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اپوزیسیون ضعیف 
و نقش آن در بزرگ نمایی 

4طالبان

با امضای الیحه قطع کمک به پاکستان توسط بارک اوباما

تحریم پاکستان آغاز شد

افغانستان  در  مستقر  بین المللی  نیروهای 
با  مبارزه  در  سنگینی  بهای  هنوزهم 

تروریزم و طالبان می پردازند.
این  از  تن   560 از  بیش   2011 سال  در 
سال  دومین  این  که  شدند  کشته  نیروها 
پرتلفات در جنگ علیه شورشیان طالبان 

به شمار می رود.
فرماندهان نیروهای آیساف تحت رهبری 
ادامه  در  خشونت ها  که  می گویند  ناتو 
افزایش 33 هزار نیروی تقویتی امریکایی 
سازمان  اما  است.  یافتن  کاهش  حال  در 
ملل متحد ادعا می کند که خشونت ها در 
ویژه  به  است  افزایش  حال  در  افغانستان 
بر  آن که حمالت پر تلفات اخیر طالبان 
افراد ملکی و نیروهای ایتالف بیشتر شده 
انتقال  با  است.  تحلیلگران می گویند که 

قندهار،  والیت  در  ملی  امنیت  ماموران 
سال  دو  که  کرده اند  بازداشت  را  فردی 
یک  سرنشینان  از  تن   2٧ قتل  در  قبل، 
موتر 303 در مسیر شاهراه قندهار-هرات 

دست داشته است.
 13٨٧ سال  میزان   2٨ تاریخ  به  طالبان 
شاهراه  در  میوند  ولسوالی  مربوطات  در 
سرنشینان  از  تن   2٧ قندهار-هرات، 
ایران در  یک موتر 303 را که به سمت 

حرکت بودند، به قتل رساندند.
اجساد افراد کشته شده که یک تعدادشان 
سر  دیگر  تعداد  و  مرمی  شلیک  اثر  به 
بریده شدند، اجسادشان چند روز بعد از 

مناطق مختلف این والیت پیدا شد.

خشونت ها عليه زنان 
در هرات افزایش یافته است

سارنوالی استیناف والیت هرات 
خشونت  موارد  آمار  افزایش  از 
علیه زنان در هرات خبر می دهد.

سارنوالی  رییس  بشیر  ماریا 
استیناف والیت هرات، در یک 
علیه  خشونت  خبری  نشست 
خانم سحرگل را محکوم کرده 
و گفت که خشونت علیه زنان در این والیت نسبت 

به سال گذشته افزایش یافته است.
به گفته وی، فقر، بی سوادی، ازدواج های زیر سن و 
مشکالت خانوادگی از عوامل مهم افزایش خشونت 

علیه زنان است.
خانم بیشر گفت که بعد از نشر قانون محو خشونت 
قانون  این  تطبیق  راستای  در  هرات  زنان،  علیه 
پیشگام شد و تنها به بیشتر از ٨٧ مورد خشونت  در 
اول سال،  نیمه  در  قانون  این  اساس  به  این والیت 

رسیدگی صورت گرفته است.
او افزود نزدیک به یک سال است که واحد محو 
که  یافته  گشایش  هرات،  در  زنان  علیه  خشونت 
تاکنون به 1٧0 مورد خشونت علیه زنان رسیدگی 

کرده است.
برنامه های  شدن  عملی  از  همچنان  بشیر  ماریا 
آگاهی دهی از حقوق زنان در دانشگاه ها و مکاتب 

از سوی سارنوالی هرات خبر داد.
اما وی از وزارت امور زنان انتقاد کرده گفت که در 
قانون محو خشونت علیه زنان کمیسیونی وجود دارد 
که در راس آن وزارت امور زنان قرار دارد، اما این 
وزارت تاکنون در راستای تطبیق این قانون کاری 

انجام نداده است.
او گفت: »زنان افغانستان چشم و امیدشان را به این 
وزارت بستند، اما تا کنون چیزی که از این وزارت 

توقع می رود، انجام نشده است.«

مسوولیت امنیتی از ناتو به نیروهای امنیتی 
افغان خونریزی بیشتر خواهد شد.

خبرگزاری فرانس پرس به نقل از وبسایت 
می گوید  کژویلتیز.اورگ«  »آی  مستقل 
که شمار کشته شدگان افراد خدماتی در 
سال گذشته 566 نفر بوده است که از این 
شمار حداقل 41٧ تن امریکایی و 45 نفر 

بریتانیایی بوده اند.

در آن زمان، طالبان مسلح گفته بودند که 
اردوی  سربازان  شده،  کشته  افراد  تمام 
ملی بودند که در لباس ملکی به والیت 
ادعای  این  مسووالن  اما  می رفتند  هلمند 
گفتند  و  کردند  رد  وقت  آن  در  طالبان 
غیرنظامیان  شده  کشته  افراد  تمام  که 
و  می رفتند  ایران  به  کار  برای  که  بودند 
لغمان  والیت  باشندگان  از  اکثریت شان 

بودند.
به گزارش آژانس خبری پژواک، ماموران 
از  تن  پنج  شنبه  روز  قندهار،  ملی  امنیت 
عملیات  جریان  در  که  را  مسلح  مخالفان 
مختلف، با اسلحه و مهمات بازداشت شده 

بودند، به خبرنگاران نشان دادند.

تلفات  از  بیشتر  شدگان،  کشته  آمار  این 
نیروهای خارجی در سال 2010 با ٧11 نفر 

و کمتر از سال 2001 با 521 تن می باشد.
این در حالی است که یک روز قبل، در 
آیساف   2011 میالدی  سال  روز  آخرین 
نیروهای  از  تن  یک  که  کرد  اعالم 
خدماتی بر اثر یک سانحه غیر جنگی در 

جنوب افغانستان کشته شد.
به  خارجی  نیروهای  کشته شدگان  شمار 
دلیل چندین حادثه مخرب در سال 2011 
کاروان  به  انتحاری  حمله  یافت.  افزایش 
نیروهای آیساف در کابل در ماه اکتوبر که 
در آن 1٧ نفر کشته شدند، سقوط هلیکوپتر 
که 30  اگست  ماه  در  وردک  والیت  در 
از  شدند،  کشته  آن  در  امریکایی  سرباز 
جمله این حوادث بوده اند. ادامه در صفحه 2

بشیراحمد از جمله بازداشت شدگان، که 
و  قندهار  والیت  میوند  ولسوالی  باشنده 
این  در  است،  دیگر  فرد  چهار  قوماندان 
سال  دو  وی  که  پذیرفت  خبری  نشست 
یک  سرنشینان  از  تن   2٧ کشتن  در  قبل 
موتر 303 در مسیر شاهراه قندهار-هرات 

دست داشته است.
از  تن  )یک  بصیر  »مولوی  گفت:  وی 
فرماندهان طالبان(، هنگام متوقف نمودن 
موتر، به من تلیفون کرد و ما را نزد خود 
افراد  از  تن  دو  ما  گروه  به  خواست. 
افرادم،  و  من  که  سپرد  را  شده  دستگیر 
آنها را در یک رود در  منطقه بند تیمور 

ولسوالی میوند به قتل رساندیم.«

566  تن از نيروی ایتالف در سال 2011 کشته شده اند

شخصی که در قتل 2٧ غيرنظامی دست داشت بازداشت شد

عناوین مطالب امروز:در صفحه 5

 افغانستان
 به زودی

سه پیمان استراتژیک
امضا می کند 

امضای  مورد  در  بحث ها 
میان  استراتژیک  پیمان های 
فرانسه،  افغانستان،  کشورهای 
بریتانیا و ایتالیا مدت ها قبل آغاز 
در  که  می رود  انتظار  و  بود  شده 
بحث ها  این  جنوری  ماه  جریان 

نهایی شود.
افغانستان  دولت  حال،  همین  در 
پیمان  یک  که  دارد  نظر  در 
امنیتی  سازمان  با  درازمدت 
به  برساند.  امضا  به  نیز  ناتو 
امور  وزارت  سخنگوی  گفته ی 
ناتو  با  پیمان  امضای  خارجه، 
درازمدت  همکاری های  شامل 
امنیتی  و  نظامی  بخش های  در 

می شود.

در صفحه 5

در سرپل فقط...

لهجه عربی اعتراض...

سازش نخبگان و ...
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تجارتی به نام طالبان 
قطر،  در  طالبان  برای  سیاسی  دفتر  بازگشایی  با 
به دنبال  سال ها  که  افغانستان  حکومت  برای  اکنون 
یک آدرس مشخص سرگردان بود، معلوم نیست که 

قطر می تواند یک آدرس قابل قبول باشد یا خیر؟ 
چند سال طالبان، به گروه های طالبان »خوب و بد« 
و سپس طالبان افغانی و غیرافغانی، دسته بندی شد. 
و  افکار عمومی  انحراف   ازاین دسته بندی ها،  هدف 
تنزیل طالبان از تروریست ، به طالبان »خوب« بود تا 
زمینه ها در افکار عمومی برای گفتگو و پذیرش آنان، 

در ساختار حاکمیت، فراهم شود. 
ده سال،  گذشت  با  و  تقسیم بندی ها  این  همه ی  با 
در  خود  ناتوانی   در  افغانستان  حکومت  سرانجام 
طالبان  با  گفتگو  برای  معین  آدرس  یک  پیداکردن 
ریاست جمهوری  ارگ  از  طالبان  اکنون  کرد.  اعتراف 
گرفته تا قطر و کویته، سنگرهای جنگ آراسته اند. از هر 
یک از این آدرس ها، صداهای متفاوتی بلند می شود. به 
نظر می رسد غربی ها در ایجاد چند دستگی در صفوف 

رهبری طالبان، تا حدودی، موفق بوده اند. 
بدون تردید، اگر دفتر سیاسی قطر از سوی تیم مال 
همسویی  در  یا  و  نشود  شناخته  رسمیت  به  عمر 
یک  آغاز  می تواند  نگیرد،  قرار  کویته  شورای  با 
به  طالبان  رهبری  سطح  در  سیاسی  بزرگ  شکاف 
شمار آید. اکنون، عده ای از طالبان که در گذشته ها 
سمت های کالنی را به عهده داشتند، در سایه ی ارگ 
می دهند.  ادامه  خود   زندگی  به  ریاست جمهوری 
مولوی ارسال رحمانی، مولوی ضعیف، متوکل، مال 
این  قبیل  از  نظامی...  اسحاق  مولوی  راکتی،  سالم 
افراد اند. برخی از افراد دیگر که در حاکمیت طالبان 
در سمت های اجرایی مشغول به  کار بودند، اکنون به 
اوقات بیشتر رسانه ها  حیث کارشناسنان همه کاره، 
را پر کرده اند. هنوز، با گرایش طالبان، به سیاه  نمایی 
وضعیت موجود می پردازند. گروه دیگری از طالبان 
می برد.  به سر  پاکستان  در  کویته  شورای  قالب  در 
در  تعیین کننده ای  نقش  اخیر  ده سال  در  گروه  این 

جنگ های جاری افغانستان داشته است. 
گروه،  این  به  دسترسی  منظور  به  حکومت  تالش 
با مشکل مواجه است. در  با دست اندازی پاکستان، 
آخرین مرحله ای که قرار بود حکومت آقای کرزی با 
شورای کویته وارد گفتگو شود، سازمان استخبارات 
پاکستان وارد عمل شد و رهبران شورای کویته را 
اکنون  نگهداشت.  دور  گفتگوها  به  دسترسی  از 
ستانکزی،  مولوی  مانند  طالبان،  رهبران  از  برخی 
به  درقطر  خانواده های شان  با  همراه  شهاب الدین...، 

سر می برند. 
زمینه سازی  منظور   به  قطر  دفتر  که  می شود  گفته 
برای گفتگوها فراهم شده است. اکنون سوال اساسی 
به  می تواند  حلقه ها،  این  از  یک  کدام  که  است  این 
عنوان یک آدرس قابل قبول و باصالحیت در گفتگوها 
جامعه ی  و  افغانستان  حکومت  برای  آید؟  به شمار 
بتواند  که  باشد  قبول  قابل  می تواند  آدرسی  جهانی 
در صحنه ی جنگ و صلح افغانستان تصمیم گیرنده 
پاکستان  استخبارات  تاثیرگذاری  از  خارج  و  باشد 

عمل کند. 
آدرس  کدام  سراغ  به  حکومت  که  دید  باید   حال 
می رود تا خواسته ها و مطالباتش را به دست آورد. 
اما به نظر می رسد که طالبان اکنون در یک وضعیت 
کامال پراکنده و سردرگم قرار گرفته اند که هر حلقه 
و هر کشور بر سر نام آنان به تجارت نشسته است. 
پاکستان  به جای  را  تجارت  این  احتماال  قطر  اکنون 
انجام خواهد داد و سودی برای افغانستان و صلح 

در این کشور به همراه نخواهد داشت. 

زنگ اول


ماین گذاری های  به  بدین سو  چندسال 
کنار جاده در ساحات ولسوالی گذره 
بر  راکت  پرتاب  همچنین  و  هرات 
مبادرت  والیت  این  هوایی  میدان 

می ورزید.
به  مشهور  رضا  وی،  اظهارات  به  بنا 
انجام  به  متهم  که  باغ دشت«  »رضا 
چندین قضیه اختطاف و قتل چند تن 
از شهروندان در شهر هرات است نیز 
که  است  سه نفری  گروه  این  شامل 
هرات  ملی  امنیت  منسوبین  توسط 

بازداشت شده است.
مقامات در هرات می گویند از نزد این 
مقداری  تروریستان،  نفری  سه  گروه 
و  موتر  عراده  دو  و  مهمات  و  سالح 

خانم بابری همچنان افزود که کمیته 
سویدن برای بازتوانی افراد معلول در 
معلول  خانم های  روی  بیشتر  جامعه 
توجه دارد که با فراگیری یک حرفه 
کمک  خانواده  و  خود  اقتصاد  به 

کنند.
مسوول برنامه بازتوانی کمیته سویدن 
در  سویدن  »کمیته  گفت:  شمال  در 
نظر دارد که قرضه های بدون مفاد را 

برای این خانم ها فراهم کند.«
در همین حال خانم نسیمه که از ناحیه 
فارغان  از  تن  یک  و  است  معلول  پا 

مخالفان مسلح ادامه خواهد یافت.
ولسوالی  باشندگان  از  یکی  امید، 
که  است  گفته  بست باستان  به  نرنگ 
نیروهای خارجی شماری از باشندگان 
با  و  کشیده  خانه های شان  از  را  محل 

خود برده اند.
خویشاوندان  از  نفر  دو  افزود  وی 
بازداشت شدگان  همین  شامل  نیز  او 

می باشند.

سرباز دیگر تا پاپان تابستان سال آینده 
به خانه بازگردند.

این در حالی است که آیساف می گوید 
موفقیت هایی را در جنگ علیه شورشیان 
جنرال  است.  آورده  دست  به  طالبان 
کارستین جاکوبسن، سخنگوی آیساف 
قابل توجه  کاهش  یک  »ما  گفت: 
حمالت دشمن را امسال )2011( شاهد 
بوده ایم. این یکی از نتایج موفقیت ما در 
میدان جنگ و کاهش قدرت آنها در 

حمله بر ما می باشد.«
رزمی  نیروهای  کاهش  که  هرچند 
معنای  به  جدید  سال  در  آیساف 

در  محلی  مقامات  هرات:  8صبح 
هرات، از بازداشت اعضای یک گروه 
سه نفری دهشت افگنان خبر دادند که 
در حمالت تروریستی و اختطاف در 

سطح این والیت دست داشتند.
والی  سخنگوی  نوری،  محی الدین 
نشست  یک  در  یک شنبه  روز  هرات 
هرات  ملی  امنیت  ریاست  در  خبری 
که  تن  سه  »این  خبرنگاران گفت:  به 
رضا  و  ضیاالدین  قندهاری،  گاللی 
اعمال  از  زیادی  شمار  در  دارند  نام 
تروریستی، اختطاف و قتل در شهر و 

ولسوالی های هرات دست داشته اند.«
به گفته سخنگوی والی هرات، یک تن 
از بازداشت شدگان کسی است که از 

بعد  معلول  بانوی  هفت  بلخ:  8صبح، 
ماهه   9 دوره  یک  کردن  سپری  از 
و  خامک دوزی  حرفه  آموزش 
بازتوانی  برنامه  از سوی  سوادآموزی 

معلوالن، روز گذشته فارغ شدند.
بازتوانی  برنامه  مسوول  بابری،  منیژه 
این  بیان  با  شمال،  در  سویدن  کمیته 
مطلب به رسانه ها گفت که این زنان 
شمال،  در  سویدن  کمیته  طرف  از 
که  بودند  بازتوانی شده  برنامه  شامل 
امروز بعد از 9 ماه آموزش در بخش 

خامک دوزی، فارغ شدند.

در عملیات پاک سازی مخالفان مسلح 
طالب  یک  کنر،  والیت  در  دولت 
مسلح و یک فرد ملکی کشته و سه فرد 
ملکی به شمول یک زن زخمی شدند.

والی  سخنگوی  واصفی،  واصف اهلل 
این  است  گفته  باستان  بست  به  کنر 
شروع  یک شنبه  روز  صبح  عملیات 
عملیات  این  که  گفت  او  است.  شده 
تمام  وجود  از  منطقه  پاک سازی  تا 

افغانستان  ملکی  افراد  این همه،  با 
در  شده اند.  قربانی  این ها  از  بیشتر 
ماه  اوایل  که  حمله  مرگبارترین 
روز  مراسم  در   2011 سال  دسامبر 
به  نفر   80 حداقل  داد  رخ  عاشورا 

شمول زنان و کودکان کشته شدند.
در همین حال، خروج 33 هزار نیروی 
تقویتی امریکایی که دو سال پیش به 
جمهور  رییس  اوباما،  بارک  دستور 
شدند،  فرستاه  افغانستان  به  امریکا 
 2011 سال  پایان  تا  است.  شده  آغاز 
افغانستان  این سربازان  از  تن  ده هزار 
را ترک کردند و قرار است 23 هزار 

موترسایکل که از آن در انجام اعمال 
می شد  استفاده  اختطاف  و  تروریستی 
امنیت  ریاست  منسوبین  به دست  نیز 

ملی هرات افتاده است.
این  هرات  والی  سخنگوی  گفته  به 
انجام شده به جرم  افراد در تحقیقات 

خود اعتراف نموده اند.
مراکز  با  افراد  این  است  گفتنی 
پاکستان  خاک  داخل  در  تروریستی 

نیز ارتباط داشتند.
این در حالی است که مقامات محلی 
به  تن  دو  بازداشت  از  نیز  شنبه  روز 
مخالفین  تسلیحاتی   اکماالت  اتهام 
در  اختطاف گر  گروه های  و  مسلح 

هرات خبر داده بودند.

این برنامه می باشد با ابراز خوشحالی 
از فراغتش گفت: »ما در این کورس 
که  گرفتیم  یاد  را  خامک دوزی 
برای  هم  و  خود  برای  هم  می توانیم 

خانواده خودکمک کنیم.«
بانو عایشه یک تن دیگر از زنان فارغ 
شده که از ناحیه کمر معلولیت دارد 
باردوش  را  خود  قبال  »ما  می گوید: 
بعد  ولی  می کردیم،  احساس  جامعه 
از یاد گرفتن حرفه و آموختن سواد، 
دانستیم که حاال می توانیم برای خود 

و دیگران مفید باشیم.«

کاهش تلفات این نیروها نیز می باشد، 
مرگ  معنای کاهش  به  این  الزاما  اما 

افراد ملکی نمی باشد.
که  است  گفته  متحد  ملل  سازمان 
شمار افراد ملکی که در خشونت های 
ماه  شش  در  شده اند  کشته  افغانستان 
بوده  نفر   1462 گذشته،  سال  نخست 
اواسط  در  است. گزارش کامل سال 

ماه جنوری اعالم خواهد شد.
را  شورشیان  متحد  ملل  سازمان 
در  ملکی  تلفات  درصد   80 مسوول 
از  آنها  که  چرا  می داند  افغانستان 

بمب های کنارجاده استفاده می کنند.

بازداشت اعضای یگ گروه تروریستی در هرات

خانم های معلول در بلخ حرفه خامک دوزی آموختند

عملیات پاکسازی مخالفان در کنر آغاز شد
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 احسان اهلل بکتاش

نوزده پناهجوی افغان در اندونیزیا نجات یافتند
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 بیات1128
ه و تنظیم:

تهی

مقام های دولتی از پایان عملیات جستجو برای یافتن 
آب های  در  غرق شده  کشتی  یک  سرنشینان  اجساد 
اندونیزیا خبر می دهند و می گویند که در این عملیات 

نوزده تن از پناهجویان افغان نجات یافته اند.
گذشته ی  سال  دسامبر  ماه  هفدهم  شنبه،  روز  در 
ایران  افغان،  پناهجویان  حامل  کشتی  یک  میالدی، 
پس  بود،  حرکت  در  استرالیا  سوی  به  که  ترکیه  و 
اندونیزیا،  با یک موج قوی، در آب های  از برخورد 

غرق شد.
با این حال، مقام های وزارت امور خارجه می گویند 
این  قربانیان  اجساد  یافتن  برای  نجات  عملیات  که 
پناهجویان  از  تن  نوزده  و  است  یافته  خاتمه  حادثه 
تاکنون  نیز  دیگر  تن  سه  اجساد  و  یافته  نجات  افغان 
شناسایی شده اند. جانان موسی زی، سخنگوی وزارت 
خبری  نشست  یک  در  گذشته  روز  خارجه،  امور 
پناهجویان  این  اجساد  شناسایی  عملیات  که  گفت 
نیز تا دهم ماه جاری میالدی از سوی دولت اندونیزیا 

ادامه خواهد یافت. 
هیاتی  که  می گوید  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
اندونیزیا  جاکارتای  در  افغانستان  سفارت  سوی  از 
به والیت سوره بایه، جایی که  تاریخ ششم جدی  به 
این حادثه رخ داد، سفر کرد و با سپری کردن چهار 
اندونیزیایی  مقام های مسوول  با  این والیت،  روز در 
افغان گفتگو کرده است. آقای  پناهجویان  در مورد 
موسی زی گفت براساس ارقام و اسنادی که از سوی 
مقام های مسوول اندونیزیایی ارایه شده  است، نوزده 
همچنین  و  یافته اند  نجات  افغان  پناهنجویان  از  نفر 
وی  است.  شده   شناسایی  نیز  دیگر  تن  سه  اجساد 
اندونیزیایی  گفت: »ارقام نهایی که از سوی مقامات 
و  گفت  و  مصاحبه ها  براساس  و  شده  جمع آوری 
سانحه  این  یافتگان  نجات  با  که  مستقیمی  شنودهای 
نفر  نوزده  به  افغان  نجات یافتگان  مجموع  داشته، 
که  افغانی  دریافت شده ی  اجساد  مجموع  و  می رسد 
هویت آنها براساس اسنادی که باالی اجساد شان پیدا 

اثر غرق شدن کشتی ـ پیش از رسیدن به 
مقصد ـ جان های شان را از دست می دهند.

با این حال، سخنگوی وزارت امور خارجه 
افغانستان  سفارت  مقام های  که  می گوید 
زمینه ی  تا  دارند  تالش  جاکارتا  در 
اجساد  و  یافته  نجات  پناهجویان  برگشت 
سازند.  مساعد  افغانستان  به  را  قربانیان 
»مقامات سفارت  جانان موسی زی گفت: 
و  بیست  تماس  در  جاکارتا  در  افغانستان 
چهار ساعته با مقامات اندونیزیایی هستند 
همچنان  و  اجساد  برگشت  امکانات  تا 
افغان هایی را که زنده از این سانحه نجات 

یافته اند، فراهم بسازند.«
افغان ها  دسته جمعی  مهاجرت  این که  با 
اخیر  سال های  طی  کشور  از  خارج  به 
اما  است،  یافته  قابل مالحظه ای  کاهش 
مهم ترین  جمله  از  کشور  این  آنهم  با 
مهاجر  بیشترین  که  است  کشورهایی 
زمینه های  نبود  دارد.  کشور  از  بیرون  در 
در  ناامنی ها  گسترش  سرپناه،  و  کاریابی 
کشور  اقتصادی  اوضاع  خرابی  و  کشور 
را مجبور  افغان ها  از جمله عواملی اند که 
به مهاجرت می کنند. مهاجرت افغان ها به 
کشورهای همسایه ی ایران و پاکستان نیز 
دادن  دست  از  باعث  موارد  از  برخی  در 

جان های شان شده است.

استرالیا، یکی از کشورهای اصلی مورد توجه پناهجویان افغان، طی  
سال های اخیر، بوده است. ساالنه صدها تن از پناهجویان از کشورهای 
مختلف، به ویژه افغانستان، راه استرالیا را در پیش می گیرند. اما با 
افزایش تالش پناهجویان غیرقانونی برای رسیدن به آن کشور، دولت 
استرالیا نیز محدودیت های بیشتری برای پناهجویانی که به صورت 
قانونی وارد خاک آن کشور می شوند، وضع کرده است.

شده،  به سه نفر می رسد.«
دو  کشتی  این  که  گفته اند  اندونیزیایی  مقام های 
این  با  است.  داشته  سرنشین  خود  ظرفیت  برابر 
که  می گوید  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  حال، 
افغان،  پناهجویان  از  نفر  پنجاه  و  صد  دو  حدود  در 
این  از  که  بوده   کشتی  این  سرنشینان  ترکیه  و  ایران 
رقم تنها چهل و نه نفر نجات یافته اند. به گفته ی او، 
تاهنوز ارقام دقیقی در مورد سرنشینان این کشتی در 
دست نیست، زیرا این پناهجویان در تالش رسیدن به 
 103 تاحال  که  افزود  همچنین  وی  بوده اند.  استرالیا 
جسد توسط گروه های نجات پیدا شده اند و عملیات 

برای یافتن دیگر اجساد نیز خاتمه یافته است.
توجه  مورد  اصلی  کشورهای  از  یکی  استرالیا، 
است.  بوده  اخیر،  سال های  طی   افغان،  پناهجویان 
ساالنه صدها تن از پناهجویان از کشورهای مختلف، 
به ویژه افغانستان، راه استرالیا را در پیش می گیرند. اما 
رسیدن  برای  غیرقانونی  پناهجویان  تالش  افزایش  با 
محدودیت های  نیز  استرالیا  دولت  کشور،  آن  به 
بیشتری برای پناهجویانی که به صورت قانونی وارد 
اما  است.  کرده  وضع  می شوند،  کشور  آن  خاک 
همزمان با افزایش محدودیت ها، هجوم پناهجویان از 
کشورهای مختلف به سوی استرالیا بیشتر شده است. 
بیشتر پناهجویان تالش دارند از طریق اندونیزیا، و با 
سوار شدن در کشتی، خود را به استرالیا برسانند. راه 
استرالیا، برای رسیدن پناهجویان به آن کشور، یکی 
از راه های پر خطر به شما می رود و ساالنه ده ها تن به 

آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش  در 
با خود داریم که در یک حادثه  خواهری را 
آن  و  داده  دست  از  را  برادرش  دلخراش 
حادثه را چنین بیان می دارد: »در ایامی که من 
بسیار کوچک بودم، روزگار بسیار سخت در 
سایر  با  همراه  ما  فامیل  داشت.  جریان  کشور 
بودند  متعددی  مشکالت  دچار  هموطنانم 
در  کنم.  بیان  آن ها را  یکایک  نمی شود  که 
هزاران  مرگ  شاهد  ما  کمونیست ها  زمان 
مردم  هم  آن  از  بعد  و  بودیم  بی گناه  انسان 
جریان  در  نداشتند.  خوبی  چندان  روزگار 
در  بعدا  و  احزاب جهادی  داخلی  جنگ های 
زمان زمام داری طالبان تقریبا همه روزه افغان ها 
بهار   9 تازه  من  ایامی که  در  می شوند.  کشته 
نیرو های  بودم،  کرده  سپری  را  خود  زندگی 
و  بودند  گرفته  به دست  را  قدرت  مجاهدین 
همدیگر  با  به شدت  قدرت  تصاحب  به خاطر 

سال  یک  تقریبا  مدت  برادرم  می جنگیدند. 
مصروف  و  بود  نموده  عروسی  که  بود  شده 
بود  جنگ  ایام  همان  در  بود.  غریب کاری 

و  بود  گشوده  را  ما  دروازه  خوشی ها  تازه  که 
برادرم تازه صاحب دختری شد و ما از خوشی 
بسیار در همان جنگ هیجان زده شده بودیم. اما 

برادرم مدت تقریبا یک سال شده بود که عروسی نموده 
بود و مصروف غریب کاری بود. در همان ایام جنگ بود 

که تازه خوشی ها دروازه ما را گشوده بود و برادرم تازه 
صاحب دختری شد و ما از خوشی بسیار در همان جنگ 

هیجان زده شده بودیم. اما این خوشی ها بسیار زود جایش 
را به یاس و غم بی پایان داد که هرگز نمی توان آن حادثه 

را فراموش کرد.

و  یاس  به  را  جایش  زود  بسیار  خوشی ها  این 
نمی توان آن حادثه  بی پایان داد که هرگز  غم 
ناگوار  حادثه  یک  در  زیرا  کرد.  فراموش  را 
راکتی، برادرم شهید شد و طفل چهار روزه اش 
به جای وی ماند. این درد را خود شما یک بار 
به دست  قضاوت  نمایید،  تصویر  ذهن تان  در 
شما که با کسانی که چنین جنایت را مرتکب 
شده اند  و مانند فامیل ما هزاران فامیل را داغدار 
کرده اند، چگونه برخورد نماییم. آیا آنها قابل 
می خواهم  صرف  من  خیر؟  یا  هستند  بخشش 
جامعه  افرد  باالی  احسنش  نحو  به  عدالت  که 
چندین گانه  برخورد های  و  گردد  تطبیق 
به سر  ما  نیست. صبر  توجیه  قابل  دولت دیگر 
رسیده و نمی توانیم که دیگر تحمل نماییم که 
جنایت کاران آزاد باشند و ما در مقابل چشمان 

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

وقتی »خوشی«
»غم« می شود
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به  »گذار  افغانستان  مانند  کشوری  در  اگرچه 
باید  اما  است،  گرفته  صورت  بیرون  از  دموکراسی« 
معنای  به  ـ  حداقلی«  »دموکراسی  که   داشت  توجه 
انتخابات و مشارکت  از طریق  این که قدرت سیاسی 
گرفته  شکل  کشور  این  در  ـ  گردد  تفویض  سیاسی 
است. آنچه در این میان مهم است توجه به این نکته 
در  دموکراسی  تحکیم  و  گستره  که  است  کلیدی 
این کشور مانند بسیاری از کشورهای جهان سوم به 
علت کمبود زمینه های داخلی و سازوکارهای قانونی 
قدرتمند تا حد زیادی به  توافق و سازش نخبگان هیات 
حاکمه وابسته می باشد. از لحاظ جامعه شناسی سیاسی 
و  اجتماعی  فرهنگی،  ضعیف  زمینه های  به  توجه  با 
اقتصادی نمی توان از »دموکراسی حداکثری« در این 

کشور سخن گفت.
برازیل،  مانند  التین  امریکای  کشورهای  تجربه ی 
پاراگویه ظرف دهه های پس  و  السالودار  آرجنتاین، 
به دموکراسی و  بر گذار  از جنگ جهانی دوم مبنی 
اقتدارگرا،  و  دیکتاتور  رژیم های  به  دوباره  بازگشت 
بیانگر اهمیت نقش حیاتی نخبگان در استقرار نهادها، 
رویه ها و قواعد دموکراسی بوده و برای افغانستان در 
و  آموزنده  می تواند  گذشته  به  بازگشت  عدم  زمینه 

عبرت آموز باشد.
سوم  جهان  کشورهای  به  مربوط  تجربه های  همه  در 
پس  سرنوشت  خود  روش های  و  اعمال  با  نخبگان 
رژیم  به  بازگشت  بر  مبنی  دموکراسی  به  گذار  از 
اقتدارگرای گذشته یا تداوم نظام دموکراتیک کنونی 
توافق  می توان  منظر  این  از  کرده اند.  مشخص  را 
نخبگان بر سر سازوکارهای اعمال قدرت را نقطه ی 
جهان  کشورهای  در  دموکراسی  تحکیم  در  عطفی 

سوم دانست. 
بدون شک عملکرد و سازش نخبگان هیات حاکمه 
در جریان لشکر کشی حکومت به پارلمان، این فرضیه 
افغانستان در معرض آزمون قرار داد. قطعا  نیز در  را 
به قول هانتینگتون تعریف و  از چنین سازشی  هدف 
مشخص نمودن قواعد حاکم بر شیوه ی اجرا و اعمال 
این  از  باید  که  درسی  مهمترین  لذا  است.  قدرت 
ارزشی  همبستگی  میزان  پایین  سطح  آموخت  قضیه 
ارزش  سر  بر  حاکم  نخبگان  اجزای  و  جناح ها  میان 
افغانستان  نهادهای سیاسی دموکراتیک در  اهمیت  و 
سایر  سازش  اندکی  واکنش های  از  جز  به  است. 
جناح ها و اجزای نخبگان شریک در هیات حاکمه، 
در سطح  دموکراسی  مشروعیت  محدودیت  از  نشان 
میان  در  اگر  شک  بدون  دارد.   افغانستان  حکومت 
درجه ی  حاکم  نخبگان  تشکیل دهنده ی  جناح های 
دموکراسی  مورد  در  ارزشی  همبستگی  از  باالیی 
تکوین  فرایند  در  سنتی  چنین  می داشت  وجود 

در آغاز سال 2012 میالدی، گفتگو و مصالحه با طالبان 
کشورهای  از  برخی  و  کابل  دولت  توجه  محوریت  در 
گوناگونی  عوامل  اگرچه  می شود.  دیده  عربی  و  غربی 
می تواند در این روند موثر باشد؛ اما ناتوانی و کم تاثیری 
گروه های سیاسی مخالف دولت یا همان اپوزیسیون نیز 
یکی از عوامل تاثیرگذار بر این روند می باشد. در یک 
تغییر رویکرد  اگر  بسیار ساده می توان گفت که  تحلیل 
از  جامعه  این  ناامیدی  سبب  به  طالبان  به  نسبت  جهانی 
نقش  نیز  اپوزیسیون  باشد،  افغانستان  دولت  موثریت 
سیاسی  گروه های  داشته اند.  وضعیت  این  در  عمده ای 
مخالف دولت نتوانسته اند نه فشاری را در راستای ایجاد 
نه تصویری مطمینی  ایجاد کنند و  اصالحات در دولت 
مورد  بتوانند  که  دهند  نشان  ساختاری  نظر  از  خود  از 
توجه سیاست مداران موثر بر سیاست گذاری جهانی قرار 

گیرند.
اگر فعاالن سیاسی که در دولت شامل نیستند و به ایجاد 
اصالحات در دولت می اندیشند، به صورت سازمان یافته 
می توانستند  و  می کردند  فعالیت  به  مبادرت  وفادارانه  و 

آنان  از  دولت  هم  بیاورند،  وجود  به  را  فشار  ابزار  یک 
حساب می برد و کوشش می کرد تا فعالیت های خود را 
مطابق به ایجابات واقعی به پیش ببرد و هم این که خود 
به دست  عمومی  افکار  در  را  مهمی  جایگاه  فعاالن  این 
تشکلی  عنوان  به  سیاسی  عرصه ی  در  حتا  و  می آوردند 
را  بدیل  یا  عنوان دولت سایه  به  قرار گرفتن  قابلیت  که 
نیز قرار  بین المللی  تبارز می کردند و مورد توجه  دارند، 
می گرفتند. طبیعی بود که در آن صورت چانس و اقبال 
ضرب  سیاسی  صحنه ی  به  بازگشت  برای  طالبان  گروه 

صفر می گردید.
در ده سال گذشته وضعیت گرایش به قدرت به گونه ی 
تعاملی پیش رفت. این روند به جای این که بر مبنای یک 
راهکار سیاسی صورت گرفته باشد، مبتنی بر مصالحه و 
احتیاط در جهت حفظ منافع شخصی و ورود و مشارکت 
در قدرت بوده است. به همین دلیل نیز در طول دوره های 
انتقالی و دوره نخست ریاست جمهوری  اداره موقت و 
ابراز  کرزی، جامعه شاهد کمترین تحرکات سیاسی در 
در  اگرچه  بود.  قدرت  مدیریت  چگونگی  با  مخالفت 
به  حلقاتی  کرزی،  حامد  جمهوری  ریاست  دوم  دوره 
مبادرت کردند؛  با دولت  تحرکات سیاسی در مخالفت 
اما برخی از این تحرکات نیز به اندازه ای منفعت جویانه 
به وسیله ی  نه  انگیز بود و  بر  نه برای مردم توجه  بود که 

دستگاه حاکمه مورد توجه قرار گرفت.
ریاست  انتخابات  دوره ی  در  که  بود  حالی  در  این 
در  که  اعتراضی  تحرکات  از  برخی   1388 جمهوری 
مورد  شد،  انجام  انتخابات  در  موجود  روند  با  مقابله 
قرار گرفت  تحلیلگران  و  رسانه ها  عمومی،  افکار  توجه 
در  تصمیم  تغییر  با  نیز  بر دستگاه رسمی  موثریت آن  و 
نمایش  به  انتخابات  شده  اعالم  ابتدایا  نتیجه  خصوص 
گذاشته شد. حمایت بخش قابل مالحظه ای از افکار عامه 

دموکراسی در این کشور گذاشته نمی شد.
نمودن دفتر  باز  بنگریم  به موضوع  منظر   این  از  اگر 
طالبان در قطر و استقبال حکومت افغانستان از این امر 
تا حد زیادی ناشی از تسلط جناح طرفدار طالبان بر 
سایر گروه ها و جریان های شریک در قدرت است. 
نفوذ در  با  تا  این گروه سال های گذشته سعی کرده 
منابع قدرت دارای موقیعت استراتژیک نسبت به سایر 
سپس  گردد.  قدرت  در  شریک  نخبگان  و  جناح ها 
مخالفان  تروریزم  که  مبنی  سیاسی  ادبیات  ایجاد  با 
مسلح حکومت است نه چیز بیشتری؛ فضای گفتمانی 
کشور  در  را  حاکمه  نخبگان  مختلف  گروه های 
طالبان  که  شد  باعث  عوامل  این  همه  نمود.  کانالیزه 
سطح  در  و  »تفکر«  یک  حد  در  داخلی  سطح  در 

بین المللی به عنوان »واقیعت سیاسی« مطرح گردد.
رده ی  در  موجود  شکاف  و  گسست  به  توجه  با 
همبستگی  حیث  از  افغانستان  حکومت  حاکمه ی 
هیات  در  طالبان  طرفدار  جریان  غلبه  نیز  و  ارزشی 
حکومت  لشکر کشی  بحران  همانند  موجود،  حاکمه 
به پارلمان، این واکنش و سازش سایر نخبگان موجود 
در هیات حاکمه است که می تواند مشخص کند که 
سود  به  یک  کدام  دموکراسی  و  امنیت  معادله  در 

دیگری در آینده فدا خواهد شد.

در همه تجربه های مربوط 
به کشورهای جهان 

سوم نخبگان با اعمال و 
روش های خود سرنوشت 
پس از گذار به دموکراسی 
مبنی بر بازگشت به رژیم 

اقتدارگرای گذشته یا تداوم 
نظام دموکراتیک کنونی را 
مشخص کرده اند. از این 

منظر می توان توافق نخبگان 
بر سر سازوکارهای اعمال 

قدرت را نقطه ی عطفی 
در تحکیم دموکراسی در 
کشورهای جهان سوم 

دانست. 

جمهوری  ریاست  انتخابات  در  تقلب  به  اعتراض ها  در 
افکار  مالحظه ای  قابل  بخش  حمایت  همچنین  و   1388
در  اجرایی  و  قضایی  دستگاه های  مداخله  عدم  از  عامه 
پارلمانی 1389 نشان می دهد  انتخابات  به  مسایل مربوط 
استندرد  سیاسی  اپوزیسیون  از  برای حمایت  ذهنیت  که 
اپوزیسیون  گیری  شکل  عدم  مشکل  اما  دارد،  وجود 
ناشی از این بوده که مدعیان انجام تحرکات سیاسی در 
دولت  بنیانگذاری  برای  تالش  و  حکومت  با  مخالفت 
سیاسی خویش  تحرکات  در  ثبات الزم  و  قوام  از  سایه 

برخوردار نبوده اند.
البته در جریان ماه های پایانی سال 2011 میالدی جست 
به  سیاسی  ایتالف های  اعالم  راستای  در  خیزهایی  و 
این  از آنجایی که  اما  اپوزیسیون صورت گرفت؛  عنوان 
ایتالف ها شعارهای بسا کالنی را به عنوان محور کارهای 
تشکیالتی خویش اعالم کرده اند، این تصور را به وجود 
بوده و  تبلیغی  بیشتر  این تشکل ها  آورده اند که رویکرد 
جنبه ی عملی آن بسیار ضعیف خواهد بود. در عرف عامه 
در  می شود.  دانسته  نزدن  عالمت  کالن  سنگ  برداشتن 

عرف سیاسی نیز وقتی برخی اغلب از تشکل های سیاسی 
تغییر  از  الوجود  عند  خود  شعار  نخستین  در  نوتشکیل 
ساختار رژیم از ریاستی به پارلمانی سخن می گویند، این 
ذهنیت را ایجاد می کنند که این تشکل ها بیشتر از این که 
در پی کارهای سیاسی ریشه ای باشند، بدنبال دستیابی به 
تعامالتی در دستگاه قدرت هستند. به نظر می رسد همین 
نیز سبب شده که نه شعارهای این تشکل ها از سوی مردم 

استقبال شود و نه مورد توجه حکومت قرار گیرد.
این در حالیست که موجودیت اپوزیسیون در هر جامعه ای 
دستگاه  جوابگوسازی  برای  نخستین  نیازمندی های  از 
قدرت و تثبیت اقتدار مردم محسوب می گردد؛ اما وقتی 
فعاالن سیاسی در آغاز از تغییر ساختار سخن می گویند 
نابسامانی های متعدد سیاسی بی توجهی نشان  به  و نسبت 
و  شعارها  این  که  می شود  ایجاد  تصور  این  می دهند، 
تالش ها بیشتر بر اساس هدف گیری دستگاه قدرت برای 

کنارخوانی و امتیازدهی می باشد.
مدعیان  در کارکرد  نابسامانی که  همین  می رسد  نظر  به 
در  اصالحات  ایجاد  برای  اعتراضی  سیاسی  فعالیت های 
دولت سبب شده است تا افکار متصدیان سیاست گذاری 
داخلی و بین المللی در رابطه به افغانستان به سمت و سوی 
افکار عمومی  این در حالیست که  متوجه شوند.  طالبان 
طالبان  بازگشت  به  روی خوش  هرگز  داخل کشور  در 
دلیل  به  اما  نمی دهد؛  نشان  این گروه  انگاری  سیاسی  و 
ضعف و معامله پذیری فعاالن سیاسی دیده می شود که 
نسبت  را  خویش  رویکرد  بین المللی  سیاست مداران  هم 
به طالبان تغییر داده و از عدم دشمنی با این گروه سخن 
اظهارات  این  از  کرزی  جمهور  رییس  هم  و  می گویند 
را دشمن خود  طالبان  امریکا  این که  از  و  استقبال کرده 

نمی داند، اظهار خوشی می کند.
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سازش نخبگان و آینده  
»دموکراسی حداقلی«

 در افغانستان

اپوزیسیون ضعیف و نقش 
آن در بزرگ نمایی طالبان

 مظفر خاوری استاد علوم سیاسی دانشگاه ابن سینا
 محمدهاشم قیام
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امریکا در حالی برای قطع کمک های خود به پاکستان 
برای  غرب  تالش های  و  فشارها  که  می کند  اقدام 
ناکام  با تروریزم  همکاری پاکستان در عرصه مبارزه 
امریکا  ماند. تحلیلگران می گویند کمک هایی را که 

که  افزود  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  همچنین 
استراتژیک  پیمان  امضای  مورد  در  رسمی  مذاکرات 
نیز  امریکا  متحده  ایاالت  و  افغانستان  دولت های  میان 

از  جنوری  ماه  جریان  در 
آقای  می شود.  گرفته  سر 
مذاکرات  آغاز  از  موسی زی 
امضای  منظور  به  رسمی 
دولت  با  استراتژیک  پیمان 
گفت  و  داد  خبر  نیز  استرالیا 
که بحث ها در باره ی امضای 
اتحادیه ی  با  پیمانی  چنین 

اروپا نیز در جریان است.
پیمان با ناتو

دولت  حال،  همین  در 
افغانستان در نظر دارد که یک 
سازمان  با  درازمدت  پیمان 
امنیتی ناتو نیز به امضا برساند. 
وزارت  سخنگوی  گفته ی  به 
پیمان  امضای  خارجه،  امور 
همکاری های  شامل  ناتو  با 
بخش های  در  درازمدت 

نظامی و امنیتی می شود.
عضو  کشورهای  سران 
سازمان امنیتی ناتو در نشستی 
سال  پرتگال،  لیسبون  در 
اعالمیه ای  انتشار  با   ،2010
دولت  با  سازمان  این  همکاری های  که  گفتند 
سخنگوی  حال،  این  با  بود.  خواهد  پایدار  افغانستان 

این نگرانی وجود دارد که پاکستان برای انتقام گرفتن 
افغانستان  بر  خود  حمالت  امریکا،  متحده  ایاالت  از 
در  پاکستان  می گویند  تحلیلگران  اما  کند،  بیشتر  را 
ده سال گذشته از هر حربه ای که در دست داشته علیه 
جز  به  نکرده  دریغ  امریکایی  نیروهای  و  افغانستان 
امکان چنین چیزی در  از سالح هسته ای که  استفاده 

حال حاضر وجود ندارد. 
امکانات  در  آنچه  »پاکستانی ها  می گوید:  شریفی 
داد،  خواهند  ادامه  را  این  و  کرده اند  استفاده  دارند، 

اما مطمین هستم که برای ابد ادامه داده نمی توانند.« 
در همین حال، هارون میر تحلیلگر مسایل سیاسی به 
این باور است که پاکستان در چند ماه اخیر، آخرین 
استفاده کرده چنانکه  امریکا  بر  برای فشار  را  ابزارها 

راه اکماالتی را بر کاروان های ناتو بسته است. 
اختیار  ابزار در  این  تنها  او می گوید در حال حاضر، 
پاکستان قرار دارد که این کشور حریم فضایی خودرا 
متحده  ایاالت  خصوص  به  ناتو،  هواپیماهای  برروی 

امریکا، ببندد. 
به  امریکا  کمک های  قطع  با  می گوید  میر  آقای 
گذشته  از  بیشتر  کشور  دو  بین  اختالف ها  پاکستان 
شرکای  وضعیت  این  »ادامه  شد:  خواهد  تشدید 
تبدیل  استراتژیک در منطقه  به رقبای  را  استراتژیک 
کره است و این مساله هردو طرف را به تصادم منافع 

می کشاند.« 
هردو  که  دارد  وجود  امکان  این  میر،  آقای  نظر  به 
چنانکه  کنند.  استفاده  نظامی  ابرازهای  از  کشور 
که  گفته اند  نیز  این  از  پیش  امریکایی  نیروهای 
خاک  در  را  سرنشین  بدون  هواپیماهای  حمالت 

افغانستان تشدید خواهند بخشید. 
جذب  برای  پاکستان  دلیل  مهم ترین  این  از  پیش 
کمک های میلیاردی ایاالت متحده امریکا، مبارزه با 
گروه های دهشت افگن در مناطق قبایلی پاکستان بود. 
آقای میر می گوید پیش از این نیز این مساله ثابت شده 
بلکه  تروریزم،  علیه  نه  کمک ها  این  از  پاکستان  که 

علیه هند استفاده کرده است. 


نشست  اعالمیه ی  که  می گوید  خارجه  امور  وزارت 
پایدار،  همکاری های  مورد  در  لیسبون  در  ناتو  سران 
شیکاگوی  در  میالدی  جاری  می  سال  ماه  نشست  در 
به  ناتو  و  افغانستان  دولت  میان  امریکا  متحده  ایاالت 
»البته  می گوید:  موسی زی  آقای  رسید.  خواهد  امضا 
ناتو  و  افغانستان  بین  استراتژیک  همکاری های  سند 
دو  بین  پایدار  استراتژیک  همکاری های  اعالمیه  یا  و 
طرف، در برگیرنده عمدتا همکاری های امنیتی خواهد 
ملی  امنیتی  نیروهای  دوامدار  تمویل  بخش  در  بود. 
افغانستان و طرحی که باالی جزییات و تفصیالتش در 
باره ی همکاری نزدیک بین مقامات امنیتی افغانستان و 
مقامات امنیتی ناتو فعال جریان دارد و امیدوار هستیم که 
در نشست سران ناتو در ماه می، روشن و واضح تصدیق 

و به دنیا اعالم شود.«
جانان موسی زی می گوید که همکاری های استراتژیک 
میان دولت افغانستان و سازمان امنیتی ناتو تا زمانی ادامه 
خواهد یافت که دولت افغانستان قادر به تمویل نیروهای 
و  آموزش  شود.  خود  عایداتی  منابع  از  داخلی  امنیتی 
تجهیز نیروهای امنیتی داخلی از دیگر بخش های پیمان 

استراتژیک دولت افغانستان با ناتو خواهد بود. 
پیش از این، دولت افغانستان چنین پیمانی را با دولت 
نگرانی های  پیمان  این  امضای  که  رساند  امضا  به  هند 
دولت پاکستان را نیز در پی  داشت. همچنین قرار است 
ایاالت  با  استراتژیک  پیمان  امضای  مورد  در  بحث ها 
متحده امریکا توسط مشاور امنیت ملی و معین سیاسی 

وزارت امور جارجه در واشگنتن از سر گرفته شود.
امضای  که  معتقدند  کارشناسان  از  برخی  حال،  این  با 
دور  و  منطقه  کشورهای  با  استراتژیک  پیمان های 
امنیتی  و  سیاسی  اوضاع  بهبود  بر  می تواند  منطقه،  از 

افغانستان کمک کند.

پیش  روز  دو  امریکا،  جمهور  رییس  اوباما،  باراک 
رسما  را  پاکستان  به  امریکا  کمک های  قطع  الیحه 
توشیح کرد. این اقدام امریکا پس از تنش های اخیر 

در روابط دوکشور صورت می گیرد.
پس از حمله یک هلیکوپتر ناتو بر یک پوسته نیروهای 
پاکستان و کشته شدن 24 تن از نیروهای پاکستانی در 
این حمله، روابط بین پاکستان و امریکا بیشتر از پیش 

به تیرگی گرایید. 
در  پایگاه شمسی  این حمله،  به  واکنش  در  پاکستان 
بلوچستان را که در اختیار هواپیماهای بدون سرنشین 
مسیر  و  کرد  مسدود  داشت،  قرار  متحده  ایاالت 
اکماالتی نیروهای ناتو را بست. امریکا نیز در واکنش 
به این اقدام های پاکستان کمک هایش را به این کشور 

قطع کرد.
در همین حال، تحلیلگران می گویند قطع کمک های 
در  استراتژیک  همکاری های  پاکستان  به  امریکا 
مبارزه با تروریزم را به رقابت های استراتژیک تبدیل 

خواهد کرد. 
می گوید  سیاسی،  مسایل  تحلیلگر  شریفی،  عمر 
نخواهد  قطع  کلی  به  پاکستان  به  امریکا  کمک های 
شد، ولی به حد قابل مالحظه ای کاهش خواهد یافت. 
او می گوید پاکستان اخیرا از سیاست های متفاوتی در 
برابر امریکا استفاده کرده است. به باور آقای شریفی، 
سال  چندین  از  پس  باالخره  امریکا  متحده  ایاالت 

تصمیم خود را در قبال پاکستان می گیرد. 
این در حالی است که در ده سال گذشته، پاکستان در 
ظاهر تعهد کرده است که با تروریزم مبارزه می کند، 
اما در باطن دست به تمویل تروریستان می زند، و حتا 
نظامی  شهرک های  از  یکی  در  القاعده  شبکه  رهبر 

پاکستان کشته شد. 

مقام های وزارت امور خارجه می گویند قرار است در 
ماه جاری میالدی، مذاکرات در مورد امضای سه پیمان  
استراتژیک میان دولت افغانستان و کشورهای فرانسه، 
ایتالیا خاتمه یابد و این پیمان ها در همین ماه  بریتانیا و 

به امضا برسد.
میان  استراتژیک  پیمان های  امضای  مورد  در  بحث ها 
مدت ها  ایتالیا  و  بریتانیا  فرانسه،  افغانستان،  کشورهای 
ماه  در جریان  انتظار می رود که  و  بود  آغاز شده  قبل 

جنوری این بحث ها نهایی شود.
جانان موسی زی، سخنگوی وزارت امور خارجه، روز 
گذشته در نشست خبری هفتگی خود گفت که امضای 
کشورهای  و  افغانستان  میان  استراتژیک  پیمان های 
ابعاد  ساختن  روشن  و  وسیع  برنامه های  جزو  متحد، 
از ختم  بعد  افغانستان  استراتژیک دولت  همکاری های 
روند انتقال مسوولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی 
سال  در  داخلی  امنیتی  نیروهای  به  کشور  در  مستقر 
تحول  دهه ی  جریان  در  او،  گفته ی  به  است.   2014
میالدی،   2025 سال  تا   2015 سال  از  یعنی  افغانستان، 
با  افغانستان  دولت  متقابل  همکاری های  پیمان ها،  این 
می سازد.  مشخص  را  بین المللی اش  متحد  کشورهای 
آقای موسی زی گفت: »قرار است بحث ها در باره سه 
سند همکاری های استراتژیک درازمدت میان افغانستان 
و کشورهای فرانسه، بریتانیا و ایتالیا در جریان ماه جاری 
ما  برسد.  امضا  به  پیمان ها[  ]این  و  شود  نهایی  میالدی 
همکاری های  سند  دو  باقی مانده ی  کار  که  امیدواریم 
ایتالیا در  با کشورهای فرانسه و  درازمدت استراتژیک 
تا رییس  نهایی شود  چند روز، یکی دو هفته ی آینده، 
جمهور اسالمی افغانستان بتواند این اسناد را با همتاهای 

فرانسوی، بریتانیایی و ایتالیایی خود امضا بکند.«

  حکیمی

تحریم پاکستان آغاز شد

افغانستان به زودی سه پیمان استراتژیک
امضا می کند 

ظفرشاه رویی

با امضای الیحه قطع کمک ها به پاکستان
 توسط باراک اوباما

برای سرکوب گروه های افراطی تروریستی در مناطق 
مثبتی در  نتیجه  به آن کشور می داد،  پاکستان  قبایلی 
این  از  صادقانه  صورت  به  پاکستان  و  نداشت  پی 
کمک ها برای مبارزه با تروریزم استفاده نکرده است. 
به  امریکا  کمک های  قطع  می گوید  شریفی  آقای 
سطح  در  را  جیوپولتیک  تغییرات  می تواند  پاکستان 
او  داشت.  خواهد  دنبال  به  افغانستان  برای  منطقه 
امنیتی  محور  یک  منحیث  افغانستان  »حاال  می گوید: 
از این حالت  به این که  تبارز می کند، مشروط  منطقه 
یک استفاده مناسب توسط زمامداران صورت بگیرد.« 
استراتژیک  پیمان های  امضای  به  اشاره  با  شریفی 
افغانستان با هند، و کشورهای مطرح اروپایی می گوید 
این مسایل می تواند نقش افغانستان در منطقه 
را برجسته تر کند. 

ACKU
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باران  افزایش برف و  فرا رسیدن زودهنگام زمستان و   
آمو  دریای  سواحل  باشندگان  نگرانی  بلخ،  والیت  در 
را از طغیان دریای آمو در فصل بهار و تخریب بی رویه 

زمین ها و خانه های آنان برانگیخته است.
مردم ولسوالی کلدار و شورتپه ی والیت بلخ می گویند 
باران ها و برف های زمستانی در  با زیادشدن  امسال  که 
شمال، امکان آب خیزی های دریای آمو در فصل بهار 

زیاد تر شده است. 
آنان، دولت را به سهل انگاری در  مورد این ولسوالی ها 
متهم می کنند و می گویند که اگر دولت به حالت آنان 
توجه نکند، این کار باعث بروز فاجعه های درشتی در 

این ولسوالی ها خواهد شد. 
حاجی عبیداهلل، یک باشنده ی ولسوالی شورتپه والیت 

از  سرپل،  کوهستانات  و  صیاد  ولسوالی های  باشندگان 
بسته بودن کلینیک و نبود داکتران، به خصوص داکتران 

زنانه، در اکثر قریه های این ولسوالی شکایت می کنند.
آنان که در جلسه استعماعیه ی شورای والیتی اشتراک 
کیلومتر  صدها  هستند،  مجبور  که  گفتند  بودند،  کرده 
با اسپ و خر  یا  پیاده و  پای  را   مسیر های دشوارگذار 
سرپل  مرکزی  شفاخانه  به  را  مریضان شان  تا  بپیمایند  

انتقال دهند.
به گفته ی آنان، بار ها اتفاق افتاده است که بیشتر مریضان 

جان خود را در میان راه از دست بدهند.
عبدالرشید یک تن از باشندگان ولسوالی صیاد والیت 
سرپل، با انتقاد از کارکرد ریاست صحت این والیت، 
گفت: »بیش از 20 قریه در ولسوالی صیاد، دسترسی به 

کلینیک و ادویه برای مریضان خود را ندارند.« 
وی گفت: »ولسوالی ها و قریه های قفالتون، پسته مزار و 
بلندغور، ولسوالی صیاد والیت سرپل که فاصله ی زیاد 
از مرکزسر پل دارند، ازجمله مناطقی به شمار می روند 
که در مراکزصحی آن جا اصال داکتر وجود ندارد، از 
این رو دروازه کلینیک های آن به روی مراجعین مسدود 

است.«
صحی  مراکز  در  زن  داکتران  »نبود  افزود:  عبدالرشید 
زنان  عمده  مشکل های  ازجملهء  یادشده  ولسوالی های 
ازدیاد  باعث  امر  این  که  می باشد  ولسوالی  این  باردار  

مرگ و میر مادران در این مناطق شده است.«
قریه  باشنده ی  که  ساله ای   42 مرد  امیرمحمد،  مالشاه 
در  زن  داکتر  نبود  از  می باشد،  ولسوالی صیاد  قفالتون 
کلینیک صحی ولسوالی شان شکایت کرد و افزود که 
چندی قبل زمانی که خانمش دچار تکلیف والدی نسایی 

موقعیت دارد، نیز این نگرانی وجود دارد.
تحکیم  کار  که  می گویند  ولسوالی  این  باشندگان 
شده  متوقف  نامعلومی،  دالیل  به  آمو  دریای  سواحل 

است.
حاجی بوری بای، رییس شورای همبستگی ملی ولسوالی 
سواحل  تحکیم  کار  که  می گوید  بلخ  والیت  کلدار 
نامعلومی  دالیل  به  کلدار،  ولسوالی  در  آمو،  دریای 
متوقف است و پنج سال است که این حالت ادامه دارد.

رییس شورای همبستگی ملی ولسوالی کلدار می گوید 
زیر  ولسوالی  آن  در  خانه ها  از  بسیاری  اکنون  هم  که 

ریگ شده است و کسی هم توجهی به آن ندارد.
وی افزود: »چندی قبل، توسط بوری های ریگ، سواحل 
دریا را محکم کاری کردند، ولی این کار شش ماه دوام 

نکرد و تمام پول های مصرف شده به هدر رفت.«
بلخ  والیت  تنظیم آب  ریاست  در  مقام ها  حال،  این  با 
می گویند که پروژه های تحکیم سواحل دریای آمو را 

زیر کار دارند.
بلخ،  والیت  آب  تنظیم  رییس  عصمت اهلل،  انجنیر 
در  را  تحکیمی  پروژه  چهار  ریاست  این  که  می گوید 
سواحل دریای آمو زیر کار دارد که یک پروژه ی آن 
در  آن  دیگر  پروژه  سه  و  حیرتان  بندری  شهرک  در 

ولسوالی شورتپه ی والیت بلخ قرار دارد. 
آقای عصمت اهلل می افزاید: »کار سه پروژه در ولسوالی 
سواحل  تحکیم  پروژه  کار  ولی  دارد،  جریان  شورتپه 
دریا در بندر حیرتان، به دلیل مشکالت تخنیکی و مالی، 

توقف داده شده است، اما به زودی آغاز خواهد شد.«
تحکیم  که  می گوید  بلخ  والیت  آب  تنظیم  رییس 
ولی  است؛  شده  ساخته  سنگ  از  آمو،  دریای  سواحل 
بسنده و بنیادی نمی باشد و در سال های آینده باعث بروز 

مشکل هایی خواهد شد.
به  تخنیکی  گروپ  یک  آمدن  از  عصمت اهلل،  انجنیر 
والیت بلخ خبر می دهد و می افزاید: »همین حاال گروپ 
تخنیکی ما در ساحه کاری شان مشغول بررسی سواحل 
در  بررسی ها،  تکمیل  از  بعد  که  می باشند  آمو  دریای 

امنیت  نبود  مهم تر  همه  از  و  راه ها  بودن  دشوارگذار 
فزیکی برای زنان در نقاط دوردست این والیت، باعث 
شده است که داکتران زن،  در ولسوالی های این والیت 

برای خدمت نروند.
 وی از ریاست صحت این والیت به شدت انتقاد کرد 
و گفت: »بسته بودن دروازه کلینیک ها به هیچ وجه برای 

مردم ما قابل قبول نمی باشد.«
صحی  کارکنان  نبود  سرپل،  عامه  صحت  در  مقام ها 
کلینیک ها  از  شماری  بودن  بسته  عمده  دلیل  یک  را 

می دانند.
عامه والیت سرپل  معاون صحت  بصارت،  داکتر رضا 
ضمن تایید شکایت مردم گفت: »ما به کمبود کارکنان 
صحی مواجه هستیم، ولی همیشه از امکانات دست داشته 

خود به اندازه توان خود استفاده می کنیم.«
مقصر  زمینه  در  را  صحت  وزارت  نیز  بصارت  آقای 
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سواحل  تحکیم  مورد  در  دولت  »اگر  می گوید:  بلخ، 
دریای آمو اقدام جدی نکند، تخریبات دریای آمو، بیشتر 

از سال های قبل خواهد بود.«
وی گفت: »دو سال پیش، خانه های ما در اثر طغیان آب 
دریای آمو تخریب شد و تا حال، به همین منوال، تخریب 
زمین ها و خانه های ما ادامه دارد؛ ولی از سوی مسووالن 

هیچ توجهی صورت نمی گیرد.«
خال مراد، یک تن دیگر از متضرران که به گفته ی خودش 
خانه و زمین های زراعتی خود را از دست داده است، به 
دولت،  بی توجهی  این  ادامه  »در  گفت:  8 صبح  روزنامه 
نگران آن روز هستیم که دیگر ولسوالی ای به نام شورتپه 

باقی نماند؛ چون تماما طعمه ی دریا آمو خواهد شد.«
آمو  دریای  سواحل  در  که  کلدار  ولسوالی  باره ی  در 

انتقال  شد، فورا وی را به کلنیک صحی ولسوالی صیاد 
داد، اما به نسبت نبود داکتر زن در کلینیک مذکور خانم 

و کودکش جان باختند.
وی گفت: »روزانه شمار زیادی از زنان در ولسوالی صیاد 
ولی  می کنند،  مراجعه  صحی  کلنیک  به  مداوا  جهت 
نسبت نبود داکتران در کلینیک ها، مریضان شان  از معاینه 

و تداوی بی بهره می مانند.«
درهمین حال، حاجی جمعه گل که حدود 51 سال عمر 
دارد و خودش را باشنده ی ولسوالی کوهستانات معرفی 
می کند گفت: »در کلینیک ولسوالی ما داکتر زن نیست 
و زمانی که زنان ما دچار تکلیف والدی نسایی می شوند، 
مجبور هستیم آنها را به مرکز شفاخانه سرپل برسانیم که 
در بیشتر موارد تا رسیدن به شفاخانه سرپل مریض جان 

می سپارد.«
درقسمت  تا  می خواهد  سرپل  صحی  مسووالن  از  وی 
در  زن  داکتران  توظیف  و  صحی  کلینیک های  افزایش 
کلینیک های ولسوالی ها توجه مبذول بدارند، تا به گفته ی 

وی از مرگ و میرزنان جلوگیری به عمل آید.
مقام ها در شورای والیتی سرپل، با تایید گفته های مردم، 
این  در  صحی  خدمات  عرضه ی  که  می دارند  اظهار 

والیت خیلی اندک است.
والیت  والیتی  شورای  رییس  شریفی،  محمدعارف 
سرپل، می گوید: »عرضه خدمات صحی در ولسوالی های 
زن  داکتر  است.  ناچیز  و  اندک  بسیار  والیت  این 
در  کلینیک ها  از  بعضی  دروازه های  حتا  و  ندارد  وجود 
بسته  به روی مریضان  ولسوالی های صیاد و کوهستانات 

هستند.«
گذشته،  ناامنی های  که  می افزاید  همچنان  شریفی  آقای 

مورد آن تصمیم گرفته می شود.«
ـ  افغانستان  خاک  در  ـ  آمو  دریای  سواحل  زمین های 
ریگی اند و مسووالن دلیل تخریب شدن سواحل دریای 
آمو را در ریگی بودن خاک آن مناطق و تندبودن جریان 

آب دریای آمو می دانند.
است  مدعی  محل  باشندگان  از  یک تن  تاج محمد،  اما 
کشتی های  آنها،  منازل  تخریب  در  را  اساسی  نقش  که 
گشت زنی کشور ازبکستان دارد و تا زمانی که دولت جلو 
آنها،  مشکل  نگیرد،  را  ازبکستان  گشت زنی  کشتی های 

روز به روز، افزایش خواهد یافت. 
بلخ، گفت:  تنظیم آب  بر سخنان رییس  با تمسخر  وی، 
چنین  به  ما  که  می شود  سال  پنج  الی  چهار  »حدود 
پنجاه  از  بیش  رو به رو هستیم، در صورتی که  مشکالت 
و شاید  داریم  زند گی  این محل  در  ما  سال می شود که 

خاک ما در همین اواخر ریگی شده باشد.«
کار تحکیم سواحل دریای آمو در خاک ازبکستان که 
در نواحی بندر حیرتان و ولسوالی های کلدار و شورتپه با 

افغانستان هم مرز است، تکمیل شده است.
قاضی نجیب اهلل، رییس شهرک بندری حیرتان، می گوید: 
»چهار سال قبل، دولت افغانستان به منظور تحکیم سواحل 
دریای آمو، نشستی را با جانب ازبکستان ترتیب داد که 
تحکیم سواحل آن سوی دریا از جانب دولت ازبکستان به 
صورت اساسی ساخته شد، ولی متاسفانه  تحکیم سواحل 

این سوی دریا تا حاال ساخته نشده است.«
این نخستین بار نیست که دولت برای ایجاد موانع، به منظور 
بودجه های  آمو،  دریای  سواحل  تخریبات  از  جلوگیری 
اساس  به  سال گذشته  در  می رساند؛   به مصرف  گزافی 
سواحل  تحکیم  برای  کمیسیونی  جمهور،  رییس  حکم 
دریای آمو ایجاد شد و بوری های ریگی را در کنار دریا 
آماده کرده بودند که در طی نزدیک به یک سال، تمامی 
بوری ها را شعاع آفتاب ازبین برد و از آن زمان تاکنون، 
چندین کیلومتر از زمین های رهایشی مردم محل به کام 

دریا فرو رفته است.

کتبی  را  خود  مشکالت  »بارها  می گوید:  و  می خواند 
هیچ  صحت  وزارت  جانب  از  ولی  نموده ایم،  ارسال 

توجهی در زمینه صورت نگرفته است.«
نبود  کلینیک ها،  در  زن  داکتران  نبود  که  گفت  وی 
در  درست  شفاخانه  و  کلینیک  تعمیر  نبود  امبوالنس، 
مشکل ها  همه  این  بروز  باعث  دورافتاده،  ولسوالی های 
نکند،  کمک  را  آنها  دولت  که  زمانی  تا  و  است  شده 

کاری از دست آنها ساخته نیست.
داکتر    3 سرپل   والیت  سرتاسر  »در  گفت:  بصارت 
فعالیت  مرکزی  شفاخانه  در  آنهم  که  دارد  وجود  زن 

می کنند.«
این  صحی  درکلنیک های  زن  داکتران  نبود  علل  وی 
والیت را عدم امنیت، نبود مکان بود و باش برای آنها و  

کمبود معاش خواند.
این  برای  عامه  صحت  وزارت  که  گفت  وی  همچنین 
والیت از روی 527 هزار نفوس سهمیه پرداخت می کند، 
از روی یک سروی جدید،  یونیسف،  در حالی که دفتر 
نفوس این والیت را نزدیک به 800 هزار تن گفته است.

آقای بصارت یادآور شد: »ما پیش رفت هایی هم داریم، 
از جمله کشور سویدن در نظر دارد تا 10 باب کلینیک 
صحی را تا سال 2013 در سرپل اعمار کند که هزینه آن 
امریکایی می گردد که از جمله   بر یک میلیون دالر  بالغ 

کار ساختمان 3 باب آن عمآل آغاز شده است.«
صحت  وزارت  که  می شود  ابراز  حالی  در  گفته ها  این 
که  است  گفته  خود  گزارش های  در  بار ها  افغانستان 
دسترسی مردم به خدمات صحی در افغانستان به بیش از 

80 در صد می رسد.
در  کار  کم ترین  سرپل،  والیت  در  که  می شود  گفته 
بخش صحت و چند بخش دیگر صورت گرفته که این 
به میان  راستا  این  در  را  زیادی  نگرانی های  کندکاری ها 

آورده است.
مشکل  به  نیز  مواصالتی  راه های  نگاه  از  پل  سر  والیت 
مواجه است و غیر از راه مواصالتی جوزجان، هیچ جاده 
اسفالت شده ای دیگر در این والیت به نظر نمی خورد و 
بازار آن نیز از فرسوده ترین بازار هایی است که زیاد تر به 

یک سرای کهنه شباهت دارد.

ولسوالی های »شورتپه« و »کلدار« طعمه دریای آمو

در سرپل
فقط سه داکتر زن وجود دارد
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

10. 1 وضعیت نامناسب اقتصادي
چون  اقتصادي  دست آوردهاي  وجود  با 
تدوين  و  افزايش صادرات  جذب سرمايه، 
اخير  سال هاي  در  که  توسعه  مقدمات 
هنوزهم  مي شود،  مشاهده  افغانستان  در 
مشکالت زيادي در کشور بر سر راه توسعه 
اقتصادي به  ويژه سرمايه گذاري وجود دارد. 
در  امنيت  معضل  مشکالت،  اين  رأس  در 
در  مهم  چالش  افغانستان  مختلف  مناطق 

برابر رشد اقتصادي به حساب مي آيد. 
به  توجه  عدم  شغل،  نبود  فقر،  وجود 
زمينه  در  موثر  برنامه هاي  و  سياست ها 
نابه ساماني ها  از  بسياري  منشا  اشتغال زايي 
و مشکالت نظير فساد اداري، رشوه ستاني، 
اختالفات  اعتياد،  قتل،  دزدي،  اختطاف، 
به طور  که  مي باشد  آن  امثال  و  خانوادگي 
به  را  جامعه  عمومي  توسعه  مسير  کلي 

مخاطره مواجه ساخته است. 
براساس يافته هاي نظارت ساحوي کميسيون 
در سال 1389 ه. ش. که با بيش از 7503 نفر 
مصاحبه  صورت گرفته است در حدود 59 
مصاحبه شوندگان  خانواده  هاي  از  درصد 
بدهکار بودند، هرچند که اين رقم نسبت به 
اما هم چنين  سال قبل 4 درصد کمتر است 
در  فقر  بودن  گسترده  و  بوده  بااليي  رقم 
سطح جامعه را نشان مي دهد. آن چه مهم تر 
 64.8 اکثريت  که  است  اين  مي کند  جلوه 

شرط تطبیق حقوق بشر، آگاهی است
می شود  تطبيق  هنگامی  فقط  بشر  حقوق 
استفاده  طرز  و  حقوق  مورد  در  مردم  که 
تامس  باشند.  داشته  معلومات  حقوق شان 
شورای  بشر  حقوق  کميسار  هامربرگ، 
»کار  کنفرانس  نتايج  مورد  در  اروپا  اتحاديه 
خوشبين  بشر«،  حقوق  تطبيق  برای  نظام مند 
است. او به اين نظر است که اکنون زمان آن 
فرا رسيده است تا به مشکالت تطبيق حقوق 
بشر و خالهای جدی که از اين ناحيه وجود 

دارند، پرداخته شود.
نامدار،  اين شخصيت حقوق بشری جهانی و 
چند سوال را در مورد چگونگی تطبيق حقوق 
داده  پاسخ  چنين  مختلف  در کشورهای  بشر 

است:
»کنفرانس  در  شما  هامربرگ،  آقای  سوال:   
بشر«،  حقوق  تطبيق  برای  نظام مند  کار 
و  عمومی  اجالس  در  مباحث  تنظيم  در 
کارگاه  چهار  حاصله  نتايج  فشرده سازی 
حقوق بشری، سهم فعالی داريد. ديدگاه های 
شما در مورد برنامه های عملی در کشورهای 

جداگانه چيست؟
استراتژی های  کشورها  بسياری  هامربرگ: 
اهداف  که  آورده اند  وجود  به  عملی ای 
خاصی را دنبال می کنند. مثال نابرابری بين مرد 
يا  اطفال  تبعيض، حقوق  و  نژادگرايی  و زن، 

تهيه  بدهکاري شان  دليل  افراد  اين  از  درصد 
خوراک و پوشاک و در حدود 9 درصد براي 
از  موارد  اين  که  بوده  سرپناه  ترميم  يا  تهيه 
اساسات زندگي هر شهروند به شمار مي رود. 
شاخص هاي  از  يکي  گسترده،  بدهکاري 
اساسي پايين  بودن سطح اقتصاد خانواده هاست 
که فقر فراگير در جامعه را نشان مي دهد و اين 
ضعف اقتصادي مي تواند زمينه آسيب پذيري 
خانواده ها و به خصوص زنان و کودکان را به 

اشکال مختلف ايجاد مي کند. 
و  فقر  به  نيز  مناسب  درآمد  و  شغل  نبود 
نتايج  مي زند.  دامن  خانواده  ها  بدهکاري 
اينکه  با  مي دهد  نشان  کميسيون  نظارت 
که  مي دارند  اظهار  جامعه  افراد  از  بسياري 
اکثر  که  مي دهد  نشان  ارقام  اما  مي کنند  کار 
و  نداشته  ثابت  و  هميشگي  کار  افراد،  اين 
سال  نصف  از  بيشتر  آنان  درصد   20 از  بيش 
فاقد درآمد ند هم چنين 37.6 درصد  و  بيکار 
مصاحبه شوندگان را دهقانان تشکيل مي دادند 
افراد کارگران روزمزد  از 33 درصد  بيش  و 

مي باشند. 
نتايج نظارت هاي سال 1389 مشخص مي سازد 
مصاحبه شوندگان  از  درصد   94 از  بيش  که 
داراي درآمد شغلي، درآمدي کمتر از 15000 
افغاني در يك ماه داشته که بيش از 64 درصد 
اين افراد ادعا داشتند که درآمدشان کمتر از 
5000 افغاني در ماه است. با توجه به گسترده 

قاچاق انسان. اين در حالی است که شمار اندک 
نظر  در  را  استراتژی های جامعی  کشورها چنان 
و  کليت  در  را  بشر  حقوق  وضع  که  گرفته اند 
تنها  مورد  اين  در  من  کنند.  مطرح  آن  تماميت 
ناروی، مولداوی  لتوانيا،  در قسمت آذربايجان، 
کشورهای  اميدوارم  دارم.  معلومات  سويدن  و 
آورند.  وجود  به  استراتژی هايی  چنين  بيشتری 
استراتژی ها  اين  پايه ای،  تحقيق  يك  براساس 
بسيار سودمند بوده اند. اين استراتژی ها مسووليت 
مقام های حکومتی را برای تشخيص و توجه به 
خالهايی تعيين کرده اند که در قسمت حفاظت 

از حقوق بشر وجود دارند.
بدين سو   2006 سال  اپريل  ماه  از  شما  سوال: 
می باشيد،  اروپا  شورای  بشر  حقوق  کميسار 
بشر در  تطبيق حقوق  برسر راه  بزرگترين موانع 

کشورهای مختلف را در چه می بينيد؟
هامربرگ: اين مشکل از کشوری تا کشور ديگر 
فرق می کند. کشورهايی اند که مشکالت عميق 
در رابطه با فساد اداری و مالی، تشنجات سياسی 
و قومی، نژادگرايی و عدم تحمل ديگران دارند. 
و  است  بشری  حقوق  مشکل  يك  خودش  فقر 
حقوق  تطبيق  قسمت  در  اصالحات  آوردن 
نهايت  در  اما  می گرداند.  مشکل  بسيار  را  بشر 
راه  برسر  کليدی  مانع  که  می کنم  احساس  من 
اين  و  سياسی  اراده  فقدان  بشر،  حقوق  تطبيق 
حکومت ها  برنامه های  در  که  می باشد  حقيقت 

در  خانواده ها  در  سرباري  درجه  بودن  باال  و 
افغانستان، اين مبالغ بسيار ناچيز مي باشد و فاميل ها 

را در فقر دوامدار نگاه مي دارد. 
10. 1. 1 وضعيت اقتصادي و تاثير آن بر اطفال

يکي از پيامدهاي جدي فقر در افغانستان بازماندن 
اطفال از تعليم مي باشد، چرا که اکثر خانواده هاي 
فقير مجبور به فرستادن اطفال شان به کار و استفاده 
ساحوي  نظارت  مي شوند.  آنان  ناچيز  درآمد  از 
70درصد  حدود  در  که  مي دهد  نشان  کميسيون 
مصاحبه شوندگان گفته اند  اطفال شان به دليل کار 
کردن نمي توانند به شکل منظم به مکتب بروند و 
بيش از 50 درصد آنان نيز به علت فقر، اطفال شان 

قبل از صنف 6 مکتب را ترک کرده اند. 
شاقه  کارهاي  به  مي کنند  کار  که  اطفالي  بيشتر 
مصروفيت دارند طوري که 38.9 درصد کارشان 
مزارع  در  درصد   31.4 مي باشد،  آب  آوردن 
مي کنند  جمع  هيزم  درصد  مي کنند،   29.1  کار 
و 5 درصد حمل کننده بارهاي سنگين اند و غيره. 
عالوه بر اين 40.7 درصد اين اطفال اظهار کرده اند 
که محيط کارشان غيرصحي مي باشد، بنا بر اين، 
و  شاقه  کارهاي  به  کارگر  اطفال  اکثريت  ارقام 
غيرصحي اشتغال دارند که اين کارها نه تنها اطفال 
را از تعليم باز مي دارد بلکه در درازمدت عوارض 
جسمي و رواني جدي را براي شان به دنبال خواهد 

داشت. 
بر اساس حکم قانون اساسي کشور، کار اجباري 
اما  اساسي(  قانون   49 )ماده  است  ممنوع  اطفال 
و  بوده  فاميل  نان آور  اطفال  از  زيادي  تعداد 
که  نمايند  تامين  را  خانواده  معيشت  مجبورند 
کمك هاي  و  شناسايي  قسمت  در  بايد  دولت 
اقدامات  اطفال  اين  فاميل هاي  به  مؤثر  و  پايدار 

کارايي را روي دست گيرد. 
بيشترين  که  مي دهد  نشان  نظارت  همين  نتايج 
دليل ازدواج در سنين طفوليت نيز حل مشکالت 
درصد   67 از  بيش  و  است  بوده  فاميل  اقتصادي 
حل  را  طفل شان  ازدواج  دليل  فاميل هايي  چنين 

مشکالت اقتصادي گفته اند. 
ادامه دارد

مناطق  و  واليات  درسطح  چه  و  ملی،  درسطح  چه 
اولويت کافی قايل نمی شوند.

و  جامعه  سطوح  تمام  در  که  می دانيم  ما  سوال: 
همچنان در مورد اين که در حيات روزمره چگونه 
وجود  اندکی  معلومات  کرد،  تطبيق  را  بشر  حقوق 
دارد. چگونه يك کشور می تواند آگاهی در مورد 

حقوق بشر را به وجود آورد؟
حقوق  است.  مهم  بسيار  موضوع  اين  هامربرگ: 
بشر فقط هنگامی تطبيق می شود که مردم در مورد 
معلومات  حقوق  اين  از  استفاده  طرز  و  حقوق شان 
مورد حقوق  در  آموزش دادن  بنابراين  باشند.  داشته 
قبول  معيارهای  موثر  اجرای  در  مرکزی  نقش  بشر 
سال  شصت  که  درحالی  دارد.  بشری  حقوق  شده 
پيش در مورد اين معيارها در هنگام تدوين اعالميه 
جهانی حقوق بشر تاکيد شده است، ما هنوزهم از آن 
به دور هستيم که مردم در مورد حقوق شان معلومات 
را  حقوق شان  اين  چگونه  که  بدانند  و  باشند  داشته 

بخواهند.
و  حرفه ای  گروه های  و  مکاتب  در  بايد  کشور  هر 
برنامه های موثری برای  همچنان در رسانه ها، دارای 
آموزش حقوق بشر باشد. ملل متحد و شورای اروپا 
می توانند برخی رهنمودها را ارايه کنند. هدف برنامه 
جهانی ملل متحد برای آموزش دادن حقوق بشر که 
در سال 2005 آغاز يافته است، اين است تا اين فکر 
را به ميان آورد که چگونه می توان تالش های ملی را 

برنامه ريزی و تطبيق کرد.

تنوع قواعد، يگانگی موضوع- طرح پرسش فوق پيش از شروع اين مطالعات 
کامال موجه به نظر می رسد، زيرا پيش فرض وجود حقوق آزادی های عمومی 
در فرانسه، به عنوان رشته ای خاص و مجزا، امری بديهی نيست. رشته های 
جزا،  حقوق  اداری،  حقوق  مدنی،  حقوق  مثال:  عنوان  به  مرسوم،  حقوقی 
آن ها  از  هرکدام  می کنند:  کسب  خود  قواعد  ويژگی  از  را  خود  يگانگی 
قواعدی  از  مجزا  و  مستقل  که  دارند  تعلق  يکدستی  و  هماهنگ  قواعد  به 
است که ناظر بر ساير شاخه های حقوقی است. اما حقوق آزادی های عمومی 
يگانگی خود را تنها، از موضوع خود کسب می کند: اين رشته به آن دسته از 

قواعدی می پردازد که تنظيم کننده و حمايت کننده آزادی هاست.
بهره  متفاوتی  حقوقی  شاخه های  از  انتظام  اين  و  حمايت  اين  حال،  اين  با 
می گيرند. حقوق اساسی نظريه عمومی آزادی های بنيادين و صالحيت های 
مربوط به تنظيم قواعد را ارايه می دهد. حقوق اداری اکثر فنون تنظيم کننده 
اين آزادی ها را مشخص می کند، به عنوان مثال می توان از اصل قانونی بودن، 
قدرت پليس، ارجاع به قاضی اداری، نام برد. در کنار حقوق عمومی، حقوق 
جزا و آيين دادرسی کيفری برای آزادی های خصوصی و حمايت از افراد 
آزادی  می کنند.  تامين  را  اساسی  ضمانت های  غيرقانونی،  حبس  مقابل  در 
را  مدنی  مختلف حقوق  مالکيت، سرفصل های  قرارداد، حق  عقد  ازدواج، 
تشکيل می دهند. در حالی که آزادی تشکيل سنديکاها و حق اعتصاب در 
حيطه  ورای  آزادی ها  از  حمايت  سرانجام،  و  دارد  قرار  کار  حقوق  قلمرو 
حقوق  به  خاص  طور  به  و  بين الملل عمومی  حقوق  حوزه  به  ملی،  دولت  

اروپايی، بر حسب چهارچوبی که در آن پيش بينی شده است، تعلق دارد.
حال به خوبی به علت فقدان يك رشته درسی متمايز و مختص به آزادی های 
عمومی در فرانسه، در طی دورانی بس طوالنی، پی می بريم. زيرا از نظرگاه 
فن قضايی، اين مبحث می تواند فاقد يکپارچگی و ويژگی به نظر رسد. در 
گذشته عناصر تشکيل دهنده آزادی های عمومی، در چهارچوب رشته های 
قرار  مطالعه  مورد  وابسته اند،  آن ها  به  آزادی ها  اين  از  هريك  که  ديگری 
می گرفت. در سال 1954 قرار بر اين شد که اين مطالب گردهم آورده شود 
و در سال 1962 تدريس آزادی های عمومی که به اين ترتيب شکل گرفته 

بود، اجباری شد.
اما اين صحه گذاری بر جايگاه خاص آزادی های عمومی پاسخگوی کدام 
دلمشغولی است؟ چه توجيهی برای آموزش آن ها به طور مجزا، وجود دارد؟

از  پاره ای  است:  کاربردی  کامال  پاسخی  سوال،  اين  به  پاسخ  اولين    .1
مقرراِت ويژه آزادی ها مکان قابل توجهی در رشته های آموزشی که قاعدتا 
به آن تعلق می گيرند، نداشتند. از جمله آزادی  مطبوعات، نظام  اجتماعات و 
انجمن ها، جايگاه مذاهب و غيره. در حالی که کامال قابل تصور بود که يك 
رشته آموزشی حقوقی نقطه ارتباطی قوانينی شود که کاربرد اجرايی روزمره 

دارند و در عين حال عناصر تشکيل دهنده زندگی سياسی و اجتماعی اند.
2. گردهم آوردن اين آزادی ها، از ديدگاه آموزش حقوقی نيز به دو دليل، 

توجيهی اصولی  دارد.
اما  نظريه رسمی شده است.  مطالعات چندرشته ای يك  لزوم  امروزه ديگر، 
حتا پيش از آنکه بر جايگاه خاص آزادی ها صحه گذاشته شود، کالس های 
غيرقابل  سدهای  بسياری،  دانشجويان  ذهن  در  عمومی،  آزادی های  درس 
به کارگيری  بودند.  ميان شاخه های مختلف حقوقی را درهم شکسته  نفوذ 
روش چند رشته ای در حيطه قضايی ابتدا نتيجه آگاهی از اين واقعيت است 
که شاخه هايی که بايد در وهله اول منفردا مورد توجه قرار گيرند، عناصر 
مختلف يك کل را تشکيل می دهند و اينکه اين کل، کلی واحد است. نظام 
ليبرال جای  دموکراسی های  ميان  مشترک  قضايی  نظام  در  نيز  ملی  قضايی 

می گيرد.
متضمن  دارد  چندرشته ای   طبيعتی  که  عمومی  آزادی های  حقوق  تنها  نه 
اين آگاهی  است، بلکه امکان می دهد به اين يگانگی در عميق ترين سطح 
خود پی برده شود. در واقع هرنظام  حقوقی بيان کننده پاره ای از ارزش ها و 
استنباطی از انسان و جامعه است که گاه به شکلی صريح در متون رسمی، 
فرانسه  حقوق  در  برخوردارند.  کمتری  صراحت  از  گاه  و  شده اند  تنظيم 
اساسی ترين اين ارزش ها، همواره به مفهوم حقوق بشر و نظام ليبرالی منبعث 
از انقالب 1789 ]فرانسه[ پيوند خورده است که مطالعه در باره آن در بطن 

حقوق آزادی های عمومی صورت می گيرد.
بدين ترتيب، گذشته از شناخت کاربردی ای  که از مطالعه اين حقوق حاصل 
می شود، اين حقوق رشته ای ترکيبی را تشکيل می دهد که در عين حال محل 

تالقی و توضيح قواعد بسياری از رشته های ديگر  است.
ادامه دارد

7سال پنجم   شماره مسلسل 1309    دو شنبه 12 جدی 1390    
وضعيت حقوق بشر 

در افغانستان
آزادی های عمومی و حقوق بشر

چگونه می توان حقوق بشر را تطبيق کرد؟ 

 قسمت چهل و سوم

منبع: دویچه وله                            قسمت دوم و پایانی

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

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

نویسنده:ژان ریورو-اوگ موتوه/ترجمه فارسی نیکی پارسا

دولت ها مکلف به رعایت حقوق بشر و تامين زمينه های 
توسعه و رشد آن در جامعه اند.

/http://www.iranrights.org :منبع
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لهجه عربی اعتراض در سال ۲۰۱۱
 بهروز صمدبیگی

منبع: زمانه

8 سال پنجم   شماره مسلسل 1309    دو  شنبه 12 جدی 1390    

زبان کم تر از ۳۳۰ میلیون نفر در ۲۵ کشور جهان عربی 
)مردم  النظام«  اسقاط  یرید  »الشعب  شعار  اما  است، 
کشور  چند  در  وقتی  هستند(  رژیم  برکناری  خواهان 
جنوب غربی آسیا و شمال افریقا پیچید، خیلی زود همه 
اتفاق سال  مهم ترین  عربی«  »بهار  و  درنوردید  را  جهان 

۲۰۱۱ میالدی شد.
مردم  همگانی  اعتراض های  مجموعه  عربی  بهار 
 ۲۰۱۰ سال  پایان  از  که  دنیاست  عرب زبان  کشورهای 
میالدی شروع شده است و تاکنون هم ادامه دارد. البته 
نتیجه اعتراض ها در کشورهای همزبان و  نوع، روش و 
همسایه متفاوت بوده است، اما ضمن تفاوت های بسیار، 
مهمترین شان  جمله  از  که  دارند  هم  زیادی  اشتراکات 
بود.  اجتماعی  شبکه های  و  مدرن  رسانه های  به  اتکا 
مشکالت و مطالبات اقتصادی هم نقش پررنگی در این 

اعتراض ها و انقالب ها داشت.
همان طور که جرقه اعتراض ها از تونس و با خودسوزی 
در  اما  شد،  زده  معترض  دوره گرد  میوه فروش  یک 
همه جا خیلی زود، اصل نظام و تغییر سیستم حکومتی را 
نشانه گرفت. پیروزی سریع معترضان در تونس، آغازی 
نویدبخش برای این بهار بود. در مصر با وجود سرنگونی 
ثبات در  انتخابات، هنوز آرامش و  مبارک و برگزاری 
کشور حکمفرما نیست و شورای نظامی حاکم بر مصر، 
خشونت  با  مبارک  دولت  همچون  معترضان  مقابل  در 

برخورد می کند.
خود  به  جنگ  رنگ  خیابانی  اعتراض های  هم  لیبیا  در 
نفع  به  خارجی  نظامی  قوای  که  هنگامی  تا  و  گرفت 
هم  سوریه  در  نشد.  مغلوبه  جنگ  نشد،  وارد  معترضان 
است  پی گیری  حال  در  عربی  بهار  بخش  خونین ترین 
مستمر  و  پرشمار  تظاهرات  تاکنون  اسد  بشار  دولت  و 
و  کرده  سرکوب  تمام تر  هرچه  خشونت  با  را  مخالفان 
شمار کشته شدگان، مجروحان و دستگیرشدگان به چند 

ده هزار نفر می رسد.
و  کرده  پیدا  دست  توفیقاتی  به  هم  یمن  در  عربی  بهار 
کناره گیری  ریاست جمهوری  از  صالح«  عبداهلل  »علی 
کرد، اما کار انتقال حکومت به کندی و توسط نزدیکان 
حاکم سابق صورت می گیرد. یمن هم در گذر بهار عربی 
پرتالطم بود و اعتراض های مردمی با خشونت از سوی 
عربستان  ارتش  حتا  شد.  سرکوب  پادشاهی  حکومت 
این کشور شد.  وارد  به سرکوب  برای کمک  سعودی 
سرکوب  و  کنترول  در  موفقی  تجربه  خود  که  ارتشی 
مخالفان و معترضان در کشور پادشاهی آل سعود داشت.

 در این بین نام الجزایر، مراکش، اردن و کویت را هم 
نباید از قلم انداخت و البته ایران که پیش از بهار عربی، 
با اعتراض هایی گسترده مواجه بود و رهبران معترضان، 
مسووالن  می برند.  سر  به  خانگی  زندان  در  هنوز 
»بیداری  را  عربی  بهار  مایلند  ایران  اسالمی  جمهوری 
بنامند،  ایران   ۵۷ سال  اسالمی  انقالب  ادامه  و  اسالمی« 
اما اسالم گرایان قدرت گرفته در جریان بهار عربی بار ها 
بر اختالف موضع خود با جمهوری اسالمی ایران تاکید 
کرده و »بشار اسد« مهم ترین متحد جمهوری اسالمی نه 
رهبری سرکوب  در جایگاه  تغییر که  در صف حامیان 

سوری ها نشسته است.
آنچه می خوانید چهار کشور عمده در تالطم بهار عربی 

است، بدون ریشه یابی و تحلیل دالیل و نتایج.
تونس 

نوع حکومت: جمهوری
آغاز جنبش: ۲۷ قوس ۱۳۸۹- پیروزی جنبش: ۲۴ جدی 

۱۳۸۹

جدید و برگزاری انتخابات )حدودا یک و نیم سال( به 
میانه رو  اسالم گرای  حزب  برگزیدند.  ریاست جمهوری 
آن،  با  ایتالفی  سیکوالر  حزب  دو  همراه  به  نهضت 
بیشترین کرسی های مجلس موسسان تونس را مال خود 
کرده اند و حمادی جبالی از حزب نهضت به مقام نخست 
وزیری رسیده است. در واقع جبالی نفر اول قدرت در 
تونس است و رییس جمهور مرزوقی از قدرت محدودی 

در حوزه های سیاست خارجی و فرماندهی ارتش دارد.
رییس جمهور جدید و موقت در توضیح ساختار قدرت 
در تونس می گوید: »در حال حاضر نظام حاکم بر تونس 
نوبه  به  من  اما  پارلمانی،  نه  و  است  ریاست جمهوری  نه 
قرار  که  نظامی  آینده  در  که  می دهم  ترجیح  خودم 
این دو  از  ترکیبی  تونس حکومت کند،  مردم  بر  است 
ریاست جمهوری  از  ترکیبی  اساس  بر  که  نظامی  باشد. 
جدید  دیکتاتوری  ظهور  از  شود،  اداره  پارلمانی  و 

جلوگیری می کند.
مردم تونس هرگز نظام ریاست جمهوری را نمی خواهند، 
را  آن  بن علی  زین العابدین  زمان  در  و  گذشته  در  زیرا 
و  دارند  از آن  تلخی  متاسفانه خاطره  و  تجربه کرده اند 
نیز  پارلمانی  نظام  تکرار شود.  تاریخ  نمی خواهند  دیگر 
به  را  احتمال دارد که حاکمیت  را دارد و  معایب خود 
سمت دیکتاتوری سوق دهد، حال آن که ترکیبی از این 
دو می تواند آینده دموکراسی در این کشور را تضمین 

کند.«
ب: حقوق بشر

به  را  زیادی  اصالحات  که  بود  مدعی  تونس  دولت 
اجرا گذاشته و نمایشی از دموکراسی و آزادی را برای 
گزارش  در  بین الملل«  »عفو  اما  می کرد.  اجرا  جهانیان 
با  تونس  »دولت  است:  کرده  تصریح  خود   ۲۰۱۰ سال 
ارایه یک تصویر مثبت از وضعیت حقوق بشر، جهان را 
گمراه می کند؛ در حالی که نقض حقوق بشر بی وقفه و 
با معافیت از  مجازات ادامه دارد.« با این که ادعا می شد 
کنترل  عمل  در  اما  دارد،  وجود  مطبوعات  آزادی 
بیش  و  می شد  اعمال  خبرنگاران  و  رسانه ها  بر  شدیدی 
از یک میلیون کاربر انترنت با فلترینگ گسترده مواجه 

بودند.
امنیتی  تهدیدهای  با  هم  بشر  حقوق  و  رسانه ای  فعاالن 
و  بشر  حقوق  نقض  موارد  و  بودند  مواجه  فراوانی 
اعتراض ها و انتقادات، جایی برای بازتاب پیدا نمی کرد. 
از جمله این که صد ها هزار جوان برای فرار از سربازی 
زندگی  و  کار  به  تا  می دادند  رشوه  پولیس  به  اجباری، 
سال  مطبوعات  آزادی  شاخص  نقشه  در  بدهند.  ادامه 
قرار   ۱۶۴ رتبه  در  جهان  کشور   ۱۷۸ از  تونس   ،۲۰۱۰

گرفت.
پ: اقتصاد

اقتصاد تونس اگرچه متنوع است، اما مبتنی بر گردشگری 
است. در سال ۲۰۱۱ تولید ناخالص داخلی در حدود ۴۹ 
میلیارد دالر امریکا )نرخ مبادله رسمی(، و برابری قدرت 
خرید در حدود ۱۰۲ میلیارد دالر بوده است که جایگاه 
اول را به تونس در افریقا و خاورمیانه می دهد. تونس در 
طول دهه گذشته به طور متوسط ۵ درصد رشد اقتصادی 
داشته اما همچنان از نرخ باالی بی کاری به خصوص در 

نسل جوان رنج می برد. 
جهانی،  اقتصاد  مجمع  سوی  از   ۲۰۰۹ سال  در  تونس 
رقابتی ترین اقتصاد در افریقا و چهلمین کشور دنیا معرفی 

شد.
مصر

نوع حکومت: جمهوری

آغاز جنبش: ۵ دلو ۱۳۸۹، پیروزی جنبش: ۲۲ دلو ۱۳۸۹
تعداد کشته شدگان: ۸۴۶ نفر )منبع: + (، تعداد مجروحان: 

شش هزار و ۴۶۷ نفر )منبع: +(
الف: چهره های شاخص

 ۱۳۸۷ بهار  در  ماهر  احمد  اپریل:  ششم  جوانان  جنبش 
شهر  کارگران  از  حمایت  برای  فیس بوکی  گروهی 
تا  مردم خواست  از  و  انداخت  راه  محله کبری  صنعتی 
به نشانه اعتراض در  بپوشند و  اپریل سیاه  در روز ششم 
خانه بمانند. جنبش جوانان ششم اپریل بعد ها در حدود 
برای چندین  منبع هماهنگی  پیدا کرد و  ۷۰ هزار عضو 
آن ها  نام  اما  شدند،  سراسری  اعتراض  و  راهپیمایی 
 ۲۵ روز  که  افتاد  زبان  سر  بر  سراسر جهان  در  هنگامی 
عنوان  به  را  پولیس  ملی  روز  با  همزمان   ۲۰۱۰ جنوری 
تا  خواستند  مردم  از  و  کردند  نامگذاری  خشم«  »روز 
هزارنفر  صد ها  فراخوان  این  پی  در  بیایند.  خیابان  ها  به 
بین  سختی  درگیری  و  آمدند  قاهره  تحریر  میدان  به 

تظاهرکنندگان و پولیس درگرفت.
اعتراض ها  شروع  از  پیش  حتا  و   ۱۳۸۹ جوزای  ماه  در 
در تونس، جوان ۲۸ ساله ای توسط دو مامور پولیس از 
کافی نت بیرون کشیده می شود و آن قدر ضرب می خورد 
تا بمیرد. ابتدا با گزارش ساختگی پزشکی وانمود کردند 
بلع کیسه چرسی که  که »خالد محمد سعید« در هنگام 
همراه داشت خفه شده و بعد تر ادعا شد او به اتهام سرقت 
و حمل سالح تحت تعقیب بوده و در هنگام دستگیری 

مقاومت کرده است.
یک  غنیم،  وایل  مصر،  التهابات  و  تظاهرات  جریان  در 
فعال انترنتی مخالف دولت که به عنوان یکی از مدیران 
با  گوگل در دوبی ساکن بود، صفحه ای در فیس بوک 
عنوان »ما همه خالد سعید هستیم« راه انداخت و توانست 
نیز  مخالف  سیاسی  فعاالن  و  کند  ایجاد  بزرگ  موجی 
ادامه  را  خشم«  »روز  تا  خواستند  مردم  از  طریق  این  از 
حرکت  این  به  فیس بوکی  فعاالن  از  بسیاری  بدهند. 
پیوستند و عکس پروفایل خود را به عکس خالد سعید 
تغییر دادند تا نام او در انقالب مصر ماندگار شود. هشتم 
دلو ۱۳۸۹ با حضور چند صدهزارنفری معترضان، »جمعه 
خشم« شکل گرفت و دولت حکومت نظامی اعالم کرد.  
این روز ها دو پولیس ضارب سعید، اولین ماه های حبس 

هفت ساله خود را در زندان می گذرانند.
ملی مصری ها در  قهرمان  مبارک«،  »محمد حسنی سید 
اکتوبر  کیپور-  )یوم  اسراییل  با  اعراب  روزه   ۲۰ جنگ 
به مقام معاونت ریاست جمهوری  بعد ها  ۱۹۷۳ میالدی( 
 ۱۳۶۰ میزان  ماه  در  سادات  انور  ترور  از  پس  و  رسید 
انتخابات  از آن و در سه دوره  او نشست. پس  به جای 
بی رقیب حضور خود  رفراندومی  در  ریاست جمهوری، 

را در این سمت تمدید کرد.
در  شرکت  به  تن   )۱۳۸۴( میالدی   ۲۰۰۵ تابستان  در 
حزب  از  رقیبی  حضور  با  ریاست جمهوری  انتخابات 
از تخلفات  با وجود گزارش هایی  اما  »الغد« )فردا( داد، 
»ایمن  رسید.  پیروزی  به  دیگر  باری  انتخاباتی،  گسترده 
قبول  را  نتایج  شکست خورده،  نامزد  نور«،  عبدالعزیز 
نکرد و خواستار برگزاری مجدد  انتخابات شد و در پی 

آن به اتهام جعل اسناد به پنج سال زندان محکوم شد.
مبارک در دوره ۳۰ ساله ریاست جمهوری اش، کشور را 
در »حالت فوق العاده« که از زمان جنگ اعالم شده بود، 
امریکا  قوی  متحد  در سیاست خارجی  و  اداره می کرد 
و اسراییل در منطقه بود. به همین دلیل بود که در آغاز 

اعتراض ها، از دولت مصر اعالم حمایت کرد.
ادامه در صفحه ۹

تعداد کشته شدگان: ۲۲۴ نفر )منبع: + (،  تعداد مجروحان: 
۹۴ نفر)منبع: +(

الف: چهره های شاخص
بود،  ساله   ۱۰ وقتی  بوعزیزی  بن  محمد  طیب  طارق 
پدرش را از دست داد و مجبور شد برای تامین مخارج 
حتا  کند؛  کار  مادرش  و  برادر  و  خواهر  شش  زندگی 
وقتی مادرش با عمویش ازدواج کرد. او موفق به ادامه 
سرانجام  شغل،  چندین  امتحان  از  پس  و  نشد  تحصیل 
این  گذشته  سال  پاییز  کرد.  انتخاب  را  دست فروشی 
جوان ۲۷ ساله در خیابان های »سیدی بوزیدی« با ممانعت 
مواجه  دولتی  ماموران  رشوه  درخواست  با  روایتی  به  و 
شد و اموالش را توقیف کردند. بوعزیزی برای شکایت 
به شهرداری رفت اما توجهی به او نکردند تا در مقابل 
ساختمان شهرداری و در حالی که فریاد می کشید: »پس 
من چطور باید زندگی کنم؟« خود را به آتش کشید. این 
حادثه آغازگر جنبش اعتراضی در تونس و کشورهای 

منطقه شد.
زین العابدین بن علی، ۲۳ سال رییس  جمهور تونس بود. 
او در میزان ۱۳۶۶ در زمانی که ریاست سازمان امنیت را 
بعد،  ماه  به نخست وزیری رسید و یک  برعهده داشت، 
این که  بر  مبنی  پزشکان  رسمی  گزارش  انتشار  از  پس 
وظایفش  انجام  به  قادر  و  است  بیمار  بورقیبه«  »حبیب 
نیست، خود را رییس جمهور اعالم کرد. هفت سال بعد 
نامزد  انتخاباتی که خودش تنها  زین العابدین بن علی در 
آن بود و ۹۵ درصد واجدین شرایط شرکت کرده بودند، 
ریاست جمهوری  جایگاه  در  دوباره  آرا  درصد   ۱۰۰ با 
که  برگزار کرد  رفراندومی  هم  سال ۱۳۸۱  در  نشست. 
محدودیت سنی ۷۰ سال برای رییس جمهور برداشته شد 
مشکل  بن علی  زین العابدین  ریاست جمهوری  ادامه  تا 

قانونی نداشته باشد.
در  پنجم  بار  برای  بن علی  زین العابدین   ۱۳۸۸ عقرب 
انتخابات ریاست جمهوری برنده شد و این بار ۸۹ درصد 
از  گروه  یک  افریقا  اتحادیه  کرد.  خود  مال  را  رای ها 
ناظران را به تونس فرستاد که توصیف شان از برگزاری 
ناظران  سایر  البته  بود.  عادالنه«  و  »آزاد  انتخابات  این 
گزارش های  و  نکردند  پیدا  حضور  اجازه  بین المللی 
نامزد  سه  علیه  اعمال شده  محدودیت های  و  بدرفتاری 

رقیب، بازتاب چندانی پیدا نکرد.
آستانه  در  خیابانی  گسترده  اعتراض های  آغاز  از  پس 
سال ۲۰۱۱ میالدی، رییس جمهور ۷۵ ساله تونس اعالم 
کرد تا پایان سال ۲۰۱۴ از قدرت کنار نخواهد رفت و 
وعده بهبود اقتصاد و آزادی مطبوعات داد. اما در   نهایت 
ماه جدی ۱۳۸۹ به همراه همسر و فرزندانش به عربستان 

سعودی فرار کرد.
حکومت  شناخته شده  چهره  مرزوقی«،  »منصف 
زین العابدین بن علی، چهار روز پس از سقوط دیکتاتور 
در  پزشک۶۶ساله  این  شد.  کشور  این  وارد  تونس 
به  بن علی  تک نفره  ریاست جمهوری  انتخابات  نخستین 
مخالفت برخاست و زندانی شد. او طی ۱۰ سال گذشته 
به  هوادارانش  بازگشت،  در  و  داشت  اقامت  فرانسه  در 
مثابه یک قهرمان از او استقبال کردند. او قبل از برگشت 
به تونس، در آپارتمانش واقع در پاریس از نامزدی خود 

برای انتخابات ریاست جمهوری خبر داده بود.
)الموتمر  جمهوری  برای  کنگره  حزب  رهبر  مرزوقی، 
است  ناسیونالیست  چپ  حزب  الجمهوریه(،  اجل  من 
برگزاری  از  پس  شد.  تاسیس   ۲۰۰۱ سال  در  که 
انتخابات مجلس ملی موسسان در دوران جدید تونس، 
اساسی  قانون  تدوین  زمان  تا  را  المرزوقی  نمایندگان 

ACKU
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ايران از ساخت 
يک میله سوخت هسته ای 

خبر داد 
 

نخستين  که  داده اند  گزارش  ايران  رسانه های 
طبيعی  يورانيم  حاوی  هسته ای  سوخت  ميله  نمونه 
در ايران ساخته شده است و به داخل قلب راکتور 

است. منتقل شده  تهران  تحقيقاتی 
روز  ايرنا،  اسالمی،  جمهوری  خبرگزاری 
سازمان  عمومی  روابط  از  نقل  به  يک شنبه 
نمونه  اين  که  داده  گزارش  ايران  اتومی  انرژی 
آزمايش های  کليه  گذراندن  از  »پس  ساخته شده، 
در  عملکرد  بررسی  منظور  به  ابعادی«  و  فزيکی 
راکتور  قلب  در  طوالنی مدت  و  عملياتی  شرايط 

می شود. پرتودهی  تهران  تحقيقاتی 
سوخت،  ميله  »اين  می افزايد:  ايرنا  گزارش 
راکتيويته  ميزان  لحاظ  به  نيوترونی  مراحل آزمون 
اوليه  مراحل  در  را  هسته ای  مواد  نشدن  نشت  و 
طی  موفقيت  با  راکتور  مختلف  قدرت های  در 

کرده است.«
ساچمه های  حاوی  هسته ای  سوخت  ميله های 
در  که  هستند  غنی سازی شده  يورانيم  از  سفتی 

می شوند. بارگذاری  خالی  ميله های 
انرژی  سازمان  و وب سايت  ايران  خبرگزاری های 
با  ميله ها  اين  آيا  اين،  مورد  در  ايران  اتومی 
ساچمه های يورانيم وارد راکتور تهران شده است 

ندادند. نه، توضيحی  يا 
راکتور  برای  هسته ای  سوخت  ميله های  توليد 
موضوع های  مهمترين  از  يکی  تهران  تحقيقاتی 

مورد بحث بين گروه 1+5 و ايران بوده است.
در  اسالمی  جمهوری  نماينده  سلطانيه،  علی اصغر 
جدی  ماه   22 اتومی،  انرژی  بين المللی  آژانس 
اولين  قرارگرفتن  با  که  بود  گفته  گذشته  سال 
راکتور  قلب  در  ايران  توليدی  سوخت  ميله های 
به  ديگر  اسالمی  شورای  مجلس  احتماال  تهران، 
مذاکره  مورد  اين  در  داد  نخواهد  اجازه  دولت 
کند و يا يورانيم را به ترکيه و يا هر مکان ديگری 

ارسال کند.
درصدی   20 غنی سازی  پيش  سال  يک  از  ايران 
اظهار  با  غرب  و  کرده است  آغاز  را  يورانيم 
غنی  يورانيم  از  نظامی  استفاده  امکان  از  نگرانی 
سوخت  ميله های  تبادل  خواهان  ايران،  در  شده 

هسته ای با يورانيم کم غنی شده ايران بود.

سرانجام پس از چندين روز آشوب و درگيری گسترده، 
نفع  به  ارتش  کنارکشيدن  و  مخالفان  ميليونی  تظاهرات 
رياست جمهوری  از   1389 دلو   22 در  مبارک  مردم، 
مصر استعفا داد و حکومت را به »شورای عالی نيروهای 
واگذار  طنطاوی«  »محمدحسين  رياست  به  مسلح مصر« 
تا  از سرکوب  را  مختلفی  راه های  او  اين  از  پيش  کرد. 
انتخاب معاون برای اولين بار و واگذاری مسووليت به او 
و يا شهيد خطاب کردن کشته شدگان امتحان کرده بود.

 مبارک در يازدهم ماه اسد 1390 به همراه دو پسرش، 
افسر ارشد پوليس در دادگاه  وزير داخله سابق و شش 
مراقبت پزشکی  او تحت  اتهام شد.  تفهيم  قاهره  جنايی 
قرار دارد و پرونده اش همچنان در حال رسيدگی است.

برادعی،  مصطفی  فرزند  برادعی«،  مصطفی  »محمد   
و  آزادی خواهان  از  و  مصر  وکالی  کانون  رييس 
و  خواند  حقوق  پدر،  مانند  عبدالناصر،  جمال  مخالفان 
اين رشته دکتورا گرفت. سال ها تجربه ديپلوماتيک  در 
آژانس  بر  موفقيت آميزش  رياست  دليل  به  و  دارد 
سال  صلح  نوبل  جايزه  برنده  اتومی،  انرژی  بين المللی 
البرادعی دو روز پس از گردهمايی بزرگ  2005 شد. 
روز خشم به مصر برگشت و از آن پس در بزرگ ترين 
تظاهرات 30 سال اخير مصريان شرکت می کرد. او که 
مخالفان  که  است  آن  »وقت  بود:  کرده  اعالم  پيش  از 
جمع  در  بگذارند.«  تونس  راه  در  قدم  مصر  حکومت 
و  کرد  حمايت  مبارک  رژيم  سرنگونی  از  معترضان 
عنوان  به  اخوان المسلمين  نماينده  و  نور  ايمن  همراه  به 

نماينده معترضان برای مذاکره با دولت انتخاب شد.
ب: حقوق بشر

بشر، شکنجه  ديده بان حقوق   2006 بر گزارش سال  بنا 
و  خودسرانه  بازداشت های  و  بوده  معمول  مصر  در 

اجرای حکم قبل از برگزاری دادگاه رايج بوده است. 
برگزاری  از  ميالدی   2005 سال  در  آزادی«  »خانه 
رياست جمهوری  انتخابات  رقابتی ترين  و  »شفاف ترين 
برای  اما  کرد،  تمجيد  اخير«  قرن  نيم  قانونگذاری  و 
آزادی های مدنی در مصر )با تعيين شماره يک به عنوان 
نمره  آزادی(  کمترين  دارای  هفت  شماره  و  آزاد ترين 
پنج را درنظر گرفت و رتبه آزادی را »غيرآزادی« اعالم 

کرد. 
توصيف  »نيمه آزاد«  مصر  مطبوعات،  آزادی  زمينه  در 
می شد و در سال 2008 ميالدی از بين 196 کشور، رتبه 
اعتراض ها،  جريان  در  داد.  اختصاص  خود  به  را   124
تيلفون  انترنت،  قطع  به  اقدام  چندين بار  مصر  دولت 

همراه و پيام کوتاه کرد.
قوانين مصر در زمينه زنان و اقليت های مذهبی به شدت 
نابرابر بوده است و منجر به برقراری اوضاع ناگواری در 
اين کشور شده بود. ازجمله اين که بنا به گزارش سازمان 
بهداشت جهانی در سال 2008، حدود 91 درصد زنان و 

دختران مصری 15 تا 49 ساله ختنه شده اند.
پ: اقتصاد

تا  کرد  بسياری  تالش  مصر  حکومت  گذشته  دهه  در 
کند  باز  کشور  اين  به  را  خارجی  سرمايه گذاران  پای 
ميالدی،   2011 سال  در  بود.  موفق  نيز  زيادی  حد  تا  و 
توليد ناخالص داخلی در حدود 231 ميليارد دالر امريکا 

حدود  در  خريد  قدرت  برابری  و  رسمی(  مبادله  )نرخ 
اقتصادی  بوده است. وضعيت عمومی  ميليارد دالر   508
توصيف  مناسب  افريقايی  به کشورهای  نسبت  مصر  در 
از  می شود.  محسوب  ضعيف  مجموع  در  اما  می شد، 
صنعت  چرخه  توقف  و  خيابانی  اعتراض های  طرفی 
اقتصاد  به  يورو  ميليارد ها  کشور،  اين  در  گردشگری 

مصر ضرر زده است.
 لیبیا

 نوع حکومت: جمهوری
پيروزی جنبش: يک  آغاز جنبش: 23 جدی 1389- 

عقرب 1390
و  )نظامی  طرف  دو  هر  از  کشته شدگان  تعداد 

غیر نظامی(: 25 تا 30 هزار نفر )منبع: + (
تعداد مفقودشدگان: چهارهزار نفر )منبع: +(

 الف: چهره های شاخص
محمد  معمر  دگروال  به  معروف  ابومنيار،  محمد  معمر   
قذافی در جوزای 1321 به دنيا آمد، اما تا زمان پيوستن 
نظام  براندازی  برای  تالش  و  آزاد  افسران  نهضت  به 
يک  با  و   1348 سنبله  در  او  بود.  گمنام  ليبيا  سلطنتی 
کرد  برکنار  را  ليبيا  پادشاه  خونريزی،  بدون  کودتای 
جمهوری  ابتدا  او  گرفت.  دست  در  را  قدرت  خود  و 
عربی  »جماهيريه  را  آن  و سپس  داد  تشکيل  ليبيا  عربی 
دگروال  کرد.  نام گذاری  ليبيا«  عظيم  خلق  سوسياليستی 
يکی از بزرگ ترين ديکتاتورهای دنيای معاصر بود که 
داشت.  وجود  زيادی  داستان های  و  شايعات  او  درباره 
حوادث  در  شرکت  اتهام  مظان  در  او  رهبری  به  ليبيا 
تروريستی و جنگ ها و منازعات بين المللی قرار داشت 
که تعدادی از آن ها به اثبات رسيد و تحريم و جريمه را 

برای ليبيا به دنبال داشت.
از  الهام  با  مخالفان  از  گروهی   1389 جدی  ماه  در   
اعتراض های تونس و مصر بر ضد دولت قذافی در ليبيا 
اقبال عمومی پيدا کرد و  شورش کردند که خيلی زود 
برپا  انتقالی  شورای  بنغازی،  شهر  در  توانستند  مخالفان 
کردند. شورش های خيابانی خيلی زود به جنگ شهری 
خونين نيروهای دولت و نيروهای مخالف تبديل شد که 
پس از مدتی نيرهای ناتو نيز وارد آن شدند. سازمان ملل 
منطقه  ايجاد  نظاميان، خواستار  غير  از  با هدف حمايت 
پرواز ممنوع بر فراز ليبيا شد و در 25 سنبله 1390کرسی 

ليبيا در سازمان ملل را به شورای انتقالی واگذار کرد.
دادگاه  و  شد  بسته  خانواده اش  و  قذافی  دارايی های   
جنايات جنگی حکم بازداشت او و پسرش سيف االسالم 
را صادر کرد، اما قذافی عهد کرد که در برابر شورشيان 
و نيروهای خارجی مقاومت کند تا به گفته خودش در 

راه وطن شهيد شود. 
از  که  درحالی  قذافی   ،1390 ميزان   28 هم  در   نهايت 
انقالبی  نيروهای  تسليم  بود  شده  زخمی  پا  دو  ناحيه 
انتقالی  شورای  درگذشت.  ساعت  چند  از  پس  و  شد 
می گويد او پس از دستگيری در تبادل آتش کشته شده 
انقالبيون  توسط  او  می گويد  که  هست  هم  روايتی  اما 
سازمان  بشر  حقوق  عالی  کميشنری  شده  است.  اعدام 
انجام  اين زمينه  تا تحقيقات جامع در  ملل، دستور داده 

شود.

ازدواج  از  فرزند  يک  ليبيا  رهبر  قذافی:  فرزندان   
اول و 9 فرزند از ازدواج دومش داشت که نزديک ترين 
را  کشور  آنان  کمک  با  و  بودند  او  به  قدرت  حلقه 
بزرگ ترين  از  يکی  بزرگ،  پسر  محمد  می کرد.  اداره 
سيف   بود.  بسيار  کارخانه های  صاحب  و  متموالن 
االسالم معمر قذافی معروف ترين فرزند بود که اگرچه 
او را جانشين پدر می دانستند  اما  سمت رسمی نداشت، 
رهبری  يک  شماره  نفر  هم  داخلی  جريان جنگ  در  و 
به  بود.  مخالفان  سرکوب  و  دولت  طرفدار  نظاميان 
تکذيب  و  اقتصاد  داکتر  اين  مصاحبه های  خصوص 

موفقيت های مخالفان بسيار خبرساز شد.
ليبيا  ملی  امنيت  مشاور  و  معمر  پنجم  پسر  المعتصم باهلل 
برعهده  را  نظامی-امنيتی  واحد  يک  رهبری  او  بود. 
سرت  شهر  در  ليبيا  داخلی  جنگ  جريان  در  و  داشت 
نيروهای  فرماندهی  هم  ششم  پسر  خميس  کشته  شد. 
ويژه »تيپ 32« معروف به تيپ خميس را برعهده داشت 

که مهم ترين گروه نظامی حامی قذافی بود.
ب: حقوق بشر

بود  ممنوع  خارجی  زبان های  آموزش  تنها  نه  ليبيا  در 
سال  سه  ليبيايی ها  غير  با  سياست  درباره  گفتگو  بلکه 
انتظار وجود  نبايد خيلی  بنابراين  زندان به دنبال داشت. 
از  پيش  ليبيا  وضعيت  از  روشن  گزارش هايی  و  آمار ها 
سقوط ديکتاتور را داشته باشيم. با اين حال در سال های 
2009 و 2011 ميالدی در رتبه بندی آزادی مطبوعات، 
افريقا  ليبيا جايگاه آخر را در منطقه خاورميانه و شمال 

داشت.
و  منتقدان  بر  سختی  بسيار  نظارت  انقالبی  کميته های 
تا   10 بين  که  می شود  گفته  و  داشتند  داخلی  مخالفان 
کميته ها  اين  با  خبرچين  عنوان  به  ليبيا  مردم  درصد   20
اعتراضات  جريان  در  همچنين  می کردند.  همکاری 
از  نظامی  نيروهای  و  دولت  ليبيا،  در  داخلی  جنگ  و 
فروگذار  مخالفان  و سرکوب  برای کشتار  اقدامی  هيچ 

نکردند.
پ: اقتصاد:

تمام  و در عمل  است  نفت  به  وابسته  ليبيا کامال  اقتصاد 
ناخالص  توليد  چهارم  يک  حدود  و  صادرات  درآمد 
دهه  در  می آورند.  دست  به  نفت  از  از  را  خود  داخلی 
توليد  بود،  باعث شده  نفت  80 ميالدی، درآمد سرشار 
جمهوری  اين  و  باشد  باال  بسيار  ليبيا  داخلی  ناخالص 
محسوب  ثروتمند  کشوری  همسايگانش  با  مقايسه  در 
شود، اما فساد مالی، انحصار درآمدهای مالی در دست 
زمينه  در  کالن  سرمايه گذاری های  قذافی،  خاندان 
سرهنگ  مشهور  ولخرجی های  و  امنيتی  و  تسليحاتی 
ليبيا رقم  نامناسبی را برای شهروندان  وضعيت اقتصادی 
زده بود. بنا براعالم شورای رهبری قدرت در ليبيا پس 
از شکست قذافی، به دليل »بی توجهی مطلق مدنی« او، 
بازسازی زيرساخت ها زمان الزم  برای  حداقل 10 سال 

است.
 71 حدود  در   2010 سال  در  داخلی  ناخالص  توليد 
ميليارد دالر امريکا )نرخ مبادله رسمی( و برابری قدرت 

خريد در حدود 91 ميليارد دالر بوده است.

لهجه عربی اعتراض در سال ۲۰۱۱
ادامه از صفحه 8
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بودجه  جدید  قانون  امریکا،  جمهور  رییس  اوباما،  باراک 
تشدید  شامل  که  کرده  امضا  را  متحده  ایاالت  دفاعی 
تحریم های ایران، از جمله مجازات شرکت ها و موسسه های 

طرف معامله با بانک مرکزی این کشور است.
معامله  طرف  خارجی  شرکت های  دسترسی  قانون،  این 
منع  متحده  ایاالت  مالی  نظام  به  را  ایران  مرکزی  بانک  با 
داده  قرار  هدف  را  کشور  این  نفتی  درآمدهای  و  می کند 

است.
نیمه  در  که  امریکا  دالری  میلیارد   ۶۶۲ دفاعی  بودجه  قانون 
دسامبر در مجالس نمایندگان و سنا به تصویب رسید، شامل 
که  است  ایران  مالی  تحریم های  تشدید  مانند  متمم هایی 

گنجانده شدن آن در این قانون جنجال برانگیز بود.
اجازه بازداشت نامحدود مظنونان به تروریزم و تعلیق بخشی 

از کمک نظامی امریکا به پاکستان از جمله آنهاست.
آقای اوباما هنگام امضای این قانون بر نگرانی خود 
از بخش هایی از این قانون از جمله متمم مربوط به 

بازداشت مظنونان به تروریزم تاکید کرد.
باراک اوباما گفت: »در حقیقت پشتیبانی من از این 
با همه موارد مطرح شده در  به معنی موافقت  قانون 

آن نیست.«
رییس جمهور امریکا که در تعطیالت به سر می برد، 

قانون بودجه دفاعی را در هاوایی امضا کرد.
کاخ سفید پیش تر نگرانی خود را از تبعات تحریم 
کنگره  نمایندگان  اطالع  به  ایران  مرکزی  بانک 

رسانده بود.
دولت باراک اوباما نگران اعمال فشار بر بعضی از 
متحدان امریکا و وارد شدن شوک به بازار جهانی 

به  خود  رسمی  بیانیه  در  شمالی  کوریای  حکومت 
کشور  این  مردم  از  میالدی   ۲۰۱۲ سال  آغاز  مناسبت 
تا پای مرگ از کیم جونگ اون، رهبر  خواسته است 
جدید این کشور، دفاع کنند. در این بیانیه که به طور 
همزمان در روزنامه های پیونگ یانگ منتشر شد، نوشته 
کوریای  مردم  و  حاکم  حزب  ارتش،  که  است  شده 
»سپرهای  عنوان  به  تا  کنند  آماده  را  باید خود  شمالی 
انسانی« از فرزند و جانشین رهبر تازه درگذشته حمایت 
کنند. این بیانیه افزود مردم کوریای شمالی باید با تمام 

قوا به سوی شکوفایی حرکت کنند.
بیانیه سال نوی حکومت کوریای شمالی که همه ساله 
در سرمقاله روزنامه های دولتی چاپ می شود، همواره 
مورد توجه دولت های غربی بوده است چرا که به گفته 

آنها بیانگر خط مشی آینده این کشور است.
از  که  شمالی  کوریای  سابق  رهبر  ایل،  جونگ  کیم 

نفت بود.
اما نمایندگان کنگره با در نظر گرفتن تمهیداتی سعی کردند 

نگرانی کاخ سفید را کاهش دهند.
امریکا  ایران،  اتومی  برنامه  سر  بر  تنش  افزایش  پی  در 
تحریم های خود علیه موسسه های مالی و بانک های ایران را 

به شدت گسترش داده است.
کشور  این  اتومی  برنامه  که  می کند  متهم  را  ایران  امریکا 
تازه  گزارش  انتشار  از  پس  و  است  نظامی  ماهیت  دارای 
آژانس بین المللی انرژی اتومی فشار خود را برای این کشور 

افزایش داده است.
تاثیر منفی تحریم ها  از  به خاطر نگرانی  اوباما  باراک  دولت 
بر بهای نفت خام و آسیب وارد آمدن به اقتصاد جهانی، از 

تحریم بانک مرکزی خودداری می کرد.

هفدهم  در  می کرد  حکومت  کشور  این  بر   ۱۹۹۴
مرگ  از  پس  درگذشت.  قلبی  عارضه  اثر  در  دسامبر 
رهبری کوریای  به  اون  کیم جونگ  پسر جوانش،  او 
کوریای  کارگران  حزب  است.  شده  انتخاب  شمالی 
شمالی روز جمعه کیم جونگ اون را به فرماندهی کل 
نیروهای مسلح این کشور انتخاب کرد، حرکتی که از 
سوی ناظران به عنوان نشانه تحکیم موضع او تعبیر شد.

نفر  میلیون و ۲۰۰ هزار  با یک  ارتش کوریای شمالی 
سرباز چهارمین ارتش بزرگ جهان است. 

سالگرد  یک صدمین   ۲۰۱۲ سال  در  شمالی  کوریای 
تولد کیم جونگ ایل، موسس این کشور و پدربزرگ 

رهبر کنونی را جشن خواهد گرفت.
سابق  رهبر  ایل،  جونگ  کیم  جنازه  تشییع  مراسم 
در  گذشته  هفته  چهارشنبه  روز  شمالی  کوریای 

جاده های برفی پیونگ یانگ برگزار شد.

ACKUدفاع از کیم جونگ اون تا پای مرگاوباما قانون تحریم بانک مرکزی ایران را امضا کرد
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