
مشترک  ستاد  رییس  کریمی  محمد  شیر 
در   ۶۰ از  بیشتر  که  است  گفته  ملی  اردوی 
صد عملیات نظامی در کشور به طور مستقل 

از سوی نیروهای داخلی انجام می شود.
آقای کریمی روز شنبه، به خبرنگاران گفت که 
»نیروهای مسلح افغانستان تا سال ۲۰۱۴ میالدی 

به طور کامل متکی به خود خواهند شد.«
آقای کریمی گفت: »فعال ۶۰ درصد عملیات 
انجام  ارتش  نیروهای  توسط  و  مستقالنه 
می شود بقیه عملیات با پولیس و نیروهای ناتو 

به صورت مشترک انجام می شود.«

که  افزود  ملی  اردوی  مشترک  ستاد  رییس 
تامین  مسوولیت  انتقال  روند  شدن  عملی  با 
داخلی،  نیروهای  به  ناتو  نیروهای  از  امنیت 
محور  در  اردو  کارکردهای  در  »استقالل« 

تا سه سال دیگر اردو ملی مستقل خواهد شد
توجه قرار خواهد داشت.

او تاکید کرد که دولت تالش دارد که اردوی 
و  تجهیزات  لحاظ  از  که  این  کنار  در  ملی 
شود،  مستقل  خود  پای  روی  افزارها  جنگ 
از نگاه آموزش و عملیات نظامی هم متکی 

به خود باشد.
شیر محمد کریمی همچنین گفت که متحدان 
بین المللی افغانستان توافق کرده اند که تا ماه 
عقرب سال ۱۳۹۱ شمار سربازان اردوی ملی 

تا ۱۹۵ هزار نفر افزایش یابد.
ادامه در صفحه 2

روايت ديروز، آيينه امروز، نويد فردا
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ده سال بعد از یازدهم سپتامبر:

فرصت های از دست رفته 
4و آینده ناروشن

رضایت سپنتا 
از مذاکرات در مورد 

پیمان استراتژیک 
با مقام های امریکایی 
امنیت  دادفر سپنتا، مشاور  داکتر رنگین 
ملی رییس جمهور پس از پایان مذاکرات 
است،  گفته  واشنگتن  در  روزه  دو 
که  داد  نخواهد  اجازه  هرگز  افغانستان 
از خاک این کشور بر ضد همسایه های 

افغانستان و یا کشور سومی استفاده شود.
روز  افغانستان  دولت  ارشد  مقام  یک 
جمعه گفته بود که ایاالت متحده امریکا و 
افغانستان به زودی یک  توافقنامه همه جانبه 
امضا خواهند کرد که بر اساس آن امریکا 
افغانستان در عملیات های ضد  از خاک 

تروریزم استفاده خواهد نمود. 
پایان  از  پس  سپنتا  دادفر  رنگین  اما 
گفته  واشنگتن  در  روزه  دو  مذاکرات 
است: »افغانستان هرگز اجازه نخواهد داد 
که از خاک افغانستان بر ضد همسایه های 
افغانستان و یا کشور سومی استفاده شود.«

گفته  جمهور  رییس  ملی  امنیت  مشاور 
از  برخی  روزه  دو  مذاکرات  این  که 
خالی گاه ها را در مورد بعضی نکات پر 
عملیات های  رهبری  مانند  نکاتی  کرد، 
ضد تروریزم و این که چه کسی مظنونان 

به تروریزم را بازداشت کند.
آقای سپنتا به خبرگزاری اسوشتید پرس 
این موافقتنامه،  گفته که اهداف فراگیر 
تمامیت ارضی افغانستان و امنیت ملی و 
مسایل خارجی، و همچنان یک موقعیت 
بالقوه را برای برنامه احتمالی امریکا در 
که  جنگجویانی  و  تروریستان  تعقیب 
ایاالت متحده را تهدید می کنند، تامین 

می کند.
در همین حال، یک مقام نظامی امریکا 
بزرگی در مورد  گفت که شکاف های 
قابل اجرا بودن این پیمان احتمالی وجود 
ایاالت  که  است  حالی  در  این  دارد. 
متحده اصرار می ورزد که برای این پیمان 
چارچوب قانونی یک معاهده را اعمال 
نخواهد کرد، بلکه درعوض این پیمان، 
یک بیانیه خواهد بود که احتماال توسط 
رییس  و  اوباما  بارک  جمهور  رییس 

جمهور کرزی امضا می شود.
ادامه در صفحه 2

مقام های امریکا در کابل:

طالبان با القاعده 
ارتباط نزدیک دارند

]در صفحه 3[

از 11 سپتامبر تا...

افغانستان یک دهه...

8

5

عناوین مطالب امروز:

ایتالف حمایت از قانون:

در هیاتی که محمد محقق 
باشد مذاکره نمی کنیم

هیات  در  شرکت کننده  عضو  یک 
مذاکره کننده به 8صبح گفت که هیات 
و  اصالح طلبان  از طرف  فرستاده شده 
طرفداران حکومت در مجلس، خواهان 
بیرون شده  عضو   9 به  پست ها  دادن 
از  حیثیت شان  اعاده ی  برای  مجلس، 
سوی رییس جمهور بودند ولی هیات 
ایتالف  حمایت از قانون مخالفت خودرا 
داشتند  تاکید  و  کردند  اعالم   آن  با 
تعداد  با  محقق  محمد  شمول  به  که 
مجلس  در  حاضر  اعضای  از  دیگری 
نمایندگان که از موقف گذشته ی خود 
نخواهند  گفتگو  کرده اند،  صرف نظر 
مبنی  خود  گذشته ی  موقف  بر  و  کرد 
ترکیب  در  تغییر  غیرقانونی بودن  بر 

مجلس نمایندگان تاکید می کنند.
ادامه در صفحه 6

ACKU
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ده سال پس از یازدهم سپتامبر
الم انگیز  و  دردناک  از حادثه  ده سال  امروز 
و شوم یازدهم سپتامبر که سرآغاز یکی از 
در  انسان کشی  و  وحشت آفرینی  دوره های 
دنیا همچنان  و  است، می گذرد  بشری  تاریخ 
در هراس از وحشت و بیم از ادامه و تکرار 
و تداوم آن جنایت بی نظیر در تاریخ بشریت 
است. غرب هنوز هم نتوانسته است و شاید 
قانع کننده  توجیهی  و  تحلیل  است  نخواسته 
در این مورد ارایه نماید و براساس آن تمام 
جهان را برای مقابله با تروریزم بر محوری 
شوک  هم  هنوز  واقع  در  سازد.  جمع  واحد 
جهان  سپتامبر،  یازدهم  حادثه ی  از  حاصله 
مقابله  برای  و  می لرزاند  را  غرب  به ویژه  و 
آنی  و  کوتاه مدت  مقطعی،  راه حل های  آن  با 
را جستجو می کند و زعمای خویش را تحت 
فشار قرار می دهد تا آن را به عنوان راه حل 
مطرح  تروریزم،  بردن  بین  از  برای  قطعی 
 سازد و از اندیشیدن در مورد استراتژی  که 
پدیده ی شوم  با  مبارزه  بتواند  درازمدت  در 
تروریزم را سمت و سو ببخشد. بی توجهی به 
وضعیت موجود و جاری در قسمتی از جهان 
افغانستان، پاکستان و کشورهای  ما به ویژه 
فقط  افریقا  نهایت  در  و  عربی  خاورمیانه ی 
موجب قدرتمند شدن القاعده و متفقین بالقوه 
و بالفعل القاعده گردید. بن الدن کشته شد، اما 
برخالف خوشبینی ها ی خیلی ها، این ختم کار 
معرض  در  همچنان  امریکا  و  نبود  و  نیست 
چنانچه  هست،  تروریزم  آسیب  و  تهدید 
مورد  در  موثق  اطالعات  از  خبرگزاری ها 
سالگرد  در  که  می گویند  سخن  تهدیدهایی 
عمده ی  شهرهای  احتماال  سپتامبر  یازدهم 
امریکا را تهدید می کند. در همین رابطه از مردم 
امریکا خواسته شده است تا در شهرهای مهم 
متوجه رفت و آمدشان باشند. اکنون ده سال 
جبهه ی  ظاهرا  و  می گذرد  تروریزم  تولد  از 
آن  جهانی  مقیاس  در  تروریزم  علیه  مبارزه 
جهانی  جبهه  همین  ولی  است،  شده  تشکیل 
علیه  قاطع  و  صریح  موضع  یک  اتخاذ  از 
پابرجاترین متحد تروریزم و وحشت آفرینی 
یعنی دولت تروریست پاکستان، عاجز است و 
با آن مصلحتا و با مدارا برخورد می نمایند. 
این در حالی است که دنیا کامال آگاه است که 
نمی خواهند  هیچ گاهی  متحدینش  و  پاکستان 
که  نمایند  رابطه  قطع  تروریستی،  حلقات  با 
خطر  در  را  خود  صورت،  آن  در  می دانند 
آخرین  تا  پاکستان  داده اند.  قرار  نابودی 
می کرد  حفاظت  و  حمایت  بن الدن  از  لحظه 
جا  خودش  نظامیان  همسایگی  در  را  او  و 
به  که  آنهایی  نیستند  کم  هنوز هم  بود.  داده 
امیدوارند  القاعده  از  طالبان  جداشدن  امید 
تحقق  طالبان  با  آشتی  برنامه  آرزودارند  و 
خیال  و  یک خواب  این  حالی که  در  کند.  پیدا 
محال است. آی اس آی، طالبان و القاعده، سه 
از  نمی توانند  که  هستند  شومی  مثلث  ضلع 
روابط  چنبره ی  در  آن چنان  شوند.  جدا  هم 
که جز  هستند  اسیر  و سیستماتیک  ارگانیک 

از بین بردن شان چاره ای نیست. 

زنگ اول


و  تروریزم  به  مظنونان  بازداشت  مورد 
موافقتنامه  در  احتماال  شبانه  عملیات 

نهایی نوشته خواهند شد.
هیات  یک  راس  در  سپنتا  آقای 
دیپلوماتیک، مذاکرات دو روزه ای را 
در مورد یک پیمان دوجانبه بین امریکا 
و افغانستان انجام داد. این پیمان شامل 
آن  تعهدات  و  امریکا  نظامی  فعالیت 
کشور به شمول تعهدات اقتصادی پس 
پایان  تا  امریکایی  نیروهای  خروج  از 

امنیت  تامین  مسوولیت  حال  تا  و  شد 
والیت های بامیان، پنجشیر، کابل )به جز 
لشکرگاه،  شهرهای  سروبی(،  ولسوالی 
به  شریف  مزار  و  مهترالم  هرات، 

نیروهای داخلی واگذار شده است.
مدت  این  در  مناطق  این  چند  هر 

وزیران  از  »برخی  گفت:  جمهوری 
و مقامات بلندپایه حکومت از طریق 
اطمینان  حضوری  و  تیلفونی  تماس 
ما  با  لحظه  آخرین  تا  که  داده اند 

خواهند بود.«
مقامات  این  نام  افشای  از  او 
زمانی که  تا  گفت  نموده  خودداری 
افشا  نام شان  باشند،  نداده  آنها اجازه 

نخواهد شد.

یک مقام امریکایی که نخواست نامش 
مذاکرات  روند  مورد  در  شود،  فاش 
خواستار  همچنان  افغانستان  که  گفت 
در  متحده  ایاالت  تضمینی  کمک 
اما  می باشد؛  توسعه  و  نظامی  بخش 
گفته اند  امریکایی  مذاکره کنندگان 
کسری  که  زمانی  در  مساله  این  که 
امریکا وجود دارد،  بودجه بزرگی در 
غیر ممکن می باشد. دو مقام امریکایی 
دیگر نیز گفتند که تقسیمات وظیفه در 

آقای کریمی افزود که نیروهای مسلح 
روند  پایان  تا  که  دارند  تالش  کشور 
به  امنیتی  مسوولیت های  واگذاری 
نیروهای داخلی در سال ۲۰۱۴ میالدی 

متکی به خود شوند.
آغاز  پیش  ماه  دو  حدود  روند  این 

ادامه  در  معترض  نامزدان 
اعالم  حکومت،  از  انتقاد  های شان 
بلندپایه  مقامات  برخی  که  داشتند 

حکومتی از آنها حمایت می کنند.
باستان،  بست  خبرگزاری  از  نقل  به 
از  تن  یک  سلطان زوی،  داوود 
یک  در  دیروز  معترض  نامزدان 
نامزدان  خیمه ی  در  خبری   نشست 
ریاست  ارگ  مقابل  در  معترض 

سال ۲۰۱۴ بوده است. نیروهای داخلی 
کردند  موافقت  گذشته  سال  ناتو  و 
که نیروهای جنگی بین المللی تا پایان 
و  کنند  ترک  را  افغانستان  سال ۲۰۱۴ 
نیروهای  به  را  امنیتی  مسوولیت های 

داخلی واگذار نمایند.
پیمان  این  ایجاد  خواهان  افغانستان 
گفتگوها  قبلی  دور  دو  اما  می باشد، 
بیشتر از انتظار مقامات امریکایی پیش 

رفت.

از  شماری  و  بوده  حوادثی  شاهد 
مردم و آگاهان امور امنیتی هم نسبت 
این  امنیتی  وضعیت  بودن  شکننده  به 
مقام های  اما  داده اند،  هشدار  مناطق 
روند  این  که  کرده اند  تاکید  دولتی 

»برگشت ناپذیر« است.

از  از حمایت شماری  وی در حالی 
نامزدان  از  دولتی  بلندرتبه  مقامات 
می گوید  که  می دهد  خبر  معترض 
هدف بنیادی آنان راه یافتن به مجلس 
نیست بلکه اصالحات و تغییر رهبری 

نظام است.
به  باید  حکومت  که  افزود  وی 
پاسخ  مردم  مشروع  خواست های 

دهد و مسووالنه عمل کند.

3 طالب در والیت 
بلخ کشته شد 

از  بلخ  والیت  محلی  مقامات 
مربوطات  در  طالب   3 شدن  کشته 
خبر  والیت  این  چمتال  ولسوالی 
در  افراد  این   که  می گویند  داده 
پولیس  افراد  با  درگیری  جریان 

شده اند. کشته 
والیت  امینه  آمر  تاج  عبدالرووف 
زمان  حادثه  »این  گفت:  بلخ 
به  طالبان  گروه  یک  که  رخداد 
به  از  پس  نصراهلل   مولوی  رهبری 
مخابراتی  آنتن های   کشیدن  آتش 
اتصاالت  و  بیسیم  افغان  روشن، 
داشتند  قصد  چمتال  ولسوالی  در 
در  و  رفته  چهاربولک  ولسوالی  به 
بدهند  انجام  را  عمل  این  نیز  آنجا 
پولیس در  نیروهای  بر خورد  با  که 
پل بنگاله مواجه شده و سه تن شان 

قتل رسیدند.« به 
این  در  که  افزود  تاج  آقای 
نرسیده  آسیب  پولیس  به  درگیری 

است.
وی ادامه داد: »اجساد کشته شدگان 
افراد  و  بازمانده  حادثه  محل  در 
و  نهاده  فرار  به  پا  گروه  این  دیگر 

شده اند.« متواری 
در  چمتال  و  چهاربولک  ولسوالی 
مزارشریف  شهر  کیلومتری   ۴۰
ناامن  ولسوالی های  از  و  دارد  قرار 

والیت بلخ به شمار می روند.

از فرار زندانیان 
در سمنگان 

جلوگیری شد
امنیتی  مسووالن  سمنگان:  ۸صبح، 
که  می گویند  سمنگان  والیت  در 
زندان سمنگان  در  زندانیان  فرار  از 
میل  دو  و  کرده اند  جلوگیری 
از  را  بمب دستی  شش  با  تفنگچه 

به دست آورده اند. زندانیان  نزد 
امنیتی  مسووالن  این  با  همزمان 
فیر  دو  که  می گویند  سمنگان 
مرمی راکت باالی ساختمان زندان 

است. شده  شلیک 
فرمانده  اندرابی  خلیل اهلل  جنرال 
هشت  روزنامه  به  سمنگان  پولیس 
با  زندانیان  از  صبح گفت: »شماری 
زندان  از  بیرون  در  شان  همکاران 
آنان  تا  بودند  کرده  هم آهنگی 
ساختمان  باالی  زندان  بیرون  از 
همزمان  و  نمایند  فیر  بازداشت گاه 
از  استفاده  با  زندانیان  این  با 
فرارشان  زمینه ی  دستی،  بمب های 
از زندان را مساعد سازند که ازاین 
آمده  عمل  به  جلوگیری  توطیه 

است.«
زندان  که  افرادی  می گوید  وی 
دزدان  دادند،  قرار  حمله  مورد  را 
در  دوستان شان  که  هستند  مسلح 

می باشند. محبوس  زندان  داخل 
ساخت  خاطرنشان  موصوف 
این که  مورد  در  تحقیقات  که 
زندان  داخل  در  زندانیان  چگونه 
بمب های  و  تفنگچه  توانسته اند 
جریان  بیاورند،  دست  به  را  دستی 

دارد. 
حومه ی  در  سمنگان  والیت  زندان 
قرار  والیت  آن  مرکز  ایبک  شهر 
در  تن  سه صد  به  نزدیک  که  دارد 

هستند. زندانی  آنجا 
چون  جرایم  ارتکاب  به  افراد  این 
با  همکاری  آدم ربایی،  قتل، 
مسلحانه  سرقت  و  مسلح  مخالفان 

شده اند.  بازداشت 
کوه ها  دامنه ی  در  مذکور  زندان 
می توانند  شورشیان  که  دارد  قرار 
کوه ها  آن  دامنه ی  از  راحتی  به 
حمله  مورد  را  زندان  ساختمان 

دهند.  قرار 

رضایت سپنتا از مذاکرات...                                               ادامه از صفحه 1

تا سه سال دیگر...                                                    ادامه از صفحه 1

ACKUبرخی از مقام های بلندپایه از نامزدان معترض حمایت می کنند
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 ظفرشاه رویی

از صفحه 1

سال پنجم    شماره مسلسل 1236    یک شنبه 20 سنبله 1390

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 گزارشها که  بدون 

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
1070روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 

در گزارش امروز »از ورای دود و آتش« از زبان 
برادری می شنویم که پسر عمه اش از سوی یکی 
از گروه ها کشته شده است. او چگونگی حادثه 
را چنین می گوید: »اوراق تاریخ افغانستان مملو 
که  زمانی  است،  مظلومیت ها  و  رشادت ها  از 
کودتای 7 ثور صورت گرفت، کشور در یک 
جریان مخالف خواست مردم حرکت کرد. نظام 
کمونیستی به حمایت اتحاد شوروی زمام امور 
نظام که خالف  این  به دست گرفتند.  را  کشور 
دین، عقاید و باور های مردم بود، مردم را برآن 
داشت که به خاطر دفاع از وطن و دین شان رو به 
جهاد آورند و در این راه هزاران انسان جان شان 
معلول  دیگر  انسان  صدها  و  دادند  دست  از  را 
سرنوشت شان  از  که  شده اند  ناپدید  هم  یا  و 
هنوزهم خبری نیست. ما در یکی از والیت های 
از  ما  شمالی کشور زندگی می کردیم. زندگی 
طریق نگهداری مواشی و زراعت تامین می شد. 
نبودیم،  جنگ  جبهه  خطوط  در  مستقیما  ما 
نیروهای  از  ما  حمایت  و  مالی  کمک های  اما 

یازدهم  حمالت  سالگرد  دهمین  فرارسیدن  با  همزمان 
سپتامبر در امریکا، مقام های این کشور در کابل می گویند 
ایتالف  القاعده  تروریستی  شبکه ی  با  طالبان  گروه  که 
افغانستان  در   پایی  جای  دیگر  ایتالف  این  اما  کرده 

نخواهد داشت.
در حمالتی که به روز یازدهم سپتامبر سال 2001 توسط 
شبکه ی القاعده در شهرهای واشنگتن و نیویارک امریکا 
صورت گرفت، نزدیک به سه هزار نفر از شهروندان این 
در  که  بن الدن  اسامه  آن زمان،  در  شدند.  کشته  کشور 
این  مسوولیت  داشت،  حضور  افغانستان  در  طالبان  کنار 

حمالت را به عهده گرفت.
را  جهانی  جامعه  امریکا،  در  سپتامبر  یازدهم  حمالت 
افغانستان  در  القاعده  شبکه ی  علیه  مسلحانه  مبارزه  در 
با  مبارزه،  این  در  کشور  چهل  به  نزدیک  و  فراخواند 

امریکا متحد شدند.
با آن که از وقوع این حمالت در امریکا و مبارزه مسلحانه 
کشورهای عضو ناتو به رهبری ایاالت متحده علیه گروه 
طالبان و شبکه ی القاعده در افغانستان ده سال می گذرد، 
از  تهدیدهایی  هنوزهم  امریکایی می گویند  مقام های  اما 
طرف شبکه ی القاعده وجود دارد. مقام های امریکایی در 
کابل می گویند، با آن که گروه طالبان با شبکه تروریستی 
ایتالف  این  اما  کرده  ایتالف  افغانستان  در  القاعده 

نمی تواند دوباره در افغانستان حاکم شود.
جمیز کنینگهم معاون اول و دیوید پرس معاون دوم سفیر 

را  افغانستان  که  کرد  اشتباه  امریکا   1990 سال های  »در 
تنها گذاشت و نتایج این اشتباه را هم دیدیم که حمالت 
یازدهم سپتامبر بود. ما تعهد کرده ایم که دیگر این اشتباه 

را نکنیم.«
و  افغانستان  کشور  هردو  که  کرد  تاکید  پرس  آقای 
این  و  هستند  طالبان  و  القاعده  حمالت  قربانی  امریکا 
دوکشور باید خود را مطمین سازند که این شبکه ها دیگر 
نمی توانند در افغانستان فعالیت کنند. دیوید پرس گفت: 
و  است  ارتباط  یک  طالبان(  و  القاعده  )میان  اینجا  »در 
افغانستان و امریکا، هردو قربانی حمالت القاعده و طالبان 
باید  القاعده( ایتالف دارند. ما  هستند و این ها )طالبان و 
در  هیچ وقت  ایتالف  این  باز  که  نماییم  حاصل  اطمینان 

افغانستان برای خود جای پایی نیابد.«
مقام های سفارت امریکا در کابل تاکید کردند که گروه 
القاعده قرار دارد و اعضای  با  طالبان در ارتباط نزدیک 
این گروه می خواهند »شانه به شانه« با اعضای القاعده به 

مبارزات مسلحانه خود در افغانستان ادامه بدهند.
همچنین جمیز کنینگهم گفت با آنکه از مبارزه مشترک 
تروریستی  شبکه ی  و  طالبان  علیه  امریکا  و  افغانستان 
متحده  ایاالت  اما  می گذرد،  سال  ده  کشور  در  القاعده 
امریکا، افغانستان را تنها نمی گذارد و به کمک های خود 
در بخش های نظامی و غیرنظامی ادامه می دهد. او افزود 
ایاالت متحده تا زمانی به این کمک ها ادامه خواهد داد 

که افغانستان بتواند به پای خود بایستد.
با  که  کردند  تاکید  کابل  در  امریکا  سفارت  مقام های 
کشته شدن اسامه بن الدن رهبر شبکه تروریستی القاعده 

مقام های امریکا در کابل:

طالبان با القاعده
ارتباط نزدیک دارند

از  یکی  ما  فامیل  زیرا  داشت.  ادامه  مجاهدین 
مردمی  نفوذ  از  منطقه  در  که  بود  فامیل هایی 
زیاد برخوردار بود، چون حل و فصل مشکالت 
همیشه از طرف فامیل ما صورت می گرفت و به 
خانواده ی  به  احترام  چشم  با  همه  اساس  همین 

امریکا در کابل، روز گذشته در یک نشست خبری اعالم 
کردند که ایاالت متحده تا از بین بردن کامل تهدیدهای 
یازدهم  حمالت  مقام ها،  این  است.  آماده  تروریستی 
سپتامبر را حمله به تمام ارزش های انسانی توسط القاعده 
به  توصیف کرده تاکید نمودند که عامالن این حمالت 

دادگاه کشانیده خواهند شد.
مقام های سفارت امریکا در کابل، تنها گذاشتن افغانستان 
را  کشور  این  از  سابق  شوروی  نیروهای  خروج  از  پس 
یک اشتباه بزرگ توصیف کرده می گویند که حمالت 
بوده است. دیوید پرس  اشتباه  این  نتایج  یازدهم سپتامبر 
معاون دوم سفیر امریکا در کابل در این مورد می گوید: 

و  نرفته  بین  از  کامال  القاعده  تهدیدهای  پاکستان،  در 
این  کامل  رفتن  بین  از  تا  است  مصمم  متحده  ایاالت 

تهدیدها، به مبارزات خود ادامه بدهد.
به  ناتو  عضو  کشورهای  حمالت  آغاز  از  پس  گرچند 
در  القاعده  و  طالبان  علیه  امریکا  متحده  ایاالت  رهبری 
بزودی  کشور  در  جنگ  که  می رفت  انتظار  افغانستان، 
که  می گویند  امریکایی  مقام های  اکنون  اما  یابد،  خاتمه 
باعث  افغانستان  در  از کشورهای همسایه  برخی  دخالت 
کنینگهم  جمیز  شود.  طوالنی  جنگ  این  تا  است  شده 
معاون اول سفیر ایاالت متحده در کابل می گوید وجود 
مبارزه برای از بین بردن پناهگاه های ترویستان در بیرون 
نیز  اقدامات کشورهای همسایه را  افغانستان،  از مرزهای 
از  امریکا  متحده  ایاالت  نیز  راستا  این  در  که  می طلبد 

راه های مختلف با این کشورها در تماس است.

مقام های سفارت امریکا در کابل، 
تنها گذاشتن افغانستان پس از 

خروج نیروهای شوروی سابق از این 
کشور را یک اشتباه بزرگ توصیف 
کرده می گویند که حمالت یازدهم 

سپتامبر نتایج این اشتباه بوده است. 
دیوید پرس معاون دوم سفیر امریکا 
در کابل در این مورد می گوید: »در 
سال های 1990 امریکا اشتباه کرد 

که افغانستان را تنها گذاشت و 
نتایج این اشتباه را هم دیدیم که 

حمالت یازدهم سپتامبر بود. ما تعهد 
کرده ایم که دیگر این اشتباه را 

نکنیم.«
آقای پرس تاکید کرد که هردو کشور 
افغانستان و امریکا قربانی حمالت 

القاعده و طالبان هستند و این 
دوکشور باید خود را مطمین سازند 
که این شبکه ها دیگر نمی توانند در 

افغانستان فعالیت کنند.

ما می نگریستند. همین موضوع سبب گردیده بود 
از جانب  ما شود، چه  فامیل  متوجه  که خطراتی 
نیروهای مسلح که در لباس جهاد امیال و اهداف 
شوم خود را پیاده می کردند و چه از سوی نیروهای 
بین  روسی. جنگ  اشغالگران  و  کمونیستی  نظام 

کمونیستی  دولت  و  جهادی  مسلح  نیرو های 
داشت.  ادامه  جنایت کارشان  هم دستان  با  همراه 
یکی  نیروهای  کشمکش ها  همین  جریان  در 
و  ترور  به  رهبرشان  فرمان  به  که  گروه ها  از 
از  یکی  در  می پرداختند،  دستگیری شخصیت ها 
روز ها به خانه ی عمه ام هجوم بردند و پسر عمه ام 
را با خود به نقطه نامعلومی انتقال دادند. قبال نیز 
با  گروه  این  را  ما  منطقه  اهالی  از  زیادی  تعداد 
خود برده بود که از سرنوشت آنها هیچ اطالعی 
پسر  به  نوبت  نیز  این بار  بود،  نرسیده  ما  به دست 
عمه ام بود، باید قربانی توطیه های شوم این گروه 
جنایت کار می شد. تاکنون که مدت زیادی از آن 
حادثه می گذرد از وی کدام اطالعی به دست ما 
نرسیده است، فامیل او در انتظار دوباره آمدن او 
هنوز چشم به راه هستند. ما مردم از دولت خود 
تا  بسازد  مساعد  را  زمینه ی  باید  که  می خواهیم 
مردم  خون  به  دستان شان  درگذشته  که  افرادی 
آغشته است، مورد پیگرد قانون قرار بگیرند و به 
شاهد  ملت  این  وگرنه  شوند،  کشانیده  محاکمه 
ویرانی ها و تباهی هزاران انسان دیگر توسط این 

جنایت کاران خواهد بود.«

او نمی آید؛ ولی همه منتظراند
جنگ بین نیرو های مسلح جهادی و دولت کمونیستی همراه با 

هم دستان جنایت کارشان ادامه داشت. در جریان همین کشمکش ها 
نیروهای یکی از گروه ها که به فرمان رهبرشان به ترور و دستگیری 
شخصیت ها می پرداختند، در یکی از روز ها به خانه ی عمه ام هجوم 
بردند و پسر عمه ام را با خود به نقطه نامعلومی انتقال دادند. قبال 
نیز تعداد زیادی از اهالی منطقه ما را این گروه با خود برده بود که 
از سرنوشت آنها هیچ اطالعی به دست ما نرسیده بود، این بار نیز 
نوبت به پسر عمه ام بود، باید قربانی توطیه های شوم این گروه 

جنایت کار می شد.
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از حادثه یازدهم سپتامبر 2001 ده سال می گذرد. 
و  غیرقابل پیش بینی  اتفاق  یک  حادثه  این 
امریکا  متحده  ایاالت  در  که  بود  شوک آور 
اتفاق افتاد. اما تاثیر این حادثه در افغانستان نشان 
داده شد. افغانستان اولین کشوری بود که بعد از 
یازدهم  حادثه  رخداد  از  امریکا،  متحده  ایاالت 
در  تاثیر  گردید.  متاثر  میالدی   2001 سپتامبر 
این  در  سیاسی  نظام  تعویض  به  منجر  افغانستان 
اما  می گذرد،  آن  از  سال  ده  اینک  شد.  کشور 
سپتامبر  یازدهم  از  پس  تغییرات  تبعات  به  اگر 
اشتراک  که  است  بعید  شود،  دیده  افغانستان  به 
نظر در ارزیابی دست آوردها وجود داشته باشد. 
تنها چیزی که می توان به عنوان یک نقطه مورد 
موافقت از آن یاد کرد، این است که این ده سال 

فقط می تواند تجربه ای برای آینده باشد.
یازدهم سپتامبر سال 2001  به دنبال وقوع حمله 
میالدی، جورج بوش رییس جمهور وقت ایاالت 
متحده، شبکه القاعده را مسوول انفجار برج های 
دوگانه مرکز تجارت جهانی نیویارک خواند و 
از طالبان خواستار تسلیم دهی اسامه بن الدن رهبر 
این شبکه گردید. طالبان این درخواست ایاالت 
متحده امریکا را نپذیرفتند. با عدم تامین خواسته 
ایاالت  طالبان،  توسط  امریکا  متحده  ایاالت 
در  را  طالبان  به  مربوط  مواضع  امریکا  متحده 
افغانستان مورد حمله قرار داد و در کوتاه مدتی، 

حکومت طالبان در افغانستان سرنگون شد.
ملل  سازمان  طالبان،  حکومت  سرنگونی  با 
جامعه جهانی را ترغیب کرد تا با عطف توجه به 
افغانستان، به استقرار نظام سیاسی جدید و مدرن 
و  ثبات  تامین  با  تا  کند،  همکاری  افغانستان  در 
القاعده  بازگشت  افغانستان، زمینه های  امنیت در 
تبع  به  برده شود و  بین  از  افغانستان  و طالبان در 
)افغانستان(  ناحیه  این  از  امنیتی  خطرات  آن، 

متوجه هیج نقطه ای دیگر جهان نگردد.
قوس  ماه  در  بن  اجالس  برگزاری  با  برنامه  این 
سال 1380 در آلمان مورد موافقت قرار گرفت 
حامد  رهبری  تحت  موقت  دولت  استقرار  با  و 
اجرایی  جنبه   1380 سال  جدی  ماه  در  کرزی 
جدید  برنامه  مرکزی  نقطه  کرد.  آغاز  را  خود 
و  ثبات  به  کشور  این  گذار  افغانستان،  برای 
دو  مرحله  این  به  رسیدن  برای  بود.  دموکراسی 
گرفته شده  نظر  در  انتقالی  و  موقت  پیش مرحله 

بود. 
و  شد  تصویب   1382 سال  در  اساسی  قانون 
در  پارلمانی  و  جمهوری  ریاست  انتخابات  دو 
همزمان  یافت.  انجام   1384 و   1383 سال های 
افغانستان،  برای  سیاسی  برنامه های  اجرای  با 
افغانستان سرازیر گردید.  به  نیز  پول های کالنی 
این امر شرایط کار و بازگشت را برای بسیاری 
بودند،  پناهنده شده  در خارج  که  افغان هایی  از 
از  خارج  به  پناهندگان  بازگشت  کرد.  فراهم 
فکری  نیروی  دو  تا  گردید  باعث  افغانستان 
رسیده  پیروزی  به  دوباره  جهادی  رهبران  شامل 
و متفکران از خارج برگشته امور پالیسی سازی و 

اجرایی کشور را به عهده گیرند.
انتظار بر این بود که این دو نیروی فکری، مبتنی 
بیشترین  انجام  راستای  در  و  مثبت  رقابت  بر 
مردم،  به  تعهد  بیشترین  دادن  نشان  و  خدمت 
با  افغانستان  ثبات  برای  را  جدیدی  زمینه ای 
فراهم  بین المللی  از کمک های گسترده  استفاده 

داد،  رخ  سپتامبر  یازدهم  حادثه  که  روزی 
چنین  که  نمی کرد  پیش بینی  هیچ کس 
حادثه ای می تواند در قلب منهتن رخ دهد 
و نیز نیمی از دیوار پنتاگون در واشنگتن را 
نظریه ی  با  »هانتینگتون«  نه  بکشد.  آتش  به 
با  فوکویاما  هم  نه  و  تمدن هایش  برخورد 
می کردند  تصور  تاریخش  پایان  نظریه ی 
می تواند  اینها  از  فراتر  کامال  چیزی  که 
برای  نقطه ای   به  تبدیل  و  بیافتد  اتفاق 
عرصه ها  همه ی  در  جهانی  مناسبات  تغییر 
جدیدی  نوارهای  به  اگر  حتا  مثال  شود. 
که از گفتگوهای برج مراقبت هواپیماها با 
مهماندار هواپیماهای ربوده شده و ماموران 
که  می کنند  فکر  حتا  آنها  شود،  توجه 
یک  هواپیما«  »ربودن  مورد  در  گفتگوها 
به خاطر  مکالمات  تمامی  و  است  تمرین 
هوشیارسازی و سنجش هوشیاری ماموران 
برج مراقبت هواپیماها صورت می گیرد؛ در 

حالی که چنین نیست.
حادثه یازدهم سپتامبر، جدا از این که یک 
تبعات  با  و  وحشیانه  جنایت آلود،  رویداد 
منفی فراوان برای جامعه ی امریکا بود، یک 
فرصت استثنایی و فوق العاده را در زندگی 
افغان ها  ایجاد کرد. حتا اگر طالبان اسامه را 
تحویل امریکا می دادند، بعید بود که چنان 
تغییر شگرف و عظیمی در زندگی مردمان 
و سرنوشت این کشور پس از آن حادثه به 

وجود بیاید.
به خاطر  طالبان  نیروهای  بر  حمله  دستور 
سرپیچی  پی  در  بن الدن،  اسامه  دستگیری 
باعث  امریکا  به  وی  تسلیم دهی  از  طالبان 
شد که هم رژیم طالبان سقوط کند و هم 
مسیر تازه ای در زندگی افغان ها آغاز شود. 
حمله نظامی، سقوط رژیم طالبان، برگزاری 
نقطه ی  ایجاد رژیم جدید،  کنفرانس بن و 

عطفی در تاریخ معاصر افغانستان است. 
از  کامل  سال  ده  که  افغانستانی 
امریکا  به ویژه  جهانی  سیاست گذاری های 
خارج بود، یک باره به اولویت جهانی بدل 
شد و همه یک صدا در پی حمایت از ایجاد 
این  در  مردمی  و  دموکراتیک  رژیم  یک 
کشور بر آمدند. جهان یک باره به این فکر 
عنوان  به  هم چنان  افغانستان  اگر  که  افتاد 
یک کشور خارج از سیاست های شان باشد، 
و جدی تری چون  مشابه  می تواند حوادث 
یازدهم سپتامبر را رقم بزند و قلب شهرهای 
اقتصادی  سیاست های  مرکز  و  امن  تپنده، 

شان را هدف قرار دهد. 
تحوالت  و  تغییرات  بعد  به  روز  آن  از 
سکتور  داد؛  رخ  افغانستان  در  چشمگیری 
مختلف و متنوعی در این کشور به سرعت 
متحول  تحصیالت  و  آموزش  کرد.  رشد 
پیشرفت  مسیر  در  افغانستان  اقتصاد  شد. 
تصویب  جدید  اساسی  قانون  گرفت.  قرار 
عرصه های  در  افغان ها  زندگی  پیهم  و  شد 
برای  مختلف دچار تحول گردید. چنانچه 
این سرزمین مردم پای  تاریخ  بار در  اولین 
مستقیم  آرای  با  و  رفتند  رای  صندوق های 

خود، رییس جمهور خود را برگزیدند. 
رژیم  سقوط  منظور  به  افغانستان  به  حمله 
و  القاعده  رژیم  حامی  عنوان  به  طالبان 
عنوان  به  اسامه  شدن  کشته  آن  از  پس 
به  سپتامبر  یازدهم  حمالت  طراح  و  رهبر 
این  حاال  امریکایی،  کماندوهای  دست 
پروژه ی  آیا  که  است  شده  ایجاد  سوال 
دولت سازی در افغانستان و تداوم کمک ها 
هنوز  کشور  این  در  بین المللی  حضور  و 
برخودار  بین المللی  افکارعامه  مقبولیت  از 
در  افغانستان  در  آنچه  این که  آیا  و  است 

و  نشد  محقق  انتظار  این  هردلیلی  به  اما  کنند. 
رقابت  با یک  انتظار  بر خالف  افغانستان  جامعه 
رهبران  توسط  بر شخصی سازی کرسی ها  مبتنی 

جهادی و از خارج آمده ها مواجه شدند.
این گرایش باعث گردید تا دولت جدید ایتالفی 
از رهبران جهادی و سیاستمداران عودت کننده، 
ایجاد  جهت  در  محصول  اولین  ارایه  جای  به 
بنام فساد  با عارضه ای  برای مردم، خود  اطمینان 
مواجه گردد. این وضعیت باعث گردید تا مبارزه 
مبارزه  و  ناامنی  و  تروریزم  برابر  در  اعالم شده 
قرار  تحت تاثیر  مخدر  مواد  برابر  در  اعالم شده 
گیرد و حتا ناهنجاری های جدیدی چون غصب 
زمین و امالک دولتی و نا معلوم شدن سرنوشت 
به  جهانی  جامعه  توسط  شده  انجام  کمک های 

مشاهده برسد.
مبلغ  که  است  کرده  تایید  افغانستان  دولت 
جامعه جهانی  از سوی  دالر  میلیارد  نه  و  شصت 
به افغانستان وعده داده شده و مبلغ پنجاه و هفت 
بیشترین  این که  با  است.  شده  تادیه  دالر  میلیارد 
شده،  هزینه  امنیت  عرصه  در  مبلغ  این  درصد 
بلکه  نکرده،  تغییری  تنها  نه  امنیتی  وضعیت  اما 
نیز  از گذشته  امنیتی  تا شرایط  است  باعث شده 

شکننده تر شود.
مقام  شخصی سازی  در  افراط  دیگر  سوی  از 
باعث  قدرت،  از  مالی  و  شخصی  سودجویی  یا 
دست آوردهای  نیز  عرصه ها  دیگر  در  گردید 
جامعه  هم  امروزه  نگردد.  جامعه  نصیب  زیادی 
جهانی و هم دولت افغانستان در مقام پاسخگویی 
دالر  میلیارد   57 مصرف  موثریت  عدم  به  نسبت 
به  متهم  را  یکدیگر  و  مانده اند  در  افغانستان  در 

سواستفاده از این کمک ها می کنند.
از نظر  این عارضه، دیده می شود که  با  همزمان 
سیاسی نیز پیچیدگی هایی در کشور وجود دارد. 
جمهوری  ریاست  دوم  انتخابات  پیچیدگی های 
در  پارلمانی  دوم  انتخابات  و   1388 سال  در 
که  ساخت  آشکار  را  واقعیت  این   1389 سال 
روبرو  زیادی  با مشکالت  نیز  سیاسی  در عرصه 
می باشد که برخی زیادی از این مشکالت، ناشی 
می باشد.  قدرت  به  خواهانه  تمامیت  نگرش  از 
یک  سوی  از  تمامیت خواهانه  نگاه  این  البته 
نهادها  از  بسیاری  از  بلکه  نبوده،  یا شخص  نهاد 
نمایش  به  توانمندی شان  اندازه  به  اشخاص  و 

گذاشته شده است.
با تمام این نواقص، آنچه می تواند کورسوی امید 
را نسبت به آینده زنده نگهدارد، این است که در 
یکی دوسال اخیر و به خصوص بعد از انتخابات 
انگیزه در جهت  ریاست جمهوری 1388 نوعی 
ساماندهی جامعه و مقابله با نابسامانی های سیاسی 
رسانه ها  چون  اجتماعی  نهادهای  از  برخی  در 
این  و  آمده  وجود  به  مدنی  جامعه  نهادهای  و 

می تواند، باعث تغییر وضعیت در آینده گردد. 
را  خویش  انگیزه  مدنی  جامعه  نهادهای  اگر 
حفظ  عمومی  وضعیت  بر  اثرگذاری  برای 
قوی ترین  عنوان  به  مستقل  رسانه های  و  کنند 
بخواهند،  نهادها  این  بخش  تاثیرگذارترین  و 
شخصی سازی  با  قدرتمندان،  بر  فشار  ورود  با 
ابزار  عنوان  به  را  قدرت  و  کرده  مقابله  قدرت 
که  گذشته  سال  ده  کنند،  معرفی  همه  به  متعلق 
توام با شکست های تلخ برای جامعه بوده است، 

می تواند تجربه ای گرانبها برای آینده باشد.

است،  گرفته  صورت  سال  همه  این  طول 
یا  و  یابد  تداوم  باید  و  بوده  بجا  و  درست 

خیر؟
در این شکی نیست که افغانستان در طی ده 
سال گذشته شاهد تحوالت و پیشرفت های 
این  حال  عین  در  اما  است،  بوده  گسترده 
افغان ها  ما  آیا  که  است  مطرح  نیز  سوال 
برای  امکاناتی که   و  تناسب فرصت ها   به 
مان وجود داشت، توانسته ایم بهره ی کافی 
حداقل  جامعه  یک  ایجاد  برای  را  الزم  و 
ایده آل برای خودمان ببریم و از آن استفاده 

کنیم؟
پاسخ به تمامی این سواالت شاید هنوز هم 
جهانی،  عامه  افکار  باشد.  سخت  و  دشوار 
مشکالت  دلیل  به  امریکا  در  ویژه  به 
خود  سیاسی  نظام  در  ما  که  گسترده ای 
داریم، به شدت در رابطه به تداوم حضور 
به  کمک های شان  و  بین المللی  نیروهای 
افغانستان متزلزل شده است. حضور نظامی 
آن  از  دیگر  افغانستان  به  ادامه ی کمک  و 
یازدهم  از  پس  اول  سال های  مقبولیت 
گسترش  فساد،  نیست.  برخودار  سپتامبر 
با  ناکارآمد  و  ضعیف  دولت  مخدر،  مواد 
مجموعه ای از دست اندرکاران ناتوان، فاسد 
نبود یک دید روشن و  نیز  و  تبارگرایی  و 
استراتژیک برای تعامالت سیاسی با جهان 
و  روشن  استراتژی  فقدان  نیز  و  منطقه  و 
متحدان  برابر دوست و دشمن،  آشکار در 
پی  در  که  را  تروریزم  با  مبارزه  بین المللی 
هرگونه  به  حاضر  سپتامبر  یازدهم  حوادث 
فداکاری و همکاری با افغانستان بودند، به 

شدت دچار تردید و شک کرده است. 
عرصه ی  در  به وجودآمده  بن بست های 
و  پارلمان  اخیر  بحران  به ویژه  سیاسی، 
از  بیش  کابل بانک  رسوایی  و  حکومت 
پیش بر عدم محبوبیت بین المللی حکومت 
به  رابطه  در  ظن ها  و  نیز شک  و  افغانستان 
استقرار یک نظام دموکراتیک در افغانستان 
دامن زده است. در حالی که مردم افغانستان 
انتخابات  چهار  در  خطرات،  همه   قبول  با 
برخی ها حتا  یافتند،  پرشور  گذشته حضور 
نسبت به کارآیی و موثریت دموکراسی در 

این کشور نیز بی باور شده اند.
البته بخشی از این کاستی ها مقداری طبیعی 
می توان  نیز  تاحدی  و  می رسند  نظر  به  نیز 
امکاناتی  و  از فرصت ها  موثر  استفاده  عدم 
را که افغانستان بعد از یازدهم سپتامبر 2001 
ظرفیت های  نبود  زیرا  کرد.  توجیه  داشت، 
مشخص  و  روشن  دید  یک  فقدان  و  الزم 
در نزد دست اندرکاران سیاسی افغانستان و 
یک  ایجاد  به  ارتباط  در  ملی  اجماع  عدم 
به  را  شرایط  همه،  قبول  مورد  افغانستان 
ترتیبی رقم زد که برخالف توقعات ما در 

جایی نیستیم که باید می بودیم. 
تداوم  برای  جهانی  امکانات  و  صبر  اما 
این  نیست.  بی نهایت  افغانستان  پروژه ی 
سالگرد  دهمین  شدن  نزدیک  با  روزها 
نشریات  وقتی  سپتامبر  یازدهم  حوادث 
غربی و عمدتا امریکایی را که ورق می زنی 
پر است از نوشته ها و مقاالتی مملو از این 
هزینه  و  افغانستان  به  حمله  آیا  که  سوال 
هزاران  قربانی  و  دالر  میلیارد  کردن صدها 
به ویژه  است،  بوده  بجا  اقدام  یک  سرباز، 
وجود  نیز  بن الدنی  اسامه  دیگر  این که 
اقتصادی  بحران  دیگر  سوی  از  ندارد؟ 
ادامه حضور  به  ارتباط  امریکا، سوال ها در 
آن کشور را در افغانستان با مشکالت جدی 

مواجه کرده است. 
برخالف این، اکثر سیاست مداران ما و در 
به  عمدتا  که  کرزی  جمهور  رییس  راس 
تیوری های توطیه در این زمینه باور دارند، 
فرض را بر این گذاشته اند که غرب در هر 
صورتی در افغانستان باقی خواهد ماند. آنها 
حضور  ادامه  برای  فراوانی  دالیلی  ظاهرا 
و  عوامل  اما  دارند،  افغانستان  در  غرب 
را  این  برخالف  می تواند  که  را  عناصری 
ثابت کند نمی بینند و یا از روی تجاهل آن 

را ندیده می گیرند. 
پی  در  افغانستان  که  نیست  شکی  این  در 
و  امریکا  حمله  و  سپتامبر  یازدهم  حوادث 
تحوالت  شاهد  کشور،  این  به  متحدانش 
در  گسترده ای  و  شگرف  پیشرفت های  و 
که  را  جنگی  اما  بود،  مختلف  عرصه های 
امریکا و متحدانش آن زمان آغاز کردند، 
دشمن  و  است  نرسیده  پایان  به  هنوز 
متفکر  مغز  دادن  دست  از  وجود  با  هنوز 
و  می کوبد  جنگ  طبل  بر  هم چنان  خود، 
و  همکاران  تجهیز  و  تمویل  سرچشمه های 
فعال و  منطقه هم چنان  القاعده در  متحدان 

زنده است. 
برخالف  که  است  این  اساسی  سوال  اما 
نشانه های موجود، غرب به ویژه امریکا حتا 
بماند،  باقی  افغانستان  در  که  بخواهد  اگر 
بدون داشتن متحدان موثر، جدی و صادق 
این  افغانستان  از دولت  و خارج  در دولت 
یافت. دشمن  ادامه خواهد  جنگ هم چنان 
و  بخشید  خواهد  تداوم  جنگ  به  هم چنان 
تا  توانست  نخواهیم  جدی  موضع  یک  از 
کنیم.  حل  پاکستان  با  را  خود  مشکالت 
حاکمیت،  گسترش  در  حکومت  ناتوانی 
فساد، جنایت و قاچاق مواد مخدر افزایش 
خواهد یافت. تمام این ها زمینه را اگر برای 
بازگشت مجدد طالبان به قدرت باز نکند، 
حداقل باعث خواهد شد تا مردم از دولت 
و  موفقیت  شانس  و  بگیرند  فاصله  بیشتر 
پیروزی برای طالبان محتمل تر شود. در این 
و  حضور  خواستار  غرب  اگر  حتا  صورت 
باشد،  نیز  افغانستان  تداوم کمک هایش در 
این مساله به یک امر ناممکن  مبدل خواهد 

شد. 
تمامی  وجود  با  است  ممکن  این  از  فراتر 
ماه  چند  بعد،  روز  چند  محاسبات،  این 
دیگری  اتفاقی  سالی  از  کمتر  یا  و  بعد 
گردونه  از  که  بدهد  رخ  افغانستان  در 
هیچ کس  و  باشد  فراتر  همگی  محاسبات 
آن را نسنجیده باشد. کسی چه می داند که 
مثل  دانشگاهی  جوان  هزار  چند  فردا  اگر 
بریزند،  کابل  خیابان های  به  مصر  و  تونس 
آیا سرنوشت افغانستان مسیر کامال متفاوتی 
را دنبال نخواهد کرد و آیا این وضعیت این 
بن بست های به وجود آمده و این مجموعه ای 
از دالالن مواد مخدر و رشوه خواران را از 
تخت قدرت پایان نخواهند کشید. همه چیز 
پیش بینی  حاضر  حال  در  اما  است،  ممکن 

آن سخت و دشوار به نظر می رسد. 
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 صدیق ذلیق

سپتامبر سال 2001   11 امروز، حادثه ی  از  پیش  دهه  یک 
اتفاق افتاد که 3000 تن را به کام مرگ کشاند و به دنبال 
تجهیزات  با  هم پیمانانش  و  امریکا  مرگبار،  حادثه ی  آن 
افغانستان  وارد  چندین هزار نفری  نیروی  و  نظامی  عظیم 

شدند. 
به خاطر  کمک ها  از  سیلی  نظامی،  فرد  هزاران  کنار  در 
افغانستان سرازیر  نهاد ها و ساختار های دولتی در  بازسازی 
شد تا افغانستان فراموش شده روی پاهای خود بایستاد، اما 
هنوز  حادثه  این  از  سال  ده  گذشت  با  تحلیلگران  باور  به 
سیاسی،  نگاه  از  که  را  جایگاهی  است  نتوانسته  افغانستان 

حقوقی و اقتصادی باید به دست می آورد، به دست آورد.
عرصه  »در  می گوید:  سیاسی  مسایل  تحلیلگر  عمرشریفی 
برای  فزیکی  چارچوب  یک  ایجاد  و  انکشافی  خدمات 
بعد  در  هم  تاحدی  و  شده  انجام  خوبی  کار های  دولت 

مشروعیت سازی اقداماتی صورت گرفته است.«
مشکل هایی  بر  بنا   2004 سال  از  بعد  »اما  می افزاید:  او 
سیاسی  ثابت  ساختار های  نبود  تروریزم،  مداخالت  مانند 
کالسیک  دید  غلبه  باالخره  و  فعال  سیاسی  احزاب  مانند 
این  زیادی  حدی  تا  افغانستان  در  قدرت  و  حکومتداری 

دست آورد ها تضعیف شد و زیر سوال رفت.«
به باور شریفی مهمترین دست آورد در این ده سال، ایجاد 
تجارت  مطبوعات،  مانند  سکتور هایی  برای  رشد  زمینه ی 
ناکامی در ده سال گذشته  بزرگترین  این گونه مسایل و  و 
ناتوانی در ایجاد ساختار های ثابت در داخل و عدم ایجاد 

یک روابط هم آهنگ و منطقی با متحدان غربی آن است.
تحلیلگران مسایل حقوقی نیز به این باور اند که در ارتباط 
گذشته  سال  ده  در  افغانستان  دولت  حقوقی،  مسایل  به 

پیشرفت هایی را تجربه کرده است.
»ما  می گوید:  کابل  دانشگاه  در  حقوق  استاد  ناصح،  ولی 
بین المللی  اکنون ساختار هایی در داخل داریم و در سطح 
به عنوان یک شخصیت حقوقی بین المللی، دولت افغانستان 
دارای ساختار های سیاسی مانند قونسلی، نمایندگی سیاسی 

سپتامبر  یازده  حوادث  که  می کرد  احساس  کسی  کمتر 
باشد.  مردمانش  و  افغانستان  برای  اساسی  تحول  سرآغاز 
خیلی جلو تر از حادثه یازدهم سپتامبر، امریکا باری افغانستان 
با راکت های کروز مورد حمله قرار داد و این حمله ها  را 
طالبان  به  خسارت  میزان  چه  که  نشد  مشخص  هیچ گاهی 
میزانی  چه  یا  آورد  وجود  به  تروریست شان  همپیمانان  و 
تاریک  طالبان را ترسانده است. مردم که در طول دوران 
طالبان تنها دلخوشی شان شنیدن رادیو های بیرون مرزی که 
از  افغانستان را منتشر می کردند، گردیده بود، کمتر  اخبار 
ورای این رادیو ها چیزی می شنیدند که برای شان دلخوشی 
به همین خاطر چه آنانی که  بیاورد.  به وجود  را  مضاعفی 
پنهانی توسط ماهواره های شان و چه آنانی که توسط امواج 
نتوانستند  شدند،  خبر  سپتامبر  یازدهم  حوادث  از  رادیو ها 
این حادثه و طالبان و حامی  میان  را  رابطه ای  اول  در قدم 
عرب شان، اسامه بن الدن، بیابند و وقتی در اولین کالم وزیر 
به سوی  اتهام را  انگشت  امریکا نخستین  خارجه آن وقت 
القاعده نشانه رفت، باز هم مردم فکر نمی کردند »عدو شود 

سبب خیراگر خدا خواهد.« 
برای  امریکا  ضرب االجل  که  زمانی  تا  ترتیب  این  به 
تعیین  امریکا  دولت  به  طالبان  سوی  از  اسامه  تسلیم دهی 
را  افغانستان  حادثه  این  نمی کرد  فکر  کسی  نگردید، 
درخواهد نوردید و تنها مردم زمانی متیقن شدند که امریکا 
در پی طالبان است و آنان را می کوبد که طیاره های جت 
جنگی امریکایی را بر فراز شهر شان به تماشا نشستند. کسانی 

و سفارت ها است.«
وی به این باور است که اما آنچه توقع می رفت انجام نشده 
و مشکل های زیادی در ساختار های سیاسی، اداری و نظام 

حقوقی موجود است.
آقای ناصح اظهار داشت: » به گونه مثال در مورد نظام عدلی 
و قضایی آنچه باید می شد، کسب اعتماد مردم و حاکمیت 
صورت  باید  یکسان  به گونه  قانون  تطبیق  که  بود  قانون 
برعکس  و  نیست  چنین  اکنون  متاسفانه  اما  می گرفت، 
و  ترویج  است،  ساخته  ناامید  را  مردم  که  دیگر  مشکل 
و  عدلی  نهاد های  در  به خصوص  اداری  فساد  گسترش 

قضایی است که به مراتب مردم را بی اعتماد ساخته است.«
او ادامه می دهد: »از جانبی ما نتوانستیم افغانستان را به عنوان 
یک کشور مستقل در بیرون تمثیل کنیم و حاال در خارج 
به حیث یک کشور مستعمره می بینند،  افغانستان  به جانب 
درحالی که اکثر کشور ها اینجا حضور دارند، اما دید شان 

به افغانستان مانند یک کشور مستعمره است.«
اما بزرگترین مشکلی که دامنگیر مردم شده است، مشکل 
اقتصادی است، در آغازین روزهای حضور جامعه ی جهانی 
در افغانستان مردم این کشور به این امید بسته بودند که بعد 
از سال ها جنگ و خونریزی، فقر و تنگدستی، شاهد یک 
دوره نشاط اقتصادی باشند، اما به باور کارشناسان اقتصادی 
روند رشد اقتصادی افغانستان نیز بعد از یک دوره چندساله 

سیر نزولی می پیماید.
سید مسعود استاد دانشکده ی اقتصاد دانشگاه کابل که این 
ده سال گذشته را به سه دوره تقسیم می کند، می گوید: »از 
11 سپتامبر 2001 تا سال 2004  دوره طالیی رشد اقتصادی 
تجربه  یک  ما  سال ها  این  در  می شود،  محسوب  افغانستان 
22 درصد رشد اقتصادی را برای اولین بار به دست آوردیم، 
کشور  به  بودند  مهاجر  که  کشور  نفوس  میلیون   2.4
برگشتند، ما بازسازی و ایجاد صنایع کوچک را گذاشتیم 
که حدود 1000 دستگاه تولیدی با استخدام یک صد هزار 

کارگر ایجاد شد.«

که در آن زمان در شهر هرات حضور داشتند داستان های 
جالبی از روز های حمله هوایی امریکا قصه می کنند. یک 
تعداد می گویند روز های اول که صدای شلیک توپ های 
دافع هوا را می شنیدند از ترس بمباران شدن به زیرزمینی ها 
نشانه گیری  قدرت  که  زمانی  کم  کم  ولی  می بردند،  پناه 
هواپیما های امریکایی را دیدند دیگر ترس شان فرو ریخت 
تا  بودند  بام های شان  بر  شب  ساعات  آخرین  تا  گاهی  و 
هوای  دافع  توپ های  با  فوق پیشرفته  هواپیما های  جنگ 
قدیمی را نظاره گر باشند. آثار به جامانده از حمالت هوایی 
امریکا به هرات نیز نشان می دهد که هواپیما های امریکایی 
بسیار دقیق و آگاهانه بر مواضع طالبان یورش می بردند. به 
طور مثال طالبان چند تانک را که دارای توپ های دافع هوا 
بودند و در افغانستان شلکا یاد می شوند را در تپه های اطراف 
تخت صفر در استتار کامل پنهان کرده بود. به شکلی که 
حتا به طور مستقیم نمی شد بر آنان بمب انداخت، ولی با این 

متخصص   2500 سال ها   این  »در  افزود:  مسعود  استاد 
کردیم،  استخدام  را  خارجی  کارگر  هزار   50 و  خارجی 
بانکداری جدید  سیستم  نوعی  آمد،  سرمایه داری خارجی 
سه  هرچند  آمد،  افغانستان  در  خصوصی  و  دولتی  مختلط 
از  را  زراعتی  و  تعمیراتی  و  رهنی  صنعتی،  بزرگ  بانک 
دست دادیم، سیستم پولی جدید به میان آمد، تمرکز مالی 
را تجربه کردیم و سیستم اقتصادی را نیز انتخاب کردیم که 

از یک بی سیستمی اقتصادی به سیستم آمدیم.«
بین  همکاری خوب  نوعی   2004 سال  تا  مسعود،  گفته  به 
قوت های خارجی و دولت افغانستان و قوت های منطقه نیز 
بود، اما از سال 2004 تا 2007 که دور دوم شروع می شود، 

نوعی برگشت وجود دارد.
آقای مسعود گفت: »در این دور انتقال سرمایه از صنعت به 
سرمایه تجاری آغاز می شود، یعنی ما از سیاست درهای باز 
را  سرمایه گذاری  از  حمایوی  سیاست  کردیم،  استفاده 
رعایت نکردیم، خدمات را نسبت به تولید و زراعت ارج 
به  که  خواستیم  را  کوچک  سرمایه گذاری های  و  دادیم 

رهبری شونده  راکت های  توسط  تانک ها  این  همه ی  حال 
هواپیما های امریکایی منهدم شده بودند. در اواخر ماه میزان 
و اوایل ماه عقرب سال 1380 نیرو های مخالف طالبان که به 
رهبری اسماعیل خان خود را از دو سه مسیر تا نزدیک های 
بیشتر  را  طالبان  بر  خود  فشار  بودند،  رسانده  هرات  شهر 
ماه عقرب سال 1380 طالبان  اواخر  باالخره در  و  ساختند 
به  بودند مجبور  قرار گرفته  فشار  از زمین و هوا مورد  که 

فرار از هرات شدند. 
تاریخ تکرار می شود 

فرار طالبان از هرات دقیقا شبیه فراری بود که مجاهدین در 
سال 1374 از هرات به سمت ایران داشتند. در سال 1374 
مجاهدین که تمام سنگر های دفاعی را در مقابل طالبان رها 
کرده بودند، سراسیمه و پراگنده از شهر هرات به سوی مرز 
ایران فرار کردند. حتا خیلی ها نتوانستند فامیل های شان را با 
خود ببرند و به همین خاطر تعدادی نیز در گیر و دار پیدا 
کردن مسیر فرار با طالبان برخوردند و کشته شدند. عقرب 
سال 1380 نیز دقیقا همین گونه بود. قبل از این که نیرو های 
شهر  وارد  بودند،  رسیده  شهر  نزدیکی های  تا  که  جهادی 
شوند مردم در داخل شهر بر طالبان حمله بردند. طالبان که 
با سیل خروشان  خود را آماده خروج از هرات می کردند 
مردم روبرو شدند و حتا بدون مقاومت شروع به فرار کردند. 
و  سرنگون شده  موتر های  هرات  شهر  نقاط  از  بسیاری  در 
آتش گرفته ی طالبان را می شد دید. از سوی دیگر تعدادی 
پوسته های  از  سالح  دست آوردن  به  با  هرات  جوانان  از 
نیز حتا  به مراکز طالبان حمله ور گردیدند و طالبان  امنیتی 
شدند  پراکنده  طرف  هر  به  خود  سالح های  کردن  رها  با 
دو  دقیقا  به شهر رسیدند،  نیرو های مجاهدین  زمانی که  و 

سرمایه گذاری های بزرگ مبدل سازیم که در حقیقت یک 
کفر اقتصادی بود که هیچ کشور بعد از جنگ به این دست 
نزده و یک نوع تقلید بی جا بود که ما از کشور های خارجی 
کالن گرفتیم در حالی که بعد از همه جنگ ها کشور های 

جهان دست زدند به سرمایه گذاری های کوچک.«
کشی  ارزش  نوعی   2007 تا   2004 سال های  او  نظر  به 
از  سرمایه  انتقال  و  است  بوده   2004 تا   2001 سال های 
صنعت به تجارت گفته می شود، زیرا فابریکه های کوچک 
مهاجرت ها  شدند،  بیکار  تن  هزار  صدها  شدند،  مسدود 
نشد  برده  بکار  زمین  و  آب  مدیریت  شد،  شروع  دوباره 
دهات  از  مردم  و  داد  رخ  نفوس شهری  انفجار  نوعی  و 
و  آوردند  هجوم  شهر ها  به  زراعت  حمایت  عدم  به خاطر 

ساختمان های بزرگ ساختند.
انتقال  اکنون  تا   2007 سال های  »از  داد:  ادامه  مسعود 
که  کردیم  تجربه  را  ثابت  سرمایه  به  تجارتی  سرمایه 
احساس  سرمایه گذار ان  و  رفت  بین  از  تجارتی  امنیت 
کردند که سرمایه گذاری مصوون نیست و رفتند به طرف 

سرمایه گذاری روی زمین ها.«
او گفت که همین لحظه در کارته 4 یک بسوه زمین تا 85 
هزار دالر، کارته سه تا 130 هزار دالر، شهر نو به 300 هزار 
قیمت  امریکایی  دالر  هزار   500 تا  خان  اکبر  وزیر  و  دالر 
دارد، در حالی که در ایالت ویرجینای ایاالت متحده امریکا 

یک اپارتمان دواتاقه حدود 20 هزار دالر است.
استاد مسعود با تاسف ادامه داد: »در این سال ها ما از یک 
تبدیل  مصرفی  کامال  کشور  یک  به  تولیدی  نیمه  کشور 
حرکت   2004 سال  تا  که  همان گونه  به  اگر  اما  شدیم، 
اقتصادی داشتیم، ادامه می دادیم، ما امروز در منطقه حرفی 

برای گفتن داشتیم.«
لشکرکشی  که  تصور  این  کارشناسان  گفته های  اساس  بر 
عظیم جهانیان و در راس امریکا گلیم القاعده و طالبان را 
از افغانستان جمع سازد و افغانستان را از سایه های فقر بیرون 
افغانستان  مردم  هنوز  و  نپیوسته  واقعیت  به  هنوز  تا  سازد، 
می کند،  بیداد  فقر  می شوند،  کشته  جنگ  در  همه روزه 
قاچاق مواد مخدر به پیمانه وسیع وجود دارد و ساختار های 

دولت در افغانستان شکننده و آسیب پذیراند.

روز از سقوط شهر به دست مردم می گذشت. سراسیمگی 
طالبان و عدم شناخت شان از شهر هرات )خصوصا کسانی 
که تازه از جنوب افغانستان به هرات آمده بودند( باعث شد 
تا تعدادی زیادی از آنان دوباره به چنگ مجاهدین بیفتند 
و تا سالیان زیادی در زندان های هرات بودند و بعدا به طرق 

مختلف از زندان ها آزاد شدند. 
سپتامبر،  یازده  حادثه  از  ماه  دو  گذشت  با  ترتیب  این  به 
افغانستان به طور باورنکردنی با تغییر روبرو شد و حتا برای 
خیلی ها که دیگر در شهر ها افرادی با چشمان سرمه کرده، 
دستار های سیاه که به طرز عجیبی دور سر شان پیچیده شده 
بود و شالق های دردآور را نمی دیدند، باز هم باورکردنی 
نبود که به این زودی طالبان از افغانستان رفته اند و حوادث 
آینده نشان داد که طالبان خیلی هم دور نرفته بودند. حادثه 
یازده سپتامبر و حمالت القاعده به برج های تجارت جهانی 
افغانستان  برای  واشنگتن  در  دفاع  وزارت  و  نیویارک  در 
از  را  این کشور خود  تا  به وجود آورد  را  بهترین فرصت 
رها  بود  دامنگیرش  درازی  سالیان  که  بدبختی  منجالب 
این  از  افغانستان  نجات  برای  نیز  جهانی  جامعه ی  و  سازد 
منجالب اعالم آمادگی کرد. ولی امروز بعد از گذشت ده 
سال از آن زمان احساس می شود که افغانستان نه تنها از این 
منجالب بیرون نرفته است که بیشتر فرو رفته و طالبانی که 
در سال 1380 دستار های شان را محکم گرفته از افغانستان 
فرار کرده بودند. امروز با وجود حضور نیروی چهل کشور 
باز هم  نیروی داخلی  از سه صد هزار  بیش  ارتش  جهان و 
تاریخ  دوباره  تا  کرده اند  کمین  شهری  هر  دروازه  پشت 

تاریک این مملکت را تکرار کنند. 

افغانستان یک دهه پس از حادثه 11 سپتامبر 

 حادثه ای که جهان را تکان داد
 و افغانستان را تغییر

   ACKU  آژند ـ هرات 



 سید روح اهلل رضوانی

قسمت دوم

 فرزاد
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دیکتاتورها
سیاسی  بیماران  خاص  تشخیصی  نظام  ما 
ویژگی های  مجموع  بررسی  با  اما  نداریم. 
استالین،  هتلر،  همچون  کسانی  شخصیتی 
ماوو، قذافی، مبارک، صدام و ... می توان به 
حداقل چهار ویژگی و اختالل بارز در این 

تیپ شخصیتی دست یافت. 
1- خودمحوری

یک  ویژگی  مهمترین  خودمحوری 
عدم  یعنی  خودمحوری  است.  دیکتاتور 
ذهن  از  مسایل  درنظرگرفتن  توانایی 
فرد  می شود  باعث  که  ویژگی ای  دیگران؛ 
تنها  و  ببیند  دیگران  ذهن  از  را  امور  نتواند 
ذهنیت، تصمیم و تشخیص خودش را ببیند 
به  منجر  نهایت  در  ویژگی  این  بپذیرد.  و 
اوتیسم  همچون  دیگری  ویژگی های  بروز 
)درخودماندگی( اجتماعی، خودشیفتگی و 

خودکامگی می شود. 
دوران  بارز  ویژگی  خودمحوری 
یک  برای  که  ویژگی ای  است؛  کودکی 
یک  اگر  اما  است،  طبیعی  کامال  کودک 
کرد  عمل  خودمحورانه  سی ساله  انسان 
عقب ماندگی  و  توقف  نوعی  نشان دهنده ی 
یک  از  می شود.  محسوب  او  رشد  در 
انسان میان سال انتظار می رود بتواند جوانب 
مختلف یک موضوع را در نظر گرفته و به 
بنوعی یک دیکتاتور در  بدهد.  اهمیت  آن 
واقع انسان صاحب قدرت مطلقی است که به 
لحاظ شناختی و عاطفی کودک مانده است. 
تا  بودنش  دلیل کودک  به  او  در کودکی، 
به  را  خود  داشت حرف  را  امکانش  حدی 
در  برسد.  خواسته اش  به  و  بنشاند  کرسی 
خواسته ای  و  میل  نیز  موقعیت ها  بسیاری 
و  نبوده  کردنش  برآورده  امکان  اما  بوده 
کودک با مجموعه ای از ناکامی ها و تنبیه ها 
به سنین بزرگسالی رسیده است. اما حاال این 
قدرت مطلق و انحصاری اوست که امکان 
ذهنیت،  مطابق  را  همه چیز  کردن  برآورده 
نکته ی مهم  او می دهد.  تشخیص و تصمیم 
در خودمحوری این است که، خودمحوری 
باعث  یک ضعف جدی شناختی است که 
گوناگون  ابعاد  نتواند  اصوال  فرد  می شود 
یک قضیه را آنهم از ذهن دیگران در نظر 
بگیرد و الزاما ربطی با خودخواهی که یک 
ندارد. یک کودک  است  اخالقی  موضوع 
برای  که  برسد  نتیجه  این  به  است  ممکن 
او  برای  باید  خواهرش  کردن  خوشحال 
به  کودکی  اگر  بخرد.  را  عروسک  فالن 
این نتیجه رسید نمی تواند در نظر بگیرد که 
ممکن است خواهرش چیز دیگری دوست 
مادرش  پیشنهاد  نمی تواند  یا  و  باشد  داشته 
را برای خرید هدیه ای دیگر براحتی درک 

پیشنهاد اعضای حاضر در نشست  به  در حالی 
هیات  نمایندگان  مجلس  گذشته ی  روز 
ایتالف  اعضای  با  گفتگو  برای  هفت نفری 
کشمکش  به  تا  شد  تعیین  قانون  از  حمایت 
تغییر در ترکیب  برسر  این مجلس،  کنونی در 
از  پس  ولی  کند،  گفتگو  نمایندگان  مجلس 
طرف  دو  هیات های  مذاکره،  ساعت  چند 

نتوانستند به نتیجه برسند.
نمایندگان  مجلس  گذشته ی  روز  نشست  در 
که با حضور نزدیک به 60 عضو از کل 249 
رییس  شمول  به  بود  شده  برگزار  مجلس  این 
از اعضای مجلس  نمایندگان، شماری  مجلس 
رسمی  نشست  برگزاری  برای  نصاب  نبود  از 
ابراز  تصمیم گیری  برای  نمایندگان  مجلس 

نگرانی کردند.
اصالح طلبان  پارلمانی  مجمع  حاضر،  حال  در 
مجلس  در  حکومت  برنامه های  از  که 
ترکیب  در  تغییر  می کند،  پشتیبانی  نمایندگان 
نشست  در  و  پذیرفته اند  را  نمایندگان  مجلس 
عمومی شرکت دارند و اما ایتالف حمایت از 
مبنی  خود  گذشته ی  موضع  بر  همچنان  قانون 
مجلس  ترکیب  در  تغییر  بودن  غیرقانونی  بر 
نمایندگان تاکید کرده و هشدار داده تا زمانی 
شرکت  عمومی  نشست های  در  تن   9 این  که 
مجلس  جلسه های  در  حضور  از  باشند،  داشته 

نمایندگان خودداری می کنند.
نثاراحمد فیضی  در همین حال مراسم تحلیف 
پیشین  هفته ی  تحلیف  مراسم  در  که  غوریانی 
توسط  نداشت،  حضور  جدید  نمایندگان 

عبدالرووف ابراهیمی برگزار شد. 
از  شماری  گذشته،  روز  نشست  در  هرچند 
اصالح طلبان  پارلمانی  مجمع  عضو  نمایندگان 
مدعی شدند که نصاب مجلس نمایندگان پس 
عیدی  رخصتی های  از  نمایندگان  برگشت  از 
شهادت  سالگرد  دهمین  مراسم  همچنین  و 
احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان تکمیل 
خواهد شد ولی برخی نمایندگانی که عضو دو 
تمام  که  کردند  تاکید  نیستند،  پارلمانی  گروه 
پیش آمده مقصر  اعضای مجلس، در وضعیت 

هستند.
سید حسین انوری، نماینده ی کابل در مجلس 
ابراهیمی،  عبدالرووف  از  انتقاد  با  نمایندگان 
وی  که  گفت  نمایندگان  مجلس   رییس 
از  حمایت  ایتالف  اعضای  حضور  زمینه ی 
فراهم  جدید  عضو   8 معرفی  حین  را  قانون 
نساخت و مراسم سوگند را در وضعیت متشتت 

برگزار کرد.
انوری گفت که حیثیت 9 عضو سابق پیش از 
معرفی اعضای جدید حفظ و مراسم سوگند نیز 

به تعویق انداخته می شد.
شخصیت هایی  از  شماری  عقب نشینی  وی 
از  حمایت  ایتالف  حرکت  از  اول  در  که  را 
قانون پشتیبانی کردند و اکنون از موقف خود 
ظالمان  را  آنها  عمل  و  کرد  انتقاد  گذشته اند، 

خواند.
باید  مجلس  در  حاضر  اعضای  که  گفت  وی 
بوده  ظالمانه  آنها  تصمیم  که  کنند  اعتراف 
تازمانی که با اعضای ایتالف حمایت از قانون 
نکنند،  گفتگو  مجلس  این  در  حضور  برای 
بدون  همچنین  نمایندگان  مجلس  نشست های 

نصاب و بی نتیجه خواهد ماند.
انوری گفت: »گله مندی من از کسانی است، از 
این حرکت ها  شخصیت هایی است که آمدند 
کردند،  نشینی  عقب  بعد  و  دادند  سازمان  را 
مشکالت ایجاد کردند، از احساسات چند نفر 
بود، هرکسی  واقعا ظالمانه  استفاده کردند که 
اعتراف  جدا  قضیه  دراین  باید  باشد  بوده  که 

داشته باشد که درحق این خانه ظلم کردند.«
پیش از این، محمد محقق، محمد یونس قانونی 
و شماری دیگر از اعضای پرنفوذ حمایت شان 
نمایندگان  تغییر در ترکیب مجلس  از عدم  را 

کند. در این مثال کودک خودخواه به معنای 
اما خودمحور است. عدم  نیست  اخالقی آن 
نداشتن  و  دیگران  ذهن  از  پدیده ها  درک 
دید چندبعدی نسبت به پدیده ها ممکن است 
شناختی  ناهنجار  و  نامناسب  رشد  فرایند  در 
و عاطفی کودک تبدیل به حاالتی شود که 
به خودشیفتگی، خودکامگی و خودخواهی 
بیمارگونه روانی و  ابعاد  منجر خواهد شد و 
بسیاری  گرفت.  خواهد  خود  به  ضداخالقی 
از رفتارهای قذافی در نمود بیرونی اش بسیار 
خیرخواهانه به نظر می رسد. او برای سعادت 
می خواهد  می نویسد.  سبز  کتاب  دنیا  مردم 
اما  دهد  نجات  بدبختی  و  ذلت  از  را  اعراب 
روش  کتاب،  هیچ  او  که  است  این  مشکل 
از آنچه در کتاب  و سیاست دیگری را غیر 
سبز خود آورده نمی پذیرد و همان کتاب را 
می داند.  انسان ها  راه سعادت  تنها  تنهایی،  به 
نمی توانند  اساس  همین  بر  نیز  بنیادگرایان 
سعادتی غیر از آنچه خودشان تصور می کنند 
آنها خواهان سعادت  بپذیرند.  مردم  برای  را 
باید  منتها می گویند مردم  مردم شان هستند، 
برسند.   می گوییم  ما  که  سعادتی  همان  به 
دیکتاتور  دیگر  ویژگی های  تمامی  تقریبا 

منتج از همین خودمحوری اوست. 
بحث  با  خودمحوری  که  داشت  توجه  باید 
چیزی  نیست.  تغییر  قابل  براحتی  استدالل  و 
به یادگیری و  تنها وابسته  نیست که تغییرش 
تجربه باشد. نوعی در خودماندگی و جمود 
به  نمی توان  براحتی  تقریبا  شناختی است که 

تغییر آن امید داشت. 
فردی  که  می شود  باعث  ویژگی  همین 
سنگر  در  لحظه  آخرین  تا  قذافی  همچون 
تصور  نمی تواند  که  چرا  بجنگد  و  بماند 
تمامی  او  دارد.  وجود  هم  دیگری  راه  کند 
که  چرا  می ببیند  خود  موافقان  را  مخالفان 
تصور  خود  برای  را  آن  از  غیر  نمی تواند 
بسیار  روانی  لحاظ  به  غالبا  دیکتاتور ها  کند. 
ضعیف تر از آنند که تصور می کنیم. آنها به 
مشکل  تنها  ضعیف اند.  کودک  یک  اندازه 
این است که آنها به اندازه هزاران بزرگسال 
قدرت و امکانات دارند و همین نکته باعث 
دیکتاتورمابانه  حاالت  در  آنها  می شود 
که  خودمحوری  بمانند.   خودمحوری شان 
در  که  است  مطلقی  قدرت  همان  سوغات 

اختیار دارند. 
2- خودشیفتگی

ترسناکند.  خودشیفته های  دیکتاتورها 
دیکتاتورها  و  بیمار  سیاست مداران  اکثر 
خودبزرگ بینی  نوعی  خودشیفته اند. 

اعالم کرده بودند.
با این حال، محمد محقق مدعی است که وی در 
گذشته مخالف ایجاد محکمه اختصاصی بود اما 
از آن جایی که رییس جمهور نیز قبول کرده بود 
بود  غیرقانونی  اختصاصی  محکمه ی  ایجاد  که 
است،  کرده  انعطاف پذیری  خود  موقف  در  و 
برای  انتخابات  مستقل  کمیسیون  اخیر  فیصله ی 

وی نیز قابل قبول می باشد. 
نمایندگان  مجلس  اعضای  از  شماری  هرچند 
خواهان به محاکمه کشاندن فضل احمد معنوی 
نمایندگان  مجلس  ترکیب  در  تغییر  مورد   در 
هستند ولی آقای محقق تاکید دارد که کمیسیون 
مستقل انتخابات مطابق ماده ی 86 قانون اساسی 
کرده  تدقیق  انتخاباتی  جنجال های  مورد  در 

است و تصمیم آقای معنوی قابل قبول می باشد.
اساسی  قانون  ماده ی 86  »ما طبق  محقق گفت: 
را  اولیه  از کارهای  بعدتر  مرحله ی  تدقیق یک 
نشان می دهد که اگر سندی، شواهدی پیدا شود 
کمیسیون می تواند در مورد آن تدقیق کند. اگر 
اینها )کمیسیون مستقل انتخابات( یک تعداد را 
کشیدند و یک تعداد را سند دادند، ماده ی قانون 

اساسی را شامل می شود.« 
مجلس  اعضای  از  برخی  حال،  همین  در   
برای  هیاتی  فرستادن  خواهان  که  نمایندگان 
گفتگو با اعضای ایتالف حمایت از قانون برای 
بودند،  مجلس  در  پیش آمده  جنجال های  حل 
می گویند که برای نظارت از عمکرد حکومت 

به همبستگی اعضای مجلس نمایندگان دارند.
در  پروان  مردم  نماینده ی  عبدالستارخواصی 
پارلمان  در  »تشنج  گفت:  نمایندگان  مجلس 
جشن حکومت است، همین حاال کل وزیران از 
خدا می خواهند که هیچ گاه پارلمان همبستگی، 
اعمال شان  باالی  تا  باشد  نداشته  اتفاق  و  اتحاد 
نظارت نکنند. بیایید همین جشن نامیمونی را که 
آنها برای رفاه و آسایش خود و به خاطر این که 
از  شود  میل  و  حیف  عامه  دارایی های  چطور 
سرشان بگیریم و به صدای مردم لبیک بگوییم.«

 همزمان با این، اعضای ایتالف حمایت از قانون 
از مقر شورای  بیرون  در نشست جداگانه ی در 
ملی تشکیل جلسه داده بودند و به گفته ی برخی 
با  تا  دارند  تالش  آنان  ایتالف،  این  اعضای  از 
نشست  برگزاری   برای  نصاب  ساختن  تکمیل 
عمومی در مجلس نمایندگان، وارد مقر کنونی 
الحاقیه ی  تاالر  به  یاهم  و  نمایندگان  مجلس 

شورای ملی بروند.
رسمی  نشست های  برگزاری  برای  نصاب 
مجلس نمایندگان 126 عضو است و گفته شده  
روز  نشست  در  حاضر  نمایندگان  کل  تعداد 
از  بیشتر  به  قانون  از  حمایت  ایتالف  گذشته ی 

صد نفر رسیده بود.
 با این حال، بر بنیاد آخرین گزارش ها، هیات 7 
نشست  در  اعضای حاضر  از سوی  که  عضوی 
گفتگو  برای  نمایندگان  مجلس  گذشته ی  روز 
قانون  از  حمایت  ایتالف  عضوی   7 هیات  با 
جنجال های  حل  مورد  در  نتوانسته  داشته اند، 

کنونی در مجلس نمایندگان به نتیجه  برسند.
مذاکره  هیات  در  شرکت کننده  عضو  یک   
شده  فرستاده  هیات  که  گفت  8صبح  به  کننده 
از طرف اصالح طلبان و طرفداران حکومت در 
مجلس، خواهان دادن پست ها به 9 عضو بیرون 
شده مجلس، برای اعاده ی حیثیت شان از سوی 
رییس جمهور بودند ولی هیات ایتالف  حمایت 
از قانون مخالفت خودرا به آن اعالم  کردند و 
تاکید داشتند که به شمول محمد محقق با تعداد 
دیگری از اعضای حاضر در مجلس نمایندگان 
که از موقف گذشته ی خود صرف نظر کرده اند، 
گفتگو نخواهند کرد و بر موقف گذشته ی خود 
مبنی بر غیرقانونی بودن تغییر در ترکیب مجلس 

نمایندگان تاکید می کنند.


تصوری  می شود  باعث  که  غیرقابل وصف 
رویایی نسبت به خود پیدا کنند. خودشیفتگی 
بودن  خود  عاشق  معنای  به  نارسیسیسم  یا 
بود که عاشق  نارسیسوس مرد جواني  است. 
عاشق  چنان  او  شد.  آب  در  خود  تصویر 
نتوانست  تصویر خود شد که دیگر هیچ گاه 
از تصویر خود در آب روی برگرداند و در 
داد  شکل  تغییر  نرگس  گل  به  حالت  همان 
این  موضوع  ناهنجار  قسمت  شد.  استحاله  و 
دوست  به  قادر  خودشیفته  انسان  که  است 
داشتن دیگران نیست. دوست داشتن دیگری 
دایم  نتیجه ی  در  است.  نامفهوم  او  براي 
دیگران را مورد تمسخر قرار مي دهد و با زیر 
در  البته  دارد.  تحقیرآمیز  رابطه  خود  دستان 
اوایل ارتباط براي فریب دادن دیگران و صید 
استفاده  داشتن(  )دوست  مفهوم  این  از  آنها 
نقش بازي  حال  در  همواره  ولي  مي کند، 
چهار  زیر  عالیم  بین  از  اگر  است.  کردن 
باشد  داشته  در کسي  وجود  پنج عالمت  یا 
اختالل  تشخیص  زیاد  احتمال  به  مي توان 
نظر  در  او  برای  را  خودشیفته  شخصیت 

گرفت:
مورد  در  مبالغه  و  خودبزرگ بیني   -1
بودن  مهم  )احساس  خود  توانایي هاي 

افراطي(.
2- اشتغال ذهني زیاد و خیال بافي افراطي در 

مورد پیشرفت و موفقیت هاي نامحدود.
3- این باور که فرد بي نظیر و استثنایي است، 

ولي توسط دیگران درک نمي شود.
شدن  ستایش  و  تمجید  به  شدید  نیاز   -4

توسط دیگران.
5- احساس حق به جانب بودن در اکثر مواقع 

بدون شواهد کافي.
6- استثمار دیگران.

دیگران  با  کردن  همدلي  در  ناتواني   -7
)قادر به درک احساسات و رابطه صمیمی و 

همدالنه با دیگران نیست(.
داشتن  یا  و  دیگران  به  نسبت  حسادت   -8
این فکر که دیگران به من حسادت مي کنند 

)مکانیزم فرافکني(.
9- متکبر و خودبین بودن )منم منم کردن(.

اغلب  در  می توانید  را  ویژگی ها  این  شما 
از مصادیق  ببینید. یکی  بیمار  سیاست مداران 
بودن  بزرگ  انسان  ادعای  خودشیفتگی 
سیاست مدار  با  واقعی  رهبر  یک  فرق  است. 
منتخب  رهبر  که  است  این  در  خودشیفته 
خودشیفته،  سیاست مدار  اما  است،  مردم 
انتخاب  رهبر  عنوان  به  را  خودش  خودش، 
در  هتلر  دارد.  را  آن  داشتن  ادعای  و  کرده 
منتخب  فرد  همان  که  بود  باور  این  بر  آغاز 
و منجی بشریت می باشد و از همین رو خود 
سران  اجالس  در  قذافی  خواند.   »پیشوا«  را 
حکمای  »بزرگ  را  خود  عرب  اتحادیه ی 
عرب و شاه شاهان قاره آفریقا و امیرالمومنین 
مسلمانان جهان« نامید و به دیگر رهبران عرب 
گفت: »مقام من اجازه نمی دهد در سطح شما 
نامید.  قادسیه  سردار  را  خود  صدام  باشم.« 
علی اف خود را رهبر آذریان جهان می نامید. 
مالعمر خود را برگزیده پیامبر اسالم می داند. 
خود  برای  عموما  خودشیفته  انسان های 
این ها  قایلند.  و جهانی  بخش  نجات  رسالتی 
که  است  خودبزرگ بینانه  توهمی  محصول 
می شود.  دیده  خودشیفته  شخصیت های  در 
آنها به همان میزان نیز دیگران را دوستداران 
از  تقریبا هیچ کدام  و عاشقان خود می دانند. 
فرار  به  اجبار  از  قبل  ساعاتی  تا  دیکتاتور ها 
دیگر  که  نمی کردند  باور  خودکشی  یا  و 
محبوب مردم خود نیستند. شاه ایران تا چند 
روز قبل از فرار نمی توانست بپذیرد که مردم 
علیه او به خیابان ها ریخته اند. قذافی تا آخرین 
لحظات، مردم معترض و انقالبیون را عاشقان 
خود خطاب می کرد و یا انقالبیون را عوامل 
توهم زا  داروهای  مصرف کنندگان  یا  بیگانه 

می دانست نه مردم طبیعی کشورش.
را  خودش  ویژگی  این  که  دیگری  جای   
بروز می دهد داشتن سبک زندگی خاص و 
برای  خودشیفته  افراد  است.  فرد  به  منحصر 
الگوهای  به سمت  بودن خود،  اثبات خاص 
و  با داشتن چیزهای خاص  استثنایی  زندگی 

استثانایی می روند. 

سیاست مداران بیمار
آسیب شناسی روانی

سیاست مداران

ایتالف حمایت از قانون:

در هیاتی که محمد محقق باشد 
مذاکره نمی کنیم

یک پارلمان و سه مراسم تحلیف

ACKU



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

به وکالی مدافع  ارتباط  این مشکل و کمبود در 
از  بسیاری  یک سو،  از  زیرا  است؛  شدید تر  زن 
زنان  به دالیل مختلف قادر به دفاع از خود نبوده 
و آگاهی و توانایی های الزم را در رابطه به احقاق 
نمی توانند  دیگر  سوی  از  و  ندارند  حقوق شان 
مرد  مدافع  وکالی  با  را  قضایای شان  درستی  به 
کمبود  یا  و  نبود  در  نتیجه  در  بگذارند.  درمیان 
وکالی مدافع و مساعدین حقوقی زن، بسیاری از 
زنان از حق دسترسی و یا برخورداری از وکالی 

مدافع محروم می مانند.
پروان  والیت  مسوولین  از  یکی  مثال   عنوان  به 
دراین  مجموع  در  که  این  بر  »عالوه  می گوید: 
والیت ما با کمبود وکیل مدافع و مساعد حقوقی 
مواجه می باشیم، به طور خاص حد اقل به دو تن از 
وکالی مدافع  خانم  نهایت ضرورت داریم؛ زیرا 
اعتماد  با  دارند  قرار  توقیف  تحت  که  خانم های 
کامل نمی توانند با وکیل مرد مشکل شان را مطرح 

نمایند.«
 به همین دلیل برای تضمین برابری سالح ها )قوا(، 
تامین عدالت، جلوگیری و مقابله  با محاکمه ها و 
وکیل  حضور  و  وجود  غیرعادالنه،  مجازات های 

مدافع و یا مساعد حقوقی در تمامی مراحل یک 
بسیار  به ویژه موضوعات جزایی  موضوع قضایی 

مهم، ضروری و حیاتی می باشد.
وکالی  به  متهمین  و  مظنونین  دسترسی  میزان 
مدافع و مساعدین حقوقی و حدود و ثغور آزادی 
شاخص های  مهمترین  از  یکی  آنها  اختیارات  و 
بررسی  برای  اساسی  معیار  و  قانون  حاکمیت 
است.  کشور  قضایی  وسیستم   محاکم  وضعیت 
هم  مدافع  وکالی  از  برخورداری  و  دسترسی 
برای احقاق حقوق مراجعه کنندگان به سیستم های 
قضایی وهم برای دفاع متهمین و مظنونین درمقابل 
یک  هم  و  اساسی  حق  یک  وارده  اتهامات 

ضرورت مبرم است.
حق  اصل  شدیم،  یادآور  باال  در  چنانچه 
برخورداری از وکالی مدافع و مساعدین حقوقی 
به  کشور  نافذه  قوانین  دیگر  و  اساسی  قانون  در 
قانون   31 ماده  براساس  و  شده  شناخته  رسمیت 
اساسی و دیگر قوانین نافذه کشور دولت افغانستان 
بی بضاعت  افراد  برای  تامین مساعدت حقوقی  به 

موظف گردیده است.

سوال اساسی در این باره آن است که درمقام عمل 
و  گرفته  قرار  توجه  مورد  اندازه  چه  تا  حق  این 
ازین  مردم  برخورداری  راستای  در  اقداماتی  چه 
و  دسترسی  میزان  و  است؟  گردیده  اتخاذ  حق 
مساعدت  و  مدافع  وکیل  از  مردم  برخورداری 

حقوقی درچه حدی است؟
افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  یافته های 
و  دسترسی  اصل  که  می دهد  نشان  باره  دراین 
اساسی،  درقانون  مدافع   وکیل  از  برخورداری 
قانون اجراات جزایی موقت و سایر قوانین مربوطه 
اخیر  سال های  در  و  شده   شناخته  رسمیت  به 
است.  یافته  تشکیل  مدافع  مستقل وکالی  انجمن 
از آن زمان تاکنون صدها وکیل مدافع با دریافت 
و  کابل  در  انجمن  این  از  وکالت  قانونی  مجوز 
ارایه  حقوقی  خدمات  کشور  والیت های  دیگر 
مدافع  وکالی  انجمن  قانون  براساس  و  می دهند. 
سه  سال  طول  در  است  موظف  مدافع  هروکیل 
دوسیه قضایی را به صورت رایگان به پیش برده و 

مساعدت حقوقی ارایه دهند. 
ادامه دارد

جماعت های  هستند  امروز  دنیای  در 
بزرگ انسانی که رسما به کدام دولتی 
تعلق ندارند. چنین موقعیت دشوار در 
بسیاری موارد مشکالت حل ناشدنی به 
ملل متحد  قرار است  وجود می آورد. 
را  بی دولت  مردمان  این  سرنوشت 

تحت بررسی قرار دهد.
موقعیت  در  جهان  در  انسان  میلیون ها 
مشکل  این  دارند.  قرار  »بی دولتی« 
که  می شود  مهاجرانی  دامنگیر  بیشتر 
اسناد مسافرت قانونی که وابستگی شان 
به یک کشور را تایید کند، در دست 

ندارند. 
امور  در  متحد  ملل  عالی  کمیساریای 

اگست،   25 پنج شنبه،  می خواهد  پناهندگان 
در مورد توده های عظیم انسانی که با کشوری 
راه  به  بین المللی  تالش  یک  ندارند،  ارتباط 

اندازد. 
»بی دولت«  افراد  از  یکی  محمد العنیزی، 
است.  شده  بریتانیا  شهروند  اکنون  که  است 
کویتی هایی  آن  یا  »بدون«ها  به  منسوب  او 
او  می شوند.  پنداشته  »بی دولت«  که  است 
نکرده  نیز  قانون شکنی  و  است  مذهبی  مرد 
می کند،  زندگی  کابوس  یک  با  اما  است. 
تا مبادا پولیسی  صبح ها سراسیمه برمی خیزد 
به سراغش آید. گناه او این است که کشور 
قانونی  اسناد  که  آن  بدون  را  زادگاهش 
داشته باشد ترک گفته است. او یک مهاجر 

غیرقانونی یا انسان »بی دولت« است.
هفت  و  همسر  با  دارد،  سال   42 که  عنیزی 
به حیث  او  می کند.  زندگی  لندن  در  فرزندش 
عنیزی  است.  کار  مشغول  عربی  زبان  معلم 
می افزاید که بی دولت بودن مانند این است که 
پایش از زمین کنده باشد و دستش از آسمان.  

هویتی  اما  هستید،  انسان  یک  »شما  او  گفته  به 
شما  ملیت  بدون  و  هویت  بدون  ندارید. 
دارید  که  آرمان هایی  به  نمی توانید.  هیچ کاری 
العنیزی  خانواده  نمی گذارد.«  احترام  هیچ کسی 
در  »بدون«  جنسیه« اند.  »بدون های  به  منسوب 
دارای  که  می شود  گفته  کسی  به  عربی  زبان 
»بی دولت«  حقیقت  در  و  نبوده  ملیت  یا  کشور 

باشد. 
فرزندان  از  عبارت  »بدون«ها  عربی  در کشورهای   
با  قرن ها  برای  که  می باشند  کوچی  قبایل 
کشورهای  صحراهای  در  حیوانات شان 
اردن  سوریه،  سعودی،  عربستان  کویت، 
آمد  و  رفت  در  آزادانه  امروزین  عراق  و 

بوده اند.
استقالل  از کسب  پس  »بدون«ها  در کویت 
بیشتر  تنگنای  در   1961 سال  در  کشور  این 
ملیت  تقاضای  آن ها  از  برخی  گرفتند.  قرار 
پی  آن  اهمیت  به  چون  نکردند،  کویتی 
یا  و  بودند  بی سواد  یا  دیگران  نمی بردند. 
نتوانستند اسنادی ارایه کنند. زیرا آنها هرگز 
کارت شناسایی با خود نداشتند و تنها لباس 

تن شان را با خود حمل می کردند.
 معلوم نیست به چه تعداد »بدون«ها در کویت 
زندگی می کنند، اما حدس زده می شود که 
بین 93 هزار تا 180 هزار نفر از »بدون«ها در کویت 

زندگی می کنند.
همچون  »بدون«ها  به  کویت  در   1980 سال های  تا 
شهروندان کویتی برخورد می شد. اما از سال 1986 
به  ساختند.  محروم  حقوق شان  از  را  آن ها  بدین سو 
تحصیل  به  دانشگاه  در  تا  نشد  داده  اجازه  العنیزی 
پولیس  نظامی،  نیروهای  در  همچنین  بپردازد.  طب 

و رسانه ها به وی اجازه کار داده نشد.
را  ما  ابتدا  »در  کویتی  مقام های  می گوید  العنیزی 
تغییر  را  عنوان  این  آنها  بعدا  می خواندند،  کویتی 
»بدون«  اخیرا  و  می گفتند  دشتی  کویتی های  داده 
خطاب می کنند. بعد از جنگ خلیج آنها این ملیت 
نامشخص را تغییر دادند و از سال 1996 بدین سو ما 

را باشندگان غیرقانونی یاد می کنند.«

گزارش نظارت از  وضعيت و عملکرد محاكم
 و سيستم قضایی در افغانستان

چالش هاي جهانيکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان )بهار سال 1390(
 و پيشرفت هاي به دست آمده

قسمت سی و پنجم

آگاهي بخش،  کمپاین هاي  مانند  مواردي  به  نیز  پیشگیري  بخش  در 
است.  شده  اشاره  نوین  برده داري  به  پایان دهنده  رویه هاي  و  سیاست ها 
سکس،  تجارت  مطالبه  با  مبارزه  به  مربوط  ابتکارات  و  طرح ها  امر  این 
بر  در  را  کاال  عرضه  زنجیره  طول  در  کارگران  از  حمایت  و  شفافیت 
مصرف کنندگان  و  شرکت ها  کمپاین ها  این  در  دولت ها،  مي گیرد. 
معناي کاري است که  به  تا تضمین کنند تجارت آزاد  گردهم مي آیند 
به طور آزادانه انجام مي شود تا رقابت عادالنه به جاي کار براي رهایي 
در  را  آسیب پذیر  گروه هاي  باید  پیشگیري  برنامه هاي  کنند.  تضمین  را 
سیستم هاي حقوقي وارد کند، سیاست هاي استخدام شرکت ها، رویه هاي 
صدور ویزا،رویه هاي مربوط به حمایت از حقوق کارگران داراي درآمد 
پایین، به حاشیه رانده شده، مجازات مدني یا کیفري براي شرکت هایي 
از کار اجباري  با استفاده  ارایه خدمات  یا  به تولید محصول  که مستقیما 

مي پردازند و… را شامل شود.
کمپیان قلب آبي، يك ابتكار عمل پیشگیرانه

سپس گزارش فوق، برخي اقدامات را به عنوان نمونه نام مي برد از جمله 
کمپاین قلب آبي سازمان ملل که براي تحت تاثیر قراردادن مردم و جلب 
حمایت آنها براي اقدام علیه قاچاق انسان است. این کمپاین شهروندان را 
قادر مي سازد تا حمایت خود را براي ریشه یابي و احساس ضرورت مبارزه 
براي پایان بخشیدن به این جرم نشان بدهند. نیت این برنامه این است که 

قلب آبي سمبولي جهاني براي قاچاق انسان مي شود.
گزارش از افرادي نیز نام مي برد که با برنامه هاي مختلف نظیر اطالع رساني 
به عموم، ارایه کمک هاي حقوقي و یا بازتواني به قربانیان در کشورهاي 
مختلف دنیا به فعالیت مشغولند. افرادي از اردن، ازبکستان، بروندي، هند، 
وزارت  معاون  تا  مدني  فعاالن  نظیر  مختلف  سمت هاي  از  و…  لهستان 
جنسیت و برابري در وزارت کار وامور اجتماعي و حتا افسر پولیسي که 
به قربانیان قاچاق  با حساسیت  عملیات هاي متعددي را درایالت هاي هند 

رهبري کرده است.
بررسي وضعیت ایران با افغانستان آغاز می شود.

اما بخش مهمي از گزارش به بررسي وضعیت قاچاق در کشورها، اقدامات، 
برنامه ها و سیاست گذاري دولت ها در امر مبارزه با قاچاق اختصاص یافته 
است. این بررسي با افغانستان آغاز مي شود که قاچاق کودکان به منظور 
در  پسربچه ها  مورد  در  به خصوص  اجباري  فحشاي  مخدر،  مواد  مبادله 
داخل افغانستان تا قاچاق کارگران به ایران و کشورهاي اطراف براي کار 
اجباري را در مي گیرد و به ایران نیز مي رسد که بر اساس این گزارش، 
یک کشور منبع، ترانزیت و محل اقامت مردان، زنان و کودکاني است 
که موضوع قاچاق انسان به خصوص فحشا و کار اجباري قرار گرفته اند 
تا زنان و دختران ایراني که براي فحشا و ازدواج اجباري قاچاق مي شوند.

کودکان افغان و ایراني که در ایران زندگي مي کنند، به صورت داخلي 
براي  اوقات  برخي  شده اند،  قاچاق  اجباري  جنسي  سواستفاده هاي  براي 
ازدواج اجباري که طي آن همسران جدیدشان آنها را مجبور به فحشا و 
کار اجباري به عنوان متکدي یا کار در قبال بدهي، تهیه درآمد یا حمایت 
از خانواده هاي معتادشان مي کنند. مردان جوان و پسران افغان نیز مجبور 
به فحشا در جنوب ایران مي شوند. همچنان که زنان و دختران ایراني هم 
براي فحشا به پاکستان، ترکیه، قطر، کویت و امارات متحده عربي، عراق، 
فرانسه، آلمان و انگلیس قاچاق مي شوند. گزارش هایي نیز دال بر فروخته 
بردگي جنسي  اهداف  براي  پاکستان  در  مردان  به  دختران  و  زنان  شدن 

است. 
مردان و زنان پاکستان، بنگالدیش و عراق نیز به طور داوطلبانه به ایران 
قاچاق مي شوند یا از طریق ایران به دیگر کشورهاي خلیج، یونان و ترکیه 
براي کسب شغل فرستاده مي شوند. همچنین در گزارش آمده است که 
زنان از آذربایجان و تاجیکستان به ایران سفر مي کنند تا شغلي را بیابند اما 
نهایتا در دام فحشاي اجباري مي افتند. ایران محل ترانزیت زنان تاجیک 

براي فحشاي اجباري به دوبي نیز هست.
ادامه دارد

 منبع: دويچه وله
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ملل متحد موقعيت مردمان »بی دولت« 
را بررسی می كند

 منبع: وب سايت ارمغان ملی
 قسمت دوم

نگاهی به دهمین گزارش ساالنه 
قاچاق انسان 

)برده داری نوین(
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با گذشت یک دهه از یازدهم سپتامبر

تروریزم
همچنان
باقیست

از ۱۱ سپتامبر تا بهار عربی

مسیر آزادی
در جوامع مسلمان
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 قدرت اهلل جاوید



 رضا تقی زاده

جهانی  جامعه ی  حضور  با  می رفت  انتظار  که  حالی  در 
با  مبارزه  میالدی   2001 سپتامبر  یازدهم  تحوالت  از  پس 
پایان  به  زودی  به  و  شروع  آن  جدی  شکل   به  تروریزم 
برسد، اما با گذشت ده سال از حضور جامعه ی جهانی در 
و  دارد  ادامه  همچنان  تروریزم  برابر  در  جنگ  افغانستان، 
امیدواری های نیز برای حل این معضل جهانی در افغانستان 

به نظر نمی رسد.
امریکا، سه  ایاالت متحده ی  جامعه ی جهانی در راس آن 
ماه پس از آن که شاهد فاجعه ی بزرگ بشری و مالی ناشی 
تروریزم  با  مبارزه  به هدف  بود،  سپتامبر 2001  یازدهم  از 
طالبان  و  القاعده  مانند  تروریستی  گروه های  سرکوب  و 
افغانستان وارد کشور  نیروهای جبهه ی مقاومت  به کمک 

شدند.
جهانی،  جامعه ی  حضور  با  داشتند  انتظار  افغانستان  مردم 
تروریزم در افغانستان و منطقه  ازبین برود، امنیت در کشور 
تامین گردد، نظام مردمی ایجاد شود، حاکمیت قانون عملی 
و بازسازی روی دست گرفته شود؛ ولی به گفته ی شماری 
از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان، دست آوردهایی که 
دولت افغانستان پس از تحوالت یازدهم در افغانستان انتظار 

داشت، کم رنگ و ناچیز بوده است.
نمایندگان  مجلس  در  بدخشان   نماینده ی  پیمان،  امان اهلل 
با  جهانی  جامعه ی  هماهنگی  عدم  که  است  معتقد 
و  وزیران  ناکارایی  اداری،  فساد  وجود  افغانستان،  دولت 
مواد  قاچاق  در  دولتی  مقام های  از  شماری  دست داشتن  
نتوانسته  افغانستان  دولت  که  است  بوده  عواملی  از  مخدر 
در  جهانی  جامعه ی  حضور  از  پس  تحوالت  از  است 

در  جهانی  تجارت  مرکز  دو  ریختن  فرو  از  پس  سال   10
اجازه  خود  به  عربستان  زنان  از  پاره ای  اینک  نیویارک، 
خیابان های  در  پولیس،  سختگیری  علی رغم  می دهند، 
پیشتر،  بن الدن  خیابان ها،  همان  در    کنند.  رانندگی  ریاض 
12 هواپیماربا از مجموع 1۵ تبعه سعودی عضو گروه حمله 
انتحاری القاعده به نیویارک و واشنگتن را به خدمت گرفته 

بود.
تالش برای تغییر و ایجاد تعادل و سازش مابین آرمان های 
پایبندی  و  گرفته،  نام  عربی«  »بهار  نام  که  جنبشی  انقالبی 
راه  نیز  سعودی  حاکمه  هیات  درون  به  اینک  سنت ها،  به 

یافته است.
تا مدت ها پس از وقوع رویداد 11 سپتامبر، مسووالن دولتی 
هواپیماربایان  جمع  در  کشور  این  اتباع  حضور  عربستان 

انتحاری را انکار می کردند.
در  سعودی  دولت  داخله  وزیر  عبدالعزیز،  نایف  شاهزاده 
نوامبر سال 2002، یهودیان را مسوول انفجار ها معرفی کرد 
راس  در  و  خارجی  اطالعاتی  سازمان ها  که  شد  مدعی  و 
آن ها موساد و اسراییل، از راه به خدمت گرفتن گروه های 
تروریستی مانند القاعده، قصد وارد آوردن لطمه علیه منافع 

کشور های عرب و مسلمان را داشته اند.
چند ماه بعد، در غروب روز 12 ماه می سال 200۳ وقوع 
سعودی،  پایتخت  ریاض  در  این بار  دیگری،  انفجار های 
تن،   ۳0 قتل  به  القاعده،  عضو  انتحاری  مهاجم   12 توسط 
منجمله ۹ تبعه امریکا منجر شد. حمله یادشده نشانه روشن 
جهت گیری تازه القاعده علیه رهبران حکومت سعودی به 

عنوان دیگر دشمنان اسالم )عالوه بر غرب( بود.
در  القاعده  گروه  عضو  هزاران  تاکنون  تاریخ  آن  از 
عربستان سعودی دستگیر شده اند. مسیر های تغذیه مالی این 
سنتی  همزمان، حاکمیت  و  مسدود شده  تروریستی  گروه 
عربستان، اگر چه با کندی، اصالحالتی را آغاز کرده که 

پیشتر تصور شکل گرفتن آن ها دشوار می نمود.
تعدیل  ریاض،  مدارس  از  افراطی  معلم  هزار  دو  اخراج 
آموزش های متکی بر اصول اعتقادی وهابیون در مدارس، 

و برگزاری انتخابات محلی از جمله این اصالحات است.
مردم سعودی این روز ها با شادی و بدون ترس، از پیروزی 
و  می کنند،  استقبال  لیبیا  و  مصر  تونس،  در  عربی  بهار 
حاکمیت سعودی نیز در مقابل حکومت سوریه، و در کنار 
قرار  »بهار عربی« در آن کشور  انقالبیون  و  معترض  مردم 

گرفته است.
اهمیت رویداد

از  نقطه  یک  در  بزرگ  رویداد های  تاثیرگذاری  نظریه 
ثانوی در دیگر مناطق جهان را بیش و  جهان بر تحوالت 
کم تمامی نظریه پردازان سیاسی پذیرفته اند. اگرچه سنجش 
دقیق حدود و عمق تاثیرگذاری ها و تاثیرپذیری ها نا ممکن، 
و ارزیابی میزان آن تا سال ها موضوع تحقیق دانش پژوهان 
است، اصل تاثیرگذاری را می توان پذیرفته شده تلقی کرد.

افغانستان  مناطق  برخی  اقل در  بوده که حد  این  نسبی آن 
امنیت است، ولی خوب می دانید که ما هیچ گاهی از مشکل 
خالص نشدیم و آن چیزی را که ما هم انتظار داشتیم که 

بتوانیم افغانستان آرام، مرفه و بهتر داشته باشیم، نداریم.« 
گفت  همچنین  افغانستان  نمایندگان  مجلس  عضو  این 
همسایه ی  کشورهای  شمول  به  جهانی  جامعه ی  چند  هر 
افغانستان  در  خود  سیاست های  اعمال  تالش  در  افغانستان 
می باشند، ولی سیاست های متضاد مقام های دولت افغانستان 
مورد  در  نیز  کشور  شهروندان  تا  است  شده  سبب  نیز 

آینده ی شان متردد باشند.
جهانی  جامعه ی  نظامی  نیروهای  باوجود  می گوید  پیمان 
مردم  و  است  باقی  هنوزهم  تروریزم  افغانستان، مشکل  در 

افغانستان همه روزه قربانی حمالت تروریستی می شوند.
پیمان افزود هرچند برخی گروه های تروریستی در کشور 
کشور  این  دولت  کنونی  شرایط  در  اما  بوده اند،  پاکستان 

پیمان می گوید باوجود نیروهای 
نظامی جامعه ی جهانی در 

افغانستان، مشکل تروریزم 
هنوزهم باقی است و مردم 
افغانستان همه روزه قربانی 
حمالت تروریستی می شوند.
پیمان افزود هرچند برخی 

گروه های تروریستی در کشور 
پاکستان بوده اند، اما در شرایط 

کنونی دولت این کشور خود توان 
جلوگیری از دهشت افگنی را 

ندارد.

و به موقع واشنگتن، »بهار عربی« را در کشورهای مسلمان 
شکوفا ساخت.

10 سال پس از رویداد 11 سپتامبر، تعداد کشورهایی که 
در آن ها تغییر رژیم های اقتدارگرا به دست مردم صورت 
گرفته، از شمار کشورهایی که رژیم های آن ها از راه حمله 
نظامی امریکا تغییر یافته و یا هدف گروه القاعده برای تغییر 

قرار داشته بیشتر است.
در شرایط جاری نه تنها امکان توسل امریکا و متحدان آن 
کشور به حمله تمام عیار نظامی برای تغییر نظام های سیاسی 
رشد  بستر های  ایجاد  عامل  می شد  تصور  که  اقتدارگرا- 
افراط گرایی اسالمی و تروریسم هستند، کاهش یافته، که 
افراط گرایی و تروریسم اسالمی نیز در حال عقب نشینی به 

نظر می رسد.
و  گرا  اقتدار  نظام های  با  درونی  مقابله  روش ها  اگرچه 
زمان دست یافتن مردم به پیروزی، در کشور های مسلمان 

افغانستان استفاده موثر کند.
به  حکومتی  مقام های  دل سوزی  عدم  پیمان،  گفته ی  به 
جامعه ی  کمک های  میل  و  حیف  و  افغانستان  شهروندان 
جهانی از سوی مقام های داخلی و خارجی نیز در کم رنگ 
نقش  سپتامبر،  یازدهم  از  پس  دولت  دست آوردهای  بودن 

داشته است.
با این حال، آقای پیمان تایید می کند که باوجود مشکالت 
تحوالت  از  پس  درکشور  مثبتی  تغییراتی  افغانستان  در 

یازدهم سپتامبر 2001، به میان آمده است.
دولت  دست آورد  که  می کنم  فکر  »من  گفت:  پیمان 
تاثیرات  و  بوده  بسیار کم  سپتامبر  یازدهم  از  افغانستان پس 

بولشویکی  انقالب  فرانسه،  کبیر  انقالب  از  ناشی  موج های 
سال 1۹1۷ در روسیه و انقالب اسالمی سال 1۹۷۹ در ایران 
تا سال های عامل اصلی تغییرات گسترده در مناطق مختلف 

جهان بوده اند.
تاریخ ساز  رویداد های  جمله  از  سپتامبر   11 انتحاری  هجوم 
فوری  واکنش  نسبت،  همان  به    می شود.  محسوب  جهان 
امریکا به رویداد یادشده نیز از اهمیتی خاص خود برخوردار 

است.
یک سو  از  امریکا،  در  سپتامبر   11 رویداد  از  بعد  تغییرات 
جوامع  قبال  در  را  غربی  جوامع  و  امریکا  رهبری  ذهنیت 
ساخت،  متحول  آن ها  سیاسی  حاکمیت  طبیعت  و  مسلمان 
و از سوی دیگر، واکنش خشن امریکا به رویداد یاد شده، 
حاکمیت های  مقابل  در  و  داخل  از  مردم  ایستادگی  زمینه 

سیاسی کشور های مسلمان را فراهم ساخت.
الگو های تغییر

سقوط حکومت صدام در عراق و برگزاری انتخابات آزاد 
حاکمیت  روال  و  تداوم  به  منطقه  بازگشت  کشور،  آن  در 
گذشته را نا ممکن ساخت. برگزاری انتخابات ملی در عراق 

یک تحول بزرگ بود.
بعد از تغییرات سیاسی در افغانستان و عراق مردم کشور های 
در  که  دریافتند  مدیترانه،  حوزه  تا  آسیا  جنوب  از  مسلمان 
مقابل دو شیوه افراطی القاعده و توسل به تروریسم و کشتار 
کور، و یا شیوه توسل به جنگ و انهدام، برای کنار گذاشتن 
دسترس  در  نیز  سومی  راه  اقتدارگرا،  کشور های  رهبران 

است.
شروع بهار عربی

تمایالت  و  واشنگتن،  در  اوباما  دولت  آمدن  کار  روی 
رییس جمهور تازه به ایجاد ارتباط نو مابین امریکا و جوامع 
مسلمان تا حدود زیادی به گسترش این فکر و افزایش امید 

به موثر تر بودن »راه سوم« یاری داد.
پیروزی سریع مردم در تونس علیه یک دیکتاتوری قدیمی 
و پیروزی نسبتا کم هزینه مردم در مصر، با حمایت مستقیم 

خود توان جلوگیری از دهشت افگنی را ندارد.
در  پکتیا  مردم  نماینده ی  مجیدی،  بادشاه  گل  حال،  این  با 
جهانی  جامعه ی  که  است  باور  این  به  نمایندگان  مجلس 
سپرده  افغانستان  دولت  به  بن  کنفرانس  در  که  را  تعهداتی 

بود، عملی نکرده است.
جلب  با  که  داشتند  انتظار  افغانستان  مردم  که  گفت  وی 
همکاری جامعه ی جهانی پس از تحوالت یازدهم سپتامبر، 
بازسازی  و  قانون  حاکمیت  کشور،  در  امنیت  تامین  شاهد 
باشند، ولی به دلیل پی گیری هدف های گوناگون از سوی 
جامعه ی جهانی و دولت افغانستان، کمک های تعهدشده به 
زیاد آن  و بخش های  نشد  به خوبی عملی  افغانستان  دولت 
انتقال  افغانستان  از  بیرون  به  کننده ها  کمک  توسط  دوباره 

داده شد.
متهم  را  افغانستان  همسایه ی  کشورهای  همچنین  مجیدی 
افغانستان همکاری  با دولت  کرد که برخالف تعهدات شان 

صادقانه نداشته اند.
اعالم کرده  یازدهم سپتامبر  از  »امریکا پس  مجیدی گفت: 
بود که جنگ در برابر تروریزم مبارزه ی جهانی است و از 
کشورهای جهان طالب همکاری شد و این راهم گفت هر 
کشوری که همکاری نکند، به چشم دشمن به آن نگریسته 
می شود، ولی برعکس کشورهایی بودند که نه تنها همکاری 
نکردند بلکه تروریست ها را حمایت کردند و این کشورها 
از طرف خود امریکا هم کمک شد.« مجیدی افزود: »امروز 
مشکالت  با  تروریزم  با  مبارزه  در  جهانی  جامعه ی  نه تنها 
روبرو است بلکه خود مردم افغانستان  با مشکالت تروریزم، 
فساداداری، نابرابری ها، غربت و فقر که روز به روز افرایش 

می یابد، روبرو هستند.«
نقطه ی  بن الدن  اسامه  کشته شدن  آگاهان  باور  به  هرچند 
است،  بوده  تروریزم  با  مبارزه ی جامعه ی جهانی  در  عطفی 
میان  از  با  تروریزم  پدیده ی  که   می کنند  تاکید  آنان  ولی 
بین  از  بن الدن(  )اسامه  آنان  کلیدی  مهره ی  یک  برداشتن 
در  تروریستی  افراطی  دیدگاه های  تا  است  نیاز  و  نرفته 

افغانستان و منطقه از بین برود.

با هیچ یک از  با این وجود، »راه سوم«،  یک نواخت نیست، 
تغییر  برای  جهانی  تروریسم  یا  و  خارجی  جنگ  شیوه  دو 

نظام های خودکامه همسو نیست.
حدود پیروزی

عالوه بر تغییر رژیم در سه کشور عربی شمال افریقا، اینک 
مراکش نیز با توسل به »اصالحات از باال«، در مسیر برگزاری 

انتخابات آزاد قرار گرفته است.
سوریه،  از  بعد  است.  تغییر  اجتناب  غیرقابل  راه  در  سوریه 
استقرار حکومت انتخابی در اردن غیرقابل پرهیز خواهد شد.

است.  تغییر  نامزد شماره یک  یمن  فارس،  منطقه خلیج  در 
پنجره های  از گشودن  نا گزیر  از آن حاکمیت عربستان  بعد 
از درون  نفع اصالحات  به  تازه خواهد شد و تعادل کنونی 

تغییر خواهد کرد.
مردم بحرین فشار های کنونی را تا رسیدن به دولت انتخابی، 
علیه حاکمیت حفظ خواهند کرد. کویت و قطر نیز دیر یا 

زود به این کاروان می پیوندند.
قرار  و  است  انتقالی  وضعیت  در  مصر  کنونی،  شرایط  در 
جنبش های  کنار  در  کشور  آن  سیاسی  قدرت  گرفتن 
کامل  ظرفیت  با  همجوار  کشور های  در  آزادی خواهی 

صورت نمی گیرد.
و  مجلس  انتخابی  نمایندگان  که  آینده  ماه  چند  در 
فرصت  قاهره  می شوند،  انتخاب  مصر  بعدی  رییس جمهور 
به  حمایت  عربی  بهار  از  ظرفیت  تمام  با  که  یافت  خواهد 

عمل آورد.
در فاصله 10 سال پس از رویداد 11 سپتامبر و در نتیجه آن، 
و همچنین متاثر از واکنش خشن امریکا به رویداد یاد شده، 
اینک کشور های مسلمان خاورمیانه و شمال افریقا، با توسل 
نشانه ها  تمامی  می کنند.  تجربه  را  عربی«  »بهار  سوم،  راه  به 
حاکی است که این بهار مهار نخواهد شد، و نهال های این 

فصل در تابستان و پاییز به ثمر می رسند. 

ACKU
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مخالفان در لیبیا با مقاومت 
شديد هواداران قذافی 

مواجه شده اند

 
نيروهای مخالف معمر قذافی که از عصر روز 
با  می گويند  شده اند  بنی وليد  شهر  وارد  جمعه 
مقاومت شديد نيروهای وفادار به معمر قذافی 

روبرو شده اند.
نيروهای  اصلی  پايگاه  چهار  از  يکی  بنی وليد 

ليبيا است. به معمر قذافی، رهبر سابق  وفادار 
نهم  جمعه،  روز  قذافی  مخالف  نيروهای 
مهلت  پايان  از  پيش  ساعاتی   2011 سپتامبر 
به  وفادار  نيروهای  شدن  تسليم  برای  مقرر 
بازپس گيری  برای  را  خود  عمليات  قذافی، 

شهر  بنی وليد آغاز کردند.
را  خود  عمليات  دليل  اين  به  گفتند  آنها 
راکتی  حمله  مورد  که  کرده اند  آغاز  زودتر 

طرفداران قذافی در اين شهر قرار گرفته اند.
در  مخالفان  سريع  پيشرفت  وجود  با  اما 
به دليل مقاومت شديد  اوليه عمليات،  ساعات 
هنوز  شهر  کامل  فتح  قذافی  طرفدار  نيروهای 
دارد  احتمال  می شود که  و گفته  نشده  ممکن 

اين عمليات چندين روز طول بکشد.
بنی وليد  نزديکی  در  خبرنگاران  از  يکی 
موفق  قذافی  مخالف  نيروهای  می گويد 
از  برخی  گذشته  ساعات  طی  شده اند 
خود  کنترول  به  را  شهر  اصلی  ورودی های 

بياورند. در 
نقاط  در  جاده ای  جنگ  حاضر  حال  در 

مختلف شهر در جريان است.
يکی  از  نقل  به  آسوشيتدپرس  خبرگزاری 
در  قذافی  مخالف  نيروهای  سخنگويان  از 
در  نيروها  اين  که  گفته  سرت  شهر  نزديکی 
شده اند،  عقب نشينی  به  مجبور  بخش هايی 
را  زيادی  تلفات  درگيری ها  اثر  بر  زيرا 

شده اند. متحمل 
حاشيه  در  مستقر  بی بی سی  خبرنگار  يک  
حال  در  آمبوالنس ها  می گويد  بنی وليد  شهر 
از  خارج  در  شفاخانه ای  به  مجروحان  انتقال 

هستند. شهر 
او می گويد شمار نيروهای وفادار به قذافی در 
اين  از  پيش  که  است  چيزی  از  بيش  بنی وليد 

تخمين زده می شد.
صبح روز شنبه کاروانی از نيروهای تازه نفس 
وفادار به قذافی در حال استقرار در خط مقدم 

نبرد ديده شده اند.
شهر  نزديکی  در  نيز  سختی  درگيری های 
قذافی  هواداران  دست  در  هنوز  که  سرت 

است، صورت گرفته است.
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استقرار  که  کرده  اعالم  ترکيه  دولت 
موشکی  ضد  دفاع  و  رادار  سيستم های 
در  ناتو،  شمالی،  آتالنتيک  پيمان  سازمان 
خاک اين کشور به خاطر هدف گرفتن هيچ 
کشور خاصی نيست. به نظر می رسد که اين 
اظهارات پاسخی است به انتقادهای مقامات 
در  تجهيزات  اين  استقرار  از  ايران  دولت 

خاک ترکيه.
در  ترکيه  خارجه ی  وزارت  سخنگوی 
سيستم  »اين  گفت:  خود  خبری  کنفرانس 
دفاع ضد موشکی عليه هيچ کشوری نيست. 
کشورهای  حريم  از  دفاع  آن  هدف  تنها 

عضو سازمان ناتو است.«
سنبله  يازدهم  ترکيه  خارجه  امور  وزارت 
موشکی  سپردفاع  استقرار  با  کرد  اعالم 
کرد  موافقت  خود  خاک  در  ناتو   سازمان 
است. مقامات ايران از اين اقدام ترکيه انتقاد 
امورخارجه  وزارت  سخنگوی  و  کردند 
کمکی  هيچ  سيستم  اين  بود:  گفته  ايران 
»به ثبات و امنيت منطقه و حتا امنيت کشور 

ميزبان نمی کند.«
دفاع  احمد وحيدی، وزير  زمينه،  در همين 
اعالم  مورد  در  ايران  اسالمی  جمهوری 
پانزدهم  استقرار سپر موشکی در ترکيه در 

امريکايی ها  حضور  »ما  بود:  گفته  سنبله 
را  اسالمی  کشورهای  در  غربی ها  و 
همواره يک عنصر مزاحم، مخل امنيت و 
آسيب  زا بر کشورهای اسالمی می دانيم.«

وی افزوده بود: »ما حضور آنها )غربی ها( 
خصوص  به  کشوری  هيچ  در  را 
کشورها  اين  نفع  به  اسالمی  کشورهای 

نمی دانيم.«
اعضای سازمان پيمان آتالنتيک شمالی، 

در   1389 سال  عقرب  ماه  اواخر  ناتو، 
اجالسی در ليسبون، پايتخت پرتگال، بر سر 
نصب و استفاده از سامانه ضدموشکی اروپا 

برای مقابله با موشک های باليستيک ايران به 
موافقت رسيدند.

به  حمله  با  مصری  معترضان  که  آن  از  پس 
ساختمان سفارت اسراييل در قاهره، وارد اين 
ساختمان شدند، دولت مصر وضعيت هشدار 
اعالم کرده و سفير اسراييل در قاهره، مصر را 

ترک کرده است.

گزارش ها از وقوع تيراندازی و مجروح شدن 
تعداد زيادی از افراد حکايت دارد.

صدها  کردن  متفرق  برای  امنيتی  نيروهای 
نفری که يک ديوار سفارت حفاظتی سفارت 
را تخريب کردند، به استفاده از گاز اشک آور 

متوسل شدند.
از  بخشی  فلزی  ميله های  با  مصری  معترضان 
وارد  و  را خراب کردند  ديوار حفاظتی  يک 
اين  اوليه  طبقات  در  واقع  اتاق های  از  يکی 
ساختمان 21 طبقه شدند. آنها شماری از اسناد 

همراه  به  را  سفارت  در  موجود  مدارک  و 
پرچم اسراييل به سرک ريختند.

نيروهای  گذشته  ماه  اقدام  به  تظاهرکنندگان 
اسراييلی در کشتن پنج سرباز مصری معترض 

بودند.

اعالن کاريابی
دافغانستان بانک )بانک مرکزی افغانستان( به 25 تن کارمند ورزيده و مجرب در پست های: 

يک پست  	•آفيسر نظارت بانکداری اسالمی در بخش خارج ساحه گريد 8    
يک پست  	•مدير بخش شرعيت و قانون گريد 8      
يک پست 	•آفيسر ارشد بخش نظارت خارج ساحه گريد 7     

يک پست  	•آفيسر ارشد بخش جوازدهی گريد 7      
يک پست  	•آفيسر ارشد بخش نظارت بر مبارزه عليه تطهير پول و تروريزم مالی گريد   

2 پست  	•محاسب گريد 6        
7 پست  	•آفيسر نظارت بخش داخل ساحه گريد      
4 پست 	•آفيسر بخش نظارت بر مبارزه عليه تطهير پول و تروريزم مالی گريد 6   

3 پست  	•تحليلگر خارج ساحه گريد 6       
2 پست  	•آفيسر بخش جوازدهی گريد 6       
2 پست  	•آفيسر بخش نظارت خاص گريد 6      

مربوط به مديريت عمومی نظارت امور مالی به شرايط ذيل نياز دارد: 
CPA or ACCA ،تحصیالت: ليسانس در رشته های محاسبه/مالی، اداره تشبثات

تجربه کاری: حداقل سه سال در بخش های نظارت بانک ها، تفتيش، محاسبه و مالی
شايقين کارمی توانند يک نسخه CV و يا خلص سوانح شان را معه درخواست عنوانی  آمريت عمومی منابع بشری با ذکر پست انتخابی الی تاريخ 31 سنبله سال جاری به ايميل آدرس: 

Dab.jobs@centralbank.gov.af  بفرستند. 
درخواستی های پايین تر از معیارهای تعیین شده و از مراجع غیرمستقیم به هیچ وجه قابل پذيرش نمی باشد و صرف با اشخاص شامل در شارت لیست  

جهت امتحان و انترويو تماس گرفته خواهد شد. 
برای معلومات بيشتر به ويب سايت: www.centralbank.gov.af مراجعه نموده و يا به شماره تيلفون: )0202104145( به تماس شويد.

ترکیه: 
سپر دفاع موشکی ناتو علیه هیچ کشوری نیست 

سفیر اسرايیل از مصر خارج شد
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