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یک عضو مجلس سنا: 

پاکستان در کشتن دشمن 
و در فاتحه خوانی دوست است

مسوولیت تامین امنیت 
پنجشیر به نیروهای 
داخلی واگذار شد

والیت پنجشیر، در شمال کابل، ششمین منطقه 
نیروهای  به  امنیتی آن  است که مسوولیت های 

داخلی تحویل داده می شود.
پنج سال  تاسیس آن حدود  از  این والیت که 
می گذرد، از آرام ترین مناطق کشور در ظرف 

ده سال اخیر بوده است.
جمله  از  منطقه  هفت  دولت،  برنامه  براساس 
لشکرگاه، مرکز والیت هلمند، مهترالم، مرکز 
والیت لغمان، شهر مزار شریف، والیت بامیان، 
والیت پنجشیر و والیت کابل به جز ولسوالی 
نیروهای  به  مرحله  نخستین  در  باید  سروبی، 

امنیتی داخلی واگذار می شد.
با این حال، در مورد انتقال مسوولیت های امنیتی 
شده  مطرح  متفاوتی  اظهارات  کابل  والیت 

است.
مقامات دولتی در مراسم تحویل مسوولیت های 
والیت،  این  که  کردند  اعالم  پنجشیر  امنیتی 
آخرین منطقه است که در نخستین مرحله انتقال 
داخلی  نیروهای  به  آن  امنیتی  مسوولیت های 

سپرده شده است.
مقامات، مسوولیت های  به گفته  اساس،  این  به 
به  رسمی  مراسم  برگزاری  بدون  کابل  امنیتی 

نیروهای داخلی سپرده می شود.
مسوولیت های  انتقال  کمیسیون  در  منابعی  اما 
امنیتی به بی بی سی گفته اند که برنامه انتقال در 
قرار است مراسم  افتاده است و  تاخیر  به  کابل 
رسمی آن پس از پایان ماه رمضان برگزار شود.

پیش از این، گمانه زنی هایی وجود داشت که 
انتقال مسوولیت امنیتی کابل به نیروهای داخلی، 
به دلیل تراکم دفاتر خارجی و وزارتخانه ها در 
این شهر، امکان پذیر نیست و در نظر است تا 
روند انتقال مسوولیت های امنیتی در این والیت 
تعطیل شود.                            ادامه در صفحه 2

افغانستان 
و استعداد بهره مندی

 از دوستی با دو دشمن

شورای عالی صلح 
خواب گفتگو می بیند 

حامد 
اعضای  از  تن  یک  قاسم یار  اسماعیل 
شورای عالی صلح گفته است که به زودی 
میان حکومت و رهبری طالبان  گفتگوها 
حالی  در  اظهارات  این  می شود.  آغاز 
صورت می گیرد که تاکنون هیچ نشانه و 
آمادگی از سوی طالبان برای هر نوع گفتگو 
اعالم نشده است. به نظر می رسد که شورای 
عالی صلح پس از ناکامی های دوامدار در 
دستیابی به یک نتیجه ی مشخص، صرفا در 
سطح یک رویا، آرزو و امیدواری سخن 
اکنون مشخص  این  از  می گویند. گذشته 
شده است که ابتکار عمل در مورد مصالحه 
با طا لبان از دست شورای عالی صلح عمال 
از  امریکا  متحده  ایاالت  می باشد.  خارج 
مجراهای مشخصی در تالش است تا راه 
گفتگو با طالبان را باز نماید. گفته می شود 
از  کشورها  برخی  در  گفتگوها  این  که 
جمله آلمان و امارات متحده عربی صورت 
گرفته است. حکومت افغانستان نیز بدون 
از طریق  عالی صلح  با شورای  هماهنگی 
کانال های مربوط به خود در تالش است تا 
ارتباط خود را در راستای گفتگو با طالبان 

ایجاد و تامین نماید. 
در این میان شورای عالی صلح از یک سو 
در نقش سمبولیک باقی مانده و از طرف 
دیگر نتوانسته است که اعتماد مخالفان را به 

خود جلب نماید. 
عالی  شورای  رییس  ربانی  برهان الدین 
صلح در دهه های گذشته نقش برجسته ای 
در جنگ با حزب اسالمی و طالبان داشته  
است. بیشتر اعضای حزب وابسته به آقای 
مصالحه  هرنوع  مخالف  شدت  به  ربانی 
راس  در  ربانی  حضور  می باشد  طالبان  با 
است  گردیده  سبب  صلح  عالی  شورای 
و  پذیرش  مورد  هیچ گاه  شورا  این  که 
اعتماد حزب اسالمی و طالبان قرار نگیرد. 
ارشد  عضو  یک   هالل  آقای  اظهارات 
حزب اسالمی در مورد شورای عالی صلح 
از  هالل  آقای  می باشد.  ادعا  این  بر  گواه 
شورای  عالی صلح به عنوان یک شورای 

غیربی طرف و دولتی نامبرده است. 
شورای عالی صلح از زمان شکل گیری خود 
حتا یک روزنه ای را برای صلح باز نتوانسته، 
بیشتر اعضای این شورا جرات آن را ندارند 
تا در مناطق تحت کنترول طالبان رفته و با 
آنها گفتگو نمایند. اکنون به نظر می رسد با 
روشی که طالبان در پیش گرفته عمال پایان 
عمر شورای عالی صلح را باید انتظار کشید 
بدر  عملیات  قالب  در  سو  یک  از  طالبان 
چهره های مطرح سیاسی،  نظامی و قومی را 
از بین می برد و از سوی دیگر با حلق آویز 
بی گناه،  افراد  سربریدن  و  اطفال  کردن 
نمایش  به  جامعه  در  را  ترس  و  وحشت 
می گذارد. جالب این جا است که سخنگوی 
حکومت آقای کرزی در مورد قتل برادر 
به  محمد  جان  حاجی  و  جمهور  رییس 
هیجان آمده و گپ از انتقام می زند. اما در 
مورد حلق آویز کردن یک کودک بسیار 
دیر صدای اعتراض از ارگ بلند می شود و 
معلوم نیست که پی گیری خواهد شد یا نه. 
متاسفانه بسیاری از احزاب، نهادهای مدنی و 
شخصیت ها با سکوت خود نیز از این نوع 
جنایت ها چشم پوشی می کنند. با این همه 
می توان گفت که طالبان هرگز اصالح پذیر 
نبوده و هر نوع امیدواری به گفتگو و صلح 
به آنان جز خود فریبی دست آورد دیگری 

را به همراه نخواهد داشت. 

عضو  کشورهای  نمایندگان  کابل:  8صبح، 
راه های  یافتن  منظور  به  را  کنفرانسی  ایکو 
در  گذشته  روز  طبیعی   حوادث  با  مبارزه 
کابل برگزار کردند. این کنفرانس، سه روز 
عضو  کشور   10 است  قرار  و  می یابد  ادامه 
حوادث  با  مبارزه  برای  تجارب شان  ایکو 

طبیعی را در این کنفرانس شریک سازند.
ایران،  کشورهای  از  نمایندگانی 
و  پاکستان  هندوستان،  تاجیکستان، 
حضور  کنفرانس  این  در  قرغیزستان 

افغانستان 
میزبان کنفرانس مبارزه با حوادث سازمان ایکو

میراث فرهنگی...

افغانستان و...
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روزنامه8صبحبرگزارميکند

روزنامه 8 صبح کارگاه هاي آموزشي را در زمينه روزنامه نگاري تحقيقي براي 
و مرکز  راديويي در شمال شرق، شمال، غرب  و  خبرنگاران رسانه هاي چاپي 

کشور برگزار مي کند.
به ويژه  رسانه اي  کارشناسان  شش روزه  آموزشي  کارگاه هاي  اين  در 
کارشناسان امور گزارشگري تحقيقي به آموزش چگونگي مبارزه با فساد اداري 
گزارش هاي  تهيه ي  طريق  از  فساد  موارد  افشاسازي  به وسيله  افغانستان،  در 

تحقيقي خواهند پرداخت.
اين کارگاه ها در واليت کابل براي خبرنگاران واليت هاي کابل، پنجشير، کاپيسا، 
پروان، لوگر و وردک؛ در بغالن براي خبرنگاران بغالن، بدخشان، کندز و تخار؛ 
در بلخ براي خبرنگاران بلخ، سمنگان، جوزجان، سرپل و فارياب و در هرات 

براي خبرنگاران هرات، باغيس، فراه و غور برگزار مي شود. 
تامين  اشتراک کنندگان  باش  و  بود  محل  و  غذا  برگشت،  و  رفت  مصارف 
مي گردد. همچنين پس از ختم کارگاه ها به خبرنگاران فرصت داده مي شود که 
طرح هاي  شان را براي تهيه ي يک گزارش تحقيقي ارايه بدارند. در صورتي که 
طرح گزارشگران مورد تاييد قرار گيرد، هزينه تهيه آن از طرف روزنامه 8صبح 
پرداخت مي شود و اين گزارش ها به نام خود گزارشگر در روزنامه 8صبح به 

چاپ خواهد رسيد.  
از خلص  نسخه  يک  کارگاه ها،  اين  در  اشتراک  منظور  به  مي توانند  عالقمندان 

سوانح و درخواستي هاي شان را به اين آدرس ارسال کنند:
inv.8am@gmail.com  

در صورت نياز به معلومات بيشتر به اين شماره ها تماس بگيريد:
0700269638 و  0700228988 

مهلت جمع آوري درخواستي ها براي واليت بغالن تا 27 سرطان، در واليت هرات 
تا 14 اسد، در واليت کابل تا 14 سنبله و در واليت بلخ تا 14 ميزان مي باشد.

براي خبرنگاران زن، اولويت داده مي شود. 

روزنامه8صبحبرگزارميکند

طالبان یک کودک 8 ساله را به د ار آویختند

نادر نادری:
دولت در تامین 

مصوونیت شهروندان 
ناکام مانده است

نادر نادری می گوید دولت افغانستان 
به خاطر این که طالبان به روند صلح 
جنایاتی  چنین  برابر  در  بپیوندند، 
بلکه  نمی دهد،  نشان  تندی  واکنش 
برجسته  جنایات  این  دارد  تالش 
نشود. وی گفت: »در شرایط فعلی که 
حکومت افغانستان برنامه ی مصالحه 
مخالفین  تا  دارد  توقع  دارد،  را  ملی 
حکومت  به  نحوی  یک  به  مسلح  
بپیوندند. تصورش این است که اگر 
همچو اعمال را برجسته بسازد و آن 
شدیدا  و  بداند  طالبان  به  مرتبط  را 
و  صلح خواهی   داعیه  با  بکند،  تقبیح 
مصالحه اش در تناقض قرار می گیرد 
تعدادی  شاید  که  می کند  فکر  و 
به  باشند  عالقمند  طالبان  افراد  از 
روند صلح بپیوندند، از پیوستن خود 

جلوگیری بکنند.«         ادامه در صفحه 5

عناوین مطالب امروز:

و  ایکو  سازمان  رهبری  هیات  داشتند. 
این  دیگر  اشتراک  کنندگان  از  سارک 

هستند.  کنفرانس 
کنفرانس  این  حکومتی  مقام های  گفته  به 
عضو  کشورهای  از  یکی  در  همه ساله 
آسیایی  کشور   10 و  می شود  دایر  ایکو 
بود  قرار  دارند.  را  سازمان  این  عضویت 
این کنفرانس سال گذشته در کابل برگزار 

بنا به دالیلی به تعویق افتاد. شود اما 
ادامه در صفحه 2 ACKU
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به دار آویختن یک کودک 
هشت ساله، نشانه ای از تمایل 

برادران! به مصالحه!
مقامات محلی، از اعدام و به دار آویختن یک کودک 
هشت ساله که در هیچ مذهب و مسلکی، گناه کار 
شمرده نمی شود توسط برادران کرام طالب! خبر 
سخنگوی  احمدی  داوود  گفته ی  قرار  می دهند. 
ناراضی،  برادران  و  کرام  طالبان  هلمند،  والی 
و  ربودند  جمعه،  روز  را  هشت ساله  پسر  این 
است  هلمند  والیت  پولیس  مامور  که  پدرش  از 
خواستند که در عوض آزادی پسرش، خودرا به 
تسلیم  آنان  به  پولیس  نقلیه  وسیله ی  یک  همراه 
کند. پدر این کودک به این درخواست ضدقانونی 
باعاطفه  کرام،  طالبان  و  داد  رد  پاسخ  طالبانه  و 
دار  به  را  پسرک  برادرانه،  و  طالبانه  ترحم   و 
که  دهند  نشان  جهان  مردم  همه  به  تا  آویختند 
چه نوع از مصالحه را می خواهند؛ مصاله ای که 
و  بدوی ترین  از  آن  در  کودک  و  زن  و  پیرمرد 
ابتدایی ترین حقوق  شان محروم خواهند بود، مگر 
آن که به فرامین، خواسته ها و فرمایشات حیوانی 
و وحشیانه ی طالبان گردن بگذارند و بیرق امارت 
گفتنی  بپذیرند.  را  آنان  امیرالمومنین!  و  طالبان 
است که این حادثه ی ظالمانه، ننگین و شرم آور 
سه روز پس از واگذاری مسوولیت امنیتی شهر 
است.  داده  رخ  هلمند،  والیت  مرکز  لشکرگاه 
با  البته شورای به اصطالح عالی صلح می تواند 
افتخار از پیشرفت روند صلح و آمادگی برادران 
کرام طالبان سخن گوید، در حالی که همه مردم 
شرم  و  می گویند  دروغ  که  می داند  افغانستان 
ظاهرا  زیرا  مردم،  از  نه  و  خدا  از  نه  نمی کنند، 
قباحت و زشتی و ذلت از بین رفته است. هلمند 
افغانستان است که هزاران  نا آرام  از والیت های 
مستقر  آن  در  انگریزی  و  امریکایی  سرباز 
هستند و طالبان برادر! نیز در بخش هایی از آن 
انترناسیونالیستی  مبارزه ی  و  هستند  مستقر 
علیه تروریزم را به پیش می برند. طالبان حقوق 
بشر و انسان و انسانیت را قبول ندارند، ولی حتا 
هم  اسالم  از  طالبانی  و  خیلی جاهالنه  قرایت  با 
طالبان  زشت  عمل  این  برای  توجیهی  نمی توان 
طالبان  از  برخی  که  می رود  انتظار  کرد.  پیدا 
کنند  ادعا  آسانی  به  داخلی  طالب  از  طالب تر 
نگرفته  صورت  کرام  طالبان  توسط  این کار  که 
آنان  توسط  دیگری  جنایت  هیچ  چنانجه  است، 
ما  ناراضی  برادران  آنان  است.  نگرفته  صورت 
هستند، افغان و مسلمان هستند که از بمباردمان 
آنان  بی موقع  تالش های  و  خارجی ها  بی  رویه ی 
این حضرات فراموش کرده که  به تنگ آمده اند! 
همین برادران کرام در زمان امارت شان که هیچ 
خارجی هم در افغانستان حضور نداشت، اعمالی 
شنیع تر و قبیح تر از این اعمال را انجام می دادند. 
وقتی باج گیری و باج دهی یک سنت شود، طبیعی 
است که برادران ناراضی ما به طمع می افتند تا 
از هر وسیله ناجوانمردانه، حیوانی و بربرمنشانه 
نیز  هشت ساله  کودک  یک  گروگان گیری  مثل 
سواستفاده کنند تا جایگاه خودشان را به صورت 
غیرقانونی و غیرانسانی تثبیت نمایند. چه تضمینی 
ارزش های  در آن صورت  ضد  که  دارد  وجود 
نیز  را  بشری شان  ماقبل  وحشیانه  و  جاهالنه 
هستند،  ناراضی  برادران  آخر  ننمایند.  تثبیت 
گیرد.  صورت  باید  استمالت  و  دلجویی  آنان  از 
در  و  کشتن  از  کرام  برادران  آن  نمی کند  فرقی 
خون تپیدن انسان لذت می  برند. آنها سادیست و 
وحشی هستند، ولی برادران ناراضی ما هستند. 

آخر برادران حق دارند.

زنگ اول


خاص  فرستاده ی  دیمیستورا،  استیفن 
به  افغانستان،  در  ملل  سازمان  سرمنشی 
نمایندگانی که از سوی دادگاه ویژه رد 
است  داده  اطمینان  شده اند،  صالحیت 
که به کرسی های خود در پارلمان باقی 

 خواهند ماند.
متحد  ملل  سازمان  خاص  نماینده ی 
 62 با  که  دیدارهایی  در  افغانستان،  در 
به  داشته،  صالحیت شده  رد  نمایندگان 
کرسی های  که  است  داده  وعده  آنان 
شان را در مجلس از دست نخواهند داد.

لوی سارنوالی،  معاون  نظری  رحمت اهلل 
این  بیان  با  آزادی،  رادیو  با  گفتگو  در 
مطلب گفته است که سارنوالی اسناد و 
نشان  که  دارد  اختیار  در  موثق  شواهد 
می دهند استیفن دیمیستورا با 62 نماینده 
شده،  گرفته  آنان  از  وکالت  حق  که 

دیدارهایی داشته است.
نهادهای  آقای نظری می گوید که اگر 
خاطر  به  آنان  درخواست  به  مسوول 

عامه  صحت  وزارت  کابل:  8صبح، 
می گوید که برای حل مشکالت صحی 
دو  اخیرا  دایکندی،  والیت  باشندگان 
این  در  وزارت  این  سوی  از  زن  داکتر 
والیت استخدام شده و قرار است یک 
داکتر دیگر در هفته آینده استخدام شود.

اعالمیه ی  یک  انتشار  با  وزارت  این 

ی  گیر جلو
دیدارهای  از 
این  با  دیمیستورا 
پاسخ  نمایندگان 
این  ندهند،  مثبت 
را  خود  موقف  نهاد 

اعالن می کند.
»به  افزود:  وی 
به  نظر  که  کسانی 
در  محکمه  حکم 
مجلس  انتخابات 
شده،  اعالم  ناکام 

همراه تان  ما  که  می شود  گفته  آنها  به 
داریم  قرار  شما  پهلوی  در  ما  هستیم، 
کشیده  پارلمان  از  را  شما  کسی  و 

نمی تواند.
ما منتظر می مانیم تا بیبنیم نهادهایی که 
در این راستا کار می کنند، چه کاری را 
در این مورد می توانند انجام دهند و بعدا 
ما در این مورد تصمیم خواهیم گرفت.«

زن  داکتران  این  که  می گوید  خبری 
دایکندی  والیت  مرکز  نیلی  شهر  در 
استخدام شده اند که با آغاز کار و فعالیت 
از  زیادی  تعداد  مشکالت صحی  آنها، 
از  خصوص  به  والیت،  آن  باشندگان 
طبقه اناث مرفوع خواهد شد. این وزارت 
می افزاید: »افزون بر این داکتران زنانه که 

لوی سارنوالی در حالی تالش هایی را به 
منظور جلوگیری از دیدار نماینده خاص 
با  افغانستان  برای  متحد  ملل  سازمان 
برخی از اعضای مجلس آغاز کرده که 
مداخله ی  جمهوری  ریاست  مقام های 
انتخابات  مسایل  در  خارجی  نهادهای 
این  ملی  حاکمیت  نقض  را  مجلس 

کشور تلقی می کنند.

دوازده تن به اتهام 
قاچاق مواد مخدر 

محکوم به حبس شدند
قضایی  و  عدلی  مرکز  کابل:  8صبح، 
به  را  تن  دوازده  مخدر  مواد  با  مبارزه 
اتهام قاچاق مواد مخدر از ده تا بیست 

سال به حبس محکوم کرده است.
مواد  با  مبارزه  قضایی  و  عدلی  مرکز 
که  گفته  اعالمیه ای  انتشار  با  مخدر 
کیلوگرام   9 قاچاق  اتهام  به  افراد  این 
سه صد  و  هزار  دو  از  بیش  و  هیرویین 
پنجاه  و  ششصد  و  تریاک  کیلوگرام 
مبارزه  پولیس  توسط  چرس  کیلوگرام 

با مواد مخدر بازداشت شده اند.
این اداره می گوید که در جریان سه ماه 
گذشته، بیش از صد و هشتاد تن به اتهام 
قاچاق مواد مخدر از سوی مرکز عدلی 
با مواد مخدر محکوم  و قضایی مبارزه 

به زندان شده اند.
ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

آغاز دومین دور 
آموزش های 

رسانه ای تابستانی 
توسط میدیوتیک

8صبح، کندز: دومین دور آموزش های 
افغانستان  میدیوتیک  سوی  از  تابستانی 
تخصصی  توان بخشی  برای  که 
روزنامه نگاران کشور، برنامه ریزی شده 
برگزار  کابل  میدیوتیک  دفتر  در  بود، 

شد.
»رسانه های  عنوان  زیر  برنامه  این 
اداری«  افغانی و پوشش رسانه ای فساد 
پنج  و  بیست  که  شده است  راه اندازی 
در  کشور  والیت  بیست  از  گزارشگر 

آن گرد هم آمده اند. 
هماهنگ کننده ی  زازی،  حمید 
گشایش  هنگام  افغانستان،  میدیوتیک 
این برنامه گفت: »همزمان با برنامه های 
رسانه ای دیگر، این نهاد تالش می ورزد 
ویژه   سلسله  برنامه های  برگزاری  با  تا 
زمستانی  و  تابستانی  آموزش های 
ژورنالیستان  تخصص  خویش، 
در  را  کشور  مختلف  بخش های 
عرصه های گونه گون کار رسانه ای بلند 

ببرد.«
سال  دو  از  میدیوتیک،  وی،  گفته  به 
برای  را  آموزشی  برنامه های  این  سو  به 
کرده   راه اندازی  کشور  گزارشگران 
و  داخلی  آموزگاران  آن  در  که  است 

خارجی به آموزش می پردازند.
دلیل  به  که  افزود  زازی  آقای 
و  کشور  در  اداری  فساد  گستردگی 
و  کنش ها  هماهنگ سازی  منظور  به 
این  با  مبارزه  در  رسانه ها  جهت دهی 
هدف مندی  همچنین  و  فراگیر  چالش 
هرچه بیشتر فعالیت رسانه ها برای ایجاد 
فضای شفافیت و حساب دهی ارگان ها، 
مساله ی  بار  این  افغانستان،  میدیوتیک 
چگونگی تحت پوشش قرار دادن فساد 
اداری در رسانه های کشور را شامل این 
بردن   بلند  زمینه ی  در  تا  ساخت  برنامه 
به  آگاهی دهی  برای  رسانه ها  توانایی 

مردم، همکاری می کند.

استخدام  دایکندی  والیت  در  جدیدا 
و  نرس  تن   50 تعداد  به  گردیده اند، 
قابله های اناثیه در مرکز و ولسوالی های 
آن والیت طی سال های اخیر به همکاری 
موسسات همکار استخدام گردیده اند که 
اکنون در مراکز صحی آن والیت عمال 

ایفای وظیفه می نمایند.«

دوم  معاون  خلیلی  کریم  محمد 
افغانستان  گفت  جمهوری  ریاست 
طبیعی  حوادث  شاهد  همه ساله 
مختلف مانند سیالب ها، خشک سالی 
که  افزود  او  ولی  می باشد،  زلزله  و 
با  می توانند  ایکو  عضو  کشورهای 
همچنین  و  تجارب  شریک ساختن 
همکاری در بخش کاهش خطرهای 
را  افغانستان  طبیعی  حوادث  از  ناشی 

یاری رسانند.
برای  اقدام  خلیلی  آقای  گفته ی  به 
برای  ملی  استراتژیک  پالن  ایجاد 
می تواند  حوادث  از  خطرات  کاهش 
این  با  مبارزه  برای  بهتر  راهنمایی 

حوادث باشد. 

اداره  رییس  کاکر  دایم  محمد 
این  در  افغانستان  حوادث  با  مبارزه 
کنفرانس گفت: »هدف از تدویر این 
کنفرانس انسجام و تنظیم هرچه بهتر 
فعالیت های کاهش خطرات حوادث 
با  مطابقت  در  منطقه  در  طبیعی 
می باشد  جاپان  در  هیوگو  فیصله های 
تشریک  با  ایکو  عضو  کشورهای  تا 
مساعی بهتر برنامه هایی را برای مبارزه 

با حوادث طبیعی تنظیم کنند.«
افغانستان  که  است  حالی  در  این 
آمادگی های  عدم  دلیل  به  همه ساله 
به خصوص  طبیعی  از حوادث  کافی 
سیالب های  و  شدید  برف باری های 

بهاری صدمه می بیند.

مسوولیت تامین
ادامه از صفحه 1

می گوید،  داخله  وزارت  اما 
مسوولیت های امنیتی کابل عمال دو سال 
پیش به نیروهای داخلی واگذار شده بود 
و نیازی نیست که مراسم رسمی در این 

رابطه برگزار شود.
برنامه ای  به  داخله،  وزارت  اشاره ی 
است که حدود دو سال پیش، نیروهای 
را  کابل  شهر  تمامی  کنترول  داخلی 
در  برنامه  این  اما  گرفتند،  برعهده 
کابل  والیت  سراسر  شامل  زمان،  آن 
هم اکنون  خارجی  نیروهای  و  نمی شد 
ولسوالی های کابل در عملیات های  در 

نظامی شرکت دارند.

لوی سارنوالی: 
دیمیستورا با نمایندگان دیدار نکند

استخدام دو داکتر زن در والیت دایکندی

ACKU







ری
حرا

 . ا
س آتش و  دود  ورای  از 

»از ورای دود و آتش« سلسله گزارش هایی است که بر اساس گفته های  قربانیان 
جنگ های سه دهه اخیر افغانستان تهیه شده است. این 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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را  برادری  آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش  در 
به  تنظیم ها  از  یکی  سوی  از  مامایش  که  داریم  خود  با 
شهادت رسیده است. او آن واقعه را چنین بیان می دارد: 
همه  بود.  روان  خود  عادی  روال  به  ما  مردم  »زندگی 
اما  بودیم،  خود  زراعتی  و  مواشی  گله داری  سرگرم 
در  نمی رود.  پیش  به  انسان ها  خود  خواست  به  زندگی 
کشور ما هم همین طور بود زیرا تازه تحول جدید به نام 
اوایل  در  مردم  که  بود  انقالب  این  و  داده  رخ  انقالب 
امید داشتند که شاید به نفع مردم باشد. اما آنها دیدند که 
خالف تصور نظام جدید مغایر دین و آیین مردم رفتار 
می نماید و در کنار خود عساکر روسی را نیز در کشور 
سبب  همین  به  است.  شده  اشغال  رسما  و کشور  آورده  
مردم با زحمات فراوان سالح تهیه نمودند و در مقابل آن 
لشکر طاغوتی ایستادند و از دل و جان جهاد می کردند، 
اما جای تاسف این بود که تعدادی از گروه های مسلح 
به نام جهاد به آزار و اذیت مردم پرداختند و مردم از دو 
فشارهای  یک سو  از  گرفتند؛  قرار  خشونت  مورد  جناح 
دولت کمونیستی و همکاران جنایت کار شان و از طرف 

دیگر همین گروه های خدا ناترس که به نام جهاد از مردم 
باج می گرفتند. روزها سپری می شد و شرایط بدتر شده 
در  زیرا  بود  تنگ شده  زندگی هم  و عرصه ی  می رفت 
تمام والیات جنگ علیه نظام حاکم کمونیستی به شدت 
جریان داشت و همه روزه افزونی می گرفت. در شب  14 

مصطفی محمد نجار وزیر داخله ایران گفته است اگر نیروی 
کار افغان ها از این کشور بیرون برود، ایران از نظر دستمزدها 

دچار مشکل خواهد شد.
نوشته  ایران  داخله ی  وزیر  از  نقل  به  ایران  خبرگزاری های 
است که درحال حاضر 1۲ در صد کل جمعیت افغانستان در 
حدود  و  آموز  دانش  هزار   ۲۷۶ میان  این  از  و  هستند  ایران 

یازده هزار دانشجوی افغان در ایران مشغول تحصیل هستند.
روسای  مشترک  نشست  در  را  اظهارات  این  نجار  آقای 

کمیسیون های مجالس ایران و افغانستان اظهار داشته است.
در  افغان  دختران  و  پسران  تحصیل  که  است  درحالی  این 
آنها  از  شماری  و  است  ممنوع  ایران  والیت های  از  بسیاری 
در مکاتب  خود ساخته که توسط خود افغان ها اداره می شوند، 

آموزش می بینند.
حضور  از  بارها  اسالمی  جمهوری  مقام های  این  از  پیش 
گسترده ای افغان ها در ایران ابراز نارضایتی کرده و خواستار 
بازگشت آنها به افغانستان شده اند. آقای نجار نیز در اظهارات 
وارد  قانونی  غیر  بصورت  افغان هایی که  است  گفته  اخیرش 
ایران شده اند، هر ازگاهی هم خود به درد سر می افتند و هم 
برای دیگر مهاجران و همچنین ایرانی ها درد سر ساز می شوند.

ایران  به  غیرقانونی  ورود  دلیل  به  آنها  نجار  آقای  گفته  به 
اگر  هم  یا  و  بگذارند  بانک  در  خود را  پول  نمی توانند 
دادگاه  به  نمی توانند  ندهند  را  آنها  پول  شان  کارفرمایان 
از  ایران  از آنها شکایت کنند. همچنین وزیر داخله  بروند و 
گفته  و  کرده  انتقاد  افغانستان  در  خارجی  نیروهای  حضور 

 جاراهلل منصوری، وزیر احیا و انکشاف دهات، گفته است که 
ریاست  کرسی  غیرقانونی  صورت  به  کرزی  جمهور  رییس 

جمهوری را در اختیار گرفته است.
به یک  رادیو  این  است که  رادیو آزادی در گزارشی گفته 
نوار صوتی دست یافته و آقای منصوری این اظهارات را در 

این نوار صوتی بیان داشته است.
منصوری  جار اهلل  شده  گفته  که  کسی  صوتی  نوار  این  در 
کرسی  غیر قانونی  طور  به  کرزی  حامد  که  می گوید  است، 

ریاست جمهوری را در اختیار دارد.
از یک  به طور مخفی  نوار که ظاهرا توسط موباییل  این  در 
نشست خصوصی ضبط شده است، روی کار آمدن شورای 

ملی نیز غیر قانونی خوانده شده است.
رادیو آزادی در گزارش خود گفته است که تماس های پیهم 
این رادیو با وزیر احیا و انکشاف دهات بی نتیجه بوده و واقعی 

بودن این نوار صوتی هنوز تایید نشده است.
در این نوار صوتی چهار دقیقه ای، پرده از رازها و اختالفاتی 
ریاست  ارگ  داخل  در  می شود  گفته  که  شده  برداشته 
جمهوری وجود دارد. در این نوار حاوی سخنان افشاگرانه ای 
منسوب به جار اهلل منصوری وزیر احیا انکشاف دهات، آمده 
افغانستان  در  غیر قانونی  طور  به  کرزی  جمهور  رییس  که 
حکمروایی می کند. در بخشی از این نوار صوتی صحبت هایی 
در مورد سن و سال جار اهلل منصوری که گفته می شود برای 
احراز کرسی وزارت مناسب نیست، نیز صورت گرفته است.

در قسمتی از این نوار آمده است: »تا حاال مردم در افغانستان 
آدم کشته، غیر قانونی مردی که تا حاال رییس جمهور است، 
پارلمان به طور غیر قانونی آمده، به خاطر یک سن اگر مرا 
بندی می کند و یا مرا از وزارت منفک می کند، به خدا قسم 
که اگر خم به آبرو نمی آورم و من این را به اطمینان برای تان 

بر اساس یک تحقیق که برای کانگرس امریکا آماده می شود، 
ایاالت متحده امریکا حدود 34 میلیارد دالر را در قرارداد با 

بخش خصوصی در عراق و افغانستان هدر داده است. 
این  که  گفته  نشود،  فاش  نامش  خواست  که  منبع  یک 
دست  به  امریکا  کانگرس  کمیسیون  یک  توسط  معلومات 
آمده و قرار است که در هفته های آینده تکمیل شود. تحلیل 
زمان جنگ«  در  »قرارداد  مورد  در  کمیسیون  این  بررسی  و 
روزنامه ی  توسط  ابتدا  که  است  گزارشی  جزییات  واقع  در 
»والستریت ژورنال« منتشر شد.  گزارش کمیسیون کانگرس 
یک نگاه کلی به سو استفاده کمک های قراردادی امریکا در 
افغانستان و عراق دارد. امریکا در ده سال گذشته بیش از ۲00 
دو کشور  این  در  اعانه  و  قرارداد  به صورت  را  دالر  میلیارد 

پرداخته است. 
این منبع همچنین گفته که بیش از دو صد هزار قراردادی با 
عراق  و  افغانستان  در  جنگ  طول  در  امریکا  متحده  ایاالت 
در  نظامی  نیروی  هزار  صد  حدود  امریکا  می کرده اند.  کار 
همچنین  منبع  این  دارد.  عراق  در  هم  هزار   4۶ و  افغانستان 
گفته است که شمارش تعداد قراردادی های بخش خصوصی 
از  بسیار دشوار است، چرا که بسیاری  افغانستان  در عراق و 

 شورای عالی صلح می گوید در آینده ی نزدیک زمینه هایی 
مساعد خواهد شد تا دولت و مخالفین مسلح روی میز مذاکره 
رادیو  به  صلح  عالی  شورای  معاون  لودین  عطااهلل  بنشینند. 
آزادی گفته است که در گفتگوها میان حکومت و مخالفین 

مسلح پیشرفت هایی صورت گرفته است.
به گفته او امیدواری هایی وجود دارد که تالش های شورای 
است  گفته  لودین  آقای  بدهد.  مثبت  نتیجه ی  صلح  عالی 
حاضر  حال  در  که  شده  تماس  در  کسانی  با  شورا  این  که 
اما  سرمی برند.  به  بین المللی  و  داخلی  نیروهای  با  جنگ  در 
عمر  محمد  مال  با  صلح  عالی  شورای  حاال  تا  که  گفت  او 
رهبر گروه طالبان، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسالمی و 
نکرده است.  سراج الدین حقانی  رهبر شبکه حقانی گفتگو 

ثور سال 13۶3 بود که در همان تاریکی شب سروصدایی 
از قریه بلند شد، ما فکر کردیم که شاید نیروهای دولتی 
که  زمانی  اما  باشند،  آمده  جنایت کارشان  همکاران  با 
یکی  سوی  از  قریه  که  دیدیم  شدیم،  مطلع  موضوع  از 
تنظیم های جهادی محاصره شده و مردم فکر کردند  از 

نبوده  افغانستان  امنیت  نیروهای برای تامین  است حضور این 
و نتوانستند امنیت و ثبات را برقرار کرده و تولید مواد مخدر 
را کاهش دهند. به گفته مصطفی نجار، سه هزار و هشت صد 
با قاچاق مواد مخدر  ایران در مبارزه  نیروهای پولیس  از  تن 
دست  از  جان خود را  می شود،  تولید  افغانستان  در  عمدتا  که 
داده اند. وزیر داخله ایران نسبت به توافقنامه ی استراتژیک بین 
امریکا و افغانستان نیز هشدار داده و گفته است امضای چنین 
سندی »تهدید علیه کشورهای منطقه است.«  پیش از این نیز 
آقای نجار و همچنین احمد وحیدی در سفرهای جداگانه ای 
که به افغانستان داشتند، از نگرانی های ایران در مورد توافقنامه 
امریکا و افغانستان سخن گفته بودند. آیت اهلل خامنه ای رهبر 
جمهوری اسالمی نیز در دیدارش با آقای کرزی در اواخر ماه 
گذشته، نسبت به حضور و رفتار نیروهای خارجی در کشور 

انتقاد کرده و آن را »نقمت« خوانده بود.


می گویم و یادداشت کنید که اگر من زنده بودم بارها در این 
مملکت وزیر خواهم شد.«

جمعی  در  را  سخنان  این  منصوری  جار اهلل  می شود،  گفته 
اظهاراتش  و  داشته  بیان  خصوصی  نشست  یک  در  افراد  از 
توسط یکی از اشتراک کنندگان این نشست به طور پنهانی 
ضبط شده است. در این نوار که در اختیار رادیو آزادی قرار 
بزرگ دسته  و  به دو دسته کوچک  افغانستان  گرفته، کابینه 
انکشاف  و  احیا  بندی شده و فردی که گفته می شود، وزیر 
دهات است، می گوید تاکنون نتوانسته است به خاطر آسوده 
آمده  نوار  این  در  کند.  پیدا  راه  کوچک  کابینه ی  به  شدن 
است: »در دولت دو کابینه موجود است، یک کابینه بزرگ و 
یکی هم کوچک. من از هیچ دروازه نتوانستم تا داخل کابینه 

کوچک شوم.«
مورد  این  در  نظر  اظهار  از  نیز  جمهوری  ریاست  مقام های 
اختالفاتی  دیگر  به  صوتی  نوار  این  در  کرده اند.  خود داری 

قومی و حزبی در داخل کابینه نیز اشاره شده است.
دهات،  انکشاف  و  احیا  وزیر  اظهارات  به  منسوب  نوار  در 
آمده است که برخی از چهره ها در داخل حکومت علیه وی 
ارتباط  نیز گزارش هایی در  توطیه چینی می کنند. در گذشته 
از  شماری  باور  به  اما  داشته،  وجود  کابینه  در  اختالفاتی  به 
صوتی  نوار  یک  پخش  که  است  بار  اولین  این  کارشناسان 

موجودیت این اختالفات را درست به اثبات می رساند.
تعدادی از این آگاهان همچنان با اشاره به گفته های منسوب 
به جار اهلل منصوری که او همچنان به عنوان وزیر کابینه رییس 
جمهور کرزی باقی خواهد ماند، می گویند برخی از اعضای 

فعلی کابینه به اساس روابط در این کابینه حضور دارند.
با این حال گفته می شود که وزیر احیا و انکشاف دهات در 

حال حاضر در خارج از کابل به سر می برد.
قراردادهای امریکا توسط پیمانکاران بیرونی به قراردادی های 

کوچک تر که کارگرهای محلی هستند، سپرده شده است. 
بر  فدرال  نهادهای  نظارت  عدم  از  همچنین  گزارش  این 
و  حیف  مورد  در  و  می کند  انتقاد  کمک ها  سو مصرف 
در  امنیتی  مسوولیت  انتقال  از  پس  کمک ها  این  بیشتر  میل 
تمام  امریکا  متحده  ایاالت  می دهد.   هشدار  کشورها،  این 
نیروهایش را تا پایان سال جاری از عراق بیرون می کشد. این 
کشور همچنین خروج تدریجی سربازانش از افغانستان را نیز 
اخیرا آغاز کرده است. قرار است تا پایان سال جاری میالدی 
امریکایی  تقویتی  سرباز  هزار  سه  و  سی  از  سرباز  هزار  ده 

علیه  به حمالت مسلحانه  اشاره  با  عالی صلح  معاون شورای 
تالش  شورا  این  که  گفت  دولتی  ارشد  مقامات  از  تعدادی 
می کند تا پیش از آغاز مذاکرات، هر دو جانب درگیر جنگ، 
آتش بس را بپذیرند تا روند مذاکرات صلح در آرامش ادامه 
یابد. با آن که رییس جمهور کرزی اخیرا موضوع مذاکرات 
امریکا و طالبان را تایید کرد، اما ایاالت متحده گفته است، 
در صورتی از روند صلح حمایت می کند که به حقوق زنان و 
سایر اقلیت ها در افغانستان و دست آوردهای به میان آمده در 

همین زمینه، صدمه نرسد.
کارشناسان  اما  می گذرد  ماه ها  صلح  عالی  شورای  ایجاد  از 
مهمی  دست آورد  کدام  تاحاال  شورا  این  می گویند  مردم  و 

نداشته است.


از  قریه  افراد  تمام  آمده اند،  مردم  حمایت  به  آنها  که 
خانه های شان بیرون شدند، ناگهان افراد مسلح همه ی آنها 
آنها  را  نفر  در مجموع حدود 1۶4  نمود که  را دستگیر 
مادرم،  مامای  مامایم،  دو  آنها  بین  در  نمودند.  دستگیر 
شامل  نیز  خویشاوندانم  و  اقوام  دیگر  و  کاکایم  پسر 
همه  و  بردند  با خود  را  ایشان  آنها  بود،  دستگیرشدگان 
آنها را در همان شب بدون کدام دلیل و مدرک، بدون 
به صورت دسته جمعی  را  آنها چیست  محکمه که جرم 
که  افسوس  اما  باد،  شاد  شهدا  آن  روح  نمودند،  شهید 
آن جنایت کاران هنوز هم به نام سردمداران قوم و مردم 
نمایندگی مردم داد از حق و باطل می زنند، ای کاش  به 
محکمه  در  را  شهدا  خون  غرامت  آنها  که  شود  روزی 
علنی بپردازند و محکوم به اشد مجازات شوند؛ زیرا آنها 
استفاده  نام اسالم و جهاد  از  نیستند  قابل عفو و بخشش 
نمودند و برای خود مقام، چوکی و سرمایه های هنگفت 
دولت  شده اند،  خسته  مردم  است  بس  دیگر  اندوختند. 
ایشان حمایت  از  و  از آن جنایت کاران می ترسد  ما هم 
می کند. آنها باید در گوشه ی زندان باشند، هر کدام در 
مقام و منصب بلند رسیده اند، ما هم از دولت خود امید 
نداریم، یگانه امید ما بر درگاه خداوند است که به ظالمان 

و جنایت کاران جزای اعمال بدشان را بدهد.«


مامایم را به شهادت رساندند
 در همان تاریکی شب سروصدایی از قریه بلند شد، 
ما فکر کردیم که شاید نیروهای دولتی با همکاران 

جنایت کارشان آمده باشند، اما زمانی که از موضوع مطلع 
شدیم، دیدیم که قریه از سوی یکی از تنظیم های جهادی 
محاصره شده و مردم فکر کردند که آنها به حمایت مردم 
آمده اند، تمام افراد قریه از خانه های شان بیرون شدند، 

ناگهان افراد مسلح همه ی آنها را دستگیر نمود که در 
مجموع حدود 164 نفر را آنها دستگیر نمودند.

جاراهلل منصوری:ایران به نیروی کار افغان ها احتیاج دارد
 کرزی به طور غیرقانونی کرسی ریاست جمهوری 

را در اختیار دارد

امریکا 34 میلیارد دالر را در افغانستان و عراق هدر داده است 

شورای عالی صلح امیدوار است که طالبان با دولت مذاکره کند

ACKU
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هند و پاکستان دو کشوری است که به عنوان دشمن 
در برابر یکدیگر معرفی و شناخته شده اند؛ اما این دو 
اگر  می گویند.  سخن  افغانستان  به  کمک  از  دشمن 
دشمن  دو  این  از  بهره برداری  استعداد  افغانستان  در 
وجود داشته باشد، می توان خوشبین بود که در قالب 
دشمن  دو  این  از  افغانستان محور،  رقابت  یک  ایجاد 
بهره برداری کرده و اهداف خود در عرصه ی مبارزه با 
تروریسم، تامین امنیت و بازسازی سیاسی و اقتصادی 
را دنبال کند. دوستی با افغانستان برای این دو دشمن 
از  می باشد.  برخوردار  اهمیت  از  متعدد  از جهت های 
و  فعال  دیپلوماسی  یک  افغانستان  دولت  اگر  این رو 
کمک های  جلب  با  می تواند  باشد،  داشته  تاثیرگذار 
هم  که  کند  ایجاد  را  محوریتی  دشمن،  دو  این 
افغانستان از آن منتفع گردد و هم زمینه برای کاهش 
خصومت این دو دشمن ایجاد شود. در گذشته برخی 
از کارشناسان به این تصور بودند که افغانستان می تواند 
ایران  و  امریکا  از  بهره برداری  مورد  در  را  نقش  این 
نظر  به  اما  دهند،  انجام  نیز  دیگر  دشمن  دو  عنوان  به 
می رسد، در آن عرصه، توفیقی نصیب افغانستان نشده، 
زیرا نه تنها افغانستان نتوانسته به عنوان یک محور، بر 
امریکا  و  ایران  سیاست گذاری های موجود در روابط 
این  تاثیر  تحت  خود  بلکه  گردد،  واقع  تاثیرگذار 
تاثیرپذیری  این  موارد  برخی  در  و  قرار گرفته  روابط 
در موضع گیری های سیاستمداران کشور  بازتاب یافته 

است.
نقل  به  جداگانه  خبر  دو  در  گذشته  روز  چند  در 
ثبات  از  حمایت  از  پاکستانی  و  هندی  مقامات  از 
یک  اساس  بر  شد.  داده  خبر  افغانستان  در  امنیت  و 
خبر، من موهن سنگ صدراعظم هند در جریان یک 
با رییس جمهور کرزی بر حمایت  گفتگوی تلیفونی 
دوامدار کشورش از افغانستان تاکید کرد و  براساس 
صدراعظم  گیالنی  رضا  یوسف  سید  دیگر،  خبر 
پاکستان با اعالم حمایت از ثبات و امنیت در افغانستان، 
گفت که افغانستان و پاکستان باید تالش ها برای ختم 

جنگ در امتداد سرحدات شان را دو چند بسازند.
خبر مربوط به اظهارات صدر اعظم هند، در خبرنامه ای 
منتشر  ریاست جمهوری  مطبوعاتی  دفتر  سوی  از  که 
اظهارات  به  مربوط  خبر  و  است  شده  اعالم  شده، 
در  پاکستان  صدراعظم  گیالنی  رضا  یوسف 
مصاحبه ای که با خبرگزاری رویترز انجام داده منتشر 
شده است. من موهن سنگ گفته است که کشورش از 
برنامه های حکومت افغانستان در عرصه ی تامین امنیت 
و انکشاف اقتصادی، با قوت حمایت می کند. یوسف 
باید  پاکستان  افغانستان و  رضا گیالنی گفته است که 

برای ختم جنگ در سرحدات شان تالش کنند.
صدراعظم هند در گفتگوی تلیفونی با رییس جمهور 
مشترک  دشمن  تروریسم  این که  بر  اشاره  با  کرزی 
بشریت می باشد و باید تمام جهان در برابر آن متحدانه 
قربانی  نیز  هند  که  است  گفته  برخیزد،  مقابله  به 
تروریسم است  و در مبارزه بر ضد این پدیده، با دولت 
و مردم افغانستان قاطعانه همکاری می کند و بدان تعهد 
دارد. از سوی دیگر صدر اعظم پاکستان نیز افغانستان 
و پاکستان را گرفتار مشکل مشابه دانسته و این نکته را 
تصریح کرده است که دو کشور باید بخشی از یک 

راه حل یا چاره برای این مشکل باشند.
با اعتنا به گفته های صدر اعظم های دو کشور می توان 
گفت که علی رغم مخاصماتی که هند و پاکستان در 
در  نیز  اکنون  و  داشته اند  یکدیگر  به  نسبت  گذشته 
عرصه ی سیاسی، تحت تاثیر همان رفتارهای خصمانه 
قرار دارند، اینک دو کشور به یک نظریه ی مشترک 
و یا یک نقطه نظر مشترک رسیده اند. آنچه به عنوان 
نقطه و یا نظریه مشترک دو کشور می تواند محسوب 
گردد، درک مشترکی است که اسالم آباد و دهلی بر 
ناحیه  از  تهدید  و  خطرپذیری  آن  و  دارند  تاکید  آن 

یک دشمن مشترک به نام تروریسم می باشد.
ظهور پدیده ای به نام تروریسم با تبعات بسیار خطرناک 
و منفی که داشته، باعث گردیده است تا هم اسالم آباد 
از  رهایی  برای  که  برسند  نظر  این  به  دهلی  هم  و 
مشترک  محور  یک  دور  بایستی  تروریسم  خطرات 
قرار گیرند و مساعی را برای از بین بردن تروریسم به 
کار ببندند. به نظر می رسد، افغانستان می تواند به عنوان 
چنین محوری مشترک برای دو کشور به حساب بیاید.

برابر  در  مبارزه  به  راستای کمک  در  پاکستان  و  هند 
تروریسم در افغانستان دیدگاه مشترکی ابراز داشته اند. 
بعد از سال 2001 میالدی هند برای بازسازی افغانستان 
که از عمده ترین بخش های موثر بر ثبات و امنیت در 
را  چشمگیری  بسیار  کمک های  می باشد،  افغانستان 
انجام داده است. در چارچوب همکاری هند با دولت 
افغانستان، طرح هایی چون جاده سازی به اجرا در آمده 
و طرح های دیگری نیز از جمله بند سلما در حال اجرا 

می باشد.
با  مبارزه  راستای  در  که  است  مدعی  نیز  پاکستان 
افغانستان  در  ثبات  و  امنیت  به  کمک  و  تروریسم 
هزینه های قابل مالحظه ای را انجام داده است. اگرچه 
با  مبارزه  در  اشتراک  به  مربوط  ادعاهای  به  رابطه  در 
تروریسم از سوی پاکستان، در نزد تحلیلگران سیاسی 
این  اما  نداشته،  وجود  تاییدکننده ای  نظر  افغانستان، 
واقعیت غیرقابل انکار است که هم اکنون پاکستان از 
طالبان  و گروه  می شود  تهدید  تروریسم  پدیده  سوی 
پاکستانی که از گروه های همسو با سازمان القاعده و 
طالبان افغانستان می باشد، امنیت پاکستان را به مخاطره 

انداخته است.
از سوی دیگر هندوستان نیز از ناحیه تروریسم تهدید 
یک  میالدی   2008 سال  در  تروریست ها  می شود. 
عملیات تروریستی مرگبار را بر بمبیی هندوستان انجام 
دادند. در چند روز گذشته نیز بمبیی یکبار دیگر شاهد 
نشان  عملیات ها  این  بود.  تروریستی  عملیات  انجام 
تهدید  تروریسم  ناحیه  از  نیز  هندوستان  که  می دهد 

می شود. 
حمالت  دارد.  قرار  مشابهی  شرایط  در  نیز  افغانستان 
حمالت  و  کنارجاده ای  بمب گذاری های  تروریستی، 
در  که  هستند  پدیده هایی  از  سازمان یافته  گروپی 
به  دولت  مخالف  مسلح  از سوی گروه های  افغانستان 
اجرا در می آیند. در چنین وضعیتی که هر سه کشور 
افغانستان، پاکستان و هند با تهدیدهای تروریستی روبه 
همکاری  مبنای  بر  مشترک  مبارزه ی  می باشند،  رو 

صادقانه از سوی سه کشور بسیار ضروری می باشد.
و  هند  افغانستان،  بین  که  اختالفاتی  از  نظر  صرف 
دارد،  وجود  تروریسم  ریشه های  تحلیل  در  پاکستان 
آنچه اکنون به عنوان یک ضرورت بسیار جدی قابل 
از  مشترک  مبارزه  تنها  که  می باشد  این  است،  درک 
سوی سه کشور در معرض تهدید تروریسم )افغانستان، 
امنیتی  مشکل  به حل  می تواند  هندوستان(  و  پاکستان 

موجود در منطقه کمک کند.
هند و پاکستان از نظر روابط سیاسی به عنوان دو کشور 
متخاصم تبارز کرده اند که اگرچه در حالت »نه جنگ 
و نه صلح« به سر می برند، اما رفتار خصمانه ی این دو 
کشور به مراتب بر رفتار دوستانه ی آنان سنگینی داشته 
است. اگر به تاریخ حیات سیاسی این دو کشور نگاهی 
مختلف  مقاطع  در  که  می شود  دیده  شود،  انداخته 
روی  نظر  اختالف  خاطر  به  کشور،  دو  این  تاریخی، 
مسایل مختلف، در آستانه ی یک جنگ تمام عیار قرار 
گرفته اند. اما ظهور پدیده تروریسم ایجاب می کند که 
کشورهای منطقه اختالفات سیاسی خویش را حد اقل 
برای مقابله با تروریسم به تعلیق در آورند و مبارزه ی 
مشترکی را در برابر این پدیده خطرناک، راه انداخته 

و آن را مهار و سرکوب کنند.  


 محمد هاشم قیام

عدم توجه مقامات و برخورد دوگانه و توام با تبعیض نظام با اتباع 
ایجاد  باعث  درازمدت  در  که  است  آفتی  کشور،  شهروندان  و 

مشکالت و مسایل متعدد می گردد.
والیت نورستان درمجموع و بخش شرقی آن که با مناطق سرحدی 
دیر و چترال پاکستان هم مرز می باشد، به صورت خاص  از ابتدای 
ظهور رژیم کنونی تحت رهبری آقای کرزی، ازنظر مقامات افتاده 
و این والیت در قدرت سیاسی نقشی نداشته است. این محرومیت 
از اقتدار سیاسی زمینه را برای نفوذ دشمنان فراهم کرد. تا این که 
نظامیان  میان  جنگ  فراریان  و  آوارگان  از  تعدادی  پیش  سه سال 
در  فضل اهلل  موالنا  و  محمد  صوفی  موالنا  هواداران  و  پاکستانی 
مالکند ایجنسی و ضلع سوات، حدود چندصد خانواده مهاجر، در 
چند منطقه مرزی مربوط ولسوالی کامدیش والیت نورستان چون 
پناهنده شدند که  پتیگل، ساریت و میردیش،  بازگل  گوهردیش، 
موالنا هم  مسلح  از جنگجویان  تن  از سه صد  بیشتر  آنها،  میان  در 

شامل بودند. 
حکومت تحت رهبری آقای کرزی، در آن زمان با این شورشیان 
عالوه براین که مزاحمت نمی کرد به عنوان مهاجر همدردی نشان 
داده مساعدت های مالی و در برخی مواقع تسلیحاتی را از والیت 

کنر فراهم می کرد. 

کامدیش  ولسوالی  مرزی  درمناطق  سوات،  جنگ  آوارگان  این 
افزایش  با  تعدادشان،  و  شدند  مقیم  کنر  سرحدی  مناطق  وبرخی 
جنگ در سوات و وزیرستان پاکستان باال می رفت. به همین گونه 
با  و  شد  بیشتر  محلی  طالبان  با  روز  تا  روز  گروه،  این  همکاری 

گذشت زمان به یک دردسر امنیتی در منطقه مبدل شدند. 
پایگاه  های  بردن  میان  از  بعد ها در سقوط و  این آوارگان مسلح،   
امریکایی در مناطق گوهردیش، کمو و یورمیر یعنی خود  نظامی 
ولسوالی کامدیش- که درنوع خود خونین ترین حادثه بود –نقش 

مهم ایفا نموده به یک نیروی حقیقی در محل تبدیل شدند.
بر  عالوه  وزیرستان،  و  سوات  آوارگان  از  دسته  های  این  اکنون 
دو  باشندگان  دارند،  اساسی  نقش  منطقه  در  ناامنی ها  در  این که 
آزادانه  صورت  به  نمی گذارند  را  برگمتال  و  کامدیش  ولسوالی 
را  محلی  تاجران  و  ترانسپورت  صاحبان  نیز  و  کنند  آمد  و  رفت 
ببرند.  منطقه  داخل  تا  را  اولیه  مواد ضروریات  تا  نمی دهند  اجازه 
همچنین کلیه مکاتب، به امر و دستور این مهمانان مسلح، مسدود 
شده اند، آنها به معلمان اجازه نمی دهند برای اخذ معاش خود -که  
هرگز به مکتب حاضری نداده اند - از خانه  های خود برایند. دفاتر 
حکومتی و موسسات خیریه و امدادرسانی ملی و بین المللی کامال 
مسدود شده اند. کار های بازسازی متوقف اند و حتا آن عده کسانی 
شریف  بیت اهلل  زیارت  و  حج  فریضه  ادای  برای  می خواهند  که 
بروند مجبور اند با قبول زحمت سفر یک هفته ای و عبور از چندین 
کوتل چون کافر کوتل، کوتل منجان، کوتل شاهی پری، کوتل 
انجمن، کوتل کانتوا کوتل سودرام، کوتل پارون، کوتل پپروک 
وغیره وارد مرکز والیت نورستان شوند تا مراحل مختلف آمادگی 

سفر حج فرضی و زیارت بیت اهلل شریف را تکمیل نمایند. 
به  که   - نورستان  والیت  جوانسال  والی  بدر،  جمال الدین  مولوی 
علت کم سن بودن و فقدان تجربه از درک نزاکت ها، پالن و اراده 
درازمدت سیاسیون کشور عاجزاست ـ بیش از دو سال می شود که 
پیوسطه فریاد می کند که نیرو های خارجی منطقه را اشغال کرده اند 
و از مرکز تقاضا می کند که برای تامین امنیت منطقه اردوی ملی 
و یا پولیس ملی به والیت نورستان، بفرستند و یا حداقل جاده ای 

کامدیش – برگمتال را باز نمایند. 
از محاسن سفیدان و  تعدادی  با  مرتبه  از چهار  بیش  نورستان  والی 
معززین منطقه به زیارت رییس جمهور رفت تا مسایل و مشکالت 
منطقه را -که امنیت راه و محرومیت مردم منطقه از بساط قدرت 
انسانی  بزرگ  کتله  این  فرهنگی  هویت  گرفتن  نادیده  سیاسی، 

می باشد - از زبان خودشان، بشنود. 
و  جمهور  )رییس  حکام  وعده  و  دیدارها  این  ملموس  نتیجه  اما، 

از  که  برگمتال  ولسوالی  دوبار  که  بود  این  ملی(  دفاع  وزیر 
دارد  فراوان  ارزش  نورستانیان،  برای  تاریخی،  اهمیت  رهگذر 

طعمه حریق گردیده به خاکستر مبدل شد. 
و  مسلح  مهمان  گروه  این  امنیتی  سر  درد  از  سخن  اینجا،  تا 
یا مجاهدین پاکستانی  آوارگان جنگ های سوات و وزیرستان 
نورستان و  به رهبری مولوی فضل اهلل، در مناطق شرقی والیت 
جنگجویان  یا  فراری  دسته  این  اما   بود.  کنر  والیت  در  قسما 
طالبان پاکستانی که در نورستان دارای دستگاه فرستنده ی رادیو 
نورستان  برای  امنیتی  تنها مشکل و دردسر  نیز می باشند،  اف ام 
پریشانی  و  امنیتی  سر  درد  باعث  بلکه  نمی باشد؛  نورستانی ها  و 
نیز  دیورند،  خط  آن سوی  حکام  و  کرزی،  آقای  حکومت 
می باشد که نمونه خوب آن، حادثه اخیر قلع قمع چهار پوسته 
ولسوالی  مربوط  گوهردیش،  منطقه  در  سرحدی  پولیس  از 
افراد  از  تن  به کشته شدن حدود ۳۳  منجر  است که  کامدیش 

پولیس سرحدی به دست همین گروه شده است. 
داخله  امور  وزارت  امنیتی  معین  عبدالرحمان،  جنرال  آقایان 
به  -که  سرحدی  قوای  قوماندان  امرخیل،  امین اهلل  جنرال  و 
منظور مهار کردن اوضاع و تسخیر مجدد 
پوسته  های امنیتی قلع و قمع شده به منطقه 
بریکوت،  منطقه ای  تا   - بودند  نموده  سفر 
نورستان رفته جرات  نزدیک و مدخل  در 
آنها  شوند.  مواجه  گروه  این  با  تا  نکردند 
دوباره از همین منطقه بریکوت، با نشر این 
بیانیه خبری که در حمله باالی پوسته  های 
گوهردیش  در  افغان  سرحدی  پولیس 
نورستان نیرو های پاکستانی نقش داشتند و 
پالن حمله هم، در چترال طرح شده بود، 

منطقه را ترک کردند. 
مناطق  مواصالتی  راه های  تمام  اکنون 
به  گروه  همین  دست  به  نورستان،  شرقی 
همکاری طالبان محلی می باشد که طالبان 
محلی به دلیل ترس وهراس از دشمنی های آینده، حاضر نیستند 
مسیر جاده ها، آدم ربایی،  در  ناامنی ها  ایجاد  و  راه ها  انسداد  در 
غارت اموال و قطاع الطریقی سهم بگیرند و اما این دسته فراریان 
با  آینده  از  ترس  اندک ترین  بدون  باجود  و  جنگ های سوات 

مردم محل برخورد بهیمانه دارند. 
 مشکل فرامرزی 

مقامات  یا  دیورند،  خط  آن سوی  حکام  پریشانی  به  راجع 
پاکستانی درباره این گروه مسلح باید گفته شود که منابع محلی 
به نویسنده گفتند که در دو حمله اخیر باالی پوسته  های نظامی 
فراری  گروه  همین  از  مسلح  دسته  های  باال،  دیر  در  پاکستان 
نورستان شرکت داشتند  مقیم  وجنگجویان سوات و وزیرستان 
و  گوهردیش  در  مرکزطالبان  از  را  نظامی  برگ  و  همه ساز  و 
نورستانی،  طالبان محلی  از  و شماری  بودند  تهیه کرده  پتیگل، 
از ولسوالی کامدیش نیز در این حمله ها باالی پوسته  های قوای 
امنیتی پاکستان در دیرباال، سهم گرفته اند و نام دو یتیم بچه ای 
عثمان  حاجی  گروپ  در  سال  دو  ازمدت  که  را  دهکده ام  از 

قوماندان طالبان محلی که در دیر کشته شده اند، برایم گفتند. 
این گروه  های فراری مسلح سواتی و وزیرستانی مقیم نورستان 
شرقی، عالوه بر شرکت در حمالت نظامی، در واقعات نا امنی 
واقعات  همچنان  و  چترال  دروش  تا  ارندو  جاده  ی  مسیر  در 
اختطاف و آدم ربایی در مناطق مختلف چترال و دیر، دخیل بوده 
باعث پریشانی مردم محل شده اند که نمونه آن اختطاف مرحوم 
که  لندن  در  بی بی سی،  رادیو  اسبق  خبرنگار  کوهستانی  اختر 
ازچترال بوسیله همین گروه ربوده شده بود بعدا در بدل پول رها 
شد وهمچنین اختطاف یک تبعه یونانی از دهکده ی بمبوریت 
چترال که در تعلیم وتربیه فرزندان مردم کالش که هنوز مسلمان 
نشده اند مشغول بود، توسط همین گروه ها به نورستان آورده شد 
و مدت یک سال درقید این گروه او را ازیک دهکده به دهکده 
دیگرانتقال می دادند تا این که با پادرمیانی برخی افراد ازمقامات 
حکومت محلی چترال در بدل رهایی مال رحمت دین نورستانی 
- یکی از قوماندانان طالبان نورستانی در ولسوال کامدیش که 
این  که  نماند  ناگفته  شد.  رها   – بود  اسیر  آی اس آی  نزد  در 
گروه اختطاف گر مطالبه داشتند که در بدل رهایی تبعه یونانی 
می شود  برده  گمان  که  را  طالبان  رهبران  از  یکی  یاسر،  استاد 
تالش ها  وجود  با  که  شود  رها  نیز  است،  زندانی  پاکستان  نزد 
در  یاسر  آقای  که  کرد  انکار  پاکستان  طالبان  زیاد  پافشاری  و 

نزدشان نمی باشد. 


گروه  های مسلح خارجی
 در نورستان شرقی

 عبدالحی ورشان 

افغانستان 
و استعداد بهره مندی

 از دوستی با دو دشمن
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نهادهای مدنی،  از  کمیسیون مستقل حقوق بشر و شماری 
در پی به دار آویختن یک کودک هشت ساله توسط طالبان 
در والیت ناآرام هلمند، واکنش تندی نشان داده می گویند 
دولت که یکی از مسوولیت های اصلی آن تامین مصوونیت 
مانده  ناکام  آن  اجرای  در  است،  شهروندان  از  حمایت  و 
است. به گفته ی این نهادها، دولت مکلفیت دارد به جنایاتی 
که صورت می گیرد، رسیدگی کند و عامالن این جنایات 

را تحت تعقیب قرار دهد.
در  طالبان  توسط  که  هشت ساله  کودک  یک  شنبه،  روز 
از سوی  بود،  ربوده شده  هلمند  ولسوالی گرشک والیت 
به دار آویخته شده است. مقام های محلی  این گروه  افراد 
پسر  هشت ساله  کودک  این  که  گفته اند  هلمند  والیت 
یکی از ماموران پولیس محلی این والیت بود و طالبان این 
ربوده  گروه،  این  به  پدرش  پیوستن  منظور  به  را  کودک 
بودند. داوود احمدی سخنگوی والی هلمند گفته است که 
پدرش  از  هشت ساله،  کودک  این  آزادی  بدل  در  طالبان 
خواسته بود خود را به همراه یک واسطه نقلیه ی پولیس به 
طالبان تسلیم کند. پدر این کودک درخواست طالبان را رد 
می کند و طالبان پسر هشت ساله ی این مامور پولیس محلی 
را در ولسوالی گرشک دار می زنند و جسدش را روز شنبه 

به خانواده اش تحویل می دهند.
در  طالبان  که  است  والیاتی  ناآرام ترین  جمله  از  هلمند 
شهر  امنیت  تامین  مسوولیت  دارند.  گسترده  فعالیت  آن 
نهم  و  بیست  چهارشنبه،  روز  والیت  این  مرکز  لشکرگاه، 
داخلی  امنیتی  نیروهای  به  بین المللی  نیروهای  از  سرطان 

سپرده شد.
سی  قبل  هفته  دو  به  نزدیک  که  طالبان  افراد  همچنین 
را  فراه  والیت  گلستان  ولسوالی  باشندگان  از  تن  پنج  و 
جسد  شنبه  روز  بودند،  ربوده  دولت  با  همکاری  ظن  به 
خانواده های شان  به  را  ربوده شدگان  از  تن  دو  سربریده ی 
افراد توسط طالبان  این  از  پنج تن  تاکنون  تسلیم کرده اند. 

از  افغانستان  صلح  عالی  شورای  مقام های  درحالی که 
مذاکره سخن  میز  بر سر  طالبان  برای کشاندن  امیدواری ها 
انجام  دلیل  به  مجلس  سناتوران  از  شماری  اند،  گفته 
دروازه های  بسته شدن  خواهان  طالبان  سوی  از  جنایت ها 

صلح با این گروه تروریستی هستند.
عطااهلل لودین، معاون شورای عالی صلح در گفتگو با رسانه  
مخالفان  با  مذاکره  مورد  در  پیشرفت هایی  که  است  گفته 
مسلح دولت انجام شده است و انتظار دارند که گروه طالبان 

به زودی با حکومت افغانستان وارد گفتگو شوند.
این مقام  شورای عالی صلح گفته است که تماس های آن ها 
سرگرم  درحال حاضر  که  است   گرفته  کسانی صورت  با 

جنگ با نیروهای افغان و ایتالف هستند.
در تازه ترین مورد طالبان یک کودک هشت ساله را پس از 
آن که پدرش از سپردن واسطه ی نظامی پولیس به طالبان در 

والیت هلمند سرباز زد، اعدام کردند.
مقام های محلی هلمند گفته اند که کودک هشت ساله به روز 
جمعه از سوی طالبان ربوده شده بود و تالش های نیروهای 
ماند و طالبان وی را  بی نتیجه  او  برای رهایی  امنیتی هلمند 
پولیس  مامور  کودک  این  پدر  شده  گفته  کردند.  اعدام 

محلی هلمند بوده است.
با این حال، شماری از سناتوران مجلس سنا با محکوم کردن 

عمل طالبان، خواهان قطع گفتگوها با طالبان شده اند.
رنا ترین، سناتور قندهار در مجلس سنای افغانستان با انتقاد 
طالبان،  خواندن  برادر  بر  مبنی  جمهور  رییس  اظهارات  از 
می گوید کسانی که به کودکان افغان دل نمی سوزانند و آنها 

را اعدام می کنند قابل مصالحه نیستند.
با  جای صلح  به  می خواهد  افغانستان  دولت  از  همچنین  او 

طالبان در برابر این گروه تروریستی مبارزه جدی کند.

حال  عین  در  اما  کند.  رسیدگی  جنایات  این گونه  به  و 
تامین مصوونیت  نادری تاکید می کند که دولت در  آقای 
شهروندان ناکام مانده است. او گفت: »یکی از مسوولیت ها 
قانون  براساس  افغانستان  حکومت  اصلی  مکلفیت های  و 
شهروندان  مصوونیت  تامین  و  حفاظت  حمایت،  اساسی، 
می افتد،  اتفاق  شنیع  جنایتی  همچو  اگر  است.  کشور  این 
}نشان{ می دهد که دولت در انجام یکی از مکلفیت های 

خود ناکام مانده است.«
آقای نادری می افزاید که حکومت از نگاه قانونی و اخالقی 
تا عامالن این جنایت را تحت پیگرد قرار  مسوولیت دارد 
جنایات،  این  قربانیان  با  همدری  به خاطر  همچنین  و  دهد 
که  است  حالی  در  این  دهد.  نشان  عکس العمل  »شدیدا« 
واکنش دولت در قبال انجام چنین جنایات طالبان، تاکنون 
خود  از  است  الزم  طوری که  آن  و  بوده  ضعیف  خیلی 

واکنشی نشان نداده است.
به خاطر  افغانستان  نادری می گوید دولت  نادر  این حال  با 
چنین  برابر  در  بپیوندند،  صلح  روند  به  طالبان  این که 
دارد  تالش  بلکه  نمی دهد،  نشان  تندی  واکنش  جنایاتی 
فعلی  شرایط  »در  گفت:  وی  نشود.  برجسته  جنایات  این 
که حکومت افغانستان برنامه ی مصالحه ملی را دارد، توقع 
دارد تا مخالفین مسلح  به یک نحوی به حکومت بپیوندند. 
تصورش این است که اگر همچو اعمال را برجسته بسازد و 
آن را مرتبط به طالبان بداند و شدیدا تقبیح بکند، با داعیه 
صلح خواهی  و مصالحه اش در تناقض قرار می گیرد و فکر 
می کند که شاید تعدادی از افراد طالبان عالقمند باشند به 
بکنند.«  جلوگیری  خود  پیوستن  از  بپیوندند،  صلح  روند 
از  برآمده  »حکومت  می کند:  تاکید  نادری همچنین  آقای 
آرای مردم باید به درد و رنج های مردم خود گوش بدهد و 
الزامیت اخالقی و قانونی خودرا احساس بکند و در تقبیح 

کشور  در  تروریستی شان  حمله های  به  بلکه  نشده   گفتگو 
ادامه داده اند.

امنیتی  مقام های  با آن که  موارد  تازه ترین  در  این وجود،  با 
در  پاکستان  استخباراتی  سازمان  داشتن  دست  از  افغانستان 
قتل بیشتر مقام های افغانستان سخن گفته اند، اما آصف علی 
برادر  کرزی،  احمدولی  قتل  گفتن  تسلیت  برای  زرداری 
رییس جمهور به کابل آمد و مورد استقبال رییس جمهور 

قرار گرفت.
 درهمین حال سناتوران خواهان مشخص شدن سیاست های 

دولت افغانستان در برابر پاکستان شده اند.
مجلس  در  وردک  میدان  سناتور  سعیدی،  محمد  سید 
در  ولی  است،  دشمن  کشتن  در  »پاکستان  می گوید:  سنا 
فاتحه خوانی  قلب  صمیم  از  و  است  دوست  فاتحه خواندن 
سیاست  »وضعیت  افزود:  سعیدی  دارد.«  افغانستان  برای 
اگر  پاکستان  باشد،  مشخص  باید  پاکستان  و  افغانستان 

همچو جنایات شنیع پیشقدم باشد.«
مدنی  جامعه  مجتمع  رییس  رفیعی  عزیز  حال  همین  در 
جنایاتی  چنین  دادن  انجام  با  طالبان  می گوید  افغانستان، 
بدهند  نشان  می خواهند  و  می کنند  و وحشت  ایجاد رعب 
گفته ی  به  می توانند.  داده  انجام  بخواهند  که  را  هرآنچه 
به مسخره  را  بین المللی  موازین  قوانین و  تمامی  او، طالبان 

گرفته اند.
»قانون عفو« دست جنایتکاران  تاکید می کند  آقای رفیعی 
نیز در جلوگیری  باز گذاشته و دولت  انجام جنایت  را در 
از اتفاق چنین جنایاتی، دست هایش »از پشت« بسته  است. 
در  ملی  مصالحه ی  منشور  عنوان  تحت  که  عفو  قانون 
رسید،  تصویب  به  نمایندگان  مجلس  از سوی   1385 سال 
به جنایت زده اند تحت  تمامی کسانی که در گذشته دست 
باوجود  قانون  این  تعقیب عدلی و قضایی قرار نمی گیرند. 
مخالفت های شدید  نهادهای مدنی، از سوی رییس جمهور 

نیز مورد تایید قرار گرفته است.
با این حال عزیز رفیعی در مورد جلوگیری از انجام چنین 
راه  فرا  بسیار جدی  »دو مشکل  طالبان، می گوید:  جنایات 
دولت قرار دارد: یکی قانون عفو یا معافیت که در پارلمان 
را که دل شان در  را هر آنچه  تصویب شده، دست کسانی 
افغانستان بخواهند انجام بدهند، باز گذاشته است. در ماده 
سوم این قانون آمده است که هر آن کسی که هر آنچه انجام 
می دهند و بعد از آن به مصالحه بپیوندند، از تعقیب عدلی 
وحشتناک ترین  از  یکی  ماده  این  هستند.  معاف  قضایی  و 
موادی است که در هیچ یک از قوانین جهان وجود ندارد.« 
او همچنین عالوه کرد: »دولت با تصویب این قانون، دستان 

خود را خودش از پشت سر بسته کرده است.«
از  جنایاتی  چنین  ادامه ی  که  می کند  عالوه  رفیعی  آقای 
را  مردم  روان«  و  »روح  دولت،  خاموشی  و  طالبان  سوی 

می کشد.


شریک  افغانستان  ودردهای  مصایب  در  باید  است  دوست 
شود و مرز افغانستان از بی امنی بیرون شود و کنرها هر روز 
بمباردمان نشود و هدف گلوله های پاکستان قرار نگیرد. اگر 
دشمن است باید به عنوان دشمن باشد و ملت افغانستان باید 

بداند که پاکستان دشمن ماست.«
با  همزمان  ناامنی ها  افزایش  از  سناتوران  دیگر،  جانب  از 
انتقاد  افغانستان  امنیتی  نیروهای  به  امنیتی  مسوولیت  انتقال 

کردند و خواهان توضیح مقام های امنیتی شدند.
عدم  دلیل  به  کشور  امنیتی  نهادهای  از  همچنین  سناتوران 
جلوگیری از قتل های اخیر در کشور انتقاد کردند و پس از 
گفتگوهای دوامدار فیصله کردند تا نخست مشاور ریاست 
جمهوری و سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی و به دنبال 
امنیتی در  توضیح وضعیت  برای  داخله  و  دفاع  وزیران  آن 

روزهای بعدی به مجلس سنا فراخوانده شوند.


به قتل رسیده و بیش از یازده نفر دیگر در اسارت طالبان 
به سر می برند.

با این حال، نهادهای حقوق بشری و مدنی این اعمال طالبان 
را جنایت علیه بشریت توصیف کرده می گویند که دولت 
افغانستان بدلیل تالش هایش برای گفتگو با طالبان و تایید 
قانون مصالحه ی ملی که براساس آن تمامی جنایتکاران از 
تقعیب قضایی معاف هستند، نمی خواهد در برابر این گونه 

جنایات واکنش نشان دهد.
نادر نادری یک تن از کمیشنران کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان، ضمن محکوم کردن این جنایات، می گوید 
تامین  را  شهروندان  مصوونیت  دارد  مکلفیت  دولت  که 

خانم ترین گفت: »شورای عالی صلح یا در کارهای خود 
توسعه بدهد یا روند صلح را به کلی از بین ببرد. کسانی که 
به گناه پدرش،  و  نمی سوزانند  به یک کودک 8 ساله دل 
او را به داربزنند، او بر پولیس هم دل نمی سوزاند، بر وزیر 
هم دل نمی سوزاند و به رییس جمهور هم دل نمی سوزاند، 
انجام شود.« خانم ترین  با آنها  پس صلح برای چیست که 
در  و همکاری جامعه جهانی  با کمک  باید  »دولت  افزود: 
ایستادگی کند چراهم خود را فریب می دهد و  مقابل آنها 

هم مردم را.« 
از جانب دیگر، برخی از سناتوران مدعی هستند که رهبری 
فیصله ی  به  و  طالبان  سوی  از  افغانستان  در  کشتارها  تمام 

شورای کویته انجام می شود.
از  انتقاد  با  سنا  مجلس  سناتوران  از  دیگر  یکی  نعمت اهلل، 
خطاب کردن طالبان و پاکستان به عنوان برادر می گوید که 

آنها دشمنان مردم افغانستان هستند.
اساس  به  افغانستان  در  نفر   50 »روزانه  گفت:  نعمت اهلل 
فیصله ی شورای کویته کشته می شوند، پس چرا ما آنها را 

برادر خطاب کنیم، این کار نباید صورت گیرد.«
ارایه ی  با وجود  اظهارات درحالی مطرح می شود که  این   
افغانستان، ریاست جمهوری  امنیتی  شواهد برخی  مقام های 

از مبهم بودن دشمنان مردم افغانستان سخن گفته است.
و  افغانستان  دولت  در  بانفوذ  مقام های  کشتار  افزایش 
انعطاف پذیری ریاست جمهوری در برابر طالبان و پاکستان 
انتقاد های گروه های سیاسی و مردم افغانستان را به  همواره 

همراه داشته است.
هرچند رییس جمهور و شورای عالی صلح همواره خواهان 
آماده ی  که  نه تنها  گروه  این  اما  شده اند،  طالبان  با  گفتگو 

دولت در تامین مصوونیت شهروندان ناکام مانده است
نادر نادری:

طالبان یک کودک 8 ساله را به د ار آویختند

 ظفرشاه رویی

پاکستان در کشتن دشمن و در فاتحه خوانی دوست است
یک عضو مجلس سنا:

ACKU قدرت اهلل جاوید
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ژیوپولیتیک تاریخی
مکیندر،  آلفورد  امروز  از  پیش  سال  یک صد 
جستجوی  در  که  انگلیسی  معروف  استراتژیست 
استراتژی دایمی سلطه برجهان بود؛ دریافت که منازعه 
میان قدرت های  بر سر رهبری جهان  و رقابت دایمی 
اتالنتیکی  و  بحری  قدرت های  و  زمین(  )قلب  بری 
)حاشیه زمین( بوده که در نهایت با پیروزی قدرت های 
بری به فرجام می رسد. مکیندر در این راهبرد به نقش 
رهبری  در  خاورمیانه  حوزه ی  استراتژیک  و  حیاتی 
جهان پی برده و گفته بود »کسی که بر خاورمیانه حکم 
براند، بر جزیره ی جهان حکم می راند و کسی که بر 
خواهد  جهان  کل  حاکم  براند  حکم  جهان  جزیره ی 
استراتژیست های  از  دیگر  یکی  آن  به دنبال  بود.« 
غرب  امنیت  حیاتی  کمربند  را  خاورمیانه  امریکایی، 
و کلید رهبری بر جهان توصیف کرد و دولت مردان 
استراتژیک  حوزه ی  این  به  بیشتر  توجه  به  را  غربی 
با جهان 1904  توصیه کرده بود. هرچند جهان امروز 
است  ممکن  است.  یافته  فاحشی  تفاوت های  مکیندر 
ژیوپولیتیکی  تحوالت  و  علمی  پیشرفت  به  توجه  با 
بسیاری از معیارها، مالک ها، مولفه ها و نظرات وی در 
مورد خاورمیانه و امنیت جهان اهمیت خودرا از دست 
داده باشد، اما نظرات مبنایی او در مورد خاورمیانه و 
از  بسیاری  برای  مطمین  راهنمای  هنوز  جهان  امنیت 
اروپایی  امریکایی و  استراتژیست های  سیاستمداران و 
برای  خاورمیانه  نقش  از  مکیندر  تفسیر  می باشد. 
امریکایی  سیاستمداران  گوش  آویزه  جهان،  رهبری 
امریکا  از دو جریان اصلی سیاسی در  بوده و هریک 
و  امنیتی  راهبرد  نومحافظه کاران(  و  )دموکرات ها 
و  نموده  بنا  آن  براساس  را  خویش  خارجی  سیاست 
امنیتی  راهبرد  اصلی  محور  خاورمیانه،  اساسا حوزه ی 
تشکیل  را  امریکا  متحده  ایاالت  خارجی  سیاست  و 
سال  یک صد  از  حداقل  خاورمیانه  بنابراین  می دهد. 
مورد  و  بوده  برخوردار  استراتژیک  اهمیت  از  پیش 
توجه امریکا و غربی ها بوده و تاکنون به صورت کمال 
تازه تری  ابعاد  بلکه  و  حفظ  را  شایستگی  این  تمام  و 
بدان داده است که در ادامه تفصیل بیشتر خواهد آمد.

مفهوم خاورمیانه یا خاورمیانه ی بزرگ بیش از این که 
معرف موقعیت جغرافیایی و منطقه ای باشد، بیشتر یک 
مفهوم ژیوپولیتیک و فرهنگی بوده که قادر نیست بار 
معنایی جغرافیایی خودرا در سراسر جهان و فرهنگ ها 
اعاده نماید. بنابراین اصطالح خاورمیانه از مرز دقیقی 
ترکیه،  بحرین، مصر،  به کشور های  نیست.  برخوردار 
قطر،  عمان،  لبنان،  کویت،  اردن،  اسراییل،  عراق، 
عربستان، ایران، سوریه، امارات متحده، یمن و فلسطین 
مغرب  کشورهای  و  می شود.  گفته  خاورمیانه  عموما 
در  مراکش  و  تونس  لیبیا،  الجزایر،  همچون  اسالمی 
تاریخی  قوی  پیوند های  لحاظ  به  افریقا  قسمت شمال 
فرهنگی  و  مذهبی  خاورمیانه ی  از  بخشی  فرهنگی  ـ 
به حساب آمده و همچنین سودان و سومالیا و موریتانی 

در افریقا در این حوزه قرار می گیرند. 
منطقه  این  در  نفت  بزرگ  ذخایر  وجود  ظاهرا 
افکار  در  خاورمیانه  شاخصه ی  و  ممیزه  برجسته ترین 
از  بخشی  تنها  این  اما  است،  نموده  جلوه  عمومی 
امپراتوری  گلوگاه  حکم  در  منطقه  این  مزیت های 
دور  درازنای  در  خاورمیانه  حوزه ی  می باشد.  جهان 
جهان  مختلف  فرهنگ های  و  تمدن ها  مهد  تاریخ 
بوده است. عالوه براین که حداقل سه دین، مسیحیت، 
یهودیت و اسالم از این منطقه ظهور نموده، تمدن های 
چندهزارساله ی مصر و بین النهرین و سومر نیز در همین 
منطقه ظهور و افول نموده است. افزون برآن خاورمیانه 
که  بوده  افریقا  و  اروپا  آسیا،  قاره ی  سه  تالقی  محل 
مهمترین حوزه های موضوعی  از  برخی  عین حال  در 
عمده ی عصر جاری از جمله منابع انرژی، سالح های 
نشر  تنگه های  و  مواصالتی  سهولت  جمعی،  کشتار 
وجود  و  مسلمانان  تاریخی  هویت  جهان،  به  انرژی 
موشکی   سیستم های  و  سالح ها  تولید  کعبه،  خانه ی 
مناقشات  بزرگترین  و  خطیرترین  مهمتر،  همه  از  و 
منطقه ای بین اعراب و اسراییل، هند و پاکستان و بطور 
عربی  متحده ی  امارات  و  ایران  عراق،  و  ایران  بالقوه 
همه و همه در این منطقه شامل بوده که هریک از این 
موضوعات می تواند سوژه ها و عوامل استراتژیک برای 
امریکا و غرب خلق کرده و در مواقع مختلف برای این 

منطقه منزلت استراتژیک و حیاتی کسب نماید. 
نفت  ژیوپولیتیک  کمک  به  سیاسی  ژیوپولیتیک 

می آید
یافته و  بیشتری  اهمیت  به روز  حوزه ی خاورمیانه روز 
نقش آن در سیاست بین الملل برجسته و تعیین کننده تر 

ژیوپولیتیک  و  سیاسی  اقتصاد  تاکنون  اگر  می شود. 
می بست،  صفحه  را  حوزه  این  ارزش  نفت،  و  انرژی 
منطقه  این  فرهنگی  و  سیاسی  ژیوپولیتیک  اینک 
بین المللی  تازه ی  روند های  و  گرفته  قرار  توجه  مورد 
است.   ایجاد کرده  بین الملل  سیاست  در  را  منطقه ای  و 
ظهور بازیگران جدید در منطقه و سربرآوردن چالش ها 
اهمیت  جهانی،  ثبات  و  امنیت  علیه  تازه  مخاطرات  و 
بازیگران  که  بگونه ای  کرده  چندبرابر  را  منطقه  این 
بازیگران  به  اکنون  خاورمیانه  بی خاصیت  و  بی خار 
فعال و مهره های تعیین کننده در صفحه شطرنج سیاست 
و  نفت  فروش  دیپلوماسی  است.  شده  تبدیل  جهانی 
به  اکنون  عربی،  کشورهای  انرژی  فروش  بازاریابی 
مبدل  جهان«  رهبری  و  امنیت  »داللی  فعال  دیپلوماسی 
شده و شیوخ عرب اینک در کنار فروش نفت، داللی 
و برگ  نموده  نیز  را  نقطه ی جهان  امنیت حساس ترین 
برندگی تعامالت استراتژیک جهانی را نیز در سیاست 
جهان در اختیار دارند. اکنون امریکا و کشورهای غربی 
به  مجبور اند  بلکه  بزند،  چانه  نفت  قیمت  برای  نه تنها 
شیوخ عرب و سایر بازیگران غیرعربی این حوزه برای 
تضمین موقعیت خود در راس هرم جهانی نیز باج داده 
و حمایت سیاسی آنان را در منطقه ی خاورمیانه کسب 
اقتصاد  به  اگر  خاورمیانه  عربی  بازیگران  امروز  نماید. 
برگ هایی  آن  کنار  در  می باشد،  وابسته  غرب  سیاسی 
صفحه ی  در  بازی  برای  نفت  صدور  از  غیر  دیگری 

شطرنج جهانی نیز در دست دارند. 
نفت  بخاطر  صرفا  خاورمیانه  اهمیت  پیش  دهه  سه  تا 
اما  بود،  جهان  به  انرژی  انتقال  و  نشر  کانال های  و 
آهسته آهسته، عوامل دیگری چون بنیادگرایی اسالمی، 
)جنگ  فرهنگی  گسل های  ایرانی،  شیعی  ژیوپولیتیک 
و  منازعات  شرارت،  و  صلح  حوزه های  تمدن ها(، 
و  افراط گرایی  و  تروریسم  بین المللی،  مهم  مناقشات 
تجارت مواد مخدر یکی پس از دیگری به کمک نفت 
حوزه ی  به  و  آمده  جهان  به  انرژی،  نشر  کانال های  و 
خاورمیانه اتکا، اعتماد به نفس، قدرت و شعور سیاسی 
نفت،  ژیوپولیتیک  کنار  در  داد.  بین الملل  سیاست  در 
صفحه ی  در  خاورمیانه  برای  راهبردی  ژیوپولیتیک 
شطرنج سیاست بین الملل، صفحه بست و خاورمیانه را 
به قلب تپنده ی جهان و گلوگاه نظم تک قطبی جهان 
مختلف  نگرش های  از  که  شمایی  امروزه  کرد.  تبدیل 
تبیین شکل گیری فرایندهای پیچیده ی  ژیوپولیتیک در 
نظم نوین جهانی در محافل سیاسی و علمی جهان مطرح 
است، در برگیرنده حداقل هفت الگو از ساختار قدرت 
بر الگوی شمال جنوب، الگوهای  جهانی است. افزون 
چندقطبی، رقابت اقتصادی، برخورد تمدن ها، حوزه های 

صلح و آشوب، هژمون جهانی امریکا و نظام دوقطبی از 
این  تمامی  در  می باشد.  مباحثه  و  منازعه  مورد  موارد 
امپراطوری جهانی  در حکم گلوگاه  الگوها خاورمیانه 
منطقه  این  الگوها،  این  از  در هریک  و  داشته  موقعیت 
سیاست  معادله ی  در  برندگی  برگ های  عنوان  به 
جهانی تلقی می شود. باوجود این همه، بازهم بازیگران 
چندان  بازیگران  که  داده اند  نشان  خاورمیانه،  منطقه ی 
عاقلی نیستند. هنوز هم ژیوپولیتیک انرژی ابزار اصلی و 
دایمی کشورهای خاورمیانه در معادالت بین المللی بوده 
باعث  غرب  به  آنان  اقتصادی  از حد  بیش  وابستگی  و 
سلب اراده و استقالل آنان در سیاست بین الملل گردیده 
ژیوپولیتیک  کارت  با  اکثرا  کشورها  این  هنوز  است. 
نفت در سیاست بین الملل بازی کرده و استفاده از سایر 
گزینه ها و ابزارهای نوکشف شده در این منطقه، عاجز و 

از مزایای آن بی نصیب بوده اند.
تقال هایی برای حفظ رهبری

ایاالت  تدبیر  و  پروژه  بزرگترین  بزرگ،  خاورمیانه 
بر  کشور  این  رهبری  تضمین  برای  امریکا  متحده 
جهان بوده که حداقل طی دو دهه ی اخیر مسیر اصلی 
امنیت  و  خارجی  سیاست  پروژه های  و  روند ها  تمامی 
تعیین نموده  بین الملل را  ایاالت متحده و سیاست  ملی 
است. گفته می شود »پروژه ی قرن جدید ایاالت متحده 
امریکا« که توسط نومحافظه کاران ساخته شد و »راهبرد 
امنیت ملی امریکا« که در سپتامبر 2002 و پس از آغاز 
مبارزه با تروریسم از سوی جورج بوش رسما به عنوان 
در  گردید،  اعالن  کشور  این  ملی  امنیت  راهبرد  سند 
شده  تدوین  بزرگ«  »خاورمیانه  پروژه ی  چهارچوب 
فضای  در  روشن  و  صریح  به صورت  حداقل  یا  است. 
گفتمانی و دیالوگ، پروژه خاورمیانه بزرگ جامع ترین 
و  برنامه ها  تمامی  که  است  بوده  الگویی  و  برنامه 
و  ملی  امنیت  راهبرد  و  بین الملل  سیاست  روندهای 
قابل  آن  در  امریکا  متحده  ایاالت  خارجی  سیاست 

تعریف و تشخیص بوده است. 
طرح خاورمیانه ی بزرگ برای اولین بار توسط »کولین 
از سوی  پیشنهاد و  پاول« وزیرخارجه کابینه بوش پدر 
به  غیراعالنی  صورت  به  که  شد  تایید  نومحافظه کاران 
این  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  راهبرد  سند  عنوان 
افریقا  شمال  از  طرح  این  براساس  گرفت.  قرار  کشور 
تونس،  )مراکش،  مغرب  حوزه  اسالمی  کشور های  و 
گرفته  افریقا  در  موریتانی  و  سومالیا  و  سودان  و  لیبیا( 
تا  شرق  در  و  خاورمیانه  حوزه  کنونی  کشورهای  تا 
آسیای  تا  بعضا  و  هند  شبه قاره ی  و  پاکستان  افغانستان، 
میانه را در بر می گیرد. براساس این طرح، ایاالت متحده 
این  رژیم های  دموکراتیزه شدن  جهت  در  می کوشد 
کشور ها، گسترش و تقویت بازارآزاد، نشر و گسترش 
و  بشر  حقوق  از  حمایت  دموکراسی،  لیبرال  فرهنگ 
حقوق زنان و توسعه ی سیاسی و اقتصادی این کشور ها 
این  در  بنیادگرایی  و  افراط گرایی  با  و  نموده  تالش 
تهدید  امریکا  متحده  ایاالت  برای  می تواند  که  مناطق 
ایجاد نماید، مبارزه کند. در واقع پروژه ی خاورمیانه ی 
راستا،  این  در  برنامه ها  و  روندها  تمامی  و  بزرگ 
مهار  از  متحده  ایاالت  پیش گیرنده ی  تدبیر و سیاست 
منافع حیاتی  و  ملی  امنیت  علیه  مخاطرات  و  تهدیدات 
امریکا در جهان می باشد. بنیادگرایی اسالمی، تروریسم 
کشتار  سالح های  کنار  در  ایرانی  شیعی  ایدیولوژی  و 
جمعی مهم ترین تهدیدات برای ایاالت متحده بوده که 
می تواند در آینده موقعیت امریکا در راس هرم جهانی 
و امنیت ملی این کشور را به مخاطره اندازد. در راهبرد 
عنوان  به  تروریسم  و  بنیادگرایی  از  امریکا  ملی  امنیت 
تهدیدات نوع »الف« )A( که می تواند بصورت مستقیم 
در کوتاه مدت امنیت شهروندان و منافع ملی امریکا را 
به مخاطره اندازد، نام برده شده و از ایدیولوژی شیعی 
در  می تواند  که   )C( »ج«  نوع  تهدید  عنوان  به  ایرانی 
آینده به هژمون منطقه تبدیل شده و موقعیت امریکا را 
در این منطقه به چالش کشد، نام برده شده است. ضمن 
این که پرونده ی هسته ای ایران نیز در قالب مساله سالح 
کشتار جمعی برای امریکایی ها مطرح بوده و خود در 
امریکا در شمار تهدیدات نوع  امنیت ملی  سند راهبرد 
»الف« قرار دارد. عالوه برآن امنیت انرژی و مسیر های 
انتقال و نشر آن به جهان از اولویت های نوع اول »الف« 
)A( بوده که امنیت آن ارتباط مستقیم با امنیت و ثبات 
بزرگ،  خاورمیانه  طرح  براساس  دارد.  خاورمیانه  در 
ایاالت متحده تالش می نماید در کشورهای این حوزه 
با ایاالت متحده امریکا  رژیم هایی روی کار باشند که 
در حفظ نظم تک قطبی کنونی همکار و موافق بوده و 
از روی کار آمدن رژیم هایی که با نظم بین الملل کنونی 
مشکل داشته باشد، جلوگیری به عمل آید. بنابراین این 
فکتورها خاورمیانه را به موقعیت راهبردی برای ایاالت 
حفظ  برای  نیز  امریکا  و  نموده  تبدیل  امریکا  متحده 
را  تهدیدات  این  بتواند  به هرتدبیری که  موقعیت خود 

رفع نماید، توسل خواهد جست.
ادامه در صفحه 8

و ژیوپولیتیک خاورمیانه بزرگ
افغانستان

در راهبرد امنیت ملی امریکا از بنیادگرایی و تروریسم به عنوان تهدیدات 
نوع »الف« )A( که می تواند بصورت مستقیم در کوتاه مدت امنیت شهروندان 

و منافع ملی امریکا را به مخاطره اندازد، نام برده شده و از ایدیولوژی 
شیعی ایرانی به عنوان تهدید نوع »ج« )C( که می تواند در آینده به هژمون 
منطقه تبدیل شده و موقعیت امریکا را در این منطقه به چالش کشد، نام 
برده شده است. ضمن این که پرونده ی هسته ای ایران نیز در قالب مساله 

سالح کشتار جمعی برای امریکایی ها مطرح بوده و خود در سند راهبرد 
امنیت ملی امریکا در شمار تهدیدات نوع »الف« قرار دارد.
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به فرهنگ معافیت از باز خواست 
و مجازات متخلفان، باید خاتمه داده شود.

از  برخی  در  مجازات  و  جرایم  قانونیت  اصل   •
مسایل در فیصله های محاکم نادیده گرفته می شود. 
و  قوانین  سلسله مراتب  از  صحیح  درک  ع��دم 
راه های حل  و  تقنینی  اسناد  میان  تعارض  گونه های 
حقوقی تعارض آنها از یک سو و نبود درک دقیق از 
نسبت میان قوانین وضعی، شریعت اسالمي و قوانین 
از عوامل اصلی عدم  بین المللی  داخلی و معاهدات 

رعایت اصل قانونیت جرایم و مجازات می باشد.
از  که  قانونی  روش های  به  دالیل  تحصیل  اصل   •
عادالنه  محاکمه ی  معیارهای  و  اصول  مهمترین 
دقت  و  درستی  به  محاکمه  درجریان  می باشد، 
و  محاکمه  هنگام  در  قضات  نمی گردد.  رعایت 
از جانب مراجع کشف  به آنچه  اکثرا  صدور رای، 
و تحقیق در دوسیه وجود دارد، اکتفا نموده و نسبت 
به احراز قانونی بودن روش های تحصیل آن دالیل، 

دقت و توجه الزم را به خرج نمی دهند.
• تعداد قابل مالحظه ای از قضایا اعم از دوسیه های 
مورد  قانونی  معین  موعد  در  حقوقی  و  جزایی 
تعدادی  دلیل  همین  به  و  نمی گیرند  قرار  رسیدگی 

راستای  در  تاکنون  که  را  کارهایی  مهم ترین  پرسش: 
بهبود وضعیت محیط زیست انجام داده  اید، چیست؟

پاسخ: مهم ترین کارهایی که در راستای بهبود وضعیت 
محیط زیست انجام داده شده است، عبارت اند از:

1-  طی مراحل قانون محیط زیست برای تصویب؛
2- طی مراحل مقرره ی ارزیابی اثرات محیط زیستی؛ 

3- طی مراحل مقرره ی کاهش و جلوگیری آلودگی 
هوا؛

الیه ی  تخریب  از  جلوگیری  مقرره ی  مراحل  4- طی 
اوزون؛

انتشارات  و  هوا  کیفیت  استندرد  مسوده  سازی   -5
وسایط نقلیه و سایر استندردها و پالسی ها.

همچنین اداره ی ملی حفاظت از محیط زیست در بخش 
آگاهی عامه دیدگاه های خودش را داشته و کارهایی 
این  داده است. دیدگاه های  انجام  زمینه  این  نیز در  را 

اداره شامل موارد آتی می گردد:
شناسایی  پروسه ی  شامل  زیستی،  محیط  تعلیمات   -
به منظور رشد مهارت ها و  ارزش ها و توضیح مفاهیم 
طرح مسایل مورد نیاز جهت دانستن روابط میان انسان، 
فرهنگ و محیط زیست فزیکی و بیولوژیکی می گردد. 
- تعلیمات محیط زیستی یک دورنمای کلی را بوجود 

می آورد. 
- تعلیمات محیط زیستی این حقیقت را برمال می سازد 

محاکم  توسط   محکومین  یا  و  متهمین  از  زیادی 
بودن وضعیت  مشخص  بدون  سال ها  و  ماه ها  اولیه، 
محروم  آزادی های شان  و  حقوق  از  حقوقی شان، 
که  است  داده  نشان  کمیسیون  یافته های  می گردند. 
تعداد متهمین زن که قضایای شان در ستره محکمه 
در موعد معین مورد رسیدگی قرار نگرفته، به تناسب 

مردان بیشتر می باشد. 
مدافع  وکیل  به  دس��ت رس��ی  اص��ل  زمینه  در   •
پیشرفت های خوبی حاصل شده است؛ اما هنوز هم 
بسیاری از مردم از این حق محروم می باشند. نبود و 
عدم  حقوقی،  مساعدین  و  مدافع  وکالی  کمبود  یا 
استطاعت مالی، بی اعتمادی مردم به وکیل مدافع و 
بی خبری آنها از نقش وکیل مدافع و نهادینه نشدن 
قضایی  سیستم  در  دفاع  وکالت  جایگاه  و  ارزش 
مردم  کافی  دست رسی  عدم  اصلی  دالیل  کشور، 
عدم  یا  و  حقوقی  مساعدین  و  مدافع  وک��الی  به 

برخورداری مردم از این خدمات می باشد.
قانوني  به صالحیت هاي  توجه کافی قضات  • عدم 

که محیط زیست طبیعی و محیط زیست ساخت انسان 
باهم ارتباط تنگاتنگ دارد. 

- تعلیمات محیط زیستی باید محیط زیست را در کل 
در نظر گرفته و باید یک روند مادام العمری و متداوم را 
که از مرحله ی قبل از مکتب آغاز و در تمامی مراحل 
شامل  دارد،  ادامه  عالی  تحصیالت  و  تربیه  و  تعلیم 

گردد.
- تعلیم و تربیه محیط زیستی باید تمامی موضوعات و 
مفردات عمده ی محیط زیستی را از سطح قریه ها گرفته 

تا ولسوالی ها، والیات  و مرکز به بحث گیرد. 
- در تعلیم و تربیه محیط زیستی باید شیوه های مختلف 
ابعاد  کلیه  مورد  در  مردم  تا  گردد  استفاده  آموزشی 

محیط زیستی بیاموزند و بیاموزانند.
و  مسایل  از  یکی  زیستی  محیط  تعلیمات  گفت  باید 
هفتم  فصل  و  می باشد  افغانستان  در  جدید  ابتکارات 
زیست  محیط  قانون  سوم  فقره  پنجم  و  ماده ی شصت 
چنین  مورد  در  است  گردیده  نافذ   1385 سال  در  که 
می نگارد: »اداره ی ملی حفاظت محیط زیست مکلف 
تعلیمات  و  تبلیغات  عامه،  آگاهی  منظور  به  است 
دوامدار  استفاده  طبیعی، ضرورت  منابع  برارزش  مبنی 
و  انسان  صحت  ب��االی  آن  تاثیرات  آنها،  تحفظ  و 
آلودگی  کنترول  جلوگیری،  شمول  به  زیست  محیط 
ذی ربط  ادارات  و  وزارت ها  با  آن  بهبود  شیوه های  و 

می باشد.  اساسی  مشکل  یک  م��داف��ع،  وک��الی 
قضایی  جلسات  در  آنکه  وجود  با  موارد  دربرخی 
متهمین  از  افراد  این  و  می گردد  رعایت  شکلیات 
الزم  توجه  دفاعیه ها  این  به  ولی  می کنند؛  دفاع 
صورت نمی گیرد و قاضی با توجه به صورت دعوای 
سارنوال و یا یافته های خود، قضایا را فیصله می کند 
و به دفاعیه های ارایه شده در محکمه به صورت الزم 

و کافی توجه نمی کند.
عدم  یا  و  مدافع  وکالی  کافی  موجودیت  عدم   •
قضات  کمبود  آن��ان،  به  الزم  دست رسی  امکان 
ضعف  آنان،  آگاهی  سطح  پایین بودن  و  مسلکی 
قضات،  غیابت  امنیتی،  تهدیدات  قانون،  حاکمیت 
از  برخی  جانب  از  الزم  مسوولیت پذیری  عدم 
قضات، عدم اعتقاد و باورعده ای از قضات به برخی 
امکانات  کمبود  عادالنه،  محاکمه ی  معیارهای  از 
و  تثبیت حالت، کیفیت  منظور  به  تسهیالت الزم  و 
مجرمین،  تشخیص  و  جرمی  عمل  یک  چگونگی 
بر  نظارت  نبود  و  م��وارد  بعضی  در  قانونی  خالی 
عملکرد قضات از عوامل اصلی عدم رعایت کامل 

معیارهای محاکمه عادالنه می باشد. 
تطبیق  از  محاکم  فیصله های  موارد،  از  برخي  در   •
باز می ماند که عمده ترین دالیل آن عبارتند از عدم 
حاکمیت کامل دولت در تمام مناطق کشور، اقتدار 
حاکمیت  عدم  و  ناامنی  زورمند،  افراد  و  گروه ها 
نهاد های  عملکرد  بر  دقیق  نظارت  عدم  قانون، 
تطبیق کننده ی قانون و وجود زمینه های ارتشا و فساد 

اداری.
معافیت  فرهنگ  تداوم  و  قانون  حاکمیت  عدم   •
زورمند  اف���راد  و  جنایتکاران  معافیت  ب��ه وی��ژه 
صورت  فقیر  افراد  بر  تنها  قانون  تطبیق  درحالی که 
می گیرد، موجب بد بینی مردم نسبت به قانون و قضا 
توسط  عدالت  تامین  به  نسبت  مردم  اعتماد  و  شده 
قرار  پایین  سطح  در  قضایی  و  عدلی  دستگاه های 

دارد.
ادامه دارد



مرکزی و محلی به طور هماهنگ کارنماید.« 
زیست  محیط  قانون  پنجم  شصت  م��اده ی  همچنین 
ادارات ذی ربط  و  وزارت ها  با  همکاری  و  مشوره  در 
تشریک  ذیل  موارد  در  تخصصی  و  علمی  مراجع  و 

مساعی می نماید:
- شامل ساختن مضامین تنظیم و حفاظت منابع طبیعی، 
ازآلودگی،  جلوگیری  زیست،  محیط  سالمت  بهبود 

درنصاب تعلیمی مکاتب و پوهنتون ها؛
کارکنان  برای  تربیوی  پروگرام های  تهیه  و  طرح   -
فنی و مسلکی منابع طبیعی و رشته های علوم طبیعی و 
اجتماعی، بادرنظرداشت اولویت نیازمندی های مندرج 
برنامه ی ملی تنوع حیات و برنامه ی عمل مطابق حکم 

ماده ی سی و نهم این قانون؛
و  فنی  کارکنان  برای  تربیوی  پروگرام های  طرح   -
مسلکی در چهارچوب مضامین حفاظت محیط زیست 

و رشته های علوم طبیعی و اجتماعی؛
برنامه های آموزشی و آگاهی جهت  تطبیق  و  - طرح 
طرزالعمل های  و  مقررات  و  قانون  این  احکام  تطبیق 

مربوط به آن.
بادرنظرداشت احکام فوق، تعلیمات محیطی و آگاهی 
مجدد  احیای  شرایط  در  بخش خصوصا  این  در  عامه 
پروگرام  این  است.  ض��روری  امر  یک  انکشاف،  و 
واحدهای  برای  را  خاص  فعالیت های  و  مفکوره ها 
مختلف محیط زیست به شمول نوعیت آب، آلودگی 
اجتماعی،  و  شخصی  حفظ الصحه  حفظ الصحه،  هوا، 
فرش نباتی، احیای مجدد جنگالت، عناصر عضوی و 
بسیاری موضوعات دیگر، مطرح می نماید.  و  بی ثبات 
روی این ملحوظ، طرح پروگرام های تعلیمات محیطی 
و آگاهی عامه که شامل تدویر سمینارها، ورکشاپ ها، 
والیات  و  مرکز  سطح  در  آموزشی  کمپاین های  و 
برآن،  عالوه  می باشد.  اولویت ها  از  یکی  می گردد، 
تعلیمات محیطی و آگاهی عامه یکی از مسایل کلیدی 
دینی،  علمای  طریق  از  مردم  اتحاد  و  بسیج ساختن  در 

مبلغین و کارکنان اجتماعی است.
ادامه دارد



گزارش نظارت از وضعيت 
و عملکرد محاكم و سيستم قضایی 

در افغانستان
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
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محیط زیست
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قسمت هشتم
3ـ برخی مسایل نظری حقوق بشر 

همانگونه که در آغاز این نوشته اشاره شد، جدل نظری و فکری ژرفی 
بر سر مفهوم حقوق بشر، در میان محافل علمی و فلسفی طرفدار اندیشه 
حقوق بشر در غرب در جریان است و هنوز درک و برداشت مشترکی 
تفاهم،  این عدم  برای  از دالیل اصلی  ندارد. یکی  این مفهوم وجود  از 
با  آنها  رابطه ی  و  اتیک)۹(  و  اخالق  مفاهیم  از  گوناگون  دریافت های 
برداشت های  به  راستا،  این  در  گوناگون  مواضع  است.  حقوق  حوزه ی 
منجر  بشر  حقوق  مفهوم  شالوده های  و  عمل  شعاع  معنا،  از  مختلفی 
می گردد. باید تصریح کرد که برای تبیین مفهومی حقوق بشر، در درجه 
اول فلسفه مسوول است. در سنت فلسفی کشورهای آلمانی زبان، حقوق 
بشر در حوزه ی بررسی تاریخ اندیشه و به مثابه جزو از حقوق طبیعی مدنظر 
پرسش های  و  جدید  نظری  چالش های  با  اواخر  این  اما  می گیرد.  قرار 
تازه در زمینه فلسفه اخالق و حقوق، مباحثی توسط »یورگن هابرماس«، 
»ارنست توگندهات«، »گیورگ لومان« و »اوتفرید هوفه« در مورد حقوق 
به میان کشیده شده است که اهمیت موضوعات در این گستره را  بشر 
برجسته تر می سازد. در عین حال باید متذکر شد که فلسفه به تنهایی قادر 
بشر  حقوق  موضوع  به  مربوط  پرسش های  همه  پاسخگویی  و  طرح  به 
نیست. دریافت فلسفی از مفهوم حقوق بشر هرچه که باشد، حقوق بشر، 
حقوقی تعیین شده توسط حکومت های مشخص و نیز موضوعی مربوط 
به قراردادهای حقوق بین المللی نیز هست. از این زاویه، حقوق بشر در 
عین حال موضوع مهمی برای نظریه های حقوقی و نیز سیاست بین المللی 
ناگسستنی  پیوند  دموکراسی  به  مربوط  نظریه های  با  و  می رود  شمار  به 
دارد. عالوه بر آن، ادعای جهان شمولی حقوق بشر منجر به آن می گردد 
که موضوعیت فلسفی آن با مشکالت عدیده مربوط به تفاوت های عمیق 
فرهنگی جهان ما برخورد نماید. در کتابی تحت عنوان »فلسفه حقوق بشر« 
که به مناسبت پنجاهمین سالگرد تصویب منشور جهانی حقوق بشر در 
آلمان منتشر شد، جمعی از متفکران و پژوهندگان حقوق بشر، از جمله به 
اظهار نظر درباره پاره ای از اختالفات نظری این مفهوم پرداخته اند)۱۰(. 
پرداختن به همه مسایل مطروحه در این اثر خواندنی، طبعا در چارچوب 
اما اشاره وار می توان مشکالت نظری منعکس  این نوشته ممکن نیست، 

شده در آن را در چند حوزه ی عمده برشمرد: 
الف ـ دشواری های تبیین مفهومی حقوق بشر 

ب ـ پیوند حقوق بشر و عدالت اجتماعی 
ج ـ موانع جهان شمولی حقوق بشر 

معنای حقوق  نظیر:  به پرسش هایی  پاسخ  تبیین مفهومی و در  در حوزه 
تشکیل  از  پیش  اخالقی  حقوق  مثابه  به  بشر  حقوق  آیا  چیست؟  بشر 
دولت، از حقوق قضایی بنیادین قابل تفکیک است؟ آیا حقوق بشر تنها 
به این  یک مفهوم حقوقی است؟ روبرو می شویم. پاسخ های گوناگون 
به  نسبت  بشر  حقوق  متفکران  مختلف  رویکردهای  با  را  ما  پرسش ها، 
برای حقوق  بحث خود،  در  هوفه«  »اوتفرید  می سازد.  آشنا  اندیشه  این 
بشر صریحا مفهومی اخالقی قایل می شود. وی تصریح می کند که آنچه 
برخی از منتقدین حقوق بشر به شکل کنایه آمیز »مذهب مدنی مدرنیته« 
دولتی  و  حقوقی  اخالق  از  اغماض ناپذیر  بخشی  حقیقت  در  می نامند، 
به شمار می آید. او اضافه می کند که اگر چه در عصر ما حقوق بشر به 
به عنوان  اما هنوز جای خود را  یافته است،  اعتبار  مثابه معیاری حقوقی 
نگشوده  کامال  مشروعیت حکومت ها  برای  فراگیر  و  واحد  سنجیداری 

است)۱۱(. 
پی نوشت ها: 

اخالق  دانش  و   )Moral( اخالق  مفهوم  دو  میان  تفکیک  در   )  ۹
)Ethik( باید تصریح کرد که اگر اولی به معنی امر نیک در عادات، 
توافقات و میثاق های اجتماعی در نظر گرفته شود، دومی همانا به مثابه 
حوزه ای از فلسفه به شمار می رود که خود را به طور روشمند و منظم با 

پرسش های مربوط به امر نیک مشغول می کند. 
۱۰( Stefan Gosepath und Georg Lohmann 
)Hrsg.(: Philosophie der Menschenrechte, 
Frankfurt/M ۱۹۹۸ 
۱۱( Otfried Höffe: Transzendentaler 
Tausch – eine Legitimationsfigur für 
Menschenrechte? Siehe Anmerkung ۱۰, S. ۴۷-۲۹ 
ادامه دارد
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 احمدپور – بامیان

میراث فرهنگی غیرملموس 
در حال از بین رفتن است!

رضا رهیاب یک تن از استادان دانشگاه بامیان می گوید: »حفظ آثار 
فرهنگی غیرملموس بیانگر هویت و فرهنگ مردم است، خواست 
ما از تمام فرهنگیان و کسانی که این مساله را درک می کنند، این 
است که وسایل حفظ هویت مردم و جامعه را شناسایی و درک 
کنند و با توجه به خطرات تهدیدکننده، موضع سالم منطقی و 

درست را انتخاب کنند تا آثار در حال خطر را حفظ و از خطرات 
احتمالی نجات دهند.«

افغانستان و ژیوپولیتیک
خاورمیانه بزرگ

هرچند افغانستان در حاشیه های پایانی 
پروژه خاورمیانه بزرگ قرارگرفته و 
از سوی دیگر از ژیوپولیتیک نفت، 

کانال های انتقال انرژی و مسیر های 
دریایی محروم می باشد، اما به نظر 

می رسد که این کشور حاشیه ای و فقیر 
در معادله ی خاورمیانه ی بزرگ چندان 
هم منفعل و بی تاثیر نبوده است. اگر 
ژیوپولیتیک خاورمیانه شامل نفت، 

کانال های نشر انتقال انرژی به جهان، 
منازعات و مناقشات جاری و بالقوه 

بین المللی، خطوط گسل های فرهنگی 
)جنگ تمدن ها(، بازار عرضه محصوالت، 

بنیادگرایی، ایدیولوژی شیعی ایرانی، 
تروریسم و مواد مخدر باشد، افغانستان 

در چهار فکتور آخری سهیم بوده و 
در این جغرافیای سیاسی قرار گرفته 
است و حتا این کشور خود به صورت 
اختصاصی تر ژیوپولیتیک تروریسم، 

طالبان و مواد مخدر را به ژیوپولیتیک 
خاورمیانه ی بزرگ عالوه کرده است.
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فرهنگی  میراث های  از  حفاظت  آموزشی  کارگاه 
ناملموس که بیشتر به باد فراموشی سپرده شده است، 

از طرف یونسکو در بامیان برگزار شد. 
رضا شریفی مدیر بخش فرهنگی یونسکو بعد از ختم 
این کارگاه گفت: »هدف از برگزاری این کارگاه، 
آگاهی از آثار فرهنگی غیرملموس والیت بامیان بود 
و در نتیجه دریافتیم که مردم بسیار عالقمند فرهنگ 
خودشان استند، ولی تهاجم فرهنگ ها و بی توجهی 
فرهنگ های  از  بسیاری  که  شده  باعث  مقامات 

غیرملموس در این والیت روبه نابودی بگذارد.«
وی اضافه نمود: »یونسکو متعهد به تطبیق کنوانسیون 
این  جزو  افغانستان  که  غیرملموس  فرهنگی  میراث 
بر  کنوانسیون  این  در  می باشد،  است،  کنوانسیون 
فرهنگی  میراث های  نگهداری  و  حفاظت  احیا، 

غیرملموس تاکید شده است.«
)آبده های  ملموس  فرهنگی  آثار  زمان  هرچند گذر 
بین رفتن  از  به خطر جدی  را  بامیان  تاریخی( والیت 
مواجه ساخته است، اما آثار فرهنگی غیرملموس در 
این والیت نیز درحال از بین رفتن و محوشدن است.

آثار فرهنگی غیرملموس در بامیان عبارت از موسیقی 
عروسی ها،  محلی،  لباس های  نمایشی،  هنرهای  و 
مراسم عنعنوی عیدها، بازی های محلی، انجام دادن 
 ... و  بزکشی  )حشر(،  دسته جمعی  به صورت  کارها 
است که در این اواخر این فرهنگ ها و رسوم مردم 

این مرز و بوم در حال از بین رفتن است.
بامیان  دانشگاه  استادان  از  تن  یک  رهیاب  رضا 
بیانگر  غیرملموس  فرهنگی  آثار  »حفظ  می گوید: 
تمام  از  ما  خواست  است،  مردم  فرهنگ  و  هویت 
فرهنگیان و کسانی که این مساله را درک می کنند، 
جامعه  و  مردم  هویت  حفظ  وسایل  که  است  این 
خطرات  به  توجه  با  و  کنند  درک  و  شناسایی  را 
تهدیدکننده، موضع سالم منطقی و درست را انتخاب 
خطرات  از  و  حفظ  را  خطر  حال  در  آثار  تا  کنند 

احتمالی نجات دهند.«
زنان  میان  در  که  غیرملموس  فرهنگی  آثار  از  یکی 
بامیان بیشتر مروج است، صنایع دستی زنانه است، اما 
این صنعت  از رکود  نیز  این بخش  دست اندرکاران 

نگران اند.
دستی  صنایع  که  بامیان  زنان  از  یکی  کاظمی  زهرا 
می فروشد، گفت: »حدود هشت سال است که صنایع 

ژیوپولیتیک  در  بااهمیت  حاشیه ی  افغانستان، 
خاورمیانه بزرگ

خاورمیانه  پروژه  پایانی  حاشیه های  در  افغانستان  هرچند 
از ژیوپولیتیک نفت،  از سوی دیگر  بزرگ قرارگرفته و 
محروم  دریایی  مسیر های  و  انرژی  انتقال  کانال های 
و  حاشیه ای  کشور  این  که  می رسد  نظر  به  اما  می باشد، 
منفعل  هم  چندان  بزرگ  خاورمیانه ی  معادله ی  در  فقیر 
شامل  خاورمیانه  ژیوپولیتیک  اگر  است.  نبوده  بی تاثیر  و 
و  منازعات  جهان،  به  انرژی  انتقال  نشر  کانال های  نفت، 
گسل های  خطوط  بین المللی،  بالقوه  و  جاری  مناقشات 
محصوالت،  عرضه  بازار  تمدن ها(،  )جنگ  فرهنگی 
مواد  و  تروریسم  ایرانی،  شیعی  ایدیولوژی  بنیادگرایی، 
مخدر باشد، افغانستان در چهار فکتور آخری سهیم بوده و 
در این جغرافیای سیاسی قرار گرفته است و حتا این کشور 
تروریسم،  ژیوپولیتیک  اختصاصی تر  به صورت  خود 
طالبان و مواد مخدر را به ژیوپولیتیک خاورمیانه ی بزرگ 
عالوه کرده است. هرچند بنیادگرایی اسالمی که به عنوان 
تهدید نوع »الف« در سند راهبرد امنیت ملی امریکا معرفی 
خاورمیانه  اسالمی  عربی  کشورهای  در  بیشتر  گردیده، 
پیش بینی گردیده است، اما از آغاز قرن بیستم به بعد این 
فکتور بیش از این که در حوزه های پیش بینی شده ی جهان 
و  سربرآورد  پاکستان  و  افغانستان  از  نماید،  ظهور  عرب 
جنگی،  شیوه های  خشن ترین  عنوان  به  را  انتحار  و  ترور 
گرفتن  قرار  نمود.  اضافه  بنیادگرایی  ژیوپولیتیک  به 
بنیادگرایی طالبانیسم در کنار گروه تروریستی القاعده و 
حمایت نظامی و سیاسی پاکستان اتومی که ثبات سیاسی 
ندارد و عربستان سعودی که خطر ظهور بنیادگرایی در آن 
وجود دارد، ترکیب نیرومندی از یک تهدید جدی برای 
ایاالت متحده امریکا خلق کرده بود که می توانست امنیت 
کشد.  چالش  به  منطقه  در  را  آن  موقعیت  و  امریکا  ملی 
لذا ایاالت متحده نمی توانست به این مساله چشم خودرا 
ببندند و بایستی از مجراهای دیپلوماتیک یا نظامی جلو این 
بحران را می گرفت. تا این که با حمالت یازده هم سپتامبر 
به یقین مبدل شد و حمله ی نظامی امریکا و  این احتمال 
امریکا  سرنگونی رژیم طالبان و حضور نظامی و سیاسی 
و متحدین اتالنتیکی اش به افغانستان، عمال باب پروژه ی 
خاورمیانه بزرگ را گشوده شد. بدین ترتیب افغانستان از 
یک حاشیه ی پایانی خاورمیانه بزرگ به بازیگر محوری 
در این پروژه تبدیل شده و ژیوپولیتیک کنونی این حوزه 
را از محوریت نفت و انرژی به محور بنیادگرایی سیالن 
داد؛ ضمن این که نفت اهمیت و جایگاه خودرا بصورت 
کل در سیاست بین الملل و به صورت خاص در پروژه ی 
بنابراین  است.  کرده  حفظ  همچنان  بزرگ  خاورمیانه ی 
جنگ امریکا با تروریسم و طالبان در افغانستان و حضور 
نظامی و سیاسی این کشور و متحدینش به افغانستان ضمن 
سپتامبر  یازدهم  انتقام  و  تالفی جویانه  جنگ  یک  این که 
پروژه ی  چهارچوب  در  می شود،  شمرده  آن  عاملین  از 
خاورمیانه ی بزرگ نیز قابل تحلیل می باشد. در این انگاره 
جنگ در افغانستان و عراق هرکدام تدبیری عملیاتی برای 
می خواهد  و  بوده  بزرگ  خاورمیانه ی  پروژه ی  تحقق 
تهدیدات  سایر  و  افراط گرایی  تروریسم،  بنیادگرایی، 
حیاتی ایاالت متحده را در این ساختار و قالب از بین ببرد. 
حتا برخی نظریه ها – البته نگاه بدبینانه به امریکا- حمالت 
یازدهم سپتامبر را یک امر ساختگی می دانند که به منظور 
ایجاد بهانه برای حمله به افغانستان و عراق و حضور نظامی 
در منطقه، توسط خود امریکا طراحی و اجرا شده است. به 
هرحال، آنچه مشخص است این است که حضور کنونی 
سیاسی  روند  و  افغانستان  در  جهانی  جامعه ی  و  امریکا 
است،  شده  گرفته  پی  پاکستان  و  عراق  در  که  نظامی  و 
در  افغانستان  با  مستقیم  ارتباط  در  و  ما  منطقه  در  همگی 
چهارچوب طرح خاورمیانه بزرگ تدوین و اجرا گردیده 
برنامه ها و سیاست های امریکا  بایستی تمامی روند ها و  و 
در افغانستان را در این چهارچوب تحلیل و سنجش کرد. 

پایان بنیادگرایی، پایان حضور
خاورمیانه ی  پروژه ی  در  اصلی  فاکتورهای  جمله  از 
بزرگ، بنیادگرایی اسالمی، تروریسم و مواد مخدر عمال 
افغانستان با آن در گیر می باشد و در کنار آن ایدیولوژی 

برای  عواید  راه های  از  یکی  می فروشم،  زنانه  دستی 
زنان، فروش صنایع دستی است.« 

در  زنان  دستی  صنایع  زیادی  »تعداد  می افزاید:  وی 
به  نسبت  اطراف  زنان  یعنی  است،  ازبین رفتن  حال 
یکی  و  دستی خیلی کم عالقه شده اند  ساختن صنایع 
از علت های کم عالقگی زنان، پایین بودن نرخ فروش 

صنایع دستی می باشد، اما زنان نباید دل سرد شوند.«
زنان  برای  اکثرا  مردها  این که  به  توجه  »با  گفت:  او 
فقط  نمی دهند،  پول  لوازم شان  بعضی  خرید  جهت 
زنان با فروش صنایع دستی شان می توانند عواید خوب 
به دست بیاورند و در اقتصاد خانواده خود خیلی موثر 

واقع گردند.«
نیز  بامیان  فرهنگ  و  اطالعات  ریاست  در  مقامات 
فرهنگی  میراث های  و  پدیده ها  نابودی  و  رکود  از 

غیرملموس در بامیان ابراز نگرانی می کنند.
فرهنگ  و  اطالعات  رییس  اکبری  ابراهیم  محمد 
بامیان می گوید: »مردم بامیان در تمام رسوم اجتماعی 
اکثر  و  است  غنامند  خیلی  دینی  و  مذهبی  عنعنات  و 

پدیده های فرهنگی تقریبا در حال ازبین رفتن است.«
فرهنگ،  و  اطالعات  ریاست  »هرچند  می افزاید:  وی 
و  ملموس  فرهنگ های  احیای  و  حفظ  وظیفه ی 
غیرملموس را دارد، اما متاسفانه این ریاست با کمبود 
توجه  عدم  و  کافی  بودجه ی  نبود  متخصص،  افراد 
و  کار  زمینه،  این  در  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 

فعالیت چشم گیری انجام نداده است.«
درصد   50 تقریبا  که  می دارد  اظهار  اکبری  آقای 
درحال  والیت  این  غیرملموس  فرهنگی  میراث های 

ازبین رفتن و محوشدن است.
آقای اکبری تدویر چنین کارگاه ها را ارزشمند دانسته 
گفت: »در قسمت خلق دوباره فرهنگ ملی از طریق 
کارگاه ها، رسانه ها، مخصوصا رادیو و تلویزیون ملی، 

باید برنامه هایی روی دست گیرد.«
فرهنگی  میراث های  که  می کند  تاکید  اکبری  آقای 
و  گرفته  قرار  متمدن  فرهنگ های  تهاجم  تحت  ما 
تلویزیون های خصوصی که در کشور فعالیت دارند، 
توجه  افغانی  فرهنگ  تقویت  راستای  در  متاسفانه 
بیشتر  را  کشورها  دیگر  فرهنگ های  بلکه  ندارند، 

ترویج می کنند.


می باشد.  دخیل  معادله  این  در  اندکی  نیز  شیعی  ایرانی 
راهبردی  و  خارجی  سیاست  در  روندها  تمامی  بنابراین 
بر محور همین چند فاکتور  افغانستان  امریکا در خصوص 
امریکا  گسترده ی  و  پیگیر  مبارزات  علی رغم  می چرخد. 
در  هنوز  فکتور  این  اسالمی،  بنیادگرایی  علیه  غرب  و 
ظاهرا  هرچند  است.  نگردیده  حل  امریکا  برای  افغانستان 
تجربه  را  دموکراسی  افغانستان  مردم  که  است  سال  چند 
نموده و ارزش های حقوق بشری و دموکراسی در الیه ها 
اما  است،  شده  نهادینه  تاحدودی  جامعه  باالی  سطوح  و 
هنوز بنیادگرایی بصورت بالقوه در بطن جامعه ی افغانستان 
وجود داشته و هردم خطر ظهور آن در قالب های گوناگون 
تروریسم  با  مبارزه  پروژه ی  برآن  افزون  است.  محتمل 
عنوان  به  عامل  این  و  نرسیده  موفقیت  به  هنوز  القاعده  و 
پاکستان  و  افغانستان  حکومت های  علیه  جدی  تهدیدات 
وجود داشته که می تواند امنیت امریکا در خاک این کشور 
و در جهان را مورد حمله قرار دهد. مواد مخدر ـ هرچند 
به عنوان فکتور کوچک- عامل دیگر در این پروژه بوده 
ایدیولوژی  خطر  آن  بر  افزون  است.  نشده  حل  هنوز  که 
شیعی ایرانی برای غرب را نیز نمی توان نادیده انگاشت. این 
فاکتور ممکن است در درازمدت بیشتر در معادالت منطقه 
فعال شده و هژمون امریکا در منطقه را به مخاطره انداخته 
ضمن این که سایر رقبای منطقه ای امریکا را نیز نمی توان از 
نظر دور داشت. به هرحال ایاالت متحده اکنون که پروژه ی 
خاورمیانه ی بزرگ را آنهم از افغانستان باب نموده، اینک 
رفع  حداقل  یا  پروژه  این  کامل  تحقق  تا  نمی رسد  نظر  به 
و مهار تمامی تهدیدات علیه این کشور، حضورش را در 
این منطقه پایان دهد. در این خصوص سیاست های داخلی 
افغانستان و مسایل منطقه ای هم هیچ تاثیری بر سیاست کلی 
هیچ  از  امریکا  تصمیم  و  نداشته  خصوص  این  در  امریکا 
سیاست  و  امنیتی  کالن  راهبرد  جز  دیگر،  منبعی  و  مرجع 
تطبیق  در  امریکا  اگر  نمی پذیرد.  تاثیر  این کشور  خارجی 
در  حضور  به  نیازی  هنوز  بزرگ،  خاورمیانه  طرح  کامل 
ایاالت  منافع  علیه  تهدیدات  اگر  و  باشد  داشته  افغانستان 
باشد، قطعا حضور  افغانستان وجود داشته  متحده هنوز در 
امریکا حتمی است، اما در صورتی که دیگر برای اجرای 
نباشد و تهدیدی جدی علیه  افغانستان  به  نیازی  این پروژه 
منافع حیاتی امریکا در افغانستان باقی نمانده باشد، ادامه ی 
حضور آنان در افغانستان هزینه بی حاصل بوده که در این 
کاهش  حداقل  یا  داده  پایان  حضورش  به  قطعا  صورت 

خواهد داد.
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كانادا يك پاكستانى را 
بازداشت كرد 

دولت کانادا يك شهروند کانادايی- پاکستانی 
در  مشارکت  و  جنگی   جنايت  اتهام  به  را 

جنايت عليه بشريت بازداشت کرد.
اعالم  کانادا،  مهاجرت  وزير  کنی«،  »جيسون 
عضو  ساله،   42 محمد«،  »ارشد  که  کرده 
و  بوده  پاکستان  در  اسالم گرا  سازمان  يك 
مشارکت  سازمان  اين  تروريستی  عمليات  در 

داشته است.
بازداشت ارشد محمد دومين دستگيری از اين 
دولت  پيشتر  می رود.  شمار  به  کانادا  در  نوع 
کانادا فهرستی سی نفره از مظنونان به دخالت 
در جنايات جنگی را که  در خاک آن کشور 
ساکن هستند منتشر کرده و خواهان دستگيری 

آنها شده بود.
اعالم کرده  نيز  روز جمعه  کانادايی،  مقامات 
بودند که يك سرباز هندوراسی را که پيش تر 
در ارتش اين کشور خدمت می کرده به اتهام 

جنايت جنگی بازداشت کرده اند.

۳۳ نفر در چين جان باختند 
چين  شرق  در  سريع السير  قطار  دو  برخورد 
برجای  زخمی   190 و  کشته   33 دست کم 

گذاشت.
به گزارش شين هوا، خبرگزاری چين، در اين 
بعد  دقيقه ی  سی  و   8 ساعت  در  که   حادثه  
ازظهر روز شنبه به وقت محلی رخ داد، يكی 
از قطارها که از واليت »ژی جيانگ« حرکت 
کرده بود در اثر برخورد صاعقه متوقف شد و 
با  می  کرد،  حرکت  آن  پشت  که  بعدی  قطار 

اين قطار برخورد کرد.
دالر  ميلياردها  اخير  سال های  در  چين  دولت 
قطارهای  و  خطوط  توسعه   و  ايجاد  صرف 
منتقدان  ميان  اين  در  است.  کرده  سريع السير 
ايمنی خطوط  رعايت  عدم  پكن  سياست  اين 
و کمبود انرژی برق را از معايب طرح توسعه  

راه آهن سرتاسری چين برشمرده اند.

هوگوچاوز به ونزويال 
بازگشت 

از  پس  ونزويال  رييس جمهور  هوگوچاوز، 
در  خود  درمان  از  مرحله  دومين  گذراندن 

کوبا، به کشورش بازگشت.
به گزارش اسوشيتدپرس، آقای چاوز، 56 ساله 
از يك ماه پيش و طی دو مرحله در شفاخانه ای 
در هاوانا بستری شد تا غده ی سرطانی ای را که 

در بدنش رشد کرده درمان کند.
بيماری آقای چاوز ترديد های جدی ای درباره  
شرکت او در انتخابات رياست جمهوری سال 
آورده است.  وجود  به  ونزويال  ميالدی   2012
که  می دهند  نشان  نظرسنجی ها  حال  اين  با 
وضعيت سالمتی وی چندان هم از محبوبيتش 
ميليون   29 با  ونزويال  نفت  خيز  کشور  در 

جمعيت نكاسته است.

0777625262

انفجار در يمن هفت سرباز را كشت

ĮņÉĪŊ æģĩ¦ ġÊģÊðģÉ ġĪİĜİğ 5 å ĭŗį¦ őª ÊİïÉ Ħ 

ĥĪó ęæģĪğĩ ĥŗğ íĩÊħ ĢįÉĩ ĮĠįÉ ŐŖÊċæĤï ŚĪģÊÓêÍ

در تيراندازی های باشگاه تگزاس امريکا پنج نفر كشته شدند

کشته  موجب  يمن  در  شده  بمبگذاری  موتر  يك  انفجار 
شدن هفت سرباز و زخمی شدن چند نفر ديگر شده است.

در  انفجار  اين  که  است  آن  از  حاکی  يمن  از  گزارش ها 

ارتش  پايگاه  نزديكی يك  شهر ساحلی عدن در 
روی داده است.

بوده  آرام  عمدتا  گذشته  ماه های  طی  شهر  اين 
است.

در  نظامی  موترهای  از  کاروانی  که  هنگامی 
به  عزيمت  برای  پايگاه  اين  از  خروج  صدد 
پيكارجويان  با  مبارزه  برای  ابيان  همجوار  واليت 
شده  بمبگذاری  موتر  اين  بودند،  اسالمگراها 

منفجر شد.
در  را  کشور  از  بخشی  کنترول  يمن،  دولت 
و  قبيله ای  آشوب های  مردمی،  اخير  ناآرامی های 

شورش اسالمگرايان از دست داده است.
علی عبداهلل صالح، رييس جمهور يمن که 33 سال قدرت 

را در يمن در اختيار داشته، در ماه جون در جريان حمله ای 
به کاخ رياست جمهوری، مجروح شد و اکنون در عربستان 

سعودی تحت مداوا قرار دارد.
خال سياسی در يمن باعث شده که پيكارجويان به شهرهای 

زنجبار و جعار نفوذ کنند.
ابيان،  واليت  مرکز  زنجبار،  شهر  که  است  هفته  چندين 
صحنه درگيری هايی شديدی است و هزاران نفر از ساکنان 

اين شهر به استان عدن پناه برده اند.
مخالفان، دولت يمن را متهم کرده اند که به عمد کنترول 
تهديد  ترتيب  اين  به  تا  نمی گيرد  دست  در  را  منطقه  اين 
ناشی از گروه های جهادگرا را جدی تر جلوه داده و موجب 
عنوان  به  صالح  آقای  از  غربی  کشورهای  حمايت  جلب 

ضامن امنيت يمن شود.

تيراندازی ها در جريان  نفر در  پنج  پوليس می گويد حداقل 
کشته  تگزاس  در  اسكيتينگ  باشگاه  در  تولد  مهمانی  يك 

شده اند.
پوليس می گويد در هنگام دعوا در باشگاهی در شهر گراند 

پراير در نزديكی داالس، تيراندازی شده است.
می گويد  پوليس  و  بوده  مهمانان  از  يكی  نظر  به  مسلح  فرد 

خود اين فرد نيز هدف تيراندازی قرار گرفت.
رسانه های محلی می گويند دعوا ميان زن و شوهر بوده است. 

جزييات اين حادثه مشخص نيست.
يك پوليس گفته است معلوم نيست آيا فرد مسلح به خودش 
کرده  تيراندازی  او  سوی  به  ديگری  فرد  يا  کرده  شليك 

است.

 ő¤  ĮįÉĩ  »ĩÉ  £įÉ  ĪİĜÍå«  ġÊğëÊï  ęÉĪįŗģ  ÊİÔċĩé  å
 ĚŒĪï ĩÉ ĮĜŒĪï Ħ  őª ĥìİðě ĦģÉĩéÉé Ħ  ĦÍ ĭŗį¦ ĮïĩêįÉĩ
.Įģ¦ĩĩ ġÊðª ĦģĪİĜİğ ĦĿĤ  ŐæģÊÍ Ħł őª ÊİïÉ ĥìİÔã

 îİĻįÊĻ¡İħ Êį  ĭŗį¦ å æįÊÍ  ĦģĪÔğĪ«ß ĭĪÓÊįë ĩÉ £įÉ ĪİĜÍå
.ĭĪľêŊĩ ËĪÔįŗğĪě Ě¡ã ĥëéÊÎğ čĶã śċĩéÊģ

 £įÉ  ĪİĜÍå  ő¤  YĭĪó  ęŗªéĩ  ęÊĨğ  őïÉå  ĭéÉåêÎã  Ħċå
 ĥéÊ¡ě  ĪĜĿģÊĠě  å  őľéĩ å  ĭŗį¦  å  ĦÎĤôÜĤ   ġÉĩéÉé  Ħ   ĩÉ

.Įðİģ ĮěÉĩĪÔĠ¤
 ËĪĤÛ Ħ   őª ĪģĪĜª Īðě ĩêœÓ  Ħ   ő¤ ĮįÉĩ ĩÉ £įÉ  ĪİĜÍå
 ĥŗğ  ©Ĝã  êŒŔ  ĦĜÎª  Ħě  śċĩéÊģ  å  ĭŗį¦  å  őª  ÊİïÉ  ĥìİÔã

.ĭĪó
 Ħ  òįæĜŋĤÍ ĩÉ æĤħ å őª ĦĠİï Ħ  ġÊğëÊï ęÉĪįŗģ ÊİÔċĩé å
 ìİĜÓê  Ħ  ęÊªêœÓ ő¤ ĭĪª Ě«ĺÉ őª ĪģĩåÉĪœħ 11 Ħ  ġĩŕŊ
 Yĩĩ ĭĪó ĦÔãÉ ĭŗį¦ ĦğÊģ Ħ  Įï å ©Ĝã ĦģĪİĜİğ 29 ęĩŔ
 ĦģĪİĜİğ Ğİģ Őéå őª ĪģĩåÉĪœħ Īċå Ħ  ő¤ őª ęÊß őïÉå Ħ 

.ĩ ĭĪó ĦÔãÉ íĩêįÉĩ ĭĩ ĭ½ £įÉ Ħ  ëŕŒÉ å ©Ĝã

 å őį Īã őŏÍ őĤİľ ĩÉ ĭĪª ìœċÉ ĦĤį ê  ġÊðģÉ å ĭŗį¦
.ĮľêŊ Ěğĵ śċĩéÊģ å (êðĤª) ġÊÿêï

 ĦģĪĜª  YĮó  ĭĪ   ő¤  Őå  Ħě  ĦÓê   ©Ĝã  Òãĩ  őĤİľ
.ĭĩ ĦÔãÉ ĭŗį¦ Ħ  ĦģĪĜª

 őį Ħäğ ÉæŒê¡ã å ĭŗį¦ ĦğÊģ Ħ  ĮÍ å ĮįÉĩ ĩÉ £įÉ ĪİĜÍå
.ĥå őěĪİģ Őéĵ Ħě ĪěĪª ĢİðªÉĩ å ĦÓ ĪģÊİĤ¤Īª

 ĩÉ ĮªÉĪľéÉĪã Ěğĵ ĮĜ÷É ÉæŒê¡ã å śċĩéÊģ ĭŗį¦ å
 ĪÍĩÉ ĩŗ«ª å ĭŗŒ¦ ĭÉ ĩÉ ŐÉ å Yĭå ĮěÉĪÔôģ Īðİ  å
 å ĦģĪïĩêįÉĩ Ħċå ĦŊĪÓ ŐŗŋģÊľ Ħ  YĭřŒéĪã Őéĵ Ħě

.ĭĩ êŒŔ ęÊĨğê  ĪģĪģÉéÊÍ ĮĠïĪğ
 ŐìİÔã  ËĪĤÛ  å  ő¤  ĮįÉĩ  ġÊğëÊï  ęÉĪįŗģ  ÊİÔċĩé  å
 ÉæŒê¡ã å śċĩéÊģ å ĭŗŒ¦ å őª ĪģĩåÉĪœħ ĩêŒŔ Ħ  ÊİïÉ
 Ħģ  ĦÓ  őĤįÊĈğ  ĦŊĪÓ  ĥåÉëÉ  Ħ   őª  ĪģĪģĪÔċĩé  Ħ   ĦģĪĜğĵ
 å ĪįéÊ«¥İ   å  ĩÉ  ęĪŎÊ¤ őĤįĩ å  ĦŊĪÓ  ĥŖĩÊģ  Ħ   YĮïêïĵ
 ĦÍ  ŐìģĪÔï  ŐéĪģ  őĤİľ  ġĩŕŊ  Ħ   ĪěĩéÊª  ÊİÍ-ÊİÍ  å  ĪĤÔï

.ĭå ŐĪó ĦÓĪŊ

 ĦįĪě ĪěĪĺ êÓ őª âğ Ħ  ĭĩåå ő¤ ĮįÉĩ ĩÉ £įÉ ĪİĜÍå Īã
 ĭĩÊħĪ  Ħģ Ī«Ĝã å ĥŖÉ Ħ  ĪģĩêĀã å śċĩéÊģ Őåå ĦģĪŋĤģ

.íÏ

 ŐŖÊċæĤï śěÊįêÍ  ĩÉ  ĥåÉæĈÔïÉÊÍ  ĪěĪĺ  êÓ  ĥĪį  őª ÊİģÊÓêÍ  Ħ 
 ęæģĪğ ĥŗğ őª éĪª Ě¡ã Ħ  őª ġæĤě Ħ  íĩÊħ ĢįÉĩ ĮĠįÉ

.ŐĪó
 őĜĻŊ  Ğħ  ŐìįÊÛ  őěÉĪįŗģ  êœĠó  Īį  ĢįÉĩ  ĮĠįÉ  őĤĜª  27

.Őĩ
 Įį Ħôģ ĩÉ ĪěĪà«ěÉ Ħ  őðİħÉé ĪģĪĜª Īł Ħě ŐŖĪğĪģ

.ĥĩ ŐåŘĩé ĪªĪÓ
 ĦĜÎª Ħě Ģôœď ĩÉ ëÉæģÉ ŐŗŋģÊľ ĩÉ řċ Ģğåéå Ě¡ã å Őå

.åĪěéå ÑêĨó
 ęÊĠó Ħ  ġæĤě å íĩÊħ ĢįÉĩ ĮĠįÉ YĮįÉĩ îİěĪ  ÊİģÊÓêÍ å
 ĦĤĻĜ  őį ĥŖÉ Ħ  ő¤ YŐĪó ęæģĪğ ĥŗğ őª éĪª Ě¡ã Ħ  őª

.ĥå ŐĪó Ěİ 
 ĩìģĪÔï ŗě Īį Ħě őª ĩåŘĩÉ Ħ  æģĩ¦ å ő¤ ŐŖÊċæĤï Ħċå
 őÎĤóéÊĨ¤ ŐêœÓ å ĥéÊ¡ě Ěľ ĮÔïĩéĩ å Yĥĩ âğÊäğ ĥêï
 ĝĪÎěÉ ìįéæĤï ĭĪģ Ě¡ã å ĥêï ĮĤÎÔěÊÍ éĪě őĜ¡ã Ħě ĝÊņÊğ ê 

.ĥĪó ĥæĤŊêłÉé őª ĚĐàğ ĭĪó ŖĪÛ Ħ  ŖÊįĩ Ħ 
 Įį  Ħôģ  ĩÉ  ęĪ«à«ěÉ  êŒŔ  őČħ  őª  ĪģĪĜª  ĪİÔïĩéĩ  Ħ 

.ęĩéÊª ĮªĪÓ
 å  ĦÓ  Ê ĩéÉ  ĦĜÎª  Ħě  őôģ å  íĩÊħ ĢįÉĩ ĮĠįÉ  ÒóÊİğ ĥêœÓ
 Òªêó  Ħě  őª  ĚĐàğ  Ħ   ŖÊįĩ  Ħ   ĝĪÎěÉ  ìįéæĤï  ĭĪģ  Ě¡ã
 ĮªĪÓ Įį Ħôģ ĩÉ ęĪà«ěÉ êŒŔ ő¤ Ħ«ľ ZĥĪó őÓÊ   ĪěĪª

.ĩĩ ĮěŖĪã őį
 ĭŗğĪě ĮĤ«äğ å ÊİģÊÓêÍ å ĦŎÊ¡ÎŒĩ êĻįĪĺ ê  íĩÊħ ĢįÉĩ å
 ê   íĩÊħ  ĢįÉĩ  å  ġĩÉêÍ  ÉéÊï  őĿņ  ġĩÉêÍ  ġŔéĪŊ  êįëĩ
 å őª Śŗģ Ħ  ĩéæĤï å őį ĦČħ ĩÉ őěåĪņ ĮĤİóÉĪã ĦĤįŗğ

.ĥå őĜĜÍ ĦĤÔŇł řċ ĮĜ«ņ ĩÉ åÉæĈÔïÉ ŖĪě ĥĪį
.ĥå őĜĜÍ ĥìİĠċ ĥĪį ĦĤįŗğ íĩÊħ ĢįÉĩ ĮĠįÉ å ġĩÉêÍ ÉéÊï ACKU
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دور تازه مذاکرات باراک اوباما و رهبران کنگره 
و  فدرال  دولت  استقراض  سقف  افزایش  برای 
بی نتیجه  متحده،  ایاالت  بودجه  کسری  کاهش 

پایان یافته است.
باراک اوباما در کاخ سفید با رهبران دموکرات ها 
و جمهوریخواهان دیدار کرد که این دیدار کم 
نتیجه  انجامید و بدون  تر از یک ساعت به طول 

پایان یافت.
هفته  چند  از  که  طرفین  فشرده  مذاکرات  محور 
پیش آغاز شده، افزایش مجدد سقف استقراض 
دولت  بودجه  کسری  کاهش  و  فدرال  دولت 

است.
آگست  ماه  دوم  استقراض  افزایش سقف  موعد 
امکان آن  است که در صورت عدم تحقق آن، 
وجود دارد که برای نخستین بار رتبه بندی اعتبار 

مالی امریکا در سطح جهان کاهش پیدا کند.
که  کرده  اعالم  بیانیه ای  صدور  با  سفید  کاخ 
کوتاه  افزایش  هرگونه  با  همچنین  اوباما  باراک 

مدت سقف استقراض دولت مخالف است.
سقف استقراض دولت فدرال در ماه می به حد 
دالر  میلیارد   ۳۰۰ و  تریلیون   ۱۴ یعنی  آن  مجاز 
سفید  کاخ  درخواست  با  هنوز  کنگره  و  رسید 

برای افزایش سقف بدهی موافقت نکرده است.
سوی  از  مطرح شده  گزینه های  از  یکی  بر  بنا 
جمهوری خواهان، سقف استقراض دولت امریکا 
در دو مرحله حدود دو و نیم تریلیون دالر دیگر 

افزایش پیدا خواهد کرد.
در پی بی نتیجه بودن گفتگوها، کاخ سفید هشدار 
داد: »کنگره از بازی های سیاسی غیرمسووالنه با 

اقتصاد امریکا خودداری کند.«
بود که طرحش  گفته  این  از  پیش  اوباما  باراک 
بسیار  فدرال  دولت  بودجه  کردن  متوازن  برای 

منصفانه است.
او می خواهد طی ده سال آینده حدود دو و نیم 
شود  کاسته  عمومی  هزینه های  از  دالر  تریلیون 
اما در مقابل، با افزایش مالیات طبقه ی ثروتمند، 
درآمدهای  به  دیگر  دالر  تریلیون  یک  از  بیشتر 

دولت بیافزاید.
مجلس  جمهوری خواه  رییس  بینر،  جان  اما 
مخالف  مالیات   افزایش  با  شدت  به  نمایندگان، 

است.
هم  سفید  کاخ  در  طرفین  گذشته  روز  دیدار 

نتیجه ای در بر نداشت.

آیت اهلل خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی ایران، در 
دیدار از یک پایگاه نیروی دریایی، اظهار داشت 
ایران از هرگونه درگیری تصادفی یا حساب شده 

با قدرت های نظامی اجتناب خواهد کرد.
آیت اهلل خامنه ای، در پایگاه نیروی دریایی ایران 
خلیج  در  خارجی  قوای  بندرعباس، حضور  در  
منطقه  ناامنی در  مایه ی  را  فارس و دریای عمان 
دریای  و  فارس  خلیج  »امنیت  گفت:  و  دانست 
همکاری  و  منطقه  کشورهای  حضور  با  عمان 
همه  مال  دریا  منافع  بس.  و  می شود  تامین  آنها 
است؛ امکانات این دریای پربرکت متعلق به این 

ملت هاست.«
  آیت اهلل خامنه ای در بخشی دیگر از سخنان خود 
جمهوری  نظام  تشکیل  آغاز  »از  کرد:  تصریح 

هیچ  را،  کشوری  هیچ  هرگز  ما  اسالمی، 
قدرتی را به رویارویی و جنگ تشویق نکردیم 
از  بتوانیم،  که  آنجایی  تا  و  کرد  نخواهیم  و 
تصادفی  یا  حساب شده  رویارویی  هرگونه 
جلوگیری می کنیم ـ این به جای خود محفوظ 

است ـ ما یک ملت صلح طلبیم.«
کشور  از  بردن  نام  بدون  حال   عین  در  وی 
زورگویی های  »با  که  آنهایی  گفت  خاصی 
می کنند  تامین  خودرا  کار  پیشرفت  معمول«  
را  مقتدر  ملت  یک  خودشان  مقابل  در  »باید 

حس کنند.«
ایران  که  می گوید  حالی  در  خامنه ای  آیت اهلل   
خواستار رویایی با هیچ قدرتی نیست که هم  اکنون 
پایگاه پنجم دریایی امریکا در خلیج فارس مستقر 
است و امریکا و متحدانش حضوری سنگین در 

آب های منطقه دارند.
با این که سابقه ی حضور پایگاه دریایی امریکا به 
روزهای جنگ جهانی دوم برمی گردد اما پس از 
انقالب  و در دوران جنگ ایران و عراق بود که 
پیدا  نظامی  با یکدیگر رویارویی  امریکا  و  ایران 

کردند.
در  سال ۱۹۸۸ و در بحبوحه »جنگ نفکتش ها« 
از  ایران   نفتی  سکوهای  و  قایق  و  کشتی  چند 

سوی نیروی دریایی امریکا هدف قرار گرفتند.

اصلی  متهم  برویک،  برینگ  اندرس  وکیل 
ناروی،  در  جمعه  روز  دوگانه ی  حمالت  در 
است  گفته  و  پذیرفته  را  وقایع  این  مسوولیت 
که اقداماتش »وحشتناک« ولی »ضروری« بوده 

است.
که  ناروی  در  جمعه  روز  دوگانه ی  حمالت 
انفجار بمب در مرکز اسلو و تیراندازی  شامل 
به شرکت کنندگان در اردوی نوجوانان حزب 
پایتخت  از  خارج  در  جزیره ای  در  حاکم 
برجا  زخمی  صدها  و  کشته   ۹۲ بود،  ناروی 
 ۳۲ برویک،  برینگ  اندرس  است.  گذاشته 
افراطی و  ساله که گفته می شود یک مسیحی 
نفر   ۸۵ که  است  متهم  است،  ناروی  شهروند 
تابستانی نوجوانان حزب کارگر  را در اردوی 
در جزیره ی اوتوییا در شمال غرب اسلو کشته 
است. دو ساعت قبل از آغاز این حمله ی ۷ نفر 
نخست وزیر  دفتر  نزدیکی  در  بمبی  انفجار  در 

ناروی کشته شدند.
وکیل آقای برویک افزود موکلش قصد دارد 
دوشنبه در دادگاه درباره ی این حمالت توضیح 
دیگری  فرد  که  می دهد  احتمال  پولیس  دهد. 
همدست  برویک  آقای  با  حمالت  این  در 
بوده است. پولیس می گوید از سرنوشت چند 

دست  در  خبری  هنوز  نفر 
این  است  ممکن  و  نیست 
خود  جان  نجات  برای  افراد 
جزیره ی  تیراندازی های  در 
اوتوییا، خودرا به آب انداخته 

و غرق شده باشند.
پرتلفات ترین  حمالت  این 
زمان  از  ناروی  در  حادثه 
و  است  دوم  جهانی  جنگ 
کشور  این  مردم  بهت  باعث 

شده است.
استولتنبرگ،  ینس  و  ناروی  ملکه ی  و  پادشاه 
قربانیان  بستگان  با  کشور،  این  نخست وزیر 
ابراز  نوجوانان  تابستانی  اردوی  به  حمله  این 

همدردی کرده اند.
نخست وزیر ناروی بعد از دیدار با نجات یافتگان 
مالقات ها  این  در  که  گفت  آنها  بستگان  و 

»عمیقا متاثر« شده است.
رویدادهای  این  بر سر  تحقیقات  در حالی که 
درباره ی  بیشتری  جزییات  دارد،  ادامه  خونین 
متهم اصلی منتشر شده است. در کلیپ ویدیویی 
در سایت یوتیوب، تصاویری از اندرس برینگ 
او  آنها  از  برویک دیده می شوند که در یکی 

اسلحه ی خودکاری در دست دارد.
در یادداشت هایی که به نظر می رسد توسط این 
فرد در اینترنت منتشر شده، به »اسالمی شدن« 
محل  به  مستقیمی  اشاره ی  و  شده  اشاره  اروپا 
نوجوانان  برای  کارگر  حزب  تابستانی  اردوی 

شده است.
سیاست های  با  قدیم  از  ناروی  کارگر  حزب 

مهاجرتی به این کشور موافق بوده است.
که  متهم  فرد  محلی،  رسانه های  گزارش  به 
حاال در بازداشت پولیس است، با راستگرایان 

افراطی ارتباطاتی داشته است.
اندرس  آپارتمان  جمعه شب  پولیس  نیروهای 
برینگ برویک را در اسلو بازرسی کرده اند و 

بازجویی از او همچنان ادامه دارد.

درگیری میان معترضان هوادار تسریع اصالحات 
سیاسی با هواداران شورای نظامی حاکم در شهر 
قاهره، پایتخت مصر، به خشونت گرایید و ۲۳۱ 
زخمی بر جای گذاشت. گزارش ها حاکی است 
که در این روز در حدود ده هزار نفر از معترضان 
که از میدان تحریر قاهره به سوی وزارت دفاع 
این  نزدیکی  در  می کردند  راهپیمایی  مصر 
وزارتخانه با آن دسته از ساکنان محل که هوادار 

بنابراین  شدند.  درگیر  هستند  مصر  ارتش 
شورش  ضد  نیروهای  سربازان،  گزارش ها، 
اطراف،  جاده های  بستن  با  ارتش  هواداران  و 
راهپیمایان را در محاصره قرار داده و با پرتاب 
سنگ و بمب های پترولی به آنها حمله کردند. 
وزارت صحت مصر می گوید در این درگیری 
به  آنها  از  تن  نفر زخمی شده اند که ۳۹   ۲۳۱

شفاخانه منتقل شده اند.
ماه  پنج  از  که  مسلح  نیروهای  عالی  شورای 
برعهده  را  کشور  این  امور  اداره ی  پیش 
سیاسی  نیروهای  بیانیه ای،  طی  تازگی  به  دارد 
در  مداوم  و  پیاپی  تظاهرات های  برپاکننده ی 
توصیف  خارجی«  »عوامل  را  مصر  شهرهای 
کرده و این امر باعث خشم معترضان و برپایی 
به  راهپیمایی روز شنبه شده است. معترضان که 
شورای عالی نظامی مصر به عنوان »مامنی برای 
بازمانده های حکومت حسنی مبارک« می نگرند 

در این راهپیمایی خواستار لغو حکومت نظامیان 
در این کشور شدند. گزارش ها حاکی است که 
ارتش مصر و بسیاری از مردم این کشور از ادامه 
در  تازگی  به  آن  دامنه  که  راهپیمایی ها  یافتن 
نیز شده است  شهرهای مختلف مصر گسترده تر 
خواسته است  مردم  از  ارتش  و  شده اند«  »خسته 
زندگی  عادی  »روند  راهپیمایی ها که  این  از  تا 
راهپیمایان  با  و  کرده  پرهیز  می کند«  مختل  را 

مقابله کنند.
میدان  در  دیگر  بار  جوالی  هشتم  از  معترضان 
تا  کرده اند  اعالم  و  زده اند  اردو  قاهره  تحریر 
اعتراضات  به  خواسته هایشان  شدن  برآورده 

ادامه خواهند داد.
این معترضان خواستار محاکمه ی مقام های رژیم 
توسط  غیرنظامیان  محاکمه  یافتن  پایان  پیشین، 
افراد  از  دولتی  منصب های  پاک سازی  ارتش، 

رژیم سابق و توزیع عادالنه ی ثروت هستند.

گفتگوها بر سر بدهی امریکا بی نتیجه پایان یافت

رهبر جمهوری اسالمی ایران: 
از هرگونه رویارویی تصادفی یا حساب شده با قدرت ها 

خودداری می کنیم 

متهم اصلی حمالت ناروی: اقدامی وحشتناک، اما ضروری بوده است

۲۳۱ACKU زخمی در جریان درگیری هواداران اصالحات با هواداران ارتش در مصر 
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