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عناوین مطالب امروز:

 تردید  ها در مورد
کمیسیون مشترک صلح

دولت افغانستان به این باور است 
بر  که  نفوذی  به دلیل  پاکستان  که 
طالبان دارد، می تواند این گروه را 
برای انجام گفتگوها قانع سازد. اما، 
جلسه ی  نخستین  از  که  آن طوری 
برخی  می آید،  بر  کمیسیون  این 
افغانستان  امنیتی  مقام های  از 
هنوزهم در مورد صداقت پاکستان 

شک و تردید دارند.   در صفحه 3

هشدار رییس سیا به پاکستان: 

روابط خود را با تروریستان قطع کنید!
آقای پانتا یک ویدیوی ده دقیقه ای را با مقام های ارتش و 

استخبارات پاکستان شریک ساخته است که در آن طالبان 
در حال تخلیه ی دو کارخانه تولید بمب در وزیرستان  اند. یکی 

از این کارخانه ها در میرانشاه در وزیرستان شمالی موقعیت 
دارد؛ کارخانه دومی در وزیرستان جنوبی است. 

] در صفحه 4[

سکوت تنها گزینه ی...
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کمیسیون مشترک صلح 
افغانستان و پاکستان

براساس چه مشترکاتی 
کار خواهد کرد؟

پاکستان  و  افغانستان  صلح  مشترک  کمیسیون 
در حالی کارش را آغاز کرده است که تردید در 
مورد ثمره ی کارش و مثبت بودن نتایجش، خیلی 
این  در  باید  که  است  امیدواری هایی  از  بیشتر 
می شود  گفته  معموال  باشد.  داشته  وجود  مورد 
که بدون همکاری صادقانه ی پاکستان! تالش های 
صلح به نتیجه ای نخواهد رسید. ولی هیچ کسی 
حاضر  پاکستان  که  کند  ادعا  نمی تواند  قاطعانه 
خواهد  مورد  این  در  صادقانه  همکاری های  به 
بود. زیرا دلیلی برای این کار وجود ندارد؛ که اگر 
پاکستان چنین کاری کند، در واقع به نفی خودش 

رای داده است.
که  دارد  وجود  علتی  یا  و  دلیل  چه  درثانی 
طول  در  چنانچه  کند؟  کاری  چنین  پاکستان 
نکرده  را  نیم قرن گذشته چنین کاری  از  بیشتر 
است. البته پاکستان چنانچه دراعالم پیوستن به 
جبهه ی مبارزه با تروریزم وهمکاری با جامعه ی 
جهانی صادق نبوده و کوشیده است با برخورد 
منافقانه، جهان و افکار جهانی را فریب دهد، در 
این مورد نیز خواهد کوشید از مذاکرات صلح به 
عنوان پوششی برای انکار و کتمان اهداف و نیات 
با  نیز  افغانستان  ببرد.  بهره  خویش  ضدافغانی 
وجود یک دولت ناکارا توان آن را ندارد که عامل 
است  امیدوار  فقط  و  گردد  پاکستان  بر  فشاری 
جامعه ی جهانی و در راس آن، امریکا، فشار الزم 
را درعرصه های سیاسی واقتصادی بر پاکستان 

وارد آورد. 
همکاری  که  می داند  نیک  پاکستان  وانگهی 
صادقانه اش برای مبارزه با تروریزمی که خود 
آن را آفریده است، موجودیت وبقای خودش را 
در  اصلی  تصمیم گیرنده ی  می برد.  سوال  زیر 
بدهد  صادقانه  همکاری  به  تن  پاکستان  این که 
حکومت  نه  و  هستند  پاکستانی  نظامیان  نه،  یا 
که  مردم،  حزب  غیرنظامی  و  ملکی  اصطالح  به 
حکام  میلیتاریستی  استراتژی  به  است  ناگزیر 
نظامی تمکین کند؛ که می داند اگر چنین نکند با یک 
کودتای نظامی ساقط خواهد شد و به سرنوشت 
خانم بوتو و نواز شریف و در بدترین شکل آن 

جنرال ضیاالحق دچار خواهد شد. 
درعین حال هنوز که هنوز است، طالبان تمایل شان 
را برای مذاکره نشان نداده اند و برعکس با انجام 
عملیات تروریستی و انتحاری به این درخواست 
دولت افغانستان پاسخ منفی داده اند و کیست که 
نداند لگام و زمام این گروه تروریستی به دست 

نظامی گران پاکستان است.
در عین زمان مخالفان برنامه ی به اصطالح آشتی 
آقای حامد کرزی در داخل افغانستان، این برنامه 
پاکستان  این که  آرزوی  می دانند.  خود  علیه  را 
باشد  درافغانستان  برنامه ی صلح  اجرای  حامی 
باید  آرزو  این  به  اشتیاق  اما شدت  است،  خوب 
و  ظرفیت ها  و  تاریخی  واقعیت های  بر  مبتنی 
اراده گرایی  دارد.  وجود  عمال  که  باشد  امکاناتی 
مبتنی بر آرزوها و امیدهای خالف واقعیت، فقط 
می تواند ما را در فریب دادن خو د ما یاری رساند 
و بس. اگر طی ده سال گذشته، همت ما معطوف 
به ایجاد دولتی می شد که نماینده و مورد اتکای 
همه مردم افغانستان می بود، این امید امروز بی جا 
نمی بود. صلح را باید تامین کرد و به وجود آورد 
طریق  از  را  کار  این  که  بود  باید  هوش  به  ولی 

زاری و اعطای امتیاز، نمی توان به دست آورد.

زنگ اول


8صبح، غزنی: در یک حمله انتحاری در 
منطقه قلعه امیرمحمدخان شهر غزنی ظهر 
دیروز، به شمول انتحارکننده یک کودک 

کشته و ۴ کودک دیگر زخمی شدند.
امنیت  آمر  محمد حسین  سمونوال 
فرماندهی امنیه غزنی اظهار  داشت: »در این 
و ۴ کودک  انفجار یک کودک کشته 

دیگر زخمی شده است.«
رییس  ابراهیم زی  اسماعیل  داکتر  اما 

هنرپیشه  ایمان  رسول  هرات:  8صبح، 
انجیل  ولسوالی  مکتب  دو  در  سینما، 
را  کمکی  بسته های  هرات  والیت 
دانش آموز  یک هزار  حدود  برای 

مکتب کمک کرد.
یک  شامل  کمکی  بسته های  این 
یک  شامپو،  یک  مکتب،  بکس 
دندان،  کریم  و  برس  یک  صابون، 
پاک  روی  یک  روی،  کریم  یک 
دو  در  که  بود  قلم  و  کتابچه  چند  و 
مکتب لیسه چودنگر و لیسه امام شش 

نور توزیع شد.

8صبح، کندز: ۱۶ تن مواد مخدر، صبح 
کندز،  والیت  آبدان  دشت  در  دیروز 

آتش زده شد. 
مبارزه  معین  احمدی،  بازمحمد  جنرال 
هنگام  داخله،  وزارت  مخدر  مواد  با 
دشت  در  مخدر  مواد  این  سوختاندن 
آبدان، گفت: » این مواد، در ۶ ماه گذشته  
و دو ماه نخست سال جاری، از مربوطات 

والیت کندز دریافت شده بود.«
مواد  مقدار  این  به  پیوند  »در  افزود:  او 
مخدر ، 55 قاچاق بر را پولیس بازداشت 

کرده است.« 
 ۶5 شامل  شده  سوختانده  مخدر  مواد 
کیلوگرام   ۳۴۳ هیرویین،  کیلوگرام 
چرس، ۲۹۱ کیلوگرام تریاک، ۶۰۰ لیتر 

تیزاب و ۱۰۶5۲ لیتر شراب بوده است.
امور  مواد مخدر وزارت  با  مبارزه  معین 
داخله، کشف و حریق ۱۶ تن مواد مخدر 
کم مانند  کشور  سطح  در  ماه،   8 در  را 
خواند و  گفت: »قوماندانی امنیه ی کندز، 
در کنار اینکه در نبرد با مخالفان مسلح 
درگیر هست، در مبارزه با مواد مخدر نیز 

موفقیت قابل مالحظه ای داشته است.« 
مخدر،  مواد  قاچاق بران  که  گفت  او 
با  را  طالبان  و  القاعده  شبکه ی  پشتیبانی 
خود دارند و طالبان از تریاک، برای فعال 
نگهداشتن ماشین جنگ  شان علیه دولت 
و مردم استفاده می کنند. برای همین، اگر 

کودک   ۴« می گوید:  غزنی  شفاخانه 
که  شده  داده  انتقال  شفاخانه  در  زخمی 

یک کودک آن نیز جان داده است.«
در  انتحاری  حمله  این  که  است  گفتنی 
در   ملی  اردوی  مقر  صدمتری  فاصله 

والیت غزنی رخ داده است.
یک  به دنبال  گزارش ها،  اساس  بر 
خوست،  شهر  در  انتحاری  بمب گذاری 
فرمانده یک واحد واکنش سریع پولیس 

را  کارش  این  دلیل  ایمان  رسول 
جلب  و  دانش آموزان  به  کمک 
توجه نهادها و موسسات فلم سازی به 

معارف توصیف کرد. 
معارف  رییس  حبیبی  احمد  نثار 
یک  اهدای  هنگام  هرات  والیت 
این  ایمان،   رسول  به  تقدیرنامه 
و  انسانی  عمل  یک  را  او  عملکرد 
که  گفت  و  خواند  دوستانه  معارف 
می تواند  دانش آموزان  از  حمایت 
رجوع  برای  را  بیشتری  زمینه های 

کودکان به مکاتب میسر سازد. 

ما به امید آوردن آرامش تالش می کنیم، 
ناگزیر هستیم که با مواد مخدر و قاچاق 

نیز مبارزه ی جدی کنیم. 
آقای احمدی گفت: »اگر چه در کندز 
کوکنار کشت نمی شود، ولی این والیت، 
در این اواخر، کمابیش مسیر قاچاق مواد 
شده  میانه  آسیای  کشورهای  به  مخدر 
است. با آنهم، با طرح هایی که از سوی 
فرماندهی پولیس کندز تهیه شده است، 
بیشتر  شمار  این،  از  پس  که  دارم  باور 
به  و  شد  خواهند  بازداشت  قاچاق بران 
کشف  نیز  مخدر  مواد  زیاد،  اندازه ی 

می شود.« 
معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله 
افزود: »۹۳ درصد تریاک دنیا را افغانستان 

این شهر کشته شد.
پای  با  بمبگذار  فرد  است که  گفته شده 
پیاده به یک موتر پولیس نزدیک و خود 

را منفجر کرده است.
پولیس  یک  دست کم  حمله،  این  اثر  بر 

دیگر کشته و چندین نفر زخمی شده اند.
داخله،  وزارت  و  پولیس  نیروی  مسوالن 
ولی  کرده اند،  تایید  را  حمله  این  وقوع 
اسامی و رتبه قربانیان آن اعالم نشده است.

چودنگر  لیسه  مدیر  حاجی زاده  مریم 
از همه هنرپیشه ها و موسسات مختلف 
مشابه  عمل  با  که  خواست  تولیدی 
که  امروز  کودکان  به  ایمان،  رسول 
کمک  هستند  مملکت  فردای  مردان 

نمایند و اهل معارف را  از یاد نبرند.
کمک  به  حالی  در  ایمان  رسول 
شتافته  هرات  معارف  آموزان  دانش 
یک  که  عمل  این  امروز  تا  که  است 
هنرپیشه از بودجه شخصی خودش، به 
دانش آموزان مکتب کمک کند، کم 

سابقه بوده است. 

ساخت  نیاز  مورد  مواد  و  می کند  تولید 
افغانستان  به  کشور  خارج  از  هیرویین 
انتقال پیدا می کند و اگر جامعه ی جهانی 
کمک  توانایی  و  ظرفیت  بردن  بلند  در 
دشوار تر  مخدر،  مواد  با  مبارزه  نکند، 

خواهد شد.« 
جنرال سمیع اهلل قطره در جمله ی کوتاهی، 
وعده داد: »قوماندانی امنیه والیت کندز 
و  می کند  مبارزه  شوم  پدیده  این  علیه 
خواهد کرد و ما در این راه خویش، ثابت 

قدمیم.« 
 8 جریان  در  که  است  یادآوری  قابل 
های  رویداد  در  نیز  پولیس  اخیر۷  ماه 
دیگر  تن  و۱۰  شده  کشته  جداگانه 

زخمی شده اند.

اعزام ماموران سیا 
برای شناسایی 

جاسوسان طالبان 
در اردوی ملی  

تایمز،  نیویارک  روزنامه  گزارش  به 
به  ویژه  مامور  هشتاد  امریکا  ارتش 
تا جاسوس های  می کند  اعزام  افغانستان 
احتمالی طالبان را که به درون سرویس ها 
و نهادهای امنیتی افغانستان نفوذ کرده اند 

شناسایی کنند.
ماموران  این  می نویسد،  تایمز  نیویارک 
بررسی  و  مطالعه  در  است  قرار  ویژه 
پرونده  و  استخدام  درخواستنامه های 
افغانستان  ملی  اردوی  در  که  سربازانی 

آموزش می بینند، کمک کنند.
سخنگوی  یک  قول  از  روزنامه  این 
افغانستان  در  ناتو  آموزشی  برنامه های 
خبرداده که شماری از این ماموران ویژه 
بقیه  و  آمده اند  افغانستان  به   امریکایی 

آنها نیز به زودی اعزام خواهند شد.
این در حالیست که قتل ها و کشتارهایی 
مقام های  علیه  از سوی طالبان  اخیرا  که 
بود،  شده  راه اندازی  دولتی  پایه  بلند 
و  ملی  اردوی  لباس  آن  عامالن  بیشتر 
موضوع  این  داشته اند.  تن  به  را  پولیس 
گروه  افراد  نفوذ  مورد  در  نگرانی ها 
را  امنیتی  نیروهای  صفوف  در  طالبان 

بیشتر کرده است.

پنج طالب در فراه 
کشته شدند

درگیری  نتیجه  در  هرات:  8صبح، 
منطقه  طالبان مسلح در  و  پولیس  میان 
والیت  خاک سفید  ولسوالي  غورچي 
فراه، یازده طالب مسلح کشته و زخمي 

شده اند. 
فرمانده  روشندل  سیدمحمد  جنرال 
پولیس فراه مي گوید که این درگیري 
پس  شنبه  روز  صبح   8 ساعت  حوالي 
از حمله طالبان بر کاروان پولیس ملي 
حمله  نتیجه  در  که  گرفت  صورت 
متقابل پولیس، پنج طالب کشته و شش 

تن شان زخمي شدند. 
به  نبرد  این  »در  افزود:  روشندل 
بر  و  نرسیده  آسیبي  ملي  پولیس 
یک  و  پیکا  کالشینکوف،۲   ۲ عالوه 
افتاده  پولیس  به دست  نیز  موترسایکل 

است.« 
گروه طالبان  تاکنون دراین مورد، ابراز 

نظر نکرده اند.
که  است  آمده  دیگر  خبر  یک  در 
افراد وابسته به گروه طالبان در والیت 
در  که  را  کسانی  از  تن  دو  هرات 
والیت  این  در  صلح  تحکیم  راستای 

کار می کردند به قتل رسانده اند.
باشنده گان  عنایت اهلل،  و  عبدالظاهر 
می شود  گفته  که  هرات  والیت 
بودند،  صلح  عالی  شورای  کارمندان 
دو شب پیش جهت مذاکره با یک تن 
از قوماندانان محلی طالبان به ولسوالی 
بودند  رفته  والیت  این  زرغون  پشتون 
مربوطات  در  بازگشت  هنگام  که 
ولسوالی او به از سوی طالبان هلمندی 

گرفتار شدند.
قوماندان  ثاقب،  آقا  سید  پاسوال  مل 
این  امنیه والیت هرات گفت: »طالبان 
قتل  به  تفنگ  به ضرب مرمی  را  افراد 

رساندند.«
وی افزود تا کنون معلوم نیست که این 
اداره کار می کردند.  برای کدام  افراد 
در  را  تحقیقات  ثاقب گفت که  آقای 

این زمینه آغاز کرده اند.
گروه  می شود،  گفته  حال  همین  در 
از  تن  دو  قتل  مسوولیت  طالبان 
در  را  صلح  عالی  شورای  کارمندان 

والیت هرات به عهده گرفتند.
شرق  کیلومتری   ۹۰ در  اوبه  ولسوالی 
این  در  که  دارد  موقعیت  هرات  شهر 
حضور  ولسوالی  آن  در  طالبان  اواخر 

یافته و دست به ناامنی می زنند. 

حمله انتحاری درغزنی یک کودک را کشت

یک هنرپیشه سینما به دانش آموزان هراتی کمک کرد

۱۶ تن مواد مخدر در کندز سوختانده شد
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»از ورای دود و آتش« سلسله گزارش هایی است که بر اساس گفته های  قربانیان 
جنگ های سه دهه اخیر افغانستان تهیه شده است. این گزارشها که  بدون 

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 
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»از  گزارش  در  امروز  رنج کشیده  و  غم دیده  خانم  یک 
ورای دود و آتش« سخنانش را چنین آغاز کرد: »در زمان 
و  مي کردیم  زندگي  سربي  در  ما  کمونیست ها  حكومت 
پسرانم که هنوز نوجوان بودند، همراه پدرشان در کشتزارها 
به  دهقاني مصروف بودند. در زندگی  خوش و آرام بودیم. 
شوهر و کودکانم همیشه در زمین کار می کردند و خودم 
با آنها  از کارها  نیز مانند سایر زنان قریه ی خود در بعضی 
برای شان  را  چاشت  نان  که  این  از  بعد  می گرفتم.  سهم 
می بردم، دوباره به خانه برنمی گشتم و تا شام یک جا با هم 

کار می کردیم. 
و من  زمین کار می کرد  در  از روزها که شوهرم  در یكی 
خانه  از  هنوز  پسرانم  و  بودم،  غذا  و  نان  پختن  مصروف 
دشمن  غول پیكر  طیاره هاي  دفعتا  بودند،  نكرده  حرکت 
خود  هوایي  حمالت  به  و  گردیدند  سرازیر  ما  قریه  باالي 
شروع کردند. هرکس در هرجایی که بود در همان جا پنهان 
شد. آنها خانه ها را زیر بمباران خود قرار دادند. ناگهان در 
جریان کار صدای بسیار وحشتناکی به گوشم آمد و همه جا 
را خاك و دود پوشانید. زماني که طیاره ها دوباره برگشتند 
به طرف  بودم  که  محلي  از  من  شد  کمتر  خانه  در  غبار  و 

اتاق ها در حرکت شدم. وقتي به دهلیز داخل شدم دیدم که 
بود.  فرا گرفته  را گل و چوب  نبود و همه جا  چت خانه ها 
صدا زدم به پسرانم و نام هاي شان را گرفتم اما هیچ صدایی 
و روي خود خاك  باد  به سر  نمي رسید،  به گوش  آنها  از 
کردم و گریه کردم. در همین وقت پدرش نیز به خانه رسید. 
دیدم  آمدم  به هوش  زماني که  ندانستم.  به خود  دیگر  من 

همه اهالي قریه در خانه ي ما جمع بودند و داشتند خاك و 
چوب را دور مي کردند. یک پسرم را که به خون و خاك 
آلوده بود از زیر خاك کشیده بودند و تالش که پسر دیگرم 
نمی دانستم که  به خود  هیچ  کنند،  درحالی که  پیدا  هم  را 
باالی زمین هستم و یا هم در آسمان فریاد می کشیدم. همه 
مردم با من گریه مي کردند و مي گفتند که تنها پسران تو به 

پاکستان، در دومین  افغانستان و  کمیسیون مشترك صلح 
روز سفر حامد کرزی رییس جمهور کشور به اسالم  آباد، 
حضور  با  و  کشور  دو  پایه  بلند  مقام های  اشتراك  با 
کرد.  آغاز  کارش  به  رسما  پاکستان  و  افغانستان  رهبران 
ایجاد  پاکستان  نخست وزیر  پیشنهاد  با  این کمیسیون که 
امنیتی  پایه  بلند  بیشتر اعضای آن را مقام های  شده است، 

دو کشور تشكیل می دهند.
صادقانه  همكاری  که  است  معتقد  افغانستان  دولت 
و  طالبان  با  دولت  گفتگوهای  روند  می تواند  پاکستان 
دیگر گروه های مسلح مخالف را تسریع کند، اما برخی از 
کارشناسان مسایل سیاسی به این باور اند که اکنون دولت 
پاکستان تاثیر آن چنانی باالی شورشیان طالب ندارد و از 

را  گروه  این  می تواند  دارد،  طالبان  بر  که  نفوذی  به دلیل 
آنطوری  اما،  سازد.  قانع  دولت  با  گفتگوها  انجام  برای 
برخی  می آید،  بر  کمیسیون  این  جلسه ی  نخستین  از  که 
صداقت  مورد  در  هنوزهم  افغانستان  امنیتی  مقام های  از 
با  گفتگوها  بخشیدن  سرعت  در  همكاری  برای  پاکستان 
مقام های  از  تن  دو  کرده اند.  تردید  و  شک  ابراز  طالبان 
همراهی  پاکستان  به  سفر  در  را  کرزی  آقای  که  امنیتی 
نظامیان  صادقانه  همكاری  بدون  که  گفته  اند  می کنند، 
پاکستانی، تالش های دولت افغانستان برای انجام گفتگوها 
نخواهد  نتیجه ای  به  مخالف  گروه های  دیگر  و  طالبان  با 

رسید.
در همین حال برخی از کارشناسان معتقداند نفوذی که در 
گذشته دولت پاکستان بر طالبان داشت، اکنون ندارد و از 
همین رو همكاری پاکستان نمی تواند باالی روند گفتگوها 
تاثیر زیاد داشته باشد. وحید مژده، یک تن از تحلیلگران 
توسط  اکنون  هم  که  مبارزاتی  می گوید  سیاسی  مسایل 
نظامیان پاکستانی علیه طالبان در آن کشور جریان دارد، 
به خوبی نشان می دهد که طالبان اهمیتی به دولت پاکستان 
قایل نیستند. وی می افزاید: »در طول ده سال گذشته وقتی 
آنها  استاد  سابق  کسانی که  می بینیم،  را  جریان ها  ما  که 
الاقل  یا  شده اند،  کشته  طالبان  سوی  از  بودند،  )طالبان( 
تالش هایی  همین طور  داشتند.  دخالت  پاکستانی  طالبان 
موالنا فضل الرحمان هم صورت گرفته  برای کشته شدن 
در  که  را  اهمیتی  آن  می دهد  نشان  مسایل  این  است. 
گذشته طالبان برای آنان )استادانی که طالبان را آموزش 
داده اند( قایل بودند، حاال قایل نیستند. برعكس حاال آنان 

را آدم های خاین به آرمان های خود می دانند.«
تحت  پاکستانی  مقام های  که  می کند  تاکید  مژده  آقای 
بر  مبنی  افغانستان  در  کشور  آن  علیه  که  تبلیغاتی  تاثیر 
در  دیگر گروه های شورشی  و  طالبان  از  پاکستان  این که 
به  می کنند.  استفاده  می کند،  جدی  حمایت  افغانستان 
پاکستانی  مقام های  افغانستان،  تبلیغات در  این  او،  گفته ی 
را مطمین ساخته که تنها آن کشور می تواند در افغانستان 

همین رو، همكاری آن کشور نمی تواند به روند گفتگوها 
کمک زیاد کند.

تسریع  صلح،  مشترك  کمیسیون  مهم  اهداف  از  یكی 
روند گفتگوها میان دولت افغانستان و گروه های شورشی 
دولت  کمیسیون،  این  ایجاد  از  پیش  است.  مخالف 
ساختن  قانع  و  گفتگوها  روند  تسریع  منظور  به  افغانستان 
میز  پای  به  شدن  حاضر  و  گفتگوها  انجام  برای  طالبان 
این شورا که  ایجاد کرد.  را  مذاکره، شورای عالی صلح 
به  می گذرد،  آن  فعالیت  آغاز  از  سال  یک  به  نزدیک 
گفته ی برخی از کارشناسان تاکنون نتوانسته است به روند 

گفتگوها کمک کند.
با این حال، دولت افغانستان به این باور است که پاکستان 

آقای  بگیرد.  امتیاز  فرصت  این  از  و  کند  برقرار  را  ثبات 
مژده تاکید می کند باآنكه در سیاست های پاکستان اخیرا 
تغییراتی دیده می شود، اما تاهنوز مشخص نیست که این 

کشور صادقانه در تالش های صلح عمل کند.
کارشناسان  از  و  دانشگاه  استاد  هاشمی  فردین  همچنین 
روابط بین الملل، نیز در مورد موثریت کمیسیون مشترك 
تسریع  برای  پاکستان  و صداقت  گفتگوها  روند  بر  صلح 
در  می گوید  اما  کرده  تردید  و  شک  ابراز  روند،  این 
»مورد  که  صلحی  پاکستان،  صادقانه  همكاری  صورت 
آقای  می شود.  حاصل  است،  افغانستان  در  برخی ها«  نظر 
هاشمی در عین حال می افزاید، صلحی که مقام های دولت 
معلوم  هستند،  آن  تامین  تالش  در  پاکستان  و  افغانستان 
را  کشور  دو  مردم  اکثر  منافع  میزانی  چه  تا  که  نیست 
تامین می کند. به گفته ی او، دولت پاکستان در تالش های 
شده  انداخته  به راه  افغانستان  دولت  سوی  از  که  صلحی 
است، براساس منافع خود عمل خواهد کرد و این مساله 
تاکنون از سوی مقام های دولتی کشور مدنظر گرفته نشده 
است. آقای هاشمی گفت: »فرایندها در افغانستان یا بحث 
طالبان و نفوذ پاکستان باالی این گروه، خیلی کلی است. 
کمیسیون هایی  چنین  که  دارد  وجود  کلی  فرایندهای 
واقع  در  می شود،  ایجاد  که  صلح(  مشترك  )کمیسیون 
که  بگویم  می خواهم  من  فرایندهاست.  این  از  بخشی 
است  کرده  رفتار  سنجیده  خیلی  قسمت  این  در  پاکستان 
و کمیسیون هایی که شكل هم می گیرد، در جهت همان 
فرایندهاست.« وی همچنین افزود: »این فرایندها این است 

که پاکستان گپ اول و آخر را در افغانستان بزند.«
اما، مقام های پاکستانی که این بار حامد کرزی را در اسالم 
دولت  تالش های  از  دادند،  قرار  گرم  استقبال  مورد  آباد 
آقای  کرده اند.  حمایت  طالبان  با  گفتگوها  انجام  برای 
کرزی در دیداری با آصف علی زرداری رییس جمهور 
پاکستان، از آن کشور خواسته است که برای پایان بخشیدن 
به جنگ ده ساله با طالبان و مبارزه با تروریزم، افغانستان 
را کمک کند. آقای زرداری نیز اعالم کرده است که از 
انجام گفتگوها حمایت  برای  افغانستان  تالش های دولت 
وزیران  روزه،  دو  سفر  این  در  را  کرزی  حامد  می کند. 
امنیت و همچنین  دفاع، داخله، معارف، خارجه و رییس 

مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری همراهی کرده اند.
حضور  با  پاکستان  و  افغانستان  صلح  مشترك  کمیسیون 
وزیر  نخست  گیالنی  رضا  یوسف  و  کرزی  حامد 
نیز  این  از  پیش  که  کرد  کار  به  آغاز  حالی  در  پاکستان 
تامین  و  اطالعات  تبادل  زمینه  در  کمیسیون هایی دیگری 
حال،  این  با  بودند.  شده  ایجاد  کشور،  دو  در  صلح 
مبارزه  زمانی که  تا  عقیده اند،  این  به  سیاسی  کارشناسان 
صورت  کشور  دو  در  شورشیان  علیه  قاطعانه  و  جدی 
نگیرد، ایجاد چنین کمیسیون هایی نمی تواند منجر به تامین 

صلح در کشور شود.



شهادت نرسیده، بلكه اطفال و جوانان زیادی شهید شده اند. 
پسر دیگرم را نیز از زیر خاك بیرون کردند؛ خداوندا! این 
مصیبت را باالي هیچ مادري نیاور! همه ي قریه را غم و اندوه 
فرا گرفته بود و در همان روز چندین پیر و جوان دیگر نیز به 
شهادت رسیده بودند. هنوز از مرگ پسرانم دیري نگذشته 
بود که بچه نوجوان دیگرم ناپدید شد و تا امروز نمي دانم 
که او زنده است یا مرده. غم و اندوهی که من دارم خداوند 
و  هوش  زیاد  غصه ي  و  غم  با  ندهد.  نشان  مادري  هیچ  به 
حواس ام را از دست داده ام و همیشه خاطرات بد گذشته به 
زیر چشمانم است و در انتظار پسر ناپدید شده ام هستم. حاال 
هم از منطقه ي خود به خاطر جنگ ها بین نیروهای خارجی 
بدبختي  و  فالکت  به  و  کرده ایم  فرار  اینجا  به  طالبان  و 
در روي  دارد،  عمر  نواسه ام که 12 سال  مي کنیم.  زندگي 
ما  است.  من  نان آور  یگانه  و  مي کند  دست فروشي  سرك 
اما  رفت،  خواهیم  دنیا  این  از  آرامش  و  صلح  آرزوي  در 
خداوند مهربان است که به اطفال و بازماندگان ما صلح و 

آرامش بیاید.« 
خون  »هیچ گاهی  که:  می افزاید  گفته هایش  ادامه  در  وی 
شهدای خود را ما مردم دهقان پیشه و غریب کار که همیشه 
شده،  ریخته  ما  مردم  خون  و  بودیم  پایمال  رژیم  هر  در 

نمی بخشیم.« 



پسرانم را از من گرفتند
همه مردم با من گريه مي كردند و مي گفتند كه تنها پسران تو به شهادت 

نرسيده، بلکه اطفال و جوانان زيادی شهيد شده اند. پسر ديگرم را نيز از 
زير خاك بيرون كردند؛ خداوندا! اين مصيبت را باالي هيچ مادري نياور! 

همه ي قريه را غم و اندوه فرا گرفته بود و در همان روز چندين پير و جوان 
ديگر نيز به شهادت رسيده بودند. هنوز از مرگ پسرانم ديري نگذشته بود 

كه بچه نوجوان ديگرم ناپديد شد و تا امروز نمي دانم كه او زنده است يا 
مرده. غم و اندوهی كه من دارم خداوند به هيچ مادري نشان ندهد. با غم 
و غصه ي زياد هوش و حواس ام را از دست داده ام و هميشه خاطرات بد 

گذشته به زير چشمانم است و در انتظار پسر ناپديد شده ام هستم.

 تردید  ها در مورد
کمیسیون مشترک صلح
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رییس جمهور کرزی سفر دو روزه ای 
با  بتواند  تا  داد  انجام  پاکستان  به 
بعد  شده  ای  ایجاد  وضعیت  از  استفاده 
را  اسالم آباد  رهبران  بن الدن،  از مرگ 
ترغیب  افغانستان  دولت  با  همکاری  بر 
از  هدف  جمعی،  رسانه های  در  کند. 
سفر رییس جمهور کرزی به اسالم آباد، 
پاکستان  با  روابط  بهبود  برای  تالش 
خوانده شده است. برخی از رسانه ها در 
گزارش های خود گفته اند که مذاکرات 
با طالبان نیز یکی از برنامه های این سفر 
در  که  تعاملی  به  توجه  با  می باشد. 
و  افغانستان  بین  اخیر  سال  از سی  بیش 
پیش  سوال  این  داشته،  وجود  پاکستان 
و  رفتار  در  پاکستان  آیا  که  می آید 
سیاست گذاری خود نسبت به افغانستان 

تغییری وارد خواهد کرد؟
پاکستان در برابر افغانستان ادعا و رفتار 
متفاوت داشته است؛ مقامات پاکستانی 
همواره مدعی کمک به افغانستان بوده و 
اند. پاکستان هم در گذشته و در جریان 
و  افغانستان  در  شوروی ها  علیه  جنگ 
حضور  از  بعد  و  حاضر  دوره  در  هم 
قوای بین المللی در افغانستان، از  ادعای 
است.  برده  نفع  افغانستان  با  همکاری 
آباد  اسالم  مقامات  اینکه  با  اکنون  هم 
امنیت  تامین  راستای  در  که  مدعی اند 
و  کابل  دولت  با  افغانستان  در  ثبات  و 
جامعه ی جهانی همکاری دارند، اما در 
دولت  مسلح  مخالفان  با  همواره  عمل 
و گروه هایی که بصورت مسلحانه در 
افغانستان  در  دموکراسی  و  ثبات  برابر 
می جنگنند، کمک می کند. از همین رو 
در  که  سواالتی  ترین  اصلی  از  یکی 
به  کرزی  جمهور  رییس  سفر  به  پیوند 
پاکستان وجود دارد، این است که این 
پاکستان  رفتار  بر  می تواند  چه قدر  سفر 

تاثیر گذار واقع شود.
در گزارش های منتشر شده در رسانه های 
پاکستان آمده است که استقبال پاکستان 
دولت  و  بوده  بی سابقه  افغانی  هیات  از 
پاکستان اطراف کاخ ریاست جمهوری 
پایتخت  از سرک های  و شماری دیگر 
افغانستان  رنگ  سه  پرچم های  با  را 
تزیین کرده است. برخی از کارشناسان 
کردن  آذین  که  می باشند  باور  این  به 
سرک های کنار قصر ریاست جمهوری 
با  اسالم آباد  سران  سوی  از  پاکستان، 
بیرق افغانستان، برای این صورت گرفته 
رییس  احساسات  از  بتوانند  که  است 
اهداف  و  کنند  استفاده  جمهور کرزی 
مورد نظر خویش را  در قالب بیانیه های 
جنبه  مشترک،  دیدگاه های  و  مشترک 
اجرایی و یا حد اقل جنبه رسمی بدهد و 
نقش افغانستان را نیز در سودجویی های 
پاکستان تثبیت کنند و پس از آن چنین 
پاکستان  از سوی  آنچه  جلوه دهند که 
نسبت به افغانستان صورت می گیرد، در 
افغانستان  است که دولت  تعاملی  قالب 

بدان صحه گذارده است.
از  پس  زرداری  علی  آصف  همچنین 
قول  کرزی  جمهور  رییس  با  دیدار 
داده است که از هر پروسه ای که منجر 
حمایت  شود،  افغانستان  در  صلح  به 
پاکستان  جمهور  رییس  می کند. 
پاکستانی ها  که  ادعا  این  با  همچنین 

گزارش  بین المللی  خبری  منابع  کابل:  8صبح، 
مرکزی  سازمان  رییس  پانتا،  لیون  که  داده اند 
پاکستان  به  سفرش  در  سیا  یا  امریکا  استخبارات 
است  داده  هشدار  کشور  آن  نظامی  مقام های  به 
که باید حمایت از طالبان افغان و دیگر گروه های 
تروریستی  را که در مناطق مرزی آن کشور پناه 
گرفته اند، پایان بخشد. مجله ی تایم به نقل از منابع 
سفر  این  در  پانتا  آقای  که  است  داده  خبر  آگاه 
شواهدی را نیز با خود به اسالم آباد برده است تا به 
رهبری ارتش و استخبارات پاکستان در این زمینه 
ارایه کند و از آنان بخواهد تا حمایت شان را از 
طالبان و دیگر گروه های تروریستی توقف دهند. 
آقای پانتا که قرار است به زودی به سمت وزیر 
دفاع امریکا گماشته شود، روز جمعه در یک سفر 
از قبل اعالم نشده وارد اسالم آباد شد و شام همان 
روز با جنرال اشفاق کیانی، فرمانده عمومی ارتش 
پاشا، رییس آی اس آی  پاکستان و جنرال شجاع 

دیدار و گفتگو کرده است. 

پانتا یک  تایم گفته است که آقای  منبع مجله ی 
و  ارتش  مقام های  با  را  دقیقه ای  ده  ویدیوی 
پاکستان شریک ساخته است که در  استخبارات 
تولید  کارخانه  دو  تخلیه ی  حال  در  طالبان  آن 
کارخانه ها  این  از  یکی  وزیرستان  اند.  در  بمب 
دارد؛  موقعیت  شمالی  وزیرستان  در  میرانشاه  در 
این  است.  جنوبی  وزیرستان  در  دومی  کارخانه 
در حالی است که گفته می شود در حال حاضر 
وزیرستان شمالی تحت کنترول گروه حفیظ گل 
حقانی  گروه  است.  حقانی  سراج الدین  و  بهادر  
حمالت  اکثر  مسوول  بهادر  گل  حفیظ  گروه  و 
ناتو،  نیروهای  بر  انتحاری  و  گروهی  تروریستی 
تاکنون  و  می شوند  شناخته  افغان  و  امریکایی 
علیه  را  قاطعی  اقدام  گونه  هیچ  پاکستان  دولت 
این گروه ها سازمان نداده است، در عین حالی که 
گفته می شود هر دو گروه از حمایت های پیدا و 
پنهان ارتش و استخبارات پاکستان نیز برخوردار 

می باشد. 
این  پانتا  تایم،  مجله ی  منبع  گفته های  براساس 
و  ارتش  مقام های  به  منظور  این  به  را  ویدیو 
استخبارات پاکستان تحویل داده است، که امریکا 

گفته  ایستاده اند  شانه  به  شانه  افغانها  با 
است که اگر در افغانستان صلح و امنیت 
وجود نداشته باشد، در تمام منطقه صلح 

و امنیت تامین نمي شود.
علی  آصف  که  است  این  جالب 
زرداری، رییس جمهور پاکستان به این 
مساله تصریح کرده است که دو کشور 
تروریزم  قرباني  پاکستان  و  افغانستان 
معضل  این  باید  و  بوده  خشونت  و 
به  تا  شود  حل  طرف  دو  همکاري  با 
گفته وی، مردم منطقه روي آرامش را 
در  که  حالیست  در  این  ببینند.  به خود 
پاکستان  و  افغانستان  قربانی شدن مردم 
دارد.  بسیار آشکار وجود  تفاوت  یک 
قربانی خشونت  افغانستان مردم  اگر در 
است  عارضه ای  می شوند،  تروریزم  و 
نسبت  پاکستان  سیاست گذاری  از  که 
یعنی  است.  آمده  بوجود  افغانستان  به 
می توان گفت که در ایجاد این وضعیت 
داشته  نقش  پاکستان  افغانستان،  در 
است، ولی آنچه در پاکستان می گذرد، 


 حد اقل تصوری که در 

خصوص نفع بردن پاکستان 
از تحرکات مربوط به صلح 
قابل تصور می باشد، این 
است که پاکستانی ها به 

بسیار آسانی می توانند در 
کمیسیون مشترک، شماری 

از کارشناسان  ای اس ای را به 
نمایندگی از پاکستان عضویت 

دهند تا بتوانند با امکانات 
بیشتری در هموار سازی 

تسلط مجدد طالبان و حزب 
اسالمی و سایر اشخاص و 
افرادی که در فرمانبرداری 

از پاکستان، اخالص خویش 
را به سران اسالم آباد نشان 

داده اند، در افغانستان کار کنند 
و بدین ترتیب نفوذ خویش 
را بر دستگاه قدرت در کابل 

کامال تثبیت کنند.


است.  نداشته  نقشی  هیچ  افغانستان 
در  اگر   که  گفت  می توان  واقع  در 
پاکستان امروز خشونت در برخی موارد 
نشان  کشور  آن  مردم  به  را  خود  روی 
سیاست گذاری های  از  ناشی  می دهد، 
مستقیم دولت مردان اسالم آباد می باشد. 
بر  زرداری  تاکید  می رسد،  نظر  به 
این  بیانگر  صلح،  روند  از  حمایت 
طریق  از  پاکستان  که  است  موضوع 
می تواند  بیشتر  صلح،  روند  تقویت 
دست برتر یا برتری خود را در مسایل 
آنچه  کند.  تثبیت  افغانستان  به  مربوط 
به  نسبت  پاکستانی ها  تا  می شود  باعث 
روند  طریق  از  خویش  منفعت  تثبیت 
در  که  است  این  باشند،  مطمین  صلح 
فعالیت های مربوط به صلح، پاکستانی ها 
به سادگی می توانند نقطه نظرات خویش 
و  طالبان  رهبران  این که  به  توجه  با  را 
بر  دارند،  اختیار  در  را  اسالمی  حزب 

دست اندرکاران صلح تحمیل کند.
از  یکی  که  است  همین رو  از 
پیش  وقت  چند  سفر  دست آوردهای 
کابل،  به  گیالنی  رضا  یوسف  سید 
یک  تشکیل  برای  پالن گذاری 
کمیسیون مشترک صلح بود که  اینک 
به  جمهور  رییس  عزیمت  از  پیش  نیز 
اسالم آباد، یکی از موضوعاتی که گفته 
مورد  است  قرار  سفر  این  در  می شد 
همان  سازی  عملی  گیرد،  قرار  توجه 
تصمیم قبلی در راستای ایجاد کمیسیون 

مشترک صلح و افتتاح آن می باشد.  
نفع  خصوص  در  که  تصوری  اقل  حد 
به  مربوط  تحرکات  از  پاکستان  بردن 
است  این  می باشد،  تصور  قابل  صلح 
که پاکستانی ها با بسیار آسانی می توانند 
از  شماری  مشترک،  کمیسیون  در 
نمایندگی  به  را  کارشناسان  آی اس آی 
با  بتوانند  تا  دهند  عضویت  پاکستان  از 
امکانات بیشتری در هموار سازی تسلط 
سایر  و  اسالمی  حزب  و  طالبان  مجدد 
فرمانبرداری  در  افرادی که  و  اشخاص 
از پاکستان، اخالص خویش را به سران 
افغانستان  در  داده اند،  نشان  اسالم آباد 
کار کنند و بدین ترتیب نفوذ خویش را 
بر دستگاه قدرت در کابل کامال تثبیت 

کنند.


معلومات در مورد این دو کارخانه تولید بمب را 
بود و در  پاکستان شریک ساخته  با  این  از  پیش 
این کارخانه ها را تخلیه  ظرف 24 ساعت طالبان 
کرده بودند. البته بعد از تخلیه کارخانه ها، ارتش 
بود  این هنگامی  اما  اعزام شد،  به محل  پاکستان 
که دیگر در آنجا کارخانه ای وجود نداشته است. 
اطالعات  مرکزی  سازمان  تایم،  منبع  گفته  به 
در  عناصری  که  است  باور  بدین  سیا  یا  امریکا 
این که  از  قبل  پاکستان  امنیتی  نهادهای  داخل 
را  آنها  بگیرند،  قرار  حمله  مورد  کارخانه ها  این 
قرار  حمله  مورد  که  بودند  داده  قرار  جریان  در 

می گیرند. 
از طریق ستالیت  این ویدیوها  گفته می شود که 
اخذ شده است و کسانی که آن را دیده اند، تایید 
صورت  به  و  است  شفاف  کامال  که  می کنند 
روشن نشان می دهد که شورشیان در حال تخلیه 
حاکی  گزارش ها  بمب  اند.   تولید  کارخانه های 
از  شماری  به  این  از  پیش  ویدیو  این  که  است 

اعضای کانگرس امریکا به شمول اعضای کمیته 
استخباراتی سنای آن کشور نیز نمایش داده شده 

است.


گفته می شود که این ویدیوها از 
طریق ستالیت اخذ شده است 

و کسانی که آن را دیده اند، 
تایید می کنند که کامال شفاف 

است و به صورت روشن نشان 
می دهد که شورشیان در حال 

تخلیه کارخانه های تولید بمب  اند.  
گزارش ها حاکی است که این ویدیو 
پیش از این به شماری از اعضای 
کانگرس امریکا به شمول اعضای 
کمیته استخباراتی سنای آن کشور 

نیز نمایش داده شده است.


همکاری پاکستان

 احسان اهلل دولت مرادیخام رویای 

هشدار رییس سیا به پاکستان: 

روابط خود را با تروریستان 
قطع کنید!

ادامه از صفحه 1

آقای پانتا یک ویدیوی ده دقیقه ای را با مقام های ارتش و 
استخبارات پاکستان شریک ساخته است که در آن طالبان 

در حال تخلیه ی دو کارخانه تولید بمب در وزیرستان  اند. 
یکی از این کارخانه ها در میرانشاه در وزیرستان شمالی 
موقعیت دارد؛ کارخانه دومی در وزیرستان جنوبی است.

ACKU
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معرفی نشدن  به  اعتراض  در  افغانستان  نمایندگان  مجلس 
و  مستقل  اداره های  رییسان  کابینه،  باقی مانده ی  اعضای 
برخی  از اعضای شورای دادگاه عالی و کمیسیون نظارت 
را  سکوت  جلسه ی  گذشته  روز  اساسی،  قانون  تطبیق  بر 

برگزار کرد.
بر بنیاد تصمیم هفته ی گذشته ی مجلس نمایندگان، تازمانی 
اعضای  اساسی  قانون  ماده ی 64  مطابق  که رییس جمهور 
باقی مانده ی کابینه را برای گرفتن رای اعتماد به این مجلس 
معرفی نکند، نمایندگان هیچ موضوع دیگری را در برنامه ی 

کاری خود نخواهند گرفت.
بر بنیاد بند 11 ماده ی 64 قانون اساسی، صالحیت تایید یا رد 
اعضای پیشنهادی کابینه از سوی مجلس نمایندگان صورت 
و  وزارت خانه  هفت  شمول  به  حاضر  حال  در  و  می گیرد 
برخی از  اداره های مستقل از سوی سرپرستان اداره می شوند.

دوم  دور  کار  شروع  از  سال  دو  به  نزدیک  گذشت  با    
از  شماری  در  هنوزهم  کرزی،  حامد  جمهوری  ریاست 
قانون  برخالف  و  دارند  حضور  سرپرستان  وزات خانه ها 
سرپرستی ها، رییس جمهور به ادامه  ی کار  این مقام ها تاکید 

کرده است.
از  پیش  نمایندگان  مجلس  رییس  ابراهیمی،  عبدالروف 
آغاز جلسه ی سکوت به نمایندگان گفت یکی از اهداف 
اعضای  معرفی  پارلمان  کار  ادامه ی  برای  نمایندگان 
به  تاکنون  جمهور  رییس  و  است  بوده  کابینه  باقی مانده ی 

این خواست مجلس نمایندگان توجه نکرده است.
ابراهیمی خطاب به نمایندگانی که در نشست روز گذشته ی 
این مجلس حضور یافته بودند گفت: »امروز اجندای ما و 
شما احتجاجا سکوت است، تا زمانی که جانب حکومت به 
مجلس سرپرست وزیران، سه تن از اعضای شورای عالی 
ستره محکمه، رییسان مستقل و دوتن از اعضای کمیسیون 
نظارت برقانون اساسی را برای کسب رای اعتماد به خانه ی 

ملت بفرستد.«
افزون بر سکوت، نمایندگان با کوبیدن میزهای پارلمان نیز 

خواهان عملی شدن قانون اساسی از سوی حکومت شدند.
با  که  نمایندگان  از  شماری  و  اداری  هیات  این،  از  پیش 
باقی مانده ی کابینه  رییس جمهور در مورد معرفی اعضای 
ادعا  بودند،  کرده  گفتگو  اختصاصی  محکمه ی  لغو  و 
داشتند که رییس جمهور کمیسیونی را برای معرفی اعضای 
برخی  در  تغییرات  ساختن  مشخص  و  کابینه  باقی مانده ی 
نهایی شدن تصمیم   با  تعیین کرده است که  وزارت خانه ها 
جدید  وزیران  برخی  و  کابینه  باقی مانده ی  اعضای  آن ها، 
معرفی  نمایندگان  مجلس  به  اعتماد  رای  گرفتن  برای  را 

خواهند کرد.

بدخشان  والیت  در  امنیتی  مقام ها ی  بدخشان:  صبح،   8
ولسوالی  در  مسلح  طالبان  از  تن  تعداد 50  به  که  می گویند 
درایم که دست به ناامنی می زدند، به اثر تالش های شورای 
صلح  روند  به  والیت  این  امنیتی  ارگان های  و  صلح  عالی 

پیوستند.
مل پاسوال سید حسین صفوی، آمر امنیت فرماندهی پولیس 
بدخشان گفت: »از یک سال به این طرف می شود که طالبان 
محلی به رهبری مولوی عبدالهادی در یک ساحه کوچک، 
افراد  بعدا  که  می کردند  فعالیت  درایم  ولسوالی  مربوط 
دولت  با  نحوی  به  که  مختلف  ولسوالی های  از  غیرمسوول 
به صفوف  بودند،  از محاکم فرار کرده  یا  مشکل داشتند و 
آنها پیوستند که سرانجام به اثر تالش های شورای عالی صلح 
و ارگان های امنیتی این والیت به تعداد 50 تن از طالبان که 

وزیران  ادامه کار  تا جلو  ماده ای سرپرستی ها، تالش کرد 
سرپرست را بگیرد؛ ولی حکومت برخالف آن به ادامه کار 

وزیران سرپرست تصمیم گرفت.
جلسه  های  نتیجه ی  به  نسبت  نمایندگان  برخی  این حال  با 

سکوت و کوبیدن میزها بی باور هستند.
نمایندگان  مجلس  در  ننگرهار  نماینده ی  یون،  آرین 
می گوید که هدف اصلی نمایندگان از جلسه های سکوت 
و کوبیدن میزها، لغو نکردن محکمه ی اختصاصی از سوی 

رییس جمهور است.
ماه  نیم  و  در چهار  نمایندگان  دارد که مجلس  تاکید  وی 
گذشته نیز کار مهمی را انجام نداده است و دور از انتظار 

است که در دو هفته ی دیگر کار مهمی را به پیش ببرد.
خانم یون گفت: »من فکر می کنم از همین روز اول معلوم 
کار  این  که  می کنم  فکر  من  نمی دهد.  نتیجه  که  است 
این ها  که  بود  دیگری  مهمی  کارهای  بسیار   است،  عبث 
)نمایندگان( آن ها را مورد بحث قرار می دادند، آن کارها 
را نکردند. در چهارو نیم ماه گذشته که زمان کاری ما بود، 
ما کدام کار مهمی را انجام ندادیم در این 15 روز ما چه 

کرده می توانیم؟«
ادامه ی  که  است  معتقد  نمایندگان  مجلس  عضو  این 
جلسه های سکوت وقت گذرانی نمایندگان مجلس می باشد 

و نتیجه  ای را به همراه نخواهد داشت.
کوبیدن  و  سکوت  جلسه های  ادامه  از  که  نمایندگانی  اما 
میزها استقبال می کنند، این عمل شان را الگوی دموکراتیک 

وی اضافه کرد که مقام های امنیتی این والیت مصمم بودند 
که اگر از طریق مصالحه نتوانند به این معضل پایان دهند، با 
راه اندازی یک عملیات به تصفیه آن منطقه از وجود طالبان 
و  دارند  قرار  بدی  وضعیت  در  مردم  چراکه  کنند؛  اقدام 
انکشافی  برنامه های  نمی توانند  دولتی  نهادهای  و  موسسات 
خود را در آن منطقه تطبیق کنند، ولی با پیوستن این تعداد از 
طالبان آنها امیدوارند که دیگران هم به روند صلح بپیوندند 

و هم از جنگ دست بردارند.
با این حال برخی از باشندگان محل می گویند که افراد  اما 
اربکی های  بلکه  نه  طالبان  مجموع  در  دولت  به  تسلیم شده 
داده  تشکیل  طالبان   میان  در  مخفیانه  به صورت  که دولت 

بود، می باشند.
یک تن از باشندگان محل که خواست نامش درج گزارش 
نشود، گفت: »دولت در میان طالبان، افراد مسلح را به صورت 
مخفیانه تحت نام اربکی ها ایجاد کرده بود که سرانجام در 
میان طالبان افشا شدند و پیش از این که طالبان در مورد آنها 
تصمیم بگیرند خودشان به سر وقت خود را در لباس طالب 

زده و به روند صلح پیوستند.«
پیوستند،  صلح  روند  به  که  افرادی  میان  »از  می گوید:  وی 
متباقی  ولی  می دهند،  تشکیل  طالبان  را  آنها  محدود  تعداد 
اربکی ها و مجاهدینی استند که بنا بر دالیلی از دولت ناراض 

بودند.«
صلح  روند  طریق  از  که  انتظارداشتند  مردم  او  گفته  به 
روند  به  داشتند  حضور  ولسوالی  آن  در  که  طالبانی  تمام 
با  حاال  که  ومحرومیت  ازتهدید  مردم  تا  بپیوندند  صلح 
بی توجهی  درنتیجه  اما  می یافتند  رهایی  روبروهستند،  آن 

از  بیشتر  که  صبا  پارلمانی  گروه  رییس  وردک،  شیرولی 
دیدگاه های حکومت در مجلس نمایندگان پیروی می کند 
نیز معتقد است که رییس جمهور به ادامه ی کار وزیران و 
رییسان سرپرست در افغانستان پایان دهد و وضعیت کنونی 
قانون  ماده ی 11  مطابق  رییس جمهور  ایجاب می کند که 

اساسی اعضای باقی مانده ی کابینه را معرفی کند.
معرفی شود،  کابینه  باید  ما  »برای  می گوید:  آقای وردک 
متاسفانه در نظامی که ما در آن روان هستیم، اکثریت آن ها 
سرپرست ها هستند. در قضا و سارنوالی سرپرست ها هستند. 
توقع نمایندگان ملت همین است که رییس جمهور فوری 
اعضای باقی مانده ی کابینه را معرفی کند تا نتیجه ی تمدید 
کاری که انجام داده ایم مثبت باشد. من فکر می کنم رییس 
جمهور به زودی به این مساله فکر خواهد کرد و به زودی 

اعضای باقی مانده ی کابینه را معرفی خواهند کرد.« 
نیست؛  تازه  ای  چیزی  میزها،  کوبیدن  با  سکوت  جلسه ی 
به  اعتراض  در  نمایندگان  نیز  پارلمان  گذشته  دوره ی  در 
عملی نشدن قانون از سوی حکومت دست به چنین عملی 

می زدند.
رییس  تا  شد  سبب  گذشته  سال  میزها  کوبیدن  و  سکوت 
گرفتن  برای  را  کابینه  وزیران  نامزد  نوبت  دو  در  جمهور 
هردو  در  و  کند  معرفی  نمایندگان  مجلس  به  اعتماد  رای 
مرتبه تعدادی از نامزدوزیران پیشنهادی نتوانستند رای کافی 

را برای احراز پست وزارت به خود اختصاص دهند.
هرچند مجلس نمایندگان با تصویب دو مرحله ا ی قانون سه 

در مخالفت با دولت به سر می بردند به روند صلح پیوستند.«
به گفته وی، فرمانده امنیه این والیت با هیاتی جهت تقدیر از 
طالبان که دست از جنگ برداشتند به آن ولسوالی سفر کرده 
گروهی  پیوستن  زمینه  مردم  میان  در  تشویق شان  با  تا  است 

دیگر آنها را فراهم کنند.
آمر امنیت فرماندهی پولیس بدخشان گفت: »طالبانی که به 
روند صلح پیوستند، در مسیر راه با کمین طالبان مواجه شدند 
تا  موفق شدند  تلفات  بدون کدام  برخورد  از یک  پس  که 

خود را به مر کز ولسوالی برسانند.«
آقای صفوی یادآور شد که در جریان آمدن طالبان تسلیم 
شده به مرکز ولسوالی، گروهی دیگری که خواهان پیوستن 
آنها به روند صلح نبودند، با ایجاد یک کمین خواستند مانع 

این کار شوند، اما موفق نشدند.

در افغانستان می دانند و از فشارهای بیشتر بر حکومت برای 
عملی ساختن قانون سخن می زنند.

سکوت  نمایندگان  مجلس  در  کندز  نماینده  عزیز،  فاطمه 
از اعتراض مدنی نمایندگان  و کوبیدن برمیزها را نشانه  ای 
تاکید  قانون  شدن  عملی  تا  آن  ادامه ی  بر  و  می خواند 

می ورزد.
ارتباط  مجلس  تصمیم  به  بعدی  »اقدام  گفت:  عزیز  خانم 
از وکال  ما  که  را  سرو صداهایی  و  همه ها  هم  و  می گیرد 
می شنویم، تصمیم دارند که اگر حکومت به خواست شان 
جواب ندهد، یک تعداد کسانی که در کابینه هستندآن ها 
هم مشکالتی دارند که به مجلس خواسته شوند، استیضاح 

شوند و از آن ها هم سلب اعتماد صورت گیرد.«
جمهور  رییس  که  می شود  مطرح  درحالی  اظهارات  این    
انتظار نمی رود  کرزی در حال حاضر در پاکستان است و 
پاسخ  نمایندگان  مجلس  به  خواست های  آینده  هفته ی  تا 

مثبت داده شود.

درست  صورت  به  روند  این  صلح،  عالی  شورای  مقام های 
این  در  مستقر  طالبان  چراکه  نشد؛  تطبیق  ولسوالی  این  در 
این والیت  محلی  بامقام های  مکرر  تماس های  در  ولسوالی 
به صورت پیهم خواستار مذاکره بافرد شماره اول این شورا 

)برهان الدین ربانی( بودند.
اما افرادی که به روند صلح پیوسته اند، گفته های باشندگان 
باگروه طالبان در  محل را رد می کنند و می گویند که آنها 
ارتباط بوده و از جنگ خسته شده اند، لذا تصمیم گرفته اند تا 

از جنگ و مخالفت با دولت دست بردارند.
فرمانده این گروه طالبان که تازه به روند صلح پیوسته است 
می گوید: »من در گذشته باگروه طالبان بودم و دراین اواخر 
هم با جمع طالبان که درولسوالی درایم حضور داشتند، در 
کوه و دره ی این ولسوالی در مقابل دولت سنگردار بودیم، 
باالخره به این نتیجه رسیدیم که مخالفت ما علیه دولت نه به 
نفع مردم است ونه به نفع خودما لذا به روند صلح پیوستیم.«

تسلیم  افراد  براین که  مبنی  را  باشندگان  برخی  ادعاهای  او 
شده اربکی ها هستند رد کرده گفت: »در مجموع افرادی که 
به روند صلح پیوسته اند، طالبان می باشند و برخی فرماندهان 
مجاهدین که از دولت ناراض بودند و به طالبان پیوسته بودند 

نیز شامل این گروه می باشد.«
این طرف در تالش  به  از مدت چند ماه  به گفته وی، آنها 
بودند، تا دوستان شان را نیز به روند صلح بکشانند، اما بنا بر 
مخالفت مولوی عبدالهادی فرمانده گروه طالبان در ولسوالی 

درایم، موفق نشدند.
ولسوالی درایم از چند سال به این طرف، ازجمله ناامن ترین 
تعداد  و  می رود  شمار  به  بدخشان  والیت  در  ولسوالی ها 
زیادی از قاچاقبران مواد مخدر و افراد مسلح غیرمسوول از 
وضعیت ناامنی و حضور طالبان در آن ولسوالی سود بیشتری 

می برند.
افراد  از  پیوستن 50تن  از  بعد  امنیتی بدخشان  ولی مقام های 
طالبان به روند صلح، وضعیت امنیتی را در آن ولسوالی آرام 
توصیف کرده می گویند که کار طالبان در آن ولسوالی تمام 

شده است.

 قدرت اهلل جاوید

سکوت تنها گزینه ی باقی مانده  برای پارلمان

طالبان به روند صلح پیوستند
یا اربکی ها؟ 

سکوت و کوبیدن میزها سال گذشته 
سبب شد تا رییس جمهور در دو نوبت 

نامزد وزیران کابینه را برای گرفتن 
رای اعتماد به مجلس نمایندگان 

معرفی کند و در هردو مرتبه تعدادی از 
نامزدوزیران پیشنهادی نتوانستند رای 

کافی را برای احراز پست وزارت به 
خود اختصاص دهند.

هرچند مجلس نمایندگان با تصویب 
دو مرحله ا ی قانون سه ماده ای 

سرپرستی ها، تالش کرد تا جلو ادامه 
کار وزیران سرپرست را بگیرد؛ ولی 

حکومت برخالف آن به ادامه کار 
وزیران سرپرست تصمیم گرفت.

ACKU
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اظهارات سفیر ویکادس اوشاتسکس رئیس هیئت 
نمایندگی و نماینده ویژۀ اتحادیه اروپا در افغانستان 

به مناسبت روز جهانی منع کار کودکان. 

12 جون 2011

میلیون  ها تن از کودکان در سراسر جهان از لذت 
سالمتی  مناسب،  تربیه  و  تعلیم  کودکی،  دوران 
بدترین  در  آنها  هستند.  محروم  فراغت  اوقات  و 
خطرناک،  محیط  های  در  کار  مانند  کارهایی 
بردگی، قاچاق مواد مخدر و غیره مشغول هستند. 
بنابراین 12 جون را در جهان به عنوان روز جهانی 
منع کار کودک نامیده تا توجه جهان را بر وضعیت 

دشوار کودکان نمایند. 

قرن 20 شاهد کاهش تدریجی کار کودکان است، 
اما این مشکل هنوز هم یک چهره جهانی داشته و 
هیچ منطقه آزاد از این مشکل نیست. برآورد  های 
تخمین شده توسط سازمان بین المللی کار نشان می 
سراسر  در  کودک  میلیون   200 از  بیش  که  دهد 
کودکان  این  از  نیمی  هستند.  کار  مشغول  جهان 
ایمنی  سالمتی،  است  ممکن  که  کارهایی  در 
با  یا  و  معادن  در  کار  مانند  اخالقی،  اصول  یا  و 
ماشین آالت خطرناک، دست زدن به مواد شیمیایی 
برای  سنگین  بارهای  نقل  و  کشاورزی، حمل  در 
از  میباشند. گذشته  طوالنی خطرناک  ساعت  های 
قاچاق  و  فروش  نیزبا  کودکان  کار  نوع  این  این، 
جهانی  مشکل  یک  این  دارند.  ارتباط  کودکان 
خانواده  های شان  و  کودکان  حال  این  با  است 
بعضی اوقات غافل از خطرات احتمالی اند و به این 
باوراند که آنها می توانند یک زندگی بهتر را در 

کشورهای دیگر خواهد دریاف.
 

فقر والدینی، محرومیت اجتماعی و عدم آموزش 

طرز تغییر:

تعلیم و تربیه
راهی برای منع کار کودکان

علت اصلی کار کودکان در سراسر جهان میباشد. 
که  دلیل  به  می دهد  ادامه  را  فقر  کودکان  کار 
خانواده  بعدی  نسل  برای  را  فقر  از  فرار  مسیری 
کودک  یک  این،  بر  عالوه  می نماید.  مسدود 
کارگر برابر با یک فرد جوان بیکارشمرده می شود. 

درمکاتب  جهان  سراسر  در  کودک  میلیون ها 
با  تربیه  و  تعلیم  به  دسترسی  عدم  ندارند.  حضور 
و  سواد  بی  نسل  یک  برای  زنگ خطری  کیفیت 
کار  مشغول  که  کودکانی  میباشد.  ای  حرفه  غیر 
دانش،  آوردن  دست  به  برای  را  فرصت  هستند 
تقاضا  از دست میدهند.  به نفس  اعتماد  مهارت و 
برای کار کودکان اغلباً از کارفرمایان بی پروا که 
تنها  که کودکان  فهم  از  یا  و  ارزان  کار  دنبال  به 

دارای مهارت  های خاص هستند می باشند. 

دولت  توسط  که  کودک  حقوق  کنوانسیون 
است  گریده  امضا   1994 سال  در  افغانستان 
کودک را به آموزش و پرورش حق داده و هرنوع 
بهره کشی از کار کودکان را منع قرار داده است. 
از  خوب  نیت  میان  دارد  وجود  فاصله  متاسفانه، 
از  واقعی  زندگی  شرایط  و  بین المللی  معاهدات 

میلیون  ها  کار  از  برداری  بهره  و  توجهی  بی  فقر، 
دارد.  وجود  هم  هنوز  جهان  سراسر  در  کودک 
از  برخی  در  آمده  بدست  پیشرفت  های  وجود  با 
مناطق، بسیار کارها باقی ماندند که باید انجام داد. 
منع کار کودک باید از طریق تالش  های هماهنگ 
دولت ها، جامعه بین المللی، جامعه مدنی ، صنعت 

و شرکای اجتماعی صورت گیرد. 

زیر سن 18 سال  افغانستان  نیمی جمعیت  از  بیش 
هستند. برآورد  ها نشان می دهد تقریباً 30 درصد از 

عدم دسترسی به تعلیم و تربیه 
با کیفیت زنگ خطری برای یک 
نسل بی سواد و غیر حرفه ای 

میباشد. کودکانی که مشغول کار 
هستند فرصت را برای به دست 
آوردن دانش، مهارت و اعتماد به 

نفس از دست میدهند.

اطفال افغان در کارهای گوناگون مشغول اند. این 
مینمایند  کار  دشوار  شرایط  تحت  اغلباً  کودکان 
که تنها منبع درآمد برای خانواده  های شان هستند. 
برای مبارزه با این نگرانی، اتحادیه اروپا کمک از 
برنامه حمایت اجتماعی مینماید که در حال حاضر 
و  نموده  مالی  همکاری  یورو  میلیون   15 از  بیش 
بیشتر را قبل از ختم سال  2013  16 میلیون یورو 
به 50،000  تا کنون نزدیک  کمک خواهد نمود. 
که  شدند  مند  بهره  کمک  های  این  از  کودکان 
حاضر  حال  در  کاریگر  کودکان  این   4،000

دسترسی به آموزش و پرورش دارند. 

برنامه چهار سالۀ که توسط سازمان حقوق کودک 
بهترمحافظت  ارائه یک محیط  میشود هدف  اجرا 
شده به اکثر کودکان در معرض خطر در افغانستان 
قرار داند که شامل مراقبت مستقیم و فرصت  های 
بازار،  کودکان  بهبود برای کودکان در کوچه و 
آواره، کودکان اقلیت ها، و کودکان که درمرزها 
برنامه 7.9  این  بودجه  میباشد.  مشغول کار هستند 
میلیون یورو است که تا کنون 39،000 کودک از 
که  گردیده اند  مند  بهره  مختلف  فعالیت  های  این 

35 درصد آن دختران هستند.

آموزش برای کودکان ونوجوانان به طور یکسان 
در یک کشوری مانند افغانستان از چند دهه جنگ 
دارند  حرکت  فعال  جامعه  یک  ایجاد  سمت  به 
عواملی  از  یکی  سوادی  بی  میباشد.  اساس  بسیار 
است.  افغانستان  در  ظرفیت  رشد  و  توسعه  مانع 
این  بر  افغانستان  تا  میناید  کمک  اروپا  اتحادیه 
چالش  ها غلب گردد  و بتواند  روی پای خویش 
ایستاده و از آینده ای بهتر، امن تر و مرفه مستفید 

گردد. 
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

 بینش عمده:
افزايش  انتقالي،  عدالت  ملي  برنامه ي  اين  هدف 
احترام به حقوق بشر و آشتي ملي در کشور است، 
واقعيت ها  نشر  ثبت،  تحقيقات،  طريق  از  کار  اين 
ضدبشري  جرايم  به  حسابرسي  طريق  از  همچنين 
باقوانين  مطابق  بشر،  حقوق  ج��دي  تخلفات  و 
بين المللي، اصول اسالمي، عنعنات افغاني و اراده ي 

مردم افغانستان، انجام خواهد شد.
  اهداف:

 جمع آوري اسناد و مدارک تخلفات حقوق بشر 
در افغانستان.

 راه اندازي يک مشوره ي ملي )در سطح کشور( 
در  افغانستان  م��ردم  که  روش هايي  درک  جهت 
حمايت  آن را  بشر،  حقوق  متخلفان  با  برخورد 

خواهندکرد.

مقدمه:
طور  به  و  خانواده ها  در  کلی  طور  به  خشونت 
خاص عليه زنان، يکی از پديده های جدی، قابل 
تامل و ناگوار زندگی جمعی بوده و به خصوص 
بوده  پايين  آن ها  در  سواد  که سطح  جوامعی  در 
خرافی  عنعنات  و  عرف  بند  و  گرو  در  بيشتر  و 
از مشکالت و  ما، يکی  بسر می برند، مثل کشور 

چالش های جدی توسعه محسوب می شود.
درک  با  ام���روزی  دول��ت ه��ای  دليل  همين  به 
پيامدهای ناگوار و جدی خشونت در خانواده، به 
ايجاد  به خودشان  نسبت  را  مکلفيت هايی  نحوی 
کرده  اند که آن ها را وادار به اقدامات جلوگيرانه 

در برابر خشونت های خانوادگی می کند.
نيز،  ما  کشور  اساسی  قانون   54 ماده ی  دوم  بند 
مکلفيت های مشخصی را برای دولت در رابطه به 
به خصوص  از خشونت در خانواده و  جلوگيری 
کرده  تعريف  زنان  عليه  خشونت  از  جلو گيری 

است.
تامين سالمت جسمی و روحی  به منظور  »دولت 
و  اطفال  تربيت  مادر،  و  طفل  باالخص  خانواده، 
برای از بين بردن رسوم مغاير با احکام دين مقدس 

اسالم، تدابير الزم اتخاذ می کند.«
سالمت  تامين  اساسی،  قانون  ماده ی  براين  مبتنی 

 پیش زمینه:
اولين  در  افغانستان،  در  عدالت  و  صلح  به  اشتياق 
مارچ   ٩ تاريخ  به  بشر در کابل  ملي حقوق  کارگاه 
کارگاه  اي��ن  در  ب��ود.  مشاهده  قابل   ٢٠٠٢ س��ال 
مردم  نمايندگان  بزرگان،  مدني،  جامعه ي  اعضاي 
تا  بودند  آم��ده  گرد  بين المللي  صاحب نظران  و 
بشر،  حقوق  حراست  و  ارتقا  براي  را  استراتژي اي 
تعيين کنند.  افغانستان  قانون در  عدالت و حاکميت 
آقاي حامد کرزي، رييس حکومت موقت آن زمان 
در صحبت افتتاحيه ي خود در کارگاه از جستجوي 

»واقعيت« سخن به ميان آورد.
حقوق  مستقل  کميسيون  کارگاه ها،  اين  تعقيب  به   
و  شد  ايجاد   ٢٠٠٢ 6جون  تاريخ  به  افغانستان  بشر 
را  ملي  استراتژي  و  سازوکار  تا  يافت  صالحيت 
انتقالي توسعه داده و مشوره ي ملي را  براي عدالت 
همچنين  براه اندازد.  انتقالي  عدالت  سازوکار  روي 
اهميت  تا  نمود  خواهد  همه جانبه  سعي  کميسيون 

کودک  خصوص  به  خانواده ها  روانی  و  جسمی 
دولت  و  مي باشد  دولت  مکلفيت  نوعی  مادر،  و 
موظف به ايجاد تدابير مشخص برای جلوگيری از 
خشونت عليه زنان و در کل خشونت در خانواده، 

می باشد.
تعریف خشونت:

با قانون  قانون منع خشونت عليه زن که در پيوند 
اساسی کشور تهيه و به تاريخ 1388/4/٢٩ شمسی 
پنجم اش  و  چهارم  ماده های  در  است  شده  نافذ 
اعمالی  از خشونت و  را  تصويری جامع و دقيقی 
کرده  ارايه  شود،  محسوب  می تواند خشونت  که 

است.
گفته  اعمالی  به  خشونت  قانون،  اين  بر  مبتنی 
می شود که باعث واردشدن صدمه  بر جسم، روان، 

شخصيت و يا منافع شخصی ديگری، شود. 
ماده پنجم قانون منع خشونت علیه زن: 

شناخته  خشونت  زن،  عليه  ذيل  اعمال  »ارتکاب 
می شود:

1- تجاوز جنسی
٢- مجبور نمودن به فحشا

آن  نشر  و  مجنی عليها  هويت  ثبت  و  ضبط   -3
به نحوی که به شخصيت وی صدمه برساند

4- آتش زدن يا استعمال مواد کيمياوی، زهری و 

يا ساير مواد ضررناک
5- مجبور نمودن به خودسوزی يا خودکشی و يا 

استعمال مواد زهری يا ساير موارد ضررناک
6- مجروح يا معلول نمودن

7- لت و کوب
8- خريد و فروش به منظور يا بهانه ی ازدواج

٩- بد دادن
1٠- نکاح اجباری

11- ممانعت از حق ازدواج و يا حق انتخاب زوج
1٢- نکاح قبل از اکمال سن قانونی

13- دشنام، تحقير و تخويف
14- آزار و اذيت

15- انزوای اجباری
16- اجبار زن به اعتياد به مواد مخدر

17- منع تصرف در ارث
18- منع تصرف اموال شخصی

و  ک��ار  تحصيل،  تعليم،  حق  از  ممانعت   -1٩
دسترسی به خدمات صحی

٢٠- کار اجباری
٢1- ازدواج با بيش از يک زن بدون رعايت حکم 

مندرج ماده ي 86 قانون مدنی
٢٢- نفی قرابت«

ادامه دارد


به  همچنين  کميسيون  سازد.  برجسته  را  ملي  آشتي 
و  گذشته  با  مقابله  و  برخورد  سنتي  روش  تقويت 
تقويت حسابدهي را که متناسب با شرايط افغانستان 

باشد، خواهد پرداخت. 
را  نهايي  تصميم  مردم،  مشوره ي  بنياد  بر  کميسيون 
در مورد سازوکار عدالت انتقالي خواهد گرفت، اين 
سازوکار  درباره ي  که  است  افغانستان  مردم  با  حق 
معامله با مجرمان حقوق بشر در گذشته تصميم گيري 

کنند، نه کميسيون. 
بـرنامه ي کاري:

برنامه ي اوليه، به دو بخش ذيل تقسيم خواهدشد:
 ثبت و جمع آوري اسناد، مدارک و شواهد 

انتقالي  عدالت  روي  ملي  مشوره ی  برگزاري   
عدالت  براي  پيشنهاد  ملي  گزارش  تهيه ي  نهايتا  و 
انتقالي و تقديم آن به مردم افغانستان و رييس دولت.
ادامه دارد
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دستنامه ي معلوماتي

 كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان

حق توسعه 
و جهان شمولی 

حقوق بشر
سياسی،  اجتماعی،  حقوق  ارتقای  و  تقويت  بر  اعالميه  تاکيد 
اقتصادی و مدنی انسان، نشان می دهد که حق توسعه، عالی ترين 
سطح حقوق بشر است که به دنبال تحقق حقوق مدنی، اجتماعی، 
 سياسی و اقتصادی محقق می گردد، از اين رو حق توسعه فرايند 
توسعه ی حقوق بشر در کليه ی سطوح آن می باشد.٢٩ شناسايی 
و  تعريف  راستای  در  بيشتر  موضوعه  حقوق  در  توسعه  حق 
به  تا  می گيرد  صورت  حق  اين  تضمين  سازوکارهای  طراحی 
و  حقوقدان  قانون گذار،  هيچ  اين رو  از  آن.  شناختن  رسميت 
قاضی از اين ايده دفاع نمی کند که اعطای حق حيات و صيانت 
از نفس يک نوآوری و کشف حقوق موضوعه می باشد يا اين که 
حقوق موضوعه می تواند مخالف حق حيات که يک حق طبيعی 
و  اصل  هيچ  نيز  بين الملل  حقوق  در  کند.  جهت گيری  است، 
قاعده ای  خالف حق حيات و جود ندارد و هيچ کس اعتبار چنين 
قاعده و اصلی را مورد ترديد قرارنداده است؛ بلکه شناسايی و 
بر حق دفاع مشروع، محکوميت تجاوز و نسل کشی، در  تاکيد 
راستای شناسايی بيشتر حق حيات می باشد و چون حق توسعه نيز 
انسان بدون داشتن منابع و امکانات  از لوازم حق حيات بوده و 
و  اعتبار  از  توسعه  رو حق  اين  از  نيست  زندگی  تداوم  به  قادر 
مشروعيت حق حيات بر خوردار می باشد؛ چرا که حق زندگی 
از محتوای گسترده تری برخوردار بوده و در برگيرنده ی عناصر 
اقتصادی،  حقوق  به  اين رو  از  و  می باشد  نيز  کيفی  )عوامل( 
با  بيجاوی  محمد  آقای  می باشد.3٠  متکی  اجتماعی  و  سياسی 
تکيه بر ارتباط تنگاتنگ حق حيات و حق به توسعه معتقد است 
که حق توسعه نيز همانند حق حيات از »jus cogens « ناشی 
پيروی  منطقی  از  بايد  کنيم  رد  را  مساله  اين  ما  اگر  و  می شود 
کنيم که به موجب آن حتا نسل کشی نيز بايد مجاز شناخته شود. 
بر پايه ی حق حيات استوار بوده و صرف  از اين رو حق توسعه 
نظر از جايگاه آن در حقوق موضوعه از اعتبار و مشروعيت حق 
که  است   »jus cogens« زمره ی  در  و  بوده  برخوردار  حيات 
بين المللی  همبستگی  نمی باشد.  نقض  قابل  عنوانی  هيچ  تحت 
اعالميه های  و  قطعنامه  در  ملل  سازمان  توسعه ی  به  حق  مبنای 
است،  کرده  تصويب  توسعه  حق  خصوص  در  که  مختلفی 
همکاری همه جانبه ی دولت ها را شرط ضروری تحقق اين حق 
اعالم نموده است. بديهی است که همکاری متعارف دولت ها در 
زمينه های مختلف اقتصادی و سياسی در جای خود موجب تبادل 
اطالعات، انتقال دانش فنی مبادله ی فرهنگی است و سهم موثری 
در فراهم کردن زمينه های مساعد توسعه ايفا می کند. اما از آن جا 
ملی  و مالحظات  منافع  تاثير  بين المللی تحت  که همکاری های 
است لذا همکاری کشورها نوعی رقابت و مسابقه برای کسب 
حداکثر امتياز اقتصادی و سياسی را با خود همراه داشته و  قواعد 
در  امر  اين  که  است  اقتصادی  مناسبات  بر  حاکم  بازار  بازی 
بهترين حالت خود موجب حفظ شکاف موجود بين کشورهای 
تقسيم  به  هيچ وجه،  به  و  می شود  توسعه  حال  در  و  توسعه يافته 
عادالنه ی بازار کار بين المللی کمک نمی کند و مشکالت زيادی 
پديد می آورد که صلح و امنيت بين المللی را به خطر می اندازد. 
قانونی،  غير  و  گسترده  مهاجرت های  از  می توان  نمونه  به طور 
يافته، تخريب محيط  باندهای جنايتکار، جرايم سازمان  تقويت 
و  فقر  گسترش  مخدر،  مواد  قاچاق  باندهای  گسترش  زيست، 
بيماری های بسيار خطرناکی چون ايدز نام برد. از اين رو مقابله 
به طور جدی مورد  را  بين المللی  امنيت  با معضالتی که صلح و 

تهديد قرار می دهد.
ادامه دارد



______________________________ قسمت شانزدهم  ______________________________
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 منبع: پاکستان تودی
 نویسنده: داکتر حسن عسکر رضوی

 برگردان: الف. تمکی

جامع  شناخت  برگیرنده ی  در  استراتژیک  چشم انداز 
و  حال  که  است  امنیتی  و  اقتصادی  سیاسی،  مسایل 
مساله  می دهد.  قرار  تاثیر  تحت  را  آینده ی یک کشور 
اصلی جنبه عملی چشم انداز استراتژیک از منظر سیاسی 
مستقل  زمینه  یک  در  آنها  پیگیری  نحوه  و  گزینه ها  و 

داخلی و جهانی می باشد.  
هیچ  اما  است؛  دولتی  نظام  مهم  بخش  یک  حاکمیت، 
و  جهانی  سیاست  پویایی  به  نسبت  نمی تواند  دولتی 
جامعه  نگرانی های  به  توجه  از  و  باشد  غافل  منطقه ای 
بین المللی درباره ی سیاست هایش خودداری کند. برای 
یک دولت تعقیب چشم انداز استراتژیک آینده بدور از 
است.  شده  مشکل  فزاینده ا ی  طور  به  بین المللی  فضای 
رساندن  حداکثر  به  است  منوط  دولت  یک  موفقیت 
طریق  از  کاستی هایش  رساندن  حداقل  به  و  قدرت 
تجهیز موثر منابع انسانی و مادی در  یک زمینه داخلی و 

افزایش گزینه های دیپلوماتیک در سطح جهانی. 
به  توجه  بدون  را  استراتژیک  چشم انداز  نمی توان 
تغییر  حال  در  طبیعت  و  بیرونی  و  داخلی  فضای های 
پیگیری  موجود  استراتژی های  سودمندی  و  چالش ها 
تغییر  زمان  مرور  به  محدودیت ها  و  گزینه  ها  کرد؛ 

می کنند. 
نهادهای  توسط  پاکستان  آینده  استراتژیک  چشم انداز 
استخباراتی– نظامی، سلسله مراتب عالی و دولت ملکی 
جانبه  دو  روابط  عناصر  این  است.  شده  تعریف  فدرال 
با سیاست مداران، گروه های اجتماعی و رسانه ها برقرار 
کرده اند. از یک سو، آنها متاثر از مناظره درباره مسایل 
امنیتی در سطح اجتماعی و به خصوص  مهم سیاسی و 
رسانه ها هستند؛ از طرف دیگر، با وجود روابط سیاسی 
و اجتماعی، سیاست گذاران فوق گفتمان در رسانه ها و 

جامعه را دست کاری می کنند.  
به  پاکستان  کردن  تبدیل  از  پاکستانی  مسلط  نخبه های 
دموکراتیک،  کثرت گرا،  بردبار،  اسالمی  دولت  یک 
باثبات و امن سخن می گویند. با این حال، این چشم انداز 
در سطح عملیاتی مشکالتی دارد. با وجود تعهد پاکستان 
به نظام سیاسی – اجتماعی داخلی مداراگر، این کشور 
بسوی نابردباری و خشونت مذهبی رو کرده و پیشرفت 
به سوی هدف دموکراسی کنار گذاشته شده است. در 
پاکستان امروز، تهدید بزرگ برای دموکراسی از جانب 
دولت ناشی نمی شود؛ بلکه از سوی گروه های اسالمی 

ترکیه،  در  گرفته  انجام  نظرسنجی های  طبق  اگرچه 
پیش بینی می شود که حزب حاکم اسالم گرای »عدالت 
کارزار  در  اردوغان  طیب  رجب  رهبری  به  توسعه«  و 
برگزار  یک شنبه  روز  که  کشور  این  پارلمان  انتخاباتی 
خواهد شد، موفق می شود، با این همه، به نظر کارشناسان 
ترک، از محبوبیت این حزب آنقدر کاسته شده است که 
نصاب کرسی های الزم  انتخابات مجلس حد  در  نتواند 
برای تشکیل دولت تک حزبی و تصویب یک جانبه تغییر 

قانون اساسی کشور را از آن خود کند.
ترکیه،  روی  پیش  موضوع های  پرچالش ترین  از  یکی 
رژیم  برپایه  که  است  کشور  این  اساسی  قانون  تغییر 
دوران »جنگ سرد« تنظیم شده است و به اعتقاد ناظران، 
و  دموکراسی  به  گذر  برای  کشور  مانع  بزرگ ترین 

اصالحات در کشور است.
تقریبا همه احزاب مهم کشور، تغییر قانون اساسی ترکیه 
شدت  به  اپوزیسیون  احزاب  اما  می دانند،  ضروری  را 
مخالف تغییراتی هستند که در یک دولت تک حزبی به 

رهبری اردوغان به تصویب برسد.
حزب عدالت و توسعه ترکیه با جذب ۴۷ درصد از آرای 
تک حزبی  دولت  توانست   ۲۰۰۷ انتخابات  در  مردمی 
خود را تاسیس کند و نیازی به ایتالف با حزب دیگری 

نداشت.
مردم  آرای  سوم  دو  بتواند  توسعه  و  عدالت  اگر حزب 
را جذب کند و حداقل ۳۶۵ کرسی پارلمان را تصاحب 
را  ترکیه  اساسی  قانون  تغییر  تنهایی  به  می تواند  کند، 
تصاحب  را  پارلمان  کرسی   ۳۳۰ اگر  کند،  تصویب 
کند، اگرچه مستقیما نمی تواند تغییرات قانون اساسی را 
به  را  آن  که  دارد  را  اختیار  این  اما  برساند،  تصویب  به 

در دوره ی پس از اوباما،  آی اس آی تمرکز گفتمان مردم 
و رسانه ها را از انتقاد در باره ارتش و آی اس آی به نقض 
حاکمیت پاکستان توسط عملیات نظامی ایاالت متحده 
معطوف کرد. دولت غیرنظامی با کم اهمیت جلوه دادن 
– آی  ارتش  علیه  »ناکارآمدی«  و  »بی کفایتی«  اتهام 
کرد.  حمایت  تغییر  این  از  غیرنظامی  دولت  و  اس آی 
نظامی که  فوری  اهداف  به  استراتژی در رسیدن  چنین 
آرام ساختن خشم و طغیان مردم می باشد،  کمک کرده 
چشم انداز  برابر  در  استراتژی  این  وجود،  این  با  است. 
نابودی افراط گرایی مذهبی  و تروریزم و تبدیل ساختن 
بوده  ناکارآمد  دموکراتیک،  دولت  یک  به  پاکستان 
است. این استراتژی اسالم محافظه کار و نیروهای سیاسی 
دست راستی را تقویت کرده است که  درجات مختلفی 
حمایت از جنگجویی و افراط گرایی را توسعه داده اند.  
ارتش و آی اس آی و  نهادهایی چون  به عبارت دیگر، 
که  شده اند  گروه هایی  همکاری  خواهان  فدرال  دولت 
مخالف تالش آنها جهت سرکوب افراط گرایی مذهبی 

و جنگجویی بوده اند.  
ملی گرایی  به  دولت  تشویق  دیگر،  خطرناک  روند 
تهدیدی  عنوان  به  را  بین المللی  نظام  که  است  افراطی 
هدف  آن  ملی  افتخارات  و  پاکستان  حاکمیت  برای 
قرار داده است. این احساس بخش بزرگی از جامعه از 
جمله مقامات در حلقات ملکی و نظامی را بسوی خود 
کشانده است. به عالوه احزاب اسالمی و رهبران احزاب 

توسعه« قدرت را در ترکیه در دست گرفته است، هیچ 
حزبی با حزب دیگری تشکیل ایتالف نداده است. اما به 
»صلح  حزب  با  اردوغان  شاید  کارشناس،  دو  هر  گفته 
ایتالف  تشکیل  به  مجبور   )BDP( دموکراسی«  برای 

جهت استحکام موضع حزبش در پارلمان شود.
در ترکیه حدود ۱۵ هزار کرد زندگی می کنند که بیشتر 
می کنند،  حمایت  دموکراسی«  برای  »صلح  حزب  از 
حزب  بزرگترین  رهبر  اوغلو  کلیجدار  کمال  اگرچه 
اپوزیسیون ترکیه نیز به سبب این که منسوبیت کرد دارد 
طرفداران  ترکیه  کردهای  میان  در  مادری(  طرف  )از 

زیادی دارد.
کلیجدار اوغلو پیرو مذهب علوی نیز هست، مذهبی که 
رعایت  ترکیه  در  آن  تاریخ، حقوق طرفداران  در طول 
به  قاید  شریعت  از  بیشتر  ترکیه،  علویان  است.  نشده 
با رقص و موسیقی  آنها  مراسم دعای  طریقت هستند و 

توام است.
فلم های  انتشار  هدف  که  هستند  متوجه  مردم 

جنسی چیست
سال گذشته، فلمی در اینترنت منتشر شد که دنیز بایکال 
رهبر سابق حزب جمهوریت ملی ترکیه را به همراه منشی 
روابط  از  حاکی  ظاهرا  که  می داد  نشان  اتاقی  در  خود 
جنسی آنها بود و این ویدیو باعث استعفای وی شد. چند 
هفته قبل، ویدیوهایی از روابط جنسی چند نماینده حزب 
چندین  استعفای  باعث  که  شد  منتشر  نیز  ملی  حرکت 
نماینده این حزب و خروج آنها از کارزار انتخاباتی شد.

به  متهم  اپوزیسیون  طرف  از  توسعه  و  عدالت  حزب 
داشتن  دست  اردوغان  اما  شد،  غیراخالقی  »دسیسه« 

حزبش در این کار را به شدت تکذیب کرده است.

و  ملکی  متقاعد  افسران  تمامی  راست،  جناح  سیاسی 
هستند.  فعال  افراطی  ملی گرایی  این  تقویت  در  نظامی 
و  فعلی  روابط  با  سیاسی  فعاالن  و  اقتصاددان ها  برخی 
می کنند   استدالل  پاکستان   استخباراتی  اداره  با  گذشته 
که این کشور نیاز به کمک اقتصادی خارجی نداشت و 
این که برنامه های صندوق بین المللی پول باید به صورت 
قادر  نظامی  مقامات  و  فدرال  دولت  لغو شود؛  یکجانبه 
افراطی  ملی گرایی  گفتمان  با  نخواسته اند   یا  اند  نبوده 

مقابله کنند. 
این نوع ملی گرایی افراطی که در طول یک ماه گذشته 
سیاست گذاران  برای  است،  شده  مشاهده  پاکستان  در 
نظام  قبال  در  تعهدات شان  به  عمل  ملکی  و  نظامی 
بین المللی و بهبود تعامل شان با ایاالت متحده را مشکل 
خواهد ساخت. آنها بیش از هر زمانی دیگر با مخالفتی 
روبرو خواهند شد که نتیجه سیاست های بیمارشان است.

مشکالت  باعث  می تواند  کنونی  افراطی  ملی گرایی 
انضباط در اداره  نظامی – اطالعاتی و دولت غیرنظامی 
شود؛ چرا که ملی گرایی افراطی بی حد و مرز می تواند 
افراد و گروه ها شود.  اقدامات جنجالی توسط  به  منجر 
ملی گرایی افراطی همچنین زمینه ی ورود عناصر طرفدار 
مهیا  دولت  نظامی  و  ملی  دستگاه  در  را  گرایی  افراط 

می کند و یا باعث درز اطالعات حساس می شود. 
رستگاری پاکستان بسته به پیگیری استراتژی هایی است 
با  پاکستان  یک  استراتژیک  چشم انداز  به  دستیابی  که 
کند  مسیر  را  کثرت گرا  و  دموکراتیک  منسجم،  ثبات، 
در سطح  فعال  و  احترام  مورد  بازیگر  یک  عنوان  به  تا 
رویکرد  مستلزم  امر  این  کند.  عمل  بین المللی  جامعه 
و جنگجویی  مذهبی  افراط گرایی  کنترول  برای  روشن 
و   ارتش  مخصوصا  پاکستان،  اصلی  قدرت های  است. 
و  اسالمی  گروه های  به  نباید  وجه  هیچ  به  آی اس آی 
باید  نظامی  و  ملکی  مقامات  بدهند.  اولویت  راستگرا  
روشن سازند که افراط گرایی اسالمی و جنگجویی در 

هر شکل آن قابل قبول نیست.
بین المللی  همکاری  و  روابط  اهمیت  شناسایی  به  نیاز 
وجود  همسایه  کشورهای  با  صلح آمیز  روابط  جمله  از 
دارد. پاکستان باید از تمامی بازیگران بزرگ در سطح 
بین المللی حمایت کند. دیپلوماسی فعال و مشارکت به 
جای انزوا و  یا رد نظام بین المللی، گزینه های ملی برای 

پاکستان می باشد.

و  بودن  »سیستماتیک«  متوجه  مردم  اوزجان،  گفته  به 
فراموش  تقریبا  فلم ها  موضوع  و  هستند  دسیسه  طراحی 

شده است.
کردهای ترکیه، احقاق حقوق یا جنگ داخلی

اوجاالن  عبداهلل  جانشین  ایالن،  کارا  مراد  گذشته،  ماه 
رییس حزب کارگران کردستان )پ.ک.ک(، تهدیدات 
خواست  ترکیه  دولت  اگر  این که  مورد  در  اوجاالن 
نکند، »جنگ داخلی آغاز  اجرا  را  خودمختاری کردها 

خواهد شد« را تکرار کرده است.
به گزارش »سی.ان.ان ترک«، رهبر محکوم به حبس ابد 
کرده  منتشر  بیانیه ای  توسط وکالی خود  »پ.ک.ک«، 
برای حل  آنکارا  »اگر  است  شده  داده  هشدار  که   بود 
مساله کردها مذاکرات منطقی را آغار نکند، پس از ۱۵ 
انتخابات پارلمانی،  نتیجه  ماه جون )روزی که بر اساس 
دولت آتی ترکیه قرار است تشکیل شود( جنگ بزرگی 

شروع خواهد شد.
ابراز  ترکیه  توسط دولت  اذیت کردها«  و  »آزار  از  وی 
بیانیه، حزب »صلح و  این  نارضایتی کرده است. در پی 
دموکراسی« نیز مقامات ترکیه را در تعمیق بحران کردها 

متهم کرده بود.
آینده  دولت  که  باورند  این  به  ترک  کارشناس  دو  هر 
ترکیه باید راهی برای هموار کردن احقاق حقوق کردها 

به دست آورد.
برای  موفقیتی  توسعه  و  عدالت  حزب  خارجی  سیاست 

تبلیغ انتخاباتی نداشته است.
مطالعات  مرکز  ارشد  کارشناس  گول«،  »آتماجا  خانم 
که  می گوید  فردا  رادیو  با  گفتگو  در  ترکیه  خاورمیانه 
برخالف تبلیغات، ترکیه دست آورد چندانی در سیاست 

خارجی، خصوصا در خاورمیانه نداشته است.
ایاد  رهبری  به  العراقیه  ایتالف  از  ترکیه  وی،  گفته  به 
عالوی در عراق برای تشکیل دولت حمایت می کرد، در 
لبنان نیز حامی سعد الحریری بود، اما ایران گوی رقابت 
المالکی در  نوری  و  ربود  ترکیه  از  را در هر  دو مورد 
عراق و آقای میقاتی مورد حمایت حزب اهلل با فروپاشی 

دولت حریری در لبنان به قدرت رسیدند.
به گفته خانم »گول«، ترکیه در مواجهه با دولت قذافی 
و بشار اسد و جنایات آنها در لیبیا و سوریه نیز موضعی 

شفاف و قابل دفاع نشان نداده است. 

مدرن  دموکراسی  که  می شود  ناشی  تندرو  و  افراطی 
را رد می کنند و یا آن را تا اندازه ای می پذیرند که در 
تحمیل نظام اسالمی مبتنی بر تفسیر بنیادگرایانه ی شان از 

متون مذهبی اسالم، کمک کند.
قوی  روکش  دارای  دموکراتیک  پاکستان  چشم انداز 
امنیت نظامی است که به منظور ناکامی در ایجاد توازن 
یک  از  اجتماعی  امنیت  و  دموکراسی  ضرورت  بین 
امنیتی سرزمینی از طرف دیگر،  نیازمندی های  طرف و 
باعث انحراف در سطح اجتماعی شده است. توازن در 
تخصیص منابع و اولویت های دیپلوماتیک به نفع دومی 

تمام شده است.
بیشتر  پاکستان  استخباراتی  و  نظامی  نهادهای  ظاهرا که 
آینده  استراتژیک  چشم انداز  درک  و  ابزار  درباره 
گروه های  و  مذهبی  تندروان  نهادها  این  گم اند.  سردر 
خشونت طلب را به عنوان دشمنان اصلی اش می نگرند و 
وعده داده اند آنها را به خاطر دفاع از برتری دولت نابود 
کنند. با این حال، استراتژی های آنها هیچ وقت از رسیدن 

به این هدف حمایت  نکرده است. 
نهادهای اطالعاتی – نظامی در اتخاذ موضع تند نسبت به 
گروه های جنگجوی اسالمی محتاط اند و هیچ تهدیدی 
را  از ناحیه اندیشه طرفدار افراط گرایی که به خصیصه ی 
این  هرچند  نمی بینند.  شود،  تبدیل  مسلط  اجتماعی 
از  آشکار  حمایت  شکل  به  را  خود  همیشه  نگرش 
گروه های جنگجو نشان نداده است. این نگرش همواره 
از توطیه های خارجی علیه پاکستان صحبت کرده و از 
کرده  خودداری  اسالمی  جنگجوی  گروه های  انتقاد 

است. 

رفراندوم )همه پرسی( بگذارد.
تک حزبی  دولت  تشکیل  توان  دیگر  اردوغان، 

را ندارد
استراتژیک  تحقیقات  مرکز  رییس  اوغان،  سینان  داکتر 
فردا  رادیو  با  گفتگو  در  )ترکسام(  ترکیه  بین المللی 
 ۳۶۵ کسب  برای  اردوغان  حزب  »شانس  می گوید: 
به  مجبور  اردوغان  است.  در حد صفر  پارلمانی  کرسی 

ایتالف با دیگر احزاب است.«
به گفته اوغان، شعارهای تبلیغاتی حزب عدالت و توسعه 
دیگر در میان مردم خریداری ندارد و این حزب جایگاه 

خود را تا حد زیادی از دست داده است.
نیز در گفتگو  اوزجان، کارشناس ارشد ترکیه  مصطفی 
»عدالت  اسالم گرای  حزب  که  می گوید  فردا  رادیو  با 
تا ۳۳۰ کرسی  و توسعه« در خوشبینانه ترین حالت ۳۰۰ 
کارشناس  این  کند.  تصاحب  می تواند  را  پارلمانی 
جمهوریت  الییک  احزاب  محبوبیت  که  می گوید 
و  اوغلو  کلیجدار  کمال  رهبری  به   )CHP( مردمی 
حزب حرکت ملی )MHP( به رهبری دولت باحچه لی 
بزرگ ترین احزاب اپوزیسیون ترکیه روز به روز افزوده 
به  مردمی  جمهوریت  حزب  این که  احتمال  و  می شود 
کند،  جذب  را  مردمی  آرای  درصد   ۳۰ بتواند  تنهایی 

وجود دارد.
راحتی  به  نیز  ملی  حرکت  حزب  اوزجان،  گفته  به 

می تواند حداقل ۱۵ درصد آرا را کسب کند.
بر اساس قوانین ترکیه، اگر حزبی در ترکیه حداقل ۱۰ 
در  نماینده ای  نکند،  کسب  را  آرا  نصاب  حد  درصد 

پارلمان نخواهد داشت.
و  »عدالت  اسالم گرای  که حزب  زمانی   ،۲۰۰۲ سال  از 
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به سوی چشم انداز 
جدید استراتژیک

آیا قدرت اسالم گرایان در حال افول است؟ 

منبع: رادیو فردا

ACKUانتخابات پارلمانی ترکیه
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بررسی بیست و چهار هزار ايمیل سارا پیلین توسط رسانه های امريکايی

Įě¦ĩ ŐêŒéĩ őĜ¡ã êįëĩ ĩéÊ¤ ĪİģéĪª å ÊİěÊğĪï å

در  امريکا  در  رسانه ها 
بيش  دقيق  بررسی  حال 
ايميلی  هزار   24 از 
پی لين،  سارا  که  هستند 
والی آالسکا  زمانی که 
دريافت  يا  ارسال  بود، 

کرده است.
آالسکا  ايالت  مقامات 
متن اين ايميل ها را فقط 
منتشر  چاپی  صورت  به 
کرده اند و به همين دليل 

خبرنگاران در حال اسکن الکترونيکی 
اينترنتی  سايت های  در  تا  هستند  آنها 
منتشر کنند. آنها اميدوارند که با انتشار 
مخاطبانشان  ايميل ها،  اين  اينترنتی 
آنها  محتوای  بيشتر  بررسی  به  بتوانند 

کمک کنند.
احتمالی  نامزدهای  از  پی لين  خانم 
در  امريکا  رياست جمهوری  انتخابات 
و  به شمار می رود  ميالدی  سال 2012 
منتقدان معتقدند که انتشار اين ايميل ها 
برای  او  که  فرصتی  به  است  ممکن 
دارد، آسيب  انتخابات  اين  در  نامزدی 

بزند.
که  گفته اند  آالسکا  رسمی  مقامات 
که  ميالدی   2008 سال  سپتامبر  از 
از طرف جمهوری خواهان  پيلين  خانم 
جمهور  رييس  معاونت  نامزد  به عنوان 

درخواست  از  موجی  با  شد،  معرفی 
قانون  طبق  تا  بوده اند  روبه رو  رسانه ها 
ايميل ها  اين  اطالعات،  جريان  آزادی 

را منتشر کنند.
از  صفحه   199 و  هزار   24 انتشار  با 
ماه  ايميل هايی که خانم پی لين در 21 
اول فعاليتش به عنوان فرماندار ارسال و 
بيشتری  جزييات  است،  کرده  دريافت 
گرفته  قرار  دسترس  در  او  زندگی  از 

است.
مکاتباتی که از او منتشر شده است، به 
جز مسايل روزمره دفتر اين سياستمدار، 
او  سرخوردگی  و  نااميدی  نشانگر 
اعضای  درباره  که  است  شايعاتی  از 
خانواده و ازدواجش بر سر زبان ها بوده 

است.
در بخشی از اين ايميل ها مشخص شده 
است که خانم پيلين از چيزی که بعدها 

»رسوايی پوليس سوار« 
رنجيده  شد،  خوانده 
بوده  عصبانی  و 
اين  جريان  در  است. 
متهم شده  او  پرونده، 
سواستفاده  با  که  بود 
دنبال  به  قدرت  از 
همسر  از  انتقامجويی 
بوده  خواهرش  سابق 

است.
او در يکی از ايميل ها 
»ببخشيد  است:  نوشته  همکارانش  به 
نظر  به  نااميد  يکی،  اين  خاطر  به  اگر 
هستم.  هم  نااميد  کنم  فکر  می رسم. 
چقدر  می بينم  وقتی  است  عذاب آور 
قانونگذاران، خبرنگارها و بقيه، در اين 

مورد گمراه شده اند.«
در  که  ايميل هايی  از  ديگر  يکی  در 
ارسال  ميالدی   2008 سال  تابستان 
از  پيلين  است که خانم  آمده  شده اند، 
اوباما،  باراک  سخنرانی های  از  يکی 
درباره  امريکا،  کنونی  جمهور  رييس 
تمجيد  انرژی  بخش  در  مشی ها  خط 

کرده است.
نامزد  اوباما  آقای  زمان،  آن  در 
رياست  انتخابات  در  دموکرات ها 

جمهوری امريکا بود.
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شمار پناه جويان سوريه 
در مرز ترکیه در حال افزايش است

 

به گفته يک مقام ارشد دولت ترکيه تا کنون دست کم 4300 
ترکيه  مرز  سوی  به  سوريه  در  جاری  خشونت های  از  نفر 

گريخته اند.
احتماال  پناه جويان  تعداد  واقعی  شمار  گزارش ها،  براساس 

بسيار بيشتر از آمار اعالم رسمی اعالم شده است.
در  که  هستند  جسرالشغور  شهر  ساکنان  از  پناه جويان  بيشتر 
و  امنيتی  نيروهای  حمالت  و  سرکوب  هدف  اخير  روزهای 

ارتش سوريه بوده است.
به  تانک  يک  حمله  شاهد  است  گفته  عينی  شاهد  يک 
اثر آن چندين  در  بوده که  دهکده ای در حومه جسرالشغور 

نفر کشته و مزارع گندم ويران شده اند.
نظم  برقراری  برای  را  نيروهايش  می گويد  سوريه  دولت 
عمومی بعد از کشته شدن 120 نفر از نيروهای امنيتی سوريه، 

به جسرالشغور فرستاده است.
درگيری های پراکنده در نقاط مختلف سوريه در روز جمعه 

)10 جون( باعث کشته شدن دست کم 32 نفر شد.
طی  سوريه  در  دولتی  ضد  اعتراضات  سرکوب  جريان  در 

هفته های گذشته صدها نفر کشته شده اند.
خشونت«  از  تکان دهنده  »استفاده  که  را  آنچه  امريکا  دولت 

توسط دولت سوريه خوانده، به شدت محکوم کرده است.
در بيانيه رسمی دولت امريکا آمده است که بشار اسد، رييس 
هدايت  خطرناک  مسيری  به  را  کشورش  سوريه،  جمهور 

می کند.
تلفات  به  بان کی مون، دبيرکل سازمان ملل متحد هم نسبت 
سنگين غيرنظاميان در سوريه ابراز نگرانی کرده و استفاده از 

نيروی نظامی را »غيرقابل قبول« خوانده است.
به  مايل  شدت  »به  او  که  گفت  بان  آقای  سخنگوی  يک 
گفتگو« با بشار اسد، رييس جمهور سوريه بوده، ولی به طور 
»در  اخير  روزهای  در  اسد  آقای  که  است  گفته شده  مرتب 

دسترس نيست.«

تشکیل زنجیره انسانی در هند برای 
جلوگیری از احداث کارخانه فوالد

منطقه  هند، دور يک زمين در  ساکنان يک روستا در شرق 
کارخانه  يک  احداث  مانع  تا  داده اند  تشکيل  انسانی  زنجيره 

فوالدسازی در منطقه شوند.
اين روستاييان با تشکيل زنجيره انسانی، مانع در اختيار گرفتن 

اين زمين از سوی مسووالن شده اند.
هند  در  کوريايی  شرکت  يک  است  قرار  را  کارخانه  اين 

احداث کند.
اين  بر اساس گزارش ها، حدود دو هزار زن و کودک دور 
زمين، بازوهای هم را گرفته اند و حاضر نيستند محل را ترک 

کنند.
نيروهای  از  تجمع،  اين  کردن  متفرق  برای  منطقه  مسووالن 
پوليس کمک گرفته اند، ولی آنها هم نتوانسته اند اين افراد را 

راضی به ترک محل کنند.
منطقه،  در  کارخانه  اين  فعاليت های  که  می گويند  معترضان 

معاش و زندگی شان را مختل خواهد کرد.

سی و يک نفر در حمله 
نیروهای لیبیا کشته شدند 

 

به  ليبيا  غرب  در  مصراته  بندری  شهر  در  داکتران 
توپخانه  سنگين  حمله  دنبال  به  که  گفته اند  بی بی سی 
نيروهای تحت امر معمر قذافی، دست کم 31 نفر کشته 

و يبش از 150 نفر زخمی شده اند.
آنها گفته اند که حمله اخير، شديدترين بمباران مصراته 
از زمانی است که مخالفان دولت ليبيا، کنترول آن را 

در دست گرفته اند.
در  قذافی  معمر  مخالفان  پايگاه  اصلی ترين  مصراته 

غرب ليبيا و بزرگ ترين بندر اين کشور است.
بر اساس گزارش ها، گلوله باران مصراته و حومه آن، از 
روز جمعه، دهم جون، شروع شد و نيروهای حکومتی، 

اين شهر را هدف حمله های توپخانه ای قرار داده اند.
خبرنگاران وضعيت شهر مصراته را »در حال نبرد برای 

بقا« توصيف کرده اند.
مصراته حدود 70 روز است که تحت محاصره نيروهای 
نيروها از سه جهت، اين  اين  معمر قذافی قرار دارد و 
شهر را تحت محاصره دارند، اما امکان تردد به آن از 

راه دريای مديترانه وجود دارد.
در عين حال، رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه 
است  گفته  کشور  اين  دولتی  تلويزيون  با  گفتگو  در 
در صورت  که  است  داده  پيشنهاد  قذافی  معمر  به  که 
به  تا  می کند  تضمين  ليبيا،  از  خروج  برای  تصميمش 

هرجايی که می خواهد، برود.
اين  به  پاسخی  قذافی  آقای  اردوغان،  آقای  گفته  به 

پيشنهاد نداده است.
برای  را  تضمين هايی  نداد که چه  توضيح  همچنين  او 

ارايه به معمر قذافی مد نظر داشته است.
از سوی ديگر، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد 
به  مربوط  گزارش  بررسی  برای  را  جلسه ای  ژنو  در 

نقض حقوق بشر در ليبيا تشکيل داده است.
در اين گزارش آمده است که نيروهای طرفدار و نيز 
به  مخالفان معمر قذافی مرتکب قتل، شکنجه و حمله 

غيرنظاميان شده اند.

ارمنستان و آذربايجان در مورد 
منطقه قره باغ گفتگو می کنند 

با  آذربايجان،  جمهوری  و  ارمنستان  خارجه  وزيران 
ميانجيگری روسيه، امروز در مورد منطقه مورد منازعه 

قره باغ گفتگو می کنند.
مقدمات  تا  می شود  برگزار  مسکو  در  گفتگوها  اين 

ديدار سران سه کشور را فراهم سازد.
منطقه کوهستانی قره باغ، پس از شش سال جنگ ميان 
تحت  سرانجام  آذربايجان،  و  ارمنستان  جمهوری های 
قرار گرفت،  اما آذربايجان همچنان  ارمنستان  کنترول 

قره باغ را بخشی از خاک خود می داند.
و  برای حل  دو طرف خواسته اند  از  غربی  کشورهای 
فصل اختالفات به ايجاد يک »خودگردانی موقت« در 

منطقه رضايت بدهند.
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ماه می مرگبارترین ماه برای غیرنظامیان

تحریم ایران شرکت اصلی کشتی رانی بریتانیا را به مرز ورشکستگی کشاند 

افغانستان  در  متحد  ملل  معاونت  هیات  دفتر  یوناما، 
»مرگبارترین«  میالدی  جاری  سال  می  ماه  می گوید، 
ابراز نگرانی کرده است  ماه برای غیرنظامیان بوده و 
تلفات  تابستان،  فصل  در  جنگ  گیری  شدت  با  که 

یافت. افزایش خواهد  نیز  غیرنظامیان 
یوناما با نشر اعالمیه ای گفته است که در ماه می سال 
مورد جراحت   593 و  مورد کشته شدن   368 جاری 

غیرنظامیان را ثبت کرده است.
یوناما  بشر  حقوق  واحد  رییس  گنیان،  جورگیت 
می  ماه  در  سو،  این  به   2007 سال  »از  است:  گفته 
قتل  به  ملکی  مردم  دیگر  ماه  هر  از  بیشتر  امسال 

رسیده اند.«
در  متحد  ملل  نمایندگی  دفتر  بررسی های  براساس 
از  مورد  بیشترین  مسوول  شورشی  گروه های  کابل، 
تلفات ملکی هستند. در اعالمیه ی یوناما افزوده شده 
درصد   82 مسوول  دولت  مخالف  عناصر  که  است 
مسوول  دولت  طرفدار  نیروهای  و  غیرنظامیان  تلفات 
درصد   22 مسوولین  هستند.  ملکی  تلفات  درصد   12

تحریم های اعمال شده علیه شرکت کشتی رانی ایران در 
ادامه تحریم های سازمان ملل و کشورهای غربی باعث 
شده  است بزرگ ترین شرکت کشتی رانی بریتانیا با ضرر 

و زیان فراوان و ورشکستگی مالی روبه رو شود.
»جانسون  شرکت  که  داد  خبر  رویترز  خبرگزاری 
قرار  انگلیس  شرق  در  آن  مرکزی  دفتر  که  استیونس« 
کشتی رانی  شرکت  نمایندگی  این،  از  پیش  و  دارد 
هم اینک  داشت  اختیار  در  را  ایران  اسالمی  جمهوری 
دیگر  شرکتی  به  را  خود  مدیریت  است  شده   ناچار 

واگذار کند.
دیوید مریگلد یکی از شرکای »پی کی اف« که مدیریت 
جانسون استیونس را بر عهده گرفته  است، در این باره به 
رویترز گفت: »در پی تحریم علیه کشتی رانی جمهوری 
اسالمی مشکالت عظیمی به  وجود آمد که از آن جمله 
می توان به قطع تسهیالت بانکی اشاره کرد و این باعث 
روبه رو  تنگنا  با  به شدت  حوزه  این  در  تجارت  تا  شد 

شود.«
دست  از  را  بزرگ  مشتری  یک  که  »حال  افزود:  وی 
بزرگ  مشتری  یک  با  آن  کردن  جایگزین  داده ایم، 

دیگر، در کوتاه مدت کار بسیار دشواری خواهد بود.«
در  این  از  پیش  ایران  اسالمی  جمهوری  کشتی رانی 

تلفات ملکی که در جریان درگیری ها و تبادله آتش 
نشده است.  کشته شده اند، مشخص 

ناشی  ملکی  تلفات  درصد   40 اعالمیه،  این  براساس 
شورشیان  توسط  شده  جاسازی  ماین های  انفجار  از 
بوده است. یوناما گفته است که »استفاده گسترده از 

واکنش به تحریم ها علیه خود گفته  بود که این تحریم ها 
»نمی تواند خطوط کشتی رانی جمهوری اسالمی را فلج 

کند.«
که  کسترل،  کشتی رانی  شرکت  صاحب  تورن،  اندی 
اختیار  در  را  استیونس«  »جانسون  سهام  بیشتر  هم اینک 
گرفته به رویترز گفت که این شرکت اصلی بریتانیایی 
جمهوری  کشتی رانی  محل  از  زیادی  بسیار  »درآمد 
برای  آمده  پیش  وضعیت  که  افزود  و  داشت«  اسالمی 
این  برای  وخیمی«  بسیار  »موقعیت  ایران  کشتی رانی 

شرکت بریتانیایی به  وجود آورده  است.
به  وابسته  از 30 شرکت   بیش  اروپا  اتحادیه  ماه گذشته 
کشتی رانی ایران را تحریم کرد و ایاالت متحده نیز در 
همان زمان در اقدامی جداگانه هفت شرکت خارجی از 
جمله شرکت اسراییلی گروه برادران عوفر را در ارتباط 

با تجارت با ایران مورد تحریم قرار داد.
شرکت  یک  اماراتی،  نفتکش  شرکت  یک  همچنین 
شرکت  یک  اماراتی،  و  ایرانی  مشترک  کشتی رانی 
نفتکش سنگاپوری و نیز یک شرکت کشتی رانی مستقر 
سوی  از  شده  تحریم   شرکت های  دیگر  از  موناکو  در 

امریکا در ماه گذشته هستند.
در ماه جدی سال گذشته وزارت مالیه امریکا اعالم کرد 

نقض  ضددولتی،  عناصر  توسط  وسایل  این 
می شود.« محسوب  بشری  بین المللی  قانون 

از سوی دیگر یوناما از افزایش تلفات ملکی 
دفتر  است.  کرده  نگرانی  ابراز  تابستان  در 
نمایندگی ملل متحد افزوده است: »ما نگران 
که  تابستان  فصل  در  تلفات  این  که  هستیم 
افزایش  می شود،  بیشتر  جنگ  شدت  معموال 
را  خود  تالش های  باید  درگیر  طرفین  یابد. 

سازند.« بیشتر  غیرنظامیان  از  برای حفاظت 
درصد  سه  تنها  یوناما،  تحقیقات  براساس 
انجام  از  ناشی  می  ماه  در  ملکی  تلفات 
که  حمالت  این  است.  بوده  هوایی  حمالت 
می شود،  انجام  بین المللی  نیروهای  توسط 
جمهور  رییس  کرزی،  حامد  انتقادهای  با  معموال 
در  که  گفت  مورد  یک  در  کرزی  است.  همراه 
صورت ادامه حمالت هوایی که باعث تلفات ملکی 
»اشغالگر«  نیروی  به  المللی  بین  نیروهای  می شود، 

تبدیل خواهند شد.

به خطوط کشتی رانی جمهوری  وابسته  که 24 شرکت 
اسالمی را تحریم کرده  است.

هفت  و  سی  نیز  سال  همان  عقرب  ماه  در  کشور  این 
شرکت  با  مرتبط  ایرانی  شهروند  پنج  و  شرکت 
کشتی رانی جمهوری اسالمی ایران که در آلمان، جزیره 
تحریم های  فهرست  را  در  هستند  مستقر  قبرس  و  مالت 

خود قرار داد.
امریکا می گوید جمهوری اسالمی با تاسیس شرکت های 
برنامه  با  ارتباط  در  که  را  تحریم ها  می کوشد  پوششی 

موشکی وهسته ای ایران برقرار شده، دور بزند.
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