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مطالب امروز:

چشم انداز مذاکرات
پس از بن الدن

بعد از قتل بن الدن، افغانستان 
مواجه  همزمان  مساله  دو  با 
رسوايي  اول،  مساله  است. 
است  پاكستان  استراتژيك 
افغانستان  براي  را  فرصت  كه 
جهت فشار بر پاكستان و طالبان 
مساعد كرده است. مساله دوم، 
امريكا  خروج  احتمال  افزايش 
اين  در  كه  است  افغانستان  از 
بدون  طالبان  مساله  صورت، 
در  وضعيت  و  مانده  باقي  حل 
شد.  خواهد  بدتر  افغانستان 
بر  اكنون  غربي  رهبران  اما 
ادامه حمايت شان از افغانستان 
تاكيد كرده اند. اين خود بهترين 
فرصتي است كه افغانستان از 
پاكستان  بر  فشار  براي  آن 
فراموش  ولي  كند.  استفاده 
نسبت  پاكستان  نگاه  كه  نكنيم 
داراي  مراتب  به  طالبان،  به 
بزرگ  استراتژيك  اهميت 
بن الدن  از  حفاظت  به  نسبت 

دارد.  

ادامه در صفحه 4

تشديد بازرسی ها...

چرا از مرگ...

پايگاه های دايمی...

5

8

3

با  کابل  در  امریکا  سفیر  آیکنبری  کارل 
طالبان  برای  بن الدن گفت  به مرگ  اشاره 
حاال فرصت مناسبی است تا راه خود را از 

گروه القاعده جدا کنند.
کنفرانس  یک  در  که  آیکنبری  آقای 
تصریح  می گفت  سخن  کابل  در  خبری 
گزینه  یگانه  حاضر  حال  در  که  کرد 
و  خشونت ها  از  دست کشیدن  طالبان، 
او  است.  ملی  آشتی  روند  به  پیوستن 
ادامه  صورت  در  که  داد  هشدار  همچنین 
ناتو(  و  )ایتالف  نمی توانند  »طالبان  جنگ 

را شکست دهند.«
او افزود: »فکر می کنم تاکنون برای طالبان 
روند  به  پیوستن  برای  چنین فرصت خوبی 
این  از  طالبان  اگر  بود.  نشده  مهیا  صلح 
فرصت استفاده کنند، افغانستان می تواند به 

صلح و ثبات دست یابد.«
سال ها  آن  بین المللی  متحدان  و  دولت 
به ترک جنگ دعوت  را  است که طالبان 
این  به  تاکنون  طالبان  پاسخ  اما  کرده اند 
طالبان  است.  بوده  منفی  درخواست ها 

القاعده 
مرگ اسامه بن الدن را 

تايید کرد
وبسایت  در  که  بیانیه ای  اساس  بر 
منتشر شده، شبکه  اسالم گرا  گروه های 
رهبر  بن الدن«  اسامه  »مرگ  القاعده 

این گروه را تایید کرده است.
بیانیه  این  در  بی بی سی،  گزارش  به 
»هدر  وی  خون  است  شده  نوشته 
حمله های  به  القاعده  و  رفت«  نخواهد 
ادامه  متحدانش  و  امریکا  به  خود 

خواهد داد.
شده،  نوشته  بیانیه  این  دیگر  جایی  در 
»نفرین«  را  امریکا  بن الدن  مرگ 
در  شورش  خواستار  بیانیه  این  می کند 

است. پاکستان شده 
به زودی  که  شده  نوشته  بیانیه  این  در 
یک نوار صوتی متعلق به رهبر القاعده 
ضبط  مرگش  از  پیش  هفته  یک  که 

شده بود، پخش خواهد شد.
اسامه  خون  که  داده  اخطار  بیانیه 

امریکایی ها  نفرین،  یک  مثل  بن الدن 
آنها  و  می کند  دنبال  را  ماموران شان  و 
را هرجا که باشند گرفتار خواهد کرد.

آنها  »شادی  شده:  نوشته  ادامه  در 
به  به یاس می شود و اشک آنها  تبدیل 
مردم  از  ما  می شود.  آغشته  خون شان 
در  اسامه  شیخ  که  پاکستان  مسلمان 
که  می خواهیم  شد،  کشته  خاک شان 

کنند.« قیام 
گذشته  روز  که  است  حالی  در  این 
پاکستان  سراسر  در  تظاهرکنندگان 
به  دست  بن الدن  اسامه  کشتن  علیه 

زده اند. اعتراضاتی 
که  است  آن  از  حاکی  گزارش ها 
مراسم  از  بعد  نفر  هزار  به  نزدیک 
گرد هم  ابیت آباد  مرکز  در  جمعه  نماز 

آمدند.
تظاهرات  در  امریکایی  ضد  احساسات 
مشابهی که در شهر کویته، مرکز ایالت 
پاکستان  غربی  جنوب  در  بلوچستان 

برگزار شد، مشاهده شده است.
خبرنگاران می گویند که مردم پاکستان 
را  ابیت آباد  در  امریکا  نظامی  عملیات 
به حاکمیت و تمامیت  به عنوان تجاوز 

می کنند. تلقی  پاکستان  ارضی 
برای  پاکستان  دولت  از  همچنین  آنها 
کماندوهای  است  داده  اجازه  آن که 
امریکایی عملیات خود را انجام دهند، 
این  دولت  ادعای  و  کرده اند  انتقاد 
یورش  از  بی اطالعی  بر  مبنی  را  کشور 
سکونت  محل  مجتمع  به  امریکا  نظامی 

نمی پذیرند. بن الدن،  اسامه 

حاکی  کشور  غرب  و  شمال  از  گزارش ها 
است که در پی باران های شدید و جاری شدن 
سیالب در چند والیت شمالی، دست کم یازده 

نفر کشته شدند.
والیت  در  نفر  چهار  بی بی سی،  گزارش  به 
بغالن کشته شده اند که دو تن از آنها کودک 

هستند.
از  دیگری  گزارش های  حال  همین  در 
بادغیس در غرب کشور  والیت های هرات و 
در  سیالب  اثر  در  نفر  هفت  که  است  حاکی 

این والیت ها کشته شدند.

کشور  از  خارجی  نیروهای  کامل  خروج 
با  مذاکره  هرنوع  پیش شرط  عنوان  به  را 

دولت، مطرح کرده اند.
حامد  پیش  روز  چند  مورد  آخرین  در 
شدن  کشته  خبر  انتشار  از  پس  کرزی 
طالبان  است  امیدوار  گفت،  بن الدن  اسامه 
از مرگ او عبرت بگیرند و دست از ادامه 

جنگ بردارند.
امریکایی  مقام های  می رسد  نظر  به 
بن الدن  اسامه  شدن  کشته  که  امیدوارند 

بادغیس  والیت  در  محلی  مقام های 
گفته اند،  خبرنگاران  با  تماس  در 
والیت  این  در  نفر  سی  حدود 

مجروح شده اند.
گزارش  کندز  والیت  از  همچنین 
زمین های  سیالب  که  شده 
خانه هایی  همچنین  و  کشاورزی 
زیادی را در والیت های تخار، کندز 

و بغالن ویران کرده است.
سیالب ها  نیز  کشور  غربی  مناطق  در 
خسارت های زیادی بجا گذاشته  اما هنوز آمار 

مبنی  خود  موضع  در  طالبان  شود  سبب 
متحدان  و  دولت  علیه  جنگ  ادامه  بر 

بین المللی اش تجدید نظر کنند.
کنفرانس  این  در  کابل  در  امریکا  سفیر 
از  ضمنی  صورت  به  اولین بار  برای  خبری 
تروریزم  خطر  اینکه  بر  مبنی  دولت  موضع 
در خارج از افغانستان است، صحه گذاشت. 
سران  که  است  شده  مسلم  حاال  گفت  او 
گروه های هراس افگن چون القاعده، طالبان 

و شبکه حقانی در افغانستان نیستند.
این مقام امریکایی درباره اینکه دیگر سران 
القاعده و طالبان در کجا هستند، توضیحی 
پاکستان  همواره  دولتی  مقام های  اما  نداد، 
گروه های  رهبران  برای  امنی  مخفیگاه  را 

هراس افگن قلمداد کرده اند.
برای  کشورش  عزم  بر  آیکنبری  آقای 
و  القاعده  سران  کشتن  یا  و  دستگیری 
گفت،  و  تاکید  شورشی  گروه های  دیگر 
و  دستگیری  برای  اقدامی  هر  از  واشنگتن 
هراس افگن  گروه های  رهبران  کشتن  یا 

استفاده خواهد کرد.

دقیقی از میزان تلفات و خسارات ناشی از این 
سیالب ها در دست نیست.

مرگ بن الدن، فرصت مناسبی برای جدايی طالبان از القاعده

سیالب بیش از ١١ نفر را کشت

هشدار صالح به حکومت:

طالبان برادران ما نیستند
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هشدارها

جدی  گرفته خواهند شد؟ 
هشدارهای  با  بار  نخستین  برای  افغانستان  حکومت 
اپوزیسیون  از سوی برخی چهره های مطرح در  جدی 
ضمن  عبداهلل عبداهلل  و  صالح  امراهلل  است.  شده  همراه 
انتقاد از سیاست های حکومت هشدار دادند درصورتی 
که اصالحات صورت نگیرد مردم به خیابان ها سرازیر 

خواهند شد. 
چند  در  کرزی  آقای  حکومت  سیاسی  مخالفان  انتقاد 
محور مشخص متمرکز است. معامله با طالبان، نرمش 
با پاکستان و ناتوانی در ایجاد اداره سالم از مهمترین 

انتقادها می باشند. 
در ده سال گذشته حکومت آقای کرزی در نبود احزاب 
سیاسی، فراگیر،  ملی و کارآمد و فقدان اپوزیسیون و 
نظارت های  و  پرسش ها  انتقادها،  از  تاثیرگذار  پارلمان 
جدی به دور بوده است. آقای کرزی در این مدت تالش 
کرد تا بامعامله و داد و ستد با رهبران قبایل، چهره های 
مطرح قومی و برخی احزاب سیاسی به حیات سیاسی 

حکومت خود ادامه دهد. 
آقای کرزی در این مدت کوشش کرد تا با تشویق برخی 
از افراد، حزب سازی را رونق بخشیده، تا از شکل گیری 

احزاب موثر جلوگیری نماید. 
میان همه  در  احزاب کوچک  ایجاد  به  تشویق حکومت 
اقوام سبب شد که ما شاهد یک پراکندگی سیاسی در 
به  نیز  سیاسی  احزاب  میزان  و  باشیم  کشور  سطح 
فاقد  چنان  احزاب  این  اما  گرفت.  قرار   100 از  باالتر 
پایگاه اجتماعی بودند که حتا رهبران شان در انتخابات 

پارلمانی موفق به کسب 100 رای نگردیدند. 
حکومت آقای کرزی تالش کرد تا در این مدت هیچ  ایتالف 
نیرومند شکل نگیرد. آقای کرزی ایتالف های موثر را یا 
متهم به وابستگی به سفارت خانه های همسایگان نمود 
و یا هم با معامله با برخی از چهره های مطرح، انشعاب 
گسترده ای را در این ایتالف ها به و جود آورد. اکنون 
 آقای کرزی در فقدان احزاب سیاسی، اپوزیسیون کارا 
و پارلمان تاثیرگذار در تالش است تا مطابق دیدگاه های 

حلقه ی خاصی به حکومت داری خود ادامه دهد. 
نیز  اپوزیسیون  سیاسی  جریان  مدت  دراین  متاسفانه 
نگذاشته است.  به جا  خود  از  درخشانی  کارنامه های 
خاص  فصل  یک  برای  اپوزیسیون  جریان های  بیشتر 
هم  از  به زودی  و  شکل گرفته  موسمی،  به صورت  و 
پاشیده اند. گذشته از این جریان های اپوزیسیون در این 
مدت در کنار انتقادهای تند و داغ فاقد ارایه راهکارهای 

معین برای بیرون رفت از وضعیت موجود بوده اند. 
حکومت  صف  در  مطرح  چهره های  برخی  جابجایی 
به  نسبت  مردم  تا  است  گردیده  سبب  اپوزیسیون  و 
بی اعتمادی  با  و  بی باور شده  این چهره ها  از  بسیاری 

سخنان آنان را تعقیب می کنند. 
اپوزیسیون  نبود   در   اکنون  آقای کرزی هم  حکومت 
تاثیرگذار دست به اقداماتی می زند که بیشتر موارد در 
عمدی  به طور  هم  یا  و  بوده  اساسی  باقانون  مغایرت 
قانون را زیر پا می گذارد.  ایجاد دادگاه خاص، تصمیم 
نگهداشتن  سرپرست  عنعنوی،  جرگه  لویه  برگزاری 
برخی از وزرا، ایجاد اداره امرباالمعروف برای کنترول 
رسانه ها،  معامله با کشورهای همسایه و مخالفان مسلح 
ایجاد اداره های موازی مانند شورای عالی صلح و ... از 
نمونه های روشنی است که می توان به آن  اشاره کرد. 

با این همه نه پارلمان، نه احزاب سیاسی و نه گروه های 
را  حکومت  باالی  کنترول  و  نظارت  توان  اپوزیسیون 

ندارند. 
بدون شک اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد نقض 
خواهد  نهادینه  کشور  در  فرهنگ  یک  عنوان  به  قانون 
شد و لجام گسیختگی حکومت نیز شتاب بیشتر خواهد 

گرفت. 
اکنون انتظار می رود که صداهای جدید بتواند با طرح و 
برنامه های روشن به عنوان صدای مردم و چشم ناظر 
بر زوایای پنهان حکومت عمل نماید. در غیر آن ما شاهد 

وضعیت به مراتب بدتر از این وضع خواهیم بود. 
حال معلوم نیست که حکومت نسبت به این صداها گوش 
گرفته  جدی  هشدارها  این  آیا  و  یاخیر؟  دارد  شنوایی 

خواهد شد یا نه؟ 

زنگ اول
 مرگ ماجرای  می گوید  دفاع  وزارت 

با  یا  اطالع  بدون  او  حضور  و  بن الدن 
در  پاکستان  اطالعات  سازمان  اطالع 
مورد  در  نگرانی  آباد،  اسالم  نزدیکی 
مصوونیت سالح هسته ای این کشور را 

بیشتر کرده است.
جنرال عظیمی سخنگوی وزارت دفاع، 
کنفرانس خبری  در یک  پنج شنبه  روز 
نزدیکی  اسامه در  پیدا شدن  به  اشاره  با 
چگونه  دنیا  حاال  گفت  آباد  اسالم 
می تواند نسبت به امنیت سالح هسته ای 

این کشور مطمین باشد.
سازمان  »یک  افزود:  عظیمی  آقای 
متری خود اطالع  از صد  اطالعاتی که 
متمادی  سال  شش  و  باشد  نداشته 
آن  در  دنیا  دهشت افگن  بزرگترین 
سالح  می تواند  چطور  کند،  زندگی 
هسته ای خود را حفظ کند، چطور دنیا 
مطمین باشد که این سالح در آینده به 
تندرو  گروه های  دست  به  افتادن  خطر 

مواجه نخواهد بود.«
سخنگوی وزارت دفاع همچنین در مورد 
اسامه  حضور  از  پاکستان  اطالع  عدم 
اظهار  آباد  اسالم  نزدیکی  در  بن الدن 

تردید کرد.
ظاهر عظیمی گفت که حضور بن الدن 
در نزدیکی پایتخت پاکستان، »یک معما« 

است.
)از  پاکستان  »اگر  افزود:  عظیمی  آقای 
حضور اسامه بن الدن( خبر داشته، واقعا 

ملی  امنیت  پیشین  رییس  صالح  امراهلل 
رییس  سیاست های  از  شدید  انتقاد  با 
جمهور کرزی در مورد مصالحه با طالبان 
دشمن«  بلکه  نه  برادر  »طالبان  می گوید: 
برای  او گفت کرزی می خواهد  هستند. 
طالبان هویت کاذب بدهد. آقای کرزی 
پیش از این بارها طالبان را برادر خطاب 
تا  خواسته  گروه  این  از  مکررا  و  کرده 
پروسه  به  و  کشیده  خشونت  از  دست 

صلح بپیوندند. 
یک  در  پنج شنبه  روز  که  صالح  آقای 
گردهم آیی همراه با داکتر عبداهلل عبداهلل 
سخنرانی  امید  و  تغییر  اپوزیسیون  رهبر 
می کرد خطاب به رییس جمهور کرزی 
گفت: »طالبان را برادر خطاب کردن، جفا 
برادر من  افغانستان است، طالب  به ملت 
نیست، برادر تو نیست آنها دشمن هستند، 
اگر با دشمن ما مذاکره می کنی مذاکره 

کن ولی به آنها هویت کاذب نده.«
پست  از  آن که  از  پس  صالح  امراهلل 
منتقد  به  رفت  کنار  ملی  امنیت  ریاست 
و  کرزی  جمهوری  رییس  جدی 
سیاست های او تبدیل شد. صالح پیش از 
این در مصاحبه ها و مقاالتش از مصالحه با 

طالبان به شدت انتقاد کرده است.  
از  افغانستان  این دوچهره مخالف دولت 
انتقاد کردند و خواستار  وضعیت کنونی 

اصالحات شدند. 
گفت  گردهمایی  این  در  صالح  امراهلل 
تالش  افغانستان  دولت  در  خاصی  حلقه 
به  طالبان،  کردن  خطاب  »برادر  با  دارند 

این گروه هویت کاذب بدهند.«

ولی حاال پیدا شدن بن الدن در نزدیکی 
پایتخت پاکستان و در محلی که ارتش 
دارد،  سنگین  حضور  آن  در  پاکستان 
سوال های زیادی را نسبت به رابطه احتمالی 

پاکستان با شبکه القاعده مطرح می کند.
رهبران پاکستان داشتن هر گونه اطالعات 
این  خاک  در  اسامه  حضور  مورد  در 
کشور را رد کرده و گفته اند فراری بودن 
به  مربوط  تنها  القاعده،  شبکه  رهبر 
ناکامی  نمایانگر  بلکه  نه،  پاکستان 

دستگاه های اطالعاتی جهان بوده است.
اما افغانستان و هند، پاکستان را به دلیل 
کشور  این  خاک  در  القاعده  حضور 

مقصر می دانند.

جهادی  چهره  دو  این  مخالف  علی رغم 
با سیاست های حامد کرزی، این نخستین 
یک  در  چهره  دو  این  که  است  باری 
هم  درکنار  سیاسی  بزرگ  گردهمایی 

دیده می شوند.
پیش از این گمانه زنی هایی وجود داشت 
که احتماال امراهلل صالح و حنیف اتمر که 
همزمان با هم استعفا کرده اند، برنامه های 

سیاسی مشترکی را اعالم کنند.
به  صالح  امراهلل  تمایل  می رسد  به نظر  اما 
اصول و ارزش هایی که او از آنها به نام 
»اصول و ارزش های دوران مقاومت علیه 
طالبان« و حاضر به معامله برسر آنها نیست 
او را از همراهی با حنیف اتمر که بیشتر به 
لیبرال و غربی شناخته  عنوان یک چهره 

می شود، دور کند.
این در حالیست که نبود یک اپوزیسیون 
فعال، احزاب سیاسی تاثیرگذار و پارلمان 
نهادهای  نقش  که  شده  سبب  قدرتمند 
سیاست های  از  پرسش گر  و  نظارتی 
حکومت  گردد.  کمرنگ  حکومت 
توانسته  خال  این  از  استفاده  با  افغانستان 
با  خودرا  سیاست های  بیشتر  است 
نزدیک  و  خاص  حلقه های  از  استفاده 
این  نماید.  اجرا  تیم حکومت طرح و  به 
و  نگرانی ها  موارد  بسیاری  سیاست ها در 
همراه  به  عامه  اذهان  در  را  پرسش هایی 
داشته است. اکنون باید دید که حکومت 
را  صالح  امراهلل  هشدارهای  میزانی  تاچه 
جدی گرفته و این جریان تاچه پیمانه ای 
در  خودرا  تاثیرگذار  و  اصالحی  نقش 

کشور ایفا خواهد کرد. 

پولیس کندز 
۴۰۰۰ بوتل شراب 

را ضبط کرد
 ۴۰۰۰ کندز  پولیس  کندز:  ۸صبح، 
و  کشف  هنگامی  را  شراب  بوتل 
ضبط کرد که به کابل منتقل می شده 
فرمانده  قطره  سمیع اهلل  جنرال  است. 
پولیس کندز در پیوند به این رخداد 
گفت که مشروبات یاد شده در میان 
مو تر  یک  در  چارتراش  چوب های 
بود  قرار  و  باربری جاسازی گردیده 

به کابل انتقال داده شود. 
نیروهای  که  گفت  قطره  جنرال 
منطقه ی  از  را  مشروبات  این  پولیس 
شهر  سوم  ناحیه ی  مربوط  الچین  پل 
تاجیکستان  شاهراه  مسیر  در  و  کندز 

– کندز کشف و ضبط کرده اند. 
فرماندهی  بربنیاد گفته های مسووالن 
ماه  یک  در  آنان  کندز،  پولیس 
گرام  کیلو   ۱۵ از  بیش  گذشته 
و  چرس  کیلوگرام   ۴۸ هیروین، 
جاهای  از  را  شراب  بوتل  هزاران 
مختلف والیت کندز کشف و ضبط 
و ۲۴ تن را نیز در پیوند به پرونده های 

جرمی یاد شده بازداشت کرده اند.

ناپدید شدن شش 
تن در سیالب های 

اخیر در تخار
شدن  سرازیر  تخار:  ۸صبح، 
چندین  در  بهاری  سیالب های 
نفر  شش  تخار  والیت  در  منطقه 
جریب  صدها  و  برده  خود  با  را 
است.  نموده  تخریب  را  زمین 
شاهراه  سیالب ها  این  همچنان 
بدخشان  با  تخار  والیت  عمومی 
است.  کرده  مسدود  و  تخریب  را 
تخار  حوادث  با  مبارزه  ملی  اداره  
ناشی  خسارات  از  نگرانی  ضمن 
راه  که  کرد  اعالم  سیالب  این  از 
دیگر  ولسوالی  چندین  مواصالتی 
نیز قطع شده  و صدها جریب زمین 

زراعتی نیز تخریب شده است. 
ملی  اداره   رییس  زنده  عبدالرزاق 
مبارزه با حوادث طبیعی تخار که در 
حضور  سیالب  شدن  سرازیر  محل 
بر  عالوه  که  کرد  اعالم  داشت 
شاهراه تخار- بدخشان راه مواصالتی 
نیز  کلفگان  و  فرخار  ولسوالی های 
اساس  بر  افزود  است. وی  قطع شده 
تاییدناشده شش تن در  گزارش های 
پی سرازیر شدن سیالب در روستای 

نهر آب فرخار ناپدید شده اند. 
با حوادث همچنان  اداره  ملی مبارزه 
گفت که تا زمانی که سیالب متوقف 
از  ناشی  تلفات  و  خسارات  نشود 
معلوم  مکمل  به صورت  سیالب  این 
افزود  وی  حال  درعین  نمی شود. 
و  کودک  صدها  سیالب  بیم  از  که 
محل  به  نزدیک  روستاهای  در  زن 
سیالب متواری شده و خانه های شان 

را ترک کرده اند. 
»تیم های  می گوید:  زنده،  عبدالرزاق 
شده اند  فرستاده  محالت  به  بررسی 
به درستی  میزان خسارات  هنوز  تا  و 

روشن نیست.«
فواید  آمر  عبدالرووف،  سید  انجنیر 
عامه  تخار به ۸صبح، گفت: »راه های 
مسدود شده ی چند ولسوالی و مرکز 
بازگشایی  زودی  به  بدخشان  تخار- 
شده و تیم های کاری ما هم اکنون در 
ساحات سیل زده مصروف بازگشایی 

راه های مواصالتی هستند.«
پس از بیست روز آفتابی این نخستین 
بارندگی سنگین است که در والیت 
تخار بر زمین ریخته و باعث سرازیر 
ازین  پیش  است.  شده  سیالب  شدن 
وقوع  از  تخار  والیت  در  مقام ها 
و  کرده  نگرانی  اظهار  خشکسالی 
کشت های  از  بسیاری  که  گفته اند 
باران خشکیده  نباریدن  پی  در  للمی 

است. 

یک بازی دوگانه انجام داده است.«
بر  دفاع  وزارت  سخنگوی  اظهارات  از 
می آید که مقام های دولتی شک دارند 
پاکستان،  ارتش  اطالعات  سازمان  که 
از  گذشته  سال های  در  آی اس آی، 
بی خبر  ابیت آباد  در  الدن  بن  حضور 

بوده اند.
اسامه بن الدن، سال ها فراری بود و امریکا 

برای سر او جایزه تعیین کرده بود.
آنچه که پیش از این در مورد موقعیت 
احتمالی رهبر شبکه القاعده گفته می شد، 
مناطق مرزی افغانستان و پاکستان بود، اما 
مقامات پاکستان همواره حضور او را در 

خاک این کشور تکذیب کرده بودند.

گردهمایی  این  در  نیز  عبداهلل  داکتر 
کرزی  جمهور  رییس  سیاست های  از 
حضور  باوجود  که  گفت  او  کرد  انتقاد 
گم  را  راه  کرزی  آقای  کشور،  ده ها 
که  هستی  بی کفایت  »تو  است:  کرده 
سرگردم  خود  همراه  را  مملکت  چهل 
گمراه  را  افغانستان  مردم  ساخته ای، 
ساختی، راه را نمی دانی، نمی توانی، راه از 

پیشت گم است.«
آقای عبداهلل گفت دولت به خواسته های 
افغانستان کنار  مردم توجه ندارد و مردم 

گذاشته شده اند.
او حامد کرزی را به دلیل نداشتن برنامه 
سبب  او  گفته  به  که  روشن  سیاست  و 
همکاران  و  ملی  تالش های  رفتن  هدر 

بین المللی شده متهم کرد.
آقای  مشخصا  و  دولت  عبداهلل  و  صالح 
با گروه  کرزی را به بی کفایتی و معامله 

طالبان متهم کردند.
آن که  به دنبال  گذشته  سال  صالح  امراهلل 
جرگه مشورتی صلح مورد حمله راکتی 
قرار گرفت، همزمان با حنیف اتمر وزیر 

داخله از مقام خود استعفا کرد.
محل  از  دوری  فاصله  در  راکت ها  این 
جرگه اصابت کرد و کسی در آن آسیب 

ندید.
مصاحبه هایش  در  بعدها  صالح  آقای 
جرگه  به  حمله  که  گفت  رسانه ها  با 
از  او  بود و کناره گیری  بهانه  صلح یک 
دولت دلیلش این بود که او دیگر حاضر 
او  گفته  به  که  باشد  دولتی  کارمند  نبود 

می خواهد با طالبان معامله کند.

نگرانی وزارت دفاع از امنیت سالح هسته ای پاکستان

هشدار صالح به حکومت:
ادامه از صفحه 1طالبان برادران ما نیستند ACKU



داکتر رنگین دادفر اسپنتا مشاور امنیت ملی رییس جمهور 
برای  افغانستان  امنیتی  نیروهای  توانمندسازی  می گوید 
بازسازی  ادامه  از تمامیت ارضی کشور و  دفاع مستقالنه 
در بخش زیربناها پس از سال 2014 نیازمند داشتن روابط 

با ایاالت متحده امریکاست. 
سپنتا که روز چهارشنبه گذشته در رابطه به جزییات سند 
روابط استراتژیک با ایاالت متحده به نمایندگان مجلس 
نمایندگان پاسخ می داد گفت، آموزش و تجهیز نیروهای 
زیربناها  ساخت  طریق  از  اقتصادی  توسعه  ادامه  امنیتی، 
مهم ترین  امریکا  نهادهای  با  افغانستان  نهادهای  روابط  و 
رواب��ط  توافقنامه  امضای  ب��رای  افغانستان  شرط های 
ایجاد  گفت  سپنتا  است.  امریکا  با  افغانستان  استراتژیک 
پایگاه های دایمی بخشی از  کلیت یک سند است که روز 

پنج شنبه در اختیار مقامات امریکایی قرار گرفته است.
امریکا  دایمی  پایگاه های  موضوع  افزود  اسپنتا  داکتر   
متحده  ایاالت  رسمی  سند  هیچ  در  تاکنون  افغانستان  در 
ذکر نشده ولی این موضوع تنها توسط کشورهایی که به 
افغانستان تروریزم و انتحار می فرستند مطرح شده است. او 
گفت کشورهایی که  به افغانستان انتحاری و تروریست 
ایجاد  تروریستان  برای  آموزش  پایگاه های  و  می فرستند 
نظر  در  تبلیغات  برای  را  حساس  مسایل  این  می کنند،  
ما مساله  »برای  او گفت:  پایگاه ها است.  دارند که مساله 
پایگاه ها با همه حساسیت و اهمیتی که دارد بخشی از یک 

کلیت است.«
بحث  جمهوری،  ریاست  ملی  امنیت  مشاور  گفته  به 
در  تاکنون  امریکا  متحده  ایاالت  با  استراتژیک  روابط 
دولت  گفت  سپنتا  آقای  دارد.  قرار  خود  مراحل ابتدایی 
با  درازم��دت  روابط  برای  خود  خواست های  افغانستان 
امریکا را در سندی آماده کرده و آنرا به مقامات امریکا 
سپرده است. او گفت افغانستان چهار مساله مهم را برای 
امریکا  متحده  ایاالت  با  استراتژیک  تفاهم نامه  امضای 

مطرح کرده است. 
امنیتی  نیروهای  امریکا   متحده  ای��االت  اول  قدم  در 
افغانستان را تازمانی آموزش دهد و تجهیز نماید که این 
نیروها توانایی دفاع مستقالنه از تمامیت ارضی افغانستان 
را پیدا کنند. سپنتا گفت به این منظور امریکا در سال های 
2012 و 2013 هر سال 13 میلیارد دالر را در اختیار وزارت 

دفاع افغانستان قرار خواهد داد.  
براساس اظهارات آقای اسپنتا خواست دیگر افغانستان این 
است که 80 درصد از کمک های امریکا از طریق بودجه 
خانه های  وزارت  و  برسد  به مصرف  افغانستان  دولت 
که  آن گونه  را  کمک ها  این  بتوانند  خود  حکومت 

می خواهند، مصرف کنند.
سپنتا گفت سومین شرط افغانستان این است که به منظور 
توسعه نهادهای افغانستان، دولت ها با دولت ها و نهادهای 
و  باشند  داشته  رابطه  کشور،  دو  مدنی  نهادهای  با  مدنی 

تجارب علمی را از این طریق شریک سازند.

به گفته اسپنتا این روابط باید طوری باشد که کشورهای 
که  حالیست  در  این  نکنند.  احساس خطر  آن  از  منطقه 
از  افغانستان  همسایه  کشورهای  از  شماری  تاکنون 
کرده  نگرانی  ابراز  امریکا  با  افغانستان  درازمدت  روابط 
خصوص  به  روابط  این  با  آشکارا  ایرانی  مقام های  اند. 
مخالفت  افغانستان  در  امریکا  دایمی  پایگاه های  ایجاد 
کرده اند. پاکستان نیز در سفر اخیر یوسف رضا گیالنی 
افغانستان  دولت  از  افغانستان  به  کشور  آن  وزیر  نخست 
نباشد.  امریکا  با  روابطی  در جستجوی چنین  تا  خواست 
ایران، پاکستان، روسیه و چین کشورهایی اند که به گفته 
آقای اسپنتا تاکنون نگرانی های شان از حضور درازمدت 
بهترین  او گفت  کرده اند.  مطرح  را  افغانستان  در  امریکا 
راه مخالفت با این روابط، نفرستادن متخصصان انتحار و 
انفجار در افغانستان است: »آنانی که مخالف اند با امضای 
که  است  این  مخالفت  پیش شرط  بهترین  داد،  قرار  این 
به سرزمین ما نفرستند  انتحاری و بمب سازی  متخصصان 

و اردوگاه آموزش برای تروریستان ایجاد نکنند.«
با  افغانستان  همسایه  کشورهای  اگر  اسپنتا  آقای  گفته  به 
این  نمی کرد  مجبور  را  افغانستان  عملکردهای شان  چنین 
کشور در جستجوی شریط بین المللی و روابط درازمدت 
شرط ها  این  »اگر  افزود:  او  نمی آمد  بر  متحده  ایاالت  با 
تا حمایت کشورهای خارجی  نبودیم  ناگزیر  ما  نمی بود 

را بخواهیم.«
افغانستان  استراتژیک،  روابط  سند  براساس  گفت  اسپنتا 
تسهیالتی در اختیار ایاالت متحده قرار خواهد داد اما او 
تاکید کرد که این تسهیالت به شرطی مهیا می شود که از 
آن علیه کشورهای همسایه و منطقه استفاده نشود. آقای 

سپنتا این تسهیالت را مشخص نکرد. 
که  کرد  تاکید  کرزی  رییس جمهور  ملی  امنیت  مشاور 
باید  امریکا  متحده  ایاالت  با  استراتژیک  روابط  هرگونه 
مشروط به حفظ حاکمیت ملی افغانستان باشد و افغان ها 

خود در تمام عرصه ها تصمیم گیرنده باشند. 
او گفت که روابط استراتژیک با ایاالت متحده امریکا به 
شرط احترام به حاکمیت ملی افغانستان به سود این کشور 
است: »داشتن یک همکاری استراتژیک با ایاالت متحده 
امریکا مشروط بر این که خواست های افغانستان قبول شود 
افغانستان است.« این درحالیست که پیش از این  به سود 
رییس جمهور کرزی بارها از جامعه جهانی انتقاد کرده و 
گفته است که آنها دست به ایجاد حکومت هایی در داخل 

حکومت افغانستان زده اند. 
امنیت ملی رییس جمهور کرزی گفت مهم ترین  مشاور 
این  امریکا  متحده  ایاالت  با  استراتژیک  روابط  هدف 
است که افغانستان پس از گرفتن مسوولیت کامل امنیتی 
افغانستان  ارضی  تمامیت  از  دفاع  توانایی   2014 سال  در 

 به گفته مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری، بحث روابط استراتژیک با 
ایاالت متحده امریکا تاکنون در مراحل ابتدایی خود قرار دارد. آقای سپنتا 
گفت دولت افغانستان خواست های خود برای روابط درازمدت با امریکا 
را در سندی آماده کرده و آنرا به مقامات امریکا سپرده است. او گفت 
با  استراتژیک  تفاهم نامه  امضای  برای  را  مهم  مساله  چهار  افغانستان 

ایاالت متحده امریکا مطرح کرده است. 

به  را  بتواند خدمات  افغانستان  باشد و حکومت  را داشته 
مردم عرضه کند.  

رییس جمهور کرزی گفته است برای تایید و یا رد روابط 
استراتژیک با ایاالت متحده امریکا لویه جرگه را فرامی 
خواند اما نمایندگان پارلمان از این تصمیم کرزی انتقاد 
کردند و گفتند لویه جرگه عنعنوی که کرزی می خواهد 
آن را برگزار کند جایگاهی در قانون اساسی ندارد و خود 

به نقض قانون کمک می کند. 
   

ری
حرا

 . ا
س آتش و  دود  ورای  از 

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

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 
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خواهری  آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش  در 
پدرش  شهادت  چگونگی  از  که  داریم،  خود  با  را 
می گوید  ما  برای  کمونیستی  حکومت های  زمان  در 
را  دشوارش  زندگی  و  پدر  مرگ  از  بعد  روزهای  و 
این  مردم  سایر  مانند  ما  »زندگی  می دارد:  بیان  چنین 
کشور خالی از مشکالت و پریشانی نبود، زیرا به گفته 
بزرگان انقالب شده بود و در این انقالب تعدادی به نام 
اشغالگر  نیروهای  خود  کنار  در  که  بودند  کمونیستی 
روسی را داشتند، از این بابت مردم رنج می بردند که 
حکمرانی  و  بیاید  بیگانه  عساکر  کشورشان  در  چرا 
بودند  دیگر  عده ی  کمونیستی  نظام  مقابل  در  نماید. 
وطن  آزادی  و  دفاع  به خاطر  جان شان  و  مال  از  که 
در  می شدند.  یاد  مجاهدین  به نام  آنها  می جنگیدند، 
این میان مردم ملکی بودند که اگر در قلمرو حکومت 
کمونیستی زندگی می کردند از طرف مجاهدین مورد 
اذیت قرار می گرفتند به خصوص کسانی که در دولت 
قریه ها  در  که  کسانی  دیگر  جانب  از  بودند.  کارمند 

سکونت داشتند، زندگی شان با مشکالت زیادی روبرو 
بود زیرا آنان از دو طرف تهدید می شدند، هم از سوی 
که  زمانی  دولتی.  نیروهای  توسط  هم  و  مجاهدین 
نیروهای مجاهدین وارد قریه های آنان می شدند، بعد از 
مدتی نیروهای دولت اطالع حاصل می کردند و باالی 
آن قریه حمالت زمینی و هوایی انجام می دادند. زمان 

و  دولتی  نیروهای  بین  و جنگ  به سرعت می گذشت 
نیروهای  اوقات  بعضی  داشت،  اما  جریان  مجاهدین 
مورد  کشوررا  نقاط  سایر  و  کابل  شهر  مجاهدین 
متشکل  ما  فامیل  می دادند.  قرار  کور  راکتی  حمالت 
از پدر، مادر و شش نفر برادران و خواهران بود. پدرم 
روزهای  که  بود  مجبور  او  بود،  ما  فامیل  نان آور  تنها 

 اما آن خاطره تلخ را نمی توانم فراموش نمایم زیرا این بزرگ ترین رنج 
زندگی من است که در زمان کودکی مرا یتیم نمودند، و نوازش های پدرم 
را از ما گرفتند، آیا می شود که من از قاتالن پدرم چشم پوشی نمایم و 
آنها را بدون کدام مجازات و یا محاکمه بخشش نمایم، نه هرگز زیرا 
را  آنها مجازات شوند چون مانند من صدها طفل دیگر این وطن  باید 

بدبخت ساختند.«

لقمه نان  تا  نماید  کار  شب  ناوقت  تا  حتا  و  رخصتی 
زمان  از  روزها  از  یکی  در  بیاورد.  ما  برای  حاللی 
حکومت داکتر نجیب که نیروهای شوروی هم کشور 
را ترک نموده بودند، پدرم روز جمعه از خانه به خاطر 
کار بیرون رفت، اما ساعت سه بعدازظهر بود که در اثر 
اصابت راکت کوری که از سوی نیروهای مجاهدین 
باالی شهر کابل شلیک شده بود شهید شد. او مردی 
در حدود 37 ساله بود و هنوز آرزو داشت که زندگی 
نماید و به خصوص این که آینده ی ما را بهتر بسازد و ما 
را از این بدبختی ها نجات دهد، اما قاتالن این کشور و 
ملت، او را شهید کردند. بعد از شهادت پدرم، مادرم با 
وجود همه مشکالت و بدبختی ها ما را بزرگ ساخت. 
اما آن خاطره تلخ را نمی توانم فراموش نمایم زیرا این 
بزرگ ترین رنج زندگی من است که در زمان کودکی 
مرا یتیم نمودند، و نوازش های پدرم را از ما گرفتند، آیا 
می شود که من از قاتالن پدرم چشم پوشی نمایم و آنها 
نمایم،  بخشش  محاکمه  یا  و  مجازات  کدام  بدون  را 
مانند من  باید آنها مجازات شوند چون  نه هرگز زیرا 

صدها طفل دیگر این وطن را بدبخت ساختند.«
   

نوازش های پدرم را از ما گرفتند

پایگاه های دایمی
 در هیچ سندی نیامده است

: حکیمی

اسپنتا:

ACKU
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صلح  يا  و  مذاكره  كه  است  مطرح  سوال  اين  كنون  تا 
بن الدن  از كشته شدن  پيش  است؟  معنا  چه  به  طالبان  با 
و تحت فشار قرارگرفتن پاكستان، صدر اعظم پاكستان 
بعضي شرايط را مطرح كرده بود كه در صورت برآورده 
شدن آن ها از سوي حكومت افغانستان، پاكستان حاضر 
است به روند مصالحه كمک كند. در سوي ديگر، دولت 
تا حمايت  به خرج داد  افغانستان تمامي تالش هايش را 
جامعه بين المللي و اعضاي ناتو و آيساف را در راستاي 
سوال  اين  زمان،  آن  در  كند.  جلب  طالبان  با  مصالحه 
مطرح بود كه در صورت جلب حمايت هاي بين المللي 
و منطقه اي براي پروسه مصالحه، آيا صلح برقرار خواهد 
شد؟ ميكانيزم برقراري صلح چگونه خواهد بود؟ فشارها 
بر پاكستان افزايش خواهد يافت و يا برعكس پاكستان 

در موضع برتر قرار مي گيرد؟
روايتي از مذاكره با طالبان

مي خواهم از يک زاويه بازتر به اين بحث بپردازم. معموال 
سه رويكرد از مصالحه با طالبان در درون حكومت وجود 
دارد. رويكرد اول اين است كه مصالحه با طالبان را از 
استراتژيک مي دانند. رويكرد دوم  اشتباه  بنياد مردود و 
تاكتيک  يک  به عنوان  طالبان  با  مصالحه  كه  است  اين 
مطرح است تا طالبان راه برگشت به جامعه افغانستان را 
داشته باشند؛ و اما هدف استراتژيک تقويت دموكراسي 
بدون  قطعا  كه  است  آن  ارزش هاي  و  هنجارها  ساير  و 
شكست قطعي طالبان و تفكر طالبانيزم ممكن نيست. به 
عبارت ديگر، روند مصالحه يک دروازه براي برگشت 
به پروسه دي دي آر و  پيوستن  با  طالبان است؛ و طالبان 
از  دست كشيدن  و  افغانستان  اساسي  قانون  پذيرفتن  نيز 
امنيت  با  و  بپيوندند  صلح  پروسه  به  مي توانند  جنگ، 
اين  رويكرد سوم  اما  كنند.  زندگي  افغانستان  در  كامل 
است كه روند مصالحه با طالبان، به مثابه يک استراتژي 
برمبناي  افغانستان مطرح است كه  برگشت ناپذير دولت 
آن به هرقيمتي بايد طالبان به عنوان يک نيروي سايسي-

نظامي پذيرفته شده با هويت و طرزفكر خود وارد فضاي 
دست آوردهاي  صورت،  اين  در  البته  شوند.  سياسي 
بسياري  و  اساسي  قانون  خصوص  به  گذشته،  سال  ده 
مسايل ديگر، بايستي انعطاف الزم را براي پيروزي روند 

مصالحه داشته باشند. 
در داخل دولت افغانستان، توافق برسر اين سه رويكرد 
از مصالحه وجود ندارد. اعضاي شوراي عالي صلح نيز 
بنابراين،  از كدام رويكرد حمايت كنند.   نمي دانند كه 
ديدگاه و گرايش واحدي در قبال مصالحه با طالبان در 
درون حكومت، و نيز، چشم انداز واحد و روشن در  قبال 

آينده افغانستان، وجود ندارد. 
بوده ايم،  شاهد  عملي  عرصه  در  كنون  تا  را  آنچه 
نشانه هايي وجود ندارند كه نشان بدهند روند مصالحه با 
طالبان به مثابه يک تاكتيک در راستاي برقراري ثبات به 
نفع دموكراسي و قانون اساسي است، و يا نشان بدهد كه 
حكومت در راستاي مبارزه با طالبان جدي بوده به سوي 
بشر  حقوق  دموكراسي،  خوب،  حكومت داري  تقويت 
و حاكميت قانون تالش مي كند. نشانه هايي از رويكرد 
و  طالبان  با  مصالحه  به  نسبت  حكومت  درون  در  سوم 

هرگونه انعطاف الزم براي قناعت طالبان، بيشتر مشهود 
كه  است  مشهود  و  بارز  به خاطري  رويكرد  اين  است. 
بيشتري  نفوذ  و  قدرت  رويكرد،  اين  طرفدار  نيروهاي 
به  دارند.  قدرت  مناسبات  ساير  و  حكومت  ساختار  در 
ترديدهاي  و  شک  طالبان،  با  مصالحه  روند  دليل،  اين 
اين  تبليغاتي،  و  سياسي  لحاظ  به  كرد.  ايجاد  را  زيادي 
بارها  كرزي  كه  بود  طالبان  براي  پيروزي  بزرگ ترين 
آن ها را »فرزندان افغانستان« و »برادران ناراضي« خطاب 
كرد و اين گونه مردم افغانستان كه از روند جديد حمايت 
مي كردند نااميد شده خود را در ميدان »قمار با برادران«، 
اگر  هرگاه  كه  است  اين  بعدي  سوال  ولي  يافتند.  تنها 
طالبان، بر اساس ادعاهاي مقامات افغان و رسانه ها، تحت 
اداره پاكستان اند، پس مذاكره با طالبان به چه معنا است 
و چرا حكومت افغانستان وارد گفت و گوهاي مستقيم با 
دولت پاكستان نمي شود؟ ولي قتل اسامه در زير گوش 
با  مصالحه  و  مذاكره  روند  به شدت  اكنون  آي اس آي، 

طالبان را به چالش مواجه كرده است.  
افشاي  و  افغانستان  به  گيالني  سفر  از  قبل  تا  البته 
چه  پاكستان  كه  نبود  مشخص  پاكستان،  خواست هاي 
از  ليستي  تقديم  و  كابل  به  گيالني  سفر  با  مي خواهد؟ 
اين  كرزي،  جمهور  رييس  به  پاكستان  خواست هاي 
به جاي  افغانستان  حكومت  كه  شد  آشكار  واقعيت 

هرگونه همدلي با طالبان، بايستي 
وارد  پاكستان  با  مستقيم 
ماهيت  نيز،  و  شود  گفت و گو 
چگونگي  و  طالبان  با  برخورد 
به وضعيت مدني،  برگشت آن ها 
پاكستان  با  مناقشه  مورد  بازهم 
خواهد بود. در مذاكره با پاكستان 
دارد:  وجود  اساسي  نكته  دو 
سياسي،  حمايت هاي  نخست، 
در  پاكستان  امنيتي  و  نظامي 
افغانستان  در  ثبات  ايجاد  راستاي 
نابودسازي  دوم،  و  شود؛  قعطي 
طالبان  فكري-نظامي  هسته هاي 
اما  گردد.  ضمانت  پاكستان  در 
براوضاع  كنترول  اين،  باوجود 
و  طالبان  مصرفي  لشكر  مهار  و 
مناطق  بر  دولت  حاكميت  اعاده 
كشور،  دوردست  ساحات  و 
تا  بود.  هم چنان وقت گير خواهد 

كه  بود  مواجه  معمايی  به  افغانستان  دولت  كار  اينجاي 
و  نداشت  برنامه اي  و  استراتژي  هيچ گونه  آن  برابر  در 

بسياري از فرصت ها را نيز ازدست داده بود. 
چنددستگي  و  پاكستان  برتر  موقعيت  به  توجه  با 
نشده  تاييد  گزارش هاي  براساس  افغانستان،  حكومت 
از سوي دولت كرزي، گيالني شش پيش شرط را براي 
حمايت از صلح در افغانستان مطرح كرده بود: 1( پرهيز 
افغانستان از قرارداد استراتژيک با امريكا؛ 2( در عوض 
پاكستان  تنها   )3 پاكستان؛  با  استراتژيک  قرار  آن، عقد 
بايد  پاكستان   )4 باشد؛  افغانستان  منطقه اي  متحد  بايد 

نقش كليدي تري اقتصادي در افغانستان داشته باشد؛  5( 
امريكا و هند از روند مصالحه با طالبان خارج شوند؛ و 
6( پشتون ها نقش مستحكم تر و كليدي تري در نهادهاي 
امنيتي داشته باشند. در ضمن، حامد كرزي از ايجاد يک 
كميسيون مشترك صلح توسط افغانستان و پاكستان خبر 
داد بنابراين، تصور بر اين بود كه روند مصالحه با طالبان، 
وارد يک مرحله جديدي شده است و آن اين است كه 
بايد گفت و گو صورت بگيرد و بدون  با پاكستان  اصال 
خنده آور  طالبان  با  مصالحه  از  سخن گفتن  پاكستان، 

است. 
صفحه ي بعد از بن الدن

كرده  فرق  پاكستان  در  بن الدن  قتل  از  پس  شرايط  اما 
است؛ اينک پاكستان متهم اصلي در حمايت از بن الدن 
دانسته  طالبان  به شمول  تروريستي  شبكه هاي  ساير  و 
مي شود. اين به خوبي نشان مي دهد كه روند مصالحه با 
است.  معنا  فاقد  و  اشتباه  بر رويكرد سوم،  مبتني  طالبان 
البته، همدلي با طالبان در حكومت افغانستان، برخواسته 
نبود، بلكه برخواسته از دو  از يک سنجش استراتژيک 
با  مخالفت  و  سياسي-امنيتي  ناگزيري هاي  بود:  جهت 
مهم  ترديد  منتها  افغانستان.  مدرنيزاسيون  و  دموكراسي 
براي  افغانستان  حكومت  تالش هاي  در  كه  است  اين 
جلب حمايت بين المللي از روند مصالحه، چقدر مساله 

فشار بر پاكستان مطرح بود؟ 
اما فكر نمي كنم كه بعد از قبل بن الدن، بازهم سواالت 
مصالحه  معناي  هنوزهم  يعني  كنند.  تغيير  فوق الذكر 
در  كه  نيست  مشخص  هنوز  نيست؟  روشن  طالبان  با 
فرايند جلب حمايت هاي بين المللي براي مصالحه، واقعا 
چون  نه؟  يا  گرفت  خواهد  قرار  فشار  تحت  پاكستان 
هرگاه اگر فرض براين بگذاريم كه طراحان مصالحه با 
اساسي حمايت مي كنند  قانون  و  از دموكراسي  طالبان، 
از  باوجود  بخورد،  شكست  طالبانيزم  مي خواهند  و 
بين رفتن پايگاه ها و هسته هاي طالبان در پاكستان، براي 
نيروهاي مصرفي طالبان،  اعاده حاكميت دولت و مهار 
ناگزير بايد جنگ كرد. اما، برچيدن و نابودي هسته هاي 
سهل  و  كوتاه  را  جنگ  اين  صرفا  پاكستان،  در  طالبان 
مقتدر  ملي  دولت  يک  استقرار  بنابراين،  كرد.  خواهد 
و اما دموكرات در افغانستان و شكست طالبان و نجات 
افغانستان از بنيادگرايي و تروريزم بين المللي، حداقل به 
پنج نوع فعاليت نيازمند است: 1( ادامه گفتگوها و اعمال 
باز گذاشتن دريچه براي برگشت  بر پاكستان، 2(  فشار 
طالبان به زندگي ملكي تحت شرايط ويژه؛ 3( مديريت 
جنگجويان  قعطي  مهار  و  داخل  در  جنگ  مقتدرانه 
مثل  متحدان  با  استراتژيک  معاهدات  بستن   )4 طالبان؛ 
اياالت متحده امريكا؛ 5( تجديد نظر در سياست مذاكره 

با طالبان و كاهش تنش هاي داخلي. 
بعد از قتل بن الدن، افغانستان با دو مساله همزمان مواجه 
است. مساله اول، رسوايي استراتژيک پاكستان است كه 
فرصت را براي افغانستان جهت فشار بر پاكستان و طالبان 
احتمال خروج  افزايش  مساله دوم،  است.  مساعد كرده 

مساله  صورت،  اين  در  كه  است  افغانستان  از  امريكا 
طالبان بدون حل باقي مانده و وضعيت در افغانستان بدتر 
خواهد شد. اما رهبران غربي اكنون بر ادامه حمايت شان 
فرصتي  بهترين  خود  اين  كرده اند.  تاكيد  افغانستان  از 
است كه افغانستان از آن براي فشار بر پاكستان استفاده 
به  نسبت  پاكستان  نگاه  كه  نكنيم  فراموش  ولي  كند. 
بزرگ  استراتژيک  اهميت  داراي  مراتب  به  طالبان، 

نسبت به حفاظت از بن الدن دارد.  
مذاكره با طلبان يا حل مشكل با پاكستان؟

بعد از قتل بن الدن در پاكستان، سخن گفتن از مذاكره 

است.  شده  بي معنا  ديگر،  زمان  هر  از  بيش  طالبان،  با 
وظيفه شان  كه  بدانند  بايد  افغانستان،  حكومت داران 
مثل  تروريستان  با  مبارزه  و  اساسي  قانون  از  حراست 
به جاي  كه  بسا  چه  آن ها.  با  مذاكره  نه  است،  طالبان 
طالبان بايد با باداران آن ها، يعني پاكستان مذاكره كنند. 
سالح  اساسي،  قانون  پذيرفتن  با  مي توانند  فقط  طالبان 
در  و  برگردندند  افغانستان  جامعه  به  گذاشته،  برزمين 
صورت لزوم، پاسخ گو نيز باشند. اما پاكستان همواره به 
طالبان  تا  كرد  حمايت  طالبان«  با  »مذاكره  از  دليل  اين 
كرزي  حكومت  برابر  در  بديل  سياسي  جريان  به عنوان 
در  ثبات  و  صلح  كه  اين  نه  شود،  شناخته  به رسميت 
فرصت  در  كه  است  همين  براي  برقرار شود.  افغانستان 
افزايش  را  پاكستان  بر  فشارها  بايد  افغانستان  كنوني، 
بدهد تا طالبان عقبه هاي حمايتي خودرا ازدست بدهند. 
به  طالبان،  با  مذاكره  بر  آقاي كرزي  تاكيد  غيرآن،  در 
بنابراين،  است.  افغانستان  سرنوشت  با  قمار  يک  مثابه 
مصالحه  و  مذاكره  بر  كرزي  وقتي  كه  نيست  بي جهت 
ياد  به  من  مي كند،  برادر خطاب  را  طالبان  تاكيد كرده 
تصميم هيندينبورگ رييس جمهور وقت آلمان مي افتم 
قدرت،  در  شدن  سهيم  براي  هيلتر  از  دعوت اش  با  كه 
داد. حاالهم كرزي  نازيزم سوق  از  پيروي  به  را  آلمان 
طالبانيزم كه  از  پيروي  به  را  افغانستان  باشد كه  مواظب 

بدتراز نازيزم است، سوق ندهد. 
نتيجه

تاكنون همه چيز مبهم است. فقط چيزي كه روشن است 
اين است كه برداشت از مصالحه و مذاكره مبهم است 
ميز  در  و  است  چه  حكومت  مراد  كه  نيست  معلوم  و 
مذاكره ميزان انعطاف حكومت و طالبان چقدر خواهد 
بود )البته هنوز طالبان نه تنها كه انعطاف نشان نداده اند 
همه  كه  وقتي  اند.(  نشده  مذاكره  به  حاضر  اصال  بلكه 
پناهگاه  و  است  پاكستان  طالبان  حامي  كه  معترف اند 
پس  است،  پاكستان  در  طالبان  تجهيز  و  تربيه  مراكز  و 
اين  براي  اما  پاكستان مذاكر صورت نمي گيرد؟  با  چرا 
از حمايت  به مذاكره شده و دست  پاكستان حاضر  كه 
طالبان بردارد، افغانستان بايد چه سياست هايي را در پيش 
بگيرد؟ متاسفانه در تمامي اين سطوح نه استراتژي دقيق 
افغانستان  اتفاق نظر در داخل حكومت  نه  وجود دارد و 
با  مصالحه  و  مذاكره  طرح  كه  حالي  در  است.  موجود 
پيروزي  اما يک  نداشته است،  نتيجه اي را درپي  طالبان 
سياسي-تبليغاتي را براي پاكستان و طالبان فراهم كرده 
به  فرصت  اين  پاكستان،  در  بن الدن  قتل  از  بعد  است. 
بر  فشار  اعمال  جهت  افغانستان  تا  است  آمده  وجود 
پاكستان تالش كند. پس، اولويت اساسي بايد اين باشد 
كه بااستفاده از فشارهاي بين المللي، با پاكستان مذاكره 
مكانيزم  و  شرايط  طالبان  ادغام  براي  سپس،  و  شود 
روشن و شفاف در نظر گرفته شود كه افغانستان به سوي 
طالباني  شدن حركت داده نشود. اين را نيز به ياد داشته 
باشيم كه باوجود همكاري پاكستان و از بين رفتن مراكز 
و پناهگاه هاي طالبان، بازهم دولت ناگزير بايد براي مهار 

نيروهاي مصرفي طالبان و اعاده حاكميت ملي بجنگد و 
اين در  البته  ندهد.  از دست  را  افغانستان  مردم  پشتيباني 
در  رويكرد سوم  از  است كه حكومت  ممكن  صورتی 
مصالحه و مذاكره با طالبان صرف نظر كند. چون هرگاه 
فضا طالباني شود و دولت نيز براي آن مشروعيت فراهم 
خورده  شكست  دولت  كه  است  واضح  ديگر  كند، 
است. براي همين است كه تاكيد بر مذاكره باپاكستان و 
تالش براي اعمال فشار بين المللي بر آن، جهت نابودي 
پناهگاه هاي طالبان و نيز شكست قطعي طالبان در داخل 

افغانستان، داراي معناي استراتژيک است. 

چشم انداز مذاكرات
پس از بن الدن 

 حسين كوشان

آنچه را تا كنون در عرصه عملي شاهد بوده ايم، نشانه هايي وجود ندارند كه نشان 
بدهند روند مصالحه با طالبان به مثابه يك تاكتيك در راستاي برقراري ثبات به 
يا نشان بدهد كه حكومت در راستاي  قانون اساسي است، و  نفع دموكراسي و 
مبارزه با طالبان جدي بوده به سوي تقويت حكومت داري خوب، دموكراسي، حقوق 
بشر و حاكميت قانون تالش مي كند. نشانه هايي از رويكرد سوم در درون حكومت 
بيشتر  قناعت طالبان،  براي  انعطاف الزم  با طالبان و هرگونه  به مصالحه  نسبت 

مشهود است.
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مقامات امنیتی در والیت هرات این روزها با اتخاذ تدابیر 
جدی امنیتی و افراز پوسته های تالشی در گوشه و کنار 
اما  کنند،  جلوگیری  ناامنی  بروز  از  می خواهند  شهر 
شهروندان هرات این را نشانه ای از ضعف دولت و ایجاد 

گرد رعب و وحشت در میان مردم می دانند.
شهر هرات از چند روز به این طرف به طرز شدیدی زیر 
اردوی  ملی،  پولیس  و  است  گرفته  قرار  امنیتی  کنترول 
در  همه  ملی  امنیت  کارمندان  و  سرحدی  پولیس  ملی، 

شکل دهی به این تدابیر همکار اند. 

نسل آهوی مارکوپولو و پلنگ برفی دو حیوان کمیابی 
نقاط  برخی  و  بدخشان  بزرگ  پامیر  کوه های  در  که 
دوردست ولسوالی واخان این والیت زیست دارند، در 
اثر جنگ های اخیر رو به انقراض گذاشته است.                                                                                            
بدخشان  در  زیست  محیط  از  حفاظت  اداره  مقامات 
می گویند که قاچاق و شکار غیرقانونی آهوی مارکوپولو 
و پلنگ برفی سبب انقراض نسل این جانوران شده است. 
غالم نبی سرفراز، رییس اداره ملی محیط زیست بدخشان 
برفی در  پلنگ  از شکار بی رحمانه آهوی مارکوپولو و 
که  داشت  بیان  و  کرده  نگرانی  اظهار  پامیر  کوه های 
هم  هنوز  حیوانات  این  شکار  زیاد  تالش های  باوجود 

صورت می گیرد.
وی می گوید: »نبود فرهنگ حفظ حیات وحش و شکار 
پلنگ  و  مارکوپولو  آهوی  به ویژه  حیوانات  غیرقانونی 
برفی سبب شده است تا نسل این جانوران منقرض شود.«

سال های  که  ماکوپولو  آهوی  2هزار  از  وی  گفته  به 
زیست  کوچک  و  بزرگ  پامیر  کوه های  در  گذشته 
داشته اند اکنون تعداد کمی از این جانوران در آنجا به سر 
به  که  دارند  قرار  معرض خطر جدی تری  در  و  می برند 

نگهداری ضرورت دارند.
اداره  این  تالش های  اثر  به  که  ساخت  خاطرنشان  وی 
اداره جهانی حفاظت محیط  دفتر  به همکاری و کمک 
حفظ  راستای  در  بدخشان  پامیر  در  امریکا  زیست 
رسیده  حداقل  به  جانوران  این  شکار  رقم  حیات وحش 
در  حیات وحش  نسل  انقراض  از  این که  برای  و  است 
کوه های پامیر جلوگیری شده باشد برای پنج سال شکار 
این جانوران غیرقانونی اعالم شده و با متخلفین برخورد 

قانونی صورت می گیرد. 
محققینی  برای  که  شد  یادآور  سرفراز  آقای  همچنان 
تحقیق  مارکوپولو  آهوی  درباره  پامیر  کوه های  در  که 

می کنند نیز اجازه شکار داده نشده است.
شکار  برفی  پلنگ  یک  گذشته  سال  که  افزود  وی 
به دست آمد و نسبت  شده هنگام قاچاق در این والیت 
زخم های شدید که برداشته بود نتوانست به زندگی خود 

ادامه دهد.
به گفته وی آنها درنظر دارند تا با مساعدت ارگان های 
قاچاق  و  بی رحمانه  مردم جلوی شکار  دولتی و کمک 
این حیوانات را گرفته و سطح آگاهی مردم را نسبت به 

این حیوانات کم نظیر باال ببرند.
شکار  که  می گویند  بدخشان  باشندگان  از  شماری  اما 
غیرقانونی و قاچاق این حیوانات با وجود تالش های این 

گردیده  بیشتر  پیلوت  یک  توسط  کابل  نظامی  هوایی 
است. 

به  را  راحتی  خواب  نسبتا  یک سو  از  اگر  تدابیر  این 
دیگر  از سوی  ولی  چشمان شهروندان هرات می آورد، 
این نگرانی را بیشتر در شهروندان دامن می زند که گویا 
حوادثی در شرف وقوع است که نیرو های امنیتی این قدر 

مجبور به اتخاذ تدابیر شده اند.
سید محسن شهروند هراتی می گوید: وضعیت عادی آن 
است که پولیس در مراکز خود قرار داشته و هرازگاهی 
برای چک کردن وضعیت در شهر گردشی کند یا هم از 
طرف شب گزمه دارد، ولی وقتی در هر چند صد متری 
با گروهی بزرگی از پولیس های مسلح که حتا بعضی ها 
هم میله تفنگ خودرا به طرف شما نشانه گرفته و دستش 
موتر  از  شمارا  و  می شوید  مواجه  است  ماشه  روی  هم 
را خس پال  موترشما  کرده  بدنی  بازرسی  و  کرده  پیاده 
می کنند، چه برداشتی می توان داشت جز این که وضعیت 

دارد به طرف بی ثباتی پیش می رود.«
او ادامه می دهد: »در کنار آن هرروزه از طریق رسانه ها 
می شنویم که طالبان به این ارگان یا آن ارگان دولتی و 
نظامی حمله کردند و حتا تا وزارت دفاع پیش رفتند. این 
مساله ما را نگران می سازد که این بار نوبت شهر ما نباشد 
و وقتی با این تدابیر شدید امنیتی روبرو می شویم شک ما 

تبدیل به یقین می شود.«
شمار دیگری از هراتیان افراز پوسته های تالشی متعدد در 

داخل شهر را بی فایده می دانند.
غالم یحیا نصیری دیگر شهروند هراتی می گوید: »ایجاد 
جلوگیری  برای  شهر  داخل  در  متعدد  پاینت های  چک 
زیرا  ندارد،  تاثیری  هیچ گونه  تروریستی  حمالت  از 
آن طوری که تا حال ما دیده ایم طالبان با استفاده از افراد 
دولتی  مراکز  داخل  به  خودرا  دولت،  در  خود  نفوذی 
داشته  تروریستی  اعمال  قصد  که  افرادی  بنا  می رسانند. 
پوسته های  این  گیر  به  که  نمی روند  مسیری  از  باشند 
محالت  به  را  آنها  نفوذی  افراد  بلکه  بیافتند،  بازرسی 

موردنظر انتقال می دهند.«

 100 به  آن  شاخ  هر  طول  که  زینتی  و  زیبا  شاخ های  و 
تا 190 سانتی متر می رسد از جمله نادرترین انواع آهوی 
و  پهن  دره های  تپه ها،  در  که  می رود  شمار  به  وحشی 

کوه های بلند زندگی می کنند.
گفته می شود این حیوان در مناطق پامیر بزرگ و کوچک 
با کشورهای  و سرگز پامیر های بدخشان که هم سرحد 
چین، پاکستان و تاجیکستان است زیست داشته و بیشتر 
واخان  دوردست  نقاط  و  خجیر  و  دره  قسمت های  در 
یافت  بدخشان،  مرزی  ولسوالی های  از  یکی  که  شرقی 

می گردد.
ساحات جهانی این حیوان عالوه بر افغانستان کشور های 
نیپال  منگولیا،  قرغیزستان،  قزاقستان،  شمالی،  هند  چین، 
شمالی، شمال پاکستان، روسیه، ساحات شرقی ازبکستان 

و تاجیکستان می باشد.

با  مردم  چهارراه ها  در  خصوصا  شهر  کنار  و  گوشه  در 
وسایط  تنها  نه  که  می شوند  مواجه  بازرسی  پوسته های 
نقلیه و افراد را بازرسی بدنی می کنند و از تردد هرگونه 
وسیله نقلیه بدون اسناد جلوگیری می کنند؛ در کنار آن 
تا آخر های شب صدای آژیر موتر های پولیس همچنان 

شنیده می شود. 
از  زندانی  پنج صد  از  بیش  فرار  از  بعد  تدابیر  همه  این 
و  دفاع  وزارت  مقر  به  تروریستی  قندهار، حمله  والیت 
میدان  امریکایی در داخل  بلند رتبه  افسر  نه  کشته شدن 

اداره جریان دارد.
با  مصاحبه ای  در  واخان  ولسوالی  باشنده  محمد  عاشور 
ماهنامه سیمای شهروند گفته است که در زمان حکومت 
محمد ظاهر ساالنه حدود 500 توریست به خاطر شکار 
شکار  نسبت  حاال  می دادند  محصول  مارکوپولو  آهوی 
چشم گیری  به گونه  تعدادشان  جانوران  این  غیرقانونی 
کم  منطقه  این  به  توریستان  عالقه مندی  و  یافته  کاهش 

شده است.
بدخشان در  پامیر  مناطق  این حیوان در  وضعیت زیست 
این حیوان  اواخر دشوارتر شده است و آمار شکار  این 
باال رفته است که برای  نسبت به سال های قبل به حدی 
و  )چین  همسایه  کشور های  به  امن  پناه گاه  دریافت 

تاجیکستان( مهاجرت می نمایند.
آهوی مارکوپولو  با داشتن گوشت لذیذ، پوست شفاف 

او به این نظر است که دولت باید افراد نفوذی طالبان را 
شناسایی و توقیف کند.

افزایش  اصلی  »دلیل  می دارد:  اظهار  نصیری  آقای   
حمالت طالبان عدم واکنش دولت در قبال این حمالت 
است. دولت که حال شورای صلحی را ایجاد کرده تا با 
طالبان در قدرت شریک شود دوست ندارد تا در مقابل 
مبادا  که  دهد  نشان  واکنشی  طالبان  تروریستی  حمالت 
آنان آزرده شده و هرگونه مذاکره ای را رد کنند. آنان 
نیز با آگاهی از این موضوع راحت به اعمال تروریستی 

خود می پردازند.«
اما مسوولین امنیتی اتخاذ تدابیر شدید امنیتی را قدم هایی 

برای جلوگیری از فعالیت های تروریستی می دانند.
سید آقا ثابت فرمانده امنیه والیت هرات هفته قبل در یک 
کنفرانس مطبوعاتی اعالم کرد که پولیس هرات تصمیم 
دارد تا برای جلوگیری از هرگونه فعالیت تروریستی در 

هرات تدابیر امنیتی خود را افزایش دهد. 
او گفت که این تدابیر به مفهوم این نیست که وضعیت 
گرفتن  به  مجبور  را  پولیس  و  شده  چالش  دچار  امنیتی 
کار  برنامه ها  این گونه  بلکه  باشد  کرده  احضارات 
شمرده  پولیس  وظایف  جز  و  است  پولیس  همیشگی 

می شود.
فعالیت های شدید  دارند که  باور  هراتیان  از  اما شماری 
را  هرات  امنیتی  مسووالن  اخیر  هفته  سه  دو  در  طالبان 

مجبور به اتخاذ تدابیر احتیاطی ساخته است.
تاکتیک  می گوید  هرات  باشنده  یک  احمدی  مسعود 
تاکتیک  این  و  کرده  تغییر  افغانستان  در  طالبان  جنگی 
به اندازه  ای تاثیرگذار بوده که دولت را مجبور به تکاپو 
برای دفع این حمالت در هر گوشه کشور حتا شهر های 

نسبتا امنی نظیر هرات کرده است.
او اتخاذ این تدابیر را موثر می داند و ادامه می دهد برای 
تشدید  شود،  گرفته  تروریستی  حمالت  جلو  این که 
فعالیت های نیرو های امنیتی هر چند مردم را وحشت زده 
و  مردم  شدن  کشته  از  جلوگیری  برای  ولی  می سازد، 

ازدیاد ناامنی ها موثر تمام می شود. 

در رساله ی کوچکی که به نام معرفی حیوانات وحش از 
نشر  به  وحش  حیوانات  تحفظ  موسسه  انتشارات  جانب 
رسیده گفته شده که این آهو در سال 1269 پس از سفر 
نام  این  به  بدخشان  به  ایتالیایی  مشهور  سیاح  مارکوپولو 
مسمی گریده است و تا قبل از سفر مارکوپولو به چین 
که از راه بدخشان عبور کرد، اروپایی ها درباره ماکوپولو 
به  این سفرش کتابی را  از  بعد  او  اما  معلومات نداشتند، 
آن  از  بعد  که  رساند  نشر  به  مارکوپولو«  »سیاحت  نام 
غربی ها شروع گردیده  استعمار  و  تجارت، گردشگری 
و آگاهی شان در مورد ثروت آسیا و چین افزایش یافت.

نادر  جانوران  از جمله  مارکوپولو  آهوی  و  برفی  پلنگ 
جهان است که این جانوران بیشتر در کوه های همالیا و 

پامیر بدخشان زیست می کنند.

 مقامات اداره حفاظت از محیط زیست 
در بدخشان می گویند که قاچاق و 

شکار غیرقانونی آهوی مارکوپولو و 
پلنگ برفی سبب انقراض نسل این 

جانوران شده است. 
غالم نبی سرفراز، رییس اداره ملی 

محیط زیست بدخشان از شکار 
بی رحمانه آهوی مارکوپولو و پلنگ 

برفی در کوه های پامیر اظهار نگرانی 
کرده و بیان داشت که باوجود 

تالش های زیاد شکار این حیوانات 
هنوز هم صورت می گیرد.

 آژند

تشدید بازرسی ها در هرات
 نشانگر ضعف یا قوت؟

نسل آهوی مارکوپولو 
و پلنگ برفی رو به انقراض است

 سیحون- بدخشان  ACKU



یاداشت های پل باغ عمومی

و کتاب
آیا ما آماری از میزان چاپ و نشر کتاب در جامعه مان 
داریم؟ جراید و رسانه های ما چقدر به کتاب می پردازند 
و چند محفل با موضوع کتاب و برای کتاب به صورت 
هفتگی نه، به صورت ماهانه و فصالنه هم نه، بلکه به 

صورت ساالنه در شهرهای ما برگزار می شود؟

ما
انجمن خوشنویسان:

سیاست مداران 
مشکل تراشی می کنند
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یکی از موضوعاتی که معیار سنجش پویایی فرهنگ یک 
جامعه است، وضعیت چاپ و نشر کتاب و میزان بازخورد 
و  چاپ  آمار  جامعه  یک  در  هرچه  است.  جامعه  در  آن 
می شوند،  چاپ  که  کتاب هایی  هرچه  و  باشد  بیشتر  نشر 
به  جراید  و  محافل  در  و  بگیرند  قرار  توجه  مورد  بیشتر 
آنها پرداخته شود، نشان از رونق فرهنگی و باالبودن سطح 

فرهنگ آن جامعه اند. 
تاثیر  اجتماعی  حیات  رشد  در  کتابت  و  کتاب  موضوع 
بارور  مهم  این  پرتو  در  جامعه  یک  روح  دارد.  به سزایی 
همیشه  بشریت  فرهنگی  میراث  دلیل  همین  به  و  می شود 
مملو از کتاب های بزرگانی است که افتخار جامعه بشری 

بوده است.
کتاب از دیرباز، حافظ و احیاکننده تفکر و اندیشه های واال 
را  اندیشه و حقیقت  علم،  طالبان  بوده که  منبع عظیمی  و 
سیراب نموده، ارزیابی شرایط و امکانات موجود فرهنگی 
عنوان  به  می تواند  کتاب  امروزه  که  است  نکته  این  مبین 
فرهنگی  فضای  توسعه  در  کارآمد  و  مطمین  وسیله  یک 

جامعه مورد استفاده قرار گیرد.
تمدن ها،  توسعه  و  رشد  که  می دهد  نشان  جهانی  تجربه 
بدون  و  دارد  جامعه  هر  فرهنگی  و  فکری  رشد  در  ریشه 
رشد فرهنگ کتابخوانی در جوامع، نمی توان به رشد هیچ 
تمدنی دل خوش کرد. باید تاکید کرد که علی رغم رشد 
رسانه های گوناگون جمعی تاکنون هیچ رسانه ای نتوانسته 

نقشی را که کتاب در رشد تمدن ها داشته، ایفا کند.
امروزه  مطالعه،  به  گرایش  میزان  و  کتاب خوانی  و  کتاب 
گرچه  می رود.  شمار  به  توسعه  شاخص های  از  یکی 
جمعیت  درصد   80 به  نزدیک  توسعه  درحال  کشورهای 
درصد   30 از  کمتر  اما  می دهند،  تشکیل  را  جهان 
نسبت  این  از  کمتر  و  می کنند  تولید  را  جهان  کتاب های 
است  شرایطی  در  این  هستند،  مشغول  کتابخوانی  به  نیز 
که کشورهای پیشرفته یا توسعه یافته که حدود 20 درصد 
را تشکیل می دهند، 70 درصد کتاب های  جمعیت جهان 
به   1991 سال  در  اروپا  می کنند.  تولید  را  جهان  مصرفی 
ازای هریک میلیون نفر جمعیت خود، 802 عنوان کتاب 
منتشر کرده است، اما در قاره آسیا در همین سال به ازای 
به  افریقا  قاره  در  و  70عنوان  آسیایی  نفر  میلیون  یک  هر 
کتاب  20عنوان  فقط  افریقایی  نفر  میلیون  یک  هر  ازای 

به  تنها  سوم،  جهان  در  کتاب  مشکل  است.  شده  منتشر 
کمبود تولید و نشر کتاب محدود نمی شود، مشکل اساسی 
این است که حتا اگر کتاب های زیادی هم در این کشورها 
منتشر شود، میزان افراد استفاده کننده از این کتاب ها یعنی 

کتاب خوان ها بسیار پایین است. 
اما کشور ما افغانستان در کجای این جریان، جایگاه دارد؟ 
جامعه مان  در  کتاب  نشر  و  چاپ  میزان  از  آماری  ما  آیا 
به کتاب می پردازند  داریم؟ جراید و رسانه های ما چقدر 
به صورت  برای کتاب  و  با موضوع کتاب  و چند محفل 
به  بلکه  نه،  هم  فصالنه  و  ماهانه  صورت  به  نه،  هفتگی 

صورت ساالنه در شهرهای ما برگزار می شود؟
فکر کردن به این سوال ها و یافتن پاسخ حقیقی و صحیح 
آن  از  تلخ تر  اما  است.  دردناک  و  تلخ  بسیار  آنها  برای 
به  نسبت  فرهنگیان  میان  در  که  است  بی تفاوتی  فضای 
قحط ،  بازار  این  در  دارد.  وجود  منتشره  آثار  و  کتاب ها 
می شوند،  چاپ  که  هم  کتاب هایی  اندک  نشر  و  چاپ 
آنها  معرفی  یا  نقد  در  که  نمی دهد  زحمت  به خود  کسی 
کاری کند. قلمی بزند، محفلی برگزار کند و در رسانه ای 

برنامه ای بسازد.
مثال چندی می شود که محمد حسین محمدی داستان نویس 
کتاب  چند  تاک"  "نشر  تاسیس  با  ما  پرتالش  و  توانا 
حوزه  در  را  شاعران  و  نویسندگان  از  بعضی  از  پرارزش 
باال  بسیار  اهمیت  کار  این  که  است  کرده  منتشر  ادبیات 
و ارزنده ای دارد. اما تا حاال که مدت مدیدی از تاسیس 
هیچ  در  می گذرد،  آن  کتاب های  چاپ  و  انتشارات  این 
رسانه ای این کتاب ها معرفی و نقد نشده و در جایی از آنها 
یاد نشده است. این بی تفاوتی از سوی فرهنگیان، در چنین 
ناشری  به  ظلم  و  ملی  ادبیات  و  فرهنگ  به  ظلم  مواردی 
است که با هزار خون دل دست به یک کار فرهنگی زده 
است. وقتی این کتاب ها معرفی نمی شوند و هیجانی برای 
آن  از  عادی  مخاطبان  طبیعتا  نمی شود،  ایجاد  آنها  انتشار 
بی خبر مانده و نمی توانند جذب آنها شوند. این گونه است 
که ادبیات ما صورت ادبیات عمومی و ملی  به خود نگرفته 
و آثار ادبی از چنبره و حلقه اهالی ادبیات بیرون نمی رود و 
این گونه است که پیش رفت، رشد و توسعه ادبیات ما بسیار 

کند بوده و حتا در حد ایستا مانده است.


انجمن خوشنویسان افغانستان می گوید بر عالوه 
این که  نهادهای مسوول علمی و فرهنگی کشور 
انجمن  این  با  فرهنگ خوشنویسی  ترویج  برای 
مواقع  از  برخی  در  بلکه  نمی کنند،  همکاری 
ایجاد  نیز  موانع  انجمن  این  فعالیت  راه  سر  بر 

کرده اند.
خوشنویسان  و  خطاط ها  که  انجمن  این  در 
که  دارند  تاکید  دارند،  کشور عضویت  مشهور 
سیاسی«  »خشک  مسایل  به  بیشتر  سیاستمداران 
هیچ  هنر  و  فرهنگ  ترویج  به  و  کرده  توجه 
ارزشی قایل نیستند. سلمان علی ارزگانی، یک تن 
افغانستان و یک  انجمن خوشنویسان  از اعضای 
تن از خوشنویسان مشهور کشور می گوید، عدم 
توجه دولتمردان به مسایل فرهنگی، از پایین بودن 
به  فرهنگ در میان سیاستمداران ناشی می شود. 
صورت  اصالحاتی  جامعه  در  اگر  او،  گفته ی 
شود  آغاز  فرهنگ  از  اصالحات  باید  گیرد، 
درغیر این صورت، مسایل دیگر اصالح نخواهد 
شد. آقای ارزگانی می افزاید: »سیاستمداران در 
این زمینه )ترویج هنر خوشنویسی( کوچک ترین 
عالقه ای که از خود نشان نمی دهند هیچ، حتا ما 
بعضا با کارشکنی و مشکل  تراشی آنان هم مواجه 
هستیم. مشکل تراشی این گونه که به ما می گویند 
و  می کنید  چه  شما  و  آمده  کمپیوتر  که  امروز 
چه نیازی به خوشنویسی است. چنین تعبیر بسیار 

غلط و جاهالنه ای را می شنویم.«
می کند  عالوه  ارزگانی  آقای  حال،  این  با 
و  روشن فکران  از  شماری  برخورد  که 
نهادهای  به برخوردهای  تحصیل کردگان نسبت 
انجمن  فعالیت های  برابر  در  دولتی  مسوول 
او،  گفته ی  به  است.  بهتر   کشور  خوشنویسان 
فرهنگ  دارای  خود  از  هرشغل  و  هرزمینه 
روی  من  »تاکید  می گوید:  وی  است.  خاص 
فرهنگ سازی است و همه چیز با فرهنگ آبیاری 
هنر  دنیای  از  و  نمی فهمند  که  لذا کسانی  شود. 
خوشنویسی نمی دانند، متاسفانه هنرش را ندارند. 
سیاستمدار  متاسفانه  هستند،  سیاستمدار  اگر 

بی فرهنگ هستند.«
می گوید  کشور  خوشنویسان  انجمن  عضو  این 
طی چند سالی که این انجمن در کابل آغاز به 
فعالیت کرده ، تاکنون هیچ کمکی از سوی دولت 
برای ترویج فرهنگ خوشنویسی صورت نگرفته 
نیز  خوشنویسان  انجمن  اعضای  گفت  او  است. 
تاکنون به هیچ نهاد مسوول دولتی جهت کمک 
به این انجمن مراجعه نکرده و عالقه ای هم به این 
کار ندارند. وی افزود: »ما خوشنویسان افغانستان 

را  هرکدام  خانه  دروازه  که  نداریم  را  این  عزم 
بزنیم و به گدایی دنبال شان برویم. نه، این وظیفه  
شاهرخ  حکومت  می خواهند  اگر  و  آنهاست 
میرزا را داشته باشند و یا حکومت سلطان حسین 
سلطان  اگر حکومت  یا  و  باشند  داشته  را  بایقرا 
محمود غزنوی را داشته باشند، خودشان مکلف 
متفکرین  و  اندیشمندان  هنرمندان،  سراغ  هستند 
این  تاریخ  بزنند.  را  این ها  دروازه  باید  و  بروند 
هرجایی  محمود  سلطان  که  می دهد  را  گواهی 
لذا  می کرد.  پیدا  و  می گشت  هنرمندان  دنبال 
باید دنبال  ما  این موضوع را رد می کنم که  من 
ما  و  نمی رویم  دنبالش  ما  نه  برویم،  حکومت 
نگه می داریم  سرخ  سیلی  با  خودرا  صورت  حتا 
و بازبونی دروازه های سیاستمداران بی فرهنگ را 

نمی زنیم.«
 1367 سال  در  افغانستان  خوشنویسان  انجمن 
خوشنویسان  از  شماری  سوی  از  خورشیدی 
کشور در ایران تاسیس شد و با برگشت تعدادی 
از خوشنویسان به کشور، این انجمن نیز در سال 
1383 خورشیدی مجوز رسمی از دولت گرفته 
این  آن که  با  کرد.  فعالیت  به  آغاز  کابل  در  و 
و  داخل  در  را  نمایشگاه  تاکنون چندین  انجمن 
سلمان علی  اما  کرده،  برگزار  کشور  از  خارج 
توقع می رفت،  ارزگانی می گوید آن طوری  که 

این انجمن نتوانست فعالیت کند.
به  سال  یک و نیم  از  را  خود  فعالیت  انجمن  این 
را  کتابی  اولین بار  برای  و  داده  گسترش  این سو 
به نام »بوی بهار« مجموعه ای از آثار خوشنویسان 
زیاد  توجه  مورد  که  کرد  منتشر  کشور  معاصر 
این  اعضای  حال،  این  با  است.  گرفته  قرار 
به  را  جدیدی  برنامه های  دارند  نظر  در  انجمن 
کنند.  راه اندازی  هنر خوشنویسی  ترویج  منظور 
آموزشی،  دوره های  سازماندهی  و  گسترش 
انترنتی  سایت  ایجاد  خط،  هنر  تخصصی کردن 
ویژه خوشنویسان، نشر آثار خوشنویسان برجسته 
کشور، نشر سرمشق ها و جزوه های رهنمایی برای 
هنرجویان، اصالح مضمون هنر خط کتاب های 
مکاتب، برگزاری نمایشگاه ها در داخل و خارج 
خوشنویسی،  سمینارهای  برگزاری  کشور،  از 
مناسبت های  به  خوشنویسی  مسابقات  برگزاری 
مختلف، از جمله  برنامه هایی اند که اعضای این 

انجمن می خواهند آن را عملی سازند.
فرهنگی  موسسه  توجه  که  توانسته  انجمن  این 
انجمن  به  اکو  کند.  جلب  نیز  را  اکو  سازمان 
بیشتر  خوشنویسان کشور وعده ی همکاری های 

داده است.
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

کشتن به خاطر سرگرمی 
این  جز  نکرده اند،  دیگری  کار  دانشمند  دو  این   
را خوانده اند.  ها  نویس  این دست  از  فرازهایی  که  
ها می خوانند  ها آن  نویس  این دست  از  بعضی  در 
که چگونه سربازان با همدیگر در مورد لذت بردن از 
کشتن انسان ها مباحثه کرده اند، و یا این که چگونه بر 

زنان زیادی تجاوز نموده اند. 
 چنان که از این اسناد برمی آید، شمار سربازانی که 
به این قصه ها گوش داده اند و با آن مخالفت کرده 
و یا از آن انتقاد کرده باشند، بسیار کم است. به گفته 
ویلتسر »در یک مفهوم، این صحبت ها بیشتر مباحث 
در  فرق  تنها یک  است«.  بوده  همکاران  میان  عادی 
این جا وجود دارد و آن این که مشغله افرادی که از 

آن ها بحث می شود، جنگ بوده است.
 هنگامی که نایتسل از این دست نویس ها به ویلتسر 
نادر و  به چه اسناد  به زودی دریافت که  قصه کرد، 
بخواهند  اما هرگاه مورخان  یافته اند.  باارزشی دست 
و  جنگ  دوران  خاطرات  دانستن  برای  اسناد  این  از 
یا نوشتن نامه های سربازان به خانواده و عزیزان شان 

استفاده کنند، چیز باارزشی دستگیرشان نمی شود. 
برای  و  خانه  به  کسی  »هرگاه  گوید:  می  ویلتسر 
مادرش نامه بنویسد، مسلما در مورد این که چند زن 

را مورد تجاوز قرار داده است، چیزی نمی گوید.« 
برای  دست داشته  مواد  این  که  است  معتقد  ویلتسر 
کارهای تحقیقی و دانشگاهی بسیار مهم است، زیرا 
مثال جنگ  از جنگ های معاصر حتا  »ما  او،  نظر  به 
نداریم.  زیادی  مواد چیز  این  با  مقایسه  در  افغانستان 

دلیل آن یک چیز است و آن این که گفتگوها احتماال 
گفتگوهای  چنین  هرگاه  همچنان  شوند.  نمی  ثبت 
ثبت شده هم وجود می داشتند، ما بدان دسترسی نمی 

داشتیم.« 
 راه اندازی جنگ یک مهارت است

مباحث  که  رسیده اند  نظر  این  به  نامبرده  مولف  دو   
دوم  جهانی  اسیر جنگ  آلمانی  سربازان  این  صریح 
نیز  ها  جنگ  سایر  مورد  در  را  ما  ذهنیت  تواند  می 
در  که  حیرت انگیزی  برداشت  یک  سازد.  روشن 
است  اسناد روشن گردید حاکی  این  مطالعه  جریان 
که منطق جنگ آن ها را به انسان های خشن تبدیل 

کرده بود. 
در برخی از یادداشت هایی که از مباحث این سربازان 
اسیر رونوشت برداشته شده است، ما می خوانیم: »در 
روز اول برایم تکان دهنده به نظر می رسید. اما به خود 
می گفتم: رای نزن، امر امر است. در روز دوم و سوم، 
روز  در  است.  تفاوت شده  بی  برایم  می کردم  فکر 

چهارم شروع به لذت بردن می کردم.« 
»جنگیدن کاری  است که  نظر  این  به  نایتسل  زونکه 
است مانند تجارت حرفه ای. بهترین سربازان دارای 
و  بقا  امکان  هرقدر  باشند.  می  هایی  مهارت  چنین 
موفقیت های آن ها بهتر باشد، آن ها خود را موفق 

تر می خوانند.« 
جنگ  تا  جنگ  یک  از  مساله  این  نایتسل  نگاه  از   
»یک  گوید:  می  او  کند.  نمی  فرق  چندان  دیگر 
نازی  ارتش  یا  به »ویهرماخت«  نشان زن ماهر مربوط 
در پایان یک روز در جنگ جهانی اول، عین وظیفه 

»بوندس  ماهر  نشان زن  یک  که  می دهد  انجام  را  ای 
انجام  می  افغانستان  آلمان در  فدرال  ارتش  یا   ویر« 
دهد. امروز سالح و یونیفورم فرق می کنند، اما وظیفه 
یک چیز است و آن عبارت است از شلیک کردن و 

کشتن. این ها دقیقا شبیه هم اند.« 
 نایتسل معتقد است که در چنین اوضاعی ایدیولوژی 
یک  که  معنا  بدین  افتد.  نمی  کارگر  سرباز  کله  در 
به  مطابق  ها  ن��ازی  ارت��ش  یا  ماخت«  »ویهر  سرباز 
سرباز  ویک  کند   نمی  سنجش  ها  نازی  ایدیولوژی 
قانون اساسی  به  یا ارتش فدرال آلمان  »بوندس ویر« 

آلمان نمی اندیشد.
  هرجنگی از انسان ها قاتل می سازد

 از نگاه نایتسل و ویلتسر، بدون تردید در بین آن نازی 
هایی که در جنگ جهانی دوم مرتکب قتل یهودیان 
ایدیولوژیک شان  شدند، کسانی بوده اند که تعهدات 
به آن ها حکم می کرده است تا یهودیان را بکشند. 
افرادی در  نظرند که چنین  این  به  نامبرده  مولفان  اما 

اقلیت بوده اند.
هردو مولف بازهم ادعا می کنند که اعمال خشونت 
باری که توسط نازی ها صورت گرفته است، خشونت 
بارتر از اعمالی نبوده که در جاهای دیگری صورت 
گرفته است. آن ها به این نظرند که یک ایدیولوژی 
مثال نازیسم بزرگترین عاملی نبوده است که به چنین 
جنایت هایی منجر شده است. برعکس این یک نظام 
مبدل  قاتالن  به  را  ها  انسان  که  است  نظامی  ارزشی 

می گرداند.
هرالد ویلتسر که یک روانشناس است، اعتراض عام 
علیه جرایم جنگی را در نهایت بیهوده می خواند، زیرا 

این منطق جنگ است که جرایم را تغذیه می کند. 
او می گوید: »در همه جنگ های معاصر امروز، دقیقا 
همان چیزی اتفاق می افتد که در قسمت »ویهر ماخت« 
یا ارتش نازی ها از آن  بحث کردیم. تنها راهی که 
می تواند این مساله را تغییر دهد، دوری گزیدن کامل 
از جنگ و جانشین ساختن آن با راه دیگری است که 
کشورها اختالفات شان را بدون توسل به کشتار حل 

کنند.« 


ج: دفعات مصرف مواد در روز
دفعات  بیشترین  که  مي دهد  نشان  تحقیق  نتیجه 
در  دوبار  اطفال  توسط  مخدر  مواد  از  استفاده 
معتاد  اطفال  از  درصد   37 یعني  مي باشد.  روز، 
دوبار در روز از مواد مخدر استفاده مي نمایند و 
تنها 13 درصد از اطفال زیادتر از چهاربار در روز 
از مواد مخدر استفاده مي نمایند. هر قدر دفعات 
باشد  بین اطفال کمتر  از مواد مخدر در  استفاده 
احتمال  که  مي آورد  به وجود  را  امیدواري  این 
مخدر  مواد  ترک کردن  مدت زمان  و  آن  ترک 

آسیب رساني  همچنین  مي شود  کمتر  و  آسان تر 
کمتري نیز درپي خواهد داشت.

  8.3. داليل مصرف مواد مخدر
مواد  مصرف  دالیل  تحقیق،  نتیجه  به  توجه  با 
دسته  دو  به  مي توان  را  اطفال  توسط  مخدر 
تقسیم کرد. دسته اول، اطفالي را شامل مي شود 
به مواد مخدر  معتاد  ناخواسته و در کودکي  که 
به  بنا  که  اطفالي اند  دوم،  دسته  گردیده اند. 
یک سلسله دالیلي که در این بخش به آن اشاره 
دیگران  تشویق  و  خود  خواست  به  شد  خواهد 

اقدام به استفاده از مواد مخدر نموده اند. 
تحقیق نشان مي دهد، افرادي که به خواست خود 
و تشویق دیگران اقدام به استفاده از مواد مخدر 
به صورت  را  تجربه شان  اولین  اغلب  نموده اند، 
کرده اند  کسب  نوجواني  دوران  در  و  تفریحي 
خارج  تفریح  حالت  از  آنان،  اعتیاد  به تدریج  و 
شده و با تکرار و زیادشدن میزان مصرف، معتاد 

شده اند. 
علل گرایش به مواد مخدر در اطفال، با در نظر 
داشت طبقات سني مختلف، متفاوت است. نتیجه 
تحقیق نشان مي دهد که یکي از دالیل مشترک 
این  صرفا  مخدر،  مواد  به  نوجوانان  روآوردن 
است که مواد مخدر به میزان قابل مالحظه اي در 
قرار  نوجوانان  دسترس  در  و  شده  پخش  کشور 

دارد. 
 ادامه دارد
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قسمت دهم 

حقوق شهروندی 
در قانون اساسی 

افغانستان با رویکرد 
تحليل فصل دوم  

قانون اساسی
حق مصوونیت شهروندان افغانستان

مصوونیت مسکن و ملکیت یکی دیگر از حقوق شهروندی است. قانون اساسی در 
مواد 37 و 40 پیش بینی کرده است که مسکن شخص از تعرض مصوون است. هیچ 
شخص، به شمول دولت، نمي تواند بدون اجازه ی ساکن یا قرار محکمه ی باصالحیت 
و به غیر از حاالت و طرزي که در قانون تصریح شده است، به مسکن شخص داخل 
بدون  مي تواند  مسوول  مامور  مشهود،  جرم  مورد  در  نماید.  تفتیش  را  آن  یا  شود 
مامور  کند.  تفتیش  را  آن  یا  شود  داخل  شخص  مسکن  به  محکمه،  قبلي  اجازه ی 
مذکور مکلف است بعد از داخل شدن یا اجراي تفتیش، در خالل مدتي که قانون 
تعیین مي کند قرار محکمه را حاصل نماید.16 همچنین ملکیت نیز از تعرض مصوون 
است. هیچ شخص از کسب ملکیت و تصرف در آن منع نمي شود، مگر در حدود 
احکام قانون. ملکیت هیچ شخص، بدون حکم قانون و فیصله محکمه ی باصالحیت 
در  عامه،  منافع  تامین  مقصد  به  تنها  شخص،  ملکیت  استمالک  نمي شود.  مصادره 
بدل تعویض قبلي و عادالنه، به موجب قانون مجاز مي باشد. تفتیش و اعالن دارایي 

شخص، تنها به حکم قانون صورت مي گیرد.17
تحلیل و بررسی مواد 38 و 40 قانون اساسی

تحلیل ماده ی 38 قانون اساسی
مطلق  به طور  نخست  قسمت  در  است.  بخش  چند  شامل  اساسی  قانون   38 ماده ی 
تصریح می کند که مسکن شخص از تعرض مصوون است. هیچ شخص، به شمول 
دولت، نمي تواند بدون اجازه ی ساکن یا قرار محکمه باصالحیت و به غیر از حاالت 
و طرزي که در قانون تصریح شده است، به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش 
نماید. این ماده به نحو اطالق ورود هرشخص حقیقی و حکمی به شمول دولت را به 

حریم مسکن شهروندان منع کرده است. 
اتباع  و  شهروندان  مسکن  حریم  به  ورود  اول،  است.  کرده  منع  را  چیز  دو  قانون 
قانون می گوید که  اتباع و شهروندان کشور.  تفتیش و تالشی مسکن  کشور. دوم، 
اگر شخص یا دولت وارد حریم مسکن شهروندان گردد یا مسکن کسی را تالشی 
و تفتیش کرد، این عمل مصداق عمل جرمی است. اما آیا کسی که مرتکب عمل 
قانون  به  باید  به حریم مسکن کسی گردد، چه مجازاتی را طی کند،  جرمی ورود 
ارتکاب عمل جرمی و  قانون عادی چارچوب  معنا که  این  به  مراجعه شود.  عادی 

مجازات آن را معین کرده است.
بخش دوم ماده ی 38 با تبیین این مساله که هیچ شخصی به شمول دولت، نمي تواند 
بدون اجازه ی ساکن یا قرار محکمه باصالحیت و به غیر از حاالت و طرزي که در 
قانون تصریح شده است، به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش نماید. ماده ی 
مذکور در بخش دوم، دو چیز را منع کرده است. اول، هیچ کسی حق ورود به مسکن 

شهروندان را ندارد. دوم، هیچ کسی حق تفتیش مسکن کسی را ندارد.
تضاد ماده ی 38 قانون اساسی

ظاهر قضیه این است که ماده ی 38 قانون اساسی با مساله مصادره ی اموال و ورود 
ظابطان قضایی به مسکن اشخاص تضاد دارد. این ماده جلو این دو مورد را گرفته 
اموال  پولیس و همچنین مصادره ی  مانند  است. در حالی که ورود ظابطان قضایی 
توسط دستگاه دادگاه باصالحیت یک امر قانونی است. آیا این مشکل و یا تضاد را 

چگونه می توان حل کرد؟
حل مشکل

اطالق ماده ی 38 قانون اساسی جلو اقدامات خودسرانه و خارج از دستگاه قضایی 
را گرفته است. معیار قانونی بودن جرم و جزا در این جا نیز صادق است. با توجه به 
این که هیچ کسی حق اقدام خودسرانه را ندارد تا حریم مسکن شهروندان را نقض 
کند یا اموال شهروندان را مصادره نماید، ماده ی 38 قانون اساسی بنای مستحکمی را 
ساخته است تا شهروندان در پناه آن در امن و امان زندگی خودشان را سپری کنند. 
اما اطالق مصوونیت مسکن از هرگونه تعرضی دو قید خورده است. اول، ورود به 
دوم،  است.  مجاز  مسکن  مالکان  یا  مالک  و  صاحب  اجازه ی  با  شهروندان  مسکن 
قید  است.  نیز مجاز  قرار قضایی  با  تفتیش آن  و همچنین  اشخاص  به مسکن  ورود 
در  می گوید:  که  اساسی  قانون   38 ماده ی  تصریح  طبق  است.  مشهود  جرم  سوم، 
مسکن  به  محکمه،  قبلي  اجازه ی  بدون  مي تواند  مسوول  مامور  مشهود،  مورد جرم 
شخص داخل شود یا آن را تفتیش کند. منتها این تشویش ذهن ها را همواره مشغول 
را  سواستفاده  راه های  تفتیش  و  مسکن  به  ورود  که حق  می کند  نگران  و  می سازد 
هموار نمی کند؟ با مستمسک قراردادن این ماده هرمامور قضایی یا ظابطان قضایی 
مصوونیت  وقت  آن  کند.  تفتیش  را  اشخاص  اموال  و  شود  اشخاص  مسکن  وارد 
این سواستفاده را  قانون اساسی جلو  امنیت شهروندان نقض می گردد. آیا  همچنین 

چطور گرفته است؟                                                                   ادامه دارد

_____________ علی پیام _____________

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

ACKUقسمت دوم و پایانی منبع: دویچه وله



باراک  دهان  از  بن الدن  سربه نیست شدن  خبر  که  زمانی 
اوباما به جهان مخابره شد، تعداد زیادی از امریکایی ها در 
پیش کاخ سفید جمع شده و به خاطر مرگ طراح یازده 
سپتامبر پایکوبی کرده، آواز خواندند و با پوشاندن خود 
به خاطر  خود  جمهوری  رییس  از  امریکا،  بیرق  توسط 
»اعمال عدالت« در حق متهم یازده سپتامبر که جان سه 

هزار نیویارکی را در یک روز گرفت، تشکری نمودند.
امریکا،  معتبر  روزنامه ی  تایمز،  نیویارک  روز  همین  در 
گزارشی از اندوه گروه هایی از مسلمانان در پاکستان را 
نشر کرد که در روی سرک نماز جنازه برگزار کردند. 
با  جوان  مردان  اندوه  تایمز،  نیویارک  عکس های  در 
بود.  هویدا  از چهره های خشمگین شان  انبوه،  ریش های 
ریختند  فرو  جهانی  تجارت  برج های  که  روزی  البته، 
خیابان ها  در  هلهله کنان  مراکش  و  سوریه  در  جوانانی 

رقص می کردند. 
در تمام این صحنه ها عنصر شادمانی از مرگ »دیگران« 
از  تعدادی  همین خاطر،  به  می خورد.  به چشم  وضوح  به 
خوشحالی  بن الدن  مرگ  شنیدن  با  که  نویسندگانی 
این  دیدند،  واشنگتن  و  نیویارک  در  را  امریکایی ها 
پرسش را از خود کردند که چرا باید از مرگ یک انسان 

این قدر خوشحال شد و آن را جشن گرفت؟
یکی  امریکایی،  آموزگار  و  نویسنده  گرلوف،  پامال 
وب سایت  در  مقاله ای  طی  که  است  نویسندگان  آن  از 
را  مساله  این  روان شناسی  لحاظ  به  پست«،  »هافینگتن 
دشمن،  مرگ  تجلیل  و  انتقام  روان شناسی  کرد.  مطرح 
آموزه و ارزش های اخالقی ما را زیر سوال می برد. این 
نظر خانم گرلوف، جسارت سیاسی زیادی در خود دارد. 
آمدند،  خیابان  به  بن الدن  مرگ  به خاطر  که  کسانی   
قتل دشمن شماره  از  شادمانی خودرا  نمی توانستند جلو 
یک امریکا بگیرند. اسامه نه تنها که یازده سپتامبر را رقم 
به خاطر عملیات  منتظر فرصت جدید  بلکه همچنان  زد، 
تروریستی دیگر برای هدف قراردادن مردم ملکی امریکا 
بود. رییس جمهور امریکا قتل اسامه را »اجرای عدالت« 
توصیف کرد. سوال در این نیست که اسامه باید مجازات 
متمدن  انسان  چرا  که  است  این  مساله  بلکه  می شد، 
عدالت  عین  را  مجرم  اعدام یک  و  تیرباران  باید  امروز 
و مجازات سرخوشانه که از آن مردم شاد می شوند، و با 
احساس مرگ هم نوع خود، به لذت می رسند، بپندارد؟ 
حیات  کردن  ساقط  و  عدالت  اجرای  بین  شباهتی  چه 
انسانی دارد؟ تنها منطق اعدام تقاص جرم را سلب حیات 

به حساب می آورد که میراث ناخوشایند باستانی است.
می نویسد  خود  امریکایی  مخاطبان  برای  گرلوف  پامال 
که نباید از مرگ یک انسان، ولو یک مجرم خطرناک، 
و  اخالقی  لحاظ  به  کار  این  کرد.  پایکوبی  و  شادمانی 
در  انسان«  »حیات  از  تجلیل  چون  نیست.  درست  مدنی 
مرکز فلسفه ی تمدن اومانیستی یا انسان محور قرار داشته 
و تمام اشکالی که حق حیات را نقض کند، چه اعدام و 
انسان گرایانه ی  دیدگاه  نیستند.  ستایش  قابل  تیرباران،  یا 
بشر  است که  اخالقی  ایده ال  از یک  انعکاسی  گرلوف 
فارغ از این که چه کاری را انجام داده، نباید کشته شود. 
احتماال باید گفت که به لحاظ اخالقی، شادمانی از مردن 
انسان همنوع درجه ای از بدویت و قساوت درونی ما را 
بازتاب می دهد که به واسطه پیشرفت تمدنی در بسیاری 
انسانی  است.  شده  محدود  و  مهار  حدی  تا  کشور ها  از 
که در پیش روی ما جان می دهد و یا با تصور جان کندن 
و  عواطف  می گردیم،  شاد  و  راضی  کشیدنش  رنج  و 
این  شک،  بدون  می برد.  سوال  زیر  را  ما  بشری  رحم 
است.  غریبی  ایده ی  افغان ها  ما  برای  دست کم  موضوع 
دلیل آن بی رحمی ذاتی نیست، بلکه تصور ما از عدالت 
است. چون گمان می بریم که اشد مجازات برای جرایم 
لحاظ  به  ولی  است.  عدالت  اجرای  نهایت  سنگین، 
با  بی رحمی  خشونت،  با  خشونت  گفتن  پاسخ  اخالقی 

بی رحمی، قساوت با سنگدلی و قساوت، در ذات خود 
لحاظ  به  در ذات خود  و  نیست،  موجه  بوده،  مشابه هم 

اخالقی در تناقض قرار دارد.
نماییم.  توجه  تناقض اخالقی  این  بیشتر روی  باید کمی 
مثال، اشد مجازات که در قانون اساسی ما برای مجازات 
قرار  محدوده  همین  در  است،  شده  پیش بینی  سنگین 
می گیرد. کشتن و قساوت دو عمل شنیع، ناموجه و غیر 
اخالقی اند، خالف معنویت و تعالیم اخالقی ما به حساب 
و  غیراخالقی  خود  ماهیت  دلیل  به  اعمال  این  می آیند. 
بشر  دایمی  رنج  و  مصایب  موجب  چون  غیرموجه اند. 
می گردند. پس چطور ممکن است که همین اعمال در 
یک چارچوب حقوقی و اخالقی دیگر موجه، اخالقی 
و  قباحت  نوع  هیچ  می آید،  حساب  به  عدالت  عین  و 
چگونه  تناقض  این  نمی شود؟  متصور  برای شان  شناعتی 

قابل توجیه است؟
غیراخالقی  عمل  به عنوان  قساوت  که  کنیم  قبول  باید 
در تمام اشکال خود شنیع و ناپسند است که مشروعیت 
خشم،  چون  ویرانگری  عواطف  از  را  خود  مقبولیت  و 
اعمال  واسطه  به  روحی  صدمه  جبران  و  انتقام جویی 
یک  دست دادن  از  مثال،  می گیرد.  بی رحمی  و  قساوت 
عضو خانواده، باعث خشم و بی تابی برای صدمه زدن به 
مجرم می شود.  خشم مذکور به واسطه انتقام و کینه ورزی 
پیدا  تجسم  اعدام،  مجازات  حقوقی  شکل  قالب  در  و 
اعدام  مجازات  که  است  این  عمومی  تصور  می نماید. 
پاسخ عادالنه به درد و مصیبت خانواده ی مذکور است. 
اعدام  گسترده  اجرای  افکارعمومی  در  سبب  این  از 

همواره مورد حمایت قرار می گیرد.
اما به لحاظ اخالقی، مجازات اعدام فاقد عنصر مدنی و 
اخالقی الزم است. چون قاعدتا جامعه از رواج خشونت 
و قساوت صدمه می بیند پس دولت و جامعه مدنی باید 
و  قساوت  این  آموزشی،  سیستم های  و  نهاد ها  طریق  از 
لحاظ  به  که  جامعه ای  اما  دهند.  کاهش  را  خشونت 
قانونی، فرهنگی و مذهبی یک نوع از خشونت و قساوت 
را موجه و نوع دیگر را رد می کند، برای یکی مبنای حق 
چارچوب  در  می شود،  قایل  جرم  دلیل  دیگری  برای  و 
اخالقی و تعلیمی بر پدیده خشونت و قساوت غلبه کرده 
نمی تواند. زیرا، در عین حال که خشونت و قساوت علیه 
انسان را به رسمیت می شناسد، می خواهد نوع دیگری از 
نماید که  رد  به عنوان جرم  را  قساوت  و  همین خشونت 

عمل چنین چیزی ممکن نیست.
پیشرفت اخالقی یک جامعه با گذار از ایده ی خشونت، 
به عنوان شکل مشروع اجرای عدالت، ممکن می گردد. 
واقعیت های  و  اخالقی  ایده ال های  بین  شک،  بدون 
جوامع، تفاوت ها و خال های بسیاری وجود دارد، اما یک 
جامعه تا زمانی که با کلیت خشونت و قساوت در تمام 
به  ننماید،  قانونی  و  علنی  مبارزه  و  مخالفت  آن  اشکال 
با خشونت  انکار و ضدیت آن  معنوی  لحاظ اخالقی و 
دلیل و اثری ندارد. تفاوت گذاشتن میان اشکال خشونت 
رد  تا  است  دلبخواهی  ترجیح  از  نوعی  تنها  قساوت  و 

اخالقی آن. 
غیر انسان کردن انسان

زمانی که یک متهم و مجرم به پایان غم انگیز و تراژیکی 
ما  گوش  به  مشهور  گفته ی  معموالاین  می گردد،  دچار 
زین،  هوارد  رسید.«  خود  سزای  به  »ملعون  می رسد: 
تاریخ نگار و روشنفکر سرشناس امریکایی، عقیده داشت 
دیگر،  انسان های  پلیدسازی  فرآیند  در  که دشمن سازی 
صفات  دادن  نسبت  با  روند،  این  در  می گردد.  خلق 
غیرانسانی و غیراخالقی، انسان های موردنظر در قدم اول 
به خصم بی رحم و پلید تبدیل، و پس از آن ضربه زدن و 
اعمال قساوت و بی رحمی بر آنها موجه می گردد. یک 

عسکر با فکر دشمنان خونخوار و بی رحم به میدان جنگ 
دشمن  نابودی  برای  که  است  معین  قبل  از  و  می رود 

هراقدامی در آنجا الزم می باشد.
با  مختلف  دالیل  به  انسان ها  گسترده تر،  دید  یک  در 
می گیرند.  پیش  در  را  خصومت  و  ستیز  راه  یک دیگر 
آغاز  قاطع  پیروزی  چشمداشت  با  جنگ ها  از  بسیاری 
دالیل  به  می رسند  بن بست  به  وقتی  اما  می گردند، 
پایان داده  بر سر میز مذاکرات،  انسانی و صلح دوستانه، 
ارزش ها  بر  تکیه  با  اروپایی  ملت های  سال ها  می شوند. 
در  سعی  فرهنگی،  و  انسانی  مشترک  خصوصیات  و 
اول  جهانی  جنگ های  خاطرات  و  دشمنی ها  فراموشی 
استعماری  برای رقابت های  و دوم کردند. در حالی که 
پلیدنمایی  بر اساس دشمن سازی و  نبرد ها را  شدیدترین 

ملت های یکدیگر به راه انداختند.
آنچه که از گفته های هوارد زین به درد ما می خورد این 
است که اساس ایده ی قساوت و بی رحمی، تصور پلیدی 
و پستی ذاتی برای یک انسان است. چنین چیزی بازتاب 
افغانستان  در  عمومی  فرهنگ  خصوصیات  دهنده ی 
را  جرمی  انسان  یک  که  زمانی  می تواند.  رفته  شمار  به 
کرامت  جمله  از  و  حقوق  از  بسیاری  می شود،  مرتکب 
حق  بعدی  مراحل  در  و  داده  دست  از  را  خود  بشری 
حیات نیز او سلب می شود. یک مجرم به دلیل ارتکاب 
جرایم، مستحق تحقیر، توبیخ، سلب حقوق اجتماعی و 
تبعید و انزوای ابدی است؛ نوعی از تقدیر ابدی ننگ و 
لعنت که در پیشانی اش حک می گردد. این باالترین حد 
قایل  مجرم  در حق یک  ما  که جامعه ی  است  خشونتی 

می گردد.
از نظر من، چنین فرهنگی تنها به یک گروه خاص، مثال 
بزهکاران و مجرمان، محدود نمی گردد بلکه وسعت آن 
می تواند شامل گروه های انسانی دیگر نیز گردد. واضح 
است که در اینجا پاسخ هر گناه و خطایی، مجازات بر 
اساس قساوت قلبی است. یک دزد باید در مال عام تحقیر 
و در رسانه ها نمایش داده شود. یک مجرم باید با طناب 
دار اعدام گردد و تماشاگران هم شاهد دست و پا زدن و 
رنج جان کندن انسان هم نوع خود باشند. این قساوت گاه 
با فانتزی های جنون آمیزی یکی می گردد. مثال، زمانی که 
قاتل مردم در کابل بانک جالل آباد دستگیر شد، بعضی 
از مردم به تلویزیون طلوع می گفتند که باید در مال عام 
تکه تکه شود. بدون شک در فقدان نظام جزایی مدرن، 
کامال  مجازات هایی  چنین  قضایی  قدیم  نظام های  در 
اعمال می گردید. مانند به توپ بستن و شمع آجین کردن 

مجرمان. 
و  جرایم  از  جلوگیری  برای  قساوت  عمومی  تصور  در 
دستگاه  قساوت  است.  ضروری  عمومی  امنیت  تامین 
افراد جامعه خلق کرده  قضایی ترس و رعب را در دل 
و نمی گذارد که آنها مرتکب جرم شوند. در حالی که 
این تصور ابتدایی و بدوی از کاهش و رفع جرم، ریشه 
میکانیسم  تقریبا  و  ندارد  واقعی  تجارب  و  شواهد  در 
ساده ی رفع مشکالت و نابسامانی های اجتماعی، سیاسی 

و اقتصادی است.
حوزه ی  در  تنها  مشکل  هر  رفع  برای  قساوت  اعمال 
اجتماع  حوزه ی  و  نمی ماند  محدود  بزهکاری  و  جرم 
و  اجتماعی  نظم  حوزه،  این  در  می گیرد.  بر  در  نیز  را 
پاسداری می گردد که  ارزش هایی  به واسطه  خانوادگی 
همانند  دارد.  پی  در  را  عواقب  شدیدترین  آن  در  خلل 
حوزه ی جرم و قضا، در جامعه ی افغانستان دفاع از نظم 
اجتماعی و اخالقی مسلط به واسطه میکانیسم ها و اعمال 
از  دختر  یک  فرمانی  نا  می شود.  پنداشته  الزمی  شدید 
پدر در مواردی به قتل های ناموسی منجر می گردد. زن 
روانی  تحقییر  و  بدنی  تنبیه  مستحق  از شوهر  نافرمانی  با 
نیز  حوزه ها  دیگر  به  خشونت  این  دامنه ی  می گردد. 
اعاده  برای  خشونت  از  استفاده  مثال،  می کند.  سرایت 
یک نظام سیاسی تجربی آشنا در افغانستان و بسیاری از 

کشور های منطقه بوده است.

مانند  جوامعی  لحاظ  این  از  که  است  این  من  تصور 
کرده  مبارزه  سیاسی  خشونت  با  ایران  و  افغانستان 
نمی توانند، چون خشونت و اعمال زور در اشکال دیگر 
علیه  خشونت  شوهر  یک  که  زمانی  می شود.  پذیرفته 
برای  دولت  آیا  می داند،  خانواده الزم  نظم  برای  را  زن 
نیست؟  محتاج  خشونتی  چنین  به  عمومی  نظم  اعاده ی 
وقتی یک معلم در مکتب فکر می کند که برای تادیب 
و تدریس دانش آموزان به چوب و شالق نیاز است، آیا 
خشونت  به  نباید  عمومی  اخالقی  کنترول  برای  دولت 

مشابه متوسل گردد؟
به صورت خاص، خشونت سیاسی بازتولید خشونت در 
حوزه های دیگر است. کانون های خشونت به حد کافی 
متنوع و گسترده است که پدیده ی خشونت سیاسی چیز 
ایده ی  امر،  واقعیت  در  چون  نمی آید.  نظر  به  عجیبی 
موجه  اصالح کن  و  بازدارنده  نیروی  عنوان  به  خشونت 
پنداشته می شود. شاید تعدادی از مردم با یک نوع آن، 
مثال خشونت دولت، مخالف باشند، ولی شاید همان عده 
از اعمال خشونت علیه کودکان به دالیل تربیتی حمایت 
کنند. در نتیجه هر گروهی بر اساس منافع و تفسیر خود 

مقدار زیاد و یا کم خشونت را اعمال می نماید. 
خشونت  و  قساوت  که  کرد  فراموش  نباید  این جا  در 
از سوی  باید  و...  اقتصادی  دولتی،  خانوادگی،  سیاسی، 
از  تا  شود  شناخته  رسمیت  به  قضایی  نهادهای  و  دولت 
وقوع آن جلوگیری صورت گیرد. دولت و جامعه باید 
قبول کنند که در هیچ شکل و محتوایی موجه و درست 
بازتولید  بیشتر  قساوت و خشونت  و هر خشونتی،  نبوده 
کرده و دامنه ی رنج و ظلم بر انسان ها را فراختر می کند، 
چه این خشونت از طرف دولت بر یک مخالف سیاسی 

اعمال شود و یا از سوی پدر در حق همسر و دختر.
بیگانگان لعنت شده

پلیدسازی می تواند بخشی از یک روند سیاسی نیز باشد. 
آمستردام  در  مراکشی  جوانان  از  تعدادی  که  زمانی 
نشانه ای  می نمودند،  پایکوبی  سپتامبر  یازده  خاطر  به 
به خاطر  هولناک  حادثه  یک  قربانیان  با  همدردی  از 
انسان های  یعنی،  بود.  سیاسی،  کینه های  و  اختالفات 
می کردند،  کار  جهانی  تجارت  مرکز  در  که  عادی 
زیر  آتش،  در  سوختن  مانند  سخت،  مجازات  مستحق 
نجات جان  بخاطر  باال  طبقه های  از  افتادن  و  دیوارشدن 

از آتش هولناک، بودند. 
البته، درک این احساسات بدیهی است. دولت امریکا به 
دلیل منافع سیاسی خود از اسراییل و دولت های خودکامه 
بسیاری ها گمان می برند  و  ایران حمایت کرده  و  عربی 
متحده  ایاالت  دوش  به  عرب  دنیای  مصایب  تمام  که 
عادی  مردم  متوجه  نیز  مصیبتی  اگر  نتیجه،  در  است. 
انتقامی است که مردم  امریکا می گردد، نوعی تقاص و 

آنجا بابت رفتار دولت خود می پردازند.
همان  در  ریشه  دیگران  برای  سخت  عقوبت  طلب 
گیری  انتقام  حس  که  خشونتی  و  قساوت  مشروعیت 
خود  علیه  که  دارد  می نماید،  ارضا  را  ما  جویی  کینه  و 
هولناک  عواقب  از  باید  اینجا  در  می کنیم.  استفاده  نیز 
هیوالنمایی  و  پلیدسازی  چون  باشیم.  آگاه  کار  این 
کشتارهای  موجب  بسیاری  کشورهای  در  دیگر  مردم 

دسته جمعی و تصفیه های قومی گردیده است. 
کانادایی  روزنامه ی  در  سیبلی  رابرت  ارتباط  این  در 
»اوتاوا ستیزن« نگاشت که »نباید از مرگ دیگران تجلیل 
نماییم.« او در مقاله اش به پیامد های سیاسی چنین کاری 
از قتل اسامه  اشاره می کند: »زمانی که جمعیت شادمان 
بن الدن را در خیابان های امریکا دیدم پایکوبی های مشابه 
به این را به یاد آوردم: گروهی از مردم سوریه در دمشق 
از حمله یازده سپتامبر در خیابان ها خوش بودند؛ تعدادی 
یک  قتل عام  از   پیش  هفته  چند  غزه  در  فلسطینی ها  از 
خانواده اسراییلی در تخت خواب شان شادمانی و سرور 

می کردند.«
ادامه در صفحه 9
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 خالد خسرو

 از مرگ بن الدن
تجلیل نکنیم؟

احتماال باید گفت که به لحاظ اخالقی، شادمانی از مردن 
انسان همنوع درجه ای از بدویت و قساوت درونی ما را 

بازتاب می دهد که به واسطه پیشرفت تمدنی در بسیاری 
از کشور ها تا حدی مهار و محدود شده است. انسانی 

که در پیش روی ما جان می دهد و یا با تصور جان کندن 
و رنج کشیدنش راضی و شاد می گردیم، عواطف و رحم 

بشری ما را زیر سوال می برد.

چرا

ACKU



9سال پنجم   شماره مسلسل 1149    شنبه 17 ثور 1390

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

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

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

 • بدخشان: سيحون، تيلفون: 0705538084	
• بغالن: ابراهيم زمانی، تيلفون: 0774595283	
• 	 Afghanistan_8am@yahoo.com :ايميل

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

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

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

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

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

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

   • پذيرش اعالن: وحيداهلل آرين 0779262458	
•صفحه آرايي: حبيب بهزاد -ابراهيم ـ مصطفی سروری- احمدضيا - خيبر رحيمي 	

8

www.8am.af :وب سايت

حمايت ايران از برنامه اصالحی بشار اسد

بهای تیل خام به شدت کاهش يافت

فرانسه چهارده ديپلومات دولت معمر قذافی را از پاريس اخراج کرد 

جمهوری اسالمی ايران حمايت خود را از اقدامات 
رهبری سوريه در برابر تحوالت اخير آن کشور اعالم 

داشته است.
با  بيانيه ای،  صدور  با  ايران  خارجه  امور  وزارت 
چند  منطقه طی  سياست  در  سوريه  نقش  از  ستايش 
اين  حکومت  عليه  اعتراضات  ادامه  گذشته،  دهه 
کشور را به دسيسه خارجی نسبت داده و بر حمايت 
خود از واکنش رهبری سوريه در برابر اين اعتراضات 

تاکيد نهاده است.
در اين بيانيه آمده است که ملت و دولت سوريه طی 
شصت سال گذشته »نقش بارزی در احيای کرامت 
داشته  لبنان  و  فلسطين  مردم  از حقوق  دفاع  و  عربی 
که نقشی ممتاز به اين کشور در ايجاد همکاری های 

جمعی عليه رژيم صهيونيستی داده است.«
مردم  اعتراضی  تظاهرات  ايران،  خارجه  وزارت 
شماری از شهرهای سوريه را به »دسيسه های امريکا 
و صهيونيسم جهت ضربه زدن به همبستگی مردمی و 

تماميت ارضی« آن کشور نسبت داده است.
اين بيانيه بار ديگر بر نقش سوريه در مخالفت با روند 
صلح خاورميانه تاکيد نهاده و گفته است که آگاهی 
اين کشور در  »از نقش ممتاز  مردم و دولت سوريه 
محور مقاومت باعث خواهد شد روندی که مردم و 

اصالحات  برای  مشترکا  سوريه  دولت 
تقويت  به  کرده اند،  آغاز  پيشرفت  و 

جايگاه برجسته اين کشور منجر شود.«
از  ايران  اسالمی  جمهوری  مقامات 
اسراييل  بين  صلح  روند  با  مخالفت 
نام  »مقاومت«  عنوان  با  فلسطينيان  و 

می برند.
بيانيه  ادامه  در  ايران  خارجه  وزارت 
خود »تالش های رهبری و مردم سوريه 
برای اصالحات در جهت منافع ملی اين 
است  کرده  توصيه  و  ستوده  را  کشور« 

که »مدارا هم در بيان مطالبات و هم در پاسخگويی 
به آنها، موفقيت بزرگی در پی خواهد داشت.«

اشاره اين بيانيه به دستور رييس جمهور سوريه برای 
لغو  جمله  از  کشور  اين  در  سياسی  تغييرات  برخی 
مقررات وضعيت فوق العاده است که حدود نيم قرن 
پيش در اين کشور برقرار شد و از جمله خواست های 

اوليه تظاهرکنندگان بوده است.
شامل  می بايست  مقررات  اين  لغو  معترضان،  نظر  از 
آزادی تجمع و تظاهرات باشد اما حکومت سوريه، 
توطيه  از  ناشی  کنونی  اعتراضات  اين که  بااعالم 
خارجی است، همچنان برگزاری تظاهرات را ممنوع 

کرده و برای مقابله با تظاهرکنندگان به اعزام نفرات 
مبادرت  شهرها  از  شماری  به  ارتش  تانک های  و 

ورزيده است.
اقدامات  بيانيه  اين  ادامه  در  ايران  خارجه  وزارت 
حکومت سوريه در واکنش به خواست تظاهرکنندگان 
برای آزادی سياسی و مبارزه با فساد را مهم دانسته و 
گفته است: »جمهوری اسالمی اميدوار است در سايه 
برنامه های اصالحی رهبری سوريه بر اساس شناختی 
از  بيش  دارد،  کشور  اين  مردم  عزم  و  همت  از  که 
بين  در  کشور  اين  تاريخی  نقش  ايفای  شاهد  پيش 

ملت های عربی و اسالمی باشد.«

بهای تيل خام در بازارهای جهانی ده درصد کاهش 
يافت و تيل خام امريکا به زير بشکه ای يک صد دالر 
رسيد. کاهش شديد قيمت تيل در بازارهای جهانی به 
هجوم پيش بينی نشده دالالن برای فروش و افزايش 
نسبت  اساسی  کاالهای  از  تعدادی  عرضه  ناگهانی 
داده شده است که تنزل سريع قيمت اين اقالم را در 

پی آورد.
از جمله بهای کاکايو و برخی از فلزات به خصوص 

مس و نقره در بورس های کاال به شدت تنزل کرد.
ابراز  متفاوتی  نظرات  تحوالت  اين  علت  مورد  در 

شده است.
بعضی از کارشناسان گفته اند که انتشار آمار بيکاری 
در امريکا، که بيش از ارقام پيش بينی شده بود، باعث 
نگرانی در اين زمينه شده است که احيای اقتصاد آن 
کشور، و در نتيجه، رشد مجدد اقتصاد جهانی هنوز 

دور از دسترس است.

مواد  برای  صنايع  تقاضای  کارشناسان،  اين  نظر  به 
اوليه در آينده نزديک رشد چندانی نخواهد داشت.

بهای  ناگهانی  تنزل  ناظران،  از  نظر گروه ديگری  به 
تيل و مواد اوليه ديگر ناشی از واکنش طبيعی بازار 

نسبت به سريع قيمت در هفته های اخير بوده است.
برای  عمده  سرمايه گذاران  اقدام  آنان،  گفته  به 
سرمايه گذاران  نگرانی  باعث  بازار  شرايط  تصحيح 

کوچک و هجوم آنان برای فروش کاال شد.

چهارده  است  داده  دستور  فرانسه  خارجه  وزارت 
به حکومت  وفادار  هنوز  تا  که  را  ليبيايی  ديپلومات 
معمر قذافی هستند ظرف چهل و هشت ساعت آينده 
از خاک فرانسه خارج شوند. سفارت ليبيا در پاريس 

از يک ماه پيش تعطيل شده است.
يک مقام دولتی فرانسه به خبرگزاری آسوشيتدپرس 
گفت: »افراد ياد شده با توجه به تعطيلی سفارت ليبيا، 
اجازه  ديگر  و  می شوند  محسوب  سابق  ديپلومات 
حضور در خاک فرانسه را ندارند و به آنها گفته شده 

ظرف 24 تا 48 ساعت آينده کشور را ترک کنند.«
دولت  تشکيالت  که  است  کشورهايی  از  فرانسه 
انتقالی در بنغازی را به رسميت شناخته و از فعال ترين 
در  امنيت  شورای  قطعنامه  اجرای  در  ناتو  اعضای 
به شمار  ليبيا  غيرنظامی  حوزه حفظ جان شهروندان 

می رود.
بيست  از  متشکل  ليبيا  گروه  اعضای  حال  همين  در 
کردند  اعالم  پنج شنبه  روز  خارجی  کشور  دو  و 
صندوقی با نظارت بين المللی تشکيل می دهند تا برای 
تشکيالت موقت در بنغازی و رفع مايحتاج مردم ليبيا 

هزينه شود.
فرانکو  و  امريکا،  خارجه  وزير  کلينتون،  هيالری 

روز  او،  ايتاليايی  همتای  فراتينی، 
يک  در  رم  در  گذشته  چهارشنبه 
پيشنهاد  کردند  اعالم  خبری  کنفرانس 
چنين صندوقی مطرح شده و مورد توافق 

قرار گرفته است.
تاکنون  دو  و  بيست  گروه  کشورهای 
دالر  ميليون  پنجاه  و  صد  دو  حدود 
ارسال  ليبيا  به  بشردوستانه  کمک های 

کرده اند.
کرد  اعالم  نيز  امريکا  حال  همين  در 
دارايی های  از  دالر  ميليارد  سی  حدود 
کرده  مسدود  که  قذافی  معمر  حکومت 
اعالم  اعضا هم  را آزاد می کند و ديگر 
به  که  صندوق  اين  تشکيل  در  کردند 

حقوق  حتا  و  دارو  غذا،  و  آذوقه  تهيه  مصارف 
تشکيالت دولت انتقالی و موقت ليبيا خواهد رسيد، 

مشارکت خواهند داشت.
نيروهای معترض و مخالف با تشکيالت معمر قذافی 
در طرحی اعالم کردند پس از سقوط قذافی، دولت 
موقت تشکيل داده و پيش نويس قانون اساسی جديد 
برگزار  پارلمانی  انتخابات  و  کرده  آماده  را  ليبيا 

خواهند کرد.
ليبيا  در  معترضان  و  مخالفان  به  کمک  طرح های 
در  نظامی  مقابله  اوضاع  که  می شود  دنبال  حالی  در 
حالتی راکد به سر می برد و پيشرفت محسوسی ديده 
نمی شود. از سوی ديگر روسيه هم روز جمعه اعالم 
مخالف  ليبيا  به  زمينی  نيروی  اعزام  هرگونه  با  کرد 

است و با آن همراهی نخواهد کرد.

چرا از مرگ بن الدن تجلیل 
نکنیم؟
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ما بايد اذعان نماييم که شايد کشته شدن يک اسراييلی و 
امريکايی ملکی به دست يک نظامی فلسطينی و عراقی يک 
حساب  به  مردم  از  تعدادی  برای  نمادين  پيروزی  و  انتقام 
را  بيشتر  ظلم  و  خشونت  روند  هرگز  روند  اين  ولی  آيد. 
انگار همانند يک دايره خبيثه، در حال  متوقف نمی سازد. 
خشونت  زمانی  حقيقت  در  است.  بازتوليد  و  چرخيدن 
غير  ناموجه بودن،  بر  بايد  که  می پذيرد  پايان  بی رحمی  و 
ضروری بودن و غيراخالقی انگاشتن آن تاکيد کنيم. زمانی 
که يک فلسطينی در نوار غزه کشته می شود، يک اسراييلی 

در تل آيوو  به تقاص آن از بين خواهد رفت و بالعکس.
در اين روند سياسی در عين حال که هيچ جانبی مشروعيت 
بيانيه های  در  اما  نمی برد،  زير سوال  را  قساوت  و  خشونت 
رسمی خود بر پايان خشونت تاکيد می ورزند. اين تناقض 
غير عقالنی برای ساليان متمادی فرآيند صلح در خاورميانه 

را به تسخير خود در آورده است. 
و اما اسامه بن الدن...

شايد با توضيحات باال بيشتر بتوانيم در مورد مساله ی تجليل 
سخن  اين  با  من  نماييم.  صحبت  بن الدن  اسامه  مرگ  از 
سازمان  رهبر  قتل  با  ما  برخورد  که  موافقم  گرلوف  پامال 
القاعده بيانگر قضاوت و کرکتر اخالقی ما است. شادمانی 
و پايکوبی از قتل يک انسان، اول، مخالفت با حق حيات 
برای هر کسی است، و دو، تکريم ايده ی مرگ و شعف از 
نابودی يک همنوع است. انسان ها در تاريخ خود موجودات 
از مرگ يک  تجليل  اين  و  نبوده اند  و رحيمی  صلح طلب 
انسان نشانه ای از صلح طلبی، اعتقاد به کرامت بشری و حق 

حيات ما انسان ها نيست.
به  اعتقادش  بود،  نفرت آور  بن الدن  وجود  در  که  آنچه 
رفتار  بود.  ديگران  از  بی رحمانه  نفرت  نابودی،  و  کشتن 
تفکرات  از  اخالقی  روشن  تفکيک  خود  در  بايستی  ما 
از  باشد.  داشته  تروريستی  و  افراطی  گروه های  نفرت آور 
اين رو، ايجاد نظام های جديد قضايی و جزايی که با کرامت 
بشری همخوان باشند، يک دستاورد دنيای جديد به حساب 
برای  شکنجه  شاختن  قانونی  غير  آن  نمونه های  می آيند. 

اثبات جرم و لغو اعدام است. 
متفاوت  ارزش ها و شخصيت  اين  تاکيد روی  در حقيقت 
است  اخالقی ای  و  جزايی  بدوی  نظام  از  پرهيز  اخالقی، 
دارد.  خود  کنترول  در  را  جهان  از  بخش های  هنوز  که 
ايران به صورت وحشيانه از اعدام و شکنجه برای کاهش 
جرايم و خيزش های سياسی و اجتماعی و اقتصادی به گونه 
سيستماتيک استفاده می کند و در نهايت متوجه گشته است 
و  اعدام  نظام شکنجه،  ايران،  انقالب  از  که سی سال پس 
رعب سياسی و قضايی نه از حجم نارضايتی های اجتماعی 
و سياسی کاسته و نه در نرخ جرايم کاهش به وجود آورده 

است.
در  را  بن الدن  عادالنه ی  محاکمه  شخصی  صورت  به  من 
می دادم.  ترجيح  امريکا  در  ملکی  ويژه ی  دادگاه  يک 
در  نه  اوباما  باراک  آقای  گفته ی  برخالف  عدالت  اعمال 
قتل اسامه بن الدن که در اجرای قوانين و آيين های قضايی 
تنها  بن الدن،  تيرباران  بود.  او،  محاکمه  جريان  در  ملکی 
بود  تروريستی ای  گناهکار  رهبر  يک  از  تحقيرآميز  انتقام 
که در يک روز موجب مرگ سه هزار انسان شد و پس از 
آن برای بسياری از گروه های افراطی تروريستی به پيشوای 

نفرت از انسان های بی گناه مبدل گشت.
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امریکا:
  القاعده در تدارک 
حمله ای دیگر بود 

 

مقامات امريکايی می گويند مدارک و اسناد اطالعاتی و امنيتی 
که از کمپيوترهای ضبط شده در خانه اسامه بن الدن به دست 
آمده نشان می دهند که گروه القاعده در حال طراحی حمله ای 
ديگر به خاک امريکا در سالگرد حمالت يازدهم سپتامبر بوده 

است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات امريکايی، طبق 
خطوط  به  حمله  برای  طرحی  القاعده  آمده،  دست  به  اسناد 
سالگرد  در  امريکا  در  نامشخص  مکان  يک  نيز  و  راه آهن 

حمالت تروريستی يازدهم سپتامبر داشته است.
در همين حال وزارت امنيت داخلی امريکا در بيانيه ای اعالم 
کرد که مدارک و اسنادی که از محل سکونت و کشته شدن 
اسامه بن الدن به دست آمده، »الزاما دقيق نيست و ممکن است 

انحرافی باشد.«
که  است  کرده  اعالم  همچنين  امريکا  داخلی  امنيت  وزارت 
در حال حاضر هيچ خطر مشخصی نسبت به مراکز حساس و 

استراتژيک در خاک امريکا وجود ندارد.
قطار  بود که يک  اين  القاعده  برنامه  اين وزارتخانه می گويد 
را در مسير حرکت خود از روی پل يا از روی ريل منحرف 

کند.
اداره امور امنيت حمل و نقل در امريکا هم اعالم کرده است 
که در اين مورد به شرکت های راه آهن هشدارهای الزم داده 

شده است.
اسامه بن الدن، رهبر گروه تروريستی القاعده، چند روز پيش 
امريکايی  ويژه  نيروهای  دست  به  عملياتی  در  و  پاکستان  در 
روز  امريکا  جمهور  رييس  عمليات،  اين  دنبال  به  شد.  کشته 
پنج شنبه به محل سابق برج های دوقلو در نيويارک رفت تا به 

قربانيان اين حمله تروريستی ادای احترام کند.
باراک اوباما در مراسم ادای احترام گفت که پيام مرگ اسامه 
فراموش  می گوييم  ما  »وقتی  که  است  اين  جهان  به  الدن  بن 

نخواهيم کرد، در آن چه می گوييم جدی هستيم.«

هجده تن در کویته پاکستان کشته و 
زخمی شدند

پاکستان،  از شيعيان در  به گروهی   در حمله مهاجمان مسلح 
هشت تن از شيعيان کشته و ده تن ديگر زخمی شده اند.

اين حمله در شهر کويته، مرکز ايالت بلوچستان روی داد و به 
گفته مقامات پوليس محلی، شيعيان در يکی از پارک های اين 

شهر هدف حمله قرار گرفتند.
اکثر مردم پاکستان را مسلمانان سنی تشکيل می دهند اما اقليت 

قابل توجهی از مردم اين کشور پيروی مذهب تشيع هستند.
به  پاکستان  مختلف  مناطق  در  مذهب  دو  هر  پيروان  اگرچه 
موارد  اما  می کنند،  زندگی  هم  کنار  در  مسالمت آميز  شکلی 
درگيری و اقدامات تالفی جويانه فرقه ای نيز وجود داشته که 

گاه تلفات قابل توجهی هم برجای گذاشته است.
اين گونه  عامل  را  مذهبی  تندرو  گروه های  پاکستانی  مقامات 

درگيری ها می دانند.

پاکستان در مورد کشته شدن بن الدن رفت، ریشه هایش چه می شود؟
بن الدن تحقیق می کند

 
مقامات ارشد امنيتی پاکستان دستور انجام تحقيقات 
آنها  آنچه  برای  مسوول  فرد  يافتن  مورد  در  را 
اسامه  رديابی  در  امنيتی  نيروهای  »ناکامی های 

بن الدن« می خوانند، صادر کرده اند.
مقامات ارشد نظامی و امنيتی پاکستان که در حضور 
اين که  از  کردند،  اعالم  را  موضوع  اين  خبرنگاران 
به مخفيگاه  انجام عمليات حمله  از  امريکايی ها قبل 
اطالعی  آنها  به  القاعده،  بن الدن، رهبر شبکه  اسامه 

نداده بودند، انتقاد کردند.
نيروهای  عمليات  از  بعد  که  گفتند  همچنين  آنها 
امريکايی که به کشته شدن اسامه بن الدن منجر شد، 
نيروهای پاکستانی سه تن از همسران او و سيزده بچه 
که در مجتمع پيدا کرده بودند را بازداشت کرده اند.

شناسايی هويت  آنها سرگرم  می گويند که  مقامات 
متعلق  آنها  از  ثابت کنند کدام يک  تا  بچه ها هستند 

به بن الدن هستند.
مليت  می شود  گفته  که  بن الدن  همسران  از  يکی 
به همراه  او  بازجويان گفته است که  به  يمنی دارد، 
اين  اتاق های  از  يکی  در  سال   ۵ مدت  به  شوهرش 

مجتمع زندگی می کردند.
که  می شود  صادر  آن  از  پس  تحقيقات  دستور 
آی اس آی،  پاکستان،  اطالعاتی  سازمان  مهم ترين 
گفت که از ناکامی خود در شناسايی محل اختفای 

اسامه بن الدن شرمسار است.
يک مقام اين سازمان به بی بی سی گفته که مجتمع 
کشته  آن  در  بن الدن  که  آباد  ابيت  در  ساختمانی 
شده، پيش از اين در سال ۲۰۰۳ مورد بازرسی قرار 

گرفته بود.
از  ساختمان  اين  اطالعاتی  مقام  اين  گفته  به  اما 

آن زمان تحت نظارت نبوده است.
او جزييات تازه ای در ارتباط با حمله روز يک شنبه 
به مجتمع محل سکونت بن الدن ارايه کرد و گفت 
تير  صحنه  شاهد  گفته  بن الدن  کوچک  دختر  که 

خوردن پدرش بوده است.
همزمان سازمان اطالعات مرکزی امريکا، سيا، گفت 
چيزی  پاکستان  دولت  به  عمليات  اين  درباره  که 
را  اطالعات  پاکستانی ها  بود  نگران  زيرا  بود  نگفته 

نشت دهند و ماموريت ناکام شود.

نوت: نشر این پیام از مورخ ٥ ثور الی ٧ ثور ادامه خواهد داشت

نوت: نشر این پیام از مورخ ٨ ثور الی ١٠ ثور ادامه خواهد داشت

نوت: نشر این پیام از مورخ ١١ ثور الی ١٣ ثور ادامه خواهد داشت
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