
يک کارمند سفارت استرالیا از کشور اخراج شد 
یک تن از کارمندان سفارت استرالیا در کابل به اتهام دستبرد نمبر پلیت موتر یکی از اعضای ستره محکمه افغانستان، از کشور 
اخراج گردیده است. وزارت امور خارجه افغانستان با نشر اعالمیه ای به تاریخ ٢١ ماه جاری گفته بود که موضوع دستبرد نمبر 
پلیت موتر یکی از اعضای شورای عالی ستره محکمه، توسط یک تن از محافظین سفارت استرالیا در کابل را با جدیت در تفاهم 
با ارگان های ذی ربط حکومت و همچنان در هماهنگی و همکاری سفارت استرالیا در کابل تحت تعقیب و بررسی قرار می دهد.

یک منبع وزارت امور خارجه که نخواست اسمش در گزارش ذکر گردد، به آژانس خبری پژواک گفت که فرد یاد شده، 
روايت ديروز، آيينه امروز، نويد فرداکارمند سفارت استرالیا در کابل بود و به خواست حکومت افغانستان دو روز قبل از کشور اخراج گردید.
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افغانستان  نمایندگان  مجلس  کابل:  8صبح، 
پانزده روز دیگر از رخصتی تابستانی خود با 
نیمه سکوت  برگزاری جلسه های سکوت و 

ادامه می دهد.
نمایندگان  گذشته ی  روز  تصمیم  بنیاد  بر 
مجلس، جلسه های سکوت و کوبیدن روی 
میزها که از سوی اعضای پارلمان در اعتراض 
مانده  ی کابینه  باقی  اعضای  نشدن  معرفی  به 
از  دوهفته پیش شروع شده بود، تا دوهفته ی 

دیگر ادامه  می یابد.
وزارتخانه ی  هفت  نامزدان  نشدن  معرفی 
بند  اداره ی  مستقل مطابق  حکومت،  چهار 
١١ ماده 64 قانون اساسی، رییس و دوعضو 
دادگاه که توسط سرپرست ها اداره  می شوند، 
برتطبیق  نظارت  کمیسیون  عضو  دو  درکنار 
قانون اساسی که  دوره ی کارشان پایان یافته 
مجلس  نمایندگان  اصلی  خواست های  از 

می باشد.
فیصله های  از  نگرانی  براین،  افزون 
نیز  پارلمانی  انتخابات  دادگاه اختصاصی 
سکوت  نشست های  برگزاری  عوامل  از 

نمایندگان خوانده شده است.
در تازه ترین مورد که انتظار می رفت دادگاه  
اختصاصی روز گذشته با اعالم قرار قضایی 
باعث حذف ده ها عضو مجلس می شد، زمان 
صدور فیصله ی خودرا به تعویق انداخته است. 

 »٢ »ابتکار  عملیات  فرماندهان  بلخ:  8صبح، 
چهاربولک،  و  چمتال  ولسوالی های  در 
از آغاز  پانزده روزی که  در  می گویند که 
قریه   90 به  نزدیک  می گذرد،  عملیات 
خورد و بزرگ را از وجود مخالفان مسلح 

دولت پاکسازی کرده اند. 
در  عملیات  این  فرمانده  عبدالرزاق  جنرال 
ولسوالی چمتال، به 8صبح گفت: »نزدیک 
دولت  مسلح  مخالفان  از وجود  قریه   90 به 
گردیده  تصفیه  کلی  به  ولسوالی  این  در 
شب،  تاریکی  ار  استفاده  با  مخالفان  و 
انداخته  دریا  به  را  خویش  جنگ افزارهای 
متواری  دست  دور  نقاط  به  خودشان  و 

شماری از نمایندگان روز گذشته گفتند، از 
سکوت  جلسه های  روز  پانزده  که  آن جایی 
در عملی ساختن قانون توسط رییس جمهور 
نتیجه  نداده است، سکوت شان را بشکنانند و 

برنامه های جدی دیگر را روی دست گیرند.
اعضای  تعطیلی  گفتند  نمایندگان  برخی  اما 
مجلس سنا سبب شده که نمایندگان مجلس 
نتوانند روی تصویب طرح قانون فرستاده شده 

از جانب حکومت، بحث کنند.
مدنی  فشار  سکوت  نمایندگان  این   باور  به 
است باالی حکومت به منظور عملی ساختن 
چنین  که  نمایندگان  قانونی  تقاضاهای 

نشست هایی ادامه داشته باشد.
دیدگاه های  مجلس  نمایندگان  آن که  با 

گردیده اند.«
این  باشندگان  از  شماری  حال  همین  در 
اظهار  »ابتکار ٢«  نتایج عملیات  از  ولسوالی 
مرکزی  حکومت  از  و  می نمایند  خوشی 
در  مخالفان  مجدد  نفوذ  تا جلو  می خواهند 

مناطق شان  را بگیرند. 

سکوت  جلسه های  ادامه  مورد  در  متفاوتی 
فیصله  گیری،  رای  از  پس  ولی  داشتند 
به   عمومی  نشست های  از  بخشی  که  شد 
واکنش های نمایندگان  در مورد مسایل مهم 
روز اختصاص داده شود و در بخش دیگر آن 
نمایندگان از سکوت به عنوان اعتراض مدنی 
به عملی نشدن قانون از جانب حکومت ادامه 

دهند.
و  اساسی  قانون  بنیاد  بر  که  درحالیست  این 
نمایندگان،  مجلس  داخلی  وظایف  اصول 
کاری  سال  دریک  ملی  شورای  عضو  هر 
90 روز تعطیلی قانونی دارند و باگذشت هر 
چهار و نیم ماه باید 45 روز را  آنرا در تعطیل 

بگذرانند.

امنیه  فرمانده  علیزی  عصمت اهلل  جنرال 
والیت بلخ به رسانه ها گفته است که تا چند 
روز دیگر عملیات وسیع دیگری را در سایر 

نقاط ناامن این والیت راه اندازی نمایند.
وی همچنان  از مردم می خواهد تا در جهت 
نیروهای  مخالفان،  پایگاه های  نابودسازی 

امینتی افغان را یاری رسانند.
نیروهای  سوی  از  حالی  در  اخیر  عملیات 
که  است  گردیده  راه اندازی  افغان  امنیتی 
انتقال  پروسه  دیگر  ماه  یک  تا  است،  قرار 
به  خارجی  نیروهای  از  امنیتی  مسوولیت 
رسما  مزارشریف  شهر  در  افغان  نیرو های 

آغاز گردد.

کار مجلس نمايندگان پانزده روز ديگر تمديد شد

پاکسازی نزديک به 90 قريه در واليت بلخ

آقای سرتیپ! 
چشم باز کنید 

صبح شده است 
حامد 

پس  ایران  دفاع  وزیر  وحیدی  احمد 
گفته  افغان   مقام های  با  دیدار  از 
بزرگ  ملت  از  که  روحیه ای  »با  است:  
شدت  به  آنان  داریم،  سراغ  افغانستان 
هستند  مخالف  امریکا  پایگاه سازی  با 
کشور  این  مسووالن  که  است  طبیعی  و 
نیز به پیروی از ملت شان موافق این گونه 

نباشند.« طرح ها 
مقام های  که  نمی باشد  بار  نخستین  این 
مردم  سخنگویان  عنوان  به  ایرانی 
آنان  به جای  و  افغانستان ظاهر می شوند 
نیز  این  از  قبل  می پردازند.  اظهارنظر  به 
محمود  جمله  از  ایران،  دیگر  مقام های 
اظهاراتی  الریجانی  علی  و  احمدی نژاد 
مشابه با سخنان احمد وحیدی داشته اند. 
دهه  سه  در  ایران  اسالمی   جمهوری 
در  تا  است  همواره تالش کرده  گذشته 
نقش نایب مردم افغانستان در سطح منطقه 
تاثیرگذاری  نقش  و  ظاهر شده  و جهان 
را ایفا نماید. شاید ١0 سال قبل این گونه  
ایرانی،  مقام  یک  سوی  از  اظهارات 
پرسش برانگیز  افغان  شهروندان  برای 
نبوده باشد. اما اکنون افغانستان به عنوان 
یک کشور مستقل و با حکومت منتخب 
جز  را  اظهارات  نوع  این  مشروع،  و 
از  ایرانی  مقام های  درست  درک  عدم 
شرایط موجود و روحیه ی برتری طلبی و 
زیاده خواهی آنان، چیزی بیشتر به شمار 

نخواهند آورد. 
امروز دیدگاه ها، مطالبات و سیاست های 
از  افغانستان  حکومت  و  مردم  رسمی 
اعالم  مشروع،  و  رسمی  نهادهای  طریق 
دایه های  به  ضرورتی  و  نیاز  و  می شود 
از  گذشته  نیست.  مادر  از  مهربان تر 
با  نیز  دایمی  پایگاه های  مورد  در  این 
مشروع  حکومت  و  پارلمان  موجودیت 
هیچ  مداخله  به  ضرورت  منتخب،  و 
بود.  نخواهد  خارجی  کشور  یا  و  نهاد 
آقای وحیدی  است که  این  نکته جالب 
نظرسنجی صورت گرفته  براساس کدام 
روحیه ی  که  است  رسیده  نتیجه  این  به 
دایمی  پایگاه  مخالف  افغانستان  مردم 

امریکا می باشد؟ 
منافع  به خوبی مصالح و  افغانستان  مردم 
موجودیت  با  و  می کنند  درک  را  خود 
از  را  خود  مطالبات  قانونی  نهادهای 
کرد.  خواهند  پیگیری  مجراها  این 
نگرانی  درک  با  اکنون  افغانستان  مردم 
دوامدار  و  سازمان یافته  مداخله های  از 
رسیده اند  نتیجه  این  به  پاکستان  و  ایران 
که با ایجاد پیمان استراتژیک با متحدین 
به  منطقه  در  را  دوامدار  امنیت  غربی، 
وجود آورند و ثبات افغانستان را تضمین 
نگرانی های  اگر  تردید،  بدون  نمایند. 
ایران و پاکستان  دوامدار از مداخله های 
این  به  کشور  سرنوشت  هرگز  نبود. 
به  نمی خورد و ضرورتی هم  رقم  شکل 

پیمان های استراتژیک نبود. 
درست  درک  با  امروز  افغانستان  مردم 
آشکار  و  پنهان  نیات  و  سیاست ها  از 
را  مهم  گزینه های  از  یکی  همسایگان، 
در برابر پدیده مداخله گری، ایجاد یک 

پیمان با متحدین غربی می دانند. 
ادامه در صفحه 2

عناوين مطالب امروز: مردم:

از اجرای عدالت 
استقبال می کنیم

ابراز نگرانی 
وزارت خارجه 

از ادامه حمالت راکتی 
از سوی پاکستان در کنر

را  خود  نگرانی  خارجه  امور  وزارت 
خاک  از  راکتی  حمالت  ادامه  مورد  در 
پاکستان، به مقام های آن کشور در کابل 

داشته اند. ابراز 
اعالمیه ای  انتشار  با  خارجه  وزارت 
امور  وزیر  رسول  زلمی  که  است  گفته 
صادق  محمد  با  مالقات  در  خارجه، 
دولت  نگرانی  کابل،  در  پاکستان  سفیر 
اخیر  حمالت  به  ارتباط  در  افغانستان 
از  مناطقی  به  پاکستان  سوی  از  راکتی 
کرده  ابراز  کشور  آن  به  را  کنر  والیت 
تحقیقاتی  باید  زمینه  این  در  که  گفته  و 

صورت گیرد.
می گیرد  صورت  حالی  در  مالقات  این 
که در تازه ترین حمالت راکتی از خاک 
غیرنظامی  کنر، شش  در والیت  پاکستان 
کنر  والیت  مقام های  شده اند.  کشته 
والیت  این  ناری  ولسوالی  که  می گویند 
از  راکتی  حمالت  هدف  دوشنبه  شب 
به گفته  است.  قرار گرفته  پاکستان  سوی 
غیر  شش  حمالت  این  در  مقام ها  این 

شده اند. کشته  نظامی 
خواهان  کنر  والی  وحیدی  فضل اهلل  سید 
پاکستان  از خاک  توقف حمالت راکتی 

بر این والیت شده است.
والی کنر به تازگی نیز از پرتاب ١48 فیر 
ولسوالی های  بر  پاکستان  از سوی  راکت 
سرکانو، شیگل و دانگام والیت کنر خبر 
داده بود که به گفته او در این حمله های 
راکتی هشت کودک کشته شده و شش 

برداشته اند. تن دیگر زخم 
ادامه  این سو  به  روز  چند  از  حمله ها  این 
یافته و شماری از ساکنان مناطق نزدیک 
پاکستان گفته اند  و  افغانستان  میان  به مرز 
که همه روزه چندین راکت به این مناطق 
و  می شود  شلیک  مشخص  هدف  بدون 
زندگی عادی مردم را مختل کرده است.

افغانستان، امريکا و...

طالبی وجود...
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یک نی، صد آسان
و  شور  با  افغانستان  دولت  که  حالی  در 
شعف بی سابقه در صدد مذاکره و آشتی و 
نزدیکی با طالبان به عنوان یکی از گروه های 
اصلی درگیر و مخالف دولت است و در این 
به تشکیل  دالر  با صرف صدها هزار  راستا 
است  پرداخته  صلح  شورای  به نام  شورایی 
درصدد  زیادی  امیدواری  با  شورا  این  و 
و  صلح  پروسه ی  به  طالبان  جذب  و  جلب 
با  کرزی  آقای  و  هست  آنان  مجدد  ادغام 
عنوان  به  را  آنان  می کوشد،  تمام  جدیت 
وطن  به  تا  آورد  لطف  و  مهر  برسر  برادر 
و  گیرند  سهم  کشور  آبادی  در  و  برگردند 
به عنوان حسن نیت در حال کوشش است که 
اسامی برخی از فرماندهان آنان را از لیست 
تضمین های  و  کشد  بیرون  متحد  ملل  سیاه 
الزم را برای آنان فراهم آورد، آقای فاروق 
وردک وزیر معارف می گوید که اصال طالبی 
وجود ندارد، بلکه افراد و گروه هایی تحت نام 
افزود  وردک  آقای  می کنند.  فعالیت  طالبان 
حزب  و  تحریک  یک  عنوان  به  طالبان  که 
وجود ندارند و از تشکیالت و اداره ی واحد 
باید  طبعا  حساب  این  به  نیستند.  برخوردار 
در مورد تمامی عملیات انتحاری و انفجاری 
حال  تا  که  ویرانی هایی  و  آدم کشی ها  و 
توسط  و  است  شده  گروه  این  به  منسوب 
گرفته  قرار  تصدیق  مورد  آنان  سخنگوی 
کرام!  طالبان  به  آنها  انتصاب  در  باید  است 
ناباوری برخورد کرد. در نهایت  با تردید و 
می توان افرادی را مسوول این اعمال دانست 
که مرتکب این اعمال شده اند. زمانی بود که 
تقسیم  تندرو  و  میانه رو  طالبان  به  طالبان 
که  میانه روها  با  که  می شد  گفته  و  می شدند 
معلوم نبود کی ها هستند و در کجا هستند و 
از چه طریقی به کشف آنان که وجود ندارند 
نایل شده اید؟ اما اکنون، کل موجودیت آنان 
مورد انکار قرار می گیرد و از حافظه و روان 
پاک می شود. شتر  افغانستان  مردم  تاریخی 
همین  به  دزدی  شتر  آیا  اما  ندیدی!  دیدی 
سادگی و حتا با خپ خپ رفتن ممکن است؟ 
این را که  بتوان  این سیاق و سلوک  با  شاید 
طالبان در افغانستان امارتی به وجود آوردند 
جنایات  از  خیلی  ارتکاب  به  آن  طریق  از  و 
نسل کشی  پرداختند،  حیوانی  و  وحشیانه 
کردند، استادیوم کابل را به قتلگاه زنان بدل 
زدند،  آتش  را  شمالی  تاکستان های  نمودند، 
پاکستان  به  فروش  برای  را  مردم  نوامیس 
مردم  دیانت  و  بریدند  سر  و  دست  بردند، 
بر  و...  گرفتند  اندازه  اریکین  شیشه ی  با  را 
هیچ کس و هیچ چیز ترحم روا نداشتند بتوان 
هیچ  انکار  این  با  اما  داد.  قرار  انکار  مورد 
عوض نمی شود. چنانچه جنایات و خونریزی 
امیر  استالین،  هتلر،  تیمور،  آتیال،  چنگیز، 
اسد  امین،  حفیظ اهلل  تره کی،  عبدالرحمان، 
وهم  قیچی  وهم  تیغ  هم  وقتی  و...  سروری 
چنین  می توان  باشد،  کسی  اختیار  به  شانه 
کرد! اما هرگز نباید از یاد برد که تاریخ دکان 
به  شالق  و  کیبل  زور  به  تا  نیست!  سلمانی 

سر تراشی پرداخت.       

زنگ اول
 ایجاد طرح  از  ایران  دفاع  وزیر 

افغانستان  در  امریکا  نظامی  پایگاه های 
انتقاد کرده است.

احمد وحیدی وزیر دفاع ایران، پس از 
به  افغانستان،  به  روزه  دو  سفری  پایان 
ایرنا، خبرگزاری رسمی آن کشور گفته 
است که »امریکایی ها اگر عاقل باشند 
پایگاه های  استقرار  برای  با تالش  نباید 
یک  با  را  خود  افغانستان  در  دایمی 

دردسر بلندمدت مواجه کنند.«
وزیر دفاع ایران می گوید: »با روحیه ای 
سراغ  افغانستان  بزرگ  ملت  از  که 
داریم، آنان نیز به شدت با پایگاه سازی 
است  طبیعی  و  هستند  مخالف  امریکا 
پیروی  به  نیز  کشور  این  مسووالن  که 
طرح ها  گونه  این  موافق  شان  ملت  از 

نباشند.«
قرار است پیش نویس سند استراتژیک 
تهیه  زودی  به  افغانستان  و  امریکا  میان 
و  امریکا  کشور  دو  مقام های  و  شود 
به  هم  با  آن  جزییات  روی  افغانستان 

توافق برسند.
ساخت چند پایگاه امریکایی در افغانستان، 
از نکات مهم این سند است. قرار است بر 
سر مدت زمان حضور احتمالی امریکا در 

از  بدخشان  والی  بدخشان:  8صبح، 
شمال شرقی  ولسوالی  در  کمین  یک 
چاشت  از  قبل  والیت  این  وردوج 

دیروز جان سالم برد.
راسخ   عبدالمعروف  مولوی 
8صبح   به  والیت   مقام  سخنگوی 
والی  ادیب،  ولی اهلل  »شاه  گفت: 
بدخشان  در راس هیات از مقام های 
این والیت چند روز  امنیتی  و  محلی 
ولسوالی های  از  بازدید  برای  پیش 
آن  به  اشکاشم   و  زیباک  واخان، 
هنگام  اما  بود،  رفته  ولسوالی ها 
منطقه  در  والیت  مرکز  به  بازگشت 
حوالی  وردوج  ولسوالی  »باشند« 
ساعت 11 پیش از چاشت دیروز در 
دولت  مخالف  نیروهای  کمین  یک 

برخورد.«
به  گفته ی وی جنگ میان محافظین 
یک  برای  دولت  مخالفین  و  والی 
این  در  و  داشت  ادامه  ساعت  نیم  و 
کشته،  مخالفان  از  نفر  یک   رویداد 
دو نفر زخمی، مال رازق فرمانده آنها 

که  است  این  همه  از  جالب تر 
حالی  در  اسالمی  جمهوری 
حضور  از  را  خود  نگرانی های 
افغانستان  حکومت  غربی  متحدین 
به   هیچ گاه  که  می کند  مطرح 
مردم  و  حکومت  نگرانی های 
است.  نکرده  توجهی  افغانستان 
با  انتظار می رفت که آقای وحیدی 
را  مثبتی  الگوهای  افغانستان  به  سفر 
افغانستان  در  اخیر  سال   10 در  که 
به  و  کند  درک  آمده  وجود  به 
عنوان یک ارمغان برای مردم ایران 
دموکراتیک،  نهادهای  وجود  ببرد. 
احزاب،  آزادی  بیان،  آزادی 
پررنگ  حضور  اندیشه،  مذاهب، 
مختلف  عرصه های  در  زنان 

امنیتی  حادثه  دو  در  غزنی:  8صبح، 
یک  شمول  به  طالب  سه  غزنی،  در 

فرمانده آنان کشته شدند. 
قول   ۳ لوای  فرمانده  وفادار  آقای 
طالب  »دو  گفت:  تندر   20۳ اردوی 
حلقه  یک  داشتند  تالش  که  زمانی 
درقریه  پلچک  یک  زیر  در  را  ماین 
باتا، از مربوطات ولسوالی اندر غزنی، 
ملی  اردوی  سربازان  عبور  مسیر  در 

کرزی  حامد  آنکه  از  پس  روز  یک   
رییس جمهور کشور از مذاکره ایاالت 
متحده با طالبان خبر داد، رابرت گیتس 
با تایید این خبر گفت، این گفتگوها در 

مراحل مقدماتی قرار دارد.
وزیر دفاع امریکا با بیان این که در این  
تماس ها شماری از  کشورها و از جمله 
ایاالت متحده شرکت داشته اند، گفت: 
»این تماس ها در حال حاضر در مراحل 

بسیار ابتدایی است.«
داشت،  اظهار  همچنین  گیتس  رابرت 
با  اساسی  گفتگوی  هرگونه  از  پیش 
است  اهمیت  حایز  نکته  این  طالبان، 
که »چه کسی واقعا طالبان را نمایندگی 

می کند.«
وزیر دفاع امریکا که با شبکه سی ان ان  
گفتگو می کرد، افزود: »ما نمی خواهیم 
به  واقع  در  که  کنیم  مذاکره  کسی  با 

جایی وابسته نباشد.«
 حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان، 
روز شنبه گفته بود که امریکا و قوای 
خارجی در حال مذاکره با گروه طالبان 

هستند.
حامد  که  روزی  همان  در  حال  این   با 
کرزی سخن از مذاکره امریکایی ها با 
گروه طالبان به میان آورد، این گروه در 
یک حمله خونین به مستوفیت کابل ۹ 

نفر را به قتل رساند.
ایاالت  جمهور  رییس  اوباما،  باراک 
ماه  از  باید  قبلی  اعالم  طبق  متحده، 
آینده میالدی به طور تدریجی از شمار 
نیروهای امریکایی بکاهد. قرار است تا 
سال 201۴ همه نیروهای رزمی خارجی 

از افغانستان خارج شوند.
با  اوباما  باراک  پیش  سال  نیم  و  یک 
افزایش شمار نیروهای امریکایی تالش 
کرد طالبان را مهار کند و مجالی برای 
افغانستان  امنیتی  و  سیاسی   بازسازی 

فراهم آورد.
اکنون که اسامه بن الدن هم کشته شده 
و امریکا با مشکالت اقتصادی شدیدی 

کشور نیز مذاکره شود.
پیش از این، مقام های دولتی گفته بودند 
پایگاه های  ایجاد  خواستار  امریکا  که 
بتواند  تا  است  افغانستان  در  دایمی 
با  مبارزه  در  را  کشور  امنیتی  نیروهای 
تهدیدهای داخلی و خارجی همکاری 

کند.
کشور  جمهور  رییس  کرزی،  حامد 
گفته است که این سند، در یک جرگه 

در کابل نیز مطرح خواهد شد.
طرح  سر  بر  گفتگوها  آغاز  زمان  از 
در  امریکا  نظامی  پایگاه های  ایجاد 
افغانستان، ایران پی در پی نسبت به این 

بازداشت گردیده و از نزد آنها مقدار 
مواد منفجره نیز بدست  آمده است.

وی عالوه کرد که  چند حلقه  ماین 
نیز در این مسیر جاسازی شده بود که  
به اثر تالش نیروهای امنیتی کشف و 

خنثا شد. 
همچنان   والیت  مقام  سخنگوی 
تعدادشان  که  مخالفان  شد  یادآور 
به هفده تن می رسید و سه حویلی را 
به ارتباط کمین انتخاب کرده بودند، 

دوازده تن شان موفق به فرار شدند.
به   رویداد  این   در  وی  گفته ی  به   
همراه شان   هیات  و  بدخشان  والی 
یک   تنها  و  نرسیده   آسیب  کدام 
مامور پولیس در این رویداد جراحت 

برداشته است.
امنیتی  وضع  که  است  حالی  در  این 
اخیر  والیت  بدخشان طی چند سال 
پیش  و چندی  توصیف شده   خوب 
تعداد  امنیتی  مقام های  ادعای  بر  بنا 
50 تن از طالبان مسلح  به روند صلح  

پیوستند. 

جریان های  هم دیگر پذیری  و 
برای  مناسب  فرصت های  سیاسی، 
مواردی  از  و...  سیاسی  مخالفان 
آرزوی  در  ایرانی ها  که  هستند 
اما  کرده اند،  صبر  سال ها  آنها، 
اخیر  سال   10 در  اکنون  این همه، 
شده  میسر  افغانستان  مردم  برای 
که  است  خوب  بنابراین  است. 
باز  را  خود  چشم  وحیدی  جنرال 
می دانند  افغان ها  دیگر  زیرا  و  کند 
کسی  و  دارد  مرز  شما  اسالم  که 
دیکتاتوری تان  والیت  برای  هم 

زد.  نخواهند  سینه 
باز  چشم  جنرال!  جناب  بنابراین 
و  رسیده  پایان  به  سیاه  شب  کنید، 

حاال صبح شده است. 

ماین  این  انفجار  با  نمایند،  جاسازی 
کشته شدند.«

حادثه  یک  در  منبع   همین  گفته  به 
دیگر، شب گذشته یک پوسته امنیتی 
غزنی،  اجرستان  ولسوالی  مرکز  در 
که  گرفت  قرار  طالبان  تهاجم  مورد 
یک  ساعته  چند  گیری  در  از  پس 
طالب  یک  و  کشته  طالبان  فرمانده 

دیگر زخمی شد.

وی گفت در این درگیری به سربازان 
نرسیده  آسیب  کدام  ملی  اردوی 

است. 
صد  در  اجرستان  ولسوالی 
کیلومتری غرب شهر غزنی، یکی از 
ولسوالی های ناامن غزنی می باشد که  
در مجاورت با والیت ارزگان که از 
جمله والیات  ناامن کشور است قرار 

دارد. 

در  اوباما  می کند،  نرم  پنجه  و  دست 
نیروهای  که  است  فشار  تحت  داخل 

امریکایی را در افغانستان کاهش دهد.
بود که  تازگی گفته  به  رابرت گیتس 
1۳0 هزار نیروی خارجی در افغانستان، 
کشور  این  در  »اساسی«  پیشرفت های 
نیروهای  از  حال  این  با  وی  داشته اند. 
از  خروج  در  که  است  خواسته  ناتو 

افغانستان شتاب نکنند.
گفته  سی ان ان  با  مصاحبه  در  وی  
افغانستان  جنگ زده  کشور  برای  که 
گزینه های زیادی در پیش رو است و 
امریکایی  نیروهای  کاهش  به  تصمیم 
در این کشور به عهده شخص باراک 

اوباما است.
»هر  کرد:  تصریح  گیتس  رابرت 
تصمیمی که باراک اوباما بگیرد امریکا 
در  نیرو  توجهی  قابل  شمار  هرحال  به 

افغانستان خواهد داشت.«
رابرت گیتس که قرار است  ماه آینده 
سی ان ان  به  شود،  بازنشسته  میالدی 
از  امریکا  مردم  که  »می دانم  گفت: 

جنگ خسته شده  است.«
شورای امنیت سازمان ملل، تحریم های 
دو   به  جمعه  روز  را  القاعده  و  طالبان 
بخش جداگانه تقسیم کرد که به گفته  
دیپلومات ها می تواند گامی به سوی به 

ثمر نشستن مذاکرات با طالبان باشد.
سوزان رایس، نماینده امریکا در شورای 
امنیت پس از جدا شدن تحریم های طالبان 
و القاعده اظهار داشت که این اقدام »پیام 
روشنی به طالبان بود« که آنها دریابند اگر 
از القاعده جدا شوند و خشونت را کنار 
بگذارند برای آنها آینده ای در افغانستان 

وجود خواهد داشت.

موضوع واکنش منفی نشان داده است.
ایران در  زینتی، سرکنسول  پیشتر سعید 
سمنگان  والی  با  دیدار  در  مزار شریف 
گفته بود که همسایگان افغانستان نسبت 
در  امریکایی  نظامیان  دایمی  حضور  به 
افغانستان تردید و شرط و شروطی دارند.

وزارت  سیاسی  معاون  لودین،  جاوید 
خارجه افغانستان که حدود دو ماه پیش 
بی بی سی  به  بود،  کرده  سفر  تهران  به 
گفته بود که مقامات ایران نگرانی هایی 
مطرح  پیمان  این  امضای  مورد  در  را 

کرده اند.
از  پس  ایران  دفاع  وزیر  که  حالی  در 

کابل،  به  روزه  دو  سفری  از  بازگشت 
پایگاه های  تاسیس  احتمال  به  نسبت 
امریکایی در افغانستان ابراز ناخشنودی 
کمیسیون  جلسه  اولین  است،  کرده 
و  تهران  در  افغاستان  و  ایران  امنیتی 
کشور  آن  داخله  وزارت  ساختمان  در 

برگزار شده است.
ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران می گوید 
وزیر  سیاسی  معاون  عبداللهی،  علی 
داخله ایران و عبدالرحمان منیر، معاون 
امنیتی وزارت داخله ریاست هیات های 
روزه  دو  نشست  این  در  را  کشور  دو 
فرمانده  جلسه  این  در  دارند.  عهده  بر 
مرزبانی، نمایندگانی از وزارت خارجه 
افغانستان و بخش مبارزه با مواد مخدر 
و تروریزم کشور و همتایان ایرانی آنها 

شرکت دارند.
موافقتنامه امنیتی میان ایران و افغانستان 
در سال 1۳8۶منعقد شده است. بر اساس 
یک  تشکیل  معاهده،  این  هفتم  بند 
کمیته امنیتی پیش بینی شده که یکی از 
وظایف آن نظارت بر اجرای مفاد این 
موافقتنامه و همچنین به روزکردن مسایل 
بندهای  اجرای  برای  پیگیری  و  آن 

موافقتنامه است.

ایران از طرح ایجاد پایگاه های امریکا در افغانستان انتقاد کرد

والی بدخشان از یک کمین مسلحانه 
جان به سالمت برد

آقای سرتیپ...                                                     ادامه از صفحه 1

رابرت گیتس مذاکره امریکا با طالبان را 
تایید کرد 
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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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در گزارش امروز »از ورای دود و آتش« خواهری را با 
خود داریم که در ایام جوانی شوهرش را در درگیری های 
مسلحانه بین نیروهای ایتالف بین المللی و طالبان از دست 
داده است. او آن واقعه ی تلخ را چنین بیان می کند: »در 
زندگی  از  و  می کردیم  زندگی  وردک  میدان  والیت 
راضی بودیم، با آن که خود ما در آنجا زمین نداشتیم اما 
باغ ها و زمین های دیگران  زن و مردم در فصل کار در 
کار می کردیم و از آن راه زندگی خود را پیش می بردیم 
و روز خود را سپری می کردیم. بسیار وقت می شد که در 
آنجا سکونت داشتیم و یکی از فامیل هایم یک خانه اضافه 
داشت که تسلیم ما نموده بود و از این بابت هم خاطر ما 
جمع بود. روزهای زندگی یکی از پی دیگر می گذشت 
و ما شاهد جنگ های بی شمار بودیم بین نیروهای روسی 
که آن زمان با مجاهدین می جنگیدند که ما در آن وقت 
خورد بودیم، اما بعد از اخراج نیروهای روسی و شکست 
جنگ  این بار  که  بود  نگذشته  مدتی  کمونیستی،  دولت 
بین احزاب مجاهدین به وقوع پیوست و تعداد مردم آواره 
و دربدر شدند و هزاران انسان معلول و یا هم جان شان را 

از دست دادند، تا باالخره نیروهای سیاه دل و خون خوار 
نوبت  این بار  و  شدند  معرکه  وارد  طالبان  به نام  دیگری 
ایشان بود که قتل و کشتار کنند و از مردم انتقام بگیرند، 
مرتکب شده اند  را  گناهی  مردم چه  این  نمی دانستم که 
ایتالف  نیروهای  سرانجام  بکشند،  زجر  چنین  باید  که 
مستبد،  حکومت  و  آمد  ما  کشور  سراغ  به  بین المللی 
مردم  و  برداشت  میان  از  را  طالبانی  متحجر  و  ظالمانه 
دیگر جنگ  که  می کردند  فکر  و  راحت کشیدن  نفس 
نامزدم  با  مرا  عروسی  سبب  همین  به  است.  یافته  خاتمه 
مدتی  از  کردیم،  بعد  آغاز  را  جدید  زندگی  و  نمودند 
خداوند یک پسر برایم داد که در کنار آن خوشی های 
این  اما  ما داده است،  به  را فکر می کردیم که  دنیا  تمام 
خوشی هایم بسیار زودگذر مانند باد سحر و ابر بهاری بود 
و ندانستیم که چگونه گذشت؛ زیرا طالبان بعد از مدتی 
دیگر  یک بار  شد،  پیدا  قصباتم  و  قریه  در  سروکله شان 
گسترش  ساحات  آن  در  مشکالت  و  ناامنی ها  دامنه ی 

نیروهای  بین  شدید  درگیری  روزها  از  یکی  در  یافت. 
خارجی و طالبان به وقوع پیوست و ما مجبور شدیم که 
دورتر  از ساحه جنگ  و  بیرون شویم  از خانه های خود 
گرفته  سنگر  ما  خانه های  داخل  در  طالبان  زیرا  برویم، 
ناگهان مرمی  بودیم که  از منطقه  فرار  بودند. در جریان 
زیاد در گوشه و کنارمان اصابت نمود و شوهرم یک بار 
چیغ زد و به زمین افتاد، زمانی که خود را نزد او رساند، 
دیدم که او مجروح شده مرمی به قسمتی از پا و شکمش 
اصابت نموده، او را در گوشه ای بردیم و با مقداری تکه 
جلوی خونریزی اش را گرفتیم، اما خون ریزی شدید بود 
و او تحمل اش را نداشت، مجبور موتر را پیدا کردیم و 
او را به یکی از شفاخانه های کابل رساندیم، اما وضعیت 
در  باالخره  تا  می شد  خراب تر  و  خراب  روز  به  روز  او 
روز ششم، جان را به جان آفرین تسلیم نمود و شهید شد. 
از  بردیم،  شهر(  )میدان  میدان  به  را  او  جنازه  زمانی که 
حادثه ناگوار دیگر باخبر شدیم، بعد از بیرون شدن ما از 

منطقه طیاره های خارجی قریه ما را بمباران نموده بودند 
و یکی از بمب ها در خانه ما اصابت کرده بود و دیگر به 
راستی بی سرپناه و سرپرست شده بودم، هم خانه ام و هم 
شوهرم را که 25 ساله داشت از من گرفتند. بعد از مراسم 
مجبور  مدت،  چند  گذشتاندن  و  شوهرم  جنازه  تشیع 
شدیم که به کابل مهاجر شویم، زیرا دیگر نه خانه و نه 
نان آور داشتیم، در آنجا چه می کردیم، اوضاع هم روز به 
روز درآنجا رو به خرابی بود و همه روزه جنگ جریان 
داشت. حال شما قضاوت نمایید، که من جنایت کاران را 
با این همه جنایت هایی که مرتکب شده اند ببخشم، من 
به  نمی خواهم که خون دیگران  و  از جنگ خسته شدم 
نه  می خواهم  عدالت  با  من صلح  اما  شود،  ریخته  ناحق 
عذر،  و  زاری  با  هم  یا  و  پولی  معامالت  با  صلح  اینکه 
چون صلح بدون عدالت مفهوم ندارد درحالی که جناح 
مقابل حاضر به مذاکره نیست، این صلح به نتیجه نخواهد 
رسید، تا زمانی که نیروهای جنایت کار محاکمه نشوند و 
به جزای اعمال شان نرسند، این روند ادامه خواهد داشت 
و ما شاهد مرگ هزاران انسان دیگر خواهیم بود، بدون 

این که از دست ما کاری ساخته باشد.«


شوهرم را از من گرفتند 
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به نظر می رسد پس از سال ها تالش دولت کرزی 
غربی ها  حاال  طالبان،  با  مذاکره  و  گفتگو  برای 
هم به این باور رسیده اند که می شود با این گروه 

تروریستی، گفتگو کرد.
تالش های  از  اخیر  روز های  در  غربی  رسانه های 
مشترک امریکا و بریتانیا برای گفتگو با طالبان و 
همچنان از تالش های آلمان به منظور زمینه سازی 

چنین گفتگو هایی خبر داده اند.
دفاع  وزیر  گیتس،  رابرت  مورد،  تازه ترین  در 
ماه های  نظامی  فشار های  گفته،  متحده  ایاالت 
به  وادار  را  طالبان  که  بوده  موثر  حدی  به  اخیر 

مذاکره کرده است.
این اطالعات در حالی در اختیار مردم افغانستان 
نا امنی ها  بی سابقه  گسترش  که  می گیرد  قرار 
نگرانی های  کشور،  این  مختلف  بخش های  در 

شدیدی را در میان آنان به وجود آورده است.
شمال  در  فرماندهان  از  برخی  هدفمند  ترور های 
کشور، حداقل اقوام غیرپشتون در افغانستان را در 
اکثر  چون  است؛  کرده  نگران  آینده شان  باره ی 
گفتگو های  جمله  از  تحوالت  روند  مردم،  این 
با  غربی اش  متحدین  و  افغانستان  دولت  پنهانی 

گروه های تروریستی را به ضررخویش می بینند.
رهبران  از  شماری  به تازگی  که  نیست  بی جهت 
گذشته  که  دولت  از  بیرون  و  درون  سیاسی 
دارند،  را  نود  دهه  در  طالبان  برابر  در  مقاومت 
سیاسی  تشکل  یک  ایجاد  برای  را  تالش هایی 
جدید، نه با اهداف جنگی؛ بلکه به منظور تامین 
آغاز  خود،  به  وابسته  مردمی  گروه های  آینده 

کرده اند.
پذیرفتنی ترین  افغانستان  در  صلح  درحالی که 
به  به چهار دهه جنگ  واژه است؛ چون نزدیک 
اذهان  در  را  صلح  به  نیاز  روشن  بسیار  صورت 
مردم این سرزمین هک کرده است؛ ولی این هم 
برای  هرقیمت«  با  »صلح  مقوله  که  است  روشن 

افغان ها قابل قبول نیست.
واقعا  آیا  است که  این  اصلی دیگر  پرسش  یک 
هم پیمان  تروریستی  گروه های  و  طالبان  با  صلح 
آنان ممکن است یا خیر و اگر این صلح ممکن 
است، تحت چه شرایطی می تواند به وجود بیاید؟

ماهیت  از  روشنی  نشانه  هیچ  که  در حال حاضر 
افغانستان، شورای عالی صلح  گفتگو های دولت 
و تعدادی از متحدین غربی افغانستان با طالبان، به 
چشم نمی خورد و تمامی این تالش های به ظاهر 
افغانستان  مردم  آگاهی  از  به دور  صلح جویانه 
دو  از  وضعیت  می رسد،  نظر  به  دارد،  جریان 

حالت بیرون نیست.
به  باتوجه  که  این  نخست   
خستگی جامعه جهانی از جنگ 
فشار هایی  و  افغانستان  ساله  ده 
این  عامه  اذهان  سوی  از  که 
حکومت های شان  بر  کشور ها 
افغانستان،  با جنگ  در مخالفت 
می خواهند  آنان  می شود،  وارد 
باالخره پای شان را از  این میدان 
آنان  این صورت  در  کنند.  بدر 

شمول  به  تروریستی  گروه های  از  که  دارند  نیاز 
به ویژه  گروه،  این  منطقه یی  حامیان  و  طالبان 
تهدید  عدم  مورد  در  را  تضمین هایی  پاکستان، 

منافع خود در آینده  به دست بیاورند.
احتمال دوم این است که پالیسی سازان و مقامات 
موقعیت  در  طالبان  می کنند،  فکر  واقعا  غربی 
صلح  پذیرفتن  از  ناگزیر  و  گرفته  قرار  ضعیفی 

استند.
اگر احتمال اولی، مبنای تالش های اخیر غربی ها 
باشد،  تروریستان  با طالبان و دیگر  برای مذاکره 
قضیه  حل  به  راه  این  از  این که  به جای  واقع  در 
افغانستان و مشکل تروریزم برسیم، این برخورد، 

به معنای فرار از مشکل است.
طریق،  این  از  کوتاه مدت،  در  است  ممکن 
نظامی شان  نیرو های  بیرون بردن  به  موفق  غربی ها 
به اعتبار  افغانستان شوند، آنهم به گونه ای که  از 
جهانی آنان صدمه ای نرسد؛ ولی این پالیسی، در 
دیگر  یک بار  که  شد  خواهد  سبب  مدت  دراز 
در  بیشتری  وسعت  و  شدت  با  تروریزم،  مشکل 
با آن  بایستد حتا در حدی که مقابله  برابر جهان 
از امکان بیرون شود یا قیمت آن مقابله، به حدی 

در  متحده  ایاالت  سفیر  آیکن بیری  کارل 
افغانستان، در پوهنتون هرات، برای نخستین 
نظریات  از  برخی  اظهارات  به  نسبت  بار 
و  افغانستان  تعامل  مورد  در  شده  مطرح 
که  است  گفته  و  داده  نشان  واکنش  امریکا 
نمی باشد.  افغانستان  اشغال  پی  در  امریکا 
اگرچه در بررسی و تحلیل این سخنان سفیر 
امریکا گفته شده است که این سخن ممکن 
امریکا  و  افغانستان  بر روابط  منفی  اثر  است 
بگذارد، اما واقعیت این است که این سخنان 
از جهتی که می تواند باعث بازشدن بابی در 
به  امریکا  و  افغانستان  روابط  بررسی  زمینه 
بسیار منطقی و غیرجانبدارانه شود،  صورت 

اهمیت دارد.
ایاالت  که  است  روشن  بسیاری ها  برای 
نظامی  حضور  افغانستان  در  امریکا  متحده 
داشته  ادامه  این سو،  به  سال  ده  از  که  دارد 
و  امریکا  بین  که  تعاملی  قالب  در  است. 
اخیر  سال  ده  در  گرفته،  صورت  افغانستان 
به  افغانستان  در  را  دالر  میلیارد  ده ها  امریکا 
مصرف رسانده است. وقتی در چنین حالتی 
پی  در  امریکا  که  می شود  گفته  جامعه  در 
با  ادامه ی روابط  افغانستان می باشد و  اشغال 
جنجال ساز  می تواند  افغانستان  برای  امریکا 
که  بود  خواهد  خوب  بسیار  شود،  واقع 
به صورت منطقی و فارغ از احساسات متنوع، 
این پرسش مطرح گردد که در تعامل موجود 
بین حکومت کابل و امریکا، چه محورهایی 
مورد توجه بوده و چه کسانی از این تعامل 
سود برده اند؟ هم چنین اگر این تعامل برهم 
بخورد، نفع و زیان متوجه چه فرد یا افرادی 
مردم  زندگی  بر  میان  این  در  و  بود  خواهد 

افغانستان چه تاثیری خواهد گذاشت؟
موجودیت  به  واکنش  در  آیکن بیری  کارل 
امریکا گفته  تبلیغاتی علیه  ذهنیت های منفی 
عزت  به  اظهارات،  گونه  این  که  است 
رسانه  ها  در  می رساند.  صدمه  امریکایی ها 
سخنرانی  در  امریکا  سفیر  که  است  آمده 
کرده  تصریح  هرات  پوهنتون  در  خود 
اشغالگر خوانده  که  می شنویم  »وقتی  است: 
این  از  زشت تر  حرف های  و  می شویم 
ما  سخاوتمندانه ی  کمک های  و  می شنویم 
کامال غیرموثر و منشا فساد خوانده می شود، 
این به عزت ما صدمه می رساند و ما انگیزه ی 

خود برای ادامه کار را از دست می دهیم.«
صورت  به  سخنان،  این  در  آیکن بیری  البته 
سخنان  هدف  که  نگفت  روشن  و  صریح 
وی با چه کس یا کسانی در جامعه سیاسی 
اما در برخی از تحلیل ها  افغانستان می باشد؛ 
اظهارات  که  است  آمده  چنین  ارزیابی ها  و 
در  امریکا  متحده  ایاالت  سفیر  تند  نسبتا 
احتماال  هرات،  پوهنتون  در  افغانستان 
واکنش غیرمستقیم به سخنان رییس جمهور 
کرزی می باشد که چندی پیش در واکنش 
گفته  هلمند،  در  غیرنظامیان  کشته شدن  به 
عملیات  در  خارجی  نیروهای  اگر  که  بود 
خویش دوباره غیرنظامیان را به قتل برسانند، 
می شوند.  خوانده  اشغال گر  مردم،  سوی  از 
منفی  موثریت  مورد  در  کرزی  آقای  البته 
کمک های بین المللی نیز بار بار این موضوع 
سنگ  که  است  داده  قرار  تصریح  مورد  را 
بنای فساد از سوی کمک کنندگان خارجی 

به افغانستان، تحکیم شده است. 
به  واکنش  در  افغانستان،  در  امریکا  سفیر 
متحده  ایاالت  این وضعیت، گفته است که 
امریکا هیچ وقت نخواسته است  که کشوری 
را  افغانستان  نمی خواهیم  و  کند  اشغال  را 
مانند  ما  بلکه  بسازیم،  خود  مستعمره ی 
می کنیم.  همکاری  و  کمک  شما  دوستان 
این مقام امریکایی در عین زمان هشدار داده 

برسد که قابل تحمل برای دنیای ما نباشد.
اگر طالبان و تروریستان دیگر به این نتیجه رسیده 
متحده  ایاالت  به ویژه  و  جهانی  جامعه  که  باشند 
به  افغانستان استند،  از  خواهان خروج آبرومندانه 
به پذیرش هرنوع شرط و  گونه تکتیکی، حاضر 
شرایطی خواهند شد که از سوی دولت افغانستان 
مذاکرات،  جریان  در  غربی اش  متحدین  و 
است  ممکن  حتا  شود.  گذاشته  آنان  پیش پای 
پاکستان و دیگر حامیان شبکه تروریستان حاضر 
آن  براساس  که  شوند  تضمین هایی  ارایه  به 
نکنند؛  وارد  صدمه  غربی ها  منافع  به  تروریستان 
وضعیت  این  از  تروریستان  حقیقت  در  ولی 

استفاده دیگری خواهند کرد.
که  اهداف شان  از  یکی  به  نخست  گام  در  آنان 
بیرون شدن نیرو های خارجی از افغانستان است، 
آنان  که  بکنیم  تصور  اگر  حتا  رسید.  خواهند 
حضور چند ده هزار سرباز امریکایی و پایگاه های 
در  هم  باز  بپذیرند،  را  افغانستان  در  کشور  آن 
حد یک تاکتیک خواهد بود؛ چون آنان از این 
و  توانایی ها  تا  کرد  خواهند  کمایی  وقت  طریق 
آن  نهایی  در حد  تروریستی خودرا  ظرفیت های 
باال ببرند و چند سال بعد، باقدرت به مراتب بیشتر 
تنها  نه  تروریستی خودرا  فعالیت های  از گذشته، 
در افغانستان؛ بلکه در نقاط مختلف جهان، از سر 

بگیرند.
خروج  غربی ها  استراتژی  اگر  ترتیب  این  به 
آبرومندانه یا در حقیقت فرار از مشکل باشد، این 
مشکل در میان مدت، با ابعاد بسیار گسترده تر در 

برابر آنان قد خواهد کشید.
نتیجه رسیده اند که  این  به  اما اگر مقامات غربی 
به مذاکره  ناگزیر  نظامی،  اثر فشار های  از  طالبان 
شده اند، بسیار خوشبینانه است. این درست است 
که یگانه راه حل منطقی قضیه افغانستان و مشکل 
نظامی  لحاظ  از  آنان  که  است  همین  تروریستان 
به جز  راهی  که  شوند  گرفته  فشار  زیر  حدی  به 
حقیقت  اما  باشند؛  نداشته  صلح  و  مذاکره  قبول 
و  طالبان  هنوز  که  است  این  افغانستان  در  قضایا 
دیگر تروریستان در آن حد زیر فشار قرار ندارند 
می خواهند  فعالیت شان  تشدید  با  عکس  بر  و 
یک  به  رسیدن  صورت  در  که  بدهند  نشان 
آن،  غربی  متحدین  و  افغانستان  دولت  با  توافق 

احترام گذاشته شود و  به خواست های آنان  باید 
)دولت  مذاکره  طرف  قبول  مورد  شرایط شان 

افغانستان و غربی ها( قرار بگیرد.
جهانی،  جامعه  که  می رسیم  نتیجه  این  به  حاال 
اروپایی اش،  متحدین  از  برخی  و  امریکا  به ویژه 
افغانستان  در  را  بزرگی  اشتباه  دیگر  یک بار 

مرتکب می شوند.
سر  اشتباهاتی  چنین  آنان  از  هم  گذشته  در 
ارتکاب  از  قبل  این که  وجود  با  و  است  زده 
کارشناسان  سوی  از  مراتب  به  اشتباهات  آن 
شده،  داده  هشدار  افغانها،  خود  به ویژه  افغانستان 
آن هشدار ها در نظر گفته نشده و نتیجه این عدم 
افغانستان  توجه به هشدارها، وضعیت موجود در 

است.
رژیم  سرنگونی  از  پس  نخست  سال های  در 
آن  بر  پیوسته  افغانها  که  نکاتی  از  یکی  طالبان، 
درنظر  که  می دادند  هشدار  و  می کردند  تاکید 
نگرفتن این نکته می تواند باعث مشکالت فراوان 
افغانستان  سرحدات  بر  شود،کنترول  آینده  در 
به شدت  طالبان  که  زمان  آن  در  بود.  پاکستان  با 
مختلف  دالیل  به  نیز  پاکستان  و  بودند  پراگنده 
بود،  جهانی  جامعه  با  جدی  همکاری  از  ناگزیر 

کنترول این سرحدات با چند هزار سرباز- نهایتا 
کار  این  اما  بود؛  ممکن  سرباز-  هزار   30 یا   20
صورت نگرفت و حاال باز بودن همین سرحدات 
سبب شده است که تروریستان به سادگی بتوانند 
میان پناه گاه های شان در پاکستان و مواضع شان در 
افغانستان در رفت و آمد باشند و دولت افغانستان 
چالش  به  شدت  به  را  جهانی اش  متحدین  و 

بکشند.
از  یکی  طالبان،  سرنگونی  نخست  سال های  در   
توجه  می شد،  تاکید  تکرارا  که  دیگری  موارد 
این  به  بود.  افغانستان  امنیتی  نیرو های نظامی و  به 
به ویژه  غربی ها  سوی  از  توجهی  هم  تاکید ها 
ده سال، همه  از  نشد و حاال پس  متحده  ایاالت 
افغانستان  ثبات  برای  که  شده اند  این  متوجه 
هرچند  شود.  سرمایه گذاری  نیرو ها  این  بر  باید 
و  توجه  این  اگر  ولی  است؛  نشده  دیر  هم  هنوز 
سال  ده  در  افغان،  نیرو های  بر  سرمایه گذاری 
گذشته و به صورت تدریجی و پیهم انجام می شد، 
حاال این نیرو ها در وضعیت به مراتب بهتر و قابل 

اطمینان تر، قرار می داشتند.
به جامعه جهانی  یکی از هشدار های دیگری که 
قابل  می شد،  داده  افغان ها  اکثریت  سوی  از 
افغانستان  در  آنان  که  بود  شریکی  نبودن  اعتماد 
انتخاب کرده بودند؛ یعنی رییس جمهور کرزی 
و تیم همکارش. حاال پس از ده سال، تقریبا همه 
این شریک پی برده است؛  ناکارآمدی  به  جهان 
این شریک در ساختار های قدرت  اما ریشه های 
افغانستان، به ویژه در زمینه های اقتصادی، سیاسی 
متحدین  که  گرفته،  قوت  حدی  در  امنیتی  و 
جهانی افغانستان نمی توانند با هیچ وسیله مشروع 

خودرا از شر این شریک، خالص کنند.
این فهرست  را هم می توان در  ده ها مورد دیگر 
به  مثال ها  این  می رسد،  نظر  به  ولی  کرد؛  اضافه 
جامعه  بزرگ  اشتباهات  داستان  می توانند  خوبی 

جهانی در افغانستان را واضح سازند.
حاال هم طرح مذاکره با طالبان و دیگر تروریستان 
جامعه  که  دیگریست  اشتباه  گروه  این  هم پیمان 
جهانی و به طور خاص ایاالت متحده و شماری 
می شوند.  مرتکب  اروپایی اش،  متحدین  از 
رایزنی های  زمینه  این  در  آنان  است  ممکن 
پاکستان،  جمله  از  منطقه  کشور های  با  فراوانی 
و  سعودی  عربستان  ترکیه، 
کشور های عربی حاشیه خلیج 
و  باشند  داده  انجام  فارس 
مشوره های این کشور ها باعث 
شده  ستراتیژی  این  اتخاذ 
است  ممکن  هم  این  باشد. 
تحلیلگران  و  کارشناسان  که 
در  که  اروپایی  و  امریکایی 
در  دفاتر شان  میز های  پشت 
و  امریکا  آسمان خراش های 
اروپا نشسته و در مورد افغانستان تحقیق می کنند، 
به این نتیجه رسیده باشند که می توان با طالبان و 
هم روشن  این  و صلح کرد.  مذاکره  تروریستان 
سلیقه های  به  باتوجه  افغانستان  دولت  که  است 
قومی، سیاسی و اقتصادی، متحدین غربی خودرا 
ولی  می کنند؛  تشویق  مذاکرات  این  انجام  برای 
با  حقیقت این است که هرگونه مذاکره و صلح 
بدون  گروه،  این  هم پیمان  وتروریستان  طالبان  
قابل توجهی  حد  در  نظامی  لحاظ  از  آنان  اینکه 
تضعیف شده باشند، سرنوشت افغانستان، منطقه و 
جهان را با خطرات جدی مواجه خواهند ساخت. 
به  ظاهر  در  هرچند  تروریستی،  گروه های  این 
حقیقت  در  بپردازند،  اهداف شان  کردن  پنهان 
به  آنهم  اسالمی«  »خالفت  از  کمتر  چیزی  به 
خشن  تعبیر  یک  اسالم  از  خودشان  که  گونه ای 
و دور از منطق ارایه می کنند، نخواهند بود وبرای 
رسیدن به این هدف از هیچ گونه انعطاف مقطعی 
و دیپلوماسی فریب و حیله، دریغ نخواهند کرد. 
رفتی  بیرون  راه  نیافتید!  دام  این  در  که  هشدار 

وجود نخواهد داشت.


است که اگر برخوردها در افغانستان با آنها 
به این شکل باشد، برای دولت امریکا مشکل 
در  را  خود  نیروهای  بتواند  که  بود  خواهد 

افغانستان نگه دارد.
آیکن بیری در واقع اولین مقام رسمی از بدنه 
اجرایی ایاالت متحده است که به نحوی از 
خروج نیروهای امریکایی از افغانستان سخن 
گفته است. وی گفته است که وقتی رهبران 
از  ناشی  ضرر  که  باشند  داشته  باور  شما 
حضور ما از فایده ی آن بیشتر است و وقتی ما 
به مرحله ی برسیم که احساس کنیم سربازان 
و کارمندان ما بدون یک هدف عالی، قربانی 
ما  اقتصاد  به ویژه در شرایطی که  می دهند، 
بد و ضرورت های ما زیاد است، امریکایی ها 
خواهند گفت زمان آن رسیده که سربازان ما 

به خانه های خود بازگردند.
اول  سال  چند  جریان  در  کرزی  آقای 
متحده ی  ایاالت  از  همواره  خود،  حکومت 
شروع  از  بعد  می کرد.  یاد  نیکی  به  امریکا 
دوره دوم ریاست جمهوری کرزی و ازدیاد 
انتقاد نسبت به وی به خاطر ضعف در مبارزه 
با فساد اداری، در حکومت کرزی نیز لحن 
و  کرده  تغییر  امریکا  به  نسبت  موضع گیری 
قدرت،  دست اندرکاران  سوی  از  اکنون 
امریکا  ترویج می شود که گویا  این ذهنیت 
عوامل  عنوان  به  باید  غربی  کشورهای  یا 
قلمداد  افغانستان  در  موجود  نابسامانی های 

شوند.
و  سردرگمی  ایجاد  باعث  موضوع  این 
بر  حتا  موضع  تغییر  این  است.  شده  ابهام 
این  و  کرده  تاثیر  نیز  متحده  ایاالت  رفتار 
با  مذاکره  که  است  داده  خبر  اکنون  کشور 
طالبان را روی دست گرفته است. برخی از 
کارشناسان سیاسی، روی آوردن امریکایی ها 
به مذاکره با طالبان را نتیجه ی ناکامی دولت 
و  داخلی  تعهدات  به  پاسخ گویی  در  کابل 
غربی ها  حقیقت  در  می دانند.  بین المللی اش 
عنوان  به  را  طالبان  می خواهند  دلیل  این  به 
یک گزینه احتمالی برای طرف قرار گرفتن 
جهت تعامل در افغانستان به حساب بیاورند 
البته  شده اند.  ناامید  افغانستان  دولت  از  که 
اتحاد  نبود  و  هماهنگی  عدم  میان  این  در 
سیاستمداران  نزد  در  همنظری  و  قوت  و 
است  بر علت شده  مزید  نیز  مخالف دولت 
تا طالبان به عنوان یک تشکل، طرف توجه 

سیاستمداران غربی قرار گیرند.
سیاست بازی ها  این  در  که  نیست  شکی 
اگر  می بینند.  آسیب  افغانستان  مردم  فقط 
احتمالی  تیرگی  باعث  گیرها  و  کش  این 
روابط بین افغانستان و امریکا گردد، شخص 
با وی در  و سیاستمدارانی که  آقای کرزی 
خویشتن  می توانند  هستند،  شریک  قدرت 
را از مشکالت ناشی از پیچیدگی های وضع 
سیاسی کشور برهانند، اما این مردم افغانستان 
است  ممکن  کشاکش  این  در  که  می باشند 
گرفتار  و  بند  دیگر،  متمادی  سالیان  برای 

گردند.

اندرین ره کشته بسیار است 
قربان شما

محمدفهیمدشتی

در پیوند با تالش های مذاکره با تروریستان

حاال هم طرح مذاکره با طالبان و دیگر تروریستان هم پیمان این گروه 
اشتباه دیگریست که جامعه جهانی و به طور خاص ایاالت متحده و 

شماری از متحدین اروپایی اش، مرتکب می شوند. ممکن است آنان در 
این زمینه رایزنی های فراوانی با کشور های منطقه از جمله پاکستان، ترکیه، 
عربستان سعودی و کشور های عربی حاشیه خلیج فارس انجام داده باشند 

و مشوره های این کشور ها باعث اتخاذ این ستراتیژی شده باشد.

ACKU



طالبی وجود ندارد

5سال پنجم   شماره مسلسل 1182    سه  شنبه 31 جوزا 1390  

طالبان  با  تا  دارد  نظر  در  افغانستان  دولت  حالی که  در   
از گروه های اصلی درگیر، وارد مذاکره  به عنوان یکی 
را  عالی صلح  منظور شورای  همین  به  و  و گفتگو شود 
وزیر  وردک،  فاروق  غالم  اما  است،  کرده  ایجاد  نیز 
معارف می گوید که اصال طالبی وجود ندارد بلکه افراد 

و گروه هایی تحت نام طالبان فعالیت می کنند.
حامد کرزی رییس جمهور کشور که افراد طالبان را به 
خواسته  آنان  از  بارها  می شناسد،  خود  »برادران«  عنوان 
است که دست از مخالفت با دولت بردارند و به زندگی 
عادی برگردند. گرچند رییس جمهور، طالبان را به عنوان 
یک گروه مخالف پذیرفته است، اما وزیر معارف با بیان 
بگوید حمالت  می خواهد  ندارد«،  »طالبی وجود  این که 
و انفجارهایی که هر روز ده ها غیرنظامی را می کشند و 

زخمی می کند، عوامل آن طالبان نیستند.
با این حال، فاروق وردک روز دو شنبه در مراسم عقد 
قرارداد اعمار دوازده باب مکتب و پروژه های عمرانی در 
بادغیس،  ننگرهار،  هرات،  هلمند،  بدخشان،  والیت های 
افغانی  میلیون  پنج  و  هفتاد  هزینه  با  که  کابل  و  نیمروز 
بین المللی  و کمک های  وزارت  این  انکشافی  بودجه  از 
اعمار می شوند، گفت که طالبان به عنوان یک تحریک 
واحد  اداره ی  و  تشکیالت  از  و  ندارند  و حزب حضور 
برخوردار نیستند. وزیر معارف گفت: »افراد و گروه هایی 
موجود هستند و ]اما[ من طالبان را به حیث حرکت، یک 
می دهید  برای شان  نامی که  هر  و  و یک حزب  تحریک 
باشند.  موجود  ]طالبان[  که  نکنم  فکر  من  ]نمی شناسم[. 
و  به دزدی  متاسفانه  اکثرا  افرادی هستند که  و  اشخاص 
نام طالب کار می کنند.  اما تحت  غارت دست می زنند، 
هیچ کس نمی تواند خود را اعالن کند که من دزد هستم 
را  نام  یک  حتما  را سوختاندم.  مکتب  والیت  آن  در  و 

برای خود انتخاب می کند که من طالب هستم.«
وزیر معارف در عین حال تاکید کرد که او هیچ معلوماتی 
بدست ندارد تا نشان دهد که مکاتب از سوی افراد طالبان 
به آتش کشیده و یا تخریب شده است. او گفت: »ایکاش 
که من می فهمیدم بحیث وزیر معارف یا وزارت معارف، 
که مکتب ما اگر در کدام جای مسدود است، مکت ما 
تهدید  یا  و  اگر زخمی   ما  متعلم  می شود،  تخریب  اگر 
آقای  هستند.«  دست ها  کدام  سرشان  پشت  در  می شود، 
کرده اند  اعالم  طالبان  آنکه  با  افزود  همچنین  وردک 
و  نمی دهند  قرار  حمله  مورد  را  مکاتب  این  از  پس  که 

با ابراز امیدواری از بازگشایی پنج صد و پنجاه باب مکتب 
بازگشایی مکاتب  از  »اطمینان هایی«  او  دیگر، گفت که 

من  »برای  می گوید:  آقای وردک  است.  دریافت کرده 
اطمینان هایی از طرف طالبان می رسد که دیگر مخالفت 

و مزاحمت برای مکاتب و تعلیم ایجاد نمی کنند.«
تاسیس یک هزار باب مکتب در سال

در همین حال وزارت معارف می گوید که ساالنه هزار 
توانایی  دولت  اما  می شوند،  تاسیس  جدیدا  مکتب  باب 
اعمار بیشتر از پنج صد باب مکتب را در سال ندارد. وزیر 
را  افغانستان  می تواند  عواملی که  از  یکی  معارف گفت 

او  اما  نمی شوند،  مکاتب  به  دختران  رفتن  مانع  همچنین 
عنوان  تحت  گروه هایی  و  افراد  این که  از  کرد  تاکید 
به  حمله  از  که  نیست  مطمین  می کنند،  فعالیت  طالبان 

مکاتب جلوگیری شود.
اخیر  سال  سه  طی  که  گفت  همچنین  معارف  وزیر 
نزدیک به سه صد باب مکتب در والیات مختلف کشور 
باب  پنجاه  و  پنج صد  هنوزهم  اما  است،  بازگشایی شده 
مکتب دیگر به دلیل تهدیدها مسدود هستند. آقای وردک 

 وزیر معارف در عین حال تاکید کرد که 
او هیچ معلوماتی بدست ندارد تا نشان 
دهد که مکاتب از سوی افراد طالبان به 
آتش کشیده و یا تخریب شده است. او 
گفت: »ایکاش که من می فهمیدم بحیث 
وزیر معارف یا وزارت معارف، که مکتب 
ما اگر در کدام جای مسدود است، مکت 

ما اگر تخریب می شود، متعلم ما اگر 
زخمی  و یا تهدید می شود، در پشت 
سرشان کدام دست ها هستند.« آقای 
وردک همچنین افزود با آنکه طالبان 

اعالم کرده اند که پس از این مکاتب را 
مورد حمله قرار نمی دهند و همچنین مانع 

رفتن دختران به مکاتب نمی شوند، اما 
او تاکید کرد از این که افراد و گروه هایی 

تحت عنوان طالبان فعالیت می کنند، 
مطیمن نیست که از حمله به مکاتب 

جلوگیری شود.

برنامه  بیرون کند، عضویت این کشور در  از این حالت 
»ابتکار عمل سریع« بانک جهانی است که به گفته ی او، 
»ابتکار  عضویت  توانست  حمل  ماه  در  معارف  وزارت 
افزود،  وردک  فاروق  بیاورد.  بدست  را  جهانی«  عمل 
ساالنه  آینده،  سال  ده  برای  دولت  برنامه،  این  براساس 
پنجاه میلیون دالر را به شکل دوامدار برای اعمار مکاتب 
با عملی  ابراز داشت که  بدست می آورد. آقای وردک 
و  تاسیس  میان  فاصله  سریع«،  عمل  »ابتکار  برنامه  شدن 

اعمار ساختمان مکاتب از بین خواهد رفت.
حدود  حاضر  حال  در  می افزاید،  معارف  وزارت 
سراسر  در  تعلیمی  موسسه ی  و  مکتب  باب  چهارده هزار 

این  درصد  پنجاه  در  تقریبا  که  دارند  فعالیت  کشور 
محالت  در  دانش آموزان  تعلیمی،  موسسات  و  مکاتب 
وزارت،  این  گفته ی  به  می بینند.  آموزش  مصوون  غیر 
و  میلیارد  یک  مکاتب،  این  ساختمان های  اعمار  برای 

سه صد میلیون دالر نیاز است.
با این حال، گرچند وضعیت معارف طی چند سال اخیر 
آن  اما  است،  داشته  قابل مالحظه ای  نگاه کمی رشد  از 
می گویند،  فرهنگی  کارشناسان  از  برخی  طوری که 

کیفیت معارف در پایین ترین سطح خود قرار دارد.

 ظفرشاه رویی

بر شعبه  با حمله  ماه پیش  از مهاجمانی که چهار  دو تن 
را  افغان ها  از  تن   40 حدود  جالل آباد  در  کابل بانک 
یازده  ساعت  کردند،  زخمی  را  دیگر  تن   78 و  کشتند 

پیش از ظهر روز دوشنبه اعدام شدند. 

میراحمد جوینده نماینده پیشین پارلمان 
و از فعاالن جامعه مدنی با آن که از اعدام 

مهاجمان کابل بانک استقبال می کند، 
می گوید اعدام این دو تن می تواند درس 
عبرتی برای کسانی باشد که در پی حمله 
بر مردم بی گناه هستند: »این یک درس 

عبرت خواهد بود برای کسانی که مرتکب 
جنایات می شوند و آغاز پایان معافیت است 

برای جنایت کاران.«
به باور آقای جوینده عمل کرد حکومت 

افغانستان در این مورد مثبت بوده است. 
او ابراز امیدواری می کند که این اولین و 

آخرین مجازات جنایت کاران نباشد. جوینده 
می گوید ادامه مجازات جنایت کاران تاثیر 

مثبتی بر کاهش جنایات دارد.

جوینده  نباشد.  جنایت کاران  مجازات  آخرین  و  اولین 
بر  مثبتی  تاثیر  جنایت کاران  مجازات  ادامه  می گوید 

کاهش جنایات دارد.
حالی  در  کابل بانک  مهاجمان  از  تن  دو  بر  اعدام  حکم 
از  تحلیل گران  از  شماری  این  از  پیش  که  شده  اجرا 
خودداری نهادهای عدلی و قضایی افغانستان در مجازات 
می گوید  جوینده  آقای  می کردند.  انتقاد  جنایت کاران 
برخورد  جنایت کاران  با  می تواند  افغانستان  دولت 

با نشر  افغانستان روز گذشته  ریاست عمومی امنیت ملی 
اعالمیه ای گفت که مهاجمان کابل بانک در جالل آباد، 
پس از فیصله محاکم سه گانه به اشد مجازات یعنی اعدام 

محکوم شدند. 
در اعالمیه آمده است پس از آن که حکم اعدام بر آنها 
اجرا شد، جسد زرعجم که تبعه پاکستان بود به سفارت 
خانواده اش  به  مطیع اهلل  جسد  و  افغانستان  در  کشور  این 
در والیت کنر تحویل داده شده است. در اعالمیه گفته 
شده که یکی از همکاران این مهاجمان به 20 سال زندان 

محکوم شده است.
مهاجمان  می دهد  نشان  که  کابل بانک  بر  حمله  تصاویر 
طریق  از  بارها  می کنند،  شلیک  مردم  بر  مستقیما 
رسانه های تصویری کشور پخش شده و به باور شماری 
افکار  فشار  دلیل  به  افغانستان  دولت  تحلیل گران،  از 

عمومی این دو تن را اعدام کرده است.
میراحمد جوینده نماینده پیشین پارلمان و از فعاالن جامعه 
استقبال  کابل بانک  مهاجمان  اعدام  از  آن که  با  مدنی 
درس  می تواند  تن  دو  این  اعدام  می گوید  می کند، 
عبرتی برای کسانی باشد که در پی حمله بر مردم بی گناه 
برای کسانی  بود  »این یک درس عبرت خواهد  هستند: 
که مرتکب جنایات می شوند و آغاز پایان معافیت است 

برای جنایت کاران.«
به باور آقای جوینده عمل کرد حکومت افغانستان در این 
مورد مثبت بوده است. او ابراز امیدواری می کند که این 

مردم  کشتار  جوینده  باشد.  داشته  قاطع 
خواند  مشهود  کشتار  را  کابل بانک  در 
که  مشهودی  کشتار  برابر  »در  گفت:  و 
این ها در کابل بانک انجام دادند، کل ملت 
خواهان  همه   و  دادند  نشان  عکس العمل 

اعدام این ها بودند.«
اولین  این  جوینده  آقای  اظهارات  براساس 
می شوند  اعدام  جنایت کاران  که  است  بار 
و دلیل آن هم بیشتر فشار افکار عامه بوده 
است. او می گوید اجرای حکم اعدام بر این 
دو تن پیامی است برای سایر جنایت کاران، 
جنایت شان  فرجام  که  می فهمند  آنها  زیرا 
این  به  مردم  دیگر  سوی  از  و  است  چنین 
با  قضایی  و  عدلی  نهادهای  که  موضوع 
جنایت کاران برخورد جدی دارند، امیدوار 

می شوند. 
شهر  باشندگان  از  شماری  حال  همین  در 
تن  دو  بر  اعدام  حکم  اجرای  از  نیز  کابل 
رضایت  ابراز  کابل بانک  مهاجمان  از 
باشندگان شهر  از  می کنند. عبدالمنیر یکی 
است  خوب  من  نظر  »به  می گوید:  کابل 
مردم  که  به خاطری  کردند.  اعدام شان  که 
مردمی  این ها  رساندند.  قتل  به  را  بی گناه 
و  هستند  بی خبر  خدا  کتاب  از  که  هستند 
کابل  باشنده  این  شوند.«  اعدام  باید  این ها 
کابل بانک  مهاجمان  که  کاری  می گوید 

انجام دادند، مخالف با دستور اسالم بود.  
از  کابل  شهر  دیگر  باشنده  محمود  شاه 
اجرای حکم اعدام ابراز رضایت می کند و 
اعدام  دوتن  این  که  شد  »خوب  می گوید: 
از  نفر  بودند و 40  شدند چون  جنایت کار و خالف کار 
مردم بی گناه را در کابل بانک کشتند. اگر جلو این کارها 
را نگیرند و اگر این ها را اعدام نمی کردند، این ها شاید 

روز تا روز زیادتر می شدند.«
عبرت  سبب  تن  دو  این  اعدام  کابل  باشنده  این  نظر  به 
را  مانند آنها »جنایت هایی«  کسانی است که می خواهند 

انجام دهند.

از اجرای عدالت
استقبال می کنیم 

مردم:

    حکیمی

فاروق وردک:

ادامه از صفحه 1
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که  نمی کنم  توصیه  دوستی  هیچ  برای 
اعتراف  ناگزیرم  اما  بگیرد،  تصمیم  ناگهانی 
کنم تصمیمی که هفته گذشته ناگهانی گرفتم 
زیبایی های  روی  بر  چشمانم  که  شد  باعث 

بسیار گشوده شود.
سال  احتماال  عزیزان  شما  که  کنم  عرض  همین جا 
آینده نام مرا در احصاییه توریستان سال 2011 ترکیه 
خواهید دید؛ اما این خبر مسرت بخش باعث نمی شود 
بگویم که در سال 2010 میالدی چهار میلیون آلمانی 
رخصتی های ساالنه را در ترکیه گذشتانده اند. خوب، 
و  آب  در  چندی  توریستانه  که  میلیونی   29 جمع  از 
باشند، چهار  هوای ترکیه ی سال 2010 نفس کشیده 
میلیون هم آن قدرها کم نیستند. مخصوصا که ندانیم، 
راه 21  این  از  میالدی  ترکیه در سال گذشته  درآمد 

میلیارد دالر بوده است.
کشور  این  که  نمی دانستم  بودم،  نرسیده  ترکیه  به  تا 

ورنه  دارد،  جهان  در  را  هفتم  مقام  توریزم  زمینه  در 
این مقام و سفر خود  به هر حیله ای که می شد، میان 
به این سرزمین یک رابطه برقرار می کردم. ترکیه در 
یعنی  جمهوریت  تاسیس  سال  صدمین  که  دارد  نظر 
میلیون توریست را  تا سال 2023 میالدی، ساالنه 50 
جلب کند و 50 میلیارد دالر از این راه به دست بیاورد.

گذشتاندم،  االنیا  شهر  ساحل  در  را  روزی  چند   
جایی که ده هزار آلمانی مقیم شده اند و پرتیراژترین 
شهر  این  برای  سایتونگ(  )بیلد  آلمان  روزنامه 
جداگانه نشرات مخصوص دارد. عالالدین کیقباد در 
قرن سیزدهم میالدی نام این شهر را »عالییه« گذاشته 
بود. شهر زیبایی که قلعه سلجوقی بر روی تپه شهر از 
قرن سیزده از یادگارهای حکومت سلجوقیان بود. در 

این قلعه هم مسجد و هم کلیسا وجود داشت.
وقتی  که  برخوردم  کسی  به  می گشتم  که  شهر  در 
ترکی گپ زدن  به  دادم  ترکی  به  را  جواب سالمش 
پرسید که  و  نمی دانستم  ترکی  من شروع کرد.  با  را 
از کجا آمده ام. گفتم از آلمان. به آلمانی گفت: ولی 
امروز  با مهارتی که  نیستی؟! گفتم  آلمانی اصلی که 
اصلی  چیزی  هیچ  دیگر  دارد،  کردن  کاپی  در  چین 
ما  نزدیکی  در  برجی که  به سوی  اشاره کرد  نیست. 
قرار داشت و گفت آن است قلعه سرخ، زیبا و قدیمی.

به یاد قزل قلعه ی  شنیدن تلفظ ترکی »قلعه سرخ« مرا 
خود ما انداخت. باید اضافه کنم که این یگانه شباهتی 
بود که میان تبلیغ برای جاذبه توریستی ما و ترکیه به 
چشم می خورد. بعد از آن هرجا می رفتم می خواستم 
کنم  برقرار  رابطه  افغانستان  و  ترکیه  در  توریزم  میان 
که نمی شد. در یک دکان وقتی گفتم که از افغانستان 

هستم فورا گفت: ها! بن الدن؟ 
دیدم آن رابطه ای که من می خواهم با توریزم برقرار 
کنم، با تروریزم برقرار می شود. باید قبول کرد که در 
تعیین تمام رابطه ها، این تنها ما نیستیم که نقش داریم، 

گویا هزار نکته باریکتر ز مو این جا بوده است.
مردم  توریستی،  جاذبه ی  عنوان  به  که  بود  غار  یک 

دزدان  قدیم  در  گفتند  می کشاندند.  سویش  به  را 
دریایی، زنان اسیر را در آن نگهداری می کردند. در 
آنجا به ذهنم رسید که از این گونه غارها در افغانستان 
بی حساب وجود دارد. مثال چرا نشود که از غارهای 
توره بوره که امروز دیگر شهرت جهانی دارد به حیث 
پناهگاه قدیمی بن الدن که شهرت اوهم دیگر فراتر از 
مثال  یا  توریستی کرد؟  استفاده  است،  ما  کره خاکی 
کرده اند،  حفر  قندهار  زندان  در  طالبان  که  را  غاری 
می شود روزی به حیث جاذبه توریستی به مردم نشان 

داد و از آن به نان و نوایی رسید.
نتیجه رسیدم که  این  به  با خود فکر کردم،  شب که 
مورد  در  معلومات شان  مثل  توریستان  اندیشه های 
کشوری که به آن سفر کرده اند، سطحی است. با خود 
گفتم، ما کجاییم در این بحر تفکر تو کجایی. آنجا 
را افغانستان می گویند. وقتی موزیم ملی آن در یک 

باشد،  داشته  خارجی  بازدیدکننده   60 تا   50 بین  ماه 
دیگر باید گلیم توریزم را در آن جمع شده دانست. از 
طریق رسانه ها اطالع می یابیم که امروز بیشتر از 400 
افغانستان وجود دارد.  شرکت سیاحتی خصوصی در 
وقتی مسوول یکی از این شرکت ها در یک مصاحبه 
می گوید که در جریان یک سال فقط یک توریست 
به آنها مراجعه کرده است، باید قبول کرد که در این 
بخش یک کارستان کار برای انجام دادن وجود دارد. 
 از سال 1337 خورشیدی که موسسه توریزم به وجود 
آمد، راهی دراز طی شد تا در 1356 خورشیدی شمار 
توریست ها در افغانستان به 140 هزار و عاید ساالنه از 
این راه به 17 میلیون دالر برسد. وقتی هرات با داشتن 
حدود 820 بنای تاریخی ثبت شده و شمول در برنامه 
جز  نمی تواند  اما  امروز،  زندگی«  هزار  و  »هزارشهر 
تعداد انگشت شمار توریست را جلب کند، در مورد 

جاهای دیگر چه باید گفت؟
توریست ها  جذب  برای  هرآنچه  از  زیرکانه  ترکیه 
کانون  است.  گرفته  کار  است،  استفاده  مورد 
درخواست  میالدی   2006 سال  در  مالنصرالدین 
قرار  مقبره مالنصرالدین  کرد که آق شهر، جایی که 
دارد، به عنوان مرکز دنیا اعالم شود. اداره ثبت اسناد، 
منبع  کرد.  اعالم  دنیا  مرکز  سال  ده  برای  را  آق شهر 

استناد آنها نیز این فکاهی مشهور بود: 
دنیا کجاست. چند  پرسیدند، مرکز  را  »مالنصرالدین 
قدم این سو و چند تا هم آن سو مانده، بعد دستار را بر 
زمین گذاشت و گفت: این جا. گفتند از کجا می دانی؟ 

گفت اگر باور ندارید، بروید اندازه بگیرید!« 
به  است.  ستایش  قابل  ترک ها  ظرافت  و  نکته سنجی 
یک  که  برخوردم  وقتی  دیگر  یکبار  استعداد،  این 
بفروشد.  من  به  را  چیزی  می خواست  جوان  دکاندار 
نام او محمدتازه بود. کارت ویزیت خود را برایم داد. 
به ایمیلش نگاه کردم نوشته بود: محمد فِِرش )همان 
می شود  این  از  باالتر  تازه(.  معنای  به  انگلیسی  فرش 

به روز بود؟

حکایت گر  مجلس  علنی  صحن  از  خبر ها  تازه ترین 
که  مجلس  محترم  وکالی  از  تعداد  یک  که  است  این 
گرفتن  برای  نامزدوزیران  معرفی  عدم  به  اعتراض  در 
متمادی  روز های  اعتماد  عدم  رای  هم  یا  اعتماد  رای 
بر  طبله زدن  طریق  از  تنها  و  گذرانده اند  سکوت  در  را 
پس  کرده اند.  علنی  را  خود  اعتراض  میز های شان  روی 
حاال  جمهور  رییس  که  رسیدند  نتیجه  این  به  این که  از 
تا چند  به مجلس معرفی نخواهد کرد و  حاال ها وزیری 
کله  انتخابات  ویژه  دادگاه  توسط  را  وکیالن  این  از  تا 
شده اند  فکر  این  به  کرد،  نخواهد  رها  را  مساله  نکند  پا 
طبله زدن  دیگر  نمی دهد  اجازه  غیرت شان  که  حاال  که 
با استفاده از فرصت  بهتر است که  را متوقف کنند. چه 
این که  از  بعد  که  باشد  تا  بپردازند  طبله زدن  آموزش  به 
هنر  طریق  از  شدند.  خالص  وکالت  شریف  شغل  از 
طبله نوازی لقمه نانی به دست بیاورند. به همین خاطر قرار 
شده است که یک تعداد از استادان طبله نواز چیره دست 
را به مجلس نمایندگان دعوت کنند تا آنان برای وکال 

شیوه ی درست طبله زدن بر سر میز را یاد بدهند 
فاش  نامش  که خواست  طلبه نوازی  استادان  از  تن  یک 
نشود و فقط به خاطر کنجکاوی خبرنگار گفت که نامش 
عنوان کرد که  نظری  اظهار  در  است  استاد شمس القمر 
نه  می زنند  طبله  میز ها  روی  بر  وکال  که  شکلی  این  به 
همین خاطر  به  شنونده ها؛  نه  و  می کنند  خودشان کیف 
شیوه ی  طبله زن،  نمایندگان  برای  که  است  حاضر  او 
باعث  این طریق  از  بدهد. شاید  یاد  را  طبله زدن  درست 
برای کیف کردن  و  به شوق آمده  نامزدوزیران  تا  شود 
رای  مورد  را  آنان  می شود  آن گاه  و  بیایند  مجلس  به 
اعتماد یا بی اعتمادی قرار داد. این استاد طبله می گوید، 
برای وکالی طبله نواز بهتر است که در روی »تال دادره 
بلند پت« که یکی از تال های مزه دار طبله است بر روی 
رییس  کردن  کیف  باعث  تا  بزنند  طبله  میز های شان 
نامزدوزیران را به  جمهور گردد و شاید سر شوق آمده 

مجلس معرفی کند. 
از  هستند،  نظر  این  به  سیاسی  آگاهان  دیگر  سوی  از 
آنجایی که معرفی نکردن وزیر به مجلس تبدیل به یک 
عنعنه و رسم و رواج خواهد شد و در آینده های دور و 
بر  طبله زدن  به  تا  شد  خواهند  مجبور  وکال  نیز  نزدیک 
انتخابات  قوانین  در  است  بهتر  بپردازند پس  میز ها  روی 
بگیرد. عبدالشفای  تعدیالتی صورت  نمایندگان  مجلس 

مزدک یار یکی از آگاهان امور می گوید:  
نامزد  یک  انتخاب  معیار های  انتخابات،  قانون  در  باید 
تغییر کند و طبله زدن و داشتن هنر طبله زدن به عنوان یک 
اولویت قرار بگیرد؛ زیرا برای وکیالن، دیگر معیار هایی 
اجتماعی  فعالیت های  عالی،  تحصیالت  داشتند  مانند 
یاد  مجلس  در  خودشان  بعدا  نیست  مهم  زیاد  مدنی  و 
و  است  مهم  خیلی  مساله  طبله زدن یک  ولی  می گیرند؛ 
از  بتوانند  تا  باشند  داشته  یاد  را  هنر  این  وکال  که  باید 

حقوق موکلین شان دفاع کنند. 
همچنان یک آگاه امور دیگر هم می گوید که باید وکال 

بر روی دهل های  میز های شان  بر روی  به جای کوبیدن 
بزرگ بکوبند تا صدای شان را همه بشنوند. 

در  وکیل  خانم های  که  آنجایی  از  می گوید  آگاه  این 
مجلس برای شان مشکل است تا طبله نوازی کنند و اصوال 
به  می توانند  خانم ها  بنا  است؛  مردانه  امر  یک  طبله زدن 
برقی  از جاز های  سنتی  طبله های  بر روی  جای کوبیدن 
استفاده کنند که هم صدایش بلند است و هم ضرورت 
به فشار آوردن زیاد ندارد. در همین حال، خبر رسیده که 
اعالم کرده اند  از آوازخوانان مشهور کشور  تعداد  یک 
با وکیالن محترم مجلس  که برای همدردی و همنوایی 
که هیچ کسی نیست تا به حرف شان گوش بدهد و کسی 
حاضر اند  نمی کند،  پوست  هم  زردک  حرف شان  برای 
آنان  آهنگ های  در  که  بسازند  مساعد  را  موقع  این  تا 
»احمد ظاهر شانزدهم«  ببرند.  پیش  را  وظیفه طبله نوازی 
وکال  که  حاال  می گوید  آوازخوان  جوانان  از  تن  یکی 
شروع به طبله زدن کرده اند و هیچ کس هم طبله زدن شان 
هنری  کلیپ های  در  وکیل ها  است  بهتر  نمی شنود؛  را 
اعتراض مدنی شان جنبه  این طریق  به  تا  بزنند  آنان طبله 
آوازخوان  این  کند.  پیدا  هم  را  سرگرم کننده  و  تفننی 
دوازده  ده  چون  می گوید،  کشور  خوش حنجره ی 
می زنند  طبله  فقط  هم  سر  پشت  وکیالن  که  است  روز 
دست شان در طبله زدن رو )روان( شده است و می توانند 

در آهنگ ها هم طبله بزنند.  
با این حال هنوز هم معلوم نیست که طبله زدن وکال تا چه 
می گوید  وکال  از  تن  یک  داشت.  خواهد  ادامه  موقعی 
ما خو می فهمیم که رییس جمهور در قصه طبله زدن ما 
نیست ما هم همین طور پشت سر هم آن قدر طبله خواهیم 
زد که یا میز بشکند یا دست ما یا هم طبله زدن را اصولی 

یاد بگیریم. 
بی التفاتی  به  اعتراض  در  وکال  که  نیست  اول  بار  این 
به گواهی تاریخ  به آنان، طبله می زنند.  حکومت نسبت 
دایر شده است،  نمایندگان کشور  از روزی که مجلس 
پشت  هم  وکال  و  نبوده  وکال  قصه  در  جمهور  رییس 

سرهم طبله زده اند.

جاذبه های توریستی
در سرزمین مال نصرالدین

اندر بیان طبله زدن 

وکالی مجلس
از سوی دیگر آگاهان سیاسی به 
این نظر هستند، از آنجایی که 
معرفی نکردن وزیر به مجلس 

تبدیل به یک عنعنه و رسم و رواج 
خواهد شد و در آینده های دور و 
نزدیک نیز وکال مجبور خواهند 

شد تا به طبله زدن بر روی میز ها 
بپردازند پس بهتر است در قوانین 

انتخابات مجلس نمایندگان 
تعدیالتی صورت بگیرد.

 یما ناشر یکمنش

 آژند ـ طنز 

ACKU



  

کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

هزار  از 200  بیش  می گوید  کار  بین المللی  سازمان 
مصروف  شاقه  کارهای  به  تاجیکستان  در  کودک 
خانوادگی  فقر  دلیل  به  کودکان  این  بیشتر  هستند. 
مجبور می شوند به کارهایی روی آورند که بر آن ها 

آسیب وارد می کند.
برخی  با  تحقیقاتی  در  ک��ار،  بین المللی  سازمان 
سازمان های اجتماعی تاجیکستان، وضعیت کودکان 
این کشور را بررسی کرده است و نتایج این بررسی 
را به مناسبت دوازدهم جون، روز جهانی مبارزه علیه 

کار کودکان منتشر کرده است.
کودکان  که  است  گفته  کار  بین المللی  سازمان 
بی شماری در تاجیکستان مصروف کارهای زراعتی 
در مزارع و صحراها هستند که مانع آموزش آن ها 

می شود.

تاريخچه ي اعالمیه ي جهاني حقوق بشر
در 26 جون 1945 میالدي )برابر با 6 سرطان 1324 
خورشیدي( که منشور ملل متحد توسط نمایندگان 

50 کشور در سانفرانسیسکو به امضا رسید. 
اجتماعي  و  اقتصادي  ش��ورای  جلسه ي  اولین  در 
در   1946 فبروري   16 تاریخ  در  که  ملل  سازمان 
لندن منعقد شد، قطعنامه ي تاسیس کمیسیون حقوق 
این  وظیفه ي  رسید.  تصویب  به  ملل  سازمان  بشر 
گزارش ها  و  توصیه ها  پیشنهادها،  ارایه ي  کمیسیون 
در موارد زیر به شورای اقتصادي و اجتماعي سازمان 

ملل بود: 
الف( اسناد بین المللي حقوق 

یا میثاق جهاني در مورد آزادي هاي  ب( اعالمیه ي 
موارد  و  اطالعات  آزادي  زن��ان،  وضعیت  مدني، 

مشابه آن 
ج( حمایت از اقلیت ها 

د( جلوگیري از تبعیض بر مبناي نژاد، جنسیت، زبان 

مصروف  بیشتر  تاجیکستان  در  کارگر  کودکان 
مانند موترشویی و حمالی هستند که  کارهای شاقه 

آسیب های جدی جسمی و روانی را درپی دارد.
اکثر کودکان کارگر در تاجیکستان ناتوانی اقتصادی 
و فقر شدید خانواده را عامل اصلی کارشان می دانند. 
خانواده های شان  سوی  از  کودکان  این  از  برخی 

مجبور می شوند که به کارهای شاقه بپردازند.
والدین  فشار  با  می گوید  دوازده ساله،  پسر  رسول، 
شهر  بازارهای  وارد  کاری  یافتن  منظور  به  هرروز 
می شود. او می افزاید: »اگر از مادر نافرمانی کنم، با 

سیم و یا با چوب می زند.«
معاش  همچنان  و  اشتغال  نبود  اقتصادی،  مشکالت 
ناچیز، والدین بسیاری خانواده ها را وادار کرده است 

که از نیروی جسمی کودکان شان استفاده کنند.

و مذهب.
در  بشر  حقوق  جهاني  اعالمیه ي  تدوین  و  تهیه 
هشت)8( مرحله، و حدود دو سال به طول انجامید. 
توسط  اعالمیه ي  نکات  از  هریک  مدت،  این  در 
و  شرقي  اروپ��اي  از  متفاوت  عقاید  با  نمایندگاني 
غربي گرفته تا تمدن هاي آسیایي و معتقدات مذهبي 
قرار  بحث  م��ورد  همگي  خاورمیانه،  فرهنگي  و 

گرفت.
پس از دو سال کوشش خستگي ناپذیر و بحث هاي 
مورد  در  جداگانه  رای گیري   1233 و  متمادي 
اعالمیه ،  پیش نویس  ماده،  و  بند  جمله،  هرکلمه، 
 1948 دسامبر   10 تاریخي  جلسه ي  در  پاریس  در 
مجمع عمومي سازمان ملل متحد، اعالمیه ي جهاني 
حقوق بشر برای تصویب به رای نمایندگان کشورها 
گذاشته شد. در نتیجه، اعالمیه ي جهاني حقوق بشر 
رای  هیچ  بدون  و  ممتنع  رای   8 موافق،  رای   48 با 
مخالفي به تصویب مجمع عمومي سازمان ملل متحد 

کودک دیگری به نام جمشید می گوید در بازارهای 
دزدی  به  را  فقیر  کودکان  که  هستند  افرادی  شهر 
تشویق می کنند تا از این طریق پول بیشتری به دست 

آورند.
کار  پول  پیدا کردن  برای  است  مجبور  جمشید که 
بیا  که  می گفتند  کالن  »بچه های  می افزاید:  کند، 
دزدی برویم و یک روز من هم از نزد )پیش روی( 

ساختمان کیف دستی یک زن پیر را دزدی کردم.«
هستند  گروه هایی  گفته اند  تاجیکستان  مقام های 
یا  به دزدی  را جبرا  معیوب و خیابانی  که کودکان 
از  را  پول آن ها  روز  پایان  در  و  گدایی می گمارند 

نزدشان می گیرند.
در  اجتماعی  ام��ور  تحلیلگر  ک��ری��م زاد،  یسرب 
تاجیکستان می گوید افزایش کودکان گدا و آواره 
جامعه  در  فقر  رفتن سطح  باال  نشان دهنده  در شهر، 
است. او می افزاید که در نتیجه شدت فقر، »رو به روی 

ساختمان حکومت شمار گداها زیاد می شود.«
برای  مخصوصی  مکتب  مدیر  بابی یف،  نمازخان 
شمار  می گوید  دوشنبه،  شهر  در  کودکان  تربیه 
کودکان خیابانی که به این مکتب معرفی می شوند، 

در سال روان افزایش یافته است.
شبانه  کودک  صدها  از  »بیشتر  می افزاید:  بابی یف 
از  و  می کنند  سپری  خانه  از  بیرون  در  را  زندگی 

هیچ کسی ممانعت نیز نمی شود.«
تاجیکستان  قوانین  براساس  که  است  حالی  در  این 
استفاده از نیروی کودکان به منظور به دست آوردن 
مفاد کامال ممنوع است و برای عامالن آن مجازات 

نیز در نظرگرفته شده است.



رسید: 
کشور(:  دادن���د)48  موافق  رای  که  کشورهایي 
بولیوي،  بلژیک،  استرالیا،  آرژانتین،  افغانستان، 
برزیل، برمه، کانادا، چیلي، چین، کلمبیا، کاستاریکا، 
اکوادور،  دومینیکن،  جمهوري  دانمارک،  کوبا، 
گواتاماال،  یونان،  فرانسه،  حبشه،  السالوادور،  مصر، 
لبنان،  عراق،  ای��ران،  هندوستان،  ایسلند،  هاییتي، 
نیوزیلند،  هلند،  مکزیک،  لوکزامبورگ،  لیبریا، 
نیکاراگویه، ناروی، پاکستان، پاناما، پاراگویه، پرو، 
فلپین، تایلند، سویدن، سوریه، ترکیه، بریتانیا، ایاالت 

متحده ي امریکا، اروگویه و ونزویال.
کشور(:   8( دادن��د  ممتنع  رای  که  کشورهایي 
ب��الروس،  سوسیالیستي،  ش��وروي  جماهیر  اتحاد 
یوگسالوي،  اوک��رای��ن،  لهستان،  چکوسلواکي، 
افریقاي جنوبي و عربستان سعودي. در این میان دو 

کشور)اندوراس و یمن( غایب بودند.
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دستنامه ي معلوماتي
 كميسيون مستقل حقوق بشر  

افغانستان

حق توسعه 
و جهان شمولی 

حقوق بشر
آقای تیرری در درس خود اظهار می دارد که قطعنامه های ارگان های 
حقوق  منابع  شکل گیری  در  می توانند  صورت  سه  به  بین المللی 
شکل گیری  و  شفاف سازی  در  اول،  کنند:  نقش  ایفای  بین الملل 
کنوانسیونی،  حقوق  درشکل گیری  دوم  عرفی؛  بین الملل  حقوق 
کنوانسیون های  تدوین  مقدمات  متعددی  موارد  در  که  به طوری 
هنجاری3 را فراهم می کنند و این قطعنامه ها پیشاپیش اصوول، قواعد 
قطعنامه ی   از  می توان  نمونه  برای  می دهند.  تشکیل  را  هنجار آفرین 
حقوق  اصول  مورد  در  که   1963 دسمبر   1962،13  )XVIH  (
از  بهره برداری  و  استفاده  زمینه ی  در  دولت ها  فعالیت های  بر  حاکم 
بیشتر کنوانسیون هایی  برد. همچنین  نام  فضای ماورای جو می باشد، 
در  آن ها  اصول  مقدمتا  شده اند،  تدوین  بشر  حقوق  زمینه ی  در  که 
چهارچوب قطعنامه ها مطرح شده اند و در حقیقت این قطعنامه هاست 
که راه را برای تدوین قواعد هنجار آفرین باز کرده اند. از این قبیل اند، 
کودکان،  حقوق  شکنجه ،  نژادی،  تبعیض  به  مربوط  موضوعات 
توصیه نامه ها  قالب  در  قطعنامه ها  باالخره،  و  سوم،   ... و  زن  حقوق 
بعضی از آثار حقوقی را به وجود آورده و به عنوان Soft Law قابل 
شناسایی می باشند)58( آقای – جان آنتونیو کاریلو – سالسدو1 در 
درس عمومی حقوق بین الملل خود در اکادمی الهه، با بررسی دقیق 
ماده ی  چهارچوب  ناکافی بودن  به  اشاره  با  و  مختلف  دیدگاه های 
منابع حقوق  بین المللی دادگستری در زمینه ی  اساسنامه ی دیوان   38
بین الملل و تجزیه و تحلیل جایگاه و اعتبار اصطالح Soft Law  در 
حقوق بین الملل با دو دیدگاه افراطی حقوقدانان اعتبار قطعنامه های 
سازمان ملل را مورد انتقاد قرارمی دهد. بنابر دیدگاه اول، قطعنامه های 
و  موضوعه اند  بین الملل  حقوق  از  جزیی  معاهدات  ملل  سازمان 
نهادهای  و  عمومی  مجمع  قطعنامه های  مقابل،  افراطی  دیدگاه  بنابر 
تخصصی چون فاقد ضمانت اجرایی اند لذا الزام آور تلقی نمی شوند. 
می کند  هدایت  سنتز  به یک  را  سالسدو  آقای  دیدگاه،  دو  این  نقد 
علی االصول  که  دیدگاهی اند  بیانگر  قطعنامه ها  آن  موجب  به  که 
اجبارکننده بوده ولی دارای بار سیاسی بسیار با اهمیتی می باشند، چرا 
که بیانگر ظهور و اراده ی اکثریت دولت هایند. بدین ترتیب، ایشان 
نتیجه می گیرد که اثر حقوقی قطعنامه ها و اعالمیه های مجمع عمومی 
سازمان ملل، ناشی از ساختار پیچیده ی جامعه ی جهانی کنونی است. 
اکثریت  قانونگذاری  جهانی،  جامعه ی  که  هرچند  حاضر  حال  در 
و  توسط جامعه ی جهانی  اکثریت  رای  این  با وجود  را رد می کند، 
بدین  می گیرد.  قرار  مدنظر  می دهند،  تشکیل  را  آن  که  دولت هایی 
بااهمیت  نقش  لحاظ  به  که  می کند  پیش بینی  سالسدو  آقای  وسیله 
تکنیک های  گسترش  شاهد  آینده  در  ملل،  سازمان  قطعنامه های 
و  اصول  تدریجی  تکوین  کلی  به طور  باشیم)59(  هنجارآفرین 
سایر  و  عمومی  مجمع  قطعنامه های  طرفین  از  حقوقی  هنجارهای 
فرایند  یک  بین المللی،  سازمان های  تخصصی  نهادهای  و  ارگان ها 
همان  توسعه«  »حق  به  مربوط  قطعنامه های  مورد  در  است  تدریجی 
 Soft طوری که آقای فلوری نیز اعالم کرده است، بیشتر به عنوان
وجود  نمی توان  کنونی  شرایط  در  و  می باشند  ارزیابی  قابل    Law
ولی  قرارداد.  تایید  مورد  را  توسعه  زمینه ی حق  بین الملل در  حقوق 
بین الملل  حقوق  قواعد  مرحله ای  دو  فرایند  شکل گیری  به  می توان 
در زمینه ی حق توسعه شهادت داد. حقوق بشر به عنوان یک واقعیت 
تاریخی محصول تمدن مدرن غربی است. این نظریه که حقوق بشر 
قالب  در  را  اخالقی  استانداردهای  که  دارد  وجود  جوامعی  در  تنها 
حقوق مطرح می کنند، باعث شده که طرفداران جهانشمولی حقوق 
بشر، ایده ی حقوق جمعی یا حقوق نسل سوم را که حق به توسعه را 
بشر، حقوق  دکترین جهانشمولی حقوق  کنند.  رد  دربر می گیرد  نیز 
جمعی یا همبستگی از قبیل حق توسعه را به عنوان حقوق بشر تلقی 
نمی کند؛ زیرا این مفهوم در حال ظهور از لحاظ حقوقی یک مفهوم 
به مفهوم شناخته شده ی  بشر  دردسرآفرین است که می تواند حقوق 
غربی را به خطر اندازد. مقاومت نظریه ی جهانشمولی در پذیرش این 
ناشی  ایده  این  از  بشر  حقوق  تعریف  در  حقوق  جدید  مجموعه ی 

می شود. 
ادامه دارد



بند )ج( ماده هجدهم اعالميه اسالمی حقوق بشر:

پاسداری از ادامه زندگی بشریت، 
وظيفه هر انسان است.

_____________________ قسمت بیست و سوم و پایانی ________________
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ACKUكارهای شاقه اند 





مقام های محلی در والیت تخار از آغاز کار ساخت 
کار  که  می گویند  داده  خبر  ورسج  ولسوالی  سرک 
بررسی این سرک به پایان رسیده و تا چند وقت دیگر 

مشکل مردم ورسج از این ناحیه حل خواهد شد. 
انجنیر سیدعبدالرووف عبیدی، آمر حفظ و مراقبت 
زیربناهای ترانسپورتی تخار می گوید: »سرک فرخار 
ـ ورسج، 51 کیلومتر طول دارد که  26 کیلومتر آن 
اکنون قیرریزی می شود و باقی مانده ی این سرک تا 
خواهد  هموارکاری  ورسج  ولسوالی  مرکز  خانقاه، 

شد.«
سال  میزان  ماه  در  سرک  این  »کار  گفت:  عبیدی 
هشت  از  بیشتر  با گذشت  که  گردیده  آغاز  گذشته 

ماه تغییرات مثبتی در این راه به وجودآمده است.«
عامه  فواید  وزارت  پروژه هایی  از  که  پروژه  این 
می باشد، با شرکت سرک سازی مشرق عقد قرارداد 
دالر  هزار  سه صد  و  میلیون  هفت  هزینه ی  با  و  شده 
به  آلمان  کشور  کمکی  بودجه ی  از  امریکایی 

افغانستان ساخته می شود. 
از فرخار به طرف ورسج  این پروژه 26 کیلومتر  در 
از  که  دیگرآن  کیلومتر   25 و  می شود  قیرریزی 
ورسج  ولسوالی  مرکز  خانقاه  تا  »لژده«  روستای 
کار  که  می شود  هموار کاری  می کند،  احتوا  را 

هموارکاری آن آغاز شده است.
مسوولین  از  فرخار  و  ورسج  ولسوالی  باشنده های 
حکومت انتظار دارند که از نحوه ی تطبیق این پروژه 
با  مطابق  کیفیت  لحاظ  از  که  شود  مراقبت  طوری 
قرارداد باشد و همانند مشکالتی که در تطبیق سرک 

از  تن  یک  بابر،  عطاالرحمان  سوی  از  نامه ای 
شهروندان کندز، به روزنامه ی 8صبح رسیده است 
قطره،  سمیع اهلل  جنرال  بی اعتمادی  از  آن،  در  که 
انتقادهای  کارش  در  والیت،  این  پولیس  فرمانده 

شده است. 
کار  در  توازن  حفظ  برای  8صبح،  روزنامه ی 
انتقادهای  که  برآمد  این  پی  در  روزنامه نگاری، 
و  قطره  آقای  واکنش های  با  همراه  را  بابر  آقای 
به کار  پیوند  این والیت در  نگرش های شهروندان 

فرماندهی پولیس کندز به نشر برساند.
سمیع اهلل  جنرال  که  است  شده  گفته  نامه،  این  در 
به  و  است  بی اعتماد  همکارانش  به  نسبت  قطره، 
هر  سمت،  این  به  او  گزینش  از  پس  دلیل،  همین 
پولیس،  فرماندهی  به  ورود  در  صاحب منصبی ، 

تالشی می شود.
مردم  بر  تنها  نه  قطره  »آقای  است:  گفته  بابر  آقای 
و  دانشمندان  علما،  متنفذین،  بر  بلکه  کندز،  عام 
تمام  بر  حتا  دولتی،  ادارات  سرشناس  مسوولین 
از خودش و  بی اعتماد است،  ملی  پولیس  منسوبین 

سایه اش نیز هراس دارد.«
در پاسخ به این انتقاد، جنرال سمیع اهلل قطره، فرمانده 
به  همکارانش  به  وی  که  می گوید  کندز  پولیس 
می گوید:  او  نیست.  بی باور  و  بی اعتماد  هیچ وجهه 
حتا  باشد،  بازرسی  و  تالشی  مساله ی  تنها  »اگر 
موتر خودم نیز تالشی می شود، خودم نیز مثل یک 
باالی خودم هم  آیا من  باید تالشی شوم.  شهروند 
بی باورم؟ این نشانه ی بی اعتمادی نیست. این اصول 

است، باید مراعات شود.«
باشم،  بی باور  من  اگر  که  می گوید  قطره  آقای 
چگونه می توانم ماموریت کاری این ارگان را باالی 

هر کارمندم تقسیم کنم.
روز جمعه  انتحاری  رویداد  به  اشاره  با  قطره  آقای 
به  منجر  که  کندز  رستاق آباد  مسجد  در  گذشته 
بود،  کشته شدن 4 تن و زخمی شدن 16 تن شده 
پولیس  شهروندان  از  شماری  ما  که  آن  »با  گفت: 
دادیم،  از دست  این حمله  بدبختانه در  را  ملکی  و 
ولی اگر تالشی و بیداری پولیس نمی بود، انتحاری 

کوکچه  ماورای  سرک های  و  رباط  دشت  ـ  فرخار 
وجود دارد، این سرک نیز از این ناحیه متحمل زیان 

نشود. 
سرک  این  قیرریزی  می گویند،  ورسج  باشندگان 
اقتصادی، صحی  بهبود وضعیت  برای  لحاظی  هر  از 
این  از  پس  و  کرد  خواهد  کمک  آنان  اجتماعی  و 
آن ها در کم ترین وقت با کم ترین هزینه جهت رفع 
به مرکز والیت تخار خواهند  ضرورت های خویش 

آمد.
گفته می شود در حال حاضر از مجموع 16 ولسوالی 
تخار فقط دو یا سه ولسوالی تا حدودی از این بابت 
آن  روستا های  با  ولسوالی ها  بقیه  اما  ندارند؛  مشکل 
مواجه  زیادی  دشواری های  به  ناحیه  این  از  جدا 

هستند. 
از آنجاکه ولسوالی های ورسج و فرخار دارای شرایط 
اقلیمی خوب و مناظر زیبای طبیعی می باشد، هر سال 
مناطق  باشندگان  از  زیادی  عده ای  تابستان  فصل  در 
تعطیالت  گرم والیات شمال شرق جهت گذشتاندن 

تابستانی به این ولسوالی ها سفر می کنند.
اما گفتنی است  که با اتمام کار بازسازی این سرک 
به تعداد آنان افزوده شده و در عواید مردم ولسوالی 

ورسج تغییر قابل مالحظه ای به وجود خواهدآمد.
به  رسیدن  برای  ورسج  ولسوالی  مردم  اکنون  هم 
مرکز والیت تخار باید فاصله ی زیادی را طی کنند و 
دشواری های زیاد ناشی از خرابی سرک را، به خاطر 

مسجد را حمام خون می ساخت.«
هر  از  استفاده  درپی  سراپا  دشمنان  می گوید  او 
وزارت  در  انتحاری  رویداد  به  و  هستند،  حربه ای 
پیوسته  باید  »ما  می گوید:  و  می کند  اشاره  دفاع 

هوشیار باشیم.«
او در مورد برخورد با متنفذان می گوید کسانی که 
انتقاد می کنند، انتقادشان باالی دیده، ولی حتا یک 

نمونه هم که نمی آورند، جفا می کنند.
او ادامه می دهد: »من همیشه به موسفیدان و بزرگان 
کندز  موسفیدان  همه ی  را  این  و  داشته ام  احترام 

خوب می دانند.« 
پیوند  در  کندز،  در  میوه  فروشنده ی  احسان اهلل، 
می گوید:  کندز،  پولیس  فرمانده  کارکردهای  به  
حداقل  نیست،  بد  قطره  قوماندان  »کارکردهای 
سیدخیلی  عبدالرحمان  شهید  دست آوردهای 
ما غنیمت کالن  برای  این خودش  نگهداری شده. 

است.«

تهیه ی ضرورت ها و احتیاجات شان تحمل کنند. 
این  به  این ولسوالی  مدت طوالنی می شود که مردم 
مشکل مواجه هستند و چندین بار برای توجه به این 
موضوع به مقام های دولتی در تخار مراجعه نموده اند.  
میان شهر ورسج کسی است  از روستای  نعیم احمد، 
نظر  به  خسته  بسیار  و  شده  پیاده  موتر  از  تازه  که 

می رسد.
از بس که راه  »تمام جانم درد می کند؛  او می گوید: 

زیاد  شمار  بازداشت  نیز،  شهروندان  از  شماری 
دزدان مسلح را یک دست آورد خوب آقای قطره 

می دانند. 
ولسوالی  از  روزانه  که  است  کسی  احمد،  فضل 
خان آباد به شهر کندز می آید، می گوید: »دستگیری 
دزدان مسلح در راه کندز تا خان آباد، دزدان را از 

این راه گم کرده است.«
که  است  این  بابر،  آقای  انتقادهای  از  دیگر  یکی 
امنیتی،  سخت  چاره سازی های  به جای  قطره،  آقای 
باید توکل داشته باشد که در این پیوند، آقای قطره 
می گوید: »سخنواره ی معروفی است که می گویند: 
»با توکل، زانوی اشتر ببند« ما هم توکل کرده ایم و 

هم تدابیر امنیتی خوب گرفته ایم.«
امنیت  مسوول  پولیس،  که  می گوید  قطره  آقای 
را  اجتماعی  امنیت  پولیس  باید  است.  همه گانی 
باید  کند،  بازداشت  را  دزدان  باید  کند،  تامین 

نگذارد کسی ظالم و کسی مظلوم قرار بگیرد.
جنرال قطره می گوید: »پولیس کندز نیز بر این بنیاد 
کار می کند و هیچ فریاد از هر شهروندی که باشد، 
چه عالم دین، چه متنفذ، چه موسفید، چه خبرنگار 

و چه شهروند عادی، را نادیده نمی گیرد.«
تلویزیون  خبرنگار  ساحل،  عبداهلل  حال،  عین  در 
فرماندهی  سریع  پاسخگویی  از  کندز،  در  شمشاد 
»برای  می گوید:  او  می کند.  سپاسگزاری  پولیس، 
خانواده ای در باغ شرکت گل تپه، نیمه شب، مشکلی 
پیش آمده بود، من به قوماندان صاحب قطره زنگ 
زدم، در مدت کمتر از 5 دقیقه مشکل حل شد. یک 

در پاسخ به این انتقاد، جنرال 
سمیع اهلل قطره، فرمانده پولیس کندز 

می گوید که وی به همکارانش به 
هیچ وجهه بی اعتماد و بی باور نیست. 

او می گوید: »اگر تنها مساله ی تالشی 
و بازرسی باشد، حتا موتر خودم 

نیز تالشی می شود، خودم نیز مثل 
یک شهروند باید تالشی شوم. آیا 
من باالی خودم هم بی باورم؟ این 
نشانه ی بی اعتمادی نیست. این 
اصول است، باید مراعات شود.«

آقای قطره می گوید که اگر من بی باور 
باشم، چگونه می توانم ماموریت 

کاری این ارگان را باالی هر کارمندم 
تقسیم کنم.

آقای قطره با اشاره به رویداد 
انتحاری روز جمعه گذشته در مسجد 

رستاق آباد کندز که منجر به کشته 
شدن 4 تن و زخمی شدن 16 تن 

شده بود، گفت: »با آن که ما شماری 
از شهروندان پولیس و ملکی را 

بدبختانه در این حمله از دست دادیم، 
ولی اگر تالشی و بیداری پولیس 
نمی بود، انتحاری مسجد را حمام 

خون می ساخت.«

خسته  تالقان  به  رسیدن  تا  است  خسته کن  و  خراب 
وعده  دولت  که  می شود  سال  چند  می شویم؛  ذله  و 
کرده که این سرک را بازسازی می کند؛ مگر سرک 

هنوز به حال خودش باقیست.«
باشنده های  از  دیگر  یکی  ناصر  احمد  گفته ی  به 
این  مواصالتی  راه   حد  از  بیش  خرابی  ورسج، 
قیمت کرایه  است که  باعث شده  مرکز  تا  ولسوالی 
بلند برود و مردم به خاطر رفع احتیاجات شان نتوانند 

به شهر بیایند. 
او می گوید: »من شاهد هستم که چندین بیمار از اثر 
هالک  مسیر  همین  در  راه  بودن  طوالنی  و  خرابی 

گردیدند.«
او اضافه می کند که وقتی میوه ها از ورسج به تالقان 
به  تا رسیدن  اکثرا  پیدا می کند،  انتقال  جهت فروش 
مرکز خراب می شود و این برای ما از نظر اقتصادی 
این  اگر  و  می آورد  به وجود  بزرگ  یک خساره ی 
سرک قیرریزی شود یک کمک خیلی بزرگ برای 

باشندگان ورسج خواهد بود.

خانواده، از یک دشواری بزرگ نجات پیدا کرد.«
یکی دیگر از انتقادهایی که عطاالرحمان بابر، یکی 
این  است،  نگاشته  نامه اش  در  کندز،  شهروندان  از 
افراد  توسط  است که گفته شده شهروندان کندز، 
قطعی  رد  با  قطره،  آقای  خارجی تالشی می شوند، 
اصال چنین چیزی حقیقت  مساله می گوید که  این 

ندارد. 
کسانی شاید در زمان آموزش پولیس، این مساله را 
دیده باشند که در آن هنگام، برای این که پولیس 
پهلوی  برای شان در  ببیند،  بهتر  بتواند آموزش  ملی 
عملی  طور  به  وسایل  تالشی  موضوعات،  دیگر 

آموزش داده می شود.
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کار ساخت سرک ولسوالی
ورسج تخار آغاز شد

بی اعتمادی
یا تدابیر امنیتی خوب؟

 عبدالحسیب شریفی ـ تخار

 نورالعین
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چشم در چشمان بی بی عایشه 
فروغ.ن.تميمی 

نمی توانم نگاه از نگاه بی بی عايشه بردارم. هردو به 
هم خيره شده ايم. خشم و اندوه من با پرسشی قاطعانه 
در نگاه او تالقی می کند. در برابر پرتره بزرگی از 
هجده سال  تنها  که  افغانی  دختری  عايشه،  بی بی 
دارد، ايستاده ام. زنی زيبا با پوستی گندمی، موهای 
بر  سوراخی  با  سر،  بر  بنفش  رنگ  به  شالی  سياه، 
نيمه باز و خشمی  لبانی  با  بريده شده،  بينی  با  چهره! 

فروخورده، با پرسشی و شهادتی در چشم.
چشمان درشت و هنوز پرغرورش به سادگی از تو 
می پرسند: »چرا؟« اين پرسش چندين بار در ذهن من 
تکرار می شود و سرم را به دوران می اندازد. در واقع 
انگار می گويد:  از من و تمام دنيا می پرسد.  عايشه 
»خوب به من نگاه کن، مطمين هستم که هرگز مرا 

فراموش نخواهی کرد.«
رييس  برنت،  ديويد  که  است  حرفی  همان  اين   
سال  مطبوعات  عکس های  بهترين  انتخاب  ژوری 
که  را  عکسی   10 بخواهيم  اگر  است.  زده   2010
بدون  ببريم.  نام  کرد،  نخواهيم  فراموش  هرگز 
عايشه  آنهاست.  از  يکی  بی بی عايشه  عکس  شک 
مرا به ياد آمنه می اندازد؛ دختر دانشجوی ايرانی که 
انتقام گيری  و  قدرت  ابراز  کور،  خشونت  قربانی 
خواستگاری شد که جواب رد شنيده بود. او بر اثر 
اسيدی که توسط مجيد موحدی به صورتش پاشيده 

شد، بينايی و زيبايی اش را از دست داد.
تمامی  بازگوکننده  فوق العاده،  عکس  اين  حتا  اما 
پرپشت  و  بلند  گيسوی  نيست.  عايشه  تراژدی 
سر  پوشانده اند.  را  بريده شده اش  گوش های  عايشه 
مردی  دست  از  فرار  تاوان  او  مثله شده  صورت  و 
خشن و سرکوبگر است. شوهری اين زن جوان او 
را به جرم تحمل نکردن »جيره« خشونت روزانه، از 
خانه ی مادری اش می دزدد و بعد با بريدن گوش ها 
و بينی او مزد اعتراض و نافرمانی اش را کف دستش 

می گذارد.
 جودی بيبر، عکاس اين عکس، اهل افريقای جنوبی 
است؛ عکاسی هنرمند که سال پيش تنها سه ساعت 
وقت داشت تا چند عکس از بی بی عايشه بگيرد. او 
جلب  را  او  اعتماد  توانست  کوتاه  مدت  همين  در 
کند و به نوعی به عايشه بگويد که نه فقط برای ثبت 
ظلمی که بر او رفته، بلکه برای نشان دادن زيبايی، 
بی گناهی و قدرت روحی اش از او عکس می گيرد؛ 
برای ثبت چهره زشت خشونتی از او عکس می گيرد 
شده  عجين  ناموس پرستی  و  غيرت  فرهنگ  با  که 
است؛ برای افشاگری، رساندن فرياد اعتراض عايشه 
و جنسی  خانگی  قربانی خشونت  که  زنانی  همه  و 
هستند، از او عکس می گيرد ... و به اين ترتيب يکی 
و در  اين سال ها، خلق  تصاوير  تکان دهنده ترين  از 

ذهن ما حک می شود.
تلخ  واقعيت  ثبت  کشاکش  در  هنرمند  عکاس 
زندگی اين زن نه فقط با نشان دادن حفره ی دهان 
با نمايش برندگی نگاه  بلکه  بينی،  به جای  گشوده 
مطمين  کن،  نگاه  من  به  »خوب  پرسش  با  عايشه 
را  ما  نخواهی کرد«،  فراموش  مرا  هرگز  هستم که 

دنيا  همه  با  نگاه  اين  می کند؛  درگير  فاجعه  اين  با 
حرف می زند.

در  چاقو  بريدگی  از  مانده  برجای  زشت  خطوط   
را  بيننده  بی بی عايشه،  زيبايی و معصوميت  با  تقابل 
ميخ کوب و مبهوت می کند. نگاهش متهم می کند. 
نخواهی  فراموش  مرا  دادخواهی می کند. می گويد 
که  هربار  و  برد  خواهی  خود،  با  را  نگاهم  کرد. 
خبری در مورد عايشه ها و آمنه ها خواندی، چشمان 

مرا مجسم خواهی کرد.
جودی بيبر، با اين پرتره، بی بی عايشه را به شمايلی 
جهانی  مانيفستی  به  البته  است؛  کرده  بدل  مقدس 
عليه خشونت و بی رحمی روا شده بر جسم و روح 

زنانه.
 بی بی عايشه دوازده ساله بوده که همراه با خواهرش 
ميان  حساب  تسويه  و  نزاع  به  دادن  پايان  برای 
دوطايفه پشتون به عقد دو نفر از جنگجويان طالبان 

در واليت اروزگان در می آيند.

 او در هفده سالگی به خاطر خشونت بيش از حد 
شوهر، از خانه فرار می کند و به مادرش پناه می برد؛ 
بی بی عايشه  نمی ماند.  مجازات  بدون  که  فراری 
توسط شوهر و برادرشوهرش شبانه دزديده و بعد با 

دماغ و گوش بريده در دامنه کوهی پيدا می شود.
 او پس از آن تحت حمايت سازمان زنان افغانستان 
امريکا  به  ترميمی  جراحی  برای  و  می گيرد  قرار 

منتقل می شود.
عکس های  بهترين  کنار  در  بی بی عايشه  پرتره   
»ورد  نمايشگاه  در   2010 سال  رسانه ای  برگزيده 
درآمستردام  قديمی  بزرگ  کليسای  در  فتو«  پرس 

به نمايش گذاشته شد.
عکس بی بی عايشه برنده جايزه اول عکس مطبوعات 
در سال 2010 و هم برنده اول در بخش پرتره هاست. 
جودی بيبر تاکنون هشت جايزه بين المللی ديگر را 

هم از آن خود کرده است. 

0777625262

آينده برگزيده شود، ممکن است 
»مسير ديگری« را انتخاب کند.

از  پس  و  اخير  سال های  طی 
رياست  به  اوباما  باراک  انتخاب 
جمهوری امريکا، روابط واشنگتن 

و مسکو بهبود زيادی يافته است.
روسيه در موارد متعددی از جمله 
قطعنامه  و  ايران  اتومی  برنامه 
امريکا  با  ليبيا  عليه  امنيت  شورای 

همکاری کرده است.
زير فشار امريکا و اسراييل، مسکو 
خود  پيشين  تعهدات  نقض  با 
پيشرفته  ضدهوايی  موشک های 
اس 300 را به تهران تحويل نداد.

جمهور  رييس  مدودف،  دميتری 
کرده  اميدواری  اظهار  روسيه، 
به  مجددا  اوباما  باراک  که  است 
انتخاب  امريکا  جمهوری  رياست 

شود.
روزنامه  با  مصاحبه  در  وی 
متن  کرملين  که  تايمز  فايننشال 
کرد  منتشر  دوشنبه  روز  را  آن 
مستقيم  می توانم  »من  است:  گفته 
دارم  دوست  بگويم.  شما  به 
هر  از  بيش  شايد  اوباما-  باراک 
رياست  به  مجددا  ديگری-  کس 

جمهوری امريکا انتخاب شود.«
که  گفت  روسيه  جمهور  رييس 
اگر فرد ديگری در انتخابات سال 

پوتين  و  مدودف  آقايان  پيشتر، 
گفته بودند که با فرا رسيدن زمان 
کداميک  اينکه  سر  بر  انتخابات، 
وارد نامزد رياست جمهوری شود 
به توافق خواهند رسيد اما بسياری 
احتماال  که  معتقدند  ناظران  از 
آقای پوتين است که در اين زمينه 

تصميم گيری خواهد کرد.
رييس  دوره  دو  پوتين  والديمير 
جمهور روسيه بود اما به دليل منع 
دوره  سومين  در  شرکت  قانونی 
رقابت ها، جای خود را به دميتری 
نخست  سمت  و  داد  مدودف 

وزيری را برعهده گرفت.

جمهور  رييس  مدودف،  دميتری 
و  او  که  است  گفته  روسيه، 
وزير  نخست  پوتين،  والديمير 
کنونی و رييس جمهور سابق، در 
سال  جمهوری  رياست  انتخابات 
با  انتخاباتی  آينده به عنوان رقبای 

يکديگر مبارزه نخواهند کرد.
با  مصاحبه ای  در  مدودف  آقای 
مالی،  تايمز  بريتانيايی  روزنامه 
خود و والديمير پوتين را اعضای 
توصيف  سياسی«  نيروی  »يک 
نمی تواند تصور  افزود که  و  کرد 
يک  در  پوتين  آقای  با  که  کند 

رويارويی سياسی درگير شود.

انرژی اتومی در جهان خدشه دار 
شده است.

درخواست  ضمن  آمانو  آقای 
حاضر  کشورهای  نمايندگان  از 
تالش  برای  اجالس  اين  در 
ارتقای  جهت  در  کشورهای شان 
تاسيسات  ايمنی در  استانداردهای 
اتومی، گفت که اين معيارها بايد 

در سراسر جهان اعمال شوند.
آژانس  مسووالن  از  همچنين  او 
خواسته  اتومی  انرژی  بين المللی 
ايمنی  استانداردهای  که  است 
کنند  مرور  را  اتومی  تاسيسات 
ارتقای  راه های  ماه   12 ظرف  و 
ارايه  او  به  گزارشی  در  را  ايمنی 

دهند.
بين المللی  هماهنگ  اقدام  اينکه 
پيشگيری  در  می تواند  حد  چه  تا 
آينده  در  اتومی  سوانح  وقوع  از 
بعضی  اختالف  مورد  باشد،  موثر 

از کشورها است.

اتومی  انرژی  بين المللی  آژانس 
را آغاز کرده  نشستی چهار روزه 
تاسيسات  ايمنی  موضوع  تا  است 
و  بحث  مورد  را  جهان  هسته ای 

بررسی قرار دهد.
مواد  نشت  فاجعه  وقوع  پی  در 
هسته ای  نيروگاه  از  اکتيو  راديو 
فوکوشيما در جاپان که در جريان 
زمين لرزه و سونامی در آن کشور 
نمايندگان 150  بود،  آسيب ديده 
کشور جهان در وين، مقر آژانس 
تشکيل  اتومی  انرژی  بين المللی 
بهبود  شيوه های  تا  داده اند  جلسه 
نقاط  در  اتومی  تاسيسات  امنيت 
بررسی  مورد  را  جهان  مختلف 
مديرکل  آمانو،  يوکيا  دهند.  قرار 
اتومی  انرژی  بين المللی  آژانس 
نشست  اين  آغازين  سخنرانی  در 
پی  در  که  گفت  حاضران  به 
بروز سانحه اتومی در فوکوشيما، 
امنيت  به  نسبت  عمومی  اعتماد 

ريیس جمهور روسیه خواهان انتخاب 
مجدد اوباما شد

مدودف در انتخابات بعدی 
با پوتین رقابت نمی کند

بررسی ايمنی هسته ای در اجالس وين 
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ایران و کوبا 
در صدر فهرست کشورهای دارای بیشترین روزنامه نگار تبعیدی 

مذاکرات میان فتح و حماس برای مدت نامعلومی به تعویق افتاد

ناتو حمله اشتباهی در طرابلس را تایید کرد

۶۴ هزار تن از معترضان حوادث سوریه تحت تعقیب قرار دارند

روزنامه نگاران  از  حمایت  کمیته 
درباره  خود  گزارش  تازه ترین  در 
دنیا،  سراسر  در  تبعیدی  روزنامه نگاران 
کوبا  و  ایران  که  است  کرده  اعالم 
تعداد  بیشترین  گذشته  سال  یک  در 
وطن  ترک  به  مجبور  را  روزنامه نگاران 

کرده اند.
آلمان،  رسمی  خبرگزاری  گزارش  به 
کمیته حمایت از روزنامه نگاران که مقر 
آن در امریکاست در این گزارش گفته 
است: »در دوره زمانی ۱۱ جوزا ۱۳۸۹ تا 
۱۰ جوزا ۱۳۹۰، ایران و کوبا هریک با 
شده  خارج  روزنامه نگار  مورد   ۱۸ ثبت 
از کشور، در صدر فهرست کشورهایی 
شرایط،  کردن  دشوار  با  که  دارند  قرار 

روزنامه نگاران را مجبور به تبعید کرده اند.«
سوی  از  شده  ارایه  آمار  اساس  بر  که  است  حالی  در  این 
 ۲۰۱۰ سال های  در  ایران  مرز،  بدون  گزارشگران  سازمان 
در  تبعیدی  روزنامه نگاران  خاستگاه  بزرگترین  نیز   ۲۰۰۹ و 

جهان بوده است.
به نوشته سازمان گزارشگران بدون مرز، در سال ۲۰۱۰، سی 
روزنامه نگار ایرانی مجبور به تبعید و یا فرار از کشور شده اند 

که این رقم در سال ۲۰۰۹ بیش از پنجاه نفر بوده است.
خود  گزارش  آخرین  در  روزنامه نگاران  از  حمایت  کمیته 
خاطر نشان کرده است که در یک سال گذشته در مجموع 
تن   ۲۲ که  کرده اند  ترک  را  خود  کشور  روزنامه نگار   ۶۷
از آنان از خاورمیانه و شمال افریقا، ۱۹ تن از قاره امریکا، 
۱۹ تن از افریقا، شش تن از آسیا و یک نفر از آسیای میانه 

بوده است.

این گزارش با اشاره به اینکه این رقم بر اساس موارد گزارش 
شده و ثبت شده به دست آمده، تاکید کرده است که رقم 
حقیقی روزنامه نگاران در تبعید، می تواند باالتر از این باشد.

این  از  »برخی  می گوید:  روزنامه نگاران  از  حمایت  کمیته 
روزنامه نگاران پس از آزادی از زندان وطن خود را ترک 
کرده اند و برخی دیگر برای فرار از بازداشت و یا به دنبال 
ترک  را  خود  کشور  شده اند  مجبور  متفاوت  تهدیدهای 

کنند.«
 ۶۴۹ دستکم  گذشته  دهه  یک  در  گزارش،  این  اساس  بر 
روزنامه نگار ترک وطن کرده اند که بیشترین آن ها شهروند 

ایران، عراق، اتیوپی، سومالیا و زیمبابوه بوده اند.
این کمیته می افزاید که برای بسیاری از این روزنامه نگاران، 
در  شغل  یافتن  زبانی،  مشکالت  و  قانونی  موانع  به  توجه  با 

کشور جدید دشوار است.

رییس  عباس،  محمود  بین  برنامه ریزی شده  قبل  از  نشست 
رهبر  مشعل،  خالد  و  فلسطینی  خودگردان  تشکیالت 

حماس به تعویق افتاده است.
هدف از این نشست که قرار بود امروز سه شنبه در قاهره، 
مورد  در  توافقی  به  دستیابی  شود،  برگزار  مصر،  پایتخت 

ایجاد یک دولت وحدت ملی بود.
مقامات فتح در رام اهلل گفته اند که ادامه عدم توافق بین فتح 
و حماس به معنای آن است که گفتگو بین این دو گروه 

فلسطینی تا مدتی نامشخص به تعویق خواهد افتاد.
تاخیر در انجام مذاکرات، تردیدهایی را در مورد توافقنامه 
به دست  فتح و حماس  بین  ماه گذشته  اتحاد ملی که در 

آمد، ایجاد کرده است.
توافقنامه اتحاد ملی با هدف پایان دادن به تنش های چهار 

ساله بین این دوگروه به امضا رسید.
کرانه  کنترول  فتح  که  حالی  در  گروه،  دو  این  بین  تنش 
باختری و حماس نوار غزه را در اختیار دارد، فلسطینیان را 

با مشکالتی مواجه کرده است.
فرانسه  خبرگزاری  با  گفتگویی  در  فتح  مقامات  از  یکی 
گفته است پس از اطمینان از اجرای موفقیت آمیز توافقنامه 
آشتی ملی، قرار است ظرف روزهای آینده تاریخ جدیدی 

برای انجام مذاکره بین دو گروه تعیین شود.
نامزدی سالم فیاض،  با  اوایل هفته گذشته جنبش حماس 
نماینده فتح به عنوان نخست وزیر دولت انتقالی مخالفت 

کرد.
که  فیاض  سالم  با  حماس  مخالفت  خبرنگاران،  گفته  به 

تحصیل کرده امریکاست، ممکن است حمایت کشورهای 
مواجه  مشکل  با  جدید  دولت  تشکیل  برای  را  خارجی 

کند.
با توافقنامه اتحاد ملی که در ماه می به امضای دو  مطابق 
گروه فتح و حماس رسید، اولین قدم تشکیل دولت انتقالی 
است که این دولت وظیفه دارد تا زمینه الزم را برای انجام 

انتخاباتی جدید آماده کند.
براساس گزارش ها، رهبران فتح و حماس گفته اند که در 

کوتاه مدت در این دولت شرکت نمی کنند.

سیستم های  در  »اختالل  که  است  پذیرفته  ناتو 
تسلیحاتی« موجب کشته شدن غیرنظامیان در جریان 
حمله صبح روز یکشنبه به طرابلس، پایتخت لیبیا، شده 

است.
منطقه  بمباران یک  با  ناتو  است که  لیبیا گفته  دولت 

غیرنظامی نه نفر از جمله دو کودک را کشته است.
ناتو قطعنامه سازمان ملل متحد برای دفاع از غیرنظامیان 
لیبیایی در مقابل نیروهای وفادار به معمر قذافی، رهبر 

این کشور را اجرا می کند.
جنرال چارلز بوکارد، فرمانده عملیات سازمان پیمان 

این  هدف  که  کرد  تاکید  بیانیه ای  طی  شمالی  آتالنتیک 
حمله یک ساحه ی موشکی بوده، اما راکت شلیک شده به 

سمت دیگری رفته است.
وی از کشته شدن غیرنظامیان بی گناه ابراز تاسف کرد.

درباره  تحقیق  حال  در  همچنان  که  است  افزوده  ناتو 
جزییات این حادثه است.

جنرال بوکارد گفت تاکنون بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ پرواز 
بر فراز لیبیا انجام شده و »در برنامه ریزی و اجرای هر یک 

از این ماموریت ها توجه فراوانی برای پیشگیری از تلفات 
غیرنظامیان می شود.«

خبرنگاران می گویند این حادثه سواالتی را درباره عملکرد 
ناتو در لیبیا ایجاد می کند.

مقام های لیبیا می گویند حمله روز یک شنبه دقایقی بعد از 
نیمه شب در یکی از مناطق فقیر طرابلس رخ داد.

به گفته آنها نه نفر از جمله دو کودک کشته و ۱۸ نفر نیز 
زخمی شدند. این خبر بطور مستقل قابل تایید نیست.

بشار اسد، رییس جمهور سوریه، در سومین سخنرانی خود 
از زمان آغاز اعتراضات در این کشور، گفته است تعداد 
افرادی که مقام های امنیتی سوریه به خاطر اعتراضات اخیر 
قصد بازداشت آنها را دارند ۶۴ هزار نفر است و شماری از 

آنها تاکنون خود را تسلیم مقامات کرده اند.
سخنرانی روز دوشنبه رییس جمهور سوریه که در دانشگاه 
تلویزیونی  شبکه های  از  زنده  طور  به  و  شد  انجام  دمشق 
ماه  دو  نخستین سخنرانی وی ظرف  سوریه پخش می شد 

اخیر است.
وی در این سخنرانی تعداد کسانی را که از آنان به عنوان 

یاد کرد  اعتراضات شرکت کرده اند«  »مجرمانی که در 
۶۴ هزار نفر دانست که به گفته او باید دستگیر شوند.

کس  هیچ  به  نسبت  »ما  که  افزود  همچنین  اسد  بشار 
تسامح به خرج نخواهیم داد.«

و  نامید  »خرابکار«  را  که  کسانی  سوریه  رییس جمهور 
و  می زنند«  دست  مردم  فجیع  کشتار  »به  که  کرد  متهم 

»نسبت به مردم کینه و نفرت دارند.«
میکروب  مانند  »توطیه ها  که  گفت  ادامه  در  اسد  بشار 
اما مصوونیت علیه  نابود کرد  هستند و نمی شود آنها را 

این میکروب ها را باید افزایش داد.«
باعث  »افراطی«  افراد  سوریه،  جمهور  رییس  گفته  به 
شده اند که »به وجهه سوریه در خارج از کشور خدشه 
افراد را متهم کرد که خواهان مداخله  وارد شود« و این 

خارجیان در امور سوریه هستند.
وی افزود که »سوریه پس از روزهای دشوار، هم اینک به 
باید  یک نقطه عطف رسیده است« و اظهار داشت که »ما 

مشکل سوریه را خودمان حل کنیم.«
آقای اسد با اشاره به انجام اصالحات که از درخواست های 
از  ملل  سازمان  همچنین  و  جهانی  قدرت های  از  شماری 
دولت سوریه بوده است، گفت که »در میان خرابکاری و 

آشوب نمی توان اصالحات انجام داد.«
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