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کردند که در پی آن ولسوال 
نام نهاد طالبان با دو نگهبان و 
القاعده که  دو عضو شبکه ی 
نبودند،  افغانستان  شهروندان 
دیگر  طالب   9 و  شده  کشته 

زخمی شده اند.
این  که  گفت  حسینی  آقای 

والیت  در  اقتصاد  رشد  و 
بدخشان شود.

دفتر مطبوعاتی امنیت ملی، با 
انتشار اعالمیه ای در این مورد 
امنیتی  »نیروهای  است:  گفته 
بدخشان  والیت  در  مستقر 
اخیر  عملیات های  طی 
اهداف  توانسته اند،  خویش 
کشورهای  خصمانه  و  شوم 

بریک  شنبه  شب  حمله، 
که  شد  انجام  پولیس  پاسگاه 
در پی آن، یک پولیس محلی 
شفاخانه ی  در  و  زخمی شده 
حوزه ای زیر درمان می باشد.

ولسوالی  در  طالبان  حمله ی 
تلفاتی  حالی  در  چهاردره 
که  است  کرده  وارد  آنان  بر 
میزان حضور نظامیان طالب و 
القاعده در این مناطق بیش تر 
مسووالن  نگرانی  موجب  و 

محلی شده است.

سازمان  خصوص  به  همسایه 
را  پاکستان  استخبارات 
طریق  از  می خواستند  که 
و  مخالف  مسلح  گروه های 
یک عده از مهره های مرموز 
»آی  سازمان  به  وابسته  دیگر 
اس آی« مانع توسعه اقتصادی 

شوند، جلوگیری نمایند.«
ادامه در صفحه 2

مال  کندز:  8صبح، 
نام نهاد  ولسوال  رحمت اهلل، 
ولسوالی  برای  طالبان 
با  کندز،  والیت  چهاردره ی 
دو تن از همراهان و دو عضو 
شبکه ی القاعده، کشته شدند.

سید سرور حسینی، سخنگوی 
والیت  پولیس  فرماندهی 
کندز می گوید که طالبان در 
پاسگاه  بر  چهاردره   ولسوالی 
حاجی  روستای  در  پولیس 
حمله  ولسوالی،  این  غفار 

دفتر  کابل:  8صبح، 
ملی  امنیت  مطبوعاتی 
استخباراتی  می گوید سازمان 
آی«  اس  »آی  پاکستان، 
طریق  از  می خواست 
مخالف  مسلح  گروه های 
از  عده   یک  و  دولت 
وابسته  و  مرموز  مهره های 
توسعه  مانع  سازمان،  این  به 

ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی چهاردره
 کشته شد

امنيت ملی: استخبارات پاکستان مانع رشد اقتصادی 
در بدخشان می شود
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 وزیر اطالعات و فرهنگ خواست های
خبرنگاران را پذیرفت

دادخواهی  ادامه ی  در  کابل:  8صبح، 
رسانه های  قانون  احکام  تطبیق  برای 
همگانی، صبح روزشنبه نشستی با حضور 
و  اطالعات  وزیر  رهین  مخدوم  سید 
فرهنگ و شماری از نمایندگان نهادهای 
و حامی خبرنگاران در کمیسیون  صنفی 

سمع شکایات مجلس سنا بر گزار شد.
توحیدی  صدیق اهلل  نشست،  این  در 
رییس دیده بان رسانه ها، میر حیدر مطهر، 
ژورنالیستان  ملی  اتحادیه  نشرات  رییس 
مدیر  احمد زاده،  صدیق  افغانستان، 
مسوول تلویزیون طلوع، دانش کروخیل 
مدیر مسوول و صاحب امتیاز خبرگزاری 
نمایندگی  به  دیگری  عده ای  و  پژواک 

و  داشتند  شرکت  کشور  ژورنالیستان  از 
موارد  در  را  مشخص شان  خواست های 

مختلف مطرح کردند.
رسانه های  کمیسیون  ایجاد  بر  تاکید 
 43 و   42 ماده های  براساس  همگانی 
منحل  و  همگانی  رسانه های  قانون 
تخطی ها  به  رسیدگی  کمیسیون  شدن 
تن  دو  عضویت  و  رسانه  ای  شکایات  و 
خبرنگاران  حامی  و  صنفی  نهادهای  از 
جمله  از  رسانه ها  عالی  شورای  در 
نهادهای  نمایندگان  اصلی  خواست های 

صنفی و حامی خبرنگاران است.
اعضای کمیسیون سمع شکایات مجلس 
سنا، به ویژه رییس این کمیسیون، داکتر 

از  جدیت  و  صراحت  با  زابلی،  زلمی 
حمایت  خبرنگاران  قانونی  خواست های 

کردند.
صنفی  نهادهای  مسووالن  گفته ی  به 
اطالعات  وزیر  خبرنگاران،  حامی  و 
از  بیش  در  که  حالی  در  فرهنگ  و 
خواست های  این  به  گذشته  سال  سه 
کرده  بی اعتنایی  خبرنگاران  قانونی 
که  پذیرفت  دیروزی  نشست  در  بود، 
و  صنفی  نهادهای  هفته  یک  ظرف  در 
نمایندگان  از  تن  دو  خبرنگاران،  حامی 
در  عضویت  جهت  را  خود  انتخابی 
دیگر  تن  هفت  و  رسانه ها  عالی  شورای 
را برای عضویت در کمیسیون رسانه های 

همگانی، معرفی کنند.
در یک و نیم ماه گذشته نهادهای صنفی و 
حامی خبرنگاران، داد خواهی گسترده ای 
را به منظور تطبیق تمامی ماده های قانون 
از  بخشی  ویژه  به  همگانی  رسانه های 
احکام ماده 41 و احکام ماده های 42 و43 
راه انداخته  به  همگانی،  رسانه های  قانون 
شنبه  روز  نشست  در  باالخره  که  بودند 
کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا، این 

داد خواهی به نتیجه رسید.
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افغانستان با شش میلیون
 کودک کارگر

مجلس نمایندگان:

اتهام نزنید

طرح مسایل قومی 
 به نفع نیست

تنها پوستین دوز میمنه 

 محمدیونس قانونی:

 اجماع ملی اراده مردم را 

سلب نکند

این که  بر  مبنی  کرزی  رییس جمهور  اظهارات  به دنبال 
و  احزاب  کنند،  رقابت  انتخابات  در  محدودی  نامزدان 
که  باشد  این  اجماع  اگر  می گویند  سیاسی  ایتالف های 
بلکه  نه  این اجماع  معینی معرفی و حمایت شود،  نامزد 
روز  کرزی  رییس جمهور  است.  مردم  اراده  گرفتن 
پنج شنبه در جمع اعضای شوراهای انکشافی روستاها در 
خیمه لویه جرگه گفت بهتر است تا از طریق اجماع ملی 

در صفحه 2دو یا سه تن نامزد شوند.               
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پس از سه سال
و  اطالعات  وزیر  رهین،  مخدوم  سید  دیروز 
تخطی های  کمیسیون  که  کرد  اعالم  فرهنگ، 
رسانه ای لغو شده و بر مبنای قانون رسانه های 
فعال  همگانی«  رسانه های  »کمیسیون  همگانی، 
با  بار  دو  همگانی  رسانه های  قانون  می شود. 
است  رسیده  تصویب  به  پارلمان  در  آرا  اکثریت 
قبال  اما  است.  نافذ  اساسی،  قانون  مبنای  بر  و 
مبنای  بر  فرهنگ،  و  اطالعات  وزیر  رهین  آقای 
کمیسیون  کرزی،  رییس جمهور  فرامین  از  یکی 

تخطی های رسانه ای را تاسیس کرده بود. 
روشن نیست که سه سال پیش چرا رییس جمهور 
بود؟  کرده  فرمان صادر  قانون  برخالف  کرزی، 
هم چنین به این سوال باید وزیر محترم اطالعات 
و فرهنگ هم پاسخ بگوید که چرا در این سه سال 
کرده  امتناع  همگانی  رسانه های  قانون  تطبیق  از 
از  یکی  در  سال،  سه  از  پس  رهین  آقای  است؟ 
این  از  که  کرد  اعالم  سنا  مجلس  کمیسیون های 
به بعد قانون رسانه های همگانی را تطبیق می کند 
همگانی«  رسانه های  »کمیسیون  آن،  مبنای  بر  و 

را می سازد. 
جامعه  و  خبرنگاران  حقوق  مدافع  سازمان های 
تا چنین چیزی  بسیار تالش کردند  مدنی کشور، 
فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  شاید  شود.  محقق 
رسانه های  کمیسیون  تشکیل  با  که  می کرد  فکر 
به  می شود،  کاسته  صالحیت هایش  از  همگانی، 
کمیسیون  بودن  قانونی  بر  دیروز  تا  دلیل  همین 
پیشین  وزیر  داشت.  اصرار  تخطی های رسانه ای 
بر  حاال  که  خرم  کریم  آقای  فرهنگ،  و  اطالعات 
است،  زده  تکیه  کرزی  آقای  دفتر  ریاست  مسند 
وزیر،  مقام  در  صالحیت هایش  کاهش  از  نیز 
می کرد  تالش  دلیل،  همین  به  و  داشت  وحشت 
قانون  طرح  در  صالحیتش  اعمال  قدرت  تا 
زیر  پارلمان  در  آن زمان  رسانه های همگانی که 

بحث بود، تضمین شود. 
به تشکیل کمیسیون رسانه های  تعهد آقای رهین 
همگانی که در مطابقت با قانون است، اولین گام 
تخطی های  بررسی  شدن  قانونمند  راستای  در 
رسانه ای است. قبال نمایندگان رسانه هایی که در 
به سارنوالی  یا  داشت،  موردشان شکایت وجود 
تخطی های  کمیسیون  به  یا  می شدند  معرفی 
مستقل  رسانه های  از  بسیاری  امروز  رسانه ای. 
غیرقانونی  کمیسیون  فیصله های  براساس 
تخطی های رسانه ای در سارنوالی پرونده دارند. 
در  زود تر  هرچه  باید  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر 
هماهنگی با سارنوالی این پرونده ها و شکایات را 
کمیسیون رسانه های  به  را  آن  و  کند  جمع آوری 
همگانی که طبق تعهدش به زودی تشکیل می شود، 

ارجاع کند. 
گامی  همگانی  رسانه های  کمیسیون  تشکیل 
رسانه های  شدن  قانونمند  راستای  در  مهم 
برای  نیست.  کافی  هیچ وجه  به  اما  است،  همگانی 
است  الزم  رسانه ای  فعالیت های  شدن  قانونمند 
مثال  به طور  برداشته شود.  نیز  دیگر  گام های  تا 
معیاری  نیز  دولتی  رسانه های  فعالیت های  باید 
همگانی  رسانه  یک  به  ملی  تلویزیون  باید  شود. 
معیاری  نیز،  دولتی  خبرگزاری های  شود.  تبدیل 
باید  نیز  دولتی  روزنامه های  در  شوند.  مدرن  و 

بیاید.  اصالحات 
کند  تالش  هم چنین  همگانی  رسانه های  کمیسیون 
حال  در  که  را  رسانه ها  از  برخی  فعالیت های  تا 
است،  نفرت پراکنی  و  نفاق افگنی  مصداق  حاضر 
معیاری سازد. رسانه های آزاد کشور، بخش مهم 
مردم  هستند.  افغانستان  نرم  قدرت  از  جدی  و 
رسانه ها  این  دارند.  اعتماد  رسانه ها  این  به  هم 
در  سیاسی  و  اجتماعی  مثبت  تغییرات  منشای 
بزرگ  دست آورد  این  بنابراین،  شده اند.  کشور 

مردم افغانستان باید حفظ و تقویت شود. 

زنگ اول


قرار  افغانستان  مردم  شهروندی 
دارد.« 

گفت  ملی  ایتالف  سخنگوی 
شخصیت ها  از  یک  هیچ 
نمی توانند به جای مردم افغانستان 
»بهتر  گفت:  او  بگیرند.  تصمیم 
اراده  تمثیل  برای  راه  تا  است 
مردم  مشارکت  تامین  و  ملت 
هموار  سرنوشت شان  تعیین  در 

شود.« 
سانچارکی  آقای  باور  به 
تحت  می گویند  که  آن هایی 
سه  یا  دو  ملی  اجماع  عنوان 
رقابت های  وارد  کاندیدا 
اظهارات شان  شوند،  انتخاباتی 
قانون  زیرا  است  قانون  خالف 
انتخاب  حق  افغانستان  مردم  به 
داده  شدن  انتخاب  و  کردن 
استفاده  با  نباید  بنابراین  است، 
مردم  حق  شعارها  و  کلمه ها  از 
انتخاب رییس جمهور آینده  در 

محدود شود. 
ملی  جبهه  دیگر،  سوی  از 
افغانستان  مردم  می گوید  نیز 
انتخابات  در  تا  دارند  حق 
 1393 سال  ریاست جمهوری 
کنند  آزادانه شرکت  به صورت 
رای  نظرشان  مورد  فرد  به  و 

دهند. 
سخنگویان  از  امیری،  علی 
ملی  »اجماع  گفت:  ملی  جبهه 
است.  بی معنا  ترمینولوژی  یک 
مردم  که  است  آن  ملی  اجماع 
شرکت  انتخابات  در  افغانستان 
در  مختلف  نامزدان  به  و  کنند 
انتخابات شفاف و عادالنه  یک 

رای دهند.« 
صورتی که  در  گفت  امیری 
سه  یا  دو  تنها  تا  شود  کوشش 
با  انتخابات  در  واحد  نامزد 
برای  زمینه  و  کنند  رقابت  هم 
شخصیت های  و  جریان ها  همه 
چنین  نباشد،  فراهم  سیاسی 
او  است.  غیرقانونی  اجماعی 
سنبله  ماه  در  است  قرار  گفت: 
انتخابات  نامزدان  ثبت نام  امسال 
شوراهای  و  ریاست جمهوری 
ماه  در  و  شود  آغاز  والیتی 
عقرب رقابت های انتخاباتی بین 

نامزدان شروع خواهد شد. 


اظهارات  به دنبال 
کرزی  رییس جمهور 
نامزدان  این که  بر  مبنی 
انتخابات  در  محدودی 
احزاب  کنند،  رقابت 
سیاسی  ایتالف های  و 
اجماع  اگر  می گویند 
معینی  نامزد  که  باشد  این 
معرفی و حمایت شود، این 
اجماع نه بلکه گرفتن اراده 
رییس جمهور  است.  مردم 
در  پنج شنبه  روز  کرزی 
شوراهای  اعضای  جمع 
انکشافی روستاها در خیمه 
بهتر  گفت  لویه جرگه 
اجماع  طریق  از  تا  است 

ملی دو یا سه تن نامزد شوند. 
این  »بهتر  گفت:  کرزی  آقای 
خواهد بود که ما از طریق یک 
افغانستان،  مردم  ملی  اجماع 
بیرون  را  نامزد  سه  دو  یا  یک 
دهات،  در  همه تان  شما  کنیم، 
در شهرها، مشوره کرده، یک یا 
دو سه کاندیدا را بیرون بکشید، 
در  را  اسپ تان  که  بگوید  بعد 
میدان برانید که کدام تان از آن 

طرف می براید.« 
رییس جمهور  اظهارات  این  اما 
کرزی با واکنش سیاست مداران 
شد.  مواجه  سیاسی  احزاب  و 
محمدیونس قانونی روز گذشته 
جنرال  از  یادبود  مراسم  در 
این  »بحث  داوود گفت:  داوود 
اجماع  از  ما  تعریف  که  است 
این  به  اجماع  اگر  است.  چی 
تیم محترم حاکم  باشد که  معنا 
نامزد معینی را عنوان نماید و بعد 
برای اجماع و حمایت  مردم را 
این  کند،  دعوت  نامزد  این  از 
اراده  این گرفتن  نیست.  اجماع 

مردم افغانستان است.«
سخنگویان  حال  همین  در 
نیز  ملی  جبهه  و  ملی  ایتالف 
یک  زمینه  باید  که  می گویند 
انتخابات آزاد و عاری از تقلب 
برای مردم فراهم شود تا همه ی 
افغان ها بتوانند اراده شان را برای 
آینده  رییس جمهور  گزینش 

تمثیل کنند. 
فاضل  حسین  سیدآقا 
ایتالف  سخنگوی  سانچارکی، 
شدن  نزدیک  با  می گوید  ملی 
در  مشابه  »صداهای  انتخابات 
واقع از پایگاه مشترک و واحد 
او  است.  شده  بلند  حکومتی« 
که  وجودی  با  صداها  گفت 
عنوان  مختلف  آدرس های  از 
یک  به  باالخره  اما  می شود، 

نقطه باز می گردد. 
سانچارکی گفت با وجودی که 
معتبر  معنایی  بار  دارای  اجماع 
از  که  می رسد  به نظر  اما  است، 
خاصی  اهداف  برای  کلمه  این 
از  که  »آن چه  می شود:  استفاده 
تضاد  در  می شود،  گفته  اجماع 
با اراده ملت افغانستان و حقوق 

 محمدیونس قانونی:

 اجماع ملی اراده مردم را 

سلب نکند

حضور دارند و هر از گاهی با نیروهای 
امنیتی درگیر می شوند.

سعید  محمد  دیگر،  خبر  یک  در 
والیت  گرد  سیاه  ولسوال  صدیقی 
پروان می گوید در نتیجه درگیری میان 
طالبان و نیروهای امنیتی در مربوطات 
شش  و  کشته  15طالب  ولسوالی  این 

دیگر  زخمی و بازداشت شدند.
سخنگوی  حمیدی،  اسداهلل  هم چنین 
نیز  کاپیسا  والیت  پولیس  فرماندهی 
نیروهای  علمیات  در  که  می گوید 
تگاب  ولسوالی  در  افغان  و  خارجی 
و اله سای این والیت، 7طالب کشته و 

12 دیگر بازداشت شدند.


یک  در  که  است  آمده  اعالمیه  در 
سوی  از  که  عملیاتی  دیگر،  رویداد 
ولسوالی های  در  امنیتی  نیروهای 
شده  راه اندازی  اشکاشم  و  وردوج 
حاجی  مال  حکیم،  محمد  مال  بود، 
محمد  گدا  مال  و  صمد  مال  شمس، 
همرا با 27  تن از افراد مسلح طالبان 

کشته شده اند.
می گوید  ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
که بعضی از مهره های مرموز و وابسته 
در  پاکستان  استخباراتی  سازمان  به 
والیت بدخشان از گروه های شورشی 
اخیر  ناامنی های  در  و  پشتیبانی کرده 
دست  اشکاشم  و  وردوج  ولسوالی 
این  اداره،  این  گفته ی  به  دارند. 
دامنه  تا  هستند  آرزو  این  به  مهره ها 
ولسوالی های  سایر  به  را  ناامنی ها 

والیت بدخشان بکشانند.
نیروهای  که  می گوید  ملی  امنیت 
امنیتی اوضاع را کامال تحت کنترول 
هر نوع   تا  می نمایند  تالش  و  دارند 
تخریب کارانه   فعالیت  و  اهداف 

تروریستان از بین ببرند.  


امنیتی  مقام های  فیض آباد:  8صبح، 
جریان  در  که  می گویند  بدخشان 
و  امنیتی  نیروهای  میان  درگیری ها 
طالبان در ولسوالی وردوج این والیت 
35 طالب کشته و 18 تن دیگر زخمی 

شدند.
مرکز  فرمانده  تمکین،  اسحق  جنرال 
این  »در  گفت:  بدخشان  هماهنگی 
عملیات که از نیروهای زمینی و هوایی 
استفاده شد، 35 طالب مسلح کشته و 

18  تن دیگر آنان زخمی شدند.«
دولت محمد خاور، ولسوال وردوج با 
تایید تلفات وارده به طالبان می گوید 
امنیتی  نیروهای  به  عملیات  این  در 

افغان نیز تلفاتی وارد شده است.
جریان  »در  گفت:  او 
مخالفان  میان  که  درگیری 
امنیتی  نیروهای  و  مسلح 
از  تن  سه  گرفت  صورت 
و  عامه  نظم  پولیس  سربازان 
یک سرباز اردوی ملی کشته 

شدند.«
در  طالبان  اکنون  او  گفته  به 
12روستای ولسوالی وردوج 

که  افزوده  ملی  امنیت 
منطقه  استخباراتی  سازمان های 
به  پاکستان  بخصوص»آی اس آی« 
جاده  احداث  از  جلوگیری  منظور 
راه ابرایشم از مسیر ولسوالی وردوچ 
و  مزدور  افراد  توسط  به کشور چین 
کرده  پایگاه سازی  خویش  به  وابسته 
را  نظامی  تسلیحات  و  مالی  امکانات 
قرار  تروریستی  گروه های  اختیار  در 
و  تروریستی  فعالیت های  تا  داده 
متذکره  ولسوالی های  در  را  تخریبی 
اقتصادی  توسعه  مانع  و  راه اندازی 
شدن  وصل  از  جلوگیری  و  کشور 
این جاده با کشور چین و کشورهای 

آسیای مرکزی شود.
و  حلقات  که  افزوده  ملی  امنیت 
بر  منظور  به  تروریستی  گروه های 
آورده کردن اهداف شوم و مغرضانه 
وردوج  و  اشکاشم  ولسوالی  وارد 
اعالمیه  در  بودند.  شده  بدخشان 
دو  طی  که  است  آمده  ملی  امنیت 
امنیتی  نیروهای  عملیات   در  اخیر  ماه 
نوزده تن از فرماندهان برجسته طالبان 

کشته شده اند.

57 طالب در والیت های بدخشان، پروان
 و کاپیسا کشته شدند

}ادامه از صفحه 1{

امنیت ملی: استخبارات پاکستان مانع...

می گوید: »این گونه آدم های وحشی 
آینده  در  دیگر  تا  شوند  اعدام  باید 
چنین بی رحمی هایی صورت نگیرد.«

مادر علی سینا نیز می گوید : »امروز 
پسرم  قاتالن  که  چرا  کرد  یخ  دلم 
کشته  خودش  مثل  که  می بینم  را 

می شوند.«
رییس  فضلی،  فضل الرحمان  قاضی 
می گوید  بلخ  استیناف  داده گاه 
یک  کشتن  اتهام  به  زن  دو  این  که 
کودک از سوی دادگاه شهری بلخ 
پس از بررسی اسناد و شواهد مجرم 
محکوم  اعدام  به  و  شدند  شناخته 

شدند.
نیز  این  از  پیش  که  گفتنی ا ست 
به  را  افرادی  بلخ  دادگاه های 
محکوم  اعدام  به  مختلف  اتهام های 

کرده اند.


دادگاه  مزارشریف:  8صبح، 
 شهری مزارشریف دو زن را به اتهام 
محکمه  یک  در  کودک  یک  قتل 

علنی به اعدام محکوم کرد.
این دو زن یک پسر 8 ساله را به نام 
جاری  سال  حمل  ماه  در  سینا  علی 
انتقال جسد  هنگام  در  و  کرده  خفه 
او از سوی نیروهای امنیتی بازداشت 

شدند.
این دو زن به نام های لطیفه و نسیمه 
به  بلخ  شهری  داده گاه  سوی  از  که 
اعدام محکوم شدند به جرم خویش 
را  محکمه  حکم  و  کرده  اعتراف 
که  می گوید  نسیمه  ولی  پذیرفته اند 
قتل  در  اما  است،  جرم  شریک  او 

دست نداشته است.
پدر  عباس  غالم  هم،  سویی  از 
صدور  از  شده  کشته  کودک 
و  است  حال  خوش  محکمه  حکم 

}از صفحه 1{دو زن در بلخ به اعدام محکوم شدند

 حکیمی

ACKU



 حکیم مختار

با شش میلیون کودک کارگر
افغانستان

3 سال هفتم   شماره مسلسل 1660   یک شنبه 12 جوزا 1392     

احمد:
ـنیکارَکیپیدامیشه!

کریم:
ـاگهمهبرتکاربتم،کارمیکنی؟

احمد:
ـمهاولبُرمخانهپرسانکنم.

کریم:)باتأکید(
تو اگه باز میکنی؛ کار تو چرا؟ خانه ـ
ُکلگی خانه ببری ره پیسه و باشی پیسهدار

همرایتخوبمیشن.
احمد:)کریمدروسطگپاحمدمیپرد.(

ـاگهدهخانهپرسیدنکهایپیسهرهازکجا
کدیچی...؟

کریم:
تو نمیبینه. بد ره پیسه هیچکس بچه، او ـ

یکدفهبخیرکارهشروعکو؛بازبیبی.
احمد:)باآهستگی(

ـخو.
بهشدتوپی )کسیکوبۀدروازۀآهنیرا

هممیکوبد.(
کریم:)باصدایبلند(

مقامهایوزارتکارواموراجتماعی،شمارکودکان
کارگروکودکانیراکهبهآموزشدسترسیندارند،

ششمیلیونمیگویند.
میگوید: اجتماعی امور و کار وزیر افضلی، آمنه
بازمانده اطفال که میدهد نشان ما »احصاییههای
تن 6میلیون از بیش کارگر کودکان و آموزش از
میلیون 14 یونسکو، احصاییه به نظر اما میباشند،
10میلیون از بیش که دارد وجود افغانستان در طفل
میگوید افضلی خانم میباشند.« مکتب شامل آن
در و جنسی سوءاستفاده مورد کودکان اینکه از
میگیرند، قرار استفاده مورد مسلحانه فعالیتهای

نگراناست.
نسرین،دختر8سالهایکهازکنارسرکقوطیفلزی

سایتهایانترنتیدریوپشتویدویچهوله:
www.dw.de/dari

www.dw.de/pashto

مطالبدویچهولهرادرفیسبوکبخوانید:
http://www.facebook.com/dw.dari

http://www.facebook.com/dw.pashto

بهماایمیلبفرستید:
dari@dw.de

Pashto@dw.de
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ـچیشدین،دهکدامگوررفتین؟بیبیکهده
دروازهکیس؟

قدوس:)باعجلهواضطراب(
ـکلیمالالبهخیالمکهپولیساس.

کریم:
ـچیپولیس؟

قدوس:)بالهجۀتتلهوبااضطراب(
آمدصدای موتالیش که شنیدم مهخودم ـ

پایپولیسالهشنیدمکهمی...
کریم:)باعجلهگپقدوسراقطعمیکندو

باعجلهواضطرابسخنمیگوید.(
ـنامردمارهدهگیرداد!

بیگی قدوس! بچه او حرام، نمک خلیل ـ
زودشوایدیگهرهبستهکو.هوشکوکه

نگریزه.
ـبیگیایتفنگچهرهاگهپولیسداخلآمد
ایرامبزنماالرههمبیگیوبیامهازدروازه

پشتسرمیرمتوامتیزبیا!
احمد:)باتعجبوترس(

بستهکنین؟ مره پولیس!چرا ـچیمیگی؟
مهچیکدیم؟

شام تا صبح از که میگوید میکند، جمع کاغذ و
بهجمعآوریکاغذوقوطیفلزیمشغولاستوبه
مکتبنمیرود.اوگفت:»کاغذهارابرایسوختاندن
او میفروشیم.« بازار در را قطیها میبریم، خانه به
همراه و ندارد وقت رفتن مکتب برای که میگوید
باخواهربزرگش،ازصبحتاشامقوطیجمعمیکند.
اینکودکان،اکثرامسوولیتتمویلخانوادههایشان
اجتماعی امور و کار وزارت اما دارند، عهده به را
تطبیق با داردکه رارویدست میگویدطرحهایی
میشود رفع خانوادهها اقتصادی نیازمندیهای آن،
خانوادههامیتوانندفرزندانشانرابهمکتببفرستند.
آمنهافضلیگفت:»طرحهاوبرنامههاییکهمابرای
کاهشاینرقمرویدستداریم،فراهمکردنزمینه

درسوتعلیمبرایاطفالوحمایتخانوادههابهشکل
نمونه بهطور برنامه این میباشد. نقدی کمکهای
درچندوالیتافغانستانمانندکابلوسمنگانآغاز
این امتحانی دوره افضلی، خانم بهگفته است.« شده
مساعدتهانتیجهخوبدادهاست،ازهمینروبانک
جهانیتعهدکردهاستکهاینبرنامهراحمایتمالی

کند.
کشته شدن کودکان

است موضوعاتی از جنگ در کودکان کشتهشدن
صندوق و افغانستان بشر حقوق مستقل کمیسیون
حمایتازاطفال،یونیسف،دراینموردابرازنگرانی
در که خواستهاند درگیر طرفهای از و کردهاند
را کودکان مصوونیت نظامی، عملیاتهای هنگام

بهطورجدیدرنظربگیرند.
درهمینحالطبقآماریکهازسویصندوقحمایت
ازکودکانیونیسفبهنشررسیدهاست،همهروزه5
در درگیر طرفهای نظامی عملیات اثر در کودک
مستقل کمیسیون همچنین میشوند. کشته افغانستان
حقوقبشرمیگویدکهدرسالگذشتهخورشیدی،
اثربرخوردهاینظامیدرافغانستان 338کودکدر

کشتهشدهاند.
آمده بشر حقوق مستقل کمیسیون گزارش یک در
مستقل کمیسیون 1391 سال در »متاسفانه است:
حقوقبشر2167موردکشتهراثبتکردهاستکه
ازاینمیان،338تنآنهااطفالمیباشندوهمچنین
کرده ثبت را کودک 868 شدن زخمی کمیسیون
است.«بیشتراینکودکاندراثربمباردمان،ماینهای

کنارجادهایوحمالتانتحاریکشتهشدهاند.
در قبل ماه یک به نزدیک مورد، تازهترین در
ولسوالیشیگلوالیتکنر،دراثرعملیاتنیروهای
خارجی11کودککشتهشدندوهمچنیندریک

در قبل ماه یک طالبان سوی از که انتحاری حمله
والیتخوستانجامشد،8کودکجانهایشانرا

ازدستدادند.
که میگویند اجتماعی امور کار وزارت مسووالن
شمارزیادیازکودکاندرمعرضخطرقراردارند.
هراسافگن گروههای که میگوید وزارت این
انتحاری و انفجاری حمالت انجام در کودکان از
از تعداد »یک گفت: افضلی خانم میکنند. استفاده
هراسافگن گروههای سوی از افغانستان در اطفال
میشوند، جذب هراسافگنی حمالت انجام برای
از کودکان این از زیادی شمار گذشته سال سه در
سوینهادامنیتیافغانستاندرهنگاماجرایحمالت

هراسافگنیبازداشتشدهاند.«
خانمافضلیهمچنینمیگوید،درسالگذشتهبیش
ادارههای از2هزارموردخشونتعلیهکودکاندر
است: شده ثبت افغانستان سرتاسر در وزارت این
»شایدآماربیشترازاینباشد،امادرسالگذشتهبیشتر
از2هزارموردخشونتعلیهاطفالدرتمامافغانستان
درادارههایرسیدگیبهمشکالتاطفالوزارتکار
واموراجتماعیثبتشدهاستوبهآنهارسیدگی

صورتگرفتهاست.«
والیت 30 از بیشتر در میگوید، افضلی خانم
شده ایجاد اطفال از حمایت شبکههای افغانستان،
با که میگوید اجتماعی امور و کار وزارت است.
وجودقاچاق،اختطاف،جنگوبمباردمان،وضعیت
اطفالافغاننظربهاستراتژیهاییکهساختهشدهاست
وطرحهاییکهرویدستگرفتشدهاست،روبه

بهبوداست.
اما،نجیباهللببرکزی،مسوولبخشحقوقکودکان
کمیسیونمستقلحقوقبشرافغانستان،میگویدشمار
تنها و افزایشاست افغانستانروبه اطفالکارگردر
درشهرکابل70هزارکودککارگروجوددارد.او
میگویدکهایناطفالدروضعیتخرابیقراردارند
ودربسیاریمواردازاینکودکاناستفادههایجنسی
جنسی تجاوزهای تعداد »امسال میگیرد: صورت
افزایش کودکان علیه خشونتها و کودکان باالی

یافتهاست.«
وضعیت در هستند، کشور آینده نسل که کودکان
بدیبهسرمیبرند.اگردولتوجامعهجهانیبهشش
نه آیندهای در نکنند، توجه کارگر کودک میلیون

چنداندور،شاهدوضعیتبدتریخواهیمبود.

)یکنفردروازهراباشدتتکتکمیزند
وکبوترهابهپروازدرمیآیند.(

قدوس:)بالهجۀتتلهای(
ـناملدگپنژنحالیبستیتمیکنم،دستایته

بگیلدهپشتت.
خلیل:)باتعجب(

ـچیگپاس؟چیمیکنیقدوس،کریم
الالکجارفت؟

قدوس:)بالهجۀتتلهای(
شول دادی؛ پولیس گیل ده ماله ناملد تو ـ

نخولهموجهایستادهشو!
خلیل:)باتعجب(

ـچیمیگی!کدامپولیس؟کیگفته؟
)یکنفردروازهراباشدتتکتکمیزند

وکبوترهادرآسمانپروازمیکنند.(
قدوس:)بالهجهتتلهای(

ـاونهدهدلواژهتقتقمیکنن.
خلیل:

ـصبرکوچیمیگی!مهبرمببینمکهکیس؟
قدوس:)بالهجهتتلهای(

ـنینلو،شولنمیخولیکهمیژنمت.

)قدوسگیتتفنگچهرامیکشد.(
احمد:

ـچیمیگی؟پولیس!کدامپولیس؟کی؟
قدوس:)بالهجهتتلهای(

ـُچبباش،ملهنمیتانین،باژیبتین.
خلیل:

ـقدوسجانتوبانکهمهبیبینمکهکیس؟
احمد:)بامالیمت(

ـراسمیگهبانکهبیبینهکیس!
قدوس:)بالهجهتتلهایواضطراب(

َهل بود، پولیس اگه بگیل فکلته خلیل ـ
مام کو صبل کو صبل میُکشم. دویتانه
دیوال بغل همونجه تو میلم،هی! همالیت

ایستادهباش.
خلیل:

ـخودرستاس.
)قدوسوخلیلدرحالیکهخلیلجلواست

بهسمتدروازهمیروند.(
با و تتلهای زبان آهسته، صدای )با قدوس:

عجلهواضطراب(
ـصبلکوواژنکو!

نمایشنامه
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دامن زدن مسایل قومی
 به نفع نیست

هر قدر مخالفان قوم گرایان و طرف داران نظریه های »اکثریت و 

اقلیت«، »برادر بزرگ« و »محور طبیعی قدرت« بر طبل قوم گرایی 

بکوبند، به طرف داران این نظریات، مخاطبان بیشتر خلق می کنند. 

نباید به مخاطبان و شنوندگان ایدیولوگ های قوم گرا و تریبون های 

نفرت بیافزایم. کوشش همه باید این باشد که شمار مخاطبان افکار 

قوم گرایانه را تا می توانیم کاهش دهیم.

و آینده نامعلوم
کودکان افغان

 بختیار

 محمدهاشم قیام

این روزها برخی از حلقات، به صورت آشکار شعارهای 
علیه  حلقات،  این  هم چنین  می دهند.  سر  نژادپرستانه 
بخشی از مردم افغانستان، نفرت پراکنی می کنند. حلقاتی 
نیز  رسانه هایی  می کنند،  نشر  و  پخش  قومی   نفرت  که 
خلق  هم  واکنش هایی  حرکت،  این  دارند.  اختیار  در 
از موضع  تا  نیز واداشته  کرده است و شماری دیگر را 
یکی از اقوام دیگر افغانستان، علیه یک قوم دیگر شعار 
می کنند،  مطرح  قومی  را  شعار های  که  کسانی  دهند. 
»تیوری  نژادپرستانه و غیرانسانی ای چون  تیوری های  به 
برادر بزرگ« و »اکثریت طبیعی« و... استناد می کنند و 
به صورت آشکار، نفرت خود را نسبت به بخش دیگر 
افغانستان اعالم می کنند. جناح مخالف این حلقه  مردم 
چهره ها  از  شماری  قومی،  شعار های  راه اندازی  با  نیز، 
را  مردم  و  می کنند  معرفی  خاص  قوم  یک  رهبران  را 
گروهی  شعار های  می کنند.  بسیج  خود  مخالفان  علیه 
نژادپرستی  در کابل، مصداق روشن  تظاهرکنندگان  از 
این  مخالفان  برخورد  هم چنین  بود.  نژادی  نفرت  و 
است  این  سوال  داشت.  نژادپرستانه  بار  نیز،  جریان 
شود؟  داده  پاسخ  باید  قوم گرایی  با  قوم گرایی  آیا  که 
با  آیا  بدهیم؟  جواب  نفرت  با  را  نفرت  می توانیم  آیا 
را  دیگر  ارزش  ضد  یک  می توانیم  ارزش  ضد  یک 
همه  است.  منفی  پرسش ها  این  همه  پاسخ  کنیم؟  نابود 
که  دارند  نظر  توافق  علوم،  دانشمندان  و  جامعه شناسان 
با ضد ارزش نمی توانید به جنگ ضد ارزش های دیگر 
جز  نتیجه  بدهیم،  پاسخ  نفرت  به  را  نفرت  اگر  بروید. 
را  نژادپرستی  بود.  نخواهد  دیگری  چیزی  بیشتر  نفرت 
شکاف های  این که  از  غیر  دادن،  جواب  نژادپرستی  با 
قومی  را بیشتر بسازد، پیامد دیگری ندارد. باید از موضع 
ارزش و اخالق با کسانی که تنفر نژادی و قومی  را تبلیغ 
می خواهند  واقعا  که  کسانی  شود.  ایستادگی  می کنند، 
موضع  از  باید  کنند،  مبارزه  قوم گرایی  و  نژادپرستی  با 
وارد  قوم گرایان  با  شهروندی،  حقوق  و  دموکراسی 
تنفر  و  نژادپرستی  جریانی،  یا  کسی  اگر  شوند.  مبارزه 
بداند  بگوید،  پاسخ  قوم گرایی  و  بیشتر  تنفر  با  قومی  را 
حقوق  اخالق،  است.  کرده  تقویت  را  پدیده  این  که 
قوم گرایی  به  محکم  پاسخ های  عقالنیت  شهروندی، 
و  قوم گرایان  مخالفان  قدر  هر  است.  نژادی  تنفر  و 
طرف داران نظریه های »اکثریت و اقلیت«، »برادر بزرگ« 

از یازدهم جوزا، روز جهانی کودک در افغانستان تجلیل 
شد. در روز تجلیل از کودک اعالم شد که شش میلیون 

کودک کارگر در افغانستان وجود دارد.
با  افغانستان  در  کودکان  که  جدی  چالش های  از  یکی 
آن مواجه اند، کارهای شاقه و ناسازگار با رشد جسمی 
و فکری آنان است. بسیاری از کودکان در سنین بسیار 
پایین مصروف کارهای شاقه و ناسازگار با رشد جسمی 
را در رجزخوانی هایی  نمی توانند خود  بوده و  و فکری 
که در خصوص حمایت از کودکان در کشور صورت 

می گیرد، سهیم و شریک احساس کنند.
این در حالی است که یکی از مهم ترین بسترهای رشد 
کودکان، زمینه سازی تعلیمی و تربیتی برای آنان است. با 
این که در افغانستان از راه یابی شماری زیادی از کودکان 
دست آوردهای  عمده ترین  از  یکی  به حیث  مکاتب  به 
دولت محسوب می شود، اما نمی توان گفت که کودکان 
در مسیر دستیابی به فرصت های تعلیمی با چالشی مواجه 
را  این چانس  افغان  از کودکان  بسیاری  اگرچه  نیستند. 
به دست آورده اند که در مکاتب درس بخوانند، اما آمار 
از  افغانستان  در  کودک  میلیون  شش  که  می دهد  نشان 

رفتن به مکتب محروم اند.
نبود  به دلیل  کشور  والیت های  از  برخی  در  هم چنین 
مکاتب،  نبودن  فعال  نمی کنند.  فعالیت  مکاتب  امنیت، 
محسوب  کودکان  تعلیمی  فرصت های  رفتن  دست  از 
فرصت های  به  آنان  دستیابی  چشم انداز  که  می شود 
دیگر  سوی  از  می سازد.  مبهم  نیز  را  آینده  در  رفاهی 
بسیاری از اطفال و به خصوص دختران در جریان تعلیم 
دختران  مسمومیت  امروزه  می تواند.  مسموم  تربیت  و 
تعلیم  مسیر  در  که  است  جدی  نگرانی هایی  از  یکی 
با  که  گفت  نمی توان  این رو  از  دارد.  وجود  دختران 
به  مکاتب،  به  تعلیم  در سن  میلیون ها کودک  راهیابی 

مشکالت کودکان خاتمه داده شده است.
دولت ها  طفل،  حقوق  بین المللی  کنوانیسیون  براساس 
اساسی  حقوق  به  اطفال  دسترسی  برای  که  موظف اند 
سالم  سرگرمی  و  تفریح  صحت،  تربیه،  و  تعلیم  مانند 
تالش کنند. هدف از این که روز اول جون به عنوان روز 
می باشد  این  نیز  است  نام گذاری شده  جهانی کودک 
که حکومت ها، والدین و جوامع بشری متوجه شوند که 
حمایت  در  موجود  بین المللی  کنوانسیون های  براساس 
از حقوق بشر و حقوق کودک، ملزم به حفظ و حمایت 

از حقوق کودکان می باشند.
مستقیم  نقش  که  سالم  تفریح  زمینه های  موجودیت 
در  که  است  از حقوقی  یکی  دارد،  رشد کودکان  در 
قرار  تصریح  مورد  بین المللی  موجود  کنوانسیون های 
گرفته است. اما باید پرسید که آیا در افغانستان کودکان 
به این حق دسترسی دارند؟ به نظر می رسد دادن جواب 

به  بکوبند،  قوم گرایی  طبل  بر  قدرت«  طبیعی  »محور  و 
طرف داران این نظریات، مخاطبان بیشتر خلق می کنند. 
نباید به مخاطبان و شنوندگان ایدیولوگ های قوم گرا و 
تریبون های نفرت بیافزایم. کوشش همه باید این باشد که 
شمار مخاطبان افکار قوم گرایانه را تا می توانیم کاهش 
دهیم. متاسفانه امروز قوم گرایی، کم هزینه ترین و شاید 
از کسانی  بسیاری  است.  اجتماعی  بسیج  راه  ساده ترین 
که می خواهند سیاست مدار شوند و عده ای را دور خود 
واقع بینانه معضالت سیاسی  تحلیل  به جای  جمع کنند، 
قوم گرایی  به  علمی،  راه حل  ارایه  و  اجتماعی کشور  و 
باید علیه  تبلیغ نفرت قومی  و نژادی روی می آورند.  و 
این روش مبارزه شود. این روش، اخالقی و مفید بسیج 
اجتماعی نیست. در حال حاضر، جامعه ما به همبستگی 
بیشتر نیازمند است نه افتراق. کسانی که افتراق اجتماعی 
آسایش  و  امنیت  دشمنان  به  واقع  در  می زنند،  دامن  را 
بحران  با  ما  اکنون  می کنند.  خدمت  افغانستان  مردم 
متحدان شان،  و  طالبان  هستیم.  روبه رو  جدی  امنیتی 
این گروه ها  اند.  امنیت کشور  برای  استراتژیک  تهدید 
در خارج از مرزهای افغانستان، پایگاه و شبکه حمایتی 
دارند. هیچ والیت و شهر کشور، از تهدید ترور طالبان 
در امان نیست. از بدخشان تا هرات و از آن جا تا پنچشیر 
تروریستی  حمالت  تهدید  معرض  در  همه  ننگرهار،  و 
از قوم  افغانستان،  قرار دارد. ترور طالبانی از همه مردم 
که  کسانی  خون  به  حتا  طالبان  می گیرد.  قربانی  تبار  و 
نکتایی می پوشند و آنان را نماینده یک قوم می خوانند 
نیز، تشنه اند. تروریزم به هیچ چیز و هیچ کس رحم ندارد. 
به  ما  نداریم. کشور  نیاز  اجتماعی  افتراق  به  ما  بنابراین 
همبستگی اجتماعی نیاز دارد. سیاست مداران، نخبه گان 
باید افکار  فرهنگی و تمامی  رسانه های همگانی کشور 
بسیج  به  ما  کنند.  بسیج  تروریزم  برابر  در  عمومی  را 
تروریزمی  که  داریم؛  نیاز  تروریزم  برابر  در  اجتماعی 
مخالف آرزو های مردم افغانستان برای رسیدن به امنیت، 
آسایش و زندگی بهتر است. دامن زدن به نفرت قومی 
 و نژادی غیر از این که تروریزم و بحران امنیتی کشور 
را تقویت کند، سود دیگری ندارد. نخبه گانی که فکر 
خود  برای  نفرت پراکنی،  طریق  از  می توانند  می کنند 
این روش  بدانند که  پا کنند،  اجتماعی دست و  پایگاه 
در درازمدت کارایی ندارد و به زیان شان تمام می شود.

مثبت به این سوال کار آسانی نیست. زیرا وقتی بسیاری 
از اطفال به حق اساسی تعلیم و تربیت دسترسی نداشته 
باشند، چگونه می توان از دسترسی آنان به تفریح سالم 

سخن گفت. 
از کودکان  زیادی  این که شماری  است  آن چه واضح 
مانند  تفریح سالم، مشغول کارهای طاقت فرسا  به جای 
کار در خشت پزی ها، چوپانی، دهقانی و دست فروشی 
که  می دهد  نشان  این  گدایی اند.  همه  از  سخت تر  و 
اطفال  تامین حقوق  راستای  به صورت سیستماتیک در 
است.  نگرفته  صورت  مالحظه ای  قابل  کار  کشور  در 
یکی از راه هایی که می توان با استفاده از آن در جهت 
کرد،  کار  اساسی شان  حقوق  از  اطفال  برخورداری 
ملی  بودجه  در  خاص  کدهای  و  واحدها  اختصاص 

افغانستان است.
براساس برخی از تحقیق هایی که از سوی فعاالن حقوق 
بشر صورت گرفته است، گفته می شود که حدود 60 
با  که  کارهایی اند  مصروف  افغان  کودکان  از  درصد 
رشد فکری و جسمی آنان سازگاری ندارد. در برخی 
از گزارش هایی که از سوی موسسات تحقیقاتی به نشر 
کودک  هزار  ده ها  که  است  شده  گفته  است،  رسیده 
بین سنین 5 الی 9 ساله در داش های خشت پزی اطراف 
در  هم چنین  هستند.  شاقه  کارهای  مصروف  کابل 
برخی دیگر از گزارش هایی که در خصوص وضعیت 
کودکان افغانستان تهیه شده گفته شده است که شماری 
برای  افغانستان  در  10ساله  سنین  دارای  کودکان  از 
معادن زغال سنگ  دالر در روز در  به دست آوردن دو 

کار می کنند. 
سرپرست  خود  که  دلیل  این  به  یا  کودکان  این 
این  به  یا  و  می کنند  کار  می باشند  خانواده های شان 
روزی  بد  و  قرض داری  گرفتار  والدین شان  که  دلیل 
از راه هایی که  به کار مشغول شده اند. یکی  می باشند، 
باشد،  مفید  کودکان  این  زندگی  تغییر  برای  می تواند 
به  کودکان  این  دستیابی  برای  الزم  مالی  حمایت های 
این  با رشد فکری و جسمی  بهتری است که  کارهای 
بتوانند  این کودکان  و  باشد  کودکان سازگاری داشته 
ادامه  نیز  درس های شان  به  سبک  کارهای  کنار  در 

بدهند. 
با توجه به وضعیت موجود می توان گفت که کودکان 
برخوردار  مناسبی  چندان  روز  و  حال  از  افغانستان  در 
از  دسته  آن  که  گفت  می توان  اگرچه  نمی باشند. 
کودکانی که پدران شان در قدرت و یا ثروت دسترسی 
اما  دارند،  قرار  رفاهی  خوب  وضعیت  در  دارند، 
کودکانی که به چنین وضعیتی دسترسی دارند، معدود 
و محدود بوده و نمی توانند مبین برخورداری درصدی 
زیادی از کودکان از رفاه و فرصت های تعلیمی باشند. 

ACKU



اتهام نزنید
به خواست دانشجویانمجلس نمایندگان:

پاسخ مثبت نداده ام

وزیر تحصیالت عالی:
 فرزاد

 ظفرشاه رویی از  انتقاد  با  کشور  نمایندگان  مجلس 
اتهام های  که  رسانه هایی  و  تظاهرکننده ها 
گوناگونی را عنوانی برخی از اعضای مجلس 
مطرح  افغانستان  شخصیت های  از  شماری  و 
ترور  از  تا  است  خواسته  آن ها  از  کرده اند، 

شخصیت ها، اقوام و زبان ها خودداری کنند.
مجلس  اول  معاون  یاسینی،  میرویس 
شنبه  روز  عمومی  نشست  در  نمایندگان، 
شده  مطرح  اتهام های  که  گفت  مجلس  این 
سایر  و  مجلس  اعضای  از  شماری  برابر  در 
شخصیت های افغانستان، ترور اقوام و زبان های 

کشور است.
برخی  در  که  اتهام هایی  می گوید  یاسینی 
رسانه ها در این اواخر نشر می شود، ترور ملت 

افغانستان است.
اقوام،  شخصیت ها،  »ترور  گفت:  یاسینی 

زبان ها، در اخیر منتج به ترور ملت می شود.« 
هرچند معاون اول مجلس نمایندگان از رسانه  
درج  چگونگی  اما  نبرد،  نام  خاصی  گروه  و 
کاربرد  و  برقی  شناس نامه های  در  اقوام  نام 
پشتو  واژه های  کنار  در  فارسی دری  واژه های 
محافل  سطح  در  عالی،  تحصیالت  قانون  در 

رسانه ای جنجال برانگیز شده است.
بر  نظر  اختالف  به دلیل  نمایندگان  مجلس 
کنار  در  دانشکده  و  دانشگاه  واژه های  سر 
در  پوهنحی  و  پوهنتون  پشتوی  واژه های 
قانون  این  نتوانست  عالی،  تحصیالت  قانون 
مجدد  نظر  خواهان  و  برساند  تصویب  به  را 

کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی شد.
فیصله  به روز چهارشنبه  این مجلس  هم چنین 
کرد تا هویت اقوام در تذکره های الکترونیکی 

ذکر نشود.
به همین گونه، به روز پنج شنبه شماری از افراد 
در اعتراض به آن چه مداخله ی کشور ایران در 
امور افغانستان می خواندند، دست به تظاهرات 
به  متهم  را  دولتی  مقامات  از  تعدادی  و  زدند 

هم سویی با کشورهای همسایه کردند.
رسانه های  از  شماری  در  که  تظاهرات  این 
افغانستان پوشش گسترده  یافت، واکنش هایی 

را نیز به همراه داشت.
در  جمعه  روز  به  بلخ،  والی  نور،  عطامحمد 
یک نشست خبری، ضمن رد هرگونه ها اتهام 
در برابر خودش، خواهان مجازات کسانی شد 

که در تالش »بدنام«کردن او می باشند.
با  را  خود  مخالفت  دیگر  بار  یک  بلخ  والی 
از  اقوام  نام  حذف  بر  مبنی  مجلس  تصمیم 

تذکره های الکترونیکی اعالم کرد.
به  خویش  شکایت  از  هم چنین  نور  آقای 

عبیداهلل عبید، وزیر تحصیالت عالی، می گوید که او از 
معترض  دانشجویان  خواست   به  این سو  به  ماه  یک ونیم 
جهت برکناری رییس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه 
کابل و یک تن دیگر از استادان این دانشکده پاسخ مثبت 

نداده است. 
افتتاح  مراسم  در  جوزا،   11 شنبه،  روز  که  عبید  آقای 
می  گفت،  سخن  دانشگاه ها  استادان  سراسری  اتحادیه 
رسانه ها را متهم کرد که با پرداختن به درخواست شماری 
از دانشجویان جهت آوردن اصالحات و برکناری رییس 
دانشکده علوم اجتماعی، اذهان عامه را تخریش کردند. 
که  یک ونیم ماه  مدت  »از  عالی گفت:  تحصیالت  وزیر 
هیچ وجه  به  داشتند،  خواست هایی  محصالن  از  بعضی 
دور  از  عبارت  آن  که  نگفتم؛  مثبت  جواب  برای شان 
رسانه ها  از  بعضی  است.  استاد  و  پوهنزی  رییس  کردن 
هم متاسفانه این خبر را به شکل نادرست پخش کردند و 

باعث این شد که اذهان عده ای تخریش شود.«
در  می گویند  آگاهان  از  برخی  که  است  حالی  در  این 
صورتی که مقام های وزارت تحصیالت عالی از قبل اقدام 
می کردند،  دانشجویان  اعتراض های  و  مشکالت  به حل 
گسترش  کابل  دانشگاه  دانشجویان  میان  جنجال ها 
نمی یافت و دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی نیز دست 
به تحصن نمی زدند. اما، وزیر تحصیالت عالی می گوید 
دلیل  و  نداده  مثبت  پاسخ  دانشجویان  به خواست  او  که 

این امر را نیز بیان نکرد.
علوم  دانشکده  استادان  و  دانشجویان  میان  جنجال ها 
بیش  که  گرفت  اوج  زمانی  کابل  دانشگاه  اجتماعی 
اعتراض  در  دانشکده  این  دانشجویان  از  تن  هشتاد  از 
دانشکده،  این  استادان  از  تن  یک  و  رییس  عملکرد  به 
دفتر  زدند.  غذا  اعتصاب  به  دست  روز  هشت  برای 
ریاست جمهوری، در هشتمین روز اعتصاب دانشجویان، 
حکم برکناری فاروق عبداهلل و فیصل امین رییس و یک 

تن از استادان این دانشکده را صادر کرد.
فاروق  برکناری  بر  مبنی   ریاست جمهوری  دفتر  حکم 
از  شماری  اعتراض  باعث  امین،  فیصل  و  عبداهلل 
دانشجویان دیگر و استادان دانشگاه کابل شد و یک روز 
پس از پایان یافتن اعتصاب غذا، آنان در مقابل پارلمان 
ادامه  هم چنان  اعتراض ها  این  زدند.  تظاهرات  به  دست 
روی  بر  کابل  دانشگاه  دروازه  نیز  شنبه  روز  تا  و  دارد 

دانشجویان مسدود بود.
با این حال، عبیداهلل عبید می گوید که وزارت تحصیالت 
اجتماعی  علوم  دانشکده  رییس  برکناری  بر  مبنی  عالی 
روز  وزارت،  این  است.  کرده  صادر  »شفافی«  اعالمیه 
علوم  دانشکده  رییس  برکناری  هشتم جوزا،  چهارشنبه، 

اجتماعی دانشگاه کابل را رد کرد. 
گذشته  هفته  دوشنبه  روز  که  است  حالی  در  این 

شده  وارد  اتهام های  مورد  در  لوی سارنوالی 
سخن گفت.

فراهی،  عثمانی  محمدسرور  حال،  همین  در 
مجلس  قضایی  و  عدلی  کمیسیون  عضو 
مورد  در  کسانی که  می گوید  نمایندگان، 
ملی«  »شخصیت های  و  مجلس  این  اعضای 
افغانستان اسناد دارند، اسنادشان بررسی گردد، 
در غیر آن جلو اتهام در برابر آن ها گرفته شود.

و  اسناد  واقعا  »اگر  گفت:  فراهی  عثمانی 
به خانه ی ملت آن  نزد  آن ها هست،  مدارک 
را بیاورند، در غیر آن جلوگیری شود و  آن ها 
به  تمسک  بدون  تا  معرفی شوند  سارنوالی  به 
اسناد و مدارک به اشخاص اتهام وارد نکنند.«

بازنگری 
مجلس  اعضای  از  شماری  حال،  همین  در 
هویت  حذف  با  را  خود  مخالفت  نمایندگان 

اقوام از تذکره الکترونیکی اعالم کردند.
چهارشنبه  روز  به  نمایندگان  مجلس  هرچند 
هیچ  و  ملت  نام  تذکره  در  تا  گرفت  تصمیم 
برخی  اما  نشود،  درج  افغانستان  اقوام  از  یک 
اعضای مجلس می گویند که این تصمیم شان 

برخالف ماده چهارم قانون اساسی است.
و  ربیع  برشنا  ترکمن،  نظری  فایق،  نقیب اهلل 
خواهان  مجلس  این  اعضای  از  سنگین  ذکیه 
بازنگری مجلس برای حل مشکل هویت اقوام 

در تذکره های الکترونیکی شدند.
فایق می گوید خواست مردمی که وی از آن ها 
نمایندگی می کند این است که نام قوم شان در 

تذکره های الکترونیکی وجود داشته باشد.
به باور او، اعضای مجلس نباید هویت ستیزی 

کنند.
این عضو از عجله در تصویب بخشی از قانون 
هویت  چگونگی  که  الکترونیکی  تذکره های 

افراد را مشخص می کند، انتقاد کرد.
طرح  خواست  مجلس  اداری  هیات  از  وی 
روشن  تا  را  الکترونیکی  تذکره های  قانون 
قانون  تطبیق  بر  نظارت  کمیسیون  نظر  شدن 
آن،  روی  نمایندگان  گفتگوهای  و  اساسی 

برای بحث به نشست عمومی ارایه نکند.
دیدگاه  ارایه  خواهان  وی  حالی که  در 
اساسی  قانون  تطبیق  بر  نظارت  کمیسیون 
می باشد، اما ذکیه سنگین، عضو دیگر مجلس 
از اعضای مجلس سنا می خواهد تا طرح قانون 

تذکره های الکترونیکی را تصویب نکنند.
تذکره های  قانون  طرح  حاضر  حال  در 
الکترونیکی نهایی شده و با تصویب در نشست 
عمومی این مجلس برای طی مراحل به مجلس 

سنا فرستاده خواهد شد.

مشاوران  سپنتا،  دادفر  رنگین  داکتر  و  شهرانی  نعمت اهلل 
ریاست جمهوری در جمع اعتصاب کننده ها با حضور وزیر 
تحصیالت عالی اعالم کردند که تمام خواست های شان 

توسط دفتر ریاست جمهوری پذیرفته شده است.
که  گفت  خود  اعالمیه  در  عالی  تحصیالت  وزارت 
علوم  دانشکده  استادان  از  تن  یک  و  رییس  انفکاک 
اجتماعی صحت ندارد. وزارت تحصیالت عالی در این 
افزود که در نشست شورای علمی دانشگاه های  اعالمیه 
عالی  تحصیالت  وزارت  رهبری  هیات  و  مرکزی 
تصمیم گرفته شد که به اعتراض های اخیر از طریق یک 
کمیسیون ویژه رسیدگی شود. در اعالمیه آمده است که 
نهادهای  صالحیت   از  دانشگاه ها  به  مربوط  مسایل  حل 
تحصیلی است و گروه های سیاسی در این مسایل مداخله 

نکنند.
و  حلقات  از  برخی  که  افزود  عالی  تحصیالت  وزیر 
تا  هستند  تالش  در  سیاسی  گروه های  به  وابسته  افراد 
عبیداهلل  بسازند.  برهم«  و  »درهم  را  دانشگاه ها  در  فضا 
عبید هم چنین برخی دست های خارجی را نیز در »درهم 
او  دانست.  دخیل  دانشگاه ها  فضای  ساختن  برهم«  و 
گفت: »حاال دشمنان خارجی افغانستان، کشورهایی که 
پیش رونده  سیر  افغانستان  عالی  تحصیالت  نمی خواهند 
داشته باشد، [در امور کاری ما دخالت می کنند.] سالی که 
مختلف  به دوره های  را  ما 2940 هموطن خود  گذشت 
مدیریتی  آموزش های  برای  دکترا  و  ماستری  لیسانس، 
کوتاه مدت به خارج از کشور فرستادیم. تعداد محصالن 
از  بیشتر  جهان  مختلف  کشورهای  در  فعال  افغانستان 
افغانستان  دشمنان  مورد  این  در  بنا  است.  نفر  ده هزار 
نمی توانند که این را ببینند و کوشش می کنند که فضای 

داخلی دانشگاه ها را درهم و برهم بسازند.«
اعتراض استادان علیه وزیر

از  شماری  که  می شود  بیان  حالی  در  اظهارات  این 
تحصیالت  وزیر  عملکردهای  از  نیز  دانشگاه ها  استادان 
اتحادیه  افتتاح  مراسم  در  می رسند.  به نظر  ناراضی  عالی 
سراسری استادان دانشگاه ها که صدها تن از استادان نیز 
حضور داشتند، قبل از آغاز سخنرانی عبیداهلل عبید، یک 
علیه  دانشگاه ها  استادان  دیگر  در حضور  استادان  از  تن 
آقای عبید شعار داد و گفت که آنان وی را به عنوان وزیر 
تحصیالت عالی قبول ندارند. زمانی که از وزیر تحصیالت 
عالی دعوت شد تا پشت میز خطابه قرار بگیرد، یک تن 
از استادان از جایش بلند شد و گفت: »ما به حرف های 
وزیر تحصیالت عالی گوش نمی دهیم، ما وزیر را قبول 
نداریم.« این استاد دانشگاه با گفتن این جمالت از دیگر 
استادان نیز خواست که به رسم اعتراض صحنه را ترک 
پاسخ  درخواست  این  به  نیز  استادان  از  شماری  و  کنند 

مثبت داده و صحنه را ترک کردند.
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تنها پوستین دوز میمنه 

مناظره یا مسابقه سنجش هوش 
انتخابات ایران 
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دکانی  به  بزنید،  سری  میمنه  شهر  مندوی  به  اگر 
با حوصله مندی خاص و  خواهید رسید که مردی 
پوست  بریدن  و  دوختن  مصروف  بسیار  کاردانی 

حیوانات می باشد.
او خود را عبدالمومن می نامد و می گوید که بیش 
از چهل سال است به پیشه پوستین دوزی مصروف 

است.
و  تیزبین  چشمان  با  است  مردی  عبدالمومن 
دستانی زمخت، ولی چاالک و کارکشته که تنها 

پوستین دوز شهر میمنه به شمار می رود.
پوستین دوزی  که  می کند  قصه  روزگاری  از  او 
بسیار داشت و گردشگران  میمنه رواجی  در شهر 
به  پوستین های شان  خرید  و  دیدن  برای  خارجی 

دکان های آنان سر می زدند.
پوست  دوختن  مصروف  دستانش  حالی که  در  او 
روباهی است که تا یک روز دیگر به پوستینی زیبا 
عوض خواهد شد، می گوید: »چهل سال است که 
پوستین دوزی می کنم، این کسب پدری ام است و 

پدرم نیز از پدر خودش یاد گرفته بود.«
به دقت  را  بار برش یک پوست، آن  با هر  او که 
برطرف  بود  اگر مشکلی  تا جایی  بررسی می کند 
شود، گاهی با تکان دادن سرش نشان می دهد که 

کارش درست بوده است.
گذشته اش  روزگار  از  حسرت  با  عبدالمومن 
به سزا  از زمانی که پوستین دوزی رونقی  می گوید؛ 
داشت و توریست های بیشتری برای خرید پوستین، 
ثور،  هفت  کودتای  از  پس  او  به گفته  می آمدند. 

دیگر کسی نیامد.
دستانی  و  پر  دلی  با  میمنه  شهر  پوستین دوز  تنها 
تنها کار  میمنه  خالی می گوید: »حاال من در شهر 

رسانه های ایران که تعدادشان به صد ها می رسد 
سرگرمی  و  تفنن  برای  دولتی اند،  هم  همه  و 
به  شبیه  یا  هوش  سنجش  مسابقات  مردم، 
چنین  می کنند.  راه اندازی  را  ذهن  آزمونگاه 
قبل  افغانستان هم  تلویزیون دولتی  برنامه ای در 
هم  حاال  و  می شد  نشر  هفته  هر   1371 سال  از 
ولی  می شود.  اجرا  برنامه ای  چنین  گه گداری 
مناظره  شاهد  ایران  در  مردم  اولین بار  برای 
سبک  به  ریاست جمهوری،  انتخابات  نامزدان 
در  بودند.  هوش  سنجش  مسابقه های  سیاق  و 
انتخابات سال  مناظره های  برخالف  مناظره  این 
1388 که دو به دو انجام می شد، این بار همه ای 

نامزدان با هم حضور داشتند. 
پایین  مضحکی  سطح  تا  را  مناظره  این  آن چه 
این  اساسی  بحث  بود.  آن  اجرای  نحوه  آورد، 
بود.  نامزدان  اقتصادی  برنامه های  مساله  مناظره 
قرار است سه مناظره در عرصه سیاست، اقتصاد 
نخستین  برگزار شود.  الی 17 جوزا  فرهنگ  و 
به  مربوط  شد،  برگزار  جمعه  روز  که  مناظره 
جالب  ولی  بود.  نامزدان  اقتصادی  طرح های 
برای  وقت  کم ترین  نامزد  هر  برای  که  است 

توضیح برنامه های شان در نظر گرفته شده بود. 
عرصه  در  نامزدان  برنامه  مورد  در  مثال  به طور 
تا  داشت  وقت  ثانیه   90 نامزد  هر  فقط  اشتغال 
کوتاه  مدت زمان  این  در  را  خود  برنامه  تمام 
بخش های  همه  از  بدتر  ولی  بدهد.  توضیح 
را  نامزد ها  خود  اعتراض  که  بود  برنامه  بعدی 

دارد و از 50 دانه آن یک جیلک دوخته می شود 
که هر جیلک در بازار 60 هزار افغانی قیمت دارد.«
او با حرکت چشمانش به سوی دیوارهای دکانش، 
پوست  هر  و  نشان می دهد  را  مختلفی  پوست های 
جیلک  و  »پوستین  افزود:  او  می کند.  معرفی  را 
مثل  می شود  دوخته  مختلفی  حیوانات  پوست  از 
و  شغال  پوست  و  قرساق  پوست  و  روباه  پوست 
پوست سیاه گک، ولی بهترین پوست را سیاه گک 

دارد.«
کار  خودش  برای  روزگاری  پوستین دوز،  این 
است،  می فروخته  خودش  برای  و  است  می کرده 

و  بود  گزینه ای  چند  به شکل  که  را  سوال ها  از 
کنند،  انتخاب  را  یکی  بودند  مجبور  نامزد ها 
برنامه  مجری  این که  جالب تر  کند.  حذف 
می گفت این شیوه مناظره از میان بیش از بیست 
استادان  و  آگاهان  با  مشورت  با  مناظره  شیوه 

انتخاب شده است. 
پس از برگزاری مناظره واکنش ها به این برنامه 
آغاز شد. تقریبا اکثریت سیاست مداران ایرانی 
این نحوه مناظره را توهین آمیز دانستند. تعدادی 
شیوه  اگر  که  گفتند  نیز  انتخابات  نامزد های  از 
برنامه های بعدی شرکت  به  تغییر نکند،  مناظره 
اعضای  از  تعداد  یک  حتا  کرد.  نخواهند 
مجلس شورای اسالمی ایران از رادیو تلویزیون 

ولی حاال اجرت کار است . او گفت: »سابق خودم 
پوست می خریدم و پوستین می دوختم، ولی حاال 
اکنون  می کنم.  کاری  اجرت  و  ندارم  را  توانش 
هیچ  که  می گیرم  افغانی   1000 پوستین  هر  از 
کفایت نمی کند؛ چون یک پوستین را در سه روز 

می دوزم.«
پوستین دوزی  صنعت  که  دارد  گله  کسانی  از  او 
دادند:  یاد  پاکستانی ها  به  و  بردند  پاکستان  به  را 
می شد  کار  شمال  در  و  افغانستان  در  تنها  »اول 
پوستین دوزی، ولی حاال پاکستانی ها یاد گرفته اند 
همین  پاکستانی ها  برای  می کنند،  کار  ماشین  با  و 

مردم خود ما یاد دادند.«
عبدالمومن که از دوختن پوستین توسط ماشین دل 
خوشی ندارد و ماشین را رقیبی جدی برای روزی 
ماشین  کار  »گرچه  می گوید:  می داند،  خودش 
خیلی تیز است ولی کار دست هنری و اصیل است 
نه  می کنند  خوش  را  دستی  کار  هم  خارجی ها  و 

کار ماشینی را.«
او از دولت نیز گالیه دارد و در حالی که می کوشد 
نخی را وارد سوراخ سوزن کند، با جنباندن سرش، 
نمی گیرد:  احوال  او  از  کس  هیچ  که  می گوید 
»دولت هیچ به فکر ما نیست و اگر توجه نکند، این 

کار به زودی از میمنه نابود خواهد شد.«
او با متانت دستش را به رویش می کشد و با سوگند 
خوردن به نام خدا می گوید: »به خدا قسم است که 
برای معرفی کار پوستین دوزی  تا حال حتا دولت 
به  چی  برسد  است،  نکرده  کاری  هم  مرکز  به 
توریست و مملکت های خارجه! برو پشتش نگرد.«

تا  نه  میمنه  شهر  در  دور  نه چندان  گذشته های  در 
همه  که  می کردند  زندگی  پوستین دوز  ده خانه 
مصروف دوختن پوستین بودند، ولی امروز از آن 

همه پوستین دوز تنها عبدالمومن مانده است.
که  است  این  میمنه  شهر  پوستین دوز  آرزوی  تنها 
بتواند در آینده دو پسرش را پوستین دوز پرورش 

دهد تا صنعت پوستین دوزی از میمنه نابود نشود.

به  نسبت  نامزد ها و مردم  از  ایران خواستند که 
کنند.  عذرخواهی  مناظره ای  چنین  برگزاری 
احساس می شود که در اجرای چنین مناظره ای، 

قصدی وجود داشته است. 
مناظره های  نیز  قبل  سال  چهار  ایران  تلویزیون 
متعددی را اجرا کرده بود؛ مناظره های تندی که 
تنش های  سرحد  تا  را  انتخابات  نامزد های  حتا 
لفظی پیش برد. در آن زمان نامزد ها وقت کافی 
برنامه های خود در دست  و  ارایه طرح ها  برای 
می توانستند  نامزد ها  دیگر  سوی  از  داشتند. 
این بار  ولی  کنند،  نقد  را  یک دیگر  برنامه های 
وجود  نامزدان  برنامه های  طرح  برای  زمانی  نه 
این که  با  نقد همدیگر.  برای  وقتی  نه  و  داشت 
نظر آیت اهلل  ایران مستقیما زیر  تلویزیون  رادیو 
نفوذ  آن  در  نیز  حکومت  ولی  است  خامنه ای 

کامل دارد. 
با توجه به رد صالحیت اسفندیار رحیم مشایی، 
این  ایران،  رییس جمهور  دفتر  رییس  و  مشاور 
که  داشت  دور  نظر  از  نمی توان  نیز  را  گزینه 
طریق  از  نامزدان  تحقیر  با  می خواهد  حکومت 
آنان  مناظره،  مضحک  شیوه های  از  استفاده 
دارد که  احتمال  کند.  مردم خوار  در چشم  را 
چنین  اجرای  با  بخواهد  حتا  احمدی نژاد  آقای 
ذهنی  مسابقه  یک  شبیه  بیشتر  که  برنامه هایی، 
است، ارزش انتخابات را کم تر جلوه بدهد. به 
به  نسبت  کافی  اندازه  به  هم  مردم  صورت  هر 
انتخابات ایران بد بین هستند و این گونه برنامه ها 

نیز می تواند حس بدبینی را بیشتر سازد. 
انتخابات  وضعیت  ترتیب  این  به 
به دلیل  این  از  پیش  ایران که  ریاست جمهوری 
به خصوص  اصالح طلب  نامزدان  صالحیت  رد 
علی اکبر هاشمی رفسنجانی در مرحله حساسی 
تلویزیون  بازی جدید  این  با  قرار داشت، حاال 
ایران به یک خیمه شب بازی تبدیل شده و بیشتر 
را  ایران  نظام  این که حیات سیاسی مردم و  از 

تضمین کند، آن را به سخره گرفته است. 

می کنم، غیر از من هیچ کسی کار پوستین دوزی را 
نمی کند چرا که حاال هیچ فایده ندارد، خیلی کم 

فایده می کند.«
دست  ساخت  »جیلک«  حالی که  در  عبدالمومن 
پوست  »از  می گوید:  است،  کرده  تن  بر  را  خود 
دوخته  کاله  می شود،  دوخته  پوستین  حیوانات 
وطنی  جیلک  می شود،  دوخته  جاکت  می شود، 

دوخته می شود و حتا لحاف دوخته می شود.«
بهترین پوست از نظر او که چهل سال تجربه دارد، 
او گفت:  »سیاه گک«.  نام  به  پوست حیوانی است 
قمیت  افغانی   1200 حیوان  این  پوست  دانه  »یک 

نیز به همراه داشت. در بخش های بعدی مناظره، 
کلمه  یک  باید  سوال ها  به  پاسخ  در  نامزد ها 
استفاده می کردند. یعنی یا بلی می گفتند یا خیر 
داده  نشان  نامزد ها  به  عکس  تعدادی  هم  یا  و 
می شد و از آن ها خواسته می شد که نظر خود 

را در باره آن ابراز کنند. 
اجرای  جریان  در  نامزد ها  از  تعدادی 
کردند.  مطرح  را  خود  اعتراض  برنامه 
انتخابات  نامزدان  از  یکی  عارف،  محمدرضا 
نحوه  به  اعتراض  در  ایران  ریاست جمهوری 
اجرای مناظره، اصال به هیچ سوالی پاسخ نداد و 
تعداد دیگری از نامزدان نیز به سوال ها اعتراض 
کردند. مجری برنامه نیز مجبور شد که بخشی 

شکوهمند- مزارشریف
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تحريم های امريکا 
صنايع پتروشيمی ايران را 

هدف قرار داد 
هشت  که  کرده  اعالم  امريکا،  مالیه  وزارت 
پتروشیمی  صنايع  به  وابسته  موسسه  و  شرکت 

ايران را در فهرست تحريم ها قرار داده است.
به نقل از راديو فردا و به گزارش خبرگزاری 
به  هم چنین  امريکا  مالیه  وزارت  رويترز،  
ايران  پتروشیمی  فرآورده های  مشتريان 
با  دادوستد  هرگونه  آينده،  در  که  داد  هشدار 
خواهد  تعقیب  قابل  شده،  تحريم  شرکت  های 

بود.
طبق اين گزارش، پتروشیمی بندر امام، شرکت 
پتروشیمی  شرکت  و  سینا  بوعلی  پتروشیمی 
شده،  تحريم  شرکت   هشت  جمله  از  مبین 

هستند.
در  امريکا  مالیه  وزارت  معاون  کوهن،  ديويد 
نیز  مالی،  اطالعات  و  تروريزم  با  مبارزه  امور 
که  متعهديم  »ما  است:  گفته  رابطه  همین  در 
فشار بر ايران را تشديد کنیم ؛ نه تنها با اعمال 
اين تحريم ها  فعاالنه  بلکه  تحريم های جديد، 
را  اجرا  می کنیم و جلوی دور زدن آن ها را نیز 

خواهیم گرفت.«
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ديويد کوهن در 
بیانیه ای تصريح کرده است: »تا زمانی که ايران 
از اجرای تعهدات بین المللی خود سرباز بزند، 

فشار تحريم ها ادامه خواهد داشت.«
اين نخستین باری است که امريکا تحريم هايی 
را علیه صنايع پتروشیمی ايران اعمال می کند. 
که  امريکا  دولت  مقام  يک  زمینه  همین  در 
نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری رويترز 
در  از  بعد  پتروشیمی  صنايع  که  است  گفته 
آمدهای نفتی مهم ترين منبع تامین مالی برنامه 

هسته ای ايران است.
است:  گفته  هم چنین  امريکا  دولت  مقام  اين 
بیدرنگ  می بايست  )بین المللی(  »شرکت های 
متوقف  را  ايران  پتروشیمی  محصوالت  خريد 

کنند.«
اخیر  ماه های  طی  که  است  کرده  اضافه  وی 
با  را  رايزنی هايی  امريکا  دولت  مقام های 
سراسر  در  مختلف  شرکت های  و   دولت ها 
جهان انجام داده اند تا اين نکته را روشن کنند 
که خريد محصوالت پتروشیمی، تحريم در پی 

خواهد داشت.
هم  امريکا  خارجه  وزارت  حال،  همین  در 
و  خوراکی  شرکت  يک  »نیکسیما«  شرکت 
به دلیل  را  متحده عربی،  امارات  در  آشامیدنی 
خريد و فروش فرآورده های پتروشیمی ايران، 

تحريم کرد.
شرکت پتروشیمی »جم« نیز تحريم شده است. 
شرکت های   دسترسی  تحريم ها،  اين  طبق 
تحريم شده به سیستم مالی امريکا قطع خواهد 

شد.
راستای کاهش در  امريکا در  و  اروپا  اتحاديه 
را  فراگیری  تحريم های  ايران،  نفتی  آمدهای 
اين   به دنبال  کرده اند.  اعمال  کشور  اين  علیه 
نفت  فروش  از  آمدهای حاصل  تحريم ها،  در 
ايران نزديک به ۴۰ درصد کاهش يافته و ايران 
با مشکالتی برای انتقال در آمدهای نفتی خود 

مواجه شده است.
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سال هفتم   شماره مسلسل 1660   یک شنبه 12 جوزا 1392     

در پاسخ به گزارش های اخیر روزنامه 8صبح در شماره های 
منابع  مديريت  در  افغانستان  عنوان  تحت   )1651( مسلسل 
ناکام است و )1656( تحت عنوان نهاد های جامعه مدنی: 
قرارداد های معادن بايد شفاف باشد در زمینه مطالبی را به 

نشر سپرده اند، چنین نگاشته می شود:
قرار خبر های نشر شده در اين اواخر در بعضی روزنامه ها از 
نظريات و راپور های جامعه مدنی که افغانستان در مديريت 
قرادادها،  چاپ  عدم  را  آن  علت  و  است  ناکام  منابع، 
نبودن جامعه مدنی در  معلومات و دخیل  ننمودن  شريک 
پروسه تصمیم گیری از طرف حکومت افغانستان دانسته اند. 
از  همکار  موسسات  از  تعداد  يک  اين که  وجود  با  ولی 
پطرولیم  و  معادن  وزارت  مجالس  اکثر  در  مدنی  جامعه 
معرفی هستند  تمام کارمندان وزارت  با  و  دعوت شده اند 

حقیقت را در اين راپورها و گزارشات انعکاس نداده اند. 
چند موضوع خیلی مهم که در اين گزارش ناديده گرفته 

شده:
قراردادها  از عدم چاپ  اين گزارش  در  قرارداد ها:  چاپ 
و شريک ننمودن معلومات ذکر شده است و بر مبنای آن 
افغانستان در رديف کشورهايی که در مديريت منابع ناکام 
است قرار گرفته است. در حالی که تمام قراردادهای معادن 
به جز قرارداد معدن مس عینک )و دلیل آن اين است که 
امضا  به  چینايی  کمپنی  با  را  تعهد نامه  وقت  معادن  وزير 
رسانیده بود که الی آغاز کار استخراج قرارداد مس عینک 
را با کمپنی چینايی به نشر نسپارد( در ماه میزان سال 1391 
در صفحه انترنتی وزارت معادن و پطرولیم به نشر رسیده 
است و در جلسه ای که مسوولین وزارت معادن و پطرولیم 
داشته   1391 میزان   12 تاريخ  در  مدنی  جامعه  اعضای  با 
نمايندگی  به  نورانی  جاويد  آقای  مجلس  آن  در  که  بود 
از ديده بان شفافیت و 12 نفر به نمايندگی از جامعه مدنی 
اکرام  حیدری،  عصمت اهلل  اختر،  محمديونس  به شمول 
خبرنگار  کوتوال  جمال  سلیمی،  محمدنعیم  افضلی، 
خبر  عالوه  بر  داشتند  اشتراک  ديگر  و  ملی  تلويزيون 
داوطلبی  پروسه  گزارش  معادن،  قانون  قراردادها،  چاپ 
معادن، نفت و گاز جديد و تحت کار، راپوراخیر عوايد، 
ريیس جمهور،  فرمان  تطبیق  وزارت،  جديد  پالیسی های 
چارچوب انکشافی صنايع استخراجی توکیو و فعالیت های 
ولی  بود.  مجلس  اين  اجندای  شامل  عینک  مس  پروژه 
که  نمودند  اظهار  به شکلی  مدنی  جامعه  از  ما  همکاران 

گويی از حقیقت ها هیچ خبری ندارند. 
هم چنان مفتشین بین المللی تمام پروسه قراردادهای معادن 
و  می نمايد  ارزيابی  پروسه  صحت  و  شفافیت  ديد  از  را 
به کمیته وزرا در  از عقد قرارداد  گزارش خويش را قبل 
امور معادن ارايه می دارند ولی متاسفانه هیچ مفتش داخلی 
و يا خارجی پروسه قرارداد مس عینک را با کمپنی چینايی 

تفتیش ننموده بود. 
قول  نقل  مدنی  جامعه  نهاد های  از  يکی  ديگر  قسمت  در 
شده که »دلیل عمده ناکامی افغانستان نبود گزارش دهی از 

يادداشت: اين جوابیه بدون ويرايش چاپ شده است
به اداره محترم روزنامه 8صبح!

دافغانستان اسالمي جمهوريت
جمهوری اسالمی افغانستان

Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Mines

رياست اطالعات وارتباط عامه

د کــانـونـو وزارت
وزارت مــــادن

الف: شناسايی و تشويق آن عده موسسات از جامعه مدنی 
کار  سکتور  اين  در  قاطعیت  و  جديت  به  می خواهند  که 

نمايند.   
بین المللی  اداره  با  يکجا  پطرولیم  و  معادن  وزارت  ب: 
در  آموزشی  برنامه های  استخراجی  منابع  شفافیت  ابتکار 
بلند بردن آگاهی و آشنايی  داخل و خارج کشور جهت 

با روش های استندرد جهانی تنظیم خواهد نمود.
2.مشکل دوم 

عدم هماهنگی بین ادارات مختلف در جامعه مدنی 
پیشنهاد وزارت معادن و پطرولیم: 

بايد تمام موضوعات مربوط به معادن توسط همین مجمع 
با  پطرولیم  و  معادن  وزارت  با  هماهنگی  در  مدنی  جامعه 
گروه  کدام  صورتی که  در  شود.  شريک  مردم  و  رسانه 
جديدی از جامعه مدنی موقف نادرست بدون معلومات و 
حقیقت ها می کرد بايد همین مجمعه جامعه مدنی در امور 
معادن فعال هستند موقف خويش را آشکار نموده تا مردم 

در روشنايی معلومات درست قرار گیرند.
3. مشکل سوم: 

عدم  و  معادن  وزارت  در  پیشرفت ها  از  گرفتن  ناديده 
و  معادن  وزارت  پیشنهاد  پیشرفت ها  اين  از  معلومات 

پطرولیم:
نمودن  شريک  غرض  وزارت  ربعوار  مجالس  الف: 

معلومات، پیشرفت های وزارت، برنامه ها و چالش ها
نمايندگان  توسط  معلومات  همین  نمودن  شريک  ب: 
جامعه مدنی با ديگر همکاران شان که در مجلس اشتراک 

نداشتند.
د: مطالعه و بازديد از ويب سايت يا صفحه انترنتی وزارت 

به خاطر معلومات جديد
برای  به جامعه مدنی  ۴. تالش يک عده موسسات موسوم 
سازمان های  طريق  از  آن  تداوم  و  مالی  امکانات  گرفتن 
وضعیت  ساختن  وانمود  با  ظاهرا  جهانی  کمک دهنده 
در  خوشبختانه  ولی  دارد.  جريان  منفی  به شکل  نادرست 
صنايع  در  شفافیت  ابتکار  جهانی  سازمان  اخیر  کنفرانس 
رهبری  استرالیا  کشور  سیدنی  شهر  منعقده  استخراجی 
از  و  نمودند  درک  را  قضیه  اين  مذکور  سازمان  ارشد 
مربوط  نهادهای  و  افغانستان  تالش های صادقانه حکومت 
آن در امر تامین بلندترين درجه شفافیت و به راه انداختن 
تطبیق معیار های پذيرفته شده جهانی در اين عرصه استقبال 
گرم نمودند و پذيرايی بی سابقه از وزير معادن و پطرولیم 
و هم چنان تقدير از ابتکارات اين وزارت در تمام جريان 
انداخته  به راه  اصالحات  که  است  اين  نمايانگر  کنفرانس 
شده در مدت سه سال گذشته بهترين نتیجه را داده است 
و باعث توجه سرمايه گذاران جهانی از کشور های مختلف 

جهان در عرصه معادن و پطرولیم می باشد. 
با احترام

عبــــدالجمـیل »حــــــارس«
معین مالی و اداری

سوی تصدی های دولتی بود و نهاد های دولتی پس از انجام 
در  هم  باز  ولی  نمی دهند.«  گزارش  مردم  برای  بررسی ها 
همین مجلس 12 میزان 1391 گزارش عوايد از تصدی های 
که مربوط به وزارت معادن می باشد به جامعه مدنی ارايه 
شده بود که از اين حقیقت نهاد های جامعه مدنی در جريان 
نیافته  انعکاس  تنها  نه  بودند و در مجلس اشتراک داشتند 
بلکه برعکس معلومات غلط را يادآور شده است. هم چنان 
اداره  و  مالیه  وزارت  توسط  سال  هر  دولتی  تصدی های 

عالی تفتیش مورد بررسی قرار می گیرند. 
از اين معلوم می شود که اين همکاران ما در جامعه مدنی 
از آن واقف هستند نمی خواهند  حقیقت های را که آن ها 
صحبت نمايند بلکه همیشه با معلومات نادرست و مشکالت 
کشورهايی  از  را  پروژه ها  خود  برای  می خواهند  بی بنیاد 
اخبار  و  انتشار همچو شايعات  با  و  نمايند  تمويل  خارجی 
دلیل و اهمیت بقا خود را وانمود نموده و افکار مردم عام 

ما را مشوش نمايند. 
يا  مدنی  جامعه  همکاران  از  تعدادی  هم  اين  وجود  با 
برای وزارت  را  پیشنهاداتی  يا تجاهل العارفانه  و  ناآگاهانه 
معادن  وزارت  که  می نمايند  پیشکش  پطرولیم  و  معادن 
و  پیشرفت ها  همچو  اين سو  به  مدتی  از  بیشتر  پطرولیم  و 

ابتکارات را دارد تطبیق می نمايد. 
وزارت معادن و پطرولیم افغانستان يگانه اداره ی در منطقه 
می باشد که  در جهان  اداره محدود  از جمله يک چند  و 
قراردادها را به خاطر تامین شفافیت و آگاهی مردم به نشر 
کنفرانس  ششمین  در  وزارت  کار  اين  از  و  است  سپرده 
 Extractive( جهانی ابتکار شفافیت در صنايع استخراجی

 )Industry Transparency Initiative
در شهر سیدنی کشور استرالیا در حضور داشت 13۰۰ نفر 
مالی،  بین المللی  موسسات  جهان،  کشورهای  نمايندگان 
سازمان  رهبری  هیات  و  جهانی  انکشافی  سازمان های 
صورت  قدردانی  استخراجی  صنايع  در  شفافیت  ابتکار 
افغانستان در قسمت  ابتکارات  يادآور شدند که  گرفت و 
تامین شفافیت در منابع استخراجی باعث تشويق بسیاری از 

کشورهای ديگر خواهد شد. 
مشکالت عمده که يک تعداد از نهاد های مدنی به آن روبر 
است و راه های حل برای بر آمدن از مشکالت می توانند 
که وزارت معادن و پطرولیم را در تطبیق کارهای انکشافی 
درست  به شکل  حقیقت ها  از  را  مردم  و  نموده  همکاری 

آگاهی بدهند.
1. مشکل اول:

عدم ظرفیت و اگاهی جامعه مدنی از روند و استندرد های 
يک  بزرگ  پیمانه  به  معادن  استخراج  که  چون  کاری: 
و  افغانستان  مردم  می باشد  افغانستان  در  جديد  پديده 
همکاران ما در جامعه مدنی با اين روند و استندردها واقف 
ارايه  معلومات  باعث درک  آگاهی  اين عدم  و  نمی باشد 

شده از طرف وزارت معادن توسط اين نهاد ها می باشد.
پیشنهاد وزارت معادن و پطرولیم: 

جوابیه وزارت معادن

ACKU
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خدمات خبرهاي کوتاه به وسيله تيلفون هاي موبايل
از روزنامه 8صبح

اگر مي خواهيد همه روزه خبرهاي کوتاه را از 8صبح
به دست بياوريد، به رهنمود زير عمل کنيد:

شماره 8 را در پيامخانه موبايل تان بنويسيد
و به شماره 824 بفرستيد.

Dailyتنها دارندگان سيم کارت هاي اتصاالت مي توانند از اين خدمات مستفيد شوند.

8

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

روزنامه8صبحبرايسال1392مشترکميپذيرد
نهـادهايداخـلي

آدرس: کوچه شماره 5،  کارته سه، کابل
naakbl@gmail.com :شماره تليفون: 0797530589ايميل

موسساتخـارجي
يک سالهيک ساله 350 دالـر8000 هزار افغاني
شش ماههشش ماهه

سه ماههسه ماهه
200 دالـر4000هزار افغاني
100 دالـر3000هزار افغاني

انتخابات  نتيجه  که  می گويد  امريکا  وزير خارجه 
رياست جمهوری ايران هر چه باشد، تاثير چندانی 

بر تصميمات هسته ای اين کشور نخواهد داشت.
روزنامه  گزارش  به  و  فردا  راديو  از  نقل  به 
در  کری  جان  »لس آنجلس تايمز«،  امريکايی 
با همتای آلمانی  واشنگتن در کنفرانسی مشترک 
نتيجه  که  اين  بر  تاکيد  با  وستروله،  گيدو  خود، 
انتخابات تاثير کمی بر برنامه هسته ای ايران خواهد 
داشت، گفت در خصوص برنامه هسته ای، »رهبر 
نه  نهايی است«،  جمهوری اسالمی تصميم گيرنده 

رييس جمهور.
بيشتر  زمان  هرچه  که  افزود  ادامه  در  کری  جان 

می گذرد، شرايط »خطرناک تر« می شود.
به  که  است  شده  مطرح  حالی  در  اظهارات  اين 
می رود  انتظار  امريکايی  روزنامه  اين  گزارش 
ايران،  در  رياست جمهوری  انتخابات  از  پس  که 
واشينگتن برای پيشبرد مذاکرات هسته ای، پيشنهاد 
ارايه کند و سخنان  ايران  به  ديپلوماتيک ديگری 
اين  که  است  اين  از  حاکی  امريکا  خارجه  وزير 
هسته ای  جهت گيری  ماهيت  ندارد  انتظار  کشور 

ايران پس از انتخابات تغيير کند.
 24 ايران  رياست جمهوری  انتخابات  يازدهمين 
به  نسبت  نيز  پيشتر  امريکا  می شود.  برگزار  جوزا 

اعتبار اين انتخابات ابراز ترديد کرده بود.
سعيد جليلی، مذاکره کننده هسته ای ايران با 1+5، 
برخی  و  است  انتخابات  اين  نامزدهای  از  يکی 
در  پيروزی  برای  او  باالی  شانس  از  گمانه زنی ها 

اين رقابت خبر می دهند.
از  متحده  اياالت  دايمی  نگرانی  ابراز  علی رغم 
ماهيت برنامه هسته ای ايران، اين کشور هم چنان بر 

يافتن راه حلی ديپلوماتيک پافشاری می کند.
امريکا  تاکيد کرد که  زمينه جان کری  در همين 
تمامی تالش خود را برای يافتن راه حلی صلح آميز 

برای حل معضل هسته ای ايران می کند.
گفتگوهای  پيشبرد  نيز  آلمان  خارجه  وزير 

ديپلوماتيک را ضروری دانست.
با هدف  برنامه اتومی اش  ايران اصرار می کند که 
اين  بر  اما غرب  دنبال می شود،  برق  نيروی  توليد 
هسته ای  برنامه  پس  در  تهران  که  است  عقيده 

به دنبال توليد تسليحات هسته ای است.

رسما  شنبه  روز  پاکستان  ملی  مجلس  جديد  نمايندگان 
سوگند ياد کردند.

اين اولين بار در ۶۶ سال گذشته است که سرنوشت انتقال 
به يک دولت غيرنظامی  از يک دولت غيرنظامی  قدرت 

ديگر از طريق برگزاری انتخابات تعيين شده است.
نواز  رهبری  به  مسلم ليگ  حزب  بی بی سی،  گزارش  به 
را  اکثريت کرسی ها  اخير  انتخابات  در  موفق شد  شريف 

به دست آورد.
به عنوان  آينده  هفته  شريف  آقای  که  می رود  انتظار 

نخست وزير جديد دولت اين کشور را تشکيل دهد.
جمله  از  جدی  مشکالتی  با  جديد  دولت  که  شده  گفته 
تندرو،  اسالم گرايان  طالبان،  پيکارجويان  با  مقابله 
بی کاری، وضعيت نامساعد اقتصادی و کمبود برق روبه رو 

خواهد بود.
محمدنواز شريف که رهبری حزب مسلم ليگ شاخه نواز 
را بر عهده دارد، در سال 1۹۹0 برای نخستين بار به سمت 

نخست وزيری پاکستان رسيد.
اولين دوره نخست وزيری آقای شريف تا سال 1۹۹3 ادامه 
يافت اما در ماه اپريل آن سال، رييس جمهور وقت دستور 
مالی  فساد  اتهام  به  را  دولت  برکناری  و  پارلمان  انحالل 

صادر کرد.
در انتخابات همان سال، حزب مردم به رهبری بی نظير بوتو 
توانست قدرت را در دست بگيرد، اما خانم بوتو در سال 
1۹۹۷ به دستور رييس جمهور از کار برکنار و نواز شريف 
به جای او منصوب شد و تا سال 1۹۹۹ در اين سمت باقی 

ماند.
رييس ستاد  پرويز مشرف،  اکتوبر سال 1۹۹۹، جنرال  در 
مشترک ارتش، نخست وزير را به توطئه قتل خود متهم و 
با يک کودتای بدون خونريزی او را برکنار کرد و قدرت 

را در دست گرفت.
نخست وزيری  سمت  از  برکناری  از  پس  شريف  آقای 

زندانی و پس از آن به عربستان سعودی تبعيد شد.
اما در سال 200۷ ميالدی و بنا به رای ديوان عالی پاکستان 
به  بود  شده  برکنار  نظامی  کودتايی  با  که  شريف  آقای 

کشور بازگشت.

اعالم  گزارشی  در  ملل  سازمان 
ميالدی  گذشته  ماه  در  که  کرده 
)ماه می( بيش از يک هزار نفر در 
خشونت آميز  درگيری های  جريان 
دست کم  و  کشته  عراق  در 
مجروح  نفر  2هزاروچهارصد 

شده اند.
براساس  و  بی بی سی  از  نقل  به 
ارايه  آمار  ملل،  سازمان  گزارش 
زمان  از  که  می دهد  نشان  شده 
در  فرقه ای  درگيری های  وقوع 
ميالدی،   200۷  -200۶ سال های 
ماه گذشته مرگبارترين ماه در اين 
نگرانی ها  مساله  اين  و  بوده  کشور 
را در مورد بازگشت جنگ داخلی 

به عراق افزايش داده است.

ميان  خشونت  آميز  درگيری های 
مخالف  تظاهرکنندگان  و  پوليس 
ترکيه  مختلف  شهرهای  در  دولت 
شنبه  روز  و  گذشته  شب  طول  در 
داشته  ادامه  هم چنان  جون،  اول 

است.
کانون  بی بی سی،  گزارش  به 
که  است  استانبول  شهر  ناآرامی ها 
صحنه  تاکنون  قبل  ساعت   24 از 
بوده  خشمگين  رويارويی های 
مرکز  در  پوليس  نيروهای  است. 
با  ترکيه،  اصلی  شهر  استانبول، 

هزاران تظاهرکننده درگير شدند.
تبديل  طرح  به  تظاهرکنندگان 
شهر  تقسيم  ميدان  »گزی«  پارک 
به يک مرکز خريد اعتراض دارند.

متفرق  برای  استانبول  در  پوليس 
از  استفاده  به  معترضان  کردن 
هلی کوپتر و گاز اشک آور متوسل 
معترضان  از  بيشتری  تعداد  اما  شده 
سوی  به  شدن  جمع  حال  در 

ميدان های اصلی شهر هستند.
عبور  حال  در  هم چنان  نفر  هزاران 
استانبول  آسيايی  بخش  که  پلی  از 
وصل  آن  اروپايی  بخش  به  را 
می خواهند  آن ها  هستند.  می کند، 
به  که  شوند  ملحق  جمعيتی  به 
پارک  تبديل  و  ساخت وساز  طرح 

اعتراض دارند.
در آنکارا نيز هنگامی که معترضان 
در  پارلمان  ساختمان  به سوی 
رخ  درگيری هايی  بودند،  حرکت 

داد.
ازمير  قونيه و  بودروم،  در شهرهای 

مارتين کوبل، نماينده ويژه سازمان 
گفته  بيانيه ای  در  بغداد  در  ملل 
است.  »اين آماری دردناک  است: 
برای متوقف  رهبران سياسی عراق 
فورا  بايد  خونريزی ها  اين  کردن 

اقدامی انجام دهند.«
شدت  با  هم زمان  شده  گفته 
و  القاعده  نيروهای  فعاليت  گرفتن 
پيکارجويان سنی مذهب اسالم گرا 
داخل  در  هم چنين  و  سوريه  در 
عراق، بيم آن می رود که عراق بار 
فرقه ای  درگيری های  صحنه  ديگر 
نظير خشونت های سال  های 200۷-

200۶ شود.
کشته  به  سال ها  آن  درگيری های 

شدن ده ها هزار نفر منجر شد.

شده  برپا  اعتراضی  تظاهرات  نيز 
است.

در  قبل  روز  چهار  از  معترضان 
استانبول  تقسيم  ميدان  پارک 

تحصن کرده اند.
پوليس با استفاده از گاز اشک آور 
داشته  سعی  آب پاش  گلوله  و 
معترضان را عقب براند و روز جمعه 
بيش از يک صد نفر مجروح شدند.

رفت وآمد  روی  به  شهر  پل های 
نقليه  وسايل  و  شده  بسته  موترها 

عمومی کار نمی کنند.
و  هستند  جوان  عمدتا  معترضان 
دولت ترکيه را به استبداد و تالش 
متهم  کشور  کردن  اسالمی  برای 

می گويند.
يک  اعتراض ها،  اين  بروز  پی  در 
داده  حکم  استانبول  در  دادگاه 
فعال  پارک  درختان  قطع  طرح  که 

متوقف شود.
دولت و نيروهای امنيتی ترکيه متهم 
شده اند که در مواجهه با اعتراضات، 

به خشونت متوسل شده اند.
مقام های  برخورد  نحوه  از  امريکا 
ترکيه با تظاهرات استانبول و زخمی 
شدن معترضان اظهار نگرانی کرده 

است.
سازمان عفو بين الملل هم از آن چه 
زور  از  حد  از  بيش  »استفاده  که 
کرده  انتقاد  ناميده،  پوليس«  توسط 

است.
معمر گولر، وزير داخله ترکيه، قول 
داده که به اتهاماتی که عليه نيروی 
پوليس مطرح شده، رسيدگی کند.

امريکا: نتيجه انتخابات ايران 
تاثيری بر برنامه هسته ای ندارد 

نمايندگان منتخب مجلس ملی 
پاکستان سوگند ياد کردند

ماه می مرگبارترين ماه در عراق بود

خشونت ها در ترکيه گسترش يافت

چاک هيگل، وزير دفاع اياالت متحده، روز 
به  را  چين  دولت  و  ارتش  جوزا،   11 شنبه، 
انجام حمالت سايبری متهم کرد و نسبت به 

ادامه آن هشدار داد.
به نقل از راديو فردا و به گزارش خبرگزاری 
کنفرانس  در  که  هيگل  آقای  بلومبرگ، 
ساليانه امنيتی در سنگاپور سخنرانی می کرد، 
نگرانی های  متحده  »اياالت  داشت:  اظهار 
متجاوزانه  اقدامات  افزايش  به  نسبت  را  خود 
سايبری اعالم کرده است، اقداماتی که به نظر 
دولت  و  ارتش  آن ها  از  برخی  در  می رسد 

چين نقش دارند.«
و  متحده  اياالت  مقامات  نيز  اين  از  پيش 
سايبری  حمالت  به  متهم  را  چين  پنتاگون، 
چنين  هيگل  چاک  بار  اين   اما  بودند،  کرده 
مطرح  چين  مقامات  حضور  در  را  اتهاماتی 
کرد که اين امر باعث شد يکی از آنان نيز به 
نوبه خود امريکا را به ناديده گرفتن تعهدات 
خود در رابطه با بهبود روابط ميان واشنگتن و 

پکن متهم کند.
جنرال يايو يانژو، رييس مرکز روابط دفاعی 
کنفرانس  اين  در  نيز  او  که  امريکا،  و  چين 
اياالت  اگرچه  گفت  می کرد،  سخنرانی 
فعاليت های  هدف  که  می کند  ادعا  متحده 
نظامی آن در آسيا چين نيست، اما »چين قانع 

نشده است.«
کاخ سفيد و پنتاگون می گويند، پکن تالش 
می کند با عمليات های جاسوسی خود از راه 
اينترنت به اطالعات حساس نظامی و تجاری 
دانيلون،  تام  چنان چه  يابد،  دست  امريکا 
گذشته  زمستان  امريکا،  ملی  امنيت  مشاور 
گسترده  کارزار  يک  چين  که  کرد  ادعا 
کمپيوتری برای سرقت اسناد محرمانه تجاری 

به راه انداخته است.
پنتاگون در آخرين گزارش ساليانه  هم چنين 
خود در رابطه با توانايی های نظامی چين که 
ارتش  که  کرد  اعالم  شد  منتشر  گذشته  ماه 
را  امريکا  چين سيستم های کمپيوتری دولت 
هدف قرار داده است، اقدام متجاوزانه ای که 
انجام  به اطالعات حساس  با هدف دسترسی 

می شود.

امريکا چين را به انجام 
حمالت سايبری متهم کرد 
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