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همسایگان و کاسه هایی 
داغ تر از آش

جا ها  چنین  در  هم  حقانی  شبکه  رهبران  اکنون 
به سر می برند.«

از  فراغت  مراسم  در  تایمز،  نیویارک  نوشته  به 
اکثر  که  حقانی  دارالعلوم  مدرسه  در  تحصیل 
فارغ  می شوند،   از آن   پاکستانی  و  افغان  مالهای 
در ماه جوالی گذشته چندین عضو مهم خانواده 
حقانی ساعت ها در این محفل که بی چون و چرا 
توسط شبکه  استخباراتی پاکستان نظارت می شد، 
پلیت  نمبر  که  موترهایی  با  بعد  و  مانده  باقی 

اسالم آباد را داشتند محفل را ترک کردند.
به نوشته روزنامه، تحلیلگران امور سیاسی و نظامی 
قرار  بررسی  مورد  را  افراط گرایان  فعالیت  که 
شبکه  افراد  که  می گویند  وضاحت  به  می دهند 
حقانی در داخل پاکستان آزادانه گشت و گذار 
ممالک  به  این کشور  از  بعضا خارج  و  می کنند 

عربی و مراسم حج هم می روند.
در محفل فراغت مدرسه دارالعلوم در بین دیگر 
برادر جالل الدین حقانی خلیل حقانی هم  افراد، 
دیده شده که برای جمع آوری کمک به این شبکه 
به کشورهای عربی سفر می کند و در ماه فبروری 
نامش در لست تحریم های شورای امنیت سازمان 

ملل متحد درج شد.
در این محفل دو فرزند جالل الدین حقانی هم با 

خلیل حقانی همراه بودند.
در  تروریزم  با  مبارزه  کارشناس  برون  وحید 
حقانی  شبکه  مورد  در  که  پرنستن  دانشگاه 
برادر  و  حقانی  خلیل  می گوید  می کند،  تحقیق 
دیگرش ابراهیم حقانی که مهمترین مهره ها برای 
به این شبکه می باشند، اصال در  جمع آوری پول 

اسالم آباد زندگی می کنند.
ادامه در صفحه 2

فرا رسیدن عید  روزنامه 8صبح، 
سعید قربان را به هموطنان عزیز 
تبریک گفته و روزهای سرشار از 
شادمانی و آرامش را آرزو می کند.
محترم  خوانندگان  اطالع  به 
که  می شود  رسانیده  روزنامه 
به  8صبح  روزنامه  بعدی  شماره 

تاریخ 21 عقرب به نشر می رسد.

برخی از شواهد و اسناد نشان می دهد که روابط  
پاکستان با افراط گرایان به اندازه ای عمیق است که 
بخاطر آن این کشور حاضر است فشارهای امریکا 
را تحمل کند و بر علیه افراطگرایان گام نبر دارد.

هیالری کلنتن وزیر خارجه امریکا در سفر اخیر 
در  که  خواست  کشور  این  از  پاکستان  به  خود 
کند  مذاکره کمک  میز  به  حقانی  شبکه  تشویق 
و یا در جنگ علیه آن در مناطق قبایلی پاکستان 

همکاری نماید.
وجود  دالیلی  تایمز،  نیویارک  روزنامه  نوشته  به 
دارد که این خواسته امریکا به یاس تبدیل شود. 
عالوه بر آن، رهبران شبکه حقانی در مناطق قبایلی 
به سر نمی برند که در آنجا آنها را مورد حمله قرار 
بدهند و امریکا باید در خانه های امن در اطراف 
اسالم آباد و دیگر شهرهای کالن پاکستان آنها را 

جستجو نماید.
پاکستان  قومی  بزرگ  یک  قول  از  روزنامه 
می نویسد که گفته است: »امریکا فکر می کرد که 
اسامه بن الدن هم در مناطق قبایلی پاکستان زندگی 
هواپیماهای  حمالت  با  را  مناطق  این  و  می کند 
نهایت  در  ولی  کرد،  تبدیل  ویرانه  به  بی پیلوت 
نزدیک اسالم آباد کشته شد و  اسامه بن الدن در 

عواید معادن بیش از 
ده برابر خواهد شد

سال  چهار  تا  افغانستان  معادن  عواید 
میلیارد  به یک  دالر  میلیون   80 از  بعد، 

دالر افزایش خواهد یافت.
که  می گویند  معادن  وزارت  مسوولین 
اولویت های  از  معادن  استخراج  کار 

کاری دولت است.
معادن  وزارت  سخنگوی  عمر،  جواد 
سپردن  روند  آغاز  از  که  می گوید 
معادن به بخش خصوصی، تاکنون بیش 
معدن  ده ها  و  کوچک  معدن   130 از 

بزرگ و متوسط قرارداد شده است.
بست  خبرگزاری  با  مصاحبه  در  او 
عواید  حاضر  حال  در  که  گفته  باستان 
هشتاد  تا  هفتاد  ساالنه  معادن  وزارت 
بلند  برای  تالش ها  و  است  دالر  میلیون 

بردن این عواید جریان دارد.
وی می گوید که بر اساس برنامه وزارت 
معادن عواید بخش معادن باید تا چهار 
سال بعد به یک میلیارد دالر و تا پانزده 

سال بعد به سه و نیم میلیارد دالر برسد.
اما شماری از اقتصاددانان کشور به این 
بیشتر  کار  معادن  بخش  در  که  باورند 

باید صورت می گرفت.
دانشکده  استاد  سیحون  سیف الدین 
در  که  می گوید  کابل  دانشگاه  اقتصاد 
صورت  کم کاری  کشور  منابع  مورد 

گرفته است.
به باور وی افغانستان فرصت های زیادی 
سال  چند  در  و  است  داده  از دست  را 
برای  اساسی  زیربناهای  باید  گذشته 
استخراج معادن ساخته می شد که نشده 

است.
ادامه در صفحه 2

افراد شبکه حقانی در داخل پاکستان 
آزادانه گشت و گذار می کنند

خالد پشتون:

قندهار برای انتقال 
آماده نیست

عناوین مطالب امروز:]در صفحه 3[

افزایش روزافزون

دزدی های مسلحانه...
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تداوم سیاست 
»گپ های مفت« در 
کنفرانس استانبول

بر  پاکستانی ها  میالدی   ۹۰ دهه  از 
کنترول افغانستان از طریق یک حکومت 
پیروزی  بودند.  امیدوار  دست نشانده 
طالبان تنها فرصتی است که این مقصد 
استراتژیک اسالم آباد را میسر می سازد. 
همه می دانیم که این سیاست استعماری 
از  بیمارگونه  هراس  از  ناشی  پاکستان 
به عمر حکومت های  دادن  پایان  و  هند 

متخاصم در کابل است.
روش  به  اینجا  در  ما  که  است  واضح 
نبرد  داعیه  غیرمعقول  نویسندگان 
ما  نداریم.  را  پاکستان  با  رویایی  و 
کرزی  حامد  حکومت  که  نمی خواهیم 
اخراج  افغانستان  از  را  پاکستان  سفیر 
را  اسالم آباد  واشنگتن  فردا  یا  و  نماید 
نه  که  می دانیم  ما  زیرا  نماید.  بمباران 
به  تمایل  ذره ای  کابل  نه  و  واشنگتن 
کشاکش جدی با اسالم آباد ندارند. چون 
با طالبان  باوراند که صلح  این  به  هردو 
پاکستان  بدون همکاری  و گروه حقانی 

میسر نمی باشد.
در صفحه 4
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آیاپاکستانقابلاعتماداست؟
امریکا،  متحده  ایاالت  جدید  راهبرد  براساس 
دارد.  قرار  محوری  نقش  در  باردیگر  پاکستان 
راه  جستجوی  راستای  در  امریکا  متحده   ایاالت 
جنگ،  گزینه های  موجود،  وضع  از  بیرون رفت 
مذاکره و بازسازی راه همزمان به پیش می برد. اما 
اخیرا رسانه های امریکایی از راهبرد جدید  امریکا 
مبنی بر ایجاد اعتمادسازی میان امریکا و مخالفان 
تازه،  راهبرد  این  براساس  است.  داده  خبر  مسلح 
پاکستان یک بار دیگر در نقش محوری و واسطه ی 

قابل اعتماد قرار می گیرد. 
حکومت پاکستان در سه دهه ی اخیر با قرار گرفتن 
در این نقش  توانست خود را باالی جامعه ی جهانی 

تحمیل کند و پول های کالنی را نصیب شود. 
پس از تجاوز شوروی سابق به افغانستان، پاکستان 
به کانون اصلی رهبران تنظیم های جهادی بدل شد 
کنترول و سیاست های  را  تمام کمک های غربی  و 

جنگ و صلح در افغانستان را رهبری می کرد. 
کنترولی  از  شوروی ها،  خروج  از  پس  پاکستان 
تشکل  و  ایجاد  در  داشت،  مجاهدین  باالی  که 
حکومت های موقت استفاده کرد و در تالش بود تا 

در همه ی امور مداخله کند. 
حکومت پاکستان در تداوم جنگ در دهه ی هفتاد  و 
نشست هایی که به منظور ختم آن برگزار می شد، 

نقش موثری را ایفا می کرد. 
طالبان که محصول تفکر حاکمان نظامی پاکستان 
بود، نقش پاکستان را در تحوالت افغانستان پررنگ 
ساخت، به گونه ای که برخی بر این باور بودند که 
شمار  به  پاکستان  از  جدیدی  ایالت  افغانستان 

می رود. 
در آن زمان مقام های پاکستانی همه روزه به داخل 
به عنوان  بابر  نصراهلل  و  داشتند  سفر   افغانستان 
یک چهره ی اصلی در تحوالت آن زمان، روزهای 

زیادی را در افغانستان سپری کرد. 
طالبان  حاکمیت  زمان  در  پاکستان  حکومت 
والیت های  برخی  و  کابل  قندهار،  پیش شماره های 
دیگر را با پیش شماره های پیشاور و کویته هماهنگ 

ساخته بود. 
امارات  و  عربستان  کنار  در  پاکستان  حکومت 
متحده ی عربی از جمله کشورهایی بود که امارت 
تا  و  بود  شناخته  رسمیت  به  را  طالبان  اسالمی 
رژیم   این  از  طالبان  حکومت  روزهای  آ خرین 

حمایت کرد. 
پاکستان پس از توافق بن و در یک رویکرد تازه، از 
یک طرف از روند جدید حمایت کرد و از طرف دیگر 
فرصت های جدیدی را برای بازسازی و نوسازی 

تشکیالت ازهم پاشیده ی طالبان فراهم ساخت. 
تا  کرد  کوشش  تمام  ده سال  در  پاکستان 
کشورهای غربی مطابق با مشوره های این کشور 

سیاست های شان را برای افغانستان تنظیم کنند. 
در  را  زیادی  سالیان  جهانی  جامعه ی  که  هرچند 
اما  برداشت،  گام  پاکستان  مشوره دهی  راستای 
حامیان  از  خود  پاکستان  که  دریافت  سرانجام 
اصلی تروریستان به شمار می رود. قتل بن الدن در 
القاعده  رهبران  از  تن  چندین  حضور  و  پاکستان 
چهره ی  از  نقاب  کشور،  این  خاک  در  طالبان  و 
به  نسبت  چندین ساله  اعتماد  و  برداشت  پاکستان 
تمام  از  پس  اکنون  رفت.  سوال  زیر  کشور  این 
ثبوت ها، سوال اساسی این است که چگونه امریکا 
راهبرد  در  و  می کند  اعتماد  پاکستان  به  دیگر  بار 
می دهد؟  کشور  این  به  محوری  نقش  خود،  جدید 
کشورهای  باردیگر  پاکستان  که  است  این  نگرانی 
غربی را فریب می دهد و فرصت های تازه ای برای 
سوی  از  هم  اکنون  که  می سازد  فراهم  گروه هایی 

امریکا و متحدان آن زیر فشار جدی قرار دارند. 

زنگ اول


جهت منافع افغانستان باشد.
که  است  نداده  توضیح  صالحی  آقای 
بدخواهان چه کشور یا کشورهایی هستند.

به  که  روندی  از  اخیر  ده سال  در  ایران 
شد،  آغاز  افغانستان  در  امریکا  رهبری 
حمایت کرد اما همواره از عملکرد امریکا 
و غرب در افغانستان انتقاد نیز کرده است 
و خواستار خروج نیروهای ایتالف و ناتو 

از کشور است.

برای  اجتماعی  امور  و  کار  و  معارف 
کار  مشترکا  رشته ها  این  نصاب سازی 
کنند. آقای ننگ گفت که این رشته ها 
تدریس  افغانستان  در  بار  اولین  برای 
بازار کار،  به  نظر  افزود  او  خواهد شد. 
ساخته  رشته ها  این  برای  جدید  نصاب 
خواهد شد. آقای ننگ این رشته ها را در 
افزایش نیروی کاری در کشور با اهمیت 
این  در  است  قرار  که  گفت  و  خواند 
نیز ساخته شود.  انستیتوت هایی  رشته ها 
معین تخنیکی و مسلکی وزارت معارف 
افزود: »ما امروز در افغانستان سی و چهار 
حرفوی  و  مسلکی  تخنیکی،  رشته 
داریم، اما می خواهیم به پنجاه و دو رشته 

کاری را از پیش ببرد.
که  است  باور  این  به  »شورا  گفت:  او 
ممکن است شماری از مقام های دولتی 
ولی  باشند،  فساد  به  آلوده  کندز،  در 
در دست  زمنیه سندی  این  در  تاکنون 

نداریم و نمی شود آنان را متهم کرد.«
او نقش شورا را در بخش مبارزه با فساد 
تعیین کننده خواند و گفت که شورای 
رسانه ها  و  مردم  همکاری  با  والیتی 

می توانند دامنه فساد را کوتاه سازند.
که  باورند  این  به  کندز  شهروندان 
از  با دیده بانی مستقیم  شورای والیتی، 
کارکردهای مقام های والیتی، می تواند 
جلو خودسری ها و افزایش فساد در این 

والیت را بگیرند.
نمایند گان  که  حالی  است  در  این 
را  پشتیبانی شان  نیز  کندز،  در  رسانه ها 
مبارزه  در  والیتی،  شورای  موقف  از 
که  گفته اند  و  داشته اند  اعالم  فساد  با 
همکاری  را  فساد  با  مبارزه  نهادهای 

می کنند.

امور خارجه ی  اکبر صالحی، وزیر  علی 
ایران گفته است به توصیه احمدی نژاد در 

اجالس استانبول شرکت می کند.
کنفرانس  یک  در  که  صالحی  آقای 
ایران  نظر  خبری صحبت می کرد گفت 
در اعالمیه نهایی کنفرانس استانبول منظور 
شده است و ایران با »قوت و قدرت« در 

این کنفرانس شرکت خواهد کرد.
نقل  به  ایران،  رسمی  خبرگزاری  ایرانا، 
است  نوشته  ایران  خارجه  امور  وزیر  از 
که این کشور به عنوان همسایه افغانستان 
خواستار ثبات، امنیت و صلح در افغانستان 
کشورهای  بین  که  تالشی  هر  و  است 
همسایه افغانستان در جامعه بین المللی در 
جهت تحقق این امر صورت گیرد، ایران 

از آن تالش ها حمایت می کند.
همچنین خبرگزاری فارس به نقل از آقای 
صالحی نوشته است که ایران با هوشیاری 
جلوگیری  بدخواهان«  استفاده  »سو  از 
در  اجالس  نتیجه  است  امیدوار  و  کرده 

8صبح، کابل: موسسه حرکت، مبلغ 1.4 
نصاب سازی  منظور  به  را  دالر  میلیون 
هوتل داری،  معادن،  رشته های  در 
میوه جات،  پروسس  جهانگردی، 
آهن  خط  و  گلیم بافی  و  قالین  صنعت 
امور  و  کار  و  معارف  وزارت های  به 

اجتماعی کمک بالعوض می کند.
این کمک روز گذشته توسط  قرارداد 
معارف  وزارت های  با  حرکت  موسسه 
و کار و امور اجتماعی در کابل به امضا 

رسید.
آصف ننگ، معین تخنیکی و مسلکی 
این  امضای  مراسم  معارف، در  وزارت 
کمک گفت که قرار است وزارت های 

والیتی  شورای  مقامات  کندز:  8صبح، 
در  فساد  افزایش  به  اشاره  با  کندز 
مردم  از  کندز،  والیت  دولتی  ادارات 
مقام های  شناخت  در  که  می خواهند 

آلوده به فساد همکاری کنند.
شورای  رییس  محبوب،  محبوب اهلل 
در  »فساد  می گوید:  کندز،  والیتی 
است،  بسیار  کندز  دولتی  اداره های 
ولی مردم در شناسایی مقام های آلوده 
به فساد، همکاری نمی کنند و ما بدون 
شکایت و سند مبارزه با فساد، نمی توانیم 
متهم کنیم و کارهای عملی  را  مقامی 

انجام بدهیم.«
که  نشستی  در  را  اظهارات  این  او 
در  کندز،  رسانه ای  خانه ی  سوی  از 
راه اندازی  والیت  این  والیتی  شورای 

شده بود، ابراز کرد.
در  فساد  موجودیت  محبوب،  آقای 
ولی  نکرد،  رد  را  دولتی  اداره های 
گفت که اگر کسی به نمایند گان مردم 
نمی تواند  نیز  شورا  نکند،  همکاری 

ایران در اجالس استانبول شرکت می کند

کمک 1.4 میلیون دالری برای نصاب سازی در پنج رشته جدید

مردم باید برای شناخت مقام های آلوده به فساد همکاری کنند

از این رو، ایران در حالی که در بسیاری 
به  مربوط  بین المللی  کنفرانس های  از 
افغانستان حضور داشته است، در شماری 
موضوع  به  انتقاد  دلیل  به  کنفرانس ها  از 
با کشور  اختالفی که  یا  و  بررسی  مورد 

میزبان داشته، غایب بوده است.
نقش  استانبول، محور اصلی  در اجالس 
افغانستان در صلح و  کشورهای همسایه 
ثبات کشور و همچنین موضوع مصالحه 
طالبان  گروه  جمله  از  مسلح  مخالفان  با 
به عنوان  ایران  حضور  رو  این  از  است. 
بسیار  اجالس  این  در  افغانستان  همسایه 

مهم ارزیابی می شود.
در  قطعی اش  حضور  حالی  در  ایران 
است  کرده  اعالم  را  استانبول  کنفرانس 
که قرار است این کنفرانس امروز برگزار 

شود.
پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان، چین و 
روسیه از دیگر کشورهایی است که در 

این کنفرانس شرکت می کنند.

برسانیم. برای پنجاه و دو رشته اول باید 
تاکید کرد که  او  بکنیم.«  نصاب سازی 
وزارت معارف در نظر دارد که در هر 
»کثیرالرشته ای«  انستیتوت  یک  والیت 
ایجاد کند که شامل رشته های متنوع در 

عرصه های مختلف خواهد شد.
رییس  زیلینگا  چانس  حال  همین  در 
که  گفت  کابل،  در  حرکت  موسسه 
مهارت های  از  افغان  جوانان  اکثر 
رو،  همین  از  و  نیستند  برخوردار  الزم 
زمینه های کاری برای شان کمتر وجود 
دارد. او گفت که نصاب سازی برای پنج 
رشته جدید، فرصت های کاری بیشتری 

را برای جوانان مساعد خواهد کرد.

شورای  نماینده ی  صادقی،  کریمه 
کارکرد  از  نظارت  کندز  والیتی 
مقام های دولتی را یکی از نیازهای اولی 
صورتی  در  شورا  که  افزود  و  شمرد 
با فساد  مبارزه  برای  نهادها  از  می تواند 
دیده بانی کند که برنامه های شش ماهه 
و ساالنه ی ریاست ها را در اختیار داشته 

باشد.
او گفت که تا هنوز با آن که شورا یک 
ساالنه ی  کاری  برنامه های  رونوشت 
درخواست  آنان  از  را  ریاست ها 
ریاست ها،  این  ولی  کرده است، 
همکاری نکرده برنامه های شان را به این 

شورا نفرستاده اند.
شورای  معاون  حسین خیل،  عبدالقدیر 
والیتی کندز، سران والیتی را در مبارزه 
دیگر،  توسعه ای  کارهای  و  فساد  با 
ناکارآمد خوانده، گفت: »آنان آدم  های 
احترام  برای شان  ما  هستند،  خوبی 
نمی کنند،  کار  که  این  ولی  داریم، 

مایه ی نگرانی ما است.«

احتمال دست داشتن 
شبکه حقانی در حمله 

مرگ بار کابل 
احتمال  که  گفته اند  دولتی  مقام های 
می رود در حمله روز شنبه در کابل 
که در نوع خود مرگ بارترین حمله 
علیه نیروهای امریکایی در افغانستان 
در ده سال گذشته بود، شبکه حقانی 

دست داشته باشد. 
همین  در  آلمان،  صدای  از  نقل  به 
که  غربی  دیپلومات  یک  حال، 
در  شود،  برده  نام  او  از  نخواست 
اطالعی  کدام  »ما  گفت:  کابل 
که  کند  برآن  داللت  که  نداریم 
دست  آن  در  مستقیما  حقانی  شبکه 
دارد  احتمال  بسیار  اما  است.  داشته 
با آن ارتباط داشته  که شبکه حقانی 

باشد.« 
باوجود  دولتی گفته اند که  مقام های 
موادی  و  سالح  نهایی،  تایید  فقدان 
که در این حمله به کار رفته شباهت 
گروه  که  دارد  پیشینی  حمالت  به 

حقانی مسوول آن بوده است. 

عواید معادن ...
ادامه از صفحه 1

دولت  که  می گوید  سیحون  آقای 
مطمین  امنیتی  و  سیاسی  ثبات  هنوز 
بهره برداری  دلیل  به همین  و  ندارد 
شمار  به  دشوار  کار  یک  معادن  از 

می رود.
به باور وی، برای استخراخ و شفافیت 
دولت  یک  داشتن  معادن،  کار 
دولت  اما  است،  ضروری  توانمند، 
را  مطمین  ثبات  و  ظرفیت  افغانستان 

تا هنوز ندارد.
وزارت  سخنگوی  عمر  جواد  اما 
با  وزارت  این  که  می گوید  معادن 

به پیش می رود. برنامه منظم  یک 
وزارت  این  پنج ساله  برنامه  به  او 
تیم های  که  می گوید  کرده  اشاره 
به  ظرفیت سازی  برای  مشخصی 
و  شده  فرستاده  کشور  از  خارج 
توانند  می  که  دیده اند  آموزش 
درستی  به  را  طرح شده  برنامه های 

کنند. تطبیق 

افراد شبکه حقانی...
ادامه از صفحه 1

خانواده  اعضای  اکثر  برون،  گفته  به 
حتا  و  می برند  بسر  شهرها  در  حقانی 
شده  افشا  هم  ویکی لیکس  اسناد  در 
کشورهای  به  آزادانه  ابراهیم  که  بود 
مذاکرات  در  و  می کند  سفر  عربی 
اشتراک  هم  امریکایی  مقامات  با 

داشت.
با  که  تحلیلگرانی  قول  از  روزنامه 
آشنا  پاکستان  و  افغانستان  مسایل 
گفته اند:  که  می نویسد  هستند، 
»سراج الدین حقانی که جانشین پدرش 
رهبر  و  می باشد  حقانی  جالل الدین 
شمار  به  شبکه  این  نظامی  رقیب  بی 
پشتونخواه  خیبر  ایالت  در  می رود، 

به طور آزادانه گشت و گذار می کند.«
یک تحلیلگر پاکستانی که  نخواست 
نیویارک تایمز  به  شود،  ذکر  نامش 
سراج الدین  که  همین  است،  گفته 
نشان  می رود  هرجا  به  آزادانه  حقانی 
قرار  حمایت  تحت  او  که  می دهد 

دارد.
برای  حقانی  شبکه  روزنامه  نوشته  به 
به پول، پایگاه  تعلیم جنگجویان خود 
و وسایل نیاز دارد که پاکستان برایش 
مهیا می سازد و در مقابل آن پاکستان 
می خواهد بعد از بیرون رفتن نیروهای 
امریکایی از افغانستان نفوذ خود را در 
چیزی  این  و  بسازد  بیشتر  کشور  این 
است که شبکه حقانی می تواند برایش 

میسر بسازد.

ACKU
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آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش  در 
منتظر  است  سال ها  که  داریم  را  خواهری 
نیروهای  توسط  که  است  برادرش  برگشتن 
برده  خانه  از  شب هنگام  کمونیستی  دولت 
بود. او آن حادثه را چنین بیان می دارد: »فامیل 
کسب  و  تحصیل  به  همه  زمان  آن  در  که  ما 
دانش مصروف بود، همه می دانسیتم که بدون 
و  بدبختی ها  از  را  خود  کشور  نمی توان  علم 
نجات  است  آن  دامن گیر  که  بیچارگی هایی 
دهیم. با کودتای شوم ثور 1357 به یک بارگی 
نظام کشور تغییر کرد و زندگی مردم به سوی 
با  کمونیستی  نظام  شد،  داده  سوق  نابودی 
داشت  مسلمانان  مقابل  در  که  قلبی  قساوت 
افراد  روز  جریان  در  هم  یا  و  شب هنگام 
و  می کردند  دستگیر  را  متدین  و  سرشناس 
موضوع  همین  و  می بردند  شکنجه گاه های  به 
سبب گردید که مردم در اکثر والیات دست 

معاون اول مجلس نمایندگان و شماری از نماینده های 
والیات جنوب و غرب کشور در مجلس نمایندگان 
انتقال  روند  دوم  مرحله ی  آغاز  به  نسبت  افغانستان، 
والیت  در  افغان  نیروهای  به   امنیتی  مسوولیت های 

قندهار هشدار دادند.
خالد پشتون، معاون اول مجلس نمایندگان و نماینده ی 
مردم قندهار در یک نشست مشترک خبری با شمار 
دیگر از اعضای این مجلس، مخالفت شان را با آغاز 
انتقال مسوولیت از نیروهای بین المللی  مرحله ی دوم 

به نیروهای افغان در والیت قندهار بیان داشتند.
قندهار  که  می گوید  نمایندگان  مجلس  اول  معاون 
به  ده سال  از  و  بوده  گذشته  در  طالبان  اصلی  مرکز 
گروه،  این  سوی  از  امنیتی  تهدیدهای  با  نیز  این سو 

مواجه است.
و  جنوب  مردم  نماینده  های  چند  هر  گفت  پشتون 
جنوب غرب کشور  در مجلس نمایندگان از پروسه ی 
انتقال مسوولیت های امنیتی به نیروهای افغان، حمایت 

به قیام های خونین بزنند و از مال، جان، ناموس 
و وطن شان دفاع نمایند. من در آن زمان تازه 
15 بهار زندگی ام را سپری نموده بودم و شاهد 
فجایع بسیار زیاد بودم که یکی از نمونه های آن 
را برای شما یادآور می شوم. شب تاریکی بود 
و همه جا در ظلمت فرو رفته بود. با آمدن شب 
همه ی مردم وحشت داشتند و فکر می کردند 

امنیتی  نیروهای  کنونی  وضعیت  در  ولی  می کنند، 
از  امنیتی  مسوولیت های  گرفتن  قندهار  آماده ی 
نیروهای بین المللی نیستند. آنها از حکومت خواستند 
به  والیت  این  در  دیگر  سال  دو  تا  انتقال  روند  که 

تعویق انداخته شود. 
را  خبرهایی  گذشته  روز  چند  در  »ما  گفت:  پشتون 
شمول  به  بین المللی  جامعه ی  که  آوردیم  دست  به 
آن  اساس  به  که  گرفته اند  را  تصمیمی  افغانستان، 
یک تعداد والیت هایی که وضع امنیتی آن بی نهایت 
آن  در  که  دارید  آگاهی  شما  تمام  و  است  خراب 
مشخص  طور   به  یاهم  و  هست  هم  قندهار  جمله، 
امنیتی  مشکالت  پیهم  صورت  به  که  است،  قندهار 
این  »همه  افزود:  پشتون  است.«  زیاد  بسیار  آن جا  در 
حاالهم  و  بود  طالبان  مرکز  قندهار،  که  می دانند  را 
گراف  در  قندهار  که  می بینیم  ما  گذشته  ده سال  در 
این  ما  عقیده ی  دارد.  قرار  باالیی  میزان  در  ناامنی، 
است و به صورت قاطع می گوییم که ما از پروسه ی 
کنونی  شرایط  در  ولی  می کنیم،  حمایت  انتقال 
مسووالن  که  وجودی  با  قندهار، 
رییس جمهور  برای  قندهار  امنیتی 
اطمینان بدهند که امنیت را تامین 
ما  نظر  به  اما  می توانند،  کرده 

غیرممکن  است.«
قندهار  شهر  روز گذشته  چند  در 
و  انتحاری  حمله  های  شاهد 
که  بود  طالبان  سوی  از  انفجاری 
ملل  سازمان  دفتر  یک  بر  حمله 
جانی  تلفات  که  دوشنبه  روز  به 
داشت،  همراه  به  نیز  را  مالی  و 
نمونه ای افزایش ناامنی در قندهار 

خوانده شده است.
و  انتحاری  حمله  نتیجه  در 
نزدیکی  در  مسلح  مهاجمان 

خالد پشتون:

قندهار برای انتقال آماده نیست
 قدرت اهلل جاوید

از صفحه 1

که امشب نوبت به آنهاست که دستگیر شوند. 
بود،  کابل  دانشگاه  فارغ التحصیل  که  برادم 
دریکی از مکاتب شهر کابل مصروف تدریس 
در  همه  بود. شب هنگام که  این وطن  اوالد  به 
بلند  ناگهان صداهایی  بودیم،  رفته  فرو  خواب 
شد و زمانی که همه از خواب بلند شدیم دیدیم 
افراد دولتی یعنی خاد  که خانه ما در محاصره 

ساختمان کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان 
)یو ان اچ سی آر(، آمر حوزه ششم امنیتی و چهار محافظ 

افغان دفتر ملل متحد و چهار مهاجم کشته شدند.
اخیر  حمله های  به  اشاره  با  نمایندگان  مجلس  معاون 
در قندهار می گوید که شورای  کویته در 95 درصد 
و  در والیت های جنوب  انفجاری  و  انتحاری  حمله ی 

جنوب غربی سهیم است.
عملیات های  در  طالبان  آن که  با  پشتون،  گفته ی  به 
شهرهای  از  بین المللی  و  افغان  امنیتی  نیروهای 
والیت های جنوبی کشور بیرون  شده اند، ولی هنوزهم 
در  والیت ها،  این  ولسوالی هایی  در  شدن  مستقر  با 
شرکت  ایتالف  و  افغان  نیروهای  ضد  عملیات های 

می کنند.
والیت های  در  که  طالبان  اکثر  که   می گوید  پشتون 
می کنند،  فعالیت  کشور  جنوب غربی  و  جنوبی 

پشتون گفت هر چند 
نماینده  های مردم جنوب و 

جنوب غرب کشور  در مجلس 
نمایندگان از پروسه ی 

انتقال مسوولیت های امنیتی 
به نیروهای افغان، حمایت 
می کنند، ولی در وضعیت 

کنونی نیروهای امنیتی 
قندهار  آماده ی گرفتن 

مسوولیت های امنیتی از 
نیروهای بین المللی نیستند.

را  برادرم  بی رحمی  با  بسیار  آنها  است.  وقت 
یادم  درست  ساعت  عقربه های  بردند،  خود  با 
است زمان 12 و 40 دقیقه شب را نشان می داد 
و آن شب هرگز فراموشم نمی شود. بعد از آن 
خانه ما مدت 5 روز در محاصره قرار داشت و 
همه در خانه زندانی بودیم. اما دیگر دیر شده 
بود و فایده نداشت زیرا افراد دولتی زمانی که 
کسی را با خود می بردند از آنها کسی هیچ گونه 
اطالع به دست نمی آورد. از آن زمان به امروز 
هیچ گونه خبری از وی نداریم و منتظر هستیم 
که شاید یک روز آنها بیایند، ولی هر روز که 
از زندگی ما می گذرد مایوس و ناامیدتر شده 
می رویم زیرا مدت 33 سال انتظار بسیار سخت 

است.«

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

می باشیم. 
info_afg@solidarityforjustice.org.af

تمویل  کویته،  شورای  سوی  از  مستقیم  به صورت 
وتجهیز می شوند.

پشتون گفت: »من گفته می توانم که در قندهار شورای 
کویته در آن مناطق فعال هست، و هنوزهم به فعالیت 

خود ادامه می دهند.«
هرچند پیش از این گفته شده بود که والیات بدخشان، 
بلخ، دایکندی، غزنی، غور، هلمند، هرات،  بادغیس، 
سمنگان،  پروان،  نیمروز،  ننگرهار،  لغمان،  کابل، 
سرپل، تخار و وردک از جمله مناطقی  است که گفته 
افغان  نیروهای  به  امنیت آن  تامین  می شود، مسوولیت 

سپرده خواهد شد.
و  جنوبی  والیت های  مردم  نماینده های  ولی 
به  مسوولیت ها  انتقال  که  می کنند  تاکید  جنوب غربی 
پروسه ی  پایان  در  قندهار  والیت  در  افغان  نیروهای 

انتقال مسوولیت ها، عملی شود.
پشتون مي افزاید زمانی امنیت قندهار به نیرو های امنیتی 
کامل  شکل  به  امنیتی  نیرو های  که  شود  سپرده  افغان 

متکی به خود باشند.
تازمانی  تاکید می کند  نمایندگان،  اول مجلس  معاون 
افغان به جنگ افزارهای سنگین و  امنیتی  نیروهای  که 
سبک مدرن تجهیز نشوند، آموزش ها و هزینه های الزم 
برای  پاکستان را  نیاروند و جامعه،  به دست  نظامی را 
انتقال  نسازد،  متقاعد  افغانستان  امور  در  مداخله  قطع 
مسوولیت های امنیتی به نیروهای افغان دست آوردهای 

ده ساله دولت را به پرسش مواجه می سازد.
از  امنیتی  مسوولیت های  انتقال  پروسه  اول  دور   
نیروهای خارجی به نیروهای افغان، چهار ماه پیش از 
والیت های بامیان پنجشیر، کابل بدون ولسوالی سروبی 
مزار شریف  و  هرات  لشکرگاه،  مهترالم،  و شهرهای 

انجام شد.
قرار است نیروهای بین المللی در سال 2014، افغانستان 
را ترک کنند و دولت افغانستان انتظار دارد تا این سال، 

روند انتقال مسوولیت ها به نیروهای داخلی پایان یابد.

برادرم تا حال برنگشته است
با آمدن شب همه ی مردم وحشت داشتند و فکر می کردند 
که امشب نوبت به آنهاست که دستگیر شوند. برادم که 

فارغ التحصیل دانشگاه کابل بود، دریکی از مکاتب شهر کابل 
مصروف تدریس به اوالد این وطن بود. شب هنگام که همه در 

خواب فرو رفته بودیم، ناگهان صداهایی بلند شد و زمانی که همه 
از خواب بلند شدیم دیدیم که خانه ما در محاصره افراد دولتی 

یعنی خاد وقت است. آنها بسیار با بی رحمی برادرم را با خود 
بردند.

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 بیات1093
ه و تنظیم:

تهی ACKU
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اظهارنظری  در  هرات،  در  ایرانی  دیپلومات  یک 
در  امریکا  نظامی  پایگاه  ایجاد  که  است  گفته 
این کشور خواهد شد. در  بی ثباتی  باعث  افغانستان، 
گزارش ها آمده است که سرکنسول ایران در هرات، 
سیاست های مربوط به ایجاد پایگاه دایمی امریکا را 
در افغانستان محکوم کرده و آن را یک منبع دایمی 

برای ایجاد ناامنی در منطقه خوانده است. 
زاویه  چند  از  هرات  در  ایران  سرکنسول  اظهارات 

می تواند مورد نقد قرار گیرد.
بی اعتمادی به دولت افغانستان

اظهارات سرکنسول ایران در حالی صورت می گیرد 
سایر  و  کرزی  رییس جمهور  این ،  از  پیش  که 
به همسایگان  بارها  افغانستان،   مقامات رسمی دولت 
افغانستان  بین  شود  قرار  اگر  که  داده اند  اطمینان 
همکاری های  معاهده  امریکا  متحده  ایاالت  و 
از  افغانستان  همسایگان  برسد،  امضا  به  استراتژیک 
رییس جمهور  اطمینان دهی  نخواهند شد.  متضرر  آن 
حتا  که  می رساند  نیز  را  موضوع  این  همسایگان،  به 
استراتژیک  همکاری های  چوکات  و  سایه  در  اگر 
پایگاه  ایجاد  به  شود  قرار  امریکا،  و  افغانستان  بین 
دایمی امریکا در افغانستان نیز موافقت صورت گیرد، 

همسایگان هیچ گونه ضرری از آن نمی بینند.
با توجه به اطمینانی که از جانب مقامات افغانستان در 
ایرانی  مقامات  وقتی  است،  شده  داده  خصوص  این 
مدعی بی ثباتی در افغانستان می شوند و به این وسیله 
نگرانی  ابراز  افغانستان  در  امریکا  حضور  به  نسبت 
خویش  اطمینان  و  اعتماد  عدم  واقع  در  می کنند، 
می دهند.  نشان  را  افغانستان  دولتمردان  و  دولت  به 
در  اظهارنظر  و  مستقل  دولت  یک  به  بی اعتمادی 
از  دولت،  یک  اراده  و  تصمیم  با  مخالفت  جهت 

مقبولیت در عرف بین المللی برخوردار نمی باشد.
بی اعتمادی به حاکمیت ملی افغانستان

دولت افغانستان برای تصمیم گیری در مورد امضای 
است  قرار  امریکا،  با  استراتژیک  همکاری های  سند 
لویه جرگه  این  کند.  دایر  را  عنعنوی  لویه جرگه 
شده  اعالم  برگزارکنندگان  سوی  از  که  آن گونه 
تاالر  در  عقرب  ماه  اواخر  در  است  قرار  است، 

لویه جرگه در کابل برگزار شود.
اگر تصمیمی  نشان می دهد که  لویه جرگه  برگزاری 
در این خصوص اتخاذ شود، مبتنی بر مصلحتی است 
که مردم افغانستان به نحوی آن را تایید کرده اند. از 
این واقعیت  این تشریفات نشان دهنده ی  سوی دیگر 
یک جانبه  به صورت  امریکایی ها  که  می باشد  نیز 
بلکه  باشند.  داشته  پایگاه  افغانستان  در  نمی خواهند 
این کار تابع اراده دوجانبه ای است که یک جانب آن 
دولت افغانستان می باشد. دولت افغانستان نیز با توجه 
به حساسیت این مساله ، قرار است در لویه جرگه در 

در  عطفی  نقطه  استانبول  کنفرانس 
و  افغانستان  منطقه ای  همکاری های 
زیرا  نمی تواند.  بوده  همسایگانش 
غرب  خالی«  و  »خشک  دیپلوماسی 
به  ارتباط  در  افغانستان  حکومت  و 
به ویژه  و  منطقه  همکاری های کشور های 
دلخوشی  یک  از  فراتر  ایران  و  پاکستان 

سیاسی بوده نمی تواند. 
مانند  غرب  فشار  بدون  دیپلوماسی 
در  دیپلومات ها  معمول  تعارفات 
کنفرانس های بین المللی است که سخنان 
توام  خوشایند  وعده های  با  را  خود 

همان  برمی گردند  کشور های شان  به  وقتی  اما  می سازند، 
و  ایران  نفع  آیا  است.  نفع شان  به  که  می کنند  را  کاری 
پاکستان در این است که در کنفرانس استانبول دست از 
حمایت طالبان بکشند و شاهد پیروزی غرب و حکومت 

حامد کرزی در کابل باشند؟
نماییم   نشست ها  چنین  دلخوش  را  خود  ناحق  به  ما  اگر 
وزارت  و  حکومت  گرفته ایم.  اشتباه  سراب  با  را  آب 
منطقه ای  نشست های  که  می کنند  وانمود  کشور  خارجه 
فرصت گفتگو های سازنده با همسایگان را فراهم می آورد 
بدون این که به ما بگویند که در گذشته نیز کنفرانس های 
مشابه برگزار شده است. آنها امیدوارند که این نشست ها 
از صلح  به حمایت  متقاعد  پاکستان را  نهایت دستکم  در 
دیپلوماسی  این  ما  واقعیت  در  ولی  نماید.  افغانستان  در 
در  کشور  خارجه  وزارت  و  حکومت  کوپال  و  بی یال 
نهایت بی اهمیت می دانیم. زیرا این نشست ها نه جزو یک 
استراتژی که کل استراتژی و البته تنها استراتژی حکومت 

افغانستان است.
منظور ما این است که اگر دیپلوماسی منطقه ای افغانستان 
نباشد  دولت  شدن  قوی  و  داخلی  اصالحات  با  همراه 
دیپلوماسی »حرف مفت« است. سران و مقامات کشورها 
دور یک میز نشسته و از پاکستان و ایران می خواهند که 
در ارتباط به صلح و ثبات در افغانستان کمک نمایند. بعد 
نمایندگان این دو کشور با الفاظ شیرین و نمکین سیاسی 
حمایت قاطع خود را از حکومت بی رنگ و بی رونق کابل 
ابراز می دارند و در قطعنامه کنفرانس استانبول نیز حمایت 
این کشور ها درج می گردد. بعد رییس دولت ما به کابل بر 
می گردد و در یک کنفرانس مطبوعاتی نشست استانبول را 
مفید می خواند. چون همسایگان ما در این نشست همانند 
از صلح و  گذشته وعده های قوی سیاسی جهت حمایت 

ثبات در کشور داده اند.
ما در هشت سال  برای  تکراری  این سناریوی  بدون شک 
ملکی  حکومت  گرم  وعده های  است:  بوده  آشنا  گذشته 
استخبارات آن.  ارتش و  پاکستان و سیاست های تخریبی 
آنچه که ما آن را قبول نداریم این است که اگرچه گفتگو 
برای حکومت  پسندیده ترین گزینه  دیپلوماسی همواره  و 
پاکستان  به  ارتباط  در  بین المللی اش  متحدان  و  افغانستان 
دیپلوماسی  که  نماییم  اذعان  باید  حال  عین  در  اما  است. 
افغانستان  ناچاری  و  از روی ضعف  و  امریکا  فشار  بدون 
به خوبی  پاکستانی ها  نمی دهد.  تغییر  در کشور  را  چیزی 
افغان  و  امریکایی  مقامات  سفرهای  از  که  داده اند  نشان 
نگردیده  نیش دار شان خسته  و  تند  اسالم آباد و سخنان  به 
از  بر حمایت  مبنی  با صبوری حرف های گذشته خود  و 
حکومت کابل را تکرار می نمایند. اما سوال ما این است 
بار  چندهزار  کلینتون  هیالری  خانم  و  کرزی  آقای  که 
حرف های  همان  و  کنند  سفر  اسالم آباد  به  می خواهند 
سابق را از دهان حکومت ملکی بشنوند بدون این که در 

حمایت شان از طالبان اندک ترین تغییری به وجود آید؟ 
بدون شک امریکا و افغانستان به دنبال این اند که پاکستان 
به سوی یک  منطقه ای  نشست های  در  نهایت  در  ایران  و 
راه حل به منظور ختم جنگ در افغانستان پیش بروند. اما 
هیچ کسی این سوال را از خود نمی پرسد که توافقات دو 
بر  کرزی  حامد  جان  نیم  حکومت  با  افغانستان  همسایه 
آیا  باشد؟  استوار  نظامی  و  سیاسی  واقعی  شالوده ی  چه 
سران  گفتگو های  صرف  به  دیپلوماتیک  گفتگو های  در 
تغییر  خود  رسمی  سیاست های  در  کشور ها  مقامات  و 

می آورند؟
خارجی  سیاست  که  می گوییم  که  است  همین  برای 
نیست؛  واضح  پاکستان  به  ارتباط  در  امریکا  و  افغانستان 

و  سفرها  به  تنها  و  ندارند  عملی  راهکار های  و  جزییات 
گفتگوهای سیاسی اکتفا کرده است.

براساس معلومات منابع امریکایی این کشور در کنفرانس 
استانبول از همسایگان افغانستان می خواهد که به استقالل 
سیاسی و ارضی افغانستان احترام گذاشته و از روند گذار 
در این کشور حمایت نمایند. ما می دانیم که نه ایران و نه 
پاکستان به لحاظ استراتژیک هرگز به حرف های واشنگتن 
گوش نداده اند. زیرا به روشنی میان مقاصد و سیاست های 
پاکستان و ایران با ایاالت متحده تفاوت های فاحشی وجود 
دارد. امریکا در حالی که قصد دارد با خاتمه بخشیدن به 
پایان  افغانستان  حکومت  در  ادغام شان  و  طالبان  با  نبرد 
پاکستان  اما  نماید.  پیدا  فعلی  به جنگ ده ساله  صلح آمیز 
از  را  خود  عساکر  امریکا  زودتر  هرچه  که  است  مایل 
افغانستان بیرون نماید. زیرا آنها به پیروزی نهایی طالبان و 

خروج قطعی امریکا از افغانستان باور دارند.
از دهه ۹۰ میالدی پاکستانی ها بر کنترول افغانستان از طریق 
یک حکومت دست نشانده امیدوار بودند. پیروزی طالبان 
تنها فرصتی است که این مقصد استراتژیک اسالم آباد را 
استعماری  سیاست  این  که  می دانیم  همه  می سازد.  میسر 
پاکستان ناشی از هراس بیمارگونه از هند و پایان دادن به 

عمر حکومت های متخاصم در کابل است.
واضح است که ما در اینجا به روش نویسندگان غیرمعقول 
داعیه نبرد و رویایی با پاکستان را نداریم. ما نمی خواهیم 
افغانستان  از  را  پاکستان  سفیر  کرزی  حامد  حکومت  که 
اخراج نماید و یا فردا واشنگتن اسالم آباد را بمباران نماید. 
تمایل  ذره ای  نه کابل  و  واشنگتن  نه  می دانیم که  ما  زیرا 
به کشاکش جدی با اسالم آباد ندارند. چون هردو به این 
باوراند که صلح با طالبان و گروه حقانی بدون همکاری 

پاکستان میسر نمی باشد.
آنچه ما درباره آن می گوییم تجدید نظر در رویکرد های 
سیاسی این دو کشور به ویژه افغانستان نسبت به پاکستان 
ما نمی خواهیم که دیپلوماسی های شکست خورده  است. 
و سفر های بی نتیجه و گفتگو های کسل کننده مقامات این 
سه کشور را هرچند وقت یک بار شاهد باشیم. ما باید از 
خود بپرسیم که چرا افغانستان و امریکا نمی توانند در تمایل 
پاکستان در حمایت از طالبان تاثیر بگذارند؟ چرا پاکستان 
مایل است که از گروه های تروریستی حمایت نماید؟ آیا 
سه  بی محتوای  بیانیه های  و  تکراری  سفر های  از  غیر  به 

کشور راه حل دیگری نیز وجود دارد و یا خیر؟
باید حکومت آقای کرزی این نکته را درک کرده باشد 
بدون یک  بریتانیا  و  امریکا  نه  و  عربستان  و  ترکیه  نه  که 
از  کاری  پاکستان  به  ارتباط  در  کابل  در  قوی  حکومت 
آقای  که  این جاست  در  مشکل  نمی توانند.  برده  پیش 
برابر پاکستان است  کرزی در توهم یک »راه کوتاه« در 
و  متداوم  سفرهای  جز  نیست  چیزی  کوتاه  راه  این  و 
در  تغییر  اندک  بدون  پاکستان  با  گوناگون  نشست های 
موازنه سیاسی و افزایش قدرت نظامی و اداری حکومت 

کرزی در برابر طالبان.
اصالحات  زودتر  هرچه  کرزی  آقای  حکومت  باید 
که  نیست  کافی  تنها  نماید.  آغاز  در حکومت  را  اساسی 
باید  پولیس ساخت.  و  ارتش  امریکا  پول وزارت دفاع  با 
نهادهای مختلف خود را قوی نموده و ظرفیت  حکومت 
آنها را افزایش دهد. جالب این جاست که آقای کرزی در 
حالی می خواهد با پاکستان و ایران وارد گفتگو شود که 
در داخل کشور خود با تفرقه شدید سیاسی و قومی رو برو 

بوده و هیچ اجماعی مبنی بر حمایت از آن وجود ندارد.
در  بر کشتی کاغذی خود  می خواهد سوار  آقای کرزی 
این بحر پرتالطم مشکالت افغانستان با دعای خیر امریکا 

به منزل مقصود برسد.

مورد آن تصمیم گیرد.
طویلی  و  عریض  تشریفات  چنین  با  تصمیمی  وقتی 
از  تصمیم  آن  که  معناست  این  به  می شود،  اتخاذ 
افغانستان برخوردار می شود. در  مقبولیت داخلی در 
چنین صورتی، وقتی یک مقام دیپلوماتیک ایرانی در 
هرات نسبت به آن واکنش نشان می دهد، بی احترامی 
به تصامیم مربوط به حاکمیت ملی افغانستان محسوب 
امریکا  با  افغانستان می خواهند  مردم  وقتی  می گردد. 
باشند، هیچ ضرورتی  رابطه سیاسی و دوستانه داشته 
از  مهربان تر  »دایه  مقام  در  ایرانی ها  که  ندارد  وجود 
رابطه  و  افغانستان  مورد  در  دلسوزی  اظهار  به  مادر« 

آن با امریکا یا سایر کشورها بر آیند.
دخالت در امور داخلی

چه  در  و  دولت  کدام  با  افغانستان،  دولت  این که 
است  مسایلی  از  باشد،  داشته  سیاسی  روابط  سطحی 
صالحیت  و  می شود  افغانستان  دولت  مربوط  که 
دولت  به  منحصرا  نیز  مورد  این  در  تصمیم گیری 
حریم  از  فرا تر  دلسوزی هایی  دارد.  تعلق  افغانستان 
به  معقول  تنها  نه  این خصوص،  در  ایران  همسایگی 
ـ  نباشد  نیت همراه  با حسن  اگر  بلکه  نمی رسد،  نظر 
امور  به معنای مداخله در  ـ  نیست  که احتماال همراه 

داخلی افغانستان تلقی می شود.
وب سایت  صفحه  روی  بر  که  خبری  اساس  بر 
منتشر  ایران  دانشجویان،  به  متعلق  ایسنا،  خبرگزاری 
شده  مدعی  هرات  در  ایران  سرکنسول  است،  شده 
منبع  به  افغانستان،  در  امریکا  دایمی  پایگاه  است که 
دایمي ناامني در افغانستان تبدیل خواهد شد و مرکز 
انتشار ناامني و حمایت از یک گروه به ضرر گروهي 
مردم  میان  آشفتگي  ایجاد  باعث  و  می شود  دیگر 
اظهارات  این  نظر می رسد،  به  بود.  افغانستان خواهد 
می باشد.  ایرانی  مقامات  نفس  به  قیاس  نشان دهنده 
دیگر  بر ضد گروهی  را  تبحر که گروهی  این  زیرا 
بشوراند و از این طریق امنیت و ثبات را به هم بزند، 
تجربه ای است که از سوی ایرانی ها در دوره پیش از 
سال 138۰ اعمال می شد. بسیاری از مناطق افغانستان 
و به خصوص مناطق مرکزی کشور، خاطرات تلخی 
از جنگ های داخلی دارند که مدعی بودند به خاطر 
خمینی  )آیت اهلل  امام  خط  از  پیروی  در  تفاوت شان 
خون  و  شده  درگیر  یکدیگر  با  ایران(  سابق  رهبر 
می کنند  تصور  ایرانی ها  حال  می ریزند.  را  همدیگر 
که اگر امریکا در افغانستان پایگاه نظامی ایجاد کند، 

تجربه ایران را در این کشور تکرار می کند.
استقرار  شود،  قرار  اگر  که  است  حالی  در  این 
یک  چوکات  در  امریکایی  نیروهای  درازمدت 
نیروها  این  کارکرد  حد و مرز  پذیرد،  انجام  معاهده 
در  نیروها  این  نقش گیری  یا  و  مداخله  چوکات  و 
قبال  در  یا  و  افغانستان  داخل  در  امنیتی  تحرکات 
تهدیدهای امنیتی بیرون مرزی تعیین خواهد گردید.  
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تداوم سیاست »گپ های مفت« 
در کنفرانس استانبول همسایگان

  دولت مرادی

 واصف کبریت و کاسه هایی داغ تر از آش
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به  امروز،  تا  زيست  محيط  صفحه  نخستين  چاپ  از 
شده  اشاره  زيست  محيط  آلودگي  داليل  و  عوامل 
نيز  مربوطه  كارشناسان  و  متخصصان  تاكنون  است؛ 
صحبت ها و راه حل هايي در اين زمينه داشته اند. معضل 
به  و  نيست  ساده  مساله اي  زيست،  محيط  آلودگي 

همين علت نبايد به سادگی از كنار آن گذشت.
اقتصادي،  وضعيت  به  توجه  با  كشور  هر  حتم  به طور 
برخورد  معضل  اين  با  خود،  آگاهي  و  دانش  ميزان 
يقينا  مي گيرد.  نظر  در  نيز  را  راه كارهايي  و  مي كند 
از  حمايت  و  زيستي  محيط  فعاليت هاي  چگونگي 
از  محيط زيست در كشورهاي توسعه يافته متفاوت تر 
كشورهاي در حال توسعه، جنگ زده و در حال جنگ 

است.
اين سو  به  از سال های طوالنی  اين كه رشد جمعيت  با 
دنيا را فراگرفته است، اما تنها كشورهای توسعه يافته آن 
را مهار كرده است. اين در حالی است كه كشورهاي 
در حال توسعه كه اكثريت جمعيت جهان را تشكيل 
مي دهد، كار چنداني براي كنترول و جلوگيري روند 
شتابنده افزايش جمعيت نكرده اند و از انفجار اين بمب 

وحشتناك جمعيت باكي ندارند!
مقابل  در  را  جهان  بي شك  جمعيت،  روزافزون  انبوه 
بزرگ ترين فاجعه تاريخ قرار خواهد داد و كشورهاي 
ولي  شد،  خواهد  آن  عوارض  گرفتار  نيز  پيشرفته 
مورد  اين  در  بيشتري  پيشرفته كمك هاي  كشور  اگر 
مي كرد، وضع جمعيت رو به كاهش پيش مي رفت و از 

پيامدهای ناگوار آن پيش گيري مي شد.
زندگی  بر  را  جمعيت  افزايش  تاثيرات  بخواهيم  اگر 
مسايل  بدون شك  برشماريم،  زيست  محيط  و  انسان 
نمی گنجد.  صفحه  يك  در  كه  است  زيادی  خيلی 
را  مساله ای  تا  است  اين  بر  من  كوشش  حال  اين  با 
محيط  بر  آن  تاثير  و  هستيم  مواجه  آن  با  امروزه  كه 

زيست مان زياد است بيان كنم.
زيست،  محيط  آلودگي  در  نكته  چندين  كلي  به طور 
جمعيت،  افزايش  است:  يك سان  كشورها،  همه  در 
عوامل  اين  از  هركدام  اقليم.  تغيير  خشك سالي، 

مي تواند آسيب هايی به محيط زيست وارد كند.
كه  نباشد  مساله اي  شايد  جمعيت  افزون  روز  افزايش 
با آن  توسعه  يا در حال  و  تنها كشورهاي عقب مانده 
مواجه باشند. اين، نكته اي است كه مقابله با آن براي 
به ويژه كشورهای در حال  همه ی كشورهاي جهان، 

توسعه، مشكل است.
كه  افغانستان  خودمان  كشور  همين  مثال  به عنوان 
نمي تواند  ندارد،  خود  نفوس  از  دقيقي  آمار  تاكنون 
كنترولي بر جمعيت روزافزون نفوس در كشور داشته 

باشد.
مشكالت  مي تواند  كشور  يك  در  جمعيت  افزايش 
مسايل،  اين  تمامي  كنار  در  بياورد.  به وجود  زيادي 
آلوده شدن محيط زيست، اعم از آلودگي آب و هوا، 
خاك و از بين رفتن منابع طبيعي، همه معضالتي است 

كه افزايش جمعيت سبب اصلی آن  می باشد.
براساس آمارها، روزانه در حدود 240 هزار نفر به دنيا 

نيز  زيست  محيط  رفتن 
است  خوب  می گردد. 
اطالعاتی  به  ادامه  در 
افزايش  خصوص  در 
بر  آن  تاثير  و  جمعيت 
توجه  زيست  محيط 

كنيم:
و  جمعيت  افزايش 
سطح  در  آن  تمركز 
مستقيم  اثرات  منطقه ای 
بر كيفيت محيط زيست 
جمعيت،  رشد  دارد. 
محيط  فرسايش  و  فقر 
كشورهای  در  زيست 
ايجاد  را  رشد  به  رو 
اين  است.  كرده 
كيفيت  موضوع، 
بشدت  را  مردم  زندگی 
و  داده  قرار  تاثير  تحت 
كشورهای  تالش های 
برای  را  سوم  جهان 
دستيابی به توسعه پايدار 
بی نتيجه گذاشته است.

آب، خاك، هوا و جانداران چهار منبع طبيعی و مهم 
به  آدمی  نيازهای  همه  تامين  كه  هستند  نياز  مورد  و 
وجود آنها وابسته است. رشد سريع جمعيت به كاهش 
ميزان سرانه قابل كشت و كمبود آب منجر شده است. 
افت  و  مراتع  و  جنگل ها  نابودی  خاك،  فرسايش 
كيفيت آب از آثار جانبی افزايش شمار انسان هاست. 
در  می كنند،  ترك  را  روستايی  مناطق  كه  آنهايی 
را  نشين  فقير  ناحيه های  بزرگ شهری،  مناطق  حاشيه 
تشكيل می دهند و حضور آنها توانايی دولت را برای 
تامين اشتغال، تغذيه، بهداشت و آموزش برای ساكنان 
اين قبيل نواحی شديدا تحت فشار قرار می دهد. به طور 
و  زيست  محيط  فرسايش  به  جمعيت  فشار  خالصه، 
بر  محيطی  زيست  نامساعد  شرايط  و  می انجامد  فقر 
بهزيستی انسان ها، آثار ناخوشايندی بر جای می گذارد. 
محيط  توسعه،  در حال  در كشورهای  ترتيب،  اين  به 

برای غذا گشوده  تازه  يعنی 240 هزار دهان  می آيد؛ 
افزايش  باعث  جمعيت  افزايش  اين رو  از  می شود. 
جمعيت  افزايش  كه  هنگامی  می شود.  نيز  مصرف 
غذا  به  نياز  شك  بدون  باشد  داشته  صعودی  حركت 
پوشاك و مسكن پيدا می شود كه برای به دست آوردن 

اينها حتما به محيط زيست آسيب رسانده می شود.
در اين زمينه غالم محمد ملك يار، مشاور ارشد اداره 
محيط زيست می گويد: »بدون شك به همان ميزانی كه 
جمعيت افزايش پيدا می كند، به همان ميزان نيز عرضه 
و تقاضا زياد می گردد. و با زياد شدن عرضه و تقاضا 
بدون شك به محيط زيست نيز آسيب وارد می شود.«

او می گويد: »به ميزانی كه جمعيت در يك منطقه زياد 
می گردد به همان ميزان نيز تخريب محيط زيستی نيز 

افزايش پيدا می كند.«
به گفته او اولين آسيبی كه افزايش جمعيت بر محيط 
مانند  فضای سبز  بين رفتن  از  می كند،  وارد  زيست 
اين  با  می باشد.  غيره  و  آبی  منابع  كاهش  و  جنگل ها 
در  نيز  را  آلودگی  افزايش  جمعيت  افزايش  حال 
بروز  ادامه  در  و  آلودگی  انتشار  سبب  كه  دارد  پی 

بيماری های مختلف می شود.
به هر ميزانی كه جمعيت افزايش پيدا می كند به همان 
می شود.  كاسته  زمين  در  طبيعی  منابع  از  نيز  ميزان 
انسان همواره برای به دست آوردن تسهيالت زندگی 
تالش می كند. و شايد هيچ گاه به اين نمی انديشد كه 
بين  از  باعث  برای زندگی  به دست آوردن سهولت ها 

زيست ناسالم علت اصلی مرگ، بيماری و پايين بودن 
كيفيت زندگی انسان هاست. همچنين زنان و كودكان 
زيست  محيط  از  ناشی  بهداشتی  مخاطرات  برابر  در 
آسيب پذير ترند و معموال از مشكالت زيست محيطی 

صدمات بيشتری را متحمل می شوند.
به علت رشد جمعيت و قطع بی رويه درختان جنگلی 

برای تامين نيازهای مصرفی، ساالنه ۱۷ ميليون هكتار 
نابودی  به علت  می شود.  نابود  جهان  جنگل های  از 
جنگل ها و آلودگی های شيميايی محيط زيست، روز 
۱40 و سال ۵0000 گونه ای مختلف گياهی و حيوانی 

برای هميشه از صفحه روزگار محو می گردد.
سوخت های  مصرف  افزايش  و  جمعيت  رشد  اثر  بر 
ميليارد   4.22 يا  و  كاربن  تن  ميليارد   ۶ سالی  فسيلی، 
موجب  و  می شود  زمين  جو  وارد  گازكاربنيك  تن 
يخچال های  شدن  آب  زمين،  روزافزون  شدن  گرم 
بروز  اقيانوس ها،  و  درياها  سطح  آمدن  باال  قطبی، 
و  طوفان ها  افزايش  و  فصل ها  تغيير  خشك سالی، 

گردباهای مخرب می شود.
جلوگيری  برای  سالم  آشاميدنی  آب  به  دسترسی 
زندگی  ادامه  بر  كه  می شود  واگير  امراض  شيوع  از 
قسمت  دارد. كشورهای صنعتی  مستقيم  اثر  كودكان 
و  صنعتی  مصارف  صرف  را  خود  آب  منابع  اعظم 
صنعتی  كشورهای  از  برخی  در  و  می كنند  تجاری 
بيشتر  فوق  اهداف  جهت  در  آب  برای  تقاضا 
می شود؛ هرچند جمعيت و سطح كشاورزی روستايی 
از  اعم  كشورها،  از  تعدادی  می يابد،  افزايش  آنها 
به  رسيدن  حال  در  توسعه،  حال  در  و  توسعه يافته 
محدوديت ذخاير پايدار آب خود هستند و اين تعداد 
همچنان در حال افزايش است و برخی از كشورها قبال 

به اين محدوديت رسيده اند. 
بروز  موجب  زيست،  محيط  آلودگی  اثرات 
و  می شود  روانی  و  جسمی  مختلف  بيماری هايی 
تهديدی برای نسل های آينده می باشد. استفاده گسترده 
از گازوييل در مناطق پرجمعيت شهری و سوخت های 
حاصل از چوب در مناطق روستايی، مصرف بيش از 
و  كارخانه  دودكش  صنايع،  در  سمی  گازهای  حد 
مناطق  عمده  مشكالت  از  زباله ها  سوزاندن  و  منازل 
تخريب  موجب  مشكل  اين  شهرهاست.  و  پرجمعيت 
بر روی زمين  ماورابنفش  اشعه  افزايش  و  اوزون  اليه 
را  زيست  محيط  آلودگی های  خود  كه  است  شده 
ايجاد  برای جمعيت  را  اثرات مخربی  و  داده  افزايش 

كرده است.
با ذكر تمام اين مسايل خوب است كه هم مردم و هم 
دولتمردان به اين نكته توجه داشته باشند. زيرا ما چه 
منابع  نبود  با كمبود و  بخواهيم و چه نخواهيم روزی 

طبيعی مواجه خواهيم شد.

 نازنین شفایی

افزایش روزافزون جمعیت
 مشکل جدی محیط زیست

افزایش جمعیت و تمرکز آن در سطح منطقه ای اثرات مستقیم 
بر کیفیت محیط زیست دارد. رشد جمعیت، فقر و فرسایش 

محیط زیست در کشورهای رو به رشد مشکالتی را ایجاد کرده 
است. این موضوع، کیفیت زندگی مردم را به شدت تحت تاثیر 
قرار داده و تالش های کشورهای جهان سوم را برای دستیابی 

به توسعه پایدار بی نتیجه گذاشته است.
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ربوده  موتر  دیدن  با  درحالی که  تاجر  مرد 
شده اش در داخل شهر تالقان، امیدوار شده بود 
که اموال این موتر را به کمک پولیس به دست 
اما  قانون کند،  تسلیم  را  بیاورد و دزدان مسلح 
با  امیدش  شیشه  پولیس،  سهل انگاری   دیدن  با 

سنگ ناامیدی شکست.
می کنند  تعجب  اظهار  تاجرش  دوست  و  او 
محموله های  توانسته اند  دزدان  این  چگونه  که 
انتقال  کاماز  موتر  یک  در  که  را  آنان  بزرگ 
داده می شد، پنهان سازند و هیچ مسوول امنیتی 

یا پولیس متوجه نشود.
اموال شان در مرکز  بدخشانی که  تاجر  این دو 
شده  ربوده  مسلح  دزدان  توسط  تخار  والیت 
است، پولیس مبارزه با جرایم جنایی قوماندانی 
امنیه ی تخار را متهم به سهل انگاری در تعقیب 

دزدان می کنند.
آنها از مقام ها در والیت تخار می خواهند که در 
این رابطه، از خود جدیت نشان دهند و دزدان 

را دستگیر کنند.
والیت  ارگوی  ولسوالی  باشنده ی  رحمت اهلل 
است،  تاجران  این  از  یکی  که  بدخشان، 
می گوید: »روز دوشنبه ی هفته ی روان، درحال 
انتقال دوهزار و شش صد سیر برنج از ولسوالی 
خواجه بهاالدین والیت تخار، توسط یک عراده 
موتر کاماز به داخل شهر تالقان بودیم که یک 
توقف  ما  موتر  پیش روی  سراچه،  موتر  عراده 
کرد و دو نفر مسلح به موتر ما امر توقف دادند.«

او اضافه می کند: »افراد مسلح ما را به دشت های 
قرار  شدید  شتم  و  ضرب  مورد  و  برده  تالقان 

دادند، سپس دست و پای ما را بستند و رفتند.«
این تاجر بدخشانی ادامه می دهد: »وقتی ما خود 
که  دیدیم  را  کاماز  موتر  رساندیم،  شهر  به  را 
تالقان  شاروالی  چمن  پشت  در  و  است  خالی 

ایستاده است.«
این تاجران از مراجعه ی خود به مقامات پولیس 
تخار این گونه حکایت می کنند: »مال دزدی شده 
از حجم باالیی برخوردار است که پنهان کردن 
آن کار آسانی نیست، اما پولیس تاهنوز نتوانسته 

است حتا یک سرنخ از این قضیه پیدا کند.«
شورای والیتی والیت بدخشان نیز، از ناامنی های 
موجود در مرکز تخار و حتا در ساحه ی نزدیک 

به پوسته های امنیتی پولیس ابراز 
نگرانی می کند.

این شورا، این گونه موارد را که 
اتفاق  پولیس  بی کفایتی  اثر  از 
والیت  بدنامی  سبب  می افتد، 

تخار می داند.
شورای  منشی  عبدالمصور 
می گوید:  بدخشان  والیتی 
داخل  نقطه ی  دریک  که  »این 
کالن  دزدی  این  تالقان،  شهر 
نشانه ی  می گیرد،  صورت 
تامین  در  تخار  پولیس  ناتوانی 
پولیس  سهل انگاری  و  امنیت 
نشان  و  است  دزدان  تعقیب  در 
در  پنهانی  دست های  می دهد 

همچو قضایا دخیل است.«
»شورای  می کند:  اضافه  او 

در  جاری  هفته  دوشنبه  روز  صبح   9 ساعت 
داخل شهر، شخصی میان سال مقابلم ایستاد و از 
را  افغانیگی اش  بانک نوت صد  من خواست که 
او  از  نداشتم  پول خرد بدهم، من که پول خرد 
معذرت خواستم و مرد کهن سال با خود گفت: 
»کسی صد روپیه ره میده نمیته، ای چی رقم شار 

اس.«
او نزد چند دکاندار نزدیک آن ساحه رفت و از 
آنها خواست که بانک نوت صد افغانیگی اش را 
با  بانک نوت های خرد بدهند )میده کنند(، ولی 
جواب رد دکانداران مواجه شد. از این دوکان ها 
هم مایوسانه برگشت به کراچی کوچک خودش 
که مملو از کاکاو، بیسکویت، سگرت، گوگرد 
و ساجق بود و به شخصی که از او سودا گرفته 
سودای شان  و  است  نیافته  خرد  پول  گفت  بود، 

برهم خورد.
پرسیدم  معامله اش  برهم خوردن  مورد  در  او  از 
بسم اهلل،  وما  گشته  جند  میده  »پیسه  گفت:  او  و 
بارها به خاطر نداشتن پیسه میده، سودای ما برهم 

می خورد.«
که  است  شنیده  بارها  که  داد  ادامه  او 
ولی  است،  شده  چاپ  جدید  بانک نوت های 
همه روزه  و  است  ندیده  خود  چشم  به  تاحال 
مشکالت آنها به خاطر نبود پول خرد در این شهر 

زیاد می شود. 
مشکل  این  به  که  نیست  میان سال  مرد  این  تنها 
مدتی  از  مزارشریف  شهروندان  است،  مواجه 
بازار های  در  پول خرد  نبود  با مشکل  این سو  به 
این شهر مواجه اند و بار ها اتفاق افتاده است که 
خرید و فروش های کوچک شهری به خاطر عدم 

دسترسی به بانک نوت های خرد، به هم بخورد.
محمد جاوید یک تن از فروشندگان کارت های 
ناحیه  این  از  نیز  مخابراتی  شبکه های  اعتباری 
نگران است و می گوید: »روزانه ده ها خریدار را 

به خاطر نبود پول خرد از دست می دهیم.«
 وی از دولت می خواهد که به خاطر ثبات بازار 

اقدام جدی کند.
معرفی  دولت  کارمند  را  خود  که  رحیم  محمد 
افغانی  هزار  چهار  »ماهانه   می گوید:  می کند 
بانک  برایم  بانک  طرف  از  و  می گیرم  معاش 
که  می شود  پرداخت  افغانیگی  هزار  نوت های 
دوکان  چندین  به  مرا  سودا  خرید  هنگام  در 

سرگردان می سازد.«
وی گفت: »قبال ما خوشحال بودیم که برای ما 
به  توزیع می شد، ولی حاال  افغانیگی  نوت هزار 
فکر می مانیم که در کجا این نوت های بزرگ را 

به نوت های کوچک تبدیل کنیم.«
که  می دارند  اظهار  مزارشریف  شهر  صرافان 
بانک نوت های خرد از بازار به خاطر کهنه بودن 
خرد  پول  مقابل  در  ولی  می شود،  جمع آوری 

دیگر توزیع نمی شود.
بلخ  والیت  صرافان  از  یک تن  اشرف  محمد 
 ،10 کهنه  بانک نوت های  طرفی  »از  می گوید: 
می شود،  جمع آوری  افغانیگی   100 و   50  ،20
به  درستش  به صورت  خرد  پول  مقابل  در  ولی 

بازار عرضه نمی شود.«
توسط  کهنه  پول  افغانی  »میلیارد ها   گفت:  وی 
بانک مرکزی حریق شد، ولی تا هنوز پول جدید 
در بازار های بلخ توزیع نشده است و ما یک دالر 
به 42  بانک  در  نوت های خرد،  به  را  امریکایی 
دالر در  به فروش می رسانیم، درحالی که  افغانی 
بازار آزاد به چهل و هشت افغانی تبادله می شود.

والیت  صرافان  از  دیگر  یک تن  قدرت اهلل 
صرافان  راه  سر  در  چالش  عمده ترین  نیز  بلخ 
به خصوص  جدید  پول  نبود  را  دوکانداران  و 
می داند  افغانیگی   50 و   20  ،10 بانک نوت های 
پول  افغانی  میلیون ها  آن که  »با  می افزاید:  و 
ولی  است،  موجود  بانک ها  در  جدید  خرد 
هیچ  به  کمیشن  بدون  خرد،  بانک نوت های 

صراف توزیع نمی شود.«
از  نادرست  استفاده  مرکزی  بانک  مقامات  اما 
شدن  فرسوده  عوامل  عمده ترین  از  را  نوت ها 

پول ها قبل از استهالک می دانند. 
محمد عیسی تراب، معاون بانک مرکزی که در 
راس یک هیات جهت حریق بیش از یک میلیارد 
و دوصد و سی میلیون افغانی وارد بلخ شده بود، 
به رسانه ها اظهار داشت که استفاده فزیکی بیش 
از حد پول در کشور و استفاده نادرست از پول، 
باعث می گردد تا پول زود فرسوده شود و مردم 

با مشکالت مواجه شوند.
به  دولت  بودجه  از  »بانک نوت ها  افزود:  وی 
نیز  چاپ می رسد و فرسوده شدن زودهنگام آن 

به زیان دولت می باشد.«
از  را  خرد  بانک نوت های  نادرست  توزیع  او 
جانب بانک مرکزی رد کرد و گفت: »همزمان 
بازار  از  فرسوده  و  کهنه  پول های  این که  به 
جدید  پول  آن  عوض  در  می شود،  جمع آوری 

عرضه می گردد.«
بانک نوت های  تبادله  مقابل  در  که  گفت  وی 
مردم  از  پولی  هیچ  بانک نوت جدید  با  مندرس 
که  هستند  مکلف  بانک ها  و  است  نشده  اخذ 
بانک نوت های جدید  با  را  بانک نوت های کهنه 

تعویض کند. 
نبود  نسبت  به  مردم  که  نیست  اولین بار  این 
مواجه  مشکل  به  بازار،  در  خرد  بانک نوتهای 
دولت  بانک نوت های  تبادله  در  قبال  می شوند، 
و  موقت  اداره  بانک نوت های  به  مجاهدین 
دو  یک،  بانک نوت  تبادله  زمان  در  همچنین 
به  مردم  فلزی   پول  به  کاغذی  پنج افغانیگی  و 

مشکل هایی مواجه شده و شکایت داشته اند.

والیتی بدخشان این موضوع را با شورای والیتی 
تخار شریک ساخته و از آنان خواسته است که 

در این زمینه همکاری کنند.«
از مطرح ساختن  تخار  مقام های شورای والیتی 
می دهند  والیت  امنیتی  درجلسه ی  موضوع  این 
جدی  تاکید  جلسه  این  در  که  می دارند  ابراز 
بدخشان،  تاجران  شکایت  به  که  است  کرده  

رسیدگی شود.
مولوی محمداهلل ورسجی رییس شورای والیتی 
تخار اظهار می دارد که این قضیه را شخصا دنبال 

خواهد کرد تا مشکل متضرران حل شود.
را  این سرقت  پولیس در حالی که  مقام های  اما 
تایید می کنند، سهل انگاری پولیس در این زمینه 

را نمی پذیرند.
سید محمودالحسن شهیدزاده اکرامی، آمر امنیت 
»بخش های  می گوید:  تخار،  امنیه ی  قوماندانی 
کشفی و امنیتی قوماندانی امنیه ی تخار با جدیت 
کامل قضیه را مورد پیگرد قرار داده و به نتایجی 
هم رسیده اند که امیدوار استیم تا چند روز دیگر 
هم مال سرقت شده را پیدا کنیم و هم عامالن این 

سرقت مسلحانه را دستگیر کنیم.«
مدیریت مبارزه با جرایم جنایی قوماندانی امنیه ی 
دزدی  قضیه ی  این  جدی  تعقیب  از  نیز  تخار 

مسلحانه خبر می دهد.
سمونمل حاجی احمدشاه، مدیر مبارزه باجرایم 
در  »ما  می گوید:  تخار  امنیه ی  قوماندانی  جنایی 
امنیتی در حال  با ارگان های کشفی و  همکاری 
جریان  در  و  استیم  قضیه  این  مورد  در  تحقیق 
تحقیقات خود، راننده ی موتر کاماز را که مورد 
ظن پولیس قرارگرفته است، بازداشت کرده ایم.«

او اظهار امیدواری کرد که با ادامه تحقیقات، در 
زودترین وقت دزدان را به پنجه ی قانون بسپارند.

نیاز  مورد  مواد  اکثر  که  بدخشان  والیت  اهالی 
ناامنی های  از  می دهند،  انتقال  تخار  از  را  خود 
موجود در تخار که در این روزهای نزدیک به 
عید قربان افزایش یافته است، ابراز نگرانی دارند.
افزایش  با  تا  امنیتی می خواهند  مقامات  از  مردم 
شاهراه ها،  مسیر  در  گزمه ها  و  امنیتی  پوسته های 
می شود،  بیشتر  عید که سرقت ها  ایام  در  به ویژه 

امنیت جان و مال مردم را تامین کنند.


 جان محمد نبی زاده - تالقان

 جمشید رادفر

دزدی های مسلحانه
در تخار بیشتر شده  است

سرگردانی مردم بلخ
در پی بانک نوت های خرد
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

ماين هاي  و  انتحاري  حمالت   5  .1
کنار جاده 

حمالت  درصدر  انتحاري،  حمالت 
طالبان  هراس افكنانه  فعاليت هاي  و 
دولت  مخالف  مسلح  شورشيان  و 
مختلف  انواع  ميان  در  مي گيرد.  قرار 
منازعه  طرف هاي  نظامي  فعاليت هاي 
جاري، حمالت انتحاري، عمده ترين عامل 
باتوجه به  تلفات ملكي به حساب مي آيد. 
مراقبت  و  دولتي  ادارات  امنيتي  سازوکار 
ديده  امنيت،  حفظ  زمينه  در  پي گيرانه 
در  انتحاري  بيشترين حمالت  که  مي شود 
افراد  جاهايي صورت مي گيرد که در آن 
غيرنظامي  افراد  و  کودکان  زنان،  ملكي، 
در  حمالتي  اکثرچنين  رفت وآمداند.  در 
محل هاي  و  عمومي  اماکن  فروشگاه ها، 
ملكي،  افراد  آن  در  که  مي گيرد  صورت 
در  مراجعه کنندگان  و  کارگران  تجار، 
بيشتِر  که  است  اين رو  از  آمداند،  رفت  و 

قصه غم انگیز اطفال افغانستان
افغانستان عضو سازمان ملل متحد و مكلف 
به اجرای کنوانسيون حقوق طفل است، اما 
اطفال اين کشور در مكتب ها، اجتماع و حتا 
در درون خانه ها مورد انواع بدرفتاری قرار 
به عنوان يک  فزيكی  تنبيه  می گيرند. هنوز 

روش پذيرفته شده تاديب دانسته می شود.
در  ششم  صنف  دانش آموز  فهيم،  احمد 
»در  می گويد:  کابل  شهر  مكاتب  از  يكی 
ما  معلمان  است.  رايج  جزا  هم  ما  مكتب 
دادن  جزا  می کنند.  استفاده  خط کش  از 
که  صورتی  ودر  می کند  فرق  استاد  هر 
و  آزار  مورد  را  ديگر  شاگرد  شاگردی 
اذيت قرار دهد و يا مكتب گريزی کند نزد 
سرمعلم روانش می کند و سرمعلم به شدت 

کف پايی می زند.«
گذاشتن قلم در داخل انگشتان دست و بعد 
فشاردادن آن، لت و کوپ با چوب و ديگر 
وسايل، کش کردن موی سر و تنبيه هايی از 
اين دست در اکثر مكتب های افغانستان يک 

امر عادی است.

قربانيان چنين حمالتي را شهروندان بي دفاع 
مي دهند.  تشكيل  غيرنظامي  افراد  و  کشور 
را  بزرگ تر  بخش  متاسفانه،  جمع،  اين  در 
عمدتا  که  مي دهند  تشكيل  زناني  و  اطفال 
يا  در مناطق مزدحم چون مكاتب، سرک ها 
مناطق مشابه، بدون هيچ توجيه و دليلي، مورد 
هدف قرار مي گيرند. اين در حالي است که 
نكوهش  خبري،  گسترده   پوشش  وجود  با 
توسط علماي دين و بيزاري تمام شهروندان 
انتحار و  ادامه اعمال غيرمذهبي  از  افغانستان 
کشتن افراد بي گناه، بازهم ديده مي شود که 
يافته  افزايش  اخير،  سال هاي  طي  آن  ميزان 

است. 
بر اساس اطالعات جمع آوري شده توسط تيم 
بررسي ويژه کميسيون، طي سال 1389 ه. ش. 
تعداد 233 فرد ملكي در اثر حمالت انتحاري 
شامل  کل  در  رقم  اين  که  رفته اند  ميان  از 
مي باشد  امسال  طي  ملكي  تلفات  مجموع 
شورشيان  و  طالبان  نيروهاي  توسط  که 

اطفال  حقوق  خالف  برخوردهای  نوع  اين 
نيز  دخترانه  مكاتب  در  پرورش  و  آموزش  و 
رايج است. اين نوع تنبيه حتا در برابر دختران 

نوجوان و جوان هم قابل تطبيق است.
کرد،  خودداری  معرفی اش  از  که  دختری 
و  می کنند  شوخی  که  »شاگردانی  گفت: 
الی  در  را  قلم  می کنند،  اخالل  را  درس  يا 
استادان  از  برخی  می دهند.  فشار  انگشتانش 
هم  يا  و  می کنند  کش  شاگردان  موی  از 
يک  می کنند.  کش  را  شاگرادن  گوش 
اداره  داخل  از  که  ديدم  را  دختری  من  روز 
برآمد و بيرون رفت تا دست و روی خود را 
بشويد چون خون آلود بود. پرسيدم چه شده، 
بی نظمی  کدام  خاطر  به  صنف  نگران  گفتند 

مسلح مخالف دولت از ميان رفته اند. اين تلفات 
در مجموع 188 مرد، 15 زن، 23 طفل و 7 تن 
ديگري که هويت شان قابل شناسايي نبوده اند را، 
از حمالت  ناشي  تلفات  بر  دربرمي گيرد. عالوه 
چون  ديگري  پيامدهاي  حمالت  اين  انتحاري، 
دارد.  پي  در  نيز  را  افراد  معلوليت  و  جراحت 
افراد  تن  تعداد817   1389 سال  در   ميان،  اين  از 
ملكي در اثر حمالت انتحاري زخمي شده اند که 
دربرگيرنده 515 مرد، 38 زن، 54 طفل و210 تن 
از شهرونداني که هويت شان تشخيص نشده اند، 

مي باشند. 
اهالي  انتحاري و گرفتن جان  با حمالت  موازي 
روش هاي  و  سياست ها  متاسفانه  کشور،  بي دفاع 
افغانستان  شهروندان  درکشتن  نيز  ديگري 
روش ها،  اين  جمع  از  که  مي شود.  برده  بكار 
مسيرهاي  و  بزرگ راه ها  سرک  ها،  ماين گذاري 
ديگر  عوامل  از  يكي  کشور،  در  رفت وآمد 
تلفات ملكي در افغانستان به شمار مي رود. آمار 
وارقام جمع آوري شده توسط تيم »بررسي ويژه 
در  نشان مي دهد که  کميسيون« طي سال 1389 
تعداد  به  شد،  ذکر  قبال  که  ملكي  تلفات  جمع 
998 تن در اثر انفجار ماين هاي کناره جاده کشته 
شده اند. از ميان کشته شده ها، 516 تن مرد، 87 تن 
زن، 143 تن طفل و 252 تن ديگر از شهرونداني 
که قابل تشخيص نبوده اند، از ميان رفته اند. تعداد 
جاده  کنار  ماين هاي  انفجار  اثر  در  که  کساني 
زخمي  شده اند نيز، به 1444 تن مي رسد. از ميان 
زخمي شده ها 752 تن مرد، 64 زن، 222 تن طفل  
هويت شان  که  بوده اند  افرادي  ديگر  تن   406 و 

تشخيص نشده است. 
ارقام و  به  نگاه کلي  يادآوري است که  به  الزم 
نشان  سال1389،  طي  آمده  دست  به  اطالعات 
حيات  حق  نقض  موارد  بيشترين  که  مي دهد 
و  نظامي  عمليات هاي  نتيجه  در  ملكي(،  )تلفات 
اما عوامل  ميان آمده است.  به  انتحاري  حمالت 
ديگري که منجر به نقض حق حيات شده است 

به ترتيب ذيل است:
ادامه دارد

لت و کوبش کرده است.«
اين در حالی است که ده ها نهاد دولتی و غيردولتی 
در افغانستان تحت عنوان های مختلف در راستای 
حقوق بشر کار می کنند و همچنين گفته می شود 
که در نصاب آموزشی معارف افغانستان نيز حقوق 

بشر مدنظر گرفته شده است.
معارف  بهبود  در  تغييراتی  کلی  طور  به  هرچند 
جديد  کتاب های  چاپ  شمول  به  افغانستان 
تعميرهای  استندرد،  و  رنگی  شكل  به  آموزشی 
و  وسايل  از  استفاده  بعضا  و  عصری  و  پخته 
به  امروزی در روند آموزش و پرورش  فن آوری 
تربيت  شيوه های  و  سنت ها  ولی  می خورد  چشم 

توام با خشونت همچنان به قوت خود باقی اند.


گفتار سوم: عصر اعتالی امنیت فردی )دوران پس از صدور 
اعالمیه ی جهانی حقوق بشر(
الف- رويكرد جهانی و منطقه ای

اعالميه ی جهانی حقوق بشر گسترده ی وسيعی از حقوق انسان از جمله 
اين   3 ماده ی  در  شناخت.  رسميت  به  را  شخصی  امنيت  و  آزاد  حق 
اعالميه تصريح گرديد: »هرکسی حق زندگی، آزادی و امنيت شخصی 
دارد.« ماده ی 9 نيز بيان می داشت که: »احدی نبايد خودسرانه توقيف و 
حبس و يا تبعيد گردد« مواد يادشده سنگ بنايی برای فراگيرشدن حق 
بين المللی  اسناد  بود. در  امنيت شخصی در عرصه ی جهانی  و  آزادی 
و منطقه ای که پس از صدور اعالميه ی جهانی حقوق بشر به تصويب 
قرار گرفت. در  تاکيد  امنيت شخصی مورد  و  رسيد هم، حق آزادی 
بشر و آزادی های  از حقوق  اروپايی حمايت  پنجم کنوانسيون  ماده ی 
به  جزييات  با  و  دقيق  به گونه ای  شخصی  امنيت  و  آزاد  حق  اساسی، 
رسميت شناخته شد. اين ماده دربرگيرنده ی پنج بند است، بند اول به 
موارد مجاز سلب آزادی، بند دوم به حق تفهيم اتهام، بند سوم به حضور  
فوری نزد مرجع قضايی و حق محاکمه در اسرع وقت، بند چهارم به 
حق اعتراض به قرار بازداشت و بند پنجم به حق جبران خسارت متهم 
بی گناه اختصاص يافته است. ماده ی پنجم کنوانسيون اروپايی حقوق 
بود.  شخصی  امنيت  و  آزادی  حق  حفظ  در  نوينی  فصل  آغاز  بشر، 
اروپايی حقوق  براثر کنوانسيون  آمده  به وجود  نظارتی  سازوکارهای 
بشر يعنی: کميسيون و ديوان اروپايی نقش شايان توجهی در گسترش 
مفهوم حق آزادی و امنيت شخصی هم چنين تضمين اين حق در اروپا 
به ويژه  بشر  اروپايی حقوق  با آرای صادرشده توسط ديوان  داشته اند. 
کنوانسيون  حمايتی  مرجع  يگانه  به  تبديل  نهاد  اين  که   1994 سال  از 
گرديد، مفهوم حق آزادی و امنيت شخصی از يک کلی گويی خارج 
شده و تبديل به مفهومی مورد حمايت قضايی گرديد که اجزا آن نيز 
به طور دقيق مشخص شدند. گذشته از کنوانسيون اروپايی حقوق بشر 
امنيت شخصی  نيز حق آزادی و  بين المللی و منطقه ای  اسناد  در ساير 
بند ب ماده ی  به  از جمله می توان  مورد شناسايی قرارگرفته است که 
5 کنوانسوين بين المللی رفع هرگونه تبعيض نژادی مصوب سال 1965 
اشاره کرد. در سال 1966 نيز در ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، 
حق آزادی و امنيت شخصی به رسميت شناخته شد. در ماده ی 9 ميثاق 
يادشده در پنج بند به تفصيل مصاديق حق آزادی و امنيت شخصی بيان 
شده و مورد تاکيد قرار گرفته است. موارد درج شده در ماده ی 9 ميثاق 
تقريبا با مندرجات ماده ی 5 کنوانسيون اروپايی منطبق است. در ماده ی 
اروپايی، سلب خودسرانه ی  ماده ی 5 کنوانسيون  نيز هم چون  ميثاق   9
در  فوری  حضور  اتهام،  تفهيم  به  متهم  حق  بر  و  شده  ممنوع  آزادی 
و  بازداشت  قرار  به  اعتراض  وقت،  اسرع  در  محاکمه  قضايی،  مرجع 
جبران خسارت متهم بی گناه تاکيد گرديده است. افزون بر اين موارد، 
موضوع کلی نبودن بازداشت نيز با صراحت بيشتری نسبت به ماده ی 5 
کنوانسيون اروپايی در ماده ی 9 ميثاق مورد تصريح قرار گرفته است. به 
رسميت شناخته شدن حق آزادی و امنيت شخصی در ميثاق بين المللی 
نيز در گسترش بيشتر جهان شمول ترکردن اين  حقوق مدنی و سياسی 
حق اثر گذار بود. تفسير کلی شماره ی 8 کميته ی حقوق بشر بر ماده ی 
با  و  به گستردگی  را  امنيت شخصی  و  آزادی  ميثاق، مصاديق حق   9
در  آرايی  بشر  حقوق  کميته ی  هم چنين  می دارد.  بيان  بيشتر  جزييات 
باره ی نقض ماده ی 9 صادر کرده است که اين آرا نيز به درک بهتر 
از مفهوم حق آزادی و امنيت شخصی و گستره ی آن ياری می رساند. 
نيز  ديگر  منطقه ای  و  بين المللی  سند  در چند  يادشده  موارد  از  جدای 
از آن جمله  امنيت شخصی تاکيد گرديده است که  بر حق آزادی و 
نوامبر  مصوب  بشر  حقوق  آمريكای  کنوانسيون   7 ماده ی  به  می توان 
 33 ماده ی  ملت ها،  و  بشر  حقوق  آفريقايی  منشور   6 ماده ی   ،1969
کنوانسيون حقوق کودک مصوب نوامبر 1989 و ماده ی 20 اعالميه ی 
مجموع  در  کرد.  اشاره   1990 آگست  مصوب  بشر  حقوق  اسالمی 
به  امنيت شخصی در اسناد جهانی و منطقه ای  تاکيد بر حق آزادی و 
جهان شمول ترشدن اين حق ياری رساند و در کشورهای گوناگون نيز 

حق يادشده مورد پذيرش قرار گرفت.
ادامه دارد
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سی ام اکتوبر 2011 ماموریت جنگی ناتو در لیبیا رسما 
پایان یافت. آقای راسموسن دبیرکل پیمان نظامی ناتو، 
در  ناتو  و هشت کشور عضو  بیست  نظامی  ماموریت 
لیبیا را تاریخی، بی نظیر و افتخار آمیز اعالم کرد. آنها 
نجات  باعث  لیبیا  در  بین المللی  نیروهای  که  معتقد اند 
یک ملت شدند. قذافی پس از هفدهم فبروری، تصمیم 
به نابودی و قتل عام مردم شهرهای شرقی لیبیا را گرفته 
ضدحکومت  شورش های  مرکز  بنغازی  شهر  بود. 
ارتش  و  پولیس  امنیتی  نیروهای  اصلی  هدف  قذافی، 
را  مخالفان  که  بود  داده  فرمان  قذافی  معمر  بود.  لیبیا 
خانه به خانه و کوچه به کوچه باید تعقیب کرد و آنها را 

که موش های صحرایی بیش نیست، کشت. 
شورای امنیت در آغاز سال جاری درصدد نجات مردم 
معترض برآمد، اما ابتدا پیش از هر اقدامی باید اتحادیه 
شورای  فیصله های  با  عرب  جامعه  عضوی  بیست و دو 
امنیت موافقت می کرد. جامعه عرب در نشست قاهره 
بررسی اوضاع  از  ماه مارچ سال جاری پس  اوایل  در 
خطرناک لیبیا، طی قطع نامه ای موافقه خود را با اقدامات 
اعالم  قذافی  معمر  حکومت  مورد  در  امنیت  شورای 
فوق العاده  جلساتی  تشکیل  با  امنیت  شورای  داشت. 
در مورد لیبیا، دو موضوع اساسی را به تصویب رساند. 
اول فضای لیبیا از پرواز ممنوع شد و دوم این که ناتو 
تاسیسات  و  مراکز  نظامی،  سایت های  داشت  اجازه 
قطع نامه 1973 شورای  کند،  بمباران  را  لیبیا  حکومت 
امنیت علی رغم مخالفت های روسیه و چین صادر شد 
و نیروهای ناتو اجازه داشتند که فراز لیبیا را در کنترول 
حمله  مورد  را  نظامی  پایگاه های  و  درآورند  خود 
و  2011بمباران  مارچ  ماه  نوزدهم  از  ناتو  دهند.  قرار 
موشک باران را در لیبیا آغاز کرد، از آن تاریخ تا امروز، 
ناتو بیست و شش هزار سوتی پرواز داشت و ده هزار نقطه 
را بمباران کرد و بیش از هزار تانک را منهدم ساخت. 
در  مردم  تلفات  آمار  اما  نیست،  معلوم  نظامیان  تلفات 
بسیار اندک ذکر شده است. رهبران  ناتو  بمباران های 
ناتو این را یکی از بزرگ ترین افتخارات خود دانسته اند. 
البته این را باید بدانیم که همکاری و احساس مسوولیت 
در  اساسی  دالیل  انتقالی  و  ملی  شورای  نیروهای 
است.  لیبیا  در  ناتو،  بمباران  ملکی  تلفات  ناچیزبودن 

دولت اوباما قصد دارد حضور نظامی ارتش این کشور 
خلیج فارس  در  همچنان  عراق،  از  خروج  از  پس  را 
دیپلومات های  و  مقامات  گفته  به  کند.  تقویت 
نیروهای  استقرار  احتماال شامل  این تقویت  امریکایی، 
با  بتوانند  که  نحوی  به  بود،  خواهد  کویت  در  رزمی 
تهدید های امنیتی از جانب عراق یا درگیری نظامی از 

سوی ایران مقابله کنند. 
نیروهای  خروج  روند  اوباما  زمانی که  از  برنامه  این 
اعالم  جاری  سال  دسامبر  پایان  تا  را  عراق  از  امریکا 
مورد  و  است  گرفته  خود  به  جدی تری  جنبه  کرد، 
به  پایان  دادن  است.  گرفته  قرار  بیشتری  بحث های 
در  اوباما  قول های  از  یکی  عراق  هشت ساله  جنگ 
تبلیغات ریاست جمهوری بود، ولی بسیاری از مقامات 
نظامی و دیپلومات ها از  خروج این نیروها نگران هستند 
منطقه خواهد  در  بیشتر  بی ثباتی  به  امر  این  معتقدند  و 

انجامید. 
باقی ماندن  برای  امریکا  دولت  پیشنهادات  شدن  رد  با 
حدود 20000 سرباز از نیروهای امریکا در عراق پس 
حال  در  پنتاگون  مقامات  اکنون   ،2011 سال  پایان  از 

تهیه گزینه ای جدید هستند. 
عالوه بر مذاکراتی که درباره استقرار گروه های رزمی 
نظامی امریکا در کویت در جریان است، امریکا قصد 
آب های  طریق  از  را  بیشتری  جنگی  ناو های  دارد 

بین المللی روانه منطقه کند. 
عالوه  نظامی،  نیروهای  جدید  استقرار  این  از  هدف 
برمقابله با تهدید فزاینده ایران، گسترش همکاری های 
خلیج  همکاری  شورای  عضو  کشور  شش  با  نظامی 
سعودی،  عربستان  کشورهای  شامل  که  است  فارس 
عمان  و  عربی  متحده  امارات  قطر،  بحرین،  کویت، 
روابط  کشورها  این  با  امریکا  این که  وجود  با  است. 
دوجانبه نظامی دارد، ولی دولت و ارتش امریکا قصد 
استفاده  با  را  جدیدی  امنیتی«  »معماری  نوعی  دارند 

قوای  از  کم نظیری  صورت  به  انتقالی  شورای  رهبران 
گرفتند.  بهره  خود  اهداف  به  رسیدن  در  بین المللی 
هردو طرف می دانستند که برای چه در لیبیا می جنگند، 
ناتو و شورای ملی انتقالی، نابودی نظام معمر قذافی را 
می خواستند. این هدف استراتژیک دو طرف در جنگ با 
معمر قذافی بود. نه ماه جنگ در لیبیا بهایی بسیار سنگینی 
از طرف نیروهای جنگی قذافی به خصوص فرقه سی و دو 
به فرماندهی خمیس فرزند آقای قذافی برای مردم در پی 
داشت. آمار کشته شده ها توسط نیروهای معمر قذافی بین 
سی  تا پنجاه هزار نفر ذکرشده و خسارات بسیار هنگفتی 

مالی به مردم وارد شده است. 
پایان ماموریت نظامی پس از ده روز از کشته شدن معمر 
یونس  ابوبکر  دفاع،  وزیر  و  معتصم  فرزندش  و  قذافی 
قذافی  از  پس  لیبیا  اما  شد.  اعالم  شهر سرت  در  جابر، 
مشکل  اولین  است.  روبرو  خود  خاص  چالش های  با 
و  عراق  در  که  کاری  است؛  لیبیا  اردوی  متالشی شدن 
با سقوط رژیم ها در این دو کشور، روی داد.  افغانستان 
رژیم صدام حسین سرنگون شد و ارتش آن کشور که 
یک اردوی ایدیولوژیک به حساب می آمد نیز متالشی 
در  نجیب اهلل  حکومت  سقوط  با  هم  افغانستان  در  شد. 
به  لیبیا  شد.  منهدم  افغانستان  اردوی  نود،  دهه  ابتدای 
همین سرنوشت مبتال شده است، این کشورها، رژیم های 
تمام  دادند.  دست  از  یک جا  ارتش  با  را  دیکتاتوری 
به وجود  کشور  سه  این  در  اردو  نبود  و  خال  از  چالش 
آمده است. اما در تونس و مصر این اتفاق رخ نداد، نظام  
سیاسی زین العابدین بن علی پس از سی سال و حکومت 
مردم  قیام های  با  سال  و سه  از سی  بعد  مبارک  حسنی 
سرنگون شد، اما سازمان ارتش در این دو کشور، پابرجا 
ماند امروز اردوی مصر و تونس مایه عزت و سربلندی 
منافع  حافظ  و  می شوند  شمرده  تونس  و  مصر  انقالب 
ارتش خود  سایه  در  مردم  هستند.  مردم خود  افتخار  و 

احساس امنیت می کنند. 
فقدان امنیت در عراق و افغانستان، به دلیل از بین رفتن و 
نابودی ارتش در این دو کشور است. امروز بزرگ ترین 
چالش پیش روی دولت و مردم افغانستان، تشکیل اردوی 
این که کشور ثروتمند است  به دلیل  جدید است. عراق 
می تواند هزینه های تاسیس اردوی تازه را بپردازد، ولی 

خلیج  در  دریایی  نیروی  و گشت های  هوایی  نیروی  از 
فارس پیاده کنند. 

مستقر  کویت  در  که  امریکایی  رزمی  نیروهای  تعداد 
خواهند شد، هنوز روشن نیست، ولی ابعاد این نیرو باید 
ظرف چند روز آینده روشن شود. مقامات ستاد مشترک 
ارتش امریکا از توضیح جزییات طرح استقرار نیروهای 
تجربه  از  مسلما  گفتند  ولی  کردند،  خودداری  امریکا 
الگوی استقرار نیروهای نظامی ظرف دهه اخیر برای این 

منظور استفاده خواهد شد. 
مثال در فاصله جنگ اول خلیج فارس در 1991 و اشغال 
نیروهای  از  واحد  یک  امریکا   ،2003 سال  در  عراق 
رزمی خود را در کویت مستقر کرد که با یک توپخانه 

عظیم در منطقه پشتیبانی می شد. 
گفت:  مشترک  ستاد  رییس  هورست،  کارل  جنرال 
»پیش به سوی گذشته.« او گفت هدف اصلی فرماندهی 
با  و  کوچک  نیروهای  کردن  مستقر  امریکا،  نیروهای 
قابلیت واکنش سریع در منطقه و مشارکت در آموزش 
ارتش های منطقه است. جنرال هورست گفت:  »ما تقریبا 
به دوران قبل از درگیری مستقیم باز می گردیم. من فکر 

می کنم این روش سالم تر، موثرتر و عملی تر است.«
به  امریکا  ملی  امنیت  ارشد  مشاوران  و  اوباما  آقای 
اطمینان  جمهوری خواهان  به  نیز  و  کشور  این  متحدین 
با  امریکا تعهدات خود را در خلیج فارس،  می دهند که 
خروج از عراق، نادیده نمی گیرد و همچنین به دنبال آن 
است که تا پایان سال 2014 از افغانستان نیز خارج شود. 
تاجیکستان  در  امریکا،  خارجه  وزیر  کلینتون،  هیالری 
ادامه  منطقه  در  خود  قدرتمند  حضور  به  »ما  گفت: 
می دهیم که نشان دهنده تداوم تعهد ما به عراق و به آینده 

منطقه است که باید در مسیر دموکراسی قرار گیرد.«
لیون پانتا، وزیر دفاع، هفته گذشته اعالم کرد که امریکا 
40هزار نیرو در عراق و 23هزار نیرو در کویت دارد که 

اکثرا جنبه پشتیبانی دارند. 

هزینه های  پرداخت  و  تامین  به  قادر  سال ها  افغانستان 
نمی تواند  حتا  فعلی  شرایط  در  نیست.  خود  اردوی 
معاش ارتش را از عواید داخلی بپردازد اردوی افغانستان 
متکی به کمک های خارجی هست. در لیبیا مثل عراق 
وابستگی های مالی به خارج وجود ندارد. تاسیس ارتش 
تازه، بار دوش ناتو و غرب نیست. اما چالش های دیگر 
قویا موجود است. آشوب های خونین، انتقام گیری های 
به  انقالب  نظامی  دسته های  تبدیل شدن  بی مورد، 
گروه های مافیایی و جنگ ساالران محلی و منطقه ای، از 
بدیهی ترین فرایند های جامعه ای پس از انقالب است این 
امور دغدغه های کالنی را برای شورای ملی انتقالی لیبیا 

ایجاد کرده است. 
ماموریت ناتو به پایان رسید، اما کشور لیبیا با معضل خلع 
سالح انقالبیون روبرو است. امروز در لیبیا ارتش وجود 
ندارد سراسر خاک لیبیا را نیروهای مسلح و انقالبی پر 
نقض  تجاوزات آشکار،  موارد  برخی  است. در  ساخته  
گرفته  صورت  غیرمسووالنه  کشتارهای  و  بشر  حقوق 
است. به عنوان نمونه اهالی تاورغان شهری که تا آخرین 
دردناک  اخبار  امروز  ماند،  وفادار  قذافی  به  روزها 
گروه های  می رسد.  گوش  به  شهر  این  از  انتقام گیری 
مسلح انقالبی درصدد انتقام گیری برآمده اند و تعدادی 
کرده اند.  غارت  را  اموال شان  و  کشته اند  را  مردم  از 
دقیقا اتفاقاتی که در افغانستان پس از سقوط حکومت 
کابل در ابتدای دهه نود پیش آمد، در عراق نیز همین 
فجایع تکرار شد، با سقوط صدام حسین در سال 2003 
نصف شهر بغداد تاراج شد. آثار عتیقه عراق که یکی 
افراد  توسط  بود،  خاورمیانه  گنجینه های  بی نظیرترین 

در همین حال مقامات پنتاگون، با توجه به کاهش بودجه 
450 میلیارد دالری نظامی در طول دهه آینده، در حال 
سازماندهی مجدد نیروهای این کشور در منطقه هستند. 
از جنگ عراق  ستاد مرکزی گفتند دوره پس  مقامات 
دوره ای است که باید به آرایشی موثرتر از قوای نظامی 

و مشارکت با متحدین در منطقه پرداخت. 
بر  بیشتر  اتکای  نظامی،  بودجه  کاهش  نتایج  از  یکی 
مشارکت با نیروهای نظامی منطقه است. جنرال هورست 
یادآور شد که تمرین های آموزشی و تعلمیات ارایه شده 
ارتش های  با  نظامی منطقه در جهت مشارکت  به قوای 

منطقه و افزایش توان آنها انجام شده است. 
بخش دیگر سازماندهی مجدد حضور نظامی امریکا در 
منطقه، شامل همکاری با شورای همکار خلیج فارس به 
کرده  تالش  شورا  این  است.  سعودی  عربستان  رهبری 

غیرمسوول و مسلح دزدیده و غارت شد. 
و  اردو  آنها  برای  نمی تواند  ناتو  لیبیا می دانند که  مردم 
مردم  از  را  سالح  نمی تواند  ناتو  کند.  تاسیس  پولیس 
نام  به  پدیده ای  کردند؛  افغانستان  در  که  کاری  بگیرد 
پس  نیست.  متصور  لیبیا،  در  ناتو  طرف  از  »دی دی آر« 
لیبیا  در  جدید  حکومت  و  مردم  خود  مسوولیت  این 
هست که با ختم ماموریت های جنگی ناتو، مرحله دوم 
از کارهای خانگی خود را به درستی انجام دهند. اولین 
انتقالی  ملی  شورای  جای  به  موقت  اداره  ایجاد  مساله 
است. دیگر دنیا نمی تواند با یک شورای دوران جنگ 
و اضطرار کار نماید، لیبیا باید اداره موقت به مثابه یک 
دولت تشکیل دهد و این خواست دنیا و جامعه جهانی 
امکانات  با  ملی  پولیس  و  اردو  ایجاد  مساله دوم  است. 
مالی  لیبیا کمک  به مردم  دنیا  لیبیا است، زیرا  و ثروت 
موقت  اداره  پروسه  اگر  انتقالی  ملی  شورای  نمی کند. 
کرد  حل  مناطق،  اقوام،  طرف ها،  تمام  مشارکت  با  را 
تاسیس  با  نظامی  معین  مراکز  به  را  اسلحه  و همین طور 
از  موفق  گذار  یک  این،  آورد،  گرد  جدید،  اردوی 
بود. در  نظامی خواهد  و  ثبات سیاسی  به سمت  بحران 
این صورت مراحل پسین که عبارت از تشکیل مجلس 
انتخابات  برگزاری  اساسی،  قانون  تصویب  موسسان، 
پارلمانی و ریاست جمهوری لیبیا می باشد، امر دشواری 
موضوعات  اعالم شده  برنامه های  براساس  بود.  نخواهد 
باید تکمیل شود و  ذکرشده در مدت زمانی هجده ماه 
لیبیای جدید، شاهد نظام سیاسی منتخب پس از قذافی و 

پایان ماموریت جنگی باشد. 

است که نفوذ دیپلوماتیک و نظامی خود را در منطقه و 
فراتر از آن گسترش دهد. به عنوان نمونه، قطر و امارات 
در  شرکت  برای  را  خود  هواپیماهای  عربی،  متحده 
حمالت ناتو در لیبیا به مدیترانه اعزام کردند. بحرین و 
امارات متحده عربی نیز از سوی دیگر، نیروهای خود را 

به افغانستان اعزام کرده اند. 
برای  را  خود  نظامی  نیروهای  نیز  سعودی  عربستان 
سرکوب مخالفان دولت بحرین به این کشور اعزام کرد. 
سازمان  عمومی  مجمع  اجالس  حاشیه  در  اوباما  دولت 
ملل پیشنهاد همکاری امریکا با شورای همکاری خلیج 

فارس را ارایه داده است. 
این پیشنهاد باید به تصویب شورا برسد که جلسه بعدی 

آن در ریاض در ماه دسامبر برگزار خواهد شد. 
فاش  نامش  خواست  که  دیپلومات هایی  از  یکی 
دیگر  ناتوی  یک  به  بالفاصله  البته  »این  گفت:  نشود 
الگوی  سمت  به  حرکت  هدف  ولی  نمی شود.  تبدیل 

یک پارچه ای مشابه ناتوست.«
در حال حاضر ایران بزرگترین تهید در منطقه به شمار 
می آید. خروج نیروهای امریکا از عراق هم عامل مزیدی 

برلزوم جدی گرفتن تهدید ایران به شمار می آید. 
منبع: نیویورک تایمز

 محمد ناطقی

 اندرو بروس

پایان ماموریت جنگی ناتو
در لیبیا اعالم شد

گزارش نیویورک تایمز درباره ارتش امریکا بعد از خروج از عراق

ACKUتثبیت حضور امریکا در خلیج فارس
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تونس حکم جلب همسر 
ياسرعرفات را صادر کرد 

همسر  عرفات،  سها  بازداشت  حکم  تونس 
خودگرادن  تشکيالت  سابق  رييس  ياسرعرفات 
فلسطينی را به اتهام دست داشتن در فساد مالی ليلی 
طرابلسی همسر زين العابدين بن علی رييس جمهور 

سابق تونس صادر کرد.
سها عرفات سال های زيادی را در تونس گذرانده 
اين  سابق  رييس جمهور  همسر  نزديکان  از  و  بود 

کشور به شمار می آمد.
عرب،  بهار  انقالب  نخستين  گذشته  جنوری 
زين العابدين بن علی به همراه خانواده اش را مجبور 
از  تحقيق ها  هنگام  آن  از  کرد.  تونس  از  فرار  به 

دارايی های اين خانواده آغاز شد.
بن علی و ليلی طرابلسی متهم به فساد مالی هستند و 
تا کنون چند جلسه از محاکمه آ نها به صورت غيابی 
برگزار شده است. در يکی از پرونده ها دادگاه، بن 
علی و همسرش را به اتهام سرقت و در اختيار داشتن 

مواد مخدر و اسلحه، محکوم کرده است.
تونس  عدليه  وزارت  سخنگوی  شکری النفطی 
حکم  »تونس  است:  گفته  رويترز  خبرگزاری  به 
کرده  صادر  را  عرفات  سها  بين المللی  بازداشت 
است. او متهم به دست داشتن در فساد مالی خانواده 

زين العابدين بن علی است.«
سها عرفات که در مجمع الجزاير مالت به سر می برد 
اخطاری رسمی  »هيچ  تايمزمالت گفت:  سايت  به 
دريافت نکرده ام و از صدور حکم بازداشت شوکه 
شدم. من قربانی نظام سابق تونس بودم و حال متهم 

هستم.«
فرانسه،  خبرگزاری  با  گفتگو  در  همچنين  عرفات 
اتهام های خود را رد کرد و گفت: »تمام اتهام هايی 
که به من زده شده و رسانه ها منعکس کرده اند رد 
در  که  را  اسنادی  تمام  هستم  آماده  من  می کنم. 
اختيار دارم ارايه دهم. حقوقدانی تونسی را وکيل 

قرار دادم تا اين اسناد را ارايه دهد.«
دهه هشتاد و اوايل دهه نود قرن گذشته، هنگامی که 
سازمان آزادی بخش فلسطين در تبعيد به سر می برد، 

خانواده ياسر عرفات در تونس ساکن شد.
پس از درگذشت اين رهبر فلسطينی در سال 2004، 

همسرش تابعيت تونسی دريافت کرد.
سها عرفات همواره در کنار ليلی طرابلسی همسر بن 
علی ديده می شد. اما در سال 2007 پس از درگرفتن 
اختالف ميان اين دو، بن علی دستور داد تابعيت سها 
عرفات باطل و از تونس اخراج شود. از آن هنگام او 

در مجمع الجزاير مالت به سر می برد.

بازرس های سازمان ملل خبر از 
شناسايی يک مجتمع هسته ای 

جديد در سوريه دادند
مجتمع  يک  می گويند  ملل   سازمان  بازرس های 
کشف  را  سوريه  شمال غربی  در  جديد  هسته ای 
شناسايی  و  کشف  می گويند  بازرسان  کرده اند. 
باره همکاری  اين مجتمع هسته ای، بدگمانی ها در 
سوريه با شبکه غير قانونی عبدالقدير خان دانشمند 
پاکستانی را برای دستيابی به سالح هسته ای تقويت 
اين  پرس،  آسوشيتد  گزارش  اساس  بر  می کند. 

سايت در نزديکی شهر »حسکه« قرار دارد.
بازرس ها می گويند دولت سوريه پيش از اين وجود 
انرژی  بين المللی  اين مجتمع هسته ای را به آژانس 

اتومی اطالع نداده بود .

امريکا کمک مالی به يونسکو را قطع کرد 

بحران در بازارهای مالی به دنبال اعالم برگزاری 
همه پرسی در يونان 

نخست وزير جديد لیبیا مامور تشکیل دولت شد

فضاپیمای چینی راهی مدار زمین شد

به رای گيری و عضويت کامل  در واکنش 
امريکا  متحده  اياالت  يونسکو،  در  فلسطين 
اعالم کرد که کمک های مالی خود به اين 
نهاد سازمان ملل را قطع می کند. اگر امريکا 
به مدت دو سال کمک مالی خود را به اين 
جلسات  در  رای   حق  کند،  قطع  سازمان 

يونسکو را از دست خواهد داد.
خارجه  وزارت  آسوشيتدپرس،  گزارش  به 
عواقب  مورد  در  دولت  کرد  اعالم  امريکا 
کنگره  با  يونسکو،  به  مالی  کمک  قطع 
آينده  تصميم های  و  کرد  خواهد  مشورت 

خود را اعالم خواهد کرد.
خارجه  وزارت  سخنگوی  نولند،  ويکتوريا 
آينده  ماه  در  بود  قرار  »ما  گفت:  امريکا 
ميالدی، 60 ميليون دالر به يونسکو بپردازيم  
و ما اين پرداخت را انجام نخواهيم داد.« وی 
افزود اگر قانونگذاران امريکايی در کنگره 
اين تصميم را نهايی کنند، ديگر امريکا هيچ 

کمک مالی به يونسکو نخواهد کرد.

جورج پاپاندريو، نخست وزير يونان، اعالم 
اتحاديه  اقتصادی  کمک  طرح  که  کرد 

اروپا را به همه پرسی عمومی می گذارد.
مالی  بازارهای  غيرمنتظره  خبر  اين  اعالم 
نگرانی ها  و  کرده  روبرو  تالطم  با  را  اروپا 
در باره تشديد بحران حوزه يورو را افزايش 

داده است.
توافق  گذشته  هفته  اروپا  اتحاديه  رهبران 
به  جديدی  اقتصادی  کمک های  تا  کردند 
يونان  اختيار  در  يورو  ميليارد   130 ارزش 
يورو  يک صد ميليارد  همزمان  و  دهند  قرار 
تا آتن  اين کشور را حذف کنند  از بدهی 
ماه های  اقتصادی  بحران  با  مقابله  به  بتواند 

اخير خود بپردازد.
يونان در حال حاضر 350 ميليارد يورو بدهی 
دارد و بحران اين کشور به مهمترين معضل 
در حوزه اقتصادی يورو تبديل شده است. 
سوسياليست  حزب  رهبری  که  پاپاندريو 
ماه های  در  و  دارد  اختيار  در  را  يونان 
اقتصادی  رياضت  متعدد  طرح های  گذشته 
را به پارلمان برده است که با اعتراض های 
شده،  روبرو  کشور  اين  مردم  گسترده 
به حمايت وسيع تر سياسی  او  می گويد که 
برای انجام اصالحات ساختاری و اقتصادی 
مورد نظر وام دهندگان بين المللی نياز دارد.

ليبيا،  در  انتقالی  ملی  شورای 
نخست وزير  به عنوان  را  عبدالرحمن الکيب 

جديد اين کشور تعيين کرده است.
هشت  با  رقابت  در  عبدالرحمن الکيب 
داوطلب ديگر توانست با رای 26 عضو از 
51 عضو اين شورا به رياست دولت موقت 

ليبيا منصوب شود.
انجنيری  رشته  دانش آموخته  کيب  آقای 
تحليلگران  و  است  دانشگاه  استاد  و  برق 
او را کانديدای مورد توافق همه جناح های 

عضو در شورای ملی انتقالی می دانند.
در  ليبيا  در  جديد  نخست وزير  انتخاب 
»آزادسازی«  اعالم  از  بعد  ده روز  از  کمتر 
معمر  رسيدن  به قتل  از  پس  کشور  اين 
در  ناتو  عمليات  پايان  با  همزمان  و  قذافی 

نيمه شب دوشنبه صورت می گيرد.
پيشين  نخست وزير  جبرييل،  محمود 
بود  کرده  اعالم  قبال  انتقالی  ملی  شورای 
سمت  اين  از  ليبيا  آزادسازی  اعالم  با 

کناره گيری خواهد کرد.
روز  چند  تا  است  قرار  عبدالرحمن الکيب 
انتخاب  را  وزيران  هيات  اعضای  ديگر 

چين در تازه ترين گام برای قرار دادن يک 
فضاپيمای  زمين،  مدار  در  فضايی  ايستگاه 
زمين  مدار  راهی  سه شنبه  صبح  را   8 شنژو 

کرده است.
که  دادند  گزارش  چين  دولتی  رسانه های 
پايگاهی  از  سرنشين  بدون  فضاپيمای  اين 
کشور  اين  دور  غرب  در  جيوکوان  در 

پرتاب شده است.
چين  فضايی  برنامه  مدير  وانکوان  چانگ 
پرتاب، آن را موفقيت آميز  از  دقايقی پس 

خواند.
گزارش های خبری در چين پيشتر مشخص 

رای گيری  نتيجه  در 
در  دوشنبه  روز  که 
علمی  نهاد  يونسکو، 
سازمان  فرهنگی  و 
مورد  در  متحد،  ملل 
به  فلسطين  پذيرش 
کامل  عضو  عنوان 
شد،  انجام  نهاد  اين 
عضويت  به  فلسطين 
کامل يونسکو درآمد. 
مثبت،  رای   107 با 
مجمع عمومی سازمان 
گرفت  تصميم  ملل 

يونسکو  به عنوان عضو جديد  را  فلسطين  تا 
بپذيرد.

در اين رای گيری که در پاريس انجام شد، 
و  استراليا  کانادا،  متحده،  اياالت  اسراييل، 
يونسکو  در  فلسطينی ها  عضويت  به  آلمان 
رای مخالف دادند و روسيه، چين، فرانسه، 

داده  گزارش  رويترز  خبرگزاری 
در  نظرسنجی ها  آخرين  که  است 
اکثريت  که  می دهد  نشان  يونان 
طرح  به  نسبت  کشور  اين  مردم 
منفی  نظر  اروپا  اتحاديه  اقتصادی 

دارند.
تحليلگران  از  ويلدون  هاوارد 
اقتصادی در لندن در اين زمينه گفته 
يونان  در  همه پرسی  »اگر  است: 
اين  آن  معقول  نتيجه  شود  برگزار 
رياضت  کشور  اين  مردم  که  است 
اقتصادی را تاييد نکنند و اين باعث می شود 

که همه کارت ها فرو ريزد.«
نخست وزير  طرح  به  واکنش ها  نخستين 
قمار  حال  در  پاپاندريو  که  بود  اين  يونان 
به ورشکستگی  و  اين کشور  آينده  با  زدن 

کشاندن يونان است.
در صورتی که مردم يونان به اين طرح رای 
آقای  دولت  که  است  ممکن  دهند  منفی 
زودرس  انتخابات  و  کند  سقوط  پاپاندرو 

در يونان برگزار شود.
بازارهای مالی يونان در نخستين واکنش به 
به  کشور  اين  نخست وزير  غيرمنتظره  طرح 
ارزش  کاهش  شاهد  و  کرد  سقوط  شدت 
سهام بانک های اين کشور تا بيش از شش 

درصد بود.
بزرگ  کشور  دو  در  سهام  بازارهای 
فرانسه و آلمان  يعنی  اقتصادی حوزه يورو 
در  و  بود  درصدی   3.4 کاهشی  شاهد  نيز 
درصد   2.39 کاهش  اين  هم  لندن  بورس 

بوده است.
در  پس لرزه هايی  همچنين  خبر  اين  اعالم 
بازارهای آسيايی به همراه داشت به طوری 
بورس  و  درصد   1.7 توکيو  بورس  که 
هنک کنگ نيز 2.49 درصد کاهش ارزش 

داشته  است.

برگزاری  زمان  تا  ليبيا  موقت  دولت  کند. 
اين کشور خواهد  امور  انتخابات عهده دار 

بود.
برگزاری  خواهان  انتقالی  ملی  شورای 
تا هشت ماه ديگر و  انتخابات مجلس ملی 

انتخابات چند حزبی در سال 2013 است.
ملی  شورای  رييس  عبدالجليل،  مصطفی 
جديد  نخست وزير  انتخاب  از  پس  انتقالی 
ليبيا  مردم  می دهد  نشان  رای  »اين  گفت: 

می توانند آينده خود را بسازند.«
از سوی ديگر، عمليات هوايی ناتو در ليبيا 
به  دوشنبه  شب  نيمه  در  ماه  هفت  از  پس 

پايان رسيد.
هفته  متحد  ملل  سازمان  امنيت  شورای 
جديد  دولت  درخواست  رغم  به  گذشته 
آن  توقف  به  ناتو  عمليات  ادامه  برای  ليبيا 

رای داده بود.
آندرس فوگ راسموسن، دبيرکل ناتو که 
ماموريت  اتمام  از  بود،  کرده  سفر  ليبيا  به 
گفتار  يک  پايان  عنوان  به  سازمان  اين 
تازه در  تاريخ آن و آغاز فصلی  موفق در 

تاريخ ليبيا نام برد.

انجام  زمانی  چه  پرتاب  که  بود  نکرده 
با  ندرت  به  چينی  مقام های  شد.  خواهد 

رسانه های خارجی مصاحبه می کنند.
به  است  قرار  ماموريت  اين  در   8 شنژو 
شود  وصل  تيانگونگ 1  آزمايشی  ماژول 

که طی مانورهايی انجام خواهد شد.
مهمی  گام  عمليات  اين  ناظران  گفته  به 
يک  استقرار  سوی  به  حرکت  جهت  در 

ايستگاه فضايی در مدار زمين است.
اندازه يک  به  »آن« آزمايشگاه 8.5 تنی که 
موتر سواری است، ماه گذشته پرتاب شده 

بود.

موافق  رای  جنوبی  افريقای  و  برزيل  هند، 
دادند. بريتانيا و جاپان رای ممتنع دادند.

مقام  يونسکو  در   1974 سال  از  فلسطينی ها 
عضويت  کسب  برای  دارند.  را  ناظر  عضو 
کامل به عنوان کشوری که هنوز عضو کامل 
سازمان ملل متحد نيست، دست کم دوسوم 

عمومی  کنفرانس  اعضای  اکثريت  از 
يونسکو بايد از اين قطعنامه پشتيبانی کنند.

متحده  اياالت  پرس،  آسوشيتد  گزارش  به 
اسراييل  حاميان  اصلی ترين  از  که  امريکا 
را  قوانينی  مجموعه   1990 دهه  در  است، 
صورت  در  که  کرده  تصويب  کنگره  در 
به عنوان  فلسطينی ها  شناختن  رسميت  به 
نهاد های  از  هريک  در  کامل  عضو  يک 
نهادها  اين  به  سازمان ملل کمک های خود 

را متوقف می کند.
ساالنه  بودجه  درصد   22 حدود  امريکا 
نهاد علمی، آموزشی و  نياز يونسکو،  مورد 
فرهنگی سازمان ملل متحد را تامين می کند. 
امريکا،  خارجه  وزارت  سخنگوی  گفته  به 
قرار بود واشينگتن در ماه نوامبر، ماه آينده 
نهادهای  به  دالر  ميليون  ميالدی، حدود 80 
سازمان ملل کمک کند که در حال حاضر 
60 دالر آن را متوقف کرده و جلوی آن را 

گرفته است.

ACKU
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اختالف نظر در حکومت اسراییل بر سر حمله نظامی به ایران 

در  سخنرانی  در  اسرایيل،  نخست وزیر  نتانياهو،  بنيامين 
»کنست«، پارلمان این کشور، دوباره گفت که »اگر رژیم 
اسالمی ایران به بمب هسته ای مجهز شود، یک خطر حياتی، 

آینده اسرایيل را مورد تهدید قرار خواهد داد.«
اتومی  ایران  این که  بيان  با  سخنرانی  این  در  نتانياهو  آقای 
تهدیدی برای خاورميانه، جهان و نيز اسرایيل خواهد بود، 
اعتنا  بدون  ایران  اسالمی  جمهوری  که  کرد  نگرانی  ابراز 
به  همچنان  بين المللی،  جامعه  سوی  از  فشارها  تمامی  به 
تالش های خود برای رسيدن به توانایی نظامی هسته ای ادامه 

می دهد. 
سخنان آقای نتانياهو در شرایطی بيان شد که گزارش های 
بسياری در روزهای اخير در رسانه های اسرایيلی و جهانی 
در باره افزایش گمانه زنی ها در زمينه احتمال حمله نظامی 

اسرایيل به تاسيسات هسته ای ایران منتشر می شود.

گذشته  روزهای  در  واشنگتن تایمز  امریکایی  روزنامه 
وزیردفاع  پا نه تا،  ليون  چند ساعته  سفر  که  بود  نوشته 
باراک  پيام  است که  بوده  این  برای  اسرایيل  به  امریکا 
اوباما، ریيس جمهور امریکا را در مخالفت با اقدام نظامی 
احتمالی اسرایيل عليه ایران، به آگاهی نتانياهو و باراک 
برساند و بخواهد که در اندیشه »حمله خودسرانه« نباشند.

وزیر  با  خبری  کنفرانس  یک  در  همچنين  پا نه تا  آقای 
مستلزم  ایران  قبال  در  »هراقدامی  گفت:  اسرایيل  دفاع 

جلب همکاری جامعه بين المللی است.«
که  بود  کرده  مطرح  هم  را  ادعا  این  واشنگتن تایمز 
موافقت نتانياهو با آزاد کردن گيلعاد شليط در برابر ۱۰۲۷ 
زندانی امنيتی فلسطينی این بود که فکر او از این مساله 
مهم داخلی اسرایيل رهایی یابد و بتواند به آسودگی به 
برنامه اصلی مورد نظرش، ضربه زدن به جمهوری اسالمی، 
اسرایيل  رسانه های  در  گمانه زنی ها  و  گزارش ها  بپردازد. 
وجهان درمورد جدی تر شدن احتمال حمله نظامی اسرایيل 
از آن شدت گرفت که  ایران پس  هسته ای  پایگاه های  به 
روزنامه اسرایيلی »یدیعوت آخرونوت« روز جمعه گذشته 
بود  نوشته  اتومی«  »فشار  عنوان  با  اصلی خود  گزارش  در 
که نتانياهو و اهود باراک، وزیر دفاع اسرایيل، عزم خود را 
برای ضربه نظامی به ایران جزم کرده اند و بر دیگر مقامات 

اسرایيل برای همراهی با خود فشار می آورند.
آقای باراک شام گاه یک شنبه در واکنش به این گزارش ها 
به طرزی کنایه آميز تنها گفت: »الزم نيست که انسان نابغه 
باشد تا درک کند که در حال حاضر دو نفر نمی توانند در 

اسرایيل به تنهایی چنين تصميمی را بگيرند.«

باراک همچنين گفته بود که رایزنی های زیادی در  آقای 
مورد ایران به عمل می آید که »کسی از آن با خبر نمی شود« 
و نيز افزوده بود که وی و نخست وزیر اسرایيل در سال های 
اخير از فرصت های دیدار با تمامی رهبران جهانی برای فشار 
آوردن بر جمهوری اسالمی ایران بهره گرفته اند. وزیر دفاع 
اسرایيل ابراز اطمينان کرد که ایران در صدد رسيدن به بمب 

اتومی است و سران ایران »جهان را بازی می دهند.«
اما اهود باراک روز سه شنبه گفت: »مقاطعی از تاریخ هست 
که اسرایيل باید خود به تنهایی برای دفاع از خویش اقدام 

کند و به حمایت دیگران تکيه نکند.«
اهود باراک ظهر سه شنبه نيز گفت: »قدرت ما از ایران نيز 
بيشتر است و اسرایيل قوی ترین کشورمنطقه است و گاهی 

باید تنها حامی منافع خود باشيم.«
و  اسرایيل  اپوزیسيون  رهبر  ليونی،  تسيپی  حال،  همين  در 
وزیر خارجه پيشين این کشور درسخنرانی در »کنست« در 
حالی که نتانياهو شنونده نطق او بود، از نخست وزیر اسرایيل 

خواست که در اندیشه حمله به ایران نباشد.
که  است  »ممکن  گفت:  کنایه آميز  طرزی  به  ليونی  خانم 
سخنان من با گوش بسته روبرو شود، پس نيازی به شنيدن 
حرف من ندارید اما لطفا به سخنان رهبران نهادهای امنيتی 

کشور گوش بدهيد.«
و  سياسی  سایر چهره های  از سوی  وهشدارها  فراخوانی ها 
تحليلگران بسياری در اسرایيل نسبت به عواقب تکان دهنده 
هرگونه اقدام نظامی یک جانبه این کشور بدون هماهنگی با 

امریکا و جامعه جهانی عليه ایران شدت گرفته است.
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