
پهلوی مثبِت
موضع اخیر اوباما

در قبال افغانستان

که قبال نیز اشاره شد برخی از حلقات  همان طور 
و  امنیتی شمال  افغانستان تحوالت  داخلی در 
کندز را پیش زمینه ای برای پرده برداری  سقوط 
داشتند  اذعان  و  دانستند  اوباما  تصمیم  این  از 
افغانستان  در  ناامنی ها  تشدید  سناریوی  که 
برای  امریکا  عامه  افکار  کردن  آماده  غرض 
شده  طراحی  اوباما  تصمیم  این  بهتر  هضم 
افکار  از  دور  به  و  منطقی  به صورت  گر  ا بود. 
که  غرب ستیزانه به قضیه بنگریم، در می یابیم 
افکار عمومی  در امریکا نه تنها آماده هضم این 
تصمیم بود بلکه به مراتب نیز در ماه های اخیر 
که تصمیم خود را در  از اوباما خواسته شده بود 
کر امریکایی از افغانستان مورد  قبال خروج عسا
تلخ  که تجربه  و نگذارد  قرار دهد  نظر  تجدید 

گردد.  عراق در افغانستان نیز دوباره تکرار 
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فعاالن مدنی:

رییس جمهور
کرد سلیقه ای برخورد 

4

کاهش آمار خودسوزی
و افزایش آمار خودکشی زنان در هرات

ی جنگ ضرورت تغییر در استراتژ
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چرا فرمانده پولیس یک محل
اسیر می شود؟

4 در صفحه 6

هم چنین زهرا سپهر دیگر عضو جامعه مدنی، در 
که مردم افغانستان آرامش  گفت  گردهمایی  این 

که دارند، آن را مدیون آن  عده سربازانی  نسبی 
که در سنگرهای نبرد بدون توقع و  هستند 

چشم داشتی علیه تروریستان مبارزه می کنند.
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زنگ اول


افغانستان  امنیتی  نیروهای  میان  که  نیست  تردیدی 
از روستا ها  دارد. در بسیاری  مشکل هماهنگی وجود 
و شهرها، فرمانده کندک اردوی ملی با فرمانده پولیس 
ساحه، هماهنگی ندارد. در برخی از والیات هم فرمانده 
لوا، با فرمانده پولیس والیت هماهنگی ندارد. در مواردی 
اما نیروهای  دیده شده است که به پولیس حمله شده 
بسیار  هم چنان  نیامده اند.  آنان  کمک  به  ملی  اردوی 
به کمک سربازان  اردو  کندک  یک  که  است  دیده شده 
یک کندک دیگر نرفته است. رقابت و هم چشمی ها بین 
تا  متاسفانه  است.  زیاد  هم  پولیس  و  اردو  فرماندهان 
حال کار جدی برای هماهنگ سازی فعالیت های اردو و 
موارد  از  برخی  در  پولیس  است.  نشده  انجام  پولیس 
تنها گذاشته می شود و در مواردی هم پولیس به کمک 

اردوی ملی نمی رود.
باری که یک عمارت دولتی در یک روستا سقوط  هر 
می کند، سران حکومت جلسه می گیرند و بعد نیروهای 
آتش  به  عمارت  تا  می فرستند  ساحه  به  را  ضربتی 
برای  برنامه ای  اما هیچ  بازپس  گیرند،  را  کشیده شده 
ملی  پولیس  و  اردو  میان  استراتژیک  هماهنگی  ایجاد 
داکتر  و  غنی  رییس جمهور  نمی شود.  اجرا  و  تدوین 
عبداهلل در پیکارهای انتخاباتی بر لزوم ایجاد هماهنگی 
اما تا حال چنین  میان پولیس و اردو تاکید می کردند، 

چیزی عملی نشده است. 
به فرماندهان پولیس و اردو تفهیم نشده است تا مراکز 
یک دیگر  به  موقع ضرورت  در  و  کنند  ایجاد  هماهنگی 
اردو را  کمک کنند. وقتی جایی سقوط می کند، پولیس 
متهم می کند که به موقع کمک نکرده است، اردو هم در 
مقابل پولیس را متهم می کند که پیش از رسیدن کمک 
این  به  که  است  الزم  حاال  بود.  کرده  تخلیه  را  ساحه 
وضعیت پایان داده شود. باید پولیس و اردو در سطح 
با هم دیگر هماهنگی داشته باشند. در هر  پایین  باال و 
کندک  ملی،  اردوی  کندک  فرمانده  میان  باید  ساحه ای 
شاهراه پولیس، کندک نظم عامه پولیس و کندک پولیس 
باید  باشد. هم چنان  امنی هماهنگی جدی وجود داشته 

همه این جزوتام ها با پولیس محلی هماهنگ باشند. 
به  باید  هم  مسلح  قوای  وزارت خانه های  رهبری 
فرماندهانی که در ساحه می فرستند، اعتماد کنند و به 
می بینند  الزم  که  را  آنچه  هر  تا  بدهند  آنان صالحیت 
انجام دهند. وضعیت حاال چنان عادی نیست که فرمانده 
پولیس حتما از وزارت داخله هدایت بخواهد. باید فرمانده 
در ساحه مسوولیتش صالحیت عام و تام داشته باشد. 
فرمانده اردوی ملی هم در ساحه باید صالحیت الزم 
داشته باشد. مثال نباید وضعیت چنان باشد که فرمانده 
در هر حالتی نیاز به گزارش دهی داشته باشد. فرمانده 
کندک و لوا هم باید به فرماندهان بلوک و ضابطه های 
محو  به خاطر  نباید  بدهند.  صالحیت  پوسته های شان 
یک تهدید حتما باید فرمانده پوسته به مقام های باالتر 
گزارش بدهد. چنین چیزی روند کار را مختل می کند و 

سبب کم تحرکی نیروهای امنیتی می شود. 
هم چنان به نیروهای امنیتی در هر منطقه ای باید اکیدا 
فرمانده  کنند.  حمایت  هم دیگر  از  تا  شود  داده  هدایت 
پولیس باید از اردو حمایت کند و در صورت لزوم اردو 
باید به حمایت از پولیس بشتابد و هیچ نوع ناهماهنگی 
نیروی  طالب  نیست.  قبول  قابل  جنگی  شرایط  این  در 
جایی  هر  در  بتواند  که  نیست  و حرفه ای  مجهز  خیلی 
عمارت های  و  روستاها  از  برخی  باشد. سقوط  موفق 
در  فرماندهان  اشتباه  نبود هماهنگی،  از  ناشی  دولتی، 
سوق و اداره قوت ها و یا جبن فرماندهان و فرارهای 
دسته جمعی است. رهبری وزارت خانه های قوای مسلح 
ما  نیروهای  نباید  کنند.  برطرف  را  مشکالت  این  باید 
باشند.  هوایی  قوای  و  کمکی  نیروی  منتظر  همیشه 
قوای  وزارت خانه های  نیستند.  مجهز  لشکر  طالبان 
مسلح باید به فرماندهان در میدان نبرد این مسایل را 

تفهیم کنند. 

لزوم هماهنگی
 میان نیروهای امنیتی
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امریکا پذیرفته است که هفته  وزارت دفاع 
نظامی  نیروهای  زرهی  موتر  یک  گذشته 
شفاخانه  محوطه  وارد  مجوز  بدون  امریکا 
شده  کندز  والیت  در  مرز  بدون  داکتران 

بود.
اوایل میزان، زمانی که طالبان کنترول شهر 
داکتران  شفاخانه  آوردند،  بدست  را  کندز 
بدون مرز از سوی نیروهای امریکایی مورد 

حمله هوایی قرار گرفت.
به گفته این سازمان در این حمله که نزدیک 
به یک ساعت طول کشید، ۱۲ کارمند این 

نهاد و ۱۰ نفر از بیماران کشته شدند.
از  دیویس،  جیف  سی،  بی  بی  گزارش  به 
گفت:  امریکا  دفاع  وزارت  سخنگویان 
سربازان  از  شماری  گذشته،  پنجشنبه  »روز 
از  عده ای  حضور  از  خبر  بی  امریکایی، 
وارد  بازرسی  منظور  به  شفاخانه،  کارمندان 

این شفاخانه شدند.«
که  است  گفته  مرز  بدون  داکتران  سازمان 
که  شواهدی  و  اسناد  امریکایی  سربازان 
هوایی  حمله  از  بعد  شفاخانه،  محوطه  در 
بین  از  را  داشت  وجود  امریکایی  نیروهای 

برده اند.
داکتران  سازمان  و  بازرسان  هیات  قبال 
بدون مرز موافقت کرده بودند که هرگونه 
دیدار از محوطه شفاخانه باید با آگاهی این 

سازمان صورت گیرد.
بودند  گفته  محلی کندز  مقام های  آغاز  در 
که قبل از حمله هوایی به شفاخانه داکتران 
طالبان  به گروه  وابسته  نیروهای  مرز،  بدون 
در باغ این شفاخانه سنگر گرفته بودند و از 
آنجا بر نیروهای داخلی و خارجی آتشباری 

می کردند.
رد  را  ادعا  این  سازمان  این  مسووالن  ولی 
وقوع  زمان  در  که  می گویند  و  می کنند 
و  ساختمان  در  مسلحی  فرد  هیچ  حمله، 

محوطه شفاخانه حضور نداشته است.
مسوولیت  امریکای  نیروهای  آنکه  از  پس 
این حمله را به عهده گرفتند، باراک اوباما، 
رییس جمهوری امریکا در تماس تلیفونی با 
لو، رییس سازمان داکتران بدون مرز  ژوان 
به  امریکایی  هواپیماهای  اشتباهی  حمله  از 

شفاخانه کندز عذرخواهی کرد.
مسووالن این سازمان گفتند که به تحقیقات 
ندارند  اعتماد  امریکایی ها  جانبه  یک 
بی طرف  هیات  یک  تحقیق  خواهان  و 
نیروهای  هوایی  حمله  مورد  در  بین المللی 

امریکایی به شفاخانه این سازمان هستند.
مسووالن  از  یکی  استوک،  کریستوفر 
بیانیه ای  در  مرز  بدون  داکتران  سازمان 
گفته است: »با این فرض روشن که جنایت 
جنگی اتفاق افتاده است، داکتران بدون مرز 
سوی  از  شفاف  و  کامل  تحقیقی  خواهان 
یک هیات بی طرف بین المللی در مورد این 

حادثه است.«

ورود بدون مجوز سربازان 
امریکایی به شفاخانه داکتران 

بدون مرز

کمیته مصونیت خبرنگاران:

 رسانه ها و خبرنگاران  کندز به کمک  بیش تر نیاز دارند

سقوط غورماچ، پای دوستم را دو باره به فاریاب کشاند

حمله سنگین طالبان بر ولسوالی غوریان هرات

مصونیِت  کمیته ی  کابل:  8صبح، 
راه اندازی  با  کشور،  خبرنگاران 
کمک کننده  نهادهای  از  کنفرانسی، 
خواست تا برای رسانه ها و خبرنگاران 

آسیب دیده ی کندز، کمک کنند.
کمیته،  این  رییس  شریفی،  نجیب 
ده ها  و  محلی  رسانه   ۱6 که  گفت 
در  کندز  جنِگ  جریان  در  خبرنگار 
به  نیاز  و  دیده اند  آسیب  والیت  این 

کمک دارند.
خبرنگاران  مصونیت  کمیته ی  رییس 
های  خانه  که  گفت  افغانستان 
در  و  تخریب  بازرسی،  خبرنگاران 
طالبان  های  پایگاه  به  موارد،  برخی 
تبدیل شده بود و به کمک های بیش تر 

نیاز دارند.
اینک،  همین  که  گفت  شریفی  آقای 
کندز،  رادیو  که  رسانه  سه  تنها 
تلویزیون ملی دولتی و ... در کندز به 
نشرات دوباره آغاز کرده اند و رسانه 
های دیگر، با آسیب هایی که از جنگ 

دیده اند، نشرات شان متوقف است.
صابری،  شهباز  حال،  همین  در 

افزایش  بدنبال  کابل:  8صبح، 
و  فاریاب  والیت  در  ناآرامی ها 
بدست  غورماچ  ولسوالی  سقوط 
جنگجویان گروه تروریستی طالبان، 
جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول 
به والیت  باره  ریاست جمهوری دو 

فاریاب رفت.
سرطان  ماه  اواخر  در  دوستم  جنرال 
در  جنگ  رهبری  برای  امسال، 
والیات شمالی کشور به ویژه والیت 
فاریاب، به این والیت رفت. او مدتی 
در این والیت جنگ علیه تروریستان 

را رهبری می کرد.
اما با گسترش دوباره ناامنی ها، آقای 
والیت  به  دومین بار  برای  دوستم 

فاریاب رفته است.
وزارت  سخنگوی  صدیقی  صدیق 
امور داخله، با اعالم خبر سفر معاون 
والیت  به  جمهوری  ریاست  اول 
فاریاب، گفت که نیروهای امنیتی با 
این والیت  در  آقای دوستم  حضور 
که  صدیقی  آقای  می گیرند.  روحیه 
یک  در  میزان،   ۲8 سه شنبه،  روز 

8صبح هرات : ده ها تن از افراد طالبان 
مرکز  به  دیروز  عصر   5:۰۰ ساعت 
کیلومتری   5۰ در  غوریان  ولسوالی 
شهر هرات حمله کردند. طالبان برای 
دقایقی وارد بازار این ولسوالی شده و 
به یک پوسته امنیتی در نزدیکی یک 

مکتب نیز اسیب رساندند.
ولسوالی  مرکز  به  طالبان  حمالت 
کیلومتر  دهها  تنها  جایی که  غوریان، 
تازگی  دارد  ایران  با  مشترک  مرز 
برای  حتی  طالبان  ورود  اما  ندارد، 
کنون  تا  ولسوالی  این  بازار  به  دقایقی 

و  خصوصی  تلویزیون  مسوول  مدیر 
با  کندز،  در  خاور  ی  شده  سوختانده 
کمک  و  ها  همکاری  از  سپاس  ابراز 
»برای  مصونیت، گفت:  کمیته ی  های 
نشراتی  ابزارهای  به  ما  نشرات،  آغاز 
گم  وسایل  جای گزیِن  و  شده  حریق 
تأمین  نیز  داریم،  نیاز  خویش  شده ی 
ما  اولی  نیازهای  از  رسانه ها،  امنیت 

برای نشرات است.«
هنوز  کندز،  از  آواره  خبرنگاراِن 
والیت  این  امنیتی  وضعیت  به  مطمین 
نیستند و از برگشت به کارشان، هراس 
دشواری های  با  نیز،  کابل  در  و  دارند 

زندگی دست و پنجه نرم می کنند.

می کرد،  صحبت  خبری  کنفرانس 
ریاست  معاون  »امروز  گفت: 
جمهوری نیز سفر خود را آغاز کرده 
است.  فاریاب  به  رفتن  هدفش  و 
هماهنگی  قسمت  در  فاریاب  در 
نیروهای  و  مردم  بسیج  رهبری  و 
کرد  خواهد  تالش  افغانستان  امنیتی 
سرکوب  دشمن  امکانات  همین  که 
شود. این باعث خواهد شد که مردم 
و نیروهای امنیتی در والیت فاریاب 
با دیدن معاون اول ریاست جمهوری 
دشمن  برابر  در  و  گرفته  روحیه 

ایستاده شوند.«
بیست  تاریخ  به  غورماچ  ولسوالی 
جنگجویان  بدست  میزان  ششم  و 
امور  وزارت  کرد.  سقوط  طالبان 
تازه  نیروهای  که  می گوید  داخله 
کنترول  گرفتن  بدست  برای  نفس 
اعزام  محل  به  ولسوالی  این  دوباره 
از  ولسوالی  این  زودی  به  و  شده  

کنترول طالبان خارج خواهد شد.
داخله  امور  وزارت  سخنگوی 
می گوید: »قسمی که وعده کرده ایم 

سابقه نداشته است.
پولیس  فرمانده  روزی  عبدالمجید 
این  به  غوریان  در  نبرد  اغاز  با  هرات 
در  ارتش  فرماندهی  و  رفت  ولسوالی 
نیروهای  فرستادن  از  افغانستان  غرب 
هوایی و سربازان تازه نفس کماندو به 

این ولسوالی خبر داد.
پس  طالبان  که  می گویند  محل  مردم 
از حمله بر فرماندهی پولیس ولسوالی 
غوریان از نقاط مرکزی ولسوالی عقب 

نشینی کرده اند.
تا لحظه نوشتن این خبر، پولیس و مردم 

مصوونیت  کمیته  رییس  همچنین 
خبرنگاران  که  می گوید  خبرنگاران 
روزهای  و  هفته ها  طی  افغانستان  در 
و  مشکالت  جدی ترین  شاهد  اخیر 
و  به یک  نزدیک  تهدیدها در جریان 
نیم دهه اخیر بوده اند. او گفت از اول 
مورد   3۱ کنون  تا  امسال  جوالی  ماه 
خشونت علیه خبرنگاران توسط کمیته 
که  شده  ثبت  خبرنگاران  مصوونیت 
زخمی  هفت  و  قتل  مورد  یک  شامل 
نیز می شود. وی افزود که دیگر موارد 
شامل تهدید و لت و کوب خبرنگاران 

می شود.

این ولسوالی تصفیه می شود و دشمن 
فردا  ما  خورد.  خواهد  شکست 
در  که  جزییاتی  روی  پس فردا  ویا 
صحبت  افتاده  اتفاقی  چه  غورماچ 

خواهیم کرد.«
که  گفت  همچنین  صدیقی  صدیق 
سربازان  از  تن  هجده  سرنوشت  از 
پولیس در ولسوالی غورماچ اطالعی 
در دست نیست و وزارت امور داخله 
سربازان  این  از  تا  می کند  تالش 
امور  وزارت  سخنگوی  یابد.  اطالع 
تاکید کرد که هنوز مشخص  داخله 
نیروهای  از  تعداد  چه  که  نیست 
به  غورماچ  ولسوالی  در  امنیتی 

شهادت رسیده اند. 
از  رسولی  گل احمد  همین حال،  در 
می گوید  فاریاب  والیت  سناتوران 
که در نتیجه حمله طالبان به ولسوالی 
از  تن  چهل  والیت،  این  غورماچ 
تن  چهل  و  کشته  امنیتی  نیروهای 
گروه  جنگجویان  اسارت  به  دیگر 
آقای  درآمده اند.  طالبان  تروریستی 
جلسه  در  گذشته  روز  که  رسولی 
افزود  می کرد،  صحبت  سنا  مجلس 
اسارت  به  سربازان  میان  در  که 
پولیس ولسوالی  فرمانده  گرفته شده 

غورماچ نیز حضور دارد.
صدیق صدیقی همچنین افزود که به 
ولسوالی های گلران و شیندند والیت 
هرات نیز نیروهای اضافی اعزام شده  
رفع  ولسوالی  دو  این  در  تهدیدها  و 

خواهد شد.

نزدیکی  افزایش درگیری در  از  محل 
مرکز این ولسوالی خبر می دهند.

این ولسوالی از ولسوالی های نسبتا امن 
هرات به شمار می رود، اما مردم محل 
حمله  از  گزارش های  که  می گویند 
مسلح  گروه های  از  برخی  احتمالی 
وجود  طرف  این  به  روزها  از  محلی 

داشته است.
با مرکز شهر  غوریان به دلیل نزدیکی 
به  این والیت  مهم  ولسوالی  از  هرات 

شمار می رود.

ACKU
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ضرورت تغییر در استراتژیجنگ

کشور شدت  طی هفته های اخیر جنگ در نقاط مختلف 
یافته است. طالبان با راه اندازی عملیات عزم در تالش اند 
کندز  تصرف  درآورند.  کنترول  به  را  کشور  از  نقاطی  تا 
رهبران  بخشید.  بیشتر  روحیه  طالبان  به  روان  سال  در 
که طالبان توانایی تصرف  حکومت بار ها شعار سر دادند 
یک  طالبان  برای  کندز  سقوط  اما  ندارند؛  را  کالن شهرها 
برای  طالبان  کنون  ا بود.  نمادین  پیروزی  و  دست آورد 
سقوط  از  پس  آنان  کرده اند.  پیدا  بیشتر  انگیزه  جنگ 
را به صورت هماهنگ  کندز حداقل در 13 والیت جنگ 
ادامه دادند. در هفته های اخیر شاهراه شماره یک، دو و 
گرفت.  برخی شاهراه های دیگر نیز در معرض تهدید قرار 
که در سال جاری جنگ حتا در فصل سرد  به نظر می رسد 
و  طالبان  سوی  از  تالش ها  تمام  یابد.  ادامه  نیز  زمستان  و 

کستان متمرکز بر ایجاد جغرافیا می باشد.  پا
کشور در افکار  کستان سبب شد تا این  مرگ مال عمر در پا
کستان  پا حاال  شود.  همراه  جدی  پرسش های  با  عمومی  

لیبرال،  حزب  جوان  رهبر  ترودو،  جاستین 
نخستین  و  کانادا  جوان  صدراعظم  دومین 
نخست  در  پدر  حرفه  که  است  شخصی 
دسامبر   25 در  وی  می کند.  دنبال  را  وزیری 
ترودو،  ایلیوت  پیر  فرزند  و  آمده  دنیا  به   1971
سنکلر  مارگریت  و  کانادا  وقت  صدراعظم 
با  بزرگ شد.  مونتریال  و  اوتاوا  در  است. وی 
کودکی اش و مجری  گریگوری، دوست  سوفی 

کرد.  پیشین تلویزیونی ازدواج 
خانواده  دو  محصول  ترودو  آقای  آن که  با 
جمز  مادری اش،  پدربزرگ  است-  سیاسی 
سیاست  وارد  دیر  اما  بود،  کابینه  وزیر  سنکلر 
دوران  کردن  سپری  از  بعد  ترودو  آقای  شد. 
عامه،  توجه  مرکز  در  داشتن  قرار  و  کودکی 
در  و  بود  غایب  نظرها  از  سال  چندین  برای 
دانشگاه مونتریال، ادبیات انگلیسی و فرانسه 
معلم  ونکوور  در  آن که  از  قبل  و  می خواند 
روی  اسکی  رهنمای  به حیث  متوسطه شود، 

اعضای  انتقال  برای  را  زمینه  تا  می کوشد  توان  تمام  با  نیز 
والیت های  از  یکی  به  طالبان  رهبران  و  کویته  شورای 
چرا  که  است  این  اساسی  سوال  کند.  فراهم  افغانستان 
و  والیت  تصرف  به  موفق  طالبان  امکانات  تمام  رغم  به 
کشور می شوند؛ در پاسخ به سوال فوق نکات  ولسوالی های 

ذیل مطرح می شود:
بدون  جنگ  استخباراتی:  دقیق  معلومات  فقدان   -1
باشد.  موفق  نمی تواند  استخباراتی  دقیق  معلومات 
و  کشفی  دستگاه های  سوی  از  زیادی  معلومات  روزانه 
استخباراتی در اختیار پولیس و اردوی ملی قرار می گیرد. 
منابع،  برای شناسایی  از دقت الزم  یافته ها  این  اما ظاهرا 
برخوردار  حمله  چگونگی  و  بودوباش  محل  امکانات، 
که بر خی از پالن های  نمی باشد. همین امر سبب می شود 
رویداد  در  شود.  تنظیم  دقیق  معلومات  نبود  در  جنگ 
معلومات  ضعف  نیز  کشور  ولسوالی های  برخی  و  کندز 
استخباراتی یکی از عوامل مهم سقوط بوده است. هرچند 
شدت  به  موضوع  این  روی  حقیقت یاب  کمیسیون  که 

کرد.  کار  یخ 
آقای ترودو در سال 1998 بعد از مرگ برادرش 
کشته شد، به مرکز توجه  که در برفکوچ  مایکل 
که  عامه بازگشت. وی در مراسم جنازه پدرش 
به شکل زنده از تلویزیون نشر می شد، سوگنامه 

خواند. 
شد  شروع   2007 سال  در  وی  سیاسی  سابقه 
برای  را  موفقی  تبلیغاتی  مبارزه  که  وقتی 
پارلمان در یک ناحیه انتخاباتی در مونتریال 
که پیشینه حمایت حزب  کرد درحالی  شروع 
رهبر   2013 اپریل  در  نداشت.  هم  را  لیبرال 
حزب لیبرال شد، درست 45 سال و یک هفته 
بعد از پدرش، حایز این مقام شد. شانس های 
مالی این حزب از آن پس تا حد زیادی بهبود 
یافت و آقای ترودو، چندین شخص مشهور را 

کرد. برای انتخابات امسال نامزد 
دارد،  ورزشی  و  بلند  قدی  که  ترودو  آقای 

هفته ای یک یا دو بار بوکس می کند.

معلومات  مشکل  از  حکومتی  موثق  منابع  اما  می کند،  کار 
کندز سخن می زنند. اطالعاتی در سقوط 

بیشتر  در  اردو:  و  پولیس  میان  هماهنگی  فقدان   -2
که منجر به سقوط والیت و یا ولسوالی ها شده  رویداد هایی 
است، فقدان هماهنگی میان نیرو های اردو و پولیس مشهود 
کنون پس از سقوط هر ولسوالی و یا منطقه مهم  بوده است. ا
به  را  مسوولیت  تا  است  شده  رسم  امنیتی  نیرو های  برای 
دوش هم دیگر اندازند. پولیس از بی تدبیری اردو و اردو از 
فرار زودهنگام پولیس سخن می گوید. در برخی موارد سایر 
برای  ندارند.  پولیس  از  را  الزم  اطاعت پذیری  نیز  قوت ها 
مستقل  نقش  خود  تا  دارد  تالش  سرحدی  پولیس  نمونه 
تمام والیت ها یک  در  پولیس  به  اردو  نگاه  باشد.  داشته 
امنیه  فرمانده  پایین است. حتا سطح درجه  به  باال  نگاه 
پولیس در والیت ها با افسران اردو برابری نمی کند. هرچند 
اردو تالش  فرقه   8 کنار  در  زون جدید  ایجاد 8  با  کنون  ا
شده تا سطح افسران اردو و پولیس را هماهنگ سازند، اما 
هنوز زود است تا قرارگاه های جدید و زون های ایجاد شده 

جایگاه و اعتبار الزم را به دست آورند.
کرده  متمرکز  اردو  به  را  توجه خود  تمام  رییس جمهور   -3
داد  نشان  کندز  به  سفر  در  رییس جمهور  برخورد  است. 
در  پولیس  شکست های  ندارد.  خوشی  دل  پولیس  از  که 
کاسته است. پولیس  جنگ های جبهه ای از اعتبار پولیس 
کنون  کنون به احیای دوباره جایگاه خود ضرورت دارد. ا ا
که آیا آقای علومی  از این توانایی  سوال جدی این است 
برخوردار است تا به پولیس اعتبار تازه بخشد و یا آن که وی 
نیز درگیر ارباب بازی های سیاسی، قومی  و مطالبات وکیل 
و سناتور می شود؟ متاسفانه در طول سال های اخیر برخی 
زده اند.  جدی  آسیب های  پولیس  به  کار آمد  نا مدیران 
که بابرخی مدیران  برای نمونه یکی از وزرای داخله اسبق 
گرفت.  زون ها مشکل داشت، تصمیم به لغو تمام زون ها 
تشکیالت  اما  است،  شده  احیا  دوباره  زون ها  این  کنون  ا
شرایط  در  حداقل  جاری  جنگ  مدیریت  برای  را  الزم 

امروز ندارد.
کنار توجه به  که رییس جمهور در  با این وضع، بهتر است 
کنون  اردوی ملی، پولیس را نیز مورد توجه قرار دهد. هم ا
والی، وکیل،  از سربازان پولیس در خدمت  زیادی  بخش 

از  محافظت  برای  حتا  و  داشته  قرار  زورمند  افراد  و  وزیر 
نیرو ها  این  می کنند.  استفاده  نیرو ها  این  از  خود  رمه های  
کنار این، نیرو های  باید به وظایف اصلی خود برگردند. در 
امنیتی نباید به اسباب امتیاز و باج گیری های رهبران قومی  
بازی های  گزند  از  باید  نیرو ها  این  شوند.  بدل  سیاسی  و 
قومی  و سیاسی در امان باشند. هر نوع عزل و نصب باید 
گیرد.  نظامی  صورت  و  کامال مسلکی  معیار های  براساس 
رتبه ها  ترفیع  و  تقرری ها  در  خویش خوری  و  واسطه بازی 

کند. می تواند به سالمت این نیرو های آسیب وارد 
کشور با تهدید های جدی مواجه اند.  4- برخی والیت های 
کنند.  طالبان تالش دارند تا برای اختر منصور جایگاه باز 
کنون در وضعیت خاص قرار دارند. ارزگان،  این والیت ها ا
هلمند، زابل، فاریاب، بغالن و غزنی از جمله والیت های 
مختلط  نیرو های  والیت ها  این  در  کشوراند.  آسیب پذیر 
کنند.  ایجاد  منظم  اداره  سوق  نمی توانند  اردو  و  پولیس 
دست  یک  باید  والیت ها  نوع  این  در  جنگ  فرماندهی 
که در معرض تهدید باال است  باشد. سپردن والیت هایی 
کند.  جلوگیری  آن  سقوط  از  می تواند  ملی،  اردوی  به 
متوسط  تهدید های  با  که  والیت هایی  در  ملی  پولیس 
روبه رواند جابه جا شده و پس از تصفیه والیت های ناامن 
کنون در برخی ولسوالی ها  دوباره به وظایف خود برگردند. ا
لشکر  که  می زنند  صدا  بلندگو ها  از  طالبان  آن که  از  پس 
کدام  بدون  پولیس  پوسته های  برخی  راه اند،  در  طالبان 
درگیری تخلیه می شود. این نوع عقب نشینی ها به روحیه 
تغییر  ضرورت  همه  این  با  می زند.  آسیب  سربازان  تمام 
این  بدون  می شود.  دیده  جنگ  استراتژی  و  مدیریت  در 
موفقیت نصیب  با طالبان  نمی توانند در جنگ  تغییرات 
و  غورماچ  از  گرفت.  درس  باید  کندز  رویداد  از  شوند. 
موسی قلعه باید آموخت. چرا در موجودیت صد ها عسکر 
چهار  سرباز  هفت صد  چرا  کنند؟  سقوط  ولسوالی ها  این 
روز در جرخشک بغالن منتظر عبور باشند؟ آیا لوژستیک 
حفره  یک  از  نمی تواند  که  است  ضعیف  آن قدر  ارتش 
ماه های  و  روز ها  افغانستان  کنند؟  عبور  شده  ایجاد 
دشواری را در پیش دارد. عبور از این روز های دشوار صرفا 
با مدیریت درست جنگ و بازنگری در استژاتژی جنگی 

امکان پذیر است.

 شهریار

 منبع: نیویارک تایمز         برگردان: یحیا سرپلی

کو ندارد نشان از پدر ACKUپسر 
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چرا فرمانده پولیس یک محل 

اسیر می شود؟

تقریبا  روایت سقوط روستا ها و عالقه داری های دوردست، 
شبیه هم است. شمار قابل توجه پولیس و نیروهای امنیتی در 
طالبان  گهانی  نا حمله  مورد  باشند،  می داشته  حضور  محل 
عده ای  و  می کنند  فرار  آنان  توجه  قابل  برخ  می گیرند،  قرار 
که در تله می افتند، به نمایندگان  دیگر در تله می افتند. آنانی 
خواستار  و  می زنند  زنگ  رسانه ها  و  خبرنگاران  پارلمان، 
گون،  گونا کماالت می شوند، بعد بنا به دالیل  حمله هوایی و ا
که در  کماالت انجام نمی شود و آنانی  این حمله هوایی و ا
تله افتاده اند، یا تسلیم می شوند، یا می میرند و یا به اسارت 
کاربران شبکه های اجتماعی، حکومت را به  درمی آیند. بعد 
کمک برساند.  که نتوانسته است به موقع  باد انتقاد می گیرند 
پس از مدتی همه چیز فراموش می شود و این داستان در یک 

محل دیگر تکرار می شود. 
پولیس  فرمانده  چرا  که  نمی پرسد  کس  هیچ  میان  این  در 
یک عالقه داری با شماری قابل توجهی از افرادش، توسط 
عالقه داری  پولیس  فرمانده  چرا  می شود؟  محاصره  طالبان 
دارد،  خانه  چند  مسوولیتش،  ساحه  دهات  که  نمی داند 
آن  تعداد  چه  دارند،  رفت وآمد  آن  در  روزانه  نفر  چند 
دشمن است و چه تعداد آن طرفدار دولت؟ چرا فرمانده از 
با خبر  نیروهای دشمن در ساحه زیر مسوولیتش  جابه جایی 
نمی شود؟ پولیس خودش استخبارات دارد، فرمانده پولیس 
در ساحه باید خودش از همه چیز باخبر باشد. وقتی فرمانده 

دشمن  که  می دهد  اجازه  چرا  می گیرد،  قرار  حمله  مورد 
که قادر  کند. مگر طالب زره پوش و تانک دارد  محاصره اش 

به ایجاد حلقه محاصره در اطراف قرارگاه پولیس می شود؟
مورد  این که  از  پس  فرمانده  چرا  که  است  این  دیگر  سوال 
دادش  به  ملی،  اردوی  که  است  منتظر  می گیرد  قرار  حمله 
جنگ افزارهای  طالبان  مگر  ناتو؟  هوایی  نیروی  یا  برسد 
یک  باید  حتما  که  دارند  اختیار  در  صوت  سرعت  فوق 
نیروی دیگر به حمایت پولیس بیاید؟ نیروی هوایی طالب 
حمله  مورد  که  پوسته ای  هر  در  باید  حتما  که  است  کدام 
با  برسد. طالبان  به سر وقت  ناتو  قوای هوایی  قرار می گیرد، 
کثرا هم با پای پیاده به  تفنگ های ساده و لباس محلی و ا
گر از آنان  جنگ می آیند. امکانات پولیس در یک ساحه ا
و  نیست. پس چرا محل ها  کم تر  به هیچ وجه  نباشد  بیشتر 

عالقه داری ها دست به دست می شود؟
مردم  از  بسیاری  دارد،  طوالنی  تاریخ  افغانستان  جنگ 
کابل و اطرافش جنگ را به چشم سر  افغانستان، در همین 
گروه در  دیده اند. روزگاری در اوج قدرت طالبان، علیه این 
کابل، مقاومت وجود داشت. مجموع نیروی مقاومت  شمال 
کم تر از بیست وپنچ هزار نفر بود. تجهیزات  کابل،  در شمال 

آنان  کماالتی  ا راه  ابتدایی.  و  اندک  خیلی  هم  نیروها  این 
آسیای  از  فرسوده  چرخبال  چند  داشت.  مشکل  هزار  هم 
نیروی  بود  توانسته  نیرو،  همین  اما  می آورد،  مهمات  میانه 
کند. آن زمان  یک وصد وپنجاه هزار نفری طالبان را زمین گیر 
کستانی  پا و  عرب  مشاوران  و  داشتند  هوایی  نیروی  طالبان 

کمک شان می کردند. 
قرار  ملی  پولیس  و  اردو  اختیار  در  امکانات  سیل  حاال 
کشور ساخته  می گیرد. تاسیسات مجهز برای آنان در سراسر 
چرا  است.  بهتر  مراتب  به  هم  آنان  کماالت  ا و  است  شده 
یک  حفظ  پس  از  افرادش  از  تن  صد ها  با  پولیس  فرمانده 
احتمالی  پاسخ  دو  سوال،  این  برنمی آید؟  دولتی  عمارت 
و  جنگ  برای  الزم  انگیزه  نیروهایش  و  فرمانده  یا  دارد. 
نیروهایش  و  پولیس  فرمانده  این که  یا  ندارند،  از نظام  دفاع 
که  حرفه ای نیستند و با جنگ بلدیت ندارند. درست است 
هر  در  اما  نیست،  نظام  با دشمنان  پولیس جنگیدن  وظیفه 
جای دنیا، پولیس در برابر حمالت تروریستی از تاسیساتش 
دفاع می کند و در ساحه تهدید آماده هر نوع احتمال است. 
نقاط  در  پولیس  تاسیسات  و  بنا براین سقوط عالقه داری ها 

کشور هیچ توجیهی ندارد.  مختلف 
وزارت  امنیتی  معین  سالنگی،  محمدایوب  جنرال 
که  می داند  و  دارد  چریکی  جنگ  تجربه  داخله،  امور 
چه  باید  عالقه داری،  یک  یا  والیت  یک  پولیس  فرمانده 

این  باشد. سوال  داشته  با دشمن  مقابله  برای  آمادگی هایی 
پولیس  فرمانده  را  کسانی  داخله  امور  وزارت  که چرا  است 
انگیزه شان  این  که  یا  و  ندارند  تجربه جنگی  یا  که  می سازد 
در  نظامی  باید  فرمانده  است؟  اندک  نظام  از  دفاع  برای 
یک  که  دارد  دلیلی  چه  بایستد.  جان  پای  تا  سنگرش 

کالن از نیروهایش اسیر می شود؟  فرمانده با بخش 
بلندپایگان  دیگر  و  وزارت  این  معیننان  داخله،  امور  وزیر 
جبون،  اشخاص  چرا  که  بدهند  پاسخ  باید  کشور  امنیتی 
فرماندهی  مهم  سمت های  در  را  غیرحرفه ای  و  بی انگیزه 
درست  فرستاده اند.  عالقه داری ها  و  روستا ها  به  پولیس، 
موقع  به  اردو  گاهی  و  ندارد  وجود  هماهنگی  که  است 
نمی رسد، اما چرا فرمانده یک عالقه داری و روستا، این قدر 
اسیر  طالب  به دست  نیروهایش  تمام  با  که  باشد  ضعیف 
ارتش  نبرد  میدان  در  مگر  دارد،  تانک  طالبان  مگر  شود؟ 
نمی آید  گر  ا می آید.  آنان  از  حمایت  برای  آسمان  از  مجهز 
که فرمانده پولیس یک محل مهم در  پس چه توجیهی دارد 
والیت فاریاب، به دست طالبان اسیر می شود و بخش عمده 
کوه ها می روند؟ به این سوال ها باید پاسخ داده  نیروهایش به 

شود.

فعاالن مدنی:

رییس جمهور
کرد سلیقه ای برخورد  کاوش  فردوس 

کابل،  گردهمایی در  شماری از فعاالن مدنی در یک 
کشور،  رییس جمهور  اشرف غنی،  که  کردند  اعالم 
کندز تعدادی را به صورت  در سفر اخیرش به والیت 
کسانی مدال داده  سلیقه ای مورد تقدیر قرار داده و به 
که آنان در فرار از این والیت پیش قدم بوده اند. است 
نیروهای  تمام  از  حمایت  اعالم  با  مدنی  فعاالن  این 
مبارزه علیه  ویژه سربازانی که در سنگرهای  به  امنیتی 
که  گفتند  دارند،  حضور  طالبان  تروریستی  گروه  
و  افراد  آنعده  کندز،  شهر  اصلی  پاسداران  به جای 
که دارای منصب و مقام هستند مورد تقدیر  اشخاصی 

گرفته اند. قرار 
گردهمایی  عین الدین بیک از فعاالن مدنی، در این 
کندز به  از فتح  افغانستان بعد  گفت: »رییس جمهور 
آنان  که  کرد  از تعدادی قدردانی  و  این والیت رفت 
در فرار از جنگ خیلی ماهر بوده نه در مقاومت علیه 
آمده  گرد  این جا  در  مدنی  فعاالن  امروز  تروریستان. 
که  ارزش هایی  از  تا  از حکومت وحدت بخواهند  تا 
کسانی که در جنگ  از  و  کند  پاسداری  دارند  وجود 

کندز فاتح بوده اند باید قدردانی می شد.«
هم چنین زهرا سپهر دیگر عضو جامعه مدنی، در این 
نسبی  آرامش  افغانستان  مردم  که  گفت  گردهمایی 
که  هستند  سربازانی  عده  آن   مدیون  را  آن  دارند،  که 
علیه  چشم داشتی  و  توقع  بدون  نبرد  سنگرهای  در 
که  کرد  کید  تروریستان مبارزه می کنند. خانم سپهر تا
کسانی  مورد تقدیر و ستایش  کندز بیشتر  بعد از جنگ 
که همیشه در راس قدرت و نعمت قرار  گرفته اند  قرار 
که  کنیم  فکر  این  به  باید  »ما  گفت:  او  داشته اند. 
کسانی که  تقدیر و تشکر تنها ویژه فرماندهان، روسا و 
کید  تا نیست.« وی هم چنین  دارند  و منصب  سمت 
باید  جنرال ها  فرزندان  که  کنیم  فکر  نباید  »ما  کرد:  
ناچیز  بسیار  معاش  با  که  سربازی  ولی  بگیرند  مدال 
که  داشت  جا  شود.  فراموش  باید  می کند  مبارزه 
در  سربازانی که  همه ی  از  افغانستان  رییس جمهور 
قدردانی  تک تک  داشتند  حضور  کندز  جبهه 
را  همه شان  می داد،  مدال  شان  همه ی  به  و  می کرد 
در  تبعیض  فرهنگ  گر  ا می کرد.  دست بوسی  و  یاد 
باشیم  داشته  توقع  نمی توانیم  ما  شود  کم  حا جامعه 
که سرباز پشتون برای حمایت از قوم هزاره بجنگد یا 
سرباز هزاره برای حمایت از قوم تاجیک بجنگد... 
دارند  ثروت  و  قدرت  منصب،  جایگاه،   کسانی  که 
امکاناتی  هیچ  کسانی که  و  می شوند  تقدیر  همیشه 

ندارند فراموش می شوند.«
هم چنین انجنیر یونس اختر دیگر عضو جامعه مدنی 
افراد بی انصافی  که دولت در شناختن حقوق  گفت 

به  بیشتر  حکومتی  رهبران  کرد  کید  تا او  می کند. 
بیشتر  قدرت  و  جایگاه  از  که  دارند  توجه  کسانی  
قابل  که  »آنچه   می  گوید:  اختر  آقای  برخوردارند. 
شناختن  قسمت  در  دولت  در  این که  است  تاسف 
ما  می گیرد.  صورت  بی انصافی  شخص  یک  حق 
شوکت  در  که  بی انصاف  بسیار  جنراالن  می بینیم 
در  امکانات  تمام  این که  برعالوه  و  می کنند  زندگی 
رهبری  و  مدیریت  قسمت  در  آنهم  با  دارند،  اختیار 
تقدیر  مورد  کرده  کوتاهی  نظامی  نیروهای  از  درست 
در  این ها  که  قرار می گیرند. هم چنین شنیده می شود 
کرده و سبب  بسیاری موارد قصدا با دشمن همکاری 
بسازند  ضعیف  را  سربازان  روحیه  که  می شوند  این 
و  نمی رسانند  سنگرها  در  را  الزم  امکانات  همان  و 

سنگرها به دست دشمن می افتند.«
یونس اختر از رهبران حکومت وحدت ملی خواست 
نظر  تجدید  امنیتی  نیروهای  مدیریت  و  رهبری  در  تا 
کرده و افراد شایسته را در راس فرماندهی ها قرار دهند.
گفت  نیز  مدنی  جامعه  عضو  دیگر  ذکی  احمد 
قرار  تروریستان  علیه  نبرد  میدان های  در  سربازانی که 
دارند مورد حمایت قرار نگرفته اند. آقای ذکی افزود: 
کاخ ها هستند و در ناز و نعمت زندگی  »کسانی که در 
مستحق  می  گیرند،  قرار  نوازش  و  تقدیر  مورد  می  کنند 
شناخته  بیشتر  امتیازات  و  جایگاه   بلندتر،  مقام  

می شوند.«
بیست و چهارم  کشور،  رییس جمهور  اشرف غنی، 
از  شماری  از  کندز،  والیت  به  سفری  در  میزان، 
این  امنیتی در  نیروهای  فرماندهان  و  مسووالن محلی 

کرده و به آنان مدال داد.  والیت تقدیر 
از  انتقادها  شدن  بیشتر  و  سفر  این  از  پس  روز  یک 
چگونگی تقدیر رییس جمهور از شماری از جنرال ها 
هاشمی،  سیدظفر  کندز،  والیت  محلی  مسووالن  و 
کنفرانس  معاون سخنگوی ریاست جمهوری در یک 
کسانی در والیت  که آقای غنی به  کرد  خبری اعالم 
کرده بودند.  که »شجاعانه« فعالیت  کندز مدال داد 
)جمعه  دیروز  که  »افرادی  گفت:  هاشمی  آقای 
معلومات  براساس  بودند  شده  شناسایی  میزان(   24
بود،  رسیده  ما  برای  که  مختلف  وزارت خانه های 
کرده بودند. این نیاز به بررسی و  کار  بسیار شجاعانه 

کمیسیون حقیقت یاب نداشت.« یا تحقیق 
طالبان  به دست  میزان  ششم  تاریخ  به  کندز  شهر 
طالبان  کنترول  تحت  روز  سه  شهر  این  کرد.  سقوط 
قرار داشت. رییس جمهور غنی نزدیک به بیست روز 
کندز به این والیت رفت تا اوضاع را از  بعد از سقوط 

نزدیک مورد بررسی قرار دهد.

  ظفرشاه رویی
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 مریم حسینی

هیات  نشست های  مانند  نشست ها  سایر  می گردد، 
گزارش ها،  نویسندگان  تخصصی  نشست ها  رییسه، 
و  اهداف  تعیین  جلسه  تخصصی،  کارگاه های 
دیدگاه ها نیز توسط این نهاد برگزار می شود. هر کدام 
از این نشست ها در زمان های خاص و برای رسیدن به 
اهدافی خاص در محل یکی از کشورهای عضو و یا 
در مقر دبیرخانه »IPCC« یعنی ژنو بر گزار می گردد. 
فصل های  زیر  و  اصلی  فصل های  سر  تهیه  مثال  برای 
آن از مهم ترین مطالبی هستند که در نشست ها بعضی 
 meeting Scoping اهداف و دیدگاه تحت عنوان
بحث می شود. موضوعات مشترک گروه های کاری، 
برای  گزارشی  ساختار  ترکیبی،  گزارش  ساختار 
گروه های  نیاز های  زمانی  جدول  سیاست گذاران، 
کاری، در نظر گرفتن سوال های علمی  و فنی مطرح 
و  سناریوها  و  مدل ها  توسعه   ،»UNFCCC« در 
بررسی روش های سازگاری و آسیب پذیری، و سایر 
موضوعات تخصصی از دیگر موضوعاتی است که در 

نشست های مختلف مورد بحث قرار می گیرد.
»IPCC« مرجع اصلی

به  نماینده  یک  طریق  از   »IPCC« عضو  دولت های 
در کشور  را  نهاد  این  فعالیت های  که  ملی  مرجع  نام 
برقرار  ارتباط  خود  اعضای  با  میکنند،  پی گیری 
با   »IPCC« فعالیت های  نمودن  هماهنگ  می کنند. 
خصوص  در  مرتبط،  دستگاه های  و  داخلی  نهادهای 
در  بودن کشورهای عضو  همراه  از جمله  اقلیم  تغییر 
امر تهیه و نظارت بر گزارش های ارزیابی IPCC، به 

عهده مرجع اصلی کشورها می باشد.
»IPCC« گزارش های ارزیابی

به  اقلیم  تغییر  جامع  ارزیابی  گزارش  دومین  و  اولین 
سال های  در  ترتیب  به   )SAR( و   )FAR( نام های 
فنی  راهنمای  شدند.  منتشر  و  تکمیل  و1995   1990
 1994 سال  در  گلخانه ای  گازهای  فهرست  ارزیابی 
تهیه و در سال 1996 مورد بازنگری قرار داده شد. تهیه 
 )TAR( و تدوین سومین گزارش ارزیابی تغییر اقلیم
قرار  تصویب  مورد  نشست  توسط   2001 سال  در 
اثرات  و  اقلیم  تغییر  بر  تاکید  با  گزارش  این  گرفت. 
نتایج جدیدی  آن در مقیاس های منطقه ای و جهانی، 
از این پدیده را نمایان ساخت. »TAR« شامل گزارش 
سه گانه،  کاری  گروه های  فعالیت  از  جامعی  ارزیابی 
خالصه برای سیاست گزاران و خالصه فنی هر گروه 
نتایج  از  تلفیقی  ترکیبی شامل  کاری و یک گزارش 
سه گروه کار می باشد. گزارش ارزیابی اول )1990( 
شد.  اقلیم  تغییر  کنوانسیون  تدوین  و  تهیه  به  منجر 
تدوین  و  تهیه  به  منجر  ارزیابی دوم )1995(  گزارش 
 )2001( سوم  ارزیابی  گزارش  شد.  کیوتو  پروتکل 

نتایج گزارش ارزیابی دوم را تایید نمود. 
اقلیم  تغییر  چهارم  ارزیابی  گزارش  تهیه  پیشنهاد 
)AR4( در اجالس بیستم IPCC در سال 2003 در 
فرانسه ارایه و در سال 2007 با تاکید بر احتمال باالی 
95 درصد دخالت انسان در تغییر اقلیم منتشر شد. در 
گزارش های  اصلی  ویژگی های  کلی،  نگرش  یک 

فوق به شرح زیر می باشد.
کرد  تایید  و  تاکید   )2007( چهارم  ارزیابی  گزارش 
اقلیم  تغییر  در  درصد   95 باالی  احتمال  با  انسان  که 
رخداده در دهه های اخیر دخالت داشته است. براساس 
گزارش های چهارم هیات بین الدول تغییر اقلیم تحت 
 ,IPCC( »عنوان »گزارش ها ی ارزیابی تغییرات اقلیم
تایید  اقلیم  تغییر  2007( گرمایش جهانی دما و وقوع 
در  گرمایش  این  افزایشی  روند  نرخ  است.  شده 
بوده  بیشتر  گذشته  دوره های  به  نسبت  اخیر  دهه های 
است. گازهای گلخانه ای در طی دهه اخیر به تنهایی 
افزایش دمای کره زمین داشته اند.  به سزایی در  تاثیر 
دخالت  تاثیر  تحت  زمین  سطح  دمای  حدی  مقادیر 
حدی  مقادیر  در  تغییر  کرده اند.  تغییر  طبیعت  و  بشر 
این گرمایش  و  بوده  با گرمایش جهانی  سازگار  دما 
نظیر خشک  مقادیر حدی  فراوانی  مستقیمی  بر  نتیجه 

سالی ها، سیل ها، امواج گرمایی و... داشته است.
نمایه های  تغییر  و  دما  افزایش  در  بشر  دخالت  تاثیر 
شرایط  ریسک  افزایش  چون  اقلیمی هم  حدی 
موج  مانند  منطقه ای  مقیاس  در  گرم  تابستان های 
گرمایی اروپا در سال 2003 و امواج سرد نابهنگام نظیر 
ایران  شامل  آسیا  در  وسیعی  منطقه  در  گرمایی  موج 
نمایان شده است.  نقاط دنیا  در سال 2007 در برخی 
میانگین دمای قطب در 100سال اخیر نسبت به مقیاس 
جهانی دو برابر شده است و دانشمندان اعالم کرده اند 
که یخچال های طبیعی در کوهستان ها در سال 2005با 
سرعتی بیش از 3 برابر دهه 1980 در حال ذوب شدن 
به طور  میالدی   2005 سال  در  که  طوری  به  هستند، 
جهان  یخچال   30 قطر  از  سانتی متر   70 60تا  متوسط 
چهارم  ارزیابی  گزارش  اساس  بر  است.  شده  کاسته 
مدل های  کلیه  راهکاری،  هیچ  کارگیری  به  فرض  با 
پیش بینی تغییر اقلیم حکایت از ادامه افزایش دما ناشی 
از افزایش گازهای گلخانه ای با افزایش نیروی تابشی 
هستند سهم بزرگ دخالت بشر در همه این تغییرات 

بسیار مهم بوده است.
پنجم  ارزیابی  گزارش   »IPCC« کاری  گروه های 
حال  در  پنجم  گزارش  و  کرده اند  تهیه  را   )2014(
تکمیل و تصویب گزارش ترکیبی )SYR( می باشد. 
تصمیم گیری های  برای  آغازی  این گزارش ها،  نتیجه 
بین المللی به ویژه کنوانسیون  از نهاد های  آتی بسیاری 
گزارش  این  می باشد.  متحد   ملل  سازمان  اقلیم  تغییر 
حاوی 5 پیام مهم و هشدار دهنده خطاب به مسوولین 
تامل  از آخرین وضعیت  دنیا،  مردم  و  ملل  رهبران  و 

برانگیز تغییرات جهانی اقلیم به شرح زیر است:
اقلیمی  سیستم های  گرمایش  در  تردیدی  اول:  پیام   •

 وجود ندارد.
به دلیل  اقلیمی   سیستم های  انرژی های  دوم:  پیام   •

واداشت تابشی مثبت زمین در حال افزایش هستند.
اقلیمی  سیستم  روی  بر  بشر  فعالیت های  سوم:  پیام   •

 اثر گذار بوده اند.
• پیام چهارم: ادامه افزایش گازهای گلخانه ای باعث 
گرمایش بیشتر و تغییر همه مولفه های اقلیمی  خواهند 

شد.
• پیام پنجم: کره خاکی زمین، برای رسیدن به توسعه 
پایدار و کاهش اثرات گرمایش نیاز به کاهش غلظت 

گازهای گلخانه ای دارد.
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کشورهای توسعه یافته( و یک واحد اجرایی مستقر در 
کشور توسعه یافته مذکور اداره می شود.

هیات رییسه شامل رییس »IPCC«، سه نایب رییس، 
نایب رییس های  هم چنین  و  کاری  گروه های  روسای 
 »IPCC« اعضا  توسط  که  می باشند  کاری  گروه  هر 
برای یک دوره مشخص انتخاب می شوند. گروه های 
روند  بر  همه جانبه  نظارت  دوره،  هر  در  فوق  کاری 
دوره ای،  نشست های  به عالوه  دارند.  تهیه گزارش ها 
الزم  آموزشی  کارگاه های  و  کارشناسی  نشست های 
رهبری  نظر  مورد  گزارش های  تهیه  راستای  در  را 

می کنند. 
واحد های پشتیبانی کننده گروه های کار

از آن جا که تامین بخشی از هزینه های گروه های کاری 
بر واحد های پشتیبان گذاشته می شود، این واحدها پس 
از انتخابات هیات رییسه و تعیین رییس های گروه های 
کاری از دو کشور در حال توسعه و توسعه یافته، در 
دوره  در  می یابد.  استقرار  یافته  توسعه  کشور  محل 
پایه  بر  پشتیبان  پنجم واحد های  ارزیابی  تهیه گزارش 
سویس،  کشورهای  داوطلبی  و   2008 سال  انتخابات 
امریکا، آلمان و جاپان به موسسات تحقیقاتی های زیر 

واگذار گردیده است.
نشست عمومی

نمایندگان دولت های عضو حداقل یک بار در سال در 
از کشورهای عضو  نشست عمومی که در محل یکی 
اعضا،  بر  عالوه  می کنند.  شرکت  می شود،  برگزار 
تحقیقاتی  موسسات  و  مراکز  متخصصین  از  تعدادی 
خاص دولتی و غیردولتی و برخی نهاد های بین المللی 
می کنند.  شرکت  نیز  نشست ها  این  در  ناظر،  به عنوان 
گروه های  روسای  و  رییسه  هیات  اعضای  انتخاب 
در  کاری  گروه  هم چنین  و  سوم  دوم،  اول،  کاری 
برنامه ریزی  گلخانه ای،  گازهای  فهرست  با  ارتباط 
بودجه،  تخصیص   ،»IPCC« کاری  فعالیت های  و 
نحوه صرف هزینه ها و بسیاری موارد دیگر در نشست 
تصویب  می شود.  تصمیم گیری   »IPCC « عمومی 
گزارش های ارزیابی، تصویب گزارش های تخصصی، 
جدید  درخواست های  زمینه  در  سیاست گذاری ها 
 ،»UNFCCC« به ویژه  دیگر  بین المللی  نهاد های 
سناریوهای جدید، نحوه کار و عملکرد گروه کاری 
انجام  گزارش های  نواقص  و  کمبودها   ،»TGICA«
بعدی، محل  شده و چگونگی رفع آن ها در گزارش 
فراهم  برای  الزم  نشست های  و  کارگاه ها  موضوع  و 
آوردن مقدمات الزم در تهیه گزارش های، نیز همگی 

در نشست عمومی  تصمیم گیری می شوند.
سایر نشست های تخصصی

برگزار  ادواری  به طور  نشست های عمومی  که  به جز 

از آن جایی که تاثیرات تغییر اقلیم دامن گیر همه جوامع 
می شود و تاثیرات منفی آن کشور های فقیر و غنی را 
در می نوردد و از آن جایی که در این مورد مردم ما با 
با  نخبگان کشور  از  بسیاری  حتا  و  اقلیم  تغییر  مفهوم 
این مولفه و نهادهایی که در این باره فعالیت می کنند، 
آشنایی ندارند و یا آگر آشنایی دارند در حدی نیست 
الزم  داد،  صورت  را  کاری  آن  اساس  بر  بتوان  که 
بین الدولی  هیات  معرفی  به  شماره  این  در  که  دیدیم 
تغییر اقلیم و فعالیت هایش به صورت خالصه بپردازیم.

مقدمه
نهاد  یک   )IPCC( اقلیم  تغییر  بین الدولی  هیات 
بین الدولی است که پس از مطرح شدن اهمیت مساله 
بین المللی  اثرات گرمایش جهانی در اولین کنفرانس 
فنی،  علمی،  تحقیقات  ارزیابی  هدف  با  اقلیم،  تغییر 
اثرات  و  اقلیم  تغییر  با  مرتبط  اجتماعی  و  اقتصادی 
سازمان  توسط   1988 سال  در  زمین  کره  بر  آن 
محیط زیست  برنامه  و   )WMO( هواشناسی  جهانی 
نهاد  این  شد.  تاسیس   )UNEP( متحد  ملل  سازمان 
این پدیده  بین المللی وظیفه دارد، دالیل علمی  وقوع 
و راهکارهای مقابله با آن را برای ارایه در کنوانسیون 

تغییر اقلیم سازمان ملل متحد فراهم کند.
مورد  در  متحد  ملل  سازمان  کنوانسیون  گفت  باید 
پیمان  یک   )UNFCCC( هوا  و  آب  تغییرات 
نهایی  هدف  با  هوایی  و  آب  تغییرات  در  بین المللی 

»تثبیت غلظت گازهای گلخانه ای در جو« می باشد.
داده های  و  نمی دهد  انجام  جدید  تحقیق   »IPCC«
بلکه  نمی کند،  دیده بانی  و  مراقبت  نیز  را  اقلیمی  
بر  مبتنی  را  خود  ارزیابی  گزارش های  اساس  و  پایه 
اطالعات  می دهد.  قرار  معتبر  فنی  و  علمی   نشریات 
به فرایند تغییر آب و هوا را سامان  مهم علمی مربوط 
سازمان  محل  در   »IPCC« دبیرخانه  می بخشد. 
در  عضویت  دارد.  قرار  ژنیو  در  جهانی  هواشناسی 
 »UNEP« و »WMO« برای تمام اعضای »IPCC«

امکان پذیر است.
مجموعه ای  خود  کار  به  شروع  زمان  از   »IPCC«
و  تخصصی  گزارش های  ارزیابی،  گزارش های  از 
مقاالت فنی را در راستای تهیه اطالعات علمی  و فنی 
برای جامعه جهانی اعم از سیاست گذاران و کاربرهای 
چند  هر  که  گزارش ها  این  است.  نموده  منتشر  عامه 
سال یک بار چاپ می شود، به همراه ارایه خالصه ای 
منابع  معتبرترین  به عنوان  سیاست گذاران  برای  آن  از 
شده،  اقلیمی  شناخته  تغییرات  مورد  در  اطالعاتی 

هستند.
 Climateگزارش چهارم ارزیابی تغییر اقلیم با عنوان
Change 2007” » توجه فراوان جامعه جهانی به مساله 
تغییر اقلیم را در پی داشت. همین امر سبب گردید که 
نهاد  به  مشترک  به طور   2007 سال  نوبل  جایزه صلح 
»IPCC« و آقای الگور که در این زمینه فعالیت نموده 
بود، اهدا شود. گزارش پنجم ارزیابی حاوی پیام های 
به اهمیت  با توجه  مهمی  برای جامعه بشری می باشد. 
بین المللی،  مجامع  در  آن  نقش  و  سازمان  این  وجود 
این مجموعه با هدف آشنایی خوانندگان با ساختار و 

فعالیت های آن تهیه شده است. 
ساختار سازمانی

در این سازمان سه گروه کاری اول، دوم و سوم و یک 
نام فهرست گازهای گلخانه ای  به  گروه کاری دیگر 

است.
در هر دوره، هر گروه کاری توسط حداقل دو رییس 
از  دیگری  و  توسعه  حال  در  کشورهای  از  )یکی 

معرفیهیاتبینالدولی
تغییراقلیم

ACKU



 مصباح یوسف

 دای چوبانی

چهار شنبه 29 میزان 1394      6سال نهم    شماره مسلسل 2238

و  منطقه ای  بازی های  در  ارزشمند  کارتی  عنوان  به  را 
بین المللی خود مورد استفاده قرار می دهند. 

موضع اخیر امریکا در قبال افغانستان به تمام طرف های 
مشکل  که  می رساند  وضوح  به  را  پیام  این  ذیدخل 
ادامه  و  باشد  داشته  سیاسی  راه حل  باید یک  افغانستان 
و  منطقه  بازیگران  از  یک  هیچ  نفع  به  نظامی   بن بست 

غالمان حلقه به گوش شان نخواهد بود. 
سفر  از  قبل  اوباما  تصمیم  این  علنی شدن  برعالوه 
پاکستان  به  را  روشن  پیام  این  امریکا،  به  شریف  نواز 
شدن  محقق  راستای  در  کشور  این  باید  که  می رساند 
پناهگاه های  بردن  بین  از  و  افغانستان  در  پایدار  صلح 
راه حل  به  و  نموده  اتخاذ  جدی  تصمیم  هراس افکنان 
برای  امن  پناهگاه های  وجود  باشد.  باور  داشته  سیاسی 
در  تندرو  گروه های  فعالیت   گسترش  و  هراس افکنان 
برای  نگرانی جدی  پاکستان همیشه یک  داخل خاک 
خوبی  به  امریکا  است.  شده  تلقی  امریکا  ملی  امنیت 
می داند که در  صورت ادامه حضور پررنگ تروریستان 
خطر  پاکستان،  خاک  داخل  در  دهشت افکنان  و 
توسط  پاکستان  هسته ای  جنگ افزارهای  به  دسترسی 
می رسد.  به نظر  محتمل  بسیار  تندرو  گروه های  این 
مرزی  مناطق  در  موجود  وضعیت  ادامه  ملحوظ  بدین 
امریکا  ملی  امنیت  نفع  به  هیچ وجه  به  پاکستان  غرب 
دولت  برای  اندازه ای  تا  نگرانی  این  نخواهد شد.  تمام 
حاکم و سیاسیون امریکا جدی و حایز اهمیت است که 
آجندای اصلی گفتگوهای اسالم آباد و واشنگتن را نیز 

در سفر اخیر نواز شریف به امریکا تشکیل داده است.
همان طور که قبال نیز اشاره شد برخی از حلقات داخلی 
را  کندز  سقوط  و  شمال  امنیتی  تحوالت  افغانستان  در 
اوباما  تصمیم  این  از  پرده برداری  برای  پیش زمینه ای 
ناامنی ها  تشدید  سناریوی  که  داشتند  اذعان  و  دانستند 
امریکا  عامه  افکار  کردن  آماده  غرض  افغانستان  در 
بود.  شده  طراحی  اوباما  تصمیم  این  بهتر  هضم  برای 
اگر به صورت منطقی و به دور از افکار غرب ستیزانه به 
قضیه بنگریم، در می یابیم که افکار عمومی  در امریکا 
نه تنها آماده هضم این تصمیم بود بلکه به مراتب نیز در 
ماه های اخیر از اوباما خواسته شده بود که تصمیم خود 
مورد  افغانستان  از  امریکایی  قبال خروج عساکر  در  را 
تجدید نظر قرار دهد و نگذارد که تجربه تلخ عراق در 

افغانستان نیز دوباره تکرار گردد. نه تنها اعضای حزب 
جمهوری خواه، بلکه بیشتر دموکرات ها نیز بر این باور 
رشادت های  علی رغم  افغان  امنیتی  نیروهای  که  بودند 
که  نیستند  قادر  هنوز  چشمگیر  پیشرفت های  و  فراوان 
به دست گیرند  تنهایی  به  را  مغلق  این جنگ  مدیریت 
توجه  آموزش شان  و  تجهیز  حمایت،  زمینه  در  باید  و 

پایدار صورت گیرد. 
برای توضیح بیشتر این موضوع باید خاطر نشان کرد که 
اوباما مطابق به پالیسی »عدم توافق با جنگ پایان ناپذیر«، 
افغانستان  امریکایی را از عراق و  برنامه خروج عساکر 
طرح نمود و قصد داشت تا پایان جنگ در این دو کشور 
را به حیث دست آورد حزب دموکرات در پایان دوره 
در  شرایط  البته  کند.  مطرح  ریاست جمهوری اش  دوم 
عراق کامال متفاوت از افغانستان بود و ممکن است که 
مواضع منفعالنه و در عین حال سختگیرانه آقای کرزی 
در مقابل دولت اوباما نیز باالی دستگاه تصمیم گیرنده 
امریکا در موضوع خروج عساکر امریکایی از افغانستان 
درک  قبلی  دولت  در  متاسفانه  باشد.  گذاشته  تاثیر 
فشارهای  و  منطقه  شرایط  از  واقع بینانه ای  و  صحیح 
وجود  امریکا  به خصوص  و  جهانی  جامعه  بر  پاکستان 
نداشت و می خواستند تا امریکا در تجدید روابط خود 
این  کند.  سپری  یک شبه  را  ساله  چند  ره  پاکستان  با 
امر بسیار محتمل به نظر می رسید که اگر دولت حامد 
کرزی موضع نرم تر و واقع بینانه تری را در برابر امریکا 
ما هیچ گاه شرایط بالتکلیف اجتماعی  اتخاذ می نمود، 
را   2014 سال  در  امریکایی  عساکر  خروج  از  ناشی 
شکل  به  پیمانه  این  به  اقتصادمان  و  نمی کردیم  تجربه 

منفی متاثر نمی شد. 
تصامیم عجوالنه دولت قبلی در خصوص تامین توازن 
در روابط منطقه ای و بین المللی اش و هم چنین عدم دید 
استراتژیک به تحوالت و بازیگران منطقه ای باعث شد 
اقتصادی  و  سیاسی  مهلک  ضربات  متحمل  کشور  که 
گردد. با وجود همه فراز و فرودهایی که روابط امریکا 
کرزی  حامد  رییس جمهوری  دوران  در  افغانستان  و 
تجربه کرد، حکومت وحدت ملی از بدو تاسیس سعی 
کرده تا این روابط شکننده را ترمیم و دوباره مستحکم 
که  با وجود ضعف هایی  ملی  سازد. حکومت وحدت 
در سیاست داخلی خود داشته، خوشبختانه توانسته است 
که در عرصه ترمیم روابط با امریکا و ایجاد یک اجماع 
موفقی  عملکرد  افغانستان  مشکل  قبال  در  بین المللی 

داشته باشد. 
توسط  که  اعتماد  بر  مبتنی  دیپلوماسی  نتیجه  در 
از  بعد  اتخاذ گردید و هم چنین  حکومت وحدت ملی 
حضور  امریکایی ها  اخیر،  منطقه ای  و  امنیتی  تحوالت 
استراتژیک در افغانستان را به ترک این کشور ترجیح 
امنیتی  همکاری های  در  مذکور  راهبردی  تغییر  دادند. 
ثابت می سازد  به خوبی  را  امر  این  افغانستان،  با  امریکا 
که امریکا حساب ویژه ای باالی افغانستان در معادالت 
 1990 دهه  ابتدای  مانند  و  کرده است  باز  منطقه ای اش 
نشان  تجربه  کرد.  نخواهد  رها  را  افغانستان  میالدی، 
تنهایی  به  جنگ،  از  بعد  کشورهای  که  داده است 
نمی توانند تا خود را از شوک و تاثیرات ناگوار جنگ 
برهانند و حضور یک ابرقدرت در کنارشان برای تحقق 
پنداشته می شود.  امر ضروری  هدِف خودکفایی، یک 
از  نیز  افغانستان  که  کرده است  به خوبی درک  امریکا 
فراموش کردن  صورت  در  و  نبوده  مستثنی  قاعده  این 
برای گسترش  امنی  مامن  این کشور  افغانستان،  دوباره 
این  زبانه  و  هراس افکنی و دهشت پراکنی خواهد شد؛ 
آتش، دامن امریکا و تمام هم پیمانانش را دوباره خواهد 

گرفت.

در روزهای اخیر بحث روی تصمیم جدید اوباما برای 
بعد  افغانستان  در  امریکایی  نیروهای  حضور  تمدید 
به  عده ای  است.  گرفته  شدت  میالدی   2016 سال  از 
و  پرداختند  تصمیم  این  قبال  در  منفی  گمانه زنی های 
دادند؛  نسبت  شمال  در  اخیر  امنیتی  تحوالت  با  را  آن 
اما اکثر مردم و نخبه های سیاسی کشور این تصمیم را 
نقطه عطفی برای تقویت بیشتر نیروهای امنیتی و بهبود 
در  اوباما  اخیر  موضع  کردند.  تلقی  اجتماعی  مورال 
از  متفاوت  و  امیدوارکننده  بسیار  افغانستان  آینده  قبال 
افغانستان  بیانیه اش مردم  اوباما در  بود.  قبلی اش  مواضع 
اطمینان داد که  آنان  به  و  قرارداده  را مستقیم مخاطب 
و  نمی گذارد  تنها  این شرایط  در  را  امریکا هرگز شما 
به تعهدات خود برای تامین ثبات و زند گی بهتر برای 
مردم افغانستان کامال پایبند است. او در بیانیه خود ابراز 
در  ریاست جمهوری اش  دوره  اتمام  از  بعد  که  داشت 
سال 2016 میالدی، به تعداد 5500 نیروی امریکایی در 

خاک افغانستان باقی خواهند ماند. 
نیروهای  آموزش  گذشته  همانند  نیروها  این  ماموریت 
افغان و حمایت از عملیات های ضدتروریستی در داخل 
خاک افغانستان می باشد. هم چنین در این بیانیه، اوباما به 
صراحت اعالم کرد که عملیات های تصفیوی پاکستان 
ناامنی ها و حتا ظهور  تشدید  باعث  مرز،  در آن طرف 
این  که  دانست  باید  است.  شده  افغانستان  در  داعش 
صراحت کالم در مورد پاکستان قبال کم تر در سخنان 
رییس جمهور امریکا و یا دیگر مسوولین رده باالی این 

کشور دیده شده است.
تمام  و  طالبان  به  از سخنانش خطاب  قسمتی  در  اوباما 
پایدار  توافق  تنها  که  گفت  صراحت  به  حامیان شان 
کامل  خروج  به  می تواند  افغانستان  دولت  با  سیاسی 
این  گردد.  منجر  کشور  این  از  امریکایی  عساکر 
قابل مالحظه ای می تواند روی مورال  به شکل  تصمیم 
تاثیر منفی بگذارد؛ زیرا آن ها  نیروهای مخالف دولت 
خروج کامل نیروهای بین المللی را بهترین فرصت برای 
افغانستان  دولت  علیه  تخریبی شان  عملیات  گسترش 
بیانیه  در  واضح  به صورت  اوباما  برعالوه  می دانستند. 
و  تروریستان  امن  پناهگاه های  که  داشت  ابراز  خود 
طالبان در هر جایی  که باشد، باید از بین برود و این یک 
گروه  این  که  بود  طالبان  اصلی  حامیان  به  واضح  پیام 

که  این  بر  مبنی  دارد  وجود  ادعایی 
تابلیت  افغانستان  پارلمان  وکالی 
وکیل  نفر  چند  همین  می خورند. 
شده اند خار چشم ملت؛ نه می گذارند 
تابلیت بخورند، نه اجازه می دهند علنی 
افراد  حق  می گذارند  نه  بخورند،  پول 
را  مادام العمر  امتیاز  یا  واسطه  بدون 
بخورند. چشم همه ملت مانده به دهن 
چند نفر وکیل که چه می خورند. اگر 
وکال  حلقوم  از  نظارت  همین طوری 
نخواهد گذشت  دیری  دهید،  ادامه  را 
افغانستان  پارلمان  وکالی  عکس  که 
تلویزیون  در  یونسیف  تابلوی  زیر  را 
سوءتغذی  اطفال  کنار  در  سی ان ان 
همیشه  شما  مگر  دید.  خواهیم  افریقا 
نمی گویید که این وکال بی ظرفیت اند و 
اکثر آنها دنبال منافع شخصی خود اند تا 
کار ملت؟ مگر شما نمی خواهید هرچه 
شوید؟  خالص  این ها  شر  از  عاجل 
اگر این ها همیشه آب معدنی و غذای 
وکیل  ابد  تا  که  بخورند  کم چرب 
بخورند  چیزی  بگذارید  ماند.  خواهند 
شویم.  راحت  تا  باشد  داشته  ضرر  که 
حکومت  در  که  باشید  نداشته  توقع 
برگزار  پارلمانی  انتخابات  غنی  اشرف 
جدید  وکیل  شما  اینها  به جای  و  شود 
تحت  دولت  برای  کنید.  انتخاب 
مدیریت، همین پارلمان تحت مدیریت 
اصالح  کمیسیون  جان.  است،  جان 
آینده  سال  چهار  تا  اگر  انتخاباتی 
را  والیات  در  خود  دوره ای  جلسات 
نور  سرعت  با  کند،  تمام  تلفات  بدون 
عمل کرده اند. حتی اگر معجزه شود و 
را  کارش  انتخاباتی  اصالح  کمیسیون 
فردا تمام کند و گزارش خود را به دفتر 
تضمینی وجود  هیچ  تسلیم کند،  مدیر 
ندارد که مدیر وقعی بر پیشنهادات آن 
تا  که  هم  نورستانی  یوسف  بگذارد. 
شش سال دیگر رییس است و حاضر 
کسی  نمی دهد  اجازه  اما  بمیرد  است 
روی قانون آب بریزد. پس بهترین راه 
اکثر  که  وکال  تنها  نه  که  است  همین 
تا  سیاسیون این کشور را تشویق کنیم 
هرچه می توانند تابلیت بخورند. به آنها 
شیشه و کراک و هیرویین و ماریجوانا 
پیشکش کنید. در مهمانی ها غذای غنی 
فشار  که  آن هایی  بدهید.  کلسترول  از 
دعوت  پیزای الندی  به  را  دارند  بلند 
زودتر  می توانید  هرچه  خالصه  کنید. 

ملت را از شر اینها خالص کنید. 

تابلیتمیخورند
هیرویینهمبدهید

دای چوپانی

پهلویمثبِتموضعاخیراوباما
درقبالافغانستان
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خودسوزی  کاهش  از  هرات  والیت  در  افغان  زنان  شبکه 
همزمان  که  می گوید  اما  داده  خبر  اخیر  سال  یک  در  زنان 
مواد  توسط  به ویژه  وسایل  و  ابزار  دیگر  با  خودکشی  آمار 
افزایش  هرات  والیت  در  زنان  میان  در  مسموم کننده 

چشمگیری داشته است.
پیش از این والیت هرات شاهد بیشترین میزان آمار خودکشی 
زنان  خودسوزی  بود.  افغانستان  سطح  در  آتش  وسیله  به 
حقوقی  نهادهای  پیش روی  معضل  بزرگ ترین  به عنوان 
با چالش های عمده ای  را  هرات  در  همواره مسووالن محلی 
نهادهای  فعالیت  که  نظر می رسد  به  اما  کرده است،  روبه رو 
چشم گیر  کاهش  به  منجر  رسانه ها  و  مدنی  نهادهای  دینی، 
از  که  طوری  به  است،  شده  هرات  در  زنان  خودسوزی  آمار 
ابتدای سال جاری تنها 5 مورد خودسوزی زنان در این والیت 

گزارش شده است.
اما آن چه به عنوان چالش جدید، مسووالن محلی در هرات 
تقریبا  ابزار دیگری است؛  با  زنان  کرده، خودکشی  نگران  را 
از  مواردی  هرات  مرکزی  شفاخانه  در  که  است  روزی  کم تر 
»مرگ  مانند  مسموم کننده های  وسیله  به  به ویژه  مسمومیت 

موش« به ثبت نرسد.
گناه شمردن  که تبلیغات در مساجد و  شبکه زنان افغان می گوید 
خودسوزی از آدرس منابع دینی و هم چنان ترس از تبعات غیر 
آمار  زنان،  ماندن  زنده  صورت  در  خودسوزی  جبران  قابل 
کاهش داده است، اما خودکشی به  خودسوزی در میان آنان را 

کندز،  که فردایش عرفه بود، از شورای والیتی  بیگاه روزی 
کردیم.  دریافت  را  خبری  برنامه  یک  در  حضور  فراخواِن 
که شماری از فرماندهان »خیزش مردمی«، از امنیت  گفتند 

ملی، به خاطر ندادن امتیازهای شان شکایت دارند.
برنامه  انتظار در صحن حویلی شورا،  از مدتی  رفتیم. پس 
شکایت  و  سخن  مردمی،  خیزش  فرمانده  چهار  شد.  آغاز 

گفتند. 
که باید برای هر سرباز زیر دست آنان، ماهانه ده هزار  گفتند 
افغانی داده می شد، اما، از سه ماه به این سو، هیچ امتیازی 
و  حقوق  که  حالی  در  است؛  نشده  پرداخت  برای شان 
ادعا  پرداخته می شد.  منظم،  آن،  از  پیش  آنان،  امتیازات 
نفر   250 به  نزدیک  فرماندهان  آنان  جمعا،  که  می کردند 
هستند و از سه ماه، 2500000 افغانی معاش شان باالی ریاست 
گر امتیازهای شان  که ا گفتند  امنیت باقی مانده است. آنان 

داده نشود، پوسته ها را رها می کنند.
کردیم و باید  نقل قول ها و ادعاهای این فرماندهان را ضبط 
گزارش و نگاه داشتن توازن، به ریاست امنیت  برای تکمیل 
همکاری  می داشتیم.  نیز  را  آنان  کنش  وا و  می رفتیم  ملی 
که نیاز  کندز خوب بود و در جاهایی  میان خبرنگاران در 

کمیسیون مستقل حقوق  که تنها از سوی  زنان در هرات بوده 
گزارش داه شده است. بشر به آنان 

به  لت وکوب  یا  و  خودکشی  ناموسی،  قتل های  از  مواردی 
گزارش داده نمی شوند و معموال  نهادهای رسمی در افغانستان 

کم صحرایی حل و فصل می شوند. در محافل سنتی و یا محا
و  اجباری  ازدواج های  افغان  زنان  شبکه  گزارش  به  بنا 
سال  در  که  است  دیگری  خشونت  دو  تحصیل  از  ممانعت 
گزارش شده  این والیت  زنان  علیه  وفور  به  هرات  در  جاری 

است.
و  ترس  به دلیل  کنون  ا هم  هرات  والیت  شیندند  ولسوالی  در 

شهر  بر  طالبان  دیگر  روز،  آن  بامداد  اما،  می گشتیم.  کندز 
کمیت دولت در این شهر پایان  کندز مسلط شده بودند و حا

یافته بود.
نمی شد.  باورمان  بود.  کرده  سقوط  عجیبی  به شکل  کندز 
روز،   21 از  پس  اینک،  می ماند.  کی  وحشتنا خواب  به 
کندز شده است، اما پرسش هایی  کم  دوباره حکومت، حا
کمیسیون  راه  به  چشم  همه  و  مانده اند  بی پاسخ 
که به منظور یافتن حقیقت  حقیقت یابند. هیاتی از مجلس 
را دلیل سقوط  کندز رفته بودند، »ضعف استخباراتی«  به 

کندز خواندند. 
وردک،  گل نبی  کندز،  به  سفری  در  رییس جمهور  اما، 
»خیزش  فرماندهان  به گفته ی  که  را  ملی  امنیت  رییس 
مردمی«، امتیازهای سه ماهه ی آنان را نداده بود، مدال داد 

کندز افزود. و بر هرچه پرسش برانگیز بودن سقوط 
کندز، در شب سقوط این والیت، به همراه  رییس امنیت 
که نگریسته  عمر صافی والی، حضور نداشت و از هر جانبی 
که  شود، از دید ناظران و شهروندان، به اندازه ی عمرصافی 
که وی،  برکنار شد، نه تنها مقصر بود، بل باورها بر این است 
که  می باشد  کسانی  شمار  از  تقصیر،  از  پیش تر  گام  یک 
کندز، نقش  به نام »ستون پنجم« یاد می شوند و در سقوط 

گرفته است. وسیله مواد مسموم کننده به همان پیمانه باال 
گذشته هر چند آمار خودسوزی ها نسبت به سال 1392  سال 
سال  در  که  می رسد  به نظر  اما  یافت،  کاهش  درصد   40 تا 
کاهش 50 درصدی میزان خودسوزی ها  جاری هرات شاهد 

نسبت به سال 1393 باشد.
شبکه زنان افغان هم چنان با برگزاری یک نشست مشورتی از 
افزایش تجاوزات جنسی، قتل های ناموسی و لت وکوب ها در 
که تا ماه میزان  این والیت در سال جاری خبر داده و می گوید 
تجاوز  مورد   8 ناموسی،  قتل   15 خودکشی،  مورد   15 امسال 
علیه  گسترده  خشونت های  از  خودسوزی  مورد   5 و  جنسی 

 6 حدود  خانه ام  من  می کردیم.  همکاری  هم  به  می شد، 
و به همراهان خبرنگار خود  بود  کندز  از شهر  کیلومتر دورتر 
که نمی توانم هم به ریاست امنیت بروم و هم بتوانم با  گفتم 
که آنان  اطمینان راه، تا شام به خانه برگردم. قرار بر این شد 
یا منبعی دیگر،  و  امنیت  از رییس  بروند و شب، برای من 

صدا بفرستند.
نرسید.  من  به  صدایی  نگرفت.  را  جایی  من  انتظار  اما، 
که  کردند  خواهش  »نشد.  دادند:  پاسخ  گرفتم،  تماس 
و  می خواهید  چی  هر  نگردید...  موضوع  همین  پشت 

ضرورتی باشد...«
هر  بود،  رخصتی  که  فردا  کنم.  کار  چی  بودم  حیران 
به  که  چیزی  تنها  نشد.  حاصلم  چیزی  کردم  تالش  چه 
ریاست  از  منبع  یک  که  بود  این  بود،  رسیده  دست مان 
گفت: » 2.6 میلیون  کندز، به شرط نگرفتن نامش  امنیت 
و  مردمی«  »خیزش  نیروهای  امتیازهای  همین  از  دالر 

اوپراتیفی، حیف و میل شده است.«
کنِش  عید رسید، چهارم عید )5 میزان( نیز، موفق به یافتِن وا
گزارش شکایت نیروهای »خیزش مردمی«  مناسب برای نشر 
باید  که  بود  اما، روزی  امنیت ملی نشدیم. ششم میزان  از 
کنش از ریاست امنیت  با جدیت پشت موضوع دریافت وا

به  خانواده ها  درصد   90 به  نزدیک  ناامنی ها  از  ناشی  رعب 
دختران خود اجازه رفتن به مکاتب نمی دهند، این در حالی 
کنون  که هم ا که مسووالن اداره معارف هرات می گویند  است 
دروازه های مکاتب در شیندند و دیگر مناطق ناامن به روی 
دختران این ولسوالی باز است، اما عمدتا خانواده ها به دالیل 

امنیتی مانع رفتن دختران به درس و تعلیم می شوند.
در  کم تر  پیمانه  به  اما  مشابهی  تعلیمی  مشکالت  هم چنان 
گزارش  نیز  هرات  کشک کهنه  و  فرسی  گلران،  ولسوالی های 
در  حتا  مکاتب  در  دختران  حضور  از  ممانعت  است.  شده 
که عمدتا ناشی  نقاطی در شهر هرات نیز به ثبت رسیده است 
که از سوی مردان خانواده صورت می گیرد. از تعصباتی است 
 24 جاری  سال  در  افغان  زنان  شبکه  نهاد  گزارش  اساس  بر 
حضور  از  ممانعت  و  اجباری  ازدواج های  قضایای  از  مورد 
دختران به مکاتب به موسسه ندای زن در هرات راجع شده 

است.
و  مشکالت  شناسایی  مشورتی  نشست  در  ک کنندگان  اشترا
زنان  از  شماری  اعتیاد  هم چنان  هرات،  در  زنان  معضالت 
آنان  برای  فرصت های شغلی  نبود  مواد مخدر،  به  هرات  در 
افزایش  در  که  می خوانند  دیگری  عوامل  جمله  از  را  فقر  و 

خشونت ها علیه زنان در هرات تاثیرگذار بوده است.
درصدی   12 کاهش  بر  مبنی  رسانه ها  اخیر  گزارش  نهاد  این 
رد  شدت  به  را  جاری  سال  طی  هرات  در  زنان  بر  خشونت 
عدم  ناامن،  مناطق  به  دسترسی  نبود  که  است  گفته  و  کرده 
دسترسی زنان به مراجع حقوقی به ویژه در سطح ولسوالی های 
نشست های  در  مشکالت  عرفی  حل و فصل  و  هرات  والیت 
اداره های  در  از خشونت ها  بسیاری  تا  منجر شده  غیررسمی 

رسمی به ثبت نرسد.
هرات،  والیت های  در  که  است  آمده  نهاد  این  گزارش  در 
فراه، غور و بادغیس به ترتیب خشونت های فزیکی، قتل های 
از  پس  و  روحی  خشونت های  و  جنسی  تجاوزات  ناموسی، 
که  زنان اند  بر علیه  موارد عمده خشونت  آنان خودسوزی ها 

گزارش داده شده است. رسما به نهادهای حقوقی 

داشته اند.
یکی  در  مجلس،  در  کندز  نماینده  عزیز،  فاطمه  چنان که 
گل نبی  کنش به ستایش و مدال دادن به  از رسانه ها، در وا
کسانی  گفت: »رییس جمهور  کندز،  وردک، رییس امنیت 
کندز نقش داشتند،  که در سقوط  کرد و مدال داد  را تقدیر 
با خوردن  و  کردند، قربانی دادند  کاری  که فدا کسانی  به 

کردند، توجهی نمی شود.« خون دل، مقاومت 
میان  در  تنها  نه  مسووالن،  شمار  این  تقدیر  از  نارضایتی ها 
به  مدال دادن  بل  گرفته،  اوج  کندز  در  محلی  مسووالن 
سوی  از  که  می شود  دانسته  نیز  راه کاری  امنیت،  رییس 
در  خودش،  به  وفادار  افراد  حفاظت  برای  رییس جمهور، 

کار برده شده است. این والیت به 
تقدیر بدوِن تشخیص درست سیاه وسفید و پرسش برانگیز، 
کندز، ناپدید  که در شب و روز جنگ در  کسانی  آن هم از 
کارش را  بودند و هم زمان با این که هنوز هیات حقیقت یاب 
تمام نکرده، تا سیاه و سفید شناخته شوند، به چی منظور 

صورت می پذیرد؟
لطفی  نظر  با  رییس جمهور،  که  بود  این  گمانه  نخستین 
پیوسته  و  دارد  هراس افگنان  و  طالبان  باره ی  در  که 
کندز،  جنگ های  در  را  نیروها  دولت اش،  فرماندهان 
می خواهد  کرده اند،  عقب نشینی  به  امر  بدخشان  و  تخار 
تا  بُکشد،  را  طالبانی  مسووالن ضد  انگیزه های  و  احساس 

کوبیده شوند. این انگیزه ها، آهسته آهسته ناپیدا و 
که رییس جمهور،  گفته می شود  واپسین تحلیل ها،  اما، در 
سقوط  مقصران  این که  از  پیش  مدال،  دادن  با  می خواهد 
کند، آنان را برائت بدهد و  کندز را هیات حقیقت یاب افشا 

از زیر تیغ این هیات نجات شان بدهد.

کاهش آمار خودسوزی و افزایش آمار 
خودکشی زنان در هرات

تقدیرهای پرسش برانگیز
برائت دهی مظنونان یا انگیزه کشی عناصر طالب ستیز؟
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زش 11 میلیارد  امریکا به ار
دالر ناو جنگی به عربستان 

وشد می فر

رییس ستاد مشترک ارتش 
امریکا وارد عراق شد

کید  گزارش  بلومبرگ، یک مقام امریکایی تا به 
که وزارت دفاع امریکا تصمیم دارد 4 فروند  کرد 
ناو جنگی لتورال به ارزش تقریبی 11.25 میلیارد 
تصمیم  بفروشد.  سعودی  عربستان  به  دالر 
گون برای فروش 4 فروند ناو جنگی لیتورال  پنتا
که  است  شرایطی  در  سعودی  عربستان  به 
واشنگتن پس از دستیابی به توافق هسته ای با 
ایران، سعی می کند برای تقویت نیروی نظامی 
متحدان خود در خلیج فارس اقدامات بیشتری 

را انجام دهد.
دفاع  وزارت  افزود:  امریکایی  رسمی  مقام  این 
عربستان  به  جنگی  ناوهای  فروش  امریکا 
سعودی را بر اساس »برنامه فروش های خارجی 
نظامی« به تصویب رسانده است. این مجوز به 
عربستان اجازه می دهد تا در خصوص قرارداد 
آنکه  مگر  کند  کره  مذا جنگی  ناوهای  خرید 

کنگره با تصویب قانونی مانع آن شود.
ناوهای جنگی لیتورال بخشی از برنامه مدرنیزه 
سعودی  عربستان  دریایی  نیروی  ناوگان  سازی 
برای  اوباما  تعهد  از  بخشی  اقدام  این  است. 
سعودی  عربستان  دفاعی  قابلیت های  ارتقای 
کشورهای  سایر  و  عربستان  می رود.  شمار  به 
خواستار  فارس  خلیج  همکاری  شورای  عضو 
دادن تضمین های الزم از سوی امریکا پیش از 

امضای توافق هسته ای با ایران شده بودند.
کشورهای خلیج  کمک نظامی امریکا به  البته 
که  می شود  محدود  قانون  این  با  همواره  فارس 
نظامی  برتری  تا  کند  می  ملزم  را  واشنگتن 
قانون  این  کند.  حفظ  منطقه  در  را  اسراییل 
کشورهای عربی  فروش جنگنده های اف 35 به 

کرده است.  منطقه را ممنوع 

جوزف  جنرال  آسوشیتدپرس،  گزارش  به 
دانفورد، رییس ستاد مشترک ارتش امریکا پس 
از دیدار با مقامات رژیم اسراییل وارد عراق شد. 
عراقی  مقامات  با  گفتگو  دیدار  این  از  هدف 

کشور اعالم شده است. درباره وضعیت این 
مشترک  ستاد  رییس  دانفورد،  جوزف  جنرال 
مسایل  درباره  گفتگو  منظور  به  امریکا  ارتش 
مختلف منطقه ای عصر روز شنبه وارد اسراییل 
گفتگو درباره توافق هسته ای ایران، روسیه  شد. 
گزارش  گفتگوی طرفین  و سوریه مهمترین محور 
به  دانفورد  رسمی  سفر  اولین  این  است.  شده 
خارج از امریکا از زمان تصدی این پست از اول 

کتوبر می باشد. ماه ا
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رییس جمهور چین وارد بریتانیا شد

کرات صلح موافقت حوثی های یمن با شرط مذا

چاقی، پنجمین عامل مرگ و میر در جهان

پینگ  فرانسه، شی جینگ  گزارش خبرگزاری  به 
روزه، سه شنبه   4 برای سفر  رییس جمهوری چین 
مورد  این سفر  در  او  شد.  بریتانیا  وارد  میزان،   28
کامرون  دیوید  بریتانیا  وزیر  نخست  گرم  استقبال 
گرفت. قرار است شی جینگ پینگ با ملکه  قرار 
بریتانیایی  مقامات  دیدارکند.  نیز  دوم  الیزابت 
و  تجارتی  مهم  مسایل  دیدار  این  در  اند،  گفته 
سرمایه گذاری به ارزش 45 میلیارد دالر بین دوکشور 

گرفت. صورت خواهد 
»این  گفت:  دیدار  این  در  بریتانیا  وزیر  نخست 
بریتانیا  و  چین  بین  روابط  در  مهم  لحظه ای 
می باشد و فرصت واقعی ایجاد شده تا روابط ما 
کامرون  سخنگوی  سازد«.  عمیق تر  از ین  بیش  را 
روی  چیز  »همه  گفت:  رسانه ها  به  دوشنبه  روز 
دیدار  این  در  که  کرد  کید  تا او  است«.  آماده  میز 
رییس جمهور  با  نیز  درچین  بشر  حقوق  موضوع 
به  شد".  خواهد  مطرح  پینگ  جینگ  شی 
روابط  چین  و  بریتانیا  کامرون"  سخنگوی  گفته 
تمام  درباره  تا  هستیم  قادر  ما  و  دارند  مستحکم 
کنیم". بریتانیا  گفتگو  مسایل مورد اختالف باهم 
اقتصادی  برنامه های  روی  دیدار  دراین  می گوید 
سرمایه  بخش های  شامل  که  شد  خواهد  گفتگو 
صادرات  برای  سازی  زمینه  انرژی،  گذاری، 
گذاری روی پروژه های  تجارتی بریتانیا و سرمایه 

رییس جمهوری یمن، عبدو ربه منصور هادی، روز 
با  کره  مذا برای  را  خود  آمادگی  میزان   27 دوشنبه 
اعالم  ملل  شورشیان حوثی تحت هدایت سازمان 
در  داخلی  جنگ  ماه  هفت  ترتیب  این  به  تا  کرد 
که ایتالف  کشورش خاتمه یابد. عربستان سعودی 
کند  منطقه ای را علیه حوثی ها در یمن هدایت می 

کرد. بالفاصله از این پیشنهاد پشتیبانی 
با این حال، سازمان ملل هنوز موافقت طرفین درگیر 
کرات و تاریخ و مکان برگزاری احتمالی  با این مذا
سخنگوی  همزمان  است.  نکرده  اعالم  را  آن ها 
موافقت  هادی  منصور  ریاست  به  یمن  حکومت 
کرده و افزوده  کراتی اعالم  خود را با انجام چنین مذا
گفتگوهای جدید صلح احتماال در ژنیو  که  است 

آماری  گزارش  تازه ترین  سازمان صحی جهان در 
پنجمین  چاقی  و  وزن  اضافه  کرد،  اعالم  خود 
عامل مرگ و میر در جهان محسوب می شود. طبق 
آمار این سازمان، هر سال حداقل ۲.۸ میلیون فرد 
جهان  در  وزن  اضافه  یا  چاقی  اثر  در  بزرگ سال 
می میرند. به عالوه ۴۴ درصد دیابت، ۲۳ درصد 
از بیماری های قلبی و عروقی و ۷ تا ۴۱ درصد از 
اضافه  و  چاقی  با  جهان  در  خاص  سرطان های 
یک   ،۲۰۰۸ سال  در  هم چنین  است.  مرتبط  وزن 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون فرد بالغ در جهان اضافه وزن 
کودک  داشتند. در سال ۲۰۱۰ نیز حدود ۴۳ میلیون 

زیر ۵ سال از اضافه وزن رنج می بردند.
که  می دهند  هشدار  سازمان  این  کارشناسان 
اصلی  مشکل  وزن  اضافه  و  چاقی  گذشته  در 
کنون  ا هم  که  حالی  در  بود،  ثروتمند  کشورهای 

زیربنایی در این کشور می شود.
بخش  در  چینایی ها  از  گروه  دو  می شود  گفته 
پوینت در جنوب  اتومی هینکلی  نیروگاه  ساخت 
کرده اند.  اعالم  را  آماد گی شان  بریتانیا  غربی 
برق  نیروگاه  در  چین  می رود  انتظار  برعالوه، 
دیدار  نماید.  گذاری  سرمایه  بریتانیا  درشمال 
بحران  با  است  شده  همزمان  چین  رییس جمهور 
کارشناسان قیمت پایین  گفته  فوالد در بریتانیا، به 
ضربه  بریتانیا  در  صنعت  این  به  چینایی  فوالد 
کرده است تا درباره این  کامرون تعهد  زده است. 
گرچه  کند. ا موضوع با شی جینگ پنگ صحبت 
چین در حال حاضر دومین اقتصاد بزرگ جهان 
این  اقتصادی  رشد  میزان  دوشنبه  روز  اما  است 
فیصد   6.9 یعنی  خود  سطح  ترین  پاین  به  کشور 

بعد از سال 2009 رسید.

کنون  برگزار خواهند شد. حکومت منصور هادی تا
پذیرش قطع نامه ۲۲۱۶ شورای امنیت سازمان ملل 
صلح  گفتگوهای  آغاز  شرط  ها  حوثی  سوی  از  را 
قطع نامه   این  موجب  به  بود.  کرده  اعالم  آنان  با 
کنون  گذشته تا که از سال  حوثی ها باید مناطقی را 
به  را  آن ها  کنترول  و  کرده  ترک  کرده اند  تصرف 

حکومت مرکزی یمن بسپارند.
جدید  دور  خواستار  ملل،  سازمان  ویژه  فرستادۀ 
هفته های  در  یمن  در  درگیر  طرفین  میان  کرات  مذا
عربستان  خارجه  امور  وزارت  است.  شده  آینده 
نسبت به موافقت شیعیان حوثی با قطع نامه ۲۲۱۶ 
و  کرده  ابراز خشنودی  ملل  امنیت سازمان  شورای 
گام مهمی به جلو برای پایان دادن به بحران  آن را 

یمن دانسته است. 
ریاض  در  نشستی  در  یمن  رییس جمهوری  دیروز 
مطلع  مون  کی  بان  نامه  از  را  سیاسی اش  مشاوران 
کرده  کل سازمان ملل اعالم  که در آن دبیر  ساخت 
قطع نامه  پذیرش  به  حاضر  یمن  های  حوثی  که 

۲۲۱۶ شورای امنیت سازمان ملل هستند.

حال  در  کشورهای  در  بیشتر  کودکان  در  چاقی 
کنون حدود ۳۵ میلیون  توسعه دیده می شود. هم ا
حال  در  کشورهای  در  وزن  اضافه  دارای  کودک 
یافته  توسعه  کشورهای  در  نفر  میلیون   ۷ و  توسعه 
که  کنند. این ارزیابی ها نشان می دهد  زندگی می 
کم  و  الغری  از  بیش  وزن  اضافه  و  چاقی  امروزه 

گیرد. وزنی قربانی می 
چربی ها  مصرف  کردن  محدود  فردی  سطح  در 
رژیم  گرفتن  پیش  در  دریافتی،  کالری  کاهش  و 
عنوان  به  بدنی  فعالیت  افزایش  و  سالم  غذایی 
اجتماعی  سطح  در  شود.  می  شناخته  راهکار 
کالن برای رواج رژیم غذایی  اتخاذ سیاست های 
نهادهای درگیر  با  سالم، همکاری صنایع غذایی 
سالم  غذایی  الگوهای  ترویج  و  مردم  سالمت 

نقش اساسی را ایفا می کند.

فـــــــــــــــــراخـــــــــوان
سمپوزیم  نخستین  افغانستان،  استراتیژیک  مطالعات  انستیتوت 
بین المللی »مکتب امنیتی هرات« را به روزهای 27 و 28 عقرب )هجده 
کابل برگزار می کند. این سمپوزیم در نظر دارد تا سه  و نوزده نوامبر( در 
حوزه ادبیات، عرفان و مطالعات امنیتی را بیامیزد و از نتیجه این امتزاج، 

کند. بحثی میان رشته یی را برای راهکارهای مؤثر امنیتی پیشنهاد 
کار و پژوهش  که در این زمینه ها،  از همه دانشمندان و محققان ارجمندی 
کرده اند، دعوت می شود تا مقاالت، نظریات و پیشنهادهای شان را تا 

دهم عقرب به ایمیلhss@aiss.af  بفرستند.

فـــــــــــراخــــــوان مقــــــــــاالت
که  گفتگوهای افغانستان و آسیای میانه  کنفرانس بین المللی  در سومین 
جمهوری های  و  افغانستان  از  ورزیده   کارشناسان  از  شماری  شرکت  با 
گاهان منطقه یی و بین المللی به روزهای  آسیای مرکزی و نیز تعدادی از آ
۲۶ و ۲۷ قوس در شهر مزارشریف برگزار می شود، به موضوعات »شناسایی 
مرکزی«،  آسیای  جمهوری های  و  افغانستان  میان  مشترک  دیدگاه های 
فرامنطقه یی«،  پروژه های  و  بازرگانی  »روابط  اقتصادی«،  »فرصت های 
»روابط سیاسی و تهدیدات مشترک امنیتی«، »روابط فرهنگی و نگاهی 
منطقه یی«  اقتصاد  و  منطقه یی  »سیاست  و  فرهنگی«  جغرافیای  به 

پرداخته خواهد شد.
گسترده در سطح  گزارش آن به پیمانه  که  گفتگوها  هدف بنیادین این 
و  کارشناسان  برای  پایگاهی  ایجاد  منتشر می شود،  آن  از  فراتر  و  منطقه 
جمهوری های  و  افغانستان  گیرنده  تصمیم  و  ساز  پالیسی   نهادهای 

آسیای مرکزی است.
کار و پژوهش  که در این زمینه ها،  از همه دانشمندان و محققان ارجمندی 
کرده اند، دعوت می شود تا مقاالت، نظریات و پیشنهادهای شان را تا 

بیستم عقرب به این ایمیل بفرستند.
acad@aiss.afACKU


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7-8 d



