
طالبان برای 
تصرف غزنی 
شانس ندارند

سال های  در  غزنی  والیت  رهبری  در  ضعف 
اخیر سبب رشد و توسعه فعالیت های طالبان 
مرکز  به  غزنی  والیت  بن،  توافق  از  پس  شد. 
آزمایش برای والی ها بدل شد. برخی والی ها 
سه ماه، شش ماه، 9 ماه و یک سال هم دوام 
گماشته  کار  نکردند. در این میان والیانی به 
رهبری  برای  قابلیت  و  توانایی  که  شدند 
والیت را دارا نبودند. در سایه این والیان هیچ 
نوسازی  و  بازسازی  امنیت،  عرصه  در  کاری 
سطح  در  همانگی  فقدان  نگرفت.  صورت 
تضاد های  هم چنان  و  غزنی  والیت  رهبری 
جدی میان والی و وکال، والی و شورای والیتی 
و رقابت ها میان وکالی غزنی از عوامل دیگر 

در وضعیت موجود به شمار می رود. 
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فعاالن رسانه ای:

هرنوع حمله بر رسانه ها 
جنایت جنگی است

3

عضویت افغانستان در شانگهای
و سناریو های احتمالی آن

گرم امریکا و روسیه بازی سرد و 
در سوریه

4

3

افزایش قربانیان
ک سازی ماین کاهش روند پا و 
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زنگ اول


به دلیل  داریم.  قرار  محرم  ماه  ورود  آستانه  در 
وزارت  که  می کند  ایجاب  امنیتی  حساس  شرایط 
حسینیه ها  مساجد،  با  هماهنگی  در  اوقاف  و  حج 
و عالمان شیعه، مراسم عزاداری و گرامیداشت از 
تدابیر  باید  کند.  برنامه ریزی  را  محرم  و  عاشورا 
انفجار  شود.  گرفته  دست  روی  جدی  امنیتی 
بمب های صوتی در نزدیکی مسجد چنداول، نشان 
می دهد که تهدید های امنیتی وجود دارد و باید جلو 
در  هم  داعش  سفاک  گروه  شود.  گرفته  تهدید ها 
هیچ  است.  کرده  ظهور  ننگرهار  والیت  بخش های 
بعید نیست که آنان یک یا دو تروریست انتحاری 
را برای حمله به مساجد شیعیان به کابل بفرستند. 
وزارت  با  هماهنگی  در  امنیتی  نیروهای  بنابراین 
امنیتی  جدی  تدابیر  مساجد،  مسووالن  و  اوقاف 

روی دست بگیرند. 
عالوه بر این، تا جایی که ممکن است باید از عزاداری 
عزاداری های  گذشته  در  جلوگیری شود.  خیابانی 
مساجد  چهاردیواری های  به  محدود  محرم،  ماه 
بود. بهتر است که این بار هم- تا جایی که ممکن 
است- از خیابانی شدن عزاداری جلوگیری شود. 
این  در  خیابانی  نمایش های  و  دسته ها  برپایی 
شرایط حساس امنیتی به هیچ وجه به صالح نیست. 
در گذشته شاهد بودیم که هر نوع نمایش خیابانی 
در کابل، به زد و خورد منجر شده است. در روز 
اتفاق های  هم  مسعود  احمدشاه  از  گرامیداشت 

ناگوار رخ داد. 
مضحک  نمایش های  معلول  ناگوار  اتفاق های  این 
پولیس  متاسفانه  بود.  احساساتی  عده ای  خیابانی 
هم آن طوری که انتظار می رفت تدابیر پیشگیرانه 
روی دست نگرفته بود. از این تجربه باید بیاموزیم 
خیابانی  نمایش های  از  است  ممکن  که  جایی  تا  و 
جلوگیری کنیم. بهتر است که تمام مراسم مذهبی 
هم  امنیتی  نیروهای  و  شود  برگزار  مساجد  در 
امنیت مساجد  امنیت کنند. تامین  مساجد را تامین 
در هماهنگی با مسووالن این مساجد، امری ممکن 
شود،  برگزار  خیابانی  نمایش های  اگر  اما  است، 
احتمال آن وجود دارد که اوضاع از کنترول خارج 

شود.
که  است  چیزی  وضعیت،  شدن  کنترول  غیرقابل 
الزم  بنابراین  می خواهند.  تروریستی  گروه های 
را  خودشان  تدابیر  امنیتی  نیروهای  هم  که  است 
بگیرند و هم مسووالن مساجد و عالمان شیعه در 
هماهنگی با وزارت حج و اوقاف برنامه ریزی کنند 
و اجازه ندهند که نمایش های خیابانی برگزار شود. 
در شرایطی که وضعیت امنیتی خیلی پیچیده است، 
همه شهروندان مسوولیت دارند تا در تامین امنیت 
سهم  امنیتی  ناگوار  رویداد های  از  پیشگیری  و 
جلوگیری  و  امنیتی  نیروهای  با  همکاری  بگیرند. 
از وضعیتی که کنترول آن دشوار است، مصداق 
مسوولیت پذیری و ادای دین وطنی و میهنی است. 
مردم افغانستان سابقه درگیری فرقه گرایانه شبیه 
آنچه که این روزها در خاورمیانه و پاکستان رخ 
می دهد ندارند. این یکی از عوامل ثبات ساز در کشور 
این عامل  باید تمام توجه روی تقویت  است. حاال 
متمرکز باشد. روشن است که برخی از حلقه های 
افغانستان  مردم  همبستگی  تا  می خواهند  بیرونی 
را برهم بزنند، اما نیروهای امنیتی کشور، متنفذان 
کشور،  شهروندان  مجموع  و  مذهبی  اجتماعی، 

چنین اجازه ای به هیچ جریان بیرونی نمی دهند.

لزوم تامین امنیت
مراسم مذهبی در محرم
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اعالم  عامه  صحت  وزارت  کابل:  8صبح، 
خدمات  اتحادیه  خصوصی  بخش  که  کرده 
دوایی افغانستان پنج تن ادویه مختلف النوع را 
به ارزش چهل هزار دالر به منظور رسیدگی 
کمک  کندز  باشندگان  صحی  مشکالت  به 
والیت  این  به  زودی  به  ادویه  این  و  کرده 

فرستاده خواهد شد.
که  گفته  اعالمیه ای  در  عامه  وزارت صحت 
این ادویه به وزارت صحت تسلیم داده شده 
است. به گفته این وزارت، این ادویه کمک 
بیشتر در  از آن  قلم است و  شده شامل 450 
اخیر  درگیری های  و  جنگ  زخمیان  تداوی 

در والیت کندز استفاده می شود.
از  عامه،  صحت  وزیر  فیروز  فیروزالدین 
افغانستان  دوایی  خدمات  اتحادیه  مساعدت 
ابراز قدردانی کرده می گوید که این ادویه به 
اسرع وقت به شفاخانه حوزوی والیت کندز 
منتقل می شود. به گفته وزارت صحت، انتقال 
مراکز  نیازمندی های  حدودی  تا  ادویه  این 

درمانی در شهر کندز را رفع خواهد کرد.
آغاز  »از  می گوید:  عامه  صحت  وزیر 
باب   65 کندز  در والیت  و جنگ  درگیری 
خدمات  و  بوده  فعال  تاکنون  صحی  مرکز 
صحی را برای مردم و مجروحان بدون وقفه 
ادویه  با  مراکز  این  تمام  و  می کردند  ارایه 
الزم و پرسونل صحی اکمال بوده و حتا در 
ساحات تحت کنترول مخالفین، طبق پالیسی 

وزارت  صحت عامه فعالیت داشتند.« 
و  جنگ  که  می افزاید  فیروز  فیروزالدین 
درگیری اخیر در شهر کندز اثرات ناگواری 
بجا  قربانیان  اقارب  و  شدگان  بیجا  روان  بر 

گذاشته است.
»تدابیر  می گوید:  عامه  صحت  وزیر 
احتمالی  امراض  بروز  خاطر  به  پیش گیرانه 
آن  در  اسهاالت  قبیل  از  جنگ  از  ناشی 
و  نیرو  تمام  با  و  شده  اتخاذ  قبل  از  والیت 
به مشکالت صحی  برای رسیدگی  اکمانات 
جنگ  مجروحین  و  والیت  آن  باشندگان  
تالش خواهیم کرد تا از تلفات بیشتر انسانی 

در آن والیت جلوگیری نماییم.«
بدست  پیش  هفته  دو  به  نزدیک  کندز  شهر 
سه  طالبان  جنگجویان  کرد.  سقوط  طالبان 
روز در این شهر حاکمیت داشتند اما پس از 
سه روز توسط نیروهای امنیتی از شهر عقب 

زده شدند.

اعالم  داخله  امور  وزارت  کابل:  8صبح، 
مشترک  عملیات های  نتیجه  در  که  کرده 
نیروهای امنیتی کشور در مناطق مختلف  در 
صد  از  بیش  گذشته  روز  شبانه  یک  جریان 
به قتل  تن از شورشیان مسلح مخالف دولت 

رسیده اند.
می گوید  اعالمیه ای  در  داخله  امور  وزارت 
و  سرکوب  منظور  به  که  عملیات ها  این 
والیت های  مربوطات  در  شورشیان  نابودی 
کندهار،  بدخشان،  کندز،  تخار،  ننگرهار، 
زابل، ارزگان، غزنی، خوست، پکتیا، هرات، 
چهل  آن  در  شده،  راه اندازی  هلمند  و  فراه 

شورشی مسلح دیگر زخمی شده اند.
این  نتیجه  در  داخله،  امور  وزارت  گفته   به 
عملیات ها مقداری سالح و مهمات شورشیان 
افتاده  کشور  امنیتی  نیروهای  بدست  نیز 
عملیات های  که  افزوده  وزارت  این  است. 
همچنان  والیات  از  برخی  در  پاک سازی 

ادامه دارد.

کمک پنج تن ادویه
 به قربانیان جنگ کندز

روسیه به افغانستان کمک نظامی می کند

غنی: باید زمینه رقابت سالم در فعالیت های تجارتی فراهم شود

پایان عملیات بزرگ نیروهای امنیتی داخلی و امریکایی در قندهار

بیش از صد شورشی در عملیات های 
نظامی به قتل رسیدند

کابلوف  ضمیر  کابل:  8صبح، 
افغانستان،  در  روسیه  ویژه  نماینده 
آماده  کشور  این  که  کرده  اعالم 
امنیتی  نیروهای  برای  تا  است 

افغانستان کمک نظامی کند.
در  را  موضوع  این  کابلوف  آقای 
مشاور  اتمر  محمدحنیف  با  دیدار 
بیان  غنی  جمهور  رییس  ملی  امنیت 

کرده است.
دفتر  توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
آقای اتمر منتشر شده، آقای کابلوف 
افزوده که دولت روسیه در مبارزه با 
هرنوع  آماده  افغانستان  در  تروریزم 
در  اعالمیه  این  در  است.  همکاری 
چه نوع  روسیه  دولت  این که  مورد 
افغانستان  دولت  به  نظامی  تجهیزات 

اشرف غنی  کابل:  8صبح، 
با  دیدار  در  کشور،  جمهور  رییس 
شماری از تاجران و سرمایه گذاران 
باید  افغانستان  در  که  است  گفته 
تاجران  میان  سالم  رقابت  زمینه های 

و سرمایه گذاران فراهم شود.
دفتر  توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
شده،  منتشر  جمهوری  ریاست 
که  است  گفته  همچنین  غنی  آقای 
سیاست دولت افغانستان این است تا 
این کشور از حالت مصرفی به یک 

کشور صادر کننده مبدل شود.
تشکیل  به  اشاره  با  جمهور  رییس 

امریکایی  و  داخلی  امنیتی  نیروهای 
عملیات بزرگ هوایی و زمینی شان 
را که به منظور مختل ساختن فعالیت 
جنوب  در  القاعده  تروریستان 
به  بود،  شده  راه اندازی  افغانستان 

پایان رساندند.
این عملیات به تاریخ هفتم اکتوبر در 
کندهار  والیت  شورابک  ولسوالی 
نظامیان  گفته  به  و  بود  شده  آغاز 
اطالعات  آوری  جمع  امریکایی، 
استخباراتی و پالنگذاری آن از چند 

ماه به اینسو جریان داشت.
به گزارش صدای امریکا، مقام های 
افغانستان  در  امریکایی  نظامی 
عملیات  این  در جریان  گفته اند که 
دقیق  حمله   6۳ امریکایی  نیروهای 

نشده  ارایه  کمک می کند، جزییاتی 
است.

اتمر  محمدحنیف  همین حال،  در 
امنیتی  نیروهای  که  می  گوید 
حال  در  تروریستانی  با  افغانستان 
می خواهند  که  هستند  مبارزه  و  نبرد 
بسازند.  ناامن  را  منطقه  و  افغانستان 

که  گفته  اقتصادی  عالی  شورای 
روی  آینده  هفته های  در  شورا  این 
مسایل عمده اقتصادی کشور بحث 
خواهد کرد. او افزود که تاجران و 
سرمایه گذاران می توانند به صورت 
دوره ای عضویت این شورا را کسب 

نمایند.
که  می افزاید  غنی  جمهور  رییس 
در زمستان سال جاری تمرکز بیشتر 
دولت روی مسایل اقتصادی خواهد 
بود و تالش خواهد شد تا تسهیالت 
بهبود  و  سرمایه گذاران  برای  بیشتر 
فراهم  کشور  در  تجارت  وضعیت 

نیروهای  و  داده  انجام  را  هوایی 
محل  دو  بر  بار  چندین  نیز  داخلی 
درگیر  القاعده  شبکه  جنگجویان  با 

شده اند.
سخنگویان  از  یکی  شوفنر  ویلسن 
افغانستان  در  امریکایی  نیروهای 
بزرگترین  از  عملیات  این  که  گفته 
عملیات مشترک تهاجمی بود که تا 

کنون راه اندازی شده است.
به گفته آقای شوفنر در این عملیات 
پناهگاه های عمده القاعده »در مرکز 
گرفت.  قرار  آماج  طالبان«  تاریخی 
آزمون  عملیات  این  که  گفت  او 
سربازان  بودن  مسلکی  و  مهارت 
نیروهای  آن  در  که  بود  داخلی 
امنیتی افغانستان توانمندی زیادی را 

دولت  آمادگی  اعالم  از  اتمر  آقای 
به  نظامی  کمک  برای  روسیه 
استقبال  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
کرده می افزاید که در شرایط کنونی 
برعالوه  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
کمک های نظامی روسیه، به کمک 

دیگر کشورها نیز نیاز دارند.

گردد.
تمام  که  می گوید  غنی  آقای 
تا  شوند  بندی  طبقه  باید  شرکت ها 
ظرفیت های کاری در آنها مشخص 
دادها  قرار  همه ی  برای  و   شده 
گرفته  نظر  در  باید  الزم  معیارهای 

شود.
رییس جمهور غنی در رابطه به راه 
الجورد گفت که این مسیر یکی از 
که  است  تجارتی  بزرگ  راه های 
حدود ۷0 در صد واردات از همین 

طریق صورت خواهد گرفت. 
همسایه  کشور  با  که  افزود  او 
امنیتی،  مسایل  روی  نیز  ایران 
با مواد  مبارزه  تجارتی، مهاجرین و 
مخدرصحبت شده و این مذاکرات 
کشور  اقتصاد  بهبود  در  می تواند 

تاثیر بسزای داشته باشد.
و  تاجران  از  شماری  دیدار  این  در 
رییس  از  نیز  کشور  سرمایه گذاران 
جمهور خواسته تا به مشکالت شان 

توجه بیشتر نماید.

نمایش دادند.
از ۲00 سرباز  این عملیات بیش  در 
داشتند  شرکت  امریکایی  و  داخلی 
و دو ساحه مشخص به شمول یک 
مورد  را  القاعده  آموزشی  کمپ 

حمله قرار داده و تصفیه کردند.
تلفات  میزان  مورد  در  هنوز 
چیزی  عملیات  این  در  غیرنظامیان 

گفته نشده است.
این  در  که  گفت  شوفنر  آقای 
و  اسلحه  زیادی  مقادیر  عملیات 
ضد  تسلیحات  شمول  به  مهمات 
شمول  به  مدارک  و  اسناد  طیاره، 
دست  به  خارجی  پاسپورت های 

قوای مشترک افتاده است.
نیروهای  فرمانده  کمبل،  جان 
نیز  افغانستان  در  ناتو  و  امریکایی 
با هم  گفته است که قوای خارجی 
قطاران افغان شان در جنگ بر ضد 

دشمن مشترک ادامه خواهند داد.
آقای کمبل با اشاره به اهمیت پیمان 
واشنگتن  و  کابل  میان  استراتیژیک 
با  امریکایی  سربازان  که  می گوید 
جنگ در برابر القاعده در افغانستان، 
از هم میهنان شان در امریکا پاسبانی 

می کنند.

ACKU



3 چهار شنبه 22 میزان 1394سال نهم    شماره مسلسل 2233

فعاالنرسانهای:

هرنوعحملهبررسانهها
جنایتجنگیاست

عضویتافغانستاندرشانگهای
وسناریوهایاحتمالیآن

حقوق  حامی  نهادهای  و  رسانه ها  مسووالن  از  تن  ده ها 
اخیر  هشدار  گردهمایی  یک  در  رسانه ها،  و  خبرنگاران 
دفاتر  دادن  قرار  هدف  بر  مبنی   طالبان  تروریستی  گروه 
را  »یک«  و  »طلوع«  تلویزیونی  شبکه های  کارمندان  و 
که هرنوع حمله بر رسانه ها جنایت  کرده می گویند  محکوم 

جنگی به شمار می رود.
این مسووالن و فعاالن رسانه ای، بعد از ظهر روز سه شنبه، 
که تهدید اخیر طالبان  کردند  در یک بیانیه مشترک اعالم 
محدود به شبکه های تلویزیونی طلوع و یک نیست بلکه 

این تهدید متوجه تمامی رسانه ها در افغانستان است.
خبرنگاران  حقوق  حامی  نهادهای  و  رسانه ها  مسووالن 
طالبان  گروه  تهدید  به  نسبت  خود  بیانیه  در  رسانه ها  و 
هشدار داده در صورتی که هرنوع آسیبی به رسانه ها برسد، 
گروه  این  به  مربوط  اخبار  انتشار  نخست  قدم  در  آنان 

کرد. تروریستی را تحریم خواهند 
که  رسانه ها  این مسووالن در بیانیه مشترک خود می افزایند 
و  نیستند  درگیر جنگ  از طرف های  به هیچ یک  مربوط 
از رسانه ها شکایت و اعتراض داشته باشد،  که  هرگروهی 
وجود  اعتراضات  این  ابراز  برای  متعارف  طریقه های 
دارد. در این بیانیه مشترک آمده است: »رسانه ها مربوط 
در  هستند.  ملکی  نهادهای  و  نبوده  جنگی  اطراف  به 
از  اعتراضی  هرگونه  دیگر  گروه های  یا  طالبان  صورتی که 
ابراز  برای  متعارف  طریقه های  دارند،  رسانه ها  عملکرد 
این اعتراضات وجود دارد. اما، هرگونه حمله بر رسانه ها و 

خبرنگاران جنایت جنگی شمرده می شود.«
مسووالن رسانه ها و نهادهای حامی حقوق خبرنگاران در 
که  می داریم  اعالم  »ما  می افزایند:  خود  مشترک  اعالمیه 
گونه تهدیدها و آسیب رساندن به  در صورت ادامه ی این 
گروه دیگری،  رسانه ها و خبرنگاران از سوی طالبان و هر 
گام نخست به تحریم اخبار آنان پرداخته و در  گزیر در  نا

کرد.« قدم های بعدی تصامیم دیگری اتخاذ خواهیم 
افغانستان  رسانه های  که  می افزایند  رسانه ای  فعاالن  این 
و  نمی آورند  فرود  سر  خشونت ها  و  تهدیدها  برابر  در 
مسوولیت های شان را در زمینه اطالع رسانی براساس معیار 

کامل ادامه می دهند.  با تعهد 
دولت  از  خود  مشترک  بیانیه  در  رسانه ای  فعاالنه 
بین المللی خواسته اند  و  نهادهای ملی  افغانستان و دیگر 

سران  کنفرانس  در  غنی  رییس جمهور  حضور  پی  در 
شده  برگزار  بریکس  با  همزمان  به صورت  که  شانگهای 
پیشنهاد  رسمی  به صورت  افغانستان  عضویت  طرح  بود، 
در  که  کستان  پا و  هند  عضویت  نشست  این  در  گردید. 
گردیده بود، مورد تایید تمامی اعضای  سال 2014 پیشنهاد 
گذشت چند ماه، به  گرفت. پس از  عضو شانگهای قرار 
میان آمدن طرح عضویت افغانستان در نشست های فرعی 
که روسیه و چین در امر مبارزه با  این سازمان در شرایطی 
گسترش  تروریسم در خاورمیانه مشارکت دارند، می تواند 
عضویت  طریق  از  چین  و  روسیه  نفوذ  برای  عالقه مندی 
آسیای  منطقه  و  افغانستان  امنیتی  مسایل  در  افغانستان 
نگرانی های  پی  در  اواخر  این  در  آید.  حساب  به  مرکزی 
این  به  را  نظامی  کالن  روسیه حمایت های  تاجیکستان، 
به خصوص  تروریسم  گسترش  مورد  در  و  داد  انجام  کشور 
بر  کرد.  نگرانی  ابراز  مرکزی  آسیای  کشورهای  به  داعش 
امنیتی  امور  در  چین  و  روسیه  نفوذ  گسترش  اساس،  این 
ناتو  حضور  وجود  با  تروریسم  با  مبارزه  برای  افغانستان 
سناریوی  می کند.  تقویت  را  سناریو  دو  افغانستان  در 
ناتو در افغانستان و  با  اول، همکاری میان روسیه و چین 
افغانستان  در  ناتو  با  چین  و  روسیه  رقابت  دوم  سناریوی 

است. 
علی رغم  ناتو:  با  چین  و  روسیه  همکاری  اول،  سناریوی 
رقابت  حال  در  سوریه  و  اوکراین  در  ناتو  با  روسیه  این که 
و  تروریسم  تهدید  بودن  مشترک  هم چنان  است،  بوده 
می تواند  شانگهای  اعضای  و  ناتو  برای  داعش  گسترش 

کارمندان  و  رسانه ها  تهدید  که  گانه، می گوید  بیانیه جدا
تروریستی  گروه  توسط  غیرنظامی  افراد  به عنوان  رسانه ای 
طالبان خالف قوانین اسالمی و موازین حقوق بین المللی 
خود  بیانیه  در  اتحادیه  این  است.  غیرانسانی  اقدام  و 

گرچه طرح همکاری روسیه  طرح همکاری را پیش  برند. ا
با ناتو در افغانستان به استثنای همکاری در امر مبارزه با 
کالن  ادبیات  در  کم تر  نظامی،  تسلیحات  و  مخدر  مواد 
قابل بحث است، با این حال یکی از سناریو های احتمالی 
میکانیزم های  طریق  از  چین  و  روسیه  نفوذ  گسترش  در 

شانگهای در امور افغانستان است. 
سناریوی دوم، رقابت میان روسیه و چین با ناتو: با توجه 
به سیاست های سد نفوذ این دو جریان و ابراز نگرانی های 
روسیه  نفوذ  گسترش  طرح  متحد؛  ملل  سازمان  در  پوتین 
شانگهای  میکانیزم های  طریق  از  افغانستان  در  چین  و 
نفوذ  گسترش  شد.  خواهد  بازیگران  این  رقابت  موجب 
می تواند  افغانستان  در  چین  و  روسیه  نظامی  اقدامات  و 

کارمندان  و  رسانه ها  از  خود  گسترده ی  حمایت  به  تا 
کاری  رسانه ای ادامه داده و مصونیت آنان را در اولویت 

خویش قرار دهند.
هم چنین اتحادیه رادیو ها و تلویزیون های افغانستان نیز در 

بستر همکاری را فراهم سازد. با توجه به این که اخیرا آقای 
سرگی الوروف، وزیر خارجه روسیه، اعالم همکاری در امر 
کرده است، این سناریو  مبارزه با داعش با ناتو در سوریه 
را تقویت می کند. در سوی دیگر طرح عضویت افغانستان 
که داعش و جریان های رادیکال،  در حالی مطرح می شود 
را به خطر  کشورهای آسیای مرکزی، چین و روسیه  منافع 
گونه رقابت با غرب، موجب  انداخته است. از این رو هر 
کشورهای منطقه  ک  گسترش جریان های رادیکال در خا
خواهد شد. در عین حال، طرح همسویی منافع روسیه و 
که  چین با ناتو در افغانستان در شرایطی قابل طرح است 
در روابط بین الملل قدرت های بزرگ اغلب در یک حوزه 
با یک دیگر رقابت دارند و در حوزه دیگر تالش می کنند، 

این  قوانین  براساس  افغانستان  رسانه های  که  می افزاید 
دارند  فعالیت  شهروندان  حقوق  از  دفاع  منظور  به  کشور 
بی عدالتی،  ظلم،  مفهوم  به  آنان  علیه  تهدید  هرگونه  و 

جنایت و نفی حقوق شهروندان به شمار می رود.
ای  اعالمیه  نشر  با  جمهوری  ریاست  حال  همین  در 
در  با  که  می دهد  اطمینان  افغانستان  »دولت  می گوید: 
نظرداشت استقالل عام و تام رسانه ها، از هیچ تالشی برای 
حفاظت و مصونیت هر خبرنگار، به حیث شهروندان این 

کرد.« کشور، و نهادهای رسانه ای دریغ نخواهد 
انتشار  با  طالبان  تروریستی  گروه  نظامی  کمیته  اخیرا 
به عنوان  یک  و  طلوع  تلویزیونی  شبکه های  از  بیانیه ای 
این  که  می گوید  برده  نام  امریکا  استخباراتی  شبکه های 
قرار  طالبان  نظامی  هدف  کارمندان شان  با  شبکه ها 
نشر  از  خود  بیانیه  این  در  طالبان  گروه  گرفت.  خواهند 
تلویزیونی  شبکه  دو  این  توسط  کندز  والیت  رویدادهای 

کرده است. کنی  شدیدا انتقاد و آنان را متهم به دروغ پرا
تجاوز  به  مربوط  خبر  نشر  به  تروریستی  گروه  این 
گروه باالی دانشجویان دختر در خوابگاه  جنگجویان این 
خبر  این  که  می افزاید  کرده  اشاره  کندز  والیت  دانشگاه 
کندز رد شده است. طالبان در اعالمیه  توسط شهروندان 
تلویزیون  به گفته ی  که  عید  روزهای  در  می افزایند  خود 
کندز  طلوع باالی دانشجویان دختر در خوابگاه دانشگاه 
گرفته است، تمامی ادارات تعطیل بوده  و  تجاوز صورت 
دانشجویان در خوابگاه حضور نداشته اند. در این بیانیه 
گستاخانه  آمده است: »امارات اسالمی افغانستان برخورد 
ملت  برابر  در  یک  و  طلوع  تلویزیون های  دشمنانه  و 
رسانه  به عنوان  اسالمی  امارت  این  از  پس  را  افغانستان 
قبول نداشته و آنان را اهداف نظامی خود می دانند.« این 
کارمندان  از  یک  هیچ  این  از  پس  که  است  افزوده  گروه 
نخواهند  مصونیت  یک  و  طلوع  تلویزیونی  شبکه های 
جنگجویان  تمام  به  طالبان  نظامی  کمیسیون  و  داشت 
جدی  اقدام  شبکه  دو  این  علیه  تا  می دهد  دستور  خود 

کنند.
که  می گویند  افغانستان  در  رسانه ای  فعاالن  این حال،  با 
بزرگ ترین  از  که  را  بیان  آزادی  رسانه ها،  علیه  تهدید 
گذشته به  دست آورد دولت افغانستان طی چهارده سال 

شمار می رود، صدمه می زند.

از  کنش ها  وا این  شود،  مواجه  امریکایی ها  کنش  وا با 
و  دوم  سوریه  به  را  افغانستان  می تواند  کسی ها،  پرا طریق 
کند. با توجه  به عنوان حوزه رقابت امریکا و روسیه تبدیل 
به این که قدرت های بزرگ پس از جنگ دوم جهانی به 
مستقیم  صورت  به  هیچگاه  که  رسیده اند  عقالنیت  این 
در  بلکه  نجنگند،  یک دیگر  با  هسته ای  سالح  علت  به 
رقابت  یک دیگر  با  کام  نا و  شکننده  ضعیف،  کشورهای 
موجب  قدرت ها  این  رقابت  گسترش  این رو  از  کنند. 

جنگ سوم جهانی نمی شود.
حکومت  مقامات  سناریو،  دو  این  داشت  نظر  در  با 
برداشت ها  تکثر  باید،  نخست  قدم  در  ملی  وحدت 
و  رادیکالیزم  طالبان،  برابر  در  صلح  و  جنگ  مورد  در 
امنیت  برای  برداشت مشترک  و  ببرند  بین  از  را  تروریسم 
که نگرش ها  کنند. پس از آن  و توسعه افغانستان اختیار 
گردید الزم است تا در قدم نخست  در امور امنیتی واحد 
چندجانبه  دیپلوماسی  و  منطقه  کشورهای  با  تعامل  در 
تبعات مثبت و منفی تعامل با شانگهای و عضویت دایم 
دارد،  همکاری  ناتو  با  که  زمانی  عین  در  سازمان  این  با 
مانند  بزرگی  قدرت های  سیاست  باشند.  داشته  نظر  در 
روسیه و چین و ناتو در قبال افغانستان اغلب به صورت 
مستقیم نیست، بلکه افغانستان در بسیاری از موارد متغیر 
به  یک دیگر اند.  قبال  در  آن ها  سیاست های  به  وابسته 
عبارت دیگر امریکا پس از حضورش در افغانستان، تنها 
بلکه  است،  نبوده  افغانستان  داخلی  وضعیت  نگران 
آسیای  آسیا،  )جنوب  منطقه  کل  در  منافعش  نگران 
اغلب  اساس  این  بر  است.  بوده  خاورمیانه(  و  مرکزی 
متغیری  افغانستان  که  بوده اند  باور  این  بر  تحلیلگران 
و  منطقه  قبال  در  امریکا  خارجی  سیاست  در  وابسته 
سیاستی  چنین  امتداد  است.  بوده  منطقه ای  بازیگران 
در  افغانستان  امنیتی  منافع  شدن  گرفته  نادیده  موجب 
افغانستان  شدن  تبدیل  و  آن ها  سیاست های  البه الی 
از  شد.  خواهد  همکاری  به جای  رقابت ها  بستر  به 
به عنوان  افغانستان  خارجی  سیاست  کارگزاران  این رو 
از همسویی  تا در بهره وری  بازیگر فعال الزم است  یک 
فرصت ها  مترصد  یک سو  از  بزرگ  قدرت های  منافع 
منافع  امتداد  در  قدرت ها  همکاری  سازی  فراهم  برای 
افغانستان باشند و از سوی دیگر باید نگران انتشار رقابت 
احتمالی آن ها از دیگر مناطق و آسیب های آن برای منافع 

افغانستان باشند.

 ظفرشاه رویی

 مهدی منادی 
ACKU
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بازی سرد و گرم امریکا و روسیه

در سوریه
بسیاری ها  سوریه،  در  نظامی  روسیه  مداخله  با 
کشور  دو  رقابت  که  فکر اند  این  بر  افغانستان  در 
گردید؛ یک  قدرتمند پس از یک وقفه طوالنی آغاز 
برای  مسکو  و  واشنگتن  میان  جدید  سرد  جنگ 
خاورمیانه.  در  نفوذ  و  قدرت  جغرافیای  گسترش 
به خصوص روس ها پس از فروپاشی شوروی سابق 
کنون  و تن دادن حقارت بار به نظم نولیبرال غربی، ا
نظام  در  را  روسیه  جایگاه  دوباره  که  می خواهند 
را دست کم  نفوذ واشنگتن  و  کنند  بین المللی احیا 
مهار  شرقی  اروپای  و  میانه  آسیای  خاورمیانه،  در 
نظریه  روی  که  نمی خواهیم  فعال  این جا  در  بزنند. 
امریکا  احیای رقابت های دوران جنگ سرد میان 
تحلیل  مبنای  تقریبا  افغانستان  در  که  روسیه  و 
آن  و  بپردازیم  کشور شده است،  و  حوادث منطقه 
اما الزم است  به یک زمان دیگر موکول می کنیم  را 
چه  به دنبال  سوریه  در  غرب  و  روسیه  که  بدانیم 
چیزی هستند و چرا روسیه در نهایت پس از چهار 
با  نبرد  میدان  به  را  خود  پای  نهان  حمایت  سال 

گذاشته است. گروه های مخالف دولت بشار اسد 

شکست غرب در سوریه
ایاالت  به خصوص  غرب،  که  است  این  واقعیت 
اسد  بشار  و  داعش  برابر  در  سوریه  در  متحده، 
نه  استراتژی هایش  از  یک  هیچ  خورد.  شکست 
آمدن  کار  روی  و  اسد  دولت  سقوط  به  منجر  تنها 
بلکه  به غرب نگردید  نزدیک  یک دولت معتدل 
که سابقا بیشتر در قالب ارتش  گروه های طرفدارش 
گروه های  آزاد سوریه می جنگیدند، میدان نبرد را به 
برخی  در  و  کرده  گذار  وا داعش  چون  افراطی 
دستگاه های  آموزش دیده  جنگجویان  این  اوقات 
اختیار  در  را  خود  امکانات  غربی  استخباراتی 
که به همین  گروه های رادیکال و افراطی قرار دادند 
را  مذکور  جنگجویان  آموزش  برنامه  امریکا  دلیل 

متوقف ساخت.
که  است  روسیه  نوبت  کنون  ا که  می آید  به نظر 
برای حفظ خانواده اسد، شکست  را  شانس خود 
نیروهای سوری  ادغام  و  مشابه  گروه های  و  داعش 
سکوالر در نظام سیاسی سوریه به سرپرستی خانواده 
کنون از  اسد و حمایت غرب بیازماید. امریکایی ها ا
رفتن اسد و بر افتادن رژیمش حرفی نمی زنند بلکه 
حکومت  یک  راس  در  می تواند  او  که  می گویند 
گذار  انتقالی قرار داشته و قدرت را به نفر بعدی وا
توافق  نکته  این  روی  روس ها  با  امریکایی ها  کند. 
که یک رژیم سکوالر برای سوریه بهتر است  دارند 
مصر  همانند  حالت  بهترین  در  اسد  رژیم  سقوط  و 
بدترین  در  و  گردیده  منجر  اخوانی ها  حکومت  به 
داخلی  جنگ  آن  در  که  لیبیا  نمونه  به  حالت 

کشور را به بدترین شکل خود در آورده است،  این 
نزدیک،  آینده  در  همین  برای  شد.  خواهد  منتهی 
که نیروهای روسی و حزب  اهلل لبنان در  در صورتی 
روسیه  کتی  را و  هوایی  حمایت های  با  نبرد  میدان 
و مشورت های نظامی  ایران نیروهای مخالف بشار 
چاره ای  هیچ  غرب  برای  کنند،  تضعیف  را  اسد 
جز پذیرش راه حل روسی برای پایان بحران سوریه 

وجود نخواهد داشت.
گر روس ها بر اساس معادالت خود بحران سوریه را  ا
کنند، ایاالت متحده و اروپا را در سیاست های  حل 
داده  قرار  حالت  انفعالی ترین  در  منطقه ای شان 
پیمایش  غیر قابل  وضعیتی  چنین  پیامد های  و 
که  است  این  آن  آشکار  پیامد های  از  یکی  است. 
که  می برند  پی  متحده  ایاالت  منطقه ای  متحدان 
ایاالت  روی  نمی توانند  منطقه ای  جدال های  در 
و  نیرو  روی  که  است  بهتر  و  کنند  حساب  متحده 
بهترین  در  یا  و  کرده  حساب  خود  سیاست های 
جستجو  خود  برای  جدیدی  متحدان  حالت 
و  سوریه  عمدتا  که  خود  متحدان  به  روسیه  کنند. 

از  که فعال در عرصه برخی  ایران است، نشان داد 
گرجستان و  رویداد های مهم بین المللی، از بحران 
اوکراین تا سوریه، ابتکار سیاست را به دست دارد. 
در  کنون  ا و  اروپا  برابر  در  روسیه  حکومت  جدیت 
منطقه ای  کشورهای  از  برخی  برای  شاید  سوریه 

جذاب باشد. 
کشور های  که  گفت  می توان  وضعیتی  چنین  در 
کرده  دنبال  را  خود  سیاست های  منطقه  قدرتمند 
و  میل  دیگر  متحده  ایاالت  که  دارند  اطمینان  و 
ندارد.  را  آن ها  باالی  خود  تصامیم  اعمال  اراده 
عربی  کشور های  رهبری  سعودی  عربستان  فعال 
یمن  و  بحرین  در  و  گرفته  عهده  به  را  ایران  علیه 
قبال  که  چیزی  گردید؛  ماجرا  وارد  فعال  به صورت 
سابقه نداشته و به نوعی ریشه در نا امیدی عرب ها 
از نبود ابتکار و عدم تاثیر تعیین کننده امریکا باالی 

حوادث منطقه دارد.
جای  یک  در  روسیه  و  امریکا  رهبران  حال  عین  در 
کرده اند؛  پیدا  تفاوت فکری اساسی  با هم  نیز  دیگر 
کریستف، رییس مرکز استراتژی های لیبرال در  ایوان 
که پوتین با دخالت در جنگ سوریه  بلغاریا، باور دارد 
گر  درسی به اوباما داد: یا در جنگی دخالت نکنید و ا
کار را انجام بدهید.  می کنید پس با آمادگی تمام این 
دو  بزرگ  خاورمیانه  کل  و  سوریه  نبرد  در  او،  به نظر 
دیدگاه بنیادین در باب منشای نا آرامی ها در منطقه، 
گرفته اند: از نظر واشنگتن  در تضاد با یک دیگر قرار 
مشکل اصلی رژیم های فاسد و دیکتاتوری در منطقه 
کرده  کاری  کشور های خود  که برای وضعیت  است 

نمی توانند ولی با تمام نا رضایتی های عمومی  قدرت 
در  غیر دموکراتیک حفظ می کنند.  به صورت  را  خود 
مقابل به نظر مسکو، مشکل اصلی سیاست واشنگتن 
برای ترویج دموکراسی و وسواس دایمی  برای برقراری 
این امر در منطقه است. از این منظر حمایت روسیه 
از سوریه پاسخی به بهار عربی با حمایت غرب بوده 
با ثبات  رژیم های  سرنگونی  هدف شان  که  است 
گاه نزدیک به مسکو)مانند مورد ایران  منطقه، و البته 

و سوریه( بود.
پهلوان خسته

وضعیت  این  دلیل  که  دارند  باور  زیادی  منتقدان 
مستقیم  مداخله  از  ترس  و  انفعالی  سیاست  اتخاذ 
سفید،  کاخ  سوی  از  سوریه،  مانند  حوادثی  در 
اوباما  سیاست  است.  اوباما  بارک  به خصوص 
تایمز،  نیویارک  مقاله نویس  کوهن،  راجر  تعبیر  به 
اوباما،  است.  پرهیز  و  خودداری  دکترین  بر  مبتنی 
برخالف  افغانستان،  و  عراق  تجربه  به  توجه  با 
حل  برای  نظامی  قدرت  تاثیر  به  جمهوری خواهان 
که  منازعات و تنش ها بدگمان است. او فکر می کند 
امریکا در جهان چندقطبی شاید از تاثیرات و نفوذ 
زیادی برخوردار باشد اما قطعا تاثیر تعیین کننده ای 
اوباما  همین،  برای  ندارد.  بین المللی  مناسبات  بر 
و  امریکایی  راه حل  تحمیل  عصر  که  می کند  فکر 
پایان  به  دیگر،  قدرت های  و  کشورها  نادیده گیری 
در  را  خود  پوتین  والدیمیر  مقابل  در  است.  رسیده 
قدرتمند  رهبر  می کند:  تعریف  اوباما  مقابل  نقطه 
متحد  و  روسیه  منافع  سرسخت  مدافع  غرب ستیز، 

ثابت قدم برای متحدان منطقه ای اش. 
شرایط  تابع  اوباما  خارجی  سیاست  کوهن،  به نظر 
اوباما  است.  بوده  متحده  ایاالت  داخلی  دشوار 
جنگ  دو  که  گرفت  به دست  را  قدرت  حالی  در 
بر شانه های  افغانستان  و  و بی نتیجه عراق  پرهزینه 
 2008 مالی  بحران  با  و  می کرد  سنگینی  امریکا 
افتاده  خطر  به  کشور  این  اقتصاد  کل  میالدی 
به دو جنگ مذکور  که  کرد  اوباما تالش  بود. پس 
عمدتا  داخل  در  را  خود  انرژی  و  بخشیده  پایان 
تجارت  گسترش  و  امریکا  اقتصاد  احیای  صرف 
سوی  دو  آزادی  تجارت  قرارداد  مانند  آسیا،  با 
کرد و در سیاست خارجی   )TTP( اقیانوس اطلس
طریق  از  ایران  قضیه  دیپلوماتیک  حل  روی 
و  استخباراتی  عملیات های  روی  تمرکز  کرات،  مذا
با  جنگ  در  سرنشین(  بدون  )طیاره های  پهبادها 

کرد. تروریست ها تکیه 
ترجیح  و  چند جانبه گرایی  روی  که  امریکا 
نظامی  بر  زور  از  محدود  استفاده  و  دیپلوماسی 
کید  تا غربی  تهاجمی   سیاست  نظامی  و  مداخله 
پیش  از  کاری  که  نتوانست  سوریه  مورد  در  دارد، 
خود  منطقه ای  متحدان  که  نتوانست  امریکا  ببرد. 
را روی یک استراتژی در برابر سوریه متحد ساخته 
نیروهای  به عنوان  را  اسد  بشار  ضد  نیروهای  و 
بسیاری ها  همین  برای  کند.  تبدیل  تعیین کننده 
بین  از  امکان  نظامی   مداخله  بدون  که  می گفتند 
داعش  مانند  گروه هایی  و  اسد  بشار  رژیم  بردن 
امریکا  از سوی  قبال  استراتژی  این  اما  ندارد.  وجود 
در عراق و لیبیا آزمایش شده و نتیجه ای برای این 
کشور در پی نداشته است. شاید یک دلیل آن است 
که غرب بعد از سقوط رژیم ها هیچ نیروی با اعتبار 
برعکس  اما  است.  نداشته  اختیار  در  بدیل  موثر  و 
که این  روسیه با تکیه بر رژیم بشار اسد می خواهد 
را  موازنه قدرت  گر روس ها  ا کند.  را جبران  نقیصه 
اعاده  تغییر بدهند در آن صورت  بشار اسد  نفع  به 

ثبات شاید در بلندمدت در سوریه ممکن باشد.

طالبان برای 
تصرف غزنی 
شانس ندارند  سلیم آزاد

دفع  غزنی  والیت  به  طالبان  حمله 
در  دیروز  عصر  تا  جنگ  اما  شد، 
شاهراه غزنی- قندهار ادامه داشت. 
به  حمله  با  قبل  ماه  یک  طالبان 
تن   180 از  بیش  غزنی  والیت  زندان 
کردند. یکی  از طالبان زندانی را آزاد 
سال ها  غزنی  والیت  ولسوالی های  از 
کنترول طالبان می باشد.  که در  است 
آموزش،  مرکز  به  غزنی  ناوه  ولسوالی 
طالبان  زخمی های  مان  در  و  تجهیز 
ولسوالی  این  در  است.  شده  بدل 
بخش  در  مسلکی  انجنیر های 
واسکت  و  بمب  ساخت  مخابره، 
از  دارند.  فعالیت  انتحاری ها  برای 
کدام اقدام  کنون  کرزی تا زمان آقای 
مرکز طالبان صورت  این  جدی علیه 
نگرفته است. در برخی ولسوالی های 
و  نفوذ  از  طالبان  نیز  غزنی  دیگر 

موقعیت خوب برخور دارند. 
در  غزنی  والیت  رهبری  در  ضعف 
توسعه  و  رشد  سبب  اخیر  سال های 
از  پس  شد.  طالبان  فعالیت های 
مرکز  به  غزنی  والیت  بن،  توافق 
شد.  بدل  والی ها  برای  آزمایش 
 9 ماه،  شش  ماه،  سه  والی ها  برخی 
نکردند.  دوام  هم  سال  یک  و  ماه 
گماشته  کار  به  والیانی  میان  این  در 
برای  قابلیت  و  توانایی  که  شدند 
رهبری والیت را دارا نبودند. در سایه 
عرصه  در  کاری  هیچ  والیان  این 
صورت  نوسازی  و  بازسازی  امنیت، 
نگرفت. فقدان هماهنگی در سطح 
هم چنان  و  غزنی  والیت  رهبری 
وکال،  و  والی  میان  جدی  تضاد های 
رقابت ها  و  والیتی  شورای  و  والی 
از عوامل دیگر در  میان وکالی غزنی 
می رود.  شمار  به  موجود  وضعیت 
هدف  قبل  سال  یک  غزنی  والیت 
گرفت.  گروهی و انتحاری قرار  حمله 
شهر  از  بخش هایی  حمله  این  در 
شد.  تخریب  دولتی  تاسیسات  و 
غزنی  شهر  در  وضعیت  پس  آن  از 

رضایت بخش نبوده است. 
با  غزنی  والیت  اخیر  ماه های  در 
در  تروریستی  حمله های  از  موجی 
که  کثر افرادی  داخل شهر همراه بود. ا
کارمندان  گرفته اند،  هدف حمله قرار 

می باشند.  پولیس  ماموران  و  دولتی 
قربانی های  مردم  نیز  راه ها  مسیر  در 
والیت  راه های  داده اند.  بی شمار 
غزنی به اندر، قیاق، جاغوری و مسیر 
طالبان  اصلی  کمین گاه  به  شاهراه 
حکومت  تالش  است.  شده  بدل 
و  امنیتی  پوسته های  ایجاد  برای 
به دلیل  اربکی  نیرو های  جذب 
سر  بر  رقابت ها  و  وکال  کارشکنی های 
اربکی سازی  از  ناشی  عواید  و  سود 

هنوز نتیجه نداده است. 
به  توجه  با  غزنی  والیت  وکالی 
از  بخشی  دارند،  که  رقابت هایی 
شمار  به  غزنی  والیت  در  مشکل 
می روند. برای نخستین بار در رهبری 
گماشته  والیت غزنی چهره های موثر 
شده  اند. والی، فرمانده امنیه، رییس 
از  لوا  فرمانده  و  امنیت  آمر  امنیت، 
توان خوب برای رهبری در حوزه های 
همین  برخورداراند.  خود  کاری 
توانایی ها سبب شد تا حمله طالبان 
که در  از شهر غزنی دفع شود. هرچند 
با ترس  روز نخست جنگ برخی ها 
بیرون  شهر  از  کندز  رویداد  تکرار  از 
شدند، اما مقاومت نیرو های امنیتی و 
مدیریت خوب رهبری والیت سبب 
برگردد.  دوباره  شهر  به  آرامش  تا  شد 
کنون وقت آن است تا در همکاری  ا
علیه  والیت،  جدید  رهبری  با 
عملیات های  طالبان  تجمع  کز  مرا
گیرد. در غیر آن  ک سازی صورت  پا
در  گریز  و  جنگ  شاهد  همیشه  ما 

حومه های شهر خواهیم بود.
کامل بودن  امنیتی و  نیرو های  تجهیز 
امنیتی  نیرو های  واقعی  تشکیل 
کند.  کمک  وضعیت  به  می تواند 
مردم والیت غزنی از هر قوم و تباری 
هماهنگ  به صورت  می باشند،  که 
دارند.  قرار  طالبان  علیه  جنگ  در 
از  بیش  اندر  ولسوالی  کنان  سا
قیام  طالبان  علیه  دیگر  منطقه  هر 
طالبان  نیز  مقر  ولسوالی  در  کردند. 
در  شدند.  مردمی  مواجه  قیام  با 
برای  ظرفیت ها  نیز  ولسوالی ها  سایر 
به  است.  مردمی  زیاد  حمایت های 
این ترتیب طالبان برای تسلط به شهر 

کدام شانسی ندارند. غزنی 
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زیستی  موازنه  که  نبود  حدی  در  چند  هر  یافت، 
طبیعت و روابط پیچیده بوم نظام ها را مختل کند. 

نعمت هایش  و  زمین  از  کشاورز  انسان های 
و  تقدس  خاک  برای  اما  می کردند  بهره برداری 
و  بخشندگی  مظهر  خاک  بودند.  قایل  حرمت 
پاکیزگی بود و طبیعت محضر و تجلیگاه امر قدسی و 
متعالی در فرهنگ های اقوام گوناگون تلقی می شد. 
در جهان رازآلود عصر کشاورزی که هر نقطه اش 
در  طبیعت  عناصر  و  اجزا  تمام  بود،  روح  از  مملو 
نظم شگفت انگیز هستی  متقابل،  و  موزون  رابطه ای 
را به نمایش می گذاشت و آدمیان را در مقابل این 
همه شگفتی به کرنش همراه با تحسین وا می داشت. 
در فرهنگ های عصر پیشا مدرن این دیدگاه پذیرفته 
شده بود که انسان نه مالک طبیعت بلکه عنصری از 
عناصر بی شمار آن است که به واسطه برخورداری 
از خرد مسوولیت حفاظت از طبیعت هم بر دوشش 
نهفته است و موجودات زنده نه ابزار آسایش آدمی  
برخوردار  نفسه  فی  و  ذاتی  ارزش  از  خود  بلکه 

می باشد.
برابر  در  که  انسانی  و  طبیعت  رازمندی  داستان 
آستانه  تا  تنها  است  ایستاده  حیرت  به  شکوهش 
می یابد.  تداوم  صنعتی  انقالب  و  روشنگری  عصر 
برنامه روشنگری که »افسون زدایی از جهان، انحالل 
معرفت  دست  به  خیال بافی  واژگونی  و  اسطوره ها 
بود« رویای فرانسیس بیکن »پدر فلسفه تجربی« را به 
واقعیت بدل می کند که مبلغان سنت را به دلیل این که 
»ایمان را جانشین معرفت ساختند« و »نسبت به شک 
ورزیدن همان قدر بی میل بودند که در ارایه پاسخ ها 
استیالی  به  و علمی  را که  بی مهابا« خوار می شمرد 

آدمی  بر طبیعت مدد نرساند نکوهش می کرد. 
در دوران مدرن که آدمیان جرئت دانستن می یابند 
با  دلیر می شوند«  فهم خویش  »به کار گرفتن  و در 
فرو گذاشتن »بت های ذهنی« فرانسیس بیکن، به علم 
تجربی و اثباتی مسلح می گردند رویای این که آدمی  
بر مسند سروری طبیعت بنشیند، با توسعه تکنالوژی 
بی رحم، هر روز به واقعیت تلخ خود بیشتر نزدیک 

می شود.
روشنگری که حاکمیت عقل و در پرتو آن رهایی 
آدمیان از بند های جهل و درد و فقر را نوید می داد، 
اکنون نه تنها رهایی بخش نیست که در آستانه خود 
انسان خردورز در معرض  ایستاده است.  ویرانگری 
انواع گوناگون خطراتی قرار گرفته است که زندگی 
تهدید  جدی  به طور  را  محیط زیستش  و  او  خود 
می کند: مصرف بی رویه منابع تجدیدناپذیر انرژی، 
آلودگی های  انواع  گیاهی،  پوشش  بی رویه  قطع 
آب و خاک و هوا، گرمایش جهانی اقلیم، تخریب 
و  تصویری  و  صوتی  آلودگی های  اوزن،  الیه 
همه  که  اکتیو  رادیو  مواد  از  ناشی  آلودگی های 
مدرن اند  تکنالوژی  آسای  غول  گسترش  محصول 
حیات کره زمین را در آستانه مرگ قرار داده است. 

آیا راه برون رفتی پیش روی بشر باقی مانده است؟
که  اخیر  سال   200 حدود  طی  در  انسان ها  هرچند 
داشته  صعودی  سیر  مدام  طبیعت  تخریب  روند 
زنده  سیاره  در  که  فجایعی  بر  را  خود  چشم  است 
قرن  پایانی  از دهه های  اخیرا  اما  بودند  بسته  رفته  ما 
ظهور  و  صداها  برخاستن  شاهد  این سو  به  گذشته 
به نقد منش زندگی  برخی حرکت هایی هستیم که 
در  و  پرداخته اند  بورژوایی  سلطه  عصر  انسان های 
معاصر  تکنالوژیک  زندگی  ویرانگر  تبعات  مورد 

هشدار داده اند و آدمیان را به خویشتن داری و حس 
زیست محیطی  اخالق  مراعات  و  مسوولیت پذیری 

فراخوانده اند. 
امروزه جنبش های حامیان حفظ محیط زیست بخش 
مهمی  از جنبش های مدنی در جوامع غربی را تشکیل 
ژرف،  بوم  شناسی  قبیل  از  جریان هایی  می دهند، 
اکوسوسیالیسم  و  اکوفمینیسم  اجتماعی،  بوم شناسی 
نمایندگی  را  محیط زیست  حامیان  از  طیف هایی 
می کنند. هم چنین می توان از زیست بوم گرایی دینی 
هم نام برد هر چند تا به جنبشی اجتماعی تبدیل شود 
هنوز فاصله دارد. امروزه زیست بوم گرایی دینی در 
جوامع دینی حضور منسجمی  ندارند لکن نمی توان 
گزاره های  برخی  در  که  بالقوه ای  توانایی های  از 
موجود در کتب مقدس وجود دارند غفلت ورزید. 
معنوی  رهبر  پیش،  دهه  یک  از  بیش  وقتی  مثال 
اعالم  اژه  جزیره  در  جهان  مسیحی  ارتدکس های 
به  حمالت  دیگر  و  کردن  آلوده  که  داشت 
می توان  کرد،  تلقی  گناه  می توان  را  محیط زیست 
مانند  گزاره ای  وقتی  که  کرد  نتیجه گیری  چنین 
زبان  از  است«  گناه  محیط زیست  کردن  »آلوده 
مقامی معنوی یا متنی مقدس بیرون آید برای کثیری 

از متدینان اعتبار و ارجحیت دارد.
اخالقی  دیدگاه های  که  ژرف  بوم شناسی  جنبش 
در  را  نائس  آرن  نارویژی  کوهنورد  و  فیلسوف 
مورد محیط زیست بیان می کند، طبیعت را همچون 
انسان موجودی زنده می پندارد که حق حیات دارد 
و قطع نظر از این که چه جایگاهی در زندگی انسان 
می تواند داشته باشد از ارزش ذاتی برخوردار است. 
همه  حقوقی  ارزش  و  برابری  از  ژرف  بوم شناسی 
به  احترام  موجودات زنده حمایت می کند و ضمن 
طبیعت و لزوم مراقبت دایم از آن بر عدم خسارت 
زدن به گیاهان در حین قدم زدن در کوهستان تاکید 
از  الهام گرفته  نائس که  نظریه اخالقی  می کند. در 
فلسفه اسپینوزا است، با رد فردگرایی ذره ای، چنین 
انسان  پنداشتن  متمایز  و  جدا  که  می شود  استدالل 
نه تنها آدمی  را گرفتار خودخواهی  از باقی جهان، 
او  برانگیختن حس خودخواهی  بلگه سبب  می کند 
بوم شناسی  فلسفه  در  می شود.  هم  طبیعت  به  نسبت 
نائس که اکوسوفی نامیده می شود هر موجودی اعم 
از انسان، حیوان و گیاه از حق برابر زیستن برخوردار 

است.
ماهیتی  که  محیط زیستی  جنبش های  کنار  در 
قبیل اکوفمینیسم، اکوسوسیالیسم  از  سکوالر دارند 
نظری  پشتوانه های  سایر  اجتماعی،  اکولوژی  و 
ادیان  دینی  اندیشه های  در  را  طبیعت  از  حمایت 
اسالم  کرد.  می باید جستجو  جهانی  زنده  و  بزرگ 
اسالمی،  تصوف  گوناگون  نحله های  مخصوصا  و 
و  مذهبی  شبه  اندیشه های  و  هندوئیسم  بودیسم، 
مهاتما  و  اسپینوزا  چون  متفکرانی  طبیعت گرایانه 
گاندی از پتانسیل های پرقدرتی برای حمایت نظری 
آموزه های  برخوردارند.  محیط زیست  از  عملی  و 
وحدت  فلسفه  قبیل  از  فلسفی  مکاتب  و  ادیان  این 
مهاتما  خشونت  عدم  نظریه  و  اسپینوزا  وجودی 
گاندی می توانند به مثابه عوامل نیرومندی در دعوت 
و بسیج مومنان به این ادیان و مکاتب جهت گفتگو 
خطر  از  محیط زیست  رهانیدن  برای  چاره جویی  و 

نابودی و نیز صلح جهانی ایفای نقش کنند. 
)منابع این مقاله موجود می باشد(
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برای استیال بر طبیعت نداشته است.
که  می کنند  زندگی  چنان  آدمیان  امروزه  گویی 
انکارش  آشکارا  گرچه  ندارد  وجود  خدایی 
تلقی چنان می شود  این  نتیجه عملی  نمی کنند لکن 
متعالی  و  قدسی  امر  از  را  نگاه خویش  انسان ها  که 
با  فایده گرایانه  و  ابزاری  رویکردی  با  و  بردارند 
هستی مواجهه کنند. این نگاه آدمیان در قرون اخیر 
رویکرد  و  است  کرده  سرایت  هم  محیط زیست  به 
یافته است که  مالکانه و متصرفانه آن ها چنان بسط 

گویی کسی نسبت به طبیعت مسوولیتی ندارد.
ابزاری معطوف به قدرت است نه معطوف به  عقل 
کشف حقیقت. نگرش تقلیل گرایانه و مفهوم سوژه 
توان  همه  تجربی،  و  اثباتی  علم  به کمک  دکارتی 
به کار می گیرد که چگونه  را  نظری و عملی خود 
بینش  این  در  درآورد.  انسان  تسخیر  به  را  طبیعت 
ارتباط اشیا و پدیده ها به شکل ارگانیک  مکانیکی، 
و  روابط  شناخت  برای  و  نیست  کنشگر  هم،  بر  و 
کشاورزی  در  نمی شود.  منظور  جامعیتی  پدیده ها 
استوار  مکانیکی  دیدگاه  این  بر  مبتنی  که  رایج 
که  پویا  و  زنده  بستری  به عنوان  نه  خاک  به  است 
هم  بر  و  زنده  موجودات  مجموعه  بردارنده  در 
بلکه  است،  شیمیایی  و  فزیکی  زیستی،  کنش های 
به عنوان صرفا یک محیط فزیکی غیر زنده نگریسته 
که  ابزاری  با  دارد  را  اجازه  این  انسان  که  می شود 
همان عقل اقتدارگرا در اختیارش قرار داده است و 
آفت کش های  و  کودها  ماشین آالت،  از  استفاده  با 
آن  و کارکرد  دیگر، ساختار  نهاده های  و  شیمیایی 
را به طور کلی دگرگون سازد. در این دیدگاه منابع 
طبیعی همواره به شکل ابزاری و درست به مثابه منابع 
دیگری همچون نهاد ها و نیروی کار ارزش گذاری 
بوم  و  زیستی  کارکرد های  و  ارزش ها  و  شده اند 

شناختی طبیعت از نظر دور مانده است.
زمینه های ابتدایی تخریب طبیعت به دوران آغازین 
زندگی بشر بر می گردد. از زمانی که انسان ها به قطع 
جای شان  بر  تا  پرداختند  وحشی  درختان  و  بوته ها 
پناهگاه خویش را برپا دارند و یا هنگامی  که اولین 
در  بذر  تا  می خورد  شخم  زمین  کوچک  قطعات 
کشاورزی  مرحله  به  پای  انسان  گیرد،  قرار  آن ها 
سال  هزار  ده  در حدود  انقالب کشاورزی  می نهد. 
به حساب  بشر  زندگی  در  مهمی   نقطه عطف  پیش 
شیوه های  در  تغییر  و  کشاورزی  توسعه  با  می آید. 
فزونی  محیط زیست  تخریب  میزان  کار،  و  کشت 

ارزش گذاری  در  که  گوناگونی  توجیهات  میان  از 
توجیهات  قبیل  از  می رود  کار  به  محیط زیست 
و  شناختی  زیبایی  شناسانه،  بوم  منفعت طلبانه، 
از  بیش  محیط زیست  اخالقی  توجیه  اخالقی، 
است.  گرفته  قرار  بی مهری  مورد  موارد  سایر 
که  است  معنی  این  به  محیط زیست  اخالقی  توجیه 
محیط زیست به منزله بخشی از جهان زنده فی نفسه 
از حق حیات برخوردار می باشد و انسان مسوولیت 
اخالقی دارد که در حفاظت و تداوم کره خاکی و 
بکوشد.  فعاالنه  طبیعت  زیستی  چرخه های  استمرار 
هر کسی ممکن است این سوال را طرح کند اخالقا 
نظام های  بوم  و  محیط زیست  حفظ  در  انسان  نقش 
طبیعی در عصر مدرن، افزون تر گشته یا انسان عصر 
منابع  قبال  در  مسوولیت  احساس  بیشتر  مدرن،  پیشا 
دیگر  عبارت  به  می کند؟  محیط زیست  و  طبیعی 
تعهدات اخالقی آدمیان امروزی نسبت به کره زمین 
بیشتر و مستحکم تر است یا آدمیان اعصار گذشته؟ 
این  به  پاسخ  ارایه  و  یافتن  در  کوششی  گونه  هر 
سواالت، بحث محیط زیست را وارد حوزه ارزش ها 

و باید و نباید های اخالقی می کند.
دریافت های  و  مشاهدات  بر  مبتنی  قراین  و  شواهد 
در  آدمیان  نقش  که  است  این  از  حاکی  تجربی 
تخریب طبیعت بعد از انقالب صنعتی بسی بیش از 
ساکنان زمین در ادوار قبل از این دوره بوده است. 
دست ورزی های انسان ها در طبیعت در طی حدود 
برای حیات  ویرانگری  پیامدهای  200 سال گذشته 
از  عبارت اند  که  داشته  زنده  موجودات  و  انسان 
کمی و  زوال  شدن،  اسیدی  شدن،  شور  فرسایش، 
شیمیایی  مواد  به  آبی  منابع  آلودگی  خاک،  کیفی 
معرض  در  بیابان زایی،  جنگل زدایی،  کشاورزی، 
و  زنده  موجودات  گونه های  گرفتن  قرار  انقراض 
تنوع  رفتن  بین  از  غذایی،  زنجیره های  اضمحالل 
زیستی طبیعت، مقاومت آفات و عوامل بیماری ها به 
ثانویه در بوم نظام های  مواد شیمیایی، طغیان آفات 
کشاورزی، تخریب الیه اوزن، گرم شدن کره زمین، 
مناطق شهری و تشعشعات  آلودگی های صوتی در 
مخرب ناشی از فعالیت های اتومی  قدرت های نظامی 
موجودات  زندگی  بر  سویی  تاثیرات  که  سیاسی   و 
قبیل جهش های ژنتیکی و غیره.  از  زنده می گذارد 
که  دارد  این  از  نشان  آشکارا  فوق  موارد  همه 
محیط زیست شان  قبال  در  آدمیان  اخالقی  تعهدات 
توانایی های علمی  و عملی آن ها  افزایش  با  تناسبی 

اخالق زیست محیطی 
محمد علی واعظی  
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ما در بلند ترین نقطه کوه دهمزنگ می باشد، از آن پس 
باحالت رقت بار زندگی می کنم.

پاکی  ماین   امور  هماهنگی  مرکز  است  حالی  در  این 
منفجر  مواد  و  ماین ها  موجودیت  می  گوید  افغانستان، 
شهروند  میلیون ها  علیه  جدی  تهدید  هنوزهم  ناشده 

افغانستان به شمار می رود.
به اساس گفته های مسووالن این مرکز همین اکنون در 
افغانستان ماین و مهمات منفجر ناشده در هر ماه 100 نفر 
قربانی می گیرد، اما نگرانی از کند شدن روند ماین پاکی 
نفر   40 الی   39 ماهانه  موجود  آمار  طبق  دارد.  وجود 
مهمات  قربانی  نوعی  به  دیگر  نفر   60 و  ماین  قربانی 

منفجر ناشده می گردند. 
کمیته  در  اورتوپیدی  مرکز  رییس  هالل،  الدین  نجم 
تا  فعالیت  شروع  »از  می گوید:  سرخ  بین المللی صلیب 
معلول  هفت صد و هفتاد و شش  و  یک هزار  چهل  فعال 
قطع اندام راجستر داریم که از مجموع این ها 80 در صد 
آن از اثر ماین ها اعضای بدن خود را از دست داده اند. 
هفت  از  سرخ  صلیب  سوی  از  شده  ثبت  آمار های 
مرکزی که در کابل و والیات وجود دارد نشان می دهد 

که 826 معلول قطع اندام راجستر شده اند.«
به گفته او، در سال های اخیر بیشترین افراد آسیب دیده 
این  در  مراجعین  می کنند.  مراجعه  کشور  جنوب  از 
شفاخانه را معلوالنی که مشکل حرکتی دارند، تشکیل 

می دهند که زنان و اطفال نیز شامل آن می شوند. 
اما با آنکه ماین هر روز قربانی بیشتری می گیرد، حرف 
به دالیل  پاکی  ماین  از کند شدن روند  و حدیث های 

مختلف وجود دارد. 
فضل رحیم رحیمی،  مسوول عملیاتی موسسه ماین پاکی 

نفر ماهانه قربانی ماین های  الی 49  اومر می گوید: »39 
تیم های  که  است  حالی  در  این  می شود.  ناشده  منفجر 
ماین پاکی با کمبود بودجوی روبه رو هستند و این خود 
تاثیر منفی باالی پاک سازی ماین در افغانستان دارد، از 
یک سو مسایل امنیتی و از سوی دیگر کم شدن تشکیل 
کارمندان ماین پاکی، تهدید، اختطاف کارمندان همه و 
اگر  می باشد.  پاکی  ماین  راستای  در  مشکل  همه یک 
ماین  موسسات  برود  پیش  منوال  همین  به  مشکل  این 
از  عاری  را  افغانستان   2023 سال  تا  نمی توانند،  پاکی 

ماین بسازند و پروسه طوالنی خواهد شد.«
پرسونل  شدن  کم  و  بودجه  کمبود  به  نظر  او  به گفته 
ماین پاکی از 15 هزار کارمند به 4 هزار، تصور نمی رود 
که این پروسه به وقت و زمانش انجام شده و افغانستان 

عاری از ماین گردد.
که  ساحاتی  از  برخی  ماین پاکی  عرصه  در  او،  به گفته 
از سوی روس ها ماین کشت شده است، تا حدی نقشه 
مجاهدین  حکومت  که  را  ماین های  اما  دارد،  وجود 
پراکنده  و  زیکزاک  و  منحنی  به شکل  کاشته اند، 

می باشد که مشکل ما را دوچندان ساخته است. 
در همین حال، عبدالوکیل، معاون مرکز هماهنگی امور 
ماین  پاکی  »پروگرام  می گوید:  افغانستان  پاکی  ماین 
افغانستان از 25 سال به این سو توانسته است 80 در صد 
ساحات را از وجود ماین ها و مهمات منفجر ناشده پاک 
بکند و 23 هزار کشتزار ماین و از لحاظ مساحت بیشتر 
 20 فعال  اما  است،  شده  پاک سازی  کیلومتر   2000 از 
از  اضافه  مانده که  باقی  ماین  به  آلوده  درصد ساحات 
500 کیلومتر را احتوا می کند و از لحاظ تعداد اضافه از 
4500 کشتزار ماین هنوز هم در افغانستان وجود دارد و 
این رقم باقی مانده افغانستان را یکی از کشور های متاثر 

از ماین در جهان معرفی کرده است.«
به گفته او، دو کتگوری که وجود دارد به طور اوسط از 
ماین ها و مهماتی که از قبل وجود دارد ماهانه 39 تا 40 
نفر قربانی ماین می گردد و مشکالت جدی که از سال 
مهمات  خود  از  است،  آمده  به وجود  این سو  به   2001
منفجر ناشده را به جا مانده است که از این لحاظ ماهانه 
از  ماین می شوند که در مجموع  قربانی  نفر  حدود 60 
هر دو کتگوری در هر ماه به طور اوسط 100 نفر قربانی 

ماین و مهمات منفجر ناشده می شوند. 
تشکیل  اطفال  را  قربانیان  صد  در   70« می افزاید:  او 
می دهند. اگر قرار باشد که ماهانه 100 نفر قربانی ماین 
 1394 سال  شروع  از  شوند،  ناشده  منفجر  مهمات  و 
حدود 700 هزار نفر کشته و زخمی  محاسبه می گردد. 
این درحالی است که اوراق موجود از این مرکز نشان 
کشته  نفر   1157 ماین  اثر  از  گذشته  سال  که  می دهد 
زخم  تن   655 و  کشته  نفر   502 که  زخمی  شده اند  و 

برداشته اند.
او نیز از کند شدن روند ماین پاکی به دلیل کمبود بودجه 
و بی کار شدن کارمندان ماین پاکی ابراز نگرانی کرده 
می گوید: »به اساس پالن ده ساله، تمام کشتزار های ماین 
با بی کار شدن  اما  باید پاک کاری شود،  تا سال 2023 
50 درصدی کارمندان ماین پاکی و پایین آمدن بودجه، 
بسیار مشکل خواهد بود که این پروسه به وقت معین به 
اتمام برسد چون ما در سال جاری با 40 درصد کمبود 

بودجه روبه رو هستیم.«
در  موسسه   40 افغانستان  در  که  است  حالی  در  این 
راستای ماین پاکی فعالیت می کند، اما مختص در بخش 
سروی و پاک سازی ماین هفت موسسه که 5 آن ملی و 

دوی دیگر آن بین المللی می باشد فعالیت دارند.

در یکی از اتاق های شفاخانه صلیب سرخ کابل جوان 
25 ساله در حالی که هر دو پایش از ناحیه ران قطع شده 
بود به کمک دو پای سیخ مانند مصنوعی به سختی راه 
می رفت. او درست در قسمتی از اتاق گام بر می داشت 
که نشانه خط مستقیم به رنگ سبز و سرخ وجود دارد 
که در حقیقت این خط راهنمای خوب برای افراد دچار 
چوب  از  یکی  به  گاهی  او  می شود.  خوانده  معلولیت 
دست ها تکیه می داد و زمانی به چوب دیگر. هنوز چند 
قدمی  بر نداشته بود که به شدت به زمین افتاد و بعد به 

وسیله داکتران معالج از زمین بلند شد. 
می باشد.  ملی  اردوی  افسر  و  دارد  نام  عبدالباری  او 
در  که  حالی  در  قبل  ماه  »پنج  می گوید:  عبدالباری 
انجنیری اردوی ملی در ولسوالی سنگین  تیم  چوکات 
والیت هلمند بودم، ماینی انفجار نمود که از اثر آن هر 
باال قطع گردید. اکنون در شفاخانه  به  از زانو  پایم  دو 
صلیب سرخ افغانستان در کابل مراجعه کرده ام تا ضمن 
به دست آوردن دو پای مصنوعی با این پا ها تمرین راه 
رفتن را کنم، اما طوری که می بینید گاه گاهی به زمین 

می خورم.«
پا ها  نعمت  از  جوانی  این  در  آن که  »با  می افزاید:  او 
محروم شدم و دیگر نمی توانم به وطن و مردم خدمت 
کنم، اما حداقل دولت نیز زمینه های تداوی ما را مساعد 
سازند. این پاهای که برایم صلیب سرخ داده است، مرا 
یا به زمین می زند و یا هم ران هایم را زخمی  می سازد.«

می گوید:  کابل  باشنده دهمزنگ  قاری  همین حال  در 
تلویزیون )آسمایی(  »ده سال قبل هنگامی  که در کوه 
مصروف چراندن رمه بودم، با ماین مواجه شدم و یک 
دست و هر دو چشمانم را از دست دادم. از این که خانه 

بشکند  مالمنصور  دست  می کنم  دعا 
طالبان  که  روزی  از  کار.  این  با 
تلویزیون یک و طلوع را هدف نظامی  
اصطالح  این  از  هرکس  کرده،  اعالم 
سوءاستفاده می کند. به سلمان می گویم 
موهایم را مثل رونالدو بزن. پنج دقیقه 
می بینم  کرد،  بیدار  خواب  از  مرا  بعد 
زیدان  الدین  زین  شبیه  را  موهایم 
کردی.  را  کار  این  چرا  میگم  ساخته. 
از  و  است  مسی  طرف دار  می گوید 
رونالدو خوشش نمی آید. گفتم طرفدار 
هرکس هستی بالیم به جانت؛ اما چرا 
»من  می گوید:  کردی.  تاس  را  سرم 
دشمن رونالدو و طرفدارانش هستم. سر 
طرفداران رونالدو برای من یک هدف 
تاس  کنم،  گیر  هرجا  است.  نظامی 
پولش  کردم،  تشکری  ازش  می کنم.« 
با  برگشتم. حاال هم  به خانه  را دادم و 
می کنم.  بازی  کرش  کندی  موبایلش 
طرف داران  موبایل  که  می دانید  شما 

مسی برای من هدف نظامی است. 
کس  هیچ  موبایل  کردم.  شوخی  نه! 
برای من هدف نظامی  نیست، مخصوصا 
طالبان  این  سفید.  سامسونگ  موبایل 
برای شان  زمان  تا  زمین  از  که  است 
هدف نظامی  است. مسجد، طال فروشی، 
امبوالنس،  شاروالی،  موتر  بانک، 
برنامه  پلچک،  مکتب،  شفاخانه، 
فاتحه،  مجلس  و  تدفین  مراسم  افطار، 
بایسکل وان،  ساختمانی،  انجنیر  معلم، 
و  بدخشان  گاو  حتا  و  فروش  ترکاری 
گروه  این  برای  همه  و  همه  هلمند؛  بز 
چیزی  که  این ها  نظامی  بوده.  هدف 
بستر مریضی  نیستند. وقتی مالعمر در 
مالمنصور  نخواست  و  می سپرد  جان 
مالعمر  کند؛  انتخاب  جانشینی  به  را 
نظامی تبدیل  به هدف  مالمنصور  برای 
یتیم  مالیعقوب  دقیقه  دو  در  و  شد 
وقت  هیچ  نظامی  طالبان  اهداف  شد. 
یا  کسی  زمانی که  هر  نبوده.  ثابت 
چیزی هویت این گروه را افشا کرده، 
همین  شده.  تبدیل  نظامی   هدف  به 
اکثر  بدانیم  که  می کند  کفایت  دلیل 
رسانه های کشور، مخصوصا تلویزیون 
اخیر  طلوع و یک در جریان حوادث 
و  داده اند  انجام  خوب  را  وظیفه شان 
اعصاب این گروه را قهوه ای کرده اند. 
ستون  نوشتن  طرف  فکرم  خدا!  وای 
خودم  سفید  سامسونگ  موبایل  و  شد 
شما  بخاطر  نچ!  نچ!  نچ!  افتاد.  بغلم  از 

شیشه مبایلم شکست. 

اهداف نظامی همه شمول
دای چوپانی

افزایش قربانیان
 و کاهش روند پاک سازی ماین

فضل رحیم رحیمی،  مسوول عملیاتی موسسه ماین پاکی اومر می گوید: »39 
الی 49 نفر ماهانه قربانی ماین های منفجر ناشده می شود. این در حالی است 
که تیم های ماین پاکی با کمبود بودجوی روبه رو هستند و این خود تاثیر منفی 
باالی پاک سازی ماین در افغانستان دارد، از یک سو مسایل امنیتی و از سوی 
دیگر کم شدن تشکیل کارمندان ماین پاکی، تهدید، اختطاف کارمندان همه 
و همه یک مشکل در راستای ماین پاکی می باشد. اگر این مشکل به همین 

منوال پیش برود موسسات ماین پاکی نمی توانند، تا سال 2023 افغانستان 
ACKUرا عاری از ماین بسازند و پروسه طوالنی خواهد شد.«
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و مًوثریت آن  هدف ارزیابی پروگرام سواد آموزی دفتر همکاری های بین اللمللی آلمان جی آی زید در نظر دارد تا یک سروی را به

والیت افغانستان بشمول مرکز و ولسوالی ها که پروگرام سواد آموزی در آن در حال تطبیق است راه اندازی نمائید. سروی  13در 

 مذکور به شکل سوال نامه در مطابقت با اهداف از پیش تعیین شده برنامه از شهروندان، سواد آموزان پرسیده میشود. 

م مًوسسات که دارای تجربه و کارمندان مسلکی مرتبط باشند دعوت به عمل می آورد تا در پروسه داوطلبی بناء این اداره از تما

 ویش را به ایمیل ادرس..شرکت کرده و اسناد )جواز، سوابق کاری شرکت درین عرصه، و خلص سوانح کارمندان ( خ

afg@giz.de-tenders   14تا به تاریخ.October, 2015 .ارسال نماید 

 

GIZ Afghanistan is planning to conduct an evaluation survey for the purpose of evaluating literacy 

program and its efficiency in 13 provinces including urban and district areas where literacy program 

being implemented. This survey will be implemented among the citizens, literacy learners and their 

unit’s in-charge through questionnaires in line with project goals and objectives.  

Therefore, GIZ requests all consultancy companies with relevant experience and professional staff to 

join the tender by sending the company license, previous relevant experience, and CVs of professional 

staff to the email  tenders-afg@giz.de  by 14.October, 2015  
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ین8صبح: بهروزنامهوز
سال  میزان   20 دوشنبه  روز   )2231( شماره  در 
»شرکت  عنوان  تحت  مطلبی  خویش   1394
را  افغانی  انهم ۱۵٫۷میلیون دالر پول شرکت های 
نمی پردازد«، به نشر سپرده اید. با تحریر این نامه 
که مطلب  می خواهیم احترامانه به عرض برسانیم 
کامال عاری از دقت و حقیقت بوده  مذکور نه تنها 
و  سطحی  ژورنالیزم  از  تاسف آوری  نمونه  بلکه 
بازاری است و از سوی دیگر هدف آن نیز مبهم 

می باشد. 
در قدم نخست از پذیرفتن این که پاسخ ما را نیز 
ثانیا،  می کنیم.  سپاس  اظهار  می رسانید،  نشر  به 
عرض  به  را  مطالبی  قضیه  وضاحت  به خاطر 
که سوءتفاهم ایجاد شده در  تا باشد  می رسانیم 

گردد.  اثر نشر مطلب مرفوع 
است،  یافته  انعکاس  شما  مطلب  در  طوری که 
گویا شرکت انهم  که  کرده  شرکت AFGS وانموده 
و  است  نپرداخته  را  کمپنی  آن  قراردادهای  پول 
اختیار  در  نشر  جهت  اسناد  به عنوان  را  نامه  دو 
نامه های  که  است  داده  قرار  8صبح  روزنامه 
و  نمی کند  انهم  بودن  بدهکار  به  داللت  مذکور 
ادعای  اصل  مستقیمی  به  ربط  هیچ گونه  اصال 
انهم  بودن شرکت  که همانا بدهکار  مطرح شده 
به جزییات مطلب  این که  از  قبل  ندارد.  است، 
برویم الزم می دانیم تا از فعالیت های شرکت انهم 

در افغانستان به طور خالصه یاد آور شویم.
بوده  ترانسپورتی  و  لوژستیکی  شرکت  یک  انهم 
دارا  افغانستان  در  رسمی  را  فعالیت  جواز  که 
بدین سو   2007 سال  از  شرکت  این  می باشد، 
بوده  دخیل  افغانستان  اقتصاد  در  فعال  به گونه 
است و تا حال بیش از 100 میلیون دالر امریکایی 
نموده  سرمایه گذاری  افغانستان  اقتصاد  در  را 
ارایه  ما  شرکت  اصلی  کار  ساحه  گرچه  است. 
در  بین المللی  قوای  به  لوژستیکی  خدمات 
کرده ایم  تالش  همواره  ولی  می باشد،  افغانستان 
و  قوانین  به  تنها  نه  که  کنیم  فعالیت  طوری 
به  بلکه  گذاشته شود  افغانستان احترام  مقررات 
تاثیر  نیز  افغانستان  زندگی روزمره و اقتصاد مردم 
گردد. چنانچه ما توانستیم برای اولین  مثبت وارد 
بار دولت ایاالت متحده امریکا را آماده بسازیم 
تا قسمت اعظم سبزیجات و میوه مورد ضرورت 
که در افغانستان مستقر بوده اند،  کر خویش را  عسا
کار  این  که  کند  تهیه  افغانستان  محصوالت  از 
حال  در  نداشت.  سابقه  گذشته  سال های  در 
حاضر شرکت انهم میوه و سبزیجات محلی را از 
ولسوالی  فروشندگان محلی  و  باغداران  دهاقین، 
می کند،  خریداری  کشور  نقاط  سایر  و  بگرام 
تن   6000 از  بیش  گذشته،  ماه   18 طی  چنانچه 
باغداران  و  دهاقین  از  را  تازه  سبزیجات  و  میوه 
کمک های  این  است.  نموده  خریداری  محلی 
کم اهمیت  افغانستان  اقتصاد  در  انهم  شرکت 

نمی باشد. 
انهم همیشه خود  این همه فعالیت ها، شرکت  با 
را متعهد به مقررات وضع شده دولت افغانستان 
مطلب  در   AFGS شرکت  این که  و  می داند 
که انهم در لوی سارنوالی  کرده است  خویش ادعا 
به  حاضر  ولسی جرگه  ملی  اقتصاد  کمیسیون  و 
است  محض  دروغ  است،  نشده  پاسخ دهی 
چون نمایندگان این شرکت به خصوص مسوولین 
نهاد های  با  ما طور دوامدار  با صالحیت حقوقی 
حکومتی  ادارات  هم چنان  و  تقنینی  و  عدلی 
جلسات شان  در  همواره  بوده  تماس  در  کشور 
پاسخ  شده  مطرح  سواالت  به  و  نموده  ک  اشترا

داده اند. 
قرار داد های  پول  پرداخت  مشخص  مورد  در 
چندین  طی  که  شد  متذکر  باید   AFGS شرکت 
گذشته شرکت انهم قراردادهای متعددی را  سال 
که  نموده است  اجرا  و  انعقاد   AFGS با شرکت 
از  بیش  به  مذکور  قرارداد های  مجموعی  ارزش 
می رسد.  امریکایی  دالر  میلیون  دوصدوبیست 
که بارها از طرف نماینده حقوقی شرکت  طوری 
محترم  اعضای  و  لوی سارنوالی  اداره  به  انهم 
معلومات  ولسی جرگه  ملی  اقتصاد  کمیسیون 
از نزاع موجود تجارتی میان  ارایه شده، درک ما 
بیشتراز  ما  که  است  این   AFGS شرکت  و  ما 
پرداخت  مذکور  شرکت  به  باشیم  بدهکار  آنچه 
مقامات  بیشتر  معلومات  غرض  نموده ایم. 
از  که ما اسناد الزم  آور می شویم،  یاد  ذی صالح 
پرداخت   AFGS شرکت  به  که  را  مبالغی  تمام 
که از نشر رسانه ای آن  گردیده در دسترس داریم 
خودداری می کنیم ولی در نظر داریم در نشستی 
محترم  اداره  وساطت  با  عنقریب  است  قرار  که 
ارایه  مفصال  را  مذکور  اسناد  گردد،  برگزار  آیسا 

کنیم. 
ذکر  شما  مطلب  در  که  دیگری  مهم  موضوع 
گویا شرکت انهم تالش دارد  که  گردیده این است 
محل اقامه دعوی را خارج از افغانستان قرارداده 
دارایی های  حیف و میل  زمینه  وسیله  بدین  و 
که  گفت  شرکت های افغانی را میسر بسازد. باید 
موضوع انتخاب محل اقامه دعوی به انهم وابسته 
نبوده بلکه هر دو شرکت حین عقد قرارداد روی 
که  آن توافق نموده اند. روی همین ملحوظ است 
علیه  خود  حقوقی  دعوای   AFGS شرکت  خود 
شرکت انهم را در محکمه ایالتی ویرجنیا امریکا 
که  به تاریخ ۲۳ سپتامبر2015 اقامه نموده است، 
بنابراین یکی  ارایه می گردد.  سند آن در ضمیمه 
که در مطلب روزنامه   AFGS از ادعا های شرکت
شگردهایی  از  »یکی  گویا  که  شده  نشر  8صبح 
سرمایه هاى  دستبرد  در  خارجی  شرکت هاى  که 
محل  می کنند،  استفاده  افغانی  شرکت هاى 
تعین می کنند« قطعا  افغانستان  از  را خارج  دعوا 
نادرست و عوام فریبانه بوده و با اصل قضیه وفق 

ندارد. 
کوزه  که شرکت AFGS با آنکه خود   البته حال 
کوزه  فروش شده و در اقامه دعوی  کوزه خر و  گر و 
شده  پیش قدم  امریکا  متحده  ایاالت  قلمرو  در 
است، شرکت انهم با آن مشکل ندارد و اطمینان 
هر  تحت  و  قلمرو  هر  در  قضیه  واقعیت  که  دارد 
خواهد  هویدا  باشد  که  قضایی  صالحیت  نوع 
خواهد  فیصله  باالخره  تجارتی  نزاع  این  و  شد 
اصول  مطابق  که  می شویم  یادآور  البته  گردید. 

دو  در  همزمان  نمی تواند  دعوی  یک  حقوقی 
گیرد بنابراین  محکمه اقامه و مورد رسیدگی قرار 
در  را  مذکور  دعوی  اقامه   AFGS است  قرار  گر  ا
که  می کند  ایجاب  نماید،  تعقیب  امریکا  قلمرو 
نقاط  دیگر  در  را  خود  غیر قانونی  اقدامات  تمام 

خاتمه دهد. 
معامالت  و  تعهدات  در  که  می کنیم  کید  تا
همین  از  است،  معمول  امر  یک  نزاع  تجارتی 
قرار داد های  و  تعهدنامه ها  اسناد،  که  جاست 
تجارتی بین اشخاص حقیقی و حکمی  همیشه 
حل  برای  و  نموده  پیشبنی  را  منازعات  احتمال 
را  دعاوی  اقامه  محل  و  میکانیزم ها  منازعات 
بهترین  که  است  یاد آوری  قابل  می کند.  تعیین 
شرکت  دو  مابین  فی  اختالف  حل  برای  مرجع 
کم تجارتی بوده زیرا ظرفیت بیشتری را برای  محا
ضمنا  و  داشته  را  اسناد  بررسی  و  دقیق  مطالعه 
به  رسیدگی  نیز  تجارتی  کم  محا وجودی  فلسفه 
امر  این  و  می باشد  تجارتی  دعوی  و  اختالفات 
رایج  دنیا  تمام  در  بلکه  نه  افغانستان  در  تنها 

است. 
قوانین،  تمام  به  ما  که  می کنیم  کید  تا هم چنان 
مقررات و نهادهای ملی افغانستان احترام قایلیم 
اقدامات  بودن  غیرقانونی  وجود  با  چنانچه 
مجلس  به  قضیه  ارجاع  بر  مبنی   AFGS اخیر 
تجارتی  به عوض محکمه  افغانستان  نمایندگان 
چنین  رسیدگی  برای  شده  تعیین  مرجع  که 
نزاعاست، ما فیصله ولسی جرگه را مبنی بر تدویر 
اداره محترم  با وساطت  میان دو شرکت  نشستی 
با  تا  هستیم  آماده  و  نگریسته  قدر  دیده  به  آیسا 
میانجی گری اداره آیسا با شرکت AFGS مستقیما 
نزاع  این  برای  را  راه حلی  و  نماییم  کره  مذا
شرکت  منظور  همین  به  کنیم.  جستجو  تجارتی 

انهم، هیات خویش را به اداره محترم آیسا برای 
ک در این نشست قبال معرفی نموده است.  اشترا
 AFGS که ادعای شرکت گذاشت  گفته نباید  نا
گویا شرکت انهم میان شرکت های  در مورد این که 
منفعت  آن  از  نموده  تفرقه اندازی  افغانی 
عوام فریبانه  و  باطل  ادعای  یک  می برد،  مالی 
می باشد. شرکت انهم نه تنها در پی تفرقه افگنی 
میان شرکت های افغانی نیست بلکه هیچ نیازی 
شرکت های  همیشه  ما  ندارد  کاری  چنین  به 
معامالت  در  خوب  همکار  حیث  به  را  افغانی 
داریم  افتخار  و  پنداشته  امور  تسهیل  و  تجارتی 
نزدیک  همکاری  در  گذشته  سال های  در  که 
خدمات  توانسته ایم،  افغانی  شرکت های  با 
خاصتا  و  مختلف  بخش های  در  را  شایانی 
ایجاد  سازیم.  فراهم  کشور  اقتصاد  رشد  در 
مارکیت  ایجاد  افغان ها،  برای  کاری  زمینه های 
باغداران  و  دهاقین  زراعتی  محصوالت  برای 
افغان و ده ها پروژه دیگر برای نهادهای مختلف 
است.  خدمات  این  از  نمونه  چند  افغانستان، 
که  همان طوری  است  باور  این  به  انهم  شرکت 
حمایت  و  همکاری  بدون  افغانی  شرکت های 
شوند،  موفق  نمی توانند  بین المللی  شرکت های 
همکاری  بدون  نیز  بین المللی  شرکت های 
افغانی نمی توانند در تحقق پروژه ها  شرکت های 
این  بنا  یابند.  دست  کاری  موفقیت های  به 
مسوولین  بی اساس  و  غیر مسووالنه  ادعای  یک 
گویا شرکت انهم در پی  که  شرکت AFGS بوده 
چپاول  و  افغانی  شرکت های  بین  تفرقه  افگنی 

دارایی های شرکت های افغانی می باشد. 
شرکت انهم نشر چنین مطالب را از سوی شرکت 
گریز از اجرای پول قرادادیانش دانسته و    AFGS
کشانیدن چنین موضوعات را در رسانه ها اشتباه 

کمیسیون  فیصله  به  تا  می کند  تقاضا  و  می داند 
شده،  قایل  احترام  ولسی جرگه  ملی  اقتصاد 
وساطت  به  که  نشستی  به  موضوع  حل  برای 
اداره محترم حمایت از سرمایه گذاری افغانستان 
)آیسا( در روزهای نزدیگ دایر می گردد، حضور 

به هم رسانند. 
با احترام

شرکت انهم

کمپنی»AFGS«مقروضنمیباشد شرکتانهماز
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مجلسایرانطرحتوافق
کرد اتومیراتصویب

اتومی  توافق  جزییات  سه شنبه  روز  ایران  مجلس 
کرد.  میان این کشور و شش قدرت جهانی را تصویب 
هم چنان مجلس ایران خواستار تعین چارچوب های 
از تاسیسات نظامی  بازرسان بین المللی  برای  دقیق 
ایران شد. 161 نماینده مجلس ایران در نشست روز 
سه شنبه به جزییات طرح »برجام« رای مثبت دادند 
کردند.  مخالفت  طرح  این  با  دیگر  نماینده   59 و 

برعالوه 13 نماینده مجلس رای ممتنع دادند.

بازرسی های  که  است  آن  خواستار  مجلس  مصوبه 
بین المللی از تاسیسات نظامی ایران پیشتر به تایید 
که زیر نظر رهبر  شورای عالی امنیت ملی ایران برسد 
مصوبه  در  کند.  می  عمل  ای،  خامنه  علی  ایران، 
مجلس ایران آمده است : »دسترسی نظارتی آژانس 
کز نظامی و اشخاص  به مرا اتومی  انرژی  بین المللی 
که  آن  مگر  نیست،  مجاز  برجام  بهانه  به  حقیقی 
گانه و با جزییات به تصویب  موارد به صورت جدا

شورای عالی امنیت ملی ایران برسد.« 
با این حال، مصوبه مجلس ایران به هفته ها درگیری 
اتومی  توافق  مخالفان  و  موافقان  میان  مجادله  و 
حال،  این  با  می دهد.  خاتمه  ایران  حکومت  در 
رسیده  مجلسی  تایید  به  اینک  ایران  اتومی  توافق 
محافظه کاران  را  اعضای اش  قاطع  کثریت  ا که 

حکومت اسالمی این توافق تشکیل می دهند. 
که تصویب توافق اتومی به رفع  ایران امیدوار است 
میالدی  آینده  سال  اول  از  بین المللی  تحریم های 
را  ایران  اقتصاد  اصلی  شریان های  که  شود  منجر 

کرده اند. مسدود 

همکارینظامیهندو
گسترشمییابد قرغیزستان

کتیبهسفارت حملهرا
روسیهدردمشق

تصويب  خواستار  قرغيزستان  دفاع  وزارت 
و  »بيشکک«  بين  نظامی  همکاری  توافق نامه 
»دهلی نو« در پارلمان اين کشور شد. بنابر اعالم 
در  اين  همکاری ها  قرغيزستان،  دفاع  وزارت 
تبادل  طريق  از  نظامی  تکنالوژی  و  علوم  زمينه 
خصوص  در  همکاری   آموزش،  و  اطالعات 
برعالوه در  بود.  توسعه روابط دوجانبه خواهد 
زمينه های نظامی که شامل بازديدهای رسمی و 
غيررسمی وزارتخانه های دفاع دو کشور، انجام 
جلسات  برگزاری  مشترک،  نظامی  تمرينات 
مشترک و مشاوره ها از جمله موارد اشاره شده 

در اين توافق می باشد.
نظامی  نيروهای  توافق نامه  اين  چارچوب  در 
آموزشی،  پروژه های  در  می توانند  قرغيزستان 
تمرينات  بلندمدت،  و  کوتاه  دوره های 
به گزارش  اين زمينه شرکت کنند.  نظامی، در 
ميزان   19 تاريخ  به  پرس«  »اکی  خبرگزاری 
هياتی متشکل از 20 نفر به سرپرستی يک مقام 

نظامی هند به قرغيزستان سفر کردند.
دفاع  وزير  معاون  سويرکوالف«  »ضمير 
است:  گفته  زمينه  اين  در  نيز  قرغيزستان 
ارتش  مقامات  گذشته  روز  که  نشستی  در  
توسعه  بر  داشتند  هندی  هيات  با  قرغيزستان 
کشور  دو  وزارت خانه های  بين  روابط  مداوم 
سال  در  کردند.  تاکيد  توافق نامه  اجرای  و 
هند  قرغيزستان-  مشترک  نظامی  تمرين   2015
»کانجر-  ويژه  نيروهای  آموزش  محوريت  با 

2015« برگزار شد.

همزمان با تجمع حدود300 تن از هواداران اسد 
سفارت،  اين  دمشق،  در  روسيه  سفارت  مقابل 
روز سه شنبه 21 ميزان، هدف حمله راکتی قرار 
گرفت. تاکنون خبری از تلفات جانی اين حمله 

گزارش نشده است.
اسد  بشار  هوادران  رويترز،  گزارش  به 
رييس جمهور سوريه، برای قدردانی از حمالت 
روسيه به  مخالفان رژيم سوريه در مقابل سفارت 
يک  بودند.  زده  تجمع  به  دست  کشور  اين 
است  گفته  رويترز  خبرگزاری  به  عينی  شاهد 
که هر دو راکت در پارکی در نزديکی محوطه 
سفارت روسيه فرود آمده است.  مسکو اعالم 
کرد که هيچ يک از کارکنان سفارت خانه اش 

در اين حمله آسيبی نديده اند. 
وابسته  گروه های  از  النصره،  جبهة  گروه 
حمالتی  انجام  از  دوشنبه،  روز  القاعده،  به 
»تالفی جويانه« عليه روسيه خبر داده بود، با اين 
حال هنوز هيچ گروهی مسووليت اين حمالت 
دو  حدود  از  روسيه  است.  نگرفته  برعهده  را 
آغاز  سوريه  در  را  هوايی  حمالتی  پيش  هفته 
گروه  مواضع  مسکو،  گفته  به  که  است  کرده 
داعش و شبه نظاميان مرتبط با القاعده را هدف 

قرار می دهد.
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فرانسهوعربستانقرارداد10میلیاردیوروییامضامیکنند

کاهشجمعیتیهودیاندرجهان

امریکابهمخالفانسوریه50تنمهماتتحویلدادهاست

انتشارنتایجتحقیقدربارهسقوطهواپیمایمالیزیادراوکراین

به  قراردادهایی  عقد  از  فرانسه  نخست وزیر 
کشورش و عربستان  ارزش 10 میلیارد یورو میان 
گزارش خبرگزاری فرانسه، فرانسه  خبر داد.  به 
که در جریان  کرد  روز سه شنبه 21 میزان اعالم 
کشور  این  نخست وزیر  والس،  مانویل  دیدار 
با  یورو  میلیارد   10 ارزش  به  قراردادهایی 

عربستان امضا می کند.
فرانسه- است:  نوشته  خود  توییتر  در  والس 
عربستان: قراردادهایی به ارزش 10 میلیارد یورو 
پیمان،  شامل  توافقات  این  می کنند.  امضا 
است  کشوری  دو  میان  تفاهم نامه  و  قرارداد 
آن ها  میان  سیاسی  و  اقتصادی  پیوندهای  که 

درحال تقویت است.
از  پیش  فرانسه  خارجه  وزیر  فابیوس  لوران 

به  جهان  سراسر  در  یهودیان  جمعیت 
از  کم تر  که  یافته  کاهش  میلیون   ۱۴ حدود 
نازی ها در  از حکومت  قبل  یهودیان  تعداد 
اساس  بر  است.  هولوکاست  وقایع  و  آلمان 
گزارش تهیه شده توسط اداره آمار  تازه ترین 
که روز ۱۸میزان در وبسایت  رسمی اسراییل 
جهان  یهودیان  تعداد  شد،  منتشر  وای نت 

سقوط  درباره  تحقیق  تیم  گزارش  به  بنا 
این  اوکراین،  آسمان  در  مالیزیا  هواپیمای 
موشک  یک  هدف  مسافربری  هواپیمای 
کرد. این  گرفت و سقوط  ساخت روسیه قرار 
شلیک  دقیق  محل  است  نتوانسته  گزارش 
کند. قبل از ارایه عمومی،  موشک را مشخص 
خانواده  اعضای  به  تحقیق  گروه  یافته های 

شماری از قربانیان اطالع داده شد.
متعلق   ۷۷۷ بویینگ  مسافربری  هواپیمای 
گذشته  به خطوط هوایی مالزیا تابستان سال 
طور  به  هنوز  که  گرفت  قرار  موشکی  هدف 
کنندگان  شلیک  که  نیست  مشخص  قطعی 
جوسترا،  جیبه  بودند.  کسانی  چه  آن 
بر  هواپیما  »این  گفت:  تحقیق  تیم  سرپرست 

کره برای  که پاریس در حال مذا گفته بود  این 
یورویی  میلیارد  چندین  قراردادهای  انعقاد 
آن  سریع  تکمیل  امکان  که  بوده  عربستان  با 

حالی  در  است  نفر  هزار   ۳۱۰ و  میلیون   ۱۴
هزار   ۶۰۰ و  میلیون   ۱۶ هولوکاست  از  قبل  که 

یهودی در جهان زندگی می کردند. 
نازی ها،  حکومت  در  می گویند،  یهودیان 
کشته  یهودیان  از  نفر  میلیون  شش  از  بیش 
شدند. اما هفتاد سال بعد از جنگ جهانی 
دوم، شمار یهودیان جهان تنها حدود چهار 

گزارش  دوشنبه  روز  سی.ان.ان  خبری  شبکه 
به  مهمات  تن   ۵۰ شبانه  امریکا  ارتش  که  داد 
تحویل  سوریه  شمال  در  شورشی  های  گروه 
گزارش این شبکه، این مهمات  داده است. به 
شورشیان  به  بسته   ۱۱۲ در  و  هوایی  طریق  از 
دولت  جدید  روش  اولین  و  شد  داده  تحویل 
گروه  این  از  فوری  حمایت  برای  اوباما  بارک 

بخش  به  جنگی  کالهک  یک  برخورد  اثر 
این  اتاقک خلبان منفجر شد.«  سمت چپ 
بین  سنگین  درگیری های  میانه  در  هواپیما 

جمله  از  متعدد  زمینه های  شامل  و  دارد  وجود 
و  حمل و نقل  مسافری،  هواپیماهای  دفاعی، 

انرژی است.

میلیون و ۳۰۰ هزار نفر افزایش یافته است.  در 
که جنگ جهانی اول شروع شد،  سال ۱۹۱۴ 
پنج صد  و  میلیون   ۱۳ جهان  یهودیان  شمار 
که شمار  هزار نفر بود؛ آمار تازه نشان می دهد 
تعداد  معادل  تقریبا  دنیا  کنونی  یهودیان 

یهودیان در آغاز جنگ جهانی اول است.
در  می گوید،  اسراییل  آمار  اداره  تازه  گزارش 
کنان  سا تعداد  بار  اولین  که   ،۱۸۸۲ سال 
یهودی  هزار   ۲۴ شد،  ثبت  سرزمین  این  در 
 ۱۸۸۲ سال  در  بودند.  اراضی  این  کن  سا
شمار یهودیان جهان هفت میلیون و ۸۰۰ هزار 
کمتر از یک درصد از یهودیان  نفر بود؛ یعنی 
مناقشه  مورد  سرزمین  در  ایام  آن  در  جهان 
می کردند.  زندگی  فلسطینی ها  و  یهودیان 
در سال ۱۹۱۴، در آغاز جنگ جهانی اول، 
کنان یهودی در این سرزمین به ۵۰ هزار نفر  سا
آغاز  در   ،۱۹۳۹ در سال  بود.   یافته  افزایش 
که  یهودی  هزار   ۴۴۹ دوم،  جهانی  جنگ 
سرزمین  در  بودند،  دنیا  یهودیان  درصد  سه 

مورد نزاع زندگی می کردند.

ها است.
ماموریت  جزییات  گوید  می  سی.ان.ان 
تایید  به  سوریه،  در  امریکا  ارتش  هوایی 
عدم  خاطر  به  که  رسیده  امریکایی  مقامات 
اعالم رسمی آن، اجازه نداشتند به طور عمومی 
باری  هواپیماهای  کنند.  صحبت  درباره اش 
C-۱۷ با اسکورت جت های جنگنده مهمات 

ارتش اوکراین و نیروهای جدایی طلب اوکراین 
که مورد حمایت روسیه بودند در شرق اوکراین 
هیات  کرد.  سقوط  روسیه  مرز  نزدیکی  در  و 

را در والیت حسکه، در شمال سوریه به یک 
گروه های شورشی موسوم به "ایتالف  ایتالف از 
مقامات  که  دادند  تحویل  عرب"  سوریه 
کرده اند. یک  امریکایی این ایتالف را تایید 
همه  که  گفت  سی.ان.ان  به  امریکایی  مقام 
نیروهای  بدست  آمیز  موفقیت  به طور  ها  بسته 

دوست رسید.

وقوع  زمان  در  که  می گوید  هلندی  تحقیق 
هوایی  بستن حریم  برای  کافی  حادثه دالیل 
پیش گیرانه  اقدامی  به عنوان  اوکراین  کشور 
باره  این  در  اوکراین  دولت  اما  داشت،  وجود 

اقدامی نکرد.
۲۹۸سرنشین  از  نفر   ۱۹۶ که  این  به  توجه  با 
گروه تحقیق  این هواپیما هلندی بودند، یک 
عهده  به  را  تحقیق  تیم  سرپرستی  هلندی 
علت  درباره  تحقیقات  جریان  در  گرفت. 
کارشکنی  سقوط هواپیما بارها تیم تحقیق با 
سقوط  محل  در  که  شبه نظامی  نیروهای 

هواپیما قدرت داشتند روبرو شد.
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