
و  رضایی  شاه گل  کابل:  8صبح، 
پیشتاز  نامزد  دو  رمضان  احمدشاه 
برای   انتخابات  دوم  دور  در 
نمایندگان  مجلس  دوم  معاونیت 
امروز برای بار سوم مقابل هم قرار 

می گیرند.
رمضان  شاه  احمد  آن که  از  پس 
دوم  دور  در  رضایی  شاه گل  و 
روز  در  دوم  معاونیت  انتخابات 
پنجاه  رای  نتوانستند  چهارشنبه 
احراز  برای  را  یک  عالوه ی  به 
دست  به  دوم   معاونت  کرسی 
اصول  نهم  ماده ی  مطابق  بیاورند، 
وظایف داخلی امروز در دور سوم 

انتخابات شرکت می کنند.
گزینش  برای  اول  دور  انتخابات 
معاون دوم مجلس نمایندگان روز 
رضایی،  شاه گل  میان  چهارشنبه 
احمدشاه  سلجوقی،  صالح  محمد 
نفیسه  و  مجروح  فاروق  رمضان، 

پیمان اتالنتیک شمالی - ناتو - گفته 
ثبات  میالدی  گذشته  سال  در  که 
و  شده  بهتر  افغانستان  در  آرامش  و 
میزان حمالت شورشیان هشت درصد 

کاهش یافته است.
گزارش  از  قابل توجهی  بخش  ناتو 
 ۶ پنجشنبه،  روز  که  را،  خود  ساالنه 
افغانستان  به مسایل  دلو، منتشر کرد، 

اختصاص داده است.
سال  در  که  آمده  گزارش  این  در 
حمالت  میزان  میالدی   ۲۰۱۱

در  افغانستان  سراسر  در  شورشیان 
فشار  دلیل  به   ،۲۰۱۰ سال  با  مقایسه 
داخلی  نیروهای  مشترک  عملیات 
درصد  هشت  شورشیان،  بر  ناتو  و 
شورشی  گروه های  و  یافته  کاهش 

تضعیف شده اند.
ناتو در گزارش خود تاکید کرده که 
این پیشرفت ها عمدتا در مناطق ناآرام 
جنوب صورت گرفته و والیت هلمند 

را در این زمینه مثال زده است.
ادامه در صفحه 2

عظیمی  برگزار شد.
اول  دور  انتخابات  نتیجه ی  در 
احمد شاه رمضان 59 رای گرفت، 
صالح  رای،   55 رضایی  شاه گل 
فاروق  رای،   44 سلجوقی  محمد 
مجروح 3۶ رای و نفیسه عظیمی7 
نامزدهایی  از  هیچ یک  که  رای 
عالوه ی  به   5۰ نتوانستند  یادشده 
مجلس  حاضر  اعضای  رای  یک 
برای  بودند،  تن   ۲۰9 که  را 

معاونیت  پست  در  انتخاب شان 
دوم، به دست بیاورند.

نتیجه ی  در  ترتیب،  همین  به 
احمد  میان  دوم که  دور  انتخابات 
رضایی  شاه گل  و  رمضان  شاه 
برگزارشد، خانم رضایی با گرفتن 
8۰ رای پیشتاز و احمدشاه رمضان 
با گرفتن 75 رای جایگاه دوم را از 

آن خود ساخت.
ادامه در صفحه 2

منابع در مجلس نمایندگان می گویند که انتخابات هیات اداری 
احتماال امروز به نفع شاه گل رضایی پایان خواهد یافت.

این منبع حمایت مجلس نمایندگان از حضور یک خانم در هیات 
در  مهم  عوامل  از  را  رضایی  خانم  قابلیت های  و  تجربه  اداری، 

راستای پیروزی وی می دانند.
رمضان  احمدشاه  پیروزی  شانس  منابع  برخی  حال  همین  در 
برخی  برای  وی  که  می گویند  منابع  این  نمی دانند.  بعید  نیز  را 
نمایندگان پول نقد و قباله زمین در مزار وعده شده است. اکنون 
باید دید که نمایندگان مجلس براساس کدام معیار رای خواهند 

پست معاونیت دوم مجلس نمایندگان همچنان خالی است کاهش هشت درصدی 
حمالت شورشیان در سال 2011

آگهی همکاری
افغانستان  های  عکس  تهیه  برای  وله  دویچه  افغانستان  بخش 
قرارداد  کشور  این  در  عکاسی  های  آژانس  با   2012 در سال 

همکاری می بندد. 
شرایط همکاری

- متقاضی همکاری باید مرکز یا آژانس عکاسی باشد. تقاضای 
عکاسانی که به صورت فردی کار می کنند، پذیرفته نمی شود. 

تهیه  را  غیرخبری  و  های خبری  باید عکس  عکاسی  آژانس   -
کرده بتواند. 

افغانستان عکس  مناطق  اکثر  یا  همه  از  باید  عکاسی  آژانس   -
های مورد نیاز را تهیه کرده بتواند. 

- آژانس باید عکس های فرمایشی را در وقت مناسب تهیه کرده 
بتواند. 

آژانس هایی که متقاضی همکاری اند، می توانند درخواست های 
فبروری  اول  تاریخ  الی  آژانس،  نامه  معرفی  با  همراه  را  خود 

سال 2012 از طریق ایمیل آدرس زیر بفرستند. 
شماره تماس: 00492284294863

afghanistan@dw-world.de :ایمیل آدرس
جزییات بیشتر در صفحه انترنتی دویچه وله: 

www.dw-world.de/dari

روايت ديروز، آيينه امروز، نويد فردا
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توزیع نمبرپلیت در تخار؛
روند ناتمامی که هیچ کس 

8پاسخ گو نیست

نماینده جدید سازمان ملل: 

مردم افغانستان 
باید در روند صلح سهیم باشند

در صفحه 4

یان کوبیش تاکید کرد که تالش های 
صلح دست آوردهای ده سال  گذشته 

را متضرر نسازد و باید به تداوم 
این دست آوردها صورت گیرد. وی 
گفت: »تنها وتنها زمانی این روند از 

نظر من موفقیت آمیز خواهد بود، 
 که مردم، به صورت وسیع، از همه 

اقشار، احزاب سیاسی و جامعه 
مدنی در این روند اشتراک داشته 

باشند و اشتراک مردم می تواند 
متضمن موفقیت روند صلح در 

افغانستان باشد.«

عناوین مطالب امروز:عناوین مطالب امروز:

نگاهی به 
دست آوردهای 

سفر اروپایی 
رییس جمهور 

ماریو مونتی، پس از امضای توافق نامه 
یک  در  ایتالیا،  و  افغانستان  بین 
با  مشترك  مطبوعاتی  کنفرانس 
متبوعش،  دولت  که  کرد  اعالم  کرزی 
افغانستان را رها نمی کند و مسوولیت و 
مشارکت رم در راستای همکاری کابل 
با عقب نشینی نیروهای نظامی ایتالیوی 
کاسته  افغانستان،  از   در سال 2014 

نخواهد شد.
در صفحه 4

آیا تحریم نفت ایران 
به منزله اعالم یک 

جنگ تمام عیار است؟
را  تنگه  هرمز  بخواهد  ایران  اگر 
ولی  نباشد،  خودکشی  شبیه  اگر  ببندد، 
اما  است.  برایش  شدید  یک ضربه 
تهران در شرایط فعلی، انتخاب چندانی 
انتخاب ها   از  طیفی  ندارد.زیرا  پیش  در 
روزتاروز در حال ازبین رفتن اند؛ تهران 
می تواند به انواع مختلف، باعث اختالل و 
وقفه در تجارت نفت شود و با باال رفتن 
بزند،  به جیب  بیشتری  سود  قیمت ها، 
اما این گزینه هم چون عملی خصمانه و 

آغازی برای جنگ است.
در صفحه 6

مدیر برنامه های 
میراث فرهنگی سفارت امریکا:

موزیمی آباد می کنیم 
که خانه میراث 
این ملت باشد

ساحات  که  است  این  من  آرزوهای 
باستانی که حاال ما برای حفظش تالش 
می کنم در امن بمانند و افغان ها بتوانند 
از آنها دیدار کنند، و کشور آنقدر امنیت 
داشته باشد که مردم عام بتوانند بیرون 
لذت  فوق العاده  تاریخ  این  از  و  بروند 

ببرند و در موردش بیاموزند. 
ترس  من این است که وضعیت امنیتی 
بدتر خواهد شد و چنین امری ناممکن 

خواهد شد.
در صفحه 5

ACKU
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نیازمند  گفتگوها 
حمایت همه جانبه می باشد

میان  مذاکره  بر  مبنی  زیاد  آوازه های  از  پس 
این  که  می رسد  به نظر  اکنون  طالبان،  و  امریکا 

تالش ها نتیجه معینی را به همراه نداشته است. 
امریکا در مرکز رسانه های  اخیر سفیر  اظهارات 
حکومت نشان داد که امریکا هنوز بر پیش شرط های 
اظهارات  در  امریکا  سفیر  دارد.  تاکید  خود  قبل 
اخیرش، با تاکید بر این پیش شرط ها، گفته است 
محکوم  نیز  را  تروریستی  اعمال  باید  طالبان  که 
در سخنرانی  اوباما  باراک  دیگر  از سویی  کنند. 
توان  درهم شکستن  از  امریکا،  کانگرس  در  خود 
نظامی طالبان خبر داده است. این سخنان نشان 
می دهند که هنوز میان امریکا و طالبان دیوارهای 
نظر  به  دارد.  وجود  بی اعتمادی  از  بزرگی 
تاکتیک های  با  امریکا،  متحده  ایاالت  که  می رسد 
انجام می دهد، طالبان را  سیاسی و نظامی ای که 
انفعالی و سردرگمی سیاسی قرار  در یک حالت 
داده است. حضور برخی از چهره های طالبان در 
قطر، از یک سو نشان از رویکرد جدید این گروه 
در مسایل مربوط افغانستان می باشد و از سویی 
دیگر زمینه ها برای فضای چند دستگی سیاسی را 

میان این گروه فراهم کرده است. 
قطر،  در  زمینه سازی  با  امریکا،  متحده  ایاالت 
طالبان را از سیطره مستقیم پاکستان خارج کرده  
استخباراتی  واسطه های سازمان  بدون  اکنون  و 

وارد گفتگو شده است. 
نیز  اسالمی  حزب  تا  شد  سبب  امریکا  اقدام  این 
ایاالت متحده  اکنون  برای گفتگوها ترغیب شود. 
محور  بر  گفتگوها  این  تا  است  تالش  در  امریکا 

حکومت افغانستان شکل گیرد. 
روشن  سیاست  یک  فاقد  افغانستان  حکومت  اما 
حکومت،  می باشد.  مسلح  مخالفان  با  رابطه  در 
گروه های  نتوانست حمایت  اخیر،  در چهار سال 
در  را  افغانستان  مردم  و  پارلمان  سیاسی، 
که  زمانی  هر  باشد.  داشته  همراه  به  روند  این 
می زند،  طالبان  با  مصالحه  از  سخن  حکومت، 
شک و تردیدها در مورد نیت حکومت و پیامدهای 
می  آید.  به وجود  مختلف  نهادهای  میان  در  آن 
هم اکنون نیز نهادهای مدنی، رسانه ها و زنان از 

روند گفتگوها اظهار نگرانی می کنند. 
دلیل عمده ی این نگرانی ها، فقدان سیاستی شفاف 

در این مذاکرات می باشد. 
برخی از چهره های مطرح در حکومت نیز، بارها 
معنای  به  هرگز  طالبان  با  مذاکره  که  گفته اند 

بازگشت به زمان »کیبل« نمی باشد. 
یک سو  از  کرزی  آقای  حکومت  متاسفانه 
فعال  را  صلح  عالی  شورای  که  است  نتوانسته 
حمایت  و  اعتماد  دیگر  طرف  از  و  دارد  نگه 

عمومی را کسب می کند.
از  جهانی،  همگی،  جامعه ی  و  حکومت  که  حاال 
بهتر  افغان ها سخن می گویند،  با محور  گفتگوها 
است که ساز و کارهای الزمی برای این گفتگوها 
صلح  روند  که  این  همه ،  از  مهم تر  شود.  آماده 
و  پارلمان  مردم،  سیاسی،  احزاب  حمایت  باید 
نهادهای مدنی را به همراه داشته باشد. در غیر 
آن هرنوع تالش با محوریت حکومت فاقد نتیجه 

و دست  آوردی خواهد بود. 

زنگ اول
 :سفیر امریکا در کابل

تحقق مصالحه به قطع رابطه ی طالبان باالقاعده مربوط است

پست معاونیت دوم...                                                      ادامه از صفحه 

سفارت  مقام های  کابل:  8صبح، 
گفتگوهای  شایعات  کابل  در  امریکا 
طالبان  با  کشور  این  مقام های  پنهانی 
را بدون تفاهم با حکومت افغانستان، 

رد کرده اند.
در  امریکا  سفیر  کراکر،  رایان 
روز  که  سخنرانی ای  در  کابل 
و  اطالعات  مرکز  در  چهارشنبه 
گفت  داشت،  حکومت  رسانه های 
و  افغان  مقام های  گفتگوهای  که 
همکاری های  مورد  در  امریکایی 
ادامه  کشور  دو  میان  استراتژیک 

دارد.
کابل،  در  امریکا  سفیر  گفته ی  به 
همکاری های  روی  گفتگو 
امریکا  و  افغانستان  میان  استراتژیک 
درازمدت  تعهدات   تثبیت  کننده ی 
آینده  در  و  بوده  افغانستان  به  امریکا 

نخواهند گذاشت. تنها  را  افغانستان 
کراکر گفت که مقام های این کشور 
افغانستان،  به  در جریان سفرهای شان 
شورای  و  کرزی  جمهور  رییس  با 
چگونگی  مورد  در  صلح   عالی 
و  کرده اند  گفتگو  صلح  تالش های 
دولت  رهبری  به  صلح  پروسه ی  از 

کرده اند. حمایت  افغانستان 

 195 دور  این  در  هرچند  حال،  این  با 
تن از اعضای مجلس نمایندگان حاضر 
بودند و 50 به عالوه ی یک آن 98 رای 
می شد، اما این بارهم دونامزد نتوانستند 
خود  به  را  دوم  معاونیت  کرسی  که 

اختصاص دهند.
انتخابات  به همین گونه، قرار شد که   
دور سوم میان شاه گل رضایی و احمد 
شاه رمضان به روز شنبه )امروز( برگزار 

شود.

با  کامل  توافق  در  »ما  گفت:  کراکر 
افغانستان  اسالمی  جمهوری  دولت 
که مبنای آن رعایت کردن سه شرط 
شورشیان  سایر  و  طالبان  طرف  از 
قطع  هستیم:  موافق  می باشد،  مسلح 
کامل رابطه با القاعده، پایان دادن به 
اساسی  قانون  به  احترام  و  خشونت، 
به  مربوط  مواد  به شمول  افغانستان، 

اقلیت ها.« حقوق زنان و 
از  امریکا  که  گفت  کراکر 
برای  مرکزی  حکومت  تالش های 
دموکراتیک  و  امن  قوی،  افغانستان 
برنامه ای  هیچ  و  می کند  حمایت 
تجزیه ی  یا  و  نظام  تغییر  برای  

ندارند. افغانستان 
تجزیه ی  شایعات  که  گفت  کراکر 
به  امریکا  و  است  دروغ  افغانستان 
قربانی بیش از 1800 سرباز خود برای 

افغانستان متحد بی احترامی نمی کند.
که  گفت  همچنین  امریکا   سفیر 
در  را  دالر  میلیاردها  این کشور  مردم 
از  حمایت  برای  گذشته  دهه ی  یک 
دولت و مردم افغانستان در بخش های 
این  و  رسانده اند  مصرف  به  مختلف 
کشور متعهد به ادامه ی همکاری های 

درازمدت می باشد.

تجربه و قابلیت های خانم رضایی را از 
وی  پیروزی  راستای  در  مهم  عوامل 

می دانند.
شانس  منابع  برخی  حال  همین  در 
بعید  نیز  را  رمضان  احمدشاه  پیروزی 
که  می گویند  منابع  این  نمی دانند. 
نقد  پول  نمایندگان  برخی  برای  وی 
و قباله زمین در مزار وعده شده است. 
اکنون باید دید که نمایندگان مجلس 

براساس کدام معیار رای خواهند داد.

کاهش هشت درصدی...
ادامه از صفحه 1

از  گذشته  سال های  در  هملند  والیت 
شمرده  افغانستان  والیت های  ناآرام ترین 
میالدی چندین  در سال ۲010  و  می شد 
عملیات بزرگ نظامی علیه شورشیان در 

این والیت صورت گرفت.
است:  آمده  ناتو  ساالنه  گزارش  در 
»حمالت )شورشیان( در سراسر کشور در 
مقایسه با سال ۲010 هشت درصد کاهش 
یافت. در هلمند حمالت تا ۳0 درصد و در 
بعضی از مناطق این والیت تا 80 درصد 

کاهش یافت.«
گزارش  در  ناتو  سازمان  این،  وجود  با 
زمینه  این  در  باید  که  کرده  تاکید  خود 
کارهای بیشتری انجام شود، به دلیل این 
به حمالت  که شورشیان همچنان دست 
»تبلیغات  به  و  می زنند  بزرگ  و  پیشرفته 

خود برای ارعاب مردم« ادامه می دهند.
در گزارش ساالنه ناتو حمالت شورشیان 
پرنفوذ  رهبران  و  دولتی  مقام های  به 
افغانستان  در  قومی  و  مذهبی  سیاسی، 

تالشی در همین راستا دانسته شده است.
نویسندگان این گزارش به برنامه واگذاری 
به  خارجی  نیروهای  از  امنیتی  مسوولیت 
نوشته اند  و  کرده  اشاره  داخلی  نیروهای 
نیمی  از  بیش  که در سال ۲011 میالدی 
افغانستان شاهد به دست گرفتن  از مردم 
مسوولیت امنیتی از سوی نیروهای امنیتی 

این کشور در مناطق خود بوده اند.
گزارش ساالنه پیمان ناتو همچنین افزوده 
در حالی که شورشیان در یک سال گذشته 
تضعیف شده، در مقابل میزان توانایی های 
افزایش یافته و  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
پولیس،  و  ارتش  نفرات  آموزش  برنامه 

مهارت های رزمی آنها را باال برده است.
که  افزوده اند  گزارش  نویسندگان 
که  شد  باعث  عرصه  این  در  پیشرفت ها 
روند تدریجی انتقال مسوولیت امنیتی از 
در  داخلی  نیروهای  به  خارجی  نیروهای 

سال ۲011 میالدی آغاز شود.
براساس توافق حکومت افغانستان و جامعه 
بین المللی تعداد نفرات ارتش و پولیس تا 
نفر  هزار  به ۳05  باید  سال ۲011  اکتوبر 
این  که  آمده  ناتو  گزارش  در  می رسید. 
نیروهای  آموزش  برنامه  براساس  هدف 
داخلی توسط ناتو در وقت تعیین شده به 

دست آمد.
سازمان پیمان اتالنتیک شمالی تاکید کرده 
که پیشرفت ها در عرصه نظامی و امنیتی، 
غیرنظامی  زمینه های  در  را  دستاوردهایی 
هم به دنبال داشته است. ناتو در این زمینه 
به افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی، 
آموزش و پرورش و بازگشت مهاجران از 

خارج از کشور اشاره کرده است.
در ادامه گزارش آمده که با افزایش شمار 
توانایی های  رفتن  باال  و  مسلح  نیروهای 
بجای  تدریج  به  پولیس  و  ارتش  آنها، 
نیروهای ناتو رهبری عملیات تامین امنیت 
را در سراسر این کشور به دوش خواهند 

گرفت.
 ۶۲ حاضر  حال  در  که  است  گفته  ناتو 
مرکز آموزشی در سراسر افغانستان وجود 
آنها  در  نفر  هزار   ۳۴ از  بیش  که  دارد 
این گزارش  سرگرم آموزش هستند. در 
حاال  افغانستان  مسلح  نیروهای  که  آمده 
با  می بینند،  آموزش  بهتری  صورت  به 
تجهیزات پیشرفته مجهز می شوند و نفرات 

آن حقوق بیشتری می گیرند.
که  کرده  تاکید  ناتو  این،  وجود  با 
چالش هایی هم در این زمینه وجود دارد 
و از جمله در این گزارش به میزان باالی 
بی سوادی در میان نفرات نیروهای امنیتی، 
فرار سربازان ارتش و پولیس و آموزش 
فرماندهان فعال برای رویارویی با چالش ها 

یاد شده است.
ناتو افزوده که کشورهای کمک کننده و 
از جمله اعضای ناتو باید به تعهدات خود 
در زمینه حمایت مالی از نیروهای داخلی 
نویسندگان  کنند.  عمل  آنها  آموزش  و 
گزارش تاکید کرده اند که این کمک ها 
باید پس از سال ۲01۴ میالدی هم ادامه 

یابد.

کشور  این  که  گفت  امریکا  سفیر 
برای  طالبان  روشن  پیام  منتظر 

پروسه ی صلح هستند. از  حمایت 
پنهانی  گفتگوهای  شایعات  کراکر 
رد  را  طالبان  با  معامله  هدف  به 
از  همچنان  امریکا  که  گفت  و  کرد 
برای  افغانستان  دولت  پیش شرط های 

با طالبان  حمایت می کند. مصالحه 

از  باطل  و  سفید  رای های  استعمال 
سوی نمایندگان مجلس یکی دیگر از 
دشواری های به شمار می رود که فرا راه 
انتخاب معاونیت دوم موجود بوده است.

می گویند  نمایندگان  مجلس  در  منابع 
احتماال  اداری  هیات  انتخابات  که 
پایان  رضایی  شاه گل  نفع  به  امروز 

خواهد یافت.
نمایندگان  مجلس  حمایت  منبع  این 
از حضور یک خانم در هیات اداری، 
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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 بیات1144
ه و تنظیم:

تهی

شبانه ی  حمله ی  پی  در  کندز:  8صبح، 
پولیس  فرماندهی  سریع  واکنش  قطعه ی 
ولسوالی  در  آیساف  نیروهای  و  کندز 
پنجشنبه،  چهاردره ی والیت کندز، شب 
شمول  به  تروریستی  نفری   6 گروه  یک 

یک نفر انتحارکننده بازداشت شد.
پولیس  فرمانده  قطره،  سمیع اهلل  جنرال 
کندز در باره ی دستاورد این حمله گفت 
دسته  یک  قلمی،  تفنگچه ی  یک  که 
جنگ افزار شامل 100 گلوله چره ای که 
گرفته  کار  به  انتحاری  واسکت های  در 

شمار  رسما  آلمان  فدرالی  جمهوری 
افغانستان  در  نظامی اش  پرسونل  نهایی 
کاهش  تن   4900 به  تن   5350 از  را 
نمایندگان  داد. روز پنج شنبه، اکثریت 
پارلمان آلمان به این تصمیم رای مثبت 

دادند.
همزمان پارلمان آلمان مجوز ماموریت 
نیروهای ارتش این کشور در افغانستان 
را برای یک سال دیگر، تا 31 جنوری 
سال 2013 تمدید کرد. این مجوز یک 
هفته پیش توسط حکومت انگال مرکل 
تصویب شده بود که با زمانبندی تعیین 
خروج  برای  حکومت  توسط  شده 
همراه  افغانستان  از  آلمانی  نیروهای 
می باشد. مطابق به قانون اساسی آلمان، 
این کشور  هر عملیات جنگی سربازان 
در خارج از قلمروش، نیازمند تصویب 

پارلمان است.
افغانستان  امنیتی  وضع  که  صورتی  در 
آینده  سال  آغاز  در  آلمان  شود،  بهتر 
کشور  از  را  سربازش   500 میالدی 
بیرون می کشد و  بعدا ماموریت جنگی 
آلمان در پایان سال 4014 کامال به پایان 

می رسد.
حکومت  با  میان حزبی  مذاکرات 

که  لب تاپ  کامپیوتر  پایه  یک  می شود، 
اطالعات و تبلیغات طالبان در آن جابه جا 

شده بود، دریافت شده است.

پنجشنبه  این حمله حوالی ساعت 2 شب 
آی خانم«  »غوندی کلی  روستای  در 
کندزانجام  والیت  چهاردره  ولسوالی 

شده است.
پولیس  فرمانده  قطره،  سمیع اهلل  جنرال 
این  خبری  کنفرانس  یک  در  که  کندز 
این  در  که  بیان کرد، گفت  را  اظهارات 
حمله، یک نفر انتحاری با واسکت پر از 
ماین و مواد انفجاری اش نیز در میان این 

گروه شش نفری بازداشت شده است.

در  مخالف،  احزاب  اعظم  بخش  و 
منجر شد  توافقی  به  موضوع  این  مورد 
کشور  این  پارلمان  آرای  توسط  که 
در  آلمانی  سربازان  گردید.  تصویب 
کمک  بین المللی  نیروهای  چارچوب 
مصروف  افغانستان  شمال  در  امنیت  به 

فعالیت هستند.
آلمان  خارجه  وزیر  وله،  وستر  گیدو 
آلمانی  خبرگزاری  با  گفتگویی  در 
توظیف  که  است  گفته  »دی پی ای« 
دست  افغانستان  در  آلمانی  سربازان 
آوردهای قابل مالحظه ای در پی داشته 
است. او گفته که از جمله، وضع امنیتی 
از  پس  و  است  یافته  بهبود  افغانستان 
بازسازی در  ویرانی های دوران جنگ، 

این کشور پیشرفت کرده است.
»دیگر  است:  افزوده  وله  وستر   
برای  محفوظی  پناهگاه  افغانستان 
نیست...  بین المللی  تروریزم 
درعین زمان روشن است که این 
وظیفه هنوز پایان نیافته است. راه 
به سوی صلح دوامدار و آشتی در 

افغانستان هنوز طوالنی است.«
وزیر خارجه آلمان که از خروج 
جانبداری  نیروها  محتاطانه 

را  آنچه  نباید  »ما  است:  گفته  می کند، 
امنیت  و  آورده ایم  دست  به  حال  به  تا 
به  بگیریم.«  بازی  به  را  مان  سربازان 
بعد  بین المللی  جامعه  وله،  وستر  گفته 
تنها نخواهد  را  افغانستان  از سال 2014 
و  کمک ها  ارسال  به  بلکه  گذاشت، 
افغانستان  ملی  اردوی  آموزش سربازان 

ادامه می دهد.
از وستر وله پرسیده شد، حتا  وقتی که 
در صورتی که افغانستان در یک جنگ 
آلمان  در سال  آیا  داخلی دچار شود، 
2014 سربازانش را از این کشور بیرون 
خواهد کشید، گفت: »آشکار است که 
می دهیم  انجام  داریم  توان  در  آنچه  ما 
در  محل  در  را  اوضاع  دقیق  حساب  تا 

دست داشته باشیم.«

یک گروه تروریستی در کندز بازداشت شد

شمار سربازان آلمانی کاهش می یابد

در گزارش امروز »از وراي دود و آتش« مادر و 
برادری را با خود داریم که عزیزشان را در حادثه 
المناك دهم محرم سال 1390 در ساحه مرادخاني 
جوار نظرگاه ابوالفضل العباس از دست داده اند و 
آن حادثه را چنین بیان مي دارند: »سالیان قبل پدر 
از  را  جانش  ایران   ویزای  گرفتن  به خاطر  ایشان 
دست داد  و من با تمام مشکالت آنها را بزرگ 
کردم. روز نهم محرم او رفته بود که براي رضاي 
خداوند و در راه امام حسین خون بدهد اما داکترها 
گفته بودند که تو خودت به خون ضرورت داري. 
دیگر  و  بیرون شد  خانه  از  محرم  نهم  روز  در  او 
به خانه نیامد. صبح من به طرف مسجد رفتم و در 
هم  من  پسر  که  گفتم  دیگر  خانم هاي  با  مسجد 
مرا  آنها  است.  برنگشته  دوباره  رفته  که  شب  از 
هم  ما  فامیل هاي  از  که  گفتند  و  دادند  دلداري 
رفته اند تو زیاد تشویش نکن. در همان حالت هم 
زمین مرا جاي نمي داد، اما زمانی که خانه رسیدم 
برادرم را دیدم. گفتم چطور آمدي گفت به خاطر 
روز دهم عاشورا آمده ام. اما نواسه ام که خرد بود 

آمد گفت و مادرم در بیرون گریه مي کند،  زمین 
و  شدم  بیرون  خانه  از  دوباره  نمي داد،   جاي  مرا 
یک متر رخت را گرفته رفتم در علم بسته کردم 
بیا  آمد گفت  برادرم  که  بودم  مسجد  در  هنوز  و 
احوال پسرت آمده کمکي زخمي است. وقتی به 
خانه رسیدم کاکایم گردن مرا بغل گرفت. گفتم 
ناگهان  که  مي کردم  گریه  و  شده  که  کاري  چه 

تابوت را در حویلي آوردند. دیگر هیچ ندانستم که 
پسرم شهید شده. اما قبل از آن دو سه روز قبل مرا 
مي گفت که هر روز در مسجد برو، من خبر نداشتم 
که او عمرش کوتاه است. او تازه از صنف 12 فارغ 
کانکور  امتحان  امسال  که  مي خواست  و  بود  شده 
بدهد او تازه 22 بهار زندگي اش را سپري کرده بود. 
مقصر  را  آنها  »ما  مي گوید:  وي  برادري  غالم علي 

هستند،  دولت  راس  در  که  را  کسانی  نمي دانیم. 
و  نداریم  با کسي دشمني  ما  زیرا  مي دانیم،  مقصر 
این یک مراسم دیني اسالمي بود. دولت مردان ما 
مقصر هستند که باید جلو چنین حمالت را بگیرند. 
وطن  محرم  در  امسال  بیا  گفتم  را  او  قبل  چندي 
برویم او گفت که اگر کسي عمل کند محرم در 
خوب تر  کابل  در  هنوز  و  است  محرم  یک  هرجا 
او  اما  است،  و چاشت  عزاداري صبح  است چون 
امسال از اول محرم بسیار تغییر کرده بود و شب و 
روز در مسجد بود و نمازش را قضا نمي کرد. شب 
عاشورا را هم در زیارت سخي و مسجد الزهرا رفته 
بود. روز عاشورا در زیارت ابوالفضل رفته بودند.«  
حسین علي برادر دیگر شهید چنین مي گوید: »روز 
محرم من و برادرم شهید غالم عباس در کابل بودم 
و برادر دیگرم  در سیاه خاك به خاطر نذر رفته بود. 
شب عاشورا هم من و غالم عباس با هم یک جا در 
مسجد الزهرا با هم رفتیم و او در همان جا سینه زد. 
در همان شب رنگ او تغییر کرده بود. اخالقش نیز 
با ما بسیار تغییر کرده بود،  قبال هر شب که ساعت 
11 بجه  از مسجد مي آمد به خاطری که مردم اذیت 
نشوند زنگ مي زد و ما دروازه را باز مي کردیم، اما 

همان شب زنگ زد که شب خانه نمي آید. 

پسرم نامراد شد
او تازه از صنف 12 فارغ شده بود و مي خواست كه امسال 

امتحان كانكور بدهد او تازه 22 بهار زندگي اش را سپري كرده 
بود. غالم علي برادري وي مي گويد: »ما آنها را مقصر نمي دانیم. 
كسانی را كه در راس دولت هستند، مقصر مي دانیم، زيرا ما 
با كسي دشمني نداريم و اين يك مراسم ديني اسالمي بود. 
دولت مردان ما مقصر هستند كه بايد جلو چنین حمالت را 

بگیرند.
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رییس جمهور کرزی  روز چهارشنبه هفته گذشته سفر 
خود را به ترکمنستان و چند کشور اروپایی آغاز کرد. 
پنج  را  سفر  این  مدت  ارگ،  از  نقل  به  خبری  منابع 
سفر  هدف  که  است  شده  گفته  کرده اند.  اعالم   روز 
آقای کرزی به کشورهای اروپایی، امضای پیمان های 
و  فرانسه  ایتالیا،  دولت های  با  استراتژیک  همکاری 
در  رییس جمهور  دیگر  سویی  از  می باشد.  بریتانیا 
رییس جمهور  محمد وف،  بردی  قربان قلی   با  سفر  این 
ترکمنستان نیز، دیدار کرد تا زمینه های متعدد همکاری 
میان دو کشور افغانستان و ترکمنستان را به بحث گیرد.

برای  سفر  این  که  می گویند  سیاسی  فعاالن  از  برخی 
کرزی مهم است؛ چون سفر درحالی صورت می گیرد 
که موجی از تالش ها در خصوص تغییر نظام سیاسی 
کشور آغاز شده است و کرزی با مبادرت به این سفر، 
می خواهد حداقل چند روز از ناگزیری به جواب دهی 
این خصوص مطرح می شود، خود  پاسخ هایی که در 

را رهایی بخشد.  
می توان  را  کرزی  رییس جمهور  اروپایی  سفر  نتیجه 
رییس جمهور  سفر  جریان  در  زیرا  خواند.  توجه  قابل 
کرزی به رم، قرارداد همکاری های استراتژیک مورد 
نظر وی با دولت ایتالیا به امضا رسید و هم چنین پیش از 
رسیدنش به فرانسه و دیدار با رییس جمهور آن کشور، 
نیکال سرکوزی که قبال از سیاست خروج از افغانستان 
سخن گفته بود، موضع خود را تغییر داد و اعالم کرد 
که کشورش حضور نظامی خود در افغانستان را حفظ 

خواهد کرد.
پایتخت  رم،  به  کرزی  رییس جمهور  سفر  جریان  در 
حامد  با  ایتالیا  مونتی«  نخست وزیر  »ماریو  ایتالیا، 
کرزی، توافق نامه همکاری دراز مدت بین دو کشور را 
امضا کرد. در این قرارداد که معاهده آن روز پنج شنبه 
هفته گذشته در رم به امضای رهبران دو کشور رسید، 
دراز مدت، شامل  تقویت گفتگوی  همکاری دوجانبه 
پولیس،  نیروهای  میان  همکاری  و  سیاسی،  امنیت 
با قاچاق مواد مخدر  همکاری های اقتصادی و مبارزه 
مورد توجه قرار گرفته و شامل قرارداد همکاری های 

استراتژیک میان دو کشور شده است.
افغانستان  بین  توافق نامه  امضای  از  پس  مونتی،  ماریو 
با  مشترك  مطبوعاتی  کنفرانس  یک  در  ایتالیا،  و 
را  افغانستان  متبوعش،  دولت  که  کرد  اعالم  کرزی 
راستای  در  رم  مشارکت  و  مسوولیت  و  نمی کند  رها 
همکاری کابل با عقب نشینی نیروهای نظامی ایتالیوی 

در سال 2014 از  افغانستان، کاسته نخواهد شد. به نظر 
ادامه  بر  مبنی  ایتالیا  صدراعظم  اطمینان  ابراز  می رسد 
افغانستان می تواند بخشی  با  متبوعش  همکاری دولت 
به  از دست آوردهای مثبت سفر رییس جمهور کرزی 

اروپا محسوب شود.
قابل  می تواند  نیز  فرانسه  به  رییس جمهور کرزی  سفر 
توجه باشد. پیش از این که رییس جمهور کرزی برای 

یان کوبیش، نماینده جدید سازمان ملل  متحد 
در  ماموریت هایش  آغاز  با  افغانستان،  برای 
در  صلح  تالش های  بودن  فراگیر  به  کشور، 
صورتی که  در  گفت  و  کرد  تاکید  افغانستان 
در روند مصالحه با مخالفان دولت تمام اقشار 
به  روند  این  باشند،  نداشته  شرکت  جامعه 

 نتیجه ای نخواهد رسید.
آقای کوبیش که نزدیک به ده روز می شود از 
برای  ملل،  سازمان  دبیرکل  بانکی مون،  سوی 
افغانستان  به  سازمان  این  برنامه های  پیشبرد 
دارد  نظر  در  می گوید  است،  شده  فرستاده 
افغانستان،  در  صلح  روند  موفقیت  به منظور 
به  خود  ماموریت  دوران  در  را  »تالش «هایی 
از  بیشتری  خرج دهد. آقای کوبیش جزییات 
که  گفت  اما  نکرد،  ارایه  خود  »تالش«های 
از  یکی  افغانستان،  در  صلح  روند  از  حمایت 

ماموریت های اوست.
چهارشنبه،  روز  ملل،  سازمان  جدید  نماینده 
خود  خبری  نسشت  نخستین  در  دلو،  پنجم 
تحت  باید  صلح  تالش های  تمام   که  گفت 
و  بگیرد  صورت  افغان ها  مدیریت  و  رهبری 
هم چنین تمام اقشار جامعه در این روند شرکت 
که  »چیزی  گفت:  کوبیش  یان  باشند.  داشته 
من  و  است  مهم  صلح(  )روند  راستا  این  در 

این  که  است  این  کنم،  تاکید  آن  روی  می خواهم 
پیش  به  افغان ها  رهبری  به  باید  و  است  افغانی  روند 
موفقیت  به  این روند می تواند  زمانی  فقط  برده شود. 
همه  از  مردم  گسترده  اشتراك  متضمن  که  بیانجامد 
اقشار و اکناف افغانستان باشد. نه تنها احزاب سیاسی، 
بلکه جامعه مدنی و مردم افغانستان باید به طور گسترده 

در این روند سهیم باشند.« 
صلح  تالش های  که  کرد  تاکید  کوبیش  یان 
دست آوردهای ده سال  گذشته را متضرر نسازد و باید 
گیرد. وی گفت:  این دست آوردها صورت  به تداوم 
موفقیت آمیز  من  نظر  از  روند  این  زمانی  »تنها وتنها 
خواهد بود،  که مردم، به صورت وسیع، از همه اقشار، 
این روند اشتراك  احزاب سیاسی و جامعه مدنی در 
داشته باشند و اشتراك مردم می تواند متضمن موفقیت 

روند صلح در افغانستان باشد.«
حالی  در  افغانستان  برای  ملل  سازمان  جدید  نماینده 
طالبان  با  صلح  روند  در  مردم  وسیع  اشتراك  از 
سیاسی  ایتالف های  از  شماری  اخیرا  که  دارد  تاکید 
و مخالفان سیاسی رییس جمهور کرزی از تالش های 
صلح به رهبری دولت انتقاد کرده گفته اند تاکنون در 
و  کرزی  رییس جمهور  سیاسی  مخالفان  با  راستا  این 

مردم افغانستان مشوره ای نشده است.
دیدار با همسایگان

افغانستان،  برای  ملل  سازمان  دبیرکل  خاص  فرستاده 
به ویژه  دولتی،  مقام های  از  برخی  با  او  که  می  گوید 
قرار  هم چنین  و  کرده  دیدار  کرزی،  رییس جمهور 
ملی  سازمان های  مدنی،  جامعه  نمایندگان  با  است 
نمایندگان  و  ناتو  نظامی  مقام های  بین المللی،  و 
کوبیش  آقای  کند.  گفتگو  نیز  همسایه  کشورهای 
می گوید که او از سوی بان کی مون، دبیرکل سازمان 
ملل متحد، ماموریت های زیادی در افغانستان به عهده 
گرفته است و از همین رو در نظر دارد که با نمایندگان 
آقای  کند.  دیدار  نیز،  کابل  در  همسایه  کشورهای 

شود،  پاریس  وارد  استراتژیک  موافقت نامه  امضای 
کرد  اعالم  فرانسه،  رییس جمهور  سارکوزی،  نیکال 
افغانستان  در  حضورشان  به  فرانسوی  نیروهای  که 
فرانسه  رییس جمهوری  سخنان  این  می دهند.  ادامه 
رییس جمهور  سفر  از  پیش  روز  یک  و  پنج شنبه  روز 
که  بود  درحالی  این  شد.  اعالم  کشور  آن  به  کرزی 
سارکوزی پیش از آن و درجریان دیدار اخیر خود با 
الیزه دستور داده بود تا آموزش  دیپلومات ها در کاخ 
افغان از سوی فرانسوی تعلیق شود تا  نیروهای نظامی 
امکان خروج نیروهای فرانسوی از افغانستان، خارج از 

چارچوب تقویم تعیین شده، مورد بررسی قرار گیرد.
موضع  تغییر  که  نظر اند  این  به  کارشناسان  از  برخی 
رییس جمهور فرانسه و تاکید وی بر ضرورت حضور 
نیروهای فرانسوی در افغانستان و باقی ماندن این نیروها 
در کنار نیروهای متحد در این کشور، در کنار انعقاد 
موافقت نامه همکاری های استراتژیک بین افغانستان و 
فرانسه می تواند برای رییس جمهور کرزی قابل توجه 

باشد.
با  انگلستان و دیدار وی  به  سفر رییس جمهور کرزی 
صدراعظم این کشور و امضای قرارداد همکاری های 
استراتژیک با این کشور نیز می تواند برای رییس جمهور 
کرزی یک دست آورد محسوب شود. اگرچه برخی از 
کارشناسان به این باورند که اگر انگلستان صدها قرار 
داد نیز با افغانستان امضا کند، سران این کشور هرگز 
حاضر نخواهند شد تا در اهمیت گذاری استراتژیک به 
کشورهای منطقه، جایگاه افغانستان و پاکستان را تغییر 
نقش  اکنون  هم  پاکستان  کارشناسان  باور  به  دهند. 
نماینده انگلستان در منطقه را بازی می کند. حتا برخی 
از کارشناسان به این باور می باشند که پروسه مذاکره 
آنان  شامل سازی  و  افغانستان  دولت  مسلح  مخالفان  با 
در قدرت که امروزه به یک گزینه جدی مورد توجه 
بین المللی در آمده است، در آغاز مفکوره ای بود که 
به صورت مشترك از سوی رهبران اسالم آباد و لندن 
کلید خورد. پاکستانی ها، با توجه به اعتماد به وفاداری 
طالبان نسبت به منفعت سیاسی این کشور، این پروسه 
را در جریان سال های 2007 میالدی و حتا قبل از آن 
نیز در دوره رهبری  انگلستان  عنوان کردند و  دولت 

تونی بلر از آن حمایت کرد.  
امضای  به  افغانستان  به عالقمندی دولت  توجه  با  البته 
از  بسیاری  با  استراتژیک  همکاری های  معاهدات 
امضای  اگرچه  که  گفت  می توان  دیگر،  کشورهای 
متحدان  و  افغانستان  میان  همکاری  پیمان های 

بین المللی اش از نظر تقویت روانی در جهت استواری 
که  بین المللی  نظامیان  خروج  از  بعد  افغانستان  دولت 
ممکن است در سال 2014 صورت گیرد، مهم باشد؛ 
دولت  استراتژیک  پیمان  این  از  که  گفت  باید  اما 
افغانستان در صورتی قادر به سودبری خواهد شد که 
از نظر داخلی مشکلی در کشور وجود نداشته باشد و 
دولت افغانستان به مشکالت سیاسی داخلی فایق آید.  

در  همسایه  کشورهای  همکاری  که  افزود  کوبیش 
انجام ماموریت های وی نقشی مهم دارد.

»امنیت  دادن  پیوند  که  می گوید  کوبیش  یان 
حاکمیت  صلح،  روند  به  کمک  انکشاف«،  و 
ارزش های  تقویت  خوب،  حکومت داری  قانون، 
ماموریت های  جمله  از   افغانستان  در  بشری  حقوق 
از  من  برای  که  »ماموریتی  گفت:  او  اوست.  مهم 
آن  با  است،  شده  داده  متحد  ملل  سرمنشی  جانب 
پیچدگی اش من تطبیق خواهم کرد. در بخش نخست 
می توان  چگونه  که  است  انکشاف  و  امنیت  موضوع 
این دو را باهم مرتبط بسازیم.« آقای کوبیش هم چنین 
افزود: »موضوع دوم، در عرصه کمک و همکاری در 
روند مصالحه  که از سوی حکومت افغانستان بر مبنای 
گفتگو و اجماع  ملی صورت می گیرد، کار خواهیم 
صورت  ما  جانب  از  زمینه  این  در  تالش هایی  کرد. 

خواهد گرفت.«
در  متحد  ملل  سازمان  سرمنشی  فرستاده  حال،  این  با 
و  کرد  نگرانی  ابراز  نیز  امنیتی  اوضاع  از  افغانستان، 
از  بخشی  تروریستی  و  انتحاری  حمالت  که  گفت 

زندگی مردم افغانستان شده است.
پیش  سلواکیاست،  کشور  از  که  کوبیش  آقای 
میالدی  جاری  سال  جنوری  هفدهم  در  این که  از 
منحیث  کند،  آغاز  افغانستان  در  را  خود  ماموریت 
برای  ملل  سازمان  اقتصادی  کمیسیون  اجرایی  منشی 
اتحادیه اروپا کار می کرد. یان کوبیش بیش از سه دهه 
در عرصه دیپلوماسی کار کرده و او از سال 2006 تا 
سال 2009 به عنوان وزیر خارجه سلواکیا کار می کرد. 
وی هم چنین به عنوان فرستاده سرمنشی سازمان ملل و 
رییس ماموریت بازرسان این سازمان در تاجکستان نیز 

کار کرده است.
استیفن  دوساله  ماموریت  اتمام  از  پس  کوبیش  یان 
در  متحد  ملل  سازمان  پیشین  نماینده  دی مستورا، 

افغانستان، به این  سمت مقرر شده است.
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مردم افغانستان 
باید  در روند صلح 

سهیم باشند

نگاهی به دست آوردهای 
سفر اروپایی رییس جمهور 

 ظفرشاه رویی

 دولت مرادی

نماینده جدید سازمان ملل: 
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است که خانه تازه ای برای این میراث ملت باشد. 
پروژه های  در  امریکا  متحده  ایاالت  سفارت  پرسش: 
انکشافی هم سهم می گیرد و شما به افغانستان آمده اید 
تا برای حفظ میراث فرهنگی کار کنید؛ اما در ساحه ی 
دارد،  وجود  تنش ها  بعضی  فرهنگی  میراث  و  توسعه 
در  شما  نقش  مس عینک.  مثل  پروژه های  با  خصوصا 
این مورد چیست؟ آیا شما نقش حمایتی و یا مشورتی 

دارید؟
لوگر،  در  مس عینک  پروژه  مورد  در  بلی،  پاسخ: 
مهم ترین  از  یکی  اما  است؛  پیچیده  بسیار  موقعیت 
شاید  است،  افغانستان  در  باستان شناسی  ساحات 
و  دومین  با  است  موقعیت  یک  در  این  و  مهم ترین. 
بزرگ ترین ذخیره ی مس، که برای آینده ی افغانستان 
بسیار مهم است و می تواند برای دولت در آمد زا باشد. 
مهم  داشته  دو  می توان  چگونه  که  است  این  مساله 
افغانستان را مدیریت کرد، میراث فرهنگی بسیار غنی و 

منابع طبیعی بسیار غنی.
به عنوان  من  امریکا،  متحده  ایاالت  سفارت  دید  از 
معادن  وزارت  و  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  مشاور 
کار می کنم و به عنوان ناظر و یاور برای توسعه ی یک 
تاریخی  آبدات  و  تاریخ  حفظ  برای  مدیریتی  برنامه 
صنعت  پیشرفت  برای  فرصت  ایجاد  با  مس عینک،  از 
استخراج مس، این یک وضعیت این یا آن نیست؛ بلکه 
افغانستان می تواند از هر دوجهت برنده محسوب شود. 
استخدام  را  بین المللی  باستان شناسان  ما  حاال  این  بنابر 
می کنیم تا در سایت کار کنند. من برای حفظ یافته های 
باستانی مس عینک زمان بسیار کوتاهی دارم. این یافته ها 
برای درک بیشتر تاریخ افغانستان بسیار مهم است و ما 
تا تالش های  از نزدیک کار می کنیم  با وزارت معدن 
باستان شناسانه هم زمان باشد با کارهای وزارت معادن 

و با تقسیم اوقات استخراج آنها. 
پرسش: هم چنان امنیت یک نگرانی دیگر است برای 
سایت های میراث فرهنگی در افغانستان. شما در غزنی 
امنیتی  کار می کنید و به آن جا سفر می کنید. وضعیت 
فرهنگی  میراث های  حفاظت  کار  روی  تاثیری  چه 

دارد؟
پاسخ: وضعیت امنیتی به خصوص در غزنی واقعا دامنه ی 
کار حفاظت ما را در آن جا محدود می کند. من یک 
سال پیش برای شناسایی پروژه های میراث فرهنگی به 
غزنی  عنوان  زیر  می تواند  سفارت  کردم.  سفر  غزنی 
آسیا  اسالمی  فرهنگ  پایتخت  غزنی  سالی که   ،2013
می شود، آن را حمایت کند. من به زودی درک کردم 
عملی  غزنی  آبدات  روی  ساحوی  درازمدت  کار  که 
این تالش  که  با  این،  بنابر  ندارد.  امنیت وجود  نیست. 
بگیریم و خالقانه تصمیم  میراث غزنی سهم  در حفظ 

»قصه  های  گفتگوهای  رشته  از  بخشی  گفتگو  این 
ناگفته: تاریخ شفاهی میراث فرهنگی افغانستان« است. 
شهرزاد  و  میهاری  جونی  توسط  گفتگوها  رشته  این 
اکبر اجرا شده و توسط مرکز   هالینگز برای  گفتگوی 
گفتگوها  رشته  این  است.  شده  تمویل  بین المللی  
هم چنین به شکل فلم در وب سایت »کابل در کار« قابل 

دسترسی است.
www.kabulatwork.tv لینک وب سایت

پرسش: می شود در آغاز از فعالیت های گذشته خود 
چیزی بگویید. چگونه به افغانستان آمدید و چگونه به 

باستان شناسی عالقمند شدید؟
معلوماتی  باستان شناسی  در  واقعا  من  خوب،  پاسخ: 
شیفته  کامال  و  رفتم  دانشگاه  به  که  زمانی  تا  نداشتم 
و  شدم  جهان  باستان شناسی  و  فرهنگی  میراث 
کشفی  برنامه های  روی  تا  آمد  پیش  فرصتی  بعد 
کار  سابق  شوروی  جماهیر  و  اروپا  در  باستان شناسی 
کنم. من در زمان آموزش های فوق لیسانسم خیلی در 
مورد افغانستان خوانده بودم؛ اما آن زمان سفر به این جا 
زن،  مستقل  پژوهشگر  یک  به عنوان  نداشت.  امکان 
برای من اصال ممکن نبود در این کشور کار کنم. به هر 
نگهداشتم،  افغانستان  به تاریخ  را  عالقه ام  من   صورت، 
به دلیل موقعیتش در جهان و گذر فرهنگ های مختلف 

از این جا. تاریخ این جا بسیار غنی است. 
در  سفارت  پیش،  دوسال  از  کمتر  پیش،  سال  چند 
میراث  این جا در کابل تصمیم گرفت یک کارشناس 
برای  امریکا  برنامه های  از  حمایت  برای  را  فرهنگی 
من  کند.  استخدام  افغانستان  میراث  حفظ  و  مراقبت 
تشویق دوستان  با  و  بودم  وظیفه  این  به شدت عالقمند 
و همکاران، تصمیم گرفتم درخواست کنم و بخت این 
به  آمدن  از  قبل  این،  بنابر  شوم.  انتخاب  که  داشتم  را 
افغانستان ، یعنی بیشتر از یک سال پیش، من هیچ تجربه 

قبلی )در این کشور( نداشتم. 
چگونه  در  آمدید  این جا  به  که  زمانی  از  پرسش: 
بخش ها  کدام  شامل  شما  کار  داشتید؟  سهم  پروژه ها 

می شود؟
کار  سفارت  عامه  دیپلوماسی  بخش  در  من  پاسخ: 
برنامه های که روی آن کار می کنیم  این  بنابر  می کنم، 
برنامه های  از  و شامل میراث فرهنگی می شوند، نوعی 
ساحات  موقعیت  شناسایی  برای  هستند  دیپلوماتیک 
مهم  افغان ها  برای  که  جاهایی  افغانستان،  در  مهم 
با همکاران  نزدیک  در همکاری  من  این  بنابر  هستند. 
افغان برای شناسایی محالتی که از لحاظ تاریخی برای 
این جا در  بعد  بسیار مهم هستند، کار می کنم.  افغان ها 
سفارت امریکا تالش می کنیم که بهترین راه نگهداری 
محافظت از این سایت ها را و باال بردن آگاهی در مورد 
به صورت جهانی شناسایی  و  افغان ها  برای  آن ها، هم 
هویت قوی  که  است  این  بنیادی  اصلی  تصور  کنیم. 

فرهنگی کشور می تواند پایه ی جامعه مدنی باشد.  
بعضی از پروژه های بزرگی که ما روی آن کار می کنیم 
شامل کار با موزیم  ملی است، که نشانه ی وحدت ملی 
به  و  بودم  رسیده  کابل  به  تازه  من  وقتی  افغان هاست. 
گرفتم  قرار  تحت تاثیر  بسیار  رفتم  ملی  موزیم  دیدن 
چون تاریخ غارت و بم باران شدنش را می دانستم. و من 
اما هم چنان  قرار گرفتم؛  بسیار تحت تاثیر وضعیت آن 
به عنوان  موزیم  ببینم،  را  آن  کمبودهای  می توانستم 
افغان ها،  مادی  فرهنگ  از  نگهداری  برای  اصلی  جای 
بنابر این بعد از گفتگوهای  کمبودی های بسیار دارد.  
بسیار و بعد از نوشیدن پیاله های فراوان چای با رییس 
موزیم و وزارت اطالعات و فرهنگ، ما تصمیم گرفتیم 
کنیم: یک  آباد  موزیم جدید  تا یک  کنیم  که تالش 
ساختمان امن، مصوون و بیشتر پذیرای مردم عامه، که 
تا  ارایه کند  برنامه های آموزشی  برای کودکان  بتواند 
که  چیزی  بیاموزند.  افغانستان  تاریخ  مورد  در  آن ها 
مسافر  نمایشگاه  که  است  این  ببینم  میخواهیم  واقعا  ما 
برای  برگردد،  به وطن  دوباره  افغانستان  گنجینه های 
داشتند  فرصت  دیگر  کشورهای  مردم  خیلی  این که 
از  اندکی  عده ی  اما  ببیند،  را  افغانستان  گنجینه های 
این شکل  به  را  تاریخ خود  تا  داشتند  فرصت  افغان ها 
ساختمانی  کردن  آباد  ما  هدف نهایی  این  بنابر  ببینند. 

را  دیگر  پروژه های  بعضی  ما  کنیم،  چی  که  بگیریم 
هر  ارزشمنداند،  می کنم  فکر  که  کرده ایم  شناسایی 
متوجه شدم  من  مثال  پروژه های کوچک هستند.  چند 
که هیچ یک از آبده های غزنی لوحه ندارند، بنابر این 
بیننده نمی تواند چیزی از نام و تاریخ آبده بداند. بنابر 
این یکی از ابتکارات ما این بوده که لوحه هایی بسازیم 
که نشان بدهد این ساحه ها تاریخی هستند با معلوماتی 
پشتو  و  فارسی دری  به  لوحه ها  تاریخ محل.  در مورد 

خواهند بود و امسال نصب خواهند شد. 
هم چنان آموزش یک جنبه بسیار مهم میراث فرهنگی 
است. شما می توانید همه ساحات باستانی در افغانستان 
به خصوص  را،  مردم  شما  اگر  اما  کنید؛  حفظ  را 
آموزش  سایت ها  این  اهمیت  مورد  در  را،  کودکان 
ما  این  بنابر  بی فایده اند.  تقریبا  تالش ها  این  ندهید، 
را  کودکان  کتاب های  بعضی  که  گرفتیم  تصمیم 
بدهیم  ترتیب  غزنی  در  مکتب  کودکان  همه  برای 
این که چگونه  و  آن،  غنای  و  غزنی،  میراث  مورد  در 
بخصوص  بود،  مرکز جهان  غزنی   12 و   11 قرون  در 
را  دو کتاب  ما  این  بنابر  غزنوی.  امپراطوری  زمان  در 
آماده خواهیم کرد، یکی برای کودکان 5 یا 6 ساله، با 
تصاویر، با رسامی های که باید رنگ شوند تا کودکان 
با غنای تاریخ آشنا شوند، کتاب دیگر برای کودکان 
بزرگ تر با معلومات تاریخی بیشتر، عکس های آبدات. 
و این کتاب ها برای همه کودکان مکاتب امسال توزیع 

خواهد شد. 
پروژه ی سوم ما در غزنی شامل آبده های معروف و بسیار 
منارها. وضعیت شان  یا  غزنی،  قلعه های  می شود:   مهم 
و چون  بدتر خواهد شد،  به زودی  اما  نیست،  بد  حاال 
نزدیک آبدات  را مستقیم در  نمی توانیم کار حفاظت 
انجام دهیم )به دلیل وضعیت امنیتی(، ما تصمیم گرفتیم 
که بهترین نخستین قدم برای حفظ قلعه ها این خواهد 
این کار  و  مستند کنیم،  را  آنها  تمام جزییات  بود که 
این سفارت دو کارشناس را که  بنابر  بی  سابقه است.  
ایاالت  از  می کنند،  کار  ملی  پارک  خدمات  برای 
متحده امریکا دعوت کرده است که به غزنی بیایند و از 
قلعه ها عکس برداری لیزری کنند، و در نتیجه، ما طرح 
همه جانبه ی معماری این قلعه ها و وضعیت فعلی شان را 
به دولت  رسامی ها  این  و  داشت.  خواهیم  دسترس  در 
است،  عالقمند  که  سازمانی  و  موسسه  یا  و  افغانستان، 
قلعه ها  حفظ  دراز مدت  برنامه  یک  داد  خواهد  اجازه 
لیزری  تصویربرداری  از  معلومات  کند.  را طرح ریزی 
قرار خواهد  عامه  اختیار  در  رایگان  و  آزاد  به صورت 
گرفت تا هر کسی بتواند به اسناد قلعه ها دسترسی داشته 
و از آن برای ایجاد یک برنامه درازمدت حفظ قلعه ها 

استفاده کند. 

چگونه  افغان تان  همکاران  با  شما  تجربه ی  پرسش: 
حفظ  برای  محلی  همکاری  اندازه  چه  تا  است؟  بوده 
مورد  در  شما  دارد،  وجود  فرهنگی  میراث  محالت 
همکاران افغان تان و میزان تعهدشان به میراث فرهنگی 

چی فکر می کنید؟
کار  آنها  با  نزدیک  از  من  که  افغان هایی  پاسخ: 
و  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  از  عمدتا  می کنم، 
اطالعات  وزارت  والیتی  مدیریت های  و  ملی  موزیم 
حفظ  به  هستند  متعهد  بسیار  آنها  و  هستند  فرهنگ  و 
افغانستان. در هر پروژه پرسش اصلی  میراث فرهنگی 
بتوانند پروژه های حفظ میراث  یافتن کسانی است که 
فرهنگی را عملی کنند و هم چنان یافتن منابع مالی برای 
حمایت از پروژه پرسش اصلی است. این چالش با هر 
پروژه ای که ما شروع می کنیم وجود دارد و با هر افغان 
پذیرش  و  عالقه  اراده،  مطمینا  می کنم،  کار  من  که 
اهمیت این موضوع )حفظ میراث های فرهنگی( وجود 
دارد؛ ولی پرسش این است که با امکانات دست داشته 
)ظرفیت انسانی و پول برای حفظ میراث فرهنگی( چی 

می توان کرد. 
سفارت  در  کارهای  چه  شما  آمدن  از  قبل  پرسش: 
امریکا انجام گرفته بود برای حفظ میراث فرهنگی و یا 
این موضوع تازه به یک موضوع مورد توجه مبدل شده 
حفظ  برای  امریکا  سفارت  آینده ی  برنامه های  است؟ 

میراث فرهنگی چیست؟
حفظ  کارشناس  به عنوان  من  آمدن  از  پیش  پاسخ: 
میراث فرهنگی به  سفارت در کابل، مطمینا برنامه هایی 
که  داشت  وجود  فرهنگی  میراث  حفظ  به  رابطه  در 
و  ابتکارات  آن  اما  می کرد؛  حمایت  آنها  از  سفارت 
به  و  می آمد  فرهنگ  بزرگ تر  چتر  تحت  برنامه ها 
با  نداشت.  وجود  توجه  می رفت  انتظار  که  اندازه  آن 
این حال همیشه توجه به حفظ میراث فرهنگی وجود 
داشت و فکر می کنم در سال های 2003-2004 اولین 
برنامه های حفظ میراث فرهنگی در افغانستان به وسیله ی 

سفارت امریکا حمایت می شد. 
امر  این  که  است  این  امتیاز  آمده ام،  من  که  زمانی  از 
من  این  بنابر  است،  من  توجه  مورد  موضوع  یگانه 
گفتگو  و  پروژه ها  شناسایی  به  را  وقتم  تمام  می توانم 
مهم  مختلف  والیت  در  که  آنچه  مورد  در  افغان ها  با 
برای  می کنم  سفر  بسیار  من  دهم.  اختصاص  است، 
شناسایی ساحات باستانی و تخصیص منابع برای حفظ 
هم چنان  بلکه  باستان شناسی؛  سایت های  نه تنها  آن ها، 
معنوی  میراث  حفظ  از  هم چنان  ما  موجود.  آبدات 
حمایت می کنیم که به همان اندازه مهم است: موسیقی 
محلی، شعر، خطاطی، هنرهای سنتی و چیزهایی مانند 
آن آرزوی من این است که در آینده حمایت امریکا از 
میراث فرهنگی افغانستان گسترش یابد و برنامه ها ادامه 
باید  ولی  کنم؛  ترک  را  کابل  بالخره  باید  من  و  یابد 
یک کارشناس جدید بیاید و به گونه ی این تالش ها را 

ادامه دهد. 
آینده  مورد  در  ترس هایتان  و  آرزوها  پرسش: 
افغانستان، به خصوص بعد از 2014 چیست، به خصوص 

در مورد میراث فرهنگی به عنوان یک بخش مهم؟
باستانی  ساحات  که  است  این  من  آرزوهای  پاسخ: 
که حاال ما برای حفظش تالش می کنم در امن بمانند 
آنقدر  و کشور  کنند،  دیدار  آنها  از  بتوانند  افغان ها  و 
امنیت داشته باشد که مردم عام بتوانند بیرون بروند و از 
این تاریخ فوق العاده لذت ببرند و در موردش بیاموزند. 
خواهد  بدتر  امنیتی  وضعیت  که  است  این  من  ترس  
از  یکی  شد.  خواهد  ناممکن  امری  چنین  و  شد 
سفارت  که  است  این  حاال  من  بزرگ تر  ترس های 
ملی  موزیم  یک  شدن  آباد  از  امریکا،  متحده  ایاالت 
جدید حمایت می کند و این یک برنامه بسیار بزرگ 
ساخته  جدید  موزیم  وقتی  بلندپروازانه،  بسیار  است، 
شود، بدون شک وضعیت امنیتی کابل روی آن تاثیر 
مردم  در صورت خرابی وضعیت،  و  خواهد گذاشت 
خواهند  ]محروم[  آن  دیدار  از   کودکان،  به خصوص 
پیش بینی چنین  است.  بسیار دشوار  این  پیش بینی  شد. 
امری وضعیت خطرناک فکر می کنم این بزرگ ترین 

ابهام است. 

شهرزاد اکبر 

موزیمی آباد می کنیم که خانه میراث این ملت باشد
گفتگو با لورا تیدیسکو، مدیر برنامه ی میراث فرهنگی سفارت 

 امریکا در افغانستان

مدیر برنامه های میراث فرهنگی سفارت امریکا:

ACKU



۶ سال پنجم   شماره مسلسل 1327     شنبه 8 دلو 1390    

تصمیم تحریم خرید نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا 
ـ که روز دوشنبه بر سر آن موافقت صورت گرفت 
جوالی  اول  روز  که  می ماند  ساعتی ای  بمب  به  ـ 
راه کارها  براساس  روز،  آن  در  شد.  خواهد  منفجر 
و پیش بینی هایی که در بروکسل در این ارتباط شده 
یک پنجم  که  را  ایران  از  نفت  خرید  اروپا  است، 
صادرات نفتی این کشور را تشکیل می دهد، متوقف 
می کند. در همان  زمان، تحریم های  امریکا که سیستم 
قرار  هدف  را  ایران  نفت  صنعت  با  مرتبط   مالی 
ایران،  این صورت،  در  نیز وضع می گردد.  می دهد، 
به  را  نفت خود  اروپایی،  از دست دادن خریداران  با 
مشتریان آسیایی خواهد فروخت، اما باید با توجه به 
وضعیت و مشکالت موجود، بایستی در فروش برای 

آنها تخفیف قایل شود. 
برخالف تحریم های قبلی علیه ایران، این بار تعزیرات 
و  کرده  متاثر  را  کشور  این  شهروندان  تمام  جدید، 
ایران،  می آید.  حساب  به  آن  رژیم  علیه  تهدیدی 
بارها اعالم کرده است که وضع تحریم های مذکور 
از قضا،  این کشور است؛  به منزله اعالم جنگ علیه 
موافق  حرف  این  با  حقوقی  کارشناسان  از  بسیاری 

می باشند.
خطر یک برخورد زودهنگام در خلیج  فارس در آخر 
هفته گذشته زمانی به چشم رسید که کشتی هواپیما بر 
و  بریتانیا   »HMS Argyll« کشتی  لینکلن،  آبرهام  
رو به رو  بدون  ـ  تنگه  هرمز  از  فرانسوی  یک  شناور 
که  بود  حالی  در  این  شدند.  رد  ـ  حادثه ای  با  شدن 
بود  کرده  تهدید  انقالب  اسالمی  سپاه پاسداران  قبال 
خلیج،  به  امریکا  هواپیمابر  بازگشت کشتی  علیه  که 

به مخالفت برخواهد خواست.  
با فرارسیدن تاریخ اجرای نهایی تحریم های اتحادیه 
امریکا  می خورد.  به چشم  بحران  مجدد  بروز  اروپا، 
بیش  از پیش بر حضور نظامی خود در منطقه افزوده 
توان  نظامی  نمایش  ایران هم،  و سپاه پاسداران  است 
دریایی خود را ماه آینده آغاز می کند. علی فدوی، 
به آژانس خبری  پاسداران،  ارشد سپاه  فرماندهان  از 
فارس گفت که رزمایش نظامی آینده که به نام پیامبر 
نیرو  این  رزمایش های گذشته  از  می شود،  یاد  اعظم 
ارایه  بیشتری  باره جزییات  این   او در  است.  متفاوت 

نکرد.
تامین نفت ایران

نفت  جریان  مهم  گلوگاه های  از  یکی  هرمز،  تنگه  
در خلیج  فارس است. یک فشار بسیار کم، تاثیرات 
برجای  دنیا  نفت  گرسنه  اقتصادهای  باالی  زیادی 

می گذارد و قیمت نفت  خام را باال می برد. 
در باریک ترین نقطه بین شبه جزیره عمان و بندرعباس 
متعلق به ایران، تنگه  هرمز پهنایی در حدود 20 مایل 
از آن 17  تنگه که  پایین  در  عبور  راه های  اما  دارد، 
انتقال  نفت کش ها  به وسیله  نفت  خام  بشکه  میلیون 
می شود، باریک و باریک تر می گردد. راه های عبور 

نفت کش ها به تنهایی خود دو مایل عرض دارند. 

آن  در  زیان  و  سود  تحلیل  شود،  جنگ  وارد  نفت 
شرایط تغییر خواهد کرد.

ببندد، اگر  ایران بخواهد تنگه  هرمز را  بنابراین، اگر 
برایش  ولی یک ضربه شدید  نباشد،  شبیه خودکشی 
است. اما تهران در شرایط فعلی، انتخاب چندانی در 
پیش ندارد.زیرا طیفی از انتخاب ها  روزتاروز در حال 
ازبین رفتن اند؛ تهران می تواند به انواع مختلف، باعث 
رفتن  باال  با  و  شود  نفت  تجارت  در  وقفه  و  اختالل 
گزینه  این  اما  بزند،  به جیب  بیشتری  سود  قیمت ها، 
هم چون عملی خصمانه و آغازی برای جنگ است. 
نیازمند هوشیاری و  به هر صورت، آزمایش گزینه ها 
قضاوت درست در تمام جوانب ماجرا بوده که نباید 

این هوشیاری و قضاوت را مسلم فرض کرد.  
به شدت  فرمانده  تنش،  افزایش  روبه  وضعیت  در 
می افتد،  وسوسه  به  سپاه پاسداران  بزنم  و  زورآزما 
جنگ  آغاز  برای  و  شمرده  غنیمت  را  فرصت 
پیش دستی می کند، و یا ناخدای مضطرب امریکایی 
که کشتی اش با فاصله کمی از راکت های ضد کشتی 
به محاسبه  دست  خیلی زود  دارد،  قرار  ایران  جنگی 
اشتباه  زده می تواند. آخرین باری که ایران و امریکا 
سال  گرفتند،  قرار  هم  رودرروی  خلیج   در آب های 
یک  امریکایی  کشتی  یک  که  بود  میالدی   1988
هواپیمای مسافربری ایرباس ایران را مورد هدف قرار 
داد و در اثر آن 290 تن، از جمله 66 کودک، کشته 

شدند.
سایه سقوط هواپیمای 665 خطوط هوایی ایران هنوز 
یادآوری  به  ما  و  دارد  قرار  کشور  دو  روابط  برسر 
می کند که چگونه اردو های خیلی پیشرفته هم الزاما 
حال  در  هم  تنش  و  نبوده  شرایط  کنترول  به  قادر 

افزایش است. 
گزینه های نظامی امریکا

هیچ شکی به قدرت خیلی باالی نظامی امریکا وجود 
وظیفه اش  که  امریکا  دریایی  پنجم  ناوگان  ندارد. 
گشت زنی در آب های خلیج است، قرار است به جای 
یک ناو هوایپمابر دو ناو در اختیار داشته باشد. درعین  
به صورت  پنتاگون،  عراق،  از  نیروها  با خروج  حال، 
داده  افزایش  را در کویت  نیروهای خود  خاموشانه، 
که  داد  گزارش  لوس آنجلس تایمز  روزنامه ی  است. 
یک  و  نظامی  دوسته  دو  سرباز،  هزار   15 برعالوه 

برعالوه،  دارند.  حضور  آن جا  در  چرخ بال   واحد 
جنگی  کشتی های  حضور  به وسیله  متحده  ایاالت  
تقویت  حوزه  خلیج،  کشور های  متحدان  و  بریتانیا 

شده است.
ضعیف تر  ایران  مسلح  قوای  امریکا،  با  مقایسه  در 
به  می تواند  کافی  به اندازه  اما  است،  کوچک تر  و 
سه  ایران  بزند.  ضربه  خلیج  در  تجارتی  حمل ونقل 
خیلی  که  دارد  اختیار  در  روسیه  ساخت  زیردریایی 
مین گذاری  قدرت  احتماال  و  می کنند  شنا  ساکت 
از  بزرگی  ناوگان  هم چنان  کشور  این  دارند.  هم  را 
زیردریایی های کوچک  و هزاران قایق های مسلح به 
راکت های ضد کشتی مجهز است که این قایق های 
دید  از  نشوند،  نزدیک  خیلی  که  زمانی  تا  کوچک 
رادار پنهان اند. سنت شهادت طلبی کمک می کند که 
جان فداییان ایرانی خود را برای حمالت انتحاری به 
آماده  خلیج  آب های  در  خارجی  نیروهای  کشتی ها 

کنند.
چنین  رخ دادن  امریکا،  پنجم  ناوگان  بزرگ  نگرانی 
که  است  ایرانی  نیروهای  سوی  از  نامتعارف  جنگ 
به ویژه  کشتی هایش،  باالی  خیلی  دفاعی  قدرت  بر 
طبیعی  وضعیت  چون  کند؛  پیدا  غلبه  تنگه هرمز،  در 
و جغرافیایی تنگه هرمز خیلی برای حمالت مخفیانه و 

غافل گیرانه آماده است. 
به یک  امریکا دست  ارتش  میالدی،  در سال 2002 
که  زد  هزاره«  »چالش  به  موسوم  نظامی  رزمایش 
آن،  طی  و  شد  دالر  میلیون   250 بر  بالغ  آن  هزینه 
دولت های  با  امریکایی  نیروهای  فرضی،  به صورت 
کوچک  قایق   ده ها  به  مجهز  که  فرضی  سرکش 
در  گشتند.  روبه رو  بودند،  انتحار  آماده  فداییان  و 
بر  سرکش  دولت های  رزمایش،  این  در  حالی که 
نیروهای متعارف امریکایی پیروز شدند و یا دست کم 
افسران  می خورد،   به چشم  آنها  پیروزی  نشانه های 
زمان،  آن  در  ساختند.  متوقف  را  زرمایش  پنتاگون 
این رزمایش  برای  تصور می شد که دشمن احتمالی 
صدام حسین باشد. اما جنگ با عراق از راه هوا فیصله 
شد، ولی از نوع رزمایش پیدا بود که دشمن احتمالی 

نیروهای پاسداران ایران اند. 
نیروی  نظامی  برنامه ریزی های  بعد،  به  زمان  آن  از 
است؛  نامتعارف  جنگ  به  معطوف  امریکا  دریایی 
تعداد  توسط  چهارسو  از  گسترده  حمالت  یعنی 
قایق های کوچک و ده ها راکت و صدها  از  زیادی 

انتحاری و ماین های دریایی در عین زمان.
سام گردنر، یک افسر بازنشسته نیروی هوایی امریکا 
می گوید که »هر چند هفته یک بار در واشنگتن شاهد 
برگزاری کنفرانس های متعدد در باره حمالت وسیع 
دسته جمعی یا زنبوری و غیرمتعارف هستیم. در بازی 
جنگ امروز، حمالت زنبوری و یا حمالت همزمان 
قایق ها، راکت ها، ماین ها و انتحارگران، موانع عمده 
چالش  می کند.  ایجاد  کشتی ها  دفاعی  قدرت  برسر 
اصلی این است که چگونه از کشتی های ماین روب 
خود در برابر تکنیک های حمالت زنبوری محافظت 

کنید.«
امریکا،  نیروی  دریایی  واکنشی  اقدامات  از  یکی 
انکشاف نوع جدیدی از کشتی جنگی به نام »کشتی 
به   پاسخ دهی  به منظور  که  است  ساحلی«  جنگی 
شده  طراحی  ایران  دریایی  تاکتیک های  و  حمالت 
است.  کشتی جنگی ساحلی، کشتی کوچک، سریع 
هم  ساحلی  خطوط  کناره  در  که  است  چابکی  و 

عملیات می کند.
همچنان گزارش شده است که ناوگان پنجم دریایی، 
تعداد چشمگیری از دلفین ها را برای کشف ماین های 

دریایی آموزش داده است.
استفاده  زنبوری،  تهاجم  به  امریکا  پاسخ  نهایت،  در 
دقیق  و  راکت های هوشمند  و  برتر  نیروی  هوایی  از 
است  دراماتیک  و  سریع  خیلی  به صورت  هدف گیر 
و می تواند تمام ساحات راکت انداز، رادار، بارانداز ها 
را  ایران  ساحل  در  مستقر  نظامی  بندرگاه های  و 
شامل  هوایی  حمالت  احتمال  قوی،  به  کند.  نابود 
این که  با  می شود.  نیز  کشور  این  هسته ای  تاسیسات 
بازدارندگی چنین  موثریت  مورد  کم ترین شکی در 
است که  این هم  اما خطر  دارد،  استراتژی ای وجود 
در کوتاه ترین فرصت، نبرد کشتی های جنگی به یک 

جنگ تمام عیار مبدل شود.
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در  نفت کش های خارجی  که  است  نقاطی  همان  این 
رویداد  این  با  و  گرفته  قرار  ایرانیان  حمالت  معرض 
تانک های پترول جهان را از کار می اندازد. همین دلیل 
کافی است که مقامات ایرانی موضوع بسته کردن تنگه 
تا  گرفته  مدنظر  تحریم ها،  شدن  اجرا  صورت  در  را، 
قیمت نفت  خام به بشکه 115 دالر برسد. چنین چیزی 
در بلندمدت به آن اندازه بر کشور ها گران تمام خواهد 

شد که تمام نشانه های بهبود اقتصادی را محو کند.
همین موضوع، نیروی دریایی ایران در خلیج  فارس را 
این  اما  است.  ساخته  مجهز  چنین سالح خطرناک  به 
اقدام به  همان اندازه برای ایران مرگ بار است تا برای 
رقبایش. در حالی که سعودی ها به وسیله خطوط لوله ها 
و نه  کشتی های نفتی، با دورزدن تنگه  هرمز نفت خود 
ایران چنین  اما تمام نفت  انتقال می دهند،  را به مقصد 
این صورت،  در  ایران  ندارد.  اختیار  در  امنی  خطوط 
شریان های حیاتی خود را قطع می کند ـ یعنی بنابه یک 

تخمین، 60 درصد منبع درآمد ملی خود را.
امریکا واضح کرده است که  باید همچنان گفت که 
قرمزشان  به عنوان خط   منطقه،  نفت  در صدور  اخالل 
بوده و می تواند پاسخ شدید نظامی این کشور را درپی 
داشته باشد که بدون  شک، تاسیسات هسته ای ایران در 
لیست اهداف تهاجمی این کشور قرار دارد. تا هنوز، 
رد  را  ایران  اتومی  تاسیسات  به  حمله  امریکا  ارتش 
کرده است؛ چون مدنظر گرفتن هزینه های آغاز جنگ 
ایران برای دو سال و یا  افتادن برنامه اتومی  از به عقب 
کمتر- آن چنان که وزیر دفاع امریکا تخمین می زند- 
انتقال  مصوونیت  بر  سر  امریکا  اگر  اما  است.  مهم تر 

بروس رایدل، یک مقام ارشد سابق سیا، اخیرا در سیمیناری 
در شورای اتالنتیک گفت: »یکی از راه هایی که ایران می تواند 

به  ما ضربه بزند و اغلب درباره آن حرفی زده نمی شود، 
خراب کاری و ضربه زدن در افغانستان است. ایرانی ها به خوبی 

در موقعیتی قرار دارند که جنگ  جاری امریکا در افغانستان را- 
که به اندازه کافی دشوار شده است- به سوی یک جنگ ناممکن 

پیش ببرند.«



آیا تحریم نفت ایران به منزله اعالم 
یک جنگ تمام عیار است؟
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

بر  افغانستان  حقوق  بشر  مستقل  کمیسیون 
مبنای اهداف فوق و در چارچوب برنامه های 
استراتژیک خویش، کارکردها و فعالیت های 
حوزه های  در  مالحظه ای  قابل  و  چشم گیر 
مختلف داشته که سهم بزرگی در تحقق این 
اهداف داشته است. در این جا به گوشه ای از 
فعالیت های گسترده کمیسیون اشاره می شود؛  
تاکنون،  خویش  فعالیت  آغاز  از  کمیسیون 
برای  عنوان کارگاه آموزشی  از 7510  بیش 
اقشار و اصناف مختلف جامعه افغانستان دایر 
از 242343  بیش  این کار گاه ها،  کرده و در 
کارمندان  دولتی،  ادارات  کارمندان  از  نفر 
ادارات غیردولتی، علمای دینی، زنان، اطفال، 
تعلیمی  ونهادهای  مدنی،  نهادهای  فعاالن 
خصوصی،  و  دولتی  پوهنتون ها(  و  )مکاتب 
از  و  دیده  آموزش  اتحادیه ها  و  رسانه ها 
موازین حقوق  بشر آگاهی حاصل کرده اند. 
جلسه  عنوان  هزار  ده ها  ترتیب،  به همین 

روز سیزدهم جدی بود که رسانه ها از کشف 
یک گور دسته جمعی دیگر در والیت بلخ خبر 
غرب  کیلومتری   15 حدود  در  این بار  دادند. 
اردوی  قول  محوطه ی  در  مزارشریف،  شهر 
یک  کارمندان  که  هنگامی  و  شاهین   209
برای  کندن کاری  سرگرم  ساختمانی  شرکت 
بودند،  اردو  قول  این  تاسیسات جدید  ساخت 

یک گور دسته جمعی کشف شد.
کمیسیون  تحقیقاتی  تیم  یک  بعد  روز  دو 
تا  به ساحه ی مذکور رفت  بشر  مستقل حقوق 
از نزدیک جزییات گور دسته جمعی را بررسی 
انتقالی  عدالت  بخش  آمر  متقی،  فرید  کند. 
حقوق  مستقل  کمیسیون  شمال  ساحوی  دفتر 
می گوید:  تیم  این  اعضای  از  و  افغانستان  بشر 
»ما ضمن تعیین موقعیت و نقشه برداری، تخمین 
باشند.  تن  در حدود 10  باید  اجساد  زدیم که 
افراد  می داد که  نشان  فزیکی  هم چنین شواهد 
لباس ملکی به تن داشته و دست های شان توسط 
ریسمان های آبی رنگ بسته شده است. به عالوه 
از  اجساد  از  تعدادی  که  می کرد  بیان  نشانه ها 
سبک  سالح  مرمی  اصابت  مورد  سر  عقب 
انتقالی  عدالت  بخش  آمر  گرفته اند.«  قرار 
می گوید: »ما ضمن گفتگو با انجنیران شرکت 
آن ها  کار  جریان  در  گور  این  که  ساختمانی 
با  مالقات  ضمن  همین طور  و  گردیده  کشف 

آموزشی و آگاهی دهی نیز دایر کرده است که 
تعداد بی شماری از مردم و شهروندان افغانستان 
متعدد  فعالیت های  شده اند.  مستفید  آن  از 
است.  شده  انجام  عرصه  این  در  نیز  دیگری 
موضوع  شمسی،   1389 سال  در  مثال  به گونه 
حقوق بشر در برنامه های آموزشی پنج دانشگاه 
و هفت دارالمعلمین در والیات مختلف کشور 
گنجانیده شده که در نتیجه آن، حدود 1000 نفر 
از دانش جویان به صورت علمی و اکادمیک با 

مفهوم حقوق بشر آشنا شده اند. 
 17296 و   رادیویی  برنامه  دقیقه   49841 نشر 
قابل  فعالیت های  از  تلویزیونی  برنامه  دقیقه 
به منظور  کمیسیون  که  است  دیگری  مالحظه  
است.  داده  انجام  بشر  حقوق  تعمیم  و  ترویج 
ماه نامه  نظیر  چاپی،  نشرات  طریق  از  هم چنین 
حقوق بشر، اسناد بین المللی حقوق بشر، قانون 
توانسته  پوستر  و  بروشور  جزوه ها،  اساسی، 
با  است صدها هزار نفر از شهروندان کشور را 

بعد  اجساد  که  شدیم  متوجه  اردو  قول  مقامات 
داده  انتقال  اردو  قول  گارنیزیون  به  کشف  از 
اطالع  قضیه  از  رسانه ها  آن که  از  پس  و  شده 
توسط  شب  یک  گذشت  از  پس  کرده اند،  پیدا 
دوباره  پالستیکی  خریطه های  در  و  نقلیه  وسایل 
می افزاید  او  شده اند.«  بازگردانیده  اولیه  محل  به 
گرچه نه شرکت ساختمانی و نه مقامات قول  اردو 
مسوولیت انتقال اجساد را به عهده نمی گیرند، اما 
کار  یا کسانی  و  ارگان  چه  این که  از  صرف نظر 
انتقال اجساد را انجام داده اند، این کار باعث زوال 
برخی از نشانه هایی شده که برای تشخیص هویت 
الزم  رسیده اند،  به قتل  چگونه  این که  و  قربانیان 

می باشد.
اجساد  از  حفاظت  هم  اکنون  متقی  فرید  به گفته 
تنها با کشیدن یک ترپال صورت گرفته که شکل 
مسووالن  دیگر  سوی  از  و  می باشد  غیرموثری 
شرکت ساختمانی تقاضا دارند که اجساد هرچه 
آن  غیر  در  شوند،  منتقل  دیگری  به جای  زودتر 

تاخیر در کار پروژه، آنها را زیانمند می سازد. 
طی  که  است  دسته جمعی  گور  دهمین  این 
گردیده  کشف  بلخ  والیت  در  اخیر  سال های 
این  است  ما  است. متقی می گوید نگرانی جدی 
که گور های دسته جمعی به شکل غیرمسلکی نبش 
ثبت  از  قبل  آثار و عالیم  از  بسیاری  و  می شوند 
کارشناسی  هیات  می گوید  او  می روند.  بین  از 

مفاهم حقوق بشر و مسایل مرتبط با آن آشنا سازد. 
و  میلیون  یک   تاکنون  تاسیس  بدوی  از  کمیسیون 
ما ه نامه  پنج هزار ) 1295000( نسخه  نود و  دوصد و 
و  هشت هزار  و  هفتاد  و  میلیون  دو  و  بشر  حقوق 
نه صد و شصت ) 2078960( نسخه از سایر جزوه ها، 
به نشر رسانده  را  پوستر های آگاهی دهی  و  بروشور 
توزیع  مجانی  به صورت  مختلف کشور  نقاط  در  و 

کرده است.
مورد   18407 تاکنون،  خورشیدی   1381 سال  از 
شکایت در کمیسیون مستقل حقوق بشر ثبت شده 
بشر  نقض حقوق  مورد آن  این جمله 14375  از  و 
مورد  کمیسیون  کارمندان  توسط  و  شده  تشخیص 
به تمام  حال  عین   در  است.   گرفته  قرار  رسیدگی 
از  و  شده  داده  حقوقی  الزم  مشوره های  شاکیان 
قانونی  بشر حمایت های الزم  نقض حقوق  قربانیان 

صورت گرفته است. 
ادامه دارد

به محل  زودتر  هرچه  که  است  ضرور  داخله  وزارت 
حادثه بیاید تا اوال مشخص کند که با همین وضعیت 
فعلی آیا می توانند تشخیص دهند که اجساد در کدام 
منظور  به  این که  دیگر  و  شده  دفن  تاریخی  دوره ی 
همین  در  اجساد  که  است  الزم  آیا  بیشتر  تحقیقات 
محل باقی بمانند یانه. اما تا به حال بعد از گذشت دو 
هفته هیات یاد شده نیامده که این برای ما نگران کننده 

است.
نبود  همین طور  و  فنی  تجهیزات  نبود  می گوید  او 
که  شده  باعث  قربانیان  حامی  والیتی  تشکل  یک 
آن ها  بازماندگان  توسط  اجساد  تشخیص  زمینه 
گور   22 تخریب  روند  به  اشاره  با  او  نگردد.  فراهم 
بلخ،  والیت  چهار  در  تاکنون  که  دسته جمعی 
می گوید؛  شده  کشف  سمنگان  و  سرپل  جوزجان، 
شادیان  دشت  در  شده  کشف  دسته جمعی  گورهای 
واقع در بخش جنوبی شهر مزارشریف توسط کسانی 
که پروژه شهرک سازی را روی دست دارند، تخریب 
گورهای  نیز  شهر  این  نورخدای  کارته  در  و  شده 
پولیس  اما  می باشند  تخریب  حال  در  دسته جمعی 
دارد  به عهده  را  گورها  این  از  حفاظت  وظیفه  که 
تاکنون اقدام جدی ای برای جلوگیری از تخریب این 
گورها انجام نداده است. او می گوید ما نگرانی خود 
طی  دسته جمعی  گورهای  تخریب  روند  به  نسبت  را 
مکتوبی به پولیس اعالم کرده ایم ولی به نظر می رسد 
که تاکنون اقدام قاطعی به  این منظور از سوی پولیس 
روی دست گرفته نشده است. قاضی سید محمد سامع 
حقوق  مستقل  کمیسیون  شمال  ساحوی  دفتر  رییس 
نیست  شهرک سازی  پروژه های  تنها  می افزاید؛  بشر 
قرار  نابودی  معرض  در  را  دسته جمعی  گورهای  که 
می دهد، بلکه مرور زمان و حوادث طبیعی نیز باعث 
اضمحالل اجساد می گردد و این ایجاب می نماید که 
دولت برنامه منظم تحقیقاتی را هرچه زودتر در رابطه 
به گورهای دسته جمعی کشف شده روی دست گیرد.
ادامه دارد
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وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی 

در افغانستان 

روند تخریب گورهای دسته جمعی
 در والیت بلخ نگران کننده است

قسمت پنجم

 تقی واحدی                      قسمت اول

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

گزارش پنجم، از ۱۳۸۸-۸۹ 

حقوق بشر؛ مبنای عدالت، دموکراسی و آزادی های 
اجتماعی است.

قدرت  مکان  برابری،  جامعه  این  در  که  می آید  پیش   سوال  این  اما 
قرارداد  در  می یابد.  جمعی  اراده  در  را  آن  روسو  کجاست؟  حاکمه 
با  کنند.  اطاعت  جمعی  اراده  از  می گیرند  تصمیم  انسان ها  اجتماعی 
انتخاب  انجام می دهد، خود  قرارداد، هرشخص هر آن چه  از  اطاعت 
کرده است، که بدین سان از کسی جز خود اطاعت نمی کند: بنابراین 
او آزاد است. اما اراده جمعی چیست؟ کمال مطلوب مسلما آن است 
که این اراده انعکاس تمامی اراده های شخصی باشد. اما روسو به خوبی 
بر این امر واقف است که اتفاق  نظر درمیان یک گروه امری استثتایی 
است. بنابراین اراده جمعی اراده اکثریت خواهد بود. اما آیا اقلیتی که 
باید تصمیم اکثریت را گردن نهد، هم چنان آزاد  است؟ روسو به این 
انتخاب  اعتراض چنین پاسخ می دهد: آنچه بشر در قرارداد  اجتماعی 
موجب  رای گیری  است.  جمعی  اراده  از  اطاعت  واقع  در  می  کند، 
می شود اقلیت بداند، درباره اراده جمعی، در آن مورد خاص، اشتباه 
می کرده است. نتیجتا، اقلیت با رهایی از اشتباه خود، راهی جز پیوستن 
گرفته  اکثریت  که  تصمیمی  آن  یعنی  ندارد،  واقعی  جمعی  اراده  به 
است. از طرف دیگر زندگی در جامعه ای که با قرارداد اجتماعی جان 
گرفته  است، نتیجه اش الزاما ساخت انسانی دیگر است، به صورتی که 
همه اراده ها به خودی  خود به یک سمت هدایت    شوند. مضمون انسان 
جدیدی که جامعه سرانجام عادل، پدید می آورد، مضمونی است که 

بعدا آن را در مارکسیسم باز می یابیم.
باید  بازشناسد،  جمعی  اراده  در  را  خود  اراده  انسان  آن که  برای  اما 
نمی توان  را  اراده  روسو  نظر  در  کند.  شرکت  آن  تدوین  در  شخصا 
و  دیگری  به نام  خواستی  ادعای  نمی تواند  احدی  کرد:  نمایندگی 
اتخاذ  نمایندگان  از  مجمعی  که  تصمیمی  کند.  دیگری  به جای  یا 
اراده  نه  نظرات شخصی خودشان است و  انعکاس  می کنند، در واقع 
آزادی   عدم  و  دیگری  از  اطاعت  تصمیمی  ازچنین  اطاعت  جمعی، 
است. آزادی مستلزم دموکراسی  مستقیم است که در آن هرکس در 
تصمیم هایی که حاصل اراده جمعی است شرکت می کند و با اطاعت 
توسط  دموکراسی  نمی برد.  فرمان  خود  جز  کسی  از  واقع  در  آن  از 

نمایندگی، تنها ظاهرش فریبنده است.
قانون،  تدوین  دیگر،  به عبارت  جامعه،  در  زندگی  قواعد  تدوین  اگر 
نیز  آن  کافی  شرط  آزادی   است،  الزم  شرط  جمعی  اراده  توسط 
جامعه اند  کننده  اداره  که  ارگان هایی  ساختار  روسو  برای  می باشد. 
امری ثانوی است: همین که اعمال آنها به اجرای قانون محدود شود، 
یعنی به بیان اراده جمعی، دیگر نمی توانند به سرکوب گر تبدیل شوند. 
که  ملت،  یعنی  فرمانروا،  ندارد.  اهمیتی  آن ها  انتصاب  طریقه  نتیجتا 
نیز  را  قانونگذاری خود، وظیفه اجرای آن  بر وظیفه  نمی تواند عالوه 
به عهده گیرد، با سپردن این وظیفه به پادشاه، خود را از این بار خالص 

می کند.
قرارداد  از  انسان ها  انحصاری  و  کامل  فرمانبرداری  ترتیب  بدین  
اجتماعی، آنها را از تابعیت هر اراده شخصی ای رها می سازد. با اطاعت 
در شکل گیری  آنها  که  اراده ای  اراده جمعی است  بیان  که  قانون،  از 
آن شرکت داشته اند، در واقع هرکس از خود تبعیت می کند: بنابراین 

آزاد است.
ادامه دارد

آزادی های عمومی
 و حقوق بشر

قسمت نزدهم   

نویسنده: ژان ریورو-اوگ موتوه/ترجمه فارسی نیکی پارسا
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 روسو به خوبی بر این امر واقف است كه اتفاق  نظر 
درمیان یك گروه امری استثتایی است. بنابراین 

اراده جمعی اراده اكثریت خواهد بود. اما آیا اقلیتی 
كه باید تصمیم اكثریت را گردن نهد، هم چنان آزاد 
 است؟ روسو به این اعتراض چنین پاسخ می دهد: 

آنچه بشر در قرارداد  اجتماعی انتخاب می  كند، 
در واقع اطاعت از اراده جمعی است. رای گیری 

موجب می شود اقلیت بداند، درباره اراده جمعی، در 
آن مورد خاص، اشتباه می كرده است.

ACKU



 جان محمد نبی زاده - تالقان

تخار  در  نقلیه  وسایط  دارندگان  از  شماری 
هنوز  و  شده  ضایع  پول شان  و  وقت  این که  از 
انتقاد  مقامات  از  نیاورده اند،  به دست  نمبرپلیت 
نقلیه  وسایط  راجستر  و  ثبت  پروسه ی  می کنند. 
این گونه  به  جوازسیر  و  قانونی  اسناد  توزیع  و 
ثور  ماه  اول  در  که  شد  آغاز  هنگامی  وسایط، 
مصوبه ای  وزیران،  شورای  روان خورشیدی  سال 
کمیسیون هایی  آن  براساس  که  کرد  تصویب  را 
ترافیک و شورای  از گمرک محصولی،  متشکل 
سرپرستی  به  مربوط،  ارگان های  دیگر  و  والیتی 
از  سر  تا  گردیدند  موظف  والیت  هر  مستوفیت 
 30 تا   1390/2/1 در  مصوبه  این  تصویب  تاریخ 
موتر هایی  راجستر  و  ثبت  به  سال  همین  میزان 
مشکل  اما  هستند.  قانونی  اسناد  فاقد  که  بپردازند 
از همین جا شروع شد. وجود شمار زیادی وسایط 
نقلیه  به اصطالح ویشکی )موتر هایی که از ویش 
مردم  از  شماری  بی باوری  شده اند(،  وارد  قندهار 
به تطبیق قانون و ظرفیت پایین کمیسیون موظف، 
یافتن مهلت تعیین شده،  پایان  از  تا پس  سبب شد 
برای  متقاضیان دریافت جوازسیر  از  شمار زیادی 
قانونی  از تکمیل طی مراحل  موتر های شان، پیش 
شماری  بمانند.  باقی  تکلیف  بال  پروسه،  این 
شماری  کرده اند؛  کمیسیون  ثبت  را  وسایط خود 
دیگر محصول گمرک را تحویل بانک نموده اند 
و شماری دیگر نیز در مراحل پایانی این روند قرار 
اسناد  دریافت  از  روند،  این  توقف  با  که  داشتند 

برای موتر های شان محروم مانده اند. 
به  که  رستاق  ولسوالی  باشنده ی  محمدحسین 
آغاخان  قرضه های  دفتر  از  خودش  گفته ی 
خود  معیشت  تامین  برای  و  گرفته  قرض  پول 
است،  خریده  موتر  عراده  یک  خانواده اش  و 
تعیین  دولت  که  مهلتی  از  ماه  سه  »تا  می گوید: 
کرده بود، نتوانستم پولی را که برای گرفتن اسناد 
برای موتر خود ضرورت داشتم تهیه کنم و پس 
از این که با مشقت بسیار این پول را آماده کردم، 
وارد جریان طی مراحل اسناد شدم اما هر روز که 
دیگر  روز  به  کارم  می رفتم؛  مربوط  اداره های  به 
که  بودم  این  شاهد  »بارها  می گوید:  او  می ماند.« 
افراد دارای واسطه می آمدند و در مدت چند روز 
کارشان را خالص می کردند اما کار من و تعداد 
زیادی مثل من که نه واسطه داشتیم و نه پول، آن 
قدر امروز و فردا شد که باالخره موفق به دریافت 

پلیت نشدیم.«
بهاوالدین  خواجه  ولسوالی  باشنده ی  عبدالخالق، 
می گوید: »به خاطر گرفتن اسناد برای موتر خود 
دوماه در شهر تالقان سرگردان بودم، پول زیادی 
شهر  هوتل های  در  اقامت  خوراک،  خرج  را 
را  موترم  اسناد  کارهای  و  کردم  اسناد  گرفتن  و 
دولت  دفعه  یک  اما  کردم،  نزدیک  آن  پایان  به 
پلیت  دیگر  و  شده  خالص  وقت  که  کرد  اعالن 
نمی دهند.« عبدالخالق اضافه می کند: »اگر دولت 
مردم  به  طور  این  می بود  غریبش  ملت  فکر  به 

غریب و بی چاره ی افغانستان زیان نمی رساند.«
پول محصول گمرک  تخار حتا  مردم  از  شماری 
تحویل  بانک  دافغانستان  به  را  موتر های شان 
مقامی  ماه، هیچ  از گذشت سه  اما پس  کرده اند، 
در مورد سرنوشت پول های هنگفتی از مردم این 
است،  شده  تحویل  دولت  خزانه ی  به  که  والیت 

پاسخ گو نیست.
رایج احمد باشنده ی تالقان می گوید: »مبلغ هفتاد 
هزار افغانی محصول گمرک یک عراده مازدا و 
بانک  تحویل  را  خود  سراچه ی  موتر  عراده  یک 
کرده ام و از آن وقت تا حاال سه ماه می گذرد؛ اما 

هیچ کس در والیت تخار به من و افراد زیادی که 
در شرایط من قرار دارند، هیچ جوابی نمی دهد.« او 
پروسه ی  ناقص  پیشبرد  خاطر  به  دولت  از  انتقاد  با 
توزیع پلیت می گوید: »دولت باید برای کسانی که 
در جریان طی مراحل اسناد موترشان بودند و حتا 
به حساب دولت پول تحویل کرده اند، اسناد بدهد.«

شماری از متقاضان دریافت نمبرپلیت وزارت مالیه 
را متهم می کنند که نتوانسته است مصوبه ی شورای 
وزیران را به درستی تفسیر کند. اشخاصی که متن 
مصوبه ی شورای وزیران را خوانده اند، ادعا دارند 
توظیف  روند  این  در  که  دولتی  نهادهای  اگر  که 
بودند، متن مصوبه ی شورای وزیران را که در آن 
عراده جاتی  عده  »آن  که  است  آمده  صراحت  به 
کمیسیون  راجستر  و  ثبت   1390 میزان   30 تا  که 
نرخ گذاری شده اند، مستحق در یافت اسناد قانونی 
می باشند« را به درستی درک می کردند، این مشکل 

برای مردم پیش نمی آمد.
داکترحیات اهلل یک تن از باشندگان تالقان که برای 
حل مشکل اشخاص بازمانده از روند توزیع پلیت، 
»مسووالن  می گوید:  می کند،  نمایندگی  آنان  از 
امور از باال تا پایین باید این نکته را می دانستند که 
با وجود شمار زیادی از وسایط فاقد نمبرپلیت در 
کشور، مهلت شش ماهه برای ثبت کردن این گونه 
به  توجه  با  او می گوید  است.  موترها، مدت کمی 
ثبت  برای  پرسونل  کمبود  لحاظ  از  که  مشکالتی 
انبوه موتر های بی اسناد موجود در اداره های دولتی 
وجود دارد، نمی توان اسناد همه ی این موتر ها را در 
مدت شش ماه طی مراحل کرد. او اضافه می کند: 
نمبرپلیت موتر هم پول  متقاضیان  از  »شمار زیادی 
بانک  تحویل  را  موترهای شان  گمرک  محصول 
کرده اند اما نمی دانم چه توجیهی نزد مقام ها وجود 
به  که  مردم  پول های  سرنوشت  مورد  در  که  دارد 
هم  بازگشت  قابل  و  شده  واریز  دولت  خزانه ی 

نیست، هیچ پاسخی نمی دهند؟«
موترهای  راجستر  و  ثبت  کمیسیون  در  مقام ها 
با آن که بر مشکل بودن  بی اسناد در والیت تخار 
برای موترهای ویشکی  پلیت  ثبت پروسه ی توزیع 
را تایید می کنند اما مردم را نیز در بروز این مشکل 

مقصر می دانند.
»از  می گوید:  تخار  مستوفی  فیاض  صادق  محمد 
آغاز روند ثبت و راجستر موترها تا سه ماه کمیسیون 
موظف تقریبا بیکار می ماندند و باشندگان تخاری 
اضافه  فیاض  داشتند.«  پروسه  این  از  استقبال کمی 
می کند: »برای این که مردم از این روند بازنمانند، 
قانون  مجری  ارگان های  به  زیادی  مکتوب های 
تا  کردیم  ارسال  ولسوالی ها  و  الیت  و  مرکز  در 

آن  مالکان  و  داده  توقف  را  ویشکی  موتر های 
اما  شوند  مربوطه  کمیسیون  نزد  مراجعه  به  مجبور 
تا مدت زیادی که از مهلت تعیین شده سپری شد 

مردم کمتر مراجعه می کردند.«
مستوفی تخارمی گوید: »تا به حال در حدود 320 
محصول  که  اسناد  بدون  موتر های  مالکان  از  تن 
گمرکی موترهای شان را تحویل بانک نموده اند، اما 
با ختم تاریخ مصوبه و هدایت نامه ی بعدی وزارت 
را  مستوفیت  مالیه ی  و  ترافیک  محصول  مالیه، 
نپرداخته اند، دراین اداره ثبت می باشد که فهرست 
با  بعدی،  تصمیم گیری  جهت  را  آنان  مجموعی 
و  فرستاده ایم  مالیه  وزارت  به  والی والیت  امضای 
اجراات  وزارت  آن  در  مقام ها  هدایات  دریافت  با 

کنیم که امید واریم این مشکل مردم حل شود.«
متقاضیان  از  تن  هزار  یک  از  بیش  حاضر  درحال 
دریافت اسناد گمرکی برای وسایط نقلیه ی شان که 
پیش از پایان یافتن مهلت معینه، موتر های شان را در 
کمیسیون موظف به این کار ثبت کرده اند و بیش 
گمرکی  محصول  که  اشخاصی  از  تن  صد  سه  از 
به خزانه ی دولت تحویل کرده اند،  وسایط خودرا 
اکثرا  که  پول های شان  سرنوشت  از  اطالعی  هیچ 
این پول را قرض گرفته اند، ندارند و از مقام ها در 
وزارت مالیه ی کشور می خواهند که در مورد آنان 

هرچه زودتر تصمیم بگیرد.

عبدالخالق، باشنده ی 
ولسوالی خواجه 

بهاوالدین می گوید: 
»به خاطر گرفتن اسناد 

برای موتر خود دوماه در 
شهر تالقان سرگردان 
بودم، پول زیادی را 

خرج خوراک، اقامت در 
هوتل های شهر و گرفتن 
اسناد کردم و کارهای 

اسناد موترم را به پایان 
آن نزدیک کردم، اما یک 
دفعه دولت اعالن کرد که 
وقت خالص شده و دیگر 

پلیت نمی دهند.«

تاکتیک های ایران
به دالیل باال، اغلب تحلیلگران استدالل می کنند که اگر ایران تصمیم 
به تالفی و انتقام جویی به خاطر تحریم بگیرد، مسیر دیگری را انتخاب 
ایران  خواهد کرد. آقای گاردینر باور دارد که به احتمال زیاد مدل 
شبیه به جنگ نفت کش ها بین سال های 1984 تا 1987 است. در این 
مدل، هدف ایران این است که بهای بیمه و هزینه های انتقاالت دریایی 
در خلیج  فارس افزایش یابد و هم چنان تا جایی که ممکن است با باال 
رفتن قیمت نفت در جهان ضربه ای دردناک اقتصادی برغرب وارد 
به خاطر تحریم های تجارتی  از سویی دیگر، پول هایی را که  شود و 
و نفتی از دست می دهد، از طریق افزایش بی سابقه نفت جبران کند. 

دست  آنی  به صورت  که  ندارند  نیازی  »آنها  می گوید:  گاردینر 
جنگ  دوره  در  که  را  چیزی  بخواهند  آنها  اگر  بزنند.  واکنش  به 
نفت کش ها انجام دادند، دوباره عملی کنند، به عنوان مثال، استفاده از 
ماین های دریایی برای اصابت به کشتی ها است و کسی هم نمی داند 
چنین  می مانند.  نظر  مورد  آب های  در  چه زمانی  تا  ماین ها  آن  که 
اقداماتی بهای نفت را افزایش می دهد. مردم هم درباره افزایش سریع 
قیمت نفت صحبت می کنند اما به هر حال قیمت در حد باالیی خواهد 

ماند.«
یک پاسخ درست در این شرایط، افزایش درگیری و تنش نیست بلکه 
باید نیرو را از همه مهم تر صرف نگهبانی از نفت کش ها و جستجوی 

ماین های دریایی کرد.
در  فورا  که  ندارد  دلیلی  بزند،  متقابل  عمل  به  دست  ایران  اگر  حتا 
ایران می تواند حتا  بدهد.  نشان  از خود واکنش  تنگه  هرمز  محدوده 
پس از ماه ها و سال ها اعمال تحریم ها، به منظور باال بردن قیمت نفت، 
نفتی کشور های عربی در کناره  تاسیسات  به خراب کاری در  دست 
ساحل جنوبی خلیج  فارس بزند؛ از سویی دیگر منافع کشور های غربی 

در هر نقطه دنیا در تیررس این کشور قرار دارد.  
در  متحده،  ایاالت  هوایی  نیروهای  هوایی  دانشگاه  از  لوتر،  آدم 
وبالگ »دیپلومات« خاطر نشان می سازد که »وزارت اطالعات ایران، 

یکی از سرویس های خیلی ماهر و قابل استخباراتی در جهان است.«
به صورت  ایران،  استخبارات  گذشته،  سال  سی  »در  او،  گفته  به 
موفقیت آمیزی، دست به شکار و ترور مخالفان، مقامات سابق رژیم 
مطرح  بالقوه  یا  و  واقعی  تهدید  به عنوان  که  کسانی  سایر  یا  و   شاه 
و  توطیه چینی  ترور،  توانایی  هنوز  وزارت،  این  است.  زده  بوده اند، 
انواع حمالت دیگری را علیه اهداف حکومتی و ملکی دارد. به نظر 
ایاالت  در  پنهان  و  نفوذی  مهره های  ایران  استخبارات  که  می آید 

متحده داشته باشد.« 
احساس مهرابی، روزنامه نگار ایرانی که در مسایل نظامی و استراتژی 
از  یکی  در  است،  گفته  ترک  را  کشور  اخیرا  و  داشته  تخصص 
از  یکی  این جا  در  »می خواهم  نوشت:  ایران  داخلی  وب سایت های 
معروف ترین ضرب المثل های ایرانی را نقل کنم که در میان مقامات 
نظامی ایران محبوب است: اگر ما سقوط کنیم، دیگران را نیز با خود 
به پایین می کشیم. منظور آنها روشن است. اگر از سوی یک نیروی 
محدود  ایران  مرز های  در  جنگ  بگیرند،  قرار  هجوم  مورد  غربی 
تمام  که  می کنند  فکر  فعال  دست کم  صورت  این  در  ماند.  نخواهد 

جهان میدان جنگ شان با دشمن است.« 
مقامات حکومت اوباما باور دارند که طرح بمب گذاری سال گذشته 
سفیر  ترور  به  متهم  ایران  پاسداران  سپاه  آن  طی  که  واشنگتن  در 
عربستان در امریکا شد، به عنوان یک مقابله بالمثل به خاطر رویداد های 

گذشته قلمداد شده می تواند. 
در  سیمیناری  در  اخیرا  سیا،  سابق  ارشد  مقام  یک  رایدل،  بروس 
به  ما  می تواند  ایران  که  راه هایی  از  »یکی  گفت:  اتالنتیک  شورای 
و  خراب کاری  نمی شود،  زده  حرفی  آن  درباره  اغلب  و  بزند  ضربه 
ضربه زدن در افغانستان است. ایرانی ها به خوبی در موقعیتی قرار دارند 
دشوار  کافی  به اندازه  که  را-  افغانستان  در  امریکا  که جنگ  جاری 

شده است- به سوی یک جنگ ناممکن پیش ببرند.«
خطر  به ویژه  خطرپذیری،  با  مملو  استراتژی های  گزینه ها،  این  تمام 
سناریوی  در  می گذارد.  به نمایش  را  درست  محاسبه  و  دقت  عدم  
جنگ نفت کش ها، قایل شدن یک خط روشن میان جنگ و صلح 
تصمیمات  بود،  خواهد  پایین رتبه  حدی  تا  افسران  به دست  عمل  در 
خیلی مهم به اجبار در ظرف چند دقیقه گرفته خواهد شد و در نتیجه، 
سقوط  چون  فاجعه باری  رویداد های  که  آمد  خواهد  پیش  شرایطی 
ایران در 1988 کامال در آن محتمل است.  ایرباس  هواپیمای ملکی 
حتا اگر واشنگتن و تهران متعهد به جلوگیری از یک جنگ تمام عیار 
باشند، با گذشت زمان بیشتر و وقوع رویدادهای مختلف، امکان این 

است که چنین جنگی هر آن به واسطه حادثه ای، به وقوع بپیوندد.

توزیع نمبرپلیت در تخار؛
روند ناتمامی که هیچ کس پاسخ گو 

نیست

آیا تحریم نفت ایران به 
منزله اعالم یک جنگ 

تمام عیار است؟
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 16 بسته  يک  شدن  پيدا  نيويارک،  پوليس 
در  ملل  کيلوگرامی کوکايين در ساختمان سازمان 

نيويارک را تاييد کرد.
سخنگوی پوليس نيويارک گفت که اين بسته را در 

بخش بسته های پستی پيدا کردند.
آرم  آن  روی  که  بود  سفيد  بسته ای  در  مواد  اين 
که  می گويد  پوليس  بود.  شده  چاپ  ملل  سازمان 

اين  شهروند  يازده  شدن  ربوده  ايران  رسمی  منابع 
کشور در سوريه را تاييد کرده اند.

سخنگوی  مهمانپرست،  رامين  پنج شنبه،  روز 
يازده  شدن  ربوده  از  ايران  خارجه  امور  وزارت 

در  امريکا  در  انترنت  کاربران  آنچه  بعد  به  اين  از 
توييتر  و  فيس بوک  در  خود  کاربری  حساب های 
فدرال  پوليس  توسط  می تواند  می کنند،  منتشر 

اياالت متحده، اف بی آی، جمع آوری شود.
اين سازمان از شرکت های کمپوتری دعوت کرده 
را  آنچه  بتواند  که  کنند  توليد  را  نرم افزاری  است، 

کاربران منتشر کرده اند، بررسی کند.
همچون  مجازی  اجتماعی  شبکه های  نرم افزار  اين 

فيس بوک و توييتر را هدف قرار می دهد.
نشانه  را  وب سايت ها  اين  است  گفته  اف بی آی 
مهم ترين  و  اولين  جزو  آنها  چون  می گيرد، 
مکان هايی هستند که اطالعات درباره اتفاقات مهم 

در آنها منتشر می شود.
اف بی آی  عمومی  روابط  دفتر  مسوول  ميلر،  جان 
در خبری که در وب سايت اين سازمان منتشرشده، 
مردم  از  بتواند  آنکه  برای  سازمان  اين  است  گفته 
بداند  دارد  نياز  بگيرد،  در کارهايش کمک  عادی 

آنها کجا گرد هم می آيند.

ترانسپورت  وزير  پسر  خروج  مانع  مصری  مقام های 
امريکا از اين کشور شدند. اين حادثه روز شنبه هفته 
شد.  منتشر  پنج شنبه  آن  خبر  اما  افتاد،  اتفاق  گذشته 
اقدام  اين  علت  مورد  در  توضيحی  مصری  مقام های 
به  احتماال  اقدام،  اين  که  می شود  گفته  اما  نداده اند، 
عهده  به  را  آن  مديريت  او  که  غيرانتفاعی  سازمانی 

دارد، مربوط می شود.
دولت مصر از مدتی مشغول تحقيق درباره سازمان های 
غيردولتی است که منابع آنها از خارج تامين می شود. 
سام الهود، پسر ری الهود، وزير ترانسپورت امريکا، 
خروج  مانع  مصر  که  است  خارجی  نفر  چند  از  يکی 

آن آرم تقلبی بوده است.
پل براون، سخنگوی پوليس نيويارک، می گويد که 
به نظر آنها اين مواد اشتباهی به آدرس سازمان ملل 
و  نام  هيچ  بسته  روی  که  می گويند  آنها  آمده اند. 
سين سيناتی  به  مکسيکو  از  بسته  است.  نبوده  نشانی 
به  آنجا  از  و  بود  رفته  امريکا  اوهايوی  ايالت  در 

نيويارک فرستاده شده بود.

زمينی  طريق  از  که  ايرانی  زاير 
و  داد  خبر  بودند،  دمشق  عازم 
که  خواست  سوريه  دولت  از 
همه امکانات خود را برای تامين 
آزادی  و  ربوده شدگان  سالمت 

آنها به کار گيرند.
اعالم  ضمن  مهمانپرست  آقای 
را  ربايندگان  اقدام  خبر،  اين 
»خالف اصول انسانی و تعهدات 
دانست  بين المللی«  و  اخالقی 
از  و  کرد  محکوم  را  آن  و 
آزاد  فورا  را  ايرانی  زايران  که  ربايندگان خواست 

کنند.
 5 شدن  ربوده  از  هم  قوس   30 روز  ايران  مقامات 

به گفته او، اف بی آی می داند که ده ها هزار نفر در 
دليل  همين  به  و  دارند  حضور  اجتماعی  شبکه های 

تصميم گرفته است از اين ابزار استفاده کند.
کلمات  است،  دنبالش  می گويد  اف بی آی  آنچه 
همين  به  است.  تروريزم  و  جرايم  با  مرتبط  کليدی 
از  بايد  شود،  توليد  است  قرار  که  نرم افزاری  دليل 
اين  برای  که  را  آنچه  اطالعات،  از  دريايی  بين 

سازمان اهميت دارد، جدا کند.
می  منتشر  آن  از  پس  هفته  سه  اف بی آی  خبر 

بين المللی  انستيتوت  نام  به  او  سازمان  شد.  آنها 
که  است  سازمانی   17 از  يکی  جمهوری خواه، 
کردند.  بازرسی  را  آنها  دفاتر  اخيرا  مصری  مقام های 
در وظايف اين سازمان آمده که کارش تشويق برای 

ايجاد نظام های دموکراتيک است.
دولت نظامی مصر قول داده است در باره سازمان های 
ببيند  تا  کند  تحقيق  بشر  حقوق  و  دموکراسی  حامی 
گفته  مکررا  و  می شود  تامين  چگونه  آنها  مالی  هزينه 
است که دخالت خارجی در مسايل کشورش را تحمل 
به  مصری  مقام های  گذشته  ماه  اواخر  کرد.  نخواهد 
کمپيوترهای  و  مدارک  و  رفته  سازمان ها  اين  دفاتر 

بسته  اين  سخنگوی سازمان ملل می گويد که روی 
ملل  سازمان  در  که  کسانی  جمله  از  هيچ کس،  نام 

رفت و آمد دارند، نبوده است.
بسته را ديدند  اين  ماموران سازمان ملل، زمانی که 
به آرم سازمان ملل که روی آن بود، شک کردند.

به گفته  يک مقام سازمان ملل، کوکايين ها در چند 
لپ تاپ جاسازی شده بودند.

ايرانی در شهر حمص سوريه  انجنير و کارمند فنی 
خبر دادند و بعدا اعالم شد دو ايرانی ديگر نيز که 
برای کسب خبر در اين مورد به حمص رفته بودند، 

ربوده شده اند.
سوريه  دولت  مخالفان  به  وابسته  منابع  از  برخی 
نزديک  روابط  با  را  ايرانی  شهروندان  شدن  ربوده 

حکومت های دو کشور مرتبط دانسته اند.
دليل  به  ايران  حکومت  از  سوريه  دولت  مخالفان 
می کنند  انتقاد  می کند،  اسد  بشار  از  که  حمايتی 
در  که  کرده اند  متهم  را  ايران  پاسداران  سپاه  و 
اين  ارتش  به  سوريه  حکومت  مخالفان  سرکوب 

کشور کمک می کند.
رد  را  اتهامات  اين  کشور  دو  رسمی  مقامات 

کرده اند.

گزارشی  امريکا  داخلی  امنيت  وزارت  که  شود 
شبکه های  از  اطالعات  گردآوری  درباره  را 

اجتماعی ارايه داد.
اين  در  که  آنچه  است  آمده  گزارش  دراين 
می شود،  منتشر  عموم  ديد  برای  وب سايت ها 
اين  خود  می شوند.  حساب  عمومی  حريم  جزو 
چون  وب سايت هايی  دارد  قصد  نيز  وزارت خانه 

يوتيوب و فليکر را تحت نظر داشته باشد.
البته اين اولين بار نيست که نهادهای دولتی امريکا 
اطالعات  جمع آوری  برای  اجتماعی  شبکه های  از 
استفاده می کند. وزارت دفاع و سی آی ای )سازمان 
اطالعات مرکزی امريکا( قبال هم سيستم هايی برای 

اين کار پايه گذاری کرده بودند.
اما آنچه که در مورد اقدام اف بی آی با موارد قبلی 
تفاوت دارد، اين است که درموارد قبلی، تمرکز بر 
جمع آوری اطالعات از نقاط مختلف جهان بود. اما 
حاال اين کار به داخل خاک امريکا رسيده و برخی 

را نگران کرده است.

آنها را ضبط کردند.
با واشنگتن پست درباره اين  سم الهود در مصاحبه ای 

تحقيقات ابراز نگرانی کرده است.
و  او  از  مساله  اين  که  است  اين  »واقعيت  گفت:  او 
مصر  دولت  او  گفته  به  است.  جدی تر  سازمانش 
مشغول تحقيق درباره حدود 300 سازمان است و فقط 

تعداد کمی از آنها امريکايی اند.«
مايکل پازنر، بلندپايه ترين مقام وزارت خارجه امريکا 
نگرانی  موضوع  اين  که  گفت  بشر  حقوق  امور  در 
دموکراسی  به  مصر  انتقال  به  نسبت  را  کشورش 

افزايش می دهد.

کشف ۱۶ کیلوگرم کوکايین در مقر سازمان ملل 

يازده زاير ايرانی در سوريه ربوده شدند

اف بی آی شبکه های اجتماعی را ديده بانی می کند

مصر مانع خروج پسر وزير ترانسپورت امريکا شد

مرزبانان ايرانی شش روستايی پاکستانی را 
کشتند

ايرانی، شش  مرزبانان  تيراندازی  اثر  در  که  گفته اند  پاکستانی  مقامات 
روستايی پاکستانی کشته و دو روستايی ديگر زخمی شده اند و به نظر 
می رسد که دليل تيراندازی، عبور روستاييان همراه با گله خود از مرز 

دو کشور بوده است.
اين  کشته شدگان  اجساد  هنوز  ايرانی  مقامات  که  افزوده اند  منابع  اين 

حادثه را تحويل نداده اند.
عبور  کشور،  دو  بين  مرزی  خطوط  ناقص  عالمت گذاری  به  توجه  با 
ماه جاری هم سه  اوايل  نيست و  از مرز حادثه ای غيرعادی  اشتباه آميز 
مرزبان ايرانی به اتهام عبور از مرز و کشتن يک شهروندان پاکستانی، 

توسط ماموران پاکستانی بازداشت اما بعدا آزاد شدند.

دانشکده نظامی پاکستان
 مورد حمله مسلحانه قرار گرفت

منابع رسمی پاکستان گفته اند که افراد ناشناس با استفاده از نارنجک انداز، 
دانشکده نظامی شهر ابيت آباد را هدف قرار داده اند اما اين حمله تلفاتی 

برجای نگذاشته است.
اسامه  که  است  واقع  ساختمانی  نزديکی  در  ابيت آباد  نظامی  دانشکده 
القاعده، به عنوان مخفيگاه از آن استفاده می کرد  بن الدن، رهبر شبکه 
امريکا  ارتش  کماندويی  نيروهای  حمله  هدف  گذشته  سال  می  ماه  و 

قرار گرفت.
به گفته منابع امريکايی، در آن عمليات، اسامه بن الدن کشته و جنازه 

او بعدا در دريا رها شد.

نگرانی عفو بین الملل از مرگ زندانیان در 
اثر شکنجه در لیبیا

در  که  افرادی  از  زيادی  تعداد  که  می گويد  بين الملل  عفو  سازمان 
بازداشت گروه های وابسته به دولت جديد ليبيا بوده اند، در اثر شکنجه 

شدن در بازداشت جان خود را از دست داده اند.
عفو بين الملل همچنين می گويد که افرادی را در شهرهای مختلف ليبيا 
ديده که در اثر شکنجه در ناحيه سر، دست، پا و يا پشت زخم های باز 

داشته اند.
تنها  نه  شکنجه  که  است  گفته  بين الملل  عفو  سازمان  سخنگوی  يک 
بلکه  می گيرد،  صورت  نظامی  و  امنيتی  رسمی  دستگاه های  توسط 
را تحت شکنجه  بازداشتيان خود  نيز  شبه نظاميان طرفدار دولت جديد 

قرار می دهند.
بر  مبنی  ليبيا  دولت  قول های  همه  علی رغم  که  می گويد  سازمان  اين 
کنترول زندان ها و بازداشتگاه ها، هيچ پيشرفتی در متوقف کردن شکنجه 

صورت نگرفته است.
اين در حالی است که سازمان داکتران بدون مرز فعاليت های خود را در 

شهر مصراته به حالت تعليق در آورده است.
اين سازمان پس از مداوای يک صد و پانزده نفر در مصراته که زخم های 
ارايه خدمات  تعليق  به  بدن خود داشته اند، تصميم  بر  از شکنجه  ناشی 

طبی در آن شهر را گرفت.
سازمان داکتران بدون مرز گفته است که از خدمات صحی اين سازمان 
شدن،  شکنجه  از  پس  بازداشتی  فرد  و  می شده  سو استفاده  مصراته  در 
برای مداوای مقطعی نزد داکتران اين سازمان برده می شد، و پس از آن 

باری ديگر به بازجويی و شکنجه برده می شد.
اظهار  ليبيا  در  بازداشتيان  نگهداری  شرايط  از  نيز  متحد  ملل  سازمان 

نگرانی کرده است.

ACKU
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پاسخ دهیم. فکر می کنم این ارتش، برای آینده مناسب 
خواهد بود. آیا این کار با خطراتی هم همراه است؟ حتما 
همین طور است. آیا می توانیم به خطرات پاسخ دهیم؟ 

حتما همین طور خواهد بود.«
بزرگ  مناقشه های  از  امریکا  تمرکز  گفت  پانه تا  آقای 
افغانستان متوجه مناطقی  نظامی مانند جنگ در عراق و 
خواهد  خاورمیانه  و  میانه  آسیای  آسیا-اقیانوسیه،  مانند 

شد که برای امنیت ملی ایاالت متحده اولویت دارد.
کشور  این  هوایی  نیروی  امریکا،  دفاع  وزیر  گفته  به 
خواهد  خریداری  را   ۳۵ اف  جدید  نسل  جنگنده های 
کرد ولی سفارش سایر هواپیماهای رادار گریز به تاخیر 

خواهد افتاد.
ولی هواپیماهای بدون سرنشین همچنان از جمله اقالمی 
است که در صدر فهرست تجهیزات خریداری شده برای 

ارتش امریکا قرار خواهد داشت.
نگه  قوی  را  خود  هواپیمابر  کشتی های  همچنین  امریکا 
تعداد کشتی های جنگی خواهد  از  خواهد داشت، ولی 

کاست.
تعدادی از هواپیماهای باری قدیمی امریکا هم قرار است 
از کشتی  هوایی این کشور خارج شود و سفارش خرید 

زیردریایی های جدید هم به تاخیر خواهد افتاد.
پیش  هفته  سه،  امریکا  جمهور  رییس  اوباما،  باراک 
بررسی  نتیجه  تا  این کشور حاضر شد  دفاع  وزارت  در 

راهبردی بودجه نظامی ایاالت متحده را اعالم کند.
به گفته آقای اوباما به رغم کاهش بودجه نظامی، اندازه 
ارتش امریکا همچنان از دوران پیش از حمالت یازدهم 

سپتامبر ۲۰۰۱ بزرگ تر خواهد بود.
از  کاستن  و  ارتش  شدن  کوچک  با  جمهوری خواهان 
به ضرر  را  بودجه وزارت دفاع مخالفت کرده اند و آن 

امنیت ملی امریکا می دانند.

لیون پانه تا، وزیر دفاع امریکا از کوچک شدن نیروهای 
مسلح این کشور به میزان حدود یک صد هزار نفر خبر 

داده است.
واشنگتن،  در  خبری  کنفرانس  یک  در  که  پانه تا  آقای 
می کرد،  صحبت  امریکا  جدید  نظامی  بودجه  درباره 
و  »کوچک تر  ارتشی  دارد  قصد  متحده  ایاالت  گفت 

چابک تر« داشته باشد.
همه  با  مقابله  توان  کماکان  امریکا  ارتش  او  گفته  به 
توانایی  و  داشت  خواهد  زمینی  نبردهای  در  را  دشمنان 

نیروهای ویژه این کشور نیز افزایش خواهد یافت.
ده سال  طول  در  است  قرار  امریکا  دفاع  وزارت  بودجه 

آینده ۴۸۷ میلیارد دالر کاهش یابد.
به گفته لیون پانه تا، در ۵ سال آینده ۹۲ هزار نفر از تعداد 
کاسته  دریایی  تفنگداران  و  زمینی  نیروهای  سربازان 

می شود و تعدادی از پایگاه ها هم تعطیل خواهند شد.
به گفته آقای پانه تا بودجه این وزارت خانه در سال مالی 
سال  به  نسبت  که  بود  خواهد  دالر  میلیارد   ۵۲۵  ،۲۰۱۳
مالی قبل از آن شش میلیارد دالر کاهش را نشان می دهد.

بر این اساس، بودجه نظامی امریکا در افغانستان در سال 
آینده ۸۸.۴ میلیارد دالر خواهد بود که حدود ۲۶ میلیارد 

دالر کم تر از سال مالی جاری خواهد بود.
 ۲۰۰۱ سپتامبر  یازدهم  حمالت  زمان  از  نخستین بار  این 
است که بودجه نظامی امریکا نسبت به سال مالی قبل از 

آن کاهش می یابد.
دولت  طرح  از  بخشی  امریکا  دفاعی  بودجه  از  کاستن 
این  بی سابقه  بودجه  کسری  مقابله  برای  اوباما  باراک 

کشور است.
که  است  این  کرده ایم  که  »کاری  گفت:  پانه تا  آقای 
نظر  در  طوری  را  مسلح  نیروهای  توانایی  و  چابکی 
یکم  و  بیست  قرن  تهدیدهای  به  بتوانیم  که  گرفته ایم 

به اروپا را ظرف دو یا سه روز تصویب و به صحن علنی 
ارایه کند« تا به رای نمایندگان گذاشته شود.

آقای حسینی صدر در این باره به خبرگزاری فارس گفت: 
»این تصمیم در شرایط کنونی و فصل سرما در اروپا قطعا 

ضربه زیادی را متوجه دولت های اروپایی خواهد کرد.«
طرح  این  با  اروپایی ها  مجلس،  نماینده  این  عقیده  به 

»متوجه قدرت جمهوری اسالمی ایران« خواهند شد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی در واکنش به این 
خواند  صرف  روانی«  »جنگ  را  آن  اروپا  اتحادیه  اقدام 
هیچ  اقدام  این  که  کرد  اعالم  نیز  ایران  نفت  وزارت  و 
خسارتی را متوجه کشور نخواهد کرد؛ نظری که توسط 

این دو نماینده مجلس نیز تکرار شده است.
حسین ابراهیمی در گفتگوی خود اذعان کرده است که 
تحریم ها  »این  اما  بوده،  اثربخش  تهران  علیه  تحریم ها 
اقتصاد  اوضاع  باشد،  موثر  ایران  قبال  در  آن که  از  بیش 

بحران زده غرب را نابه سامان تر از قبل می کند.«
اتحادیه اروپا پس از چین دومین واردکننده نفت از ایران 
است و در ده ماه اولیه سال ۲۰۱۱ روزانه ۶۰۰ هزار بشکه 

نفت خام از ایران وارد کرده است.

به دنبال تصویب تحریم نفت ایران از سوی اتحادیه 
به  جمعه  روز  فارس  نیمه رسمی  خبرگزاری  اروپا، 
نقل از یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر 
دنبال  به  نمایندگان مجلس شورای اسالمی  داد که 
این هستند که همین هفته  آینده صادرات نفت ایران 

به اروپا را قطع کنند.
به گفته حسین ابراهیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی 
جمهوری  در  نهاد  این  مجلس،  خارجی  سیاست  و 
را  دوفوریتی«  »یک طرح  روز یک شنبه  تا  اسالمی 
»فروش  با تصویب فوری آن  تا  آماده خواهد کرد 

نفت به اروپا را از همین هفته قطع کنیم.«
روز  اروپا  اتحادیه  عضو  کشور   ۲۷ خارجه  وزیران 

قرارداد  هرگونه  ممنوعیت  سر  بر  گذشته  هفته  دوشنبه 
توافق  به  ایران  خام  نفت  انتقال  یا  خرید  برای  جدید 

رسیدند.
بر  بیشتر  اقتصادی  فشار  کاهش  به  منظور  حال،  این  با 
وارد  نفت  ایران  از  که  اروپایی  کشورهای  از  دسته  آن 
می کنند، به آنها تا یکم جوالی سال ۲۰۱۲ یعنی تا تابستان 
آینده فرصت داده شد که به قراردادهای  موجود خود با 

ایران پایان دهند.
خبرگزاری  با  گفتگو  در  ایران  مجلس  نماینده  دو  حال 
این  پیشواز  به  ایران  است  قرار  که  کرده اند  اعالم  فارس 
به  نفت  فروش  آینده  هفته   همین  از  و  می رود  تحریم ها 

اروپا را قطع کند.
نیز  اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو  یک 
کامل  »آمادگی  از  ابراهیمی  حسین  گفته های  تایید  در 
مجلس« برای »بررسی فوری طرح قطع صادرات نفت به 

اروپا« خبر داده است.
انرژی  کمیسیون  عضو  صدر،  حسینی  موید  گفته  به 
مجلس، این کمیسیون می تواند »طرح قطع صادرات نفت 
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