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 حمایت وزارت خارجه
 از اقدام نظامی امریکا 

علیه پاکستان
4

کیانی،  اشفاق  پرویز  جنرال 
لوی درستیز پاکستان روز یک شنبه، 
یک  به  را  ارتش  ارشد  فرماندهان 
همچنین  خواند.  فرا  ویژه  نشست 
شبکه  با  ارتباط  به  پاکستان  ارتش 

حقانی اعتراف کرده است.
جلسه فوق العاده فرماندهان ارشد 
به  واکنش  در  پاکستان  ارتش 
امریکا  متحده  ایاالت  اتهام های 
نظامی  استخبارات  سازمان  بر 
ایاالت  می شود.  دایر  پاکستان 
متحده امریکا سازمان استخبارات 
به  را  »آی اس آی«  یا  پاکستان 
متهم  حقانی  گروه  از  حمایت 

بارکزی گفت: »ما اعضای 
کمیسیون دفاعی و تمامیت ارضی 
ولسی جرگه )مجلس نمایندگان( 

در حالی که این اقدامات 
خصمانه ی پاکستان را تقبیح 
می نمایم، خوان عملی شدن 

موارد ذیل هستیم: اول- قطع 
فوری حمالت راکتی برحریم 

افغانستان؛ دوم- مداخله ی 
شورای امنیت سازمان ملل 

متحد درحل این بحران؛ سوم 
ـ انسجام تمام قوت های ملی و 
دولتی درامر دفاع از وطن، حفظ 
تمامیت ارضی، سرحدات کشور؛ 

چهارم مساعی دیپلوماتیک 
کشور در جهت قطع مداخالت 
متداوم پاکستان درامور داخلی 

افغانستان و احترام گذاشتن به 
حاکمیت های طرفین.«

8صبح، کابل: حامدکرزی رییس 
جمهور کشور، در جلسه شورای 
را  پایه ای  بلند  هیات  ملی  امنیت 
منظور  به  به سرپرستی وزیردفاع 
ترور  پیرامون  گسترده  تحقیقات 
تعیین  ربانی  برهان الدین  استاد 

کرده است.
دفتر  اعالمیه  یک  از  نقل  به 
ریاست جمهوری، در این جلسه 
که روز یک شنبه در ارگ برگزار 
فهیم  قسم  محمد  مارشال  شد، 
معاونین  خلیلی  کریم  محمد  و 
ریاست جمهوری، داکتر رنگین 
ملی،  امنیت  مشاور  سپنتا  دادفر 
ارشد،  وزیر  ارسال  هدایت امین 

پاکستان به ارتباط با شبکه حقانی اعتراف کرد

 توظیف هیاتی برای تحقیقات گسترده پیرامون ترور استاد ربانی

کرده است که گفته شده حمالت 
اخیر بر سفارت امریکا در کابل و 
و  سازماندهی  را  اهداف  دیگر 

انجام داده است.
بیانیه ای  در  پاکستان  ارتش 
در  ارشد  فرماندهان  که  گفت 
»وضعیت  فوق العاده  نشست  این 

سرپرست  داخله،  دفاع،  وزرای 
ریاست عمومی امنیت ملی، وزیر 
مبارزه با مواد مخدر، رییس اداره 
مستقل ارگان های محلی و تعداد 
حکومتی  مسوولین  از  دیگری 
اشتراک داشتند و در مورد ترور 
چه  این که  و  ربانی  برهان الدین 
آقای  ترور  عقب  در  عواملی 
بحث  است،  داشته  وجود  ربانی 

و گفتگو شده است.
در این جلسه، سرپرست ریاست 
عمومی امنیت ملی در این جلسه 
استخباراتی  اطالعات  تشریح  با 
اقداماتی  نتیجه  »در  است:  گفته 
ترور  عوامل  شناسایی  برای  که 

بازنگری  را  امنیتی  عمومی 
کیانی  اشفاق  جنرال  می کنند.« 

این جلسه را رهبری می کرد.
بازنشسته  جنرال  مسعود،  طلعت 
گفت:  امنیتی  مسایل  تحلیلگر  و 
را  بحران  جدیت  جلسه  »این 

بازتاب می دهد.«
نظامی  ارشد  فرماندهان  نشست 
برگزار  آن   از  پس  پاکستان 
می شود که کیانی با جنرال جیمز 
ان متیس، فرمانده ستاد فرماندهی 
مرکزی ایاالت متحده امریکا در 

پاکستان مالقات کرد. 
ادامه در صفحه 2

انجام  ربانی  برهان الدین  استاد 
صورت  گرفتاری  است،  شده 
گرفته و اطالعات به دست آمده 
حقایق  به  را  ما  موصوف  از 

نزدیک کرده است.«
در این اعالمیه جزییات بیشتری در 
ریاست  سرپرست  اظهارات  مورد 
عمومی امنیت ملی ارایه نشده است.

برهان الدین  ترور  کرزی  آقای 
جبران ناپذیر  ضایعه  را  ربانی 
خوانده و به نهادهای دستور داده 
شناسایی  در  تالشی  هیچ  از  تا 
حمله  این  عامالن  گرفتاری  و 

تروریستی فروگذاشت نکنند.
ادامه در صفحه 2

کمیسیون دفاعی مجلس نمایندگان خطاب به شورای امنیت سازمان ملل:

جلو مداخله پاکستان را بگیرید
]در صفحه 5[

زمانی برای 
اتحاد و مقاومت 

علیه طالبان
عنوان  به  طالبان  که  حالی  در 
بر  تسلط  پاکستانی  پروژه  یک 
با  منطقه  تهدید  و  افغانستان 
نیازمند  اسالمی،  افراط گرایی 
دموکراتیک  مقاومت  جبهه  یک 
سیاستمداران  می باشد،  ملی  و 
برای  و  افتاده  هم  جان  به  افغان 
می کشند.  نشان  و  خط  یک دیگر 
ما  سیاسی  اشتباه  بزرگترین  این 
طالبان  اگر  است.  فعلی  مقطع  در 
در کشور کسب  را  قدرت سیاسی 
و  پشتون  سیاستمدار  نه  کنند، 
تاجیک و نه روشنفکر هزاره و ازبک 
زندگی  برای  جایی  کشور  این  در 
این رو،  از  می توانند.  کرده  پیدا 
تشکیل  درست،  پالیسی  مهمترین 
یک جبهه متحد ملی و دموکراتیک 
علیه خطر طالبان و پاکستان است. 
همکاری  و  توافق  بدون  کار  این 
کشور  سیاسی  مختلف  گروه های 

ممکن نیست.
ادامه در صفحه 4 ACKU
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دردسرهای قتل های زنجیره ای برای حکومت
سیاسی،  و  نظامی  ارشد  فرماندهان  قتل  تداوم   
مردم  و  حکومت  برای  را  جدی  نگرانی های 
افغانستان  حکومت  است.  کرده  خلق  افغانستان 
دولت  که  است  خواسته  جهانی  جامعه  از  اخیرا 
ملی  جان شخصیت های  تامین  در  را  افغانستان 
دیگر  برخی  حال  همین  در  نماید.  کمک  کشور 
حفظ  برای  که  گفته اند  حکومتی  مقام های  از 
سالح  از  استفاده  آماده ی  10ساله  ارزش های 
و  سیاسی  رهبران  زنجیره ای  قتل  می باشند. 
و  پیامد ها  افغانستان  حکومت  برای  نظامی، 
است.  داشته  همراه  به  را  فراوانی  دردسر های 
و  کارآزموده  چهره های  یک سو  از  حکومت 
دیگر  سوی  از  و  داده  دست  از  را  خود  کلیدی 
با پرسش  نوع مرگ های مشکوک و مرموز  این 
است.  شده  همراه  فراوانی  اگر« های  و  »اما  و 
قتل های  آغاز  از  که  است  این  حکومت  مشکل 
جدی  تدابیر  است  نتوانسته  تاکنون  زنجیره ای 
برای جلوگیری از دوام آن اتخاذ نماید و نه هم 
تا اکنون عامالن آن را شناسایی کرده است. هر 
چند که به صورت کلی در پی هر ترور، طالبان و 
پاکستان هدف قرار داده می شوند، اما شیوه های 
ترور مانند ترور  احمدولی کرزی، جنرال داوود، 
ربانی  آقای  قتل  اخیرا  و  قندهار  امنیه  فرمانده 
را  بار سنگینی  که  بوده است  چنان شک برانگیز 

متوجه حلقات در درون حکومت نموده است.
 مخالفان مسلح و پاکستان اکنون آسیب پذیری های 
کرده اند.  درک  خوبی  به  را  افغانستان  حکومت 
قومی،  مطرح  چهره های  ترور  با  مخالفان 
منازعه ی  با  همراه  و  چندقومی  جامعه ی  در 
خلق  را  بزرگی  تردید های  و  شک  افغانستان 
می کند. گذشته از این، پاکستان به خوبی می داند 
که بقای حکومت فعلی در موجودیت و مشارکت 
حکومت  ساختار  در  قومی  و  سیاسی  رهبران 
می باشد. اکنون با ترور چهره   های مطرح سیاسی 
خلق  نظام  این  در  را  بزرگی  خال های  قومی،  و 
از  کرده است. برای نمونه حکومت آقای کرزی 
میان تاجیک ها یکی از چهره های  شاخص که در 
کنار خود داشت، آقای ربانی بود. اکنون با ترور 
آقای ربانی هواداران وی یا همسو با احساسات 
مردم شوند و یا این که عمال پایگاه مردمی خود 

را از دست می دهند.
ربانی  آقای  تروری  در  پاکستان  اخیر  تاکتیک 
بسیار جالب  و تکان دهنده بود. پاکستان پس از 
این که مذاکره کننده  ی اول را یک دکان دار روان 
کرد، اکنون با فرستادن یک انتحاری حکومت و 
و  اهانت  مورد  بی نهایت  را  صلح  عالی  شورای 
تحقیر قرار داد. حکومت افغانستان از سرنوشت 
بر  دکاندار  بعدا  که  بی هویت  مذاکره کننده ی  یک 
خوش بینی های  با  این بار  و  نگرفت  عبرت  آمد 
حقارت  معرض  در  را  خود  دیگر  بار  کاذب 
از  ربانی  ترور  با  پاکستان  داد.  قرار  سیاسی 
از  کوبید،  صلح  تابوت  بر  میخ  آخرین  یک سو 
سوی دیگر با نپذیرفتن مسوولیت قتل ربانی از 
سوی طالبان، بدگمانی های عمیقی را میان حلقات 
کرزی  آقای  که  هرچند  آورد.  به وجود  سیاسی 
قتل  این  پیگیری  برای  همه جانبه   دستور  اکنون 
صادر کرده است، اما معلوم نیست که این دوسیه 
و  نتیجه ای خواهد رسید  به  دیگر  قتل های  مانند 
قناعت طرفدار ان را حاصل خواهد کرد و یا آن که 
پس از چند ماهی، همه چیز به فراموشی سپرده 
این همه تحقیق روی دوسیه های  با  خواهد شد. 
هر یک از رویداد های چند سال اخیر می تواند به 
افکار عامه کمک نمایید که در پس این رویداد ها 
چه حلقات داخلی و بیرونی قرار داشته است؛ در 
غیر آن، حکومت با انبوهی از سواالت و اتهامات 

مواجه خواهد شد.

زنگ اول


هدف مشخص من اصالح سیاست در 
امنیتی و نظامی  بخش های اطالعاتی، 

دولت است.«
به  دولت  صورتی که  »در  افزود:  او 
مجاهدین  به  ما  بدهد،  نه  جواب  ما 
مراجعه می کنیم؛ با سالح یا بی سالح 
و با استفاده از حق مدنی، با استفاده از 
دموکراسی و حتا با استفاده از سالح 
آماده هستیم که از آرمان های دینی و 

کشور خود حمایت کنیم.«
او  هدف  که  کرده  تاکید  بلخ  والی 
را  خود  او  و  نیست  نظام  براندازی 
که  گفت  اما  می داند،  نظام  حامی 
را  ناکام«  »سیاست های  باید  دولت 

دانست و گفت که از چندی به این سو 
به شکل زنجیره ای شخصت های بزرگ 

افغانستان ترور می شوند.
رییس جمهور گفته که این ترورها در 
حالی صورت می گیرد که کار در مورد 
توافقنامه  امنیتی،  مسوولیت های  انتقال 
استراتیژیک میان امریکا و افغانستان و 
برگزاری کنفرانس بن دوم جریان دارد.

ریاست  دفتر  اعالمیه  براساس 
است:  گفته  کرزی  آقای  جمهوری، 
»این ترور ها در مرحله مهمی از تاریخ 
کار  که  می گیرد  صورت  افغانستان 

دو انتحارکننده در زابل به قتل رسیدند
دو  زابل  در والیت  دیروز  ملی صبح  پولیس  نیروهای  داخله می گوید  وزارت 

انتحارکننده را قبل از رسیدن به هدف به قتل رساندند. 
مقامات پولیس می گویند این افراد قصد داشتند تا حمالت انتحاری را در یکی 
از تاسیسات دولتی در شهر قالت مرکز این والیت انجام دهند، اما قبل از رسیدن 

به هدف از سوی نیروهای پولیس شناسایی و به قتل رسیدند. 
گفته می شود اجساد هردو انتحارکننده متالشی شده اما به کس دیگری در این 

رویداد آسیبی نرسیده است. 
روز شنبه نیز دو انتحارکننده که یک زن نیز شامل آنها بود در والیت لوگر پیش 
از اجرای حمله توسط پولیس شناسایی شدند اما آنها موتر حامل خود را منفجر 

نمودند. در این حمله چهار پولیس زخم برداشتند. 

عطا محمد نور، والی بلخ و از اعضای 
ترور  دنبال  به  اسالمی  ارشد جمعیت 
در  که  گفته  ربانی  الدین  برهان 
نیاز از سالح استفاده خواهد  صورت 

کرد.
شورای  رییس  برهان الدین ربانی، 
اسالمی  جمعیت  رهبر  و  صلح  عالی 
روز سه شنبه گذشته، ۲۹ سنبله در اثر 
انفجار انتحاری در خانه اش کشته شد.

جمعیت  رهبران  او  ترور  پی  در 
در  حزب  این  هواداران  و  اسالمی 
با  آشتی  برنامه ی  کشور  سراسر 
امنیتی کشور را  شورشیان و وضعیت 
قرار  انتقاد  مورد  گسترده ای  طور  به 

داده اند.
یکی از کسانی که انتقادهای صریح و 
امنیتی دولت  استراتژی  را علیه  تندی 
والی  نور،  محمد  عطا  کرده،  مطرح 
جمعیت  برجسته  اعضای  از  و  بلخ 

اسالمی است.
آقای نور به بی بی سی گفته است: »به 
جمهور  رییس  به  و  گفتم  مجاهدین 
که  گفتم  رو  در  رو  صحبت  در  هم 
در سیاست نظام و در بخش نهادهای 
امنیتی و کشفی تغییرات اساسی بیاید. 

رییس  حامدکرزی  کابل:  8صبح، 
جنرال  با  دیدار  در  کشور،  جمهور 
فرماندهی  قوماندان  ماتیس  جیمز 
از  کابل،  در  امریکا  ارتش  مرکزی 
که  است  خواسته  جهانی  جامعه ی 
دولت افغانستان را در تامین امنیت جان 

شخصیت های ملی کشور کمک کند.
انتشار  با  جمهوری  ریاست  دفتر 
اعالمیه ای گفته است که در این دیدار 
ربانی  برهان الدین  ترور  کرزی  آقای 
رییس شورای عالی صلح را به سلسله 
ترور شخصیت های ملی و متنفذ کشور 

کنار بگذارد و »اشتباهات« رفع شود.
توانایی دفاع  اگر دولت  افزود که  او 
از آرمان های مردم، تحقق دموکراسی 
را  تروریزم  از  جلوگیری  و  واقعی 
عنوان  به  مجاهدین  از  باشد،  نداشته 
شوروی  با  جنگ  تجربه  که  نیرویی 
راه  »در  دارند،  را  طالبان  و  سابق 

مشروع« استفاده شود. 
اسالمی  جمعیت  ارشد  عضو  این 
مرحله ای  و  معیاری  چیز  »هر  گفت: 
از خط سرخ گذشته  بار  این  دارد.... 
و  جهاد  رهبر  و  ما  رهبر  باالخره  و 
مقاومت را شهید کردند. ضروری بود 
باید حرف نهایی خود را در مورد  و 

امنیتی،  مسوولیت های  انتقال  باالی 
توافقنامه استراتیژیک میان افغانستان و 
ادامه    بن  کنفرانس  برگزاری  و  امریکا 
در  باید  بنابراین جامعه ی جهانی  دارد. 
امنیت  و  ثبات  و  صلح  تامین  راستای 
افغانستان  ملی  و  بزرگ  شخصیت های 

همکار نماید.«
جریان  در  اعالمیه،  این  از  نقل  به 
درمورد  در  دوجانب  دیدار،  این 
و  منطقوی  مسایل  تروریزم،  با  مبارزه 
همکاری های ایاالت متحده با افغانستان 

نیز بحث و گفتگو کرده اند.

ترور رهبر شهید خود می گفتیم.«
گفته  این  از  پیش  نور  محمد  عطا 
است که پس از ترور رییس شورای 
عالی صلح برنامه آشتی با طالبان »معنا 
ندارد.« او با عنوان کردن این موضوع 
انتقادهای تندی را علیه این برنامه که 
شمرده  حکومت  اصلی  برنامه های  از 

می شود، مطرح کرده است.
جنازه  تشییع  هنگام  کرزی  آقای  اما 
شهر  در  اسالمی  جمعیت  رهبر 
آشتی  برنامه  که  کرد  تاکید  کابل 
با  اما  و  می دهد  ادامه  را  شورشیان  با 
صلح  مخالف  او  گفته  به  که  کسانی 
برخورد  مردم،  با  مشورت  در  باشند 

جدی خواهد کرد.
از  شماری  گذشته  روزهای  در 
هواداران جمعیت اسالمی در شهرهای 
و  زده  راهپیمایی  به  دست  مختلف 
عامالن  مجازات  و  شناسایی  خواستار 

ترور برهان الدین ربانی شده اند.
را  اطالعاتی  و  امنیتی  نهادهای  آنها 
و  او  ترور  از  جلوگیری  مورد  در 
آقای  خانه  به  بمب گذار  فرد  ورود 
ربانی متهم به سهل انگاری و کوتاهی 

کرده اند.

پاکستان به...
 ادامه از صفحه 1

اما جنرال اطهر عباس، سخنگوی ارتش 
پاکستان گفت که این جلسه ارتباطی با 

گفتگوی کیانی و جنرال متیس ندارد.
شبکه ی  با  گفتگویی  در  اطهر  عباس 
که  کرد  اعتراف  سی ان ان  تلویزیونی 
پاکستان  نظامی  استخبارات  سازمان 
)آی اس آی( ارتباطش با شبکه حقانی 
را ابقا کرده بود، اما گفت که این ارتباط 

به مفهوم حمایت از این گروه نیست.
سازمان  »هر  گفت:  سی ان ان  به  او 
استخباراتی می خواهد که برای بعضی 
پیامدهای مثبت... رابطه با هرآنچه گروه 
مخالف یا سازمان های تروریستی را نگه 

دارند.«
با وجود این، او افزود که تفاوت بزرگی 
میان برقراری ارتباط با این گروه ها برای 
کمک به تامین صلح و حمایت از آن ها 

علیه یک متحد وجود دارد.
مشترک  ستاد  رییس  مولن،  مایک 
در  امریکا  متحده  ایاالت  ارتش 
که  گفت  کشورش  سنای  مجلس 
شبکه ی حقانی »بازوی واقعی« سازمان 
استخباراتی پاکستان است. او همچنین 
حمله  در  را  اسالم آباد  بار  اولین  برای 
دانست  مسوول  کابل  بر  شورشیان 
حمله  آن  در  پاکستان  که  گفت  و 

شورشیان را حمایت کرده است.

 توظیف هیاتی برای... 
ادامه از صفحه 1

ریاست  دفتر  اعالمیه  از  نقل  به 
رییس  جلسه  این  در  جمهوری، 
سرپرستی  تحت  را  هیاتی  جمهور 
داخله،  وزیر  عضویت  با  دفاع  وزیر 
امنیت  عمومی  ریاست  سرپرست 
به  و  کرد  تعیین  لوی سارنوال  و  ملی 
تحقیقات گسترده  تا  داد  دستور  آنها 
ترور  پیرامون  را  همه جانبه ای  و 

برهان الدین ربانی انجام دهند.
امنیت  شورای  جلسه  در  همچنین 
ملی فیصله شد تا برای تمامی رهبران 
علمای  ملی،  شخصیت های  جهادی، 
والیات  در  که  قومی  وبزرگان  دین 
دارند،  زندگی  کشور  آسیب پذیر 

ترتیبات خاص امنیتی اتخاذ شود.
جمهور  رییس  ربانی  برهان الدین 
صلح  عالی  شورای  رییس  و  پیشین 
اثر یک  به  روز سه شنبه هفته گذشته 
محله  در  منزلش  در  انتحاری  حمله 

وزیر اکبرخان به قتل رسید.

والی بلخ:

آماده استفاده از سالح هستیم

 درخواست رییس جمهور از جامعه ی جهانی 
برای کمک به تامین امنیت شخصیت های ملی

ACKU



3 سال پنجم    شماره مسلسل 1246    دو شنبه 4 میزان 1390

 فریدون آژند





ری
حرا

 . ا
س آتش و  دود  ورای  از 

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

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

در گزارش امروز »از ورای دود و آتش« مادر 
دردمندی را با خود داریم که طفل معصومش 
معلول  طالبان  سوی  از  مرمی  شلیک  اثر  در 
پایین فلج شده است.  به  از گردن  گردیده و 
چنین  را  حادثه  چگونگی  موصوف  مادر 
می گوید: »ما در والیت غزنی سکونت داشتیم 
روزگار  چندان  زندگی  وضعیت  نظر  از  و 
مناسبی نداشتیم. طوری که باید همه  اعضای 
می کردیم.  کار  معاش  امرار  برای  فامیل 
کمونیستی،  رژیم  زمان  مصیبت های 
طالبان  سیاه  رژیم  و  میان گروهی  جنگ های 
را پشت سر گذشتاندیم و فکر می کردیم که 
با آمدن نیروهای خارجی و تشکیل حکومت 
خواهیم  خوب  روزهای  شاهد  دیگر  جدید 
بود و جنگ دیگر خاتمه خواهد یافت. اما بعد 
از گذشت چند سال دیدیم که واقعا زندگی 
مشکل است زیرا امریکایی ها و طالبان دوباره 

با نزدیک شدن مراسم حج بیت اهلل شریف که هر ساله 
و  دولت  برای  دایمی  معضل  یک  به  آن  برنامه ریزی 
مردم افغانستان تبدیل شده است، در هرات نشانه هایی 

از بروز مشکل ها دیده می شود.
به دلیل وجود فساد گسترده ی اداری در دولت افغانستان، 
این برنامه هرساله با چالش ها و سهل انگاری های متنوع 

روبرو بوده است. 
موقعیت  از  استفاده  با  دولت  در  عده ای  می شود  گفته 
برنامه  مدرک  از  هرساله  را  فراوانی  پول های  خود، 
انتقال حاجیان به جیب شخصی خود می زنند که دراین 
زمینه هرساله از سوی نهاد ها و خود حاجیان چالش ها و 

مشکل ها در رسانه ها مطرح می گردد.
وجود  از  حاکی  موجود،  نشانه هایی  نیز  هرات  در   
مشکل ها و چالش هایی است درحالی که سالیان درازی 
است همچنان وجود دارد، ولی هنوز هم دولت نتوانسته 

تا این چالش ها را حل کند. 
سیزده  از  بیش  جمله  از  موجود  آمار  براساس  امسال 
در  تن   1882 تنها  حج  مراسم  برای  درخواست  هزار 

خراب  اوضاع  روز  هر  و  شدند  جنگ  وارد 
زندگی  برای  عرصه  و  می شد  خراب تر  و 
تنگ تر شده می رفت. فقر اقتصادی و جنگ 
و  مردم در رنج  و  داده اند  به دست هم  دست 
بدبختی به سر می بردند. ترس و وحشت حمله 
انتحاری و یا کشتن توسط طالبان برای مردم 

والیت هرات بر اساس قرعه امکان رفتن به مراسم حج 
را پیدا کرده اند. 

اوقاف  و  حج  ریاست  تبلیغ  مدیر  حسینی  احمد  سید 
والیت هرات می گوید: »این تعداد افراد هم بر اساس 
متقاضیان  خود  حضور  با  دقیق  و  شفاف  قرعه کشی 
تعیین شده اند و نزدیک به دو هزار نفر امکان رفتن به 

فریضه حج را پیدا کردند.«
تعداد  این مجموع یک  از  آقای حسینی می افزاید که 
اساس  بر  که  بودند  غیرحاضر  قرعه کشی  زمان  در 
دیگر  افراد  به  امتیاز شان  اوقاف  و  دستور وزارت حج 

داده شد. 
هم  دیگر  تعداد  یک  که  می دهد  ادامه  حسینی  آقای 
امر آورده اند و یک تعداد  از کابل  به طور فوق العاده 
مردم  نمایندگان  فوق العاده ی  امتیاز های  از  نیز  دیگر 
در مجلس نمایندگان استفاده کرده و به حج خواهند 

رفت.
برای  می گوید،  اوقاف  و  حج  ریاست  تبلیغ  مدیر 
اوقاف  به وزارت حج و  معلم  افراد، 37  این  رهنمایی 
کار  که  شده اند  پیشنهاد 
آنان نیز تمام شده و همراه با 
خواهند  عربستان  به  حاجیان 

رفت. 
به گفته حسینی، در سال های 
قبل بخشی از امتیاز های حج 
خصوصی  شرکت های  به 
نیز  آنان  تا  بود  شده  داده 
به  را  افراد  طریق  آن  از 
ولی  بفرستند،  حج  مراسم 
که  داده  نشان  بررسی ها 
این  از  شرکت ها  این  بیشتر 
سوکرده اند  استفاده  امتیاز ها 
افراد  به  را  حج  امتیاز های  و 

یک مشکل جدی تلقی می شود. در مناطقی که 
ما سکونت داریم تحت حکمرانی مطلق طالبان 
آزادانه  و  می نمایند  صادر  فرمان  آنها  و  است 
از  گشت و گذار دارند. پسرم که تازه 7 سال 
عمرش را سپری نموده بود، در یکی از روزها 
دشت  طرف  به  خانه  از  چراندن  برای  را  رمه 

مستحق نداده و به طور غیر اصولی و با قیمت های باالتر 
امسال وزارت  به همین خاطر  و  متقاضیان فروخته اند  به 
حج و اوقاف هیچ گونه امتیازی را به این شرکت ها نداده 
شده  اجرا  اوقاف  و  حج  وزارت  خود  طریق  از  همه  و 

است. 
حجاج  انتقال  با  رابطه  در  که  پروتوکولی  اساس  بر 
صورت گرفته دو شرکت داخلی آریانا و کام ایر مسوول 

انتقال حجاج افغان به عربستان خواهد بود. 
هرچند ادعا هایی در ارتباط به ندادن امتیاز رفتن به حاجیان 
مستحق که در قرعه کشی برنده شده بودند وجود دارد، 
اما آقای حسینی هرنوع اختالس و خویش خوری را در 
برنامه قرعه کشی امتیاز فریضه حج رد کرده و می گوید: 
»این برنامه کامال شفاف و اصولی اجرا شده و هیچ گونه 
به  انتقال حجاج  برنامه  اختالس و رشوه خوری در کل 

فریضه حج وجود نداشته و ندارد.« 

در همین حال یک تن از مسوولین 
دولتی که نخواست نامش فاش 
گردد، تایید می کند که در برنامه 

انتقال حجاج حق تلفی هایی 
وجود دارد. این مقام می گوید: 

»بیشتر قدرت مداران سهمیه های 
فوق العاده از وزارت حج و اوقاف 

می گیرند و آنرا به قیمت بیشتر به 
متقاضیان می فروشند.«

به عقیده این مقام دولتی این 
سهمیه گرفتن مقامات بلندپایه 

دولتی باعث می شود تا حق افراد 
مستحق تلف گردد.

نداشت،  فاصله  چندان  ما  خانه  از  آنجا  و  برد 
سوی  از  که  بود  نگذشته  او  رفتن  از  مدتی 
او در  قرار می گیرد. حال  مرمی  طالبان هدف 
بستر افتاده است و از ناحیه گردن به پایین فلج 
نگران  او  آینده  و  زندگی  برای  من  می باشد. 
چه  من  مرگ  از  بعد  که  نمی دانم  زیرا  هستم 
خواهد کرد و چطور خواهد شد، خدا کند که 
او شفا بیابد وگرنه زندگی با حالت فلج برای 
انسان مشکل است. من از خداوند برای طالبان 
ابدی می خواهم و  جنایت کار عذاب شدید و 
از دولت و نیروهای خارجی نیز می خواهم که 
همان طور که آنها باالی مردم رحم نمی کنند 
است  این  من  نکنند. خواست  این ها هم رحم 
که این جنایتکاران جزای اعمال شان را ببینند. 
تا بکی ما از دست آنها رنج بکشیم و دولت هم 
همیشه در حال زاری از آنها خواهش می نماید 
که از جنگ دست بکشند درحالی که آنها روز 
جنایت کارانه شان  حمالت  برشدت  روز  به 

شدت می بخشند.«

با این حال یک تعداد از شهروندان هرات که برای انجام 
فریضه حج نام نویسی کرده بودند، زیاد به این برنامه ها 

خوشبین نیستند. 
اسداهلل که می خواست خود و مادرش به این مراسم برود 
اظهار می دارد که آنان در قرعه کشی ناکام شدند، ولی 
دو سه نفر که مانند آنان در قرعه کشی ناکام شده بودند، 

حاال آماده رفتن به حج می شوند. 
قرعه کشی  برنامه  خود  در  اوال  می گوید:»  او 
دست اندرکار  که  کسانی  و  دارد  وجود  حق تلفی هایی 
با میکانیزمی که خودشان می دانند  برنامه قرعه کشی اند 
افرادی خاص را که از آنان پول گرفته اند پیروز اعالم 
می کنند، در قدم دوم حتا اگر شما در قرعه کشی نام تان 
هم بیرون نیاید، می توانید با دادن پول دوباره پیروز شده 

و جز فهرست کسانی که به حج می روند، گردید.«
اسداهلل می افزاید که در طول سال های متمادی حق تلفی 
حجاج  انتقال  برنامه  در  عادت  یک  به  رشوه ستانی  و 

تبدیل شده است. 
در همین حال یک تن از مسوولین دولتی که نخواست 
انتقال  برنامه  در  که  می کند  تایید  گردد،  فاش  نامش 

حجاج حق تلفی هایی وجود دارد. 
سهمیه های  قدرت مداران  »بیشتر  می گوید:  مقام  این 
به  آنرا  و  اوقاف می گیرند  و  از وزارت حج  فوق العاده 

قیمت بیشتر به متقاضیان می فروشند.«
مقامات  سهمیه گرفتن  این  دولتی  مقام  این  عقیده  به 
بلندپایه دولتی باعث می شود تا حق افراد مستحق تلف 

گردد. 
هرچند این مقام دولتی می گوید که از زبان مردم بار ها 
شنیده شده است که در ریاست حج و اوقاف نیز برخی 
از امتیاز های فریضه حج سهمیه بندی شده و به اشخاص 

خاصی تعلق می گیرد. 
مشکل اختالس در وزارت های ترانسپورت و هوانوردی 
به  حاجیان  انتقال  برنامه  در  خصوصا  اوقاف  و  حج  و 
و  دنباله دار  مساله  مراسم حج یک  ادای  برای  عربستان 
قدیمی است؛ تا به حال بار ها از سوی نهاد های عدلی و 
قضایی در رابطه به دست داشتن افرادی در اختالس در 
برنامه های انتقال حاجیان به عربستان مدارکی ارایه شده 
بلندپایه این وزارت همچنان در  و تعدادی از مسوولین 

رابطه به این اختالس ها بازداشت شده اند. 
با این حال هنوز مردم به این عقیده هستند که همچنان 
برنامه  در  خصوصا  و  وزارت خانه ها  این  در  اختالس 
همین  مدرک  از  هرساله  و  دارد  وجود  حاجیان  انتقال 

برنامه عده ای صاحب میلیون ها دالر می شوند. 

او معیوب است!
پسرم که تازه 7 سال از عمرش را سپری نموده بود، در یکی از 
روزها رمه را برای چراندن از خانه به طرف دشت برد و آنجا از 

خانه ما چندان فاصله نداشت، مدتی از رفتن او نگذشته بود که 
از سوی طالبان هدف مرمی قرار می گیرد. حال او در بستر افتاده 

است و از ناحیه گردن به پایین فلج می باشد. من برای زندگی 
و آینده او نگران هستم زیرا نمی دانم که بعد از مرگ من چه 

خواهد کرد و چطور خواهد شد، خدا کند که او شفا بیابد وگرنه 
زندگی با حالت فلج برای انسان مشکل است.

هراتیان عازم حج با مشکل روبرواند
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که  بود  امیدوار  خود  زندگی  در  ربانی  برهان الدین  آقای 
»شورای عالی صلح« به گفتگوهای »صلح« با طالبان کمک 
نماید، اما اکنون با ترورش خطوط جدید تنش سیاسی در 
از  ربانی  آقای  دوستان  و  متحدان  است.  حال شکل گیری 
رییس جمهور به شدت عصبانی هستند که با سهل انگاری 
و بی احتیاطی مهمترین شخصیت سیاسی شان را به دم کشتن 

داد. 
اعتماد  می شود.  حکومت  متوجه  درستی  به  آنها  انتقادات 
را  حکومتی  بلندپایه  افراد  ترور  سابقه  که  افرادی  باالی 
سابق  والی  است.  قبول  غیرقابل  امنیتی  لحاظ  به  دارند، 
شیوه  همین  به  کابل  منطقه  امن ترین  در  کابل  در  ارزگان 
بی احتیاطی های  با  حکومت  داد.  دست  از  را  خود  جان 
سیاسی خود  متحدان  مهمترین  امنیتی  غیرقابل چشم پوشی 

را از دست می دهد.
شده  قومی  و  سیاسی  اختالفات  مایه  که  مرگی 

است
ترور آقای ربانی به موج وسیعی ای از اختالفات سیاسی و 
که کشته شدن  حالی  در  است.  زده  دامن  جامعه  در  قومی 
آقای ربانی باید احساسات و همبستگی فراگیر علیه طالبان 
را به وجود می آورد، در عوض به اختالفات و بدگمانی های 
زیاد در سطح نخبگان سیاسی و تحصیلکرده ها منجر شده 

است.
این شرایط مهمترین منفعت را برای طالبان به وجود آورده 

است؛ زیرا آنها نه تنها خواهان رعب و وحشت در کابل بوده 
بلکه می خواهند که با تشدید اختالفات، قوت و اتحاد سیاسی 
را در کابل به صورت قطع نابود سازند. پس از کنفرانس بن، 
گروه های مختلف سیاسی با وجود اختالفات آشکار و پنهان 
خود در مواقع گوناگون در کنار یک دیگر قرار گرفته و با هم 
همکاری کرده اند. ولی هر روز که شخصیت های سیاسی این 
نوعی  به  و  ترور می شوند  رییس جمهور،  جناح های مخالف 
قلمداد می گردد، زمینه همکاری و مفاهمه  حکومت مسوول 

میان جناح های قدرت دشوار و دشوارتر می گردد.
اختالفات  این  که  است  این  دیگر  تاسف انگیز  نکته ی  ولی 
به  می تواند  هم  را  خطرناکی  خیلی  قومی  پیامد های  سیاسی 
دنبال داشته باشد. رییس جمهور به شکل تاسف باری از یک 
ادبیات غیرقابل دفاع سیاسی در مورد طالبان استفاده می نماید؛ 
ادبیاتی که نه »نشانه نرمش هوشیارانه« که »جبونی سیاسی« را 
به نمایش می گذارد. در حالی که طالبان به شکل وحشیانه ای 
نابود  را  قومی  و  مذهبی  و  سیاسی  متنفذ  افراد  و  عادی  مردم 
می سازند، برای آقای کرزی مناسب نیست که آنها را »برادر« 

خطاب کند. 
میان  تلقی را در  این  اشتباه آمیز،  ادبیات  این  به لحاظ سیاسی 
مردم، تحصیلکرده ها و جناح های سیاسی مخالف حکومت به 
وجود آورده است که چون طالبان و رییس جمهور متعلق به 
یک قوم اند، پس این سازش نوعی از سازش قومی و قبیله ای 
تهدید  و  قوم  یک  شدن  قوی  به  منجر  نهایت  در  که  بوده 

سیاسی و اجتماعی اقوام دیگر می گردد.
کرزی در حالی که صلح با طالبان را به معنای آمدن آرامش و 
ثبات در کل کشور تلقی می نماید، اما مخالفانش دیگر چندان 
به  جمهور  رییس  برای  که  ندارند  داعیه ای  چنین  به  باوری 

لحاظ سیاسی یک شکست واضح است.
می شود  مرتکب  را  اشتباهی  چنین  حالی  در  کرزی  آقای 
کشور  مختلف  اقوام  میان  از  که  سیاسی اش  اپوزیسیون  که 
برخواسته اند، به رغم اشتباهات فاجعه بار سیاسی شان در جریان 
جنگ داخلی دهه هفتاد خورشیدی، به صورت روشنی برای 
خود بار دیگر یک جایگاه رهبری سیاسی غیرقابل انکاری به 
دست آورده اند. آنها به خوبی این احساس را در میان سطوح 
پایینی جامعه تلقی می نمایند که »طالب«، »کرزی« و »پشتون« 
القای چنین  به لحاظ سیاسی  این که  با  مرادف یک دیگر اند. 
تصوری اشتباه استراتژیک محض است، اما برای این جناح ها 

یک سرمایه عظیم سیاسی به حساب می آید.
سیاسی  شخصیت  ربانی  آقای  که  است  این  واقعیت 
خود  هم نسالن  سایر  همانند  اخیر  دهه  سه  جنجال برانگیز 
گروه های  و  افراد  واکنش های  این رو،  از  بود.  افغانستان  در 
موافق  و  مخالف  احساسات  با  توام  او  مرگ  به  نیز  مختلف 
سیاسی و قومی بوده است. به ویژه، جانبداری شدید قومی و یا 
مخالفت ها و تنفرهای سیاسی بر اساس گرایش های قومی، در 
این فضا خطرناک است. در حالی که حکومت آقای ربانی را 
لقب »شهید صلح« داد، اما به ناگزیر مرگ او دارد تنش های 
قومی و سیاسی را در میان نخبگان سیاسی و تحصیلکرده  های 

مقام های وزارت امور خارجه ی افغانستان، از هرگونه 
شبکه های  علیه  امریکا  متحده  ایاالت  نظامی  اقدام 
تروریستی و دهشت افگنی در پاکستان حمایت کرده 
می گویند مراکز تروریزم باید در خارج از افغانستان 

مورد توجه قرار گیرند.
نظامی  اقدام  هر گونه  از  حالی  در  خارجه  وزارت 
علیه شبکه های تروریستی در پاکستان اعالم حمایت 
می کند که مقام های امریکایی اخیرا دولت پاکستان را 
تحت فشار قرار داده تا ارتباطش با شبکه ی تروریستی 
باالی  امریکا  فشارهای  از  پس  کند.  قطع  را  حقانی 
دولت پاکستان، مقام های نظامی این کشور به ارتباط 
سازمان استخباراتی کشورش )آی اس آی( با شبکه ی 

حقانی اعتراف کرده اند.
پناهگاه های  هرازگاهی  امریکایی  نظامیان  گرچند 
مرزی  مناطق  در  را  دهشت افگنان  و  تروریستان 
سرنشین  بدون  هواپیماهای  حمالت  تحت  پاکستان 
خود قرار داده اند، اما مقام های دولت افغانستان بارها 
امریکا  متحده  ایاالت  به ویژه  جهانی،  جامعه ی  از 
خواسته اند که مبارزه علیه تروریزم را باید در خارج 
دهند.  ادامه  پاکستان  در  یعنی  کشور،  مرزهای  از 
مقام های دولت افغانستان بارهاست که مدعی شده اند 
دارند،  قرار  پاکستان  در  تروریزم  اصلی  پناهگاه های 
ایاالت متحده  اما اخیرا جامعه ی جهانی به خصوص 
امریکا نیز به این نتیجه رسیده است تا زمانی که علیه 
اقدامی  پاکستان  در  تروریستان  اصلی  پناهگاه های 
صورت نگیرد، امنیت در افغانستان باز نخواهد گشت.

می گوید  کشور  خارجه ی  وزارت  حال،  این  با 
و  تروریزم  با  مبارزه  راستای  در  که  اقدامی  هرگونه 
حمایت  آن  از  باشد،  افغانستان  به  امنیت  برگشتاندن 
می کند. داکتر فرامرز تمنا، معاون سخنگوی وزارت 
نشست  در یک  روز گذشته  افغانستان،  امور خارجه 
از  افغانستان  دولت  آیا  که  پرسشی  مورد  در  خبری 
در  تروریزم  پناهگاه های  علیه  امریکا  نظامی  اقدام 

آقای تمنا تاکید کرد که دولت افغانستان برای جلب و جذب همکاری صداقتمندانه در امر 
مبارزه با تروریزم در کشور، به حسن تفاهم میان اسالم آباد و واشنگتن ضرورت دارد. او 

همچنین گفت که دولت افغانستان طی ده سال گذشته تاکید داشته که منابع تمویل و تجهیز 
تروریزم در خارج از مرزهای این کشور قرار دارند. آقای تمنا می گوید که مطرح شدن مسایلی 

از سوی برخی از مقام های امریکایی علیه دولت پاکستان نیز مبتنی بر گفته های مقام های 
دولت افغانستان صورت می گیرد. معاون سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: »ما باور داریم 

که پایگاه های تروریزم و منابعی که باعث اقدامات خشونت زا در خاک افغانستان می شوند، در 
خارج از کشور ما قرار دارند. طبعتا توجه به مراکز تروریزم باید در خارج از مرزهای افغانستان 

متمرکز شود.«

افغان افزایش می دهد.
زمانی برای اتحاد 

سیاسی  اختالفات  تب  از  کابل  شهر  سیاسی  فضای  حالی  در 
و اتهام بستن های قومی و سیاسی داغ شده است که به لحاظ 
ویژه  به  نیست؛  اختالفات  تشدید  برای  زمان درستی  تاریخی 
را  قومی  تنش های  دارد  که  سیاسی  اختالفات  از  دسته  آن 
این  در  زیرا  می دهد.  انتقال  مردم  میان  به  نخبگان  سطح  از 
فضای داغ تمام گروه های سیاسی افغان فراموش می کنند که 
دشمن مشترک شان چه کسی است و چه تهدیدی برای آنها 

بنیادبرافگن است؟
بر  تسلط  پاکستانی  پروژه  عنوان یک  به  طالبان  که  در حالی 
افغانستان و تهدید منطقه با افراط گرایی اسالمی، نیازمند یک 
جبهه مقاومت دموکراتیک و ملی می باشد، سیاستمداران افغان 
به جان هم افتاده و برای یک دیگر خط و نشان می کشند. این 
طالبان  اگر  است.  فعلی  مقطع  در  ما  سیاسی  اشتباه  بزرگترین 
قدرت سیاسی را در کشور کسب کنند، نه سیاستمدار پشتون 
و تاجیک و نه روشنفکر هزاره و ازبک در این کشور جایی 
برای زندگی پیدا کرده می توانند. از این رو، مهمترین پالیسی 
علیه  دموکراتیک  و  ملی  متحد  جبهه  یک  تشکیل  درست، 
خطر طالبان و پاکستان است. این کار بدون توافق و همکاری 

گروه های مختلف سیاسی کشور ممکن نیست.
که  داده اند  نشان  او  منتقدان  و  حکومت  حاضر  حال  در 
فراکسیون متحد  نمی خواهند روی مقاومت علیه طالبان یک 
طالبان یک  با  گفتگو  از  آقای کرزی  نمایند.  تشکیل  ملی  و 
»پروژه دولتی« ساخته که تنها حلقه ی نزدیک به او در ارگ 
ریاست جمهوری از جزییات این پروژه آگاه اند. ولی منتقدان 
بین شان  دستگی  چند  و  اختالفات  که  هم  جمهور  رییس 
را  کرزی  از  جدایی  و  انتقاد  راه  دلیل  همین  به  است،  زیاد 
تبلیغاتی  و  سیاسی  پیروزی  فضا،  و  شیوه  این  برگزیده اند؛ 
طالبان را ممکن می گرداند. بدون شک، منتقدان آقای کرزی 
به شدت مایل اند که رییس جمهور را به دلیل ناکامی هایش در 
روند مصالحه انتقاد نمایند. اما، بدون دادن الترناتیف و سردادن 
شعارهای سیاسی که عملی نیست، این انتقادات سازنده نبوده 
را شدید  اختالفات سیاسی  و  متفرق  را  و در عوض صفوف 

می نماید.
فکر  به  قدرت  گروه های  اگر  که  است  رسیده  فرا  آن  زمان 
بقای سیاسی خود در کابل اند، باید روی یک جبهه متحد علیه 
به توافق برسند. اختالفات سیاسی آنها موضوع ثانوی  طالبان 
در مقایسه با خطر طالبان است. نه آقای کرزی با دولتی ساختن 
پروژه گفتگو با طالبان به موفقیت دست پیدا کرده می تواند، 
و نه منتقدان او با یکی کردن طالبان و پشتون ها یک سیاست 
به  کرزی  آقای  می کنند.  ارایه  را  ملی  اعتماد  قابل  و  منطقی 
ملی  وسیع  جبهه  یک  دولتی«  جرگه های  »لویه  تشکیل  جای 
توهم  ایجاد  به جای  نیز  بسازد و مخالفان  با مخالفان خود  را 
علیه  مشترک  پالتفورم  روی  مردم،  بین  در  ترس  تشدید  و 
در  یا شکست  و  پیروزی  زیرا  نمایند.  کار  پاکستان  و  طالبان 
برابر طالبان، برای افغانستان امروز مساله مرگ و زندگی است.

پاکستان حمایت می کند، گفت: »ما از هرگونه اقدام 
با  مبارزه  راستای  در  که  بین المللی  و  منطقوی  ملی، 
افغانستان  در  امنیت  و  صلح  بازگشتاندن  و  تروریزم 
روابط  تیرگی  مورد  در  اما  می کنیم.  حمایت  باشد، 
اسالم آباد و واشنگتن، دیدگاه ما این است که خیلی 

به نفع صلح منطقه ای نیست.«
آقای تمنا تاکید کرد که دولت افغانستان برای جلب 
با  مبارزه  امر  در  صداقتمندانه  همکاری  جذب  و 
تروریزم در کشور، به حسن تفاهم میان اسالم آباد و 
واشنگتن ضرورت دارد. او همچنین گفت که دولت 
منابع  که  داشته  تاکید  سال گذشته  ده  طی  افغانستان 
این  مرزهای  از  خارج  در  تروریزم  تجهیز  و  تمویل 
کشور قرار دارند. آقای تمنا می گوید که مطرح شدن 
علیه  امریکایی  مقام های  از  برخی  سوی  از  مسایلی 
دولت پاکستان نیز مبتنی بر گفته های مقام های دولت 
افغانستان صورت می گیرد. معاون سخنگوی وزارت 
پایگاه های  که  داریم  باور  »ما  گفت:  خارجه  امور 
در  خشونت زا  اقدامات  باعث  که  منابعی  و  تروریزم 
خاک افغانستان می شوند، در خارج از کشور ما قرار 
دارند. طبعتا توجه به مراکز تروریزم باید در خارج از 

مرزهای افغانستان متمرکز شود.«
پی گیری حمالت راکتی پاکستان

که  گفت  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  همچنین 
راکتی  حمالت  تحقیق  حال  در  افغانستان  دولت 
است.  مناطق مرزی در والیت کنر  به  پاکستان  اخیر 
و  افغانستان  دولت های  که  افزود  تمنا  فرامرز  داکتر 
آقای  ندارند.  مناطق خود  بر  کامل  کنترول  پاکستان 
هر گونه  افغانستان  اسالمی  »جمهوری  می گوید:  تمنا 
این سوی  به  دیورند  آنسوی خط  از  موشک  پرتاب 
خط، بخاطر آسیب رسانی به افراد ملکی و ضررهای 
افغانستان دارد، را محکوم می کند.  اتباع  به  مالی که 
نهادهای ذی ربط پی گیر قضیه هستند و شورای امنیت 
از  را  تحقیقات  این  نتایج  پیش رو  روزهای  در  ملی 

طریق رسانه ها اعالم خواهد کرد.«
دولت افغانستان در حالی از انجام تحقیقات و اعالم 
نتایج حمالت پاکستان در آینده نزدیک خبر می دهد 
که در پی حمالت نزدیک به دو ماه پیش پاکستان نیز 
در مناطق مرزی کشور گفته بود که تحقیق می کند. 
حمالت  باره  در  دولت  تحقیقات  نتایج  تاکنون  اما 
راکتی گذشته ی پاکستان به مناطق مرزی روشن نشده 

است.
که  می گوید  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
از  راکت ها  این  این که  مورد  در  نظامی  کارشناسان 
از سوی کدام گروه شلیک شده اند،  و  مناطق  کدام 
با  کرد  تاکید  او  هستند.  بررسی  و  تحقیق  حال  در 
روشن شدن نتایج تحقیقات، وزارت خارجه اقدامات 
دپیلوماتیک علیه پاکستان انجام خواهد داد. آقای تمنا 
بیشتری  جزییات  دپیلوماتیک  اقدامات  این  مورد  در 

ارایه نکرد.
وزارت خارجه در حالی از آغاز تحقیقات در مورد 
به مناطق مرزی کشور خبر  حمالت راکتی پاکستان 
که  گفته اند  دولتی  مقام های  از  برخی  که  می دهد 

دولت پاکستان در این حمالت مستقیما دست دارد. 
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زمانی برای اتحاد
 و مقاومت علیه طالبان

 حمایت وزارت خارجه
 از اقدام نظامی امریکا 

علیه پاکستان

 ضیا زیرک

ظفرشاه رویی
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فلسطینی  خودگردان  تشکیالت  رییس  عباس،  محمود 
یکی  که  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  نشست  در 
می گردد،  محسوب  سازمان  این  مهم  نشست های  از 
به  بر  مبنی  خودگردان  تشکیالت  تاریخی  درخواست 
صورت  به  را  فلسطینی  مستقل  کشور  شناختن  رسمیت 
رسمی به سرمنشی این سازمان ارایه کرده است. براساس 
به  سرمنشی  ملل،  سازمان  بر  حاکم  مقررات  و  قواعد 
عنوان یک هماهنگ کننده و مدیر امین در این سازمان، 
این پیشنهاد را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارایه 

خواهد کرد.
سازمان  در  فلسطین  رسمی  عضویت  درخواست  تسلیم 
ملل متحد، یکی از بزرگترین دست آوردهای تشکیالت 
تسلیم  که  نیست  می گردد. شکی  محسوب  خودگردان 
برخوردار  اهمیت  از  فلسطینی ها  برای  درخواست،  این 
بوده و حتا شاید برای آنان چنین تلقی شود که این عمل، 
روح یاسر عرفات رهبر سازمان آزادی بخش فلسطین و 
اولین رییس تشکیالت خودگردان ـ که جانش را برسر 
راه استقالل فلسطین گذاشت ـ را نیز شاد خواهد کرد. 
این  اینکه  است،  قابل توجه  میان  این  در  که  چیزی  اما 
درخواست برای قبول شدن و پذیرش در شورای امنیت 

سازمان ملل با چالش های مشهودی مواجه می باشد.
با  را  عباس  محمود  درخواست  که  چیزهایی  از  یکی 
چالش مواجه می کند، عدم عالقه ایاالت متحده امریکا 
به این موضوع می باشد. امریکا به عنوان یکی از متحدان 
مستقل  دولت  عضویت  مخالف  اسراییل،  استراتژیک 
فلسطین در سازمان ملل می باشد و رسانه های جمعی به 
کلینتون  هیالری  و  رییس جمهور  اوباما  باراک  از  نقل 
ایاالت متحده  امریکا گزارش داده اند که  وزیر خارجه 
غیرموثرسازی  برای  »وتو«  حق  از  استفاده  بر  امریکا 
پیشنهاد عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد استفاده 

خواهد کرد.
امریکا  متحده  ایاالت  موافق  نظر  این درحالی  است که 
ملل،  سازمان  امنیت  شورای  دیگر  دایم  عضو  چهار  و 
برای پذیرش عضویت فلسطین در سازمان ملل، ضروری 
می باشد. براساس میکانیزم موجود در سازمان ملل متحد، 
برای پذیرش عضویت یک دولت جدید در سازمان ملل 
متحد، شورای امنیت که یکی از ارکان مهم این سازمان 

می باشد، باید به آن رای موافق بدهد. 
نکته پیچیده ای که باعث می گردد، چشم انداز عضویت 
فلسطین در سازمان ملل متحد به ابهام مواجه باشد، این 

کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی مجلس نمایندگان 
جانب  از  راکت ها  پرتاب  فوری  قطع  خواهان  افغانستان 

پاکستان به خاک افغانستان شده است.
ملل  سازمان  امنیت  شورای  از  همچنین  کمیسیون  این 
افغانستان و  برای حل بحران موجود میان  تا  خواسته است 
افغانستان،  امور  در  پاکستان  مداخله های  از  ناشی  پاکستان 

افغانستان را کمک کند.
شکریه بارکزی، رییس کمیسیون دفاعی مجلس نمایندگان 
رسانه ها  با  خبری  نشست  دریک  گذشته  روز  که  کشور 
با  پاکستان  نظامی  مداخله ی  که  گفت  می کرد  صحبت 
به  سال  یک  از  توپخانه ای  حمله های  و  راکت ها  پرتاب 
این سو در والیت های شرقی و جنوب شرقی افغانستان ادامه 
داشته و در تازه ترین مورد در چند روز گذشته، نظامیان آن 
کشور صدها مرمی راکت را به والیت های کنر و  نورستان 

پرتاب کرده اند.
رییس کمیسیون دفاعی مجلس نمایندگان حمله های راکتی 
خواند  بی شرمانه«  را»  افغانستان  خاک  به  پاکستان  نظامیان 
بین المللی  موازین  برخالف  کشور  این  وی  گفته ی  به  که 
عمل  آن  به  تاکنون  افغانستان  ارضی  تمامیت  به  احترام  و 

کرده است.
گفت  پاکستان  راکتی  حمله های  تقبیح  با  بارکزی  خانم 
قطع  برای  را  دیپلوماتیک  مساعی  افغانستان  حکومت  که 
سازمان  امنیت  شورای  و  داده  انجام  پاکستان  مداخله ی 
ملل نیز برای حل بحران موجود میان افغانستان و پاکستان 

مداخله کند.
تمامیت  و  دفاعی  کمیسیون  اعضای  »ما  گفت:  بارکزی 

جدید  دولت  عضویت  سر  بر  رای گیری  در  که  است 
مالک  کیفی  اکثریت  ملل،  سازمان  امنیت  شورای  در 
پنج  تمامی  آن،  آمدن  دست  به  برای  باید  که  می باشد 
عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد، در اکثریت 

ارضی ولسی جرگه )مجلس نمایندگان( در حالی که این 
اقدامات خصمانه ی پاکستان را تقبیح می نمایم، خوان عملی 
شدن موارد ذیل هستیم: اول- قطع فوری حمالت راکتی 
سازمان  امنیت  شورای  مداخله ی  دوم-  افغانستان؛  برحریم 
ملل متحد درحل این بحران؛ سوم ـ انسجام تمام قوت های 
ارضی،  تمامیت  حفظ  وطن،  از  دفاع  درامر  دولتی  و  ملی 
در  کشور  دیپلوماتیک  مساعی  چهارم  کشور؛  سرحدات 
داخلی  درامور  پاکستان  متداوم  مداخالت  قطع  جهت 

افغانستان و احترام گذاشتن به حاکمیت های طرفین.«
روز  سه  در  نورستان  و  کنر  والیت های  امنیتی  مقام های 
گذشته اعالم کرده بودند که ارتش پاکستان تاکنون بیش 
از 300 مرمی توپ را به این والیت ها پرتاب کرده اند که 
در نتیجه ی آن دومحراب مسجد تخریب، یک تن کشته، 

یک تن زخمی و هفت منزل تخریب گردیده است.
حمله های  و  راکت ها  پرتاب  نتیجه ی  در  نیز  این  از  پیش 
نزدیک  اوایل سالروان خورشیدی  پاکستان در  توپخانه ای 
به صد تن از باشنده های والیت های شرقی و جنوب شرقی 
و  تخریب  بودند؛ صدها خانه  و زخمی شده  کشور کشته 

صدها خانواده مجبور به ترک منازل شان شده بودند.
نمایندگان می گویند که  دفاعی مجلس  اعضای کمیسیون 
مطابق توافقنامه ی 2001، شورای امنیت سازمان ملل متحد 
مقابل  در  افغانستان  دولت  و  مردم  از  تا  دارد  مسوولیت 

با پیشنهاد قرار گیرند. رای مخالف  موافق 
امنیت  شورای  دایم  اعضای  از  هریک 
پیشنهاد  تا  می گردد  باعث  ملل  سازمان 
عضویت یک دولت جدید در سازمان ملل 

متحد با مانع روبرو شود.
در  خود  سخنرانی  در  عباس  محمود  البته 
مجمع عمومی سازمان ملل کوشش کرده 
است تا افکار جهانی را با خود همراه کند. 
شده،  منعکس  رسانه ها  در  که  آن گونه 
در  فلسطین،  تشکیالت خودگردان  رییس 
سازمان  عمومی  مجمع  در  خود  سخنرانی 
طول  در  فلسطینی ها  که  است  گفته  ملل 
سال گذشته با صداقت و امید وارد گفتگو 
با اسراییل شده و حتا پس از شکست این 
به صلح  رسیدن  برای  تالش  از  گفتگوها، 
دست نکشیده اند، اما این تالش ها به خاطر 
اسراییل  سوی  از  شهرک سازی،  ادامه 
امیدواری  ابراز  وی  است.  مانده  بی نتیجه 
کرده است که این سازمان، نقش بیشتری 
در  صلح  به  رسیدن  برای  تالش ها  در 

خاورمیانه ایفا کند.
افکار  جلب توجه  برای  عباس  محمود 
استقالل  از  حمایت  در  جهان  رهبران 
هر گونه  فلسطین  ملت  و  دولت  که  است  گفته  فلسطین 
کرده  تصریح  همچنین  و  می کند  محکوم  را  تروریسم 
است که راه حل نهایی مشکالت منطقه، تشکیل کشور 
مستقل فلسطینی به پایتختی بیت المقدس شرقی می باشد.

هرگونه مداخله ی بیرونی، حمایت کند.
از  بیش  افغانستان  امنیتی  نیروهای  به شمول  درحال حاضر 
400 هزار سرباز مسوولیت تامین امنیت افغانستان، مبارزه با 

تروریزم و حفظ سرحدات کشور را دارند.
اما نیروهای آیساف همواره تاکید کرده بودند که وظیفه ی 
توافق شورای  بدون  افغانستان است و  نیروها درداخل  این 
امنیت سازمان ملل و پیمان اتالنتیک شمال)ناتو( نمی تواند 

درخاک پاکستان مداخله کنند.
راکتی  حمله های  خورشیدی  سالروان  اویل  در  هر چند 
بین  روابط  تیره شدن  به  منجر  افغانستان  برقلمرو  پاکستان 

خانمبارکزیگفت:»برایمردمافغانستاندیگرقابلتحملنیستکهازموضعضعف
بادشمنخودروبروشودوآنچهراکهجمهوریپاکستانانجاممیدهد،حمالتراکتی
برحریمافغانستان،نقضصریحتمامموازینبینالمللیوبینالکشوریاست.«خانم

بارکزیافزود:»بههمیندلیلاستکهماازشورایامنیتسازمانمللمتحدتقاضاکردیم
کهبهصورتمستقیمآنابتکاررابهدستداشتهباشند،ودراینبحران،افغانستانرا

کمککنند.«

رییس تشکیالت خودگردان فلسطین، با تاکید بر اینکه 
پایبند  اسراییلی ها  با  قبلی  توافقات  همه  به  فلسطینی ها 
گردند،  باز  مذاکره  میز  به  که  دارند  آمادگی  و  هستند 
مردم  سوی  به  را  خود  دست  که  است  کرده  اعالم 
اسراییل دراز می کند و از آنها می خواهد که برای صلح 

و آرامش کودکان و نسل های آینده به صلح بیندیشند.
تعداد  استقبال  مورد  عباس  محمود  سخنرانی  اینکه  با 
زیادی از اعضای حاضر در نشست عمومی سازمان ملل 
متحده  ایاالت  اینکه  به  توجه  با  اما  گرفت،  قرار  متحد 
فلسطین  پیشنهاد عضویت  که  است  کرده  اعالم  امریکا 
این سازمان  امنیت  در سازمان ملل متحد را در شورای 
رنگ باخته  عباس  محمود  تالش های  کرد،  خواهد  وتو 

محسوب می گردد. 
اجالس مجمع عمومی  و ششمین  آغاز شصت  از  پیش 
که  داشت  وجود  ذهنیتی  چنین  متحد،  ملل  سازمان 
استقبال  با  سازمان  این  در  فلسطین  عضویت  پیشنهاد 
ابراز  به  توجه  با  و  اکنون  اما  شود،  مواجه  گسترده 
مخالفت ایاالت متحده امریکا به این مساله، این موضوع 
ایجاد  را  تصور  این  و  می گردد  محسوب  منتفی  تقریبا 
به  می کند که استقالل کامل هنوز هم برای فلسطینی ها 

عنوان یک آرزوی دست نیافتنی محسوب می گردد.
اگرچه در توجیه مخالفت با استقالل فلسطین و عضویت 
به  اعتماد  عدم  که  می شود  گفته  ملل  سازمان  در  آن 
منطقه  امنیت  حفظ  بر  خودگردان  تشکیالت  اینکه 
مساله  هنوز هم یک  فلسطین  استقالل  تا  باعث می گردد 
زودهنگام تلقی شود، اما واقعیت این است که اگر این 
کار صورت گیرد، پیامدهای روانی مثبتی را نیز در پی 
نظر  این  به  سیاسی  جامعه شناسان  از  برخی  زیرا  دارد. 
می باشند که یکی از دالیلی اصلی شکل گیری گروه های 
فلسطین  موضوع  نشدن  حل  منطقه  در  تندرو  شورشی 
امنیت در  تا  است  بهانه سبب گردیده  می باشد و همین 

بسیاری از کشورهای منطقه شکننده شود. 


که  گفتند  افغان  مقام های  ولی  شد،  پاکستان  و  افغانستان 
مردم  و  داده  قرار  هدف  را  پاکستان  خاک  نمی خواهند 
انتقاد هایی  این مساله  پاکستان قربانی شوند که  غیرنظامیان 

را درسطح ملی به همراه داشت.
قابل  دیگر  افغانستان  مردم  برای  که  بارکزی گفت  خانم   
قبول نیست که دولت افغانستان از موضع ضعیف با دولت 
پاکستان صحبت کند و از همین رو خواهان مداخله شورای 

امنیت سازمان ملل هستند.
 خانم بارکزی گفت: »برای مردم افغانستان دیگر قابل تحمل 
نیست که از موضع ضعف بادشمن خود روبرو شود و  آنچه 
راکتی  حمالت  می دهد،  انجام  پاکستان  جمهوری  که  را 
افغانستان، نقض صریح تمام موازین بین المللی و  بر حریم 
دلیل  همین  »به  افزود:  بارکزی  خانم  است.«  بین الکشوری 
تقاضا  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  از  ما  که  است 
کردیم که به صورت مستقیم آن ابتکار را به دست داشته 

باشند، و در این بحران، افغانستان را کمک کنند.« 
از  همچنین  نمایندگان  مجلس  دفاعی  کمیسیون  اعضای 
با کشورهای  بازبینی روابطش  افغانستان خواهان  حکومت 

همسایه، به ویژه با پاکستان شدند.
شرق  در  مرزی  مناطق  مردم  از  کمیسیون  این  اعضای 
با  شان  مناطق  امنیت  تامین  برای  تا  خواستند  نیز  افغانستان 

نیروهای امنیتی کشور همکاری کنند.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که در تازه ترین مورد 
پاکستان  راکتی  حمله های  نیز  افغانستان  خارجه ی  وزارت 
برخاک افغانستان را محکوم کرده و از بررسی های گسترده 
داده  خبر  آن  از  ناشی  تلفات  و  راکت ها  پرتاب  مورد  در 

است.

فلسطینی هاو 
 محمد هاشم قیام

 قدرت اهلل جاوید

کمیسیوندفاعیمجلسنمایندگانخطاببهشورایامنیتسازمانملل:

ACKUجلو مداخله پاکستان را بگیرید



 نورالعین – کندز

 جان محمد نبی زاده، تالقان
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مسووالن امنیتی و کمیته ی والیتی صلح کندز در حالی 
کندز  زال  قلعه  ولسوالی  در  دشواری ها  حل  از  خبر 
داده اند که هنوز تنش ها و جنجال ها در این ولسوالی حل 

ناشده باقی مانده است.
به  کندز،  والیت  قلعه ی زال  ولسوالی  مردم  پیش،  ماه ها 
فرماندهان  از  تن  یک  گیجی،  نبی  فرمانده  از  پشتیبانی 
برجسته ی سازمان امنیتی )CIP(، همایشی را راه انداخته 
بودند و بر حل اختالفات خودشان با مال بیرو، یک تن 
از  پس  بودند.  کرده  تاکید  دولت،  به  پیوسته  طالبان  از 
فرمانده  و  مردم  با  بیرو  مال  مخالفت  دشواری  که  آن 
کمیته ی  و  امنیتی  مسووالن  یافت،  افزایش  گیجی،  نبی 
و  دادند  دشواری  این  حل  از  خبر  کندز،  صلح  والیتی 
بیرو،  مال  به سرکردگی  در حالی است که گروهی  این 
هواخواهان  و  وی  میان  مخالفت  هنوز  که  می کند  ادعا 

نبی گیجی پا بر جا است.
مال بیرو که شهروندان قلعه ی زال و حتا بستگانش، حدود 
دو ماه پیش، وی را متهم به دزدی، قتل، غارت گری و 
تجاوز به زنان باردار در ولسوالی قلعه ی زال می کردند، 
می گوید که دولت هم به او سالح داده است و هم به نبی 

گیجی و آنان با هم کنار نمی آیند.
مال بیرو می گوید که دولت، یا وی را بگذارد که مسلح 
پیش  که  حالی است  در  این  را.  گیجی  نبی  یا  و  باشد، 
از این، در اعتراض نخستینش، مال بیرو و شورای صلح 

از  تخار،  فرخار والیت  ولسوالی  باشندگان  از  شماری 
برق  پروژه ی  کار  هم  هنوز  سال،   4 گذشت  با  این که 
آبی در این ولسوالی معطل مانده است، شاکی هستند 
رابطه  دراین  ذی ربط  مقامات  پاسخگویی  خواهان  و 

می باشند.
به خاطر  فرخار  ولسوالی  در  پروژه ای  قبل  سال  چهار 
این  قریه های  از  شماری  باشندگان  به  برق  رسانیدن 
مدت  این  گذشته  با  ولی  گردید،  راه اندازی  ولسوالی 
تعیین  ماه   18 آن  مدت  که  پروژه  این  کار  هم  هنوز 

گردیده بود، معطل مانده است.
حامد، باشنده ی مرکز ولسوالی فرخار می گوید: »4 سال 
می شود که مردم فرخار در انتظار روشنایی برق هستند 
اما هیچ معلوم نیست که کار این پروژه چه وقت تمام 
می شود و چه وقت مردم از نور برق مستفید می شوند؟«

فرخار  »شوری«  قریه ی  در  مسجد  امام  عبدالخبیر  مال 
پایان  از عملی نشدن وعده های مسووالن در مورد  نیز 
کار پروژه ی برق فرخار پس از زمان تعیین شده، شاکی 
در  دایاک  برق  پروژه ی  که  »زمانی  می گوید:  بوده 
اعالم  مسووالن  می شد،  تهداب گذاری  فرخار  مرکز 
اطراف  قریه های  و  فرخار  مرکز  باشندگان  که  داشتند 
آن پس از 18 ماه از مزایای برق استفاده خواهند کرد، 
ولی نزدیک به 4 سال است که یک شرکت می آید و 
کمی کار می کند و می رود، مدتی کار متوقف می ماند 
از  پس  و  می آید  دیگری  ساختمانی  شرکت  بازهم  و 
مدت کمی دوباره کار را بی کدام علت تعطیل می کند 

و می رود.«
مورد  در  که  هم حاضرنیست  مقامی  هیچ  می گوید  او 
پاسخ  فرخار  مردم  به  برق  پروژه ی  کار  ماندن  معطل 

گوید.
کار پروژه ی برق آبی ولسوالی فرخار، با ظرفیت تولید 
دالر  میلیون  نیم  و  یک  هزینه  به  برق،  میگاوات  یک 
امریکایی درسال 1387 خورشیدی میان وزارت احیا و 
انکشاف دهات و یک شرکت ساختمانی داخلی قرارداد 
گردید که بودجه ی آن، به خاطر این که پروسه ی خلع 
سالح افراد و گروه های مسلح در این ولسوالی تکمیل 
گروه های  سالح  خلع  برنامه ی  سوی  از  بود،  گردیده 

مسلح غیرمسوول )دایاک( پرداخت شد.
ماه ذکر شده  قرارداد، 18  پروژه در  این  میعاد تکمیل 
و  مرکز  می بایست  این مدت  ازگذشت  است که پس 
قریه های اطراف آن را پوشش می داد. اما تا اکنون که 
نزدیک به 4 سال از آغاز کار آن سپری می شود، اتمام 

امنیت  برای  )مالبیرو(  وی  که  بودند  کرده  ادعا  کندز، 
خودش به چند میل تفنگ نیاز دارد، ولی مال بیرو اینک 
می گوید: »دولت باید یا مرا مسلح بسازد و یا نبی گیجی 

را، به خاطر این که ما با هم کنار نمی آییم.«
محلی  پولیس  امنیتی  سازمان  فرمانده  گیجی،  نبی  اما، 
امنیتی،  مسووالن  گفته ی  به  که  قلعه ی زال  ولسوالی  در 
نزدیک به چهار سال می شود برای نگهبانی آرامش مردم 
می گوید  گرفته  است،  دوش  به  سالح  ولسوالی  این  در 
که با مالبیرو هیچ گونه مخالفتی ندارد و هرچه که وجود 

دارد، میان مردم  است.
والیت  چهاردره  ولسوالی  در  طالبان  فرمانده  مالبیرو، 
کندز بود که در نخست می خواست به فرماندهی پولیس 
بپیوندد، ولی فرماندهی پولیس به دالیلی وی را نپذیرفته 

بود، تا این که به شورای صلح و امنیت ملی پیوست.
فرماندهی پولیس کندز، دلیل نپذیرفتن مال بیرو را تشریح 
نکرده  است، ولی دیده شده  است که شماری از فرماندهان 
طالبان پس از پیوستن به دولت، به اتهام جرم هایی از سوی 

پولیس بازداشت شده اند. 
قاری ضیا، نخستین گروه کالن طالبان را به دولت پیوست 

داد و به جرمی به زندان رفت. 

معلم محمد کریمی، یک تن از آموزگاران ولسوالی قلعه ی زال والیت کندز، نبی 
گیجی را با آنکه یک آدم بی سواد می خواند، انسان نیک می داند و می گوید که آرمان 

وی، تنها به میان آوردن نیکی  است. چند شهروند دیگر قلعه ی زال نیز این گونه 
فکر می کند، ولی یکی از شهروندان قلعه ی زال که خود را جان اهلل، معرفی می کند 

می گوید که نبی گیجی، حتا باالی »بچه بازان« جریمه حواله کرده  است.

کار این پروژه، در هاله ای از ابهام قرار دارد.
چند تن از محاسن سفیدان ولسوالی فرخار وجود تقلب ها 
متوقف شدن  اصلی  دلیل  را  ساختمانی  شرکت  کار  در 
دهات  وانکشاف  احیا  ریاست  مسووالن  ازسوی  کار 
تخار عنوان کرده، می گویند که شرکت قراردادی پروژه 
و  نکرده  بود، کار  قرارداد ذکر شده  در  آن طوری که 
کار  دلیل  همین  به  هم  دهات  انکشاف  ریاست  مقامات 

پروژه را متوقف ساختند.
مسووالن ریاست احیا و انکشاف دهات در والیت تخار 
نیز با تایید این مشکل می گویند که از مرکز بارها هدایت 

خواسته اند، اما جوابی دریافت نکرده اند.
انجنیر نصرت اهلل آمر برنامه های ریاست احیا و انکشاف 

برخی از شهروندان قلعه ی زال می گویند که مال بیرو، یک 
جنایت کار بود و به همین خاطر، فرماندهی پولیس به وی 
سالح نداد و شورای صلح کندز به اساس روابط به وی 

سالح داد و زندگی مردم قلعه ی زال را تلخ کرد.
با این همه مالبیرو، در اعتراض دیروزش در شورای صلح 

گفته  است که نبی گیجی باالی مردم ستم می کند.
این در حالی  است که شهروندان قلعه ی زال گونه ی دیگر 

حرف می زنند.
ولسوالی  آموزگاران  از  تن  یک  کریمی،  محمد  معلم 
قلعه ی زال والیت کندز، نبی گیجی را با آنکه یک آدم 
که  می گوید  و  می داند  نیک  انسان  می خواند،  بی سواد 

آرمان وی، تنها به میان آوردن نیکی  است.
چند شهروند دیگر قلعه ی زال نیز این گونه فکر می کند، 
جان اهلل،  را  خود  که  قلعه ی زال  شهروندان  از  یکی  ولی 
باالی  حتا  گیجی،  نبی  که  می گوید  می کند  معرفی 

»بچه بازان« جریمه حواله کرده  است.
جان اهلل می گوید: »برادرم در بچه بازی اشتراک کرده بود، 
میل  یک  یک-  را  همراهش  یک  و  برادرم  گیجی  نبی 
تفنگ جریمه کرده  است که باید از هرجایی که می کنند، 
بار  اگر  و  بسپارند  گیجی  قوماندان  به  و  کنند  خریداری 
دیگر هم بچه بازی کردند، همین جزای شان خواهد بود.«

محلی  پولیس  امنیتی  سازمان  چارچوب  در  گیجی،  نبی 
در  را  امنیتی  سازمان  تفنگ دار  صد ها  و  می کند  فعالیت 

قلعه ی زال رهبری می کند.
به  پیوند  در  صاحب،  امام  ولسوال  ارشد،  حشمت اهلل 
این  از  »پیش  بود:  گفته  گیجی  نبی  و  بیرو  مال  مخالفت 
که مالبیرو به دولت بپیوندد، باالی مردم ظلم کرده است، 

مردم از او شکایت دارند.«

طول  به  و  پروژه  این  کار  در  نواقص  از  تخار  دهات 
انجامیدن آن ابراز نگرانی می کند.

می گوید:  تخار  دهات  انکشاف  ریاست  برنامه های  آمر 
ابتدای کار، ریاست انکشاف دهات تخار بر تطبیق  »در 
نواقص  و  کرده  کامل  نظارت  فرخار،  برق  پروژه ی 
انکشاف  احیا و  به وزارت  موجود در کار قراردادی را 

دهات گزارش می داد.«
او اضافه می کند که قرار بود مطابق قرارداد، تمام پایه های 
بند برق  لین برق سمنتی ساخته شده و طول کانال آب 
پخته شود، اما شرکت قراردادی، پایه ها را از آهن ساخته 

و پخته کاری کانال را برعهده نگرفت.
او افزود: »به همین سبب ریاست احیا و انکشاف دهات 

کندز،  صلح  عالی  شورای  و  پولیس  فرماندهی  هرچند 
خبر داده بودند که مخالفت میان این دو فرمانده فروکش 
صلح  والیتی  کمیته  که  می شود  دیده  ولی  کرده  است، 

کندز، میزبان اعالم مخالفت مال بیرو با نبی گیجی  است.
امنیتی  سازمان  نام  زیر  تن   150 قلعه ی زال،  ولسوالی  در 
امنیتی  مسوولیت  بیشترین  و  دارند  فعالیت  محلی  پولیس 
و  کالن ترین  گیجی،  نبی  فرمانده  آنان  است.  دوش  به 

مشهورترین فرمانده این ولسوالی  است.
سازمان امنیتی )CIP( تشکیلی در ادامه ی پولیس محلی  
است که مدت آن یک سال بوده و هزینه های این گروه 

از سوی نیروهای آیساف پرداخته می شود. 
نبی گیجی می گوید که مال بیرو هرگونه ادعایی که برای 
فساد و یا خیانت به مردم از سوی او دارد، باید ثابت کند، 
می روم،  هم  دار  پای  به  باشم  کرده  گناه  »اگر  او گفت: 
که  است  این  من  گناه  تنها  که  بگویم  باید  را  این  ولی 

نمی گذارم در ولسوالی قلعه ی زال، بیرو دزدی کند.«
دزدیده  را  مردم  گاوهای  پیش  »چندی  افزود:  گیجی 
به  را  گاوها  که  بود  این  کردم  کاری  تنها  من  بودند، 

ولسوالی سپردم و نگذاشتم بیرو آن ها را تصاحب کند.«
هرچند نبی گیجی، مخالفت میان خود و مالبیرو را مهم 
مسالمت آمیز  زندگی  یک  برای  می گوید  و  نمی داند 
تالش می کند، ولی دیده می شود که مسلح بودن مالبیرو، 
که نزدیک به سه سال با سالح طالبان در برابر حکومت 
والیت  دیگر  جاهای  و  ولسوالی  این  در  گیجی  نبی  و 
کندز جنگیده  است و متهم به نقض حقوق بشر از جمله 
دزدیدن دارایی های مردم و تجاوز باالی زنان  است؛ مردم 

این ولسوالی را نگران ساخته است.

خواستار  مربوط  وزارت  از  داده  توقف  را  کار  تخار 
هدایت گردید، اما تا حال هیچ هدایتی در این رابطه از 
این که شرکت  از  و  نکرده  مواصلت  اداره  این  به  مرکز 
باال  مقامات  فرخاردرمیان  برق  پروژه ی  قراردادکننده  
یادشده  نواقص  رفع   به  بی آنکه  دارد،  واسطه  و  نفوذ 

بپردازد، کار را دوباره شروع کرده است.«
ریاست  »وزارت،  می دارد:  اظهار  نصرت اهلل  انجنیر 
انکشاف دهات تخار را به بهانه ی اینکه پرسونل تخنیکی 
کار  از  کند،  نظارت  را  برق  پروژه ی  بتواند  تا  ندارد 
و  هماهنگی ها  تمام  و  داشته  باز  پروژه  این  بر  نظارت 
نظارت بر کار تطبیق این پروژه از سوی وزارت احیا و 

انکشاف دهات صورت می گیرد.«
اما شرکت قراردادی بند برق آبی فرخار، توقف مقطعی 
عنوان  پروژه  اجتماعی  مشکالت  را  پروژه  این  کار 

می کند.
در  دایاک  آبی  برق  پروژه ی  مسوول  روزگل  انجنیر 
ما  پروژه،  تطبیق  مدت  طول  »در  می گوید:  فرخار 
مشکالت زیادی از ناحیه ی اشخاصی که کانال آب از 

زمین های شان عبور می کرد، داشتیم.«
از  تن  یک  مخالفت  به خاطر  تنها  که  می کند  اضافه  او 
می گذشت،  زمینش  از  کانال آب  که  فرخار  باشندگان 

کارپروژه به مدت 6 ماه متوقف ماند.
با  »ما  می کند:  اضافه  فرخار  برق  بند  پروژه ی  مسوول 
مشکالت امنیتی و دخالت های بی جای اشخاص و افراد 
که  هستند  کسانی  و   بودیم  رو  به  رو  نیز  غیرمسوول 
پایه های برق را به منازل خود برده است.« وی می گویند: 
کار  که  نمی گذارند  نرود،  برق  آنان  منطقه ی  به  »اگر 
با ظرفیت  برق  بند  این  باشد، حال آن که  جریان داشته 
مشخص تنها به مرکز ولسوالی و چند قریه ی اطراف آن 
اختصاص دارد،  درحالی که مناطق این افراد زورگو در 

پالن توزیع برق قرار ندارد.«
که  حالی  در  فرخار،  ولسوالی  باشندگان  از  شماری  اما 
از  می خوانند،  بی اساس  را  پروژه  مسووالن  گفته های 
تطبیق  موانع  رفع  با  که  می خواهند  مسوول  مقامات 
کار  سریع تر  پیشرفت  سبب  فرخار،  آبی  برق  پروژه ی 
شده و بیش از این با بودجه ی دایاک که تعلق به همه ی 

مردم دارد، بازی نکنند.
آنان هشدار می دهند که اگر کار این پروژه، در زودترین 
وقت به اتمام نرسد، با اعتراضات مردم روبه رو خواهد 

شد.  


پس از ماه ها
 قلعه ی زال؛ هنوز در گیر 

مخالفت تفنگ داران

یک پروژه 18 ماهه برق
در تخار بعد از چهار سال

متوقف است
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

نارضایتی مردم از سیستم قضایی و عملکرد محاکم 
محاکم  به  آنان  آسان  دسترسی  عدم  دلیل  به  بیشتر 
اداری،  فساد  وجود   به  آنان  اعتقاد  و  قضات  و 
اصل  رعایت  عدم  کم کاری،  تعلل،  رشوه ستانی، 
عادالنه  محاکمه  معیار های  رعایت  وعدم  بی طرفی 

توسط قضات ناشی می گردد.
با قضات و  با آن که در مصاحبه هایی که کمیسیون 
معضل  این  به  کمتر  آنها  داشته  محاکم  روسای  یا 
اذعان نموده  اند؛ اما میزان نارضایتی مردم از عملکرد 
عدالت  اجرای  به  آنها  کامل  اعتماد  و عدم  محاکم 
توسط محاکم و یا بی باوری آنها به حل و فصل به 
موقع و عادالنه قضایای شان در محاکم، نشان دهنده 

مشکالت جدی در این زمینه می باشد.
ناظرین کمیسیون گزارش کرده اند که غیرحاضری 
قضایا  ماندن  ملتوی  باعث  گسترده  طور  به  قضات 
به  مراجعین  تا  می شود  سبب  امر  این  است.  شده 
اینکه دست  یا  بیاورند و  مکانیزم های غیررسمی رو 
به ارتشا بزنند. وقت تلفی و سرگردانی مردم به دلیل 
فساد  گسترش  و  ترویج  زمینه  قضایا،  ماندن  ملتوی 

اداری و ارتشا را فراهم می کند. 
شهروندان والیت های سرپل و سمنگان در مصاحبه 
از مسوولین و  را  نارضایتی شان  ناظرین کمیسیون  با 

عملکرد محاکم این والیت ها ابراز نموده و گفته اند 
اداری  فساد  و  ارتشا  زمینه  قضات،  غیرحاضری  که 
را فراهم ساخته است. بی اعتمادی مردم  به عملکرد 
محاکم افغانستان سبب گردیده بسیاری از مردم در 
مال  توسط  که  محلی  محاکمات  به  کشور  اطراف 
رجوع  می شود،  انجام  قومی  جرگه های  و  امامان 
از ولسوالی های  نمایند. گفته می شود حتا در برخی 
و  صحرایی  محاکمات  افغانستان  غرب  جنوب 
روستایی گروه طالبان رونق بیشتری نسبت به محاکم 

صالحه دارد.
تحقیقات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در 
بسیاری از ولسوالی های جنوب و جنوب غرب نشان 
مي دهد که عدم رعایت معیار های محاکمه عادالنه، 
وقضایی  عدلی  سیستم  در  سنتی  کهنه  ساختار های 
بودن  پایین  ورزیده،  و  مسلکی  کادر  نبود  کشور، 
نزاع  و گسترش  افزایش جمعیت  زن،  شمار قضات 
و کشمکش ها از چالش های بزرگ و عمده در برابر 
تا  شده  باعث  که  مي باشد،  افغانستان  عدلی  سیستم 
نفر در شهر های بزرگ کشور، ماه ها و حتا  هزاران 
و  بوده  سرگردان  دعاوی شان  حل  خاطر  به  سال ها 
و  شوند  بدبین  افغانستان  قضایی  دستگاه  به  نسبت 

اجراات  بر  را  فیصله عرفی و محلی  نتیجه همان  در 
محاکم ترجیح دهند.

مردم مدعی اند که عمال از حق دسترسی به محاکم 
رجوع  دولت  به  اگر  بعضا  و  بوده  محروم  عادالنه 
که  می شوند  مواجه  زیادی  زمانی  تاخیر  با  نمایند 
و  دولت  توسط  رسیدگی  از  را  آنان  امر  این  خود 
از همین روست  امید می سازد.  نا  قضایی  ارگان های 
بدبین  قضایی  دستگاه  به  نسبت  بیشتر  مردم  که 

شده اند.
برخی  با  مصاحبه ها  انجام  از  کمیسیون  یافته های 
که  می دهد  نشان  مطبوعات،  و  مدنی  نهاد های 
بیشترین انتقادهایی که این نهادها از کارکرد محاکم 
دارند، در ارتباط به وجود فساد، رشوت و حاکمیت 

روابط بر ضوابط و معضالت ناشی از آن می باشد. 
عدم  نسبت  به  مناطق  از  بعضی  در  مردم  برعالوه 
مخالفین  خطر  موجودیت  یا  و  دولت  حاکمیت 
مسلح دولت، نسبت به اجراات محاکم دولتی اعتماد 
نهاد های  هماهنگی  عدم  داده اند.  دست  از  خودرا 
فیصله های  کامل  تطبیق  عدم  و  قضایی  و  عدلی 
دالیل  از  نیز  تطبیق کننده  نهاد های  توسط  محاکم 
وعملکرد  قضایی  سیستم  به  مردم  اعتماد  کاهش 

محاکم گردیده است.
ادامه دارد

داکتر سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق 
و  والی  با  سخنانش  ادامه ی  در  افغانستان  بشر 
مسووالن بلندپایه ی والیت بلخ گفت: »یکی از 
مهم ترین مسایلی که کمیسیون بر آن به عنوان 
مساله ی  دارد،  تاکید  تامل  قابل  موضوع  یک 
متاسفانه  که  موضوعی  است؛  جمعیت  کنترول 
مشخصی  برنامه ی  هیچ  هنوز  افغانستان  دولت 
ما  هرروز  با گذشت  و  نداشته  آن  به  رابطه  در 
مواجه  چالش های جدی تری  و  مشکالت  با  را 

می کند.
این  از  بیش  کشور  عالی  تحصیالت  و  معارف 
توان جذب تمام داوطلبان را بدلیل تعداد بیشتر 
از ظرفیت شان ندارند. در این سال ها تحصیالت 
عالی کشور تنها یک چهارم از تمام داوطلبانش 
یک  معنای  به  این  و  کند.  جذب  می تواند  را 
فاجعه در این زمینه بوده و کمترین نتیجه ی آن 
آینده  در  تحصیل نیافته  و  بی سواد  نسل  تربیت 

کشور است. 
نسل  با  را  ما  کشور،  جمعیت  میزان  رفتن  بلند 
نموده واین فرصت  بی سوادی روبرو  گرسنه و 
بدی که  از وضعیت  تا  ما خواهد گرفت  از  را 

داریم، خود را بیرون بکشیم.
بنابر این ما فکر می کنیم این خیلی مهم و اساسی 
خواهد بود تا دولت افغانستان و جامعه ی جهانی 
برنامه های دقیق و موثری را در این زمینه طرح و 
افزایش سرسام آور جمعیت را در کشور، تحت 

کنترول در آورند.«
ضمانت  هدف  به  منطقوی  همکاری های 

سراسری  صلح  تامین  و  انتقال  پروسه ی  موفقیت 
در کشور، موضوعی دیگری است که به گفته ی 
در  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  رییس 
کنفرانس دوم بن مورد بحث قرار خواهد گرفت. 
داکتر سیما سمر دیدگاه کمیسیون مستقل حقوق 
گفت:  داده  توضیح  رابطه  این  در  افغانستان  بشر 
تحوالت  در  پاکستان  دولت  که  است  »واضیح 
جدی  بسیار  نقش  افغانستان  داخلی  قضایای  و 
حتا خود  که  نقشی  دارد.  و  داشته  را  و محسوس 
انکار  آن  از  نیز  کشور  این  دولت  و  پاکستانی ها 
جامعه ی  از  زمینه  این  در  ما  توقع  کرد.  نخواهد 
بین المللی این است که در برخوردشان با پاکستان 
موضع واحد و روشنی را داشته و دولت پاکستان 
را به هر طریق ممکن وادار به همکاری های جدی 
تا  نمایند.  افغانستان  دولت  و  مردم  با  صادقانه  و 
پروسه ی صلح در کشور موفق و مردم از مشکالتی 

که سال هاست با آن روربرو بوده، رهایی یابند.
پیشنهاد ما درخصوص این قضیه به جامعه ی جهانی 
همراه  مدنی  و  دموکراتیک  نهادهای  تقویت 
پاکستان  در  بشر  حقوق  مدافع  نهادهای  رشد  با 
نهادهای  که  صورتی  در  داریم،  باور  ما  است. 
مدافع حقوق بشر و نهادهای دموکراتیک و جامعه 
مدنی در این کشور رشد نموده و تقویت گردند، 
روند تربیه و تعلیم عناصر انتحار و خشونت در این 
کشور نیز متوقف خواهد شد. در پرتو فعالیت های 
نهادهای دموکراتیک و ملی فرصت ها و زمینه های 
مردم  و  رفته  بین  از  تروریستی  گروه های  فعالیت 
خود به خود متقاعد به همکاری با جریان های ملی 

و دموکراتیک خواهد گردید.«
ادغام مجدد و آشتی ملی چهارمین و آخرین بحث از 
بررسی  مورد  بن  دوم  کنفرانس  در  که  است  مباحثی 
در  سمر  سیما  داکتر  گرفت.  خواهد  قرار  تبادل نظر  و 
بلخ  بلند پایه ی والیت  با مقامات و مسووالن  دیدارش 
کمیسیون  باور  و  دیدگاه  موضوع  این  به  رابطه  در 
گفت:  داده  توضیح  را  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل 
هر  به  نسبت  افغانستان  مردم  که  است  واضح  »این 
ولی  دارد.  نیاز  آشتی  و  صلح  به  امروز  دیگر،  زمان 
ممکن  وشرط  قید  هیچ گونه  بدون  صلح  بگویم  باید 
پروسه ی صلح چند چیز  در  داریم که  باور  ما  نیست. 
شود.  گرفته  نظر  در  اصلی  راهکارهای  عنوان  به  باید 
اول این که پروسه ی صلح باید شفاف باشد. شفاف به 
این معنا که مردم افغانستان باید درجریان تمام برنامه ها 
دوم  باشد.  خبر  با  آن  پیشرفت  روند  از  و  قرارگرفته 
تاکید  نگردد.  پای  زیر  عدالت  و  بشر  حقوق  که  این 
تا  بوده  این  بر  افغانستان  بشر  مستقل حقوق  کمیسیون 
نظر گرفته شده و  با جدیت در  قربانیان  حقوق بشری 
دوران  مثل  فعلی  روند  که  معتقدیم  ما  نگردد.  پایمال 
آشتی ملی داکتر نجیب رییس جمهور دوره حاکمیت 
کمونیستی، تعدادی به عنوان ناراضی با پروسه ی صلح 
معلوم  که  را  مدتی  چپن  و  لنگی  گرفتن  با  و  پیوسته 
حمایت  تحت  کرد،  خواهد  دوام  وقت  چه  تا  نیست 
دولت بوده و پس از مدتی دوباره به همان مسیر قبلی 

برگردند، تالشی نتیجه مثبتی نخواهد داد.
و  درست  صورت  به  باید  تالش ها  این  می خواهیم  ما 
کامل  صورت  به  محیط  و  زمینه  و  یافته  ادامه  منطقی 
چنین  تامین  گردد.  فراهم  دایمی  و صلح  آشتی  برای 
شرایط یا فرصت، نیازمند حمایت و رضایت عامه مردم 
از پروسه ی صلح است روندی که در آن نباید حقوق 
نادیده  جنگی  جنایت های  و  جرایم  قربانیان  بشری 

گرفته و زیرپا گردد.
ادامه دارد

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

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان )بهار سال 1390(

آزادي هاي بنيادین بشري
 در اسناد بين المللي

قسمت چهل و سوم

این اسناد به عالوه اعالمیه هاي دولت ها و پیشرفت هاي مشابه به موجب حقوق 
داخلي این نتیجه گیري را تایید مي کند که اکنون یک قاعده عرفي وجود دارد 
که بردگي و برده داري را غیرقانوني اعالم مي کند و این که این قاعده در سطح 

جهاني به عنوان یک قاعده آمره jus cogens تلقي مي شود. 
آن  بودن  عام  و  بردگي  ممنوعیت  بردگي،  قاعده  بودن  امري  آثار  از  یکي 
رزرو  را  آن  نمي توان  شرایطي  هیچ  تحت  که  است  این    )erga omnes(
یا نقض کرد. به موجب ماده 4 میثاق بین المللي حقوق مدني و سیاسي حتا در 
شرایطي که خطري استثنایي موجودیت یک ملت را تهدید نماید، نباید »حق 

آزاد زیستن یعني برده و بنده نشدن انسان« به حالت تعلیق درآید. 
بدین ترتیب ممنوعیت بردگي و برده داري به صورت یک قاعده آمره حقوق 
از  و  باطل  آن  با  معارض  معاهده  یا  توافق  هرگونه  درآمده که  عام  بین الملل 
حقوق  به  راجع  وین   1969 کنوانسیون   53 )ماده  است  ساقط  اعتبار  درجه 
معاهدات(. این قاعده امري )که تعهدي erga omnes ایجاد مي کند( اکنون 
بخشي از نظم عمومي اساسي جامعه بین المللي است و در صورت تعارض با 
نظم عمومي قدیم )لزوم رعایت تعهدات( آن را تعدیل مي کند )ذیل ماده 53 

مذکور.(
بردگي و برده داري اعمال حقوق مالکانه و اختیارات مربوط به اموال بر انسان 
است و انسان را تحت مالکیت درمي آورد. این اختیارات از جمله شامل خرید، 
فروش و مبادله انسان است. مطلق خرید و فروش انسان جنایت برضد بشریت 
است. کوچ دادن یا انتقال اجباري افراد بالغ، به موجب اساسنامه دیوان کیفري 

بین المللي )ماده 7 بندd( جزو جنایات برضد بشریت است. 
c( تحت  بند  بین المللي )ماده 7  به بردگي گرفتن در اساسنامه دیوان کیفري 
»به  است:  شده  تعریف  صورت  این  به  بشریت  برضد  جنایات  کلي  عنوان 
بردگي گرفتن عبارت است از اعمال تمام یا هریک از اختیارات مربوط به حق 
مالکیت بریک انسان و مشتمل است بر اعمال چنین اختیاراتي در جهت خرید 

و فروش انسان ها به ویژه زنان و کودکان. 
این تعریف تقریبا همان تعریف کنوانسیون 1926 منع برده داري و بردگي است 

که تحت حمایت جامعه ملل تصویب شد. 
انسان شامل  بر  مالکانه  و حقوق  اختیارات  اعمال  معناي  به  بردگي گرفتن  به 
بهره برداري جنسي یا بردگي جنسي نیز مي شود که در بند g ماده 7 اساسنامه 
بردگي کشیدن«  »به  از جنایت  است. هرچند که  بیشتري ذکر شده  تاکید  به 
به عنوان یکي از جنایات برضد آزادي هاي افراد یاد مي شود که به طور عمده 
زایل کننده آزادي هاي فردي قربانیان است، لیکن تکرار »بردگي جنسي« در 
ماده 7 اساسنامه این واقعیت را به ذهن متبادر مي سازد که این شکل بردگي 
نوعا  با تعرض جنسي و جسماني دارد. چرا که »جرایم جنسي  مسلما مالزمه 
متضمن تعرض به تمامیت جسمي هستند. همچنین این جرایم مي تواند آسیب 
روحي قابل توجهي به همراه داشته باشد«. از این رو به نظر مي رسد به بردگي 
کشیدن انسان و به ویژه بردگي جنسي جنایتي است که هم برضد آزادي هاي 

انسان و هم برضد تمامیت جسمي و روحي اوست.
مقابل  در  بردگي  ممنوعیت  استناد  قابلیت  بود  غافل  آن  از  نباید  که  نکته اي 
همگان و همه دولت هاست؛ صرف نظر از این که آن دولت تعهدي قراردادي یا 
عرفي در این مورد داشته باشدیا نه و به عبارت دیگر؛ تعهد به رعایت ممنوعیت 
بین المللي  جامعه  کل  قبال  در  همگان  بر  قراردادي  عالیق  ماوراي  مذکور 
تحمیل مي گردد )erga omnes(  و از این حیث پس از اعالم دیوان در راي 

بارسلونا ترکشن جاي هیچ گونه تردیدي باقي نیست.
 Erga omnes همچنین گرچه دیوان در آن قضیه ضمن برشمردن تعهدات
ممنوعیت  آن  که  است  پرواضح  لیکن  مي برد،  نام  بردگي  اصطالح  از  فقط 
شامل ممنوعیت برده داري یا تجارت برده نیز مي شود زیرا عالوه بر مالزمه دو 
عنوان بردگي و برده داري در اسناد بین المللي نظیر کنوانسیون تکمیلي 1956 
و نیز اساسنامه دیوان کیفري بین المللي تاریخ نیز نشان مي دهد که اگر بردگي 
عملکردي قانوني باشد نمي توان به طور موثر از تجارت برده جلوگیري کرد و 
بدیهي است که اگر بردگي منع گردد برده داري نمي تواند وجود داشته باشد.

شامل  مسلما  بردگي  ممنوعیت  که  است  مهم  واقعیت  این  به  توجه  سرانجام 
تمامي اشکال آن مي گردد. متاسفانه همواره شاهد آن بوده ایم که با پیشرفت 
با  متفاوت  با شکلي  افراد  تمامیت جسماني  و  به آزادي  تعرض  مادي جوامع 
اشکال که شامل  این  افراد صورت مي گیرد.  تجارت  یا  و  بردگي کالسیک 
انواع تعرض به تمامت جسمي افراد است مسلما از نظر حقوق بین الملل مردود 

و غیرقابل پذیرش است.
ادامه دارد
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رضاتقیزاده

جهت  در  امریکا  دیپلوماتیک  اقدامات  شکست  با 
تقاضای  تسلیم  از  عباس  محمود  منصرف ساختن 
از  متحد،  ملل  سازمان  در  فلسطین  کامل  عضویت 
جمله دیدار روز چهارشنبه اوباما با رییس تشکیالت 
تقاضای  ملل،  سازمان  مقر  در  فلسطین  خودگردان 
مجمع  و  امنیت  شورای  تسلیم  حال  هر  در  یادشده 
عمومی داده شد. در عین حال بحث پیرامون طرح 
کار  دستور  در  آن،  به  نسبت  رای  اخذ  و  تقاضا 

اجالس جاری مجمع عمومی قرار نخواهد گرفت.
مابین  انجام شده  توافق  و  هماهنگی  اساس  بر 
ملل  سازمان  دبیرکل  کی مون،  و  بان  واشنگتن 
متحد، و به منظور پرهیز از یک رویارویی جنجالی، 
طی  دریافت،  از  بعد  فلسطین  عضویت  تقاضای 
اجالس جاری مجمع عمومی به بحث گذاشته نشده 

و تنها در صف نوبت قرار داده خواهد شد.
امریکا به عنوان تامین کننده اصلی اعتبارات جاری 
از مجموع  نیمی  معادل  تنهایی  به  ملل، که  سازمان 
نشده ای  اعالم  امتیازهای  از  است،  آن  هزینه های 
تعیین دستور  پیرامون  برخوردار است. مشورت  نیز 
کار رسمی شورای امنیت و مجمع عمومی، پیش از 
قطعیت یافتن آن ها، از جمله این امتیازات به شمار 

می رود.
اجالسفوقالعاده

از این لحاظ، یارگیری برای کسب اکثریت ۹ رای 
پیشنهاد  قبول  یا  رد  منظور  به  امنیت،  شورای  در 
وتو  از حق  امریکا  استفاده  یا  و  فلسطین،  عضویت 
علیه آن، بعد از کسب اکثریت، طی زمان برگزاری 
شد.  نخواهد  عملی  عمومی  مجمع  جاری  اجالس 
پذیرفتن عضویت کامل هر کشور در سازمان ملل 
ابتدا می باید مورد تصویب شورای امنیت قرار گیرد.

با این وجود اقدامات سیاسی برای نزدیک ساختن 
تعیین  جمله  از  اسراییل،  و  فلسطینیان  انتظارات 
تا  طرف،  دو  امنیتی  نگرانی های  و  مسایل  تکلیف 
طرف،  دو  مابین  قبول  قابل  توافقی  به  یافتن  دست 
پیش از به رای گذاشتن تقاضای عضویت فلسطین، 

همچنان ادامه خواهد یافت.
رییس جمهور  سرکوزی،  پیشنهاد  که  صورتی  در 
فرانسه، برای تغییر ماهیت تقاضای عضویت فلسطین 
خودگردان  تشکیالت  قبول  مورد  ملل  سازمان  در 
سطح  ارتقای  به  تنها  فلسطینیان  و  می گرفت،  قرار 
»عضویت ناظر« در سازمان قناعت می کردند، هدف 
یاد شده تامین و شاید زمینه مساعدتری برای قبول 
عضویت کامل فلسطین در یک اجالس فوق العاده 
یا  عباس  دولت  ولی  می شد،  فراهم  عمومی  مجمع 
یا  و  کنونی،  فرصت  از  بهره گیری حداکثر  امید  به 
تصمیم  فلسطینی،  تندرو تر  گروه های  تاثیر  تحت 

اعالم شده خود را تغییر نداد.
محدودهپیشازجنگ۶۷

در  عضویت  تقاضای  فلسطین  خودگردان  دولت 
جنگ  از  پیش  محدوده  اساس  بر  را  ملل  سازمان 
شده  اشغال  سرزمین های  و   ۱۹۶۷ سال  روزه  شش 

»دروس  کنفرانس  کنندگان  اشتراک  ما، 
و   ۱388 سالهای  انتخابات  از  شده  آموخته 
آینده«  انتخابات  پیرامون  ها  رهنمود  و   ۱38۹
در  انتخابات  روند  تقویت  و  بهبود  خواستار 

کشور خویش می باشیم. 

به منظور آماده گی های سودمند برای انتخابات 
شوراهای والیتی سال ۱3۹2، انتخابات ریاست 
جمهوری ۱3۹3 و انتخابات پارلمانی ۱3۹4، ما 
اقدامات  اتخاذ  خواهان   گان  کنند  اشتراک  

زیر می باشیم.
۱. حفظ استقاللیت نهادهای مسؤول بر گزاری 
انتخابات ) کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون 
بررسی شکایات انتخاباتی و کمیسیون ارزیابی 

ارتباط با گروپ ها ی مسلح(
کمیسیون های  کاری  شفافیت  تامین   .2
به  انتخابات   پروسه  در  انتخابات  برگزاری 

هدف ایجاد اعتماد مردم و عدالت گستری. 
3. تشویق احزاب سیاسی جهت معرفی نامزدان 

شایسته )زن و مرد( در انتخابات.
ها  کمک  و  مصارف  از  شفاف  گزارش دهی 
گزارش دهی  و  انتخاباتی.  مبارزات  در  مالی 
همه جانبه نماینده گان ازاجرآت خود به مردم.
4. ایجاد نظام جدید تعیین هویت با استفاده از 
سرشماری سر تا سری به هدف  ارزیابی دقیق 

نامزدان و شناسایی کارت ها جعلی.
در  انتخابات  چند  همزمان   اندازی  راه   .5

صورت امکان. 
نشان  پیگیری مشترک که  نظام  ایجاد یک   .۶
ترتیبات  خصوص  در  ها  پیشرفت  دهنده 
و  انتخابات  ارزیابی  و  برگزاری   مقدماتی 
برگزاری  مسوول  نهادهای  اجراات  هم چنان 
و  مهم  افراد  و  انتخابی  های  نهاد  انتخابات، 

کلیدی سیاسی خواهند بود. 
۷. تعدیالت در برخی از مواد قوانین انتخابات 

جهت بهبود به شفافیت انتخابات.

ما از اشتراک کننده گان  کنفرانس از قوه های 
سه گانه دولت  خواهانیم تا با فراهم آوری تمام 
امکانات و زمینه ها در جهت ایجاد یک نظام 
انتخاباتی شفاف و پاسخگو گام بر دارد تا بار 
انتخاباتی  های  پروسه  به  افغانستان  مردم  دیگر 

باورمند گردد. 

مدنی،  جامعه  های  نهاد  سیاسی،  رهبران  از  ما 
تا  مندیم  آرزو  ها  رسانه  و  روحانیون  و  علما 
و  تقویت  انتخابات  که  روند  بهبود  در جهت 
تحکیم  قانون مداری را در پی دارد همکاری 

کنند. 
طی   ،۱3۹0 سنبلۀ   2۹ تاریخ  به  قطعنامه  این 
انتخابات  از  شده  آموخته  »دروس  کنفرانس 
ها  رهنمود  و   ۱38۹ و   ۱388 های  سال  های 
پیرامون انتخابات های آینده« که برای دو روز 
بود، صادر  اندازی گردیده  راه  کابل  در شهر 
بنیاد  توسط   متذکره  گردیده است. کنفرانس 
 )FEFA( افغانستان  عادالنه  و  آزاد  انتخابات 
به حمایت انستیتوت دموکراتیک ملی در امور 
بین المللی) NDI  ( و اداره توسعه یی ایاالت 
گردیده  برگزار   )   USAID امریکا)  متحده 

است. 

قرار داده است.  یاد شده  اسراییل طی جنگ  توسط 
از این رو، در صورت پذیرفته شدن تقاضای عضویت 
فلسطین در سازمان ملل بر این اساس و در هر زمان، 
که  منازعه«،  مورد  »سرزمین های  لفظ  از  استفاده 
مورد عالقه اسراییل است، جای خود را عمال با لفظ 

»سرزمین ها اشغالی« عوض خواهد کرد.
یافتن  عضویت  پس  که  است  آن  نگران  اسراییل 
دادگاه  به  با رجوع  فلسطین  دولت  ملل،  سازمان  در 
جنایی بین المللی خواستار خروج 500 هزار اسراییلی 
ساحل  و  شرقی  اورشلیم  اشغالی  اراضی  در  ساکن 
طی  شده  یاد  منطقه  دو  هر  بشود.  اردن  رود  غربی 
در  و  درآمده  اسراییل  اشغال  به   ۱۹۶۷ سال  جنگ 

آن ها اتباع اسراییل سکونت داده شده اند.
تاثیربهارعربی

 سال گذشته اوباما پیش بینی کرد که تشکیل دولت 
مستقل فلسطین در سال بعد تحقق خواهد یافت. بهار 
سریع  تغییر  و  مسلمان  عرب  کشور های  در  عربی 
نشان  دیگر  بار  لیبی  و  مصر  تونس،  حکومت های 
داد که شش ماه برای تجربه کردن تغییرات بزرگ 

سیاسی در جهان، زمان بسیار کوتاهی است.
تغییر  و  سوریه  به  عربی«  »بهار  گسترش  امکان 
حکومت بشار اسد در دمشق، اینک موضوع استقالل 
است.  ساخته  برخوردار  تازه ای  ابعاد  از  را  فلسطین 
تجهیز  یا  و  آزاد  فرودگاه  داشتن  تاکنون  چنانچه 
کشور  توسط  سنگین  سالح های  با  نظامی  نیروی 
مالحظات  ردیف  در  اسراییل  برای  فلسطین  مستقل 
بزرگ امنیتی قرار داشت، این مالحظات در صورت 
گسترش بهار عربی در منطقه خاورمیانه بسیار جدی تر 

از پیش خواهد شد.
دولت  تشکیل  از  استقبال  وجود  با  نیز  اوباما  دولت 
مستقل فلسطین در گذشته، بعد از تغییرات سیاسی در 
شمال افریقا، اینک معادالت منطقه ای تازه ای را در 

برابر خود می بیند.
تغییروضعیتبرایاوباما

در  که  منطقه  در  شکل گرفته  تغییرات  بر  عالوه 
قرار  تاثیر  تحت  را  اسراییل  امنیتی  وضعیت  هرحال 
داده است، حامیان اسراییل در امریکا و تاثیرگذاری 

بی شک بعد از انجام سخنرانی روز جمعه توسط نتانیاهو و محمود 
عباس در مقر سازمان ملل، بحث رسمی پیرامون رد و یا قبول تقاضای 

عضویت دولت فلسطین نه در شورای امنیت و نه در مجمع عمومی 
آغاز نخواهد شد، هرچند که دولت های دیگری، مانند دولت افریقای 

جنونی، حمایت خود را از پذیرفتن دولت فلسطین به عنوان عضو کامل 
سازمان ملل متحد به صورت یک جانبه اعالم خواهند داشت.

آن ها در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری نیز از 
جمله عواملی محسوب می شوند که اوباما خود را به 

آسانی قادر به عبور از کنار آن نمی بیند.
به  فلسطین،  کشور  سریع  پذیرفتن  جهت  این  از 
عضویت کامل سازمان ملل، رویدادی نیست که در 
وضعیت کنونی دولت امریکا بتواند از آن مانند یک 

سال گذشته استقبال به عمل آورد.
توسط  جمعه  روز  سخنرانی  انجام  از  بعد  بی شک 
ملل، بحث  مقر سازمان  نتانیاهو و محمود عباس در 
رسمی پیرامون رد و یا قبول تقاضای عضویت دولت 
فلسطین نه در شورای امنیت و نه در مجمع عمومی 
دیگری،  دولت های  که  هرچند  شد،  نخواهد  آغاز 
از  را  خود  حمایت  جنونی،  افریقای  دولت  مانند 
پذیرفتن دولت فلسطین به عنوان عضو کامل سازمان 
ملل متحد به صورت یک جانبه اعالم خواهند داشت.

در روز ۱۹ ماه می سال جاری اوباما خواستار آن شد 
که دولت فلسطین بر اساس مرزهای پیش از جنگ 
سال ۶۷ تشکیل شود. رییس جمهور امریکا همچنین 
از خواسته اسراییل دایر برای محروم ساختن فلسطین 
از داشتن ارتش دفاع نکرد. بعد از پنج ماه اینک اوباما 
در برابر مجموعه سیاسی تازه ای در منطقه قرار گرفته 

تغییرات  شتاب  که  می بیند  ناگزیر  را  خود  دولت  و 
سیاسی در کشور های مسلمان را بمنظور حفظ قدرت 

اعمال کنترل بر نتایج آن ها، کاهش دهد.
کامل  عضو  عنوان  به  فلسطین  درخواست  پذیرفتن 
حساسی  موارد  جمله  از  خصوص،  به  ملل،  سازمان 
قرار داده  نوبت  امریکا ترجیح می دهد در  است که 
و رسیدگی به آن را در فرصتی دیگر مورد بررسی 

قرار دهد.
دور از ذهن نیست که علی رغم پشتیبانی قابل انتظار 
۱40 تا ۱۶0 کشور جهان از پذیرفتن فلسطین به عنوان 
عضو کامل سازمان ملل، شورای امنیت موضوع در 
در  شاید  و  فوق العاده،  اجالس  یک  در  را  خواست 

فاصله شش ماه آینده به بحث بگذارد.
به این ترتیب شکل گرفتن احتمالی تغییرات سیاسی 
در دمشق، قبل از قطعیت یافتن عضویت کامل دولت 
هیچ  به  فعلی،  شرایط  در  ملل،  سازمان  در  فلسطین 

وجه مردود نیست.
در  تغییرات  موج  ساختن  آرام  امریکا،  بر  عالوه 
نیز قرار  خاورمیانه مسلمان حتا مورد حمایت مسکو 
تصویب  با  مسکو  مخالفت  اعالم  دلیل  این  به  دارد. 
قطعنامه ای علیه سوریه در شورای امنیت اینک بسیار 
طرح  از  کرملین  پشتیبانی  مراتب  اعالم  از  آشکار تر 
دیده  ملل  سازمان  در  فلسطین  عضویت  درخواست 

می شود.
دولت محمود عباس نیز به سهم خود به دشواری های 
داخلی و خارجی پذیرفته شده درخواست عضویت 
با  هماهنگی  بدون  ملل،  سازمان  در  فلسطین  کامل 
خوبی  به  امریکا،  خصوص  به  بزرگ،  قدرت های 

واقف است. 

نه فوری و نه قطعی!
ملت واحد، رای واحد، دیدگاه واحدپذیرش عضویت فلسطین در سازمان ملل

تعهد مشترک به منظور بهبود
و تقویت روند انتخابات

در افغانستان
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امريکا به اسرايیل بمب های 
سنگرکوب فروخته است 

يک سايت وابسته به هفته نامه نيوزويک خبر داده است 
در حالی که اوباما از يک طرف آشکارا به اسراييل 
فشار آورده بود که در مورد شهرک های يهودی نشين 
پنهانی بمب های  يابد،  به توافق دست  با  فلسطينی ها 

سنگر شکن به اسراييل  فروخته است.
الی ليک در وب سايت »ديلی بيست« )وابسته به شرکت 
از  ويژه  گزارش  يک  در  بيست(  نيوزويک-ديلی 
صدور پنهانی اجازه فروش ويژه ای به ارتش اسراييل 
پناهگاه  خبر می دهد که شامل فروش 55 بمب ضد 

معروف به »سنگر شکن« است.
دوشنبه  روز  است  قرار  که  اختصاصی  گزارش  در 
آينده درباره جزييات همکاری های ميان دو کشور  در 
نيوزويک منتشر شود، مقام های امريکايی و اسراييلی 
به اين هفته نامه می گويند که بمب های جی بی يو 28 
سنگر شکن که می تواند به صورت بالقوه در عمليات 
احتمالی نظامی عليه مراکز هسته ای ايران به کار گرفته 
شود در سال 2009 تنها چندماه پس از آغاز رياست 

جمهوری باراک اوباما به اسراييل تحويل شده است.
 بنا بر اين گزارش فروش اين سالح ها به اسراييل در 
حالی صورت گرفته است که اوباما در ظاهر خواستار 
با  اختالف  مورد  مناطق  در  شهرسازی  روند  توقف 
 2005 سال  در  بار  نخستين  اسراييل  بود.  فلسطينی ها 
خواهان خريد اين بمب ها بود اما در آن زمان دولت 
بوش با واگذاری اين بمب ها به اسراييل مخالفت کرد. 
انتقال  مورد  در  آن  نگرانی های  به  توجه  با  پنتاگون 
فناوری نظامی پيشرفته به چين هر گونه فعاليت مشترک 
ميان ارتش امريکا و اسراييل را به حال تعليق درآورده 
بود. برپايه اين گزارش و به گفته مقام های آشنا به اين 
مسايل سال 2007 بوش به اهود اولمرت نخست وزير 
وقت اسراييل اطالع داد که دستور داده است تحويل 
اين سالح ها به اسراييل در سال 2009 يا 2010 صورت 
دريايی  نيروی  فرماندهان  از  کارترايت  جيمز  گيرد. 
امريکا که تا ماه اگست به عنوان معاون فرمانده ستاد 
مشترک خدمت کرده بود به هفته نامه نيوزويک گفته 
به  جنگ افزار  اين  فروش  با  نظامی  فرماندهان  است 
اسراييل مخالفتی نکردند. کاترايت می گويد نگرانی 
اين بود که »ايران با مساله چگونه رو به رو خواهد شد« 
و »اسراييل با آن چگونه رو به رو خواهد شد« زيرا بيم 
آن می رفت که اين برای اسراييل به منزله چراغ سبزی 
برای حمله به تاسيسات پنهان هسته ای ايران تلقی شود.

کارترايت می گويد: »اگر بله بگوييم آيا اين به منزله 
چراغ سبزی تلقی نخواهد شد، بدون اين که واقعا قصد 
آن را داشتيم؟ يا  اين که آيا اين چراغ سبز، چراغ سبزی 
برای اسراييل بود که کاری انجام دهد، يا پيامی به ايران 
که بگويد اين ها)طرف های غيرايرانی( مذاکره را خيلی 
جدی نمی گيرند چون خودشان را دارند به سالح های 

تازه مجهز می کنند.«
که  گفتند  نيوزويک  به  اسراييل  و  امريکا  مقام های 
اسراييل ميان سال های 2005 و 2009 مدل های اسراييلی 
اين سالح را توسعه داده بود اما خريد آن از امريکا 

ارزان تر تمام می شد.
موشکی  دفاع  سازمان  فرمانده  نخستين  رابين،  اوزی 
اسراييل ميان سال های 1991 و 1999 و مشاور کنونی 
تکنالوژی نظامی وزارت دفاع امريکا می گويد مقام های 
امريکا نگران چگونگی استفاده از بمب و محل استفاده 
از بمب بودند. وی می گويد چنين بمب هايی را می شد 
و  حماس  زيرا  گرفت  کار  به  شهری  مناطق  عليه 
حزب اهلل موشک های خود را در روستا ها و شهرک ها 

دفن می کنند.
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يکی  بيرون  در  پياپی  بمب  چند  انفجار 
روز  کربال،  شهر  در  عراق  دولتی  ساختمان 
برجا  ده ها زخمی  و  يک شنبه چندين کشته 
محل  دولتی  ساختمان  اين  است.  گذاشته 
شهروندان  برای  شناسايی  کارت  صدور 

عراقی است.
را  انفجارها  اين  تعداد  رويترز  خبرگزاری 
اين  چهار گزارش کرده و در تشريح نحوه 
دادن  رخ  از  پس  که  است  آورده  حادثه 
ساختمان  اين  روبه روی  در  انفجار  نخستين 
حضور  از  بعد  ديگر  انفجار  سه  دولتی، 
پيوسته  وقوع  به  محل  در  امدادی  نيروهای 

است.
کربال  پوليس  از  نقل  به  رويترز  گزارش 
حاکی است که دست کم 16 تن در اثر اين 
انفجارها کشته و 34 تن ديگر زخمين شده اند 
اما همزمان اين خبرگزاری به اظهارات منابع 
پزشکی در اين شهر اشاره می کند که در آن 
از  کشته شدن 10 تن و مجروح شدن بيش 

يک صد نفر ديگر تاييد شده است.
ميزان خشونت ها در عراق به نسبت سال های 
گروه های  حمالت  اوج  که   2007 و   2006

اما  يافته  محسوسی  کاهش  بود،  شبه نظامی 
آستانه خروج  در  اکنون  رويترز  به گزارش 
کشور،  اين  از  متحده  اياالت  نيروهای 
و  يک سو  از  القاعده  با  مرتبط  گروه های 
شبه نظاميان از سوی ديگر، همچنان به صورت 

روزانه به تکرار حمالت خود می پردازند.
کربال که يکی از مهم ترين شهرهای مقدس 
شيعيان است، در 80 کيلومتری جنوب غربی 
بغداد قرار دارد، و به ويژه در زمان هايی که 
شهر  اين  در  مذهبی  مراسم  و  سوگواری 
برقرار است، هدف حمالت گروه های تندرو 

نزديک به القاعده قرار می گيرد.
از جمله روز پنج شنبه هفته گذشته نيز، يک 
زايران  گذر  مسير  در  انتحاری  بمب گذاری 
و  تن  چهار  شدن  کشته  به  کربال،  سوب  به 

زخمی شدن 17 تن ديگر انجاميد.
خبرگزاری رويترز در گزارش خود همچنين 
سال  در  شورشيان  که  می کند  يادآوری 
جاری حمالت خود به ساختمان های دولتی 

در شهرهای مختلف را افزايش داده اند.
در اين شيوه حمالت بمب گذاران با انفجار 
و حضور  افراد  تجمع  انتظار  در  بمب،  يک 

نيروهای امنيتی و امدادی می مانند و پس از 
آن بمب های ديگری را در ازدحام به وجود 

آمده در محل منفجر می کنند.
که  است  آمده  گزارش ها  در  رو  اين  از 
انفجارهای  وقوع  از  پس  امنيتی  نيروهای 
در  سعی  هوايی  شليک  با  کربال  در  ديروز 

متفرق کردن ناظران اين حادثه داشته اند.

اين انفجارها در حالی است که اياالت متحده 
که اکنون 30 هزار نيرو در عراق دارد، پس 
از هشت سال از زمان سقوط صدام حسين و 
استقرار نيروهای بين المللی در عراق، مصمم 
به خروج نيروهای خود از اين کشور در پايان 

سپتامبر سال جاری است.

هوگو  مخالف  سياستمدار  لوپز،  ليوپالدو 
فعاليت های  ونزويال،  جمهور  رييس  چاوز 
رياست  انتخابات  برای  خود  انتخاباتی 
آغاز  را  کشور  اين  آينده  سال  جمهوری 

کرده است.
لوپز  آقای  انتخاباتی  فعاليت های  آغاز 
از آن صورت می گيرد که  يک هفته پس 
ديوان امريکايی حقوق بشر که مقر آن در 
به  داد  ونزويال دستور  به  است،  کاستاريکا 

وی اجازه شرکت در انتخابات داده شود.
از  نفر  هزاران  برای  که  لوپز  آقای 
طرفدارانش در کاراکاس پايتخت ونزويال 
سخنرانی می کرد، از هوگو چاوز خواست 

که اين حکم را بپذيرد.
ليوپالدو لوپز به دليل اتهامات فساد مالی از 
تصدی مشاغل عمومی در ونزويال محروم 

شده است.
از  ونزويال  جمهور  رييس  چاوز  هوگو 

رای ديوان بين امريکايی حقوق بشر انتقاد 
برگزاری  مسوول  مقام های  و  است  کرده 
منتظر  می گويند  نيز  کشور  اين  انتخابات 
خواهند  زمينه  اين  در  عالی  دادگاه  رای 
ماند و سپس در مورد اجازه دادن به آقای 
تصميم  انتخابات  در  شرکت  برای  لوپز 

خواهند گرفت.
هوگو  طرفدارانش،  جمع  در  لوپز  آقای 
پناه  در  شدن«  »پنهان  به  متهم  را  چاوز 
او  به  خطاب  و  کرد  دولتی  سازمان های 
ونزويال  سراسر  در  که  اين  »آيا  گفت: 
مردم می گويند تو از من می ترسی درست 

است؟«
او گفت اولويت اصلی اش مبارزه با جرايم 
خواهد  بی کاری  کاهش  و  خشونت آميز 

بود.
ليوپالد لوپز که 40 سال دارد، يکی از چند 
در  که  است  مقدماتی  انتخابات  کانديدای 
طی  و  می شود  برگزار   2012 فبروری  ماه 
يک  ونزويال  در  مخالفان  اصلی  اتحاد  آن 

انتخاب  هوگو چاوز  با  رقابت  برای  را  نفر 
خواهد کرد.

از  يکی  شهردار  پيشتر  که  لوپز  آقای 
ونزويال  پايتخت  کاراکاس  شهر  مناطق 
دو  به  ميالدی   2004 سال  در  است،  بوده 
اتهام فساد مالی جداگانه متهم و از تصدی 

مشاغل دولتی منع شد.
او اين اتهام ها را رد کرده است و هيچ گاه 
نشده  محکوم  دادگاه  در  دليل  اين  به  نيز 

است.
انتخابات  کرده اند  اعالم  ونزويال  مقام های 
اکتوبر   7 در  کشور  اين  رياست جمهوری 

سال 2012 برگزار می شود.
چپ گرای  جمهور  رييس  چاوز،  هوگو 
ونزويال با وجود بيماری سرطان گفته است 

برای ادامه »انقالب« باز هم نامزد می شود.
است  کرده  اطمينان  ابراز  چاوز  آقای 
جمهوری  رياست  به  سوم  بار  برای  که 

شش ساله اين کشور خواهد رسيد.

چهار انفجار پی در پی در کربال چندين کشته و مجروح برجا گذاشت 

آغاز فعالیت انتخاباتی يک سیاستمدار مخالف ريیس جمهور ونزويال

ACKU
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مخالفان قذافی در حال پیشروی 
به سمت مرکز شهر سرت

لیبیا،  از  گزارش ها 
نیروهای  پیشروی  از 
دولت انتقالی به سوی 
سرت،  شهر  مرکز 
قذافی،  معمر  زادگاه 

حکایت دارد.
روزها  از  پس 
در  سنگین  درگیری 
مخالفان  منطقه،  این 
موفق  قذافی  معمر 

شدند که از دو جهت به سوی مرکز شهر 
سرت پیشروی کنند.

جنوب شرقی  کیلومتری   ۴۰۰ در  سرت، 
واقع  مدیترانه  دریای  ساحل  و  طرابلس 
آخرین  ولید،  بنی  شهر  و  سرت  است. 
پایگاه های نیروهای رهبر سابق لیبیا هستند.

نیروهای  پیشرفت  گزارش ها،  براساس 
دولت انتقالی لیبیا به داخل شهر سریع انجام 
شده و ستون های دود از سرت به آسمان 

بلند شده است.
تازه ترین گزارش ها از وقوع درگیری های 
شدیدی در داخل زادگاه قذافی حکایت 
توسط  نیز  لیبیا  سابق  رهبر  نیروهای  دارد. 
را  مهاجمان  توپخانه  آتش  و  تیراندازان 

هدف قرار داده اند.
به  غربی  جبهه  از  که  می گویند  مخالفان 

یک کیلومتری مرکز شهر رسیده اند.
یکی  از  نقل  به  رویترز  خبرگزاری 
می دهد  گزارش  مخالف  سربازان  از 
مساجد،  در  قذافی  به  وفاداران  که 
موضع  منازل  و  عمومی  ساختمان های 

گرفته و به آنها حمله کرده اند.
یک  از  نقل  به  نیز  فرانسه  خبرگزاری 
امدادگر، تلفات نیروهای دولت انتقالی را 

دست کم دو نفر اعالم کرده است.
گذشته  هفته  لیبیا  انتقالی  دولت  نیروهای 
وارد سرت شدند اما در پی مقاومت شدید 
عقب نشینی  به  مجبور  قذافی  نیروهای 

شدند.
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