آن را افزایش می دهند، چطور می شود 

مقوله ی آزادی را به این وفور مطرح کرد؟
در چنین وضعیتی الفبای این آزادی )آزادی انتخاب! همان حربه ی اغواکننده ای 
که تلویزیون ها از آن بهره می جویند( کاریکاتور زشت و ناانسانی از آزادی را 
به نمایش می گذارند تا این مقوله را نیز همچون یک کاال بی اعتبار ساخته و از 

آن برای سود بیشتر بهره جویی کنند.
تلویزیون ها در افغانستان در یک بازار رقابتی ناسالم و بدون نظارت و در فضایی 
پر از سوتفاهم پیرامون مقوله ی آزادی، سطحی ترین تفسیر ها پیرامون این مقوله 
را به خورد مخاطبین می دهند و گاه از این هم فراتر آزادی را حربه ای می سازند 
انتخاب  اما شما حق  تبلیغ رسالت مندی ای لوس و بی ربط  برای مظلوم نمایی و 
مورد  در  سرچوک  تفسیر های  این  همه ی  به  بگویید  نه  که  دارید  حق  دارید! 
یکی از حیاتی ترین حقوق انسانی؛ زمانی در دهه هشتاد که به دهه ی تلویزیون 
هم معروف است، کارل پوپر روشنفکر و متفکر برجسته ی انگلیسی و نویسنده 
تماشا  تلویزیون  دیگر  که  گفت  آن«،  دشمنان  و  باز  »جامعه ی  مشهور  کتاب 
نمی کند، او در مورد خطرات تلویزیون گفت و در مورد این که چگونه هجوم 
فرو  مخاطبین  ذهن  در  را  مجاز  و  واقعیت  بین  مرز  مجازی  تصاویر  همه  این 
افغانستان چیزی شبیه دهه  می ریزد و آن ها را معتاد می کند. آیا شرایط حاضر 
هشتاد اروپا نیست و آیا نباید به تلویزیون همچون پدیده ای مخرب نگاه کنیم؟



 شهروندستان
گوشه هایی از تاریخ

شهروند    تلویزیون
 مسعود حسن زاده
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

زنان در کنار گاندی
کمال  خانم  انگلستان،  سلطه  تحت  هند-  در 
 KAMALADEVI(هیایی چ��ات��وب��اد  ادب���ی 
با   )۱۹۸۸-۱۹۰۳(  )CHATTOPATAHYAY
اصالحات اجتماعی، اشتیاق دوچندانی در شکل گیری 
اصالحات برای زنان و استقالل ملی به وجود آورد. او 
یک اعیان نشین برهمایی ثروتمند و تحصیل کرده بود. 
در اوایل دهه بیست به صف استقالل طلب ها پیوست 
و ماهاتما گاندی را متقاعد ساخت، به خانم ها اجازه 
دهد پابه پای مردان در راهپیمایی مشهور به، راهپیمایی 
بر  اعتراضات  صف  در  صلح آمیز  صورت  به  نمک، 

ضد حاکم انگلیسی، در سراسر کشور بپیوندند.
اولین  افریقا  نقاط  دیگر  و  مراکش  در  آسیا  در 
استقالل طلبانه  جنبش های  از  که  فمینیستی  تحرکات 
ارزش ه��ای  بر  را  خود  اه��داف  بودند،  برخواسته 
جهان شمول و الییک بنا نهادند. زنان به راهپیمایی در 
موسسات فراخوانده شدند ولی به یک بخش توجهی 
نشد و آن خانواده بود. به نظر خانم مارگوت بدران۸ 
نخستین بار  برای   ،)MARGOT BADRAN(

کیفیت بهتر در حوزه آموزش و پرورش و اهداف کلي 
دست پیدا کرد. 

• اتخاذ تدابیر الزم براي تطبیق قانون معارف در ارگان ها، 
نهادهاي آموزشي و مکاتب کشور 

کشور  دوردس��ت  مناطق  در  دخترانه  مکاتب  ازدی��اد   •
عرصه  در  دختران  بیشتر  مشارکت  و  حضور  به منظور 

معارف تضمین شود
کشور  ساحات  تمام  در  معارف  بودجه  عادالنه  توزیع   •
صعب العبور،  مناطق  نیازمندي هاي  و  نفوس  اساس  به 

کوهستاني و سردسیر
• تشکیل سپاه معارف به منظور تبلیغ، آگاهي دهي و کار 

در راستاي تعلیم و تربیت و محو بي سوادي
ارتقاي  راستاي  برنامه هاي کارا در  اتخاذ  و  موثر  • اقدام 
به منظور  آموزشي  نهادهاي  کارمندان  معلمان،  ظرفیت 
باالبردن کیفیت تدریس و ارتقاي سطح دانش شاگردان 

به  اشخاصي که  و  افراد  قانوني  مجازات  و  پي گیري   •
آتش زدن، تهدید و ارعاب متعلمان، معلمان و کارمندان 

مکاتب مي پردازند 
امور آموزشي  اولیه پیش بُرد  نیازمندي ها و کمبود  • رفع 
در  غیره  و  آزمایشگاهي  ل��وازم  چوکي،  میز،  قبیل  از 

مکاتبي که اشد ضرورت دارند
کمبودهایي  رفع  و  ضرورت  مورد  درسي  کتب  تهیه   •
که از این ناحیه در برخي از مکاتب کشور وجود دارد، 

به ویژه مناطق دوردست کشور
به  تهیه کتب  و  زباني شاگردان  به مشکل  توجه جدي    •

زبان مادري آنها مطابق حکم قانون اساسي کشور
آگاهي دادن  و  آموزشي  برنامه هاي  و  کارگاه ها  تدویر   •

شاگردان در مورد آزارواذیت جنسي 
قانوني  ایجاد یک سازوکار  امنیتي و  برنامه ویژه  • اتخاذ 
مسیر  در  دختر  شاگردان  مصونیت  و  امنیت  تامین  براي 

راه ها
دوردست  و  کوهستاني  مناطق  در  جدید  مکاتب  •اعمار 
و  مسکوني  مناطق  زیاد  فاصله  به  توجه  به ویژه  کشور، 

مکاتب که فعال در آنجا وجود دارد
مکاتب  آب ه��اي  پاکي  و  نظافت  موضوع  به  توجه   •
و  درس��ي  صنف هاي  پ��ا(،  و  دست  شستن  و  )نوشیدن 
و  مدیران  سوي  از  منظم  برنامه  اتخاذ  و  مکتب  محوطه 

مسووالن مکاتب در این راستا
خشونت،  پیامد  م��ورد  در  معلمان  به  آگ��اه��ي دادن   •
بر  تادیبي  آمیز  و روش هاي خشونت  انضباطي  رفتارهاي 

جسم و روان شاگردان. 


نتیجه گیري و پیشنهادها: 
و  زوای��ا  از  کشور  معارف  وضعیت  تحقیق  این  در 
ارزیابي  و  بررسي  مطالعه،  مورد  مختلف  دیدگاه هاي 
این  در  به دست آمده  وآمار  یافته ها  است.  قرارگرفته 
گزارش نشان مي دهد که پیش رفت ها و دست آوردهاي 
چشم گیر و قابل مالحظه ا ي در طي سالیان پسین به دست 
مشکالت  و  کاستي ها  ترتیب  همین  به  و  است  آمده 
زیادي کماکان دامنگیر مسووالن و ارگان هاي موظف 

است. 
است،  آمده  گزارش  این  متن  در  که  ارقامي  و  آمار   
پرورش  توسعه روزافزون آموزش و  نشان مي دهد که 
به  جدي  توجه  نیازمند  پیش  از  بیش  افغانستان  در 
و  کمک ها  تربیتي،  و  تعلیمي  ک��الن  سیاست هاي 
سرمایه گذاري زیادي در این حوزه مي باشد. اختصاص 
در  کشور  معارف  به   ۱۳۸۹ سال  در  بیشتر  مالي  منابع 
گزارش بودجه ملي، مژده امیدبخشي به حساب مي آید. 
نتیجه  به  معطوف  بیشتر  حاضر  تحقیقي  گزارش  اما 
تربیت  و  تعلیم  و  آموزشي  نهادهاي  مکتب،  سطح  در 
مي باشد. یافته هاي تحقیق حاضر نشان دهنده این واقعیت 
است که برخورداري و دسترسي به آموزش و پرورش 
موارد  اصالح  و  تغییر  به  منوط  افغانستان  در  کیفیت  با 

زیر مي باشد: 
 نخست اصالح برنامه ها و رویکردهایي است که مانع 
برخورداري تمام اقشار مردم از حق آموزش و پرورش 
مي شود. به بیان دیگر، رعایت توازن و برابري در توزیع 
در  که  امکاناتي  و  پولي  مالي،  منابع  به کارگرفتن  و 
راستاي تامین آموزش و پرورش در تمام نقاط کشور 
استفاده مي شود، مي تواند ما را به اهداف مان که همانا 
جامعه نیروند، مرفه و توسعه یافته است، نزدیک نماید. 

در  آموزش  و  مکتب  به  دسترسي  به منظور  امنیت  تامین 
سراسر کشور یکي از اولویت هاي مهم است که مسووالن 
مي باید  افغانستان  اسالمي  جمهوري  دولت  ارگان هاي  و 
تهیه  و  فراهم آوري  دارن��د.  مبذول  آن  به  جدي  توجه 
به منظور برخورداري از آموزش و  سهولت ها و امکانات 
است  دیگري  جدي  اولویت  از  یکي  باکیفیت  پرورش 
توجه  آن  به  مي باید  ذي ربط  ارگان هاي  و  مسووالن  که 
و  شفاف  نظارتي  سازوکار  تحقیق،  این  یافته  طبق  نماید. 
مستمر بر مکاتب خصوصي، دولتي و نهادهاي آموزشي 
و  کیفیت  ارتقاي  براي  که  است  دیگري  مهم  ضرورت 
عرضه خدمات بهتر آموزشي باید روي دست گرفته شود. 
آنگونه که در گزارش دور نخست نیز آمده بود، معلولیت 
معلمان و شاگردان یافته  دیگري است که ایجاب مي کند 

تا همکاري ها و کمک هاي موثري صورت بگیرد. 
این  یافته هاي  در  که  مشکالت  و  چالش ها  بر  غلبه  براي 
شده  نظرگرفته  در  مواردي  و  نکات  است،  آمده  تحقیق 
از  ارایه شود. برخي  نهادهاي مسوول  ارگان ها و  براي  تا 
نکات قابل طرح در گزارش قبلي نیز پیشنهاد شده بود، اما 
به دلیل اجرا و رعایت نشدن آنها در عمل، یک بار دیگر 

پي گیري مي شود. موارد یادشده از این قرار است:
• ایجاد سازوکارهاي امنیتي مطلوب به منظور تامین امنیت 

مکتب، مسیر راه هاي رفت وآمد متعلمان به ویژه دختران
نصاب  در  بشر  حقوق  معیارهاي  و  ارزش ها  •گنجاندن 

درسي، به ویژه مضامین علوم اجتماعي و انساني
معلمان  براي  آموزشي  برنامه هاي  و  کارگاه ها  •تدویر 
حقوق  موضوعات  و  مفاهیم  با  آنها  آشناسازي  به منظور 

بشر به ویژه حقوق اطفال
معارف  استراتژي  در  که  م��واردي  و  نکات  رعایت   •
تثبیت شده است تا از طریق آن بتوان به عرضه خدمات با 

به  را  وظیفه  این  بیستم  قرن  پایان  در  فمینیست  مسلمانان 
عهده گرفتند.

ایرانیان،  تجربیات  وسیله  به   ۸۰ دهه  در  که  تحرکاتی 
تا  ایرانی،  فمینیستی  مذهبی-  جنبش های  از  برگرفته 
تهمت  این  می باشد. الییک ها  بحث  مورد  امروز شدیدا 
را به فمینسیت های مسلمان می زنند، که آنها آلت دست 

بنیادگرایان مذهبی شده اند.
»ای��ن  دارد:  دی��گ��ری  نظر  ب���دران  م��ارگ��وت  خ��ان��م 
قرار  اسالم  داخلی  تحوالت  کانون  در  فمینیست گرایی 
دارد. منظور تغییر فرهنگ سنی های پدرساالر که در طول 
زمان شکل گرفته است، نیست. بلکه صحبت از آن است 
که پیام های برابری حقوق زن و مرد و برابری اجتماعی 
که در قرآن از آن یاد می شود، را آشکار کرد«۹. چون 
آنچه که زمان طوالنی از اسالم فهمیده می شد، می بایست 

به صورت بنیادی از نو بازبینی شود.
نتایج  بر  را  خود  پایه های  اسالمی  فمینیست گرایی 
زنان  حقوق  آوردن  دست  به  ب��رای  قبلی  مبارزه های 
عرصه  به  پا   ۸۰ دهه  میانه های  در  و  است  کرده  استوار 
ظهور نهاد. زمانی که زنان طبقه متوسط به دانشگاه ها راه 

یافته و برای کارخانه ها را ترک کردند، نخستین بار 
خانواده  مدیریت  در  نقش ها  کردن  جدا  مورد  در 
مرد(  و  )زن  جنسی  مفاهیم  همزمان  شد.  اندیشیده 
مذهب شناسان مسلمان امریکایی به کار گرفته شد، 

تا از متون مقدس )قرآن( سوال شود.
اصالحات  سال   ،۲۰۰۴ سال  بود،  قرار  مراکش  در 
اتحاد  بدون  که  باشد،  )مودونا(  خانواده  حقوق 
در  اصالحات  »این  می رسید.  نظر  به  غیرممکن 
قدرت  صاحبان  بین  بیست ساله  مناظره  یک  پایان 
و  سو  یک  از  لیبرال  فمینیست های  یک طرف،  از 
محمد  نشست.«  ثمر  به  از طرف دیگر،  اسالم گراها 
پنجم )MOHAMMAD VI( این دعوا را در 
پادشاه جوان   « داد.  فیصله  پادرمیانی  با یک   ۲۰۰۳
فهمید، که در مورد این موضوع باید توجه به خرج 
دهد. در زمانی که جامعه مراکش مدرنیزه می شد، به 
خصوص بعد از سوقصد۱۶ می ۲۰۰۳ در کازابالنکا 

باید از بنیادگرایی اسالمی جلوگیری شود.«
سقط  موضوع  مورد  در  می توانست  مشابهی  روند 
ادوادا  س��وواد  محقق  خانم  ش��ود.  تکرار  جنین 
»این  می گوید:   )SOUAD EDDOUADA(
به  شروع  آن  مورد  در  مردم  که  است  موضوعی 
بحث می پردازند. با استناد به مواردی که اسالم در 
آن، از شان زن دفاع می کند، می توان سقط جنین را 
به عنوان تنها راه باقی مانده، در نظر گرفت«۱۰. در 
شبه جزیره عرب، سال ۲۰۰۲ در بحرین و ۲۰۰۵ در 
اتحاد  با  زنان  برای  رای  ترتیب، حق  هر  به  کویت 
به تصویب  و قدرت های خارجی  نیروهای مذهبی 

نهایی رسید.
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نواف عبید
خاورمیانه در چند ماه گذشته را التهاب گذراند. خیزش های 
عمومی در تونس و مصر رهبران این کشورها را به تاریخ 
است.  گرفته  قرار  داخلی  جنگ  آستانه  در  لیبیا  داد.  پیوند 
موج  این  تاثیر  تحت  کم و بیش  هم  عراق  و  یمن  بحرین، 
قرار گرفته اند. اردن، الجزیره و عمان هم اندکی پس لرزه ها 
این  تمام  قلب  در  اکنون  این همه  با  کردند.  احساس  را 

ناآرامی ها عربستان سعودی نشسته است.
کشوری که می توان آن را تا حدودی استثنا از این تحوالت 
اما  شده  گزارش  عربستان  در  هم  ناآرامی هایی  دانست. 
این  می کند  اثبات  که  دارد  وجود  پسندی  محکمه  دالیل 
و  می گیرد  قرار  سونامی  این  امواج  تاثیر  تحت  تنها  کشور 
قرار نیست نسخه تغییر رژیم در عربستان سعودی هم بسته 
شود. آنها که ادعا می کنند ریاض هم پذیرای خیزش های 
عمومی جدی خواهد بود در حقیقت فراموش کرده اند که 
خاندان سعود در این شبه جزیره ثروتمند، قدرت خاصی را 
به نام خود سند زده اند. آنها که داعیه دار بحث انتقال انقالب 
به عربستان هستند فراموش کرده اند که این پادشاهی شاید 
داشته  باال  در  قیدشده  کشورهای  دیگر  با  مشترکی  وجوه 
که  دارد  وجود  بحث  این  در  هم  تمایزی  وجوه  اما  باشد 

عربستان را از مثال مصر مستنثنا می کند.
هم  انقالب  تجربه  آستانه  در  هیچ وجه  به  عربستان سعودی 
در  که  از کشورهایی  بسیاری  برخالف  است.  نگرفته  قرار 
حال حاضر انقالب یا خیزش های عمومی فراگیر را تجربه 
مسوولیت های  عهده  از  سعود  خاندان  می کنند،  یا  و  کرده 
اقتصادی محوله بر خود به خوبی بر آمده اند. درآمد حاصله 
از  دالری  میلیون   500 ارزی  ذخیره  و  نفت  صادرات  از 
کرسی  بر  عبداهلل  ملک  که  است  سال هایی  دستاوردهای 
از عهده برآورد مالی جمعیت در حال  قدرت تکیه زده و 
چند  در  سعود  خاندان  است.  برآمده  هم  عربستان  افزایش 
سال گذشته به تنهایی میلیاردها دالر صرف ساخت دانشگاه، 
کرده  شهری  توسعه  و  راهی  خطوط  شفاخانه،  مدارس، 
است. ملک عبداهلل اخیرا هم در مسیر بازگشت از مراکش و 
پس از چند ماه دوری از وطن بسته اقتصادی کمکی را در 

آنچه از تونس آغاز شد، به مصر سرایت کرد و اکنون 
دارد.  پایان  تا  زیادی  راه  است،  برگرفته  در  را  لیبیا 
درحالی که پس لرزه های این رویدادها به بحرین و یمن 
رسیده است، حکومت های خاورمیانه و افریقای شمالی 
می شوند.  متوسل  دستاویزی  هر  به  نگرانی  و  ترس  با 
هنوز  است  این موج دموکراسی خواهی خیابانی ممکن 
دیکتاتورهای  و  شاهان  آینده،  ماه های  و  هفته ها  ظرف 

دیگری را نیز به پایین بکشد. 
اما هنوز بزرگترین عالمت سوال به نگرانی قابل درک 
یکی از این کشورها مربوط می شود. آنها نظاره گر آتش 
نزدیکی مرزهای شان  تا  تغییرات سیاسی هستند که حتا 
آن،  اهمیت  و  است  ایران  این کشور  است.  رسیده  هم 
بر طوفان تغییرات و آتش همراه آن سایه افکنده است. 

مسلما این یک نقطه عطف در تاریخ منطقه است. آنچه 
با خودکشی یک فروشنده دوره گرد بی و نام و نشان در 
را  منطقه ای  قدرت های  تمامی  اکنون  شد،  آغاز  تونس 
دنیای  در  ابعاد  این  با  واقعه ای  تاکنون  می کند.  تهدید 
قدرت های هسته ای و بازیگرانی که در اندیشه تبدیل شدن 

به قدرت هسته ای هستند، به وقوع نپیوسته بود. 
تا  فقیرترین  از  که  است  شطرنج  بازی  یک  این 

ثروتمندترین افراد منطقه در آن حاضر هستند. 
امریکا تا کنون فقط نظاره گر اوضاع منطقه ای بوده است 
است.  بازمانده  نفوذی  اعمال  یا  کنترول  هرگونه  از  و 
خوشبختانه این رویکرد فعال یک عامل زمین گیرکننده 
رخ  فردا  آنچه  است.  نبوده  ما  خارجه ی  سیاست  در 
وزارت  مقامات  کهنه کارترین  برای  حتا  داد،  خواهد 

خارجه نیز ناشناخته است. 
پیش  هفته  چند  تنها  ایران  رهبران  که  است  این  جالب 
به ستایش از رویدادهای مصر مشغول بودند و مخالفان 
دولت قاهره را به گسترش ناآرامی ها تشویق می کردند. 
اما امروز به سبب نگرانی از بقای خود، به الکشان فرو 
رفته اند زیرا زنگ ها برای مطالبه آزادی های سیاسی در 

عصر آیت اهلل ها نیز به صدا درآمده است.  

و  تغییر  فوری،  پیام های  و  انترنت  دنیای  در  ایرانی ها 
تحوالت در کشورهای مستبد منطقه را از نزدیک دنبال 
می کنند.  دولت درمانده ایران در جلوگیری از نمایش 
از  تاثیرگذاری  تصویر  که  جوانی  آزادی خواه  مبارزان 
که  نسلی  اند،  نمایش گذاشته  به  آرمانگرای خود  نسل 
بعد از سقوط شاه متولد شده، نمی تواند کار چندانی از 

پیش ببرد. 
نیمی از جمعیت ایران زیر سن 30 سال هستند. 

انقالبی  اعتراضات  از طریق  است دولتی که  آیا ممکن 
مشابهی  انتقادات  از  بسیاری  با  اکنون  آمد،  روی کار 
روبرو شود که حاکمیت آن را زیر سوال برده است؟ آیا 
نسل جوان انرژی انقالبی کافی برای تبدیل ناآرامی ها به 

یک پیروزی را تامین خواهد کرد؟ 

نیمی از جمعیت ایران زیر 
سن 30 سال هستند. 

آیا ممکن است دولتی که از طریق 
اعتراضات انقالبی روی کار آمد، 
اکنون با بسیاری از انتقادات 

مشابهی روبرو شود که حاکمیت آن 
را زیر سوال برده است؟ آیا نسل 

جوان انرژی انقالبی کافی برای 
تبدیل ناآرامی ها به یک پیروزی را 

تامین خواهد کرد؟ 

کند، انقالبی که منجر به سرنگونی شاه شد. 
دست  از  را  مصر  اوضاع  کنترل  مبارک  درحالی که 
اما  گرفت  پیش  در  نامطمینی  رفتار  واشنگتن  می داد، 
ایران،  در  اعتراضات  تشویق  و  ترغیب  برای  امریکا 
هیچ زمانی را از دست نداد. هیالری کلینتون وزیر خارجه 
ایران  در  سیاسی  فضای  کردن  باز  »برای  امریکا گفت: 

باید متعهد شد.« 
اقتصادی  تحوالت  و  مدنی  آزادی های  دموکراسی، 
و  بودند  خاورمیانه  در  دست نیافتنی  ایده های  زمانی 
واشنگتن نیز عمدتا از پشتیبانی از چنین ایده هایی بازمانده 
در  تازه ای  ناآرامی های  گفت  می توان  اکنون  آیا  بود. 

ایران قابل تصور است؟   
بود،  برخوردار  اعتبار  حداقل  از  اعتراضاتی  چنین  اگر 
با  که  بود  خواهد  این  امریکا  مردم  عنوان  به  ما  وظیفه 
هر وسیله ممکن از آن حمایت کنیم. تغییر در حاکمیت 
در  نفر  میلیون ها  جان  حفظ  معنای  به  می تواند  کشور 
آینده باشد. این سناریو با برخورد مرگبار میان خواسته ها 

و آرمان ها شکل خواهد گرفت. 
هر آنچه دنیا تاکنون شاهد بوده در مقایسه با بحران ایران 

ناچیز خواهد بود.


حکومت تهران دو سال پیش جواب »انقالب سبز« را با 
بازداشت، ضرب و جرح و اعدام داد و گزارش بسیاری 
از این واکنش ها از طریق شبکه های اجتماعی به بیرون 
راه یافت. ارتش ایران برخالف مصر، طرف روحانیون و 
افراد حاکم بر کشور را گرفته است. محمود احمدی نژاد 
مصر  ناآرامی های  از  کرده  تالش  ایران  جمهور  رییس 
ایران استفاده  انقالب سال 1979  اعتبار  بر  افزودن  برای 

اختیار شهروندان خود قرار داد. این 
بسته 29 میلیارد دالری قرار است به 
عربستان  در  نیازمند  طبقه  کمک 
باشد  ابزاری  حقیقت  در  و  برود 
برای مهار بی کاری. در چهارچوب 
هم  گرفته  انجام  اصالحات  دیگر 
خواهد  افزایش  کارمندان  حقوق 
هم  نیمه وقت  کارمندان  و  یافت 
بهره مند  تمام وقت  کار  مزایای  از 
خواهند شد. به تمام این اصالحات 
را  آتی  سال  بودجه  باید  اقتصادی 
آن  تمرکز  مرکز  که  کرد  اضافه 
اقتصادی  و  اجتماعی  امنیت  تامین 
اصالحات  این  است.  شهروندان 
است  چیزی  همان  دقیقا  اقتصادی 

که در کشورهایی که انقالب را تجربه کردند وجود نداشت 
و ندارد.

اقتصادی در  و  اجتماعی  بر اصالحات  عبداهلل عالوه  ملک 
بخش انرژی سرمایه گذاری های جدی داشته است. نیروهای 
امنیتی و مرزبان های این کشور در همین چند سال اخیر به 
خوبی مجهز شده اند. بحث امنیت اجتماعی هم چیزی نبود 
که از تیررس نگاه خاندان سعود دور مانده باشد. سرزمینی 
که بسیاری آن را وطن تندروی و القاعده می دانند در این 
از  القاعده  تندرو  بیرون راندن چهره های  برای  بسیار  سال ها 

داخل خاک خود سرمایه گذاری کرده است.
بی شک نمی توان ادعا کرد که عربستان سعودی از هرگونه 
باال بردن  برای  هم  هنوز  است.  امان  در  اقتصادی  بحران 
استانداردهای زندگی عامه مردم در این کشور راه بسیاری 
را باید رفت. البته تعداد اندکی هستند که در فقر مطلق در 
عربستان زندگی کنند. با این همه این بحث نیز مطرح است 
به  توجه  با  عربستان  در  جاری  زندگی  استانداردهای  که 
ثروتی که این کشور در اختیار دارد بسیار ناچیز است. شاید 
به همین دلیل است که دولت در مسیر برخی اصالحات حتا 

اقتصادی قرار گرفته است.

عربستان  میان  فرهنگی  شباهت های  برخی  بتوان  شاید 
یافت  کردند،  تجربه  را  انقالب  که  کشورهایی  و  سعودی 
فرهنگ  آ ن که  نخست  کشید.  رخ  به  را  تفاوت ها  باید  اما 
این  نیست.  محافظه کاری  در  عربستان  مانند  کشوری  هیچ 
جهان  در  پادشاهی  این  خاص  نقش  از  گرفته  ریشه  مساله 
اسالم  پیامبر  تولد  مکان  کشور  این  است.  عرب  و  اسالم 
است و البته که بزرگترین صندوق های عام المنفعه در اختیار 
مسلمانان در این کشور است. همین مساله که خاندان سعود 
کلیددار مکه و مدینه هستند به آنها اعتبار خاصی در جهان 
که  آل سعود  محافظه کاری  همین  است.  بخشیده  اسالم 
این کشور هم ریشه دارد فرصت هرگونه  البته در مردمان 
لیبرال را گرفته است. سلفی ها که در حقیقت  حرکت های 
با  هستند  سعودی  عربستان  در  جاری  اسالم  از  شاخه ای 
به  هستند.  مخالف  حکومتی  سیستم  به  اعتراض  هرگونه 
در  اسالمی  اصالح طلبانه  جنبش های  که  است  دلیل  همین 
این کشور بسیار شکننده هستند. این گروه ها اخیرا به دنبال 
ره  هم  این حرکت  که  بودند  اصالحات  برای  امضا  جلب 
به جایی نبرد. قرار بود تعداد امضاها به یک میلیون برسد که 

تنها چند هزار نفر حاضر به امضای آن شدند.

را  خود  محبوبیت  نیز  القاعده  میالدی   2003 سال  از  پس 
با فعالیت های ضدتروریستی که  از دست داد.  در عربستان 
خاندان سعود به کمک عامه مردم انجام دادند می توان ادعا 
کرد که این کشور دیگر بهشتی امن برای تندروهای مسلمان 

نظیر القاعده نیست.
برخی محدودیت ها بر آزادی بیان و انتقاد از خاندان سعود 
این  از رسانه ها  بسیاری  است.  رفع شده  اخیر  در چند سال 
عالوه  می آورند.  روی  دولت  از  انتقاد  به  راحتی  به  روزها 
به  را  بسیاری  و جوانان  به کارشده  هم دست  ارتش  این  بر 
آخرین  در  این  بر  عالوه  است.  درآورده  خود  استخدام 
گردهمایی که در بیست و سومین روز از ماه سپتامبر برگزار 
حضور  عربستانی  جوانان  از  قابل توجهی  جمعیت  شد 
داشتند. اینچنین حس میهن پرستی در عربستانی ها بسیار دور 

از ذهن بود.
عالوه بر تمام این مباحث یک دیدگاه دیگر هم وجود دارد 
و آن این است که ملک عبداهلل در نگاه بسیاری از جوانان 
ملک  که  زمانی  است.  عیار  تمام  اصالح طلبی  سعودی 
عبداهلل پس از چندین ماه گذراندن دوران نقاهت به ریاض 
بازگشت هیاتی از سوی شیعیان برای احوالپرسی از وی به 

پایتخت آمدند.
بسیاری نگران عربستان سعودی پس از ملک عبدااهلل هستند. 
اخیرا  می دانند.  بی دلیل  را  نگرانی  این  سعود  خاندان  البته 
ملک  جانشینی  گزینه های  تمامی  بررسی  برای  کمیته ای 
نوه  فرزندان زنده و  این کمیته را  تعیین شده است.  عبداهلل 
عبدالعزیز موسس  پسران فوت کرده ملک  از  پسری یکی 
تا  شد  تشکیل  کمیته  این  داده اند.  تشکیل  سعود  خاندان 
نگران هستند  آنهایی که  تمام  برای  باشد  اطمینانی  سوپاپ 
به  عبداهلل  مرگ  از  پس  قدرت  انتقال  که  بیاورند  ایمان  تا 
آرامی خواهد بود. در این فضا به نظر می رسد که عربستان 
انقالب و گردش قدرت را  تا چند دهه دیگر هم  سعودی 

تجربه نکند. 


چرا این کشور نه تونس است و نه مصر 

آیا عربستان سعودی به سرنوشت تونس 
یا مصر مبتال می شود؟

منبع: فارین پالیسی

منبع: اگزمینر

ایران محل وقوع
ACKUانقالب بعدی
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اتحاديه عرب خواستار ايجاد منطقه پرواز ممنوع برفراز لیبیا شد 

بازداشت ده ها مخالف دولت در آذربايجان 

حکم پانزده سال زندان، برای يک امريکايی در کوبا 

فلمبردار شبکه الجزيره در لیبیا کشته شد

شبکه تلویزیونی الجزیره می گوید یکی از فیلمبرداران این شبکه در 
لیبیا کشته شده است.

نزدیکی  با گروه همراهش در  بود  تبعه قطر  الجابر که  علی حسن 
بنغازی در شرق لیبیا هدف حمله قرار گرفتند.

خبرنگار الجزیره در لیبیا، نیروهای وفادار به قذافی را در مرگ این 
که  می دهد  نشان  حمله  این  است  گفته  و  دانسته  مقصر  فیلمبردار 
نیروهای رهبر لیبیا قادر هستند حتا در مناطقی که در دست معترضان 

است، دست به چنین اقداماتی بزنند.
الجزیره می گوید آقای حسن الجابر در حین بازگشت از فیلمبرداری 
تظاهرات مخالفان در نزدیکی بنغازی بود که افراد ناشناس به سوی 
موتر حامل او و همکارانش تیراندازی کردند که دو نفر مورد اصابت 

تیر قرار گرفتند.
فیلمبردار الجزیره سریعا به شفاخانه منتقل شد اما در شفاخانه، جان 

خود را از دست داد.
وضاح خنفر، رییس شبکه تلویزیونی الجزیره گفته است این شبکه 
راه های  از  بودند،  مقصر  که  را  افرادی  و  نشست  نخواهد  »ساکت 

قانونی تحت تعقیب قرار خواهد داد.«
الجزیره طی بیانیه ای این جنایت را محکوم کرده و گفته است این 
اقدام، بخشی از تالش دولت لیبیا برای هدف قرار دادن الجزیره و 

کارکنانش است.

هیالری کلینتون برای گفتگو با مخالفان 
قذافی به پاريس می رود 

از  تونس  و  مصر  فرانسه،  کشور  سه  به  امریکا  خارجه  وزیر  سفر 
امروز آغاز می شود.

پاریس  در  امروز  کلینتون  هیالری  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
با مخالفان معمر قذافی دیدار و در باره یافتن راهی برای کمک به 

معترضان لیبیایی گفتگو می کند.
خانم کلینتون پس از آن در سفر به مصر و تونس، که از روز سه شنبه 
آغاز می شود، ضمن دیدار با مردم این دو کشور، قرار است کمک 
میلیون   ۲۰ کمک  و  مصر  به  امریکا  دالری  میلیون   ۱۵۰ اقتصادی 

دالری به تونس را اعالم کند.

سانحه رانندگی در نیويارک ۱۴ کشته 
برجای گذاشت 

روز شنبه، یک بس گردشگری بشدت با تیرهای چراغ برق حاشیه 
شاهراهی به سمت نیویارک برخورد کرد و ۱۴ تن از سرنشینان آن 

کشته شدند.
راننده بس به پولیس گفته است هنگامی که تالش می کرده از برخورد 

با یک الری اجتناب کند، کنترول بس را از دست داده است.
در حاشیه  برق  پایه های  به  با چنان شدتی  پایه گزارش ها، بس  بر 

شاهراه برخورد کرده که دو نیمه شده است.
حال هفت تن از زخمی شدگان نیز وخیم گزارش شده است.

معمر  به  وفادار  نیروهای  حمالت  تشدید  با  همزمان 
بندر  تصرف  و  مخالفان  به  لیبیا،  انقالب  رهبر  قذافی، 
عرب  اتحادیه  عضو  کشورهای  راس  النوف،  نفتی 
ایجاد  خواستار  قاهره،  در  خود  اضطراری  نشست  در 
منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبیا از سوی شورای امنیت 

شده اند.
امور  وزیران  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 

خارجه ۲۲ کشور عضو اتحادیه عرب 
در نشست اضطراری قاهره، هدف از 
ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبیا 
غیرنظامی  شهروندان  از  حفاظت  را 
به  وفادار  نیروهای  یورش  برابر  در 
معمر قذافی، به مناطق تحت کنترول 

مخالفان اعالم کرده اند.
وفادار  نیروهای  حمالت  تشدید  با 
تحت  شهرهای  به  قذافی  معمر  به 
کنترول مخالفان در روز شنبه، شورای 
ملی لیبیا، که در بنغازی مستقر است، 
منطقه  ایجاد  خواستار  دیگر  بار  یک 

پرواز ممنوع بر فراز لیبیا شده بود.
کل  دبیر  موسی،  عمر  میان  این  در 
اتحادیه عرب، پس از نشست وزیران 
قاهره،  در  اتحادیه  این  عضو  کشورهای  خارجه  امور 
تاکید کرده است که ایجاد منطقه پرواز ممنوع تنها یک 
اقدام انسان دوستانه است و به هیچ رو به معنای مداخله 

نظامی در لیبیا نیست.
حمایت اتحادیه عرب از ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر 
فراز لیبیا، راه را برای اقدام احتمالی ایاالت متحده امریکا 

و سایر کشورهای غربی در این زمینه هموار می کند و 
پرواز ممنوع  منطقه  ایجاد  این بابت که  از  نگرانی ها  به 
به عنوان دخالت کشورهای غربی در امور داخلی یک 

کشور عربی تلقی شود، پایان می دهد.
ایجاد  ناتو،  پیمان  و  امریکا  متحده  ایاالت  نیز  پیشتر 
منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبیا را به موافقت کشورهای 
عضو اتحادیه عرب و نیز تصویب آن در شورای امنیت 

سازمان ملل متحد منوط کرده بودند.
نشست  از  پس  ساعت  چند  تنها  دیگر  سوی  از 
کشورهای عضو اتحادیه عرب و حمایت آنها از ایجاد 
منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبیا، کاترین اشتون، مسوول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز به قاهره سفر کرد، تا 
درباره بحران لیبیا با نمایندگان کشورهای عربی و دبیر 

کل اتحادیه عرب رایزنی کند.
ایجاد  سر  بر  اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهای  میان  در 
منطقه پرواز ممنوع اختالف نظر وجود دارد، در حالی 
ارایه  برای  خود  تالش  از  پیشتر  فرانسه  و  بریتانیا  که 
باره  این  در  امنیت  شورای  در  قطعنامه ای  پیش نویس 
خبر داده بودند، آلمان برخورد محتاطانه ای با این مساله 

دارد.

پولیس جمهوری آذربایجان دست به بازداشت گروهی 
از مخالفان زده که می خواستند برای دومین بار در باکو، 
دولتی  ضد  تظاهرات  به  دست  کشور  این  پایتخت 

بزنند.
را  تظاهرات  این  آذربایجان،  جمهوری  مقامات 

غیرقانونی خوانده اند.
در  دولتی  تظاهرات ضد  در  مارچ(  )یازده  روز جمعه 

باکو، بیش از چهل نفر از مخالفان بازداشت شدند.
بازداشت  نفر  ده  دیروز  می گویند  دولتی  مقام های 
بازداشت شدگان  تعداد  می گویند  مخالفان  اما  شده اند 

بیشتر است.
شخصی ها،  لباس  و  پولیس  گفته اند  عینی  شاهدان 
بازداشت و به بس هایی  تظاهرکنندگان را یک به یک 
منتقل  بودند،  پارک شده  دانشگاه  یک  نزدیکی  در  که 

کردند.
گروه ها و احزاب مخالف دولت الهام علی اف، رییس 
جمهور آذربایجان از طریق سایت فیس بوک از مردم 
شرکت  دولتی  ضد  تظاهرات  در  تا  بودند  خواسته 

کنند.
از  کشور،  این  در  جوانان  گزارش ها،  براساس 
الهام  گرفته،  فرا  را  عربی  کشورهای  که  تظاهراتی 
گرفته اند و درصددند تا علیه دولتی که متهم به فساد 
و نقض مکرر حقوق انسانی در این کشور است، قیام 
به  مساوات  مخالف  رهبر حزب  قمبر،  عیسی  کنند. 
خبرگزاری فرانسه گفته است که ده ها نفر از جمله 
جمهوری  دموکرات  لیبرال  حزب  رهبر  و  پسرش 

آذربایجان بازداشت شده اند.
را  او  پولیس  که  آن  از  پیش  جوان  تظاهرکننده  یک 

خبرگزاری  به  کنند،  بس ها  از  یکی  وارد  و  بازداشت 
رویترز گفت که در آینده نیز تظاهراتی برگزار خواهد 

شد.

دادگاهی در هاوانا یک شهروند امریکا بنام آلن گروس 
را به جرم توطیه علیه امنیت ملی کوبا به ۱۵ سال زندان 

محکوم کرده است.

این  بیانیه ای  طی  سفید  کاخ 
حکم را ناعادالنه توصیف کرده 
این  فوری  آزادی  خواهان  و 

امریکایی ۶۱ ساله شده است.
یک  پیمانکار  که  گروس  آقای 
به  وابسته  امدادرسانی  سازمان 
امریکاست،  امورخارجه  وزارت 
در دسامبر ۲۰۰۹ به اتهام تشکیل 
یک شبکه غیرقانونی اینترنتی در 

کوبا بازداشت شد.
کمیته  رییس  لیتنن،  راس  ایلیانا 
نمایندگان  مجلس  خارجه  امور 
امریکا نیز حکم زندان برای آلن 
آور«  شرم  »اقدامی  را  گروس 
آزادی  توصیف کرده و خواهان 

فوری وی شده است.
این امریکایی هفته پیش در دادگاه مجرم شناخته شده 
بود، اما حکم ۱۵ سال حبس آقای گروس روز گذشته 

صادر شد.
پول  با  که  شد  متهم  مریلند،  ایالت  اهل  گروس،  آلن 
تضعیف  برای  شبکه سازی  حال  در  امریکا  دولت 

حکومت رایول کاسترو، رهبر کوبا بود.
اندازه در  از  بیش  )آلن گروس(  »او  کاخ سفید گفت: 
نباید حتا یک روز دیگر محبوس  زندان بوده است و 

باقی بماند.«
گروس  آلن  که  زمانی  تا  می گوید  اوباما  باراک  دولت 
کشور  دو  روابط  در  پیشرفت چشمگیری  نشود،  آزاد 

رخ نخواهد داد.
آقای گروس با پول دولت امریکا تجهیزات ارتباطات 
اینترنتی و ماهواره ای را در اختیار جامعه یهودیان کوبا 

قرار می داد.
این کار از نظر حکومت کوبا تالش برای براندازی در 

نظر گرفته می شود.
رابطه  در  و  کشید  طول  روز  دو  گروس  آقای  دادگاه 
اقدام علیه استقالل و تمامیت ارضی مجرم شناخته  با 

شد.
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مواجه شدن جاپان با بدترین بحران پس از جنگ جهانی دوم

ایران همچنان در فهرست »دشمنان انترنت« است 

اسراییل صدها خانه در اراضی اشغالی فلسطینیان می سازد
کشورش  می گوید  جاپان  وزیر  نخست  کان،  نایوتو 
مواجه  دوم  زمان جنگ جهانی  از  بحران  بدترین  با 

است.
سونامی  و  زلزله  تبعات  با  حاضر  حال  در  جاپان 
رو به رو  هسته ای  نیروگاه های  در  بحران  و  ویرانگر 

است.
قطعی های  احتمال  به  نسبت  جاپان  وزیر  نخست 

گسترده برق در کشور هشدار داده است.
آقای کان همچنین نسبت به وضعیت نیروگاه هسته ای 

فوکوشیما ابراز نگرانی کرده است.
در حالی که جاپان هنوز با تبعات بالیای طبیعی اخیر 
دست به گریبان است، پولیس این کشور اعالم کرده 
که احتمال دارد میزان تلفات از ده هزار نفر نیز فراتر 

رود.
مقام های جاپانی هشدار داده اند که احتمال یک انفجار 

در  فوکوشیما  اتومی  نیروگاه  راکتور  دومین  در  دیگر 
شمال توکیو وجود دارد.

و  شد  جدی  آسیب  دچار  جمعه  روز  زلزله  در  نیروگاه  این 
متخصصان جاپانی تالش می کنند تا مانع از ذوب شدن سوخت 
هسته ای شوند. انفجار بزرگ روز شنبه در این راکتور، خساراتی 
را به بار آورده است. مقام های جاپانی می گویند در مقطعی، میزان 
تشعشعات در نزدیکی نیروگاه از حد و اندازه های ایمنی باالتر 
رفت. به گفته مسووالن این نیروگاه اتومی، فشار داخل راکتور 
شماره ۳ به خاطر از کار افتادن سیستم خنک کننده اضطراری به 

طور خطرناکی رو به افزایش است.
راکتور شماره یک این نیروگاه روز شنبه به خاطر مشکل مشابهی 
منفجر شد. در این حال، آژانس بین المللی انرژی اتومی از تخلیه 
نیروگاه  کیلومتری   ۲۰ شعاع  ساکنان  از  نفر  هزار   ۱۷۰ حدود 

فوکوشیما خبر داده است.
زلزله سهمگین روز جمعه که ۸.۹ درجه در مقیاس ریشتر قدرت 
داشت و سونامی ناشی از آن، خرابی و تلفاتی سنگینی را برجای 

گذاشته است.
رقم رسمی تلفات ۷۶۳ نفر است.

این در حالی است که به گزارش تلویزیون ان اچ کی جاپان، ۹۵۰۰ 
نفر از ساکنان یک شهر ۱۷ هزار نفری همچنان مفقود هستند.

والیات  در  قربانیان  به  کمک  برای  نجات  و  امداد  عملیات 
آسیب دیده در شمال شرقی همچنان در جریان است و دولت 
نفر  هزار   ۱۰۰ به  را  مناطق  این  به  شده  ارسال  نظامیان  تعداد 

افزایش داده است. 
به گفته نخست وزیر جاپان، نیروهای امدادرسان توانسته اند سه 
بیانگر صف های  همچنین  گزارش ها  دهند.  نجات  را  نفر  هزار 

طوالنی در فروشگاه های موادغذایی و تانک های تیل است.
برق شش میلیون خانوار جاپانی، ده درصد خانه های این کشور، 
قطع است و دولت خواهان خودداری از مصرف بیشتر از اندازه 

انرژی الکتریکی شده است.
 یک سوم از برق جاپان از انرژی هسته ای تولید می شود.

ایران در  نام  ارزیابی سازمان گزارشگران بدون مرز،  بر اساس 
فهرست ۱۰ کشوری است که دشمن انترنت به شمار می روند 
و در حال حاضر ۱۱ نفر از فعاالن فضای مجازی در ایران در 
زندان  به سر می برند. به نوشته این سازمان، جمهوری اسالمی 
ایران در کنار برما، چین، کوبا، کوریای شمالی، ویتنام، عربستان 
سعودی، سوریه، ترکمنستان و ازبکستان از دشمنان انترنت به 
شمار می رود که از طریق سرکوب و زندانی کردن فعاالن فضای 
مجازی، گسترش سانسور در انترنت و ایجاد اختالل و کندی 

در آن، محیط انترنت را به شدت کنترول می کند.
و  مجازی  فضای  فعاالن  سرکوب  به  اشاره  با  گزارش  این 
در حال  که  می افزاید  آن ها،  از  برخی  کردن  زندانی  همچنین 
حاضر ۱۱ نفر از این فعاالن در زندان های جمهوری اسالمی 

به سر می برند.
سازمان گزارشگران بدون مرز همچنین بر تشدید سانسور در 
انترنت ایران از طریق راه اندازی پولیس سایبری تاکید می کند.

انتخابات  از  پس  ویژه  طور  به  مجازی  فضای  کنترول  بحث 
ریاست جمهوری ۱۳۸۸ شدت گرفت و در آن زمان نهادی 
تحت عنوان»ارتش سایبری ایران« که بعدها رییس اداره سیاسی 
سپاه پاسداران به طور تلویحی از وابستگی این نهاد به سپاه 
خبر داد، اقدام به هک کردن سایت های نزدیک به اصالح طلبان 

و حامیان جنبش سبز کرد.
در ماه دلو سال جاری نیز نیروی انتظامی از آغاز به کار رسمی 

پولیس سایبری در ایران خبر داد.

کندی  مرز،  بدون  گزارشگران  سازمان  ارزیابی  این،  بر  عالوه 
کاربران  پیش روی  موانع  دیگر  از  را  ایران  در  انترنت  سرعت 
آمارهای  اساس  بر  که  می افزاید  و  می داند  ایران  در  انترنتی 
سازمان سنجش سرعت، ایران در میان ۱۸۵ کشور جهان از نظر 

سرعت اتصال به انترنت در رده ۱۷۶ قرار دارد.
بنابر آمار ارایه شده از سوی این سازمان، در ایران بالغ بر دو 
میلیون و ۸۰۰ هزار کاربر انترنتی وجود دارد که علیرغم مشکالت 

پیش رو، در زمره پرتحرک ترین کاربران انترنتی هستند.

اسراییل ساخت صدها خانه در شهرک های یهودی نشین 
در کرانه غربی اشغالی را تایید کرده است.

شب  شنبه  جدید  مسکونی  واحدهای  ساخت  تصمیم 
به تایید کمیته وزرای اسراییل رسید. مقامات فلسطینی 
این اقدام را محکوم کرده اند. این تایید یک روز پس از 
آن صورت می گیرد که پنج عضو یک خانواده شهرک 

نشین یهودی در کرانه غربی به قتل رسیدند.
این  ساخت  گفت  اسراییل  دولت  رسمی  مقام  یک 
که  می گیرد  صورت  اراضی  در  مسکونی  واحدهای 
انتظار می رود در طرح صلح احتمالی با فلسطینیان، به 

خاک این کشور ضمیمه شوند. 
رییس  عباس،  محمود  سخنگوی  ردینه،  ابو  نبیل 

تصمیم  است  گفته  فلسطینی  خودگردان  تشکیالت 
تنها  و  است  قبول«  قابل  غیر  و  »نادرست  اسراییل 

می تواند مشکل ایجاد کند.
تمام شهرک های یهودی نشین در کرانه غربی از منظر 
حقوق بین الملل غیر قانونی هستند اما دولت اسراییل با 

چنین تفسیری مخالف است.
نزدیک به نیم میلیون یهودی در شهرک هایی در کرانه 

غربی و بیت المقدس شرقی زندگی می کنند.
فلسطینیان خواهان آن هستند که کشور مستقل آنها با 
این  نگران  و  گیرد  بیت المقدس شرقی شکل  پایتختی 
مساله هستند که فعالیت های ساختمانی اسراییل، ارتباط 

میان بیت المقدس شرقی و کرانه غربی را قطع کند.
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