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باشندگان ولسوالی های قوش تپه و درزاب 
والیت جوزجان می گویند که افراد طالبان 
اسیر  را  دولتی  کارمندان  و  مردم  از  برخی 
می کنند و در بدل رهایی آنان مطالبه پول 

دارند.
شیربیک  قریه  باشندگان  از  تن  یک 
است:  گفته  پژواک  به  تپه  قوش  ولسوالی 
را  معلم  یک  ما  قریه  از  پیش  هفته  »طالبان 
بنام عارف، شبانه از منزلش بردند و در بدل 

رهایی او، دو صد هزار روپیه خواستند.«
یک  که  عارف  مادر  کرد  عالوه  مرد  این 
به  را  »خود  است،  سال خورده  و  پیر  زن 
هزار  پنجاه  مشکل،  با  و  زده«  دیوار  و  در 
افغانی از مردم قرض گرفته و پسرش را از 

چنگ طالبان رها ساخته است.
به گفته ی او، افراد طالبان این معلم را زیاد 
چقور  چقمه  قریه  به  و  کرده  کوب  و  لت 
بیست  که  بودند  برده  تپه  قوش  ولسوالی 

فاصله دارد. از مرکز ولسوالی  کیلومتر 
صرف  گذشته  در  طالبان  که  افزود  وی 
بز،  و  گوسفند  رمه  صاحبان  و  دهقانان  از 
حاال  اما  می گرفتند،  زکات  و  عشر  پول 
مردم عادی و کارمندان دولتی را اختطاف 

شورای  رییس  ضحاک،  جواد  قتل  پی  در 
دره  در  طالبان  وسیله  به  بامیان  والیتی 
افزایش  امنی  نا  تشدید  از  نگرانی  غوربند، 

یافته است.
والیت  شمال غرب  در  دره ای  غوربند 
پروان است که جاده پروان به بامیان از آن 
می گذرد و این جاده یکی از راه های اصلی 
ارتباطی کابل به بامیان است که پایتخت را 

به مناطق شمال کشور وصل می کند.
جوزا   ۱۴ جمعه  روز  ضحاک  آقای 
و  شد  ربوده  غوربند  منطقه  از  عبور  هنگام 
جنازه  جوزا(   ۱۷( شنبه  سه  روز  ربایندگان 
بدون سر او را در کنار جاده ای رها کردند.

عهده  به  را  او  قتل  مسوولیت  طالبان 
گرفته اند.

از  که  مسافرانی  و  غوربند  والیت  ساکنان 
حضور  می کنند،  آمد  و  رفت  منطقه  این 
حزب  به  وابسته  مسلح  دسته های  و  طالبان 
در  حکمتیار  گلبدین  رهبری  به  اسالمی 
ناامنی در منطقه  غوربند را از عوامل اصلی 

می دانند.
این منطقه که در ده سال گذشته از امن ترین 
گفته  به  حاال  می شد،  شمرده  کشور  مناطق 
گروه های  فعالیت  محل  به  آن،  ساکنان 

شورشی تبدیل شده است.

می کنند و در بدل رهایی آنان پول مطالبه 
می کنند.

ولسوالی  در  بتو  قریه  از  دیگر  تن  یک 
این  در  »طالبان  است:  گفته  درزاب، 
آزار  مختلف  بهانه های  به  را  مردم  اواخر 

می دهند.«
باشنده  رحمت  حاجی  که  افزود  وي 
از  یکی  با  درزاب،  ولسوالی  مغل  قریه 
بودند  شده  ربوده  گذشته  هفته  دوستانش 
دوباره  افغانی،  هزار  صد  یک  بدل  در  و 

رها شدند.
این مرد گفت: »برعالوه ای دو نفر، طالبان 
گنگ  که  را  ولسوالی  مرکز  باشنده  یک 

است نیز با خود برده بودند.«
که  گفته  نیز  تپه  قوش  ولسوال  امین اهلل 
ولسوالی  مرکز  از  که  مناطقی  در  طالبان 

فاصله زیاد دارد، مردم را اذیت می کنند.
مسیر  در  که  چقور  چقمه  قریه  افزود  وی 
با  دارد،  قرار  تپه  قوش  ـ  شبرغان  شاهراه 
دارد  فاصله  کیلومتر  بیست  ولسوالی  مرکز 
و طالبان در این نقطه، مسافرین را از موتر 
پیاده کرده، مورد لت و کوب قرار داده و 

می کنند. مطالبه  پول 

صد  از  بیشتر  منطقه  این  می گویند  آنها 
چندان  اما  دارد،  فاصله  کابل  از  کیلومتر 
مورد توجه دولت و مقام های محلی نیست.

گروه های  حاال  می گویند  غوربند  ساکنان 
این  استفاده  با  اسالمی  حزب  و  طالبان 
بر  دولتی،  نیروهای  با  مقایسه  در  وضعیت، 
غوربند  دره  ولسوالی  چهار  از  ولسوالی  دو 
بیشتری  نیروهای دولتی تسلط  با  در مقایسه 

یافته اند.
عبور  منطقه  این  از  که  مسافرانی  از  یکی 
می کرد، به بی بی سی گفته که پس از قتل 
در  رنگ ها«  »پل  منطقه  در  ضحاک  آقای 
غوربند، هنگام عبور از این منطقه »احساس 

خطر« می کند.
جنگجو  »برادرهای  گفت:  دیگر  مرد  یک 
را  راه  می آیند،  پایین  دفعتا  )طالبان( 
آمد،  شان  دست  به  که  هرچه  و  می گیرند 
چیز  همه  و  نقد  پول  ساعت،  ـ  می گیرند 
و  حال تر  سر  کمی  که  آدمی  می برند.  را 
دامنه های  به  می برند  را  او  باشد،  سخنگوی 
کوه، گلویش را می برند و چهار گلوله هم 

می زنند و رها می کنند.«
تامین  مورد  در  دولت  از  شدید  انتقاد  با  او 
ما  برای  »نفع حکومت  منطقه گفت:  امنیت 
چیست؟ نیروهای امنیتی اصال وجود ندارد، 

کجا هستند این نیروها؟"
»اصال  گفت:  منطقه  این  ساکنان  از  یکی 
و  طالبان( حمایت می کنند  )از  منطقه  مردم 
دارند.  ارتباط  ولسوالی  با  محلی  مردم  این 
نمی توانند  طالبان  نکنند،  حمایت  آنها  اگر 

به منطقه بیایند.«
غوربند  در  اخیر  سال  چند  در  ناامنی ها 
و  عمرانی  اجرای طرح های  که  باعث شده 
از جمله ساخت و ساز پروژه جاده پروان-

بامیان هم با کندی مواجه شود.

طالبان در بدل رهایی اسیران خود 
از مردم پول می گیرند

در پی قتل رییس شورای والیتی بامیان 
نگرانی ها از ناامنی در غوربند افزایش یافته است

عناوین مطالب امروز:

قاری امام الدین 
کشته شد

فرمانده  امام الدین،  قاری  8صبح، کندز: 
طالبان در ولسوالی دشت ارچی و ولسوال 
کشته  ولسوالی،  این  برای  طالبان  نام نهاد 

شد.
شیخ صدرالدین سعدی، ولسوال حکومت 
عملیات،  این  که  گفت  ارچی،  دشت  در 
روستای  در  و  ایتالف  نیروهای  سوی  از 

شینواری دشت ارچی صورت گرفته بود.
او گفت که عملیات با مشورت مسووالن 
طالب  یک  و  بود  گرفته  صورت  داخلی 
نیز توسط این نیروها بازداشت شده  دیگر 

است.
طالبان،  فرماندهان  باور آگاهان، کشتن  به 

آنان را شکسته خواهد کرد.
قاری امام الدین، یکی از فرماندهان برجسته  
از  بار  چند  و  بود  والیت  این  در  طالبان 
حمله های پولیس و ارتش، جان به سالمت 

برده بود.
در  ویژه  به  طالبان،  بر  گفته می شود حمله 
رو  به  رو  با شکست  آنان  والیت هایی که 
هستند، می تواند جلو گسترش و نیروگیری 

آنان را بگیرد.

پیام افغانستان برای شانگهای:

همکاری های منطقه ای توسعه یابد

حضور دایمی یا...

بی سوادی چالش عمده...

اجازه نمی دهیم...
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تاکید بر توسعه ی همکاری
میان اعضای شانگهای و افغانستان

در  شرکت  منظور  به  که  کشور  جمهور  رییس 
به  شانگهای  سازمان  سران  نشست  دهمین 
نور سلطان  آقای  با  قزاقستان سفر کرده است، 
نظربایف، رییس جمهور قزاقستان دیدار و گفتگو 
زمینه های  و  منطقه  اوضاع  مورد  در  و  کرده 
صحبت  کشور  دو  میان  اقتصادی  همکاری های 
بر  هردوطرف  که  می شود  گفته  است.  کرده 
ضرورت توسعه ی همکاری میان دوطرف تاکید 
مورد  دراین  که  شده اند  آن  خواستار  و  کرده 

گام های اساسی برداشته شود.
دستور کار نشست سران شانگهای که قرار است 
از  کند،  سخنرانی  آن  در  امروز  جمهور،  رییس 
موضوعات دیگری بود که روسای دو کشور آن 
را مورد بحث قرار دادند. طبعا انتظار می رود که 
در این سخنرانی، دیدگاه های افغانستان درمورد 
عرصه های  در  منطقوی  همکاری های  گسترش 
مواد  و  تروریزم  علیه  مبارزه  مانند  گوناگون، 

مخدر، محور اصلی باشد.
این  در  افغاستان  عضویت  که  می شود  گفته 
بحث  مورد  کنونی  نشست  در  نیز  سازمان 
مورد  می رود  انتظار  که  گرفت  خواهد  قرار 
زیرا  گیرد،  قرار  کنفرانس  این  اعضای  توافق 
موضوعات مطرح شده در این نشست با مسایلی 
و  یکسانی ها  است،  مطرح  عمال  درافغانستان  که 

نزدیکی های فراوان دارد. 
چین،  روسیه،  عضویت  با  که  سازمان  این 
تاجیکستان  و  ازبکستان  قرغیزستان،  قزاقستان، 
گسترش  آن  هدف  و  است  شده  تاسیس 
ایران،  کشورهای  و  است  منطقوی  همکاری های 
حیث  به  نیز  مغولستان  و  هندوستان  پاکستان، 
شک  بدون  دارند،  شرکت  آن  در  ناظر  اعضای 
نگیرد.  قرار  افغانستان  توجه  مورد  نمی تواند 
زیرا درمیان کشورهای ناظر، کشورهایی هستند 
خاص  موضع  یا  مسایل  از  خیلی  قبال  در  که 
دخیل  قضایا  در  عمال  یا  و  دارند  را  خودشان 
تروریزم  صدور  در  که  پاکستان  مانند  هستند؛ 
دارد و  فعال  نقشی  افغانستان  به  و هراس افگنی 
یا  و  می کند  حمایت  تروریستان  از  که  ایران  یا 
حضور  قبال  در  کشور  این  موضع گیری های 
امریکا و جامعه ی جهانی در افغانستان و پیمان 
در  بعد  چندی  احتماال  که  امریکا  با  استراتژیک 
لویه جرگه به  بحث گذاشته خواهد شد و نظایر 
ناگزیر  به  افغانستان  که  است  ناحیه  این  از  آن. 
و  باشد  نشست  این  در  حضور  خواستار  باید 
مردم  عمومی  منافع  براساس  باید  حضور  این 
افغانستان و نه مالحظات سیاسی و مصلحت های 

دیگر صورت گیرد. 
اعالم  برای  است  خوبی  فرصت  نشست  این 
اجازه  وجه  هیچ  به  افغانستان  این که  چندباره ی 
برای کشورهای  تهدیدی  به سکوی  داد  نخواهد 
دیگر و به ویژه همسایگانش تبدیل شود. طبیعی 
است که برای خیلی از کشورها قبول این تعهد به 
اهداف  آنها  زیرا  بود،  نخواهد  امکان پذیر  آسانی 
سیاسی خاص خودشان را دارند ولی کشورهایی 
امریکا و جامعه ی جهانی  هم هستند که حضور 
می دانند.  ناگزیر  ضرورت  یک  افغانستان  در  را 
البته همه ی این مسایل بسته به چگونگی برخورد 
مقامات افغانی است و این که با محور قرار دادن 
به  بتوانند  افغانستان،  مردم  استراتژیک  منافع 

متقاعد ساختن آنان بپردازند.
صحبت ها در حاشیه ی این نشست فرصت خوب 
چنانچه  بود.  خواهد  این کار  برای  مساعدی  و 
کرزی  جمهور  رییس  نشست،  این  حاشیه ی  در 
احمدی نژاد  چین،  جمهور  رییس  تاو  هوجین  با 
ایران و مدویدوف رییس جمهور  رییس جمهور 

روسیه گفتگو کرده است.

زنگ اول
 را زنان  وضعيت  زنان،  امور  وزارت 

که  می گويد  خوانده  کننده  نگران 
کودکان  و  زنان  بر  جنسی  تجاوزات 
دهنده  تکان  بی نهايت  سال،  خورد 

است.
پلوشه کاکر، معين وزارت امور زنان 
از  بزرگداشت  محفل  در  ديروز  که 
بود،  کرده  شرکت  مادر  ملی  روز 
که  گفته  پژواک  خبرى  آژانس  به 
واليات  در  بيشتر  جنسی،  تجاوزات 
تخار،  مانند  شمال شرق  و  شمال 

بدخشان  و بلخ صورت گرفته است.
از  جلوگيرى  براى  که  افزود  وى 
جديت  و  تالش  جنسی،  تجاوزات 
واليان داراى اهميت فوق العاده است.
تطبيق  زنان،عدم  امور  وزارت  معين 
قانون را يکی از مشکالت فرا راه زنان 
دانسته، گفت: »متجاوزين بايد به پنجه 
ديگران  براى  تا  شوند  سپرده  قانون 

عبرت شود.«
می گويد  زنان  امور  وزارت  همچنين 
که آمار خشونت عليه زنان و دختران 
يافته  افزايش  گذشته  سال  به  نسبت 

است.
حقوقی  بخش  رييس  امينی  فوزيه 
وزارت زنان می گويد که آنها ٦٦٩٢ 

سه شنبه  روز  کرزى  جمهور  رييس 
سازمان  نشست  در  شرکت  براى 
آستانه  به  شانگهاى  منطقه اى 
اين  رفت.  قزاقستان  پايتخت 
می کند  دوام  روز  يک  نشست، 
روسيه  چين،  کشورهاى  سران  و 
آن  در  آسياى ميانه  کشورهاى  و 
عضو  افغانستان  دارند.  حضور 
آقاى  ولی  نيست،  شانگهاى  سازمان 
اين  در  مهمان  عنوان  به  کرزى 
دفتر  است.  کرده  شرکت  نشست 
اعالميه اى  نشر  با  جمهورى  رياست 
اين  در  کرزى  آقاى  که  است  گفته 
موضوع  و  می کند  سخنرانی  نشست 
با  مبارزه  را  سخنرانی  اين  اصلی 
مخدر  مواد  قاچاق  و  تروريزم 

می دهد. تشکيل 
در  شانگهاى  همکارى  سازمان 
که  شد  تشکيل  زمانی  و   ٢001 سال 
نيروهاى ناتو براى مبارزه با تروريزم 
اما  يافتند.  حضور  افغانستان  در 
مهم  اعضاى  می گويند  تحليلگران 
تروريزم  با  مبارزه  در  سازمان  اين 

کرده اند.  همکارى 

ادامه ازصفحه ا

مورد خشونت عليه زنان و دختران را 
ثبت  کشور  سطح  در   1٣٨٨ سال  در 
سال  در  رقم  اين  اما  بودند،  کرده 

1٣٨٩ به ٦٧٦٥ افزايش يافته است.
بر اساس اين آمار، قتل و اختطاف در 
سال گذشته به تناسب سال 1٣٨٨ نيز 
به  زن  و سال گذشته ٦٩  بوده   بيشتر 
خانوادگی  اختالفات  و  خشونت  اثر 
از دست داده اند، در  جان هاى شان را 
حالی که ٦٤ زن در سال  1٣٨٨ به اين 

سرنوشت دچار شده بودند.
سرپرست  بانوغضنفر  حسن  همچنان 
بزرگداشت  محفل  در  زنان  وزارت 
و  زنان  که   گفت  مادر  ملی  روز  از 
دختران در دهات و قصبات از نعمت 

عضو  کشورهاى  تحليلگران،  باور  به 
سازمان شانگهاى به خصوص روسيه 
تروريستی  فعاليت هاى  گسترش  از 
کشورهاى  نگران اند.  منطقه  در 
آسياى ميانه نيز که هم اکنون برخی 
حضور  آنها  در  تندرو  گروه هاى  از 
افراط گرايی  گسترش  نگران  دارند، 

هستند. کشورهاى شان  در 
سياسی  مسايل  تحليلگر  مير،  هارون 
در  روسيه  و  امريکا  حاال  می گويد 
مبارزه با تروريزم نظر مشترک دارند 
روسيه  که  است  دليل  همين  به  و 
لوجستيکی  کاروان هاى  انتقال  زمينه 
خاک  طريق  از  امريکايی  نيروهاى 
به  ميانه  آسياى  کشورهاى  و  روسيه 

فراهم کند.  را  افغانستان 
حاضر  حال  در  مير  آقاى  باور  به 
امريکا  با  شانگهاى  عضو  کشورهاى 
براى  تروريزم  زيرا  هم سرنوشت اند، 
او  اما  است.  مشترک  خطرى  آنها 
منطقه اى  سازمان هاى  می گويد 
نتوانسته اند  هنوز  که  اين  دليل  به 
را  ذات البينی شان  اختالفات 
و  مالحظه  قابل  نقش  کنند،  حل 

قبل  سال  دو  بغالن  واليت  آنکه  با 
شده  اعالم  کوکنار  کشت  از  عارى 
محلی،  مقام هاى  گفته  به  اما  بود، 
برخی  در  زمين  هکتار  صد  از  بيش 
کشت  کوکنار  واليت،  آن  مناطق 

شده است.
حسينی  الدين  زمان  سيد  سمونوال 
به  بغالن،  امنيه  قوماندانی  امنيت  آمر 
است  گفته  پژواک  خبرى  آژانس 
و  صالح  ده  ولسوالی هاى  در  که 
اين  اندراب  منطقه  مربوط  پل حصار 

واليت، کوکنار کشت شده است.
بردن  بين  از  براى  که  گفت  وى 
کوکنار دو باره کشت شده، کمپاين 
محو کوکنار را از دو روز پيش آغاز 

به  مربوط  سلطان خيل  قوم  بزرگ  يک 
می گويد  ننگرهار  واليت  در  کوچی ها 
که از سه روز به اين طرف درگيرى ميان 
کوچی ها و باشندگان محل جريان دارد.

گفته  آزادى  راديو  به  خان  علم  حاجی 
محل  باشندگان  از  تعدادى  که  است 
که  واليت  اين  بتی کوت  ولسوالی  در 
بر  هستند،  مجهز  سبک  سالح هاى  با 
و  کرده  حمله  منطقه  اين  در  کوچی ها 

اموال آنها را مورد چپاول قرار داده اند.

 براساس گزارش ها از واليت زابل، هفت 
تن از افراد طالبان در اين واليت با دولت 
يکجا شده و همچنان دو مامور پوليس به 

گروه طالبان تسليم شده اند.
واليت  اين  جنايی  مدير  خان،  گالب 
عضو  هفت  که  گفته  آزادى  راديو  به 
گروه طالبان شب سه شنبه در ولسوالی 
با  همراه  مردمی  شوراى  به  چينو  چهار 
تسليم  شان  داشته ى  دست  سالح هاى 

شدند.

امنيت  و  صحت  وتربيه،  تعليم  سواد، 
محروم هستند.

ناپسند،  »عنعنات  گفت:  او 
محيطی،  و  فاميلی  خشونت هاى 
ازدواج هاى اجبارى، ازدواج هاى قبل 
از وقت و ازدواج هاى بد و بدل بيشتر 
از هر وقت ديگر گلوى مادران ما را 

می فشارد.«
مساعدت   زنان،  وزارت  سرپرست 
دولتی  ادارات  و  موسسات   نهادها، 
را جهت بهبود وضعيت زندگی زنان 
تعداد  گفت  و  خواند  ارزنده  و  مثمر 
سرپرست  افغانستان  در  که  زنانی 
بدوش  خانواده  مسووليت  و  ندارند 

آنان است به دو ميليون تن می رسد.

منطقه اى  معادالت  در  چشم گيرى 
نداشته اند.

در  حالی  در  کرزى  جمهور  رييس 
می کند  شرکت  شانگهاى  نشست 
نزديک  آينده  در  است  قرار  که 
قرارداد  امضاى  مورد  در  افغانستان 
بگيرد.  تصميم  امريکا  با  استراتژيک 
تهديد  می گويند  تحليلگران  اما 
مخدر  مواد  و  تروريزم  مشترک 
با  شانگهاى  اعضاى  تا  شده  سبب 
پديده  دو  اين  با  مبارزه  در  غرب 

باشند.  همنوا 
نظرند  اين  به  تحليلگران  از  شمارى 
در  اشتراک  با  کرزى  آقاى  که 
غرب  به  می کوشد  شانگهاى  نشست 
می تواند  افغانستان  که  دهد  نشان 
داشته  منطقه  در  جديدى  متحدان 
رياست  اعالميه  در  ولی  باشد، 
از  هدف  که  است  آمده  جمهورى 
توجه  جلب  سفر،  اين  در  اشتراک 
به  سازمان  اين  عضو  کشورهاى 
و  تروريزم  با  مبارزه  چون  مسايلی 
روابط  گسترش  نيز  و  مخدر  مواد 

می باشد. منطقه اى 

ترکیه زمینه 
تحصیالت عالی را برای 
جوانان میدان وردگ

 فراهم می کند 
ميدان  واليت  در  محلی  مسووالن 
تعهد  ترکيه  می گويند،  وردگ 
تحصيالت  زمينه  ساالنه  که  کرده 
جوانان  از  شمارى  براى  را  عالی 

اين واليت فراهم کند.
والی  سخنگوى  شاهد،  شاهداهلل 
راديو آزادى  به  ديروز  اين واليت 
کردن  عملی  براى  که  گفت 
 ٢٣0 به  نزديک  از  برنامه  اين 
و  دوازدهم  صنف  فارغان  از  تن 
کانکور  امتحان  در  جوانانی که 
اختصاصی  امتحان  شده اند،  ناکام 

گرفته شده است.
ميان،  اين  از  شاهد  آقاى  گفته  به 
اخذ  را  بيشتر  نمرات  که  تن   ٢0
تحصيالت  ادامه  براى  کرده اند، 

به ترکيه خواهند رفت. عالی 
ساالنه  که  است  کرده  تعهد  ترکيه 
زمينه تحصيالت عالی را براى ٢0 تن 
واليت  دوازدهم  صنوف  فارغان  از 

ميدان وردگ فراهم می سازد.

کرده اند.
کمپاين  اين  در  حسينی،  گفته  به 
و  اردو  جمله  از  امنيتی  نيروهاى 
و  عامه  نظم  پوليس  ملی،  پوليس 
با مواد مخدر  مبارزه  نماينده وزارت 

سهيم هستند.
نماينده  احمدى،  نجيب اهلل  همچنين 
وزارت مبارزه با مواد مخدر  می گويد 
که ارزيابی انجام شده در اين واليت 
هکتار  از صد  بيش  که  می دهد  نشان 
زمين در ولسوالی هاى يادشده، دوباره 

کوکنار کشت شده است.
محو  کمپاين  در  مردم  که  افزود  وى 
کوکنار، با نيروهاى امنيتی همکاراند.

مردم  بيشتر  همکارى  او،  گفته   به 
بردن  بين  از  براى  دولت  با  بغالن 
اين  کمک هاى  کوکنار،  مزارع 
وزارت را به آن واليت بيشتر خواهد 

ساخت.
که  می گويند  مناطق  اين  دهاقين  اما 
مجبور  زراعتی،  آب  کمبود  دليل  به 
دوباره  را  شان  زمين هاى  تا  شده اند 

کوکنار کشت کنند.

دوصد  از  آنان  که  می گويد  علم  آقاى 
سال به اين طرف در اين منطقه سکونت 
دارند، اما باشندگان محل بر سر زمين با 

آنها مشکل دارند.
امنيتی  نيروهاى  به  خان  علم  گفته ى  به 
نيز در مورد اطالع داده شده اما تاکنون 
از سوى آنها کدام اقدامی در اين زمينه 

صورت نگرفته است.
مورد  اين  در  تاکنون  محلی  مقام هاى 

چيزى نگفته اند.

زمان  عين  در  گالب  آقاى  گفته  به  اما 
دو مامور پوليس در ولسوالی سراب اين 

واليت به طالبان پيوسته اند.
می گويد:  زابل  واليت  جنايی  مدير 
»انگيزه ى پيوستن اين دو پوليس با طالبان 
از  تحقيقات  اما  نيست  روشن  تاکنون 
هشت تن از همکاران آنان در پيوند با اين 

قضيه آغاز شده است.«
از سوى ديگر طالبان ادعا کردند که ده 

مامور پوليس با آنان يکجا شده اند.

مادر،  جهانی  روز  اين،  با  همزمان 
واليت  در  جوزا  چهارم   و  بيست 

بغالن نيز تجليل شد.
امورزنان  رييس  ظريفي  رحيمه  خانم 
گفت  محفل  اين  در  بغالن  واليت 
که وزارت امور زنان در نظر دارد تا 
اين روز مادر را در روز تولد  از  بعد 
تجليل  يکجا  الزهرا   فاطمه  حضرت 
کند و امکان دارد اين دو روز خجسته 
به عنوان يک روز با عظمت در تقويم 

کشور ما ثبت شود. 
خانم ظريفي از زنان حاضر در محفل 
زمينه هاي  در  را  خود  تا  خواست 
»ما  افزود:  او  بسازند  آگاه  مختلف 
از  بدانيم،  وحديث  قرآن  همه   بايد 
قانون  خصوصا  کشور  نافذه  قوانين 
داشته  آگاهي  زن  عليه  خشونت  منع 
باشيم و قوانين بين المللي را بفهميم تا 
راه هايی را انتخاب بکنيم که وضعيت 

زنان و کشور بهتر گردد.« 
منتخب  وکيل  سميع  فيصل  داکتر 
مردم در شوراي واليتي بغالن از زنان 
بغالن خواست تا تنها به معلم شدن در 
يک مکتب دخترانه اکتفا نکنند، بلکه 
بايد در تمام عرصه ها حضور خود را 

پررنگ تر بسازند. 

وزارت زنان تجاوز جنسی بر زنان را تکاندهنده خواند

پیام افغانستان برای شانگهای:
همکاری های منطقه ای توسعه یابد

کشت دوباره ی کوکنار 
در برخی از ولسوالی های بغالن

درگیری بین کوچی ها و مردم محل 
در بتی کوت ننگرهار

هفت طالب در زابل به روند صلح پیوستند
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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 
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در گزارش امروز »از ورای دود و آتش« برادری را با خود 
می گوید:  او  است.  جنگ  قربانیان  از  تن  یک  که  داریم 
که  کسانی  تا  است  ضروری  جنایت هایی  چنین  »یادآوری 
از این جنایت کاران حمایت می نمایند بدانند، کسانی هستند 
که  را  سختی  روزهای  چه  جنایت کاران  این  دست  از  که 
ندیده اند. حکومت کمونیستی آهسته آهسته رو به زوال بود و 
نفس های آخر خود را می کشید زیرا نیروهای روسی کشور 
را ترک نموده بودند و مزدوران شان به تنهایی نمی توانستند 
فرود آوردند  ناچار سرتسلیم  نمایند.  اداره  را  که حکومت 
که  مجاهدین  نیروهای  به  را  حکومت  که  شدند  مجبور  و 
بدون  قدرت  انتقال  نمایند.  تسلیم  بودند  جنگیده  مدت ها 
کدام درگیری صورت گرفت و نیروهای مسلح مجاهدین 
بعد از مدت ها تالش و پیکار سخت وارد شهر شدند و از 
بودند. مردم هم کمی احساس راحتی  پیروزی خود مست 
می کردند زیرا خطر هر دوطرفه برطرف شده بود؛ دیگر نه 
ترس عساکر کمونیستی بود و نه راکت های کور مجاهدین 
باالی شهر می آمد. مردم هم همین را می خواستند که آرامی 
بسیار زود  اما  نمایند.  به آرامی صرف  نانی را  لقمه  باشد و 
قدرت و چوکی  به خاطر  و درگیری ها  نمود  تغییر  اوضاع 

تا  که  کسانی  بود؛  غیرمنتظره  مردم  برای  این  و  شد  آغاز 
جان  به  می جنگیدند،  خارجی  نیروهای  مقابل  در  دیروز 
است.  برحق  بودند که کی  متحیر  مردم  و  بودند  افتاده  هم 
درگیری ها همه روزه از صبح تا به شام و از شب تا به صبح 
ادامه داشت و مردم لحظه ای آرام نداشتند. در آن زمان ما 
در یکی از نقاط بلند شهر کابل یعنی در دامنه کوهی زندگی 

می کردیم و مجبور بودیم که به دنبال آب پایین برویم.  در 
ناگهان مرمی   دنبال آب می رفتم که  به  از روزها من  یکی 
به قسمتی از سرم اصابت کرد و دیگر ندانستم که چه شد. 
می کردم  درد  احساس  سرم  در  آمدم  هوش  به  که  زمانی 
سالم  جان  که  این  از  و  یافتم  شفاخانه  بستر  در  را  خود  و 

برداشته  که از سوی کشور کانادا پرداخته شده است .«
به گفته وی شاگردان این دو مکتب پیش از این در فضای 
مصروف  زیاد،  مشکالت  تحمل  با  خیمه ها  زیر  و  باز 

آموزش بودند که اکنون این مشکالت حل شده است.
خانم رحیمه، استاد در مکتب عربخانه می گوید: »ایجاد 
تعمیر باعث می شود که شاگردان خوب تر درس بخوانند 
از  هم  سوی  از  و  باشند  عالقه مند  درس های شان  به  و 

ازدیاد بیماری شاگردان جلوگیری می شود.«


نسبت به نیاز به خون و اهمیت اهدای خون و همچنین 
تشویق تعداد بیشتری از مردم برای اهدای خون است.

گفته  عامه  صحت  وزارت  سرپرست  دلیل  ثریا  داکتر 
است: »در حقیقت خون سالم نجات دهنده زندگی است 
زیرا همه روزه در سراسر جهان از هر سه نفر یک نفر در 
طول زندگی احتیاج به تزریق خون و مشتقات آن پیدا 
می کند که بارزترین مثال برای مواردی که نیاز مبرم به 
خون پیدا می شود، عبارت است از زمان بروز حوادث 
و  سوختگی ها  رانندگی،  تصادفات  مانند  گوناگون، 
حین  در  باردار  خانم های  همچنین  و  جراحی  اعمال 
میعاد  از  قبل  نوزادان  خصوص  به  و  نوزادان  والدت، 
به خون  نیازمندان  از جمله  مبتال می شوند  به زردی  که 

می باشند.«
در عین حال خانم دلیل تاکید کرده است: »خوشبختانه 
بین  کشور  در  خون  اهدای  فرهنگ  اخیر  سال های  در 
شاهد  ما  که  یافته  ترویج  رضاکارانه  شکل  به  مردم 
دست آوردهای شایسته در رابطه به اهدای خون هستیم 
گذشته  سال  در  مرکزی  خون  بانک  آن   بر  مبتني  که 
مجموعا به مقدار ۲۶۶۹۹ یونت خون را جمع آوری و به 

نیازمندان خون توزیع نموده است.«
 


تیم  از کمک های  قدردانی  ابراز  با  زندان ها  عمومی 
بازسازی والیتی، از آنان خواست که در زمینه اعمار 
نمایند.  همکاری  نیز  کودکان  و  زنان  بخش  زندان 
١۲بالک  دارای  هلمند  مرکزی  زندان  تعمیرجدید 
تشناب های  و  ١۲اتاق  دارای  هربالک  که  است 
به  تن   ٨٣٤ هم اکنون  زندان  این  در  است.  عصری 
هستند.  زندانی  کودک  هشت  و  زن  شش  شمول 
و  سیاسی  زندانیان  تن  زندانیان، ٤٤٧  این  از جمله ی 

متباقی به جرم های جنایی بازداشت شده اند.
تعمیر زندان مرکزی هلمند حدود چهل سال قبل به 

شکل خام اعمار گردیده بود.


راه  از  داریم که  »ما کوشش  شاکی است واظهار می دارد: 
آگاهی دهی در مورد مرگ و میر مادران هنگام زایمان، این 

میزان را کاهش دهیم.«
عدم  و  فقر،  را  شمال  در  زنان  مشکالت   عمده ترین  وی 
اشتغال مادران خانواد گی می داند که روند زندگی مادران 

را به چالش مواجه ساخته است.
از طرفین  مناسبت همین روز  به  مادران  از  همچنان عده  ای 
در گیر در کشور خواستند، تا دست از جنگ و برادر کشی 
و  شوهر  سوگ  و  غم  به  را  مادران شان  دیگر  و  کشیده 

فرزندان شان نسوزانند.
از روز جهانی مادر در حالی در کشور ما گرامی داشت به 
در  را  اول  مقام  در سطح جهان  افغانستان  عمل می آید که 

مرگ و میر مادران دارا می باشد.



و  آیساف  نیرهاي  از  »ما  وگفت:  کرد  تاکید  پولیس 
و  دیني  ارزش هاي  تا  مي کنیم  تقاضا  فورس  اسپیشل 
با  را  خود  عملیات  نظرگرفته  در  را  افغانستان  فرهنگ 

همکاري بیشتر  با نیروهاي افغان انجام دهند.« 
آیت اهلل امیري رییس حقوق بشرافغانستان در زون شمال 
افراد  »نباید  شرق که درین نشت حضور داشت  گفت: 
بي گناهان  و  گیرند  قرار  آماج  مسکوني  ومناطق  ملکي 

بیشتر ازین کشته شوند.« 
این اظهارات در حال صورت مي گیرد که چندی پیش 
که   بود  سپرده  نشر  به  را  اعالمیه ای  متحد  ملل  سازمان 
از آغازسال  ماه  ماه مي سال ۲0١١  مرگبارترین  درآن، 

۲00٧ تا اکنون خوانده شده بود.« 
جهت  که  امیري  اهلل  آیت  و  گنیان  جورجیت  خانم 
به  ملکی  تلفات  کاهش  براي  حل  راه هاي  دریافت 
با مقامات والیت بغالن  والیت بغالن سفر کرده بودند؛ 
و نیروهاي خارجي مستقر در این والیت گفتگو کردند.

تاحال  بغالن  خصوصا  شمال  والیات  که  است  گفتني   
کمترین تلفات ملکي را تاکنون داشته است.



تعمیر  ساختمان  اعمار  کار  جوزجان:  8صبح، 
مکتب های موالنا اذنب شبرغانی و عرب خانه در  والیت 

جوزجان تکمیل گردیده و به بهره برداری سپرده شد.
عبدالروف آرین، معاون ریاست معارف والیت جوزجان 
درسی  صنف    ١۲ دارای  عربخانه  لیسه  »تعمیر   : گفت 
وساختمان  مکتب موالنا اذنب شبرغانی دارای  ٤ صنف 
درسی می باشد که دیروز از سوی مسوولین این ریاست 
»این  افزود:  وی  شد.«  سپرده  بهره برداری  به  و  افتتاح 
امریکایی هزینه  دالر  به یک صد هزار  نزدیک  دوتعمیر 

جهانی  روز  از  عامه  صحت  وزارت  کابل:  8صبح، 
اهدای خون در کابل تجلیل کرد. این وزارت با انتشار 
در  حالی  در  روز  این  از  که  است  گفته  اعالمیه ای 
جود  و  با  حاضر  حال  در  که  می شود  تجلیل  افغانستان 
هیچ  هنوز  طب،  علم  زمینه  در  چشمگیر  پیشرفت های 
و  است  نشده  ساخته  خون  برای  مصنوعی  جاگزین 
فقط خونی که توسط انسان های نیکو کار اهدا می شود، 

می تواند جان انسان های دیگر را از مرگ نجات دهد.
وزارت صحت عامه گفته است که هدف تجلیل از روز 
جهانی اهدای خون، افزایش سطح آگاهی عمومی مردم 

هلمند  والیت  زندان  جدید  تعمیر  کابل:  8صبح، 
تیم  از کمک های  میلیون دالر  نیم  با هزینه سه و  که 
روز  است،  شده  اعمار  پی آر تی،  والیتی،  بازسازی 

گذشته رسما به بهره برداری رسید.
براساس اعالمیه ای که از سوی دفتر مطبوعاتی والیت 
جمیشد  محمد  امیر  جنرال  است،  شده  منتشر  هلمند 
این  در  عدلیه  وزارت  در  زندان ها  عمومی  رییس 
مراسم گفته که این زندان به شکل عصری و مطابق 
بین المللی ساخته شده و همه سهولت ها  معیارهای  با 
گفت  وی  است.  شده  نظرگرفته  در  زندانیان،  برای 
است،  زندان  یک  تنها  نه  هلمند  مرکزی  زندان  که 
رییس  می رود.  شمار  به  نیز  تلعیمی  مرکز  بلکه یک 

مادر،  صد ها  حضور  با  مادر  جهانی  روز  بلخ:  8صبح، 
روی  و  شد  تجلیل  جداگانه  محافلی  طی  بلخ  والیت  در 
صورت  بحث  بروهستند  رو  آن  با  مادران  که  مشکالتی 

گرفت. 
مسوولین در شمال از عدم دست رسی کامل مردم به خدمات 
صحی یاد آور شده گفتند که در شمال افغانستان، بیشتر از50 

در صد مردم به خدمات صحی دست رسی ندارد.
 : می گوید  شمال،  حوزوی  شفاخانه  رییس  ربیع،  میرویس 
»تاخیر در زمان والدت، مشکالت ترانسپورتی و تاخیر در 
ما، در والیات  مادران  از مشکالت عمده  اعمار کلنیک ها 

شمالی به شمار می رود.«
وی می گوید: »طبق آمار سه سال پیش در شمال افغانستان، 
در هر یک صد هزار والدت زنده ٤00 خانم جان خود را 

از دست می دهد.«
زنان والیت  امور  فریبا مجید، رییس   در همین حال خانم 
صحی  خدمات  به  مادران  کامل  دسترسی  عدم  از  نیز  بلخ 

ملل  سازمان  بشر  حقوق  عالي  کمیساری  نماینده  یک 
به  که  افغانستان  در  متحد  ملل  معاونت  هیات  و  متحد 
بغالن سفر کرده، روز گذشته طي کنفرانس خبري گفت 

که تلفات ملکی در سال های اخیر افزایش یافته است.
خانم جورجیت گنیان، گفت: »راپور دفترما نشان مي دهد 
منازعات  قرباني  ملکي  فرد  هزار  سه   ۲0١0 سال  در  که 
افزایش   ۲00۹ سال  به  نسبت  رقم  این  و  شده اند  جنگ 

چشم گیر را نشان مي دهد.«
سوي  از  قربانیان  ازاین  صد  در  پنچ  »هفتاد  اوافزود: 
نیروهاي حامي  از سوي  مخالفین دولت، هجده در صد 
درصد   ٧ متباقي  و  شده  کشته  عملیات ها  اثر  در  دولت، 
آن تاحال نامعلوم نیست که توسط کی ها ازبین رفته اند.«

او مي گوید: »بیشتر این افراد دراثر جابجایي مواد منفجره 
در محالت عامه از بین رفته اند.«

خانم جورجیت گفت: »ما از مخالفین دولت وعده هایی 
می کنند،  جلوگیري  غیرنظامیان  تلفات  از  براینکه  مبني 
دیگرازآنها  یکبار  و  کرده ایم  دریافت  کاغذ  روي 

مي خواهیم به وعدهاي خود مستحکم باقي بمانند.«
او بر هماهنگ ساختن عملیات شبانه قواي ناتو با نیروهاي 

از خارج شدن  بعد  را شکر می کردم.  بودم خدا  برده  به در 
از شفاخانه دوباره به خانه برگشتم و مدت یک سال از این 
که  می رفتم  سودا  دنبال  بازار  در  روز  یک  گذشت.  واقعه 
افراد مسلح یکی از قوماندان ها تعدادی از مردم را به زور در 
موتر های شان باال می کردند و در بین ایشان مرا نیز با خود به 
یکی از ولسوالی های شهر کابل بردند. آن افراد مسلح چنان 
بی رحم بودند که توسط هر چیزی به دست شان می آمد ما را 
اسارت  از  پانزده روز  قرار می دادند. درست  مورد شکنجه 
دیدم  ناگهان  روز  یک  که  می گذشت  ایشان  نزد  در  من 
گرفته  خود  با  مرا  و  آمدند  دیگر  مرد  یک  با  همراه  پدرم 
بیرون نمودند و من آزاد شدم. هیچ فکر نمی کردم که من 
دوباره آزادی خود را به دست آورده باشم. فکر می کردم 
بیچاره  پدرم  واقعیت داشت.  این  اما  که در خواب می بینم 
و  می نماید  پیدا  بود  سازمان  همان  از  که  را  کدام شخصی 
مقداری پول می دهد و آنها مرا در بدل پول برای پدرم سودا 
آن  تمام  از  من  انکارناپذیر.  است  واقعیتی  این  و  می نمایند 
جنایت کاران نفرت دارم و می خواهم که همه شان مجازات 
رساندند،  به شهادت  را  بی گناه  انسان های  آنها  زیرا  شوند، 
خانه ها، اماکن عمومی و تاسیسات دولتی را به غارت بردند 
و ویران نمودند و مانند من صدها انسان را بی گناه شکنجه 
را  جنایت کاری  افراد  چنین  این  که  می شود  آیا  نمودند. 

بخشید؟!.« 


ما را به بی رحمی شکنجه می کردند
درگیری ها همه روزه از صبح تا به شام و از شب تا به صبح ادامه 

داشت و مردم لحظه ای آرام نداشتند. در آن زمان ما در یکی 
از نقاط بلند شهر کابل یعنی در دامنه کوهی زندگی می کردیم و 
مجبور بودیم که به دنبال آب پایین برویم.  در یکی از روزها من 
به دنبال آب می رفتم که ناگهان مرمی  به قسمتی از سرم اصابت 

کرد و دیگر ندانستم که چه شد. زمانی که به هوش آمدم در سرم 
احساس درد می کردم و خود را در بستر شفاخانه یافتم و از این 

که جان سالم به در برده بودم خدا را شکر می کردم.

نگرانی از افزایش تلفات غیر نظامیاندو مکتب در والیت جوزجان ساخته شد

تجلیل از روز جهانی اهدای خون در کابل

تعمیر جدید زندان مرکزی هلمند به بهره برداری سپرده شد

روز جهانی مادر در والیت بلخ تجلیل شد
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 ضیا زیرک
 محمد هاشم قیام

استقبال از حکم اعدام برای 
مهاجم کابل بانک
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رضایت   جلب  هدف  با  کرزی  حامد 
به  گفتگو  روند  از  پاکستان  حمایت 
اما افکارعامه در  اسالم آباد سفر نمود، 
واقعا  اسالم آباد  نیست که  کابل مطمین 
قسمت  این  در  را  حکومت  بخواهد 
کمک کند. پاکستانی ها نه یک قسمت 
که کل کیک را برای خود می خواهند، 
ناممکن  کرزی  حکومت  برای  این  و 
حکومت،  در  که  دسته ای  آن  است. 
پاکستان  سخت  سر  مخالف  را  خود 
به  نسبت  گذشته  از  بیشتر  می بینند، 
حساسیت  پاکستان  زیاده خواهی های 
مذاکرات  که  می کوشند  و  داده  نشان 
در  بلندمدت  حضور  سر  بر  امریکا  با 

افغانستان را به یک جایی برسانند.
در  دانشگاه،  استاد  مرادیان،  داوود 
طلوع  تلویزیون  در  خود  گفتگوی 
دلیل  به  کرزی  آقای  حکومت  گفت، 
ضعف های بسیار خویش، کدام حربه ی 
پاکستان  باالی  فشار  نیروی  و  برنده 
جهت  کشور  این  کردن  متقاعد  برای 
حمایت از گفتگو های صلح میان طالبان 
اختیار  در  کرزی،  آقای  حکومت  و 
ندارد و اگر می خواهد که پاسخ درست 
نهادها  باید  بدهد،  پاکستان  تهدید  به 
تقویت  را  افغانستان  ملی  حاکمیت  و 

بخشد.
البته، کرزی فرصت این را ندارد که در 
دو سه سال آینده، پروژه ی دولت سازی 
تشدید  گرداند.  موفق  کشور  در  را 
ملکی  تلفات  افزایش  و  خشونت ها 
نفس  طالبان،  وحشی  گروه  دست  به 
را  او  نزدیکان  سایر  و  جمهور  رییس 
بریده است. آقای فاروق وردک، وزیر 
شبکه ی  با  گفتگو  در  کشور،  معارف 
گفت  زیاد  امید  با  بی بی سی  فارسی 
عمده  تغییرات  امسال  پایان  تا  باید  که 
شک  بدون  که  گردد  رونما  کشور  در 
میان  توافق  یک  به  رسیدن  او  منظور 
است؛  کرزی  حامد  حکومت  و  طالبان 
با  مذاکرات  با  همراه  که  گفتگو هایی 
ایاالت متحده بر سر حضور دایمی این 

کشور جریان خواهد داشت.
به نظر می آید که در درون دولت  البته 
حلقاتی  میان  در  ویژه  به  افغانستان، 
ندارند،   سیاسی  موافقت  طالبان  با  که 
در  که  است  حاکم  نظر  این  تقریبا 
قوی  تهدید های  به  پاسخ  فعلی،  شرایط 
پاکستان، تداوم حضور امریکا و بریتانیا 
در افغانستان برای مدت طوالنی است تا 
پاکستان از پیروزی طالبان ناامید شده و 
در نهایت برای حفظ منافع مشروع خود 
افغانستان  در  صلح  نهایی  مذاکرات  از 
که  می کنند  فکر  آنها  کند.  حمایت 
متحده،  ایاالت  با  استراتژیک  شراکت 
تهدید های  برابر  در  را  افغانستان 

کشور های همسایه مصوون می دارد.
این برنامه فعال به صورت واضح از دهان 
افغانستان  حکومت  بلندپایه  مقامات 
دادفر  رنگین  آقای  می شود.  شنیده 
به  افغانستان،  ملی  امنیت  مشاور  سپنتا، 
سوی  از  »ما  گفت:  گاردین  روزنامه ی 
مشترک  تهدید  با  بین المللی  تروریسم 
نه تنها  تهدیدات  این  هستیم.  مواجه 
می شود.  نیز  متوجه غرب  که  ما  متوجه 
ما به دنبال این همکاری های استراتژیک 
گردهم  را  منطقه  کشور های  تا  هستیم 
جدایی  انداختن  ما  هدف  و  بیاوریم 

رسانه ها به نقل از مقامات عدلی و قضایی، گزارش 
در  که  اشخاصی  و  افراد  از  شماری  که  داده اند 
انتحاری دسته جمعی بر دفتر کابل بانک در  حمله ی 
والیت ننگرهار سهم و شرکت داشته و باعث کشتن 
ده ها تن گردیده اند، به اعدام و حبس دوام محکوم 

شده اند.
در گزارش هایی که در این زمینه به نشر رسیده، آمده 
است که یکی از کسانی که حکم اعدام برایش در 
نظر گرفته شده و قرار است به اجرا درآید، شخصی 
می باشد که با استفاده از لباس پولیس بر غیرنظامیان 
در کابل بانک جالل آباد شلیک کرد و چندین تن را 
او  از  قتل رساند و سپس در کلیپ تصویری که  به 
در رسانه ها  و سایت های انترنتی به نشر رسید، اعالم 
کرده است که از شلیک بر مردم و کشتن آنان لذت 

می برده است.
افراد  این  علیه  سه گانه  محاکم  قطعی  حکم  اینک 
از  تن  دو  برای  اعدام  حکم  اجرای  و  شده  صادر 
اجرا  قابل  جمهور  رییس  امضای  با  محکومین، 
عبدالملک کاموی،  از  نقل  به  رسانه ها  در  می باشد. 
که  شده  گزارش  محکمه  ستره  اداری  عمومی  آمر 
کابل بانک  به  حمله کنندگان  از  تن  دو  است،  گفته 
براساس  ننگرهار،   در شهر جالل آباد مرکز والیت 
حکم محاکم سه گانه به اعدام و یک تن دیگر به 20 
در  اعدام  است. حکم  گردیده  محکوم  سال حبس 
نظام حقوقی افغانستان، بعد از آن قابل اجرا خواهد 
شد که از سوی رییس جمهور امضا و تایید گردد. 
به  واکنش  در  قبال   کرزی،  حامد  جمهور  رییس 
شهر  کابل بانک  نمایندگی  در  بي دفاع  مردم  کشتار 
عامل  تا   بود  خواسته  ستره محکمه  از  جالل آباد، 
اکنون  اشد مجازات محکوم کند.  به  را  این کشتار 
افکار  انتظار  و  جمهور  رییس  خواسته ی  محکمه 
عمومی در این زمینه را پاسخ داده و مامورین اجرای 
اعدام، منتظر امضای تاییدی رییس جمهور می باشند.

با  افراد،  این  برای  اعدام  حکم  صدور  خبر  انتشار 
شده  مواجه  جالل آباد  در  مردم  استقبال  و  واکنش 
انترنتی  است. در گزارش هایی که روی سایت های 
رسانه های  و  روزنامه ها  از  برخی  در  و  گرفته  قرار 
صوتی و تصویری منتشر گردید، بسیاری از شهریان 
و  زرعجم  برای  اعدام  حکم  صدور  از  جالل آباد 
یک همکار دیگرش استقبال کرده و ابراز امیدواری 
امنیتی  وضعیت  در  حکم  این  اجرای  که  کرده اند 

کشور تغییر مثبت ایجاد کند.
نظر  این  به  نیز  تحلیلگران  و  کارشناسان  از  برخی 
بر  عامل حمله  برای  اعدام  اجرای حکم  که  هستند 
برای  هشداری  می تواند  جالل آباد،  در  کابل بانک 
نظم  تحکیم  و  تثبیت  در  و  تلقی شود  هنجارشکنان 

از  برخی  اما  گردد،  واقع  موثر  عمومی  امنیت  و 
کارشناسان به این باور می باشند که در کنار اجرای 
کابل بانک،  بر  حمله  عامالن  برای  حکمی  چنین 
هنجارشکنی  با  قضایی  و  عدلی  برخورد  بایستی 
برای  انگیزه  تا  گردد  جدی تر  مختلف  سطوح  در 

منظور  نیست.«  بین شان  در  اختالف  و 
با  آقای سپنتا این است که برای مبارزه 
با غرب  استراتژیک  ترویسم، همکاری 
مهم است و این همکاری به ضرر کدام 
کشوری نیست تا آنها با نگرانی بر کابل 

فشار بیاورند.
همسایه  کشور های  که  حالی  در 
همکاری های  موضوع  نگرانی،  با 
افغانستان را دنبال  امریکا و  استراتژیک 
و  افغان  کننده های  مذاکره  می نمایند، 
از غوغای رسانه ها و   به دور  امریکایی، 
پیشنهادات یک  بسته،  در پشت در های 
اشرف  آقای  می کنند.  بررسی  را  دیگر 
غنی که یکی از مذاکره کنندگان است، 
یک  که  گفت  گاردین  روزنامه ی  به 
وجود  همکاری ها  سر  بر  کلی  توافق 
حل  اساسی  اختالفات  هنوز  ولی  دارد، 
جانب  که  می شود  گفته  است.  نشده 
پیشنهادات  مذاکرات  این  در  افغانستان 
مشخص خود را دارد که باید منافع زیاد 

کشور را تامین نماید. 
امریکا  از  افغانستان  حکومت  مثال، 
افغان  هوایی  نیروی  تجهیز  خواستار 
پیشنهاد  این  امریکایی ها  اما  است،  شده 
و  گزاف  اقتصادی  مصارف  دلیل  به  را 
تحریک کشور های منطقه که در این جا 
بیشتر منظور پاکستان است، نپذیرفته اند.

از  نقل  به  گاردین  روزنامه ی 
که  می نویسد  امریکایی  دیپلومات های 
حضور  تداوم  مذاکرات  این  از  هدف 
و  هوایی  نیروی  سربازان  از  تعدادی 
پس  افغانستان  در  امریکا  استخبارات 
به  نیز  بریتانیایی ها  است.   2014 سال  از 
صورت رسمی گفته اند که سربازان شان 
سال  از  فراتر  نظامی  مربیان  قالب  در 
که  ماند  خواهند  افغانستان  در   2014
نیروهای  این سربازان در کنار آموزش 
نیز  جنگی  عملیات های  در  افغان، 
پیش  ناتو  چون  کرد؛  خواهند  شرکت 
تروریستی  شبکه های  که  می کند  بینی 
و شورشی فراتر از 2014 نیز به عملیات 
خود دوام خواهند داد. این به معنای آن 
از  بریتانیایی  سربازان  خروج  که  است 
افکارعامه  به  ظاهری  پاسخ  افغانستان، 
اروپاییان  سایر  مانند  که  کشور  این 
پنداشته  افغانستان اند،  جنگ  مخالف 

شده می تواند.
اگر  که  می نگارد  گاردین  روزنامه ی 
این  در  دایمی  پایگاه های  موضوع  چه 
مذاکرات مطرح بحث نیست، اما امریکا 
نظامی هم  پایگاه دایمی  بدون  می تواند 
به اشکال متنوع دیگر، حضور بلندمدت 
روزنامه  این  باشد.  داشته  افغانستان  در 
به  که  می نگارد  خود  منابع  از  نقل  به 

نظامی  پایگاه  پنج  غیررسمی،  صورت 
 2014 سال  از  پس  که  است  نظر  مورد 
نظامیان،  عملیاتی  پایگاه های  عنوان  به 
کنترول  تجهیزات  و  استخبارات  نیروی 
و اکتشافات، ابزار نظامی و هوایی مورد 
در  افغانستان  زیرا  گیرد؛  قرار  استفاده 
و  جهان  بی ثبات  منطقه ی  یک  قلب 
و  ایران  پاکستان،  مرز های  به  نزدیک 
چین، همچنین نزدیک به آسیای میانه و 
خلیج فارس قرار دارد که به نظر مقامات 
نادر  استراتژیک  امریکایی یک سرمایه 
است.  سیاسی  و  ژیوپولتیکی  نظامی، 
امنیت  از  امریکایی ها  که  می شود  گفته 
نبوده  مطمین  پاکستان  هسته ای  سالح 
در  تا  حاضر اند  کشور  این  نیروهای  و 
صورت بروز هرنوع خطر نسبت به این 
سالح ها دست به کار شوند. امریکایی ها 
در مواقع الزم علیه ایران نیز وارد عمل 

شده می توانند.
عالی  در سطح  افغانستان  البته حکومت 
به کشور های منطقه، اطمینان داده است 
همسایگان  علیه  افغانستان  خاک  از  که 
استفاده نخواهد شد؛ ولی به نظر نمی آید 
که کسی بتواند بر این گفته های افغان ها 
یک جانبه  عمل  چون  نماید؛  اعتماد 
امریکا در منازعات منطقه ای و جهانی بر 
همگان هویدا است و این کشور همیشه 
مداخله ی  مخصوص  حق  خود  برای 

یک جانبه را محفوظ می پندارد. 
از سوی دیگر با این که جانب افغانستان 
جریان  در  ملی  حاکمیت  حق  بر 
متحد  ایاالت  نمایندگان  با  مذاکرات 
در افغانستان تاکید می دارد، اما مقامات 
آنها  که  گفته اند  صراحت  به  افغان 
تحت  پایگاه های  و  اعمال  بسیاری  از 

کنترول امریکا آگاهی ندارند. 
و  افغانستان  جانب  حاضر  حال  در 
به  با  که  هستند  امیدوار  غربی  مقامات 
بلندمدت  حضور  سر  بر  رسیدن  نتیجه 
امریکا، طالبان متقاعد گردند که امریکا 
است  بهتر  و  نگفته  ترک  را  افغانستان 
در  بنشینند.  مذاکرات  میز  پشت  که 
نماینده ی  سدویل،  مارک  حال،  عین 
است  گفته  افغانستان،  در  ناتو  ملکی 
جدید  بزرگ  بازی  به  حضور  این  که 
او  منظور  که  می زند  دامن  منطقه  در 
و  روسیه  و  چین  با  امریکا  رقابت های 
آقای  اما  است.  منطقه  کشور های  سایر 
در  گاردین  روزنامه ی  به  غنی  اشرف 
چنین  که  کرد  بیان  نظر  این  به  ارتباط 
دیدگاه مناسب قرن 21 نبوده و افغانستان  
به چارراه اقتصادی منطقه تبدیل خواهد 

شد.


گراف  و  برسد  حداقل  به  جامعه  در  هنجارشکنی 
امنیت و نظم عمومی بلند برود.

مورد  در  که  گزارش هایی  از  بسیاری  در 
رسیده،  نشر  به  افغانستان  در  موجود  نابسامانی های 
به این نکته تاکید شده است که یکی از عمده ترین 
و  ضعیف  مقابله  افغانستان،  در  نابسامانی ها  دلیل 
انفعالی با هنجارشکنی ها بوده است. برخورد ضعیف 
تا  است  گردیده  باعث  هنجارشکنی ها  با  انفعالی  و 
حریم  نقض  جرات،  و  جسارت  با  هنجارشکنان 
احتمالی،  عقوبت  به  نسبت  و  دهند  ادامه  را  جامعه 

نگرانی نداشته باشند.
چالش  عنوان یک  به  افغانستان  در  فساد  اکنون  هم 
بحران زا مردم افغانستان و جامعه جهانی کمک کننده 
به افغانستان را نگران کرده است. دولت افغانستان نیز 
مسوولیت  احساس  فساد  با  مقابله  در  این که  ابراز  با 
را  متعددی  و  طویل  و  عریض  اداره های  می کند، 
این  نتیجه  است.  داده  تشکیل  فساد  با  مبارزه  برای 
مبارزه این بوده که هزینه بیشتری بر بودجه عمومی 
دست اندرکاران  امتیازات  و  معاش  پرداخت  برای 
اداره های مبارزه با فساد تحمیل گردد؛ اما در عرصه 
نیامده  به دست  مثبتی  نتیجه ای  کدام  فساد  با  مبارزه 

است.
در  فساد  با  مبارزه  موفقیت  عدم  دالیل  از  یکی 
به صورت  افغانستان  دولت  که  است  این  افغانستان 
برابر  با فساد را سر داده و در  موردی، شعار مبارزه 
هنجارشکنی های متعددی که در جامعه رخ داده و 
نکرده است. زمانی که ده  برخوردی  وجود داشته، 
بنیان  افغانستان  در  جدید  سیاسی  نظام  پیش،  سال 
این دولت  این توقع وجود داشت که  گذاشته شد، 
که  جدی  هنجارشکنی های  و  حق تلفی ها  به  نسبت 
مقابله  به  گرفته،  صورت  آن  از  پیش  دوره های  در 
باعث  این موضوع  به  بی توجهی دولت  اما  برخیزد؛ 
گردید تا شیرازه دفاع از نظم و امنیت در افغانستان 

آن گونه که باید و شاید استحکام نیابد.
هم زمان با استقرار نظام سیاسی جدید در افغانستان، 
پدیده ی  دو  به  نسبت  که  داشت  وجود  توقع  این 
»نقض حقوق بشر« و »ارتکاب جنایات جنگی« که 
اذهان عامه  بود و در  افتاده  زبان ها  بر سر  بحث آن 
این انتظار ایجاد شده بود که در مورد این دو مساله 
که  تصوری  حداقل  زمان  آن  در  گردد.  تحقیق 
تامین  برای  که  بود  این  داشت  وجود  مردم  نزد  در 
افراد و اشخاصی که در  رضایت عامه، از شمولیت 
مظان اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر و جنایات 
اما  داشتند، در قدرت جلوگیری شود؛  قرار  جنگی 
خالف  بر  کامال  اوضاع  حتا  و  نشد  انجام  کار  این 
سازماندهی  جامعه  اعضای  از  اعظم  بخش  انتظار 
پروسه  دوباره  و  شد 
در  قدرت  انحصار 
میان افراد و اشخاصی 
وقوع  دوره  در  که 
که  جنگ هایی 
اتهامات نقض حقوق 
بشر و جنایات جنگی 
اجرا  به  می باشد،  بار 
مساله  همین  آمد.  در 
تا  گردید  باعث 
سنگ بنای بی توجهی 
در  هنجارشکنی  به 
شود.  گذاشته  جامعه 
دیده  نیز  اکنون 
حکم  از  که  می شود 
در  ثالثه  محاکم 
مورد عاملین حمله بر 
جالل آباد  کابل بانک 
به صورت  انتظار  این  اما  استقبال می شود،  در جامعه 
راستای  در  که  دارد  وجود  مردم  در  جدی  بسیار 
با  مقابله  به  هنجارشکنی،  با  مبارزه  و  عدالت  تامین 
با  یک مورد بسنده نشود و اراده جدی برای مقابله 

ناقضین حق و حقوق جامعه، تبارز داده شود.
 

حضور دایمی
 یا پایگاه نظامی دایمی؟
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مشکالت  از  دیگر  یکی  سبز،  فضای  و  پاک  هوای  نبود 
ما  از  کدام  هر  حتم  طور  به  می باشد.  کابل  شهرنشینان 
همیشه حسرت رفتن به یک فضای سبز و تنفس از هوای 
پاک  را در دل داشته ایم. بدون شک کسانی که در شهر 
کابل زندگی می کنند این شهر را شهری آلوده و همیشه 

پر از گردوخاک می دانند. 
عادی شده  مردم،  برای  این حال وجود چنین وضعیتی  با 
دیگر  نیز  مردم  که  می رسد  نظر  به  این گونه  زیرا  است؛ 
شک  بدون  کرده اند.  عادت  مسولین  پوچ  وعده های  به 
برای  تفریجی   اماکن  یا  و  سبز  فضای  بدون  شهری  ـ 
شهروندانش ـ غیرقابل تحمل است؛ چون مردم از دیرباز 
چندانی  اهمیت  نیز  آن ها  گرفته اند،  خو  وضعیت  این  به 

نمی دهند.
با این حال، تا چه زمانی می توان به همه چیز بی توجه بود 
و از کنار هر مساله ای به سادگی گذشت؟ نبود فضای سبز 
و مکانی برای استراحت و تفریح برای شهریان شهر کابل 
خصوصا جوانان، مساله ای است که نباید از آن به سادگی 
تنفس در هوای  به آن نکرد، زیرا  یا توجه ای  گذشت و 
پاک و استفاده از فضای سبز تاثیر زیادی بر روحیه و روان 

انسان می گذارد. 
انسان موجودی است که درکنار دیگر نیاز های خود، به 
تفریح و استراحت نیز نیاز دارد و همواره جسم و روح او 
از نظاره ی سرسبزی ، گل، درخت و سبزه لذت می برد و 
بیافکنیم، دقیق  این مساله نظر  به  از دید روان شناسی  اگر 
درمیابیم که برای سالمت جسمی آنچه از همه بیشتر نیاز 
را  روحی  سالمت  این که  و  است  روحی  سالمت  است، 

چگونه بشود به دست آورد، این موضوع بحث مان است.
نیاز  بیشتر  آنچه  انسان  روان  و  روح  سالمتی  حفظ  برای 
است، رفع تشویش ها و فراموش نمودن اسباب رنجش ها 
به  که  می شود  پذیر  امکان  صورتی  در  اکثرا  و  است 
باعث خواهد شد که خستگی  این  و  برویم  تفریحگاه ها 
همه رفع گردد و آنچه گذشته است فراموش مان گردد، 
ضامن  و  می گردد  برآورده  روحی  نیاز  که  اینجاست 
خود  روحی،  سالمت  ضمانت  و  می شود  آن  سالمت 
ضامن سالمت جسمانی انسان ها می گردد، از این رو تمام 
نیاز  پاک  تفریحگاه های  به  هموطنان مان  و  شهروندان 
دارند که رسالت و وظیفه یک دولت است تا این زمینه 
خارجی  کشورهای  اکثر  در  و  سازد  مهیا  مردم  برای  را 
بیشترین کار نیز روی این موضوعات صورت می گیرد و 
هرکدام از کشورهای خارجی با پارک ها و تفریحگاه های 
جسمانی  و  روحانی  سالمت  و  صحت  به  پاک  و  منظم 

هموطنان شان می افزایند، اما در افغانستان چطور؟ 
به نظر من با یک نگاه کوتاه به وضعیت کنونی شهر کابل، 
به همه چیز می توان پی برد. هوای بسیار آلوده که از نبود 
درختان و فضای سبز نشات می گیرد. صدها مشکل دیگر 

جسمانی  سالمت  روی  که  است  طبیعی  نگردد،  تغذیه 
ما  که  فعالیت هایی  تمامی  زیرا  می گذارد،  تاثیر  نیز 
انجام می دهیم در دو سطح صورت می گیرد، یکی این که 
ما  فعالیت های  تمام  عصبی  سیستم  انتقال دهندگان  تحت 
می تواند  زمانی   عصبی  سیستم  بنابراین  می گردد.  تنظیم 
به آن  انرژی کافی  و  خوب کار کند که سوخت کافی 

برسد.«
تغذیه  تامین می گردد که یک شخص  انرژی زمانی  این 
خوب شود و روزانه اکسیجن کافی به بدنش برسد. اگر 
اکسیژن کافی و هوای پاک به بدن نرسد، طبیعی است که 
سوخت و ساز بدن به خوبی صورت نمی گیرد و سلول های 
عصبی بدن که مسوول تنظیم رفتار آدمی است، به خوبی 

نمی توانند نقش و وظیفه خود را ایفا نمایند.
به باور او افرادی که در فضای ناسالم و هوای آلوده تنفس 
می کنند، رنگ پوست شان هیچ وقت روشن نیست، و این 
افراد از نظر روانی و اخالقی انسان هایی عصبی و تندخو 

می باشند.
زندگی  در یک شهر  انسان هایی که  »وقتی  او می گوید: 
 می کنند، دسترسی به اماکن و فضای سبز برای استراحت 
و تفریح نداشته باشند، به طور طبیعی افسردگی برای شان 

دست می دهد.«
وقتی فضا، ناسالم باشد و گشت و گذار و تفریح وجود 
فرساینده ای  وضعیتی  شرایط،  این  واقع  در  باشد،  نداشته 
فیزیکی  سطح   به   هم  فرسایش  این  که  می کند  خلق  را 
صورت می گیرد و هم به سطح روانی. او معتقد است تمام 
بی حوصلگی ها و انرژی های منفی که در بدن ما متراکم 
می شود، این ها را می توان با گشت و گذار در یک فضای 

سبز و قابل قبول رفع کرد.
اما اگر این امکانات وجود نداشته باشد و این انرژی های 
منفی رفع نگردد، طبیعی است که انسان در مدت گذشت 
زمان با مشکالت و فرسایش روانی مواجه می گردد. با این 
حال طبیعی است که رفتار انسان چندان خوشایند نخواهد 

بود.
عارفی می گوید: »متاسفانه در سطح شهر، امکانات زیادی 
برای مردم به لحاظ استفاده از پارک و فضای سبز وجود 
به  مردم  از  درصد   6 یا   5 حدود  در  من  نظر  به  ندارد. 
که  همان طوری  شهر  در  دارند.«  دسترسی  امکانات  این 
چنین  هم  اگر  ندارد،  وجود  زیادی  پارک  های  می بینید 
اماکنی وجود دارد، شباهت زیادی به پارک ندارد، زیرا 
بیشتر مردم به علت نبود امنیت کامل و فضای آلوده به این 

اماکن مراجعه نمی کنند.
فضای  نبود  از  جوانان  به خصوص  مردم  بیشتر  این رو  از 
سبز شکایت دارند.   علی رضا امیری می گوید: »نسبت به 
نفوس شهر کابل پارک و فضای سبز کمتری وجود دارد. 
اگر در جاهایی هم که پارک و جود دارد انسان در آنجا 

احساس آرامش و امنیت نمی کند.«
بیکار  و  معتاد  افراد  وجود  خاطر  به  که  است  معتقد  او 
خصوصا  نیست؛  رفتن  به  عالقه مند  کسی  اماکن  این  در 

خانواده ها که هیچ رغبتی به رفتن به پارک ها را ندارند. 
وجود پارک و فضای سبز در هر کشوری نشانه ی فرهنگ 
و عالقه مندی مردم به محیط زیست است. اما متاسفانه که 
اگر  و  مواجه هستیم.  اماکن  این  با کمبود  در شهر کابل 
هم هست، شباهتی به پارک ندارد؛ زیرا مانند دیگر جاها 

خاک آلود و آلوده می باشد.
را  پارک هایی  منطقه،  هر  در  باید  »دولت  او  می گوید: 
استفاده کنند و هم  از آن  بتوانند  تا هم مردم  اعمار کند 

نمای شهر زیبا شود.«
با این حال، مقامات در شهرداری کابل از اعمار و ساخت 
پارک های بیشتری خبر می دهند. انجنیر غالم حبیب، رییس 
سرسبزی شهرداری کابل می گوید: »در حال حاضر کار 4 
پارک رو به پایان است و کار تعداد پارک های دیگری 

موجود  مشکالت  از  کرده ایم،  اشاره  آن  به  بارها  که 
درشهر کابل است.

اما خوب است در مورد عوارض و تاثیرات مثبت هوای 
پاک و فضای سبز، اطالعاتی داشته باشیم؛ هر چند ممکن 
است که بسیاری از مردم آگاهی داشته باشند، اما بازهم 

یاد آوری و اشاره به این نکته ها ضروری است.
در  روانشناس  عارفی،  عارف  محمد  خصوص  این  در 
فضای  از  استفاده  و  پاک  هوای  مثبت  تاثیرات  با  ارتباط 
باعث تشکیل اکسیجن  سبز چنین می گوید: »فضای سبز 
این  در  وارد می گردد. که  بدن  تنفسی  به سیستم  و  شده 
صورت ساخت و ساز بدن بیشتر و بهتر صورت می گیرد، 
از این رو سلول های بدن به یک شادابی و تازگی خواهد 

رسید.«
به گفته ی عارفی، وقتی سیستم بیولوژیکی و فیزیکی بدن 
همه  زیرا  دارد؛  افراد  رفتار  بر  مستقیم  تاثیر  باشد،  خوب 

رفتار ما یک مبدا و مبنای فیزیولوژیکی دارد.
مکانیزم های  از  متاثر  ما  فعالیت های  و  کارها  تک  تک 
به خوبی  بدن  مکانیزم های  وقتی  است.  بدن  فیزیولژیکی 
فعالیت کنند، طبعا از لحاظ روانشناختی نیز سالم خواهد 

بود.
و  سالم  و  سبز  فضای  در یک  انسان  »وقتی  می گوید:  او 
می تواند  به خود  خود  این  بکشد،  نفس  قبول  قابل  نسبتا 

باعث شادابی روح و روانش گردد.« 
و  کمتر  آلودگی  از  که  مکانی  یک  در  بودن  این رو  از 
فضای سبز و آرام بخشی برخوردار است، کمک زیادی 

به سالمتی روح و روانی انسان ها می کند. 
بیماری های  به  زیادی  اشاره هایی  پیش  شماره های  در 
جسمی کرده ایم که ناشی از آلودگی هوا و 111آلودگی 
محیط زیست بوده است؛ اما خوب است در کنار این، به 
تاثیرات ناگوار آلودگی هوا و نبود فضای سبز به روحیه و 

روان انسان ها نیز اشاره هایی بکنیم.
خوب  فیزیکی  لحاظ  از  بدن  »وقتی  عارفی:  گفته ی  به 

در دست است و در حال ساخت می باشد.« 
او گفت: »در مجموع تعداد 10 پارک قرار است که در 

شهر کابل ساخته شود.«
کابل  شهرداری  در  مقامات  گذشته  سال  در  حال  این  با 
تمویل کننده  ما  پارک  اعمار 14  برای  »که  بودند:  گفته 
پیدا کردیم. هفت پارک را دفتر جنرال پیتریوس قوماندان 
آیساف وعده کرده که اعمار می کند و ما جا هایش را 
برای شان مشخص کرده ایم. و هفت پارک دیگر از طریق 

کمک 120 میلیون دالری امریکا اعمار می شود.«
از این رو هر چند تعمیر و ساخت پارک برای شهر خوب 
از  یکی  نیز  امنیت  تامین  حال  عین  در  اما  است؛  مفید  و 
چالش ها در این زمینه شناخته می شود. بسیاری از جوانان 
این  به  نرفتن  دالیل  از  یکی  را  امنیت  نبود  خانواده ها  و 

اماکن می دانند.
به  امنیتی  مسوولین  بی توجهی  به  اشاره  با  حسینی  مینا 
برای  مناسبی  جای  اصال  »پارک ها  می گوید:  پارک ها 
برای  خوابگاهی  به  تبدیل  بیشتر  پارک ها  نیست.  تفریح 

مردم بیکار شده است.«
حتا  ما  سرتاسری  امنیت  نبود  دلیل  به  می دهد،  ادامه  او 
بیرون  پاک در  و  به جاهای سرسبز  به راحتی  نمی توانیم 

از شهر برویم.
در کابل اماکن و جاهای تفریحی وجود دارد؛ اما سوال 
وقت  تفریح،  برای  آنها  در  می شود  آیا  که  اینجاست 
از  زیرا  بود؛  خواهد  نه  حتما  جواب  خیر؟  یا  گذراند 
یک سو این پارک ها و باغ های تفریحی مان در شهر کابل 
است که مرکز کثافات مردم و شاروالی گردیده است و 
از سوی دیگر بدبختی دیگر این که هیچ کسی برای حفظ 
و نگهداری پارک ها  و اماکن تفریحی و نیز برای حفاظت 
این  فقط   ندارد.  پارک ها وجود  در  مردم  از  مواظبت  و 
تفریحی  جاهای  پاسبانان  که  معتادان  اند  و  ولگردان  همه 
در شهر کابل شده اند که هیچ کس به خصوص طبقه اناث 
نمی دهند در همچون جاها  اجازه  نفس و وجدان شان  به 

برای تفریح بروند.

 نازنین شفایی

پارکها
خوابگاهبیکاران
ومعتاداناند

مردم:
در کابل اماکن و 
جاهای تفریحی 
وجود دارد؛ اما سوال 
اینجاست که آیا 
می شود در آنها برای 
تفریح، وقت گذراند 
یا خیر؟ جواب 
حتما نه خواهد بود؛ 
زیرا از یک سو این 
پارک ها و باغ های تفریحی مان در 
شهر کابل است که مرکز کثافات 
مردم و شاروالی گردیده است و از 
سوی دیگر بدبختی دیگر این که 
هیچ کسی برای حفظ و نگهداری 
پارک ها  و اماکن تفریحی و نیز 
برای حفاظت و مواظبت از مردم در 
پارک ها وجود ندارد. فقط  این همه 
ولگردان و معتادان  اند که پاسبانان 
جاهای تفریحی در شهر کابل 
شده اند که هیچ کس به خصوص 
طبقه اناث به نفس و وجدان شان 
اجازه نمی دهند در همچون جاها 
برای تفریح بروند.

 وقتی فضا، ناسالم باشد و گشت و 
گذار و تفریح وجود نداشته باشد، 

در واقع این شرایط، وضعیتی 
فرساینده ای را خلق می کند که این 

فرسایش هم به  سطح  فیزیکی 
صورت می گیرد و هم به سطح روانی. 
او معتقد است تمام بی حوصلگی ها و 
انرژی های منفی که در بدن ما متراکم 
می شود، این ها را می توان با گشت و 
گذار در یک فضای سبز و قابل قبول 

رفع کرد.
اما اگر این امکانات وجود نداشته 
باشد و این انرژی های منفی رفع 
نگردد، طبیعی است که انسان در 
مدت گذشت زمان با مشکالت و 

فرسایش روانی مواجه می گردد. با 
این حال طبیعی است که رفتار انسان 

چندان خوشایند نخواهد بود.

ACKU
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نیروهای  از  امنیت  تامین  مسوولیت  انتقال  روند  آغاز  با 
داخلی،  امنیتی  نیروهای  به  کشور  در  مستقر  بین المللی 
از  یکی  بی سوادی  که  می  گویند  امنیتی  مقام های 
چالش های عمده ی نیروهای پولیس و اردوی ملی است. 
به گفته ی این مقام ها، اکثریت سربازان پولیس و اردوی 
ملی، بی سواد هستند و این مساله بر کارکرد آنان نیز تاثیر 

گذاشته است.
ستر جنرال بسم اهلل محمدی وزیر امور داخله، روز گذشته 
باسواد  منظور  به  که  تفاهمنامه ای  امضای  مراسم  در 
ساختن پولیس میان سفیر جاپان در کابل و سازمان علمی 
امضا رسید،  به  )یونسکو(  و فرهنگی سازمان ملل متحد 
پولیس و  از سربازان  به هفتاد درصد  نزدیک  گفت که 
اردوی ملی بی سواد و »کم سواد« هستند. آقای محمدی 
تاکید کرد که بی سوادی سربازان پولیس و اردوی ملی، 
یکی از چالش های مهم وزارت های داخله و دفاع است. 
وزیر امور داخله گفت: »متاسفانه سه دهه جنگ در تمام 
زوایای زندگی مردم ما تاثیرات منفی بجا گذاشته است 
تربیه  تعلیم و  ناپذیر می باشد، مساله  و چیزی که جبران 
است. مشکل اصلی بی سوادی و کم سوادی است که این 
مشکل را هم در اردوی افغانستان داریم و هم در پولیس 
کالن ترین چالشی که در پیش روی خود داریم، مساله 
همچنین  محمدی  بسم اهلل  جنرال  است.«  سوادآموزی 
ساختن  باسواد  در  را  ما  که  است  متعهد  »جاپان  افزود: 
و  بی سواد  درصد  هفتاد  تقریبا  ما  کند.  کمک  پولیس 
کم سواد در پولیس افغانستان داریم که جاپان متعهد شده 
است در سواد آموزی آنان ما را از طریق یونسکو کمک 

 کند.«
با کمک  در همین حال، دولت جاپان در نظر دارد که 
پولیس  مامور  سه هزار  از  بیش  خود،  دالری  سه میلیون 
و  آموزشی  برنامه های  در هفت والیت کشور تحت  را 
سال  ده  طی  که  جاپان  دولت  دهد.  قرار  آموزی  سواد 
افغانستان  به  اخیر یکی از کشورهای مهم کمک کننده 

مبنی  نمایندگان  مجلس  عضو   140 هشدار  با  همزمان 
شدن  عملی  صورت  در  پارلمان  همیشگی  تحریم  بر 
فیصله های محکمه ی اختصاصی، هیاتی که به نمایندگی 
بر  نظارت  کمیسیون  اعضای  با  نمایندگان  مجلس  از 
تطبیق قانون اساسی دیدار کرده است، می گوید که این 
توسط  اختصاصی  محکمه ی  بطالن  خواهان  کمیسیون 

دادگاه عالی می باشد.
قاضی نذیر احمد حنفی، رییس کمیسیون تقنین مجلس 
نمایندگان که همراه با خالد پشتون، معاون اول مجلس 
کمیسیون  و عضوهای  رییس  با  دوشنبه  روز  نمایندگان 
است،  کرده  گفتگو  اساسی  قانون  برتطبیق  نظارت 
نظارت  کمیسیون  که  گفت  خبرنگاران  به  گذشته  روز 

آقای سعادتی گفت: »تعداد 
از وکال نامه ی سرگشاده را 
نوشته کردند و امضا کردند 

که تعداد امضا کننده ها به 
بیشتر از 140 نفر می رسد.« 
سعادتی افزود: »در متن نامه 

تذکر رفته که ما تاسرحد 
تحریم همیشگی پارلمان در 

صورتی که حتا یک نفر از 
اعضای پارلمان و نمایندگان 
منتخب مردم زیر سوال برود 

و یا گفته شود از پارلمان 
حذف می شود، ما حاضر 
هستیم تا سرحد تحریم 
همیشگی پارلمان پیش 

برویم.« 

به  کمک  که  می گوید  است،  بوده 
ساختن  باسواد  و  قانون  حاکمیت 
سربازان پولیس، یکی از خواست های 
است.  افغانستان  در  دولت  این  اصلی 
ماه  چند  کشور  این  که  وجودی  با 
شد  طبیعی  مهم  حادثه ی  دچار  پیش 
و  مالی  هنگفتی  خسارات  آن  طی  و 
جانی به مردم جاپان وارد شد، اما این 
کشور همچنان به کمک های خود در 
افغانستان ادامه داده است. جاپان سال 
گذشته اعالن کرد که این کشور برای 
پنج سال آینده، مبلغ پنج میلیارد دالر را 

به افغانستان کمک می کند.
سفیر  تکاهاشی  ریچیرو  حال،  این  با 
امضای  مراسم  در  کابل،  در  جاپان 
افغانستان  که  گفت  تفاهمنامه  این 
اکنون در یک مرحله حساس سیاسی 
تا  دارد  تالش  جاپان  و  گرفته  قرار 
و  آموزش  زمینه  در  را  کشور  این 
باسواد ساختن سربازان پولیس کمک 
که  کرد  تاکید  تکاهاشی  آقای  کند. 
دولت  پولیس  سربازان  شدن  باسواد 
افغانستان به روند انتقال مسوولیت های 

گفت:  جاپان  سفیر  می کند.  کمک  بیشتر  و  بهتر  امنیتی 
است.«  مردم  ساختن  باسواد  آینده،  در  موفقیت  »کلید 
او همچنین تاکید کرد: »اصالح پولیس افغانستان و بلند 
دولت  که  است  چالشی  مهمترین  آنان،  ظرفیت  بردن 

جاپان در این زمینه کمک می کند.«
و  عملی  سازمان  نماینده  آیوگی،  شیگرو  همچنین 
فرهنگی سازمان ملل متحد )یونسکو( در کابل، می گوید 

برتطبیق قانون اساسی بار دیگر به غیرقانونی بودن فعالیت 
حضور  در  و  است  کرده  تاکید  اختصاصی  محکمه ی 
رییس جمهور از دادگاه عالی می خواهد که هرچه زودتر 

این محکمه  را لغو کند.
قانون  تطبیق  بر  نظارت  کمیسیون  گفت،  حنفی  آقای 
اساسی برگزاری و رسیدگی به شکایت های انتخاباتی را 
از صالحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون 
شکایات انتخاباتی مطابق قانون اساسی و قانون انتخابات 
را  حقوقی  اختصاصی  محکمه ی  ایجاد  و  می داند 

غیرقانونی خوانده است.
نظارت  کمیسیون  که  بود  شده  گفته  نیز  این  از  پیش 
برتطبیق قانون اساسی برای رییس جمهور در مورد غیر 
قانونی بودن محکمه ی اختصاصی نظر داده، اما پس  از 
نظر  بود،  نکرده  موافقت  آن   به  جمهور  رییس  که  آن 

دادگاه عالی  در رسانه ها پخش نشد.
حنفی می گوید که انتظار می رفت روز گذشته کمیسیون 
در  را  خود  فیصله ی  اساسی،  قانون  تطبیق  بر  نظارت 
بیان کند؛  به رییس دادگاه عالی  حضور رییس جمهور 
اما به گفته وی سفر رییس جمهور به قزاقستان مانع این 

مساله شده است.
برتطبیق  حنفی گفت: »آن ها )اعضای کمیسیون نظارت 
رییس  به  اول  که  را  نظری  همان  گفتند  اساسی(  قانون 
به  اختصاصی  محکمه ی  خود  که  بودیم  داده  جمهور 

او،  گفته ی  به  هستند.  بی سواد  افغانستان  مردم  اکثر  که 
آقای  دارند.  زندگی  روستاها  در  بی سواد  افراد  اکثر 
صد  در  شصت  و  زنان  درصد  نود  که  گفت  آیوگی 
نماینده  هستند.  بی سواد  افغانستان  روستاهای  در  مردان، 
یونسکو این وضعیت را رقتبار توصیف کرده افزود که 
باسواد شدن سربازان پولیس و اردوی ملی، بر کارکرد 
آیوگی  به جا می گذارد. شیگرو  مثبت  تاثیر  نیروها  این 

ندارد،  اصل  و  است  بی بنیاد  انتخابات  مساله ی  ارتباط 
مطالعه  قوت  با  بسیار  سرآن  ما  که  گفتند  دیروزهم 
»به  افزود:  حنفی  می کنیم.«  اعالم  قوت  با  و  داریم 
و  کال)ایجاد  که  گفتند  اختصاصی  محکمه ی  ارتباط 
جمهور  رییس  که  منتظراند  بی بنیاداست،  فیصله هایش( 
بیایند و در حضورداشت ایشان و رییس ستره محکمه هم 

باشند و اعالم خود را بکنند.«
در  گفت  همچنین  نمایندگان  مجلس  عضو  این 
گفتگوهای که هفته ی گذشته نیز با حضور وزیر عدلیه 
اعضای  با  پارلمانی  درامور  دولت  وزارت  معاون  و 
داشته بودند،  اساسی  قانون  برتطبیق  نظارت  کمیسیون 
وزیر عدلیه نیز بر غیر قانونی بودن محکمه ی اختصاصی 

سخن گفته بود و خواهان لغو این محکمه  شده بود.
مصوبه ،  سه  تصویب  با  نمایندگان  مجلس  چند  هر 
خواهان لغو محکمه ی اختصاصی از سوی رییس جمهور 
این  به  تاکنون  کرزی  جمهور  رییس  ولی  است،  شده 

خواست های نمایندگان پاسخ مثبت نداده است.
آن  از  پس  پارلمانی  انتخابات  اختصاصی  محکمه ی 
شکایات  به  رسیدگی  معترض  نامزدهای  که  شد  ایجاد 
انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  توسط   را  شان  انتخاباتی 
دادگاه  و  سارنوالی  لوی  پیشنهاد  به  و  خواندند  ناکافی 
را  حقوقی  اختصاصی   محکمه ی  جمهور  رییس  عالی، 
برای بررسی شکایات های نامزدهای معترض ایجاد کرد.

برآورده  در  پولیس،  ماموران  شدن  »باسواد  می گوید: 
شدن توقوعات مردم کمک می کند.«

با این حال، وزیر امور داخله می گوید که این وزارت در 
هر مرکز تعلیمی خود، یک صنف ایجاد کرده که روزانه 
تربیه،  و  تعلیم  تحت  هرسرباز  ساعت  دو  تا  یک  برای 
گفته ی  به  می کند.  دنبال  نیز  را  سوادآموزی  برنامه های 
جنرال بسم اهلل محمدی، هم اکنون بیش از بیست هزار نفر 
در مراکز تعلیمی این وزارت، تحت آموزش قرار دارند. 
وزیر امور داخله افزود که تعلیم و تربیه ی بهتر سربازان 
پولیس، در صدر برنامه های مهم این وزارت قرار دارد. 
اولویت کاری که وزارت  آقای محمدی گفت: »شش 
امور داخله برای خود انتخاب کرده است، اول آن تعلیم 
و  تعلیم  روی  را  تمرکز خود  بیشترین  ما  است؛  تربیه  و 

تربیه پولیس افغانستان معطوف کردیم.«
و  بی سوادی  که  می گویند  نظامی  آگاهان  حال،  این  با 
و  ملی  اردوی  سربازان  میان  در  بودن سطح سواد  پایین 
و  موفقیت  روی  عمده،  چالش های  از  یکی  پولیس، 
موثریت این نیروهاست. به گفته ی این آگاهان، تمرکز 
تعلیمی  مراکز  در  سوادآموزی  برنامه ی  روی  بیشتر 
نیروها  این  بهتر وظایف  انجام  به  پولیس و اردوی ملی، 

کمک کند.

وزیر امور داخله می گوید 
که این وزارت در هر مرکز 

تعلیمی خود، یک صنف 
ایجاد کرده که روزانه برای 
یک تا دو ساعت هرسرباز 

تحت تعلیم و تربیه، 
برنامه های سوادآموزی را 

نیز دنبال می کند. به گفته ی 
بسم اهلل محمدی، هم اکنون 
بیش از بیست هزار نفر در 
مراکز تعلیمی این وزارت، 
تحت آموزش قرار دارند.

در حال حاضر مجلس نمایندگان نیز به دلیل لغو نشدن 
باقی مانده  وزیران  معرفی  عدم  و  اختصاصی  محکمه ی 
از 15  ندارند  نمایندگان را  تایید مجلس  کابینه که رای 

روز تعطیالت تابستانی خود، گذشته اند.
در  امضا  با  پارلمان  عضو   140 از  بیش  دیگر،  سوی  از 
که  صورتی  در  می دهند  هشدار  سرگشاده،  نامه ی 
را  نمایندگان  و حضور  نشود  لغو  اختصاصی  محکمه ی 
مورد پرسش قرار دهد، همه ی این نمایندگان پارلمان را 

ترک خواهند کرد.
اسداهلل سعادتی، یکی از امضا کنندگان نامه ی سرگشاده 
هر چند جزییات این  نامه را به رسانه ها توضیح نداد؛ اما 
گفت در این نامه که به صورت جدی و با استدالل های 
حقوقی نوشته شده، به اعتراض  مدنی تا تحریم پارلمان 

تاکید شده است.
آقای سعادتی گفت: »تعداد از وکال نامه ی سرگشاده را 
به  امضا کننده ها  تعداد  امضا کردند که  نوشته کردند و 
بیشتر از 140 نفر می رسد.« سعادتی افزود: »در متن نامه 
در  پارلمان  همیشگی  تحریم  تاسرحد  ما  که  رفته  تذکر 
صورتی که حتا یک نفر از اعضای پارلمان و نمایندگان 
از پارلمان  منتخب مردم زیر سوال برود و یا گفته شود 
تحریم  سرحد  تا  هستیم  حاضر  ما  می شود،  حذف 

همیشگی پارلمان پیش برویم.« 
ندارند  انتظار  که  گفت  نمایندگان  مجلس  عضو  این 
مساله ی لغو محکمه ی اختصاصی تا حد تحریم پارلمان 
داد درصورتی  اما هشدار  برود،  پیش  نمایندگان  توسط 
بیرون  به  اقدام  و  نشود  لغو  اختصاصی  محکمه ی  که 
از  به شماری  پارلمان کنند،  از عضوهای  برخی  ساختن 

امضا کنندگان تحریم پارلمان افزوده خواهد شد.
نهادهای  که  می شود  مطرح  حالی  در  اظهارات  این 
انتخابات،  قانون  بنیاد  بر  که  گفته اند  افغانستان  انتخاباتی 
انتخابات مجلس نمایندگان در 27 سنبله ی سال گذشته 
برگزار شد و  پس از آن که رییس جمهور درششم حوت 
سال گذشته دوره ی شانزدهم شورای ملی را افتتاح کرده 
است که  دولتی  نهاد  میان سه  آمده  پیش  است، مشکل 

این  نهادها باید خود در تالش حل آن باشند.


بی سوادی چالش عمده  برای پولیس
و اردوی ملی

بیش از 140 عضو پارلمان:

 لغو محکمه ی اختصاصی
یا تحریم همیشگی پارلمان

 قدرت اهلل جاوید

 ظفرشاه رویی

ACKU
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

حمايت حقوق بشر:
و  بشري  حقوق  شکايت   13581 از  بيش  اخذ   

رسيدگي به بيش از 12752 شکايت
 اخذ 130 شکايت حقوق بشري در مورد قواي 

ايتالف
 ميانجيگري بين قواي ايتالف و بزرگان واليات 
غزني، ارزگان، لوگر و پکتيا در موارد مختلف نقض 
ايتالف  قواي  قيد  در  که  اقارب شان  و  بشر  حقوق 

قرار داشتند.
 مسدودنمودن بيش از 50 زندان شخصي و رهايي 
بيش از 3796 از کساني که بدون موجب در قيد قرار 

داشتند.
از  بازديد  و  نظارتي  ماموريت   7598 از  بيش   

زندان هاي دولتي در 34 واليت 
بلندبردن سن حبس  مورد  در  پيشنهادهاي الزم   
پيشنهادها در مورد  و  به 12 سال   7 از  اطفال مجرم 

قانون محابس 
وزارت  به  الزم  توصيه هاي  و  پيشنهادها  ارايه ي   

گزارش می افزايد:
و  کار  محل  خانواده،  در  زنان  توهين  و  »تحقير 
يادآور  بايد  دارد.  وجود  گسترده  به طور  اجتماع 
شد که اين تحقير و توهين ها در اکثر برخوردهاي 
اجتماعي به طور ناآگاهانه و آگاهانه ديده می شود. 
افغانستان،  در  زنان  و  مردان  اکثريت  مثال  به طور 
و  و شخصيت  مي دانند  مردان  از  را حقيرتر  زنان 
منزلت زنان را پايين تر از مردان محسوب مي کنند. 
اين طرز فکر و باور در برخوردها و اصطالحات 
همه  برخوردها  اين  مي گردد.  روشن  بيشتر  رايج 
زنان، در جامعه ي  پنهان عليه  تبعيض  بيانگر يک 
افغانستان بوده و زنان را در سطح جنس درجه دوم 

و حتا در سطح يک برده، مي شمارند.«
تحقيق ديگری از کميسيون در مورد زنان شاغل 
نشان می دهد که خشونت عليه زنان تنها در خانه 
و محيط خانواده محدود نبوده بلکه موارد زيادی 
از  بيرون  و  محيط کار  در  زنان  عليه  خشونت  از 

محترم عدليه در مورد اصالحات الزم در تاسيسات 
و ساختمان هاي زندان هاي دولتي

 سازماندهي مشوره ي ملي در مورد عدالت انتقالي 
و طرح پالن )برنامه( سه ساله و تصويب آن از طرف 

دولت
 ارايه ي دومين گزارش در مورد حقوق اقتصادي، 
به  الزم  پيشنهادهاي  با  همراه  فرهنگي  و  اجتماعي 

دولت 
 چاپ و توزيع رساله هاي تحقيقي در موارد علل 
خودسوزي،  عوامل  اطفال،  و  زنان  جنايت  و  جرم 
قاچاق اطفال و سواستفاده جنسي اطفال، لويه  جرگه ي 

اضطراري و قانون اساسي
فعاليت کميسيون، وزارت مسکن و  نتيجه ي   در 
افراد  براي  را  شهرسازي، زينه هاي شيب دار )رمپ ( 
و  کابل  شهرداري  اطراف  پياده روهاي  در  معلول 
اين  ک��رد.  اعمار  کابل،  شهر  حمام هاي  تمام  در 
وزارت وعده داد اجازه ي ساخت وساز را فقط براي 
تعميرات عامه اي اعطا کند که در آن، لفت و زينه 

خانه نيز ديده شده است. در بخشی از اين تحقيق 
می خوانيم:

به  شاغل  زنان  که  مي دهد  نشان  تحقيقات  »نتايج 
دليل زن بودن شان در بسياري از عرصه هاي شغلي 
تفکر  ديگر،  سوي  از  و  مي شوند  رانده  عقب  به 
به نفس  اعتماد  از بين بردن  با  مردساالر سعي دارد 
زنان  جامعه  که  دهند  جلوه  ناتوان  را  آنها  زنان، 
به حمايت  نيازمند  و  مصرفي  ناتوان،  جامعه  يک 
زنان،  اشتباهات  کردن  بزرگ  با  و  است  مردان 
يک  به  مردان  به  را  آن ها  نيازمندبودن  و  ناتواني 
حقيقت مبدل سازند تا جايي که زنان، کار خودرا 
نيازمند تاييد همکاران مرد بدانند و حتا موفق ترين 
و بهترين کار خودرا در مقابل کار همکاران مرد، 

ضعيف تر بپندارند.«
توهين آميز  برخورد  که  می دهد  نشان  تحقيق  اين 
اذيت  و  آزار  هميشه سبب  مرد خانم ها  همکاران 
زنان  مواردی  در  حتا  و  بوده  شاغل  زنان  روحی 

شاغل با خواسته ها و توقعات نامشروع و غيرانسانی 
همکاران مردشان روبرو هستند.

در اين تحقيق از زبان يکی از زنان شاغل نقل قول 
شد. که چگونه بعد از توقع ناجايز همکار مردش و 
بعد از اين که شکايتش به مقامات باالتر نيز رسيده 
ترک  به  مجبور  زن  اين  و  نداشت،  فايده ای  ولی 

وظيفه اش گرديده است.
بررسی های کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان 
آمار  که  می دهد  نشان  گذشته  س��ال  يک  در 
و  بوده  قابل توجه  همچنان  زنان  عليه  خشونت 
بايد تذکر داد که آمار ليست  نگران کننده است. 
شده تنها مواردی است که توسط کميسيون ثبت 
از  زيادی  مواردی  که  معنا  اين  به  است  گرديده 
زنان  عليه  خشونت  و  خانوادگی  خشونت های 
است که به داليل مختلف ثبت نشده و اصال افشا 

نمی گردند.
ادامه دارد



شيب دار براي افراد معلول در نظر گرفته شده اند.
 يک شاخص موفقيت در زمينه ي ترويج حقوق 
بشر عبارت از همکاري کميسيون با وزارت معارف 
پنج ساله  برنامه ي  بازچاپ  است که شامل اصالح و 
و  نظرات  انعکاس  به منظور  معارف  استراتژيک 
پيشنهادهاي کميسيون و امضاي موافقتنامه ي شمول 
براي  زبان،  بشر در جلد کتاب هاي  پيام هاي حقوق 
داکتر  مي شود.   )7-12 )صنوف  متوسطه  مکاتب 
مستقل  ميان کميسيون  را  موافقتنامه  اين  سيما سمر، 
جهت  در  معارف  وزارت  و  افغانستان  بشر  حقوق 
بر  نمود.  امضا  متوسطه  دوره ي  کتب  انتشار  تمويل 
کتاب  دوم  جلد  کميسيون،  موافقتنامه،  اين  اساس 
زبان را با پيام هاي حقوق بشري طراحي مي کند که 
اعالميه ي  بشر،  حقوق  جهاني  اعالميه ي  به  آن،  در 
به  افغانستان  اسالمي حقوق بشر و عهدنامه هايي که 

آنها پيوسته است، اشاره مي شود. 
و  نظارت  بخش  عدليه،  وزارت  همکاري  با   
کرد  تهيه  را  نفر   2392 فهرست  کميسيون،  بررسي 
در  هنوز  خود  حبس  دوره ي  تکميل  از  بعد  که 
بازداشت  غيرقانوني  به طور  يا  مي بردند  به سر  زندان 
شده بودند يا سرنوشتشان معلوم نبود. کميسيون اين 
فهرست را به رياست جمهوري تقديم کرد و ايشان 
کميسيوني را به رياست مولوي فضل هادي شينواري 
همين  در  کردند.  تعيين  موضوع  بررسي  به منظور 
به وضعيت  اين کميسيون گزارشي را راجع  اواخر، 
نفر   819 آن،  نتيجه ي  در  که  داد  ارايه ي  افراد  اين 
که به صورت غيرقانوني در کابل حبس يا بازداشت 
شده بودند، رها شدند و سرنوشت حدودا 1573 نفر 

بعد از انجام بررسي ها معلوم شد.
دسته جمعي  گ��ور   86 ح��دود  در  کميسيون   
سيستم  از  استفاده  با  را  آنها  و  کرد  شناسايي  را 
و  بررسي  م��ورد   )GPS( جهاني  موقعيت يابي 
گورهاي  اي��ن  داد.  ق��رار  مقدماتي  مستندسازي 
دسته جمعي که به نقض حقوق بشر مربوط مي شوند، 
کاپيسا،  کابل،  هرات،  باميان،  بدخشان،  واليات  در 

پروان و پکتيا يافت شدند.
ادامه دارد
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دستنامه ي معلوماتي
 كميسيون مستقل 

حقوق بشر  افغانستان

حق توسعه 
و جهان شمولی 

حقوق بشر
اهميت محيط زيست موجب شد که مجمع عمومی در سال 1968 
بر اساس توصيه ی شورای اقتصادی و اجتماعی، تصميم به برگزاری 
و  گرفت  انسانی  محيط زيست  مورد  در  ملل متحد  کنفرانس  اولين 
سازمان  فعاليت  مهمترين  و  شاخصترين  استکهلم   1972 کنفرانس 
ملل متحد در زمينه ی محيط زيست انسانی بود. يکی از دستاوردهای 
با  محيط زيست  از  حفاظت  ارتباط  آشکارکردن  کنفرانس  اين 
نيز  توسعه1  و  محيط زيست  جهانی  کميسيون  بود.  توسعه  مفهوم 
حفظ و حمايت از محيط زيست را مستلزم توسعه ی جوامع انسانی 
و  دانسته  توسعه  در حال  توسعه ی کشورهای  موانع  برطرفکردن  و 
بزرگترين  برگزاری  مقدمات  حقيقت  در  لند«  »برونت  کميسيون 
کرد.  فراهم  را  محيط زيست  خصوص  در  ملل  سازمان  کنفرانس 
براساس گزارش »برونت لند« مجمع عمومی سازمان، ملل کنفرانس 
ريو را در سال 1996 با حضور بيش از 170 کشور، شش سازمان 
نفر  چهارصد  و  هزار  يک  از  بيش  متحد،  ملل  سازمان  تخصصی، 
نماينده از سازمان بين المللی غير دولتی )N.G.O( و حدود 9000 
روزنامه نگار از سراسر جهان بر گزار می کند، حاصل کار کنفرانس 
ريو تدوين و تصويب 5 سند مهم است که در اين ميان به خصوص 
اعالميه ی محيط زيست و توسعه و برنامه ی عمل معروف به دستور 
از  حفاظت  اعالميه،  چهارم  اصل  می باشد.  برجسته  بسيار  کار21 
می کند.  تلقی  توسعه  تفکيک ناپذير  جزو  به عنوان  را  محيط زيست 
اعالميه ضمن تاکيد بر رابطه ی انسان و طبيعت انسان ها را موضوع 
ارتباط  بر  تاکيد  با  اعالميه   8 فصل  می داند.  توسعه  هرگونه  اصلی 
مديريت  برنامه ريزی  و  سياست گذاری  به  محيط زيست  و  توسعه 
کنفرانس  به طور کلی  می پردازد،  توسعه  و  زيست  محيط  مشترک 
ريو با قاطعيت و شفافيت بيشتری از ارتباط توسعه و محيط زيست و 
اينکه محيط زيست يکی از مبانی اصلی توسعه را تشکيل می دهد، 
دفاع می کند و از مسووليت انفرادی و دسته جمعی دولتی در حفظ 
و حمايت از محيط زيست حمايت می کند. از اينرو حق به توسعه با 
حق به محيط زيست سالم از همديگر تفکيک ناپذير معرفی می شود. 
آقای بی جاوی نيز تاکيد بر رابطه ی توسعه و محيط زيست، حفظ و 

حمايت از محيط زيست را از مبانی توسعه تلقی می کند.33
پيمان »ماستريخت«1 نيز توسعه  ی کشورهای جهان سوم و کمک به 
اين کشورها در مبارزه عليه فقر را از لوازم حمايت از اصل توسعه ی 
پايدار می داند. حق به صلح مبنای حق توسعه در طول تاريخ يکی از 
دغدغه های اصلی و هميشگی بشر در زندگی اجتماعی خود دستيابی 
امنيت  و  صلح  که  بود  عواملی  ريشه کن کردن  و  پايدار  صلح  به 
انديشمندان  و  متفکران  بشريت  تاريخ  در  می انداختند،  خطر  به  را 
زيادی مساله صلح و تمدن و تامين آن را مورد مطالعه قرارداده اند، 
افالطون، ارسطو، اسپينوزا، گروسيوس، روسو، کانت... از جمله ی 
اين انديشمندان می باشند)34( در بررسی ديدگاه های مختلف، سه 
برداشت متفاوت از مفهوم صلح قابل شناسايی است. برای بعضی ها 
صلح مترادف فقدان جنگ است1، يعنی در اين برداشت حوزه ی 
صلح محدود است به پيشگيری از توسعه به مناقشات و تخاصمات 
فقدان  منزله ی  به  صلح  ديگری  برداشت  يک  در  مسلحانه)35( 
مساله ی  برداشت  اين  در  است.2  شده  تعريف  ساختاری  خشونت 
منازعات  که  است  سازوکارهايی  به کارگيری  و  شناسايی  اصلی، 
اجتماعی، سياسی و اقتصادی را در سطح ملی و بين المللی کاهش 
ابتکارات جديدی  دهند)26( يونسکو از اواخر دهه 80 اقدامات و 
درکنگره ی  است.  گرفته  به کار  صلح  فرهنگ  ارتقای  هدف  با  را 
شد،  برگزار  عاج  ساحل  در   1989 درجوالی  که  صلح  بين المللی 
يونسکو رويکردجديدی از مفهوم صلح مثبت ارايه داد. اين رويکرد 

متکی بود.
ادامه دارد
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خارجه  وزیر  کلینتون،  هیالری  آن که  رغم  به 
خواهان  واشنگتن  که  بود  گفته  اخیرا  امریکا 
نیست،  افغانستان  در  دایمی  نظامی  پایگاه 
افغانستان  و  متحده  ایاالت  امنیتی  گفتگوهای 
درگیر  افغان  و  امریکایی  مقامات  دارد.  ادامه 
گفتگوهای سری و داغ درباره توافق درازمدت 
امنیتی بین دو کشور می باشند. این توافق احتماال 
جاسوسان  و  هوایی  زمینی،  نیروهای  استقرار 
کشور  این  در  دهه  چندین  برای  را  امریکایی 

آشوب زده میسر خواهد کرد.
هرچند این گفتگوها علنی نشده است، اما بیش 
به  رسیدن  برای  گفتگوها  که  است  ماه  یک  از 
کشور  دو  میان  استراتژیک  پیمان  سر  بر  توافق 
نیروهای  حضور  شامل  توافق  این  دارد.  ادامه 
و  می شود   2014 سال  پایان  از  فراتر  امریکایی 
که  دارد  جریان  آن  روی  حالی  در  گفتگوها 
مناظره علنی در واشنگتن و در دیگر 49 کشور 
افغانستان  بین المللی درگیر جنگ  ایتالف  عضو 
ادامه  افغانستان  از  نیروها  سرعت خروج  درباره 
هیالری  که  پذیرفته اند  امریکایی  مقامات  دارد. 
که  گفت  اخیرا  امریکا  خارجه  وزیر  کلینتون، 
افغانستان  در  دایمی  پایگاه  خواهان  واشنگتن 

نمی باشد. 
مقامات امریکایی به گاردین گفته اند: »نیروهای 
امریکایی مدت زمان خیلی طوالنی است که در 
این حضور  کشورهای مختلف حضور دارند و 
می گویند،  ناتو  مقامات  نمی باشد.«  دایمی 
از  بعد  طوالنی  مدت  برای  بریتانیایی  نیروهای 
عمدتا  و  ماند  خواهند  افغانستان  در   2014 سال 
نقش آموزشی و نظارتی خواهند داشت. هرچند 
این  به  اما  بود،  نخواهند  رزمی  نیروهای  آنها 
معنا نیست که در جنگ شرکت نکنند. به طور 
در  منظم  طور  به  می توانند  ناظر  نیروهای  مثال، 
ناتو  ارشد  مقامات  برزمند.  افغان  نیروهای  کنار 
در  خشونت ها  که  کرده اند  پیش بینی  همچنین 
خواهد  ادامه  نیز   2014 سال  از  بعد  افغانستان 

یافت.
دستکم پنج پایگاه نظامی در افغانستان هستند که 
بزرگی  قطعات  اسکان  برای  احتمالی  کاندیدان 
از نیروهای ویژه امریکایی، نیروهای اطالعاتی، 
سال  از  پس  نظامی  لوازم  و  تجسسی  تجهیزات 
2014 خواهند بود. این پایگاه ها که در ناآرام ترین 
نقطه جهان و نزدیک به مرزهای پاکستان، ایران 
و چین  و همچنین آسیای مرکزی و خیلج فارس 
استراتژیک کمیابی  دارایی های  دارند،  موقعیت 
خواهند بود. خبر گفتگوهای امریکا و افغانستان، 
منطقه ای  قدرت های  میان  در  را  نگرانی عمیقی 
و  روسیه  است.  آورده  به وجود  فرامنطقه ای  و 
هند نگرانی های شان را درباره حضور درازمدت 
امریکا در افغانستان به سمع مقامات در واشنگتن 
و کابل رسانده اند. چین که سیاست سخت گیرانه 
در  را  اقتصادی  مسایل  از  فراتر  مداخله  عدم 
را  ناخرسندی اش  نیز  می کند،  دنبال  افغانستان 
ابراز کرده است. گزارش شده است که مقامات 
به  اخیر شان  سفیر  جریان  در  پاکستانی  ارشد 
را  افغان شان  شرکای  تا  کردند  تالش  کابل، 
متقاعد سازند که به جای ایاالت متحده امریکا، 
به چین به عنوان شریک استراتژیک خود بنگرد.
جدید  دور  برای  امریکایی  مذاکره کنندگان 
گفتگوها، اواخر این ماه وارد کابل خواهند شد. 
افغان ها پیش نویس نخستین توافقنامه استراتژیک 
امریکا را در کلیت اش رد کردند و ترجیح دادند 
این  کنند.  پیشنهاد  را  خود شان  پیش نویس 
شد.  واشنگتن  تسلیم  قبل  هفته  دو  پیش نویس 

ما  اساسی  قانون  و  ملی   حاکمیت  مطابق  باید 
باشند.«  

این  سرعت  سر  بر  طرف  دو  دیگر،  سوی  از 
متحده  ایاالت  ندارند.  توافق  باهم  مذاکرت 
صورت  تابستان  اوایل  در  توافق  این  می خواهد 
گیرد ، پیش از آنکه رییس جمهور اوباما آغاز 
خروج نیروها از افغانستان را اعالم کند. این مقام 

افغان گفت: »به این سادگی ممکن نیست.«
این نگرانی  نیز وجود دارد که رسیدن به توافق 
یافتن  برای  تالش ها  با  استراتژیک  پیمان  سر  بر 
به  بخشیدن  پایان  برای  سیاسی  جامع  حل  راه 
با طالبان در تقابل قرار گیرد. یک وزیر  جنگ 
افغان به گاردین گفت »یک رشته گفتگوها« با 

شخصیت های ارشد شورشیان در جریان است.
یک دیپلومات اروپایی در کابل گفت: »تصورش 
پایگاه های  وجود  با  طالبان  که  است  مشکل 
امریکایی در افغانستان برای آینده قابل پیش بینی 
می گویند  ناتو  ارشد  مقامات  باشند.«  خوشحال 
که حضور نظامی دایمی بین المللی به شورشیان 
نشان خواهد داد که غرب نمی خواهد افغانستان 
را تنها بگذارد و آنها را تشویق به گفتگو خواهد 

کرد تا جنگیدن.
حالی  در  امریکایی ها  و  افغان ها  گفتگوهای 
منطقه ای  قدرت های  که  می گیرد  صورت 
تالش می کنند جایگاه خود را برای دوره ای که 
»سال های  را  آن  اینک  امریکایی  ارشد  افسران 
عدم حضور« توصیف می کنند، تحکیم بخشند. 
در  ناتو  ملکی  ارشد  نماینده  سدویل،  مارک 
خونین  درگیری  به  اشاره  با  اخیرا  افغانستان 
دیگر  و  بریتانیا  روسیه،  بین  بی ثبات کننده  و 
کشورها در جنوب غرب آسیا در قرن نوزدهم، 
افغانستان  در   »3 بزرگ  »بازی  یک  تهدید  از 
سخن گفته است. افغانستان سابقه استثمار توسط 
غنی  اشرف  داکتر  دارد.  را  بزرگ  قدرت های 
گفت این »چشم انداز قرن بیست و یکم نیست« 
او گفت در عوض افغانستان می تواند به »میدان 

اقتصادی« آسیا تبدیل شود.


نخست وزیر موقت تونس می گوید محاکمه زین العابدین بن 
علی، رییس جمهور سرنگون شده ی این کشور از 20 جون 

آغاز می شود.
آقای علی در جنوری گذشته و بدنبال اعتراضات سراسری در 

تونس سرنگون شد و به عربستان سعودی فرار کرد.
او 23 سال در قدرت بود.

اتهام،  فقره ی   90 برای  دستیارانش  و  علی  بن  العابدین  زین 
محاکمه غیابی می شوند.

انتقالی تونس گفت  باجی قاید السبسی، نخست وزیر دولت 
که مقام های عربستان سعودی تاکنون به درخواست استرداد 

رییس جمهور سابق پاسخ نداده اند.
وی به شبکه الجزیره گفت: »من برای اولین بار اعالم می کنم 

که دادگاه از 20 جون آغاز خواهد شد.«

اطالعاتی که به بی بی سی رسیده حاکی از آن است که فعالیت 
هیات تحقیقات پولیس بریتانیا، مامور رسیدگی به اتهام سو رفتار 
دلیل عدم همکاری  به  عراقی  غیرنظامیان  با  این کشور  نظامیان 

مقامات عراقی با دشواری هایی مواجه بوده است.
کرد،  آغاز  گذشته  سال  نوامبر  ماه  از  را  خود  کار  هیات،  این 
اما تا کنون تنها توانسته است با یکی از غیرنظامیانی که نظامیان 
در  کند  مصاحبه  است  کرده  متهم  بدرفتاری  به  را  بریتانیایی 
حالیکه قرار بوده است با حدود یک صد و چهل شهروند عراقی 

مصاحبه کند.
مقامات عراقی گفته اند که حاضر به همکاری با این هیات نیستند، 
زیرا به گفته آنان، اعضای هیات در مصاحبه با غیرنظامیان مورد 

نظر، »حساسیت الزم« را از خود نشان نمی دهند.

سازمان های امدادرسانی در لیبیا هشدار داده اند که زنانی که در 
جنسی  تجاوز  مورد  کشور  این  در  کنونی  درگیری های  جریان 
به دست خویشاوندان خود  ناموسی  قتل  با خطر  قرار می گیرند، 

مواجه هستند.
تجاوز  قربانیان  خانواده های  برخورد  نوع  این  مورد  در  هشدار 
جنسی در حالی انتشار می یابد که تعدادی از سازمان های خیریه 
گفته اند که گزارش های مربوط به تجاوز جنسی توسط نیروهای 
لیبیا به تونس  دولتی باعث افزایش فرار ساکنان از نواحی غربی 

شده است.
بین المللی اعالم کردکه شواهدی  اخیرا سارنوال دادگاه کیفری 
رهبر  قذافی،  معمر  نیروهای  می دهد  نشان  که  است  دست  در 
لیبیا، »تجاوز جنسی را به عنوان یک اسلحه نظامی« علیه مخالفان 

حکومت به کار می گیرند.
به گفته خبرنگاران، اگرچه تجاوز جنسی در اکثر جوامع جهان 
تابو محسوب  نوعی  مساله  این  لیبیا  در  است،  موضوعی حساس 

می شود.


گاردین  به  افغان  مقام  یک 
»به  امریکا  پیش نویس  گفت 
شده  تدوین  مبهم  صورت 
بود.« مذاکره کنندگان افغان در 
دقیقی  حال حاضر ضمیمه های 
حاوی  که  خود  پیشنهاد  به  را 
خاص  مطالبات  از  فهرستی 
می باشند، آماده می کنند. با این 
را  ظریف  بازی  افغان ها  حال، 
جمهور  رییس  می کنند.  بازی 
ارشد  مقامات  و  کرزی  حامد 
و  امریکا  پایدار  حضور  افغان 
روابط استراتژیک گسترده تر با 
می نگرند   حیاتی  را  کشور  این 
خاطر  به  حدی  تا  این  و 
محافظت از افغانستان در مقابل 

همسایه هایش می باشد.
رنگین دادفر سپنتا، مشاور امنیت 
ملی افغانستان و مذاکره کننده ی 
استراتژیک  پیمان  ارشد 
می گوید: »ما با تهدید مشترک 
بین المللی  شبکه های  ناحیه  از 
آنها  هستیم.  روبرو  تروریستی 

برای  بلکه  افغانستان،  برای  تهدیدی  تنها  نه 
که  هستیم  مشارکتی  خواهان  ما  هستند.  غرب 
که  این  نه  بیاورد،  کنارهم  را  منطقه  کشورهای 
غنی،  اشرف  داکتر  سازد.«   هم جدا  از  را  آنها 
و  جمهوری  ریاست  انتخابات  پیشین  کاندید 
یکی از مذاکره کنندگان گفت که هرچند برای 
باثبات از اهمیت حیاتی  افغانستان  ناتو و امریکا 
متالشی  یعنی  اصلی شان،  استراتژیک  در هدف 
اما  است،  برخوردار  القاعده  شکست  و  ساختن 
کم اهمیت تری  اولویت  مرفه«  افغانستان  »یک 
لزوما  نه  ماست  هدف  »این  گفت:  او  می باشد. 

هدف آنها«
مسایل  روی  »تفاهم  بر  غنی،  آقای  هرچند 
بزرگ  اختالفات  افزود  اما  تاکید کرد  کلیدی« 
آیا  که  است  این  یکی  باقیست.  سرجایش 
مجهز  را  افغانستان  هوایی  نیروی  امریکایی ها 
خواهند کرد. گفته می شود که کرزی خواهان 
کامال  قابلیت های  با  جنگی  جت  هواپیماهای 
سوی  از  درخواست  این  است.  شده  امروزی 
از  نگرانی  و  آن   هزینه  خاطر  به  امریکایی ها 
مهم  مساله  است.   شده  رد  منطقه  بی ثباتی 
نیروهای  بیرون مرزی  عملیات  راه اندازی  دیگر 
افغانستان  داخل  در  پایگاه های شان  از  امریکایی 
است.  پس از سال 2014 نیروی نظامی امریکا به 
آسانی می تواند از افغانستان علیه ایران و پاکستان 
به  که  اخیری  حمله  در  شود.  گرفته  کار  به 
کشته شدن اسامه بن الدن انجامید، هلیکوپترهایی 
افغانستان  از  دادند،  انجام  را  عملیات  این  که 

برخواسته بودند. 
»ما  گفت:  افغانستان  ملی  امنیت  مشاور  سپنتا، 
افغانستان  خاک  از  داد  نخواهیم  اجازه  هرگز 
استفاده شود.«  برای عملیات علیه کشور سومی 
قانونی  مبنای  سومی،  مناقشه  مورد  موضوع 
است.  افغانستان  در  نیروها  حضور  ادامه ی 
مقامات افغان مشتاق هستند که حضور هر نیروی 

خارجی در کشورشان قانونمند باشد. 
تصمیم گیری  ساختار  هیچ  »باید  گفت:  سپنتا 
ساختارها  تمامی   ... باشد  نداشته  وجود  موازی 
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سپنتا:

اجازه نمی دهیم از خاک ما
علیه کشور دیگری استفاده شود

رییس جمهور فراری تونس
محاکمه می شود

عراقی ها مانع از تحقیقات درباره 
رفتار نظامیان بریتانیایی می شوند

خطر قتل ناموسی قربانیان تجاوز 
نیروهای دولتی لیبیا

برگردان: الف. تمکی
منبع: گاردین
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»انترنت در چمدان«
طرح امریکا برای مبارزه با سانسور 

منبع: راديو فردا

روزنامه نيويارک تايمز می نويسد دولت امريکا می کوشد 
و  انترنت  شبکه های  ايجاد  برای  بين المللی  اقدام  که 
تليفون های موبايل »جايگزين« را در کشورهای استبدادی 

رهبری کند.
مردم  برای  امکانات  کردن  فراهم  اقدامات،  اين  از  هدف 
ماهيت  خاطر  به  که  است  رژيم هايی  چنين  مخالفان  و 
ارتباطات  آزادی  حداقل  از  حکومت ها،  سرکوبگر 

برخوردار نيستند.
روزنامه نيويورک تايمز در يک مطلب تحقيقی و مفصل به 
جزييات اين اقدامات پرداخته و می نويسد يکی از راه هايی 
که حکومت امريکا در پيش گرفته است، ايجاد شبکه های 
و  ديگر  کشورهای  خاک  در  مستقل  موبايل  تليفون های 
می تواند  که  است  ابزارهايی  توليد  در  سرمايه گذاری  يا 
کشورهای  در  را  جداگانه ای  و  مستقل  انترنتی  شبکه های 
ديگر برقرار کنند و به صورت پنهانی به اين کشورها منتقل 

می شود.
مقامات  مصاحبه های  براساس  تايمز  نيويورک  روزنامه 
پيام های  و  شبکه ها  اين  طراحی  به  مربوط  اسناد  دولت، 
افتاده  روزنامه  اين  دست  به  که  محرمانه ای  ديپلوماتيک 
و  کارآمدی  و  پيچيدگی  ابعاد،  مورد  در  را  جزيياتی 

هزينه های مربوط به اين طرح ها را بر می شمارد.
دولت  مراکز  در  متخصصان  توسط  فناوری ها  از  برخی 
و  ابزارها  گردآوری  محصول  ديگر  برخی  و  يافته  توسعه 
روش، کار هکرهايی است که در حال حاضر تحت عنوان 

آزادی فناوری ارتباطی در سطح انترنت جريان دارد.
يکی از مهمترين و گسترده ترين موارد از اين طرح ها ايجاد 
خاک  در  موبايل  تليفون های  برای  ارتباطی  شبکه  يک 
سوی  از  آن  دالر  ميليون   50 بودجه  که  است  افغانستان 
است.  شده  تامين  امريکا  خارجه  وزارت  و  دفاع  وزارت 
آنتن های اين شبکه در پايگاه های نظامی و نقاط امن نصب 

شده تا از حمالت شورشيان در امان باشد.
به دنبال حوادث ماه های اخير در کشورهای عربی و قطع 
منطقه،  رژيم های  از  بيشتری  تعداد  توسط  انترنت  شبکه 
بيشتر  دولتی  سانسور  زدن  دور  برای  ابزارهايی  ضرورت 
برای  اوباما  باراک  دولت  انگيزه  از  بخشی  است.  شده 
به  است.  بيان  آزادی  از  امريکا  دفاع  طرح ها،  اين  پيشبرد 
عنوان مثال دولت امريکا از توسعه و ساخت نرم افزارهايی 
که می تواند هويت کاربران انترنت را پنهان کند، حمايت 

کرده است.
که  می کند  يادآوری  سپس  تايمز  نيويورک  روزنامه 
در  سانسور  با  مقابله  به  کمک  از  فراتر  جديد  طرح های 
امريکا و شخص  شبکه های موجود است. وزارت خارجه 
حمايت  فعالی  شکل  به  اقدامات  اين  از  کلينتون  هيالری 
می کنند. خانم کلينتون در گفتگو با نيويورک تايمز تاکيد 
می کند که فرصت تاريخی بزرگی فراهم شده تا با استفاده 
از اين ابزارها مردم بتوانند با يکديگر، با حکومت های خود 
از  بايد  باشند و دولت امريکا  ارتباط  با جهان خارج در  و 

يک چنين تغييری حمايت کند.
طرح ها  اين  روی  بر  که  متخصصانی  و  کارشناسان   اما 

استبدادی  دولت های  که  می دهند  هشدار  می کنند،  کار 
شبکه های  همين  به  بتوانند  است  ممکن  سرکوبگر  و 
»جايگزين« و يا مستقل نيز نفوذ کرده و از طريق کنترول 
ارتباطات، مخالفان خود را شناسايی و دستگير کرده و يا 
به هنگام نقل و انتقال اين ابزارهای ارتباطی جديد به داخل 

کشور، آنها را در مرزها بازداشت کنند.
ريسک  ميزان  درمجموع  که  معتقدند  ديگری  گروه  البته 
اين روش ها ناچيز است و در مقايسه با تاثير آن شايد بتوان 

اين حد از مخاطرات را پذيرفت.
شبکه انترنت نامريی 

و  توسعه  نحوه  تشريح  به  سپس  تايمز  نيويورک  روزنامه 
ساخت ابزاری می پردازد که به »انترنت در چمدان« مشهور 
که  جوانانی  و  انترنت  کارشناسان  از  گروهی  است.  شده 
خارجه  وزارت  مقامات  نظر  زير  هستند  کار  اين  »خوره« 
امريکا در حال ساخت و توسعه ابزاری هستند که می تواند 
هر وسيله ارتباطی معمولی مثل يک دستگاه تليفون موبايل 
و يا يک کامپيوتر شخصی را به مرکز يا موتور يک شبکه 

مستقل و نامريی انترنت بدل کند.
در اين چمدان يک آنتن بی سيم که می تواند ميدان ارتباطی 
و  شبکه  مديريت  برای  لپ تاپ  يک  دهد،  گسترش  را 
برنامه،  اين  که  می شوند  جاسازی  دی هايی  سی  و  حافظه 
امکان پياده کردن نرم افزار مربوطه را برای مشترکان به اين 

شبکه نامريی فراهم می سازد.
عالوه بر طرح دولت امريکا، بيش از ده طرح غيردولتی نيز 
همزمان مشغول فعاليت برای توسعه يک چنين شبکه های 
ارتباطی در گوشه و کنار دنيا هستند. يک نمونه آن طرح 
مشغول  اکنون  هم  که  است  ماساچوست  تکنالوژی  مرکز 
جالل آباد  منطقه  در  مستقل  انترنت  شبکه  يک  ايجاد 

افغانستان است.
امريکايی ها  و  ايرانيان  از  گروهی  تالش  آن  ديگر  نمونه 
ايران  در  کاربران  که  است  وبسايتی  اندازی  راه  برای 
بتوانند از طريق دسترسی به آن، نرم افزارهای جديد مقابله 
اين  بنيانگذاران  از  يکی  به گفته  کنند.  پياده  را  سانسور  با 

وب  اين  به  ايران  در  که  افرادی  از  نيمی  از  بيش  مرکز، 
سايت مراجعه می کنند با استفاده از بلوتوث فايل ها را برای 
يکديگر ارسال می کنند. روش هايی شبيه به اين ابتکارهای 
در خارج  که  است  ابزارهايی  از  استفاده  برای  مردم  خود 

ساخته می شوند.
حمايت  طرح ها  اين  از  بسياری  از  امريکا  خارجه  وزارت 
مالی می کند. به نوشته نيويورک تايمز، ارزيابی های موجود 
نشان می دهد که تا پايان سال ميالدی جاری دولت امريکا 
طرح ها  اين  صرف  را  دالر  ميليون   70 به  نزديک  رقمی 

خواهد کرد.
به  تايمز  نيويورک  اين مقاله گزارشگران  بعدی  در بخش 
تليفون های  ارتباط  شبکه  يک  تکميل  برای  امريکا  طرح 
شبکه  اين  می کنند.  اشاره  افغانستان  جنوب  در  موبايل 
بيشتری  امنيت  از  شده  احداث  امريکا  ارتش  توسط  که 
برخوردار است و نيروهای طالبان قادر به تخريب آنتن های 
اين  موازی،  شبکه ی  اين  احداث  دليل  بود.  نخواهند  آن 
همواره  گوناگون  روش های  به  طالبان  نيروهای  که  است 
می توانستند شبکه معمول تليفون های موبايل را مختل کنند. 
مشخص  طرح  اين  اجرای  به  مربوط  هزينه های  دقيق  رقم 
آن  از  حاکی  گوناگون  افراد  نظرهای  اظهار  ولی  نيست، 
طرح  اين  به  دالر  ميليون   250 تا   50 بين  رقمی  که  است 

اختصاص داده شده است.
در پايان اين مقاله خبرنگاران نيويارک تايمز با ذکر نمونه ای 
چگونه  که  می دهند  توضيح  شمالی  کوريای  مورد  در 
افرادی که فرار ناراضيان از کوريای شمالی را سازماندهی 
چين  کشور  موبايل  تليفون  شبکه  از  استفاده  با  می کنند 
ليبيا يکی  ارتباطات خود را برقرار می کنند. و يا در مورد 
از افراد وابسته به شورشيان می گويد که به دليل کمبود و 
ضعف شبکه انترنت در مناطق تحت کنترول شورشيان آنها 
مجبور هستند از روش های ابتکاری و جايگزين مثل وصل 
تليفون های موبايل استفاده  انترنت از طريق  به شبکه  شدن 

می کنند.

برگزاری اولین مناظره 
انتخاباتی جمهوريخواهان با 

انتقاد از اوباما
رياست  انتخابات  جمهوريخواه  حزب  نامزد  هفت 
جمهوری سال 2012 امريکا نخستين، مناظره خود را 
برگزار  اوباما  باراک  اقتصادی  برنامه های  به  حمله  با 

کردند.
اين نامزدها همچنين از طرح بيمه آقای اوباما که در 
سال 2010 نظام خدمات درمانی امريکا را دگرگون 

کرد، انتقاد کردند.
از  انتقاد  جای  به  که  دادند  ترجيح  نفر  هفت  اين 
يکديگر همه حمالت خود را متوجه رييس جمهور 

دموکرات اين کشور کنند.
فبروری  از  جمهوريخواهان  حزبی  درون  انتخابات 

آينده آغاز خواهد شد.
عالوه بر برنامه های اقتصادی و بهداشتی، سياست های 
آقای اوباما در عراق، افغانستان و ليبيا نيز در اين مناظره 
که در کالج سن انسلم ايالت نيوهمشاير برگزار شد، 

مورد نقد قرار گرفت.
و  نمايندگان  مجلس  پيشين  رييس  گينگريچ،  نيوت 
يکی از اين نامزدها گفت: »وقتی 14 ميليون امريکايی 
بيکار هستند، نياز به رييس جمهور جديدی است که 
به کسادی اوباما پايان دهد.« ريک سنتوروم، سناتور 
پيشين از ايالت پنسيلوانيا نيز باراک اوباما را متهم کرد 
و  اجرا گذاشته  به  »ظالمانه ای«  مالی  که سياست های 

قول داد تاجران را از »غل و زنجير برهاند.«
که  گفت  سوتا  مينه  ايالت  پيشين  والی  پالنتی،  تيم 
با  برابر  و  »افول«  به  رو  را  امريکا  قدرت  اوباما  آقای 

سايرين در دنيا می داند.
تگزاس  ايالت  از  نمايندگان  مجلس  عضو  پال،  ران 
علت  را  مرکزی  بانک  مالی ضدتورمی  سياست های 

مشکالت اقتصادی امريکا ذکر کرد.

0777625262

آگهی 

اطالعیه
به نام آنکه شهادت را وسيله وصال بنده گان خاص 

خويش ساخت.
شخصيت  از  داشت  بزرگ  و  تجليل  و  همايش 
جواد  محمد  کشور"شهيد  دلسوز  و  متعهد  فعال، 
ضحاک"رييس فقيد شورای واليتی باميان و ساير 

شهدای راه آزادی
شخصيت  از  داشت  گرامی  و  تجليل  مناسبت  به 
واال و تقدير از عملکرد ها و فعاليت های صادقانه 
جوان پرتالش، دلسوز و مردمی »شهيد محمد جواد 
ضحاک« و ارج گذاری به مقام شامخ شهدای راه 
ديو  ددمنشانه  حمالت  اثر  در  که  کشور  آزدی 
صفتان،به مقام واالی شهادت نايل آمدند، گردهم 

می آييم.
مردم  و  فرهيخته  جوانان  و  دانشجويان  همه  از 
قهرمان دعوت به عمل می آيد تا باحضور سبز و 
فعالشان دين شان را ادا نموده و با شهيدان و خدمت 

گذارانشان تجديد ميثاق نمايند.
سخنرانان: احمد بهزاد )معاون دوم پارلمان( و علی 

اميری ) استاد دانشگاه(.
از ساعت 1  پنج شنبه، 26جوزا 1390،  ما:  وعده ی 

بعدازظهر تا ختم جلسه
نشانی: مسجد الزهرا ايستگاه قلعه ناظر

ACKU
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نیمی از جمعیت غزه 
بیکاراند

پنج  به چهل و  بیکاری در غزه  نرخ  ملل می گوید   سازمان 
درصد رسیده است. این یکی از باالترین سطح های بیکاری 

در جهان به شمار می رود.
منتشر  غزه  اقتصادی  محاصره  پنجمین سال  در  این گزارش 
شده است. گزارش سازمان ملل خاطرنشان می کند که نرخ 
واقعی دستمزدها در غزه طی پنج سال گذشته، بیش از یک 

سوم کاهش یافته است.
توسط  غزه  نوار  کنترول  از  پس   ،۲۰۰۷ سال  در  اسراییل 

حماس، محاصره اقتصادی این منطقه را تشدید کرد.
اسارت گرفتن  به  دلیل  به  از آن هم  قبل  اسراییل یک سال 
را  تحریم هایی  فلسطینی،  پیکارجویان  توسط  شالیط  گلعاد 

علیه این منطقه به اجرا گذاشته بود.
دولت  توان  بردن  تحلیل  به  اسراییل،  اقدام  این  از  هدف 
می گوید خدمات  ملل  سازمان  اما  بود  غزه  نوار  در  حماس 
عمومی ارایه شده توسط حماس که هزاران فلسطینی را در 
است  اقتصاد غزه  معدود بخش های  از  دارد،  استخدام خود 

که از رشد اقتصادی برخوردار بوده است.
زمان  از  غزه  در  دولتی  بخش  در  استخدام  و  اشتغال  سطح 

روی کار آمدن حماس، یک پنجم افزایش یافته است.
آژانس امداد و امور پناهندگان فلسطینی سازمان ملل متحد 
)اونروا( در گزارشی می گوید شرکت      های خصوصی به دلیل 
متحمل  را  صدمات  شدیدترین  میان  این  در  صادرات  منع 

شده اند.
کلینتون از رهبران افریقایی 

خواست با قذافی قطع رابطه کنند 
اتحادیه  نشست  در  امریکا،  خارجه  وزیر  کلینتون  هیالری 
رهبران  داد  هشدار  اتیوپی  پایتخت  آبابا«  »آدیس  در  افریقا 
در خطر  نباشند،  اصالحات  پی  در  که  افریقایی  کشورهای 
را  خاورمیانه  که  هستند  دموکراسی  موج  با  شدن  مواجه 

فراگرفته است.
روش های  این که  بر  تاکید  با  متحده  ایاالت  خارجه  وزیر 
گفت  نیست،  قبول  مورد  دیگر  کردن  حکومت  قدیمی 
درست است که دولت لیبیا به بسیاری از کشورهای افریقایی 
و اتحادیه افریقا کمک مالی کرده است ولی  روشن است 
معمر قذافی مشروعیت خود را از دست داده و نمی تواند در 

قدرت باقی بماند.
در اتحادیه افریقا ۵۳ کشور افریقایی عضویت دارند و خانم 
کلینتون، نخستین وزیر خارجه امریکاست که در نشست این 

اتحادیه سخنرانی می کند.
خانم کلینتون در این نشست خطاب به رهبران افریقا گفت 

شهروندان دیگر حکومت های سرکوبگر را نمی پذیرند.
هیالری کلینتون همچنین از رهبران اتحادیه افریقا خواست تا 
از شورای ملی انتقالی لیبیا حمایت کنند و از قذافی بخواهند 

از قدرت کناره گیری کند.
شامل  شرکت کننده  کشورهای  ابوظبی  کنفرانس  در  اخیرا 
امریکا و شماری از کشورهای اروپایی و عرب وعده دادند 
که نزدیک به یک میلیارد و صد میلیون دالر به شورای ملی 

انتقالی لیبیا، نماینده مخالفان، کمک کنند.

ایران در رتبه آخر گزارش ساالنه حاکمیت قانون در جهان 

اوباما: ثبات بحرین به رعایت حقوق مردمش بستگی دارد

در  قانون  حاکمیت  میزان  بررسی  ساالنه  گزارش  در 
شهروندان  اساسی  حقوق  حفظ  نظر  از  ایران  جهان، 
خود، در میان بیش از یک صد کشور در سراسر جهان 

در رتبه آخر قرار گرفت.
در جدولی که در این گزارش با نام »شاخص حاکمیت 
از  ایران  منتشر شده،  پروژه عدالت جهانی«   در  قانون 
در جایگاه  بنیادین شهروندان  از حقوق  محافظت  نظر 
آخر، و کشورهای سویدن و ناروی در باالترین رتبه ها 

قرار دارند.
که  است  چندملیتی  سازمانی  جهانی«  عدالت  »پروژه 
اعتبارات الزم برای بررسی حاکمیت قانون را از »بنیاد 
بیل و ملیندا ِگیتس«، بزرگ ترین موسسه خیریه در دنیا، 

دریافت کرده است.
در گزارش تازه این پروژه در مورد ایران آمده است که 
»مسوولیت پذیری دولت ایران ضعیف است و در رتبه 
پنجاه ونهم جهانی و رتبه آخر در منطقه قرار دارد، فساد 
نسبتا  گرچه  دادگاه ها  و  است  فراگیر  ایران  در  اداری 

کارآمد، اما دستخوش فساد و مداخله سیاسی هستند.«
کشوری  عنوان  به  »ایران  می دهد:  ادامه  گزارش  این 
تحت تسلط کامل دولت، نیروی انتظامی نسبتا نیرومندی 
دارد، اما از این نیرو بیشتر به عنوان ابزاری برای ارتکاب 

خشونت و کمک به منافع خواص 
استفاده می شود.«

در بخش های دیگر این گزارش، 
حقوق  حفظ  که  شده است  قید 
چین  در  شهروندان  بنیادین 
روسیه  در  و  است  »ضعیف« 
زمینه  این  در  جدی«  »نواقصی 
وجود داد و ایاالت متحده نیز در 
روبرو  مشکالتی  با  تبعیض  زمینه 

است.
گزارش  این  چین،  با  پیوند  در 

قبل،  به  نسبت  آسیایی  کشور  این  که  می افزاید 
پیشرفت های بزرگی در ارتباط با کیفیت، کارآمدی و 

مسوولیت پذیری نهادهای قانونی خود داشته است.
عنوان  به  هند  از  جهانی«،  عدالت  »پروژه  گزارش 
کشوری با »حفاظت قوی از آزادی بیان، برخوردار از 
پاسخگو«  و  نسبتا شفاف  دولتی  و  مستقل،  قضاییه  قوه 
بهبود  به  نیاز  آن  اداری  نهادهای  البته  که  می کند  یاد 

کارآیی دارند.
در گزارش سال ۲۰۱۱ خانه آزادی در مورد آزادی در 
بیان، ۳۷ کشور مورد بررسی  فضای مجازی و آزادی 

قرار گرفتند که در این میان، استونی و ایاالت متحده به 
ترتیب بهترین جایگاه را از آن خود کردند و ایران در 

پایین ترین رتبه این رده بندی قرار گرفت.
ایران در رده بندی شاخص صلح جهانی در سال جاری 
میالدی، در رتبه ۱۱۹ و باالتر از روسیه، اسراییل، ترکیه 

و بحرین قرار گرفت.
 ۲۰۱۰ سال  گزارش  در  بین الملل  شفافیت  سازمان 
جایی  را  جهان  در  ایران  اقتصادی  شفافیت  رتبه  خود 
پایین تر از زیمبابوه، هاییتی، نیجریه، فیلیپین، گوآتماال 

و جیبوتی اعالم کرده است.

با  دیدارش  در  امریکا  جمهور  رییس  اوباما،  باراک 
انجام  بر  بحرین  ولیعهد  خلیفه،  آل  حمد  بن  سلمان 
شهروندان  حقوق  به  احترام  و  ملی  آشتی  گفتگوهای 

بحرین تاکید کرده است.
بسر می برد  اکنون در واشنگتن  بحرین که هم  ولیعهد 
با مقام های ارشد امریکایی از جمله تام دانیلون، مشاور 
امنیت ملی رییس جمهور ایاالت متحده و باراک اوباما 

دیدار کرده است.
باراک  که  کرده  اعالم  بیانیه ای  صدور  با  سفید  کاخ 
اوباما در دیدارش با سلمان بن حمد آل خلیفه از برنامه 
دولت بحرین برای گفتگو با مخالفان حمایت کرده و 
گفته است: »هم مخالفان و هم دولت باید مصالحه کنند 

تا آینده ای عادالنه برای تمام مردم بحرین رقم بزنند.«
مسوول  خواهان  اوباما  آقای  سفید،  کاخ  بیانیه  بر  بنا 
شناخته شدن ناقضان حقوق بشر در بحرین شد و گفت: 
»ثبات بحرین به احترام به حقوق جهان شمول مردم آن 

بستگی دارد.«

از ماه مارچ که حکومت بحرین از کشورهای همسایه 
برای  عربی،  متحده  امارات  و  عربستان  عمدتا  خود، 
سرکوب معترضان کمک نظامی گرفت، صدها تن از 

مخالفان دولت بازداشت شده اند.
تظاهرات  در  نفر   ۲۰ از  بیش  گزارش ها،  اساس  بر 
ضددولتی ماه های اخیر در بحرین کشته شدند و چهار 

نفر هم در حالی که در بازداشت پولیس 
بودند جان باختند.

پادشاه  خلیفه،  آل  عیسی  بن  حمد 
در  ملی  گفتگوی  که  می گوید  بحرین 
این کشور، در ماه  مورد اصالحات در 

جوالی آغاز خواهد شد.
وضعیت  گذشته  هفته  بحرین  حکومت 

فوق العاده را در این کشور لغو کرد.
و  داکتر  ده ها  محاکمه  وجود،  این  با 
مداوا  را  مجروح  معترضان  که  پرستار 
برای  تالش  اتهام  به  بودند،  کرده 

براندازی نظام سلطنتی این کشور آغاز شده است.
نخستین جلسه محاکمه این متهمان که ۴۷ نفر هستند، 
دوشنبه )۱۶ جوزا( در یک دادگاه ویژه نظامی در منامه 

برگزار شد.
معترضان در بحرین خواهان اصالحات دموکراتیک و 

به دست آوردن حقوق بیشتر هستند.
ACKU
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