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جانکیریبهپاکستانمیرود

پیامآشتییاهشدار
عناوینمطالبامروز:

]درصفحه2[

اکنون امریکا پس از کشته شدن 
در تالش خواهد  احتماال  بن الدن 
حمله های  افزایش  با  تا  شد 
حمله های  و  بی پیلوت  طیاره های 
را  پاکستان  بن الدن،  قتل  مانند 
ساخته  ناامن  تروریستان  برای 
به  متقاعد  را  کشور  این  یا  و 
همکاری صادقانه سازد. حال باید 
دید که سناتور جان کیری در این 
از  شاهکاری  چه  پرتنش  فضای 

خود ارایه خواهد کرد.

5

ACKU



2سال پنجم    شماره مسلسل 1155    یک شنبه 25 ثور 1390

  
دیوار بی اعتمادی 

میان غرب و پاکستان 
امریکا  ایاالت متحده  و  پاکستان  میان حکومت  جدال 
باال گرفته است. این تنش قبل از کشته شدن بن الدن 

آغاز و با مرگ وی به اوج خود رسید. 
ایاالت متحده امریکا در یک دهه ی اخیر تالش کرد تا 
با کمک به پاکستان روند مبارزه علیه تروریسم شتاب 
بیشتر گیرد و به نتایج مهمی دست یابد. اما پاکستان با 
سیاست دوگانه و همراه با تزویر مانع اساسی مبارزه 
حیات خلوت  به  را  آن کشور  و  تروریسم شده  علیه 

برای القاعده، طالبان و گروه حقانی بدل کرده است. 
پاکستان  غربی  متحدین  از سوی  بارها  این سیاست 
مورد انتقاد قرار گرفت. چنانچه دیوید کامرون نخست 
که  بپذیرد  »نمی تواند  گفت:  باصراحت  بریتانیا  وزیر 
پاکستان سیاست یک بام و دو هوا را در پیش گیرد.« 
مایک مولن قبل از کشته  شدن بن الدن در مصاحبه ای 
با  پاکستان  ارتش  اطالعاتی  بود:  «سرویس های  گفته 
از  حقانی  جالل الدین  رهبری  به  پیکارجو  گروه  یک 

رهبران شورشیان افغان رابطه طوالنی دارد.«
دچار  که  آن  از  قبل  روز  یک  نیز  هالبروک  ریچارد 
حمله قلبی شود به همکاران خود فاش کرده بود که 
تا پاکستان را  امریکا تمام تالش خود را به خرج داد 
در مبارزه با تروریسم متقاعد سازد. اما این تالش ها 

موثر واقع نشده است. 
این تنش ها و بدگمانی ها نسبت به پاکستان اکنون به 
و  امریکا  متحده  ایاالت  حاال  است.  رسیده  خود  اوج 
مایلی  در سی  بن الدن  کشته  شدن  از  کشورها  تمام 
اساسی  اما سوال  شده اند.  گیج  و  مبهوت  اسالم آباد 
این است که در فضای پرتنش میان امریکا و پاکستان 
می  انجامد.  کجا  به  تروریسم  با  مبارزه  سرنوشت 
هم  و  امریکا  متحده  ایاالت  هم  که  می رسد  به نظر 
با  خود  روابط  در  بازنگری  درصدد  هردو  پاکستان 
پاکستان رسما  پارلمان  نمایندگان  برآمده اند.  یکدیگر 
بن الدن  قتل  برای  امریکایی  کماندوهای  حمله ی  از 
انتقاد نموده و خواستار بازنگری درروابط با امریکا 

شده اند. 
در  نیز  امریکا  ارشد  سناتوران  از  برخی  مقابل  در 
صورت  تجدید نظر  پاکستان  روابط  در  تا  تالش اند 

گیرد. 
به هر حال هر دو کشور برگ های برنده ای دارند که 
امتیازگیری  برای  سیاسی  استفاده  برای  می توانند 

استفاده نمایند. 
دالر  میلیارد   2 از  بیش  مریکا ساالنه  ا  متحده  ایاالت 
به پاکستان کمک می کند و بخش عمده ای از تدارکات 
خود را از مسیر پاکستان انتقال می دهد. اکنون امریکا 
کمک های  پاکستان  باالی  فشار  اعمال  برای  می  تواند 
خودرا به تعلیق درآورد، مسیر تدارکاتی را تغییر و 
روابط استراتژیک خود را با افغانستان و هند تقویت 

نماید. 
در  هنوز  را  مهمی  ابزارهای  نیز  پاکستان  مقابل  در 
اختیار دارد. پاکستان مهره های برجسته ای از طالبان، 
این  القاعده و گروه حقانی را در کنترول خود دارد. 
و  افغانستان  در  را  امریکا  منافع  می توانند  گروه ها 
جایگاه  میان  این  در  سازد.  مواجه  تهدید  با  جهان 
بسیار  می تواند  آمده  به وجود  فضای  در  افغانستان 
اکنون  افغانستان  حکومت  باشد.  مهم  و  اساسی 
و  برده  را  نفع  بیشترین  باید  پیش آمده  فرصت  از 
مسلح  مخالفان  رهبران  بازداشت  برای  را  فشارها 
که  می رسد  نظر  به  اما  دهد.  افزایش  پاکستان  باالی 
حکومت افغانستان با سکوتی که در پیش گرفته است 
نمی خواهد که در فضای پرتنش میان غرب و پاکستان 
روابط خودرا با پاکستان خراب نماید. سکوت دستگاه 
دیپلوماسی افغانستان نشان می دهد که این کشور تا 
چه میزانی در سیاست خارجی خود ضعیف و ناتوان 

می باشد. 
می تواند  پاکستان  برای  دوامدار  تنش  هرحال  به 
حکومت  باشد.  داشته  همراه  به  را  زیادی  پیامدهای 
منطقه  و  غرب  اعتماد  جلب  برای  اکنون  پاکستان 
احتماال چهره های مطرحی از طالبان، القاعده و گروه 
حقانی را برای ابراز حسن نیت در مبارزه با تروریسم 
افکار  فشار  بار  که  باشد  تا  کرد  خواهد  بازداشت 

عمومی را بکاهد. 

زنگ اول


8صبح، غزنی: سربازان پولندی مستقر 
دست  هزار  چهار  غزنی،  والیت  در 
لباس به پولیس ملی این والیت توزیع 

کردند.
نیروهای  رییس  دیویچ،  جنرال  برید 
اعالم  ضمن  والیت،  این  در  پولندی 

روابط  رییس  کیری  جان  سناتور 
خارجی در سنای امریکا روز گذشته 
مقام های  با  و  شد  افغانستان  وارد 
والیت بلخ و کابل گفتگو کرد. قرار 
به  امریکایی  ارشد  سناتور  این  است 
کیری  جان  نماید.  سفر  نیز  پاکستان 
ریاست  پرتنش  انتخابات  اوج  در 
تا  شد  موفق  افغانستان  جمهوری 
به  را  افغانستان  سیاسی  جناح های 

موافقه برساند.
وی درکاهش تنش در روابط امریکا 
و پاکستان در گذشته نیز نقش برجسته 

داشته است.
اکنون که روابط امریکا و پاکستان  در 
اوج بی اعتمادی و سردی قرار گرفته 
جان  آقای  که  نیست  معلوم  است 

مرد  یک  می گویند  ناتو  نیروهای 
پولیس،  یونیفورم  با  ملبس  مسلح 
بر  هلمند  والیت  در  جمعه  روز 
دو  و  کرده  تیراندازی  ناتو  سربازان 

این سربازان را کشت. از  تن 
بین المللی  نیروهای  در اعالمیه ای که 
یا  افغانستان  در  امنیت  به  کمک 

غزنی  والیت  در  پولیس  نیروهای 
سربازان  نیروها  این  دارند.  مهم  نقش 
از  استفاده  بخش های  در  را  پولیس 
بازداشت  گشت زنی،  سنگین،  سالح 
امنیتی  پوسته های  ساختن  مظنونین، 
منفجره  مواد  نگهداری  نحوه ی  و 

آموزش می دهند.
به دلیل  می گویند  پولندی  سربازان 
پولیس  با  نزدیک  همکاری های 
هستند  آگاه  آنان  مشکالت  از  ملی، 
این  که  تالش اند  در  همین رو  از  و 

مشکالت را رفع کنند.
سوی  از  غزنی  والیت  در  همچنین 
برای  آموزشگاهی  پولندی  نیروهای 
سربازان پولیس ساخته شده که در این 
استادان، داخلی و پولندی  آموزشگاه 

و امریکایی تدریس می کنند.

خواهد داد.
به  امریکا  نیز  سپتامبر  یازدهم  از  پس 
بود در صورتی  پاکستان هشدار داده 
طالبان  از حمایت  پاکستان دست  که 
حجر  قرن  به  را  کشور  این  برندارد 

خواهد برد.
شدن  کشته  از  پس  امریکا  اکنون 
خواهد  تالش  در  احتماال  بن الدن 
شد تا با افزایش حمله های طیاره های 
قتل  مانند  حمله های  و  بی پیلوت 
تروریستان  برای  را  پاکستان  بن الدن، 
ناامن ساخته و یا این کشور را متقاعد 
باید  سازد. حال  همکاری صادقانه  به 
این  در  کیری  جان  سناتور  که  دید 
از خود  پرتنش چه شاهکاری  فضای 

ارایه خواهد کرد.

نیروهای  بار  چندین  نیز  این  از  پیش 
که  شورشیانی  سوی  از  بین المللی 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  یونیفورم 
تیراندازی  مورد  داشته اند،  تن  بر  را 
چندین  تاکنون  و  گرفته اند  قرار 
قتل  به  حمالت  این گونه  اثر  در  تن 

رسیده اند.

سرپرست جديد 
تحصيالت عالي بغالن 

معرفي گرديد
8صبح، بغالن: پوهیالي امان الدین ضیایي 
قبل از چاشت دیروزبه حیث رییس جدید 
موسسه تحصیالت عالي بغالن توسط داکتر 
حسینیان معین باز سازي وزارت تحصیالت 

عالي کشور،  رسما مرفي گردید.
وزارت  بازسازي  معین  حسینیان  داکتر 
خلص  خوانش  ضمن  عالي  تحصیالت 
عالي  تحصیالت  جدید  رییس  سوانح 
بغالن گفت: »تعیین آقاي ضیایي به صفت 
سرپرست موسسه تحصیالت عالي بغالن 
ازجمع کاندیدهاي زیاد براي این پست دو 

ماه مطالعات انجام شد.«
آقای ضیایي، باشنده والیت بغالن بوده و 
تحصیالتش را تا درجه ماستري در رشته 

زراعت  به پیش برده است.
»من  گفت:  سخنانش  از  قسمتی  در  وي 
و  بغالن  والیت  موجود  مشکالت  از 
تحصیالت عالي واقف مي باشم و از همه 
شما مي خواهم که مرا در اجراي وظیفه ام 

یاري نمایید.«
موسسه  بتواند  تا  کرد  امیدواري  اظهار  او 
تحصیالت عالي بغالن را به سطح دانشگاه 

ارتقا دهد.
طغیان  یونس  محمد  پوهنوال  این  از  قبل 
ساکایي  رییس پیشین این موسسه بود و 
رییس  معرفي  از  قبل  تا  احمدي  محبوب 
جدید موقتا سرپرستي این نهاد را بدوش 

داشت.
به  سال  پنج  از  که  است  آوري  یاد  قابل 
این سو تحصیالت عالي بغالن شاهد تغییر 

وتبدیل چهارمین رییس مي باشد.

دو کشته و دو زخمی 
در غزنی

والیت  پولیس  فرمانده  غزنی:  8صبح، 
که  درگیری  یک  در  می گوید  غزنی 
رشیدان  درولسوالی  دیروز  بعدازظهر 
پولیس  سرباز  یک  داد،  رخ  والیت  این 
ویک طالب کشته  ودو طالب دیگر زخم 

برداشتند.
غزنی  پولیس  فرمانده  زاهد  آور  زور 
می گوید که یک طالب دیگر نیز ازسوی 
شده  گرفتار  درگیری  درجریان  پولیس 

است.
والیت  پولیس  فرمانده  که  است  گفتنی 
غزنی ازبدست آوردن یک رنجر ومقدار 
سالح ومهمات دیگر از ولسوالی زنخان 
این والیت نیز خبر می دهد و می گوید که 
یک رنجر که در نزد طالبان بود در جریان 
عملیات »امید« از ولسوالی زنخان بدست 

نیروهای امنیتی افتاده است.

يک پوليس فراری 
دوباره به دولت 

پيوست
که  پولیس  سرباز  یک  غزنی:  8صبح، 
یک  ده  ولسوالی  پولیس  درفرماندهی 
غزنی ایفای وظیفه می کرد وچندی پیش 
به صفوف  دوباره  بود،  پیوسته  طالبان  با 

پولیس پیوسته است.
غزنی  یک  ده  ولسوالی  سرباز  این 
به  پیش  سال  سه  وی  می گوید 
بود  پیوسته  آنان  با  طالبان  اثرفشارهای  
وبه دستور آنان برای سه سال به پاکستان 
است  آمده  افغانستان  به  ودوباره  رفته 
وحاال می خواهد با دولت همکاری کند.

با سالح ودیگرتجهیزات دست  وی که 
غزنی  پولیس  فرماندهی  به  داشته اش 
آمده است، مورد تقدیر واستقبال فرمانده 
پولیس و رییس کمیسیون تحکیم صلح 
این والیت قرار گرفته و همچنان آنان از 
تمام کسانی که ناآگاهانه به گروه طالبان 
پیوسته اند، می خواهد تا دوباره به پروسه 
صلح پیوسته و با دولت همکاری نمایند.

افغانستان  ملی  پولیس  از  حمایت 
گفت که با همکاری نزدیک نیروهای 
وضع  پولیس،  سربازان  با  پولندی 
خواهد  بهبود  والیت  این  در  امنیتی 

یافت.
سربازان پولندی در تقویت و آموزش 

کیری با پیام آشتی به پاکستان خواهد 
بار دیگر هشدارهای  امریکا   یا  رفت 
جدی را به مقام های پاکستان تحویل 

شده  گفته  کرده،  منتشر  آیساف 
و  تعلیم  امور  در  مرد  این  که  است 
والیت  در  نظم عامه  پولیس  تربیه 

می کرد. کار  هلمند 
در  حمله کننده  واقعه  این  در 
جراحت  شدیدا  متقابل  تیراندازی 

است. برداشته 

توزيع لباس 
از سوی سربازان پولندی به ماموران پوليس در غزنی

جان کيری به پاکستان می رود
پيام آشتی يا هشدار  ادامه از صفحه 1

يک مرد با يونيفورم پوليس دو سرباز ناتو را در هلمند به قتل رساند 
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»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 گزارشها که  بدون 

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 

3   سال پنجم  شماره مسلسل 1155     یکشنبه 25 ثور  1390

998

مادر آتش« و دود ورای »از گزارش در امروز
دردمندیراباخودداریمکهدرماتمپسرجوانش
اشکمیریزدوازطالباننفرتدارد،اوآنحادثه
روبرو زیاد مشکالت »با مینماید: بیان چنین را
بودیماماکوششمیکردمکهپسرمرابههرقیمت
میشود،بایدمحافظتنمایمواورابزرگکنم.اما
به وحکومتجدید رفتند زمانیکهکمونیستها
میانآمد،خوشحالبودمزیراتشویشامکمترشده
بود،چونفکرمیکردمکهدیگرکسینیستکه
پسرمرابهعسکریجبراسوقنماید.امابعدازمدتی
کهجنگهایداخلیبیناحزابجهادیشروعشد،
آنزمانهممنبسیارسختمتوجهپسرمبودمزیرا
اوتازهجوانشدهبودوخطرزیادیمتوجهاوبود.
همهروزهمردمراجبراازمسیرراهبرایسنگرکنی
میبردند،جنگهاشدتگرفت.مدتچندسالرا

بینترسوامیدزندگیکردیم،تاگروهیسیاهدل
طالبانشهرکابلراگرفتومادرآنزماندرشهر
مزارشریفرفتهبودیم.اوضاعمزارهمخرابشدو

ما مجبور به فرار شدیم، در مسیر راه درگیری های مسلحانه در 
مناطق دورتر شنیده می شد، تا این که در یکی از مناطق صدای 
شدید درگیری به گوش  رسید و ما مجبور بودیم که باید به راه 

خویش ادامه دهیم و چاره ای جز این نداشتیم. اما هرقدر که پیش 
می رفتیم شدت جنگ زیاد شده می رفت، تا باالخره در همین جریان 

راکتی از راه دور که به گفته سرنشینان موتر از سوی طالبان 
شلیک شده بود، در نزدیکی موتر ما اصابت نمود و پارچه های آن 
شیشه های آن را شکست. در این میان یکی از پارچه ها پسرم را 

شهید کرد ولی کسی دیگری در موتر آسیب شدید ندید.

نیروهایطالبانواردشهرمزارشدندوتعدادزیادی
ازمردمبیگناهرابهقتلرساندند.مامجبوربهفرار
شدیم،درمسیرراهدرگیریهایمسلحانهدرمناطق

مناطق از یکی در اینکه تا میشد، شنیده دورتر
مامجبور بهگوشرسیدو صدایشدیددرگیری
بودیمکهبایدبهراهخویشادامهدهیموچارهای
جزایننداشتیم.اماهرقدرکهپیشمیرفتیمشدت
جنگزیادشدهمیرفت،تاباالخرهدرهمینجریان
راکتیازراهدورکهبهگفتهسرنشینانموترازسوی
طالبانشلیکشدهبود،درنزدیکیموترمااصابت
نمودوپارچههایآنشیشههایآنراشکست.در
راشهیدکردولی پارچههاپسرم از میانیکی این
از بعد ندید. شدید آسیب موتر در دیگری کسی
ندارموهمیشهآن مرگپسرممناحساسخوبی
صحنهدلخراشبهیادممیآید،منهرگزآنصحنه
رافراموشنمیتوانموازخداوندبرایعامالنآن
که میخواهم و میخواهم ابدی جزای رویداد

ایشانمجازاتشوند.«



صحنه دلخراشی که فراموشم نمی شود

شب پاکستان، مربوط تورخم در انفجار یک نتیجه در 
حریق ناتو نیروهای سوختی مواد حامل تانکر ده شنبه
شدند.نعیمخانیکصاحبمنصبنظامیسرحدیدر
تورخممربوطپاکستان،بهآژانسخبریپژواکگفتهکه
دراثرآتشناشیازانفجار،دهتانکرحاملموادسوختی

نیروهایناتوشبشنبهآتشگرفتند.
آتش توانست ایجنسی، خیبر اطفاییه تیم او، گفتهی به
در اما نماید خاموش کامال شب، نیم و یازده ساعت را
شده مجروح تانکرها این راننده یک آتشسوزی این
است.محمدجمیلیکشاهدعینی،بهپژواکگفتهکه

شعلههایآتشتاصبحروزشنبهزبانهمیکشید.
تورخم، در نیز افغانستان سرحدی پولیس سرباز یک 
و کرده مشاهده را آتش شعلههای کهشبهنگام، گفته

آتشسوزیتاساعت١٢شبادامهداشت.
گفتنیاستکهیکهفتهقبلنیزدوتانکرتیلنیروهای

مقامهایمحلیدروالیتفاریابمیگویندکهدهتن
ازافرادطالبانطیعملیاتیدراینوالیتکشتهودهتن

دیگربازداشتشدهاند.
احمدجاویدسلیم،مسوولمطبوعاتینیروهایکماندو
درشمالکشوربهروزنامه8صبحگفتکهاینعملیات
امنیتی نیروهای ازسوی شنبه قیصارشب ولسوالی در
داخلیراهاندازیشدهبودکهطیآندهتنازافراد

طالبانکشتهودهتندیگربازداشتشدهاند.
از مخالفان پاکسازی عملیات که افزود سلیم آقای
والیتفاریاب،نیزدرولسوالیهایقیصاروسنجیتک

ادامهدارد.
از نیز زابل دروالیت امنیتی مقامهای همینحال، در
کشتهشدندوطالبمسلحخبردادهاند.غالمجیالنی

درمیانامیدهاییکهکشتهشدناسامهبنالدنمنجر
شود، افغانستان در فرانسوی خبرنگار دو رهایی به
نیمسال یک حدود که خبرنگار دو این تصاویر
افغانستانگروگانگرفتهشدند،روزجمعه پیشدر
چاپ به فرانسوی نامههای روز اول صفحات در

رسیدهاند.
ایندوخبرنگارکهدرچینلسهتلویزیونفرانسهکار
میکردند،در30دسامبرسال٢009میالدیدر60

کیلومتریکابلربودهشدند.
حکومتفرانسهکهبرایرهاییآنهادرتالشمذاکره
است،میگویدآنهادقیقاتاکنونزندهاندودرگرو

شبکه رهبر یک بازداشت از بینالمللی نیروهای
تروریستیخبر اینشبکه افراد از تن وچند حقانی

دادهاند.
نیروهایآیسافباپخشاعالمیهایگفتهاندکهاین
افرادروزجمعهدرجریانعملیاتمشترکنیروهای
داخلیوبینالمللیدروالیتپکتیابازداشتشدهاند.
درایناعالمیهفردبازداشتشده،برادرفردشماره

سوماینشبکهمعرفیشدهاست.
فرد این آیساف، نیروهای خبری اعالمیه براساس

تانکر، بهشمولیک موتر پاکستانوسه تورخم ناتودر
درتورخممربوطبهافغانستان،حریقشدهبودند.براساس
در دیگر تانکر گرفتنیک آتش اثر به دیگر، خبر یک
نیزدچار موتردیگر آباد،دوعراده شاهراهکابل-جالل
آتشسوزیشدهوسهتنجراحتبرداشتهاند.اینرویداد،
والیت قرغهیی  ولسوالی خیروخیل منطقه در شنبه روز
لغمان،درمسیرشاهراهکابل–جاللآباد،بهوقوعپیوسته

است.
خبری آژانس به منطقه، در ترافیک افسر یک باچا سید
تانکر گفتهاستکهساعت9صبحدیروز،یک پژواک

تیلپسازواژگونشدندچارآتشسوزیشد.
بهگفتهوی،شعلههایآتشاینتانکربهیکموتررینجر
اردویملیویککروالیمسافربرینیزسرایتکردکه

درنتیجهسهتنازمسافرینکروالمجروحشدند.


فراهیآمرامنیتوالیتزابلبهرادیوآزادیگفته،این
افرادروزشنبهطییکعملیاتنظامیدرقالتمرکز

زابلکشتهشدند.
دراینعملیاتدوطالبدیگرنیززخمیشدهاند.

همچنیندراثردرگیریمیاننیروهایاربکیوطالبان
دروالیتکاپیسا،سهتنشاملیکطالبودومامور

اربکیکشتهشدهاند.
عبدالحکیمآخندزادهولسوالتگابگفتهاستکهاز
دوروزبهاینسودرگیریمیانایندوگروهآغازشده

است.
نشده گفته چیزی درگیری این علت مورد در حال تا

است.



گرفته آنها از که ویدیو آخرین دارند. قرار طالبان
شدهبوددر٢0دسامبرگذشتهبهنمایشگذاشتهشد.
طالباندرماهجنوریآنهارابهجاسوسیمتهمکردند.
کشته که گفت فرانسه دفاع وزیر می ماه دوم در
شدناسامهبنالدنتاثیرمثبتیدرسرنوشتآنهاوارد
سرباز هزار چهار افغانستان در فرانسه کرد. خواهد
داردکهتحترهبرینیروهایناتوفعالیتمیکنند.
اکثرنیروهایفرانسویدروالیتکاپیسامستقرهستند.



پکتیا والی��ت در را حقانی شبکه عملیات تنها نه
سازماندهیمیکرد،بلکهمردانجوانرانیزدراین
شبکهبرایاجرایاعمالتخریبیاستخداممینمود.

گسترده فعالیت افغانستان در که حقانی شبکه
تروریستی گروه به وابسته شبکههای از یکی دارد،
در حقانی شبکه م��یش��ود گفته اس��ت. القاعده
پاکستانآموزشگاههایفعالداردوازسویسازمان

استخباراتیآنکشورتمویلوتجهیزمیشود.


سرنوشت خبرنگاران ربوده شده 
فرانسوی معلوم نیست 

یک رهبر شبکه حقانی بازداشت شد

ده تانکر حامل مواد سوختی ناتو حریق شدند
بیست تن از افراد طالبان در فاریاب 

کشته و بازداشت شده اند

ACKU
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در  او  و سخنراني  هندوستان  وزير  نخست  من موهن سینگ  سفر 
به  طاليي  فرصت  افغانستان  براي  شك  بدون  كشور،  پارلمان 
رابطه  شدن  محكم  به  سفر  اين  است  قرار  چون  مي رود.  شمار 
به عنوان يك كشور  هند  بیانجامد.  هند  و  افغانستان  استراتژيك 
صلح جو و باورمند به دموكراسي در منطقه، مطرح است. هر چند 
در تمام اين چند سال پس از طالبان، افغانستان با هندوستان رابطه 
بازسازي  در  هند  میلیوني  از كمك هاي  و  است  داشته  دوستانه 

زيرساخت هاي كشور استفاده قابل مالحظه كرده است. 
با وجود اين كه هر دو كشور هند و افغانستان، در گذشته نیز از 
فرهنگي  و  تاريخي  مشتركات  و  بوده اند  برخوردار  نیك  رابطه 
ارزشمند باهم داشته اند،  امروزه وضعیت به گونه ای است كه دو 
كشور نمي توانند به همین سادگي رابطه استراتژيك داشته باشند. 
رابطه ی كه دو كشور را در حل مشكالت مشترك شان كمك 

كند. 
در اين مقطع زماني، وقتي از منعقد شدن يك سند استراتژيك، 
و  دوجانبه  روابط  تقويت  و  ادامه  براي  افغانستان،  و  هند  میان 
هم چنان براي كمك به حل مشكالت  مشابه شان سخن به میان 
مي آيد، چیستي و چگونگي اين رابطه استراتژيك امری مي شود، 

دشوار و سوال برانگیز. 
استراتژيك،  میانه  و  رابطه  يك  داشتن  در  هند  و  افغانستان  نیاز 
اين  داشتن  به  افغانستان  نیازمندي  هرچند  است.  آشكار  كامال 
نكته  است.  آن  نیازمند  هند  كه  است  حد  از  بیشتر  هند  با  میانه 
استراتژيك  رابطه  داشتن  به  كشور  هردو  نیاز  كه  است  اين  در 
در  رابطه،  اين  چگونگي  خصوص  در  اگر ها  و  اما  هم چنین  و 
و  مي يابد  اهمیت  كه  است  »پاكستان«  موجوديت كشور سومي 

با دشواري هاي خاص خودش مواجه مي شود. 
آسيب پذيري وضعيت هاي مشابه 

از نگاه وضعیت، هردو كشور در جايی هستند كه براي سال هاي 
زيادي،  از آدرس اين كشور سومي يا پاكستان، امنیت ملي شان 
تهديد شده است و هدف قرار گرفته است. پاكستان در موقعیتي 
است، كه براي هردو كشور، خطرساز بوده است. اگر در آينده 
میانه پاكستان با جهان غرب به ويژه با اياالت متحده امريكا تغییر 
تهديد  و  خطر  به عنوان  هم چنان  پاكستان  نیز  آينده  در  نكند، 
جدي براي امنیت ملي هردو كشور هند و افغانستان باقي خواهد 
تروريسم و  از  با حمايت  همانگونه كه در گذشته،  يعني،  ماند. 
اتخاذ سیاست های مبتني بر ترور و تخريب در مقابل دو كشور 
باقي  گذشته اش  موضع  همان  در  نیز  اين  از  بعد  مي كرد،  عمل 

پذيرشدن  نیز شاهد آسیب  آينده  در  ما  نتیجه،  در  ماند.  خواهد 
پاكستان  جانب  از  كشور  اقتصادي  اجتماعي،  زيرساخت هاي 
هم چنان  نیز  هند  براي  كه  است  چیزي  مساله  اين  بود.  خواهیم 

به جاي خود باقي مي ماند.
پاكستان در چند سال پس از طالبان همواره درپي تخريب روابط 
شهروندان  بارها  پاكستان  است.  بوده  افغانستان  و  هند  دوستانه 
هندي در افغانستان را هدف قرار داده است و حتا به سفارت هند 

در كابل، حمله انتحاري انجام داده است. 
در كوتاه كالم، در هشت نه سال گذشته، بارها از خاك پاكستان 
انجام شده  افغانستان حمله هاي مرگ باري  و  هند  در دو كشور 
است. حمله هايی كه سازمان استخبارات پاكستان در دست داشتن 

به آن ها متهم است. 
موقعيت هاي متفاوت در بازي قدرت و سياست

معادالت  در  هند  و  افغانستان  كشور  دو  موقعیت،  نگاه  از  اما 
قدرت و سیاست، در عین موقعیت قرار ندارند. هند، در مقايسه 
با افغانستان، از چند نگاه در موقعیت بهتر و مقتدرانه تر قرار دارد.

بزرگترين  از  يكي  به عنوان  كه  است  كشوري  هند   -1
افغانستان كشوري است  اما  دموكراسي هاي جهان مطرح است. 
براي  ايجاد زيرساخت ها  به صلح و  كه در حال گزار از جنگ 

رسیدن به دموكراسي در آينده است. 
2- هند، كشوري است، داراي تسلیحات نظامي، قدرت اتمي و 

اردويی كه پاكستان هرلحظه از آن هراس دارد. ولي افغانستان، 
ندارد،  دسترسي  اتمي  قدرت  و  نظامي  تسلیحات  به  كه  تنها  نه 
بلكه هنوز، نتوانسته است، به اردويی دست بیابد، كه از پس دفاع 
در  هنوز  افغانستان  اردوي  برآيد.  كشور  اين  ارضي  تمامیت  از 

مرحله ای است كه بايد توسط كشورهاي ديگر آموزش ببیند. 
به خصوص  و  جهان  در  مطرح  اقتصادهاي  از  يكي  هند،   -3
از  موقعیتی است كه يكي  يعني هند، عمال در  منطقه است.  در 
كشورهاي كمك كننده به روند بازسازي افغانستان بوده است. و 
ناگفته معلوم است افغانستان در مقايسه با هند در كجاي اقتصاد 

جهان و منطقه قرار دارد. 
هند از نگاه منابع انساني و تخصص در دنیاي دانش   -4
در  الاقل  نمي گويد  منطقه  در  را  اول  حرف  اگر  فن آوري،  و 
است  غني تر  منطقه،  كشورهاي  اكثريت  از  كه  است،  موقعیتی 
هنوز  كه  است  موقعیتی  در  افغانستان  كه  حالي  در  تواناتر.  و 
به  معاش  به عنوان  را  جهاني  كمك هاي  از  مالحظه  قابل  بخش 

متخصصین خارجي مي پردازد. 
و  مشابه  وضعیت  در  كشور  هردو  كه  اين  به  توجه  با  حاال، 
رابطه  يك  مي توانند،  چگونه  دارند،  قرار  متفاوت  موقعیت هاي 
در  را  كشور  هردو  بتواند  كه  باشند  داشته  باهم  را  استراتژيك 
حل مشكالت مشترك و تهديدهای كه از آدرس واحد مي آيد 

كمك كند. 
پاكستان و محاسبه امريكا

كه  مي دهد  نشان  گفتیم،  كشور  هردو  موقعیت  مورد  در  آنچه 
دارد.  قرار  حساس تر  موقعیت  در  هند،  با  مقايسه  در  افغانستان 
افغانستان براي انتخاب میان رابطه استراتژيك با هند يا پاكستان 
تنگنای جدي  در  دو كشور  بااين  رابطه  میان  موازنه  ايجاد  يا  و 

قرار دارد. 
در  دوكشور  اين  براي  همیشه  كه  وجودي  با  پاكستان،  چون، 
حكم تهديد براي امنیت ملي شان مطرح بوده است، در مقايسه با 
افغانستان در موقعیت خیلي متفاوت و بهتر قرار دارد. موقعیت و 
وضعیت پاكستان در مقايسه با افغانستان، باتوجه به ارزش هردو 
اين  با  میانه شان  چگونگي  و  امريكا  متحده  اياالت  براي  كشور 
اياالت  براي  پاكستان،  اهمیت  مي شود.  معنا  جهان  ابرقدرت 
متحده به مراتب، جدي تر از افغانستان است. چون، بخش زيادی 
میانه  به  بسته  افغانستان،  جنگ  در  امريكا  ناكامي  و  كامیابي  از 

امريكا با پاكستان دارد. 
آنكه  با وجود  بن الدن،  مرگ  از  بعد  حتا  كه  است  همین  براي 
نه تنها نقش خود به عنوان متحد امريكا در  معلوم شد پاكستان، 
جنگ با تروريسم را درست انجام نداده كه از تروريسم حمايت 
امن  پناه گاه  وحشت  و  ترور  رهبران  به  آگاهانه  و  است  كرده 
با  میانه اش  و  برخورد  چگونگي  در  متحده  اياالت  بازهم  داده؛ 
محاسبات  در  پاكستان  مي گیرد. چون،  كار  احتیاط  از  پاكستان 
اياالت متحده، جايگاهي به مراتب متفاوت و بااهمیت را نسبت 

به افغانستان و هند دارد. 
امريكا، جنگ علیه تروريسم در افغانستان را از خاك پاكستان، 
آغاز كرد و در حال حاضر نیز، پاكستان شاهراه اكماالتي ماشین 
پارلمان  ديروز،  همین  است.  افغانستان  در  ناتو  و  امريكا  جنگي 
خواستار  كه  است  داده  راي  مصوبه ای  به  آرا  اتفاق  با  پاكستان 
در  امريكا  سرنشین  بدون  هواپیماهاي  حمالت  شدن  متوقف 
متوقف  درصورت  كه  داده  هشدار  و  است  پاكستان  خاك 
و  ناتو  اكماالتي  كاروان هاي  ترانزيت  راه  حمالت،  اين  نشدن 
به  اين مصوبه  نیست  افغانستان را خواهند بست. مهم  امريكا در 
با هند و  كجا مي انجامد. مهم اين است كه پاكستان در مقايسه 
افغانستان در موقعیتی قرار دارد كه مي تواند از يك چنین موضع 

گپ بزند. 
انتخاب با دست بسته 

با توجه به همه اين ها، سوال اين است كه آيا حكومت افغانستان، 
میان  موازنه اي  بتواند  كه  دارد  قرار  جايگاهی  و  موقعیت  در 
رابطه اش با هند و پاكستان ايجاد كند. يا اين امري است كه بسته 

به سرنوشت، رابطه امريكا و پاكستان است. 
هست  موقعیتی  در  افغانستان  حكومت  كنیم  فرض  اگر  حاال، 
اين  به  دارد،   باز  دست  پاكستان  و  هند  میان  انتخاب  در  كه 
افغانستان يك سفر  در  من موهن سینگ  نتیجه مي رسیم كه سفر 
از  فراتر  سفر  است.  سرنوشت ساز  و  بزرگ  دست آوردهاي  با 

دست يافتن حكومت افغانستان به چند میلیون دالر كمك هند. 
اگر واقعا افغانستان در انتخاب چگونگي رابطه استراتژيك اش با 
هند، از میانه امريكا و پاكستان متاثر باشد، به اين نتیجه مي رسیم 
كه ما هنوز نمي توانیم به دست يافتن يك رابطه استراتژيك با هند 
در  امنیتي  مشكالت  حل  پس  از  كه  رابطه اي  كنیم.  خوش  دل 
منتظر سرنوشت  بايد  بتواند. پس، حاال  برآمده  هند  و  افغانستان 

روابط پاكستان و امريكا باشیم. 

پاكستان  سپتامبر،  يازده  حمالت  وقوع  هنگام  از 
گرفته  درپیش  امريكا  قبال  در  را  دوگانه  برخورد 
دوست  به عنوان  هم  پاكستان  مدت  اين  طی  است. 
داده  ادامه  بازی  اين  به  و  دشمن  هم  و  كرده  عمل 
اين دورويی  محل زندگی  تازه ترين مدرك  است. 
هیچ گونه  بدون  سال ها  كه  است  بن الدن  اسامه 
آكادمی  نزديكی  در  خانه ای  در  آشكار،  دردسر 
سرويس  محلی  شاخه  يك  و  پاكستان  نظامی  ملی 

اطالعاتی اين كشور زندگی كرده است. 
مجتمع  به  امريكا  گذشته  هفته  حمله  از  پیش  حتا 
مشكل  از  پاكستان  آباد،  ايبت  منطقه  در  بن الدن 
و  سالح  كشور  اين  می برد.  رنج  اعتبار  بزرگ 
فراهم  افغان  برای گروه های شورشی   امن  پناهگاه 
می كند و به فرماندهان آنها برای انجام حمالت پول 

می دهد، درحالی كه آن را انكار می كند.
در جنگ گسترده تر علیه تروريزم، پاكستان می گويد 
كه كامال در كنار ماست. در واقع، سابقه اين كشور 
بعضی  دستگیری  در  پاكستان  نیست.  شفاف  خیلی 
به  و  بوده  مفید  القاعده  باالی  ارزش  با  فعاالن  از 
اياالت متحده اجازه داده است حمالت هواپیماهای 
از  اين كشور  اما  كند.  راه اندازی  را  بدون سرنشین 
را  آنها  واشنگتن  كه  گروه هايی  علیه  قاطع  اقدام 
و  است  ورزيده  اجتناب  كرده  قلمداد  تروريست 
يك جانبه  فعالیت های  باالی  را  محدوديت هايی 
كشف  از  پس  اينك  است.  كرده  وضع  امريكا 
تعجب آور  اين   - پاكستان  خاك  در   - بن الدن 
بر  مبنی  پاكستان  اعتراضات  هیچ كسی  كه  نیست 

بی گناهی اش را جدی نگیرد. 
كشته شدن بن الدن تنها در شصت مايلی اسالم آباد، 
است  داده  قرار  دفاعی  موقعیت  در  را  پاكستان 
و  پاكستانی  رهبران  بر  ما  حمله  قابلیت  طبیعت  و 
دوستان تروريست و شورشی آنها از بین نرفته است.

با توجه به اينكه نفوذ امريكا در منطقه در باالترين 
سطح خود قرار دارد و نیروهای ما حضور قدرتمند 
اين  از  استفاده  با  بايد  امريكا  دارند،  افغانستان  در 
فرصت پاكستان را مجبور سازد تا به صورت جدی 

در عملكرد خود بازنگری كند.
را  مرحله ی  دو  استراتژی  يك  بايد  متحده  اياالت 
به  بايد  ما  نخست  گیرد:  پیش  در  پاكستان  قبال  در 
باره  همكاری  صورت رسمی هرنوع اطالعات در 
اختیار  را در  بن الدن  اسامه  به  پناه دادن  پاكستان در 

رهبران پاكستانی قرار دهیم.
براينكه  مبنی  را  خود  تقاضای  بايد  ما  سپس 
بشكند،  را  القاعده  فقرات  ستون  بايد  پاكستان 
راستا  اين  در  پاكستان  كنیم.  پی گیری  جدی تر 
اقدام كند؛  بن الدن  معاون  ايمن الظواهری  علیه  بايد 
بدون سرنشین  برحمالت هواپیماهای  محدوديت ها 
امريكايی را بردارد؛ پناهگاه های شورشیان در خاك 
را  بمب  تولید  ريشه كن سازد؛ كارخانه های  خودرا 
افغانستان  در  افغان  و  امريكايی  نیروهای  علیه  كه 
راه حل  از يك  نهايت  و در  ببندد  استفاده می شود، 

منطقی سیاسی در افغانستان حمايت كند.
يك چنین راه حل تضمین می كند تا افغانستان دوباره 
به پناه گاه امن تروريست ها مبدل نشود و نگرانی های 
و  شده  رفع   افغانستان  در  پاكستان  امنیتی  مشروع 

شورشیان را كه سالح شان را به زمین گذاشته اند و 
قانون اساسی افغانستان را پذيرفته اند، مورد عفو قرار 
فرايند  در  اجازه دهد  آنها  به  عین حال،  در  و  دهد 
سیاسی مشاركت كنند. برای رسیدن به اين هدف، 
اياالت متحده بايد تالش های ديپلوماتیك وسیع را 
از جمله با بازيگران منطقه ای مانند چین و عربستان 

سعودی به راه اندازد.
امريكا  كند،  عملی  را  تقاضاها  اين  پاكستان  اگر   
بدهد.  پاداش  پاكستان  به  آن  برابر  در  می تواند 
درازمدت  تعهدات  شامل  می تواند  پاداش  اين 
توسعه  برنامه های  تقويت  و  تجاری  كمك های 
اداره  بانك جهانی و  از طريق  اقتصادی و آموزش 

توسعه بین المللی امريكا باشد.
اياالت  زد،  باز  سر  همكاری  از  پاكستان  اگر   اما 
متحده بايد به دورويی اين كشور نقطه پايان بگذارد.

نخست اياالت متحده بايد اتكا به راه های تداركاتی 
ما  دهد.  كاهش  را  افغانستان  به  پاكستان  طريق  از 
بايد راه های تداركاتی جايگزين در شمال افغانستان 
آسیايی  ديگر كشورهای  و  آذربايجان  طريق  از  را 
ما  نیروهای  میانه گسترش دهیم. در همان حال كه 
ما  تداركاتی  الزامات  می يابد،  افغانستان كاهش  در 
نیز كمتر خواهد شد. اين وضعیت به اياالت متحده 
علیه  يك جانبه  حمالت  تا  می دهد  بیشتری  فرصت 
تروريست ها و شورشیان در پاكستان را مورد بررسی 

قرار دهد.
دوم، اياالت متحده بايد روند آموزش و حمايت از 
توسط ريیس جمهور  را  كه  افغان  امنیتی  نیروهای 
اوباما تعیین شده است ادامه دهد، از نیروهای امنیتی 
نظامی خودرا كاهش  افغان حمايت كند و حضور 
دهد. در همان حال، ظرفیت ها را برای فراهم سازی 
پشتیبانی هوايی و اطالعاتی و ديگر امكاناتی كه در 
حال حاضر افغان ها از آن محروم اند، در اين كشور 
افغانستان را  نگهدارد. يك چنین وضعیت می تواند 
باعث  و  كند  تقويت  پاكستان  مداخالت  مقابل  در 

شود پاكستان به يك راه حل تن دهد.
سوم، اياالت متحده بايد برای حفظ حضور نظامی 
كوچك اما دايمی اش در افغانستان  توافق درازمدت 
خود با اين كشور را نهايی كند. اين توافق توانايی 
می دهد  ما  به  را  تروريستی  عملیات های ضد  انجام 
سالح های  افتادن  قبیل   از  احتمالی  خطرهای  به  و 
نشان  واكنش  افراط گرايان  به دست  پاكستان  اتومی 

دهد. 
خواهان  می تواند  امريكا  متحده  اياالت  چهارم، 
اين  تا  گردد  امنیت  شورای  از  قطعنامه  صدور 
موضوع  رسما تحت تحقیق قرار گیرد كه چگونه 
انداز  چشم  يك  در  است  توانسته  بن الدن  اسامه 
بايد حضور  اين تحقیق  صاف و ساده مخفی شود. 
القاعده و ديگر سازمان های تروريستی در پاكستان 

را نیز مورد بررسی قرار دهد. 
پرتنش  روابط  تا  است  اين  مستلزم  استراتیژی  اين 
قريب  ورود  يابد.  بهبود  افغانستان  و  متحده  اياالت 
امريكا و فرمانده  الوقوع رايان كراكر، سفیر جديد 
افغانستان  به  دريايی  نیروی  از  آلن،  جان  جنرال 
چالش  كرد.  خواهد  مهیا  پیشرفت  برای  را  فرصت 
تیم جديد، رسیدن  و  افغانستان  رهبری  برای  اصلی 
به يك مشاركت است  كه در آن اياالت متحده با 
هزينه خیلی كمتر بتواند به تعهدات خود ادامه دهد 
و در همان حال، افغانستان با بهبود حكومت داری و 

حاكمیت قانون، نقش خودرا ايفا كند.
به  پاكستان  و  امريكا  بین  روابط  شدن  خصمانه تر 
پاكستان كه هم  استراتژی  اما  نیست.  نفع هیچكدام 

دوست باشد و هم دشمن ديگر قابل تحمل نیست.
موفقیت  يك  بن الدن  شدن  كشته  كه  حالی  در 
بزرگ بود، دست آورد بزرگتر تبديل روابط اياالت 
در  راستین  مشاركت  يك  به  پاكستان   – متحده 
راه حل  يك  به  رسیدن  تروريزم،  با  مبارزه  جهت 
برقراری  به  كمك  و  افغانستان  بحران  در  منطقی 

ثبات در منطقه است.

آيا مي توان به پيامد سفر 
من موهن سينگ خوشبين بود؟

پاکستان باید پاسخ دهد
 آصف آشنا

  نيويورک تايمز 
 زلمی خليل زاد – واشنگتن

 الف. تمكی
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جدید  دور  افتتاح  از  ماه  چهار  به  نزدیک  که  حالی  در 
مجلس نمایندگان می گذرد حکومت تاکنون از معرفی 
و  سارنوال  لوی  مستقل،  اداره های  رییسان  وزیر،  هفت 
نمایندگان  تاییدی  رای  نیازمند  که  دادگاه عالی  اعضای 

مجلس را دارند، خوداری کرده است.
ریاست  انتخابات  در  کرزی  جمهور  رییس  هرچند 
خودش  اعتراف  به  که   1388 سال  اسد   29 جمهوری 
شد  اعالم  پیروز  انتخاباتی  تقلب های  از  ناشی  »بدنام« 
ولی یک سوم کابینه  و شماری از پست های مهم دولتی 
می بایست  اساسی  قانون   64 ماده ی   11 بند  مطابق  که 
وظیفه های شان را قانونی و پس از تایید مجلس نمایندگان 
به پیش ببرند، برخالف قانون اساسی و قانون سرپرستی ها 

به کارشان ادامه می دهند.
بند 11 ماده ی 64 قانون اساسی افغانستان صالحیت تعیین 
وزیران، لوی سارنوال، اعضای دادگاه عالی و شماری از 
تایید  به  جمهورو  رییس  به  را  مستقل  اداره های  رییسان 

مجلس نمایندگان افغانستان داده است.
رییس جمهور سال گذشته در سه مرتبه شماری از نامزد 
وزیران را برای گرفتن رای اعتماد به مجلس نمایندگان 
فرستاد و از کل 25 وزارتخانه ی حکومت تنها 14 نامزد 

وزیر از سوی این مجلس تایید شد.
نمایندگان مجلس دور گذشته ی پارلمان پیش از آن که 
انتخابات دور دوم پارلمانی شود، در دو مرتبه قانون سه 
ماده ای سرپرستی ها را تصویب کرد که ادامه کار وزیران 

سرپرست را بیش از یک ماه غیر قانونی می داند.
در این قانون همچنین گفته شده بود که رییس جمهور 
از  یکی  در  بار  یک  که  را  وزیری  نامزد  نمی تواند 
وزارتخانه رای اعتماد پارلمان نگرفته  است برای بار دوم 

معرفی کند.
هرگاه  اساسی  قانون   94 ماده ی  دوم  بند  ماده  بنیاد  بر 
از  پس  خود  شده ی  تصویب  طرح  نمایندگان  مجلس 
تصویب  آرا  سوم  دو  با  جمهور  رییس  سوی  از  آن  رد 
نافذه اعالم شده و حکومت  کنند، طرح یاد شده قانون 
باید به آن عمل کند، چیزی که پارلمان سال گذشته آن 

را انجام داد.
ماه  هرچند  پارلمان  جدید  دور  نمایندگان  حال،  این  با 
باقی مانده ی  اعضای  معرفی  زمینه سازی  برای  گذشته 
کابینه از تصمیم گذشته ی پارلمان که مانع معرفی وزیران 
از  هنوزهم  حکومت  ولی  گذشتند  می شد،  نشده  تایید 

برنامه توسعه شهر کندز که ابتدا به جانب منطقه »سردوره« 
طرح ریزی شده بود، اکنون بعد از هفت سال که نمرات 
این شهرک توزیع شده است، برنامه توسعه به سمت دشت 
نگرانی کسانی شده  باعث  امر  این  تغییر کرده که  آبدان 

است که در »سردوره« نمرات رهایشی خریده اند.
سردوره در جنوب شرق و آبدان در شمال کندز دو منطقه 
وسیع در اطراف شهر کندز استند که مقامات این والیت 
با توجه به این که ساکنین کندز رو به افزایش است، این 
دو ساحه را به خاطر توسعه شهر کندز در دو مقطع زمانی 

متفاوت برگزیدند. 
بنا  »سردوره«،  جانب  به  شهر  توسعه  این سو  به  چندی  از 
انور جگدلک  محمد  و  است  افتاده  تعویق  به  مسایلی  بر 
آبدان  دشت  سمت  به  کندز  شهر  توسعه  از  کندز،  والی 
عملی،  کار  آغاز  مشخص  زمان  اما  است،  رانده  سخن 
نحوه توزیع نمرات و تمویل خدمات شهری را در دشت 

آبدان معین نساخت. 
با این حال کسانی که در شهرک سردوره نمرات رهایشی 

نرفته  که  نیست  وکیلی  هیچ  خانه  به  سرپرست  وزیران 
باشند، آن ها کار اصلی شان می ماند. از جانب دیگر چون 
رای  دوباره  سرپرست  وزیر  به عنوان  که  ندارند  اطمینان 
وظیفه ای  سواستفاده ی  که  مواردی  تمام  یانه  می گیرند 
مقرری ها  مالی،  سواستفاده ی  می دهند،  انجام  است، 

وهمه.« 
نمایندگان  مجلس  تصمیم های  که  می کند  اعتراف  او 
از  نمایندگی  و  قانون گذاری  حکومت،  نظارت   برای 
اداری  هیات  از  کوفی  خانم  است.  بوده  بی تاثیر  مردم، 

خواهان برخوردجدی با حکومت شد.
به  را  حکومت  نمایندگان،  از  شماری  دیگر  جانب  از 
ایجاد نفاق و اختالف در میان نمایندگان متهم می کنند. 

و آبادی های خودسر نیز بر دشواری های این شهر افزوده 
است.«

مقامات شهرداری کندز نیز این گفته ها را تایید می کنند، 
اما ساخت خانه در ساحات سبز را رد می کنند.

شماری  که  می گوید  کندز  شهردار  عمرخیل،  نجیب اهلل 
از مردم در این شهرک دست به اعمار خانه های خودسر 
زده اند که چهره آن را روستاگونه ساخته است، اما تا هنوز 
کسی در ساحات سبز سردوره خانه خودسر نساخته است.
وعده  کندز،  در  آیساف  نیروهای   ،2010 سال  اواخر 
ساخت  کار   ،2011 جنوری  ماه  آغاز  در  که  بودند  داده 
آغاز  را  سردوره  شهرک  عمومی  و  میانی  جاده های 
می کنند، ولی حاال گفته می شود که پول ساخت جاده ی 
میانی این شهرک را نیروهای آیساف در  جاده  ولسوالی 
کار  و  می رسانند  مصرف  به  کندز  والیت  دره  چهار 

آسفالت جاده ی چهاردره همین اکنون جریان دارد.
سردوره،  جانب  به  کندز  شهر  توسعه ی  مانع  عمده ترین 
این  نمرات  صاحبان  از  شهری  خدمات  پول  اخذ  عدم 

شهرک است.
والی کندز در کنفرانسی خبری ای که در آن از ایجاد شهر 
تازه  دشت آبدان سخن راند، گفته بود که برای شهرک 
این  و  نگردیده است  اخذ  پول خدمات شهری  سردوره، 
مشکلی است که باید شهروندان کندز با ایجاد شورایی، 

آن را حل کنند.
نجیب اهلل عمرخیل، شهردار کندز نیز پرداخت نشدن پول 
یک  را  رهایشی  نمرات  صاحبان  توسط  شهری  خدمات 
مشکل جدی می داند و می گوید: »شهرداری تنها در بدل 
5000 افغانی هر نمره را به شهروندان کندز توزیع کرده 
است و پول خدمات شهری که از آن در تمدید آب، برق 
و ساخت جاده ها استفاده می شود، از صاحبان نمره گرفته 
نشده است و اگر این پول اخذ گردد، روند توسعه ی این 

شهر نیزآغاز خواهد شد.«
اما صاحبان نمرات سردوره، شهرداری را در این امر مقصر 

می شمارند.
ابتدا  در  که  بود  شهرداری  وظیفه  این  که  می گوید  ملزم 
همه ی مسایل شهری را برای توسعه شهر به جانب سردوره 

در نظر می گرفت.
در  را  دیگری  مسایل  کندز  قومی  بزرگان  از  اما شماری 
رکود توسعه شهر کندز به جانب سردوره دخیل می دانند.

کندز  در  قومی  سران  از  یکی  رحیمی،  موسا  محمد 
افراد، نمرات  می گوید: »در شهرک سردوره ، شماری از 

معرفی اعضای باقی مانده ی کابینه  خوداری کرده است.
نیاوردن  احتمال رای  از  نگرانی رییس جمهور  با آن که 
از دالیل تاخیر در معرفی آن ها  پیشنهادی یکی  وزیران 
به پارلمان گفته شده ولی، شماری از نمایندگان موضوع 
دادگاه  ویژه و اهمیت ندادن حکومت به پارلمان را دالیل 

نفرستادن وزیران تایید نشده، به پارلمان می دانند.
نمایندگان  مجلس  در  بدخشان  نماینده ی  کوفی،  فوزیه  
می گوید که ادامه ی کار وزیران سرپرست خالف قانون 

اساسی و قانون سرپرستی ها است.
مقام های شان  از  متهم می کند  را   وی وزیران سرپرست 
سو استفاده کرده و درتالش باقی ماندن در کابینه هستند.

خانم کوفی گفت: »در همین روزها ما شاهد هستیم که 

دشت  در  دیگر  شهری  ایجاد  نحوی  به  بودند،  خریده 
نگران  و  می دانند  سردوره  شهرک  کار  پایان  را،  آبدان 

ارزش این منطقه  اند.
صاحبان نمرات رهایشی سر دوره می گویند که دربرخی 
نیستند(  هم  سبز  اصال  )که  شهرک  سبز  ساحات  از 
جاده های کالن  برخی  و  شده  ساخته  مسکونی  خانه های 
چهره  سردوره،  ترتیب  این  به  و  شده اند  ساخته  نمره  هم 

روستایی را به خود گرفته است.
زرغون ملزم، مدیر یکی از بخش های ریاست اطالعات و 
فرهنگ، که به گفته ی خودش در سال 1383 مستحق یک 
نمره در این شهرک شناخته شده بود، می گوید: »سال های 
به  شهرک  این  در  نوسازی  و  عالقمندی   ،85 و   84  ،83
خوبی به پیش می رفت، ولی رفته رفته حاال وضعیت تغییر 

کرده است.«
ندارد،  از 7 سال هنوز آب الزم  افزود: »سردوره پس  او 
برق ندارد، هیچ یک از جاده هایش آسفالت نشده، هنوز 
خشک است و حتا شبیه یک روستای سرسبز هم نیست 

عبدالستار خواصی، نماینده ی پروان در مجلس نمایندگان 
نمایندگان  میان  اختالف  ایجاد  با  حکومت  می گوید 
در  نمایندگان  تا   می کند  تالش  و  می برد  را  خود  بهره 

تصمیم های شان ضعیف برخورد کنند.
آقای خواصی در حالی که برخود اعضای حکومت را 
با نمایندگان پارلمان توهین آمیز خواند به ضرورت اتفاق 

میان نمایندگان تاکید کرد.
خواصی گفت: »اختالف میان نمایندگان جشن حکومت 
است و بیایید این جشن را از آن ها کم کنیم، بیاییم در 
و  اتفاق  یک  بدهیم،  دست  باهم  بگیریم  جشن  این جا 
اتحاد داشته باشیم از حکومت به صورت جدی بخواهیم 
درگمی  سر  از  قضات  برآید،  سردرگمی  از  کابینه  که 

برآیند، روسای مستقل از سر درگمی برآیند.«
جمعه   روز  که  را  بازرسی  افغانستان  پارلمان  عضو  این 
پارلمان  محوطه ی  به  شدن  داخل  حین  امنیتی  نیروهای 

انجام داده بودند، اهانت آمیز خواند.
روز جمعه در  نشست ویژه ی شورای ملی که به سخنرانی 
از  شماری  بود  شده  داده  اختصاص  هند  وزیر  نخست 
جمهور  رییس  محافظتی  نیروهای  توسط  نمایندگان 
یاهم  و  لت وکوب  نیز  آن ها  شماری  و  شدند  تالشی 

توهین لفظی شدند.
در  شرکت  از  نمایندگان  از  شماری  می گوید  خواصی 
برای  هم  و شماری  روز جمعه خوداری کردند  نشست 

حفظ آبروی رییس جمهور در نشست شرکت کردند.
به حدی  دیروز  ملی  شورای  »اعضای  گفت:  خواصی 
اهانت شدند که هیچ اندازه ندارد. حتا تعدادی از وکال 
که عزت نفس بیشتر از ما داشتند، دوباره به خانه های شان 

برگشت کردند.«
جمهور  رییس  که  می شود  بیان  حالی  در  این  اظهارات 
از  شماری  و  پارلمان  نمایندگان  شدید  فشار  زیر 
سفارتخانه های خارجی در کابل مجبور به افتتاح شورای 

ملی شد.
نامزدهای معترض  برای بررسی ادعاهای  رییس جمهور 
محکمه ی اختصاصی انتخابات را ایجاد کرد و با گذشت 
آن  کار  نتیجه ی  هنوزهم  دادگاه  این  ایجاد  از  ماه   پنج 
سیاسی  مسایل  آگاهان  از  بسیاری  و  نیست  مشخص 
فشار  از آله های  یکی  را  اختصاصی  محکمه ی  ایجاد 
باالی اعضای پارلمان می دانند که به باورآن ها حکومت 

تاکنون در تالش ضعیف نگهداشتن پارلمان بوده است.

رهایشی را میان خود تقسیم کردند، بعد بازار این شهرک 
نمرات  پول گزاف  به  از آن هم،  را گرم ساختند و پس 
خویش را به بیچاره گانی فروختند که به ساخت این شهر 

باور کرده بودند.«
او می افزاید: »هنوز خودسری هایی در این شهرک جریان 
بگیرند،   می خواهند  قبرستان  شهرک  از  کسانی  دارد، 
به  می کنند،  درخواست  آنچه  این شهرک  از  زورمندانی 

زور می گیرند.«
سردوره  شهرک  در  که  کسانی  دیگر  بزرگ  نگرانی 
با آغاز کار ساخت  نمره ی رهایشی دارند، این است که 
شهر دشت آبدان، در ارزش شهرک سردوره کاهش قابل 
مالحظه ای به میان خواهد آمد و دیگر اصال این شهر آباد 

نخواهد شد.
معلوماتی که شماری از دفاتر رهنمای معامالت در کندز 
می دهند بیانگر این است که قیمت ها در سردوره متفاوت 
در  و  امریکایی  دالر   2000 مناطق  از  شماری  در  است، 
برخی مناطق دیگر این قیمت تا 20 هزار دالر نیز می رسد، 

اما نسبت به گذشته کاهش نسبی داشته است.
شهر  توسعه  که  می پذیرید  نیز  کندز  شهردار  عمرخیل 
ارزش شهرک  باالی  ناخواه  آبدان خواه  به جانب  کندز 

سردوره، اثرگذاری منفی خود را خواهد داشت.
اما او از ایجاد شهری دیگر در دشت آبدان که طرح آن 
می گوید:  و  می کند  پشتیبانی  است  ریخته   کندز  والی  را 
با معیارهای  »دشت آبدان برای ساخت شهری که کامال 

امروزی طرح شده باشد، جای خیلی زیبایی است.«
محمد موسا رحیمی نیز با بررسی افزایش نفوس در شهر، 
ولی  است،  خوشبین  آبدان  دشت  در  شهرنو  ایجاد  به 
که  می باشد  امیدوارکننده  زمانی  شهرک  »این  می گوید: 

به سرنوشت شهرک سردوره دچار نشود.«
اما  صاحبان نمره در شهرک سردوره کندز نگران اند که 
رکود  و  سردوره  جانب  به  شهر  توسعه  عدم  صورت  در 
را  کالنی  زیان  آنان  منطقه،  این  شدن  شهری  برنامه های 

متحمل شوند.
والیت  به  را  نامه ای  آنان  که  می گوید  کندز  شهردار 
اجراات  برای  را  زمینه  بررسی،  گروه های  و  فرستاده اند 
قانونی مساعد خواهند ساخت و شهرک سردوره را دوباره 

به سوی توسعه و انکشاف خواهیم برد.
برای  والیت  مقام  را  برنامه ای  که  می دهد  اطمینان  او 
و  کرده  طرح  سردوره  شهری  خدمات  پول  جمع آوری 

عملی خواهد شد.

وزیران باقی مانده معرفی شوند
نمایندگان مجلس:

  قدرت اهلل جاوید

نبرد »سردوره« و »آبدان« 
در کندز 
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تالش برای رشد
صنایع دستی در هرات 

وضعیت کاشی سازی نیز در هرات بهتر از صنعت های دیگر سنتی نیست، 
در سابق چندین کارخانه ساخت کاشی در هرات فعالیت داشت که بر 

عالوه استفاده در هرات حتا به دیگر نقاط کشور نیز صادر می گردید.
از این کاشی ها برای ساخت و ساز و مرمت کاری آبدات تاریخی و خانه ها 
استفاده می گردید، ولی در حال حاضر فقط یک کارخانه که زیر حمایت 
ریاست اطالعات و فرهنگ هرات است باقی مانده که وضعیت همین 

کارخانه نیز رو به خرابی نهاده است.

بی برنامه گی برای پیشرفت 
در روستاهای آسیب پذیر 

والیت کندز
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وزارت اطالعات و فرهنگ تالش های 
دستی  صنایع  دوباره  رونق  برای  را 
هرات که از چندین سال به این سو در 
روی دست  است،  افتاده  رکود  ورطه 
گرفته تا این صنایع دوباره رونق سابقه 

خودرا به دست آورد.
و  اطالعات  رییس  بهره  شاه  ولی 
چندی  »از  می گوید:  هرات  فرهنگ 
این سو دست اندرکاران اطالعات و  به 
وزارت  حمایت  به  هرات  در  فرهنگ 
را  قدم های  فرهنگ  و  اطالعات 
صنایع  این  رونق یافتن  و  احیا  به خاطر 

برداشته اند.«
ده  حدود  »که  می گوید:  بهره  آقای   
افتتاح و یک  دارالفنون  قبل چند  روز 

و  حمایت  منظور  به  »گوهرشاد«  به نام  پژوهشی  مرکز 
رونق دوباره صنایع دستی هرات توسط وزیر اطالعات و 

فرهنگ افتتاح گردید.«
آقای بهره می افزاید: »برای این مرکز پژوهشی چهار استاد 
را  برای عالقمندان، صنایع دستی  تا  استخدام گردیده اند 

آموزش دهند.«
بهره افزود: »تالش اطالعات و فرهنگ هرات بر این است 
صنایع  نظیر  توریستی  جاذبه های  ممکن  هرصورت  به  تا 
سطح  و  بیاورند   به دست  را  گذشته  رونق  دوباره  دستی 

جذب توریست به هرات بیشتر گردد. 
مرکز  چهارده  از  بیش  »به همین خاطر  می گوید:  او 
هرات  شهر  کنار  و  گوشه  در  جاری  ماه  در  را  پژوهشی 
این مراکز هم  به  با مراجعه  تا عالقمندان  افتتاح کرده ایم 
جذب  برای  زمینه  هم  و  ببرند  باال  خودرا  آگاهی  سطح 
آبدات  جوار  در  بیشتر  که  مراکز  این  به  توریست ها 

تاریخی مهم قرار دارند مهیا گردد.«
بافی، شیشه سازی،  قالین  بافی،  ابریشم  نظیر  صنایع هرات 
دارند،  کهنی  تاریخ  آنکه  با  دیگر  تعداد  و  کاشی سازی 

ولی کم کم به فراموشی سپرده می شوند.
را که  تزیینی  تاجران حتا ظروف شیشه ای  می شود  گفته 
سابقا در کوره های شیشه سازی در هرات ساخته می شد، 
حاال از کشور چین وارد می کنند و به عنوان صنایع دستی 

هرات به فروش می رسانند. 
بخش  که  است  کسانی  از  یکی  حمیدی  احمد  سلطان 
عمده عمر خودرا به این صنعت اختصاص داده است. به 

گفته او این صنعت از پدرانش به اورسیده است.
از  کاال  همین  ورود  دلیل  به  حاال  که  می گوید  حمیدی 

خارج صنعت آنها رو به رکود است. 
)بازار  منطقه  همین  در  سابقا  می گوید  حمیدی  آقای 
چندین  هرات(  جامع  مسجد  نزدیکی  در  انتیک فروشان 
میان  این  از  حاال  ولی  داشت،  وجود  شیشه سازی  کوره 
یکی باقی مانده و سایر کوره ها به دلیل عدم تقاضا در بازار 

به شغل های دیگر رو آورده اند. 
به گفته آقای حمیدی بیشتر مشتریانش سیاحان خارجی اند 
خارجی  نهادهای  کارمندان  هم  یا  می آیند  هرات  به  که 

می باشند. 
را  مشابه  بی کیفیت  مواد  بی رویه  واردات  حمیدی  آقای 
این صنعت  باعث رکود  از خارج، خصوصا کشور چین 
به  صنعت  این  برای  ارزش گذاری  می گوید  و  می داند 

همین دلیل پایین آمده است. 

یکی هم صنعت  است  زوال  به  رو  دیگری که  از صنایع 
در  که  ابریشم  جاده  نام  هنوزهم  که  است   بافی  ابریشم 

گذشته آسیا را به چین وصل می کرد ورد زبان ها است. 
تولید  کارخانه  سی  از  بیش  شمسی  هفتاد  دهه  اواخر  تا 
تار ابریشم در هرات فعال بود ودر حال حاضر فقط یک 

کارخانه در این بخش فعالیت می کند. 
به عقیده آقای عباس اعظمی رییس صنف ابریشم بافان این 
از  مشابه  اجناس  بیش از حد  دلیل واردات  به  وضعیت هم 

کشورهای خارجی است رو به رکود است. 
همچنان  و  ابریشمی  قالین های  بافت  برای  ابریشم  تار  از 
اما  می گردید،  استفاده  ابریشمی  خاص  دستمال های 
همین دستمال ها امروزه به قیمت بسیار نازل از چین وارد 
می گردد و عدم توجه دولت به این گونه واردات ضعف 

صنایع داخلی را نیز باعث گردیده است. 
از صنایع تاریخی دیگر هم یکی صنعت کاشی سازی است 

که قدمت چند صد ساله دارد.
صنعت های  از  بهتر  هرات  در  نیز  کاشی سازی  وضعیت 
ساخت  کارخانه  چندین  سابق  در  نیست،  سنتی  دیگر 
در  استفاده  بر عالوه  داشت که  فعالیت  هرات  در  کاشی 

هرات حتا به دیگر نقاط کشور نیز صادر می گردید. 
این کاشی ها برای ساخت و ساز و مرمت کاری آبدات  از 
تاریخی و خانه ها استفاده می گردید، ولی در حال حاضر 
و  اطالعات  ریاست  حمایت  زیر  که  کارخانه  یک  فقط 
فرهنگ هرات است باقی مانده که وضعیت همین کارخانه 

نیز رو به خرابی نهاده است. 
هرات  والیت  تاریخی  آبدات  آمر  اجمل،  ایام الدین 
گمرک  عواید  از  درصد  یک  گذشته  در  می گوید 
هرات براساس فرمانی به ترمیم مسجد جامع و بخش های 
بود که معاش کارگران  حاشیه ای آن درنظر گرفته شده 
پرداخت  طریق  همین  از  نیز  کاشی سازی  کارخانه 

می گردید.
عایداتی  منبع  این  این سو  به  سال  چند  »از  افزاید:  می  او 
ریاست  از طریق  فقط  و حاال  قطع گردیده  مسجد جامع 
اطالعات و فرهنگ مددمعاش ناچیزی برای این کارگران 
از  یکی  که  شده  گرفته  نظر  در  حرفه  این  استادان  و 
عمده ترین دالیل رکود این صنعت قطع این منبع عایداتی 

است. 
نقش  زمینه  این  در  دولت  اگر  می گوید  اجمل  آقای 
صنعت های  اینکه  احتمال  نگیرد  برعهده  را  بیشتری 
تاریخی و فرهنگی هرات کامال از بین برود وجود دارد.« 

طی  که  کندز  والیت  در  روستا های  باشندگان 
شش ماه گذشته از تسلط طالبان بیرون شده اند، از 

بی توجهی دولت به این مناطق  ناراض اند.
برای  برنامه  نبود  از  روستاها  این  باشندگان 
سرک ها،  بازسازی  جمله  از  عمرانی  پروژه های 
شکایت  بی برقی  و  مکاتب  اعمار  به  بی توجهی 

می نمایند.
مال محمد، باشنده ی روستای عمرخیل که در این 
اواخر از سلطه طالبان بیرون شده است می گوید: 
»بی توجهی دولت در زمینه های آموزش و پرورش 
به روستاها،  نشدن جاده های مواصالتی  و ساخته 
ماین گذاری  برای  را  زمینه ها  که  این  کنار  در 
محصوالت  که  است  شده  باعث  ساخته،  مساعد 

کشاورزی به زودی به بازار وارد نشوند.«
ده ها  اعمار  از  کندز  معارف  ریاست  مقامات  اما 
ماه  چند  طی  مختلف  ولسوالی های  در  مکتب 

گذشته خبر می دهند.
معارف  ریاست  سخنگوی  ساالرزی،  خانزادگل 
بهترشدن  از  پس  که  می گوید  کندز  والیت 
جبران  برای  کندز،  معارف  امنیتی،  وضعیت 
سکتگی های آموزشی، به مناطق آسیب پذیر توجه 

بیشتر داشته است.
روستاهای  »در  می افزاید:  ساالرزی  آقای 
آسیب پذیر از لحاظ امنیت، وزارت معارف بیست 
مکتب را  در ولسوالی های دشت ارچی، قلعه زال، 
چهاردره و خروتی گل تپه به هزینه ی نزدیک به 
کار  همچنان  و  است  ساخته  به  دالر  میلیون  یک 
مرکز  در  دیگر  مکتب   9 برای  ساختمان سازی 
کندز و ولسوالی های علی آباد و خان آباد توسط 

کمک نیروهای آلمانی، جریان دارد.«
مشکل دیگر روستا های کندز عدم ساخت جاده ها 

از این ولسوالی ها به مرکز والیت کندز است.
لرخابی، روستایی است که نزدیک به آن، هسته ی 
از  بیشتر  در  تشکیالتش  که  داشت  طالبان وجود 

چهار ماه پیش برهم خورد. 
ابراهیم یک تن از باشندگان این روستا می گوید 
که جاده ی عمومی تا شهر کندز هنوز »خام« است 
به خوبی  پولیس  و هر جنایتی صورت می گیرد، 

نمی تواند آن را پی گیری کند.
نیز مشکل  دهقانان  برای  و خرابی جاده ها  خامی 

آفرین شده است.
خیرالدین، یک تن از دهقانان و باغداران لرخابی 
بازار  می شود،  پخته  انگور  که  »فصلی  می گوید: 
دور است و سرک خراب و ما به بسیار مشکالت 
قیمت  به  اما  می رسانیم،  شهر  به  را  خود  حاصل 
شهر  تا  که  بخاطری  نمی شود،  سودا  خوب 

میوه های ما خراب می شوند.«
ابراهیم می افزاید که خرابی این جاده به حدیست 
نو  کودکان  یا  و  باردار  زنان  چندین بار  حتا  که 
تولدشان در جریان انتقال به شفاخانه ی شهر کندز 
به دلیل نرسیدن به وقت به شفاخانه  در مسیر راه 

فوت کرده اند.
جاده ی  که  می کند  یادآوری  همچنان  ابراهیم 
به  نزدیک  که  این  کنار  در  کندز،  گل تپه- شهر 
صد روستا را به شهر پیوند زده است، خام است و 

ماین گذاری در آن، خیلی ساده است.
اما این یگانه جاده روستایی نیست که در کندز به 
روستای  ده ها  بلکه  دارد  قرار  وضعیت  خرابترین 
هنوز یک سرک  تا  نواحی شهر کندز  در  دیگر 

نسبتا هموار ندارند.
برای  برنامه ای  هنوز  تا  نیز  عامه  فواید  ریاست 

راهسازی در مناطق آسیب پذیر از ندارد.
عامه ی  فواید  رییس  جوانشیر  فریدون  انجنیر 

توسعه ی  برای  که  می گوید  شمال شرق،  زون 
برنامه  چهار  جنگ،  از  آسیب پذیر  ولسوالی های 
دارد که اگر وضع امنیتی خوبتر شود با تطبیق آن، 
و  می آید  میان  به  کندز  در  گسترده ای  تغییرات 
میزان آسیب پذیری  روستاهای کندز را به حد قابل 

مالحظه ای کاهش می دهد.
رییس فواید عامه ی زون شمال شرق می گوید که 
تا این زمان کار اسفالت نزدیک به هفت کیلومتر 
ادامه  کندز  مرکز   – چهاردره  ولسوالی  جاده ی 
متوقف  را  جاده  این  کار  گاهی  بدامنی  اما  دارد 

می سازد. 
امنیتی  وضعیت  »اگر  می گوید:  جوانشیر  آقای 
بهتر گردد، برنامه داریم تا جاده ی52 کیلو متری 
 35 جاده ی  زال،  قلعه ی   - چهاردره  ولسوالی 
کیلومتری قلعه ی زال –دشت آبدان، جاده ی 42 
– دشت ارچی و جاده ی  کیلومتری دشت آبدان 
را  غار  خواجه   – صاحب  امام  کیلومتری   80

اسفالت کنیم.«
کار  گذشته،  سال  در  که  می گوید  همچنان  وی 
ساخت جاده ی 37 کیلومتری علی آباد- خان آباد 

به اتمام رسید. 
نبود برق در بیشتر روستاهای کندز، یکی دیگر از 

مشکل های روستاییان است.
وارداتی  برق  از  کندز  والیت  درحالی که 
تاجیکستان تنویر می گردد، اما هنوز بخش بزرگی 
از باشندگان این والیت و به ویژه روستاهایی که 

از جنگ آسیب پذیراند، برق ندارند.
به  پیوند  در  کندز،  برق  رییس  حمیداهلل،  انجنیر 
جنگ  از  که  روستاهایی  به  برق  شبکه ی  تمدید 
آسیب پذیراند و به زودی استعداد این را دارند که 
ما هدایتی  »برای  طالبان شوند، می گوید:  پناه گاه 
برای  ما،  ولی  است،  نشده  داده  زمینه  این  در 
از  پس  و  کوشیده ایم  برق  شبکه  بیشتر  توسعه ی 
روستا   9 به  شد،  آرام  گونه ای  به  کندز  که  این 
منطقه ی  در  روستا   2 به  و  چهاردره  ولسوالی  در 
خانواده   2000 که  کردیم  تمدید  را  برق  گل تپه 

صاحب برق شدند.«
روستای   9 در  برق  تمدید  برنامه ی  هزینه ی  او 
که  خواند  دالر  هزار   200 را   چهاردره  ولسوالی 
می شود  تمویل  ملی  همبستگی  برنامه ی  سوی  از 
نیروهای  که  را  وسایلی  و  تجهیزات  همچنان  و 
بیشتر  به  کرده اند،  کمک  ریاست  این  به  آلمانی 

170هزار دالر می رسد.
او می گوید: »برنامه های بزرگ ما، از مرکز تهیه 
تا  ولی  می کنیم،  کار  آن،  بنیاد  بر  ما  و  می شوند 
روستاهای  مورد  در  مشخصی  هدایت  هنوز 

آسیب پذیر دریافت نکرده ایم.«
ریاست های مختلف در کندز  آنچه  این حال،  با 
روند  داده اند،  انجام  آسیب پذیر  روستاهای  برای 
عادی کارشان بوده است و به گفته ی خود آنان، 
شدن  طالبانی  از  جلوگیری  برای  برنامه ها،  این 

دوباره ی روستاها ویژه نشده اند.
خان آباد  صاحب،  امام  ولسوالی های  هنوز هم 
گفته ی  به  و  هستند  برق  بدون  دشت ارچی  و 
برای  ویژه  برنامه  ی  نبود  کندز،  شهروندان 
توسعه ی روستاهای آسیب پذیر، راه را برای نفوذ 

طالبان هموار می سازد.
کندز  در  دولتی  ادارات  که  می گوید  ابراهیم 
همیشگی شان را  برنامه های  و  روزمره  کارهای 
که  روستا هایی  توسعه  برای  اما  کرده اند،  تطبیق 
هیچ  شده اند،  بیرون  طالبان  تسلط  از  به تازگی 

برنامه ویژه ای ندارند.
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در  اجتماعی  شبکه های  نقش  از  بین الملل  عفو 
رژیم های  علیه  مبارزه  نهادینه کردن  به  کمک 
سرکوبگر پس از پایان جنگ سرد، ستایش کرده 

است.
گزارش  انتشار  با  پنج شنبه  روز  بین الملل  عفو 
است  ممکن  که  داد  هشدار  همچنین  جدیدی 
برای درهم شکستن  از همین شبکه ها  دیکتاتورها 

اعتراض های مردمی استفاده کنند.
گزارش عفو بین الملل درباره وضعیت حقوق بشر 
در جهان در سال ۲۰۱۱ تصریح می کند که تالش 
به  دسترسی  راه های  مسدودکردن  برای  دولت ها 
تونس  نظیر  در کشورهایی  تیلفون همراه  و  انترنت 
نتیجه معکوس داشت و اعتراض های ضد دولتی به 
برکناری رییس جمهوری منجر شد. این گزارش با 

اشاره به بازداشت وبالگ نویسان در مصر و سوریه 
می افزاید برخی دولت ها تالش می کنند تا راه هایی 
برای استفاده از این فنآوری علیه فعاالن سیاسی و 
را  امریکا  کنگره  بین الملل،  عفو  کنند.  پیدا  مدنی 
ترغیب کرده تا با تصویب بودجه بین المللی دولت 
اوباما برای سال مالی آینده از اصالحات در سراسر 
خاورمیانه و شمال افریقا پشتیبانی کند. این گزارش 
و  شکنجه  بدرفتاری ها،  از  فهرستی  همچنین 
محدودیت ها در نزدیک به ۱۰۰ کشور ارایه کرده 
و دست کم ۵۰ کشور را به برگزاری محاکمه های 
کرده  متهم  خودسرانه  بازداشت های  و  ناعادالنه 

است. عفو بین الملل همچنین به بدی شرایط حقوق 
افزایش  اوکراین،  و  قرقیزستان  بالروس،  در  بشر 
خشونت در نایجریا و شدت گرفتن بحران ناشی ار 
فعالیت های شورشیان مسلح مایوییست در مرکز و 
شمال شرقی هند نیز اشاره کرده است. این گزارش 
مردم  علیه  تهدید  که  حالی  در  که  کرده  تاکید 
و  می یابد  افزایش  امریکایی  کشورهای  در  بومی 
بازگرداندن مهاجران  به  اروپایی  تمایل کشورهای 
به کشورهایی با خطر آزار روبرو هستند، نیز بیشتر 

می شود.


 8.7. نگرش خانواده و دوستان نسبت به طفل معتاد
نگرش  و  رفتار  که  مي دهد  نشان  تحقیقات  نتایج 
فرد  به  رابطه  در  معتاد  شخص  دوستان  و  خانواده 
عده اي  نمي باشد.  خارج  زیر  حالت  سه  از  معتاد 
آنها  از  و  دارن��د  معتاد  اطفال  به  مجرمانه  نگاهي 
با  متنفرند و نمي خواهند هیچ گونه ارتباط و تماسي 
به عنوان  معتادان  به  دیگر  عده اي  باشند.  داشته  آنها 
بر خورد مي کنند و در تالش مداواي  یک مریض 
آنها مي باشند و عده اي دیگر کامال در مقابل اعتیاد 
اطفال حالت بي تفاوت و غیر مسووالنه داشته و طفل 

را به حالت خودش رها مي کنند.
 الف: نگاه مجرمانه به طفل معتاد 

به عنوان  معتاد،  اطفال  خانواده هاي  از  درصد   ۲۱.8

مي نگرند  آنها  به  مجرم 
دید  از  متنفرند.  او  از  و 
است  کسي  معتاد  آنها 
خانواده  مقابل  در  که 
اح��س��اس  اج��ت��م��اع  و 
و  نمي کند  مسوولیت 
مبارزه  براي  راه  بهترین 
شدید  مجازات  اعتیاد،  با 
طرد  مي باشد.  معتادین 
زماني  تا  خانواده  از  آنها 
مواد  از  و  نشوند  تنبیه  که 
گزینند  دوري  افیوني 
همچنین  است.   از اطفال معتاد مدعي اند که هیچ گونه ضروري  ۱۱.۱ درصد 

درصد  و3.9  ندارند  خود  قبلي  دوستان  با  ارتباطي 
به عنوان  دوستان شان  که  مدعي اند  معتاد  اطفال  از 
یک خالف کار و مجرم به آنها مي نگرند و از آنها 

متنفرند.
ب: نگاهي به عنوان يک بیمار 

تحقیقي،  پروژه  این  در  معتاد  اطفال  از  درصد   ۱8
به  آنها  اعتیاد  از  خانواده هاي شان  که  بودند  مدعي 
را  آنها  دلیل  این  به  و  نمي باشند  مطلع  مخدر  مواد 
دوستان  از  درصد   3.6 همچنان  مي پندارند.  مریض 
این اطفال تصور دارند که دوستشان مریض مي باشند 

همچنین با آنها ارتباط دوستانه اي دارند.
نمودار شماره ۱۲

 ادامه دارد
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بررسي وضعيت اطفال 
معتاد در افغانستان 1388

تحقيقی از کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان

حقوق شهروندی 
در قانون اساسی 

افغانستان با رویکرد 
تحليل فصل دوم  

قانون اساسی

حق آموزش در اسناد بین المللی 
می داند.  جهانی  جامعه ی  عضو  را  خودش  امروز  افغانستانی  هر 
نیست.  بسته  دروازه ای  هیچ  امروزی  افغانستان  شهروندان  برای 
باز  رویش  به  بشری  معیارهای  از  بهره مندی  دروازه های  همواره 
بین المللی  معیارهای  مشترک  دسترخوان  در  خودش را  و  است 
شریک می داند. با این حساب افغانستانی که امروز زندگی می کند، 
معیارهای بین المللی مورد استناد عرصه ی حیاتش هست. از جمله 
بین المللی که حق آموزش را توصیه کرده است، اعالمیه ی  اسناد 

جهانی حقوق بشر و اعالمیه ی اسالمی حقوق بشر است.
اعالمیه ی جهانی حقوق بشر

را  اساسی آن  قانون  بشر که ماده ی هفتم  اعالمیه ی جهانی حقوق 
حقوق  اساسی ترین  از  یکی  را  آموزش  حق  است  کرده  تضمین 
تصریح  و ششم  بیست  ماه ی  در  اعالمیه  این  است.  انسانی شمرده 
بهره مند  پرورش  و  آموزش  از  که  دارد  حق  هرکس  که  می کند 
تعلیمات  به  تا حدودي که مربوط  شود. آموزش و پرورش الاقل 
ابتدایي اجباري  باید مجاني باشد. آموزش  ابتدایي و اساسي است 
عالي  آموزش  و  کند  پیدا  عمومیت  باید  حرفه اي  آموزش  است. 
به  بنا  همه،  تا  باشد  باز  همه  به روي  کامل،  تساوي  شرایط  با  باید 
استعداد خود بتواند از آن بهره مند گردند. همچنین این اعالمیه در 
ادامه ی همین ماده پیش بینی کرده است که آموزش و پرورش باید 
به طوري هدایت شود که شخصیت انساني هرکس را به حد اکمل 
تقویت  را  بشري  آزادي هاي  و  حقوق  احترام  و  برساند  آن  رشد 
کند. آموزش و پرورش باید حسن تفاهم، گذشت و احترام عقاید 
مذهبي  یا  نژادي  جمعیت هاي  و  ملل  تمام  بین  دوستي  و  مخالف 
فعالیت هاي ملل متحد را در راه حفظ صلح،  و همچنین توسعه ی 

تسهیل نماید.3۰
اعالمیه ی اسالمی حقوق بشر

اعالمیه ی اسالمی حقوق بشر با تکیه به دستورات دین اسالم طلب 
علم و دانش را یک فریضه دانسته تصریح می کند که طلب  علم  
و  واجب   امر  یک   را  آموزش   اعالمیه ی  این  است .  فریضه   یک  
یک تکلیف  بر ذمه ی جامعه  و دولت  اعالم کرده به صراحت اعالم 
می کند بر دولت  الزم  است  که  راه ها و وسایل  آن  را فراهم  نموده  
و متنوع  بودن  آن را به گونه اي  که  مصلحت  جامعه  را برآورد، تامین  
که  می داند  فرصتی  را   دانش  تعلیم  و  تحصیل  اعالمیه  این  نماید. 
 انسان ها  به دین  اسالم  و حقایق  هستي  معرفت  حاصل  کند و آن را 
به  کار گیرد. این اعالمیه به آموزش و پرورش  براي  خیر بشریت  
که   است   هرانساني   که حق   می کند  توصیه  و  کرده  تاکید  متوازن 
موسسات  تربیتي  و توجیهي  مختلف  از خانواده  و مدرسه  و دانشگاه  
گرفته  تا دستگاه هاي  تبلیغاتي  و غیره  که  کوشش  در جهت  پرورش  
دیني  و دنیوي  انسان  مي نماید، براي  تربیت  کامل  و متوازن  او تالش  
کنند و شخصیت اش   را پرورش  دهند به گونه اي  که  ایمان اش  به  خدا 

و احترام اش  به  حقوق  و وظایف  و حمایت  از آن  فراهم  شود.3۱
نتیجه گیری

شهروندی  حقوق  دایره ی  در  افغانستان  شهروندان  این که  نتیجه 
حیات فضیلت ساالرانه ای خواهد داشت. به این شرط که شهروندان 
این کشور ابتدا با شناسایی حقوق شهروندی شان در جهت رعایت 
آن ها برایند. شناسایی و رعایت حقوق شهروندی جامعه با وقار و 

شریف افغانستان را خواهد ساخت.
پی نوشت ها:

۱- قانون اساسی افغانستان، ماده ی ۲7
۲- قانون جزای افغانستان، ماده ی ۱73
3- قانون جزای افغانستان، ماده ی ۲8۲

4- قانون جزای افغانستان، بند۱، ماده ی ۲۱
۵- قانون جزای افغانستان، ماده ی 3


_____________ علی پیام _____________

کميسيون همواره بر گرفتاری، بازخواست، محاکمه 
و مجازات جنایت کاران و ختم فرهنگ معافيت تاکيد می ورزد.

ستایش عفو بين الملل 
از نقش شبکه های اجتماعی 

منبع: صدای امریکا

قسمت و سی و یکم  و پایانی 

قسمت هفدهم
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هم سن  تقریبا  مردی  به همراه  جوان  زنی  اول:  صحنه 
خودش از موتر کروال پایین می شوند. زن در کنار موتر 
می ایستد و مرد جوان جلوتر به زیر پل رفته بعد از مدتی 
بر می گردد. به راحتی می شود حدس زد که این مرد یا 
از  رفته.  پل  زیر  به  مواد  مصرف  برای  یا  و  خرید  برای 
زمانی که او ماندن در زیر پل صرف شد بیشتر حدسم به 
این موضوع جلب شد او در آنجا به مصرف مواد مشغول 
بوده. ظاهر هردو نشان می دهد که وضع اقتصادی خوبی 
مواد  خرید  که  بیافتد  فکر  این  به  هرکسی  شاید  دارند. 
ارزان خواهد  بسیار  اقتصادی  طبقه  این  در  افرادی  برای 
بود. آنهم در کشوری که تریاک را می شود به کیلویی 
این است که مواد مخدر  اما واقعیت  تهیه کرد.  60 دالر 
سالمت  آن  بدل  در  که  زمانی  نیست.  ارزان  وقت  هیچ 
زندگی ات  آینده  و  خانوادگی  امنیت  روانی،  و  جسمی 
برای هیچ  مواد مخدر  این حساب  با  بدهی.  از دست  را 
مصرف کننده ای ارزان نخواهد بود. حتا برای متمول ترین 

بسیاری  زمین.  روی  افراد 
بیشتر  می کنند  گمان  مرد  از 
مخدر  مواد  مصرف کنندگان 
پایین جامعه اند  و  فقیر  از قشر 
این  واقعیت  درحالی که 
فقیر  قشر  معتادان  که  است 
در  بیشتر  جامعه  ضعیف  و 
می شوند.  دیده  جامعه  انظار 
مصرف کنندگانی که وضعیت 
از  هم  دارند  خوبی  اقتصادی 
مواد مرغوب تر و هم از تغذیه 
مناسب تری برخوردارند و این 
موضوع تا مدتی می تواند جلو 
اعتیاد  ظاهری  نشانه های  بروز 
انظار دیگران بگیرد. از  را در 
بسیار  پولدار  معتادان  طرفی 
را  اعتیادشان  می توانند  بهتر 

امن  مکان های  خود  برای  می توانند  آنها  کنند،  پنهان 
مصرف را تدارک ببینند و بسیار دیرتر از سایرین مجبور 
خواهند شد به مکان هایی مثل زیر پل ها و مخروبه ها پناه 
ببرند که البته در آن زمان هم دیگر جزو قشر مرفه مورد 

قضاوت قرار نمی گیرند.
صحنه دوم: مردی با لباس مندرس و ظاهری که به سختی 
می شود سنش را حدس زد در کنار سرک عصا به دست 
دارد وبه گدایی مشغول است. از راننده ها و مسافران پول 
بیچاره  این  می گوید:  مسافران  از  یکی  می کند.  طلب 
وضعش  کرد.  پیدا  مشکل  خانه  در  بوده،  کراچی وان 
خراب شد و بیماری اعصاب گرفت و معتاد شد. دیگری 
این مرد خودش مواد می فروشد. قضاوت ها و  می گوید 
دو چیزش شکی  در  مرد که  این  مورد  در  نظر ها  اظهار 
این  معتاد است و دیگری  اینکه  ادامه دارد. یکی  نیست 
که فقیر است. تصور عموم بر این است که معتادان غالبا 
از قشر ضعیف و یا متوسط جامعه اند. یکی دیگر نظرش 
برود  ندارد  پول  که  باشد  فقیر  اگر  آدم  که  است  این 
مواد بخرد. حتما اول پول داشته که رفته مواد خریده. از 
بدبختی و بی عقلی اش است که معتاد شده. بحث برسر 
نیاز ها و  اینکه معتادان از کدام قشر جامعه اند را باید در 
انگیزه هایی که مواد مخدر می تواند به آنها پاسخ گو باشد 

جستجو کرد. 
انگیزه های  در  را  مخدر  مواد  مصرف  زمینه ساز  عوامل 
زمینه ساز  عوامل  کرد.  جستجو  باید  نیز  مواد   مصرف 
مستقیم  اثر  دو  در  را  مخدر  مواد  شیوع  و  شکل گیری 

مصرف مواد و دو عامل حاشیه می توان جستجو کرد. 
دو عامل مستقیم و انگیزشی موجب مصرف مواد عبارتند 

به نظر می رسد نیروهای امنیتی سوریه، خط مشی 
خود در سرکوب ناآرامی ها علیه بشار اسد را به 
رویکردی کمتر خونبار تغییر داده اند؛ نظیر همان 
شیوه ای که از سوی متحد اصلی آنها ایران برای 
پایان دادن به تظاهرات گسترده خیابانی در سال 

2009 به کار گرفته شد. 
از  گذشته  روزهای  ظرف  اسد  به  وفادار  افراد 
کرده اند؛  خودداری  مستقیم  آتش  از  استفاده 
شهروند  صدها  شدن  کشته  به  قبال  که  شیوه ای 
و  آشنایان  دوستان،  از  بسیاری  و  شد  سوری 

همسایگان آنها را به گرفتن انتقام برانگیخت. 
از  استفاده  به  فزاینده ای  به طور  امنیتی  نیروهای 
شوک  اشک آور،  گاز  نظیر  غیرکشنده،  ابزار 
روی  فله ای  و  هدفمند  بازداشت های  و  برقی 
آورده اند، درست نظیر همان کاری که مسووالن 
تظاهرات  حجم  و  تعداد  کاهش  برای  ایران 
احمدی نژاد  بحث انگیز محمود  انتخاب  متعاقب 

به عنوان رییس جمهور انجام دادند. 
موجب  می تواند  سوریه  در  ایران  دخالت 
شدن  بیشتر  و  فرقه ای  تنش های  شدن  شعله ور 
وابستگی اسد به ایران و درنتیجه، پیچیده تر شدن 
سعودی  عربستان  و  اسراییل  امریکا،  تالش های 
فاصله گرفتن  به  سوریه  ساختن  مجبور  برای 
تهران و گروه های شبه نظامی حزب اهلل و حماس 

شود. 
دولت  به  مشاوره  ارایه  و  تجهیزات  تامین  ایران 
رد  قویا  را  معترضان  سرکوب  برای  سوریه 
جنبش  بدنه  در  افراد  از  برخی  اما  می کند. 
اعتراضی سوریه و نیز در غرب، از جمله مقامات 
در  اسد  به  فعال  کمک  به  را  ایران  امریکایی، 
و  او  که  مقامی  می کنند؛  متهم  مقامش  حفظ 
پدرش به مدت بیش از 4 دهه در دست داشته اند. 
تحریم های  گذشته  ماه  اواخر  در  سفید  کاخ 
جدیدی را علیه سپاه پاسداران ایران وضع کرد. 
این درحالی است که سپاه به دست داشتن فعال و 
پشتیبانی از دولت سوریه در سرکوب ناآرامی ها 

متهم شده است. 
ملل  سازمان  در  امریکا  نماینده  رایس  سوزان 
در 26 اپریل اعالم کرد: »رییس جمهور اسد به 
متهم  را  بیگانگان  به مردمش،  جای گوش دادن 
می کند و در عین حال برای سرکوب شهروندان 
سوری به همان شیوه های وحشیانه ای که توسط 
طلب  کشور  این  از  رفته،  کار  به  ایران  رژیم 
این  در  مدرکی  وی  البته  است.«  کرده  کمک 

مورد ارایه نداد. 
مسووالن ایرانی از وقایع سال 2009 یاد گرفتند 
که کشتار مردم می تواند به جلب توجه و در این 
مورد به خصوص، باعث تبدیل شدن آنها به نماد 
مقاومت تبدیل شود. بهترین مثال  ندا آقا سلطان 
جریان  در  وی  کشته شدن  که  است  ساله   26
ثبت شد  فیلم  به صورت  تظاهرات صلح جویانه 

و برای تمام دنیا به نمایش درآمد. 
جریان  در  کشته شدگان  تعداد  سوریه،  در 
نماز جمعه،  برگزاری  از  تظاهرات هفتگی پس 
هفته  در  نفر   30 به  پیش  هفته  دو  در  نفر   60 از 
 23 در  کشته شدگان  شمار  یافت.  کاهش  پیش 

اپریل به 100 نفر رسیده بود. 
فعاالن،  فله ای  دستگیری  همین حال،  در 
 15 باالی  افراد  موارد  برخی  در  و  معترضان 
حالی  در  این  است.  یافته  افزایش  به شدت  سال 
به سر می برند  نفر در زندان ها  است که هزاران 
مورد  افراد  این  بشر،  حقوق  فعاالن  گفته  به  و 
سواستفاده های جسمی و روحی قرار گرفته اند. 
درحالی که امکان ملحق شدن معترضان به هم و 
شکل دادن تظاهرات گسترده سخت تر می شود، 

ابعاد تظاهرات کوچکتر و پراکنده تر شده است. 
جاری  سال  اوایل  که  سوری  فعال  نخال،  رامی 
آنها  که  »کاری  می گوید:  گریخت،  بیروت  به 
می کنند بسیار مشابه رویدادهای ایران است. آنها 
یاد گرفته اند که وقتی شما کسی را بکشید، 10 

تا 20 نفر را آماده کشته شدن برای او می کنید.«
آزادی  سبز  صدای  اصالح طلب  سایت  وب 
در  کرد،  گزارش  مسوول  مقام  یک  از  نقل  به 
اواسط اپریل میان مقامات سوری و احمد رضا 
مرور  برای  ایران  انتظامی  نیروی  فرمانده  رادان 
نحوه سرکوب در سال 2009 در ایران، نشستی 

در دمشق برگزار شده است. 
یک دیپلومات سابق ایران نسبت به چنین نشستی 
می گوید  حال  عین  در  اما  می کند  تردید  ابراز 
که  سوریه  در  ایران  استراتژیک  مهم  منافع 
مرزهای  تا  کشور  این  نفوذ  توسعه  خدمت  در 
اسراییل است، ارایه کمک به سوریه را ایجاب 
شاخه  طریق  از  احتماال  کار  این  و  می کند 
مجوز  که  می شود  انجام  پاسداران  سپاه  قدس 

عملیات های برون مرزی را دارد. 
دینی  استبدادی  حکومت  یک  دارای  ایران 
یک  سوریه  و  است  شیعه  مذهب  با  تندرو 
اقلیتی  کنترل  تحت  اما  سنی  اکثریت  با  کشور 
تفاوت های  این  علیرغم  است.  علویه  به  موسوم 
دو  رهبران  میان  کهن  و  عمیق  رابطه ای  عمده، 
آنها  امنیتی  نیروهای  است.  بوده  برقرار  کشور 
که اغلب در کنار یکدیگر آموزش می بینند، به 
دست  و  یکدیگر  با  استراتژیک  هماهنگی های 

نشانده های خود مشغول اند. 
جمهوری  دولتی  خبرگزاری  گزارش  به 
اسالمی ایران، این کشور در هفته جاری دومین 
در سوریه  را  نمایشگاه ساالنه محصوالت خود 
برگزار کرد و از طرح هایی برای افزایش حجم 
مبادالت میان دو کشور از 400 میلیون دالر به 5 

میلیارد دالر خبر داد. 
جمهوری  رییس  سابق  معاون  خدام  عبدالحلیم 
 2005 تا   1984 سال های  فاصله  در  که  سوریه 
به  کرده،  خدمت  اسد  بشار  و  حافظ  به  هم 
مجله آلمانی اشپیگل گفت: »هرکسی فکر کند 
این روزها در دمشق  تصمیمات گرفته شده در 
بدون همکاری ایران است، اشتباه می کند. بشار 
سپاه  دست نشانده  مهره های  به  ماهر  برادرش  و 

پاسداران تبدیل شده اند.«
به گفته خدام، در حال حاضر بسیاری از افسران 
به عنوان  معترضان  سرکوب  بر  ناظر  اطالعاتی 
امنیتی چندین  و  نظامی  از همکاری های  بخشی 

ده ساله، در ایران آموزش دیده اند. 
منبع: سیاتل تایمز

و  لذت  تجربه  و آرامش ذهن، 2-   تسکین درد  از: 1- 
هیجان جدیدتر و شدیدتر

دوعامل زمینه ساز حاشیه ای نیز عبارتند از: 1- جذابیت های 
حاشیه ای مصرف مواد، 2- خانواده ها به عنوان منبع تنش 
مصرف کنندگان مواد مخدر غالبا یا به دنبال مسکنی برای 
تسکین و فراموشی دردها و آالم مختلف جسمی، روانی 
و عاطفی شان اند و یا به دنبال تجربه یک لذت و هیجان 
قشر  مصرف کنندگان  غالبا  که  تر اند  شدید  یا  و  جدید 
مرفه جامعه را شامل می شوند. بیشترین مصرف کنندگان 
ناتوان و ضعیف جامعه  افراد پر مشکل،  نیز  مواد مسکن 
زندگی اند.  مهارت های  و  فرهنگی  اقتصادی،  لحاظ  به 
این تقسیم بندی برگرفته از دو اثر کلی ناشی از دو دسته 
اصلی مواد مخدر است. مواد کند کننده و مواد محرک.

1- مواد کند کننده )مسکن ها(
موادی همچون الکل، تریاک، هرویین، مورفین، اسپرین ها 
و  جسمانی  دردهای  دادن  تسکین  در  باربیتورات ها  و 

تحمل پذیری  افزایش  و  فراموشی  همچنین  و  عضالنی 
هر  که  به نحوی  تاثیرگذارند  روانی  و  عاطفی  دردهای 
به  مصرف  ابتدای  در  است  ممکن  را  مصرف کننده ای 
این نتیجه برساند که به تنهاترین و مطلوب ترین دارو های 
درد خود دست یافته است. اما آنچه در پی مواجهه با این 
سراب برسر انسان می آید درد و مشکلی است متفاوت تر 
این مواد موجب کاهش فعالیت سیستم  البته شدیدتر.  و 
و  مي شود  مغز  تاالموس  هیپو  بر  تاثیر  طریق  از  عصبي 
درد  و  برده  بین  از  را  اضطراب  کرده،  شل  را  عضالت 
زیاده روي  از  ناشي  تنفسی  اختالل  مي دهند.  تسکین  را 
در مصرف این مواد یا مصرف ترکیبي از آن ها با خطر 
مرگ مصرف کننده همراه است. بیشتر مصرف کنندگان 
در  می کنند.  شروع  کننده  کند  مواد  از  نیز  مخدر  مواد 
کشور ما رایج ترین این موادها تریاک است که بعد ها به 
سمت مصرف هرویین کشیده می شود. هرویین به مراتب 
اعتیادآورتر و مخرب تر از تریاک بوده و به دلیل آن که 
آثار ظاهری آن بسیار دیرتر ظاهر می شود مصرف کننده 
بیشتری نیز دارد. مصرف کننده تریاک دچار افسردگی، 
فساد  و  ریوی  اختالالت  خلق،  بی ثباتی  حافظه،  ضعف 
کننده  مصرف  شد.  خواهند  جنسی  ضعف  و  دندان 
بسیار  تریاک  آثار مصرف  از  بسیاری  بر  هرویین عالوه 
نارسایی  و  مغزی  عفونت های  دچار  و  شده  پرخاشگر 
شد.  خواهد  نیز  پوست  در  چرکی  جوش های  و  قلب 
چرس نیز ماده مسکن پرمصرف دیگری است که آثاری 
بینایی،  و  شنوایی  توهم  اضطراب،  و  افسردگی  همچون 
آسیب دایمی به مغز، سرطان ریه و نهایتا جنون را برای 

مصرف کننده در بر خواهد داشت.
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سونامی اعتیاد
بالیی که نه خلق می شود و نه نابود

بلکه تنها تغییر شکل می دهد.

سوریه
سرکوب به روش ایران

 سید روح اهلل رضوانی

بخش دوم
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تشديد حمالت ناتو به مقر قذافی در لیبیا

خروج نیروهای نظامی سوريه از شهرهای درعا و بانیاس 

استعفای نماينده اوباما در امور صلح خاورمیانه پذيرفته شد

توسط  بيشتری  انجام حمالت  از  ليبيا  از  ها  گزارش 
به طرابلس،  ناتو،  پيمان آتالنتيک شمالی،  نيروهای 

پايتخت اين کشور، حکايت دارد.
نزديکی  از  مهيب  انفجار  سه  شنبه صدای  طی شب 
قذافی،  معمر  می شود  گفته  که  نظامی  پايگاه  يک 
رهبر ليبيا، در آن زندگی می کند، شنيده شده است.

آقای  به  منتسب  صوتی  پيامی  ليبيا  دولتی  تلويزيون 
قذافی را پخش کرده که در آن او نيروهای ناتو را 

مورد سرزنش قرار می دهد.
در اين پيام او گفته است که نيروهای ناتو هرگز قادر 
نخواهند بود که او را پيدا کنند يا بکشند، چرا که او 

در قلوب مردم ليبيا جای دارد.
اين  کيفيت  که  می گويند  طرابلس  در  خبرنگاران 
با  پيام صوتی بسيار بد بوده، به طوری که نمی توان 

اطمينان گفت که گوينده اين پيام قذافی است.

سفيد  کاخ  حال  همين  در 
 23  ( جمعه  روز  بيانيه  در 
که  کرد  تاکيد  خود  ثور( 
را  مشروعيتش  قذافی  معمر 
داده  دست  از  رهبر  عنوان  به 
قدرت  از  فورا  بايد  و  است 

کناره گيری کند.
امنيت  مشاور  وجود،  اين  با 
شورای  از  اوباما  باراک  ملی 
عنوان  به  ليبيا  انتقالی  ملی 
و  معتبر  صحبت«  »طرف 
مشروع از سوی مردم ليبيا ياد 

کرده است و آن را به عنوان دولت مشروع ليبيا مورد 
خطاب قرار نداده است.

شورای  قطر  و  فرانسه  جمله  از  کشور  چند  تاکنون 

ملی انتقالی ليبيا را به عنوان دولتی مشروع به رسميت 
شناخته اند.

که  ليبيا،  شرق  در  واقع  بنغازی،  شهر  در  شورا  اين 
مرکز مخالفان است تشکيل شده است.

خروج  از  کشور  اين  مقامات  سوريه،  در 
شهرهای  از  تانک ها  و  نظامی  نيروهای 
بانياس و درعا که در روزهای اخير صحنه 
اعتراضات خشونت آميز ضد دولتی بوده، 

خبر داده اند.
آغاز  زمان  از  که  سوريه  داخله  وزير 
ماه  دو  از  کشور  اين  در  اعتراضات 
است  گفته  کرده،  سکوت  تاکنون  پيش 
مورد  در  ملی«  فراگير  »گفتگوهای 
از  واليت ها  تمامی  در  اخير  اعتراضات 

هفته آينده آغاز خواهد شد.
فعاالن حقوق بشری گفته اند اين اقدام دولت پس از 
اعتراضات ضد  در جريان  می گيرد که  آن صورت 
ثور( دست کم شش   23( نماز جمعه  از  دولتی پس 

نفر کشته شدند.
تلويزيون دولتی سوريه برای اولين بار اقدام به پخش 

اين اعتراضات کرد.
می گويد  بيروت  در  بی بی سی  خبرنگاران  از  يکی 
شواهد موجود، حاکی از تغيير آشکار تاکتيک های 

دولت بشار اسد است.
در همين حال فعاالن طرفدار دموکراسی می گويند 
آزادی  خواستار  اقدامی  هرگونه  از  قبل  آنها  که 

تمامی بازداشت شدگان هستند.
به گفته فعاالن سوری از زمان آغاز اعتراضات 
ضد دولتی در اين کشور که از دو ماه پيش 
توسط  نفر  صد  هفت  دست کم  شده،  آغاز 

نيروهای نظامی سوريه کشته شدند.
سازمان  عالی  کميشنری  از سخنگويان  يکی 
ملل متحد در امور حقوق بشر چنين رقمی در 

مورد کشته ها را موثق توصيف کرده است.
آن  بيم  است  گفته  هم  جهانی  سرخ  صليب 
از  نفر  هزاران  شايد  و  صدها  که  می رود 
سوريه  در  اخير  اعتراضات  جريان  در  مردم 

بازداشت شده باشند.
با توجه به اين که به خبرنگاران خارجی اجازه ورود 
و  سقم  و  صحت  ارزيابی  نمی شود،  داده  سوريه  به 
اخباری که درباره آمار کشته ها و يا بازداشتی ها در 

اين کشور اعالم می شود، دشوار است.

جورج ميچل، نماينده ويژه رييس جمهور امريکا در 
امور صلح خاورميانه، از سوی باراک اوباما پذيرفته 

شده است.
ناپذير  خستگی  »مبلغ  را  ميچل  جورج  اوباما  آقای 

صلح« در خاورميانه توصيف کرد.
تالش های جورج ميچل برای از سرگيری مذاکرات 
صلح ميان فلسطينی ها و اسراييل در دو سال گذشته 

ثمری نداشته است.

استعفای او در شرايطی است که 
دولت اوباما درصدد است به روند 
برقراری صلح ميان فلسطينی ها و 

اسراييل جان تازه ای بدمد.
اين سناتور بازنشسته و ديپلومات 
می(   13( جمعه  روز  کار،  کهنه 
طی نامه ای به باراک اوباما اعالم 
آينده  جمعه  از  رسما  که  کرد 
کناره گيری  سمتش  از  می(   20(

می کند.
نوشت  نامه  اين  در  ميچل  آقای 
که از سياست آقای اوباما برای برقراری يک »صلح 

فراگير« در منطقه خاورميانه حمايت می کند.
او افزود که از ابتدا قصد نداشت بيشتر از دو سال در 

مقامش باقی بماند.
جورج ميچل در حالی از دولت امريکا کناره گيری 
و  اسراييل  بين  صلح  روند  در  بن بست  که  می کند 

فلسطينی ها هنوز شکسته نشده است.
خودگردان  تشکيالت  و  اسراييلی ها  بين  گفتگوها 

به  زود  خيلی  اما  شد،  آغاز  گذشته  سال  فلسطينی 
سرزمين های  در  اسراييلی  شهرک سازی  ادامه  دليل 

اشغالی، متوقف شد.
آقای ميچل از ماه دسامبر 2010 به منطقه خاورميانه 
سفر نکرده است. آقای اوباما قصد دارد هفته آينده 
اعالم  را  منطقه خاورميانه  در  استراتژی جديد خود 
کند. آقای اوباما در سخنرانی خود در اجالس ساالنه 
سپتامبر  ماه  در  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
2010 ابراز اميدواری کرده بود تا سپتامبر امسال، بين 

اسراييلی ها و فلسطينی ها توافق صلح حاصل شود.
اما پافشاری اسراييل بر عدم تمديد تعليق فعاليت های 
ساختمانی در اراضی اشغالی باعث شده است بسياری 
ميانجيگری  در  امريکا  توانايی  درباره  تحليلگران  از 

در روند صلح ابراز ترديد کنند.
شهرک سازی  ماهه  ده  تعليق  يافتن  پايان  پی  در 
عدم  و  سپتامبر  ماه  در  اشغالی  اراضی  در  اسراييل 
تمديد آن، محمود عباس از ادامه مذاکرات مستقيم 

با بنيامين نتانياهو خودداری کرد.

فعالیت يک نیروگاه اتومی جاپان 
متوقف شد

مسووالن نيروگاه اتومی هامايکا که در 200 کيلومتری جنوب غربی 
توکيو قرار دارد، می گويند که برای نصب تجهيزات ايمنی جديد، اين 

نيروگاه را خاموش کرده اند.
نايوتو کان، نخست وزير جاپان، پس از فاجعه نيروگاه فوکوشيما که 
در پی زلزله و سونامی در ماه مارچ دچار نشت مواد راديو اکتيو شد، 

خواستار توقف فعاليت نيروگاه هامايکا شد.
برق توليدی نيروگاه هامايکا مورد استفاده بخش وسيعی از موسسات 
موترسازی  کارخانه  ويژه  به  جاپان  توليدی  شرکت های  و  اقتصادی 

تويوتا است.

حکم قصاص اسیدپاش اجرا نشد
مقامات ايران حکم قصاص مردی را که به دليل پاسخ منفی يک دختر 

برای ازدواج، به او اسيد پاشيده بود، به زمان ديگری موکول کردند.
براساس رای دادگاه، مجيد موحدی که شش سال پيش به صورت آمنه 
بهرامی اسيد پاشيده بود، قرار بود روز شنبه پس از بيهوشی با چکاندن 

اسيد در چشمانش کور شود.
هنوز مشخص نيست که پس از اجرای قصاص حکم زندان نيز برای او 

در نظر گرفته شده است يا نه.
سازمان های حقوق بشری از ايران خواسته اند که جلوی اجرای چنين 

حکمی را بگيرد.
عمل  چندين  کنون  تا  گرفته  قرار  پاشی  اسيد  مورد  که  بهرامی  آمنه 

جراحی داشته است.

چهار نفر به جرم تجاوز به عنف در ايران 
اعدام شدند

در  که  داد  خبر  نفر  چهار  اعدام  حکم  اجرای  از  يزد  واليت  دادگاه 
سال های 1388 و 1389 در شهرهای ميبد، طبس و يزد مرتکب تجاوز 

به عنف شده بودند.
بنا به اعالم دادگاه يزد، حکم اعدام سه نفر از محکومان روز پنج شنبه 

22 ثور مقابل زندان مرکزی يزد و در مال عام اجرا شده است.
اين  عفو  درخواست  يزد  واليت  مجازات  تخفيف  و  عفو  کميسيون 
به  ايران  قوانين  مطابق  آنها  اعدام  و حکم  بود  رد کرده  را  محکومان 
تاييد ديوان عالی کشور و تنفيذ رييس قوه قضاييه اين کشور رسيده 

بود.
سازمان های مدافع حقوق بشر از افزايش شمار اعدام ها در ايران و به 

ويژه اعدام در مال عام انتقاد می کنند.

امريکا تولید تیل خود را افزايش می دهد
افزايش  برای  را  تدابير جديدی  امريکا،  اوباما، رييس جمهور  باراک 

توليد تيل در اين کشور اعالم کرد.
آقای اوباما در جريان نطق راديويی هفتگی اش گفت افزايش توليد تيل 
از ذخاير نفتی آالسکا و خليج مکزيک در نهايت به کاهش وابستگی 

امريکا به واردات تيل کمک خواهد کرد.
رييس جمهور امريکا پيش از اين تمايلش را در جهت استفاده از منابع 

انرژی قابل جايگزين نشان داده بود.
اما او در حال حاضر به دليل افزايش قيمت مواد سوختی، با نارضايتی 

مردم روبرو است.
داخل  در  گاز  و  تيل  توليد  افزايش  خواستار  امريکا  جمهوريخواهان 

کشور شده اند.
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پارلمانپاکستانخواستاربازنگری
درروابطاینکشورباامریکاشد

پارلمان پاکستان روز شنبه عملیات نیروهای امریکایی برای 
یافتن و کشتن اسامه بن الدن، رهبر القاعده، را محکوم کرد و 
خواستار بازنگری در روابط این کشور با ایاالت متحده شد.

همچنین  پاکستان  پارلمان  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
از سوی  مشابهی  وقوع حمالت  در صورت  داد که  هشدار 
نظامیان  تدارکاتی  خطوط  است  ممکن  پاکستان  امریکا، 

امریکایی در افغانستان را قطع کند.
در  که  کرده  اعالم  متحده  ایاالت  که  است  حالی  در  این 
در  اسالمگرا  پیکارجویان  دیگر  اقامتگاه  شناسایی  صورت 
دارد  تصمیم  طالبان،  رهبر گروه  مال عمر،  به ویژه  پاکستان، 

به آنها نیز حمله کند.
که  گفتند  همچنین  شنبه  روز  پاکستان  پارلمان  نمایندگان 
نقض  را  پاکستان  حاکمیت  بن الدن،  اسامه  قتل  عملیات 
چند  درباره  مستقلی  تحقیقات  انجام  خواستار  و  کرده است 

و چون این عملیات شدند.
بررسی  برای  پاکستان  پارلمان  نمایندگان  شنبه  روز  جلسه 
موضوع قتل بن الدن، یک روز پس از آن برگزار شد که ۸۰ 
تن از شهروندان پاکستانی در جریان دو حمله انتحاری که از 
سوی طالبان و »به انتقام کشته شدن بن الدن« انجام شد جان 

باخته و دست کم ۱۲۰ نفر دیگر زخمی شدند.
مقام های پاکستانی می گویند در اعتماد آنها به ایاالت متحده 
خدشه وارد شده و در همین راستا، جنرال خالد شمیم واین، 
سفر  که  کرد  اعالم  پاکستان،  مشترک  ستاد  کمیته  رییس 

پنج روزه خود به امریکا را لغو کرده است.
اعالم  نیز  پاکستان  اطالعات  سازمان  رییس  حال،  همین  در 
باعث  که  بن الدن  قتل  مساله  سر  بر  تا  آماده است  که  کرد 
مورد  در  را  تردیدهایی  و  شده  کشورش  »خجلت زدگی« 
خبر  بن الدن  اختقای  محل  از  پاکستان  امنیت  سازمان  اینکه 

داشته برانگیخته است، از منصب خود استعفا کند.
هفته گذشته نیز یوسف رضا گیالنی، نخست وزیر پاکستان، 
اتهام ها در خصوص »ناتوانی« سرویس اطالعاتی پاکستان در 
اقامت در این  یافتن بن الدن یا حمایت از وی را در مدت 

کشور »مضحک« خواند.
این سخن نخست وزیر پاکستان تنها یک روز پس از آن بیان 
شد که باراک اوباما، رییس جمهور امریکا، با اعالم این که 
اسامه بن الدن، در مدت حضور خود در پاکستان »از حمایت 
شبکه ای در این کشور برخوردار بوده«، خواستار تحقیقات 

اسالم آباد در این باره شده بود.
نظیر  یک جانبه«  »اقدامات  پاکستان  مجلس  دو  هر  اعضای 
حمله به منزل بن الدن در شهر ایبت آباد پاکستان را »غیر قابل 
قبول« دانستند و از دولت خود خواستند تا برای حفاظت از 
ایاالت متحده تجدید  با  منافع ملی پاکستان در روابط خود 
اعتراض  در  قطعنامه ای  همچنین  پاکستان  پارلمان  کند.  نظر 
در  سرنشین  بدون  هواپیماهای  با  امریکا  هوایی  حمالت  به 
خاک پاکستان صادر کرد. نمایندگان این پارلمان خواستار 
حمالت،  این گونه  نشدن  قطع  صورت  در  که  شدند  آن 
پاکستان  خاک  در  ناتو  تدارکاتی  کاروان های  رفت وآمد 
هواپیماهای  حمالت  به  رسما  پاکستان  شود.  اعالم  ممنوع 
مقام های  اما  دارد  اعتراض  خود  خاک  در  سرنشین  بدون 
امریکایی از مدت ها پیش می گویند که این حمالت براساس 

توافقی که میان دو کشور وجود دارد انجام می شود.
شبکه تلویزیونی سی ان ان روز جمعه گزارش داد که ماموران 
همسران  از  پاکستان،  امنیتی  نیروهای  در حضور  امریکایی، 

اسامه بن الدن بازجویی کرده اند.
گفته است  پاکستان  و  امریکا  مقام های  از  نقل  به  سی ان ان 
امریکایی  نیروهای  با  بن الدن  همسر  سه  بازجویی  این  در 
در  اندک  اطالعاتی  نهایت  در  و  کرده اند  رفتار  »خصمانه« 

اختیار بازجویان گذاشته اند.

تام دونیلون، مشاور امنیت ملی رییس جمهور امریکا، گفت 
بسیاری  آسیب پذیری های  و  »ضعف ها  ایران  که حکومت 
به  رو  ایران  طبقه حاکم  میان  در  که  و»شکاف هایی  دارد« 
گسترش است«، موضوع اعتماد به نفس حکومت ایران در 

تعامل با دنیای خارج را زیر سوال می برد.
آقای دونیلون همچنین با اظهار اینکه سیاستی که حکومت 

ایران دنبال می کند »باعث شده تا یک تمدن و مردم بزرگ 
حکومت  اگر  که  گفت  شود«  منزوی  کشوری  به  تبدیل 
ایران به تعهدات خود تحت پیمان منع گسترش سالح های 
هسته ای عمل کند می تواند »به امنیت و رفاهی که شایسته 

یک ملت بزرگ است دست یابد.«
مشاور امنیت ملی اوباما افزود که در آن صورت حکومت 

بگذارد  و  داشته باشد  اعتماد  ایران  مردم  به  »می تواند  ایران 
وارث  ایرانیان  چراکه  شود،  شکوفا  آنها  حقوق  و  حق  تا 

تاریخی چشمگیر هستند.«
آقای دونیلون در »موسسه تحقیقاتی خاور نزدیک واشنگتن« 
در مورد مسایل خاورمیانه سخنرانی کرد که متن این نطق 

در وب سایت کاخ سفید نیز انتشار یافته است.

مشاورامنیتملیاوباما:حکومتایرانضعفهاوآسیبپذیریهایبسیاریدارد
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