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کارشناسان: 

طالبانبرایآدمکشتن
ایجادشدهاند

یکی از اولویت ها عنوان شده است. 
میالدی   2014 سال  تا  که  است  قرار  اما 
نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند. این 
مساله در حالی که هنوز آینده افغانستان روشن 
زنان  حقوق  مورد  در  را  نگرانی هایی  نیست، 

خلق کرده است. 
سازمان بین المللی آکسفام در گزارشی که ماه 
افغانستان  زنان  که  گفت  کرد،  منتشر  گذشته 
و  سیاسی  مشارکت  آموزشی،  بخش های  در 
حکومت قانون در ده سال گذشته دست آورد 

داشته اند.  چشمگیری 
که  داد  هشدار  بین المللی  سازمان  این  اما 
»چالش های بزرگی« پیش روی زنان افغانستان 
ده سال  در  آنان  و دست آوردهای  دارد  قرار 
مواجه  افزون  روز  تهدیدهای  با  نیز  گذشته 

است. 
توسعه ای  و  امدادی  سازمان  بررسی  براساس 
»اکشن اید«، 72 درصد زنان افغانستان گفته اند 
سال های  به  نسبت  بهتری  زندگی  حاال  که 

پایانی زمان رژیم طالبان دارند.  
وزیر خارجه امریکا گفته است: »ما باید واضح 
نسبت  افغان  زنان  بسیاری  زندگی  که  بسازیم 
زیاد  خیلی  قبل،  سال   200 قبل،  سال   100 به 

تفاوت نکرده است.« 
افغانستان  در  دیگر،  جنگ های  بسیاری  مانند 
آسیب  و  قربانیان  از  کودکان  و  زنان  نیز 
در  طوالنی مدت  جنگ های  اصلی  دیدگان 
اساسی  قانون  رعایت  واشنگتن  هستند.  کشور 
از  یکی  را  زنان  حقوق  شمول  به  افغانستان 
عنوان  طالبان  با  مذاکره  اصلی  پیش شرط های 

کرده است. 

همکاری نزدیک داشته است.
با این همه، مسووالن این نهاد سازمان ملل 
و  واحد  برنامه  یک  حاال  تا  می گویند، 
مشخصی در این زمینه وجود نداشته است 
و استراتژی جدید، این خال را پر می کند.

به گفته مسووالن کمیشنری عالی، قرار 
است برنامه جدید در دو دوره زمانی از 
سال 2012 تا 2014 و از 201۵ تا 2017 

اجرا شود.
آقای گوتیرس در یک کنفرانس خبری 
این  می رود  انتظار  که  گفت  کابل  در 
میالدی  آغاز سال جدید  در  استراتژی، 
در یک نشست بین المللی به نمایندگان 

جامعه جهانی ارایه شود.
این مقام سازمان ملل ابراز امیدواری کرد 
براساس این برنامه، جامعه جهانی از روند 
افغانستان و  به  افغان  بازگشت مهاجرین 
زندگی  مناسب  زمینه های  فراهم آوری 
در کشور، حمایت بیشتری به عمل آورد.
عالی  کمیشنری  مسووالن  همزمان، 
سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در 
کابل گفته اند که میزان بازگشت مهاجران 
افغان از کشورهای همسایه، در مقایسه با 
سال گذشته بیش از پنجاه درصد کاهش 

یافته است.
نادر فرهاد، سخنگوی کمیشنری عالی در 
کابل می گوید که شرایط دشوار زندگی 
افغانستان و مشکالتی که در عرصه  در 
دارد،  کاریابی وجود  و همچنین  امنیتی 
بازگشت مهاجران  از موانع اصلی  یکی 

افغان بوده است.

نیروهای  خروج  زمان  به  شدن  نزدیک  با 
بین المللی از افغانستان، هیالری کلینتون، وزیر 
که  است  کرده  تاکید  متحده  ایاالت  خارجه 
افغانستان  زنان  حقوق  تامین  برای  مبارزه  در 

آخرین تالش های خود را به خرج می دهد.
تلویزیونی  مصاحبه  یک  در  کلینتون  هیالری 
گفته است: »من از شروع گفته بودم که یکی 
از مهمترین اولویت های من بحث و اطمینان از 
نمی دهیم  انجام  کاری  ما  که  است  مساله  این 

که مانع حقوق و امنیت زنان گردد.«
افزوده که  امریکا  متحده  ایاالت  وزیر خارجه 
این  افغانستان،  جنگ  ختم  برای  تالش ها  در 
اطمینان  تا  او می باشد  از مسوولیت های  بخشی 
کاری  روند  این  در  متحده  ایاالت  که  دهد 
زنان  آمده  به دست  نمی دهد که حقوق  انجام 

افغانستان در ده سال گذشته را تضعیف کند. 
بعد از سقوط طالبان در سال 2001 و با حضور 
افغانستان  زنان  بین المللی،  ایتالف  نیروهای 
پیشرفت های  دارند،  که  مشکالتی  وجود  با 
گذشته  سال  ده  این  در  داشته اند.  نیز  زیادی 
حقوق شان  به  آنها  دسترسی  و  زنان  پیشرفت 

در  متحد  ملل  سازمان  عالی  کمیشنری 
حل  برای  می گوید  پناهندگان  امور 
مشکالتی که در راه بازگشت مهاجران 
افغان به کشور وجود دارد، یک استراتژی 

جدید تدوین کرده است.
مقامات این نهاد سازمان ملل می گویند 
با  نزدیک  همکاری  با  جدید  استراتژی 
کشورهای پاکستان و ایران، دو کشوری 
که هزاران مهاجر افغان در آنها زندگی 

می کنند، تهیه شده است.
عالی  کمیشنری  رییس  گوتیرس،  انتونیو 
سازمان ملل متحد در امور پناهجویان  که برای 
ارزیابی اوضاع به افغانستان آمده، می گوید، 
براساس این استرتژی، تالش خواهد شد برای 
مهاجرینی که به افغانستان برمی گردند، زمینه 

زندگی مناسب فراهم شود.
همچنین با کشورهای میزبان، در صورتی 
شکل  به  نباشند  حاضر  مهاجرین  که 
برای  برگردند،  افغانستان  به  داوطلبانه 
از  گروه  این  از  میزبانی  و  نگهداری 

پناهندگان همکاری خواهد شد.
سال  ده  در  پناهندگان  عالی  کمیشنری 
در  پاکستان  و  ایران  کشورهای  با  اخیر 
افغان،  مهاجرین  به  مربوط  امور  زمینه 

کلینتون: 
دفاع از حقوق زنان افغان بخشی از مسوولیت هایم است

استراتژی جدید سازمان ملل 
برای بازگشت مهاجران افغان

برفدرکندز
حدودیکهزارمواشیراتلفکرد
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نمایندگان برای جرگه...

»چارگرد قال گشتم...«

افراد وابسته به حکومت...
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جبهه ملی افغانستان 
اعالم موجودیت کرد

با  همزمان  گذشته  روز  افغانستان  ملی  جبهه 
لویه جرگه  با  خود  مخالفت  موجودیت،  اعالم 

عنعنوی را ابراز کرد.
دوستم  عبدالرشید  افغانستان،  ملی  جبهه  در 
افغانستان، احمدضیا  اسالمی  ملی  رهبر جنبش 
مسعود معاون اسبق ریاست جمهوری و محمد 
مردم  اسالمی  وحدت  حزب  رهبر  محقق 
ولسی جرگه  اعضای  از  تعدادی  و  افغانستان  

اشتراک دارند.
به گزارش خبرگزاری پژواک، در مراسم اعالم 
موجودیت جبهه ملی افغانستان که در یکی از 
هوتل های شهر کابل برگزار گردید، صدها تن  

اشتراک داشتند.
مراسم   این  در  سخنرانی  طی  محقق،  محمد 
از  یکی  را  دولت مردان  توسط  قانون شکنی 

ناکامی های حکومت دانست.
که  گفت  عنعنوی  لویه جرگه  مورد  در  وی 
مرجع  عالی ترین  کشور،  اساسی  قانون  مطابق 

تصمیم گیری، پارلمان افغانستان است.
پارلمان  که  مي گوید  »حکومت  افزود:  محقق 
نمي تواند تصمیم بگیرد، حاال دست وکیل ها را 
مي گویند  و  کرده اند  خفه  خانه  آن  در  و  بسته 
که باید ملت تصمیم بگیرد. ملت یعنی کسانی 
که حکومت به شکل  فرمایشی از هرجایی آنان 

را بخواهد.«
را  عنعنوی  لویه جرگه  اعضای  انتخاب  وی  

غیرعادالنه خواند.
ادامه در صفحه 2 ACKU
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از اپوزیسیونی سرگردان 
چه انتظاری می توان داشت؟

موجودیت  اعالم  گذشته  روز  افغانستان  ملی  جبهه 
کرد. اعضای این جبهه از چهره های مطرح در جبهه ی 
شمال سابق و از هم پیمانان دور دوم انتخابات ریاست 
موجودیت  اعالم  می باشند.  کرزی  آقای  جمهوری 
و  عنعنوی  جرگه  برگزاری  آستانه ی  در  جبهه  این 
و  خبرساز  می تواند  تبلیغاتی  نظر  از   2 بن  کنفرانس 
شمار  به  جدید  دردسرهای  سبب  کرزی  آقای  برای 
آید. اما از آن جایی که چهره های رهبری این ایتالف از 
بی ثبات ترین و بی معیارترین افراد سیاسی می باشند، 
برای حکومت یک حرکت جدید و  تاثیرگذار به شمار 
گذشته  ده سال  در  که  می رفت  انتظار  رفت.  نخواهد 
احزاب سیاسی در راستای یک اپوزیسیون کارآمد و 
دارای برنامه های روشن و ملی گام هایی را بردارند، 
اما دراین مدت هیچ یک از احزاب و ایتالف ها موفق به 

ایجاد اپوزیسیون تاثیرگذار و معیاری نشدند. 
نظام  به عنوان  اپوزیسیون  از  کشورها  بیشتر  در 
تمام  در  اپوزیسیون ها  این  می شود.  برده  نام  بدیل 
عرصه ها برنامه های روشن و مکتوبی دارند و به جای 
نق زدن های سیاسی و باج خواهی، به  نقد سیاست های 

کلی نظام و ارایه راهکار می پرازند. 
نهادهایی  از  خود  افغانستان  در  اپوزیسیون ها  اما 
نهادها  این  معیار  برنامه می باشند.  فاقد  و  سرگردان 
صرفا حضور و یا عدم حضورشان در قدرت و منفعت 
فرد و تباری شان به شمار می رود. جالب این جا است 
حکومت  این  کمپاین گران  از  خود  جبهه   رهبران  که 
بوده اند و هنوز قواله های وزارت  را که وزارت خانه ها 

را به تقسیم گرفته بودند، در جیب دارند. 
به نظر می رسد که چند عامل اساسی در شکل گیری این 
نوع ایتالف ها نقش اساسی را دارد؛ یکی از این عوامل 
می باشد.  خاص  شرایطی  در  باج گیری   برای  فرصت 
روان شناسی  لحاظ  از  اپوزیسیون  رهبران  معموال 
سیاسی به خوبی می دانند که در چه شرایط و حاالت 
دست به یخن رییس جمهور شوند و خواسته های خود 
را تحمیل کنند و یا نقدا به دست  آورند. هم اکنون آقای 
کرزی از یک سو در  آستانه ی برگزاری جرگه عنعنوی 
و کنفرانس بن 2 می باشد و از سوی دیگر باید اعضای 

باقی مانده کابینه را معرفی کند. 
می توانند  شرایط  این  در  که  دریافته اند  رهبران  این 
دست  مادی شان  خواسته های  به  فشار  اعمال  با 
آقای  حزب  اعضای  که  است  این جا  جالب  یابند. 
محقق هم اکنون عضو کمیسیون آمادگی برای جرگه 
است  صلح  عالی  شورای  عضو  خودش  می باشند،  
از  وی  حزب  اعضای  که  است  کسانی  اولین  از  و 
به  نفر  نه  کردن  وارد  در  حکومت  قانون شکنی های 
این حزب  پارلمان حمایت کردند و هم اکنون اعضای 
نقش اصلی در گروه اصالح طلبان داشته و بیشترین 
فورم را در جرگه خانه پری کرده است. ضیا مسعود 
نیز یک دور با رییس جمهور همکار بود و در دور دوم 
انتخابات ریاست جمهوری، معاونت گل آقا شیرزی را 
برای چندساعت قبول کرده بود. جنرال دوستم نیز در 
ده سال گذشته بخش زیادی از عمر خود را در جنگ و 

آشتی با آقای کرزی سپری نموده است.
تا  ایتالف ها در کشور  که  نشان می دهد  رفتارها  این 

چه میزانی شکننده، بی ثبات و بی معیار می باشد. 
کسی  بر  ایتالف ها  برخی  ایجاد  در  همسایگان  نقش 
پوشیده نیست. هم اکنون با طرح بحث پیمان استراتژیک، 
راستای  در  تا  تالش اند  در  همسایه  کشورها  برخی 
بیانیه هایی  و  فتواها  و  مظاهره ها  روند،  این  اخالل 
این  ضدیت  بنابراین  کنند.  خریداری  پول  بدل  در  را 
ایتالف با پیمان استراتژیک و جرگه می تواند ریشه در 
این مسایل داشته باشد. قطع کمک های شورای امنیت 
برای برخی افراد و عدم پرداخت امتیازهای در تیرگی 
طوری  به  می رود،  شمار  به  حکومت  با  روابط  این 
با  گرفته اند.  قرار  حکومت  ضد  موقف  در  امروز  که 
توجه به کارنامه گذشته ی این رهبران و بی ثباتی های 
از  مثبت  انتظار  هیچ  باج گیری های شان،  و  سیاسی 

شکل گیری نمی رود. 

زنگ اول


کندز  والیتی  شورای  منشی  اما  بود، 
خوراکی  مواد  توزیع  که  می گوید 
همراه  مشکل هایی  با  مال داران  برای 

بوده است.
آمارگیری)سروی(  که  می گوید  او 
اصال  آسیب پذیر،  مال داران 
خوراکی  مواد  و  داشته  کمبودهایی 
که  شده است  داده  کسانی  برای 
مالداری  یا  و  نبوده اند  نیازمند  چندان 

نداشته اند.
کنار  در  که  می افزاید  ایوبی  آقای 
مشکل در آمارگیری، تعداد بسته های 
این  مالداران  برای  خوراکی  مواد 
والیت نیز خیلی اندک بوده  که برای 
هم  آسیب پذیر  مواشی  درصد  ده 

که  مشورتی  مي گوید،  جرگه  وی 
به  بعدها  باشد،  بود مشوره دهنده  قرار 
اساسی  قانون  از  معتبرتر  آن  تصامیم 

عمل شد.
شورای  کار  روش  همچنین  محقق 
عالی صلح را  روش تضرعی دانست 

و آن را ردکرد.
جبهه  ایجاد  با  که  داد  اطمینان  وی 
تحکیم  راستای  در  افغانستان  ملی 
کشور   نافذه  قوانین  و  اساسی  قانون 
در  دموکراسی  تامین  نهادینه کردن  و 

سراسر افغانستان  تالش خواهند کرد.
اسبق  معاون  مسعود  احمدضیا 
نشست   این  در  ریاست جمهوری  
گفت  که  کشور   اکنون به طرف یک 

بحران  بزرگ در حال حرکت است.
وی انسجام در وحدت ملی، پیشرفت 
همه جانبه  اصالحات  ایجاد  اقتصادی، 
در زندگی مردم، تعلیم و تربیه، صحت  
و تامین امنیت سرتاسری را از اهداف 

این جبهه بیان داشت.
نمایندگی  به  که  کارگر  عزیزاهلل 
با  افغانستان  اسالمی  ملی  جنبش  از 
صحبت  دوستم  جنرال  حضور داشت 

فعاالن حقوق بشر می گویند صدها نفر 
خشونت  قربانیان  زندانی،  زنان  این  از 

خانوادگی هستنند.
آنچه  می گوید  بین الملل  عفو  سازمان 
شرم آورترین  دادن  »نشان  است  مهم 
روند قضایی موجود در افغانستان است.«
این فلم مستند داستان یک دختر زندانی 

۱۹ ساله به نام گلناز را روایت می کند.
قرار  تجاوز  مورد  که  این  از  بعد  او 
می گیرد، متهم به زنا می شود. دختر او 
هم که در پی این تجاوز به دنیا آمده 
است، اکنون همراه او در زندان به سر 

می برد.
در صحنه ای از فلم، گلناز که فرزندش 
می گوید:  می کند،  سرفه  آغوشش  در 
وقتی  بود...  سال  دو  ابتدا  من  »حکم 
تقاضای فرجام کردم، تبدیل شد به ۱۲ 
سال. من هیچ کاری نکرده ام. چرا باید 

این حکم طوالنی را بگیرم؟«
به گفته هدر بار، از دیده بان حقوق بشر 
تحقیق  افغان  زندانی  زنان  درباره  که 
می کند، این داستان به طرز تاسف باری 

رواج دارد.
او با زنان زندانی بسیاری گفتگو کرده 
است که عالوه بر آزار و اذیت از سوی 
همسران شان، توسط کسانی که باید از 

مواد  کمبود  پی  در  کندز:  8صبح، 
برف باری های  و  مواشی  خوراکی 
امام صاحب،  ولسوالی های  در  شدید 
والیت  دشت ارچی  و  قلعه ی زال 
و  بز  هزار  یک  حدود  در  کندز، 

گوسفند تلف شده اند.
شورای  منشی  ایوبی  یوسف  محمد 
به خاطر  که  می گوید  کندز،  والیتی 
کمبود مواد خوراکی، در سه ولسوالی 
والیت کندز، بیشتر از ۱000 راس بز 

و گوسفند تلف شده اند.
پیش  چندی  که  است  حالی  در  این 
تعداد  به  مال داری  و  زراعت  وزارت 
برای  را  بسته مواد خوراکی  ۱0 هزار 
کرده  توزیع  کندز  والیت  مال داران 

به والی و والی  او، حکومت  به گفته 
به  به ولسوال فرمایش داده و ولسوال 
حکومت  فرمایش  طبق  خود  طبیعت 
اعضای  و  کرده   گلچین  را  مردم 

جرگه عنعنوی را انتخاب کرده اند.
با  همکاری  سند  مورد  در  وی 
»اگر  گفت:  امریکا  متحده  ایاالت 
قانونی  جایگاه  برای  هم  بحث  کدام 
متحده  ایاالت  جامعه جهانی خصوصا 
را  آن  صالحیت  مي شود،  امریکا  
پارلمان افغانستان دارد، نه کسانی که 
به  و  گلچین   حکومت  فرمایش  به 
صورت فرمایشی جمع شوند و تصمیم 

بگیرند.«
بن،   فیصله  اساس  »بر  افزود:  محقق 
تشکیالت   ده سال،  در  باید  افغانستان 
سالم  سیاسی  نظام  و  منظم  ادارای 
منظم   امنیتی  ارگان های  داشتن  با 
مي داشت، اما با گذشت ده سال هنوز 
فکر مي کنیم که در ابتدای راه هستیم.«

دو  یکی  این  در  که  مي گوید  محقق 
سال اخیر، قانون گریزی و قانون ستیزی 
سران  دامن گیر  حتا  و  شده   فراگیر 

حکومت  نیز شده است.

اتحادیه اروپا به یک فلم مستند درباره 
زنان افغانی که به دلیل ارتکاب »جرایم 
اجازه پخش  زندانی شده اند،  اخالقی« 

نداده است.
اتحادیه اروپا که خود سفارش ساخت 
این فلم را داده و هزینه آن را پرداخت 
را  این تصمیم خود  کرده است، دلیل 
»نگرانی بسیار جدی درباره امنیت زنانی 
شده اند،  کشیده  تصویر  به  فلم  در  که 

عنوان کرده است.«
با وجود این، فعاالن حقوق بشر معتقدند 
قضایی  سیستم  در  موجود  بی عدالتی 

کشور باید به نمایش گذاشته شود.
نیمی از زندانیان زن افغان به دلیل داشتن 
در  »زنا«  ارتکاب  یا  نامشروع  روابط 

حبس هستند.
دفتر اتحادیه اروپا در کابل در بیانیه ای 
اعالم کرده است که امنیت و آسایش 
این زنان بیش از هر چیز دیگری مورد 

توجه این اتحادیه بوده است.
اتحادیه  دفتر  نمایندگان  از  یک  هیچ 
اروپا در کابل حاضر به گفتگو درباره 

این فلم نشدند.
برخی از این زنان که به جرم زنا زندانی 
شده اند، در واقع گناهی جز فرار از ازدواج 

اجباری یا خشونت همسران شان ندارند.

برف در کندز حدود یک هزار مواشی را تلف کرد
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کافی نبوده است. 
بیشترین بز و گوسفندهای تلف شده، 
در  واقع  آمو  دریای  کناره های  در 
بین  از  کندز  امام صاحب  ولسوالی 

رفته  اند.
ولسوالی  شورای  عضو  نظر  محمد 
اگر  که  می گوید  دشت ارچی 
مواد  توزیع  برای  مسوول  نهادهای 
فوری  اقدام  مال داران  به  خوراکی 
در  آنان  مواشی  باقی  مانده ی  نکنند، 
سرما،  افزایش  و  خوراک  نبود  اثر 
شورای  عضو  این  شد.  خواهد  تلف 
که  می گوید  دشت ارچی  ولسوالی 
زیر  نیم متر  اندازه  به  آنها  زمین های 

برف است

در  اصالحات  خواستار  مي کرد، 
حکومت شد.

کارگر افزود که آنان خواستار ایجاد 
برای  را  آن  و  هستند  انتخاباتی  نظام 

کشور مناسب مي دانند.
سیاسی  طرح  نشست،  این  پایان  در 
جبهه ملی افغانستان که ۱۱ ماده داشت 

به خوانش گرفته شد.
جبهه  که   است  آمده  طرح  این  در 
ملی، وضعیت سیاسی کشور را بحرانی 
هشدار  آن  ادامه  به  نسبت  و  دانسته  
مي دهد  و از تمامی  جوانب و نیروهای 
موثر ملی و بین المللی   دست اندرکار 
مي خواهد که  مساعی خویش را در 
راستای خروج از این وضعیت به کار 

اندازند.
که   است  آمده  همچنین  طرح  در 
بر  عالوه  کشور،  اساسی  مشکالت 
نقص  به  سیاسی،  مدیریت  ضعف  

ساختار سیاسی باز مي گردد.
که   است  شده  گفته  طرح  این  در 
جبهه ملی یگانه راه حل مطمین و موثر  
بحران کشور را  تغییر در ساختار نظام 

سیاسی مي داند.

نیز  آنها حمایت و حفاظت می کردند 
مورد آزار قرار گرفته اند.

خانم بار می گوید: »بارها و بارها داستان 
دریافت  برای  که  می شنوید  را  زنانی 
کمک به پولیس مراجعه می کنند و سر 

از زندان در می آورند.«
فعاالن مدنی می گویند یک دهه بعد از 
سقوط طالبان، زنان همچنان در انتظار 

اجرای عدالت هستند.
پایان  به  زودی  به  گلناز  انتظار  شاید 
زندان  او آزاد شود. مسووالن  و  برسد 
می گویند که او در فهرست زندانی هایی 
است که قراراست مشمول عفو شوند. 
اما از آنجا که او وکیل ندارد، کارهای 
انجام  او هنوز  به آزادی  اداری مربوط 

نشده است.
گلناز شاید به این دلیل در فهرست عفو 
قرار گرفته که موافقت کرده با کسی که 

به او تجاوز کرده است، ازدواج کند.

طالبان دو زن را 
سنگسار کردند

که  است  آن  از  حاکی  گزارش ها 
افراد مسلح که مقامات محلی آنان را 
دانسته اند،  طالبان  به  وابسته  شورشیان 
یک زن بیوه و دخترش را در والیت 
غزنی از خانه ی شان بیرون کشیدند و 
به اتهام زنا، سنگسار کردند بی آنکه 
این  از  جلوگیری  برای  همسایگان 

قتل، اقدامی کرده باشند.
را  نفر  دو  که  گفته اند  محلی  مقامات 
دختر  و  مادر  این  کشتن  با  ارتباط  در 
نیز  منابع  برخی  و  کرده اند  بازداشت 
به  اوایل صبح  زن  دو  این  گفته اند که 
ضرب گلوله افراد طالبان به قتل رسیدند 

و سنگساری در کار نبوده است.
طالبان نفوذ گسترده ای در شهر غزنی 
به  رادیویی  ایستگاه  چند  از  و  دارند 
برنامه های خود می پردازند در  پخش 
حالی که دولت می کوشد بر این شهر 

مسلط شود.
مناطقی  جمله  از  غزنی  والیت 
دوم،  مرحله  در  است  قرار  که  است 
مسوولیت تامین امنیت آن به نیروهای 

داخلی واگذار شود.

یک سرباز امریکایی 
قاتل شناخته شد

گیبز،  کلوین  امریکا،  نظامی  دادگاه 
به  را  امریکا  ارتش  سابق  سرباز  یک 
افغان،  بی گناه  شهروندان  قتل  خاطر 
تالش برای صحنه آرایی گمراه کننده 
مقتوالن،  بدن  اعضای  بریدن  و 

گناهکار شناخت.
از  گروهی  سرکرده  که  گیبز  آقای 
سربازان امریکایی در قندهار بوده، در 
زمینه قتل سه شهروند غیر مسلح والیت 
قندهار که سال گذشته روی داد، قرار 
دادن اسلحه بروی اجساد برای شورشی 
جلوه دادن آنها و بریدن اعضای بدن 
از  »یادگاری  عنوان  به  مقتوالن 
فتوحات« گناهکار شناخته شده است 
حق  بدون  ابد  حبس  محکومیت  با  و 

فرجام خواهی روبروست.
او در میان پنج سرباز امریکایی که در 
باالترین  شدند،  بازداشت  رابطه  این 
رتبه نظامی را داشت و به سرکردگی 
اذیت  و  آزار  همچنین  و  گروه  این 
کردن  فاش  قصد  که  دیگر  سربازی 
متهم  داشت،  را  افراد  این  اقدامات 

شده بود.
رسوایی  می گویند،  گزارشگران 
برابر  هولناک«  »اقدام  این  از  ناشی 
ابوغریب برای امریکا  رسوایی زندان 

»سرافکندگی« در پی داشته است.

امریکا نقش هند 
در افغانستان را 

مهم خواند
امریکا  خارجه ی  وزارت  مقام  یک 
متحده  ایاالت  که  است  گفته 
انتقال  مرحله  تکمیل  از  بعد  سال ها 
نیروهای  به  امنیتی  مسوولیت های 
تعهدات  هم  باز  افغانستان،  امنیتی 
ثبات  و  امنیت  تامین  برای  را  خود 

در افغانستان ادامه خواهد داد.
خارجه  وزیر  معاون  بلیک  رابرت 
جنوب  امور  در  مشاور  و  امریکا 
گفتگو  در  میانه،  آسیای  و  آسیا 
در  هند  تلویزیونی  کانال  یک  با 
هند  نقش  داشت،  اظهار  مالدیف 
مهم  افغانستان  در  صلح  ایجاد  در 

می باشد.
پاکستان  به  امریکا  پیام  افزود،  او 
باید   کشور  این  یعنی  است،  واضح 
مهار کند. را  تروریستی  فعالیت های 

بین هند  بر قرار شدن تماس ها  از  او 
و پاکستان و بهبود در روابط این دو 

استقبال کرد. رقیب  کشور همسایه 
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در گزارش امروز »از ورای دود و آتش« خواهری 
با خود داریم که برادرش در مقابل چشمانش  را 
توسط نیروهای جنایت کار کمونیستی ربوده شده 
حادثه  آن  او  نیست،  خبری  از وی  امروز  به  تا  و 
جهان  کنار  و  »در گوشه  می دهد:  چنین شرح  را 
و  می افتد  اتفاق  بی شماری  جنایت های  همه روزه 
این همه  شخصی شان  منافع  خاطر  به  هم  تعدادی 

جنایت ها را مرتکب می شوند. 
وقوع  به  ثور   7 کودتای  تازه  که   1357 سال  در 
از  دیگر  تعدادی  و  خوش  تعدادی  بود،  پیوسته 
ناحیه  این  از  هم  ما  و  بودند  غمگین  حادثه  این 
که  نمی دانستیم  بودیم،  غمگین  و  پریشان  بسیار 
که  ما  فامیل  می رسد.  کجا  به  کودتا  این  عاقبت 
ساحه  در  بودند،  باسواد  و  تحصیل کرده  همه 
بزرگم  برادر  چهاردهی کابل زندگی می کردیم. 
که از دانشکده فارمسی فارغ شده بود، در شفاخانه 
ملکی والیت بغالن ایفای وظیفه می کرد و هدفش 
خدمت به وطن و مردمش بود. او در این جریانات 
سیاسی هیچ گونه دخالتی نداشت، زیرا انسانی که 

و  مشاور  وزیر  جگدلک؛  انور  محمد  کندز:  8صبح، 
والی کندز در هنگام ادای نماز عید، در مسجد جامع بندر 
شیرخان، اعالم داشت که کندز آماده گی برنامه ی انتقال 

مسوولیت ها را دارد.
او گفت که وحدت میان مردم و همکاری نزدیک مردم 
پروسه ی  برای  این والیت  است که  باعث شده  با دولت 
شامل  می توانیم  ما  نیاز   صورت  در  و  شود  آماده  انتقال 

پروسه ی انتقال شویم. 
جگدلک افزود که کندز، نمونه ی خوبی از تمثیل وحدت 
ملی است، در همه سطوح و در همه بخش ها حقوق اقوام 
و  شده  گرفته  نظر  در  والیت   این  در  ساکن  مختلف 

تالش ها در جهت حفظ و یکپارچگی آن ادامه دارد.
او افزود: »اگر در رابطه به پروسه انتقال در کدام والیت 
دیگر مشکل وجود داشته باشد و رهبری دولت جمهوری 
اسالمی افغانستان بخواهد این پروسه در این والیت تطبیق 

می گوید  ناتو  پیمان  سرمنشی  راسموسن  فوگ  اندرس 
سربازان گرجستانی در ماموریت این پیمان در افغانستان 
نقشی مهمی دارند و در آمادگی گرجستان برای بدست 

آوردن عضویت ناتو موثر می باشد.
سربازان  با  مالقات  از  بعد  که  ناتو  پیمان  سرمنشی 
برگشته گرجستان از ماموریت در افغانستان، در تبلیسی 
پایتخت گرجستان صحبت می کرد، اظهار داشت در بین 
دارند،  سرباز  آیساف  قوای  در  که  غیرناتو  کشورهای 
بشمار  کشور  دومین  سربازان  تعداد  نگاه  از  گرجستان 

رییس جمهور افغانستان بار دیگر به کشورهای همسایه  
با  افغانستان  پیمان ستراتژیک  امضای  اطمینان داده که 
هند و امریکا که صحبت ها در مورد آن جریان دارد، به 

ضرر و یا بر ضد هیچ کشوری نیست.
روز  پاکستان،   با  تنش ها  کاهش  برای  کرزی  حامد 
و  هند  با  ستراتیژیک  پیمان  که  کرد  تاکید  پنجشنبه 
ایاالت  با  پیمانی  چنین  امضای  مورد  در  صحبت ها 
کننده  تهدید  همسایه  کشور  هیچ  به  امریکا،  متحده 

نخواهد بود.
و  افغانستان  بین  ستراتژیک  پیمان  امضای  به  پاکستان 
کشور  این  زیرا  بود،  داده  نشان  واکنش  خشم  با  هند 
هراس دارد که با این پیمان دشمن اصلی این کشور در 
منطقه، یعنی هند در افغانستان نفوذ بیشتر خواهد داشت.

پیمانی  اولین  خود  نوع  در  که  پیمان  این  اساس  بر 
دیگر  کشور  یک  با  افغانستان  حکومت  که  می باشد 
نظامی  تعلیم و تجهیز قوای  امضا کرده است، هند در 

افغانستان سهم خواهد گرفت.
از  بیشتر  حمایت  با  پاکستان  که  می گویند  برخی ها 
شورشیان افغان برای توسعه نفوذ خود در افغانستان، به 

این پیمان عکس العمل نشان خواهد داد.

رفتن  می گویند  ترکیه  در  افغانستان  سفارت  مسووالن 
مشکالتی  آنان  برای  غیرقانونی  طور  به  اروپا  به  افغان ها 

زیادی را ایجاد نموده است.
افغان  جوانان  سفر  ترکیه  در  افغانستان  سفارت  مقامات 
خوانده  بزرگ  مشکل  را  اروپا  به  غیرقانونی  راه های  از 
الزم  اقدامات  باید  آن  جلوگیری  برای  که  می گویند 

صورت گیرد.
همایون کامگار معاون سفارت افغانستان در انقره به رادیو 
در  که  افغان  ده ها  اجساد  ساالنه  که  است  گفته  آزادی 
سرحدات ترکیه توسط پولیس سرحدی این کشور هدف 
به  قتل می رسند  به  قاچاقبران  از جانب  یا  قرار می گیرند و 
اثر  در  آنها  از  عده ای  هم  یا  و  می شود  فرستاده  افغانستان 

مشکالت دیگر مثل گرسنگی و تشنگی جان می سپارند.
وی افزوده است: »با مهاجرین عبوری همیشه مشکل داریم، 
با هزینه ی هنگفت حتا  مافیا  بین المللی و  قاچاقبران  توسط 
جوانان چهارده و پانزده ساله از افغانستان، ایران یا پاکستان 
آورده می شوند و در سرحدات رها می گردند. گاهی در 
از  ترکیه  خروجی  مرزهای  در  گاهی  و  دخولی  مرزهای 
سرما  شدت  از  یا  و  می شوند  غرق  دریا  در  می روند،  بین 

می میرند.
افغانستان  به  را  جوانان  این  تن  ده ها  جنازه ی  ساله  همه 

می فرستیم.«
از  که  افغان ها  از  زیادی  تعدادی  کامگار،  آقای  گفته  به 
اروپا  به  رسیدن  تالش  در  یونان  و  ترکیه  ایران،  راه های 
هستند، برای فراهم کردن زندگی بهتر، بیشتر آنان در بحر 

غرق شده و حتا اجسادشان نیز بدست نمی آید.
اسداهلل جوان افغان که تالش می کرد تا به گونه غیرقانونی 
از راه های ایران، ترکیه و یونان به اروپا برود از مشکالتی 
که در طول راه دیده بود به رادیو آزادی گفته است: »در 

لباس سفید داکتری را می پوشد، کدام تبعیضی در 
مقابل مردم ندارد و صرف هدفش خدمت به مردم 
می باشد. در ماه ثور سال 1357 بود که شب هنگام 
ما،   خانه  به  )خاد(  وقت  دولت  مسلح  نیروهای 
که  را  برادرم  و  آوردند  یورش  بی رحمانه  بسیار 
و  بردند  با خود  نداشت  اطالعی  هیچ  موضوع  از 

تطبیق  آماده گی  کندز  که  می دهیم  اطمینان  ما  گردد، 
پروسه انتقال مسوولیت امنیتی را دارد."

به دست گرفتن کامل مسوولیت  افزود که   وی همچنان 
امنیتی ضمن به پا ایستادن قوای مسلح جمهوری اسالمی 
افغانستان در این والیت بهانه ی ادامه ی جنگ مخالفان را 
جمهوری  نظام  علیه  که  کسانی  انگیزه ی  و  برده  میان  از 
میان  از  و  داده  کاهش  را  می جنگند  افغانستان  اسالمی 

خواهد برد.
با  که  می کردیم  فکر  گذشته ها  در  »ما  گفت:  جگدلک 
جهاد که ما برای آزادی افغانستان از تجاوز اتحاد جماهیر 
انقالب  و  را آزاد  افغانستان  و  دادیم  انجام  شوروی وقت 
کرده  یکسره  را  کار  رساندیم،  پیروزی  به  را  اسالمی 
مسوولیت خود را انجام داده ایم، اما بعدها و اکنون متوجه 
تامین  و  قانون مند  نظام  ایجاد  که  اساسی  کار  که  شدیم 

عدالت اجتماعی است باقی مانده است.«

می رود.
به گفته آقای راسموسن حکومت گرجستان نیت خود 
را برای ایفای نقش بیشتر در ماموریت افغانستان اعالن 

کرده و ناتو از این کشور سپاس گذار می باشد.
مهم  مرحله  یک  به  افغانستان  افزود،  راسموسن  آقای 
انتقال داخل شده است و پیمان ناتو در نظر دارد که بعد 
از تکمیل دوره انتقال مسوولیت ها باز هم حمایت خود 
را از افغانستان ادامه بدهد و به گفته سرمنشی ناتو در این 

راستا گرجستان یک نقش کلیدی دارد.

جنوب  کشورهای  رهبران   به  کرزی  جمهور  رییس 
آسیا در کنفرانس مالدیف گفت، هدف از پیمان امضا 
امریکا  با  است  قرار  که  دیگری  پیمانی  و  هند  با  شده 
امضا شود، این است که صلح و ثبات در منطقه تقویت 

شود.
می دهد  اطمینان  افغانستان  همسایگان  به  گفت  او 
در  یا  و  کرده  امضا  افغانستان  حال  تا  که  پیمان هایی 
آینده امضا خواهد کرد، هیچ  تهدیدی برای همسایگان 

افغانستان و یا منطقه درپی نخواهد داشت.

اکثر مناطق فقط راه پیاده روی است، ساعت ها باید با پای 
پیاده منزل زده شود، قاچاقبران تماما دزدان هستند همه را 
زنگ  خانواده های شان  به  سپس  و  می گیرند  گروگان  به 
می زنند، از تمام انواع شکنجه استفاده می کنند تا زمانی که 

پول بدست بیاورند.
در  مثل غرفه ها  زمین جاهای مخصوص ساخته اند  زیر  در 
بزرگ  خطرات  بسیار  می کنند.  نگهداری  را  مردم  آنجا 
ببیند فیر می کند که حتما یک  تهدید می کند اگر پولیس 
دیدیم  را  جسدهایی  راه  در  ما  می شوند.  کشته  نفر  دو  یا 
بود،  گذشته  مرگ شان  از  روز  بیست  یا  ماه  یک  که 

استخوان های انسان ها و جمجمه های شان را دیدیم.« 
از سوی دیگر معاون سفارت افغانستان در ترکیه می گوید 
در  غیرقانونی  عبور  جرم  به  که  افغان هایی  از  عده  آن 
برای  بازداشت می شوند  پولیس  از سوی  ترکیه  سرحدات 
فرستاده  افغانستان  به  باره  دو  و  شده  زندانی  کوتاه  مدت 

می شوند.
آقای کامگار می گوید، در حال حاضر حدود پنجاه هزار 
حدود  برای  که  می کنند  زندگی  ترکیه  در  افغان  مهاجر 
پانزده هزار تن آنان از جانب حکومت ترکیه اسناد قانونی 
اقامت داده شده و تعداد متباقی شان فقط در دفتر ملل متحد 

ثبت نام کرده اند.

جگدلک:

کندز برای انتقال آماده است
تمجید راسموسن از نقش سربازان گرجستانی در افغانستان

پیمان استراتژیک افغانستان با هند و امریکا
به ضرر هیچ کشوری نیست

افغان ها با سفر غیرقانونی به اروپا
با سرنوشت خود بازی می کنند

نیروهای دولتی  مدت پنج روز خانه ما در محاصره 
قرار داشت. بعد از آن روز ما هیچ اطالعی از وی 
به دست نیاوردیم و تا به امروز مفقود می باشد و ما از 
غم فراق وی می سوزیم.« او سکوت نمود، سکوتی 
که روح انسان را می آزارد و زمانی که به چشمانش 
که  می کردی  غم  و  درد  احساس  می کردی  نگاه 

نقطه  دورترین  در  او  زیرا  بود،  موجود  او  دل  در 
دورترین  در  را  برادرش  گویا  می کرد،  نگاه  افق 
به  امید  هنوزهم  و  می کند  جستجو  جهان  قسمت 
اما ترس و  دارد.  او  برگشتن  ماندن و دوباره  زنده 
نتواند  روزی  شاید  بود  هویدا  نگاه هایش  از  دلهره 
ببیند و از این دنیا چشم بپوشد. بعد از  برادرش را 
لحظاتی سکوت او دوباره به حالت اولی برگشت 
که  است  »عمری  داد:  ادامه  چنین  سخنانش  به  و 
باالی  پلچرخی  ساحه  در  می برم،  به سر  انتظار  در 
دلم  اما  رفتیم،  چندین بار  دسته جمعی  گورهای 
خفته  آنجا  در  برادرم  بگویم  که  نمی دهد  یاری 
با  وقت  خاد  نیروهای  که  نیستم  متیقن  زیرا  است، 
خود  دولت  از  کجاست.  در  او  و  کردند  چه  وی 
خواهش می کنم که باید گروهی را تشکیل دهد و 
این قضایا بررسی شوند و برای مردمی که در چنین 
داده  آن  منفی  یا  مثبت  جواب  دارند،  قرار  حالتی 
مجازات  و  محاکمه  جنایت ها  آن  عامالن  و  شود 

شوند.« 
بخش  این  بهترشدن  جهت   -: محترم  خوانندگان 
شما  سالم  پیشنهادات  و  انتقادات  نظریات،  به  ما 
چنین  شریک ساختن  با  می نگریم  قدر  دیده ی  به 

گزارش های شما در نشانی ذیل منتظر می باشیم. 
info_afg@solidarity for justice.org.af

عمری ست انتظاریم
برادر بزرگم که از دانشکده فارمسی فارغ شده بود، در شفاخانه ملکی 

والیت بغالن ایفای وظیفه می کرد و هدفش خدمت به وطن و مردمش بود. 
او در این جریانات سیاسی هیچ گونه دخالتی نداشت، زیرا انسانی که لباس 

سفید داکتری را می پوشد، کدام تبعیضی در مقابل مردم ندارد و صرف 
هدفش خدمت به مردم می باشد. در ماه ثور سال 1357 بود که شب هنگام 
نیروهای مسلح دولت وقت )خاد( به خانه ما،  بسیار بی رحمانه یورش آوردند 
و برادرم را که از موضوع هیچ اطالعی نداشت با خود بردند و مدت پنج روز 

خانه ما در محاصره نیروهای دولتی قرار داشت. بعد از آن روز ما هیچ 
اطالعی از وی به دست نیاوردیم و تا به امروز مفقود می باشد و ما از غم 

فراق وی می سوزیم.«

ري
حرا

 . ا
س از وراي دود و آتش

»از وراي دود و آتش« سلسله گزارش هايي است که بر اساس گفته هاي  قربانيان 
جنگ هاي سه دهه اخير افغانستان تهيه شده است. اين گزارشها که  بدون 

درنظرداشت جنبه هاي قومي، مذهبي، سمتي و زباني تهيه گرديده اند، بازتاب دهنده 
روايت هاي 23 سال جنگ در کشور مي باشند. 

محمد عارف بیات1094
ه و تنظیم:

تهی ACKU
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به دنبال انتشار خبر مساعدت هند به آموزش نیروهای 
افغان، دولت پاکستان حساسیت نشان داده است و آن 
است.  خوانده   افغانستان  در  هند  نفوذ  از  نشانه ای  را 
روابط  و  منطقه  در  موجود  احوال  و  اوضاع  به  اگر 
دو کشور هند و پاکستان با افغانستان نگاهی انداخته 
شود، روشن خواهد شد که نگرانی پاکستان از نفوذ 
هویت  باشد،  واقعیت  بر  مبتنی  این که  از  بیشتر  هند، 

یک نگرانی مصنوعی را به نمایش می گذارد.
مصنوعی  نگرانی ها  این  تا  می شود  باعث  که  چیزی 
تلقی شود، این است که هند با افغانستان در هر دوره 
این روابط  بوده است و  زمانی، دارای روابط خوب 
هیچ گاهی باعث نشده است تا سیاستگذاری افغانستان 
ـ چه در عرصه ی منطقه ای و چه در عرصه بین المللی 
ـ تحت تاثیر سیاست های هندوستان قرار گیرد. اکنون 
نیز بخش بزرگ و وسیعی از کمک های هندوستان 
و  اقتصادی  فرهنگی،  عرصه های  در  افغانستان  به 
آموزشی صورت می گیرد. اعمار شاهراه ها و بندهای 
افغانستان  تامین هزینه های تحصیلی محصالن  آب و 
از جمله وسیع ترین  در مراکز تحصیالت عالی هند، 
می باشد.  افغانستان  به  هندوستان  کمک  بخش هایی 
با توجه  بنابراین نگرانی پاکستان از نفوذ هندوستان، 
بودن  غیرسیاسی  زمان  عین  در  و  بودن  روشن  به 
موجه  چندان  هند،  کمک های  مصرف  مجراهای 

به نظر نمی رسد.
نظر  در  هندوستان  کشور  که  است  آمده  خبرها  در 
دارد در چارچوب موافقتنامه استراتژیک که در ماه 
گذشته در دهلی جدید میان مقامات هند و افغانستنان 
افغانستان  به امضا رسید، صاحب منصبان اردوی ملی 
تربیه  هند  شورش  ضد  نظامی  عالی  پوهنتون  در  را 

کند.
خبرها همچنین حاکی است که پیلوت های افغان نیز 
همچنین  کشور  این  و  می بینند  تعلیم  هندوستان  در 
تهیه  سبک  سالح های  افغانستان  اردوی  برای 
چارچوب  در  همکاری ها  این  است  قرار  می کند. 
همکاری های استراتژیکی صورت گیرد که سند آن 
چندی پیش در دهلی نو به امضا رسید و بر مبنای آن 
به  هندوستان تعهدات زیادی در عرصه های مختلف 

نفع افغانستان کرده است.
نظامی  مقام  یک  از  نقل  به  رویترز  خبری  آژانس 
تربیه ی صاحب منصبان اردوی  هند نگاشته است که 
افغانستان و مربیان آینده آنها در پوهنتون نظامی هند، 
یک تمرین نظامی است تا آنها قادر شوند در عملیات 

واقعی جنگی شرکت کنند. 
 از سوی دیگر گفته شده است که این مساله، باعث 
چنین  پاکستان  نگرانی  است.  شده  پاکستان  نگرانی 

یک  طالبان،  گروه  رهبر  عمر،  محمد  مال  که  حالی  در 
روز پیش از عید قربان در پیامی اعالن کرد در صورتی 
که پس از این افراد این گروه، غیرنظامیان را بکشند طبق 
قوانین شریعت اسالمی مجازات خواهند شد، اما برخی از 
کارشناسان می گویند که این پیام تنها جنبه تبلیغاتی دارد 

و این گروه »برای آدم کشتن« ایجاد شده است.
از  قربان  عید  فرارسیدن  از  پیش  روز  یک  طالبان  رهبر 
محافظت  در  تا  خواست  گروه  این  جنگجویان  تمامی 
در  کرد  تاکید  و  کنند  تالش  بیشتر  غیرنظامیان  جان  از 
مسوول  گروه  این  جنگجویان  شود  ثابت  که  صورتی 
ریختاندن خون افراد بی گناه شناخته شوند، طبق شریعت 

اسالمی مجازات می شوند.
گروه  این  افراد  پیام،  این  انتشار  از  پس  روز  یک  اما 
انتحاری  حمله  هدف  بغالن  والیت  در  را  نمازگزاران 
قرار دادند و در نتیجه هفت تن از نمازگزاران را کشتند 
و پانزده تن دیگر را زخمی کردند. این حمله زمانی از 
سوی انتحارکننده صورت گرفت که نمازگزاران پس از 

ادای نماز عید قربان از مسجد بیرون می شدند.
انتحاری  مهاجم  دو  حمله  اثر  به  عید  ایام  در  همچنین 
در مرکز شهر بغالن، شش مامور پولیس زخمی شدند. 
را  قومی  رهبر  یک  خانه  به  ورود  قصد  که  مهاجمان 
داشتند، اما پیش از رسیدن به هدف، ماموران پولیس آنها 

را شناسایی کردند هدف تیراندازی قرار دادند.
اول سال جاری  نیمه  در  ملل،  براساس گزارش سازمان 
 ۱۵ رشدی  با  افغان  شهروندان  کشتار  آمار  میالدی، 
درصدی، به ۱۴۶۲ تن رسیده است و طالبان مسوول ۸۰ 

درصد از این کشتارها بوده اند.
پیام های رهبر  از کارشناسان سیاسی  برخی  این حال،  با 
خالف  را  غیرنظامیان  جان  از  حفاظت  بر  مبنی  طالبان 
که  می گویند  و  می دانند  گروه  این  رهبران  وعده های 
کشتار  مسوول  که  جنگجویانی  نمی خواهد  گروه  این 
گفته ی  به  شوند.  مجازات  می شوند  شناخته  غیرنظامیان 
و  »رعب  سیاست  تاکنون  طالبان  کارشناسان،  این 
وحشت« را در پیش گرفته اند و از همین رو نمی توانند از 

جان غیرنظامیان محافظت کنند.
می گوید  کابل،  در  نگار  روزنامه  رضوانی  محمدعلی 
از سیاست های اصلی گروه  که کشتن غیرنظامیان یکی 
طالبان است تا از این طریق میان مردم رعب و وحشت 
و  رعب  سیاست  بیشتر  »طالبان  گفت:  او  شود.  ایجاد 
وحشت را در افغانستان در پیش رو دارند. سیاست رعب 
و وحشت به این معنا نیست که به افراد غیرنظامی و ملکی 
ضرری نرسد. یکی از مولفه های ایجاد رعب و وحشت 
را  ترس  فضای  و  وحشت  مردم  میان  در  که  است  این 
ایجاد بکند.« آقای رضوانی تاکید کرد: »من فکر می کنم 
که این سیاست طالبان است که تعدادی از غیرنظامیان را 

بکشند و ایجاد رعب و وحشت بکنند.«
نیز از  به گفته ی آقای رضوانی، افراد طالبان در گذشته 
هم  حاال  و  می گرفتند  کار  وحشت«  و  »رعب  سیاست 
قتل  به  او  کنند.  پرهیز  سیاست  این  از  که  نمی خواهند 

و  بامیان  مزار شریف،  در  طالبان  افراد  توسط  مردم  عام 
گروه  این  اعضای  که  می افزاید  و  می کند  اشاره  کابل 
مردم  میان  در  ترس  ایجاد  برای  غیرنظامیان  کشتار  از 
طالبان  ندارم که  باور  »من  می  گوید:  او  استفاده کردند. 

در حفاظت از جان غیرنظامیان جدی باشند.«
دیده بان  مسوول  توحیدی  صدیق اهلل  حال  همین  در 
رسانه ها و یک تن از کارشناسان سیاسی، پیام اخیر مال 
محمد عمر در مورد حفاظت از جان غیرنظامیان توسط 
می کند  توصیف  تبلیغاتی  استفاده  را  طالبان  جنگجویان 
و می گوید که این گروه برای کشتن ایجاد شده است. 
آقای توحیدی گفت: »بحث این است که اعالمیه اخیر 
مالمحمد عمر رهبر گروه طالبان مبنی بر این که در مورد 
جان  و  امنیت  تا  خواسته  افرادش  از  غیرنظامیان  کشتار 
پیام  این  که  است  این  باروم  کنند،  را حفظ  غیرنظامیان 
فقط یک استفاده تبلیغاتی است که آنان می کنند. گروه 
اگر کشتن،  است.  شده  ایجاد  کشتن  برای  اصال  طالبان 
قتل و غارت بی گناهان نباشد، اصال منطق وجودی طالبان 

مطرح نخواهد بود.«
آقای توحیدی می افزاید که مشاوران مال عمر با استفاده 
طالبان  که  دهند  نشان  می خواهند  پیامی  چنین  انتشار  از 
جریان  یک  بلکه  نیست  »آدم کش«  گروه  یک  تنها 
هیچ گونه  طالبان  افراد  که  گفت  وی  است.  سیاسی 
نخواهند  افعانستان  شهروندان  امنیت  و  جان  به  توجهی 
کرد بلکه تالش دارند تا از طریق »آدم کشی« به اهداف 

خود برسند.

 صدیق اهلل توحیدی مسوول دیده بان 
رسانه ها و یک تن از کارشناسان 

سیاسی، پیام اخیر مال محمد عمر در 
مورد حفاظت از جان غیرنظامیان توسط 
جنگجویان طالبان را استفاده تبلیغاتی 
توصیف می کند و می گوید که این گروه 

برای کشتن ایجاد شده است. آقای 
توحیدی گفت: »بحث این است که 

اعالمیه اخیر مالمحمد عمر رهبر گروه 
طالبان مبنی بر این که در مورد کشتار 

غیرنظامیان از افرادش خواسته تا امنیت 
و جان غیرنظامیان را حفظ کنند، باروم 

این است که این پیام فقط یک استفاده 
تبلیغاتی است که آنان می کنند. گروه 
طالبان اصال برای کشتن ایجاد شده 

است. اگر کشتن، قتل و غارت بی گناهان 
نباشد، اصال منطق وجودی طالبان مطرح 

نخواهد بود.«

افغانستان  و  هند  روابط  تعمیق  که  است  شده  مطرح 
باعث می شود تا افغانستان تحت نفوذ هند قرار گیرد 
و  )هندوستان  متحد  دوست  دو  سوی  از  پاکستان  و 

افغانستان(  در محاصره قرار گیرد.
کمک های  دالر  میلیارد  دو  پهلوی  در  این که  با 
زیربنایی،  پروژه های  اعمار  برای  هند  اقتصادی 
امنیتی  نیروهای  تقویت  در  کشور  این  سهم گیری 
منطقوی  کوشش های  تشدید  از  نشانه ای  افغانستان، 
بازسازی  عرصه های  در  بیشتر  سهم گیری  برای  هند 
افغانستان محسوب می شود، اما این به آن معنا نخواهد 
همکاری های  گسترش  به  نسبت  پاکستان  که  بود 
به  نسبت  و  کند  نگرانی  ابراز  افغانستان  با  هندوستان 

آن حساسیت نشان دهد.
سی سال  از  بیش تر  که  کشوری  به عنوان  افغانستان 
جامعه  کمک های  به  است،  بوده  جنگ  گرفتار 
جهانی نیاز دارد. این کمک از سوی هر کشوری که 
صورت بگیرد، از اهمیت برخوردار است. همان گونه 
به  همسایه  کشور  هر  یا  و  ایران  و  پاکستان  اگر  که 
افغانستان  مردم  تمجید  مورد  کند،  کمک  افغانستان 
قرار می گیرد، کمک های هندوستان، جاپان، کوریا، 
چین و امریکا و سایر کشورهای جهان نیز برای مردم 

ارزش دارد.
وقتی در مسیر کمک های جامعه جهانی به افغانستان 
مورد  هم  و  افغانستان  مردم  رضایت  مورد  هم  که 
کشوری  می باشد،  متحد  ملل  سازمان  رضایت 
مانع تراشی می کند، برای مردم سوال برانگیز می باشد. 
ابراز نگرانی پاکستان و ایجاد حساسیت در این زمینه 
افغانستان منجر  به  تغییر در کمک هندوستان  به  اگر 
شود، صدمات ناشی از آن را مردم افغانستان متحمل 
می شوند و دولت پاکستان نیز یقینا در راستای جبران 

آن کاری صورت نخواهد داد.
خصوص  در  پاکستان  نگرانی  ابراز  دیگر  سوی  از 
کمک های هندوستان به افغانستان و در دیگر سوی، 
گسترده  همکاری های  به  نسبت  ایران  نگرانی  ابراز 
این  نشاندهنده  افغانستان،  به  امریکا  متحده  ایاالت 
و غربی  است که دو کشور همسایه جنوبی  واقعیت 
کابل  که  کنند  باور  نمی توانند  هم  هنوز  افغانستان، 
که  باشد  داشته  خود  از  مستقالنه ای  اراده  می تواند 
متفاوت  این همسایگان  اراده سیاسی  با  ممکن است 
این است  این همسایگان  به نظر می رسد توقع  باشد. 
عرصه  در  تصمیم گیری  هر  برای  افغانستان  که 
سایر  با  روابط  برقراری  و  بین المللی  و  منطقه ای 
به  کشورها  این  با  باید  بین المللی،  جامعه  اعضای 
مذاکره و مشوره بنشیند که این توقع بر خالف احترام 

به اصل حاکمیت ملی افغانستان می باشد.
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 جدا از تامالت بسیاری که در مورد دایر شدن لویه جرگه 
سنتی در موجودیت قوه مقننه وجود دارد، نحوه انتخاب 
انتخاب  افغانستان  سراسر  از  که  این  جرگه  اعضای 
می شوند، نیز با چالش هایی روبرو بوده است. کارشناسان 
عقیده دارند که در انتخاب نمایندگان لویه جرگه عنعنوی 
این  در  عضویت  برای  کسانی  و  نمی شود  دیده  شفافیت 
با سیاست های  انتخاب شده اند به نحوی همسو  لویه جرگه 
از سوی حکومت  اشکال مختلف  به  یا هم  حکومت اند، 

تطمیع شده اند. 
پیمان  بررسی  جرگه  این  شدن  دایر  اصلی  هدف 
استراتژیک با امریکا و چگونگی امضا یا عدم امضای آن 

خوانده شده است.
یک  این  از  قبل  رییس جمهور  که  است  درحالی  این   
پیمان استراتژیک را با کشور هندوستان، بدون دایر کردن 
کدام جرگه ای، امضا کرده است و خبر از امضای پیمان 

استراتیژیک دیگر با فرانسه را نیز داده است. 
انتخاب  نحوه  مورد  در  هرات  سیاسی  آگاهان  انتقاد  اما 
فرا  جرگه  این  به  افغانستان  سراسر  از  که  است  افرادی 

خوانده می شوند.
بسیاری  »در  می گوید:  سیاسی  امور  آگاه  حقیقی  سعید 
والیت های افغانستان اعضای این لویه جرگه توسط حکام 
محلی انتخاب شده اند و این افراد کسانی اند که یا طرفدار 
حکومت اند، یا افرادی اند که با وعده و وعید های داده شده 

حاضر اند به هر حرکت حکومت سر تایید تکان بدهند.«
در  لویه جرگه ها  جایگاه  که  می افزاید  حقیقی  آقای   
اساس  بر  لویه جرگه  و  است  مشخص  اساسی  قانون 
پیمان  امضای  برای  اما  می گردد،  دایر  مشخصی  اجندای 
استراتژیک، مجلس نمایندگان مکلف است تا این مساله 

را بررسی کند.

مدنی  نهادهای  فعاالن  سیاسی،  مسایل  آگاهان  از  شماری 
در  بدخشان،  والیتی والیت  در شورای  مردم  نمایندگان  و 
پیوند به چگونگی گزینش افراد به عنوان نمایندگان مردم در 
جرگه عنعنوی اظهار نگرانی می کنند و می گویند که اکثر 
و شوراهای  محلی  مقام های  توسط  دولت  به  وابسته  افراد  ا 

انکشافی این والیت انتخاب شده اند.
آنها به این باور اند که افراد انتخاب شده با برنامه های دولت 
امریکا  متحده  ایاالت  با  راهبردی  پیمان  امضای  جهت  در 

هیچ گونه مخالفت ندارند.
فعاالن جامعه مدنی  از  داکتر صبغت اهلل خاکساری، یک تن 
در  مردم  نمایندگان  گزینش  »در  می گوید:  بدخشان  در 
جرگه عنعنوی، دست مقام های محلی و افراد بانفوذ سیاسی 
نمایندگان  این  انتخاب  در  نقشی  هیچ  مردم  و  است  دخیل 

نداشتند.«
به گفته وی، شوراهای انکشافی ولسوالی ها به اساس هدایت 
مقام های مرکز دست به گزینش نمایندگانی زده اند که مردم 
در  انتخاب شده  نمایندگان  که  چرا  متنفر اند،  آنها  به  نسبت 

خوردن حق مردم با اعضای شوراهای انکشافی شریک اند.
در  فساد  مراکز  به حیث  انکشافی  »شوراهای  افزود:  وی 
مبدل شده   مردم  مواد غذایی و خوردن حق  پول،  اختالس 
تا  حتا  دارد،  خودشان  اجتماع  در  که  موقفی  به  نسبت  و 
سر حد تهدید، مردم را وادار به اطاعت از خودشان کرده اند 
که هیچ کس جرات اظهار نظر در برابر تصمیم آنها مبنی بر 

انتخاب نمایندگان در جرگه عنعنوی را ندارد.«
انتخاب  نحوه ی  از  نیز  بدخشان  والیت  در  سیاسی  آگاهان 

نماینده ها برای جرگه عنعنوی ناراضی اند.
می گوید:  سیاسی  امور  آگاهان  از  تن  یک  حافظی،  فرزاد 
آمده  بدخشان  به والیت  مرکز  از  که  هدایتی  در  چند  »هر 
است مشخصاتی چون آگاهی، خوش نام بودن، داشتن رابطه 
یک  برای  پسندیده  و  نیک  اعمال  و  اجتماعی  مستحکم 
نماینده تعیین شده است، اما در والیت بدخشان قسمی که 
دیده می شود افراد و اشخاصی را معرفی کردند که حتا خود 

انتصاب کننده ها برسر انتصاب شان اختالف پیدا کرده اند.«
به گفته وی آنها در یک نشست انتخاب نمایندگان، شاهد 

بازنگری شد و  لویه جرگه فرستاده شد، دوباره  برگزاری 
این بازنگری به شورای والیتی اطالع داده نشده است.« 

قتالی افزود حتا کسانی که به نام اعضای جامعه مدنی به 
مدنی  جامعه  فعالین  جمله  از  شده اند،  انتخاب  لویه جرگه 
اعمال  این  نیز  نهادها  دیگر  از  انتخاب  در  حتا  و  نیستند 

سلیقه صورت گرفته است. 
با این حال مسووالن حکومتی در هرات از هرگونه اعمال 
سلیقه در انتخاب اعضای لویه جرگه خود را بری می دانند. 
می گوید:  هرات  والی  سخنگوی  نوری   محی الدین 
»انتخاب افراد براساس قرعه کشی و با نامزدی توسط خود 
مردم صورت گرفته و به شکل شفاف و واضح در حضور 
قرعه کشی ها  این  نهادها  دیگر  و  والیتی  شورای  اعضای 

انجام یافته است.«
شهر  در  یا  ولسوالی ها  در  مردم  که  افزود  نوری  آقای 
خودشان افرادی را نامزد کرده اند و از میان آنان افرادی با 
قرعه کشی برای حضور در این لویه جرگه انتخاب شده اند 
در  محلی  حکومت  سوی  از  سلیقه   اعمال  هیچ گونه  و 

انتخاب اعضای لویه جرگه صورت نگرفته است. 
نفر که  هرات یک  ولسوالی  هر  از  نوری  آقای  به گفته   
حضور  لویه جرگه  در  می شوند،  نفر  پانزده  مجموعا 
یک  نیز  هرات  ناحیه  هر  از  همچنین  و  داشت  خواهند 
نفر که مجموعا دوازده نفر می شوند، نیز برای حضور در 
لویه جرگه انتخاب شده اند و تعدادی نیز از نهاد های مدنی 
و دانشگاه هرات به شمول هفت نفر از شورای والیتی در 

کل از والیت هرات نمایندگی خواهند کرد.
در  اشتراک  برای  افراد  گزینش  نحوه  در  سروصدا ها 
که  است  بلند  مختلف  والیات  در  حالی  در  لویه جرگه 
تحلیلگران مسایل سیاسی دالیل مختلفی را در دایر کردن 

این جرگه بیان می دارند. 
کرزی  آقای  این که  »دلیل  می گوید:  حقیقی  سعید 
با  استراتژیک  پیمان  بررسی  برای  را  سنتی  لویه جرگه 
میان  تقابل  یک  که  است  این  است،  کرده  دایر  امریکا 

تا  بود  داده  دستور  برنامه  این  آغاز  در  والیت  این  والی 
نمایندگان از نهادهای مدنی وافراد چیزفهم و آگاه به اساس 

رضایت مردم و انتخاب مردم گماشته شوند.«
معرفی  این جرگه  در  اشتراک  برای  افرادی که  او  به گفته 
شده اند، اشخاص بانفوذ اجتماعی، علمای دینی و نمایندگان 
نهادهای مدنی می باشند که 44 نفر از 28 واحد اداری این 
والیت توسط مردم انتخاب شده اند و ازاین میان سه تن آنها 

را خانم ها تشکیل می دهد.
این  رد  با  بدخشان  والیتی  شورای  در  مردم  نمایندگان  اما 
به  افراد برای اشتراک در جرگه عنعنوی،  گفته ها، گزینش 

وسیله شورا های انکشافی را تایید می کنند.
به  بدخشان  والیتی  شورای  در  مردم  نماینده  عالمیار،  منیره 
توسط  عنعنوی  جرگه  نمایندگان  »گزینش  گفت:  8صبح 
ولسوالی ها  و  مرکز  در  شهرداری ها  و  انکشافی  شوراهای 
این  گزینش  در  نقشی  هیچ  مردم  و  است  گرفته  صورت 

نمایندگان نداشته اند.«
بدخشان  که  زنان گفت  از حضور کمرنگ  انتقاد  با  نیز  او 
اما  دارد،  باسواد  و  تحصیل کرده  زنان  درصد   50 از  بیش 
سهم شان 2 درصد است و متباقی را مردها و آن هم وابسته 
به نهاد های دولتی تشکیل می دهند و این سه زن به هیچ وجه 

نمی توانند از حقوق زنان این والیت دفاع کنند.
به باور او اگر مسایلی در مخالفت با حضور زنان در مشارکت 
زنان  که  ندارد  وجود  ضمانتی  هیچ  شود،  مطرح  سیاسی 
بتوانند از حقوق شان دفاع کنند، چراکه اگر در دیگر والیات 
این درصدی کم  با  باشد،  ناچیز  نیز حضور زنان در جرگه 

این  کردن  دایر  با  کرزی  آقای  حقیقی،  آقای  گفته  به   
و  غیردموکراتیک  نهاد های  سمت  به  عمال  سنتی  جرگه 
نهاد های هیچ  برای چنین  غیرمشروع حرکت می کند که 

گونه مشروعیت قانونی وجود ندارد. 
ریاست جمهوری  »درحالی که  گفت:  حقیقی  آقای 
می گوید که فیصله های جرگه سنتی جنبه مشورتی دارد، 
که  می کند  تاکید  لویه جرگه  برگزاری  کمیسیون  ولی 
فیصله های این لویه جرگه الزامی بوده و باید بعد از این که 
دارند  حضور  لویه جرگه  در  که  مردم  نمایندگان  توسط 

تصویب شد، توسط حکومت اجرا گردد.«
انتخاب  نحوه  نیز  هرات  والیتی  شورای  حال  همین  در 
اصولی  و  دقیق  هرات  در  را  سنتی  لویه جرگه  اعضای 

نمی دانند. 
هرات  والیتی  شورای  اعضای  از  یکی  قتالی  وحید  سید 
می گوید: »نحوه انتخاب اعضا برای لویه جرگه، جدید بود 
و این گونه انتخاب بر خالف اهداف و برنامه هایی بود که 

باید صورت می گرفت.«
آقای قتالی می افزاید: »در ولسوالی های هرات به دلیل عدم 
وجود  به  تنشی  این که  برای  دولت،  توسط  انتخاب  توان 
که  می گرفت  صورت  قرعه کشی  کاندیدان  میان  نیاید، 
این مساله اصولی نیست و امکان ورود افرادی که در حد 

حضور در لویه جرگه نیستند وجود دارد.«
لویه جرگه  در  حضور  برای  که  افرادی  قتالی  گفته  به 
والیتی  شورای  با  مشورت  بدون  بودند  شده  نام نویسی 
لیست  در  ولسوالی ها  از  محلی  حکومت  خود  توسط  و 
گنجانده شده بودند و همین مساله سر و صدا هایی را نیز به 
وجود آورده است و حتا سهمیه خود شورای والیتی هم 

کمتر از یک سوم می باشد. 
قتالی گفت: »حتا همین لیست آماده شد، وقتی به کمیسیون 

این موضوع بودند که افراد رده های باالیی مقام های محلی 
معیارهای  از  دور  به  نمایندگان  انتخاب  برسر  بدخشان 

تعیین شده اختالفات شدید داشتند.
دچار  مقام ها  نمایندگان،  انتخاب  در  که  »وقتی  گفت:  او 
اختالف شدند، نشان می دهد که رضایت مردم و مشخصات 
درنظر گرفته شده برای یک نماینده اصال مدنظر گرفته نشده 

است.«
میان  در  زنان  کمرنگ  حضور  از  انتقاد  با  حافظی  آقای 
نماینده ها گفت که تفکر حاکم بر جو سیاسی بدخشان مجال 
مشارکت را در این جرگه به صورت وسیع هم از زنان و هم 
نماینده ی  نفر   44 میان  در  چراکه  است،  گرفته  جوان ها  از 
زن  سه  تنها  والیت،  این  از  عنعنوی  جرگه  به  معرفی شده 

حضور دارد و نقش جوان ها هیچ درنظر گرفته نشده است.
نسبت  بدخشان  در  جوان ها  و  زنان  حافظی،  آقای  گفته  به 
این  آیا  این جرگه که  برگزاری  از چگونگی  عدم آگاهی 
جرگه مردمی است یا دولتی، نسبت به عدم در نظر گرفتن 
سهم خودشان خاموشی اختیار کرده اند که این خاموشی و 
بنیادگرایی  پاگیری  زمینه های  مساله  این  برابر  بی تفاوتی در 

را فراهم می سازد.
با این حال مقام های محلی بدخشان این ادعا ها را رد می کنند.

به  بدخشان  والی  سخنگوی  راسخ،  عبدالمعروف  مولوی 
باید در جرگه عنعنوی  نمایندگانی که  8صبح گفت: »تمام 
انتخاب شده اند و شخص  مردم  توسط خود  اشتراک کنند 

و  است  آمده  وجود  به  کرزی  آقای  حکومت  و  امریکا 
در  را  خویش  نظامی  پایگاه های  تا  می خواهد  امریکا 

افغانستان ایجاد کند.«
اطرفیان  از  است که شمار  در حالی  این  داد که  ادامه  او 
رییس جمهور به اشاره کشور های همسایه و تعداد دیگر 
از کشور ها که مخالف ایجاد پایگاه های نظامی امریکا در 
از  را  این مخالفت خود  افغانستان هستند و دوست دارند 

کانال مردم به امریکا نشان دهند، فعالیت می کنند.
ایجاد  با  نیز  مردم  دارد  احتمال  چون  حقیقی،  گفته  به 
اعضای  بنا  باشند،  موافق  افغانستان  در  امریکا  پایگاه های 
با والیان خویش در والیت ها  لویه جرگه را در هماهنگی 
این پالن حکومت  انتصاب می کند که  انتخاب و  طوری 

عملی گردد. 
ولی آقای قتالی هدف از انتخاب گزینشی برای لویه جرگه 

را عدم همسویی مردم با پالن های حکومت می داند. 
امضای  برای  خوشبینی  بیشترین  درحالی که  می گوید  او 
پیمان استراتژیک در میان مردم وجود دارد، ولی حکومت 
در پی آن است تا از تایید امضای این پیمان در لویه جرگه 

جلوگیری کند. 
می خواهند  که  دارد  وجود  اجندایی  حتا  که  افزود  قتالی 
تا لویه جرگه مختل ساخته شود و از انجام فیصله های آن 

جلوگیری گردد. 
آقای قتالی ادامه داد: »به همین خاطر حکومت تالش دارد 
تا از مناطق مختلف افرادی به لویه جرگه انتخاب شوند که 
بر اساس اجندای تعیین شده حکومت حرکت کنند، نه بر 

اساس خواست واقعی مردم.«
خوشبینی های  رسانه های  این سو  به  چندی  از  درحالی که 
امریکا  با  استراتژیک  پیمان  امضای  به  نسبت  را  مردم 
انعکاس داده اند، ولی گفته می شود حکومت در نظر دارد 
تا در تقابل با خواست مردم از امضای این پیمان جلوگیری 

کند و این مخالفت را از کانال مردم نشان دهد. 


و حضور سمبولیک زنان ناگزیرند با هرتصمیمی که مردها 
می گیرند موافق باشند و اگر موافق هم نباشند در اقلیت قرار 

می گیرند.
نیز نشان می دهد  از چند والیت دیگر  گزارش هایی رسیده 

که حضور زنان در جرگه عنعنوی خیلی کمرنگ است.
اما سخنگوی والیت بدخشان می گوید که آنها سه زن را به 
اساس هدایت و برنامه کاری جرگه عنعنوی در این والیت 

سهم داده اند.
ولی خانم عالمیار می گوید که این سه زن هم به نمایندگی 
از زنان این والیت نه بلکه توسط شخص والی انتخاب شده  

است. 
والیت  این  والی  با  که  هماهنگی  جلسه  »در  گفت:  او 
داشتیم گفته شد که باید زنان آگاه و بادرایت این والیت، 
سر  به  محرومیت  در  که  ولسوالی هایی  زنان  به خصوص 

می برند، حضور داشته باشند که چنین نشد.«
وی همچنین گفت که بسیاری از این نمایندگان انتخاب شده 
مربوط به گروه های مشخص سیاسی هستند که به نحوی در 

قدرت سیاسی و در حکومت شریکند.
انتقاد از نحوه  نمایندگان جامعه مدنی در بدخشان در کنار 
به سود  نیز  را  عنعنوی  برگزاری جرگه  نمایندگان،  انتخاب 

مردم نمی دانند.
افغانستان  اساسی  قانون  »در  می گوید:  خاکساری  آقای   
مجلس  اعضای  از  متشکل  لویه جرگه  که  است  واضح 
شورا های  روسای  و  والیتی  شوراهای  اعضای  نمایندگان، 
ولسوالی ها و نهادهای مدنی است و به این اساس باید جرگه 
عنعنوی  جرگه  تدویر  ولی  می شد،  تشکیل  ساختار  این  با 
درموجودیت نهادهای قانونی مثل پارلمان، شوراهای والیتی 
و نهاد های مدنی کامال غیرقانونی بوده و این نوع گزینش ها 
نشان می دهد که ترفندهایی در کار است تا صاحبان قدرت 

از آن سود ببرند.«
افغانستان  در  جرگه ها  تاریخ  که  ساخت  نشان  خاطر  وی 
مشکالت  حالل  هیچ گاهی  جرگه ها  این  که  می دهد  نشان 
مردم نبوده است، بلکه جز نفاق، بدبختی و خونریزی چیزی 
اهداف  جرگه ها  این  که  به خاطری  است،  نداشته  درقبال 
منافع مردم اصال  تامین می کند و  خاص صاحبان قدرت را 

مد نظر نیست.

 سمیعاهللسیحونـفیضآباد

 فریدونآژند-هرات

شهروندان بدخشان:
افرادوابستهبهحکومتبرایجرگهانتخابشدهاند
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برای  بلخ  والیت  نمایندگان  انتخاب  نحوه ی 
نماینده های  انتقاد  با  عنعنوی،  جرگه  در  اشتراک 
احزاب سیاسی و نهاد های جامعه مدنی مواجه شده 

است. 
به منظور  عقرب،   25 چهارشنبه  که  جرگه  این  در 
بررسی پیمان استراتژیک دولت افغانستان با دولت 
امریکا و مذاکرات صلح با طالبان برگزار می شود، 
باید  معرفی  بلخ  والیت  مردم  سوی  از  نماینده   31
و  سیاسی  احزاب  نماینده های  از  شمار  اما  شود. 
افراد  انتخاب  که  می گویند  مدنی  جامعه  نهاد های 
این  بلکه  نیست  انتخابی  مردم  نمایندگان  حیث  به 
انتصاب  والیت  این  مقامات  سوی  از  نمایندگان 

شده اند.
اقتدارملی  حزب  نماینده ی  خلیلی،  سلمان  شیخ 
انتخاب  روند  از  انتقاد  با  بلخ،  در والیت  افغانستان 
نماینده های مردم برای اشتراک در جرگه عنعنوی 
انتصاب  بلکه  نه  انتخاب  افراد  این  که  می گوید 

شده اند.
خلیلی افزود: »تا جایی که ما اطالع داریم، با مردم 
نشده  نماینده های شان  به  رابطه  در  مشوره ای  هیچ 
نماینده ها  این  همه  مقامات  سوی  از  بلکه  است، 

تعیین شده اند.«
حرکت  حزب  نماینده ی  ضیایی،  محمد  امیر 
انتخاب  شیوه  از  نیز  شمال  در  افغانستان  اسالمی 
می گوید  و  می کند  انتقاد  عنعنوی  جرگه  در  افراد 

عنعنوی  لویه جرگه  برگزاری  مسووالن  آن که  با 
می گویند که در این جرگه نمایندگانی که از سوی 
مردم انتخاب شده اند، اشتراک می کنند، اما آنان در 
مورد نحوه گزینش این نمایندگان کدام معیاری را 

ارایه نکرده اند.
به  سنتی  لویه جرگه  دیگر،  روز  چند  تا  است  قرار 
میان  استراتژیک  پیمان  نویس  پیش  بررسی  هدف 
گروه های  با  مصالحه  سیاست  و  واشنگتن   - کابل 
شود،  برگزار  کابل  در  دولت  مخالف  مسلح 
هزار  دو  از  بیش  مسووالن  گفته  به  که  جرگه  ای 
اشتراک  آن  در  مردم  مختلف  اقشار  از  نماینده 

خواهند کرد.
لویه جرگه  این  در  که  دارند  تاکید  مسووالن 
خواهد  مطرح  سرنوشت ساز  و  کلیدی  موضوعات 
شد و با این حساب، حضور نمایندگان تمامی اقشار 
تا  است  آن ضروری  در  افغانستان  مردم  اصناف  و 

دیدگاه ها و آرای آنان بازتاب پیدا کند.
سیاسی  احزاب  نمایندگان  از  شمار  حال،  درهمین 
نحوه  از  کشور  شمال  والیات  در  قومی  ومتنفذین 
گزینش افرادی که دراین جرگه شرکت می کنند، 
شیوه  که  می گویند  و  می کنند  بی اطالعی  اظهار 

انتخاب، پنهانی و به صورت  نامعلوم بوده است.
اسالمی  حرکت  حزب  نماینده  ضیایی  محمد  امیر 
افغانستان در شمال از شیوه انتخاب افراد در جرگه 
به  افراد  »انتخاب  می گوید:  و  دارد  انتقاد  عنعنوی 
روابط  اساس  به  بلکه  نبوده  مردم  با  مشوره  اساس 
این روند در  انتخاب شده اند که  مقامات  توسط  و 

والیت جوزجان و بلخ یک سان است.«
این  از  مردم  درصد   80« می افزاید:  ضیایی  آقای 
روند خبر ندارند و در صورتی که 80 درصد مردم 

که نماینده ها به اساس مشوره مردم نه بلکه به اساس 
روابط و توسط مقامات انتخاب شده اند.

موصوف افزود: »80 درصد مردم در روند این جریان 
این نشان می دهد  نماینده ها( قرار ندارند و  )انتخاب 
عنعنوی،  جرگه  در  نماینده ها  انتخاب  نحوه ی  که 

دولتی است نه مردمی.«
نیز از  شمار از نهاد های جامعه مدنی در والیت بلخ 
چگونگی انتخاب نماینده ها برای اشتراک در جرگه 
عنعنوی ابراز نارضایتی و بی اطالعی می کنند و نتایج 
حاصله از این جرگه را مطلوب حال مردم نمی دانند.

سروش کاظمی رییس نهادهای جامعه مدنی والیت 
بلخ در حالی که از چگونگی انتخاب افراد در جرگه 
»در  می گوید:  می کند،  بی خبری  ابراز  عنعنوی 

در جریان قرار نداشته باشند، نحوه انتخاب نماینده ها 
در جرگه عنعنوی دولتی است نه مردمی.«

ولسوالی  محاسن سفیدان  از  تن  یک  خیراهلل  حاجی 
انتخاب نماینده ها برای   نیز تایید می کند که  درزاب 
به  بلکه  نه  مردم  توسط  سنتی،  جرگه  در  اشتراک 

اساس ضوابط بوده است.
مردم  نماینده های  که  صورتی  »در  می گوید:  وی 
نمی توان  را  این جرگه  نشوند،  انتخاب  مردم  توسط 

مردمی حساب کرد.«
اما مسووالن محلی از کم بودن سهم والیت جوزجان 
شکایت دارند و ابراز می دارند که کم بودن سهمیه 

والیت برای آنان مشکل ساز بوده است. 
درزاب  ولسوالی  ولسوال  احسان،  الهر  انجنیرمطیع 
والیت جوزجان می گوید: »چون به والیت جوزجان 
ایجاد  مشکل  ما  برای  است،  شده  داده  کمتر  سهم 

کرده است.«
زندگی  قوم  چند  درزاب  ولسوالی  »در  افزود:  وی 
نماینده ای ازخود داشته  می کند و هرقوم می خواهد 
ما 5 تن را منحیث  باشد، در حالی که مطابق سهمیه 
نماینده مردم از اقشارمختلف در این ولسوالی انتخاب 
و به مقام والیت معرفی کردیم و مقام والیت از این 

جمله یک تن را برگزید.«
ولی شماری از اعضای شورای والیتی روند انتخاب 

نماینده ها برای لویه جرگه سنتی را شفاف می دانند.
والیتی  شورای  رییس  حیات  عبدالحی  مولوی 
جوزجان می گوید: »روند انتخاب نماینده های مردم 
نماینده های  مردم  و  بود  شفاف  نسبتا  درجوزجان 

نخبه شان را در جرگه عنعنوی انتخاب کرده اند.«
با این که آقای حیات از سهمیه نمایندگان ولسوالی ها 

این جرگه  در  مردم  واقعی  نماینده های  که  صورتی 
نخواهد  ملت  به  مطلوبی  نتیجه  هیچ  نیابند،  حضور 
داشت، بلکه آنچه که دولت مداران می خواهند همان 

خواهد شد.«
برخی از متنفذان قومی در والیت بلخ نیز از جریان 
انتخاب نمایندگان برای اشتراک در جرگه عنعنوی 

بی خبر اند.
و  قوم  متنفذان  از  یک تن  گوهری  محی الدین  غالم 
این روند  از  بلخ که  قبادیان در والیت  باشنده گذر 
افراد  مردم  مشوره  به  »اگر  می گوید:  است،  بی خبر 
انتخاب می شد، من هم در جریان می بودم، ولی من 

اصال در جریان قرار ندارم.«
در همین حال شماری از احزاب سیاسی در والیت 
به  افراد در جرگه عنعنوی را درست و  انتخاب  بلخ 

اساس مشوره مردم می دانند.
سردار محمد سعیدی نماینده حزب وحدت اسالمی 
افغانستان در والیت بلخ می گوید که افراد به اساس 
مردم  مشوره  با  است  ساخته  دولت  که  برنامه ای 

انتخاب شده اند.
بلخ  والیتی  شورای  در  مقامات  از  شماری  همچنین 

انتخاب  شیوه  در  می گوید  اما  می کند،  استقبال 
بروز  مناطق  آن  باشندگان  میان  مشکل  نمایند گان 

کرده است.
وی علت این اختالف را چند قومی بودن ولسوالی ها 
قوم  چند  ولسوالی  یک  در  که  می گوید  و  می داند 
زندگی می کند وهر قوم می خواهد که از خود یک 
در  اصلی  مشکل  و  باشد  داشته  جرگه  در  نماینده 

کمبود سهمیه نمایندگان والیت جوزجان است.
ذکرشده  ادعا های  رد  با  جوزجان  والی  سخنگوی 
نماینده های  انتخاب  در  را  والیت  مقام  دخالت 

لویه جرگه سنتی رد می کند.

جرگه  در  اشتراک  برای  نماینده ها  انتخاب  روند 
عنعنوی را مردمی می شمارند.

غالم محمد اخالقی، معاون شورای والیتی بلخ، این 
اساس  به  که   می گوید  و  می داند  مردمی  را  روند 
ارسال  بلخ  والیت  مقام  به  مرکز  از  که  برنامه ای 
شده است، افرادی برای اشتراک در جرگه عنعنوی 

انتخاب شده است.
وی گفت که تا حال هیچ شکایت مبنی بر انتصاب 

افراد برای آنان نرسیده است.
در همین حال، محمد منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ 
مردم  نماینده های  انتصاب  بر  مبنی  ادعا ها  تمام  نیز 
و  می کند  رد  را  عنعنوی  جرگه  در  اشتراک  برای 
از  که  برنامه ای  اساس  به  انتخاب  این  که  می گوید 

مرکز مواصلت کرده تنظیم شده است.
او گفت: »انتخاب افراد براساس برنامه ای که از مرکز 
والیت  مقام  و  شده اند  تنظیم  است،  شده  فرستاده 
بلخ تنها نقش پل ارتباط بین مردم و دولت را داشته 

است.«
بلخ31  افزود که سهمیه والیت  بلخ  سخنگوی والی 
توسط  ولسوالی  چهارده  از  تن   14 که  است  تن 
نواحی شهر و 7 تن دیگر  از  مردم معرفی و 10 تن 
از شورای والیتی تعیین شده اند که از جمله این 31 

نماینده 5 تن آنان زن استند.
کمبود نماینده های زن در لویه جرگه سنتی در اکثر 
از موارد عمده و سوال برانگیز خوانده شده  والیات 

است.
نخواست  که  بلخ  والیت  در  زن  فعاالن  از  یکی 
این گونه  به  دولت  که  گفت  شود،  ذکر  هویتش 
در  زنان  کمرنگ  حضور  نگهداشتن  با  می خواهد، 
این جرگه، هر گونه فیصله ای را باالی آنان بقبوالند 
تعداد شان  چون  زنند،  باز  سر  آن  قبول  از  اگر  یا  و 

اندک است، تاثیری در آن نخواهد داشت.

والیت  مقام  سخنگوی  و  مطبوعات  مسوول  یما، 
جوزجان  می گوید: »تمام نماینده هایی که از والیت 
جوزجان انتخاب شده اند، بدون دخالت مقام ها بوده 

و توسط خود مردم به ما معرفی گردیده است.«
 آقای یما تصریح کرد که افراد انتخاب شده نظر به 
لیاقت و محبوبیت شان میان مردم انتخاب شده اند و 

مقامات هیچ دخالتی در این مورد نداشته اند.
جرگه  در  جوزجان  والیت  »سهمیه  افزود:  وی 
عنعنوی 17 نفر است که 4 تن از داخل شهر 10 تن 
از ولسوالی ها و 3 تن دیگر از شورای والیتی معرفی 
تشکیل  را خانم ها  آنان  تن   4 میان  این  از  و  شده اند 

می دهند.«

 جمشید رادفر ـ مزارشریف

 بصیر فیاض ـ  جوزجان 

احزاب سیاسی در بلخ:

نمایندگان بلخ
برای لویه جرگه عنعنوی

از سوی مقام ها انتخاب شده اند

سخنگوی والی جوزجان:

نمایندگان برای جرگه توسط مردم انتخاب شده اند

ACKU



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

1. 6  اهمال و غفلت نیروهاي امنیتي
و  درگيري ها  از  ناشي  ملکي  تلفات  بر  عالوه 
ایتالف  و  دولت  نيروهاي  مستقيم  عمليات 
گروه هاي  و  طالبان  نيروهاي  با  بين المللي 
دیگري  موارد  دولت،  مخالف  مسلح  شورشي 
نيز مشاهده مي شود که ناشي از اهمال و کاستي 

ماموریت نيروهاي امنيتي دولت مي باشد. 
امنيتي  نيروهاي  غيرمسووالنه  برخوردهاي 
بر  مبني  افغانستان،  اسالمي  جمهوري  دولت 
زندگي  و  حيات  حق  از  حفاظت  و  حراست 
شکل  به  حق  این  که  مي شود  سبب  مردم، 

گسترده اي نقض شود. 
گورهاي  شناسايي   7  .1

دسته جمعي 
افغانستان کشوري است که بيشترین پيامدهاي 
دهه  چندین  طي  را  جنگ  و  منازعه  ناگوار 
طي  که  است  همين رو  از  است.  کرده  تجربه 
این سال ها، قتل هاي دسته جمعي و کشتارهاي 
فراوان اتفاق افتاده و عمدتا به دالیل تعلق هاي 
گرفته  صورت  قومي  و  ایدیولوژیك  سياسي، 
فعاليت هاي  و  بررسي ها  آن جایي که  تا  است. 
مي دهد،  نشان  بشر  حقوق  مستقل  کميسيون 
افرادي که به گونه دسته جمعي به قتل رسيده اند 
عمدتا در گورهاي دسته جمعي دفن شده اند. از 
شکافتن  و  گورها  این  از  لحاظ،  حراست  این 
علمي  پژوهش هاي  و  ارزیابي  منظور  به  آن ها 

اورزوال نوليس از 28 سال بدین سو برای بازسازی 
افغانستان کار می کند. این زن 87 ساله با کمك 
اتحادیه اش در شمال افغانستان مکتب های ساخته 
است و برای آموزش و پرورش پسران و دختران 

افغانستان تالش می کند. 
سعی  »جایزه  نامزد  نوليس  اورزوال  خانم  اکنون   
و تالش متعهدانه« سال 2011 در آلمان است. در 
مکتب  برای ساخت  او  اخير تالش های  سال های 

در افغانستان به زندگی دوم اش بدل شده است.
خانم نوليس می گوید: »من خانواده بزرگی دارم. 
من پنج فرزند، سيزده نواسه و یك کواسه دارم. 
وظيفه ای  به  عاجال  که  نيستم  نااميدی  زن  من  اما 
را  وظيفه اش  نوليس  اوزوال  اما  باشد.«  داشته  نياز 
با چنان احساسی انجام می دهد که برایش به یك 

زندگی پر از جدیت دومی تبدیل شده است.
مادر دوم همکارانش

احيای  به  نوليس  اورزوال  افغانستان  شمال  در 
این  مردم  است.  پرداخته  مناطق  بسياری  مجدد 
مناطق تنها درس نمی خوانند بلکه صاحب مشغله 
از  نوليس  افغان  همکاران  می گردند  نيز  کار  و 
کارش قدرشناسی می کنند و او نيز خود را جزیی 
»بسياری  می گوید:  افتخار  با  و  می داند  آنها  از 
مادر می گویند. همين که  یا  »ممه«  مرا  همکارانم 
سال گذشته وداع می گفتم و از من پرسيدند که 
آنها  به  من  برمی گردم،  دوباره  اکتوبر  ماه  در  آیا 
گفتم که دیگر 87 ساله شده ام. می شود که مریض 
شوم. آنها به من گفتند: تو مریض نمی شوی. در 
اندخوی هر شب 30 هزار انسان ترا دعا می کنند.«

پرورش،  و  آموزش  نوليس  اورزوال  خانم  برای 
بيش از هر چيز دیگر یك کار توسعه ای است. او 
می گوید: »تحميل ارزش های غربی و دموکراسی 
به  نيست.  درستی  کار  شرقی  کشور  یك  برای 
که  پسرانی  و  دختران  که  معتقدم  من  آن  عوض 

تکنيکي  و  علمي  گونه  به  مي باید  تاریخي  و 
نشانه هاي قتل، شکنجه  تا  آثار و  صورت بگيرد، 
از  به کلي  قربانيان  با  رفتارهاي صورت گرفته  و 

ميان نرود. 
تحقيق  و  کاوش  به  نسبت  دولت  بي توجهي 
عوامل  از  ناشي  دسته جمعي  گورهاي  باره  در 
حين  که  مهمي  دالیل  از  یکي  است.  مختلف 
شهروندان  و  مختلف  افراد  با  گفتگو  و  نظارت 
گورها  این  که:  است  آمده  این  دست  به  کشور 
بر  که  است  ستم هایي  و  جنایات  بيانگر  خود 
است.  شده  داشته  روا  افغانستان  شهروندان 
چه  که  مي دهد  نشان  موارد  این  در  پژوهش 
چه  به  و  بوده  جنایت هایي  چنين  عامل  کساني 
ترتيبي اتفاق افتاده است. از این رو، این استدالل 
به روشني تاخير و بي ميلي نسبت به تحقيق پيرامون 
از  مي دهد.  نشان  موجه  را  دسته جمعي  گورهاي 
جانب دیگر، آن گونه که از البالي صحبت ها و 
پيداست،  افغانستان  سياست مداران  عمل کردهاي 
با  منافي  ظاهرا  که  گذشته  جنایت هاي  افشای 
این  از  و  شده  تلقي  افغانستان  در  ثبات  و  صلح 
مستند  دسته جمعي،  گورهاي  شکافتن  منظر، 
کردن جنایات گذشته و پرداختن به مواردي نظير 
قتل عام، جنایت، تجاوز وکشتار بي رحمانه افراد 
و  سياه چال ها  در  آن ها  انداختن  و  ملکي  بي گناه 
خالف  خود،  خودي  به  دسته جمعي  گورهاي 
با  این رو،  از  مي آید.  حساب  به  کنوني  روند 

خواندن و نوشتن را فرا می گيرند می توانند مستقالنه 
باشد.«  داشته  آینده ای  چه  افغانستان  که  کنند  فکر 
بدین ترتيب نسلی که حامل تحوالت آینده می شود 

رشد می یابد.
آموزش و پرورش به مثابه وظيفه مادام العمر

اورزوال نوليس در سال 1983 ضمن سفر به پاکستان 
برای نخستين بار تصميم گرفت خود را وقف تعليم 
و تربيت کند. او همراه با دخترش در آن روزگار از 
کمپ مهاجران در پشاور دیدار کرد. او در بازدید از 
یك مکتب دخترانه مهاجران و دیدار با شاگردان و 

معلمان زن، به زودی مجذوب آنها شد.
خانم نوليس می گوید: »برای من تکان دهنده بود که 
چگونه این اطفال احساس امتياز و فضيلت می کنند و 
خواندن و نوشتن را فرا می گيرند.« از آنجایی که این 
اروزوال  بود،  رو به رو  با مشکل  مالی  نگاه  از  مکتب 
به  را  تالش اش  و  همه سعی  که  نمود  وعده  نوليس 
خرج می دهد تا از آنها حمایت کند. اکنون سال ها 

بعد از آن روز او همزمان حامی 45 مکتب می باشد.
پيشرفت به برکت آموزش و پرورش

احيای مجدد  به  نوليس  اورزوال  افغانستان  در شمال 
تنها  مناطق  این  مردم  است.  پرداخته  مناطق  بسياری 
نيز  کار  و  مشغله  صاحب  بلکه  نمی خوانند  درس 
می گردند. در پهلوی تاسيس مکاتب، او کورس های 
آموزش حرفه برای کارگران صنایع دستی و معلمان 
تاسيس کرده است. او برای زنان آموزش خياطی و 

دسته جمعي  گورهاي  به  پرداختن  هرسال،  گذشت 
این  در  دولت  و  شده  کم رنگ تر  گذشته  مسایل  و 

ارتباط، ميل قابل توجهي نشان نمي دهد. 
وضوح  به  کميسيون  چندساله  بررسي هاي  همين طور 
نشان مي دهد که در موارد متعددي برخورد مقامات 
گورهاي  کاوش  و  شکافتن  با  مسوول  نهادهاي  و 
در  چنان چه  است.  بوده  غيرمسلکي  دسته جمعي، 
سرک،  کندن کاري  خانه،  اعمار  مورد،  چندین 
شخم زدن و کندن کاري روي زمين هاي شخصي عامل 
برمالشدن گورهاي دسته جمعي بوده است. در چنين 
تحقيقات  و  کاوش گري  که  است  بدیهي  مواردي، 
موقعيت  و  شکل  بر  جدي  آسيب هاي  غيرحرفه اي، 
در  مانده  جا  به  آثار  و  مدارک  اسناد،  استخوان ها، 
گورها وارد مي کند. بازکردن گورهاي دسته جمعي، 
عمدتا، طوري صورت گرفته است که باعث تخریب 
بيشتر اجساد شده و در نهایت مشکالتي را در شناسایي 
اجساد به ميان آورده است. ضمنا حوادث طبيعي مانند 
و  شواهد  رفتن  بين  از  باعث  نيز  باران ها  و  سيالب ها 
مدارک وابسته به آن ها مي شود. مزید بر آن چه تذکر 
یافت، اعمار منازل مسکوني و حفاري هاي غيرمسلکي 
در ساحاتي که امکان وجود گورهاي دسته جمعي در 
این گورها مي شود.  آن متصور است، سبب تخریب 
زمينه،  در  حرفه اي  و  مسلکي  انساني  نيروهاي  نبود 
به منظور شناسایي اجساد  دانش و مسلك طب عدلي 
موارد  از  امنيتي  مشکالت  هم چنين،  مدفون شده 
مورد  در  را  فراواني  نگراني هاي  که  است  دیگري 
در  افراد  قتل  از چگونگي  استفاده  و  شناسایي،  دقت 

این گورها به وجود آورده است. 
و  شناسایي  دسته جمعي  گور  هيچ   ،1389 سال  طي 
نبود  مفهوم  به  هيچ گاه  امر،  این  و  است  نشده  یافت 
نيست،  بلکه  افغانستان  در  گورهایي  چنين  اتمام  و 
توجه  عدم  امنيتي،  مسایل  که  مي دهد  نشان  برعکس 
و  قتل ها  مورد  در  پژوهش  و  تحقيق  براي  ميل  و 
خشونت هاي گذشته یا دالیل پنهان دیگري مانع ادامه 

چنين تحقيقاتي شده است. 
ادامه دارد

مکاتب خانگی با کامپيوتر و کورس های انگليسی به راه 
انداخته است. عالوه بر آن اتحادیه خانم نوليس شاگردان 

مکتب را برای شموليت در دانشگاه آماده می سازد.
کرم  چارباغ،  خان  اندخوی،  »مزارشریف،  می گوید:  او 
ما  یافته اند.  رونق  واقعا  که  مناطقی اند   ... قرغان  و  کو 
زیرساخت هایی را داریم که توسط آنها این امور آموزش 

پرورش به راه می افتند.«
اورسال نوليس، به پاس این خدماتش اکنون نامزد »جایزه 
سعی و تالش متعهدانه« آلمان برای سال 2011 می باشد. 
پول  نصف  شود،  جایزه  این  برنده  وی  که  صورتی  در 
خيریه  امور  در  را  یورو  هزار  ده  یعنی  جایزه  این  همراه 
نزدیك ترین  رحمان قل  پيش  چندی  می کند.  مصرف 
حادثه  این  از  نوليس  اورزوال  رسيد.  قتل  به  همکارش 
به  را  جایزه اش  یوروی  هزار  ده  و  است  غمگين  بسيار 

خانواده رحمان قل می دهد.
با همه غمگينی، نوليس از این که نامزد این جایزه شده 
بلکه  من  برای  تنها  »نه  او می گوید:  است.   است خوش 
وقتی که من فکر می کنم، این نوع مطرح شدن در امور 

عام المنفعه، برای پروژه های ما نيز کمك می کند.«
باشد.  داشته  ضرورت  حمایت  به  شاید  نوليس  اورزوال 
گرچه او ازنگاه صحی سالم است، اما می داند که تا ابد 
نمی تواند این کار را ادامه دهد. با این همه او به مبارزه اش 
ادامه  »من  می گوید:  خوش بينی  با  نوليس  می دهد.  ادامه 

می دهم، من هميشه ادامه داده ام.«

ب- حق آزادی و امنیت شخصی در کشورهای گوناگون
به رسميت شناخته شدن آزادی و امنيت شخصی در اسناد جهانی و منطقه ای 
کشورهای  در  آن  مفهوم  توسعه ی  و  یادشده  حق  پذیرش  به  بشر  حقوق 
با تاثير از کنوانسيون اروپایی حقوق  گوناگون نيز یاری رساند. در فرانسه 
بشر و در نتيجه آرای دیوان اروپایی که فرانسه را چندبار محکوم کرده بود، 
مدت تحت نظر قراردادن در جرایم امنيتی از ده روز به چهار روز کاهش 
یافت. در کشور یادشده تاکيد بر حق آزادی و امنيت شخصی روبه فزونی 
بوده است. این حق در قانون اساسی 1958 مورد اشاره قرارگرفته و قانونی 
نيز به نام قانون امنيت و آزادی در سال 1981 به تصویب رسيده که بيش 
از گذشته حفظ آزادی و امنيت فردی را تضمين می کند. در ترکيه نيز حق 

آزادی و امنيت شخصی به رسميت شناخته شده است.
کشورهای  در  شخصی  امنيت  و  آزادی  حق  پذیرش  مورد  در  سرانجام 
گوناگون باید به پذیرش این حق در افغانستان اشاره کرد. در قانون اساسی 
مصوب )1382 خورشيدی( 2004 افغانستان، در چند ماده  مفاهيم در پيوند 
با حق آزادی امنيت شخصی مورد شناسایی قرار گرفته اند. ماده ی 24 این 
برایت  به فرض  ماده ی 25  دارد.  تاکيد  آزادی  از  بهره مندی  بر حق  قانون 
و در  است  پرداخته  ممنوعيت سلب خودسرانه آزادی  به  نيز  ماده ی 27  و 
رسميت  به  دستگيری  هنگام  در  اتهام  تفهيم  به  متهم  حق  نيز   31 ماده ی 

شناخته شده است.
در یك جمع بندی کوتاه در باره ی سير تحول حق آزادی و امنيت شخصی 
در جهان، باید گفت که این حق که ابتدا آرمانی و غيرقابل وصول به نظر 
مورد  جهان  بيشتر  در  بشر  اوليه ی  حق  یك  عنوان  به  هم اکنون  می رسيد 
با  حقی  و  شده  خارج  صرف  کلی گویی  یك  از  و  قرارگرفته  پذیرش 
از این حق  انسانی  تعریف مشخص و مرزهایی رو به گسترش است. هرفرد 
بهره مندبوده و بر اثر بهره مندی از آن صاحب حقوقی می گردد که از وی 
با  می نمایند.  او حمایت  به  اتهام کيفری  توجه  هنگام  در  به ویژه  و  همواره 
این وجود هم چنان خودسری و دیکتاتوری دشمن اصلی آزادی و امنيت 
فردی است و حکومت ای دیکتاتوری تالش می نمایند تا با استفاده  از ابزار 
گوناگون هرچه بيشتر امنيت فردی را محدود نمایند. اما سير تاریخ جهان 

شکست چنين تالش هایی را حتمی نشان می دهد.

با توجه به مطالبی که در این نوشتار به آنها پرداخته شد، در یك برآیند کلی 
در مورد مبانی و سير تحول حق آزادی و امنيت شخصی می توان به موارد 

ذیل اشاره کرد:
1- حق آزاد و امنيت شخصی یکی از مهمترین حقوق بشری است که از 
همه ی انسان ها به صرف انسان بودنشان پشتيبانی می  کند. حقوق بشر تضمينی 
است برای برخورداری همه ی افراد از آزادی و امنيت شخصی، هيچ کس 
یا  اجتماعی  مذهب، خاستگاه  قوميت،  نژاد،  دليل جنسيت،  به  نمی توان  را 
نوع اتهام متوجه به آن از حق آزادی و امنيت شخصی محروم ساخت. حتا 
توقيف، دستگيری و زندانی ساختن قانونی افراد نيز به منزله ی سلب آزادی 
و امنيت فردی از شخص حبس شده نيست. بلکه شخص بازداشت شده حتا 
کسی که به دليل حکم قطعی قضایی زندانی گردیده است نيز به طور مطلق 
یا  بازداشت  قرار  به  اعتراض  نيست. حق  فردی محروم  امنيت  و  از آزادی 
حق شخص زندانی از این که با وی رفتاری انسانی صورت بگيرد، شاهدی 
بر این مدعا هستند که هيچ  گاه نمی توان فردی را محروم از حق آزادی و 

امنيت فردی دانست.
2- اولين گام در راه پذیرش حق آزادی و امنيت شخصی در جامعه ای، به 
رسميت شناخته شدن این حق به طور کامل است. بدین معنا که فراتر از چند 
مصداق، بایستی به صراحت حق آزادی و امنيت شخصی در نظام حقوقی 

کشورها مورد شناسایی قرار گيرد.
ادامه دارد
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وضعيت حقوق بشر 

مبانی و سير تحول حق آزادیدر افغانستان
 و امنيت شخصی

28 سال تالش خانم آلمانی
 برای مکتب سازی در افغانستان 

 قسمت پانزدهم

 منبع: صدای آلمان

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

محمد علی بهمنی             /        قسمت نهم

تهیه شده توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
»سال 1389ه. ش«

متهم بی گناه است تا این که محکوميتش از راه محاکمه عادالنه  ای
  که همه تضمين ها برای دفاع از او فراهم باشد، ثابت گردد.

بند هـ، ماده نزدهم اعالمیه اسالمی حقوق بشر:

اولین گام در راه پذیرش حق آزادی و امنیت 
شخصی در جامعه ای، به رسمیت شناخته شدن این 
حق به طور کامل است. بدین معنا که فراتر از چند 
مصداق، بایستی به صراحت حق آزادی و امنیت 
شخصی در نظام حقوقی کشورها مورد شناسایی 

قرار گیرد. ACKU
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مدتی قبل کتاب »و شیخ گفت« رهنورد زریاب 
جدیدی  واژه ی  از  مکاشفه ای  با  و  خواندم  را 
نویسنده  گفت  به  که  شدم  روبرو  »داستان« ها 
آمیزه ای است از واژگان »داستان« و »حکایت«. 
می توان  و  خواندنی اند  کتاب  این  داستان های 
از آموختنی ها و حکایت های جالبی در  عالمی 
البالی برگ های این کتاب یافت. »پایلو کویلیو« 
نام  به  دارد  کتابی  برازیلی،  نامدار  نویسنده ی 
»مکتوب« که چیزی شبیه کتاب »و شیخ گفت« 
»مکتوب«  کتاب  منتها  است.  زریاب  رهنورد 
سالیان قبل به نگارش آمده است و کتاب »و شیخ 
گفت« در سالیانی اخیر. اما من این دو کتاب را 
شیخ  »و  داستان های  می دارم.  دوست  یک سان 
چنانکه  و  خواندم  بار  دو  هرکدام  را  گفت« 
خوانده ام.  باربار  نیز  را  »مکتوب«  روایت های 
گشتم«  قال  »چارگرد  رویت  با  که  می پنداشتم 
در قفسه ی کتابفروشی ها، من با رمانی به ارزش 
شد.  خواهم  مواجه  گفت«  شیخ  »و  داستان های 
باالخره انتظارم به پایان رسید، رمان در قفسه ی 
کتاب فروشی عرفان پدیدار گشت و من شاید از 
نخستین خریداران این کتاب بودم ـ چون برای 
خواننده ای معمولی همچون من نویسنده کتابش 
را نمی فرستد-  در این جا در پی نوشتن مانولوگ 
در رابطه با این رمان نیستم و فقط می کوشم از 
با  را  دیدگاه هایم  معمولی  خواننده ی  یک  دید 
خواننده ای خردمند این نوشتار، در میان بگذارم. 
اثر    »Le roman ُرمان  »لو  کتاب  در  باری 
»مایکل ریموند Michel Raimond« تعریفی 
از رمان خواندم که چنین بود: »رمان، اثري است 
به عنوان  را  رمان نویس چیزي  از شرافت:  عاري 
بودن  دروغ  به  کامال  که  مي دهد  ارایه  حقیقت 
مي  ورزد  تالش  هم  خواننده  و  است،  آگاه  آن 
تمام  در  که  بپذیرد  حقیقت  به عنوان  را  چیزي 
مدت به خیالي بودن آن آگاه بوده است.« وقتی 
رمان »چارگرد قال گشتم« رهنورد زریاب را به 
رمان  تعریف  این  سیاه  و  سپید  گرفتم،  خوانش 

برایم روشن تر شد. 
به دست آوردهای زبانشناسی رهنورد زریاب در 
نوشته هایش چه از جنس رمان یا کوتاه نوشت های 
»و شیخ گفت« و چه مقاله یی که این جا و آن جا 
نشر می شود، می بالم. وی نثر پاک و سفته ای دارد 
که بدون شک خواننده را با هر سطح اندیشه به 
دست آوردهای  اما  می کشاند.  خودش  سوی 
یک  تنهایی  به  نمی تواند  هیچ گاهی  زبانشناسی 
نوشته را متبارز بسازد. من معتقدم که در پهلوی 
ظرایف  چون  دیگری  گزینه های  گزینه،  این 

به مسایل مطرح شده  داستان گویی و دقت علمی 
در داستان، وجود دارد که می باید این گزینه ها را 
جدی گرفت و به آنها بیشتر و جدی تر پرداخت. 

از موجودیت دو راوی در دو روایت -متفاوت از 
هم-  این داستان در شگفتم. نمی دانم این را باید 
بدعت خواند یا یک خطا در فرم. این دو راوی 
که هیچ نسبتی به هم ندارند و روایت های شان در 
موقعیت های زمانی مختلف، تا اخیر داستان در دو 
هیچ گاهی  و  می شود  رانده  پیش  به  موازی  خط 
با یکدیگر  نمی خورد، هیچ شباهتی  پیوند  به هم 
ندارند. همین است که خواننده در یک کشاکش 
عجیب نمی تواند با رویدادهای رمان رابطه برقرار 
و  نخوانده ام  دست  این  از  کاری  قبال  من  کند. 
ابراز  به  باب  این  در  نویسنده  تا  ماند  منتظر  باید 
دیدگاهش بپردازد. در این رمان نویسنده درگیری 
این  که  می ورزد  تقال  دارد.  زمان  با  عجیبی 
تا اخیر داستان در قالب دو روایت  زمان بندی را 
متفاوت، به جایی برساند که خواننده مجاب شود. 
این طور نمی شود و نویسنده با این درگیری رمان 

را به پایان می برد. 
در زمینه ي ظرایف داستان گویي این داستان 

اگر ظرایف ادبي بخش »حکیمان زمانه« نسب از 
سنت هاي کالسیک داستان نویسي مي برد، پا به پا، 
بخش هاي دیگري هم هستند سرشار از شگردهایي 
به غایت مدرن؛ مثل بخشي که نویسنده، تیزهوشانه، 
گزارش کشتار و غارت شهر »ریازان« را از سوی 
»چنگیزخان«  که  مغل«  »تموچین  غارتگر  لشکر 
سپس  و  مي نشاند  متن  میانه  ی  در  می خوانندش، 
با یک  حاضر  دور  با  می زند  پیوند  ماهرانه  آن را 
غارت  روایت  ریالستیک.   - رمانتیک  روایت 
با نمونه ی  و به آتش کشیده شدن شهر »ریازان« 
دیگری دنبال می شود و آن تصویری از تارومار 
شدن نیروهای روسی در یکی از نقاط کوهستانی 
به نام  روسی  سرباز  جایی که  است؛  افغانستان 
»سرگی« در آن جا به هالکت می رسد. دنباله ی این 
داستان ماجرای عشقی یک جوان افغان و دختری 
روسی به نام »گالیا« در مسکو است. درخشان ترین 
بخش این روایت همانا مواجهه شدن راوی با مادر 
»سرگی« است و آنچه در آن خانه ی روستایی رخ 
می دهد. اگر از زمره ي کساني باشیم که از هرنوع 
خشونت سیاسي بیزارند، در این بند که به غایت 
زیبا و موثر نوشته شده طنین اسطوره  ای رنج همه ي 
مادراني را مي بینیم که در پهنه  ی تاریخ این یا آن 
شان  فرزندان  دادن  دست  از  سوگ  به  سرزمین 
رمانتیک  بعد  با  همانگونه  روایت  این  نشسته اند. 
راوی  جدایی  با  می رود،  پیش  به  ریالستیک   –

از موجودیت دو راوی در دو روایت -متفاوت از هم-  این داستان در 
شگفتم. نمی دانم این را باید بدعت خواند یا یک خطا در فرم. این دو 
راوی که هیچ نسبتی به هم ندارند و روایت های شان در موقعیت های 

زمانی مختلف، تا اخیر داستان در دو خط موازی به پیش رانده می شود و 
هیچ گاهی به هم پیوند نمی خورد، هیچ شباهتی با یکدیگر ندارند. همین 
است که خواننده در یک کشاکش عجیب نمی تواند با رویدادهای رمان 
رابطه برقرار کند. من قبال کاری از این دست نخوانده ام و باید منتظر 

ماند تا نویسنده در این باب به ابراز دیدگاهش بپردازد.

فرجام  به  »گالیا«  معشوقش  از 
می رسد.   

زمانه«   »حکیمان  روایت  در 
با  مدرن،  شگردهای  جای 
سنت گرایی ها،  از  بازتابی 
تابوها پر می شود و  خرافات و 
نویسنده می کوشد با استفاده از 
ریالیزم  جلوه هایی  عناصر  این 
جادویی را در رمانش بیافریند. 
آمیخته  جاودیی  ریالیزم  نوعی 
در  که  آیینی  سنت گرایی  با 
نرسیده ی  پایان  به  داستان های 
و  ارسطاطالیس«   و  »سیب 
سنجد«  درختان  زیر  »مارهای 
از همین نویسنده به مراتب بهتر 
از این رمان انعکاس یافته است. 
روایت  این  از  جای هایی  در 
طنزآمیز  آمیزه های  افزودن 
به  ره  آن  گیرا ساختن  به خاطر 
ورود  حالی که  در  برده  جایی 
روایت،  این  در  تکرار  صنعت 

»حکیمان  است.  ساخته  کسالت بار  اندکی  آن را 
زمانه« نمایه هایی از افکار و سطوح مختلف فکری 
و طبقاتی در افغانستان است و نمایانگر نگرش های 
سیاسی و اجتماعی چنددهه گذشته. حذف برخی 
کرکترهای »حکیمان زمانه « نیز پیوند می خورد به 
محو استبداد رژیم شاهی و رویدادهای سه چهار 
روایت،  این  بخش  ناخوشایندترین  پسین.  دهه ی 
برگشتن پهلوان بر بستر مرگ راوی و حکایت از 
دور حاضر است. این پدیده را در رمان »گلنار و 
آیینه « نیز می توان دید که در فرجام رمانی به آن 
یافته و  انعکاس  نود  زیبایی، حوادث سالیان دهه 
شده  رمان  در  بی موجب  بخشیدن  سرعت  باعث 
است و همانند تکه ی عاریتی هیچ نوع ارزشی به 
رمان نیفزوده است. استفاده از ابزاری که در باال 
به آنها اشاره شد، به خاطر شکل دادن فُرم داستان 
خواننده را به یاد داستان های نویسنده ی بریتانیایی 
جی. کی. رولینگ می ندازد. گویا نویسنده رغبت 
غریبی به تماشای فلم های »هری پاتر« داشته است و 
از آنها تاثیر پذیرفته است. فضای روایت »حکیمان 
زمانه« مملو از طنین هول آور واژگانی برآمده از 
تاریکي هاي دوردست تاریخ اند، هرچند این پاره 
بازتاب دلنشینی ندارد و طنز و موارد عاطفی به کار 
از یک  بیشتر  این روایت، چیزی  گرفته شده در 

پارادوکس تصنعی نیستند. 
با وجود ناهمسویی های روایات این رمان، آگاهي 
ستمگر  و  ظالم  »آدمی  که  نکته  این  به  نویسنده 
است«، یگانه نکته ای است که در پیوند زدن دو 
این  وجود  این  با  اما  است  کرده  کمک  روایت 
انسجام رمان و نقش آن  پیوند دهنده در  نکته ی 
در برقرار ساختن ارتباط میان نویسنده و خواننده 

سخت ناچیز و غیرموثر است. 
گستردگي  از  گذشته  علمي،  دقت  زمینه ي  در 
بزرگ  چالش  استفاده،  مورد  منابع  حیرت آور 
نویسنده حفظ روال داستان است که بدان وسیله 
پدید  اثرش  خواننده ی  میان  را  رابطه ها  می تواند 

بیاورد. زریاب در رمان »گلنار و آیینه« در حفظ 
این روال تالش بیشتری به خرچ داده اما آشکار 
در  را  بیشتر  اندیشیدن  تاب  نویسنده  که  است 
رمان »چارگرد قال گشتم« نداشته و به میل دلش 

روایت ها را به پیش نبرده است. 
ممکن است بازآفرینی این رمان از زمان زدگی و 
آسیب هایی که در باال برشمرده شدند، بکاهد یا 
اگر نویسنده بتواند این دو روایت را در دو مجلد 

جدا از هم به چاپ برساند چه بهتر از این. 

با وجود ناهمسویی های روایات این 
رمان، آگاهي نویسنده به این نکته 
که »آدمی ظالم و ستمگر است«، 
یگانه نکته ای است که در پیوند 
زدن دو روایت کمک کرده است اما 
با این وجود این نکته ی پیوند دهنده 
در انسجام رمان و نقش آن در 
برقرار ساختن ارتباط میان نویسنده 
و خواننده سخت ناچیز و غیرموثر 
است.  در زمینه ي دقت علمي، 
گذشته از گستردگي حیرت آور 
منابع مورد استفاده، چالش بزرگ 
نویسنده حفظ روال داستان است 
که بدان وسیله می تواند رابطه ها را 
میان خواننده ی اثرش پدید بیاورد. 
زریاب در رمان »گلنار و آیینه« در 
حفظ این روال تالش بیشتری 
به خرچ داده اما آشکار است که 
نویسنده تاب اندیشیدن بیشتر 
را در رمان »چارگرد قال گشتم« 
نداشته و به میل دلش روایت ها را 
به پیش نبرده است.

 ضیا افضلی 

»چارگرد قال گشتم...«
رمانی نیازمند بازآفرینی
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برنامه احداث يک خط لوله نفت از کانادا به امريکا به تاخیر افتاد

ايران و روسیه توافق نامه همکاری راهبردی امضا کردندخطر رکود اقتصادی تازه حوزه يورو را تهديد می کند

خانه رهبر مخالفان حکومت بحرين مورد حمله قرار 
گرفت

تالش برای جلوگیری از ورود دو مقام روسی به امريکا نخست وزير يونان: بايد کمک اتحاديه اروپا را بپذيريم 

يک  احداث  امريکا  خارجه  امور  وزارت 
تگزاس  ايالت  به  کانادا  از  نفت  لوله  خط 
اين  زيستی  محيط  پيامدهای  خاطر  به  را 

پروژه، به تعويق انداخته است.
طول  به  ال«  اکس  استون  »کی  لوله  خط 
»نفت  است  قرار  کيلومتر،   2700 حدود 
آلبرتا  معادن واليت  از  استخراج شده  شن« 
جنوب  پااليشگاه های  به  را  کانادا  در 

امريکا منتقل کند.
روز  متحده  اياالت  خارجه  امور  وزارت 
مطالعه  برای  که  کرد  اعالم  پنج شنبه 
پيامدهای محيط زيستی اين پروژه، به زمان 

بيشتری نياز دارد.
لوله  خط  پيش تر  کانادا،  ترنس  شرکت 
آلبرتا  از  مرحله  دو  در  را  استون«  »کی 
و  ايلينوی  ايالت های  پااليشگاه های  به 
»کی  است.  کشيده  امريکا  اوکالهاما 
استون اکس ال« ادامه اين طرح است و بر 

بروز رکود  درباره  با هشدار  اروپا  اتحاديه 
خود  پيش بينی  که  می گويد  تازه  اقتصادی 
يورو  حوزه  کشورهای  رشد  ميزان  درباره 

را بيش از يک درصد کاهش داده است.
»رشد  می گويد:  اروپا  کميشنر  رن،  اولی 
و خطر رکود  متوقف شده  اروپا  اقتصادی 

تازه وجود دارد.«
در حالی که اوضاع اقتصادی ايتاليا و يونان 
سبب  نيز  رشد  کاهش  است،  مصيبت بار 
اخير  بحران  از  اروپا  نجات  که  می شود 

بدهی ها دشوارتر شود.
کميسيون اروپا با اعالم پيش بينی جديدش 
هشدار  يورو،  اقتصادی حوزه  رشد  درباره 
از يک و هشت دهم  ميزان رشد  دارد که 

درصد به نيم درصد کاهش خواهد يافت.

بين  امور  معاون  باقری،  علی  سفر  جريان  در 
الملل شورای عالی امنيت ملی ايران به مسکو، 
بين  راهبردی«  »همکاری  نامه  توافق  يک 
شوراهای امنيت ملی دو کشور امضا شده که 
حاوی همکاری دوجانبه در زمينه های امنيتی، 

اطالعاتی، سياسی و اقتصادی است.
آقای باقری گفته است که در مسکو با مقامات 
بين  آژانس  تازه  گزارش  در خصوص  روسی 
المللی انرژی اتومی درباره برنامه های هسته ای 
افزوده  و  کرده  گفتگو  هم  اسالمی  جمهوری 
روسيه  گام  به  گام  راه حل  از  ايران  که  است 

برای حل بحران موجود استقبال می کند.

منابع مخالفان حکومت بحرين گفته اند که در 
جريان يک تجمع اعتراضی که شامگاه پنج شنبه 
برگزار شد، ماموران امنيتی به سوی خانه علی 
سلمان، از رهبران مخالف، گلوله پالستيکی و 

گاز اشک آور شليک کردند.
روستاهای  از  يکی  در  اعتراضی  تجمع  اين 
اما  بود  شده  برگزار  پايتخت،  منامه،  نزديک 
گرفت  قرار  شورش  ضد  پوليس  حمله  هدف 
هرچند گزارشی از زخمی شدن تظاهرکنندگان 

در دست نيست.

دو سناتور امريکايی به هيالری کلينتون وزير 
خارجه اين کشورهشدار دادند که از ورود  
دو مقام روسی به اياالت متحده جلوگيری 
کند. اين دو مقام روسی متهم هستند که در 
پيگرد قانونی و مرگ يک وکيل ضد فساد 
در  داشته اند.   دست  مگنيتسکی«،  »سرگيی 
نامه ای که بدست گزارشگران راديو آزادی 
سناتور  و  کاردين  بنجامين  سناتور  رسيده، 
خواسته اند،  کلينتون  خانم  از  ويکر  راجر 

لوکاس پاپادموس، نخست وزير تازه معرفی شده 
از  رهايی  برای  کشورش  که  می گويد  يونان 
بحران اقتصادی، بايد پرداخت اقساط بدهی های 
مالی  کمک های  دريافت  برابر  در  کشور  اين 

اتحاديه اروپا را تضمين کند.
از کنار رفتن جورج  پاپادموس که پس  آقای 
پاپاندريو رهبری يک دولت انتقالی را بر عهده 
او حصول  نخست  الويت  که  می گويد  گرفته 
باز  برای  کشورش  توانايی  زمينه  در  اطمينان 
پرداخت بدهی های يونان به اتحاديه اروپاست.

اساس برنامه قبلی قرار بود تا سال 2013 به 
بهره برداری برسد.

درباره  نهايی  تصميم  که  می رود  انتظار 
 2013 سال  اوايل  در  لوله  خط  اين  مسير 
اتخاذ  امريکا  رييس جمهور  توسط  ميالدی 

شود.

می گويد  کميسيون  اين 
سياستگذاری های  چنانچه 
تغيير  عضو  کشورهای 
بدهی های  ميزان  نکند، 
سال  در  ايتاليا  عمومی 
توليد  درصد   120 آينده 
داخلی اش  ناخالص 
در  سپس  و  بود  خواهد 
سال 2013 به حدود 118 

درصد افت می کند.
بنا به پيش بينی کميسيون اروپا، سال آينده 
توليد  درصد   198 يونان  بدهی های  ميزان 

ناخالص داخلی اش خواهد بود.
که  بريتانيا  نخست وزير  کامرون،  ديويد 
اعالم  نيست،  يورو  حوزه  عضو  کشورش 
»همين  بايد  کشورها  اين  رهبران  که  کرد 

حاال اقدام کنند.«
کنند،  تاخير  بيشتر  چقدر  »هر  افزود:  او 

خطر بزرگتر می شود.«
ميليارد  پنج  توانست  ايتاليا  پنج شنبه  روز 
تازه  قرضه  اوراق  انتشار  راه  از  يورو 
اين  بازپرداخت  برای  اما  کند،  گردآوری 
مبلغ ظرف يک سال بايد بيش از 6 درصد 
بهره بدهد که رقم بسيار کمرشکنی است.

در طرح گام به گام روسيه، در برابر هر اقدام 
جمهوری اسالمی در جهت برآوردن خواست 
بين  مجازات های  از  بخشی  جهانی،  جامعه 
المللی عليه ايران لغو می شود و مقامات ايرانی تا 
کنون گفته اند که اين طرح را در دست بررسی 

دارند.
تصويب  با  ملل  سازمان  امنيت  شورای 
قطعنامه هايی، از ايران خواسته است بخشی از 
برنامه های اتومی خود به خصوص غنی سازی 
يورانيم را متوقف کند اما ايران اين قطعنامه ها 
را کامال رد کرده و بر ادامه اين برنامه ها تاکيد 

داشته است.

تظاهرات اعتراضی بحرين در ماه فبروری سال 
نيروهای  بعد،  هفته  چند  اما  شد،  آغاز  جاری 
امنيتی اين کشور با همکاری واحدهای اعزامی 
خليج  همکاری  شورای  عضو  کشور  چند  از 
فارس، تحصن کنندگان در يکی از ميدان های 

منامه را متفرق کردند.
اعتراضات  به گفته مخالفان حکومت بحرين، 
پراکنده در اين کشور همچنان ادامه دارد و با 
مواجه  دولتی  ماموران  آميز  خشونت  برخورد 

بوده است.

صدور ويزای دو مقام روسی برای ديدار از 
واشينگتن را لغو کند.

روسی  دادگاه  وکيل  مگنيتسکی  سرگيی 
در حدود سه سال پيش، از توطيه ای توسط 
امنيتی  مقام های  و  داخله  وزارت  مقام  چند 
پرده  روسيه  دولت  از  کالهبرداری  برای 
و  شد  بازداشت  بعد  چندی  وی  برداشت. 
پيش از محاکمه در حدود يک سال بعد در 

زندان جان باخت.

مالی  بسته کمک  نهايی دريافت  وی تصويب 
ميليارد يورو )معادل 177  به ارزش 130  اروپا 
ميليارد دالر( را مقدمه ای برای خروج کشورش 

از بحران های مالی دانسته است.
رسما  امروز  که  است  قرار  پاپادموس  آقای 
مورد  در  اما  کند،  ياد  نخست وزيری  سوگند 
و  او  دولت  ايتالفی  کابينه  تشکيل  چگونگی 
انتخابات هنوز گزارشی منتشر  زمان برگزاری 

نشده است.

از  کانادا،  نخست وزير  هارپر،  استيون 
ابراز  امريکا  خارجه  امور  وزارت  تصميم 
تاسف کرده کرده اما شرکت ترنس کانادا 
ابراز اطمينان کرده که خط لوله مورد نظر 

در آينده ساخته خواهد شد.
گروه های  دعوت  به  اخيرا  نفر  هزاران 

حلقه  سفيد  کاخ  دور  زيست  محيط  مدافع 
طرح  با  بخواهند  اوباما  باراک  از  تا  زدند 
هفت ميليارد دالری احداث خط لوله انتقال 
نفت از کانادا به ساحل خليج مکزيک در 

جنوب اياالت متحده موافقت نکند.
از  خارج  از  لوله  خط  اين  که  آنجايی  از 
وزارت  می شود،  شروع  امريکا  مرزهای 
درباره  مطالعه  حال  در  امريکا  خارجه 

جنبه های مختلف احداث آن بوده است.
طرفداران اين طرح از جمله البی های نفتی 
اتحاديه های کارگری می گويند احداث  و 
فرصت  هزار   20 می تواند  لوله  خط  اين 
در  امريکا  به  و  کند  ايجاد  مستقيم  شغلی 
کمک  انرژی  منابع  تامين  در  امنيت  بهبود 

کند.
و  است  واقع  کانادا  ميانه  غرب  در  آلبرتا 

دارای منابع غنی نفت شن است.
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وزیر دفاع امریکا در مورد پيامدهای حمله نظامی به ایران هشدار داد
هرگونه  است  داده  هشدار  امريکا،  دفاع  وزير  پانه تا،  لیون 
حمله احتمالی به ايران می تواند برای منطقه پیامدهای جدی 
در پی داشته باشد، بدون اين که بتواند برنامه هسته ای اين 

کشور را متوقف کند.
دريک  که  پانه تا  لیون  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
کنفرانس خبری صحبت می کرد ،گفته است: »شما  اين جا 

بايد مراقب پیامدهای ناخواسته باشید.«
وزير دفاع امريکا اضافه کرده است:»چنین پیامدهايی نه فقط 
می خواهد  که  آنچه  به  ايران  دستیابی  مانع  نمی تواند  واقعا 
پیامدهای جدی  می تواند  آن،  از  مهم تر  بسیار  بلکه   شود، 
بر  جدی  تاثیر  می تواند  و  باشد  داشته  پی  در  منطقه  برای 

نیروهای اياالت متحده در منطقه داشته باشد.«
طبق اين گزارش لیون پانه تا گفته است که با رابرت گیتس، 
وزير دفاع سابق امريکا، هم عقیده است که حمله نظامی به 
ايران فقط می تواند درحدود سه سال برنامه هسته ای ايران را 

به تعويق بیندازد.
لیون پانه تا گفته است، امريکا بر رويکرد ديپلوماتیک در قبال 
متحدان  با  گفتگو  درحال  هم اکنون  و  است  متمرکز  ايران 
است. وی همچنین  ايران  علیه  تحريم ها  تشديد  برای  خود 

گفته است که حمله نظامی »آخرين چاره است.«
وزير دفاع امريکا همچنین گفته است که اين مهم است که 
ايران  علیه  تحريم هايی  يکديگر  کنار  در  بین المللی  جامعه 
در  کنند که  آنها روشن  برای  را  مساله  اين  و  کنند  اعمال 

صورت ادامه اين مسیر بايد بهای سنگینی بپردازند.
تغییر  با  ايران  که  است  امیدورای کرده  ابراز  همچنین  وی 

رويکرد با جامعه بین المللی همکاری کند.

رويکرد  درخصوص  امريکا  دفاع  وزير  درحالی 
طی  که  است  کرده  صحبت  ايران  قبال  در  واشینگتن 
انرژی  آژانس  مديرکل  گزارش  انتشار  اخیر  روزهای 
اتومی درخصوص ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای 
ايران باعث تشديد تنش با جمهوری اسالمی شده است.

شد،  منتشر  گذشته  سه شنبه  روز  که  گزارش   اين  در 
تصريح شده است که ايران آزمايش های مخفیانه ای در 

خصوص طراحی بمب اتومی انجام داده است.
در همین حال طی هفته های اخیر  گزارش هايی درباره 
در  ايران  اتومی  تاسیسات  به  اسرايیل  احتمالی   حمله 
رسانه های جهان منتشر شد و همچنین  برخی از مقام های 
اسرايیل از نزديک شدن به گزينه نظامی خبر داده بودند.

ايهود باراک، وزير دفاع اسرايیل، روز سه شنبه با رد اين 
گزارش ها گفته بود، کشورش قصد حمله نظامی به تاسیسات 

هسته ای ايران ندارد.
حزب  مطرح  نامزدهای  از  رامنی،  میت  زمینه،  همین  در 
 ۲۰۱۲ سال  جمهوری  رياست  انتخابات  در  جمهوري خواه 
پیروز  انتخابات  در  که  در صورتی  است  گفته  نیز  امريکا، 

شود، »برای جنگ با ايران« آماده خواهد شد.

دولت سوریه به جنایت 
عليه بشریت متهم شد

بین المللی  سازمان های  از  بشر،  حقوق  ديده بان 
مدافع حقوق بشر، گفته است که از هفت ماه پیش 
تا کنون، نیروهای دولتی سوريه دست کم  هفت صد 
تن از معترضان را در شهر حمص به قتل رسانده  و 
صدها نفر ديگر را بازداشت و شکنجه کرده اند و 
اقدامات آنان مصداق جنايت علیه بشريت و مستلزم 

پیگرد بین المللی است.
اين سازمان يادآور شده است که تنها از زمان توافق 
پايان  با پیشنهاد اتحاديه عرب برای  دولت سوريه 
نیروهای  خشونت در آن کشور در هفته گذشته، 
حمص  در  فقط  را  نفر  يک صد  از  بیش  دولتی 
کشته اند و از اين اتحاديه خواسته عضويت سوريه 
را لغو و از صدور قطعنامه ای در شورای امنیت علیه 

اين کشور حمايت کند.
انتشار  حالی  در  بشر  حقوق  ديده بان  درخواست 
حاکی  سوريه  از  رسیده  گزارش های  که  می يابد 
از ادامه حمالت ارتش سوريه به برخی محله های 
نقاط  در  معترضان  علیه  نظامی  عملیات  و  حمص 
نظامیان  حمالت  همچنین،  و  کشور  اين  ديگر 
فراری از خدمت به نیروهای دولتی و وارد کردن 

تلفاتی به آنهاست.
دستور  از  سرپیچی  با  که  نظامیانی  شمار  افزايش 
می پیوندند  مخالفان  به  غیرنظامیان،  با  مقابله 
اعتراضات  ماهیت  تغییر  مورد  در  را  نگرانی هايی 
مسالمت آمیز و بروز جنگ داخلی بین طرفداران 
و مخالفان بشار اسد و تکرار وضعیت لیبیا در پی 

آورده است.
ریيس جمهور سابق اسرایيل 

به زندان می رود
 

دادگاه عالی اسرايیل حکم هفت سال زندان برای 
موشه کاتساو، ريیس جمهور سابق اسرايیل را تايید 

کرده است.
آقای کاتساو پیشتر به جرم تجاوز به عنف و آزار 

جنسی به هفت سال زندان محکوم شده بود.
ريیس جمهور پیشین اسرايیل در دسامبر سال ۲۰۱۰ 
در يک دادگاه تل آويو در ارتباط با تجاوز به يک 
کارمند زن در دهه ۱۹۹۰ مجرم شناخته شده بود. 
او در اين سال ها سمت وزير گردشگری اسرايیل 

را به عهده داشت.
قاضی دادگاه هنگام محکوم کردن موشه کاتساو 
اسرايیل  در  هیچ کس  که  گفت  او  به  ساله،   ۶۵
خبرگزاری  زمان  آن  در  نیست.  قانون  از  باالتر 
جمهور  ريیس  که  کرد  گزارش  آسوشیتدپرس 
سابق اسرايیل بعد از شنیدن حکم دادگاه به گريه 
افتاد و فريادزنان به قاضی دادگاه گفت که اشتباه 
دروغ  می دانند  خود  هم  شاکی  زنان  و  می کند 
می گويند. شاکی زن، موسوم به »آ« به دادگاه گفت 
را مورد تجاوز جنسی  او  که موشه کاتساو دوبار 
تشريفاتی  سمت  از  کاتساو  آقای  است.  قرارداده 
نیم ماه  رياست جمهوری در سال ۲۰۰۷ و يک و 

پیش از پايان دوره آن استعفا داد.
آقای کاتساو در سال ۲۰۰۸ موافقت کرده بود که 
با پذيرش اتهام مزاحمت جنسی از اتهام سنگین تر 
تجاوز به عنف پرهیز کند ولی بعد نظر خود را تغییر 

داد و اتهام تجاوز را به کلی رد کرد.
کاتساو  آقای  می رود  انتظار  گزارش ها،  اساس  بر 

دوران محکومیت خود را در ۷ دسامبر آغاز کند.
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