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 در گزارش خبرنگاران بدون مرز

مقصر پول سیا 
کیست؟ 

احزاب و ایتالف های سیاسی: 
دلیلی برای توشیح نکردن

 قانون تشکیل و صالحیت های نهادهای 
انتخاباتی وجود ندارد

در صفحه5

در سقوط یک هواپیما در بگرام

هفت نفر کشته شدند
 

بین المللی  نیروهای 
در  امنیت  به  کمک 
آیساف،  افغانستان، 
تایید کرده اند که یک 
که  باری  هواپیمای 

برای نظامیان امریکایی کار می کرد، در پایگاه هوایی بگرام 
سقوط کرده است.

بر اساس گزارش ها هفت نفر سرنشین این هواپیما جان خود 
را از دست داده اند. ملیت کشته شدگان هنوز مشخص نیست.

این  که  گفته  بی بی سی  به  آیساف،  استاتل، سخنگوی  ارین 
هواپیما عصر روز دوشنبه هنگام پرواز سقوط کرد. او گفت 
محل  به  رویداد  این  بررسی  برای  آیساف  بررسی  که گروه 

حادثه رفته اند.
خانم استاتل درباره تلفات این حادثه سخنی نگفت و افزود که 
جزییات سقوط این هواپیما را پس از انجام تحقیقات در اختیار 

رسانه ها قرار می دهد.
دفتر اطالع رسانی نیروهای امریکایی در میدان هوایی بگرام در 
پیامی که بی بی سی فرستاده گفته است که این هواپیما دچار 

سانحه شد و سقوط کرد.
در این پیام آمده که در محل رویداد فعالیت شورشیان مسلح 

دیده نشده است.
گروه طالبان اما با پخش خبرنامه ای گفته که سقوط هواپیمای 
باری در بگرام کار افراد وابسته به این گروه بوده است. در 
خبرنامه طالبان آمده است که نفرات این گروه یک هواپیمای 
بزرگ حمل و نقل نیروهای خارجی را در منقطه »سه دکان« 

در نزدیک میدان هوایی بگرام سقوط داده اند.
روز یک شنبه، ۸ ثور، یک هلی کوپتر ناتو در والیت زابل در 
جنوب کشور سقوط کرد و بر اثر آن چهار سرباز امریکایی 

کشته شدند.

     اعالن
موسسَهّ حرکت-  فراهم آوری سهولت سرمایه گذاری افغانستان به 
یک عراده موترکرایی ضرورت دارد. اشخاص و شرکت هایی که 
خواهش قرارداد را داشته باشند نرخ های مناسب شان را در یک 

پاکت سر بسته با آدرس و شماره تیلفون الی تاریخ 11May- 2013 مطابق با 21 ثور 1392 با در 
نظرداشت شرایط ذیل به ادارۀ موسسَهّ حرکت-  فراهم آوری سهولت سرمایه گذاری افغانستان 

تحویل نمایند.
شرایط:

1. کروالی مودل 2007 و یا 200۸ باشد.
2. رنگ موتر سفید و یا نقره ای باشد.    

3.  مدت قرارداد یک سال میباشد .  
4. کرایه طور ماهانه در آخرهر ماه پرداخته میشود.

مالک  بدوش   ) تخنیکی  عوارض  و  مبالیل   – تیل   ( موتر  مصارف  تمام  و  دریور    .5
میباشد.  

6. در یک ماه 26 روز کار میکند. 
7. اوقات کاری از ساعت 7 بجۀ صبح الی 7 شام.

۸.   در یک ماه صرف روز های جمعه رخصت میباشد. 
9.    رخصتی های دولتی روز های کاری میباشد.

10.  مالیه ) تکس( مطابق قانون دولت جمهوری اسالمی افغانستان از کرایه هر ماه وضع می گردد.
آدرس: خانه نمبر  پ26 ، نزدیک حوزۀ سوم پولیس، روبروی رهنمای معامالت مرحبا، سرک 

عمومی کارتۀ چهار، کابل .
نوت: نرخنامه های بدون پاکت سربسته پذیرفته نمی شود

                                                       تشکر   

مقام های محلی والیت کنر می گویند که 
به  راکت   37 پاکستان  خاک  از  هم  باز 
شده  شلیک  والیت  این  دانگام  ولسوالی 

است.
این  والی  سخنگوی  واصفی  واصف اهلل 
والیت به رادیو آزادی گفته که در نتیجه 
اصابت این راکت ها به کسی آسیب نرسیده 

است.
ماه  از  که  می گویند  این والیت  مسووالن 
 100 از  بیش  اینسو  به  جاری  سال  حمل 
راکت بر این والیت پرتاب شده و خسارت 

مالی و جانی را به مردم وارد کرده است.
پرتاب راکت از سوی پاکستان بر والیات 
از  به خصوص والیت کنر یکی  هم سرحد 
مسایلی است که روابط میان این دو کشور 

را خدشه دار ساخته است.
به  این سو،  به  از دو سال  نظامیان پاکستانی 
مناطق  در  مرز  از آن سوی  شلیک راکت 
دولت  داده اند.  ادامه   افغانستان  مرزی 
پاکستانی  مقام های  از  بارها  افغانستان 
در  خود  راکتی  حمالت  به  تا  خواسته 

کشور  مرزی  مناطق 
این  اما  دهند،  پایان 
نادیده  درخواست ها 

گرفته شده است.
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دیگر نباید به ارگ 
مطمین بود

در صفحه5

ساالنه 40 درصد 
حاصالت شالی در تخار 

ضایع می شود

احتماال کشت خشخاش 
افزایش می یابد

 
انجنیر ابراهیم ازهر، می گوید که تلفات نیروهای امنیتی در کمپاین محو کشتزار های کوکنار در سال 

جاری به مقایسه سال گذشته دوبرابر شده است: »در کمپاین محو کشتزار های کوکنار، امسال به تعداد 
131 تن از نیروهای پولیس مبارزه با مواد مخدر، پولیس ملی، اردوی ملی، پولیس محلی و زارعین 
کشته و 41 تن دیگر زخمی شده اند که این تلفات در مقایسه با سال گذشته دو برابر شده است.« 

پرتاب 37 راکت از پاکستان 
بر ولسوالی دانگام

آصف ننگ: 
50 درصد آموزگاران مکاتب غیرمسلکی اند 

کشته شدن دو تن در اثر خشونت های 
خانوادگی در پروان

معیین  ننگ،  آصف  محمد 
وزارت  مسلکی  و  تخنیکی 
گشایش  محفل  در  معارف 
تربیه  مسلکی  اکادمی 
می گوید  بلخ   در  معلم 
حدود  حاضر  درحال  که 
کشور  آموزگاران  50درصد 

غیرمسلکی هستند.
آقای ننگ به رسانه ها گفت: 
»هم اکنون 50 درصد معلمان 
و  غیرمسلکی اند  کشور 
دارد  پالن  معارف  وزارت 
این  آینده  سال  سه  تا  که 

مسووالن  پروان:  8صبح، 
والیت  پولیس  فرماندهی 
شدن  کشته  از  پروان 
اثر  در  مرد  و  زن  یک 
خانوادگی  خشونت های 

خبر می دهند.
کوهستانی،  عبدالحنان 
مطبوعاتی  مسوول 
به  پروان  پولیس  فرماندهی 

در حال  رفع کند.  را  مشکل 
در  معلم  هزار   64 حاضر 
آموزش های  آموختن  حال 
کشور  سطح  در  مسلکی 

می باشند.«
»نبود  افزود:  ننگ  آقای 
عدم  و  مسلکی  آموزگار 
ملیون   10.5 به  رسیدگی 
چالش های  از  دانش آموز 
وزارت  فراروی  عمده 

معارف است.«
کشور  معارف  او  به گفته ی 
مسلکی  معلم  هزار  باید 350 

مرد  »یک  گفت:  ۸صبح 
قریه ی  در  گذشته  روز 
مرکز  مربوطات  از  دوالنه 
خشونت های  اثر  به  پروان، 
خانمش  توسط  خانوادگی 
با فیر تفنک شکاری به قتل 

رسید.«
می افزاید  کوهستانی  آقای 
این  رویداد،  این  از  پس 

 200 اکنون  »ما  باشد:  داشته 
برای  که  داریم  معلم  هزار 
کابل  در  مشکل  این  رفع 
کادر  رشد  اکادمی  بلخ  و 
متخصص و مسلکی را ایجاد 

کردیم.«
به گفته آقای ننگ قرار است 
برای  معارف  وزارت  که 
پرورش کدر مسلکی در 70 
رشته که نزدیک به 30 ملیون 
دارد،  هزینه  امریکایی  دالر 
مسلکی  اکادمی  یک  نیز 

می سازد.

خانم توسط برادرش به قتل 
رسیده: »برادر این زن اکنون 

از ساحه فرار کرده است.«
کوهستانی،  آقای  گفته  به 
قضیه  این  اتهام  به  پیوند  در 
سربازان  سوی  از  تن  دو 
و  شده اند  بازداشت  پولیس 
جریان  زمینه  در  تحقیقات 

دارد. 
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انتخابات قانون  تاخیر در توشیح 
از  سیاسی  ایتالف های  و  احزاب  همکاری  شورای 
توشیح نشدن قانون انتخابات از سوی رییس جمهور 
فکر  بسیاری ها  است.  کرده  نگرانی  ابراز  کرزی 
انتخابات  می خواهد  کرزی  رییس جمهور  که  می کنند 
آینده را نیز به اساس یک فرمان تقنینی برگزار کند. 
تا  اگر  است  گفته  انتخابات  مستقل  کمیسیون  رییس 
ماه سنبله، قانون جدید انتخابات در اختیار آنان قرار 
قبال  که  را  انتخابات  زمانی  نمی توانند، جدول  نگیرد، 
رییس جمهور  مخالفان  کنند.  تطبیق  کرده اند،  اعالم 
فکر می کنند که او می خواهد وقت کشی کند، تا زمان 
برای توشیح قانون انتخابات از دست برود و زمینه 
دفتر  رفتار  شود.  فراهم  تقنینی  فرمان  صدور  برای 

ریاست جمهوری، این نگرانی را تقویت کرده است. 
در  به وزارت دولت  نامه ای  فرستادن  با  امور  اداره 
از  انتخابات  قانون  اصالح  خواستار  پارلمانی،  امور 
است  آمده  نامه  این  در  است.  شده  پارلمان  سوی 
رسیدگی  صالحیت  واگذاری  خواستار  حکومت  که 
به شکایات انتخاباتی به قوه قضاییه است. در قانون 
کمیسیون  به  صالحیت  این  ملی،  شورای  مصوب 
رییس جمهور  است.  شده  داده  انتخاباتی  شکایات 
کرزی قبال نیز خواستار داوری قوه قضاییه در مورد 
می گویند  منتقدان  اما  بود.  شده  انتخاباتی  شکایات 
افغانستان در حال حاضر صالحیت  که قوه قضاییه 
را  انتخاباتی  شکایات  مورد  در  داوری  تخصصی 
ندارد. اما محتوای نامه اداره امور به وزارت دولت 
رییس جمهور  که  می دهد  نشان  پارلمانی  امور  در 
به  رسیدگی  صالحیت  واگذاری  بر  هم  حاال  کرزی، 

انتخاباتی به قوه قضاییه پافشاری دارد.  شکایات 
همین  نگران  مدنی،  جامعه  و  کرزی  آقای  مخالفان 
واگذاری  بر  کرزی  رییس جمهور  چرا  مساله اند. 
قوه  به  انتخاباتی،  شکایات  به  رسیدگی  صالحیت 
قضاییه تاکید دارد؟ مخالفان رییس جمهور کرزی به 
این  که  می کنند  فکر  آن ها  ندارند.  باور  قضاییه  قوه 
قوه توسط کسانی اداره می شود که از آقای کرزی 
صالحیت  بر  نیز  مدنی  نهاد های  دارند.  حرف شنوی 
شکایات  به  رسیدگی  در  قضاییه  قوه  تخصصی 
انتخاباتی تردید دارد. مورد دیگر در قانون انتخابات 
کرزی  رییس جمهور  تایید  مورد  می رسد  به نظر  که 

نیست، کمیته گزینش است. 
در قانون جدید انتخابات یک کمیته گزینش پیش بینی 
مدنی  نهاد های  و  احزاب  نمایندگان  آن  در  که  شده 
کمیسیون  کمیشنران  و  باشند  داشته  حضور  باید 
مستقل انتخابات در مشوره با آنان، تعیین شود. در 
نامه اداره امور به ریاست دولت در امور پارلمانی، 
محدودکننده  و  اساسی  قانون  مخالف  گزینش  کمیته 
است.  شده  توصیف  رییس جمهور  صالحیت های 
با  مالقات  در  کرزی،  رییس جمهور  این،  از  پیش 
میکانیزم  با  که  بود  گفته  مدنی،  جامعه  نمایندگان 
کمیسیون  کمیشنران  تعیین  برای  آنان،  نظر  مورد 
دیده  حاال  اما  ندارد،  مخالفتی  انتخابات  مستقل 
این ها  است.  مخالف  گزینش  کمیته  با  که  می شود 
از  برخی  با  کرزی،  رییس جمهور  که  می  دهد  نشان 

انتخابات مخالفت دارد.  مواد قانون 
متاسفانه رییس جمهور کرزی به نگرانی های مخالفان 
مساله  همین  نمی اندیشد.  مدنی،  نهاد های  و  سیاسی 
او  که  حاال  است.  زده  دامن  سیاسی  بی اعتمادی  به 
در توشیح قانون انتخابات تاخیر می کند و خواستار 
نگرانی قوت گرفته است که ممکن  این  اصالح است، 
تقنینی  بر مبنای یک فرمان  نیز  آینده  انتخابات  است 
قانون  تعدیل  بر  کرزی،  آقای  اگر  شود.  برگزار 
به  و  کند  اصرار  خواست هایش  مبنای  بر  انتخابات 
احزاب  و  مدنی  جامعه  جهانی،  جامعه  نگرانی های 
بحران  شکل گیری  احتمال  نگوید،  پاسخ  سیاسی، 
باید  کرزی  آقای  دارد.  وجود  کشور  در  سیاسی 

منافع جناحی را بر منافع عمومی ترجیح ندهد.

زنگ اول


نشست وزیران امور خارجه کشورهای قلب 
آسیا در ادامه پروسه استانبول به تاریخ ششم 
ماه جاری در شهر آلماتای کشور قزاقستان 

برگزار شد.
روی  نشست  این  در  شرکت کنندگان 
با  مبارزه  و  امنیت  تامین  صلح،  برقراری 

تروریزم بحث و رایزنی کردند.
موافقت  خارجه  امور  وزارت  نیز  پیشتر 
منطقه  از کشورهای  با شماری  را  نامه هایی 

و جهان به امضا رسانده بود.
تفاهم  امضای  از  هدف  خارجه  وزارت 
زمینه  ایجاد  را  همکاری  نامه های 
سرمایه گذاری و جذب همکاری اقتصادی 
کشورهای خارجی به افغانستان عنوان کرده 

است.

پاکستان  کنسولگری  و  کابل  در  پاکستان 
درشهر جالل آباد درباره این مشکل مذاکره 

کرده، ولی تاکنون نتیجه نداده است.
به  توجه  با  بی بی سی می گوید که  خبرنگار 
نقطه  این  از  مسافرین  از  زیادی  تعداد  عبور 
مرزی باید دو کشور از قبل به همدیگر رسما 
او  به  افغان  محلی  مقامات  ولی  دهند،  خبر 
گفته اند که قبال به دولت افغانستان خبر داده 

نشده است.
بنادر  مهم ترین  از  یکی  تورخم  مرزی  بندر 
کاالهای  واردات  و  مردم  مرور  و  عبور 

تجاری از پاکستان به افغانستان است.
مواد غذایی، سوخت و لباس از میان کاالهای 
است که از این طریق وارد افغانستان می شود.

پیگرد  بازداشت و  به   افشا گری های رسانه ها 
قضایی متخلفین قانون، دست یازند.

نی بدین باور است که در جوامع دموکرات، 
نه تنها این که آزادی بیان را به حیث یک اصل 
می شناسند، بلکه گزارش ها و اخبار رسانه ها را 

سبب تحریک دعوای جزایی نیز می دانند.
ادارات  در  فساد  بر  مبنی  گزارش های  نشر 
ماده   2 فقره  مطابق  رسانه ها  طریق  از  دولتی 
اسباب  از جمله ی  تحقیق،  و  قانون کشف   7

تحریک دعوای جزایی به شمار می رود.
کل  دادستانی  اکنون  که  میدارد  اذهان  نی 
از  که  این  به جای  افغانستان(  سارنوالی  )لوی 
بخواهند،  وضاحت  8 صبح  روزنامه  مسوالن 
نشر  به  را که در روزنامه  تا آنچه  الزم است 
رسیده مورد بررسی قرار داده و ادعا هایی که 
صورت گرفته است را مورد پیگرد قرار دهد.

 این گونه اقدامات دادستانی، می تواند متخلفین 
قانون و اشخاص را که باعث گسترش فساد 
اداری می شوند؛ بیشتر از پیش تشجیع ساخته 

و جرأت خبرنگاران را سلب نماید.
افغانستان،  نی حمایت کننده رسانه های آزاد 
جداً  افغانستان  دولت  از  دیگر  بار  یک 
نگرانی  باعث  که  اقداماتی  از  تا  می خواهد 
و  ورزند  داری  خود  می شوند،  خبرنگاران 
نگذارند حلقات محدودی که عماًل در داخل 
می کنند،  فعالیت  نظام  علیه  بر  و  هستند  نظام 
بیشتر از این فاصله میان شهروندان و دولت را 

افزایش دهند.

که  کرده  اعالم  خارجه  امور  وزارت 
میان  همه جانبه  همکاری  موافقت نامه 

افغانستان و عربستان به امضا رسیده است.
امور  وزارت  بخدی،  از خبرگزاری  نقل  به 
خارجه با نشر اعالمیه ای گفته است که این 
الماتا  شهر  نشست  حاشیه  در  موافقت نامه 
میان زلمی رسول وزیر امور خارجه کشور 
و عبدالعزیز بن عبداهلل بن عبدالعزیز معاون 
وزیر امور خارجه عربستان، به امضا رسیده 

است.
این  چوکات  در  اعالمیه،  این  براساس 
در  عربستان  و  افغانستان  موافقت نامه، 
دوجانبه  همکاری  مختلف  بخش های 

خواهند داشت.
اقتصاد،  تجارت،  بخش های  در  همکاری 
سرمایه گذاری، تعلیم، فرهنگی، مطبوعات، 
مهم  موارد  از  مالداری  و  زراعت  سیاحت، 

شامل این موافقت نامه خوانده شده است.
با  خارجه،  امور  وزارت  اعالمیه  براساس 
در  کشور  دو  موافقت نامه،  این  امضای 
همکاری  هم  با  بیشتر  مختلف  بخش های 

خواهند کرد.

براساس گزارش های رسیده از شرق کشور، 
میان  تورخم  مرزی  بندر  پاکستان  دولت 
امروز  صبح  از  را  کشور  این  و  افغانستان 

مسدود کرده است.
بی بی سی  گزارشگر  کریاب،  نعمت اهلل 
کرده  سفر  مرزی  منطقه  این  به  اکنون  که 
می گوید که صدها نفر از اتباع افغانستان در 

دو سوی مرز سرگردان هستند.
پاکستان  مرزی  پاسبانان  که  می افزاید  او 
به  پشاور  شهر  از  که  افغان  به شهروندان 
اجازه  برعکس،  یا  و  هستند  عازم  افغانستان 

عبور از این مرز را نمی دهند.
این  اصلی  علت  هنوز  بی بی سی  از  نقل  به 
مشخص  پاکستان  مرزی  پولیس  تصمیم 
که  گفته اند  او  به  افغان  مقامات  اما  نیست، 
که  پاکستان  انتخابات  امنیت  تامین  دلیل  به 
قرار است 2۱ ثور برگزار شود، این مرز را 

بسته اند.
به گفته او مقامات افغان با مقامات سفارت 

کابل – افغانستان
مورخ: ۱۰ ثور ۱۳۹2

مسوالن روزنامه 8صبح، پس از نشر گزارش 
تحقیقی تحت عنوان »یافته های 8صبح: معادن 
افغانستان تاراج می شوند« جهت پاسخگویی به 

دادستانی فرا خوانده شدند.
در گزارش  8صبح از فساد اداری گسترده در 
مقامات  و  شده  برداری  پرده  معادن  وزارت 
ارشد این وزارت را به فساد و سوء استفاده از 
متهم  افغانستان  معادن  استخراج  قراردادهای 

کرده است.
اسناد  کاپی  می گویند؛  روزنامه  این  مسوالن 
رسمی از نهاد های مختلف دولتی را در اختیار 
ثابت  را  8 صبح  روزنامه  ادعای  که  دارند 

می سازد.
عبدالمجیب خلوتگر، رییس دفتر نی حمایت 
ضمن  افغانستان،  آزاد  رسانه های  کننده 
روزنامه  مسوالن  احضار  خواندن  غیر قانونی 
هر  تا  می خواهد  افغانستان  دولت  از  مذکور، 
و روزنامه نگاران  از خبرنگاران  بررسی  گونه 
راه های  از  شان؛  فعالیت های کاری  مورد  در 

قانونی آن صورت گیرد.
آزاد  رسانه های  حمایت کننده  نی  دفتر 
کل  دادستانی  اقدام  این  هم چنان  افغانستان، 
خبرنگاران  و  رسانه ها  برای  را  افغانستان 
محدودکننده می داند. به باور این دفتر در یک 
جامعه که نظام آن بر مبنای دموکراسی استوار 
نهاد های  تا  می نماید  ایجاب  است،  گردیده 
و  گزارش ها  اساس  به  آن  قضایی  و  کشفی 

امضای موافقت نامه همکاری  همه جانبه میان 
افغانستان و عربستان

'پاکستان مرز تورخم را بست'

اعالمیه مطبوعاتی
احضار مسووالن روزنامه 8صبح به لوی سارنوالی

 غیرقانونی می باشد

همه گانی(  رسانه های  )کمیسیون 
به  را  قضیه هایی  چنین  می تواند 

مراجع عدلی و قضایی راجع کند.
روز  به   مربوط  قضیه   دو  هر  در 
نامه های 8صبح و آرمان ملی، این 
روند قانونی به انجام نرسیده است 
و نمی توانسته انجام شود؛ چون از 

نظر قانونی مانع دارد.
با  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
چهار  به  نزدیک  گذشت  وجود 
رسانه های  قانون  انفاذ  از  سال 
تشکیل  به  حاضر  هنوز  همه گانی، 
همه گانی  رسانه های  کمیسیون 
وزیر  شخص  واقع،  در  و  نشده 
اطالعات و فرهنگ مانع ایجاد این 

کمیسیون است.
افغانستان  اتحادیه  ملی ژورنالیستان 
از لوی سارنوالی کشور جدا تقاضا 

دارد که:
- هر دو قضیه را از دایره ی پیگرد 
وزارت  از  و  سازند  خارج  قانونی 
که  بخواهند  فرهنگ  و  اطالعات 
در گام نخست این قضایا از سوی 
همه گانی  رسانه های  کمیسیون 

پیگیری شود.
کشور  سارنوالی  لوی  مسووالن   -
نباید اجازه دهند که روند پیگیری 
نفوذ  اعمال  این قضایا، زیر  قانونی 
و فشار مقامات حکومتی قرار گیرد.

- دوسیه های مورد نظر روزنامه های 
آرمان ملی و هشت صبح را، حفظ  

کنند.
افغانستان  اتحادیه  ملی ژورنالیستان 
ریاست  و  ملی  از شورای  همچنان 
جمهوری کشور می طلبد که جلو 
بی قانونی های  و  سری ها  خود 
را  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
گرفته و به مسووالن لوی سارنوالی، 
هدایت بدهند که از پیگیری این دو 

قضیه، خود داری نمایند.

مدیران مسوول روزنامه های هشت 
صبح و آرمان ملی، امروز از سوی 
لوی سارنوالی جلب و زیر تحقیق 

قرار گرفتند.
مسووالن  گفته های  بر اساس 
آرمان  و  صبح  هشت  روزنامه های 
گزارشی  نشر  دلیل  به  اولی  ملی، 
»یافته های هشت صبح:  عنوان  زیر 
می شوند«  تاراج  افغانستان  معادن 
 ۱۱ مورخ   ۱6۱6 شماره  در  که 
حمل ۱۳۹2 خورشیدی در این روز 
نامه به نشر رسیده است و دومی به 
دلیل نشر خبری زیر عنوان »بیست 
کیلو طالی سفید از فرود گاه کابل 
که  شده«  کشیده  قاچاق  طور  به 
منتشره ی  شماره های  از  یکی  در 
جدی سال ۱۳۹۱،چاپ شده، مورد 

بازجویی قرار گرفته اند.
آرمان  روزنامه ی  مسوول  مدیر 
شکایت  شدن   راجع  پی  در  ملی 
مختلف  بخش های  مسووالن 
فرودگاه کابل، از سوی »کمیسیون 
رسیده گی به تخطی ها و شکایات 
رسانه یی« به لوی سارنوالی و مدیر 
صبح  هشت  روزنامه ی  مسؤول 
از  معادن،  وزیر  شکایت  مبنای  بر 
سوی لوی سارنوالی مورد جلب و 

باز جویی قرار گرفته اند.
ژورنالیستان  ملی  اتحادیه ی 
افغانستان، حکم جلب و باز جویی 
خالف  بر  را  مسوول  مدیر  دو  هر 
احکام صریح قانون رسانه های همه 

گانی می داند.
سوم  و  چهل  مادۀ  حکم  مبنای  بر 
گانی،  همه  رسانه های  نافذ  قانون 
یک  از  شکایت  به  گی  رسیده 
وظیفه ی  نخست  گام  در  رسانه 
گانی«  همه  رسانه های  »کمیسیون 
است و در صورتی که قضیه جنبه ی 
جرمی داشته باشد، همین کمیسیون 

اعالمیه اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در پیوند با

جلب مسووالن روزنامه های آرمان ملی 
و 8صبح به لوی سارنوالی

ACKU



 حکیم مختار

احتماالکشتخشخاشافزایشمییابد
وزارت مبارزه با مواد مخدر:

3 سال هفتم   شماره مسلسل 1638   چهار شنبه 11 ثور 1392     

صحنۀ چهارم
فضای آزاد یک حویلی 

آرام  آرام  که  حالی  )در  امان(:  )مادر  زبیده 
می گرید با خود صحبت می کند(

ـ خدا می دانه بچیم ده کجاس، از خاطر روزگار ما... 
خوده ده جنجاال انداخت... خدا نگاوانت باشه امان 
بچیم... هر جای که باشی دعای ما ده پشتت اس... 

)به گریه کردن ادامه می دهد(
)دروازۀ حویلی باز مي شود(

اسماعیل: )با نگرانی(
ـ چی شده او زن؟ چرا گریه می کنی؟ خیریت خو 

اس؟
زبیده: )با گریه(

ـ هیچ... امان ده یادم آمد... یک ذره بچه... خوده ده 
جنجاالی مسافری انداخت... خدا روزی رسان اس...  

چرا ما او ره ماندیم که بره...
اسماعیل: )به آرامی(

ـ هیچ تشویش نکو زبیده، خدا مهربان اس. همه چیز 
خوب می شه، باز او شکر جوان شده، خودش خوبی 

و بدی خوده می فامه، توکلشه به خدا کو...
زبیده: )در حالی که کوشش می کند گریه اش را 

افزایش  احتمال  از  مخدر،  مواد  با  مبارزه  وزارت 
تولید مواد مخدر در سال جاری در کشور  کشت و 
یادآور می شود  را  این وزارت دالیلی  سخن می زند. 
که مهم ترین آن عدم همکاری جامعه جهانی به ویژه 
مخدر  مواد  با  مبارزه  امر  در  امریکا  متحده  ایاالت 

است.
انجنیر محمدابراهیم ازهر، معین وزارت مواد مخدر، 
دیروز سه شنبه،  10ثور گفت که کاهش همکاری های 
امر  در  امریکا  متحده  ایاالت  به ویژه  جهانی  جامعه 
آورده  به وجود  را  احتمال  این  مخدر،  مواد  با  مبارزه 
مخدر  مواد  تولید  و  کشت  جاری  سال  در  که  است 
»سه  می گوید:  ازهر  آقای  یابد.  افزایش  افغانستان  در 
افغانستان  در  کوکنار  کشت  رفتن  باال  در  که  دلیلی 
اراضی  محو  خاص  قطعه  حمایت  عدم  است،  موثر 
وزارت  تشکیل  از  قطعه  این  شدن  حذف  و  کوکنار 
سوی  از  تعهدات  آوردن  به جا  عدم  داخله،   امور 
امر  در  امریکا  متحده  ایاالت  به ویژه  جهانی  جامعه 
کمپاین های آگاهی عامه و تمام شدن ذخایر تریاک 

جواب به اطالعیه مورخ 19 حمل 1392 رییس شرکت فیض نور:
به اطالع تمام معامله داران ما ابالغ می گردد که این جانب شیر احمد 
شرکای  پروژه  هر  در  و  دارم  کاری  مختلف  پروژه های  شهزاده  سرای  صراف 
علیحده دارم که به دیگر پروژه های کاری ما شرکت فیض نور شریک و یا هم 

سهم دار نبوده و نمی باشد. تمام معامله داران ما مطلع باشند.

والیت های  در  کوکنار  کشتزارهای  محو  روند 
هلمند، قندهار، فراه و هرات پایان یافته است، اما در 
والیت های ننگرهار، لغمان، کنر و بادغیس ادامه دارد.

نیروهای  تلفات  که  می گوید  ازهر،  ابراهیم  انجنیر 
امنیتی در کمپاین محو کشتزار های کوکنار در سال 
جاری به مقایسه سال گذشته دوبرابر شده است: »در 
تعداد  به  امسال  کوکنار،  کشتزار های  محو  کمپاین 
مخدر،  مواد  با  مبارزه  پولیس  نیروهای  از  تن   131
زارعین  و  محلی  پولیس  ملی،  اردوی  ملی،  پولیس 
تلفات  این  که  شده اند  زخمی  دیگر  تن   41 و  کشته 
برابر شده است.« آقای  با سال گذشته دو  در مقایسه 
ازهر،  دلیل افزایش تلفات را در سال جاری مقاومت 

نیروهای مخالف در جریان محو کشتزارها می داند. 
محو  روند  شروع  از  قبل  می گوید،  ازهر  آقای 
کشتزار های کوکنار پیام های مخالفان مسلح و طالبان 
از کشتزار های کوکنار رسیده  بر دفاع  مبنی  به آن ها 

بود.
وزارت مبارزه با مواد مخدر در آغاز سال جاری اعالن 
کرد که این وزارت 15هزار هکتار کشتزار کوکنار را 
این وزارت نشان  ارقام  تخریب می کند، در حالی که 
از 157 هزار هکتار  بیش  می دهد که در سال جاری 

زمین تحت کشت کوکنار قرار دارد.
می گوید  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزارت  حاال  اما 
کشتزار های  محو  کمپاین  راه  سر  که  مشکالتی 
به  رسیدن  از  را  آن ها  است،  آمده  به وجود  کوکنار 
هدف دور ساخته است: »امسال در نظر داشتیم تا 15 
پاک سازی  کوکنار  کشت  از  را  زمین  هکتار  هزار 
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ختم کند(
ـ ... ها، توکلش به خدا... دگه چاره نداریم... خدا 

پشت و پنایش باشه...
)زنگ مبایل به صدا در میاید(

اسماعیل: 
ـ اینمی نمره پاکستان واریس... به خیالم که بچیت 

زنگ زده...
زبیده:

ـ وی مه صدقه امان شوم... جواب بته که چی می گه 
اسماعیل:

ـ بلی... امان بچیم چطور استی؟
گوش  به  ضعیف  خط  سوی  آن  از  امان  )صدای 

می رسد.(
امان:

حال  چی  می بوسم،  دستایتانه  سالم...  آغا جان  ـ 
داری...؟

اسماعیل:
ـ شکر خوب هستم. همیالی کت مادرت از خاطر تو 

گپ می زدم... چطو کدی کارهایته؟
امان:

بگو که  مادرمه  پیش می ره آغا،  ـ همه چیز خوب 

که در افغانستان است.«
ایاالت  حمایت  به  کوکنار  اراضی  محو  قطعه خاص 
متحده امریکا در چوکات وزارت داخله کشور ایجاد 
سوی  از  این سو  به  سال  دو  از  قطعه  این  بود.  شده 
ایاالت متحده امریکا مورد حمایت قرار نگرفت و به 
همین دلیل از تشکیل وزارت امور داخله حذف شد. 

در همین حال، ماه گذشته وزارت های امور داخله و 
مبارزه علیه مواد مخدر از کاهش همکاری های جامعه 
قاچاق  و  کشت  تولید،  با  مبارزه  راستای  در  جهانی 

مواد مخدر ابراز نگرانی کردند.
محو کشتزارها

روند محو کشتزارهای کوکنار که حدود چهل روز 
به گفته  بود،  شده  آغاز  کشور  والیت های  در  قبل 
تاکنون  روند  این  در  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزارت 
شده  پاک  کوکنار  وجود  از  زمین  هکتار  6هزار 
افغان در جریان  امنیتی  نیروهای  از  تن  است، و 131 

پاک سازی این کشتزارها کشته شده اند.
اول  مرحله  می گوید،  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزارت 

کنیم، اما با تاسف مشکالتی که فرا راه این روند بود، 
این مساله را به کندی مواجه ساخت.«

از مشکالت دیگری که وزارت مبارزه با مواد مخدر 
از آن به عنوان چالش اساسی یاد می کند، مقاومت و 

دفاع مخالفان مسلح از کشتزار های کوکنار است. 
محو  کمپاین  که  جا هایی  در  می گوید،  ازهر  آقای 
کشتزار ها راه اندازی می شد، مخالفان مسلح هم از قبل 
تخریب  روند  که  جا هایی  »در  می بودند:  دفاع  آماده 
کشتزار های کوکنار صورت می گرفت، مخالفان هم 
جای  چندین  در  ما  که  داشتند  را  خود  آمادگی های 
می گوید،  او  شدیم.«  روبه رو  بزرگ  چالش های  به 
کاپیسا  تگاب والیت  ولسوالی  در  مورد،   آخرین  در 
به یک مخالفت بسیار شدید روبه شده اند که تاکنون 
جریان دارد. به گفته این وزارت در آینده ای نزدیک 
والیت های  در  کوکنار  کشتزارهای  تخریب  روند 

بغالن، فاریاب و بدخشان نیز آغاز می شود.
عدم همکاری کشور های منطقه

که  کرده اند  اعالن  بارها  خارجی  و  افغان  مقام های 
در  مخدر  مواد  تولید  و  کشت  مسوول  تنها  افغان ها 
افغانستان نیستند. از همین رو نشست ها و توافق نامه های 
زیادی میان کشور های منطقه برای مبارزه مشترک با 

تولید و قاچاق مواد مخدر به امضا رسید. 
اما وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان می گوید که 
کشورهای منطقه که در مبارزه مشترک با مواد مخدر 
نمی کنند.  عمل  خود  تعهدات  به  دارند،   عمده  نقش 
آقای ازهر می گوید، تعهداتی که کشورهای منطقه در 
امر مبارزه مشترک با مواد مخدر انجام داده اند، روی 
کاغذ باقی مانده است: »در دو سال گذشته توافق های 
زیادی با کشورهای همسایه در مورد، مسدود ساختن 
سرحدات به روی قاچاق مواد مخدر صورت گرفت،  
را  آمادگی های خود  راستا  این  در  که همه کشورها 
با تاسف باید گفت  برای همکاری اعالم کردند، اما 
چیزی که در کاغذ تعهد می کنند، در عمل آن چنان 

نیست.« 

تشویش نکنه... بته یک دفه گوشی ره که همرایش 
گپ بزنم.

اسماعیل: )خطاب به زبیده(
ـ اینه گوشی ره بگی که بچیت کتت گپ می زنه...

زبیده: )با خوشی(
ـ بلی امان؟

امان:
ـ مادرجان سالم! چی حال داری؟

زبیده:
ـ قربان سرت شوه مادر... مه خوب هستم، تو چی 

حال داری؟
امان:

ـ مادر مه کامال خوب هستم، فکرت طرف صحتت 
باشه، تشویش نکنی، مه کت داکتر عزیز همو رفیق 
سابقم تماس گرفتم. او بریم دعوتنامه روان می کنه.

زبیده:
ـ برو خوب شد که کارت شد... حالی تا چی وخت 

ده پاکستان می مانی؟
امان: 

کوشش  زودتر  رسید،  دعوتنامه  بخیر  که  همی  ـ 
می کنم که حرکت کنم، شما تشویش نکنین... 

زبیده:
ـ خو، خیرت باشه بچیم، عجله کار شیطان اس... هر 

چه که خیرت باشه همو ره از خدا بخوای...
امان:

ـ تو دعا کو مادر، همو دعایت به مه هر چیز اس... 
داکتر عزیز گفت که به زودی بریت دعوتنامه روان 
هفته  یک  بمانم،  پاکستان  ده  که  زیاد  می کنم،... 

دگه...
زبیده:

ـ خو بچیم، مصرفت نشه، برو به خدا می سپارمت... 
پنایت به خدا... کاکایت شانه سالم بگو!

امان:
ـ به چشم مادر، خداحافظ

اسماعیل:
ـ چی می گفت؟

زبیده: )با خوشی(
ـ اینه کارایش بخیر شده... داکتر عزیز رفیقش که ده 
جرمنی اس او کتش زیاد کمک کده... می گه زود 

بخیر می رم خارج...
اسماعیل:

ـ بیه خیر باشه، پنایش به خدا.

نمایش نامه
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دیگر نباید به
مطمین بود
ارگ

مقصر پول سیا 
کیست؟
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 بیژن فرهان

 محمدهاشم قیام

گاردین افشا کرد که سازمان امنیت خارجی بریتانیا 
افغانستان،  ریاست جمهوری  دفتر  به  نیز   »6 »ام آی 
به صورت محرمانه پول پرداخته است. هدف از این 
ریاست جمهوری  دفتر  در  نفوذگذاری  »سخاوت«، 
خوانده شده است. دو روز پیش نیویارک تایمز افشا 
کرد که اداره اطالعات مرکزی امریکا، سیا، برای 
افغانستان،  ریاست جمهوری  دفتر  در  نفوذ  اعمال 
پول  دفتر  این  کارمندان  به  غیرقانونی  به صورت 
رییس جمهور  که  است  این  جالب  می پردازد. 

کرزی نیز، دریافت پول را انکار نمی کند. 
اروپا،  در  خبری  کنفرانس  یک  در  کرزی  آقای 
استخباراتی  پول های  ریزش  خبر  انتشار  مورد  در 
کرده  دریافت  را  پول ها  این  گفت،  دفترش،  به 
رسانده  به مصرف  خیریه«  »امور  در  را  آن  و  است 
نیویارک تایمز  اما همان طور که در گزارش  است. 
آمده است، بسیاری از سیاست مداران و چهره های 
مخالفان  گرفته اند.  پول ها  این  از  نیز  قومی  مطرح 
رییس جمهور کرزی در انتخابات ریاست جمهوری 
سیاست مداران  ایشان،  که  می گفتند   1388 سال 
مطرح را با پرداخت پول و وعده وزارت، ریاست و 

سفارت، متحد خود ساخته است. 
سخنگویان و متحدان رییس جمهور کرزی در آن 
زمان، در جواب منتقدان می گفتند که آقای کرزی 
و  سیاست مداران  پول  بدل  در  می تواند،  چگونه 
از  بیش  حالی که  در  بخرد  را  قومی  چهره های 
ده هزار دالر امریکایی سرمایه ندارد؟ چنین می نماید 
به وسیله آن سیاست مداران  پولی که  منبع  که حاال 
پول های  است.  شده  روشن  می شوند،  خریده 
ارگ  اختیار  استخباراتی کشور های گوناگون، در 
است و به وسیله آن می تواند، اشخاص مورد نظر را 
تطمیع کند. قبال شایعه بود که نزدیکان رییس جمهور 
پول  قلم به دست  و  کارشناس  تعدادی  به  کرزی 
می دهند. با افشا شدن جریان سرازیر شدن پول های 
استخباراتی کشورهای مختلف به ارگ، این شایعه 
در  حکومت  که  می شود  گفته  است.  گرفته  قوت 
انتخابات های پارلمانی و شورای والیتی از شماری 
از نامزدان حمایت می کند و مصارف کمپاین آن ها 
را می پردازد، حاال دیگر کسی نمی تواند به سادگی 

این موضوع را تکذیب کند. 
تفنگ دار  محافظان  و  موتر ها  کاروان  تمویل  منبع 
و  پیشین  مقام های  و  سیاست مداران  از  برخی 
کنونی دولتی نیز، شاید همین پول های استخباراتی 
که  نیست  بعید  هیچ  باشد.  مختلف  کشورهای 
اهدایی  پول های  از  هم،  پارلمان  نمایندگان 
استخبارات کشورهای گوناگون به ارگ، بی نصیب 

گرفتن پول از سازمان اطالعاتی امریکا یا »سی آی ای« 
توسط ارگ ریاست جمهوری، با واکنش گسترده ای 
نشان  این  است.  شده  روبه رو  جمعی  رسانه های  در 
افغانستان و فعاالن سیاسی و مدنی  می دهد که مردم 
نسبت به تبعات منفی این مساله نگرانی دارند. شکی 
است  توقعاتی  برابر  در  همواره  پول  دادن  که  نیست 
که برای دهنده پول قابل تصور است. از این رو پولی 
که از سوی »سی آی ای« به ارگ داده شده است، نیز 

نمی تواند بدون توقع باشد.
اما خوب است که به این موضوع نیز توجه شود که 
تعامل  یک  به عنوان  که  پول  این  گرفتن  و  دادن  در 
امریکا و ارگ  متحده  ایاالت  اطالعاتی  بین سازمان 
از  یک  کدام  است،  شده  انجام  ریاست جمهوری 
اطالعاتی  سازمان  آیا  دارد.  بیشتری  تقصیر  طرفین 
ایاالت متحده مقصر است که این پول را داده است، 
یا این که ارگ ریاست جمهوری مقصر است که این 
پول را دریافت کرده است و یا این که هر دو طرف 

دارای تقصیر می باشد. 
یکی از مهم ترین موضوعاتی که در رابطه به تقصیر 
است،  متصور  پول  این  گرفتن  جهت  از  ارگ 
ارگ  که  است  شده  باعث  پول  این  که  است  این 
الگوی  باید  که  دستگاهی  به عنوان  ریاست جمهوری 
نقض  گرفتار  باشد،  کشور  ادارات  سایر  رفتاری 
این در حالیست که رییس جمهور  قانون شده است. 
مسوولیت دارد که از قانون اساسی افغانستان محافظت 
کند و نهاد ریاست جمهوری نیز باید در این راستا به 

رییس جمهور کمک شود.
و  اداری  فساد  با  مبارزه  به  که  اصولی  از  یکی 
کمک  دارایی ها  و  منابع  از  شخصی  سودجویی 
این  براساس  می باشد.  بودجه  وحدت  اصل  می کند، 
اصل تمام پول های نقد متعلق به دولت افغانستان باید 
وارد خزانه کل شود و از طریق بودجه ساالنه که به 
تصویب شورای ملی می رسد و یا طرح های مصرفی 
مجزا که این طرح ها نیز باید به تصویب شورای ملی 

برسد، مصرف شود.
براساس  ریاست جمهوری  ارگ  که  نیست  شکی 
و  شخصی  تعامل  یک  قالب  در  و  شخصی  ارتباط 
پول  این  افغانستان  جامعه  سیاسی  سرنوشت  از  مجزا 
به  دلیل  این  به  پول  این  است.  نکرده  دریافت  را 
ارگ ریاست جمهوری داده شده است که سرنوشت 
سیاسی افغانستان از ارگ رقم می خورد. از این رو این 
پول باید شامل خزانه شده و از طریق بودجه عمومی 
دوباره به مصرف می رسید. دیده می شود که در تعامل 
و  ارگ  بین  که  همگانی  چشم  از  بدور  و  مستقیم 
»سی آی ای« صورت گرفته این اصل مهم نقض شده 

است.
از سوی دیگر باید گفت که در قانون بودجه افغانستان 
که به صورت ساالنه تهیه و تصویب می شود، کدهایی 

نباشند. چند دستگی های نمایندگان، تغییر یک شبه 
نظر نمایندگان و ضعف نقش نظارتی پارلمان، شاید 
باشد.  استخباراتی  پول های  همین  توزیع  از  ناشی 
پول های  از  افغانستان،  دفتر ریاست جمهوری  وقتی 
کند،  استقبال  گوناگون،  کشورهای  استخباراتی 
دیگر چرا باید از سیاست مداران و برخی از حلقات 
از  دیگر  حاال  آن ها  بود.  شاکی  دولت  از  بیرون 
افشا شدن هراسی به دل راه نمی دهند. اما چرا دفتر 
ریاست جمهوری کشور، به جای احترام به حاکمیت 
غیرقانونی  مجاری  از  مقررات،  رعایت  و  قانون 
دفتر  مگر  می کند؟  دریافت  پول  بیرونی  مراجع  و 
قانونی  مجرای  که  نمی داند  ریاست جمهوری 
واقعیت  است؟  کجا  خارجی  کمک های  دریافت 
ریاست جمهوری،  ارگ  مقام های  که  است  این 
اطرافیان و مشاوران رییس جمهور کرزی، برخورد 
شخصی و جناحی را به رفتار مطابق به قانون ترجیح 

می دهند. 
برای این ها منافع جناحی و تیمی، بر منافع عمومی 
احترام  قانون  حاکمیت  به  ارگ  اگر  است.  مهم 
می گذاشت، بدون تردید، فساد مالی و اداری تا این 
حد گسترش نمی یافت. اگر اطرافیان آقای کرزی 
به حاکمیت قانون معتقد می بودند، امروز در فساد 

اداری قهرمان نمی بودیم. 
و  قانون  حافظ  این که  به جای  ریاست جمهوری 
مجاری  از  پول  دریافت  با  باشد،  اداری  مقررات 
غیرقانونی، مروج فساد و خودسری شده است. حاال 
باید نگران برخورد جناحی و تیمی ارگ با مسایل 
دیگر نیز بود. قرار است انتخابات ریاست جمهوری 
در سال 2014 برگزار شود و هم چنین کابل مشغول 
امنیتی  توافق نامه  امضای  روی  امریکا  با  مذاکره 
است، نگرانی این است که ارگ با این مسایل نیز 
برخورد جناحی و تیمی کند نه برخورد قانونی و از 

جایگاه منافع عمومی. 
نظرداشت  در  بدون  ریاست جمهوری  دفتر  وقتی 
افغانستان،  مردم  حیثیت  و  قانون  اداری،  مقررات 
و  غیرقانونی  مجاری  از  پول  دریافت  به  اقدام 
بود  خاطرجمع  می توان  چگونه  کرد،  استخباراتی 
که در رابطه به انتخابات و موافقت نامه امنیتی، چنین 
بسته های پول  افشای دریافت  با  برخورد نمی کند؟ 
نقد از سازمان های استخباراتی، دیگر نمی توان، به 
ارگ اطمینان داشت. تا حال استخبارات بریتانیا و 
که  کرده اند  افشا  امریکا،  مرکزی  اطالعات  اداره 
پرداخت  پول  افغانستان  ریاست جمهوری  دفتر  به 
»سخاوت«  آینده  روزهای  در  شاید  کرده اند، 

سازمان های استخباراتی دیگر نیز، افشا شود.

برای مصرف های خاص از سوی رییس جمهور وجود 
برای  کشور  رییس جمهور  کدها  این  براساس  دارد. 
براساس  می تواند  و  دارد  باز  دست  پول  مصرف 
مصالح ملی از این صالحیت استفاده کند. در چنین 
ریاست جمهوری  که  ندارد  وجود  ضرورتی  حالتی 
شده  تعیین  چوکات  از  خارج  پول  تحصیل  به دنبال 
چوکات  این  از  خارج  پولی  وقتی  باشد.  بودجه  در 
به ریاست جمهوری داده می شود و منبع دادن پول نیز 
یک سازمان خارجی است، این شک و تردید ایجاد 
می شود که در برابر این پول توقعات مطرح شده از 
داده  قرار  ارگ  اختیار  در  را  پول  که  منبعی  سوی 

است، نیز از سوی ارگ تامین می شود.
برداشت  به حس و  تا  باعث می شود  تعامل  این گونه 
شود.  وارد  صدمه  ملی  حاکمیت  به  نسبت  عمومی 
رییس جمهور  سوی  از  که  است  شده  دیده  باربار 
صورت  ملی  حاکمیت  تامین  راستای  در  ادعاهایی 
به  رابطه  در  کرزی  رییس جمهور  است.  گرفته 
به نیروهای داخلی  واگذاری مسوولیت زندان بگرام 
باربار  غیردولتی  امنیتی  موسسات  لغو  و  افغانستان 
از  بخشی  را  خواسته ها  این  تحقق  و  کرده  تاکید 
ملی  تامین حاکمیت  راستای  در  استراتژیک  اهداف 

خوانده است.
اما از سوی دیگر وقتی خبرهایی به نشر می رسد که 
از سوی ارگ ریاست جمهوری از سازمان اطالعاتی 
ایاالت متحده امریکا پول دریافت گردیده و شخص 
و  کرده  تایید  را  پول  این  دریافت  نیز  رییس جمهور 
به میان  را  این ذهنیت  است،  مفید خوانده  را  حتا آن 
می آورد که حاکمیت ملی افغانستان در نظر مقامات 
مورد  معیارهای شخصی شان  براساس  کشور  سیاسی 

تحلیل و قضاوت قرار می گیرد.
مسایلی  از  یکی  خارجی  شبکه های  از  پول  گرفتن 
بدان  افغانستان  قوانین  از  بسیاری  در  که  است 
قوانین  از  برخی  در  است.  داده شده  نشان  حساسیت 
تاکید شده است که احزاب سیاسی و یا کاندیداهای 
کنند.  دریافت  پول  خارجی  منابع  از  نباید  انتخاباتی 
تاکید بر عدم دریافت پول از خارجی ها نشان می دهد 
منابع  از  پول  گرفتن  به  نسبت  افغانستان  جامعه  که 
پرسش  اما  ندارد.  خوشی  ذهنیت  و  خاطره  خارجی 
منابع  از  پول  گرفتن  از  دیگران  وقتی  که  است  این 
خارجی منع می شود، چرا ارگ ریاست جمهوری این 

کار را انجام می دهد.
باید  شود،  کمک  افغانستان  به  پولی  است  قرار  اگر 
انجام شود. وقتی  قانونی  معیارهای  براساس  این کار 
خارج از چوکات پول بین یک نهاد خارجی و یک 
و  شک  می شود،  بدل  و  رد  افغانستان  اساسی  نهاد 
تردیدهایی را در خصوص میزان اهمیت دهی یکی از 
مهم ترین نهادهای ملی چون ارگ ریاست جمهوری 

به حاکمیت ملی ایجاد می کند.

ACKU
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ظفرشاه رویی

احزاب و ایتالف های سیاسی: 

دلیلی برای توشیح نکردن قانون
تشکیل و صالحیت های نهادهای انتخاباتی وجود ندارد

ساالنه 40 درصد حاصالت شالی در تخار
  نورالعین- کندز ضایع می شود

سال هفتم   شماره مسلسل 1638  چهار شنبه 11 ثور 1392     

در  مشروعیت  عدم  رفع  و  کشور  در  قانون مداری 
اقدامات  خواهان  رییس جمهور  از  دولت،  نهادهای 
مجلسین  زودتر مصوبه  توشیح هرچه  می باشد:  ذیل 
شورای ملی در مورد طرح قانون تشکیل، وظایف و 
صالحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و شکایات 
ریاست جمهوری  به  تصویب  از  بعد  که  انتخاباتی 

ارایه شده است.«
شورای  اعضای  از  زهیر  محمدطاهر  این حال،  با 
می  گوید  سیاسی  ایتالف های  و  احزاب  همکاری 
و  تشکیل  قانون  توشیح  عدم  برای  دلیلی  آنان  که 
آقای  نمی بینند.  انتخاباتی  نهادهای  صالحیت های 
گونه  هیچ  «حاال  گفت:   کنفرانس  این  در  زهیر 
این که  مبنی بر  نمانده  باقی  قانونی  و  موجهه  دلیل 
توشیح  افغانستان  رییس جمهور  طرف  از  قانون  این 
نشود.« او هم چنین افزود: »تاکید ما بر این است که 
انتخاباتی  نهادهای  صالحیت های  و  تشکیل  قانون 
تا  بگذرد  توشیح رییس جمهور هم  از  هرچه زودتر 
قانون که پایه و اساس هر نوع انتخابات را در کشور 

تشکیل می دهد، اجرایی شود.«
هم چنین فضل الرحمان ارویا از دیگر اعضای شورای 
همکاری احزاب و ایتالف های سیاسی می گوید که 
در  که  ندارد  صالحیت  این  از  بیشتر  رییس جمهور 
گفت:  اوریا  آقای  کند.  تعلل  قانون  این  توشیح 
تاخیر  که  ندارد  صالحیت  دیگر  »رییس جمهور 
بکند و هرچه زودتر باید این قانون را توشیح کند. 
قانون  این  که  می کند  کوشش  رییس جمهور  اگر 
که  معناست  این  به  بکند،  روان  عالی  دادگاه  به  را 
شود  اجرایی  قانون  این  نمی خواهد  رییس جمهور 
تقنینی خودش  فرمان  بنیاد یک  بر  و می خواهد که 
انتخابات نخواهد بود  انتخابات برگزار شود که آن 

بلکه انتصابات خواهد بود.«
براساس جدولی که کمیسیون مستقل انتخابات ارایه 
در  ریاست جمهوری  انتخابات  است  قرار  کرده، 
شانزدهم حمل سال آینده خورشیدی برگزار شود. 
و  سرنوشت ساز  افغانستان  برای  که  آینده  انتخابات 
در  نگرانی ها  حاال  همین   از  می شود،  پنداشته  مهم 

مورد سالمت و شفافیت آن وجود دارد. 

همکاری  به  کوپراتیف  این  ایجاد  با  که  است  قرار 
فراهم  نیز  کار  زمینه ی  جوان،  صدها  برای  امریکا 

خواهد شد.
ولسوالی  ولسوال  اصفیا،  عبدالرشاد  حال،  همین  در 
زراعت  وزرات  که  می گوید  تخار  والیت  بهارک 
کشور، برای ایجاد این کوپراتیف، ۴ والیت را در 
نظر داشت که تخار نیز شامل آن بود که بهارک این 

خوشبختی را از آن خویش ساخت.
در  آنان،  که  می گویند  تخار  زراعت  مسووالن 
با ایجاد این کوپراتیف، بتوانند  تالش این  هستند تا 
پروسس  و  کشت  زمینه ی  در  موجود  مشکل های 
میان  از  را،  تخار  والیت  کشاورزان  توسط  شالی 

بردارند.

سیاسی  ایتالف های  و  احزاب  همکاری  شورای 
تشکیل و صالحیت های  قانون  با تصویب  می گوید 
دلیلی  هیچ  ملی،  شورای  توسط  انتخاباتی  نهادهای 
توشیح  را  قانون  این  رییس جمهور  تا  نمانده  باقی 

نکند.
انتخاباتی،  نهادهای  صالحیت های  و  تشکیل  قانون 
در ماه میزان سال گذشته خورشیدی توسط مجلس 
سنا  مجلس  اما  گرفت،  قرار  تایید  مورد  نمایندگان 
داد.  نشان  مخالفت  قانون  این  ماده های  از  برخی  با 
در  خارجی  عضوی  دو  حضور  نمایندگان،  مجلس 
مورد  را  انتخاباتی  شکایات  به  رسیدگی  کمیسیون 
تایید قرار داده بود، اما مجلس سنا و ریاست جمهوری 
با حضور دو خارجی در این کمیسیون ابراز مخالفت 
ماده  برداشتن  سنا خواهان  مجلس  هم چنین  کردند. 
مربوط به »کمیته گزینش« از مسوده قانون تشکیل و 

که  می گویند  تخار،  والیت  شالی کار  کشاورزان 
آنان ساالنه 30 تا ۴0 درصد حاصالت شالی خویش 
خالی  جای  و  پیشرفته  امکانات  نبود  به دلیل  را 

کشاورزی میکانیزه، از دست می دهند.
محمدولی، از کشاورزان شالی کار در والیت تخار، 
می گوید که ساالنه مفاد حاصل دیگر نباتات کاشته 
می رساند،  به مصرف  شالی  کشت  برای  را  شده اش 
که  را  آن چی  می کند،  محاسبه  وقتی  پایان  در  ولی 
مفادی  می آورد،  به دست  شالی  از  حاصل  به عنوان 

نیست که او به دست می آورد.
و  باال  نرخش  خارجی  برنج  بازار،  »در  گفت:  او 
با  و  کیفیت  کم  ما  برنج  است...  بسیار  خریدارانش 
نرخ پایین است و خریداران کم تر هم دارد، ساالنه 
بریان  ترساختن،  در  ما  حاصالت  از  زیادی  بخش 
برنج  به  و  می رود  بین  از  برنج  کشیدن،  و  کردن 

)مید گی( تبدیل می شود.«
به  آنان،  هنوز  از آن جایی که  محمدولی، می گوید 
تبدیل  برنج  به  را  شالی  بومی،  و  قدیمی  شیوه های 
آنان  شالی  حاصالت  از  نیمی  به  نزدیک  می کنند، 
تبدیل  مید گی«  »برنج  به  هم  یا  و  می رود  بین  از  یا 
می شود که نرخ آن در بازار، اصال با برنج اصلی قابل 

مقایسه نیست.
عضو  و  بهارک  ولسوالی  کشاورزان  از  شفیع اهلل، 
مشکل های  نیز  ولسوالی  این  دهقانی  کوپراتیف  
محمدولی را تکرار می کند، اما از دولت می خواهد 
برنج  به  شالی  تبدیل  و  پروسس  زمینه های  که 

به صورت باکیفیت و ساده را به آنان فراهم کند.
او گفت: »ما از همین راه کشت و کار نان می خوریم، 
حاال برنج های پاکستانی و هندی به وطن ما می آید، 
باید  باز چی می کنیم؟ دولت  بندرها بسته شود  اگر 
برای  نمی کند،  توجه  آنان  به  دهقانان  به خاطر  اگر 
با  کشور،  حاصالت  کیفیت  و  حاصالت  افزایش 

دهقان ها را همکاری کند.«

رسیدگی  کمیسیون  در  خارجی  دو  عضویت  به 
گزینش  کمیته  نگهداشتن  و  انتخاباتی  شکایات  به 
توافق کرده اند. این توافق میان دو مجلس، نزدیک 
و  تشکیل  قانون  و  آمد  به دست  پیش  هفته  دو  به 
به  توشیح  برای  انتخاباتی  نهادهای  صالحیت های 

ریاست جمهوری فرستاده شده است.
اما، با گذشت نزدیک به دو هفته از ارسال این قانون 
به ریاست جمهوری، تاکنون رییس جمهور از توشیح 
این قانون خودداری کرده و این مساله باعث نگرانی 

احزاب و ایتالف های سیاسی در کشور شده است.
ایتالف های سیاسی که  و  احزاب  شورای همکاری 
به شمار  افغانستان  در  سیاسی  تشکل  بزرگ ترین 
قانون  فورا  که  خواسته  رییس جمهور  از  می رود، 
تشکیل و صالحیت های نهادهای انتخاباتی را توشیح 
کند. شماری از اعضای این شورا روز سه شنبه، دهم 
ثور، در یک کنفرانس خبری مشترک اعالم کردند 
قانون  این  نکردن  توشیح  برای  دلیلی  هیچ  که حاال 

باقی نمانده است. 
محمدعلی رضوانی از اعضای حزب اقتدار ملی که به 
نمایندگی از شورای همکاری احزاب و ایتالف های 
سیاسی در این کنفرانس سخن می گفت، افزود که 
این شورا معتقد است که برگزاری انتخابات شفاف 
وابسته به تعیین و توظیف اعضای نهادهای انتخاباتی 
است،  کرده  پیش بینی  قانون  که  ساختاری    براساس 
همکاری  »شورای  گفت:  رضوانی  آقای  می باشد. 
را  تقلب  از  عاری  و  شفاف  انتخابات  برگزاری 
وابسته به تعیین و توظیف اعضا و مسووالن نهادهای 
انتخاباتی براساس میکانیزم مندرج در قانون تشکیل، 
وظایف و صالحیت های کمیسیون مستقل انتخابات، 
مصوبه شورای ملی می داند و به منظور اصل رعایت 

آنان،  شالی  فرآورده های  به ویژه  تخار،  کشاورزان 
این  ساخت  با  داریم  امید  که  می رود  دست  از 
کوپراتیف، این نقص را در کشت و پروسس شالی 

برطرف کنیم.
انبارهای  کوپراتیف،  این  »در  گفت:  ساعی  آقای 
کشاورزی  محصوالت  نگهداری  برای  بزرگی 

ساخته خواهد شد.«
ریاست  بذری  تخم های  ترویج  بخش  مسووالن 
شالی  کشت  آموزش  از  هم چنین،  تخار  زراعت 
برای کشاورزان در کوپراتیف پروسس شالی، خبر 

می دهند
و  شالی  بذر  جدید  شیوه های  آنان،  به گفته ی 
این  در  کشاورزان  به  آن  پروسس  و  جمع آوری 

کوپراتیف، آموزش داده خواهد شد.

صالحیت های نهادهای انتخاباتی شده بود.
صالحیت های  و  تشکیل  قانون  مسوده  براساس 
نهادهای انتخاباتی که اکنون برای توشیح آماده شده 
است، کمیته گزینش نهادی است که قبل از مرحله 
افراد  صالحیت  انتخاباتی،  نهادهای  اعضای  تعیین 
واجد شرایط برای عضویت در این نهادها را بررسی 

و به رییس جمهور پیشنهاد می کند.
پس از پیدا شدن اختالفات میان دو مجلس شورای 
ملی برسر عضویت خارجی در کمیسیون رسیدگی 
و  تشکیل  قانون  شدن  نهایی  انتخاباتی،  شکایات  به 
افتاد  تاخیر  به  انتخاباتی  نهادهای  صالحیت های 
تشکیل  با  سنا  و  نمایندگان  مجلس های  این که  تا 
و  تشکیل  قانون  اختالفات،  حل  برای  کمیته ای 
توشیح  برای  را  انتخاباتی  نهادهای  صالحیت های 
آماده کردند. هر دو مجلس به برداشتن ماده مربوط 

سال  هر  در  آنان،  شالی  حاصالت  که  می گوید  او 
نقص و ضایعات زیادی دارد و اگر دولت جلو این 
نقص ها را گرفته، زمینه ی پروسس درست شالی را 
تغییر  آنان  برنج  کیفیت  در  هم  کند،  مهیا  آنان  به 
مثبت به میان می آید و هم نرخ برنج های خارجی در 

بازار را کاهش می دهد که به نفع همه است.
در همین حال، مسووالن محلی والیت تخار، مشکل 
ضایع شدن فرآورده های شالی در این والیت را تایید 
بزرگی  مشکل  خود  این  که  می گویند  و  می کنند 

است.
آنان مساله از دست دادن ۴0 درصد از فرآورده های 
آنان  تایید کرده، می گویند که  را  شالی کشاورزان 

در پی حل آن هستند.
ضایعات  کاهش  برای  که  می گویند  مسووالن  این 
کوپراتیف  تخار،  والیت  در  شالی  فرآورده های 

بزرگ پروسس شالی را بنیادگذاری می کنند.
مالداری  زراعت،  رییس  ساعی،  محمدعالم  انجنیر 
و مواد غذایی والیت تخار، می گوید که قرار است 
ایاالت متحده ی امریکا، به هزینه ی بیشتر از ۵ میلیون 
در  را  شالی  پروسس  بزرگ  کوپراتیف  یک  دالر، 

ولسوالی بهارک والیت تخار ایجاد کند.
آقای ساعی می گوید که این کوپراتیف کشاورزی، 
آینده ی  در  والیت  این  کشاورزان  پیشنهاد  بنیاد  بر 
ایجاد خواهد شد و در آن شالی پروسس  نزدیک، 

خواهند کرد. 
امکانات  با  کوپراتیف  این  است  قرار  که  گفت  او 
و  شود  ساخته  کشاورزی  پیشرفته ی  داشته های  و 
تا  پیشرفته پروسس کند  نو و  به روش های  شالی را 
بازار  به  عالی  کیفیت  با  برنجی  بتوانند  کشاورزان 

عرضه کنند.
تایید حرف های کشاورزان،  با  رییس زراعت تخار 
می گوید که به دلیل نبود امکانات کشاورزی معیاری 
فرآورده های  درصد   ۴0 تا   30 ساالنه  میکانیزه،  و 

شفیع اهلل، از کشاورزان ولسوالی بهارک 
و عضو کوپراتیف  دهقانی این ولسوالی نیز 
مشکل های محمدولی را تکرار می کند، اما از 
دولت می خواهد که زمینه های پروسس و 

تبدیل شالی به برنج به صورت باکیفیت و ساده 
را به آنان فراهم کند.

ACKU
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  اکبر رستمی

  اقبال بزرگر- تالقان

گلبازانشهرکابلدرجستجویگلجدید

مقامهایمحلیتخار
گوشتپرندگانشکارشدهرامیخورند

به شمار  کابل  شهر  گلخانه های  در  خارجی  گل های 
می روند.

برای  که  شمالی  سرای  باشندگان  از  محمدی،  اسداهلل 
جستجوی گل لیمویی به گلخانه های سیلو آمده بود، از 
بهای بلند این گونه گل انتقاد کرده و گفت: »قیمت گل 
مردم  متاسفانه  است که  افغانی  ده هزار  از  بیش  لیمویی، 
عادی توان خرید آن  را ندارند. این نوع گل ها شاید در 
اما گل فروشان  باشد،  نداشته  کشورهای خارجی ارزش 

شهر کابل به خواست خود آن را به فروش می رسانند.«
آقای محمدی، می افزاید که او در خانه ی خود بیش از 
سی نوع گل وطنی دارد، اما امسال در جستجوی بهترین 
گل خارجی است: »اگر گل فروشان همین گل  لیمویی 
را به قیمت مناسب بفروشند، می خواهم در کنار گل های 

وطنی خود، این گونه گل را نیز پرورش دهم.«
زراعت،  وزارت  خارجی  کشورهای  در  آن که  با 
کشاورزان را تشویق به پرورش گل می کند، اما شماری 
هیچ  تاکنون  که  مدعی اند  کابل  شهر  گل فروشان  از 

نهادی آنان را تشویق و همکاری نکرده است.
به  ساالنه  که  نیست  مشخص  هنوز  می گویند  آنان 
و  گلخانه ها  و  می شود  تولید  کشور  در  گل  تعداد  چه 

گفت: »کبک و دیگر پرندگان در کوه های این روستا 
بسیار کم یاب می باشد و تعدادی هم که یافت می شود، 
مسووالن  و  دولتی  مقام های  برای  بومی  شکارچیان 

موسسه های خارجی شکار می کنند.«
به گفته ی او در جریان چند سال گذشته، نسل بسیاری از 
پرندگان روستای انجیز به دلیل تداوم شکار از بین رفته یا 

به حداقل رسیده است.
او افزود: »در روستاهای ولسوالی چاه آب پرندگان برای 
باعث  پرندگان  بی رویه  شکار  می شوند.  شکار  مهمانان 

شده نسل این پرنده از بین برود.«
نثار پیروز، از باشندگان ولسوالی رستاق نیز می گوید که 
شکارچیان همیشه تالش می کنند که به خاطر سود بیشتر، 
پرندگان و جانوران کم یاب این ولسوالی را شکار کنند.

پیروز گفت: »در برخی از روستاهای ولسوالی رستاق و 

هم زمان با افزایش گلخانه ها در شهر کابل و فرا رسیدن 
که  می گویند  گل بازان  از  شماری  گل،  جهانی  روز 
کشورهای  از  جدید  گل های  از  برخی  جاری  سال  در 

اروپایی و آسیایی وارد بازارهای کشور شده است.
سیلو،  مناطق  در  گلخانه   هزاران  حاضر  حال  در 
برچی،  دشت  شمالی،  سرای  آرتل،  پل  کوته سنگی، 
وجود  سوم  پروان  و  تهیه  مسکن  پروان،  کارته  پغمان، 
دارد. شماری از باشندگان شهر به ویژه عالقه مندان گل، 

تالش می کنند تا بهترین گل را بخرند.
سازمان ملل متحد، 24جواز را به عنوان روز جهانی گل 
نام گذاری کرده و اکثریت کشورها همه ساله از این روز 

تجلیل می کنند.
انواع  از گل بازان می گویند که در سال جاری  شماری 
تاجیکستان،  ترکمنستان،  کشورهای  از  جدید  گل های 
ایران، پاکستان، هند، آلمان، امارات و قزاقستان و هالند 
اما  می شوند،  یافت  کابل  از گلخانه های شهر  برخی  در 
تعیین  را  گل ها  این  بهای  خود  به  خواست  گل  فروشان 

می کنند.
و  پاکستان  و  ترکمنستان  کشورهای  از  لیمویی،  گل 
نوع  بارزترین  از  اروپایی  کشورهای  از  برگ  گل های 

حیات  از  نگهداری  اساسی،  قانون  براساس  آن که  با 
وحش از وظایف دولت است و در قانون محیط زیست 
شماری  اما  می شود،  پنداشته  جرم  نیز  پرندگان  شکار 
و  پرندگان  آزادانه  به صورت  تخار  در  شکارچیان  از 

حیوان های کم یاب این والیت را شکار می کنند.
شماری از باشندگان روستای انجیر از مربوطات ولسوالی 
با والیت کوالب و مسکوسکی  چاه آب که در سرحد 
از  شکارچیان  که  می گویند  دارد،  قرار  تاجیکستان 
ولسوالی های تخار، برخی از پرندگان را به خاطر فروش 

گوشت آن شکار می کنند.
آنان می گویند که در حال حاضر شماری از کارمندان 
ارشد و مقام های محلی والیت تخار نیز گوشت  پرندگان 

کبک، شیشی و چرده را از بازار تالقان می خرند.
چاه آب  ولسوالی  انجیز  دهکده  باشندگان  از  شریف، 

فارم های گل، چند جریب زمین را احتوا کرده اند.
در  که  می گوید  کابل  شهر  گل فروشان  از  دین محمد، 
ضمن  در  و  کرده  پرورش  را  گل  400نوع  جاری  سال 

700 نوع تخم گل وطنی و خارجی نیز دارد.
او به 8صبح گفت: »من در ولسوالی بگرام فارم گل دارم 
و در آن جا کارگر و دهقان نیز دارم و ساالنه 1200هزار 
تایگر  و  مرسل  تنها گل   مردم  سابق  می فروشم.  بته گل 
در جستجوی گل های جدید  اکنون  اما  می خریدند،  را 
دیگر  و  دلیه  کاغذی،  آسمند،  گل های  اکنون  هستند. 

گل های جدید به فروش می رسد.«
و  محیط زیست  از  حفاظت  ملی  اداره ی  او،  به گفته ی 
نهادینه شدن  ترویج و  برای  مالداری  وزارت زارعت و 
انجام  را  هیچ کاری  میان خانواده ها،  فرهنگ گل داری 

نداده اند.
زیاد  کابل  شهر  در  گلخانه ها  زمانی که  »از  افزود:  او 
به نگهداری و  شده است، عالقه مندی تعدادی از مردم 
این راستا  اگر در  اما  بیشتر شده است،  نیز  پرورش گل 
اکثریت  شاید  شود،  داده  آگاهی  و  شوند  تشویق  مردم 

خانواده ها به پرورش گل اقدام کنند.«
داراالمان  و  ده  دانا  دوغ آباد،  مردم  بیشتر  کابل  شهر  در 
و ولسوالی های قره باغ، شکردره، گل دره، میربچه کوت 
عالقه  گل  پرورش  به  کابل  دیگر  ولسوالی  از  برخی  و 

دارند. 
گل فروشان می گویند که شماری از خارجیان در جریان 
دو سال گذشته، برخی از گل های زیبا و مدرن افغانستان 

را به کشورهای خارجی نیز صادر می کنند.
و  می آیند  روزها  برخی  »خارجیان،  گفت:  دین محمد 
بهترین گل وطنی را به کشورهای خود می برند. وزیران، 
ما  و  می خرند  گل  روزانه  نیز  عادی  مردم  و  قوماندانان 
برای آنان توصیه می کنیم که از گل ها نگهداری خوب 

کنند.«
تاجران  زمانی که  می گویند  گل فروشان  از  شماری 
کشور  وارد  خارجی  کشورهای  از  را  نو  گل های 
می کنند، بهای آن تا چند ماه محدود بسیار باال است، اما 

به مرور زمان ارزش آن کاهش می یابد.
گل ها  از  »برخی  گفت:  سیلو  گل فروشان  از  آغا  لعل 
آغاز  در  بیفتد،  ما  به دست  زمانی که  و  است  خارجی 
قیمت است و پس از آن که ما آن را قلمه  کنیم، قیمت آن 

دارند  بومی وجود  تخار شکارچیان  ولسوالی های  دیگر 
تخار  حیات وحش  به  جانوران  بی رحمانه ی  با شکار  و 

ضربه ای بزرگ وارد کرده اند.«
در همین حال، مسووالن محلی ولسوالی چاه آب با تایید 
گفته های مردم می گویند که پیش از این شکار پرندگان 
اما اکنون تدابیر  این ولسوالی وجود داشته،  کم یاب در 
الزم برای جلوگیری از شکار پرندگان و جانوران روی 

دست گرفته است.
از  پیش  می گوید  چاه آب  ولسوال  مشتاق،  سیف الدین 
تقررش به حیث ولسوال، شکار پرندگان به صورت وسیع 
یافته  کاهش  شکار  آمار  اکنون  اما  است،  داشته  وجود 

است.
این پرسش که چرا از گوشت پرندگان  به  او در پاسخ 

شکار شده خودش استفاده می کند گفت:
و  می شوند  شکار  کجا  از  پرندگان  که  نیست  »معلوم 
احتماال پرندگان از آن سوی سرحد )از والیت کوالب 
زیاد  حیله های  مردم  باشند،  شده  شکار  تاجیکستان( 
که  پرندگانی  و  می کنند  عبور  آمو  دریای  از  می کنند، 
ما  نیست.  منطقه  از  کرده ایم،  استفاده  آن  از گوشت  ما 
محافظان حیات وحش داریم، اگر چنین کاری در این 
می شویم.  خبر  ما  باشد،  گرفته  صورت  سرحد  سوی 
قاچاق  و  شکار  از  جلوگیری  برای  الزم  تدابیر  اکنون 

پرندگان روی دست گرفته ایم.«
در همین حال، شماری از فروشندگان گوشت  پرندگان 
از  را  گوشت ها  این  آنان  که  می گویند  جانوران  و 
مقام های  و  کارمندان  به  دوباره  و  می خرند  شکارچیان 

محلی می فروشند.
گوشت برای تحفه

و  دارد  دکان  تالقان  شهروان  پل  در  که  عبدالشکور   
»ما  گفت:  می رساند  به فروش  را  شده  شکار  پرندگان 
که  می کنیم  خریداری  شکارچیان  نزد  از  را  گوشت 
خریداری  مقام ها  آن  از  پس  می آورند،  ولسوالی ها  از 
تحفه  کسی  به  یا  می کنند  استفاده  خودشان  یا  می کنند 

کم می شود. من در گل خانه ی خود 70 نوع گل دارم. 
برخی از گل ها از کشورهای پاکستان، امارات، آلمان، 
کشورهای  از  برخی  و  ایران  ترکمنستان،  تاجیکستان، 

اروپایی می آید.«
به گفته ی او برخی از گل های برگ و لیموی تاشکندی 
تا 20هزار افغانی ارزش دارد و بعضی گل های وطنی نیز 

ده ها هزار افغانی ارزش دارند.
پول  و  عالقه  و  شوق  براساس  مردم  که  می افزاید  او 
هر  به  هستند،  گل باز  که  »بعضی ها  می خرند:  گل  خود 
قیمتی که بخواهند گل می خرند، اما از شماری گل بازان 

توانایی خرید گل های قیمتی را ندارند.«
عشق به پرورش گل

وجود  کابل  شهر  در  نیز  افراد  از  شماری  حال،  این  با 
از  آغاز  لعل   می خرند.  گل  را  خود  نان  پول  که  دارد 
حکایت  گل باز  پیرزن  یک  داستان  از  گل فروشان، 

می کند که همیشه پول نان خود را گل می خرد.
گل های  است،  پیرزن  که  خاله گک  »یک  گفت:  او 
اما  ندارد،  نان  خانه  در  زن  این  دارد.  خوش  را  هراتی 
قیمت  به  نیز  را گل می خرد. گل فروشان  نان خود  پول 
مناسب گل در اختیار او قرار می دهند و همه این پیرزن 

را دوست دارند.«
که  می گویند  محیط زیست  کارشناسان  از  شماری 
کاهش  باعث  خانه  یک  حیاط  در  گل  درخت  و  نهال 

آلودگی های محیط زیستی و شادابی مردم می شود.
طبیعت  فلتر  نیز  درختان  مانند  گل  که  می گویند  آنان 
باعث  همیشه  گل،  موجودیت  و  می شود  محسوب 

کاهش آلودگی های محیط زیستی می گردد.
محمد شفیق فروزان، از کارشناسان محیط زیست گفت: 
»گل برای انسان احساس آرامش و آسودگی می دهد و 
هر فردی که یک گل را پرورش می دهد، در حقیقت 

یک کودک را پرورش می کند.«
آقای فروزان با انتقاد از اداره ی محیط زیست و وزارت 
زراعت گفت: »مسووالن اداره ی محیط زیست و وزارت 
زراعت در این راستا ملکف  هستند تا مردم را در راستای 
غرس نهال گل تشویق کنند و در ضمن باید کشاورزان 

را کمک کنند.«
گل  جهانی  روز  از  خارجی  کشورهای  او،  به گفته ی 
تجلیل می کنند، اما در جریان ده سال گذشته، تاکنون از 
این روز تجلیل نشده است و اگر این کار صورت بگیرد، 

عالقه مندان پرورش گل بیشتر خواهند شد.

می دهند؛ مردمان فقیر خریده نمی تواند. در حال حاضر 
یک پرنده شکار شده یک هزار افغانی قیمت دارد.«

گفت:  پرندگان  گوشت  دیگر  فروشندگان  از  کریم، 
پرندگان  گوشت  از  دولتی  مقام های  و  »سرمایه داران 
و  گوسفند  گوشت  از  این که  برای  می کنند،  استفاده 
چربی استفاده نمی کنند باید دولت جلو شکار را بگیرد 

و اگر این کار شود، ما هم گوشت آن  را نمی فروشیم.«
محیط زیست  از  ریاست حفاظت  مسووالن  این حال،  با 
شکار  افزایش  از  آنان  که  می گویند  تخار  والیت 

پرندگان و جانوران نگران هستند.
تخار  محیط زیست  اداره  رییس  محجوب،  ناصر  سید 
براساس  جانوران  و  پرندگان  قاچاق  و  »شکار  گفت: 
در  و  است  شده  اعالم  منع  کرزی  ریس جمهور  فرمان 
ضمن مطابق قانون نیروهای امنیتی وظیفه دارند که تمام 
فرمان ها و قانون های نافذه ی کشور را عملی کنند. باید 

پولیس از شکار پرندگان نیز جلوگیری کند.«
محلی  حکومت  که  می گویند  تخار،  محلی  مسووالن 
عملی  را  جدی  برنامه ی  شکارچیان  مورد  در  به زودی 
خواهد کرد. سید سلیمان مرادی، سخنگوی والی تخار، 
صورت  قانونی  برخورد  شکارچیان  با  که  می گوید 
خواهد گرفت و حکومت محلی در نزدیک ترین زمان 

در این زمینه اقدام می کند.
در  نه تنها  پرندگان  »متاسفانه  گفت:  مرادی  آقای 
بی رحمانه  به صورت  نیز  والیت ها  دیگر  در  بل  تخار، 
فرمان  براساس  شکار  حالی که  در  می شوند،  شکار 
رییس جمهوری منع اعالم شده است. اکنون مقام والیت 
تخار هدایت الزم به پولیس و به نهادهای مربوطه داده تا 

از این کار عمل جلوگیری شود.«
تالش  این  از  پس  محلی  مسووالن  مرادی،  به گفته ی 
و  همایش ها  برگزاری  طریق  از  تا  کرد  خواهند 
حیات  از  نگهداری  راستای  در  را  مردم  کنفرانس ها 

وحش تشویق کنند.
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در  نور  مجذوبان  سایت  دفتر  به  یورش 
تهران بازداشت شدند و در انتظار محاکمه 
در زندان اوین بسر می برند. علیرضا روشن، 
دفتر  در  سنبله   13 تاریخ  در  نیز  وی  که 
سایت بازداشت شده بود و از سوی شعبه 
26 دادگاه انقالب تهران به یک سال حبس 
قطعی و چهار سال حبس تعلیقی محکوم 
 12 تاریخ  در  کرمپور،  افشین  است.  شده 
بازداشت  کوار  شهرستان  در   1390 سنبله 
زندانی  اوین  زندان  در  و  است  شده 
 16 تاریخ  از  مرادی،  الدین  صالح  است. 
سنبله1390 در زندان عادل آباد شیراز در 

بازداشت بسر می برند.
مصطفی  یداللهی،  فرشید  اسالمی،  امیر 
این  وکالی  بهروزی،  امید  و  دانشجو 

»رژیم تهران می خواهد 
از انتخابات ۲۴ جوزا 

سود جوید، تا اقتدار رهبر 
جمهوری اسالمی را که 
از سوی میلیون ها ایرانی 
معترض پس از انتخاب 

مجدد محمود احمدی نژاد در 
انتخابات مورد مناقشه ۲۲ 
جوزا ۱۳۸۸ ، به زیر سوال 

رفته است، به وی بازگرداند. 
اما بدون رسانه هایی آزاد و 
زمانی که ۵۲ روزنامه نگار 
و وب نگار زندانی هستند، 
نمی توان از انتخابات آزاد 

سخن به میان آورد.

خود  موکالن  همراه  به  نیز  وب نگاران 
زندانی شده اند.

به  نزدیک  کلمه  سایت  دیگر  سوی  از 
مدیران  احضار  از  خبر  اصالح طلبان، 
وزارت  سوی  از  سراسری  مطبوعات 
اطالعات برای ابالغ »خط قرمز ها و موارد 
فردی  این جلسه،  »در  است.  داده  ممنوع« 
که خود را معاون وزیر و مسوول مطبوعات 
»تهدید  است،  کرده  معرفی  وزارتخانه« 
کرده که با هرگونه سیاه نمایی در دوران 
شد.  خواهد  برخورد  انتخاباتی  تبلیغات 
مسوول  مدیران  به  این جلسه همچنین  در 
انتخابات  که  است  شده  اعالم  مطبوعات 
واقع  در  را  یازدهم  جمهوری  ریاست 
نیرو و وزارت  سپاه برگزار می کند و این 
اطالعات مراقب همه مسایل خواهند بود و 
هیچ تخطی از محدوده های تعیین شده را 

تحمل نخواهند کرد.«
انتخابات جنگ  به موعد  نزدیک شدن  با 
جکومت  رده ی  باالترین  در  قدرت 
این  که  اینگونه  و  است  گرفته  شدت 
»هر  است  کرده  اعالم  امنیتی  مسوول 
است  آزاد  نژاد  احمدی  از  انتقاد  میزان 
ثور،   9 دوشنبه  ندارد.«  محدودیتی  و 
مطبوعاتی  معاون  محمدزاده،  محمدجعفر 
اعالم  نیز  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
بود  مراقب  باید  »در عرصه ی رسانه  کرد: 
منفی  اخبار  برجسته سازی  و  انعکاس  با  تا 
روانی  امنیت  اقتصادی،  مایوس کننده ی  و 
مردم سلب نشود و زمینه های امید و نشاط 

اجتماعی از آن ها گرفته نشود.«
 24 انتخابات  از  می خواهد  تهران  »رژیم 
جوزا سود جوید، تا اقتدار رهبر جمهوری 
ایرانی  میلیون ها  سوی  از  که  را  اسالمی 
محمود  مجدد  انتخاب  از  پس  معترض 
احمدی نژاد در انتخابات مورد مناقشه 22 
به  است،  رفته  زیر سوال  به   ، جوزا 1388 
آزاد  رسانه هایی  بدون  اما  بازگرداند.  وی 
وب نگار  و  روزنامه نگار   52 که  زمانی  و 
انتخابات آزاد  زندانی هستند، نمی توان از 
24جوزا  انتخابات  آورد.  میان  به  سخن 
می تواند فرصتی باشد برای برون رفت از 
بحران همه جانبه ای که کشور را فلج کرده 
جمهوری  رهبر  کنونی  رویه ی  اما  است. 
اسالمی و سپاه پاسدران افزودن بر وخامت 
وضعیت بحرانی و محروم کردن مردم از 

انتخابی آزاد و اگاه است.«

گزارش گران بدون مرز سرکوب کارکنان 
را  ایران  در  تشدید سانسور  باز  و  رسانه ها 
از  پیش  نیم  و  ماه  یک  می کند.  محکوم 
جمهوری،  ریاست  انتخابات  برگزاری 
و  وب نگاران  روزنامه نگاران،  از  بسیاری 
مسووالن رسانه ها برای تفهیم خطوط قرمز 
و رعایت موارد ممنوع انتشار در انتخابات، 

از سوی وزارت اطالعات احضار شده اند.
عبدالغفور   ،1392 حمل   31 تاریخ  در 
نور  مجذوبان  سایت  همکار  نژاد،  قلندر 
شد.  بازداشت  منزلش  در  بندرعباس،  در 
ماموران وزارت اطالعات پس از بازرسی 
اداره  به  را  وی  شخصی،  وسایل  ضبط  و 
اطالعات منتقل کردند. وی سپس به زندان 
سوی  از  و  شد  داده  انتقال  شهر  مرکزی 
»تبلیغ  ملی«،  امنیت  علیه  »اقدام  به  دادگاه 
مجذوبان  سایت  با  »همکاری  نظام«،  علیه 
متهم  بیگانه«  رسانه های  با  »تماس  و  نور« 
شد. این وب نگار در تاریخ 9 ثور در انتظار 

برگزاری دادگاه آزاد شد.
کسری نوری، همکار دیگر این سایت که 
بسر  زندان  در   1390 حوت   12 تاریخ  از 
دادگاه  سوی  از  امسال،  ثور   6 در  می برد 
حبس  سال  یک  به  شیراز  شهر  عمومی 
محکوم  تعلیقی  زندان  سال  پنج  و  قطعی 
با  مصاحبه  وی  اتهامات  از  یکی  شد. 

رسانه های بیگانه بود.
اخیر  سال های  در  اسالمی  جمهوری 
تشدید  را  گناآبادی  دروایش  سرکوب 
مجذوبان  سایت  ویژه  به  و  است  کرده 
پوشش  را  گسترده  سرکوب  این  نورکه 
می دهد، هدف قرار داده است. بسیاری از 
همکاران این سایت هم اکنون در بازداشت 

بسر می برند.
رضا انتصاری، حمیدرضا مرادی، مصطفی 
در   1390 سنبله   13 تاریخ  در  که  عبدی، 

8صبح، کابل:  تاالن، تازه ترین 
هروی  سیامک  احمدضیا  رمان 

از چاپ برآمد. 
»تاالن« چهارمین رمان احمدضیا 
که  است  هروی  سیامک 
ادامه ی  خودش،  گفته ی  به 
»گرگ های دوندر« و »سرزمین 
روایتی  با  اما  است؛  جمیله« 

متفاوت. 
این رمان را نشر زریاب در 270 

صفحه چاپ کرده است. 
»تاالن« روایت زندگی باشندگان 
است؛  دوشاخ«  »کوه  قریه های 
هم مرز  و  هرات  در  منطقه ای 
روایت  به  قریه ها،  این  ایران.  با 
نویسنده، خالی از باشنده ی مرد 
می توان  را  مردی  کم تر  است. 
در این قریه ها یافت. جوانان این 
منطقه، همه رفته اند به مرز برای 
قاچاق مواد مخدر؛ برای قاچاق 
تریاک. منطقه پر است از زنان 
را  شوهران شان  که  زنانی  بیوه؛ 
حاال  و  کشته  تریاک«  »قاچاق 
سپری  را  فالکت باری  زندگی 
قاچاق  تاالِن  در  می کنند. 
تریاک و تفنگ و بزن و بگیر، 
زنان این منطقه بدخت شده اند. 
»تاالن« روایت بدبختی این زنان 

است.
زنان  درد  روایت گر  تاالن 
روستاهای پیرامون دوشاخ است 
قاچاق  راه  را در  که مردان شان 

مواد مخدر از دست داده اند.
زن،  شخصیت  پنچ  تاالن،  در 
زنی  پنج  است.  روایت  محور 

چند  می شوند.  تاراج  همه  که 
ریشه هایی  که  بزرگ،  قاچاقبر 
در خارج از دوشاخ هم دارند، 
قاچاقبران  این  مطلق اند.  حاکم 
از نزدیکی دوشاخ با مرز ایران، 
سودی بزرگ می برند. زبان این 
قاچاقبران، تفنگ، زدن و کشتن 

و بستن است. 
از روایت زندگی ادهم  داستان 
آغاز می شود. او دو فرزند خود 
را در راه قاچاق تریاک از دست 
داده و حاال در تالش است که 
قاچاق  قربانی  سومش،  فرزند 
سلیمان،  نشود.  مخدر  مواد 
فرزند ادهم، نیز دستی به چاقاق 

نمی زند. 
در  قریه ای  از  را  دختری  او  اما 
این جاست  می دزد.  کوه  غرب 
طرف  دو  دشمنی های  که 
نام  به  شخصی  و  می شود  تازه 
علی خان از این دشمنی، استفاده 
راه  در  هم  او  می کند.  ابزاری 
در  هم  و  مخدر  مواد  قاچاق 
راستای تصمیم های سیاسی اش، 
استفاده  شده  ایجاده  دشمنی  از 

می کند.
شناس نامه کتاب
نام کتاب: تاالن

سیامک  احمدضیا  نویسنده: 
هروی

ویراستار: روح االمین امینی
برگ آرا:  و  جلد  طراح 

عصمت اهلل احراری 
ناشر: نشر زریاب 



»تاالن« به بازار آمد

وضعیت خبرنگاران ایران
 در گزارش خبرنگاران بدون مرز
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خدمات خبرهای کوتاه به وسیله تیلفون های موبایل
از روزنامه 8صبح

اگرمیخواهیدهمهروزهخبرهایکوتاهرااز8صبح
بهدستبیاورید،بهرهنمودزیرعملکنید:

شماره 8 را در پیامخانه موبایل تان بنویسید
و به شماره 824 بفرستید.

Dailyتنهادارندگانسیمکارتهایاتصاالتمیتوانندازاینخدماتمستفیدشوند.

8

Stay updated with latest news by sending "8" to "824"
Only Etisalat users can subscribe.

والدیمیر و جاپان، نخستوزیر آبه، شینزو
بیانیه در روسیه، رییسجمهوری پوتین،
هستهای مساله حل ضرورت بر مشترکی

ایرانازطرقصلحآمیزتاکیدکردند.
بهنقلازرادیوفرداوبهگزارشخبرگزاری
روسیایتارتاس،دراینبیانیهمشترکآمده
رهبراندوکشورجاپانوروسیه استکه
بهایننتیجهرسیدهاندکهحلمشکلایران
ازشیوههای»صلحآمیزودیپلوماتیک« تنها

ممکناست.
ایرانبهواسطهبرنامهاتومیخوددرتقابلبا
گرفته قرار آن متحدان و غرب کشورهای
به نسبت که میگویند کشورها این است.
و دارند تردید تهران اتومی برنامه اهداف
بهسالح برایدستیابی اتهامتالش ایران به

هستهایرانسبتمیدهند.
اماایرانچنیناتهامیراردمیکندوبهادامه
برنامهاتومیخوداصراردارد،اصراریکه

بااعتصاب امریکاییبرایمقابله مقامهای
غذایزندانیاندرزندانگوانتانامو،تعداد
افزایش آنجا در را پرستاران و داکتران

دادهاند.
بهنقلازبیبیسی،دراینزمینه،سامویل
هاووسگفتهکهحدود40پرستارودیگر
متخصصانطیدوروزگذشتهبهاینمکان

انتقالدادهشدهاند.
اکنون زندانی، از1۶۶ نفر او100 بهگفته

دراعتصابغذابهسرمیبرند.
از میلشان، رغم علی آنها، از نفر 21

طریقلولهتغذیهمیشود.
اعتراض در گوانتانامو در زندانیان
و پروندههایشان ماندن بینتیجه به
به دست مدت طوالنی بازداشتهای

اعتصابغذازدهاند.
اغلبکسانیکهآنجانگهداریمیشوند

رسمامحکومنشدهاند.
زندان در غذا اعتصاب اینکه وجود با

انفجار یک وقوع از سوریه دولتی رسانههای
خبر کشور این پایتخت دمشق، در بزرگ

دادهاند.
مرکزحقوقبشرسوریهکهدرلندنمستقراست
این در نفر سیزده حداقل که کرد اعالم هم
انفجاردرمحلهمرجهدردمشقکشتهوچندین

نفردیگرهمزخمیشدهاند.
انفجار یک از دوشنبه روز سوریه نخستوزیر

درپایتختجانسالمبدربرد.
نشده اعالم سهشنبه روز انفجار دلیل هنوز
است.شاهدانگفتهاندکهپسازانفجارصدای

تیراندازیهاییشنیدهشدهاست.
تلویزیوندولتیسوریهتصاویریازخسارتهای

بر ایران در بشر حقوق بینالمللی کمپاین
اساسیافتههاییکمطالعهجدیدمیگویدکه
احمدینژاد محمود دولت سیاستهای ترکیب
تعداد است باعثشده بینالمللی تحریمهای و
با دارو و غذا تامین در ایرانیان از فزایندهای

مشکلمواجهشوند.
این گزارش اساس بر و فردا رادیو از نقل به
نهادمدافعحقوقبشر،مطالعهکمپاینبینالمللی
که دارد آن از حکایت ایران در بشر حقوق
روبه ایران اجتماعی و اقتصادی زیربناهای
شدید، تورم نیز آن پیامد و میرود »نابودی«
تعطیلیکارخانهها،بیکاریفزایندهورشدفقر

درکشوراست.
اینمطالعهبااشارهبهتحریمهاییکهسالهاست
سال تا که میگوید است، مواجه آن با ایران
از»سیاستهای اینتحریمهاکمتر تاثیر 13۹1
بود، اسالمی جمهوری دولتهای ناکارامد«
چندجانبه جامع تحریمهای که قبل سال از اما
که تغییری کرد، تغییر شرایط درآمد، اجرا به
کشور در بحران« یک »ایجاد باعث هماکنون

شدهاست.
کمپاینبینالمللیحقوقبشرتالشمیکنداین
»بحران«راشرحدهدکهبخشیازآندرمسایلی
چونکمبوددارووتجهیزاتپزشکینمودپیدا

میکند.
براساساینگزارش،ایرانبرایتهیهتجهیزات
بیماریهای داروی و دارو اولیه مواد پزشکی،
خاصمانندسرطان،اماسوهموفیلیبهخارج
و بانکی تحریمهای دلیل »به اما است، وابسته

بینالمللیگستردهای تحریمهای به تاکنون
علیهتهرانانجامیدهاست.

والدیمیر که میرسد خبر مسکو از اکنون
پوتینوشینزوآبهدرحاشیهمذاکراتخود،
اعتماد جلب برای که خواستهاند ایران از
اتومی برنامه به نسبت دوبارهجامعهجهانی
و ببندد کار به را خود تالش نهایت خود
ملل سازمان امنیت شورای قطعنامههای از

متحدتبعیتکند.
با همکاری به را ایران همچنین دو این
تشویق اتومی انرژی بینالمللی آژانس

کردهاند.

گوانتاناموامریغیرعادینیست،اماتعداد
و زدهاند کار این به دست که زندانیانی
بیسابقه اعتصابغذایآنها زمان مدت

است.
ایندورهازاعتصابهاازماهفبروریآغاز

شدهوهمچنانادامهدارد.
پیشترنیزدرگیریمیانزندانیانونگهبانان
رخدادهوعدهایاززندانیاناز»سالحهای

دستساز«استفادهکردند.
نگهبانانناچاربهبرخوردبازندانیانشدند،
درگیری این از سنگینی جراحتهای اما

گزارشنشدهاست.
مقامهایزندانگوانتاناموارتباطاعتصاب
به احترامی »بی با را زندانیان غذای
سلول بازرسی در قرآن از نسخههایی

زندانیان«ردمیکنند.
زندانیان از نفر 100 حدود امریکا دولت
بهدلیل اما کرده، آزاد را گوانتانامو
محدودیتهایوضعشدهازسویکنگره،

تاکنون متحد ملل سازمان امنیت شورای
توقف هدف با ایران علیه قطعنامه چهار
این که کرده تصویب آن اتومی برنامه
قطعنامههاحتاحمایتروسیهوچینرانیزبه
همراهداشتهاست،دوکشوریکهدرمیان
روابط نزدیکترین شورا این دایم اعضای

راباایراندارند.
همگامباتحریمها،آژانسبینالمللیانرژی
کند قانع را تهران میکند نیزتالش اتومی
خود هستهای تاسیسات تمام از بازدید به
رضایتدهد،اماتاکنونمذاکراتایننهاد
سازمانمللمتحدبانمایندگانایرانبهنتیجه

نرسیدهاست.
ایرانجزایندرگیرمذاکرهباگروه1+5هم
متحده، ایاالت از متشکل گروهی هست،
بریتانیا،فرانسه،روسیه،چینوآلمان.امااین
مذاکراتنیزعلیرغمفرازونشیبهاییکه

داشتههنوزبیفرجامماندهاست.

آنهاهمچناندرزندانبهسرمیبرند.
دیگری عده میشود گفته این بر عالوه
نسبت بدرفتاری از نگرانی وجود بهدلیل
بهآنهادرکشورشاندرزنداننگهداری

میشوند.
زندانگوانتاناموکهدرکوباقراردارد،در

سال2002آغازبهکارکرد.
هدفازتاسیسآن،نگهداریافرادیبود
از بعد تروریزم ماموریتهایضد در که

11سپتامبر2001شناساییمیشدند.
این وضعیت به نسبت بشر حقوق فعاالن
پروندههای به رسیدگی عدم و زندان

زندانیان،ابرازنگرانیکردهاند.

و شده متالشی موترهای جمله از انفجار این
نشان را ریخته فرو شیشههای با ساختمانهایی

دادهاست.
گفته لندن در مستقر سوریه، بشر حقوق مرکز
نزدیکی در شده بمبگذاری موتر که است
مرجه محله در داخله وزارت قدیمی ساختمان
رویدادوحداقل13کشتهبرجایگذاشتهو
انتظارمیرودآمارتلفاتافزایشیابد.اینمرکز

گفتهحالبرخیازمجروحان،وخیماست.
انسانی حقوق نقض بشری، حقوق گروه این
را سوریه بحران در درگیر طرفهای توسط

رصدمیکند.
اینگروهگفتهاستکهماهمارچ،خونینترین
بوده سوریه در درگیریها آغاز زمان از ماه
را آنها سوم یک که نفر هزار ۶ از بیش و
کشته ماه این در میدادند، تشکیل غیرنظامیان

شدهاند.
درگیریهای در نفر هزار ۷0 از بیش تاکنون
کشته شد، آغاز 2011 مارچ ماه از که سوریه

شدهاند.

اخراجایرانازشبکهسوییفت«،هیچراهیبرای
خریدازتولیدکنندگانخارجیوجودندارد.

جهانی میانبانکی ارتباطات انجمن یا سوییفت
به را خود 13۹0خدمات سال اواخرحوت از
بانکهاوموسساتاقتصادیایرانیقطحکرد،
بینالمللی تحریمهای راستای در که امری
برای ایرانیها که شد موجب و بود ایران علیه
تجارتباجهانخارجوخریدوفروشکاالبه

مشکالتبسیاریبربخورند.
بلکه نبود، ایران علیه تحریمها تمام این اما
بیمه و حملونقل کشتیرانی، شامل تحریمها
بینالمللی کمپاین اکنون که میشود هم کاال
حقوقبشردرایرانمیگوید،باعثشدهاست
انتقالهرکاالییبهکشوربسیارگرانودرنتیجه
ماننددارو اولیهای اقالم ازجمله ناممکنشود،
محدودیتهای طراحان ادعای »به که غذا و

اقتصادیازتحریممعافهستند.«

تاکید رهبران جاپان و روسیه بر حل مسالمت آمیز مساله اتومی ایران 

ادامه ی اعتصاب غذا در زندان گوانتانامو

انفجار در دمشق چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت
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