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جبهه ملی 
بازگشت یا بازی؟

در  را  مواد مخدر  علیه  مبارزه  و  تروریزم  علیه 
بر می گیرد.

خود  عضو  دولت های  با  که  اروپا  اتحادیه 
کمک  افغانستان  به  یورو  میلیارد  یک  ساالنه 
پولیس  ماموریت  که  می رود  انتظار  می کند، 
تمدید  دیگر  سال  سه  تا  را  افغانستان  در  خود 

کند.
امنیتی  مسوولیت  واگذاری  روند  در حالی که 
جهانی  جامعه  است،  شده  شروع  افغانستان  در 
بدهد  اطمینان  افغانستان  به  تا  می کند  تالش 
پایان سال  تا  نظامی  نیروهای  که خروج کامل 
نمی باشد.  آنها  همکاری  پایان  معنای  به   2014
بر همین اساس، جامعه جهانی کوشش می کند 
بر  افغانستان،  با  همکاری  پیمان  تدارک  با  تا 

تعهدات خود با کشور تاکید کند.
تالش  همه  از  پیش تر  امریکا  متحده  ایاالت 
کرده است تا یک سند همکاری استراتژیک با 
کلینتون،  هیالری  هرچند  کند.  امضا  افغانستان 
سر  بر  که  است  گفته  امریکا  خارجه  وزیر 
حدود 90 درصد مواد این سند توافق به دست 
آمده است، با آن هم دولت افغانستان می گوید 
که نهایی شدن این سند به لویه جرگه بستگی 

دارد.
قرار بود که سند همکاری استراتژیک امریکا و 
افغانستان پیش از برگزاری کنفرانس بین المللی 
روان  سال  دسامبر  ماه  اوایل  در  دوم«  »بن 
جنجال  که  می رسد  نظر  به  اما  گردد،  تکمیل 
مساله  و  شبانه  عملیات  همچون  مسایلی  سر  بر 
باعث  بازداشتگاه های تحت کنترول خارجی ها 

تاخیر در امضای این توافقتنامه گردیده است.

قبل از این در روز دوم عید هم یک مامور 
فراه  والیت  اناردره  ولسوالی  در  پولیس 

توسط مخالفین مسلح کشته شده بود.
همچنین نیروهای ناتو از کشته شدن یک 
خبر  کشور  جنوب  در  پیمان  این  سرباز 

داده اند.
بر اساس یک اعالمیه ی نیروهای ناتو، این 
سرباز روز جمعه در نتیجه حمله شورشیان 

کشته شده است.
دقیق  محل  و  سرباز  این  هویت  باره  در 

حادثه معلومات بیشتر داده نشده است.
به این ترتیب تعداد سربازان بین المللی که 
در جریان سال 2011 میالدی در افغانستان 

کشته شده اند اکنون به 495 تن می رسد.
در یک حادثه دیگر، گزارش شده است 
ریش سفیدان  از  یکی  مسلح  مردان  که 
قریه ای در والیت نیمروز در جنوب غرب 
کشور را به ضرب گلوله کشته  اند. مقام های 
امنیتی در نیمروز گفته اند این مرد که در 
کشته  نیمروز  والیت  خاشرود  ولسوالی 
شده است، یک کشاورز بود و طالبان او را 

به جرم »ارتباط با دولت« کشته اند.
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مورد  در  هفته  این  تا  دارد  قصد  اروپا  اتحادیه 
این  کند.  بحث  افغانستان  با  همکاری  پیمان 
تا  گرفته  اقتصادی  مسایل  از  می تواند  پیمان 
بر  در  را  تروریزم  علیه  مبارزه  و  بشر  حقوق 

بگیرد.
که  گفته اند  اروپا  اتحادیه  دیپلوماتیک  منابع 
روز  اروپا  اتحادیه  خارجه  وزیران  است  قرار 
پیرامون  بروکسل  در  خود  نشست  در  دوشنبه 
همکاری  توافقنامه  یک  مورد  در  »مذاکرات 
گفتگو  افغانستان،  با  توسعه«  و  مشارکت  برای 

کنند.
که  است  گفته  اروپا  اتحادیه  دیپلومات  یک 
در  اروپا  اتحادیه  که  است  این  اساسی  »نکته 
متعهد  نیز   2014 سال  از  پس  افغانستان  قبال 

می ماند.«
با این حال قرار است مسوولیت امنیتی تا پایان 
نیروهای  به  خارجی  نیروهای  از   2014 سال 
ملکی  خدمات  بخش  همچنان  و  داخلی 

خارجی نیز به دولت افغانستان واگذار گردد.
مسایلی همچون  اروپا  اتحادیه  همکاری  پیمان 
عامه،  یا  دولتی  دارایی  مدیریت  نهادسازی، 
مبارزه  اقتصادی،  مسایل  توسعه،  بشر،  حقوق 

شش غیرنظامی در اثر انفجار یک بمب 
کنار جاده ای در والیت لغمان در شرق 

کشور کشته شده اند.
لغمان  والیت  محلی  مقام های  از  یکی 
گفته است، انفجار یک موتر حامل پنج 

مرد و یک زن را منهدم کرد.
کشته  از  داخله  وزارت  حال  همین  در 
این  در  مسلح  مخالفین  از  تن  پنج  شدن 
والیت خبر داده است. در اعالمیه ای که 
وزارت  مطبوعاتی  دفتر  سوی  از  دیروز 
داخله پخش شد، آمده است که این افراد 
طی 24 ساعت گذشته در جریان عملیات 
پولیس در ولسوالی دولت شاهی والیت 

لغمان کشته شده اند.
اعالمیه ای  نشر  با  دفاع  وزارت  همچنین 
به  ملی  اردوی  نیروهای  که  می گوید 
تازگی دو تن از مخالفین مسلح را با یک 
سیدآباد  ولسوالی  در  موترسایکل  عراده 

والیت میدان وردک بازداشت کرده اند.
براساس یک خبر دیگر، سه تن از ماموران 
پولیس والیت فراه در نتیجه حمله طالبان 

کشته شدند.
محمد غوث مالیار آمر امنیت قوماندانی 
امنیه والیت فراه گفته است، این افراد در 
یک کمین مخالفین مسلح در مربوطات 

ولسوالی باال بلوک کشته شدند.
آمر امنیت اظهار می دارد که این سه نفر 
قربان  عید  روزهای  کردن  سپری  برای 
بودند و در زمان  رفته  به خانه های خود 
حمله  مورد  راه  در  وظیفه  به  برگشت 

طالبان قرار گرفتند.

اتحادیه اروپا قصد دارد 
یک پیمان همکاری با افغانستان امضا کند

شش غیرنظامی 
در انفجار بمبی در لغمان کشته شدند

نمایندگان مجلس: 

جرگه عنعنوی غیرقانونی است
171 عضو مجلس برای شرکت در جرگه ثبت نام کرده اند

عناوین مطالب امروز:]در صفحه 3[

ده سال بدون طالبان...

بررسی برنامه آموزشی...

ایران تهدیدآمیزتر...
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چرا حکومت 
لویه جرگه را بر پارلمان 

ترجیح می دهد؟ 
این  پارلمان  برابر  در  فورمول حکومت 
است که همواره خود را فراتر و بزرگتر 
فورمول  این  بدهد.  نشان  پارلمان  از 
سیاسی  تشنج های  برابر  در  تقریبا 
است.  کرده  محافظت  را  حکومت 
حکومت  به  همواره  ضعیف  پارلمان 
اساس  بر  را  تصامیم  تا  می کند  کمک 

منافع و تمایالت خویش اتخاذ کند.
آقای  سیاسی  میراث  مهم ترین  این 
است  بعدی  حکومت های  برای  کرزی 
که چگونه از سد پارلمان گذشت و آن 
حاشیه  در  و  فاسد  نهادی  به  تبدیل  را 
کرد. این حکومت بود که از آغاز برای 
نماینده ها  به  پارلمان  تایید  گرفتن 
فراکسیون  هایی  بین شان  و  داد  رشوه 
به طرفداری از خود ساخت. نمایندگان 
مالی  و  منافع سیاسی  برای  هم  بسیار 
حکومت  جیره خوران  به  تبدیل  خود 
شدند و با وجود اختالفات شدید داخلی 
ناکارامد  نظام  ماهیت  از  ناشی  که 
مورد  می شود  افغانستان  در  پارلمانی 

استفاده حلقات حکومتی قرار گرفتند.
در صفحه 4 ACKU



2سال پنجم    شماره مسلسل 1275    یک شنبه 22 عقرب 1390

هنوزهم ترس از طالبان 
وجود دارد 

21 عقرب سال 1380، یک روز فراموش نشدنی در 
تاریخ کشور به شمار می رود. صبح گاه 21 عقرب 
برای نخستین بار پس از پنج سال حاکمیت طالبان که 
در آن نه صدایی و نه سروری بود آهنگ زندگی به 
گوش رسید و صدای جشن و موسیقی بر فضای 
دیگر والیات  کابل و  شهر طنین انداز شد. شهریان 
پس از تحمل پنج سال حاکمیت استبدادی طالبان، در 
از  افق های روشن و روزنه های جدیدی  21 عقرب 

امید را برای زندگی  آینده مشاهده کردند.  
طالبان با ترک کابل و دیگر والیات سایه های ترس 
فضای   و  برچیدند  کشور  فضای  از  را  وحشت  و 

امید به آینده در کشور مستولی شد. 
اکنون که ده سال از آن روزها سپری می شود، اما 
هنوز ترس بازگشت طالبان در روح و روان مردم 
آرامش  کابوس  یک   به عنوان  و  است  کرده  رخنه 

روحی و روانی را از همه سلب می کند. 
طالبان تا سال 2006 از صحنه ی سیاسی و نظامی 
افغانستان غایب شدند، حکومت و جامعه ی  جهانی 
با این تصور که ترک طالبان از والیات پایان دایمی 
این رژیم خواهد بود. اما این گروه با عبور از مرزها 
پاکستان جابجا شدند  در  اصلی  خود  به النه های 
و  قابلیت ها  و  منطقه، حکومت  از  که  با شناختی  و 
همکاری  با  داشتند  بین المللی  نیروهای  ضعف های 
سازماندهی  به  پاکستان  استخباراتی  سازمان 
از  این فصل  در  آوردند. گروه طالبان  مجدد روی 
جنگ های خود با روش های جدید و امکانات مدرن 
وارد مبارزه شدند و موجی از حمله های  انتحاری،  
درون  در  رخنه  گروهی،  حمله های  انفجاری، 
نهادهای امنیتی، تشویش های جنگ های کالسیک را 

به چالش گرفتند. 
مختلف  والیات  به  طالبان   2006 سال  از  پس 
سرازیر شدند و با استفاده از خالی امنیتی، ضعف 
عراق،  به  جهانی  جامعه ی  توجه  و  حکومت داری 
بخش هایی از خاک کشور را در معرض اشغال و یا 
تهدید جدی قرار دادند. جامعه ی جهانی با اعتمادی 
که باالی پاکستان داشت، بیشتر مسایل مربوط به 
از  را  امنیتی  بازسازی، نوسازی و زیرساخت های 
برهمین  می  داد.  قرار  توجه  مورد  کشور  این  نظر 
اساس بود که کمیت و کیفیت اردوی افغانستان تا 
نظر گرفته  با سالح های سبک در  و  مرز 50 هزار 
شد و کمترین توجه در راستای تقویت آن به خرج 

دادند. 
تلفات سنگین  و  در کشور  ناامنی ها  و  تداوم جنگ 
کارآمدی  و  میزان  تا  شد  سبب  خارجی  سربازان 
این  گیرد.  قرار  بازنگری  مورد  افغان  نیروهای 
رویکرد پس از سال 2008 آغاز شد و اکنون بیش 

از هر وقت دیگر در معرض توجه قرار دارد. 
به خاطر  جهانی  جامعه ی  و  حکومت  حال  به هر 
باالی  از طالبان و عدم فشار جدی  نادرست  درک 
ده سال گذشته  در  را  پاکستان، فرصت های طالیی 
پس  گروه  این  اکنون  گونه ای  به  و  دادند  دست  از 
دوباره   تهدید  و  خطر  یک  به عنوان  ده  سال  از 

عرض اندام کرده است. 
تا  بین المللی  نیروهای  خروج  طرف  یک  از  اکنون 
تالش ها  دیگر  طرف  از  و  است  مطرح   2014 سال 
برای انتقال مسوولیت  جریان دارد. با این همه هنوز 
طالبان در بسیاری از والیات به عنوان یک خطر در 
انتظار بازگشت دوباره به قدرت و سایه ی وحشت 
باقی  هم چنان  مردم  زندگی  فضای  بر  آن  ترس  و 
است. سنگسار زنان در غزنی،  کندز و شالق زدن ها 
در غور و اعدام های صحرایی، ترورهای زنجیره ای 
این گروه در  از حضور دوباره  همه و همه نشان 

اطراف ما می باشد. 
در  و  ده سال  از  پس  که  است  این  اساسی  سوال 
از  ترس  چرا  بین المللی،  نیروهای  سنگین  سایه ی 

بازگشت طالبان همچنان باقی باشد؟ 

زنگ اول


به گفته وزیر دفاع کانادا، این پایان یک 
دوره و در عین حال آغاز روند انتقال از 
نیروهای کانادایی است که قربانی های 
زیادی را در ماموریت افغانستان متحمل 

شده اند.
بیشتر،  مکاتب  ایجاد  افزود  او  اما 
بیشتر  امنیت  و  زیادتر  صحی  خدمات 
که  چیزیست  افغانستان  آینده  برای 
انجام یافته و تالش نیروهای کانادایی با 
متحدین خود و افغان ها برای انجام آن 

ملی می خواهیم و در همانجا همراه شان 
نیز  بعثه  رییس  کرد.  خواهیم  صحبت 
نکرده  پرسان هم  از حاجیان یک  حتا 

است.«
است:  گفته  نیز  صفی اهلل  همچنین 
بود،  موجود  ترانسپورت  »مشکالت 
موترهایی را که به کرایه گرفته بودند، 
ما سه روز هم در آن سوار نشدیم همه 
برده  آنجا  به  را  خود  فامیل های  آنان 

بودند.«
وزارت  مسووالن  معلومات  اساس  به 
برگشت  روند  اوقاف،  و  حج  ارشاد 
به  سعودی  عربستان  از  افغان  حجاج 
توسط  این طرف  به  روز  دو  از  کشور 
ایر  کام  و  آریانا  هوایی  شرکت های 
 1200 حدود  در  تاکنون  و  شده  آغاز 

حاجی به کشور بازگشته اند.
آنان می گویند، حجاج افغان روزانه در 
به وسیله طیاره های  پرواز  تا شش  پنج 
هوایی  میدان های  به  شرکت  دو  این 
قندهار  و  هرات  شریف،  مزار  کابل، 

انتقال داده می شوند.
افغان  حاجیان  از  برخی  حال  عین  در 
عنوان  به  که  افرادی  می گویند، 

تشویق  هدف  به  مخدر  مواد  با 
تشدید  برای  بدخشان  ولسواالن 
مواد  خزانی  کشت  محود  کمپاین 
وزیر  و  است  شده  انجام  مخدر 
سفر  این  در  مخدر  مواد  با  مبارزه 
والیت  ولسوالی های  ولسواالن  از 
محو  کمپاین  تا  خواست  بدخشان 
شدت  را  کوکنار  خزانی  کشت 

. بخشند
خزانی  کشت  گفت  مقبل  آقای 
و  ارگو  ولسوالی  دو  در  کوکنار 
درایم والیت بدخشان افزایش یافته 
جدی  مبارزه  آن  مقابل  در  باید  و 

شود.
ولسوالی  دو  این  ولسواالن  از  او 
مزارع  بین بردن  از  در  تا  خواست 

وزیر دفاع کانادا در سفرش به والیت 
از  یادبود  نهایی  مراسم  در  قندهار 
والیت  این  در  کشورش  سربازان 
شرکت کرد. او از این مراسم به عنوان 

ختم یک دوره یاد کرده است.
بیش از صد تن از سربازان کانادایی و 
امریکایی در این مراسم که در پایگاه 
بود،  شده  برگزار  کانادایی  نیروهای 

شرکت داشتند.
وزیر دفاع کانادا نخست نام های تمامی 
جریان  در  که  را  کشورش  سربازان 
کشته  افغانستان  ساله  ده  ماموریت 

شده اند، به خوانش گرفت.
از  شماری  که  مراسم،  این  در 
بازماندگان قربانیان ماموریت افغانستان 
شرکت داشتند، برای دو دقیقه سکوت 

کردند.
پیتر مک کی وزیر دفاع کانادا گفت 
کانادایی هایی  از  عده  آن  برای  امروز 
در  افغانستان  ماموریت  جریان  در  که 
والیت قندهار جان داده اند، یک روز 

تلخ و در عین حال قابل احترام است.

تعدادی از حجاج افغان که ادعا می کنند 
در مراسم حج امسال مشکالت زیادی 
را متحمل شده اند، هشدار می دهند که 
نخواهند  خاموش  مساله  این  به  نسبت 
شورای  به  را  شکایات شان  و  نشست 
این  کرد.  خواهند  پیشکش  ملی 
ازعربستان  شنبه  روز  به  که  حاجیان 
وزارت  برگشته اند،  کابل  به  سعودی 
حج و اوقاف را به بی توجهی در برابر 

حجاج متهم کردند.
از  تن  یک  دانشیار  عبدالحق  داکتر 
حاجیان برگشته از مراسم حج به رادیو 
زیاد  »مشکالت  است:  گفته  آزادی 
بود، خصوصا کارکنان وزارت حج و 
اوقاف که در آنجا بودند بسیار ضعیف 
کار کردند و توانمندی کار را نداشتند. 
همین معین وزارت حج و اوقاف را که 
شورای  در  انشاهلل  بود  هیات  راس  در 

مقبل  احمد  ضرار  بدخشان:  8صبح، 
روز  مخدر،  مواد  علیه  مبارزه  وزیر 
والیت  به  سفر  یک  طی  گذشته 
با  فیض آباد  شهر  در  بدخشان، 
درباره  والیت  این  محلی  مقام های 
محو کشت کوکنار دیدار و گفتگو 

کرد. 
به  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزیر  سفر 
و  رسانه ها  انظار  از  دور  به  بدخشان 
والیت  این  ملی  امنیت  ریاست  به 
این گونه  که  است  شده  انجام 
از  شماری  واکنش  مخفی  سفرهای 
را  بدخشان  والیت  در  خبرنگاران 

است. برانگیخته 
آژانس  خبرنگار  شایق  شریف 
که  می گوید  باستان  بست  خبری 
در  مقام ها  و  ملی  امنیت  ریاست 
تامین  بهانه  به  بدخشان  والیت 
والیت  این  به  که  مقام هایی  امنیت 
آنان  سفرهای  می کنند،  سفر 
نگه  رسانه ها  انظار  از  به دور  را 

می دارند.
قبل  ماه  چند  که  است  گفتنی 
جرمنی،  روسیه،  کشورهای  سفرای 
چین، امریکا و ایتالیا و نماینده دفتر 
از  نیز  بدخشان  والیت  به  آغاخان 
به دور نگهداشته شده  انظار رسانه ها 

بود.
مبارزه  وزیر  سفر  که  می شود  گفته 

حضور وزیر دفاع کانادا در مراسم یادبود از سربازان این کشور در قندهار

شکایت حجاج از مشکالت در جریان مراسم حج

وزیر مبارزه با مواد مخدر بدور از انظار رسانه ها به بدخشان سفر کرد

ادامه خواهد یافت.
پیتر مک کی همچنان گفت که جنگ 
کانادایی ها،  بسیاری  برای  افغانستان 
آن  در  که  بوده  نسل  همین  بحران 
جوانان حتا به عمر 19 سال هم شرکت 
شاید  کانادایی ها  او  گفته  به  داشتند. 
این  در  شرکت  با  بیشتری  چیزهای 

ماموریت آموخته باشند.
وزیر دفاع کانادا همچنان گفت که پنج 
یا ده سال پیش از امروز، شماری کمی 

وزارت  سوی  از  آنان  برای  راهنما 
نیز  بودند،  اوقاف توظیف شده  حج و 
وظایف شان را به طور الزم انجام نداده 

و فقط مصروف خود بودند.
حج  ارشاد  وزارت  مسووالن  هرچند 
مشکالت  برخی  موجودیت  اوقاف  و 
این  که  دارند  تاکید  اما  می پذیرند  را 
مشکالت به حدی نبوده که برخی ها از 

آن یادآوری کرده اند.
داعی الحق عابد سرپرست این وزارت 
به  »نظر  است:  گفته  آزادی  رادیو  به 
قراردادهای که عقد شده و نقشه هایی 
از  برخی  شاید  است،  موجود  که 
محالت بود و باش حاجیان کمی فاصله 
داشته باشد اما در مجموع تعمیرات در 
قسمت  در  است.  بوده  حرم  نزدیکی 
است  معلوم  بهتر  شما  به  ترانسپورت 
با  می گیرد،  صورت  که  تراکمی 
یا پنج میلیون  موجودیت چهار میلیون 
وسایل  حرم،  نزدیکی های  در  حاجی 
اجازه  کیلومتری  یک  تا  ترانسپورتی 
و  مزدلفه  منا،  بین  اما  نمی شود.  داده 
ترانسپورت حتمی است و من  عرفات 

این ادعاها را رد می کنم.«

جدی  اقدام  کوکنار  خزانی  کشت 
کشت  خزانی  کمپاین  و  کنند 
شدت  زودتر  هرچه  را  کوکنار 

. بخشند
وزارت  پایه  بلند  مقام های  سفر 
والیت  به  مخدر  مواد  علیه  مبارزه 
می گیرد  حالی صورت  در  بدخشان 
 50 افزایش  از  ملل  سازمان  که 
در  کوکنار  خزانی  کشت  درصدی 

این والیت خبر می دهند.
دفتر  رییس  جلیلی،  سیدحسین 
مبارزه با مواد مخدر و جرایم جنایی 
گفت:  رسانه ها  به  ملل  سازمان 
بدخشان  در  کوکنار  خزانی  »کشت 
 50 گذشته  سال های  به  مقایسه  در 

یافته است.« افزایش  درصد 
خواهان  بدخشان  والیت  در  مقام ها 
افزایش توانمندی نیروهای مبارزه با 
کشاورزان  به  کمک  و  مخدر  مواد 

. هستند
بدخشان  والی  ادیب  ولی اهلل  شاه 
مبارزه  پولیس  باید  که  می گوید 
شوند،  تجهیز  مخدر  مواد  با 
نابود  مخدر  مواد  تولید  فابریکه های 
جدی  مبارزه  قاچاقبران  با  گردند، 
تخم های  کشاورزان  به  و  شود 
اصالح شده و کود کیمیاوی کمک 
مواد  کشت  افزایش  از  تا  شود 

به عمل آید. مخدر جلوگیری 

از کانادایی ها می دانستند که افغانستان 
در نقشه در کجای جهان موقیعت دارد 
که  است  جایی  کشور  این  امروز  اما 
کانادایی ها آن را می شناسند، احساس 
این کشور  در  آنچه  از  غرور می کنند 
قربانی های  که  می دانند  و  شده  انجام 
در  ارزشی  چه  کانادایی  نیروهای 

همکاری به این ماموریت داده است.
کانادا که تا حدود دو هزار و پنج صد 
حال  در  داشت،  افغانستان  در  سرباز 
در  سرباز  بیست  و  صد  پنج  حاضر 
کشور دارد که اکثریت آنها در والیت 

ناآرام قندهار مستقر بودند.

شش غیرنظامی...
ادامه از صفحه 1

پیش از این گزارش هایی در مورد حمله 
و  روحانیون  ریش سفیدان،  به  طالبان 
اما  بود.  منتشر شده  امامان مساجد،  مال 
یک  طالبان  که  است  بار  نخستین  این 
کشاورز را به دلیل رابطه با دولت، کشته 
شمالی،  آتالنتیک  پیمان  سازمان  اند. 
والیت  امنیت  که  کرده  پیشنهاد  ناتو، 
نیمروز به نیروهای داخلی واگذار شود.

در همین حال در یک حادثه ترافیکی 
در شاهراه کابل – لوگر چهار تن کشته 

و دو تن دیگر جراحت برداشتند.
امنیه  قوماندان  زلمی  یعقوب  محمد 
کابل  والیت  چهارآسیاب  ولسوالی 
گفته است که این حادثه صبح روز شنبه 
پس از آن رویداد که یک موتر باربری 
با یک موتر مسافربری در نزدیکی این 

ولسوالی تصادم کردند.
حادثه  این  قربانیان  که  می شود  گفته 
ترافیکی، مسافران موتر مسافربری هستند.

اعتراض برخی 
ورزشکاران کندز 
از کارکردهای 
آمریت ورزشی

در  ورزشکاران  از  شماری  کندز:  8صبح، 
ورزشگاه عمومی شهر کندز، عصر دیروز 
با راه اندازی یک گردهم آیی، خواهان بهتر 
این والیت شده  شدن و رشد ورزش در 
و ابراز داشتند که باید آمر ورزشی والیت 

کندز برکنار شود.
ذبیح اهلل دقیق، یک تن از این ورزشکاران 
با  کندز،  والیت  ورزشی  آمر  که  گفت 
نتوانسته  کاری اش،  پیشینه ی  سال  یازده 
ورزشکاران  برای  خوبی  دستاورد  است 
والیت کندز داشته باشد و باید کنار زده 

شود.
نجیب اهلل، یک تن از ورزش کاران بوکس 
میدان  هیچ گونه  که  گفت  کندز،  در 
برای  کندز،  در  جمنازیوم  و  ورزشی 
بخش ها و فدراسیون های ورزشی ساخته 
دیگر  قطار  از  کندز،  در  ورزش  و  نشده 

والیت ها،  عقب افتاده است.
قیومی،  عبدالغفور  که  حالی است  در  این 
آمر ورزشی والیت کندز با رد این ادعاها 
می گوید که وی پیوسته به ورزشکاران این 

والیت توجه داشته است.
آقای قیومی در پاسخ به این انتقادها گفت: 
فدراسیون  اعضای  انتقادکنندگان،  »بیشتر 
فوتبال هستند که من بدون آن که دولت 
هرات  مسابقه های  به  را  آنان  بدهد،  پول 
فرستادم، باید از آنان پرسیده شود که آنان 
به مصرف کی به هرات رفتند و در مسابقه 

اشتراک کردند؟«
او افزود که در کندز 23 فدراسیون فعال 
شمار  میان،  این  از  که  داریم  ورزشی 
تنها  ورزشی،  آمریت  از  انتقادکنندگان 
هزاران  و  فوتبال اند  فدراسیون  از  بخشی 
کارکرد  از  والیت،  این  دیگر  ورزشکار 

آمریت ورزشی رضایت دارند.
هشدار  اعتراض کنندگان،  همه  این  با 
نشدند  عملی  صورت  در  آنان  که  دادند 
راه پیمایی  به  دست  خواست های شان، 

می زنند.

ACKU
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آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش  در 
از  برادرش  که  داریم  خود  با  را  خواهری 
است.  شده  مفقود  این سو  به  درازی  سال های 
»غم های  می دارد:  بیان  چین  را  حادثه  آن  او 
فراوان در درون سینه ام نهفته است که نمی شود 
با این گفتگوها آن را مداوا کرد. فامیل ما در 
خوشبخت  فامیل های  از  یکی  زمانش  و  وقت 
خانواده  اعضای  تمام  زیرا  بود  روزگار  آن 
تالش شان  و  بودند  عالی  تحصیالت  دارای 
هموطنان  به  خدمت  و  میهن  آرامش  برای 
که  دولتی  معاش  همان  با  ما  خانواده ی  بود. 
می گرفتند قناعت داشتند. اما زمان به خواست 
خوشی ها  اوقات  اکثر  و  نمی کند  عمل  انسان 
یک  در  انسان  و  می دهد  غم  به  را  جایش 
لحظه از اوج قدرت به ذلت و خواری کشیده 
با روی کار آمدن رژیم کمونیستی و  می شود. 
کودتای ایشان ملت ما با هزاران مشکل روبرو 
شدند. در آن زمان خطرها همیشه هم وطنان ما 

مصوبه ای  در  کشور  نمایندگان  مجلس  درحالی که 
در  را  عنعنوی  لویه جرگه ی  برگزاری  این،  از  پیش 
مورد امضای پیمان استراتژیک با امریکا، خالف قانون 
اساسی خوانده بود و عدم شرکت اعضای خود را در 
مجلس  این  اول  معاون  بود،  کرده  اعالم  جرگه  این 
برخالف  نمایندگان  مجلس  عضو   171 که  می گوید 
این جرگه  در  هدف شرکت  به  گذشته ی شان  تصمیم 

نام نویسی کرده اند.
کشور  نمایندگان  مجلس  اول  معاون  پشتون  خالد 
آن که  از  پس  مجلس  این  گذشته ی  روز  نشست  در 
برگزاری  از  را  نگرانی شان  مجلس  نمایندگان  برخی 
مورد  در  تصمیم گیری  هدف  به  عنعنوی  لویه جرگه ی 
پیمان استراتژیک با امریکا بیان داشتند، اعالم کرد که 
گذشته ی شان  مصوبه ی  برخالف  مجلس  عضو   171
برای شرکت در لویه جرگه ی عنعنوی ثبت نام کرده اند.

پشتون گفت که مجلس نمایندگان در گذشته با اکثریت 
را  عنعنوی  لویه جرگه ی  برگزاری  مصوبه ای،  در  آرا 
از عدم شرکت رسمی  اساسی دانسته و  قانون  مخالف 

اعضای مجلس در این جرگه خبر داده بود.
به گفته ی وی، هرگاه اعضای مجلس بخواهند در این 
جرگه شرکت کنند، باید دوسوم کل آرای نمایندگان 
دست  به  عمومی  نشست  در  آن  لغو  برای  را  مجلس 

بیاورند.
نمایندگان،  مجلس  داخلی  وظایف  اصول  بنیاد  بر 
این مجلس بخواهند فیصله و مصوبه ی  هرگاه اعضای 
بدهند،  تغییر  را در مورد یک موضوع  گذشته ی خود 
را  مجلس  این  اعضای  آرای کل  دوسوم  تا  است  نیاز 

به دست بیاورند.
رییس  با  مالقاتی  در  جمهور  »رییس  گفت:  پشتون 
جرگه   که  است  گفته   قاطعیت  با  نمایندگان  مجلس 

را را تهدید می کرد و تا به امروز آن پیامدهای 
شوم جریان دارد. با کودتای 7 ثور آنها نه تنها 
افراد  بلکه  زدند  صدمه  مردم  افکار  و  دین  به 
بی گناه را به جرم مسلمان بودن دستگیر، شکنجه 
و یا به شهادت رساندند. در یکی از شب ها که 

لویه جرگه  بلکه  نیست،  فیصله کن  جرگه ی  عنعنوی، 
مشورتی است. به اساس این که 171 نفر برای اشتراک 
ثبت نام کرده اند فکر می کنیم باید امروز آن ها حاضر 
می بودند که دوثلث  اشتراک خودرا اعالم می کردند و 
فیصله  هم صادر می کردند تا مبنای اشتراک شان قانونی 

می بود.«
گذشته  روز  عنعنوی  لویه جرگه ی  برگزاری  مسووالن 
شنبه،  چهار  روز  به  جرگه  این  که  کردند  اعالم 
رسمی  ثبت نام  و  می  شود  برگزار  عقرب  بیست و پنجم 

شرکت کننده های آن از دیروز آغاز شده است.
بیش  ملی،  اعضای شورای  به شمول  گفته می شود که 
از دوهزار تن در لویه جرگه ی عنعنوی شرکت می کنند 
و انتظار می رود این جرگه مدت سه روز به  کارخود 

پایان دهد.
حکومت  مقام های  سایر  و  جمهور  رییس  آن که  با   
لویه جرگه ی  که  بودند  گفته  این  از  پیش  افغانستان 
در  افغانستان  مردم  با  مشوره  هدف  به  تنها  عنعنوی 

مورد داشتن رابطه ی استراتژیک با امریکا 
نمایندگان مجلس  اما  برگزار خواهد شد، 
تصمیم گیری  هرگونه  که  می گویند 
با  استراتژیک  پیمان  امضای  مورد  در 
صالحیت های  از  خارجی  کشورهای 

شورای ملی می باشد.
ظاهر قدیر، رییس ایتالف حمایت از قانون 
می گوید  کشور  نمایندگان  مجلس  در 
در  نمایندگان  مجلس  اعضای  حضور  که 
لویه جرگه ی عنعنوی به این جرگه رسمیت 
قانونی می دهد و رییس جمهور با برگزاری 
منحل  درتالش  غیرقانونی  جرگه های 

نمایندگان مجلس:

جرگه  عنعنوی غیرقانونی است
171 عضو ثبت نام کرده اند

 فرزاد

از صفحه 1

ظلمت تاریکی همه جا را فرار گرفته بود، برادرم 
توسط نیروهای خاین و بی دین کمونیستی بدون 
با خود  را  او  و  از خانه دستگیر شد  کدام جرم 
زندانی ها  مانند  خانه  در  ما  روز   5 مدت  بردند، 
حق  و  داشتیم  قرار  دولتی  نیروهای  اسارت  در 

ساختن پارلمان کشور بوده است.
این  که  کنیم  داشت  یاد  شما  و  ما  را  »این  گفت:  قدیر 
پیدا  موضوع  هرماه یک  نیست.  افغانستان  به خیر  جرگه 
توجه  نمایندگان  مجلس  به  رییس جمهور  و  می شود 
نمی کند و دستور می دهد که جرگه ی عنعنوی خواسته 
شود. موازی با مجلس نمایندگان یک قوت دیگر به میان 
می آید که به خیر افغانستان و مجلس نمایندگان نیست و 

شورا منحل می شود.«
از جانب دیگر، میرویس یاسینی، نماینده ی مردم ننگرهار 
در مجلس نمایندگان کشور به این باور است که رییس 
جمهور به ارزش هایی که در قانون اساسی به شورای ملی 
اعضای  نکردن  معرفی  با  و  نیست  پابند  است  شده  داده 
باقی  مانده ی کابینه، دادگاه عالی و لوی سارنوال به مجلس 
تمسخر  به  را  ملی  شورای  صالحیت های  نمایندگان، 

گرفته است.
مصوبه های  از  نمایندگان  مجلس  که  کرد  تاکید  وی 
گذشته ی خود در مورد غیرقانونی شمردن لویه جرگه ی 
با  مجلس  اعضای  آن،  غیر  در  کند،  پشتیبانی  عنعنوی 
حضور شان در جرگه عنعنوی به پارلمان توهین خواهند 

کرد.
جای  نمایندگان(  )مجلس  تاالر  »این  گفت:  یاسینی 
فرمایش ها نیست، در این تاالر صحبت می شود و فیصله 
مجلس  عنعنوی،  لویه جرگه  درمورد  می شود.  صادر  آن 
بیرون  در  هم  نفر   249 اگر  و  دارد  مصوبه  نمایندگان 
نمی تواند  و  ندارد  معنا  باشند،  کرده  نام  ثبت  تاالر  از 
مصوبه ی گذشته ی مجلس نمایندگان رابشکناند تازمانی 

که دو ثلث پوره نشود و مصوبه را از بین نبرد.« 
انتظار  عنعنوی  لویه جرگه ی  کننده های  برگزار  چند  هر 
مورد  در  بتوانند  عنعنوی  جرگه ی  وسیله ی  به  تا  دارند 
در  صلح  آوردن  و  امریکا  با  استراتژیک  پیمان  داشتن 

نداشتیم.  خانه  به  را  داخل شدن  و  بیرون شدن 
نمودند  ترک  را  ما  خانه  اطراف  آنها  سرانجام 
و ما هرقدر تالش و جستجو نمودیم از برادرم 
هیچ گونه اطالعی به دست ما نرسید و تا به امروز 
یا  است  زنده  نمی دانم  است.  الدرک  برادرم 
کجاست  در  است  زنده  اگر  نمودند،  شهیدش 
کجا  در  مزارش  نمودند،  شهیدش  اگر  یا  و 
با وی درد  موقعیت دارد، تا که باالی آن رفته 
است  سال   33 مدت  که  را  آتشی  و  نمایم  دل 
وجودم را می سوزاند با ریختن چند قطره اشک 
این است که  نمایم. خواست من  کمی تسکین 
دولت باید به مردم ما توجه نماید و زمینه پیگرد 
متهمین و جنایت کاران جنگی را مساعد سازد، 
حکمفرما  قانون  و  تامین  کشور  در  عدالت  تا 
بی شماری  جنایت های  شاهد  ما  وگرنه  گردد 

خواهیم بود.«
خوانندگان محترم :-  جهت بهترشدن این بخش 
ما به نظریات، انتقادات و پیشنهادات سالم شما 
به دیده ی قدر می نگریم با شریک ساختن چنین 
گزارش های شما در نشانی ذیل منتظر می باشیم.
Info_afg@solidarity for justice.org.af

کشور به نتیجه ای برسند، ولی از همین حاال شماری از 
جرگه  این  که  دارند  تاکید  نمایندگان  مجلس  اعضای 
نتیجه  ای  افغانستان  مردم  برای  گذشته  جرگه های  مانند 

نخواهد داشت.
مجلس  در  دایکندی  نماینده ی  نیلی،  صادقی زاده 
چگونگی  باید  براین  افزون  که  می  گوید  نمایندگان  
مجلس  به  حکومت  سوی  از  جرگه  این  هزینه ی 

نمایندگان توضیح داده شود.
مشورتی  جرگه  و  منطقوی  امن  »جرگه  گفت:  نیلی 
نتیجه  چه  داشتیم،  و 1389  سال های 1386  در  را  صلح 
ما جرگه ی سوم  افغانستان گرفت که حاال  مردم  از آن 
را رویش تاکید کنیم، اصرار کنیم و  میلیون ها پول در 
تا  است   افغانستان مکلف  آن مصرف کنیم.  حکومت 
در مورد پول هایی که در این مورد به مصرف می رسد، 
ماوشما  که  فیصله  ای  طبق  باشد.  پاسخگو  پارلمان  به 
جرگه ی  عنعنوی را رد کردیم، وزیر مالیه  را بخواهیم، 

از وی درمورد مصرف جرگه توضیح بخواهیم.«
که  می دهند  هشدار  نمایندگان  برخی   هم  جانبی  از 
رییس جمهور صالحیت نهایی ساختن پیمان استراتژیک 
با امریکا را در لویه جرگه ی عنعنوی ندارد و اگر وی در 
این مورد تصمیم بگیرد به خیانت ملی متهم خواهد شد.

با این حال، انتظار می رود که زلمی رسول وزیر خارجه 
روز  تصمیم  بنیاد  بر  ملی  امنیت  مشاور  دادفر  رنگین  و 
توضیح  برای  دوشنبه  روز  نمایندگان  مجلس  گذشته ی 
حضور  مجلس  این  به  عنعنوی  لویه جرگه ی  چگونگی 

یابند.
خبرنامه ای  در  ریاست جمهوری  دفتر  حال،  همین  در 
پیش  از  زمانی  در  عنعنوی  لویه جرگه  که  است  گفته 

تعیین شده  ی آن برگزار شود.
رییس  ریاست  به  که  درنشستی  خبرنامه،  این  از  نقل  به 
ملی-  های  شخصیت  جهادی،  رهبران  جمهورکرزی، 
شده  برگزار  ارگ  در  دولتی  ارشد  مقام های  و  سیاسی 
عنعنوی گفتگو شده  لویه جرگه  بهتر  تدویر  بود، روی 
مورد  در  را  دیدگاه های شان  کننده ها  شرکت  و  است 
ایاالت  با  استراتیژیک  پیمان  شامل  که  عنعنوی  جرگه 
تطبیق آن  و شیوه های  مذاکرات صلح  و  امریکا  متحده 

می شود، ارایه کردند.
گفتگوها  هرچند  است:  آمده  همچنین  خبرنامه  این  در 
نهایی  امریکا  متحده  ایاالت  با  استراتژیک  پیمان  روی 
این  نمایندگان مردم در مورد  با  اما مشوره  نشده است، 
به  عنعنوی  جرگه  بنابراین  است،  ضرورت  یک  پیمان 

تاریخ تعیین شده در کابل برگزار گردد.

هنوز از او خبری نیست
در یکی از شب ها که ظلمت تاریکی همه جا را فرار گرفته بود، 
برادرم توسط نیروهای خاین و بی دین کمونیستی بدون کدام 
جرم از خانه دستگیر شد و او را با خود بردند، مدت 5 روز 
ما در خانه مانند زندانی ها در اسارت نیروهای دولتی قرار 

داشتیم و حق بیرون شدن و داخل شدن را به خانه نداشتیم. 
سرانجام آنها اطراف خانه ما را ترک نمودند و ما هرقدر تالش 

و جستجو نمودیم از برادرم هیچ گونه اطالعی به دست ما 
نرسید و تا به امروز برادرم الدرک است.

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 بیات1095
ه و تنظیم:

تهی ACKU
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تشکل سیاسى جدیدی با نام »جبهه ملى افغانستان« 
روز جمعه هفته گذشته در کابل اعالم موجودیت 
که  است  سیاسى  نهاد  دومین  تشکل  این  کرد. 
اخیرا اعالم موجودیت کرده است. دو هفته پیش 
تشکل سیاسى دیگری به نام حزب حق و عدالت با 
عضویت شماری از اعضای سابق دولت در کابل 

اعالم موجودیت کرده بود.
شکى نیست که موجودیت احزاب مقتدر سیاسى 
ثبات  زمینه سازی  برای  محوری  راه های  از  یکى 
در  که  چیزی  اما  مى باشد،  افغانستان  در  سیاسى 
تشویش  یک  باعث  تشکیالت  این  کار  شروع 
پایداری  به  اعتماد  عدم  مى شود،  وجود  ذهنى 
سیاسى این تشکل های سیاسى نوتاسیس مى باشد. 
چیزی که سبب مى شود، این تشویش ذهنى برای 
بسیاری از اعضای جامعه وجود داشته باشد، عدم 
اعضای  و  رهبران  از  شماری  ناپایداری  و  ثبات 
موثر این جبهات در روند سیاسى ده سال اخیر بوده 

است.
اساسا مى توان گفت که یکى از چالش های جدی 
مى آید،  چشم  به  جبهه  این  رهبران  برابر  در  که 
روشن نبودن میزان اعتماد مردم به این حرکت و 
افراد  این  از  برخى  مى باشد.  حرکت  این  رهبران 
در گذشته رهبری مردم پذیری از خود نشان داده 
رهبران  برای  نگرانى  این  این رو  از  نتوانسته اند. 
این جبهه موجود خواهد بود که در جلب اعتماد 
این رو  از  نشوند.  برخوردار  اقبال زیادی  از  مردم 
اعتمادزایى مهم ترین ضرورت برای رهبران جبهه 
ملى محسوب مى شود. همین موضوع به عنوان یک 
ضرورت برای فعاالن سیاسى که عالقمند به ایجاد 
مطرح  نیز  مى باشند،  مشابه  تشکل های  و  جبهات 

است. 
جبهه  در   در  که  است  آمده  گزارش ها  در 
اعالم  کابل  در  جمعه  روز  که  افغانستان  ملى 
جنبش  رهبر  دوستم  عبدالرشید  کرد،  موجودیت 
معاون  مسعود  ضیا  احمد  افغانستان،  اسالمى  ملى 
محمد  و حاجى  قبلى  کابینه  در  ریاست جمهوری 
محقق رهبر حزب وحدت اسالمى مردم افغانستان  
و تعدادی از اعضای ولسى جرگه  اشتراک دارند.

استاد  و  دوستم  عبدالرشید  چون  اشخاصى  وقتى 
سیاسى  موجود  از وضعیت  محقق،  محمد  حاجى 
لب به شکایت مى گشایند و بدین طریق، کارکرد 
را  کرزی  رییس جمهور  رهبری  تحت  حکومت 
پرسش  این  بسیاری ها  برای  مى برند،  سوال  زیر 
قدرت  به  در  افراد  همین  مگر  که  مى شود  ایجاد 
دوم  انتخابات  در  کرزی  رییس جمهور  رسیدن 
از هرکس دیگری سعى  ریاست جمهوری، بیش 

و تالش نکرده اند. 
بى هیچ توجیهى، باید پذیرفت که در نابسامانى هایى 

نهاد لویه جرگه به رییس جمهور کمک مى کند تا به رغم 
را  سیاسى  مهم  تصامیم  داخلى،  گسترده  مخالفت های 
نباشد.  نیز  آن  مشروعیت  نگران  و  کند  اتخاذ  کشور  در 
رییس جمهور  که  کرد  تصور  نمى توان  هیچ صورت  به 
در  غیردموکراتیک  و  سنتى  نهاد  این  بدون  مى توانست 
این  از  کند.  تصمیم گیری  مهم  مسایل  درباره ی  کشور، 
مخالفت  یا  و  موافقت  نگران  کم تر  کرزی  آقای  خاطر 
برای  بدترین سرآغاز  این،  است.  قانونى کشور  نهاد های 
حکومتداری دموکراتیک در افغانستان به حساب مى آید.

دارد.  روشنى  دالیل  لویه جرگه  تدویر  علیه  مخالفت ها 
غیرشفاف  و  غیردموکراتیک  صورت  به  لویه جرگه  اول 
نشست دعوت مى شوند  این  به  برگزار مى گردد. کسانى 
که به نوعى از سوی شان اطمینان وجود داشته باشد. روند 
گزینش افراد بر اساس تشخیص مقامات دولتى و کمیسیون 
برگزاری لویه جرگه است. دوم حکومت به شدت به گونه 
غیرشفاف ـ و البته ابزاری ـ از این جرگه استفاده مى کند. 
معلوم نیست که تصامیم این جرگه چقدر عملى است و آیا 
در صورت مخالفتى، حکومت به آن احترام مى گذارد و یا 
خیر. سوم با تشکیل پارلمان دیگر ضرورتى به لویه جرگه، 
با آن میکانیزم غیرشفاف و غیردموکراتیک، وجود ندارد. 
تمام  نمایندگى  پارلمان  القا کند که  حکومت مى خواهد 
مردم افغانستان را نمى تواند و از این رو الزم است که جمع 
پیمان  درباره  و  شوند  جمع  کابل  در  مردم  از  وسیع  تری 
ما مى دانیم  استراتژیک تصمیم گیری کنند. در حالى که 
بى اعتبار  معنای  به  پارلمان  به  نسبت  ذهنیتى  ترویج چنین 
کردن مطلق این نهاد است. یعنى مى خواهند این موضوع 
را نهادینه کنند که پارلمان عالى ترین مرجع تصمیم گیری 

ملى نمى باشد.
کرزی  آقای  مکرر  رجوع  که  است  این  غالب  تصور 
رقبای  با  سیاسى اش  اختالفات  از  ناشى  لویه جرگه  به 
کشاکش های  این  نتیجه  در  که  مى باشد  پارلمانى اش 
مى شود  قربانى  مرجع  عالى ترین  به عنوان  پارلمان  سیاسى 

و از آن مشروعیت زدایى مى گردد.
کرزی  آقای  عالقه ی  دالیل  که  نیست  سخت  این رو  از 
به عنوان  او  شک  بدون  کرد.  تشریح  را  لویه جرگه  به 
قوی  عنصر  این  که  است  عالقمند  خیلى  پشتون  یک 
آن  و  شود  حفظ  افغانستان  ملى  حیات  در  قومى  سیاسى 
را همچنان به عنوان نماد  ملى باقى بماند حتا اگر این نهاد 
بگیرد.  نیز  را  پارلمان  چون  دموکراتیکى  نهاد های  جای 
نهاد  حول  قبلى  حکومت های  که  قومى  و  ملى  تعصب 
سیاسى  فرهنگ  یک  به  آورده  اند،  وجود  به  لویه جرگه 
ما  از  تعداد کمى  خطرناک در کشور منجر شده است.  
حاضر مى شویم که در مورد این نهاد حرف بزنیم و آن را 
برای حکومتداری دموکراتیک خطرناک توصیف کنیم. 
زیرا هاله مقدس قومى و سیاسى حول نهاد مذکور مانع از 

چنین کاری مى شود.
که  مى کند  لویه جرگه  با  را  کاری  همان  کرزی  آقای 
با  که  مى خواستند  آنها  مى کردند.  پیشین  حکومت های 
به تنهایى  استفاده از مشروعیت این نهاد، تصامیم ملى را 
اتخاذ کنند. البته زمان و اوضاع برای آقای کرزی دشوارتر 
از زمامداران پیشین است. در چند دهه گذشته حکومت ها 
از طریق استبداد سیاسى، مانع از آن مى شدند که در سطح 
اما  بگیرد.  شکل  شان  تصامیم  برابر  در  مخالفتى  جامعه 
استبداد  از  جدید  سیاسى  نظام  نوع  به دلیل  کرزی  آقای 
نمى تواند و  استفاده کرده  برای سرکوب کردن مخالفان 
بر خورد کند که  با مخالفان خود  به نوعى  باید  نتیجه  در 
را  بازی سیاسى غیر دموکراتیک خویش  در درون یک 
از میان امواجى از مخالفت ها و نهادهای دست و پاگیر به 

سالمت گذر دهد.
برای  لویه جرگه  از  نباید  کرزی  آقای  که  است  واضح 
گرفتن تصامیم مهم کشور استفاده کند. او باید نهاد های 
قانونى را که از طرف مردم انتخاب مى شوند، تقویت کند. 
ولى آقای کرزی با این نهادها مشکل اساسى سیاسى دارد 
و به دلیل اختالفات خود با پارلمان مى کوشد که با دور 

زدن آن، راهى ساده سیاسى را پیدا کند.
که  پیداست  چنین  حکومت  طرفداران  حرف های  از 

حکومت نمى تواند باالی پارلمان، برای همکاری، حساب 
میان  رابطه  ریاست جمهوری،  انتخابات  از  پس  کند. 
حکومت و پارلمان تیره شده است و حلقات قوی سیاسى 
علیه آن فعالیت مى کند. بخشى از این حلقات در گذشته 
برجسته ی  اعضای  چون  مى کردند  همکاری  حکومت  با 
آن سمت های رسمى مهمى را در اختیار داشتند. ولى حاال 
بسیاری از این اعضا در بیرون از حکومت هستند و هر روز 
ایتالف ها و جبهات گوناگون سیاسى تشکیل مى دهند و 
خود را برای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانى آینده 
برتر  موقعیت  در  را  خود  دست کم  یا  مى کنند.  آماده 
و  معامله  به  را مجبور  قرار مى دهند که حکومت  سیاسى 

سازش با خود کنند.
این است که همواره  پارلمان  برابر  فورمول حکومت در 
خود را فراتر و بزرگتر از پارلمان نشان بدهد. این فورمول 
محافظت  را  حکومت  سیاسى  تشنج های  برابر  در  تقریبا 
به حکومت کمک  همواره  پارلمان ضعیف  است.  کرده 
تمایالت خویش  و  منافع  اساس  بر  را  تصامیم  تا  مى کند 

اتخاذ کند.
برای  کرزی  آقای  سیاسى  میراث  مهم ترین  این 
پارلمان  سد  از  چگونه  که  است  بعدی  حکومت های 
گذشت و آن را تبدیل به نهادی فاسد و در حاشیه کرد. 
این حکومت بود که از آغاز برای گرفتن تایید پارلمان به 
نماینده ها رشوه داد و بین شان فراکسیون  هایى به طرفداری 
از خود ساخت. نمایندگان بسیار هم برای منافع سیاسى و 
مالى خود تبدیل به جیره خوران حکومت شدند و با وجود 
اختالفات شدید داخلى که ناشى از ماهیت نظام ناکارامد 
حلقات  استفاده  مورد  مى شود  افغانستان  در  پارلمانى 

حکومتى قرار گرفتند.
حکومت فعال تصور مى کند که اگر بخواهد تنها از طریق 
را  متحده  ایاالت  با  استراتژیک  همکاری های  پارلمان 
مورد تایید  قرار بدهد، احتماال با مخالفت های پیش بینى 
است  آن  دالیل،  از  یکى  شد.  خواهد  مواجه  نا شده ای 
حکومت  در  کرزی  آقای  مخالفان  از  وسیعى  بخش  که 
از  وضعیت  این  در  که  نمى بینند  دلیلى  و  ندارند  حضور 
رییس جمهور حمایت کنند. به ویژه که آنان خود را در 

قالب ایتالف های سیاسى منسجم کرده اند.
حکومت  مخالفان  انتخاب  که  کرد  فراموش  نباید  البته 
تدویر  مخالفان  این که  اول تر  همه  از  است.  محدود 
با  را  نهاد  این  مشروعیت  گذشته  در  سنتى  لویه جرگه 
با  آنها  مخالفت  بودند.  کرده  تایید  آن  در  مشارکت 
حکومت  با  شان  سیاسى  مخالفت  از  ناشى  لویه جرگه 
حکومت  با  آنها  روابط  گذشته  همانند  اگر  و  مى باشد 
خوب مى بود ما شاهد این همه مخالفت ها نمى بودیم. از 
است  شده  موجب  سیاسى  فرصت طلبى  از  نوعى  رو  این 
که آنها نتوانند نیروهای سیاسى مخالف تدویر لویه جرگه 
را که در سطح جامعه پراگنده مى باشند، به صورت موثر 

سازمان دهى کنند.
از سوی دیگر بخش وسیعى از آنها در حالى که مخالفت 
باالی  مى دارند،  ابراز  لویه جرگه  تدویر  برابر  در  را  خود 
پارلمان  شک  بدون  نمى کنند.  کار  الترناتیف  میکانیزم 
تنها میکانیزم بدیل در افغانستان است. اما در بین نیروهای 
سیاسى مخالف حکومت توافق نظری بر سر این میکانیزم 
کردن  موثر  برای  گام  مهم ترین  زیرا  ندارد.  وجود 
به همین  است.  پارلمانى  به  ریاستى  نظام  تغییر  پارلمان، 
یا  رفراندوم  به  حکومت  مخالف  سیاسى  نیروهای  خاطر 
همه پرسى ملى جهت تغییر نظام نیاز دارند. ولى از همین 
حاال پیداست که با توجه به شرایط جنگى کنونى، نه تغییر 
امکان همه پرسى ملى در  نه  و  به دل مى زند  نظام چنگى 

شرایط کنونى ممکن است.
و  طرح  کدام  بدون  تنها  حکومت  منتقدان  این رو  از 
بسنده  لویه جرگه  تدویر  با  مخالفت  به  سیاسى  استراتژی 

مى کنند.
مدیدی  مدت  برای  فعلى  اوضاع  در  به هر حال، حکومت 
مى تواند به جای برگزاری همه پرسى و یا رجوع به پارلمان 
خویش  تصمیم  به  دادن  مشروعیت  جهت  لویه جرگه  از 

استفاده کنند.

نیز  افراد  این  دارد،  وجود  جامعه  در  اکنون  که 
به  توجه  با  و  این رو  از  باشند.  بى دخل  نمى توانند 
حکومت  زمینه سازی  در  افراد  این  بودن  شامل 
موجود، این ذهنیت به وجود مى آید که این افراد 
اکنون نیز ممکن است تحت تاثیر وضعیت ذهنى 
باشند  زده  جبهه ای  چنین  ایجاد  به  دست  خاصى 
به عدم  آسانى  به  ذهنى،  آن وضعیت  تغییر  با  که 

ضرورت جبهه رای دهند.
ریاست جمهوری  سابق  معاون  مسعود  ضیا  احمد 
شده  معرفى  ملى  جبهه  رهبر  به عنوان  اکنون  که 
به  اکنون  کشور  که  گفت  نشست  دراین  است، 
طرف یک بحران  بزرگ در حال حرکت است 
خواستار  دولت،  مخالف  اکنون  سیاستمدار  .این 
اقتصادی،  پیشرفت  ملى،  وحدت  در  انسجام 
 ، مردم  زندگى  در  همه جانبه  اصالحات  ایجاد 
تاسری  سر  امنیت  تامین  و  صحت   تعلیم و تربیه، 
شده و این موضوعات را به عنوان بخشى از اهداف 
کرده  اعالم  خود  رهبری  تحت  تشکیل  نو  جبهه 

است.
عزیزاهلل کارگر به نمایندگى از جنبش ملى اسالمى 
خواستار  دوستم،  جنرال  نفوذ  و  رهبری  تحت 

اصالحات در حکومت شده است. 
به نظر مى رسد، مهم ترین خواسته ای که این جبهه 
نظام سیاسى  در ساختار  تغییر  است،  مطرح کرده 
پارلمانى  نظام  به  ریاستى  نظام  تبدیل  و  کشور 
مى باشد. در طرحى که از سوی جبهه ملى اعالم 
گفته  و  شده  تاکید  سیاسى  ساختار  تغییر  بر  شد 
از  تغییر  شامل  مي تواند  تغییر  این  که  است  شده 
نظام  متمرکز بسته و ناکارآمد کنونى به یک نظام 
سیاسى باز و غیرمتمرکز و متناسب با واقعیت های 
و  افغانستان  سیاسى  و  اجتماعى   فرهنگى،  متکثر 
نظام  یک  به  کنونى  ریاستى  نظام  تغییر  جمله  از 

پارلمانى  صدارتى باشد.
رژیم  تغییر  و  سیاسى  ساختار  تغییر  کردن  مطرح 
کالن  بسیار  خواسته  یک  پارلمانى،  به  ریاستى 
از  پیچیده  بسیار  حقوقى  تشریفات  تابع  که  است 
مى باشد.  افغانستان  اساسى  قانون  در  تعدیل  جمله 
چندان  نیز  خواسته  این  به  دسترسى  همین رو  از 
آسان نمى باشد. به نظر مى رسد مطرح کردن چنین 
به  نیازمند  جبهه  رهبران  سوی  از  کالن  خواسته 
برخى از مقدمات اساسى است که پایداری موضع 
سیاسى سران جبهه و اعتماد مردم به این جبهه از 
مى گردد.  محسوب  اساسى  مقدمات  این  جمله 
طبیعى است که تا جبهه ای سال ها تالش های موثر 
و گسترده ای در رابطه با این موضوع کالن انجام 
در جهت  را  مردم  اعتماد  دیگر  از سوی  و  ندهد 
حضور گسترده در پارلمان نداشته باشد، دستیابى 

به چنین هدف چندان آسان به نظر نمى رسد.
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چرا حکومت لویه جرگه را بر 
پارلمان ترجیح می دهد؟ 

  محمدهاشم قیام

 واصف کبریت

تشکالت سیاسی و سرگردانی 
در کردار و شعار
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و  باریك تر  موی  از  و  تاریكتر  شب  از  می گفتند: 
این معبر در پیچیدگی  بران تر است. تاریكی  از تیغ 
باریكی آن  منطقه است،  منافع دول  روابط و تضاد 
سازمانی  سازوكارهای  و  سازمان ها  شكنندگی  در 
منطقه ای و تیزی آن در جنگ و آتش و خونی است 
كه هرروز با آن در گیریم و خاستگاه آن كشورهای 

همسایه است.
دولت سازی  و  انتخابات  آینده  وضعی،  چنین  با 
تاكنون  قانون  نقض  كه  حالتی  در  دموكراتیك 
ملی  نهادهای  مشروعیت  و  رسیده  خود  اوج  به  نیز 
است  آن  از  تاریك تر  است،  شده  مخدوش  كامال 
بتوان از هم اكنون برای آن گلو پاره كرد؛ آن  كه 
هم با تكرار ایده هایی كه در گذشته بجایی نرسید و 
آرمان ها،  امروزی آن  منادیان  مقطع، خود  در یك 

پشت پا زنندگان آن بوده اند.
فكری  محور  كه  ایده هایی  راس  در  ملی  جبهه 
محراق  و  بوده  آنها  اجتماع  موجب  و  مشترك 
شدن  پارلمانی  بود،  خواهد  شان  تالش های 
و  والی ها  شدن  انتخابی  كشور،  اداری  نظام 
افزایش  طریق  از  محالت  صالحیت های  افزایش 
كرده  اعالم  را  والیتی  شوراهای  صالحیت های 
را  ناكامی ها  و  دشواری ها  تمام  جبهه  این  و  است 
اشاره ای  هیچ  و  می داند  میكانیزم ها  این  درنبود  هم 

به دالیل منطقه ای و جهانی نكرده است.
زمانی كه آقای احمد ضیا مسعود در معاونت گل آقا 
شیرزوی می خواست به انتخابات ریاست جمهوری 
دوم شركت كند، آقایان محقق و دوستم در توافق 
با داكتر عبداهلل به حیث معاونان وی همین آرمان ها 
را مطرح و به توافقاتی هم رسیدند كه بعدا با فاصله 
گرفتن از وی و پیوستن به تیم تمركزگرا و ریاستی 
خواه آقای كرزی به آن ایده پشت كردند و آن را 
را  ایده ها  همان  عبداهلل  گرچه  خواندند،  عملی  غیر 
به حیث خط مشی سیاسی خود در رقابت انتخاباتی 

اعالم كرد و به آن متعهد ماند. 
است  باقی  شخصیت  دو  این  از  سوال  جای  حاال 
كه چرا آن زمان به همین خواسته ها پشت كردند؟ 
خواسته هایی كه به پای آن در توافق با ایتالف جبهه 
امضا  ربانی  برهان الدین  رهبری  به  روز  آن  ملی 
این  به  بازهم  دارد كه  آیا تضمینی وجود  كرده اند. 
آرزوها پشت نشود؟ آیا بر آورده شدن این آرزوها 
كه مستلزم تعدیل قانون اساسی است، عملی به نظر 
می رسد؟ واگر آری آیا دوسال قبل فرصت بهتری 
كه  كرزی  حاكمیت  در  كه  نبود  خوب  آیا  نبود؟ 
این خواسته ها است، كمك نمی شد  مخالف اصلی 
و در عوض به كسی كه همین خواسته ها را سرلوحه 
برنامه هایش برگزیده بود كمك می گردید؟ آیا این 
برنامه ها بازگشت شما و یا به عبارت دیگر تصحیح 
افكار دو سال پیش تان است و یا این كه بازی دیگری 

در راه؟

و ایران اما بحث شان فراتر از امتیاز گیری ها است؛ 
با غرب و دیگری  یكی در گیر خصومت  سی ساله 
نگران به وجود آمدن یك محور قدرتمند متشكل از 

افغانستان، هند وامریكا در برابر خود است.
ایران در این اواخر دو كنفرانس بین المللی »بیداری 
اسالمی« و »حمایت از انتفاضه فلسطین« را در تهران 
از  را  زیادی  تعداد  مورد  هردو  در  كه  انداخت  راه 
ایجاد  مورد  در  زیادی  تالش  و  دعوت  افغانستان 
محورهای مقاومت علیه طرح امضای سند راهبردی 
می شود  گفته  داد.  خرج  به  واشنگتن   – كابل  میان 
یكی از محور های این مقاومت در نظربوده كه آقای 
ربانی باشد كه با ترور وی ناكام ماند و محور دیگر 
آقایان محقق و محسنی هستند كه با توافقاتی همراه 
بوده است از جمله قبول رهبری مذهبی محسنی از 
سوی محقق و پذیرش رهبری سیاسی محقق از سوی 
محسنی. البته محورهای دیگری نیز به طور متعدد و 
در قالب های نهادهای مدنی و رسانه ای و دانشگاهی 

ایجاد شده است.
پاكستان نیز با همسویی ایران از آقای محقق دعوت 
مقامات  پاكستان  به  محقق  آقای  سفر  در  و  كرد 
در  كه  داشتند  مالقات  وی  با  كشور  آن  عالی رتبه 
شاخص  چهره  یك  از  استقبال  كشور  این  تاریخ 
هزارگی – شیعی سابقه ندارد؛ در این كه آیا ایجاد 
خیزك های  این  با  مرتبط  هم  سیاسی  جدید  جبهه 
سیاسی است یا نه؟ با توجه به آنچه گفته شد و نیز 
تاثیرپذیری جنرال دوستم از تركیه، گمانه زنی هایی 
وجود دارد. تنها مسیر آقای احمد ضیا مسعود روشن 
به  رسیدن  برای  كه  است  كسی  وی  ولی  نیست؛ 
حكومت در ركاب گل آقا شیر زوی در آمد و بعید 
نیست كه اكنون نیز برای رسیدن به همان آرمان همه 
داشته  قبول  بی تامل  را  رفقایش  منطقه ای  بازی های 
باشد. به هر حال این همه نشان دهنده آن است كه 

افغانستان در یك سه راهی قرار دارد:
سازوكارهای  و  حلقات  و  همسایه ها  به  تكیه   -1

سازمانی منطقه ای؛ 
2- تكیه به غرب و امریكا و نهادهای بین المللی؛ 

و  منطقه ای  روابط  در  موازنه  ایجاد  و  بی طرفی   -3
جهانی. 

همراهی  در  افغانستان  كه  است  داده  نشان  گذشته 
سودی  تنها  نه  جهان  به  كردن  پشت  و  همسایه ها 
می كند  تضمین  را  خود  نابودی  بلكه  نمی كند 
برابر«  »باخود  نگاهی  ما  به  هیچ گاه  همسایه ها  و 
در  هم  نگاهی  چنین  ظرفیت  و  تحمل  و  نداشته اند 
نیز دشواری های  با غرب  آنها نیست و در همگامی 
منطقه ای ما زیاد می شود؛ ولی بقای دولت و كشوری 
به نام افغانستان تضمین می گردد. در ایجاد موازنه – 
اگر بتوانیم و ظرفیت آنرا داشته باشیم – منافع ملی 
خود را تامین خواهیم كرد، مگر كاری است دشوار 
مالها  كه  بهشت  و  برزخ  بین  پل  از  گذر  اندازه  به 

غزنی آماده ی انتقال مسوولیت!

طالبان در درون شهر 
اجرای شریعت می کنند

 ظفرشاه رویی

در حالی كه قرار است مسوولیت تامین امنیت شهر غزنی در مرحله دوم 
افراد  اما  شود،  واگذار  داخلی  نیروهای  به  امنیتی  مسوولیت های  انتقال 
طالبان توانسته اند كه در این اواخیر فعالیت های مسلحانه و تخریبی خود 
را در این والیت گسترش دهند. هم زمان با گسترش فعالیت طالبان در 
غزنی، والی این والیت گفته است كه او به »رفقای طالب« خود دستور 

داده است كه دو فیر راكت به شهر غزنی شلیك كنند.
والیت غزنی كه طی چند سال اخیر از جمله ناامن ترین والیت ها به شمار 
می رود، شاهد فعالیت های تكان دهنده ای از سوی طالبان بوده است. در 
تازه ترین مورد، مهاجمان طالبان وارد منزل یك زن بیوه شده و این زن 
با دخترش را در نزدیكی یك پوسته امنیتی در حومه شهر غزنی تیرباران 
كرده اند. هرچند مقام های محلی دست داشتن طالبان در این قتل را تایید 
نكرده اند، اما برخی از وابستگان این زن گفته اند كه افراد مهاجم با طالبان 

در ارتباط بوده اند.
و  بیوه  زن  این  برخی ها  اما  نیست،  معلوم  قتل  این  اصلی  انگیزه  هنوز 
دخترش را متهم به روسپی گری كرده اند. طالبان پیش از این هم درغزنی 
چند زن را به اتهام دست داشتن در فحشا و زنا به قتل رسانده بودند. در 
یك مورد فلم و تصاویری از جریان قتل دو زن توسط طالبان هم منتشر 

شده است.
مقام های  غزنی،  والیت  در  تكان دهنده  حوادث  چنین  وقوع  وجود  با 
مسوولیت های  سپردن  آماده ی  آنان  كه  می گویند  والیت  این  محلی 
امنیتی بخش هایی از این والیت به نیروهای امنیتی داخلی هستند. موسی 
اكبرزاده والی غزنی، می گوید كه نیروهای امنیتی داخلی كامال آمادگی 
دارند كه مسوولیت تامین امنیت شهر غزنی را به عهده بگیرند. به گفته ی 
او، وقوع حوادث »خرد و ریزه«  در هر جایی ممكن است، اما كشته شدن 
مسوولیت های  انتقال  روند  كه  نمی شود  باعث  والیت  این  در  زن  دو 
امنیتی در مرحله ی دوم در این والیت آغاز نشود. وی گفت: »واقعات 
خرد و ریزه در هر جا صورت می گیرد و در غزنی هم صورت می گیرد، 
اما نیروهای امنیتی آماده هستند مسوولیت تامین امنیت را مستقیما بدوش 
بگیرند.« آقای اكبرزاده همچنین افزود: »كسی كه ]ساعت[ دوازده شب 
در خانه اش تیرباران و كشته می شود، چنین وقایعی در هرجایی صورت 
می گیرد، در كابل هم صورت می گیرد. چنانكه در ملك های خارجی 
هم یك نفر به تنهایی خود توانست كه نود نفر را بكشد. این واقعات كه 
صورت می گیرد، اما اگر وضع امنیتی غزنی را مقایسه بكنیم، واقعاتی كه 

در دیگر شهرها صورت می گیرد بسیار كمتر است.« 
در همین حال حمیداهلل نوروز رییس شورای والیتی غزنی، می گوید كه 
به  والیت  این  امنیت  تامین  مسوولیت  سپردن  از  والیت  این  باشندگان 
نیروهای امنیتی داخلی نگران هستند. به گفته ی او، این والیت از جمله 
طالبان  غزنی  ولسوالی های  اكثر  در  و  می رود  شمار  به  ناامن  مناطقی 
والیات  جمله  از  »غزنی  می گوید:  نوروز  آقای  دارند.  گسترده  فعالیت 
ناامن است و در اكثر ولسوالی ها مخالفان مسلح دولت فعال هستند. ولی 
مردم غزنی به خاطر این كه غزنی از جمله والیت هایی است كه قرار است 

مسوولیت های امنیتی آن به نیروهای افغان سپرده شود، نگران هستند.«
مسوولیت  سپردن  از  پیش  آنان  كه  افزود  غزنی  والیتی  شورای  رییس 
تامین امنیت این والیت به نیروهای امنیتی داخلی، شرط ها و پیشنهادهایی 
افزایش  او،  به گفته ی  مطرح كرده اند.  كابل  در  مسوول  مقام های  به  را 
شمار پولیس محلی، تجهیز نیروهای امنیتی و راه اندازی عملیات نظامی 
در مناطق ناامن این والیت از جمله ی این پیشنهادهاست كه برخی آن از 

سوی مقام های مسوول پذیرفته شده  است.
با آنكه والی غزنی می گوید كه نیروهای امنیتی در این والیت آماده ی 
گرفتن مسوولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی هستند، اما برخی از 
با دخترش در  تیرباران كردن یك زن  فعاالن حقوق زن می گویند كه 
حاكمیت  والیت  این  در  دولت  كه  می دهد  نشان  غزنی،  شهر  نزدیكی 
ندارد. جمیله عمر رییس گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر، با ابراز این 
طالبان حضور  غزنی  ولسوالی های والیت  اكثر  در  كه  می افزاید  مطلب 
گسترده دارند. خانم جمیله عمر گفت: »در مجموع حقوق انسانی مردم 
حاكمیت  عدم  به خصوص  و  قانون  حاكمیت  عدم  به دلیل  افغانستان، 
دولت، در نقاط دور دست افغانستان روز تا روز در حال وخامت است. 
و اگر وضعیت به همین شكل ادامه یابد، به خصوص برای زنان كه هیچ 
ندارند و  به مراجع قضایی و عدلی  مناطق دور دست  نوع دسترسی در 
ناك  خطر  وضعیت  این  بكنند،  دفاع  خودشان  حق شان  از  نمی توانند 
است.« او همچنین تاكید كرد: »غزنی یكی از والیاتی است كه از جمع 
هجده ولسوالی كه دارد متاسفانه اكثریت ولسوالی هایش تحت كنترول 
امنیتی در غزنی روبه  اواخر اوضاع  این  نیست و در  افغانستان  حكومت 

وخامت گذاشته است.«
طالبان پیش از این نیز چندین تن را به اتهام داشتن روابط نامشروع در 
نقاط مختلف كشور براساس حكم فیصله های صحرایی خود سنگسار و 

تیرباران كرده  بودند. 

بازگشت یا بازی؟
جبهه ملی

 محمد سرور جوادی، عضو پیشین مجلس نمایندگان

با  مصاحبه ای  در  كرزی  حامد  آقای  قبل  دوماه 
دوره  ختم  با   2014 سال  در  كه  بود  گفته  سی ان ان 
تعیین  برای  را  گام هایی  ولی  می رود؛  كنار  كارش 

جانشینش در دور بعدی انتخابات برداشته است. 
به نظر می رسد این اعالم زودهنگام آقای كرزی – 
راست یا دروغ- سراسیمگی زیادی را بر حلقاتی كه 
قصد سهم گیری در انتخابات آینده را دارند، تحمیل 
یك  آستانه  در  افغانستان  حالی كه  در  است.  كرده 
انتخاب بی نهایت دشوار برای عبور از بن بست كنونی 
همزمانی  دارد؛  قرار  بعدی  انتخابات  به  رسیدن  و 
انتخابات با تكمیل دوره انتقال مسوولیت های امنیتی 
از نیروهای بین المللی به قوت های افغانی در سایه ی 
قوای  توانایی های  به  نسبت  زیادی  اگر های  و  اما 
افغانی موجب شده است كه از یك سو تردیدهای 
مسیر  از  دولت سازی  پروسه  توفیق  باالی  جدی 
دموكراتیك، به گونه ای كه در قانون اساسی ترسیم 
شده است، بر اذهان عامه سایه افكند واز سوی دیگر 
رقابت سختی میان دولت ها و سازمان های منطقه ای 
با ناتو و امریكا بر سر افغانستانی پس از2014 آغاز 

شود.
برای  دوم  بن  كنفرانس  گزاری  بر  كه  درشرایطی 
افغانستان  با  بین المللی  نقشه راه آینده همكاری های 
كه  هنگامی  آن  از  مهم تر  و  است  كار  دستور  در 
را  هند  با  راهبردی  آقای كرزی سند همكاری های 
با  سندی  چنین  یك  امضای  مسیر  در  و  كرد  امضا 
امریكا در حركت است، پاكستان از یك سو با ترور 
برهان الدین ربانی روند گفتگوهای صلح بین االفغانی 
را مختل و دولت كرزی را مجبور به »طرف« قبول 
كردن پاكستان كرد و از سوی دیگر با حمله باالی 
سفارت امریكا و مقر آیساف نشان داد كه این دولت 
حرف اول را در افغانستان می زند. برعالوه، پاكستان 
در ایجاد یك محور منطقه ای برای ایفای نقش بیشتر 
بیشتر  نفوذ  از  جلوگیری  و  افغانستان  تحوالت  در 

هند، ایران و تركیه را نیز در مسیر كشانده است.
جنگ  پایان  و  شوروی  جماهیر  اتحاد  فروپاشی  با 
سرد میان دو قطب شرق و غرب، عصر اتحادیه های 
منطقه ای و سر بر كشیدن سازمان های منطقه ای آغاز 
مهم ترین  از  شانگهای  اتحادیه  شكل گیری  كه  شد 
آنها است. با تحوالت اخیر برگزاری دو اجالس در 
دو روز پشت سر هم در آنكارا و استانبول و نشست 
و  سنت پطرزبورگ  در  شانگهای«  »پیمان  اعضای 
اتحادیه »سارك« در مالدیف، سران دولت افغانستان 
را سخت مصروف كرد، چون محور بحث ها در همه 
و  ایران  و  بود  افغانستان  منطقه ای،  اجالس های  این 
پاكستان از دولت های مقتدر شركت كننده و در عین 

حال دخیل در قضایای افغانستان.
سند  امضای  سخت  سر  مخالفین  از  ایران 
این  و  است  امریكا  با  راهبردی  همكاری های 
نهایت  در  ایران  دولت  نمی كند.  انكار  را  مخالفت 
كنفرانس های  در  شركت  راه  از  هم  تا  دارد  تالش 
منطقه ای و ایجاد یك جبهه در برابر این اراده و هم 
از طریق وارد ساختن فشار باالی دولت افغانستان با 
استفاده از مسایل تجارتی و حضور مهاجرین و هم 
از طریق صدور فتوای حرمت این پیمان و راه اندازی 
اجتماعات مخالف توسط حلقات وابسته به خود در 
داخل افغانستان و نفوذ در داخل جرگه عنعنوی كه 
به منظور هموار سازی راه برای امضای این سند دایر 
می شود، مانع جدی بر سر راه این حركت بی نهایت 
پاكستان  و  نماید  ایجاد  تعیین كننده  و  حساس 
همسو  ایران  با  مخالفت،  جبهه  مقدم  خط  در  نیز 
می باشد. قراین نشان می دهد كه تركیه نیز بی عالقه 
شاید  نیست.  پروسه  این  راه  سر  بر  چالش سازی  به 
غرب  از  امتیازاتی  می خواهد  رهگذر  این  از  تركیه 
پاكستان  كند.  اخذ  اروپا  اتحادیه  به  ورودش  برای 
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در  طالبان  مقاومت  پیش  ده سال  درست 
امریکایی  نیرو های  هوایی  حمالت  مقابل 
در  افغانستانی  زمینی مجاهدین  و حمالت 
هم شکست و طالبان به شکل دسته جمعی 
افغانستان فرار  و پراکنده از گوشه و کنار 

کردند. 
فرار طالبان از شهر های افغانستان دقیقا شبیه 
هجوم شان به شهر ها در بین سال های 1373 
با  و  بدون خانه جنگی  بود؛ سریع،  الی 76 

ارعاب.
سال  دو  یکی  گذشت  و  طالبان  آمدن  با 
چهره های  در  را  امیدی  کمتر  دیگر 
زیر  از  نجات  و  تغییر  ایجاد  برای  مردم، 
طالبان،  وحشیانه  و  فوق العاده خشن  سلطه 
هم  مقاومت  هسته های  حتا  دید.  می شد 
به  هنوز  افغانستان  نقطه  دو  یکی  در  که 
نمی توانستند  می پرداختند،  طالبان  با  مقابله 
خشونت  و  برانگیزند  مردم  دل  در  امیدی 
مقاومت  هرگونه  که  نیز  طالبان  فوق العاده 
حتا  می کرد،  سرکوب  حد  آخرین  تا  را 
با  طالبان  مخالفان  با  نیز  را  ذهنی  همنوایی 

مشکل روبرو کرده بود. 
تقریبا تمامی شیرازه های دولت و جامعه از 
فکر  این  به  تنها  مردم  و  بود  گسیخته  هم 
می کردند که چگونه روز شان را بگذرانند 
با  مستقیم  برخورد  هرگونه  از  چگونه  و 
پرهیز  آنان  با  شدن  روبرو  حتا  و  طالبان 

کنند. 
تاریک  روز های  آن  از  هرات  شهروندان 

قصه های جالبی به یاد دارند. 
در  ژورنالیست  و  نویسنده  آروین  نقیب 
لحظه های  آن  »یادآوری  می گوید:  هرات 
پراز دهشت و وحشت هنوز هم لبخند را از 

لبان ما پاک می کند.«
فلم  اتفاقی  »دیشب  داد:  ادامه  لبخند  با  او 
عروسی یکی از بستگان را می دیدم، زمان 
که  حسی  و  لباس ها  چهره ها،  بود.  طالبان 
از فلم به من منتقل می شد، به یاد می آورد 
روزهایی را که در همین هرات از وحشت 
باید  می رفتیم  نو  تا چوک شهر  و دهشت 

صد گونه دعا و درود می خواندیم.«
دستی  کمره  با  فلم  »این  افزود:  آروین 

گرفته شده است، در این فلم چیزی که در 
و  است  تمام  می بینی وحشت  ما  چهره های 
که  کنم  تصور  نمی توانم  اصال  حاال  بس. 
وقت  آن  که  همان گونه  بوده  وحشتی  چه 
نمی توانستم تصور کنم که طالبان می روند 
و تنها در هرات 5 تا تلویزیون فعال می شود، 
همه  رغم  به  و  می شود  شروع  زندگی 
مشکل ها، مکتب و دانشگاه شروع می شود 
و بچه دخترها با عجله به درس و دانش سرا 
گپ  و  رپ  آهنگ  دریا  فرهاد  و  می روند 
سیخ  را  خود  موهای  بچه ها  می خواند، 
به نوعی در  سیخی می کنند و در کل همه 
حال زندگی هستند، برعکس آن وقت که 

جنازه ها نفس می کشیدند.«
کنونی  سال های  به  آروین  قصه های  اما 
ادامه  سرد  نفسی  با  و  می شود  کشیده 
هیجان  آن  و  طالبان  فرار  از  »بعد  می دهد: 
هرگز  هشتاد  دهه  آغازین  سال های  اولیه 
فکر نمی کردیم که موقعیتی برسد که طالبان 
دوباره تا بیخ گوش های مان نزدیک شوند، 
طالبی  دیگر  که  می پنداشتند  چنان  همه، 
وجود ندارد و حاال اگر مبارزه ای هم است 
با جنگ ساالر و تفنگ ساالر و غیره خواهد 
این ده سال فقط یک چیز  بود، ولی تجربه 
همان  نزدیکی های  تا  طالبان  برگشت  بود؛ 

موقعیتی که از دست داده بودند.«
دوره  از  خاطره هایی  نیز  هراتی  دانشجویان 

طالبان دارند. 
هرات  در  دانشجو  هاتف زاده  نظیر  سید 
از  یکی  طالبان  »دوران  می گوید: 
برای  تاریخی  دوره های  وحشت ناک ترین 

مردم افغانستان بوده و خواهد بود.« 
کمی  زمان  آن  در  که  می دارد  اظهار  او 
چه  طالبان  بداند  که  بود  آن  از  کوچکتر 
وحشتی را بر این سرزمین پراکنده کرده اند 
و تنها تصورش از طالبان، افرادی با چشمان 
لنگی های  و  بلند  ریش های  و  سرمه کرده 
را  کسی  هر  که  بود  پیچیده شده  عجیب 

می خواستند، می توانستند بزنند یا بکشند. 
به  دوباره  ما  رفتند  طالبان  »وقتی  گفت:  او 
مکتب ها رفتیم. دوباره نشاط را در چهره های 
بهتر،  آینده ای  برای  را  امید  و  دیدیم  مردم 

یاس  با  دوباره  امید ها  این  همه  متاسفانه  اما 
نتوانستند  ما  دولت مردان  چون  شد،  همراه 
نیرو های  بسازند،  مردمی  پایه های  با  دولتی 
خارجی تا دندان مسلح نتواستند تا یک عده 
کشور  این  از  را  سرگردان  شورشی  افراد 
با  نتوانست  دور سازند و جامعه جهانی هم 
صرف میلیارد ها دالر در این کشور ثبات و 

نظام درستی را به وجود بیاورد.«
هاتف ادامه داد که از همه مهم  تر همسایگان 
و  مداخله  از  دست  نتوانستند  هم  باز  ما 
خراب کاری در کشور ما بدارند و همچنان 
در  که  دارد  قرار  موقعیتی  در  کشور  این 

طول این بیست سال گذشته بوده است. 
شهروندان هرات حاال هم دوران طالبان را 
به یاد دارند، ولی از رویه سربازان دولتی نیز 

ناخشنوداند.
هرات  نو  شهر  دکاندار  یاسین  محمد 
از  بعد  تا  طالبان  دوران  از  که  می گوید 
تنها فرقی که  نمی بیند،  تغییری  طالبان زیاد 
به  کسی  حاال  که  است  این  دارد  وجود 
ریش و لباس کس کار ندارد، دیگر کسی 
را حتا اگر نماز خوانده باشد، به زور شالق 
دوباره به مسجد نمی برند که نماز بخوان که 
طالبان  شالق  از  نجات  برای  شوند  مجبور 

نماز های دروغی بدون وضو بخوانند.
شالق  اگر  امروز  یاسین،  محمد  گفته  به 
سربازانی  بزند،  را  آنان  که  نیست  طالب 
هستند که آنان را به اشکال مختلف آزار و 
اذیت می کنند، اگر جنگ نیست که آنان را 
بکشد انتحار و انفجار به اندازه کافی است 
ندارد،  طالبان وجود  دوران  ناامیدی  اگر  و 
امیدی هم برای آینده نیست و دنیا همچنان 

به کام مردم غریب نمی چرخد. 
به دوره طالبان  این حال همه مردم نسبت  با 
کسانی  و  ندارند  بدبینانه  فوق العاده  نگاه 
را  خوبی هایی  دوره  آن  در  که  هستند  هم 

دیده اند. 
ستار الکوزی، ژورنالیست در والیت هرات 
دوره  یک  طالبان  دوره  این که  با  می گوید 
سیاه در تاریخ کشور ما محسوب می شود، 
ولی با این حال خوبی ها نیز در این دوره بود 

که نباید آن را پنهان کرد. 
طالبان  حکومت  زمان  »در  می گوید:  او   
یک  از  افغانستان  نقاط  تمام  در  مردم 
به راحتی  و  بودند  برخوردار  نسبی  امنیت 
در  بودند  قادر  دغدغه ای  هیچ گونه  بدون 
شاهراه های کشور سفر نمایند، اما با گذشت 
ده سال از دولت نوپای افغانستان، امروزه هم 
با آن که تغییرات چشم گیری در بخش های 
جهانی  جامعه  کمک  به  زندگی  مختلف 
رشته  یک  بازهم  ولی  است،  آمده  میان  به 
فساد  ناامنی،  قبیل  از  جدیدتری  مشکالت 
دولت  به  نسبت  مردم  بی اعتمادی  و  اداری 
موارد  این  فکر می کنم  است که  محسوس 
افغانستان  قبال  در  ناگواری  پیامد های  نیز 

خواهد گذاشت.«
او اظهار امیدواری می کند که دولت مردان 
برزنند  همت  آستین  جان  و  دل  از  هم  ما 
و  کنند  تالش  کشور  این  آبادی  در  و 
این کشور در دام گروه ها  نگذارند مجددا 

و همفکران طالبان قرار بگیرد. 
به این ترتیب با آن که ده سال از سقوط رژیم 
طالبان می گذرد و دیگر وحشت آن دوران 
کم کم از خاطر مردم زدوده می شود، ولی 
نام طالب و حضور طالب همچنان به عنوان 
مشغول  خود  به  را  مردم  ذهن  کابوسی، 
پیش  وضعیت  این  جایی  تا  و  است  داشته 
می گویند،  حکومتیان  حاال  که  است  رفته 
ثبات  با  کشور  این  طالبان  حضور  بدون 

نخواهد شد.
مردم حاال در این تردید هستند که در این 
آنان  اجتماعی  حیات  از  طالبان  آیا  ده سال 
همچون  همچنان  یا  بودند  بسته  بر  رخت 
اجل معلق بر فراز زندگی شان حضور کامل 

داشتند. 

والیت  والی  اکبرزاده  موسی خان 
از  او  که  کرده  اعتراف  غزنی،  ناآرام 
»رفقای طالب« خود تقاضا کرده است 
تا شهر غزنی را مورد حمالت راکتی 
روز  اکبرزاده،  آقای  دهند.  قرار  خود 
چهارشنبه یازدهم عقرب، در جلسه ای 
شورای  اعضای  و  قومی  بزرگان  با 
از  والیتی غزنی گفته است که هدف 
پرتاب  منظور  به  طالبان  از  او  تقاضای 
تشویق  غزنی،  شهر  داخل  در  راکت 
بوده  صلح  روند  به  طالب  شورشیان 

است.
غزنی  والی  آلمان،  صدای  گزارش  به 
در این جلسه گفته است: »اگر واضح 
به تعداد  اواخر  این  نمایم، در  صحبت 
فیر  غزنی  شهر  باالی  راکت  فیر  دو 
من  اجازه  به  راکت ها  این  گردید، 
فیر  غزنی  شهر  باالی  طالبان  طرف  از 
افزوده  همچنین  وی  است.«  گردیده 
است: »کسانی که این راکت ها را فیر 
کرده اند، از جمله رفقای من می باشند. 
طرف  از  که  گفتند  طالبان  این 
قوماندانان محلی شان تحت فشار قرار 
دارند، بنابراین، من این اجازه را به آنها 
راکت  اصابت  مورد  را  شهر  که  دادم 

قرار دهند.«
به منظور  که  اکبرزاده  موسی خان 
کاهش فشارها بر طالبانی که به گفته ی 
خود  محلی  فرماندهان  سوی  از  او 
فعالیتی  والیت  این  در  این که  به دلیل 
قرار  فشار  تحت  نمی دهند  انجام  را 
تقاضا  به  که  راکت هایی  اما  داشته اند، 
و خواست وی از سوی طالبان شلیک 
شده ، در یک محل مسکونی در منطقه 
کرده  اصابت  غزنی  شهر  آباد  توحید 
است که در نتیجه آن یک دختر جوان 
جان باخته است و سه تن دیگر زخمی 

شده اند.
امنیتی  اوضاع  بهبود  برای  غزنی  والی 
به  شورشیان  تشویق  و  والیت  این  در 
روند صلح، طرح ها و برنامه هایی دارد 
که از نگاه منطق، به هیچ وجه قابل قبول 
پیش  چندماه  اکبرزاده  آقای  نیست. 
تمام  مسووالن  که  جلسه ای  در  نیز 
آن  در  غزنی  والیت  محلی  ادارات 
به  پاسخ  در  داشتند،  شرکت  والیت 
بهبود  برای  برنامه هایی  به طرح  سوالی 
او  که  بود  گفته  والیت  این  امنیت 
برای بهبود اوضاع در این والیت نماز 
اکبرزاده  موسی خان  می خواند.  شب 
محرم  بدون  زنان  خروج  مخالف  که 
نظر  به  اکنون  است،  منزل  از  شرعی 
نمی تواند  این  از  پس  که  می رسد 
با طالبان پنهان کند.  همکاری خود را 
او معتقد است که افراد طالبان پس از 
کشتن و ریختاندن خون مردم بی گناه 
اما  تشویق خواهند شد.  روند صلح  به 
نمی تواند  کرده  باور  هم  منطقی  هیچ 
والی  که  روشی  از  استفاده  با  طالبان 
روند  به  است  گرفته  پیش  در  غزنی 
بجای  روش  این  شوند.  یک جا  صلح 

این که به نفع روند صلح و تامین امنیت 
تمام شود، به طالبان جرات می دهد تا 
یقینا  دهند.  افزایش  را  خود  حمالت 
گروه طالبان در اوایل دهه گذشته روبه 
نابودی گذاشته بود، اما به نظر می رسد 
که چنین همکاری های گاهی پنهان و 
آشکار برخی از مقام های دولتی باعث 
شده  کشور  در  طالبان  باره  دو  رشد 

است.
اظهارات موسی اکبرزاده، والی غزنی، 
برای  طالبان  از  تقاضایش  مورد  در 
غزنی  شهر  به  راکتی  حمالت  انجام 
جای تاسف دارد که تاهنوز حکومت 
و  جان  از  حمایت  ادعای  که  مرکزی 
مال مردم در برابر شورشیان را دارد، به 
شخصی دل بسته است که فکر می کند 
و  مهم  والیت  یک  در  حکومت  از 
کرده  خوب  نمایندگی  استراتژیک 

می تواند.
آقای اکبرزاده که مدعی است پس از 
غزنی،  والی  به عنوان  کارش  به  آغاز 
بهبود  والیت  این  در  امنیتی  اوضاع 
تقاضاهایش  از  ظاهرا  اما  است،  یافته 
غزنی  شهر  در  راکت  شلیک  برای 
توسط طالبان چنین برمی آید که او به 
اهمیتی  و  بها  هیچ  مردم  خون  ریختن 
اخیر  ده سال  طی  غزنی  نمی دهد. 
بوده  زیادی  والی های  جابجایی  شاهد 
این  قبلی  والیان  از  هیچ یک  اما  است 
به  نکردند که  تقاضا  طالبان  از  والیت 
راکت پراکنی خود در این والیت ادامه 

دهند.
است  مناطقی  جمله  از  غزنی  والیت 
که قرار است بخش هایی از مسوولیت 
انتقال  دوم  مرحله  در  امنیت آن  تامین 
نیروهای  از  امنیتی  مسوولیت های 
سپرده  داخلی  نیروهای  به  بین المللی 
اوضاع  خرابی  به دلیل  اکنون  شود. 
چندین  کار  والیت،  این  در  امنیتی 
پروژه انکشافی متوقف است، اما والی 
تقاضایی  خود  طالب  رفقای  از  غزنی 
بهبود  برای  بگذارند  تا  است  نکرده 
شرایط زندگی مردم، کار این پروژه ها 

آغاز شود.
والیت  باشندگان  که  می رسد  نظر  به 
داشتن  برای  خوبی  چانس  غزنی 
این که  به جای  ندارند.  دلسوز  زعمای 
فشار  شورشیان  بر  والیت  این  والی 
وارد کند تا غیرنظامیان و افراد بی گناه 
از  ندهند،  قرار  مورد حمالت خود  را 
آنان تقاضا می کند که حمالتی را در 

داخل این شهر انجام دهند. 
که  نیست  مشخص  هنوز  حال  این  با 
که  روش هایی  از  مرکزی  حکومت 
والی غزنی برای تشویق طالبان به روند 
و  است  راضی  گرفته  پیش  در  صلح 
تقاضایش  به دلیل  را  وی  این که  یا 
چهار  آن  طی  که  راکت  پرتاب  برای 
شده اند،  زخمی  و  کشته  غیرنظامی 

تحت مواخذه قرار می دهد.
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

نتیجه
ثبت شده  قضاياي  و  آمار  هرچند 
افزايش   ،1389 سال  در  کميسيون 
قابل مالحظه اي از وقايع نقض حق حيات 
را نشان نمي دهد اما اين ارقام آن گونه که 
پيشتر نيز توضيح داده شد، صرفا مواردي 
و  اقارب  که  مي دهد  نشان  را  نقض  از 
دوستان قرباني به دفاتر کميسيون ارجاع 
ارقام  و  گزارش  همين طور،  داده اند. 
ويژه  بررسي  تيم  توسط  جمع آوري شده 
رسانه ها  ديگري چون  منابع  و  کميسيون 
از  حكايت  افغانستان  داخله  وزارت  و 
افزايش قابل مالحظه نقض حق حيات در  

اين سال دارند. 
نظر  به  مهم  ميان  اين  در  که  آن چه 
و  ملكي  تلفات  از  پيش گيري  مي رسد، 
نقض حق حيات شهروندان و کاهش آن 
متنوعي  گونه هاي  به  امر،  اين  مي باشد. 
گرفته  پيش گيرانه  تدابير  از  است،  ميسر 
شمول  به  درگير  طرف هاي  بر  فشار  تا 

فقر و خشونت دو مفهوم بهم تنيده و وابسته 
به يكديگر، بخشی از مهم ترين و جدی ترين 
به  و  بوده  توسعه  چالش های جوامع در حال 
نحوی در بسياری از کشورهای جهان وجود 

دارد.
بوده  سببی  رابطه ی  پديده  دو  اين  بين  رابطه 
از اين دو مفهوم وابسته به شرايط  و هريكی 
افزايش  و  تداوم  در  اجتماعی  فرصت های  و 

يكديگر نقش مهم و موثری دارند.
و  جرم  به  رابطه  در  دانشمندان  تحقيقات 
عوامل جرم نشان داده است که ميزان جرايم 
به  و  فقر  ميزان  به  عجيبی  نحو  به  اجتماعی 
خصوص فقر اقتصادی رابطه دارد. مستنداتی 
با  انترنتی  سايت های  وب  از  يكی  در  که 
آدرس www.dociran.com آورده شده 

است، وجود اين رابطه را تاييد می کند.
پيشتازان  از  يكي  دي ورس  »فورناساري 
جرم شناسي، طي يك بررسي نشان داده است 
درصد   60 فقير  خانواده هاي  ايتاليا  در  که 
جمعيت )کل کشور( را تشكيل مي دهند ولي 
تا 90 درصد کل  به آن ها 85  جرايم مربوط 

جرايم است.«
در بخشی ديگری از اين مقاله تحقيقی آمده 

است:
ميزان  با  درآمد  کم  نسبتا  ميزان  »همچنان 
نسبتا زيادي از خشونت ميان زنان و شوهران 
در  سراسري  پژوهش  يك  در  دارد.  ارتباط 
امريكا،  در  خانوادگي  خشونت هاي  مورد 
فقيرتر  پژوهشگران دريافتند که خانواده هاي 
خبر  بيش تري  خشونت هاي  و  درگيري ها  از 

مي دهند.« )برکوتيز1986(
اجتماعی  فقر  که  است  داده  نشان  تجارب 
يكی  فرهنگی  فقر  و  اقتصادی  فقر  از  اعم 
و  جنگ ها  تداوم  عوامل  مهم ترين  از 
خشونت های  مسلحانه است. در کشور ما نيز 
بخش اعظم از نيروهای شامل درخشونت  های 
مسلحانه کسانی اند که سواد کافی نداشته و از 
داشتن امكانات مورد نياز زندگی محروم اند.

دولت،  مخالف  مسلح  نيروهاي  و  طالبان 
قوانين جنگ و  قيد و شرِط،  تا بدون هيچ 
عمل  در  را  بين المللي  بشردوستانه  قوانين 
مراعات کنند. همين طور، تحليل و بررسي 
قضاياي نقض حيات که کميسيون مستقل 
است،  کرده  گردآوري  را  آن  بشر  حقوق 
موارد،  از  بسياري  در  که  مي دهد  نشان 
دقت و اتخاذ سازوکار موثر در امر مبارزه، 
از نقض حق حيات  به جلوگيري  مي تواند 
افراد ملكي کمك کند. اما، اهمال، غفلت 
سبب  منازعه  طرف هاي  سهل انگاري  و 
اکثر  حد  به  ملكي  افراد  تلفات  تا  مي شود 
بي دفاع،  افراد  از  زيادي  تعداد  رسيده، 
اطفال و زنان حيات شان را از دست دهند. 
ناکارآمدي  شد،  گفته  آن چه  بر  افزون 
نهادها و ارگان هاي مسوول در زمينه تعقيب 
و پيگيري قضاياي نقض حيات، باعث شده 
مبدل  عادي  امري  به  معافيت  فرهنگ  که 

شده، مرتكبان، مورد پي گرد قرار نگيرد. 

روز  که  کشور  معارف  وزير  وردک  فاروق 
سه شنبه دوازدهم ميزان سال جاری به مناسبت 
می گفت  سخن  بی سوادی  محو  جهانی  روز 
نا  به  که  کسانی  از  اعظم  بخش  داشت  اظهار 
امنی ها دامن زده و جذب گروه های تروريستی 
کافی  سواد  از  که  کسانی اند  می گردند، 
دچاراند  که  فرهنگی  فقر  با  و  نبوده  برخوردار 
اجتماعی  روابط   و  زندگی  از  درستی  درک 

سالم ندارند. 
کسانی  از  زيادی  تعدادی  افزود  وردک  آقای 
می دهند  انجام  را  انتحاری  عمليات های  که 

کسانی اند که از نعمت سواد بی بهره اند.
اقتصادی  نيازمندی های  يا  اقتصادی  فقر 
به  مجبور  را  ما  جوانان  از  بسياری  خانواده ها 
و  تروريستی  گروهای  و  جريان ها  به  پيوستن 
به  تا  می کند  وادار  را  آنان  و  نموده  شورشی 
هدف دستيابی به امكانات و فرصت های مورد 

نياز زندگی دست به هر کاری بزنند.
عبدالحق شفق والی واليت فارياب در ديداری 
کميسيون  رهبری  هيات  با  پيش  چندی  که 
مستقل حقوق بشر افغانستان از وضعيت حقوق 

2 - حق کرامت انساني
و  نظام ها  در  پايه اي  مفهومي  انساني  کرامت 
کرامت  مي شود.  شمرده  بشر  حقوق  فلسفه 
انساني در واقع همان کيفيت و ويژگي انساني 
هر فرد انسان است که او را از ساير موجودات 
برخوردي  شايسته  و  ساخته  متمايز  هستي 
قرار  حرمت  مورد  متذکره  ويژ گي  تا  مي کند 
بگيرد. از اين رو است که هر رفتار و کرداري، 
مغايرت  به هرشكل و گونه اي که در تضاد و 
بگيرد،  قرار  بشري  پذيرفته شده   ارزش هاي  با 
کرامت  حق  نقض  موجب  که  است  بديهي 
بديهي  و  آشكار  موارد  مي شود.  افراد  انساني 
چون  مواردي  حق،  اين  از  تخطي  يا  نقض 
شكنجه، مجازات ظالمانه، برخورد غيرانساني و 
رفتارهاي موهن و تحقيرکننده مي باشد. هدف 
در  انساني  کرامت  حق  رعايت  و  حرمت  از 
واقع پذيرش کرامت انسان و احترام به تماميت 

جسمي و رواني او مي باشد. 
 از آن جايي که احترام به کرامت انساني افراد، 
استعداد  رشد  و  بقا  براي  تضمين  عالي ترين 
کشور،  اساسي  قانون  مي رود،  شمار  به  انساني 
احترام و رعايت اين حق )حق کرامت انساني( 
در  است.  کرده  تسجيل  روشني  شكل  به  را 
افغانستان، اعمال و تعيين جزايي  قانون اساسي 
را که مخالف کرامت انساني افراد باشد ممنوع 
حالتي  و  شرايط  هيچ  در  و  است  کرده  اعالم 
ندانسته  مجاز  را  متهم  افراد  شكنجه  و  تعذيب 

است. 
ادامه دارد



نمود  تاييد  می گفت  سخن  فارياب  واليت  در  بشر 
که تعداد زيادی از نيروهای نظامی شورشيان طالب 
از ميان کسانی اند که مشكالت اقتصادی داشته و به 

فقر گرفتاراند. 
خشونت  و  مسلحانه  درگيری های  ديگر  طرف  از 
و  فقر  افزايش  عامل  مهم ترين  از  آن  در  موجود 
گرسنگی شمرده شده و با از بين بردن فرصت های 
را  آن  مردم  و  جامعه  اقتصادی،  انكشاف  و  توسعه 
متناسب به زمان دوامش به فقر و گرسنگی بيشتر و 

شديد تری خواهد کشاند. 
و  معارف  تا  می گردد  باعث  مسلحانه  خشونت های 
توسعه  و  اخالل گرديده  منطقه  در  آموزش  جريان 
که  بگونه ای  گردد.  مواجه  رکود  به  وانكشاف 
از  بعد  مناطق درگير خشونت های مسلحانه  ساکنان 
چند سال عالوه بر اين که از فقر و مشكالت شديد 
بود  با جمعيتی روبرو خواهند  زندگی رنج می برند 
که از نعمت سواد بی بهره بوده و ظرفيت های مناسبی 
برای هرگونه حرکت تخريبی و خشن در جامعه و 

محل زندگی شان باشند.
ادامه دارد

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

ذيل اشاره کرد:
که  است  بشری  حقوق  مهمترين  از  يكی  شخصی  امنيت  و  آزاد  حق   -1
بشر  حقوق  می نمايد.  پشتيبانی  انسان بودن شان  به صرف  انسان ها  همه ی  از 
امنيت شخصی،  از آزادی و  افراد  برخورداری همه ی  برای  تضمينی است 
خاستگاه  مذهب،  قوميت،  نژاد،  جنسيت،  دليل  به  نمی توان  را  هيچ کس 
اجتماعی يا 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 
شخص  بلكه  نيست.  شده  حبس  شخص  از  فردی  امنيت  و  آزادی  سلب 
گرديده  زندانی  قضايی  قطعی  حكم  دليل  به  که  کسی  حتا  بازداشت شده 
است نيز به طور مطلق از آزادی و امنيت فردی محروم نيست. حق اعتراض 
به قرار بازداشت يا حق شخص زندانی از اينكه با وی رفتاری انسانی صورت 
بگيرد، شاهدی بر اين مدعا هستند که هيچ  گاه نمی توان فردی را محروم از 

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

کشورها مورد شناسايی قرار گيرد.
از آزادی محور اساسی فرد و حقوق وی  اخير  3- در تعريف سه سده ی 
است. در اين ميان احساس امنيت فردی مهمترين جلوه ی آزادی است. اين 
نكته بايستی مورد توجه قرا گيرد که امنيت فردی يكی از معياهاری بنيادين 

وجود آزادی در هر جامعه ای است.
فرض  می نمايد.  پشتيبانی  متهم  آزادی  بر  ناظر  حقوق  از  برائت  فرض   -4
کردن  تلقی  استثنايی  آنها  عمده ترين  که  دارد  مشخصی  آثار  برائت 
بازداشت، ضرورت دخالت مقام قضايی جهت سلب آزادی از متهم در هر 
مرحله از رسيدگی، حق متهم به شكايت از قرار بازداشت به يك دادگاه 
بی طرف، آزادی متهم به دنبال صدور حكم برائت اوليه ی دادگاه و سرانجام 
حق جبران خسارت متهم هستند. شناسايی آثار فرض برائت اقدامی الزم در 

جهت پاسداری از حق آزادی و امنيت شخصی است.
5- بهره مندی متهم از حقوق ناظر بر آزادی وی، پيوندی تنگاتنگ با حقوق 
شوند  محدود  حقوق  از  طيف  دو  اين  از  يكی  هرگاه  دارد،  متهم  دفاعی 
برگزاری يك  راستای  تأثيرگذار می گردد. در  نيز  بر طيف ديگر  امر  اين 
دادرسی عادالنه و منصفانه که در آن متهم از حقوق دفاعی برخوردار باشد، 

بهره مندبودن متهم از حق آزادی و  امنيت شخصی ضروری است.
6- سير تحول حق آزادی و امنيت شخصی در جهان از يك واقعيت غير 
قابل انكار حكايت می کند در هر جامعه ای که آزادی سياسی بيشتر باشد 
مردم آن جامعه به ميزان گسترده تری از امنيت فردی بهره مند می گردند و در 
هرجامعه ای که ديكتاتوری حاکم باشد اين امر تهديدی غير قابل مهار برای 
امنيت فردی است، به گونه ای که می توان آزادی و امنيت فردی را دارای 

رابطه ای مستقيم با آزادی سياسی و نسبتی معكوس با ديكتاتوری دانست.
شخصی،  امنيت  و  آزادی  حق  پيرامون  اخير  دهه های  تحوالت  در   -7
گستره ی اين حق توسعه يافته است. ديگر نمی توان امنيت فردی را منحصر 
به حقوق ناظر بر آزادی های متهم دانست. امنيت فردی امروز در پيوندی 
نزديك با حق فرد بر کنترل بدن خود، بهره مندبودن او از امكانات الزم برای 
کسب حداقل رفاه اقتصادی و نيز ايمنی شخص در برابر هر تهديدی نسبت 
به سالمت وی است. تهديدی که برای نمونه می توان براساس آزمايش های 

نظامی متوجه فرد گردد.
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وضعيت حقوق بشر 

مبانی و سير تحول حق آزادیدر افغانستان
 و امنيت شخصی

فقر و خشونت در افغانستان

 قسمت شانزدهم

 م. ع. بشارت
 قسمت اول

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

محمد علی بهمنی             /        قسمت یازدهم و پایانی    

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

قانونمندی و حاکميت قانون، تضمين کننده آرامش و 
آسایش مردم افغانستان است.



در تعریف سه سده ی اخیر از آزادی محور 
اساسی فرد و حقوق وی است. در این میان 

احساس امنیت فردی مهمترین جلوه ی آزادی 
است. این نکته بایستی مورد توجه قرا گیرد که 

امنیت فردی یکی از معیاهاری بنیادین وجود 
آزادی در هر جامعه ای است.

ACKU
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در  را  آموزشی  برنامه های  نقش  رسانه ها  مسووالن 
کنفرانسی که به ابتکار رادیو دویچه وله روز گذشته 
و  تلویزیون  رادیو،  در  بود،  شده  برگزار  کابل  در 
نشرات چاپی با اهمیت خواندند و تاکید کردند که 
داشته  آموزشی  و  مثبت  باید جنبه  برنامه هایی  چنین 
ده سال  در  رسانه ای،  مسایل  آگاهان  باور  به  باشد. 
جمله  از  روز  داغ  مسایل  به  بیشتر  رسانه ها  گذشته 
برنامه های آموزشی  و  پرداختند  خبرها و گزارش ها 
موثر که دیدگاه مردم عام را به سوی همگرایی سوق 

دهد، کمتر وجود داشته است. 
رادیو دویچه وله از سه سال به این سو سلسله درامه های 
و  کابل  در  بیاموز«  و  »بشنو  عنوان  زیر  را  رادیویی 
برنامه  این  هدف  و  می کند  نشر  افغانستان  والیات 
مهم ترین  به  رابطه  در  آموزش  و  معلومات  انتقال 
و  اعتیاد، خشونت علیه زنان  مانند،  اجتماعی  مسایل 
کودکان و همچنین آموزش قوانین و تاریخ افغانستان 
در قالب درامه های رادیویی و با زبان عامیانه می باشد.

سید روح اهلل یاسر هماهنگ کننده برنامه های آموزشی 
گذشته  روز  که  کنفرانسی  در  دویچه وله  رادیو  در 
نشراتی  معین  راشدی  مبارز  دین محمد  اشتراک  با 
مرتضوی  شاه حسین  فرهنگ،  و  اطالعات  وزارت 
صدیق اهلل  8صبح،  روزنامه  مدیرمسوول  معاون 
نی،  موسسه  در  رسانه ها  دیده بان  مسوول  توحیدی 
رحیم اهلل سمندر رییس بخش افغانستان رادیو آزادی 
و ضیا بومیا رییس سفما در افغانستان، در کابل برگزار 
تصمیم  پیش  سه سال  دویچه وله  رادیو  گفت  شد، 
در  را  تاثیرگذاری  بیشترین  که  برنامه ای  تا  گرفت 
افغان که حدود 80 درصد آنها  آموزش شنوندگان 
بی سواد هستند تدوین کنند که باالخره این برنامه به 
شکل درامه های رادیویی زیر عنوان »بشنو و بیاموز« از 

در آغاز سال 2009، زماني که کامپیوتر هایي کنترول 
سانتریفوژ هاي ایران را مورد حمله ویروس »استاکس 
عقب  را  حمله  این  اطالعاتي  منابع  داد،  قرار  نت« 
افتادن برنامه هاي اتومي ایران تفسیر کردند. این اتفاق 
بیش از آن که به برنامه هاي اتومي ایران ضربه بزند، 
باعث تخریب اتحاد بین کشور هاي غربي شد. امریکا 
و سایر کشور ها در مقابل ایران به یک اتحاد رسیده 

بودند. 
و  ایران  اتومي  دانشمندان  به  حمالت  مجموعه 
نیاز  مورد  اولیه  مواد  کمبود  بر  مبني  گزارش هایي 
سانتریفوژ ها، ویروس استاکس نت هم به این داستان 
اتومي  برنامه هاي  جلوي  تا  داریم  بیشتري  زمان  که 

ایران بگیریم، اضافه شد. 

سه سال به این سو در کابل و والیات افغانستان به نشر 
می رسد. یاسر گفت این برنامه ها در افزودن معلومات 
اعتیاد و  از  قوانین، خودداری  به  رابطه  شنوندگان در 

دانستن جزییات تاریخ افغانستان کمک می کند.
شاه حسین مرتضوی در این کنفرانس گفت حاال وقت 
آن رسیده تا رسانه های افغانستان پیام های مثبتی برای 
نشان  تحقیقات  گفت  او  دهند.  انتقال  شان  مخاطبان 
داده است که برخی از برخوردها و جنگ های خونین 
انسانی، ریشه در نشرات هدفمند و نفاق افگنانه برخی 
پس  افغانستان  مردم  بنابراین  است،  داشته  رسانه ها  از 
از سی سال پشت سر گذشتاندن جنگ و ناامنی، باید 
بجای پیام های نفرت، پیام دوستی را از طریق رسانه ها 
و  کلمه  برنامه،  هر  مرتضوی  گفته  به  کنند.  دریافت 
درامه های رسانه ها می تواند آموزنده باشد و نسل جدید 

افغانستان را آموزش دهد. 
آموزشی  برنامه های  جای  گفت  مرتضوی  آقای 
خالی  تقریبا  افغانستان  رسانه های  بین  در  دویچه وله 
است، زیرا رسانه هایی که برنامه های آموزشی را نشر 

در مورد این داستان تنها یک مشکل وجود دارد: بدنه 
داستان از واقعیت جداست. 

در این هفته، آژانس بین المللي انرژي اتومي قرار است 
گزارشي در مورد جزییات تازه تالش هاي ایران براي 
موضوع  این  کند.  ارایه  اتومي  سالح  یک  طراحي 
نگران کننده است، اما مساله مهم این است که ایران 
تا چه حد براي تولید یورانیم غني شده، پیشرفت کرده 
این  به  تا  است. مقدار یورانیم غني سازي شده، هرگز 
اتومي  به ساخت سالح  ایران را  نبوده است و  اندازه 
نزدیک کرده است. این موضوع نشان مي دهد که نه 
است  نشده  کند  ایران  یورانیم  غني سازي  برنامه  تنها 

بلکه به سرعت ادامه دارد. 
آخرین گزارش آژانس که در ماه سپتامبر منتشر شد، 

می کند تاثیر بسیار عمیقی در بین مردم عام افغانستان 
دارد. او گفت این برنامه ها می توانند گرهی از مشکل 

مردم را باز کنند. 
این  در  رسانه ها  دیده بان  مسوول  توحیدی  صدیق اهلل 
کنفرانس از رسانه های دولتی و خصوصی انتقاد کرد 
و گفت که جای برنامه های آموزشی در این رسانه ها 
خالی است. او گفت در حال حاضر هر برنامه ای که از 
سوی شرکت ها حمایت مالی شود، پخش می شود در 
حالی که صاحبان رسانه ها مسوولیت دارند تا برنامه های 
آموزشی را که نقش بس مهمی در معلومات دهی به 

مردم دارد نیز نشر کنند. 
نکردند  توجه  امر  این  به  رسانه ها  »مالکان  گفت:  او 
که منحیث یک وجیبه ملی مسوولیت آموزش آحاد 
توحیدی  آقای  است.«  شان  مسوولیت های  از  جامعه 
گفت مشکل بسیار بزرگ جامعه افغانستان نداشتن فهم 
درست از قوانین و سایر مسایل معلوماتی می باشد. او 
گفت در طول ده سال گذشته به جای این که برنامه های 

نشان داد که 6 هزار سانتریفوژ در نطنز مشغول به کار 
هست که تعداد آن از همیشه بیشتر است و سریع تر از 
همیشه به غني سازي یورانیم مشغول هستند. اطالعات 
آژانس نشان مي دهد که در نیمه اول سال 2011، ایران 
قادر بوده است ماهانه 105 کیلوگرم یورانیم با غلظت 
کم تولید کند. این رقم در ماه اگست سقوط کرد و 
به 56 کیلوگرم در ماه رسید که بیست درصد باالتر از 
سال 2010 بود که مقدار آن 86 کیلوگرم در ماه بوده  

است. خط سیر این روند کامال مشخص است. 
ایران بیش از 3 هزار کیلوگرم یورانیم کم غلظت تولید 
مي کند.  تولید  بیشتري  مقدار  روز  هر  و  است  کرده 
براي  به مقدار مناسب  براي رسیدن  باید  ایران  مسلما 
تولید بمب اتومي، یورانیم بیشتري را غني سازي کند. 
سریع ترین راه براي دستیابي به مواد اولیه، داشتن 1850 
کیلوگرم یورانیم با غلظت کم است تا کم کم به 20 
مناسب  که  درصد   90 غني سازي شده  یورانیم  کیلو 
ساخت بمب است، برسند. ذخیره ایران در حال حاضر 

11/2 برابر آن مقدار است. 
سال گذشته ایران به منظور تولید سوخت رآکتوري 
کردن  تبدیل  روند  مي کرد،  تولید  ایزوتوپ  که 
آن  کرد.  آغاز  را  درصد   20 به  درصد   3.5 یورانیم 
غني سازي شده  یورانیم  کیلوگرم   7 ساالنه  رآکتور 
مصرف مي کند و در گزارش آژانس آمده است که 
ایران نزدیک به 50 کیلو یورانیم ذخیره کرده است. 
ایران  گذشته،  نیم  و  سال  یک  در  دیگر،  به عبارت 
تولید یورانیم براي سوخت هفت سال رآکتور کافي 
بوده است. با این وجود ایران در ماه جون اعالم کرد 
به  برابر کند و آن را  که قصد دارد این تولید را سه 

آموزشی در رسانه ها بیشتر شود، سیر نزولی پیدا کرد 
چون کسی این برنامه ها را از نظر مالی تمویل نمی کرد. 
توحیدی گفت مسووالن رسانه ها باید بدانند که بهترین 
آن  به  همه  که  رادیوها  خصوصا  رسانه هاست  معلم 

دسترسی دارند. 
جدی  نیاز  حاضر  حال  در  توحیدی،  آقای  گفته  به 
آگاهی دهی  برای  برنامه هایی  رسانه ها  تا  دارد  وجود 
تهیه  تروریزم  از مواد مخدر و  منظور دوری  به  مردم 
استفاده های  این که  بر  ما عالوه  رسانه های  »از  کنند: 
گونه گون صورت می گیرد، استفاده به نفع تروریزم 
هم  اداری  فساد  نفع  به  استفاده  می گیرد.  نیز صورت 
صورت می گیرد.« اما او تاکید کرد ده سال برای ظرفیت 
رسانه ای بسیار کم است به این منظور باید تالش هایی 

صورت گیرد که کارهای رسانه ای معیاری تر شود.
افغانستان،  در  آزادی  رادیو  رییس  سمندر  رحیم اهلل 
مسایل  پوشش  بر  بیشتر  افغانستان  رسانه های  گفت 
روز تمرکز کرده اند در حالی که مسایل مهم تحقیقی 
و آموزشی می تواند تاثیرات بس عمیقی در برخورد 
او گفت:  به جا گذارد.  مردم و حتا عادات مخاطبان 
»رسانه ها نباید تنها اخبار تهیه کنند و به مسایل تفریحی 
بپردازند. یک نقش بزرگ و مهم رسانه ها تعلیم و تربیه 
است. ما در ده سال گذشته فقط خبر تهیه کرده ایم و 
کرده  مصروف  خود  به  را  رسانه ها  روز  داغ  مسایل 
برنامه های  می افتد  اتفاق  حادثه ای  اگر  که  تاجایی 

تولیدی، تحقیقی و تفریحی از نشر باز می مانند.« 
ضرور  رسانه ها  برای  که  کرد  تاکید  سمندر  آقای 
از  تنها  این کار  و  ببرند  بلند  را  عامه  تا آگاهی  است 
طریق پخش خبر امکان ندارد. او گفت رسانه ها زمانی 
می توانند نقش آموزشی شان را داشته باشند که در این 

عرصه  برنامه هایی را تولید کنند.

تاسیساتي در نزدیکي قم که  تا پیش از آن سري بود، 
منتقل کند. 

روند  گزارش  سري  یک  در  تحقیقاتي،  گروه  یک 
قرار  تحقیق  مورد  را  ایران  اتومي  برنامه هاي   توسعه 
داده اند. طبق محاسبات، ایران اگر بخواهد مي تواند در 
62 روز یورانیم غني شده ی مورد نیاز براي تولید بمب 
اتومي را با استفاده از ذخیره اي که دارد، تولید کند. 
بازرسان بین المللي هم هر دو ماه یک بار از تاسیسات 
که  است  این  معنایش  مي کنند.  بازدید  ایران  اتومي 
ایران مي تواند قبل از این که جوامع بین المللي متوجه 
تولید  را  اتومي  بمب  براي  غني  شده  یورانیم  بشوند، 

کند. 
این زمانبندي با توجه به روند اخیر ایران، کاهش پیدا 
کند. زیرا بدست آوردن یورانیم 20 در صد از یورانیم 
یورانیم  به  براي رسیدن  نیرو  پنجم  3.5 درصد چهار 
نود درصد طلب مي کند، درصورتي که تهران به تولید 
یورانیم 20 درصد ادامه بدهد، بشدت زمان تولید بمب 
اتوم را کاهش مي دهد. به محض این که ایران به 150 
کیلوگرم یورانیم 20 درصد برسد- که این اتفاق در 
اوایل سال 2013 خواهد افتاد- براي ساختن بمب اتم 

فقط به 12 روز زمان احتیاج دارد. 
نیست  موضوع  این  منکر  موارد  این  از  هیچ یک  اما 
که استاکس نت، باعث کند شدن روند برنامه اتومي 
باعث  ویروس،  این  مثال  به عنوان  است.  شده  ایران 
متوقف شدن هزار سانتریفوژ در ایران شده است. طبق 
از  قبل  درست   ،2009 می  ماه  در  آژانس  اطالعات 
این که تاثیرات استاکس نت مشخص شود، تاسیسات 
نطنز با 4920 سانتریفوژ کار مي کرد. در ماه جنوری 
مي کرد.  کار  آنجا  در  سانتریفوژ   3772 تنها   2010
ایران را از خرید مواد  نماند که تحریم ها هم  ناگفته 

اولیه براي سانتریفوژ هاي جدید، بازداشته است. 
اما اگر گزارش آژانس مشخص کند که تولید یورانیم 
ایران افزایش پیدا کرده است، نگراني ها بیشتر مي شود. 
تا کنون هیچ سندي مبني بر این که تهدید اتومي ایران 
کاهش پیداکرده است، بدست نیامده است. برعکس، 

این رقم دایم افزایش پیدا مي کند. 

 حکیمی

 استیفن رادمیکر و بلز میستزال

بررسی برنامه آموزشی در رسانه های افغانستان

مقالهايازواشنگتنپستدربارهپروندههستهای

ACKUایران تهدیدآمیزتر شده است
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سارکوزی: نخست وزير اسرايیل دروغگوست

جلسه اضطراری اتحاديه عرب برای بحث درباره 
وضعیت سوريه 

دو انفجار تهران را لرزاند 

رديابی پرتوهای راديواکتیف در چند کشور اروپايی 

باراک اوباما برای شرکت در نشست  آپک  وارد هاوايی شد

نيکال سارکوزی، رييس جمهور فرانسه، در 
گفتگويی خصوصی و پشت پرده با باراک 
ناخواسته  که  امريکايی اش  همتای  اوباما، 
سران  اجالس  حاشيه  در  ميکروفون ها  از 
بنيامين  گروه 20 در کن فرانسه پخش شد 
نتانياهو، نخست وزير اسراييل را »دروغگو« 

توصيف کرد.
البه الی  را  سخنان  اين  سارکوزی  آقای 
مکالمه ای خصوصی با باراک اوباما مطرح 
اين  بيان  نداشت که هنگام  کرد، ولی خبر 
سخنان  و  هست  باز  ميکروفون ها  جمالت 

وی ضبط می شود.
که  رويترز  خبرگزاری  گزارشگر  يک 
است  کرده  تاييد  شنيده  را  جمالت  اين 
به آقای  اشاره  با  فرانسه  که رييس جمهور 
را  وی  »نمی توانم  است:  گفته  نتانياهو 

تحمل کنم، او دروغگو است.«
اوباما  باراک  خبرنگار،  اين  گزارش  طبق 
گفته  سارکوزی  آقای  به  پاسخ  در  هم 
که  چه  من  کالفه ای؟  دستش  »از  است: 

مجبورم هر روز با او کار کنم.«
طرف  دو  بين  هنگامی  ظاهرا  جمالت  اين 
امريکا  رهبران  که  است  شده  بدل  و  رد 
رای  پيرامون  گفتگو  حال  در  فرانسه  و 

اتحاديه عرب روز شنبه برای بحث درباره 
صلح  طرح  اجرای  در  سوريه  قصور 
جلسه  يک  قاهره  شهر  در  اتحاديه،  اين 

اضطراری تشکيل داد.
سوريه هفته گذشته با اتحاديه عرب بر سر 

اجرای اين طرح صلح به توافق رسيد.
مدافع  گروه های  از  بشر،  حقوف  ديده بان 
حقوق بشر، نيروهای سوری را متهم کرده 
است که از زمان اعالم اين توافق، بيش از 
يک صد نفر از مخالفان دولت را کشته اند.

در  شهريار  نماينده  گروسی،  حسين  گفته  به 
مهيبی  صدای  ايران،  اسالمی  شورای  مجلس 
به  که بعدازظهر روز شنبه، در کرج و تهران 
پايگاه  يک  در  انفجار  حاصل  رسيد  گوش 
نظامی نزديک به شهر مالرد در واليت البرز 

بوده است.
فارس  نيمه رسمی  خبرگزاری  حال  همين  در 
نيز اين پايگاه نظامی را از آن سپاه پاسداران 

معرفی کرده است.
پرويز سروری، رييس کميته امنيت داخلی در 
نيز  ايران،  مجلس  سياست خارجی  کميسيون 
شهر  در  اميرالمومنين  پايگاه  را  انفجار  محل 

مالرد در نزديکی کرج اعالم کرده است.
مجلس،  در  شهريار  نماينده  گروسی،  حسين 
تاييد  با  با خبرگزاری »خانه ملت«  در گفتگو 
وقوع انفجار در »زاغه مهمات پايگاه بيدگنه« 
کميته  تشکيل  از  شهريار  مالرد  حوالی  در 

بحران در اين باره خبر داده است.
نماينده ی  اين  از  نقل  به  فارس  خبرگزاری 

رديابی  از  اتومی  انرژی  بين المللی  آژانس 
 »131 »يد  غيرمعمول   اکتيف  راديو  ماده ای 
در  جمهوری چک و شماری از کشورهای 

اروپايی خبر داد.
حال  اين  با  اتومی  انرژی  بين المللی  آژانس 
تشعشات  مقدار  اين  که  است  کرده  اعالم 
راديو اکتيف خطری را متوجه مردم نمی کند.

تشعشات  اين  منشا  که  است  معتقد  آژانس 
فوکوشيما  نيروگاه  به  ربطی  اکتيف  راديو 
جاپان ندارد و در تالش است تا منشا آن را 

پيدا کند.
تششعات  اين  منشا  می گويند  کارشناسان 
حال  در  پيش  دوهفته  از  که  اکتيف  راديو 
راز  صورت  به  همچنان  است،  گسترش 
از   مختلفی  منابع  می تواند  و  مانده  باقی 
تا  گرفته  شفاخانه ها  و  طبی  آزمايشگاه های 

زيردريايی های اتومی داشته باشد.
 جمهوری چک می گويد با مشاهده پرتوهای 
کشور،  اين  در  غيرعادی  اکتيف  راديو 
آژانس بين المللی انرژی اتومی را در جريان 

گذاشته است.
اين  منشا  باورند که   اين  بر  مسووالن چک 
راديواکتيف از يک کشور ديگر است و به 
نيروگاه اتومی چک ربطی ندارد؛ مسووالن 

برای  امريکا،  جمهور  رييس  اوباما،  باراک 
فوروم   « يا  آپک  سران  نشست  در  شرکت 
همکاری اقتصادی آسيا – اقيانوس آرام« وارد 
هاوايی شد. فوروم آپک در سال 1989 تشکيل 
اقيانوس  از کشورهای کرانه  و 21 کشور  شد 
آرام  از قاره های امريکا، آسيا و استراليا را در 

برای  يونسکو  تصميم  به  فرانسه  مثبت 
پذيرش عضويت فلسطينيان بوده اند. دولت 
کرد. سپس  مخالفت  تصميم  اين  با  امريکا 
مورد  در  بحث  به  طرف  دو  گفتگوی 
کشيده  اسراييل  نخست وزير  شخصيت 

می شود.
کنفرانس  در  حاضر  خبرنگاران  ظاهرا 
پس   20 گروه  اجالس  محل  در  خبری 

تعليق عضويت سوريه  برای  اتحاديه عرب 
فزاينده  فشارهای  تحت  اتحاديه  اين  در 

است.
اتحاديه  اعضای  گزارش ها،  براساس 
نظر  اختالف  دچار  سوريه  مورد  در  عرب 
دولت های  از  دسته  آن  حتا  اما  هستند، 
معترضان  به  چندانی  اهميت  که  عربی 
که  می پذيرند  رفته  رفته  نمی دهند،  سوری 
کشور،  اين  وضعيت  به  نسبت  نمی توان 

بی تفاوت ماند.

مجلس خبر می دهد که انفجارها تلفات جانی 
حادثه  مجروحان  تعداد  اما  است،  داشته  هم 
و  تلفات  دقيق  تعداد  از  هنوز  نيستند.  زياد 

مجروحان اطالعی در دست نيست.
وقوع يک  از  شنبه  روز  نيز  مهر   خبرگزاری 
خبر  کرج  عظيميه  شهرک  در  مهيب  انفجار 
به  انفجار  اين  شدت  که  کرد  اعالم  و  داد 
ساختمان ها  شيشه های  که  است  بوده  حدی 

را شکسته و باعث وحشت مردم شده است.
خبرآن الين  وب سايت  حال  همين  در 
تهران  غرب  در  که  انفجار  اين  که  می گويد 
بوده است که در  مهيب  به قدری  داده  روی 
را  شيشه ها  تهران  شمال شرق  و  شرق  شمال، 

لرزانده است.
که  می گويد  همچنين  خبری  وب سايت  اين 
فروريختن  از  خبرآن الين  با  تماس  در  مردم 
انفجار  شدت  از  ساختمان ها  از  بعضی  شيشه 

خبر داده اند.

داده اند،  احتمال  همچنين  چک   جمهوری 
راديوداروها منشا اين تششعات باشند.

آلمان  زيست  محيط  وزارت  حال  همين  در 
هم اعالم کرد که در شمال اين کشور ميزان 
تششعات يد 131 کمی باالتر از حد معمول 
اين  که  است  گفته  همچنين  آلمان  است. 
تشعشعات ربطی به نيرو گاه های اتومی ندارد.

هم  سويدن  و  اتريش  سلواکی،  مجارستان، 
 131 يد  پرتوهای  ميزان  که  کرده اند  اعالم 
به گفته  که  است  معمول  از حد  باالتر  کمی 

مسووالن خطری متوجه مردم نمی کند.
و   است  سرطان زا    131 يد  باالی  ميزان 

می تواند مواد غذايی را آلوده کند.
نيمه   و  است  کمی  دوامی  دارای   131 يد 

 عمرش هشت روز است.

بر می گيرد.
توسعه همکاری های تجارتی و گسترش اقتصاد 

آزاد جزو اهداف اصلی اين سازمان است.
توقف در هاوايی نخستين مرحله از سفر 9 روزه 
اوباما به چند کشور منطقه آسيای جنوب شرقی 

است.

می کنند  توافق  گفتگو  اين  شنيدن  از 
را  فرانسه  جمهور  رييس  سخنان  که 
به  خبر  اين  در   نهايت  اما  نکنند.  برمال 
درز  فرانسوی  روزنامه های  و  وب سايت ها 
کرد و خبرنگاری که اين جمالت را شنيده 

بود صحت آن را تاييد کرد.
مقام  عالی ترين  گفته  اين  که  حالی  در 
بازتاب  اسراييل  مطبوعات  در  فرانسه 

دفتر  سخنگوی  داشت،  گسترده ای 
آن  به  واکنش  از  اسراييل  نخست وزير 

امتناع کرده است.
کاخ سفيد و دفتر رياست جمهوری فرانسه 
نيز هر دو از تاييد يا تکذيب اين خبر امتناع 

کرده اند.
که  می شود  داده  احتمال  حال  همين  در 
در  اوباما  باراک  انتقادآميز  اظهارنظرهای 
مخالفان  سوی  از  نتانياهو  بنيامين  مورد 
جمهوری خواه رييس جمهور امريکا مورد 
مخالفانی  همان  بگيرد،  قرار  سو  استفاده 
به  زدن  لطمه  به  را  اوباما  آقای  اخيرا  که 

مناسبات امريکا و اسراييل متهم کرده اند.
رقبای  فشار  که  می گويند  کار شناسان 
جمهوری خواه در آستانه انتخابات رياست 
باعث  آمريکا  در   2012 سال  جمهوری 
در  امريکا  جمهور  رييس  که  است  شده 
نطق امسال خود در مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد موضع تندی در دفاع از اسراييل 
اتخاذ کند. در حالی که قبال او برای پيشبرد 
فلسطينيان  و  اسراييل  روند مذاکرات صلح 
فشار  اسراييل  دولت  به  بايد  که  بود  معتقد 

بيشتری وارد شود.
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کلینتون از ایران خواست در روزهای آینده به آژانس پاسخ دهد

اعضای شورای امنیت بر سر عضویت فلسطینی دچار اختالف نظر شدند

هیالری کلینتون، وزیر خارجه امریکا، از ایران خواست در 
گزارش  در  طرح شده  جدی«  »سواالت  به  آینده  روزهای 

اخیر آژانس بین المللی انرژی اتومی پاسخ دهد.
در  آسیا-اقیانوسیه  سران  اجالس  جریان  در  کلینتون  خانم 
با  همکاری  به  امریکا  که  گفت  خبرنگاران  به  هونولولو 
متحدان و شرکای خود برای افزایش فشارها بر ایران ادامه 

می دهد.
چه  بررسی  حال  در  کشورها  این  که  نداد  توضیح  او  اما 

اقدامات دیگری علیه ایران هستند.
در گزارش اخیر آژانس با استناد به حدود یک هزار مدرک 
از  بخش هایی  شده  گفته  تحقیق  و  بررسی  دهه  یک  و 

فعالیت های هسته ای ایران احتماال جنبه نظامی داشته است.
ایران این اتهام ها را رد کرده و می گوید تنها بدنبال انرژی 

هسته ای است و اطالعات آژانس نیز قدیمی و بی پایه است.
انتظار می رود باراک اوباما، رییس جمهور امریکا در جریان 
تاو و دمیتری مدودف،  با هوجین  مالقات آخر هفته خود 
برای  آنها  حمایت  جلب  خواستار  روسیه  و  چین  رهبران 

اعمال تحریم های بیشتر بر ایران شود.
ایران  علیه  بیشتر  تحریم های  از  گفته اند  چین  و  روسیه  اما 

حمایت نمی کنند.
خانم کلینتون که پس از مالقات با همتایان خود در نشست 
آسیا-اقیانوسیه صحبت می کرد گفت که درباره نگرانی های 
جدی که این گزارش در زمینه با فعالیت های هسته ای ابراز 

کرده بحث شده است.

در  تکذیب  و  فریب  از  تاریخی طوالنی  »ایران  افزود:  وی 
زمینه برنامه اتومی خود دارد و ما در روزهای آینده انتظار 
داریم ایران به سواالت جدی که این گزارش مطرح کرده 

پاسخ دهد.«
از  بخشی  اتومی  انرژی  بین المللی  آژانس  حال  همین  در 
اطالعات و تصاویر خود از برنامه اتومی ایران را به نمایندگان 

۳۵ کشور نشان داده است.

نشست  در  آژانس  بازرسی  بخش  مسوول  ناکایرتز،  هرمن 
یک ساعته روز جمعه در پشت درهای بسته در وین، تصاویر 
نگاری های  نامه  نیز  و  هسته ای  تاسیسات  از  ماهواره ای 
ایران را که گفته می شود برای بخش های نظامی  مقام های 

این تاسیسات انجام شده نشان داد.
دیپلومات های حاضر در این جلسه به خبرگزاری ها گفته اند 

که برخی اطالعات ارایه شده جدید بوده است.

اعضای یک کمیته شورای امنیت سازمان ملل نتوانستند در 
مورد درخواست فلسطینی ها برای عضویت در این سازمان 

به توافق برسند.
تنها  که  است  کرده  تایید  و  تنظیم  گزارشی  کمیته  این 
حاکی از اختالفات عمیق در این شورا برای عضویت کامل 
فلسطینی هاست و هیچ توصیه خاصی برای حل این اختالف 

و پذیرش درخواست فلسطینی ها ندارد.
به  رسمی  به طور  اکنون  فلسطینی ها  درخواست  موضوع 
شورای امنیت ارجاع داده خواهد شد، اما تصمیم این کمیته 
نشانگر شکست تالش فلسطینی ها دست کم در مقطع کنونی 

است.

بستگی  بعدی  اقدام  اما 
که  دارد  فلسطینی ها  به 
آیا طی هفته ها و ماه های 
آینده دوباره درخواست 
عضویت  برای  را  خود 
امنیت  شورای  در  کامل 
مطرح کنند یا تنها راضی 
را  خود  وضعیت  شوند 
ناظر  کشور  عنوان  به 
غیرعضو در سازمان ملل 

ارتقا دهند.
یک  در  بحث ها  اگرچه 
امنیت  شورای  کمیته 
متمرکز  موضوع  این  بر 
بوده که آیا فلسطینی ها واجد شرایط عضویت هستند یا نه، 
دیپلومات ها گفتند که این تصمیم برای خیلی از کشورها، در 

نهایت یک تصمیم سیاسی بود.
خوزه فیلیپه مورایس کابرال، نماینده پرتگال بعد از جلسه این 
کمیته گفت: »شورای امنیت این گزارش را دریافت می کند 
و هر گونه ابتکار عملی در این زمینه را بررسی خواهد کرد.«

براساس گزارش ها، از آنجا که امریکا گفته بود درخواست 
فلسطینی ها را وتو می کند، فلسطینی ها هیچ گاه انتظار نداشتند 
بتوانند نظر موافق اعضای شورای امنیت را جلب کنند. اما 
آنها امیدوار بودند ۹ رای الزم برای تصویب یک قطعنامه را 
به دست آورند و مشخص شود که امریکا مانع اصلی در راه 

عضویت آنهاست.
اگرچه کشورهای اروپایی عضو شورای امنیت از فلسطینی ها 
طرفداری می کنند، در عین حال با نگرانی های امریکا در این 
مورد همداستان هستند که تقاضای فلسطینی ها ممکن است 
به احیای مذاکرات صلح با اسراییل لطمه بزند و خشونت ها 
را در منطقه شعله ور کند. این مذاکرات تحت رهبری امریکا 

صورت گرفته است.
در  فلسطینی  خودگردان  تشکیالت  رییس  عباس،  محمود 
ماه سپتامبر تقاضای عضویت در سازمان ملل به عنوان یک 

کشور مستقل را به این سازمان تحویل داد.
علمی  و  فرهنگی  سازمان  آموزشی،   اعضای  قبل،  هفته  دو 
 ملل  متحد )یونسکو( در نشست خود در پاریس به عضویت 
تشکیالت خودگردان فلسطینی به عنوان عضو کامل این نهاد 

وابسته به سازمان ملل رای مثبت دادند.
عضویت  نفع  به  کشور   ۱۰۷ یونسکو،  رای گیری  در 
فلسطینی ها، ۱۴ کشور رای منفی و ۵۲ کشور هم رای ممتنع 

دادند.
و  افریقایی  التین،  امریکای  عربی،  کشورهای  تمام  تقریبا 
آسیایی به عضویت فلسطینی ها رای مثبت دادند. فرانسه بر 
خالف آن که قبال در مورد این اقدام فلسطینی ها ابراز تردید 
کرده بود، به عضویت فلسطینی ها رای مثبت داد. بریتانیا و 

جاپان در این رای گیری، رای ممتنع دادند.
جمله  از  هم  آلمان  و  کانادا  استرالیا،  امریکا،  اسراییل، 

کشورهایی هستند که رای منفی دادند.

افزایش ارزش سهام 
جهانی به دنبال تصویب طرح 

ریاضتی ایتالیا

در  اقتصادی  ریاضت  طرح  تصویب  به دنبال 
بازارهای  در  سهام  بهای  ایتالیا،  سنای  مجلس 

بورس اروپا و امریکا افزایش یافته است.
 ،۱/۲ امریکا  داوجونز  شاخص  جمعه  روز 
شاخص  و  درصد   ۲/۳ آلمان  بورس  بازار  سهام 

»اف تی اس ای« بریتانیا ۸/۱ صعود کرد.
این  دولت  پیشنهادی  بسته  ایتالیا  سنای  مجلس 
به  اقدامات منجر  برای در پیش گرفتن  کشور را 
دولتمردان  کرد.  تصویب  را  اقتصادی  ریاضت 
اقتصادی،  بسته  این  با اجرای  امیدوارند که  ایتالیا 

از بروز بحران در اقتصادشان جلوگیری کنند.
ایتالیا سومین اقتصاد بزرگ حوزه یورو را دارد.

دو  در  دولت  پیشنهادی  بسته  که  می رود  انتظار 
ایتالیا  پارلمان  نمایندگان  تصویب  به  آینده  روز 
استعفای  برای  راه  این صورت،  برسد که در  هم 
هموار  ایتالیا،  نخست وزیر  برلوسکونی،  سیلویو 

می شود.
اقداماتی  جدید  دولت  امیدوارند  سرمایه گذاران 
برای آرام کردن تالطم های مالی اخیر انجام دهد.

گفته می شود که احتمال دارد با کنار رفتن آقای 
برلوسکونی از قدرت، دولت جدید تحت رهبری 
ماریو مونتی، کمیشنر سابق ایتالیا در اتحادیه اروپا 

بر سر کار بیاید.
در همین حال نخست وزیر جدید یونان قول داده 

است که این کشور در حوزه یورو باقی بماند.
روز پنج شنبه، دولت ایتالیا از محل فروش اوراق 
قرضه دولتی جدید، توانست ۵ میلیارد یورو جمع 

کند.
هرچند این اوراق قرضه با نرخ سود ۶.۰۸۷ درصد 

و برای یک دوره یک ساله عرضه شده اند.
در  دولت  پیشنهادی  الیحه  بررسی  جلسه  در 
مجلس سنای ایتالیا ۱۵۶ نفر برای اجرای آن رای 

موافق دادند.
شد  خواهد  فرستاده  ایتالیا  پارلمان  به  مصوبه  این 
در  آن  بررسی  برای  مجلس  این  نمایندگان  و 
روزهای آخر هفته، نشستی ویژه خواهند داشت تا 
پیش از آغاز به کار بازارهای مالی جهانی در روز 

دوشنبه آینده، در این باره تصمیم گیری کنند.
آقای برلوسکونی گفته است که بعد از تصویب 
ایتالیا  پارلمان  و  سنا  در  اقتصادی  ریاضت  بسته 

استعفا خواهد داد.

قایق ربایی در ترکیه با 
کشته شدن قایق ربا پایان یافت

نیروهای امنیتی ترکیه، فردی را که یک قایق را 
در سواحل شرقی استانبول ربوده بود، به ضرب 

گلوله کشته اند.
این قایق ۲۴ مسافر و خدمه داشت که در این 
نرسیده  آسیبی  آنها  از  یک  هیچ  به  عملیات 
است، اما بنابر یک گزارش، تعدادی از آنها با 

شروع حمله به داخل دریا پریدند.
مقام های ترکیه در صدد شناسایی فرد قایق ربا 
هستند و می گویند که او نوعی وسیله انفجاری 

به بدنش وصل کرده بود.
مقام های ترکیه معتقدند که این فرد از اعضای 

گروه شورشی کرد، پ ک ک، است.
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