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اعتراض فعاالن سیاسی تخار:

نمایندگان  لویه جرگه  
عنعنوی را پنهانی 
گزینش کرده اند

و  افغانستان  به  متحده  ایاالت  خارجه  امور 
و  هوایی  است، حمالت  بیان شده  پاکستان 
زمینی امریکا را در برابر شورشیان هماهنگ 
شده  خواسته  هم  آی اس آی  از  و  می سازد 
است تا در روند گفتگو و مصالحه همکاری 

کند.
نیویارک تایمز نوشته است که گمان می رود 
استخباراتی  سازمان  مقام های  از  شماری 
امریکا  متحد  ایاالت  تالش  این  بر  پاکستان 
موافق نباشند، زیرا آن ها می دانند که بهترین 
افغانستان،  در  تاثیرات  حفظ  برای  راه 
موجودیت این گروه های هراس افگن است.

آقای صدیقی افزود که در شش ماه نخست 
سال جاری، 24 هزار مامور پولیس آموزش 
را  افزایش  درصد   29 رقم  این  که  دیده اند 

نسبت به سال گذشته نشان می دهد.
ادامه در صفحه 2

شده است.
به  که  است  کرده  اعالم  ملل  سازمان 
حمله  این  اثر  در  سازمان  این  کارمندان 

مهاجمان انتحاری، آسیبی نرسیده است.
پولیس قندهار گفته است که به کارمندان 
نرسیده  آسیبی  هم  توسعه  و  امداد  موسسه 

است.
مهاجمان  قندهار،  پولیس  فرمانده  گفته  به 
این  به  زمانی  دوشنبه  روز  بامداد  انتحاری 
کارمندان  هنوز  که  کردند  حمله  اهداف 

این دو نهاد به محل کار خود نرفته بودند.
که  است  داده  روی  حادثه  این  محلی،  در 
پناهندگان سازمان  از دفترهای آژانس  غیر 
نهاد  چند  توسعه،  و  امداد  موسسه  و  ملل 
داخلی و خارجی دیگر هم موقعیت دارند.

گروه طالبان مسوولیت این حمله را به عهده 
دفتر  آنها  هدف  که  است  گفته  و  گرفته 
قندهار  در  ملل  سازمان  پناهندگان  آژانس 

بوده است.
این دومین حمله مرگبار انتحاری است که 
در هفته جاری در افغانستان روی داده است.

یک  انتحاری  بمب گذار  یک  شنبه  روز 
کاروان نظامیان امریکایی را در غرب کابل 
اثر آن هفده تن و از  هدف قرار داد و در 

جمله ۱۳ نظامی امریکایی کشته شدند.

گزارش  نیویارک تایمز  امریکایی  روزنامه 
داده است که در یک تالشی برای مصالحه، 
استخباراتی  سازمان  از  امریکا  متحد  ایاالت 
پاکستان خواسته است تا طالبان را به پای میز 

مذاکره حاضر کند. 
این تالش پس از آن که مقام های امریکایی 
حمایت  به  را  پاکستان  استخباراتی  سازمان 
حمالتی  که  حقانی  هراس افگن  شبکه  از 
افغانستان  در  امریکایی  نیروهای  ضد  بر  را 

راه اندازی کردند، صورت می گیرد.
که  بازسازی«  و  گفتگو  »جنگ،  راهبرد 
وزیر  کلینتون،  هیالری  اخیر  سفر  از  پس 

 صفیه صدیقی شایعاتی مبنی بر طرح تعدیل برخی از مواد قانون اساسی در این جرگه را رد کرد و گفت در 
صورتی که مساله تعدیل قانون اساسی مطرح باشد، باید جرگه ای که در ماده 110 قانون اساسی پیش بینی شده 
است، برگزار شود. خانم صدیقی گفت: »از اجندای جرگه طوری که همه آگاه هستند، موضوع مشخص و نمبر یک 

آن مساله امضای پیمان استراتژیک میان دولت های افغانستان ایاالت متحده امریکا است. 

وزارت داخله می گوید که در حال 
حاضر پنجاه هزار مامور پولیس در 
برنام های  تحت  کشور  سراسر 

آموزش های نظامی قرار دارند.
صدیق  باستان،  بست  گزارش  به 
داخله  وزارت  سخنگوی  صدیقی 
با  مشترک  خبری  نشست  یک  در 
سخنگوی آیساف در کابل، اظهار 
داشت که حدود ۳6 مرکز تعلیمی 
پولیس در سراسر کشور ایجاد شده 
است که در  این مراکز به معیارهای 

بین المللی آموزش داده می شود.
او ارتقای ظرفیت پولیس را یک نیاز جدی 
شماری  داخله  وزارت  که  افزود  و  دانست 
از افراد پولیس را برای آموزش مسلکی به 

خارج از کشور فرستاده است.

انتحاری به یک موسسه  در پی یک حمله 
مهاجم،  فرد  چهار  قندهار  در  خارجی 
کشته  پولیس  افسر  یک  و  محافظ  چهار 
حمله  این  مسوولیت  طالبان  گروه  شده اند. 
امنیتی  مقام های  است.  گرفته  دوش  به  را 
درحال  و  یافته  پایان  درگیری  می گویند 

حاضر شهر آرام است.
قندهار  پولیس  فرمانده  عبدالرازق،  جنرال 
گفته است که بامداد روز دوشنبه، ابتدا یک 
حامل  منفجره  مواد  از  مملو  موتر  مهاجم 
موسسه  ورودی  دروازه  مقابل  در  را  خود 
– آی آر دی –  توسعه  و  امداد  بین المللی 

منفجر کرد.
مهاجم  سه  آن  دنبال  به  او،  گفته  به 
موسسه،  این  محوطه  به  ورود  با  دیگر 
کارمندان  اقامت  محل  مهمان خانه  یک 
امور  در  ملل  سازمان  عالی  کمیشنری 

پناهندگان را هدف حمله قرار دادند.
اثر  در  که  افزود  قندهار  پولیس  فرمانده 
انفجار در این حادثه و درگیری پنج ساعته 
نفر  پنج  امنیتی،  نیروهای  و  مهاجمان  بین 

کشته و چهار تن دیگر زخمی شدند.
افرادی  از  یکی  عبدالرازق،  به گفته جنرال 
رییس  است،  این حادثه کشته شده  در  که 
پولیس حوزه ششم شهر قندهار است و چهار 
محافظ  سه  شامل  حادثه  این  دیگر  قربانی 
مهمان خانه آژانس پناهندگان سازمان ملل و 

یک محافظ موسسه آی آر دی است.
او گفت که چهار محافظ دیگر این دو نهاد 
هم زخمی شده اند که یکی از آنها شهروند 
بود  شده  گزارش  این  از  پیش  است.  نیپال 
که یک شهروند نیپالی در این حادثه کشته 

وزیر ارشاد، 
حج و اوقاف 

استیضاح می شود
8صبح، کابل: شماری از ازاعضای مجلس 
محمد  که  آن  از  پس  کشور  نمایندگان 
یوسف نیازی وزیر ارشاد، حج و اوقاف 
متهم  حج  درپروسه ی  بی کفایتی  به  را 

کردند، در تالش استیضاح وی شدند.
مجلس  گذشته ی  روز  نشست  در 
مجلس  اعضای  از  شماری  نمایندگان، 
مدعی شدند که بیش 750 تن از افرادی 
انتخاب  قرعه  اساس  به  شان  نام های  که 
شده بود و پول مصارف حج آن ها نیز در 
بانک تحویل داده شده است، هنوزهم در 
به  سرنوشت  بدون  کابل  عیدگاه   مسجد 

سر می برند.
مراسم رسمی حج کعبه شریف که تا چند 
روز دیگر شروع می شود، انتظار می رفت 
که ۳0 هزار زایر افغان در آن شرکت کنند.

دادن  که  می گویند  مجلس  نمایندگان 
دادن  دیگر،  فرد  به  فرد  یک  سهمیه ی 
و  حج  وزارت  مقام های  به  رشوت 
زیاد  هزینه ی  ویزا،  نشدن  صادر  اوقاف، 
در  مناسب  نبود مکان  پروسه ی حج،  در 
مکه و بی توجهی مقام های وزارت ارشاد، 
متقاضیان  مشکل های  به  اوقاف  و  حج 
حج از عمده ترین دالیل استیضاح محمد 
یوسف نیازی، وزیر ارشاد، حج و اوقاف 

بوده است.
با این حال، عبدالرووف ابراهیمی، رییس 
مجلس نمایندگان به اعضای این مجلس 
اطمینان داد تا پس از طی مراحل قانونی 
پروسه ی استیضاح از وزیر ارشاد، حج و 
اوقاف، وی را در یکی از جلسه های بعدی 

این مجلس به استیضاح فرا می خوانند.

 امریکا:
 آی اس آی در روند صلح کمک کند

پنجاه هزار مامور پولیس تحت آموزش قرار دارند

حمله انتحاری قندهار نه کشته برجای گذاشت

صفیه صدیقی:

 فیصله های جرگه 
الزام آور نیست

عناوین مطالب امروز:]در صفحه 4[

برف باری های...

وحید قاسمی در...
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اجالس استانبول
 و تشویش به حاشیه رفتن

در چنین وضعیتی محور قرار گرفتن 
منطقه مرتبط  تعامالت  در  پاکستان 
با امنیت، به معنای مبهم و پیچیده تر 
شدن عملیات ها و پالن ها برای تامین 
بود.  خواهد  افغانستان  در  امنیت 
می شود  ایجاد  نیز  نگرانی  این  حتا 
پاکستان  گرفتن  قرار  محور  که 
در  افغانستان  راندن  حاشیه  به  و 
اجالس استانبول سبب گردد، تا در 
کنفرانس بن که قرار است در اواخر 
نیز  شود،  برگزار  آلمان  در  امسال 

پاکستان جای افغانستان را بگیرد.
پاکستان در عمل این کار را در سی 
سال گذشته انجام داده است. این 
کشور هم در دوره جنگ مردم علیه 
قیم  نقش  در  روسی  اشغالگران 
تظاهر  افغانستان  جهادی  نیروهای 
طالبان  دوران  در  و هم  کرد  و عمل 
همین نقش را ادامه داد و هم این که 
در دوره ده ساله بعد از استقرار نظام 
سیاسی جدیدی در افغانستان، این 

تالش را ادامه داده است.
در صفحه 4 ACKU



2سال پنجم    شماره مسلسل 1272    سه شنبه 10 عقرب 1390

صدای چه کسی 
در استانبول بلندتر است؟ 

یک  روز  هر  حداقل  تاکنون  جاری  هفته  آغاز  از 
حمله ی انتحاری در گوشه و کنار کشور رخ داده 
در  شنبه  روز  حمله ها  این  خونین ترین  است.  
قندهار  در  گذشته  روز  انتحاری  حمله ی  و  کابل 
بود. در همه ی این حمله ها خارجی ها هدف اصلی 
بوده اند. این حمله ها در حالی صورت می گیرد  که 
از یک سو، بحث برسر دور دوم انتقال مسوولیت 
به حکومت افغانستان و از سوی دیگر نشست های 
راه  »بن 2« در  استانبول و  قبیل نشست  از  مهمی 

است. 
مشارکت  با  فردا  است  قرار  استانبول  نشست 
از کشورهای عربی  ناظرانی  کشورهای منطقه و 

و غربی آغاز به کار کند. 
هم حکومت افغانستان و هم حامیان طالبان هردو 
پر  با دست  استانبول  دارند که در نشست  تالش 
ظاهر شوند و صدای شان بلندتر از دیگری باشد. 
حکومت افغانستان در تالش است تا از یک سو با 
انتقال   اعالم فهرست والیت هایی که در دور دوم 
مسوولیت شامل اند، دست آوردها و توانمندی های 
خود را به رخ دیگران بکشند و از سوی دیگر بر 
اساس تازه ترین شواهد و رویدادها می  خواهد که 
و  تروریزم  سرچشمه های  به  را  کشورها  توجه 

خطر آن برای حاضران در نشست مطرح کند. 
دوم  دور  برای  حکومت  که  است  همین  جهت  از 
آماده  طویلی  فهرست  امنیتی،  مسوولیت  انتقال 
نشست  این  در  افغانستان  حکومت  است.  کرده 
به وجود  پاکستان  و  امریکا  میان  که  تنش هایی  با 
آمده است، خود را در یک موقعیت برتر احساس 
می کند. انتظار می رود که آقای کرزی در  استانبول 
با صدای بلندتر و با اسناد و مدارک بیشتر، عوامل 
بی ثباتی و دخالت های آشکار همسایگان افغانستان 

را برای همه مطرح کند. 
با  تا  کرد  خواهد  تالش  نیز  پاکستان  مقابل  در 
گرفته  صورت  افغانستان  در  که  اخیر  حمله های 
است، طالبان را به عنوان یک واقعیت  انکارناپذیر 
در  اخیرا  پاکستان  کند.  مطرح  حاضران  برای 
مورد ناامنی های مرزی مسایلی را مطرح کرد که 
یکی آن حمله ی شورشیان از خاک افغانستان بر 
پاکستان بود. احتمال می رود که پاکستان این بار 
افغانستان  خاک  به  را  تروریزم  سرچشمه های 
حکومت  و  کشور  همیشه  مثل   و  بدهد  نسبت 

پاکستان را از همه چیز تبریه کند. 
به گونه ای  استانبول  نشست  ترکیب  همه  این  با 
ادعاهای  برای  را  پذیرش  زمینه ی  که  است 
میزبان  که  ترکیه  می کند.  فراهم  بیشتر  پاکستان 
این نشست می باشد روابط گرمی با پاکستان دارد 
نیز  عربی  کشورهای  و  ایران  چین،  هیات های  و 

موضع پاکستان را تقویت خواهند کرد. 
این کشورها از حضور امریکا در منطقه ناراضی 
ایران،  پاکستان،  مانند  آنها  از  برخی  و  هستند 
طالبان  سرسخت  حامیان  از  امارات  و  عربستان 
شمار  به  گروه  این  اصلی  تمویل کنندگان  از  و 

می روند. 
استانبول  نشست  آستانه ی  در  پاکستان  حکومت 
در  را  انتحاری  حمله های  از  موجی  یک سو  از 
از  و  است  داده  هدایت  ارزگان  و  قندهار  کابل، 
خواهد  تالش  فعال  دیپلوماسی  با  دیگر  طرف 
به عنوان  نشست  این  در  را  طالبان  قدرت  تا  کرد 
یک واقعیت مطرح کند. بدین ترتیب موج های اخیر 
بدون ارتباط با نشست ترکیه نبوده است و احتمال 
می رود تا یک ماه دیگر که لویه جرگه و نشست بن 
برگزار می شود، حمله های خونین دیگری از سوی 

پاکستان در راه باشد. 

زنگ اول


دوازدهوالیتدیگرنیزدادهمیشود.
صحت بخش مسوول ریحانه داکتر
عامه صحت ریاست در باروری
بامیانمیگویداستفادهازاینوسایل
در والدت هزار شش برای که
شفاخانهیوالیتیبامیاندرنظرگرفته
شدهاست،ازمرگومیرنوزاداندر

همچنین و مردم میان در مبتذل
ارتباطمیانموسساتدولتیبهویژه
وزارتخانههایذیربطمیباشد.«
عمده مشکل یگانه وی
در را ناشران و کتابفروشان
مرکزی مارکیت نبود افغانستان
افزود نموده عنوان چاپ حق و
این کتابفروشان و ناشران که

اعالم معارف وزارت
امتحانات که کرده
مناطق مکاتب ساالنه
ازصنف سردسیرکشور
21 بتاریخ ششم الی اول
آغاز جاری سال عقرب

میشود.
دراعالمیهایکهازسوی
وزارت مطبوعاتی دفتر
شده منتشر معارف
امتحانات که است آمده
الی هفتم صنوف ساالنه

ادارهانکشافیایاالتمتحدهامریکابه
والیتی شفاخانه والدی نسایی بخش
بامیانچندقلممواداولیهکمککرد.
رییس حکمتی کامران داکتراحمد
موسسه در کیفیت بهبود مسلکی
به دانشگاهی تحقیقات »یوآرسی«
این که است گفته امریکا صدای
خدمات عرضه بخاطربهبود وسایل
به نوزادان و کودکان برای صحی
شده کمک بامیان والیتی شفاخانه

است.
کامران احمد داکتر گفتهی به
عالوهی به کمکها این حکمتی،
شفاخانههای در بامیان، شفاخانه

انتخاباتریاست اولیندور
ناشران سرتاسری اتحادیه
روز فروشان کتاب و
برگزار کابل در دوشنبه
گردیدکهدرآنسهتنبه
نصیر عازم، اجمل نامهای
سیداحمد و عبدالرحمن
این ریاست کسب برای
نامزد را خود اتحادیه،

نمودند.
خبری آژانس گزارش به
عازم اجمل داکتر وخت،
فروشات مسوول و معاون
و عازم انتشارات و مطبعه

دور نامزدان از تن یک همچنین
انتخاباتریاستاتحادیهسرتاسری
»مهمترین گفت: مورد این در
قانون ساختن اتحادیه، این اهداف
میان ایجادهماهنگی نشر، و پخش
جلوگیری کتابفروشان، و ناشران
کتابهای ترویج و پخش نشر، از

اداره انکشافی امریکا به شفاخانه بامیان کمک کرد

اولین دور انتخابات اتحادیه کتاب فروشان و ناشران برگزار شد

امتحان ساالنه مکاتب مناطق سردسیر در 21 عقرب آغاز می شود

اینشفاخانهجلوگیریمیکند.
والدت بخش ریحانه داکتر گفته به
دارد بستر 19 بامیان والیتی شفاخانه
160 تا 140 حدود ماه یک در که
شفاخانه این در والدت برای مادر

مراجعهمیکنند.
شفاخانه رییس نظیم حامد داکتر
کیفیت میگوید بامیان، والیتی
شفاخانه این صحی خدمات عرضه
دیگر والیات شفاخانههای به نسبت

تقریبامعیاریمیباشد.
در فعال بامیان والیتی شفاخانه در
بخشنساییوالدیدونفرمتخصص،

دوداکترونهقابلهفعالیتدارند.

برای مناسب جای اتحادیه،
کتابهایشان عرضهی

ندارند.
اینعرصه در را ویدولت
که افزود دانسته مقصر
توجه عرصه این در تاکنون
و است نکرده الزمصورت
مکلف دولت این از پس
توجه مورد این در تا است
تا دارد مبذول را خاصی
و کتابفروشان که باشد
و مردم برای بتوانند ناشران
خدمت مصدر فرهنگ اهل

شوند.
350 مجموع در که است گفتی
فعالیت درشهرکابل کتابفروشی
درصد 95 جمله، آن از که دارند
کتابفروشانعضویتایناتحادیه
در همچنان و نمودهاند کسب
فعالیت کابل در ناشر 40 حدود

دارند.

قوس اول از دوازدهم
آغازمیگردد.

همچنان اعالمیه در
امتحانات که شده گفته
و خصوصی مکاتب
مطابق نیز دارالعلومها
معارف وزارت الیحه

آغازمیگردد.
گفته حال همین در
مکاتب که است شده
فیس اخذ حق خصوصی

ندارند. امتحانرا

پنجاه هزار مامور...
ادامه از صفحه 1

داخله وزارت که گفت او
تادوسالآینده تالشداردکه
مسلکی کامال افغانستان پولیس

وخودکفاشود.
کرستین جنرال حال، همین در
آموزشی تیم فرمانده دیوپوی،
که میگوید افغانستان، در ناتو
افغانستان ملی پولیس فرماندهی
زیر موسسه، یک عنوان به
ایجاد داخله وزارت رهبری

شد. خواهد
صورت، این در که افزود او
که میتواند داخله وزارت
را تعلیمی و آموزشی بهتر زمینه
سازد. فراهم ملی پولیس برای

برنامه راهاندازی که گفت او
پولیس برای بهتر آموزش
ادامه بلکه نبوده کوتاهمدت

داشت. خواهد
کرد اضافه کرستین جنرال
مسلکی پولیس تربیه برای که
برنامههای اول قدم در
و میشود برگزار سوادآموزی
داده مسلکی آموزشهای سپس

میشود.
ارتقای برای ناتو تالشهای او
دانسته، موثر را پولیس ظرفیت
آمدن بهوجود از »پس افزود:
در ناتو آموزشدهی تیم
ملی پولیس شمار 2009 سال
136هزار به هزار، هشتاد از
در رقم این و یافت افزایش
157هزار به نزدیک آینده

رسید.« خواهد
اساسی تعلیمات که گفت او
هشت به هفته شش از پولیس
این در که شده اضافه هفته
بهتر شکل به آموزش صورت

گرفت. خواهد صورت
کرستین، آقای گفتهی به
از ملی پولیس سوادی با میزان
درصد 26 به درصد چهارده

است. یافته افزایش
اوتاکیدکردکهتیمآموزشدهی
روی را خود بیشتر توجه ناتو
مسلکی و متخصص پولیس تربیه

متمرکزکردهاست.
فرانسوی، جنرال این گفته به
سه به نزدیک آینده ماههای در
کردن طی با پولیس افسر هزار
اساسی تعلیمات برنامههای

شد. خواهند فارغالتحصیل

ACKU
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آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش  در 
برادری را با خود داریم که از معلولیتش رنج 
مصیبت  صدها  مشکل  این  کنار  در  و  می برد 
دیگر نیز دامن گیر او شده است. وی چگونگی 
حادثه را چنین بازگو می کند: »سکونت اصلی 
من شهر کابل است و در همین جا متولد شدم. 
هیچ گونه  و  بودیم  خوبی  زندگی  دارای  ما 
نداشتیم صرف مشکل سرپناه که در  مشکلی 
خانه های کرایی زندگی می کردیم. زمانی که 
حکومت  از  مردم  شد،  آغاز  ثور   7 کودتای 
باالی  کمونیستی  نظام  زیرا  نبودند،  راضی 
با  می داشتند.  روا  بی شماری  ظلم های  مردم 
افزوده می شد  گذشت روزها برشدت جنگ 
عسکری  به  زور  به  را  جوانان  وقت  دولت  و 
سوق می داد. در زمان نجیب مرا نیز به خدمت 
سپری  مدتی  هنوز  کردند،  سوق  عسکری 
و  کردند  روان  گردیز  به  مرا  که  بود  نشده 
که  شدیدی  درگیری  و  جنگ  اثر  در  آنجا 

8صبح، کندز: ساختمان جدید ریاست 
دارای  که  کندز،  عامه ی والیت  صحت 
به  است،  ملحقات  دیگر  و  کار  اتاق   16

بهره برداری سپرده شد.
عامه ی  نوری، رییس صحت  داکتر ظفر 
تعمیر  این  تکمیل  از  »پیش  کندز گفت: 
ماهانه  را   ساختمان  یک  ریاست  این 
اما  می گرفت،  کرایه  به  افغانی  هزار   40
این  اکنون  ساختمان  این  کار  اکمال  با 

مشکل مرفوع شده است.«
کندز  عامه  صحت  مسووالن  گفته ی  به 
و  کار  اتاق   16 دارای  ساختمان  این 
صحت  دفتر  نیاز  مورد  دیگر  ملحقات 
عامه است و بودجه ساخت آن را کشور 

آلمان پرداخته است.
هزار  سه صد  از  بیشتر  ساختمان،  این 
و  است  برداشته  هزینه  امریکایی  دالر 
آغاخان  بنیاد  توسط  آن،  ساخت  کار 

از  کارمندان  نفر  فاریاب: سه  8صبح، 
فاریاب  در والیت   داخلی  موسسه  یک 
ازسوی افراد مسلح ناشناس ربوده شدند. 
هنگامی  گذشته  روز  شامگاه   افراد  این 
پروژه  یک  کار  جریان  نظارت  از  که 
توسعه ای به سوی دفترشان بر می گشتند، 
سبزپوش  خواجه  ولسوالی  مربوطات  در 

والیت فاریاب ربوده شدند. 
پولیس  فرمانده  سامع،  احمد  جنرال 
و  انجنیر  دو  »طالبان  می گوید:  فاریاب 

حوزه ی  مسووالن  پلخمری:  8صبح، 
والیت  در  پلخمری  شهر  امنیتی  سوم 
یافت  در  را  مرد  یک  جسد  بغالن 

کرده اند.
امنیتی  سوم  حوزه  آمر  قدرت اهلل  آقای 
حدود  مقتول  »شخص  گفت:  8صبح  به 
دره  چهار  ولسوالی  از  و  داشته  سال   45

مرکز،  امنیتی هفت  مسوولیت  پلخمری:  8صبح، 
پلخمری  ولسوالی  مربوط  شهاب الدین  دند  در 
والیت بغالن به اردوی ملی و پولیس محلی سپرده 

شد. 
سمونوال سید زمان الدین آمر امنیت فرماندهی امینه 
داشت،  اشتراک  مراسم  این  در  که  بغالن  والیت 
امنیتی  مسوولیت  که  است  اولین بار  »این  گفت: 
بیزها در بغالن از نیروهای خارجی به نیروهای افغان 

سپرده می شود.« 
وی افزود که در دند شهاب الدین به تعداد 325 نفر 
از  پولیس محلی  پولیس محلی وجود دارد و چون 
موثر  امنیت  تامین  در  براین  بنا  است،  منطقه  خود 

خواهد بود. 
پولیس  با  همگام  تا  خواست  محلی  پولیس  از  وی 

ملی، برای امنیت بغالن خدمت کنند. 
محل  متنفذین  از  تن  یک  بارکزی  شمس الحق 
امنیت  تامین  در  که  خارجی  نیروی های  »از  گفت: 
مارا کمک کرده اند، تشکری می کنیم و از مقام های 

دارد که در سال های  نظر  انرژی و آب در  وزارت 
آینده، ده ها بند آب گردان را در والیت های شمال 

اعمار کند.
بیشتر این بندهای آب گردان به همکاری پروژه های 
ساخته  بلخ  والیت  در  آب  برای  سرمایه گذاری 

خواهد شد.
به گزارش بست باستان، انجنیر احمد خالد، مسوول 
بلخ  والیت  به  که  آب،  برای  سرمایه گذاری  پروژه 
آب گردان  بندهای  این  که  است  گفته  کرده،  سفر 

با هزینه باالتر از 32 میلیون دالر ساخته  خواهد شد.
به گفته او، هزینه این بندها از سوی بانک انکشاف 
آسیایی پرداخته می شود و قرار است که این برنامه تا 

دو سال تکمیل شود.
گفتنی است که این برنامه از ولسوالی های دهدادی 

و بلخ والیت بلخ آغاز خواهد شد.
با  که  مي رود  انتظار  خالد،  احمد  گفته های  بنیاد  بر 
بهره برداری از این بندهای آب گردان مشکالت ده ها 
هزار زمین دار در والیت های بلخ، جوزجان و سرپل 

رفع گردد.

دست  از  را  خود  چپ  پای  پیوست،  به وقوع 
دولت  دادند.  انتقال  کابل  به  مرا  بعدا  و  دادم 
اپارتمان  برایم وعده کرد که یک باب  وقت 
به من  اما آن هم  برایم می دهد.  در مکروریان 
بدست  برای  این مدت  در طول  من  و  نرسید 
آوردن سرپناه سرگردان هستم. اما چند مدت 

نبی زاده،  برادران  ساختمانی  شرکت  و 
تکمیل شده است.

کار ساخت این بنا، هفت ماه پیش آغاز 
شده بود و مطابق با قرارداد، پایان یافت. 

در نشست گشایش  این ساختمان، داکتر 

یک راننده ی آنان که کارمندان موسسه 
»کوار« هستند را ربوده اند.«

وی افزود: »تالش برای یافتن و نجات این 
افراد از چنگ ربایندگان جریان دارد، اما 
این  ربایندگان  که  نشده  روشن  تاهنوز 

افراد را به کجا برده اند.«
انجنیر  عارف،  محمد  »انجنیر  گفت:  او 
کارمند  سه  اسداهلل  راننده  و  احسان اهلل 

ربوده شده دفتر کوار استند.« 
این  فاریاب  پولیس  فرمانده  هرچند 

والیت کندز بود.«
وی گفت که احتماال این مرد در داخل 
روی  جسدش  و  رسیده  قتل  به  موتر 

سرک انداخته شده است. 
در همین حال داکتر نثار مسوول صحبت  
مریضان در بخش عاجل شفاخانه والیتی 
شهر پلخمری نیز این قضیه را تایید کرده 

ظفر نوری، از همکاری تمویل کننده های 
دیگر  کمک دهندگان  و  آلمانی 
دیگر  و  ساختمان  این  ساخت  برای 

همکاری های شان سپاس گزاری کرد. 


اما  می دهد،  نسبت  طالبان  به  را  رویداد 
این  به  پیوند  در  تاهنوز  طالبان  گروه 

آدم ربایی اظهار نظر نکرده اند. 
از چندی به این سو آدم ربایی در والیت 
این  باشندگان  نگرانی  باعث  فاریاب 
قبل  چندی  چنانچه  است،  شده  والیت 
موسسه  کارمند  سه  ناشناس  مسلح  افراد 
اکتید را در ولسوالی المار والیت فاریاب 

ربوده بودند. 


جسد  یک  یک شنبه  شب  که  گفت  و 
شهر  در  پولیس  سوم  حوزه  منسوبین  را 

پلخمری به این شفاخانه انتقال داده اند.  
این  انگیزه  که  می گوید  قدرت اهلل  آقای 
در  پولیس  و  نیست  واضح  تاهنوز  قتل 

تالش قاتل است.


توجه  مورد  را  محلی  پولیس  تا  می خواهیم  دولت 
زیادتر قرار بدهند.«

محلی  پولیس  گذشته  در  »هرچند  می گوید:  وی 
خالهایی داشته است، اما این لغزش ها در تمام نظام 
نیازمند  هنوز  محلی  پولیس  و  دارد  وجود  کشور 

آگاهی و تعلیم است.«
توسط  امنیت  تامین  از  محل  باشنده های  از  شماری 

باشنده های محلی استقبال می کنند.
دند  باشنده های  از  تن  یک  جمال الدین  حاجی 
به  محل  امنیت  اینکه  »از  می گوید:  شهاب الدین 

دست خود ما داده شده خوش هستم.«
وی گفت: »در حال حاضر هیچ نوع مشکل امنیتی در 
اینجا دیده نمی شود و پولیس محلی می تواند امنیت 

را تامین کند.«
گفتنی است که پیش از این، در این مناطق، نیروهای  
تامین  برای  پولیس محلی یکجا  امریکایی و  خاص 

امنیت کار می کردند. 


افزود  آب  برای  سرمایه گذاری  پروژه  مسوول 
در  بلخ  از  پس  پروژه  این  بعدی  مرحله  است  قرار 
والیت های جوزجان و سرپل هم آغاز گردد که در 
جوزجان تمرکز اصلي باالي ساخت بندهای آب در 
خواهد  والیت  این  فیض آباد  و  آقچه  ولسوالی های 

بود.
تنظیم آب در شمال،  اداره  از سویی هم، مسووالن 
ساخت این بندهای آب گردان را برای رفع مشکالت 

دهقانان سودمند می خوانند.
با این حال، از سال  ها به این سو جنجال ها و گاهی هم 
میان  در  »حق آبه«  تقیسم  برسر  درگیری  های خونین 

دهقانان در شمال بروز کرده است.
یکی از مشکالت بزرگ زمین داران در شمال، نبود 
آب منظم است که گاهی آن ها را دچار فقر ساخته 
تا  باور آگاهان همین مساله باعث می شود  به  است. 

شماری از دهقانان به کشت کوکنار دست بزنند.
گمان می رود که با ساخت این بندها ی آب گردان، 
نیز  زراعت  و  یابد  کاهش  دهقانان  میان  جدال آب 

اندکی رشد کند.

ساختمان ریاست صحت عامه ی کندز به بهره برداری سپرده شد

سه کارمند یک موسسه داخلی درفاریاب ربوده شدند

جسد یک مرد در پلخمری یافت شد

مسوولیت امنیتی هفت مرکز
در بغالن به  نیروهای داخلی سپرده شد

طرح ساخت ده ها بند آب گردان در شمال کشور

قبل یک نمره زمین در ساحه چهل دختران برایم 
دستم  در  نیز  آن  ملکیت  سند  که  شد  توزیع 
سایر  و  پول  می خواستم  زمانی که  اما  می باشد، 
مسایل آن را تمام نمایم برایم اطالع رسید که 
اسناد شما از شهرداری کابل مفقود شده است 
و مدت ها می شود که تالش می نمایم و باالخره 

توزیع  کمیسیون  از  را  خویش  ملیکت  سند 
زمین شورای وزیران پیدا نمودم و حال می دانم 
تصرف  می خواهد  زمین  مافیای  مرا  زمین  که 
نماید. من هم بدون سرپناه یک روز در یک جا 
کوچ  درحال  شهر  دیگر  گوشه  در  فردا  و 
در  همه روزه  حاضر  حال  در  می باشیم.  کردن 
شهرداری کابل و سایر دوایر دولتی سرگردان 
که  زمین  موضوع  همین  خاطر  به  می باشم 
هیچ کسی به من این کمک را تا به امروز نکرده 
تا زمین مرا دوباره به من بدهد. حال من منحیث 
یک شهروند معلول می پرسم که آیا دارای این 
و  شب  گذراندن  برای  سرپناهی  تا  هستم  حق 
پایان رسید  به  روز خود داشته باشم؟ عمر من 
ولی فرزندانم الاقل بعد از مرگ من دچار این 

مشکل نشوند.«
خوانندگان محترم:- جهت بهترشدن این بخش 
پیشنهادات سالم شما  انتقادات،  نظریات،  به  ما 
شریک ساختن  با  و  می نگریم  قدر  دیده ی  به 
منتظر  ذیل  نشانی  در  شما  گزارش های  چنین 

می باشیم. 
info_afg@solidarity for justice.org.af

آیا حق سرپناه دارم؟
چند مدت قبل یک نمره زمین در ساحه چهل دختران برایم توزیع 

شد که سند ملکیت آن نیز در دستم می باشد، اما زمانی که 
می خواستم پول و سایر مسایل آن را تمام نمایم برایم اطالع رسید 
که اسناد شما از شهرداری کابل مفقود شده است و مدت ها می شود 

که تالش می نمایم و باالخره سند ملیکت خویش را از کمیسیون 
توزیع زمین شورای وزیران پیدا نمودم و حال می دانم که زمین مرا 
مافیای زمین می خواهد تصرف نماید. من هم بدون سرپناه یک روز 

در یک جا و فردا در گوشه دیگر شهر درحال کوچ کردن می باشیم.

ري
حرا

 . ا
س از وراي دود و آتش

»از وراي دود و آتش« سلسله گزارش هايي است که بر اساس گفته هاي  قربانيان 
جنگ هاي سه دهه اخير افغانستان تهيه شده است. اين گزارشها که  بدون 

درنظرداشت جنبه هاي قومي، مذهبي، سمتي و زباني تهيه گرديده اند، بازتاب دهنده 
روايت هاي 23 سال جنگ در کشور مي باشند. 

محمد عارف بیات1092
ه و تنظیم:

تهی ACKU
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شرکت  برای  افغانستان،  رییس جمهور  کرزی،  حامد 
و  ترکیه  جمهور  روسای  با  سه جانبه  نشست  یک  در 
این  است  قرار  است.  کرده  سفر  ترکیه  به  پاکستان، 
و  پاکستان  افغانستان،  رهبران  میان  سه جانبه  نشست 
ترکیه پیش از برگزاری اجالس منطقه ای استانبول در 

مورد افغانستان و امنیت منطقه، برگزار شود. 
برنامه های  از  یکی  که  است  شده  اعالم  افغانستان  در 
همکاری  جلب  برای  تالش  استانبول،  نشست  اصلی 
با  افغانستان  دولت  مصالحه  طرح  از  منطقه  کشورهای 

از  هدف  می باشد.   مسلح  مخالفان 
جمهور  روسای  سه جانبه  نشست 
ترکیه،  و  پاکستان  افغانستان، 
هموارسازی راه برای جلب حمایت 
برنامه های  به  منطقه  کشورهای 
افغانستان  و  منطقه  امنیت  به  مربوط 
از سوی وزارت  است.  عنوان شده 
امور خارجه اعالم شده است که در 
ترکیه  افغانستان،  سه جانبه  نشست 
چگونگی  روی  عمدتا  پاکستان،  و 
مرزی  مناطق  در  شورش  با  مبارزه 
افغانستان و پاکستان گفتگو خواهد 

شد. 
نشست استانبول یکی از تالش های 
در  ترکیه  ابتکار  به  منطقه  عمده 
محسوب  منطقه  امن سازی  راستای 
می گردد.  با این که امن شدن منطقه، 
متن  در  نیز  را  افغانستان  امن شدن 
این  از  باشد و  خود می تواند داشته 
جهت می تواند برای افغانستان نیز از 
اهمیت برخوردار باشد، اما با توجه 
افغانستان  این نشست،  این که در  به 
بلکه  نیست،  تنهایی محور بحث  به 

در رابطه با راهکارهای گسترده تر و در گستره وسیع تر 
صحبت صورت خواهد گرفت، این نگرانی وجود دارد 
امنیت  تامین  در  افغانستان  امنیت  اهمیت  علی رغم  که 
محور  استانبول  اجالس  اجندای  در  افغانستان  منطقه، 

اصلی قرار نگیرد و حتا به حاشیه رانده شود.
شدن  رانده  حاشیه  به  تا  می شود  باعث  که  چیزی 
که  است  این  باشد،  متصور  اجالس  این  در  افغانستان 
از  برخی  که  می شود  برگزار  حالی  در  اجالس  این 
امکان  به  واکنش  در  تا  می کنند  کوشش  همسایگان 
افغانستان  بین  استراتژیک  همکاری های  معاهده  انعقاد 
خصوص  در  جدیدی  سازی های  ذهنیت  امریکا،  و 

موضوعات منطقه ای سازماندهی کنند.
که  است  شده  گفته  استانبول  کنفرانس  به  رابطه  در 
افغانستان،  میان  اعتماد  فضای  ایجاد  آن،  از  هدف 
منطقه، همسایه ها و تامین امنیت کامل در این کشور ها 
می باشد. از همین رو نمایندگان بسیاری از کشورهای 
منطقه در این کنفرانس شرکت می کنند. تاکنون گفته 
افغانستان،  کشورهای  نمایندگان  اشتراک  که  می شود 
ایران، پاکستان، تاجیکستان، هند، چین، امریکا، روسیه، 

در آستانه برگزاری کنفرانس منطقه ای استانبول، شک و 
نیز مطرح  به موفقیت این کنفرانس  تردیدهایی در رابطه 
به  کنفرانس  این  که  است  امیدوار  افغانستان  است.  شده 
و  امنیتی  سیاسی،  عرصه های  در  عملی  همکاری های 
به خصوص  منطقه،  کشورهای  و  شود  منجر  اقتصادی 

پاکستان، در تامین ثبات افغانستان همکاری کند. 
در  پاکستان  که  گفته اند  رسانه ها  برخی  و  تحلیلگران  اما 
سایه  کنفرانس  این  مهم  تصمیم های  بر  تا  است  تالش 
اندازد و آن را به نفع خود تمام کند. در کنفرانس استانبول 
نمایندگانی از کشورهای منطقه و جهان شرکت می کنند. 
وزیر خارجه هند نیز در این کنفرانس شرکت دارد. هند 
و پاکستان باهم دشمنی های دیرینه دارند و هردو کشور 
می خواهند حکومتی دوست در کابل داشته باشند، اما در 
پاکستان  ولی  بوده  افغانستان  همکار  هند  گذشته  ده سال 
همواره به حمایت از گروه های شورشی متهم شده است. 
تحلیلگران می گویند در کنفرانس استانبول ایران به دلیل 
از موضع  افغانستان،  امریکا در  نظامی  با حضور  مخالفت 
نیز  چین  دیگر  سوی  از  کرد.  خواهد  حمایت  پاکستان 
استانبول  پاکستان دارد و در کنفرانس  با  نزدیکی  روابط 
از حامیان سیاست پاکستان در منطقه خواهد بود. همچنین 
است،  نگران  افغانستان  طالبانیزه شدن  از  با آن که  روسیه 
ولی با حضور درازمدت نیروهای امریکایی در افغانستان 

مخالف است. 
مسایل  تحلیلگر  و  کابل  دانشگاه  استاد  هاشمی  طاهر 
به  باتوجه  استانبول  کنفرانس  برگزاری  می گوید  سیاسی 
چالش  با  مختلف  عرصه های  در  افغانستان  که  نکته  این 
روبرو می باشد، برگزاری این کنفرانس از اهمیت زیادی 
برخوردار می باشد. آقای هاشمی می گوید: »شرط اساسی 
از  دست آوردهایی  سلسله  یک  افغانستان  که  است  این 
کارکردهای خود داشته باشد و همچنین حرف هایی برای 
کشورهای  توجه  تا  باشد  داشته  کنفرانس  این  در  گفتن 

منطقه را به خود جلب کند.« 
میزبان  پیداست  نامش  از  چنانکه  استانبول  کنفرانس 
که  آن گونه  می باشد؛  منطقه  کشورهای  نمایندگان 
هدف  است  کرده  تاکید  بارها  افغانستان  خارجه  وزارت 
از این کنفرانس وادار ساختن کشورهای منطقه و همسایه 
امنیتی و  افغانستان برای همکاری در عرصه های سیاسی، 
عربستان  ایران،  چین،  کشورهای  اما  می باشد.  اقتصادی 
حمایت کننده  تا  پاکستان اند  سیاست های  حامی  بیشتر 

خواست افغانستان. 
این  در  افغانستان  موفقیت  می گوید  هاشمی  آقای  اما 
به  تا  است  افغانی  هیات  استدالل  به  مرتبط  کنفرانس 
که  کند  ثابت  جهان  و  منطقه  کشورهای  نمایندگان 
افغانستان موضع برحق دارد: »متاسفانه در اکثر کنفرانس ها 
افغانستان تقریبا به حیث یک کشور ناظر اشتراک کرده 
در  را  نشست ها  رهبری  که  کشوری  یک  به حیث  نه 
نماید.«  استفاده  خود  نفع  به  آن  از  و  باشد  داشته  دست 

اصلی  بازیگر  که  »هرگاهی  می افزاید:  هاشمی  آقای 
اصلی  خواست های  نمی تواند  افغانستان  حکومت  یعنی 
دیگر  کشورهای  که  این جاست  در  کند  مطرح  خودرا 
منافع خودرا مطرح می سازند و به جای افغانستان دیگران 

استفاده بیشتر از چنین کنفرانس ها می کنند.« 
دست آوردهای  می گوید  سیاسی  مسایل  تحلیلگر  این 
نکته  این  به  مربوط  استانبول  کنفرانس  در  افغانستان 
خواست های  به  اندازه  تاچه  افغانستان  که  می باشد  نیز 
کشورهای منطقه آگاه هست و مطابق به این خواست ها، 
گرفته  که  تصمیمی  هر  تا  می کند  مطرح  خودرا  پالیسی 

می شود به نفع افغانستان باشد. 
حال  در  افغانستان  می گویند  تحلیلگران  دیگر  سوی  از 
اقتصادی  لحاظ  از  نه  و  دارد  نظامی  قدرت  نه  حاضر 
منطقه ای  و  جهانی  روابط  در  که  دارد  قرار  سطحی  در 
طریق  از  باید  افغانستان  بنابراین  باشد،  داشته  خوبی  وزنه 
پاکستان  بر  امریکا  ایاالت متحده  یعنی  کشورهای حامی 

فشار وارد کند تا به همکاری های منطقه ای تن دهد. 
در  بین الملل  روابط  استاد  محمود  نجیب  حال  همین  در 
به  منجر  بتواند  دانشگاه کابل می گوید هر کنفرانسی که 
کشور  نفع  به  شود،  افغانستان  در  ثبات  و  امنیت  آوردن 
است. به نظر آقای محمود ترکیه کشوری است که عالوه 
برهمکاری های نظامی با افغانستان در عرصه های اقتصادی 
نیز روابط نزدیکی با مردم و دولت افغانستان دارد. محمود 
تاریخی  پیشینه  به  توجه  با  می تواند  افغانستان  می گوید 
روابط بین افغانستان و ترکیه از این فرصت به نفع صلح و 
ثبات استفاده کند. او می گوید ترکیه با کشورهای عربی 
دارد  احتمال وجود  این  و  دارد  روابط خوبی  پاکستان  و 
که روابط بین ترکیه و پاکستان، بیشتر به عنوان میانجی در 

مناسبات میان افغانستان و پاکستان عمل کند. 
برای  هم  شانس  این  »احتماال  می گوید:  محمود  آقای 
ثبات  و  صلح  آوردن  برای  تا  شد  خواهد  داده  پاکستان 
در افغانستان مقامات پاکستانی خواست های شان را مطرح 
کنند. زیرا برگزارکنندگان کنفرانس اجندای پاکستان را 
نیز در نظر می گیرند و در راستای بهبود مناسبات نیز کار 

خواهد شد.« 
محمود به این نظر است که کنفرانس استانبول در صورتی 
می تواند نتایجی در پی داشته باشد که پاکستان در آوردن 
صلح و ثبات در منطقه همکاری نماید، ولی اگر پاکستان 
بازهم با همسویی با کشورهایی که با آنها روابط نزدیک 
نظر  در  منافع خودرا  تنها  و  براید  تخریب  دارد در صدد 
نمی تواند  نیز  استانبول  کنفرانس  صورت  آن  در  گیرد، 

کلیدی برای حل معضالت منطقه ای باشد. 
این استاد دانشگاه می گوید افغانستان نیز مجبور است که 
به نظرات پاکستانی ها در کنفرانس های جهانی و منطقه ای 
گوش دهد تا بتواند به نگرانی هایی که پاکستان از ناحیه 
آقای  اما  باشد.  داشته  کننده  قانع  پاسخ  دارد  افغانستان 
کشورهای  توسط  که  کنفرانس هایی  می گوید  محمود 
اوضاع  تغییر  در  زیادی  نقش  برگزار می شود  دست دوم 
منطقه ندارد بلکه تنها می تواند مناسبات را تاحدی بهبود 

بخشد. 

آسیای میانه و شماری از کشور های عربی، سازمان ملل 
متحد و اتحادیه ی اروپا قطعی شده است.

کنفرانس  این  خصوص  در  که  نگرانی هایی  از  یکی 
از  استفاده  با  پاکستان  که  است  این  دارد،  وجود 
را  این کشور  امریکا،  برابر حضور  ایران در  حساسیت 
با خود همسو سازد و تالش کند تا با محور قرار گرفتن 
در مذاکرات استانبول، خود را به عنوان محور اصلی در 
تالش های امنیتی منطقه ای قرار دهد. این تصور در رابطه 
با چین و روسیه نیز وجود دارد. زیرا این کشورها نیز در 
جهانی،  عمده  سیاست گذاری های 
برنامه هایی  برابر  در  مانع تراشی  از 
متحده در آن  ایاالت  که مشارکت 
نخواهند  خشنود  نا  باشد،  برجسته 
قرار گرفتن  در حاشیه  بنابراین  شد. 
توجه  با  و  روزها  این  که  افغانستان 
جهت  در  تحرکات  سازماندهی  به 
با  استراتژیک  همکاری های  انعقاد 
ایاالت  بالفعل  متحدان  از  امریکا، 
چیزی  می گردد،  محسوب  متحده 
نیست که روسیه و چین نیز نسبت به 

آن حساسیت داشته باشند.
بنابراین دیده می شود که در صورت 
در  پاکستان  گرفتن  قرار  محور 
در  آن  تبع  به  و  استانبول  کنفرانس 
کنفرانس،  از  پس  برنامه ریزی های 
باعث پیچیده تر شدن وضعیت امنیتی 
اینک  شد.  خواهد  افغانستان  در 
بسیاری  شدن  روشن  به  توجه  با  و 
درازا  به  خصوص  در  حقایق  از 
افغانستان،  در  جنگ  شدن  کشانیده 
است  شده  روشن  بسیاری ها  برای 
که پاکستان خود را نسبت به تامین 
امنیت در افغانستان مسوول و متعهد احساس نمی کند، 
سیاسی  ابزار  یک  به عنوان  افغانستان  در  امنیت  با  بلکه 

فشار برخورد می کند.
در  پاکستان  گرفتن  قرار  محور  وضعیتی  چنین  در 
و  مبهم  معنای  به  امنیت،  با  مرتبط  منطقه  تعامالت 
امنیت  تامین  برای  پالن ها  و  عملیات ها  پیچیده تر شدن 
ایجاد  نیز  نگرانی  این  حتا  بود.  خواهد  افغانستان  در 
حاشیه  به  و  پاکستان  گرفتن  قرار  محور  که  می شود 
راندن افغانستان در اجالس استانبول سبب گردد، تا در 
امسال در آلمان  اواخر  کنفرانس بن که قرار است در 

برگزار شود، نیز پاکستان جای افغانستان را بگیرد.
گذشته  سال  سی  در  را  کار  این  عمل  در  پاکستان 
این کشور هم در دوره جنگ مردم  انجام داده است. 
جهادی  نیروهای  قیم  نقش  در  روسی  اشغالگران  علیه 
طالبان  دوران  در  هم  و  کرد  عمل  و  تظاهر  افغانستان 
این که در دوره ده ساله  داد و هم  ادامه  را  نقش  همین 
بعد از استقرار نظام سیاسی جدیدی در افغانستان، این 

تالش را ادامه داده است.
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کامیابی کنفرانس استانبول
وابسته به همکاری

 پاکستان است

اجالس استانبول
 و تشویش به حاشیه رفتن

 دولتمرادی

 حکیمی

تحلیلگران:

چیزی که باعث می شود 
تا به حاشیه رانده 

شدن افغانستان در 
این اجالس متصور 
باشد، این است که 
این اجالس در حالی 

برگزار می شود که برخی 
از همسایگان کوشش 
می کنند تا در واکنش 

به امکان انعقاد معاهده 
همکاری های استراتژیک 
بین افغانستان و امریکا، 

ذهنیت سازی های 
جدیدی در خصوص 
موضوعات منطقه ای 

سازماندهی کنند.

ACKU
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مواصالتی  راه های  اخیر  روز  چند  بارندگی های  پی  در 
و  است  شده  مسدود  بدخشان  والیت  در  ولسوالی   9
باشندگان آن ولسوالی ها در معرض خطر گرسنگی قرار 

دارند.
که  می گویند  بدخشان  والیت  در  محلی  مسووالن 
یاوان،  راغستان،  ولسوالی های  مواصالتی  راه های 
کوهستان، شغنان، خواهان، شکی، نسی، مایمی، کوفاب 
و ارغنجخواه در این والیت از اثر بارندگی های چند روز 

اخیر کامال مسدود شده است.
بدخشان  راسخ، سخنگوی والیت  عبدالمعروف  مولوی 
سبب  امسال  بی موقع  »برف باری  گفت:  8صبح   به 
بسته شدن راه های مواصالتی ولسوالی های سرحدی شده 

و رفت و آمد به آن ولسوالی ها را دشوار ساخته است.«
او افزود که در مناطق شیوه، حدود دو متر برف باریده 
مناطق  آن  به  ترانسپورتی  وسایل  رفتن  امکان  که  است 

وجود ندارد.
باشندگان  مواصالتی،  راه  مسدود شدن  با  وی،  گفته  به 
این ولسوالی ها را خطر گرسنگی جدی تهدید می کند، 
چراکه تا هنوز مواد غذایی و علوفه حیوانی که قرار بود تا 
پیش از مسدود شدن راه ها به آن ولسوالی ها برسد، انتقال 

داده نشده است.
مالداری  زراعت،  ریاست  که  بود  قرار  کرد  اضافه  وی 
برای  را  کوپونی  مواد  مقدار  یک  بدخشان  آبیاری  و 
سردسیر  ولسوالی  ده  در  خشک سالی  آسیب دیدگان 
این والیت  توزیع کند، اما آن اداره تا هنوز این مواد را 
انتقال نداده است و این در حالی است که اخیرا راه های 

مواصالتی مسدود شده است.
باشندگان محل با ابراز نگرانی می گویند که اگر دولت با 
مشکالت آنها توجه نکند، خطر مرگ، همه ی باشندگان 

این ولسوالی ها را تهدید می  کند.
به  ارغنجخواه  ولسوالی  »پیالو«  قریه  باشنده  عبدالصمد، 
روزنامه 8صبح گفت: »اگر دولت و موسسات بین المللی 

که  این  از  تخار  والیت  سیاسی  فعاالن  از  شماری 
نمایندگان شان در لویه جرگه ی عنعنوی، بدون آگاهی مردم 
و در پشت در های بسته انتخاب شده اند، ابراز نگرانی می کنند 

و این کار را مخالف قانون اساسی افغانستان می دانند.
می گوید:  تخار  در  سیاسی  فعال  صدیقی  میربهاالدین 
»طرزالعمل گزینش افراد در لویه جرگه، از سوی داراالنشای 
ارسال  والیات کشور  تمام  به  عنعنوی،  لویه جرگه ی  تدویر 
بادرنظرداشت  طرزالعمل،  همین  روشنایی  در  تا  بود،  شده 
اقشار  و  اجتماعی  سازمان های  ملیت ها،  همه ی  حقوق 
مختلف، نمایندگان واقعی مردم به لویه جرگه معرفی شوند.«

او می افزاید: »اما می بینیم که متاسفانه بازهم مثل همیشه، نام  

خواهد  بی فایده  مواد  انتقال  برای  زراعت  ریاست  اقدام 
با  انتقال مواد به چندین نقطه تا سال دیگر  بود، چرا که 

وسایل ترانسپورتی ممکن نیست.
حاال دیده می شود در حالتی که برفباری های اخیر راه های 
مواصالتی 9 ولسوالی را مسدود نموده است، انتقال مواد 
غذایی به آن ولسوالی ها از نظر مقام های محلی بدخشان 

دشوار است.
به  را  مواد  این  تا  داریم  »درنظر  گفت:  عالمی  آقای 
انتقال دهیم و از طریق کشور تاجیکستان به  تاجیکستان 
ولسوالی دروازها در بدخشان برسانیم و از آنجا تا جایی 
که موتر می رود به ولسوالی های دیگر انتقال می دهیم و 
جایی که موتر توان رفتن را نداشته باشد، توسط حیوانات 

به باشنده های محل انتقال خواهیم داد.«
اما مقام های محلی ابراز می دارند که سطح برف و بندش 
توسط  غذایی  مواد  انتقال  که  است  اندازه ای  به  جاده ها 

حیوانات نیز ناممکن است.
تماس  یک  در  ارغنجخواه  ولسوال  حیدری،  نوروز 
این  مواصالتی  راه  تنها  »نه  گفت:  8صبح  به  تلیفونی 
ولسوالی به مرکز والیت مسدود است، بلکه راه بسیاری 

قریه ها به مرکز این ولسوالی نیز کامال مسدود می باشد.«

هیچ گاه نمایندگان این نهادها در این گونه جرگه ها حضور 
نداشته اند.

تخار  خبرنگاران  ملی  اتحادیه ی  رییس  دهزاد،  یاسین  سید 
نمایندگان  از  فهرستی  هرگاه  تخار،  والیت  »در  می گوید: 
تهیه  ملی  مشورتی  جرگه های  در  اشتراک  جهت  مردم 
و  نمی شود  داده  اهمیتی  هیچ  مدنی  جامعه ی  به  می شود، 
با  ارتباطی  که  اشخاصی  گیرد،  صورت  هم  کار  این  اگر 
نهادهای جامعه ی مدنی ندارند، به دلخواه حکومت انتصاب 

می شوند.«
با  تهیه شده  فهرست  که  می گویند  محلی  مقامات  اما 
درنظرداشت حقوق همه ی ملیت ها و از میان خبرگان والیت 

انتخاب شده است.
می گوید:  تخار  والی  سخنگوی  توحیدی  محمد  فیض 
با  عنعنوی،  لویه جرگه ی  در  تخار  نمایندگان  »انتخاب 

مشوره ی بزرگان این والیت صورت پذیرفته است.«
او در حالی که هیچ نامی از فهرست را افشا نمی کند و آن را 
محرم می خواند، ادامه می دهد: »به خاطر این که اگر از سوی 
نامی ازاین فهرست حذف شود، باعث  رییس جمهور کدام 
محروم  فهرست  این  نگردد،  شده  حذف  شخص  رنجش 

مانده است.«
توانایی  و  عنعنوی  به کارایی جرگه ی  مردم  دیگر  از سوی 
بی باور  شده اند،  انتصاب  مقامات  سوی  از  که  نمایندگانی 

هستند.
نوید احمد تیموری، دانشجوی دانشگاه تخار اظهار می دارد:  
»یکی از مواردی که تا هنوز هیچ نتیجه  مثبتی در پی نداشته 

خطر  به  حاال  راه ها  شدن  بند  با  نکند،  کمک  ما  برای 
مرگ و بروز یک فاجعه انسانی در این منطقه کوهستانی 

روبه رو هستیم.«
او می گوید: »هر سال ما یک مقدار حاصل از مزارع خود 
جمع آوری می کردیم و برای چند ماه خوراکه ما می شد، 
اما امسال هیچ چیزی به دست آورده نتوانستیم و شدیدا 

نیازمند همکاری دولت و موسسات هستیم.«
در  بدخشان  مالداری  و  زراعت  ریاست  در  مقام ها  اما 
مواد  انتقال  برنامه  هنوز  تا  که  می کنند  تایید  که  حالی 
غذایی را آغاز نکرده اند، برنامه تدارکاتی انتقال این مواد 

را عمده ترین مشکل در انتقال مواد عنوان می کنند.
کشاورزی  اداره  رییس  عالمی،  عالم  محمد  انجینر 
به  را  غذایی  مواد  انتقال  هنوز  تا  »ما  گفت:  بدخشان 
برنامه  مصروف  فعال  و  نکردیم  شروع  ولسوالی ها 

تدارکاتی انتقال مواد غذایی هستیم.«
به  را  ولسوالی ها  به  مواد  این  انتقال  آنها  که  گفت  او 
انتقال  برای  دو شرکت  نتیجه  در  که  گذاشتند  داوطلبی 
این مواد برنده شد، اما وزارت زراعت برای این که کرایه 
انتقال مواد به ولسوالی ها  بلند بود، خواستار اعالن مجدد 

با قیمت کمتر توسط شرکت ها شد.
او افزود که حاال دوباره مساله انتقال مواد غذایی وعلوفه 
حیوانی به ولسوالی های دوردست را به داوطلبی دور دوم 

گذاشته اند.
وزارت  هدایت  به  نظر  آنها  که  ساخت  خاطرنشان  وی 

زراعت عمل می کنند.
این در حالی است که دو هفته پیش مقام ها در شورای 
والیتی گفته بودند که احتمال بروز  یک فاجعه انسانی 

در بدخشان موجود است.
8 صبح  روزنامه  با  درمصاحبه  عتیق،  ذبیح اهلل  مولوی 
بسیاری  مواصالتی  راه های  بعد  روز  چند  که  بود  گفته 
خطر  برابر  در  مردم  و  می شود  مسدود  ولسوالی ها  از 

گرسنگی قرار می گیرند.
آقای عتیق ابراز داشته بود که بعد از مسدود شدن راه ها 

و چهره های تکراری و دایمی، در فهرست گنجانیده شده و 
به مرکز ارسال شده است که مردم هیچ اطالعی از روند این 

گزینش ندارند.«
او اضافه می کند که باید براساس طرزالعمل یادشده، به زنان 
هر والیت سی درصد سهم داده می شد و تا جایی که من از 
فهرست خبردارم، تنها یک تن از زنان و آن هم طور انتصابی 

به عنوان نماینده ی زنان تخار، معرفی شده است.
فهرست  تهیه ی  چگونگی  به  نیز  مدنی  جامعه ی  فعاالن 

نمایندگان تخار در لویه جرگه ی عنعنوی اعتراض دارند.
نهاد های جامعه ی مدنی در طول ده سال  آنان می گویند که 
اما  داشته اند،  ملی  پروسه های  در  به سزایی  سهم  گذشته، 

چهارصد  و  یازده هزار  که  شیوه  درمنطقه  وی  گفته  به 
ولسوالی  این  مربوطات  از  و  می کنند  زندگی  خانوار 
می باشد، راه مواصالتی تمام آنها هم به ولسوالی بهارک 
به ولسوالی ارغنجخواه کامال مسدود شده است و  وهم 
امکان رفتن به آن مناطق حتا به وسیله حیوانات هم میسر 

نیست.
این  در  مردم  مواشی  راس  5 هزار  حدود  قبل  روز  چند 
منطقه زیر برف گیر مانده بود، اما حاال گفته می شود که 

تعدادی از این مواشی طعمه گرگ ها شده  است.
آقای حیدری گفت: »به اساس گزارش هایی که از محل 
راس   35 این طرف حدود  به  دوروز  است،  رسیده  ما  به 

مواشی طعمه گرگ ها شده است.«
هیچ  مناطق  این  باشند های  برای  گفت  همچنین  وی 
کمکی نشده است، تنها یک هفته پیش وعده انتقال مواد 
مسدود  با  که  بود  داده  آنها  به  حیوانی  علوفه  و  غذایی 
نیز  غذایی  مواد  انتقال  برنامه  مواصالتی  راه های  شدن 

متوقف شده است.
طریق  هر  به  حیوانی  وعلوفه  غذایی  مواد  اگر  افزود  او 
ممکن به باشندگان محل نرسد ما شاهد فاجعه انسانی و 

تلف شدن مواشی در این ولسوالی خواهیم بود.

که  است  همایش هایی  و  جرگه ها  برگزاری  همین  است، 
همیشه با یک مصرف بزرگ در افغانستان برگزار می شود.«

او گفت که این جرگه ها تغییری در هیچ زمینه ای به وجود 
نمی آورد و  دلیل عمده در این است که هر موضوعی قبل 
به آن  پیدا شود،  این که ریشه یابی شود و جهت های آن  از 

پرداخته می شود. 
به گفته آقای تیموری، مردم با این گونه کار ها در افغانستان 
عنعنوی  جرگه ی  از  هم  انتظاری  هیچ  و  کرده اند  عادت 

نخواهند داشت.
تخار  در  مدنی  جامعه ی  عضو  یک  مستمندی  احمد  نور 
می گوید: »مسووالن تخار همیشه در هر موضوعی به گونه ی 
سلیقه ای و شخصی برخورد می کنند، چنانکه در این روزها 
شنیده ایم، والی تخار به گزینش اشخاص و افرادی پرداخته 
نخواهند  جرگه  جریان  در  اثری  کوچک ترین  که  است 
نگاه خواهند  را  »لویه جرگه«  فلم،  تماشاچیان  مثل  و  داشت 

کرد و دوباره به تخار برخواهند گشت.«
نگران  و  ناراحت  از چنین عملکردی سخت  »من  افزود:  او 
هستم و امیدوارم والی تخار و مسووالن مربوط به این امور، 

متوجه این مساله شوند و حق مردم تخار را تلف نکنند.«
معرفی چهره های  با  از حکومت می خواهند که  تخار  مردم 
عنعنوی،  لویه جرگه ی  به  سیاسی  درایت  دارای  و  آگاه 
از  نمایندگی  به  اشخاصی  تا  آورند،  فراهم  را  مقدمات  این 
مسایل  روی  که  بزرگ  مشورتی  جرگه ی  دراین  تخاریان 
مهم ملی بحث می کند، اشتراک کنند که حرفی برای گفتن 

داشته باشند.

 سیحون-فیضآباد

برف باری های سنگین 
راه های مواصالتی بدخشان را مسدود کرده است

نمایندگان  لویه جرگه  عنعنوی را پنهانی گزینش کرده اند
جانمحمدنبیزاده-تالقان

ACKUاعتراض فعاالن سیاسی تخار:
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ساختار  یک  به عنوان  آرمان شهر  بنیاد 
»پلی  گفتمان های  برنامه ریزی  در  مطرح 
سال  پنج  از  که  و شهروندان«  نخبه گان  میان 
برگزار می گردد،  نهاد  این  از سوی  بدین سو 
مبادرت  دیگری  ارزشمند  کار  به  این بار 
سومین  و  هشتاد  در  آرمان شهر  بنیاد  ورزید. 
این بار  ارزنده،  برنامه های  برگزاری  دور 
میزبان هنرمند نامور کشور، وحید قاسمی بود. 
بود  برابر  که  بنیاد  این  هشتادوسوم  برنامه  در 
بنیاد آرمان شهر  پانزدهمین سالروز تاسیس  با 
افغانستان«  و در تاالر »انستیتوت فرانسه برای 
برگزار شده بود، کتاب »زیر و بم؛ پژوهشی 
بدخشان، هرات  اصیل  در گستره ی موسیقی 
با  بنیاد آرمان شهر و  بادغیس« که از سوی  و 
اتحادیه  و  فرانسه  سفارت  مالی  زمینه سازی 
است،  رسیده  نشر  به  زیبایی  پیرایش  با  اروپا 

رونمایی شد. 
بود  یافته  اختصاص  برنامه  این  بعدی  بخش 
قاسمی.  وحید  مردمی،  هنرمند  کنسرت  به 
سر ساعت چهار عصر تاالر مرکز »انستیتوت 
دوست داران  از  مملو  افغانستان«  برای  فرانسه 
شاعر  برنامه  مجری  شد.  قاسمی  وحید  هنر 
گردانندگی  که  امینی  االمین  روح  خردمند 
در  را  آرمان شهر  بنیاد  برنامه های  از  بیشتری 
بروی  است،  داشته  دوش  به  اخیر  سال  چند 
مهمانان  حضور  از  گرمی  با  و  آمد  استیج 
برنامه قدردانی کرد. وی با خوانش پاره ای از 
گشایشگر  جالل الدین،  موالنا  معنوی  مثنوی 
دیدار  به  را  مدعوین  سپس  و  شد  برنامه 
دهه  سه  از  بیش  جریان  از  کوتاهی  فلمی 
کارکردهای ارزشمند وحید قاسمی فراخواند 
تا  قاسمی دعوت شد  از وحید  از آن  و پس 
میان  در  قاسمی  یابد.  حضور  استیج  بروی 
روی  به  هنرش  دوستداران  پرشور  استقبال 
چاپ  برای  آرمان شهر  بنیاد  از  و  آمد  استیج 
کتاب »زیر و بم« و برنامه ریزی کنسرتی زیر 
از  بخشی  در  کرد.  سپاس گزاری  نام،  همین 

وحید قاسمی هنرمند متعهد و نامور از سالیانی بدین سو 
با کوشایی نستوهانه ای در پی پژوهش و جستار در مورد 
موسیقی اصیل افغانستان است. وی در دورافتاده ترین 
نقاط سرزمین ما به دیدار نوازندگان و آوازخوانان محلی 
رفته و با ثبت پارچه های دیداری و شنیداری در مورد 

سبک ها و ساختارهای موسیقی محلی در افغانستان 
پژوهش های ارزنده ای سامان داده است.

در حالی که اکثر اعضای مجلس نمایندگان می گویند که جرگه عنعنوی 
عملی  آن  فیصله های  و  می شود  برگزار  اساسی  قانون  خواست  برخالف 
نخواهد بود، برخی از مسووالن کمیسیون برگزاری این جرگه نیز تاکید 

می کنند که فیصله های این جرگه الزام آور نمی باشد.
کابل  در  خورشیدی  جاری  ماه  اواخیر  در  است  قرار  که  جرگه  این 
برگزار شود، در آن بیش از دو هزار تن از سراسر کشور شرکت خواهند 
ایاالت  افغانستان و  پیمان استراتژیک میان دولت های  داشت. مساله عقد 
متحده امریکا و همچنین مذاکره با گروه های شورشی مخالف دولت از 
برگزاری  مسووالن  است.  این جرگه  بحث  مورد  مهم  موضوعات  جمله 
پیمان  عقد  مساله  از  به جز  موضوعی  هیچ  تاکنون  می افزایند  جرگه  این 
استراتژیک با ایاالت متحده و مذاکره با طالبان شامل آجندای لویه جرگه 

عنعنونی نشده است.
با روزنامه  لویه جرگه عنعنوی، در یک گفتگو  صفیه صدیقی سخنگوی 
الزام آور  آن  فیصله های  و  است  مشورتی  جرگه  این  که  گفت  8صبح 
نیست. خانم صدیقی گفت: »یقینا فیصله این جرگه در ادوار تاریخ همیشه 
الزام آور بوده، ولی فیصله از این جرگه مثل یکی دو جرگه قبلی الزام آور 
نخواهد بود؛ مگر این که جرگه موضوعات مشخصی را فیصله  بکند و بعد 
از آن در موردش  بعد  افغانستان که  مربوط دولت  اداری اش  از آن کار 
تصمیم می گیرد. ولی جرگه مشوره خود را منحیث یک کل برای دولت 

افغانستان ارایه خواهد کرد.«
برگزاری  با  رییس جمهور  است  قرار  که  این  بر  مبنی  شایعاتی  همچنین 
مساله  جرگه  این  در  خاص  افراد  از  شماری  توسط  عنعنوی  لویه جرگه 
اما  می شود،  بیشتر  کند  مطرح  نیز  را  اساسی  قانون  مواد  از  برخی  تعدیل 
پیمان  امضای  که  می گویند  جرگه  این  برگزاری  کمیسیون  مسووالن 
استراتژیک با ایاالت متحده امریکا و مساله مذاکره با گروه های شورشی 
مسلح مخالف دولت، از موضوعات اصلی مورد بحث در این جرگه است.

صفیه صدیقی شایعاتی مبنی بر طرح تعدیل برخی از مواد قانون اساسی 
در این جرگه را رد کرد و گفت در صورتی که مساله تعدیل قانون اساسی 
مطرح باشد، باید جرگه ای که در ماده 110 قانون اساسی پیش بینی شده 
طوری که  جرگه  اجندای  »از  گفت:  صدیقی  خانم  شود.  برگزار  است، 
پیمان  امضای  مساله  نمبر یک آن  و  همه آگاه هستند، موضوع مشخص 
استراتژیک میان دولت های افغانستان ایاالت متحده امریکا است. از یک 
آن  مورد  در  که  است  آجندا شده  شامل  هم  مساله صلح  این سو  به  ماه 
توسط آرای مردم در لویه جرگه عنعنوی یک راهکار طرح خواهد شد که 
از کدام راه می شود صلح در افغانستان حاکم شود.« سخنگوی جرگه ی 
شامل  دیگر  موضوع  هیچ  موضوع،  دو  این  از  »غیر  کرد:  تاکید  عنعنوی 

آجندای جرگه عنعنوی تا امروز نیست.«
موضوع مذاکره با طالبان و دیگر گروه های شورشی مسلح مخالف دولت 
در حالی شامل آجندای جرگه عنعنوی می شود که رییس جمهور کرزی 
اعالن  صلح،  عالی  شورای  رییس  ربانی،  برهان الدین  کشته شدن  از  پس 
کرد که پس از این مستقیما با پاکستان وارد مذاکره خواهد شد. با این حال 
»خود  اظهاراتی  بیان چنین  در  رییس جمهور  می افزاید که  خانم صدیقی 
مختار« است اما این جرگه می تواند راهکار های موثری طرح خواهد کرد.

نحوه  از  انتقادها  جرگه،  این  برگزاری  زمان  شدن  نزدیک  با  همچنین 
انتخاب اعضای آن نیز باال گرفته است. با این حال گفته می شود که اکثر 
الزم  آرای  کسب  به  موفق  که  گذشته  سال  پارلمانی  انتخابات  نامزدان 
برای ورود به مجلس نمایندگان نشده اند نیز از طرف حکومت به عنوان 
افراد  این  عضویت  صدیقی،  صفیه  شده اند.  انتخاب  جرگه  این  اعضای 
را یک حق می داند و می گوید که آنان آرای مردم را با خود داشته اند. 
خانم صدیقی گفت: »کسانی که از ولسوالی ها انتخاب شده اند صد درصد 
به ولسی جرگه  را  لویه جرگه عنعنوی هستند ولی کسانی که خود  شامل 
هم کاندید کرده بودند و کامیاب نشدند و کمیسیون مستقل یا غیرمستقیل 
انتخابات آنها را کامیاب نشاخت، به همین خاطر من فکر می کنم که حق 
شان است. این ها کسانی  هستند که سرشناس اند و رای مردم را دارند. بنا 

جای شک نیست که آنها هم بحیث عضوی جرگه می آیند.«
سخنگوی لویه جرگه عنعنوی گفت که در این جرگه نمایندگانی از تمام 
اقشار جامعه به شمول مهاجرین افغان در بیرون از کشور حضور خواهند 

داشت.

سالیان  درباره ی  عاطفی  به صورت  گفتارش 
غربت گفت و از این که چقدر اجرای کنسرت 
است.  خوشایند  برایش  زادگاهش  شهر  در 
سپس مجری برنامه غزلی از آصف رحمانی را 
تحت مطلع زیر به خوانش گرفت. آفتاب آینه 
ماست اگر بگذارند/ صبح پشت در فرداست 

اگر بگذارند. 
ترانه ی  این  با  را  بم«  و  »زیر  کنسرت  قاسمی 
زیبا که تازه آهنگش ساخته است، آغاز کرد 
دو  باغ  در  »میشه  مانند   آهنگ های  سپس  و 
چشمانت بشینم«، »آسمان بارانیست« و شماری 
برای  شیرینی  یادآور خاطره های  که  را  دیگر 
اجرا  تواناست،  هنرمند  این  آثار  شنوندگان 
کرد، غزل های زیبایی به دوستدارانش شنواند 
و تلطیف گر روان های خسته ی حاضران تاالر 
شد و با هر آهنگ با استقبال گرم دوستداران 
هنرش قرار گرفت. این کنسرت به یادماندنی، 

حوالی ساعت پنج و نیم عصر پایان پذیرفت. 
چند حرفی در مورد »زیر و بم«

از  نامور  و  متعهد  هنرمند  قاسمی  وحید 
در  نستوهانه ای  کوشایی  با  بدین سو  سالیانی 
پی پژوهش و جستار در مورد موسیقی اصیل 
نقاط  دورافتاده ترین  در  وی  است.  افغانستان 

به دیدار نوازندگان و آوازخوانان  سرزمین ما 
و  دیداری  پارچه های  ثبت  با  و  رفته  محلی 
ساختارهای  و  سبک ها  مورد  در  شنیداری 
پژوهش های  افغانستان  در  محلی  موسیقی 
نخست  دور  است.  داده  سامان  ارزنده ای 
مالی  پشتیبانی  با  که  پژوهش ها  از  سلسله  این 
یازده  در  رسید،  سر  به  آغاخان  فرهنگی  بنیاد 
دیسک فشرده ی دیداری و شنیداری متشکل 
از آهنگ های محلی والیات بدخشان، هرات 
و بادغیس می باشد که از سوی نهاد آغاخان به 
نشر رسیده است. کتاب »زیر و بم« متن مطبوع 
بنیاد  سوی  از  اخیرا  که  است  پژوهش  این 
کتاب  این  است.  رسیده  چاپ  به  آرمان شهر 
از  فشرده ای  برگیرنده  در  صدبرگی،  حدودا 
این پژوهش وحید قاسمی در رابطه با موسیقی 
بادغیس  و  هرات  بدخشان،  والیات  فلکلور 
است که شامل معرفی سبک ها و ساختارهای 
بادغیس،  و  هرات  بدخشان   محلی  موسیقی 
ترانه های فلکلوریک مردمی، معرفی هنرمندان 
و بخش عکس های هنرمندان محلی می باشد. 
موجود  دشواری های  از  کتاب  این  در  وی 
جمع آوری  نحوه ی  و  گزارش  این  تهیه  در 
شکل  به  که  افغانستان  محلی  ارزنده ی  آثار 
تاسف باری می رود تا به فراموشی سپرده شود، 
از  بخشی  در  قاسمی  است.  کرده  یادآوری 
را  »آنچه  این کتاب چنین می نویسد:  سرآغاز 
که در صفحات بعد خواهید خواند، داشت ها 
ده سال  حدود  که  است  من  یادداشت های  و 
به  و  داشته ام  به شما  از روی عشقی که  است 
موسیقی، در مورد موسیقی بدخشان، هرات و 
بادغیس گردهم آورده ام و به بنیاد آرمان شهر 
کمک  بتوانم  بلکه  آنها  انتشار  با  تا  سپردم 
تمام  ماندن  زنده   به  باشم  کرده  کوچکی 
هنوز  و  زنده ام  آنها  خاطر  به  که  اصالت هایی 
نفس می کشم. آنچه مسلم است بنیاد فرهنگی 
یادداشت ها،  برخی  شکل گیری  در  آغاخان 
دینی به گردنم دارد که آنرا به هیج وجه نادیده 
نمی گیرم و فعالیت های این بنیاد را در حوزه ی 

فرهنگ به دید قدر می نگرم.« 
نستوهانه ی  فعالیت های  از  نمونه ی  یک  این 
امکانات  از حداقل  متعهد که  است  هنرمندی 
استفاده برده است تا به معرفی و ارزش دهی به 
بپردازد.  افغانستان  گوشه ای از موسیقی محلی 
به  را  پژوهش  این  سلسله  دارد  درنظر  وی 
ارزش های  و  بکشاند  افغانستان  دیگر  والیات 
نهفته در دل دره ها و کوهستان های سرزمین ما 

را برجسته سازد. 


 ضیا افضلی
 ظفرشاه رویی

از صفحه 1

وحید قاسمی
در هشتادوسومین دور برنامه های بنیاد آرمان شهر

صفیه صدیقی:

فیصله های جرگه 
الزام آور نیست
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

درصد   20 صرف  که  است  حالي  در  اين 
مسلحانه  منازعات  از  ناشي  زخمي های  از 
صورت  دولت  حامي  نيروهاي  توسط 
تعداد  ترديدي،  هيچ  بدون  است.  گرفته 
منازعات  نتيجه  در  که  افرادي  از  کثيري 
به  زخمي شده  اند،  کشور  در  جاري 
معلوليت،  فقر،  چون  ناميموني  سرنوشت 
مصايب  و  خانه  سرپرست  دادن  دست  از 

غيرقابل پيش بيني ديگر مواجه مي شوند. 
که  مي داد  نشان  به وضوح  قبلي  يافته هاي 
مبارزه  درگير  بين المللي  ايتالف  نيروهاي 
قرباني  موجب  موارد،  بسا  در  تروريسم  با 
مي شود  ديده  و  شده اند  شهروندان  شدن 
که نيروهاي پوليس ملي و اردوي ملي نيز 
در افزايش تلفات ملکي در طي سال 1389 
حالي  در  اين  اما  داشته  اند.  مستقيم  نقش 
است که نيروهاي مسلح مخالف دولت که 
مي باشند،  مسلحانه  منازعات  درگير  عمال 
انتقام جويي  منظور  به  موارد،  اکثر  در 
با  جامعه،  در  ارعاب  و  ترس  ايجاد  و 
انتحاري به  اقدامات تروريستي و حمالت 

کنوانسيون مصوبه سال 1990 ملل متحد در 
مورد حقوق اطفال، همه دولت های عضو را 
به رعايت و تطبيق مواد مندرج آن مکلف 
می کند، اما در افغانستان هنوزهم لت و کوب 
اطفال در خانه و مکتب به عنوان يک روش 

تاديبی مروج است.
و  تربيت  و  تعليم  متخصصان  تجربه 
از  يکی  که  می دهد  نشان  روانشناسی 
در  پيشرفته  ملت های  رفاه  و  رشد  عوامل 
جهان شناسايی حقوق اطفال و احترام به آن 
است. داشتن نيروی کاری سالم برای فردا، 

نيازمند احترام به حقوق اطفال امروز است.
فقرات اصلی کنوانسيون اطفال ملل متحد

سال  در  که  متحد  ملل  اطفال  کنوانسيون 
اين  عمومی  مجمع  توسط  ميالدی   1990
سازمان به تصويب رسيد، اصوال عليه قوانين 
آن  براساس  که  است  رواج هايی  و  و رسم 
شده،  تلقی  ملکيت  يک  حيث  به  اطفال 
و  می شد  رفتار  حيوانات  همچون  آنها  با 
قرار  معامله  مورد  خانوادگی  منازعات  در 

می گرفتند.
حضانت  حق  تا  می کند  تقاضا  کنوانسيون 
همه  در  خردسال  اطفال  از  سرپرستی  يا 
گرفته  نظر  در  مناسبی  شکل  به  قوانين 
شود. کنوانسيون اعالم می کند که هر طفل 
است  عبارت  که  دارد  اساسی ای  حقوق 

اهداف  و  ملکي  افراد  نظامي،  اهداف  جاي 
حمالت  آماج  همه  از  بيشتر  را  غيرنظامي 
شهروندان  تلفات  سبب  و  داده  قرار  خويش 
اقدامات  و  سهل انگاري  مي شوند.  بي دفاع 
ايتالف  نيروهاي دولتي و  نظامي  پيش گيرانه 
و  گزارش ها  اساس  بر  اغلب  که  بين المللي 
هدف گيري  و  ناموثق  و  نادرست  اطالعات 
نقض  سبب  هم  مي گيرد،  صورت  اشتباهي 
حق حيات افراد و شهروندان بي دفاع کشور 

شده است. 
مستقل  کميسيون  که  است  يادآوري  قابل 
اشکال،  به  ارتباط  در  افغانستان  بشر  حقوق 
انواع و پيامدهاي ناگوار نقض حق حيات بر 
افراد ملکي و پيش گيري از پيامدهاي امنيتي، 
رعايت  عدم  )مثل  بشري  حقوق  اخالقي، 
بشردوستانه  حقوق  بشر،  حقوق  ارزش هاي 
از طريق  قوانين جنگ( همواره  و  بين المللي 
داده  رسانه ها و مجاري ممکن ديگر هشدار 
و از طرفين منازعه خواسته اند تا از تکرار آن 

 جلوگيري به عمل آورند. 
قضيه ی زير، تصوير روشني از نقض اين حق 

خودش،  هويت  داشتن  حق  زندگی،  حق  از: 
يافتن توسط والدين و در گروه  حق پرورش 
با  داشتن  ارتباط  حق  و  خودش،  فرهنگی 
هريک از والدين اش ولو آن که آن دو ازهم  

جدا شده باشند.
دارند  حق  اطفال  که  است  مشعر  کنوانسيون 
افکار شان را بيان دارند، حق دارند افکارشان 
شنيده شود و به طور مناسب بدان پاسخ گفته 
شود. اطفال حق دارند از بدرفتاری و استثمار 
که  آنچه  دارند  حق  اطفال  گردند.  حفاظت 
و  شود  حفاظت  دارد،  محرم  جنبه  برای شان 

زندگی شان مورد مداخالت زياد قرار نگيرد.
»همه  تبصره هايش  از  يکی  در  کنوانسيون 
با  تا  می گرداند  مکلف  را  دولتی  جناح های 
سرعت برای الغا و امحای همه مجازات بدنی 
تحقيرآميز  و  خشن  مجازات  اشکال  همه  و 

ديگر اطفال اقدام کنند.«
زيان های مجازات بدنی برای اطفال

را نشان مي دهد:
انتخاباتي سال 1389، پدرم  مبارزات  »در دوران 
که خود يک شخص متنفذ محلي است از يکي 
جمله  از  که  )نامزدي  ولسي جرگه  نامزدهاي  از 
حمايت  مي آيد(  حساب  به  منطقه  زورمند  افراد 
نکرده است به همين دليل شبي اطراف منزل مان 
به همان  نفر مسلح مربوط  از طرف بيش از سي 
نامزد ) وکيل برحال در ولسي جرگه و نامزد دوره 
به  از مقاومت موفق  بعد  دوم( محاصره شده که 
صبح  هفت  ساعت  حوالي  شديم.  منزل  از  فرار 
به  مي خواستيم  و  شده  موتر  بر  سوار  همان شب 
جريان  در  را  دولتي  مقامات  و  رفته  ميمنه  شهر 
افراد  توسط  موترمان  راه  مسير  در  اما  بگذاريم، 
و  داده شد  توقف  نامزد،  همان  برادران  و  مسلح 
در حضور مسافرين ديگر پدر و کاکايم را به قتل 
در  به  سالم  جان  حادثه  اين  از  خودم  و  رسانده 

بردم.«
ديگري  و  جرمي  يکي  دارد،  بعد  دو  قضيه  اين 
نقض حق سياسي، بنابراين، قضيه مزبور در همان 
زمان به کميسيون سمع شکايات انتخابات ارجاع 
شد. اما نتيجه آن شد که نامزد موصوف از جمله 
را  جنايي اش  بعد  نشد.  محسوب  موفق  نامزدان، 
کارمندان کميسيون مکررا پيگيري کرده، ظاهرا 
مسوولين دولتي اظهار مي دارند که عامالن قضيه 
فراري اند، اما واقعيت قضيه طوري ديگر است که 
اين شخص يک شخص قدرتمند محلي بوده و 
نهادهاي دولتي نمي خواهند يا نمي توانند عامالن 
بسپارند  قانون  پنجه  به  و  کنند  دستگير  را  قضيه 

بنابراين، قضيه تاهنوز نتيجه نداده است.

ادامه دارد

تعليم و تربيت  انه سميت در دانشکده   پروفيسور 
برای  اطفال  »مجازات  می گويد:  ملبورن  دانشگاه 
است  نظر  اين  به  او  است.«  صحت شان خطرناک 
که »به کارگيری مجازات اطفال،  در آنها حاالت 
ضد  رفتارهای  و  داده  افرايش  را  تهاجمی  روانی 
صورتی  در  می کند.  تقويت  آنها  در  را  اجتماعی 
که والدين در روابط شان با اطفال از خشونت ولت 
و کوب کار بگيرند، در اطفال موجب افسردگی 
تضعيف  و  خود کم پنداری  اضطراب ها،  روانی، 
آموختن ارزش های مثبتی می گردد که مادر و پدر 

خواهان آن  اند.«
دولت ها،  بيشتر  شمار  روز  تا  روز  ترتيب،  اين  به 
رعايت  اهميت  به  تعليمی  موسسات  و  کشورها 
قانونی  الغای  صدد  در  و  پی برده  اطفال  حقوق 
لت و کوب و مجازات بدنی اطفال چه در درون 
خانه ها و توسط والدين و چه در مکاتب و مدارس 

می باشند.
ادامه دارد

بنابراين حکومت به خود اجازه می داد تا هر اقدامی را عليه آزادی فردی انجام 
دهد. در همان سال )1810( قانونی جزايی تصويب شد که استفاده از داغ و غل 
و زنجير و قطع دست چپ محکومان به اعدام را دوباره برقرار می کرد که اين 
ابتدای سده ی نوزدهم تنها  نيز به معنای رسميت يافتن شکنجه بود. در  موضوع 
فايد ه ی  ديدگاه  نيز  انگلستان  در  بلکه  نگرديد  محدود  فردی  امنيت  فرانسه  در 
اجتماعی که توسط بنتام ابداع شده بود با تکيه بر اولويت مصالح جامعه برفرد 
پايه های امنيت فردی را متزلزل کرد. در نيمه ی سده ی نوزدهم هم چنين سال های 
لومبروز و مکتب  و  فری  انريکو  ايتاليايی هم چون  اين سده، حقوقدانان  پايانی 
بر  انسان ها  به  بدبينانه  نگاهی  با  که  کردند  پايه گذاری  را  )پوزيتيويسم(  اثباتی 
اين مکتب  تاکيد می کرد.  از جامعه  دفاع  برای  يک سياست کيفری سرکوب 
همان گونه که پيش از اين بيان شد فراگيری فرض برايت را نيز انکار می کرد. 
بدين ترتيب در سده ی نوزدهم نه تنها حق آزادی و امنيت شخصی در جامعه از 
اقتدار بيشتری برخوردار نگرديد بلکه براثر مکتب های جنايی سرکوبگرايانه و 
سده ی  البته  شد.  محدودتر  همواره  اين حق  گستره  ديکتاتوری،  حکومت های 
نوزدهم نيز دستاوردهايی داشت از جمله قانون جوالی 1865 در فرانسه که حق 
آزادی موقت را برای بعضی از متهمان برقرار می کرد ولی اين دست آوردها در 

برابر محدوديت هايی که به آنها اشاره شد کم اهميت بودند.
ب- نیمه ی اول سده ی بیستم، عصر دیکتاتوری های فاشیستی

فاشيستی در  اروپا شاهد قدرت گرفتن حکومت های  بيستم  اول سده ی  نيمه ی 
آلمان و ايتاليا بود که برای فرد و حقوق آن ارزش قايل نبودند. روی کارآمدن 
ضعف  و  اول  جهانی  جنگ  به دنبال  بلکه  نبود  اتفاقی  امری  حکومت ها  اين 
رشد  برای  را  الزم  زمينه ی  موضوع  اين  و  گرديد  آشکار  ليبرال  دولت های 
جريان های سياسی ضد فردگرايی فراهم کرد. در نيمه ی اول سده ی بيستم طيف 
وسيعی از گروه های ضد فردگرايی از فاشيست ها گرفته تا کمونيست ها نيرومند 
شدند که برای گستره ی حقوق بشر و آزادی های عمومی از جمله امنيت فردی 
ارزش قايل نبودند. در آلمان حکومت فاشيستی هتلر )1945-1933( برای پوليس 
قدرت نامحدودی قايل شده بود و امنيت فردی را به راحتی زير پا می گذاشت. 
اين  به  را  اروپايی ديگر، سرکوب  اشغال سرزمين های  از  آلمان پس  حکومت 
سرزمين ها نيز گسترش داد و بدون توجه به حقوق بشر از جمله حقوقی هم چون: 
فرض برايت و حقوق آزادی و امنيت فردی، افراد بی گناه را به زندان انداخته 
و مورد شکنجه قرار داده و افزون بر آن به کشتار گسترده ی افراد می پرداخت. 
اما اين تنها آلمان نبود که امنيت فردی را پايمال می کرد. در ايتاليا با تصويب 
قانون آيين دادرسی کيفری 1930 بازداشت موقت بسيار رايج گرديد و زمينه ای 
فراهم شد تا آزادی متهمان به سهولت از ميان برود. در فرانسه نيز امنيت فردی به 
گونه ای گسترده نقض می شد پيش از اشغال فرانسه هم نيرومند شده بودند و اين 
موضع در بهره مندی افراد از حق آزادی و امنيت شخصی نيز تاثير داشت. چنانچه 
اختيار  احتياطی  برای توقيف  بازپرسی  به  قانون 25 مارچ 1935  نمونه در  برای 
کامل اعطا شده بود. وضعيت امنيت فردی در فرانسه به دنبال اشغال اين کشور 
به همان  نظام دست نشانده ی ويشی  بدتر گرديد.  نيز  از پيش  به وسيله ی آلمان 
اقداماتی مبادرت ورزيد که دولت هيتلری آلمان نسبت به اتباع خود و ساکنان 
گسترده    حبس های  و  شکنجه  کشتار،  می داشت.  معمول  اشغالی  سرزمين های 
اقدامات عادی بود که در دوران حکومت ويشی انجام می شد. چنين وضعيتی 
واکنشی سودمند نسبت به حق آزادی و امنيت شخصی را در پی می دارد. به دنبال 
در صدد  انسان،  تحقير  از  آمده  ستوه  به  روشنفکران  دوم،  پايان جنگ جهانی 
جهانشمول کردن حقوق بشر و تضمين اين حقوق افتادند. بدين ترتيب اعالميه ی 
جهانی حقوق بشر صادر شد. اعالميه ای که به منزله ی آرمانی برای جهانی بود 
که در آن به حقوق يک فرد انسانی از جمله  حق وی برای زندگی، آزادی و 

امنيت شخصی ارج گذارده شود.
ادامه دارد
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وضعيت حقوق بشر 

مبانی و سير تحول حق آزادیدر افغانستان
 و امنيت شخصی

حقوق بشری کودکان افغان در مکتب ها 
نقض می شود 

 قسمت سیزدهم

 منبع: صدای آلمان
 قسمت اول

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

محمد علی بهمنی             /        قسمت هشتم

تهیه شده توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
»سال 1389ه. ش«

به فرهنگ معافيت از بازخواست و مجازات متخلفان 
باید خاتمه داده شود.

 این مکتب همان گونه که پیش از این بیان شد فراگیری فرض 
برایت را نیز انکار می کرد. بدین ترتیب در سده ی نوزدهم 

نه تنها حق آزادی و امنیت شخصی در جامعه از اقتدار بیشتری 
برخوردار نگردید بلکه براثر مکتب های جنایی سرکوبگرایانه 
و حکومت های دیکتاتوری، گستره این حق همواره محدودتر 
شد. البته سده ی نوزدهم نیز دستاوردهایی داشت از جمله 

قانون جوالی 1865 در فرانسه که حق آزادی موقت را برای 
بعضی از متهمان برقرار می کرد ولی این دستاوردها در برابر 

محدودیت هایی که به آنها اشاره شد کم اهمیت بودند.

ACKU
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نیاز  مورد  مالی  کمک  یورو  تریلیون  سه  تامین  به منظور 
جهت تثبیت وضعیت شکننده پول واحد اروپا و همچنین 
کمک  ادامه  یونان،  اقتصادی  کامل  سقوط  از  پیشگیری 
مالی به ایرلند جنونی، پیشگیری از ورشکستگی مالی ایتالیا 
پرتگال،  و  اسپانیا  مالی  تعهدات  و  پرداخت ها  تسهیل  و 
پایان اجالس اضطراری سران در  از  بعد  اروپایی  رهبران 
بروکسل و دست یافتن به توافق کلی در این زمینه، از چین 
به منظور مشارکت در کمک مالی به جامعه دعوت به عمل 

آوردند.
عالوه بر چین، دو کشور آلمان و فرانسه، بانک جهانی، 
کشور های  دیگر  از  تعدادی  و  خصوصی  بانک های 
اروپایی، مانند بریتانیا نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم 

در تامین این اعتبار مشارکت خواهند داشت.
آنگال مرکل نخست وزیر آلمان در ابتدای اجالس سران 
در  که  داد  هشدار  اروپایی  واحد  پول  عضو  کشور   ۱۷
صورت سقوط یورو، صلح و امنیت اروپا در ۵۰ سال آینده 

در خطر قرار خواهد گرفت.
سرکوزی،  نیکوال  اضطراری،  اجالس  پایان  در 
در  به عمل آمده  توافق  به  اشاره  با  فرانسه،  رییس جمهور 
ما  به  سران،  »اجالس  شد:  یادآور  بروکسل  گردهمایی 
فرصت داد تا به یک توافق در اندازه های جهانی و یک 
پاسخ جاه طلبانه، مشترک و معتبر برای مقابله با بحرانی که 

منطقه یورو را در برگرفته، دست پیدا کنیم.«
سر فصل های توافق

بانک های  به دست آمده،  توافق کلی  از سه  براساس یکی 
صد  در   ۵۰ داده اند،  وام  یونان  دولت  به  که  خصوصی 
میزان  نتیجه،  در  می گیرند.  ندیده  را  خود  مطالبات  از 
آن  ملی  نا خالص  تولید  نسبت  به  یونان  دولت  بدهکاری 
این  یافت. در غیر  به ۱۲۰ درصد کاهش خواهد  کشور، 
تولید  میزان  به  نسبت  یونان  دولت  بدهکاری  صورت، 

نا خالص ملی آن کشور به ۸۰ درصد خواهد رسید.
به  پیش بینی شده  کمک  میزان  دوم،  توافق  اساس  بر 
یورو  میلیارد   ۴۴۰ از  یورو،  عضو  بحران زده  کشور های 
که پیشتر برای سال جاری در نظر گرفته شده بود، به یک 

تریلیون یورو افزایش می یابد.
اروپایی،  بانک های  به عمل آمده  توافق  سومین  اساس  بر 
کشور های  به  کمک  برای  قبلی  تعهدات  بر  عالوه 
بحران زده مانند یونان و ایتالیا، تا ماه جون سال آینده، ۱۰۶ 

یک کارشناس منطقه گفته است که رجب طیب اردوغان،  
برای کشور هاي  ترکیه خواستار سکورالریسم  نخست وزیر 
کرده  ایجاد  را  نگرانی  این  سخنانش  و  است  عرب شده 
توسط  که  را  دولت هایي  شبکه  دارد  قصد  ترکیه  که  است 
اخوان المسلمین اداره مي شود، تحت کنترول در بیاورد. پل 
سالم، مدیر بخش خاورمیانه بنیاد »کارنگي« معتقد است که 
اظهارات اردوغان باعث خوشنودي سکوالر هایي شده است 
که از اسالم گرایي بیم دارند. سالم در جریان مصاحبه اش با 
مدل  شکست  از  بعد  ترکیه  که  مي گوید  »حریت«  روزنامه 
نمونه ها  جذاب ترین  از  یکي  عربي،  کشور هاي  براي  ایران 

محسوب مي شود. 
بهار عرب یک تغییر در دنیاي عرب است. طرز تفکر مردم 
تغییر کرده است. حتا با وجود این که وضعیت کشور ها تغییر 
نکرده است، مردم تغییر کرده اند. این تغییر، مردم را به سمت 
ارجح دانستن دموکراسي و کثرت گرایي سوق مي دهد. این 

مشخصا یک انقالب دموکراسي خواهانه است. 
حاال ما وارد یک دوران جدید مي شویم؛ دوراني که اسالم 
سیاسي که معموال در قالب غیردموکراتیک و خشونت آمیز 
رسیده  پایان  به  مي شد،  توصیه  حل  راه  یک  به عنوان  خود 
این دوراني است که دموکراسي خواهي کلید اصلي  است. 
است. اسالم سیاسي تحت مفهوم و شرایط دموکراسي قرار 
خواهد گرفت. مسلما ترکیه به عنوان کشوري که ریشه هاي 
است،  رسیده  دموکراسي  به  موفقیت  با  و  دارد  اسالمي 

مي تواند یک مثال خوب باشد. 
کشور هاي  در  یا  عربي  کشور هاي  ساکنان  اکثریت  امروز 
و  تونس  و  مصر  مثل  دموکراسي  سمت  به  انتقال  درحال 
نیمه دموکراتیک  کشور هاي  در  یا  مي کنند،  زندگي  لیبیا 
یا هم در کشور هایي  لبنان زندگي مي کنند و  یا  مثل عراق 
که براي رسیدن به دموکراسي دست به انقالب زده اند، مثل 
به  اما روند رسیدن  است.   نکته مهمي  این   یمن و سوریه. 
دموکراسي پر از تردید ها و خطرات و چالش هاست. اکنون 
بخش هایی از مصاحبه یک کارشناس ترکی در مورد بهار 

عربی را می آوریم. 
تاثیر آن بر توازن بین المللي و منطقه اي چیست؟ 

بهار عرب تا کنون نقش مهمي در توازن منطقه و بین المللي 
نداشته است. شاید بعد از به ثمر رسیدن اعتراضات در سوریه 
اگر  شود.  ایجاد  تغییراتي  این کشور   در  تغییر حکومت  و 
حکومت  که  معناست  این  به  کند،  تغییر  سوریه  حکومت 

میلیارد یورو سرمایه اضافی در نظر خواهند گفت.
شکاف در جامعه

اتحادیه اروپا دارای ۲۷ عضو است. ۱۷ کشور به عضویت 
منطقه پول مشترک درآمده و مقررات پولی و بانکی خود 
را یکسان ساخته اند. ۱۰ کشور اروپایی مانند بریتانیا، سویدن 
و لهستان، ضمن داشتن عضویت در اتحادیه، از قبول یورو 

به عنوان پول ملی خودداری کرده اند.
یکی از پیشنهادات مطرح شده در اجالس اضطراری اخیر، 
ایجاد یک گروه مستقل و رییس جداگانه برای آن بود. خانم 
مرکل در این مورد اظهار داشت که خطر تقسیم جامعه اروپا 
به دو گروه جدی است. جورج آزبورن وزیر خزانه داری 
بریتانیا نیز که دولت او در داخل از سوی مخالفان پیوستن به 
پول اروپایی تحت فشار شدید قرار دارد، یادآور شد که در 
صورت تقسیم اتحادیه، بریتانیا ممکن است به شهروند درجه 

دوم آن تبدیل شود.
بریتانیا در نجات  میزان همکاری محدود  از  سرکوزی که 
مالی یورو ناراضی است، همزمان با به رای گذاشتن طرح 
اروپایی  پول  به  بریتانیا  پیوستن  برای  رفراندوم  برگزاری 
به  خطاب  پرخاش جویانه  لحنی  با  کشور  آن  پارلمان  در 
و  شما  انتقادات  از  »ما  داشت:  اظهار  بریتانیا  نخست وزیر 
به هم می خورد.  بکنیم حال مان  باید  ما چه  بگویید  این که 
شما از یک سو می گویید از یورو تنفر دارید و از سوی دیگر 

با حضور خود می خواهید در کار ما دخالت کنید.«
تشنج های عصبی

برخورد های عصبی در طول اجالس سران در تاریخ تشکیل 
اتحادیه بی سابقه بود. رییس جمهور فرانسه با انتقاد از یونان 

لبنان  ایران و حزب اهلل  با  قبلي را  جدید احتماال روابط عمیق 
حفظ نخواهد کرد. این حکومت دسترسي هایش را به حزب اهلل 
و مساله فلسطین از دست خواهد داد. این یک شکست بزرگ 
براي ایران است. این کشور تمرکز بیشتري بر عراق و افغانستان 

خواهد کرد. 
امریکا در میان بهار عرب سردرگم است، اما این سردرگمي 
بسیار کمتر از آنچه است که انتظار مي رفت. رابطه با مصر مانند 

ترکیه یکي از سایر کشور ها سخت تر است. 
که  نمي گویند  انقالبي ها  است.  مبارزه  این  برنده  ترکیه 
آنها  اکثر  باشند.  امریکا  یا  عربستان  یا  ایران  شبیه  مي خواهند 

مي گویند که مي خواهند شبیه ترکیه باشند. 
این انقالبی ها طرفدار جهاني شدن و تجارت هستند و این به 
سود ترکیه است. مصر مي خواهد در اقتصاد و تجارت پیشرفت 
کند. اخوان المسلمین و نیرو هاي اسالم گرا که به نظر نمي رسد 
توسعه  و  عدالت  حزب  دنبال  به  باشند،  داشته  مهمي  نقش 
هستند تا شاید چیزي بیاموزند. حاال آنها فهمیده اند که مخالف 
حکومت بودن آسان تر است تا این که خود حکومت باشند. 

بهار عرب به دلیل فقر و عدم توسعه اقتصادي به وجود آمد. 
اخوان المسلمین مي داند که اگر نتواند ایجاد کار بکند و اقتصاد 
آنها  آمد.  خواهد  بدشان  هم  آنها  از  مردم  بدهد،  توسعه  را 
این موضوع را به خوبي مي دانند. به همین دلیل براي استفاده 
از توصیه هاي ترکیه به این کشور رو مي کنند. آنها ترکیه را 
بیشتر  از ترکیه  این را مي دانند که  اما  مناسبي نمي دانند  مدل 

مي آموزند تا عربستان سعودي و ایران. 
تحت  بتواند  سیاسي  اسالم  این که  براي  آیا 
دموکراسي عملکرد داشته باشد، نباید با سکوالریسم 
اردوغان،  باشد؟ خواسته رجب طیب  داشته  تعامل 
مورد  سکوالریسم  مورد  در  ترکیه،  نخست وزیر 

استقبال همه واقع نشد. 
ایجاد  براي  فلسفه  یک  و  کلمه  یک  به عنوان  سکوالریسم 
معناي  اما  است.  دنیاي عرب شکست خورده  در  مشروعیت 

سکورالریسم در اکثر کشور هاي عرب مشروعیت دارد. 
اعتراضات  در  که  کشورهایي  مردمان  و  احزاب  از  بسیاري 
هستند.  معتقد  سکوالریسم  جزییات  به  مي کنند،  شرکت 
اگر  که  رسیده اند  پیروزي  به  مبحث  این  در  اسالم گرایان 
اما  نیستي.  خداپرست  که  است  این  معنایش  باشی  سکوالر 
شعار هاي اسالم گرایان به سختي در اعتراضات مردمي شنیده 

مي شد. آنها بر سر »حکومت مدني« به توافق رسیده اند. 

اظهار داشت که پذیرفتن یونان به عضویت پول اروپایی از 
ابتدا اشتباه بود.

برلوسکونی  با  بروکسل،  اجالس  طول  در  سرکوزی 
مبادالت  این  از  یکی  شد.  درگیر  نیز  ایتالیا  نخست وزیر 
تند به وضعیت متزلزل دولت برلوسکونی و احتمال کوتاه 
شدن زمان حضور او در دولت مربوط، ارتباط داشت. خانم 
از  وی  عذرخواهی  پیرامون  سوالی  به  پاسخ  در  نیز  مرکل 
برای  اظهار داشت که موردی  تندی  با  ایتالیا،  نخست وزیر 

پوزش خواهی پیش نیامده است.
جورج پاپاندریو، نخست وزیر سوسیالیست یونان که دولت 
و کشور او در مرکز این بحران قرار دارد، اعتراف کرد که 
در طول اجالس و به دلیل فشار های فزاینده روحی، یکی از 
مشاوران او دچار حمله قلبی شد و مشاور دیگری به دلیل 

تشنج عصبی راهی بیمارستان.
در پایان اجالس، پاپاندریو اظهار داشت: »ما موفق شدیم از 

یک خطر کشنده پرهیز کنیم.«
نقش چین

نه  بروکسل  اجالس  پایان  در  به دست آمده  توافق  چه  اگر 
قطعی تلقی می شد، نه به عنوان پایان یافتن مشکل؛ در هر حال 
به دلیل پرهیز از فرو پاشی یورو، موجب شد که بورس های 
اوراق بهادار در سراسر جهان از رونق موقت برخوردار شود.
یکی از منابع تامین کمک نجومی برای نجات یورو و تامین 
تعهدات مالی پیش بینی شده که تا سه تریلیون یورو خواهد 
رسید کشور چین است که به دلیل داشتن ذخایر مالی ناشی 
از سرانه مثبت صادرات قادر است از اروپا حمایت مالی به 

در این جا آنها با اردوغان اختالف پیدا مي کنند. اسالم گرایان 
مي گویند: از آنجایي که ما مسلمان هستیم باید قوانین اسالمي 
و شریعت را در قانون اساسي لحاظ کنیم، اما ما نمي گوییم که 

خواستار حکومت اسالمي هستیم. 
بازي  منطقه  در  مهمي  نقش  اسالم گرا  احزاب  آیا 

خواهند کرد؟ 
بزرگ ترین  آنها  شدند.  ظاهر  به خوبي  انتخابات  در  آنها 
گروه مستقل هستند اما اکثریت نیستند. این مي تواند تا حدي 
که  مي دانند  آنها  کند.  مشخص  را  اسالم گرایان  استراتژي 

ترسیده اند. 
استراتژي آنها این است که به تدریج وارد ایتالف بشوند. 

این ترس وجود دارد که مانند ایران، اسالم گرایان 
از شر گروه هایي که با آنها ایتالف کرده اند راحت 

شوند و قوانین سختگیرانه اي را به اجرا بگذارند. 
این خطر وجود دارد. اما آن انقالب اسالم گرا ها با شعار هاي 
زده  فریاد  خیابان ها  در  نفر  میلیون ها  توسط  که  بود  اسالمي 
بزرگترین  این که  دوم  دارد.   فرق  وضعیت  این بار  مي شد، 
که  دارد  اهدافي  است،  اخوان المسلمین  که  اسالمي  جنبش 
مورد پسند سکوالر ها و مسیحیان نیست.  اما آنها از تجربه ایران 
و شکست آن آگاه هستند. آنها این تجربه را دوست ندارند 
چون محبوب مردم ایران نیست. ایران یک حکومت سرکوبگر 
است و مردم شاهد فساد مالي و عدم موفقیت در ایجاد کار و 

توسعه اقتصادي شان هستند. 
آنها عربستان سعودي را هم مدل موفقي نمي دانند؛ آنها مدلي 
مثل طالبان و القاعده را هم در نظر ندارند. این جنبش اسالمي 
در  که  قضاوت هایي  و  تندروي ها  شاهد  مردم  این که  از  بعد 
ده سال  رسیده اند.  قدرت  به  بود،  شده  تندروي ها  این  مورد 
پیش ترکیه مدل جذابي محسوب نمي شد اما روند به گونه اي 
به همین دلیل سال ۲۰۱۱ بسیار  ادامه پیدا کرد که چنین شد. 

مهم است. 
احزاب اسالمي وارد فضاي  همچنین در مصر و تونس فقط 
این  نیز در  نظامي، دولتي و تجاري  سیاسي نشده اند؛ احزاب 
فضا وجود دارند. اسالم گرایان  یکي از بازیگران این عرصه 

هستند. 
هر حکومتي که در مصر سر کار بیاید باید براي سرمایه گذاري 
و پول تالش کند، به همین دلیل نمي تواند تندرو باشد. اما در 

عمل آورد.
چین  اقتصادی  وضعیت  تحول  در  شگفت انگیز  نکته 
به خصوص طی ۲۰ سال گذشته، در تفاوت نگاه اروپا به این 
تا ۲۰ سال پیش، سرازیر  اروپا  کشور است. نگرانی عمده 
از  به خارج  بی کار و گرسنه چینی  میلیون ها کارگر  شدن 
آن کشور و در خطر قرار دادن امنیت ملی اروپا و هم پیمانان 

آن بود.
۲۰ سال بعد، آنگال مرکل، رهبر قدرتمند ترین کشور اروپا، 
به  را،  یورو  پاشیدن  هم  از  سران،  اجالس رسمی  در یک 
در  اروپا  امنیتی  خطر  بزرگ ترین  چینی،  گرسنگان  جای 
۵۰ سال آینده معرفی کرد و همزمان برای نجات اروپا، پول 
مشترک آن، و در نهایت حفظ امنیت اتحادیه، دست کمک 

به سوی چین دراز می کند.
در واکنشی مثبت به تقاضای کمک مالی از سوی اروپا و 
اروپایی کاالهای  بازار  برای حفظ  راهبردی  نگاه  در یک 
صادراتی خود، رهبران چین کمک مالی برای نجات اروپا 
برزیل  و  هند  کشور  دو  همزمان  مشارکت  به  موکول  را 

ساختند.
هند تا ۱۰ سال پیش در ردیف کشور های فقیر عقب مانده 
در    بیش و کم  برزیل،  و  قرار داشت  مالی  نیازمند کمک  و 
از تورم چندصد درصدی، یکی  بردن  با رنج  همان زمان، 
از بیمار ترین اقتصاد ها را در جمع کشور های در حال توسعه 

صاحب بود. 

لیبیا و سوریه اوضاع فرق مي کند. 
 چه چیز باعث جذابیت ترکیه مي شود؟ 

از  مردم  است.  خاورمیانه  در  واقعي  دموکراسي  تنها  ترکیه   
و  فرهنگي  مسایل  بین  کشور  این  در  عدالت  حزب  این که 
ایجاد کرده است،  تعادل  مذهبی، ملي گرایي و جهاني شدن 
و  شدن  جهاني  مخالف  تندرو ها  گرفته اند.  قرار  تاثیر  تحت 
اقتصاد هستند. این کشور تنها اقتصاد در منطقه است که بدون 

تکیه بر درآمد نفتي به سرعت توسعه اقتصادي یافته است.  
مورد  در  اردوغان  اظهارات  با   تصویر  این  آیا 

سکوالریسم مخدوش نمي شود؟ 
اخوان المسلمین از این موضوع خوشش نمي آید اما آنها همیشه 
گفته اند: »ما همواره براي ترکیه و حزب عدالت اسالمي احترام 
را  ترکیه  مدل  اما  آموخته ایم.  آنان  از  بسیار  و  هستیم  قایل 

به عنوان معجون جادویي نمي پذیریم.«
در عین حال یک نگراني فزاینده وجود دارد که ترکیه شبکه اي 
به وجود آورده است که دولت هایي که اخوان المسلمین آنها را 
مي گردانند تحت کنترول خود در بیاورد. این باعث اختالف 
مي شود. برخي مي گویند: »ترکیه بیش از حد بلندپرواز شده 
از طریق اخوان المسلمین جهان عرب  است. ترکیه نمي تواند 

را اداره کند.«
همچنین، اسالم گرایان با اشاره به ترکیه مي گویند: »به آنها نگاه 
کنید. ترکیه هم اسالمي مي شود.« اما اردوغان مي گوید: »چند 
دقیقه صبر کنید. ما یک حکومت سکوالر هستیم.« این نکته 
براي کساني که از اخوان المسلمین مي ترسند، خوشحال کننده 

است. 
نقش موثر ترکیه در منطقه قبل از بهار عرب چگونه 
بوجود آمد؟ انتقاد هایي مبني بر دوران نو عثمانیسم 

نیز وجود دارد؟ 
این نقش موثر در برابر اسراییل بوجود آمد. اما در جهان عرب 
فقط در مورد روابط تجاري و لغو ویزا آغاز شد. این اقدامات 
مورد استقبال قرار گرفت. مبحت نیو عثمانیسم کمی احمقانه 
بنا کنند؛ آنها در  است. آنها قصد ندارند یک امپراطوري را 
منطقه اي مداخله مي کنند که در گذشته بخشي از امپراطوري 
عثماني بوده است و وارد عرصه خوبي چون تجارت شده اند. 

هیچ کس نمي تواند آنها را سرزنش کند. 
آیا این تصویر بهار عرب را تغییر خواهد داد؟ 

به  ترکیه  این  از  قبل  است.  آمده  به وجود  جدیدي  تصویر 
دنبال سیاست »بدون مشکل« بود؛ آنها به دنبال تجارت هاي با 
ثبات بودند. اما حاال همه چیز تغییر کرده است. مساله دیگر 
ترکیه  است.  دموکراتیک  تغییرات  موضوع  نیست؛  تجارت 
پاسخ  به  بستگی  ترکیه  موضع  دارد.  مسوولیت هایي  و  نقش 
این سواالت دارد. آیا ترکیه به موفقیت تغییرات دموکراتیک 

کمک مي کند؟ آیا نقش مثبتي بازي مي کند؟ 

 رضا تقی زاده

منبع: روزنامه حریت 

درخواست کمک مالی
از چین، برای نجات یورو

و جامعه اروپا

بهار عرب ترکیه را به ایران ترجیح می دهد
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رای گیری يونسکو در مورد 
عضويت کامل کشور فلسطین 
نهاد آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد 
- يونسکو - در جلسه ای در روز دوشنبه، در مورد 
برای  فلسطينی  خودگردان  تشکيالت  تقاضای 
به عنوان يک کشور  نهاد  اين  عضويت کامل در 

مستقل رای گيری کرد.
اين تقاضا بخشی از اقدامات تشکيالت خودگردان 
به عنوان يک کشور  برای کسب عضويت کامل 
مستقل در سازمان ملل متحد است که اسراييل و 
تشکيل  و  ورزيده  مخالفت  آن  با  متحده  اياالت 
چنين کشوری را به توافق بين اسراييل و فلسطينيان 

موکول کرده اند.
امريکا با پرداخت هفتاد ميليون دالر در سال، تامين 
يونسکو  ساالنه  بودجه  پنجم  يک  از  بيش  کننده 
است و گفته که اگر يونسکو درخواست عضويت 
کامل فلسطينين را تاييد کند، پرداخت اين مبلغ را 

متوقف خواهد کرد.
هنگام  که  است  کرده  تهديد  همچنين  امريکا 
رای گيری در مورد تقاضای فلسطينيان در شورای 
امنيت سازمان ملل در ماه نوامبر، اين درخواست را 

وتو خواهد کرد.
تلفات برف زودرس در شرق 

امريکا افزايش يافت
 بارش برف زودهنگام غافلگيری شهروندان را به 

همراه داشت
سرما و برف زودهنگام در ساحل شرقی امريکا 

مرگ حداقل 6 نفر را به همراه داشته است.
به بارش شديد  اثر حوادث مربوط  افراد در  اين 
برف مانند فروافتادن لين های فشار قوی، اصابت 
درخت با خانه و تصادف رانندگی در ايالت های 
ماساچوست، پنسيلوانيا و کانتيکات جان خود را 

از دست دادند.
نزديک  همشاير  نيو  ايالت  در  جافری  شهر  در 
است که  نشسته  زمين  به  برف  متر  سانتی  به 80 
در  انگلند،  نيو  منطقه  در  بارش  ميزان  بيشترين 

شمال ساحل شرقی امريکا گزارش شده است.
حدود 68 سانتی متر برف نيز در بعضی از نقاط 
ايالت ماساچوست به زمين نشسته است و سرعت 
 111 به  ايالت  اين  در  نانتوکت  جزيره  در  باد 

کيلومتر در ساعت رسيده است.
در پارک مرکزی نيويارک 74 ميلی متر برف بر 
زمين نشسته است که رکورد تازه ای برای بارش 

برف در ماه اکتوبر است.
اين در حالی است که بيشتر از سه ميليون خانوار 
در ايالت های ساحل شرقی و نيوانگلند از جمله 

مريلند و پنسيلوانيا فاقد برق هستند.
دانل پی مالوی، والی ايالت کانتيکات گفته است 
بی برقی  دچار  ايالت  اين  در  نفر  هزار   750 که 
مدتی  برای  شرايط  اين  است  ممکن  و  هستند 

طوالنی ادامه داشته است.
بدی شرايط آب و هوايی باعث زمين گير شدن 
پروازهای مسافربری در ميدان های هوايی جان اف 
ميدان هوايی  و  نيويارک  در  الگارديا  و  کندی 
فيالدلفيا شد. پروازهای اين ميدان ها از بعد از ظهر 

يکشنبه از سرگرفته شدند.
از  سرما  موج  می گويند  هواشناسی  کارشناسان 
ساحل شرقی امريکا به طرف کانادا در حرکت 

است.

ادعای پیروزی نخست وزير قرغیزستان در انتخابات رياست جمهوری

حزب حاکم يمن معاون صالح را برای نامزدی 
رياست جمهوری معرفی می کند

وزير  نخست  آتامبيف،  آلمازبيگ 
رياست  انتخابات  برنده  را  خود  قرغيزستان 

جمهوری اين کشور معرفی کرده است.
به  آرا  درصد   65 کسب  بيانگر  اوليه  نتايج 

وسيله آقای آتامبيف است.
دو رقيب اصلی او هر کدام 15 درصد آرا 
در  تقلب  مدعی  و  آورده اند  دست  به  را 

انتخابات شده اند.
شانزده نفر نامزد انتخابات رياست جمهوری 

قرغيزستان بودند.
آقای آتامبيف يک تاجر ثروتمند از شمال 
در جهت  تا  داده  وعده  و  است  قرغيزستان 
اين کشور حرکت  اقتصادی  بهبود  و  ثبات 

کند.
قرغيزستان  وزير  نخست  پيش  ماه  تا  که  او 
بود، پرهزينه ترين تبليغات را داشت و عالوه 
بر اين از امکان حضور گسترده در رسانه ها 
و مجامع عمومی به عنوان يک مقام رسمی 

عبده الجندی معاون وزير اطالع رسانی يمن 
حاکم  ملی  کنگره  حزب  که  کرد  اعالم 
منصور  ربه  عبد  دارد  قصد  کشور  اين  بر 
رييس  صالح  عبداهلل  علی  معاون  الهادی 
خود  کانديدای  عنوان  به  را  يمن  جمهور 
جمهوری  رياست  زودهنگام  انتخابات  در 

معرفی کند.
اين سخنان الجندی درحالی مطرح می شود 
می برد.  سر  به  سياسی  بن بست  در  يمن  که 
تاکنون  اعتراض ها،  از  ماه  هشتمين  در 
اين  به  دادن  پايان  برای  ميانجی گری ها 

بحران نتيجه نداده است.
منصور  ربه  عبد  يمن،  دولت  اعالم  بر  بنا 
به  درمانی  دوره  گذراندن  برای  الهادی 
خبرهای  الجندی  است.  کرده  سفر  امريکا 
اپوزيسيون  رسانه های  سوی  از  شده  منتشر 
دليل  به  الهادی  سفر  اينکه  بر  مبنی  را 
رد  گرفته،  صورت  صالح  با  اختالفاتش 

کرد.
در  خبری  کنفرانسی  در  که  الجندی 
اظهار  می گفت  سخن  يمن  پايتخت  صنعا 
درمان  برای  رييس جمهور  »معاون  داشت: 
رفته  امريکا  به  خود  ساالنه  چک اپ  و 
است. سفر او با هماهنگی با جمال بن عمر 
فرستاده سازمان ملل به يمن و عبد اللطيف 
خليج  همکاری  شورای  دبيرکل  الزيانی 
پنجشنبه  او  است.  گرفته  صورت  فارس 
تا گفتگو  بازخواهد کشت  به کشور  آينده 
خارج  منظور  به  سياسی  طرف های  با  را 

کردن کشور از بحران کنونی ادامه دهد.«
را دعوت  اپوزسيون  او همچنين گروه های 
به نشستن پای ميز گفتگو کرد و گفت: »از 
همه احزاب و گروه های سياسی می خواهم 
گفتگو  ميز  پای  و  بازگردند  راست  راه  به 
.. همه  پايان دهيم.  بحران  اين  به  تا  بنشينند 
اين روز ها احساس تلخی می کنند. ما تبديل 

برخوردار بود.
انتخابات  نخستين  قرغيزستان  انتخابات 
پس  کشور  اين  در  جمهوری  رياست 
پی  در  باقی يف  قربان بيگ  سرنگونی  از 
سال  آپريل  در  جاده ای  گسترده  تظاهرات 

2010 است.

شده ايم به مردمی که همه روزه جنازه ها را 
تشييع می کنيم.«

زمان  از  متحد  ملل  سازمان  اعالم  بر  بنا 
اعتراض ها در يمن تا کنون بيش از هزار نفر 
يا از معترضان و در  کشته شده اند. قربانيان 
نيروهای  توسط  تظاهرات  سرکوب  جريان 
يا در  از دست داده اند  دولتی جان خود را 
نظاميان  ميان  مسلحانه  درگيری های  جريان 
مسلح  افراد  و  صالح  نيروهای  از  شده  جدا 

وابسته به قبايل با نيروهای دولتی.
 اين اعالم حزب حاکم  يمن برای نامزدی 
معاون  علی عبداهلل صالح با مخالفت احزاب 
اپوزيسيون موسوم به ديدار مشترک مواجه 
عضو  المتوکل  الملک  عبد  محمد  شد. 
شورای عالی ايتالف ديدار مشترک تاکيد 
پياده  يمن،  بحران  پايان  راه  تنها  که  کرد 
همکاری  شورای  پيشنهادی  طرح  شدن 
صورت،  اين  غير  در  است،  فارس  خليج 
همچنين  او  بود.  خواهد  جنگ  شاهد  يمن 
افزود که تنها راه پياده شدن طرح پيشنهادی 
بی طرف  فارس،  خليج  همکاری  شورای 

ماندن نظاميان است.
ماه  چند  فارس  خليج  همکاری  شورای 
بحران  به  دادن  پايان  برای  طرحی  پيش 
علی  از  طرح  اين  برپايه  داد.  پيشنهاد  يمن 
خود  اختيارات  شده  خواسته  صالح  عبداهلل 
را به معاون خود واگذار کند. معاون رييس 
دولت  اپوزيسيون  حضور  با  نيز  جمهور 
وحدت ملی تشکيل دهد. اين دولت وظيفه 
برگزاری  و  جديد  اساسی  قانون  تدوين 
را  جمهوری  رياست  و  پارلمانی  انتخابات 
به  طرح  اين  برپايه  داشت.  خواهد  برعهده 
علی عبد اهلل صالح و نزديکانش مصوونيت 

قضايی داده می شود.

آقای باقی يف به تقلب در انتخابات رياست 
جمهوری متهم بود.

شدند.  کشته  رخدادها  اين  در  نفر  نود 
ناآرامی های اپريل سال گذشته پس از بروز 
درگيری های خونين ميان قوميت های ازبک 

و قرقيز در جنوب قرغيزستان رخ داد.

قامچی بيگ تاشی يف، وزير امور اضطراری 
مادوماروف،  آدوخان  و  پيشين  دولت 
رييس سابق پارلمان، دو رقيب اصلی آقای 
آتامبيف، از ملی گرايان جنوب قرغيزستان 

هستند.
آنها مدعی تقلب در انتخابات هستند.

که  است  کرده  تهديد  تاشی يف  آقای 
ريخت  خواهند  جاده ها  به  نفر  ميليون ها 
يک  تعيين  خواستار  مادوماروف  آقای  و 
کميسيون ويژه برای بررسی نحوه برگزاری 

انتخابات شده است.
درباره  نمی توانند  گفته اند  خارجی  ناظران 
کنند  نظر  اظهار  انتخابات  برگزاری  نحوه 
ولی گزارش های پراکنده ای از بروز تخلف 

در رای گيری مخابره شده است.
قرغيزستان که 5.3 ميليون نفر جمعيت دارد، 
ازبکستان  و  تاجيکستان  قزاقستان،  چين،  با 

هم مرز است.
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عملیات ناتو در لیبیا 
پایان یافت

 
در  ماه  از هفت  لیبیا پس  در  ناتو  هوایی  عملیات 

نیمه شب دوشنبه به پایان رسد.
گذشته،  هفته  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
ادامه  برای  لیبیا  دولت جدید  درخواست  رغم  به 

عملیات ناتو، به توقف آن رای داد.
ادامه  خواهان  لیبیا  در  انتقالی  موقت  شورای 
عملیات ناتو است تا وضع امنیتی را در این کشور 

ارزیابی کند.
تهدید  رفع  با  می گویند  غربی  دیپلومات های 
لیبیا،  در  غیرنظامیان  علیه  قذافی  معمر  حکومت 
دولت  اگر  و  نیست  نیازی  ناتو  عملیات  به  دیگر 
این  فعالیت  ادامه  خواهان  کشور  این  تازه ی 
سازمان است باید به طور جداگانه با آن به توافق 

برسد.
حفاظت  هدف  با  مارچ  ماه  در  امنیت  شورای 
حمالت  برابر  در  لیبیا  غیرنظامی  شهروندان  از 
نیروهای امنیتی با صدور قطعنامه ای زمینه عملیات 
ناتو در این کشور را فراهم کرد. این قطعنامه پس 
پیشین  رهبر  قذافی،  معمر  که  شد  صادر  آن  از 
این کشور  ارتش  از  مخالفان  برای سرکوب  لیبیا 

استفاده کرد.
عملیات  ناتو،  دبیرکل  راسموسن،  فوگ  آندرس 
از  »یکی  را  لیبیا  در  غیرنظامیان  از  حفاظت 
موفق ترین عملیات« در تاریخ این سازمان دانسته 

است.
به گفته آقای راسموسن ناتو در این مدت مانع از 

قتل عام غیرنظامیان در لیبیا شده است.
او گفت: »ما شرایط الزم را برای مردم لیبیا فراهم 

کردیم تا آینده خود را انتخاب کنند.«
 ۱۹ در  لیبیا  در  ناتو  عملیاتی  پروازهای  نخستین 
مارچ و همزمان با هجوم واحدهای ارتش لیبیا به 

شهر بنغازی، مقر اصلی مخالفان آغاز شد.
برفراز  پرواز  هزار   ۲۶ گذشته  ماه  هفت  در  ناتو 
لیبیا انجام داده است که ده هزار آن تهاجمی بوده 

است. 
اتحادیه عرب در انتظار 

جواب سوریه به طرح خاتمه 
خشونت است

دارند  انتظار  که  گفته اند  عرب  اتحادیه  مقامات 
سوریه،  جمهور  رییس  اسد،  بشار  جواب  امروز 
به طرح پیشنهادی این اتحادیه برای پایان دادن به 
خشونت علیه معترضان به حکومت این کشور را 

دریافت کنند.
خاتمه  برای  تالش  در  عرب  اتحادیه  نمایندگان 
با  گذشته  شامگاه  سوریه  در  خشونت  به  دادن 
کردند  مالقات  قطر  در  سوریه  دولت  نمایندگان 
را  دو طرف  مذاکرات  قطر  امور خارجه  وزیر  و 
»صریح و روشن« توصیف کرده و گفته است که 
از سوریه خواسته شد به اقدامات واقعی برای پایان 

سرکوب اعتراضات مبادرت ورزد.
هفت  حدود  از  سوریه  در  اعتراضی  تظاهرات 
شدید  سرکوب  وجود  با  و  شده  آغاز  پیش  ماه 
منابع  گفته  به  و  دارد  ادامه  همچنان  معترضان 
سازمان ملل متحد، تا کنون به کشته شدن حدود 

سه هزار نفر منجر شده است.

ریخت وپاش چندصدمیلیاردی قدرت های بزرگ 
برای تسلیحات اتومی 

در  تحقیقاتی  و  اطالعاتی  معتبر  موسسه  یک 
گزارشی که روز دوشنبه منتشر شد از برنامه ریزی 
قدرت های اتومی جهان برای صرف صدها میلیارد 
پوند در زمینه مدرنیزه کردن کالهک های اتومی 

در یک دهه آینده خبر داده است.
آن طوری که روزنامه بریتانیایی گاردین می گوید، 
»شورای اطالعات امنیتی بریتانیا و امریکا« معروف 
به »بیسیک« در گزارش تازه خود نسبت به ظهور 

»عصر جدید تسلیحات اتومی« هشدار داده است.
به گزارش این روزنامه، خبر مبنی بر »ریخت وپاش« 
زمینه  در  بزرگ  قدرت های  چندصدمیلیاردی 
کسر  از  آنها  همه  که  است  حالی  در  تسلیحات 

بودجه و بحران اقتصادی می نالند و از خلع سالح در 
سطح جهان سخن می گویند.

و  بریتانیا  امنیتی  اطالعات  معتبر  شورای  گزارش  در 
امریکا که نامی از ایران در آن برده نشده اشاره شده 
است که ایاالت متحده قصد دارد در یک دهه آینده 
اتومی  تسلیحات  صنعت  در  دالر  میلیادر   ۷۰۰ حدود 

خود هزینه کند.
نیز  روسیه  گزارش،  همین  بنابر  دیگر،  سوی  از 
بخش  در  فقط  دالر  میلیارد   ۷۰ دست کم  است  قرار 

سامانه های حمل موشک هزینه کند.
اما در این گزارش به عنوان مهم ترین نکته هشدار داده 
جمله  از  کشورها  از  برخی  مورد  در  که  است  شده 
تسلیحات  نقش  فرانسه  و  اسراییل  پاکستان،  روسیه، 

اتومی از جنبه تدافعی »بسیار فراتر می رود.«
با عنوان »فراسوی بریتانیا: گرایش ها  این گزارش که 
همچنین  شده  منتشر  اتومی«  کشورهای  دیگر  در 
هشدار می دهد که با توجه به قراین پاکستان و هند در 
پی کالهک های اتومی کوچک تر و سبک تر هستند 

تا بتوانند به بردی بیشتر دست یابند.

در گزارش بیسیک اشاره شده است که توجیهی که 
تازه  برنامه های  از  اتومی  بزرگ  قدرت های  معموال 
آسیب پذیری  می کنند  ارایه   تسلیحات  زمینه  در  خود 

آنها در برابر پیشرفت هسته ای دیگران است.
که  است  حالی  در  تحقیقاتی  موسسه  این  هشدار 
روسای جمهور دو قدرت بزرگ اتومی دنیا، باراک 
اوباما و دیمیتری مدودف، در ماه حمل سال ۱۳۸۹ در 
شهر پراگ معاهده استارت ۲ را امضا کردند و متعهد 
شدند که تعداد کالهک های اتومی در زرادخانه های 

خود را به ۱۵۵۰ کالهک کاهش دهند.
پیش از امضای این معاهده نیز دولت امریکا با اعالم 
از  استفاده  ساختن  محدود  در  خود  تازه  استراتژی 
سالح های اتومی تعهد کرده بود که از سالح هسته ای 
برای مقابله با کشورهای غیرهسته ای که معاهده عدم 
اشاعه یا مقررات آن را رعایت می کنند استفاده نکند.

گزارش شورای اطالعات امنیتی بریتانیا و امریکا اولین 
کمیسیون  برای  گزارش  مجموعه  یک  از  گزارش 
از  اعضایی  با  است که  »ترای دنت«  به  موسوم  مستقل 

احزاب مختلف بریتانیا تشکیل می شود.
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