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بازی تا چه وقت 
ادامه خواهد یافت؟

به هر حال هرچند بازی دوامدار 
برای  هم  باطل  دور  و  سیاسی 
مردم  برای  هم  و  نمایندگان 
جایگاه  اما  است،  خسته کننده 
همین  به  نیز  پارلمان  ریاست 
می باشد.  اهمیت  حایز  پیمانه 
چهره ی  یک  اگر  وصف  این  با 
قرار  پارلمان  راس  در  حکومتی 
نمی توان  را  پارلمان  گیرد، دیگر 
به عنوان ممثل اراده ی مردم نام 
پارلمان  وضع  این  با   زیرا  کرد. 
ریاست  ارگ  از  زیر مجموعه ای 
صرفا  که  بود  خواهد  جمهوری 
دستورات و فرمایش های حکومت 
را به اجرا خواهد گذاشت. وجود 
به  وابسته  کامال  چهره ی  یک 
نیز به همین میزان  اپوزیسیون 
برای پارلمان خطرناک است. زیرا 
صرفا  پارلمان  صورت  این  در 
نیمرخ منفی آن برجسته می گردد 
و با سیاست های منفی، در بیشتر 
موارد حکومت را با مشکل مواجه 

می سازد. 

معاون  رودریگویز،  دوید  جنرال 
در  امریکایی  نیروهای  فرمانده 
افغانستان به واشنگتن گفته بدون 
با  جنگ  نیز  پاکستان  همکاری 
این  است.  شدنی  پیروز  طالبان 
به  پاسخ  در  امریکایی  جنرال 
این سوال که آیا بدون همکاری 
یافتنی  دست  موفقیت  پاکستان 
است، پاسخ داد: »فکر می کنم ما 

می توانیم.«
افزود:  رودریگویز  جنرال 
آن ها  که  داریم  ضرورت  »ما 
)پاکستان( کارهای بیشتری انجام 
دهند. ما آن ها را ترغیب می کنیم 
خرج  به  بیشتری  تالش های  که 
دهند، به خاطری که چنین کاری 

می گوید  امریکایی  جنرال  یک 
طالبان  علیه  جنگ  در  کشورش 
اگر  حتا  افغانستان  در  القاعده  و 
در  طالبان  پناه گاه های  پاکستان 
نابود  را  افغانستان  مرز  نزدیکی 
وزیرستان  می شود.  پیروز  نکند 
القاعده  و  طالبان  پناه گاه  شمالی 

عنوان می شود.
سال  چند  در  متحده  ایاالت 
است  بوده  تالش  در  گذشته 
علیه  که  کند  وادار  را  پاکستان 
القاعده  و  طالبان  پناه گاه های 
اقدام  شمالی  وزیرستان  در 
مناطق  همین  از  شورشیان  نماید. 
دولت  علیه  خود  حمالت 
افغانستان و نیروهای بین المللی را 

سازمان دهی می کنند.
گفته اند  پاکستانی  مقام های  اما 
وزیرستان  در  که  این  از  پیش 
کنند،  اقدام  طالبان  علیه  شمالی 
نیاز دارند دست آوردهای حاصل 
تحکیم  را  نقاط  دیگر  در  شده 

بخشند. 

زندانيان طالبان 
در قندهار در بدل 
پول آزاد می شوند

بزرگان قومی در والیت قندهار، 
این  امنیتی  و  دولتی  مقامات 
والیت را به آزاد ساختن زندانیان 
مخالف دولت در بدل پول متهم 

می کنند.
بست  خبرگزاری  گزارش  به 
قومی  بزرگان  این  باستان، 
اعضای  و  دولت  می گویند، 
پول،  گرفتن  با  والیتی  شورای 
رها  ازبند  را  طالبان  زندانیان 

می سازند.  
تاکید  قندهار  قومی  بزرگان 
طالبان  زندانیان  که  می کنند 
زندانیان  و  شده  رها  پول  دربدل 
سر  به  زندان  در  همچنان  بیگناه 

می برند.
بزرگان  از  تن  یک  پیرمحمد 
دامان  ولسوالی  در  قومی 
اسنادی  وی  کندهارمی گوید، 
امنیت  ریاست  والی،  که  دارد 
ملی و شورای والیتی این والیت 
پنج  بدل  در  را  دولت  مخالفان 
هزار افغانی از زندان رها می کنند.
والیت  والی  ویسا  توریالی  اما 
از  شماری  که  می گوید  قندهار 
زندانیان را به اساس فرمان رییس 
شورای  درخواست  و  جمهور 

عالی صلح آزاد کرده است.
که  می کند  تاکید  قندهار  والی 
وی ایجاد یک محکمه خاص را 
برای رسیدگی به امور زندانیان به 
کرده  پیشنهاد  جمهوری  ریاست 
زمینه  در  نیز   جمهور  رییس  که 

موافقت کرده است.
ادامه در صفحه 2

سرانجام ایران 
کوتاه آمد

یک شبکه تلویزیونی دولتی ایران از 
رفع محدودیت عبور تانکرهای نفتی 

از مرز با افغانستان خبر داده است.
به گزارش شبکه تلویزیونی انگلیسی 
دولت  به  متعلق  پرس تی وی،  زبان 
افغانستان  سفیر  عبید،  عبیداهلل  ایران، 
خاطر  به  ایران  دولت  از  تهران،  در 
کشور  آن  به  سوخت  انتقال  اجازه 
که  است  داده  قول  و  کرده  تشکر 
سوخت ارسالی از ایران »تنها توسط 
خواهد  مصرف  به  افغانستان  مردم 

رسید.«
بامداد  که  گزارش،  این  در 
وی  تی  پرس  سایت  در  چهارشنبه، 
در  که  است  آمده  یافت،  انتشار 
افغانستان  دولت  سخنان  به  واکنش 
ارسالی  سوخت  که  مورد  این  در 
ناتو  نیروهای  اختیار  در  ایران  از 
نمی گیرد،  قرار  کشور  در  مستقر 
ایران »تمامی محدودیت های عرضه 
کرده  لغو  را  افغانستان  به  سوخت 

است.«
است  آمده  گزارش  این  ادامه  در 
که  است  افزوده  افغانستان  سفیر  که 
»کابل مایل به حفظ روابط دوستانه 

با تهران است.«
موضوع محدودیت عبور تانکرهای 
از  ایران  از  ترانزیتی  سوخت  حامل 
اخیر  هفته  چند  در  افغانستان  با  مرز 
کشور  دو  روابط  در  را  مشکالتی 

پدید آورده است.
گذشته،  سال  دسامبر  ماه  اواخر 
مقامات دولتی گفتند که ده ها تانکر 
حامل سوخت برای افغانستان در مرز 
این کشور و ایران متوقف شده اند و 
ادامه توقف آنها نگرانی هایی را در 
مورد کمبود سوخت در افغانستان به 

همراه آورده است.
تانکرها  این  افغان،  تاجران  گفته  به 
نفتی  فرآورده های  حامل  عمدتا 
بودند که آنان از کشورهای همسایه 
 - ترکمنستان  و  عراق   - ایران 
خریداری کرده و قرار بود براساس 
به  ایران،  دولت  با  ترانزیتی  توافق 

کشور آورده شود.
دولت  اقدام  دلیل  ابتدا،  در  اگرچه 
ارسال  از  جلوگیری  در  ایران 
اما  نبود،  به کشور مشخص  سوخت 
بعدا مقامات ایرانی، دلیل جلوگیری 
از ترانزیت سوخت را افزایش شدید 
در میزان سوخت وارداتی افغانستان 

توصیف کردند.
به  کابل  در  ایران  سفیر  اخیرا 
صراحت گفت که این افزایش نشان 
ایران  از  ترانزیتی  سوخت  که  داده 
در دسترس نیروهای ناتو مستقر قرار 

می گیرد.

افغانستان(  )در  ما  که  را  آنچه 
انجام می دهیم ساده تر می سازد.«

او گفت: »اما من فکر می کنم این 
طالبان(  علیه  جنگ  در  )پیروزی 

بدون آن ها انجام شدنی است.«
جیمز  جنرال  حال،  همین  در 
فرماندهی  ستاد  رییس  متیس، 
پیشرفت های  امریکا،  مرکزی 
برخی  در  طالبان  علیه  پاکستان 
ستایش  را  کشور  این  نقاط 
»شما  گفت:  لندن  در  او  کرد. 
به دو سال گذشته و کشته  وقتی 
)در  می نگرید،  نفر  هزاران  شدن 
پاکستانی  نیروهای  که(  می یابید 

بیکار ننشسته اند.«
ادامه در صفحه 2

یک جنرال امریکایی: 

بدون همکاری پاکستان هم عليه طالبان پيروز می شویم

به زودی بازیافت...

نگاهی به صف بندی های...

اردن و حرکت...
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عناوین 
مطالب امروز: صدیق احمد عثمانی 118، هما سلطانی 30، سفید 62

رای سفید 
همچنان تعیین کننده است

سرور عثمانی:
سفید  راي  همین  ما  مشکل 
تغییراتي  پرتو  در  اس��ت. 
داخلي  وظایف  اصول  در  که 
مساله  ای��ن  بیاید،   ش���ورا 
ح��ل م��ی ش��ود،  درغ��ی��ر آن 
همین دور و تسلسل ادامه 
نتیجه  ب��ه  و  مي کند  پیدا 

نمي رسیم.
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ایاالت  جمهور  رییس  اوباما،  بارک   
متحده امریکا حضور طالبان در مناطقی 
عنوان  »سرطان«  یک  را  پاکستان  در 
کرده است. مقام های استخباراتی امریکا 
در گفتگوهای شان موفقیت علیه طالبان 
و القاعده در افغانستان را عمدتا به دلیل 
قابل  پاکستان،  در  آن ها  امن  پناه گاهای 

تردید دانسته اند. 
و  افغانستان  مسایل  کارشناس  یک   
مشاور سابق امریکا، که نخواست نام اش 
فاش شود، به خبرگزاری رویترز گفت: 
»من این مساله را مشابه یک پل می بینم. 
وقتی به شما گفته می شود که به صورت 
از  شما  بسازید،  امن  را  پل  تاکتیکی 
را  کار  این  نمی توانید  پل  طرف  یک 
می بایست  »شما  افزود:  او  دهید.«  انجام 
انجام  پل  پاکستانی  طرف  در  کارهایی 

بدهید.«
اعضای  امریکا  استخبارات  سازمان 
مناطق  در  را  القاعده  و  طالبان 

بدون همکاری پاکستان...           ادامه از صفحه 1

زندانیان طالبان در قندهار...            ادامه از صفحه 1

هواپیماهای  توسط  وزیرستان شمالی 
این  می دهد.  قرار  هدف  سرنشین  بدون 
شدت  اخیر  ماه های  در  حمالت  گونه 
بیشتر یافته است. اما هنوز سوال این است 
پناه گاه های  علیه  پاکستان  وقت  چه  که 
شمالی  وزیرستان  در  القاعده  و  طالبان 

اقدام می کند. 
اگر  که  افزود  رودریگویز  جنرال 
پناه گاه های طالبان در وزیرستان شمالی 
باید  افغانستان  نیروهای  بمانند،  باقی 
درحالی  این  باشند.  بیشتر  و  نیرومندتر 
است که تا یک ماه دیگر روند کاهش 
شروع  افغانستان  از  امریکایی  نیروهای 

خواهد شد. 
افزایش  از  امریکایی  جنرال  این  اما 
مرزی  مناطق  در  پاکستان  همکاری های 
به  اشاره  با  او  کرد.  خوشبینی  ابراز 
عملیات پاکستان علیه طالبان، افزود: »ما 
ضرورت داریم که آن ها به آنچه که قبال 

انجام می دادند ادامه دهند.« 

شورای  عضو  کرزی  احمدولی 
ساختن  آزاد  نیز  کندهار  والیتی 
و  کرده  رد  را  پول  بدل  در  زندانیان 
زندانیان  از  شماری  که  است  گفته 
از  روند صلح  نهادینه شدن  خاطر  به 

زندان رها شده اند.
این در حالی است که چندی پیش   
صلح  مشورتی  شواری  نشست  اولین 

و  کرد  کار  به  آغاز  والیت  این  در 
را  دولت  مسلح  مخالفان  از  شماری 
از  نظامی  که در جریان عملیات های 
بودند  شده  بازداشت  مختلف  مناطق 

رها ساختند.
مقامات دولتی درقندهار گفته اند که 
و  صلح  روند  در  افراد  این  آزادی 

امنیت در قندهار موثر بوده است.

کشور  جمهور  رییس  کرزی،  حامد 
به هند رفت.  برای یک سفر دو روزه 
رییس  با  است  قرار  کرزی  آقای 
کشور  این  وزیر  نخست  و  جمهور 
سفر  این  در  کرزی  آقای  کند.  دیدار 
روابط  مورد  در  هندی  مقام های  با 

استراتژیک گفتگو می نماید.
انتشار  با  جمهوری  ریاست  دفتر 
اعالمیه ای گفته است که آقای کرزی 
قرار است در اجالسی که تحت عنوان 
»توسعه پایدار« در دهلی جدید برگزار 
این  براساس  کند.  سخنرانی  می شود، 
اعالمیه، آقای کرزی با رییس جمهور 
و نخست وزیر هند به صورت جداگانه 
مورد  موضوعات  مورد  در  و  مالقات 

عالقه دو کشور گفتگو خواهد کرد.
هند  خارجه  امور  وزارت  همچنان 

تدویر دومین 
جلسه باشگاه 

مطبوعاتی تجارت و 
اقتصاد در کابل

باشگاه  8صبح، کابل: دومین جلسه 
که  اقتصاد  و  تجارت  مطبوعاتی 
ایاالت  انکشافی  اداره  سوی  از 
رسانی  اطالع  برای  امریکا  متحده 
تجارتی  و  اقتصادی  موضوعات  از 
به مردم راه اندازی شده است، روز 

گذشته در کابل تشکیل جلسه داد.
از طریق این باشگاه مطبوعاتی قرار 
مسایل  مورد  در  رسانه ها  که  است 
اقتصادی و تجارتی به مردم آگاهی 

دهند.
در  رسانه ای  مشاور  فورستر  جین 
این  در  انترنیوز  انتخابات  بخش 
در  کشورهای  در  که  گفت  جلسه 
حال توسعه رسانه ها در رشد اقتصاد 
و تجارت در کشورهای شان نقش 
به گفته ی  ایفا کرده می توانند.  مهم 
است  قرار  باشگاه  این  در  او، 
خبرنگاران مسایل مهمی را در مورد 

اقتصادی و تجارتی بیاموزند.
به  افغانستان  رسانه های  در 
تجارتی  و  اقتصادی  موضوعات 
مساله  این  می شود.  پرداخته  کمتر 
ناشی از نبود خبرنگاران مسلکی در 

این زمینه می شود.

»سفر  گفت:  خبری  بیانیه ی  یک  در 
سنت  ادامه  هند  به  کرزی  حامد 
مشاورت های منظم مقام های عالی رتبه 
دوستی  تقویت  به  و  است،  کشور  دو 
میان  استراتژیک  همکاری های  و 

افغانستان و هند کمک خواهد کرد.«
هند در بخش زیرساخت ها و بازسازی 

سرمایه گذاری  افغانستان  در 
کشور  پنجمین  و  است  کرده 
به  کمک کننده  بزرگ 

افغانستان است. 
دیدار  این  در  می شود  گفته   
من موهن سینگ، نخست وزیر 
را  کشورش  نگرانی های  هند 
با  مصالحه  و  ادغام  مورد  در 
در  هندی ها  امنیت  و  طالبان 
کرد.  خواهد  بازگو  افغانستان 
تهدیدها  که  گفته اند  هندی  مقام های 
»واقعی«  افغانستان  در  هندی ها  علیه 

است. 
هند  وزیر  نخست  که  می رود  انتظار   
برموضع قبلی اش در مصالحه با طالبان 
قبال  کشور  این  مقام های  کند.  تاکید 
گفته بودند با طالبانی که قانون اساسی 

را  خود  رابطه  و  بپذیرند  را  افغانستان 
مذاکره  کنند،  قطع  القاعده  شبکه  با 

صورت گیرد. 
پاکستان  نقش  آن چه  برابر  در  هند 
می شود،  عنوان  طالبان  با  مصالحه  در 
کشور  این  مقام های  است.  حساس 
صلح  برنامه  ابتکار  که  گفته اند  قبال 
پاکستان  باشد.  افغان ها  دست  به  باید 
هند  گسترده  حضور  از  نحوی  به  نیز 
نگرانی کرده است.  ابراز  افغانستان  در 
که  سفری  در  افغانستان  خارجه  وزیر 
در  داشت،  پاکستان  به  گذشته  هفته 
مورد ایجاد کمیسیون مشترک صلح با 

همتای پاکستانی اش توافق کرد. 
حامد کرزی روز پنجشنبه برای دو روز 
کنفرانس  در  و  می کند  سفر  آلمان  به 

امنیتی مونشن شرکت می نماید. 

سفر اشرف غنی 
احمدزی به بدخشان

غنی  اشرف  بدخشان:  8صبح، 
انتقال  کمیسیون  رییس  احمدزی 
اقتصادی  مشاور  و  مسوولیت 
به  سفری  طی  جمهور  رییس 
موی سفیدان،  با  بدخشان،  والیت 
و  ملی  اردوی  سربازان  جوانان، 
پولیس ملی و ولسواالن این والیت 

دیدار نمود.
سفر  این  هدف  می شود  گفته 
انتقال  و  مردم  مشکالت  بررسی 
نیروهای  به  امنیت  تامین  مسولیت 

داخلی در این والیت است.
اشرف غنی احمدزی گفت: »مردم 
متمادی  سالیان  طول  در  بدخشان 
کمتر مورد توجه قرار گرفته اند اما 
مردم این والیت ازنگاه منابع، غنی 
ترین مردم در سطح کشور به شمار 
این  بزرگ  منابع  هنوز  تا  که  رفته 
مانده  باقی  نخورده  دست  والیت 

است.«

 داکتر شاه ولی اهلل ادیب والی این 
والیت را جع به وضعیت جغرافیایی 
و اقتصادی مردم بدخشان صحبت 
با  بدخشان  »والیت  گفت:  نموده 
بوده  سرحد  هم  مهم  کشور  سه 
خاص  جغرافیای  موقعیت  از  و 

برخوردار می باشد.«
بدخشان  مردم  که  افزود  وی 
برای   همیشه  و  بوده  دوست  صلح 
در  ثبات  و  صلح  آوردن  به وجود 

کشور قاطعانه مبارزه نمودند.
مردم  که  نمود  اضافه  ادیب  آقای 
بدخشان از فقیرترین مردم به شمار 
رفته که متاسفانه در تقسیم بودجه 
در  جغرافیایی  تفاوت های  ساالنه 
نظر گرفته نمی شود. بودجه والیت 
بدخشان که 28 واحد اداری دارد 
به اندازه بودجه دیگر والیت هایی 
دارند،  اداری  واحد  شش  که 

می باشد.
و  بودن  مسدود  از  همچنان  او 
نبود راه مواصالتی  چند ولسوالی 
خاطر  نموده  یادآوری  سرحدی 
محلی  حکومت  که  ساخت  نشان 
راه های  نبود  نسبت  بدخشان 
مواصالتی در امر کمک رسانی به 
چندین ولسوالی این والیت دچار 

مشکالت فراوانی است.
از  بدخشان  والیت  او  گفته  به 
در سطح  والیا ت  امن ترین  جمله 
انتقال  برای  که  بوده  افغانستان 
مسولیت به نیروهای امنیتی داخلی 

کامال مساعد می باشد.

حامد کرزی برای دیدار دو روزه به هند رفت
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آیا دوران 
پاکستان  با  امریکا  مدارای 

به پایان رسیده است؟
دیوید  معاون  که  امریکایی  ارشد  فرمانده  یک 
امریکایی  نیروهای  عمومی  فرمانده  پتریوس 
حتا  که  است  گفته  می  باشد،  افغانستان  در 
امریکا  ننماید،  را  الزم  همکاری  پاکستان  اگر 
شود.  پیروز  افغانستان  جنگ  در  می تواند 
چندین  تاکنون  پاکستان  که  است  گفته  وی 
کشور  این  غرب  شمال  در  را  موثر  عملیات 
علیه شورشیان اسالم گرا انجام داده است، اما 
وزیرستان   در  ویژه  به  زیادی  کارهای  هنوز 
شمالی انجام نداده است. با وجود آن به باور 
در  جنگجویان  پناهگاه های  موجودیت  وی: 
پیروزی  جلوی  نمی  تواند  شمالی  وزیرستان 
آمریکا را در افغانستان بگیرد و این در صورتی 
است که پاکستانی ها فشارشان بر جنگجویان 

را در سطح کنونی آن حفظ کنند. 
گرچه قبل بر این، غرب و امریکا از بی میلی و 
عدم جدیت پاکستان برای مقابله با جنگجویان 
در مناطق قبایلی اظهار نارضایتی کرده بودند 
اما در عین حال، بر ضرورت همکاری پاکستان 
تاکید  افغانستان  جنگ  در  پیروزی  برای 
دریافت  به  پاکستان  سبب  همین  به  داشته اند. 
امریکا و متحدینش  از جانب  کمک های زیادی 
این  از  بخشی  که  قضا  از  است.  شده  موفق 
نیروهایی  همان  تقویه ی  موجب  خود  کمک ها 
کاخ  می جنگد.  آنان  با  امریکا  که  است  شده 
اکتبر  در  شده  منتشر  گزارش  یک  طی  سفید 
سال گذشته، نظامیان پاکستان را متهم کرد که 
نمی خواهند و تمایل ندارند با طالبان افغانی و 
نیروهای القاعده در وزیرستان شمالی مواجه 
شوند. ولی پاکستان با رد و انکار این اتهامات، 
همیشه ادعا داشته است که با ایاالت متحده و 
جامعه ی جهانی در جنگ علیه ترور همکار است. 
ولی امریکا می دانست که اعالم این همکاری از 
روی ناچاری بوده و پاکستان حاضر نیست با 
اهداف  به خاطر  نیروهایی که خود پرورده و 
مشخصی در افغانستان به کار واداشته است، 
توسط  منافقانه  تعامل  این  نتیجه   در  بجنگد 
مردم  قبال  در  را  دوگانه  رفتار  پاکستان، 
تا  پاکستانی  حکام  که  داد  شکل  افغانستان 
افغانستان  دولت  می دهند.  ادامه  را  آن  اکنون 
دهشت افگنان  که  است  شده  مدعی  بارها 
کشور  این  نیروهای  علیه  که  آدم کشانی  و 
افغانستان  در  مستقر  خارجی  نیروهای  و 
از  و  می  بینند  آموزش  پاکستان  در  می جنگند، 
اما  می شوند،  تجهیز  پاکستانی  حلقات  سوی 
نبرد  ادعاها،  این  نشنیدن  با  پاکستان  دولت 
اردوی پاکستان با شورشیان را نشانه حمایت 
منطقه  در  تروریزم  علیه  نبرد  از  پاکستان 
خوانده است. در واقع این اولین باری است که 
یک مقام ارشد نظامی امریکا در مورد درست 
اشاراتی  پاکستان،  مقامات  ادعاهای  بودن 
داشته است و اگر قبل از این واقعا فشار الزم 
بر حکام پاکستان وارد می آمد، تا اکنون قضیه 
بر منوال موجود نمی توانست ادامه یابد. بدون 
را  عربی  خاورمیانه  اخیرا  که  تحوالتی  شک 
نیز درمی نوردد  دربرگرفته است، پاکستان را 
و اگر حکام و امرای پاکستان خواسته باشند 
رفتارشان را در حمایت از تروریست ها ادامه 
دهند، به سرنوشت همتایان شان در خاورمیانه 

دچار خواهند شد.

زنگ اول


ACKU



هنوز  بازگشايي  از  پس  هفته  يك  نمايندگان  مجلس 
هم بدون رييس است و انتظار می رود دور باطل، براي 
نيز  نمايندگان در هفته ی آينده  انتخاب رياست مجلس 

ادامه يابد.
نمايندگان مجلس روز گذشته نيز نتوانستند رييس دايمي 
اين مجلس را انتخابات كنند. در انتخابات دور اول براي 
نامزد مجلس   5 نمايندگان  رياست مجلس  پست  احراز 

صديق احمد عثماني 118 راي و خانم سلطاني 30 راي را 
به دست آوردند و براي بار دوم آن ها نيز نتوانستند پنجاه 
مجلس  رييس  و  بياورند  دست  به  را  يك  عالوه ی  به 

شوند.
راي   62 انتخابات  مرحله ي  اين  در  مجلس  نمايندگان 

سفيد و 30 راي باطل را به كار بردند.
مجلس  داخلي  وظايف  اصول  هشتم  م��اده ي  بنياد  بر 
نمايندگان، بار ديگر نامزد هاي رياست مجلس نتوانستند 

اكثريت آراي 50 به عالوه ی 1 را به دست بياورند.
پس  نمايندگان  مجلس  موقت  رييس  عثماني،  سرور 
مطابق  گفت  گذشته  روز  در  راي گيري  نتيجه  پايان  از 
در  شنبه  روز  داخلي  وظايف  اص��ول  هشتم  م��اده ي 
صورتي كه نامزد جديدی براي كرسي رياست مجلس 
نمايندگان وجود داشته باشد انتخابات ديگری را برگزار 

خواهند كرد.
اصلي  مشكل  سفيد  راي  استعمال  وي  گفته ي  به  اما 
تازماني  و  است  نمايندگان  مجلس  رييس  انتخاب  در 
سر  بر  بن بست  شود،  مشخص  سفيد  راي  سرنوشت  كه 

انتخاب رياست مجلس نمايندگان ادامه دارد.
نظارت  كميسيون  سوي  از  سفيد  راي  تفسير  عثماني 
برتطبيق قانون اساسي و تغيير در اصول وظايف داخلي 

مجلس نمايندگان را از راه حل هاي اساسي مي داند.
عثماني گفت: »مشكل ما همين راي سفيد است. در پرتو 
اين  بيايد،   شورا  داخلي  وظايف  اصول  در  كه  تغييراتي 
مساله حل می شود،  درغير آن همين دور و تسلسل ادامه 
»من  افزود:  عثماني  نمي رسيم.«  نتيجه  به  و  مي كند  پيدا 

به ترتيب صديق احمد عثماني از 245 نماينده حاضر 94 
راي، هماسلطاني 48 راي، سيد اسحاق گيالني 41 راي، 
به  را  راي   14 سياووش  بكتاش  و  راي   19 رامين  عبيداهلل 

دست آورند. 
در اين دور 19 راي سفيد و 8 راي باطل استفاده شدند.

در مرحله ی دوم انتخابات كه ميان صديق احمد عثماني از 
واليت پروان و هما سلطاني از واليت غزني برگزار شد، 

و  نمي دهد  نتيجه  تسلسل  و  دور  همين  كه  می كنم  فكر 
باالخره شورا مجبور است مطابق ماده ي 157 قانون اساسي 
از كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي تفسير 

قانون را بگيرد.« 
يونس  محمد  و  سياف  رسول  عبدالرب  نيز  اين  از  پيش 
نمايندگان  مجلس  رياست  می شد  برده  انتظار  كه  قانوني 
را به دست بياورند نتوانستند كه 50 به عالوه ی 1 را براي 

احراز رياست مجلس نمايندگان به دست آورند.
مطرح  را  گوناگوني  ديدگاه هاي  مجلس  نمايندگان  اما 
بدخشان در مجلس  نماينده ي  پدرام  می كنند. عبدالطيف 
نمايندگان درحالي كه استعمال راي سفيد را حق قانوني 
نمايندگان مي داند ولي بر تغيير در اصول وظايف داخلي 

مجلس نمايندگان تاكيد مي كند.
اشكالي  داخلي  وظايف  اص��ول  »اگ��ر  گفت:  پ��درام 
نمي داشت ما اكثريت ساده را می گرفتيم، ما از اين بن بست 
در  اميدواريم  كه  است  مشكل  يك  اين  بوديم.  برآمده 
شروع هفته ي آينده به اين مساله رسيدگي بكنيم.« پدرام 
مجلس  بايد  شود،  بازبيني  داخلي  وظايف  »اصول  افزود: 
درباره ی آن فكر بكند كه پنجاه به عالوه ی يك را نگيريم 
و اكثريت ساده را مطرح كرد. يكي از راه ها مي تواند اين 
باشد و در مورد راي سفيد مشكل است، شما نمي توانيد 
سفيد  راي  ببريد.  كار  به  براي كسي  را  سفيد كسي  راي 

راي است و هيچ منطق ديگري وجود ندارد.«
مجلس  هردو  كشور  اساسي  قانون   106 ماده  بنياد  بر   
شوراي ملي در زمان تصميم گيري شان بايد اكثريت آراي 

حاضر را داشته باشند.
 گل پادشا مجيدي، نماينده ي پكتيا در مجلس نمايندگان 
را  پارلمان  قومي در داخل  و  با آن كه مشكالت سياسي 
مساله ي  اصلي در ناتواني انتخاب رييس مجلس نمايندگان 
ميان  كرسي  احراز  براي  انتخابات  ادامه ي  بر  اما  مي داند 

چهره هاي جديد پافشاري مي كند.
مجيدي هشدار می دهد كه هيچ راهي غير از ادامه ي روند 

انتخابات وجود ندارد.
مجيدي گفت: »قانون اساسي به الفاظ واضح نوشته كرده 
اكثريت  به  است كه فيصله هاي شوراي ملي در مجموع، 
روند  هر  بنا  مي گيرد.  صورت  مجلس  در  حاضر  آراي 
ديگري يا هر نظر ديگري مردود است. ما بايد به انتخابات 
جديد برويم و اين دور بايد ادامه پيدا كند. فعال ضرورت 
مطمين  من  برويم،   هم  ديگر  دور  دو  يكي  كه  است  اين 
انتخابات  رييس  يك  ما  بعدي  دور ه��اي  در  كه  هستم 
رييس  گفته ي  به  كه  است  درحالي  اين  كرد.«   خواهيم 
موقت مجلس نمايندگان، عضو هاي مجلس مي توانند در 
مورد هر يك از گزينه ها براي حل بن بست بر سر انتخاب 

رييس مجلس نمايندگان تصميم بگيرند.


ری
حرا

 . ا
س آتش و  دود  ورای  از 

»از ورای دود و آتش« سلسله گزارش هایی است که بر اساس گفته های  قربانیان 
جنگ های سه دهه اخیر افغانستان تهیه شده است. این گزارش ها که  بدون 

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 
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و  می كرد  دستگير  نيرنگ  و  حيله  با  را  افراد  آن  می كرد، 
را  ما  هموطنان  از  زيادی  تعداد  می رساند.  شهادت  به  بعد 
به همين صورت از بين بردند. پدرم يكی از متنفذين قومی 
او  به ديده ی احترام می ديدند، زيرا  او  به  بود و مردم همه 
باالی كسی  ظلم  نمی خواست كه  و  بود  خيرانديش  مردم 
در  وقت  دولتی  نيروهای  سبب  همين  به  بگيرد،  صورت 
باالی  بوديم،  خواب  در  همه  كه  هنگامی  شب ها  از  يكی 
از  بعد  و  بردند  خود  با  را  پدرم  و  آوردند  هجوم  ما  خانه 
مدتی او را به شهادت رساندند. اگر او زنده می بود طی اين 
سال ها بايد برمی گشت، به همين خاطر می گويم كه او را 
حتما به شهادت رسانده اند. ما صرف از دولت و نهادهای 
باصالحيت كه در اين راستا كار می نمايند می خواهيم كه 
يك تحقيقات گسترده انجام دهند تا جنايت كاران شناسايی 
گردند و به پنجه قانون سپرده شوند. اين حق مردم است تا 
عامالن جنايت های چهار دهه را بشناسند و ايشان هم بايد 
عبرتی  درس  تا  ببينند  را  جنايت كارانه شان  اعمال  جزای 
جلوگيری  بعدی  فاجعه های  از  و  شوند  آيندگان  برای 
تحقق  و  عدالت  تامين  خاطر  به  صرف  ما  گيرد.  صورت 
جنايت كاران  كشانيدن  محاكمه  به  خواهان  انصاف  يافتن 

هستيم.«



و  است  گرفته  صورت  افغانستان  در  بی شماری  جنايت های 
مردم  اين  اما  باشد،  نكرده  ثبت  شايد  را  آنها  تاريخ  هرچند 
هستند كه آنها را سينه به سينه نقل می نمايند و نمی گذارند كه 
آن جنايت های هولناک فراموش شودند. امروز برادری را با 
خود داريم كه درباره آن روزهای تلخ و شوم چنين می گويد: 
ما سرد  مناطق  قهر طبيعت هميشه آسيب می ديديم زيرا  »از 
بود، چون ما در واليت های شمالی كشور سكونت داشتيم. 
اما  داشتيم.  قبول  هم  ما  و  بود  از جانب خداوند  همه  اين ها 
ستمی كه از جانب دولت كمونيستی وقت باالی ما صورت 
می گرفت ما را بسيار متاثر می ساخت. در آن روزها انقالب 
اشغالگران روسی وارد خاک  و  بود  پيوسته  به وقوع  ثور   7
كشور ما شده بودند و با دولت جنايت كار وقت مردم را از 
باالی  تا حكومت فاسد و عقايد مبتذل شان را  بين می بردند 
مردم ما تحميل نمايند. چون مردم كشور ما با عقايد اسالمی 
را  دولت  عملكردهای  و  بودند  ملبس  شجاعت  پيشينه ی  و 
به دست گرفتند  تعدادی سالح  نمايند.  تحمل  نمی توانستند 
ديگر  تعدادی  و  نمودند  آغاز  وقت  دولت  عليه  را  جهاد  و 
با سالح  آنانی كه  نمودند.  را آغاز  قلم شان جهاد  و  زبان  با 
به  از يك جا  زيرا هميشه  بودند  جهاد می كردند، محفوظ تر 
جای ديگر در حال تغيير مكان بودند، اما كسانی كه ساكن 
بودند و با زبان و قلم شان جهاد می كردند، مورد شكنجه قرار 
ترس  احساس  از طرف كسانی كه  می گرفتند. دولت وقت 

پدرم 
را از من 

گرفتند

رای سفید همچنان 
تعیین کننده است 

: قدرت اهلل جاويد

دولت وقت از طرف کسانی که احساس 
و  حیله  با  را  افراد  آن  می کرد،  ترس 
نیرنگ دستگیر می کرد و بعد به شهادت 
می رساند. تعداد زیادی از هموطنان ما 
را به همین صورت از بین بردند. پدرم 
یکی از متنفذین قومی بود و مردم همه 
به او به دیده ی احترام می دیدند، زیرا 
او مردم خیراندیش بود و نمی خواست 
به  بگیرد،  صورت  کسی  باالی  ظلم  که 
وقت  دولتی  نیروهای  سبب  همین 
همه  که  هنگامی  شب ها  از  یکی  در 
هجوم  ما  خانه  باالی  بودیم،  خواب  در 
آوردند و پدرم را با خود بردند و بعد 
از مدتی او را به شهادت رساندند. اگر 
باید  سال ها  این  طی  می بود  زنده  او 
می گویم  خاطر  همین  به  برمی گشت، 
رسانده اند. شهادت  به  حتما  را  او  که 
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امروز،  جهان  معضالت  از  يكي  زباله،  بازيافت  و  دفع 
خصوصا كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه است. 
خوب است در ابتدا بدانیم كه بازيافت زباله به چه معنا 
است و هدف از بازيافت زباله چیست؟ و اگر زباله ها باز 
يافت نشوند چه مشكالتی ممكن است كه در يک شهر 

يا كشور ايجاد گردد.
بازیافت زباله چیست؟

برای  شده  مصرف  مواد  از  استفاده  معنای  به  بازيافت 
تولید و ساخت مجدد همان كاال يا كاالی قابل استفاده 
ديگر است، مثل ساخت كاغذ تازه از كاغذهای باطله 

و غیر قابل استفاده.
بازيافت زباله ها سه فايده مهم برای محیط زيست دارد. 
ما به كمک بازيافت زباله در مصرف منابع طبیعی صرفه 
جويی كرده ايم زيرا به جای استفاده از مواد خام برای 
تولید محصوالت نو، از مواد بازيافتی استفاده می كنیم. 

از ديگر فوايد بازيافت، صرفه جويی در مصرف انرژی 
نیاز به مقداری  البته برای بازيافت مواد زايد هم  است. 
خیلی  زباله  بازيافت  برای  الزم  انرژی  اما  است  انرژی 
كمتر از انرژی مورد نیاز برای تولید محصوالت جديد 
فضای  زباله  يافت  باز  رو  اين  از  است.  خام  مواد  از 

كمتری را از دفن زباله در بر می گیرد.
غذا،  پس ماندهاي  مثل  تولیدشده  زباله هاي  از  بسیاري 
از  برخي  اما  هستند؛  طبیعت  چرخه  به  بازگشت  قابل 
آن ها مانند شیشه و پالستیک تجزيه نمي شوند و بعضي 
ديگر هم مدت زيادي طول مي كشد تا به چرخه طبیعت 

برگردند.
جزء  جهان  كشورهاي  از  بسیاري  كه  مسايلي  از  يكي 
از  زباله  تفكیک  داده اند،  قرار  خود  زباله  برنامه هاي 
بهداشتي،  اصول  رعايت  بر  كار عالوه  اين  است.  مبدا 
منجر به سالمت كاالهاي تولید شده از مواد بازيافتي هم 
مي شود. از سوي ديگر، با انجام اين كار بخش زيادي از 

هزينه هاي جمع آوري و ساماندهي زباله ازبین می رود.
اما در حال حاضر مساله اين جا است كه در كابل شهری 
كه ما در آن زندگی می كنیم، و روزانه چندين تن زباله 

تولید می شود آيا بازيافت زباله وجود دارد يا خیر؟
عمومی  ريیس  حبیبی،  احمد  نثار  با  را  سوال  اين 
تنظیف شهرداری كابل در میان گذاشتم. او می گويد: 
زباله ها و دفع  با جمع آوری  »برخورد شهرداری كابل 
آنان ضعیف بوده است. اما حاال كارهايی دراين زمینه 
با  ما  است. طی مذاكراتی كه  در حال صورت گرفتن 
آوری،  جمع  زمینه  در  تا  داشتیم  خارجی  های  كمپنی 
جدا سازی و باز يافت زباله ها پروژه هايی داشته باشیم.« 
پروژه  اين  تهداب  خوشبختانه  كه  می دهد  ادامه  وی 

استراتیژی  اين  در  و  است.  شده  گذاشته  نیز 
زباله های شهری در آن  با  منظم  برخورد 

به صراحت آمده است.
خاطر  به  »ما  گفت:  حبیبی  آقای 

شهر  نظافت  و  كاری  پاک 
كابل طبق يک پروگرام منظم 
می كنیم.  حركت  كاری 
های  امیدواری  خوشبختانه 
زيادی برای بازيافت زباله در 
حتا  دارد.  وجود  كابل  شهر 

اعالم  نیز  خارجی  كشورهای 
همكاری در اين زمینه نموده اند. 

كه تاكنون كارهايی با كمک مالی 
اياالت متحده امريكا نیز صورت گرفته 

خواهد  ادامه  نیز  ها  همكاری  اين  و  است. 
داشت.«

ما  به  كه  كشورهايی  كه  هستیم  »امیدوار  می گويد:  او 
وعده همكاری داده اند، با ما همكاری نمايند. هرچند 
نیز  مشكالتی  و  هستیم  راه  ابتدای  در  هنوز  ما  كه 
وجود دارد اما ما خوشبین هستیم كه بتوانیم به كمک 
كسب  خوبی  تجارب  زمینه  اين  در  كه  كشورهايی 

كرده اند، اين پروژه را نیز عملی سازيم.«
با  را  آن ها  بايد  زباله ها،  بهداشتي  و  صحیح  دفع  براي 

جداسازي  تشكیل دهنده  اجزاي  جنس  به  توجه 
كرد. در واقع زباله ها در يک دسته بندي 

و خشک  تر  زباله هاي  شامل  كلي 
هستند؛ از زباله هاي تر می توان 

به پوست میوه، سبزيجات و 
سبز  فضاي  پس مانده هاي 
اشاره كرد و از زباله هاي 
خشک و فساد ناپذير نیز 
فلزات،  انواع  می توان 
پارچه،  پالستیک، 
كاغذ  و  چوب  شیشه، 

نام برد. پس مانده هاي  را 
براي  حیواني  و  گیاهي 

استفاده  كود  ساخت 
تبديل  براي  را  مي شوند. شیشه 

براي  را  كاغذ  و  آن  بازيافت  و 
استفاده مجدد در ساخت كاغذ و بايد در 

اين  تغییراتي روي  با  محل هاي جداگانه گذاشت. 
مواد به ظاهر بي مصرف مي توان از آن ها دوباره استفاده 
از  و كاغذ  المونیم، شیشه  مثل  بازيافت ضايعاتي  كرد. 
لحاظ اقتصادي بسیار باصرفه است. ما معموال به نامه ها 
تبلیغاتي  آگهي هاي  و  نخور  درد  به  دست نوشته هاي  و 
فقط  و  نمي كنیم  فكر  به عنوان خطري زيست محیطي 
اگر  ولي  مي آوريم.  حساب  به  مزاحم  را  آن ها  وجود 
نفر(  هر  تعداد  )به  ناخواسته  كاغذهاي  تمام  سال  يک 
خواهند  درخت  اصله   1/5 معادل  شوند،  جمع آوري 
بود. اگر همه افراد يک كشور اين كار را انجام دهند، 
سال  در  درخت  اصله  میلیون   100 به  آن  كل  مجموع 
مي رسد. كاغذ بازيافت شده مي تواند به سهولت و بدون 
روزنامه ها،  شود.  تـازه  كـاغـذ  جانشیـن  كیفیت،  افت 
راحت  ترين مواد براي بازيافت كاغذ هستند. براي تولید 
قطع  را  تنومند  درخت   15 بايد  جديد  كاغذ  تن  يک 
كنیم، در حالي كه براي تهیه همین مقدار كاغذ از كاغذ 

بازيافتي، احتیاج به چوب نیست.
بشر،  امروزه مهم ترين شاخص هاي زندگي  به هر حال 
دريافته  امروزی  انسان  است.  تولید  منابع  از  حفاظت 
است كه تبعات و پیامدهاي خسارت و زيان هايي كه به 
طبیعت وارد مي كند، به مراتب بیشتر از بهره اي است كه 

از آلود كردن محیط زيست دريافت مي كند. از اين رو، 
با به كار بستن امكانات عملي و علمي مي كوشد كمترين 
زيان را به طبیعت وارد آورد. با اين حال همه می دانیم 

كه امروزه تولید زباله در شهرهاي بزرگ مساله آفرين 
شده است.

افزايش تولید زباله كه خود ناشي از فعالیت انسان 
شهرنشین مصرف كننده است و هر روز 
بیشتر ترغیب  به مصرف  او را  نیز 
جدايی  از  بخشی  مي كنند، 

ناپذير زندگي او است.
از سوي ديگر اگر با ديد 
مثبت به زباله بنگريم و 
كثیف  طالي  عبارت 
زباله  بگذاريم،  آن  بر 
ماده اي است ارزشمند 
اگر  بازيافت.  قابل  و 
درستی  به  زباله ها 
بازيافت شوند می توان از 

آن سود بسیاری برد.
است  اين جا  جالب  نكته 
از  جهان  زنان  ثروتمندترين  كه 
طريق بازيافت زباله به ثروت شان دست 
زنان  ثروتمندترين  فهرست  براساس  يافته اند. 
كاغذ  بازيافت  كارخانه های  يین، صاحب  ژنگ  جهان 
ثروت  دارد.  قرار  نفری  بیست  فهرست  اين  صدر  در 
شخصی اين خانم بیش از پنج و نیم میلیارد دالر تخمین 

زده شده است.
با توجه به اين مساله، می توان با راه اندازی كارخانه های 

بازيافت زباله تغییرات زيادی در اقتصاد كشور آورد.
سوزانده  يا  شده  دفن  خاک  در  يا  زباله ها  ما  دركشور 
مي  شوند و حتا بیشتر مواقع در طبیعت رها مي  شوند. همه 
هستند  خطرناک  بسیار  زيست  محیط  براي  راه ها  اين 
مناظر  زشتی  هوا،  آلودگي  خاک،  فرسايش  باعث  و 
طبیعي و همین طور نامناسب كردن محیط براي حیات 
وحش مي  شوند. از اين رو اگر در كشور نیز تالش هايی 
مبنی بر جمع آوری صحیح و جداسازی آن و هم چنان 
بازيافت زباله ها صورت بگیرد نه تنها از آلودگی بیش 
از حد محیط زيست جلوگیری می شود بلكه در توسعه 

اقتصاد كشور نیز بسیار مفید خواهد بود.
بازيافت  مفید  موردتاثیرات  در  اطالعاتی  است  خوب 

زباله داشته باشیم.
چه موادی را و چگونه می توان بازیافت کرد؟ 
در گام اول برای بازيافت زباله ها بايد مواد قابل تجزيه 
ساير  از  را  غذايی  مواد  و  آشپزخانه  های  پسمانده  مثل 
زباله ها جدا كرده و سعی شود فقط اين مواد را در كیسه 
زباله ريخته و اين مواد را به نوعی كود به نام كمپوست 
تبديل می كنند. كه اين كود برای خاک بسیار 

مفید است. 
در مرحله بعد بايد مواد قابل بازيافت را 
كاغذ،  شیشه،  كنیم.  جدا  زباله ها  از 
پالستیک و انواع فلزات از بهترين 

مواد برای بازيافت هستند.
از  جلوگیری  مواد،  بازيافت 
يک  در  ملی  سرمايه های  اتالف 

كشور می شود. 
 انرژی صرفه جويی شده حاصل از 
يک  المونیمی،  قوطی  يک  بازيافت 
تلويزيون را برای سه ساعت روشن نگه 

خواهد داشت. 
المونیم را می توان بارها ذوب كرد و به قوطی يا 

ظرف جديد تبديل نمود. 
بازيـافت هر تـن كاغذ باطله كه از آن استفاده نمی شود، 
مصرف  جنگل،  هكتار  هـزار   ۹0 تخريب  از  ماهانه 
1۲میلیون لیتر آب و 1۲0 هزار كیلووات برق می كاهد. 
از  ناشی  زيستی  محیط  آلودگی های  المونیم،  بازيافت 

فرايند تولید اين فلز را ۹5 درصد كاهش می دهد. 

درصد   50 شده  بازيافت  شیشه  از  شیشه  تهیه  برای 
كاهش  را  هوا  آلودگی  ۲0درصد  و  آب  آلودگی 

می دهد. 
بازيافت كاغذ، منابع اقتصادی، عدم وابستگی در جهت 
ورود خمیر كاغذ، كاهش آلودگی، جلوگیری از قطع 
درختان و كاهش تولید زباله را به دنبال خواهد داشت.

پالستیک،  كیلوگرام  يک  تولید  برای  الزم،  انرژی 
كیلوگرام  يک  تولید  برای  نیاز  مورد  انرژی  برابر  سه 

پالستیک بازيافتی است.
به كمک بازيافت كاغذ، می توانیم از قطع شدن درختان 

زيادی جلوگیری كنیم.
بازيافت هر تن كاغذ، می تواند زمینه اشتغال برای 5 نفر 

را فراهم كند. 
به كمک بازيافت، مساحت كمتری از بیابان ها و مراتع 

كشور به زباله دانی تبديل می شود.
به كمک بازيافت كاغذ، میزان انرژی مورد نیاز به يک 

چهارم و آب مورد نیاز به يک صدم كاهش می يابد.
دو  زباله،  بهداشتی  بازيافت  و  مصرف  الگوی  اصالح 
اصل مهم برای كاهش آلودگی محیط زيست به حساب 

می آيند.
آب  لیتر  هزار   ۴۴0 چوب  از  كاغذ  تن  هر  تهیه  برای 
كاغذ  از  آن  تهیه  برای  حالی كه  در  می شود  مصرف 

باطله، 1۸00 لیتر آب كافی است.
تهیه كاغذ از كاغذهای بازيافتی، ۳0 تا 55 درصد انرژی 
ايجاد  آلودگی كمتری  و ۹5 درصد  دارد  نیاز  كمتری 

می كند.
در  موجود  كاغذهای  از  درصد   ۲5 بازيافت  به كمک 
زباله های شهری، می توان ساالنه از قطع يک میلیون و 

هفتصد هزار درخت جلوگیری كرد.
صرفه جويی در مصرف مواد اولیه و انرژی و نیز كاهش 
بازيافت  فوايد  از  زيست  محیط  به  آالينده  مواد  ورود 

است.
با كاهش مصرف منابع طبیعی و بازيافت زباله، می توانیم 

عمر تنها زيستگاه بشر »زمین« را طوالنی تر كنیم.
مصرف  از  نیستند،  تجزيه پذير  پالستیكی  خريطه های 

بی رويه آنها خودداری كنیم.
منابع محدود آن  برای محیط زيست و  بازيافت فرصتی 
است و ما می توانیم با بازيافت زباله گامی حیاتی برای 

حفاظت از منابع طبیعی و محیط زيست برداريم. 
توسعه  حال  در  كشورهای  در  كاغذ  كمبود  مشكل 
كمک  به  است.  تحصیل  ادامه  برای  مشكل  بزرگترين 
بازيافت كاغذ می توانیم كشورمان را در حل اين معضل 

ياری كنیم.

 المونیم را می توان بارها ذوب کرد و 
به قوطی یا ظرف جدید تبدیل نمود. 
که  باطله  کاغذ  تـن  هر  بازیـافت 
از  ماهانه  نمی شود،  استفاده  آن  از 
جنگل،  هکتار  هـزار   ۹۰ تخریب 
 ۱۲۰ و  آب  لیتر  ۱۲میلیون  مصرف 

هزار کیلووات برق می کاهد. 
محیط  آلودگی های  المونیم،  بازیافت 
زیستی ناشی از فرایند تولید این فلز 

را ۹۵ درصد کاهش می دهد. 
بازیافت  از شیشه  تهیه شیشه  برای 
شده ۵۰ درصد آلودگی آب و ۲۰درصد 

آلودگی هوا را کاهش می دهد. 
عدم  اقتصادی،  منابع  کاغذ،  بازیافت 
وابستگی در جهت ورود خمیر کاغذ، 
قطع  از  جلوگیری  آلودگی،  کاهش 
به  را  زباله  تولید  کاهش  و  درختان 

دنبال خواهد داشت.

 نازنین شفایی

به زودی بازیافت زباله در شهر کابل 
آغاز می شود

حبیبی:
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امروز،  جهان  معضالت  از  يكي  زباله،  بازيافت  و  دفع 
خصوصا كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه است. 
خوب است در ابتدا بدانیم كه بازيافت زباله به چه معنا 
است و هدف از بازيافت زباله چیست؟ و اگر زباله ها باز 
يافت نشوند چه مشكالتی ممكن است كه در يک شهر 

يا كشور ايجاد گردد.
بازیافت زباله چیست؟

برای  شده  مصرف  مواد  از  استفاده  معنای  به  بازيافت 
تولید و ساخت مجدد همان كاال يا كاالی قابل استفاده 
ديگر است، مثل ساخت كاغذ تازه از كاغذهای باطله 

و غیر قابل استفاده.
بازيافت زباله ها سه فايده مهم برای محیط زيست دارد. 
ما به كمک بازيافت زباله در مصرف منابع طبیعی صرفه 
جويی كرده ايم زيرا به جای استفاده از مواد خام برای 
تولید محصوالت نو، از مواد بازيافتی استفاده می كنیم. 

از ديگر فوايد بازيافت، صرفه جويی در مصرف انرژی 
نیاز به مقداری  البته برای بازيافت مواد زايد هم  است. 
خیلی  زباله  بازيافت  برای  الزم  انرژی  اما  است  انرژی 
كمتر از انرژی مورد نیاز برای تولید محصوالت جديد 
فضای  زباله  يافت  باز  رو  اين  از  است.  خام  مواد  از 

كمتری را از دفن زباله در بر می گیرد.
غذا،  پس ماندهاي  مثل  تولیدشده  زباله هاي  از  بسیاري 
از  برخي  اما  هستند؛  طبیعت  چرخه  به  بازگشت  قابل 
آن ها مانند شیشه و پالستیک تجزيه نمي شوند و بعضي 
ديگر هم مدت زيادي طول مي كشد تا به چرخه طبیعت 

برگردند.
جزء  جهان  كشورهاي  از  بسیاري  كه  مسايلي  از  يكي 
از  زباله  تفكیک  داده اند،  قرار  خود  زباله  برنامه هاي 
بهداشتي،  اصول  رعايت  بر  كار عالوه  اين  است.  مبدا 
منجر به سالمت كاالهاي تولید شده از مواد بازيافتي هم 
مي شود. از سوي ديگر، با انجام اين كار بخش زيادي از 

هزينه هاي جمع آوري و ساماندهي زباله ازبین می رود.
اما در حال حاضر مساله اين جا است كه در كابل شهری 
كه ما در آن زندگی می كنیم، و روزانه چندين تن زباله 

تولید می شود آيا بازيافت زباله وجود دارد يا خیر؟
عمومی  ريیس  حبیبی،  احمد  نثار  با  را  سوال  اين 
تنظیف شهرداری كابل در میان گذاشتم. او می گويد: 
زباله ها و دفع  با جمع آوری  »برخورد شهرداری كابل 
آنان ضعیف بوده است. اما حاال كارهايی دراين زمینه 
با  ما  است. طی مذاكراتی كه  در حال صورت گرفتن 
آوری،  جمع  زمینه  در  تا  داشتیم  خارجی  های  كمپنی 
جدا سازی و باز يافت زباله ها پروژه هايی داشته باشیم.« 
پروژه  اين  تهداب  خوشبختانه  كه  می دهد  ادامه  وی 

استراتیژی  اين  در  و  است.  شده  گذاشته  نیز 
زباله های شهری در آن  با  منظم  برخورد 

به صراحت آمده است.
خاطر  به  »ما  گفت:  حبیبی  آقای 

شهر  نظافت  و  كاری  پاک 
كابل طبق يک پروگرام منظم 
می كنیم.  حركت  كاری 
های  امیدواری  خوشبختانه 
زيادی برای بازيافت زباله در 
حتا  دارد.  وجود  كابل  شهر 

اعالم  نیز  خارجی  كشورهای 
همكاری در اين زمینه نموده اند. 

كه تاكنون كارهايی با كمک مالی 
اياالت متحده امريكا نیز صورت گرفته 

خواهد  ادامه  نیز  ها  همكاری  اين  و  است. 
داشت.«

ما  به  كه  كشورهايی  كه  هستیم  »امیدوار  می گويد:  او 
وعده همكاری داده اند، با ما همكاری نمايند. هرچند 
نیز  مشكالتی  و  هستیم  راه  ابتدای  در  هنوز  ما  كه 
وجود دارد اما ما خوشبین هستیم كه بتوانیم به كمک 
كسب  خوبی  تجارب  زمینه  اين  در  كه  كشورهايی 

كرده اند، اين پروژه را نیز عملی سازيم.«
با  را  آن ها  بايد  زباله ها،  بهداشتي  و  صحیح  دفع  براي 

جداسازي  تشكیل دهنده  اجزاي  جنس  به  توجه 
كرد. در واقع زباله ها در يک دسته بندي 

و خشک  تر  زباله هاي  شامل  كلي 
هستند؛ از زباله هاي تر می توان 

به پوست میوه، سبزيجات و 
سبز  فضاي  پس مانده هاي 
اشاره كرد و از زباله هاي 
خشک و فساد ناپذير نیز 
فلزات،  انواع  می توان 
پارچه،  پالستیک، 
كاغذ  و  چوب  شیشه، 

نام برد. پس مانده هاي  را 
براي  حیواني  و  گیاهي 

استفاده  كود  ساخت 
تبديل  براي  را  مي شوند. شیشه 

براي  را  كاغذ  و  آن  بازيافت  و 
استفاده مجدد در ساخت كاغذ و بايد در 

اين  تغییراتي روي  با  محل هاي جداگانه گذاشت. 
مواد به ظاهر بي مصرف مي توان از آن ها دوباره استفاده 
از  و كاغذ  المونیم، شیشه  مثل  بازيافت ضايعاتي  كرد. 
لحاظ اقتصادي بسیار باصرفه است. ما معموال به نامه ها 
تبلیغاتي  آگهي هاي  و  نخور  درد  به  دست نوشته هاي  و 
فقط  و  نمي كنیم  فكر  به عنوان خطري زيست محیطي 
اگر  ولي  مي آوريم.  حساب  به  مزاحم  را  آن ها  وجود 
نفر(  هر  تعداد  )به  ناخواسته  كاغذهاي  تمام  سال  يک 
خواهند  درخت  اصله   1/5 معادل  شوند،  جمع آوري 
بود. اگر همه افراد يک كشور اين كار را انجام دهند، 
سال  در  درخت  اصله  میلیون   100 به  آن  كل  مجموع 
مي رسد. كاغذ بازيافت شده مي تواند به سهولت و بدون 
روزنامه ها،  شود.  تـازه  كـاغـذ  جانشیـن  كیفیت،  افت 
راحت  ترين مواد براي بازيافت كاغذ هستند. براي تولید 
قطع  را  تنومند  درخت   15 بايد  جديد  كاغذ  تن  يک 
كنیم، در حالي كه براي تهیه همین مقدار كاغذ از كاغذ 

بازيافتي، احتیاج به چوب نیست.
بشر،  امروزه مهم ترين شاخص هاي زندگي  به هر حال 
دريافته  امروزی  انسان  است.  تولید  منابع  از  حفاظت 
است كه تبعات و پیامدهاي خسارت و زيان هايي كه به 
طبیعت وارد مي كند، به مراتب بیشتر از بهره اي است كه 

از آلود كردن محیط زيست دريافت مي كند. از اين رو، 
با به كار بستن امكانات عملي و علمي مي كوشد كمترين 
زيان را به طبیعت وارد آورد. با اين حال همه می دانیم 

كه امروزه تولید زباله در شهرهاي بزرگ مساله آفرين 
شده است.

افزايش تولید زباله كه خود ناشي از فعالیت انسان 
شهرنشین مصرف كننده است و هر روز 
بیشتر ترغیب  به مصرف  او را  نیز 
جدايی  از  بخشی  مي كنند، 

ناپذير زندگي او است.
از سوي ديگر اگر با ديد 
مثبت به زباله بنگريم و 
كثیف  طالي  عبارت 
زباله  بگذاريم،  آن  بر 
ماده اي است ارزشمند 
اگر  بازيافت.  قابل  و 
درستی  به  زباله ها 
بازيافت شوند می توان از 

آن سود بسیاری برد.
است  اين جا  جالب  نكته 
از  جهان  زنان  ثروتمندترين  كه 
طريق بازيافت زباله به ثروت شان دست 
زنان  ثروتمندترين  فهرست  براساس  يافته اند. 
كاغذ  بازيافت  كارخانه های  يین، صاحب  ژنگ  جهان 
ثروت  دارد.  قرار  نفری  بیست  فهرست  اين  صدر  در 
شخصی اين خانم بیش از پنج و نیم میلیارد دالر تخمین 

زده شده است.
با توجه به اين مساله، می توان با راه اندازی كارخانه های 

بازيافت زباله تغییرات زيادی در اقتصاد كشور آورد.
سوزانده  يا  شده  دفن  خاک  در  يا  زباله ها  ما  دركشور 
مي  شوند و حتا بیشتر مواقع در طبیعت رها مي  شوند. همه 
هستند  خطرناک  بسیار  زيست  محیط  براي  راه ها  اين 
مناظر  زشتی  هوا،  آلودگي  خاک،  فرسايش  باعث  و 
طبیعي و همین طور نامناسب كردن محیط براي حیات 
وحش مي  شوند. از اين رو اگر در كشور نیز تالش هايی 
مبنی بر جمع آوری صحیح و جداسازی آن و هم چنان 
بازيافت زباله ها صورت بگیرد نه تنها از آلودگی بیش 
از حد محیط زيست جلوگیری می شود بلكه در توسعه 

اقتصاد كشور نیز بسیار مفید خواهد بود.
بازيافت  مفید  موردتاثیرات  در  اطالعاتی  است  خوب 

زباله داشته باشیم.
چه موادی را و چگونه می توان بازیافت کرد؟ 
در گام اول برای بازيافت زباله ها بايد مواد قابل تجزيه 
ساير  از  را  غذايی  مواد  و  آشپزخانه  های  پسمانده  مثل 
زباله ها جدا كرده و سعی شود فقط اين مواد را در كیسه 
زباله ريخته و اين مواد را به نوعی كود به نام كمپوست 
تبديل می كنند. كه اين كود برای خاک بسیار 

مفید است. 
در مرحله بعد بايد مواد قابل بازيافت را 
كاغذ،  شیشه،  كنیم.  جدا  زباله ها  از 
پالستیک و انواع فلزات از بهترين 

مواد برای بازيافت هستند.
از  جلوگیری  مواد،  بازيافت 
يک  در  ملی  سرمايه های  اتالف 

كشور می شود. 
 انرژی صرفه جويی شده حاصل از 
يک  المونیمی،  قوطی  يک  بازيافت 
تلويزيون را برای سه ساعت روشن نگه 

خواهد داشت. 
المونیم را می توان بارها ذوب كرد و به قوطی يا 

ظرف جديد تبديل نمود. 
بازيـافت هر تـن كاغذ باطله كه از آن استفاده نمی شود، 
مصرف  جنگل،  هكتار  هـزار   ۹0 تخريب  از  ماهانه 
1۲میلیون لیتر آب و 1۲0 هزار كیلووات برق می كاهد. 
از  ناشی  زيستی  محیط  آلودگی های  المونیم،  بازيافت 

فرايند تولید اين فلز را ۹5 درصد كاهش می دهد. 

درصد   50 شده  بازيافت  شیشه  از  شیشه  تهیه  برای 
كاهش  را  هوا  آلودگی  ۲0درصد  و  آب  آلودگی 

می دهد. 
بازيافت كاغذ، منابع اقتصادی، عدم وابستگی در جهت 
ورود خمیر كاغذ، كاهش آلودگی، جلوگیری از قطع 
درختان و كاهش تولید زباله را به دنبال خواهد داشت.

پالستیک،  كیلوگرام  يک  تولید  برای  الزم،  انرژی 
كیلوگرام  يک  تولید  برای  نیاز  مورد  انرژی  برابر  سه 

پالستیک بازيافتی است.
به كمک بازيافت كاغذ، می توانیم از قطع شدن درختان 

زيادی جلوگیری كنیم.
بازيافت هر تن كاغذ، می تواند زمینه اشتغال برای 5 نفر 

را فراهم كند. 
به كمک بازيافت، مساحت كمتری از بیابان ها و مراتع 

كشور به زباله دانی تبديل می شود.
به كمک بازيافت كاغذ، میزان انرژی مورد نیاز به يک 

چهارم و آب مورد نیاز به يک صدم كاهش می يابد.
دو  زباله،  بهداشتی  بازيافت  و  مصرف  الگوی  اصالح 
اصل مهم برای كاهش آلودگی محیط زيست به حساب 

می آيند.
آب  لیتر  هزار   ۴۴0 چوب  از  كاغذ  تن  هر  تهیه  برای 
كاغذ  از  آن  تهیه  برای  حالی كه  در  می شود  مصرف 

باطله، 1۸00 لیتر آب كافی است.
تهیه كاغذ از كاغذهای بازيافتی، ۳0 تا 55 درصد انرژی 
ايجاد  آلودگی كمتری  و ۹5 درصد  دارد  نیاز  كمتری 

می كند.
در  موجود  كاغذهای  از  درصد   ۲5 بازيافت  به كمک 
زباله های شهری، می توان ساالنه از قطع يک میلیون و 

هفتصد هزار درخت جلوگیری كرد.
صرفه جويی در مصرف مواد اولیه و انرژی و نیز كاهش 
بازيافت  فوايد  از  زيست  محیط  به  آالينده  مواد  ورود 

است.
با كاهش مصرف منابع طبیعی و بازيافت زباله، می توانیم 

عمر تنها زيستگاه بشر »زمین« را طوالنی تر كنیم.
مصرف  از  نیستند،  تجزيه پذير  پالستیكی  خريطه های 

بی رويه آنها خودداری كنیم.
منابع محدود آن  برای محیط زيست و  بازيافت فرصتی 
است و ما می توانیم با بازيافت زباله گامی حیاتی برای 

حفاظت از منابع طبیعی و محیط زيست برداريم. 
توسعه  حال  در  كشورهای  در  كاغذ  كمبود  مشكل 
كمک  به  است.  تحصیل  ادامه  برای  مشكل  بزرگترين 
بازيافت كاغذ می توانیم كشورمان را در حل اين معضل 

ياری كنیم.

 المونیم را می توان بارها ذوب کرد و 
به قوطی یا ظرف جدید تبدیل نمود. 
که  باطله  کاغذ  تـن  هر  بازیـافت 
از  ماهانه  نمی شود،  استفاده  آن  از 
جنگل،  هکتار  هـزار   ۹۰ تخریب 
 ۱۲۰ و  آب  لیتر  ۱۲میلیون  مصرف 

هزار کیلووات برق می کاهد. 
محیط  آلودگی های  المونیم،  بازیافت 
زیستی ناشی از فرایند تولید این فلز 

را ۹۵ درصد کاهش می دهد. 
بازیافت  از شیشه  تهیه شیشه  برای 
شده ۵۰ درصد آلودگی آب و ۲۰درصد 

آلودگی هوا را کاهش می دهد. 
عدم  اقتصادی،  منابع  کاغذ،  بازیافت 
وابستگی در جهت ورود خمیر کاغذ، 
قطع  از  جلوگیری  آلودگی،  کاهش 
به  را  زباله  تولید  کاهش  و  درختان 

دنبال خواهد داشت.

 نازنین شفایی

به زودی بازیافت زباله در شهر کابل 
آغاز می شود

حبیبی:
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است که در هر تحول  از آن دست والیت هایی  تخار 
سیاسی دچار آسیب های ناشی از عملکرد های نادرست 
است.  شده  خود  نمایندگان  و  بزرگان  فرماندهان، 
بازسازی، انکشاف  افتادن این والیت از کاروان  عقب 
از مواردی  ناهنجاری دیگر  و پیشرفت و وجود صدها 
این  نمایندگان  و  بزرگ مردان  می دهد  نشان  که  است 
والیت توجه شان به این مسایل بسیار ناچیز و اندک بوده 
است. مردم می گویند در دور اول آغاز به کار پارلمان 
هر  از  بیشتر  مردم  انتظارات  کرزی  آقای  در حکومت 
وقت دیگر جوانه زد و امیدواری ها هم برای انکشاف 
این  می کردند  فکر  مردم  و  گردید  بیشتر  بازسازی  و 
زمینه های  در  تغییر  آوردن  قسمت  در  نمایندگان حتما 
گونه گون مردم تخار را یاری می کنند. به باور مردم نه 
تنها که به انتظارات ایشان رسیدگی نشد؛ بلکه امید ها و 

آرزو ها نیز به یاس مبدل شد. 
می گوید:  تالقان  شهروندان  از  صالحی،  انعام اهلل  سید 
بر  و  هستند  آن  شاهد  تخاریان  همیشه  مواردی که  »از 
هیچ کس پوشیده نیست، این است که نمایندگان ما در 
پارلمان دور اول ریکارد سکوت را شکستند. این بدان 
معناست که هیچ یک از نمایندگان هیچ گاهی از آدرس 
تخار به خاطر دفاع از این مردم و به خاطر پیشرفت تخار 
صدای خویش را در یک جلسه هم بلند نکردند. حاال 
که پارلمان جدید گشایش یافته نمایندگان جدید ما نیز 
باید  قبلی  نمایندگان  عملکرد های  از  تجربه  گرفتن  با 
که صالحیت ها  مواردی  در  و  نکنند  تکرار  را  گذشته 
به  باید  می دهد،  اجازه  برای شان  کاری شان  حدود  و 
فکر تخار باشند و حق این والیت ستم دیده را از دهان 

هیوال های تشنه ی قدرت و ثروت  بکشند.«
نمایندگان  تخار  دانشگاه  دانشجوی  احمد سلیمی،  نور 
به  رسیدن  و  مردم  قبال  در  بی تفاوتی  به  متهم  را  قبلی 
به  توجه  »با  می کند:  اضافه  نموده  شخصی  کار های 
دنبال  که  باشند  متوجه  بار  این  ما  نمایندگان  گذشته، 
سلیقه ها و مصلحت های شخصی نباشند و با وابستگی به 
احزاب، گروه ها و سازمان هایی که در جریان سال های 
و  ندارند  خود  از  درخشانی  چندان  سابقه ِی  گذشته 
این ملت را  اعتماد  متنفر هستند، رای و  از آن ها  مردم 
وظیفه ی یک  بدانند که  باید  این وکال  نگیرند.  نادیده 
نماینده ی مجلس عزل و نصب افراد و پشتیبانی از آن ها 
در  ادارات دولتی نیست؛ بلکه با به کارگیری تفکر و 
اندیشه، در مورد آوردن تغییر و انکشاف در تخار تالش 

نمایند و صدا های خفته در گلو های ما را فریاد شوند.«
از جانب دیگر شماری از مردم از این نماینده ها چندان 
به  کسانی  همان  اندک  تغییر  با  چون  ندارند؛  انتظاری 
مجلس راه یافته اند که در دور اول مورد امتحان مردم 

قرار گرفته بودند. 
میرعبدالستار، فعال امور اجتماعی در تخار باورش بر این 
با تقلب و تخلف وارد مجلس  است که از کسانی که 
می گوید:  وی  داشت؟  می توان  انتظاری  چه  شده اند 
و  انتظار  فعلی  نماینده های  این  از  و  پارلمان  این  از  »ما 
که  شد  داده  نشان  گذشته ها  در  نداریم.  خوبی  توقع 
وقتی یک موسسه، پل یا ساختمان مکتبی افتتاح می شد 
وکال می آمدند و از عدم آگاهی ملت و مردم استفاده 
را  مکتب  فالن  یا  پل  این  که  می گفتند  مردم  به  کرده 
قبیل ده ها مورد در تخار دیده شده  این  از  ما ساختیم. 
است. کار های آن ها باید شفاف و روشن باشد و دنبال 

بسم اهلل محمدی، وزیر داخله ی کشور از والیت کندز، 
دیدار  آرامش  پایدارسازی  زمینه های  ایجاد  هدف  با 
صاحب،  امام  ارچی،  دشت  ولسوالی های  به  او  کرد. 
در  روستاهای گل تپه  و  تخار  غار  چهاردره، خواجه ی 
کرد  گفتگو  منطقه ها  این  مردم  با  رفت،  کندز  مرکز 
از  تازه  که  مناطقی  در  پولیس  ماموران  کارکرد  از  و 

فرمان روایی طالبان بیرون شده اند، دیدن کرد.
از  پس  که  است  کشور  داخله ی  وزیر  نخستین  این 
به روستاهای والیت کندز سفر  نابودی امارت طالبان، 
بیشتر مناطقی که اکنون  می کند. درست سه ماه پیش، 
آقای محمدی، وزیر داخله ی کشور از آنها دیدن کرد، 

زیر فرمان روایی طالبان قرار داشتند.
پس  چهارشنبه  روز  چاشت  کشور،  داخله ی  وزیر 
بازگشت،  کندز  گل تپه ی  روستاهای  از  آن که  از 
و  کندز  شهر  موسفیدان  و  نمایندگان  گردهمایی  در 

ولسوالی های علی آباد و قلعه ی زال شرکت کرد. 
را،  شده  پاک سازی  تازه  مناطق  از  دیدارش  هدف  او 
والیت  این  در  آرامش  پایداری  برای  زمینه سازی 
عنوان کرد و گفت: »انشااهلل برای پایداری آرامش کار 

می کنیم و امنیت در کندز حفظ خواهد شد.«
کندز،  والیتی  شورای  رییس  محبوب،  اهلل  محبوب 
خواهان بیشتر شدن تشکیل پولیس ملی و محلی در این 
والیت شده و گفت که چهارچوب تشکیالتی پولیس 
کوچک  والیت  این  منطقه های  تناسب  به  کندز،  در 

است.
شورای  اعضای  از  یکی  اتمانزی،  امان  محمد  حاجی 
به  سفر  خاطر  به  کشور  داخله ی  وزیر  از  صلح،  عالی 
روستاهای این والیت تشکر کرد و از وی خواست تا 
جدی  طور  به  که  کسانی  و  سیدخیلی  عبدالرحمان  از 
خدمت  کشور  در  آرامش  آوردن  برای  صادقانه  و 

می کنند، قدردانی شود.
قلعه ی  ولسوالی  نمایندگان  از  یکی  خال الدین،  حاجی 
نیروهای  تا  خواست  کشور  داخله ی  وزیر  از  زال، 
از  بیشتر  ولسوالی  این  در  ملی  امنیت  که  را  اربکی ای 
پولیس  چهارچوب  در  بود،  کرده  ایجاد  پیش  دوسال 
این سو،  به  ماه  چند  از  که  گفت  او  کند.  مقرر  محلی 
معاش و اعاشه ی این نیروها را مردم ولسوالی قلعه ی زال 
می پردازند و حاال از حکومت می خواهند این افراد را 
در  می کنند،  فعالیت  و  کار  مردم  خواست  با  برابر  که 

تشکیل پولیس محلی، جایگزین کند.
امنیت  چیز  همه  از  مهم تر  که  گفت  محمدی  اهلل  بسم 
طالبان  راندن  قضیه ،  طرف  »یک  داد:  ادامه  او  است. 
آوردن  قضیه،  دیگر  سوی  و  بود  آرامش  آوردن  و 

بازسازی و همکاری سریع برای مردم است.«
از همکاری مردم و »درایت و کفایت«  او همین گونه، 

افتخارات پوچ و بی معنا نباشند. هر وکیل نمایندگی از 
یک والیت نکند بلکه هر وکیل باید وکیل تمام ملت 

افغانستان باشد.« 
وی اضافه می کند: »نمایندگان ما باید در ایام رخصتی ها، 
زمانی که به تخار می آیند با مردم تماس داشته باشند، 
پیشنهادات مردم را یادداشت نمایند و منحیث پل ارتباط 
میان مردم و دولت مسایل و موضوعات ما را با دولت 
در میان بگذارند. از مهم ترین اولویت ها و ضرورت های 
شهر  اکنون  همین  است.  تالقان  دریای  تحکیم  ما 
که  هستید  شاهد  شما  دارد.  قرار  دریا  تهدید  زیر  ما 
است.  فاقد همه ضرورت های محصالن  تخار  پوهنتون 
لیلیه  طعام خوری،  سالون  درسی،  اتاق های  کمبود  با 
از جانب  )خوابگاه( و ده ها مشکل دیگر مواجه است. 
اساسی  زیرساخت  یک  روی  باید  ما  نمایندگان  دیگر 
برای برق تخار توجه داشته باشند. مردم تخار هیچ گاه 

خانه های شان به صورت دوام دار روشن نبوده است.«
روی  باید  نمایندگان  »این  عبدالستار:  میر  گفته ی  به 
نه  نمایند،  کار  اساسی  صورت  به  اقتصادی  زیربنا های 
این که به چشم مردم خاک بزنند و بگذرند؛ یعنی باید 
باالی کیفیت همه پروژه های بازسازی و نوسازی نظارت 
و توجه داشته باشند. در پارلمان گذشته نمایندگان پیش 
از این که به مردم فکر کنند روی ازدیاد معاش خود شان 
جنجال برپا کردند. ما امیدوار هستیم که این بار چنین 
نشود و این نمایندگان با احساس مسوولیت عمل کنند.«

عبدالغفور همدرد، کارمند یکی از دفاتر در تالقان نیز از 
کسانی است که از عملکرد ها و فعالیت های نمایندگان 
می گوید:  وی  نمی رسد.  نظر  به  راضی  چندان  تخار 
به  گذشته  در  مردم  نمایندگان  عنوان  به  که  »کسانی 
نتوانستند  را  مردم  خواست های  یافتند  راه  پارلمان 
منافع خود شان  به  ارتباط  در  هرکدام  بسازند.  برآورده 
نمایندگان  از  شماری  ملحوظ  همین  به  کردند.  عمل 
نمایندگان  از  به دست آوردند.  اعتماد کمتری  گذشته 
فعلی هم چندان انتظاری نداریم؛ چون در مرحله ی قبلی 
افراد بافهم تری نسبت به افراد کنونی وجود داشت. در 
قانون  از  که  یافته اند  راه  کسانی  تعداد  یک  دوره  این 
کمتر چیزی می دانند، از این گونه افراد چگونه می توان 
و  خرک  همان  ـ  مشهور  مثل  همان  به  داشت؟  انتظار 
است  ممکن  یعنی  بود؛  خواهیم  مواجه  ـ  درک  همان 
وضع ما از بد بدتر شود. توقع و انتظار چندانی نداریم.«

با  و  موجود  شرایط  با  که  هستند  باور  این  به  عده ای 
توجه به این که افغانستان کشوری پس از جنگ است، 
کارکرد ها و عملکرد های پارلمان تا جایی قناعت بخش 
اما شمار دیگری عدم تاثیرگذاری مجلس  بوده است؛ 
نمایندگان باالی حکومت افغانستان و سمبولیک بودن 
به  نمایندگان  نهاد را نقص عمده دانسته می گویند  این 
به کار مردم می رسیدند و صدای رسای  این که  جای 
مردم می شدند به فکر خانه و زندگی خود شدند و از 
مردم  کردند.  سواستفاده  خود  قدرت  و  صالحیت ها 
می گویند نمایندگان باید گذشته را فراموش کنند و با 
فکر و اندیشه ی نو برای مردم و محل خویش از هر راه 
ممکن، در همه عرصه ها تالش نمایند. والیت تخار در 
و  مرد   7 شامل  که   دارد  9 کرسي  نمایندگان  مجلس 
خاموشي  به  توجه  با  تخار  باشنده های  مي شود.  زن  دو 
به  امید چنداني  نیز  بار  این  قبلي   نمایندگان  و سکوت 

پارلمان ندارند.  

رهبری عبدالرحمان سیدخیلی، ابراز خرسندی و سپاس 
کرد و گفت که تشکیل پولیس ملی در کندز را افزایش 
در  ملیشه  نیروهای  فعالیت  به  پیوند  در  او  داد.  خواهد 
چهارچوب  در  خوب،  اربکی های  که  گفت  کندز، 
پولیس محلی  جایگزین خواهند شد و با ایجاد پولیس 
محلی، اصال نیرویی به نام اربکی را نمی خواهیم وجود 

داشته باشد.
محمدی افزود: »وقتی پولیس محلی ایجاد شد، چیزی به 
نام اربکی باقی نخواهد ماند، زیرا ما براساس درخواست 
نامستحق،  افراد  می شتابیم.  همدیگر  همکاری  به  مردم 
گذشته ها  به  ما  و  ندارند  محلی  پولیس  در  جایی 

برنخواهیم گشت.«
پولیس  با  همکاری  در  مردم،  نقش  از  یادآوری  با  او 
کندز گفت: »تمام آرزوی ما کمک، همکاری متقابل 

و خدمت به مردم ماست.«
کندز،  به والیت  داخله  وزیر  آمدن  از  پیش  روز  یک 
در  ترس  از  می شد  گفته  که  مسلح  طالبان  از  گروهی 
خانه های شان در ولسوالی دشت ارچی پنهان شده بودند، 
با تفنگ های شان به پولیس پیوستند. هارون آریایی نژاد، 
سخنگوی فرماندهی پولیس کندز، در این مورد گفت 
که این گروه 30 نفر بودند و به سرکردگی عبدالعلیم، 

در ولسوالی دشت ارچی به پولیس پیوستند. 
وزیر داخله، خطاب به طالبانی که اکنون پشیمان شده 
بیایند و  و در خانه های شان پنهان شده اند، گفت: »باید 

بدون هراس به برنامه های صلح بپیوندند.«
او از همه ی مردم کندز خواست تا برای ارتباط با این 
افراد پنهانی تالش کنند تا زمینه ها را برای جمع آوری 
انتقام جویی  صدد  در  »ما  گفت:  او  کنند.  برابر  سالح 
آن ها  با  و  دارند  جداگانه  حساب  تروریستان،  نیستیم. 

برخوردمان تغییر نخواهد کرد.«
در حالی که همه ی نقاط والیت کندز از وجود طالبان 
پاک سازی شده است، ولی وجود ماین های کنار جاده، 
هنوز نگرانی جدی ای به شمار می رود. روز گذشته، در 
ولسوالی  در  ملکی  افراد  موتر  عراده  یک  برخورد  اثر 
با ماین کنار جاده، 5 تن زخمی شدند و  دشت ارچی 
گفته می شود هنوز ماین های کارگزاری شده ی فراوانی 

در مسیر راه های آن ولسوالی وجود دارند.
وزیر داخله ی کشور گفت که پولیس برای ماین روبی 
را  کار  مخالفان  جستجوی  و  تالشی  برای  و  کندز  در 
همین  کندز  پولیس  انجنیری  گروه  داد.  خواهد  ادامه 
ماین گذاری  جاده های  در  ماین روبی  مشغول  اکنون 
کندز  پولیس  فرماندهی  سخنگوی  چنانچه  شده است. 
می گوید که دیروز، بیشتر از 20 حلقه ماین در ولسوالی 
ماین روبی  را  جاده  چندین  و  کشف  را  دشت ارچی 

کرده اند.

وزیر داخله در کندز: 

امنیتکندزراپایدارمیسازیم

مردم تخار: 

نمایندگانمارافراموشنکنند!
 عبدالحسیب شریفی

یک روز پیش از آمدن وزیر داخله به والیت کندز، گروهی از طالبان 
مسلح که گفته می شد از ترس در خانه های شان در ولسوالی 
دشت ارچی پنهان شده بودند، با تفنگ های شان به پولیس 

پیوستند. هارون آریایی نژاد، سخنگوی فرماندهی پولیس کندز، 
در این مورد گفت که این گروه 30 نفر بودند و به سرکردگی 

عبدالعلیم، در ولسوالی دشت ارچی به پولیس پیوستند. 

ACKU



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

به طور  اقدام هايی را در اين جا  دو نمونه ی چنين 
بسيار فشرده يادآوري می کنيم:

 1-   قرضه های کوچک به زنان:
ماه  نهم  و  بيست  تاريخ  به  رويترز  خبرگزاری   
زنان  به  کوچک  قرضه های  م��ورد  در  دسمبر 
نيم  و  يک  گذشته  سال  هفت  در  داد:  گزارش 
در  کوچک  قرضه هاي  اي��ن  از  انسان  ميليون 
که  پول هايي  حجم  شده اند.  مستفيد  افغانستان 
تاکنون به اين منظور اختصاص يافته است، به 831 
است.  بسيار درشتي  رقم  دالر مي رسد که  ميليون 
تمويل  از   حمايت  »تسهيالت  توسط  پول ها  اين 
در  افغانستان«  براي  کوچک  سرمايه گذاري هاي 

اختيار مستحقان قرار داده مي شود.  
و  ماهر  اف��راد  نبودن  ناامني،  از  ترس  برعالوه 
حرفه اي براي پيشبرد برنامه ها، مشکالت دسترسي 
به مناطق پرجمعيت روستاها و مالحظاتي که در 
پرداخت  براي  محافظه کار  مذهبي  جامعه  يک 
سود وجود دارند، عواملي اند که مانع نتايج مثبت 

قرضه هاي کوچک مي شوند. 

که  چنان  است.  برخوردار  ويژه اي  اهميت  از  معارف 
نظير  بين المللي  سازمان هاي  گزارش هاي  يافته هاي 
وزارت  چون  داخلي  مسوول  ارگان هاي  و  يونسکو 
رابطه  قابل مالحظه اي در  بهبود  نشان مي دهد،  معارف 
در  است.  آمده  وجود  به  شاگردان،  شمول  ميزان  به 
طالبان  »بعداز سقوط  که:  است  آمده  يونسکو  گزارش 
معارف  عرصه  در  توجهي  قابل  کّمي  نتيجه   )2001(
به شمول  رابطه  افزايش در  ديده مي شود، 670 درصد 
معلمان  تعداد  افزايش  مکاتب،  به  شاگردان  جذب  و 
آموزش ديده، ساخت وساز حدود 4000 مکتب از جمله 
معارف  وزارت  خودکفايي  مي باشد.  پيشرفت ها  اين 
برنامه  تدوين  تکنيکي،  امور  و  تکنولوژي  عرصه  در 
گزارش  نخستين  اتمام  تربيت،  و  تعليم  ملي  استراتژي 
معلمان،  ثبت  سيستم  افغانستان،  در  مکتب ها  بررسي 
برنامه هاي  در  مدل ها  شبيه سازي  انکشاف  و  تدوين 
آموزشي از جمله نشانه هاي قوي اميد و آرزو مي باشد. 
صورت  به  کيفي  آموزش  تقويت  يقينا  بعدي  چالش 

واقعي خواهد بود . 
روش تحقیق 

اين گزارش براساس مطالعات و مشاهدات ميداني تهيه 
اين  قضاياي  و  مشاهده ها  ارقام،  اطالعات،  است.  شده 
تحقيق عمدتا از حوزه تحت پوشش و نيز از گزارش ها 
که  ديگري  وتحقيقات  گزارش  )کتاب،  ديگر  منابع  و 
آن ها  به  ماخذ  عنوان  به  گزارش  پايان  و  پاورقي  در 
اشاره شده است( به دست آمده است. تحليل و مقايسه 
از  استفاده  با  تحقيق،  اين  در  اطالعات جمع آوري شده 

برنامه
 STATISTICAL PACKAGE FOR 
  THE SOCIAL SCIENCE( SPSS
)صورت گرفته است. گزينش مکاتب براساس انتخاب 

تصادفي (
 RANDOM SELECTION
صورت گرفته و جزييات بيشتر آن را در مباحث »جامعه 
آماري و نمونه آماري« به تفصيل مشاهده خواهيد کرد. 
ادامه دارد



اهمیت تحقیق 
تعليم و تربيت و نيروي انساني کافي و کارآمد رابطه 
دارد.  جامعه  هر  در  رشد  و  توسعه  سطح  با  مستقيم 
و  تعليم  باالي  سطح  از  برخورداري  و  بشري  منابع 
تربيت نشان دهنده سرمايه غني در امر رشد، ترقي و 
توسعه عمومي مي باشد. تعليم و تربيت در افغانستان، 
و  ملي  تعهدات  و  برنامه ها  قوانين،  از  که  آن گونه 
به  پيداست  افغانستان  اسالمي  جمهوري  بين المللي 

صورت جدي در نظر گرفته شده است. 
و  ارزيابي  براي  که  بي شماري  تالش هاي  ميان  در 
نخستين  داد،  انجام  مي توان  تربيت  و  تعليم  بررسي 
پيرامون  پژوهش  و  تحقيق  مي تواند  همه  از  بهتر  و 
مشکالت و چالش هاي آموزش و پرورش و راه هاي 

تحقيقي،  کارهاي  راه اندازي  باشد.  آن  از  رفت  بيرون 
به ويژه تحقيق ميداني، مشاهده ها و مصاحبه هاي تحقيقي 
مشکالت،  مي تواند  مورد  اين  در  آکادميک  مطالعه  و 
فعاليت هاي  و  برنامه ها  فراراه  که  و چالش هايي  گره ها 
تعليم و تربيت در افغانستان وجود دارد، بگشايد و مرفوع 
سازد. . از اين رو، مطالعات و يافته هاي چنين تحقيقاتي 
و  قوت ها  ضعف ها،  کاستي ها،  به روشني  مي تواند 
براي  همين طور  و  ارزيابي  را  معارف کشور  مشکالت 
بهبود آن طرح ها و پيشنهادهاي کارآمدي ارايه نمايد. 
مواردي چون حضور و استفاده رضايت بخش اطفال از 
خدمات تعليمي، برخورداري از امکانات و فرصت هاي 
فراهم شده، موانع و مشکالت دسترسي به تعليم و تربيت 
از جمله مسايلي است که شناخت آن ها بمنظور توسعه 

در  مي گويد  که  درحالي   »برک«  موسسه  رييس 
افغانستان بيش از 80 درصد قرضه گيرندگان را زنان 
تشکيل مي دهند، مي افزايد: »زنان فراموش شده اند. 
بنابراين وظيفه اين ماموريت اجتماعي ما اين است 
انساني  به نوعي کرامت  تا  به آن ها توجه کنيم  که 
درون  در  بهتري  موقعيت  آن ها  و  شود  تامين  زنان 

خانواده بيابند.«   
اما »واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان« که يک نهاد 
تحقيقاتي مستقل مي باشد، به اين نظر است که براي 
از  بيشتر  چيزي  به  زنان  اجتماعي  موقعيت  بهبود 

قرضه هاي کوچک ضرورت است. 
پاوال کنتر، يک محقق مهمان در »واحد تحقيق و 
ارزيابي افغانستان«،  که قبال رياست اين موسسه را 
مي توانند  قرضه ها  »اين  می گويد:  داشت،  عهده  به 
وسيله اي باشند تا زنان قدرت تصميم گيري بيشتر و 
خودمختاري بيابند. اما براي تقويت اين روند نياز به 
يک استراتژي هدفمند و از نگاه فرهنگي هماهنگ 

است.«  

از  خ��ارج  در  فقرا  ب��راي  کاريابي   -2
افغانستان:  

دويچه  راديو  خبرنگار  جوالي  يازدهم  تاريخ  به 
افضلي،  آمنه  خانم  داد:  گزارش  افغانستان  از  وله 
وزير کار و امور اجتماعي افغانستان گفت سازمان 
براي  را  امريکايي  دالر  هزار   500 کار  بين المللي 
سروي کار اطفال در افغانستان وعده داده است. به 
از کارگران  تن  در حدود 50  است  قرار  او،  گفته 
آموزش های  هزينه،  بدون  سازمان  اين  را  افغان 

حرفه اي دهد.
خانم افضلي افزود که در حاشيه نشست بين المللي 
کار با وزيران کار کشورهاي مختلف ديدار داشته 
است. او گفت: »ما با کشور قطر در خصوص اعزام 
البته  که  داشتيم  صحبت هايي  افغانستان  کارگران 
تطبيق  براي  بود.  رسيده  امضا  به  قبال  تفاهم نامه اش 
و ادامه همکاري ها صحبت هايي صورت گرفت و 

وعده هايي به ما داده شد.« 
کشور  کار  جستجوی  در  که  افغان هايي  بسياري 
ايران را در پيش  را ترک می کنند، راه پاکستان و 
با  نيز  کشور  دو  اين  در  افغان  مهاجرين  می گيرند. 
اين  بدون  و گاهي  هستند  مواجه  زيادي  مشکالت 

که کاري بيابند، دوباره رد مرز می شوند.  
خانم افضلي گفت: »همچنين با کشور ايران نيز ما 
ويزاي  جواز  دادن  و  کارگران  اعزام  به  رابطه  در 
که  شد  قرار  کرديم.  صحبت  کارگران  براي  کار 
که  برسد  امضا  به  طرف  دو  هر  ميان  تفاهمنامه 
نماينده ما معين کار ما تعيين شده و از جانب ايراني 

نيز نماينده شان معين کارشان تعيين شد.« 
به گفته خانم افضلي با کشورهاي اياالت متحده ی 
امريکا، کانادا، هندوستان، سريالنکا و نيپال نيز در 
انجام  افغان صحبت هايي  اعزام کارگران  خصوص 

شده اند. 
هزار   400 که  افزود  اجتماعي  امور  و  کار  وزير 
را  ديگر  دالر   500 و  امريکا  متحده  اياالت  را  دالر 
وعده  افغان ها  کاريابي  و  براي حرفه آموزي  کانادا 

کرده اند.
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نگاهي به حقوق اجتماعي 
و اقتصادي مردم 

افغانستان

قسمت چهل و چهارم

تاریخچه ی 
حقوق بشر

وضعيت تعليم و 
تربيت در افغانستان 

در سال 1388
8 �� حق پناهندگي:  

بيستم  قرن  نيمه  نسبتا جديدی است که در  پديده ای  پناهندگي  حق 
اول  می شود:  فهميده  معنا  دو  به  است  ادبيات حقوقي گرديده  وارد 
اعطاي  دوم  و  شخص.  طرف  از  پناهندگي  تقاضاي  يا  خواست  در 

پناهندگي براي اشخاص پناهنده از طرف دولت ها. 
از  دارد  يا  داشته  که  موجهي  ترس  علت  به  که  است  پناهنده کسي 
تعقيب  تحت  سياسي  عقايد  يا  مليت  مذهب،  نژاد،  خاطر  به  اين که 
درآيد، از کشور متبوع خود يا از کشوري که قبال در آن ساکن بوده 
به  نخواهد  يا  نتواند  مذکور  ترس  علت  وبه  باشد  شده  خارج  است 

کشور متبوع يا کشور محل سکونت خود باز گردد.
پناه گاهي  وآزار،  شکنجه  تعقيب،  برابر  در  دارد  حق  هرکسي  لذا 
جستجو کند ودر کشور هاي ديگر پناه اختيار کند )ماده 14 اعالميه 
حقوق بشر(. هيچ دولتي حق ندارد پناهنده را به کشوري که حيات 

وآزادي وي در آن جا در معرض خطر قرار دارد روانه کند. 
 شرايط پناهندگي:  

براي آن که شخص بتواند پناهنده حساب شود، بايد ثابت نمايد که 
بعضي  در  عضويت  يا  سياسي  عقايد  مليت،  مذهب،  نژاد،  سبب  به 
گروه هاي اجتماعي تحت تعقيب قرار دارد و نمي تواند ويا به علت 

ترس نمي خواهد خود را در اختيار کشور تعقيب کننده قرار دهد. 
موانع پناهندگي: 

شخص در موارد ذيل نمي تواند به حيث پناهنده محسوب و از مزاياي 
آن برخوردار شود: 

ارتکاب  جنگي،  جنايات  وارتکاب  بشريت  عليه  جنايت  ارتکاب   -
جرايم قاچاق مواد مخدر وترور.

واشخاص  افراد  حقوق  نمودن  تلف  عمومي،  منافع  عليه  جنايت   ��
جداگانه وعدم جبران آن. 

الزم به يادآوري است که تا اکنون هيچ هنجار و قاعده ای در قوانين 
اعطاي  به  ملزم  را  دولت ها  که  ندارد  وجود  بين المللي  ميثاق هاي  و 
پناهندگي براي افراد بيگانه نمايد، بلکه اين مساله است که دولت ها 

بنا بر لزوم ديد و قوانين داخلي خود آن را حل می نمايند. 
تسجيل  افغانستان   )1382( اساسي  قانون   4 ماده  در  پناهندگي  حق 

وتنظيم مفصل آن به قانون محول شده است. 
به حیث  بین المللي  و  �� احترام و رعايت قوانین ملي   9

تكلیف اساسي فرد: 
يکديگر  وملزوم  وتکاليف شخص الزم  علم حقوق، حقوق  نظر  از 
بوده، حقوق بدون وجايب ووجايب بدون حقوق نمي توانند مفهوم 
ومحتواي حقوقي پيدا نمايند. بنابرين هر فردي مکلف است که در 
مقابل برخورداري از حقوق وآزادي هاي بشري خويش در جامعه، 
در قدم  نخست به قوانين کشور متبوع خود، دوم به قوانين بين المللي 
احترام گذاشته، آن را رعايت نمايد و به حقوق  ومنافع کشور خويش 

وکشورها و افراد ديگر، بي موجب زيان برساند.
چه اين که عدم رعايت قوانين داخلي کشور ممکن است اول موجب 
عواقب  درنتيجه  گرديده،  اجتماعي  نظم  در  اخالل  و  انارشي  بروز 
ناگواري مانند مجازات حبس، اعدام و اخراج از تابعيت براي خود 
کشور  قوانين  نقض  خارج  در  دوم  و  باشد  داشته  درپي  نيز  شخص 
ديگر، ممکن است سبب اخراج فرد يا محروم نمودن وي از بعضي 
نفع  به  نه  نفع فرد است  به  نه  اين عمل  حقوق وآزادي ها گردد. که 
افراد در حقيقت  از طرف  قوانين  و  رعايت  احترام  جامعه ودولت، 
شرکت افراد درتحقق حقوق و آزادي هاي خودشان است زيرا تحقق 
از طرف  قوانين  قانون  )رعايت  با حاکميت  تنها  حقوق و آزادي  ها 

همه( ممکن است وبس. 
به عالوه، تا جايي که به  افراد ارتباط می گيرد، بايد قوانين بين المللي 
نمايند.  رعايت  را  بشر  به حقوق  مربوط  بين المللي  قوانين  مخصوصا 
به همين ارتباط، منشور ملل متحد و اعالميه جهاني حقوق عالوه بر 
دول، سازمان ها و مجامع بين المللي، از فرد فرد اعضاي خانواده بشري 
وامنيت  صلح  تامين  زمينه  در  بين المللي  قوانين  تمام  تا  می  طلبد  نيز 

وحقوق بشر را رعايت و به خاطر تحقق آن تالش نمايند. 
قانون اساسي کشور ما نيز تمام اتباع افغانستان را مکلف نموده است 

تا قانون اساسي و ساير قوانين کشور را رعايت نمايند. 
ادامه دارد
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قسمت پنجم و پايانی

حاکميت قانون، تضمين کننده 
آرامش و آسایش مردم کشور است.
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کردن کوریای شمالی به خاطر غرق کشتی جنگی کوریای 
در  ادعا  تا  گرفته  کشور  این  جزایر  گلوله باران  و  جنوبی 
مورد حاکمیت بر مجمع الجزایر مختلف جاپانی، ویتنامی، 
ایالت  در  جدید  مصرانه  ادعای  و  فیلیپینی  و  مالزیایی 
آروناچال پرادش هند، این کشور، نوامپریالیست متکبرانه ای 
را نشان داده است. بنابراین هیچ کس نباید تعجب کند که 
سیاست »مهار« در حال آمدن است تا برگفتمان دیپلوماتیک 

آسیا تسلط یابد.
کنیم  فکر  در حال حاضر که  است، حداقل  اشتباه  این  اما 
ساختار رسمی از اتحادیه ها به همان صورت که برای مهار 
ضروری  نیز  چین  برای  بود،  الزم  شوروی  جماهیر  اتحاد 
است. سیاست مهار، در برابر تمامیت خواهی رژیم شوروی 
به کار گرفته شد که نه تنها از لحاظ ایدیولوژی و پروسه 
شمالی  سرزمین  همچنین  )و  اروپا  شرق  استعمار  تحکیم 
جاپان( حالت تهاجمی داشت، بلکه همچنین عمدا خود را 

از اقتصاد گسترده تر جهان جدا ساخته بود. 
نظامی  آشکار  امپریالیسم  است.  متفاوت  بسیار  امروز  چین 
به  تاریخی  از لحاظ  اتحاد جماهیر شوروی را حداقل  نوع 
نظریه پرداز بزرگ  تز،  یافت. سان  ندرت می توان در چین 
چینی جنگ، بر تضعیف روانی دشمن متمرکز شده است، 
از  بسیاری  اواخر،  همین  تا  نبرد.  میدان  در  آن  تضعیف  نه 
منعکس کننده  منطقه ای  هژمونی  برای  چین  تالش های 

مفاهیم آقای سان بوده است. 

دیدار رییس جمهور هوجین تاوو از واشنگتن در لحظه ی به 
شدت پرتنشی در روابط چین و امریکا صورت گرفت. در 
این کشور  میان همسایه های  استراتژیک  حقیقت همکاری 
گرفت  شکل  چین  گسترده  نظامی  توسعه  نتیجه  در  که 
شده  باعث  آسیا،  امنیت  مورد  در  امریکا  حیاتی  تعهد  و 
شاهد   2010 سال  که  بگویند  زیرک  ناظران  از  شماری  تا 
نخستین جرقه های جنگ سرد جدید در آسیا بوده است. اما 

آیا »جنگ سرد دوم« واقعا در راه است؟ 
قابل  بر آسیا  استیال  هرچند کند ساختن تالش چین جهت 
از  اجتناب  برای  باید  واقعی  تالش های  تمام  نیست،  فکر 
سرانجام،  گیرد.  صورت  منطقه  دموکراسی  ساختن  نظامی 
ندارد.  هیچ چیز سردی درباره جنگ سرد در آسیا وجود 
اندونزیا،  نخست در جنگ داخلی چین، سپس در کوریا، 
عنوان  به  سرد  جنگ  ویتنام،  مخصوصا  اندونزیا،  و  مالزیا 
ابرقدرت های رقیب  بین  تبلیغاتی  ـ  ایدیولوژیکی  نبرد  یک 
برافروخته نشده است، بلکه یک جنگ قطعی و غالبا کشنده 
است که جان میلیون ها انسان را می گیرد و توسعه اقتصادی 

و دموکراسی سیاسی را به عقب می اندازد. 
به  چین  کنونی  بی اعتنایی  باعث  که  است  شوم  تاریخ  این 
خود  »جاه طلبی  بر  چین  که  شده  ژیایوپینگ  دنگ  اصل 
جامه می پوشاند و پنجه خود را پنهان می کند«؛ بی اعتنایی ای 
که برای رهبران آسیایی از دهلی نو گرفته تا سیول، توکیو 
محکوم  در  چین  امتناع  از  است.  نگران کننده  جاکارتا  و 

از همه مهمتر، چین حاکمیت مطلق اقتصادی سه دهه قبلش 
را رها کرده است. امروز چین روابط اقتصادی خود را در 
این وضعیت  انتظار می رود که  و  بخشیده است  آسیا عمق 
مقدار گسترده ای  به  دستگاه صادرات چین  باشد.  دوام دار 
از  نهایی  مونتاژ  برای  را  ماشین آالت  اجزای  و  قطعات 
و همچنین  اندونزیا  و  فیلیپین  مالزیا،  تایلند،   - آسیا  سراسر 
جنوبی  تایوان، کوریای  سنگاپور،  مانند  غنی تر  کشورهای 
و جاپان جذب خود می کند. عضویت در سازمان تجارت 
پیچیده  بسیار  به شبکه های  تا  به چین کمک کرده  جهانی 
برده  بهره  روابط  این  از  کسی  هر  بپیوندد.  آسیا  پان  تولید 

است. 
در طول سه دهه بیرون آمدن چین از فقر و تبدیل شدن به 
نیروی عظیم اقتصادی، تجارت در شرق آسیا حتا سریع تر 
از تجارت این منطقه با سایر نقاط جهان رشد کرده است. 
این چیزی است که تخصص عمیق تر و یک پارچه سازی را 
توصیه می کند. در واقع، ظهور چین عمیقا جریان تجارت 
در آسیا را تغییر داده است. جاپان دیگر به صادرات کاالی 
تمام شده به اروپا و شمال امریکا تمرکز نمی کند، بلکه به 
صادرات قطعات و اجزای برای مونتاژ به چین توجه دارد. 
در مقابل، جاپان در حال حاضر از چین کاالی تکمیل شده 
)مانند ماشین های اداری و کمپیوتر( که زمانی از امریکا و 

اروپا می آمد، وارد می کند.
با توجه به این که بیش از نیمی از جمعیت 1.3 میلیارد نفری 
چین همچنان در فقر به سر می برد، به نفع این کشور است 
همچنان  اقتصادی  روابط  این  که  کند  حاصل  اطمینان  تا 
رو به رشد است. در گذشته، چین نیاز حیاتی برای روابط 
به رسمیت می شناخت. در طی بحران  خوب همسایگی را 
ارزش  کاهش  در  چینی  مقامات   ،1998-1997 آسیا  مالی 
رقابتی واحد پول این کشور درگیر نبودند. متاسفانه، چنین 

شاهد  امروز  ما  را  مسووالنه  و  روشن بینانه  سیاست گذاری 
نیستیم.

منبع  نظامی اش  توان  افزایش  در  چین  سرگیجه آور  تالش 
با  حتا  اما،  می باشد.  آسیا  در  نگرانی  برای  دیگری  آشکار 
توجه به باالترین برآورد، بودجه نظامی چین در حال حاضر 
تنها تقریبا برابر با جاپان است و البته، بسیار کمتر از بودجه 
چین  با  همه  که  روسیه،  و  هند  جاپان،  از  ترکیبی  نظامی 
کوریای  اندونزیا،  ذکر  به  نیازی  البته   – می باشند  هم مرز 
بر  عالوه  نیست.  مدرن اش  نظامی  توان  با  تایوان  جنوبی، 
این، روسیه و هند دارای سالح های هسته ای هستند و جاپان 
امکانات تکنولوژیکی برای مقابله با هر گونه تهدید هسته ای 

در منطقه را دارا می باشد.
عمدتا  می کند،  تحمیل  امروز  چین  که  چالشی  بنابراین 
سیاسی و اقتصادی است نه نظامی. آزمایش نیت چین باید 
این  اقتصاد در حال رشد  مبنا صورت گیرد که آیا  این  بر 
کشور و ظرفیت های نظامی آن به هدف سلطه یافتن بر آسیا 
با تالش برای بیرون راندن امریکا از منطقه و جلوگیری از 
شکوفایی مشارکت های منطقه ای صورت می گیرد یا چیزی 
دیگر. گزینه جایگزین، چین است که باید بخشی از یک 
تالش مشترک برای قرار دادن آسیا در یک سیستم مبتنی بر 

قوانین باشد تا بتوان صلح درازمدت را در اروپا بیمه کرد.
تعهد  و  رقابت  از  آزمونی  نیز  آسیا  ظهور  مفهوم،  این  در 
امریکا در آسیا است. مخالفت تاریخی امریکا با سلطه چین 
بیانیه  در  چین  با  مشترک  عنوان یک هدف  به   - آسیا  در 
شانگهای در 1972 گنجانده شده است- معتبر باقی می ماند. 
با این حال، باید این هدف را در درجه اول از طریق سیاسی 
متحده  ایاالت  قدرت  با  البته  که  کرد  دنبال  اقتصادی  و 
کشورهای  اکثر   ،2010 سال  از  پیش  می شود.  حمایت 
آسیایی ترجیح می دادند میان چین و ایاالت متحده یکی را 
برنگزینند. اما جسارت چین مشوق های زیادی را در استقبال 
از یک سیستم چند جانبه آسیایی مورد حمایت امریکا، به 
جای انتخاب سیستم انحصاری که چین می خواهد رهبری 
کند، فراهم کرده است. در سال 2011 ما شاهد آن می باشیم 
مجدد  ارزیابی  برای  را  مشوق ها حاکمان چین  آن  آیا  که 
رفتار دیپلوماتیک شان وادار خواهد کرد یا خیر. این رفتار 
برای چینی ها یک اقتصاد فاسد را در برمه و کوریای شمالی 
به عنوان دوستان قابل اعتماد این کشور در آسیا به میراث 

گذاشته است.
رویکرد:

ملی  امنیت  مشاور  و  سابقه  دفاع  وزیر  کویک،  یوریکو 
لیبرال  اجرایی حزب  رییس شورای  در حال حاضر  جاپان 

دموکرات است.

آیا جنگ سرد دوم در راه است؟
منبع:پروجکتسندیکت
نویسنده:یوریکوکویک
برگردان:الف.تمکی

در طول سه دهه بیرون آمدن چین 
از فقر و تبدیل شدن به نیروی عظیم 
اقتصادی، تجارت در شرق آسیا حتا 

سریع تر از تجارت این منطقه با سایر 
نقاط جهان رشد کرده است. این 

چیزی است که تخصص عمیق تر و 
یک پارچه سازی را توصیه می کند. در 

واقع، ظهور چین عمیقا جریان تجارت 
ACKUدر آسیا را تغییر داده است.



9سال چهارم    شماره مسلسل 1079   پنج شنبه 14 دلو 1389

، پل سرخ، کارته سه. • کابل: کوچه شماره 5	
رادفر  جمشيد  مزار،  سراي  مهمان  اول  منزل  بلخي  محمد  الدين  جالل  موالنا  جاده  بلخ،  •مزارشريف:دروازه  	

تيلفون: 0705962741 - چاپ مزار: جاده بيهقي، نصيري مارکت، مطبعه دوستان.
• 	
• هرات: سه راه باد مرغان، مجتمع فرهنگي حرمت، طبقه دوم، فريدون آژند، تيلفون: 0797416062	
• باميان: بازار باميان، مصطفي پالزا، احمدپور، تيلفون: 0772198582	
• غزني: محمد سنايي، تيلفون: 0799000262	

، چاپ: مطبعه يعقوبي، جاده واليت.  • کندز: نورالعين، تيلفون: 0793405599	
• تخار: حسيب شريفي، تيلفون: 0700708546	

 • بدخشان: سيحون، تيلفون: 0705538084	
• بغالن: برين مهر، تيلفون: 0700707264	
• 	 Afghanistan_8am@yahoo.com :ايميل

، کابل، افغانستان • آدرس پستي: پسته خانه مرکزي صندوق پستي 1911	
صبح در ويرايش و پيرايش مطالب وارده دست باز دارد.  • 	8

•مقاالت وارده مسترد نمي گردد. 	
•به جز سرمقاله، آراي مطرح شده در مقاالت به نويسندگان آنها بر مي گردد. 	

• 	sanjarsohail@yahoo.com صاحب امتياز: سنجر سهيل  
• مدير مسوول: قسيم اخگر     0799290407	

 • معاون: شاه حسين مرتضوي  0799037083	
• دبير روابط عامه: پرويز کاوه    0700228988	

•خبرنگاران:  جمشيد رادفر، سيد سميع اهلل سعيدي، قدرت اهلل جاويد، فريدون آژند، نازنين شفايي 	
•ويراستار: تقي حسني 	

• هماهنگي خبر: ظفر شاه رويي 0799319534	
• توزيع و اشتراک: 0708144047	

   • پذيرش اعالن: هارون معترف 0778890506	
•صفحه آرايي: حبيب بهزاد -ابراهيم ـ موسي آتبين - خيبر رحيمي 	

8

www.8am.af :وب سايت

نارضايتی مردم مصر از وعده تازه 
مبارک؛ »ما نمی رويم، او می رود«

 

 
در نهمين روز از اعتراضات سراسری در کشور مصر، مردم قاهره 
روز چهارشنبه بار ديگر در ميدان تحرير )آزادی( اين شهر گرد 
از  رييس جمهور  مبارک  سريع حسنی  کناره گيری  و  آمدند  هم 

قدرت را خواستار شدند. 
بر  مبنی  مصر  جمهور  رييس  تازه  وعده های  می رسد  نظر  به 
کناره گيری که سه شنبه شب از تلويزيون دولتی اين کشور پخش 
که  آنجا  تا  نکرده،  جلب  را  کشور  مردم  رضايت  چندان  شد 
»ما  می گويند:  و  کرده  پافشاری  خود  خواسته های  بر  هنوز  آن ها 

نمی رويم، او می رود.«
حسنی مبارک 82 ساله روز سه شنبه پس از يک هفته انتظار کوتاه 
آمد و به مصريان وعده داد که ديگر در انتخابات رياست جمهوری 
نامزد نخواهد شد و چند ماه آينده باقی مانده تا ماه سپتامبر را که 
زمان انتخابات فرا می رسد در راه انتقال »آرام و صلح آميز« قدرت 

تالش خواهد کرد.
با اين حال آقای مبارک در پيام خود که از پيش ضبط شده بود 
خطاب به مردمی که خواستار آن هستند که او کشور را ترک کند 

گفت: »اينجا کشور من است... و من در اين خاک خواهم مرد.«
روز سه شنبه شاهد دو اتفاق »سرنوشت ساز« برای مصر بود:  نخست 
راهپيمايی ميليونی معترضان که بخش اعظم آن ها در ميدان تحرير 
قاهره گرد هم آمدند به عالوه شهرهای اسکندريه و سويز و چند 
به متحد ديرينه  اوباما  باراک  پيام دولت  شهر ديگر مصر، و دوم 
اين  اين که مصلحت در  بر  مبنی  مبارک،  اياالت متحده، حسنی 
انتقال قدرت  برای  است که آقای مبارک هر چه زودتر خود را 

آماده کند.
آقای اوباما سه شنبه شب ساعاتی پس از گفتگوی تيلفونی با حسنی 
مبارک تاکيد کرد که به رييس جمهور مصر گفته است که انتقال 

قدرت »بايد هم اکنون آغاز شود.«
در همين حال گروه های اپوزيسيون داخل مصر نيز واکنش چندان 
مثبتی به وعده تازه آقای مبارک نشان نداده اند. محمد البرادعی، 
رييس سابق آژانس بين المللی انرژی هسته ای و از مخالفان اصلی 
ترفند«  و  »حيله  را  مبارک  حسنی  اخير  اقدام  مصر،  فعلی  دولت 

خوانده است.
سازمان يافته ترين  که  اخوان المسلمين  گروه  عضو  روحانی  يک 
گروه اپوزيسيون مصری است نيز در گفتگو با خبرگزاری رويترز 
مبارک  حسنی  شب  سه شنبه  وعده  که  است  کرده  نظر  اظهار 

می تواند باعث کشمکش و درگيری در داخل مصر شود.
اعتراضات مردمی  به  پيشتر و در نخستين واکنش  مبارک  حسنی 
مصر با دادن وعده اصالحات اقتصادی و سياسی دولت را منحل 
اعتقاد  به  اما  برگزيد،   برای خود معاونی  از 30 سال  کرده و پس 
به  منفی مردم  پاسخ  ميليونی روز سه شنبه  راهپيمايی  تحليل گران 

اين وعده ها بود.
مرگ  از  هفته  چهار  تنها  که  است  حالی  در  مصر  اتفاقات  اين 
محمد بوعزيزی می گذرد، جوان تونسی که در اعتراض به فساد 
در دستگاه دولتی اين کشور و بيکاری خود را به آتش کشيد. در 
مبارک در حال  اين مدت حکومت تونس سقوط کرده، حسنی 
سودان  و  يمن،  اردن،  کشورهای  و  است  قدرت  با  خداحافظی 

دستخوش ناآرامی و اعتراضات مردمی است.

اردن و حركت تبعيتي از تونس و مصر
 

احسان اهلل دولت مرادي

بعد از سقوط دولت تحت رهبري زين العابدين بن علي 
منجر  از حرکت  تقليد  که  می رسد  نظر  به  تونس،  در 
به سقوط دولت بن علي در ساير کشورهاي عربي نيز 
از  بعد  زمان کوتاهي  در  مردم مصر  است.  آغاز شده 
سقوط حکومت بن علي، به اعتراض در برابر حکومت 
به  اردن  نيز  از آن  مبارک آغاز کردند و پس  حسني 

عنوان سومين کشور عربي به اين حرکت پيوست.
خبرهاي رسيده از اردن حاکي است که در پی چندين 
اين  دولت  مخالف  گروه های  سوي  از  اعتراض  هفته 
صدراعظم  کشور،  اين  پادشاه  عبداهلل،  ملک  کشور، 
اين  اردن  اعظم  صدر  برکناري  کرد.  برکنار  را  اردن 
نيز در  اين کشور عربي  ايجاد کرده است که  را  باور 
به سرنوشت دو کشور تونس و مصر  پيوستن  راستاي 
می باشد. حرکت مشابه جامعه عربي افريقايي در تونس 
نتيجه بخش واقع شده و در مصر نيز در آستانه رسيدن 
پادشاه  دوم  عبداهلل  ملک  است.  گرفته  قرار  نتيجه  به 
اردن با برکناري صدر اعظم اين کشور، خواسته است 
تا از شدت اعتراضات در اين کشور جلوگيري کند، 
شوند  قانع  اعظم  برکناري صدر  با  معترضان  اينکه  اما 
روشن  آينده  در  بخشند،  شدت  را  اعتراضات شان  يا 

خواهد شد.
کاخ سلطنتی اردن روز سه شنبه اعالم کرد که ملک 
عبداهلل دوم پادشاه جوان اين کشور، »معروف بَخيت«  
صدراعظم  بعنوان  را  اردن  ملی  امنيت  سابق  رييس 
جديد تعيين کرده و از او خواسته است تا ضمن تشکيل 
واقعی«  سياسی  »اصالحات  به  حکومت جديد، دست 
با  مشابه  عبداهلل  ملک  تصميم  اين  اين که  جالب  بزند. 
می باشد.  مصر  جمهور  رييس  مبارک  حسني  تصميم 
حسني مبارک نيز براي تشکيل حکومت جديد، يک 

فردي با سابقه استخباراتي را مامور کرده است.

اين تحوالت در کشور عربي اردن بعد از آن صورت 
هفته گذشته ضمن  در سه  اردنی  هزاران  می گيرد که 
برگزاری تظاهرات در روزهای جمعه، خواستار کناره 
اقتصادی در  گيری صدراعظم و اصالحات سياسی و 
اين کشور شده و تاکيد کرده اند که تظاهرات خويش 
صدر  اکنون  می دهند.  ادامه  هدف  به  دستيابي  تا  را 
اعظم برکنار شده و ملک عبداهلل نيز از معروف بخيت 
خواسته است که اصالحات سياسي واقعي را در اردن 
ايجاد کند. اما هنوز نمي توان به درستي پيش بيني کرد 
که تغيير صدر اعظم می تواند منجر به ايجاد تفاهم ميان 

معترضان و رژيم پادشاهي اين کشور گردد، يا خير.
اين در حاليست که اعتراضات مخالفان دولت مصر با 
با استقبال جامعه جهاني مواجه شده  واکنش های توام 
به  گذاري  ارج  خواستار  جهان،  رهبران  از  بسياري  و 
کشور  اين  در  قدرت  انتقال  و  مردم  خواسته های 
رييس  اوباما  باراک  گزارش ها،  اساس  به  شده اند. 
انتقال  که  است  گفته  امريکا  متحده  اياالت  جمهور 
قدرت در مصر بايد همراه با نظم و فوري شروع شود. 
بارک اوباما پس از گفتگوی تليفونی با حسنی مبارک 
اعتراض مردم  با  گفته است که رييس جمهور مواجه 
مصر، متوجه است که وضع کنونی پايدار نيست و تغيير 

اجتناب ناپذير می باشد.
غير  نحو  به  نيز  مصر  جمهور  رييس  ديگر  سوي  از 
برابر خواسته های  تسليم شدن در  آشکاري در آستانه 
معترضان قرار گرفته است. حسني مبارک روز سه شنبه 
در  داد،  وعده  تلويزيونی  سخنرانی  يک  در  هفته  اين 
انتخابات آينده رياست جمهوری مصر شرکت نکند. 
کارشناسان سياسي آگاه به مسايل جامعه عربي، به اين 
باور می باشند که اين اظهار نظر از سوي حسني مبارک، 
نوعي تن در دادن به خواسته های معترضان می باشد. به 

باور اين کارشناسان، ابراز عدم تمايل 
به شرکت در انتخابات آينده رياست 
جمهور  رييس  سوي  از  جمهوري 
مصر، شباهت تام به عدم تمايل بن علي 
رييس جمهور فراري تونس دارد. وي 
نيز پيش از ترک تونس گفته بود که 
در انتخابات رياست جمهوري تونس 

شرکت نمي کند.
حسني مبارک در سخنراني تلويزيوني 
نيز  قدرت  انتقال  تسهيل  از  حتا  خود 
که  است  شده  مدعي  و  گفته  سخن 
آرام  انتقال  تسهيل  او،  کنوني  وظيفه 
عربي  مقتدر  کشور  اين  در  قدرت 
اينکه  است  مهم  آنچه  اما  می باشد. 
از  آنچه  سبزها  چراغ  اين  عليرغم 
مصر شنيده می شود، نشان می دهد که 
حسني  داري  دولت  بر  معترض  مردم 
مبارک به اين وعده های مبارک توجه 
چنداني نشان نداده اند. آخرين خبرها 
از آن است که شمار  از مصر حاکي 
مظاهره کنندگان بر ضد دولت حسني 
تن  ميليون  يک  از  بيش  به  مبارک 

رسيده است.
آنچه اکنون به حيث يک بحث جدي براي بسياري از 
اين می باشد  تحليلگران مسايل منطقه اي مطرح است 
تونس شروع  از  بيني می شود، تحرکاتي که  پيش  که 
شده و در مصر و اردن ادامه يافته است، ممکن است 
و  نوردد  در  را  منطقه  کشورهاي  از  بسياري  مرزهاي 
بسياري از جوامع عربي و غير عربي را تحت تاثير قرار 

دهد.
از  بسياري  تا  است  گرديده  باعث  موضوع  همين 
به  نيز  ديگر  کشورهاي  از  برخي  در  سياسي  مخالفان 
نحوي در راستاي تاثيرگذاري اين تحرکات در جوامع 
بدانند.  ناپذير  گريز  را  آن  و  کرده  سازي  زمينه  خود 
چنانچه ديده می شود، برمبناي همين  خوشبيني، مهدی 
از رهبران سياسي  کروبی و ميرحسين موسوی دو تن 
مخالف با دولت تهران در ديداري که اخيرا با يکديگر 
داشته اند، نسبت به تحوالت مصر، تونس و اردن ابراز 
خوشحالي کرده و گفته اند که قدرت های ديکتاتوري 

و مستبد نتيجه اي جز محکوميت و فنا ندارند. 
کارشناسان سياسي آگاه به مسايل منطقه اي می گويند 
که اين نوع واکنش به تحوالت اخير در اين کشورها، 
زمينه  نحوي  به  ايران،  سبز  جنبش  رهبران  سوي  از 
سازي داخلي براي ايجاد چنين تحوالتي در اين کشور 
در  تحوالت  اگر  سياسي  باور کارشناسان  به  می باشد. 
مصر و اردن نيز نتيجه بخش واقع گردد، باعث خواهد 
هسته های  منطقه،  کشورهاي  از  بسياري  در  تا  گرديد 
مخالفت های سياسي با رژيم هايي که در تامين رضايت 
مردم نا توان بوده اند، شکل گرفته و باعث لرزان شدن 

پايه های حاکميت چنين حکومت ها شوند.
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استاکس نت خطرناک است
اما ایران و روسیه هوشیار بوده اند

 

 مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتومی می گوید که 
حمالت کامپیوتری از جمله مانند آنچه با استاکس نت 
انجام شد می تواند به مراکز اتومی صدمه بزند اما ایران 
از هرگونه حادثه  برای جلوگیری  و روسیه توجه کافی 

احتمالی نشان داده اند.
یوکیا آمانو که در مصاحبه ای با خبرگزاری رویترز اظهار 
اتومی  انرژی  بین المللی  آژانس  که  گفت  می کرد  نظر 
تحوالت را زیر نظر دارد و با عالقه مشغول جمع آوری 

اطالعات درباره کرم کمپیوتری استاکس نت است.
کامپیوترهای  نت،  استاکس  که  است  کرده  تایید  ایران 
به  اما  کرده  آلوده  را  بوشهر  اتومی  راکتور  کارکنان 
نت  استاکس  است.  نزده  صدمه  آن  اصلی  سیستم های 
ظاهر  نیز  دیگر  کشورهای  از  بعضی  در  ایران  بر  عالوه 
شده است اما به نظر می رسد که ایران بیشترین آلودگی 

را تجربه کرده باشد.
آقای آمانو اذعان کرد که آژانس تحت نظر او اطالعات 

محدودی درباره این کرم کامپیوتری دارد.
نتیجه رسیده اند که  این  به  امنیتی  از کارشناسان  بسیاری 
این نرم افزار که احتماال پشتیبان دولتی دارد، از امریکا یا 

اسراییل سرچشمه گرفته است.
است  ممکن  نت  استاکس  کارشناسان  برخی  عقیده  به 
عاملی در کند کردن فعالیت های غنی سازی یورانیم در 

نطنز بوده باشد.
آقای آمانو در مصاحبه با رویترز گفت: »استاکس نت یا 
حمالت فضای مجازی به طور کلی، می تواند برای ایمنی 

تاسیسات و کارهای اتومی کامال خسارت بار باشد.«
گذشته  هفته  ناتو  در  روسیه  نماینده  روگوزن  دمیتری 
گفته بود که استاکس نت ممکن بود فاجعه ای هسته ای 

مانند چرنوبیل در بوشهر به راه اندازد.
اما آقای آمانو گفت: »فکر می کنم آنها ]ایران و روسیه[ 
حمالت  اثر  در  احتمالی  حادثه ای  از  جلوگیری  برای 

سایبری توجه کافی نشان می دهند.«
او افزود که آژانس بین المللی انرژی اتومی فعال خواستار 
گفت:  و  نیست  بوشهر  نیروگاه  کار  به  شروع  در  تعلیق 
نشان  موضوع  این  به  زیادی  توجه  مربوطه  »کشورهای 

می دهند.«
تولید  برای  فعالیت رسمی آن  بوشهر که  اتومی  راکتور 
برق به زودی آغاز خواهد شد توسط روسیه ساخته شده 

است. مدیریت نیروگاه به عهده ایران است.



ĭå Įě¦ĩ ġÊðª ĦĨģ őģåĩÊ¤ őª ÉĪäģĪÔŇ 

نخست وزیر اردن به دلیل ترس از رسیدن اعتراض ها به این کشور تبدیل شد
ملک عبداهلل دوم، پادشاه اردن، معروف بخیت را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور منصوب کرد و به او دستور داد 
که اصالحات واقعی را در این کشور اجرا کند. تصمیم به کنار گذاشتن سمیر الرفاعی، نخست وزیر سابق، و گماردن 
آقای بخیت به جای او، در پی برگزاری راهپیمایی های وسیع در اردن در اعتراض به گرانی، بی کاری و فقر اتخاذ شده 
است. به گفته ناظران، اعتراضات هفته های اخیر در تونس و مصر که به فرار رییس جمهور تونس انجامیده و اوضاع 
سیاسی مصر را به نقطه ای شکننده نزدیک کرده نیز در این تصمیم بی تاثیر نبوده است. دفتر پادشاه اردن اعالم کرده 
الرفاعی روز سه شنبه استعفا داده است و دولت جدید تشکیل خواهد شد. این دفتر، ماموریت  است که کابینه آقای 
نخست وزیر جدید را »برداشتن گام های عملی، سریع و محسوس به سوی اصالحات واقعی« اعالم کرد. تظاهرکنندگان 
اردنی در اعتراضات چند روز پیش خود، دولت آقای الرفاعی را مسوول افزایش قیمت سوخت و غذا معرفی می کردند. 
آقای بخیت، نخست وزیر جدید، بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ رییس هیات وزیران بود و پیش از آن به عنوان رییس 

امنیت ملی و سفیر اردن در اسراییل خدمت کرده بود.
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فرصت بهتر، هزينه كمتر
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رهبری و نظارت تعلیمی
اقتصادعلوم سیاسي

حقوقجامعه شناسي

ویکی لیکس: القاعده به دنبال 
ساخت »بمب کثیف« است 

شبکه  لیکس،  ویکی  سوی  از  منتشرشده  اسناد  بنابر 
مورد  مواد  به  دسترسی  صدد  در  القاعده  تروریستی 

نیاز برای ساخت »بمب کثیف« است.
انفجاری  با  بمب کثیف به سالحی گفته می شود که 
آلوده  پرتوزا  مواد  به  را  اطراف  محیط  غیرهسته ای، 

می کند.
به نوشته ویکی لیکس، اسناد دیپلوماتیک امریکا نشان 
می دهند که مقام های امنیتی در سال ۲۰۰۹ میالدی به 
مسووالن ناتو اطالع داده بودند القاعده در صدد است 

ابزارهای الزم برای بمب کثیف را به دست بیاورد.
به نوشته ویکی لیکس، در اسناد ذکرشده برای اثبات 
مواد  کشف  است:  شده  اشاره  مورد  دو  به  ادعا  این 
تسلیحاتی در یک قطار باری در مرز قزاقستان ـ روسیه؛ 
و فروش مواد رادیواکتیو از سوی یک تاجر خرده پا 

در لیسبون، پایتخت پرتگال.
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