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چرا طالبان
 به مالکشی روی آورده اند؟ 

 
در پی افزایش تنش ها 

سفر لوی درستیز 
پاکستان به بریتانیا 

لغو شد 
ایاالت  میان  تنش  افزایش  با  همزمان 
متحده امریکا و پاکستان، جنرال اشفاق 
پرویز کیانی، رییس ستاد مشترک ارتش 
پاکستان سفرش به بریتانیا را لغو کرد. او 
قرار بود روز دوشنبه با وزیر دفاع بریتانیا 

مالقات کند. 
که  بود  داده  خبر  بریتانیا  دفاع  وزارت 
لیام  با  و  می کند  سفر  بریتانیا  به  کیانی 
مالقات  کشور  این  دفاع  وزیر  فاکس، 

می کند.
گفت:  بریتانیا  دفاع  وزارت  سخنگوی 
به  دیدار  این  که  است  این  من  »درک 
است.«  شده  لغو  روزمره  کارهای  دلیل 
پیشتر وزارت دفاع بریتانیا گفته بود که 
صورت  به  کیانی  جنرال  می رود  انتظار 
شخصی با لیام فاکس، وزیر دفاع بریتانیا 

دیدار کند.
در همین حال، یک روزنامه ی پاکستانی 
این  ارتش  که  است  داده  گزارش 
کشور تصمیمی به انجام حمله تهاجمی 
در  امریکا  ندارد.  حقانی  شبکه ی  علیه 
روزهای اخیر پیوسته از پاکستان خواسته 

است تا علیه گروه حقانی اقدام کند.
امریکایی ها  اتهامات  افزایش  پی  در 
شبکه  از  حمایت  بر  مبنی  پاکستان  بر 
پاکستان  ارتش  ارشد  جنراالن  حقانی، 
روز یک شنبه در یک جلسه فوق العاده 

با هم دیدار کردند.
ادامه در صفحه 2

شدن  کشته  باعث  راکت ها،  این  شلیک   طی  که 
و  مسکونی  منازل  تخریب  مردم،  از  تعدادی 

همچنین بی جا شدن صدها خانواده شده  است.
ارتش پاکستان در حالی دست به پرتاب راکت و 
توپ در مناطق مرزی کشور، از جمله در والیت 
کنر زده  است که نزدیک به سه ماه قبل نیز چنین 

اقدامی از سوی پاکستان صورت گرفته است. 
روز  افغانستان  خارجه  وزیر  حال،  همین  در 
کرده  احضار  را  کابل  در  پاکستان  سفیر  دوشنبه، 
و تداوم حمالت راکتی ارتش پاکستان به مناطقی 
قبول  غیرقابل  را  نورستان  و  کنر  والیت های  در 

توصیف کرده است.
مورد  این  در  اعالمیه ای  انتشار  با  وزارت خارجه 
ارتش  راکتی  حمالت  ادامه ی  که  می گوید 
کشور  دو  روابط  بر  مرزی،  مناطق  به  پاکستان 
تاثیرات منفی به جا خواهد گذاشت. در اعالمیه ی 
وزارت امور خارجه آمده است: »از آن جایی که 
خاص  ارزش  پاکستان  با  روابطش  به  افغانستان 
و  روابط  در  حمالت  این  تداوم  و  است  قایل 
جا  به  منفی  اثرات  کشور  دو  دوستانه  مناسبات 
امور خارجه جمهوری  خواهد گذاشت، وزارت 
پاکستان  اسالمی  جمهوری  از  افغانستان  اسالمی 
می خواهد تا در جهت قطع فوری این انداخت ها 

اقدام جدی نماید.«
این  کابل،  در  پاکستان  سفیر  صادق  محمد  اما 
مرزی  مناطق  به  پاکستان  ارتش  راکتی  حمالت 
که  می گوید  کرده  توصیف  غیرعمدی  را  کشور 
ادامه ی حمالت  از  را  افغانستان  دولت  نگرانی  او 

راکتی به مقام های پاکستانی می رساند. 

»پاکستان در زمینه مبارزه با القاعده 
با ایاالت متحده همکاری می کند، 

اما نیروهای نظامی پاکستان از 
حضور دموکراسی در افغانستان 
احساس خطر می کنند و تالش 

می ورزند تا طالبان را در آن کشور 
حاکم بسازند.  بهترین گزینه 

برای پاکستان، مبارزه علیه هر 
نوع ساختار تروریستی است. ما 
می توانیم پشتیبان و بانی آنها در 

این امر شویم و ما می توانیم با 
تروریزم در سرحدات پاکستان 

و افغانستان مبارزه نماییم. اما 
پاکستان خود تروریزم است. آنها 

در برنامه  ریزی شان دچار اشتباه 
عظیمی شده اند.« 

راکتی  حمالت  ادامه ی  با  همزمان  کابل:  8صبح، 
دفاع  وزارت  افغانستان،  مرزی  مناطق  به  پاکستان 
افغانستان  مردم  که  است  داده  هشدار  پاکستان  به 

آمادگی پاسخ مناسب و متقابل را دارند.
وزارت دفاع افغانستان با انتشار اعالمیه ای، ادامه ی 
حمالت راکتی پاکستان را غیرقابل توجیه توصیف 
اردوی  بداند که  باید  پاکستان  کرده می گوید که 
ملی آمادگی پاسخ مناسب و متقابل را دارد. وزارت 
دفاع در اعالمیه ی خود گفته است: »دولت پاکستان 
باید بداند که اردوی ملی افغانستان به حمایت مردم 
افغانستان  در صورت تداوم، آمادگی پاسخ مناسب 
و متقابل را دارد.« همچنین این وزارت می افزاید: 
عمل   این  لحن   شدیدترین  به  ملی  دفاع  »وزارت 
را محکوم نموده، هشدار می دهد که چنین تخطی 
همسایه  کشور  دو  برادرانه  و  دوستانه   روابط  در 
برای  دلیلی  و  گذاشته   به جا  ناگواری  پیامدهای 

توجیه آن وجود ندارد.«
براساس  که  می گوید  دفاع  وزارت  حال،  این  با 
سیالب،   201 قول اردوی  اخیر  گزارش های 
به شلیک توپ و راکت  پاکستان همچنان  ارتش 
ادامه داده  است  در مناطق مسکونی مرزی کشور 

هشدار وزارت دفاع به پاکستان: 
آمادگی پاسخ مناسب را داریم

سفیر پاکستان به وزارت خارجه احضار شد

مرکزیاوران هالل 
جهت همکاری برای فروش تکت های یاوران هالل 

بصورت ثابت )دوکاندار( و سیار در مرکز والیات ذیل ضرورت دارد:

کابل: 0777715147، غزنی :0777715248، تخار:0700718805، 
جوزجان: 0797207315، کندز:0799334593، بغالن: 0705098771
بلخ :0783570068، کندهار:0795730163، فاریاب :0777715262

ننگرهار:0794492696، هرات :0777715263

سناتور گراهام: 

اقدام نظامی علیه پاکستان 
بررسی شود

]در صفحه 2[

تحلیلگران:
پاکستان 

در افغانستان 
با امریکا می جنگد

محمد عمر شریفی تحلیلگر مسایل 
که  است  باور  این  به  سیاسی 
استراتژی   در  ریشه  حمالت  این 
افغانستان  در  پاکستان  آی اس آی 
هدف  می گوید  شریفی  آقای  دارد. 
به دست  حمالت  این  از  پاکستان 
مذاکراتی  در  محوری  نقش  آوردن 
است که قرار است با طالبان صورت 
که  است  نظر  این  به  گیرد. شریفی 
فرصت  دیگر  سال  یک  تا  پاکستان 
مهم  اهداف  بر  حمله  با  تا  دارد 
پایگاه های  و  سیاسی  رهبران  مانند 
نقش  ناتو  و  امریکایی ها  مهم 
به  رابطه  در  پیش  از  بیشتر  خودرا 
افغانستان تثبیت کند، زیرا تا زمانی 
که انتخابات در ایاالت متحده برگزار 
نشود اول تصمیم کالنی در رابطه به 
از  و  شد  نخواهد  گرفته  پاکستان 
سوی دیگر هرگونه تصمیم در قبال 
سایه  امریکا  انتخابات  بر  پاکستان 

خواهد انداخت.
در صفحه 5 ACKU
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رجزخوانی های امریکا و 
پاکستان

طی سه هفته ی اخیر، حداقل سه بار منافع امریکا 
هفته  سه  است.  گرفته  قرار  هدف  افغانستان  در 
مقابل  در  انفجاری  مواد  از  مملو  موتر  یک  قبل 
میدان وردک  سیدآباد  در  امریکا  نظامی  پایگاه 
منفجر شد که ده ها زخمی بر جا گذاشت. دو هفته 
برای 19  مردان مسلح، حداقل  از  گروه  یک  قبل 
ساعت سفارت امریکا را در تیر رس مستقیم قرار 
سازمان  کارمندان  مقر  نیز  دوشنبه شب  دادند. 
گرفت.  قرار  هدف  کابل  در  امریکا  استخباراتی 
هرچند در مورد این رویداد جزییاتی ارایه نشده 
سخن  تروریستی  هدف  یک  از  منابع  اما  است، 

گفته اند.
ایاالت متحده امریکا در تازه ترین موضع گیری های 
به  را  رویداد ها  این  مسوولیت های  تمام  خود، 
کاخ  است. سخنگوی  داده  نسبت  شبکه ی حقانی 
به عنوان  حقانی  شبکه ی  از  مایک مولن  و  سفید 
بازوی اصلی سازمان استخباراتی پاکستان نام 

برده اند.
رابطه ی  قطع  خواستار  به صراحت  مقام ها  این 
این  از  پس  است.  شده  شبکه  این  با  پاکستان 
تمام  با صراحت  نیز  »گراهام«  اظهارات، سناتور 
خطاب به پاکستان گفت: »آنها نیروهای امریکایی را 
به هالکت می رسانند. اگر آنها براساس استراتژی 
ملی شان به حمایت از تروریزم ادامه دهند، ما از 
در  نیرو های مان  از  دفاع  شمول  به  گزینه ای  هر 

افغانستان، استفاده خواهیم کرد.«
پیام های مقام های امریکایی از سوی پاکستانی ها 
فرماندهان  هم اکنون  است.  شده  گرفته  جدی 
ارتش پاکستان در نشست فوق العاده ای، در حال 
می باشند.  منطقه  در  احتمالی  وضعیت  بررسی 
نخست وزیر پاکستان، وزیر خارجه را از امریکا 
فرماندهان  سفر های  و  فراخوانده  پاکستان  به 

ارتش پاکستان به بریتانیا نیز لغو شده است.
حمله ی  هرنوع  به  نسبت  پاکستانی  مقام های 
داخل  به  امریکایی  نیروهای  سوی  از  زمینی 
اکنون  کشور  دو  هر  می دهند.  هشدار  پاکستان 
انتقاد  یکدیگر  رفتاری  روش های  از  صراحت  با 
ترانزیتی،  مسیر  به  باتوجه  پاکستان  می کنند. 
رابطه طوالنی میان امریکا و پاکستان و گزینه های 
به  ایران  و  روسیه  چین،  مانند  جدیدی  متحدین 

رجزخوانی در برابر امریکا می پردازد.
اما امریکا با توجه به دوام حمالت پاکستان علیه 
پایگاه ها و سربازان امریکایی در افغانستان، کاسه ی 
صبرش لبریز شده و درصدد گزینه های مختلف به 

منظور اعمال فشار علیه پاکستان برآمده است.
از  نیابتی  جنگ  یک  وارد  مسلح  مخالفان  اکنون 
افغانستان  در  امریکا  منافع  علیه  پاکستان  سوی 
شده است. جنگ نیابتی در افغانستان ریشه های 
آن  از  پس  و  هفتاد  دهه های  در  دارد؛  دیرینه 
ایران، عربستان و  از  نیابت  به  گروه های معینی 
پاکستان دست به جنگ های خونینی زدند. اکنون 
پاکستان  و  هند  از  نیابت  به  این جنگ  گاهی  نیز 
بوده است و گاهی به نیابت از امریکا و پاکستان. 
حکومت  که  است  این  اساسی  سوال  اکنون 
افغانستان در این رویارویی چه موقفی را اتخاذ 
تغییر  از  افغانستان  حکومت  آیا  کرد.  خواهد 
انتقال آن به آن سوی مرز ها  جغرافیایی جنگ و 
بی تفاوت در  نقش  در  آنکه  یا  و  استقبال می کند 
جدال بزرگ ظاهر خواهد شد. به هر حال سیاست 
یک فرصت  می تواند  پاکستان  علیه  امریکا  جدید 
خوبی برای افغانستان به شمار رود تا با استفاده 
از وضعیت موجود به مطالبات سیاسی و اهداف 

اساسی خود دست یابد.

زنگ اول


نبرد، اما در اظهاراتش به بررسی همه ی 
گزینه ها اشاره نموده است. وی همچنان 
گفته است که باید کمک ها به این کشور 
مورد بازنگری قرار گیرد و ایاالت متحده 
امریکا نباید وجهی را به عنوان مساعدت 
مالی در اختیار این کشور قرار دهد و نه 
روابطی - به استثنای روابطه داد و ستد 

دوجانبه -  را با این کشور نگهدارد. 
در ادامه گفتار آقای گراهام چنین آمده 
به  را  امریکایی  نیروهای  »آنها  است: 
هالکت می رسانند. اگر آنها )حکومت 
ملی شان  استراتژی  اساس  بر  پاکستان( 
به حمایت از تروریزم ادامه دهند، ما از 
هرگزینه  به شمول دفاع از نیروهای مان در 

نیست  معلوم  نیز  مساله  این  حاال  تا 
شورشی  گروه های  با  مهاجم  فرد  که 
از  ناشی  درگیری  یا  و  داشته  ارتباط 

مشکالت شخصی بوده است.
صورت  آن  در  درگیری  که  محلی 
گرفته، در چهارراه آریانا و در نزدیکی 
کاخ ریاست جمهوری کشور موقعیت 

دارد.
مردم  آمد  و  رفت  روی  به  محل  این 
به شدت  از آن  و  عادی مسدود است 

محافظت می شود.
منابع امنیتی داخلی به بی بی سی گفته اند 
که صدای یک انفجار نیز در این محل 
به گوش رسیده و پس از آن درگیری 

آغاز شده است.
گزارش شده که پس از وقوع انفجار، 
ادامه داشته  دقیقه  تیراندازی حدود ده 

است.
جمهوری  ریاست  کاخ  در  منبع  یک 
آنکه  از  »پس  است:  گفته  افغانستان 
انفجار بگوش رسید، محافظان  صدای 
به  مربوط  موتر  یک  سوی  به  »سیا« 
عبور  محل  از  که  افغانستان  ارتش 
چون  کردند،  تیراندازی  می کرد، 

یک عضو جمهوری خواه کمیته نیروهای 
یک شنبه  روز  به  امریکا  سنای  مسلح 
اظهار داشت، درصورتی که پاکستان به 
حمایت حمالت تروریستی علیه نیروهای 
امریکایی مستقر در افغانستان ادامه دهد، 
ایاالت متحده امریکا باید زمینه های اقدام 
نظامی علیه پاکستان را مورد بررسی قرار 

دهد.
یک شنبه  روز  گزارش  در  فاکس نیوز 
گراهام  لینزی  سناتور  از  نقل  به  خود 
مستقل  »ملت  است:  نگاشته  چنین 
پاکستان در عملکردهای خصمانه علیه 
ایاالت متحده امریکا و کشور هم پیمان 
می باید  که  دارد  باز  دست  افغانستان  ما 
متوقف  را  کینه توزانه  عملکردهای  این 

گرداند.« 
متحده  ایاالت  اگر  که  می افزاید  وی 
بخشیدن  سرعت  به  مصمم  امریکا 
واکنش علیه این اقدامات خصمانه شود، 
به صورت یقینی گفته می تواند که چنین 
تصمیمی با حمایت نیرومندانه ی احزاب 
دموکرات و جمهوری خواه در کانگرس 

این کشور مواجه خواهد شد. 
نام  نظامی  عملکرد  از  گراهام  هرچند 

مقامات می گویند، یک کارمند محلی 
امریکایی ها  به  مربوط  پایگاه  یک  در 
در کابل، به روی کارمندان این پایگاه 
آتش گشوده و دست کم یک شهروند 

امریکایی را از پا درآورده است.
صورت  پایگاهی  در  درگیری  این 
به  مربوط  می شود  گفته  که  گرفته 
سازمان مرکزی اطالعات امریکا، سیا، 

است.
شهروند  یک  درگیری،  این  در 
فرد  و  شده  زخمی  دیگر  امریکایی 
رسیده  قتل  به  نهایت  در  نیز  مهاجم 

است.
این خشونت ها شامگاه روز یک شنبه، 

روی داده است. 
سوی  از  منتشرشده  اعالمیه  یک 
کرده  تایید  کابل  در  امریکا  سفارت 
نتیجه  در  این کشور  شهروند  که یک 

درگیری کشته شده است.
این  در  هنوز  سیا  سازمان  مسووالن 

زمینه ابراز نظری نکرده اند.
نیست  روشن  حمله  این  علت  هنوز 
آغاز  از  کابل  در  امریکا  سفارت  و 

تحقیقات خبر داده است.

در پی افزایش...
ادامه از صفحه 1

تربیون«  »اکسپرس  روزنامه 
که  است  داده  گزارش  پاکستان 
این  در  ارتش  ارشد  فرماندهان 
جلسه موافقت کردند که در مقابل 
تقاضاهای امریکا برای انجام حمله 
مقاومت  شمالی  وزیرستان  در 
امریکا  متحده  ایاالت  کنند. 
و  حقانی  شبکه  که  است  گفته 
جنگجویانش در وزیرستان شمالی 

پاکستان مستقر است.
رسمی  مقام  یک  از  روزنامه  این 
نامش  ذکر  بدون  پاکستان  دولتی 
این  امریکا  به  قبال  »ما  است:  گفته 
پاکستان  که  داده ایم  انتقال  را  پیام 
فراتر از آنچه قبال انجام داده است، 

کاری نمی کند«.
پاکستان  از  امریکایی ها  انتقادهای 
گرفته  شدت  اخیر  روزهای  در 
است. حتا سازمان استخباراتی این 
کشور متهم شده است که شبکه ی 
سفارت  بر  حمله  در  را  حقانی 
کرده  حمایت  کابل  در  امریکا 

است.
کیانی،  پرویز  اشفاق  جنرال 
لوی درستیز یا رییس ستاد مشترک 
ارتش پاکستان هرگونه حمایت از 
گروه های  دیگر  و  حقانی  شبکه 
این  است.  کرده  رد  را  شورشی 
کشور گفته است که در مبارزه با 
نیز  تروریسم قربانی زیادی داده و 
خاک  در  حقانی  شبکه ی  وجود 

پاکستان را انکار کرده است.
سراج الدین حقانی، رییس شبکه ی 
دیگر  که  است  گفته  حقانی 
پناهگاه های  در  ماندن  به  نیازی 
بهتری  زمینه  زیرا  ندارد،  پاکستان 
دارد.  افغانستان  در  فعالیت  برای 
به  هنوز  امریکایی  مقام های  اما 
در  حقانی  شبکه ی  که  باورند  این 

پاکستان مستقر است.
این در حالی است که نخست وزیر 
در  که  کر  ربانی  حنا  از  پاکستان 
می برد  سر  به  نیویارک  به  سفر 
و  ترک  را  امریکا  تا  خواسته 
پاکستان  شود.  پاکستان  وارد 
با  امریکا،  اخیر  تهدیدات  از  پس 
تالش  در  فوق العاده  نشست های 
برابر  در  الزم  تدابیر  تا  است 
آمادگی  تهدیدات  این  پیامدهای 

داشته باشد. 

افغانستان، استفاده خواهیم کرد.«
بر اساس شواهدی از کمیته ای که گراهام 
عضو آن است، در نشست هفته  گذشته ی 
این کمیته، مایک مولن فرمانده عمومی 
امریکا  متحده  ایاالت  نظامی  نیروهای 
گفته است که اداره قدرتمند استخباراتی 
برنامه ریزی  در  تندروان  بانی  پاکستان 
امریکا و بمب گذاری  به سفارت  حمله 
در  امریکایی  نیروهای  حامل  وسیله 
از  تن   77 آن  اثر  در  که  بود  افغانستان 
مجروح  و  کشته  امریکایی  نیروهای 
شده اند. این دو مورد در ماه جاری اتفاق 

افتید. 
سخنانش  در  همچنین  مولن  مایک 

تصور می کردند که از این موتر به آنها 
حمله شده است.«

تیراندازی،  این  نتیجه  در  که  گفت  او 
امنیتی  محافظ  یک  ارتش،  سرباز  دو 
»سیا« و یک محافظ ریاست جمهوری 

زخمی شدند.
این حمله دو هفته پس از آن صورت 
می گیرد که مردان مسلح به ساختمانی 
کابل  در  امریکا  سفارت  نزدیکی  در 
حمله کرده و از آنجا به پرتاب راکت 

به اطراف این سفارت پرداختند.
در همین حمله، به سوی مراکز ناتو در 

کابل نیز راکت پرتاب شد.
ساعت  بیست  از  پس  امنیتی  نیروهای 
توانستند مهاجمان را از پای در آورند 
و  بیست  درگیری،  این  جریان  در  اما 

پنج نفر کشته شدند.
شبکه ی  که  است  گفته  امریکا 
جالل الدین حقانی مسوول این حمالت 
بوده و برخی مقامات امریکایی دستگاه 
از  حمایت  به  را  پاکستان  اطالعات 
هرچند  کرده اند  متهم  حقانی  شبکه ی 
پاکستان این ادعا را به شدت تکذیب 

کرده است.

عنوان  به  حقانی  شورشیان  شبکه  از 
بازوی کاری اداره استخباراتی پاکستان 
حمایت  و  است  برده  نام  )آی اس ای( 
پاکستان از این شبکه را مسبب تیره شدن 
پاکستان  و  متحده  ایاالت  میان  روابط 
ادامه  اثر  در  که  روابطی  است؛  دانسته 
جنگ در افغانستان قبال به سستی گراییده 
بود. در ادامه سخنان مایک مولن آمده 
است که پاکستان با صدور خشونت به 
افغانستان، هر نوع موفقیت ده سال جنگ 
در افغانستان را مورد تهدید قرار می دهد. 
همچنین لینزی گراهام در مورد می گوید: 
با  القاعده  با  مبارزه  زمینه  در  »پاکستان 
اما  می کند،  همکاری  متحده  ایاالت 
حضور  از  پاکستان  نظامی  نیروهای 
خطر  احساس  افغانستان  در  دموکراسی 
می کنند و تالش می ورزند تا طالبان را در 
آن کشور حاکم بسازند.  بهترین گزینه 
برای پاکستان، مبارزه علیه هر نوع ساختار 
تروریستی است. ما می توانیم پشتیبان و 
بانی آنها در این امر شویم و ما می توانیم 
و  پاکستان  سرحدات  در  تروریزم  با 
افغانستان مبارزه نماییم. اما پاکستان خود 
برنامه  ریزی شان  در  آنها  است.  تروریزم 

دچار اشتباه عظیمی شده اند.« 

سناتور گراهام: 

اقدام نظامی علیه پاکستان بررسی شود

در حمله به مرکز استخبارات امریکا در کابل دو تن کشته شدند

از صفحه 1

اسوشیتد پرس، برگردان: 8 صبح

ACKU
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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 
1070روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 

در گزارش امروز »از ورای دود و آتش« برادری 
جنگ های  در  را  پدرش  که  داریم  خود  با  را 
چنین  را  واقعه  و  داده  دست  از  میان گروهی 
شهر  ولسوالی های  از  یکی  در  »ما  می گوید: 
کابل زندگی می کردیم و در آنجا بسیار خوش 
بودیم، زیرا با زراعت و سایر کارها زندگی ما 
به خوبی سپری می شد. روزهای سیاه و سخت 
زمان کمونیستی و دوره اشغال روس ها را سپری 
نمودیم. در روزهایی که نیروهای مجاهدین وارد 
قریه های ما می شدند و باالی کاروان اکماالتی 
بعدا  مهاجمان  می دادند.  انجام  را  آنها حمالتی 
خود  برای  که  امن  مناطق  و  کوه ها  به  دوباره 
به دنبال آن مردم  بودند، فرار می کردند.  ساخته 
می دانستند که بعد از آن قضیه چه اتفاق می افتد 
و همین بود که خانه ها را تخلیه می کردند و گاه 
این فرصت را هم پیدا نمی کردند زیرا طیاره های 
می دادند.  قرار  بمباران  آماج  را  ما  مناطق  جت 
بارها و بارها ما خانه های خود را اعمار نمودیم. 

نیز  را  دوشنبه  بامداد  کندز،  دانشگاه  کندز:  8صبح، 
ربانی  استاد  ترور  علیه  اعتراض  با  یکشنبه،  همانند روز 

آغاز کرد.
استادربانی،  ترور  عامالن  دریافت  خواستار  معترضان، 
رییس جمهور پیشین و رییس شورای عالی صلح کشور 

شدند.
دانشگاهیان کندز اعتراض و درود خوانی روز یکشنبه 
دانشگاه را بسنده ندانسته و دیروز نیز با شعار مرگ به 
و  داشتند  پا  به  اعتراض  طالب،  حکومتیان  و  تروریسم 
با پرچم های سیاه و سردادن شعارهای ضد تروریسم و 

و  کشته  از  فاریاب  امنیتی  نیروهای  فاریاب:  صبح،   8
این  در  دولت  مخالف  نیروهای  از  تن   39 زخمی شدن 

والیت خبر می دهند.
نیز شامل زخمی شده گان  آنان می گویند دو افسر اردو 

است.
به  شاهین   209 اردوی  قول  فرمانده   ویسا  زلمی  جنرال 
نیروهای  مشترک  عملیات  »این  گفت:  8صبح  روزنامه 
روزبه   3 از  آیساف  نیروهای  باهمکاری   ملی  اردوی 
والیت  وقیصار  المار  غورماچ،  ولسوالی  درسه  اینسو 

فاریاب تا عصردیروز ادامه داشته است.«
محل  بردن  بین  از  عملیات  این  از  هدف  گفت  وی 
بوده  غورماچ  ولسوالی  تیز  روستای  در  طالبان  تجمع 
و  افغان  نیروهای  از سوی  آنان  به  سنگین  که خسارات 

آیساف وارد گردیده است.
ازمخالفین  تن   17 عملیات  »دراین  افزود:  ویسا  جنرال 

تخار  دانشگاه  دانشجویان  از  تخار: صدهاتن  8صبح، 
رییس  ربانی  برهان الدین  استاد  قتل  به  اعتراض  در 
راه پیمایی  تالقان  در  دیروز  صبح  صلح  عالی  شورای 

کردند.
اعتراض کنندگان باسردادن شعارهای مرگ بر دشمنان 
پاکستان  آی اس آی  بر  مرگ  کشور،  آزادی  و  صلح 
)مرکز استخباراتی پاکستان( و شعار: دولت باید عامالن 
این حمله ی وحشیانه را حلق آویز کند، خشم خود را از 

جنایت تروریزم بین المللی ابراز داشتند.
خوابگاه  تا  تخار  دانشگاه  مقابل   از  راه پیمایی  این 
فاصله  کیلومتر  پنج  حداقل  که  دانشگاه  این  مرکزی 
راه پیمایی  به  قطعنامه ای  صدور  با  و  یافت  ادامه  دارد، 

خود پایان رسید.
کمیته  و  افغانستان  دولت  مقامات  از  قطعنامه  این  در 
تحقیق  سازمان ملل متحد  خواسته شده  تا عامالن این 

حمله تروریستی را شناسایی و به محاکمه بکشانند.
از  را  پشتبانی شان  تخار   دانشگاه  دانشجویان  همچنان 
ابراز نظر عطا محمد نور والی والیت بلخ و چهره مطرح 
شخصیت های  زنجیره ای  قتل های  مورد  در  جهادی 

علم  پل  به   مربوط  مناطقی  در  قوم  بزرگان  از  شماری 
امنیت  زمانی که  تا  کرده اند  فیصله  لوگر  والیت  مرکز 
به مکاتب  رفتن  از  را  فرزندان شان  نشود،  تامین  مکاتب 

باز می دارند.
پادخواب  منطقه  در  مکتب  باب  هفت  یک شنبه  روز 
مکتب  باب  دو  که  شد  مسدود  لوگر  والیت  شاهانه 

دخترانه نیز شامل آن است.
با مسدود کردن شماری از مکاتب در منطقه پادخواب 
شاهانه پل علم مرکز والیت لوگر، در حدود شش هزار 

و پنجصد دانش  آموز از رفتن به مکتب محروم شدند.
منطقه  این  قوم  بزرگان  آزدای،  رادیو  گزارش  به 
می گویند، از دو ماه به این سو نیروهای امنیتی سه بار بر 
این مکاتب تیر اندازی کرده اند که در آن یک شاگرد 
کشته شده و نزدیک به بیست تن دیگر زخم برداشته اند.

محمد عمر منشی شورای محلی منطقه پادخواب شاهانه 
قومی  بزرگان  و  دین  عالمان  که  گفته  آزادی  رادیو  به 
مسوول  ادارات  زمانی که  تا  کرده اند  فیصله  منطقه  این 
اطمینان  آنان  به  مکاتب  مصوونیت  مورد  در  حکومتی 

ندهند، تمام مکاتب این منطقه مسدود خواهند بود.
وی گفت: »نهاهای امنیتی به مکاتب تیر اندازی کرده اند، 
و  کودکان  کردند،  فیر  ما  متوسطه  مکتب  به  یک بار 
معلمان را زخمی ساختند و بار دوم نیز کودکان و زنان 
مصوون  ما  اوالدهای  که  این  بخاطر  نمودند.  زخمی  را 
نیستند ما ناچار بودیم تصمیم بگیریم. ما تصمیم گرفتیم 

آمده  تنگ  به  بسیار  زندگی  شیوه  این  از  مردم 
بودند و دایم می گفتند که خداوند مجاهدین را 
یافت.  تحقق  مردم  آروزی  این  و   نماید  پیروز 
نیروهای روسی شکست خوردند و از کشور با 
پایه های  آن  از  بعد  شدند.  بیرون  سرافکندگی 
به  و  رفت  تزلزل  به  رو  کمونیستی  دولت  نظام 

طالبان، خشم و اندوه شان را به نمایش گذاشتند.
معترضان  کنترول  برای  دیگرامنیتی  نیروهای  و  پولیس 
رخدادهای  تا  بستند،  را  راهپیمایی  گسترش  راه های 

ناگواری به میان نیاید.
استاد ربانی رییس شورای عالی صلح روز سه شنبه 29 
سنبله در اثر یک حمله انتحاری در منزلش جان باخت 
که قتل وی اعتراض های گسترده ای را در قبال داشت.

سلسله اعتراض دانشگاهیان در والیات تخار و مزار از 
دو روز به این طرف نیز ادامه دارد.


دولت کشته و20 تن دیگرآنان زخمی گردیده اند.«
عملیات  این  در  نیز  ملی  اردوی  افسر  دو  که  افزود  وی 
زخم برداشته اند، اما به مردم ملکی آسیبی نرسیده است.

مخالفین  از  نفر  عملیات20  دراین  ویسا  جنرال  گفته  به 
تسلیم شده اند که از نزد این تسلیم شدگان 10 حلقه ماین 
توپ،  فیرمرمی  بمب دستی، 10  پرسونل، 13 عدد  ضد 
70 فیرمرمی راکت،10 صندوق مهمات خفیفه و چندین 
میل جنگ افزارهای مختلف النوع دیگر با 15 عراده موتر 

سایکل، به دست نیروهای اردوی ملی  آمده است. 
والیت  ناامن  ولسوالی های  از  یکی  غورماچ  ولسوالی 
ماین گذاری هایی  اواخر شاهد  این  فاریاب است که در 

بوده است.
غورماچ،  ولسوالی  در  ماین  یک  انفجار  پیش  چندی 
دست کم 9 غیر نظامی را کشت که 5 طفل و یک خانم 

نیز شامل کشته شدگان بودند.

سیاسی و جهادی کشور اعالم داشتند.
شخصیت های  از  و  بلخ  والی  نور  محمد  عطا  اخیرا 
راه  تنها  افغانستان،  اسالمی  جمعیت  حزب  برجسته ی 
مقابله با ترور شخصیت های جهادی کشور را اقدامات 

انتقام جویانه گفته بود. 
گفتنیست، پیش از این دانشجویان دانشگاه های والیات 
ربانی،  استاد  قتل  به  دراعتراض  بلخ  و  هرات  کابل، 
دست به راهپیمایی زده از حکومت افغانستان خواستار 
تروریستی شده  این حمله  شناسایی و محاکمه عامالن 

بودند.

تا زمانی که مصوونیت اوالدهای ما تضمین نشود، ما تمام 
مکاتب را مسدود می کنیم.«

حامد  نام  به  لیسه  یک  شاهانه  پادخواب  منطقه  در 
شاهانه  پادخواب  نام های  به  متوسطه  مکتب  دو  کرزی، 
و عبدالقادر و چهار باب مکتب ابتداییه که دو مکتب آن 

مربوط به دختران است، فعالیت دارد.
عبدالمتین جعفر رییس معارف والیت لوگر می گوید که 
وی  گفته  به  اما  نشده،  بسته  مکمل  طور  به  مکاتب  این 

تعداد کمی از شاگردان به این مکاتب می روند.
همه ی شان  اما  می آیند  مکتب  به  »شاگردان  گفت:  وی 
که  است  این  علتش  شده،  پیدا  مشکل  یک  خوب  نه. 
روزی یک راکت اصابت کرده بود، به این اساس مردم 
ما تضمین نشود، ما  متعلمان  تا زمانی که جان  می گویند 

حاضر نیستیم که شاگردان را به مکتب بفرستیم.«
باشندگان  نگرانی  به  ارتباط  در  حال  تا  امنیتی  نهادهای 

منطقه پادخواب شاهانه ی لوگر چیزی نگفته اند.

نیروهای  به  را  حکومت  و  پی بردند  خود  اشتباه 
خسته از جنگ جهادی تسلیم نمودند. مجاهدین 
شدند  شهرها  وارد  دست داشته شان  سالح های  با 
پولیس  و  ارتش  عساکر  فرصت،  اولین  در  و 
اول  دور  که  مدتی  از  بعد  نمودند.   رخصت  را 
شد  آغاز  دوم  دور  و  شد  تمام  تمثیلی  حکومت 

و  قدرت طلبی  حس  اما  یافت،  پایان  هم  آن  و 
جنگ های  که  گردید  باعث  جمهوری  ریاست 
حذف  و  قدرت  تصاحب  به خاطر  میان گروهی 
نبرد های خونین  بعضی احزاب از عرصه سیاسی 
در گوشه و کنار کشور آغاز شد و این جریان ها 
را  آتش  گویا  که  نمود  پیشرفت  زود  چنان 
و  کوچه  درهر  باشد.  انداخته  خشک  هیزم  در 
مسلح  افراد  با  سنگر هایی  شهر  پس کوچه های 
برای  آماده باش  حال  در  همه  که  می شد  دیده 
جنگ بودند. دریکی از روزها دو تنظیم که در 
کنترول  تحت  خاطر  به  بودند،  مستقر  ما  ساحه 
در  و  شد  آغاز  بین شان  درگیری  منطقه  آوردن 
مرمی  اصابت  اثر  در  پدرم  درگیری  این  جریان 
به  بود،  شده  شلیک  گروه ها  این  ازسوی  که 
رها  تنها  غم  از  دنیایی  با  را  ما  و  رسید  شهادت 
نمود. شما خود بگویید که ما چه کنیم آیا کسانی 
هستند،  انسان  هزاران  ریختاندن خون  مقصر  که 
با آنها چگونه برخورد نماییم، آنها قابل بخشش 
نیستند زیرا آنها دانسته این عمل را انجام دادند، 
عامالن  و  گیرند  قرار  قانونی  پیگرد  مورد  باید 

اصلی آن شناسایی شوند.«

پدرم را کشتند
جنگ های میان گروهی به خاطر تصاحب قدرت و حذف بعضی احزاب از 
عرصه سیاسی نبرد های خونین در گوشه و کنار کشور آغاز شد و این 
جریان ها چنان زود پیشرفت نمود که گویا آتش را در هیزم خشک 

انداخته باشد. درهر کوچه و پس کوچه های شهر سنگر هایی با افراد 
مسلح دیده می شد که همه در حال آماده باش برای جنگ بودند. دریکی 
از روزها دو تنظیم که در ساحه ما مستقر بودند، به خاطر تحت کنترول 
آوردن منطقه درگیری بین شان آغاز شد و در جریان این درگیری پدرم 
در اثر اصابت مرمی که ازسوی این گروه ها شلیک شده بود، به شهادت 

رسید

دانشگاه کندز برای دومین روز
در اعتراض به سر می برد

عملیات درفاریاب 17 کشته و22 زخمی برجا گذاشت

دانشجویان تخار در اعتراض به قتل استاد ربانی 
راه پیمایی کردند

شاگردان در لوگر به دلیل ناامنی مکتب نمی روند
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این روزها روابط افغانستان و پاکستان نیز در حال پیچیده تر 
شدن می باشد. برخی از کارشناسان می گویند، این وضعیت 
است.  واشنگتن  با  اسالم آباد  روابط  پیچیده شدن  از  ناشی 
به دنبال انتقادات شدید مقامات امریکایی از سران پاکستان، 
دولتمردان پاکستانی با اعمال فشار بر افغانستان می خواهند، 
فشار  تحت  غیرمستقیم  به صورت  را  امریکا  متحده  ایاالت 
پاکستان  سیاست  این  که  است  واضح  بسیار  اما  دهند.  قرار 
بر خالف عرف و اخالق انسانی و دور از قواعد و مقررات 

حاکم بر حقوق بین الملل می باشد.
مجدد  شلیک  با  را  افغانستان  با  خصومت  پاکستان  دولت 
کرده  آغاز  افغانستان  خاک  بر  کشور  آن  قلمرو  از  راکت 
خاک  به  راکت باری  جدید  دور  شروع  با  همزمان  است. 
مواد  ترانزیت  کشور  این  پاکستان،  قلمرو  از  افغانستان 
است.  افغانستان محدود کرده  به  نیز  را  آراد  به ویژه  غذایی 
دیده می شود که سران پاکستان در برابر مردم افغانستان در 
چهره یک دشمن تمام عیار ظاهر شده و با فیر راکت به نقاط 
از  بیشتر  می خواهند،  اقتصادی،  تحریم  اعمال  و  سرحدی 

پیش افغانستان را تضعیف کنند.
این برخورد از سوی پاکستان باعث گردیده است تا برخی از 
نهادهای رسمی در افغانستان واکنش نشان دهند. چنانچه که  
کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه، حمالت راکتی پاکستان 
بر افغانستان را محکوم نموده و از شورای امنیت ملل متحد 
خواسته است تا پاکستان را برای متوقف نمودن این حمالت 
مجبور کند. در خبرها آمده است که شکریه بارکزی رییس 
کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه، طی یک نشست خبری 
در کابل، این عمل پاکستان را به شدت محکوم کرده و با 
تاکید بر اینکه حمالت راکتی پاکستان بر افغانستان، خالف 
تمام قوانین بین المللی است، خواستار مداخله شورای امنیت 

جامعه ی جهانی در ده سال گذشته 
هزینه ی سنگین انسانی و مالی را برای 
کمک به امنیت افغانستان تامین کرده 

است. هدف از این همکاری این بوده که 
با استقرار ثبات در افغانستان، خطری 
که در گذشته از ناحیه نبود امنیت در 
افغانستان متوجه سایر کشورهای 

عضو سازمان ملل بوده از بین برود. 
اما دیده می شود که پاکستان با اعمال 
سیاست های غیرشفاف خود، در پی 

بازگرداندن افغانستان به دوره های قبل 
از سال 2001 میالدی می باشد. از این رو 
جلوگیری از مداخله جویی های پاکستان 
یک مسوولیت بین المللی نیز محسوب 
می گردد و سازمان ملل و به خصوص 

شورای امنیت این سازمان باید در این 
زمینه نظارت جدی تری را انجام دهد.

در جریان بیش از یک سال گذشته شماری از علمای 
کشور  این  مختلف  والیت های  در  افغانستان،  دینی 

کشته شده اند. 
شمار این افراد به بیش از ده تن در والیت های غزنی، 
قندهار، هلمند و پکتیا می رسند که پنج تن از آنها در 

همین اواخر کشته شده اند. 
در گذشته نیز علمای دینی در افغانستان با چنین وضعی 
کشتارهای  از  را  مورد  این  آنچه  اما  شده اند،  مواجه 
از  است که کشتارگران  این  می کند،  متمایز  گذشته 
نظر فکری از سنخ کشته شدگانند؛ یعنی هر دو گروه، 
اسالم  بخاطر  را  خود  قیام  و  مسلمان  تنها  نه  را  خود 

می خوانند، بلکه نام طالب العلم را نیز برخود دارند. 
دیگر،  بیانی  به  یا  مالها  که  هستند  طالبان  بار  این 

کسانی را که بر آنان حق استادی دارند، می کشند. 
در اینجا ما شاهد تکرار جریانی هستیم که یادآوری 
آن بیشتر به یک طنز شبیه است، کشتن استاد به دست 
نیست،  این کشور بی سابقه  تاریخ سیاسی  شاگرد در 

همانگونه که تره کی به دست امین کشته شد. 
نمایانگر  اخیر  وقایع  آیا  بگذریم  که  تلخ  طنز  آن  از 
اعتدال  و  تندروی  میان  ایدیولوژیک  تضاد  نوعی 
توسل  راه  از  تندروی  هواداران  هرچند  است؟ 
را  مقابل  طرف  فیزیکی  حذف  راه  خشونت،  به 
برای  که  نیستند  حدی  در  طالبان  اما  برگزیده اند، 

توجیه شرعی این روش دالیل فقهی ارایه کنند. 
شاید بتوان این کار را نوعی کاپی روش خوارج در 
صدر اسالم خواند، ولی با وجود چنین شباهتی، این 
تضاد رنگ ایدیولوژیک به معنای واقعی آن را ندارد. 
در این رابطه حتا نظر نزدیک ترین متحد طالبان یعنی 

القاعده نیز ظاهرا با نظر آنان همخوانی ندارد. 
خاک  در  امریکایی  نیروهای  استقرار  با  القاعده 
را  سعودی  دولت  و  است  مخالف  سعودی  عربستان 

نیز دولتی »نامسلمان« می داند. 
جمله  از  سعودی  علمای  از  بعضی  القاعده  رهبران 
عدم  به خاطر  را  بن الصالح العثیمین  محمد  و  باز  ابن 
مخالفت و یا حمایت از حضور نیروهای امریکایی در 
کشورشان، »علمای سلطان« خوانده اند، ولی به کشتن 

آنان حکم نکردند. 
ابومصعب سوری یکی از رهبران القاعده در رساله ای 
علمای  و  رحمان  علمای  میان  »لفرق  عنوان  تحت 
سعدالفقیه  داکتر  و  بن الدن  اسامه  نامه های  سلطان« 
علمای  فتواهای  به  اعتراض  و  جواب  به شکل  که  را 
نامه ها  این  اما لحن  منشتر شده است،  نوشته  سعودی 
به آنان علمای سو خطاب نشده  مودبانه است و حتا 

است. 
به نظر می رسد که طالبان این روش را نمی پسندند. 

روزگاری  که  می کشند  را  کسانی  طالبان  امروزه 
قدرت خود را مدیون آنان می دانستند. 

و  هزار  از  بیش  که  بود   ۱۹۹۶ اپریل  چهارم  روز 
افغانستان در  از سراسر  از »علمای دینی«  پنج صد تن 
با  تا  آمدند  گردهم  طالبان(  )مرکز حکومت  قندهار 
»امیرالمومنین«  عنوان  به  طالبان  رهبر  عمر  مالمحمد 

بیعت کنند. 
این  به  اعتراضی  مجلس(  در  حاضران  )از  هیچ کس 
امر نداشت که چرا این عنوان فرامرزی که به معنای 

باید  این شورا  سازمان ملل در زمینه شده و گفته است که 
با وارد کردن فشار بر پاکستان، این کشور را وادار به قطع 

راکت باری بر مناطق سرحدی افغانستان کند.
همزمان با این، وزرات امور خارجه نیز از شکایت به شورای 
سخنگوی  معاون  است.   گفته  سخن  ملل  سازمان  امنیت 
است  گفته  خبری  کنفرانس  یک  در  خارجه  امور  وزارت 
که در صورت تدوام حمالت پاکستان، دولت افغانستان به 

شورای امنیت سازمان ملل متحد مراجعه خواهد کرد.
محفوظ  حق  یک  ملل  سازمان  امنیت  شورای  به  مراجعه 
برای دولت افغانستان محسوب می گردد که اگر در حالت 
فعلی و با فوریت بدان اقدام کند، انتظار این که نتایج مناسب 
اخیرا  اینکه  به  توجه  با  دارد.  وجود  نیز  باشد  داشته  پی  در 
بین  که  کرده اند  تصریح  متحده،  ایاالت  رسمی  مقامات 
به  وابسته  نهادهای رسمی  و  تروریستی  از گروه های  برخی 
و  دارد  وجود  همکاری هایی  حتا  و  روابط  پاکستان  دولت 
از سوی دیگر برخی از مقامات اردوی پاکستان نیز به  این 
امر معترف شده اند، شکایت افغانستان از پاکستان در شورای 

امنیت می تواند مطمح نظر قرار گیرد.
واقعیت این است که برخورد خصمانه پاکستان با افغانستان 
شدن  ناامن  کابل،  دولت  تضعیف  در  بارزی  بسیار  نقش 
افغانستان، بازگشت طالبان و در خطر گرفتن صلح و امنیت 
صورت  در  می تواند  امنیت  شورای  این رو  از  دارد.  جهانی 
ارایه شکایت و استدالل قوی و جالب توجه از سوی دولت 
افغانستان، این موضوع را مورد بررسی قرار دهد. اما چیزی 
استدالل  ارایه  شود،  واقع  مفید  راستا  این  در  می تواند  که 
در  پاکستان  تحرکات  بین  رابطه  مورد  در  و آشکار  واضح 
تبع آن  به  و  منطقه ای  امنیت  تهدید  و  افغانستان  ناامن سازی 

امنیت جهانی می باشد.
در حالتی که اجماع جهانی بر این قرار گرفته که نهادهای 
واگذاری  راستای  در  و  شوند  تقویت  افغانستان  امنیتی 
مسوولیت امنیتی به نیروهای افغان برنامه ریزی صورت گیرد 
کاهش  افغانستان  در  جنگ  به  مربوط  متنوع  هزینه های  تا 
یابد، تضعیف دولت افغانستان آن هم بگونه ای که از سوی 
به بازی گرفتن  نوع  آشکارترین  می گیرد،  صورت  پاکستان 
امنیت افغانستان و به تبع آن امنیت منطقه و جهان محسوب 
می گردد. از این رو اگر شکایتی از سوی دولت افغانستان به 
امنیت  به شورای  عنوان متضرر رفتارهای خصمانه پاکستان 
ارایه شود و از سوی دیگر، نمایندگی افغانستان در سازمان 
ملل در زمینه رایزنی هایی را با سایر کشورهای عضو سازمان 
در  امنیت  احسن شورای  مداخله  امکان  دهد،  ملل صورت 

این زمینه وجود دارد.
انسانی  جامعه ی جهانی در ده سال گذشته هزینه ی سنگین 
کرده  تامین  افغانستان  امنیت  به  کمک  برای  را  مالی  و 
ثبات  استقرار  با  بوده که  این  این همکاری  از  است. هدف 
در افغانستان، خطری که در گذشته از ناحیه نبود امنیت در 
افغانستان متوجه سایر کشورهای عضو سازمان ملل بوده از 
بین برود. اما دیده می شود که پاکستان با اعمال سیاست های 
دوره های  به  افغانستان  بازگرداندن  پی  در  خود،  غیرشفاف 
از  این رو جلوگیری  از  از سال 200۱ میالدی می باشد.  قبل 
نیز  بین المللی  مسوولیت  یک  پاکستان  مداخله جویی های 
شورای  به خصوص  و  ملل  سازمان  و  می گردد  محسوب 
را  جدی تری  نظارت  زمینه  این  در  باید  سازمان  این  امنیت 

انجام دهد.

داده  کسی  به  است  جهان  مسلمین  همه  بر  رهبری 
می شود که اهل این کار نیست. 

پس از پایان مراسم بیعت و فریادهای اهلل اکبر، صدای 
فریادی به گوش رسید، این فریاد از مولوی احسان اهلل 
احسان بود که با صدای بلند از علمای دینی خواهان 
آقای  حکومت  علیه  جنگ  ادامه  مشروعیت  فتوای 

ربانی شد. 
هزار و پنج صد تن حاضران مجلس، همه با اتفاق به 
مشروعیت جنگ علیه حکومت آقای ربانی که آن را 

حکومت »شر و فساد« می خواندند فتوا دادند. 
مولوی احسان بعد از تصرف کابل به دست طالبان به 
ریاست بانک مرکزی گماشته شد و در حمله اول به 

مزارشریف کشته شد. 
دینی«  »علمای  از  بخشی  تن،  پنج صد  و  هزار  این 
دینی  علمای  از  دسته  آن  حتا  اما  بودند،  افغانستان 
که تا آن زمان با طالبان رابطه ی خوبی نداشتند و در 
این جریان شرکت نکردند، بعد از این گردهمایی از 

مخالفت علنی با گروه طالبان دست برداشتند. 
دوران  از  مختلف  مقاطع  در  نیز  طالبان  رهبری 
حاکمیت این گروه با گردآوردن علمای دینی سعی 
جمعی  تایید  مهر  خود  فردی  فیصله های  به  تا  کرد 
بزند، از جمله در مورد تهدید ایران و مانور این کشور 
برای  طالبان  بر  امریکا  فشار  و  افغانستان  با  مرز  در 

سپردن اسامه بن الدن به آن کشور. 
به تندروی هایی که از  اما طالبان به خاطر دست زدن 
به  می شد،  تلقی  دین«  »خالف  علما  از  بسیاری  نظر 
تدریج حمایت علما را از دست دادند و هر بار تعداد 
کمتری از آنچه با مالمحمد عمر بیعت کرده بودند، 

در چنین گردهمایی هایی حاضر می شدند. 
به  مربوط  علمای  از  عده ای  دوره،  همین  در 
تنظیم های جهادی که به اقدامات طالبان به نظر شک 
تشکیل شورای  به  پاکستان  پیشاور  در  می نگریستند، 
علما دست زدند که رهبری آن را مولوی فضل الهادی 

شینواری به عهده داشت. 
پس از سقوط طالبان، به پیشنهاد آقای شینواری این 
»شورای  و  یافت  وسعت  افغانستان  سراسر  در  شورا 

سراسری علمای افغانستان« نام گرفت. 
گفته می شود که تعداد اعضای این شورا به سه هزار 
شورای  ترکیب  در  نکته  جالب ترین  می رسد،  نفر 
آن  اعضای  از  بخشی  که  است  این  علما  سراسری 
مالمحمد  با  که  بودند  طالبان  حامیان  از  گذشته  در 
عمر بیعت کرده و از جنگ طالبان علیه جبهه متحد 

حمایت می کردند. 
بنابراین به نظر می رسد که اکنون یاران سابق بیش از 

دیگران مورد خشم طالبان قرار گرفته اند. 
بوده  اسالم  طالبان خالف  فعالیت های  اکثریت  چون 
با  افغانستان  علمای  سراسری  شورای  هدف  بنابراین 
اهدافی که طالبان به دنبال آن هستند، در تضاد کامل 
درحال  عامه  اذهان  این که  هراس  در  طالبان  و  است 
روشن شدن است و اهداف غیراسالمی آنها تحت نام 
اسالم افشا گردیده و در حال گسترش است بنا تالش 
می ورزند تا علمای دینی را هدف قرار داده از افشای 

هویت و اهداف شان جلوگیری کنند. 
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پاکستان در چهره
 یک دشمن تمام عیار

چرا طالبان به مالکشی 
روی آورده اند؟ 

 دولتمرادی
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این  از  پس  که  می گویند  داخله  امور  وزارت  مقام های 
مراکز  ازبین بردن  بر  مخدر  مواد  با  مبارزه  نیروهای 
عمده ی پروسس و تولید مواد مخدر و همچنین بازداشت 
باندهای اصلی قاچاقبران تمرکز می کنند. این تصمیم در 
این وزارت،  مقام های  به گفته ی  بیان می شود که  حالی 
تعداد نیروی مبارزه با مواد مخدر در برابر کسانی  که در 
تولید و قاچاق مواد مخدر در کشور مشغول اند  کشت، 

خیلی ناچیز هستند.
لوی پاسوال بازمحمد احمدی، معین مبارزه با مواد مخدر 
وزارت امور داخله، روز گذشته در یک نشست خبری 
با اعالم این که پس از این باندهای اصلی قاچاقبران مواد 
نیروهای  اکنون  که  گفت  می گیرند،  قرار  هدف  مخدر 
امنیتی توان این را دارند که قاچاقبران و مراکز عمده ی 
جا ها  مصوون ترین  در  را  مخدر  مواد  پروسس  و  تولید 

مورد هدف قرار دهند. 
از  که  داخله  امور  وزارت  مخدر  مواد  با  مبارزه  معین 
دست آوردهای عمده ی پولیس مبارزه با مواد مخدر طی 
یک ماه اخیر نیز گزارش داد، اما تاکید کرد که نیروهای 
پولیس مبارزه با مواد مخدر در جریان سال جاری در نظر 
تولید  عمده ی  فابریکه های  بردن  بین  از  روی  که  دارند 
بردن سطح  بلند  و  اصلی  قاچاقچیان  بازداشت  هیرویین، 
عملیات ها برای بازداشت قاچاقبران و از بین بردن مراکز 
تولید و پروسس مواد مخدر تمرکز کنند. آقای احمدی 
والیات  روی  تمرکز  اولی  »هدف  گفت:  مورد  این  در 
سطح  بردن  بلند  افغانستان،  جنوب  غرب  در  آسیب پذیر 
عملیات ها و تهیه برنامه های عملیاتی باالی مراکز عمده ی 
پروسس، تولید و قاچاق مواد مخدر و همچنین عملیات 

باالی باندها و قاچاقبران عمده ی مواد مخدر است.«
برای  تالش های  آغاز  از  حالی  در  داخله  امور  وزارت 
بازداشت باندهای اصلی قاچاقبران مواد مخدر در کشور 
خبر می دهد که به گفته ی معین مبارزه با مواد مخدر این 
افغانستان  مرزهای  از  خارج  در  اصلی  باندهای  وزارت، 
حضور دارند. او گفت که بازداشت باندهای اصلی ای که 
در ترافیک مواد مخدر به کشورهای منطقه و جهان دست 
نیازمند  این هدف  به  و رسیدن  نیست  دارند، کار آسان 
همکاری های منطقه ای و جهانی است. بازمحمد احمدی 
و  منطقه  در  افغانستان،  مرزهای  از  بیرون  »در  می گوید: 
دارند  مخدر وجود  مواد  مافیای  مختلف  باندهای  جهان 
اصلی  باندهای  دارند.  ارتباط  اصلی  باندهای  با  آنان  که 
مربوط به افغانستان نمی شوند و مراکز عمده ی پروسس و 

امریکا  استخبارات  مرکزی  سازمان  مرکز  بر  حمله 
بر  اخیر  هفته  دو  در  که  بود  حمله ای  سومین  کابل  در 
اهداف امریکایی در افغانستان انجام شد. حمله بر پایگاه 
نیروهای امریکایی در میدان وردک و سفارت امریکا در 
کابل حمالتی بودند که تاسیسات امریکایی را هدف قرا 
دادند. تحلیلگران می گویند در پشت این قضیه پاکستان 
و سازمان استخبارات آن کشور قرار دارند. به گفته این 
تحلیلگران هدف پاکستان راه اندازی یک جنگ نیابتی 
با امریکا در افغانستان است تا به نحوی به فشارهایی که 
پاسخ  است،  شده  وارد  کشور  آن  بر  امریکا  سوی  از 

بگوید. 
سفارت امریکا در کابل با انتشار اعالمیه ای گفته است 
این حمله از سوی یک کارمند افغان این سفارت انجام 
براساس  است.  نیز کشته شده  و خود حمله کننده  شده 
این اعالمیه، در این حمله یک امریکایی کشته و یک 
این اعالمیه آمده که  برداشته است. در  تن دیگر زخم 
ادامه  فعالیت خود  به  عادی  به صورت  امریکا  سفارت 

می دهد.
می باشد  سی آی ای  مقر  که  آریانا  هوتل  در  حمله  این 
با  نزدیکی  بسیار  فاصله ی  هوتل  این  و  گرفته  صورت 
ارگ ریاست جمهوری دارد. حمالتی که در دو هفته 
اخیر صورت گرفته اند بر منطقه وزیر اکبرخان و مناطق 

شدیدا محافظت شده کابل متمرکز بوده اند. 
می گیرند؟  صورت  انگیزه هایی  چه  با  حمالت  این  اما 
باور  این  به  محمد عمر شریفی تحلیلگر مسایل سیاسی 
آی اس آی  استراتژی   در  ریشه  حمالت  این  که  است 
می گوید  شریفی  آقای  دارد.  افغانستان  در  پاکستان 

شبکه وسیع در افغانستان دارند که با شبکه های منطقه و 
جهان ارتباط دارند که مواد مخدر را به صورت وسیع تا 
روسیه و اروپا قاچاق می کنند. این باندها برای ما حیاتی 
هستند و دنیا هم تالش دارد که روی این باندها متمرکز 

شود.« 
امور  وزارت  مخدر  مواد  با  مبارزه  معین  حال،  این  با 
داخله می گوید که در حدود سه میلیون نفر در افغانستان 
که  هستند  مخدر  مواد  قاچاق  و  تولید  مصروف کشت، 
برای متوقف ساختن این افراد، تنها 2865 مامور پولیس 

در بخش مبارزه با مواد مخدر فعالیت می کنند.
جمع آوری هزاران کیلوگرام مواد مخدر

همچنین بازمحمد احمدی گفت که پولیس مبارزه با مواد 

نقش  آوردن  به دست  حمالت  این  از  پاکستان  هدف 
طالبان  با  است  قرار  که  است  مذاکراتی  در  محوری 
تا  پاکستان  نظر است که  این  به  صورت گیرد. شریفی 
یک سال دیگر فرصت دارد تا با حمله بر اهداف مهم 
و  امریکایی ها  مهم  پایگاه های  و  سیاسی  رهبران  مانند 
افغانستان  به  رابطه  در  پیش  از  بیشتر  خودرا  نقش  ناتو 
تثبیت کند، زیرا تا زمانی که انتخابات در ایاالت متحده 
پاکستان  به  رابطه  در  کالنی  تصمیم  اول  نشود  برگزار 
گرفته نخواهد شد و از سوی دیگر هرگونه تصمیم در 

قبال پاکستان بر انتخابات امریکا سایه خواهد انداخت.
با  تا  است  تالش  در  پاکستان  می گوید  شریفی  آقای 
به  رابطه  در  را  استفاده  بیشترین  خود  حمالت  افزایش 
می شود  گرفته  افغانستان  آینده  مورد  در  که  تصامیمی 
ببرد: »در حقیقت تمام این حمالت برای محدود ساختن 
تغییر اذهان امریکا و از سوی دیگر نقش بیشتر در تصمیم 

گیری ها در رابطه به افغانستان صورت می گیرند.« 
ایاالت  که  می گیرد  صورت  حالی  در  حمالت  این 

هزاران  امریکایی،  »مرین«  نیروهای  کمک  به  مخدر 
او  است.  کرده  ظبط  و  کشف  را  موادمخدر  کیلوگرام 
تریاک،  کیلوگرام   1855 گذشته،  ماه  یک  طی  گفت 
 24287 556کیلوگرام چرس،  هیرویین،  کیلوگرام   923
از  کیمیاوی  مواد  5300کیلوگرام  مورفین،  کیلوگرام 
پروسس  و  تولید  مرکز  هشت  و  کشف  پولیس  سوی 
شده اند.  تخریب  کشور  مختلف  نقاط  در  مخدر  مواد 
از هفتاد  بیش  افزود طی یک ماه گذشته  آقای احمدی 
مواد  قاچاقچیان  بازداشت  و  تخریب  منظور  به  عملیات 
پنج  و  نود  این عملیات ها  مخدر صورت گرفته که طی 
نفر بازداشت  شده اند و همچنین بیش از پنجاه میل اسلحه 

بدست پولیس قرار گرفته است.
معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله همچنین از 

متحده امریکا سازمان استخبارات پاکستان را متهم کرده 
سفارت  بر  حمله  راه اندازی  در  حقانی  شبکه ی  با  که 
امریکا در کابل و همچنین حمله بر یک پایگاه نیروهای 
امریکایی در میدان وردک همکاری داشته است. رییس 
ستاد مشترک ارتش امریکا گفته است شبکه ی حقانی 
می کند  عمل  افغانستان  در  آی اس آی  بازوی  عنوان  به 
نیروهای  علیه  افغانستان  در  را  گسترده ای  حمالت  و 

امریکایی براه اخته است. 
فشار  از یک سو تحت  پاکستان  آقای شریفی می گوید 
امریکا قرار دارد و از سوی دیگر به شدت منزوی شده 
این  طریق  از  کوتاه مدت  در  می خواهد  بنابراین  است؛ 
حمالت جایگاه خودرا در منطقه ثابت کند و از سوی 
امتیازگیری  منظور  به  در شرایط کنونی  پاکستان  دیگر 
بیشتر از امریکا چنین حمالتی را در افغانستان راه اندازی 

می کند. 
نظامی  مسایل  تحلیلگر  علومی  نورالحق  همین حال  در 
استخبارات  حمالت،  این  تمام  پشت  در  می گوید 

بازداشت توزیع کنندگان مواد  به منظور  اجرای عملیاتی 
مخدر در کابل و جمع آوری معتادان نیز خبر داده گفت 
که 156 تن به اتهام توزیع مواد مخدر به معتادان در شهر 
ابتدای سال جاری  از  بازداشت شده و همین طور  کابل 
خورشیدی تاکنون نزدیک به هزار و چهار معتاد از نقاط 
مختلف شهر کابل جمع آوری و به مراکز درمانی فرستاده 
شده اند. به گفته ی او، سه هزار و شش صد معتاد دیگر از 
مراکز  به  داوطلبانه  صورت  به  و  شناسایی  پولیس  سوی 

درمانی معتادان مواد مخدر تحت تداوی قرار گرفته اند.
ادارات  که  می گوید  داخله  امور  وزارت  حال،  این  با 
موادمخدر  و  جرایم  با  مبارزه  اداره  و  دولتی  ذی ربط 
کار  جدید  برنامه ی  یک  باالی  متحد  ملل  سازمان 
می کنند تا تعداد معتادان را در شهر کابل کاهش دهند. 
براساس گفته های معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور 
داخله، مخروبه های باغ علی مردان، تپه مرنجان، تپه کلوله 
پشته، منطقه واصل آباد، دریای کابل، قبرستان دهن باغ، 
قبرستانی پنج صدفامیلی، جکشن برق و ناحیه کاریزهای 
دشت برچی و زیر پل سوخته شهر کابل از محالت اصلی 

معتادان مواد مخدر هستند.

 بازمحمد احمدی می گوید: »در 
بیرون از مرزهای افغانستان، در 
منطقه و جهان باندهای مختلف 
مافیای مواد مخدر وجود دارند 
که آنان با باندهای اصلی ارتباط 
دارند. باندهای اصلی مربوط به 
افغانستان نمی شوند و مراکز 
عمده ی پروسس و شبکه 
وسیع در افغانستان دارند که با 
شبکه های منطقه و جهان ارتباط 
دارند که مواد مخدر را به صورت 
وسیع تا روسیه و اروپا قاچاق 
می کنند. این باندها برای ما حیاتی 
هستند و دنیا هم تالش دارد که 
روی این باندها متمرکز شود.« 

در  را  حمالت  این  که  آنانی  و  دارد  قرار  پاکستان 
پاکستان  قبایلی  مناطق  در  می دهند  انجام  افغانستان 
آقای  می شوند.  افغانستان  وارد خاک  و  تجهیز  تربیت، 
به خصوص  ما  همسایه های  »دست  می گوید:  علومی 
استخبارات پاکستان بسیار در این حمالت دخیل است، 
زیرا کوشش می کنند تا افغانستان را بحرانی نگاه کنند، 
به  انتقال مسوولیت  ببرد،  صلح و مصالحه را زیر سوال 
که  کند  وانمود  طوری  و  دهد  جلوه  ناکام  را  افغان ها 

افغانستان خود توانایی تامین ثبات و امنیت را ندارد.« 
پاکستان  استخبارات  سازمان  می گوید  علومی  آقای 
می کوشد تا از موجودیت نیروهای خارجی در افغانستان 
قرار می دهد  را هدف  مراکزی  دلیل  این  به  بگیرد  باج 
که برای آوردن صلح و ثبات در کشور موثر است. به 
باور آقای علومی ترور شخصیت های مهم و هدف قرار 
برای یک هدف صورت  نظامی همه  دادن مراکز مهم 
بودن  ناتوان  و  اوضاع  بودن  »بحرانی  هم  آن  می گیرد 

دولت مردان« می باشد. 
راه اندازی  با  می خواهد  پاکستان  علومی،  آقای  نظر  به 
کشور  در  را  ناامنی ها  افغانستان  در  نیابتی  جنگ  یک 
دولت مردان  و  مردم  از  خودرا  انتقام  هر  و  بزند  دامن 
این  با  پاکستان  می گوید  علومی  بگیرد.  افغانستان 
حمالت می خواهد بگوید که جنگ در افغانستان ریشه 
فشارهای  امریکا  زیرا  پاکستانی،  ریشه  نه  دارد  افغانی 

خود بر پاکستان را بیشتر کرده است. 
آقای علومی تاکید می کند: »ما نه تنها آی اس آی را با 
لفظ زیر فشار بگیریم بلکه اقدامات قاطع علیه این سازمان 
از  دهشت افگنی  ریشه های  که  بگیرد  صورت  طوری 
ریشه خنثا شوند. دست پاکستان و دسایس پاکستان در 

این حمالت کامال مبرهن است.« 

باندهای اصلی
 قاچاقبران مواد مخدر 

بازداشت می شوند
 ظفرشاه رویی

 حکیمی

تحلیلگران: 

ACKUپاکستان در افغانستان با امریکا می جنگد
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مردی که هویتش نعمت اهلل گفته شده است، روز یک شنبه 
والیت  فیض آباد  شهر  در  فجیعی  شکل  به  را  خانمش 

بدخشان به قتل رسانیده است.
در تحقیقاتی که فرماندهی پولیس بدخشان از شوهر این 
زن داشته  است، شوهر مقتول گفته است که خشونت ها و 
به قتل همسرش کرده  جنجال های خانوادگی او را وادار 
است و تصمیم داشته است که تمام اعضای خانواده اش را 

به قتل برساند، اما موفق نشده است.
سمونوال محمد کبیر آمر اوپراسیون و سرپرست فرماندهی 
گفت:  8صبح  به  مطلب  این  بیان  با  بدخشان  پولیس 
ناحیه سوم شهر فیض آباد مرکز والیت  باشنده  »نعمت اهلل 
بدخشان، حوالی ساعت ده بجه روز یک شنبه همسرش را 
به ضرب تبر و چاقو زخمی نموده، دهن او را توسط چاقو 
پاره کرده و انگشتان پای او را نیز قطع نموده است که بعد 
اینکه تمام  بیمارستان والیتی فیض آباد نسبت  به  انتقال  از 

بدنش تکه و پاره بود، جانش را ازدست داد.«
این که  از  بعد  نعمت اهلل  کبیر،  محمد  سمونوال  گفته  به 
ظالمانه ترین  در  می کند،  مجروح  شدیدا  را  همسرش 
حالت توسط چاقو دهان و رخسار خانمش را پاره کرده 
از  بعد  که  می کند  قطع  را  پایش  انگشتان  و  دست ها  و 

از جمله موضوعاتی اند که  رفاهیت و حمایت مستهلکین 
از زمانه های بسیار پیش تا به امروز در جوامع بشر مطرح 
بوده و نظریات زیادی در مورد ارایه گردیده است. دین 
با  را  مستهلکین  حقوق  و  تجارتی  مسایل  اسالم  مبین 
بیان  تفصیل  به  مختلف  باب های  در  جزییات چشمگیری 
از  است که رسول خدا  روایت  ابوهریره  از  است.  نموده 
کنار کوپه ی گندم )انباشته برای فروش( گذشت، دستش 
به  خطاب  شد،  تر  انگشتانش  برد،  فرو  گندم ها  در  را 
فروشنده فرمود: »این )تری( چیست؟« او گفت: ای رسول 
خدا! باران باریده و تر شده است، فرمود: » پس چرا آن 
ببینند؟ کسی که  )گندم های تر( را ظاهر نکردی تا مردم 
تقلب )و فریبکاری( کند از )امت( من نیست.« همچنین از 
ابن عمر روایت است که از مردی در نزد پیامبر صلی اهلل 
علیه و آله و سلم، سخن به میان آمد که در خرید و فروش 
فریب می خورد، خطاب به آن مرد فرمود: »هرگاه معامله 
کردی؛ بگو: مشروط بر آن که فریبی در کار نباشد.« متفق 

علیه.
 )Kautilya’s Arthashastra( کاوتلیا  آرتاشسترای  
به زبان  میالد  از  قبل  چهارم  قرن  معتبر  متون  از  یکی  که 
و  اقتصاد  سیاست،  حکومت داری،  زمینه  در  سانسکریت 
امور نظامی می باشد، در پهلوی سایر موضوعات، موضوع 
پرچون فروشان،  و  تاجران  توسط  مستهلکین  استثمار 
اندازه گیری ها و فروش  کیفیت و کمیت مواد، تقلب در 

اموال تقلبی را نیز مورد بحث و بررسی قرارداده است.  
زمانی  مستهلکین  حمایت  مساله  معاصر،  تاریخ  در 
قانون  مصوبه  امریکا  جمهور  رییس  که  گرفت  رنگ 
به   1962 مارچ  ماه   15 به تاریخ  را  مستهلکین  حقوق 
انتخاب، حق  کانگرس ارایه نمود. این مصوبه شامل حق 
بود.  شکایت  به  سمع  حق  و  مصوونیت  حق  معلومات، 
نهاد  « که یک   Consumers International« بعدا 
بین المللی می باشد حق تعلیم مشتریان، حق به محیط سالم 
را  لباس(  و  غذا  )مسکن،   اولیه  نیازمندی های  به  حق  و 
اتحادیه های  بین المللی  نهاد  همچنین  نمود.  اضافه   آن  به 
مستهلکین در 1983، پانزدهم مارچ را به عنوان روز جهانی 
در  هرسال  روز  این  و  نمود  اعالن  مستهلکین  از  حمایت 

گوشه و کنار دنیا تجلیل می شود. 
روند  وموثریت  تسریع  خاطر  به  و  ارزش  درنظرداشت  با 
به تاریخ  متحد  ملل  عمومی  شورای  مستهلکین،  حمایت 
حمایت  برای  را  مشخصی  رهنمودهای   1985 اپریل  نهم 
مستهلکین تصویب نمود و به سر منشی ملل متحد صالحیت 
نماید  تشویق  را  سازمان  این  عضوی  کشورهای  تا  سپرد 
که این رهنمودها را شامل قوانین نافذه ی کشورهای شان 
نمایند. این رهنمودها یک اساس و چوکات بسیار جامعی 

ارتکاب این جنایت پا به فرار می گذارد.
آقای کبیر اظهار داشت که  قاتل در اثر تالش های پولیس، 
در  فعال  که   می شود  دستگیر  »بتاش«  به  موسوم  منطقه  از 
نظارت پولیس به سر می برد و بعد از بررسی پرونده ی آن، 

به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهد شد.
در پی قتل این زن، مقام ها در دفتر والیتی کمیسیون حقوق 
ابراز  والیت  این  در  زنان  علیه  خشونت ها  افزایش  از  بشر 
راستای  در  تالش ها  وجود  با  که  می گویند  نموده  نگرانی 
کاهش خشونت، خشونت ها علیه زنان هنوز هم ادامه دارد.

مستقل  کمیسیون  والیتی  دفتر  رییس  ارغون،  وحیدالدین 
حقوق بشر گفت: »دلیل و انگیزه این قتل فقر، بی کاری و 
مشکالت خانوادگی شوهر این زن بوده است که مدت های 
این  سرانجام  و  است  می برده  به سر  بی کاری  در  زیادی 

عوامل وی را وادار به قتل همسرش کرده است.«
عنوان  خانوادگی  خشونت  را  خشونت  این  ارغون  آقای 
نموده اضافه می کند که آنها در مدت شش ماه به این طرف 
کمیسیون  والیتی  دفتر  در  را  زنان  علیه  مورد خشونت   27
مستقل حقوق بشر ثبت کرده اند که بیشترین مورد آن را لت 
و کوب و پایین ترین آن را عدم پرداخت نفقه، فرار از منزل، 

تقاضای تفریق و ازدواج های اجباری تشکیل می دهد.

حقوق  تحفظ  می توانستند  کشورها  آنها  براساس  که  را 
ترویج  و  تحفظ  مصوونیت جسمی،  درساحات  مستهلکین 
برای تضمین مصوونیت و کیفیت  اقتصادی، معیارها  منافع 
متیقین ساختن  جهت  اقدامات  خدمات،  و  استهالکی  مواد 
ساحات  در  اقدامات  مستهلکین،  به  غرامت  پرداخت 
برنامه  و  ادویه(  و  آب،  غذایی،  )مواد  قبیل  از  مشخص 
تعلیمی و معلوماتی برای مستهلکین را باوری سازند، ارایه 

نمودند.        
برای  به ویژه  بین المللی،  شناخته شده  اساسی  اهداف 
کشورهای روبه انکشاف، نیز توسط این رهنمود ها توضیح 
گردیده و کشورها را قادر به شناسایی اولویت ها، پالیسی ها 

و نیاز به قانونگذاری جهت حمایت  مستهلکین نموده اند. 
مولد  باید  مستهلکین  حمایت  پالیسی  که  است  قابل تذکر 
مواد  از عرضه ی  مستهلکین  آن  در  که  باشد  فضایی  چنان 
سوی  از  باشند.  قانع  و  راضی  شان  نیاز  مورد  خدمات  و 
موثریت،  کفایت،  مستلزم  خوب  حکومت داری  دیگر 
و  صالحیت  حسابدهی،  شفافیت،  سالم،  اقتصاد  اخالق، 
قدرت، معقولیت، بی طرفی و اشتراک شهروندان در کارها 
را  مستهلکین  حمایت  پالیسی  اساس  و  محور  می باشد. 
عملکردهای مناسب و عادالنه تجارتی، کیفیت و موثریت 
به مستهلکین در رابطه به  ارایه معلومات  عرضه خدمات و 
کیفیت، مقدار، قدرت، ترکیب و قیمت جنس مورد خرید 
و  موفقانه  تطبیق  شک  بدون  می دهد.  تشکیل  خدمات  و 
درست قانون و پالیسی حمایت از مستهلکین موجب تقویه 

حکومت داری خوب و سالم می گردد. 
از  حمایت  پالیسی  عمده ی  هدف  که  داشت  باید  به خاطر 
مستهلکین و تقویت رقابت عادالنه، رفاهیت مشتریان بوده 
و مساعی جهت تحفظ حقوق مستهلکین زمانی مثمر خواهد 
و  مواد  مصوونیت  و  کیفیت  تضمین  برای  معیارها  که  بود 
ایجاد  با متخلفین  برای برخورد  خدمات، وضع و میکانیزم 
می گردد  برآورده  زمانی  رقابت  پالیسی  اهداف  گردد. 

او ادامه داد که این خشونت ها بیشتر در شهر فیض آباد مرکز 
والیت بدخشان و ولسوالی های کشم، یمگان، ارگو و جرم 

صورت گرفته است. 
داشته  وجود  بیشتر خشونت ها  موارد  »شاید  داد:  ادامه  وی 
راه های  و  بدخشان  دشوار  جغرافیای  نسبت  که  باشد 

صعب العبور از آن بی اطالع باشیم.«
به گفته وی با وجودی که دو سال پیش قانون منع خشونت 
اما  است،  توشیح شده  وزیران  از طرف شورای  زنان  علیه 
مربوط، در  نهاد های  از سوی  قانون  این  تطبیق  نسبت عدم 
برخی مناطق، آمار خشونت ها علیه زنان رقم باالیی را نشان 

می دهد.
وی دلیل افزایش خشونت علیه زنان را در چند مورد خالصه 
کرده می گوید که پایین بودن سطح زندگی اقتصادی مردم، 
فقر و تنگدستی و حاکمیت عرف و عنعنات ناپسند و عدم 
تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان، از جمله مواردی اند که 

سبب ازدیاد خشونت علیه زنان گردیده است.
که  می خواهد  قانون  تطبیق کننده  نهاد های  از  ارغون  آقای 
قانون  تطبیق  راستای  در  باید  خشونت ها  کاهش  منظور  به 
منع خشونت علیه زنان اقدامات الزم را روی دست گیرند. 
به گفته ی او با وجودی که مشکالت در تدوین قانون منع 
خشونت و تطبیق آن در برخی مناطق موجود است و  نیاز 
از سوی  قانون  این  الزامیت  و  تطبیق  اما  دارد،  بازنگری  به 

حاکمیت  تراکم  از  تا  باشد  زیاد  تولیدکنندگان  تعداد  که 
به دست یک مولد جلوگیری به عمل آید. همچنین پالیسی 
مولدین  بین  تفاهم  و   )Cartel( کارتل  ایجاد  مانع  رقابت 
 ،»UNCTAD« اسناد  طبق  می گردد.  قیمت ها  روی 
از  عبارتند  رقابت  ملی  پالیسی  و  قانون  عمده  اهداف 
متشبثین  میان  تفاهمات  و  موافقتنامه ها  امحای  یا  و  کنترول 
و اتحادیه های شرکت ها و سواستفاده از موقف و نفوذشان 
در مارکیت که موجب محدودیت دسترسی به مارکیت و 
یا سد راه رقابت گردیده و اثرات منفی بر تجارت داخلی و 

بین المللی از خود برجا می گذارند.   
عرضه  و  مواد  کیفیت  متضمن  معیارها،  تطبیق  و  وضع 
حقوق   تحفظ  در  را  ارزنده ای  نقش  و  بوده  خدمات 
مقتضای  بر  می توانند  معیار ها  می نمایند.  بازی  مستهلکین 
معیاری  واژه های  )مشخصات(،  تخنیکی  نیازمندی های 
یا  و  )دستورالعمل ها(  صالحه  عملکرد های  )واژه نامه ها(، 
براساس اصول روش ارزیابی و یا سیستم معیاری اداری و 
مدیریت وضع گردند. در کشور های پیشرفته از سیستم هایی 

چون: 
Quality Management System(   9001 ISO( و 
 Environmental Management(    14001  ISO
System( و HACCP  استفاده می گردد تا کیفیت مواد 
و عرضه خدمات را معیاری ساخته و نگرانی هایی را که از 
ناحیه اثرات منفی بعضی از این فعالیت ها بر محیط زیست 

ایجاد شده است، برطرف سازند. 
تجارب در سایر کشور ها نشان داده است که وضع نمودن 
عرضه ی  و  مواد  کیفیت  نمی تواند  خود  تنهایی  به  معیار ها 
و  مواد  شدن  معیاری  برای  و  سازد  معیاری  را  خدمات 
به خاطر  ادارات  ایجاد  به  نیاز  حکومت  خدمات،  عرضه 
معیاری نمودن مواد و خدمات، تطبیق معیار های وضع شده و 

نظارت از تطبیق معیار ها طبق موازین وضع شده، دارد.   
و  اجتماعی  ضرورت  یک  مسلما  تعلیم  دیگر،  جانب  از 
می گردد.  کشور  تعالی  و  پیشرفت  موجب  و  بوده  سیاسی 
به  و  نموده  معقول  انتخاب  به  قادر  را  جامعه  افراد  تعلیم 
آنها این ظرفیت را می بخشد که میان مواد و یا خدمات با 

نهاد های عدلی و قضایی به منظور کاهش خشونت ها یک 
امر مهم پنداشته می شود.

را  زن  این  قتل  زنان  امور  ریاست  در  مقام ها  حال  این  با 
توسط شوهرش یک عمل وحشیانه خوانده می گویند که 
زن  این  باالی  بدخشان  والیت  در  خشونت  نوع  بدترین 
اعمال خشونت ها  تاریخ  اکنون  تا  صورت گرفته است که 

در بدخشان نظیرش را ندیده است.
بدخشان  زنان در والیت  امور  رییس  ناطق،  ذوفنون حسام 
را  زن  این  قتل  باید  قضایی  و  عدلی  »نهاد های  می گوید: 
جامعه ی  یک  در  که  چرا  بگیرند،  جدی  شوهرش  توسط 
عادی  صورت  به  قضیه  این  کنار  از  گذشتن  مردساالر 

راه های تولد خشونت ها را هموار می سازد.«
فقر،  نبود فرصت های شغلی،  به گفته ی وی عدم آگاهی، 
صورت  به  خشونت  منع  قانون  تطبیق  عدم  و  بی سوادی 
درست، از جمله مواردی است که  به ادامه خشونت ها علیه 
زنان افزوده است و بسیاری زنان روستایی عالوه از این که 
در محرومیت به سر می برند، مورد خشونت های خانوادگی 

آنهم با شدیدترین نوع آن قرار می گیرند.
این مقام ریاست امور زنان اضافه می کند که چندین مورد از 
خشونت ها را در سال 1390 ثبت ریاست امور زنان کرده اند 
که در مقایسه به سال های گذشته رقم باال را نشان می دهد.

کیفیت و بی کیفیت و یا کم کیفیت فرق نمایند و از استفاده 
اجتناب ورزند.  یا کم کیفیت  و  بی کیفیت  مواد و خدمات 
از حقوق شان منحیث مستهلکین، حق  بنا آگاه سازی مردم 
مسلم آنها بوده و در این زمینه نیاز به کار و عرق ریزی های 
زیادی می باشد تا حقوق قانونی آنها در جامعه از هر طریق 
ممکن توضیح و گراف سطح آگاهی مردم از حقوق شان 
از  مستهلکین  آگاهی  سطح  بردن  بلند  برای  رود.  بلند 
همچون  مختلف  استراتژی های  و  ذرایع  از  حقوق شان 
راه اندازی کمپاین های آگاهی، تهیه و نشر پیام ها از طریق 
وسایل اطالعات جمعی و رسانه ها و رساندن پیام ها از طریق 
مال امامان مساجد، معلمین و متعلمین مکاتب، جامعه مدنی 

و شبکه های جوانان و زنان می توان استفاده کرد. 
آسیب پذیر  طبقات  به  باید  خاص  توجه  کمپاین ها  این  در 
جامعه همچون زنان و اطفال، متعلمین و محصلین، کارگران 
و باشندگان دهکده ها مبذول گردد. بدبختانه در کشور ما 
تاحال در زمینه تطبیق پالیسی حمایت از مستهلکین و آگاه 
ساختن شهروندان از حقوق قانونی شان هیچ سعی و تالشی 
ما  کشور  در  دیگر  کشورهای  خالف  و  نگرفته  صورت 
مستهلک  یک  منحیث  حقوق شان  از  مردم  مطلق  اکثریت 

کامال بی خبراند.  
این حق مسلم شهروندان ما می باشد که در مورد حقوقی که 

ذیال ذکر می گردد معلومات داشته باشند: 
- حق تحفظ در مقابل فروش مواد و عرضه ی خدماتی که 

موجب به مخاطره انداختن زندگی و ملکیت می گردد؛
- حق معلومات در مورد کیفیت، کمیت، قوت، خلوص، 

معیار و قیمت مواد و خدمات؛
- حق انتخاب مواد و خدمات به قیمت های مناسب؛

توسط  مستهلکین  منافع  حفظ  و  شکایت  به  سمع  حق   -
مقامات ذی ربط؛

و  غیرعادالنه  دادوستد  مقابل  در  غرامت  پرداخت  حق   -
استثمار مستهلکین؛

- حق تعلیم و آگاهی دادن به مستهلکین.
 نباید فراموش نمود که موثریت و موفقیت فعالیت ها جهت 
این  در  آگاهی شان  سطح  بردن  بلند  و  مردم  اذهان  تنویر 
زمینه مستلزم یک استراتژی بسیار عالی مفاهمه می باشد که 

بر اصول و تجارب عملی امروزه تهیه گردیده باشد.   
پی نوشت ها:

- Competition Policy and Consumer 
Protection, UNCTAD 
- Indian Consumer Protection and Com-
petition Policy 
- Strategic Communication and Public 
Awareness, United Nations  

خشونت علیه زنان همچنان ادامه دارد

یک مرد خانمش را
با ضرب تبر به قتل رساند

حمایت از مستهلکین
و پالیسی تقویت رقابت عادالنه 
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

و  بروکراسی  موجودیت  ازجمله  دیگر  دالیلی 
و  عدلی  نهاد های  عملی  فرایند  بودن  طوالنی 
آن  و کمرشکن  زیاد  هزینه های  تحمیل  و  قضایی 
نیز  قضایی   و  عدلی  نهاد های  به  مراجعان  برای 
افزایش  و  محاکم  از  مردم  رضایت  کاهش  برای 

بی اعتمادی به سیستم قضایی گردیده است.
عدم دسترسی به وکیل مدافع وخدمات مساعدت 
به  قضات  کافی  عدم توجه  بدتر  آن  از  و  حقوقی  
الیحه دفاعیه متهم ویا وکیل مدافع  آنها و صدور 
صورت دعوای  به  باتوجه  تنها  قضایی  فیصله 
عملکرد  از  نارضایتی  موارد  ازجمله  نیز  سارنوال 

محاکم شمرده می شود.
به  معافیت  تداوم فرهنگ  قانون و   عدم حاکمیت 
ویژه معافیت جنایت کاران و افراد زورمند و تطبیق 
به  مردم  بدبینی  موجب  غریب  برافراد  تنها  قانون 
قانون و قضا و کاهش اعتماد مردم نسبت به تامین 

عدالت توسط محاکم می گردد.
اصالح  برای  متعددی  تالش های  آنکه  وجود  با 

سیستم قضایی در افغانستان صورت گرفته و عمال 
شده،  برده  بلند  قضات  معاش  که  می شود  دیده 
از تحصیل یافتگان رشته های حقوقی  تعداد زیادی 
آگاهی  سطح  و  گردیده اند  جذب  قضا  کادر  در 
برای  نیز  گام هایی  و  است  رفته  باال  نسبتا  قضات 
تفتیش  و  کنترول  ازطریق  اداری  فساد  با  مبارزه 
قضایی ستره محکمه صورت گرفته است. اما این 
برنامه به قدر کافی جامع وموثر نبوده  و عمال نتایج 

خیلی زیادی نداشته است 
ستره محکمه  دست آورد های  و  فعالیت ها  ازجمله  
حاکمیت  زمینه  در   1389  –  1385 سال های  طی 
فساد  با  مبارزه  امر  در  قضایی  عدالت  و  قانون 
دادن   قرار  تعقیب عدلی  مورد  و  اداری دستگیری 
اداری،  قاضی، محرر، کارمندان  نفر   )114( تعداد 
به  که  کسانی  و  کار  کمیشن  معامالت،  رهنمای 
و  وظیفوی  موقعیت  از  سواستفاده  مسایل  ارتباط 
اخذ رشوت برشمرده شده است و همچنان توسط 
ستره محکمه  به تعداد )107( قاضی و )31( محرر 

شده اند.  تادیبی  مجازات  وظیفوی  تخلف  بخاطر 
بیش از  )50( نفر که خالف نورم های پذیرفته شده 
حقوقی  رشته های  در  تحصیلی  اسناد  نداشتن  و 
قضا  کادر  در  و  آورده  بدست  قضایی  انسالک 
از  نبودن  شرایط  واجد  نسبت  بودند،  شده  شامل 
پست قضا منفک و یا در بست های اداری توظیف 
تالش های  محکمه  ستره  بران  عالوه  است.  شده 
به  پروسیجرها  و  منظور ساده سازی سیستم ها  به  را 
منظور موثریت بیشتر کاری، شفافیت کادری و نیز 
داده  انجام  قضات،  معاشات  مشکل  حل  به  توجه 

است.
کنترول  و  نظارت  موجودیت  عدم  دالیل  به  ولی 
بودن  دار  ریشه  قانون،  حاکمیت  ضعف  جدی، 
مردم  آگاهی  وعدم  افغانستان  در  اداری  فساد 
و  تداوم  برای  مناسبی  زمینه های  حقوق شان  از 
و  مقام  از  سواستفاده  و  رشوه خواری  گسترش 
موقعیت وجود دارد. و متاسفانه برنامه های اصالحی 
تاکنون نتوانسته است این معضل را ریشه کن نماید. 
ادامه دارد

بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  رهبری  هیات 
افغانستان در ادامه ی دیدارها و مالقات  هایش 
با جمعی از فرهنگیان و اعضای جامعه مدنی 
بحث  ضمن  و  نموده  دیدار  بلخ  والیت  در 
مدافع  نهادهای  فعالیت های  و  برنامه ها  روی 
والیت،  دراین  مدنی  جامعه ی  و  بشر  حقوق 
نقش جامعه ی مدنی را در کنفرانس دوم بن، 
تعداد  و  نحوه  از  و  داده  قرار  بررسی  مورد 
کسانی که به نمایندگی از جامعه ی مدنی در 
این کنفرانس شرکت خواهد نمود، یادآوری 

نمودند.
داکتر سیما سمر دراین نشست که با حضور 
جمعی از اعضای جامعه ی مدنی و با شرکت 
ساحوی  دفتر  کارمندان  از  تعدادی  و  رییس 
در  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
»ما  گفت:  بود،  شده  برگزار  بلخ  والیت 
جامعه ی  نهادهای  تمام  که  کنیم  قبول  باید 
حقوق  زمینه ی  در  فعال  نهادهای  و  مدنی 
است  کلی  بدنه ی  یک  بخش های  بشر، 
مشترک  مکلفیت های  و  مسوولیت ها  که 
متاسفانه  که  جامعه ما  در  دارند.  عهده  به  را 
در  جدی  چالش های  و  مشکالت  در  غرق 
است،  دموکراسی  و  بشر  حقوق  زمینه ی 
شده ی  سازماندهی  و  هماهنگ  فعالیت 
ضروریات  از  یکی  مدنی  جامعه ی  نهادهای 
اجتماعی محسوب می گردد. تاکید بر باورها 
ملی  با مصالح  منافی  و  متضاد  و دیدگاه های 
در هر سطح و میزانی که وجود داشته باشد، 
بدون شک نتیجه ی مخرب و زیان بخشی را 

متوجه ما و فعالیت های ما خواهد نمود.
به  معتقد  به عنوان کسانی که  ما  تا  مهم است 
انسان ها بوده و خودمان را   برابری و کرامت 

دموکراسی  و  بشری  حقوق  فعالیت های  وقف 
تمام  انسانی  کرامت  و  برابری  به  نموده ایم، 
اعضای جامعه به عنوان یک انسان باور داشته و 

از آن عمال حمایت کنیم.
دیدگاه ها و باورهای تبعیض گرایانه در جامعه ی 
و  ادامه ی جنگ  مهم  مبانی  از  یکی  تاکنون  ما 
خشونت در کشور بوده و تاکید بر چنین باوری 
طبیعی است که سبب ادامه ی جنگ و خشونت 

در کشور خواهد بود.
اهمیت  از  من  باور  به   که  دیگری  موضوعی 
جامعه مدنی  اعضای  به  رابطه  در  خاصی 
برخوردار است این است که قبل از همه خود ما 
به اصول و مبانی حقوق بشر و دموکراسی باور 
داشته و به عنوان کارمند یکی از نهادهای مدافع 
الگوهای  یا عضو جامعه ی مدنی  و  بشر  حقوق 
شناخته در رفتار و شخصیت اجتماعی در محیط 

خود ما باشیم.
که  برنامه هایی  و  اهداف  به  ما  خود  وقتی  زیرا 
بدون  باشیم  نداشته  باور  و  نبوده  معتقد  داریم 
باور و احترامی به آن  نیز  تردید جامعه و مردم 

نخواهد داشت.
در  شما  با  می خواهم  که  را  دیگری  موضوعی 
شما  است.  بن  کنفرانس  مساله ی  بگذارم  میان 
مستقل  کمیسیون  که  دارید  قرار  جریان  در 
حقوق بشر افغانستان در شرایط فعلی مسوولیت 
مدنی  جامعه ی  سازمان  های  و  نهادها  هماهنگی 
در کشور را به هدف تعیین نمایندگان جامعه ی 
و  بن  دوم  کنفراس  در  اشتراک  جهت  مدنی 
و  دیدگاه ها  بتواند  که  برنامه ای  یا  تهیه ی طرح 
مدنی  جامعه ی  اعضای  و  نهادها  تمام  باورهای 
ما  دلیل  به همین  دارد.  به عهده  تمثیل کند،  را 
تالش کردیم تا نشست های متعدد و مختلفی را 

در تمام والیت های کشور بین اعضای جامعه مدنی 
سازماندهی نموده و راهکاری را به وجود آوریم که 
مبتنی بر آن اعضای جامعه ی مدنی بتوانند نمایندگان 
در  بعد  و  والیت  سطح  در  اول  مرحله  در  را  خود 

سراسر کشور انتخاب کنند.
تمام موضوعاتی  در نشست اعضای جامعه ی مدنی 
مورد  و  طرح  بن  دوم  کنفرانس  در  است  قرار  که 
بحث قرار گیرد، با اشتراک اعضای جامعه ی مدنی 
مورد تحلیل قرار گرفته و دیدگاه های تمام نهادها و 
به کنفرانس دوم  سازمان های مدنی کشور در رابطه 
پیشنهادات  آن  بر  مبتنی  و  گردیده  بن، جمع آوری 
جامعه ی مدنی به طور خیلی خالصه در چند دقیقه 
مرد  دیگری  و  زن  یکی  که  سخنرانی  دو  توسط 
باید  شد.  خواهد  ارایه  کنفرانس  در  بود  خواهد 
بگویم که هردوی این سخنرانان که به نمایندگی از 
توسط  جامعه ی مدنی کشور سخن خواهند گفت، 

خود اعضای جامعه ی مدنی انتخاب خواهند شد.«
اعضای  با  گفتگوهایش  ادامه  در  سمر  سیما  داکتر 
همکاری های  ادامه ی  بلخ،  والیت  مدنی  جامعه ی 
جامعه ی جهانی را پس از کنفرانس دوم بن با دولت 

و مردم افغانستان یک ضرورت دانسته تاکید گرد:
»ادامه همکاری ها و کمک های جامعه ی جهانی در 
جامعه ی  ضرورت های  مهم ترین  از  یکی  کشور، 
اگر جهان  داریم  باور  ما  است.  فعلی  شرایط  در  ما 
مثل دهه ی  را  افغانستان  و دولت  مردم  دیگر  یکبار 
فجایعی  شاهد  ما  شک  بدون  بگذارند،  تنها  هفتاد 
مثل فجایع همان دوره خواهیم بود. باید اقرار کنیم 
در شرایط فعلی دولت و مردم افغانستان در موقعیتی 
نیسند که بتوانند از پس مشکالت شان بدون حمایت 
حل  را  وآن ها  آمده  بر  جهانی  جامعه ی  معاونت  و 
نمایند. بنا بر این مهم است تا جامعه ی جهانی را به 
هدف توسعه و انکشاف ملی در کنار خود داشته و 
از فرصت هایی که توسط جامعه ی جهانی برای مردم 
افغانستان فراهم می گردد به نفع تقویت دموکراسی و 

حقوق بشر در کشور، استفاده کنیم.«
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 چهارم

آزادي انديشه 
ماده 10 اعالمیه حقوق بشر و شهروند فرانسه »26 اگست 1789« اعالم 
مي دارد: هیچ کس را نباید به خاطر عقاید او حتا در موضوعات دیني 
مورد تعرض قرار داد، مشروط بر اینکه بیان آنها نظم عمومي مقرر 

را برهم نزند. 
هرچند مقررات عمومي میثاق جامعه ملل حاوي هیچ گونه مقرراتي 
نبود، لیکن ماده 22 آن که سیستم قیمومت را  در مورد حقوق بشر 
ایجاد کرد مقرر مي داشت که اداره این سرزمین ها مي بایست تحت 

شرایطي باشد که آزادي دین را تضمین کند. 
جزو  دین  و  اندیشه  در  را  انسان  فرد  آزادي  میثاق  )بند2(   4 ماده 
آزادي هاي بنیادیني به حساب آورده که دولت ها نمي توانند حتا در 
شرایط اضطراري که حمایت ملت را تهدید مي کند و وجود آن نیز 
قبال اعالم شده باشد ولو موقتا به حالت تعلیق درآورند. از این نظر 
تعهدي  به آن  تجاوز  و  تعلیق  نوع آزادي و عدم  این  رعایت حریم 
انسان )که  مطلق و عام شمول است که آن را در ردیف حق حیات 

طبیعي ترین و ذاتي ترین آزادي ها و پیشرو آنهاست( قرار مي دهد. 
و  حقوق  رعایت  بر  نظارت  و  مراقبت  وظیفه  که  بشر  حقوق  کمیته 
آزادي هاي میثاق را برعهده دارد، در گزارش اجماعي خود در سال 
1993 راجع به تفسیر ماده 18 میثاق با تکرار عین عبارت ماده 4 )بند 
اعالم  و  داشته  تاکید  دین  و  اندیشه  بر جنبه تخطي ناپذیر آزادي   )2
کرده است که نمي توان از این مقرره حتا در زمان وضعیت اضطراري 

عمومي. . . عدول کرد. 
به عالوه همان کمیته در نظریه تفسیري دیگر خود که در سال 1994 
انتشار یافته اعالم داشته است که آزادي اندیشه و دین جزو آن دسته 
عرفي  بین المللي  حقوق  صورت  به  که  است  فردي  آزادي هاي  از 

درآمده و دولت ها نمي توانند آن را نقض کنند. 
نظریه تفسیري کمیته حقوق بشر راجع به ماده 18 میثاق در سال 1993 
محتوا و حریم آزادي اندیشه و دین را تعیین کرده است؛ این نظریه 
)که شامل  انتخاب دین  و  اندیشه  است که حق آزادي  اعالم کرده 
آزادي داشتن اعتقادات است(. . . دربرگیرنده آزادي اندیشه راجع به 
تمامي موضوعات، عقیده شخصي وفاداري به دین یا اعتقاد است اعم 

از اینکه منفردا اظهار شده باشد یا در جمع دیگران. 
عقیده  یا  دین  تغییر  »آزادي  قید  میثاق   18 ماده  پیش نویس  در  البته 
خود« پیشبیني شده بود، زیرا پیش نویس ماده مذکور از شکل اولیه 
خود در ماده 18 اعالمیه جهاني حقوق بشر اقتباس شده بود که مقرر 
یا عقیده  تغییر دین  و دین تضمین آزادي  فکر  مي دارد حق آزادي 
خود مي باشد. اما این قید با اعتراض ممالک اسالمي از میثاق حذف 
گردید. این اعتراض دو جنبه داشت: اوال استدالل مي شد که چون 
قوانین  طبق  بر  دولت ها  که  است  قانوني  الزام آور  سند  یک  میثاق 
داخلي شان به تصویب مي رسانند لذا این قید مانع پذیرش میثاق توسط 
ممالکي است که سیستم هاي حقوقي آنها عمدتا براساس دین اسالم 
استوار است، زیرا قید مذکور در ذهن یک مومن نسبت به حقانیت 
و راستي عقیده او ایجاد تردید مي کند. ثانیا اعتقاد بر این بود که آن 
قید حمایتي است از مبلغین مذهبي در نتیجه این قید از میثاق حذف 

گردید. 
 18 ماده  از  خود«  عقیده  یا  دین  تغییر  در  انسان  »آزادي  قید  حذف 
میثاق بین المللي حقوق مدني و سیاسي گویاي این واقعیت است که 
اوال میثاق حاصل مالحظات دیني مختلف است و ثانیا قواعد میثاق نه 

صرفا اخالقي که اصولي قانوني و الزم االجرا هستند. 
کنوانسیون   9 ماده  موضوع  همچنین  دین  انتخاب  و  اندیشه  آزادي 
اروپایي حقوق بشر و آزادي هاي اساسي او مي باشد. دیوان اروپایي 
به شوراي  منتخب  نفر  الزام سه  مورد  بشر در سال 1999 در  حقوق 
که  است  داده  راي  سنتي  سوگند  به  مارینو  سان  عمومي  عالي 
نمي توان آنها را قانونا به یاد کردن سوگند به انجیل مقدس به عنوان 
پیش شرطي براي اشتغال کرسي هایي که انتخاب شده ا   ند ملزم کرد. 
دیوان این استدالل سان مارینو را رد کرد که سوگند باستاني صرفا 
اجتماعي و  به شکل همبستگي  نظم عمومي  نشانگر ضرورت حفظ 

ایمان شهروندان به نهادهاي سنتي شان است. 
ادامه دارد
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دیپلومات سابق فرانسه در طرابلس

 برگردان:  شروین احمدي

برای  حمایتی  قذافی،  معمر  آقای  رژیم  پایان  اگر 
انقالب های عرب و به ویژه در سوریه به حساب می آید 
اما راه طوالنی  هنوز برای برقراری صلح در پیش است. 
»شورای ملی انتقالی« که وعده انتخابات را داده است 
باید تک تک پایه های رژیم را از میان برداشته و کنار 
آمدن با قبایل، به ویژه با قبایل غرب را که نقشی جدی 

در پیروزی بازی کردند، فراگیرد. 
در بحبوحه امواج جنبش های انقالبی تونس و مصر و 
به دنبال کناره گیری سریع دو حاکم اقتدارگرا، بسیاری 
از ناظران براین باوربودند که شورش ۱۷ فبروری در 
لیبیا به موفقیت مشابهی دست خواهد یافت. تصاویری 
ماه  آغاز  در  ماهواره ای  شبکه های  برروی  مدام  که 
مارچ تکرار می شدند، شورشیان منطقه خلیج »سیدرا« 
راهی  خود،  موترهای  برروی  که  می دادند  نشان  را 
به ویژه  و  تصاویر  این  از  نمی شد  بودند.  کشور  غرب 
از امید و شجاعت این مبارزین جوانی متاثر شد که با 
تا دو روز دیگر  اطمینان می دادند که  شور و هیجان، 

طرابلس )تریپولی( را »آزاد« خواهند کرد. 
هشت  و  داخلی  جنگ  ماه  شش  از  پس  این همه  با 
هزار عملیات بمباران سازمان پیمان آتالنتیک شمالی 
چندانی  تحول  مصراته  و  برقه  جبهه های  در  )ناتو(، 
تعیین کننده ای که  نظامی  است. عملیات  نیفتاده  اتفاق 
نه  شدند،  طرابلس  سقوط  باعث  روز  چند  فاصله  در 
دست آورد ساکنین شرق کشور، بلکه پیروزی ساکنین 
چند شهر غرب کشور بود که اغلب به یکی از قبایل 
عرب بلندی های نفوسه در غرب کشور، تعلق دارند، 

قبیله الزنتان. 
و  داخلی  جنگ  این  ویژگی های  درک  برای 
چالش های عظیم دوران پسا قذافی، باید قبل از هرچیز 
 ۴۲ از  که  کرد  توجه  سیستمی  اصلی  خصوصیات  به 
قدرت  سیستم  است.  بوده  بر کشور حاکم  پیش  سال 
جماهیری - »دولت توده ها« - بر سه ستون اصلی تکیه 
می کرد: انقالبی، نظامی و قبیله ای. این سه پایه اساسی 
حیات آن را از سال ۱۹۷۵ امکان پذیر کرده بودند و در 
با مشکالت روز  این سیستم هرچند  این سال ها،  تمام 
تا  البته  بود،  کرده  حفظ  را  خود  کارآیی  اما  افزون، 

شش ماه پیش از آغاز شورش ها. 
سه پایه اساسی رژیم

مشابه  که  است  انقالبی  کمیته های  رژیم،  پایه  اولین 
حزب بعث صدام حسین در عراق و یا خاندان اسد در 
سلسله مراتب  تمام  در  این کمیته ها که  هستند.  سوریه 
داشتند،  حضور  بزرگ  شرکت های  و  دولتی  ساختار 
ضامن نظریه جماهیری و بسیج توده ها بودند؛ براساس 
مدلی شبیه به گارد سرخ در چین و یا سپاه پاسداران 
نفر  سی هزار  به  کمیته ها  این  اعضای  تعداد  ایران.  در 
از  شدن،  پذیرفته  محض  به  آن  اعضای  و  می رسید 
می شدند.  بهره مند  مراتبی  سلسله  و  مادی  امتیاز های 
را  تظاهرات  اولین  بنغازی  در  که  بودند  همین ها 
روز  دو  که  امری  کردند؛  سرکوب  فبروری   ۱۵ در 
به  انقالبی  کمیته های  شد.  شورش  آغاز  باعث  بعد 
دارند  تمام کشور حضور  در  که  مختلفی  شبه نظامیان 
انقالبی«  »گارد  عمومی  نام  تحت  که  می کنند  تکیه 
نقش  مسلح  شخصی های  لباس  می شوند.  بازشناخته 
بازدارنده و سرکوب گرانه ای را از آغاز شورش ها به 

عهده گرفته اند. 
آن  وظیفه  که  می رسد  شخصی«  »گارد  نوبت  سپس 
تعداد  است.  خانواده اش  و  قذافی  معمر  امنیت  حفظ 
نفر  هزار   ۱۵ شورش ها  از  پیش  گارد  این  اعضای 
ارزیابی می شد که در سه واحد به اصطالح »امنیتی« )از 
جمله واحدهای کوچک بنغازی که در همان روزهای 
اول ازهم پاشید و تعداد زیادی از افسران و سربازانش 
واحد  سه  و  کردند(  عقب نشینی  طرابلس  منطقه  به 
نیروهای نظامی ویژه تقسیم شده اند. اعضای این گارد 
عمدتا از میان قبایل مرکز و جنوب لیبیا که به وفاداری 
»المقارحه«  قبایل  شده اند:  انتخاب  معروفند،  رژیم  به 
مانند  بهره مندند،  بسیاری  امتیازات  از  آنها  و»القذافه«. 
کاالهای ارزان و مجانی، موتر و امکان سفر به خارج. 

پیش در سه جبهه  ماه  از شش  نیروها هستند که  همین 
آغاز  در  و  می جنگند  نفوسه  جبول  و  مصراته  برقه، 
منطقه  شهر های  در  مارچ  و  فبروری  ماه  در  شورش ها 
تریپولی )»زاویا«، »صبراته« و »زواره«( در سرکوب مردم 
از  یکی  قذافی،  پسر  آخرین  خمیس،  داشتند.  شرکت 
می کرد  فرماندهی  را  مصراته  منطقه  نظامی  واحد های 
و برادرش معتصم در راس یکی دیگر از واحدهاست. 

باالخره باید به تعلقات قبیله ای و استفاده ابزاری از آن 
عواملی  از  یکی  که  کرد  اشاره  حاکم  قدرت  توسط 
است که می تواند طوالنی شدن سیستم قذافی را توضیح 
دهد. در اولین سال های لیبیا انقالبی، بین سال های ۱۹۶۹ 
تا ۱۹۷۵، حکومت هیچ ارجاعی به قبایل نمی داد. اما از 
و یک  ارج گذاشته  آنها  به  سبز«  کتاب   « سال ۱۹۷۵، 
این  از آن پس  می دهد.)۱(  اختصاص  آنها  به  را  فصل 
امر جزو جداناپذیر سیاست حامی پروری )کلیانتالیسم( 
می شود که در بطن رژیم قرار دارد. بدین ترتیب مساله 
حول تقسیم رانت نفتی متمرکز است، آن هم به صورتی 
صلح  هم  شده،  حفظ  مناطق  و  قبایل  بین  توازن  که 

اجتماعی تهدید نشود و هم یکپارچگی کشور. 
دگروال قذافی مدت ها توانست با استفاده از شیوه های 
بیاید:  کنار  قبایل  با  آنها،  کردن  جایگزین  و  مختلف 
از  دور  به  بسیار  مذاکره.  و  پاداش  تهدید،  محدودیت، 
ساختاری یکپارچه و یا هرمی، قبایل معاصر در لیبیا در 
دوران صلح بیشتر بر شبکه های همبستگی تکیه می کنند 
که دسترسی به منابع و مقامات را امکان پذیر می سازد و 

جهت دهنده استراتژی های فردی و جمعی اند. 
برحسب نزدیکی و یا احیانا اختالف یکی از افراد قبیله 
با اعالحضرت، متعلق بودن به آن می تواند یک امتیاز و 
یا برعکس یک مشکل به حساب آید. این چنین بود که 
اصلی  خانوادگی  گروه های  یعنی  مصراته)۲(،  ساکنین 

شهر حتا اگر واقعا یک قبیله بحساب نمی آمدند)۳(، تا 
سال ۱۹۷۵ مورد محبت و گشاده دستی آقای قذافی قرار 
داشتند. سپس به دلیل اختالفات شخصی و ایدیولوژیک 
عمر آل محشی با وی، که از یاران اولیه او و از اهالی 
و  مصراته گسست  ساکنین  از  لیبیا  رهبر  بود،  قبیله  این 
بنی ولید  قبیله ورفلت، در منطقه  با رقیب تاریخی آنها، 
بیشتر  هرچه  مصراته  اهالی  آن زمان  از  شد.  نزدیک 
شخصی،  )گارد  گذاشته  کنار  حساس  پست های  از 
مسوولیت های  سوی  به  بیشتر  و  امنیتی(  سرویس های 

دیوانساالرانه رانده شدند. 
در زمان جنگ، قبایل می توانند اهرمی کارا برای بسیج 
در روستا و شهر، که درآن اهالی یک منطقه اغلب در 
یک محله ساکن اند، به حساب آیند. این محالت نیز به 
»شیخ«  هرکدام  تقسیم شده اند که  زیرمجموعه  چندین 
خود را دارند. این چنین بود که در آغاز شورش شاهد 
می کردند  ادعا  درگیری  طرف  هردو  که  بودیم  آن 
عمل  در  بسته اند:  اتحاد  پیمان  قبیله  یک  »شیخ«  با  که 
»القذافه« که در  قبیله  افراد  از  مثال تعدادی  به عنوان  اما 
پیوستند  انتقالی«  ملی  »شورای  به  بودند  ساکن  بنغازی 
بدون آنکه در مبارزه نظامی در کنار آنها شرکت کنند. 
بدین ترتیب لیست های منتشرشده در رسانه ها از قبایلی 

که به »شورای ملی انتقالی« و یا آقای قذافی پیوسته اند، 
چندان اعتبار نداشت. 

در  و  روستایی  مناطق  در  کشور،  جنوب  و  مرکز  در 
تشکیل  قبایلی  از  اکثرا  آنها  ساکنین  که  شهرهایی 
می شوند که با سیستم قذافی نزدیک بودند، کمتر شورش 
بوجود آمد. بعضی از این شهرها نیروی نظامی به رژیم 
اهدا می کردند. از جمله در مناطق »بنی ولید« مرکز قبیله 
»الورفله«، »ترهونه« مرکز اتحاد قبیله ای ترهونه؛ »سرت« 
مرکز قبیله »القذافه«؛ »فزان« که اهالی اش متعلق به قبایل 
»المقارحه«، »القذافه«، »هوساییه« و »طوارق« هستند که 
هم چنین  و  بودند؛  رژیم  لطف  مورد  پیش  مدت ها  از 
شهر »تاورقه« که اهالی آن کینه ی کهن نسبت به اهالی 
»مصراته« دارند و یا شهر »غدامس« در مرز الجزیره که 
است  تعدادشان چشمگیر  که  پناهندگان جرماته  درآن 
توانسته اند وفاداری به قدرت را همچنان بر شهر حاکم 

گردانند. 
تا روشن  در مناطق دیگر طرفداران رژیم سعی کردند 
سنگینی  کدام سو  به  ترازو  اینکه  و  وضعیت  شدن 
می کند، وضعیت بی طرفانه را حاکم کنند: شهر »مزده« 
»اوالد  هم چنین  و  است  »المشیشیه«  قبیله  مرکز  که 
بوسیف«، واحه های »اوجیال« ، »وادان«، »حون«، »سوکنا« 
به  بوسیف«  »اوالد  قبیله  به  متعلق  اهالی  که  »زلیتان«  و 

اهالی »مصراته« به دیده شک می نگرند. 
شاهد  قریه،  آن  تا  روستا  این  از  ترتیب،  بدین 
به  گاه  آن  ریشه  که  هستیم  متفاوتی  استراتژی های 
به عنوان  می گردد.  باز  ایتالیا  استعمار  دوران  اختالفات 

تاریخی شان  رقیب  با  »الزیتان«  قبیله  افراد  مثال، 
از شورش در شهر »مزده« در صلح  تا قبل  »المشیشیه«، 
قبیله  دو  افراد  بین  ازدواج  هرچند  می کردند  زندگی 
شورش ها  به  »الزیتان«  شهر  وقتی  نمی پذیرفت.  انجام 
رفقای  به  »مزده«  شهر  در  »الزیتان«  قبیله  افراد  پیوست، 
»المشیشیه«  افراد  که  حالی  در  پیوستند  شورشی شان 
دیگر  روستاهای  در  همان حال  در  ماندند.  بی طرف 
افراد »المشیشیه« از طرفداران قذافی حمایت می کردند. 
باید  آنچه  زد.  مثال  را  دیگری  متعدد  موارد  می توان 
مورد توجه قرار گیرد آنست که ساز و کارهای سنتی 
که  امری  کردند؛  محدود  را  خشونت ها  دامنه  مذاکره 
را گرفت  بازگشت ناپذیری  پیدایش آن شرایط  جلوی 
که بازسازی یک ملت واحد را پس از پایان درگیری ها 

ناممکن می ساخت. 
در مورد پایتخت، طرابلس، عدم وجود شورش عمومی 
منطقه  »آزادشده«  شهرهای  از  نیرو  رسیدن  از  پیش 
از یک سو،  داد:  توضیح  می توان  دودلیل  با  را  تریپولی 
دیگر  طرف  از  و  سرکوب  و  امنیتی  دستگاه  شدت 
آنجا  در  که  بنغازی  خالف  بر  شهر.  اجتماعی  ترکیب 
اتحاد قبایل بزرگ منطقه »برقه« برای طرد رژیم، امکان 
اهالی  از  نیمی  ساخت،  ممکن  را  مشترک  عملکردی 

»بنی ولید«،  منطقه  قبایل  افراد  را  )تریپولی(  طرابلس 
سرنوشت شان  که  می دهند  تشکیل  »فزان«  و  »ترهونه« 
نیمه  است.  خورده  پیوند  قذافی  رژیم  عاقبت  با  عمیقا 
شهر  یا  و  کوچک  قبایل  افراد  را  پایتخت  اهالی  دیگر 
نشینانی تشکیل می دهند که به راحتی امکان تشکل در 

ساختارهای مبارزاتی را ندارند. 
شورایی با نمایندگی اندک

پدیداری  پیش  ماه  پنج  از  که  تاکتیکی« ای  »گسست 
توسط  مصراته  و  برقه  جبهه های  در  آن  نزدیک 
می شد،  اعالم  انتقالی«  ملی  »شورای  و  ناتو  سخنگویان 
به وقوع  »الزیتان«  عرب  قبیله  افراد  توسط  باالخره 
می  ماه  آغاز  در  آن  مسلح  افراد  که  قبیله ای  پیوست؛ 
تنها سه هزار نفر ارزیابی می شد. یکی از دالیل کلیدی 
سنت  از  استفاده  در  قبیله  این  توانایی  موفقیت،  این 
لیبیایی جایگزینی محلی با منطقه ای، و منطقه ای با ملی 
برای  مبارزه  شهر  هر  و  منطقه  هر  اهالی  درآن  که  بود 
عین  در  و  حمله  پیکان  می بردند.  پیش  را  آزادسازی 
حال پیونددهنده شورش ها در غرب کشور، افراد قبیله 
»الزیتان« با هشیاری نیروهای شهرهای آزادشده )زاویه، 
و  دادند  آموزش  و  کردند  جذب  را  غریان(  صرمان، 
شهر  سه  این  به  همزمان  و  هماهنگ  به صورتی  سپس 

حمله کردند. 
سخنگویان ناتو و مسوولین سیاسی فرانسوی و انگلیسی 
نه  اما  کنند.  تاکید  بمباران ها  نقش  اهمیت  بر  می توانند 
پیشرفت در جبهه های برقه و مصراته و نه فروپاشی بارها 
استراتژیک  پایگاه های  بمباران  اثر  بر  رژیم  اعالم شده 
طرابلس )تریپولی( و یا اقامتگاه های قذافی، تاثیر جدی 

بر سیر تحوالت جنگ داشتند. 
چرخش کفه عملیات نظامی به سوی غرب، در شورشی 
مساله  پس  زین  بود،  شده  آغاز  شرق  از  ابتدا  در  که 
نمایندگی »شورای ملی انتقالی« را مطرح می سازد. هم 
پیروزمندانه  این شورش  مسوولین  از  هیچ کدام  اکنون 
شورا  این  اگر  ندارند.  حضور  شورا  ساختارهای  در 
لیبیا«  مردم  مشروع  »نماینده  عنوان  هم چنان  می خواهد 
شده،  اهدا  آن  به  انگلستان  و  فرانسه  سوی  از  که  را 
کشور  غرب  شورشیان  به  سریعا  باید  کشد،  یدک 
جایگاهی هم وزن نقشی که آنها در پیروزی نهایی بازی 
کرده اند، پیشنهاد کند. در غیر این صورت خطر پیدایش 

ساختارهای مستقل به وجود خواهد آمد. 
حضور  برای  تالش  شورا،  این  برای  دیگر  چالش 
نمایندگان مناطق و قبایل در نهادهای آینده آن است، 
مناطقی که اغلب با رژیم همکاری می کردند: »سرت«، 
غدامس«.   « و  »غات«  »سبها«،  »ترهونه«،  ولید«،  »بنی 
»شورای ملی انتقالی« باید به مردم این مناطق و هم چنین 
انقالبی  کمیته های  اعضای  و  نظامی  مسوولین  به 
غیر  در  بدهد.  را  الزم  اطمینان های  شده،  درگیر  کمتر 
پیروزی های  از  مغرورشده  شورشیان  اگر  این صورت، 
نظامی شان، تالش کنند که به زور اسلحه اراده خود را 
کنند،  تحمیل  هستند،  محلی  نفوذ  دارای  که  قبایلی  به 

جنگ می تواند مدت ها ادامه یابد. 
و  پادرمیانی  کارهای  و  ساز  بن بست،  از  خروج  برای 
داشته  اساسی  نقشی  باید  بدوی« محلی   « قبایل  مذاکره 
آقای  از  مدت ها  قبایل  از  بعضی  اگرچه  زیرا  باشند. 
»بدوی«  قبایل  سنت  در  اما  کردند،  حمایت  قذافی 
منفعت  و  پراگماتیسم  و  نیست  غیرقابل تغییر  هیچ چیز 
جمع اغلب بر منطق »شرافت« غلبه می کند، منطقی که 
اغلب به صورت تصویری ساده انگارانه از آن در غرب 
عرضه می شود. این به نفع همه است که صادرات نفت 
به صورت  درآمد  و  شود  سرگرفته  از  سریعتر  هرچه 
عادالنه میان مناطق تقسیم شود؛ امری که می تواند نقش 
متعادل کننده ای بازی کند، به شرط آن که قدرت جدید 
بپذیرد که به مناطق و شهرها امکان خودگردانی زیادی 

در اداره مسایل شان بدهد. 
کشوری  در  بزرگ  چالشی  داخلی،  جنگ  از  خروج 
است که در آن زین پس سالح ها آزادانه در حرکتند، 
هنوز  محلی  امر  و  ندارد  وجود  سیاسی  فرهنگ  هیچ 

مهمتر از منافع ملی است.

شرایط پیدایش اتحاد ملی در لیبیا
لیبیا در کشاکش میان رقابت های قبیله ای و دخالت نظامی غرب
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اردوغان از تصمیم ايران و 
ترکیه برای تهاجم مشترک 
علیه شورشیان کرد خبر داد 

 
 

ترکيه،  نخست وزير  اردوغان،  طيب  رجب 
نظامی  تهاجم  ايران در زمينه  گفته که ترکيه و 
شمال  در  مستقر  کرد  شورشيان  عليه  مشترک 
آن  انجام  برای  و  دارند  همکاری  هم  با  عراق 

»مصمم« هستند.
وی که در راه بازگشت از نيويارک در هواپيما 
يک  به  اشاره  با  می کرد  صحبت  خبرنگاران  با 
مرزی  کوهستان  به  ايران  با  مشترک  تهاجم 
از  صحبت  مساله  اين  »در  که  گفت  قنديل 

هيچ گونه تاخيری نيست.«
ترکيه،  چاپ  »حريت«  روزنامه  گزارش  به 
با  توافقی  از  هم چنين  اردوغان  طيب  رجب 
ايران درخصوص به اشتراک گذاشتن اطالعات 
مرتبط با حزب کارگران کردستان، پ کاکا، و 

همکاری و عمليات نظامی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، اردوغان 
چنين  احتمالی  انسانی  تلفات  به  ظاهرا  که 
داشت  اشاره  پ کاکا  کردهای  عليه  عملياتی 
گفت: »متاسفانه، اين اقدام بهايی خواهد داشت 

که بايد پرداخت.«
اين که  بر  تاکيد  با  ادامه  در  ترکيه  نخست وزير 
گفت:  جنگيد،  خواهد  تروريزم  با  کشورش 
»درها برای هرگونه گفتگو با پ کاکا باز است.«

رجب طيب اردوغان روز جمعه نيز گفت، تنها 
در صورتی عمليات نظامی عليه شبه نظاميان کرد 
را  متوقف خواهد شد که آنها سالح های خود 

زمين بگذارند.
ماه  از  پ کاکا  شبه نظاميان  گزارش ها،  بر  بنا 
جنوری به اين سو عمليات مسلحانه خود را عليه 
مالحظه ای  قابل  به طور  ترکيه  مرکزی  دولت 

افزايش داده اند.
به يک  نيز در حمله شبه نظاميان کرد  روز شنبه 
قرارگاه ارتش ترکيه در جنوب شرق آن کشور 
شش سرباز ترکيه کشته و 11 تن ديگر زخمی 

شدند.
درگيری ها ميان ارتش ترکيه و پ کاکا از سال 
کارگران  حزب  که  شد  آغاز  زمانی  و   1984
مسلحانه روی  نبرد  به  تصميم گرفت  کردستان 
دهه  سه  به  نزديک  درگيری های  در  و  آورد 
دست  از  را  خود  جان  نفر  هزار   45 گذشته 
از شهروندان کرد ترکيه  بيشتر آنها  داده اند که 

هستند.
حزب حيات آزاد کردستان، پژاک، که شاخه 
مناطق،  همين  از  است  پ کاکا  گروه  ايرانی 
عملياتی را عليه نقاط مرزی ايران انجام می دهد 
و  ايران  نظامی  واکنش  با  اقدام ها  اين  که 
ايران روبه رو  از سوی  قنديل  بمباران کوهستان 

شده است.
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حق  رای،  حق  زنان  به  عربستان  پادشاه 
عضويت در مجلس شورا و حق کانديداتوری 

در انتخابات محلی را داد.
عبداهلل بن عبدالعزيز پادشاه عربستان سعودی، 
سومين  آغاز  جلسه  در  سخنرانی  جريان  در 
که  شورا  مجلس  دوره  پنجمين  از  سال 
صورت  به  را  آن  سعودی  دولتی  تلويزيون 
اين گام های اصالحی  زنده پخش می کرد، 

را اعالم کرد.
پادشاه سعودی در سخنرانی خود گفت: »اوال 
زنان می توانند از دوره آينده برپايه مقررات 
شرع، عضو مجلس شورا شوند. دوم از دوره 
انتخابات  کانديدای  می توانند  زنان  آينده 
شوراهای شهر و روستا شوند. همچنين حق 
رای در انتخابات را بر پايه های موازين شرعی 

خواهند داشت.«
مجلس شورای سعودی 150 عضو دارد که 
اين  انتخاب می شوند.  پادشاه  توسط  همگی 
هر  آن  اعضای  و  دارد  مشورتی  نقش  نهاد 

چهار سال يک بار انتخاب می شوند.
در  عربستان  پادشاه  رويترز،  گزارش  به 
اين  اجرايی  امور  اعالم کرد  سخنرانی خود 

آمد  اجرا درخواهد  به  هفته  همين  از  فرمان 
و در انتخابات آينده شوراهای شهر و روستا 
که در سال 2015 برگزار خواهد شد، به طور 

کامل اجرا خواهد شد.
که  سعودی  عربستان  محلی  انتخابات  در 
قانون  شد،  خواهد  برگزار  آينده  پنج شنبه 
انتخاباتی  دومين  اين  نمی شود.  اجرا  جديد 
است که در تاريخ معاصر عربستان سعودی 
قرار است برگزار شود. پنج هزار مرد برای اين 
انتخابات ثبت نام کرده اند تا نيمی از شورای 
شهر را پر کنند. نيم ديگر شورای شهر توسط 

حکومت تعيين می شوند.
گذشته  جون  سعودی  شورای  مجلس 
حق  دادن  خواستار  که  مشورتی  اليحه ی 
نامزدی به زنان در انتخابات مجلی شده بود 

را تصويب کرده بود.
دليل  »به  گفت:  سعودی  عربستان  پادشاه 
اين که ما در راستای قوانين شريعت اسالمی 
نمی خواهيم زنان را از فعاليت های اجتماعی 
با  گفتگو  و  بحث  از  بعد  بگذاريم،  کنار 
اين  به  ديگران  و  عالی  فقه های  از  شماری 
دور  از  زنان  دهيم  اجازه  که  رسيديم  نتيجه 

سال  چهار  در  شورا  مجلس  فعاليت  بعدی 
آينده، در اين شورا حضور داشته باشند.«

فعاالن حقوق زنان در عربستان سعودی از اين 
استقبال کرده و آن را قدمی مثبت  حرکت 
و اساسی برای تغيير وضعيت حقوق زنان در 

اين کشور خوانده اند.
حق  زنان  سعودی،  عربستان  عرف  در 

شماری  اخير  ماه های  در  ندارند.  رانندگی 
زنان در عربستان سعودی،  فعاالن حقوق  از 
حق  آوردن  دست  به  برای  حرکت هايی 

رانندگی برای زنان را انتخاب کرده بودند.
زنان در سعودی همچنين تا سنی حق خروج 

از کشور بدون داشتن همراه ندارند.

در  رهبر  الما،  دااليی  به  می گويد  چين 
تا  داد  نخواهد  اجازه  تبت  بوداييان  تبعيد 
در مورد تعيين جانشين خود به عنوان رهبر 

روحانی بوداييان تبتی تصميم گيری کند.
هونگ لی، سخنگوی وزارت خارجه چين 
گفته است لقب دااليی الما، توسط دولت 
مرکزی به او اعطا شده است و اقدام دااليی 
الما در انتخاب جانشين خود به عنوان رهبر 
بعدی بوداييان تبت، غيرقانونی خواهد بود.

ظرف  بود  گفته  الما  دااليی  شنبه  روز 
پانزده سال آينده با علمای بودايی مشورت 
مورد  اين  در  را  نظرشان  و  کرد  خواهد 
خواهد خواست که آيا بايد جانشينی برای 

او درنظر گرفته شود يا نه.
فعلی  روحانی  رهبر  برای  جانشين  انتخاب 

تبت، موضوعی جنجالی به شمار می رود.
اين  از خاک  چين، تبت را همواره بخشی 
کشور دانسته، اگر چه پيش از قرن بيستم، 

و  بوده  خودمختار  طوالنی  مدتی  تبت 
بسياری از اهالی تبت خود را به دااليی الما 

وفادار می دانند.
بشر  حقوق  مدافعان  و  سياسی  فعاالن 
به  اعتراض  دليل  به  نفر  هزاران  می گويند 
ادامه حاکميت چين بر اين منطقه بازداشت 

و شکنجه شده اند.
دااليی الما، که در اصل تنزين گياتسو نام 

دارد، در سال 1935 متولد شد.
رهبر  عنوان  به  سالگی  پانزده  سن  در  او 
حالی که  در  نشست  تخت  بر  تبت  سياسی 
به  را  تبت  چين  خلق  جمهوری  نيروهای 

اشغال درآورده بودند.
در  را  توافقی  زمان  آن  در  الما  دااليی 
تبت  محلی  دولت  اختيارات  حدود  مورد 
اساس  بر  که  کرد  امضا  چينی  مقامات  با 
به عنوان  را  او  آن، دولت کمونيستی چين 
خودمختار  منطقه  مقدماتی  کميته  رييس 

تبت به رسميت شناخت.
که  آنچه  عليه  تبت  مردم   ،1956 سال  در 

خود  محلی  دولت  بر  چين  دولت  فشار 
 1959 سال  تا  که  کردند  قيام  می دانستند 
به دست  قيام  اين  و سرکوب خشونت آميز 

ارتش سرخ چين ادامه داشت.
پس از سرکوب اين قيام، دااليی الما همراه 
را  سرزمين  اين  تبتی،  رهبران  از  جمعی  با 
تبت  تبعيد  ترک کرد و در هند دولت در 

را تشکيل داد.
دااليی الما در سال 1986 جايزه صلح نوبل 
را دريافت کرد، در سال 2006 شهروندی 
افتخاری کانادا را پذيرفت و در سال 2007 
نشان طالی کنگره اياالت متحده به او اهدا 

شد.
قرن  از  تبت  دينی  رهبر  عنوان  الما  دااليی 
اعتقاد  به  و  است  بعد  به  ميالدی  چهاردهم 
از  مقام  اين  دوره،  هر  در  تبتی،  بوداييان 
تمامی  جمعی  خرد  يا  روح  تناسخ  طريق 
دااليی المای  به  مقام،  اين  قبلی  دارندگان 

زمان منتقل می شود.

پادشاه عربستان به زنان حق رای داد 

چین به »دااليی الما« اجازه انتخاب جانشین نمی دهد
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محالت مسکونی سوریه مورد حمالت تانک های 
ارتش قرار گرفتند

تانک های ارتش سوریه به یکی از شهرهای 
والیت حمص حمله کرده اند.

واحدهای  که  شد  گزارش  دوشنبه،  روز 
زرهی ارتش سوریه طی ساعاتی شب قبل 
حمص،  والیت  در  واقع  الرستن،  شهر  به 
علیه  اعتراضی  تظاهرات  مهم  مراکز  از 
حکومت بشار اسد، رییس جمهور، حمله 
کرده و محله های مسکونی این شهر را به 

مسلسل  بسته اند.
شهر الرستن در مسیر جاده سوریه به شمال 
ترکیه واقع است و به گفته گروه های مدافع 
دوشنبه،  شب  عملیات  در  بشر،  حقوق 

دست کم سه نفر زخمی شده اند.
تظاهرات  عمده  مناطق  از  حمص  والیت 
ضد حکومتی بوده است و گفته می شود که 
شماری از نظامیانی که با ترک خدمت، به 
برخاسته اند، در  از تظاهرکنندگان  حمایت 
این والیت و به خصوص شهر الرستن پناه 

گرفته اند.
به گفته فعاالن سیاسی مخالف دولت، روز 
مقابله  منظور  به  ارتش  نیروهای  یک شنبه 
با تظاهرات اعتراضی به شهرک دومه، در 

نزدیکی دمشق، پایتخت نیز اعزام شدند.
که  اسد  خانواده  حکومت  علیه  تظاهرات 

چهل و یک سال ادامه داشته، از اواسط ماه 
مارچ و با تقاضای مبارزه با فساد و اصالحات 
واکنش  اما  شد  آغاز  اقتصادی  و  سیاسی 

خشونت آمیز دولت را در پی داشت.
تظاهرات  سوریه  دولت  و  جمهور  رییس 
و  داده  نسبت  بیگانگان  به  را  اعتراضی 
یا  و  اسراییل  عوامل  را  تظاهرکنندگان 
طرفداران اسالمگرایان تندرو توصیف کرده 
و با اعزام واحدهای پیاده و زرهی ارتش، در 

صدد پایان دادن به اعتراضات بر آمده اند.
به گفته مقامات حکومتی، تا کنون هفت صد 
تن از نفرات پولیس و ارتش هم به دست 
»تروریست ها و شورشیان مسلح« جان خود 

را از دست داده اند.
برخی منابع گفته اند که احتمال دارد تعدادی 
در  اسلحه،  به  توسل  با  تظاهرکنندگان  از 
به  دولتی  نیروهای  حمالت  تالفی  صدد 
نیروهای  به  را  تلفاتی  و  برآمده  معترضان 

دولتی وارد کرده باشند.
درمقابل، فعاالن سیاسی گفته اند که نیروهای 
دولتی نظامیانی را که از دستور تیراندازی به 
سوی مردم سرپیچی کنند به قتل می رسانند و 

قتل آنان را به مخالفان نسبت می دهند.
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