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مقام های ارشد 
امنیتی امروز به 

مجلس نمایندگان 
حضور خواهند یافت

می رودکه  انتظار  کابل:   8صبح، 
و  داخله  دفاع،  وزیران  امروز 
به  ملی  امنیت  ریاست  سرپرست 
پرسش های  به  پاسخگویی  منظور 
نمایندگان در مورد افزایش قتل های 
نشست  به  کشور،  در  زنجیره ای 
حضور  نمایندگان  مجلس  عمومی 

یابند.
چهارشنبه   روز  که  تصمیمی  بنیاد  بر 
مردم  نمایندگان  گذشته  هفته ی 
است  قرار  گرفتند،  مجلس  در 
دفاع،  وزیر  وردک  عبدالرحیم 
و  داخله  وزیر  محمدی  بسم اهلل 
ریاست  سرپرست  نبیل،  رحمت اهلل 
به  شنبه  امروز  ملی  امنیت  عمومی 

نشست عمومی حاضر شوند.
شنبه،  چهار  روز  نشست  در 
با محکوم کردن  نمایندگان مجلس 
ربانی،  برهان الدین  شدن  کشته 
رییس  و  پیشین  جمهور  رییس 
شورای عالی صلح، خواهان پیگری 
سایر  و  وی،  قتل  عامالن  جدی 
جهادی  فرماندهان  و  شخصیت ها 
گذشته  سال  یک  در  که  شدند 
حمله های  در  پی هم  صورت  به 
دست  از  خودرا  جان  تروریستی 

داده اند.
شورای  رییس  ربانی،  برهان الدین 
کرزی،  احمدولی  صلح،  عالی 
قندهار،  والیتی  شورای  رییس 
رییس  مشاور  خان،  جان محمد 
داوود،  داوود  جنرال  جمهور، 
شاه  موالنا  پامیر،   303 زون  فرمانده 
عمر  محمد  انجینیر  نوری،  جهان 
خیلی،  سید  موالنای  کندز،  والی 
سابق  فرماندهان  از  زرین  ملک 
جهادی و از چهره های بانفوذی ملی 
بوده اند که در یک سال گذشته در 

حمله های تروریستی کشته شده اند.
حالی که  در  مجلس  نمایندگان 
افراد  شدن  کشته  از  را  نگرانی شان 
مقام های  کردند،  بیان  یادشده 
حکومتی را در شناسایی و مجازات 
عاملین این  کشتارها مقصر  می دانند.

با  که  می رود  انتظار  حال،  این  با 
و  داخله  دفاع،  وزیران  حضور 
امنیت  عمومی  ریاست  سرپرست 
این  عمومی  نشست  نصاب  ملی، 
مجلس که به دلیل مخالفت اعضای 
برسر  قانون  از  حمایت  ایتالف 
نمایندگان  مجلس  ترکیب  در  تغییر 
تحریم  را  مجلس  این  در  حضور 
مجلس  و  شود  تکمیل  بودند،  کرده 
نمایندگان روند عادی کارهای خود 

را دوباره آغاز کند.

گرفته  هنگامی  تصمیم  این 
در  بحران  یک  که  می شود 
و  امریکا  دیپلوماتیک  روابط 

پاکستان وجود دارد.
دستگاه  متحده  ایاالت 
استخبارات نظامی پاکستان را 
به حمله بر امریکاییان در درون 
این  می داند.  مرتبط  افغانستان 
واشنگتن  که  است  حالی  در 
شرکای  دو  هر  اسالم آباد  و 
افراط گرایی  علیه  جنگ 

اسالمی خوانده می شوند.
دو  بین  تنش ها  افزایش  اما 
مثابه  به  را  پاکستان  کشور، 
عمده  نظامی  اکماالتی  راه 
جنگ  در  امریکایی  سربازان 
قرار  سوال  مورد  افغانستان 
داده است. این امر موجب آن 
گردیده است که امریکایی ها 
یک  تا  بکوشند  سختی  به 
را  جایگزین  اکماالتی  راه 
بر  خود  اتکای  و  کنند  پیدا 
زمینه  این  در  را  پاکستان 

کاهش دهند.
با  رابطه  در  کلینتون  هیالری 
امریکا  نظامی  اکماالتی  راه 
به  میانه  آسیای  طریق  از 
به  »ما  است:  گفته  افغانستان 
ازبکستان  با  خود  مناسبات 

ارزش می دهیم. 
ادامه در صفحه 2

اوباما و کریموف پیرامون راه 
اکماالتی شمال مذاکره کردند

در حالی که روابط بین ایاالت 
پاکستان  و  امریکا  متحده 
کشیده تر  حقانی  مساله  برسر 
تالش  امریکایی ها  می شود، 
راه  برای گسترش  تا  می کنند 
در  خود  نیروهای  اکماالتی 
از  غیر  دیگری  راه  افغانستان 

پاکستان پیدا کنند.
مقام  یک  پنجشنبه  روز 
امریکا گفته در حالی  رسمی 
ادامه  درمورد  نگرانی ها  که 
طریق  از  نظامی  اکماالت 
می یابد،  افزایش  پاکستان 
جمهور  رییس  اوباما  بارک 
کریموف  اسالم  و  امریکا 
ازبکستان  جمهور  رییس 
روی توسعه مسیر اکماالتی از 
افغانستان  به  ازبکستان  طریق 

مذاکره کرده اند.
هیالری کلینتون، وزیرخارجه 
با  نیز  امریکا  متحده  ایاالت 
روی  ازبکستان  وزیرخارجه 
کشور  دو  روابط  افزایش 

مذاکره کرده اند.
اسالم  با  اوباما  تماس   
صورت  حالی  در  کریموف 
جمهور  رییس  که  می گیرد 
ایاالت  سوی  از  ازبکستان 
سوابق  بر  بنا  امریکا  متحده 
خراب در عدم رعایت حقوق 
بشر مورد انتقاد قرار دارد، اما 

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

حکومت: 

مذاکره با پاکستان آری 
با طالبان نه

]در صفحه 2[

آیا واقعا 
حکومت امریکا
 از اظهارات 
مایک مولن 

حمایت می  نماید؟
درک  باید  امریکا  شک،  بدون 
دید  یک  با  پاکستان  که  نماید 
نگاه  افغانستان  به  استعماری 
کرده و کشور ما را به عنوان یک 
به  بی ارزش  تحت الحمایه  دولت 
حساب می  آورد که همچون دیوار 
مرز های  از  محافظت  برای  حایل 
اگر  کرد.  خواهد  استفاده  خود 
واشنگتن باور دارد که بدون توافق 
مشخص با پاکستان برسر آینده 
در  اسالم آباد  که سود  افغانستان 
می  تواند  باشد،  شده  تامین  آن 
این کشور را در روند صلح شریک 
سال   10 سیاسی  اشتباه  نماید، 
گذشته ی خود را تکرار می  نماید؛ 
شریک  یک  باالی  کاذب  اعتماد 

گستاخ، سلطه طلب و بی رحم.
در صفحه 4 ACKU
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اقدام خوب اما دیر!
بی حاصل،  تالش های  از سال ها  پس  سرانجام 
حکومت افغانستان دریافت که دیگر مذاکره با 
طالبان نتیجه ای را به همراه ندارد. حامد کرزی 
سیاسی  و  جهادی  رهبران  با  که  نشستی  در 
این فیصله رسیدند  به  از گفتگوها،  داشت پس 
که به جای طالبان هرگونه گفتگوی صلح و پیدا 

کردن راه حل باید در پاکستان جستجو شود.
خیلی  هرچند  افغانستان  حکومت  تصمیم  این 
دیر می باشد، اما یک تصمیم مناسب و مطابق 
با واقعیت عینی در کشور و منطقه است. قبل از 
این تصمیم، بارها آگاهان سیاسی و رسانه های 
از  به صراحت  تحلیل ها و دیدگاه ها  جمعی در 
ناکامی در مذاکره با طالبان یاد کرده و به جای 
آن خواستار گفتگوی مستقیم با پاکستان شده 
بودند. اما این گفته ها هیچ گاه از سوی حکومت 
نشد.  گرفته  جدی  پیشنهاد  یک  سطح  در  حتا 
اکنون با رویکرد جدید حکومت، جریان مذاکره 
با طالبان از حالت گفتگو با مخالفان داخلی، به 
گفتگو با یک کشور بدل می شود. این رویکرد، 
در  می طلبد.  را  خود  راهکارهای  و  مکانیزم 
شورای  دیگر  احتماال  حکومت،  جدید  سیاست 
عالی صلح نقش تعیین کننده را نخواهد داشت، 
بلکه حکومت با استفاده از مجرای دیپلوماتیک 

برای گفتگوها آماده خواهد شد.
صلح  عالی  شورای  پرونده ی  ترتیب،  بدین 
صلح  عالی  شورای  شد.  خواهد  بسته  نیز 
در  و  کرد  فعالیت  به  آغاز  کالن  هزینه های  با 
بسیاری از والیت ها با ایجاد دفاتر، اقدام نمود. 
بازیگران  اغفال  مورد  بارها  شورا  این  اما 
چیره دست آی اس آی قرار گرفت. از مذاکره با 
یک دکاندار تا اعتماد بر یک انتحارکننده، نشان 
از ضعف، ناتوانی و عدم درک اعضای شورای 

عالی صلح از پیچیدگی این بازی بود.
این ضعف ها سبب گردید تا شورای عالی صلح 
و  داده  را در راستای صلح  قربانی  بزرگترین 
پایان کار خود را نیز عمال تماشا نماید. ساختار 
و ترکیب شورای عالی صلح به گونه ای بود که 
ساخته  فراهم  مخالفان  نفوذ  برای  را  زمینه ها 
معلوم  حکومت،  جدید  سیاست  با  اکنون  بود. 
راستای  در  میزان  چه  تا  پاکستان  که  نیست 
خود  از  سودمند  مذاکره ی  یک  به  دست یابی 
پاکستان هنوز  صداقت و همکاری نشان دهد. 
ابزارهای  طالبان و شبکه ی حقانی را به عنوان 
در  منطقه ای  بازی های  در  تاثیرگذار  و  قوی 
این  حضور  با  که  است  طبیعی  و  دارد  دست 
خواستار  مذاکره ای  هر  در  پاکستان  گروه ها، 

مطالبات سیاسی خود خواهد شد.
هرچند که طالبان به عنوان ابزار پاکستان عمل 
این  نتواند  حکومت  که  زمانی  تا  اما  می کنند، 
ابزار را از دست پاکستان خارج سازد، همواره 
پاکستان  امتیاز طلبی های  و  باج گیری ها  شاهد 

خواهد بود.
با  مذاکره  در  صلح  عالی  شورای  که  اکنون 
مخالفان داخلی به بن بست رسیده است، معلوم 
این  در  ما  که دستگاه سیاست خارجی  نیست 
باشد؛  همراه  بهتری  دست آوردهای  با  عرصه 
زیرا پاکستان حیات خود را در موجودیت این 
گروه ها دانسته و سودهای سرشاری را از این 

آدرس تاکنون نصیب شده است.

زنگ اول


این  کنندگان  شرکت  این،  بر  عالوه 
اجالس، تهدیدها و چالش های امنیتی 
نیز  روبروست  آن  با  افغانستان  که  را 

بررسی خواهند کرد.
اجالس  چندین  در  گذشته  در  ایران 
مورد  در  منطقه ای  و  بین المللی 
افغانستان شرکت کرده و مقامات این 
در  هستند  حاضر  که  گفته اند  کشور 

روند بازسازی افغانستان سهیم باشند.
حضور  سرسخت  مخالفان  از  ایران، 
افغانستان  در  امریکا  و  ناتو  نظامی 

است.
ایران  دولت  رسمی  خبرگزاری  ایرنا، 
وزرای  دیدار  در  که  کرده  گزارش 
اکبر  علی  ایران،  و  افغانستان  خارجه 
تاکید  ایران  خارجه  وزیر  صالحی، 
بدون  منطقه  در  امنیت  که  کرده 
»دخالت خارجی« می تواند تامین شود.

نوشته  صالحی  آقای  از  نقل  به  ایرنا 

با  صلح  که  است  این  سوال  حال 
کی و چه کسی؟«

دادفر  در همین حال داکتر رنگین 
حکومت  ملی  امنیت  مشاور  اسپنتا 
حکومت  است  گفته  افغانستان 
گفتگوهای  به  تا  گرفته  تصمیم 
دهد.  پایان  طالبان  با  بی حاصل 
افغانستان  حکومت  مقام  این 
پاکستان  استخبارات  است  گفته 
تروریزم  از  سیستماتیک  شکل  به 
خارجی  سیاست  ابزار  عنوان  به 

می کند.  استفاده 
هرگونه  است  گفته  اسپنتا  آقای 
در  باید  کنونی  معضل  راه حل 
به  زیرا  شود،  جستجو  پاکستان 
که  است  کشور  این  تنها  او  گفته 
جنگ  و  صلح  آینده  در  می تواند 

باشد. تعیین کننده  افغانستان  در 
باشد  قرار  اگر  سپنتا  آقای  گفته  به 
که  کسی  با  باید  برسیم  صلحی  به 
ادامه  یا  و  صلح  تعیین  صالحیت 
جنگ را دارد گفتگو شود و این، 
استخباراتی  و  امنیتی  مقامات  دقیقا 

است. پاکستان 
که  است  افزوده  اسپنتا  آقای 
را  صلح  بی حاصل  گفتگوهای 
داشته  ادامه  تاحاال  که  آنگونه 
افراد  و  صالحیت  فاقد  افراد  با 

مشکوک پایان داده خواهد شد. 

خواستار  افغانستان  خارجه  وزیر 
دوم  بن  اجالس  در  ایران  شرکت 
شده که قرار است در ماه دسامبر سال 
جاری در شهر بن آلمان برگزار شود.

افغانستان  خارجه  وزیر  رسول  زلمی 
همتای  صالحی،  اکبر  علی  با  که 
ایرانی خود، در حاشیه مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد در نیویارک دیدار 
در  ایران  دولت  نماینده  حضور  کرد، 
و  سازنده  »اساسی،  را  اجالس  این 

تاثیرگذار« توصیف کرده است.
نود  حدود  نمایندگان  می رود  انتظار 
شرکت  اجالس  این  در  جهان  کشور 

کنند.
از  هدف  می گوید  افغانستان  دولت 
برگزاری این اجالس، تجدید تعهدات 
و  افغانستان  قبال  در  جهانی  جامعه 
ارزیابی دستاوردهای این کشور در ده 

سال اخیر خواهد بود.

افغانستان  حکومت  کابل:  8صبح، 
از یک سال تالش و مصرف  پس 
جرگه  برای  دالر  صدهاهزار 
عالی  شورای  و  صلح  مشورتی 
که  گرفت  تصمیم  باالخره  صلح، 
و  ندارد  سودی  طالبان  با  مذاکره 
سازمان  با  طالبان  بجای  است  بهتر 
آی اس آی  یا  پاکستان  استخبارات 

مذاکره شود. 
گرفته  آن  از  پس  تصمیم  این 
رییس  ربانی  برهان الدین  که  شد 
یک  در  صلح  عالی  شورای 
و  داد  ازدست  خودرا  جان  انفجار 
را  پاکستان  آی اس آی  حکومت، 

این حمله خواند.  عامل 
از  پس  کرزی  جمهور  رییس 
جلسه ای  گذشته،  هفته  اواخر 
و  دولتی  مقامات  شمول  به 
ریاست  ارگ  در  جهادی  رهبران 
براساس  و  داد  تشکیل  جمهوری 
اعالمیه ای که توسط ارگ ریاست 
است:  آمده  شده  منتشر  جمهور 
برهان الدین  پروفیسور  ترور  »با 
که  شخصیت هایی  دیگر  و  ربانی 
زنجیره ای  قتل های  قربانی  اخیراٌ 
که  دادند  نشان  طالبان  شده اند، 
و  مذاکره  برای  تصمیم گیری  در 
خود  از  افغانستان  در  صلح  تامین 
ندارند،  اختیاری  و  هیچ صالحیت 

است: »ثبات، امنیت و رفاه کشورهای 
و  است  مرتبط  یکدیگر  به  منطقه 
اهتمام  و  مشارکت  پرتو  در  امر  این 
دخالت  از  بدور  منطقه،  کشورهای 

خارجی تحقق می یابد.«
ایران در گذشته امریکا را به دامن زدن 
و  کرده  متهم  افغانستان  در  امنی  نا  به 
از  بین المللی  نظامیان  خروج  خواستار 

این کشور شده است.
که  دارد  تاکید  افغانستان  دولت  اما 
ویژه  به  افغانستان،  همسایه  کشورهای 
در  امریکا  حضور  نگران  نباید  ایران، 

افغانستان باشند.

تحلیلگران  حال  همین  در 
تالش  سال  یک  از  پس  می گویند 
هم  هنوز  طالبان  با  گفتگو  برای 
را  فرصت  این  افغانستان  دولت 
در  خود  سیاست های  در  که  دارد 
نظر  تجدید  طالبان  با  مصالحه  قبال 
تغییر  می رود،  که  را  راهی  و  کند 

دهد. 
مسایل سیاسی  تحلیلگر  میر  هارون 
کرزی  جمهور  رییس  می گوید 
تا  کرد  تالش  گذشته  دوسال  در 
روابط  و  کند  گفتگو  طالبان  با 
نماید  نزدیک  را  پاکستان  با  خود 
ناکام  تالش ها  این  هردوی  اما 
مذاکره  می گوید  میر  آقای  ماند. 
ضروری  امر  یک  پاکستان  با 
که  نیست  مفهوم  این  به  اما  است 
پاکستانی ها  که  شرط هایی  تمام 
قبول  دولت  سوی  از  می گذارند 
که  تصمیمی  هر  باید  بلکه  شود 
می شود  گرفته  مذاکرات  این  در 
مطابق با منافع ملی افغانستان باشد. 
مشکل  ریشه  میر  آقای  باور  به 
با  نه  است  پاکستان  با  افغانستان 
از  طالبان  او  گفته  به  زیرا  طالبان، 
این  بنابر  ندارند  استقاللیت  خود 
گفتگو  برای  استراتژی  یک  باید 
براساس  و  تدوین شود  پاکستان  با 

آن این گفتگوها آغاز گردد. 

اوباما و کریموف ...
ادامه از صفحه 1

با شبکه توزیع  ما در رابطه  برای  آنها 
هدف  کرده اند.«  کمک  بسیار  شمال 
ازشبکه توزیع شمال در این اظهارات 
از  که  است  اکماالتی  راه  کلینتون، 

آسیای میانه به افغانستان می رود.
سنای  کمیته  یک  راستا،  همین  در 
گذشته  هفته  امریکا  متحده  ایاالت 
که  کرد  تدوین  را  نامه ای  فیصله 
تا  می شود  داده  اجازه  آن  مبنای  بر 
به  کمک  قسمت  در  محدودیت ها 
اما به این  ازبکستان را بر طرف کند؛ 
شرط که کلینتون تصدیق نماید به آن 
افغانستان  در  اکماالت  برای  کشور 

ضرورت است.
جمهوریخواه  سناتور  گراهام،  لندسی 
از  او  که  است  گفته  رویترز  به 
اسالم  با  اخیرا  و  دیدار  ازبکستان 
کشور  آن  جمهور  رییس  کریموف 
یادآورد شده  او  مالقات کرده است. 
است: »احتماال پنجاه درصد اکماالتی 
انجام می دهیم،  پاکستان  از راه  را که 
انجام  ازبکستان  شمالی  راه  ازطریق 

خواهیم داد.«

درخواست مجدد 
امریکا از پاکستان 
برای از بین بردن 
النه های تروریزم

امریکا  وزیرخارجه  کلینتون،  هیالری 
تا  کرد  تقاضا  پاکستان  از  دیگر  بار 
پناهگاه های جنگجویان در پاکستان را 
که ازآنجا به افغانستان حمله می کنند 
نابود سازد. در عین زمان، او خواهان 

روابط بهتری با پاکستان شد. 
مطمینا  »ما  است:  گفته  کلینتون  خانم 
به  می خواهیم  که  کنیم  روشن 
جنگجویان  محفوظ  پناهگاه های 
که  پاکستان  خاک  درهرجای  و 
شود  داده  پایان  هستند  تروریست ها 
کارمان  به  می خواهیم  همچنان  ما  و 
برای قرار دادن روابط مان برپایه های 

استواری ادامه بدهیم.«
مقام های  اخیرا  که  است  درحالی  این 
پاکستان  از  چندین بار  امریکایی 
شبکه  با  روابط اش  به  که  خواسته اند 
تروریستی حقانی خاتمه داده و علیه این 
شبکه در خاک خود اقدام کند. اما آن 
مقام های  می شود،  گزارش  طوری که 
علیه  نمی خواهند  پاکستان گفته اند که 

شبکه حقانی اقدام کنند.

دعوت وزیر خارجه از ایران برای شرکت در کنفرانس بن

حکومت: 
مذاکره با پاکستان آری با طالبان نه

از صفحه 1 ACKU
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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 
1072روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 

مردی  آتش«  دود  ورای  »از  گزارش  در  امروز 
میان گروهی  درجنگ  های  که  داریم  خود  با  را 
است  گردیده  معلول  پا  هردو  ناحیه  از  خانمش 
یک  »ما  می دارد:  بیان  چنین  را  حادثه  آن  او  و 
خانه گلی  درساحه پایین چوک داشتیم و با تمام 
مشکالت آنرا ساخته بودیم و درهمانجا زندگی 
می  کردیم. زمان ظلم واستبداد نظام کمونیستی را 
بسیار با مشکالت سپری کردیم تا اینکه سرانجام  
ما  گردیدند،  پیروز  جهادی  مسلح  نیروهای 
می کردیم  فکر  و  بودیم  خوش  بسیار  اوایل  در 
چندی  گذشت  با  اما  شد.  آرام  ما  کشور  که 
جنگ  های میان گروهی شروع شد و این سرآغاز 
درگیری  ها  این  درجریان  زیرا  بود،  من  بدبختی 
همان  در  و  بودم  سرکار  که  زمانی  روز  یک 
نزدیکی  ها کار می  کردم، حوالی ساعت 12 بجه 
روز بود که کسی آمد و گفت بیا خانه برویم، هر 
قدر اسرار کردم چیزی نگفت، زمانی که درآنجا 
بسیار دلخراش روبرو گشتم،  با وضعیت  رسیدم 

هنوز شوک ناشی از کشته شدن شانزده تن  از افراد 
ملکی در ولسوالی شیندند  والیت هرات که در اثر 
انفجار ماین بر یک  موتر مسافربری در هفته گذشته 
صورت گرفته، از ذهن ها بیرون نشده بود که انفجار 
نیرو های  هرات  شهر  داخل  در  پنج  شنبه  روز  دیگر 
پولیس سرحدی  را آماج قرار داد و بر اساس آمار 
رسمی   حدود سیزده کشته و زخمی   به جا گذاشت. در 
حالیکه یک تعداد از شاهدان عینی این حادثه تلفات 
آنرا بسیار بیشتر از این می    دانند. این انفجار نیز ناشی 
یک  داخل  در  منفجره  مواد  مقدار  کارگذاری  از 
سه چرخه زرنج بود که یک موتر کارکنان پولیس 
کارمند  دو  شمول  به  و  داد  قرار  آماج  را  سرحدی 
زن پولیس سرحدی یک فرد ملکی را نیز به هالکت 
رساند. حادثه انفجار ماین در ولسوالی شیندند نیز از 
درد آورترین نوع آن بود که در آن شانزده فرد ملکی 
به شمول یازده کودک به قتل رسیدند.  قبل از این 
نیز چند انفجار بر وسایط نیرو های اردو و پولیس ملی 
صورت گرفته است  و پیش تر از آن چند انفجار در 
تلفات  زیادی  تعدادی  هرات  والیت  کنار  و  گوشه 
را بر نیروهای امنیتی و مردم ملکی به بار آورد. ولی 
آنچه بیشتر از همه جانی بودن کارگزاران این ماین ها 
انفجارها  اکثریت  در  است که  این  می  دهد  نشان  را 
دو  بر  ماین  انفجار  نظیر  می  شوند  ملکی کشته  مردم 
موتر مسافربری در ولسوالی اوبه که در یک روز بیش 

خانه ما در اثر اصابت راکت به کلی ویران شده 
به  بود  شده  مجروح  شدیدا  که  را  خانمم  بود، 
او  که  زمانی  بردیم  جمهوریت  شفاخانه  طرف 
انسان  دیگر  نمودند  بیرون  عملیات خانه  از  را 
سابق نبود، زیرا هر دو پایش را از زانو به باال از 
دست داده بود بعد از مدت سه روز چون جنگ 

از سی فرد ملکی را به هالکت رساند. افزایش یکباره 
انفجار های کنترول از راه دور مردم را چه در داخل 
نگران  شدت  به  هرات  ولسوالی های  در  چه  و  شهر 
ساخته است تا حدی که روی کسب و کار اقتصادی 
امنیتی  اینکه مسوولین  با  است.  داشته  تاثیر  نیز  مردم 
کارگذاری  و  انفجاری  حمالت  افزایش  می  گویند 
ناتوانی  و  زبونی  نشان دهنده  مردم  راه  بر سر  ماین ها 
طالبان در رویارویی مستقیم با نیرو های امنیتی است؛ 
گسترش  نشان دهنده  نیز  حمالت  این  افزایش  ولی 
دامنه فعالیت طالبان حتا در والیات امن نظیر هرات 
است. آنچه این حوادث را در نگاه مردم با اهمیت و 
نگران کننده جلوه می  دهد این است که  چرا یکباره 
است  داده  قرار  آماج  را  هرات  متعددی  انفجار های 
مسوولیت های  انتقال  با  رابطه ای  مساله  این  آیا  و 
عملی  از  یا خیر. پس  دارد  افغان  نیرو های  به  امنیتی 
امنیت  تامین  مسوولیت  انتقال  روند  اول  دور  شدن 
به نیرو های افغان محافل سیاسی این مساله را مطرح 
که  را  مناطقی  تا  می  کنند  تالش  طالبان  که  کردند 
امنیت آنها به نیرو های افغان سپرده شده بیشتر هدف 
پروان  هرات،  کابل،  به  متعدد  حمالت  بدهند.  قرار 
بود  کشور  مناطق  امن ترین  زمانی  که  بامیان  حتا  و 
این مساله را تا حدی روشن ساخت و نشان داد که 
بیشتر  را  شده  افغانی  مناطق  تا  دارند  تالش  طالبان 
ذهنیت هایی  آن  کنار  در  البته  بدهند.  قرار  تاثیر  زیر 

در  را  خانمم  که  شدیم  مجبور  ما  گرفت  شدت 
همان حالت زخمی  با خود گرفته به طرف پاکستان 
هجرت نمایم زیرا از مال خانه برایم چیزی نمانده 
بود و منطقه ما میدان جنگ شده بود.  زمانی که 
درپاکستان رسیدم یک دست لباس داشتیم و بس. 
بالش  جای  به  را  خشت  استراحت  هنگام  شب  ها 

وجود دارد که نشانگر دست های پنهان تر و فعال تر در 
پس سناریوی حمله بر مناطق تحت کنترول نیرو های 
امنیتی افغان حضور دارد. با این حال نوعیت حمالت 
به  هرات  می  باشد.  مختلف  کشور  متفاوت  مناطق  در 
در  را  طالبان  کمتر  حضور  و  نفوذ  که  والیتی  عنوان 
خود داشته کمتر مورد حمالت مستقیم طالبان - از آن 
نوع حمالتی که در کابل و قندهار صورت می  گیرد- 
قندهار  و  کابل  شبیه  مورد  تنها  و  است  داشته  قرار 
به همین  نیرو های پی آرتی بوده است.  به مرکز  حمله 
به شکل غیرمستقیم و  بیشتر حمالت در هرات  خاطر 
می  باشد.  دور  راه  از  کنترول  انفجار های  توسط  بیشتر 
از  به طور مداوم  دستگیری گروه های ماین گذار که  
نشان  خبرنگاران  به  هرات  ملی  امنیت  ریاست  سوی 
در  می  باشد. گروه هایی که  مدعا  این  ثبوت  داده شد 
منطقه شیدایی در شرق شهر هرات برای خود بهترین 
گروه ها  این  از   یکی  بودند.  کرده  ایجاد  امن  پایگاه 
نام  به  هرات  در  طالبان  نام نهاد  والی  آن  راس  در  که 
همراه  و  می  باشد  عبداهلل  مال  به  مشهور  عبداالحد  مال 
با سه تروریست دیگر از منطقه شیدایی هرات دستگیر 
شده اند حداقل به انجام پانزده انفجار ماین توسط این 
گروه اعتراف کرده اند.  این انفجار ها در مدت کمی   
مردم  مساله دغدغه های  و همین  است  صورت گرفته 
را بیشتر می  کند. حتا مسوولین ولسوالی اوبه هرات به 
انفجار  هشت  روز  ده  ظرف  در  که  گفته اند  رسانه ها 
گرفته  صورت  ولسوالی  این  کنار  و  گوشه  در  ماین 
در  است.  کرده  وارد  ملکی  افراد  به  زیادی  تلفاتی  و 
افغان  نیرو های  به  امنیت  تامین  مسوولین  انتقال  زمان 
حضور  نیز  دولت  رتبه  عالی  مقامات  از  تعدادی  که 
به عنوان بهترین منطقه ای که می  تواند  داشتند، هرات 

افزایش یکباره انفجار های کنترول از راه دور مردم را چه در داخل شهر 
و چه در ولسوالی های هرات به شدت نگران ساخته است تا حدی که 

روی کسب و کار اقتصادی مردم نیز تاثیر داشته است. با اینکه مسوولین 
امنیتی می  گویند افزایش حمالت انفجاری و کارگذاری ماین ها بر سر 
راه مردم نشان دهنده زبونی و ناتوانی طالبان در رویارویی مستقیم با 

نیرو های امنیتی است؛ ولی افزایش این حمالت نیز نشان دهنده گسترش 
دامنه فعالیت طالبان حتا در والیات امن نظیر هرات است.

افغان  نیرو های  توسط  امنیت  تامین  عهده  از  به خوبی 
برآید مطرح شد. مقامات حکومتی در هرات نیز پس 
از انتقال مسوولیت گفتند هیچ گونه تهدیدی هرات را 
امنیتی  نیرو های  توان  تمام  و  داد  نخواهد  قرار  هدف 
معطوف به این خواهد گردید که جلو هرگونه اعمال 
با تمام  این شهر گرفته شود. ولی حاال  تروریستی در 
تالش برای ایجاد خوشبینی در میان مردم وضعیت کم 
کم وارونه حرکت می  کند. انفجار های متعدد حتا در 
افغان  نیرو های  عهده  بر  امنیتش  تامین  داخل شهر که 
است این نگرانی را در میان مردم افزایش داده که مبادا 
هرات بار دیگر در دام هیوالی بی ثباتی ای بیافتد که دو 

سه سال پیش امان مردم را بریده بود.
هرچند نیرو های امنیتی بار ها از تامین همه جانبه امنیت 
در والیت هرات خبر داده اند ولی هنوز هم تردید های 
تامین  امنیتی در حوزه  نیرو های  نظامی    توان  در مورد 
امنیت در میان مردم وجود دارد و این تردید ها در بخش 
فعالیت های استخباراتی که می  تواند جلو حمالتی نظیر 
حمالت انفجاری را بگیرد بیشتر است. علی الخصوص 
تجهیزات  و  نیرو  کمبود  بر  بار ها  امنیتی  مقامات  که  
نظامی   نیز تاکید داشته اند. ولی آنچه از حوادث هرات 
می  توان برداشت کرد این است که جلوگیری از اعمال 
تروریستی با استفاده از ماین های کور کارگذاری شده 
که گاه در اثر انفجار بیش از بیست فرد ملکی را از بین 
نظامی   ضرورت  تجهیزات  به  که  این  از  بیشتر  می  برد 
و کشفی ضرورت  استخباراتی  فعالیت  به  باشد  داشته 
دارد. کما اینکه گفته می  شود بیشتر جریان هایی که در 
هرات دست به نا امنی و انفجار ها می  زنند به سادگی 

قابل شناخت اند.                   

زیر سر ما می  گذاشتیم. روز  های سختی را سپری 
از  را  پا  هایش  از یک طرف  نمودیم، همسرم که 
دست داده بود واز یک طرف مال و خانه اش را 
دراثر همین غم و غصه درهمان دیار هجرت بعد 
از دو سه ماه جان را به جان آفرین تسلیم نمود و ما 
را یکبار دیگر در دیار غربت تک وتنها با دنیایی 
دیگر  پی  یکی  روز  های سخت  نمود.  رها  از غم 
می  گذشت، روزی احوال آمد که خانه ما در زمان 
طالبان درنقشه سرک رفته و از این بابت هم خیال 
ما راحت شد که درکشور چیزی برایم باقی نمانده 
است. با روی کار آمدن حکومت جدید بعد از 12 
سال هجرت نظر به تقاضای دولت دوباره به کشور 
عودت نمودیم و فورمه مهاجرت را نیز خانه پری 
نمودم. قرار بود که تکه زمین برای سرپناه برای ما 
بدهند، اما تا به امروز که مدت 7 سال می  گذرد، 
جایی  و  خانه  حال  نیست.   خبری  هیچ  زمین  از 
نداریم و مال  هایم نیز دراثر اصابت راکت به کلی 
کرایه  از  که  می  شود  ماه  چهار  تقریبا  سوخت. 
خانه باقی هستم و توان اقتصادی پرداخت آن را 
ندارم. از دولت چه بخواهم، دولت هم مصروف 

فخالفت های خود است.«

وقتی که خانه ام ویران شد

هرات
در هجوم حمالت

انفجاری و نگرانی مردم

خانه ما در اثر اصابت راکت به کلی ویران شده بود، خانمم را که شدیدا 
مجروح شده بود به طرف شفاخانه جمهوریت بردیم زمانی که او را از 

عملیات خانه بیرون نمودند دیگر انسان سابق نبود، زیرا هر دو پایش را از 
زانو به باال از دست داده بود بعد از مدت سه روز چون جنگ شدت گرفت 

ما مجبور شدیم که خانمم را در همان حالت زخمی  با خود گرفته به طرف 
پاکستان هجرت نمایم زیرا از مال خانه برایم چیزی نمانده بود و منطقه 
ما میدان جنگ شده بود.  زمانی که درپاکستان رسیدم یک دست لباس 

داشتیم و بس. شب  ها هنگام استراحت خشت را به جای بالش زیر سر ما 
می  گذاشتیم.

 فریدون آژند
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در یک هفته گذشته، پاکستان شاهد بدترین 
در  خود  نزدیک  متحدین  سوی  از  انتقادات 
باید  افغان  ها  اما  است.  بوده  گذشته  سال  ده 
حتا  که  باشند  داشته  را  سیاسی  درک  این 
اگر سفیر بریتانیا در کابل پاکستان و ایران را 
»الشخور« خطاب نماید، نه امریکا و نه بریتانیا 
باالی  فشار  سیاست  اعمال  به  مایل  عمل  در 
پاکستان نیستند. با وجود بدترین اتهامات، هم 
ایاالت  گزینه های  هم  و  پاکستان  گزینه های 
دیگر  یک  با  مخاصمه  و  تنش  برای  متحده 
اظ هارات  پس  حکومت  دو  و  بوده  محدود 
دو  خود،  دیگر  یک  بلندپایه  مقامات  تند 
دیپلماتیک  لبخند های  و  ژست ها  همان  باره 
از خود  دوستانه را در واشنگتن و اسالم آباد 
نشان خواهند داد. این افغان ها هستند که برای 
قطع مداخله پاکستان و مواجهه قدرتمندانه با 
این کشور شرور منطقه خود را آماده سازند. 

و  اسالم آباد  ناخواسته ی  سیاسی  تنش 
واشنگتن

چند  جنرال  مولن،  مایک  آقای  که  زمانی 
ستاره ای که تا چند روز آینده بازنشسته شده 
سنای  در  ترک خواهد گفت،  را  پنتاگون  و 
»بازوی  را  حقانی  تروریستی  گروه  امریکا 
نمود  توصیف  پاکستان«  نظامی  استخبارات 
و حمله به سفارت امریکا در کابل را هم به 
ناخواسته  تنش سیاسی  داد،  نسبت  این گروه 
برای  ما  فرا گرفت.  را  واشنگتن و اسالم آباد 
به صراحت  امریکایی  اولین بار در رسانه های 
پاکستان  مخرب  و  شرورانه  نقش  باره  در 
برای  دستکم  شنیدیم.  انتقاداتی  و  تحلیل ها 
و  کم نظیر  لحظات  این  افغانستان  حکومت 
باورنکردنی بود؛ زمانی که مهمترین مقامات 
امریکایی در برابر منافقت های پاکستان زبان 

می  گشودند.
آغاز  گلوله  که  بود  مولن  مایک  این  گویا 
نمود.  شلیک  را  پاکستان  از  انتقاد  مسابقه 
گذاشته،  این  از  فراتر  را  پا  گرا هام  سناتور 
با  برای مبارزه  نباید  ایاالت متحده  گفت که 
هواپیما های  به  تنها  حقانی  چون  گروه هایی 
دفاع  برای  بلکه  نماید،  اکتفا  سرنشین  بدون 
از منافع و سربازان خود، از گزینه های دیگر 
که  کرد  تصریح  او  جوید.  بهره  نیز  خویش 
پاکستان  خاک  در  که  ندارد  نیازی  امریکا 
وسایلی  از  می  تواند  ولی  نماید،  پیاده  عسکر 
چون بمباران هوایی برای سرکوب گروه های 

تروریستی استفاده نماید. 
و  وارخطا  را  پاکستان  اظهارات  این گونه 
سیاسی  احزاب  و  ارتش  کرد.  سراسیمه 
مشترک  نشست  که  شدند  مجبور  پاکستان 
را  پاسخ خود  نوع  و  داده  تشکیل  فوق العاده 
به اتهامات مقامات امریکایی مشخص نمایند. 
ملکی  حکومت  و  سیاسی  بدنه  شک،  بدون 
پاکستان که پیش مرگ سیاست های تخریبی 
با  اند،  افغانستان  در  استخبارات  و  ارتش 
بازگشت به احساسات ضد امریکایی واکنش 
به  دادند. ولی  نشان  به سخنان مولن  عصبانی 
پاکستان،  از  تایمز  فایننشل  روزنامه  گزارش 
در  استخبارات،  رییس  پاشا،  شجاع  آقای 
انتقاد  نباید  که  گفت  سیاسی  احزاب  جلسه 
این  به  نسبت  ایاالت متحده  از سوی  موجود 
برسد  ناپذیر«  بازگشت  »نقطه  به  دستگاه، 

هفته گذشته در رسانه  ها خبر داده شد که بان کی 
مون سرمنشی سازمان ملل متحد ادعا کرده است 
که افغانستان با بی ثباتی سیاسی روبرو می باشد. 
شده  گزارش  داخلی  رسانه  های  در  که  آنگونه 
بود، در یک گزارش تهیه شده از سوی سازمان 
با  افغانستان  که  است  شده  ادعا  متحد  ملل 
بی ثباتی سیاسی قابل مالحظه و نا امنی در سطوح 
این  انتشار  به  توجه  با  می  باشد.  روبرو  مختلف 
این  گفت  می  توان  که  چیزی  اولین  گزارش، 
برای  چالشی  افغانستان،  در  بی  ثباتی  که  است 
جهانی  جامعه  افغانستان،  دولت  شمول  به  همه 
همچنان که  می  شود،  محسوب  ملل  سازمان  و 
ثبات در افغانستان نیز می  تواند یک دست آورد 

مشترک برای همه محسوب گردد.
 در این گزارش که توسط بانکی مون سرمنشی 
عمومی  سازمان ملل متحد ارایه شده، با تصریح 
بر اینکه در وقوع حوادث در افغانستان در ظرف 
درصد   40 به  نزدیک  اوسط  طور  به  یک ماه  
این  افزایش دیده می  شود، گفته شده است که 
حوادث تا پایان ماه اگست امسال در مقایسه با 
سال 2010 میالدی افزایش بی  سابقه ای را نشان 

می  دهد.
اینکه دو ثلث این  به  با استناد   در این گزارش 
و  افغانستان  جنوب شرق  و  جنوب  در  واقعات 
پیوسته اند،  بوقوع  پاکستان  با  سرحد  امتداد  در 
مرکز  ناآرام  مناطق  این  که  است  شده  گفته 
این  در  مانده اند.   نظامی  باقی  فعالیت  های 
که  مناطقی  است،  شده  گفته  همچنین  گزارش 
بین المللی  نیرو  های  از  امنیتی  مسوولیت  های 
حمالت  با  شده،  سپرده  افغان  قوای  به 
موضوع   این  و  بوده  مواجه  شورشیان  متداوم 
ظرفیت  های نیروهای امنیتی افغان را برای حفظ 

امنیت این مناطق، مورد سوال قرار می  دهد.
در  ثبات  که  می  دهد  نشان  گزارش  این  انتشار 
تامین  داشته  وجود  انتظار  که  آنگونه  افغانستان 
به  نسبت  تا  می  شود  باعث  این  و  است  نشده 
به  اما اگر  ابراز نگرانی کرد.  افغانستان  آینده ی 
تمام تعاملی که در افغانستان صورت گرفته، از 
واقعیت  این  شود،  نگریسته  کیفی  کمی   و  نظر 
روشن می  گردد که افغانستان در چوکات یک 
عمده ی  سهم گیری  با  و  بین المللی  برنامه ریزی 
تاثیرگذار  کشورهای  از  برخی  و  ملل  سازمان 
به  بین المللی،  سیاست گذاری  عرصه ی  در 
گذاشته  پای  جاری  و  جدید  سیاسی  وضعیت 

است.
از این رو است که دست آوردها و ناکامی  ها به 
همگان قابل نسبت دهی شود. از سوی دیگر از 
نتیجه ی حاصله در افغانستان نیز تاثر همگانی و 
ساده تر  عبارت  به  می  باشد.  قابل تصور  مشترک 
باز  حاد  بی  ثباتی  به سوی  دوباره  افغانستان  اگر 
میالدی   2001 سال  از  پیش  اوضاع  به  و  گردد 
نظر  از  افغانستان  که  اندازه  همان  به  گردد،  باز 

در  شود.  خراب  شدیدا  کشور  دو  رابطه  و 
انتقادات مقاماتی چون  واقعیت امر، با وجود 
با  رابطه  اهمیت  پاکستانی  جنراالن  مولن، 
ایاالت متحده را درک کرده و می  دانند که 
حتا کشوری مانند چین هنوز نمی  تواند جای 

ایاالت متحده را پر نماید.
میلیارد ها دالر کمک به پاکستان

البته دلیل اهمیت رابطه امریکا برای پاکستان 
واضح است. روزنامه پاکستانی »دان« نوشت 
که پاکستان یک کشور وابسته به کمک های 
از  یکی  متحده  ایاالت  و  بوده  خارجی 
کنندگان  کمک  بزرگترین  و  مهمترین 
اساس  بر  است.  اسالم آباد  به  خارجی 
تا  سال 1960  از  پاکستان  روزنامه،  معلومات 
2002 میالدی کمک های انکشافی بالغ بر 73 
از جمله  میلیارد دالر را دریافت کرده است. 
تنها 30 درصد این کمک ها از سوی ایاالت 
حجم  این  است.  پذیرفته  صورت  متحده 
بزرگ از کمک ها باعث شده است که ارتش 
و حکومت ملکی پاکستان- بهتر است آن را 
بخوانیم-   پاکستان  ارتش  ملکی  حکومت 

خود را متحد امریکا در منطقه بدانند.
بدون شک، این حجم بزرگ از کمک ها از 
نشان ها  افغان ها  ما  برای  متحده  ایاالت  سوی 
می  دهد که رابطه دو کشور در طول چند دهه 
گشته  برخوردار  زیاد  بسیار  عمق  از  گذشته 
به  زودی  این  به  نمی  خواهند  دو حکومت  و 
این رابطه پایدار، هرچند خطرناک و گاه به 

شدت منفور، ضربه بزنند.
اگر بخواهیم سخنان مایک مولن را از منظر 
منافع افغانستان تحلیل کنیم، باید بگوییم که 
امریکا  پنهان  خشم  و  نگرانی ها  مولن  مایک 
منعکس  را  پاکستان  سیاسی  منافقت های  از 
می  نماید، اما در عمل سیاست خارجی امریکا 
هنوز بر اصل بهبود روابط و پرهیز از تنش با 
پاکستان استوار است. زیرا، پاکستان کشوری 
نیست که ایاالت متحده آن را نادیده بگیرد. 
نمی  داند  که  است  این  در  امریکا  مشکل 
چگونه با این متحد گستاخ و خطرناک خود 

برخورد نماید. 
کارنی،  جی  آقای  از  خبرنگاران  زمانی که 
مورد  در  امریکا،  خارجه  وزرات  سخنگوی 
که  گفت  او  کردند،  پرسان  مولن  اظهارات 
استفاده  مولن  آقای  کلمات  از  نمی  خواهد 
امریکا  حکومت  امر،  واقعیت  در  نماید. 
در  را  پاکستان  که  است  مایل  نرم  خیلی 
قسمت مبارزه با گروه های تروریستی و قطع 
وزیر  تازه  نماید.  ترغیب  آنها  با  همکاری 
خارجه امریکا اعالم کرد که حکومت آقای 
باره گروه  در  تصامیم جدید  مورد  در  اوباما 
حقانی به نتیجه نهایی رسیده است. امریکا تا 
هنوز به صورت مطلق گروه حقانی را مورد 
تحریم قرار نداده است چون احتمال می  رود 
طریق  از  گروه ها  این  می  خواهند  آن ها  که 
فعالیت های  ختم  سوی  نرمی   به  و  مصالحه 

نظامی  حرکت نمایند.
اوباما از مولن دوری می  جوید

زمانی که مایک مولن، رییس ستاد مشترک 
به  کشور  این  سنای  در  امریکا،  نیرو های 
شهادت پرداخت، متن سخنرانی خود را برای 
تایید و بررسی به »شورای امنیت ملی« ایاالت 
متحده فرستاد. سایت خبری »دیلی بیست« به 

می  دهد  گزارش  امریکایی  مقامات  از  نقل 
به  نسبت  امریکا  امنیت  شورای  مقامات  که 
به  نسبت  سخنرانی  متن  در  موجود  اظهارات 

پاکستان اعتراضی نکردند.
خیلی  که  اظهارات  آن  از  پس  اکنون  اما 
موضوع رابطه امریکا و پاکستان را داغ کرد، 
را  خود  پای  اوباما  باراک  حکومت  مقامات 
اظهارات  از  که  نمی  خواهند  و  کشیده  عقب 
نمایند. از جمله تعدادی  آقای مولن حمایت 
از آن ها به دیلی بدیست گفتند که مولن متن 
و  کرده  دستکاری  را  خود  سخنرانی  نهایی 
در متن قبلی توصیف گروه حقانی به عنوان 
وجود  پاکستان  نظامی  استخبارات  بازوی 

نداشته است.
حتا دیلی بیست به نقل از مقامات استخباراتی 
و  سند  آنها  که  می  دهد  گزارش  امریکا 
اطالعاتی دال بر حمایت مستقیم استخبارات 
پاکستان از حمله 13 سپتامبر گروه حقانی به 
تصریح  مولن  که  آن گونه  امریکا،  سفارت 

کرد، در اختیار ندارند. 
اطالعات  اساس  بر  افغانستان  حکومت  البته، 
همواره  دارد،  اختیار  در  که  گوناگونی 
به  وابسته  گروه های  و  پاکستان  استخبارات 
آن را مسوول حمالت بزرگ به کابل و سایر 
اتهامات،  تازه ترین  مناطق کشور می  داند. در 
ترور آقای بر هان الدین ربانی، نیز متوجه این 

دستگاه گردید.
ترجیح دیپلوماسی بر تنش سیاسی

امریکا  حکومت  چرا  که  است  واضح 
اظهارات  از  علنی  صورت  به  نمی  خواهد 
مبتنی  و  سنجیده  اظهارات  که  مولن  آقای 
وزارت  و  نماید،  حمایت  اند،  واقعیت  بر 
مناسب  را  مولن  آقای  لحن  امریکا   خارجه 
انتقادات  میان  که  می  خواهد  زیرا،  نمی  داند. 
برقرار  توازنی  اسالم آباد  با  مناسبات حسنه  و 
روی  هنوز  حاضر  شرایط  در  امریکا  نماید. 
همکاری پاکستان برای آوردن صلح و امنیت 
کنفرانس  می  نماید.  حساب  افغانستان  در 
امریکا  نگاه  کننده  بازگو  ترکیه  منطقه ای 
افغانستان  در  جاری  منازعه  منطقه ای  حل  به 
در  اسناد،  و  شواهد  تمام  وجود  با  است. 
سیاست رسمی  امریکا، پاکستان متحد کلیدی 
این کشور در ارتباط به آوردن صلح و امنیت 
کشور  این  نظر  از  زیرا،  است.  افغانستان  در 
از  پاکستان  اگر  و  نداشته  وجود  میانبری  راه 
جنگ افغانستان از طریق گروه های وابسته ی 
کشور  در  صلح  آینده  نماید،  حمایت  خود 
خیلی ضعیف به نظر می  آید. اما معضل اصلی 
این است که پاکستان چه زمانی خود را آماده 

حمایت از روند صلح در افغانستان می  نماید.
که  نماید  درک  باید  امریکا  شک،  بدون 
افغانستان  به  استعماری  دید  یک  با  پاکستان 
نگاه کرده و کشور ما را به عنوان یک دولت 
می  آورد  حساب  به  بی ارزش  تحت الحمایه 
محافظت  برای  حایل  دیوار  همچون  که 
اگر  کرد.  خواهد  استفاده  خود  مرز های  از 
باور دارد که بدون توافق مشخص  واشنگتن 
سود  که  افغانستان  آینده  برسر  پاکستان  با 
می  تواند  باشد،  شده  تامین  آن  در  اسالم آباد 
نماید،  شریک  صلح  روند  در  را  کشور  این 
اشتباه سیاسی 10 سال گذشته ی خود را تکرار 
شریک  یک  باالی  کاذب  اعتماد  می  نماید؛ 

گستاخ، سلطه طلب و بی رحم.
که  نماید  درک  باید  نیز  افغانستان  حکومت 
هیچ فشار خارجی، چه از ناحیه امریکا و چه 
از ناحیه کشور های منطقه ای، باالی پاکستان 
اثر نمی  گذارد، مگر این که در افغانستان یک 
روند متداوم اصالحات و حکومت داری قوی 
کشور های  و  امریکا  حکومت  گردد.  آغاز 
دولت  یک  وجود  با  ترکیه،  مانند  منطقه ای 
باالی  کابل،  در  گرسنه  و  شکننده  فاسد، 

پاکستان فشار موثر وارد کرده نمی  توانند.


اثرات  گردید،  خواهد  مواجه  چالش  با  امنیتی 
گذاشت.  خواهد  نیز  بین المللی  امنیت  بر  منفی 
تصمیم گرفت  جامعه جهانی  اینکه  دلیل  اساسا 
افغانستان  در  سیاسی  مسایل  جزییات  وارد  تا 
گردد، نگرانی ای بود که از تاثیرگذاری اوضاع 
نظر  از  بین المللی  اوضاع  بر  افغانستان  داخلی 

امنیتی احساس شده بود.
این، این یک وظیفه ی مشترک هم برای  بر  بنا 
برای  افغانستان،  دولت  برای  جهانی،  جامعه 
تاثیرگذار  کشورهای  برای  هم  و  ملل  سازمان 
تا  می  باشد  بین المللی  گذاری  های  سیاست  بر 
افغانستان  بازگشت  از  جلوگیری  راستای  در 
کنند  کوشش  و  کنند  تالش  خطر  نقطه ی  به 
سیاست گذاری  تعدیل  یا  و  نظر  تجدید  با  که 
صورت گرفته در افغانستان، راهکاریی را ایجاد 
افغانستان  در  ثبات  تامین  در  بتواند  که  کنند 

موثر و مفید واقع گردد.
با توجه به اثرات منفی که ناامنی و بی  ثباتی در 
افغانستان بر امنیت جهانی می  تواند داشته باشد، 
در  برنامه ریزی  ها  موفقیت  عدم  علت  های  باید 
نظر  به  گیرند.  قرار  بررسی  مورد  افغانستان 
باعث  که  عللی  عمده ترین  از  یکی  می  رسد 
پیچیدگی  سوی  به  افغانستان  است،  گردیده 
اتخاذ  بردارد،  گام  مبهم  آینده ی  حتا  و 
سیاست  های پیچیده و غیرواضح با اثرات بسیار 
منفی از سوی اسالم آباد می  باشد. با اینکه دولت 
سیاست گذاری  آغازین  روزهای  از  پاکستان 
و  تدبیر  با  همسویی  مدعی  افغانستان،  در  نوین 
بوده،  افغانستان  مورد  بین المللی در  برنامه ریزی 
پوششی  عنوان  به  را  همسویی  این  عمل  در  اما 
مسیر  در  جدی  مزاحمت  های  ایجاد  برای 

افغانستان بکار گرفته است.
از  هفته ی گذشته  و  اخیرا  در گزارشی که  حتا 
بانکی مون دبیر  تهیه شده و  سوی سازمان ملل 
کل سازمان ملل آن را ارایه کرده است، تصریح 
شده که نقطه  های هم سرحد با پاکستان دو سوم 
تشکیل  را  افغانستان  در  ثبات  عدم  مناطق  از 
شورشیان  موجودیت  نشاندهنده  که  می  دهند 
در  تصریح  این  می  باشد.  مناطق  این  در  مسلح 
طالبان  که  می  دهد  نشان  ملل،  سازمان  گزارش 
با  مسلحانه  مخالفت  در  که  گروه  هایی  سایر  و 
دولت افغانستان و در کل در مخالفت مسلحانه 
قرار  افغانستان  با روند جاری دموکراتیزه شدن 
و  افغانستان  بین  سرحدی  مناطق  در  دارند، 
این  می  کنند.  وجود  ابراز  سادگی  به  پاکستان 
بدین معنا است که آنان در آن سوی سرحدات 
دسترسی  حمایت کننده  منابع  و  امکانات  به 
این  منابع  تا  شود  تالش  باید  این رو  از  دارند. 
در  تا  گیرد،  قرار  هدف  و  شناسایی  گروه  ها 
یابد  کاهش  افغانستان  در  ثبات  عدم  صدی 
یک  عنوان  به  افغانستان  در  ثبات  و  امنیت  و 

دست آورد مشترک تامین گردد.
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آیا واقعا حکومت امریکا از اظهارات 
بی ثباتی افغانستانمایک مولن حمایت می  نماید؟

چالشی برای همه  ضیا زیرک

دولت مرادی
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ما  روزگار  از  دمار  خشونت  و  جنگ  آنقدر 
درآورده  اند که امید  به آینده را از دست داده ایم و از 
دست دیگر تاریخ دور و نزدیک خود را  نمی  دانیم. 
یاد  از  تاریخی.  حافظه ی  فاقد  هستیم  ملتی  ما  گویا 
برده ایم که چگونه تبارگرایی در دوران ویرانی کابل 
شد  مبدل  جنگ افروزان  مشروع سازی  ایدیولوژی  به 
و به طاعونی تبدیل شد که تاکنون موجب گسست و 
و  ملت شدن  فرایند  که  طاعونی  می  شود؛  پراکندگی 
ایجاد یک دولت ملی مبتنی بر ارزش  های شهروندی 
و فرصت  های بدست آمده برای تحقق آنها را به شدت 
این  باشندگان  از  بی شمارانی  است.  ساخته  مصدوم 
سرزمین از حقیقت گویی اگر به زیان تبار و همفکران 
»خودی« باشد اجتناب می  کنند. در بیان حقیقت زبان 
که  است  حالی  در  این  و  می  شود  الل  و  الکن  شان 
محسنات کسانی را که برون از حوزه کلکتیو خودی 

قرار دارند از جمله ی رذایل می  شمارند.  
می  گوید:  اتریشی  روانکاو  و  روانشناس  آدلر،  آلفرد 
انسان   که  است  این  زندگی  در  خطر  »بزرگترین 
حقیقت  نتواند  اگر  آدم  شود.«  محتاط  حد  از  بیش 
و  واقعیت  ندیدن  می  شود.  تهی  آدمیت  از  بگوید،  را 
در  آزادی  و  انسان  ها  که  نکردن حقیقت، جایی  بیان 
خطر باشند، انسان را به موجود حقیری تقلیل می  دهد. 
همانگونه که بستن چشم  ها بر ناروایی  هایی که از تبار 
خودی، از ملت خودی و یا دوستان و نزدیکان آدم بر 
بیچاره ای،  به موجود  را  اعمال می  شود، آدم  دیگران 
بیولوژیک   هستی  یک  به  تقلیل یافته  موجودی  به 
کاهش می  دهد.   هانا آرنت، فیلسوف یهودی-آلمانی 
ناروایی  »آن  می  گوید:  شولن  گرشم  با  گفتگو  در 
طبیعی  شود،  اعمال  دیگران  بر  من  خود  مردم  از  که 
برآشفته  مردمان دیگر  ناروایی  از  بیشتر  مرا  است که 

می  سازد.«
سرزمین،  این  در  بزرگ«2،  »گریه ی  این  در  اما   1

و  باژگونگی  ها  است.  دیگری  طور  واقعیت  
تحمل  تنها  نه  »خودی«  ناروایی  های  کژاندیشی  ها، 
می  شوند بلکه تقدیس می  شوند؛ به ارزش  های انسانی 
این  کتگوری  های  به  انسان  ها  تقسیم  و  می  یابند  ارتقا 
عصیان  ایدیولوژی  به  »دیگران«   آن  و  »خودی« 
ارتقا  روشنفکری  تحلیل  های  بدیهیات  و  توده  ها 
می  یابند. در چنین کارزار تاریکی، ما داریم افغانستان 

را از دست می  دهیم. 
پهنه کشور ما، هر روز بیشتر از روز دیگر، به عرصه ی 
تاراج  و  تریاک  و  ترور  مافیایی  سندیکاهای  کارزار 
دیگری  پی  یکی  قدرت  ساختار  های  می  شود.  مبدل 
قانون گریز،  دولت گریزی،  ایجابات  مقتضای  به 
موازی  فرهنگ  های  موازی،  قدرت  های  می  شوند. 
از  پر  بی مانند  فرایند  یک  در  موازی  اقتصاد  و 
گرفته  اند.  گروگان  به  را  انسان  میلیون  ها  خشونت 
ربا خوار  و  خوار  زمین  مافیایی  سندیکا  های  قدرت 
جانب  از  کشتار  و  ترور  و  سویی  از  افیون فروش،  و 
دیگر، با همه رقابت خونین و بی رحمی  که با یکدیگر 
اقتصادی  و  اجتماعی  فورماسیون  واقعیت  در  دارند، 
آن  پی آمد  و  که حاصل  می  دهند  تشکیل  را  ویژه ای 
است.  بی مانند  جدایی  های  و  اجتماعی  گسست  های 
کوتاه  مقاله  در  من  که  اجتماعی  صورت بندی  این 
اشاره  آن  به  بی فرجام«3  جنگ  جنگی  »اشرافیت 
یک سو  و  یک دست  را  جامعه  نمی  تواند  داشتم، 
موجب  و  می  شکند  را  جامعه  فرایند  این  بسازد. 
با  که  گسست  هایی  می  شود؛  روزافزون  گسست  های 
زور می  شود آن  ها را تا مدتی پینه کرد. پیوند درونی 
در  من  تعلقات  درازنای  در  مصنوعی  بگونه  را  آن 
آوردی بیولوژیک، قومی  و یا عقیدتی، مذهبی و یا بر 
نگاه  تاراج و غارت  از  تقسیم غنایم بدست آمده  پایه 
یک  در  استراتژیک  و  ساختاری  واقعیت  اما  داشت. 

دورنمای تاریخی بدون شک طور دیگری است.    
می  آفریند،  را  وارونه  ارزش  های  وارونه،  دنیای  این 

فاقد  جامعه  می  یابد.  ارتقا  ارزش  به  خود  بی ارزشی 
روان زنده و سیال برای رسیدن به ارزش  های آزادی 
اجتماعی  ممنوع  های  مرز  های  می  شود.  دموکراسی  و 
که برای سالمت همزیستی، همیاری و روان و جسم 
اخالق  و  می  شوند  شکسته  الزامی  اند،  جامعه  یک 
سطحی،  گفتمان  ها  می  شود.  تهی  خود  اخالقیت  از 
عوامزده و بی بنیاد می  گردند؛ هیاهو بدور هیچ! عرصه 
پرتو  در  هیجان  ها  و جنگ  می  گیرند  فرا  هیجان  ها  را 
شعار  های تهی، بی معنا و بی مفهوم و عوام پسند، جای 
محتوا را می  گیرند. تالش  های بی جان و از پا افتاده ای 
کردن  برون  و  محتوا  و  متن  به  پرداختن  برای  که 
می  گیرند،  صورت  پیرامونی،  گفتمان  از  گفتمان، 
جا  در  روشنگری ستیز  و  خردگریز  سپاه  هجوم  با 
سیاست گریز  واقعیت  در  سیاست ستیزی،  می  زنند. 
برا  »تالش  از  اجتناب  است؛  مسوولیت  گرفتن  از 
کارزاری  چنین  در  است.  همگانی«   سعادت  تحقق 
منافع  از  دفاع  سیاست  اما  می  یابد  تحقق  سیاست  نیز 
در  را  مشروعیت شان  که  مافیایی  کوچک  دسته  های 
می  کنند.  جستجو  مذهبی  یا  و  تباری  بسیج  های  پناه 
فرد  برای  ارزشی  و  ایمانی  اصول  حالت  از  دین، 
در  بُّرانی  سالح  به  می  شود  تبدیل  و  می  آید  برون 
دست زورمندان برای توجیه و مشروع نمایی غارت و 
استبداد و تاراج؛ و عوام برون افتاده از گردونه تاریخ 
امتیاز  های  از  دفاع  که  می  کند  گمان  هیاهوی،  با  نیز 
که  این  بجای  اوست.  خود  منافع  از  دفاع  مافیایی، 
جدال اصلی بر سر ارزش  ها و آرمان  های انسانی برای 
مردم  برای  شرافتمند  زندگی  یک  و  عدالت  تحقق 
توهم  که  رفتگان  مکتب  از  بسیاری  بگیرد،  صورت 
روشنفکری دارند، خود به ابزار تبار و تریاک کاهش 
و  تبار  ایدیولوژی  کمک  به  را  همه  این  و  می  یابند 

تعصب مشروعیت می  دهند. 
بر  مصاف  ها  و  تبار  سر  بر  جنگ  که  اوضاعی  در 
تقلیل  گفتمان  می  گیرد،  صورت  سهمیه  و  سهم  سر 
می  یابد به گفتمان تحقق ارزش  ها و حقوق تبارها. در 
آنچه  هر  و  است  فردیت  فاقد  انسان  گفتمانی  چنین 
توسل  با  طریق،  این  از  است.  نژادی  جمع  هست  که 
به »دگر« ستیزی که از کودکی در فرایند  های روانی  
و سوسیالیزاسیون چنین کتله  هایی استوار و قایم شده 
بی عدالتی  ها،  و  خونین  تجربه  های  به  رجعت  است، 
خشونت  و  پرستی  خون  گرم  آغوش  به  بردن  پناه 
گرایی »خودی«، آخرین چاوشان آزادی را نیز عاری 
از روح آزادگی می  سازد. بستر نرم »اجتناب از تفکر« 
می  شود  آرامش بخشی  جایگاه  )آرامش دوستدار( 

برای بسیاری که باید درفش بردار ارزش  های انسانی 
و انسان گرایی می  بودند.

حق  تحقق  عدم  نه  کشور  این  در  اصلی  مشکل  
در  طالبانیسم  حضور  کمبود  هم  نه  و  تبار  هاست 
سرزمین  این  در  اصلی  مشکل  دولتی.  دستگاه  های 
دستگاه  های  و  آن  سیاسی  گفتمان  های  که  است  این 
پیش  از  بیش  مدرن،  و  سنتی  قدرت  تداوم  و  اعمال 
مانده  اند.  گیر  طالبانیسم  و  تباری  گفتمان  های  دام  در 
در  چه  فراگیر،  ایدیولوژی  یک  مثابه  به  طالبانیسم 
طالبان  هیات  در  چه  و  قدرت  از  برون  طالبان  هیات 
و  غربی  فنون  و  زندگی  به  آشنا  و  حکومت  درون 
قدرت  در  بیشتری  سهم  که  آنانی  هیات  در  هم  چه 
می  خواهند، در همه جا حضور دارد. اکثریت نخبگان 
آنان،  بیشتر  دارند.  تمامیت خواهی  به  سیاسی گرایش 
تالش  می  دانند.  ناکافی  دارند  دست  در  که  را  آنچه 
قدرت  ساختار  های  در  بیشتر  سهم  گرفتن  برای 
تفکری  در  عیب  ندارد.  عیبی  خود  ذات  در  سیاسی 
است که موجب حذف دیگرباوران می  شود. موجب 
شود،  حذف  کشید  بر  دم  که  هرکسی  تا  می  شود 
و  حاکم  سیاسی  فرهنگ  مشکل  فزیکی.  حذف  حتا 
در  ما  که  است  این  در  توهم  به  مبتال  دموکرات  های 
آن  تحقق  راه  در  بی آنکه  هستیم،  دموکراسی  هوس 
جدا از دایره ی  تبار  ها و گرایش  های ضددموکراتیک 
سیاسی،  کلیت  یک  مدرن،  دموکراسی  کنیم.  عمل 
شهروندان  اراده ی  از  ناشی شده  اقتصادی  و  فرهنگی 
به  دموکراتیک  با درک  که  این شهروندان  اند  است. 
قبیله ای،  »عصبیت«  های  از  بدور  و  می  ریزند  میدان  ها 
خردگرایی  و  روشنگری  و  مدرنیته  دموکراسی،  از 
جایگاه  به  و  شدن  دموکرات  می  کنند.  پاسداری 
شهروندی رسیدن، بازوبند پهلوانی نیست که با انتقال 
دموکراسی  پهلوان  جهان  بازویی،  به  بازویی  از  آن 
رسیدن،  شهروندی  درک  به  و  شدن  دموکرات  شد. 
مولود فرایند سوسیالیزاسیون سیاسی است که انسان  ها 
اصول  به  و  فرهنگ  به  را  آن  باور  هایشان،  پایه  بر 
ارتقا  شان،  دموکراتیک  باور  و  اجتماعی  اخالق 
می  دهند. دموکراسی در عین زمان مولود و محصول 

مبارزات دموکرات  ها است. 
تفکر  در  کاستی   کمی   و  مشکل  اصلی،  مشکل 
تفکری  است؛  دموکراسی  و  »جمهوریت« خواهی 
جامعه  سخن  به  یا  و  اجتماعی  برخاستگاه  دارای  که 
روان  را،  قبیله  روان  ما  باشد.  اجتماعی  بستر  شناسان 
جای  بر  را  زبان  دستور  جنگ  و  می  پنداریم  ملت 
اصول  نشانده ایم.  غارتگران  و  ظالمان  با  مبارزه 

گرفته  سخره  به  باورنکردنی  گونه ای  به  جمهوری 
شده است و کسی نیست که از آن به دفاع بر خیزد، 
میان  در  ارزش  ها  از  دفاع  از  سخنی  هم  گاهی  اگر 
باشد، گزینشی است. گفتمان سیاسی »اصالح طلب؟« 
و  گریزان  شاکی،  زن،  نق  نق  گزینشی،  گفتمان  ما، 
ناتوان از آرمان گرایی است؛ مکمل گفتمان حکومت 

است و نه بدیل آن. 
تحقق  جمهوریت،  اصول  تحقق  از  من  منظور 
دیگر  از  را  جمهوری  نظام  که  است  ارزش  هایی 
حاکمیت  دموکراسی  در  می  سازد.  متفاوت  نظام  ها 
»جمهور«  این  دیگر  سخن  به  است،  ملت  آن  از 
مردم  اند که به نظام معنا و مفهوم می  بخشند. بر پایه ی 
ارزش  های جمهوری، مسووالن دولت، چه مستقیم و 
چه غیرمستقیم، برای زمان محدود، توسط شهروندان 
برگزیده می  شوند و این مسووالن از لحاظ حقوقی و 
سیاسی در برابر ملت و یا ارگان  های برخاسته از اراده 
از اصول جمهوری  آن مسوول می  باشند. یکی دیگر 
صرف  دولت  اجرایی  قدرت  مجموعه  که  است  این 
دولت  )اصل  قانونی  نظام  چارچوب  در  می  تواند 
قانون و یا دولت حقوق( معنا و مفهوم بیابد. عملکرد 
قابل پیش بینی  حقوقی  نظام  چارچوب  در  باید  دولت 
شامل  امر  )این  شهروندان  تا  باشد،  قابل کنترول  و 
کارمندان دولت نیز در هر سطحی که هستند می  شود( 
باشند.  امان  از گزند خودسری  ها و قانون شکنی  ها در 
قدرت  عملکرد  باید  جمهوریت  در  آن،  بر  افزون 
آن  ثغور  و  حدود  و  قانون گذاری  قدرت  و  اجرایی 
بیابد.  معنا  کشور  یک  اساسی  قانون  چوب  چار  در 
حقوق  و  شهروندان  اساسی  حقوق  جمهوریت  در 
انسانی انسان نیز در قانون تسجیل می  یابند؛ بدین گونه 
و  میهن شمول  ارزش  های  جمهوریت،  ارزش  های 
جهان شمول می  شوند و ارزش  های محلی و ارزش  های 
به ارزش  های  تبار  ها  مربوط به »جمعیت«  های سنتی و 
تقلیل می  یابند. در حالی که در قلمرو  دومی   و جانبی 
»جمعیت«  های سرزمین ما موضوع طور دیگری است. 
ارزش  آن  جای  است  محدود  و  سنتی  محلی،  آنچه 
ارزش  های  و  شهروندان(  )حقوق  میهن شمول  بزرگ 
در  انسان  و  می  گیرد.  را  بشر(  )حقوق  جهان شمول 
می  شود.  اضطراب  و  تناقض  دچار  حالتی  چنین 
پر  »جمعیت«  ها  حاکمیت  ساحت  در  کنش  و  تفکر 
آدم  می  شود.  دشوار تر  روز  هر  و  ریخت و پاش  از 
آیا  شرایطی،  چنین  در  که  می  ماند  سرگردان  گاهی 
مردم  حاکمیت  و  قانونمداری  بسوی  جامعه  هرگز 
این  در  که  همان گونه  اینکه،  یا  و  کرد  خواهد  سیر 
سال  ها اتفاق افتاده  است، کماکان سیر دولت گریزی 
و تقویت وفاداری  های مافیایی تحکیم خواهند یافت. 
این  فلسفه،  شیفته  جوانان  سخن  به  یا  و  تناقض  این 
حالت پارادوکس، کار سیاسی را دردآور و مصیبت زا 
و پرخطر می  سازد. انسان  های   اندکی که در پی تحقق 
باور  های دموکراسی می  باشند، اگر خاموشانده نشوند، 
تنهایی  در  افرادی  چنین  می  شوند.  افسرده  و  ناشکیبا 
اگر برای زنده ماندن هم شده است، یا باید فرار کنند 
و یا اینکه در پی ملجا و پناه گاه باشند. در چنین حالتی 
آغوش گرم تبار  ها آخرین توان  های انتقادی را نیز در 
به  تا  می  رفتند  که  کسانی  و   اندک  فرومی  بلعد  خود 
در  یابند،  دست  آگاهی  پایه  بر  خود  فردیت  کشف 
و شخصیت  می  شوند  نابود  هویت  های جمعی  دریای 
آنها بی آنکه به فردیت کامل خود برسند، اضمحالل 
و  شبه طالبان  به  طالبان  بدون  کتله  هایی  می  یابد. چنین 
قلمرو  هایی  در  می  شوند.  تبدیل  طالبان  عین  به  اگرنه 
و  دارد  حضور  همه جا  در  طالبانیسم  دست،  این  از 
کمک  به  طالبانیسم  اشباح  می  شود،  طالب زده  جامعه 
رسانه  های مدرن و سالح  های مدرن دمار از روزگار 
را  انتقادی  مانده  های  ته  آخرین  و  می  آورند  در  آدم 
اگر تبارها نبلعیده باشند، خاموش می  سازند و فرهنگ 
»خواهی نشوی رسوا همرنگ  جماعت شو!« به آیین، 
به جریان مورد پسند زمان تبدیل می  شود. ساحت  های 
شبیه  کوتوله  های  جزایر  به  می  یابند  تقلیل  جغرافیایی 
یهودای  مانند  تک انسان  ها،  و  همگون  اندیش  و  هم 
صحرای  یک  در  پریشان  و  مضطرب   سرگردان 
پای  از  تشنه لب  نخلستانی،  جستجوی  در  بی پایان 

می  افتند.

1 Arend, Hanah: an Gerschon Scho-
lem, 20 july 1963, S. 100 f
2 سرور آزادی: هشت صبح، در این گریه ی بزرگ، 

15 اسد 1390
3 همانجا

طالبانیسم ضد طالبان
»کسی که تاریخ را از یاد ببرد،محکوم است تا آن را تکرار کند.«

 گیورک سانتایانا، نویسنده و فیلسوف اسپانیایی- امریکایی)1952-1863(
 سرور آزادی

ACKU



ضیا افضلی

۶ سال پنجم    شماره مسلسل 1249     شنبه 9 میزان 1390

از ورود مسایل مربوط به حقوق بشر و حقوق مدنی 
دهه  دو  از  بیش  فلم  بین المللی  جشنواره   های  در 
متعددی  ساختار   های  مدت  این  در  و  نمی   گذرد 
می  کوشند تا با کاربرد تصویر و سینما، این مسایل 
معدودی  نخست  در  برسانند.  جهانیان  دید  به  را 
در  فلم   هایی  از  فلم،  بین المللی  جشنواره   های  از 
ارتباط با موضوع حقوق بشر در حاشیه برگزاری 
جشنواره   ها، تجلیل می  نمودند. اما با گذشت زمان، 
جشنواره   هایی  آغازگر  مدنی  نهاد   های  برخی 
بشر  حقوق  مسایل  به  اخص  به صورت  که  شدند 
دقیق  شمار  نمی  توان  حاضر  حال  در  می  پردازد. 
با  اما  برشمرد  را  بشر  حقوق  فلم  جشنواره   های 
اطالعاتی  به  می  توان  انترنت،  در  جستجو  اندک 
در رابطه به برخی از این جشنواره   های فلم، دست 
یافت. در یک نگاه می  توان از جشنواره   هایی که به 
موضوعات حقوق بشر و مدنی می  پردازند، چنین 

نام برد. 

تورنتو  بشر  حقوق  ده یدبان  بین المللی  جشنواره 
یافت.  گشایش   2010 سال  در  نخستین بار  برای 
بشر  ده یدبان حقوق  از سوی کمیته  این جشنواره 
کانادا و به همکاری جشنواره بین المللی فلم تورنتو 
و شماری ن هاد   های دیگر همه ساله از 22 فبروری 

تا 4 مارچ دایر می  گردد. 
بین المللی فلم مستند دیدبان حقوق بشر  جشنواره 
»یک ج هان« که مقر آن در پراگ مرکز جمهوری 
چک می  باشد و در اواسط ماه مارچ هر سال تدویر 

می یابد. 1
بین الملل  عفو  سازمان  مستند  فلم   های  جشنواره 
انسانی  به ارزش های  به مسایل خشونت و تعرض 
می  پردازد و در ماه نوامبر در اکثر شهر های کانادا 

فلم   هایی را به نمایش می  گذارد. 
در  ساله  همه  قاره«  »سه  فلم  بین المللی  جشنواره 
شهر های  در  فبروری  اوایل  و  جنوری  اواخر 
از  بسا  و  می  گردد  دایر  هندوستان  مختلف کشور 
این  تدویر  در  کشور  آن  مدنی  حقوق  نهاد   های 

فستیوال فلم همکاری می  نمایند. 
جشنواره بین المللی فلم و کنکاش حقوق بشر همه 
ساله در کشور های سویس و فرانسه دایر می  گردد. 
این جشنواره با نظرداشت تنوع فلم   ها در رابطه به 
مسایل جوامع مدنی و حقوق بشر، در اواسط ماه 

مارچ برگزار می  گردد. 
ایاالت  کشور های  در  سفر«  »در  فلم  جشنواره 
وقت  و  می  گردد  برگزار  کانادا  و  امریکا  متحده 
معینی برای این فستیوال فلم وجود ندارد. چنانکه 
این جشنواره در سال 2010 در برج سپتامبر برگزار 
برگزار  می    ماه  در   2011 سال  در  و  بود  شده 
شهر  در  جشنواره  این  از  دیگری  شاخه  گردید. 
لندن مرکز کشور انگلستان در میانه   های ماه مارچ 

برگزار می  گردد. 
در  که  »امبیوالنته«  مستند  فلم  جشنواره  همچنان 
نمایش  به  فلم  مکسیکو  کشور  مختلف  شهر   های 
فلم  از جمله طویل ترین جشنواره   های  می  گذارد، 
است که در سال 2010 حدود دو ماه فلم   هایی را 

به نمایش گذاشت. 
در  بشر  حقوق  شب های  فلم  بین المللی  جشنواره 
ایتالیا برگزار می  گردد و معموال ماه اپریل  کشور 

را برای برگزاری این جشنواره برمی  گزینند. 
جشنواره ای  استرالیا  میلبورن  شهر  در  همچنان 

حقوق  با  رابطه  در  موضوعاتی  به  که  دارد  وجود 
بشر می  پردازد و زیر نام هنر و حقوق بشر در اواخر 

اپریل هرسال آغاز می یابد. 
برگزاری جشنواره ی  در  نیز سهمی    بولیوی  کشور 
فلم حقوق بشر دارد که همه ساله در اوایل ماه می   

در آن کشور دایر می  گردد. 
برگزاری  با  همه ساله  نیز  جدید  زیالند  کشور 
جشنواره ی بین المللی فلم در رابطه با مسایل حقوق 
بشر، فلم   هایی را در همین زمینه به نمایش می  گذارد. 
 « نام  از جشنواره   های معروف فلم کوتاه زیر  یکی 
رسانه   هایی که اهمیت دارند« در اوایل ماه جون در 
شهر نیویارک برگزار می  گردد و تم اصلی فلم   های 
این جشنواره نیز مسایلی در رابطه با محو خشونت و 
حمایه از جوامع مدنیست. این فستیوال فلم همه ساله 

در اوایل ماه جون برگزار می  گردد. 
شهر ادمونتون که در ایالت البرتای کانادا واقع است 
همه ساله از پنجم تا هشتم ماه نوامبر میزبان فلم سازان 
بین المللی است که در جشنواره فلم » گلوبل ویژن« 

گردهم می  آیند. 
الهه   هالند  شهر  در  که  الهه  بین المللی  جشنواره 
که  سازانیست  مستند  میزبان  و  می  گردد  برگزار 
پاسخ گویی،  و  عدالت  حقیقت،  چون  مسایلی  به 

تبعیض، و مهاجران و حقوق زنان می  پردازند.
اساس   2003 سال  در  که  زاگریب  فلم  جشنواره 
رسانه   های  انستیتیوت  سوی  از  و  شد  گذاشته 
زاگرب و موسسه انکشاف فرهنگی آن شهر برگزار 

می  گردد. 
دسمبر  برج  در  که  پاینت«  فلش   « فلم  جشنواره 
در  بشر  حقوق  بین المللی  روز  با  مصادف  هرسال 

شهر بمبی کشور هندوستان برگزار می  گردد. 
انسان ها«  دنیای  »این  فلم  جشنواره  این ها  بر  عالوه 
در ویانا پایتخت اتریش و جشنواره فلم   های مستند 
دسامبر  ماه  در  هردو  که  نیز  پولند  پایتخت  وارسا 
برگزار می  گردند، از جمله جشنواره   های مطرح فلم 

حقوق بشر هستند. 
جشنواره پاییزی فلم حقوق بشر کابل 

اول  است  قرار  بشر  حقوق  فلم  پاییزی  جشنواره 
افغانستان و  اکتوبر امسال از سوی باشگاه سینمایی 
به یاری و مساعدت چندین نهاد داخلی و خارجی 
در کابل گشایش یافته و تا هفتم اکتوبر ادامه یابد. 
حقوق  فلم  پاییزی  جشنواره  برگزاری  تیم  اساسا 
راستای  در  را  کارشان  قبل  سال  دو  از  کابل،  بشر 
برای برگزاری  انسجام بخشیدن و تدارک زمینه   ها 
نستو هانه ی  تالش   های  نمودند.  آغاز  جشنواره  این 
تیم برگزاری جشنواره در راستای حضور بخشیدن 
چنانچه  است،  برانگیز  تحسین  خارجی  فلم   های  به 
امور  از آگا هان  زیادی  توجه شمار  توانستند  آن ها 
سینما را در کشور های مختلف جهان جلب کنند و 
در نهایت 18 فلم خارجی را که شامل آثار مستند، 
هنری و انیمیشن می  شوند و در محوریت با مسایل 
حقوق بیشر ساخته شده اند از فلمسازان صاحب نام 
با  فلم   27 در حدود  آن  بر  بدارند. عالوه  دریافت 
در  که  دیگر  فلم   5 و  بشر  حقوق  مسایل  محتوای 
بخش رقابت ها حضور ندارند، از فلمسازان داخلی 
مستندسازان  و  فلم سازان  از  بیشتر  نمودند.  دریافت 
داخلی جوانان فعال و توانمندی اند که حضورشان 
در این جشنواره می  تواند بصورت اثرگذاری راهی 

به جشنواره   های کشور های دیگر بگشاید. 
باشگاه سینمایی افغانستان و تیم برگزاری جشنواره 
برای  زمینه سازی  اوایل  از  بشر  حقوق  فلم  پاییزی 
فلم نامه  فلم سازان،  از  جشنواره،  این  برگزاری 
نویسان، بازیگران و تهیه گران برجسته و تاثیرگذار 
سینمای جهان دعوت نمودند تا با اشتراک در این 
جشنواره، زمینه ی مباحث در رابطه با مسایل اساسی 
و بنیادی سینما و تحوالت در سینمای امروز جهان، 
سازند.  هموار  افغانستان  جوان  فلم سازان  برای  را 
دعوت  سینما  نامور  چهره ی  چندین  از  چنانچه 
بنا  اما  ورزند  اشتراک  جشنواره  این  در  تا  گردید 
بزرگی  چالش  که  کشور  در  امنیتی  مشکالت  بر 
می  شود،  شمرده  فرهنگی  فعالیت   های  برابر  در 
این  با  نمودند.  آمدن صرف نظر  از  آن ها  از  برخی 
وجود برخی چهره   های مطرح سینمایی در جشنواره 

حضور خواهند یافت. 
فلم   های  بخش  در  رفت  تذکر  قبال  که  طوری 
خارجی این جشنواره 18 فلم مستند و کوتاه و بلند 
و  »سرجیو«  مستند  فلم   های  دارند:  حضور  هنری 
»یکجا شده برای زندگی«  از کشور ایاالت متحده 
امریکا، مستند »چیزی در مورد جورجیا« از فرانسه، 
کوتاه »سبک مانند پر« از کشور سویس، مستند   های 
گاندهی«  جستجوی  در   « آسمان«،  جستجوی  »در 
و »بالل« از کشور هندوستان، مستند » مصر، ما ترا 

در بخش فلم   های خارجی این 
جشنواره 18 فلم مستند و کوتاه و 
بلند هنری حضور دارند: فلم   های 
مستند »سرجیو« و »یکجا شده 
برای زندگی«  از کشور ایاالت 

متحده امریکا، مستند »چیزی در 
مورد جورجیا« از فرانسه، کوتاه 

»سبک مانند پر« از کشور سویس، 
مستند   های »در جستجوی آسمان«، 
» در جستجوی گاندهی« و »بالل« 
از کشور هندوستان، مستند » مصر، 

ما ترا می  نگریم« از کشور مصر، 
مستند »هنر جنگیدن« از کشور  
استرالیا، مستند » زنان سعودی« 

از کشور عربستان سعودی، مستند 
»نان شب با رییس جمهور« از 
کشور پاکستان، فلم   های کوتاه 

»اندکی بلندتر« و »اکوردیون« از 
کشور ایران، مستند »کجا بودی؟« و 
کوتاه » گلوله   ها« از کشور سویدن، 
کوتاه »گره« از کشور کانادا، مستند 

»زنان آهنین الیبریا« از کشور 
الیبریا و مستند »آوارگی« از کشور 

انگلستان فلم های خارجی این 
جشنواره اند.

می  نگریم« از کشور مصر، مستند »هنر جنگیدن« از 
کشور  از  سعودی«  زنان   « مستند  استرالیا،  کشور  
عربستان سعودی، مستند »نان شب با رییس جمهور« 
از کشور پاکستان، فلم   های کوتاه »اندکی بلندتر« و 
بودی؟«  »کجا  مستند  ایران،  از کشور  »اکوردیون« 
و کوتاه » گلوله   ها« از کشور سویدن، کوتاه »گره« 
از  الیبریا«  آهنین  »زنان  مستند  کانادا،  کشور  از 
کشور الیبریا و مستند »آوارگی« از کشور انگلستان 
که  گفت  باید  جشنواره اند.  این  خارجی  فلم های 
چهار فلم این گزینه شامل بخش رقابت   ها نخواهند 
سوی  از  که  رقابت   ها اند  بخش  شامل  بقیه  و  بود 
قرار  نامور داخلی و خارجی تحت داوری  داوران 

خواهند گرفت. 
در بخش فلم   های داخلی که در جریان جشنواره به 
فلم   ها  این  از  می  توان  شد  خواهند  گذاشته  نمایش 

نام برد: 
نشاِن  زن،  نه  می  خواهم  اسپ  من  کوتاه:  فلم   های 
دست، نامه به روشنی، تار نواختن، تصورات، همسر 
این سرزمین  به  تو  آقای فاضلی، شبانه، لذت تب، 
و  مادرم  قیصلر،  )بدبخت(،  بدمرغه  نداری،  تعلق 

من، فرشتگان زمین و زنده ی مرده.
همسایه،  بهشت،  از  سیبی  داستانی:  بلند  فلم   های 

کشتی   های کاغذی، برهنه پا.
کم ارزش،  زندگی  ستاره گان،  ما  مستند:  فلم   های 
در  شده  معتاد  کمره،  به  مرگ  کوچک،  دستان 
بودم،  خوب  من  پیشتر  دهبوری،  پاتک  افغانستان، 

ببین کی موتر می  راند و روشنی در غار. 
آزادی،  بر  مرگ  پناه گاه،  انیمی  شن:  فلم   های 

کوکنار های نابود کننده و امید. 
نهاد   های  مالی  مساعدت  با  که  یادد هانیست  قابل 
برگزاری  تیم  و  افغانستان  باشگاه سینمایی  همکار، 
کارکرد های  از  تقدیر  بخاطر  را  جشنواره وجوهی 
برندهگان  به  تا  گرفته اند  نظر  در  داخلی  فلم سازان 

این جشنواره اهدا نمایند. 
تیم برگزاری جشنواره با مساعی بی دریغ و زحمات 
به صورت  را  جشنواره  این  می  کوشند  شبانه روزی 
برگزار  الزم  تسهیالت  داشت  درنظر  با  و  معیاری 
مرکز  در  جشنواره  این  فلم   های  است  قرار  نمایند. 
لیسه استقالل کابل، سینما  فرانسه واقع در  فرهنگ 
از دفاتر ملل  پارک واقع در پارک شهرنو و یکی 
متحد به نمایش درآید. ضمنا تالش صورت خواهد 
مزار  شهر  در  جشنواره  این  فلم   های  که  گرفت 

شریف نیز به روی پرده روند. 
این  رسانه ای  همیار  عنوان  به  8صبح  روزنامه 
جشنواره، گزارش   های مرتبط با برگزاری جشنواره 
پاییزی فلم حقوق بشر را در روز های آینده به نشر 

خواهد سپرد. 

پیش درآمدی بر جشنواره پاییزی 
فلم حقوق بشر در افغانستان
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

دوره های  دیگر  و  قضایی  استاژ  دوره های   •
قضات   مسلکی  دانش  ارتقا  برای  آموزشی 
دوره ها  این  برنامه های  و  یافته  توسعه  و  تعمیم 
ازدوره های دراز مدت و کوتاه مدت دایما  اعم 
نوسازی و ارتقا یابد  و ازسوی دیگر زمان کافی 
دوره های  بویژه  دوره ها  این  برای  متناسب  و 
مهمتر  همه  از  و  شود  گرفته  درنظر  مدت  کوتا 
و  برحال  قضات  تمام  استفاده  و  دسترسی  زمینه 
فراهم  برنامه ها  گونه  این  به  قضاوت  متقاضیان 

گردد.
• برنامه ریزی های دقیق تر برای غنا مندی نصاب 
آموزش  دوره های   و  ستاژ  دوره های  درسی 
کوتاه مدت و یا آموزش حقوق بشر و استفاده از 
استادان آگاه و مجرب درمسایل دینی و حقوق 

بشری روی دست گرفته شود.
و  حقوقی  آگاهی های  مستمر  افزایش  برای   •
قوانین کشور، زمینه های  از  اطالع جامع قضات 
آنان  آشنایی  جهت  خدمت  ضمن  آموزش 
کنوانسیون  و  جدید  قوانین  و  موضوعات  با  

مکلفیت های  و  افغانستان  تعهدات  و  بین المللی 
فراهم  تمامی  قضات   برای  آنها  درقبال  قضات 

گردد. 
به  قضات  دسترسی  زمینه   منظور،  به همین   •
تازه انفاذشده  قوانین  به ویژه  داخلی   قوانین 
آنها  به  افغانستان  که  بین المللی  معاهدات  و 
از  قانونی  و  حقوقی  منابع  سایر  و  است  متعهد 
و  داخلی  قوانین  موقع  به  و  منظم  توزیع  طریق 
شود.  ساخته  فراهم  بین المللی   کنوانسیون های 
عالوه برآن تالش گردد زمینه دسترسی قضات 
به انترنت  فراهم گردیده و آموزش های الزم به 

قضات در این زمینه ارایه گردد.
برای حل مشکالت  اساسی  و  • اقدامات سریع 
مستقیم  تاثیر  که  قضات  ترانسپورتی  و  رهایشی 
دارد،  محاکم  به  مردم  آسان  دسترسی  میزان  بر 
بدون  ستره محکمه  شود.  گرفته  دست  روی 
قضات  رشد  و  استخدام   زمینه  تبعیض  اعمال 

محلی را براساس اصل شایستگی فراهم سازد.

• با توجه به اینکه کمبود زنان پولیس، سارنوال، 
وکیل مدافع و قاضی از عوامل عمده مشکالت 
می  باشد.  عدالت  به  دسترسی  امر  در  زنان 
برای  مشخصی  برنامه های  و  راهکارها  و  راه ها 
افزایش حضور  زنان دراین مشاغل ومناسب از 
در  اناث  محصلین  افزایش  سازی  زمینه  طریق 
دوره های  تدویر  شرعیات،  و  حقوق  رشته های 
ستاژ و اعتمادسازی برای حضور بیشتر آن دراین 

مشاغل ومناسب  روی دست گرفته شود.
• محاکم باید به کرامت انسانی و اصل فرضیه ی 
از  قبل  نباید  و  گذاشته  احترام  متهم  بی گناهی 
قطعیت و نهانی شدن فیصله محکمه با صالحیت 
و قبل از قطعی شدن حکم در مورد قضیه پیش 
موافقه  زمانی که  تا  همچنین   و  نمایند  داوری 
صریح طرفین دعوا و تایید قاضی حاصل نشود؛ 
مستقیم  پخش  یا  و  سمعی  یا  تصویری  ازثبت 
خودداری  جلسه   از  خارج  به  محاکمه  جریان 
گردد و در موارد خاص در این زمینه مسووالنه 

عمل شود. 
ادامه دارد

روز  سلواکیا  ناسیونالیست  حزب  رهبر 
اروپا  اتحادیه  از  سپتمبر(   20( سه شنبه 
برای  جداگانه  کشور  یک  تا  کرد  تقاضا 
"روما"  فراموش شده  و  فقیر  بسیار  اقلیت 
بشر چنین  تشکیل گردد. گروه های حقوق 

پیشنهادی را تقبیح کردند.
 

در  سلواکیا  ملی  حزب  رییس  سلوتا،  جان 
حل  »راه  است:  گفته  خود  انترنتی  صفحه 
هر  در  روماها  که  بود  خواهد  آن  مطلوب 
جایی که می  توانند دولت جداگانه خودشان 
باشد تشکیل بدهند،  برای شان مفید  را که 

زیرا آنها همدیگر را بهتر می  شناسند.«
چیز  جماعت  »این  است:  کرده  عالوه  او 
فلسفه  و  سلواک ها  طبیعیت  با  مشترک 
چندصدسال  در  و  ندارند  آنها  زندگی 
گذشته بین ما کدام نزدیکی ای ایجاد نشده 

است.«
سازمان های  خشم  سلوتا،  اظهارات  این 
پات  الکساندر  برانگیخت.  را  بشر  حقوق 

کولو از گروه حمایت از روماهای سلواکیا 
افکاری  »چنین  گفت:  پرس  فرانس  به 
می  خواستند  روماها  هرگاه  غیرعملی اند. 
دولت جداگانه خودشان را تشکیل بدهند، 
آنها می  بایست به این کار اقدام می  کردند، 

اما آنها چنین چیزی را نمی  خواهند.«
علیه  ستیزانه اش  بیگانه  اظهارات  با  سلوتا، 
او  است.  مشهور  مجار  و  روما  اقلیت های 
همچنان می  خواهد کمک های دولتی برای 
که  روز  تمام  مکاتب  همچنان  و  روماها 
داده  هم  غذا  روماها  کودکان  به  آنجا  در 

می  شود، شدیدا محدود گردند.

بین  سلوتا  رهبری   به  سلواکیا  ملی  حزب 
حکومت  عضو   2010 تا   2006 سال های 
در  و  بود  فیکو  روبرت  رهبری  به  ایتالفی 
پارلمان سلواکیا  این حزب در  حال حاضر 
که 150 کرسی دارد، دارای هفت نماینده 

می  باشد.
میلیون   5.4 که  است  کشوری  سلواکیا 

به  مطابق  جمله  آن  از  و  دارد  نفرجمعیت 
هزار   89 عیسوی   2001 سال  سرشماری 
کارشناسان  اما  می  باشند.  روما  نفرآنها 
جمعیت  که  هستند  نظر  این  بر  قوم شناسی 
رقم  این  از  بیشتر  مراتب  به  سلواکیا  رومای 

می  باشد.
اکادمی  علوم  در  قوم شناس  یک  مان،  ارنه 
شاید  روما  واقعی  »تعداد  می  گوید:  سلواکیا 

قریب به 350 هزار نفر باشد.«
زندگی  رهایشی  مکان   600 در  آنها  اکثر 
کانالیزاسیون  بدون  برق،  بدون  که  می  کنند 
انتقال فضله جات و بدون آب جاری  برای 
می  باشند. این محالت رهایشی از براتیسالوا 
پایتخت سلواکیا که نسبتا مرفه می  باشد، دور 

واقع شده  اند.
در اتحادیه اروپا که سلواکیا در سال 2004 
به آن پیوست، یک جمعیت قریب 11 تا 12 

میلیونی روما زندگی می  کند.

گزارش نظارت
از  وضعيت و عملکرد محاكم

و سيستم قضایی در افغانستان
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان )بهار سال 1390(

آزادی بيان
ضمانت های قانونی

و محدوده ها

قسمت چهل و ششم

منبع: دویچه وله

جایگاه  از  برخوردار  و  بشری  حق  یک  خود  نوع  در  بیان  آزادی 
و  تفحص  آزادی  شامل  حق  این  است.  رفیعی  سیاسی  و  اخالقی 
نوشتاری  به صورت گفتاری،  افکار،  و  اطالعات  اشاعه ی  تحصیل، 
هنری یا به هر ابزار و سیاق دیگر میشود. یعنی این حق نه تنها نوشته 
و گفته را در بر میگیرد بلکه تصاویر و نمادها و حرکات معنادار را 

نیز شامل میشود.1
آدمی  که  است  این  معنایش  بیان  آزادی  اندیشه ی  دیگر،  زبان  به 
حق دارد رای و نظر خود را بدون واهمه و دلهره از گرفتارشدن به 
مصایبی و محروم شدن از حقوق اجتماعی و سیاسی خویش بیان کند 
و اظهار بدارد. یعنی هرانسان حق دارد بیندیشد و اندیشه ی خود را 

بر زبان بیاورد.
طرفداران آزادی بیان معقتدند که آزادی بیان یک حق بشری است 
انسان بودن نه  و آدمی از آن جهت که آدمی است، فقط به خاطر 
زندگی،  است؛ حق  رشته حقوق  واجد یک  دیگری،  دلیل  هیچ  به 
امور  در  مشارکت  حق  مناسب،  زندگی  سطح  از  برخورداری  حق 
ملکیت، حق کار، حق  امنیت شخصی، حق  و  سیاسی، حق آزادی 
آزادی ازدواج و سایر حقوقی که در اعالمیه ی جهانی حقوق بشر 
آمده است که یکی از میان این دسته حقوق، حق سخن گفتن است. 
این حقوق صرفا به دلیل انسان بودن به همه ی آدم ها  فارغ از تعلقات 
نژادی، قومی، مذهبی، جنسی، زبانی و ... تعلق می گیرد و همه حق 

دارند از آن بهره مند شوند.
و  است  انسان  طبیعی  نیازهای  بر  مبتنی  بشر  دیگر، حقوق  از سویی 
زندگی کردن،  گفتن،  سخن  مثل  آدمی  فطری  نیازهای  از  برخی 
از  باشد.2  بشر  برای حقوق  مبنایی  می تواند   … و  غذا  به  دسترسی 
آن جایی که آدمی »حیوان ناطق« است و سخن گفتن از خصوصیات 
نوعی اوست، اگر امکان نطق و سخن را از او بیگرند، گویی همه ی 
هستی او را بر باد فنا داده اند. بنابر این، مبنای حق آزادی بیان، نیاز 
طبیعی انسان برای سخن گفتن است. چون انسانیت به گفتگو، مبادله 
و تبادل آرا و اندیشه وابسته است. اگر چنان کنند که آدم ها مجال 
دیوار  که  است  آن  مثل  باشند،  نداشته  را  نظر  تبادل  و  سخن گفتن 

محکمی در برابر انسانیت شان ایجاد کرده باشند.

شرایط  آزادی بیان
آزاد  فکر  از  آزاد  بیان  چون  است.  آزاد  فکر  آزاد،  بیان  مقدمه ی 
بود.  نخواهد  آزاد  بیان  نباشد،  آزاد  فکر  وقتی  می گیرد،  سرچشمه 
بیان می کند.  را  ممکن است کسی خیال کند که آزادانه چیزهایی 
اما چه بسا فکری که بیان می کند، فکر تلقینی باشد3. در کشورهایی 
داشته اند،  سرسام آور  رشد  جمعی  اطالعات  وسایل  و  رسانه ها  که 
فکر آزاد کمتر مجال بروز و ظهور می یابد. کسانی که مدام رادیو 
کسب  اطالعات  مجالت  و  روزنامه ها  از  و  می شنوند  تلویزیون  و 
و  اطالعات  از  سیلی  باشند.  داشته  آزاد  فکر  نمی توانند  می کنند، 
با  داده های دست کاری شده و جهت دار وارد ذهن آن ها می شود و 
تسخیر مغز آن ها، ذهن مبتکر و متفکرشان را به چیزی در حد انباری 
از اطالعات رسانه ای جهت دار تقلیل می دهد. بنابراین، باید موازی با 

آزادی بیان، زمینه ی فکر آزاد هم جسجو شود.
تأمین  شرط  دومین  بیان،  آزادی  حق  از  استفاده  عملی  زمینه های 
آزادی بیان است. بهره بردن از آزادی بیان و مجال استفاده از آن دو 
چیز متفاوت است. به تعبیری، »این ماجرا در مقام مقایسه و تشبیه مثل 
زمین فوتبالی است که کسی در آن بازی نمی کند.« برای این که مردم 
آن قدر گرفتاری دارند که وقتی برای بازی فوتبال نمی یابند. ممکن 
نابه جا  است برای مردم در عرصه های دیگر زندگی آن قدر به جا و 
مشغله و مصروفیت موجود یا ایجاد شده باشد که اصال فکر و فرصت 
کشورهای  در  که  دالیلی  از  یکی  لذا  نماند.  باقی  برای شان  بازی 
بهره بردن  مجال  نبود  می ماند،  مغفول  حقوق  این گونه  سوم،  جهان 
از آن است. در این گونه کشورها، مردم با مصائب و گرفتاری های 
بی شماری دست به گریبان اند که اصال وقتی برای فکرکردن به این 

مسائل و فرصتی برای به زبان آوردن آن ها را نمی یابند. 
ادامه دارد
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انتقاد گروه های حقوق بشر
از نظریه كشور »روما«ها

 عبداالحد فرزام
 قسمت اول

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت
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 مجیب مهرداد
نامی  آشنا مبدل  به  افغانستان  علی عبدالرضایی   اینک در 
شده است. او یکی از شاعران پرآوازه ی شعر امروز در 
گستره زبان فارسی است. علی عبدالرضایی در 21 حمل 
1348 در لنگرود متولد شد. تحصیالت ابتدایی و متوسطه  
خود را در همان شهر به پایان رساند و پس از اخذ دیپلوم 
ریاضی و قبولی در کانکور سراسری، به دانشگاه فنی و 
مهندسی تهران راه یافت و در رشته مهندسی مکانیک، 
از  این دانشگاه فارغ التحصیل شد. عبدالرضایی که فعالیت 
حرفه  ای خود را از سال 67 آغاز کرد، یکی از جدی ترین 
و بحث برانگیزترین شاعران نسل نو شعر فارسی است. او 
با طرح نظریات و پیشنهادهای تازه ی خود در قالب شعر، 
مصاحبه و سخنرانی تاثیر غیرقابل انکاری بر نحوه سرایش 
که  شاعرانی ست  ازمعدود  و  داشته  شاعران  از  بسیاری 
موفق شد از همان آغاز کار، فردیت مستقل شعری خود 

را تبیین کند.  
شعر  اصلی  بنیانگذاران  از  یکی  را  عبدالرضایی  علی 
یک  و  سی  تاکنون  او  از  می  شناسند.  هفتاد  به  موسوم 
فرانسه،  انگلیسی،  فارسی،  زبان های  به  شعر  کتاب 
 ... و  کوردی  آلمانی،  ترکی،  عربی،  اردو،  اسپانیایی، 

منتشر شده که هیجده تای آنها به زبان فارسی است.
تقریبا شعرهایش به همه زبان های مطرح دنیا ترجمه و در 
مجالت شعر و وبسایت  های مطرح   اینترنتی منتشر شده  اند. 
جنجالی اش  سخنرانی  های  و  گفتگوها  که  عبدالرضایی 
است  سالها  است.  عام  و  خاص  زبانزد  هفتاد  دهه  طی 
دوری  فارسی زبان  نشریات  در  حضور  و  گفتگو  از  که 
می  کند. او   اینک در لندن به سر می  برد و اخیرن به زبان 

انگلیسی نیز شعر می  نویسد.
با شعر  »اگر از اسامی   نویسندگان مطرحی که در تقابل 
او نوشته  اند، بگذریم فقط در تایید  شعر و ذهنیت شعری 
بهبهانی،  سیمین  چون  منتقدانی  و  شاعران  عبدالرضایی 
محمد حقوقی، عبدالعلی دستغیب، منوچهر آتشی، رضا 
براهنی، بابک احمدی، علی باباچاهی، عمران صالحی، 
همچنین  و  سمیعی  عنایت  پویان،  منصور  تمیمی،  فرخ 
ازهم نسالنش مهرداد فالح، پرهام شهرجردی، ابوالفضل 
بهزاد زرین پور، رزا جمالی، پگاه احمدی، آزیتا  پاشا، 
عامری،  رضا  پیرزاد،  ناصر  رسولزاده،   حسین  قهرمان، 
و  خواجات  بهزاد  فروشان،  ابول  پور،  وقفی  شهریار 

دیگران به اظهارنظرهای کتبی پرداخته  اند.«
باسنت  های مسلط     شاعری عاصی که درگیری  هایش 
شعری، رسمیت ادبی دستوری و فرمایشی و جنگ  هایش 
با سنت  های سنگواره شده اجتماعی او را آواره ساخت. 
و  انفعال طلبی  بر  مبنی  تهمت  هایی  و  برچسب  ها  همه  با 
است  آن  به  منسوب  او  شعر  که  جریانی  جامعه گریزی 
عوام زده  و  شعاری  پرداخت  های  از  نظر  صرف  او  شعر 
اخیر،  قرن  یک  کم  چیزی  در  ما  معاصر  شعر  در  رایج 
صور  حتا  طوریکه  است،  فارسی  شعر  اجتماعی ترین 
سمبول  استعاره زده  خیال  صور  آن  برخالف  او  خیال 
محوری که شعر را در فراسو  های اجتماع نگه می  داشت 
و باتارهای نامریی بسیار با جامعه شاعر ربطش می  داد از 
عناصر زندگی روزمره او انتخاب شده  اند طوریکه همه 
اشیای پیرامونی و روابط اجتماعی در عینی ترین صورت 
در دستگاه نیرومند تخیل او به استحاله رفته و بن مایه  های 
صوری شعرش را ساخته  اند. من پیش از آشنایی ام با شعر 
هفتاد به شعری بی نیاز از تشبیه و استعاره و سمبول بی باور 
شعر  در  گاهی  که  دست  آن  از  ابیاتی  استثنای  به  بودم 
پدیدار می  شوند  عاشقانه سعدی  غزلیات  بیشتر  و  حافظ 
را محظوظ  ما  پسند  زیبایی  پیرایه  ی ذهن  بی هرگونه  و 
می  دارند، شبیه آن بیت معروفی که ابوسعید ابوالخیر را 
به جستجوی شاعرش وا داشت:   اندر غزل خویش نهان 
خواهم گشتن/ تا بر دولبت بوسه زنم چونش بخوانی/ یا 
سایر  و  نصرت  و  فروغ  و  شاملو  شعر  در  پاره  هایی  تکه 
شاعران دهه چهلی که بسامد آن به حدی نیست که به 
عنوان یک شناسه غالب یا ویژگی سبکی در شعر شان 
قابل بررسی باشد. هرچند شاعرانی چون نصرت رحمانی 
و سیدعلی صالحی با شمس لنگرودی و حافظ موسوی 
زندگی  به  شعر  زبان  کردن  نزدیک  برای  تالش  هایی 

دست  موفقیت  به  راه  در  این  جایی  تا  و  کردند  روزمره 
ژرف ساخت  همان  شعر  ژرف ساخت  چون  ولی  یافتند 
شعر دهه چهل بود نتوانست شعر فارسی را دچار تحولی 
شعرشان  فروغ  به  اندازه  نتوانستند  آن  ها  حتا  سازد  بنیادین 
را به زندگی نزدیک کنند. البته قابل یادکرد می دانم که 
شخصا همه جریان  های شعر معاصر را خوانده ام و از همه 
لذت  و  برده ام  بهره  فارسی  کنونی  شعر  رایج  سبک  های 
ادبی  جدی  تحول  یک  از  بحث  که  آنجایی  اما  می  برم 
تحول  نقطه عطف   این  عنوان  به  هفتاد  به شعر  باید  است 
صالحی،  سیدعلی  چون  شاعرانی  شعر  من  نهاد.  انگشت 
شمس لنگرودی حافظ موسوی و شاگردان شان را دوست 
دارم و بدون هیچ شکی برخی از بهترین شعرهای کنونی 
موسوم  جریان  دیگر  سوی  از  نوشته  اند.  آن  ها  را  فارسی 
در  اسالمی   و  انقالب  از  پس  هم  نیوکالسیک  جریان  به 
فارسی  مدرن  شعر  جریان  عراق  با  جنگ   ایران  دوران 
مثنوی  و  از غزل  به سمت و سویی غیر  باید  الزاما  را که 
البته نمی  توان از تحوالتی  می  رفت به  این سمت چرخاند. 
پدید  قالب  های کالسیک  و سایر  که  این جریان در غزل 
آورد چشم پوشی کرد.   این جریان با جاذبه  های موسیقایی/

می  شد  ارایه  ملموس  زبانی  در  که  تغزلی اش  و  حماسی 
حاشیه  به  مدتی  برای  را  غیرموزون  جریان  های  توانست 
براند. حتا امروز هم غزل مدرن طرفداران زیادی در  ایران و 
افغانستان دارد، هم اکنون هم کسانی چون حسن حسینی، 
سلمان هراتی، علی معلم، یوسف علی میر شکاک، قیصر 
امین پور کاظم کاظمی ،  سمیع حامد، سعید بیابانکی، سید 
ابوطالب مظفری، شریف سعیدی، سید رضا محمدی در 
البته قابل یادکرد  افغانستان بیشترین خوانندگان را دارند، 
است که نیمه دوم دهه هشتاد چشم  های ما را به طیف  های 
گسترده تری از شعر و شاعر گشود، حاال شاعران ما که از 
زیر سایه سنگین استیالی غزل رها شده  اند دامنه خوانش 

شان نیز گسترده تر شده است. 
 آنچه من می  خواهم به آن اشاره کنم   این است که نسلی 
افغانستان ظهور کردند  از شاعرانی که در دهه هشتاد در 
از جریانی که شعر عبدالرضایی یکی از ارکان اصلی آن 
دیرهنگام  آشنایی  البته   این  شدند.  آگاه  دیر  بسیار  است 
پیش کسوتی  شاعران  یک سو  از  داشت.  روشنی  دالیل 
که در دهه هشتاد سکان داران اصلی شعر بودند و شعر و 
شخصیت ادبی شان در میان نسل ما محبوبیت داشت مروج 
اصلی جریان شعری موسوم به نیوقدمایی بودند. در نتیجه 
تاثیر آن  ها بود که تا نیمه اول دهه هشتاد بیشترین شاعران 
افغانستان به شیوه نیو کالسیک غزل می  گفتند حتا مایی که 
گویا سپید سرا بودیم، حتا آنانی که خود را پست مدرن و 
متفاوت می  گفتند و کتاب  های غزل را بیشتر می  خواندیم.

هم  تیوریک شان  کارهای  در  پیش کسوت  شاعران  این 
در  اما  می  پرداختند.  شاعر  و  شعری  تیپ  یک  به  بیشتر 
افغانستان  در  انترنت  فراگیر شدن  با  و  دهه  دوم   این  نیمه 
خود  شاعران  فیس بوک  یافتن  عمومیت  به خصوص  و 
آن  از  دور  به  معاصر  شعر  جریان  های  شناسایی  به 
دسته بندی  های سنت زده و عوام پسندانه تجویزی پرداختند. 
فالح،  مهرداد  عبدالرضایی،  علی  نام  که  بود  آن  از  پس 
گراناز موسوی، کرباسی کم کم وارد جامعه ادبی ما شد. 
ایران پرورش فکری و  البته   این شاعران مهاجری که در   
ادبی یافته بودند اگر گاهی هم از شعر غیر موزون صحبتی 
می  کردند بیشتر از شاعران جریان شعر موسوم به گفتار و 
نام  یا به قول حافظ موسوی همان سهل ممتنع  شعر ساده 
متفاوت سرا  شاعران  که  است  کردن  یاد  جای  می  بردند. 
هم و غم  تمام  بودند  برآورده  سر  هرات  از  بیشتر  که  هم 
غزل سرایی  یعنی  مسلط  جریان  با  تفاوت شان  تثبیت  شان 
بود،  این جریان برای معرفی سرچشمه  هایی که شعرشان از 
شاعرانی  از  و  نوشتند  نه  چیزی  هرگز  می  خورد  آن آب 
تاثیر  یا  می  کردند  پیروی  شان  کار  سیاق  و  از سبک  که 
پذیرفته بودند هرگز نامی   نبردند. برای همین بود که شعر 
شان و جریانی که خود را بانی آن می  دانستند هرگز حتا 

در حلقه  های بسیار محدود هم رسمیت و مخاطب نیافت از 
جانب دیگر  این نیما مآبی  ها باعث آن شد که با هر شعری 
که با شعر و طرز کار آنها شباهت می  داشت شاعران نسل 
هشتاد ناسازگاری کنند. اما انترنت کار خودش را کرد و 
با جریان شعر  نقد  ها، خوانش  ها و مصاحبه  ها  از طریق  ما 
هفتاد هم آشنایی پیدا کردیم، در باره کارگاه شعر و قصه 
براهنی آگاهی یافتیم، کتاب خطاب به پروانه  های او را با 
از آن  پیش  البته سال  ها  آن موخره اش خوبش خواندیم، 
طال درمس را هم خوانده بودیم، در همین آوان بود که 
و  شعرها  و  فالح  مهرداد  با  و  شناختیم  را  باباچاهی  علی 
شاعران  سایر  و  پگاه  و  گراناز  با  آشنا شدیم  نبشته  هایش 
پیشرو دیگر، اما پسانتر  ها نامی  که بیش از همه از  این جریان 
نام علی عبدالرضایی بود.  افغانستان بر سر زبان  ها بود  در 
برخی  ها او را به عنوان نماد افراطیت در شعر همیشه مثال 
می  زدند و برخی  های دیگر هم که   اندک  اندک با شعر او 
نهفته در  ارتباط برقرار می  کردند ارزش  ها و پیشنهاد  های 
از انگشت  های  شعر او را می  ستودند که شمار   این گروه 
عبدالرضایی  شعر  که  دلیل   این  نبود.  بیشتر  دست  هردو 
بیشتر از سایر شاعران پیشرو در افغانستان شناخته شد   این 
بود که شعر او از تخیل وشفافیت بیشتری برخوردار بود، 
شعری که آمیزه  ای بود از طعم  های گوناگون جریان  های 
هم  تغزل،  هم  و  داشت  پرخاش  و  اعتراض  هم  معاصر، 
گاهی  و  غنا،  عاطفی  لحاظ  به  هم  و  داشت  زبانی  بازی 
به  بودند  افتاده  اتفاق  زبان  ساده ترین  در  که  کشف  هایی 
افغانستان  ادبی  جامعه  می  شدند.  ما  زبان  ورد  سادگی 
موزون  غیر  شعر  در  و  بود  گرفته  خو  ساده  غزل  با  که 
آن  با  نمی  توانست  بود  فروغ  و  شاملو  الگویش  هنوز  هم 
و  از حد  بیش  نگری  های  یا جزیی  افراطی  آوانگاردیسم 
بیاید. جاذبه  های عاطفی،  پیشرو کنار  اکثر شاعران  حصر 
شفافیت بازی  های زبانی، سادگی صور بیانی که گاه گاهی 
و به ندرت در شعر پدیدار می  شدند با کشف  های ملموس 
از  وسالم، شعر علی عبدالرضایی را در نظر نسل ما بیش 

دیگران دلپذیر تر کرده بود.
زیبایی شناسی پساهفتادی و شعر عبدالرضایی

اوج گیری  حوش  و  حول  در  فارسی  مدرن  شعر 
کودتا  های  و  انقالب  ها  و  مشروطه خواهی  نهضت  های 
در  دیگر  سوی  از  بود  آمده  وجود  به  ما  منطقه  در  چپی 
کشور  های فارسی زبان حکومت  های شاهی یا دیکتاتوری 
با ویژگی  های استبداد و خودکامگی و طرد دیگر  اندیشی 
برسر کار بودند در چنین شرایطی شعر نو فارسی باید صبغه 
معترضانه و اجتماعی می  یافت و   ای بسا که بسیاری از  این 
احزاب  به  خود  افغانستان  در  چه  و  در  ایران  چه  شاعران 

چپی مخالف حکومت  های مطلقه وابسته بودند. شعر  هایی 
کالن  بازتاب  خدمت  در  آمدند  پدید  زمان  در  این  که 
شاعران  گاهی  حتا  بودند  زمان  آن  متداول  روایت  های 
می  دادند،  بازتاب  شعرشان  در  را  شان  حزبی  برنامه  های 
که  شاعری  و  بود  آمرانه  و  حماسی  اشعار،  لحن   این 
تعهدش از آرمان  های حزبی اش قوام می  یافت در جایگاه 
یک ناجی نشسته بود و جامعه و زمانه اش را مورد خطاب 
اعتراضش  بود  اختناق  دوران  دوران  چون  می  داد.  قرار 
پنهان  اسطوره  و  استعاره  و  از سمبول  تاریکی  هاله  را در   
از  زمان  آن  شاعرانه  ذهنیت  بر  حاکم  دولیسم  می  کرد، 
عمق مبارزات عدالت خواهانه عصر سرچشمه می  گرفت، 
در جهانی که انسان  ها باید در یکی از قطب  ها می  ایستادند 
و تکلیف خود و دولت  هایشان را روشن می  کردند، شعر 
در  این زمان به قول شاملو شیپور بود نه الالیی تسلط چنین 
جوی خواهی نخواهی شعر را به ورطه شعار می  انداخت. 
انقالب اسالمی   و جنگ تحمیلی در   ایران باعث انحراف 
باعث  بگوییم  است  بهتر  یا  شد  فارسی  مدرن  شعر  روند 
برگشت شعر فارسی به قالب  های کالسیک گردید، شعر 
مدرن فارسی در حاشیه  های  این جریان غالب که از جانب 
می  کشید.  نفس  سختی  به  می  شد  حمایت  نیز  حکومت 
شاعران   این جریان به بازتولید شعر دهه چهل می  پرداختند. 
اواخر دهه شصت شاعران جریان غیرموزون در چند  در 
شاخه تالش کردند تا شعری نوآیین پدید آورند برخی  ها 
شعر  در  آن  شکل  ساده ترین  در  روزمره  زبان  ورود  بر 
شعر  سمبولیسم  حذف  با  گویا  برخی  ها  کردند،  تاکید 
فروغ به سبک دیگری رسیدند و گروهی دیگر نیز به  این 
از بوطیقای  حد تغییر قناعت نکرده و یکسره راه شان را 
همین  ها  کردند.  جدا  رایج  سبک  های  سایر  و  چهل  دهه 
پیشرو  شعر  جریان  یا  هفتادی  شاعران  به  بعدا  که   بودند 
هرچیز  از  پویان  منصور  قول  به  گروه  شدند.   این  مسما 
استفاده کردند تا به عدم کارایی زبان فایق   آیند،   این گونه 
شعر بر تیوری زبانیت تاکید دارد، از نظر آن  ها زبان شعر 
فارسی در طول تاریخ حیاتش از تصویر انباشته شده است 
به کشف ظرفیت  های  تزاحم آن رنج می  برد، آن  ها  از  و 
شاعرانه در زبان موفق شدند و آن را در آفریده  هایشان به 
اثبات رساندند.  این نوع شعر هیچ حکمی  صادر نمی  کند، 
حلی  راه  هیچ  نیست،  هیچ  ایدیولوژی  ای  علیه  یا  تابع 
پیشنهاد نمی  کند.   این شعر از ساختار  های خطی می  گریزد، 
مجال ظهور  و گوناگون درخودش  متفاوت  به صداهای 
می  دهد،  این شعر در اثر غلط خوانی سنت شعری و زبانی 
پیش ازخودش به وجود آمده است، زبان را به عنوان یک 
ساختار قدسی و غیرقابل دسترس نمی  شناسد، بلکه ساختار 
هم  به  جمالت  و  ترکیب  ها  واژه گان  سطوح  در  را  زبان 
می  ریزد و صرف و نحو دلخواه خودش را از نو بنا می  کند. 
عشق در   این شعر  ها   هاله مقدسش را رها می  کند، معشوق 
موجودی قابل شناسایی و   اندازه گیری است و گفتگو  های 
انسان امروزی  عاشقانه رمززدایی شده و زندگی روزمره 
می  شود.   این  شعر  این  وارد    صورتش  طبیعی ترین  در 
معنا  کشف  و  ساختن  در  مشارکت  به  را  خواننده  شعر 
معنا  منطق  تسلط  عبدالرضایی  قول  به  می  کند،  دعوت 
یند،  شعرها  ویژگی  های  این  از  قطعیت  عدم  و  باختگی 
البته   این وضعیت در شعر پساهفتاد از طریق سفید خوانی، 
نقیضه گویی ابهام و  ایهام و  ایجاز ناشی از بازی  های زبانی و 

فرمی   به وجود آمده است. 
اگر کودکی به خودش واگذار شود بزرگ نمی شود! 

کتاب  از   / می شود  جامعه  ...و  می کند  پادرمیانی  مادر 
جامعه

یا

مادرم به راهی پدرم ....به سمتی دیگر 
و هر عزیزم هر که آمد گفت   این طرف!

هنوز در همان چار راهم ....بی طرفم!
می  توانم به هر چه گوش بسپارم و نشنوم 

دارم به اطرافم نگاه می  کنم و نمی  بینم!
ترن نیستم که روی ریل هی برود برگردد!

رودخانه ام! در رحم خودم راه می  روم جامعه آنجاست!/ 
از کتاب جامعه

شعر  باره  در  قاطع  حکم  هرگونه  صدور  از  باید  هرچند 
عبدالرضایی پرهیز کرد ولی در شعر  های او گفتن و نشان 
»بیان  است  گرفته  را  محض  استعاری  بیان  جای  دادن  
مجازی و فاصله گرفتن از سمبول ها و استعارهای پیچیده 
و نزدیک شدن به شکل های روایی مبتنی بر حّس و عینیت 
ِکنکرت )مجاز مرسل(. دوری جستن از تفاخر و تکلف 
گاه  شلختگی  مرز  تا  که  سادگی   به  شدن  نزدیک  یعنی 

پیش می رود.« 
ادامه دارد

علی عبدالرضایی
در شعر امروز افغانستان

ACKU
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تالش برای 
تصرف شهر سرت لیبیا

عمليات  ليبيا  انتقالی  ملی  شورای  نيروهای 
در  قذافی  معمر  به  وفادار  افراد  عليه  خود 

شهر سرت را شدت بخشيده اند.
با  همزمان  که  شد  گزارش  جمعه،  روز 
انتقالی  دولت  نيروهای  عمليات  تشديد 
معمر  زادگاه  سرت،  پاکسازی  برای  ليبيا 
قذافی، از افراد مسلح وفادار به او، شرايط 
غيرنظاميان دشوارتر شده و خروج گسترده 

آنان از اين شهر افزايش يافته است.
انتقالی  دولت  نيروهای  پنجشنبه،  روز 
يک  در  توانسته اند  که  کردند  اعالم 
ميدان هوايی شهر  نظامی،  متمرکز  عمليات 
و  تيراندازان  تک  حضور  وجود  با  سرت 
استفاده هواداران قذافی از موشک انداز و 
به تصرف خود در آورند  توپخانه سنگين، 
و به پيشروی به سوی مرکز اين شهر ادامه 

دهند.
سرت،  از  رسيده  گزارش های  براساس 
و  جاده ها  در  طرف  دو  حاضر  حال  در 
هستند  سنگين  نبرد  درگير  سرت  محله های 
و به گفته سخنگويان نظامی دولت انتقالی، 
شهر  مختلف  نقاط  قذافی  طرفدار  نيروهای 

را هدف آتشباری گسترده قرار داده اند.
سرت يکی از دو شهر اصلی ليبيا است که 
رژيم  مخالف  نيروهای  تصرف  به  هنوز 

نيامده است. معمر قذافی در 
امدادرسانی  سازمان های  همزمان، 
غيرنظاميان  شرايط  وخامت  از  بين المللی 
افزايش  که  گفته اند  و  داده  خبر  شهر 
دسترسی  در  غيرنظاميان  دشواری  و  تلفات 
يک  بروز  به  می تواند  غذا  و  برق  آب،  به 

انسانی در اين شهر منجر شود. فاجعه 
است  گفته  متحده  ملل  سازمان  سخنگوی 
خواسته  سازمان  اين  از  انتقالی  دولت  که 
از  زخمی ها  انتقال  به  کمک  برای  تا  است 
مناطق درگيری در سرت، مقداری سوخت 
آنها  اختيار  در  آمبوالنس ها  استفاده  برای 

قرار دهد.
در حال حاضر، سازمان های امدادرسانی از 
اعزام الری های حامل آب آشاميدنی برای 
هر  با  که  داده اند  خبر  غيرنظاميانی  استفاده 
وسيله ممکن، از سرت خارج شده و باعث 
ازدحام در مسيرهای ارتباطی شهر شده اند.

يکی  وليد،  بنی  از شهر  ديگر  گزارش های 
نيروهای  از  هنوز  که  شهرهايی  از  ديگر 
نيز  نشده  پاکسازی  قذافی  معمر  به  وفادار 
حکايت  طرف  دو  بين  درگيری  ادامه  از 

دارد.
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وزير  نخست  گيالنی،  رضا  يوسف 
در  کشور  اين  که  است  گفته  پاکستان 
عليه  جنگ  در  امريکا  فشارهای  برابر 

شد. نخواهد  تسليم  پيکارجويان 
روز  را  سخنان  اين  گيالنی  آقای 
نشستی  در جريان  سپتامبر،   29 پنج شنبه، 
سياسی  احزاب  حضور  با  که  کم سابقه 
آباد،  اسالم  در  کشور  اين  مذهبی  و 

بيان کرد. برگزارشده بود، 
اين  در  همچنين  پاکستان  وزير  نخست 
با  کشورش  روابط  که  گفت  نشست 

باشد. متقابل  احترام  پايه  بر  بايد  امريکا 
زمانی که يکی  از  بين دو کشور  روابط 

گفت  امريکايی  نظامی  مقامات  از 
پاکستان حامی گروه پيکارجوی حقانی 
شده  روبرو  تازه ای  تنش های  با  است 

است.
رد  را  اتهامات  اين گونه  مکررا  پاکستان 

کرده است.
مقامات  از  بسياری  خبرنگاران  گفته  به 
را  امريکايی ها  اظهارات  اين  پاکستانی 

به جنگ می دانند. تهديد 
در  زودی  به  گفته اند  امريکايی  مقامات 
سازمانی  حقانی،  گروه  آيا  که  باره  اين 
تصميم گيری  خير  يا  است  تروريستی 

کرد. خواهند 

نشست  جريان  در  گيالنی  رضا  يوسف 
پاکستان  گفت  همچنين  پنج شنبه  روز 
تحت  بيشتر  اقدامات  انجام  برای  نبايد 

بگيرد. قرار  فشار 
نشست  اين  در  همچنين  گيالنی  آقای 
تلويزيون های محلی  از  به طور زنده  که 
پخش می شد گفت به بازی انتقاد کردن 
پايان دهيد و  پاکستان  و سرزنش کردن 

بگذاريد. احترام  پاکستان  ملی  منافع  به 
در  پاکستان  که  کرد  تاکيد  همچنين  او 
تماميت  عليه  تهديدی  هرگونه  برابر 

ارضی اش متحد خواهد بود.
از  پيکارجويان  که  ماه هاست  امريکا 
جمله اعضای گروه حقانی را در مناطق 
قرار  هدف  افغانستان  مرز  به  نزديک 

داده است.
امريکا  کنگره  اعضای  از  بعضی 
عليه  حمالت  به  تا  شده اند  آن  خواستار 
آنها  و  شود  داده  شدت  پيکارجويان 
بدون  هواپيماهای  طريق  از  تنها  نبايد 

بگيرند. قرار  سرنشين هدف 
حمله  زمان  از  پاکستان  ارتش 
زندگی  محل  به  امريکايی  کماندوهای 

اسامه بن الدن در ابيت آباد و کشتن او 
عملياتی  جريان  در  گذشته  می  ماه  در 

هستند. به شدت عصبانی  مخفی 
اظهارات  از  پس  کشور  دو  بين  تنش 
از مقامات ارشد  درياساالر مايک مولن 
امريکا که در هفته گذشته گروه  ارتش 
سازمان  اجرايی«  »بازوی  را  حقانی 
گرفته  شدت  ناميد،  پاکستان  اطالعات 

است.

کمیته سويدن برای افغانستان 
به مواد ساختمانی ذيل ضرورت دارد:

1. کاشی 390 متر مربع.
2. سراميک سفيد 120 مترمربع.

ليتره و ديگر تجهزات نلدوانی برای شش  بايلر، ذخيره آب 2000   .3
باب کلينيک صحی.

جهت  ميتوانند  باشند  آن  تهيه  به  مند  عالقه  اشخاصکه  و  ها  شرکت 
مقيم  افغانستان  برای  سويدن  کميته  وی  پروژه  دفتر  به  داوطلبی 

مزارشريف مراجعه نمايند.

آدرس : کميته سويدن برای افغانستان، خانه شماره 722 سرک دوم 
کارته مامورين، مزار شريف _ افغانستان 

بخش تهيه وتدارکات 
شماره تماس جهت معلومات بيشتر: 0700299306 - 0700527718   

مقام های يمنی روز جمعه اعالم کردند که 
العولقی، روحانی برجسته عضو گروه  انور 
کشته  می برد،  سر  به  يمن  در  که  القاعده 
بود  امريکا  متولد  العولقی  انور  است.  شده 
و حمالت هوايی پياپی امريکا برای کشتن 

وی بارها ناکام مانده بود.
وزارت دفاع يمن در پيام تليفونی که برای 
اشاره  بدون  است،  فرستاده  خبرنگاران 
العولقی  »انور  است:  گفته  جزييات  به 
کشته  هوادارش  چند  با  همراه  تروريست 

شده است.«
مقام  يک  رويترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
وزارت دفاع يمن نيز گفته است: »العولقی 
حمله ای  جريان  در  بود  يمن  ساکن  که 
وی  همراه  که  کسانی  و  شد  کشته  هوايی 

بوده اند نيز اعضای القاعده بودند.«
هوايی  حمله  اين  که  نيست  مشخص  هنوز 
صورت  يمنی  نظامی  نيروهای  سوی  از 
بدون  هواپيماهای  با  امريکا  يا  است  گرفته 

سرنشين اقدام به اين عمليات کرده است.
نقل  به  زمينه  اين  در  فرانسه  خبرگزاری 
که  داده  گزارش  يمن  در  قبيله ای  منابع  از 
موتر  دو  به  هوايی  حمله  اثر  بر  العولقی 
استان  در  القاعده  گروه  اعضای  حامل 
واليت  اين  است.  شده  کشته  »ماريب« 
به  يمن  در  القاعده  اعضای  تجمع  مرکز 

شمار می رود.
يک منبع يمنی به اين خبرگزاری گفته که 
بوده  امريکايی  احتماال  مهاجم  هواپيمای 
هواپيماهای  گذشته  روز  چند  در  و  است 
فراز  بر  مرتبط  طور  به  امريکا  تجسسی 

منطقه در پرواز بوده اند.
بدون  هواپيمای  يک  گذشته،  می  ماه  در 
العولقی  تا  کرد  تالش  امريکايی  سرنشين 
را هدف قرار دهد ولی در انجام آن ناکام 

ماند.
مقام های امريکايی هنوز درباره کشته شدن 
نظر  اظهار  القاعده  برجسته  روحانی  اين 
در  را  العولقی  آقای  واشنگتن  نکرده اند. 
تحت  بين المللی  »تروريست های  فهرست 
يمنی  مقام های  ولی  بود  داده  قرار  تعقيب« 

تمايلی برای تعقيب او نشان نداده بودند.
و  انگليسی  زبان  دو  به  که  العولقی  انور 
عمليات  خواستار  بارها  بود  مسلط  عربی 
که  می شود  گفته  و  بود  شده  امريکا  عليه 
نقش مهمی در استخدام نيرو از کشورهای 

غربی برای القاعده داشته است.

گیالنی: 
پاکستان در برابر فشارهای امريکا تسلیم نمی شود

روحانی برجسته القاعده در يمن کشته شد
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فلسطینی ها تالش برای برکناری بلر 
از گروه چهار جانبه صلح را تکذیب کردند

مقامات فلسطینی گزارش های منتشره 
در این باره را که آنها طی درخواستی 
بلر از  رسمی خواستار برکناری تونی 
نمایندگی ویژه در گروه چهار جانبه 

صلح خاورمیانه شده اند، رد کردند.
تونی بلر، نخست وزیر پیشین بریتانیا، 
چهار سال پیش به این سمت برگزیده 

شد.
بلر  آقای  مواضع  معتقدند  فلسطینی ها 

بیشتر به اسراییل نزدیک است.
متشکل  صلح  جانبه  چهار  گروه 
و  اروپا  اتحادیه  ملل،  سازمان  از 

کشورهای امریکا و روسیه است.
با  میالدی   ۲۰۰۲ سال  در  گروه  این 
هدف میانجی گری در برقراری صلح 

در منطقه خاورمیانه ایجاد شد.
یک  از  بیش  گزارش ها  براساس 
مستقیمی  مذاکرات  که  است  سال 
نشده  انجام  فلسطینیان  و  اسراییل  بین 

است.
گفته  فلسطینیان  سخنگویان  از  یکی 
به عنوان  بلر  تونی  از نقش  است آنها 
اما  نیستند،  راضی  ویژه  نماینده 
اولویت  سمت  این  از  او  برکناری 

اصلی آنها نیست.
اعالم  بلر  آقای  دفتر  حال  همین  در 
برای  برنامه ای  هیج  او  که  کرده 
استعفا ندارد و همچنان به روند صلح 

خاورمیانه پایبند است.
صلح  میانجی  جانبه  چهار  گروه 
از  پیشنهاد  اخیرا  خاورمیانه 
را  اسراییل  با  مذاکرات  سرگیری 
طی  توافقی  به  دستیابی  هدف  با 
یک سال آینده داده است. اما هنوز 
شانس  درباره  بسیاری  تردیدهای 
دستیابی به توافقی طی ۱۲ ماه آینده 
شده،  تعیین  مهلت  پایان  تا  یعنی 

وجود دارد.
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