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8صبح، کندز: در پی 
یک  میان  که  نبردی 
یک  و  پولیس  سرباز 
فرمانده مخالفان دولت 
برکه ی  ولسوالی  در 
صورت  بغالن  والیت 
فرمانده  یک  گرفت، 
اسالمی  حرکت 
شده  کشته  ازبکستان 
پولیس  سرباز  یک  و 

زخمی شده است.
اسالمی،  عبدالجبار 
تایید  با  برکه  ولسوال 
این  گفت  خبر  این 
هنگامی  درگیری، 
سرباز  یک  که  رخ داد 
روستای  در  پولیس 
خانه اش  راهی  فلول، 
یک  کمین  با  که  بود 
فرماندهان  از  تن 
مواجه  مخالفان 

قتل  به  که  هلمند  والیت  در  مردی 
یک  حکم  براساس  بوده،  متهم 
خانواده ی  توسط  صحرایی  دادگاه 

مقتول تیرباران شده است.
مشترک  بازار  ساحه  در  مرد  این 
کجران والیت دایکندی و ولسوالی 
باغران والیت هلمند در انظار عمومی 

تیرباران شده است.
بخدی،  خبرگزاری  گزارش  به 
باشندگان محل گفته  اند شخصی که 
تیرباران  دیگر  نفر  قتل یک  اتهام  به 
است.  بوده  سابقه دار  قتل  در  شده، 
شخص  از  نامی  بخدی  خبرگزاری 

اما  نبرده  شده  تیرباران 
دوشنبه  روز  او  که  گفته 
مقتول  خانواده  توسط 

تیرباران شده است.
والیت  باغران  ولسوالی 
مناطقی  جمله  از  هلمند 
 1385 سال  از  که  است 
کنترول  تحت  این سو  به 

طالبان قرار دارد.
منطقه  در  محل  باشندگان 

طرح  که  درحالی  کابل:  8صبح، 
سهمیه بندی کانکور به بحث جنجالی 
تبدیل شده، بسیاری از اعضای مجلس 
طرحی  چنین  با  مخالفت شان را  سنا 

اعالم کرد ند.
وزارت  سوی  از  که  طرحی  بنیاد  بر 
قرار  شده،  تهیه  عالی  تحصیالت 
دانش آموز  هزار   60 ساالنه  است 
براساس نفوس والیات  و نمره های 65 
درصدی شان در مکاتب به دانشگاه ها 

راه یابند.
محمد علم ایزدیار، معاون اول مجلس 
سهمیه بندی  طرح  که  می گوید  سنا 
برای جذب دانشجویان به جای کمک 

به آن ها، به ضرر آن ها تمام می شود.
ایزدیار گفت که در سال های قبل 15 
مناطق  دانش آموزان  به  اضافه  نمره 
آن  با  دانشگاه  به  راه یافتن  برای  ناامن 

که تبعیض بود، داده شد.
درک  آن ها  گفت  مجلس سنا  معاون 
می کنند که بسیاری از دختران و پسران 

نمی توانند  کشور  نا امن  مناطق  در 
وی  گفته ی  به  اما  بیبینند  آموزش 
سهمیه  بنیاد  بر  دانشجویان  که  زمانی 
نمی توانند  می یابند،  راه  دانشگاه ها  به 

درس های شان را به خوبی پیش ببرند.
محدود  سنا،  مجلس  اول  معاون 
دانشجو،  هزار   60 جذب  ساختن 
راه یابی دانشجویان به اساس نمره های 
آن ها  اخیر  سال  سه  درصدی    65
راه  فرا  جدی  مشکل  را  مکاتب  در 
عالی  تحصیالت  وزارت  جدید  طرح 

می داند.
ایزدیار تاکید می کند که طرح جدید 
وزارت تحصیالت عالی مشکل ساز و 

غیر عملی می باشد.
ظرفیت ها  ارتقای  سنا  مجلس  معاون 
برای جذب دانشجویان را یکی از راه 
حل های مشکل به میان آمده در بخش 

تحصیالت عالی در کشور می داند.
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گردید.
او می افزاید که در پی 
فرمانده  درگیری،  این 
توسط  مخالفان 
و  شده  کشته  پولیس 
سرباز پولیس نیز زخم 

برداشته است.
می افزاید:  اسالمی 
می رود  »احتمال 
کشته  فرمانده  که 
وابسته  مخالفان  شده 
اسالمی  به حرکت 
که  باشد  ازبکستان 
بررسی ها در این مورد 

آغاز گردیده است.«
پیش  که  گفتنی است 
خبرهایی  نیز،  این  از 
اعضای  کشته شدن  از 
در  اسالمی  حرکت 
نشر  برکه،  ولسوالی 

شده بود.

هلمند  و  دایکندی  میان  مشترک 
حکم  این  اجرای  در  که  گفته اند 
نقشی  طالبان  صحرایی،  دادگاه 

نداشته است.
به گفته آنان، تنها خانواده مقتول در 

اجرای این حکم نقش داشته است.
احتماال  که  حاکیست  گزارش  این 
از جمله خانواده های  خانواده مقتول 
منطقه  این  در  قدرتمند  و  پرنفوس 
والیات  محلی  مقام های  است. 
تیرباران  باره  در  هلمند  و  دایکندی 
نظری  اظهار  شخص  این  شدن 

نکرده اند.
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یک فرمانده حرکت اسالمی
 ازبکستان در بغالن کشته شد

یک تن در محکمه صحرایی تیرباران شد

توسعه پایدار
 و تضمین محیط زیست سالم 

 ما هر دو کشور، دشواری دموگرافی با پاکستان داریم.
 این اصل، سبب می گردد که صراحت استراتژیک و هم گرایی 
تاکتیکی با پاکستان را مطرح نماییم. ما آسیب پذیر تر از همه 
کشورهای منطقه در این کارزار هستیم. پس فقط دیپلوماسی 
فعال می تواند این اصل را به واقعیت مبدل کرده و از قدرت و 
اقتدار ملی حرف زند. در غیر آن روزهای دشوارتری در انتظار

 همه ما قرار دارد.

آرایش های جدید جریان های
 سیاسی

هندوها 
کرسی نخواهند داشت 
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به چند واژه گیرندهید
 قانون را تصویب کنید

قرار است فردا بار دیگر قانون تحصیالت عالی کشور، 
در دستور کار پارلمان قرارگیرد. متاسفانه تصویب 
با  نمایندگان،  از  برخی  مخالفت  به دلیل  قانون  این 
واژه های دانشگاه، دانشکده و... با تاخیرمواجه شده 
درد  و  دریغ  با  است.  آفریده  زیادی  جنجال های  و 
برای  این که  به جای  پارلمان،  نمایندگان  از  برخی  که 
غنامندی محتوای قانون تحصیالت عالی تالش کنند، 
داده اند.  قانون  گیر  این  فارسی  درمتن  واژه  چند  به 
نصاب  و  کشور  عالی  تحصیالت  نظام  که  در حالی 
جدی  اصالحات  و  تغییرات  به  دانشگاه ها،  درسی 
را  دولت  عالی  تحصیالت  قانون  باید  که  دارد  نیاز 
تحصیلی  نظام  کند. مشکل  به چنین اصالحاتی  ملزم 
اصلی  نیست، مشکل  فارسی  زبان  واژه  کشور، چند 
تولید  متخصص  نمی تواند  نظام،  این  که  است  این 
سازد.  برآورده  را  کشور  علمی  نیازهای  و  کند 
علمی  مهم  پروژه  هیچ  کشور،  دانشگاه های  تاکنون 
را طراحی نکرده اند. از دانشگاه های کشور، هیچ فکر 
در  است،  نشده  بیرون  مدیریتی  و  اقتصادی  برتر 
محسوسی  دستاورد  نیز،  طبیعی  علوم   زمینه های 
بسیار  کشور  دانشگاه های  علمی  بازدهی  نداریم. 
تحصیلی  موسسه  و  دانشگاه  هیچ  است.  پایین 
کشور ما به لحاظ کیفی درسطح دانشگاه های دست 
اولویت  بنا براین  نیست.  هم  منطقه  کشورهای  دوم 
نمایندگان پارلمان کشور باید این ها باشد، نه این که 
از تمام توان و اعتبارشان مایه بگذارند و با کاربرد 
واژه های دانشگاه و دانشکده، در متن فارسی قانون 
نمایندگان  این  انگار  کنند.  مخالفت  عالی  تحصیالت 
عالی  تحصیالت  نظام  اصلی  مشکل  که  نمی دانند 
جای  به  که  نمایندگانی  متاسفانه  چیست.  در  کشور 
چند  به  عالی  تحصیالت  اصلی  مشکل  به  پرداختن 
واژه گیرداده اند، نشان دادند که برای آن ها کینه های 
تحصیالت  نظام  اصالح  از  مهم تر  زبانی  و  قومی 
هم چنین  نمایندگان  از  این دسته  است.  عالی کشور 
هیچ  افغانستان،  مردم  همبستگی  که  دادند  نشان 
اندازی  راه  با  ندارد و می خواهند،  برای شان  اهمیتی 
اجتماعی را درجامعه  جنجال های زبانی، شگاف های 
به  آیند،  خود  به  باید  نمایندگان  این  سازند.  عمیق 
نظام  اصالح  به  کنند،  رحم  خود  مردم  و  کشور 
تحصیلی کشور بیندیشند و به نفع آن کار کنند. این 
واژه،  چند  یا  یک  کاربرد  که  بدانند  باید  نمایندگان 
اقوام  از  یک  هیچ  فرهنگی،  موجودیت  و  هویت  به 
کشور، صدمه نمی زند، اما چیزی که صدمه کالنی به 
اقتصاد کشور می زند، اصالح نشدن نظام  فرهنگ و 
است.  آن  نشدن  روز  به  و  کشور  عالی  تحصیالت 
قانون  فارسی  متن  در  واژه  چند  روی  جنجال  دوام 
در  اصالحات  جلو  که  این  از  غیر  عالی،  تحصیالت 
تحصیالت  قانون  و  بگیرد  را  کشور  تحصیلی  نظام 
ندارد.  دیگری  سود  قراردهد،  بالتکلیفی  در  را  عالی 
دالیل  پارلمان،  نمایندگان  از  شماری  متاسفانه 
متن  در  واژه  چند  با  مخالفت شان  برای  را  مزخرفی 
برخی  کردند.  عنوان  عالی  تحصیالت  قانون  فارسی 
دنیا  از  و  مدرن  و  آگاه  را  خود  که  نمایندگانی  از 
باخبر معرفی می کردند، به صورت بسیار ناشیانه ای 
بحث اسم عام و اسم خاص را مطرح کردند و برخی 
موضع  این  گفتند.  سخن  جنگ  و  شورش  از  دیگر 
درمیان  نمایندگان  این  اعتبار  به  شدت  به  گیری ها 
مردم صدمه زده است. استدالل های بی  پایه واساس 
وارد  نمایندگان  این  واعتبار  وجهه  به  کالنی  آسیب 
کرده است. بنابراین به تمام نمایندگان پارلمان الزم 
و  بردارند  دست  چنینی  این  رفتارهای  از  که  است 
کشور  جوان  ونسل  افغانستان  مردم  انتظارهای 
بنیادی  اصالحات  خواستار  که  سازند  برآورده  را 
است  یادآوری  به  الزم  کشوراند.  تحصیلی  درنظام 
مشکل  اساسی  قانون  برتطبیق  نظارت  کمیسیون  که 
واژه ها را حل کرده است ونمایندگان باید درروشنی 

کنند. این کمیسیون عمل  فیصله 
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زنگ اول


در  آزاد  رسانه های  حامی  نهاد  سه 
افغانستان خواستار آزادی عزیزالرحمان 
پیش  روز  ده  که  شده اند  سخی زاده 
افشاگرانه  مقاله  یک  نوشتن  دلیل  به 

بازداشت شد.
با  مبارزه  اداره  کارمند  سخی زاده  آقای 
 ۲۵ روز  که  است  اداری  فساد  و  ارتشا 
ثور مطلبی در باره فساد اداری در اداره 
مبارزه با فساد در روزنامه ماندگار منتشر 

کرد.
روز ۱۵ سرطان دادستانی کل کشور او 
فساد  با  مبارزه  اداره  شکایت  پی  در  را 
نهادهای  اما  کرد،  بازداشت  اداری 
حامی حقوق روزنامه نگاران و رسانه ها، 
نادرست  را  خبرنگار  این  بازداشت 

خواندند.
سازمان نی، اتحادیه ملی روزنامه نگاران 
مبارزه  برای  زنان  ایتالف  و  افغانستان 
در  سرطان   ۲۵ سه شنبه،  روز  فساد  علیه 
هر  آزادی  نشست خبری خواستار  یک 

چه زودتر آقای سخی زاده شدند.

گل احمد اعظمی، سناتور فراه در مجلس 
که سرشماری  آن جایی  از  می گوید  سنا 
ارقام  و  نشده  انجام  افغانستان  در  دقیق 
نیست،  مشخص  کشور  نفوس  درست 
پذیرفتنی  کانکور  سهمیه بندی  طرح 

نیست.
که  می کند  تاکید  سنا  مجلس  عضو  این 
تحصیالت  وزارت  طرح  شدن  عملی  با 
اساس  به  باید  که  جوانان  بسیاری  عالی 
از  دانشگاه ها جذب شوند،  به  لیاقت شان 

تحصیل باز می مانند.

انکشاف  و  احیا  وزارت  کابل:  8صبح، 
دهات می گوید که طی شش ماه اخیر کار 
بیش از سه هزار و دوصد پروژه انکشافی 
آغاز  همچنین  و  شده  آغاز  روستاها  در 
کار صدها پروژه ها دیگر روی دست قرار 

دارند.
احیا  وزیر  برمک،  احمد  ویس  انجنیر 
 ۲۵ شنبه،  سه  روز  دهات،  انکشاف  و 
گفت  خبری  کنفرانس  یک  در  سرطان، 
با  ولسوالی   ۲۵0 در  پروژه ها  این  که 
تکمیل خواهند  دالر  میلیون  مصرف ۱08 
توانستیم که  »ما  افزود:  برمک  آقای  شد. 
پروژه   3۲06 کار  گذشته  ماه  شش  در 
انکشافی را در بیشتر از ۲۵0 ولسوالی در 
همین   و  کنیم  آغاز  افغانستان  والیت   34
در  فعال  تا  دارد.  جریان  کارش  حاال 
دالر  میلیون   ۱08 حدود  در  پروژه ها  این 
مصرف شده است. در شش ماه آینده هم 
همین  به  را  خود  کارهای  که  امیدواریم 

شکل ادامه بدهیم.«

نهادهای حامی رسانه ها خواهان
 آزادی سخی زاده شدند

}ادامه از صفحه 1{

مجلس سنا:  سهمیه بندی کانکور...

بیش از 3200 پروژه  انکشافی زیر کار
 قرار دارند

وضع امنیتی فاریاب وخیم است 

مجیب خلوتگر از مسووالن »نی« گفت 
مجاری  از  سخی زاده  عزیزالرحمان  که 
و  گرفته  قرار  پیگرد  تحت  غیرقانونی 
رسانه های  قانون  مغایر  او  بازداشت 

همگانی است.
آقای خلوتگر در گفتگویی با بی بی سی 
فارسی گفت: »آقای سخی زاده از یازده 
غیرقانونی  به صورت  این طرف  به  روز 
زندانی است، این امر خالف قوانین نافذ 
افغانستان است که موارد رسانه ها را جرم 
نمی داند بلکه خطای رسانه ای می داند و 
را  معینی  نهادهای  آن  بررسی  برای 

مشخص کرده است.«
افغانستان  قضایی  نهادهای  »از  افزود:  او 
می خواهیم که مورد آقای سخی زاده را 
از طریق مجاری مشخصی که در قانون 
پیشبینی  افغانستان  همگانی  رسانه های 
شده، پیگیری کنند. منظور من کمیسیون 
گاه  هر  است.  همگانی  رسانه های 
بخواهند این مساله را بررسی کنند، باید 

این کمیسیون هم اجباراً تشکیل شود.«

محمود دانشجو، رییس کمیسیون دینی، 
عالی  تحصیالت  و  معارف  فرهنگی، 
که  است  باور  این  به  نیز  سنا  مجلس 
جذب  برای  والیتی  سهمیه بندی  طرح 
دانشجویان به موسسات تحصیالت عالی 
مخالف روحیه ی مردم افغانستان می باشد.

سهمیه بندی  که  می کند  تاکید  دانشجو 
بر بنیاد  دانشجویان  جذب  و  والیتی 
مکاتب شان،  درصدی   6۵ نمره های 
در  اداری   فساد  و  سو  استفاده  زمینه ساز 

مکاتب و معارف می گردد.

به گفته ی وزارت احیا و انکشاف دهات، 
سه  و  بیست  از  بیش  در  که  پروژه ها  این 
بخش های  در  راه اندازی شده،  قریه  هزار 
تهیه آب آشامدنی، آبیاری، صحت، برق، 

ترانسپورت، تعلیم و تربیه هستند.
دهات  انکشاف  و  احیا  وزیر  همچنین 
انکشافی  بودجه  مصرف  میزان  که  گفت 
این وزارت به چهل و چهار درصد رسیده 
از  بیش  به  دیگر  دهفته  دو  تا  رقم  این  و 

پنجاه درصد خواهد رسید.
انکشاف دهات برای سال  وزارت احیا و 
انکشافی  بودجه  دالر  میلیون   366 جاری 
دارد که به گفته ی مقام های این وزارت، 
تا اخیر سال بیش از نود درصد آن مصرف 

خواهد شد.

مربوطات  در  جنگ  که  است 
 ۱0 از  پشتونکوت  ولسوالی 
و  دارد  ادامه  این طرف  به  روز 
پایگاه نظامی دولت در قریه های 
اودک، بتوجان و قرغیتی مستقر 
روز   3 از  بعد  تقریبا  است.  شده 
آمدن قوای دولتی در مناقطق ما، 
نیروی  به  هم  خشک  نان  مردم 
کمک  محلی  پولیس  یا  اربکی 
کردند ما منت نان خشک خود 
را نمی دهیم اما مردم از برخورد 
نادرست و سیاست آنها به کلی 
ناراض هستند.« وی گپ ما این 
رمضان  مبارک  ماه  که  است 
وقت  دیگر  سوی  از  و  است 
مردم  بار  و  کار  و  حاصل گیری 
مشکالت  به  باید  دولت  است 

مردم توجه نماید.«
بتاش والی  این حال محمداهلل  با 
مجموع  در  می گوید،  فاریاب 
به  نسبت  امنیتی  وضعیت 
سال های قبل بهتر شده و دشمن 
قادر به آن نیست تا چالشی را در 
برابر نیروهای امنیتی ایجاد کند.

در  امنیتی  »وضعیت  گفت:  او 
بهتر  سطحی  در  فعلی  شرایط 
گفته  مردم  برای  اما  دارد  قرار 
این دغدغه ها، آوازه ها  شود که 
تاثیر  ذهن شان  باالی  شایعات  و 

منفی نکند.« 
را  مشکل  این  فاریاب  والی 
از  امنیتی  نیروهای  که  می پذیرد 
لحاظ تجهیزات با کمبودی هایی 
»منحیث  گفت:  او  مواجه اند. 
مسوول اداره محلی در فاریاب، 
مرکزی  دولت  از  من  گالیه 
جامعه  در  ما  همکاران  از  است. 
این  چرا  که  است  بین المللی 
و  عزت  با  جوانان  همه  خون 
زمین  به  آگاهانه  را  خود  دلیر 
درست  صورت  به  بریزانیم. 
صورت  به  نمی کنیم  تجهیز 
درست تمویل نمی کنیم، اسلحه 
و  می کنیم  ذخیره  دیپو ها  در  را 
چه  می گذاریم.  آنها  اختیار  در 
ما  برای  که  دارد  وجود  دلیلی 
نمی شود.  ایجاد  هوایی  قوای 
یک  فاریاب  در  اگر  امروز  ما 
باشیم و زیاد  قطعه هوایی داشته 
داشته  چرخبال  دوبال  فقط  نه 
این شکل  به  ما  باشیم، وضعیت 

نمی باشد.«
به گفته مردم و اعضای شورای 
حاضر  حال  در  فاریاب،  والیتی 
المار،  ولسوالی های  در  ناامنی ها 
گرزیوان  پشتونکوت،  قیصار، 
که  عمومی  شاهراه  مسیر  و 
و  دولت آباد  ولسوالی های  در 
اندخوی موقعیت دارد، گسترش 
یافته و مردم از این حالت سخت 

نگران هستند.
تا  می خواهند  دولت  از  آنها 
آرامش  و  امنیت  تامین  جهت 
آنان  نگرانی های  و  نموده  اقدام 

را از این ناحیه مرفوع سازد.

فاریاب  والیتی  شورای  اعضای 
افزایش  مبنی بر  را  خود  نگرانی 
ابراز  والیت  این  در  امنی ها  نا 
جریان  در  که  می گویند  داشته 
در  امنیتی  وضعیت  اخیر  ماه  سه 
این والیت به وخامت گراییده و 
با گذشت هر روز دامنه ناامنی ها 

گسترش می یابد.
یک  آزادی،  رادیو  از  نقل  به 
فاریاب  والیتی  شورای  عضو 
مخالفان  »فعالیت های  می گوید: 
مسلح دولت به صورت واضح و 
داخل  از  حتا  دارد  ادامه  آشکار 
برای  ذکات  و  عشر  بازارها 

مخالفان جمع آوری می شود.«
شورای  عضو  نوید  سخی  غالم 
می گوید  فاریاب  والیتی 
این  در  دولت  مسلح  مخالفان 
امنیتی  نیروهای  از  بیشتر  والیت 

دولتی قدرت دارند.
»وضعیت  است:  گفته  وی 
که  ساختند  طوری  را  فاریاب 
مسلح  مخالفان  توانایی  فعال 
امنیتی  نیروهای  توانایی  از  بیشتر 
در  گروهی  حمالت  است. 
فاریاب  مختلف  ولسوالی های 
نیروهای  دارد.  ادامه  عمال 
منطقه  که  نتوانستند  امنیتی 
را  پشتونکوت  ولسوالی  اودک 
فعالیت های  نمایند.  پاکسازی 
مخالفان مسلح دولت به صورت 
از  دارد  ادامه  آشکار  و  واضح 
داخل بازارها عشر و ذکات برای 

مخالفان جمع آوری می شود.«
خواست  دولت  از  نوید،  آقای 
مسووالن  تبدیلی  قسمت  در  تا 
افزایش  محالت،  در  امنیتی 
تشکیل نیروهای امنیتی و تقویت 
خصوص  به  مردمی  نیروهای 
پولیس محلی هرچه عاجل اقدام 

نماید.
در  ما  »خواست  گفت:  وی 
در  که  است  این  مجموع 
قسمت مسوولین امنیتی تغییرات 
به وجود بیاید. چون آنها مردمان 
توانایی  آنها  بی کفایت هستند و 
در  را  دولت  حاکمیت  تامین 
ندارند.  دست  دور  مناطق 
که  است  این  ما  دوم  خواست 
باال برده شود  تشکیالت پولیس 
که  محلی  پولیس های  ایجاد  و 
داده شده  از سوی دولت وعده 
چند  شود.  ایجاد  محالت  در 
وقت قبل مردم در محالت علیه 
از  آنها  اما  کردند  قیام  طالبان 
جانب دولت مورد حمایت قرار 

نگرفتند و آنها تشویق نشدند.«
ولسوالی  باشندگان  از  برخی 
خرابی  از  نیز  پشتونکوت 
کرده  شکایت  امنیتی  اوضاع 
بدینسو  مدتی  از  که  می گویند 
جریان  عملیات  مناطق شان  در 
داشته و نیروهای محلی دست به 
آزار و اذیت مردم محل می زنند.

محل  باشندگان  از  تن  یک 
این  ما  »مشکل  است:  گفته 
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حذف کرسی اهل هنود
جفا به حق این اقلیت است

فعاالن مدنی:

3 سال هفتم   شماره مسلسل 1691   چهار شنبه 26 سرطان 1392     

صحنۀ دیگر:
سرگردان/  ای  از  آواره/  ای  »از  خواندن  مریم 
سالم/  کابل جان  به  کابل جان  به  کابل جان  به 
زمزمه  را  دریا  فرهاد  از  سالم...«  افغانستان 

می کند.
مادر مریم:

باشه،  برکت. دل آدم که صاف  - ده جوانیت 
ای  بچیم!  می شنون.  هم  فرشته ها  آدمه  صدای 
آواز  مثل  دختری هایم  ده  هم  مه  خداست  داِد 
ده  بلبل ها  می خواندم،  وقتی  داشتم.  آواز  تو، 
ره  کنری  می آمدن،  خواندن  سِر  قفس هایشان 

خوبان.
مریم:

وقتی  می کنه.  سبک  مه  دل  موسیقی   -
خودم  وقتی  می گیرم.  قوت  می شنومش، 

می خوانم، پرواز می کنم.
مادرجان، اگه تو بفامی که مه چقه موسیقی ره 

خوش دارم...
مادر مریم:

دختری هایم  یاد  ده  ره  مه  که  بخوان  بچیم   -
می اندازی. وقتایی که سایۀ غمه به تیر می زدیم.

وقتی که غم هیچ جرأت نداشت سون ما سیل 
کنه.

گرامی تر  هستی  ز  موجود  »دو  خواندن  مریم 
از  مادراست...«  دیگرش  و  میهن  یکی  است/ 

وحید صابری را زمزمه می کند.
مریم:

ای  بتانم که  مه  مادرجان! کاشکی یک روز   -

حذف  به  واکنش  در  افغانستان  مدنی  جامعه  فعاالن 
یک کرسی برای اهل هنود و سیک می گویند پارلمان 
فعاالن  باور  به  می زد.  اقدامی  چنین  به  دست  نباید 
مدنی، چنین تصمیمی شرایط برای زندگی اهل هنود 

افغانستان را بیشتر دشوار خواهد کرد. 
به  حکومت  سوی  از  که  انتخابات  قانون  طرح  در 
هنود  اهل  برای  کرسی  یک  شده،  فرستاده  پارلمان 
مجلس  مشترک  کمیته  اما  بود،  شده  گرفته  نظر  در 
کرسی  یک  آن  براساس  که  را  ماده ای  نمایندگان، 

از  مره  خودت  که  بخوانم  خوب  ایقه  خواندنه 
شوق ده بغل بگیری.

باشه.  مه  زندگی  روز  خوشترین  شاید  روز  او 
خوشبخت ترین روز زندگی مه...

صحنۀ دیگر: پدر مریم به سمت خانه می آید و 
دروازه را باز می کند.

پدر مریم:
- ای چی ساقی خانه ساختین اینجه ره! کالن زن 
نمی شرمی به عوض ایکه دخترته نصیحت کنی 
و یک کار خوب یادش بتی، ساز و آوازه یاد 

می تیش؟
مریم:

- پدرجان! ببخشین...
پدر مریم:

- دانته بسته کو که اگه نی مه دانته خواد دوختم. 
ده خانه ای که سازنده درآیه، برکت از او خانه 

می برایه.
بته،  شور  خواندن  ده  خوده  دان  که  دختری 

زبانشه باید همرای قوغ آتش سوختاند.
مریم:

- پدرجان...
پدر مریم:

- مه اگه غریب هم هستم، آبرو دارم. اگه مردم 
خبر شون، بینی مه پیش شان از هفت جای بریده 

می شه.
سازنده  باز  عیب.  یک  خودش  شدن  سازنده 
قوم  بالست؛  نیست،  هم  عیب  که  دختر  شدن 
کوچه  ای  از  مه  است.  خجالتی  است.  شرمی 

برای اهل هنود اختصاص داده می شد، حذف کرد. 
اهل هنود در حال حاضر تنها یک کرسی در مجلس 
سنا دارد. این کرسی نیز از سوی رییس جمهور کرزی 
برای آن ها داده شده است. این اقلیت مذهبی در حال 

حاضر هیچ کرسی ای در مجلس نمایندگان ندارد. 
هنود  اهل  می گوید  مدنی  فعال  جوینده،  میراحمد 
افغانستان باید به زندگی در افغانستان تشویق شوند، اما 
به زندگی در کشور  برخوردهایی عالقه آن ها  چنین 

را صدمه می زند. 

کدام  با  مردم  ای  سون  هستم.  شدنی  بیر  و  تیر 
چشمای سبیل مانده سیل کنم؟

مادر مریم:
هزار  است.  دختر  جوان  خو  هم  مریم  حالی   -
آرمان و آرزو داره. خوشی داره، غم داره، دل 

داره آخر!
کنه.  سبک  خوده  دل  ساعت  یک  که  بانیش 
جانش  ده  جان  کده  کار  مه  همرای  روز  تمام 

نماند. درس مکتب خوده هم باید بخوانه.
مریم:

- مادرجان شما...
پدر مریم:

- شما دو نفر که یک طرف می شین، واهلل اگه 
لشکر آجوج و ماجوج هم همرای تان بس آمده 
بتانه. اول خو دعا کنین که خدا آدمه دختر نته. 

باز که داد، خدا خواننده و سازنده نسازیش.
مادر مریم:

کار  ایقه  موسیقی  اگه  ببین!  ره  خدا  روی   -
آواز  پیغمبر  داود  حضرت  چرا  می بود،  بد 

می خواند؟
پدر مریم:

بزرگا  و  تو کجا  نبیار!  دانت  ده  ره  نام کالنا   -
دختر  همرای  بشناس  خودته  حد  کجا؟ 

سازندیت.
مه می گم که دم بی آبی ره بگیرم. ای زن به مه 

زبان بازی و کالن کاری می کنه.
مه کی می مانم که صدای ساز و آواز، از کلکین 
ای خانه بیرون شوه. بین تمام قریه مه انگشت نما 

زمان  در  مذهبی  اقلیت  این  می گوید  جوینده  آقای 
صدمه  به شدت  طالبان  دوران  و  داخلی  جنگ های 
آن ها  با  شده اند.  سرکوب  همیشه  »آن ها  دیدند: 
بیگانه  به عنوان  بلکه  نه  افغانستان  شهروندان  به عنوان 
برخورد شده. ای کاش پارلمان این نزاکت را درک 

می کرد و یک کرسی دیگر نیز به هندوها می داد.«
جوینده می گوید در حال حاضر شهروندان اهل هنود 
افغانستان تالش دارند تا کشور را ترک کنند و ترک 
بی جا کردند.  بسیار  »اقدام  او گفت:  بگویند.  تابعیت 
دموکراسی  و  اقتصاد  رشد  در  می تواند  هنود  اهل 
حق  در  جفا  این  باشند.  داشته  خوبی  سهم  افغانستان 
محروم  حق شان  از  همیشه  که  است  اقلیت هایی 

بوده اند.«
شرایط  به دلیل  می گویند  منابع  برخی  حال  همین  در 
از  شماری  افغانستان،  در  هنود  اهل  دشوار  زندگی 
آن ها خواستار ترک تابعیت شده و تصمیم دارند در 

کشورهای هند و ایران زندگی کنند. 
در  تا  دارند  حق  نیز  هندوها  جوینده،  آقای  باور  به 
پروسه های سیاسی سهم داشته باشند و از این طریق به 
حضور در افغانستان تشویق شوند: »تضمین آزادی های 
اقلیت ها باعث این می شود که اهل هنود سهم بیشتری 
سرمایه گذاری  کشور  این  در  و  بگیرند  تجارت  در 

خواد شدم.
خود  همرای  گور  کدام  ده  ره  شرمی  قوم  ای 
ببرم؟ صبا روز پیش از خود و بیگانه مه ریشخند 
اوالد  روز  بری همی  عام خواد شدم.  و  خاص 
نام بدی و سرخمی  باعث  بروه  کالن کدیم که 

مه شوه؟
مریم:

- پدر...
پدر مریم:

بیخ  از  زبان بازه  ای  زبان  مه  بیر که  ره  قیچی   -
مثل  می کنه،  غلط  کار  یک  وقتی  آدم  ببرم. 
کالنا  دل  که  می گیره  آرام  خوده  مرده  موش 
سرش بسوزه. تو دل داری که زبان خوده مثل 

پرۀ آسیا سر پدرت بچرخانی.
شما دو نفر که یکسو می شین، به شیطان شیربرنج 
پخته می کنین. بس آمدن همرای هردویتان کار 

یک لشکر اس.
مادر مریم:

که  داره  خوشی  چه  دیگه  بیچاره  دختر  ای   -
ماقوف می کنی.  همی یک خواندنه هم سرش 
نمی مانی که یک خواهرخواندۀ خوده خانه بیاره 
خواهرخواندۀ  کدام  خانۀ  که  می مانی  هم  نه  و 
خود شب پایی بره. ای بدبخت که ده خانه زاره 
ترق خواد شد. آخر همی خو هم اوالد خودت 

است...
پدر مریم:

نشنوم که  نبینم و  ماقوف! دیگه  - گپ زیادی 
آواِز خواندن از ای خانه بلند شوه.

کنند.«
در همین حال شماری از نمایندگان مجلس می گویند 
که کرسی اختصاص داده شده برای اهل هنود توسط 

کمیسیون مشترک دو مجلس حذف شده است. 
از نگاه  بلخ، می گوید  نماینده والیت  فرهاد عظیمی، 
قانونی هیچ مانعی در برابر اهل هنود افغانستان وجود 
ندارد و آن ها می توانند مانند سایر شهروندان افغانستان 

در انتخابات نامزد شوند و رای بگیرند.
انتخابات ده کرسی  قانون  این در حالی است که در 
از  تا آن ها  برای کوچی ها اختصاص داده شده است 
عظیمی  آقای  اما  نشوند.  محروم  شهروندی شان  حق 
قانون   22 ماده  براساس  مشترک  کمیسیون  می گوید 
اساسی فیصله کرده که امتیاز اضافی نباید داده شود. 

شهروندان اهل هنود در دو انتخابات پارلمانی نامزده 
داشته اند ولی نتوانسته اند یک کرسی پارلمان را از آن 

خود کنند. 
این در حالی است که اهل هنود افغانستان همواره از 
سخن  داشته  وجود  برابرشان  در  که  محدودیت هایی 
مشخصی  جای  حاضر  حال  در  هنود  اهل  گفته اند. 
اقلیت مذهبی  این  با آن که  ندارند.  برای جسدسوزی 
هنوز  ولی  داده اند،  انجام  اعتراض هایی  و  تظاهرات 

مشکل شان هم چنان باقیست. 
آن ها در برخی موارد مراسم جسدسوزی را در خارج 
از افغانستان انجام می دهند. دلیل اصلی این است که 
مردم محل با این مراسم مخالفت می کنند و اهل هنود 
مجبور است تا این مراسم را در خارج از کشور انجام 

دهد. 
از  که  است  دیگری  حق  مادری  زبان  به  تدریس 
افغانستان گرفته شده است. آن ها خواستار  هندوهای 
مکتب هایی هستند که کودکان شان به زبان مادری شان 

آموزش ببینند. 
به  نسبت  هنود  اهل  جمعیت  گزارش ها  براساس 

سال های پیش از جنگ به مراتب کم تر شده است. 
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آرایش های جدید
جریان های سیاسی

 فریدون ایرج

آیا راه  حل دیپلوماتیک 
برای هراس افگنی بین المللی 
وجود دارد؟  ملک ستیز- پژوهشگر امور بین المللی

از این که در این باره می نویسم خیلی 
یک  هم چون  است.  سوگ بار  برایم 
و  حقوق  دانش پژوه  و  پژوهشگر 
روابط بین الملل، به  خوبی می دانم که 
سیاست  هماهنگی  روند  دیپلوماسی، 
اما چه   بین الملل است؛  با روابط  ملی 

قربانی وحشیانه ترین  کنم که روزانه ده ها هم میهنم 
در  که  تصاویری  می شوند.  هراس افگنانه  حمالت 
رسانه ها پخش می شوند، وجدان هر انسان متعهد و 
باشرف را جریحه دار می سازد. چه  کنم که هر روز 
انسان  هر  روان  هراس افگنانه،  انفجارهای  صداهای 
را صدمه سختی می زند. چه  کنم که دیپلوماسی در 
ناباوران ارزش های ملی قرار دارد.  چنبره پنجه های 
آری، این را نیز به  خوبی می دانم که هراس افگنی از 
کجا ریشه می گیرد و با کدام اهدافی ادامه می یابد. 

این را همه می دانند که بخش کالنی از منابع سرشار 
ناشی از حمایت های بین المللی به گونه ی وحشتناکی 
اما  می گردد.  قدرت  مافیای  شوم  دست های  اسیر 
این  از  برون رفت  برای  راهی  می شود  گفته  این که 
بُن بست باقی نمانده است، موافق نیستم. واقعیت این 
است که نظام سیاسی در افغانستان ظرفیت مدیریت 

دیپلوماسی در حال بحران را ندارد. 
از  بیشترینه  بحران،  حال  در  دیپلوماسی  مدیریت 
بهره مند  امنیتی  استخباراتی-  نهاد های  پشتوانه 
دنیا، مدیریت  نظام های  فقیر ترین  می گردد. حتا در 
منابع  باال ترین سطح  از  بحران،  دیپلوماسی در حال 
نظام  بهره مند است. رهبری و مدیریت  ملی  اقتصاد 
باید هرچه زود تر این مثلث حمایتی را تشکیل دهد و 
منابع گسترده مادی و بشری- تخصصی را در اختیار 
دیپلوماسی در حالت بحران قرار دهد و از چهره های 
پوسیده و تکراری که تنها بروکراسی فرسوده را در 
شود.  معذرت خواهی  می چرخانند،  ساختار ها  این 
دیپلوماسی-  دستگاه  که  می گردد  سبب  امر  این 
استخباراتی- امنیتی در هماهنگی کامل، از سه کناره 

بر دشمن فشار آورند. 
باالی  منابع  از  استفاده  با  استخباراتی  نیروهای 
دشمن  ساختارهای  در  اقتصادی،  و  تخصصی 
نامریی  حضور  دیگر،  سوی  از  می کند.  پیدا  راه 
استخبارات کشفی در ساختار ها و نهادهای دشمن، 
قدرت کشف و مهارسازی برنامه های تروریستی را 
امنیتی  نیروهای  می دهد.  قرار   سطح  پایین ترین  در 
می توانند  به دست آمده  اطالعات  از  استفاده  با  نیز 
مالحظه ای  قابل  حدود  در  را  دشمن  نفوذ  راه های 
پُرقدرت  پشتوانه  با  دیپلوماسی  این جا  کنند.  مهار 

بد نیست که ما هم گرایی خود 
را با هند در مشابهت های 

مرزی خود با پاکستان برمال تر 
و شجاعانه تر مطرح کنیم. هر 

دو کشور با پاکستان مشکل 
مرزی و ارضی دارند. ما هر 

دو کشور، دشواری دموگرافی 
با پاکستان داریم. این اصل، 

سبب می گردد که صراحت 
استراتژیک و هم گرایی 

تاکتیکی با پاکستان را مطرح 
نماییم. ما آسیب پذیر تر از همه 
کشورهای منطقه در این کارزار 

هستیم. پس فقط دیپلوماسی 
فعال می تواند این اصل را به 

واقعیت مبدل کرده و از قدرت و 
اقتدار ملی حرف زند. در غیر آن 

روزهای دشوارتری در انتظار 
همه ما قرار دارد.

خبرهایی از آرایش های جدید جریان های سیاسی در کشور 
ایتالف  سخنگوی  سانچارکی،  فاضل  می رسد.  گوش  به 
ملی، در صفحه فیسبوکش نوشت که نامزد این ایتالف برای 
انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، مشخص شده است. 
آقای سانچارکی در نوشته اش، از شخص خاصی نام نبرده، 
اما گفته است که در فرصت مناسب نام نامزدشان را اعالم 
داکتر  از  غیر  ملی،  ایتالف  نامزد  که  است  می کنند. روشن 
داکتر  از  غیر  ایتالف  این  در  نیست.  دیگری  کس  عبداهلل 
همه  تا  ندارد  حضور  دیگر  سیاسی  درشت  چهره  عبداهلل 

اعضای این ایتالف روی آن توافق کنند. 
داکتر عبداهلل در سال 2009، نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
بود و پس از آقای کرزی، بیشترین رای نیز آورد. هم چنین به 
لحاظ قومی نیز داکتر عبداهلل چندفرهنگی است. او با آن که 
با والیت پنجشیر رابطه دارد،  به نحوی  فارسی زبان است و 
محی الدین خان،  غالم  پدرش  و  است  پشتون  پدر  طرف  از 
قندهار  والیت  انتصابی  سناتور  مدت ها  سلطنت،  دوران  در 
نیز چندفرهنگی  انتخابات ریاست جمهوری گذشته  بود. در 
او  امتیازهای  از  یکی  قومی،  لحاظ  به  عبداهلل  داکتر  بودن 
ربانی،  برهان الدین  پروفیسور  زمان  آن  در  می شد.  شناخته 
اسالمی  رهبر حزب جمعیت  و  پیشین کشور  رییس جمهور 

نیز از داکتر عبداهلل حمایت کرد. 
برخی از اعضای پشتون تبار جمعیت اسالمی نیز در آن زمان، 
به هواداران شان می گفتند که ضرور نیست تا به دالیل قومی از 
آقای کرزی حمایت کنند، به دلیل این که داکتر عبداهلل نیز به 
نحوی پشتون و از والیت قندهار است. یکی از سرمقاله های 
هفته نامه مجاهد، ارگان نشراتی جمعیت اسالمی، نیز به همین 
موضوع اختصاص یافته بود. نویسنده آن سرمقاله که به زبان 
قرار  مخاطب  را  پشتو زبان  هم وطنان  بود،  شده  نوشته  پشتو 
با غیرت  به داکتر عبداهلل در تضاد  بود که رای  نوشته  داده 
قومی نیست، به دلیل این که او نیز به نحوی پشتون است و به 
والیت قندهار تعلق دارد. غیر از داکتر عبداهلل چهره دیگری 
در ایتالف ملی نیست تا توانایی های بالقوه برای بسیج همه 

اقوام را داشته باشد. 
نخبگان  از  شماری  توانست   ،2009 سال  در  عبداهلل  داکتر 
هزاره را نیز در کنار خود قرار دهد. در آن زمان، هواداران و 
رسانه های متعلق به آقای محمد محقق- که از آقای کرزی 
دهه  در  کابل  جنگ های  از  یادآوری  با  می کرد-  حمایت 
هفتاد و رویدادهای ناگوار آن مانند کشتار افشار، مخاطبان 
هزاره را از پشتیبانی از داکتر عبداهلل بر حذر می داشتند. اما 
کنار  در  زمان  آن  در  عبداهلل  داکتر  که  هزاره ای  نخبگان 
خود داشت، خطاب به مخاطبان هزاره می گفتند که او، در 
جنگ های کابل و دهه هفتاد، مهره دست چندم بوده و نقش 
چندانی در آن زمان نداشته است. این مساله تا حدی واقعیت 
هم دارد، داکتر عبدااهلل در دولتی که در آن زمان بر سر کار 

بود، سخنگوی وزارت دفاع بود. 
وظیفه ای که در حکومت آقای کرزی، جنرال ظاهر عظیمی 
به دوش دارد. با توجه به این واقعیت ها، به نظر نمی رسد که 
به عنوان  را  عبداهلل  داکتر  از  غیر  دیگری  کس  ملی  ایتالف 
باشد.  گرفته  نظر  در  ریاست جمهوری،  انتخابات  نامزد 
قانونی  محمدیونس  از  ملی،  ایتالف  به  مربوط  هفته نامه 
می برد.  نام  ایتالف  این  مهم  اعضای  از  یکی  به عنوان  نیز 
نامزد  به عنوان  را  او  ملی،  ایتالف  که  نمی رسد  به نظر  اما 
به لحاظ  او  باشد.  انتخابات ریاست جمهوری در نظر گرفته 
پروفیسور  حاکمیت  زمان  در  نیست.  چندفرهنگی  قومی، 
بلند کار کرده است و  برهان الدین ربانی نیز، در پست های 
هم چنین از توانایی های بالقوه برای نفوذ در حوزه های قومی 

پشتون و هزاره برخودار نیست. 
نامزد  به حیث  قانونی  آقای  که  است  بعید  بسیار  بنابراین 
از  نمایندگی  به  آینده،  سال  ریاست جمهوری  انتخابات 
ایتالف  از  او  این که  احتمال  اما  شود.  معرفی  ملی  ایتالف 
و  او  که  دارد  وجود  احتمال  این  است.  جدی  ببرد،  ملی 

نوع  هر  با  می تواند  امنیتی  استخباراتی- 
مخالفی، مذاکره کند. 

این نوع دیپلوماسی، »دیپلوماسی جنگ« نیز 
معیار  که  تفاوت  این  با  است.  شده  خوانده 
و هدف جنگ در شرایط جنگی مشخص تر 
در  مدیریت  دیپلوماسی  در  اما  می باشد. 
هستیم.  روبه رو  دهشت  و  ترور  با  ما  بحران،  حال 
دیپلوماسی  نوع  این  نبود  با  ما  دققیا  افغانستان،  در 
مواجه هستیم. آقای رییس جمهور، به جای این همه 
و  اقتصادی  تقویت  به  طالبان، چرا  به  زاری  و  عذر 
کردم  یاد  آن  از  باال  در  که  مثلث  این  تخصصی 
شرایط  در  که  کرد  قبول  باید  چگونه  نمی پردازد؟ 
افغانستان  استخبارات  کنونی،  آسیب پذیر  سخت 
سازمان یافته  برنامه های  ابتدایی ترین  کشف  قدرت 
گروه طالبان را ندارد؟ چگونه می توان باور کرد که 
دستگاه دیپلوماسی افغانستان کوچک ترین واکنشی 
هراس افگنان  وحشت ناک  اعمال  این همه  برابر  در 

نشان نمی دهد؟ 
تجهیز  پاکستان  خاک  از  نیرو ها  این  همین که 
مناسبات  حقوق  اصل  سه  می گردند،  تمویل  و 
اصل  هم جواری،  ُحسن  اصل  که  را  بین المللی 
امنیِت  رعایت  اصل  و  ارضی  تمامیت  به  احترام 
می گذارند؛  زیرپا  است،  هم جوار  دولت های  ملی 
اما انگار هیچ دولتی به این گروه های هراس افگن، 
حمایت نظامی و اقتصادی نمی فرستد. حتا اگر آن ها 
دادگاه  ریاست جمهوری،  قصر  هفته،  سه  مدت  در 
صلیب  دفترهای  کابل،  بین المللی  فرودگاه  عالی، 
را-  مهاجران  بین المللی  سازمان  نمایندگی  و  سرخ 
بین المللی  و  ملی  استراتژیک  مراکز  مهم ترین  که 
عرصه  در  گویا  دهند.  قرار  حمالت  آماج  هستند- 
منافع ملی و امنیت ملی افغانستان، آب از آب تکان 
را  ثبات  حال  در  دیپلوماسی  ما  و  است  نخورده 

تمرین می کنیم. 
را  نواز  شاخه  مسلم لیگ  پیروزی  مقاله ای،  در  من 
مورد تحلیل قرار دادم. شالوده تحلیل من این است 
بنیادگرایی  شعار  زیر  هراس افگن،  نیروهای  که 
حاصل  منطقه  در  بیشتری  نفوذ  و  قدرت  اسالمی، 
گسترش  راه های  و  شد  هوشیار  باید  کرد.  خواهند 
در  را  اصالحات  روند  که  را  شوم  برنامه  این 
افغانستان مهار می کند، محدود و حتا بسته کرد. باید 
از هند درس های مهمی را آموخت. این مثلث فعال 
در این کشور، راه را برای دیپلوماسی فعال با غرب 

و شرق باز کرده است. 
از منابع  زمان آن فرا رسیده است که ما گنجینه ای 
قرار  مثلث  این  اختیار  در  را  مادی  و  بشری  فعال 
دهیم. کشف و استخبارات باید به یکی از مهم ترین 
پارادایم های سیاست خارجی افغانستان مبدل گردد. 
فعال  همکاری   باید  افغانستان  استخبارات  و  کشف 
گرداند.  فراهم  را  هند  استخبارات  به ویژه  منطقه ای 
این امری مسلم و کامال روشنی است که ما دشمن 
مشترک سیاسی و استراتژیک داریم. تفاوت مهم در 
بنیادگرایی  تاثیر گذاری  شاخص های  که  است  این 
را  این هم گرایی  ما  هستند.  متفاوت  دو کشور،  در 
مبدل  خویش  استراتژیک  فکر  در  به صراحت  باید 

گردانیم. 
در  هند  با  را  خود  هم گرایی  ما  که  نیست  بد 
و  برمال تر  پاکستان  با  خود  مرزی  مشابهت های 
پاکستان  با  کشور  دو  هر  کنیم.  مطرح  شجاعانه تر 
کشور،  دو  هر  ما  دارند.  ارضی  و  مرزی  مشکل 
اصل،  این  داریم.  پاکستان  با  دموگرافی  دشواری 
سبب می گردد که صراحت استراتژیک و هم گرایی 
تاکتیکی با پاکستان را مطرح نماییم. ما آسیب پذیر تر 
از همه کشورهای منطقه در این کارزار هستیم. پس 
فقط دیپلوماسی فعال می تواند این اصل را به واقعیت 
مبدل کرده و از قدرت و اقتدار ملی حرف زند. در 
قرار  ما  همه  انتظار  در  روزهای دشوارتری  آن  غیر 

دارد.

سیاسی  دسته  با  و  شوند  بیرون  ملی  ایتالف  از  هوادارانش، 
جریان  فرهنگی  چهره های  از  بسیاری  کنند.  معامله  دیگر، 
به  متهم  را  قانونی  آقای  نظار،  شورای  اسالمی-  جمعیت 

فرصت طلبی سیاسی و تکروی می کنند. 
در  پارلمان،  رییس  تعیین  برای  درون پارلمانی  انتخابات  در 
شناخته  حکومت  هواداران  به عنوان  که  تیمی   ،1389 سال 
آن  در  که  قانونی  آقای  تیم  اما  بود،  منسجم  بسیار  می شد، 
زمان گفته می شد حمایت داکتر عبداهلل را دارد، از انسجام 
الزم برخوردار نبود. به عنوان نمونه، در آن زمان، آرای آقای 
عبدالرب رسول سیاف و آقای عثمانی، فاصله زیادی از هم 
نداشت، اما آرای آقای قانونی و سید اسحاق گیالنی فاصله 
زیادی داشت. گفته می شود که در آن زمان، هواداران آقای 
قانونی حتا به نامزدان نزدیک به ایتالف ملی نیز رای سفید 
در  قانونی  آقای  مجدد  شدن  نامزد  برای  زمینه  تا  می دادند 

کرسی رییس پارلمان فراهم شود. 
برخی ها با اشاره با آن زمان می گویند احتمال این که آقای 
است.  جدی  ببرد،  عبداهلل  داکتر  از  نود،  دقیقه  در  قانونی 
عالوه بر این، مشخص شدن نامزد ایتالف ملی نشان می دهد 
همکاری  شورای  با  هماهنگی  در  نتوانست  ایتالف  این  که 
اعضای  تاکنون  کند.  معرفی  نامزد  ملی،  جبهه  و  احزاب 
شورای همکاری احزاب و جبهه ملی، در مورد این که روی 
نگفته اند.  چیزی  رسیده اند،  توافق  به  مشخص  نامزد  یک 
به نظر می رسد که آنان هنوز در این مورد تصمیم نگرفته اند. 
معاون  فهیم،  محمدقسیم  مارشال  و  اسماعیل خان  موضع 
آقای  از  نیست.  روشن  هنوز  تا  نیز  ریاست جمهوری  اول 
نامزد  به عنوان  او  از  پیش  چندماه  تا  که  نیز  نور  عطامحمد 
به نظر  نشده است.  تازه ای شنیده  نامبرده می شد، چیز  بالقوه 
می رسد آقای عطامحمد نور که حاال صالح الدین ربانی را 
تا  است  بزرگ  معامله  پی یک  در  دارد،  کنار خود  در  نیز 
»نقش پادشاه ساز« خود را محقق سازد. به نظر نمی رسد که او 

این بار از آقای داکتر عبداهلل حمایت کند. 
تمام  او  نفع  به   2009 سال  در  عبداهلل،  داکتر  از  حمایت 
نشد. در پایان آن انتخابات روابط او با آقای کرزی به اوج 
تیره گی رسید و حتا شایعاتی در مورد برکناری اش، به گوش 
می رسید. در این میان، خبر احتمال نامزدی آقای عبدالرب 
گمانه زنی  حاال  از  عده ای  است.  جالب  نیز  سیاف  رسول 
می کنند که نامزد مورد حمایت آقای کرزی او است. گفته 
می شود که او در تالش جلب حمایت مارشال فهیم نیز است. 
مورد  در  فهیم  مارشال  فکر می کنند که حرف های  عده ای 
خلیلزاد و قیوم کرزی و امریکایی خواندن آنان، آقای سیاف 
را امیدوار ساخته است تا حمایت مارشال فهیم را جلب کند. 
در شبکه های اجتماعی خبرهایی منتشر شده است که گویا 
فهیم رفته و  منزل مارشال  به  آقای عبدالرب رسول سیاف، 
انتخابات ریاست جمهوری  نامزد  به او اطالع داده است که 
می شود. اما با وجود گمانه زنی ها و شایعات تا هنوز به درستی 
رییس جمهور کرزی  مورد حمایت  نامزد  نیست که  روشن 
کنار  در  وزیران  از  شماری  که  می شود  گفته  کیست. 
زلمی رسول، وزیر امور خارجه، گرد آمده اند و فکر می کنند 
نیز  از آقای سیاف  نامزد رییس جمهور کرزی است.  او  که 
برده  نام  کرزی  رییس جمهور  حمایت  مورد  نامزد  به عنوان 
می شود، عده ای می گویند که شاید آقای کرزی از برادرش 
نمی تواند حکم کند  قاطعیت کسی  به  اما  حمایت می کند، 

که نامزد آقای کرزی کیست. 
فردی  از  حمایت  بر  دال  نشانه ای  هیچ  حال  تا  نیز  او  خود 
از  مصاحبه هایش  در  بارها  او  است.  نداده  بروز  خاص، 
ریاست جمهوری  انتخابات  نامزد  است،  خواسته  برادرش 
بدون  فهیم  مارشال  که  نمی رسد  به نظر  هم چنین  نشود. 
امریکایی  را  کرزی  قیوم خان  کرزی،  آقای  با  هماهنگی 
در  کرزی،  رییس جمهور  این که  احتمال  اما  باشد.  خوانده 
کاندیدای  چند  و  اصلی  کاندیدای  یک  آینده،  انتخابات 

بازی داشته باشد، جدی است.
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هندوها کرسی نخواهند داشت

و اهداف ناتمام
گزینه صفر

 قیام

 منیره یوسف زاده- فعال جامعه مدنی

سرانجام بعد از کش و قوس فراوان، شورای ملی موفق 
شد تا موارد اختالفی بین دو مجلس در خصوص برخی 
به  را  قانون  این  و  را حل کرده  انتخابات  قانون  مواد  از 
از مهم ترین نکاتی که در مرحله  تصویب برساند. یکی 
رسیدگی به اختالف نظر مورد توافق قرار گرفت، حذف 
یکی  به عنوان  هندوها  برای  شده  تضمین  کرسی  یک 
برای  اولیه  دینی کشور می باشد. در طرح  اقلیت های  از 
نمایندگان  مجلس  در  کرسی  یک  افغانستان  هندوهای 
مورد  بعد  مراحل  در  پیشنهاد  این  اما  بود.  شده  پیشنهاد 
پس  شد.  حذف  سرانجام  و  گرفت  قرار  اختالف 
می توان گفت که در مجلس نمایندگان هندوها کرسی 

تضمین شده ای نخواهند داشت.
جالب این است که اختصاص ده کرسی برای کوچی ها 

در  امریکا  متحده  ایالت  توسط  که جدیدا  گزینه صفر، 
زیادی  نگرانی های  است،  شده  مطرح  افغانستان  مورد 
افغانستان  مردم  عمومی  افکار  و  سیاسی  محافل  در  را 
به وجود آورده است. براساس این گزینه، تمامی نیروهای 
امریکایی حاضر در افغانستان، بدون هیچ پیش شرطی در 
این  امنیت  و  کرد  خواهند  ترک  را  کشور  وقت  اسرع 
کشور را به دولت افغانستان واگذار می کنند. این گزینه 
که  می گیرد  قرار  رای زنی  مورد  شرایطی  در  درست 
افغانستان روزهای دشواری از بی ثباتی و ناامنی را پشت 
سر می گذارد و نیروهای امنیتی آن هنوز با امکانات الزم 

برای مقابله با دهشت افگنی، مجهز نگردیده است. 
به نظر می رسد که اعالن این گزینه توسط دولت امریکا 
امریکا  با  افغانستان  امنیتی  قرارداد  با  نزدیک  ارتباطی 
میان  جدی  تنش های  سبب  اخیر  هفته های  در  که  دارد 
در آخرین گفتگوی  است.  امریکا گردیده  و  افغانستان 
اوباما  و  کرزی  آقای  میان  قبل  روز  چند  که  ویدیویی 
تعبیر  تند  و  اوباما صریح  آقای  صورت گرفت، سخنان 
ایالت  نارضایتی  اظهار  غالب،  تفسیر  به  که  است  شده 
و  کرزی  آقای  دولت  کارکرد  از  را  امریکا  متحده 
امضای  برای  کرزی  آقای  پیش شرط های  از  هم چنان 

پیمان امنیتی میان امریکا و افغانستان نشان می دهد.
پیمان امنیتی

متحده  ایاالت  و  افغانستان  میان  امنیتی  پیمان  امضای 
و  مذاکرات  محتوای  بدین سو  سال  یک  از  امریکا، 
گفتگوها  این  است.  بوده  کابل  و  واشنگتن  گفتگوهای 
به نظر می رسد  با عبور از فراز و فرودهای بسیار، اکنون 
و  سیاسی  کارشناسان  است.  انجامیده  بن بست  به  که 
افغانستان  مردم  مبرم  نیاز  را  قرارداد  این  عقد  امنیتی 
که  است  ورزیده  سعی  نیز  افغانستان  دولت  و  دانسته 
مراحل قانونی عقد این پیمان را از مجراهای لویه جرگه 
و شورای ملی دنبال کند و موانع حقوقی و قانونی را از 

باشند،  بازمانده  کرسی  این  به  دستیابی  از  باشند،  داشته 
موضوع  این  اما  است.  توجیه  قابل  نظر  یک  از  اگرچه 
باشد  داشته  قرار  جبرانی  عدالت  با  تقابل  در  می تواند 
که یکی از اصل های مسلم برای تحقق عدالت در یک 

جامعه محسوب می شود.
عدالت جبرانی ایجاب می کرد که از هندوها که به عنوان 
یک اقلیت دینی در افغانستان زندگی می کنند، حمایت 
در  کرسی  یک  اختصاص  گیرد.  صورت  جدی تر 
حمایت  نوع  قوی ترین  می توانست  نمایندگان  مجلس 
است  روشن  بسیار  باشد.  کشور  در  دینی  اقلیت  این  از 
مورد  موضوعات  این  گزارش ها  از  بسیاری  در  که 
به  دسترسی  نظر  از  هندوها  که  است  گرفته  قرار  بحث 
برخی از خواسته های خویش مشکل دارند. در برخی از 
گزارش ها گفته شده است که کودکان هندو و سیک در 
مکاتب مواجه با رفتار تبعیض آمیز هستند. از سوی دیگر 
در برخی دیگر از گزارش ها گفته شده است که پیروان 
آیین هندو و سیک بعضا در اجرای مراسم مذهبی شان از 

جمله جسدسوزی نیز با مشکل مواجه اند.
کرسی  یک  اختصاص  بر  می توانست  ملی  شورای  اگر 
دهد،  مثبت  رای  نمایندگان  مجلس  در  هندوها  برای 
سبب می شد تا اعتماد هندوها و سیک های افغانستان نیز 
به برابر نگری جامعه نسبت به همه شهروندان جلب شود. 
جریان  در  که  است  شده  گفته  گزارش ها  از  برخی  در 
افغانستان  هندوهای  از  تن  هفتاد  حدود  اخیر  سال های 
برخی  تابعیت  آوردن  به دست  با  که  کرده اند  تالش 
کنند.  ترک  را  افغانستان  تابعیت  دیگر،  کشورهای  از 

تا گزینه صفر یا خروج کامل نیروهای آن کشور را از 
افغانستان در دست بررسی بگیرد.

نگرانی مردم افغانستان
افغانستان شده  مردم  نگرانی  به شدت سبب  گزینه صفر 
بار اصلی مصیبت ناشی از جنگ را بر دوش  است که 
خروج  میعاد  به  شدن  نزدیک  که  هرچند  می کشند. 
نیروهای بین المللی از افغانستان مردم افغانستان را نگران 
ساخته اند، اما اعالن جدید دولت امریکا مبنی بر خروج 
این  افغانستان،  از  کشور  این  نیروهای  کامل  و  سریع 
این که  افزایش داده است. علی رغم  به شدت  را  نگرانی 
در  افغانستان  امنیتی  نیروهای  کارکرد  اخیر  ماه های  در 
بوده  تمجید  قابل  طالبان  وحشت آفرینی های  با  مقابله 
هنوز  افغانستان  امنیتی  نیروهای  مردم  باور  به  اما  است، 
دفاع  و  امنیت  تامین  دارند که  قرار  در مرحله آزمایش 
و  بین المللی  تروریزم  برابر  در  افغانستان  سرحدات  از 
به نظر  دشوار  کاری  تنهایی،  به  طالبان  دهشت افگنان 

می رسد. 
این  افغانستان  از  بین المللی  نیروهای  از همین رو خروج 
نگرانی را پدید آورده است که پس از خروج آن ها از 
و  گردیده  تقویت  مخالف  نیروهای  روحیه  افغانستان، 
نیروهای امنیتی افغانستان نتوانند در مسیر حمالت آن ها 

سد نیرومند ایجاد کنند.
پاکستان  موضوع  امنیتی،  نیروهای  ناتوانی  بر  عالوه 
دولت  می رسد  به نظر  می باشد.  نگرانی  این  مشمول  نیز 
امریکا می خواهد که پس از خروج کامل نیروهای این 
کشور از افغانستان، پرونده افغانستان را در اختیار دولت 
دست  با  دیگر  بار  یک  پاکستان  و  داده  قرار  پاکستان 
افغانستان اعمال قدرت  باز مثل سال های دهه ی نود در 
چشم انداز  از  را  افغانستان  سیاسی  رخدادهای  و  کرده 
منافع خود مدیریت کند. با توجه به این نگرانی، اغلب 
کارشناسان سیاسی دولت آقای کرزی را مقصر می دانند 
که در این سال ها نتوانسته است رخدادهای سیاسی این 

که یکی دیگر از موارد اختالفی بین دو مجلس بود حل 
شد و کوچی ها هم چنان مثل گذشته از این تعداد کرسی 
اختصاصی بهره خواهند برد. البته این که از یک سو در 
کوچی ها  اسکان  برای  دولت  تالش  از  اساسی  قانون 
سخن گفته می شود و از سوی دیگر به این واحد قومی یا 
اجتماعی ده کرسی در مجلس نمایندگان اختصاص داده 
بحث  یک  برای  می تواند  که  است  موضوعی  می شود، 

حقوقی جالب باشد.
از  دینی  اقلیت های  از  یکی  به عنوان  هندوها  محرومیت 
دستیابی به یک کرسی قطعی و تضمین شده در پارلمان 
قرار  ارزیابی  و  بحث  مورد  مختلف  زوایای  از  می تواند 
گیرد. اگر هندوها به این دلیل که نمی توانند از نظر کمی 
ظرفیت اختصاص یک کرسی در مجلس نمایندگان را 

سر راه آن بردارد. براساس این پیمان، دولت امریکا ملزم 
می گردد که از امنیت و تمامیت ارضی افغانستان در برابر 
تهدیدات بیرون مرزی دفاع کند و دولت افغانستان را در 
زمینه توسعه ملی یاری رساند. این که موانع اصلی بر سر 
راه عقد این پیمان کدام اند و در کجا قرار دارند، تا هنوز 
فهم روشن و مشخص از آن وارد افکار عمومی نگردیده 
است. صرف گفته می شود که خواسته های آقای کرزی 
از چارچوب امتیازات این قرارداد خارج گردیده است 
امتیازات  و دولت امریکا تمایلی به رسمیت شناختن این 
ندارد. عالوه بر این، موضوع گشایش دفتر طالبان در قطر 
و ابهامات پیرامونی آن نیز از جمله مسایلی دانسته می شود 

که در روابط کابل و واشنگتن سایه انداخته است. 
و  امریکا  متحده  ایاالت  ضمنی  به صورت  کرزی  آقای 
شرکای بین المللی آن را متهم کرده است که مذاکرات 
ادامه  افغانستان  دولت  حضور  بدون  را  طالبان  با  صلح 
به عنوان  اتهام  این  از  دیگر،  تعبیر  یک  در  می دهند. 
به  را  افغانستان  است  قرار  که  است  شده  یاد  نیز  توطیه 
جغرافیای ملوک الطوایفی تبدیل کند. هدف از این تعبیر 
رییس جمهور کرزی، اشاره به طرح نماینده محافظه کار 
مجلس اعیان انگلیس می باشد که افغانستان را به هشت 
زون تقسیم کرده که زون های شرقی و جنوبی در اختیار 
بسته  یک  به صورت  طرح  این  می گیرند.  قرار  طالبان 
نخست وزیر  مشاور  توسط  قبل  هفته  در  دیپلوماتیک 
پاکستان به سفیر افغانستان مقیم پاکستان ارایه گردید که 
داشت.  به دنبال  را  افغانستان  دولت  منفی  شدید  واکنش 
طرح  این  افغانستان،  دولت  منفی  واکنش  بر  عالوه 
و  استقبال  مورد  ظاهرا  نیز  سیاسی  حلقات  و  محافل  در 
توجه جدی قرار نگرفت. عقد پیمان استراتژیک نیز در 
تامل می باشد که ظاهرا  قابل  فرودها  و  فراز  سایه همین 
مورد  امتیازات  خط  از  کرزی  آقای  عقب نشینی  عدم 
باورمند ساخته است  نتیجه  این  به  امریکا را  نظر، دولت 

یک  سوی  از  فشار  احساس  نشان دهنده  تابعیت  ترک 
فرد می باشد. این در حالی است که وطن دوستی یکی از 
خصلت های غیرقابل انکار بشر می باشد. وقتی یک فرد 
انسانی می خواهد تابعیت خود را ترک کند، به این معنا 
است که وی نسبت به این که با آن تابعیت از حمایت های 

شهروندی و سیاسی برخوردار باشد امید ندارد. 
اختصاص یک کرسی به هندوهای افغانستان می توانست 
سبب  کار  این  باشد.  داشته  مثبت  بسیار  روانی  تبعات 
می شد تا این تصویر از افغانستان در سطح منطقه و جهان 
این  تابعیت  از کسانی که  این کشور  در  که  ارایه گردد 
سرزمین را دارند اما پیرو دین رسمی مردم این سرزمین 
نیستند نیز حمایت کامل صورت می گیرد. این کار سبب 
و  منطقه  می شد که چشم انداز تحلیلی کشور در عرصه 

بین المل روشن تر از همیشه شود.
تبعاتی  این کار می توانست  فراموش کرد که  نباید  البته 
همسایگان  از  برخی  سوی  از  حساسیت  ابراز  نظر  از  را 
جنوبی داشته باشد. از این رو این احتمال وجود دارد که 
فکر حذف کرسی اختصاصی برای هندوهای افغانستان 
فشارهای  تاثیر  تحت  شاید  نیز  نمایندگان  مجلس  در 
تبلیغاتی وارد شده از سوی برخی از همسایگان جنوبی 
کرسی  یک  اختصاص  اگر  زیرا  باشد.  گرفته  صورت 
برای هندوها در مجلس نمایندگان تصویب می شد، این 
وضعیت می تواند بر تعمیق روابط دولت های افغانستان و 
هندوستان نیز تاثیر جدی داشته باشد. این در حالی است 
است  کرده  کوشش  مدام  افغانستان  جنوبی  همسایه  که 
که در برابر گسترش روابط سیاسی افغانستان و هندوستان 

مانع ایجاد کند.
چیزی که  انتخابات  جدید  قانون  تصویب  با  حال  هر  به 
برای هندوها و سیک های افغانستان مسلم خواهد بود این 
پارلمان  است که آنان کرسی قطعی و تضمین شده در 
در  به چنین کرسی  بخواهند که  اگر  و  داشت  نخواهند 
پارلمان دسترسی پیدا کنند، باید در قالب وارد شدن به 

رقابت عمومی انتخاباتی این کار را انجام دهند. 

افغانستان  مردم  خواسته های  با  مطابقت  در  را  کشور 
با  تعامل  در  و  کرده  مدیریت  کشور  این  ملی  منافع  و 
سنجیده شده،  بیرون مرزی  و  درون مرزی  واقعیت های 

عاقالنه رفتار کند.
اهداف تمام ناشده

ورود و استمرار حضور نیروهای بین المللی در افغانستان 
پیشانی حضور  سه هدف مشخص و تعریف شده را در 
این نیروها حک کرده بود که به ترتیب نابودی تروریزم 
و  امنیت  استقرار  و  خشخاش  کشت  محو  بین المللی، 
دموکراسی در افغانستان خوانده می شد. اکنون که این 
نزدیک  افغانستان  از  خروج  آستانه  در  کم کم  نیروها 
می شوند، به جز قتل بن الدن، هیچ کدام از این اهداف در 
مرحله عملی نزدیک نشده است. گراف تولید خشخاش 
به شدت افزایش یافته است، تروریزم بین المللی هم چنان 
در  دموکراسی  و  امنیت  استقرار  و  می آفریند  مصیبت 
افغانستان  مردم  دست نیافتنی  آرزوهای  از  افغانستان 

دانسته می شود. 
بلکه  افغانستان  دولت  تنها  نه  واقعیت،  این  به  توجه  با 
و  ناامنی  استمرار  در  نیز  بین المللی  ایتالف  نیروهای 
پدید آوردن وضعیت موجود در افغانستان مقصر دانسته 
مبالغ  آن  بین المللی  شرکای  و  امریکا  دولت  می شوند. 
هنگفت و ضایعات سنگین انسانی را در افغانستان هزینه 
کرده اند، اما علی الرغم این هزینه سنگین از ایجاد یک 
سیستم مدیریتی متعهد و محاسب که بتواند کمک های 
در  را  آن  و  کند  مدیریت  افغانستان  در  بین المللی 
برسانند،  به مصرف  فقرزدایی  و  اقتصادی  توسعه  جهت 
از  بسیاری  پدیده عامل  فقدان همین  مانده اند که  عاجز 
که  اکنون  اما  می شود.  دانسته  موجود  ناهنجاری های 
به نظر  می گوید،  سخن  صفر  گزینه  از  امریکا  دولت 
بین المللی  مناسبات  بر  حاکم  هنجاری های  که  می رسد 
و قواعد حاکم بر بازی های سیاسی در افغانستان به شدت 

در حال تغییراند.
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نصف کردن سرعت کاهش ذخیره های دریایی 
تا  پایدار  سطحی  به  دریایی  منابع  رساندن  و 
رفتن  بین  از  روند  کاهش  میالدی،   2015 سال 
افزایش  میالدی،   2010 سال  تا  طبیعی  تنوع 
پایداری در استفاده از انرژی های تجدیدشونده 
در  برنامه ای 10ساله  تدوین  برای  برنامه ریزی  و 
این  توافقات  اصلی ترین  از  پایدار  توسعه  مورد 

نشست بود.
خواست هایی که کم تر تحقق یافته است

اجالس  در  شرکت کنندگان  هم چنین 
تغییر  فقر،  با  مبارزه  مورد   در  ریودوژانیرو 
حفظ  پایداری،  و  جمعیت  مصرف،  الگوی 
بشر،  پایدار  اسكان  انسان،  بهداشت  توسعه  و 
حفاظت  پایدار،  توسعه  زمینه  در  تصمیم گیری 
زمینی،  منابع  پایدار  مدیریت  )اتمسفیر(،  جو  از 
زیستی،  بیابان  با  مبارزه  جنگل زدایی،  با  مبارزه 
و  حفاظت  زیستی،  فن آوری  صحیح  مدیریت 
منابع  مدیریت  و  حمایت  اقیانوس ها،  مدیریت 
رادیواکتیو،  پس ماندهای  مدیریت  فاضالب ها، 
نوجوانان  و  کودکان  زنان،  نقش  تقویت 
بومی،  مردم  نقش  تقویت  پایدار،  توسعه  در 
مقام های  غیردولتی،  سازمان های  نقش  تقویت 
کارگران  نقش  تقویت  )شهرداری ها(،  محلی 
تجارت  نقش  تقویت  کارگری،  اتحادیه های  و 
توسعه  در خدمت  علم  علمی  و صنعت، جامعه 
پایدار، آگاهی عمومی و آموزش های حرفه ای، 
توانمندسازی برای توسعه پایدار و سازمان دهی 
در  تا  رسیده اند  توافق  به  پایدار  توسعه  برای 

راستای این اهداف گام بردارند.
اما با گذشت چند سال از این نشست و مواردی 
توافق  به آن  را که دولت ها در راستای رسیدن 
کشورهای  از  برخی  در  تاکنون  کرده اند، 
توسعه نیافته به شمول افغانستان پوشیده باقی مانده 

است.
انسان  هوشیاری  پایه  بر  پایدار  توسعه  واقع  در 
کره  طبیعی  منابع  به  نسبت  و  خودش  به  نسبت 
زمین استوار است و خواهان یك سبك زندگی 
پایدار برای همه انسان ها است و مخالف مصرف 
بیش از اندازه، تلف کردن منابع و بی توجهی به 

نسل های آینده و قطع رابطه با گذشته است.
بنا یك پرسش می تواند آن باشد که آیا سبك 
صحیح  آیا  و  است  قبول  قابل  زندگی  کنونی 
است که این سبك از زندگی و بهره برداری از 

منابع پایه به نسل های بعدی تسری پیدا کند؟

اقتصادی،  اهداف  تلفیق  معنی  به  پایدار  توسعه 
حداکثرسازی  برای  زیست محیطی  و  اجتماعی 
رساندن  آسیب  بدون  کنونی،  انسان  رفاه 
برآوردن  برای  آینده،  نسل های  توانایی  به 

نیازهای شان می باشد.
توسعه یا انكشاف پایدار، روندی است که طی 
برآورده  را  نیازهای خود  مردم یك کشور  آن 
می سازند تا زندگی خود را ارتقا  بخشند، بدون 
این که از منابعی که به نسل های آینده تعلق دارد، 

مصرف کنند.
بنابراین توسعه زمانی پایدار خوانده می شود که 
مخرب نباشد و امكان حفظ منابع به شمول منابع 
ژنتیكی،  منابع  معادن، آب، خاک،  زمینی،  زیر 
گیاهی و جانوری را برای آیندگان فراهم کند. 
در توسعه پایدار، اصل این است که منابع طبیعی 
آینده  نسل های  که  شوند  محافظت  به گونه ای 
آن  از  کنونی  نسل  اندازه  به  بتوانند  دست کم 

بهره مند شوند.
بحث توسعه پایدار، به دنبال دو تحول اساسی در 
سطح بین المللی مطرح شد که یكی بحران نفتی 
اعتراض های گروه صلح  دیگری  و  سال 1۹۷۳ 
سبز و طرفداران محیط زیست بر آلودگی زمین 
صنعتی  توسعه  اثر  در  محیط زیست  نابودی  و 
نیز  و  کارخانه جات  سمی  زباله های  انباشت  و 

آسیب دیدگی الیه اوزون بود.
بیستم  قرن  اوایل  از  پایدار  توسعه  البته اصطالح 
اما  است.  رفته  به کار  نوشته ها  و  کتاب ها  در 
از  پس  کارشناسانه  و  تخصصی  بحث های 
این  اوج  نقطه  که  شد  آغاز  مذکور،  واقعه  دو 
بحث ها، منجر به کنفرانس جهانی توسعه پایدار 
شهر  در   1۹۹2 سال  در  زمین  اجالس  به  ملقب 
ریودوژانیروی برازیل منجر گردید که بعدها به 
اجالس ریو مشهور شد و در آن قطع نامه ای در 
جهت ارایه راهبردهایی برای حرکت در جهت 
توسعه پایدار کشورهای جهان، صادر گردید و 
کشورهای جهان ملزم به پیروی از این قطع نامه 

شدند. 
برای  که  توسعه  و  محیط زیست  جهانی  نشست 
توسعه  کرد،  ارایه  را  اصطالح  این  نخسیتن بار 
که  کرد  تعریف  توسعه ای  به عنوان  را  پایدار 
در  اشكال  ایجاد  بدون  را  کنونی  نسل  نیازهای 
احتیاجات  برآوردن  در  آینده  نسل های  توانایی 

خود تامین می کند.
کشورهای اشتراک کننده، مهم ترین تعریفی که 
کردند،  ارایه  ریو  اجالس  در  پایدار  توسعه  از 
بشر  کنونی  نیازهای  که  »توسعه ای  است:  چنین 
آینده،  نسل های  نیاز  افكندن  مخاطره  بدون  را 
و  محیط زیست  به  آن  در  و  ساخته  برآورده 

نسل های فردا نیز توجه شود.«
توسعه  از  زیادی  تعریف های  تاکنون  هرچند 
تعریف ها،  تمامی  محور  اما  شده،  ارایه  پایدار 
در  و  بوده  آینده  به  توجه  نیز  و  بعدی  نسل های 
تعریف های ارایه شده، توجه به محیط زیست و 
حفاظت از محیط زیست جهانی، در اولویت های 

نخست قرار گرفته است.
کشورهای  نشست  این  در  حال،  این  با 
که  افرادی  تعداد  کاهش  بر  اشتراک کننده 
سال  تا  کردند  تاکید  ندارد،  آب  به  دسترسی 
تا سال  برسد، هم چنین  به نصف  2015 میالدی 
و  انسان  سالمتی  بر  که  شیمیایی  مواد   2020
طبیعت تاثیرات مخرب می گذارند به حداقل آن 

کاهش یابد.

ارگان های دخیل در این امر هستند. 
به  ابتدا مربوط  پایدار، در  در واقع بحث توسعه 
دو مبحث عمده بوده است. یكی منابع غیرقابل 
دیگری  و  فوسیلی  منابع  مثل  جهان  در  تجدید 
کره  آلودگی  و  محیط زیست  آلودگی  بحث 

زمین.
عوامل  مهم ترین  و  نخستین  عامل،  دو  این 
جهان  در  پایدار  توسعه  بحث  شدن  مطرح 
تمامی رشته ها  این مقوله در  اکنون  اما  بوده اند، 
بوده  نیز مطرح  منجمله معماری و شهرسازی  و 
در  رشته،  هر  دست اندرکاران  و  کارشناسان  و 
صدد تعریف و تبیین این مفهوم در رشته خاص 

خود می باشند.
اصل های توسعه پایدار

از  استفاده  به  توجه  دانشمندان،  حال،  این  با 
آبی  خورشیدی،  انرژی  مثل  تجدیدپذیر  منابع 
و باد، استفاده کم تر از انرژی های تجدیدناپذیر 
توجه  فوسیلی،  سوخت های  مثل  آلوده کننده  و 
و  محیط زیست  به  توجه  و  آینده  نسل های  به 
چرخه های  به  توجه  نیز  و  آن  آلودگی  کاهش 
توسعه  اساسی  اصل های  از  را  زیست محیطی 
پایدار می خوانند که شماری از کشورها نیز در 

راستای تحقق این اصل ها تالش می کنند.
شهرسازان  و  انجنیران  اصول،  این  با  توجه  با 
که  شده اند  پایدار  شهرسازی  تعریف  درصدد 
معماری  از  زیادی  تعریف های  راستا،  این  در 
اکثر  در  که  آمده  به  عمل  پایدار  شهرسازی  و 
ایجاد  شهری،  محیط زیست  به  توجه  آن ها، 
کم تر  آلودگی  و  اکولوژیك  و  سالم  شهرهای 

شهرها، اهمیت ویژه ای داشته است. 
شهر،  در یك  اگر  که  می توان گفت  نتیجه  در 
به اصول پایداری و توسعه پایدار توجه شود آن 
خواهد  پایدار  نیز  آن  توسعه  بوده،  پایدار  شهر 

بود.
یكی از مواردی که در شهرسازی پایدار، بسیار 
و  محیط زیست  مساله  شده،  واقع  توجه  مورد 
واقع، شهری سالم  فضای سبز شهری است. در 
خواهد بود که در آن فضاهای قابل توجهی از 
به پارک ها و فضاهای سبز، اختصاص داده  آن 
هوا،  پاکیزگی  محیط زیست،  به  آن  در  و  شود 
موجودات  زیستی  چرخه های  و  اکوسیستم ها 

دیگر اهمیت داده شده باشد.

در واقع توسعه
 پایدار بر پایه 

هوشیاری انسان 
نسبت به خودش 
و نسبت به منابع 
طبیعی كره زمین 
استوار است و 

خواهان یك سبك 
زندگی پایدار برای 

همه انسان ها است و 
مخالف مصرف بیش 
از اندازه، تلف كردن 
منابع و بی توجهی 

به نسل های آینده و 
قطع رابطه با 
گذشته است.

در همین حال، اصل نخست اعالمیه ریو، حاکی 
از این است که انسان محور توجه توسعه پایدار 
و مستحق یك زندگی  انسان ها سزاوار  و  است 
و  می باشند  طبیعت  با  درهم سازی  مولد  و  سالم 
توسعه پایدار به زبان فنی می تواند به عنوان مسیر 
نسل  برای  رفاه  بهینه سازی  توسعه ای که در آن 
امروزی که منجر به کاهش رفاه آینده نمی شود 

تعریف شود.
بردن  بین  از  مستلزم  مسیر  این  در  گرفتن  قرار 
منابع  شدن  تهی  به  که  است  زیاده روی هایی 

طبیعی و تخریب محیط زیست منجر می شود.
تاکید بر برابری در توسعه پایدار

هم چنین مفهوم برابری به عنوان یكی از بنیادهای 
عدالت  با  را  بین نسلی  عدالت  که  پایدار  توسعه 
است که  مستلزم آن  تلفیق می کند،  درون نسلی 
پیدا  تغییر  الگوهای درآمدی و توزیعی  ساختار 

کند. 
می توان  از صاحب نظران  بعضی  نظر  از  بنابراین 
هرگونه  اتخاذ  برای  پیش شرطی  به عنوان  را  آن 
دانست.  پایدار  توسعه  با  ارتباط  در  استراتژی 
اجتماعی  عدالت  بدون  که  است  این  واقعیت 
در بین نسل حاضر عدالت بین نسلی امكان پذیر 

نیست.
با این همه، ده سال پس از کنفرانس ریو، در سال 
2002 کنفرانس دیگری در شهر ژوهانسبورگ 
از  برخی  وزیران  سطح  در  جنوبی  افریقای  در 
کشورها و کارشناسان محیط زیست برگزار شد 
و هدف آن تاکید بر مصوبات کنفرانس ریو و 
اجرایی کردن این مصوبات در سطح جهانی بود.
کنفرانس های  از  پس  دانشمندان  و  کارشناسان 
جنبه  چهار  پایداری  که  کردند  تاکید  یادشده 
دارد. پایداری در منابع طبیعی، پایداری سیاسی، 

پایداری اجتماعی و پایداری اقتصادی.
جنبه  بر  تنها  حقیقت  در  پایدار  توسعه 
به  بل  ندارد،  تمرکز  اتفاقی  زیست محیطی 
توجه  نیز  آن  اقتصادی  و  اجتماعی  جنبه های 
می کند. توسعه پایدار محل تالقی جامعه، اقتصاد 

و محیط زیست است.
با گذشت 21 سال از نخستین کنفرانس جهانی 
پایدار  توسعه  نخسیتن بار  برای  که  محیط زیست 
مطرح شد، این واژه هنوزهم یكی از بحث های 
است.  بین المللی  سطح  در  رایج  و  مهم  بسیار 
محیط زیست  پرطرفدار  نهادهای  و  سازمان ها 
مهم ترین  از  ملل  سازمان  هم چنین  و  جهان  در 

و تضمین محیط زیست سالم
توسعه پایدار

 -  میرویس نوروزی
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مبارزه مسلحانه دست نپرداخته اند، اين حادثه می تواند 
به سادگی به سناريوی سوريه مبدل گردد. 

معنی  به  هنوز  خاورميانه  در  دموکراسی  حالی که  در 
از  دموکراسی  تعريف  تغيير  نشده،  پياده  آن  واقعی 
اکثريت  حاکميت  براساس  که  سياسی  نظام  يک 
شهرت شکننده  اقليت ها  حاکميت  به  می باشد  استوار 
توجيه چنين  بر عالوه،  را مخدوش کرد.  دموکراسی 
مردم  به خصوص  جهان  مردم  عالقه مندی  حوادثی 

خاور ميانه به دموکراسی را تضعيف خواهد کرد. 
بايد توجه داشته داشت که در هر گوشه دنيا و در هر 
را  مخالفان  تا  بود  نخواهد  مشکل  بسيار  دموکراسی 
يا  و  ميليون  هشتاد  با  در کشوری  به سرک ها کشاند. 
بيشتر نفوس، چندميليونی خواهند بود که با حکومت 
فعاالن  مصر  حادثه  باشند.  داشته  مخالفت  منتخب 
نگرانی  اين  به  را  ميانه  خاور  در  دموکراسی  تحکيم 
انداخته است که بی احترامی و نقض صريح اساسات 
دموکراسی بنا بر داليل سياسی توسط نظاميان مصری 
به روند تحکيم دموکراسی در خاور  به تهديد جدی 
ميانه مبدل گرديده است. بسيار مشکل است تا شاهد 
امکان  باشيم.  دموکراسی  چوکات  در  به هم ريختگی 
الگويی گردد  بسيار زياد وجود دارد که حادثه مصر 
چندپارچه  جوامع  در  منطقه.  خودکامه  نظاميان  به 
دو  يا  يک  تا  بود  نخواهد  مشکل  بسيار  خاورميانه 
ميليون نفر را نظاميان به سرک ها بياورند تا بر مبنای آن 

برکناری حکومت های منتخب را توجيه کنند. 
کودتای نظامی در مصر سوال های حساسی را برانگيخته 
است: با در نظر داشت عکس العمل تقريبا مثبت جامعه 
توسط  منتخب  حکومت  برکناری  قبال  در  جهانی 
ترکيه  در  سناريوی  يک  چنين  اگر  مصری،  نظاميان 
جامعه  عکس العمل  وقت  آن  دهد  رخ  پاکستان  يا  و 
اسالم گرايان  شدن  مايوس  بود؟  خواهد  چه  جهانی 
و  افراط گرايی  گسترش  بر  تاثيری  چه  دموکراسی  از 
وقتی  آيا  داشت؟  خواهد  پی  در  منطقه  در  تروريزم 
مردمی،  واقعی  حکومت  يک  شاهد  تا  شد  خواهد 

دموکراتيک و باثبات در خاورميانه باشيم؟

کشور می گرديد. 
اين نگرانی ها به جا می باشد، اما هيچ وقت دليل قانونی 
برای برکنار کردن يک رييس جمهور منتخب با استفاده 
از زور نمی توانست باشد. اگر اين نگرانی ها کودتای 
نظامی در مصر را توجيه کند بايد چنين يک سناريوی 
دموکراسی ها  تمامی  در  يادشده  نگرانی های  برمبنای 
وصف  با  باشد.  توجيه  قابل  دنيا  گوشه ی  هر  در  و 
قانونی  به جا می باشند، راه های  نگرانی ها  اين که چنين 
ريس جمهور  صالحيت  سلب  شامل  دموکراتيک  و 
بايد استفاده می شد تا اين نگرانی ها برطرف می گرديد 

بدون اين که دست به کدام کودتای نظامی زده شود.
سياسی  مخالفان  که  است  اين  است  واضح  چيزی که 
برای  را  قانونی  راه  کدام  مصر  نظاميان  و  کم حوصله 
ياد شده در داخل سيستم  نگرانی های  برطرف کردن 

نيافته و يا نخواستند استفاده کنند. 
بعضی از تحليلگران عملکرد نظاميان در مصر را چنين 
با  توجيه می کنند که حکومت محمدمرسی در تضاد 
منافع اقليت های قومی و مذهبی بوده و نظاميان به خاطر 
دفاع از منافع اين اقليت ها حکومت اکثريت را برکنار 
کردند. اگر اين تحليل درست باشد، اکثريت ها از اين 
به بعد نبايد در انتخاب نوع اداره و رهبر خويش نقش 
به سزای داشته باشند و منبعد دموکراسی در خاور ميانه 
تنها برای حکومت کردن  به حيث نظام سياسی ای که 
اقليت ها باالی اکثريت ها می باشد، تعريف خواهد شد. 
دانشمندان  توسط  قبال  نگرانی  اين  حالی که  در 
که  است  گرديده  ابراز  دموکراسی  تحکيم  روند 
دموکراسی ها اين قابليت را دارند تا به حکومت مطلقه 
زور  از  استفاده  آن ها  اما  گردند.  تبديل  اکثريت ها 
توسط نظاميان بحيث تنها راه جلوگيری از مطلق گرايی 
زور  از  استفاده  اگر  نکرده اند.  پيشنهاد  را  اکثريت ها 
اکثريت ها  مطلق گرايی  از  جلوگيری  برای  نظاميان 
به خاطر  را  اسد  بشار  می توانيم  چگونه  گردد،  توجيه 
سنی  اکثريت  سرکوب  برای  نظاميان  زور  از  استفاده 
در سوريه محکوم کنيم. او هم چنين استفاده ی زور را 
براساس اين نگرانی که اکثريت سنی مطلق گرا هستند 
در  اسالم گراها  اکثر  اين که  وصف  با  می کند.  توجيه 
مصر برای به دست گيری قدرت در مقابل نظاميان به 

به  نظاميان  که  مصر  در  سرطان   12 نظامی  کودتای 
قومی  اقليت های  و  سياسی  مخالفان  از  نمايندگی 
قدرت  از  را  منتخب  رييس جمهور  اولين  مذهبی  و 
برکنار کردند، می تواند تعريف واقعی و اساسات روند 
چالش های  به  را  ميانه  خاور  در  دموکراسی  تحکيم 
محمدمرسی  برکناری  از  پس  سازد.  مواجه  جدی 
سرعت  به  نظاميان  مصر،  اسالم گرای  رييس جمهور 
به حيث  را  کشور  اين  اساسی  قانون  دادگاه  رييس 
رييس جمهور موقت معرفی کردند تا اداره ی مملکت 
را تا برگزاری انتخابات رياست جمهوری در يک زمان 

نامعلوم در آينده به دست گيرد. 
بازتاب گسترده در مطبوعات منطقه و  اين حادثه که 
سياست مداران  دانشمندان،  نگرانی های  داشت،  جهان 
را  فعاالن روند تحکيم دموکراسی در سطح جهان  و 
بين  در  را  نگرانی  اين  حادثه  اين  داشت.  پی  در  نيز 
کودتای  شايد  که  کرد  ايجاد  خاورميانه  کارشناسان 
صورت  مخالفان  از  نمايندگی  به  که  مصر  نظامی 
کشور های  ساير  نظاميان  برای  شود  الگويی  گرفته، 
از طرف جامعه جهانی  تا بدون کدام مخالفت  منطقه 
برکناری  با  تا  بزنند  مشابه دست  سناريوهای  ايجاد  به 
حکومت های منتخب اهداف و منافع خويش را تامين 

کنند. 
و  اساسات  از  بعضی  مصر  سناريوی  من  عقيده  به 
تعداد  و  انتخابات  از جمله  پيش زمينه های دموکراسی 
را زير  برای رياست جمهوری  سال های مشخص شده 
که  شويم  يادآور  تا  است  مهم  بسيار  می برد.  سوال 
پروسه  از  انتخاب محمدمرسی، جامعه جهانی  از  پس 
انتخابات در مصر ابراز رضايت کرده و انتخاب اولين 
رييس جمهور منتخب اسالم گرا را به حيث رهبر واقعی 
است  جالب  بسيار  اما  گفتند.  خوش آمد  مصر  مردم 
برکناری  قبال  در  جهانی  جامعه  عکس العمل  وقتی 
مبنای  بر  نظاميان  توسط  منتخب  رييس جمهور  همين 
نبايد  می کنيم.  مشاهده  را  مردم  عمومی  مخالفت 
دموکراسی،  شده  قبول  اصول  طبق  که  کرد  فراموش 
رييس جمهور منتخب مصر حق دارد تا سه سال ديگر 
در دست  را  مصر  اداره ی حکومت  قانونی  به صورت 

داشته باشد. 
اين را رد کرده نمی توانيم که مخالفت بسيار گسترده 
مختلف  اقشار  ميان  در  اخوانی ها  و  محمدمرسی  عليه 
می تواند  مخالفت ها  اين  داشت.  وجود  مصر  جامعه 
نمايندگی از اکثريت مردم مصر کند. اما انتخابات تنها 
اکثريت  است که  مساله  اين  برای حل  قبول  قابل  راه 
اين  خير.  يا  می کنند  حمايت  مرسی  از  مصر  مردم 
دوره  ختم  در  يعنی  ديگر  سال  سه  از  بعد  انتخابات 
چهارساله رييس جمهور منتخب بايد برگزار می گرديد. 
در  با  که  هستند  عقيده  اين  به  تحليلگران  از  بعضی 
فرصت  محمدمرسی  يک ساله  حکومت  نظرداشت 
تغييرات  برای  را  زمينه  برايش  ديگر  سال  سه  دادن 
نفوذ  وی  که  می کرد  ايجاد  سيستم  در  غيرقانونی 
تحکيم  حدی  به  را  اخوانی  اسالم گرايان  و  خويش 
انتخابات  کردن  برگزار  ديگر  شايد  که  می بخشيد 
يا  نمی بود.  ممکن  سال  سه  بعداز  عادالنه  و  شفاف 
حدی  به  مصر  اقتصادی  و  اجتماعی  وضعيت  اين که 
خراب می شد که منجر به يک بحران شديد برای آن 

پوتین: نمی خواهم موضوع اسنودن 
به روابط با امريکا صدمه بزند 

والديمير پوتين، رييس جمهور روسيه، گفته که ادوارد اسنودن، 
را  امريکا، روسيه  ملی  امنيت  پيشين سازمان  پيمانکاری  کارمند 
هر چه زودتر ترک می کند و نمی خواهد اين موضوع به روابط 
»گير«  روسيه  در  او  که  کرد  تاکيد  ولی  بزند،  صدمه  امريکا  با 

افتاده است.
آقای پوتين به خبرنگاران گفته است تنها دليلی که باعث شده 
اسنودن در ميدان هوايی شرمتيوو در مسکو بماند، اين است که 
امريکای  در  مقصدهايش  به  او  رسيدن  جلوی  متحده  اياالت 

التين را گرفته است.
پوتين می گويد درباره آينده اسنودن بی اطالع است.

رديابی  و  شنود  مورد  در  را  اسنادی  که  کسی  اسنودن،  ادوارد 
گسترده اطالعات شهروندی به دست دولت امريکا منتشر کرد، 
به هنگ کنگ گريخته بود. پس از آن نيز به روسيه رفت و بنا بر 
گزارش ها قصد سفر به مقصدی را در امريکای التين داشت. اما 
از ترس بازداشتش در ميدان هوايی دومی در ميان راه روسيه و 

کشور مقصد، در بخش ترانزيت ميدان هوايی مسکو باقی ماند.
پناهندگی کرده است.  نيز درخواست  از روسيه  اسنودن  ادوارد 
واشينگتن در مورد اعطای پناهندگی به مسکو هشدار داده بود. 
برای  او  از  درخواستی  گفتند  گذشته  روز  روس  مقام های  اما 

پناهندگی دريافت نکرده اند.
اسنودن، خود، روز جمعه در ديدار با شماری از فعاالن حقوق 
گفته  مسکو  بين المللی  هوايی  ميدان  در  مدافع  وکالی  و  بشر 
بتواند  تا  بگيرد  موقت  پناهندگی  روسيه  از  می خواهد  که  بود 
تنها  کشور  سه  اين  برود.  نيکاراگويه  يا  بوليوی  ونزويال،   به 
کشورهايی هستند که در حال حاضر پذيرفته اند ميزبان او باشند. 

اما پرواز مستقيمی ميان روسيه و آن ها وجود ندارد.
اسنودن از 21 کشور جهان درخواست پناهندگی کرده بود، که 

بيشتر آن ها بی پاسخ مانده است.
مدارکی که اسنودن آنها را فاش کرده، نشان می دهند که سازمان 
را رديابی و رصد  امريکا اطالعات شهروندان خود  امنيت ملی 
می کند. اين کار را در مورد اعضای اتحاديه اروپا نيز انجام داده 
است که با واکنش شديد آنها روبه رو شد. کشورهای ديگری در 
امريکای التين، از جمله برزيل، نيز از واشينگتن خواسته اند در 

مورد رصد اطالعات شهروندان خود توضيح دهد.

يک کشتی کوريای شمالی به ظن 
حمل تجهیزات موشکی متوقف شد

می گويد که کشورش  پاناما  رييس جمهور  مارتينلی،  ريکاردو   
يک کشتی با پرچم کوريای شمالی را که گمان می رود حامل 

تجهيزات نظامی باشد، توقيف کرده است.
از کوبا حرکت  اين کشتی که  به رسانه های کشورش گفته  او 
تجهيزات  می رود  آن  ظن  که  بود  تجهيزاتی  حامل  بود،  کرده 

پيشرفته موشکی باشند.
رييس جمهور پاناما تصوير محموله اين کشتی را در توييتر خود 

منتشر کرده است.
مورد  پاناما  کانال  در  اين کشتی  که  است  گفته  مارتينلی  آقای 
اجازه حرکت  تحقيقات،  تا روشن شدن  و  قرار گرفته  بازرسی 

به آن داده نمی شود.
مخدر  مواد  جستجوی  در  را  کشتی  اين  مقامات  که  افزوده  او 
بازرسی می کردند که به اين محموله مشکوک سالح برخوردند.

35 نفری که در اين کشتی بودند، از جمله ناخدای آن بازداشت 
شده اند.

رييس جمهو پاناما گفته است که ناخدای کشتی در حين بازرسی 
از کشتی قصد داشت خود را بکشد.

از  ملل  سازمان  شده  وضع  تحريم های  طبق  شمالی  کوريای 
صادرات و واردات سالح های سنگين نهی شده است.

اين  اين که  از  عليه کوريای شمالی پس  بين المللی  تحريم های 
کشور دست به سومين آزمايش هسته ای خود زد، تشديد شد.

طی چند سال اخير کشتی های کوريای شمالی بارها در آب های 
بين المللی مورد بازرسی قرار گرفته اند.
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استرالیا  سفیر  از  نقل  به  رویترز  خبرگزاری 
آزمایش های  که  می گوید  ملل  سازمان  در 
میان  در  چنددستگی  باعث  ایران  موشکی 
امنیت  شورای  کمیته های  از  یکی  اعضای 
این  که  کرده  ایجاد  را  پرسش  این  و  شده 
علیه  بین المللی  تحریم های  نقض  آزمایش ها 

تهران بوده است یا خیر.
گری  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
تحریم های  کمیته  ریاست  که  کویینالن 
متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  در  ایران 
شورا  این  به  گزارشی  در  دارد،  عهده  بر  را 
معتقدند  کمیته  اعضای  برخی  داشت،  اظهار 
سال گذشته  در  ایران  موشکی  آزمایش های 
و  بوده  بین المللی  تحریم های  آشکار  نقض 
از این رو تمام کشورهای عضو سازمان باید 
تالش  خود را در رابطه با تحریم موشک های 

بالیستیک ایران دوچندان کنند.
ادامه گزارش خود گفته است که  اما در  او 
تحریم های  کمیته  اعضای  از  دیگر  برخی 
ایران با این نظر موافق نیستند و اقدامات تهران 

درخشونت های  می گویند  مصری  مقام های 
دوشنبه شب در قاهره، میان نیروهای امنیتی و 
هواداران محمد مرسی، رییس جمهور برکنار 
شده مصر هفت نفر کشته و بیش از ۲۶۰ نفر 

زخمی شدند.
در  جوالی،   ۱۵ سه شنبه،  شب  خشونت های 
با  پولیس  و  داد  روی  قاهره  حومه  و  مرکز 
گاز اشک آور به مقابله با معترضانی پرداخت 
پرتاب  سنگ  امنیتی  نیروهای  به سوی  که 

می کردند.
معاون  که  داد  روی  زمانی  درگیری ها  این 
با  دیدار  برای  امریکا  خارجه  امور  وزیر 
کرده  سفر  مصر  به  انتقالی  دولت  مقام های 

بود.
امنیتی  نیروهای  از  سفر  این  در  برنز  ویلیام 
مصر خواسته تا حداکثر خویشتن داری را در 

برابر معترضان نشان دهند.
اخوان المسلمین  مخالفت  با  مصر  به  او  سفر 
که از محمد مرسی حمایت می کند، رو به رو 

شده است.
اخوان المسلمین گفته است که هیچ برنامه ای 

۲۹ نفر از مقامات پیشین امریکایی در نامه ای 
به بارک اوباما، رییس جمهور ایاالت متحده، 
از او خواستند تا با دولت جدید ایران که از 
بر سر کار می آید راه دیپلوماسی را  ماه اسد 

در پیش بگیرد.
می شود  مطرح  آن  از  پس  درخواست  این 
اسراییل،  نخست وزیر  نتانیاهو،  بنیامین  که 
گفته است که ایران تا رسیدن به »خط قرمز« 
به  نباید  »دنیا  و  دارد  کمی  فاصله  هسته ای 
میش  پوست  در  گرگی  که  روحانی  حسن 

است اعتماد کند.«
این  وجود  با  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
مقام های  اسراییل،  وزیر  نخست   اظهارات 
اوباما  به  خود  نامه  در  امریکایی  پیشین 
نوشته اند که آغاز به  کار حسن روحانی از ۱۲ 
اسد، »فرصت بالقوه بزرگی« را فراهم می کند.

به  می توان  نامه  این  امضاکنندگان  میان  در 
در  امریکا  پیشین  سفیر  پیکرینگ،  توماس 
اول  معاون  اسالوتر،  آن-ماری  ملل،  سازمان 

را ناقض تحریم های بین المللی نمی دانند.
دیپلومات های  از  نقل  به  رویترز  خبرگزاری 
امنیت  شورای  گذشته  روز  جلسه  در  حاضر 
که  هستند  چین  و  روسیه  این  می نویسد، 
کمیته  اعضای  دیگر  با  متفاوت  رویکردی 
در رابطه با آزمایش های موشکی ایران دارند 
ناقض  را  آزمایش هایی  چنین  که  این  از  و 

تحریم ها بدانند »امتناع می کنند.«
این  که  گفته اند  هم چنین  دیپلومات ها  این 
تهران  علیه  تحریم ها  تشدید  مانع  دودستگی 

خواهد شد.
جریان  در  گذشته  سال  تابستان  ایران 
فروند  چندین   »۷  - اعظم  »پیامبر  رزمایش 
و کوتاه برد  میان برد  دوربرد،  از موشک های 
آن ها  جمله  از  که  کرد  شلیک  را  خود 
موشک های شهاب ۱ و ۳، زلزال، فاتح ۱۱۰، 
خلیج  ناو  ضد  بالیستیک  موشک  و  تندر 

فارس را می توان نام برد.
اتومی  برنامه  به واسطه  تهران  حال  عین  در 
مواجه  بین المللی  شدید  تحریم های  با  خود 

برای دیدار با آقای برنز ندارد.
درگیری های شب سه شنبه پس از آن رخ داد 
که یکی از مقام های ارشد امریکا گفت که 
»فرصتی  دموکراسی،  آوردن  به وجود  برای 

دوباره« برای مصری ها فراهم شده است.
دولت  مقام  بلندپایه ترین  برنز  آقای 
امریکاست که پس از برکناری محمد مرسی 
از ریاست جمهوری به مصر سفر کرده است.

هفته  یک  شب،  دوشنبه  خیابانی  اعتراضات 
پس از درگیری خونین در مقابل واحد نظامی 
گارد جمهوری خواهان صورت گرفته است.

هواداران آقای مرسی هفته گذشته مقابل این 
واحد نظامی که به گفته آن ها محل نگهداری 
اعتراض زدند که  به  بود دست  آقای مرسی 
در جریان درگیری با نیروهای امنیتی بیش از 

۵۰ نفر از آن ها کشته شدند.
آقای مرسی سوم جوالی توسط ارتش مصر 
بازداشت  بالفاصله  و  برکنار  خود  سمت  از 

شد.
آقای  برکناری  مورد  در  هنوز  امریکا  دولت 
تصمیم گیری  ریاست جمهوری،  از  مرسی 

رییس  ویلکرسون،  لری  و  کلینتون،  هیالری 
ستاد کالین پاول، وزیر خارجه پیشین امریکا، 

اشاره کرد.
این مقامات پیشین در نامه خود آورده اند: »به 
نظر ما دولت شما باید با بر سر کار آمدن حسن 
روحانی فرصت را غنیمت شمرده و مذاکرات 
جدید چندجانبه و دوجانبه ای را با ایران دنبال 
کند و از هرگونه اقدام تحریک آمیز که درها 
تهران  سوی  از  معتدل  سیاست  روی  به   را 

می بندد پرهیز کند.«
متحده  ایاالت  دولت  از  همچنین  نامه  این 
ایران  همراهی  صورت  در  تا  است  خواسته 
نیز  امریکا  غربی،  قدرت های  خواسته های  با 

آماده کاستن از شدت تحریم ها باشد.
ارسال می شود  از آن  نامه چند روز پس  این 
اسراییل،  وزیر  نخست   نتانیاهو،  بنیامین  که 
اسراییل، حتا  داد که شاید الزم شود  هشدار 
برای  اقدام  به  ایاالت متحده، مجبور  از  پیش 

توقف برنامه هسته ای تهران شود.

شده که از مسایل اقتصادی تا نظامی را شامل 
می شود.

ایاالت متحده و دیگر کشورهای  این رو،  از 
با  می کنند،  حمایت  تحریم ها  از  که  غربی 
موشکی  رزمایش  به  نسبت  بیشتری  احتیاط 
و  چین  برخالف  و  می کنند  برخورد  ایران 

روسیه آن را ناقض تحریم ها می دانند.
معاون  کارلو،  دی  رزمری  زمینه  همین  در 
متحد،  ملل  سازمان  در  متحده  ایاالت  سفیر 
به خبرنگاران گفت که دودستگی در کمیته 
تحریم های ایران بر سر »چنین مسایل بدیهی« 

ناامیدکننده است.
او افزود: »هیچ ابهامی درباره ممنوعیت هایی 
چنین  پرتاب  با  رابطه  در  امنیت  شورای  که 
موشک هایی وضع کرده است وجود ندارد.«

رویترز می نویسد، در گزارش گری کویینالن 
به شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنین 
ادعا شده است که ایران با »قاچاق سالح« نیز 

تحریم های بین المللی را نقض کرده است.

نکرده اما خواستار آزادی محمدمرسی شده 
است.

این  که  برسد  نتیجه  این  به  واشنگتن  اگر 
برکناری کودتا بوده، امریکا باید کمک های 
نظامی خود را به مصر که به سالی ۱.۳ میلیارد 

دالر می رسد کاهش دهد.
آقای  برکناری  از  بالفاصله پس  ارتش مصر 
پیشین  رییس  منصور،  محمود  عدلی  مرسی، 
جایگزین  به عنوان  را  اساسی  قانون  دادگاه 

موقت آقای مرسی معرفی کرد.
متهم  مرسی،  آقای  حزب  اخوان المسلمین، 
است با تحریک به خشونت، به ناآرامی های 

مصر دامن زده است.
ببالوی  حازم  ریاست  به  مصر  موقت  دولت 
سوگند یاد کرده و وظیفه دارد »نقشه راهی« 
را که ارتش تعیین کرده پیگیری کند تا یک 
دولت دموکراتیک و غیرنظامی زمام امور را 

در دست بگیرد.
طرفداران  از  شماری  گذشته  هفته  دو  در 
و  اعتراض ها  در  مرسی  آقای  مخالفان  و 

ناآرامی های مصر کشته شده اند.

آزمایش موشکی ایران در شورای امنیت اختالف برانگیز شد 

درگیری میان هواداران مرسی و نیروهای امنیتی 7 کشته و 260 زخمی برجای گذاشت

دولت روحانی فرصت بالقوه بزرگی است 

روزنامه8صبحبرايسال1392مشترکميپذيرد
نهـادهايداخـلي

آدرس: کوچه شماره 5،  کارته سه، کابل
naakbl@gmail.com :شماره تليفون: 0797530589ايميل

موسساتخـارجي
یک سالهیک ساله ۳۵۰ دالـر8۰۰۰ هزار افغاني
شش ماههشش ماهه

سه ماههسه ماهه
۲۰۰ دالـر4۰۰۰هزار افغاني
۱۰۰ دالـر۳۰۰۰هزار افغاني

7th Year    No: 1691  Wednesday  17 July, 2013    Price: 20 Afs

Daily

8
کودتای نظامی مصر

تهدیدی به ادامه روند تحکیم 
دموکراسی در خاورمیانه

در صفحه 7

ACKU


	8am
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




