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زنگ اول


شهروندان  از  بسیاری  گواهی  به  دیروز  زمین لرزه 
کشور، بی پیشینه بود و شمار زیادی از شهروندان از 
اثر آن جان شان را از دست دادند. خسارات هنگفت مالی 
نیز به مردم تحمیل شده است. سوگمندانه که نهاد های 
در  احتمالی  زلزله  یک  با  مقابله  برای  کشور،  رسمی 
الزم  آمادگی  کشور  بزرگ  شهرهای  دیگر  و  کابل 
ندارند. کابل در برابر زمین لرزه و بالیای طبیعی دیگر 
بسیار آسیب پذیر است. بسیاری از عمارت هایی که در 
کارشناسان  گواهی  به  شده اند،  ساخته  سال  ده  این 
نیست. گزارش های رسانه ها  معیاری  مهندسی،  دانش 
نشان می دهد که آسیب های به شهرک های مدرنی که 
در ده سال گذشته در کابل ساخته شده اند، وارد شده 

است.
مالکان این شهرک ها می گویند که عمارت آنان در برابر 
اما  دارد.  مقاومت  ریشتر  درجه  ده  تا  زمین لرزه ای 
زلزله دیروز نشان داد که چنین چیزی حقیقت ندارد. 
از شهرک ها وارد  دیوارهای برخی  به  آسیب هایی که 
شده، نشان می دهد که مهندسی مقاومت این شهرک ها 
در برابر زلزله، معیاری نیست. این نابه سامانی معلول 
برخی  است.  دولتی  نهاد های  در  اداری  و  مالی  فساد 
کابل،  شهر  نواحی  از  بسیاری  مهندسان  که  معتقدند 
اسناد  شهرک ها،  مالکان  از  رشوه  دریافت  بدل  در 
ساختمان های آنان را طی مراحل کرده اند، در حالی که 
شدت  به  زلزله  برابر  در  ساختمان ها  از  بسیاری 
آسیب پذیر هستند و مقاومت آنان در برابر زمین لرزه 

براساس معیارهای جهانی سنجیده نشده است. 
نیست.  کابل  به  محدود  ساختمان ها  آسیب پذیری 
از  که  والیات  در  مکتب ها  عمارت های  از  بسیاری 
در  نیز  بین المللی ساخته شده اند  نهاد های  کمکی  پول 
تلفات  از  گزارش هایی  ندارند.  مقاومت  زلزله  برابر 
صفحات  از  مختلف،  والیت های  در  دانش آموزان 
از  بسیاری  که  معلوم  کجا  از  شد.  پخش  رسانه ها 
عمارت های دولتی در ولسوالی ها و والیات، در برابر 
زلزله های هشت و نه ریشتری مقاومت نداشته باشند. 
باشد.  داده  تکان  را  باید سران حکومت  دیروز  زلزله 
باید از این به بعد به آسیب پذیری ساختمان ها از جمله 
شهرک های رهایشی در کابل و تاسیسات مهم دولتی، 
توجه شود. عالوه بر آن، حکومت باید نهاد هایی مثل 
هالل احمر و کمیته حاالت اضطرار را تقویت کند. این 
احتمالی  زلزله  یک  برابر  در  ویژه  آمادگی های  نهاد ها 
در  اضطرار  حاالت  با  مبارزه  ریاست  باشند.  داشته 
یک  در  دارد.  بیشتر  تقویت  به  نیاز  نیز  دفاع  وزارت 
از فرط ترس و سراسیمگی  تالقان کودکان  در  مکتب 
روی هم دیگر افتادند و از اثرآن بیشتر از ده دانش آموز 
نشان  حادثه  این  دادند.  دست  از  را  جان های شان 
ادارت  کارمندان  و  دانشجویان  شاگردان،  که  می دهد 
در  ایمنی  مراقبت های  آموزش  به  مبرم  نیاز  مخلتف، 

جریان زلزله دارند. 
باید نهاد هایی مثل کمیته حاالت اضطرار، متخصصانی 
دانشجویان  به شاگردان،  بتوانند  کنند که  استخدام  را 
و کارمندان ادارات، آموزش دهند موقعی که زلزله رخ 
می دهد چه کنند و چگونه از ساختمان بیرون شوند. در 
بسیاری از کشورها چنین دوره هایی برگزار می شود 
جدی  توجه  آن  به  هم  ما  کشور  در  تا  است  نیاز  و 
برای شرایط بسیار  باید  شود. کمیته حاالت اضطرار 
سران  و  کمیته  این  سران  باشد.  داشته  آمادگی  بد 
حکومت باید به مردم اطمینان بدهند که برای مقابله با 
پیامد های یک زلزله احتمالی، آمادگی دارند. بخش هایی 
آسیب پذیر  هم  احتمالی  سیالب های  برابر  در  کابل  از 
آبریزهای  رفتن  بین  از  و  آبریزها  نبود  به دلیل  است. 
بخش هایی  بی رویه،  ساخت وسازهای  اثر  در  قدیمی 
از کابل به شدت آسیب پذیر شده است و اندکی باران 
کافی است تا فاجعه خلق کند. شهرداری کابل و وزارت 

شهرسازی باید به این نکته توجه کنند.

کابل در برابر زمین لرزه 
سخت آسیب پذیر است
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حقوق  مستقل  کمیسیون  کابل:  8صبح، 
جنگجویان  که  کرده  اعالم  افغانستان  بشر 
مربوط به گروه تروریستی داعش در والیت 
جنگجویان  به  مربوط  خانه   106 ننگرهار، 

گروه تروریستی طالبان را آتش زده اند.
همچنین  اعالمیه ای  انتشار  با  کمیسیون  این 
گروه  توسط  شخصی  زندان  چهار  ایجاد  از 
تروریستی داعش برای نگهداری افراد مورد 
نظرش در ولسوالی های اچین و نازیان والیت 
مستقل  کمیسیون  است.  داده  خبر  ننگرهار 
حقوق بشر در این اعالمیه خود می افزاید که 
افراد مربوط به گروه تروریستی داعش پانزده 
تن از غیرنظامیان را نیز در این والیت به قتل 
این  وقوع  زمان  به  کمیسیون  این  رسانده اند. 

رویدادها اشاره ای نکرده است.
افزایش  از  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
ننگرهار  والیت  در  بشر  حقوق  نقض  موارد 
نگرانی  ابراز  تروریستی  گروه های  توسط 
و  اچین  ولسوالی های  می گوید: »در  کرده 
بهانه  به  مسکونی  106منزل  تعداد  پچیراگام 
طالبان  نیروهای  با  خانه ها  این  مالکان  این که 
حریق  داعشیان  توسط  کردند،  همکاری 
شده اند. افزون براین در ولسوالی های کوت، 
تعداد  اچین، چپرهار، خوگیانی و هسکه مینه 
۷ تن از بزرگان قومی و ۸ تن از افراد عادی 
ملکی به شمول یک کودک توسط نیروهای 
قتل  به  بی رحمانه  و  ظالمانه  شکل  به  داعش 
در  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  رسیده اند.« 
بزرگان  »همچنان  می افزاید:  خود  اعالمیه 
قومی ولسوالی اچین و نازیان اظهار می دارند 
که صرف در ولسوالی اچین نیروهای داعش 
سه زندان شخصی و در ولسوالی نازیان یک 
زندان شخصی را برای نگهداری افراد مورد 

نظر ایجاد کرده اند.«
هم چنین  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
میان  ذات البینی  درگیری های  که  می افزاید 
وسیعی  ساحات  در  تروریستی  گروه های 
هسکه مینه  و  کوت  اچین،  ولسوالی های  از 
و  پنجاه  مسدود شدن  باعث  ننگرهار  والیت 
به بیست  دو باب مکتب، محرومیت نزدیک 
و  آموزش  حق  از  دانش آموز  هزار  هشت  و 
شده  آموزگار  شش صد  از  بیش  بی کاری 
از  بیش  بی جاشدن  از  کمیسیون  این  است. 
این  نتیجه  در  نیز  خانواده  دوصد  و  هزار  دو 

درگیری ها خبر داده است.
مورد  در  گزارش هایی  نیز  این  از  پیش 
درگیری میان گروه های تروریستی طالبان و 

داعش در والیت ننگرهار گزارش شده بود.
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  این حال،  با 
بشردوستانه  حقوق  نقض  موارد  افزایش  از 
آموزش  عادی  روند  شدن  مختل  ویژه  به 
صحی،  خدمات  به  دسترسی  پرورش،  و 
سرپناه  تخریب  خانواده،  هزاران  بی جاشدن 
موجودیت  معیشتی،  امکانات  کمبود   ،
زندان های غیرقانونی و شخصی، کشته شدن 
از  همین طور  و  قومی  بزرگان  و  غیرنظامیان 
شخصی  مصوونیت  آسیب پذیری  افزایش 
از  کشور  مختلف  والیات  در  غیرنظامیان 
جمله در والیت ننگرهار ابراز نگرانی شدید 
کرده از طرف های درگیر خواسته است تا به 
مصوونیت جان و مال غیرنظامیان توجه جدی 

داشته باشند.

کمیسیون حقوق بشر:
 داعش بیش از صد خانه 

مربوط به طالبان را 
در ننگرهار آتش زده است

 انفجار ماین در ننگرهار جان دو کارمند کمیسیون حقوق بشر را گرفت

غنی: خدمات مخابراتی در مطابقت به نیازمندی های عصر حاضر عیار گردد

کشف بیش  از پنج صد کیلوگرام مواد انفجاری در لوگر

غنی به هیات حقیقت یاب کندز:
 حتا نارسایی مسووالن را در گزارش خود بگنجانید

مستقل  کمیسیون  کابل:  8صبح، 
کرده  اعالم  افغانستان  بشر  حقوق 
بمب  یک  انفجار  نتیجه  در  که 
جاسازی شده در کنار جاده در شهر 
جالل آباد مرکز والیت ننگرهار، دو 
به  کمیسیون  این  کارمندان  از  تن 
قتل رسیده و شش تن دیگر زخمی 

شده اند.
ضمن  اعالمیه ای  در  کمیسیون  این 
این حادثه، می گوید  محکوم کردن 
زمانی  کمیسیون  این  کارمندان  که 
موتر  که  شدند  زخمی  و  کشته 
جاسازی شده  ماین   با  شان  حامل 
به  کرد.  برخورد  جاده  کنار  در 
حقوق  مستقل  کمیسیون  گفته 
دوشنبه  روز  بامداد  بمب  این  بشر، 
کارمندان  که  کرد  انفجار  زمانی 

اشرف غنی  محمد  کابل:  8صبح، 
دیدار  در  کشور،  جمهور  رییس 
مخابراتی  شرکت های  روسای  با 
و  مخابرات  وزارت  مسوولین  و 
که  است  گفته  معلوماتی  تکنالوژی 
مطابقت  در  باید  مخابراتی  خدمات 
عیار  امروزی  عضر  نیازمندی های  به 

8صبح، کابل: نیروهای امنیت ملی 
در والیت لوگر 550 کیلوگرام مواد 
کشف  والیت  این  در  را  انفجاری 

کرده اند.
دفتر مطبوعاتی امنیت ملی با اعالم این 
انفجاری  خبر می گوید که این مواد 

رییس  اشرف غنی  کابل:  8صبح، 
جمهور کشور، در دیداری با اعضای 
آنان  از  کندز،  حقیقت یاب  هیات 
مسووالن  نارسایی های  تا  خواسته 
خود  گزارش  در  نیز  را  حکومتی 

بگنجانند.
انتشار  با  جمهوری  ریاست  دفتر 
جمهور  رییس  از  نقل  به  اعالمیه ای 
نارسایی  گنجانیدن  می نویسد  غنی 
حادثه  قبال  در  حکومتی  مسووالن 

خود  وظیفه  محل  به  کمیسیون  این 
می افزاید:  کمیسیون  این  می رفتند. 
متعهدترین  جمله  از  »قربانیان 
برای  که  بودند  کمیسیون  کارمندان 
در  بشر  حقوق  از  حمایت  و  ترویج 
صادقانه  طور  به  شرایط  سخت ترین 

شود.
اعالم  با  جمهوری  ریاست  دفتر 
غنی  آقای  که  می گوید  خبر  این 
شفافیت،  آوردن  روی  دیدار  در 
مخابراتی،  خدمات  کیفیت  کنترول 
کاری  رابطه  بهبود  و  مالی  پرداخت 
با دولت تاکید کرده  سرمایه گذاران 

امنیت  نیروهای  خاص  عملیات  طی 
تروریستان  مخفی گاه  یک  از  ملی 
در مربوطات قریه پشتون آباد برکی 
و راجان ولسوالی برکی برک والیت 
این  از  است.  شده  کشف  لوگر 
مخفی گاه چند میل سالح نیز بدست 

نهادهای  به  اعتماد  افزایش  به  کندز، 
غنی  آقای  می کند.  کمک  دولتی 
خطاب به اعضای هیات حقیقت یاب 
در  حقایق  »تمام  است:  گفته  کندز 
رابطه به حادثه کندز را حتا نا رسایی 
منظور  به  باشد،  آن  در  هم  مسولین 
به  مردم   اعتماد  افزایش  و  شفافیت 
خود  گزارش  در  دولتی،  نهادهای 

بگنجانید.« 
اشرف غنی  اعالمیه،  این  براساس 

داشتند  آرزو  آنها  می کردند.  تالش 
عدم  و  انساندوستی  فرهنگ  که 
تقویت  کشور  سراسر  در  خشونت 
سرزمین  این  انسان های  تمام  و  شده 
از حقوق بشری خود برخوردار بوده 
و در  صلح و آرامش زندگی کنند.«

است.
به  غنی  جمهور  رییس  همچنین 
نهادهای مسوول دستور داده تا یک 
شرکت های  برای  کاری  رهنمود 
خدمات  تنظیم  اداره  و  مخابراتی 
مخابراتی، اترا، تهیه کنند. آقای غنی 
برای  کاری  فضای  که  کرده  تاکید 
تنظیم شود  سکتور مخابراتی طوری 
که این شرکت ها سود کرده بتوانند.

به  »مشتریان  افزود:  جمهور  رییس 
مالیه  به  دولت  و  کیفیت  با  خدمات 
بخاطری که  دارند  نیاز  شرکت ها 
به  مشتریان پول می پردازند و دولت 
جهان تعهد سپرده است که به سوی 
باید  ما  پس  می رود،  خودکفایی 
هدف  این  به  رسیدن  برای  مشترکا 

کار کنیم.«

آمده است.
دفتر مطبوعاتی امنیت ملی می افزاید 
تا  داشتند  قصد  تروریستان  که 
ساخت  در  انفجاری  مواد  این  از 
ماین های کنار جاده یی و فعالیت های 

تروریستی استفاده کنند.

هیات  این  گزارش  که  افزوده 
باالی  مردم  اعتماد  افزایش  به  منجر 
نهادهای دولتی شده و درس خوبی 
خواهد  حکومتی  مسووالن  برای 
اعضای  به  غنی  آقای  همچنین  بود. 
نظریات  تا  کرده  تاکید  هیات  این 
مطرح  آزادانه  را  پیشنهادات شان  و 
این  یافته های  که  می گوید  او  کنند. 
هیات را با دقت الزم مطالعه خواهد 

کرد.
در  میزان  ششم  دوشنبه،  کندز  شهر 
طالبان  سنگین  حمله  یک  نتیجه 
بدست این گروه سقوط کرد. دولت 
افغانستان پس از بیرون راندن طالبان 
منظور  به  را  هیاتی  شهر،  این  از 
کندز  شهر  سقوط  عوامل  بررسی 
رییس  صالح  امراهلل  کرد.  توظیف 
وردک  فاروق  و  ملی  امنیت  پیشین 
این  رهبری  معارف  پیشین  وزیر 

هیات را به عهده دارند.

ACKU
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کتر عبداهلل: دا

پاکستان با قطع حمایت از طالبان 
کند صداقت خود را ثابت 

زلزله 7.7 ریشتری
زاند کشور را لر مناطق وسیعی از 

وحدت  حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  کتر  دا
هیچ گونه  کنون  تا کستان  پا دولت  که  می گوید  ملی، 
صداقتی در مورد تامین صلح در افغانستان نداشته و این 
تروریستی طالبان،  گروه  از  با قطع حمایت  کشور می تواند 

صداقت خود را در این زمینه ثابت سازد.
جلسه  در  عقرب،  چهارم  دوشنبه،  روز  که  عبداهلل  کتر  دا
اظهارات  به  کنش  وا در  می گفت،  سخن  وزیران  شورای 
که همزمان  افزود  کستان،  پا نوازشریف، نخست وزیر  اخیر 
کستان  گروه توسط دولت پا صلح با طالبان و تقویت این 
ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس  ندارد.  امکان 
کنیم در حالتی  که ما اعتماد  گفت: »این هم ممکن نیست 
که از یک طرف طالبان تقویت، حمایت و تجهیز می شوند 
که صادقانه برای  و از طرف دیگر باور به این داشته باشیم 
گفتگوهای صلح میانجی گیری صورت می گیرد. این مساله 
کمک،  قطع  راستا  این  در  صداقت  ثبوت  و  است  مهم 
تا به حال شواهد  که  از طالبان است  همکاری و حمایت 

آن را متاسفانه ندیده ایم.«
به  سفری  در  کستان  پا نخست وزیر  نوازشریف،  اخیرا 
گفتگو با رییس جمهور آن  ایاالت متحده امریکا و پس از 
گروه طالبان را  کستان نمی تواند  که دولت پا گفت  کشور، 
گروه  کرده و هم جنگجویان این  همزمان به صلح تشویق 
کستان  پا نخست وزیر  بدهد.  قرار  نظامی  هدف  مورد  را 

و  شرق  شمال،  از  مناطقی  در  بزرگ  زمین لرزه  یک  وقوع 
زخمی  ده ها  و  کشته   20 دست کم  کشور  مرکزی  مناطق 
اثر  بر  خانه  صدها  گزارش ها  اساس  بر  گذاشت.  برجای 
کنر،  کابل،  ننگرهار،  والیت های  در  رویداد  این  وقوع 
تخار، بدخشان، بغالن و پنجشیر تخریب شده و یا آسیب 

دیده اند.
و  تاجیکستان  کستان،  پا هند،  کشورهای  در  زلزله  این 
کستان خسارات و  ازبکستان نیز احساس شده، اما در پا

تلفاتی را نیز به همراه داشته است.
 7.7 شدت  با  دوشنبه  ظهر   1:39 ساعت  لرزه  زمین  این 

کیلومتری عمق زمین رخ داده است. درجه ریشتر در 200 
خسارات ناشی از زلزله 

مکتب  یک  دانش آموز   12 دست کم  اولیه  امار  اساس  بر 
ازحادم  اثر  بر  تخار  والیت  مرکز  تالقان  شهر  در  دخترانه 
این حادثه 25  در  باختند،  زمین لرزه جان  ترس  از  ناشی 

نفر هم زخمی شدند.
عبدالرازق زنده، رییس مبارزه با حوادث طبیعی والیت 
طبقه  از  دختران  این  که  گفت  8صبح  روزنامه  به  تخار 
به  سراسیمه  تخار  مرکز  در  کرایی  مکتب  یک  چهارم 

سمت طبقات پایین هجوم آورده و این حادثه رخ داد.
والیت  این  در  محلی  مسووالن  بدخشان  در  هم چنان 
که دست کم 10 نفر از باشندگان این والیت جان  می گویند 
باخته و 1400 منزل مسکونی در شماری از ولسوالی ها بر اثر 

وقوع زلزله تخریب شده است.
حوادث  با  مبارزه  رییس  دهقان،  همایون  عبداهلل  سید 
که  گفت  صبح   8 روزنامه  به  بدخشان  والیت  طبیعی 

کرات  مذا دو باره  آغاز  برای  کشورش  آمادگی  از  هم چنین 
گروه طالبان خبر داد. صلح میان دولت افغانستان و 

که  می گوید  ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس  اما 
رفتار  افغانستان  مردم  عملکرد  برخالف  کستان  پا دولت 
که  کرد  داشته است. آقای عبداهلل هم چنین ابراز امیدواری 
کستان مشابه با رویه نیک مردم افغانستان رفتار  دولت پا

داشته باشد.

کشم والیت  این منازل در ولسوالی های جرم، راغستان و 
بدخشان موقعیت دارند.

کنان روستای  به سا آقای دهقان بیشترین آسیب  به گفته 
کشم  کیلومتری مرکز بدخشان در ولسوالی  گندم قل در 115 

رسیده است.
به گفته رییس مبارزه با حوادث طبیعی والیت بدخشان 
تلفات  و  خسارات  بررسی  برای  اضطرار  حاالت  کمیته 
آماده  دولتی  نیروهای  و  رفته  روستا  این  به  احتمالی 

کمک رسانی به آنان هستند.
در  روستاها  از  بسیاری  با  مخابراتی  ارتباط  قطع  از  وی 
گفت به دلیل نبود راه های ارتباطی  بدخشان یاد آور شد و 
گزارش از تلفات احتمالی در ساحات آسیب پذیرتر  هنوز 
کشته  بدخشان  والیت  در  منابع  اما  نکرده اند.  دریافت 
کرده اند.  تایید  را  نفر  شدن هفت تن و زخمی شدن 71 
از  شماری  شدن  زخمی  از  سمنگان  والیت  در  هم چنان 

گزارش داده شده است. کودکان 
کنش های نخستین دولت وا

ارسال  با  کشور  رییس جمهور  اشرف غنی،  محمد 
خبرنامه ای به رسانه ها به خاطر تلفات جانی و خسارات 

کرد. کشور، ابراز تاثر  مالی ناشی از زلزله دوشنبه در 
برای  را  کمیته ای  منظور  همین  به  که  گفت  غنی  آقای 
کمک های عاجل را  کرده تا  بررسی  این حادثه توظیف 

به آسیب دیدگان این حادثه برساند.
وزارت صحت  به مسووالن  رییس جمهور غنی هم چنان 
اقدامات  مجروحین  تداوی  زمینه  در  تا  داد  دستور  عامه 

گیرند. عاجل را روی دست 

ریاست  به  کشور  کابینه  اضطراری  دیگر جلسه  از سوی 
بررسی  برای  حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل 
آقای  شد.  برگزار  افغانستان  در  زلزله  از  ناشی  خسارات 
است  تالش  در  دولت  که  گفت  جلسه  این  در  عبداهلل 

کند. برای آسیب دیدگان امکانات اولیه را فراهم 
 7.5 زلزله  این  »شدت  گفت:  نشست  این  در  عبداهلل 
طی  زلزله  شدیدترین  این  و  بوده  ریشتر  درجه   7.7 تا 
کشور  سال های اخیر می باشد اما متاسفانه از تمامی نقاط 
اطالعات دقیقی در مورد تلفات و خسارات احتمالی در 

دست نیست.«
مسوول  نهادهای  و  صحت  وزارت  از  عبداهلل  آقای 
را  زمین لرزه  این  تلفات  و  آمار دقیق خسارات  تا  خواسته 

گزارش بدهند.
گفت: »از نهادهای  رییس اجرایی حکومت وحدت ملی 
به  افغانستان  دولت  با  یکجا  تا  خواسته ایم  کمک  رسان 
خود  کمک های  مقدار  و  بشتابند  آسیب دیدگان  کمک 
روز  زلزله  و وسعت  آقای عبداهلل شدت  کنند.«  اعالم  را 

کرد. کم سابقه عنوان  دوشنبه در افغانستان را 
که  گفت  دیروز  اضطراری  جلسه  در  عبداهلل  عبداهلل 
مختلف  نقاط  در  زلزله  سنگین  تلفات  بیانگر  گزارش ها 
آمار  گردآوری  حال  در  هنوز  دولت  اما  است  افغانستان 

دقیق این حادثه است.
پولیس  نیروهای  تمامی  به  کشور  هم چنان وزارت داخله 
کمک آسیب دیدگان این حادثه  کشور دستور داد تا به  در 
گفته است برای جلوگیری از تلفات  برسند. وزارت داخله 
و خسارات بیشتر، از مردم خواسته  شده تا بیرون از منازل 

بمانند، زیرا خطر پس لرزه ها هنوز وجود دارد. این زلزله با 
دقیقه   1:39 ساعت  ریشتر  مقیاس  در  درجه   7.5 قدرت 

کشور را لرزاند. ظهر دیروز شمال و مناطقی در مرکز 
گزارش مرکز لرزه نگاری استرالیا این زمین لرزه در عمق  به 
کیلومتری مرکز ولسوالی جرم  کیلومتری زمین و در 43   200
کوهستانی هندوکش رخ داده  والیت بدخشان در نواحی 

است.
دبیرکل  ویژه  نماینده  نیکالس هیسم،  رسانه ها  از  نقل  به 
سازمان ملل در افغانستان، با آسیب دیدگان زلزله امروز در 

کرده است. کشور ابراز همدردی  این 
وسعت زلزله، از هند تا تاجیکستان

که هزاران نفر در دهلی  تصاویر تلویزیونی نشان می دهد 
کارشان را در زمان  پایتخت هند، سراسیمه خانه و محل 
کنون از زخمی  کردند. در تاجیکستان تا  وقوع زلزله ترک 
کشته  کستان 90  گزارش رسیده و در پا شدن حداقل 12 نفر 

و ده ها زخمی به شفاخانه ها منتقل شدند.
زلزله  که  گفته اند  مقام  ها  نیز  ازبکستان  در  هم چنان 

احساس شده اما خساراتی در پی نداشته است.
برای  اروپا  اتحادیه  طور  همین  و  ترکیه  و  هند  کشورهای 
افغانستان  روز دوشنبه در  زلزله شدید  قربانیان  به  کمک 

کرده اند. ابراز آمادگی 
کشته های  که شمار  گزارش داده  خبرگزاری آسوشیتدپرس 
رسیده  نفر   ۱۰۵ به  آسیا  جنوب  کشورهای  در  امروز  زلزله 

است.
وقوع  محل  هندوکش،  به ویژه  افغانستان  شمالی  مناطق 
لرزه دیروز در  زمین  لرزه در سال است، عمق  زمین  ده ها 
گزارش شده است. معموال زمین لرزه  کیلومتری زمین   200
کیلومتر قدرت تخریبی باالیی  از 50  هایی با عمق بیش 

ندارد.
کارشناسان لرزه نگاری، زمین لرزه 7.7 ریشتری  بنا به گفته 
کم باشد می تواند فاجعه بزرگی را  که عمق آن  در صورتی 

در پی داشته باشد.
چنانکه دیوید روتیری، استاد زمین شناسی دانشگاه آزاد 
بیش  در عمق  زلزله  این  گفته است خوشبختانه  بریتانیا 
باعث  نتیجه  در  افتاده،  اتفاق  زمین  کیلومتری   ۲۰۰ از 
او،  به گفته  است.  نشده  زمین  سطح  در  شدیدی  لرزش 
دهد،  رخ  زمین  سطح  در  شدت  این  با  زمین لرزه ای  گر  ا
خسارات و تلفات بسیار بیشتری به همراه خواهد داشت.

کید  رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در عین  حال تا
افغانستان  ناآرامی  صدد  در  که  گروه هایی  و  کشورها  کرد 
کتر  دا ببرند.  نفع  کشور  این  ناآرامی  از  نمی توانند  هستند 
که در صدد ناآرامی  عبداهلل می گوید: »پیام ما به آن هایی 
که از ناآرامی افغانستان هیچ  افغانستان هستند این است 
که در برابر  کشوری نفع نمی برد و تنها آن هایی نفع می برند 
قیام  روزی  ویا  کرده اند  قیام  دولت ها  و  کشورها  همه ی 

کرد.« خواهند 
اخیر  اظهارات  به  نیز  ریاست جمهوری  دفتر  این  از  پیش 
کمکی   کرد بزرگ ترین  کنش نشان داد و اعالم  نوازشریف وا
کستان برای تامین صلح و ثبات در افغانستان  که دولت پا
در  را  تروریستان  پناهگاه های  تا  است  این  می تواند  کرده 
داخل خود مورد هدف نظامی قرار داده از بین ببرد. دفتر 
انتظار  افغانستان  ک  خا که  می گوید  ریاست جمهوری 
کستان برخورد یکسان با تروریستان داشته  دارد تا دولت پا

باشد.
در همین حال، برخی از اعضای مجلس نمایندگان نیز به 
کنش  وا کستان  پا نخست وزیر  نوازشریف  اخیر  اظهارات 
حامی  به عنوان  کستان  پا دولت  که  می گویند  داده  نشان 
در  ثبات  و  صلح  تامین  در  نمی خواهد  تروریسم،  اصلی 

افغانستان همکاری داشته باشد.
ظهیر سعادت از اعضای مجلس نمایندگان، در آغاز جلسه 
که دولت افغانستان در روابط  گفت  دیروزی این مجلس 
از  روزی  و  ندارد  را  الزم  ثبات  منطقه  کشورهای  با  خود 
کستان به عنوان حامی و تمویل کننده تروریسم نام  دولت پا
که در تامین صلح  کشور می خواهد  می برد و زمانی هم از آن 
گفت:  آقای سعادت  کند.  کمک  افغانستان  در  ثبات  و 
و  روزمرگی  و  سلیقه  براساس  گروه ها  و  کشورها  با  »روابط 
کستان  نبود یک استراتژی صورت می گیرد. یک روز ما با پا
کره  دوست می شویم، بار دیگر دشمن می شویم و بازهم مذا
در  صلح  آوردن  در  که  داریم  توقع  کشور  آن  از  و  می کنیم 
که از »الف«  کند. این در حالی است  کمک  افغانستان 
تمویل کننده  و  حامی  کستان  پا که  می زنیم  داد  »ی«  تا 
کشور  تروریسم و دهشت افکنی است، ولی با آن هم از آن 
کند.« که در آوردن صلح و ثبات با ما همکاری  توقع داریم 
کستان در  که دولت پا مقام های دولت افغانستان معتقدند 
گروه تروریستی طالبان در افغانستان نقش  حمایت و تجهیز 
بارها  کشور  این  مقام های  از  همین رو،  از  و  دارد  گسترده 
کرده و جنگجویان  خواسته اند تا حمایت از طالبان را قطع 
کرات صلح با دولت افغانستان  گروه را به پای میز مذا این 
کستان در راستای  کند. هرچند مقام های دولت پا حاضر 
اطمینان  بارها  افغانستان  در  صلح  روند  تامین  به  کمک 
ارشد دولتی می گویند  مقام های  آن طوری که  اما  داده اند، 

کستانی جنبه عملی نداشته است. تعهدات مقام های پا
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آسیبپذیریشهرکها
دریکزلزلهاحتمالی

کابل  کارشناس زمین  لرزه، آسیب های  چند ماه پیش یک 
این  مقاله ای  بود.  برشمرده  زلزله احتمالی  برابر یک  را در 
کارشناس در 8صبح به چاپ رسید و شروع مقاله با یک 
زمین لرزه،  اثر یک  از  بود،  آمده  آن  در  که  بود  خبر فرضی 
تلفات سنگینی به میان آمده است. بسیاری از خوانندگان 
پیامد های  متوجه  این که  به جای  روز،  آن  در  روزنامه 
فرضی  خبر  آن  از  شوند،  احتمالی  زلزله  یک  ک  خطرنا
که  به چشم سر دیدند  کابل  کردند. دیروز مردم  استفاده 
این شهر چقدر در برابر یک زلزله ای احتمالی آسیب پذیر 
کابل در برابر  است. تا حال هیچ نهادی میزان آسیب پذیری 
یک زمین لرزه احتمالی را مورد بررسی قرار نداده است. در 
کشورهای جهان در مورد آسیب پذیری پایتخت  بسیاری از 
صورت  جدی  تحقیقات  احتمالی  زلزله  یک  برابر  در 

می گیرد. 
که  نقاطی  به  پایتخت  انتقال  گزینه  کشورها هم  از  برخی 
کشور ما  کم تری دارند، مطرح می کنند، اما در  آسیب پذیری 
کابل صورت نگرفته است.  کنون هیچ تحقیقی در مورد  تا
می شود.  فراموش  چیز  همه  آن  از  پس  و  می آید  زمین لرزه 
تاسیسات مهم  تمام  افغانستان است.  کابل مهم ترین شهر 
پولی،  ذخایر  واقع اند.  شهر  همین  در  کشور  استراتژیک  و 
کابل انباراند. تا حال  انبارهای مهمات، اسناد مهم همه در 
گر یک زلزله شدید  که ا کسی در این مورد فکر نکرده است 

رخ دهد، چه بر سر تاسیسات مهم می آید. 
کشور در  کالن شهرهای  و دیگر  کابل  مردم  از همه  مهم تر 
ما در  برابر یک زمین لزره احتمالی سخت آسیب پذیراند. 
کشور را  که مناطق زلزله خیز در  کشور خود نهادی نداریم 
کنون  گاهی بدهد. تا کند و به مردم در مورد آن آ شناسایی 
کشور  کالن شهرهای  کابل و دیگر  بسیاری از مردم در همین 
کنند و چگونه جان  که وقتی زلزله رخ داد چه  نمی دانند 
نهاد های  جهان  دیگر  کشورهای  در  کنند.  حفظ  را  خود 
که چگونه  رسمی و متخصصان به مردم آموزش می دهند 
کنند و به چه  مراقبت های ایمنی را در موقع زلزله رعایت 

شیوه ای از عمارت ها و ساختمان ها بیرون شوند.
ده  در  که  ساختمان هایی  از  بسیاری  این ها،  بر  عالوه 
کشور ساخته  کالن شهرهای  کابل و دیگر  گذشته در  سال 
شده اند، در برابر زلزله به شدت آسیب پذیراند و مقاومت 
بر مبنای معیارهای جهانی نیست.  برابر زمین لرزه  آنان در 
گفته  عامه  فواید  وزارت  مقام های  از  یکی  پیش  چندی 
درون شهری  و  بیرون شهری  جاده های  از  بسیاری  که  بود 
کدام سند تخنیکی  که تازه ساخته شده اند، هیچ  کشور  در 
و  وقتی حال خیابان ها  ندارند.  وزارت  این  در  ثبت شده 
ساختمان ها  وضع  که  است  روشن  باشد،  چنین  جاده ها 
که  شد  منتشر  گزارش های  دیروز  است.  خراب  خیلی 

نو ساخت  از شهرک های  ک های رهایشی در بسیاری  بال
کابل آسیب دیده اند.  در 

که ساختمان های آن ها در  مالکان این شهرک ها می گویند 
به نظر  اما  دارند،  مقاومت  ریشتری  ده  زمین لرزه  یک  برابر 
که چنین نیست. فساد مالی و اداری در شهرداری  می رسد 
اسناد  که  است  شده  سبب  شهرسازی  وزارت  احتماال  و 
برخی از شهرک ها در بدل پرداخت رشوه طی مراحل شوند 
کسی ساختمان های این شهرک ها را از لحاظ مقاومت  و 
این که  از  بگذریم  است.  نکرده  سنجش  زلزله،  برابر  در 
برخی از شهرک ها اصال در شهرداری یا وزارت شهرسازی 

کشور ثبت و راجستر نیست.
همین  در  کابل،  آمده  به وجود  تازه  متوسط  طبقه  بیشتر 
در  این شهرک ها  آسیب پذیری  می کنند.  زندگی  شهرک ها 
طبقه  خانواده های  بیشتر  جان  احتمالی،  زلزله  یک  برابر 
که  متوسط را به خطر انداخته است. بسیار ضروری است 
رهبران حکومت و نهاد های عامه از این به بعد متوجه این 
کشور باید  کالن شهرهای  کابل و دیگر  موضوعات باشند. 
نهاد های  شوند.  محافظت  احتمالی،  زلزله  یک  برابر  در 
اضطرار،  حاالت  ریاست  اضطرار،  حاالت  کمیته  مثل 
وزارت دفاع، هالل احمر و مراجع دیگر باید تقویت شوند 

کنند.  تا با پیامد های یک زلزله احتمالی بتوانند مقابله 
که  شهرک هایی  و  ساختمان ها  به  این ها،  بر  عالوه 
کم  خیلی  احتمالی  زلزله  یک  برابر  در  مقاومت شان 
ساختمان،  مهندسی  متخصصان  باید  شود.  توجه  است 
لحاظ  به  را  کابل  در  شده  ساخته  تازه  شهرک های 
آسیب پذیری های  کنند.  سنجش  زلزله  برابر  در  مقاومت 
باید  شود.  رسانیده  مردم  اطالع  به  باید  ساختمان ها  این 
صورت  در  بتوانند  تا  شود  ارایه  مردم  به  آموزشی  خدمات 
کنند.  محافظت  جان شان  از  احتمالی،  زلزله  یک  وقوع 
مورد  در  مخاطبان شان  به  تا  دارند  مسوولیت  هم  رسانه ها 
گاهی  آ هرچه  دهند.  گاهی  آ آن  وقوع  چگونگی  و  زلزله 
مردم در مورد زلزله و شیوه های مقابله با آن، بیشتر شود از 
کاسته  میزان آسیب پذیری آنان در برابر یک زلزله احتمالی 

می شود. 
که  بگویند  مردم  به  باید  ملی  وحدت  حکومت  سران 
زلزله  با یک  مقابله  برای  برنامه ای  چه  در مجموع  دولت 
کشور دارد. عالوه  کالن شهرهای  کابل و دیگر  احتمالی در 
کشور در برابر آب خیزی  کالن شهرهای  کابل و دیگر  بر این، 
و سیالب های احتمالی هم خیلی آسیب پذیراند. به دلیل 
نبود آبریزهای معیاری و خراب شدن آبریز های قدیمی از 
اثر ساخت وساز های بی رویه، با اندک باران، خیابان ها و 
کوچه از آب باران پر می شوند. باید در این زمینه هم توجه 

گیرد.  جدی صورت 

چقدرآمادهمواجهه
باحوادثطبیعیهستیم؟

 بیژن
چند ماه قبل مقاله ای در قالب یک خبر فرضی در 
کالم خبر  که در آغاز  روزنامه 8صبح به چاپ رسید 
کابل می داد. این مقاله  از وقوع زمین لرزه مهیبی در 
گسترده و مهیب اعالم  ابعاد این زمین لرزه را بسیار 
اثر وقوع  از تلفات بی حساب جانی در  کرده بود و 
که  چنین زمین لرزه ای خبر داده بود. نویسنده مقاله 
از استادان دانشگاه است و تخصص زمین شناسی 
دارد، در اخیر نوشته فرضی بودن این خبر را آشکار 
کرده بود. او نوشته بود با توجه به ظرفیت و امکانات 
به خصوص  افغانستان  در  ساخت و ساز  سیستم  و 
کابل چنین زمین لرزه ای می تواند بزرگ ترین فاجعه 
مقاله  این  نشر  کند.  ایجاد  افغانستان  برای  بشری 
حتا  و  مجازی  فضای  در  را  زیادی  کنش های  وا
در  زیاد  تعداد  یک  انگیخت.  بر  مردم  میان  در 
بابت  را  8صبح  روزنامه  اجتماعی  شبکه های 
در  که  کسانی   خصوصا  کردند.  انتقاد  نوشته  این 

از  بودند،  افغانستان  از  خارج 
سراسیمه شدن خود خبر داده 
را  نوشته  آن که  بدون  بودند. 
این  با  باشند.  خوانده  آخر  تا 
روزنامه  دست اندر کاران  حال 
8صبح با توجیه هشدار دهنده 
دفاع  آن  از  نوشته  این  بودن 

کردند. 
در  گذشته  روز  زلزله  حادثه 
همان  که  می رفت  افغانستان 
واقعیت  به  را  پیش بینی 
زمین لرزه ای  سازد.  نزدیک 
ریشتر  درجه   7.7 شدت  با 
بزرگ ترین  می توانست 
زیر  که  به مناطقی  را  خسارت 
تاثیر زلزله قرار داشتند به وجود 
خوشبختانه  ولی  بیاورد. 
بزرگ  زمین شناسان  به گفته 
در  زمین لرزه  این که  به دلیل 
زمین  کیلومتری   200 عمق 
آنچنانی  خسارت  داده  رخ 
این  البته  است.  نیاورده  بار 
نیست  آن  معنای  به  مساله 
دوشنبه  روز  زمین لرزه  که 
بر اساس  است.  نکرده  خرابی 
و  شمال  بخش های  گزارش ها 

کشور خصوصا بدخشان و ننگرهار، خسارات  شرق 
نیز  جانی  تلفات  و  است  شده  متحمل  را  زیادی 

که احتمال افزایش آن نیز وجود دارد.  داشته 
توان  چقدر  ما  که  است  این جا  در  اساسی  بحث 
داریم.  را  حوادث  این گونه  با  درست  مواجهه 
که در افغانستان  تجربه  های عینی نشان داده است 
شدید  ضربه های  توانسته  طبیعی  حوادث  همیشه 
ارگوی  حادثه  کند.  وارد  مردم  به  جانی  و  مالی 
کشور  کنار  گوشه و  بدخشان، سیل های مدهش در 
ناتوانی ما برای مهار یا حداقل  همه و همه نشانگر 
می باشد.  طبیعی  حوادث  از  ناشی  تلفات  کاهش 
رابطه  در  دولت  ناتوانی  از  بار ها  سال ها  این  طی 
انتقاد  حوادث  چنین  آسیب زده های  به  کمک  به 
که رییس اداره مبارزه با حوادث  شده است. حاال 
شده  اضطرار  حاالت  امور  در  دولت  وزیر  طبیعی 
باید  خود  حقوقی  جایگاه  ارتقای  همانند  است، 
سریع  کمک  برای  ظرفیت ها  افزایش  عرصه  در 

دهد.  خرج  به  بیشتر  سعی  چنینی،  این  موارد  به 
که در نخستین قدم چنین حوادثی  مهم ترین چیزی 
کسانی که  برای  پناهگاه  می شود،  احساس  نیاز 
می دهند،  دست  از  حوادث  این  در  را  خود  خانه 
می باشد. تهیه خیمه برای حادثه زدگان بیشتر توسط 
اداره  است.  می گرفته  صورت  بین المللی  نهاد های 
می داده  صورت  هم  کمکی  گر  ا اضطرار  حاالت 
بیشتر مواد غذایی و دارو بوده است. در قدم دوم 
در  اضطرار  حاالت  اداره  نمایندگی های  تمام  باید 
که  والیت هایی  خصوصا  افغانستان  والیت های 
یا  باال تر است  این حوادث  از  آسیب پذیری  سطح 
قرار می گیرد،  هم در معرض حوادث طبیعی بیشتر 

از تمامی امکانات مورد نیاز مملو باشند. 
حادثه زلزله دیروز در بدخشان بیشترین خسارت ها 
هرچند  است.  کرده  وارد  مسکونی  منازل  به  را 
به دلیل این که این حادثه در روز اتفاق افتاده زمینه 

کرده  را برای دور شدن مردم از محل حادثه بیشتر 
با این حال خسارات مالی زیادی به مردم  است، 
وارد شده است. در بدخشان خانه های زیادی در 
کامال از بین رفته اند. اداره حاالت  کوها  اثر ریزش 
اضطرار باید امکانات زیادی را در والیت بدخشان 
که در چنین حاالتی سریع تر مورد  کرده باشد  انبار 
استفاده قرار بگیرد. ورنه انتظار انتقال مواد از مرکز 
با توجه به سردی شدید هوا در آن مناطق خود یک 
کرد. با توجه به تمام این  فاجعه دیگر ایجاد خواهد 
مسایل نیاز است دولت برای چنین حوادثی همیشه 
طبیعی  حوادث  باشد.  داشته  برنامه ریزی  قبل  از 
هیچ گاهی از قبل خبر نمی دهد. این عاقبت اندیشی 
که  موقع دولت ها است  به  کنش  وا برای  آمادگی  و 
می تواند جلو فاجعه بار تر شدن این گونه حوادث را 
که  بگیرد. دولت افغانستان نیز با تجربه های تلخی 
بیشتر  مراقب  باید  داشته  رابطه  این  در  گذشته  در 

این حوادث باشد. 

  آژند

ACKU
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 احسان اهلل بکتاش

 ملک ستیز- پژوهشگر روابط بین الدول 

جستاری پیرامون »جایگاه سازمان ملل متحد در نظام روابط بین الدول«

به بهانه هفتادمین سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد

سال های گذشته مانده است. این کسر به آسانی و در 
یک سال هم خالص نمی شود و حداقل دو تا سه سال 
شده  پیش بینی  رقم  به  عواید  اگر  تا  دارد  کار  دیگر 
گفتم  که  را  چیزی  من  ولی  می شود.  رفع  شود  جمع 
هم  دلیلش  ندارد.  وجود  آن  که  بود  حقیقی  کسر 
آن  مالیه  وزارت  که  تادیاتی  نوع  هیچ  که  است  این 
را نپرداخته باشد و از آن کسر اضافه شود و به وجود 

بیاید، وجود ندارد.«
وزیر مالیه در این جلسه از افزایش میزان جمع آوری 
عواید دولت در جریان سال جاری نیز خبر داد و گفت 
که تاکنون حکومت افغانستان توانسته است نود و چهار 
حکیمی  اکلیل  کند.  جمع آوری  عاید  افغانی  میلیارد 
گذشته  سال  ده  طی  را  امسال  عواید  جمع آوری 
بی سابقه توصیف کرده می گوید که با پایان یافتن سال 
مالی جاری، میزان عواید دولت به 114 میلیارد افغانی 
خواهد رسید. وی گفت: »جمع آوری عواید ما در ده 
ماه گذشته در مقایسه با ده سال گذشته بی سابقه بوده 
است. من این موضوع را با اسناد و گراف برای شما 
نشان می دهم. در تمام سال 1393 عواید مجموعی ما 
شما  نزد  در  من  که  امروز  اما  بود،  افغانی  میلیارد   99
تا  مانده،  مالی  سال  ختم  از  هم  ماه  دو  و  دارم  قرار 
افغانی جمع آوری کرده ایم.  میلیارد  و چهار  نود  فعال 
پیش بینی ما این است که تا دو ماه آینده بیست میلیارد 
افغانی دیگر جمع آوری می کنیم که در مجموع 114 

پیش  سال  شش صد  »ماد«  امپراطوری  و  »هخامنشیان« 
از میالد به نمایش گذاشتند. به همین ترتیب گسترش 
به  امپراطوری  نظام های  اقتصادی  و  جغرافیای سیاسی 
مانند »ساتاواهانا«ی هند و امپراطوری مصر در دوران 
روابط  مسیح،  میالد  از  بعد  به  میالد  از  پیش  گذار 

بین  الدول را سازوکار بیشتر بخشیدند.
دوران  را  بین الدول  روابط  گسترش  دور  دومین 
این  می دهد.  شکل  مستقل  دولت های  شکل گیری 
و  رنسانس  آغاز  سال های  به  می گردد  بر  دوران 
دوران  به نام  که  دوران  این  اروپا.  در  روشن گری 
 1300 سال  در  گرفت  نام  دیگر اندیشی  و  نواندیشی 
آغاز شد و سه صد سال به درازا کشید. در این دوران 
جهان  در  روشن گری  جنبش  پیش آهنگ  که  اروپا 
به  پیوند  به اصالحات گسترده سیاسی در  بود، دست 
ساختار سیاسی دولت ها زد و فرهنگ سیکوالریسم در 
مناسبات بین الملل رایج گردید. دراین دوران دولت ها 
برای  را  راه  و  زده  »سیاست خارجی«  ایجاد  به  دست 
فراهم   دولت«  »دولت-  میان  روابط  و گسترش  بهبود 
بین الدول«  روابط  »سیاست  دوران  این  در  گردانیدند. 
دولت ها بناگذاری شد و »منافع ملی« به محور اساسی 
سیاست خارجی دولت ها مبدل گردید. جدایی دین از 
سیاست، زمینه آن را مهیا کرد که دولت ها »پلورالیسم« 
بدین  راه دهند.  بین المللی خویش  را در سیاست های 
متفاوت  آیین های  و  ادیان  داشتن  با  دولت ها  ترتیب، 
فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی،  روابط  هم  با 
ایجاد کردند. این »ریفرم«، انقالب کالنی را در روابط 

بین الملل به راه انداخت. 
به  می گردد  بر  بین الدول  روابط  تاریخ  دور  سومین 
دولت های  نضج گیری  ملی.  دولت های  شکل گیری 
ملی که سال های 1700 تا 1900 را در خود ثبت تاریخ 
روشن گرایی  و  نواندیشی  دوران  پیامد  است،  کرده 
میان  رابطه  دوران  دراین  می شوند.  محسوب 
برای  راه  و  کرد  حاصل  گسترش  دولت ها«  »دولت- 
در  گردید.  هموارتر  بین الملل  روابط  دگرگونی های 
روسیه،  ایتالیا،  به ویژه  اروپایی  دولت های  دوران  این 
بارزی  نقش  اسپانیا  و  آلمان  فرانسه،  یونان،  بریتانیا، 
برون  در  ایفا کردند.  بین الملل  روابط  را در گسترش 

تعهدی  مطابق  عواید  این  شد.  خواهد  افغانی  میلیارد 
است که ما به صندوق وجهی بین المللی داده بودیم. 
ما  هرگاه  شده  صندوق  این  با  که  موافقه ای  براساس 
انجام  خود  اهداف  مطابق  را  خود  عواید  جمع آوری 
بدهیم هفتاد و پنج میلیون دالر دیگر براساس تعهدی که 

با ما کرده اند به نام پول تشویقی برای ما می پردازند.«
وزیر مالیه هم چنین گفت که درصدی مصارف بودجه 
باال رفته  نیز  نهادهای دولتی  انکشافی توسط  عادی و 
اختیاری شان  بودجه  مصارف  در  امسال  نهادها  این  و 
بلندترین رقم را دارند. اکلیل حکمی گفت که تاکنون 
دولتی  نهادهای  عادی  بودجه  درصد  شصت  و پنج 
بودجه  مصرف  میزان  افزود  وی  است.  شده  مصرف 
انکشافی به سی وپنج درصد رسیده و قرار است تا اخیر 

سال مالی به 65 درصد برسد.
وزیر مالیه می گوید که دولت افغانستان می تواند میزان 

عواید خود را دو تا سه برابر عواید فعلی باال ببرد.
اما، برخی از اعضای مجلس نمایندگان می گویند که 
بلند رفتن میزان عواید دولت ناشی از کاهش فساد در 
عایداتی  چشمه های  ساختن  شفاف  دولتی،  ادارات 
دولت و مدیریت سالم نبوده بلکه این عواید در نتیجه 

باال بردن مالیات بر مردم باال رفته است.
مجلس  اعضای  از  رحمانی  عبدالرحمان  مولوی 
دولت  عواید  حقیقی  میزان  که  می گوید  نمایندگان، 
حالی که  در  گفت  او  می شود.  معلوم  بعد  ماه  دو 
مشکالت  به دلیل  را  خود  سرمایه های  سرمایه گذاران 
موجود در کشور از افغانستان خارج کرده اما حکومت 
از بلند رفتن میزان عواید خبر می دهد. او تاکید کرد 
که این عواید از مصارف مردم جمع آوری شده است.

هم چنین حفیظ منصور دیگر عضو مجلس نمایندگان، 
به »دزدی« از مردم متهم کرده می گوید  حکومت را 
کریدیت های  از  مالیه  گرفتن  و  مالیات  افزایش  که 

مصرفی تلیفون، اقدامی فراتر از قانون است.
اما، اکلیل حکیمی، وزیر مالیه از اخذ ده درصد مالیات 
کشور  در  مخابراتی  شبکه های  استفاده کنندگان  از 
از  کشورها  از  برخی  در  که  می گوید  کرده  حمایت 
جمله پاکستان، هند و بنلگه دیش بیشتر از این رقم مالیه 

می گیرند.

هند  و  مصر  چین،  دولت های  اروپا  جغرافیای  از 
داده  گسترش  هم جوار  دولت های  با  را  روابط شان 
با  اما  فرسایشی  شکل  به  هم جواری«  »حسن  اصل  و 
چالش ها، شامل نظام روابط بین الملل گردید. در این 
قاره ها  جغرافیایی  محدوده  از  دولت ها  روابط  دوران 
و  امریکا  متحده  ایاالت  دولت  تاسیس  رفت.  برون 
هماهنگی  در  بارزی  نقش  پلورالیست،  اروپای  ایجاد 
روابط سیاسی دولت های جهان داشت. در این دوران 
اندیشه تفکیک قوا در ساختار سیاسی دولت ها نضج 
دولت های کالسیک  مدرن جای  دولت های  و  یافت 

را پر کردند. 
شکل گیری  بین  الدول  روابط  گسترش  دور  چهارمین 
کانون های هماهنگی دولت ها نامیده می شود که سده 
بیست را در بر گرفته است. در این دوران، دولت های 
جهان، به منظور هماهنگی بهتر، سازمان های منطقه ای 
بیستم کار  راه اندازی کردند. در سده  را  بین المللی  و 
امریکایی ها  توسط  بین المللی  پالت فرم  نخستین  برای 
امریکایی ها  و  اروپایی ها  گردید.  آغاز  اروپایی ها  و 
که از جنگ اول جهانی سال های 1914 تا 1918 رنج 
بودند،  میلیون کشته داده  بودند و هفت  برده  فراوانی 
گسترش  برای  بین المللی  هم گرایی  اصلی  مبتکر 
 1920 سال  در  آن ها  شدند.  بین المللی   همکاری های 
لیگ ملت ها را تاسیس کردند. لیگ ملت ها نخستین 
خود  اصلی  هدف  که  بود  بین المللی  هماهنگی  نهاد 
از  نهاد  این  داد.  قرار  جهانی  امنیت  و  صلح  تامین  را 
سال 1920 تا سال 1935 با عضویت 58 دولت جهان 
عضو  دولت های  درگیری  اما  کرد.  فعالیت  و  کار 
توانایی  در  ضعف  و  جهانی  اول  جنگ  در  نهاد  این 
اعتبار  بین المللی،  منازعات  و  جنگ ها  محدودسازی 
 1935 سال های  در  زد.  صدمه  خیلی  را  ملت ها  لیگ 
از  جاپان  و  آلمان  اسپانیا،  چون  مقتدری  دولت های 
عضویت لیگ ملت ها خارج شدند و دامنه جنگ دوم 
جهانی گسترش بیش تر حاصل کرد. آغاز جنگ دوم 
جهانی مفهوم لیگ ملت ها را خدشه زد و این نهاد رو 

به اضمحالل نهاد. 
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طلبات سال های گذشته را حل کرده ایم.«
این اظهارات وزیر مالیه پرسش های زیاد نمایندگان را 
این مجلس مدعی  از اعضای  به دنبال داشت و برخی 
از  بودجه،  به دلیل کسر  افغانستان  که حکومت  شدند 
ذخایر ارزی کشور استفاده می کند. اما اکلیل حکیمی 
وزیر مالیه در پاسخ به پرسش های نمایندگان مجلس 
یکی کسر  که  داریم  بودجه  نوع کسر  دو  گفت:  »ما 
همان  است.  حقیقی  کسر  دیگری  و  شده  پیش بینی 
دالر  میلیون   150 حدود  در  گفتید  شما  طوری که 
است.  درست  و  دارد  حقیقت  این  بود،  موجود  کسر 
این کسری است که پیش بینی شده بود و متاسفانه از 

روابط بین الدول است.
بین الملل  روابط  نظام  شکل گیری  دوره  نخستین 
الیه های  ابتدایی ترین  نضج گیری  به  می گردد  بر 
در  است.  بوده  آن  شاهد  باستان  تاریخ  که  دولت ها 
در  بزرگ  امپراطوری های  و  دودمان ها  دوران  این 
تاریخ توسعه بشری انسجام یافتند و نخستین پایه های 
»روابط مشارکتی« را برای گسترش قدرت سیاسی و 
حرکت های  نخستین  گذاشتند.  بنا  خویش  اقتصادی 
دودمان  باستان،  تاریخ  در  را  بین الملل  روابط  توسعه 
»شانگ« در چین، هزار سال پیش از میالد، امپراطوری 

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه کشور می گوید که دولت 
با کسر »حقیقی« بودجه مواجه نیست، بلکه  افغانستان 
با کسر 150 میلیون دالری پیش بینی شده مواجه است. 
به  عقرب،  چهارم  دوشنبه،  روز  که  حکیمی  آقای 
و  عواید  میزان  مورد  در  توضحیاتی  ارایه  منظور 
مجلس  به  خورشیدی  جاری  سال  بودجه  مصارف 
نمایندگان فراخوانده شده بود، گفت که کسر بودجه 
دو نوع است که از نوع حقیقی آن دولت افغانستان با 
کسر بودجه مواجه نیست. وزیر مالیه در جلسه عمومی 
نشان  اعداد  و  ارقام  به  »من  نمایندگان گفت:  مجلس 
تمام  نداریم،  بودجه  کسر  ما  این که  برعالوه  می دهم 

هماهنگ کننده  نهاد  بزرگ ترین  متحد  ملل  سازمان 
استراتژیک  دورنمای  است.  جهان  در  دولت ها 
سازمان ملل متحد را »فراهم سازی زمینه های سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه بین المللی برای 
و  بی عدالتی  تشنج،  فقر،  از  مبرا  جهانی  شکل گیری 
ملل  سازمان  استراتژیک  ماموریت  می سازد.  جنگ« 
برای رسیدن  تعهدات دولت های عضو  بنیاد  بر  متحد 
به هدف مشترک که در دورنمای این سازمان تجلی 

یافته است، اساس گذاشته شده است.
توسعه  و  تعامل  دوره  پنج  برآیند  متحد،  ملل  سازمان 

با کسر »حقیقی« بودجه 
مواجه نیستم

وزیر مالیه: 

نیویارک جای مناسب
ACKU برای سازمان ملل متحد نیست



 سهیال وداع خموش

ابراهیم جعفری- استاد دانشگاه

 دای چوبانی
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در این کمپ حدود 200 خانواده زندگی می کنند و 300 
وی  عزیزه،  به گفته  دارند.  زندگی  عزیزه  مثل  کودک 
تا  ابتدایی داده  الی 40 کودک را آموزش های  روزانه 30 
این کودکان بتوانند به مکاتب رسمی  با نتایج بهتر راه یابند.

کمپ،  در  زندگی  چگونگی  از  ساله  چهارده  عزیزه 
از اهداف آینده اش در راستای معیشت و  فعالیت ها و حتا 
»اولین  می گوید:  رانده  سخن  کودکان  برای  بهتر  زندگی 
تعلیمی   سرکس  مرکز  از  را  خود  اجتماعی  فعالیت های 
این  که  وقتی  زمان  آن  کردم.  آغاز  افغانستان  تربیوی  و 
می کرد  برپا  را  سرکس  نمایش های  کودکان  برای  مرکز 
و  می شوند  خوشحال  حد  چه  تا  کودکان  که  می دیدم  و 
به  عجیب  احساس  یک  می شود،  جاری  لبان شان  بر  خنده 
من دست داد و به این فکر افتادم که چگونه می توانم برای 
آسایش کودکان کار کنم. بعد از آن خود را شامل شورای 
کودکان که از سوی این مرکز ایجاد گردیده بود، ساختم و 

نخستین کارهایم را از همین شورا شروع کردم.«
کودکان  تدریس  به  کنون  تا  زمان  آن  »از  می افزاید:  وی 
به  را  این کمپ  بعد رهبری شورای  پرداختم و  این کمپ 
عهده گرفته و در مدت سه سال سه مشکل کودکان را حل 
کردم. این فعالیت ها شامل تاسیس مکتب، توزیع شناسنامه 
برای کودکان این کمپ و مهیا کردن آب آشامیدنی برای 
خانواده های این کمپ که قبل از این به وسیله کودکان به 

بسیار مشقت آماده می گردید، می شود.«
این کمپ  از مشمولین  این که خودش یکی  از  او،  به گفته 
است و با دیگر کودکان زندگی مشابه دارد، به همین خاطر 
تالش  جان  و  دل  با  و  کرده  درک  را  کوکان  مشکالت 

می کند تا در راستای معیشت کودکان بیشتر کار کند.
مشکالت  راستا،  دراین  مشوقم  »اولین  می گوید:  عزیزه 
برای  نیازمند کمک اند. در نخست  اند که واقعا  کودکانی 
کودکان شورا را تعریف کردم، سپس مشکالت کودکان 
را ریشه یابی نموده و بعد با مراجعه کردن به مراجع مختلف 
مشکالت کودکان و خانواده های آنان را به گوش مسووالن 
رسانیده تا این که سه مشکل عمده کودکان و خانواده ها در 

اثر این تالش ها حل گردید.« 
شورای یاد شده در این کمپ شامل 20 کودک می باشد که 

برخی  در  نیز  را  تلفات  برخی  جدی  تذکر  این  متاسفانه 
به دنبال  همجوارش  والیات  و  بدخشان  همچون  والیات 
برای  است  ممکن  که  است  هزینه ای  حداقل  این  داشت. 
یک رخداد پندآموز و عبرت آمیز متصور شد. افغانستان بر 
روی کمربند کوهزایی آلپ- هیمالیا قرار گرفته است. این 
لحاظ جغرافیایی روی  از  افغانستان  واقعیت است که  یک 
اما  دارد.  موقعیت  مناطق جهان  زلزله خیز ترین  و  فعال ترین 
جای تعجب بسیار زیاد در این است و بوده است که چرا 
مدیران ارشد کشور از چنین واقعیت مهمی در مالحظات 

حکومتداری خود چشم پوشی می  کنند.
عدم مطالعه دقیق و علمی ابعاد و خطرات ناشی از زلزله، عدم 
مالحظه این واقعیت در برنامه ریزی های شهری و روستایی، 
عدم تدوین استانداردهای ساختمانی دقیق و واقع گرایانه بر 
مبنای مطالعات علمی و در مقیاس مناسب، عدم نظارت بر 
نظارتی منسجم و فساد  نبود ساختار  به دلیل  ساخت وسازها 
عمومی  اطالع رسانی  عدم  نظارتی،  بخش های  در  گسترده 
بروز  زمان های  برای  اولیه  آمادگی های  جهت  مردم  برای 
مدیریت  طرز العمل های  تدوین  عدم  مخرب،  حوادث 
وقوع  صورت  در  ملی  و  محلی  مدیریت  سطح  در  بحران 
گماشتن  مهم،  والیات  و  مرکز  در  جدی  بحران های 
و  طبیعی  حوادث  از  شناخت  و  مفکوره  بدون  مسوولین 
مدیریت بحران در راس امور، عدم وجود تمهیدات اساسی 

هفته یکبار در این محل دایر می گردد و در آن مشکالت 
کودکان شناسایی می گردد. عزیزه در خانواده هشت نفری 
نور  سید  نسوان  لیسه  یازدهم  صنف  و  می کند  زندگی 

محمد شان مینه است.
مرجع  یک  که  است  این  آینده ام  »پالن های  می گوید:  او 
اروپایی  کشور های  دیگر  در  که  مند«  »هامبورتس  نام  به 
مرجع  این  نمایندگی  از  یکی  می خواهم  می کند،  فعالیت 
را در افغانستان به خاطر حل مشکالت کودکان افغان ایجاد 
کنیم تا بتوانیم به وضعیت بد کودکان نقطه پایان بگذاریم.«

او از خاطرات بد زندگی اش یاد آور شده می گوید: »یکی 
از خاطرات بدم این است که چندی قبل یکی از خبرنگاران 
مجله میرمن از من خواست تا زندگیم را بازگو کنم، وقتی 
اولین  برای  به دسترسم قرار گرفت و آن را خواندم  مجله 
این  کودکان  دیگر  و  خودم  زندگی  وضعیت  متوجه  بار 
کمپ شدم، با روبه رو شدن این واقعیت بی اراده از چشمانم 
اشک جاری شد و به سختی گریستم، چون تازه پی بردم 
که مشکالت زندگی من و کودکان کمپ مهاجران بغالن 
که من نیز در آن زندگی می کنم، تا چه اندازه زیاد است. 
سپس به حال خودم، کودکان این کمپ و خانواده های این 

کمپ سخت گریستم.«
به گفته عزیزه، زمانی که او به فعالیت هایش آغاز کرد، هیچ 
چشم داشتی از تقدیر و یا جایزه نداشته است، اگر او برنده 

این جایزه نیز نشود، بازهم به راهش ادامه خواهد داد.
سخت  را  افغان  کودکان  و  کمپ ها  کودکان  وضعیت  او 
برای  کاریابی  زمینه  اگر  که  می گوید  و  خوانده  رقت بار 
والدین فراهم نشود، وضعیت کودکان از این بدتر خواهد 
این  به  عاجل  مسوول هرچه  ارگان های  و  نهاد ها  باید  شد. 

مشکل رسیدگی کنند.

وقوع  از  بعد  اولیه  نیازهای  رفع  برای  بزرگ  شهرهای  در 
بحران همچون مراکز اطفاییه به تعداد مناسب با پراکندگی 
حساب شده و همین طور مراکز درمانی مجهز و مستحکم 
و بسیاری کمبودهای دیگر از جمله مواردی است که عمق 
غفلت دولتمردان افغانستان را در مورد این خطر عظیم نشان 

می دهد.
هرچه که برای توسعه زیرساخت ها، توسعه شهرها، توسعه 
اقتصادی و صنعتی تالش شود و سایر تالش های صادقانه 
در عرض  تمام  به سادگی  برسد  نتیجه  به  محترم  مسوولین 
در  برود.  بین  از  تالش ها  این  حاصل  می تواند  ثانیه  چند 
اساس خطر  بر  فعالیت ها  تمامی  دنیا  زلزله خیز  مناطق  تمام 
و ریسک زلزله احتمالی که با استفاده از روش های علمی 
و  عوارض  تا  می شود  اجرایی  و  می شود طرح ریزی  تعیین 
برسد.  به حداقل خود  طبیعی  این حادثه  از  ناشی  خطرات 
جالب است که به غیر از مطالعه ناقص و کلی اداره سروی 
جیولوجی ایاالت متحده )USGS( هیچ سند دیگری برای 
مطالعه  این  ندارد.  وجود  افغانستان  در  زلزله  ارزیابی خطر 
است  بوده  آن  اجرای  در  که  محدودیت هایی  به  توجه  با 
و  است  همراه  اشتباه  گاها  و  ساده کننده  فرضیات  با  هم 
از  و  است  نشده  استفاده  آن  در  محلی  دقیق  اطالعات  هم 
همه مهم تر این که در مقیاس شهرها و محالت به هیچ وجه 
به آن  افغانستان در هر پروژه خرد و کالن  آنچنان که در 

استناد می شود مجوز استفاده عملی و علمی را ندارد.
را  خداوند  حادثه  این  از  ناشی  داغداران  به  تسلیت  ضمن 
شکرگزاریم که این حادثه را از سر ملت شریف افغانستان 
بودن  کم عمق  صورت  در  که  حادثه ای  گذراند.  خیر  به 
زلزله می توانست تلفات بسیار باالیی را به دنبال داشته باشد. 
از خداوند منان خواستاریم که تا هنگامی که غفلت و عدم 
این  نبسته  بر  از کشور ما رخت  برابر زلزله  آماده بودن در 

حوادث را به کرمش تاخیر کند.

رنگ  چرمی  سیاه  ُکرتی  که  حالی  در  رحیم زاده  عزیزه 
کهنه، جوراب های زمستانی و چپلک های چرمی  بهاری به 
پا داشت، با احتیاط از میان ِگل والی راه باز می کرد و موتر 
حامل ما را به سمت کمپ مهاجران- جایی که او سال ها 
در آنجا زندگی پرمشقت را سپری کرده است- رهنمایی 
می کرد. این کمپ در نساجی بگرامی  موقعیت دارد و وی 
سال های متمادی را با هزاران درد و رنج در آن پشت سر 
گذاشته، نفس کشیده، در میان گل و الی راه رفته و در زیر 
چتر اتاق های سیاه و تاریک و فرسوده، نان بخور و نمیر را 
برای  زیادی  امید های  اکنون  ولی  است،  برده  فرو  گلو  به 
ادامه زندگی بهتر در دلش جا گرفته و احساس بزرگ در 

مخیله کوچکش موج می زند.
پا های کوچک عزیزه در گل و الی فرو می رفت و بعدا آن 
جوراب هایش  اینک  می کرد؛  بیرون  گل  از  سختی  به  را 
آب  از  ناشی  گل و الی  این  بودند.  شده  آلوده  گل  کامال 
کمپ  به  باالخره  بود.  باریده  قبل  شب  که  بود  بارانی 
جریان  باد  طرف  چهار  از  که  آهن پوش  زیر  در  رسیدیم. 
داشت، 25 یا 30 کودک قدونیم قد در انتظار عزیزه به سر 
اوج  افتاد، صدا ها  عزیزه  به  که چشم شان  می بردند،  همین 
عزیزه صدا  زدند:  زبان های کوچک شان  با  همه  و  گرفت 
این  در  پنسل پاک.  عزیزه...  کاغذ،  عزیزه...  قلم،  عزیزه... 
پاسخ  آنان  به خواست های  باید  که  است  عزیزه  تنها  میان 

بدهد و نیاز های آنان را برآورده سازد. 
برای  طفل  راستای حقوق  در  این سو  به  سال  سه  از  عزیزه 
زندگی می کنند، کار  این محل  افرادی که در کمپ های 
می کند. هرچند پدر عزیزه بی کار است و آنان تنها با اندک 
کار  آشپز  به حیث  مکاتب  از  یکی  در  که  مادرش  معاش 

می کند زندگی را می گذرانند.
فراهم  برای  خود  فعالیت های  نتیجه  در  رحیم زاده  عزیزه 
گرفتن  خردسال،  کودکان  برای  آموزش  زمینه  ساختن 
شناسنامه برای کودکان کمپ و تهیه آب آشامیدنی برای 
باشندگان این محل نامزد جایزه صلح بنیاد حقوق کودکان 
لیبریا  کشورهای  از  دیگر  نامزد  دو  با  وی  است.  گردیده 
حقوق  صلح  جایزه  آوردن  به دست  برای  پورتوریکو  و 

کودکان به رقابت خواهد پرداخت. 

اصطالح  به  اولیت های  به  مشغولیت  فراموشی،  و  غفلت 
بسیاری  و  ساختاری  ناکارآمدی  ملموس تر،  و  واقعی تر 
همیشه  که  خطری  از  که  است  شده  باعث  دیگر  عوامل 
شویم.  غافل  ماست  بزرگ  شهرهای  و  سرزمین  کمین  در 
راستای  در  حال  به  تا  روزنامه ای  و  رسانه ای  تذکرات 
غفلت زدایی و ایجاد اراده برای گرفتن آمادگی الزم و اخذ 

تدابیر الزم نیز کامال بی تاثیر بوده است.
ریشتر  مقیاس  در  هفت و نیم  بزرگی  به  زلزله ای  وقوع 
حتا  و  کشور  شهرهای  از  بسیاری  در  که  گذشته  روز  در 
کشورهای همسایه حس شد به گونه ای ملموس باید هیبت 
و قدرت این گونه حوادث را به بخش عمده ای از هم وطنان 
که  سختی  زمین  باشد.  داده  نشان  حکومتی  مسوولین  و 
می شود عصر  پنداشته  امن  تکیه گاه  از حاالت  بسیاری  در 
نمی تواند  خوبی  گاه  تکیه  که  تنها  نه  که  داد  نشان  دیروز 
برای بناهای غیر معیاری و سست ساخته شده توسط ما باشد 
بلکه خود می تواند مانند یک توده سست و بی اراده در برابر 
قدرت عظیم زلزله تسلیم شود. بسیاری از هموطنان گرامی 
شاید حس کرده باشند که زمین چگونه مواج گشته و آن ها 
به باال و  را مانند سواران یک کشتی در یک بحر متالطم 

پایین حرکت می داد. 

آدم  یک  قدیم  زمان های  در 
نمی دانست  وقت  هیچ  که  بود 
از  وقتی  خفه.  یا  باشد  خوش 
می پرسیدند،  موردی  در  وی 
نمی توانست جواِب درست بدهد؛ 
نه  هستم  نه خوش  می گفت:  پس 
پیشش  آمد  نفر  خفه . روزی یک 
خدا  پدر  ببخشی  الال  گفت:  و 
بیامرزت به رحمت حق رفت . آدِم 
نه خوش- نه خفه گفت: وای چی 
نشدی؟  خفه  گفت:  نفر  جالب. 
نه خوش-نه خفه گفت: وال  آدِم 
حتما  خی  گفت:  نفر  نشدم.  نی 
زیاد خوشحال شدی می فامی که 
آدِم  می رسه.  تو  به  میراثش  کل 
وال  نی  خفه گفت:  نه  نه خوش- 
نفر گفت: خی  نیستم.  هم  خوش 
داد:  جواب  داری ؟  مرض  چی 
چند  خفه.  نه  هستم  خوش  نه 
آمد  زنگ  برایش  بعدش  وقت 
وزیر  تره  که  باش  خوشحال  که 
و  زد  چرت  لحظاتی  ساختند. 
آخرش گفت: وال نه خوش هستم 
خبر  دیگر  روز  یک  باز  خفه.  نه 
لیست  در  نامت  که  برش  آوردند 
اختالس کننده ها درج است، حالی 
خو خفه باش. جواب داد: بان که 
و  هستم  خوش  نی  خو  مه  باشه 
نمی آیه.  پیش  مشکلی  خفه...  نه 
از  بعد  حالت  به  خوش  گفتند 
هنوز  اختالس که کدی  همه  این 
ساختنت.  اقتصادی  مشاور  هم 
نه  آدِم  باشی.  خوش  زیاد  باید 
را  خود  شانه های  خفه  خوش-نه 
انداخت و گفت: وال راستشه  باال 
نی خفه.  نی خوش هستم  بپرسین 
خفه  نه  خوش-  نه  آدم  باالخره 
گرفتن.  چیز ها  خیلی  جرم  به  را 
به  ترا  خدا  لحاظ  به  گفتن  برش 
سویس  در  بانکی ات  هموحساب 
قسم حاال خو کمی خفه باش دل 
کنم  چی  گفت:  ترقاندی.  را  ما 
ساخته  رقم  همین  مه  الی  و  گل 
خفه.  نی  هستم  خوش  نی  شده 
بالخره یک روز برش خبر دادند 
که لوی مال را جیگر ریز کردند. 
حالی دیگه آسمان به زمین بخوره 
خفه  هم  زیاد  و  شدی  خفه  حتما 
نه خفه در  نه خوش-  شدی. آدم 
گریه  بهاری  ابر  مثل  که  حالی 
محکم  را  خود  بینی  و  می کرد 
فین می کرد، در میان بغض و ناله 
گفت: حالی دیگه مجبور هستم... 

باید نی خوش باشم نی خفه.

قصه ي 
»نه خوش-نه خفه« 

دای چوپانی

کودکی با اهداف بزرگ

یک تذکر جدی به بزرگی 
هفت و نیم ریشتر 
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گسترش روابط بین الملل را دوران هم گرایی  پنجمین دور 
تعمیم  و  یک سو  از  جهان  امنیت  و  صلح  تامین  برای 
دیگر  سوی  از  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  امنیت 
ماموریت  به  جهانی  ارزشمند  پس منظر  این  می نامند. 
اصلی سازمان ملل متحد مبدل شد. سازمان ملل متحد 
تأسیس   1945 سال  در  بود  لیگ  ملت ها  گزین  جا که 
را  جهانی  دوم  جنگ  تازه  که  جهانی  جامعه  گردید. 
گذاشته و از جنگ نخست جهانی درس های  پشت سر 
کثیرالملت  بزرگی را آموخته بودند، سازمان بین الدولتی 
کردند. جنگ دوم جهانی، جان 50 میلیون  را تاسیس 
جامعه  در  جنگ  فاجعه بارترین  که  گرفت  را  انسان 
اندیشه شکل گیری سازمان ملل در  گرفت.  نام  جهانی 
جریان جنگ دوم جهانی سال های 1943- 1945 تبیین 
ابتکار  امریکایی  و  اروپایی  رهبران  مدت  این  در  شد. 
برای  تالش  و  گرفتند  دست  در  را  ملل  سازمان  ایجاد 
در  کردند.  آغاز  را  جهانی  جامعه  مقبولیت  و  رضایت 
که یکی از مهم ترین  این مدت منشور سازمان ملل متحد 
گرفت. سازمان ملل  منابع روابط بین الدول است نضج 
پیاده  منشور  این  در  را  خویش  اساسی  ماموریت  پنج 
که  بود  بین الملل  امنیت  تامین  نخست  ماموریت  کرد. 
می گردد.  هماهنگ  سازمان  این  امنیت  شورای  توسط 
و  اجتماعی  اقتصادی،  امنیت  تامین  دوم  ماموریت 
شورای  وسیله  به  که  است  جهانی  سطح  در  فرهنگی 
ماموریت  می گردد.  هماهنگی  اجتماعی  و  اقتصادی 
بر  دولت ها  عملکرد  به  نظارت  ملل  سازمان  سوم 
دادگاهی  دادخواهی-  و  سازمان  این  منشور  بنیاد 
بین المللی  دادگاه  نهاد  توسط  که  است  سازمان  این 
عدالت )International Court of Justice( هماهنگی 
را  متحد  ملل  سازمان  چهارمی  ماموریت  می گردد. 
دولت های  به یژه  دولت ها  بر  قیمومیت  بر  نظارت 
شناسی  به رسمیت  و  دولت سازی  جریان  )و  شکننده 
این  قیمومیت  نهاد  توسط  که  دولت ها( شکل می دهد 
سازمان هماهنگی می گردد. در نهایت ماموریت پنجمی 
این  اجرایی  نهاد  یا  دبیرخانه  را  متحد  ملل  سازمان 
برنامه های  هماهنگی  مسوولیت  که  می سازد  سازمان 
دیپلوماسی  و  ملل  سازمان  ساختارهای  میان  اجرایی 

هم گرایی با دولت های عضو را به عهده دارد. 
را  متحد  ملل  سازمان  تصمیم گیرنده  نهاد  عالی ترین 
که با حضور  مجمع عمومی این سازمان شکل می دهد 
تمام دولت های عضو هر سال، یک مرتبه دایر می گردد. 
که از آن ها نام برده  ماموریت های پنج گانه سازمان ملل 
عمومی  مجمع  هستند.  پاسخ گو  عمومی  مجمع  به  شد، 
و  جهانی  اعالمیه های  قطع نامه ها،  کنوانسیون ها، 
تامین  از جمله  ملل متحد  اساسی سازمان  پالیسی های 
شورا های  می کند.  تصویب  را  سازمان  این  اقتصادی 
را  قطع نامه ها  تصویب  حق  ملل  سازمان  سکتوری 
دارای  ملل  سازمان  دارند.  سازمان  این  منشور  پرتو  در 
بیش ترینه  نیویارک،  دفتر  می باشد.  مرکزی  دفتر  دو 
را هماهنگ می کند و  امنیت جهانی  و  ماموریت صلح 
و اجتماعی  اقتصادی  ماموریت  ژینیوا، بیش ترینه  دفتر 

سازمان ملل متحد را زمینه سازی می کند. 
استراتژیک  دودستگی  جهانی،  دوم  جنگ  از  پس 
آغاز  سرد  جنگ  و  کرد  بروز  جهان  در  ایدیالوژیک  و 
و  تطبیق  برای  بزرگی  چالش  سرد  جنگ  آغاز  گردید. 
امنیت  یعنی  متحد  ملل  سازمان  اساسی  هدف  تامین 
به  بین الملل  پژوهشگران  می رفت.  شمار  به  جهانی 
که شورای امنیت سازمان ملل به مثابه  این باور هستند 

کمیته  کودکان،  کمیته حقوق  کمیته حقوق زنان،  بشر، 
کمیته رفع تبعیض جنسی،  حمایت از قربانیان شکنجه، 
و  اقتصادی  حقوق  کمیته  معلولین،  از  حمایت  کمیته 
اجتماعی، سازمان بین المللی حمایت های بشردوستانه 
که نقش مهمی را در حمایت  و ده ها نهاد دیگر نام برد 

جامعه جهانی داشته اند. 
شکل  ساختارهایی  نیز  امنیت  شورای  چارچوب  در 
جهانی  امنیت  تامین  در  بارزی  نقش  که  گرفته اند 
که برخی آن ها را می توان چنین نام برد. ایجاد  داشته اند 
مختلف  نقاط  در  متحد  ملل  سازمان  ماموریت های 
جمله  از  امنیت  و  صلح  از  حمایت  منظور  به  جهان 
یوناما در افغانستان )نقد و تحلیل بر یوناما را در نوشته 
ماموریت های  ایجاد  کرد(،  خواهم  بررسی  گانه  جدا
کنوانسیون های  از  نظارت  بر  متحد  ملل  سازمان 
امنیتی  گروه های  ایجاد  محدودسازی سالح هسته ای، 
ایجاد  و  تسلیحات  بر  نظارت  کمیته  صلح،  حافظین 
بنیاد  بر  که  موقت  و  دایمی  ساختارهای  و  کمیته  ده ها 

قطع نامه های شورای امنیت شکل  می گیرند. 
متحد  ملل  سازمان  تاریخی  دست آوردهای  از  یکی 
بنیاد  بر  است.  بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه  تصویب 
تصویب  به  بین المللی  کنوانسیون  هفت  اعالمیه  این 
کنوانسیون ها راهکارهای سازنده برای تامین  رسید. این 
حقوق سیاسی و مدنی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و 
کردند. اعالمیه  فرهنگی را به جامعه جهانی پیش کش 
کنوانسیون های ناشی از آن، شهروند  جهانی حقوق بشر و 
به  را  و جایگاه شهروند  پذیرفت  رسمیت  به  را  جهانی 
از مولفه های ارزشمند حقوق و روابط بین المللی  یکی 
اپارتاید،  دوران  ختم  بردگی،  دوران  ختم  کرد.  مطرح 
محدودشدن تبعیض جنسی و نژادی از دست آوردهای 
کانون های حقوق بشری سازمان ملل متحد  با اهمیت 

به شمار می روند. 
به  ژینوا  چهارگانه  کنوانسیون های   1949 سال  در 
کنوانسیون ها  این  رسید.  متحد  ملل  سازمان  تصویب 
عملکرد  گونه  و  جنگ  پیامدهای  گون  گونا ابعاد  از 
افراد  جنگی،  اسیران  جنگ ها،  جریان  در  دولت ها 
غیر نظامی و نهادهای مددرسان پرداخته است. هرچند 
کنوانسیون های بشردوستانه  که به نام  کنوانسیو ن ها  این 
گسترده نقض می گردد، اما  گرفته است، به صورت  نام 
کنوانسیون های  که  کرد  ادعا  می توان  قطع  به صورت 
چهارگانه برای نخستین بار راه و رسم حقوقی جنگ ها 
کرد و ساختارهای نظارتی برای این راه و رسم  را تعریف 
گر این سازوکارها شکل نمی گرفتند، تبعات  شکل داد. ا

جنگ ها به مراتب بیشتر از امروز می بود. 
هفتاد سال از ایجاد سازمان ملل متحد می گذرد. در این 
کرده است.  مدت، جهان دوره های دشواری را سپری 
امیدواری  سرد،  جنگ  ختم  و  برلین  دیوار  واریزی 
گالی  اصالحات را در سازمان ملل متحد برتابید. پتروس 
کوفی عنان سر منشی های سازمان ملل پس از جنگ  و 
کردند  آغاز  این سازمان  ریفرم   برای  را  سرد تالش هایی 
که تا هنوز ادامه دارد. این ریفرم ها بر فعال شدن بیشتر 
جهان روبه انکشاف در ساختار های تصمیم گیرنده این 
کمیته های نظارتِی سازمان  کرده است. در  سازمان تکیه 
ملل متحد نقش شخصیت ها و متخصصین بی طرف، 
ساختار  در  تغییراتی  است.  گردیده  فعال تر  و  بیش تر 
راه اندازی  سازمان  این  نهادهای  سایر  و  دبیرخانه 
حقوق  شورای  به  بشر  حقوق  کمیسیون  است.  گردیده 
بشر تغییر ماموریت داده است. اما این تغییرات در برابر 

عمومی،  مجمع  از  پس  سازمان  این  ارگان  مهم ترین 
نتوانست جای گاه »ضمانت گر« امنیت جهانی را حفظ 
کند. از سویی هم این سازمان نتوانست از جنگ ویتنام، 
و  اسراییل  کستان،  پا و  هند  جنگ های  کوریا،  جنگ 
کند و  کیوبا ممانعت  اعراب، جنگ افغانستان و بحران 

کرد.  بر منزلت خویش صدمه شدیدی وارد 
چالش دیگر در برابر این سازمان ایجاد پیمان های رزمی 
ابر قدرت های جهانی  که در حمایت  بود  وارسا  و  ناتو 
به سان ایاالت متحده امریکا و اتحاد جماهیر شوروی 
دو  این  ایجاد  کردند.  فعالیت  به  شروع  پنجاه  دهه  در 
نهاد رزمی جایگاه سیاسی سازمان ملل متحد را آسیب 
بر جوهر شکل گیری  نهاد  این دو  فراوانی رسانید. چون 

شورای امنیت صدمه شدیدی وارد می کرد. 
رویکردهای  تامین  در  متحد  ملل  سازمان  ناتوانی 
بی طرفانه با جهان از نقدهای دیگر تحلیل گران حقوق 
سازمان  است.  سازمان  این  بر  بین الملل  مناسبات  و 
غرب  سیاسی  و  اقتصادی  حمایت  از  که  متحد  ملل 
استراتژی های  چنبره  از  است  نتوانسته  می گیرد  بهره 
این  یابد.  رهایی  امریکار  متحده  ایاالت  به ویژه  غربی 
که فیصله های این  وابستگی با غرب سبب شده است 
خاستگاه  و  جایگاه  و  شود  مطرح  غرب گرایانه  سازمان 

سایر دولت های جهان را در پوشش خویش قرار دهد. 
گسترش  چالش سومی و مهم در برابر سازمان ملل متحد، 
بین المللی،  هراس افگنان  است.  جهانی  هراس افگنی 
امنیت جامعه جهانی را به خطر واداشته اند. امروز منابع 
فزیکی  و  سیاسی  امنیت  مصرف  جهانی  جامعه  کالن 
که به امنیت اقتصادی، اجتماعی و  می گردد در حالی 
فرهنگی توجه جدی صورت نمی گیرد. به باور این قلم، 
سازمان ملل متحد تا هنوز نتوانسته است ریشه اساسی 
هراس افگنی بین المللی را از دیدگاه یک نهاد بی طرف 
ملل  سازمان  دیگر  سوی  از  کند.  شناسایی  بین المللی 
متحد تا هنوز نتوانسته است برای دریافت یک تعریف 
همه پسند از هراس افگنی بین المللی، اجماع جهانی را 
که هراس افگنی،  کند. نگارنده به این باور است  جلب 
پس منظر  و  اصلی  ماموریت  برابر  در  چالش  بزرگ ترین 
شود.  تلقی  می تواند  متحد  ملل  سازمان  استراتژیک 
طرح  روی  بایست  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
جهانی  هراس افگنی  با  مجادله  بین المللی  کنوانسیون 
کرده و آن  را به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل  کار 
پدیده  این  از  مشخص  تعریف  نبود  می رسانید.  متحد 
گردیده  آن، سبب  با  مبارزه  کمبود ساز وکارهای  و  شوم 
کندگی،  پرا در  مختلف  نهادهای  و  دولت ها  که  است 
نابه سامانی  این  کنند.  راه اندازی  را  برنامه های شان 
دولت های  که  است  شده  سبب  تخنیکی  و  حقوقی 
بنیاد  بر  کیفر،  از هرگونه  حامی هراس افگنی بین المللی 

گیرند.  حقوق بین المللی برائت 
بزرگ ترین دست آوردهای سازمان ملل متحد را می توان 
آن  اجتماعی  و  اقتصادی  شورای  کارکردهای  در 
از این شورا نهادهای مهم مدد رسانی جهانی  ُجست. 
اشاره  آن ها  از  برخی  به  که می توان  کرده است  نشات 
نهاد  )یونسف(،  جهان  کودکان  از  حمایت  نهاد  کرد. 
شورای  )یونسکو(،  جهانی  فرهنگ  توسعه  و  حمایت 
سازمان  که،  خورا بین المللی  سازمان  بشر،  حقوق 
سازمان  پناهندگان،  امور  کمیساریای  جهانی،  صحی 
ارتباطات، سازمان  بین المللی  کار، سازمان  بین المللی 
بین المللی  نهادهای  زنان،  از  حمایت  بین المللی 
کمیته حقوق  کنوانسیون های جهانی به مانند  نظارتی از 

خیلی  سازمان  این  از  جهان  شهروندان  خواست های 
ناچیز به نظر می  رسند.

ساختار  بزرگ ترین  به مثابه  متحد  ملل  سازمان 
که 193 دولت عضو آن است، هنوز  دپیلوماسی جهان 
 2003 سال  در  است.  مواجه  بزرگی  چالش های  با  هم 
حمله  عراق  به  امنیت  شورای  اصول  برخالف  امریکا 
نتوانست  امنیت  شورای  که  است  حالی  در  این  کرد. 
ارجحیت  اصل  بر  مبنی  متحده  ایاالت  تصمیم  بر 
شامل  روسیه  وقتی  آید.  غالب  جنگ،  بر  دیپلوماسی 
امنیت  شورای  قطع نامه  تقاضای  شد،  سوریه  جنگ 
نکرد. این اصل برخالف ماموریت استراتژیک شورای 

امنیت تلقی می گردد. 
بین الملل،  روابط  و  سیاسی  علوم  فرهنگ  بنیاد  بر 
آغاز  جنگ ها  نمی دهد،  نتیجه  دیپلوماسی  که  زمانی 
که هنوز جنگ های افغانستان، سوریه،  می شوند. این 
فلسطین، عراق، مرزهای اوکراین و روسیه روزانه صدها 
برخی  این که  می کشاند،  خون  و  ک  خا به  را  انسان 
افراطیت  و  هراس افگنی  از  آشکار،  به صورت  دولت ها 
برمال  را  جهانی  دیپلوماسی  ناتوانی  می کند،  حمایت 
متحد  ملل  سازمان  دوش  بر  سنگین  بار  این  می سازد. 
مقاله،  این  نگارنده  باور  به  می کند.  سنگینی  هم  هنوز 
تغییرات  بر  باید  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
اتخاذ  تصمیم  امنیت  شورای  پالیسی ساز  و  ساختاری 
افریقای  و  برازیل  هندوستان،  چون  دولت هایی  کند. 
جنوبی باید به عضویت دایمی شورای امنیت راه یابند. 
سنگینی  از  امنیت،  شورای  به  دولت ها  این  شمولیت 
و  امنیت  شورای  شانه های  بر  غرب  استراتژیک  بار 
ملل  سازمان  می کاهد.  ملل  سازمان  کل  به صورت 
متحده  ایاالت  از  را  خود  بودجه  مالحظه  قابل  کمیت 
تا  است  شده  سبب  کار  این  می آورد.  به دست  امریکا 
محدودیت های  بنیاد  بر  را  برنامه هایش  ملل  سازمان 
گرداند و بی طرفی اش را زیر سوال برد.  »تحمیلی« عملی 
دولت های جهان باید سهمیه حمایتی خود را از سازمان 
ملل باال ببرند تا میزان حمایت غرب از آن تقلیل یابد. 
که اعتدال و بی طرفی ارزش  جامعه جهانی باید بداند 

اقتصادی دارد. 
به باور این قلم مقر سازمان ملل متحد باید از نیویارک، 
به ویژه  غرب  در  استراتژیک  مهم  شهرهای  از  یکی  که 
ایاالت متحده امریکا است، تغییر و به یکی از شهرهای 
بهترین  کند.  مکان  نقل  جهان  سیاسی  اعتدال  با 
می تواند  متحد  ملل  سازمان  اصلی  مقر  برای  گزینه ها 
سمبول  و  جنوبی  افریقای  مهمی  )شهر  ژوهانسبرگ 
آزادی  نماد  )ارژنتاین،  بونس آیرس  اپارتاید(،  از  آزادی 
از بردگی( یا مومبایی )شهر مهمی در هندوستان و نماد 
دولت  که  زمانی  باشد.  جهان(  دموکراسی  بزرگ ترین 
که  امریکا به آن عده از رهبران و فعاالن سیاسی جهان 
به  ورود  ویزای  هستند،  امریکا  استراتژی های  مخالف 
هم سان  مشارکت  از  می توان  چگونه  نمی دهد،  امریکا 

جامعه جهانی در سازمان ملل حرف زد؟ 
تشریک  با  تا  بشری  است  جامعه  تمام  وظیفه  این 
گسترده، سازمان ملل متحد را به  مساعی و دادخواهی 
یک نهاد بی طرف، حرفه ای و فعال بین المللی مبدل 
استراتژیک  دورنمای  به  بتواند  سازمان  این  تا  گرداند 
که در آغاز این نوشته از آن نام برده شد، برسد.  خویش 
جامعه  به  ملل  سازمان  و  ملل  سازمان  به  بشری  جامعه 
تاسیس  سال گرد  هفتادمین  دارد.  اساسی  نیاز  بشری 

سازمان ملل متحد به تمام جامعه بشری مبارک باد!
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فـــــــــــراخــــــوان مقــــــــــاالت

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

فرامنطقه یی«، »روابط سیاسی و تهدیدات مشترک امنیتی«، »روابط فرهنگی و نگاهی به جغرافیای فرهنگی« و »سیاست منطقه یی و اقتصاد 
منطقه یی« پرداخته خواهد شد.

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

کرده اند، دعوت می شود تا مقاالت، نظریات و پیشنهادهای شان  کار و پژوهش  که در این زمینه ها،  از همه دانشمندان و محققان ارجمندی 
را تا بیستم عقرب به این ایمیل بفرستند.
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ارتش آزاد سوریه: 
کند  وسیه بمباران مواضع ما را متوقف  ر

کشته در عملیات پولیس ترکیه علیه داعش  ۹

 امضای 9 سند همکاری بین بیشکک و توکیو

کشور های حوزه بالکان برای »گفتگو« بر سر بحران مهاجرت توافق 

زی عربستان شد  رهبر حوثی ها خواستار تشدید حمالت به مناطق مر

بمباران مواضع داعش در سراسر عراق

اعالم  عقرب   4 دوشنبه،  روز  سوریه  آزاد  ارتش 
رد  را  روسیه  نظامی  حمایت  پیشنهاد  که  کرد 
گر در پیشنهاد خود جدی  نکرده است و مسکو ا
است باید بمباران مواضع ما را در سوریه متوقف 
کند. سرگی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه، 
شد  پخش  یک شنبه  روز  که  مصاحبه ای  در 
کشور آماده است تا  که نیروی هوایی این  گفت 
کند،  کمک  سوریه  مخالفان»میهن پرست«  به 

کجا هستند. که بداند آن ها  در صورتی 
مواضع  بمباران  مهر  هشتم  روز  از  روسیه 
سوریه،  رییس جمهوری  اسد،  بشار  مخالفان 
که منابع نظامی  گونه  کرده است و آن  را آغاز 
گزارش داده اند، بیشتر این حمالت  امریکایی 
که  است  داعش  از  غیر  گروه هایی  متوجه 
آن هاست.  مواضع  به  حمله  مدعی  روسیه 
الرییس،  عصام  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 

هدف  ترکیه  دیاربکر  شهر  گذشته  جون  ماه  در 
کنون ماموران  گرفت. ا گروه داعش قرار  حمالت 
کشور در همین شهر مخفیگاه داعش  امنیتی این 
آن هفت  در جریان  که  داده  قرار  مورد حمله  را 
کشته شده اند. شورشی داعش و دو مامور پولیس 
به گزارش خبرگزاری آلمان، نیروهای امنیتی ترکیه 
گفته اند سه نفر از وابستگان  ضمن اعالم این خبر 
احتمالی داعش نیز بازداشت شده اند. نیروهای 
انقره  در  تروریستی  اقدام  از  پس  ترکیه  امنیتی 
فعالیت خود علیه داعش را افزایش داده است.

کتوبر انفجار دو بمب انتحاری در مراسم روز  ۱۰ ا
کشته شدن ۱۲۷ نفر و زخمی شدن  صلح انقره به 

۴۰۰ نفر انجامید.

قرغیزستان،  ملی  خبرگزاری  گزارش  به 
بیشکک  وارد  جاپان  نخست وزیر  آبه  شینزو 
جاپان  وزیر  نخست  شد.  قرغیزستان  پایتخت 
دعوت  به  و  مرکزی  آسیای  به  سفر  ادامه  در 
رییس جمهور  آتامبایف«  »الماس بیک  رسمی 
در  است.  کرده  سفر  کشور  این  به  قرغیزستان 
کشور   2 مقامات  طرف  از  همچنین  دیدار  این 
از  مختلف  زمینه های  در  موافقت نامه های 
و  قرغیزستان  بانک«  »ایل  بین  توافق نامه  جمله 
شرکت موترساز جاپانی در زمینه ارایه و نوسازی 
امضا  به  قرغیزستان  در  کشاورزی  ماشین آالت 
 1.5 جاپان  شده،  امضا  اسناد  با  مطابق  رسید. 
به  مشترک  پروژه های  اجرای  برای  دالر  میلیارد 

کرد. قرغیزستان پرداخت خواهد 
جمهور  روسای  توسط  سفر  این  در  هم چنین 
قرغیزستان و جاپان 9 سند همکاری در زمینه های 

و  اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهای  رهبران 
نشست  ترین  تازه  در  بالکان  حوزه  کشورهاى 
اتحادیه اروپا بر سر مدیریت و همکارى حرکت 
بالکان  کشورهاى حوزه  مرزهاى  در  پناهجویان 

به توافقاتی دست یافتند.
که  حالی  در  رویترز،  خبرگزارى  گزارش  به 
است،  راه  در  اروپا  در  زمستانی  سرماى سخت 
کشورهاى اروپایی به راه  به نظر نمی رسد رهبران 
حل نهایی براى پایان دادن به بحران بی سابقه 
دست  دوم  جهانی  جنگ  زمان  از  مهاجرت 
یافته باشند. نشست فورى اتحادیه اروپا در پی 
حادثه غرق شدن یك مادر به همراه دو فرزندش 
در آب هاى ترکیه در حالی که قصد داشتند خود 

را به اروپا برسانند، برگزار شد.
اروپا،  اتحادیه  کشورهاى  فورى  نشست  در 

گروه »انصار اهلل« یمن،  عبدالملک الحوثی رهبر 
هادی،  منصور  ربه  عبد  دولت  با  معارض  گروه 
کارآمد«  خواستار تقویت »گزینه های استراتژیک 
»جازان،  شهرهای  علیه  جنگ  محورهای  در 
شده  سعودی  عربستان  در  عسیر«  و  نجران 
وابسته  المنار،  خبری  شبکه  گزارش  است.به 
عبدالملک  سخنرانی  این  لبنان،  حزب اهلل  به 
مراسم  در  عقرب  دوم  شنبه  شامگاه  الحوثی 

بزرگداشت عاشورا ایراد شده است.
از  هم چنین  سخنانش  در  الحوثی  عبدالملک 
هواداران خود خواسته تا برای مقابله با ایتالف 
ارتش پیرو  و  به رهبری عربستان سعودی  عربی 
یمن  جمهوری  رییس  هادی  منصور  ربه  عبد 

کنند. »جبهه داخلی« را تقویت 
از زمان آغاز عملیات ایتالف عربی در یمن در 
کنون بارها حوثی ها مناطق جنوب  ماه حمل، تا 
قرار  خود  حمالت  هدف  را  سعودی  عربستان 

دادند.

امریکا مواضع  رهبری  به  ایتالف  جنگنده های 
کردند.  بمباران  را  عراق  سراسر  در  داعش  گروه 
ایتالف علیه داعش در عراق و سوریه در بیانیه 
ای از انجام ۲۲ حمله هوایی به مواضع داعش 

در عراق در روز شنبه خبر داد.

با  گفت وگو  در  سوریه،  آزاد  ارتش  سخنگوی 
گفته است: »ما  شبکه تلویزیونی »بی بی سی« 
گفتیم  پیشنهاد روس ها رد نکرده ایم. ما فقط 
گر روس ها در پیشنهاد خود جدی هستند  که ا
مناطق  و  ما  پایگاه های  بمباران  فورا  باید  آنها 

کنند«. مسکونی را متوقف 
احتیاجی  حاضر  حال  در  »ما  افزود:  وی 
به  حمله  باید  آن ها  نداریم،  کمک  به 
می توانیم  بعد  کنند  متوقف  را  ما  مواضع 
کنیم«.  کره  مذا آینده  همکاری های  درباره 
عالوه  آزاد  ارتش  که  است  کی  حا گزارش ها 
نقاط  لبنان،  مرز  مجاورت  در  بخش هایی  بر 
تحت  حماه  و  حلب  اطراف  در  را  عمده ای 
کنترل خود دارد. حضور وابستگان این ارتش 
در مناطقی مانند المیادین، الرقه و الزبدانی در 

نبردهای مختلف مشاهده شده است.
خارج  سوری  پناهندگان  میان  در  گروه  این 
کشورهای  مرزی  اردوگاه های  در  یا  سوریه  از 
با  بسیار  نیز  ترکیه  به خصوص  سوریه  اطراف 
نظامیانی  از  متشکل  آزاد  ارتش  است.  نفوذ 
سوریه  ارتش  از  بعد  به   ۲۰۱۱ ازسال  که  است 
جنگی  ادوات  با  آنان  از  برخی  و  شدند  جدا 
و حتی تانک به ارتش آزاد پیوستند. حمالت 
به  مربوط  موضع  چندین  سوریه  هوایی 
گروه های شورشی وابسته به ارتش آزاد سوریه را 
که  کرده است  در مناطق غربی سوریه بمباران 

برای دولت اسد حیاتی هستند.

ترکیه  رییس جمهوری  اردوغان،  طیب  رجب 
کردستان  کارگران  حزب  داعش،  گروه های 
مسوول  را  سوریه  امنیت  سازمان  و  )پ ک ک(، 
که  است  حالی  در  این  دانست.  انفجارها  این 
حزب  که  ترکیه  در  خلق ها  دموکراتیک  حزب 
کردهاست، سیاست های دولت را  مدافع حقوق 

موجب بروز چنین وقایعی دانسته است.
دولت ترکیه هم چنین داعش را مسوول عملیات 
سوروچ  مرزی  شهر  و  دیاربکر  در  تروریستی 
می داند. این عملیات در ماه های جون و جوالی 
ترکیه  امنیتی  مقامات  گرفت.  را  نفر   ۴۰ جان 
موارد، عامالن شهروندان  این  تمام  در  می گویند 

کشور بودند. ترکیه عضو داعش در شرق 

و  همبستگی  مشترک  بیانیه  جمله  از  مختلف 
دموکراسی،  اجرای  در  کشور  دو  بین  همکاری 
و  قرغیزستان  دولت های  بین  اطالعات  تبادل 
جاده های  »بهبود  پروژه  چارچوب  در  جاپان 
بین  بالعوض  کمک  توافق نامه  بین المللی«، 
بین المللی  آژانس همکاری  و  قرغیزستان  دولت  
جاپان جایکا به امضا رسید. نخست وزیر جاپان 
کشورهای  به  را  دوره ای  سفر  پنج شنبه  روز  از 
از  مرکزی  آسیای  کشورهای  دیگر  و  مغولستان 
ازبکستان،  تاجیکستان،  ترکمنستان،  جمله 

کرده است. قرغیزستان و قزاقستان آغاز 

کنندگان بر سر »گفتگو« با بکدیگر براى  کره  مذا
اى  بیانیه  در  رسیدند.  توافق  به  حل  راه  یافتن 
کشور   11 رهبران  میان  نشست  این  پایان  در  که 
است:  آمده  شد،  صادر  بالکان  حوزه  و  اروپا 
راه همکارى  این  باید در  نیز  کشورهاى همسایه 

نمایند.

از  خبرهایی  بار  چند  گذشته،  حمل  ماه  از 
به  اسکاد  موشک های  با  حوثی ها  حمالت 
سعودی  عربستان  جنوب  در  نجران  و  جازان 
کنون  تا  گزارش ها،  این  بر  بنا  و  شده،  منتشر 
ده ها تن از نیروهای سرحدی عربستان سعودی 
حمله  شده اند.آخرین  کشته  حمالت  این  در 
بوده،  پیش  هفته  دست  این  از  شده  گزارش 
جنوب  به  حوثی ها  حمالت  برخی  آنکه  ضمن 
هم  را  نظامیان  غیر  مناطق  سعودی  عربستان 

هدف قرار داده است.
گزارش  آناتولی  خبرگزاری  حال  همین  در 
که برخی رسانه های محلی یمنی به  داده است 
از یک منبع نزدیک به حوثی ها نوشته اند  نقل 
عبدالملک  نظر  مورد  استراتژیک«  »گزینه های 
الحوثی، شامل شلیک موشک های تازه ساز به 
می شود. سعودی  عربستان  روستاهای  و  شهرها 
که »کارشناسان خارجی«  این منبع افزوده ست 
اختیار  در  را  تازه ساز  موشک های  از  سامانه ای 

در  ایتالف  آمده است جنگنده های  بیانیه  در 
کیسیک  گانه در اطراف شهر  هشت حمله جدا
هدف  را  داعش  تیربارهای  و  ها  انداز  خمپاره 
داعش،  کتیکی  تا یگان  یک  دادند.  قرار 
تسلیحات  انبار  یک  تیراندازان،  تک  مواضع 

طی ماه هاى اخیر، ده ها هزار نفر تالش نمودند 
کشورهاى  کشورهاى دیگر خود را به  تا از ترکیه یا 
نفر  هزار   ٧00 کنون  تا برسانند.  بالکان  حوزه 
این  رسیده اند.حضور  اروپا  به  افراد  این  از 
میان  تنش  موجب  اروپا  در خاك  پناهجو  شمار 

کشورهاى همسایه در این قاره شده است.

حوثی ها قرار داده اند.
بر  کید  تا رهبر حوثی ها در سخنرانی خود ضمن 
گفت: »همه شرافتمندان و آزادگان  ادامه جنگ، 
ایثار هستند، هرچند  و  ایستادگی  آماده  ما  کشور 
کنند«. که مجبور باشند هزینه سنگینی پرداخت 

تلفات  جنگجویانش،  ایستادگی  که  گفت  او 
رهبری  به  عربی  ایتالف  متوجه  را  سنگینی 
است  افزوده  او  است.  کرده  سعودی  عربستان 
که ایتالف عربی تا  کنار میلیاردها دالری  که در 
کرده است، هواپیماها و خودروهای  کنون هزینه 

زرهی زیادی را از دست داده است.

پنج حمله هوایی  نیز در  گروه  و یک خودروی 
گرفت. جنگنده  قرار  رمادی هدف  اطراف  در 
امریکا هم چنین مواضع  های ایتالف به رهبری 
داعش در حومه سنجار، بیجی، فلوجه و موصل 

کردند. را بمباران 
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