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جمهور  رییس  کرزی،  حامد 
با  همدردی  برای  کشور 
خانواده های قربانیان حمله هوایی 
ناتو در والیت شرقی کنر، به این 

والیت رفت.
آقای کرزی روز شنبه در همایش 
آباد والیت  منطقه غازی  ساکنان 
روی  آن  در  حادثه  این  که  کنر، 
عملیات  توقف  خواستار  داد، 

نظامی ناتو شد.

می گوید:  مالیه  وزیر 
عادی  بودجه  »مجموع 
خورشیدی،   1390 سال 
در  افغانی  میلیارد   150
است  شده  گرفته  نظر 
درصد  پنج  و  بیست  که 
عادی  بودجه  از  بیشتر 
 110.9 که   1389 سال 
بود،  افغانی  میلیارد 
 150 جمله  از  می باشد. 
بودجه  افغانی  میلیارد 
آن  میلیارد   83.3 عادی، 
تمویل  داخلی  عواید  از 
میلیارد   66.7 و  می گردد 
مساعدت های  از  آن 
دونرها تمویل می شود.« 

بروکسل طرحی  در  ناتو  دفاع  وزرای 
آن  موجب  به  که  کردند  تصویب  را 
امنیت  تامین  مسوولیت  است  قرار 
حداقل شش منطقه از نیروهای ناتو به 

نیروهای امنیتی افغانستان منتقل شود.
در بروکسل عالوه بر وزرای ٢٨ کشور 
عضو ناتو، نمایندگان ٢٠ کشور دیگر 
افغانستان  در  اما  نیستند  ناتو  عضو  که 

این  که  گفته اند  ناتو  مقام های 
طالبان  ستیزه جویان  با  کودکان 

اشتباه گرفته شده بودند.
همایش  این  در  کرزی  آقای 
به  جلسه  این  در  »من  گفت: 
با  افغانستان  مردم  از  نمایندگی 
با  نه   – تواضع  و  عزت  احترام، 
امریکا  و  ناتو  – از  تکبر  و  غرور 
عملیات  که  می کنم  درخواست 
در خاک ما را متوقف کنند. این 

کرزی خطاب به ناتو:
عمليات نظامی را متوقف کنيد

انتقال مسووليت امنيت شش منطقه 
شروع می شود

ماه  اوایل  در  ناتو  هوایی  حمله 
منطقه  این  در  میالدی  جاری 
باعث کشته شدن ۹ کودک شد. 

نیرو دارند نیز حضور داشتند.
که  مناطقی  اسامی  است  قرار 
نیروهای  عهده  به  آنها  مسوولیت 
نوروز  روز  در  شود،،  سپرده  داخلی 
مطابق ٢١ مارچ از سوی حامد کرزی 

اعالم شود.
از  ناتو  دبیرکل  راسموسن  فو  آنرس 
روند آموزش نیروهای افغانستان ابراز 

رضایت کرد.
آقای راسموسن گفت: »نیروهای افغان 
شانه به شانه  شورشیان  علیه  عملیات  در 
با نیروهای ما مبارزه می کنند در برخی 
از عملیات بیشتر از نصف نیروها افغان 
هستند ما شاهدیم که اعتماد به نفس و 

توانایی آنها دارد رشد می کند. 
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اگر  نیست،  ما  خاک  در  جنگ 
است،  تروریزم  علیه  جنگ  این 
تروریسم در خاک ما نیست، این 
در روستاها و خانه های ما نیست.«

)تروریست ها(  »آنها  افزود:  او 
جای خود را دارند که ناتو خوب 
که  می شود  سال  ده  می فهمد؛... 
در  این جنگ  دارد،  ادامه  جنگ 

خاک ما نیست. 
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52 ميليون دالر صرف 
برنامه هاي صحي و 
تغذيه ي مادران و 
کودکان مي شود

عامه،  صحت  وزارت  کابل:  8صبح، 
جمعیت  صندوق  و  یونیسف  اداره ي 
سازمان ملل یك برنامه ي کاري مشترک 
را به ارزش حدود 5٢ میلیون دالر که تا 
کاهش  بخش هاي  در  آینده  سال  یك 
 4 در  مادران  و  کودکان  مرگ و میر 
امضا  به  مي شود،  تطبیق  محروم  والیت 

رساندند.
صحت  وزارت  سرپرست  دلیل،  ثریا 
امضاي  حین  گذشته  روز  کشور  عامه 
حمایت  اداره ي  نماینده  هاي  با  قرارداد 
نماینده ي  و  ملل  سازمان  کودکان  از 
گفت  ملل  سازمان  جمعیت  صندوق 
مادران  و  کودکان  مرگ و میر  کاهش 
به  وزارت  این  ساله ي  پنج  اولویت  از 
به  این مدت  قرار است در  شمار رفته و 
افغانستان  کننده هاي  کمك  همکاري 
و  صحي  ضعیت  و  بهبود  برنامه هاي  

تغذي را براي آن ها عملي سازد.
 والیت هاي دایکندي، نیمروز، بادغیس 
نورستان والیت هاي هستند که بخش  و 
عمده ي از 5٢ میلیون دالر قرار داد شده 
را تا پایان سال ٢٠١١ به مصرف خواهند 

رساند.
قابله ي   ١۹ ساله  یك  برنامه ي  این  در 
استخدام  یادشده  والیت  چهار  در  زن 
خواهند شد و 6٠٠ هزار خانواده ي افغان 
استفاده  برنامه  این  از  تمام کشور  نیز در 

خواهند کرد.
گفت  یونیسف  نماینده ي  کرولي،  پیتر 
آشامیدني  آب  تغذیه،  آوري  فراهم 
صحي و آماد گي براي وضعیت غیر قابل 
پیشبیني از اهداف عمده ي است که این 

اداره خودرا به آن مکلف مي داند.
کرولي گفت هرچند بهبودي در وضعیت 
مرگ و میر خانم ها و کودکان در ده سال 
گذشته به وجود آمده اما هنوزهم از هر 
١٠٠ زن ١4 تن آنها به دلیل عدم تغذیه 
کافي و دسترسي به خدمات درماني جان 

خود را از دست مي دهند.
وي گفت بر بنیاد ارقام اداره ي یونیسف 
از هر 5 کودک یك تن با تهدید مرگ 

مواجه مي باشد.
کودکان  از  حمایت  اداره ي  مقام هاي 
سازمان ملل یا یونیسف همچنین نگراني 
خود را از حضور کودکان در گروهاي 

جنگي بیان داشتند.
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عناوين 
مطالب امروز:

کرزی برای 
تروریستان حیات 
خلوت می خواهد

حامد 
حامد کرزی روی گذشته به روستای غازی آباد 
کنر رفت، هدف از این سفر، اعالم غم شریکی 

با قربانیان حمله هوایی ناتو ذکر شده است. 
چندی قبل در اثر حمله هوایی در این روستا ۹ 
کودک به قتل رسید. مقام های امریکایی بابت 

این رویداد رسما معذرت خواهی نمودند. 
ناتو  از  کنر،  در  گذشته  روز  کرزی  حامد 
می خواهد که عملیات نظامی را رسما متوقف 
در  تروریزم  که  است  کرده  تاکید  وی  کند. 

خاک ما نیست. 
قابل  جهت  چند  از  کرزی  آقای  اظهارات 
در  آقای کرزی  این که  نخست  است.  بررسی 
در  دارد.  متفاوت  نگاه  ملکی،  افراد  قتل  برابر 
انتحاری  خونین  رویداد  چند  اخیر  ماه  یك 
کندز،   خوست،  قندهار،  در  طالبان  سوی  از 

جالل آباد و کابل صورت گرفت. 
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بودجه 90 به ولسی جرگه رفت

تلويزيون سبا                  
نشرات خبری بیست وچهار ساعته تلویزیون سبا، در سال ٢٠٠٨ 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 یك 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.
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یونسکو یا سازمان فرهنگی ملل متحد 
گفته است که مخالف باز سازی یک 
که  می باشد  بودا  غول پیکر  مجسمه 
قدامت 1500 ساله دارد و ده سال پیش 
حکومت  شد.  منفجر  طالبان  توسط 
دارد.  موضعی  چنین  نیز  افغانستان 
فرانسسکو باندارین معاون مدیرعمومی 
موسسه  این  که  است  گفته  یونسکو 
بازسازی مجسمه بودا را توسط  امکان 
بررسی  آلمانی  دانشمندان  از  تن  چند 
این  که  است  گفته  او  است.  کرده 
مجسمه  بازسازی  مورد  در  تحقیقات 

چهل تن از افراد طالبان به شمول دو 
فرمانده آنها در والیت سرپل، به روند 

صلح پیوستند.
قوماندان  شیرزاد  اسداهلل  پاسوال  مل 
امنیه سرپل، به آژانس خبری پژواک 
گفته که این دو قوماندان، اکرام الدین 
فرد   ٣٨ با  که  دارند  نام  گلبدین  و 
مسلح شان در مربوطات مرکز سرپل، 

بر ضد دولت فعالیت مي کردند.
سالح  1٢میل  آنها  که  افزود  وی 

صلح  می خواهند،  آشتی  افغان ها 
و  صلح  آوردن  در  و  می خواهند 
همکارند.  جهانی  جامعه  با  آرامش 
جنگ  که  است  آنها  خواست  این 
افغانستان  مردم  صدای  این  شود،  ختم 

است.«
این همایش در حالی برگزار شده بود 
اثر  در  که  کودکانی  از  شماری  که 
بودند،  شده  زخمی  ناتو  هوایی  حمله 
ناله  و  داشتند  حضور  جا  آن  در  نیز 

می کردند.
از  یکی  به  خطاب  کرزی  آقای 
در  که  ناتو،  نیروهای  ارشد  فرماندهان 

اکنون آنها آماده هستند که به صورت 
تدریجی مسوولیت را به عهده بگیرند 
و این چیزی است که ما آن را انتقال 

مسوولیت به افغان ها می خوانیم.«
تامین  مسوولیت  تدریجی  انتقال  طرح 
واقع  در  داخلی  نیروهای  به  امنیت 
براساس  که  است  برنامه ای  از  جزیی 
نیروهای   ٢01٤ سال  تا  است  قرار  آن 

خارجی افغانستان را ترک کنند.
مورد  در  زیادی  جزییات  هنوز  البته 

کشته  تن  ده ها  رویدادها  این  تمام  در 
جمهور  رییس  اما  شدند.  زخمی  و 
به حیث  قربانیان  از  هیچ یک  در جمع 
غم شریکی و یا ابراز همدردی حضور 

نیافت. 
آقای کرزی نه تنها  حضور نیافت بلکه 
تالش  سخنرانی اش  در  زن  روز  در 
این گونه  در  را  طالبان  پای  رد  تا  کرد 

رویدادها گم نماید. 
گرفتن  عهده  به  به رغم  کرزی  آقای 
هنوز  طالبان  سوی  از  مسوولیت  این 
تردید  با دیده  به عوامل آن  نسبت  هم 

می نگرد. 
اما در مقابل آقای کرزی روز گذشته 
قربانیان  با  همدردی  ابراز  برای 
در  که  یافت  حضور  رویدادهایی 
شده  کشته  ناتو  هوایی  حمله های  اثر 
که  می دهد  نشان  رفتارها  این  بودند. 
افراد  کشتار  به  نسبت  کرزی  آقای 

این که  درمورد  را  ما  »موضع  بودا 
بازسازی )مجسمه بودا( غیرعملی است 
تغییر نمی دهد. زیرا این امر به طور غیر 
ضروری منابع ما را به خرج می رساند، 
اولویت های  که  است  درحالی  این 

دیگری در دره بامیان وجود دارند.«
این  میالدی   ٢001 سال  در  طالبان 
و  ساختند  منفجر  را  بودا  مجسمه 
با  مخالف  بت پرستی  که  کردند  ادعا 
و  طالبان خشم  این عمل  است.  اسالم 
جهانی  سطح  در  آنها  علیه  را  انزجار 

برانگیخت. 

با  نیز  را  مخابره  یک  و  مختلف النوع 
امنیت  پیوستن شان،  با  و  آورده  خود 
تامین  نیمه دان،  و  شیرم ها  مناطق  در 

گردیده است.
قوماندان امنیه سرپل، از سایر مخالفین 
جنگ  از  که  خواست  نیز  مسلح 
روندصلح  شامل  و  دست کشیده 

شوند.
فرماندهان  این  از  یکی  اکرام الدین 
طالبان گفت: »ما با دولت خود کدام 
خاطر  به  صرف  نداشتیم،  مخالفت 
آمده  منطقه  بیرون  از  طالبان  این که 
اذیت  و  آزار  را  ما  مردم  و  بودند 
می کردند، یک سال مي شد که مسلح 
حمایت  خود  مردم  از  و  بودیم  شده 

مي کردیم.«
با مشوره بزرگان  وی افزود که حاال 

اشاره  با  داشت،  حضور  همایش  این 
کودکان  »شما  گفت:  کودکان  این  به 
زخمی ما را ببنید و مصیبت ما را ببنید، 
این حادثه  است که  این  ما  ... آرزوی 

دیگر تکرار نشود.«
فرمانده  پتریوس،  دیوید  جنرال  اخیرا 
افغانستان  در  ناتو  نیروهای  عمومی 
در  کودک   ۹ دست کم  که  پذیرفت 
شرق  در  نیروها  این  عملیات  یک 

کشور کشته شده اند.
در  تاسف  ابراز  با  پتریوس  جنرال 
دفتر  اما  کرد،  عذرخواهی  مورد،  این 
این  که  می گوید  جمهوری  ریاست 

از  ولی  نیست  مشخص  طرح  این 
و  داخلی  دیپلومات های  اظهارات 
بخشی  که  می آید  بر  جهانی  جامعه 
از جمله  نیروهای کشورهای غربی  از 
بیشتری  مدت  برای  آلمان  و  بریتانیا 
اما  ماند  خواهند  باقی  افغانستان  در 
به  نیروها کمک  این  اصلی  مسوولیت 
و  تقویت  و  داخلی  نیروهای  آموزش 

بیشتر آنهاست. تجهیز 
این  با  همزمان  که  دیگری  موضوع 

را  برخی  و  داشته  دوگانه  نگاه  ملکی 
برابر  در  و  دانسته  مجاز  کشتن  برای 
می دهد.  نشان  واکنش  دیگر  برخی 
آقای کرزی در اظهارات روز گذشته 
نظامی  عملیات  توقف  خواستار 
می گردد و ادعا می کند که تروریستان 
این  از  نمی باشند.  افغانستان  خاک  در 
گروهی  چه  کرزی  آقای  گفته های 
عملیات  توقف  نوع  هر  می برد؟  سود 
صرفا می تواند برای طالبان یک فضای 
کرزی  آقای  ظاهرا  کند.  خلق  امن 
 70 هم اکنون  که  را  طالبان  گروه 
خطر  و  تهدید  درمعرض  را  ولسوالی 
قرار داده اند، تروریست نمی داند. آقای 
کرزی طالبان را که هم اکنون در مسیر 
کشور  شهرهای  و  قریه ها  شاهراه ها، 
مکتب ها را بسته، شبکه های مخابراتی 
منفجر،  را  زیرساخت ها  مختل،  را 
تروریست  می زنند،  گردن  را  انسان ها 

روند صلح  موسفیدان خود، شامل  و 
آنها  دولت می خواهند که  از  و  شده 

را حمایت کند.
به  که  دیگری  قوماندان  گلبدین 
روند صلح پیوسته است، گفت: »من 
روند  به  که  می کنم  خوشی  احساس 
از دولت می خواهیم  و  پیوستم  صلح 
دو باره، برنامه های انکشافی را در این 

مناطق از سربگیرد.«
منطقه  این  مردم  که  کرد  عالوه  وی 
نبود  خصوص  به  زیاد  مشکالت  با 
آشامیدنی  آب  کمبود  و  سرک 
پیوستن  با  که  مواجه اند، حاال  صحی 
آنها در منطقه امنیت تامین شده، الزم 
است که دولت پروژه های عام المنفعه 
مردم  برای  تا  بگیرد  روی دست  را 

زمینه کار فراهم گردد.

کرزی  آقای  سوی  از  عذرخواهی 
پذیرفته نشد.

نیز  امریکا  دفاع  وزیر  گیتس،  رابرت 
کابل  در  دولتی  مقام های  با  اخیرا  که 
کشته شدن  به  نسبت  کرد،  دیدار 
گفت  و  کرد  تاسف  ابراز  غیرنظامیان 
که تالش می کند از تلفات غیرنظامیان 

جلوگیری شود.
رییس جمهور در حالی با خانواده های 
قربانیان حادثه کنر همدردی کرده که 
حمله  یک  در  او  کاکای  پسر  اخیرا 
کشته  قندهار  در  ناتو  نیروهای  دیگر 

شده است.

که  است  این  می شود  مطرح  موضوع 
از  حمایت  برای  است  ممکن  امریکا 
پایگاه  دو  یا  یک  داخلی  نیروهای 

دایمی در افغانستان ایجاد کند.
معتقدند،  افغانستان  دولت  مقام های 
در  امریکایی  دایمی  پایگاه  ایجاد 
این  تا  شد  خواهد  سبب  افغانستان 
کشورهای  مداخالت  از  کشور 
دور  به  داخلی  جنگ های  و  همسایه 

بماند.

خوبی  به  کرزی  آقای  نمی داند. 
قریه ها، خانه ها،  می داند که طالبان در 
به  مردم  از  و  گرفته  پناه   ... و  مساجد 
می کنند،  استفاده  انسانی  سپر  حیث 
حال باید چه کرد؟ آیا این همه مناطق 
خانه ی خلوت درست  طالبان  برای  را 
کرد و یا آن که تروریستان در همه جا 
آنان  برای  را  همه جا  و  قرارداد  هدف 

ناامن ساخت؟ 
کرزی  آقای  وقتی  این  از  گذشته 
این جا  در  تروریستان  می گوید 
نمی کند  هم  را  آن  جرات  نمی باشند، 
که به طور واضح از سرمنشا و پناهگاه 
آنان سخن به میان  آورد. آقای کرزی 
به خوبی می داند که تروریستان هم در 
مرزها  آن سوی  در  هم  و  افغانستان اند 
نگاه کرد  بازتر  با چشمان  باید  بنابراین 
تا همه جا را دید، و با اراده ای قوی در 
برابر همه ی تروریستان ایستادگی کرد. 

کاهش سرمایه گذاری 
با افزایش حمالت و 

اختطاف تاجران
بر  اخیر  تروریستی  حمله  چند  وقوع 
از  شماری  و  کابل  در  تجارتی  مراکز 
والیات، تاجران را نگران ساخته است. 
در  گوید،  می  صنایع  و  تجارت  اتاق 
کنار این حمالت، اختطاف تاجران هم 
سبب شده تا میزان سرمایه گذاری در 
کشور بیشتر از ٢0 درصد کاهش یابد.

نهاد  این  معاون  الکوزی  جان  خان 
سال  طی  که  گفته  آزادی  رادیو  به 
و  تاجر   70 از  بیش  خورشیدی  جاری 
مختلف  والیت های  از  سرمایه گذار 

کشور ربوده شدند که در این جریان 
برخی از آنها جان خود را نیز از دست 

داده اند.
این  می گوید،  الکوزی  آقای 
مشکالت با نهادهای ذیربط دولتی نیز 
درمیان گذاشته شده است. وی افزود: 
»حوادث اخیر و اختطاف ها جدا قابل 
تشویش است برای سکتور خصوصی 
بیشتر  یا  درصد   ٢5 آن  نتیجه  در 

کارهای تجارتی توقف یافته است.«
نهادهای  از  تاجران  حال  عین  در 
این  در  جدی  توجه  خواهان  امنیتی 
نیز  مسلح  مخالفان  از  و  هستند  زمینه 
تجارتی  مراکز  به  تا  می کنند  تقاضا 
آنها،  گفته ی  به  زیرا  نرسانند  آسیب 
درگیر  طرف  هیچ  به  وابسته  تاجران 

نیستند.
مطرح  حالی  در  تاجران  خواست  این 
می گردد که سازمان ملل و کمیسیون 
مشترک  گزارش  در  بشر  حقوق 
ساالنه ی خود در مورد وضعیت امنیتی 
کشور که هفته گذشته پخش گردید، 
و  ترور  درصدی  هشتاد  افزایش  از 

اختطاف ها در کشور خبرداده اند.
اما مسووالن وزارت داخله می گویند، 
در حال حاضر نمی توانتد این موضوع 
هم اکنون  زیرا  کنند  رد  یا  و  تایید  را 
قرار  آنها  مطالعه  زیر  گزارش  این 

دارد.
از سوی دیگر زمری بشری سخنگوی 
نگرانی های  به  پاسخ  در  وزارت  این 
می گوید،  امنیت  زمینه  در  تاجران 
نیروهای پولیس اقدامات تازه ای را در 
امنیت  بهتر  تامین  به هدف  سال آینده 

در سراسر کشور روی دست دارند.
چند  اخیر  ماه  دو  از  کمتر  ظرف 
مختلف  بخش های  در  تجارتی  مرکز 
و  مسلحانه  حمالت  مورد  افغانستان 
گرفت  قرار  مسلح  مخالفان  انتحاری 
سرمایه  نگرانی  حمالت  این  که 

گذاران را در پی داشته است.

52 ميليون دالر...
ادامه از صفحه 1

این حال سرپرست وزارت صحت  با   
اداره ي  آمار  اساس  بر  مي گوید 
 60 تنها  افغانستان  مرکزي  احصاییه 
خدمات  به  افغانستان  مردم  درصد 

اساسي دسترسي دارند. درماني 
تا   ٢5 از  اکنون  دلیل گفت هم   خانم 
کشور  درماني  مرکزهاي  درصد   ٣0

بدون کارمندان زن مي باشند.
صحت  وزارت  دلیل  خانم  گفته ي  به 
بودجه ي  درصد   66 مصرف  با 
وزارت  صدر  در  خود  انکشافي 
حال  در  و  دارد  قرار  دولتي  خانه هاي 
مراحل  سازي  آماده  سرگرم  حاضر 
سال  انکشافي  پروژهاي  تدارکاتي 

مي باشند.  1٣۹0

یونسکو و  دولت افغانستان طرفدار بازسازی مجسمه بودا نيستند

چهل طالب در سرپل به دولت پيوستند

عمليات نظامی را ...                                                         ادامه از صفحه 1

انتقال مسووليت تامين امنيت...                                         ادامه از صفحه 1

کرزی برای تروریستان...                                                     ادامه ازصفحه 1
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خشم كرزي 
در غازي آباد

ريیس جمهور افغانستان که برای اظهار همدردی 
در  ناتو  هوايی  حمله ی  قربانیان  خانواده های  با 
واليت شرقی کنر رفته است، طی همايش ساکنان 
نه  شدن  کشته  المناک  حادثه ی  که  غازی آباد، 
گفته  است،  داده  رخ  آنجا  در  هیزم چین  کودک 
و  ناتو  از  تکبر  و  غرور  روی  از  نه  که  است 
امريکا درخواست می کنم که عملیات در خاک ما 
را متوقف سازند. وی افزوده است اين جنگ در 
خاک ما نیست، اگر اين جنگ، جنگ علیه تروريزم 
است، تروريزم در خاک ما نیست و تروريزم در 

روستاهای ما نیست. 
البته انکار و ترديد در اين که تروريزم در خاک 
تاثیر احساسات و رقت و  نه، تحت  يا  ما هست 
اندوه قلبی است، وگرنه ما نمی دانیم آقای کرزی 
آن،  براساس  که  دارند  تروريزم  از  تعريفی  چه 
کشتارهای مردم بی گناه در کندز، جالل آباد، در 
سیتی سنتر کابل و غیره را نمونه هايی از اعمال 
ريیس  که  است  آن  انتظار  نمی دانند.  تروريستی 
برخي  ديدگاه  تابع  هم  مورد  اين  در  ما  جمهور 
کشورهاي خارجي نباشد، که براساس مصالح و 

منافع شان طالبان را تروريست نمی دانند. 
هر  در  قربانیان  خانواده های  با  همدردی  اظهار 
ماتم  به  که  هرکسی  توسط  و  باشند  که  کجا 
ولی  قدر  قابل  است  کاری  باشند،  شده  نشانده 
مورد  دراين  کرزی  آقای  که  می رسد  نظر  به 
بر  حمله  در  که  آنانی  می کند.  دوگانه  برخورد 
اطفالی  آن  يا  شدند  کشته  بانک  کابل  شعبه ی 
که برای گرفتن تذکره در کندز جمع شده بودند 
کنر  در  هیزم  جمع آوری  برای  که  کودکانی  و 
سزا  را  يکسان  حساسیت  بودند،  رفته  کوه  به 
هستند. دراين میان خانواده و بازماندگان شهید 
هم  جهادی  سابقه ی  که  خیلی،  سید  عبدالرحمن 
داغ سیاهی وجود  کارنامه اش هیچ  داشت و در 
ندارد و جمع کثیری از مردم در مراسم تشییع و 
توديع با جنازه اش می گريستند و ناله می کردند، 
مگر  بودند.  همدردی  و  دلجويی  مستحق  نیز 
و  آگاهانه  که  کسانی  آن  آنهم  طالب،  قربانیان 
در اثر تالش های فداکارانه شان شهید می شوند، 
سزاوار نیستند؟! مگر صلح و يا آشتی با طالبان 
اين  کردن  فراموش  قیمت  به  تروريست ها  و 
جنايات و طبعا بخشش طالبان تامین می شود؟! 
نمايش  يک  فقط  عکس العمل هايی  اين چنین  يانه، 

تاکتیکی هستند؟
اگر اين چنین باشد نتیجه ای جز دلسردی تعدادی 
از مردم را به دنبال نخواهد داشت. هر تاکتیکی 
پذيرش  قابل  استراتیژی ای  آن  چوکات  در  فقط 
است که ما آن را پذيرفته ايم. اگرغیر ازاين باشد، 
جز روزگذرانی معنايی نخواهد داشت. مردم حق 
دارند سوال کنند هر خونی که به ناحق می ريزد، 
چنین  چرا  اما  است،  واندوه  تاثر  مايه ی  يکسان 

نیست؟!
نیروهای ناتو و امريکايی خود اعالم کرده اند که 
موضوع  اکنون  شوند،  خارج  افغانستان  از  بايد 
و مساله ی اساسی ما آماده شدن برای برعهده 
گرفتن آن مسوولیت هايی است که پس از خروج 
آنها بر دوش ما است. کاش همین لحظه آمادگی 
پذيرش اين مسوولیت ها را می داشتیم تا با خروج 
خارجیان از ورود طالبان خارجی نمی ترسیديم! 
خارجی ها  که  نمی شديم  بیچاره  چنان  کاش 
ودريغ  درد  هزاران  و  شده اند  ما  همه کاره ی 

ديگر...

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. 
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آغازین روزهای از یکی در کابل. خونین جنگهای
جنگپسرمکه18بهارزندگیاشراسپرینمودهبود،
دردراثراصابتراکتیکهازسویگروههایدرگیر
از هنوزدردوغم بهشهادترسید. بود، شلیکشده
دیگرم پسر بودمکه نکرده فراموش را او دادن دست
او عروسی از کمی بسیار مدت و داشت سال 22 که
سپریمیشد،دراثرراکتیکهدرخانهمااصابتنمود،
جامشهادترانوشیدومارابادنیاییازغمودردرها
کم بسیار مدت در که نمایید فکر خود شما ساخت.
دوجوانانسانازدستشبرود،چهحالوروزخواهد
را زیادی مشکالت روز آن از بعد فامیل. آن داشت
تشویشوغمهای اثر در پسردیگرم و متحملشدیم
قدر هر و شد مبتال سرطان مرض به دید که فراوانی
کهبهتداویاوکوششنمودیم،نتیجهندادوباالخره
نمود تسلیم جانآفرین به را جان سال درهمین هم او
عالم یک با کوچکترم، پسر و پیر پدر و ماندم من و
مشکالتوغم.منازدولتخودخواهشمندمکهروی
مارااگرنمیبیند،ازخداوندبترسدوعدالترارعایت
نماید.جنایتکارانتابهکیبهحمایتدولتزندگی
را ایشان باید دولت میبرند! پیش را شرارتبارشان

موردپیگردقانونیقراردهدوبرایشانمدارانکند.«


امروز تر گونههای و اشک از مملو چشمانی با مادری
میخواهدکهدردهایشرادرقالبگزارش»ازورایدود
وآتش«برایمابازگونمایدوغمدلشرابرایمردمنشان
دهد.اوسخنانشکهآکندهازدردبودراچنینآغازنمود:
»روزهایخوشزندگیراسپریمینمودیم،گرچندازنظر
مادیدروضعیتچندانخوبیقرارنداشتیم،زیراحکومت
خوش بسیار معنوی نظر از اما بود، حکمفرما کمونیستی
بودم امیدوار بسیار بهآینده پسرداشتمو بودیم.منچهار
وفکرمیکردمزمانیکهآنهابزرگشوندوکارنمایند،
مشکالتبرطرفمیشود،اماچنیننشد.ایکاشمارابه
بودیم نموده قناعت ما میگذاشتند، غریبی روزگار همان
میماندند. زنده پسرانم کاش اما نداشتیم، زیادی توقع و
زمانمیگذشتوآنانهمروزبهروزجوانشدهمیرفتند.
حکومتکمونیستیسقوطنمودوجایگاهاشرابهنیروهای
مسلحمجاهدینداد.درنخستینروزهایحکومتآنهاما
بسیارخوشبودیم،زیرافراوانیوارزانیزیادبود.امابعداز
مدتینزاعبینتنظیمهاپیداشدوآنهابهخاطرگرفتنسهم
بهسالح دیگردست تعداد نمودنحقیک تلف و بیشتر
این انداختند.در راه به را میانگروهی بردندوجنگهای
جنگها،خساراتهنگفتمالیوجانیبهمردمواردشد.
روزهای آغازین همان در داشتند، مالی توان که تعدادی
میدان و ماندند بینوا مردم و شدند خارج ازکشور جنگ

»موترسایکلسوارانموترراتوقفدادهوبدوناینکه
لیلیحرکت مسافرینآنراپایینکند،بهسمتدشت

کردند.«
روز شام هفت ساعت حوالی حادثه این او، گفتهی به

جمعهاتفاقافتاد.
درعینحال،ذبیحاهللمجاهدسخنگویطالباندرتماس
باپژواکازاینحادثهاظهاربیخبریکردهومسوولیت

آنرابهعهدهنگرفت.
اینپنجتندرحالیازسویافرادمسلحناشناسربوده
میشوندکهسهماهپیشنیز،یکتنازانجنیرانریاست
ازشهرشبرغان انکشافدهاتوالیتجوزجان احیاو

ربودهشدهبودکهتاحالالدرکمیباشد.



بخش در که است نهادهایی از یکی افغان زنان اجتماع
اعطایقرضههایکوچکبهمردمفعالیتدارد.ایننهاد
روزشنبهقرضههایکوچکرادراختیارحدودهفتادزن

درکابلقرارداد.
فتانهگیالنیمسوولاجتماعزنانافغانمیپذیردکهمقدار
توانسته آنهم با که میگوید اما است اندک قرضه این

استباالیبهبودزندگیزنانتاثیرداشتهباشد.
خانمگیالنیگفتکهتاکنونهزارانزنازبرنامهاعطای
قرضههایکوچکاجتماعزنانافغاناستفادهکردهاندو
درجریانامسالبرایچهارهزارزندیگرنیزدروالیات

کابل،ننگرهار،قندهاروپروانقرضهدادهمیشود.
نهادقرضههایکوچکرابدون این ویعالوهکردکه
کدامشرایطدشواردراختیارزنانمستحققرارمیدهد.

از دالر میلیونها براساسگزارشهاطی10سالگذشته
قرضههای عنوان به مختلف نهادهای و موسسات سوی
کوچکبهمردمبهخصوصزناندرافغانستانتوزیعشده

است.
اعطایقرضههای ازآگاهانمیگویند،درکنار تعدادی
بهبود برای باید هم دیگری کارهای زنان به کوچک
آنانصورت زنانورونقدادنزندگی اجتماعی جایگاه

گیرد.


رنجر،سهمیلکالشنکوفو950هزارتومانایرانیمعادل
حدود٤0هزارافغانینیزبهدستآمدهاست.

قوماندانی پولیس مربوط موتر، این که کرد عالوه وی
ظن به پولیس، دو و ساتنمن یک و بوده نیمروز امنیه

قاچاقموادمخدربازداشتشدهاند.
پولیسسرحدی دوم تولی قوماندان احمد علی سمونیار
در پولیس ماموران این که گفت نیمروز
تحقیقاتخودگفتهاندکهآنهاتریاکرادر
زرنج شهر از افغانی، هرکیلویکصد بدل
انتقال کنگ ولسوالی به نیمروز( )مرکز

ميدادند.
و کشت هرگونه که کرد عالوه وی اما
با و بوده غیرقانونی مخدر، مواد ترانزیت
عامالنآنبرخوردقانونیصورتميگیرد.
پردلی عبدالجبار پاسوال مل دیگر سوی از
روزجمعه که گفت نیمروز امنیه قوماندان
دریکعملیاتدیگردرولسوالیخاشرود،
٣٣8کیلوتریاکازیکموترسراچهکشف
وبهدستآمداماعامالنآنقبلازرسیدن

پولیس،فرارکردهبودند.



پنجتنازباشندگانشهرشبرغانمرکزوالیتجوزجان،
شامروزجمعهتوسطافرادمسلحناشناسربودهشدهاند.

جوزجان، امنیه قوماندان غیرت عبدالعزیز پاسوال مل
شبرغان از افراد، این که گفته پژواک خبری آژانس به
شاهراه در که بودند حرکت در فاریاب سمت به

ـاندخویربودهشدهاند. شبرغان
ویافزودکهتاکنونهویتاینافرادنزدآنهاتثبیتنشده،
اماتحقیقاتابتداییبرایشناساییومحلنگهداریآنها

آغازشدهاست.
که است آن از حاکی کشفی گزارشهای وی گفته به
20تنازموترسایکلسواران،اینافرادراهمراهباموترشان

بهسمتوالیتفاریابانتقالدادهاند.
حکیماهلل2٧ساله،یکتنازشاهدانعینیکهازفاریاب
است: گفته پژواک به ميکرد سفر شبرغان سمت به

قرضههای از استفاده با که میگویند زنان از شماری 
کردهاند آغاز را تولیدی کوچک فعالیتهای کوچک،
است. داشته تاثیر شان خانوادههای اقتصاد تقویت در که
افغانستان در زنان به کوچک قرضههای اعطای از هدف
شان خانوادههای اقتصادی رشد و زنان خودکفایی

خواندهشدهاست.
برنامه این درحالحاضرنهادهایمختلفسرگرمپیشبرد

درافغانستاناند.
وسیمهباشندهشهرکابلکهازمدتیبهاینطرفازسوی
کرده یافت در قرضه افغان زنان اجتماع به موسوم نهادی
بهبود منظور به چگونه قرضه از اینکه مورد در است،
گفته آزدی رادیو به است، کرده استفاده خود زندگی
است:»چونشوهرمکارنمیکردباراولباهمینقرضهکه
گرفتهبوددرخانهترشیتیارمیکردموپسرخوردمآنرا
دربازاربهفروشمیرساندوآهستهآهستهاقتصادماخوب
وپسرمیکدکانگرفتوازاینقرضهدوممیخواهمدو

پایهماشینخیاطیبخرم.«
در کوچک قرضههای اعطای برنامه موثریت از آنکه با
افغانستانسخنگفتهمیشودامابرخیازاستفادهکنندگان
اندک قرضه این مقدار که میگویند قرضهها این دیگر
استوبرایدریافتآننیزبایدگیرندهروندطوالنیرا

طیکنند.

پولیسسرحدیوالیتنیمروزميگویدکه٤٣0کیلوگرام
به و کشف پولیس به مربوط موتر یک از را تریاک
دستآوردهودررابطهبهآن،سهمامورپولیسبهشمول

یکافسررادستگیرنمودهاند.
سرحدی پولیس اداره و سوق آمر حیدر غالم سمونوال
موتر این از که گفت پژواک خبری آژانس به نیمروز،

پسر 
نو دامادم 
را کشتند

جنگ  آغازین  روزهای  از  یکی  در 
زندگی اش  بهار   18 که  پسرم 
اثر  در  در  بود،  نموده  سپری  را 
اصابت راکتی که از سوی گروه های 
درگیر شلیک شده بود، به شهادت 
دست  از  غم  و  درد  هنوز  رسید. 
بودم  نکرده  فراموش  را  او  دادن 
که پسر دیگرم که 22 سال داشت 
او  عروسی  از  کمی  بسیار  مدت  و 
سپری می شد، در اثر راکتی که در 
نمود، جام شهادت  ما اصابت  خانه 
از غم  با دنیایی  ما را  را نوشید و 
فکر  خود  شما  ساخت.  رها  درد  و 
دو  کم  بسیار  مدت  در  که  نمایید 
برود،  دستش  از  انسان  جوان 
داشت خواهد  روز  و  حال  چه 

پنج غیرنظامی در شبرغان ربوده شدند

اعطای قرضه های کوچک به زنان باعث رشد 
اقتصاد خانواده ها شده است 

سه مامور پولیس به اتهام انتقال 
مواد مخدر بازداشت شدند

ACKU
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طالبان  سقوط  زمان  در  افغانستان،  خاك  در  جنگ  مساله 
يك امر بديهي و مسلم پنداشته می شد، اما اين روزها جنگ 
در خاك افغانستان به مساله اصلي تبديل شده است. اكنون 
نتيجه  افغانستان  خاك  در  جنگ  آيا  كه  است  اين  سوال 
خاك  در  جنگ  كه  كنيم  قبول  هم  اگر  نه؟  يا  و  می دهد 
افغانستان اجتناب ناپذير است، اين سوال مطرح می شود  كه 
به  بايد  نتيجه¬بخش  با چه ميكانيزم های جنگي  اين جنگ 
و جنگ  كند  پيدا  كاهش  ملكي  تلفات  تا  شود  برده  پيش 

نتيجه مثبت بدهد؟ 

مساله فوق الذكر را در پيوند به سخنان اخير رييس جمهور 
كرزي مطرح كردم. كرزي در سفرش به واليت كنر گفت: 
»من در اين جلسه به نمايندگی از مردم افغانستان با احترام، 
امريكا  و  ناتو  از   – تكبر  و  غرور  با  نه   – تواضع  و  عزت 
درخواست می كنم كه عمليات در خاك ما را متوقف كنند. 
اين جنگ در خاك ما نيست، اگر اين جنگ عليه تروريسم 
و  روستاها  در  اين  نيست،  ما  خاك  در  تروريسم  است، 

خانه های ما نيست.«
در  جنگ  اين  وقتي  كه  می شود  مطرح  سوال  اين  اكنون 
خاك افغانستان نيست پس در كدام خاك است؟ به عبارت 
ديگر، آيا ناتو و دولت افغانستان از جغرافياي جنگ تعريف 
اظهارات اش  از  دارند؟ كرزي در بخش ديگری  مشخصي 
دارند كه  را  )تروريست ها( جای خود  »آن ها  چنين گفت: 
ناتو خوب می فهمد... ده سال می شود كه جنگ ادامه دارد، 
می خواهند،  آشتی  افغان ها  نيست.  ما  خاك  در  جنگ  اين 
جامعه  با  آرامش  و  صلح  آوردن  در  و  می خواهند  صلح 
ختم  جنگ  كه  است  آنها  خواست  اين  همكارند.  جهانی 
شود، اين صدای مردم افغانستان است.« صلح معموال بايد در 
جايي برقرار شود كه در آنجا جنگ و كشتار است. اما وقتي 
جنگ در خاك ما نيست، پس خاك ما چه نيازي به صلح 
دارد؟ چون صلح بايد در جغرافياي جنگ برقرار و نهادينه 
بنابراين، كرزي بايد دو  می شود، در غير آن معنايي ندارد. 
نكته را در سخنانش روشن سازد. نخست، روشن سازد كه 
جغرافياي جنگ كجاست؟ دوم، منابع جغرافيايي اين جنگ 
نيز تحت  را  افغانستان  يا جغرافياي  و  كجا است كه خاك 
ناتو به جاي حمله بر  تا  شعاع قرار داده و سبب شده است 
در  جنگ  سايه هاي  و  حاشيه ها  بر  جنگ،  جغرافيايي  منابع 

خاك افغانستان حمالت نظامي انجام دهد؟ 
اين مقدمه را به اين دليل مطرح كردم كه اول رييس جمهور 
افغانستان  مردم  براي  تا  دارد  وظيفه  كه  بداند  بايد  كرزي 
همدلي  و  همدردي  دوم،  بگويد.  شفاف  و  روشن  سخن 
كرزي با قربانيان ملكي حمالت ناتو در كنر قابل قدر است 
و كرزي وظيفه دارد تا از حقوق مردم افغانستان دفاع كند. 
اما اين همدلي و همدردي نبايد آن گونه باشد كه به تروريزم 
ميدان داده نفس جنگ با تروريزم را زير سوال ببرد. چون 
افغانستان خود قرباني اصلي تروريزم است. سوم، حكومت 

افغانستان اگر از جنگ سخن می گويد، اگر از صلح سخن 
می گويد، و يا اگر از تلفات ملكي سخن می گويد، در نهايت 
به صورت عملي  اتفاقا هم  رابطه دارد كه  با جنگ كنوني 
)دي فكتو( و هم به صورت رسمي )دي ژوره( در خاك ما 
متاسفانه مركز  ما  اساس هم خاك  به همين  و  جريان دارد 
دولت  بنابراين،  است.  كنوني  شرايط  در  جنگ  جغرافياي 
مساله جنگ  براي  مدون  و  مشخص  طرحی  بايد  افغانستان 
رويكرد  و  عقالنيت  مبناي  بر  كه  باشد  داشته  افغانستان  در 
نيز بر  استراتژيك تدوين شده باشد، و جغرافياي جنگ را 

همين مبنا تعريف و مشخص كند. 
اول، اگر مراد كرزي اين است كه 
و  است  پاكستان  خاك  در  جنگ 
در  جنگ  كه  بگويد  می خواهد  يا 
افغانستان توسط پاكستان و از خاك 
می شود،  سازمان دهي  كشور  آن 
سخن  شفاف  و  روشن  بايد  پس 
مسايل  كردن  طرح  دوم،  بگويد. 
يك  از  كه  باشد  گونه اي  به  نبايد 
بيانجامد  طالبان  تقويت  به  طرف 
به  وادار  را  ناتو  ديگر  طرف  از  و 
آتش بس با طالبان سازد.  سوم، اين 
كه  باشد  گونه اي  به  نبايد  اظهارات 
به پاكستان امتياز سياسي داده شود. 
كرزي در شرايطی از مصالحه با طالبان و جنگ در افغانستان 
به صورت مبهم سخن گفته و هيچ گونه استراتژي مشخصي 
از  روز  هر  افغانستان  مردم  متاسفانه  كه  ندارد  دست  در  را 
كه  گونه  همان  می گذارند.  مايه  جنگ  اين  در  خود  خون 
كودكان در كنر قرباني اين جنگ شدند. اظهارات كرزي 
در  اما كرزي  شنيده ايم،  بارها  را  ناتو  به حمالت  رابطه  در 
كجا است كه همين جديت را در مورد طالبان و حاميان آن 
نيز داشته باشد و سر سازش  را با آن ها نگيرد و آن ها را برادر 
خطاب نكند؟ مگر كودكاني كه در كنر كشته شدند، خود 

قرباني تروريستان طالبان نبودند؟ 
به  افغانستان  دولت  اول  كه  است  اين  من  مشخص  حرف 
طالبان  برابر  در  مشخصي  استراتژي  بايد  كرزي،  رهبري 
جغرافياي  از  واقع بينانه  و  دقيق  تعريفی  دوم،  باشد.  داشته 
جنگ و عناصر و منابع آن داشته باشد. سوم، موضع سياسي 
مشخصی در رابطه به حاميان منطقه اي طالبان و طالبان داشته 
باشد. چهارم، پيام و سخن مشخص عقالني و نه عاطفي براي 
نظرهاي  اظهار  با  آن،  غير  در  باشد.  داشته  افغانستان  مردم 
استراتژي  و  فقدان يك طرح  عوام گرايانه و روزمرگي در 
آسيب هاي  بلكه  نمي برد،  جايي  به  راه  تنها  نه  مشخص، 

بزرگ ديگر را نيز به دنبال خواهد داشت. 
به عبارت ديگر، تحليل و سياست ورزي در دولت افغانستان 
بايد از شكل كالسيك و خان مشربي آن بيرون آمده مبتني 
بر درايت عقالني و محاسبات استراتژيك عيار شود. هرگاه 
تغيير  را  جنگ  جغرافياي  می خواهد  افغانستان  دولت  اگر  
سياسي،  زياد  برنامه هاي  هدف  اين  تحقق  براي  بدهد، 
نياز  فعال  ديپلوماسي  و  استراتژيك  محاسبات  و  تبليغاتي 
در  را  جنگ  اصلي  منابع  بايد  افغانستان  دولت  است. 
جغرافياي جنگ مشخص كرده از آن تعريف روشن داشته 
آن را در رويكردهاي سياسي خود لحاظ كند. همين گونه 
تعريف  نيز  را  جنگ  اين  بازي گردان هاي  و  جنگ  عوامل 
كرده بشناسد. به ياد بياوريم كه ما فرصت های زيادي را در 
طول نه سال گذشته از دست داديم و اكنون هم وقت زيادي 
را در اختيار نداريم. پس قبل از آن كه آب صد نيزه از سر 

ما بگذرد، به قدر كافي دست و پاي بايد زد. 

قربانيان  با  تا  رفت  كنر  به  ديروز  جمهور  رييس 
بودند،  ملكی   افراد  اكثرا  كه  ناتو  هوايی  حمله 
نيست  باری  اولين  اين  البته  كند.  همدردی  اظهار 
قربانيان  با  همدردی  خاطر  به  جمهور  رييس  كه 
حمالت هوايی ناتو، از اين دست سفرها را انجام 
می دهد. اما نكته جالب اين سفر، درخواست وی از 
ناتو مبنی بر توقف عمليات نظامی شان  در افغانستان 

بود. 
او در ديدارش از شماری از بازماندگان حادثه كنر، 
يك بار ديگر تاكيد كرد كه »اين جنگ در خاك 
است،  تروريزم  عليه  جنگ  اين  اگر  نيست،  ما 
و  روستاها  در  اين  نيست،  ما  خاك  در  تروريزم 
خانه های ما نيست.« به گفته او »آنها )تروريست ها( 
ده  می فهمد...  خوب  ناتو  كه  دارند  را  خود  جای 
سال می شود كه جنگ ادامه دارد، اين جنگ در 
صلح  می خواهند،  آشتی  افغان ها  نيست.  ما  خاك 
با جامعه  می خواهند و در آوردن صلح و آرامش 
جهانی همكارند. اين خواست آنها است كه جنگ 

ختم شود، اين صدای مردم افغانستان است.« 
مردم  كه  ندارد  وجود  شكی  جای  هيچ  اين  در 
اين  جنگ اند.  پايان  و  صلح  خواهان  افغانستان 
برای  مردم  خواست  اما  است.  افغان  هر  آرزوی 
مدنظر  جمهور  رييس  كه  شيوه هايی  آن  با  صلح 

دارد، تفاوت های جدی و عميقی دارد. 
قلمداد  بی گناه  و  تبريه  طريق  از  جمهور  رييس 
و  است  صلح  اين  تامين  درصدد  طالبان  كردن 
پی  در  كه  را  مردمی  رنج های  و  آالم  می خواهد 
دست  از  را  عزيزان شان  طالبان  وحشيانه  حمالت 
خواستار  مردم  در حالی كه  بگيرد.  ناديده  داده اند، 
و  رنج ها  شدن  شناخته  رسميت  به  و  عدالت 
از سوی رييس جمهور و حكومت  مظلوميت شان 
حكومت شان  كه  بدانند  می خواهند  مردم  وی اند. 
به  و  می شنود  را  آنها  صدای  و  است  نماينده شان 
رنج ها و قربانی های مردم كه طالبان و يا هر كسی 
رييس  و  حكومت  می شوند،  آن  مرتكب  ديگری 
اعتراف  آنها  به  دارند،  اذعان  آنها  به  جمهور شان 
و  دانسته  وحشيانه  و  غيرانسانی  را  آنها  و  می كنند 

خواستار توقف و جلوگيری از آنها استند.
سرچشمه های  كه  ندارد  وجود  شكی  هم  اين  در 
اما  است.  ديگری  جای  در  تروريستان  و  طالبان 
در  خويش  اصلی  سرچشمه های  از  كه  آنهايی 
و  می گيرند  دستور  افغانستان  مرزهای  از  بيرون 
اينجا آدم می كشند، سزاوار نابودی و هالكت اند. 
اگر رييس جمهور ويديوی كشتار مردم در شعبه 
كابل بانك، در جالل آباد را ديده باشد، كه بدون 
شك ديده است، چگونه می تواند در برابر كسانی 

می برند،  لذت  مردم  كشتن  از  كه  دست  آن  از 
خواهان  و  كند  اغماض  و  سهل انگاری  اين گونه 
توقف عمليات نظامی عليه آنان گردد! اگر منظور 
نظامی  عمليات  بايد  كه  است  اين  جمهور  رييس 
عليه اين گونه افراد متوقف شود، پس وای به حال 
اين مردم و وای به حال قربانيانی كه مظلومانه صرفا 
از  را  بردن يك وحشی جان خود  لذت  به خاطر 

دست دادند!
سوال ديگر اين است كه چرا رييس جمهور پيوسته 
به همدردی با قربانيان حمالت هوايی ناتو می رود، 
يك  صدور  به  طالبان  حمالت  قربانيان  برای  اما 
بيانيه معمولی و پر از ابهام اكتفا می كند؟! چرا برای 
ناتو  هوايی  حمالت  در  كه  آنانی  جمهور  رييس 
كشته می شوند، عزيزتراند و آنانی كه در حمالت 

طالبان جان می بازند، ارزشی ندارند؟!  
كشتار افراد ملكی و بی گناه يك گناه نابخشودنی 
نيز  می شوند،  كار  اين  مرتكب  كه  كسانی  است. 
اين  ولی سوال  نمی باشند.  تفاوت  و  تفكيك  قابل 
برای قربانيان ملكی  است كه چرا رييس جمهور، 
حمالت هوايی ناتو، بيشتر ارج می گذارد و ناتو را 
به خاطر اين كارش را مواخذه و مورد خشم قرار 
اشتباه  به  اعتراف  آنها خود  می دهد، در حالی كه 
كرده و عذرخواهی می كنند و وعده می سپارند كه 
از تكرار آن جلوگيری خواهند كرد، اما به قربانيان 
حمالت طالبان بهايی نمی دهد و حتا  باوجودی كه 
سخنگويان آنان مسووليت اين حمالت را به عهده 
می گيرند، او می كوشد كه آنان را بی گناه قلمداد 
اين   اجرای  پذيرفتن  وجود  با  كه  حالی  در  كند، 
اعتراف می كنند  انتحاری آنان  حمالت، مزدوران 

كه از كشتن انسان نيز لذت می برند! 
آنها  به  بايد  رييس جمهور،  كه  اند  سواالتی  اينها 
مردم  ذهن  در  كه  سواالتی  اند  اين ها  بدهد.  پاسخ 
ايجاد كنند.  را می توانند،  شك و ظن های كالنی 
پاسخ  از  بی نياز  را  خودش  جمهور  رييس  شايد 
گفتن به اين پرسش ها بداند، شايد رييس جمهور 
درك  را  تناقض ها  اين  مردم  كه  می كند  فكر 
با  نمی كنند، شايد رييس جمهور فكر می كند كه 

اين اقدامات نمايشی، محبوبيت اش بيشتر می شود، 
ايشان  مسايل  همه ی  كنار  در  كه  است  خوب  اما 
افريقا  شمال  و  خاورميانه  رويدادهای  به  يك بار 
مردم  می دانند،  مردم  زيرا  بياندازند،  نظری  نيز 
ماندنی اند و رهبرانی كه برخالف جريان توقعات 
و انتظارات مردم شان حركت می كنند، خواه ناخواه 
بايد بروند و چقدر دردناك خواهد بود كه رفتن 

رهبری، مشابه به رفتن بن علی و مبارك باشد.   


 پامیر گودرزی
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جناب رییس جمهور!

این بام چند هوا دارد؟
جغرافياي جنگ 

كجاست؟ 

دولت افغانستان بايد منابع اصلي جنگ را در جغرافياي جنگ مشخص كرده 
از آن تعريف روشن داشته آن را در رويكردهاي سياسي خود لحاظ كند. 
همين گونه عوامل جنگ و بازي گردان هاي اين جنگ را نيز تعريف كرده 

بشناسد. به ياد بياوريم كه ما فرصت های زيادي را در طول نه سال گذشته 
از دست داديم و اكنون هم وقت زيادي را در اختيار نداريم. پس قبل از 

آن كه آب صد نيزه از سر ما بگذرد، به قدر كافي دست و پاي بايد زد. 

ACKU
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میخواندش،میشرمد.
پروفیسورروزیعلیهکجکاریهایطالبی با آنانیکه
که میکنند ثابت و میجنگند هم امروز میجنگیدند،
نیز طالبان و نشدهاند بسته ربانی پای در همیشه آنان
کوچکتروپستترازآنندکهبهصلحفراخواندهشوند.
»فعالیتهای انجام با را خود تردیدی، بیهیچ طالبان،
و مردم دشمنان عنوان به برادرانه«شان، وحشتناک
آزادیافغانستان،ثابتکردهاندوباربارنشاندادهاندکه
تنهازبانتفنگرابلدهستندوازچیزیبهنام»آشتیبا

نظامکنونی«متنفراند.
طالبان، پیشگاه به خود زاریهای و عذر با پروفیسور
درستبهمقاومتیکهمردمافغانستانبهرهبریاوعلیه

طالبانداشت،بیاحترامیمیکند.
عالیصلح، ریاستشورای پروفیسورشایددرکرسی
و است خواب در میاندیشد که است راحت آنقدر
خواب میبیند. خواب میکند گمان را کشتارها این
میبیندکهدرجاللآبادوکندز،کودکان،زنانودیگر
سیدخیلی میبیند خواب میشوند. کشته بیگناهان
این و راشهیدکردهاند مقاومت دورهی دیگر فرمانده

رویدادها،برایپروفیسور،خوابیبیشنیستند.
پروفیسورشایدعالمخیالشراباواقعیتعوضیگرفته
شدهاند. خوبی انسانهای طالبان میکند خیال است.
طالبانبرادرانویشدهاند.غافلازاینکهوقتیطالبان

است. شده تبدیل دولتي مامورین براي خطرناک
تاکنونشماريقابلمالحظهایازکسانيکهدرادارات
از بیرون و داخل در داشتهاند، ماموریت کندز دولتي
و والي اخیر، ماه شش طول در شدهاند. کشته کندز
قوماندانامنیهاینوالیتکهبلندترینمقامهاياداريو
امنیتيدولتدراینوالیتمحسوبمیگردند،توسط
مخالفانمسلحدولتبهقتلرسیدهاند.البتهواليکندز
دربیرونازمحلماموریتخودودروالیتتخارکشته

شدهاست.
فرو ناامني کام در کندز والیت که میدهد نشان این
این در امنیتي تغییروضعیت براي تدابیري اگر و رفته

دیگری چیزهای درگیر شاید پروفیسور روزها، این
ازرهبریمقاومتعلیهطالبان، این از باشد.شایدپس
کهفرماندهبیبدیلیراکشتند،پشیمانشدهاست.شاید
کرزی« آقای »برادران با که بود کرده اشتباه اینک تا
میجنگید.پروفیسورشایدتازهدانستهاستکهبرادران
سکهاش،مسعودوسیدخیلینبودهاند،بلکهاینطالباناند

کهبرادرانسکهیپروفیسورهستند.
عبدالرحمان موالنا ازحرفهای دیگر شاید پروفیسور
قول نقل را ازگفتههایوی یکی باری سیدخیلی،که
کردهبود،خوششنیاید.شایددیگرهیچجاییاززبان
»دیدیآر« وقتی بگوید: که شنید نخواهیم پروفیسور
آغازشد،فرماندهانجهادیراخلعسالحکردندوبرای
آنانکاروپیشهایفراهمنکردند،فرماندهسیدخیلیبه
زمینهی ما برای اکنون که گفت پروسه این مسووالن
گفتند: برایش دیدیآر مسووالن کنید. فراهم را کار
»یکتعدادنیروهایشمارابهارتششاملمیسازیم،اما
برایخودشمایکهوتلدرستمیکنیمتاآنجاکار
کنید!«فرماندهسیدخیلیدرپاسخبهآنانگفت:»شمااز
خارجهوتلیهاراآوردیدوزعیمملیماساختید،ماکه
بهخاطرآزادیوطنخود،سالهامبارزهکردیمهوتلی

شویم؟آفرینبهانصافشما!«
نقل چنین روزی اینکه از شاید دیگر حاال پروفیسور
قولیرابهزبانآوردهاست،وامروزدراینبرگدوباره

کشتهشدنعبدالرحمنسیدخیلیقوماندانامنیهوالیت
بازتاب کابل روزگذشتهیچاپ رسانههای در کندز
گستردهییافتهوازآنبهعنواننمونهایازشکنندگی
سیدخیلی عبدالرحمن شد. یاد کشور شمال در امنیت
یک اثر بر جمعه شب کندز والیت امنیهی قوماندان
در میری حاجی حمام منطقهی در انتحاری انفجار
شهر مرکزی چوک در واقع امنیه قوماندانی نزدیکی

کندزکشتهشد.
نیروهای افغانستانو امنیتیدولت اینمقامات از پیش
شمال در طالبان تحرکات که بودند گفته ناتو
افغانستان جنوب در گروه این شکست نشاندهندهی
شمال در طالبان که میشود دیده اکنون اما میباشد.
نميدهند، انجام را جنوب در جنگ از فراریان نقش
که انفجاري و انتحاري هاي عملیات اجراي با بلکه
این در امنیت شکنندگي بودهاند، نیز مرگبار اکثرا

ساحاترانشاندادهاند.
سخنگوی دفتر سوی از که مطبوعاتی اعالمیهی در
محکوم ضمن رسیده، نشر به کرزی جمهور رییس
شدن کشته به منجر که انتحاری عملیات کردن
است ادعاشده کندزگردید، امنیهیوالیت قوماندان
با کندز والیت در اواخر این در مسلح مخالفین که
اینکه جالب گردیدهاند. روبرو شدیدی ناکامیهای
ناکاميمخالفاندولتدرکندز،خساراتزیاديرادر

پيداردوتلفاتزیاديرابرمردمواردمیکند.
محل یک به کندز میگویند، کارشناسان از برخي

خطاب برادر را آنان خان، اسماعیل و ربانی بدانند
میکنند،برخودخردهمیگیرندکهچهگامیراخالف
خوش را دشمنانشان دل که نهادهاند طالبانی اعمال

است موجود ترس این نشود، گذاشته اجرا به والیت
کهاوضاعدراینوالیتبدترازاکنونشودوازسوي
آن کند. سرایت نیز همجوارش هاي والیت به دیگر
خطرناکتر بسیار امنیتي وضعیت بدونشک زمان
مانورعملیاتيمخالفاندولتدر خواهدشدوقدرت

شمالگستردهترخواهدگردید.
دولتافغانستاندرتالشاستتامسوولیتتامینامنیت
درافغانستانراتوسطنیروهایداخلیعهدهدارشود.در
رسانههاآمدهاستکهبهزودیازسویدولتمناطقی
کهقراراستامنیتآنبهنیروهایداخلیتعلقگیرند،
اعالمشود.ازسویدیگروزرایدفاعکشورهایعضو
انتقال از بروکسل اخیر اجالس در نیز ناتو سازمان
مسوولیتتامینامنیتازنیروهایبینالمللیبهنیروهای

ملیافغانستاندفاعوحمایتکردهاند.
اینپروسهدرزمانیمیتواندکامیابباشدکهوضعیت
و زمان باگذشت یعنی برود. پیش به دولت برتری با
پایههای بتواند دولت بهسالجدیدخورشیدی، ورود
حکومتخودرادرسطحکشورتثبیتکند.انتظاربر
ایناستکهاینبرتریدروالیتهایجنوبیکهمحل
حضورطالبانمحسوبمیگردند،نیزبهچشمبیاید.اما
وقتیدیدهمیشوددروالیتکندزوضعیتروزبهروز
پیچیدهترمیشود،چشماندازامنیتدرشمالغیرشفاف

میگردد.
داخلی امنیتی مقامات ادعای است ممکن اگرچه
معنای به شمال در آشوب اینکه بر مبنی خارجی و
تخنیکییک نظر از است، درجنوب طالبان شکست
نظریهیافرضیهمبتنیبراستدالالتتخنیکیومسلکی
باشد،امادرکآنبرایمردمبسیارمشکلاست.مردم
به ازتحرکاتمرتبط باورمیباشندکهبسیاری این به

ساختهاست؟
به سیدخیلی، شهادت که میاندیشیدم هرصورت، به
عنوانیکیازفرماندهانمقاومتعلیهطالبان،زنگیرا
این از را او و درمیآورد بهصدا پروفیسور درگوش
به انتظار این هنوز که میکند، بیدار آفریقایی خواب

پایاننرسیدهاست.
سیدخیلیراشهیدکردهاند،ولیمردانوزناندیگری
همدرراهنابودسازیطالبانکارمیکنند.اگرپروفیسور
دست از را بیشتری مبارزان بدهد، ادامه همینگونه
میدهیم.ولیاستعفایپروفیسورازمقامریاستشورای
عالیصلح،میتواندبهمعنایاینباشدکهویباقاتالن
مردمافغانستانوسیدخیلیها،موافقنیست.آری...این

بهانهیخوبیبرایبیداریپروفیسوراست.

طالبانازسمتوسویپاکستانسازماندهیمیشود.
انجام شمالکشور والیتهای در تحرکات این وقتی
قابل میتواند سختی به جنوب در وضعیت میگردد،

اطمینانباشد.
این باشد، مطرح میتواند که بحثی دیگر، سوی از
اجرای با که اند داده وعده امنیتی مقامات که است
را مناطق این امنیت شمال، ساحات در عملیاتهایی
اجرای با طالبان که میشود دیده اما میکنند. تامین
این کندز، والیت در انتحاری متعدد عملیاتهای
واقعیتراآشکارمیکنندکهتامینامنیتدرشمالبا
امنیت برای بلکه پالنگذاریصرفمحققنمیشود،
الزم عملی اقدامات و اساسی برنامهریزی باید شمال

صورتگیرد.
بسیارروشناستکهاگرامنیتدرشمالتامیننشود،
پروسهانتقالمسوولیتبامشکالتبسیارشدیدیمواجه
خواهدشد.ازسویدیگربرخیازکارشناسانبهاین
نظرمیباشندکهتشدیدعملیاتطالباندرمناطقمختلف
کشورازجملهصفحاتشمال،بهایندلیلمیباشدکه
که تالشهایی گرماگرم در تا هستند تالش در آنان
امتیازات به میگیرد، صورت طالبان با مصالحه برای
بیشتریدستپیداکنندودولتآقایکرزیرامجاب
مذاکرات و بحث وارد طالبان برتری قبول با تا کنند
بایستی که میکنند تاکید کارشناسان اینرو از شود.
برنامهریزیهایطالبان،دولت این به برایپاسخگویی

نیزبرنامهورویکردخودراتغییردهد.

بسیار روشن است که اگر امنیت در 
شمال تامین نشود، پروسه انتقال 
مسوولیت با مشکالت بسیار شدیدی 
مواجه خواهد شد. از سوی دیگر برخی 
از کارشناسان به این نظر می باشند 
که تشدید عملیات طالبان در مناطق 
مختلف کشور از جمله صفحات شمال، 
به این دلیل می باشد که آنان در تالش 
هستند تا در گرماگرم تالش هایی که 
برای مصالحه با طالبان صورت می گیرد، 
به امتیازات بیشتری دست پیدا کنند 
و دولت آقای کرزی را مجاب کنند تا 
با قبول برتری طالبان وارد بحث و 
مذاکرات شود.

احساناهللدولتمرادی

آژیرهومن

شمالناامنمیشود
در آستانه انتقال مسوولیت 

پروفیسور!
لطفابیدارشو!

پروفیسور با عذر و زاری های خود به پیشگاه طالبان، درست 
به مقاومتی که مردم افغانستان به رهبری او علیه طالبان 

داشت، بی احترامی می کند.
پروفیسور شاید در کرسی ریاست شورای عالی صلح، آن قدر 
راحت است که می اندیشد در خواب است و این کشتار ها را 
گمان می کند خواب می بیند. خواب می بیند که در جالل آباد و 

ACKUکندز، کودکان، زنان و دیگر بی گناهان کشته می شوند.



 215.9 انکشافی  و  عادی  بودجه  افغانستان  حکومت 
سال  برای  را  دالر(  میلیارد   4.59 )معادل  افغانی  میلیارد 
کرده  معرفی  نمایندگان  مجلس  به  تایید  جهت   1390
است. در طرح پیشنهادی حکومت برای سال مالی جدید، 
150 میلیارد افغانی بودجه عادی و 65.9 میلیارد افغانی 

دیگر برای بودجه انکشافی در نظر گرفته شده است.
بخش اعظم بودجه ی دولت افغانستان از طریق کمک های 
بین المللی تامین می شود، اما در سال جدید خورشیدی، 
می گویند  کرده   خوشبینی  ابراز  مالیه  وزارت  مقام های 
بخش اعظم بودجه عادی از طریق عواید داخلی کشور 

تامین خواهد شد.
سال  بودجه  که  گذشته  روز  مالیه  وزیر  زاخیلوال،  عمر 
جدید خورشیدی را به مجلس نمایندگان معرفی می کرد، 
و  گمرکات  طریق  از  اغلب  که  داخلی  عواید  که  گفت 
اخذ مالیات تامین می شود، در سال آینده خورشیدی 93 
عواید  که  افزود  او  است.  شده  پیش بینی  افغانی  میلیارد 
پنج  و  بیست   1389 سال  به  نسبت   1390 سال  داخلی 
یافت. عواید داخلی سال جاری  افزایش خواهد  درصد 

خورشیدی به هفتاد و یک میلیارد افغانی رسیده است.
 1390 سال  عادی  بودجه  »مجموع  می گوید:  مالیه  وزیر 
شده  گرفته  نظر  در  افغانی  میلیارد   150 خورشیدی، 
عادی  بودجه  از  بیشتر  درصد  پنج  و  بیست  که  است 
از  می باشد.  بود،  افغانی  میلیارد   110.9 که   1389 سال 
جمله 150 میلیارد افغانی بودجه عادی، 83.3 میلیارد آن 
از  آن  میلیارد   66.7 و  می گردد  تمویل  داخلی  عواید  از 

مساعدت های دونرها تمویل می شود.« 
مامورین  معاشات  را  عادی  بودجه  درصد  پنج  و  هفتاد 
سال  بودجوی  طرح  براساس  می دهد.  تشکیل  دولت 
1390 حکومت، کارمندان بخش معارف و امنیت در سال 
آینده بیشتر خواهند شد. ده هزار معلم، بیست و دو هزار 

آثار باستانی و آبدات 
تاریخی غزنی در خطراند

سال  در  ملی  اردوی  سرباز  هزار  دو  و  چهل  و  پولیس 
آینده خورشیدی جدیدا استخدام خواهند شد. همچنین 
هشتاد هزار معلم نیز طی سال آینده شامل سیستم رتب 

معاشات خواهند شد.  
بیشترین بخش بودجه عادی در بخش امنیت به مصرف 
در  درصد   57.6 مالیه،   وزیر  گفته ی  به  رسید.  خواهد 
بخش امنیت، 16.7 درصد در بخش معارف، 6.6 درصد 
اداره ی  بخش  در  درصد   2.6 حکومتداری،  بخش  در 
در  درصد   1.7 زیربناها،  بخش  در  درصد   2.5 اقتصاد، 
بخش صحت، 1.7 درصد در بخش زراعت و همچنین 
1.1 درصد در بخش خدمات اجتماعی به مصرف خواهد 

رسید. 

را  عادی  بودجه  نصف  از  کمتر  که  انکشافی  بودجه  اما 
تشکیل می دهد، به گفته ی وزیر مالیه، تا ختم سال 1390 
و  رسید  نخواهد  مصرف  به  آن  میلیارد  سی  به  نزدیک 
عمر  شد.  خواهد  منتقل  بعد  سال  بودجه  به  پول  این 
زاخیلوال می گوید: »سطح تمویل پروژه های غیراختیاری 
49.4 میلیارد افغانی می باشد که 45.4 میلیارد افغانی آن 
قرضه های  آن  میلیارد  چهار  و  بالعوض  کمک های  از 
اختیاری غیرپروژه ای را در بر می گیرد. تمویل پروژه های 
 9.6 که  بوده  افغانی  میلیارد   15.2 حدود  در  اختیاری 
از درک عواید  میلیارد  از عواید داخلی، 2.3  میلیارد آن 
باقی مانده قسط دوم امتیاز معدن مس عینک و 3.3 میلیارد 
مربوط برنامه تشویق صندوق امانتی بازسازی افغانستان 

برای اصالحات می باشد.«
انکشافی،  بودجه  »بیشترین  افزود:  همچنین  مالیه  وزیر 
یعنی 35 درصد به سکتور زیربناهای اساسی اختصاص 
یافته، 24 درصد به سکتور زراعت، 13.7 درصد معارف، 
9.9 درصد به صحت، 6.4 درصد به اداره ی اقتصاد، چهار 
درصد به حکومتداری و یک درصد هم به امنیت و یک 
یافته  اختصاص  اجتماعی  حمایت های  به  دیگر  درصد 

است.«
مصرف نشدن بودجه انکشافی به دلیل پایین بودن ظرفیت 
زمان  در  مهم  موضوعات  از  یکی  دولتی،  ادارات  در 
است.  بوده  نمایندگان  مجلس  از سوی  بودجه  تصویب 
از مقام های وزارت مالیه می گویند  نیز برخی  اکنون  هم 
به  ادارات دولتی در حالی که سال جاری  از  که شماری 
روزهای آخرش رسیده، نتوانسته اند که حتا نصف بودجه 
انکشافی خود را به مصرف برسانند. با این حال، مقام های 
این وزارت می افزایند که بودجه سال آینده خورشیدی، 
براساس ظرفیت ادارات دولتی، واقع بینانه و عملی طرح 

شده است.
حکومت  سوی  از  که  بودجه  این  می افزاید  مالیه  وزیر 
نظر  در  آن  در  انکشافی  مسایل  تمام  است،  شده  طرح 
گرفته شده و قرار است در سال آینده خورشیدی زیربناها 
و  احداث  مالیه،  وزیر  گفته ی  به  یابد.  بیشتری  توسعه 
بازسازی سرک ها در ولسوالی ها، تهیه 650 میگاوات برق 
برنامه های  مهم ترین  جمله  از  آبیاری  سیستم  تقویت  و 
گفت:  او  است.  خورشیدی  جدید  سال  در  انکشافی 
دورترین  کردن  وصل  آینده  سال  برای  ما  »برنامه های 
نقاط کشور را با دیگر نقاط و به مرکز از طریق احداث 
سرک ها و راه آهن و خدمات انترنتی سریع دربرمی گیرد. 
بعد از دهه ها سرمایه گذاری ضعیف و تخریب گسترده ی 
زیربناهای افغانستان، این حکومت به پیشرفت های قابل 
مالحظه در این راستا نایل گردیده و تالش خود را بیشتر 

خواهد کرد.«
انکشاف  بخش  در  که  می گوید  مالیه  وزیر  این حال،  با 
آینده خورشیدی  نیز در جریان سال  استخراج معادن  و 
آقای  گفته ی  به  گرفت.  خواهد  صورت  تالش هایی 
داوطلبی  به  معدن  چندین   1390 سال  طی  زاخیلوال، 
افزایش  روز  به  روز  کشور  عواید  و  می شوند  گذاشته 

خواهد یافت.
نزدیک  برای سال 1390 که  پیشنهادی حکومت  بودجه 
به دو هفته پیش به مجلس سنا نیز معرفی شده بود، قرار 
است طی یک ماه بحث، از سوی مجلس نمایندگان مورد 

تایید قرار گیرد.
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بودجه 90 به ولسی جرگه 
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آثار باستانی و آبدات تاریخی در هر شهر، شناسنامه آن 
همان  را  غزنی  تاریخی  هویت  می رود.  شمار  به  شهر 
و  می دهد  تشکیل  آن  تاریخی  آبدات  و  باستانی  آثار 
اگر امروز غزنی در سال 2013 به عنوان مرکز فرهنگی 
پایتخت تمدن جهان اسالم شناخته شده است، به خاطر 

گذشته تاریخی این شهر می باشد. 
است  زیاد  غزنی  در  تاریخی  آبده های  و  باستانی  آثار 
مورد  است  مدت ها  غزنی  گران بهای  گنج های  این  اما 
بی توجهی و بی مهری مقامات کشور قرار دارند. سازمان 
به  را  غزنی   2007 سال  در  گرچند  اسالمی  کنفرانس 
فرهنگی  پایتخت  عنوان  به  تاریخیش  قدامت  افتخار 
تمدن جهان اسالم برای سال 2013 معرفی کرد، اما از 
این اعالم عنقریب چهار سال می گذرد، اما آهسته آهسته 
به جای ترمیم و بازسازی این آثار و آبده های تاریخی 
خبر فروریزی این سرمایه های ملی غزنی را می شنویم.

شهروندان غزنی با شنیدن خبر فروریختن برج باالبین 
می رود  شمار  به  غزنی  تاریخی  برج های  از  یکی  که 
از  تن  یک  حبیب اهلل،  دارند.  گوناگونی  اظهارات 
از  یکی  غزنی  باالبین  »برج  می گوید:  غزنی  فرهنگیان 
برج های قدیمی غزنی است که در سالیان جنگ توجه 
و  باران ها  اثر  در  حاال  است.  نگرفته  آن ها صورت  به 
برف های زمستانی تخریب شده است. ما می گوییم حاال 
باید توجه جدی وزارت اطالعات و فرهنگ و وزارت 
انکشاف شهری نسبت به آبدات تاریخی غزنی صورت 
گیرد وگرنه شاهد فروریزی یکی پس از دیگری این آثار 
تاریخی غزنی خواهیم بود. برای این که این گذشته های 

غزنی از غزنی گرفته نشود، باید مقامات مسوول توجه 
جدی نسبت به این هویت تاریخی غزنی داشته باشند.«  
غزنی  والیتی  شورای  وکیل  صاحب شاه،  قاضی   
می گوید: »متاسفانه شنیدیم که بخشی از برج باالحصار 
است،  فروریخته  می باشد  غزنی  باستانی  آثار  از  که 
مقامات عالی دولت که از مرکز می آیند برای باشندگان 
غزنی وعده می دهند که تا سال 2013 که غزنی به عنوان 
پایتخت فرهنگی تمدن اسالمی شناخته شده است تمام 
آثار باستانی غزنی را که نیاز به مرمت کاری و بازسازی 
دارند تکمیل می کنند، اما با گذشت چهار سال از این 
وعده ها امروز این آثار باستانی رو به تخریب شدن پیش 
می روند و امروز با فروریختن  یک برج صدمه کالنی به 

فرهنگی بودن غزنی وارد شده است.«
این وکیل شورای والیتی غزنی می گوید: »مقامات وعده 
این  با  اما  ترمیم می کنند،  نیز  را  بند سلطان  داده اند که 
سلطان  بند  تخریب  شاهد  غزنی  شهروندان  وضعیت 
غزنی نیز خواهند بود. متاسفانه مقامات نسبت به غزنی 
باقی  شعار  حد  در  وعده  این  و  می دهند  وعده  تنها 
می ماند و هیچ وقت جنبه عملی پیدا نمی کند. مسوولین 
به غزنی توجه  نیز نسبت  اطالعات و فرهنگ  وزارت 
و  کاری  قوی  تیم  یک  غزنی  در  حتا  ندارند،  جدی 
باتجربه وجود ندارد و با این وضعیت افتخارات عصر 
غزنویان زیر سوال خواهد رفت. تمام نام نیک غزنی از 
این  اگر  و  است  غزنی  باستانی  و  تاریخی  گذشته های 
گذشته ها از غزنی گرفته شود، چیزی برای غزنی باقی 

نمی ماند.«

غزنی،  والیتی  شورای  معاون  کامرانی،  امان اهلل  اما 
اطالعات و فرهنگ، والیت و شهرداری غزنی را متهم 
غزنی  تاریخی  آبده های  به  نسبت  سهل االنگاری  به 
و  فرهنگ  و  اطالعات  »ریاست  می گوید:  می کند. وی 
والی های گذشته و شاروالی غزنی در نگهداری این گونه 
آثار باستانی و آبدات تاریخی نقش مهمی دارند که در 
این باره یک گام هم برنداشته اند. حفظ این آثار باستانی 
ارتباط به کل مردم غزنی دارد، در صورتی که تخریب 
شوند تمام اقوام ساکن در غزنی متضرر می شوند. برج 
باالبین یکی از برج های مهم غزنی است که به تازگی 

فرو ریخته است.«
می گوید:   غزنی  والی  سخن گوی  ایوبی،  معروف 
شهرهای  پروژه  مربوط  تاریخی  آبدات  از  »نگهداری 
قدیم است و علت فروریختن برج باالبین غزنی بارندگی 
برف های زمستان است. پروژه شهرهای قدیم مسوولیت 
در قسمت حفاظت این آبدات تایخی دارد. تا جایی که 
ما اطالع داریم آنها در ادارات مربوطه شان پیشنهاداتی 
داشته اند اما با این وجود هم ما شاهد فروریختن یکی 
از برج های مشهور غزنی به نام باالبین بودیم. ما در این 

قسمت توجه جدی وزارت انکشاف شهری و ریاست 
حفظ و مراقبت از آثار و آبدات تاریخی را می خواهیم.« 
فرهنگ  و  اطالعات  رییس  سروری،  حمیداهلل  آقای 
غزنی می گوید:  »از جمله برج های 36 گانه غزنی برج 
باالبین است که مشهور به برج معارف و برج مکتب نیز 
می باشد. علت فروریختن این برج ایجادشدن خالی گاه ها 
در زیر برج باالبین است که با تاسف باید به موقع از 
فروریختن این برج جلوگیری صورت می گرفت. البته 
از طرف آمریت شهر قدیم، پروژه به طور کامل سروی 
شده و به وزارت انکشاف شهری پیشنهاد کرده بودند 
علت  است.  نگرفته  اقدامی صورت  هیچ  تاسف  با  که 
رییس  است.«  مسوولین  خود  بی توجهی  فروریختن 
اطالعات و فرهنگ غزنی اضافه می کند: »ما به مقامات 
که  کرده ایم  پیشنهاد  بارها  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
خوبی  وضعیت  غزنی  تاریخی  آبدات  و  باستانی  آثار 
ندارند که باید کاری صورت گیرد و این آثار باستانی و 

آبدات تاریخی نیاز به بازسازی جدی دارند.«


ACKU
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زنان در کنار گاندی
کمال  خانم  انگلستان،  سلطه  تحت  هند-  در 
 KAMALADEVI(هیایی چ��ات��وب��اد  ادب���ی 
با   )۱۹۸۸-۱۹۰۳(  )CHATTOPATAHYAY
اصالحات اجتماعی، اشتیاق دوچندانی در شکل گیری 
اصالحات برای زنان و استقالل ملی به وجود آورد. او 
یک اعیان نشین برهمایی ثروتمند و تحصیل کرده بود. 
در اوایل دهه بیست به صف استقالل طلب ها پیوست 
و ماهاتما گاندی را متقاعد ساخت، به خانم ها اجازه 
دهد پابه پای مردان در راهپیمایی مشهور به، راهپیمایی 
بر  اعتراضات  صف  در  صلح آمیز  صورت  به  نمک، 

ضد حاکم انگلیسی، در سراسر کشور بپیوندند.
اولین  افریقا  نقاط  دیگر  و  مراکش  در  آسیا  در 
استقالل طلبانه  جنبش های  از  که  فمینیستی  تحرکات 
ارزش ه��ای  بر  را  خود  اه��داف  بودند،  برخواسته 
جهان شمول و الییک بنا نهادند. زنان به راهپیمایی در 
موسسات فراخوانده شدند ولی به یک بخش توجهی 
نشد و آن خانواده بود. به نظر خانم مارگوت بدران۸ 
نخستین بار  برای   ،)MARGOT BADRAN(

کیفیت بهتر در حوزه آموزش و پرورش و اهداف کلي 
دست پیدا کرد. 

• اتخاذ تدابیر الزم براي تطبیق قانون معارف در ارگان ها، 
نهادهاي آموزشي و مکاتب کشور 

کشور  دوردس��ت  مناطق  در  دخترانه  مکاتب  ازدی��اد   •
عرصه  در  دختران  بیشتر  مشارکت  و  حضور  به منظور 

معارف تضمین شود
کشور  ساحات  تمام  در  معارف  بودجه  عادالنه  توزیع   •
صعب العبور،  مناطق  نیازمندي هاي  و  نفوس  اساس  به 

کوهستاني و سردسیر
• تشکیل سپاه معارف به منظور تبلیغ، آگاهي دهي و کار 

در راستاي تعلیم و تربیت و محو بي سوادي
ارتقاي  راستاي  برنامه هاي کارا در  اتخاذ  و  موثر  • اقدام 
به منظور  آموزشي  نهادهاي  کارمندان  معلمان،  ظرفیت 
باالبردن کیفیت تدریس و ارتقاي سطح دانش شاگردان 

به  اشخاصي که  و  افراد  قانوني  مجازات  و  پي گیري   •
آتش زدن، تهدید و ارعاب متعلمان، معلمان و کارمندان 

مکاتب مي پردازند 
امور آموزشي  اولیه پیش بُرد  نیازمندي ها و کمبود  • رفع 
در  غیره  و  آزمایشگاهي  ل��وازم  چوکي،  میز،  قبیل  از 

مکاتبي که اشد ضرورت دارند
کمبودهایي  رفع  و  ضرورت  مورد  درسي  کتب  تهیه   •
که از این ناحیه در برخي از مکاتب کشور وجود دارد، 

به ویژه مناطق دوردست کشور
به  تهیه کتب  و  زباني شاگردان  به مشکل  توجه جدي    •

زبان مادري آنها مطابق حکم قانون اساسي کشور
آگاهي دادن  و  آموزشي  برنامه هاي  و  کارگاه ها  تدویر   •

شاگردان در مورد آزارواذیت جنسي 
قانوني  ایجاد یک سازوکار  امنیتي و  برنامه ویژه  • اتخاذ 
مسیر  در  دختر  شاگردان  مصونیت  و  امنیت  تامین  براي 

راه ها
دوردست  و  کوهستاني  مناطق  در  جدید  مکاتب  •اعمار 
و  مسکوني  مناطق  زیاد  فاصله  به  توجه  به ویژه  کشور، 

مکاتب که فعال در آنجا وجود دارد
مکاتب  آب ه��اي  پاکي  و  نظافت  موضوع  به  توجه   •
و  درس��ي  صنف هاي  پ��ا(،  و  دست  شستن  و  )نوشیدن 
و  مدیران  سوي  از  منظم  برنامه  اتخاذ  و  مکتب  محوطه 

مسووالن مکاتب در این راستا
خشونت،  پیامد  م��ورد  در  معلمان  به  آگ��اه��ي دادن   •
بر  تادیبي  آمیز  و روش هاي خشونت  انضباطي  رفتارهاي 

جسم و روان شاگردان. 


نتیجه گیري و پیشنهادها: 
و  زوای��ا  از  کشور  معارف  وضعیت  تحقیق  این  در 
ارزیابي  و  بررسي  مطالعه،  مورد  مختلف  دیدگاه هاي 
این  در  به دست آمده  وآمار  یافته ها  است.  قرارگرفته 
گزارش نشان مي دهد که پیش رفت ها و دست آوردهاي 
چشم گیر و قابل مالحظه ا ي در طي سالیان پسین به دست 
مشکالت  و  کاستي ها  ترتیب  همین  به  و  است  آمده 
زیادي کماکان دامنگیر مسووالن و ارگان هاي موظف 

است. 
است،  آمده  گزارش  این  متن  در  که  ارقامي  و  آمار   
پرورش  توسعه روزافزون آموزش و  نشان مي دهد که 
به  جدي  توجه  نیازمند  پیش  از  بیش  افغانستان  در 
و  کمک ها  تربیتي،  و  تعلیمي  ک��الن  سیاست هاي 
سرمایه گذاري زیادي در این حوزه مي باشد. اختصاص 
در  کشور  معارف  به   ۱۳۸۹ سال  در  بیشتر  مالي  منابع 
گزارش بودجه ملي، مژده امیدبخشي به حساب مي آید. 
نتیجه  به  معطوف  بیشتر  حاضر  تحقیقي  گزارش  اما 
تربیت  و  تعلیم  و  آموزشي  نهادهاي  مکتب،  سطح  در 
مي باشد. یافته هاي تحقیق حاضر نشان دهنده این واقعیت 
است که برخورداري و دسترسي به آموزش و پرورش 
موارد  اصالح  و  تغییر  به  منوط  افغانستان  در  کیفیت  با 

زیر مي باشد: 
 نخست اصالح برنامه ها و رویکردهایي است که مانع 
برخورداري تمام اقشار مردم از حق آموزش و پرورش 
مي شود. به بیان دیگر، رعایت توازن و برابري در توزیع 
در  که  امکاناتي  و  پولي  مالي،  منابع  به کارگرفتن  و 
راستاي تامین آموزش و پرورش در تمام نقاط کشور 
استفاده مي شود، مي تواند ما را به اهداف مان که همانا 
جامعه نیروند، مرفه و توسعه یافته است، نزدیک نماید. 

در  آموزش  و  مکتب  به  دسترسي  به منظور  امنیت  تامین 
سراسر کشور یکي از اولویت هاي مهم است که مسووالن 
مي باید  افغانستان  اسالمي  جمهوري  دولت  ارگان هاي  و 
تهیه  و  فراهم آوري  دارن��د.  مبذول  آن  به  جدي  توجه 
به منظور برخورداري از آموزش و  سهولت ها و امکانات 
است  دیگري  جدي  اولویت  از  یکي  باکیفیت  پرورش 
توجه  آن  به  مي باید  ذي ربط  ارگان هاي  و  مسووالن  که 
و  شفاف  نظارتي  سازوکار  تحقیق،  این  یافته  طبق  نماید. 
مستمر بر مکاتب خصوصي، دولتي و نهادهاي آموزشي 
و  کیفیت  ارتقاي  براي  که  است  دیگري  مهم  ضرورت 
عرضه خدمات بهتر آموزشي باید روي دست گرفته شود. 
آنگونه که در گزارش دور نخست نیز آمده بود، معلولیت 
معلمان و شاگردان یافته  دیگري است که ایجاب مي کند 

تا همکاري ها و کمک هاي موثري صورت بگیرد. 
این  یافته هاي  در  که  مشکالت  و  چالش ها  بر  غلبه  براي 
شده  نظرگرفته  در  مواردي  و  نکات  است،  آمده  تحقیق 
از  ارایه شود. برخي  نهادهاي مسوول  ارگان ها و  براي  تا 
نکات قابل طرح در گزارش قبلي نیز پیشنهاد شده بود، اما 
به دلیل اجرا و رعایت نشدن آنها در عمل، یک بار دیگر 

پي گیري مي شود. موارد یادشده از این قرار است:
• ایجاد سازوکارهاي امنیتي مطلوب به منظور تامین امنیت 

مکتب، مسیر راه هاي رفت وآمد متعلمان به ویژه دختران
نصاب  در  بشر  حقوق  معیارهاي  و  ارزش ها  •گنجاندن 

درسي، به ویژه مضامین علوم اجتماعي و انساني
معلمان  براي  آموزشي  برنامه هاي  و  کارگاه ها  •تدویر 
حقوق  موضوعات  و  مفاهیم  با  آنها  آشناسازي  به منظور 

بشر به ویژه حقوق اطفال
معارف  استراتژي  در  که  م��واردي  و  نکات  رعایت   •
تثبیت شده است تا از طریق آن بتوان به عرضه خدمات با 

به  را  وظیفه  این  بیستم  قرن  پایان  در  فمینیست  مسلمانان 
عهده گرفتند.

ایرانیان،  تجربیات  وسیله  به   ۸۰ دهه  در  که  تحرکاتی 
تا  ایرانی،  فمینیستی  مذهبی-  جنبش های  از  برگرفته 
تهمت  این  می باشد. الییک ها  بحث  مورد  امروز شدیدا 
را به فمینسیت های مسلمان می زنند، که آنها آلت دست 

بنیادگرایان مذهبی شده اند.
»ای��ن  دارد:  دی��گ��ری  نظر  ب���دران  م��ارگ��وت  خ��ان��م 
قرار  اسالم  داخلی  تحوالت  کانون  در  فمینیست گرایی 
دارد. منظور تغییر فرهنگ سنی های پدرساالر که در طول 
زمان شکل گرفته است، نیست. بلکه صحبت از آن است 
که پیام های برابری حقوق زن و مرد و برابری اجتماعی 
که در قرآن از آن یاد می شود، را آشکار کرد«۹. چون 
آنچه که زمان طوالنی از اسالم فهمیده می شد، می بایست 

به صورت بنیادی از نو بازبینی شود.
نتایج  بر  را  خود  پایه های  اسالمی  فمینیست گرایی 
زنان  حقوق  آوردن  دست  به  ب��رای  قبلی  مبارزه های 
عرصه  به  پا   ۸۰ دهه  میانه های  در  و  است  کرده  استوار 
ظهور نهاد. زمانی که زنان طبقه متوسط به دانشگاه ها راه 

یافته و برای کارخانه ها را ترک کردند، نخستین بار 
خانواده  مدیریت  در  نقش ها  کردن  جدا  مورد  در 
مرد(  و  )زن  جنسی  مفاهیم  همزمان  شد.  اندیشیده 
مذهب شناسان مسلمان امریکایی به کار گرفته شد، 

تا از متون مقدس )قرآن( سوال شود.
اصالحات  سال   ،۲۰۰۴ سال  بود،  قرار  مراکش  در 
اتحاد  بدون  که  باشد،  )مودونا(  خانواده  حقوق 
در  اصالحات  »این  می رسید.  نظر  به  غیرممکن 
قدرت  صاحبان  بین  بیست ساله  مناظره  یک  پایان 
و  سو  یک  از  لیبرال  فمینیست های  یک طرف،  از 
محمد  نشست.«  ثمر  به  از طرف دیگر،  اسالم گراها 
پنجم )MOHAMMAD VI( این دعوا را در 
پادشاه جوان   « داد.  فیصله  پادرمیانی  با یک   ۲۰۰۳
فهمید، که در مورد این موضوع باید توجه به خرج 
دهد. در زمانی که جامعه مراکش مدرنیزه می شد، به 
خصوص بعد از سوقصد۱۶ می ۲۰۰۳ در کازابالنکا 

باید از بنیادگرایی اسالمی جلوگیری شود.«
سقط  موضوع  مورد  در  می توانست  مشابهی  روند 
ادوادا  س��وواد  محقق  خانم  ش��ود.  تکرار  جنین 
»این  می گوید:   )SOUAD EDDOUADA(
به  شروع  آن  مورد  در  مردم  که  است  موضوعی 
بحث می پردازند. با استناد به مواردی که اسالم در 
آن، از شان زن دفاع می کند، می توان سقط جنین را 
به عنوان تنها راه باقی مانده، در نظر گرفت«۱۰. در 
شبه جزیره عرب، سال ۲۰۰۲ در بحرین و ۲۰۰۵ در 
اتحاد  با  زنان  برای  رای  ترتیب، حق  هر  به  کویت 
به تصویب  و قدرت های خارجی  نیروهای مذهبی 

نهایی رسید.
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ارتش ها، مردم و حاکمان اقتدار گرا
سرويس ها وجود داشت از ميان مي رود و سرويس ها کل 
دستگاه دولت را در اختيار می گيرند. انگار اين گره کور 
بازشدني نيست: ارتش نمي تواند خود را از سياست کنار 
اما کاري  ايجاد شود،  بي آن که در سيستم خاليی  بکشد 
هم نمي کند که وضعيت مساعدي براي آغاز يک روند 

دموکراتيک ايجاد شود.
نظامي و  تنگاتنگ دستگاه هاي  ارتباط  الجزاير،  در مورد 
امنيتي سبب مي شود که عدم شفافيت اين دستگاه ها کامل 
مدل  اين  در  باشد.  بي رخنه  سياست  روي  کنترل شان  و 
رييس  مجريه،  قوه  مسووالن  سکوريتوکراسي،  »آرماني« 
جمهور و دولت، در حقيقت نقش ناچيزي در حکومت 
مي توان  غيرمسلحانه  اپوزيسيون  نبودن  آماده  از  دارند. 
چنين نتيجه گرفت که تغيير فقط از درون سيستم ممکن 
است برآيد. اما تصور اين که صاحبان اين نظم تحوالتي 
را تسهيل نمايند که موقعيت خودشان را به خطر بيندازد، 
عامل  که  اميد  اين  امروز  سبب  همين  به  است.  دشوار 
»مردم« يک پويايي ايجاد کند که به از ريل خارج شدن 
رژيم منتهي شود، چنان که در تونس و مصر انجام شد، 
جاني دوباره گرفته: اين عامل دستگاه امنيتي و نظامي را 
در برابر گزينه سرنوشت ساز تيراندازي کردن يا نکردن به 

مردم قرار خواهد داد.
در ليبيا هم با وجود عدم شفافيت سيستم ارتش در طي 
سه دهه گذشته به حاشيه رانده شده تا براي »کميته های 
صحرا  درون  به  ارتش  کمپ هاي  کند.  باز  جا  انقالبي« 
تبعيد شده اند تا از هر گونه بلندپروازي سياسي ارتشيان 
سرکوب  روزهاي  نخستين  در  باشد.  شده  پيشگيري 
ثبت  خدمت  ترک  مورد  چندين  قذافي،  امر  به  خونين 
شد و مرد قدرتمند ارتش جنرال ابوبکر يونس جابر در 
امنيتي  سيستم  تقويت  گرفت.  قرار  نظر  تحت  خانه اش 
که از واحدهاي ويژه وفادار به قذافي تشکيل شده است 
و همچنين استفاده از مزدوران آفريقايي تاکيدي بر اين 
بي اعتماد  مردم شان  به  فقط  ديکتاتورها  که  بود  مدعا 

نيستند، اين بي اعتمادي شامل ارتش نيز می شود.
در مصر و تونس پس از انقالب ارتش در موقعيتي است 
را  غيرنظامي  حکومت  به  بازگشت  شرايط  مي تواند  که 
تعيين نمايد. فعال هيچ دليلي وجود ندارد که گمان ببريم 
که ارتش خواهان آن است که خود قدرت را در دست 
بگيرد. در مصر، مداخله ارتش به عنوان يک نهاد، در پي 
يک تصميم جمعي و با پس زمينه خيزش مردمي صورت 
از  را  اقتدارگراتر  عناصر  بايد  قاعدتا  خود  اين  گرفت. 
وسوسه اين که بخواهند از حد و مرزي که ارتش براي 
خود تعيين نموده تخطي نمايند، منصرف کند )٦(. افزون 
بر اين، ارتش خود در تعيين مهلت های روند بازگشت به 

حکومت غيرنظامي شتاب نمود.
و  غيرنظاميان  ميان  پيماني  مطابق  احتماال  بازگشت  اين 
ديگر جاها  در  که  همان گونه  اجرا خواهد شد،  نظاميان 
شده است، پيماني که به نظاميان امکان خواهد داد خود 
را از تالفي جويي های احتمالي در امان نگاه دارند )٧(. در 
مورد ارتش مصر، و به طريق اولي در الجزاير، اگر قرار 
است تغييري روي دهد، به احتمال زياد حفظ امتيازهاي 

اقتصادي يکي از موضوع هاي مورد مذاکره خواهد بود.
پینوشتها:

ابتکار  اين سخنان در ديدار سياسي ای گفته شد که   -١
ريفورم عربي )ARI( در ماه مارچ سال ٢٠٠٨ با شرکت 
اعضاي سازمان هاي امنيتي و نمايندگان جامعه مدني براي 
بحث بر سر اصالحات در بخش امنيتي ترتيب داده بود.

٢- نگاه کنيد به حيدر ابراهيم، »األمنوکراسيه في السودان« 
در مجموعه مقاالتي درباره سکوريتوکراسي ها که به دو 
زبان عربي و انگليسي منتشر خواهند شد، ابتکار ريفورم 

عربي، امان، نوامبر ٢٠١١.
مورخ ٢٢ جنوری ٢٠١١  الصباح  روزنامه  نوشته  به   -٣

تحقيق جديدي در اين باره صورت خواهد گرفت.
 Virginie Collombier, :٤- نگاه کنيد به اين مطلب
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www.  ,٢٠١١  Arab Reform Brief, février
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 Mustapha Mohamed, » شد:  خواهد  چاپ   ٢
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اکتبر ١٩٧٣ عليه اسراييل را با امضاي توافقنامه های کمپ 
به  با هدف  آن گاه  ربود و  از وي  ديويد در سال ١٩٧٨ 

حاشيه راندنش به آن امتيازهاي اقتصادي اهدا نمود.
در طي ده سال گذشته، دلخوري نظاميان از آقاي مبارک 
از  چرا  که  بود  اين  او  بر  ارتش  انتقاد  يافت.  افزايش 
منصوب کردن يک معاون رييس جمهور سر باز مي زند 
و به اين ترتيب نوعي عدم اطمينان خطرناک براي آينده 
به صحنه  در  او  لجاجت  همچنين  می کند.  ايجاد  کشور 
آوردن پسرش جمال به عنوان جانشين خود )٤( موجد 
براي  مشروعيتي  وجه  هيچ  به  که  بود  نظامياني  کينه 
»تاج بخش«  نقش  شدنش  برکشيده  که  شخصيت  اين 
اين  آخر  دست  نبودند.  قايل  می گرفت،  ارتش  از  را 
کوچک  گروهي  بود  داده  اجازه  جمهور  رييس  که  امر 
بودند جيب  زده  وليعهدش حلقه  که دور  بازرگاناني  از 
خود را هر روز از روز پيش پرتر کنند، ايجاد نارضايتي 

کرده بود.
آشکار  اختالف ها  رژيم،  سقوط  از  پيش  روزهاي  در 
يا  کرد  پيشتيباني  مبارک  از  همچنان  بايد  آيا  می شوند: 
گزينه  سر  بر  اجماع  نمود؟  وادار  استعفا  به  را  او  بايد 
که  است  مردد  انگار  ارتش  ولي  مي گيرد،  قوت  دوم 
خود مسووليت کنار گذاشتن رييس جمهور را بر عهده 
بگيرد. بيانيه های آمريکا که محتاطانه و گاهي در تضاد با 
يکديگر بودند تالش داشتند تا در انتها پايداري سيستم 
را حفظ کنند، حتا اگر اين امر مستلزم رفتن مبارک باشد. 
فبروری   ١١ و   ١٠ ميان  واپسين  ساعت  چهار  و  بيست 
دسترسي  کردن  آسان  با  که  داد  ارتش  به  را  امکان  اين 
به ساختمان هاي نمادين قدرت )پارلمان و کاخ رياست 
جمهوري( تظاهرات را به اوج برساند، تا اين گونه بنمايد 
که علت اصلي سقوط رژيم همين تظاهرات بوده  است. 
آن  از  دوباره  را  »تاج بخش«  نقش  ارتش  ترتيب  اين  به 
خود می کرد؛ اما اين بار، نقش او اين بود که اساسي نوين 
براي کل نظام سياسي پي افکند و متعهد مي شد که نظامي 
دموکراتيک بنا نهد. پا در مياني او مطلوب بود، چرا که در 
بيگانه  اذهان براي جلوگيري از مداخله های منطقه ای و 
)اسراييل، امريکا، ديگر کشورهاي عرب و حتا ايران( که 
ممکن بود سبب به نتيجه نرسيدن روند دگرديسي داخلي 

شوند، ضرورت داشت.
تفاوت ذاتي بزرگي اين دو مداخله نظامي را از هم متمايز 
می کند: در تونس، ارتش براي حفاظت از مردم مداخله 
کرد و با تاييد »دوست« امريکايي بن علي را به رفتن وا 
داشت. ارتش مصر اما توانست در آغاز رويدادها نقش 
خود را براي پر کردن خالی امنيتي در خيابان ها بقبوالند. 
التحرير  ميدان  در  مبارک  شبه نظاميان  که  هنگامي  سپس 
به تظاهرکنندگان حمله ور شدند، بي طرف ماند. درست 
است که ارتش به مردم تيراندازي نکرد، ولي ديگراني را 
که چنين کردند نيز منع ننمود. عاقبت هم تصميم گرفت 

از رژيم محتضر بگسلد و سيستم را حفظ کند.
در الجزاير نقش سياسي ستاد کل ارتش در دوران رياست 
جمهوري هواري بومدين )١٩٦٥-١٩٧٨( و با به صحنه 
آمدن امنيت نظامي )اس ام( تعريف مي شود. »تاج بخش« 
اوست. در هر بزنگاه سياسي اس ام مداخله مي کند تا دوام 
نظامي را تضمين کند که بسيار هم پايدار از کار در آمد، 
البته به استثناي شکست سال ١٩٩١ با نتايج فاجعه بارش. 
شدن  انتخاب  سبب   ١٩٩٩ سال  در  که  بود  ارتش 
اختالف  نشانه هاي  نخستين  اما  شد.  بوتفليقه  عبدالعزيز 
ميان سرويس هاي امنيتي و ارتش در سال ٢٠٠٤ آشکار 
شدند، هنگامي که سرويس ها برخالف نظر رييس ستاد 
مشترک محمد العماري، ترتيب انتخاب دوباره بوتفليقه 
دادند. همان گونه که مصطفي محمد مي نويسد »سال  را 
استقالل قطعي سرويس ها و چيرگي  تثبيت  ٢٠٠٤ سال 
بوتفليقه  قدرت رسيدن  به  با   .)٥( است«  ارتش  بر  آنان 
کورسوي اميدي که به بيرون آوردن امور سياسي از چنگ 

که ارتش بايد به نجات شان بيايد.
با  تفاوتي  عرب  جهان  امنيتي  سيستم هاي  ويژگي هاي 
يا  شرقي  اروپاي  و  التين  امريکاي  مشابه  سيستم هاي 
نقش  آنان  ندارند:  دموکراسي  به  گذار  از  پيش  جنوبي 
مرکب  مي کنند،  بازي  را  جامعه  و  حکومت  بين  حايل 
از دستگاه هايي اند که در يک نظام بسته کار می کنند، از 
معافيت  فرهنگ  اما  گوناگون اند  پيچيدگي  و  اندازه  نظر 
بوي  و  است  يکسان  کارکردشان  روش  و  مجازات  از 
گرچه  اما  برمی خيزد.  آنان  از  وحشت  سنگدالنه  منطق 
وظيفه نخست اين ماشين هاي غول پيکر نظارت، حفظ 
حکومت ترس و جلوگيري از شکل گرفتن پيوندها ميان 
شهروندان است، ترس در خود آن ها نيز در همه رده ها 
مراتب  سلسله  تغييرپذيري  و  گوناگوني  و  است،  حاکم 
اين ترس را تشديد  نيز  تبع رقابت هاي ميان کالن ها  به 

می نمايد.
نتيجه انفجار شورش هاي سنگيني که در آغاز امسال از 
بسته ای  نظام  شکستن  درنورديدند،  را  مشرق  تا  مغرب 
می کنند.  عمل  آن  درون  در  قدرت  دستگاه هاي  که  بود 
اختالف ها  برمالکننده  غافلگيرکننده شان  کنش  با  مردم 
را  آنان ساختارهاي قدرت  رقابت ها شدند.  کاتاليزور  و 
بر سر يک دوراهي قرار دادند: به تظاهرکنندگان شليک 

بکنند يا نکنند؟
هنگامي که تنظيم دستگاه امنيتي به هم مي خورد، ديگر 
پايه هاي قدرت نيز دچار اختالل می شوند: حزب حاکم، 
اليگارشي بازرگاني و البته ارتش. نتيجه حضور ناگهاني 
خدمت  در  که  نهادهايي  که  است  اين  صحنه  در  مردم 
رژيم اند از آن هايي که براي خود نقش خدمت گزار کشور 
را قايل اند – در درجه نخست ارتش – تفکيک می شوند. 
ارتش که از وظيفه حفظ نظم برکنار مانده مي تواند نقش 
امنيتي  دستگاه  و  ارتش  ميان  کند.  بازي  را  گذار  ضامن 
موارد  بيشتر  در  دارد.  وجود  فراواني  ارتباطي  پل هاي 
سران سرويس هاي اطالعاتي نظامي اين ارتباط را تامين 
محمد  جنرال  يا  مصر  در  سليمان  عمر  جنرال  می کنند، 
مهم ترين  اينان  سبب  بدين  الجزاير.  در  مدين  توفيق 

مقام هاي سيستم سياسي هستند.
شايسته است که ميان نقش واقعي ارتش هاي تونس و مصر 
نتيجه رسيدن قيام ها تمايز قايل شويم. زين الدين  در به 
کاخ  به  ارتش  از  که  عربي  بيشتر حاکمان  مانند  بن علي 
بلندپروازي هاي  نگران  بودند،  رسيده  رياست جمهوري 
مردان سبزپوش بود. به محض به قدرت رسيدن او در 
سال ١٩٨٧ ارتش متحمل کاهش نفرات و منابع مالي و 
همچنين عزل چند تن از سران خود شد. مورد حل نشده 
حادثه هلي کوپتري که در سال ٢٠٠٢ سبب مرگ جنرال 
عبدالعزيز سکيک و چندين افسر عالي رتبه شد، سوظن 
حاکم ميان کاخ کارتاژ و اين نهاد را تشديد نمود )٣(. 
ارتش از مدت ها پيش از تصميم گيري هاي سياسي برکنار 
بود، حتا در دوران بورقيبه )١٩٥٧-١٩٨٧(، و در زندگي 
اقتصادي کشور هم شرکت نمي جست و در نتيجه شريک 

فساد رژيم هم نبود.
نظاميان مصري اما از هنگام انقالب افسران آزاد در سال 
عبدالناصر  جمال  سرهنگ  قدرت اند.  اريکه  بر   ١٩٥٢
ليور   ٨٥ به  منحصر  دارايي اش  تمام  مرگ  هنگام  به  که 
توسعه  بلندپروازانه  پروژه  يک  حامل  مي شد  مصري 
اجتماعي و اقتصادي براي کشورش و تمام جهان عرب 
ناسيوناليستي او مردم را مجذوب خود  ايديولوژي  بود. 
مديريت  زمينه  در  او  ناکامي هاي  که  مردمي  ساخت، 
سياسي و دست اندازي هاي سيستماتيکش به آزادي بيان 
را بر او بخشودند. اما جانشين او انور سادات، که خود 
اقتصادي  ليبراليسم  مداح  و  بود  برخاسته  ارتش  از  نيز 
در جهت منافع بورژوازي انگل منش جديد بود، فرهنگ 
نيز  ارتش  وفاداري  از  آن که  ضمن  داد  رواج  را  فساد 
اطمينان حاصل نمود: نخست »پيروزي« ارتش در جنگ 

از چهل سال پيش »ارتش« در جهان عرب مترادف بود با 
کودتاي نظامي، حالت فوق العاده، پنهان کاري و نظارت. 
بقاي  نهايي  ضامن  يا  سياسي  نظام هاي  ايجاد  نهاد  اين 
آنان بود، اما به ندرت در معرض ديد قرار داشت. اکنون 
منجي  و  مردم  محافظ  نقش  مورد  چند  در  نهاد  همين 
از  جزيي  گرچه  ارتش  است.  گرفته  عهده  بر  را  کشور 
دستگاه امنيتي است و آخرين تير ترکش قدرت حاکم، 
اما در تونس و مصر شاهد بوديم که حساب خود را از 
خواسته هاي  مشروعيت  بر  نمود،  جدا  پوليس  نيروهاي 
را  سرکرده ای  سرانجام  و  گذاشت  تظاهرکنندگان صحه 
رها کرد که خود به قدرت رسانده و قرار بود به فرمان او 
عمل کند. مگر در اين چند دهه چه گذشته است که اين 
نتيجه آن به مداخله نظاميان راضي اند و حتا  جوامع در 
با جان و دل خواهان آن اند، چنان که در تونس ديديم 
و سپس در انقالب مصر که در عرض هجده روز رژيم 

حسني مبارک را از ميان برداشت؟
در  ارتش  تاريخي  اهميت  از  عرب  زمامداران  بيشتر 
چه  بودند،  آگاه  استقالل  از  پس  دولت-ملت ها  ساختن 
خود برآمده از ارتش باشند چه نباشند؛ در نتيجه خطري 
را هم که ارتش مي توانست داشته باشد به سرعت درک 
کردند. چنين شد که همگي بر آن شدند که ارتش را به 
امتيازهاي  اهداي  با  به ويژه  کنند،  خنثا  و  برانند  حاشيه 
را  اين سياست  هزينه  بيشتر  در مصر،  فراوان.  اقتصادي 
جنرال ها  به  کالن  سوبسايد های  دادن  با  متحده  اياالت 
خريد،  مراکز  ساختن  جوازهاي  از  آنان  می کرد.  تامين 
ساحلي  تفريحگاه هاي  ايجاد  و  بيابان  در  شهرسازي 
که  نخبگان  گزيده ی  باشگاه هاي  به  و  شدند  برخوردار 
پيش از آن ويژه آريستوکراسي قاهره بود، راه يافتند. در 
سراسر کشور هر چه مقام واليت هست از آن آنهاست، 
چندين  مشاوران  مجموعه  و  دولتي  اقتصادي  بنگاه هاي 

وزارتخانه نيز زير مديريت آنان قرار دارد.
به موازات ارتش، روساي دولت ها دست به کار ايجاد و 
توسعه يک نظام پيچيده دستگاه هاي امنيتي تحت رياست 
تازه  منطقي  تابع  دستگاه ها  اين  شدند.  بلندپايه  افسران 
بودند: ماموريت اينان از حفاظت کشور تبديل مي شد به 
می شود،  مشاهده  همه جا  در  لغزش  اين  رژيم.  حفاظت 
ولي محرکان آن بيشتر زمامداراني بودند که خود از ارتش 

برخاسته بودند.
ماموريت هاي  دادن  انجام  امنيتي  سرويس هاي  کار 
اطالعاتي و حفظ نظم است؛ اين سرويس ها فعاليت هاي 
تکثير  قاعدتا  می کنند.  کنترل  را  شهروندان  روزمره 
مي کند  حکم  امنيتي  منطق  که  همان طور  و  مي شوند؛ 
تعداد  مصر،  در  دارند.  نظر  زير  متقابال  هم  را  يکديگر 
اعضاي شان آن قدر زياد شد که تقريبا به سه برابر تعداد 
هزار   ٥٠٠ برابر  در  نفر  ميليون   ١,٤( رسيد  ارتشيان 
در  سرويس  دو  اين  الجزاير  مانند  که  مواردي  ارتشي(. 

يک واحد همبسته ادغام مي شوند، نادرند.
قهريه  بازوي  است  قرار  که  امنيتي  سازمان هاي  اين 
رژيم هاي سياسي باشند به مديريت مستقيم امور سياسي 
می پردازند. اينان نقش مخاطبان ممتاز مردم – کارگران در 
اعتصاب، بي کاران، يا تظاهرکنندگاني که خواستار مسکن 
يا داشتن حقي بر زمين هايي که کشت مي کنند هستند – 
را بر عهده مي گيرند. آنان همچنين روابط ميان گروه هاي 
مذهبي را مديريت مي کنند، فرمان هاي سانسوري را که 
دولت يا مقام هاي مذهبي صادر مي کنند اجرا می نمايند و 

حدود آزادي بيان را تعيين می کنند.
مدت هاست که سرويس ها )مخابرات( به همه نهادها راه 
يافته اند، اما مديريت مستقيم زندگي عمومي به دست آنان 
در دهه گذشته جهشي بي سابقه داشته است. سازمان ها 
سران شان  گفتمان  و  می کنند،  عمل  آشکار  ديگر  اکنون 
است. يک مسوول  ترسناکي  مطلقه  قدرت  بيانگر حس 
»اينجا  می کرد:  اعالم  ما  به  مصر  کشور  وزارت  بلندپايه 
مسووليت  حوزه  در  چيز  همه  است؛  امنيتي  چيز  همه 
القاعده  تا عناصر  ماست، از مرغان صحراي سينا گرفته 
اسکندريه«  و  قاهره  مساجد  و  می پلکند،  آنجا  در  که 
کنترل اند: در عربستان سعودي  )١(. حتا مغزها هم زير 
وزارت داخله مفهوم »امنيت ذهني« را در زمينه مبارزه با 

جهادگرايي ايجاد کرده است.
مردان  که  بخوابند  آسوده  مي توانند  دولتمردان  بنابراين 
سهم  چه  هر   – مي کنند  رسيدگي  کارها  همه  به  امنيتي 
امنيت بيشتر شود، سهم سياست کمتر می شود. اصطالح 
حيدر  سوداني  سياست شناس  از  که  سکوريتوکراسي، 
ابراهيم )٢( وام گرفته ايم، تعريف خوبي از اين رژيم ها 
منطقه  به دست می دهد. شورش هايي که در کشورهاي 
که  آنند  نشان دهنده  مي دهند  روي  ديگري  از  پس  يکي 
کار زوال نهادهاي سياسي به کجا رسيده است. بيشتر اين 
دولت ها واقعا ورشکسته اند و کارشان به جايي مي رسد 

نوشته: سالم کواکبی
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امريکا نحوه برخورد با افشاگر ويکی لیکس را احمقانه خواند

يک فلسطینی پنج اسرايیلی را به قتل رساند

معترضان يمنی مورد حمله نیروهای امنیتی قرار گرفتند

پاکستان بايد اقداماتی را جهت 
جلوگیری از تورم پولی اتخاذ کند

که  کرده  تقاضا  پاکستانی  مقامات  از  بين المللی  وجهی  صندوق 
و کشور  نموده  اتخاذ  پولی  تورم  از  را جهت جلوگيری  اقداماتی 
مواد  نرخ  بلندرفتن  از  ناشی  اقتصادی  احتمالی  از ضربه ی  را  شان 

نفتی محافظت کنند.
 10 گذشته  روز  ماموريت  بين المللی  وجهی  صندوق  تيم  يک 
روزه اش را به پاکستان تکميل کرد. هدف اين ماموريت تشخيص 
به  ميليون دالری  مليارد و 600  با دادن قرضه 7  وضعيت در رابطه 

پاکستان بود.
آن  مقامات  که  است  گفته  اعالميه ای  در  پول  بين المللی  صندوق 
احيای  پاکستان جهت  مرکزی  بانک  مقامات  و  با حکومت  اداره 
و  موثر  گفتگو های  ساختاری  اصالحات  تطبيق  و  اقتصادی  ثبات 

سازنده را انجام داده اند.
پول  بين المللی  موظف صندوق وجهی  تيم  رييس  ميزاريی  عدنان 
خواهان اقدامات مالی شد که در نتيجه آن تورم پولی در پاکستان 

کاهش خواهد يافت.
او اضافه کرد کسر بودجه پايين، ممکن اقتصاد پاکستان را کمک 

خواهد کرد تا از اثرات باال رفتن نرخ نفت مصوون بماند.

فعاالن بحرينی 
»تهديد به مرگ« شدند

برجسته  فعال  سه  بحرين،  در  مخالفان  تظاهرات  ادامه  با  همزمان   
حقوق بشر در اين کشور می گويند تهديد به مرگ شده اند.

به  راهپيمايی  برای  معترضان  تالش  با  همزمان  می گويند  افراد  اين 
سوی کاخ سلطنتی به مرگ تهديد شده اند.

راهپيمايی معترضان با ممانعت افرادی مواجه شد که مخالفان از آنها 
به عنوان »اوباش سنگ پران« نام برده اند.

کاخ  به  مخالفان  شدن  نزديک  از  مانع  سنگ  پرتاب  با  افراد  اين 
و  داد  رخ  پوليس  حضور  در  معترضان  به  حمله  شدند.  سلطنتی 
نشان  خشونت آميز  اعمال  توقف  برای  واکنشی  امنيتی  نيروهای 

ندادند.
افراد مورد تهديد محمد المسقطی و ناجی فتيل، از اعضای جمعيت 
جوانان بحرينی طرفدار حقوق بشر و عبدالهادی الخواجه از سازمان 

مدافعان حقوق بشر هستند.
گروه های ناشناس تصوير، مشخصات فردی و اطالعات اين سه نفر 
را در شبکه های اجتماعی در اينترنت منتشر کرده اند و در پيام هايی 

آنها را به قتل تهديد کرده اند.
سازمان  و  بی نظمی  عامالن  »اين ها  می نويسد:  پيام ها  اين  از  يکی 
اغتشاش و بی نظمی در بحرين  دهندگان خرابکاری هستند. سران 

عزيز بايد کشته و تصفيه شوند.«
معترضانی که خواهان دموکراسی و کناره گيری خاندان خليفه از 
قدرت در بحرين هستند، از سوی هواداران حکومت به دميدن در 

آتش اختالفات مذهبی متهم شده اند.
محمد المسقطی می گويد از زمان انتشار مشخصات او در اينترنت 
در دهم مارچ، بارها افراد ناشناس با او تماس گرفته اند و تهديد به 

مرگش کرده اند.
عبداهلل الخواجه هم دولت را به دست داشتن در تهديدها متهم کرده 

است. سخنگوی دولت بحرين اين موضوع را رد کرد.
در اين حال، گزارش هايی هم درباره تهديد بعضی از روزنامه نگاران 

به مرگ منتشر شده است.
را  گزارش ها  اين  متحد  ملل  سازمان  بشر  حقوق  عالی  کميشنری 

نگران کننده خوانده است.
خاندان خليفه سنی مذهب است و اکثريت مردم بحرين شيعه هستند 

ولی از حضور در رده های باالی دولت محروم شده اند.
اما سنی ها هم در جمع معترضان ديده می شوند. يک تظاهرکننده 
سنی گفت: »خاندان خليفه از کشور محافظت نمی کند، آنها مراقب 

خودشان هستند. آنها جنايتکار هستند. آنها بايد بروند.«

امریکا  امورخارجه  وزارت  کراولی، سخنگوی  پی جی 
هزاران  عرضه  به  متهم  که  سربازی  با  کشورش  رفتار 
را  است  لیکس  ویکی  افشاگر  سایت  به  محرمانه  پیام 

»مضحک، غیرسازنده و احمقانه« دانسته است.
آقای کراولی در این حال گفت سرباز بردلی منینگ، در 

جایی که شایسته اوست نگهداری می شود.
آقای کراولی در موسسه فناوری ماساچوست، ام آی تی، 

صحبت می کرد.
شدیدترین  تحت  و  انفرادی  حبس  در  منینگ  سرباز 
نزدیکی  در  کوانتیکو  نظامی  پایگاه  در  امنیتی  تدابیر 

واشنگتن زندانی است.
او  از  دایمی  به طور  و  است  زنجیر  در  تمام مدت  او 

مراقبت می شود تا خودکشی نکند.
کارشناس  عنوان  به  عراق  در  زمانی  که  منینگ  بردلی 
اطالعاتی ارتش امریکا خدمت کرده، متهم است ده ها 
مکاتبات  و  عراق  جنگ  مربوط  محرمانه  سند  هزار 
لیکس  ویکی  افشاگر  سایت  اختیار  در  را  دیپلوماتیک 

قرار داده است.
وکالی آقای منینگ می گویند با او در زندان بدرفتاری 
می شود و شب ها فقط مجاز است با لباس زیر بخوابد 

و عینک در اختیارش گذاشته نمی شود.
به  مظنون  که  زندانیانی  همه  با  می گوید  امریکا  ارتش 

اقدام به خودکشی هستند، چنین رفتاری می شود.
امریکا در پاسخ به سوال  اوباما، رییس جمهور  باراک 

خواست  او  از  که  خبرنگار  یک 
درباره صحبت های آقای کراولی 
وزارت  گفت  کند،  نظر  اظهار 
دفاع به او تضمین داده است که 
مناسبی  شرایط  در  منینگ  سرباز 

نگهداری می شود.
تاکید  حال،  این  در  اوباما  آقای 
امنیتی  تدابیر  از  بعضی  که  کرد 
منینگ  آقای  برای حفظ سالمتی 

است.
آقای کراولی در مرکز رسانه های 
مدنی پیشرو، در موسسه ام آی تی 

صحبت می کرد.
مرد  یک  سوال  به  پاسخ  در  او 
و  لیکس  ویکی  درباره  جوان 

این  در  زندانی«  یک  »شکنجه 
را  منینگ  سرباز  با  امریکا  دفاع  وزارت  رفتار  رابطه، 

»مضحک، غیرسازنده و احمقانه« دانست.
شکنجه  موضوع  درباره  حال  این  در  کراولی  آقای 

صحبت نکرد.
در  منینگ  بردلی  حال،  هر  »به  گفت:  پی جی کراولی 
برای  »گاهی  افزود:  او  باشد.«  باید  که  است  جایی 

پیشرفت های دیپلوماتیک به مخفی کاری نیاز است.«
ارتش امریکا ۲۲ فقره اتهام جدید علیه بردلی منینگ، 

به  دولتی  اطالعات  انتقال  و  سرقت  به  مظنون  سرباز 
ویکی لیکس مطرح کرده است.

می تواند  که  است  دشمن  به  کمک  شامل  اتهام ها  این 
سارنوال ها  اما  باشد،  داشته  پی  در  را  مجازات  اشد 

می گویند که خواهان حکم اعدام نیستند.
این تحلیلگر اطالعاتی در یک زندان نظامی در ایالت 

ویرجینیا محبوس است.
نظامی  و  دیپلوماتیک  سند  هزار   ۷۲۰ درز  به  متهم  او 

است.

مقام های اسراییلی اعالم کرده اند که یک فلسطینی پنج 
عضو یک خانواده اسراییلی را در یکی از شهرک های 

یهودی نشین کرانه غربی رود اردن کشته است.
به گفته ارتش اسراییل، این واقعه در شهرک ایتمار در 

حوالی شهر نابلس رخ داده است.
گزارش ها حاکیست یک نوزاد چند ماهه و دو کودک 
سه و ۱۱ ساله به همراه پدر و مادرشان توسط مهاجم 
کشته شده اند. ارتش و پولیس اسراییل در تالشند که 

قاتل را دستگیر کنند.
وارد خانه  شبانه  متهم  اسراییل،  رسانه های  به گزارش 

قربانیان شد و آنها را با سالح سرد کشت.
این واقعه طی سال های گذشته در ایتمار کم سابقه بوده 

است.
در سال ۲۰۰۲ میالدی یک فلسطینی در شهرک ایتمار 
پنج اسراییلی را به ضرب گلوله کشت و شماری را هم 

زخمی کرد.
سبب  به  فلسطینی ها  و  اسراییل  صلح  مذاکرات  روند 
در  اسراییل  شهرک سازی های  درباره  آنها  اختالف 

سرزمین های اشغالی فلسطینیان متوقف شده است.
تشکیالت خودگران فلسطینی که در کرانه غربی مستقر 
با  سازی ها،  شهرک  توقف  از  پیش  می گوید  است 

اسراییل مذاکره نخواهد کرد.
ملل  سازمان  امنیت  در شورای  گروه  این  اخیر  تالش 
علت وتوی قطعنامه توسط امریکا شکست خورد.متحد برای محکوم کردن شهرک سازی های اسراییل به 

نیروهای امنیتی یمن به تجمع مخالفان ضد دولتی در 
میدان التغییر صنعا، پایتخت این کشور حمله کرده اند.

مخالفان  با  پولیس  میان  درگیری  از  حاکی  گزارش ها 
است و نیروهای امنیتی برای متفرق کردن جمعیت از 

استفاده  آب پاش  ماشین های  و  اشک آور  گاز 
کرده و به سمت جمعیت شلیک کرده اند.

تظاهرکنندگان  از  نفر  یک  که  شده  گزارش 
کشته شده و چند نفر دیگر زخمی شده اند.

از  نفر  چهل  که  بود  شده  گزارش  پیشتر 
سوی  از  سنگ  پرتاب  علت  به  معترضان 
جمهور  رییس  صالح،  عبداهلل  علی  هواداران 

یمن مجروح شده اند.
درگیری میان این دو گروه پس از آن رخ داد که 
جان برنان، مشاور ضد تروریزم باراک اوباما، 
رییس جمهور امریکا از مخالفان دولت در یمن 
این  رییس جمهور  درخواست  به  تا  خواست 

کشور برای گفتگو، پاسخ مثبت دهند.
علی عبداهلل صالح، رییس جمهور یمن، اعالم کرده است 
که این کشور قانون اساسی جدیدی خواهد داشت و 

نظام حکومتی آن به پارلمانی تبدیل خواهد شد.
مختلف  شهرهای  در  نفر  هزاران  اخیر،  هفته های  طی 

و  کرده  تجمع  جاده ها  در  پایتخت،  جمله  از  یمن، 
خواستار آن شده اند که دولت با فساد اداری و بیکاری 
کناره گیری  قدرت  از  نیز  رییس جمهور  و  کند  مقابله 

کند.
از سی سال است که قدرت  بیش  یمن  رییس جمهور 

را در دست دارد.
معترضان خواهان انقالب در یمن هستند.

تظاهرات معترضان یمنی با الهام از تظاهرات ضد دولتی 
دهه ها حکومت  به  که  می شود  برگزار  تونس  و  مصر 

رهبران این کشورها پایان داد.
علی عبداهلل صالح قول داده که در سال ۲۰۱۳، که دوره 
ریاست جمهوری او به پایان می رسد، دیگر کاندیدای 
انتخابات نشود. او همچنین گفته که پسر او هم در این 

انتخابات نامزد نخواهد شد.
وعده  هم  پیش  سال  چند  یمن  جمهوری  رییس  البته 

مشابهی داده بود.
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در یکی از نیروگاه های هسته ای جاپان انفجار قوی صورت گرفت

حمایت دبیرکل اتحادیه عرب از برقراری منطقه ممنوعه پروازی در لیبیا

در حمالت هواپیماهای بدون سرنشین امریکا در پاکستان 13 تن کشته 
شدند در  می گویند  جاپانی  رسانه های 

نیروگاه هسته ای فوکوشیما در شمال 
داده  رخ  بزرگ  انفجاری  توکیو، 
مجروح  آن  کارکنان  از  تن  چهار  و 

شده اند.
تصاویر تلویزیونی، وقوع یک انفجار 
فوکوشیما  نیروگاه هسته ای  در  قوی 
را  خاکستری  دود  از  بزرگ  ابری  و 

برفراز آن نشان می دهند.
شبکه خبری »ان اچ ک« جاپان گزارش 
بیرونی  دیواره  از  بخشی  که  داده 
است.  فروریخته  فوکوشیما  نیروگاه 
راکتور  آیا  که  نیست  هنوز مشخص 
ساختمان  این  داخل  در  هسته ای 

است یا نه.
پیشتر، مقام های جاپانی خبر داده بودند که از این نیروگاه مواد 

رادیواکتیو نشت کرده است.
آژانس ایمنی هسته ای می گوید بعید است که انفجار در نیروگاه 
هسته ای فوکوشیما به خود راکتور آسیب جدی وارد کرده باشد. 
این آژانس قبل از آن گفته بود که در اطراف نیروگاه فوکوشیما 
عنصر رادیواکتیو سزیم یافت شده که نشانگر آن است که سوخت 

هسته ای نیروگاه ممکن است آغاز به ذوب شدن کرده باشد.
این نیروگاه در اثر زلزله هشت ممیز نه ریشتری روز جمعه به 

شدت آسیب دید.
آژانس بین المللی انرژی اتومی می گوید به شکل اضطراری در 

پی اطالعات بیشتر در باره این موضوع است.
واژه »ذوب شدن سوخت هسته ای« یادآور دو فاجعه اتومی در 
سال های اخیر است: تری مایل آیلند در امریکا در سال 1979 و 

چرنوبیل در اوکراین در سال 1986.
شدن  ذوب  باعث  راکتور  در  زیاد  حرارت  فاجعه،  دو  هر  در 
هسته فلزی آن شد. اکنون سوال این است که آیا در فوکوشیما 

نیز چنین اتفاقی افتاده است یا نه. به نظر می رسد این راکتور قبل 
از »ذوب« بسته شده بوده که این موضوع، به میزان قابل توجهی 

خطر ورود مواد هسته ای به محیط زیست را کم می کند.
ساختمان های  بیرون  در  سزیم  ایزوتوپ های  شدن  یافت  اما 
در  راکتور  فلزی  هسته  که  باشد  آن  نشانگر  می تواند  نیروگاه 
معرض هوا قرار گرفته است. با آنکه جاپان از سال ها قبل دارای 
این کشور در  مقام های  بوده،  انرژی هسته ای  موفق  برنامه  یک 
مورد حوادث هسته ای قبلی صداقت چندانی نداشته اند و بعید 
است اطمینان هایی که این بار به مردم می دهند، همه را متقاعد 

کند.
ده  از  را  نیروگاه  اطراف  تخلیه  منطقه  جاپانی وسعت  مقام های 
کیلومتر به بیست کیلومتر افزایش داده اند. اما یکی از خبرنگاران 
کیلومتری  شصت  فاصله  در  واقع  منطقه ای  پولیس  می گوید 

نیروگاه را بسته بود و او نتوانست جلوتر برود.
پیشتر و در پی از کار افتادن سیستم خنک کننده نیروگاه هسته ای 
مناطق  ساکنان  از  نفر  هزار  ده ها  جاپانی  مقام های  فوکوشیما، 

اطراف این نیروگاه را از محل های سکونت شان منتقل کردند.

منطقه  برقراری  خواهان  عرب  اتحادیه  دبیرکل  موسی،  عمرو 
ممنوع پروازی بر فراز لیبیا شده است.

آقای موسی در اظهاراتی که در هفته نامه آلمانی اشپیگل منتشر 
شده گفته است که اتحادیه عرب باید در مبارزات مردم لیبیا برای 

آزادی، نقشی داشته باشد.
عرب،  اتحادیه  که  می شود  منتشر  زمانی  موسی  عمرو  سخنان 

نشستی اضطراری در مورد لیبیا در قاهره برگزار کرده است.
اتحادیه  عرب،  اتحادیه  ملل،  سازمان  است  گفته  موسی  آقای 

افریقا و اروپایی ها باید در حل بحران مشارکت داشته باشند.
قرار است در این نشست در مورد بحران لیبیا مذاکره شود.

ممنوع  منطقه  برقراری  طرح  از  عربی  کشورهای  از  گروهی 
پروازی در لیبیا حمایت کرده اند.

به  نیز  اروپا  اتحادیه  اشتون، مسوول سیاست خارجی  کاترین 
منظور شرکت در این نشست به قاهره سفر کرده است.

روز جمعه، سران اتحادیه اروپا در بروکسل در نشست خود 
گفتند که تمام گزینه های الزم برای دفاع از شهروندان لیبیایی 

را مد نظر قرار خواهند داد.
تا  خواسته اند  لیبیا  رهبر  از  دیگر  بار  اروپا  اتحادیه  و  امریکا 

کناره گیری کند.
نفتی  شهر  وارد  لیبیا  رهبر  قذافی،  معمر  به  وفادار  نیروهای 

راس النوف در شمال این کشور شده اند.
طبق گزارش ها، شورشیان مجبور به ترک این شهر شده اند.

فرماندهان نیروهای مخالف به گزارشگران گفته اند که نیروهای 
آنها بیست کیلیومتر از حومه این شهر عقب نشینی کرده اند.

نیروهای دولتی اکنون این شهر و پاالیشگاه نفت آن را کنترول 
می کنند.

به مخالفان  که  لیبیا  داخله سابق  یونس، وزیر  عبدالفتاح  جنرال 
نیروهای تحت  پیوسته به خبرگزاری اسوشیتدپرس گفته است 

فرمانش، تا یکشنبه به مواضع سابق خود باز می گردند.
نیروهای  میان  شدیدی  درگیری های  گذشته،  روز  چند  طی 
دولتی و مخالفان مسلح در راس النوف در 600 کیلومتری شرق 

طرابلس روی داد.

حمله  دو  طی  می گویند،  پاکستان  امنیتی  مسووالن 
هوایی هواپیماهای بدون سرنشین امریکایی، سیزده نفر 
منطقه  در  خارجی  جنگجویان  از  تن  چهار  شمول  به 

قبایلی در شمال غرب پاکستان کشته شده اند.
معموال  که  است  اصطالحی  خارجی  جنگجویان 
برده  کار  به  القاعده  شبکه  عربی  عناصر  به  اشاره  در 

می شود.
افشا  شان  نام  نخواستند  که  پاکستان  امنیتی  مسووالن 
شود گفتند که راکت های این هواپیماها روز جمعه به 

یک قریه وزیرستان شمالی اصابت کردند.

اکثریت نقاط این منطقه زیر تصرف شبه نظامیانی است 
که نیروهای افغانستان و ناتو را در این سوی سرحد در 

داخل کشور هدف قرار می دهند.
از  منطقه  این  در  سرنشین  بدون  هواپیماهای  حمالت 

سال گذشته به این سو شدت یافته است.
احصاییه آژانس خبرر رسانی فرانسه می گوید، بیش از 
صد حمله هواپیمای بدون سرنشین حدود670  نفر را 
قبایل کشته است در حالی که  سال گذشته در مناطق 
45 حمله از این نوع سال 2009 در این منطقه 420 نفر 

را کشته بود.
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