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ناامیدیمردم
ازاجرایعدالت

درمحاکم

نادری می گوید محاکم در جریان رسیدگی 
عمل  دقت  با  و  درستی  به  قضایا  به 
هنگام  در  قاضی ها  بیشتر  و  نمی کنند 
محاکمه و صدور رای، به آنچه که از جانب 
دوسیه ها  در  سارنوال  و  کشف  مراجع 
می کنند.  اکتفا  است،  شده  گنجانیده 
همچنین  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
دوسیه های  به  محاکم  در  که  می افزاید 
معیین  موعد  در  حقوقی  و  جزایی 
رسیدگی نمی شود و اکثر متهمین توسط 
سال ها  و  ماه ها  برای  ابتداییه  محاکم 
گفته ی  به  می مانند.  باقی  بی سرنوشت 
به موقع  رسیدگی  عدم  کمیسیون،  این 
و  حقوق  از  را  متهمین  دوسیه ها،  به 
آزادی های شان محروم می سازد. براساس 
این گزارش، تعداد دوسیه های زنان در 
مورد  محاکم  در  کمتر  مردان،  با  تناسب 

رسیدگی قرار می گیرد.       در صفحه 5

کشورهای  از  انترپول  بین المللی  پولیس 
عضو این سازمان خواسته که در تعقیب 
از  گذشته  ماه  که  افغان  زندانی   417
کمک  کردند،  فرار  قندهار  زندان 
اعالمیه  یک  در  تقاضا  این  کنند. 

است. رسیده  نشر  به  انترپول 
عملیاتی   امور  مسوول  اوکونیل  مایک 
هشدار  این  است،  گفته  انترپول 
افغانستان  حکومت  سوی  از  را  تالش ها 
جستجوی  جهت  المللی   بین  جامعه  و 
معلومات  پخش  با  فراری،  زندانیان  این 

گزارش  امریکا  تلویزیونی  شبکه  یک 
تن  پنج  لیست  متحده  ایاالت  که  داده 
القاعده  شبکه  و  طالبان  ارشد  رهبران  از 
است.  سپرده  پاکستانی  مقام های  به  را 
رهبر  عمر  مال  نام های  می شود  گفته 
رهبران  از  ایمن الظواهری  طالبان،  گروه 
رهبر  حقانی  سراج الدین  القاعده،  ارشد 
عضو  کشمیری  الیاس  حقانی،  شبکه 
رهبر  عبدالرحمان  عطیه  و  القاعده  مهم 
این  شامل  لیبیا،  در  القاعده  عملیاتی 

هستند. فهرست 
نظامی  منابع  از  تلویزیونی  شبکه  این 
که  کرده  نقل  پاکستانی  و  امریکایی 
بن الدن  شدن  کشته  از  پس  لیست  این 
شده  داده  پاکستان  به  امریکا  سوی  از 

است.
امیدواری  ابراز  امریکایی  مقام های 

حامد کرزی، رییس جمهور کشور در سفری 
جمهوری  مقام های  با  گفتگو  برای  رسمی 
ترکمنستان در باره مسایل اقتصادی و دوجانبه 

عازم عشق آباد شده است.
همکاری های اقتصادی در زمینه های انرژی، 
بحث  مورد  موضوع های  مهم ترین  از 
جمهوری  دولت  مقام های  با  کرزی  آقای 

ترکمنستان خواهد بود.
این  در اعالمیه ای که دفتر آقای کرزی در 
مورد منتشر شده، آمده که انتقال گاز و طرح 
ساخت لوله انتقال گاز تاپی، یکی از مسایلی 
است که در این گفتگوها مطرح خواهد شد.

در  کشور  چهار  این  مقام های  گذشته  سال 
مورد ساخت این لوله توافق کردند، اما هنوز 
و  ساخت  به  ارتباط  در  زیادی  چالش های 
تمدید آن وجود دارد. ناامنی در مسیر ساخت 

این لوله از مهم ترین این چالش ها است.
انتقال انرژی برق از ترکمنستان به افغانستان از 
دیگر مسایلی است که در صدر موضوع های 
آقای  سفر  برنامه  در  جانبه  دو  بحث  مورد 

کرزی به عشق آباد قرار دارد.
دولت  که  دارد  انتظار  افغانستان  دولت 
ترکمنستان انرژی برق مورد نیاز چند والیت 
کند.  تامین  را  کشور  غربی  شمال  و  غربی 
هرات و باذغیس در شمار این والیت ها است.

و  ازبکستان  از  افغانستان  حاضر  حال  در 
تاجکستان هم برق وارد می کند و منبع بخشی 
از انرژی برق چند والیت شمالی و شهر کابل 

و  ساخته  منسجم  آنها  هویت  مورد  در 
در پیدا کردن آنها کمک خواهد کرد.
زندانیان  این  اکثریت  که  می شود  گفته 

بودند. طالبان  گروه  اعضای  فراری 
که  زندانیان  از  تن  پنج صد  به  نزدیک 
از  بودند،  زندانی  قندهار  محبس  در 
طالبان  افراد  توسط  که  تونلی  طریق 
فرار  زندان  این  از  بود،  شده  حفر 
موفق  که  زندانیانی  اکثریت  کردند. 
فرماندهان  و  افراد  از  شدند،  فرار  به 

بودند. طالبان 

معلومات  ارایه  با  که  کرده اند 
تحت  افراد  این  مورد  در  استخباراتی 
عملیات  برای  پاکستان،  در  تعقیب 

شود. مساعد  زمینه  آنها  علیه  مشترک 
خود  گزارش  در  امریکایی  شبکه  این 
پاکستانی  مقام های  که  است  گفته 
تعقیب  تحت  افراد  این  که  پذیرفته اند 

دارند. حضور  پاکستان  در 

همین برق وارداتی است.
دولت در نظر دارد تا زمانی که سدهای آبی 
برای تولید نیروی برق در کشور ساخته نشده 
و این کشور به حد خودکفایی از این طریق 
نرسیده، از نیروی برق وارداتی از آسیای میانه 

استفاده کند.
این در حالی است که برخی ها در افغانستان 
انتقاد کرده اند که وارد کردن نیروی برق از 
خارج برای این کشور سنگین تمام می شود 
و با پولی که در این زمینه مصرف می شود، 
باید نیروگاه های آبی این کشور ساخته شود.

مقام های دولتی این انتقادها را موجه ندانسته 
است  نیاز  زیادی  وقت  هنوز  که  گفته اند  و 
تا نیروگاه های آبی در داخل کشور ساخته 

شود.
در اعالمیه دفتر آقای کرزی همچنین آمده 
شهرک  میان  آهن  راه  ساخت  که  است 
هم  کشور  شمال  در  آقینه  بندر  و  اندخوی 
مقام های  با  کرزی  آقای  گفتگوهای  در 

ترکمنستان مطرح خواهد شد.
آقای کرزی را در این سفر مقام های عمدتا 
نهادهای اقتصادی دولت همراهی می کنند. 
خان  اسماعیل  مالیه،  وزیر  زاخیلوال  عمر 
وحیداهلل  آب،  و  انرژی  وزارت  سرپرست 
شهرانی وزیر معادن و عبدالقدوس حمیدی 
آقای  همراه  سفر  این  در  عامه  فواید  وزیر 

کرزی هستند.
زلمی رسول وزیر خارجه و همچنین محمد 
داوود صبا والی هرات و دلبر جان آرمان والی 
ترکمنستان  به  کرزی  آقای  با  هم  بادغیس 
مرز  ترکمنستان  با  والیت ها  این  رفته اند. 

مشترک دارند.
آقای کرزی به دعوت رسمی قربان قلی بردی 
محمدف، رییس جمهور ترکمنستان به این 

کشور سفر کرده است.

انترپول خواهان 
تعقیب 417 زندانی فراری شد

کرزی به ترکمنستان رفت

لیست پنج تن از افراد تحت تعقیب 
از سوی امریکا به پاکستان داده شد

جنرالداوودکشتهشد
مقاماتدولتیازبرنامهسوقصدبهجانجنرالداوودآگاهیداشتند
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برادران طالب! بازهم برادری! کردند
در حالی که دولت آقای کرزی و شورای نام نهاد 
صلح ایشان، با اشتیاق تمام و کوشش بی وقفه در 
صدد اعاده ی حیثیت و آبرو برای جنایت کاران 
طالب و اجیران و مزدوران پاکستانی هستند و 
به دروغ، از تمایل طالبان برای نزدیکی با دولت 
طالبان  می گویند،  سخن  افغانستان  مردم  و 
موفق  آی اس آی،  عامل  وحشیان  و  تروریست 
شدند جنرال داوود قوماندان زون 303 پامیر و 
جنرال شاه جهان نوری قوماندان آن والیت را به 
از مسوولین و  کثیری  برسانند و جمع  شهادت 
مقاماتی که در یک نشست امنیتی، گردهم آمده 
بودند، را زخمی کنند و از این طریق آمادگی شان 
آقای کرزی و سایر  به دولت  پیوستن  برای  را 
حتا  آشتی،  اشتیاق  آتش  در  که  مشتاقان صلح 
تعبیر  به  که  مریضی  و  روانی  با سادیست های 
و  مسلمان  نه  و  هستند  انسان  نه  کرزی  آقای 
آقای  به  پیوستن  برای  را  آمادگی شان  افغان. 
به قول  یا  مصالحه  چنین  نمایند.  اعالم  کرزی 
کرزی  آقای  برای  شاید  معامله،   کرزی  آقای 
و  خانواده   برای  مطمینا  ولی  باشد  سودآور 
اطفال بی سرپرست و زنان بیوه و یتیم و داغدار 
این قربانیان جز یک داغ همیشه سوزان ابدی و 
نیست  معلوم  گذاشت.  نخواهد  به جا  ماندگار، 
این قربانیان  آقای کرزی حق دارد برسر خون 
جمهور  رییس  کرزی  آقای  نه؟  یا  نماید  معامله 
است یا وکیل نفس مردم که به خود حق می دهد 
قاتالن مردم معامله کند. هیچ تردیدی نیست  با 
سمت  امنیت  نسبی  تامین  در  داوود  جنرال  که 
شمال نقش عمده ای داشت و قبل از آن هم یکی 
در  که  می آمد  حساب  به  جهادی  فرماندهان  از 
اشغالگران  علیه  اسالمی  جمعیت  حزب  جبهات 
شوروی رزمیده بود. حزبی که آقای برهان الدین 
رهبر آن بود، معلوم نیست مصالحه و آشتی با 
قاتالن جنرال داوود، عبدالرحمن سیدخیلی و... از 
نگاه آقای ربانی چگونه توجیه می شود و جواب  
خواهد  چه  قربانیان  این  بازماندگان  به  ایشان 
ریاست  بی محتوای  عنوان  کسب  فقط  آیا  بود. 
آن ارزش را دارد که خون رفقای دوران جهاد 
مرگ  پی آمدهای  ازهمه  باالتر  کنیم.  معامله  را 
آنها  کسانی  که  و...  سیدخیلی  و  داوود  جنرال 
دنبال خواهد  به  را  عواقبی  می داشتند،  عزیز  را 
داشت که فراتر از تصور ما می تواند انعکاساتی 
به  نسبت  بی باوری  تشدید  از  قبل  باشد.  داشته 
و  است  آغشته  فساد  به  که  حکومتی  دستگاه 
این که در ادارات آن دشمن رخنه نموده و برای 
ورود تروریست ها در وزارت دفاع زمینه سازی 
می کنند و به تعبیر مقامات، بدون همکاری آنان 
سردار  شفاخانه ی  یا  دفاع،  وزارت  بر  عملیات 
محمد داوودخان و بدون تردید حمله بر والیت 
جنرال  بزرگ  جرم  شاید  نبود.  ممکن  و...  تخار 
داوود هم این بود که در برابر لشکر بی سروپا و 
بی لگام مزدوران پاکستان ایستاده بود و جنگیده 
بود و نگذاشته بود که افغانستان صوبه ی پنجم 
مشرب  انگلیسی  کرنیل های  و  گردد  پاکستان 
همین  از  شاید  گردد.  آن  صوبه دار  پاکستانی 
جنرال  شهادت  از  پس  ساعت ها  که  بود  سبب 
داوود در رسانه های دولتی در مورد این حادثه 
که  می دهد  نشان  این  و  نیافت  انعکاس  خبری 
عوامل پاکستان تا کجا نفوذ کرده اند. قلعه ها از 
درون فتح شده است ولی مردم افغانستان هرگز 
سرداران،  و  کاخ نشینان  هرچند  نشده اند  تسلیم 

همیشه تسلیم شده اند و می شوند.

زنگ اول


میکند.
اعالمیه از قزاقستان، خارجه وزیر
قول نقل کشور این خارجه وزارت
کردکهگفتهاست،تالشهایاساسی
اقتصادی کمک روی قزاقستان
بازسازی، در کمک افغانستان، به
و تهیه شفاخانهها، پلها، سرکها،
تمرکز بشری، کمکهای تدارک

مییابد.
این که گفت قزاقستان خارجه وزیر
سهم افغانستان جنگ در افسران
آنها که افزود وی گرفت. نخواهند
که میکنند پیروی حقیقت این از
مشکلافغانستانراهحلنظامیندارد.
قزاقستان پارلمان که این از بعد
را افسران اعزام مورد در الیحهای
قزاقستان به طالبان کرد، تصویب
عواقب تصمیم این که دادند هشدار

شدیدیدرپیخواهدداشت.
افغانستان به افسران فرستادن الیحه
قزاقستان نمایندگان مجلس توسط
فیصلهمجلس به نیاز و تصویبشده
از پس و دارد کشور آن سنای
تصویبهردومجلس،برایاینکهبه
رییس را آن باید شود، تبدیل قانون

جمهورامضاکند.

جنرالداوودوموالناشاهجهانوزخمی
والی شمول به دیگر تن هشت شدن
بعداحملهکننده و تخارگردید والیت
امنیتی مقام ایندو بامحافظین دیگری

درگیرشدند.
اینکه از بعد عینی شاهدان گفته به
منفجر را خودش انتحاری حملهکننده
آتش والیت تعمیر اول منزل ساخت،
توسط آتش مهار از بعد و گرفت
نیروهایاطفاییه،اجسادکشتهشدگانو
زخمیهابهشفاخانهانتقالدادهشدند.

شفاخانه دروازههای که میشود گفته
تخاربررویخبرنگارانمسدوداستو
گزارشدقیقازکشتهوزخمیانحادثه

دردستنیست.
درهمینحال،داکترعبداهللعبداهللرهبر
ایتالفتغییروامیددرگفتگوبا8صبح
شخصیت یک داوود »جنرال گفت:
آقای بود.« وطن به وفادار و استثنایی
عبداهللیادآورشدکهدرجریانمبارزات
در خدشه کوچکترین داوود جنرال

رفتاراوندیدهاست.
خدمات »بهرغم افزود: عبداهلل آقای
ارزندهجنرالداوود،ویاخیرابهارگ
خواستهشدهومتهمبهکشتارقومیشده

بود.«

رهبرایتالفتغییروامیدگفتکهاین
تاسف با و بود نخواهد قربانی آخرین
کهبرخیازحلقاتازاینوضعحمایت

میکنند.
جنرالداوودیکیازفرماندهاناحمدشاه
مسعوددروالیتتخاربودکهدرزمان
جهادومقاومتنیزنقشبرازندهایرادر
مبارزهبرضدگروهطالبانایفاکردهبود.
معین صفت به موقت اداره از بعد او
داخله وزارت مخدر مواد با مبارزه
به سال یک حدود از و گردید تعیین
عمومی فرمانده صفت به طرف این
ایفای پامیردرسمتشمال، زون303

وظیفهمیکرد.
سمت به داوود جنرال اینکه از بعد
فرماندهیزون303پامیرتعیینگردید،
وضعیتدروالیاتناامنشمالازجمله
از طالبان و گردید بهتر کندز و بغالن
رانده والیات این مناطق از شماری

شدند.
والیات در را عملیاتهایی اخیرا او
کرد راهاندازی بلخ و جوزجان سرپل،
کهبعدازاینعملیاتهاوضعیتامنیتی

دراینوالیاتروبهبهبودگذاشت.
فرمانده سیدخیلی موالنا این بر قبل
والیتکندزوانجنیرعمروالیوالیت

حمله هدف تخار والیت در نیز کندز
انتحاریقرارگرفتندوجانهایشانرا

ازدستدادند.
قتل برنامه که دارد وجود اظهاراتی
جنرالداوودازچندیقبلرویدست
بودهاستوازجانبشماریازمقامات
باره این در نیز او برای دولتی بلندرتبه

هشداردادهشدهبود.
نماینده معصومی، اکرامالدین سید
نمایندگان مجلس در تخار والیت
مارشال با قبل روز چند که میگوید
قسیمفهیممالقاتکردهبودمواواین
فرمانده ردیف در که داشت را اطالع
والیتقندهاروکندزجنرالداوودنیز

یکیازاهدافطالباناست.
یکی داوود جنرال که افزود معصومی
ازفرماندهانموفقجهادومقاومتبود
طالبان مقابل در تخار والیات در که
تدابیر با اواخر این در او و میرزمید
نظامیموفقشعرصهرابرطالبانتنگ

ساختهبود.
جنرال جان بر حمله معصومی گفته به
یک نوری شاهجهان موالنا و داوود
برنامهریزیشدهاستکه ازقبل حمله
دراینحملهدستهایزیادیدرداخل

وبیرونازافغانستاندخیلاست.

است کرده اعالن قزاقستان دولت
کهاینکشوردرنظرداردچهارافسر
غیرمحاربویرادرجمعنیروهایبین
افغانستان در ناتو رهبری به المللی

بفرستد.
قزاقستان آزادی، رادیو گزارش به
نیم و شانزده نفوس درصد 70 که
در میباشند، مسلمان آن میلیونی
سابق شوروی کشورهای جمع
چوکات در که کشوریست اولین
امنیت به کمک  بینالمللی نیروهای
نیرو افغانستان در ناتو رهبری تحت

میفرستد.
کشورهای از یکی که قزاقستان
بهشمار میانه آسیای نفت از سرشار
پیمان عضو اینکه وجود با میرود،
اجازه ناتو به اما نیست، ناتو نظامی
موادمورد قلمروکشورش از تا داده
افغانستان در خودرا نیروهای نیاز

اکمالنماید.
یورزهانکاضیخانوفوزیرخارجه
قزاقستانبهکمیتهپارلمانیاینکشور
افسر چهار این اعزام که است گفته
بهتالشهای بهخاطرکمک کابل به
غیرنظامیمللمتحددرافغانستانبرای
کمک کشور این در ثبات آوردن

303 زون فرمانده داوود داوود جنرال
نوری  شاهجهان ملپاسوال و پامیر
فرماندهامنیهوالیتتخاروسهتندیگر
چاشت از بعد انتحاری حمله یک در
را تخارجانهایشان دروالیت دیروز

ازدستدادند.
دراینحملهعبدالجبارتقواوالیتخار،
یکجنرالسهستارهآلمانیوهفتتن

دیگرنیززخمبرداشتند.
سخنگوی احمدزی محمد لعل
شمال در پامیر 303 زون فرماندهی
گفتهاستکهجنرالداوودداوودعصر
دیروزدریکحملهانتحاریکشتهشده

است.
والیت از 8صبح روزنامه خبرنگار
گفت: تلیفونی تماس یک در تخار
اشتراک به امنیتی جلسه ختم از »بعد
جنرالمحمدداوودداوودفرماندهزون
فرمانده شاهجهان موالنا پامیر، 303
تقواوالی امنیهوالیتتخار،عبدالجبار
تخاروجمعیدیگرازاراکینبلندرتبه
تخار،دوحملهکنندهانتحاریکهلباس
اردویملیبرتنداشتند،هنگامخروج
تعمیر اول منزل در اشتراککنندگان

والیتخودرامنفجرساخت.«
اوگفتکهاینحملهباعثکشتهشدن

قزاقستانبهافغانستانعسکرمیفرستد

جنرالداوودکشتهشد
مقاماتدولتیازبرنامهسوقصدبهجانجنرالداوودآگاهیداشتند

ازصفحها
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»ازورایدودوآتش«ماخواهری امروز درگزارش
کمونیستی ستم و ظلم زمان از که داریم خود با را
خاطراتتلخیبهیادداردویکیازنمونههایآنرا
چنینبرایمابیانمیدارد:»نمیدانمکهازکدامجنایت
وبیعدالتیدولتونظامکمونیستیبرایشمابگویم،
آرامی و زندگیخوش نیست. واقعه دو یا یکی زیرا
داشتیم،زیرامامردمزمیندارودامپروربودیمکهازراه
آنروزیحاللپیدامیکردیموسرگرمزندگیبودیم.
مناطقماازجملهوالیاتمحرومودورافتادهکشوربود
کهنمیتوانآنرابامرکزمقایسهنمود،چونخدمات
اولیهاجتماعیورفاهیوجودنداشت.باآنهممردمما
سعیوتالشمیکردندکهخودرابانورعلمومعرفت
خدمت مصدر بتوانند طریق این از و بسازند آراسته
بهکشورومردمخودشوند.درهمینجریانبودکه
تحوالتجدیدرونماشدومردممیگفتندکهانقالب
شدهونظامجدیدبهوجودآمده،همهخوشبودنداما
بسیارزودمردمفهمیدندکهایننظامخالفعقایدو
باورهایدینیمردمعملمینمایدوآنرژیمفاسدو

از تن سه دولت، به پیوسته طالب یک حال همین در
نیروهایتفنگدارغیرمسوولرادرولسوالیخانآبادآماج

حملهقراردادهوخودشنیزسرانجامکشتهشدهاست.
اربکی«، »طالب- این پولیسخانآباد، ماموران گفتهی به
دوتنراکشتهویکتنرازخمیکردهاست.یکیازاین

کشتهشدگان،فرماندههمان»طالب-اربکی«بودهاست.
نگرانیهاازوروددوبارهطالبانبهکندز،درحالیافزایش
عبدالرحمان که هنگامی پیش، ماه سه کهحدود یابد می
کندز مناطق همهی بود، کندز امنیه فرمانده خیلی سید
پاکسازیشدهبود.سیدخیلیدریکحملهانتحاریطالبان
کشتهشدوفرماندهیکنونیپولیسکندز،باپذیرفتنآغاز
آنان انجامحملهها،گفتهاستکه برای تالشهایطالبان
زمینهی برهمزدن برای را حملهای نزدیک، آیندهی در

تالشهایتخریبکارانهیطالبانآغازخواهندکرد.


ششبابمکتبمتوسطهدیگردرولسوالیبرکیبرک،به
دروسخودحاضرنشدند.

ویاظهارداشتافرادمسلحیکهخودراوابستهبهطالبان
شاگردان و معلمین خانههای به رفتن با کردهاند، معرفی
اینمکاتب،آنهاراتهدیدکردهاندکهدرصورترفتنبه

مکتب،کشتهمیشوند.
جریان در محلی شورای با موضوع این که گفت وی
طریق از را موضوع این تا دارند تصمیم و شده گذاشته
متنفذینقومیوریشسفیدانمنطقهحلکنندودوبارهاین

مکاتبرافعالسازند.


هوایی حمالت نتیجه در اخیر روز چهار جریان در که
نیروهایناتودرولسوالیدوآباینوالیتحدودسهصد

تنکشتهشدهاند.
رویداد این قربانیان بیشتر که است افزوده موحد آقای

غیرنظامیانبودهاند.
رسانهها به چیزی خبر این مورد در تاهنوز ناتو نیروهای

نگفتهاند.


پنجحلقهبمدستی،دوبرچهومقدارمرمیراکهدربالون
گازجاسازیکردهبود،انتقالدهد.عبدالمتینمیگویدکه
دوتنازپسرانکاکایشخصبازداشتشدهدرزندانبه
سرمیبرندوممکناینسالحومهماتبرایاینزندانیان

حملمیشد.


کهاوبرایکاربهایرانمیرفتکهتوسطپولیسپاکستان
درمسیرراهبازداشتشد.ویافزودهاست:»پولیسپاکستان
اولازماشناختکارتطلبکردند،ماکارتنداشتیم،مرا
انتقالدادندودرآنجابدون بهزندان باهمراهانم یکجا
خالقیار عبداالحد شدیم.« بندی ماه شش برای تحقیقات
جنرالقونسلافغانستاندرکراچیبهآژانسخبریپژواک
پاکستان، حکومت مقامهای با مذکرات از بعد که گفته

چهلوچهارزندانیآزادشدهاند.


دستگیرشده فرد از که »معلوماتی داد: ادامه امیرشاه
یک اعضای از تن هفت تا شد سبب گردید، حاصل

گروهاختطافچینیزدستگیرشوند.«
رییسامنیتملیمیگوید:»یکزنوششمردمشمول
در مسکونی منزل دریک که استند شدهگان دستگیر

ساحهپالنسومشهرغزنیزندگیمیکردند.«
جهت تحقیقات گفت غزنی ملی امنیت مسوول این
گروههای اعضای دیگر درمورد بیشتر معلومات

اختطافگرادامهدارد.


رانندهی و ترکی انجنیر سه طالبان افراد وی، گفته به
آنهاراحدود٢0روزقبلدرمرکزقریهعلیخانشهر

پلعلم،اختطافکردهبودند.
انجنیرمحمدرحیمامینولسوالبرکیبرکگفتهاست
با انجینرانترکی، از کهشبشنبهکمالالدینیکتن

حضوردرولسوالیازآنهاخواهانکمکشد.
بهگفتهاو،وضعیتصحیاینانجنیرمناسبنیست.



منفورکمونیستیبودکهازکشورهایبیگانهکمونیزم
که میخواستند و بودند آورده ارمغان به ما برای را
باالیمردمبهجبرواکراهبقبوالنندکهاینراهدرست
استوشمابایدازحکومتونظامماپیروینمایید.به
و مقاومت به دست زیادی زنان و مردان سبب همین

قره، وکیل روستای به حملهای در طالبان کندز: 8صبح،
پولیسمحلی، منطقهیگلتپهیوالیتکندز،4 واقعدر
غیر مردمسلح ودو رامیگذراندند کهدورهیآموزشی

مسوولراکشتند.
روزشنبه، بامداد 4 ساعت گلتپه، باشندگان گفتهی به
طالبانباالینیروهایپولیسمحلیدرروستایوکیلقرهی
گلتپه،بهافرادقوماندانعزیز،حملهکردندکهدرنتیجه،
دیروزجنگ تاعصر که کشتند را وی نگهبانان از تن 4

ادامهداشت.
در قره وکیل روستای باشندگان از یکی عزیز، قوماندان

پایانههایگلتپه،واقعدرناحیهیسومشهرکندزاست.
چهار کشتن به عالوه حمله، این در که گفتهاند طالبان
پولیسمحلیبهقوماندانعزیز،فرماندهپولیسهایمحلی،
نیزآسیبرساندهاندوهمراهباوی؛9تندیگررانیززخمی

کردهاند.

ازتهدیدطالبان،هشتبابمکتبدخترانهدرمرکز پس
وولسوالیبرکیبرکوالیتلوگر،مسدودشدهواکنون

شاگردانوآموزگاراناینمکاتببهمکتبنمیروند.
مسوولینوالیتلوگرمیگویندهشتروزقبلافرادطالبان
شاگردانواستاداناینمکاتبراتهدیدبهمرگکردند.

آژانس به لوگر، والیت معارف رییس جعفر عبدالمتین
خبریپژواکگفتهکههشتروزپیش،لیسهاناثپورک
و شهر این در دیگر مکتب باب هفت همراه به پلعلم

ولسوالیبرکیبرک،مسدودشدهاند.
بهگفتهوی،بعدازتهدیدطالبان،استادانوشاگردانلیسه
اناثپورکومکتبمتوسطهکمالخیلدرشهرپلعلمو

هفده شدن کشته از نورستان والیت محلی مسوول یک
مامورپولیسمحلیوبیشازدوصدغیرنظامیدرولسوالی

دوآباینوالیتخبردادهاست.
بخیر صبح به شود، برده نام وی از نخواسته که منبع این
روز چند درگیری افرادطی این که است گفته افغانستان
اخیروحمالتهوایینیروهایناتودرولسوالیدوآباین

والیتکشتهشدهاند.
در نورستان مردم نماینده موحد محمداهلل حال عین در
بارسانههامدعیشدهاست مجلسنمایندگاندرصحبت

مرکزی زندان به مهمات و سالح حمل هنگام تن یک 
سمونوال است. شده بازداشت پولیس توسط کنر والیت
عبدالمتینمدیرمبارزهعلیهتروریزمقوماندانیامنیهوالیت
بازداشتشده فرد پژواکگفتهکه بهآژانسخبری کنر
تفنگچه، اینوالیتدومیل بهزندانمرکزی میخواست

زندانشهرکراچی از افغان زندانیان از تن چهلوچهار
اینزندانیانتوسطپولیسپاکستان پاکستانآزادشدهاند.
که شده بازداشت افغانهای بودند. شده بازداشت
از هستند، هرات و لغمان ننگرهار، باشندگان اکثریتشان
شهرکراچیوبرخیمناطقدیگرپاکستانبهاتهامتخطی
خبری آژانس گزارش به بودند. شده بازداشت قانون از
برای ماه چهار به نزدیک زندانیان این وابستگان پژواک،

آزادیزندانیانشاندرشهرکراچیسپریکردهاند.
شاهگلیکتنازافرادآزادشدهاززندانکراچیگفته

امنیت نیروهای ازسوی درغزنی اختطافگر نفر هفت
ملیغزنیبازداشتشدهاند.

سیدامیرشاهرییسامنیتملیغزنیضمنتاییداینخبر
یک پسر میخواست پیش ازمدتها فرد »یک گفت:
تاجررااختطافکندوازطریقتلیفونازاینتاجرمبلغ

سهصدهزاردالرامریکاییمیخواست.«
تلیفون نمبر طریق از ملی امنیت مسوولین که افزود او
آنشخصمسالهراتقیبکردندوباالخرهشخصیکه
نیروهای توسط میخواست پول تاجر این از تلیفون با

امنیتملیغزنیدستگیرشد.

مرکز در پیش هفته سه حدود که ترکی انجنیر یک
بود،آزاد افرادمسلحربودهشده ازسوی لوگر والیت

شدهامادوتنازهمراهانشهنوزهمناپدیدهستند.
سهانجنیرترکیبایکرانندهیشانسههفتهقبلزمانی
ربودهشدندکهازشهرگردیزبهسمتکابلدرحرکت

بودند.
سمونوالغالمسخیروغلیونیقوماندانامنیهلوگر،به
آژانسخبریپژواکگفتهکهیکتنازانجنیرانربوده
معرفی برک برکی ولسوال به خودرا شنبه شب شده

کردهاست.

جهادزدندوجانهایشانرادراینراهفدایمردمو
عقایدشانساختند.نیروهایحکومتیوقتباهمکاری
گوناگونی و متعدد فجایع روسی اشغالگر عساکر
چنان خفقان و اختناق زمان آن در  دادند. انجام را
اعتبار نمیشد هیچکسی باالی بودکه راگرفته فضا

کرد.دولتهمبهنامهایگوناگونمردمانسرشناس
را علیهدولتسخنمیگفتند وجوانانیکه بانفوذ و
دستگیروشکنجهمیکردندوبهشهادتمیرساندند.
بود، سال 50 حدود در مردی که مادریام پدرکالن
وقت زورگوی نیروهای سوی از شبها از یکی در
ازوی و بردند راکجا او که ندانستیم و دستگیرشد
چهمیخواستند.اماعاقبتکارمعلومبودکهاودوباره
ظالم افراد زیرا شد، هم همانطور برنمیگردد. زنده
کمونیستیومزدورانروساورابهشهادتمیرسانند
او جسد ما که میاندازند، دریا به را جسدش بعدا و
مانندخنجردر نماییم.آنحادثه پیدا نتوانستیم راهم
نتوانستیم هیچگاهی را آن درد و رفت فرو ما قلب
و جهانی جامعه از من خواست نماییم. فراموش که
متهمین و دهند خاتمه جنگ به که است این دولت
بهجنایتعلیهبشریت،جنایتکارانجنگیوناقضین
خانوادههای که تا بکشانند محکمه به را بشر حقوق
شهدا،ناپدیدشدگانومعلولینهمدردهایشانکمی
بیابد.گرچندکهموقفازدسترفتهشاندوباره التیام
برنمیگردد،امااینحکمخداونداستکهگناهکاران

بایدجزایاعمالبدشانرابچشند.«


هیچ گاهی فراموشش نمی کنم 
در همین جریان بود که تحوالت جدید رونما شد و مردم 

می گفتند که انقالب شده و نظام جدید به وجود آمده، همه 
خوش بودند اما بسیار زود مردم فهمیدند که این نظام خالف 
عقاید و باور های دینی مردم عمل می نماید و آن رژیم فاسد و 
منفور کمونیستی بود که از کشور های بیگانه کمونیزم را برای 
ما به ارمغان آورده بودند و می خواستند که باالی مردم به جبر 

و اکراه بقبوالنند که این راه درست است

طالبان چهار پولیس محلی 
هشت باب مکتب دخترانه در لوگر مسدود شدو دو تفنگ دار غیرمسوول را کشتند

جنگ در  نورستان 200 کشته برجا گذاشت 

جلوگیری از انتقال سالح به زندان والیت کنر

چهل و چهار زندانی افغان از زندان کراچی آزاد شدند

هفت اختطاف گر درغزنی بازداشت شدند

 طالبان یک انجنیر ربوده شده ی ترکی را آزاد کردند
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سفر هيالري كلينتون وزير امور خارجه امريكا به پاكستان، 
بيش از پيش اين نكته را ثابت كرد كه پاكستان ديگر به 
شاه كليدي براي حل معماي القاعده و تروريسم بدل شده 
بدون  نمي تواند  امريكا  متحده  اياالت  كه  چيزي  است. 
همكاري اين كشور به سادگي از پس مبارزه با تروريسم 
برآيد. اظهارات هيالري كلينتون در اين سفر از قبل اعالم 
اين  به  امريكا  اياالت متحده  باالخره  نشان داد كه  نشده،  
نتيجه رسيده است كه وقتي گپ القاعده و تروريسم در 
ميان باشد، نمي شود پاكستان را ناديده گرفت. چون، در 
شبكه هاي  و  القاعده  با  پاكستان  ميانه ي  اخير،  سال  چند 
تروريستي آنقدر در هم تنيده شده، كه به مشكل مي توان 
ساير  و  القاعده  فعاليت  استمرار  و  وجودي  فلسفه  از 
حقاني،  تروريستي  شبكه  نظير،  تروريستي  شبكه هاي 
شبكه تروريستي حركت جهاد اسالمي و شبكه تروريستي 

طالبان، منهاي پاكستان و )آي اس آي( سخن گفت. 
از زمان مرگ اسامه تا قبل از سفر از قبل اعالم نشده خانم 
كلينتون به پاكستان، بدون شك مقام هاي حكومت پاكستان 
را تجربه كردند.  فشارهاي داخلي و خارجي  شديدترين 
اسامه در  فشارهاي خارجي كه خواستگاه اش كشته شدن 
افشا شدن مخفيگاه سران  و  اين كشور  پايتخت  نزديكي 
القاعده در خاك پاكستان است. چيزي كه اعتبار متزلزل 
پاكستان در امر مبارزه با تروريسم را كامال زير سوال قرار 
داد و مشت بسته اين كشور در امر همكاري براي مبارزه 
با تروريسم و القاعده با اياالت متحده امريكا را باز كرد. 
اعتبار و جايگاهي را  مرگ اسامه سبب شد كه پاكستان 
كه در ده سال گذشته در امر مبارزه با تروريسم نزد امريكا 

داشت، از دست بدهد. در يك ماه پس 
دشواري  و  جدي  پرسش هاي  اسامه  از 
به  هند  و  افغانستان  امريكا،  جانب  از 
شد؛  مطرح  پاكستان  دولتمردان  آدرس 
پرسش هاي كه اين كشور را در بدترين 

موقعيت قرار داده است. 
كه  داد  نشان  كلينتون،  هيالري  سفر 
و  فشارها  روند  بر  متحده  اياالت 
پاكستان  بر  دشوارش  پرسش هاي 
از  اين كشور  دست برداشتن  به خاطر 
القاعده، طالبان و  به  پناه دادن  حمايت و 
ساير شبكه هاي تروريستي ادامه مي دهد 
قرار  جدي  تنگا هاي  در  را  پاكستان  و 

مي دهد.
سفر  اين  در  كه  امريكا  خارجه  وزير 
ستاد  رييس  مولن  مايك  توسط، 
مي شد،  همراهي  امريكا  ارتش  مشترك 
گفته است: »اين سفر از اهميت ويژه ای 
عطفی  نقطه  به  ما  زيرا  است  برخوردار 
رسيده ايم. اسامه بن الدن كشته شده ولي 
تهديد  هنوز  او  ارعاب انگيز  تشكيالت 
محسوب  )كشور(  هردو  برای  بزرگی 

می شود.« 
زمان  از  كه  اظهاراتی  داشت  نظر  در  با 
مقام هاي  سوي  از  هنوز  تا  اسامه  مرگ 
به كاربردن  است،  شده  ابراز  امريكايی 
امريكا  روابط  در  عطف«  »نقطه  عبارت 
و پاكستان از سوي وزير خارجه امريكا 

دست  امريكا  متحده  اياالت  كه  مي رساند  را  نكته  اين 
كه  اين  مگر  برنمي دارد،  پاكستان  بر  وارده  فشارهاي  از 
تروريسم  و  القاعده  با  مشكوك اش  روابط  از  پاكستان 
آن  عطف«  »نقطه  سرنوشت  رابطه ای كه  بردارد.  دست 
حاال  يعني،  است.  پاكستاني  دولتمردان  انتخاب  به  بسته 
انداخته  پاكستان  زمين  به  را  توپ  امريكا  متحده  اياالت 
است. پاكستان است كه بايد بين داشتن رابطه استراتژيك 
و  شك  با  توام  رابطه  و  امريكا  با  شفاف  و  شده  حساب 
ترديد يكي را انتخاب كند. پشت انداختن توپ به زمين 
پاكستان از سوي اياالت متحده، يك دليل پارادوكسيكال 
از روي  انتخاب  و  اقتدار  موضع  از  برخورد  دارد.  وجود 

ناچاري. 
امر  در  همكاري  بهانه  به  پاكستان  گذشته،  سال  ده  در 
نظامي  و  مالي  القاعده، كمك هاي  و  تروريسم  با  مبارزه 

تخار  در  خونين  رويداد  از  هفته  يك  تنها  درحالی كه 
يك  شاهد  واليت  اين  گذشته  روز  می شود،  سپری 
رويداد خونين بود. جنرال داوود فرمانده زون 303 پامير 
انتحاری  حمله ی  يك  در  تخار  امنيه  فرمانده  همراه  به 

جان باختند. 
اين رويداد در حالی صورت می گيرد كه در يك سال 
اخير چند تن ديگر از مقام های ارشد واليت های شمالی 
امنيه  فرمانده  و  كندز  والی  اين  از  قبل  شدند.  كشته 
واليت كندز در رويدادهای مشابهی كشته شده بودند. 

اين رويداد دارای پيام های روشنی می باشد: 
با  طالبان  گروه  كه  داد  نشان  گذشته  روز  حمله ی  1ـ 
حمايت معلوماتی و پالن گذاری های دقيق، عمليات های 
هدفمندی را به نام عمليات بدر به پيش می برند. طالبان 
در ماه های اخير چندين نقطه ی مهم و خبرساز را هدف 
قرار دادند به طوری كه شك و گمانه زنی های زيادی را 
به برخی مقام های دولتی به همراه داشت. حمله  نسبت 
داوود  سردار  شفاخانه  به  حمله  دفاع،  وزارت  مقر  به 
خانه، حمله به شاروالی خوست و حمله های هدفمند در 
قندهار همگی در راستای يك مانور سياسی ـ نظامی، با 

برد تبليغات بيشتر صورت گرفته است. 
گروه طالبان هرچند كه از لحاظ رويارويی در موقعيت 
اين  پيچيده ای  تاكتيك های  اما  دارند  قرار  ضعيف 
قراردادن  هدف  و  دولتی  مراكز  باالی  حمله  در  گروه 
توانمندی  ميزان  تا  می گردد  سبب  موثر  شخصيت های 

اين گروه برجسته شود. 
بيشترين  نفوذی  عوامل  از  استفاده  با  طالبان  گروه  2ـ 
جامعه  و  افغانستان  دولت  نيروهای  متوجه  را  آسيب 
چندين  در  آموزش  مربيان  قتل  است.  نموده  جهانی 
به مقر وزارت دفاع، قتل فرمانده  واليت كشور، حمله 
پوليس قندهار، حمله به شفاخانه سردار داوود همگی با 
زمينه سازی نيروهای حكومتی صورت گرفته است. اين 
آسيب پذيری   ميزان  كه  می دهد  نشان  طالبان  اقدام های 
از  تن  باال می باشد. يك  ميزانی  تا چه  نيروهای داخلی 
كارشناسان نظامی چندی قبل در گفته های خود اشاره 

گروه طالبان با استفاده از عوامل نفوذی بیشترین آسیب را متوجه نیروهای دولت 
افغانستان و جامعه جهانی نموده است. قتل مربیان آموزش در چندین والیت 

کشور، حمله به مقر وزارت دفاع، قتل فرمانده پولیس قندهار، حمله به شفاخانه 
سردار داوود همگی با زمینه سازی نیروهای حکومتی صورت گرفته است. این 
اقدام های طالبان نشان می دهد که میزان آسیب پذیری  نیروهای داخلی تا چه 
میزانی باال می باشد. یک تن از کارشناسان نظامی چندی قبل در گفته های خود 
اشاره داشت که جنگ موجود جنگ اردوها و لشکرها نمی باشد، بلکه این جنگ 
یک جنگ کامال استخباراتی است. بنابراین کسانی در این جنگ دست باز دارند 
که از توانمندی های باالی کشفی برخوردار باشند. مقام های امنیتی افغانستان 

در برابر چندین رویداد که صورت گرفته صرفا به شرح رویداد پرداخته اند، اما 
هیچ گاه نتوانسته اند، عوامل اساسی نفوذپذیری دستگاه امنیتی را شرح دهند. 

از  امريكا بدست مي آورد؛ و همچنين  از  را  قابل مالحظه 
در  پاكستان  امريكا،  با  بودن  متحد  ظاهر  به  مساله  همين 
آسيب پذيراش  همسايه  دو  هندوستان  و  افغانستان  قبال 
گذشته  سال  ده  اين  در  يعني  مي زد.  گپ  موضع برتر  از 
پاكستان نسبت به افغانستان و هند خودرا با امريكا نزديكتر 
از داشتن رابطه  نبود كه  امتياز كمي  اين مساله  مي ديد و 
استراتيژيك با امريكا نصيب اش مي  شد. مساله كه امريكا 
يك  در  حاال  دليل  همين  به  و  مي فهمد  آنرا  به درستي 
انتخاب درتعيين سرنوشت براي »نقطه  برخورد مقتدرانه، 

عطف« در مناسبات اش را به پاكستان واگذار مي كند. 
امريكا  خارجه  وزير  كه  همان گونه  ديگر،  سوي  از 
در  صلح  استقرار  گفت،  پاكستان  در 
صادقانه  همكاري  بدون  افغانستان 
در  است،  دشواري  كار  پاكستان 
واقعيت امر نيز پيروزي امريكا در جنگ 
همكاري  به  بسته  تاحدودي  افغانستان 
از  پاكستان  كه  اين  در  است.  پاكستان 
حمايت و تقويت تروريسم و بنيادگرايي 
حاال  بردارد.  دست  افغانستان  خاك  در 
مي توان گفت كه ناچاري انداختن توپ 
به زمين پاكستان از سوي امريكا در اين 
است كه تا چند ماه ديگر زمان واگذاري 
فرا مي رسد  افغان  نيروهاي  به  مسووليت 
آغاز  زمان  چهارده  هزار  دو  سال  در  و 
افغانستان  از  امريكايي  نيروهاي  خروج 
حالي  در  اين همه  مي رسد.  سر  نيز 
ميانه  پاكستان  مي داند،  امريكا  كه  است 
تروريستي  با سران شبكه هاي  مشكوك 
و  حقاني  گروه  طالبان،  القاعده،  چون 
به  كشور  اين  خاك  و  دارد  ديگران 
كنندگان  انتحار  آموزش  و  تربيت  بستر 
طالبان بدل شده است. پس راه ديگري 
كه  اين  جز  است،  نمانده  امريكا  براي 
كه  بدهد  قرار  وضعيت  در  را  پاكستان 
از  امتياز  با  توام  شفاف  روابط  بين  بايد 
كه  مشكوك اش  رابطه  و  امريكا  سوي 
خبري  گذشته  امتيازهاي  از  اين  از  بعد 

نيست يكي را انتخاب كند. 
تشديد  مي تواند  كه  ديگري  نكته 
گزارش  كند،  حكايت  را  پاكستان  بر  امريكا  فشارهاي 
از  كه  است  )سي بي اس(  زبان  انگليسي  تلويزيوني  شبكه 
از  امريكا  است،  گفته  امريكايي  مقام هاي  از  يكي  زبان 
پاكستان خواسته است كه اين كشور در دستگيري پنج تن 
از رهبران شبكه هاي تروريستي با كه در خاك پاكستان به 
سر مي برند، با اياالت متحده به صورت جدي كمك كند. 
اسالمي  جهاد  حركت  عملياتي  رييس  كشميري،  الياس 
دوم  شماره  مرد  ايمن الظواهري  القاعده،  قوماندان  و 
عطيه  و  طالبان  رهبر  مالعمر  حقاني،  سراج الدين  القاعد، 
نفر  پنج  القاعده  عملياتي  برنامه هاي  مسوول  عبدالرحمن 
درخواستي  ليست  در  )سي بي اس(  به گزارش  كه  هستند 
امريكا آمده اند. حاال بايد، ديد كه پاكستان دست به چه 
به  ادامه دادن  يا  صلح گرايانه  موضع  زد.  خواهد  انتخابي 

حمايت از تروريسم و تشديد بحران در افغانستان. 

لشكرها  و  اردوها  جنگ  موجود  جنگ  كه  داشت 
نمی باشد، بلكه اين جنگ يك جنگ كامال استخباراتی 
دارند  باز  دست  جنگ  اين  در  كسانی  بنابراين  است. 
باشند.  برخوردار  كشفی  باالی  توانمندی های  از  كه 
كه  رويداد  چندين  برابر  در  افغانستان  امنيتی  مقام های 
اما  پرداخته اند،  رويداد  شرح  به  صرفا  گرفته  صورت 
هيچ گاه نتوانسته اند، عوامل اساسی نفوذپذيری دستگاه 

امنيتی را شرح دهند. 
می خواهند  گذشته  روز  حادثه  با  طالبان  گروه  3ـ 
روحيه ی از دست رفته ی نيروهای خود را پس از مرگ 

بن الدن و شايعه ی مرگ مال عمر،  دوباره زنده نمايند. 
از  دشواری  موقعيت  يك  در  هم اكنون  طالبان  گروه 
لحاظ روانی قرار دارند. اين گروه پس از مرگ بن الدن 
و شايعه مرگ مال عمر به شدت دچار سردرگمی شده 
بودند، اكنون حاميان بيرونی طالبان و برخی فرماندهان 
از  رخدادهايی  چنين  ايجاد  با  تا  تالش اند  در  داخلی 
يك سو ميزان توانمندی اين گروه را به نمايش گذارند 
و از سوی ديگر به همرزمان خود اعتماد به نفس دوباره 

بخشند. 
قرار  را هدف  موثری  بسيار  طالبان چهره های  4ـ گروه 
می دهند. برای طالبان بزرگان قومی كه از پايگاه وسيع 
نترس  فرماندهان جسور و  باشند و  برخوردار  اجتماعی 

سوژه های بسيار جدی می باشند. 
قتل فرمانده سيد خيل و شاه جهان نوری و جنرال داوود، 
خطرناك  بسيار  وضعيت  در  می تواند  را  كشور  شمال 
قرار دهد. هم اكنون عمليات های پاك سازی در شمال 
جريان دارد. قتل فرماندهان ارشد می تواند تاثيرات منفی 

را باالی روحيه ی پوليس به همراه داشته باشد. 
قتل چهره های نامدار، برجسته و مردمی می تواند سبب 
سرخوردگی های بيشتر مردم و نسل های امروزی شود. 

اين رويدادهای در حالی صورت می گيرد كه حكومت 
آ ينده ای  به  و  است،  طالبان  با  مصالحه  دل خوش  هنوز 

مبهم و گنگ ظاهرا خود را اميدوار می بيند. 

حکومتمصالحهمیکند

 حامد 

پاکستانوانتخابميان
امریکاوتروریسم

 آصف آشنا

طالبانانتحار!

دردهسالگذشته،
پاکستانبهبهانه

همکاريدرامرمبارزه
باتروریسموالقاعده،
کمكهايماليونظامي

قابلمالحظهرااز
امریکابدستميآورد؛
وهمچنينازهمين
مسالهبهظاهرمتحد

بودنباامریکا،پاکستان
درقبالافغانستانو
هندوستاندوهمسایه
آسيبپذیراشاز

موضعبرترگپميزد.
یعنيدرایندهسال
گذشتهپاکستان

نسبتبهافغانستان
وهندخودراباامریکا
نزدیکترميدیدواین
مسالهامتيازکمينبود
کهازداشتنرابطه
استراتيژیكباامریکا
نصيباشميشد.
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عدم  می گوید  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
دسترسی مردم به نظام رسمی عدالت، نفوذ مقام های دولتی، 
متنفذین محلی و زورمندان در محاکم، فساد اداری، ضعف 
حقوق  از  قاضی ها  کافی  آگاهی  عدم  قانون،  حاکمیت 
از  دقیق  برداشت  عدم  و  مردساالرانه  نگرش  زنان،  قانونی 
اجرای عدالت  از  مردم  باعث شده که  نافذه کشور  قوانین 
رسمی  محاکم  به  نسبت  و  ناامید  قضایی  نهادهای  توسط 

کشور بی اعتماد شوند.
و  عملکردها  مورد  در  گزارشی  انتشار  با  کمیسیون  این 
با آنکه طی سال های  ضعف های محاکم کشور می افزاید، 
اخیر در نهادهای قضایی اصالحاتی صورت گرفته، اما این 
اصالحات نتوانسته که جلو رجوع مردم به محاکم غیررسمی 
را بگیرد. به گفته ی مقام های این کمیسیون، اصالحات در 

نهادهای قضایی بطی و محدود بوده است.
از کمیشنران کمیسیون مستقل حقوق  تن  نادری یک  نادر 
که  خبری  کنفرانس  یک  در  گذشته  روز  افغانستان،  بشر 
که  گفت  می داد،  توضیحات  جدید  گزارش  مورد  در 
مردم  از  بسیاری  که  می دهد  نشان  کمیسیون  این  یافته های 
از  برخورداری  و  صالح  محاکم  به  آسان  دسترسی  حق  از 
نادری  آقای  می باشند.  محروم  منصفانه  و  عادالنه  دادگاه 

بنیاد  بر  می گوید  افغانستان  دفاع  وزیر  وردک،  عبدالرحیم 
افغان،  مقام های  میان  که  جداگانه  قرارداد  سه  امضای 
ارزش  به  امریکا  است  قرار  انجام شده  و روسی  امریکایی 
نفربرهای  شامل،  که  نظامی  تجهزات  دالر  میلیون   1465
می شود،  ترانسپورتی  و  جنگی  بال های  چرخ  زرهی، 

دراختیار نیروهای ارتش افغانستان قرار می گیرد.
آقای وردک که در کنار وزیر داخله و سرپرست ریاست 
وضعیت  توضیح  برای  گذشته  روز  ملی  امنیت  عمومی 
بر  گفت  بود  شده  فراخوانده  نمایندگان  مجلس  به  امنیتی 
بنیاد قرارداد اولی، 490 واسطه ی زرهی ساخت امریکا که 
با تکنالوژی پیشرفته ضد ماین و ضدکمین مجهز می باشند 
به ارزش 600 میلیون دالر در اختیار نیروهای زمینی و هوایی 

افغانستان قرار خواهد گرفت.
 21 خریداری  که  دومی  قرارداد  که  می گوید  وردک 
چرخ بال می 17 نوع 5 از کشور روسیه می باشد روز گذشته 
میان رییس جمهور امریکا و رییس جمهور روسیه به امضا 

رسیده است.
و  ماشیندار  به  جنگی  چرخ بال های  این  وردک  گفته  به 

راکت مجهز بوده و 385 میلیون دالر ارزش دارد.
طیاره ی  بال   32 خریداری  که  سومی  قرارداد  بنیاد  بر 
برای  را  دالر  میلیون   88 امریکا  است،  خفیف  ترانسپورتی 

خریداری طیاره های یادشده پرداخت می کند.
 20 و  کوچک  چرخ بال    6 خریداری  دفاع  وزیر  گفته  به   
داد  قرار  دو  شامل  آموزشی  و  بال  کشفی، حمایوی  چرخ 
تقویت  منظور  به  آینده  هفته ی  دو  تا  که  است  دیگری 

نیروهای ارتش افغانستان نیز به امضا برسد.
و  بال ها  چرخ  خریداری  می گوید  افغانستان  دفاع  وزیر   
هوایی  و  زمینی  نیروهای  قابلیت های  زرهی،  نفربرهای 
افغانستان را افزایش خواهد داد و قدم مثبت برای خودکفایی 

نیروهای امنیتی افغانستان است.
در  را  افغانستان  امنیتی  نیروهای  کنونی  تعداد  وی 
برابرتهدید های امنیتی کافی نمی داند و بر افزایش و تقویت  

آن ها تاکید کرد.
به  نظامی  عملیات های  درصد   70 از  بیش  که  گفت  او 
رهبری نیروهای امنیتی افغان و یاهم به همکاری آن ها انجام 

می شود.
نامریی  تجاوز  برابر  در  افغانستان  که  گفت  دفاع  وزیر 
و  اساسی  قانون  ارزش های  دارد و کسانی که مخالف  قرار 
دشمن  دارند،  قرار  افغانستان  دولت  ساله   ده  دستارود های 

محروم  عادالنه  محاکم  به  دسترسی 
محاکم  کمبود  گفت،  او  هستند. 
تحت  کامال  که  مناطقی  در  ابتدایی 
احساس  نیز  دارند  قرار  دولت  کنترول 
را  امر  این  دلیل  نادری  آقای  می شود. 
افزود  و  کرد  عنوان  قاضی ها  کمبود 
قاضی  یک  والیات،  از  برخی  در  که 
ایفای وظیفه می کند.  پنج ولسوالی  در 
دسترسی  »عدم  می گوید:  نادری  آقای 
کافی مردم به سیستم رسمی عدالت یا 
حل منازعات باعث می شود که اعتماد 
رسمی  ساختار  کل  به  نسبت  مردم 
همین خاطر  به  و  بیاید  پایین  عدالت 
تامین  غیررسمی  ساختارهای  به  مردم 
یافته های  می کنند.  رجوع  عدالت 
این که  به دلیل  می دهد  نشان  کمیسیون 
ساختارهای غیررسمی تامین عدالت و 
قانون  اصول کلی  از  منازعات،  یا حل 
تعیین  قانون  که  را  شرایطی  و  اساسی 
عملکرد  در  بشر  حقوق  اکثرا  و  نمی کنند  تعقیب  می کند، 
کرد  تاکید  او  می شود.«  نقض  غیررسمی  ساختارهای  این 
محاکم  یا  غیررسمی  ساختارهای  قربانی  بیشتر  زنان  که 

غیررسمی می شوند.
باوجودی که قاضی ها در محاکم گفته اند که در فیصله های 
خود مستقالنه عمل می کنند، اما یافته های کمیسیون مستقل 
حقوق بشر نشان می دهد که ناامنی ها، اعمال نفوذ مقام های 
اصل  اداری  فساد  همچنین  و  محلی  متنفذین  و  دولتی 
نقض  را  قاضی ها  غیرجانبدارانه بودن  و  محاکم  استقاللیت 
کرده است. در گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر آمده 
است: »یافته های این کمیسیون نشان می دهد که موجودیت 
اعمال نفوذ  قانون، دخالت و  اداری، ضعف حاکمیت  فساد 

پاکستان، لشکر طیبه، لشکر جنگجوی، لشکر جیش محمد، 
مجاهدین  حرکت المجاهدین،  اسالمی،  الجهاد  حرکت 
مهمند  باجور،  صوات،  طالبان  اسالمی  لشکر  تنظیم  البدر، 
ایجنسی، خیبر ایجنسی این ها منظم از چندین ماه به این سو 
دیگر  به  منطقه  یک  از  حاال  همین  داشتند،  نشست هایی 

منطقه در پاکستان رفت و آمد می کنند.«
یادشده  تروریستی  گروه های  گفت  ملی  امنیت  مقام   این 
افغانستان  به  انتحاری  افراد  و  مواد  یک دیگر  همکاری  به 
والیت های  در  که  حمله هایی  درصد   90 در  و  می فرستند 
شرقی کشور سازماندهی می شود، ازآن ها استفاده می شود.

طالبان  می گوید  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  سرپرست 
تروریست 900 فرمانده خودرا در جنگ با نیروهای امنیتی 
افغان و خارجی در یک سال گذشته از دست داده اند و از 
آغاز عملیات بدر از سوی طالبان نیروهای امنیتی افغانستان 

از 700 حمله ی تروریستی آن ها جلوگیری کرده اند.

زورمندان در روند رسیدگی به دعاوی، عدم آگاهی کافی 
قاضی ها از حقوق قانونی زنان، نگرش مردساالرانه و عدم 
بین المللی  معاهدات  به ویژه  نافذه  قوانین  از  دقیق  برداشت 
شهروندان  تساوی  اصل  که  است  شده  باعث  بشر  حقوق 
به گونه ای که  قانون  برابر  در  مرد،  و  زن  تساوی  خصوصا 
الزم است توسط محاکم رعایت نگردد و دسترسی زنان به 
محاکم صالحه محدود شده و میزان مراجعه و اعتماد زنان 

نسبت به محاکم کاهش یابد.«
قضایا  به  رسیدگی  جریان  در  محاکم  می گوید  نادری 
در  قاضی ها  بیشتر  و  نمی کنند  عمل  دقت  با  و  درستی  به 
هنگام محاکمه و صدور رای، به آنچه که از جانب مراجع 
اکتفا  است،  در دوسیه ها گنجانیده شده  سارنوال  و  کشف 
می کنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر همچنین می افزاید که 
در محاکم به دوسیه های جزایی و حقوقی در موعد معیین 
ابتداییه  محاکم  توسط  متهمین  اکثر  و  نمی شود  رسیدگی 
گفته ی  به  می مانند.  باقی  بی سرنوشت  سال ها  و  ماه ها  برای 
متهمین  دوسیه ها،  به  به موقع  رسیدگی  عدم  کمیسیون،  این 
را از حقوق و آزادی های شان محروم می سازد. براساس این 
با مردان، کمتر  گزارش، تعداد دوسیه های زنان در تناسب 

در محاکم مورد رسیدگی قرار می گیرد.
وکالی  نقش  و  صالحیت  به  قاضی ها  کافی  توجه  عدم 
و  عدلی  نهادهای  در  اساسی  مشکالت  دیگر  از  مدافع، 
کمیسیون  یافته های  براساس  است.  شده  خوانده  قضایی 
محکمه ها  از  برخی  در  باوجودی که  بشر،  حقوق  مستقل 
وکالی مدافع از متهمین دفاع می کنند، اما به این دفاعیه ها 
صورت  به  نظر  قاضی ها  و  نمی گیرد  صورت  الزم  توجه 

دعوای سارنوال و یا یافته های خود، رای می دهد.
عدم حاکمیت قانون و تداوم فرهنگ معافیت نیز دسترسی 
است. چنانچه  را دشوار کرده  عادالنه  دادگاه های  به  مردم 
در گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر آمده است: »عدم 
معافیت  به ویژه  معافیت،  فرهنگ  تداوم  و  قانون  حاکمیت 
به  نسبت  مردم  بدبینی  موجب  زورمند  افراد  و  جنایتکاران 
عدالت  تامین  به  نسبت  مردم  اعتماد  و  شده  قضا  و  قانون 
توسط دستگاه های عدلی و قضایی در سطح پایین قرار دارد. 
درحالی که تطبیق قانون تنها بر افراد فقیر صورت می گیرد.«

با آنکه  با این حال، کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید 
معاش قاضی ها تا شصت هزار افغانی بلند رفته است، اما این 
مساله نتوانسته بر کاهش فساد در نهادهای عدلی و قضایی 
به  نادری می گوید که مردم در زمان مراجعه  کمک کند. 
نهادهای عدلی و قضایی مورد تحقیر و توهین قرار می گیرند 
به  نسبت  مردم  اعتماد  تا  است  شده  باعث  نیز  مساله  این  و 

اجرای عدالت توسط محاکم رسمی کشور پایین بیاید.

قراردادن  هدف  بر  افغانستان  داخله  وزیر  همین حال،  در   
ریشه های تروریسم در پاکستان تاکید می کند.

بسم اهلل محمدی، وزیر داخله افغانستان گفت هرچند رییس 
در  تروریستان  پایگاه های  قراردادن  هدف  بر  نیز  جمهور 
وی  گفته ی  به  ولی  است  کرده  پافشاری  کشور  از  بیرون 

تروریستان در خاک افغانستان نیز حضور دارند.
آقای محمدی گفت تمام حمله های تروریستی در افغانستان 

را طالبان جنایتکار انجام می دهند.
پاکستان،  در  بن الدن  اسامه  کشته شدن  وی  گفته ی  به 

شرم ساری این  کشور را در جهان نشان می دهد.
فعالیت  هستند  تالش  در  که  گفت  افغانستان  داخله  وزیر 
تلفات  تا  قانونمند سازند  را  افغانستان  نیروهای خارجی در 

غیرنظامیان در کشور کاهش یابد.
غیرنظامیان  تلفات  گذشته  سال  دو  در  وی  گفته ی  به   
کاهش یافته ولی طالبان از حساسیت مردم در مقابل تلفات 
غیرنظامیان استفاده کرده اند و از همین رو خانه های مردم را 

به عنوان سپر استفاده می کنند.
وزیر داخله گفت سه عضو یک خانواده که در تخار کشته 
ولی  بوده  افغاستان  حکومت  نگرانی  مایه ی  بودند،  شده 

تروریست ها در آن منطقه حضور داشتند.
 به گفته ی وزیر داخله بررسی های آن ها نشان می دهد که 
نیروهای خارجی تروریستی را به نام قاری حسین در منطقه 
یادشده کشته بودند و به تعقیب دو تروریست دیگر در آن 

منطقه بوده اند که تلفات غیرنظامیان را در برداشت.
تروریست های  از  حسین  قاری  که  گفت  محمدی  آقای 
ماین گذار در تخار بود و در بسیاری حمله های تروریستی 

نقش داشته است.
شماری نمایندگان حکومت را در نداشتن تعریف دوست 
امنیتی  نیروهای  تاکید کردند که  و  و دشمن مقصر خواند 

نمی دانند که با برادر حکومت چگونه برخورد کنند.
در همین حال شماری از نمایندگان حکومت را در نداشتن 
کردند  تاکید  و  خواندند  مقصر  دشمن  و  دوست  تعریف 
برادر حکومت چگونه  با  نمی دانند که  امنیتی  نیروهای  که 

برخورد کنند.
جمهور  رییس  که  می شود  مطرح  حالی  در  اظهارات  این  
بارها طالبان را »برادر« خطاب کرده  است و از آن ها خواسته 
است به روند صلح بپیوندند اما طالبان هموار این درخواست 
افغانستان  در  تروریستی شان  به حمله های  و  را رد کرده اند 

ادامه داده اند.


ناامیدی مردم
 از اجرای عدالت

 در محاکم
 ظفرشاه رویی تامین  و  وضعیت  بهبود  که  افزود 

ارتباط  بشری  حقوق  ارزش های 
مستقیم با عملکرد نهادهای عدلی و قضایی دارد. او گفت: 
»باوجود پیشرفت هایی که صورت گرفته، اما این پیشرفت ها 
و اصالحات در قوه قضاییه افغانستان محدود و آهسته بوده 
به وجودآوردن فضای الزم که مردم  برای  این خود  است. 
بتوانند دسترسی الزم به یک محکمه عادالنه داشته باشند، 

می کاهد و دچار مشکل می سازد.«
در  شهری  محاکم  و  استیناف  محاکم  گفت  نادری  آقای 
چهل و  هفت  در  محاکم  این  اما  هستند  فعال  والیات  تمام 
ولسوالی در برخی از والیت ها به دلیل ناامنی ها غیرفعال اند. 
این والیات شامل قندهار، هلمند، نیمروز، دایکندی، غور، 
غزنی، فراه، بادغیس، سرپل، فاریاب، خوست، پکتیا، کندز 
و زابل هستند. به گفته ی آقای نادری، برخی از شهروندان 
یعنی  خود،  حقوق  اساسی ترین  به  دسترسی  از  کشور، 

افغانستان شمرده می شوند.
عمومی  ریاست  سرپرست  نبیل،  رحمت اهلل  همین حال،  در 
در  را  دقیقی  شواهد  گفت  نمایندگان  به  ملی  امنیت 
گروه  های  به کمک  پاکستان  استخبارات  که  دارند  اختیار 
تروریستی در پاکستان »جنگ تمام عیار« را در برابر مردم 

شروع کرده اند.
آقای نبیل گفت عملیات بدر از سوی طالبان تروریست و 
القاعده به هدف از بین بردن افراد با نفوذ در دولت افغانستان، 
ماین گذاری، نفوذ در اداره های امنیتی و حمله های گروهی 

بر تاسیسات نظامی سازماندهی شده است.
برای تان گفته می توانم که  ثبوت  و  »با شواهد  نبیل گفت: 
به  پیش آمده  که  امنیتی  وضعیت  خصوصا   1390 سال  در 
کمک استخبارات کشور همسایه )پاکستان( و القاعده یک 
جنگ کامال تمام عیار به ضد مردم ما برضد افغانستان آغاز 
شده، البته به همکاری و در وجود طالبان افغانستان، طالبان 

آقای نادری می گوید: »عدم دسترسی کافی مردم به سیستم رسمی عدالت یا حل 
منازعات باعث می شود که اعتماد مردم نسبت به کل ساختار رسمی عدالت پایین 
بیاید و به همین خاطر مردم به ساختارهای غیررسمی تامین عدالت رجوع می کنند. 

یافته های کمیسیون نشان می دهد به دلیل این که ساختارهای غیررسمی تامین 
عدالت و یا حل منازعات، از اصول کلی قانون اساسی و شرایطی را که قانون تعیین 
می کند، تعقیب نمی کنند و اکثرا حقوق بشر در عملکرد این ساختارهای غیررسمی 

نقض می شود.« او تاکید کرد که زنان بیشتر قربانی ساختارهای غیررسمی یا محاکم 
غیررسمی می شوند.

43 چرخ بال 
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وزیر امور خارجه ی امریکا در سفر به پاکستان به رهبران 
امریکا  حمایت هاي  که  است  داده  اطمینان  اسالم آباد 
هیالری  سفر  از  پیش  یافت.  خواهد  ادامه  اسالم آباد  از 
کلینتون به اسالم آباد، این انتظار نزد بسیاری از تحلیلگران 
در سفر  متحده،  ایاالت  وزیر خارجه ی  داشت که  وجود 
به اسالم آباد، با لحن صریح تری از سران پاکستان بخواهد 
با  شفاف تر  و  جدی تر  تروریسم،  با  مبارزه  عرصه  در  تا 
با  جنگ  در  درگیر  کشورهای  سایر  و  افغانستان  امریکا، 
گزارش  اسالم آباد  از  آنچه  اما  کند.  همکاری  تروریسم 
نسبت  امریکا  متحده  ایاالت  که  می دهد  نشان  می شود، 
که  خویش را  گذشته  موضع  همان  کماکان  پاکستان،  به 
مبتنی بر حمایت از این کشور بود، ادامه می دهد. با توجه 
پاکستان،  با  امریکا  متحده  ایاالت  نرم  همواره  برخورد  به 
سایر  قبال  در  امریکا  وقتی  که  می شود  خلق  سوال  این 
کشورها می تواند از قاطعیت کار گیرد، چرا وقتی در برابر 
پاکستان قرار می گیرد، موضعش تغییر می کند و رفتارش 

انعطاف پذیر و حتا باج پردازانه می شود.
کلینتون،  هیالري  که  نظرند  این  به  تحلیلگران  از  بسیاری 
وزیر خارجه امریکا در سفر به پاکستان، با استراتژی فشار 
می تواند مقامات اسالم آباد را به سهم گیری جدی در مبارزه 
با القاعده وادار سازد. از آنجاییکه نقش پاکستان در مبارزه 
زدوبندهایی  قطع  بدون  و  است  تعیین کننده  تروریسم  با 
اردوی  استخبارات  با  القاعده  با  همسو  گروه های  بین  که 
نمی باشد،  امکان پذیر  پیروزی  دارد،  وجود  پاکستان 
امریکا خواستار شفافیت و  ایاالت متحده  اینکه  ضرورت 

روراستی پاکستان گردد، آشکار می باشد.
دریاساالر مایک مولن رییس ستاد مشترک اردوی امریکا، 
هیالري کلینتون را در سفر به اسالم آباد همراهی می کند. 
این نشان می دهد که سفر وزیر خارجه امریکا به پاکستان 
ده  تجربه ی  اما  دارد.  همسان  نظامی  و  سیاسی  جنبه  دو 
میان  رفت و آمدها  تنها  که  است  کرده  ثابت  گذشته  سال 
همراه  عملی  فشار  اهرم های  با  اگر  اسالم آباد  و  واشنگتن 
در  سهم گیری  جهت  پاکستان  تحریک   باعث  نگردد، 

مبارزه با تروریسم نمی شود.
خطر  با  را  منطقه  اوضاع  گذشته  به  نسبت  که  چیزی 
به گسترده تر شدن  توجه  با  که  است  این  می کند،  مواجه 
مرگ  از  بعد  پاکستانی  طالبان  انتقامجویانه  عملیات های 
اسامه بن الدن، این تصور ایجاد شده که طالبان پاکستانی 
پاکستان خارج می گردند و  اردوی  از سایه ترس  کم کم 

امنیت داخلی پاکستان را با تهدید مواجه می کنند. 
پیش از این چنین تلقی می شد که طالبان پاکستانی علیرغم 
تابع کنترول  متنوعی که سر می دهند، در عمل  شعارهای 
این  اکنون  اما  پاکستان می باشد.  اردوی  استخبارات  اداره 

شماری از آگاهان در والیت بدخشان از قاچاق آثار 
نموده می گویند  ابراز نگرانی  این والیت  تاریخی در 
نسبت  محل  باشنده های  ولسوالی ها  برخی  در  که 
به  پول  دریافت  برای  مقام های حکومتی،  کم توجهی 
زیارت گاه ها  از  را  تاریخی  آثار  قاچاق بران،  دستور 

بیرون کشیده و به فروش می رسانند.
این آثار در جریان  از  باشندگان بسیاری  این  به گفته 
جنگ های داخلی به صورت بی سابقه ای از بین رفته و 
قبرستان های  مردم   و  دارد  جریان  عمل  این  هنوزهم 
قیمت بها،  آثار  پیدانمودن  هدف  به  نیز  را  معمولی 

کندن کاری می کنند.
ولسوالی  باشندگان  از  تن  یک  جوشن  محمد  دولت 
جنگ های  نسبت  گذشته ها  »در  می گوید:  اشکاشم 
داخلی آثار تاریخی در اثر کاوش کاری های خودسرانه 
بیرون می شد و بعد به صورت آزاد به فروش می رسید، 
اما حاال هم نسبت ضعف مقام های حکومتی این آثار 

به صورت نگران کننده ای قاچاق می شود.«
ولسوالی  در  زیارت  یک  قبل  چندی  وی  گفته  به 
زیباک این والیت شب هنگام  توسط افراد غیرمسوول 
که  آن  آثار  و  شد  کاوش کاری  خودسر  به صورت 
به دست قاچاق بران افتاد به فروش رسید و عالوه برآن  
عدم  نسبت  والیت  این  در  تاریخی  آثار  از  بسیاری 
آگاهی مردم از ارزش این آثار و کم توجهی مقامات 

در این زمینه به غارت رفته است.«
او در رابطه به این که آثار تاریخی توسط چه کسانی 
افراد  توسط  اکثرا  آثار  »این  گفت:  می شود  قاچاق 
به  قاچاقبران  توسط  و  شده  استخراج  غیرمسوول 

کشورهای خارج انتقال داده می شود.«
زمانی که  قاچاقبران  پیش  سال  چند  او  گفته  به 
می خواستند دو جسد مومیایی شده را از مناطق مرزی 
بدخشان به صورت قاچاق به خارج انتقال دهند، توسط 
پولیس بدخشان بازداشت شدند و اجساد مومیایی شده 
اما  شد،  داده  تحویل  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  به 
حاال گفته می شود این اجساد که سابقه تاریخی آنها 
نگهداری  به دلیل  برمی گردد،  اسالم  از  قبل  دوران  به 

غیرمسلکی خراب شده است.« 
وی می گوید: »برای جلوگیری از قاچاق این آثار باید 
با قاچاقبران  برخورد جدی صورت گیرد و همچنان 
وزارت اطالعات و فرهنگ  یک برنامه آگاهی دهی 
را درمورد ارزش آثار تاریخی و نگهداشت آن برای 
مردم روی دست گیرد تا مردم خود حافظ میراث های 

تاریخی شان باشند.«
بودا،  دوره های  از  بدخشان  والیت  در  تاریخی  آثار 
زردشت، کنشکای کبیر، و دوران یفتلی ها می باشد که 
بیشتر آنها در به اثر کم توجهی مقامات و عدم آگاهی 

مردم از اهمیت این آثار، تقریبا به تاراج رفته است.
فرزاد حافظی، یک تن از فرهنگیان بدخشان می گوید: 
فرهنگ ها،  گذرگاه  تاریخ،  گواهی  به  والیت  »این 
در  بهارا  معبد  و  است  بوده  دست آوردها  و  هنرها 
ندارد،  از آن وجود  بهارک که فعال آثاری  ولسوالی 
شهر خمچان، آرامگاه حکیم ناصر خسرو و ده ها آبده 
تاریخی دیگر، نمایان گر عبور تمدن ها از این والیت 

می باشد.«
و  بین المللی  مافیای  با  قاچاقبران  اکثر  وی  گفته  به 
قدرت در ارتباط هستند و تا حاال هیچ فردی به جرم 
قاچاق آثار تاریخی بازداشت و یا مجازات نشده است 

و باید نیرو های امنیتی پاسخگو باشند.
مطلب  این  بیان  با  شهدا  ولسوالی  باشنده  صبغت اهلل 
آثار  حفظ  زمینه  در  والیت  این  محلی  مقام های  که 
و  »مزارها  می گوید:  ندارند  چندانی  توجه  تاریخی 
این  در  غیرمسوول  افراد  توسط  کهنه  قبرستان های 
می شود،  کندن کاری  بی سابقه ای  به صورت  ولسوالی 
اما مقام های محلی این والیت برای جلوگیری از آن 

تدابیری را روی دست ندارند.«

استراتژی فشار

راهکار بهتر
قاچاق آثار باستانی

و خاموشی ارگان های محلی 
در بدخشان

حصار شکسته شده به نظر می رسد و رفتار طالبان پاکستانی 
نشان می دهد که این گروه در مقام تبعیت از فرمان مقامات 
رهبری کننده آی اس آی وفاداری نشان نمی دهند و دست 
سوی  از  شده  تعیین  محدوده  از  خارج  عملیات های  به 

آی اس آی می زنند.
اسالم آباد  دولت  با  رودررو  پاکستانی  طالبان  گرفتن  قرار 
حتا  و  پاکستان  داخلی  امنیت  و  ثبات  تا  می گردد  باعث 
این رو  از  شود.  مواجه  خطر  با  کشور  این  هسته ای  امنیت 
این  در  نیز  منطقه  در  عمومی  افکار  که  می کند  ایجاب 
جهت متمرکز گردد که پاکستان باید رفتار خود در مبارزه 
را  الزم  توانایی  پاکستان  اگر  کند.  شفاف  را  تروریسم  با 
برای سرکوب این گروه ها دارد، باید در عمل نشان دهد 
و اگر از چنین توانایی محروم می باشد، باید با شفافیت و 
صراحت آن را با کشورهای درگیر در این مبارزه شریک 
مشترک  عملیات  انجام  برای  مشترک  تدابیر  تا  سازد 
انجام  کشور   این  امن سازی  برای  بین المللی  و  منطقه ای 

شود.
در خبرها آمده است که هیالري کلینتون وزیر امور خارجه 
زرداري،  علي  آصف  با  دیدار  در  امریکا  متحده  ایاالت 
گفته  پاکستاني،  مقامات  دیگر  و  پاکستان  جمهور  رییس 
دو  روابط  از  خود  قوي  بسیار  حمایت  امریکا  که  است 
ضروری  بسیار  که  چیزی  اما  مي کند.  حفظ  را  کشور 
است، این می باشد که حمایت امریکا از پاکستان نباید به 
قالب  این حمایت در  از  باشد که برخی  افراطی  اندازه ای 
دوباره  آی اس آی  سازمان  درازمدت  ریزی های  برنامه 

برضد منافع امنیتی بین المللی در منطقه بکار بسته شود.
راستای  در  که  متفاوتی  زاویه های  به  توجه  با  اگرچه 
قابل تصور  یکدیگر  از  پاکستان  و  امریکا  منفعت برداری 
است، تصور اینکه به دنبال بروز تنش میان مقامات امریکا 
خاک  در  بن الدن  اسامه  کشته شدن  از  پس  پاکستان،  و 
پاکستان، واشنگتن تالش کند تا روابط دو کشور را بهبود 
بخشد، قابل پیش بینی می باشد، اما ادامه حمایت امریکا از 
از سوی  ارایه ضمانت های الزم  بر  مبتنی  بایستی  پاکستان 
پاکستان در این مورد باشد که این حمایت ها در راستای 
مبارزه قاطع و شفاف با تروریسم مورد استفاده قرار گیرد.

مقامات امریکایی باربار از عدم موثریت نقش پاکستان در 
هیالری  شخص  حتا  و  کرده  شکایت  تروریسم  با  مبارزه 
روابط  بهبود  برای  که  کشور  این  خارجه  وزیر  کلینتون 
واشنگتن و اسالم آباد به اسالم آباد آمده، قبال تصریح کرده 
بود که پاکستان، چیزهایي که مدنظر امریکا در مبارزه با 
ابرازنظری  چنین  است.  نداده  انجام  را  بوده  تروریسم 
به  رابطه  در  امریکا  متحده  ایاالت  که  می کند  ایجاب 

پاکستان استراتژی مبتنی بر فشار را به کار گیرد.

مقام های ریاست اطالعات و فرهنگ والیت بدخشان 
بی توجهی   و  والیت  این  باستانی  آثار  قاچاق  نیز 

مقام های امنیتی را تایید می کنند.
فرهنگ  و  اطالعات  رییس  خواهانی،  محمدالدین 
»آبدات  می گوید:  مردم  گفته های  تایید  با  بدخشان 
را  ملت  هویت یک  واقع  در  باستانی  آثار  و  تاریخی 
تمثیل می کند و ملتی که اینها را نداشته باشد در واقع 
هویت ندارد اما سه دهه جنگ و بحران  تاثیرات منفی 
بلکه  که  بدخشان  تنها  نه  تاریخی  آثار  باالی  خودرا 

تمام افغانستان گذاشته است.« 
به گفته او مهم ترین آبده تاریخی آرامگاه حکیم ناصر 
خسرو است که تقریبا سابقه 1008 ساله دارد و هنوز 

هم به همان قوت خود باقی است.
او گفت: »ما کدام قوه اجراییه نیستیم که از قاچاق این 
آثار جلوگیری نماییم و از جانبی چون قاچاق این آثار 
شب هنگام صورت می گیرد، لذا این ریاست نمی تواند 

از آن جلوگیری نماید.« 
هیچ وجه  به  فرهنگ  و  اطالعات  ریاست  او  گفته  به 
توانایی مقابله با قاچاقبران را ندارد و تنها اطالعاتی را 
که از مردم محل دریافت می دارد با ارگان های امنیتی 

شریک می سازد. 
والیت  این  ملی  امنیت  ریاست  که  کرد  اضافه  وی 
شود،  قاچاق  بود  قرار  که  را  تاریخی  آثار  چندین 

به دست آورد.
به  باربار  را  کاوش کاری ها  موضوع  می گوید  وی 
وزارت اطالعات و فرهنگ اطالع داده اند و اخیرا این 
وزارت در تفاهم با وزارت امور داخله از مدت دوسال 
به این طرف با کمک پولیس در این والیت توانسته اند 

کاوش کاری ها و قاچاق این آثار را کاهش دهند.«
در  کاوش کاری ها  به  که  وجودی  با  می گوید  وی 
پولیس  فرماندهان  با  همکاری  در  ولسوالی  چندین 
حفظ  زمینه  در  هنوزهم  اما  داده ایم  پایان  ولسوالی ها 

این آثار نگرانیم.«
تاریخی  آثار  قاچاقبران  این که  »از  نمود:  عالوه  وی 
و  بلند  شاخ های  به  و  هستند  تریاک  قاچاق بران  مانند 

قوی ارتباط دارند، بازداشت آنها دشوار است.« 
ابراز خرسندی کرده گفت:  نیز  مردم  از همکاری  او 
باشندگان  از  یک تن  را  سنگی  دیگ  قبل  »چندی 
ولسوالی درایم به ریاست اطالعات و فرهنگ تحویل 

داد که خود نمایانگر فرهنگ دوستی مردم است.«
از  همچنان  فرهنگ  و  اطالعات  ریاست  مقام  این 
خبر  والیت  این  تاریخی  آبده های  برخی  بازسازی 
می دهد و می گوید: »هیاتی به سرپرستی ریاست حفظ 
جهت  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  تاریخی  آبدات 
این والیت آمده است  به  بازسازی آبده های تاریخی 
از  آبده ها  این  بازسازی  کار  زودی  به  است  قرار  و 

آرام گاه حکیم ناصر خسرو آغاز شود.
دیدگاه  تاریخی  آثار  قاچاق  مورد  در  خواستیم 
مقام های امنیتی را با خود داشته باشیم اما به اثر تالش ها 

و تماس های مکرر موفق نشدیم.

به گفته این باشندگان بسیاری از این 
آثار در جریان جنگ های داخلی به صورت 
بی سابقه ای از بین رفته و هنوزهم این 
عمل جریان دارد و مردم  قبرستان های 
معمولی را نیز به هدف پیدانمودن آثار 
قیمت بها، کندن کاری می کنند.

دولت محمد جوشن یک تن از باشندگان 
ولسوالی اشکاشم می گوید: »در گذشته ها 
نسبت جنگ های داخلی آثار تاریخی در 
اثر کاوش کاری های خودسرانه بیرون 
می شد و بعد به صورت آزاد به فروش 
می رسید، اما حاال هم نسبت ضعف 
مقام های حکومتی این آثار به صورت 
نگران کننده ای قاچاق می شود.«

ACKU
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

برنامه ي  يک  همه ساله  بشر  حقوق  تعليمات  بخش 
دفاتر  تمام  در  مکاتب  معلمان  با  را  ظرفيت سازي 
ساحوي و واليتي به خاطر زدودن خشونت عليه اطفال 

تطبيق مي نمايد.
شرکت کننده،  معلمان  اظهارات  به  نظر  برنامه،  اين 

دست آوردهاي مفيد و موثري شامل: 
 تقويت روابط کاري با ادارات مکاتب 

مکاتب،  از  بخشي  در  خشونت  فرهنگ  کاهش   
داشته است.

بخش تعليمات حقوق بشر در جريان سال هاي گذشته 
زمنيه ي  در  آموزشي،  دستنامه ي  ده ها  تهيه  جنب  در 
طرح و تهيه ي بروشورها، پوسترها، مضامين و مقاالت 
متعدد و نشر برنامه هاي آموزشي و آگاهي دهي حقوق 
و  مرکز  در  تلويزيون ها  و  راديوها  طريق  از  بشري 

واليات کارهاي مفيد و موثر زيادي انجام داده است.
بخش تعليمات به خاطر گسترش آموزش حقوق بشر، 
نيز در  فلم هاي آموزشي  تهيه  از طريق  تا  نموده  سعي 
به  کند.  کمک  بشر  حقوق  آموزش  روند  گسترش 
زمين  )ت��اري  به نام  هندي  تربيتي  فلم  اس��اس،  همين 
رسانه ها  طريق  از  و  دوبله  بخش  اين  پيشنهاد  به  پر( 
يک  توانست  بخش  اين  همچنين  گرديد.  نشر  بارها 
آن  محتواي  که  »غچي ها«  به نام  را  آموزشي  سريال 
مکتب  خانه،  در  اطفال  عليه  خشونت  بازتاب دهنده ي 
فلم سازي  موسسه  با همکاري يک  مي باشد  اجتماع  و 
اين  نشر  زمينه ي  به زودي  که  اميدواريم  نمايد.  توليد 

مشکالت صحي ولسوالي لعل و سرجنگل:
قلب،  گرده،  معده،  بيماري  مثل  ثابت  بيماري هاي 
اما  مي باشد.  مفاصل  درد ه��اي  و  عصبي  و  عقلي 
بيماري هاي  بيشتر  تابستان  در  فصلي،  بيماري هاي 
به دليل  آن هم  که  مي يابد  شيوع  اسهال  و  پوستي 
وآب هاي  جوي ها  ايستاده،  آب ه��اي  از  استفاده 
سينه  بيماري های  زمستان  فصل  در  و  است  سطحي 
بغل و سرما خوردگي در اين واليت محسوس است.

کمبودها در شفاخانه ولسوالي لعل وسرجنگل:
هم  که  وسرجنگل،  لعل  ولسوالي  مرکز   شفاخانه   
مي شود؛  اداره  )س��ي اچ ا(  موسسه  سوي  از  اکنون 
کمبودات  حاضر  حال  در  آن  مشکل  بزرگ ترين 
بتاريخ  و  اس��ت  شفاخانه  آن  پرسونل  تشکيل 
صورت  نظارت  شفاخانه  آن  از  1390/1/24ک���ه 
گرفت؛ فقدان سيزده داکتر متخصص بود. فعال سه 
اين  درشفاخانه   مصروف خدمت  متخصص  داکتر 
هستند.  )ان دي(  داکتران  اين  مي باشند که  ولسوالي 
اين شفاخانه را  داکتر سعادت علت کمبود تشکيل 
پايين بودن معاش ونبود امتيازات الزم براي داکتران 
متخصص مي داند و مي گويد: »در حال حاضر سيزده 
داکتر کم است؛ البته داکتر دندان واطفال نيز شامل 
اين ليست مي باشند و فعال در بخش اطفال و دندان 

متخصص نداريم.«
پیشنهادات آمريت شفاخانه

در پايان داکتر سعادت براي غلبه بر مشکالت صحي 

سريال از طريق رسانه ها فراهم شود.
ولي اين نکته بسيار مهم بايد يادآوري شود که ارتقاي 
سطح آگاهي مردم، تغيير ذهنيت و تغيير سلوک فردي 
در  بشر  حقوق  نهادينه شدن  انجام  سر  و  اجتماعي  و 
توان  در  تنها  آن  تحقق  است که  سطح جامعه، هدفي 
حقوق  مستقل  کميسيون  بشر  حقوق  تعليمات  بخش 
تمام  تنگاتنگ  همکاري  بلکه  نبوده؛  افغانستان  بشر 
خصوصي،  موسسات  دولتي  موسسات  مدني  نهادهای 
فردفرد  و  تکايا  و  مساجد  متنفذان،  روحانيون،  علما، 
دانشجويان  متعلمان،  معلمان،  دانشمندان،  از  اعم  مردم 
و تمام آنهايي را مي طلبدکه به عدالت، صلح، برابري، 
حاکميت قانون و سعادت جامعه و ترقي کشور عالقه 

دارند.
بخش اشخاص داراي معلولیت: 

را  معلوليت10 درصد کل جمعيت جهان  داراي  افراد 
تشکيل مي دهند که اين رقم بزرگترين اقليت جهان را 
سوم  معلوليت يک  غيرمستقيم،  به طور  و  داده  تشکيل 
افراد  درصد   80 است.  نموده  متاثر  را  جهان  جميعت 
حال  در  يا  سوم  جهان  کشورهاي  در  معلوليت  داراي 
واجد  اشخاص  ميليون   380 مي کنند.  زندگي  توسعه، 
مي باشند  معلوليت  داراي  انحا  از  به نحوي  کار  سن 
درصد   90 بي کارند.  درصدشان   80 تعداد  اين  از  و 
اطفال داراي معلوليت در کشورهاي در حال توسعه به 
بيشترين  معلوليت،  داراي  زنان  نمي توانند.  رفته  مکتب 
نظر  افغانستان  در  اما  و  مي باشند  دارا  را  آسيب پذيري 

وجلب وجذب داکتران متخصص در شفاخانه مرکز 
به  »نسبت  نمود:  پيشنهاد  وسرجنگل  لعل  ولسوالي 
از  متخصص  داکتران  امتيازات  و  معاشات  ازدياد 
صورت  جدي  و  الزم  توجه  ذيربط  نهاد هاي  سوي 
داکتران  ب��راي  را  بيشتري  سهولت هاي  و  گيرد 

متخصص قايل گردند.«
و  شفاخانه  رسميت  و  تعمير  تنها  وج��ود  نتيجه: 
التيام بخش  سرجنگل  و  لعل  ولسوالي  کلينيک هاي 
درد و مشکالت صحي مردم اين ولسوالي نمي تواند 
داکتر متخصص در يک شفاخانه  باشد. کمبود 13 
به هيچ وجه نمي تواند قابل قبول و توجيه پذير باشد. 

وضعیت تعلیم و تربیه: 
از  بيش  وسرجنگل  لعل  ولسوالي  در  معارف 
استقبال مردم  ولسوالي هاي ديگر واليت غور مورد 
ليسه  چهارده  ولسوالي:  اين  سطح  در  و  دارد  قرار 
ذکور  متوسطه  مکتب   26 اناث،  ليسه  شش  ذکور، 
)اناث به شکل مختلط از آن استفاده مي کنند( 3 باب 
مختلط  ابتداييه  مکتب   28 و  اناث  متوسطه  مکتب 
 )1390( جديد  هدايت  طبق  البته  مي باشد.  فعال 
پس از اين  صنوف درسي دخترها  و پسرها، از هم 
تدريس  جداگانه  صنف هاي  در  و  مي گردند  جدا 

می شوند. 
نفر   31560 به  ولسوالي  اين  متعلمين  مجموع  در   
مي رسد؛ که از اين جمله 14000 تن آنان را دختران 

تشکيل مي دهند.

دانشگاه ها  قبولي  کانکور  در  که  کساني  تعداد   
مي رسيد  نفر   280 به  داشتند؛  اشتراک   )1389(
شده اند؛  قبول  ولسوالي  اين  از  نفر   136 تعداد  به  و 
پيدا  راه  تحصيلي  عالي  موسسات  و  دانشگاه ها  به 
کردند. 25 نفر در دانشگاه باميان و بقيه در دانشگاه 

هرات قبول گرديده اند.
لعل و  اميني مدير معارف ولسوالي  محمد اسماعيل 
اين گونه  را  ولسوالي  اين  معارف  تشکيل  سرجنگل 
معلم  نفر    193 معلمان  مجموع  »از  نمود:  تشريح 
نفر هم  و 12  مي باشند  قراردادي  نفر  رسمي،  234 
را تشکيل مي دهند.« مدير  از مکاتب  نظارت  هيات 
سويه  مورد  در  وسرجنگل  لعل  ولسوالي  معارف 
تحصيلي معلمين اين ولسوالي چنين اظهار نمود: »54 
نفر معلمين ما  مسلکي مي باشند؛  که دارالمعلمين را 
ختم نموده اند و بقيه معلمين ما صنف 12 را خوانده اند 
که به صورت رسمي و يا قراردادي جذب معارف 
»قرار  افزود:  همچنين  وي  شده اند.«  ولسوالي  اين 
بر  معلم  نفر  تعليمي 1390 حدود 30  است در سال 
تشکيل مديريت معارف ولسوالي لعل و سرجنگل، 
افزوده شود؛  که جمعا پرسونل مديريت معارف اين 

ولسوالي به تعداد  467 نفر خواهد رسيد.«
سرجنگل  و  لعل  ولسوالي  معارف  مدير  اميني 
خارجي  موسسات  و  انجوها  بعضي  از  تشکر  ضمن 
اين  مردم  تعليمي  نيازهای  رفع  براي  و داخلي، که  
کمک  به  و  زده ان��د   باال  همت  آستين  ولسوالي، 
تشکيل  به  اق��دام  ولسوالي  اين  معارف  مديريت 
گفت:  نموده اند؛  سوادآموزي  صنوف  و  کورس ها 
»موسسه هبيتات هفتاد و پنج  کورس سواد حياتي را 
ايجاد و 150 معلم را استخدام نموده است و 7500 
مي باشند.  تعليم  مشغول  نهاد  اين  سوي  از  شاگرد 
و  س��وادآم��وزي  ک��ورس   25 )سي آر سي(  موسسه 

يونسکو20 کورس سوادآموزي را داير نموده اند.«
»از  گفت:  سرجنگل  و  لعل  ولسوالي  معارف  مدير 
آن  باب   75 ولسوالي   دراين  مکتب   260 مجموع  
بدون  ما  مکاتب  متباقي  و  مي باشند  تعمير  داراي 

سرپناه مي باشند.« 
ادامه دارد

به آخرين مطالعه]1[ که در سال 2005 صورت گرفته 
داراي  افراد  را  درصد کل جمعيت کشور   2.7 است، 
پنج  هر  از  اوسط  به طور  و  مي دهند  تشکيل  معلوليت 
فاميل، يک نفر داراي معلوليت مي باشد که 59 درصد 
مي دهند.  تشکيل  زنان  را  درصد   41 و  مردان  را  آنان 
درصد   30.3 و  روستايي  مناطق  در  آنان  درصد   69.7
در شهرها به سر مي برند، که بيشتر از 70 درصد آنان به 

مکاتب دسترسي ندارند. 
با توجه به مشکالت زيادي که افراد داراي معلوليت در 
افغانستان با آن مواجه اند و بادرنظرداشت نيازمندي هاي 
جدي آنان در عرصه هاي حقوق بشري، بخش حمايت 
بخش هاي  ساير  مانند  معلوليت  داراي  افراد  حقوق  از 
قانون  به  افغانستان مطابق  بشر  کميسيون مستقل حقوق 
مستقل  کميسيون  صالحيت هاي  و  وظايف  تشکيل، 

حقوق بشر افغانستان فعاليت مي نمايد:
 ماده ي بيست وششم اين قانون در مورد حقوق معلوالن 

چنين صراحت دارد:
 »وضعيت حقوق بشري زنان، اطفال، معيوبين و معلوالن 

)اشخاص داراي معلوليت(:
بهبود  و  حمايت  به منظور  است  مکلف  کميسيون 
وضعيت حقوق بشري زنان، اطفال، معيوبين و معلوالن 
گروهاي  و  اقشار  ساير  و  معلوليت(  داراي  )اشخاص 
مواظبت  و  تامينات  و  خدمات  ارايه ي  و  آسيب پذير 
مراجع  به  را  نظر  مورد  از حقوق شان، طرح هاي  بيشتر 

دولتي و نهادهاي جامعه ي مدني پيشنهاد نمايد.« 
افراد  شموليت  و  زندگي  وضعيت  بهبود  راستاي  در   
فرهنگي،  اجتماعي،  فعاليت هاي  در  معلوليت  داراي 
اقتصادي، سياسي، بخش حمايت از حقوق افراد داراي 
اداري  چوکات  در   2005 سال  نوامبر  در  معلوليت 
بعد در ساير دفاتر  ابتدا در کابل تاسيس و  کميسيون، 

ساحوي کميسيون ايجاد و به فعاليت آغاز نموده اند.
ادامه دارد
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دستنامه ي معلوماتي 

كميسيون مستقل  حقوق بشر افغانستان
مبانی  و سیر تحول 

حق آزادی  و امنیت 
شخصی

ماده ی پنجم کنوانسيون اروپايی حقوق بشر، آغاز فصل نوينی در حفظ 
به وجودآمده  نظارتی  بود. سازوکارهای  امنيت شخصی  و  حق آزادی 
براثر کنوانسيون اروپايی حقوق بشر يعنی: کميسيون و ديوان اروپايی 
امنيت شخصی  و  نقش شايان توجهی در گسترش مفهوم حق آزادی 
هم چنين تضمين اين حق در اروپا داشته اند. با آرای صادرشده توسط 
به  نهاد تبديل  اين  به ويژه از سال 1994 که  ديوان اروپايی حقوق بشر 
امنيت  و  آزادی  حق  مفهوم  گرديد،  کنوانسيون  حمايتی  مرجع  يگانه 
شخصی از يک کلی گويی خارج شده و تبديل به مفهومی مورد حمايت 
قضايی گرديد که اجزای آن نيز به طور دقيق مشخص شدند. گذشته 
از کنوانسيون اروپايی حقوق بشر در ساير اسناد بين المللی و منطقه ای 
نيز حق آزادی و امنيت شخصی مورد شناسايی قرارگرفته است که از 
جمله می توان به بند ب ماده ی پنج کنوانسوين بين المللی رفع هرگونه 
در  نيز   1966 سال  در  کرد.  اشاره   1965 سال  مصوب  نژادی  تبعيض 
ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، حق آزادی و امنيت شخصی 
به رسميت شناخته شد. در ماده ی 9 ميثاق يادشده در پنج بند به تفصيل 
مصاديق حق آزادی و امنيت شخصی بيان شده و مورد تاکيد قرار گرفته 
است. موارد درج شده در ماده ی 9 ميثاق تقريبا با مندرجات ماده ی پنج 
کنوانسيون اروپايی منطبق است. در ماده ی 9 ميثاق نيز هم چون ماده ی 
پنج کنوانسيون اروپايی، سلب خودسرانه ی آزادی ممنوع شده و بر حق 
متهم به تفهيم اتهام، حضور فوری در مرجع قضايی، محاکمه در اسرع 
وقت، اعتراض به قرار بازداشت و جبران خسارت متهم بی گناه تاکيد 
گرديده است. افزون بر اين موارد، موضوع کلی نبودن بازداشت نيز با 
ماده ی  در  اروپايی  کنوانسيون  پنج  ماده ی  به  نسبت  بيشتری  صراحت 
به رسميت شناخته شدن حق  قرار گرفته است.  ميثاق مورد تصريح   9
آزادی و امنيت شخصی در ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی نيز 
در گسترش بيشتر جهانشمول ترکردن اين حق اثر گذار بود. تفسير کلی 
شماره ی 8 کميته ی حقوق بشر بر ماده ی 9 ميثاق، مصاديق حق آزادی و 
امنيت شخصی را به گستردگی و با جزييات بيشتر بيان می دارد. هم چنين 
کميته ی حقوق بشر آرايی در باره ی نقض ماده ی 9 صادر کرده است 
که اين آرای نيز به درک بهتر از مفهوم حق آزادی و امنيت شخصی 
يادشده در چند سند  موارد  از  ياری می رساند. جدای  و گستره ی آن 
نيز بر حق آزادی و امنيت شخصی تاکيد  بين المللی و منطقه ای ديگر 
گرديده است که از آن جمله می توان به ماده ی 7 کنوانسيون امريکای 
حقوق بشر مصوب نوامبر 1969، ماده ی 6 منشور افريقايی حقوق بشر 
و ملت ها، ماده ی 33 کنوانسيون حقوق کودک مصوب نوامبر 1989 و 
اشاره  اگست 1990  بشر مصوب  اسالمی حقوق  اعالميه ی   20 ماده ی 
کرد. در مجموع تاکيد بر حق آزادی و امنيت شخصی در اسناد جهانی 
و منطقه ای به جهانشمول ترشدن اين حق ياری رساند و در کشورهای 

گوناگون نيز حق يادشده مورد پذيرش قرار گرفت.
ب- حق آزادی و امنیت شخصی در کشورهای گوناگون

و  جهانی  اسناد  در  شخصی  امنيت  و  آزادی  شناخته شدن  به رسميت 
يادشده و توسعه ی مفهوم آن در  به پذيرش حق  منطقه ای حقوق بشر 
از کنوانسيون  تاثير  با  ياری رساند. در فرانسه  نيز  کشورهای گوناگون 
اروپايی حقوق بشر و در نتيجه آرای ديوان اروپايی که فرانسه را چندبار 
محکوم کرده بود، مدت تحت نظر قراردادن در جرايم امنيتی از ده روز 
بر حق آزادی و  تاکيد  يادشده  يافت. در کشور  به چهار روز کاهش 
امنيت شخصی روبه فزونی بوده است. اين حق در قانون اساسی 1958 
مورد اشاره قرارگرفته و قانونی نيز به نام قانون امنيت و آزادی در سال 
منيت  ا  و  آزادی  حفظ  گذشته  از  بيش  که  رسيده  تصويب  به   1981
امنيت شخصی  و  آزادی  نيز حق  ترکيه  در  می کند.  تضمين  را  فردی 
آزادی  حق  پذيرش  مورد  در  سرانجام  است.  شده  شناخته  به رسميت 
به پذيرش اين حق در  بايد  امنيت شخصی در کشورهای گوناگون  و 
افغانستان اشاره کرد. در قانون اساسی مصوب )1382 خورشيدی( 2004 
افغانستان، در چند ماده  مفاهيمی در پيوند با حق آزادی امنيت شخصی 
بهره مندی  بر حق  قانون  اين   24 ماده ی  گرفته اند.  قرار  شناسايی  مورد 
به  نيز   27 ماده ی  و  برايت  فرض  به   25 ماده ی  دارد.  تاکيد  آزادی  از 
ممنوعيت سلب خودسرانه آزادی پرداخته است و در ماده ی 31 نيز حق 

متهم به تفهيم اتهام در هنگام دستگيری به رسميت شناخته شده است.
امنيت  و  آزادی  حق  تحول  سير  باره ی  در  کوتاه  جمع بندی  يک  در 
ابتدا آرمانی و غيرقابل  بايد گفت که اين حق که  شخصی در جهان، 

وصول به نظر می رسيد .
ادامه دارد
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لعل و سرجنگل 
ولسوالي اي با  شش ماه زمستان!
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سوريه هر روز بيشتر صحنه اعراضات مردمي 
ترکيبي  چه  داراي  رژيم  اپوزيسيون  است. 
را  رژيم  سرنگون  توان  جنبش  آيا  است؟ 
دارد؟ تبليغات حکومتي براي تحريک روحيه 
ملي و تاييد بر اشغال جوالن توسط اسراييل 
تاثيري  مردم  عزم  کردن  سست  در  آيا 

خواهند داشت؟
جنبش اعتراضي در سوريه نتيجه بسيج سازماندهي شده 
تونس،  و  مصر  همچون  و  نبوده  مردمي  مبارزه 
»بهار  را  نام آن  امروز  است خودجوش که  پديده اي 

عرب« نهاده اند.
اين جنبش ريشه هاي عميق اجتماعي ـ اقتصادي دارد، 
به ويژه در رابطه با موج جواناني که به سن کار رسيده 
حال  مي باشند،   ٨٠ سال هاي  جمعيتي  موج  متولد  و 
به  کشور ها  اين  در  که  نوليبرالي  سياست هاي  آن که 
کارگرفته مي شود، هرساله حتا يک سوم ميزان اشتغال 

الزم را نمي آفريند. 
جنبش به عالوه ريشه هاي اجتماعي ـ سياسي نيز دارد: 
استثنای عربي رژيم هاي سياسي اي که داراي »قدرت 
در  سياسي  درک  به  دست يابي  مي باشند.  فرادولتي« 
مطالعه  طريق  از  تدريجي  صورت  به  کشور ها  اين 
و  تلويزيوني  برنامه هاي  اخير،  سال هاي  ادبيات عرب 
غيره رخ داد. البته رسانه هاي گوناگون از جمله کانال 
الجزيره، انترنت و شبکه هاي اجتماعي مثل فيس بوک 

در اين روند نقش به سزايي داشته اند.
در  که  بود  کشوري  سه  از  يکي  سوريه   ١٩ قرن  در 
موثر  نقش  )نهضت(  عربي  رنسانس  شکل گيري 
مصر  و  تونس  مشخصا  هم  ديگر  کشور  دو  داشت، 
بودند. به اين ترتيب سوريه نمي توانست در اين تولد 

دوباره )نهضت جديد( منفعل باشد.
از ماه هاي جنوری و دسامبر نشانه هايي از جنبش بروز 
کرد اما صاحبان قدرت در سوريه دست به اصالحات 
را  عرب«  »بهار  مي توانست  که  اصالحاتي  نزدند، 

همراهي کند.
جنبش اعتراضي در سوريه در شهر درا نضج گرفت 
برنامه  شامل  که  است  واقع  منطقه اي  مرکز  در  که 
آغاز   ٢٠٠٠ سال  از  که  بشاراالسد  توسعه  نابرابر 
چند  دستگيري  درپي  جنبش  جرقه  نمي باشد.  گشته، 
نوجوان که تحت تاثير تصاوير تلويزيوني که مشاهده 
لزوم  تاييد  در  شعار هايي  ديوار  روي  بر  بودند  کرده 
اصالحات نوشته بودند، زده شد. آنها توسط نيرو هاي 
امنيتي اي دستگير شدند که در اين شهر تحت رهبري 
پسر عموي بشاراالسد رهبري مي شد. آنها را شکنجه 
به  دست  خانواده هاي شان  که  هنگامي  و  کردند 
آتش  آنها  روي  بر  امنيتي  نيرو هاي  زدند،  تظاهرات 
پي  در  پي  تظاهرات  رويداد  اين  دنبال  به  گشودند. 
هم  باز  که  گرفت  صورت  شهدا  خونخواهي  براي 
کشته بر جاي گذاشت تا روز تجمع وسيع و تحصن 
در مقابل مسجد بزرگ شهر. نيرو هاي امنيتي و گارد 
رياست جمهوري به مسجد حمله کردند و ده ها کشته 
بر جاي گذاشتند. تنش در سوريه بسيار باال گرفته و 

جنبش به شهر هاي زيادي گسترش يافته است.
در راس حاکميت دو جريان وجود دارد : جرياني که 
براين  خواهان مذاکره و آرام سازي وضعيت است و 
باور مي باشد که اصالحات بنيادي اجتناب ناپذيرند؛ و 
جريان ديگري که سرسختانه خواهان راه حل امنيتي و 
نظامي است. جريان دوم بيشتر در ميان خانواده رييس 
انحصارات  و  امنيتي  نيرو هاي  رايج است که  جمهور 
بهاي  که  مي داند  آنها  دارند؛  دست  در  را  بزرگ 
در  پرداخت.  خواهند  مستقيما  را  اصالحاتي  هرگونه 
امکاني  هر  از  دارند.  را  پيش  آنها دست  حال حاضر 
به  حتا  و  مي کنند  استفاده  مذاکره  از  مماعت  براي 
بحراني  وارد  کشور  مي زنند.  دامن  مذهبي  تنش هاي 

وخيم گشته که خروج از آن ناروشن است.
در اين بحران و شرايط ناروشن ناشي از آن نيرو هاي 
آنها جبهه  اما  اند  اپوزيسيون گوناگوني شکل گرفته 
تنهايي  به  هيچ کدام  و  نمي دهند  تشکيل  را  مشترکي 
بر دوش  بيشتر  نمي باشند، جنبشي که  نماينده جنبش 
جوانان تکيه دارد و آنها به درستي بر اين امر واقفند 
و شعار هايي مبني بر لزوم اتحاد ملي در جهت آزادي 
نيرو هاي  ميان  در  مي دهند.  سر  انساني  کرامت  و 
سال  دمشق«  »بهار  جنبش  به  متعلق  افراد  اپوزيسيون، 
ناصر  هواداران  ترک(،  )رياض  مردم  حزب   :٢٠٠١
شخصيت هاي  همچنين   ... و  عبدالعظيم(  )حسن 
سياسي داخلي به چشم مي خورند. از سوي ديگر بايد 
به مخالفين خارج از کشور و دشمنان تاريخي »نظام« 
پسرش  و  رفعت  بشاراالسد،  عموي  کرد:  توجه  نيز 

مي بايست  کشتار ها  مسوولين  است.  قدرت  و  نهاد ها 
مجازات و شبکه انحصارات اقتصادي و امنيتي منهدم 
گردد، حتا اگر در راس آنها اعضاي خانواده نزديک 
هيچ  عين حال  در  باشند.  گرفته  قرار  جمهور  رييس 
مشروعيت  تنهايي  به  اپوزيسيون  نيرو هاي  از  يک 
براي  راه حل هايي  ندارد.  را  قدرت  در دست گيري 
دوران گذار بايد تصور کرد که مي تواند شکل آنچه 
در تونس و مصر بر خود گرفت داشته باشد تا کشور 

از اين شرايط بحراني خارج شود.
مردم سوريه ملي گرا مي باشند و با اشغال جوالن توسط 
اسراييل که فلسطينيان را از سرزمين هاي شان مي راند 
مخالفند. آنها از مبارزات مردم لبنان و حزب اهلل برعليه 
اسراييل پشتيباني مردمي مي کنند و صد ها هزار مهاجر 
سال  در  اسراييل  حمله  زمان  در  را  لبنان  جنوب  از 
از  بيش  همچنين  آنها  پذيرفتند.  باز  آغوش  با   ٢٠٠٦
از  اعتقادات مختلف که  با  عراقي  ميليون  نيم  و  يک 
پناه دادند. هيچ ملت  بودند را  جنگ داخلي گريزان 
ديگري چنين همبستگي اي را با برادران خويش از هر 
مذهبي که باشند نشان نداده است. لذا اين رژيم نيست 
دليل است  به همين  بلکه مردم اند.  که ملي گراست، 
که حتا نشريات نزديک به حزب اهلل لبنان، مثل االکبر 
لبنان از جنبش مردم در سوريه حمايت کردند و  در 

خواستار »تغييرات« شدند و نه »اصالحات«.
ناتو در ليبي چه واکنشي در  دخالت نظامي 

ميان مردم عرب داشته است؟
مردم کوچه و خيابان کشور هاي عربي مداخله نظامي 
به  نگاه مي کنند. آنها  ترديد  به چشم  را  ليبي  ناتو در 
از  بيش  مداخله گر  قدرت هاي  دارند که  شدت ظن 
آنکه به مردم ليبي فکر کنند خواهان نفت اين کشور 

باشند.
با اين که »جنون« معمر قذافي همه جا طرد و سرکوب 
امر  اين  و کشتار مردم کشورش محکوم شده است، 
برده مشخصه عميقا  به اسلحه  ليبي دست  انقالب  که 
صلح طلب و مدني »بهار عرب« که در تونس و مصر 
آغاز شد را زير سوال مي برد. جنبش به جنگ داخلي 
تبديل گشته و شمار کشته ها به ده ها هزار رسيده است، 
خيلي بيشتر از آنکه در صورتي که مسالمت آميز باقي 
باورند  اين  بر  برخي  مي گذاشت.  جاي  بر  مي ماند 
»بهار  کردن  مال«  »لجن  براي  بزرگ  قدرت هاي  که 
عرب« و مقابله با رشد آن در ديگر کشور ها، به ويژه 
کشور هاي حوزه خليج فارس دست به مداخله نظامي 

زده اند.
ديگر  و  ناتو  عضو  قدرت هاي  مداخله  توجيح  به 
قدرت ها بنا به داليل انسا ن دوستانه نيز به ديده ترديد 
نگريسته مي شود. چه ارزشي مي توان براي اين داليل 
انسان دوستانه قايل شد هنگامي که همه اروپا بر عليه 
چند صد تونسي که به سوي آن پناه آورده اند بسيج 
شده، حال آنکه کشور تونس با همه مشکالتي که از 
بعد از انقالب اش با آنها در گير است؛ بي سرو صدا 
صد ها هزار پناهنده غير نظامي از مليت هاي مختلف را 

مصاحبه با لوموند ديپلوماتيک فارسی با سميرالعيطه مسوول لوموند ديپلوماتيک به زبان عرب

آنها  به  اجتماعي اش  از طريق شبکه هاي  و  پذيراست 
ياري مي رساند. حضور فردي چون برنارد هانري لوي 
به عنوان رابط بين رييس جمهور فرانسه و اپوزيسيون 

ليبي نيز جاي بسي شک و شبهه دارد.
درهر صورت راه برون رفت از اوضاع کنوني نامعلوم 
توسط  گاه  ليبي،  در  غيرنظامي  افراد  طرفي  از  است. 
افراد  ديگر  سوي  از  مي بازند؛  جان  ناتو  بمباران هاي 
در  کشور  مي شوند.  کشته  ليبي  نظامي  و  غيرنظامي 
جنگ و خون ريزي غوطه مي خورد و خطر آن وجود 
بپاشد. مسووليت  دارد که نهاد ها و شيرازه آن از هم 
مداخالت  اما  است  قذافي  دوش  بر  مسلما  امر  اين 

خارجي نيز در به وجود آمدن آن سهم دارند.
شرکت دولت قطر درمداخله نظامي در ليبي 
و در سرکوب مردم بحرين آيا تصوير شبکه 
الجزيره بمثابه رسانه اي بي طرف را مخدوش 

خواهد کرد؟
نوين جهان  بيداري  در  به سزايي  نقش  الجزيره  کانال 
ارايه  جديدي  نمونه  راه  اين  در  و  کرد  ايفا  عرب 
همراهي  را  آن  نيز  ديگري  تلويزيوني  کانال هاي  داد 
تمايالت  با  کشور ها  ديگر  حمايت  از  که  کردند 
در  نيز  رقابتي  چندگرايي  بودند.  برخوردار  متفاوت 

اين بيداري نقش داشت.
در جنبش هاي تونس و مصر نقش الجزيره بسيار مهم 
پا جاي  که  نيز  تلويزيوني  کانال هاي  ديگر  البته  بود؛ 
پاي آن مي گذاشتند نيز بي اثر نبودند. اما شرکت قطر 
درست  اين  کرد.  مردد  را  مردم  ليبي  در  مداخله  در 
روز هاي  اولين  در  آن  خبرنگاران  از  يکي  که  است 
مبارز  نيرو هاي  که  شد  باعث  و  جان باخت  درگيري 
تلويزيوني  کانال  به  تبديل  اما  کنند.  حمايت  آن  از 
جنگ  در  خود  که  شد  مبارزين  کنار  در  درگير 
شرکت مي کند. اين موقعيت که وظيفه اوليه آنرا که 
مورد  مي برد  سوال  زير  است،  بي طرفانه  خبررساني 
انتقاد قرار گرفت. به ويژه هنگامي که در مورد اختناق 
اختناقي خونبار  بحرين سکوت کرد،  و سرکوب در 
زندانيان  کشتار  و  سعودي ها  نظامي  مداخله  با  که 
سياسي همراه شد. لذا تا حدي از اعتبار کانال الجزيره 

کاسته شده است.
در رابطه با سوريه نيز در ابتدا ترديد کرد سپس تبديل 
در  شرکت  فراخوان  و  شد  مبارزين  هوادار  کانال  به 

جنبش داد.
قسن  همچون  برجسته،  روزنامه نگاران  از  برخي 
تغير  اين  به  نسبت  اعتراض  منظور  به  جدو  بن 
کانالي  از  تبديل شدن  دادند:  استعفا  جهت گيري ها 
و  وسيع  نظري  استقالل  با  همراه  خبررساني  براي 
و  جنگ  در  درگير  تلويزيوني  شبکه  به  چندگرايانه 
داراي برخوردي متفاوت نسبت به کشور هايي که در 

آن ها مبارزات در جريان است.
در اين تغييرات، که با سرعت در معروف ترين شبکه 
تلويزيوني جهان عرب انجام پذيرفت دو پديده نقش 
تمايالت  و  قطر  دولت  موضع گيري  داشته اند:  موثر 
اسالمي مديران شبکه. دولت قطر مستقيما در مداخله 
شرکت  بحرين  مبارزات  سرکوب  و  ليبي  در  نظامي 
در  را  کرداويي  شيخ  نقش  الجزاير  شبکه  مي کند. 
در  وي  آنکه  حال  مي سازد  برجسته  مصر  تحوالت 
فراخوان  شبکه  اين  همچنين  و  نداشته  تاثيري  آنجا 

شرکت در جنبش سوريه را تبليغ مي کند.
مي گذرد  ليبي  در  آنچه  با  رابطه  در  به ويژه  نگراني، 
در آن است که آيا کشور هاي حوزه خليج فارس و 
ديگر نيرو هاي غربي سعي در منحرف کردن اهداف 
»بهار عرب« ندارند، اهدافي که چنين خالصه مي شود: 
به  عربي  کشور هاي  در  حاضر  قدرت هاي  با  »مبارزه 
منظور جان بخشيدن به دولت هاي مدني.« معضلي که 
خليج  حوزه  پادشاهي  حکومت هاي  مي تواندگردن 

فارس را نيز بگيرد؟

از  و  سابق  جمهور  رييس  معاون  خدام،  عبدالحليم 
ديگر  و  اخوان المسلمين  به حريري،  نزديک  دوستان 
گروه هاي تبعيدي که برخي مستقيما از سرويس هاي 
توسط  يا  و  مي کنند  دريافت  مالي  کمک  خارجي 
در  آخر  گروه هاي  شده اند.  گرفته  بازي  به  آنها 
برخي رسانه ها و يا بر روي شبکه هاي اجتماعي بيشتر 

مشهودند.
بماند،  دارد صلح آميز  نظر  در  جنبش  که  وجودي  با 
پوليس  نيرو هاي  روي  بر  کسي  چه  نيست  مشخص 
مذهبي  شعار هاي  و  مي گشايد  آتش  ارتش  و 
خط  با  هم راستا  دسيسه  مي دهد:  سر  تحريک آميز 
توجيح  را  امنيتي  راه حل  که  رژيم  سرسخت  جناح 
يا  و  امريکا  هوادار  اپوزيسيون  نيرو هاي  مي کند؛ 
بهره  آشفته  اوضاع  از  که  مذهبي  افراطي  نيرو هاي 

مي جويند.
آينده بحران کنوني در سوريه ناروشن است. شرايط 
مانند يک کودتاست: »کودتاي قدرت بر عليه مردم.« 
رييس جمهور اعالم کرده است که اصالحاتي انجام 
خواهد گرفت و به زودي گفتگوي ملي را سازماندهي 
مي کند ، سرکوب و کشتار که صد ها قرباني بر جاي 
و گشايش  تهي  محتوي  از  را  »اصالحات«  اين  نهاده 
امر  اين  مي سازد.  ناميسر  را  ملي  سطح  در  گفتگو 
ساختار  در  عميق  و  بنيادين  »تغييرات«  انجام  مستلزم 
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انقالب هاي عرب به کدام سو 
رهسپارند 

با اين که »جنون« معمر قذافي 
همه جا طرد و سرکوب و کشتار 
مردم کشورش محکوم شده 
است، اين امر که انقالب ليبي 
دست به اسلحه برده مشخصه 
عميقا صلح طلب و مدني »بهار 

عرب« که در تونس و مصر آغاز 
شد را زير سوال مي برد. جنبش 

به جنگ داخلي تبديل گشته 
و شمار کشته ها به ده ها هزار 
رسيده است، خيلي بيشتر از 

آنکه در صورتي که مسالمت آميز 
باقي مي ماند بر جاي مي گذاشت. 
برخي بر اين باورند که قدرت هاي 

بزرگ براي »لجن مال« کردن 
»بهار عرب« و مقابله با رشد 
آن در ديگر کشور ها، به ويژه 
کشور هاي حوزه خليج فارس 
دست به مداخله نظامي زده اند.
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»کالم قدرت است. در کشوری که آزادی بیان محدود 
و خطرناک  شده  بدل  به سالح  می تواند  می شود، کالم 
توسط  مردم  از  نفر  هزاران  جهان  سراسر  در  شود. 
حکومت های خود به خاطر بیان دیدگاه ها و اعتقادات شان 

زندانی و شکنجه شده یا به قتل می رسند.«
لری کاکس، مدیر عفو بین الملل در امریکا، در مطلبی به 
مناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس این نهاد مدافع حقوق 
بشر در وب سایت »هافینگتون پست« می نویسد که امروزه 
شمال  و  خاورمیانه  کشورهای  در  مردم  از  نفر  میلیون ها 
برای آزادی و  برای خواست ها و تالش  مبارزه  با  افریقا 
منطقه  این  در  را  تحوالت  روند  می کوشند  بشر  حقوق 
تغییر دهند. »بهار عربی« به خوبی قدرت کالم و قدرت 
نشان  را  راه طلب کردن آزادی  همکاری شهروندان در 

می دهد.
وقوع و تداوم این خیزش های مردمی در کشورهای عربی 
این  بین الملل.  عفو  سازمان  سرگذشت  از  است  آیینه ای 
جنبش اجتماعی در روز ۲۸ ماه می ۱۹۶۱ شکل گرفت. 
یک وکیل اهل لندن به نام پیتر بننسون اعتراض شخصی 
خود به نقض آزادی را با دعوت از دیگران برای پیوستن 

به این اعتراض، به جنبش و نهادی فراگیر بدل ساخت.
او که به شدت از بازداشت دو دانشجوی پرتگالی به خاطر 
نوشیدن به سالمتی آزادی در دوران دیکتاتوری ساالزار 
تحت تاثیر قرار گرفته بود روشی بسیار ساده، ولی بدیع 
را برای دفاع از آزادی و مقابله با سرکوب پیشنهاد کرد. 
بر اساس این پیشنهاد تمام افرادی که به نقض آزادی بیان 
یا بازداشت و سرکوب اعتراضی دارند با یکدیگر ارتباط 
به  اعتراض خود را  بیانیه  نامه و  با نوشتن  برقرار کرده و 

گوش حکومت ها و افکار عمومی می رسانند.
عفو  سازمان  ترتیب  این  به  که  می افزاید  کاکس  لری 
در  اجتماعی  شبکه های  اولین  از  یکی  باید  را  بین الملل 

کسی  کمتر  شاید  زمان  آن  در  کرد.  تلقی  جهان  سطح 
بتواند  اعتراضی  نامه های  نوشتن  روش  که  می کرد  باور 
دلسوزان آزادی و مدافعان حقوق بشر را گردهم آورد. 
و  کارآمدی  مورد  در  بسیاری  که  امروزه  مثل  درست 
اینترنت  در  اجتماعی  شبکه های  از  استفاده  تاثیرگذاری 

شک و تردید دارند.
امروزه عفو بین الملل به یک نهاد یا شبکه فعال و گسترده 
جهان حدود  از۱۵۰ کشور  بیش  در  که  است  شده  بدل 
سه میلیون حامی دارد و به خاطر فعالیت های خود جایزه 

صلح نوبل را دریافت کرده است.
سیاسی-  زندانیان  از  حمایت  بر  عالوه  بین الملل  عفو 
روبه رو  سرکوب  خطر  با  که  دیگری  افراد  و  عقیدتی 
مرگ،  مجازات  و  شکنجه  به  دادن  پایان  برای  هستند، 
تبعیض و خشونت علیه زنان، تبعیض های جنسی و همین 
مثل  اولیه ای  امکانات  از  همگان  برخورداری  برای  طور 
خدمات پزشکی، آموزش، آب آشامیدنی و تغذیه مبارزه 

می کند.
است  افرادی  بی صدایی  بی عدالتی ها  این  تمام  دلیل 
بین الملل  عفو  برای  می گیرند.  قرار  بی عدالتی  مورد  که 
موضوع اصلی برخورداری تمام انسان ها از حق و امکان 
رشد  به  توجه  با  است.  خود  نیازهای  و  خواست ها  بیان 
ما هنوز   همان سیاست  بین الملل راهکار  و گسترش عفو 
اعتراض  صدای  کردن  یکپارچه  یعنی  نهاد،  این  بنیادی 

تمامی مردم جهان، علیه استبداد و خودکامگی است.
لری کاکس، مدیر بخش امریکای سازمان عفو بین الملل، 
پست«  »هافینگتون  وب سایت  در  خود  مطلب  ادامه  در 
اعتراض  و  عقیده  بیان  که  کشورهایی  در  که  می افزاید 
به زندان و شکنجه منجر نمی شود ما وظیفه داریم که از 
این آزادی برای اعتراض و افشای رژیم های خودکامه و 
که  کنیم  احساس  باید  ما  همه  کنیم.  استفاده  سرکوبگر 

شهروندان جهان هستیم و به سیاستمداران و حکومت ها 
نشان دهیم که در برابر بی عدالتی ساکت نخواهیم نشست 
حمایت  جهان  سراسر  در  آزادی  ندای  و  اعتراض  از  و 

خواهیم کرد.
بین الملل  عفو  سازمان  تاسیس  سالگرد  پنجاهمین  امسال 
و  بشر  حقوق  برای  مبارزه  و  تالش  سال  پنجاه  است، 
و  جالب  بسیار  ویدئوی  یک  مناسبت  این  به  آزادی. 
تاثیرگذار با عنوان »مبارزه برای آزادی« تهیه شده که به 
شکل هوشمندانه ای قدرت تک تک افراد برای کمک به 
دفاع از حقوق بشر و آزادی را نشان می دهد. این اولین 

مورد از مجموعه آثاری است که به همت هنرمندان در 
سراسر جهان و در حمایت از فعالیت های عفو بین الملل 

تهیه شده است.
و همکاری  نوع حمایت  هر  سال گذشته  پنجاه  تمام  در 
موثری  کمک  ما  فعالیت های  پیشبرد  به  مردم  کوچک 
کرده است. با ورود به نیم قرن دوم فعالیت عفو بین الملل 
باید نیرو و رسالت خود را به یاد بیاوریم و بدانیم که در 
همکاری با یکدیگر می توان مساله حقوق بشر و آزادی را 

بیش از گذشته در سراسر جهان مورد تاکید قرار دارد.
منبع: رادیو فردا
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پنجاه سالگی عفو بین الملل: 

نیم قرن مبارزه در راه آزادی 

اطالعیه
ادارۀ خبرگزاری "بست باستان" درنظر دارد که ويب سايت خبری - تحلیلی 
ويژه خبرگزاری را با شکل وشمايل جديد نوسازی کند. نمايه وساختار ويب 
بايد ازظرفیت های الزم برای ارايۀ خدمات چند رسانه  سايت مورد نظر، 
ای )شامل عکس، متن، صدا وويدئو(، طراحی وآرايۀ جديد بهره مند باشد. 
شرکت ها ونهاد های عالقه مند که درزمینۀ طرح وبازآرايی ويب سايت از 
مهارت وکاردانی الزم برخوردار باشند، می توانند به اين آدرس درتماس 

شوند:
همچنین اين خبرگزاری به يک نفر کارمند حرفه ای را که دارای ويژگی 
های ذيل باشد، به حیث مديراجرايی وناظر امور يومیۀ خبرگزاری استخدام 

می کند:
را سپری کرده  ژورنالیزم  عالی درعرصۀ  متقاضی دورۀ آموزش  فرد  يک: 

باشد.
 دو: حداقل درفعالیت های عملی روزنامه نگاری، از سه تا پنج سال تجربۀ 

عملی داشته باشد. 
سه: خبرنويس، درست نويس و با مسئولیت باشد.

نوشتن  توانايی  پشتو،  و  دری  فارسی  های  زبان  بر  تسلط  اضافۀ  به  چهار: 
وصحبت کردن به زبان انگلیسی را نیز داشته باشد.
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دايس: طرح عضويت فلسطین در سازمان ملل، مشروط به نظر شورای امنیت است 
ملل  سازمان  عمومی  مجمع  رییس  که  سخنانی  با 
بر  رای گیری  نموده که  تاکید  و  بیان کرده  متحد 
به  عمومی  مجمع  در  فلسطین  کشور  استقالل  سر 
است  ممکن  دارد،  نیاز  امنیت  موافق شورای  رای 
که رویای فلسطینی ها برای برخورداری از کشور 

مستقل خود در سنبله امسال عملی نشود.
جوزف دایس، رییس مجمع عمومی سازمان ملل، 
توصیه  بدون  نمی تواند  فلسطین  کشور  که  گفت 
شورای امنیت، عضو متساوی الحقوق سازمان ملل 

شود.
به گفته اقای دایس، اگر ایاالت متحده یا یکی از 
دیگر از اعضای دایم شورای امنیت از حق وتوی 
خود استفاده کند، دست مجمع عمومی سازمان در 
بسته  به عنوان یک عضو،  فلسطین  پذیرش کشور 

می شود.
در طول ماه ها تالش پیگیرانه تشکیالت خودگردان 
خود  راهبردی  سیاست  پیشبرد  برای  فلسطینی 
استقالل کشور  که  این هدف  با  ملل،  سازمان  در 
فلسطین در همایش مجمع عمومی سازمان در ماه 
سپتامبر امسال، سنبله ۱3۹۰، به رای گیری گذاشته 

تحقق رؤیای  است که  بار  نخستین  این  شود، 
بسیار  مانعی  با  که  است  ممکن  فلسطینی ها 

جدی روبه رو شود.
در  امریکا،  رییس جمهور  اوباما،  باراک 
نیز  بار در واشینگتن و  روزهای اخیر، چندین 
که  است  کرده  تاکید  اروپایی اش،  سفر  در 
نمی توانند  ملل  سازمان  طریق  از  فلسطینی ها 
چنین  و  شوند  فلسطین  استقالل  موجب 
کشوری باید تنها برامده از پیمان نهایی صلح 

با اسراییل باشد.
 ۱۹۲ میان  از  که  داشتند  اطمینان  فلسطینی ها 

عضو سازمان ملل، اکثریت قاطعی حامی استقالل 
عمومی  مجمع  در  رای گیری  در  فلسطین  کشور 

سازمان خواهند بود.
رسمیت  به  را  فلسطین  کشور،   ۱۱۲ کنون  تا 
تا  که  بودند  امیدوار  فلسطینی ها  و  شناخته اند 
شهریور، این شمار به ۱3۵ کشور افزایش یابد، که 
بیش از دو سوم از اعضای مجمع عمومی سازمان 

ملل است.
ایین نامه داخلی سازمان ملل  این  به  اما فلسطینی ها 

نهایی عضویت  تاییدکننده  باید  امنیت  که شورای 
اعتنای  ظاهرا  باشد،  یافته  استقالل  تازه  کشور 

زیادی نکرده بودند.
در همین حال، رییس مجمع عمومی سازمان، گفته 
است که اگر ۹ کشور )از ۱۵ عضو دایم و غیردایم 
در  نوپایی  کشور  عضویت  حامی  امنیت(  شورای 
شود،  محقق  می تواند  امر  این  شوند،  ملل  سازمان 
اما شرط ان هنوز این است که هیچ وتویی از سوی 

اعضای دایم شورای امنیت در کار نباشد.
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اعالن
اداره بازسازی دهات افغانستان یک 
تعداد وسایط داغمه خویش را لیالم 
می نمائید. بنًا از عموم عالقمندان که 
خواهش خریداری وسایط فوق را 

داشته باشند جهت داوطلبی بتاریخ و  8 
و 9 ماه جوزا 1390 در قریه فاضل بیگ 

واقع ناحیه پنجم شهر کابل به ساعت 
9 صبح حاضر شوند. جهت معلومات 
بیشتر به شماره ذیل به تماش شوند. 

0706800824

روسیه: قذافی باید برود حمله انتحاری در پاکستان پنج کشته داد

از هر شش ازدواج در ایران یکی به طالق ختم می شود

در پاکستان دست کم ۵ نفر از جمله یکی از رهبران شبه نظامی 
مخالف طالبان، بر اثر یک حمله انتحاری کشته شدند.

آمد  و  رفت  پر  بازارچه های  از  یکی  در  انتحاری  حمله  این 
منطقه قبیله نشین باجور در شمال غرب پاکستان و نزدیک مرز 

با افغانستان، به وقوع پیوست.
سردار  حمله،  این  هدف  ظاهرا  می گویند  پاکستانی  مقام های 

تحصیل خان، یکی از رهبران منطقه باجور صورت گرفته است 
که به دولت برای مقابله با پیکارجویان طالبان کمک می کند.

این حمله پس از آن صورت گرفت که در چند روز گذشته 
کشور  این  قبایلی  رهبران  به  اطالعیه ای  در  پاکستان  طالبان 
هشدار دادند که از دولت حمایت نکنند، در غیر این صورت 

به سزای عمل خود خواهند رسید.

گذرگاه مرزی رفح بر روی فلسطینیان باز شد
مصر گذرگاه مرزی رفح را بر روی 

فلسطینیان باز کرده است.
نیروهای  می گویند  خبرنگاران 
را  مسافر   ۵۰۰ فلسطینی،  مرزبانی 
آماده  مصر،  خاک  به  ورود  برای 
خبرنگاران،  این  گفته  به  کرده اند. 
پیش از این به طور متوسط، تنها ۳۰۰ 

نفر امکان عبور می یافتند.
مقام های مصری خاطرنشان کرده اند 
نخواهند  قایل  محدودیتی  هیچ  که 

شد.
تا  خواهد  اجازه  مصر  دولت  اقدام 
بیشتر فلسطینیان آزادانه رفت و آمد 

کنند. البته این گذرگاه مرزی کماکان 
برای تجارت مسدود باقی خواهد ماند.

محمد منظرپور می گوید اولین گروهی که وارد خاک مصر 
شد، پنجاه بیمار فلسطینی بودند که برای درمان سفر کرده اند.

انتظار می رود باز کردن این مرز، به اقتصاد غزه کمک کند.
زنان و کودکان و مردان باالی چهل سال اجازه دارند آزادانه 
مجوز  باید  سال   ۴۰ تا   ۱۸ بیت  مردان  و  کنند  آمد  و  رفت 

دریافت کنند.
گذرگاه رفح، مهمترین راه ارتباطی غزه با دنیای خارج است 

که از خاک اسراییل عبور نمی کند.
از زمانی که حماس، در چهار سال پیش کنترول نوار غزه را به 
عهده گرفت، مصر و اسراییل گذرگاه های مرزی خود با این 

منطقه را مسدود کردند.
مرزی  گذرگاه  این  بازگشایی  برای  مصر  اقدام  از  اسراییل 
برای جلوگیری  بودن آن  بسته  است و می گوید  انتقاد کرده 

از قاچاق اسلحه حیاتی است.
مصر می گوید با بازرسی دقیق، مانع از این امر خواهد شد.

مقام های مصری می گویند گذرگاه مرزی رفح با نوار غزه را 
به صورت دایم بازگشایی می کنند تا از فشار ناشی از محاصره 
سرزمین های  از  بخش  این  ساکنان  بر  اسراییل  اقتصادی 

فلسطینی کاسته شود.
نشانه  مرزی،  گذرگاه  این  بازگشایی  می گویند  خبرنگاران 

تغییر عمده ای در سیاست های مصر از زمان سرنگونی حسنی 
مبارک است.

در  انتخابات  زمان  به  شده  نزدیک  با  می گویند  تحلیلگران 
مصر، این انتظار وجود دارد که سیاست های این کشور بیشتر 

در راستای حقوق فلسطینیان باشد.
و  فتح  فلسطینی  جنبش  دو  مصر،  دولت  تالش  با  پیش  ماه 
حماس پس از مدت ها، به توافقی دست یافتند که به موجب 

آن دولت وحدت ملی تشکیل خواهند داد.
تشکیالت  به  اسراییل  نامه،  توافق  این  امضای  دنبال  به 
یا  اسراییل  با  صلح  بین  که  داد  هشدار  فلسطینی  خودگردان 

صلح با حماس یکی را انتخاب کند.
شهرک های  برچیدن  و  اسراییلی  نیروهای  خروج  زمان  در 
موافقت کرد  نوار غزه در سال ۲۰۰۵، مصر  در  یهودی نشین 
خودگردان  تشکیالت  ماموران  حضور  با  رفح  گذرگاه 
فلسطینی و ناظران اتحادیه اروپا به روی رفت و آمد ساکنان 

غزه باز باشد.
پس از تسلط حماس بر نوار غزه و اخراج ماموران خودگردان 
سرزمین های  از  بخش  این  از  اروپا  اتحادیه  ناظران  و خروج 
به  تنها  و  بست  را  مرزی  این گذرگاه  مصر  دولت  فلسطینی، 

طور موردی به بازگشایی آن مبادرت کرده است.
صلیب سرخ بین الملل در سال ۲۰۱۰ محاصره اقتصادی غزه 

را غیرقانونی دانست.

در  نظامی  و  حکومتی  مواضع  بمباران  ادامه یافتن  با 
روز  چهارمین  برای  ناتو  نیروهای  توسط  لیبیا  پایتخت 
پیاپی، و پیوستن روسیه به جرگه کشورهایی که خواستار 
روزهای  در  قذافی  معمر  هستند،  لیبیا  رهبر  برکناری 
روبه رو  بیشتری  دیپلوماتیک  و  نظامی  فشارهای  با  اخیر 

شده است.
پس از آنکه نیروهای ناتو، جمعه شب چندین نقطه در 
ناتو روز شنبه  لیبیا را بمباران کردند،  طرابلس، پایتخت 
خبر داد که در این روز یکی از مراکز فرماندهی ارتش 
لیبیا که از اقامتگاه های موقتی معمر قذافی به شمار می آید 

را هدف قرار داده است.
ناتو  سخنگوی  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
می گوید ساختمانی در مجتمع باب العزیزیه طرابلس که 
به عنوان یکی از خانه های معمر قذافی به شمار می آید، 
مورد  در  ولی  گرفته  قرار  بمباران  هدف  شنبه  بامداد 

حضور رهبر لیبیا در این مجتمع به 
هنگام بمباران اطالعاتی در دست 

نیست.
لیبیا  دولتی  تلویزیون  گفته  به 
موجب  همچنین  ناتو  حمالت 
در  مادی  و  انسانی  خسارات 

جنوب طرابلس شده است.
بمباران های  از  روسیه که همواره 
انتقاد  لیبیا  در  ناتو  اخیر  هفته  ده 
نخستین  برای  جمعه  روز  داشته، 
همصدا  غربی  قدرت های  با  بار 
خواست  قذافی  معمر  از  و  شده 
دمیتری  برود.  کنار  قدرت  از  تا 
جمهوری  رییس  مدودف، 
کشور  هشت  نشست  در  روسیه، 
به »گروه ۸«  صنعتی جهان، موسوم 
به خبرنگاران گفت که معمر قذافی »دیگر حق رهبری 
بر لیبیا را از دست داده است« و  افزود که »جامعه جهانی 

دیگر او را به عنوان رهبر لیبیا نمی شناسد.« 
نیز  روسیه  خارجه  وزیر  معاون  ریابکوف،  سرکیی 
برای  روسیه  آمادگی  اعالم  از  هشت  گروه  نشست  در 
میانجی گری در بحران لیبیا خبر داد و در این خصوص 
گفت: »به باور ما، قذافی مشروعیت خود به عنوان رهبر 
لیبیا را از دست داده و الزم است که برای کناره گیری از 

قدرت به او کمک کنیم.«
کانادا،  بریتانیا،  از  متشکل   ،۸ گروه  رهبران  جمعه  روز 
فرانسه، آلمان، ایتالیا، جاپان، روسیه و ایاالت متحده از 
معمر قذافی خواستند تا پس از ۴۱ سال حکومت بر لیبیا 

از قدرت کناره گیری کند.

احمد تویسرکانی رییس سازمان ثبت اسناد ایران گفت 
که در ازای هر شش ازدواج، یک طالق در ایران ثبت 

می شود.
سال گذشته  سه  در  اسناد،  ثبت  سازمان  رییس  گفته  به 
آمار طالق ۱۴ درصد افزایش و ازدواج دو دهم درصد 

کاهش داشته است.
گذشته  سال  در  اسناد،  ثبت  سازمان  گزارش  بنابر 
خورشیدی، ۸۱۹ هزار و ۶۸۷ هزار ازدواج و حدود ۱۳۰ 

هزار مورد طالق در ایران ثبت شده است.
گزارش ها نشان می دهد که تعداد طالق ها در ایران روز 
به روز در حال افزایش است و نسبت به سال ۱۳۸۰ که 
تعداد طالق در ایران حدود ۶۰ هزار مورد بود، این رقم 

اکنون دو برابر شده است.
طالق  تعداد  بیشترین  تهران  ایران،  والیت های  میان  در 

ثبت شده را به خود اختصاص داده است.
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