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بن دوم آخرین فرصت
 برای افغانستان
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فعاالن  از  مشترک  هیات  یک 
صلح بین المللی که به افغانستان 
آمده، از تالش ها برای مداخله 
جنایی  بین المللی  دادگاه 
)کیفری( در حوادث جاری در 

افغانستان حمایت کرده اند.
از  متشکل  که  هیات  این 
کشورهای  از  کارشناسانی 
شعار  با  است،  ایتالیا  و  امریکا 
تروریزم  و  جنگ  »خشونت، 
بس است« به افغانستان آمده و 
با اعضای جامعه مدنی، نهادهای 
قربانیان  و  بشر  حقوق  از  دفاع 
جنگ در کشور دیدار کرده اند.

جریان  در  که  می گویند  آنها 

مجلس  در  موجود  تنش های  پایان  خواهان  سنا  مجلس 
نمایندگان شده است.

روز  عمومی  جلسه  در  افغانستان،  بخیر  صبح  از  نقل  به 
این  رییس  مسلم یار  هادی  فضل  سنا،  مجلس  یکشنبه 
به  تا  خواست  نمایندگان  مجلس  اعضای  از  مجلس 
کمیسیون  اخیر  فیصله  از  ناشی  آمده  میان  به  تنش های 

مستقل انتخابات پایان دهند. 

مجلس  در  کشمکش ها  ادامه  افزود،  مسلم یار  آقای 
است  الزم  و  نبوده  کشور  و  مردم  نفع  به  نمایندگان 
مانند  خویش  اساسی  وظایف  به  نمایندگان  مجلس  تا 
نظارت از اعمال حکومت، دادن رای اعتماد به اعضای 
در  خویش  مسوولیت های  سایر  و  کابینه  باقی مانده 

راستای قانون گذاری رسیدگی نماید. 
ادامه در صفحه 2

بازدید از افغانستان متوجه شدند 
که تمایل زیادی برای رسیدگی 
به  جنایی،  بین المللی  دادگاه 
افغانستان  در  جنگی  جنایات 

وجود دارد.
ارشد  اعضای  از  لوتی،  فالویو 
نهاد  عضو  که  هیات  این 
موسوم به »میزگرد صلح« است 
رسیدگی  به  کمک  می گوید، 
افغانستان  به جنایات جنگی در 
و تقویت نهادهای جامعه مدنی 
مهم  وظایف  از  کشور  این 
باید  که  است  جهانی  جامعه 

انجام شود.
ادامه در صفحه 2

حمایت از 
مداخله دادگاه بین المللی کیفری 

در حوادث جاری افغانستان

مجلس سنا خواهان پایان تنش ها شد

رادیو  از طریق  دنباله دار  به شکل  که  رادیویی است  داستان های  بیاموز"  و  "بشنو 
صدای آلمان به دو زبان پشتو و دری پخش می شود. 

هدف برنامه "بشنو و بیاموز" پخش موضوعات آموزشی-تربیتی در بخش های حقوق 
بشر، بهداشت، محیط زیست و سایر امور زندگی اجتماعی است که به شکل داستان های 

رادیویی تهیه و نشر می گردد. 
صدای آلمان برای تهیه دو صد بخش از این داستان های رادیویی به دو زبان دری و 
پشتو، به تعدادی ممثل رادیویی زن و مرد، برای هردو زبان، بین سنین 12 الی 70 

سال ضرورت دارد.  برای دریافت جزییات بیشتر لطفا به این آدرس مراجعه کنید:
http://www.facebook.com/dw.dari 

چهره های پرادعای پارلمان 
کجا اند؟ 

عناوین مطالب امروز:

]در صفحه 2[

عربستان در حد توان...
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احتمال کنار گذاشتن 
رییس مجلس نمایندگان 

قوت می گیرد
8صبح، کابل: به دنبال حضور عبدالرووف ابراهیمی، 
رییس مجلس نمایندگان در مراسم سوگند هشت 
ایتالف  مجلس،  این  به  تازه معرفی شده  عضو 
نمایندگان می گوید  قانون در مجلس  از  حمایت 
که رییس مجلس نمایندگان برخالف مصوبه ها و 
فیصله های این مجلس در مراسم تحلیف شرکت 

کرده است.
اسداهلل سعادتی، سخنگوی ایتالف حمایت از قانون، 
اقدام رییس مجلس نمایندگان در پذیرش هشت 
مجلس  به  خیانت  را  مجلس  این  به  جدید  عضو 
نمایندگان خوانده و تاکید می  کند، هرگاه رییس 
مجلس نمایندگان از فیصله های این مجلس حمایت 
نکند، ایتالف حمایت از قانون در مورد سرنوشت 

بعدی آقای ابراهیمی تصمیم خواهد گرفت.
سعادتی می گوید که این ایتالف در حال رایزنی 
هم  یا  و  مجلس  تحریم  مورد  در  اعضای خود  با 

مبارزه های پارلمانی در درون پارلمان می باشد.
از جانب دیگر، شماری از نمایندگان عضو  مجمع 
قانون  از  ایتالف حمایت  پارلمانی اصالح طلبان و 
تصمیم  که  گفته اند  به 8صبح  جداگانه  به گونه ی 
ابراهیمی،  عبدالرووف  از  را  حمایت شان  دارند 
را  وی  و  بگیرند  پس  نمایندگان  مجلس  رییس  

مجبور به استعفا کنند.
ایتالف حمایت از قانون تصمیم دارد، در صورتی که 
تعداد بیشتری از نمایندگان را به سوی خود بکشاند، 
به شمول رییس مجلس نمایندگان، حمایت شان را 
از خالد پشتون معاون اول و عبدالقادر قالتوال منشی 

مجلس نمایندگان نیز پس بگیرند.
که  اصالح طلبان  پارلمانی  مجمع  اعضای  اما 
شمار شان نسبت به اعضای ایتالف حمایت از قانون 
رسول  عبدالرب  تا  هستند  تالش  در  است،  کمتر 
سیاف، عضو این مجلس را برای جایگزینی آقای 

ابراهیمی آماده سازند.
نمایندگان مجلس  انتظار می رود که  این حال،  با 
تغییر  مورد  نشست عمومی روز چهارشنبه در  در 
در ترکیب مجلس نمایندگان به گفتگوهای جدی 

بپردازند.

آگهی استخدام
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آیا بن بست موجود 
در پارلمان خواهد شکست؟

دشواری  وضعیت  در  کشور  پارلمان  بی گمان 
به سر می برد و حیثیت و هویتش در خطر است، 
نمی توان امیدوار بود که کسی از بیرون پارلمان 
برای بیرون برآمدن از این بن بست کاری انجام 
دهد، جز خود پارلمان که می تواند با توسل به 
پرهیز  و  خشونت  از  پرهیز  با  و  قانونی  ابزار 
به دست  بهانه ای  می تواند  که  وسیله ای  هر  از 
به  را  پارلمان  می خواهند  که  بدهد  بهانه جویان 
یک زایده بی مصرف و مخل بدل کنند. بدون شک 
حادثه ی  در  پارلمان  اعضای  خویشتنداری  اگر 
دیروز موجب عقیم شدن طرحی که علیه پارلمان 
موجبات  بود  ممکن  بسا  نمی شد،  بودند  چیده 
دیروز  همین  پارلمان،  دروازه  شدن  بسته 
راستا  دراین  مساله  نخستین  می گردید.  آماده 
پارلمان  کردن  غیرنظامی  و  کردن  غیرپولیسی 
موافق  پارلمان  اعضای  اکثریت  یقینا  که  است 
آن هستند و از آن جانب داری می کنند. پارلمان 
مصوبه ی  یک  طریق  از  را  مساله  این  می تواند 
قانونی به تصویب برساند و ابالغ کند. مساله ی 
تامین چند محور و اصل  از  دیگر عبارت است 
حیثیت  حفظ  برای  آن  برسر  توافق  و  قانونی 
حیثیت  که  پارلمان  موقعیت  و  مقام  و  آبرو  و 
از  فراتر  و  است  آن  به  بسته  پارلمان  فردفرد 
افغانستان  مردم  تمام  حیثیت  و  وجهه  با  آن 
پارلمان در هر صورتی مجمع  رابطه دارد. چه 
نمایندگان مردم هستند و در گفتار و کردارشان 
مردم را نمایندگی می کنند. اکنون یک سال تمام 
از  پارلمان  ولی  می گذرد  پارلمان  تشکیل  از 
و  است  نشده  فارغ  خودش  به  مربوط  مسایل 
این بی گمان همان چیزی است که دشمنان مردم 
افغانستان می خواهند و پارلمان باید با هشیاری 
نظامی  اشغال  باشد.  توطیه  این  متوجه  تمام 
اقدامی  بلکه  نبود  هیچ کس  پیروزی  پارلمان 
جنگ افروزانه  و  ناسنجیده  و  شتاب زده  بود 
این که  می رود.  افغان  هر  چشم  به  دودش  که 
چه کسی باید به پارلمان برود و چه کسی نرود، 
به جای خودش اما برای ورود این اشخاص از 
که  است  کاری  کردن  استفاده  امنیتی  نیروهای 
افراد  این  که  فرضا  نمی گنجد.  منطقی  هیچ  در 
است.  بحث  مورد  هنوز  که  بودند  برحق  واقعا 
الزم است در این مورد خاص متصدیان امور به 
اشتباه و خطای خویش شجاعانه و شرافتمندانه 
اعتراف نمایند. در جامعه ی زورساالر ما چنین 
می رود،  به شمار  از حد  بیش  توقع  یک  توقعی 
اما باید از یاد نبرد که اعتراف به خطا و اشتباه 
جانب  از  اگر  به ویژه  است،  شجاعت  برترین 
گیرد،  صورت  نشان  و  نام  صاحب  اربابان 
باشند.  مردم  برای  الگویی  می توانند  که  آنهایی 
مگرنه این است که مردم تابع الگوهای رفتاری 
بزرگان شان هستند و این را پیامبر گرامی ما نیز 
گفته است که: »الناس علی دین ملوکهم«، اصلی 
جامعه شناسانه و روانشناسانه و خیلی دقیق که 
باید مدنظر گرفته شود. با این مقدمات پارلمان 
می تواند راهی برای برآمدن از بن بست موجود 
پیدا کند و بر نزاعی که یک سال از عمر مردم ما 
که  می رود  و  است  داده  اختصاص  خود  به  را 
بازهم این اوضاع حساس که همه کشورها برای 
راهی  این جا  در  می خواهند  مشکالت شان  حل 

بیابند، ما را هیزم سوخت شان سازند. 

زنگ اول


در  »من  است:  گفته  بی بی سی  به 
پایگاه  حال کار ساختمانی در یک 
را  ما  طالبان  که  بودم  ملی  اردوی 
با آنها  اختطاف کردند و هشت ماه 

بودم.«
از  ماه  هشت  شدن  سپری  وجود  با 
وضعیت  افراد،  این  شدن  ربوده 
شده  گزارش  مناسب  آنها  صحی 

است.
قرار است این افراد بعدتر به سفارت 

ترکیه در کابل تحویل داده شوند.
گروه  که  است  بار  نخستین  این 
عید  فرارسیدن  مناسبت  به  طالبان 

نماید. 
این  معاون  یوسفی  سیدشریف 
یک  در  گذشته  روز  کمیسیون 
گفت  کابل  در  خبری  کنفرانس 
به دلیل داشتن موضع  آقای مجددی 
قومی  اختالفات  از  دوری  و  ملی 
میان  در  خاصی  اعتبار  از  زبانی  و 
می تواند  و  است  برخوردار  مردم 
والیات  در  که  کشمکش هایی  به 
دارد  وجود  اقوام  میان  مختلف 

نقطه ی پایان بگذارد. 
که  آن  از  پس  گفت  یوسفی 
به کار  آغاز  صلح  عالی  شورای 
یک  برای  کمیسیون  دو  وجود  کرد 
به  دلیل  این  به  و  نبود  ضرور  هدف 
صلح،  تحکیم  کمیسیون  پیشنهاد 

ایتالف   نمایندگان  است.  شده 
تا  تالش اند  در  قانون  از  حمایت 
یک  به  تاالر  درون  در  بحث  با 
نمایندگان  توسط   جمعی  راه حل 

یابند.  دست 
نظر  به  جالب  آنچه  میان  این  در 
پرادعا  چهره های  غیبت  می رسد، 
می باشد.  نمایندگان  مجلس  در 
 40 که  سیاف  و  قانونی  آقایان 
قرار  مواجهه  در  را  پارلمان  روز 
بودند  گرفته  گروگان  به  و  داده 
را  موجود  جدال  آرام  اکنون 
یاسینی  میرویس  می کنند.  تماشا 
پارلمان  ریاست  رویای  در  هنوز 
اخیرا  وی  می شود  گفته  است.  
سوی  از  برنده  کاندیدای   62
خود  خانه ی  به  را  خاص  محکمه 
رابطه  در  آنها  با  و  کرده  دعوت 
رایزنی  به  پارلمان  ریاست  تغییر  به 
با  محقق  محمد  است.  پرداخته 
است  کرده  تالش  دوگانه  سیاست 

تا از هردو طرف سود ببرد. وی از 
حمایت  ایتالف  جمع  در  یک سو 
می پردازد  سخنرانی  به  قانون  از 
در  سکوت  با  دیگر  سوی  از  و 
از  عمال  حکومت  اقدامات  برابر 
می کند.  حمایت  آن  سیاست های 

که  است  این  اساسی  انتظار 
که  شرایطی  در  پرادعا  چهره های 
است  خطر  در  پارلمان  موجودیت 
حاضر  دیگر  وقت  هر  از  بیش 
تاثیرگذاری هایی  و  نفوذ  با  و  بوده 
دفاع  و  بحران  حل  در  دارند  که 
انجام  اقداماتی  ملت  خانه ی  از 
که  می شود  دیده  اکنون  دهند. 
در  زمانی  فقط  پرادعا  چهره های 
پارلمان  چوکی های  اول  صف 
ریاست  بحث  که  می شوند  دیده 
در  باشد  مطرح  دیگری  منافع  یا  و 
غیر آن، آنان برای همیشه از انظار 
حاشیه های  در  و  غایب  همگان 

می برند.  به سر  امن خود 

ترکیه  شهروند  چهار  طالبان  گروه 
پکتیا  را که سال گذشته در والیت 

ربوده بودند، آزاد کرده اند.
شرکت  یک  کارمندان  افراد  این 
در  عمدتا  که  بودند  ساختمانی 
اردوی  پایگاه های  ساز  و  ساخت 

ملی و پولیس سهم داشتند.
در  افراد  این  بی بی سی،  گزارش  به 
پکتیکا  والیت  ارگون  ولسوالی 
اداره  با  همکاری  در  و  شده  آزاد 
منتقل  غزنی  شهر  به  صلیب سرخ، 

شده اند.
قومی  بزرگان  که  است  شده  گفته 
این  آزادی  در  کشور  شرق  در 

گروگان ها نقش داشته اند.
با این حال، گروه طالبان گفته اند که 
آزادی این افراد به مناسب فرارسیدن 

عید فطر صورت گرفته است.
کرده  تاکید  همچنین  گروه  این 
»هیچ  افراد  این  رهایی  برای  که 

معامله ای« صورت نگرفته است.
این افراد در ماه دسامبر سال 20۱0، 
پکتیا  والیت  »پتان«  ولسوالی  در 

ربوده شدند.
آزادی  از  پس  گروگان ها  از  یکی 

رییس  کرزی  حامد  کابل:  8صبح، 
تا  است  داده  فرمان  کشور  جمهور 
کمیسیون  به  صلح  تحکیم  کمیسیون 
منازعات  حل  مستقل  »کمیسیون 
نام  تغییر  دولت«  با  مردم  ارتباط  و 
فصل  و  حل  به  این  از  پس  و  نماید 
که  بپردازد  منازعاتی  و  کشمکش ها 
بین اقوام و باشندگان مناطق مختلف 

کشور وجود دارد.
صبغت اهلل  را  کمیسیون  این  ریاست 
مشرانو جرگه  پیشین  رییس  مجددی 
کمیسیون  مسوولین  و  دارد  عهده  به 
دلیل  به  می گویند  منازعات  حل 
بر  افغانستان  مردم  که  اعتباری 
می تواند  وی  دارند،  مجددی  آقای 
فصل  و  حل  را  پیچیده  دعواهای 

حضور  پیاپی  روز  دومین  برای 
اطراف  در  امنیتی  نیروهای  سنگین 
چشم  به  ملی  شورای  ساختمان 
امور  در  دولت  وزارت  می خورد. 
پارلمانی و گروه اصالح طلبان شام 
جشن  را  پارلمان  فتح  شنبه  روز 
ارگ  در  موثق  منابع  اما  گرفتند. 
آنچه  به  حکومت  که  می گویند 
دست  بود  کرده  پالن گذاری  که 
حکومت  هدف   ظاهرا  نیافت. 
پارلمان  اطراف  به  لشکرکشی  از 
برخوردهای  برای  زمینه سازی 
نمودن  بسته   نهایت  در  و  فزیکی 

است.  بوده  پارلمان  دروازه ی 
شکاف های  اکنون  رویداد  این 
مختلف  الیه های  در  را  بزرگی 
گفته  است.  کرده  ایجاد  حکومت 
دوم  معاون  به زودی  که  می شود 
از  برخی  با  جمهوری  ریاست 
به  نسبت  کابینه  اعضای  و  والیان 
موضع گیری  حکومت  اخیر  اقدام 

کرد.  خواهند 
رسیدن  برای  تالش هایی  هرچند 
جهت  منطقی   راه حل  یک  به 
شروع  موجود  فضای  از  عبور 
که  نیست  معلوم  اما  است.  شده 
همراه  نتایجی  چه  با  تالش ها  این 
که  می شود  گفته  بود.  خواهد 
در  ازقانون  حمایت  ایتالف  گروه 
نمایندگان  مجلس  رییس  با  دیدار 
تن  نه  ورود  از  ممانعت  خواستار 
از چهره های جدید و خارج شدن 
پارلمان  اطراف  از  امنیتی  نیروهای 

خود  گروگان های  رهایی  به  دست 
زده اند.

شهروندان  بار  چندین  گروه  این 
ربوده اند  افغانستان  در  را  خارجی 
که در شماری از موارد گروگان ها 
موارد  برخی  در  و  شده اند  کشته 

دیگر، در پی معامله آزاد شده اند.
اوایل این ماه، حامد کرزی، رییس 
را  کودکی  بیست  کشور  جمهور 
اجرای  برای  تالش  اتهام  به  که 
شده  بازداشت  انتحاری  بمبگذاری 
به مناسبت فرارسی عید فطر  بودند، 

از زندان آزاد کرد.

داده  فرمان  کرزی  جمهور  رییس 
و  دهد  نام  تغییر  کمیسیون  این  تا 

فعالیت های خود را نیز تغییر دهد.
کمیسیون  این  مسووالن  گفته  به 
فصل  و  حل  به  نیز  این  از  پیش  آنها 
ادامه  اگر  که  پرداخته  دعواهایی 
پیدا می کرد منجر به کشتار ده ها تن 

می شد. 
صبغت اهلل  گفت  یوسفی  آقای 
میان  کشمکش  حل  با  مجددی 
اکبربای  و  دوستم  عبدالرشید  جنرال 
را  ترکمن  و  ازبک  اقوام  اختالفات 
حل کرد. او همچنین گفت که قرار 
میان  اختالفات  این  از  پس  است 
طریق  از  نیز  هزاره ها  و  کوچی ها 

همین کمیسیون حل و فصل شود.

انجنیران ترکی پس از هشت ماه از چنگ طالبان آزاد شدند

نام کمیسیون تحکیم صلح تغییرکرد

ادامه از صفحه 1چهره های پر ادعای پارلمان کجا اند؟ 

مجلس سنا...                          ادامه از صفحه 1
تنش ها در مجلس نمایندگان روز شنبه زمانی به اوج خود رسید که نیروهای 
رد  انتخابات  مستقل  کمیسیون  سوی  از  که  مجلس  این  عضو  نه  به  امنیتی 

صالحیت شده اند اجازه ورود به ساختمان شورای ملی را ندادند. 
همزمان با این اقدام هشت تن از نامزدان معترض که از سوی کمیسیون مستقل 
رییس  از سوی  و  اشتراک  در جلسه ی عمومی  اعالم شده اند  برنده  انتخابات 

مجلس نمایندگان مراسم تحلیف را بجا آوردند. 
روز شنبه ساختمان شورای ملی از سوی نیروهای امنیتی به شدت در محاصره 

بود، اما روز یک شنبه از تدابیر آنچنانی امنیتی خبری نبود. 

حمایت از...
ادامه از صفحه 1

مداخله  از  نه تنها  »ما  می گوید:  او 
بین المللی  دادگاه  تاثیرگذار  و  فوری 
بلکه  می کنیم،  حمایت  جنایی 
و  عمیق  تغییر  یک  ایجاد  خواهان 
به  نسبت  نگرش  شیوه  در  بنیادی 
به  ما  هستیم.  وضعیت  و  بحران  این 
که  می کنیم  پیشنهاد  جهانی  جامعه ی 
و  دهند  گوش  قربانیان  نظریات  به 
واقعا  می خواهیم  اگر  که  داریم  باور 
کار  آغاز  این  کنیم،  حل  را  مشکل 

است.«
دموکراسی  و  بشر  حقوق  نهاد 
دیدار  هیات  این  با  که  افغانستان 
برای  زمینه سازی  که  می گوید  کرده 
در  جنایی  بین المللی  دادگاه  مداخله 
خواست های  از  افغانستان،  مسایل 

اصلی آنها بوده است.
این  اجرایی  مسوول  بشارت،  خداداد 
نهاد به بی  بی سی گفته است: »دادگاه 
بین المللی جنایی به صراحت می تواند 
تحقیقات  عمال  و  بیاید  افغانستان  به 
خود را در مورد جنایات جنگی آغاز 
بود که در گفتگو  این چیزی  و  کند 

با هیات صلح مطرح کردیم.«
دنبال  به  »ما  می افزاید:  بشارت  آقای 
بین المللی  دوستان  که  هستیم  این 
یاری  را  ما  راستا  این  در  حداقل 
بین المللی  دادگاه  ویژه  به  و  برسانند 
جنایات  به  رسیدگی  قبال  در  جنایی 
ما را همکاری کند و دوست  جنگی 
دادخواهی  زمینه  این  در  که  داریم 

بیشتر صورت گیرد.«
برنامه ای  که  مدت هاست  افغانستان 
راه اندازی  انتقالی«  »عدالت  نام  زیر 
جرایم  مستندسازی  که  است  کرده 
اصلی آن  بخش  افغانستان  در  جنگی 

است.
در  سیاسی  شکننده ی  شرایط  اما 
جدی  پیگیری  از  مانع  عمال  کشور، 

این برنامه شده است.
عالوه بر این، نهادهای دخیل در این 
اعظمی  بخش  که  می گویند  برنامه 
در  که  چهره هایی  و  گروه ها  از 
جنگ های افغانستان درگیر بوده و به 
هستند،  متهم  جنگی  جنایات  اجرای 
هم اکنون پست های مهمی در دولت 

دارند.
عالوه  می گویند،  بشر  حقوق  فعاالن 
گروه های  و  داخلی  گروه های  بر 
مسلحی چون طالبان و حزب اسالمی 
به رهبری گلبدین حکمتیار، سربازان 
کشور  در  که  خارجی  کشور های 
برای مبارزه با تروریزم مستقر شده اند 

نیز مرتکب جنایات جنگی شده اند.
که  دارند  تاکید  مدنی  نهادهای 
مستقر  بین المللی  نیروهای  عملکرد 
غیرنظامیان  کشتار  در  که  کشور  در 

دست داشته اند نیز بررسی شود.
اجتماعی  »نهاد  مسوول  احمد،  ویدا 
می گوید:  افغان«  دادخواهان 
به  امریکا  رهبری  به  که  »کشورهایی 
جنایت  آنها  خود  آمده اند،  افغانستان 
را  طالبان  اینکه  نام  تحت  و  می کنند 
شش ماهه ی  کودک  یک  می کشیم، 

یک خانواده را می کشند.«
می خواهیم  »ما  افزود:  احمد  خانم 
فشار  خود  دولت  بر  امریکا  مردم 
غیرنظامیان  تلفات  از  تا  کنند  وارد 

جلوگیری شود.«
نهادهای مدنی و  در ده سال گذشته 
دولت در مورد چگونگی برخورد با 
گذشته، توافق نظر نداشته اند و دولت 
بررسی  که  است  داشته  تاکید  نیز 
کشور  این  گذشته،  خونین  حوادث 
داخلی  جنگ  بی ثباتی،  سوی  به  را 
دیگر  خونریزی های  و  خشونت  و 
تاکید  مدنی  نهادهای  اما  می برد. 
کنونی،  وضعیت  ادامه  که  دارند 
بشر  حقوق  گسترده ی  نقض  سبب 

می شود.

ACKU



فرماندهی والیت کندز می گوید که   8صبح، کندز: 
یک نفر ماین گذار از ولسوالی چهاردره ی این والیت 

هنگام ماین گذاری توسط پولیس دستگیر شده است.
سمیع اهلل قطره فرمانده پولیس کندز گفت: » فرد دستگیر 
شده قاری اسد اهلل فرزند امان اهلل باشنده روستای قصاب 
ماین گذاری  هنگام  که  می باشد  چهاردره   ولسوالی 
می شد،  رهبری  دور  راه  از  که  بشکه ای  ماین  یک  با 

بازداشت شده است.«

به گفته فرماندهی پولیس کندز، تحقیقات پولیس نشان 
ماین  چندین  اکنون  تا  ماین گذار  این  که  است  داده 
دیگر را نیز جابه جا کرده است که به زودی مشخص و 

دریافت خواهد شد.
اخیر، دو  پنج روز  پولیس کندز گفت که در  فرمانده 
ماین گذار در این والیت بازداشت شده اند که یک تن 
عید  شامگاه  که  است  بوده  فردی  ماین گذاران  این  از 
واسطه  به  کندز  والیت  امام صاحب  بندر  در  گذشته 
بود،  قرار داده  پولیس را هدف  ماینی آمر حوزه سوم 
ولی آمر حوزه سوم پولیس جان به سالمت برده است.
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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 
1068روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 

برادر  و آتش«  ورای دود  »از  امروز  در گزارش 
اثر حادثه راکتی  با خود داریم که در  جوانی را 
پایش را از دست داده است. او چگونگی حادثه 
در  را  خوش  »روزهای  می دارد:  بیان  چنین  را 
زندگی خود سپری می کردیم و از زندگی لذت 
در  کشور  زیرا  نبود  آرام  دل مان  اما  می بردیم، 
به خصوص زمانی که حکومت  بود،  حال جنگ 
زمام  و  افتاد  مجاهدین  مسلح  نیروهای  به دست 
تنظیم ها  بین  جنگ  گرفتند،  آنها  را  کشور  امور 
شروع شد و این آغاز بدبختی های زندگی صدها 
هزار فامیل افغان بود که تعدادی آواره و دربدر 
از  قسمتی  هم  یا  و  جان های  تعدادی  و  شدند 
اعضای بدن شان را از دست دادند. به هرصورت 
همین جای شکر است که زندگی درگذر است 
انسان  وگرنه  نمی ماند  باقی  حالت  یک  در  و 
جنگ ها  ندارد.  را  رنج  و  درد  آن همه  تحمل 
همچنان جریان داشت و مدت چند سال می شد 
و  بودند  افتاده  جان هم  به  مسلح  گروه های  که 
کشور را به ویرانه تبدیل کرده بودند. در جریان 
این درگیری ها گروه دیگری به نام طالبان به میان 

زودترین  به  کابل  دروازه های  عقب  در  و  آمد 
فرصت خود را رسانید و از همانجا شهر را مورد 
من   1375 سال  در  می داد.  قرار  راکتی  حمالت 
متعلم صنف دوازدهم لیسه محمود طرزی بودم، 

درس  مصروف  ما  که  روزها  همان  از  یکی  در 
مکتب  بالک  در  راکتی  ناگهان  بودیم،  خواندن 
از  تن   3 شهادت  به  منجر  که  نمود  اصابت  ما 
متعلمین و جراحت 9 تن از هم صنفی هایم گردید. 

لحظاتی بعد مجروحین توسط مسوولین مکتب به 
داده  انتقال  کارته3  واقع  سرخ  صلیب  شفاخانه ی 
پس  بودم.  مجروحین  همان  نیز جزو  من  و  شدند 
ندانستم که چه شد و مرا  از اصابت راکت دیگر 
احساس  گشودم  چشم  که  زمانی  بردند،  کجا  به 
درد و ناراحتی شدید برایم دست داده بود و بعد 
از مدتی که خوب سرحال شدم، دیگر دیر شده 
زیرا  نبودم،  قبل  ساعت  چند  انسان  آن  من  و  بود 
در اثر همان راکت که از سوی طالبان شلیک شده 
بود از ناحیه زانو به باالی پای راست معلول شده 
بودم و پایم دیگر با من نبود. در ابتدا بسیار برایم 
سخت تمام شد که چرا به این حالت افتادم، اما بعد 
از مدتی که گذشت و فکر کردم و گفتم در این 
که  مدتی  از  بعد  باشد،  خداوند  رضای  شاید  هم 
یعنی  آخر  روز  در  بودم،  شده  صحت یاب  تقریبا 
روز رخصتی مرا ذریعه مکتوب به مرکز ارتوپیدی 
معرفی  مصنوعی  پای  اخذ  جهت  سرخ  صلیب 
مستفید  مرکز  این  خدمات  از  اکنون  تا  و  کردند 
می نمایم.  استفاده  آن  مصنوعی  پای  از  و  می شوم 
حال نیز دربخش ارتوپیدی، منحیث فیزوتراپیست 
در این مرکز برای همنوعانم ایفای وظیفه می نمایم 

و از زندگی خود راضی هستم.« 


باپایمصنوعیزندگیمیکنم
در یکی از همان روزها که ما مصروف درس خواندن بودیم، 

ناگهان راکتی در بالک مکتب ما اصابت نمود که منجر به شهادت 
3 تن از متعلمین و جراحت 9 تن از هم صنفی هایم گردید. 
لحظاتی بعد مجروحین توسط مسوولین مکتب به شفاخانه ی 
صلیب سرخ واقع کارته3 انتقال داده شدند و من نیز جزو 

همان مجروحین بودم. پس از اصابت راکت دیگر ندانستم که 
چه شد و مرا به کجا بردند، زمانی که چشم گشودم احساس 

درد و ناراحتی شدید برایم دست داده بود و بعد از مدتی که 
خوب سرحال شدم، دیگر دیر شده بود.

کشفوضبطسالحهايسنگين
وتجهيزاتجنگيازغزني

امنیتي غزني از کشف وضبط چندین میل سالح   مسوولین 
غزني  والیت  مربوطات  از  جنگي  تجهیزات  مقدار  و  ثقیله 

خبر مي دهند.
زورآور زاهد فرمانده پولیس غزني در یک نشست خبري 
به رسانه ها گفت: »این جنگ افزارها شامل دو نوع توپ 82، 
چند میل راکت انداز و پیکا و یک میل دهشکه و مقداري 
از  نظامي  عملیات هاي  نتیجه  در  مي باشد  جنگي  تجهیزات 
اسلحه  »این  افزود:  وي  است.«   آمده  دست  به  طالبان  نزد 
و مهمات در مدت از یک ماه از ولسوالي هاي نا امن غزني 

بدست آمده است.«
در یک خبر دیگر فرمانده پولیس غزني مي گوید: »بعد از 
ظهر دیروز در نتیجه عملیات مشترک نیروهاي افغان و ناتو 
اندر غزني  دو طالب در قریه سه پاي از مربوطات ولسوالي 

کشته شدند.«
هنگام  ماین گذار  دو  امروز  صبح  » که  مي کند:  اضافه  وي 
غزني  شهر  مربوط  که  سنجتک  منطقه  از  ماین  جاه سازي 

مي باشد دستگیر شده اند.« 

یککودکانتحاریبایک
همکارشبازداشتشد

که  می دهد  خبر  کندز  پولیس  فرماندهی  کندز:  8صبح، 
روز 

شنبه، در پی تالش پولیس کودک 15 ساله ای که عزم انجام 
حمله ی انتحاری را داشت، با یک مرد راهنما و همکارش از 
ولسوالی علی آباد، پیش از آن که موفق به انجام حمله شود، 

بازداشت کرده اند.
کندز،  پولیس  فرماندهی  سخنگوی  حسینی،  سرور  سید 
با روزنامه ی 8صبح، گفت برای این که قرار  در گفت وگو 
بازداشت  این حمله کننده  همکاران  از  دیگر  شماری  است 
قرار  این خبر در دست رسانه ها  بیشتر  شود، هنوز جزییات 
نمی گیرد، ولی افزود که آنان، بعدا جزییات این مساله را با 

جزییات دیگر، به رسانه ها خواهند گفت.
فرماندهی  که  بود  افتاده  اتفاق هایی  چنین  نیز،  این  از  پیش 
داشتند،  انتحاری  حمله  عزم  که  را  کودکانی  پولیس 
یک  نیز  دیروز  کندز،  پولیس  فرماندهی  کند.  بازداشت 
ماین گذار را هنگامی که یک ماین بشکه ای را در جاده ی 
روستای قصاب ولسوالی چهاردره جا به جا می کرد، باداشت 

کرده است.
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مقام های دولت عربستان  امور خارجه می گوید  وزارت 
کرزی  جمهور  رییس  با  اخیرا  که  دیداری  در  سعودی 
روند  به  خود  توان  حد  در  که  کرده اند  تعهد  داشته، 
گفته ی  به  می کنند.  کمک  افغانستان  در  ملی  مصالحه 
این مقام ها، تالش هایی که طی چند سال اخیر از سوی 
دولت افغانستان به منظور انجام گفتگوها با طالبان و دیگر 
گروه های شورشی آغاز شده است، موفقیت این تالش ها 

نیاز به همکاری های منطقوی نیز دارد.
این اظهارات در حالی صورت می گیرد که حامد کرزی 
به  به روز چهارم سنبله  رییس جمهور کشور در سفری 
طالبان  با  مصالحه  مورد  در  کشور  آن  شاه  با  عربستان، 
گفتگو کرد و از آن کشور خواست که دولت افغانستان 

را در این راستا کمک کند.
امور  وزارت  سخنگوی  موسی زی  جانان  حال،  این  با 
هفتگی  کنفرانس  در  گذشته  روز  افغانستان،  خارجه ی 
خود با مهم خواندن نقش عربستان سعودی در پیشرفت 
عنوان  به  سعودی  عربستان  که  گفت  صلح،  تالش های 

یکی از کشورهای مهم منطقه می تواند در آوردن صلح 
موسی زی  آقای  کند.  بازی  عمده  نقش  افغانستان  در 
گفت: »دولت عربستان سعودی از برنامه آشتی ملی قبال 
هم اعالم حمایت کرده بود و حاال نیز از این روند اعالم 
حمایت کرده و تعهد کرده است هرکاری که از توانش 

باشد، برای موفقیت روند صلح انجام می دهد.«
همچنین سخنگوی وزارت امور خارجه افزود که تامین 
کشورهای  تالش های  به  نیازمند  افغانستان  در  صلح 
همسایه و منطقه است و از همین رو، همکاری عربستان 
منطقه،  مطرح  کشورهای  از  یکی  عنوان  به  سعودی 
کند.  در کشور کمک  روند صلح  موفقیت  به  می تواند 
به  مشتمل  افغانستان  در  صلح  تامین  »روند  گفت:  وی 
تالش هایی مختلف از طرف دولت افغانستان در سطوح 
مطرح  کشورهای  همکاری  هم  و  غیردولتی  و  دولتی 
منطقه که می توانند از روند مصالحه ملی افغانستان عمال 
حمایت بکنند، برای ما ارزش بسیار زیاد دارد. در همین 
چوکات است که عربستان سعودی هم به باور ما می تواند 
به صفت یک کشور مطرح منطقه، کشور اسالمی نقش 
ملی  مصالحه  روند  از  حمایت  در  را  اساسی  و  عمده 
افغانستان داشته باشد. عربستان تعهدات قبلی خود را در 
این راستا دوباره تازه کرده و روی آن تاکید مجدد کرده 

است.«
مهم  کشورهای  از  یکی  عنوان  به  سعودی  عربستان 
در  گروه  این  حاکمیت  زمان  در  را  طالبان  اسالمی، 
افغانستان به رسمیت می شناخت و آن را حمایت مالی و 
معنوی می کرد. با آنکه دولت افغانستان امیدوار است که 

با ورود هشت عضو جدید به ولسی جرگه ی شورای 
ملی، فیصله جدید کمیسیون مستقل انتخابات به اجرا 
باعث  مساله  این  به  متفاوت  اما واکنش های  درآمد. 
می گردد تا این ذهنیت ایجاد شود که بازی پارلمانی 
پایان یافته  است  ممکن  پارلمانی  انتخابات  بازی  یا 
تلقی نگردد و حتا سرهای درازتر دیگری پیدا نماید.

اما چیزی که به عنوان ویژگی کشمکش های بعدی و 
در عین زمان احتمالی مربوط به انتخابات قابل تصور 
است، این خواهد بود که اگر ایتالف های شکل گرفته 
از  »حمایت  قالب  دو  در  اکنون  که  ولسی جرگه  در 
دست  اختالف  از  فعال اند،  »اصالح طلبان«  و  قانون« 
پارلمانی،  انتخابات  به  مربوط  نکشند، کشاکش های 
در قالب یک اختالف داخلی در داخل ولسی جرگه 

ادامه خواهد یافت.
قدرت  محدودیت  حداقل  یا  تمرکز  به  باتوجه 
از  حمایت  ایتالف  دو  در  پارلمان  در  تصمیم گیری 
در  خاصی  موضع  هریک  که  اصالح طلبان  و  قانون 
تایید و رد اقدامات صورت گرفته در مورد اختالفات 
این زمینه  را در  انتخاباتی دارند و موضع دوگانه ای 
اختالفات  اینک  که  می شود  دیده  کرده اند،  ابراز 
ناشی از بحث ها در مورد انتخابات پارلمانی، به یک 

بحث داخلی در ولسی جرگه در آمده است. 
در واقع می توان گفت که با متمرکز شدن اختالفات 
انتخاباتی در داخل تاالر ولسی جرگه، نهادهایی چون 
و  انتخابات  کمیسیون  و  محکمه  ریاست جمهوری، 
حتا لوی سارنوالی که در گذشته دخالت رسمی در 
این موضوع داشتند، از میدان اختالفات خارج شده و  

از بیرون نظاره گر ادامه رخدادها خواهند بود.
دوسیه  کردن  واگذار  با  کرزی  جمهور  رییس 
انتخابات،  کمیسیون  به  پارلمانی  انتخابات  اختالفی 
توانست خود را از رو در رویی با کمیسیون انتخابات 
فیصله جدید  از  استفاده  با  پارلمان خارج کرده و  و 
کمیسیون انتخابات، توپ را به درون مجلس بیاندازد 
تا نمایندگان به عنوان یک اختالف داخلی در حول 

 رییس جمهور کرزی با 
واگذار کردن دوسیه اختالفی 
انتخابات پارلمانی به 
کمیسیون انتخابات، توانست 
خود را از رو در رویی با 
کمیسیون انتخابات و پارلمان 
خارج کرده و با استفاده 
از فیصله جدید کمیسیون 
انتخابات، توپ را به درون 
مجلس بیاندازد تا نمایندگان 
به عنوان یک اختالف داخلی 
در حول و محور آن سرگرم و 
در عین زمان گرفتار شوند.

باالی رهبران  نفوذی که  از  استفاده  با  عربستان سعودی 
طالبان دارد، این گروه را به مصالحه با دولت افغانستان 
تشویق کند؛ اما آن طوری که برخی از کارشناسان سیاسی 
می گویند تاکنون این کشور در راستای تالش های صلح 
دولت افغانستان کمک خاصی نکرده است. به باور این 
آگاهان، کشورهای عربی به ویژه سرمایه داران عربستان 
سعودی در حال حاضر نیز از حامیان اصلی گروه طالبان 

به شمار می روند.
این تالش ها در حالی صورت می گیرد که قرار است در 
مورد مصالحه دولت با طالبان و دیگر گروه های شورشی 
کنفرانس  شود.  بحث  دوم  بن  کنفرانس  در  کشور  در 
بن دوم که در پنجم دسامبر سال جاری میالدی در آلمان 
برگزار می شود. دولت افغانستان تاحال حضور طالبان در 
این گروه در  افراد  اما گفته  نکرده  را رد  این کنفرانس 
این کنفرانس  چوکات هیات واحد دولت می توانند در 

شرکت کنند.
گشایش پنج نمایندگی جدید سیاسی 

سخنگوی وزارت امور خارجه از گسترش روابط سیاسی 
می گوید  داده  خبر  جهان  کشورهای  سایر  با  افغانستان 
که اخیرا پنج نمایندگی جدید سیاسی را در کشورهای 
که  گفت  موسی زی  جانان  است.  کرده  باز  مختلف 
و  منطقه  با کشورهای  افغانستان  گسترش روابط سیاسی 
اخیر  سال  ده  طی  مهم  دست آوردهای  از  یکی  جهان، 
بوده است. وی افزود که دولت افغانستان برای اولین بار 
التین  امریکای  کشورهای  از  یکی  در  را  خود  سفارت 
برازیل،  در  افغانستان  سفارت  کار  به  آغاز  و  کرده  باز 
امریکای  با کشورهای  افغانستان  می تواند روابط سیاسی 

التین را بیشتر گسترش دهد.
پیش از این افغانستان در برازیل نمایندگی سیاسی نداشت 
افغانستان  از طریق سفارت  و تمام روابط سیاسی کشور 
در واشنگتن، با کشورهای امریکای التین تامین می شد. 
وزارت خارجه می گوید که برازیل در استخراج معادن 
و بازسازی تجربه ی خوبی دارد و با آغاز به کار سفارت 
افغانستان در آن کشور، می توان از تجربه های برازیل در 

راستای استخراج معادن و بازسازی کشور بهره مند شد.
افغانستان  سفارت  که  افزود  خارجه  وزارت  سخنگوی 
در عراق نیز آغاز به کار کرده و همچنین دو نمایندگی 
جدید سیاسی در کشورهای کانادا و آلمان ایجاد شده اند. 
هفتاد  به  نزدیک  جهان  سراسر  در  افغانستان  گفت  او 
نمایندگی ها،  این  جمله  از  که  دارد  سیاسی  نمایندگی 

حدود چهل سفارت خانه هستند.

و محور آن سرگرم و در عین زمان گرفتار شوند.
آقای کرزی در حالی توانسته است این کار را انجام 
ایجاد  بر  پیشنهاد ستره محکمه مبنی  با قبول  دهد که 
محکمه خاص، عمال خود را رو در روی کمیسیون 
باعث  و  داده  قرار  پارلمان  آن  تبع  به  و  انتخابات 
واکنش برخی از رسانه ها و تحلیلگران شده بود. اما 
او اینک توانسته است با زیرکی خود را از این بازی 
خارج کند. به عبارت ساده تر، رییس جمهور کرزی 
کمیسیون  سوی  از  شده  اعالم  نتیجه  از  حمایت  با 
نسبت  ایجاد شده  تا ذهنیت  توانسته است  انتخابات، 
به خود در خصوص حمایت یک جانبه از سارنوالی 

و محکمه علیه کمیسیون انتخابات را نیز تغییر دهد.
هشت تن از  کسانی که جدیدا و از سوی کمیسیون 
انتخابات برنده انتخابات 27 سنبله سال 1389 معرفی 
شده اند، روز شنبه و در اولین روز رسمی بعد از عید 
یاد  سوگند  و  شده  وارد  مجلس  به  حالی  در  فطر، 
کردند که نیروهای امنیتی برای مقابله با واکنش های 
پارلمان  اطراف  در  را  امنیتی  تدابیر شدید  احتمالی، 

اتخاذ کردند.
اتخاذ تدابیر امنیتی در اطراف پارلمان باعث گردید 
نیز  ولسی جرگه  رییس  ابراهیمی  عبدالرووف  تا 
اطراف  در  پولیس  استقرار  وی  دهد.  نشان  واکنش 
پارلمان را استفاده از زور عنوان کرده و آن را تقبیح 
کرده و گفته است که پیامدهای این اقدام به دوش 

حکومت خواهد بود.
که  مجلس  اولیه  ترکیب  در  تغییر  عدم  طرفداران 
قانون  از  حمایت  ایتالف  عنوان  تحت  را  ایتالفی 
علیه  کودتا  عنوان  به  کار  این  از  داده اند،  تشکیل 
گرفته  صورت  اقدام  آنان  کرده اند.  یاد  مجلس 
را  مجلس  به  جدید  اعضای  شدن  وارد  راستای  در 

محکوم کرده اند.
ایتالف  عضو  نمایندگان  قضیه،  این  دیگر  سوی  در 
انتخابات  به  مربوط  مشکالت  حل  از  اصالح طلبان، 
طرفداری کرده اند. این نمایندگان با حمایت از اقدام 
پایانی  را  انتخابات، آن  توسط کمیسیون  انجام شده 
انتخابات  خصوص  در  پیش آمده  اختالفات  برای 

پارلمانی سنبله سال 1389 خوانده اند. 
در این میان در برخی از گزار ش ها از استقبال برخی 
پارلمانی  انتخابات  نتیجه  به  معترض  کاندیدان  از 
نمایندگان  مجلس  به  جدید  عضو  هشت  ورود  از 
از  معترض  کاندیدان  البته  است.  شده  داده  خبر 
بتواند  که  کرده اند  استقبال  امید  این  با  موضوع  این 
اختصاصی  محکمه  فیصله  کامل  اجرای  زمینه ساز 
از  عضو   62 تغییر  به  که  شود  انتخابات  به  مربوط 

اعضای مجلس نمایندگان حکم داده بود.
دیده  نیز  کارشناسان  و  رسانه ها  موضع گیری  در 
می شود که علیرغم تفاوت نگرش و ارزیابی نسبت 
تغییر  ارزیابی ها  و  بررسی ها  صورت  مساله،  این  به 
کرده تر به چشم می آید. رسانه های جمعی نیز با دید 
کرده اند.  برخورد  پارلمان  وقایع  به  نسبت  متفاوت 
قدرت  استعمال  عنوان  به  آن  از  رسانه ها  از  برخی 
آن  از  و  کرده  یاد  پارلمان  علیه  حکومت  سوی  از 
بی میلی  با  نیز  رسانه ها  از  برخی  نکرده اند.  استقبال 
پارلمان  به  جدید  عضو  هشت  ورود  به  مربوط  خبر 

را منتشر کرده اند.
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عربستان در حد توان
 به روند صلح کمک می کند

اجرای فیصله جدید
 و تمرکز اختالف

 در پارلمان
 محمد هاشم قیام

 ظفرشاه رویی

عربستان سعودی به عنوان یکی از کشورهای مهم اسالمی، طالبان را در زمان حاکمیت این گروه 
در افغانستان به رسمیت می شناخت و آن را حمایت مالی و معنوی می کرد. با آنکه دولت افغانستان 
امیدوار است که عربستان سعودی با استفاده از نفوذی که باالی رهبران طالبان دارد، این گروه را 
به مصالحه با دولت افغانستان تشویق کند؛ اما آن طوری که برخی از کارشناسان سیاسی می گویند 

تاکنون این کشور در راستای تالش های صلح دولت افغانستان کمک خاصی نکرده است. به باور این 
آگاهان، کشورهای عربی به ویژه سرمایه داران عربستان سعودی در حال حاضر نیز از حامیان اصلی 

گروه طالبان به شمار می روند.
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 فواد مسیحا 

به باور بسیاری از تحلیلگران، اجالس بن دوم می تواند 
افغانستان  و  باشد که جامعه ی جهانی  آخرین فرصتی 
برای ترسیم دورنمایی مثبت و ایجاد سازوکار موثر در 
آینده این کشور، در اختیار دارند. قرار است تا در این 
اجالس که ماه دسامبر سال جاری در شهر بن آلمان 
برگزار خواهد شد، نمایندگانی از بیش از نود کشور 
مسایلی  باشند.  داشته  اشتراک  مستقل  سازمان های  و 
چون امنیت، اقتصاد و آینده ی روابط متقابل افغانستان 
با جامعه ی جهانی در دستور کار این نشست قرار دارد. 
را  آن  که  اجالس  این  ویژگی های  تمام  کنار  در 
متمایز  گذشته  سال  ده  طی  در  مشابه  نشست های  از 
بیشتر جلب توجه می کند، بحث هایی  می سازد، آنچه 
نمایندگانی  حضور  عدم  یا  حضور  پیرامون  که  است 
دولت  مخالف  مسلح  گروه های  دیگر  و  طالبان  از 
افغانستان در این نشست به راه افتاده است. مساله ای که 
اگر از سطح گمانه زنی ها و سبک و سنگین کردن ها 
اولین حضور رسمی  بپیوندد،  به حقیقت  فراتر رفته و 
مخالفان مسلح از یک سو و جامعه ی جهانی و دولت 
افغانستان از سوی دیگر در پشت یک میز خواهد بود و 
بدون شک »بن دوم« به نقطه عطفی فراموش ناشدنی در 
تاریخ سیاسی افغانستان بدل خواهد شد. اما اینکه این 
نقطه عطف به سمت مثبت خواهد بود یا منفی، خود 

جای بحث دارد.
نشست  این  در  طالبان  حضور  نباید«  و  »باید  در 
و  دارد  وجود  بسیاری  مخالف  و  موافق  دیدگاه های 
سیاسی،  ناظران  و  منتقدان  تحلیلگران،  اکنون  هم  از 
این  کرده اند.  آغاز  را  برآورد های شان  و  گمانه زنی ها 
نوشته سعی بر این دارد تا با رویکردی متفاوت از دیگر 
تحلیل هایی که تا کنون به این موضوع پرداخته اند، به 
دو سوال اساسی در این زمینه پاسخ بدهد. ابتدا اینکه 
از گروهی شورشی که همگان  چرا و چگونه طالبان 
به  بودند  کرده  جزم  آنها  فیزیکی  حذف  بر  را  عزم 
پیرامون  جدی  بحث های  که  می شود  مبدل  گروهی 
مهم ترین  از  یکی  در  اشتراک شان  عدم  یا  اشتراک 
می افتد  راه  به  افغانستان  آینده  به  مربوط  نشست های 
چنانچه  موجود،  خوشبینی های  از  فارغ  اینکه  دوم  و 
طالبان واقعا در این اجالس شرکت کنند، اثر و نتیجه 
آن در ساختار سیاسی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان 

چه خواهد بود؟
اولین بار و پس از آن که جنگجویان وابسته به طالبان 
و  افغانستان  دولت  توانستند  عام،  برآورد  برخالف 
نیروهای خارجی مستقر در این کشور را با چالش های 
عمده ی نظامی و امنیتی روبرو سازند، لخضر ابراهیمی 
در  متحد  ملل  سازمان  سرمنشی  پیشین  نماینده 
از  که  تصمیم  این  بودن  درست  به  نسبت  افغانستان، 
ابراز  نیامد،  به عمل  اول دعوت  بن  طالبان در نشست 
از سوی  استراتژیک  اشتباه  را یک  آن  و  تردید کرد 
به  و  کنون  تا  زمان  آن  از  خواند.  جهانی  جامعه ی 
و  افغانستان  دولت  تالش های  آغاز  از  پس  خصوص 
متحدان بین المللی اش برای کشاندن مخالفان مسلح به 
پای میز مذاکره، همواره مساله ی نشست رو در رو با 
بوده  فراوانی  اگر »های  و  »اما  و  بحث  طالبان موضوع 

است. 
نیرو های  اخیر  سال  چند  در  اینکه  است  مسلم  آنچه 
گوناگونی  عوامل  از  بهره گیری  با  طالبان،  به  وابسته 
جامعه ی  نادرست  برآورد  و  محاسبه  از  استفاده  مانند 
عملیاتی  اشتباهات  گروه،  این  با  برخورد  در  جهانی 

از  مردم  نارضایتی  افغانستان،  در  خارجی  نیروهای 
حمایت  مهم تر  همه  از  و  حاکم  نظام  سیاست های 
آشکار و پنهان برخی کشور ها چون پاکستان، ایران، 
که  دیگرانی  و  چین  اندازه ای  تا  و  سعودی  عربستان 
چندان دل خوشی از حضور امریکا و هم پیمانانش در 
ناتو در این منطقه ندارند، توان از دست رفته در چند 
سال اول پس از سقوط حاکمیت شان در افغانستان را به 
صورت فزاینده ای احیا کرده و با انسجام و سازماندهی 
دوباره توانسته اند دولت این کشور و نیروهای خارجی 
به  به صورت جدی  نظامی  امنیتی و  را در عرصه های 
بمب گذاری ها،  انتحاری،  حمالت  بکشند.  چالش 
و  مذهبی  متنفذین  و  دولتی  بلندپایه ی  افراد  ترور 
قومی متمایل به دولت، گروگان گیری و نهایتا جنگ 
و گریز ها و کمین های گاه و بیگاه بر سر راه نظامیان 
خارجی و دولتی به دامنه وسیع از سوی این گروه به 
قرار هم  نظر می رسد   به  کار گرفته شده و چنان که 
نیست که این قدرت و انسجام دوباره به این زودی ها 
فروکش کند. قدر مسلم طالبان اینها را برگ برنده ای 
در دستان خود می بینند. عالوه بر این زمزمه هایی مبنی 
بر خروج نیروهای خارجی در سال 2014 از افغانستان 
به جنگجویان روحیه مضاعف داده است به خصوص 
امنیتی  نیروهای  توانسته اند  اکنون  هم  از  طالبان  اینکه 
افغان را در والیاتی که مسوولیت امنیت به این نیروها 
بزنند  محک  خردکننده ای  به گونه  است،  شده  منتقل 
نیروهای  بزنند که  از پیش دامن  بیش  این گمان  به  و 
امنیتی و نظامی افغان پس از سال 2014 قادر به تامین و 
حفظ امنیت شهر ها و شهروندان نخواهند بود و شرایط 
خورد.  خواهد  رقم  مخالف  مسلح  گروه های  نفع  به 
اشتباه نخواهد بود اگر بگوییم به دلیل همین احساس 
پیشنهاد های  تمام  طالبان  تاکنون  که  بوده  قدرت 

مذاکره و صلح با دولت افغانستان را رد کرده اند.
شوند  بن  نشست  راهی  طالبان  اگر  اینکه  اما 
چه  افغان ها  برای  آن  منفی  و  مثبت  دست آورد های 
است  آن  احتمال  و  نظر  مثبت ترین  بود؟  خواهد 
در  جهانی  جامعه ی  و  افغانستان  دولت  با  طالبان  که 
پایان  معنای  به  این  و  می رسند  توافق  به  نشست  این 
و  طالبان  سوی  از  حداقل  افغانستان  در  درگیری ها 
دیگر گروه های وابسته به آنها خواهد بود. در نگاه اول 
این عالی به نظر می رسد. جنگ تمام می شود و دیگر 
خبری از انتحار و سربریدن و دست و پا قطع کردن و 

به توپ بستن و از درخت آویزان کردن و ... نخواهد 
بود. اما این تمام ماجرا و صد البته پایان ماجرا نیست. 
سوال اساسی این جاست که طالبان اگر به بن بروند با 

چه خواسته ها و پیشنهاد هایی خواهند رفت؟ 
وابسته  گروه  یک  عنوان  به  طالبان  اینکه  همه  از  اول 
کشور،  چندین  به  که  کشور  یک  به  فقط  نه  آنهم 
این  منافع  بر  مبتنی  پیام های مشخص  یقین حامل  قطع 
خواهند  افغانستان  در  پاکستان  خصوص  به  کشورها 
معامله ای  افغانستان،  از جانب  پیام ها  این  پذیرش  بود. 
پذیرش  ملی کشور و عدم  بر سر مصالح  بود  خواهد 
آنها هم می تواند به مشکلی تبدیل شود که این نشست 

را به صورت جدی تحت شعاع قرار خواهد داد. 
همچنین بد نخواهد بود اگر مقایسه ی مختصری داشته 
شرایط  با  اول  بن  اجالس  زمانی  شرایط  میان  باشیم 

حاضر که قرار است بن دوم برگزار شود.
نیروی  قوی ترین  عنوان  به  طالبان  که   2001 سال  در 
و  جهانی  جامعه ی  مقهور  افغانستان،  در  نظامی 
در  بودند،  شده  تروریسم  برضد  بین المللی  ایتالف 
حال فروپاشی و فرار از برابر نیروی هوایی و توپخانه 
نیروهای ایتالف بودند و با رها کردن شهر ها به کوه ها 
و مغاره ها پناه می بردند. در این میان نیرو های وابسته به 
گروه های جهادی که هنوز در سردرگمی شکست های 
پی در پی از طالبان و از دست دادن احمدشاه مسعود، 
مهم ترین رهبر نظامی خویش، به سر می بردند، با توجه 
به خال قدرت به وجودآمده، وارد شهرها و ولسوالی ها 
و  بزرگ  شهر های  برخی  کنترول  توانستند  و  شده 
جامعه ی  مساله،  این  بگیرند.  دست  به  را  کوچک 
پذیرش  از  ناگزیر  داد که  قرار  موقعیتی  را در  جهانی 
برای  موجود  نیروی  تنها  عنوان  به  جهادی  گروه های 
جایگزینی فوری طالبان شدند. با به میان آمدن اجالس 
بن، باز هم این گروه های جهادی بودند که توانستند با 
بیشترین  بودند،  به دست آورده  موقعیتی که  به  توجه 
و  نقش  بیشترین  و  بفرستند  اجالس  این  به  را  نماینده 
سهم را در ساختار سیاسی آینده ی افغانستان برای خود 
موقت  دولت  کابینه  ترکیب  به  نگاهی  کنند.  تضمین 
باشد. در واقع  این مدعا  بر  تاییدی  انتقالی می تواند  و 
بعد  سال  چند  در  که  دولت هایی  که  گفت  می توان 
به  بیشتر شباهت  بر سر کار آمدند  از اجالس بن اول 
داشت  طالبان  از  شکست  از  قبل  مجاهدین  حکومت 
اولین  از  تا یک ساختار سیاسی نوین و دموکراتیک. 
و  بی حساب  امتیازدهی  این  نتایج  خطرناک ترین  و 
کتاب، این بود که اینها توانستند با استفاده از فرصت 
به دست آمده، قدرت و نفوذ خویش را در عرصه های 

بقای  و  داده  گسترش  اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی، 
خود در ساختار سیاسی کشور را برای سال ها تضمین 
توانستند  نفوذ  و  قدرت  همین  از  استفاده  با  کنند. 
خود  به  را  کشور  اول  پارلمان  کرسی های  بیشترین 
نفوذ  و  قدرت  همین  از  استفاده  با  دهند.  اختصاص 
و  اختیار  در  را  کشور  اقتصاد  شاهرگ های  توانستند 
از همین قدرت  استفاده  با  اینها  بگیرند.  انحصار خود 
و نفوذ توانستند پروسه ی عدالت انتقالی را که وظیفه 
را  گذشته  سال  سی  در  جنگی  جنایات  به  رسیدگی 
برعهده داشت، با شکست مواجه کنند. به نظر می رسد 
دیگر برای سال ها نه کسی توان آنرا داشته باشد تا در 
مورد حوادث دهه نود و جنگ های داخلی حرفی بزند 
نه هم کسی حاضر خواهد شد در  بپرسد و  یا سوالی 
این مورد پاسخی به مردم و قربانیان این جنگ ها بدهد 

و از این قبیل می توان بسیار برشمرد.
امروز و در آستانه ی نشست بن دوم، طالبان دقیقا در 
ایستاده اند که ده سال قبل گروه های  همان جایگاهی 
نیز  بهتری  موقعیت  بسا  چه  و  داشتند  قرار  جهادی 
دارند. چرا که مجاهدین در آن زمان شکست خورده 
و  قبل  از  منسجم تر  امروز  طالبان  و  بودند  پراکنده  و 
مشغول به چالش گرفتن دولت و نیروهای خارجی در 

افغانستان هستند. 
اگر از طالبان برای اشتراک در نشست بن دوم دعوت 
به عمل آید و آنها نیز بپذیرند، با توجه به آن برگ های 
برنده ای که در دست دارند، احتمال بسیار زیادی دارد 
جامعه ی  و  افغانستان  دولت  از  را  امتیاز  بیشترین  که 
این  بار  زیر  دیگر  طرف های  اگر  و  بخواهند  جهانی 
امتیاز  بار  بروند، آن گونه که زیر  امتیازخواهی طالبان 
خواهی گروه های جهادی رفتند، این گروه از مشکلی 
در بیرون از دولت به معضلی در درون ساختار سیاسی 
جفا  کمترین  و  شد  خواهد  تبدیل  افغانستان  دولتی  و 
روا خواهد  افغانستان  مردم  بر  مساله  این  که  ظلمی  و 
انتحاری،  حمالت  طرح ریزان  و  عاملین  اینکه  داشت 
در  نیز  توپ بستن ها  به  و  سربریدن ها  بمب گذاری ها، 
کنار مسوولین حوادث سال های جنگ داخلی خواهند 
این  تمام  به  رسیدگی  آرزوی  باید  مردم  و  نشست 
پنهان کنند و  برای سال های سال در سینه  را  جنایات 

چه بسا با خود به گور ببرند.   

 اگر از طالبان برای اشتراک در 
نشست بن دوم دعوت به عمل آید 
و آنها نیز بپذیرند، با توجه به آن 

برگ های برنده ای که در دست دارند، 
احتمال بسیار زیادی دارد که بیشترین 
امتیاز را از دولت افغانستان و جامعه ی 

جهانی بخواهند و اگر طرف های 
دیگر زیر بار این امتیازخواهی طالبان 

بروند، آن گونه که زیر بار امتیاز 
خواهی گروه های جهادی رفتند، این 
گروه از مشکلی در بیرون از دولت به 
معضلی در درون ساختار سیاسی و 

دولتی افغانستان تبدیل خواهد شد و 
کمترین جفا و ظلمی که این مساله 

بر مردم افغانستان روا خواهد داشت 
اینکه عاملین و طرح ریزان حمالت 

انتحاری، بمب گذاری ها، سربریدن ها و 
به توپ بستن ها نیز در کنار مسوولین 
حوادث سال های جنگ داخلی خواهند 
نشست و مردم باید آرزوی رسیدگی 
به تمام این جنایات را برای سال های 
سال در سینه پنهان کنند و چه بسا با 

خود به گور ببرند.   

بن دوم آخرین فرصت
 برای افغانستان

یادآوری: این نوشته صرفا یک برداشت و یک تحلیل است و ابدا در 
پی ارزش گذاری ماهیتی و ایدیولوژیک نیست / نویسنده

ACKU



جان محمدنبی زاده، تالقان

 سیحون ـ فیض آباد

۶ سال پنجم    شماره مسلسل 1232    دو شنبه 14 سنبله 1390

قسم  این  امسال  تا  و  می گذرد  عمرم  از  سال  »شصت 
خشک سالی را ندیده بودم، همه کشت و کارمان برباد شد 
و حتا آب نوشیدنی هم برای خود و حیوانات مان نداریم.« 
باشنده ی  عبدالقدوس  به نام  محاسن سفید  مرد  سخنان  این 
قریه ی »شورولی« ولسوالی هزارسمچ در والیت تخار است 
که با قد خمیده بشکه ای در دست دارد و به خاطر به دست 
آوردن آب آشامیدنی از یگانه چاه این قریه در میان صف 

منتظرین نشسته است.
سر  بر  شده،  خشک  کارمان  و  کشت  »تمام  گفت:  او 
گرفتن آب از تنها چاه یک قریه، همه ی اهالی در تالش و 
تکاپواند، حیوانات مان از تشنگی در حال تلف شدن است، 
اما دولت گوش شنوا و چشم بینایی ندارد که فریادمان را 

بشنود و مشکالت مان را ببیند.«
به  محاط  ولسوالی  یک  تخار  والیت  هزارسمچ  ولسوالی 
ندارد و  خشکی است که حتا یک جریب زمین آبی هم 
باران های  به بارش  اینجا، وابسته  باشندگان  تامین آذوقه ی 
در  روان  سال  ابتدای  از  این که  از  اما  می باشد،  موسمی 
یک  نگران  آن  باشندگان  است،  نباریده  باران  منطقه  این 

فاجعه ی انسانی اند.
تالش های  که  می گویند  ولسوالی  این  در  محلی  مقامات 
زیادی کرده اند، اما هیچ نهاد و یا موسسه ای به مشکل مردم 

این ولسوالی پاسخ نداده است.
تخار،  هزارسمچ  ولسوال  محبت،  سخی  غالم  حاجی 
شمال شرقی  قسمت  در  هزارسمچ،  »ولسوالی  می گوید: 
این  خشک  تپه های  و  للم  دشت های  در  و  تخار  والیت 
والیت موقعیت دارد و با آن که در نزدیکی دریای کوکچه 
قرار دارد، به دلیل این که در تپه های بلندتر از سطح این دریا 

واقع است، هیچ آبی به سوی این منطقه جاری نمی شود.«
جاری  آب  مجرای  هیچ  به  منطقه  این  مردم  که  گفت  او 
دسترسی نداشته و باشندگان آن که اغلب زراعت پیشه اند، 
و  زغیر  نخود،  گندم، جو،  شامل:  نیاز  مورد  آذوقه  و  غله  

غیره را در زمین های زراعتی للمی، کشت می کنند.
او ادامه داد که در سال روان اراضی این ولسوالی از نعمت 
للمی  کشت  تمام  و  شد  محروم  موسمی  باران های  بارش 
خشک شده و حتا دهقانان این ولسوالی تخم بذری خود 

را، از زمین های شان نگرفته اند.
وی می افزاید: »میوه های تابستانی این منطقه خربوزه و تربوز 
للمی است که امسال با وقوع خشک سالی، مردم از آن نیز 
محروم مانده اند و قرار معلوماتی که از اکثر قریه های این 
ولسوالی داریم، در این ماه رمضان، مردم فقیر و بی چاره، 

شماری از کشاورزان در ولسوالی بهارک والیت بدخشان 
داشته  »کرم سیب« شکایت  به نام  از شیوع یک نوع مرض 
می گویند محصوالت میوه های شان امسال نسبت شیوع این 
مرض کامال ازبین رفته است و هیچ راهی را برای نجات از 

شر این مرض تاهنوز پیدا نکرده اند.
شمال شرق  در  که  بدخشان  والیت  بهارک  ولسوالی 
داشتن  نگاه  از  دارد،  موقعیت  این والیت  مرکز  فیض آباد 
این ولسوالی  باغ های سیب مشهور است و سیب »رخش« 
محصول  برداشت  از  اکنون  باغداران  اما  دارد،  شهرت 

خوب مایوس اند.
این  باغداران  از  یک تن  جان  دامال  به  مشهور  عبدالغفار 
ولسوالی می گوید: »شیوع مرض »کرم سیب« چیزی تازه ای 
با آن مواجه شده باشند، اما امسال در  نیست که باغداران 
و  شده  بیشتر  مرض  این  انتشار  دیگر  سال های  به  مقایسه 

خسارات ناشی از آن به نگرانی باغداران افزوده است.«
که  میوه ای ست  تنها  سیب  میوه ها،  میان  در  وی  گفته  به 
بیشترین آفت را درخود  دارد که ظاهرا این میوه صحت و 
سالم به نظر می رسد، اما بدون اینکه پخته شده باشد پیش 
توته می کنند،  آنرا  زمانی که  و  زمین می ریزد  به  از وقت 
میان این میوه کامال از بین رفته و کرم به مشاهده می رسد.

او اضافه کرد که تا ماه میزان یک دانه سیب در درخت ها 
سبب  مرض  این  موجودیت  که  چرا  ماند،  نخواهد  باقی 
پخته  از  پیش  سیب  میوه ی  و  گردیده  میوه ها  رفتن  ازبین 

شدن فاسد می شود.
والیت  باغداران  دامنگیر  که  مشکالتی  از  دیگر  یکی 

بدخشان است، خشک سالی اخیر می باشد.
دامال جان می گوید: »40 درصد از باشندگان این ولسوالی 
این  از  را  زندگی شان  مخارج  و  بوده  باغداری  مصروف 
رفتن  بین  از  و  مرض  این  شیوع  اما  می کنند،  تامین  طریق 
محصوالت شان از یک طرف و از سوی دیگر خشک سالی 
این ولسوالی دشوار  باشندگان  از  زندگی را برای بسیاری 

ساخته است.«
را  مشکل  این  چندین بار  که  می کند  اضافه  کشاورز  این 
از  تاهنوز  اما  گذاشتند  میان  در  زراعت  اداره  مقام های  با 
صورت  زمینه  در  اقدامی  کوچکترین  اداره  این  آدرس 

نگرفته است.
فروش  طریق  از  که  ولسوالی  این  دیگری  باشنده  عتیق اهلل 
می گوید:  می کند  تامین  را  زندگی اش  مخارج  سیب 
به  است  آفت زده  اینکه  نسبت  را  سیب  سیر  یک  »تاهنوز 
میوه  این  خریداری  به  عالقه ای  مردم  و  نرساندم  فروش 

روزه ی خود را با چای و نان خشک افطار می کنند.«
از  بیشتر  خشک سالی  بحران  امسال  می گوید:  محبت  آقای 
و  می کند  تهدید  را  ولسوالی  این  تخار،  والیت  نقاط  سایر 
برای خود  نبود آذوقه  با قحطی و  این که  از  باشندگان آن، 
سخت  نشوند،  گریبان  به  دست  مواشی شان  برای  علوفه  و 

نگران هستند.
مقامات  به حضور  را  منطقه  مشکالت  بارها  »ما  افزود:  وی 
انسانی  فاجعه ی  وقوع  مورد  در  و  کرده  مطرح  ذی صالح 
اکنون  تا  اما  داده ایم،  هشدار  آنان  به  خشک سالی،  اثر  در 
ماه که   5 در مدت  و  نشده  این مشکل  به  توجه ی  کمترین 

ندارند چراکه داخل سیب را کرم کامال از بین برده است.«
آن  سیر  یک  آنها  نمی زد  آفت  را  سیب  اگر  وی  گفته  به 
فروش  به  افغانی  صد   4 تا   3 قیمت  به  والیت  مرکز  در  را 
درخت  از  خود  به  خود  اینکه  نسبت  حاال  اما  می رساندند 
می شود  عرضه  بازار  به  خام  صورت  به  و  می افتد  زمین  به 
مناطق  بسیاری  در  حتا  و  نبوده  باال  از صدافغانی  آن  قیمت 

بازار فروش ندارد.
با  مبارزه  و  مرض  این  به  نسبت  مردم  که  کرد  اضافه  وی 
انجام  مردم  را که  دواپاشی هایی  و  ندارند  آگاهی  هیچ  آن 
اگر  می گوید  او  است.  نداده  درپی  نتیجه ای  هیچ  می دهند 
مقام های زراعت در آغاز برنامه ای را برای نابودی این مرض 
با  امروز  می دادند  مردم آگاهی  به  و  می گرفتند  روی دست 

این مشکل روبرو نمی شدند.
مسوولین زراعت در والیت بدخشان نیز آفت میوه مردم را 
امسال  مردم  میوه ی  محصوالت  که  می گویند  نموده  تایید 

نسبت شیوع مرض کامال ازبین رفته است.
انجینر محمد عالم عالمی، رییس زراعت بدخشان می گوید: 
را  و سیب  ناک  میوه هایی چون  این طرف  به  سال  »از چند 
یک نوع کرم در ابتدای شکل گیری میوه مورد حمله قرار 
می دهد که بعدا در داخل آنها جای گرفته و از داخل میوه 
گذشته  دوچند  مرض  این  امسال  و  می برد  بین  از  کامال  را 

باغ های سیب کشاورزان را مورد حمله قرار داده است.«
رفتن  بین  از  بر  مبنی  مردم   نگرانی های  عالمی  آقای 
این آفت  اضافه می کند که  نموده  تایید  را  محصوالت شان 
دارند  اقتصادی خوبی  بازار  بیروتی که  در سیب های  بیشتر 
به  مرض  این  اصال  وطنی  سیب های  در  و  می شود  دیده 
داشت  درنظر  بدون  باید  کشاورزان  بنا  نمی رسد  مالحظه 
اهمیت بازار به رشد سیب های وطنی و نهال شانی این سیب ها 

اقدام می کردند.
به گفته این مقام ریاست زراعت آنها اقدامات میخانیکی را 

مسوولی  شخص  هیچ  می گذرد،  جاری  سال  از 
از  را  مردم  مشکالت  و  نیامده  ولسوالی  این  به 

نزدیک ندیده اند.«
او گفت که حتا موسسات خیریه ی بین المللی که 
بر موجودیت امنیت در مناطقی که پروژهه ای شان 
امنیت  آن که  با  دارند،  تاکید  می کنند،  تطبیق  را 
برای کمک  نیز  این ولسوالی خیلی خوب است 

به این مردم نیامده اند.
قاری محمد سعید عضو شورای انکشافی ولسوالی 
همه  در  خشک سالی  »آثار  می گوید:  هزارسمچ 
جای منطقه هویدا است، مردم تا این وقت سال، 
آب و نان خود را به سختی پیدا کرده اند، بسیاری 
از جوانان برای پیدا کردن یک لقمه نان خود و خانواده شان، 
به ایران مهاجر شده اند و معلوم نیست که چه سرنوشتی در 

انتظارشان است؟«
به  کمک  بخش  در  که  سکتوری  وزارت های  از  یکی 
روستاها فعال است، وزارت احیا و انکشاف دهات است که 
از طریق برنامه ی همبستگی ملی در حفر چاه ها و راه اندازی 
پروژه های عامه پیش قدم است، اما مسوولین این بخش نیز 
در والیت تخار از کمی کمک ها در این ولسوالی یادآور 

می شوند.
انجنیر نصرت اهلل آمر برنامه های ریاست احیا و انکشاف دهات 
والیت تخار، ضمن این که از تطبیق برنامهی همبستگی ملی 

بهارک روی دست  این آفت در ولسوالی  بردن  ازبین  برای 
گرفته اند.

البراتواری  ماشین  یک  نصب  با  پیش  چندی  که  گفت  او 
تولیدکننده تخم حشره مفیده که علیه حشرات مضره مبارزه 
می کنند برای مبارزه با این آفت اقدام نموده اند که در ابتدا 
این تخم به حشره بالغ تبدیل شده و بعدا این حشرات باالی 
تخم های حشرات مضره تخم گذاری می کنند و باعث از بین 

رفتن آنها می گردد که  نتیجه ی خوبی درپی داشته است.
 عالمی گفت که نصب کارتن ها به تنه درختان و شاخه های 
کالن آن که محلی برای تجمع حشرات مضره می باشد برای 
می نمایند  تجمع  کارتن  در  که  حشرات  این  انداختن  دور 
روش مناسب به شمار می رود که کشاورزان با استفاده از این 

که از این طریق چند حلقه چاه آب آشامیدنی در قریه های 
هزارسمچ حفر شده و برنامه کار در مقابل غذا در سال های 
گذشته، یادآوری می کند، تایید می نماید که در سال روان 
به جز از توظیف دو عراده تانکر آب، آن هم در نیمه ی دوم 
این  اهالی  نیاز  برای رساندن آب آشامیدنی مورد  اسد،  ماه 

منطقه، دیگر کمکی به آنان نشده است.
اضافه  تخار  دهات  انکشاف  و  احیا  ریاست  برنامهی  آمر 
از  متاثر  مردم  غذایی  مواد  از  قسمتی  تامین  »برای  می کند: 
سرک های  ترمیم  پروژه های  هزارسمچ،  در  خشک سالی 
میان قریه های این ولسوالی از طریق برنامه ی کار در مقابل 
به دفتر ساحوی سازمان غذایی جهان )دبلیو اف پی(  را  غذا 
در فیض آباد والیت بدخشان، پیشنهاد کردهایم که به زودی 

منظور شده و کار آن آغاز خواهد شد.«
در هنگام وقوع حوادث طبیعی و آفات مانند خشک سالی، 
ادارهی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی و حاالت اضطرار 
این  مردم  گفته ی  به  اما  میشتابد،  مردم  کمک  به  معموال 
منطقه که به شدت محتاج کمک های عاجل غذایی و آب 
آشامیدنی هستند، هیچ ادارهای به این نقطه ی بی آب و علف 

نیامده است. 
حوادث  با  مبارزه  آمادگی  اداره  رییس  زنده  عبدالرزاق 
این  سوی  از  تاکنون  این که  تایید  با  تخار  والیت  طبیعی 
به آسیب دیدگان خشک سالی ولسوالی  اداره، هیچ کمکی 
هزارسمچ صورت نگرفته است، می گوید: »تااکنون در این 

رابطه برای ما گزارشی نرسیده است.«
آقای زنده اضافه می کند: »البته مشکل خشک سالی منحصر 
به هزارسمچ نیست و تقریبا در اکثر ولسوالی های تخار این 
وضعیت مشهود است، اما دفتر والیتی مبارزه با حوادث این 

امکانات را ندارد که به ولسوالی ها کمک نماید.«
خشک سالی  با  مواجه  مناطق  سروی  »ما  می گوید:  وی 
دقیق  ارقام  پروسه،  این  یافتن  پایان  با  و  کرده ایم  آغاز  را 
به  ناشی از خشک سالی را  آسیب دیده ها و حجم خسارات 
داد،  خواهیم  گزارش  طبیعی  حوادث  با  مبارزه  ملی  کمیته 

تا آنها در این قسمت اقدامات الزم را روی دست گیرند.«
نسبتا  مالی  وضعیت  از  آنانیکه  می گویند  هزارسمچ  اهالی 
خوبی برخوردار بودند، به شهرها کوچ کرده و حتا مامورین 
تخار  مرکز  تالقان،  شهر  در  نیز  ولسوالی  ادارهی  شعبه های 

سکونت دارند.
به  دولت  اگر  که  نگران اند  هزارسمچ  ولسوالی  باشندگان 
فریاد مردم گرسنه و تشنه ی این ولسوالی نرسد، مواشی شان 
آنان  تمام  نان،  لقمه  یک  کردن  پیدا  به خاطر  و  شده  تلف 

مجبور به کوچ دسته جمعی به سوی شهرها خواهند شد.

روش های میخانیکی قادر خواهند شد تا در جهت ریشه کن 
ساختن این آفت اقدام نمایند.

رفتن  ازبین  سبب  اینکه  نسبت  را  دواپاشی  عالمی  آقای 
روش  می گردد  زیست  محیط  آلوده شدن  و  عسل  زنبور 
و  با صبر  اگر کشاورزان  که  می گوید  اما  نمی داند  مناسبی 
حوصله مندی این روش های میخانیکی را عملی نمایند قطعا 

دچار این مصیبت نخواهند شد.
آنها  وظیفه  که  می کند  اضافه  بدخشان  زراعت  رییس 
و  کشتزارها  در  میخانیکی  روش های  اجرای  و  دواپاشی 
باغ های مردم نیست بلکه وظیفه آنها آگاهی دادن و کمک 
امراض  این  بردن  بین  از  برای  روش ها  اجرای  در  مردم  به 

می باشد که آنها وظایف شان را انجام داده اند.

باشندگان
ولسوالی هزارسمچ تخار
در معرض فاجعه انسانی

قرار دارند

کشاورزان ولسوالی بهارک
ACKUاز شیوع آفت جدید شکایت دارند
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وضعیت  لحاظ  این  از  گرچند  جزایی  قضایای  در 
بهتر است و اکثر قضایای جزایی در موقع مناسب 
موجود،  وضعیت  آن هم  با  ولی  می گردد؛  فیصله 
قضایای  آن که  با  زیرا  نمی باشد.  مناسبی  وضعیت 
جزایی در محاکم ابتدایی تاحدود زیادی در موقع 
مناسب فیصله می گردد؛ ولی تعدادی زیادی از این 
استیناف و تمیز در بالتکلیفی  دوسیه ها در مراحل 
روشن  وضعیت شان  مناسب  موقع  در  و  برده  به سر 
این  از  نیز  ابتدایی  محاکم  جایی که  تا  نمی گردد 
وضعیت در مراحل استیناف و تمیز شاکی می باشند. 
تعدادی از قضات محاکم در والیات به کند بودن 
تمیز  و  استیناف  محاکم  در  قضایا  حل  جریان 
اذعان داشته و می گویند حتا اگر آنها کار خود را 
درموعد مقرر انجام دهند در مراحل بعدی سال ها 
ممکن است طول بکشد تا یک پرونده نهایی گردد 

و سرنوشت آن مشخص شود.  

کمیسیون  بررسی های  و  نظارتی  یافته های 
که  می دهد  نشان  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل 
آزادی شده ها  سلب  سرنوشت  تعیین  در  تاخیر 
نسبتی شان  دوسیه های  که  پل چرخی  محبس  در 
چهارگانه  حوزه های  ابتداییه  محاکم  در  بیشتر 
شهری )کابل(، محکمه استیناف والیت کابل و 
قابل توجه  بسیار  ستره محکمه می باشد، یک رقم 

از متهمین بی سرنوشت را تشکیل می دهد. 
گاهی  که  است  آن  زمینه  دراین  دیگر  مشکل 
محاکم  جانب  از  که  به حبس  محکوم بها  مدت 
اما  می گردد؛  تکمیل  گردیده،  تعیین  استیناف 
متهم  و  نگردیده  نهایی  ستره محکمه  در  دوسیه 
به صورت بی سرنوشت و غیرقانونی در محالت 
سلب آزادی به سر می برد. همچنان تعداد زیادی 
از متهمین بدون سرنوشت که منتظر طی مراحل 
ستره محکمه  در  دوسیه های شان  شدن  نهایی  و 

می باشند، واجد شرایط برخورداری از مزایای عفو و 
تخفیف مجازات فرامین ریاست جمهوری می باشند؛ 
در  فیصله های شان  نکردن  قطعیت حاصل  بنابر  ولی 

محالت سلب آزادی به سر می برند.
یافته های کمیسیون نشان داده است که تعداد متهمین 
زن که قضایای شان در ستره محکمه در موعد مقرر 
بیشتر می باشد؛  مردان  تناسب  به  نمی شود  رسیدگی 
سلب  در  اخالقی  جرایم  به  که  زن ها  بیشتر  زیرا 
افتاده اند و  آزادی می باشند از نظر خانواده های شان 
نمی شود،  حاضر  خانواده های شان  اعضای  از  کسی 
برای تسریع روند رسیدگی دوسیه نسبتی متهم، آن 

را  پیگیری نماید.
این نگرانی زمانی شدت می یابد که در موضوعات 
متهمین  دوسیه ها  سرنوشت  نهایی  تعیین  تا  جزایی 
زندانی  محابس  و  توقیف خانه  در  غالبا  ومحکومین 
بوده و عمال بدون سرنوشت و احیانا بی گناه سال ها 
بنابراین  می گردند.  محروم  آزادی شان  و  حقوق  از 
در  جزایی  قضایا  نشدن  حل  آمارهای  هم  اگر  حتا 
حقوقی  دوسیه  های  آمارهای  به  نسبت  مقرر  موعد 
حق  با  جزایی  قضایای  اجراات  چون  باشد.  کمتر 
نیست  موضوعی  دارد  ارتباط  بیشتر  مردم  آزادی 
سادگی گذشت. ضروری  به  آن  کنار  از  بتوان  که 
عوامل  و  علل  مشکالت،  این  ریشه های  که  است 
شکل گیری و دوام آن شناسایی گردد و راه حل های 

مناسب برای آن جستجو گردد.
دالیل مختلف برای ملتوی ماندن رسیدگی به قضایا 
و تراکم دوسیه در محاکم  و عدم در سیدگی قضایا 
و  ازعلل  برخی  دارد.  قانونی وجود  مقرر  موعد  در 

دالیل  مهم  آن عبارتند از:
ادامه دارد



قانونی  چالش های  و  فرصت ها  بررسی  در  اما 
حضور جامعه ا ی جوان در فعالیت ها، تعامالت و 
نیز  افغانی  جامعه ی  باید گفت  تحوالت کشور، 
بسیاری  در  است که  روبه رو  با محدودیت هایی 
داشتن  مثال  است.  معمول  و  متعارف  از جوامع، 
سن معین برای نامزد شدن در پست های ریاست 
جمهوری، وکالت مجلس نمایندگان  و مجلس 
قضاوت  پست  در  شدن  نامزد  همچنین  و  سنا 
و  اساسی  قانون  در  عمدتا  که  دیگری  وموارد 

قوانین عادی کشور پیش بینی گردیده اند.
برای  اقرار کنیم پیش بینی داشتن سن معین  باید 
به  باتوجه  متذکره  پست های  در  نامزدشدن 
خیلی  است  ممکن  جامعه   عینی  واقعیت های 
از لحاظ حقوق بشری  نباشد، ولی  سوال برانگیز 
شاید بهتر بود تا پیشتر از مورد سن افراد داوطلب 
اشاره  آنان  تخصص  و  تحصیالت  میزان  به 
بر  عالوه  می توانست  که  موردی  می گردید. 
و  ادارات  در  محوری  تخصص  فرهنگ  احیای 
موقعیت های کاری، به نحوی معقولیت یا منطقی 
ضمانت  نیز  را  داوطلب  افراد  سن  معیار  بودن 
مدارک  گرفتن  به  موفق  کسی  وقتی  زیرا  کند. 
و  عالی  تحصیالت  موسسات  از  فراغت  سند  و 
در  نیز  لحاظ سنی  از  قطعا  دانشگاه ها می گردد، 

موقعیتی قرار دارد که بتواند مدیریت کند.

ماده ی 62 قانون اساسی کشور در رابطه به شرایط 
کسی که می تواند خود را به مقام ریاست جمهوری 

کشور نامزد کند می نویسد:
»شخصی که به ریاست جمهوری کاندید می شود، 

واجد شرایط ذیل می باشد:
والدین  از  متولد  و  مسلمان  افغانستان،  تبعه ی   -1
افغان بوده و تابعیت کشور دیگری را نداشته باشد؛

2- در روز کاندید شدن سن وی از چهل سال کمتر 
نباشد؛

3- از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، 
نشده  مدنی محکوم  از حقوق  یا حرمان  و  جنایت 

باشد.
حیث  به  دوره  دو  از  بیش  نمی تواند  شخص  هیچ 

رییس جمهور انتخاب گردد.
رییس  معاونین  مورد  در  ماده ی  این  مندرج  حکم 

جمهور نیزتطبیق می گردد.«
قانون  ماده ی  این  در  است  مشخص  که  طوری 
ریاست  به  که  شخصی  تحصیالت  به  اساسی 
است  نشده  اشاره  اصال  می شود  نامزد  جمهوری 
در حالی که سن او یکی از معیارهای جدی برای 
نامزد شدن عنوان گردیده است. این ماده ی قانون 
اساسی خواسته یا نخواسته جوانان را از احراز این 
مقام محروم کرده و عمال فرصت دست یابی آنان 
را به این مقام سلب کرده است. مبتنی بر این ماده ی 

قانون اساسی کسانی که از چهل سال کمتر عمر دارند 
انتخاب  نیز  جمهور  رییس  معاون  عنوان  به  نمی توانند 

شده و تعیین گردد.
از  مشابه  حکم  یک  در  نیز  اساسی  قانون   72 ماده ی 
داشتن سن معین برای نامزد شدن در پست وزارت در 

حکومت دستور داده است. در این ماده می خوانیم:
»شخصی که به حیث وزیر تعیین می شود واجد شرایط 

ذیل می باشد:
1- تنها حامل تابعیت افغانستان باشد؛                        

نیز  را  دیگری  کشور  تابعیت  وزارت،  کاندید  هرگاه 
داشته باشد؛ ولسی جرگه صالحیت تایید و یا رد آن را 

دارد؛
2- دارای تحصیالت عالی، تجربه کاری و شهرت نیک 

باشد؛
3- سن وی از سی و پنج سال کمتر نباشد؛

بشری،  ضد  جرایم  تکاب  ار  به  محکمه  طرف  از   -4
جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد.«

از  معین  داشتن سن  نیز  ماده  این  در  دیدیم  که  طوری 
مقام وزارت در حکومت محسوب  احراز  مهم  شرایط 
باشند  داشته  عمر  سال   35 از  کمتر  که  کسانی  و  شده 

عمال نمی توانند دراین پست نامزد باشند. 
ادامه دارد



گزارش نظارت از  وضعيت 
و عملکرد محاكم و سيستم 

قضایی در افغانستان
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان )بهار سال 1390(

مشاركت جوانان 
در زندگی جمعی



معرفی سيستم های 
عدالت »عدالت رسمي 
و عدالت غيررسمی« 

در افغانستان
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قسمت سی و یکم

قضایای  به  رسیدگی  که  می کند  ایجاب  متخلف  اطفال  منافع 
آنها در محاکم اختصاصی صورت گیرد؛ درحالی که در سراسر 
افغانستان تاکنون فقط یک الی دو محکمه اختصاصی اطفال به 
به قضایای سایر کودکان در محاکم  و  دارد  فعال وجود  شکل 

عادی رسیدگی می شود. 
در  آنان  تا  است  نیاز  متخلف،  کودکان  اصالح  برای  برعالوه 
دسترسی  باید  محالت  این  و  شوند  نگهداری  مناسب  محالت 
صحت،  تربیه،  و  تعلیم  چون  آنها  حقوق  تمام  به  را  کودکان 

تفریح و دیگر نیازمندی ها تامین کند. 
 همین گونه سایر کتله های آسیب پذیر جامعه که نسبت مشکالت 
سالم  و  شفاف  قضایی   - عدالت  یک  به  نمی توانند  مختلف، 
یک  تا  است  دولت  وظایف  از  باشند،  داشته  کامل  دسترسی 
متوازن  به صورت  را  ایجاد و آن  را  سیستم عدالت موثر و کارا 

انکشاف دهد. 
مطابق قانون اساسی و سایر اسناد تقنینی کشور، همچنین مطابق 
اسناد بین المللی حقوق بشر، میثاق ها و موافقت نامه های بین المللی 
که افغانستان آن را امضا کرده است، دولت مکلفیت دارد تا یک 
سیستم عدلی – قضایی مدرن ومبتنی به ارزش های حقوق بشری 
بنابراین موجودیت یک سیستم عدالت  را ایجاد و توسعه دهد. 
رسمی/دولتی از وظایف و مکلفیت های حقوقی دولت است تا 
همه شهروندان به طور مساویانه به عدالت دسترسی داشته باشند. 

را  به محاکم مستقل و بی طرف  هرکس حق دسترسی عادالنه 
علنا رسیدگی شود.  به وسیله آن دعوی اش، منصفانه و  تا  دارد 

)ماده 10 اعالمیه جهانی حقوق بشر(
ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی چنین صراحت 
هستند.   برابر  قضایی  دیوان های  و  محاکم  مقابل  در  )همه  دارد: 
هرکس حق دارد به این که به دعوی او منصفانه و علنی در یک 
محکمه باصالحیت مستقل و بی طرف، طبق قانون رسیدگی شود 
و آن محکمه درباره حقانیت اتهامات جزایی علیه او یا اختالفات 

راجع به حقوق و الزامات او در امور مدنی تصمیم بگیرد.( 
تا  است  اساسی کشور، دولت مکلف شده  قانون   58 ماده  طبق 
برای نظارت  بر رعایت حقوق بشری افراد در همه جا و همه وقت 
به شمول برخورد نهادهای عدلی و قضایی در قبال مسایل حقوق 

بشری افراد، ادارات و نهادهای بخصوصی را ایجاد نماید. 
و  افغانستان  در  بشر  حقوق  رعایت  بر  نظارت  منظور  به  »دولت 
افغانستان  بشر  مستقل حقوق  آن، کمیسیون  از  و حمایت  بهبود 
را تاسیس مي نماید. هرشخص مي تواند در صورت نقض حقوق 
بشری خود، به این کمیسیون شکایت نماید. کمیسیون مي تواند 
موارد نقض حقوق بشری افراد را به مراجع قانوني راجع سازد و 
فعالیت  و طرز  تشکیل  نماید.  مساعدت  آنها  از حقوق  دفاع  در 
این کمیسیون توسط قانون تنظیم مي گردد.« )ماده پنجاه و هشتم 
قانون اساسی( منظور این است که دسترسی همه مردم به عدالت 
همچنان  و  مساویانه  به طور  همه  برای  عدالت  تامین  و  رسمی 
گسترش نهادها و ساختارهای عدالت دولتی به شکل همگانی و 

سراسری از وظایف و مکلفیت های اساسی دولت است. 
باید گفت نه تنها که ایجاد وبه میان آوردن یک سیستم عدلی – 
قضایی رسمی از مکلفیت های دولت است بلکه اصالح، بهبود و 
انکشاف سیستم عدلی و قضایی نیز از وظایف و تعهدات دولت 

افغانستان است. 
عدالت  خوب  جنبه های  و  مثبت  نقاط  این که  از  قبل  بنابراین 
است  بهتر  بگیریم  بررسی  به  افغانستان  در  را  قضایی   – رسمی 
تا مختصر به معرفی ساختارها و نهادهای که برای تامین عدالت 

رسمی – قضایی نیاز است بپردازیم. 
ادامه دارد

قانون مندی و حاكميت قانون، 
تضمين كننده آرامش و آسایش مردم افغانستان است.
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نقدی بر سریال تلویزیونی
یوسف پیامبر

انحالل
آنچه در این صحنه  مشاهده 

می شود عالوه بر تحریف 
ارزش های هنری داستان یوسف 
و زلیخا، به نوعی تحقیر ماهیت 
زن نیز است. در داستان  یوسف 
و زلیخا ، زلیخا آن قدر شخصیت 
مقتدری دارد که حافظ در بیت 

معروفش از بزرگی زلیخا و زیبایی 
یوسف به نفع تعریف از هر دوی 

آنها استفاده می کند:
من از آن حسن روز افزون که 

یوسف داشت دانستم
که عشق از پرده ی عصمت برون 

آرد زلیخا را
به عبارتی دیگر  زلیخا  شخصیتی 
قوی است که خدشه بر عصمتش 
به واسطه  زیبایی یوسف، تاکیدی 
بر زیبایی چشمگیر یوسف است. 
اما در روایت فرج اهلل سلحشور 
از عشق زلیخا به یوسف، زلیخا 
شخصیتی زبون و بی اراده است 
که به احمقانه ترین شکل ممکن 

احساساتش را بروز می دهد.

زلیخا وزن
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 مجتبی پورمحسن

اشاره:
شبکه های  از  بسیاری  رمضان  مبارک  ماه  در 
حضرت  ایرانی  سریال  بازپخش  به  ما  تلویزیونی 
استقبال  با  همچنان  البته  که  پرداختند  یوسف 
مخاطبان مواجه شدند. در زمینه ای که بدیل دیگری 
در این ایام برای این سریال نیست و برای مردم خسته 
از سریال های هندی و کلمبیایی که کمترین سنخیت 
را با اخالق و اعتقادات این مردم ندارند، این سریال 
سریال  این  وجود  این  با  دارد.  را  غنیمت  حکم 
از صحنه پردازی،  دارد.  زیادی  تکنیکی  ضعف های 
گریم و نورپردازی گرفته تا شخصیت پردازی و بیان 
دیالوگ ها. به طور مثال به هیچ عنوان این سریال را 
نمی توان با سریال هایی مثل امام علی و مختارنامه که 
در همین ژانر و تولید ایران هستند مقایسه کرد و آن 
هستند.  این ضعف ها  از  عاری  مراتب  به  سریال  دو 
البته فهماندن این نقاط ضعف و قبوالندن این نقدها 
برای مخاطبان عامی که این سریال را خوش دارند 
کار سخت و ناممکنی است؛ اما نقدی که می خوانید 
ایرانی  شناخته شده ی  منتقد  پورمحسن  مجتبی  از 
برای کسانی که سینما و فلم را به طور جدی دنبال 

می کنند، خالی از لطف نیست. 
از  یکی  جهات  بسیاری  از  پیامبر،  یوسف  قصه  ی 
تبدیل  قابلیت  که  است  قرآن  قصه های  غنی ترین 
متعدد  گره های  دارد.  را  تصویری  اثری  به  شدن 
اصلی  داستان  بستر  در  زلیخا  که  و  یوسف  داستان 
را  فلم ساز  دست  که  همان طور  می شوند،  پرورده 
هم  را  مخاطب  توقع  می گذارد،  باز  اقتباس  برای 

افزایش می دهد.
با  و  سال  چند  طی  که  پیامبر«  »یوسف  سریال  اما 
عوامل  بهترین  کارگیری  به  با  و  هنگفتی  بودجه ی 
کار  از  ضعیف  سریالی  نهایتا  شد،  ساخته  فلم  تهیه 
برای  خوبی  الگوی  می تواند  اتفاقا  که  درآمد 
نشان  که  الگویی  باشد؛  تلویزیون  در  سریال سازی 
می دهد حتا اگر موسیقی فلم را آهنگ ساز توانا مثل 
بر  هم  تیتراژش  عنوان بندی  و  بسازد  یزدانیان  پیمان 
باشد  حقیقی  ابراهیم  یعنی  بهترین ها  از  یکی  عهده  
و تعداد زیادی از بازیگران بزرگ هم در آن بازی 
نباشد،  هنرمندانه  و  نو  کارگردان  نگاه  اگر  کنند؛ 

نتیجه ی کار قابل قبول نخواهد بود.
مضمونی  ایرادهای  پیامبر   سریال  یوسف  اگرچه 
از  وجه  این  بررسی  و  نقد  برای  که  دارد  بسیاری 
نظر  دین پژوهان  و  تاریخ نگاران  است  بهتر  کار 
سرشار  سلحشور  فرج اهلل  آقای  سریال  ولی  بدهند، 
او  پروژه  ی عظیم  فنی است. آن قدر که  ایرادات  از 
باشد.  معمولی  رادیویی  نمایش  می تواند یک  نهایتا 
بسیار  صحنه  پردازی  بازیگران،  بد  بسیار  گریم 
سریال  جای  جای  از  ناشیانه  نور پردازی  و  ابتدایی 
این ضعف ها همین بس  بیرون می زند. در توصیف 
بازیگران  که در نماهای بسته، سفیدی فوم صورت 
و برق ماده  گریم، بازیگران را تا حد یک عروسک 
ابتدایی  بسیار  بناها،  ماکت  طرفی  از  می دهد.  تقلیل 
است. حتا یک مخاطب عادی هم ماکت بودن بناها 
ماکت ها  است  قرار  آنکه  حال  می شود.  متوجه  را 
واقعی  که  شوند  چیده  و  ساخته  حرفه ای  آن چنان 
به نظر برسند. نور پردازی سریال»یوسف پیامبر« هم 
ادیت نشده و به همین دلیل نه تنها کمکی به فضای 
از  بعضی  باعث می شود  بلکه  نمی کند،  اثر  تاریخی 
داشته  عروسی  فلم های  همتراز  کیفیتی  صحنه ها 
تصویر  پیامبر،  یوسف  سریال  در  به طور کل  باشند. 

هیچ اهمیتی ندارد. یعنی می توان چشم بر تصویر بست 
از یک  معمولی  اجرایی  را شنید که  تنها صدایش  و 

قصه  ی فوق العاده است.
»یوسف پیامبر« حتا برنامه ی رادیویی خوبی هم نیست. 
چرا که ساختار زبانی دیالوگ ها، اگر نگوییم غلط، 
نشان  را  زبان  تاریخ مندی  وجه  از  هجویه ای  صرفا 
دیالوگ های  و  شخصیت ها  پرداخت  عدم  می دهد. 
برنامه های  هم رده  ی  را   سریال  قلمی،  لفظ  و  ابتدایی 
می دهد.  قرار  کودکان  برای  ساخته شده  نمایشی 
برنامه هایی عروسکی که نه شش میلیارد، که شاید با 

چهار پنج میلیون تومان ساخته می شوند.
دارد.  مخاطب  پیامبر   یوسف  سریال   وجود  این  با 
بسیاری از مخاطبان، آن را سریالی قوی نمی پندارند 
اما به نظر می رسد به دو دلیل تماشایش کنند. عالقه 
به خود داستان یوسف پیامبر، یکی از دالیل است. اما 
دلیل مهم تر کنجکاوی تماشاگر برای تماشای صحنه  
است.  زلیخا  وسیله  به  یوسف  پیراهن  شدن  دریده 
تاسف  جز  البته  و  شد  گذاشته  نمایش  به  که  اتفاقی 
نتیجه  ی دیگری نداشت. برای تماشاگرانی که عادت 
کنار  در  نه  ایرانی  فلم های  زن های  ببینند  کرده اند 
شوهر، بلکه در اتاقی دیگر می خوابند و روسری حتا 
در خواب هم از سرشان جدا نمی شود؛ صحنه  خلوت 
نگاه  با  اما  دارد.  زلیخا جذابیتی دو چندان  و  یوسف 
غیر هنرمندانه  کارگردان در این صحنه ما با تصویری 

الکن و باسمه ای مواجه می شویم؛
زلیخای  برای  مناسبی  انتخاب  ریاحی،  کتایون  اوال 
زیبا روی مصری نبود. میرباقری این هوش هنرمندانه 
برای نقش قطام در  بازیگر  انتخاب  را داشت که در 
کند  استفاده  آسایش  ویشکا  از  علی،  امام  سریال 
ایرانی پسند.  تا  است  عرب پسند  بیشتر  چهره اش  که 
فرج اهلل سلحشور در انتخاب چنین نقشی از این هوش 

برخوردار نبود.
بر  عالوه  می شود  مشاهده  صحنه   این  در  آنچه  اما 
تحریف ارزش های هنری داستان یوسف و زلیخا، به 
نوعی تحقیر ماهیت زن نیز است. در داستان  یوسف 
که  دارد  مقتدری  شخصیت  آن قدر  زلیخا  زلیخا ،  و 
زیبایی  و  زلیخا  بزرگی  از  معروفش  بیت  در  حافظ 
یوسف به نفع تعریف از هر دوی آنها استفاده می کند:
من از آن حسن روز افزون که یوسف داشت دانستم

که عشق از پرده ی عصمت برون آرد زلیخا را
به عبارتی دیگر  زلیخا  شخصیتی قوی است که خدشه 
بر  تاکیدی  یوسف،  زیبایی  واسطه   به  عصمتش  بر 
زیبایی چشمگیر یوسف است. اما در روایت فرج اهلل 
شخصیتی  زلیخا  یوسف،  به  زلیخا  عشق  از  سلحشور 
شکل  احمقانه ترین  به  که  است  بی اراده  و  زبون 
فضاحت  اوج  می دهد.  بروز  را  احساساتش  ممکن 
سریال، جمالتی است که زلیخا در خلوت به یوسف 
خودم  می خواهم  » من  می گوید:  زلیخا  می گوید. 
زلیخا  که  است  جالب  دهم.«  قرار  تو  اختیار  در  را 
تمام خطرها را به جان می خرد، پرده  شرم می درد تا 
خودش را در اختیار یوسف قرار دهد. این جمله البته 
که در ایران ریشه ای تاریخی دارد. در فلم فارسی های 
قبل از انقالب که از کمترین ارزش برخوردار بودند، 
زن مالی بود که توسط مرد تصاحب می شد. بر اساس 
گفتمان متحجرانه ای که اساس این فلم ها بود )اگرچه 
این گفتمان، لباسی به ظاهر مدرن به تن داشت ( زن 
انتخاب می کند که »در اختیار« چه کسی قرار بگیرد. 
حد  تا  زلیخا  عشق  هم  سلحشور  فرج اهلل  سریال  در 
اختیار  در  خود  دادن  قرار  اختیار  در  برای  بی قراری 
که  سریال  این  کارگردان  می شود.  فروکاسته  مرد 
خود را متعلق به سینمای مرسوم به »متعهد« می داند، 
می کند.  مخدوش  هم  را  یوسف  کاراکتر  ناآگاهانه 
را  یوسف  عصمت  حماسه   زلیخا،  ضعف  که  چرا 
می شناسیم  ما  که  پیامبری  یوسِف  می کند.  کوچک 
با زیبایی فوق العاده اش، از عصمتی بی نظیر در مقابل 
است.  برخوردار  زلیخا  همچون  مقتدر  زنی  خواست 
سریال  زلیخای  )هم چون  زبون  زنی  زلیخا،  اگر 
در  نبود.  کار  در  دیگر حماسه ای  که  بود  سلحشور( 
مقابل  در  مقاومت  پیامبران،  از  بسیاری  زندگی نامه  
اما آن چه عصمت یوسف  میل جنسی دیده می شود. 
را برجسته می کند، عالوه بر زیبایی اش، مقاومت در 
مقابل زنی مقتدر است. اما چرا سلحشور این صحنه را 
به بدترین شکل ممکن اجرا کرد؟ پاسخ به این سوال 
تصویر  در  او  ضعف  به  توجه  اندکی  نیست.  سخت 
پاسخگوی  می تواند  یوسف،  به  زلیخا  عشق  کردن 
نگاه  نشانگر  از سریال   قسمت  این  باشد.  پرسش  این 
از چشم  بود. زن وسوسه گر  به زن  فلم ساز  مرتجعانه  
»بد«  ممکن  شکل  سطحی ترین  به  که  زنی  فلم ساز، 
بسته   تلقی  از  برخاسته  سطحی  نگاه  نوع  این  است. 
فلم ساز از ماهیت زن و جنسیت است. از نگاه فلم ساز، 
زلیخا اگر هم شیفته  زیبایی یوسف شده، می خواهد به 
قرار  او  اختیار«  این عالقه، خودش را »در  پاسداشت 
به  جنسیت،  از  زن  لذت  وجه  دیگر  عبارت  به  دهد. 
لذت جویی زن،  پذیرش  رانده می شود. چون  حاشیه 
به معنای قبول کردن فاعلیت و نه عاملیت زن است. 
و  یوسف  در خلوت  شیطان  از  که  ناشیانه  ای  تصویر 
زلیخا دیده می شود، توجیهی برای تقلیل نقش زن از 

فاعل به عامل است.
اما پرسش دیگری هم مطرح است. بازیگری هم چون 

نقش  بازی در  از  این سریال چرا  ریاحی در  کتایون 
در  که  ریاحی  کتایون  است؟  ناتوان  اغواگر  زنی 
محدودیت های  پس  از  بود  توانسته  آخر«  »شام  فلم 
واسطه   به  که  اینجا  در  چرا  کند،  اغواگری  موجود، 
خط داستانی می تواند مردی را اغوا کند، ناتوان است؟ 
پیش از پاسخ به این سواالت، اشاره به اتفاقی که در 
مورد گلشیفته فراهانی رخ داد می تواند به این بحث 
زیبایی  درباره   قضاوت هایی که  از پس  کند.  کمک 
این بازیگر توانا صورت گرفته ؛ تصویری  و عصمت ِ 
او وجود دارد که ترحم برانگیز است. عکسی که  از 
فلم  اکران  افتتاحیه  مراسم  در  را  فراهانی  گلشیفته 
»Body Of Lies« نشان می دهد، صرفا یک عکس 
نیست. گلشیفته در عکس، بی قرار است. بی قراری او 
حاصل قرار گرفتن در نقشی است که هیچ گاه آن را 
بر عهده نداشته است، نقش زن! او که هرگز با بخشی 
از وجودش یعنی تن، در مقابل دوربین قرار نگرفته، 
به سختی می تواند با جسمش فارغ از گردی صورت، 
پیدا کند. در  تنش هویت  بلندی های  پستی  تمامی  با 
مورد کتایون ریاحی در نقش زلیخا هم همین اتفاق 
با یک  افتاده است. او اگرچه در نقش خانم مشرقی 
نگاه می تواند مردی را بفریبد، اما در سریال  یوسف و 
زبان  به  برانگیزاننده ای که  دیالوگ های  با  زلیخا  حتا 
می آورد هم، خواستنی به نظر نمی رسد. این واقعیت ما 
را به این نتیجه می رساند که در جامعه امروز ما زن نه 
فقط در ذهن افرادی هم چون فرج اهلل سلحشور، بلکه 
در ذهن همه  ما، منحل شده است. به همین خاطر همه  
ما بیش از آن که منتظر تماشای نقش آفرینی گلشیفته  
بی تابانه  باشیم،  دی کاپریو  لیوناردو  کنار  در  فراهانی 
از طرفی  او هستیم.  بی حجاب  تماشای عکس  منتظر 
ناآرامی گلشیفته در عکس و ناتوانی کتایون ریاحی 
نشانه های  شوربختانه  زلیخا،  نقش  در  اغواگری  در 

انحالل زن در ذهن آنها و دیگر زنان هم هست.


در سریال فرج اهلل سلحشور هم 
عشق زلیخا تا حد بی قراری برای 
در اختیار قرار دادن خود در اختیار 
مرد فروکاسته می شود. کارگردان 

این سریال که خود را متعلق 
به سینمای مرسوم به »متعهد« 
می داند، ناآگاهانه کاراکتر یوسف 
را هم مخدوش می کند. چرا که 
ضعف زلیخا، حماسه  عصمت 

یوسف را کوچک می کند. یوسِف 
پیامبری که ما می شناسیم با 

زیبایی فوق العاده اش، از عصمتی 
بی نظیر در مقابل خواست زنی 
مقتدر همچون زلیخا برخوردار 

است. اگر زلیخا، زنی زبون 
)هم چون زلیخای سریال 

سلحشور( بود که دیگر حماسه ای 
در کار نبود.


ACKU
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 å  ŐìİĜª  őĠðě  å  ġÊŊÊÔĤ   ĩÉ  ìªêğ  őěÉĪįŗģ  å
 ìįêŋħêÓ ĭŗŋģÊľ ĝĪª'' å ĭĩå ęÊĨğê  ÉæœïéÉé
 ęĪĺ Ħ  Īã Yĭêě Ħģ Ěİěå ĥêª ĩÉŗÓ Ħ  '' ńÉĪŊ

.ĮÔðİãÉ ĦģĪğÊŊ ĮÔİĤğÉ őį őª åÉĪœħ
 YĞï  ĥêï  ńÉĪŊ  ĭĪó  ĥéÊ¡ã  ĥìİäğ  ĦĿĤ   Ħě
 ŐæćÊĔěÉ å ő¤ ĮĜįĩ Ğħ Éå ĪªÉĩéÊ¤ ĮįÊ«įêğÉ
.ĭêě Òİģ ĪģĩæįêÍ å Ĺğ Ħ  Ī«ÓĪěÉ å ĦěŔ

 Őå Ħ  śģĩĩÉ śÔïĩéĩ å śÔøãé å ĭŖĩÉ å
 ĩŗŋģÊľ å êŋħêÓ'' ĮĜċÉé őª ĦİğĶćÉ ĥìİņÉĪŊ
 Ī«ģĩæŒåĩÊ¤ å őª Ħ  ĩÉ ĪěĪª ĦįÉêª å Ī«ÓĪěÉ

''.ĭêě ŔĪħ ĪěĪª ĭÊľ ê  ĭÊľ ĪªĪÓ
 å  ő¤  Yőª  ĭéÉåêÎã  Őå  Ħ   ĭ½  ĮÍ  ĎįÉ  å
 Ħäðģ  ĥĪį  őį  îģÉ¦É  ĭêÎã  îŒê   ŕœĻœóĪïÉ
 ĭĪČħ å ĩÉ ĥæćÊĔěÉ'' ő¤ ĮĜċÉé YŐŗª ĦïĵêÓ
 Ī«ÓĪěÉ ĩŗŋģÊľ Į«Ĝğ ĪİĤ¤Īª å íĩÉ ĭŗÓĶğ
 ĥæàÔğ ĩÉ Ê ĩéÉ Ħ  ÊİÍ ĩÉ YĭĪª őŃħ őģëĩé å
 ŔĪħ  ĪěéÊĠŊ  å  ĩê÷ÊĤć  ĪĜ¡ã  å  őª  ĪģĪÔěÊįÉ
 Łœħ  őª  íĵ Ħ   ŘĪğë ĦěÊĨğ  Őå êÓ  Īã Yĭêě
 ĦãÉê   å  ĭĩå ĮĤŊ ő¤ YĦÔó Ħģ  ĦģĪÓĪÎ×  őïÉå

'' .ĭêě ÊİÍÊÓ ĪģĩæįêÍ ĩìįêŋħêÓ
 ĪİÓÊğ æģÊįĩ ÒİĤğÉ  ĮĜċÉå  å  Ê«įêğÉ  å  YÉĪã ĚÍ
 ĮĤľéĩ Ě¡ã ĦİğĶćÉ  Éå  ĭ½  ĮÍ  ĎįÉ  å  êěæģÊ¤
 Ħě ÑÊğĪĜĈğ ęĩŔ Éå ŘĪğ'' ő¤ ĮįÉĩ ĩÉ ĚĜÍ éÊª
 ĭĩå ő¤ YĩĪ«įêó ĥêï ĪģÉéÊ«Ġħ ĭéÊª ĪĜ¡ã
''.Įó êÎã ĥŖÉ Ħ  ńÉĪŊ ĦĤ«Ġğ å ĩÉ Ħłêħ ê 
 å őª Ê ĩéÉ ĩÉ Ê«įêğÉ Ħ  ęÊĨğ Éå ő¤ ĥå ĪĜįĩ å
 ĥéÊł Ŗĩ ĝÊ  å őª ĪĤÓĪěÉ Į«Ĝğ Ħ  ĦĜÓê  ÉĪä 
 ő¤ ĮįÉĩ ĦģĩéĪ Éé ĮÓÉéÊÎäÔïÉ Īã YŐĪó ĥêŒŔ
 ĥêïêÓ ĪģĩæįêÍ Őéĵ Ħě Ī«ÓĪěÉ å Ğħĵ ĥæćÊĔěÉ

.ĭĪªéĩ ÒİĠħÉ ĦÓ ĪěĪª
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صدها نفر از نيروهای نظامی وفادار به دولت 
شهر  به  شدن  نزديک  حال  در  ليبيا  موقت 
بنی وليد، يکی از چند پايگاه باقی مانده معمر 

قذافی، رهبر فراری ليبيا هستند.
ليبيا  در  معدود  شهر  چند  از  يکی  بنی وليد، 
آنجا  در  قذافی  معمر  هواداران  که  است 

حضور دارند.
به  مجهز  موترهايی  با  قذافی  معمر  مخالفان 
سمت  به  جهت  سه  از  سنگين،  سالح های 

بنی وليد به راه افتاده اند.
آنها به وفاداران آقای قذافی هشدار داده اند 
مورد  اين صورت  غير  در  تسليم شوند،  که 

حمله نظامی قرار می  گيرند.
شهر بنی وليد در منطقه ی بيابانی قرار دارد و 
در ماه گذشته هم شايعه شده بود که دونفر 
طرابلس  جنوب  از  قذافی  معمر  پسران  از 

گريخته و به سمت بنی وليد رفته اند.
اعضای  گزارش ها،  برخی  اساس  بر 
در  همچنان  است  ممکن  قذافی  خانواده ی 

اين شهر حضور داشته باشند.
ملی  شورای  رييس  سپتامبر،   3 شنبه،  روز 
موقت  دولت  رهبری  که  ليبيا  انتقالی 
که  گفت  دارد،  عهده  به  را  کشور  اين 
نيروهای شان شهر سرت، زادگاه معمر قذافی 

و نيز شهرهای جفره و سبها را هم محاصره 
کرده اند.

ملی  شورای  رييس  عبدالجليل،  مصطفی 
کمک های  که  است  گفته  ليبيا  انتقالی 
ارايه  شهرها  اين  ساکنان  به  بشردوستانه 
برای  هفته  يک  آنها  ولی  شد،  خواهد 
بروز  از  مانع  تا  دارند  مهلت  شدن  تسليم 

خونريزی های بيشتر شوند.
از  يکی  ندوری،  عبدالرزاق  اين،  از  پيش 
معمر  مخالف  نظامی  نيروهای  فرماندهان 
تا  وليد  بنی  ساکنان  که  بود  گفته  قذافی، 
ساعت 8 صبح روز يک شنبه مهلت دارند تا 
تسليم شوند، در غير اين صورت با واکنشی 

نظامی روبه رو می شوند.
در  ليبيا  انتقالی  ملی  شورای  حال،  عين  در 
منظور  به  و  بازسازی  برای  اقداماتش  ادامه 
عنوان  از طرابلس، شورايی تحت  محافظت 

شورای عالی امنيت تشکيل داده است.
همچنين  ليبيا  انتقالی  ملی  شورای  اعضای 
اين  مرکزی  هيات  که  است  کرده  اعالم 
طرابلس  به  بنغازی  از  آينده  هفته  تا  شورا 
منتقل نخواهد شد. آقای عبدالجليل، رييس 
ملی  شورای  عضو  آخرين  هم  شورا  اين 

انتقالی خواهد بود که به طرابلس می رود.

شهر کوچکی در مرکز ايتاليا ضمن اعالم 
استقالل، شروع به انتشار پول کرده است.

صدکيلومتری  در  فيلتينو  شهر  مقام های 
به  اعتراض  در  ايتاليا  پايتخت  روم،  شرق 
سياست های رياضتی دولت ايتاليا دست به 

اين کار زده اند.
اين شهر تنها 550 نفر جمعيت دارد و برای 
کاستن از هزينه های اداری، مجبور به ادغام 

با شهر تروی در همسايگی اش است.
لوکا سالری، شهردار اين شهر که به علت 
بحران اقتصادی در اروپا، در حال از دست 
بار  اولين  برای  است،  خود  شغل  دادن 

ايده ی استقالل اين شهر را مطرح کرد.
او واحد پول جداگانه ای برای اين شهر به 

نام »فيوريتو« پيشنهاد داده است.
شهردار  آقای  سر  از  پول  پشت  طرح  در 

استفاده شده است.

اين  از  حاضر  حال  در  محلی  دکان های 
نيز  گردشگران  و  می کنند  استفاده  پول ها 

آن را به عنوان سوغاتی می خرند.
که  رسيده  جايی  به  شهر  اين  شهرت 
جهان  مختلف  نقاط  از  خبری  شبکه های 
سفر  شهر  اين  به  گزارش  تهيه ی  برای 

کرده اند.
کردن  منحل  برای  ايتاليا  دولت  طرح 
مردم  و خشم  اعتراض  با  محلی  شوراهای 
روبرو  ايتاليا  کوچک  شهرهای  در  ساکن 

شده است.
طبق طرح دولت، اين شوراها با شوراهای 

شهرهای بزرگ تر ادغام خواهند شد.
اعتراض ها  اين  می گويند  خبرنگاران 
برلوسکونی،  سيلويو  دولت  است  ممکن 
عقب نشينی  به  وادار  را  ايتاليا  نخست وزير 

کند.

سازمان انرژی اتومی ايران روز يک شنبه 
اتومی  نيروگاه  توليدی  برق  اتصال  از 
کشور  اين  سراسری  شبکه ی  به  بوشهر 
نيروگاه  توليدی  برق  اتصال  داد.  خبر 
بوشهر به شبکه ی سراسری تا کنون بارها 
مسوول  مقامات  و  بود  افتاده  تعويق  به 
ماه  پايان  تا  آن  اتصال  از  آخرين بار 

رمضان خبر داده بودند.
اتومی،  انرژی  سازمان  گزارش  به 
هماهنگی  با  بوشهر  اتومی  نيروگاهی 
»ساعت  ايران  برق  شبکه ی  مديريت 

حدود  قدرت  با  شنبه  روز  دقيقه   »23:29
»60 ميگاوات« به شبکه ی برق سراسری متصل 
اين سازمان آزمايش های  به گفته  شده است و 
الزم برای ايجاد هماهنگی مورد نياز در روز های 

آينده ادامه می يابد.
سازمان انرژی اتومی ضمن اعالم اين خبر خاطر 
نشان کرده است که مراسم بهره بردای مقدماتی 
اين  محل  در  سنبله  ماه   21 تاريخ  نيروگاه  اين 

نيروگاه برگزار خواهد شد.
امور  وزير  ماه سرطان سال جاری،  در  و  پيشتر 
کرده  اعالم  ايران  اسالمی  جمهوری  خارجه ی 
برق  اتصال  »جشن  رمضان  ماه  اواخر  که  بود 

نيروگاه بوشهر« برگزار می شود.

بررسی  کميته  عضو  نماينده ی  دو  آن  از  پس 
وضعيت نيروگاه اتومی بوشهر در مجلس اعالم 
کردند که راه اندازی نهايی نيروگاه تا پايان ماه 
رمضان ممکن نيست و اين نيروگاه همچنان تا 
به شبکه ی سراسری  آمادگی برای وصل شدن 

برق کشور، فاصله دارد.
انرژی  سازمان  رييس  اظهارات،  اين  علی رغم 
است  ممکن  که  بود  کرده  اعالم  ايران  اتومی 
سنبله  ماه  از  ظرفيت  درصد   40 با  نيروگاه  اين 

راه اندازی شود. 
راه اندازی  احتمال  از  همچنين  عباسی  فريدون 
کامل اين نيروگاه تا اواخر عقرب يا قوس خبر 

داده بود.

اسناد  به  می گويد  بشر  حقوق  ديده بان 
همکاری های نزديک سازمان اطالعاتی غربی 

و حکومت قذافی دست يافته است.
ساختمان  در يک  يافت شده  مدارک  و  اسناد 
همکاری های  از  نشان  طرابلس  در  دولتی 
و  قذافی  معمر  حکومت  ميان  نزديک 

سرويس های اطالعاتی غربی دارد.
به دست ديده بان حقوق  اين اسناد و مدارک 

بشر رسيده است.
اين  می گويد  بشری  حقوق  سازمان  اين 
اطالعات  سازمان  ميان  ارتباطات  مدارک، 
ليبيا و سازمان اطالعات مرکزی امريکا )سيا(، 
بريتانيا  خارجی  امنيت  و  اطالعات  سازمان 
)آم آی سيکس( و ديگر سازمان های اطالعاتی 

غربی را نشان می دهد.
اين  بشر که  مقام رسمی ديده بان حقوق  يک 

مرکزی  اطالعات  سازمان  ديده،  را  مدارک 
زندانی  چند  که  کرده  متهم  را  )سيا(  امريکا 
حکومت  به  را  تروريستی  اقدامات  به  متهم 
زمان  در  نيروهايش  و  برگردانده  قذافی 

بازجويی از اين افراد حضور داشتند.
با  بريتانيا  خارجه ی  وزير  هيگ،  ويليام 
که  موضوع گفت  اين  دادن  کم اهميت جلوه 
اين مساله به دولت قبلی باز می گردد و بريتانيا 
در حال جاضر توجه خود را به روی آينده اين 

کشور متمرکز کرده است.
يان مارتين، نماينده ويژه دبيرکل سازمان ملل 
ديروز به طرابلس، پايتخت ليبيا سفر کرد تا در 
کمک  برای  جهانی  جامعه  تالش های  مورد 
انتقالی  ملی  مقام های شورای  با  اين کشور  به 

ديدار کند.

حمله به آخرين پايگاه های معمر قذافی در لیبیا

سازمان های استخباراتی امريکا و بريتانیا  با حکومت قذافی شهری با 550 نفر جمعیت در ايتالیا اعالم استقالل کرد
همکاری کرده اند

برق تولیدی نیروگاه اتومی بوشهر 
به شبکه سراسری ايران وصل شد
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