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چهارشنبه  »روز  گفت:  رسولی  آقای 
نجفی،  داوود علی  امضای  به  مکتوبی 
سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی 
فیصله کمیسیون  اساس  بر  ما رسید که  به 
تحقیق و بررسی سقوط هواپیما و همچنین 
نامه ای که پنجاه روز قبل از طرف شورای 
پامیر  شرکت  به  ترانسپورت  وزارت  فنی 
بود  شده  گفته  شرکت  این  به  و  ارسال 
مطابق  را  خود  فعالیت های  روز   ۴۵ تا 

شرک  فعالیت  ترانسپورت  وزارت 
حالت  به  را  پامیر  خصوصی  هواپیمایی 

تعلیق درآورده است.
دنبال  به  ترانسپورت  وزارت  تصمیم  این 
هواپیمای  یک  سقوط  باره  در  تحقیقات 
متعلق به این شرکت در حدود ده ماه پیش 
در گذرگاه سالنگ در شمال کابل اتخاذ 
شده است که به کشته شدن چهل و شش 
شهروند  تعدادی  جمله  از  آن،  سرنشین 

خارجی منجر شد.
این هواپیما هنگام پرواز از شهر کندز در 
شمال کشور به سوی کابل بر فراز گذرگاه 

سالنگ از صفحه رادار ناپدید شد.
محمد یعقوب رسولی، رییس میدان هوایی 
است  گفته  بی بی سی  به  کابل  بین المللی 
پرواز  حوت   ۱۲ پنج شنبه،  روز  از  که 
هواپیماهای متعلق به شرکت پامیر متوقف 

شده است.

سازمان کنفرانس اسالمی 
خواستار توقف عمليات 
نظامی در افغانستان شد

سازمان کنفرانس اسالمی 
عملیات  توقف  خواهان 
با  افغانستان  در  نظامی 
به مصالحه  هدف کمک 
در این کشور شده است.

اکمل الدین احسان اوغلو، 
دبیرکل سازمان کنفرانس اسالمی که پنجشنبه در 
صلح  ایجاد  برای  گفت  می کرد،  صحبت  جده 
پایدار باید به گزینه هایی غیر از گزینه نظامی فکر 

کرد.
گروه  جمع  در  سخنانی  در  اوغلو  احسان  آقای 
بین المللی تماس گفت پایان بی ثباتی در افغانستان 

راه حل نظامی ندارد.
پیدا کردن یک  »برای  اوغلو گفت:  احسان  آقای 
راه حل جامع به یک روند مصالحه با هدایت خود 

افغان ها نیاز است.«
گروه های مدافع حقوق بشر در افغانستان می گویند 
از  برای غیرنظامیان  سال ۲۰۱۰ پرتلفات ترین سال 

زمان سرنگونی طالبان بوده است.
بر این اساس، سال گذشته حداقل ۲۴۲۱ غیرنظامی 
در افغانستان کشته شدند و شورشیان طالبان مسوول 

۶۰ درصد از این تلفات بودند.
صدور  با  همچنین  اسالمی  کنفرانس  سازمان 
و  امنیت  صلح،  برقراری  به  کمک  برای  بیانیه ای 

ثبات در کشور ابراز آمادگی کرد.
تماس  بین المللی  گروه  اعضای  سوم  یک  حدود 
عضو  اسالمی  کنفرانس  سازمان  در  افغانستان 

هستند.

ابراز تاسف عميق اوباما 
از کشته شدن 

غيرنظاميان در افغانستان  
عمیق«  »تاسف  مراتب  امریکا  جمهور  رییس 
در  کودک   ۹ شدن  کشته  مورد  در  را  خود 
امریکایی  نیروهای  توسط  بمبارانی که  جریان 
صورت گرفت به حامد کرزی، رییس جمهور 

افغانستان، ابراز داشت.
کاخ سفید با انتشار بیانیه ای اعالم کرد که باراک 
با  ویدیو  کنفرانس  طریق  از  تماسی  در  اوباما 
در  غیرنظامیان  شدن  کشته  از  کرزی،  حامد 
والیت  در  ایتالف  نیروهای  توسط  بمبارانی که 

کنر رخ داد ابراز تاسف کرده است.
افغانستان  و  امریکا  رهبران  بیانیه،  این  نوشته  به 
برای  کردند  توافق  همچنین  خود  گفتگوی  در 
رسیدن به راه حلی سیاسی در جنگ افغانستان، با 

یکدیگر همکاری کنند.
روسای جمهور افغانستان و امریکا در مورد تهیه 
هرچه زودتر سند همکاری های استراتیژیک دو 

کشور تاکید کرده اند.
انتشار  با  جمهوری  ریاست  سخنگوی  دفتر 
این  در  کرزی  حامد  که  است  گفته  اعالمیه ای 
تماس ویدیویی با همتای امریکایی اش در مورد 
افغانستان  میان  مدت  دراز  استراتیژیک  روابط 
کرده   گفتگو  و  بحث  امریکا  متحده  ایاالت  و 

است.
این اعالمیه آمده است که آقای کرزی در  در 
افزایش تلفات ملکی  از  این تماس یکبار دیگر 
از سوی نیروهای بین المللی در این کشور اظهار 

نگرانی کرده است.
براساس این اعالمیه بارک اوباما رییس جمهور 
در  امریکایی  نیروهای  فرمانده  به  نیز  امریکا 
از  جلوگیری  برای  تا  داده  دستور  افغانستان 
خرج  به  را  جدی تری  تالش های  ملکی  تلفات 

دهند.

فعالیت  مجوز  کند،  آماده  استاندارد  با 
تعلیق  حالت  به  پامیر  هواپیمایی  شرکت 
پرواز  هیچ  )پنج شنبه(  امروز  و  درآمده 

نداشت.«
این داوود علی نجفی، سرپرست  از  پیش 
که  بود  کرده  اعالم  ترانسپورت  وزارت 
مدارک پرواز هواپیمای آنتونوف شرکت 
هواپیمایی پامیر، که در شمال کابل سقوط 

کرد، »جعلی« بوده است.
قانون،  اساس  بر  که  افزود  نجفی  آقای 
شرکت  فعالیت  مجوز  حالتی  چنین  در 

هواپیمایی پامیر باید پس گرفته شود.
که  گفت  کابل  هوایی  میدان  رییس  اما 
هنوز مجوز فعالیت این شرکت لغو نشده و 
اگر این شرکت فعالیت های خود را مطابق 
معیارهای بین المللی تنظیم کند، امکان آن 
وجود دارد که دوباره به این شرکت اجازه 

فعالیت داده شود.          ادامه در صفحه 2

مجوز فعاليت شرکت هواپيمایی پامير به حالت تعليق در آمد

عناوین 
مطالب امروز:

] ادامه در صفحه2[

آینده از جوانان 
فیس بوک«  در 
»انترنت«  است!

زورآزمایی علمای کرام با فیس بوک 
و انترنت یک زورآزمایی ناکام است. 
نمی دانند  آنها  از  بسیاری  زیرا، 
به  انترنت  و  چیست  فیس بوک  که 
این  سوال  اصال  می آید.   کار  چه 
برهان الدین  آقای  چرا  که  است 
و  فیس بوک  یاد  به  یک باره  ربانی 
چرا  او  افتاد؟  جوانان  شورش های 
علمایی که شاید هرگز نام فیس بوک 
مگر  می ترساند؟  را  نشنیده اند  را 
اختیار  در  جادویی  سالح  چه  علما 
دارند که فیس بوک را خنثا سازند؟

ترس  که  گفت  باید  اول  قدم  در 
انترنت  و  فیس بوک  از  ربانی  آقای 
ترس از تکنولوژی های جدید است 
که احتماال تغییرات خالف میل شان 
آقای  وقتی  می آورد.  وجود  به  را 
نگرانی  ابراز  فیس بوک  از  ربانی 
یادآور  تاریخی  صورت  به  کرد، 
دینی  علمای  که  گردید  نکته  این 
مخالفان  اول  صف  در  روحانیون  و 
جدید  تکنولوژی های  و  تجدد 

بوده اند.

ادامه در صفحه 8

پایگاه نظامی در...

جوزجان والیتی...
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حنیف اتمر: 

منافع ملی ما در اولویت باشد 
امراهلل صالح: 

حکومت  با جامعه جهانی یا وزیرستان شمالی؟
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مشاور امنیت ملی رییس جمهور روز 
پنج شنبه گفته است که حکومت از 
شدن  باز  زمینه   در  کمک  نوع  هر 
دفتر نمایندگی برای طالبان از سوی 
استقبال  این کشور  ترکیه در خاک 

می کند.
رنگین  داکتر  نیوز،  طلوع  از  نقل  به 
ملی  امنیت  مشاور  دادفرسپنتا، 
با  گفتگو  یک  در  جمهور،  رییس 

سازمان  در  افغانستان  دایمی  نماینده 
ملل متحد می گوید که حذف نام های 
فهرست  از  القاعده  اعضای  و  طالبان 
کار  تنها  متحد،  ملل  سازمان  سیاه 
متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای 

است.
که  گفته  نیوز  طلوع  به  ظاهرطنین، 
حذف  درخواست  می توانند  کشورها 
نام های طالبان و القاعده را به این شورا 

بدهند.
اعضای  از  برخی  که  افزود  وی 
روسیه  مانند  امنیت  شورای  دایمی 
تاکید می ورزند که گفتگوهای صلح 
افغانستان با طالبان باید به قیمت بیرون 
شدن طالبان و القاعده از این فهرست 

نباشند.
این درحالیست که حکومت افغانستان 
خواهان بیرون کشیدن نام های بیشتر از 
۴۰ طالب در این اواخراز فهرست سیاه 
شورای امنیت سازمان ملل متحد شده 
ملل  افغانستان در سازمان  است. سفیر 

به  سفری  در  دانمارک  وزیر  نخست 
کمک های  ادامه  بر  هلمند،  والیت 
به  غیرنظامی  بخش  در  کشورش 

افغانستان تاکید کرد.
وزیر  نخست  راسموسن  لوکی  الرس 
هلمند  به  پنجشنبه  روز  که  دانمارک 
سفر کرده بود، با مقام های محلی این 

والیت نیز دیدار کرده است.
پژواک،  خبری  آژانس  گزارش  به 
آقای راسموسن گفت که یک برنامه 
به پارلمان  افغانستان،  دو ساله را برای 
پیشکش  کشورش  مخالف  حزب  و 

در  پیشین  داخله  وزیر  اتمر  حنیف 
پایگاه های  نقش  بررسی  کنفرانس 
آینده  ثبات  در  امریکا  دایمی  نظامی 
افغانستان و منطقه گفت: »طی هفته های 
اخیر پیام های متضادی از سوی مقام های 
امریکایی دریافت شده است. یکی پیام 
پایگاه دایمی و دیگری هم  درخواست 
رد این درخواست. تا هنوز دقیق روشن 
نیست که ایاالت متحده امریکا در صدد 
ایجاد پایگاه دایمی است یا خیر.« آقای 
اتمر در ادامه گفت: »حضور امریکا در 
نبوده  افغانستان  مردم  به خاطر  افغانستان 
بلکه به خاطر مردم امریکا بوده، منفعت 
ملی امریکا این است که باید القاعده از 
بین برود و این گروه به سالح های اتومی 
پاکستان دست نیابد. و از جنگ احتمالی 
میان هند و پاکستان نیز جلوگیری شود. 
امریکا  و  ما  منافع  که  است  بار  اولین 
است.  شده  یکی  موارد  از  پاره ای  در 
امریکا  دایمی  پایگاه  ایجاد  این همه  با 
بی ارتباط با منافع ملی امریکا و استراتژی 

ادامه از صفحه 1

رادیوی اروپای آزاد گفته است که 
روند  در  می تواند  نمایندگی  دفتر 

نام هیچ  اواخر  افزود که دراین  متحد 
طالب و عضو القاعده از این فهرست 
از  شماری  حتا  و  است  نشده  حذف 
طالبان به شمول یکی از پسران حقانی 

در این فهرست اضافه شده اند.
»روسیه  گفت:  ظاهرطنین  آقای 
که  است  بوده  این  تاکیدش  پیوسته 
بین رفتن  از  قیمت  به  نباید  مصالحه 
لیست سیاه تمام شود یا در موردی که 
و  القاعده  لیست   ۱۲۶۷ لیست  از  کی 
از  بعضی  شود،  کشیده  بیرون  طالبان 
اعضای شورای امنیت از جمله روسیه 
مالحضاتی داشتند. یا گاه گاهی بعضی 
از اعضای غیردایمی شورای امنیت از 
جمله برخی از کشورهای عربی تاکید 

بیشتر به مصالحه داشتند.«
در همین حال وی گفت که افغانستان 
امنیت  شورای  در  عضویت  برای 
سازمان ملل تا سال ۲۰۲۰ نامزد خواهد 

شد.
»عالوه  گفت:  طنین  ظاهر 

آنها  تایید  مورد  و  کرده 
قرار گرفته است.

میلیون    5.۱8 که  او گفت 
آموزش  برای  را  دالر 
ملی  پولیس  تجهیز  و 
بهتر  حکومتداری  و 

اختصاص داده است.
دانمارک  وزیر  نخست 
آینده،  سال  دو  طی  که  نمود  عالوه 
۱۰۰ سرباز خود را از افغانستان بیرون 
انکشافی  بخش های  در  اما  می کند 
خواهند  افزایش  را  شان  فعالیت های 

داد.
وی هدف از سفر به هلمند را برعالوه 
ارزیابی  خود،  سربازان  با  مالقات 
والی  با  مالقات  و  امنیتی  وضعیت 

هلمند عنوان کرد.
هلمند  والی  منگل  گالب  محمد 
که  گفت  خبری  نشست  این  در  نیز 

در  اتمر  آقای  نمی باشد.«  آن  موجود 
گفت:  خود  سخنان  از  دیگر  بخشی 
»افغانستان نباید منافع ملی خود را قربانی 

هیچ یک از کشورهای منطقه کند.« 
اشاره کرده،  نیز  مورد مصالحه  اتمر در 
گفت: »صلحی که در آن عدالت نباشد 
ملی  منفعت  و  می انجامد.  ملی  نفاق  به 
نفاق  از  را  این است که کشور خود  ما 

داخلی دور نگهداریم.« 
مسوولیت های  مورد  در  اتمر  آقای 
حکومت نیز اشاره نمود و گفت: »ملت 
ما به رهبری مسووالنه سیاسی نیاز دارد. 
که  بگیریم  تصمیم  مسووالنه  باید  ما 
چه چیز به نفع ما است.« وی از  حکومت 
رهبری  راستا  این  در  که  خواست 
امریکا شود و  با  افغانستان وارد مذاکره 

وضاحت الزم را مطالبه نماید. 
مردم  متاسفانه  پیشین گفت  داخله  وزیر 
برخی  از  قانون  برخالف  افغانستان 

معلومات بی خبر مانده اند. 
اتمر در پایان سخنان خود به چند پیشنهاد 

سهولت  جنگجویان  با  گفتگوها 
ایجاد کند.

آقای سپنتا گفته است که ترکیه یکی 
از کشورهای بسیار قابل اعتماد برای 

مردم و حکومت افغانستان است.
گروه  اخیرا  که  درحالیست  این 
انتقالی هشدار داد  هماهنگی عدالت 
بار  یک  حکومت  صلح  برنامه  که 
جنگ های  سوی  به  را  کشور  دیگر 

یک  داریم  فعال  ما  برحضوری که 
است  شده  برداشته  اساسی  بسیار  گام 
کشور،  یک  عنوان  به  ما  برای  که 
تاریخی  و  بزرگ  حایزاهمیت 
یعنی  آسیا  گروه  گذشته  هفته  است. 
متحد  ملل  در  آسیایی  کشورهای 
ارایه  ما  که  را  افغانستان  نامزدی 
شورای  در  عضویت  برای  کرده ایم 

امنیت در سال ۲۰۲۰ تایید کرده اند.«
افغانستان  دایمی  نماینده  از سویی هم 
که  گفت  متحد  ملل  درسازمان 
راستای  در  سازمان  این  ماموریت 
کمک به افغانستان تا یک سال دیگر 

تمدید خواهد شد.

مالقات  در  دانمارک  وزیر  نخست 
کشورش  کمک های  روی  وی،  با 
کاهش  با  که  گفت  نموده،  تاکید 
فعالیت های  نظامی،  فعالیت های  دادن 

غیرنظامی را افزایش می دهند.
چه  اگر  هلمند،  والی  گفته ی  به 
دانمارک یک کشور کوچک است؛ 
کمک های  برعالوه  آنهم  باوجود  اما 
نیز  انکشافی  بخش های  در  نظامی 

کمک های زیادی نموده است.
کشور  این  حال  تا  افزود  منگل  آقای 
در  مکاتب  زیادی  تعداد  اعمار  در 
هلمند کمک نموده است و بعد از این 
نیز، یک بخش کمک های خود را در 

هلمند به مصرف خواهد رساند.
 گفتنی است که دانمارک ۷5۰ سرباز 
در چوکات آیساف در افغانستان دارد 
که این سربازان در ولسوالی گرشک 

والیت هلمند مستقر هستند.

»منافع ملی  اشاره کرده گفت:  مشخص 
با  صریح  مذاکره  باشد،  اولویت  در  ما 
و  گیرد  صورت  همسایگان  و  امریکا 
اتمر  شود.«  سیاسی حفظ  رهبران  اتحاد 
نباید  امریکا  »حضور  گفت:   پایان  در 
این که  مگر  کند  تهدید  را  همسایگان 
تروریستان در خاک این کشورها باشد.« 
ملی  امنیت  پیشین  رییس  صالح،  امراهلل 
بود.  کنفرانس  این  سخنرانان  دیگر  از 
هم اکنون  طالبان  گفت  صالح  آقای 
خالف  بر  طالبان  هستند.  تهدید  یک 
روستایی  چند  می شود  گفته  آنچه 
از  گروه  این  بلکه  نیستند،  جنوب  در 
تا  و   شده  شروع  کوچک  هسته های 
در  صالح  آقای  می رسد.  کراچی  بندر 
کاهش  از  قبل  »امریکا  گفت:  ادامه 
نیروهای نظامی خود در تالش است تا 
یک متحد در افغانستان داشته باشد. اما 
حکومت افغانستان اکنون به حیث یک 
ناظر قرار گرفته که یک روز طالبان را 
محکوم می کنند و روز دیگر ناتو را.« به 

باور آقای صالح، حضور نظامی سنگین 
امریکا به زودی کاهش خواهد یافت و 
در حدود 3۰ هزار تقلیل می یابد. صالح 
موجود  وضع  »اگر  گفت:  ادامه  در 
خراب شود افغانستان به جزایر جداگانه 
صورت  آن  در  شد،  خواهد  بدل 
ملی  ارزش های  جزایر،  از  از  هیچ یک 
دفاع نخواهد کرد.« رییس پیشین امنیت 
کشور  یک  »ما  گفت:  ادامه  در  ملی 
دارای  و  خشکه  به  محاط  کوهستانی، 
تمرکز قدرت  ۶۰ هزار دهکده هستیم. 
دردها  همه  به  نمی تواند  اطاق  یک  در 
است  بهتر  کند.  رسیدگی  مشکالت  و 
شوراهای  به  و  شود  توزیع  قدرت  که 
صالحیت  محلی  اداره های  و  والیتی 
از  ادامه  در  صالح  شود.«  داده  بیشتری 
گفت:  و  کرد  انتقاد  بی طرفی  سیاست 
چه  افغانستان  برای  بی طرفی  »سیاست 
ما  که  است  بهتر  است؟  داشته  تحفه ای 
نفع  به  خارجی ها  موجود  حضور  از 
افغانستان  کنیم، حکومت  استفاده  خود 
با  را روشن کند که  باید سیاست خود 
وزیرستان.«  با  یا  است  جهانی  جامعه ی 
در این سمینار که از سوی بنیاد شهروند 
رییس  خروش،  فرید  بود  شده  برگزار 
روزنامه نگار  رویش،  عزیز  و  بنیاد  این 

نیز سخنرانی نمودند. 

داخلی خواهد کشاند.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی گفت 
که سران طالبان نباید بدون محاکمه 

از زندان گوانتانمو رها شوند.
اواخر  این  در  صلح  عالی  شورای 
رهبران  از  شماری  تا  است  کوشیده 
در  می توانند  که  را  طالبان  پایه  بلند 
برنامه صلح نقش مهمی را بازی کنند 

از زندان گوانتانامو رها سازند.

تعدادی از 
شورشیان در کنر 

کشته شده اند
اعالم  گذشته  روز  آیساف  نیروهای 
کردند که سربازان شان همراه با سربازان 
را  شورشیان«  زیاد  »شمار  ملی  ارتش 
حمایت  و  خفیفه  سالح های  شلیک  با 
در  عملیاتی  جریان  در  هوایی  جدی 
منطقه دنگام واقع در شرق والیت کنر، 
روز پنج شنبه کشتند. در اعالمیه آیساف 
نشان  ابتدایی  تحقیقات  که  است  آمده 
افراد  کشته شدگان  بین  در  می دهد 

ملکی وجود ندارند.
و  داخلی  نیروهای  حال،  همین  در 
را  مرد  سه  و  شورشی  یک  خارجی 
در  پنج شنبه  روز  عملیاتی  جریان  در 
جنوب  در  واقع  شاه کوت  ولسوالی 
شده  گفته  کشتند.  خوست  والیت 
متذکره  مرد  سه  به سوی  سربازان  که 
هنگامی شلیک کردند که آن ها به سوی 
نیروهای امنیتی به حالت تهدید کننده ای 
می دویدند. به نظر می رسید که یکی از 

آنها واسکت انتحاری پوشیده باشد.

مجوز فعالیت شرکت...
ادامه از صفحه 1

بوده  قرار  که  مسافرانی  دیگر  سوی  از 
با هواپیماهای شرکت هواپیمایی  است 
به کابل سفر  نو و دوبی  از دهلی  پامیر 
کنند، در این شهرها در حال بالتکلیفی 

به سر می برند.
که  گفت  رسولی  یعقوب  محمد 
شرکت پامیر مسوولیت دارد که با دیگر 
تا  شرکت های هواپیمایی موافقت کند 
این  هواپیماهای  وسیله  به  مسافران  این 

شرکت ها به کابل پرواز کنند.
یک  روزانه  پامیر  هواپیمایی  شرکت 
پرواز  یک  جدید،  دهلی  به  پرواز 
شهر  به  پرواز  دو  هفته ای  و  دوبی  به 
داشت.  تاجیکستان  پایتخت  دوشنبه، 
همچنین هواپیماهای این شرکت روزی 
هرات،  به شهرهای  داخلی  پرواز  شش 

مزار شریف و قندهار انجام می داد.

افغانستان از دفتر نمایندگی طالبان در ترکیه استقبال می کند

سازمان ملل صالحیت حذف نام رهبران طالبان را دارد

تاکید نخست وزیر دانمارک به ادامه کمک به افغانستان

حنیف اتمر: 
منافع ملی ما در اولویت باشد 

امراهلل صالح: 
حکومت با جامعه ی جهانی یا  وزیرستان شمالی ؟

2سال چهارم    شماره مسلسل 1101     شنبه 14 حوت 1389

گشایش دفتر سیاسی برای طالبان
به رسمیت شناختن 

یک طرفه ی آنان است
در حالی که تالش های همه جانبه برای رسیدن 
گرفته  افغانستان شدت  در جنگ  توافق  یک  به 
گفته اند  افغانستان  حکومتی  مقامات  است، 
دفتر  بازشدن  زمینه ی  در  کمک  هرنوع  از  که 
در  ترکیه،  سوی  از  طالبان  برای  نمایندگی 
واقع  در  این  می  کنند.  حمایت  کشور  آن  خاک 
تروریزم،  و  طالبان  شناختن  رسمیت  به  جز 
این  درنظرداشت  با  ندارد.  دیگری  معنای  هیچ 
و  حمایت  پاکستان  توسط  طالبان  که  واقعیت 
فلسفه ی  اساسا  و  می گردند  تمویل  و  هدایت 
منافع  راستای  در  جنگ  را  آنان  وجودی 
استراتیژیک پاکستان تشکیل می دهد، این بدان 
سفارت  برای  دیگری  شاخه  ی  که  است  معنی 
پاکستان در ترکیه گشایش یابد. در همین حال 
که  است  کرده  اعالم  تماس  بین  المللی  گروه 
برای رسیدن به یک توافق در جنگ افغانستان، 
سیاسی  تالش های  نظامی،  اقدامات  عوض  به 
باید افزایش یابد. گروه بین المللی تماس که روز 
پنج شنبه در شهر جده ی عربستان و به میزبانی 
تشکیل  اسالمی  کشورهای  کنفرانس  سازمان 
این موضوع را اظهار داشته است.  جلسه داد، 
و  افغانستان  امور  در  آلمان  ویژه ی  نماینده ی 
نیز گفته است:  پاکستان و رییس گروه تماس 
بیشتر  سیاسی  رویکرد  بر  که  داریم  نیاز  »ما 
فعالیت های  از   را  تمرکز خود  و  تاکید ورزیم 
متوازن سازیم.«  به تالش های سیاسی  نظامی 
اسالمی  کشورهای  کنفرانس  سازمان  رییس 
»برای  که:  است  داشته  اعالم  صراحت  به 
فعالیت  افغانستان،  در  مصالحه  زمینه سازی 

نظامی باید متوقف گردد.« 
کنفرانس  سازمان  که  است  اینجا  تعجب  جای 
کشورهای اسالمی تاحال حتا یک بار هم کشتار 
وحشیانه و جنون آمیز مردم ملکی و غیرنظامی 
توسط طالبان را محکوم نکرده است و از کنار 
جنایات آنان با بی تفاوتی گذشته است. در تمامی 
از  گویا  هستند  طالبان خود ساکت  موارد  این 
را می شنوند  دیگران همان خواسته هایی  زبان 
میان  این  در  می خواهند.  و  می گویند  خود  که 
ایاالت متحده امریکا با تاکید بر راه حل سیاسی، 
در عین حال بر نیاز به فشار نظامی بر طالبان 
نیز پا فشرده است. گفته می شود که بیشتر از 
بین المللی  گروه  عضو   50 به  نزدیک  یک سوم 
کشورهای  کنفرانس  سازمان  اعضای  تماس، 
اسالمی هستند. به هر حال نمی توان منکر شد 
تشویق  به  طالبان،  نفع  به  بین المللی  وفاق  که 
پاکستان شکل گرفته است. اکثرا آن کشورهایی 
مرجع  غیرمستقیم،  یا  مستقیم  صورت  به  که 
تمویل طالبان بوده اند و روابط شان با پاکستان 
و به تبع آن با طالبان مستحکم تر از روابط با 
افغانستان بوده است، تمایل دارند طالبان را به 
قدرت برسانند یا در قدرت شریک گردانند. از 
و  ایران  کشور  دو  اسالمی،  کشورهای  میان 
پاکستان، موضعی کامال به نفع طالبان دارند و 
کسی در این مورد شک ندارد. آیا با این وضع 
امید  آنان  به  می توانند  آن  مردم  و  افغانستان 
بندند؟ دیگران مخالفین شان را تحریم سیاسی و 
اقتصادی می کنند ولی ما برای مخالفین خود که 
نمایندگی  و  سیاسی  دفتر  بشریت اند،  مخالفین 

می گشاییم. حفظ قدرت، چنین نتیجه ای دارد.  

زنگ اول
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س آتش و  دود  ورای  از 

»از ورای دود و آتش« سلسله گزارش هایی است که بر اساس گفته های  قربانیان 
جنگ های سه دهه اخیر افغانستان تهیه شده است. این گزارشها که  بدون 

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 

3   سال چهارم  شماره مسلسل 1101    شنبه 14  حوت  1389

948
بهصورت هم یا و نمودند ناحقشکنجه به

درگیریها رساندند. شهادت به دستهجمعی
که مقاومت بهنام جبههای بین روز به روز
جهادی خورده شکست احزاب طرف از
تشکیلشدهبود،علیهطالبانادامهداشت.در
جریاناینجنگهاروزهایسختیراسپری
نمودیم.دریکیازروزهاخواهرمدرمنزل
مابودوبعدازصرفغذایچاشتوادای
اصرار که هرقدر شد. خانهخود روانه نماز
رفت او برود. خانه باید که گفت نمودیم،
وازرفتناوساعتینگذشتهبودکهبرایما
ازسوی مرمیکه توسط او احوالآمدکه
جناحهایدرگیرشلیکشدهبودبهشهادت
رسیدهاست.همهبهمنزلایشانرفتیم.ماتم
برپابود،زیرااوجوانبودوصرفیکطفل
یکسالهازاوبهجاماندهبود.امروزدختراو
کهتقریبا13سالهاستازدولتمیخواهد
به را آنها و نکند مدارا جنایتکاران با که
اشدمجازاتمحکومنماید.اومیگویدکه

قاتالنمادرشراهیچوقتنمیبخشد.«



از آتش« و دود ورای »از گزارش امروز
در را خواهرش که است برادری زبان
است داده دست از طالبان زمامداری زمان
را خانوادهاش زندگی تلخ سرگذشت و
وقت هیچ »زندگی میدارد: بیان چنین
یکساننیست،گاهیاوقاتخوشوگاهی
اوقاتتلخودشوارمیباشد.امادرکشورما
روزهایخوشیکمتردرزندگیملتدیده
کشور این تاریخ، طول در زیرا میشود،
میداننبردوجنجالهایخونینبودهاستکه
درآناکثراوقاتمردمانبیگناهخسارهمند
قربانی ما امروز به تا سال1357 از شدهاند.
سیاستهایدولتهایمزدورودستنشانده
شدیم.وطنمابهویرانهتبدیلشد.مدتیدر
آتشاشغالنیروهایروسیسوختیموزمانی
اینکه تا میانگروهی، جنگهای در هم
گروهسیاهدلوجنایتکارطالبانبهقدرت
و کمونیستی زمان مانند هم آنها رسیدند.
و ظلم مردم باالی میانگروهی جنگهای
احزاب میان جنگ در میداشتند. روا ستم
نقاطکشورراطالبان جهادیوطالباناکثر
را  مردم این کنار در و کشیدند آتش به

ما  منزل  در  خواهرم  روزها  از  یکی  در 
بود و بعد از صرف غذای چاشت و ادای 
که  هرقدر  شد.  خود  خانه  روانه  نماز 
برود.  خانه  باید  که  نمودیم، گفت  اصرار 
نگذشته  ساعتی  او  رفتن  از  و  رفت  او 
توسط  او  که  آمد  احوال  ما  برای  که  بود 
مرمی که از سوی جناح های درگیر شلیک 
شده بود به شهادت رسیده است. همه به 
زیرا  بود،  برپا  ماتم  رفتیم.  ایشان  منزل 
بود و صرف یک طفل یک ساله  او جوان 
که  او  دختر  امروز  بود.  مانده  به جا  او  از 
تقریبا 13 ساله است از دولت می خواهد 
که با جنایت کاران مدارا نکند و آنها را به 
اشد مجازات محکوم نماید. او می گوید که 
نمی بخشد. وقت  هیچ  را  مادرش  قاتالن 

درمدتکمترازیکسالدرحالازبینرفتنهستند.
به که پروژهها این دقیق کنترول و تفتیش نبود آنان
دلیل را شدهاند اعمار غیراستندرد و بیکیفیت شکل

عمدهبروزچنینمشکالتیمیدانند.
خدیجه سوم و دوم اول، جاده از ميتوان جمله از
در که عطایي مارکیت  جاده یا و برد نام جوزجاني
و دارد موقعیت شهرداري ریاست و والیت جوار

مردمانآندربهاروزمستاندچارمشکالتهستند.
خدیجه جاده باشندگان از تن یک خالمراد، حاجي
جوزجانيميگوید:»درست5ماهقبلشخصشهردار
آمدوجادههايماراازنزدیکدیدننمودوبهماوعده
قیرریزي را ما جادههاي فرصت زودترین به که داد

نزدیکبهدهسالازآمدندولتجدیدميگذردولي
تاکنونبهحالاینوالیتهیچتوجهیصورتنگرفته
نفت سرشار معادن داراي والیت این آنکه با است.
وگازاستوعوایدآنهممرکزيگردیدهاستکه
بهدستميآید، اینطریق از ساالنهدرآمدخوبیهم
توجهی هیچ والیت این به که ميشود دیده ولي
صورتنگرفتهاستومردماینوالیتفقطوعدههایی

راازسويدولتمردانشنیدهاندوبس!
باشندگانوالیتجوزجانمیگویندباآنکهدراین
والیتدههامیلیوندالرامریکاییدربازسازیسركها
سركهای اعمار نتیجه در ولی رسیده مصرف به
اینجادهها اکنون آن، پول میل و وحیف بیکیفیت

از یا و قیر از احوالی امروزهیچ تا نمود،ولي خواهد
جنابشهردارنیست.«

ويکهازدولتنارضایتينشانميدادعالوهنمود:»در
رودخانه به جاده این ميشود باران که وقتی زمستان
اندازهایجمعميشودکه به مبدلشدهوآبدرآن
دیگرجايگذشتنبرايعابرینباقينميماند.مادهها

بارشاهدافتادنخانمهاواطفالبودهایم.«
باشندگاناینوالیتعلتازکارافتیدناینجادههارا
عدمتفتیشوکنترولدولتمرکزیازبازسازیآنها
ونیزعقداینپروژههاباشرکتهایمربوطبهمقامات

دولتیمیدانند.
میکنند شکایت حالی در جادهها این خرابی از آنها
کهازاعمارآنهاتااکنونیکسالبیشترنمیگذرد.

نبود از شهر داخل تکسیرانان از تن یک حمیداهلل،
کرده شکایت منظم ماسترپالن و درست دولتداری
میگوید:»نبوددولتداریدرستاستکهباعثشده
بازسازيبهکنديپیشبرودوهرکيدروقتسخن
گفتنکوهراچپهميکندوليدروقتکارهیچچیزي
نظري ظاهر آقاي که اول روز نميشود. ساخته ازش
آمدبهماوعدهدادکهسركهايماراقیرخواهدکرد
وليتاهنوزچندینماهميگذردوازقیرریزيجادهها

خبرينیست؛اینهممثلشهردارهايگذشته.«
از هم شدهاند ساخته که سرك پنج چهار افزود وی
را سال یک هنوز و نیستند برخوردار خوبي کیفیت

نگذراندهبودندکهوضعیتشانخرابشد.
ریاست سرپرست نظري، ظاهر محمد حال همین در
از مردم مشکالت تایید با جوزجان والیت شهرداري
ناحیهجادههاوآبروهاگفت:»درستاستکهبهمردم
وعدهکردیموليمدتپنجماهميشودکهمنمنحیث
کارهاي از حال تا ولي آمدهام اینجا در سرپرست
این وارد من که روزی نشدهام. خالص دفترداري
ریاستشدمهیچچیزمنظمنبود؛گویاقبالاینجاکسي

انتقال براي سالم وسیلهی اصال است. نميکرده کار
موجود است شهرداري کار اساسيترین که کثافات
را کثافاتکشي موتر سه ما تالش و سعي با که نبود

ترمیمنمودهودرخدمتمردمقراردادیم.«
با »مردم گفت: جادهها خرابي به رابطه در موصوف
شهرداريهمکارنیستند،بهخصوصفلزکارانکهاکثرا
فرهنگ هم مردم دیگر و شدهاند جاده خرابي باعث
در را کثافاتشان نميکنند. مراعات را شهرنشیني
داخلآبروهامياندازندکهباعثمسدودشدنآبروها

وباالخرهجادههاميگردد.«
قیرریزي از اینوالیت استکهشهردار ایندرحالي
کشور سوي از آینده سال در سرك کیلومتر پانزده
سال در آن کار انشااهلل که ميگوید داده خبر ترکیه

آیندهآغازخواهدشد.


خواهرم 
تنها یک 

طفل داشت

جوزجان 
والیتی با 5 جاده سالم

:فیاض-جوزجان

باشندگان والیت جوزجان  می گویند 
ده ها  والیت  این  در  آن که  با 
بازسازی  در  امریکایی  دالر  میلیون 
در  ولی  رسیده  مصرف  به  سرك ها 
بی کیفیت  سرك های  اعمار  نتیجه 
این  اکنون  آن،  پول  میل  و  و حیف 
یک سال  از  کمتر  مدت  در  جاده ها 
هستند.   رفتن  بین  از  حال  در 
دقیق  کنترول  و  تفتیش  نبود  آنان 
این پروژه ها که به شکل بی کیفیت و 
غیر استندرد اعمار شده اند را دلیل 
عمده بروز چنین مشکالتی می دانند.


حاجي خال مراد، یک تن از باشندگان 
مي گوید:  جوزجاني  خدیجه  جاده 
»درست 5 ماه قبل شخص شهردار 
نزدیک  از  را  ما  جاده هاي  و  آمد 
که  داد  وعده  ما  به  و  نمود  دیدن 
را  ما  به زودترین فرصت جاده هاي 
قیرریزي خواهد نمود، ولي تا امروز 
جناب  از  یا  و  قیر  از  احوالی  هیچ 

شهردار نیست.« ACKU
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نشست  در  كه  است  آمده  خبرها  در 
عربستان  در  تماس  بين المللي  گروه 
البته  طالبان  با  مذاكره  از  نيز  سعودي 
ختم  براي  سياسي  رويكرد  تعبير  با 
بحران در افغانستان استقبال شده است. 
امنيت  شوراي  رييس  آن  با  همزمان 
ملي افغانستان از افتتاح دفتر نمايندگي 
استقبال  تركيه  در  طالبان  براي  سياسي 
نيز  كرده است. رييس جمهور كرزي 
از تماس با برخي از افراد گروه طالبان 
مذاكراتي  از  همچنين  و  گفته  سخن 
كشورهاي  از  برخي  با  طالبان  ميان 
حمايت كننده از افغانستان نيز خبر داده 
است. شورای عالی صلح افغانستان نيز 
كه اكنون به عنوان يك نهاد ذي قدرت 
عمل  طالبان  با  مذاكره  عرصه  در 
بين المللی  تماس  گروه  از  مي كند، 
تا در جهت زمينه سازی  خواسته است 
بين  صلح  مذاكرات  برگزاري  برای 
كند.  همكاری  طالبان  و  حكومت 
واقعيت  اين  نشان دهنده  همه  اين ها 
از هر  با طالبان بيش  است كه مذاكره 
در  اما  است.  شده  جدي   ديگر  زمان 
اين ميان آنچه قابل بحث است اين كه 
هدف  يك  روشنايي  در  تالش ها  اين 
صورت  مشخص  و  شفاف  روشن، 
اين سوال مطرح  اين رو  از  نمي گيرند، 
است كه اين تالش جدي اما بي هدف 

به كجا خواهد انجاميد؟
عطااهلل  از  نقل  به  جمعي  رسانه های 
صلح  عالي  شوراي  معاون  لودين، 
افراد   با  تماس هايي  كه  داده اند  خبر 
تصميم گيرنده طالبان صورت گرفته و 
اين اميدواری وجود دارد كه حكومت 
زودی  به  مسلح  شورشيان  و  افغانستان 
در  بنشينند. همزمان  مذاكره  ميز  پشت 
نيز روي حمايت  تماس  نشست گروه 
از اقدامات سياسي براي تغيير وضعيت 
جنگ در افغانستان بحث شده و مايكل 
امور  در  آلمان  نماينده خاص  اشتاينر، 
اجالس گروه  مسووليت  كه  افغانستان 
تماس را عهده دار بود، گفته است كه 
بايد  و  ندارد  نظامی  راه  حل  افغانستان 
و  نظامی  قوت  از  استفاده  در  توازن 

برخورد سياسی به ميان آيد.
آنچه  قبال  در  متوازن  رفتار  اين كه 
گردد،  اتخاذ  مي گذرد،  افغانستان  در 
افكار  و  مردم  استقبال  مورد  مي تواند 
اعتماد  بسيار  به  گيرد.  قرار  عامه 
فعاالن  از  بسياري  كه  گفت  مي توان 
تبعات  به  نسبت  همواره  كه  روشنفكر 
داده اند  طالبان هشدار  با  مذاكره  منفي 
نيز نسبت به رفتار متوازن در استفاده از 
قوت نظامي و برخورد سياسي ذهنيت 
توازن  بحث  وقتي  زيرا  دارند.  مثبتی 
افغانستان  جنگ  به  رابطه  در  تعقل  و 
مطرح گردد، نگراني در مورد از دست 
دادن دستاوردهاي حقوقي و سياسي به 
حداقل مي رسد. زيرا وقتي با تعقل و بر 
با طالبان  تعامل  به  اساس رفتار متوازن 
كشف  حقيقت  اين  شود،  نگريسته 
رويكردي  و  روش  چه  كه  مي گردد 
مي تواند تاثير بهتري داشته باشد. يعني 
اين كه در صورت منطقي نگري نسبت 

كشف  واقعيت  اين  طالبان،  رفتار  به 
مي گردد كه طالبان ارايه افكار حقوق 
بشري را بهتر و بيشتر درك مي كنند يا 
اين كه تقابل نظامي با آنان بهتر و بيشتر 
البته آنچه  قابل درك است.  براي شان 
در عمل به نظر مي رسد، اين است كه 
در يك سال اخير، تقابل نظامي نتيجه 
كه  گونه  آن  و  داشته  مطلوب تري 
شدت  مي گويند،  سياسي  تحليلگران 
طالبان،  مواضع  بر  نظامي  حمالت 
نسبت به تضرعات سياسي كه در جلب 
و جذب آنان به صلح صورت گرفته، 

نتيجه بخش تر بوده است. 
كرده  حساس  را  مردم  واقع  در  آنچه 
است، باز كردن باب گفتگو و مذاكره 
طالبان  از  خاصي  افراد  و  اشخاص  با 
نيست، بلكه مردم از اين نظر حساسيت 
طالبان،  با  مذاكره  قالب  در  كه  دارند 
به  سياسي  ساختار  نظر  از  افغانستان 
ميالدي   2001 از  پيش  سال هاي 
افغانستان  در  جنگ  امروزه  بازگردد. 
خسارات زيادي را به بار آورده است. 
كشتار غيرنظاميان كه در دو هفته اخير 
باعث اندوه عمومي در افغانستان شده 
جنگ  منفي  تبعات  از  يكي  است، 
كه  است  اين  از  نگراني  اما  مي باشد، 
از  بدتر  وضعيت  يك  با  وضعيت  اين 

آن به معامله گرفته شود.
رويكرد  به  رابطه  در  ديگر  سوي  از 
نيز همين  با طالبان  سياسي در برخورد 

 به نظر مي رسد، 
خوشبيني به اين كه طالبان 

نگرش جديدي نسبت 
به رفتار با جامعه پيدا 
كنند و در اين راستا 

سياست تركيه را مورد 
توجه قرار دهند و از آن 
الگوبرداري كنند، چندان 
جدي نخواهد بود. زيرا 
رهبران طالبان همواره 
با اين نگرش با مردم و 

جامعه برخورد كرده اند كه 
در سرنوشت سازي براي 
جامعه، آنان حق انحصاري 

تصميم گيري دارند. 

داكتر  اين كه  مي باشد.  مطرح  بحث 
ملي  امنيت  مشاور  سپنتا،  دادفر  رنگين 
دفتر  گشايش  از  جمهوري  رياست 
تركيه  كشور  در  طالبان  نمايندگي 
توسعه  در  را  آن  و  كرده  استقبال 
است،  موثر خوانده  مذاكره های صلح 
در  سياسي  رويكرد  كه  مي دهد  نشان 
برخورد با طالبان در دستگاه حكومت 
جدي گرفته مي شود. اما پرسش اصلي 
كه  احتمالي  جواب  آيا  كه  است  اين 
رويكردها  اين  به  است  ممكن  طالبان 
اين كه  يا  بود،  خواهد  سياسي  دهد، 
اين گروه اين تحركات را نيز با انجام 
پاسخ  انتحاري  و  انفجاري  حمالت 

خواهد داد.
برخي از كارشناسان به اين باورند كه 
دستگاه  در  كه  كساني  و  سپنتا  آقاي 
براي  سياسي  دفتر  ايجاد  از  حكومت 
مي كنند،  حمايت  تركيه  در  طالبان 
باز  كه  رسيده اند  خوشبيني  اين  به 
در  طالبان  براي  سياسي  دفتر  كردن 
از  طالبان  تا  مي گردد  باعث  تركيه، 
يك  و  شده  خارج  پاكستان  فشار 
در  آنچه  با  تعامل  براي  ديگر  فضاي 
بياورند.  دست  به  مي گذرد،  افغانستان 
ايجاد چنين فضايي در تركيه مي تواند 
باعث الگوپذيري مثبت طالبان از رژيم 
سياسي تركيه گردد و قرائت جديدي 
را غير از آنچه رهبران طالبان در كويته 
به  نسبت  پاكستان  شمال  صفحات  يا 
پيدا  آموخته اند،  افغانستان  در  سياست 

بتوانند.
اين كه  به  خوشبيني  مي رسد،  نظر  به 
رفتار  به  نسبت  طالبان نگرش جديدي 
راستا  اين  در  و  كنند  پيدا  جامعه  با 
قرار  توجه  مورد  را  تركيه  سياست 
كنند،  الگوبرداري  آن  از  و  دهند 
زيرا  بود.  نخواهد  جدي  چندان 
نگرش  اين  با  همواره  طالبان  رهبران 
برخورد كرده اند كه  مردم و جامعه  با 
آنان  جامعه،  براي  سرنوشت سازي  در 
دارند.  تصميم گيري  انحصاري  حق 
به  طالبان  رهبران  ساده تر  عبارت  به 
خير  اين كه  به  توجه  با  كه  نظراند  اين 
و صالح مردم جامعه را آنان )رهبران 
مي دانند،  مردم  خود  از  بهتر  طالبان( 
تعيين  در  مردم  مشاركت  به  نيازي 
و  ندارد  وجود  سياسي شان  سرنوشت 
فرمان هايي  مطيع  بايد  الزاما  نيز  مردم 
براي  طالبان  رهبري  اداره  كه  باشند 

آنان صادر مي كنند.
 

مذاكره  براي  افغانستان  دولت  تالش  با  همزمان 
بي نتيجه  را  تالش ها  اين  تحليل گران  طالبان،  با 
می خوانند زيرا به گفته آنها كليد اصلي مصالحه با 
طالبان در دست پاكستان است نه عربستان،  انگلستان 
گذشته  هفته  در  كه  حاليست  در  اين  تركيه.  يا  و 
نشست هايي در انگلستان،  تركيه و عربستان سعودي 
به منظور شدت بخشيدن به تالش ها براي مذاكره با 

طالبان برگزار شد. 
ميزباني  به  بين المللي تماس كه  در كنفرانس گروه 
سازمان كنفرانس كشورهاي اسالمي در شهر جده 
اين  شد،  برگزار  پنج شنبه  روز  سعودي  عربستان 
توافقی  به  رسيدن  برای  كه  كرد  موافقت  گروه 
نظامی،  اقدام های  عوض  به  افغانستان،  جنگ  در 
سازمان  شود.  داده  افزايش  سياسی  تالش های 
كنفرانس اسالمی در اين كنفرانس خواستار توقف 

جنگ برای زمينه سازی مصالحه با طالبان شد. 
اكمل الدين احسان اوغلو، دبيركل سازمان كنفرانس 
اسالمی روز پنج شنبه در جده گفت برای بازگرداندن 
صلح پايدار در افغانستان، ضرورت است كه فراتر از 

گزينه نظامی به قضيه نگريسته شود. 
رييس سازمان كنفرانس اسالمی كه ميزبانی نشست 
گفت  داشت،  عهده  به  را  تماس  بين المللی  گروه 
فعاليت  افغانستان،  در  مصالحه  زمينه سازی  برای 

نظامی بايد متوقف گردد. 
سفرش  در  كرزي  جمهور  رييس  حال  همين  در 
حاميان  و  افغانستان  حكومت  كه  گفت  بريتانيا  به 
بين المللي اش با طالبان در تماس هستند. اما او گفت 
كه هنوز اين تماس ها به دليل موقعيت رهبران طالبان 
نرسيده  جايي  به  افغانستان،  از  غير  كشورهايی  در 

است. 
همكاران  تماس  مورد  در  جمهور  رييس   
اياالت  نكرد.  ارايه  بيشتری  جزييات  بين المللی اش 
افغانستان  بين المللی  حاميان  ديگر  و  امريكا  متحده 
را يك  آن  اما  كرده،  طالبان حمايت  با  مذاكره  از 
روند افغانی خوانده اند كه توسط حكومت افغانستان 

راه اندازی و رهبری می شود. 
عالي  هيات شوراي  تقاضاي  اثر  در  ديگر  از سوي 
شده  حاضر  كشور  اين  تركيه  دولت  از  صلح 
دفتر  اين  و  كند  ايجاد  طالبان  براي  را  دفتري  تا 
دولت  مقامات  بين  گفتگو  مشخص  آدرس  به 
طالبان  رهبران  و  صلح  عالي  شوراي  افغانستان، 

تبديل گردد. 
حامد كرزی افزود كه از طريق شورای عالی صلح، 
به صورت فزاينده ارتباط هايی با طالبان برقرار شده 
است. او شورای عالی صلح را برای مساعد كردن 

زمينه گفتگو با طالبان تشكيل كرده است. 
تازماني  می كنند  تاكيد  تحليل گران  حال  همين  در 
افغانستان  با دولت  به همكاري  پاكستان مجبور  كه 
در رابطه به مذاكرات صلح نشود اين گونه تالش ها 

نتيجه اي نخواهد داشت. 
محمود صيقل، تحليلگر امور بين  المللي مي گويد نه 
تركيه و نه عربستان به صورت جدي درپي مصالحه 
صيقل  آقاي  نيستند.  طالبان  با  افغانستان  دولت 
مي گويد مصالحه با طالبان زماني نتيجه می دهد كه 
پاكستان  آي اس آي  يعني  گروه  اين  اصلي  حامي 
كار  صيقل  آقاي  گفته  به  شود.  راضي  امر  اين  به 
آي اس آي«  »دست پخت های  طريق  از  صلح  براي 

نتيجه اي نخواهد داشت. 
در  طالبان  حمالت  شدت  به  اشاره  با  صيقل  آقاي 
هفته های اخير می گويد آي اس آي می خواهد از اين 
طريق موقعيت طالبان را جدي تر نمايش دهد و اين 

گروه را در محافل سياسي بزرگتر جلوه دهد. 
سياسي  مسايل  تحليلگر  توحيدي،  صديق اهلل 
برچيدن  به  معتقد  پاكستان  كه  زماني  »تا  می گويد: 
تالش هايی  نشود،  مرزي اش  مناطق  از  تروريزم 
را  بحران  بلكه  بود  نخواهد  موفق  تنها  نه  اين گونه 

تشديد خواهد كرد.«
به باور آقاي صيقل مطرح شدن دفتري براي طالبان 
دولت  و  صلح  عالي  شوراي  سوي  از  تركيه  در 

افغانستان خودكشي سياسي است. 
دفتر  ايجاد  ساختن  »مطرح  می گويد:  صيقل  آقاي 
كه  است  سياسي  تركيه خودكشي  در  طالبان  براي 

اصال بايد مطرح نشود.«
ما  تركيه  در  طالبان  دفتر  گشايش  »با  می گويد:  او 
داخل  در  ديگري  حكومت  كه  مي كنيم  پيشنهاد 
حكومت افغانستان ايجاد شود تا نمايندگي هايي در 

كشورهاي ديگر داشته باشد.« 
با  براي مصالحه  افغانستان در حالي تالش ها  دولت 
يك  حاضر  حال  در  كه  بخشيده  شدت  را  طالبان 
بلكه هم  ندارد  قرار  برابر دولت  گروه مشخص در 
اكنون طالبان شاخه مالعمر، طالبان مربوط به شبكه 
نيروهاي دولتي و  برابر  حقاني و حزب اسالمي در 

خارجي می جنگند. 
ايديولو ژي  با  طالبان  می گويد  توحيدي  آقاي 
كه  نيستند  اين  پي  در  آنها  و  می جنگند  مشخصي 
به دست گيرند  افغانستان  را در دولت  كرسي هايي 
بلكه به نظر آقاي توحيدي طالبان می خواهند قدرت 
آسياي  كشورهاي  در  بلكه  افغانستان  در  تنها  نه  را 
ميانه نيز در دست داشته باشند: »ايديولوژي كه در 
ديدگاه های  درنظرداشت  با  شده  توزيع  طالبان  بين 
طالبان  رهبران  همه  كه  نيست  ممكن  طالباني 
آنها  شوند.  يكجا  افغانستان  دولت  با  تا  شوند  قانع 
می خواهند نظام طالباني اي را برقرار كنند كه همانند 
زمان مال عمر باشد. آنها به اين بسنده نخواهند كرد 
كه مكاتب دخترانه بسته شوند، بلكه آنها می خواهند 
را  اهداف شان  و  بگيرند  قرار  قدرت  هرم  راس  در 
نه تنها در افغانستان بلكه در آسياي ميانه نيز تطبيق 

كنند.«

نشستهای
مصالحهباطالبان
نتيجهنميدهند احساناهللدولتمرادي

مذاكرهباطالبان

جديامابيهدف
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محیط شان برخوردی صمیمانه داشته باشند و از انداختن 
کثافات باالی جاده ها و جوی های کنار جاده جلوگیری 

کنند.
وی می افزاید: »شهروندان ما باید برای پاکی و نظافت 
شهر جدیت تام به خرج دهند چرا که تقریبا 16درصد 
امراضی که مردم با آنها مواجه هستند ناشی از آلودگی 

محیط زیست می باشد.«
به گفته وی امراضی مانند نفس تنگی ها، سینه بغل ها، 
سرطان ها، ضایعات جلدی، بیماری های روانی و تکالیف 
عصبی ناشی از آلودگی محیط زیست می شوند که مردم 
باید با توجه به بیماری ها و خطرات آنها، در راستای 

حفاظت از محیط زیست شان مجدانه تالش نمایند.
آقای بران ازدیاد نفوس را یکی از آلوده کننده های 
محیط زیست دانسته می گوید: »ازدیاد نفوس و 
شهرنشینی و رجوع مردم از زندگی دهاتی به شهری 
سبب آلودگی محیط شهری شده است. عالوه بر آن 
موجودیت عراده جات، تیل های بی کیفیت و کثافات در 

آلودگی محیط نیز نقش دارند.« 

مشکالت زیست محیطی در تمام جهان به یک مساله 
جدی مبدل شده است، چرا که خطرات ناشی از تخریب 
و آلودگی محیط زیست همه روزه بر زندگی انسان ها در 

روی زمین تاثیرات بدی را برجای می گذارد.
این مشکالت حاکم بر سرنوشت مردم در عرصه محیط 
زیست را می توان در عدم آگاهی مردم از خطرات آن، 
استفاده بیش ازحد و تعرض انسان بر طبیعت و کثرت 

نفوس و تقویه روحیه شهر نشینی  دانست.
تولید ساالنه 500 میلیون تن زباله، آلوده شدن آب های 
سطحی و زیرزمینی، نابودی موجودات دریایی، نابودی 
ساالنه حداقل 170 نوع گیاه و جانور، تخریب الیه 
اوزون، استفاده بیش از اندازه از عطرها و گازها، تغییرات 
آب و هوا، آلودگی آب ها و خاک ها در سطح جهانی از 
عمده ترین مشکالتی هستند که زندگی بشر را در کره 
زمین به خطرات جدی مواجه ساخته است. اما در کشور 
جهان سومی چون افغانستان خطرات زیست محیطی در 
تناسب با کشورهای جهان اول به دلیل عدم آگاهی مردم 
و بی تفاوتی آنها در برابر محیط زیست شان، حفاظت از 

محیط زیست را دشوارتر ساخته است. 
این بی تفاوتی و انجام اعمال تخریبی در برابر محیط 
زیست سبب شده است تا مردم به امراض گوناگون 
دچار شده و با تنفس هوای آلوده جهنم را در این دنیا 

به تجربه گیرند.
آلودگی آب ها، هوا و تجمع کثافات بیشتر در محیط های 
شهری جایی که بیشترین جمعیت را در خود دارند، 
وجود دارد. بسیاری از باشندگان فیض آباد مرکز والیت 
بدخشان با توجه به مهاجرت بی سابقه مردم از دهات به 
این شهر در زمینه حفاظت محیط زیست به مشکالت 

زیادی مواجه اند.
پوهنمل داکتر عبدالقدیر بران، کارشناس امور محیط 
زیست در بدخشان می گوید: »محیط زیست به انواع 
مختلف متاثر می شود که شامل ملوث شدن آب ها، 
آلودگی هوا، ملوث شدن حرارتی و استفاده از مواد 

کیمیاوی می شود.«
به گفته او به خاطری که محیط زیست صدمه نبیند 
نقش صحت محیطی بسیار بااهمیت است. صحت 
محیطی زمانی متاثر می شود که گازهای گل خانه ای، 
آلودگی فضا، مزاحمت فابریکه ها، سروصدای موترها، 
جنراتورهای موسسات و کارخانه ها سبب آلودگی و 
متاثر شدن محیط زیست می گردد، بنابراین برای این که 
شهری سالم و محیطی سبز داشته باشیم باید مردم با 

وی خاطرنشان ساخت که بسیاری از شهروندان فیض آباد 
کثافات و زباله ها را در جوی ها، آب ها و کانال ها تخلیه 
می نمایند و یا این که مواد را اکثرا در جاده ها و نزدیک 
خانه ها ی شان جمع می نمایند که بعد از مدتی تفسخ 
نموده و گاز می گیرد که سرانجام خود مردم زیان مند 

می شوند.
آقای بران اضافه کرد که برای تخلیه کثافات، راهکارها 
و روش هایی منظم وجود دارند که اگر مردم با آگاهی 
تمام از این شیوه ها کار گیرند در حفاظت محیط 

زیست شان موثر واقع می شوند.
زهره ظفریار، استاد در تربیت معلم فیض آباد می گوید: 
»آلودگی شهر اکثرا توسط باشندگان این شهر صورت 
می گیرد و زیان ها و خطرات آن را خودشان بر دوش 
می کشند. پس اگر مردم در همکاری با نهادهای مربوط 
حفاظت از محیط زیست در جهت پاک سازی شهر و 
محیط شان تالش نمایند، خطرات زیست محیطی قطعا 

وجود نخواهد داشت.«
به گفته او انداختن کثافات و زباله ها و مواد پالستیکی 

به روی جاده ها و جوی های داخل شهر و اطراف آن 
به یک فرهنگ پایدار تبدیل شده است. بسیاری از 
باشندگان این شهر برای پاک سازی خانه های شان مواد 
فاضله و زباله ها را به جوی ها و دریاها می ریزند که 
سبب آلودگی آب ها شده و امراض گوناگون را به بار 

می آورد.
وی اضافه کرد که مردم باید در جهت ایجاد فضای سبز 
و هوای صاف خودشان کوشش نمایند، به خاطر این که 
به هراندازه که انسان باالی محیط تاثیر وارد کند به همان 
اندازه از محیط متاثر می شود و برای این که زندگی در 
این سیستم حفظ گردد، نیاز به جلوگیری از خطراتی 

است که محیط زیست را تهدید می نماید.
با این حال غالم نبی، رییس اداره ملی حفاظت از محیط 
زیست می گوید: »نقش مردم در حفاظت محیط زیست 
نهایت موثر است چرا که همین مردم اند که متاثر از 

محیط و تاثیرگذار بر محیط هستند.«
به گفته وی آنها تا هنوز قادر نشده اند در راستای حفاظت 
از محیط زیست کارهای چشم گیری را انجام دهند، چرا 
که مجموعه عوامل دست به دست هم داده اند و سد راه 

فعالیت های آنها شده اند.
او در زمینه این که مردم نسبت عدم آگاهی از خطرات 
زیست محیطی دست به تخریب محیط زیست می زنند 
می گوید: »مردم به صورت ناخودآگاه محیط را آلوده 
می سازند، جنگالت را قطع می نمایند، موجودات حیات 
وحش را شکار می کنند و سرانجام با این اقدام شان 
عالمی از مشکالت زیست محیطی را به بار آورده اند.« او 
از شهروندان فیض آباد می خواهد تا در همکاری با اداره 
حفاظت از محیط زیست تالش جدی نمایند و خطرات 
زیست محیطی را که ناشی از اعمال خودشان است، 
کنترول نمایند و با تقویه فرهنگی شهرنشینی محیط را 

آلوده نسازند.
هرچند در گوشه و کنار حشر عمومی به منظور 
پاک کاری شهر به راه انداخته می شود ولی با این 
اقدامات احساساتی نمی توان ره به جایی برد، چرا که تا 
زمانی که فرهنگ پاک بودن و پاک نگه داشتن در میان 
مردم ترویج نگردد و هر فرد حفاظت از محیط زیست 
را وجیبه ی دینی خود نداند، دست یافتن به محیط سالم 
کاری است دشوار. برای همین منظور حفاظت از محیط 
زیست جهت بقای زندگی رسالتی است دینی و عملی 

است سازنده و الزم.


آلودگی محیط زیست
بستری برای رویش بیماری ها

       س سميع

 بدخشان ـ سيحون 
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بازتاب

پی  در  اخیر  ماه  در  غیرنظامیان  تلفات  افزایش  درحالی که 
حمالت پیهم طالبان و دیگر شورشیان یکی از نگرانی های 
هوایی  اخیرا حمالت  اما  است،  بوده  و دولت  مردم  اصلی 
داده  افزایش  را  غیرنظامیان  تلفات  نیز  بین المللی  نیروهای 
تازه ترین  افزوده است. در  نگرانی های مردم و دولت  به  و 
کنر،  در والیت  بین المللی  نیروهای  اثر حمالت  به  موارد، 
نه کودک به قتل رسیدند که این موضوع باعث بلند شدن 
صدای اعتراض دولت نسبت به عملکرد نیروهای بین المللی 

نیز شد.
کنر، کشته شدن  به والیت  دولت  از سوی  هیاتی  اعزام  با 
بین المللی مورد  نیروهای  اثر حمالت هوایی  به  غیرنظامیان 
تایید قرار گرفت و جنرال دیوید پتریوس، فرمانده عمومی 
نیروهای بین المللی در کشور، از کشته شدن غیرنظامیان در 
عذرخواهی  کنر  والیت  در  بین المللی  نیروهای  حمالت 
کرد. نیروهای بین المللی گفته اند که این غیرنظامیان اشتباها 

کشته شده اند.
اثر  به  با این حال، خواستیم که موضوع تلفات غیرنظامیان 
حمالت نیروهای بین المللی را با برخی از شهروندان کشور 
تلفات  از  می توان  آنان  نظر  به  آیا  که  بگذاریم  میان  در 
از  خیر.  یا  کرد  جلوگیری  هوایی  حمالت  در  غیرنظامیان 
سوی دیگر ادامه این حمالت چه تاثیراتی را می تواند باالی 
روابط مردم با نیروهای بین المللی مستقر در کشور بگذارد.

کابل
ذبیح اهلل، معلم در یکی از مکاتب خصوصی: »به نظر من مردم 
مخالف  گروه های  می دهند.  قربانی  طرف  هر  از  افغانستان 
دولت که دشمن اصلی مردم افغانستان هستند، هیچ رحمی 
به حال مردم ندارند، اما نیروهای بین المللی که برای حفظ 
که  می شود  شنیده  اوقات  برخی  نیز  آمده اند  ما  مردم  جان 
به اثر حمالت شان غیرنظامیان را به قتل رسانده اند. گرچند 
تفکیک دشمن از غیردشمن برای نیروهای بین المللی خیلی 
سخت است، اما اگر همکاری نزدیک تر با نیروهای داخلی 
تلفات  جلوی  می توانند  که  می کنم  فکر  من  باشند،  داشته 
نیروهای  با  کامل  هماهنگی  با  یعنی  بگیرند.  را  غیرنظامیان 
افغان یک عملیات را اجرا کنند. چون نیروهای افغان دشمن 
و غیردشمن خود را بهتر می توانند بشناسند و بهتر است که 

از اطالعات و نظرات آنها در حمالت کار گرفته شود.
پیدا  ادامه  همین گونه  به  غیرنظامیان  تلفات  در صورتی که 
نیروهای  باالی  بدی  تاثیر خیلی  فکر می کنم که  کند، من 
به  منجر  کار  این  ادامه  گذاشت.  خواهد  جا  به  خارجی 
و  می شود  خارجی  نیروهای  از  مردم  دوری  و  بی اعتمادی 
خارجی  نیروهای  علیه  مردم  که  می رسد  فرا  زمانی  یک 

بخیزند.«
و  سر  غیرنظامیان  »تلفات  سه:  کارته  در  دکاندار  اشرف، 
نیروهای  از  بارها  و  کرده  بلند  هم  را  آقای کرزی  صدای 
خارجی خواسته که به حمالت خودسرانه خود پایان دهند. 
اما نیروهای خارجی به کار خود ادامه داده که برخی اوقات 
زمانی  تا  من  نظر  به  است.  شده  غیرنظامیان  تلفات  باعث 
نشود،  افغانستان کامال مشخص  که دوست و دشمن مردم 
تلفات غیرنظامیان خاتمه پیدا نمی کند. نیروهای خارجی هم 
به فکر این که در یک منطقه دشمنان مردم افغانستان هستند 
بمباران می کنند، بعدها روشن می شود که غیرنظامیان هدف 
قرار گرفته اند. به همین دلیل است که تلفات ملکی روز به 

روز زیادتر می شود.
نیروهای خارجی زمانی که می خواهند یک جایی عملیات 
کنند، بهتر است از اول اطالعات را خوب به دست بیاورند 
در  آیا دشمن  و  هستند  مورد هدف چه کسانی  منطقه  که 
آنجا راه  دارند یا خیر. اگر اطمینان شان خوب ثابت شد که 
به غیر از دشمن کسی دیگر در آن منطقه نیست، بعد دست 

به حمالت هوایی یا زمینی بزنند.
و  غیرنظامیان  کشتار  جنگ  »در  کابل:  باشنده  عبدالرحیم، 
افراد نظامی حتمی است و نمی شود بگوییم که جنگ وجود 
نیروهای  باشد.  نداشته  وجود  آن  در  کشتار  و  باشد  داشته 
خارجی که یگان بار مرتکب اشتباه می شوند، زیاد تقصیر 
دشمنان  کشور،  مناطق  از  خیلی  در  این که  دلیل  به  ندارند 
مردم افغانستان در خانه های مردم جای دارند. مثال اگر چند 
طالب در خانه ای جای می گیرند و در آن خانه افراد بی گناه 
هم  تا  کرد  باید  کار  چه  صورت  این  در  پس  هستند،  هم 
طالبان مسلح که هر لحظه جان مردم را تهدید می کنند از 
بین برده شوند و هم جان افراد بی گناه حفظ شود. در این 
صورت ابتدا تالش شود که افراد بی گناه را از دشمنانی که 
کار  این  در  اگر  و  کرد  دور  گرفته اند،  جای  خانه  آن  در 
تلفات  کنند.  حمله  که  می شوند  مجبور  آنها  نشد،  موفق 
غیرنظامیان زمانی در افغانستان خاتمه خواهد یافت که مردم 

دشمنان خود را در خانه های خود جای ندهند و اگر جای 
دادند، ممکن است که خودشان هم کشته شوند.«

هرات 
نیروهای  »زمانی که  هراتی:  شهروند  سروری،  احمد  نظیر 
خارجی برای از بین بردن طالبان و تروریستان وارد افغانستان 
و  سیاه روزی  دوران  دیگر  که  می کردند  فکر  مردم  شدند 
بدبختی مردم تمام شده است و پس از این مردم با مشکلی 
روبرو نخواهند شد. ولی متاسفانه این یک خیال خام بود و 
مردم باز هم به انحای مختلف قربانی شدند. از جمله هزاران 
نفر در طول این چند سال در میان درگیری های دو طرف 
بمباران  دادند.  را  قربانی ها  بیشترین  و  مانده  در کشور گیر 
تروریستان  با  مبارزه  برای  گزینه ها  بدترین  از  یکی  هوایی 
افراد  از  زیادی  تعداد  آن  در  بار  هر  بوده که  افغانستان  در 
افراد  از  تروریست  تشخیص  زیرا  شده اند،  قربانی  ملکی 
از یک هلی کوپتر  برای راکت شلیک شده  بی گناه ملکی 
زیاد مشکل بوده است. از سوی دیگر حمالت انتحاری نیز 
بیشترین تلفات را برای مردم ملکی به بار آورده است. این 
مساله می رساند که در افغانستان هیچ کدام از طرفین درگیر 
و  نداشته اند  احترام  جنگ  عرصه  در  بین المللی  موازین  به 

مردم ملکی را هیچ وقت ارزش نداده اند.« 
»متاسفانه  هرات:  دانشگاه  در  دانشجو  حضرتی،  سمیه 
حکومت افغانستان از جمله معدود حکومت هایی است که 
برای جان شهروندانش کمترین ارزشی قایل نیست. روزانه 
ده ها شهروند کشور بی گناه و بی دلیل در میان درگیری های 
سوی  از  طالبان  و  یک سو  از  خارجی  یا  دولتی  نیروهای 
دیگر کشته می شوند. بیشتر وقت ها افراد ملکی بی هیچ گونه 
یک  از  ناشناس  راکت های  یا  می شوند.   کشته  موجبی 
به یک  از زنانی را که می خواهند  هواپیما یک موتر مملو 
ماین های کور کنار  یا  قرار می دهد.   آماج  بروند  عروسی 
جاده ای موتر مسافربری را به هوا می پراند. ولی تنها کاری 
که از دست حکومت و رهبران حکومتی ما ساخته است، 
بررسی  برای  هیاتی  توظیف  و  حادثه  این  کردن  محکوم 
موضوع است و بدتر این که این هیات هیچ وقت گزارشی 
که  گفت  باید  خالصه  نمی دهد.  ارایه  خود  کارکرد  از 
جان مردم ملکی کم ارزش ترین متاع در آشفته بازار بحران 

داخلی کشور است.« 
عبدالنبی حکیمی، فعال جامعه مدنی در هرات: »تا زمانی که 
حکومت برخورد قاطع تری را در مورد کشتار افراد ملکی 
تا زمانی که  نگیرد و  نیروهای خارجی روی دست  توسط 
نکنند،  بیشتر  را  طالبان  بر  خود  فشارهای  دولتی  نیروهای 
کشتار افراد ملکی همچنان ادامه خواهد داشت. به دلیل عدم 
بازپرسی از کشتار افراد ملکی توسط نیروهای خارجی این 
نیروها به یک مصوونیت خودخواسته باور پیدا کرده اند و 
به همین خاطر کشتار افراد ملکی به دست نیروهای خارجی 
نیز  طالبان  است.  شده  تبدیل  افتاده  پیش پا  مساله  یک  به 
به اعمال خود  بازپرسی نسبت  از هرگونه  که خود را بری 

می دانند، حادثه جنایت بار ننگرهار را رقم زدند.« 

غزنی
عصمت اهلل، باشنده غزنی: »عامل اصلی کشتار غیرنظامیان و 
افراد ملکی در کشور ناهماهنگی بین نیروهای بین المللی و 
امنیتی داخلی می باشد. نیروهای کمک و همکاری آیساف 
تمام حمالت هوایی شان را بدون کدام هماهنگی با نیروهای 

محلی انجام می دهند و یقینا در این گونه موارد ممکن است 
ببینند.  بر اثر سوتفاهمات و اخبار غلط مردم محلی آسیب 
راه جلوگیری از کشتار افراد ملکی در کشور هماهنگی بین 

نیروهای داخلی و خارجی می باشد.« 
ملکی  افراد  باشنده غزنی: »علت کشتار  نثاراحمد جوادی، 
بین  ناهماهنگی  بر  عالوه  ایتالف،   نیروهای  حمالت  در 
نیروهای داخلی و خارجی، همکاری نکردن مردم با دولت 
باشند،  داشته  همکاری  دولت  با  اگر  محل  مردم  است. 
مناطق شان  به  نمی توانند  جرات  وقت  هیچ  دولت  مخالفین 
امنیتی  نیروهای  به  را  مشکوک  موارد  مردم  هرگاه  بیایند. 
باقی  ایتالف  قوای  حمالت  برای  زمینه  دهند،  خبر  کشور 
مردم  کشتار  از  جلوگیری  برای  راه  بهترین  پس  نمی ماند. 
محل، همکاری مردم محل با نیروهای امنیتی داخلی است.«  
و  تر  بگیرد،  آتش  جنگل  »زمانی که  مصطفوی:  اشرف 
که  نیست  طور  این  کشتار  هر  در  می سوزند.  باهم  خشک 
در  نیز  دولت  مخالفین  یقینا  شوند.  کشته  ملکی  افراد  تنها 
این  این مشکل  از  بیرون رفت  بین کشته شده ها هستند. راه 
است که نیروهای ایتالف در حمالت شان از نیروهای ویژه 
افغان استفاده کنند، دراین صورت کمتر افراد ملکی آسیب 

خواهند دید.« 

بدخشان
عمالدین هاللی: »تلفات افراد ملکی در این اواخر در واقع 
برای طالبان و مخالفان مسلح دولت  بهانه ای  و  بستر  ایجاد 
با قبول قانون  افغانستان  است. هرچند نیروهای خارجی در 
کشتن  با  ولی  آمده اند،  افغانستان  مردم  فرهنگ  و  اساسی 
خودشان  به  نسبت  را  مردم  نفرت  و  خشم  ملکی  افراد 
برانگیخته اند. من به عنوان یک شهروند افغانستان حمالت 
خودسرانه نیروهای خارجی و تلفات افراد ملکی را شدیدا 
با  دولت  ننگین  معامله ی  همچنین  و  می نمایم  محکوم 
نیروهای طالبان را که همه روزه جان هموطنان ما را با انتحار 
و انفجارشان می گیرند هیچ افغان تحمل کرده نمی تواند. از 
دولت افغانستان می خواهم که برای جلوگیری از این گونه 

اعمال صادقانه تصمیم بگیرد.«
یما جهانگیر: »فرقی نمی کند خارجی ها می کشند یا طالبان؛ 
به هر حال مردم کشته می شوند و رییس جمهور حمالت را 

تقبیح نموده و اظهار تاسف می کند.«
عبدالغفار پیمان: »اگر خارجی ها تضمینات و تعهداتی مبنی 
بر پایان دادن به کشتار غیرنظامیان را به دولت افغانستان در 
برای  باید گرفت؟  تضمینی  طالبان چه  از  اما  میان گذارند 
رییس جمهور مشکل نیست چرا که به صدای بلند باز فریاد 
می کند که به کشتار غیرنظامیان پایان دهید. مگر غیر از این 
حرف راهکار دیگری برای پایان دادن به این بحران وجود 

ندارد؟«

بامیان
»به نظر من یک هماهنگی  بامیان:  فرهاد احمدی، شهروند 
عدم  ندارد.  وجود  خارجی  و  افغانی  نیروهای  بین  کلی 
هیچ گونه  و  می شود  غیرنظامیان  قتل  باعث  هماهنگی 
غیرنظامی  مردم  عام  قتل  باعث  که  نیروهایی  از  بازپرسی 

می شوند، وجود ندارد.« 
هاشم هنایش، یکی از دانشجویان بامیان: »کشته شدن افراد 
تاریخ  در طول  نیست،  پدیده ی جدید  افغانستان  در  ملکی 
افراد غیرنظامی در اکثر نقاط افغانستان به صورت گروهی و 

انفرادی به قتل رسیده اند و هر روز این جنایت رو به افزایش 
جامعه  نه  و  دارند  توجه  افغانستان  دولت مردان  نه  است. 

بین المللی.« 
نیروهای  بین  »هماهنگی  بامیان:  باشنده  حسینی،  سیدغالم 
حافظ صلح به وجود بیاید و کسانی که باعث قتل غیرنظامیان 
می شوند تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند. مردم بیش از این 
کشته و خساره مند نشوند. اگر کشته، زخمی و خساره مند 
افغانستان  مردم  نماید  دوام  همین گونه  ملکی  افراد  شدن 
نسبت به کشورهایی که دست دوستی به افغانستان داده اند، 

بدبین می شوند و باعث خشم و انزجار مردم می گردد.«

بلخ
در  غیرنظامیان  »تلفات  دولت:  کارمند  مرادي،  ص  م 
افغانستان واقعا دردآور و تکان دهنده است. ما در این اواخر 
سوي  از  ملکي  مردم  از  زیادي  تعداد  شدن  کشته  شاهد 
نیروهاي خارجي و طالبان در کشور بودیم که به اثر بمبارد 
هوایي نیروهاي خارجي کشته شدند. اما دولت مردان کشور 
نمودن  تقبیح  نکنم  فکر  نمودند.  تقبیح  را  آنان  عمل  این 

رییس جمهور کشور جایي را بگیرد.«          
کشوری  »در  شریف:  مزار  شهر  باشده  دانش،  عبدالشکور 
نزد  در  انسان  که  شود  گفته  ملکي  تلفات  عدم  از  سخن 

دولت آن اهمیت داشته باشد. 
مقامات کشور ما متاسفانه هیچ ارزشی به انسان قایل نیستند 
و دولت هم مردم بي گناه ملکي را حمایت نمي کند. طالبان 
بردن  بین  از  و  ملکي  مردم  کشتار  وظیفه شان  اصل  که 
فرهنگ افغاني است، همیشه با آنان سخن از صلح و مذاکره 
مي رود که مـتاسفانه با انتحار و قتل مردم ملکي دوباره پاسخ 

داده مي شود. ما مردم از دو طرف قرباني مي دهیم.«
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

در  لیبیا  متحد عضویت  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
شورای حقوق بشر این سازمان را به حالت تعلیق در 

آورد.
این مجمع می گوید دولت معمر قدافی، رهبر لیبیا به 
طور نظام مند و با خشونت، حقوق بشر معترضان را 

نقض کرده است.
دنبال  به  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  اخیر  تصمیم 
جنوا  در  سازمان  این  بشر  حقوق  ش��ورای  توصیه 

صورت گرفت.

ارزیابي  خ��راب  بسیار  دیگر  درص��د   12.5 و  خ��راب 
کرده اند. 21.2 درصد دیگر نظافت تشناب ها را خوب 
ارزیابي کرده و 18.2 درصد دیگر گفته اند که اصال در 

تشناب ها نظافت رعایت نمي شود. 
است  دیگري  موضوع  درسي  صنف هاي  در  نظافت 
که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته است. 30.1 
 5.8 خوب،  را  درسي شان  صنف هاي  نظافت  درصد 
درصد دیگر بسیار خوب، 46.4 درصد دیگر متوسط، 
ارزیابي  بسیار خراب  و 3.7 درصد  8.4 درصد خراب 
کرده اند. مابقي پرسش شوندگان )5.6 درصد( گفته اند 

که در این مورد چیزي نمي دانند. 
تعداد شاگردان در صنف ها

نشان دهنده   صنف،  هر  در  شاگردان  تراکم  و  تعداد 
و  بهتر  یادگیري  امکان  که  مي باشد  فضایي  و  محیط 
از  یکي  بنابراین  مي کند.  ضمانت  را  خوب تر  رشد 
نهادهاي آموزشي  و   نگراني هایي که در مورد مکاتب 
اطاق هاي  و  صنف ها  آیا  که  است  این  دارد  وجود 
درسي با توجه به تراکم شاگردان، محیط درسي مناسب 
معارف  وزارت  طرزالعمل  خیر؟  یا  مي سازد  فراهم  را 
تعداد شاگردان را در هر دوره )ابتداییه، متوسط و لیسه( 
معین کرده که مطابق آن ثبت نام و حضور شاگردان در 
هر صنف از نصاب تعیین شده نباید تجاوز کند. چنانچه 
در گزارش قبلي نیز آمده است که در دوره ابتداییه40، 
متوسطه 35 و دوره لیسه30 شاگرد در هر صنف تعیین 
که  مي دهد  نشان  تحقیق حاضر  یافته هاي  است.1  شده 
تعداد شاگردان از 4 شروع تا 123 نفر در برخي صنف ها 
هر  شاگردان  میان  در  را  دسته   7 مجموع  در  مي رسد. 
صنف مي توان یافت. در دسته اول از 4 – 20، دسته دوم 
21 – 30، دسته سوم 31 – 40 دسته چهارم 41 – 50 
هفتم  دسته   ،80  –  61 ششم  دسته   60-51 پنجم  دسته 
81 – 123 نفر در هر صنف ثبت نام کرده اند. محتویات 
و  دارد  قبلي  به گزارش  زیادي  شباهت  دسته بندي  این 
تفاوت اندک آن صرف در حداقل و حداکثر شاگردان 

هر صنف مي باشد. 
نشان  صنف  هر  در  را  شاگرد   40 از  باالتر  که  ارقامي 
نشان مي دهد، گویاي این واقعیت است که تراکم بیش 
از حد شاگردان در هر صنف، محیط آرام درسي را از 
لحاظ رواني کامال آسیب زده و نمي گذارد تا شاگردان 
فعالیت هاي  و  آموزشي  ام��ور  به  درس��ت  به صورت 

درسي شان برسند. 

پی نوشت ها:
1-حسرت – محمدحسین، وضعیت تعلیم و تربیت درافغانستان 
طي سال 1387، کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان، صفحه 
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نظافت در مکاتب 
نظافت مکاتب بي ارتباط به تربیت فردي و شخصیت 
خود شاگردان نیست. نظافت در مکاتب و نهادهاي 
رفته  به شمار  مهم  و  کلیدي  موضوعات  از  آموزشي 
معلمان،  سالمتي  و  صحت  با  مستقیم  رابطه ا ي   و 
دارد.  نهادها  این  در  موظف  کارمندان  و  شاگردان 
نظافت و رعایت آن در مکاتب از موضوعاتي است 
که در این تحقیق مورد مطالعه و مشاهده قرار گرفته 
تشناب ها  نظافت  و  درسي  صنف هاي  نظافت  است. 

مي تواند نمونه قابل تعمیم از وضعیت نظافت در مکاتب 
و نهادهاي آموزشي باشد. 

از  نشان مي دهد که در 37.8 درصد  تحقیق  این  نتایج 
مکاتب، آب آشامیدني صحي وجود ندارد اما این رقم 
به مقایسه یافته هاي سال قبل )45.8(، کاهش اندکي را 
که  گفته اند   )62.2( مکتب ها  مابقي  اما  مي دهد،  نشان 

آب آشامیدني دارند. 
در مورد نظافت تشناب ها پرسشي مطرح شده که 33.6 
درصد   14.5 متوسط،  را  آن  پاسخ دهندگان  درصد 

کردن  منزوی تر  برای  بین المللی  تالش  تازه ترین  این 
خشونت بار  سرکوب  به دلیل  قذافی  آق��ای  دول��ت 

معترضان است.
بر اساس اقدام روز دوشنبه مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد، عضویت لیبیا در شورای حقوق بشر به طور دایم 
باردیگر  عمومی  مجمع  زمانی که  تا  اما  نمی شود.  قطع 
کند، شورای  تصمیم گیری  لیبیا  کامل  درباره عضویت 
آن  اجالس  در  کشور  این  شرکت  مانع  بشر  حقوق 

می شود.

این  از  نیز  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل  بانکی مون، 
قاطع  حمایت  همچنین  او  کرد.  استقبال  تصمیم 
بین المللی  دیوان  به  لیبیا  پرونده  ارجاع  از  را  خود 

کیفری اعالم کرد.
محکمی  پیام  اق��دام��ات  ای��ن  گفت  ب��ان  آق��ای 
مرتکب  بشریت  علیه  که  »آنهایی  می فرستد: 
جنایت می شوند، مجازات خواهند شد، و معافیت 

از مجازات وجود ندارد.«
آقای بان در مورد گزارش های تازه از لیبیا گفت 
قذافی،  آقای  که  از این است  او  عمیق  نگرانی  که 
را  غیرنظامی  جمعیت  علیه  خشونت  »آشکارا 

تحریک کرده است.«
انبار  و  مراکز  گفت  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل 
مهمات به گفته ی او، برای »دسته های حامی دولت 

که مردم را« می ترسانند باز شده است.
دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین به گزارش های 
حاوی  کرد  اش��اره  مستمر«  و  »موثق  او  گفته  به 
»کشتارهای  از  می شود  گفته  که  است  جزییاتی 
غیرقضایی، دستگیری های خودسرانه، بازداشت و 

شکنجه« حکایت دارد.
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سازمان ملل عضویت لیبیا 
در شورای حقوق بشر 

را به تعلیق در آورد

����������������������� قسمت شصتم �����������������������

تاریخچه ی 
حقوق بشر

وضعیت تعلیم 
و تربیت 

در افغانستان  
در سال 1388

5ـ  حمايت از حقوق بشر از طريق تاسیس  نهاد های 
علمي و تحقیقي:  

قابل  و  برازنده  سهم  آموزشي،  و  تحقیقي  علمي،  نهادهاي 
ستایشي را در ارتقا و حمایت از حقوق بشر انجام می دهند. 
زیرا بدون موجودیت علما و دانشمندان و استادان، ترقي علم 
و توسعه جامعه و خصوصا دانستن حقوق بشر و حمایت از 
از  بیشتر  هرچه  استفاده  به خاطر  بنابراین،  است.  دشوار  آن 
خدمات آنها در جهت توسعه و رشد جامعه و تامین سعادت 

و حقوق افراد آن الزم است: 
زیادتر  هرچه  دانشگاه ها  مثل  آموزشي  و  علمي  نهاد های   ��
ماهر  کدرهاي  تا  شوند  داده  گسترش  و  تاسیس  کشور  در 
در  شده،  تربیت  علوم  مختلف  رشته های  در  متخصص  و 
خدمت جامعه قرار گیرند تا بتوانند وظایف اجتماعي خویش 

را به شکل عالي مطابق نیاز زمان انجام دهند. 
تاسیس  دانشگاه ها  کلیه  جنب  در  حقوق  دانشکده های   ��
در  شده،  تربیت  حقوق  علوم  متخصصان  کافي  به قدر  و 
ارگان هاي قضایي، و نهاد های مختلف حمایت کننده حقوق 
بشر جذب گردند تا بتوانند به شکل درست قوانین کشور را 

تطبیق و از حقوق مردم دفاع نمایند. 
و  علوم؛  آکادمي های  مثل  تحقیقي  و  علمي  نهادهاي   ��
مسایل  تا  گردند  تقویت  و  تاسیس  تحقیقي  نهادهاي  سایر 
حقوقي  معضالت  و  مسایل  جمله،  از  و  علمي  معضالت  و 
در سطح جهان و کشور را مورد تحقیق قرار دهند تا نتایج 
حقوقي،  مختلف  نهادهاي  دسترس  به  و  منتشر  آنها  تحقیق 
فضایي و نهادهاي حمایه کننده حقوق بشر و مردم قرار داده 

شود تا از آن مستفید شده بتوانند. 
مسلکي  کدر های  از  بشر  حقوق  حمایت کننده  نهاد های   ��
مراکز  و  حقوق  دانشکده های  استادان  وجود  از  خویش 
تحقیقات و یا آثار علمي آنها هر چه بیشتر به خاطر ارتقا و 

حمایت از حقوق بشر استفاده نمایند 
�� دولت در طرح و تسوید قوانین و نظام قانونگذاري کشور 
نیز از وجود استادان حقوق و نظریات و مشورت های آنها هر 

چه بیشتر استفاده به عمل آورد.
گنجانیدن  طريق  از  بشر  حقوق  از  حمايت  ـ   6

مسايل ابتدايي حقوقي در برنامه درسي مکاتب: 
امروزه در اکثر کشورها مسایل ابتدایي و اساسات علم حقوق 
در کنار سایر بخش های آموزش علمي در برنامه های درسي 
مکاتب و مدارس گنجانیده شده، به دانش آموزان درس داده 
می شود تا از همان آغاز جواني ذهن آنهارا به مسایل حقوقي 

و اهمیت آن در حیات انسان آشنا سازند. 
و  آموزش  براي  شیوه  موثرترین  فوق  عمل  تردید  بدون 
از  و حمایت  بشر  مسایل حقوقي خصوصا حقوق  فراگیري 
در  است.  در کشور  تبلیغات حقوقي  پیشبرد  و همچنین  آن 
مملکت  آینده  جوانانی که  و  اطفال  تمام  عمل،  این  نتیجه 
بعدي  دوره های  در  می توانند  به آساني  است  آنان  دست  به 
مسایل پیچیده تر حقوقي و قوانین کشور را آموخته، از آن در 
جهت حمایت از حقوق خویش، اعضاي خانواده و کمک به 

دیگران استفاده نمایند. 
دیگر  مانند  حقوقي  مسایل  متاسفانه  هنوز  تا  ما  کشور  در 
مدارس  و  مکاتب  درسي  برنامه های  در  علوم  بخش های 
و  معلومات  سطح  لحاظ،  همین  به  است  نشده  گنجانیده 
آگاهي حقوقي مردم پایین است. لذا الزم است تا با در نظر 
جامعه،  وسیاسي  اجتماعي  حیات  در  حقوق  اهمیت  داشت 
مسایل  معارف،  وزارت  خصوصا  تربیت  و  تعلیم  مسووالن 
تهیه  کشور  حقوقي  نهادهاي  کمک  به  را  حقوق  ابتدایي 
مدارس  و  مکاتب  درسي  برنامه های  در  آموزش  غرض  و 

بگنجانند. 

ادامه دارد
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بند الف، ماده بیست و سوم اعالمیه اسالمی حقوق بشر:

سو استفاده از والیت و گرایش به استبداد 
و سو استفاده از قدرت مجاز نیست.

ACKU
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با  صلح،  عالی  شورای  رییس  ربانی،  برهان الدین  آقای 
به  دست  شما  اگر  که  می گوید  کشور  علمای  به  هراس 
فیس بوک  نسل  جوانان  دست  به  امور  زمام  نشوید،  کار 
انترنت  از فیس بوک و  افتاد. چرا ربانی  انترنت خواهد  و 
پدیده های  درک  به  قادر  راستی  به  او  آیا  می ترسد؟ 

تکنولوژیکی چون فیس بوک است؟
در  مهم  اجتماعی  شبکه  دو  تویتر،  و  فیس بوک  از  ترس 
جهان، این روز ها در خاورمیانه عام است. اما شاید سوال 
می هراسند؟  تویتر  و  فیس بوک  از  که چه کسانی  نمایید 
می رسیم  کنیم  آغاز  ایران  از  را  ترس  این  ردگیری  اگر 
دولت هایی  مناطق  این  در  افریقا.  شمال  و  خاورمیانه  به 
حاکمیت را در دست دارند که فارغ از تفاوت های سیاسی 
و مذهبی شان، غیردموکراتیک، بی رحم و مستبد اند. یکی 
کنترول  برای  غیر دموکراتیک  ابزارهای حکومت های  از 
مردم، جلوگیری از دسترسی شهروندان به اطالعات آزاد، 
یک دیگر  با  شبکه ای  ارتباط  و  خارج  دنیای  با  ارتباط 

جهت مبادله آزادانه ی اطالعات و نظرات است.
آزادانه ی  گردش  که  نماییم  سوال  خود  از  ما  شاید 
به  فیلتر شهروندان  و  بدون سانسور  اطالعات و دسترسی 
افکار و معلومات چه ضرری برای حکومت های خاورمیانه 
و شمال افریقا دارد؟ پاسخ واضح است: آنها با دسترسی 

آزاد به اطالعات سقوط می کنند. به همین سادگی. 
از این خاطر است که مثال حکومت ایران پس از پروژه 
سانسور  باالی  فراوانی  هزینه های  و  منابع  هسته ای، 
و  وب سایت ها  کردن  مسدود  اطالعات،  انحصار  و 
تعقیب و مجازات بالگرها و ژورنالیست ها  و  وبالگ ها، 
برای  این مجبور است که  دنبال  به  به مصرف می رساند. 
کنترول و سرکوب شورش ها نیروهای وسیع ضدشورش 
تجهیزات  هزاران  و  نماید  مجهز  و  تربیه  را  سرکوب  و 
از  اطالعات  سانسور  و  انحصار  تحکیم  برای  مخابراتی 

شرکت های بزرگ غربی مانند نوکیا بخرد. 
دسترسی  خاطر  به  خود  مردم  از  حق  به  ایران  حکومت 
آزادانه به اطالعات هراس دارد. نگاهی به مصر و تونس 
نظامی حسنی  بیندازید. در مصر، سال ها حکومت  لیبیا  و 
احزاب،  سیستماتیک  صورت  به  که  کرد  تالش  مبارک 
تا  تضیعف کند  را  و سندیکاهای کارگری  مدنی  جامعه 
مصری  جنراالن  و  او  حکومت  برای  سیاسی  بدیل  آنها 
نباشند. ولی در عوض با سرکوب احزاب و اتحادیه های 
به وجود آمد که  کارگری، شبکه های اعتراضی توده ای 
از طریق شبکه های اجتماعی ای چون فیس بوک و تویتر 
اوضاع  درباره ی  کرده،  برقرار  ارتباط  هم  با  وبالگ  و 
برای  نهایت  در  و  کرده  صحبت  کشورشان  فاجعه بار 
حرف  هم  با  عمومی  اعتصابات  و  خیابانی  اعتراضات 
التحریر  میدان  به  آمدند  خیابان،  به  شدند  بیرون  و  زدند 
میلیونی  صدای  که  کنند  برپا  شبانه روزی  خیمه های  تا 
حسنی  مستبد  و  مغرور  حکومت  گوشی  به  را  اعتراض 
مبارک برسانند. آنها از او خواستند که حکومت را ترک 
کرده، قانون اساسی تغییر کند و انتخابات آزاد و عادالنه 

در زمان طالبان، شورای علمای 
هرات تلویزیون را به خاطر 

حرام بودن تصویر و به پیروی 
از فتوای طالبان، حرام اعالم 

کرد. واضح است که برای این 
طیف، تجدد، چه فرهنگی و 

تکنیکی، مساوی با کفر و بدعت 
بوده است. البته در دو دهه اخیر 

تا حدی تعدادی از روحانیون 
و علمای دینی دریافتند که 

تکنولوژی مدرن برای اعمال 
نفوذ آنها موثر است. اما در عین 

حال، تکنولوژی مدرن همانند 
تیغ دو دم است.

برگزار شود. 
وبالگ های  و  تویتر  و  فیس بوک  که  می شود  تصور 
التحریر  میدان  انقالب  میلیونی  انقالب  از  جوانان مصری 
و  سازمان دهی  برای  مردم  زیرا،  است.  جدایی ناپذیر 
الهام گیری از یک دیگر به شبکه ها و فضاهای عمومی ای 
نیاز داشتند که با یک دیگر حرف بزنند و برای عمل در 

خیابان نقشه بریزند. 

پدیدهایبهنامفیسبوک
از  پس  اکنون  عضو،  میلیون   500 داشتن  با  فیس بوک 
اختیار  در  را  انسانی  جمعیت  بزرگترین  هند،  و  چین 
ارتباطات  کردن  برقرار  در  شبکه  این  محبوبیت  دارد. 
دوستان  و  عضو  یک  میان  اطالعات  تبادله ی  و  وسیع 
به  قابلیت  اجتماعی  شبکه  این  است.  فیس بوک  در  او 
اشتراک گذاری عکس، صدا و ویدیو را داشته و کاربران 
حرف  یک دیگر  با  »چت«  سرویس  طریق  از  می توانند 
اجتماعی  به یک شبکه  قابلیت ها فیس بوک  این  با  بزنند. 
اقتصاد حدود 50  بازار  تبدیل شده است که در  محبوب 
میلیارد دالر ارزش دارد، یعنی چند برابر گران تر از شرکت 

هواپیمایی انگلیسی »بریتش ایرویز«. 
انترنتی  با دیگر شبکه های  تفاوت عمده فیس بوک  شاید 
در این باشد که اعضای آن با گذاشتن عکس ها و مطالب 
پیدا کردن دوستان و  مورد عالقه ی خود در فیس بوک، 
در صورت  و  وابسته شده  آن  به  افراد جدید،  با  آشنایی 
ترک آن تمام این چیزهای مورد عالقه و مهم خود را نیز 
با فیس بوک مخالفت  نیز  البته کسانی  از دست می دهند. 
از  آنجا   در  تشکیل یک صفحه  با  هم  و گروهی  کرده 
ترک  را  فیس بوک  که  خواستند  شبکه  این  کاربران 
شخصی  اطالعات  محرمیت  فقدان  از  بیشتر  آنها  نمایند. 

کاربران در فیس بوک می ترسند. زیرا، در غرب مساله ی 
شریک نکردن اطالعات شخصی با دیگران، یک موضوع 

فوق العاده مهم است.
بوی  و  رنگ  فیس بوک  با  مخالفت  این،  از  فراتر  ولی 
از  یکی  که  می شود  تصور  است.  گرفته  نیز  دیگری 
برنامه های تجارتی مدیران فیس بوک، فروختن اطالعات 
کاربران یا اعضای خود به شرکت های بزرگ است. چون 
می توانند که  اطالعات  این  داشتن  با  بزرگ  شرکت های 
در  سنی  مختلف  گروه های  سلیقه ی  با  متناسب  اعالنات 
فیس بوک ساخته و آن را در آنجا منتشر سازند و از این 

طریق محصوالت خود را به فروش برسانند.
 این کار چگونه ممکن است؟ در حال حاضر فیس بوک 
سطح  قیبل  از  اشخاص  مورد  در  مفیدی  اطالعات 
تحصیالت، چیزهای مورد عالقه، سرگرمی ها و رنگ های 
معموال  و  دارد  اختیار  در  را  و....  کاربران  پسند  مورد 
درنظرداشت  با  تجارتی  و  تولیدی  بزرگ  شرکت های 
با  و  ساخته  تجارتی  اعالنات  خصوصیات  گونه  این 
آنها عرضه  به  مورد هدف،  مخاطبان  روان شناسی  درک 
می نمایند. شناخت عالیق گروه های مختلف مردمی یکی 
تبلیغات  و  اعالنات  صنعت  موفقیت  در  مهم  عناصر  از 

تجارتی است.
تغییر  بنیاد  از  را  تویتر  و  فیس بوک  مفهوم  اما، خاورمیانه 
فضاهای  حالت  از  اجتماعی  شبکه های  این  است.  داده 
عالیق  و  سرگرمی  به  منحصر  و  بی خاصیت  مجازی 
تاثیر  و  تغییر  فاکتور های  به  و  بیرون شده  شخصی مردم، 
روزها  این  مساله  این  تبدیل شده اند.  اجتماعی  و  سیاسی 
در خاورمیانه مهم است. صفحات مختلف ساخته می شود، 
فساد  مورد  و در  در آن کاربران مختلف عضو می شوند 
بی کفایتی حکومت های خود حرف می زنند. ویدیوها  و 
در  که  می کنند، کسانی  نشر  را  اعتراضات  و عکس های 
خشم  سوژه های  به  می شوند،  کشته  اعتراضات  جریان 
مبدل  معترض  و  خشمگین  مردم  احساسات  تهییج  و 
و  گذاشته  قرار  خود  دوستان  با  آنجا  از  و  می گردند 

تظاهرات عمومی و سرتاسری برگزار می کنند. 

پهلوانیعلمایکراموفیسبوک
یک  انترنت  و  فیس بوک  با  کرام  علمای  زورآزمایی 
زورآزمایی ناکام است. زیرا، بسیاری از آنها نمی دانند که 
فیس بوک چیست و انترنت به چه کار می آید.  اصال سوال 
این است که چرا آقای برهان الدین ربانی یک باره به یاد 
فیس بوک و شورش های جوانان افتاد؟ او چرا علمایی که 
شاید هرگز نام فیس بوک را نشنیده اند را می ترساند؟ مگر 
علما چه سالح جادویی در اختیار دارند که فیس بوک را 

خنثا سازند؟
در قدم اول باید گفت که ترس آقای ربانی از فیس بوک 
و انترنت ترس از تکنولوژی های جدید است که احتماال 
تغییرات خالف میل شان را به وجود می آورد. وقتی آقای 
ربانی از فیس بوک ابراز نگرانی کرد، به صورت تاریخی 
یادآور این نکته گردید که علمای دینی و روحانیون در 
صف اول مخالفان تجدد و تکنولوژی های جدید بوده اند. 
حتا مخالف پدیده هایی چون مکتب و تلویزیون و رادیو. 
در زمان طالبان، شورای علمای هرات تلویزیون را به خاطر 
حرام بودن تصویر و به پیروی از فتوای طالبان، حرام اعالم 
کرد. واضح است که برای این طیف، تجدد، چه فرهنگی 
در  البته  است.  بوده  بدعت  و  کفر  با  مساوی  تکنیکی،  و 
علمای  و  روحانیون  از  تعدادی  حدی  تا  اخیر  دهه  دو 
دینی دریافتند که تکنولوژی مدرن برای اعمال نفوذ آنها 
همانند  مدرن  تکنولوژی  حال،  عین  در  اما  است.  موثر 
نصایح  نشر  برای  دینی  عالم  است. شاید یک  تیغ دو دم 
و موعظه های دینی و اخالقی خویش انترنت را برگزیند. 
اما در عین حال، کسانی که به انترنت دسترسی دارند، با 
دانش جدید نیز آشنا می گردند و به منتقد وضعیت موجود 
تبدیل می شوند. آنها دیگر بسیاری از ارزش ها و اصولی 
که علما و روحانیون از آنها دفاع می کنند، قبول ندارند. 
چون علما و روحانیون بخشی از قدرت سیاسی، اقتصادی 
ادعای های  برخالف  که  برده اند  پی  آنها  اجتماعی اند.  و 
گزاف، روحانیون و علمای دینی  در بسیاری مواقع یا از 
در  رو  از  هراس  با  یا  و  می کننند  دفاع  موجود  وضعیت 

رویی خود را به عقب صحنه می کشند.
کسی  زمانی که  بسیاری  روحانیون،  ایران  در  مثال، 
با  می شود،  کشته  عربستان  و  لیبیا  مصر،  فلسطین،  در 
جنایات  علیه  که  می خواهند  مسلمانان  از  شدید  اعتراض 
کشورشان  در  اما  نمایند.  اعتراض  منطقه  حکومت های 
معترضین  کرده،  عادی  مردم  از  پر  را  زندان ها  حکومت 
را شکنجه کرده و مردم را در روی سرک با گلوله کشته 
است. اما روحانیون ایرانی یا سکوت می کنند و یا اعتراض 

به حکومت موجود را غیردینی می دانند. 
پروسه  به  علما خواست که  از  ربانی  آقای  افغانستان،  در 
دولتی صلح با مخالفان مسلح دولت بپیوندند. همین علما 
طالبان سکوت  جنایت های  برابر  در  سالیان  این  طول  در 
کرده و از حکومتی حمایت نموده اند که فساد و بی قانونی 
در آن بیداد می نماید. یاد ما جوانان نمی رود که شورای 

علما یکی از نهادهای حامی حکومت است. 
بیرون  را  خود  صدای  زمانی  افغانستان  دینی  علمای 
آهنگ  یک  خصوصی  تلویزیون های  در  که  می کنند 
برهنه نشر شود. اما آنها در برابر فقر و بیداد گسترده حرفی 
زنان،  خودسوزی های  برابر  در  آنها  ندارند.  گفتن  برای 
کودکان  و  زنان  علیه  گسترده  خشونت های  و  تجاوزها 

حرفی نمی زنند.
به ارزش مذهبی علمای  از مردم  تعداد زیادی  این که  با 
عصر  وارد  افغانستان  جامعه ی  ولی  دارند،  باور  دینی 
گروه  یک  روحانیون  و  علما  آن،  در  که  شده  سکوالر 
اجتماعی در کنار سایر گروه ها اند که صالحیت رهبری 
نمی توانند.  بوده  حایز  را  جامعه  اجتماعی  و  سیاسی 
نشان  ایران  اسالمی  جمهوری  در  روحانیون  حاکمیت 
می دهد که روحانیت حاکم توانایی اداره کشور را ندارد، 
از استبداد و فساد حمایت می نماید، برای حفظ حکومت 
از هیچ جنایت و رفتار خالف اخالق و کرامت انسانی ابا 
نمی ورزد و هیچ یک از رفتارهایش منطبق با آموزه های 
از  یکی  سروش،  عبدالکریم  این رو،  از  نیست.  دینی 
را  ایران  اسالمی  حکومت  دینی،  برجسته  نظریه پردازان 

حکومت »کفرپرور و نفرین شده« می داند.
این که آقای ربانی از علمای اسالمی می خواهد که رهبری 
جامعه را به عهده بگیرند، منظور او چیزی شبیه حکومت 
قدرت  از  دولت  کنار  در  دینی  علمای  که  است  ایران 
برنامه های  اجرای   قسمت  در  و  بوده  برخوردار  یکسان 
سیاسی و اجتماعی خود از آنها پیروی می نماید. ولی چه 
شعار  نیاید،  یا  و  بیاید  ما  بد  چه  نخواهیم،  یا  و  بخواهیم 
جمهوری  تجربه  فاحش  شکست  با  علما  سیاسی  رهبری 
اسالمی ایران دیگر جایی برای تجربه کردن مجدد ندارد. 
در  دینی  علمای  اگر  که  نیست  این  معنای  به  این  البته 
آنجا  در  نداشتند،  رهبری کننده  نقش  جامعه  و  حکومت 
و  علما  اندونیزیا  و  ترکیه  در  است.  خطر  در  اسالم  دین 
و  ندارند  جامعه  و  سیاست  در  چندانی  نقش  روحانیون 
در عین حال کشورهایی اسالمی اند. حکومت اسالمی با 
که  روحانیونی  دارد.  فرق  روحانیون  و  مالیان  حاکمیت 
در ایران حکومت را به دست دارند، برای بقای حکومت 
خود به فساد و استبداد آلوده شده اند. مردم در آنجا میان 
دین و روحانیت، به عنوان یک صنف، فرق قایل اند و باور 
فقدان  و  رهبری  دارند که عقب ماندگی کشور محصول 

کفایت این صنف مذهبی است.

نترسید!افغانستانمصرنیست
دینی  علمای  است که  این  در  ربانی  برهان الدین  زیرکی 
ما  پاسخ  اما  می ترساند.  نگران کننده  آینده ی  یک  از  را 
شدت  به  خاورمیانه  خیزش های  از  ترس  که  است  این 
که  دارد  مشکلی  چه  مگر  است.  ریاکارانه  و  مشکوک 
جوانان در فیس بوک و انترنت رهبری تحوالت اجتماعی 
و سیاسی را به دست گرفتند و حکومت های فاسد و مستبد 

خود را سقوط دادند؟
از  الهام گیری  با  پیش  هفته  چند  در  عراقی ها  که  زمانی 
تحوالت مصر و تونس برای اعتراض به خیابان ها آمدند، 
آنها  مگر  عراقی ها؟  چرا  که  کردند  تعجب  بسیاری ها 

حکومت انتخابی در اختیار ندارند؟
که  نوشت  هافینگتن پست  سایت  در  سرمقاله نویس  یک 
اعتراض عراقی ها به این خاطر نیست که حکومت منتخب 
به فساد و فقر است. عراقی ها  اعتراض آنها  بلکه  ندارند، 
دارند.  موجود  وضعیت  به  اعتراض  برای  دلیل  میلیون ها 
آنها از فساد گسترده، از امتیازات بی حد و حصر مقامات 
دولتی و پارلمانی شکایت دارند. آنها می گویند که ناامنی، 
قابل تحمل است. آنها  بی کاری و بی آیندگی دیگر غیر 
زندگی  کار،  نان،  خاطر  به  تونسی ها  و  مصری ها  همانند 
آبرومندانه و شرافت انسانی که از ایشان گرفته شده است، 

به خیابان ها آمدند.
برای علمای دینی و آقای برهان الدین ربانی می گوییم که 
افغان ها نیز میلیون ها دلیل برای اعتراض و به خیابان آمدن 
دارند. به جای این که علمای دینی خود را برای رقابت با 
اعتراض و  نمایند که  باید درک  فیس بوک آماده کنند، 
و  اجتماعی  عمیق  ریشه های  جوانان  سیاسی  شورش های 
اقتصادی خود را پیدا کرده است. شورش های خاورمیانه 
که  داده اند  لقب  پابرهنگان«  و  »گرسنگان  خیزش  را 
اقتصادی و سیاسی به خیابان ها  برای زندگی شرافتمندانه 

آمده اند. 
و  ضعیف  چنان  مداوم  جنگ  دهه  سه  خاطر  به  افغان ها 
عاقالنه  آنها  از  خیزش  توقع  که  شده اند  شکسته  درهم 
حمایت  امنیت  و  حکومت  حداقلی  از  فعال  آنها  نیست. 
می کنند. ولی به مجردی که ثبات و امنیت در این کشور 
بنیادین  اصالحات  بعدی  حکومت های  و  شود  تامین 
اقتصادی و سیاسی ای که وضعیت آنها را بهبود بخشد، در 
کشور به وجود آورده نتوانند، سرنوشت مصر و تونس در 
انقالب گرسنگان و فقیران؛  افغانستان خواهد بود؛  انتظار 
و  ندارند  انقالب جوانانی که کار  انقالب تحقیر شده ها؛ 
امیدی به آینده ی خود ندارند. این جوانان را نه فیس بوک 

که شکم های گرسنه به خیابان ها خواهد کشاند.

آینده از جوانان 
»فیس بوک«  در »انترنت« 

است!
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اقدام نظامی احتمالی برای برکناری قذافی

منطقه ممنوع پرواز بر فراز لیبیا 
رضا تقی زاده- راديو فردا

خارجی  و  داخلی  فشار های  برابر  در  قذافی  مقاومت  ادامه 
برای کناره گيری از قدرت به نفع يک نظام انتخابی در ليبيا، 
کشور،  آن  در  داخلی  جنگ  بروز  خطر  افزايش  بر  عالوه 
بازار جهانی نفت و امنيت ملی کشور های شمال افريقا را با 

تهديد جدی روبه رو ساخته است.
ليبيا، گام نخست برای  اعمال »منطقه ممنوع پرواز« بر فراز 
ليبيا با استفاده از ظرفيت های  تسريع در برکناری ديکتاتور 

نظامی و پايان دادن به بحران کنونی در آن کشور است.
بريتانيا،  نخست وزير  کامرون،  ديويد  جاری،  هفته  در 
موضوع بررسی امکان اعمال منطقه ممنوع پرواز بر فراز ليبيا 
را در مجلس عوام آن کشور مطرح ساخت و اطالع داد که 
وزير دفاع و رييس ستاد نيروهای مسلح را مامور نموده که 
در اين زمينه با کشور های هم پيمان مشورت های الزم را به 
عمل آورند. کامرون در همان جلسه تاکيد کرد: »استفاده از 

امکانات نظامی در ليبيا به هيچ وجه منتفی نيست.«
يکی از نگرانی های جامعه جهانی در قابل ادامه وضع موجود 
امکان تکرار نسل کشی های سال 2004 در کشور  ليبيا،  در 
»سربرنيسا«  در   2005 کشتارسال  فاجعه  و  رواندا  افريقايی 
)يوگوسالوی سابق( است. در رواندا بالغ بر 800 هزار تن به 
قتل رسيدند و کشتار مسلمانان و کروات ها در يوگوسالوی 

سابق به ده ها هزار نفر رسيد.
پیشگیری از فاجعه انسانی

تاکنون نزديک به 150 هزار نفر از مردم ليبيا خانه های خود را 
ترک و از مناطق شرقی به کشور همسايه تونس گريخته اند. 
ليبيا که  پايتخت  نا آرامی ها در طرابلس  در صورت تشديد 
همچنان در کنترل نيروهای ديکتاتور آن کشور باقی مانده، 
و استفاده آنها از زور عليه مخالفان، تعداد آوارگان ليبيايی 

به سرعت افزايش خواهد يافت. 
اگرچه امکان استفاده قذافی از نيروی هوايی برای بمباران 
مناطق شرقی ليبيا که از کنترل او خارج شده اند، و يا حمله 
به وضعيت عمومی  توجه  با  استقرار مخالفان،  به محل های 

نيروی هوايی آن کشور، بسيار اندک می نمايد، با اين وجود 
ليبيا  فراز منطقه ممنوعه در  بر  پرواز  اعمال محدوديت های 
مورد توجه خاص نيروهای ناتو، بريتانيا و امريکا قرار گرفته 

است. 
ملل  سازمان  بشر  حقوق  شورای  جاری  اجالس  حاشيه  در 
در جنوا، که در آن هيالری کلينتون، وزير خارجه امريکا، 
و سرگی الوروف، وزير خارجه روسيه، نيز شرکت داشتند، 
يک سخنگوی وزارت دفاع امريکا اطالع داد که نيروهای 
تا  شده اند  آماده  و  داده  وضعيت«  »تغيير  کشور  آن  مسلح 
ليبيا وارد عمل  چنانچه »فرا خوانده شوند« برای کمک در 
شوند. هم اکنون يک ناو هواپيما بر امريکايی در حال نزديک 

شدن به آب های منطقه است.
اقدام مشابه در عراق 

تازه ترين تجربه اعمال »منطقه ممنوعه پرواز« بر فراز عراق 
بود که نيروهای متحد )امريکا و بريتانيا( آن را از سال 1991 
به اجرا گذاشتند. طرح يادشده بعد از آغاز عمليات نظامی 
نيروهای امريکايی در 19  به »آزادی عراق« توسط  موسوم 

ماه مارچ 2003 و اشغال عراق عمال منسوخ شد. 
طرح منطقه ممنوعه پرواز بر فراز عراق بعد از جنگ سال 
موافقتنامه آتش بس  فارس و طی يک  1990-1991 خليج 
بهانه  به  حسين،  صدام  نمايندگان  و  امريکا  ارتش  مابين 
حمايت از مناطق کردنشين و شيعيان عراق و دفاع از مردم 

غيرنظامی، به دولت وقت عراق تحميل شد. 
در ماه دسامبر 1998 و متعاقب لغو مفاد موافقتنامه آتش بس 
سال 1991 توسط صدام حسين، نيروهای امريکايی عمليات 

»روباه صحرا« را عليه آن کشور به اجرا گذاشتند. 
از ابتدای سال بعد تا ماه اوت 1999 هواپيماهای امريکايی 
نزديک به يک هزار و 100 موشک به 350 هدف در عراق 
شليک کردند. در اجرای طرح منطقه ممنوعه پرواز بر فراز 
نظامی و 22 هزار  عراق 19 کشتی جنگی، 200 هواپيمای 

پرسنل نظامی امريکايی شرکت داشتند.

چنين نيرويی هنوز در منطقه مديترانه و نزديک به کشور ليبيا 
بودن ظرفيت  به محدود  توجه  با  ولی  نشده  عمليات  آماده 
ليبيا تجهيز چنين نيرويی نيز برای مداخله نظامی در  نظامی 

ليبيا ضروری به نظر نمی رسد. 
ضرورت های قانونی 

فراز  بر  پرواز  ممنوعه  منطقه  نهايی شدن طرح  در صورت 
ملل  سازمان  امنيت  شورا  مصوبه  مستلزم  آن  اجرای  ليبيا، 
امنيت،  شورای  در  موضوع  طرح  صورت  در  است.  متحد 
لغو  برای  »وتو«  حق  از  روسيه  دولت  که  نمی رسد  نظر  به 

پيشنهاد طرح استفاده کند. 
اگرچه روسيه مخالف استفاده از نيروهای نظامی خارجی در 
کشور ليبيا است، دوام حکومت قذافی در آن کشور را نيز 
امکان پذير نمی داند. يک سخنگوی وزارت خارجه روسيه 
»مرده  به يک  را  قذافی  مسکو،  در  مارچ  اول  روز سه شنبه 

سياسی که هنوز نفس می کشد« تشبيه کرد. 
تغییر حکومت

آنها  متحدان  از  تعدادی  و  بريتانيا  امريکا،  دولت های 
عالقه مندند که وضعيت کنونی در ليبيا با سرعت و حداقل 
کشور  آن  در  انتقالی  دولت  يک  و  پذيرفته  پايان  هزينه 

تشکيل شود. 
با اين وجود و به دليل زنده بودن تجربه اشغال نظامی عراق، 
قدرت های ياد شده عالقه مندند که برکناری قذافی توسط 

مردم ليبيا صورت گيرد. 
بيشتر،  خشونت  به  قذافی  نيروهای  توسل  صورت  در 
بيرون راندن وی از طرابلس و تغيير نظام سياسی ليبيا می تواند 

به يک فاجعه انسانی بزرگ تبديل شود.
از اين لحاظ، اعمال منطقه ممنوعه پرواز بر فراز ليبيا با هدف 
خنثی ساختن ظرفيت نظامی های نظامی قذافی، ابتدا متوجه 
»کم خطر ساختن انجام کمک های بشردوستانه خارجی به 
مردم ليبيا«، و در مرحله بعد حفاظت از مخالفان قذافی در 

برابر نيروهای دولتی خواهد بود.
آتشبار های  ليبيا،  نظامی  نيروهای  بودن  کوچک  وجود  با 
هوايی و همچنين سيستم محدود رادار آن کشور، در جريان 
نظارت بر اجرای طرح منطقه ممنوعه پرواز، و تحت عنوان 

»اقدامات بازدارنده« هدف قرار خواهند گرفت. 
اقدامات  مشابه  ظرفيت ها،  اين  ساختن  خنثا  برای  اقدام 
به  تدريجا  عراق،  در  امريکا   1998 تا   1991 سال  نظامی 
پرواز هواپيماهای جنگنده بر فراز ليبيا و شليک موشک به 

هدف های تعيين شده در آن کشور خواهد انجاميد. 
به اين ترتيب، و در فاصله ای بسيار کمتر از آنچه در عراق به 
سقوط صدام منتهی شد، رژيم قذافی از قدرت رانده خواهد 

شد.
ليبيا،  در  پرواز  ممنوعه  منطقه  طرح  اجرای  به  واکنش  در 
نخست وزير  به  حمله  ضمن  قذافی،  فرزند  سيف االسالم، 
بريتانيا، چنين اقدامی را مردود شمرد و وعده داد که آن را 

به شکست خواهد کشيد. 
ماه مارچ سال 2003  نيز در روز 19  وزير اطالعات صدام 
در  عراق،  بعثی  رژيم  از  مانده  باقی  دقايق  آخرين  طی  و 
حالی که تانک های امريکايی از زير پنجره دفتر وی عبور 
می کردند، همچنان اوضاع را در بغداد عادی و رژيم صدام 

را استوار و مسلط بر اوضاع معرفی می کرد.

در خواست امريکا از ايران برای 
همکاری در آزادی لوينسون 

 

 
سابق  مامور  لوينسون،  رابرت  که  کرده  اعالم  امريکا  دولت 
و  زندانيست  آسيا  غرب  جنوب  در  مکانی  در  آی،  بی  اف 
به  او  بازگرداندن  برای  که  است  خواسته  ايران  دولت  از 

خانواده اش دست به اقدام بشر دوستانه بزند.
بيانيه ای گفت  با صدور  متحده  اياالت  امور خارجه  وزارت 
بر اساس اطالعاتی که دريافت کرده از رابرت لويسنون در 

مکانی در »جنوب غرب آسيا« نگهداری می شود.
دولت امريکا گفت: »ما با احترام از دولت ايران می خواهيم 
خانواده اش  به  سالمت  به  را  او  بشردوستانه  اقدامی  در  که 

بازگرداند.«
بيانيه ای  صدور  با  لوينسون  آقای  همسر  لوينسون  کريستين 
گفته است که خبر زنده بودن وی موجب دلگرمی خانواده 
شوهرش  سالمت  درباره  همچنان  که  کرده  تاکيد  و  اوست 

نگران است.
او گفت که رابرت لوينسون به بيماری ديابت مبتالست و به 

طور مستمر به دارو نياز دارد.
رابرت لوينسون چهار سال پيش در ماه مارچ به جزيره کيش 

سفر کرد و از آن پس خبری از وی در دست نيست.
دولت ايران می گويد که از اين امريکايی اطالعاتی در دست 
ايران  پاسداران  ندارد. محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه 
اخيرا گزارش های منتشر شده توسط سايت ويکی ليکس در 
مورد زندانی بودن اين مامور سابق اف  بی  آی در بازداشتگاه 

سپاه پاسداران را تکذيب کرده بود.
آقای جعفری روز دوشنبه 18 دلو در يک نشست خبری گفت: 
»دشمنان به دنبال بهانه جويی هستند، اين مورد هم يکی ديگر 
از بهانه جويی های آنان است که سپاه آن را تکذيب می کند. 

ما اگر کسی را دستگير کنيم، اعالم می کنيم.«
پيش تر روزنامه بريتانيايی ديلی تلگراف به نقل از مکاتبات 
ويکی  سايت  توسط  امريکا  خارجه  امور  وزارت  شده  افشا 
مامور  لوينسون،  رابرت  است  ممکن  که  بود  نوشته  ليکس، 
سپاه  »دست  در  امريکا-  فدرال  -پوليس  اف بی آی  سابق 

پاسداران ايران باشد.«
سند ويکی ليکس حاوی گزارش يک ديپلومات امريکايی از 

مالقات و گفتگو با يک زندانی سياسی سابق ايرانی است.

بودجه نظامی چین 13 درصد 
افزايش يافت

چين اعالن کرده است که بودجه نظامی اش را تقريبا سيزده 
درصد افزايش داده است.

يک سخنگوی حکومت چين اين موضوع را يک روز قبل 
از آن بيان داشت که قراراست کانگرس ملی مردم چين فردا 
اساس  بر  گفت،  چين  حکومت  سخنگوی  يابد.  گشايش 
امور  برای  يا 91 ميليارد دالر  مسوده، حدود 600 ميليارد ين 
اين رقم  پيشنهاد شده است، که  دفاعی چين در سال 2011 

حدود 13 درصد باالتر از سال گذشته می باشد.
از اين پول در بخش عصری سازی اردوی 2.5 ميليون نفری 

چين استفاده خواهد شد.

ACKU
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آمادگی مخالفان قذافی برای مقابله با حمالت نیروهای دولتی  زنان در خاورمیانه در روز هشتم مارچ به جاده ها خواهند ریخت
در حالی که مقامات لیبیا عملیات هوایی علیه معترضان را 
تکذیب کرده اند، نیروهای مخالف خود را برای مقابله با 

حمالت جدید طرفداران حکومت آماده می کنند.
سیف االسالم قذافی، فرزند معمر قذافی، رهبر لیبیا، در 
بریتانیا گزارش های  اسکای  تلویزیونی  شبکه  با  گفتگو 
نیروهای دولتی علیه مخالفان  مربوط به عملیات هوایی 
نیروهای  است که  اما گفته  تکذیب کرده  را  حکومت 

امنیتی »سران اغتشاشگران« را هدف قرار می دهند.
از  تحصیل کرده،  بریتانیا  در  قذافی، که  االسالم  سیف 
زمان آغاز اعتراضات علیه رهبری پدرش، با ظاهر شدن 
در تلویزیون و شرکت در نشست های خبری به یکی از 
سخنگویان اصلی حکومت، به خصوص در زمینه ارتباط 

با رسانه های خارجی تبدیل شده است.
به شبکه اسکای گفته است که بحران  لیبیا  فرزند رهبر 

با  تا کشور  باشد  بهانه ای  نمی تواند  او،  به گفته  کنونی، 
براندازی روبرو شود و  برای  اقدام  یا  و  خطرات جدی 
حفظ  »برای  تالشی  هر  شرایطی،  چنین  در  که  افزود 

امنیت لیبیا مجاز است.«
در  نقاطی  بمباران  به  مربوط  خبری  فیلم های  مورد  در 
شهر البریقه، سیف االسالم قذافی گفت که این حمالت 
به منظور »ترساندن شبه نظامیانی صورت گرفت که در 
صدد تسلط بر تاسیسات نفتی و بندری این شهر بودند.«

و  نفتی  تاسیسات  به  لیبیا  مردم  حیات  که  افزود  وی 
بندری البریقه بستگی دارد و تالش مخالفان مسلح برای 
نظام  سرخ«  »خط  را  تاسیسات  این  گرفتن  اختیار  در 
البریقه  شهر  مرکز  که  کرد  تاکید  و  خواند  حکومتی 

هدف حمله قرار نگرفته است.

زنان  بیانیه ای،  در  خاورمیانه«  آینده  برای  زنان  »اتحاد  گروه 
کشورهای خاورمیانه را دعوت کرده است تا در اولین حرکت 
هشتم  شنبه،  سه  روز  زن،  جهانی  روز  سالگی  صد  در  جمعی، 

مارچ( در جاده ها حاضر شوند.
قدرت  از  »الهام گرفته  این دعوت  است که  آمده  بیانیه  این  در 
مردمی است که دنیای ما و آینده منطقه را در هفته های گذشته 
در  زن  فعاالن  تاکنون  گزارش ها،  اساس  بر  داده اند.«  تغییر 
کشورهای لبنان، مصر، تونس و ایران برای حضور در این مراسم 

در روز هشتم مارچ اعالم آمادگی کرده اند.
اعضای گروه »اتحاد زنان برای آینده خاورمیانه« تصریح کرده اند 
که »این روزها صدای زنان خاورمیانه در اعتراض به دیکتاتوری، 
خاموش شدنی  صدا  این  است.  طنین افکن  تبعیض  و  خشونت 
نیست و در آستانه صدمین سالگرد مبارزات زنان در روز ۸ مارچ، 

بار دیگر جاده ها را از آن خود می کنیم.«
به  اعتراض  در  که  بودند  گفته  ایران  در  معترضان  این،  از  پیش 
سه شنبه های  کروبی،  مهدی  و  موسوی  میرحسین  خانگی  حصر 
سه هفته پایانی امسال، راهپیمایی می کنند، هرچند در بیانیه ای که 
شورای هماهنگی راه سبز امید، از گروه های نزدیک به مخالفان 
مارچ )سه شنبه، ۱۷ حوت(  ایران صادر کرد، روز هشتم  دولت 
دهم  سه شنبه،  روز  در  راهپیمایی  به  دعوت  از  بعد  و  شد  استثنا 
راهپیمایی  بعدی  به عنوان موعد  حوت، روز سه شنبه ۲۴ حوت 

معترضان در ایران تعیین شد.
جایزه  برنده  و  بشر  فعال حقوق  عبادی،  شیرین  حال،  همین  در 
بیانیه ای، روز هشتم مارچ امسال را روز ویژه ای  صلح نوبل، در 
»خواست های  زنان،  برابر  حقوق  بر  عالوه  آن،  در  که  خواند 

دموکراتیک مردم ایران« هم مورد مطالبه قرار می گیرد.

                  تلویزیون سبا
نشرات خبری بیست وچهار ساعته تلویزیون سبا، در سال ۲00۸ میالدی آغاز و درحال حاضر سیزده والیت بزرگ کشور را از طریق دو کانال خود تحت پوشش نشراتی دارد. تلویزیون سبا در نظر دارد تا هفت والیت دیگر را نیز 

در زودترین فرصت تحت پوشش نشراتی در آورده و پوشش خبری تمام والیت های کشور از اهداف نهایی است. 
تلویزیون سبا، به هدف اطالع رسانی برای مردم درمناطق دور دست کشور فعالیت نموده و تالش دارد تا با گسترش ساحه فعالیت در سایر نقاط، برنامه های آموزشی، تفریحی، پژوهشی و گزارش هایی را با توجه با نیاز عامه در 

بخش های مختلف، آماده وبدست نشر بسپارد. 
برنامه های چون، درجه صفر؛ که موارد پیچیده وبزرگ فساد اداری درکشور را به کاوش می گیرد. نهایت ما؛ که در مورد مداخله کشورهای خارجی در امور افغانستان، حفظ منافع ملی و روابط بین المللی افغانستان، می چرخد. امید؛ 
که یک مجموعه مستند تحقیقی_ معلوماتی درمورد نسل آینده کشور می باشد. نوبت گفتگو؛ که تصمیم گیرندگان کشور را به پیشگاه ملت کشیده وموضوعات ضروری و مهم را زیر بحث می گیرد. دیدبان؛ که متمرکز برکارهای 
انکشافی درمناطق دور دست کشور، مشکالت، چالشها وخواست های مردم این مناطق می باشد. گذر؛ درمورد شخصیت های مهم کشور و هویدا سازی حقایق وزار های تاریخی ی که از انظار عامه دورمانده متمرکز است. زمین؛ 

طبیعت زیبای کشور را به تصویر می گیرد. کوی وبرزن؛ که در مورد فرهنگ و عنعنه محلی در مناطق مختلف کشور روشنی می اندازد. و چندین برنامه مهم وارزشمند دیگر را تهیه و به دست نشر می سپارد.
تلویزیون سبا، مفتخر به کسب جوایز ملی وبین المللی، به دلیل انتشار برنامه های موثر نیز می باشد، عالوه براین، ندای مردمی از یاد رفته در ولسوالی ها و دهکده های دور دست را فریاد، و برای مورد توجه قرار گرفتن این مناطق، از موضوعات گونه گون 

گزارش های مفصل وتحقیقی را با اشتراک مردم، مقام های محلی ودیگر جوانب تهیه و به آنتن های نشراتی خود سپرده است.

ریچارد اوتاوی عضو کمیته امور خارجه پارلمان بریتانیا:

هر روزی که ما می جنگیم، روزی است که 
می توانیم آن را صرف گفتگو با طالبان کنیم. 

تالش های تازه برای مذاکره با طالبان 
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