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برف جریان امتحان را 
در بدخشان مختل کرد

6

رییس عمومی بخش مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل:

کشت تریاک باعث 
تقویت شورشیان می شود

]در صفحه 5[ حکومت داری 
در افغانستان  

از بن اول تا بن دوم 
کمیت وسیع روشنفکران که در زمان 
افغانستان  پی،  در  پی  جنگ های 
کشورهای  در  و  گفته  ترک  را 
زندگی  غربی  دولت های  و  همسایه 
وضعیت  زیاد  اشتیاق  با  و  می کردند 
را دنبال می کردند، از برگشت دوباره 
و  گسترده  منابع  و  شدند  مایوس 
جذب  نتوانست،  ملی  دست رفته  از 
در  حکومت داری  جدید  ساختارهای 
افغانستان شود.               در صفحه 4

تحلیلگران:
پاکستان به همکاری با 
افغانستان باور ندارد

در  بود  قرار  میر،  آقای  گفته  به 
اعالمیه  یک  استانبول  کنفرانس 
شود،  صادر  منطقه ای  مشترک 
این  با  ایران  و  پاکستان  چین،  اما 
این  به  و  کردند  مخالفت  اعالمیه 
یک  نیز  استانبول  کنفرانس  ترتیب 
باور  به  بود.  بی نتیجه  کنفرانس 
کنفرانس  منفی  تاثیرات  میر،  آقای 
کنفرانس  بر  شک  بدون  استانبول 
بن سایه خواهد انداخت.  در صفحه 5

عناوین مطالب امروز:

قرعه کشی 
اعضای پارلمان 
برای رفتن به بن

رییس  که  می گویند  پارلمان  در  منابعی 
فوزیه  خانم  یک  هر  نفر  دو  نام  پارلمان 
کوفی و نور اکبری را از نمایندگان  مخفی 
نگهداشته بود و به همین خاطر جلسه روز 
دوشنبه را تعطیل کرد. این منبع می گوید 
که نام این دو نفر توسط یکی از اعضای 
نمایندگان  دیگر  به  پارلمان  اداری  هیات 
داده شده و پس از آن جنجال های بزرگی 

راه افتاده است. 
رییس مجلس پس از احتجاج نمایندگان 
خودداری  مجلس  صحن  در  حضور  از 
خشم  با  ابراهیمی  آقای  اقدام  این  کرد. 
نمایندگان همراه شده است. در کنفرانس 
جنجال هایی  پارلمان  نمایندگان  نیز  لندن 
را خلق کرده بودند. در آن کنفرانس آقای 
قانونی مجبور می شود تا چند دقیقه به خانم 
بارکزی اجازه دهد تا به کرسی نمایندگی 
افغانستان قرار گیرد. این کشمکش ها  از 
و  میکانیزم  عدم  که  می دهد  نشان 
مدیریت، افغانستان را وادار ساخته تا در 
متوسل  قرعه کشی   شیوه  به  مدرن  عصر 
شود.                                        در صفحه 6
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مبارزه با تریاک با عزم منطقه ای 
از  پاکستان،  و  ایران  افغانستان،   حکومت  مقام های 
مواد  قاچاق  و  ترافیک  علیه   مبارزه مشترک  تشدید 
مبارزه  گذشته،  ده سال  طی  داده اند.  خبر  مخدر 
در  آن  غربی  متحدان  حمایت  با  افغانستان  حکومت 
بوده  ناکام  آن  قاچاق  و  تریاک  کشت  از  جلوگیری 

است. 
جاری،  سال  در  بین المللی،  نیروهای  حضور  به رغم 
اعالم شده  کوکنار  کشت  از  عاری  که  والیات  برخی 
بودند، دوباره به کشت روی آورده اند و میزان کشت 

تریاک نیز 60 درصد افزایش یافته  است. 
حکومت افغانستان، در ده سال گذشته، از روش های 
در  کوکنار  کشت  مانع   تا  کرد  استفاده  گوناگون 
تا  کوکنار  کشت  علیه  جهاد  اعالم  شود.  افغانستان 
عاری  والیت های  تشویق  و  بدیل  کشت  برنامه های 
از کشت کوکنار با تخصیص بودجه های کالن، ایجاد 
کنترول  منظور  به  خاص  پولیس  و  خاص  محاکم  
این  در  که  بود  اقدام هایی  جمله  از  بیشتر  نظارت  و 
اقدام ها، افغانستان  این  راستا صورت گرفت. با همه 
هنوز در صدر کشورهای تولیدکننده تریاک در جهان 
اساسی در  به نظر می رسد که چند عامل  دارد.  قرار 
و  اساسی  عامل  است.  داشته  نقش  ناکامی ها  این 
و  طالبان  می باشد.  افغانستان  در  امنیت  نبود  مهم،  
باندهای مافیایی، با استفاده از این خال، تالش کرده اند 
تا زمین های زیادی را زیر کشت کوکنار ببرند. عدم 
برای  تا  است  شده  سبب  افغان ها،  برای  کار  بازار 
فصل ها  تمام  در  ـ  کار  ارزان  نیروی  کوکنار  کشت 
ـ آماده باشد. بیشتر  دهقانان با محاسبه کشت بدیل 
و با سود  حاصله از تریاک، به این نتیجه می رسند 
از کشت  کمتر  اندک و سرمایه گذاری   با زحمت  که 
برهمین  می شوند.  نصیب  را  بیشتری  سود  کوکنار 
اساس است که کشت بدیل نتوانست در بسیاری از 
مناطق، پاسخ گوی خوبی در راستای مقابله با کشت 

تریاک به شمار آید. 
در بسیاری از مناطق که طالبان  تسلط دارند، مردم 
به کشت کوکنار تشویق می شوند. طالبان با دریافت 
عشر از دهقانان به سود بزرگی دست پیدا می کنند، 
مهم  منبع  چند  میان  از  گروه  این  که  می شود  گفته 
را  عاید  بیشترین  کوکنار،  کشت  بابت  از  عایداتی، 
گروه  سیاسی  حیات  شک  بدون  می شوند.  نصیب 
کشت  که  است  وابسته  کالنی  مالی  منابع  به  طالبان 
کوکنار یکی از این منابع مهم به شمار می رود. در  این 
میان، برخی حلقات در درون حکومت نیز از این سود 
وزیر  علی احمد جاللی،  زمان  از  نمی باشد.  بی نصیب 
قاچاق بران  سیاه  لیست  از  اکنون  تا   پیشین  داخله 
مواد مخدر به عنوان یک معما نام برده شده است؛ اما 

تاکنون هیچ کسی به افشای آن نمی پردازد. 
کشورهای منطقه و همسایه که بیشتر تریاک از این 
امنیت  تامین  در  تاکنون  می شود،  ترانزیت  مسیرها 
مرزهای شان موفق نبوده اند. افغانستان از یک سو با 
با  کشور  و شمال  غرب  در شرق،  مرزهای طوالنی 
همسایگان خود همراه شده است و از سوی دیگر از  
توان تامین امنیت آن عاجز می باشد. برهمین اساس 
است که بیشترین قاچاق تریاک از این مرزها صورت 
این جا است که بخش عمده ای مواد  می گیرد. جالب  
کیمیاوی نیز برای تولید هیرویین و مورفین از همین 
مرزها وارد افغانستان می شود. افزایش کشت کوکنار 
را  زمینه  است،  زده  دامن  بی ثباتی  به  آن که  از  جدا 
برای اعتیاد افغان ها فراهم کرده است. اکنون در هر 
کوچه و  پس کوچه های کابل و شهرهای بزرگ و زیر 
پل های شهر، انبوهی از آدم هایی به چشم می خورد که 
اسیر دام اعتیاد شده اند و هیچ راهی برای بیرون رفت 
از این زندگی برای خود نمی بینند. انتظار می رود که 
کشورهای منطقه با درک درست از وضعیت موجود 
با  مبارزه  علیه  همگرایی  راستای  در  افغانستان،  در 
مواد مخدر از خود صداقت نشان  دهند تا باشد که 
بشریت امروز را از این خطر بزرگ نجات بخشیم، در 
غیر آن تریاک و تروریزم آینده ی همه ما را به تباهی 

و نابودی سوق خواهد داد. 

زنگ اول


زیاد  اهمیت  از  آن  در  افغانستان 
است  امیدوار  و  می باشد  برخوردار 
کنفرانس  این  در  پاکستان  نماینده 

حضور داشته باشد.
سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو 
آزادی در مورد عدم شرکت پاکستان 
توسط  موضوع  این  گفته  بن،  در 
منتشر  بین المللی  رسانه های  بعضی 
حکومت  با  حال  تا  ولی  است  شده 
اما  است.  نگردیده  مطرح  افغانستان 
به گفته فیضی، رییس جمهور کرزی 

امبلو  لویی  اعالمیه،  این  از  نقل  به 
در  جهان  غذایی  برنامه  نماینده 
این  از  که  است  گفته  افغانستان، 
به  پاسخ دهی  بخش های  در  کمک 
مواد  کمبود  فوری،  نیازمندی های 
با سو تغذی استفاده  غذایی و مبارزه 

خواهد شد.
که  می گوید  جهان  غذایی  برنامه 
غذایی  مواد  تن   330 کمک  این  از 
برای کودکان و نوجوانان و همچنین 
مبارزه با سو تغذی خریداری می شود. 
از  استفاده  با  سازمان،  این  گفته ی  به 

پاکستان گفته است که در کنفرانس 
که هفته آینده در شهر بن آلمان دایر 

می شود، شرکت نخواهد کرد.
گفته شده است این اقدام اسالم آباد به 
دلیل حمله اخیر نیروهای ناتو برخاک 
پاکستان صورت می گیرد که در آن 

ده ها سرباز پاکستانی کشته شدند.
به  پاکستان  خارجه  وزارت  مقامات 
به دلیل  گفته اند،  امریکایی  مقامات 
قلمرو  بر  ناتو  نیروهای  اخیر  حمله 
پاکستان که در آن بیش از 24 سرباز 
کنفرانس  در  شدند،  کشته  پاکستانی 

بن شرکت نمی کنند.
پاکستان  خارجه  وزارت  شده  گفته 
خارجه  وزارت  به  را  موضوع  این 

امریکا ابراز داشته است.
ریاست  سخنگوی  فیضی  ایمل 
جمهوری افغانستان در واکنش به این 
مورد حمله  در  تاثر  ابراز  خبر، ضمن 
اخیر و کشته شدن نیروهای پاکستانی 
کنفرانس  یک  بن  »کنفرانس  گفت: 
همسایه های  نقش  و  است  افغانی 

جهان  غذایی  سازمان  کابل:  8صبح، 
اعالم  افغانستان  در  »دبلیو اف پی« 
کرده که دولت فنلند کمک هایش را 
به این سازمان برای افغانستان دو برابر 

کرده است.
برنامه  سوی  از  که  اعالمیه ای  در 
است  آمده  منتشر شده  غذایی جهان 
که دولت فنلند برعالوه کمک یک 
بخش  در  خود  قبلی  یورویی  میلیون 
دیگر  یوروی  میلیون  یک  افغانستان، 
برای فعالیت این سازمان در افغانستان 

افزوده است.

پاکستان در کنفرانس بن شرکت نمی کند

فنلند کمک هایش را به برنامه غذایی جهان در افغانستان دو برابر کرد

مقامات  با  زودی  به  مورد  این  در 
پاکستانی صحبت خواهد کرد.

»حمله  گفت:  همچنان  فیضی  ایمل 
هیچ  پاکستان  خاک  بر  ناتو  اخیر 
در  و  ندارد  بن  کنفرانس  با  رابطه ای 
ملی  مسایل  مورد  در  کنفرانس  این 
نقش  و  می شود  صحبت  افغانستان 
مخصوصا  بن،  اجالس  در  پاکستان 
با  مصالحه  مورد  در  بحث ها  در 
برخوردار  زیادی  اهمیت  از  طالبان، 

خواهد بود.«

این مواد چهل هزار کودکی که مبتال 
به بیماری سو تغذی هستند، برای سه 

ماه تداوی شان کافی است.
یاروینپا  پاولی  حال  همین  در 
از  افغانستان،  در  فنلند  کشور  سفیر 
خرسندی  ابراز  کمک  این  اهدای 
خرسند  خیلی  »ما  می گوید:  کرده 
با  مبارزه  در  ما  کمک  که  هستیم 
خواهد  استفاده  کودکان  تغذی  سو 
را  افغانستان  آینده  کودکان  شد. 
از  یکی  آنها  و  می دهد  تشکیل 
افغانی  جامعه  قشر  بی بضاعت ترین 
دبلیو اف پی  فنلند  می باشند. حکومت 
اعتماد و  قابل  را یک شریک خوب 
صورت  به  که  می تواند  سازمانی که 
فوری و متمرکز کمک ها را به مردم 

تحویل دهد، می شمارد.«
برنامه غذایی جهان می گوید که این 
نفر در  میلیون  به یک  ماهانه  سازمان 

سراسر افغانستان کمک می کند.

دو فرمانده طالبان 
دستگیر شدند

دو  بازداشت  از  آیساف  نیروهای 
فرمانده طالبان خبر داده اند.

دفتر مطبوعاتی آیساف  اعالمیه ی  در 
این  از  منتشر کرده آمده است، یکی 
فرماندهان در ولسوالی مارجه والیت 
دند  ولسوالی  در  دیگرش  و  هلمند 

والیت قندهار بازداشت شده اند.
که  شده  گفته  همچنان  اعالمیه  در 
روز  خارجی  و  داخلی  نیروهای 
و  سالح  زیادی  مقداری  یک شنبه 
بدست  پکتیکا  والیت  از  را  مهمات 

آوردند.
براساس یک خبر دیگر، وزارت دفاع 
از  تن  سه  یک شنبه،  روز  می گوید 
تن دیگر  و 15  مخالفین مسلح کشته 

شان بازداشت شده اند.
گفته  دفاع  وزارت  اعالمیه  یک  در 
عملیات  اثر  در  افراد  این  که  شده 
مشترک نیروهای داخلی و بین المللی 
قندهار،  کندز،  کاپیسا،  والیات  در 
بازداشت  و  کشته  ارزگان  و  هلمند 

شده اند.
که  شده  گفته  همچنان  اعالمیه  در 
اردوی  نیروهای  عملیات  جریان  در 
ملی در ولسوالی شاهی والیت لغمان 
یک ذخیره گاه مهمات کشف و خنثا 

گردیده است.
نشر  با  داخله  وزارت  حال  همین  در 
یک اعالمیه می گوید، در اثر عملیات 
ایتالف  و  پولیس  نیروهای  مشترک 
از  تن  یک  گذشته  ساعت   24 در 
هفت  و  کشته  دولت  مسلح  مخالفین 

تن دیگرشان بازداشت شده اند.

تاکید بر حضور 
طالبان در نشست بن

دو  بن،  کنفرانس  برگزاری  آستانه  در 
وزیر مهم حکومت آلمان خواسته اند تا 
نمایندگان طالبان مسلح هم باید فرصت 
این  شرکت در روند صلح داده شود. 
دو وزیر آلمانی در جریان مصاحبه ای 
تاکید  زونتاگ«  ام  »بیلد  روزنامه  با 
کرده که جنگ افغانستان به غیر از حل 

سیاسی راه دیگر ندارد.
میزیر  دی  توماس  و  ویسترویله  گیدو 
وزرای خارجه و دفاع آلمان می گویند 
افغانستان،  در  دوامدار  صلح  برای 
منطقی  راه  یگانه  طالبان  با  مصالحه 

است.
این روزنامه از قول وزیر خارجه آلمان 
با  بلکه  نه  با دوستان  می نویسد: »صلح 
همین  به  و  می گیرد  صورت  دشمنان 
به جای آوازه ها،  بهتر است که  دلیل، 
کی  که  کرد  معلوم  درستی  به  را  این 

آماده صلح می باشد.«
آقای ویستر ویله که کشورش در پنجم 
هفته  یک  درست  یعنی  دسامبر  ماه 
خواهد  دوم  بن  کنفرانس  میزبان  بعد، 
بود، این را هم بیان داشت که پیروزی 
تضمین  نمی توان  را  صلح  مذاکرات 
کرد ولی گفت که همه به این نظرند 

که این کار باید یکبار آزمایش شود.
افغانستان  جنگ  افزود،  ویسترویله 
راه حل نظامی ندارد و بعد از ده سال 
جنگ، این معضله باید به شکل سیاسی 

حل گردد.
توماس دی میزیر وزیر دفاع آلمان نیز 
ام  بیلد  روزنامه  با  مصاحبه  جریان  در 
سونتاگ گفته است: »کشورهای غرب 
شما  که  بگویند  طالبان  به  نمی توانند 
مذاکره  شما  با  و  نیستید  خوب  مردم 

نمی کنیم.«
او افزوده است: »گروهی را که زمانی 
از  نمی توان  داشت  دست  به  شمشیر 
دور  کشورشان  آشتی  و  صلح  روند 

کرد.«
وزیر دفاع آلمان افزود تنها با شمولیت 
در  صلح  مذاکرات  مهم  گروه  چند 

افغانستان موفق شده می تواند.

ACKU
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در گزارش امروز »از ورای دود و آتش« خواهری 
طالبان  زمان  در  شوهرش  که  داریم  خود  با  را 
به شدت مورد لت و کوب قرار گرفته و از این بابت 
به تکالیف روانی و ناتوانی جسمی دچار شده است، 
که  »نمی دانم  می دارد:  بیان  چنین  را  حادثه  آن  او 
چرا تمام بال و مصیبت همیشه در کشور ما می آید 
و مردم را رنج می دهد. از زمان سابق تا به حال تمام 
پشت  تاریکی  همیشه  می آید  یادم  که  روزهایی 
نقطه  مان  غم های  این  به  نمی دانم  است.  تاریکی 
پایان گذاشته می شود یا خیر. در روزهایی که تازه 
پریشانی  در  مردم  همه  افتاد  اتفاق  ثور   7 کودتای 
سیل آسا  روسی  عساکر  زیرا  می بردند،  به سر 
ما  بیچاره و مسلمان کشور  به خاطر سرکوب مردم 
آمدند و هزاران انسان را در این کشور به ناحق در 
فرستادند.  کام مرگ  به  و  بردند  اعدام  جوخه های 
اما مردم با هزاران مشکالت در مقابل شان ایستادند 
شکست  امکانات شان  تمام  با  را  آنها  زمانی که  تا 
اما  برچیدند.  را هم  نظام کمونیستی  بساط  و  دادند 
پیروز  جهادی  نیروهای  که  زمانی  تاسف  کمال  با 
جریان  در  شد،  آغاز  قدرت  برسر  جنگ  و  شدند 

واقعات فلج کودکان در حوزه جنوب کشور در 
مقایسه به سال گذشته دو برابر باال رفته و آمار آن 

به ۴۶ واقعه رسیده است.
به نقل از بست باستان، این خبر را داکتر عبدالقیوم 
پخال رییس صحت عامه قندهار در نشستی که به 
مناسبت آغاز کمپاین واکسین ضد فلج کودکان 
به  بود،  برگزار گردیده  در حوزه جنوب کشور 

خبرنگاران اظهار داشت.
پیوند  در  پیهم  تالش های  وجود  با  که  گفت  او 
واقعات  هم  باز  کودکان،  فلج  بیماری  محو  با 
است.  یافته  افزایش  منطقه  این  در  بیماری  این 
بیماری در سراسر  این  واقعه  در حال حاضر ۴۶ 
این جمله،  از  که  است  شده  ثبت  حوزه جنوب 
باقی  و  قندهار  ولسوالی های  در  تنها  واقعه  هفت 
شناسایی  حوزه  این  دیگر  والیت های  در  مانده 

شده است.
واقعات  این  که  همچنان گفت  عبدالقیوم  داکتر 
نسبت به سال گذشته دو برابر شده است که علت 
اصلی آن را نیز عدم دسترسی رضاکاران تطبیق 
این  افتاده  دور  مناطق  به  کودکان  فلج  واکسین 
تشکیل  مردم  دانش  سطح  بودن  پایین  و  حوزه 

می دهد.
یک  برای  شده،  آغاز  کمپاین  در  او،  گفته  به 
سال  پنج  زیر  کودک  هزار  صد  شش  و  میلیون 
فلج  ضد  واکسین  رضاکار  هزار  هشت  توسط 

کودکان تطبیق خواهد شد.
او از مال امامان، بزرگان روستاها و مردم سراسر 
واکسین،  تطبیق  با رضاکاران  تا  کشور خواست 

کمک و همکاری نمایند.
تمام  این در حالیست که سال گذشته در سطح 
حوزه جنوب، 2۶ واقعه فلج اطفال ثبت شده بود.  

گوشته  ولسوالی  محلی  باشندگان  و  ولسوال 
می گویند که پوسته های بمباران شده پاکستانی توسط 

هلی کوپتر آیساف، در خاک افغانستان قرار داشتند.
دو  آیساف،  نیروهای  هلي کوپتر  دو  پیش،  سه شب 
پوسته امنیتی را در منطقه سالله مهمند ایجنسی واقع 
در مرز مشترک بین افغانستان و پاکستان، هدف قرار 
دادند که در اثر آن 2۴ سرباز پاکستانی  کشته شد 

و١٣ تن دیگر مجروح گردید.
اعتراض شدید خود را  این حمله،  از  پاکستان پس 
ابراز داشت و سفیر امریکا در اسالم آباد را نیز احضار 
کرد. این کشور همچنان افغانستان را مورد انتقاد قرار 
داد که خاک این کشور، از جانب نیروهای  آیساف، 

علیه پاکستان به کار رفته است.  
قومی  سران  و  محلی  باشندگان  و  ولسوال  ولی 
ولسوالی گوشته می گویند که پوسته های بمباران شده 

پاکستانی، در خاک افغانستان  افراز شده بودند.
 7 تاریخ  به  گوشته،  ولسوال  سیدرحمان  حاجی  
قوس به آژانس خبری پژواک گفت که پوسته های 
سر  ایلزی  نام های  به  که  سالله  کوه  در  پاکستانی، 
عیسی خیل  قوم  ملکیت  می شود،  یاد  سپر  کابل  و 

ولسوالی گوشته می باشد.
در  قبل،  سال  هشت  پاکستان  ارتش  که  افزود  وی 
حدود ۴٨ کیلومتر مربع منطقه سرحدی این ولسوالی 

را در کنترول خود در آوردند.
ولسوالی  قومی  سران  از  یک تن  عبدالکریم  ملک 
گوشته، به پژواک گفت که پوسته های بمباران شده 
انارگی  ساحه  در  قبل  سال  ناتو، ٨  نیروهای  توسط 
کوه سالله مربوط ولسوالی گوشته، توسط نیروهای 

پاکستانی ایجاد گردیده بود.
اقوام  شمسی   ١٣٨٣ سال  در  که  افزود  موصوف 
ولسوالی گوشته،  ماماخیل   و  خوگاخیل، دورخیل 
علیه توسعه طلبی نیروهای پاکستان جنگیدند، که به 
گفته وی  شش تن از جانب افغانی کشته و مجروح 

گردید.
عبدالکریم خان افزود: »اقوام مقاومت کردند، ولی 
ناتو و والی آن زمان حاجی دین محمد، گوش های 

خود را کر انداختند.«
این  قومی  سران  از  دیگر  یکی  طاهرخان   ملک 
ناتو،  نیروهای  که  گفت  پژواک  به  ولسوالی، 
بمباران  افغانستان  پاکستانی را در خاک  پوسته های 

نموده اند.

به اساس معلومات وی، انارگلی و سالد؛ مناطقی از 
آن  در  پاکستان  پوسته های  که  گوشته اند  ولسوالی 

ایجاد شده است.
جلوگیری  آن  از  اقوام  اگر  طاهرخان،  گفته  به 
دریای  می خواستند  پاکستانی  نیروهای  نمی کردند، 

کنر را به حیث سرحد با افغانستان تعیین نمایند.
این  آن  از  پس  ناتو،  نیروهای  که  افزود  موصوف 
پوسته ها را بمباران کردند که نیروهای پاکستان، در 
لباس طالبان بر گزمه مشترک نیروهای ناتو و اردوی 

ملی حمله نمودند.
پاکستانی  پوسته های  همین  طاهرخان،  گفته  به 
فیر  هدف  را  گوشته  منطقه  بدین سو،  یک سال  از 

توپ خانه خود قرار داده بودند.
حاجی سیدعمر یک تن دیگر از سران قومی منطقه 
گفت: »منطقه ای را که ارتش پاکستان در آن پوسته 
مربوط  که  دارد  نام  غاشی  مایه  بود،  نموده  ایجاد 
افغانستان است و هنگامی که ارتش پاکستان قصد 
در  ساکن  محلی  اقوام  نمود،  را  منطقه  این  تصرف 

اینجا، با آنها پنج روز به جنگ پرداختند.«
حمالت  توسط  پاکستانی  نیروهای  وی،  گفته  به 
مسلسل خود توانستند الی مناطق شاپش خوگاخیل، 

مایه خیل، کندو و انارگی پیشرفت کنند.
پاکستان  سابق  رییس جمهور  که  گفت  سیدعمر 
بوش  جورج  با  دیدار  در  مشرف،  پرویز  جنرال 
از  مناطقی  در  که  بود  گفته  امریکا  جمهور  رییس 
مرز مشترک با افغانستان، پرچم پاکستان را به اهتزاز 
نشده  اهتزاز  درآورده  به  این،  از  قبل  درآورده که 

بود.
روز گذشته برخی منابع نیروهای آیساف و افغان، به 
رسانه ها گفته بودند که این حمله هوایی، پس از آن 
انجام شد که در منطقه بر نیروهای افغان و آیساف 

شلیک شد.
تورن جنرال اطهر عباس سخنگوی ارتش پاکستان، 
این ادعا را رد کرده وگفته است که  اگر حمله از این 
سوی مرز صورت می گرفت، پس باید در آن سوی 

مرز تلفاتی درقبال می داشت.
از  گذشته،  سال  ده  در  که  است  افزوده  موصوف   
جانب نیروهای ناتو در مناطق سرحدی، بر نیروهای 
پاکستان هشت حمله صورت گرفته، که در اثر آن 
72 سرباز کشته شده  و یک صد و پنجاه تن دیگر 

مجروح گردیده است.

از  بدتر  وضعیت  مردم  نیز  میان گروهی  جنگ های 
این خشونت و  زمان کمونیست ها را داشتند. دامنه 
درگیری ها زمینه ظهور گروه سیاه دل و جنایت کار 
دیگر را فراهم نمود و آن گروه طالبان بود که از این 
فرصت استفاده نمود. زمام امور را بسیار به آسانی 
در اکثر نقاط کشور به دست گرفته اما آنها نیز بعد از 

افزایش واقعات فلج کودکان 
در حوزه جنوب

پوسته هاى پاکستانى بمباردشده توسط ناتو
در خاک افغانستان بودند

تصرف کردن نقاط زیاد کشور، خشونت های شان را 
آغاز کردند، زنان حق بیرون شدن از خانه را نداشتند، 
پسران  و  مردان  نداشتند،  رفتن  مکتب  حق  دختران 
می گذاشتند.  دراز  ریش  و  می پوشیدند  کاله  باید 
منکر  از  نهی  به معروف و  امر  افراد  از طرف  مردان 
مورد ضرب و شتم قرار می گرفتند و اکثر مردم به اثر 

آنها نیز بعد از تصرف کردن نقاط زیاد کشور، خشونت های شان را آغاز 
کردند، زنان حق بیرون شدن از خانه را نداشتند، دختران حق مکتب رفتن 
نداشتند، مردان و پسران باید کاله می پوشیدند و ریش دراز می گذاشتند. 

مردان از طرف افراد امر به معروف و نهی از منکر مورد ضرب و شتم 
قرار می گرفتند و اکثر مردم به اثر راپورهای غلط جاسوسان طالبان مورد 

باز پرس های شدید قرار می گرفتند که با شکنجه های شدید همراه بود. در 
یکی از روزها آنان شوهرم را به جرم ملیتی که داشت به بهانه ریش و فالن 

دستگیر کرده و تاسرحد مرگ مورد شکنجه قرار دادند و باالخره وی را با 
وساطت مردم رها نمودند، اما او دیگر توان راه رفتن را نداشت.

باز پرس های  راپورهای غلط جاسوسان طالبان مورد 
شدید قرار می گرفتند که با شکنجه های شدید همراه 
بود. در یکی از روزها آنان شوهرم را به جرم ملیتی 
و  کرده  دستگیر  فالن  و  ریش  بهانه  به  داشت  که 
باالخره  و  دادند  قرار  شکنجه  مورد  مرگ  تاسرحد 
وی را با وساطت مردم رها نمودند، اما او دیگر توان 
آن  دیگر  او  روز  همان  از  بعد  نداشت.  را  راه رفتن 
دچار  شدید  روانی  تکالیف  به  و  نبود  سابق  انسان 
سیاه  رژیم  جنایت های  نمونه های  از  یکی  این  شد. 
طالبان است، زیرا آنها عامل قتل  عام ها و سوختاندن 
پنج  مدت  آن  کنار  در  و  بودند  مردم  باغستان های 
حال  اما  نمودند.  زندانی  خانه های  در  را  زنان  سال 
دولت ما می خواهد با ایشان صلح نماید درحالی که 
آنها قابل بخشش نیستند و هم چنان نمی خواهند که با 
دولت صلح کنند. در خاتمه از دولت می خواهم باید 
به صلحی که درآن عدالت معیار باشد توافق نماید نه 
صلح با تزویر و پول دادن و امتیاز دادن یک طرفه.« 

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

شما در نشانی ذیل منتظر می باشیم.
Info_afg@solidarity for justice.org.af

توان راه رفتن را نداشت

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 بیات1106
ه و تنظیم:

تهی ACKU
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تردید در مشارکت پاکستان در اجالس بن در اعتراض 
این  سرحدی  پوسته  یک  به  ناتو  طیاره های  حمله  به 
محسوب  افغانستان  از  اسالم آباد  انتقام  نوعی  کشور، 
برای  مثبت  نتیجه  می تواند  انتقام  این  اما،  می شود. 
نتیجه منفی برای پاکستان داشته باشد. زیرا  افغانستان و 
این طرح پاکستان می تواند به خارج سازی افغانستان از 
سایه پاکستان کمک کند. از این رو نباید عدم مشارکت 
پاکستان در اجالس بن یک خال محسوب گردد، بلکه 

باید این مساله یک فرصت تلقی شود.
پاکستانی  نیروهای  پوسته  یک  به  ناتو  طیاره های  حمله 
که باعث کشته شدن بیش از بیست سرباز پاکستانی شد، 
واکنش دولت پاکستان را در پی داشت. اما اکنون دیده 
می شود که واکنش پاکستان محدود به انتقاد از ایاالت 
بلکه  نیست،  ناتو  هوایی  عملیات  به  اعتراض  یا  متحده، 
این کشور افغانستان را نیز نشانه می گیرد. دولت پاکستان 
اعالم کرده است که در مورد شرکت یا عدم مشارکت 

خود در کنفرانس بن تصمیم می گیرد.
این ابراز تردید از سوی پاکستان به این معنا می باشد که 
این کشور می خواهد در رابطه به اجالس بن و شرکت 
در این اجالس نیز تجدید نظر کند. اگر عدم اشتراک 
بخشی  بن،  اجالس  در  پاکستان  اشتراک  در  تردید  یا 
از واکنش ها و اعتراضات این کشور به حمله نیروهای 
ناتو به پوسته سرحدی این کشور باشد، باید پرسید که 
چه رابطه ای بین عملیات هوایی ناتو و تدابیر مربوط به 
وجود  افغانستان  با  ها  همکاری  بین المللی  سازماندهی 

دارد؟
مطرح  اسالم آباد  سران  برابر  در  پرسش  این  واقع  در 
صورت  نیرویی  چه  سوی  از  هوایی  حمله  که  می باشد 
بگیرد.  انتقام  از کی می خواهد  پاکستان  و  است  گرفته 

عدم  بر  مبنی  پاکستان،  تصمیم 
نشان  بن،  اجالس  در  مشارکت 
می دهد که این کشور خود را به اصل 
عنوان  به  افغانستان  در  ثبات  تامین 
همجواری  حسن  سیاست  از  بخشی 
بین المللی متعهد و ملزم نمی بیند. این 
کشور می خواهد در رابطه به قضایای 
سودگرایانه  و  تجاری  افغانستان، 

برخورد کند.
بود که در  پاکستان قبال اعالم کرده 
در  برنامه ریزی  برای  که  بن  اجالس 
مورد افغانستان و کمک به این کشور 
بین المللی،  نیروهای  خروج  از  بعد 
برگزار می شود، شرکت خواهد کرد. 
اما پس از حمله هوایی اخیر ناتو که 
منجر به کشته شدن شماری از سرباز 
است  شده  گفته  شد،  کشور  این 
از  اعتراض،  رسم  به  کشور  این  که 
شرکت در اجالس بن دوم منصرف 

شده است.
انصراف پاکستان از شرکت در اجالس بن، نشاندهنده 
افغانستان  با  این کشور  ذهنیت عدم همجواری دوستانه 
از  اخیرا  که  حمله ای  که  است  این  واقعیت  می باشد. 
عارضه  از  بخشی  گرفت،  صورت  ناتو  نیروهای  سوی 
این خود ایجاب  افغانستان می باشد.  ناامنی در  جنگ و 
می کند که پاکستان برای کمک به کاهش عارضه های 
منفی خشونت و جنگ در افغانستان، در فعالیت هایی که 
و  کند  اشتراک  می شود،  افغانستان کمک  در  به صلح 
سهم جدی داشته باشد. اما عمال این طور نیست و دیده 
به  دید  این  و  رویه  این  با  پاکستان  دولت  که  می شود 

مسایل مربوط به افغانستان برخورد نمی کند.
به نظر می رسد، عدم اشتراک پاکستان و یا اعالم تردید 
باعث  بن  اشتراک در اجالس  این کشور در خصوص 
شده است تا از سوی دولت افغانستان به عنوان یک خال 
محسوب گردد. وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری 
شرکت  دوم  بن  اجالس  در  پاکستان  که  است  کرده 

نام  به  متون  برخی  در  که  حکومت داری  واژه 
»حکومت داری خوب« نیز آمده است، به معنای ارایه 
خدمات عادالنه، به موقع و متناسب منابع یک دولت، 
برای شهروندان آن، از طریق اداره عامه یک نظام، با 

رعایت اصول تخصصی مدیریت و رهبری می باشد. 
معنای  به  اداری،  حقوق  ادبیات  در  حکومت داری،   
سیاست گذاری ها  یا  و  تصامیم  شکل گیری  جریان 
تصامیم  این  از  ناشی  برنامه های  موقع  به  تطبیق  و 
محلی،  حکومت داری  جریان،  این  است.  آمده  نیز 
حکومت داری ملی و حکومت داری نظام بین المللی را 
در بر می گیرد. خرد و منطق حکومت داری را، تحکیم 
رابطه ارگانیک میان سیاست و منابع یک نظام تشکیل 
که  نظام  یک  سیاست گذاری های  یعنی  می دهد. 
بتواند منابع بشری و اقتصادی یک دولت را از طریق 
قرار دهد،  نظام  این  عامه در خدمت شهروندان  اداره 

»حکومت داری خوب« نامیده می شود.
بازار،  »حکومت داری خوب«، رابطه میان حکومت و 
حکومت و شهروندان، حکومت و سکتور خصوصی، 
حکومت و سکتور اجتماعی )جامعه مدنی(، حکومت 
و سکتور سیاسی )احزاب سیاسی( و حکومت و جامعه 

بین المللی را تحکیم می بخشد.
پیامدهای مهمی چون  »حکومت داری خوب«، دارای 
»مشروعیت و ایجاد اجماع ملی«، »ایجاد فضای مناسب 
نظام«،  در  شهروندان  سیاسی  گسترده  مشارکت  برای 
قانون«، »رعایت ارزش های حقوق  »رعایت حاکمیت 
بشر«، »تعمیم فرهنگ حسابدهی رهبری و مدیریت در 
برابر جامعه«، »ترویج اصول شفافیت در ساختار نظام«، 
»مسوولیت پذیری در برابر برنامه های ملی و بین المللی« 
نظام«  ساختار  در  تناسب  و  تعادل  فرهنگ  »رعایت  و 

برای اجتماع می باشد.
افغانستان،  در  معاصر  رویکرد  این  با  حکومت داری 
پیشینه زیادی ندارد و برای نخستین بار پس از کنفرانس 
بن و سقوط حاکمیت طالبان، مورد استفاده قرار گرفته 
است. در اسناد کنفرانس بن که در دسامبر سال 2001 
میالدی به تصویب رسیده است، حرف هایی زیر عنوان 
دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون، گفته شده 
است که در واقع عناصر مهم »حکومت داری خوب« را 
می سازد؛ اما در این کنفرانس بر ساختارها، میکانیسم ها 
و شیوه های اجرایی حکومت داری، چیزی نیامده است. 
طالبان  سقوط  روزهای  نخستین  در  که  بن  کنفرانس 
سیاسی  قدرت  تقسیم  محور  بر  بیشتر  شد،  راه اندازی 
می چرخید. به جز از کمیت محدود شرکت کنندگان 
نظام جنگی  همه دست اندرکاران  بقیه  کنفرانس،  این 
می دادند.  شکل  افغانستان،  در  را  سیاسی  قدرت  و 

چالش های  بر  کسی  که  می گردید  سبب  اصل،  این 
مدیریتی این قدرت سیاسی کمتر تمرکز کند.

در این مرحله، جامعه بین المللی که نقش مهمی 
افغانستان  در  پساطالبان  نظام  شکل گیری  در  را 
به  پیوند  در  مهم  اشتباه  سه  دچار  کرد،  بازی 

حکومت داری در افغانستان شد.
شریک  انتخاب  در  بین المللی  جامعه  نخست، 
)پارتنر( خود در افغانستان، دچار مغالطه گردید. 
امریکا،  متحده  ایاالت  ویژه  به  جهانی،  جامعه 
پارتنر خود را از میان جنگ ساالران و متناقضین 
تا  این کار سبب گردید،  برگزید.  بشر،  حقوق 
جامعه  حضور  نتیجه  در  که  مردم  گرم  روحیه 
به  بود،  گرفته  شکل  افغانستان  در  بین المللی 

سردی گرایید.
ارزش های  تا  کرد،  تالش  بین المللی  جامعه  دوم، 
در  ساالران  جنگ  این  توسط  را  حکومت داری 
این  مهم  مولفه های  از  یکی  کند.  تطبیق  افغانستان 
که  چیزی  می داد،  شکل  دموکراسی  را  ارزش ها 
جنگ ساالران را به خشم وا می داشت و تناقض گویی 
افغانستان  در  جدید  ساختار  و  جهانی  جامعه  میان  را 

باعث می شد.
سوم، خواستند ارزش های مانند حقوق بشر، حاکمیت 
ارزش ها  این  ناقضین  توسط  را،  مدنی  و جامعه  قانون 
که هیچ گونه باورمندی به این ارزش ها نداشتند، پیاده 
نامیمونی  آغاز  افغانستان،  با  برخورد  نحوه  این  کنند. 
می آورد.  بار  به  خوب«  »حکومت داری  به  نسبت  را 
بنیادگرایان دینی که نقش مهمی را در ساختار جدید 
بازی می کردند، دست به تخریب اندیشه های تغییر و 
را  ارزش ها  این  می کردند  تالش  و  می زدند  ریفورم 

برخالف دین جلوه دهند.
حکومت موقت

سال گذشته،  ده  در  فساد  با  مبارزه  به  تاکید  با وجود 
فساد همچنان یکی از مشکالت اساسی در این کشور 
بن  کنفرانس  نتیجه  در  که  موقت  حکومت  است. 
»حکومت داری  ارزش های  کمبود  از  گرفت،  شکل 
را  حکومت  این  ساختار  می برد.  فراوانی  رنج  خوب« 
جنگ ساالران به دست گرفتند. به جز چند تکنوکرات، 
داشتند،  پیوند  جنگ ساالریزم  ماشین  با  تبانی  در  که 
شکل  جنگ،  درگیر  گروه های  نمایندگان  را  بقیه 
ادارات  رهبری  و  مدیریت  دوم  رده های  می دادند. 
جنگ های  در  مشمول  سیاسی  حلقه های  از  نیز  عامه، 
معنای  به  اداره،  و  حاکمیت  می گرفت.  داخلی شکل 
تقسیم  سیاسی  گروه های  میان  در  سیاسی  امتیازات 
تا منابع سرشار  این کار سبب گردید  بندی شده بود. 
می شد،  سرازیر  افغانستان  به  بین المللی  جامعه  از  که 
این حلقه ها، مورد  به  افراد و گروه های وابسته  توسط 
حیف و میل قرار گیرد و فساد اداری، دامنه اش را به 

شکل سرسام آوری بگستراند.
کمیت وسیع روشنفکران که در زمان جنگ های پی 
در پی افغانستان را ترک گفته و در کشورهای همسایه 
و دولت های غربی زندگی می کردند و با اشتیاق زیاد 
وضعیت را دنبال می کردند، از برگشت دوباره مایوس 
گردیدند و منابع گسترده و از دست رفته ملی نتوانست، 
جذب ساختارهای جدید حکومت داری در افغانستان 

شود.
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کند. جانان موسی زی، سخنگوی وزارت خارجه، ابراز 
امیدواری کرده است که پاکستان در نشست بن شرکت 
کند.  سخنگوی وزارت خارجه گفته است که پاکستان 

نقش مهمی در منطقه دارد.
و  منطقه  در  مهم  نقش  یک  پاکستان  که  نیست  شکی 
صلح  و  جنگ  به  مربوط  سیاست های  در  خصوص  به 
تا  شود  سبب  نباید  اهمیت  این  اما  دارد،  افغانستان  در 
تاثیرگذاری های منفی پاکستان بر افغانستان بیشتر گردد 
سال  ده  در  پاکستان،  آنجایی که  از  شود.  تثبیت  حتا  و 
اخیر، نقش مثبت و مناسبی در رابطه به کاهش خشونت 
این  سهم گیری  ادامه  است،  نکرده  بازی  افغانستان  در 
نیز  افغانستان  به  مربوط  برنامه ریزی های  در  کشور 
نقش  چه  هر  این رو،  از  باشد.  اطمینان بخش  نمی تواند 
پاکستان در فعالیت های بین المللی و منطقوی متمرکز به 
کمک بر افغانستان کم تر شود، به نفع افغانستان می باشد.

خصوص  در  پاکستان  هرچه  گفت  می توان  واقع،  در 
باشد،  داشته  نقش کم تر  افغانستان  به  مربوط  برنامه های 
تصور  قابل  بیشتر  می تواند  برنامه هایی  چنین  موفقیت 
باشد. به عبارت ساده تر به سایه رانده شدن افغانستان و 
در حاشیه قرار گرفتن پااکستان می تواند به نفع افغانستان 
پاکستان،  گرفتن  قرار  حاشیه  در  با  زیرا  می شود.  تمام 
و  منطقه ای  پالن های  و  کارکردها  متن  در  افغانستان 
بین المللی قرار می گیرد و این می تواند به نفع افغانستان 

باشد.
افغانستان  دیپلوماسی  دستگاه  سوی  از  وقتی  این رو،  از 
تالش های  اصلی  متن  در  پاکستان  بازگرداندن  برای 
کوشش  افغانستان  به  مربوط  بین المللی  و  منطقه ای 
زیرا  نمی رسد.  نظر  به  مقبول  چندان  می گیرد،  صورت 
باعث  راستا،  این  در  افغانستان  دولت  سوی  از  تالش 

تقویت  این ذهنیت در سطح منطقه و جهان  تا  می شود 
شود که دولت افغانستان به تنهایی و بدون سایه پاکستان 
موفقیت  خود  مدیریتی  برنامه ریزی های  در  نمی تواند 

به دست بیاورد.
در نشست بن دوم که ده سال بعد از برگزاری نشست 
روی  بر  که  می رود  انتظار  می شود،  برگزار  اول  بن 
نیروهای  آموزش  و  افغانستان  توسعه  برای  برنامه  ایجاد 
خارجی  نیروهای  که   2014 سال  از  پس  افغان  امنیتی 
و  گیرد  صورت  بحث  می شوند،  بیرون  افغانستان  از 
توافقات مطلوبی نیز به دست آید. با توجه به محوریت 
افغانستان در گفتگوهای بن دوم، حضور یا عدم حضور 
و مشارکت یا عدم مشارکت پاکستان هیچ نقش جدی 
را  انتقاد  این  می توان  این رو  از  باشد.  داشته  نمی تواند 
به  که  کرد  مطرح  کشور  دیپلوماسی  دستگاه  به  نسبت 
را  پاکستان  تا جایگاه  صورت تصنعی کوشش می کند 
به  رابطه  در  جهانی  و  منطقه ای  سیاست گذاری های  در 

افغانستان، بیشتر از واقعیت، مهم جلوه دهد.
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حکومت داری در افغانستان
 از بن اول تا بن دوم 

 ملک ستیز، پژوهشگر امور بین المللی  دولت مرادی

پاکستان 
از کی انتقام می گیرد؟

با وجود تاکید به مبارزه با فساد در ده سال گذشته، فساد همچنان یکی از 
مشکالت اساسی در این کشور است. حکومت موقت که در نتیجه کنفرانس بن 

شکل گرفت، از کمبود ارزش های »حکومت داری خوب« رنج فراوانی می برد. 
ساختار این حکومت را جنگ ساالران به دست گرفتند. به جز چند تکنوکرات، 

که در تبانی با ماشین جنگ ساالریزم پیوند داشتند، بقیه را نمایندگان گروه های 
درگیر جنگ، شکل می دادند.
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ثبات  به آوردن  ارتباط  در  آمادگی همکاری  همسایه 
در افغانستان را ندارند و پاکستان از هرنوع ابزار فشار 
استفاده  امریکا  متحده  ایاالت  و  افغانستان  دولت  بر 

می کند.« 
نکردن  شرکت  می گوید  سیاسی  مسایل  تحلیلگر  این 

در بخش مبارزه با مواد مخدر داریم، بیش از سه هزار و 
هفت شهید و یازده هزار جانباز، یعنی در راه مبارزه با این 

بالی خانمانسوز زخمی داده ایم.«
مخدر  مواد  با  مبارزه  وزیر  راجر،  خدابخش  همچنین 
پاکستان، نیز از تشدید همکاری ها در مبارزه مشترک با 
مواد مخدر خبر داد و گفت که پاکستان همیشه افغانستان 
آقای  است.  کرده  کمک  مبارزه  این  در  در  را  ایران  و 
شما  به  رسانه ها  طریق  از  می خواهم  »من  افزود:  راجر 
موادمخدر  با  مبارزه  قوه ی  آینده،  در  که  بدهم  اطمینان 
و وزارت مبارزه با موادمخدر پاکستان، در این مبارزه با 

ادامه  را  ایران همکاری های خود  افغانستان و  کشورهای 
می دهند.«

بخش  عمومی  رییس  میدوتوف  یوری  حال،  همین  در 
مبارزه با موادمخدر و جرایم سازمان ملل و معاون سرمنشی 
برای  تالش هایی  آنکه  با  می گوید  سازمان،  این  عمومی 
ـ  اخیر  سال های  طی  ـ  افغانستان  در  موادمخدر  کاهش 
صورت گرفته، اما اکنون دیده می شود که کشت تریاک 
شصت  او،  گفته ی  به  است.  شده  بیشتر  افغانستان  در 
فعالیت  تقویت  باعث  تریاک،  در کشت  افزایش  درصد 
می شود.  افغانستان  در  اداری  فساد  گسترش  و  شورشیان 
آقای میدوتوف بر همکاری های مشترک منطقه ای تاکید 
کرد و گفت کشورهای افغانستان، ایران و پاکستان باید با 

همدیگر همکاری بیشتر کنند.
تقاضاهای  که  می گوید  مقبل  ضراراحمد  حال،  این  با 
این  و  افزایش گذاشته  به  رو  موادمخدر  برای  بین المللی 
ساخته  مواجه  جدی  خطر  با  را  افغانستان  دولت  مساله 
است. وزیر مبارزه با موادمخدر افغانستان، همچنین، تاکید 
افغانستان  در  تریاک  قاچاق و کشت زارهای  زمانی  کرد 
دهقانان  برای  بدیل  معیشت  که  یافت  خواهد  کاهش 
ایجاد شود و موادمخدر به متقاضیان آن نرسد. او گفت: 
»باال رفتن قیمت تریاک، تاثیرات بسیار جدی دارد و فشار 
بسیار بزرگی را باالی اجراات ما در افغانستان وارد کرده 
و نشان می دهد که تقاضای بین المللی برای موادمخدر رو 

به افزایش است و این یک خطر جدی است.«
آمار  براساس  که  می گوید  مقبل  احمد  ضرار  همچنین 
ملل، سه صد  موادمخدر و جرایم سازمان  با  مبارزه  اداره 
و شصت و پنج تن موادمخدری که از افغانستان به بیرون 
قاچاق شده است، از طریق ایران، پاکستان و کشورهای 
که  افزود  همچنین  او  است.  گرفته  میانه صورت  آسیای 
و  هیرویین  ساختن  در  آن  از  که  کیمیاوی ای  مواد  اکثر 
به  کشورها  همین  طریق  از  می شود،  استفاده  مورفین 

افغانستان وارد می گردد.
با آنکه، طی سال های اخیر، صدها میلیون برای از بین بردن 
رسیده  مصرف  به  افغانستان  در  کوکنار  کشت زارهای 
است، اما این کشور از جمله مهم ترین کشورهایی است 
که به تنهایی نزدیک به نود و پنج درصد موادمخدر جهان 

را تولید می کند.  

پاکستان در کنفرانس بن، نشاندهنده ادامه سیاست های 
خصومت علیه پاکستان می باشد و تازمانی که منافع و 
این  نشود،  براورده  افغانستان  در  پاکستان  خواسته های 
کشور همکار افغانستان و ایاالت متحده امریکا نخواهد 

شد.
به خود  را  اتهام  این  نمی خواهد  پاکستان  می گوید  او 
برگشت  به  و  ماجراجوست  بسته کند که یک کشور 
می گوید  سعیدی  آقای  ندارد.  باور  افغانستان  به  ثبات 
تعهد  کنفرانس ها  در  ایران  و  پاکستان  نیز  گذشته  در 
است:  نپوشیده  عمل  جامه  تعهدها  این  ولی  کرده اند، 
»کنفرانس بن دوم نیز برای پاکستان آزمایشی خواهد 
ما  که  کرد  خواهد  تعهد  باردیگر  کشور  این  و  بود 

همکاری می کنیم.«
جهانی  جامعه  که  در صورتی  سعیدی،  آقای  گفته  به 
تمام  با  آینده  ده سال  در  تعهد کند که  باردیگر  یک 
نظامی،  در عرصه های  افغانستان  با  قوت،  و  نیرومندی 
افغانستان  از  و  می کند  کمک  اقتصادی  و  سیاسی 
عقب نشینی بی مورد نمی کند، در آن صورت پاکستان 
نیز به تعهدات خود ادامه خواهد داد، ولی در صورتی 
سیاست های  باردیگر  یک  پاکستان  نشود،  چنین  که 
خود در قبال افغانستان را ـ آن گونه که خود می خواهد 
لرزش  جهانی  جامعه  پای  »اگر  داد:  خواهد  تغییر  ـ 
نداشت،  دست آوردی  افغانستان  دوم  بن  در  و  داشت 

پاکستان سیاست های خود را تغییر خواهد داد.« 
این در حالی است که پیشبرد پروسه مصالحه با طالبان 
از کشته  می شود. پس  مربوط  پاکستان  به  مستقیما  نیز 
رییس جمهور کرزی گفت  ربانی،  برهان الدین  شدن 
پس از این نباید با طالبان بلکه باید با پاکستان مذاکره 
بن  کنفرانس  در  پاکستان  که  صورتی  در  اما  شود. 
حضور نداشته باشد، در آن صورت مصالحه با طالبان 

چه سرنوشتی خواهد داشت. 
آقای سعیدی می گوید، رسانه ها از حضور مال ضعیف 
و وکیل احمد متوکل در بن خبرداده اند، اما به گفته او، 
داشته  بن شرکت هم  افراد در کنفرانس  این  اگر حتا 
باشند، از طالبان نمایندگی کرده نمی توانند، زیرا آنها 
حاال در کابل به سر می برند و از سوی دولت برای شان 
سعیدی  آقای  باور  به  است.  شده  داده  دفتر  و  خانه 
افغانستان  دولت  از  بیشتر،  بلکه  طالبان  از  نه  افراد  این 

نمایندگی می کنند.

سطح  در  بن  در  کشور  این  هیات  اما  کند،  زندگی 
رییس جمهور و نخست وزیر آن کشور نه بلکه پایین تر 

از آن خواهد بود.
در  پاکستان  اشتراک  »عدم  می گوید:  میر  آقای 
کشورهای  هنوز  که  می دهد  نشان  بن  کنفرانس 

از همین رو، باید مبارزه جدی با این پدیده صورت گیرد. 
مصطفی محمد نجار همچنین گفت که ایجاد معیشت  بدیل 
برای دهقانان، مبارزه جدی علیه قاچاقبران در سرحدات 
کاهش  به  غربی،  کشورهای  سوی  از  تقاضا  کاهش  و 
کشت زارهای کوکنار در افغانستان کمک می کند. آقای 
نجار همچنین افزود که دولت ایران در راستای جلوگیری 
از قاچاق موادمخدر به کشورهای منطقه و غربی، تالش 
زیادی کرده و در همین راستا نزدیک به سه هزار و هفت 
تن کشته و یازده هزار نفر دیگر زخمی داده است. وزیر 
داخله جمهوری اسالمی ایران گفت: »ما بیشترین هزینه را 

به  ناتو  حمله  به دلیل  که  است  کرده  اعالم  پاکستان 
روز  چند  تا  که  بن  کنفرانس  در  آن کشور،  سربازان 
تحلیلگران  نمی کند.  شرکت  می شود،  برگزار  دیگر 
کنفرانس،  این  در  پاکستان  شرکت  عدم  می گویند 
افغانستان  امور  در  پاکستان  مداخله  ادامه  نشان دهنده 

می باشد.
تقویت  کنفرانس،  این  اجندای  از  یکی  است  قرار   
ایران  و  پاکستان  به خصوص  ـ  منطقه ای  همکاری های 
نوامبر،  ماه  باشد. در  افغانستان  امنیت در  بهبود  برای  ـ 
همکاری های  بهبود  منظور  به  را  کنفرانسی  نیز  ترکیه 
منطقه ای، به خصوص به منظور تامین امنیت افغانستان، 

برگزار کرد. 
است  کرده  تعهد  بارها  پاکستان  می گویند  تحلیلگران 
خواهد  همکاری  افغانستان  در  امنیت  بهبود  برای  که 
و  مانده  باقی  کاغذ  برروی  تنها  وعده ها  این  اما  کرد، 
تقویه کرده  این کشور عمال مخالفان مسلح دولت را 
است و با تجهیز، تمویل و آموزش طالبان، به حمالت 

خود علیه اهداف دولت افغانستان، ادامه داده است. 
با  می گوید  سیاسی،  مسایل  کارشناس  سعیدی،  احمد 
این کشور  که  است  گفته  پاکستان  نخست وزیر  آنکه 
باالخره  اما  کرد،  نخواهد  شرکت  بن  کنفرانس  در 
کرد.  خواهد  شرکت  کنفرانس  این  در  کشور  این 
نوع  یک  می خواهد  »پاکستان  گفت:  سعیدی  آقای 
اما من باور دارم که باالخره پاکستان  چانه زنی نماید، 
هیات  با  البته  می کند،  اشتراک  بن  کنفرانس  در 

ضعیف تری.« 
سیاسی،  مسایل  تحلیلگر  میر  هارون  حال،  همین  در 
کنفرانس  در  پاکستان  نکردن  شرکت  می گوید 
شک،  »بدون  داشت:  خواهد  را  خود  تاثیرات  بن، 
این  بر  نکند،  شرکت  کنفرانس  این  در  پاکستان  اگر 
تعقیب  به  بن  کنفرانس  زیرا  دارد،  تاثیر  کنفرانس 

کنفرانس استانبول برگزار می شود.« 
استانبول  کنفرانس  در  بود  قرار  میر،  آقای  گفته  به 
چین،  اما  شود،  منطقه ای صارد  مشترک  اعالمیه  یک 
پاکستان و ایران با این اعالمیه مخالفت کردند و به این 
بی نتیجه  کنفرانس  یک  نیز  استانبول  کنفرانس  ترتیب 
بود. به باور آقای میر، تاثیرات منفی کنفرانس استانبول 

بدون شک بر کنفرانس بن سایه خواهد انداخت.
تجرید  در  نمی خواهد  پاکستان  سعیدی  آقای  باور  به 

در  ـ  پاکستان  و  ایران  افغانستان،  دولت های  مقامات 
پنجمین نشست شان در کابل ـ  تصمیم گرفته اند تا مبارزات 
مشترک شان را علیه ترافیک مواد مخدر در سرحدات این 
سه کشور شدت بخشند. این مقام ها می گویند که افزایش 
متوقف  و  بازداشت  منظور  به  مشترک  عملیات های 
میان  قاچاقبران مواد مخدر در سرحدات  فعالیت  ساختن 

سه کشور، یکی از این تصمیم هاست.
افغانستان،  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزیر  مقبل،  ضراراحمد 
دولت  مقام های  میان  که  سه جانبه ای  نشست  از  پس 
با  مبارزه  دفتر  به همکاری  و  پاکستان  و  ایران  افغانستان، 
در  بود،  شده  برگزار  ملل  سازمان  جرایم  و  موادمخدر 
فیصله های  براساس  که  کرد  اعالم  خبری  نشست  یک 
این نشست، همکاری ها میان این سه کشور در امر مبارزه 
افزود:  مقبل  آقای  می شود.  قبل  از  بیشتر  موادمخدر  با 
بین  مشترک  عملیات های  که  گرفت  صورت  »فیصله ای 
کشورهای منطقه، به خصوص جمهوری اسالمی ایران و 
توسعه  در  و  بگیرد  پاکستان، صورت  اسالمی  جمهوری 
تا  هستیم  جدی  و  مصمم  ما  عملیات ها،  این  ازدیاد  و 
بیشتر  این سه کشور  عملیات های مشترک در سرحدات 

و بهتر شود.«
مقامات دولت های افغانستان، ایران و پاکستان در حالی از 
افزایش همکاری ها و هماهنگی میان سه کشور به منظور 
براساس  که  می دهند  خبر  موادمخدر  قاچاق  با  مبارزه 
افغانستان، طی سال  میزان کشت کوکنار در  گزارش ها، 

جاری میالدی، افزایش داشته است.
در همین حال، مصطفی محمد نجار، وزیر داخله جمهوری 
کشت زارهای  افزایش  از  نشست  این  در  ایران،  اسالمی 
کوکنار در افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت که مبارزه 
با قاچاق مواد مخدر یک مساله جهانی است و باید تمام 
افزود:  نجار  آقای  بگیرند.  سهم  مبارزه  این  در  کشورها 
این که موادمخدر حاال تهدیدی است برای  به  »با توجه 
کشورهای منطقه و جهان، لذا مبارزه با آن نیز نیاز به عزم 

جهانی و منطقه ای دارد.«
وزیر داخله جمهوری اسالمی ایران می گوید که افزایش 
تقاضاها برای مواد مخدر در کشورهای غربی باعث شده 
است که کشت زارهای کوکنار در افغانستان افزایش یابد. 
به گفته ی او، افزایش کشتزارهای کوکنار در افغانستان، 
یک خطر جدی برای کشورهای منطقه و جهان است و 

 باور ندارد
 حکیمی

 ظفرشاه رویی

کشت تریاک باعث تقویت 
شورشیان می شود

پاکستان به همکاری با افغانستان
تحلیلگران:
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برف باری های دوام دار و شدت سرما در چندین ولسوالی 
والیت بدخشان، دانش آموزان را از سپری کردن آزمون 

نهایی )ساالنه( محروم کرده است.
ـ و  از شش عقرب آغاز شد  امسال که  برف باری های 
در بسیاری مناطق بدخشان تاکنون ادامه دارد ـ عالوه از 
این که روند آموزشی را در ساحات برف گیر به مشکل 
مواجه ساخته، روند اخذ امتحانات ساالنه را نیز دشوار 

کرده است. 
از  را  نگرانی شان  بدخشان،  والیتی  شورای  اعضای 
شماری  مکاتب  در  دانش آموزان،  حضور  عدم  ناحیه 
این گونه  که  می گویند  و  می کنند  ابراز  ولسوالی ها،  از 

برف باری بی سابقه بوده است.
همراه خان نثار، معاون شورای والیتی بدخشان، گفت: 
»سردی بیش از حد هوا و برف باری های متواتر، سبب 

مجلس  اعضای  بن،  نشست  نزدیک شدن  با  هم زمان 
نمایندگان پس از کشمکش های بسیار بر سر تعیین هیاتی 
میان  تا  گرفتند  تصمیم  نشست،  این  در  شرکت  برای 
سفرهای  به  تاکنون  که  مجلس  این  اعضای  از  شماری 

خارجی نرفته اند، قرعه کشی را انجام دهند.
هرچند شماری از نمایندگان، تعیین اعضای مجلس را به 
سفرهای بیرونی از مسوولیت ها و صالحیت های رییس، 
امتیازات  و  حقوق  کمیسیون  و  اداری  هیات  اعضای 
مجلس نمایندگان می دانند، ولی برخی دیگر از اعضای 
برای  میکانیزمی  که  می کنند  تاکید  نمایندگان  مجلس 
وجود  تاکنون  بیرونی  سفرهای  به  نمایندگان  فرستاد 
قرعه کشی  طریق  از  تا  شده اند  ناگزیر  این رو  از  ندارد، 

هیاتی را برای شرکت در نشست بن، انتخاب کنند.
بر بنیاد یک قرعه کشی که هفته ی پیش میان بیش از نیمی 
از اعضای مجلس نمایندگان انجام شد، شاه گل رضایی و 
پروین درانی به نمایندگی از زنان، عنایت اهلل بابر فرهمند 
ریاست  به  مردان،  از  نمایندگی  به  ناصری  شایسته باز  و 
عبدالرووف ابراهیمی، برای شرکت در نشست بن معرفی 

شدند.
با  آن که در روز قرعه کشی شماری از نمایندگان خواهان 
از کمیسیون های ویژه  شدند،  فرستادن هیات تخصصی 
را  اعضا  اکثریت  تعداد  نمایندگان که  ولی شمار دیگر 
تابه  ساختند  مجبور  را  اداری  هیات  می دادند،  تشکیل 
وسیله ی قرعه، اعضای مجلس را برای شرکت در نشست 

بن انتخاب کنند.
بر بنیاد سهمیه  اولیه ای که وزارت خارجه برای شرکت 
این  بود،  داده  بن  نشست  نمایندگان  مجلس  اعضای 
به شمول رییس  را  مجلس می بایست که 5 عضو خود 

مجلس نمایندگان به این وزارت معرفی کند.
شرکت کننده  اعضای  تعداد  نمایندگان  از  آن که  پس 
را برای حضور در نشست بن ناکافی خواندند، وزارت 
مجلس  برای  نیز  را  دیگر  سهمیه   دو  کشور  خارجه ی 

نمایندگان ارایه  کرد.
با این حال، پس از آن که در شروع هفته ی روان، هیات 

مکاتب  از  زیادی  شمار  دانش آموزان  که  است  شده 
ولسوالی شغنان، نتوانند در آزمون ساالنه شرکت کنند.«                                                                                     
این  با  هوا،  سردی  و  برف باری ها  که  گفت  موصوف 
شدت، در ولسوالی شغنان پیشینه ندارد و در حال حاضر 
شده  مسدود  شغنان  مرکز  با  قریه ها  از  بسیاری  راه های 

است. 
خبر،  این  تایید  با  بدخشان،  معارف  ریاست  در  مقام ها 
شده  سبب  دوام دار،  و  شدید  برف باری  که  می گویند 
و  )شغنان  بدخشان  ولسوالی  دو  دانش آموزان  که  است 

ارغنجخوا( نتوانند آزمون ساالنه را سپری کنند.
بدخشان،  والیت  معارف  رییس  ودودی،  عبدالمعبود 
در  برف  ضخامت  بودن  سنگین   دلیل  به  که  گفت 
ولسوالی های شغنان و ارغنجخواه، دانش آموزان از آمدن 

به مکتب محروم شده اند. 

معاون شورای والیتی بدخشان و رییس معارف این والیت، هردو، نگرانند كه 
فارغان صنف های دوازده این والیت از شركت در امتحان كانكور باز مانند و به 

حوزه های اخذ امتحان رسیده نتوانند.
مقام های ریاست معارف بدخشان، اظهار می دارند كه هزاران دانش آموز 

ولسوالی های شغنان و ارغنجخواه، نسبت بلندی ضخامت برف و سردی هوا، دچار 
این دشواری اند و به مكتب رفته نمی توانند.

زمان برگزاری آزمون كانكور در فصل سرما، آنهم در والیت بدخشان كه یک منطقه 
كوهستانی و سردسیر است، نمی تواند خالی از دشواری باشد.

اداری مجلس نمایندگان به صالحیت خود دو عضو دیگر 
مجلس نمایندگان را برای شرکت در نشست بن به وزارت 
نمایندگان  از  شماری  گذشته  روز  کرد،  معرفی  خارجه 
نمایندگان،  مجلس  اداری  هیات  تصمیم  به  ناراضی 
به  اقدام  اداری،  با تصمیم هیات  بیان مخالفت شان  ضمن 
نتیجه  تازه  شدند که در  تعیین دو عضو  برای  قرعه کشی 
شکیبا هاشمی و عبداالحد درانی توانستند که نام های شان 
را در لیست هفت نفری هیات مجلس نمایندگان به نشست 

بن، جا دهند.
از جانب دیگر، نشست روز گذشته ی مجلس نمایندگان 
از  به گفته ی برخی  برگزار می شد،  باید  که طبق معمول 
اعضای مجلس نمایندگان، به دلیل مخالفت های اعضای 
اعضای  نفر  دو  تعیین  مورد  در  ـ  اداری  هیات  با  مجلس 

انتصابی به نشست بنـ  برگزار نشد.
نام دو نفر  منابع در پارلمان می گویند که رییس پارلمان 
هر یک خانم فوزیه کوفی و نور اکبری را از نمایندگان  
مخفی نگهداشته بود، و به همین خاطر جلسه روز دوشنبه 
دو  این  نام  که  می گوید  منبع  این  است.  تعطیل کرده  را 
نفر توسط یکی از اعضای هیات اداری پارلمان به دیگر 
نمایندگان داده شده و پس از آن جنجال های بزرگی راه 

افتاده است. 

رییس معارف بدخشان گفت: »امتحان این دانش آموزان، 
در ماه حمل سال آینده، گرفته خواهد شد.«

گذشته،  سال های  در  که  می گوید  نثار  همراه خان  اما 
هرزمانی که شدت  سرما بیشتر می شد، امتحان شاگردان 
را  به ماه حوت محول می کردند، ولی وضع  پیش آمده 
تا ماه حمل  امسال، بی سابقه می باشد و معلوم نیست که 

وضع چگونه خواهد بود.
این نگرانی ها در حالی ابراز می شود که قرار است هفته 
برگزار  بدخشان  حوزه  چند  در  کانکور  آزمون  آینده 

شود. 
بدخشان  معارف  ریاست  و  والیتی  شورای  در  مقام ها 
در  دانش آموزان  اشتراک  عدم  به  نسبت  را  نگرانی شان 

آزمون کانکور ابراز می دارند.
این  معارف  رییس  و  بدخشان  والیتی  شورای  معاون 
دوازده  صنف های  فارغان  که  نگرانند  هردو،  والیت، 

در  از حضور  نمایندگان  احتجاج  از  پس  مجلس  رییس 
ابراهیمی  اقدام آقای  این  صحن مجلس خودداری کرد. 
کنفرانس  در  است.  گردیده  همراه  نمایندگان  خشم  با 
کرده  خلق  را  جنجال هایی  پارلمان  نمایندگان  نیز  لندن 
بودند. در آن کنفرانس آقای قانونی مجبور می شود تا چند 
دقیقه به خانم بارکزی اجازه دهد تا به کرسی نمایندگی 
از افغانستان قرار گیرد. این کشمکش ها نشان می دهد که 
عدم میکانیزم و مدیریت، افغانستان را وادار ساخته تا در 

عصر مدرن به شیوه قرعه  متوسل شود. 
میان  در  شهرت طلبی  و  قدرت طلبی  خودخواهی،  میزان 
مجلس نمایندگان باعث شده تا دو هفته ی  تمام برای تعیین 
هیات نمایندگی مجلس نمایندگان برای بن 2 به جدال و 

منازعه و مخفی کاری و پنهان کاری مشغول باشند. 
به  افراد  برخی  که  دارد  وجود  نگرانی  این  نیز  اکنون 
از  استفاده  با  شهرت طلب  و  پارلمان  در  مطرح  اصطالح 
راه قاچاق زودتر از هیات رسمی خود را به کنفرانس بن 

برسانند. 
مسوولیت های  انتقال  برنامه ی  ادامه ی  طالبان،  با  مصالحه 
و  افغان  امنیتی  نیروهای  به  خارجی  نیروهای  از  امنیتی 
افغانستان پس از سال 2014، از اهداف اصلی نشست بن 

به شمار می رود.

به  باز مانند و  امتحان کانکور  این والیت از شرکت در 
حوزه های اخذ امتحان رسیده نتوانند.

که  می دارند  اظهار  بدخشان،  معارف  ریاست  مقام های 
ارغنجخواه،  و  شغنان  ولسوالی های  دانش آموز  هزاران 
این  دچار  هوا،  سردی  و  برف  ضخامت  بلندی  نسبت 

دشواری اند و به مکتب رفته نمی توانند.
زمان برگزاری آزمون کانکور در فصل سرما، آنهم در 
سردسیر  و  کوهستانی  منطقه  یک  که  بدخشان  والیت 

است، نمی تواند خالی از دشواری باشد. 
حوزه  چهار  گذشته،  سال های  با  مقایسه  در  هرچند، 
گرفته  درنظر  بدخشان  برای  کانکور  آزمون  برگزاری 
فاصله  دوری  دوام دار،  برف باری های  ولی  است،  شده 
راه و سردی هوا، این نگرانی را به وجود آورده است که 
نخواهند  بدخشان  سرحدی  ولسوالی های  دانش آموزان 

توانست در آزمون کانکور اشتراک کنند.

گفتنی است که این نشست، هفته ی آینده برگزار می شود 
و در  آن نمایندگانی از صد کشور خارجی و 20 سازمان 
به شمول هیاتی به رهبری رییس جمهور کرزی، شرکت 

خواهند کرد.
مجلس  اعضای  میان  قرعه کشی  بر  تصمیم  حال،  این  با 

نمایندگان با واکنش برخی از اعضای مجلس روبرو شد.
مجلس  دفاعی  کمیسیون  رییس  بارکزی،  شکریه 
اعضای  داشت  تاکید  گذشته  هفته ی  در  که  نمایندگان 
برگزیده  این مجلس  از کمیسیون های تخصصی  مجلس 
شود و یک عضو کمیسیون دفاعی نیز در ترکیب اعضای 
روز  باشد،  داشته  حضور  بن  نشست  در  شرکت کننده 
گذشته نسبت به فرهنگ قرعه کشی برای فرستادن هیات به 
سفرهای خارجی، مخالفت خودرا نشان داد و اقدام مجلس 

در این زمینه را برخالف حیثیت و موقف مجلس خواند.
تعیین  در  باید  نمایندگان  مجلس  رییس  وی،  گفته ی  به 
هیات های فرستاده  شده ی مجلس به سفرهای بیرونی نقش 

داشته باشد.
با این وجود، برخی دیگر از نمایندگان مجلس به این باور 
هستند که نمایندگان مجلس از حقوق و امتیازهای مساوی 
برخالف آن،  اما  برخودار هستند،  نمایندگان  در مجلس 
اعضای هیات اداری به اساس سلیقه خود، اعضای مجلس 

را به سفرهای بیرونی فرستاده اند.
شانزدهم  دوره  شروع  از  که  می گوید  سعادتی  اسداهلل 
تقنینی تاکنون، میکانیزمی برای سفرهای اعضای مجلس 
وجود نداشته است و آ نان با آن که قرعه کشی را راه حلی 
خارجی  سفرهای  به  اعضا  فرستادن  در  عدالت  برای 
از  میکانیزم  یک  ایجاد  تا  هستند  ناگزیر  ولی  نمی دانند، 

روش قرعه کشی استفاده کنند.
این  درحالی است که در دوره پانزدهم تقنینی نیز اعضای 
مجلس برای شرکت در نشست ها و همایش های منطقوی 
از  به گفته ی شماری  بین المللی دعوت می شدند، ولی  و 
نمایندگان، نمایندگان تا سرحدی که هیات اداری را برای 

قرعه کشی مجبور سازند، اقدام نکرده بودند.

سیحونـفیضآباد



فرزاد

قرعه کشی اعضای پارلمان برای رفتن به بن
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

نتیجه گیري 
آن چه گفته آمد ، نشان مي دهد كه نقض حق 
 1389 سال  در  افغانستان  در  انساني  كرامت 
است.  داده  رخ  مختلفي  انواع  و  اشكال  به 
نيز  انساني  كرامت  حق  ناقضان  و  عامالن 
مي باشد.  اجتماعي  مختلف  دسته هاي  شامل 
از سوي  اين حق  نقض  موارد،  از  در خيلي 
اصوال  كه  است  گرفته  صورت  افرادي 
حراست  و  حفاظت  واقع  در  آن ها  وظيفه 
بر  همين طور  است.  بوده  حق  اين  تطبيق  از 
يافته ها و آماري كه وجود دارد، در  اساس 
نقض  شديد  بسيار  موارد  قضايا  از  بسياري 
جنسي  تجاوز  چون  انسان،  كرامت  حق 
جرم  عنوان  به  كشور  نافذ  قوانين  در  كه 
قرار  پيگرد  جدي شناخته شده است، مورد 
غفلت  و  اهمال  آن  تعقيب  در  يا  نمي گيرد 

صورت مي گيرد. 
كرامت  حق  نقض  فراوان  موارد  برعالوه، 
انساني  زنان مثل لت وكوب، ضرب و جرح، 
تحقير،  دشنام،  ازدواج،  حق  از  ممانعت 
آزارواذيت، منع تصرف در اموال، نكاح قبل 
امثال  و  اجباري  كار  قانوني،  سن  اكمال  از 
آن در بسياري از موارد از پي گيري عادالنه 
بازمانده يا در تعقيب عدلي، آن گونه كه در 
اهمال صورت  است،  پيش بيني شده  قوانين 
مي گيرد. در بسياري از موارد، نسبت به ثبت 

اوراق  حاجي  بنت  ساله   20 حوا  بي بي 
ولسوالي  خوستي هاي  قريه  مسكونه 
بهارك واليت تخار بعد از صحبت هاي 
تليفوني با نامزدش خود را ذريعه چادرش 
را  خودش  يك باره  و  كرد  حلق آويز 
و  پرمشقت  زندگي  جنجال هاي  از 
 5 ساعت  حوالي  فاميلی،  كشمكش هاي 

شام مورخ  1390/8/5 رهايي بخشيد.
سال  دو  درحالي كه  نوجوان  نامراد  اين 
گفته  به  مي گذشت  نامزدي اش  از 
سيم كارت  موصوفه  كه  وقتي  مادرش 
وبا  انداخته  برادرش  تليفون  داخل  را 
ختم  از  بعد  نمود،  صحبت  نامزدش 
خانه  داخل  وقتي كه  صحبت هاي شان 
اشك  از  پر  چشمانش  حالي كه  در  شد 
برايم  بود،  عقده  از  پر  گلويش  و 
من  با  نمي خواهد  ديگر  نامزدم  گفت: 
الفاظ  با  را  وي  من  شود.  هم صحبت 
نمودم  شيرين و مادري خويش دلداري 
و بعد از مدتي وي سطل را گرفته به بهانه 
بعد  و  بيرون شد  از حويلي  آب آوردن 
از سپري شدن چند ساعت جستجو، وي 
قرار  از حويلي  بيرون  از گاوخانه كه  را 
پايش  زير  در  سطل  درحالي كه  دارد، 
قرار داشت با چادر سرش به دار آويخته 

سوي  از  انساني  كرامت  حق  نقض  شكايات 
به  يا  گرفته  صورت  غفلت  عدلي  نهادهاي 

هيچ وجه مستندسازي و افشا نمي شود. 
3 - حق آزادي و امنيت شخصي 

 حق آزادي و امنيت شخصي يكي از مهم ترين 
قانون   24 ماده  در  كه  است  بشري  حقوق 

حق  »آزادي  است  آمده  چنين  كشور  اساسي 
طبعي انسان است. « هم چنين در ماده 9 ميثاق 
 5 ماده  و  سياسي  و  مدني  حقوق  بين المللي 
تاكيد  مورد  بشر  حقوق  اروپايي  كنوانسيون 
قرار گرفته است. دولت ها بايد براي شهروندان 
كشور خود مصوونيت و امنيت را تامين كنند، 
گرفتاري و توقيف تنها هنگامي مجاز است كه 

يافتيم. ولي نامزدش مي گويد: »صبح همان 
گفت  و  نمود  صحبت  من  با  نامزدم  روز 
است.  شكستانده  مرا  تليفون  برادرم  كه 
برايت  نكن  تشويش  گفتم  برايش  من 
دختر  كه  را  او  من  مي خرم.  ديگر  تليفون 
از  خاله من هم بود بسيار دوست داشتم و 
بوديم  دوست  باهم  سالي  زمان هاي خورد 
و كدام مشكلي جدي كه بتواند باعث شود 
وجود  آويزد  به دار  را  خودش  نامزدم  تا 

نداشت.«
آمر جنايي ولسوالي بهارك با تاييد اين خبر 
گفت: »با اطالع يافتن از اين قضيه ما دست 
به  استعالم  ذريعه  را  جسد  و  شديم  به كار 
طب عدلي شفاخانه واليت جهت معاينات 
داكتران  معاينات  نتيجه  در  كه  فرستاديم  
موظف چنين ابراز نظر نموده اند: در وجود 
بي بي حواي 20 ساله آثار لت و كوبي ديده 
نشده و تنها  در گردنش كبودي هاي ناشي 
از ريسمان كه خود را حلق آويز نموده بود 
قرار  هم  تجاوز  مورد  و  گرديده  مشاهده 

نگرفته و جسد او سالم به نظر مي رسد.«
در  تحقيقات  ولسوالي  مسووالن  گفته  به   
طي  از  بعد  دوسيه  و  داشته  جريان  زمينه 
تحت  و  فرستاده شده  سارنوالي  به  مراحل 

دوران مي باشد.

مطابق به حكم قانون باشد. توقيف هاي خودسرانه 
باصالحيت  مسووالن  سوي  از  فقط  نداشته،  جواز 
در چارچوب احكام قانون صورت گرفته مي تواند. 
با اين حال از مجموع 852 مورد نقض حق بشري 
افراد كه در جريان سال 1389 در بانك اطالعات 
شده  ثبت  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  كميسيون 
است، 164 مورد )19.2 درصد( آن را نقض حق 
 37 كه  مي دهد  تشكيل  شخصي  امنيت  و  آزادي 
رابطه  در  مورد  و 127  زنان  با  رابطه  در  آن  مورد 
حق  اين  نقض  موارد  بيشترين  مي باشد.  مردان  با 
فارياب  واليت هاي  در  كميسيون،  دفترهاي  در 
ننگرهار )20مورد( و كندز )17مورد(  )45مورد(، 

به ثبت رسيده است. 
آمار نقض حق آزادي و امنيت شخصي در كشور 
در سال 1389 در مقايسه با ارقام سال 1388 )141 
بالغ به 16 درصد افزايش را نشان مي دهد،  مورد( 

رقم يادشده يك افزايش قابل تشويش است. 

بر اساس ارقام ارايه شده در جدول باال مي بينم كه 
تقريبا  شخصي  امنيت  و  آزادي  حق  نقض  موارد 
ادامه داشته  در سراسر واليت  هاي كشور همچنان 
رابطه  بيشترين موارد نقض حق بشري در  و  است 
به حق آزادي و امنيت شخصي شامل توقيف هاي 

خودسرانه مي باشد. 
ادامه دارد

بخش حمايت از حقوق زنان دفتر ساحوي كندز 
با ابراز نگراني از بلند رفتن ميزان خشونت ها در 
واليات تحت پوشش، تاكيد در امر گرفتاري 
عدلي  ادارات  از  و  نموده  متهمان  و  مظنونان 
اجراي  در  را  عدالت  تا  مي خواهد  قضايي  و 
پروسه تحقيق وبررسي دوسيه ها رعايت نمايند 
در  ناگوار  پيامدهاي  را كه  معافيت  فرهنگ  و 

جامعه به جا گذاشته جدا بپرهيزند.
قابل ذكر است كه در اين اواخر موارد متعددی 
توسط حلق آويز  و دختران  زنان  از خودكشی 
موش،  مرگ  خوردن  كردن،  غرق  كردن، 
به نگرانی جدی در  اين روند  گزارش شده و 
ثبت شده  آمار  است.  گرديده  تبديل  منطقه 
در  خشونت ها  ميزان  رفتن  بلند  نشان دهنده ی 
واليت های تخار نشان داده وعاليم و نشانه هايي 
كه بتواند در آينده مانع خشونت ها گردد نه تنها 
از طرف نهادها و موسسات وجود ندارد بلكه 
در  خشونت ها  مانع  تا  نيست  قادر  هم  دولت 

فاميل ها گردد.
با وجودی  افغانستان  اسالمي  دولت جمهوري 
كه قانون منع خشونت عليه زنان را تصويب و 
در جريده رسمي به چاپ رسانيده، اما آنچنان 
وپايگاه  جايگاه  قانون  اين  مي رود  توقع  كه 
نيافته  قانون  از  حراست  ادارات  در  را  خويش 
و قرار است مانند ديگر اسناد ملي و بين المللي 
به باد فراموشي ويا به طاق نسيان گذاشته شود. 

فصل سوم : حقوق بین الملل در عصر جهاني شدن : 
تعمیق تنوع فرهنگي  

و  غرب  و  شرق  بلوك  دو  ميان  رقابت  پايان  منادي  برلين  ديوار  فروپاشي 
سرآغاز عصري شده است كه ضمن داشتن مشكالت هميشگي خود همچون 
شكاف ميان كشورهاي توسعه يافته )كشورهاي شمال ( و كشورهاي در حال 
توسعه )كشورهاي جنوب ( و تعميق آن ، با پديده جديدي تحت عنوان جهاني 

شدن مواجه شده است .
اقتصادي  و  سياسي  اتحاديه هاي  قالب  در  مختلف ،  ملل  امروز،  جهان  در 
بخصوص به شكل منطقه اي با يكديگر پيوند يا حتا بعضا در حال وحدت يافتن 

هستند. 
تجمع ملل مختلف با فرهنگ هاي متفاوت در قالب جهاني شدن ، اگر بدرستي 
و  بنيادگرايي  به  بازگشت  آن  در  كه  مي دهد  را  دنيايي  نويد  نشود،  اداره 
انزواطلبي ،  آن  در  دنيايي كه  بود.  امري گريزناپذير خواهد  فردي  هويت هاي 
در يك كالم  مي شود  متداول  مذهبي  نابردباري  و  تروريسم  گرايي ،  قوميت 
دنيايي  مي شود كه عاري از صلح و امنيت مي باشد، گوشه اي از چنين دنيايي 
را در جريان فروپاشي يوگسالوي سابق )بحران در بوسني و هرزه گوين (، در 
خالل بحران نسل كشي )ژنوسايد( روآندا در حادثه تاسف بار 11 سپتامبر شاهد 
بوديم . دولت ها، در اين مرحله گذار جامعه بين المللي ، عليرغم دفاع از كليت 
آن  مبناي  كه  رفتاري  دارند؛  فردي  رفتاري  بين الملل ،  حقوق  بنيادين  قواعد 
اگر در حال حاضر كليه  منافع شخصي آنهاست .  بيانگر  ارزش هايي است كه 
جهان  ارزش هاي  كلي  از  دفاع  مدعي  فرهنگي  و  اجتماعي  بزرگ  نظام هاي 
اما در عمل هريك مدافع ارزش هاي فرهنگي خويش مي باشند و در  هستند 
كه  مي كوشند  حتا  و  هستند  مصمم  دولت ها  ديگر  بر  ارزش ها  آن  تحميل 
كلي  بينش  »انسان «  خصوصا  و  جهاني  ارزش هاي  از  را  خود  شخصي  بينش 
كه  مطلق ،  و  كلي  ارزشي  وجود  ديگر  يكبار  كه  اين جاست  در  دهند.  جلوه 
اصول  كه  ارزشي  مي نمايد.  ضروري  باشد،  جغرافيايي  ازمحدوده هاي  فارغ 
كارهاي  و  ساز  الزاما  آن كه  بدون  باشند  اليتغير  آن  از  گرفته  نشات  قاعد  و 

)مكانيسم هاي ( تحقق آنها ثابت باشند. 
بي شك اين ارزش بايد فرا زماني و فرامكاني باشد. جامعه بين المللي از اوايل 
دهه شصت قرن بيستم رفته رفته به اين ارزش كلي تر كه همانا »بشريت « باشد 
بين المللي  به وضعيت جامعه  باعنايت  توجه  اين  روز  هر  و  است  توجه كرده 
فزوني مي يابد. البته بشريت داراي حد و تعريف دقيق و مشخصي نيست . برخي 
مانند پروفسور رنه ـ ژان دو پويي آنرا در برگيرنده دولت ها، تجمعات و افراد 
دانسته اند وبرخي ديگر مانند اوتو فون گيرك )حقوقدان آلماني ( آن را يك 
جهاني  قلمرو  را  آن  گاهي  كه مفسران  مي دانند  جهاني  بزرگ  امپراطوري 
 res(و گاهي هم قلمرو مشترك نوع بشر )Ecclesia universal is( دين

publica generis humanitatis( ناميده اند. 
البته بشريت در رويه قضايي بين المللي هم مورد توجه قرار گرفته است . 

اگرچه جامعه بين المللي هنوز جامعه اي بين الدولي است و وضع قواعد بين المللي 
و اداره امور اين جامعه در اختيار آنهاست ، معهذا بشريت ديگر همانند گذشته 
بگيرد و جانشين  نتوانسته كامال شكل  ندارد، هرچند كه هنوز  انفعالي  حالتي 
جامعه بين الدولي گردد. جامعه بشري جامعه اي است كه در آن نه فقط انسان ها 
از  را  آنكه يكديگر  بدون  با يكديگر هماهنگ مي شوند،  مرزها  فراسوي  در 
و  انسان ها  منافع  تحقق  جهت  در  كه  مكلفند  دولت ها  بلكه  نزديك بشناسند، 
سرنوشت  كه  دولت ها  سرنوشت  نه فقط  بشريت  بنابراين  كند.  تالش  بشريت 
انسان ها، بعنوان عناصر اصلي تشكيل دهنده خود، را تحت تاثير قرارداده است . 
ادامه دارد
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وضعيت حقوق بشر 

در افغانستان
تاملي بر تنوع فرهنگي و مذهبي 

در حقوق بين الملل  

خشونت هاي خانوادگي فاجعه آفريد

 قسمت بیست و چهارم

 دفتر ساحوی کندز کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

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

http://www.blogylaw.com/forum/showthread. :منبع
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 اگر در حال حاضر کلیه نظام هاي بزرگ اجتماعي و فرهنگي 
مدعي دفاع از ارزش هاي  کلي جهان هستند اما در عمل 
هريك مدافع ارزش هاي فرهنگي خويش مي باشند و در 
تحمیل آن ارزش ها بر ديگر دولت ها مصمم هستند و حتا 

مي کوشند که بینش شخصي خود را از ارزش هاي جهاني و 
خصوصا »انسان « بینش کلي جلوه دهند. در اين جاست که 

يكبار ديگر وجود ارزشي کلي و مطلق ، که فارغ ازمحدوده هاي 
جغرافیايي باشد، ضروري مي نمايد. ارزشي که اصول و قاعد 

نشات گرفته از آن اليتغیر باشند بدون آن که الزاما ساز و 
کارهاي )مكانیسم هاي ( تحقق آنها ثابت باشند. 
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حکومت داری در افغانستان

از بن اول تا بن دوم
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سبب  جنگ ساالریزم،  منابع  تقویت  دیگر،  سوی  از 
می شد تا مردم در ایجاد تغییرات و اصالحات، بی باور 
حکومت داری  دیگِر  مهم  عنصر  ترتیب،  بدین  گردند. 
نیز صدمه  نظام است،  که مشروعیت ارزشی و حقوقی 

دید.
حضور جنگ ساالران در ساختارهای نظام، از کم رنگ 
هرچند  می گفت.  سخن  بشر  حقوق  ارزش های  شدن 
افغانستان شکل  نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشر در 
کشور  در  بشر  حقوق  تخطی های  دامنه  اما  گرفتند، 

گسترده بود.  
حکومتانتقالی

موقت  حکومت  با  زیادی  تفاوت  انتقالی  حکومت 
»کنفرانس  و  برلین«  »کنفرانس  دوره،  این  در  نداشت. 
توکیو«، تدویر شد. هردو کنفرانس، بر »حکومت داری 
چالش  مهم ترین  را  اداری  فساد  و  کرده  تاکید  خوب« 
کنفرانس،  هردو  نامید.  افغانستان  جدید  نظام  برابر  در 
و  داد  گسترش  افغانستان  در  را  جهانی  جامعه  حمایت 
برای  را،  بین المللی  جامعه  بیشتر  حمایتی  زمینه های 
»حکومت داری خوب«، فراهم گردانید؛ اما هیچ راهکار 
ثمربخشی برای مهار فساد اداری به وجود نیامد و عمال 
اداری  فساد  میزان  نگرفت.  صورت  تغییری  هیچ گونه 
دو  هر  شد.  گسترده تر  سازمان یافته،  جنایات  و  بیشتر 
نظام،  زیرساخت های  باز سازی  بر  جهانی،  کنفرانس 
ترغیب  اصالحات  به  را،  افغانستان  نظام  و  داشته  توجه 
و  بود  کنترول  غیرقابل  اداری،  فساد  هیوالی  اما  نمود؛ 
قسمت زیادی از منابع جهانی را می بلعید. کمیت وسیع 
می کردند،  زندگی  فقر  خط  زیر  که  افغانستان  مردم 
نمی توانستند از این حمایت های جهانی مستفید شوند و 
جامعه جهانی به جای آن که دل ها و اندیشه های مردم 
را تسخیر کند، به شکل فرسایشی محبوبیتش را در میان 

مردم از دست می داد.  
انتقالی، رابطه میان جنگ ساالران و  در دوره حکومت 
ماشین  کرد.  بیشتری حاصل  پیوند  مخدر،  مواد  مافیای 
فساد  می گرفت:  انرژی  منبع  دو  از  جنگ ساالریزم، 
قاچاق بران محلی  مواد مخدر.  قاچاق  و  تولید  و  اداری 
و  منطقه ای  قاچاقچیان  با  را  شان  رابطه  مخدر،  مواد 
از  مخدر  مواد  مافیای  و  گردانیدند  فعالتر  بین المللی 

کنترول حکومت خارج شد.
تصویب  و  تدوین  انتقالی،  حکومت  مهم  دست آورد 
سند  این  بود.   2004 سال  در  افغانستان  اساسی  قانون 
مهم، زمینه ها را برای نضج گیری چارچوبه های حقوقی 
حکومت داری بر بنیاد اراده مردم فراهم کرد. اما حضور 
تا  جنگ ساالران مشهور در ساختار نظام، سبب می شد 
»حکومت داری  مهم  بسیار  مولفه  که  قانون  حاکمیت 
خوب« است، صدمه دیده و نقش خویش را در جامعه، 
سمت های  مشهور،  جنگ ساالران  این  دهد.  دست  از 
مهم اداره عامه را تصاحب کردند و به سادگی توانستند 
در  آنها  درآورند.  خویش  تاثیر  در  را  حکومت داری 
والیت ها  و  مرکز  در  تعیین کننده  پست های  رهبری 
برابر »حکومت داری  در  را  مهمی  جا گرفتند و چالش 

خوب« به بار آوردند.
حکومتانتخابی

انتخابات  دو  نتیجه  در  که  انتخابی  حکومت 
 2005 سال  پارلمانی  و   2004 سال  ریاست جمهوری 
ایجاد  برای  خوبی  تجربه  آغاز،  در  گرفت،  شکل 
مردم ساالری در افغانستان به بار آورد. اما با تاسف روند 
انتخابات، تصویر بدی در پیوند به حسابدهی و شفافیت، 
تعهدات  انتخابات،  در  گسترده  تقلب  کرد.  ارایه 
شهروندان را در پیوند به مشارکت سیاسی شان، آسیب 
نیز  بین المللی،  نهادهای  دوره،  این  در  همچنان  رساند. 
نهادهای  افغانستان  دولت  شدند.  متهم  اداری  فساد  به 
اعالم  آغشته  اداری  فساد  در  را،  بین المللی  غیردولتی 
کرد و اعتبار دولت و جامعه بین المللی، نزد مردم، بیشتر 

خدشه دار شد.
جدی  دشواری های  از  رهبری،  و  مدیریت  در  ضعف 

که بتواند این توقعات مهم جامعه بین المللی را برآورده 
سازد؟
امنیت

کنفرانس بن نخست به این باور بود که برای افغانستان 
کافی  نفری  هزار  پنجاه  حدود  در  ارتش  پساطالبان، 
خواهد بود. این برداشت، ضعف عمیق دست اندرکاران 
این کنفرانس را برمال ساخت. اکنون تالش می شود تا 
گرفته  نظر  در  افغانستان  برای  نفری  دوصد هزار  ارتش 
شود. این در حالی است که نیروهای امنیتی افغانستان، 
رنج  کارا  هوایی  دفاع  و  فعال  هوایی  قوای  کمبود  از 
کمبود  دچار  نیز  افغانستان  راکتی  قوت های  می برند. 
تجهیزات و نیروهای متخصص هستند. نیروهای پولیس 
بشری،  ظرفیت های  و  تجهیزات  لحاظ  از  نیز  افغانستان 
در  کم ظرفیتی  و  اداری  فساد  وجود  ناتوان اند.  خیلی 
افغانستان نسبت  ساختار پولیس سبب بی اعتمادی مردم 
به پولیس گردیده است. نیروهای استخبارات افغانستان 
نیز دشواری های فراوان تجهیزات و تخصص دارند. آیا 
در جغرافیایی که خطرناکترین گروه های دهشت افگن 
اتومی  وسیله همسایه های  به  و  دارند  فعالیت  بین المللی 
را  امنیت  تامین  انتظار  می توان  گردیده اند،  محاصره 

داشت؟ این امر خیلی بعید به نظر می رسد.
امنیتاقتصادیاجتماعی

نبود اشتغال برای جوانان سبب شده است که با گذشت 
معتادین  و  جنایت کاران  جنگجویان،  تعداد  به  روز  هر 
مواد مخدر، افزوده شود و دشواری های زیاد اجتماعی 
را به بار آورد. امروز، جاده های کابل را کمیت وسیعی 
از معتادین، که در حال تگدی هستند، پر کرده است. 
دسترسی به امنیت اجتماعی از جمله بهداشت و آموزش 
و پرورش از دشواری های مهم دیگر به حساب می آید. 
سر  به  فقر  خط  زیر  در  افغانستان  شهروندان  اکثریت 
می برند و افغانستان از فقیرترین کشورهای دنیا محسوب 
اشکال  ابتدایی ترین  از  افغانستان،  شهروندان  می شود. 

امنیت اقتصادی و اجتماعی بی بهره اند.
مدیریتورهبری

جدی  دشواری های  از  رهبری،  و  مدیریت  در  ضعف 
مدیران  می آید.  حساب  به  خوب«،  »حکومت داری 
غیردولتی  نهادهای  نسبتا خوب، جذب  درآمد  با  برتر، 
می شوند. دولت تا هنوز نتوانسته است برنامه های مفیدی 
کند.  راه اندازی  کارا،  و  مفید  چهره های  جذب  برای 
نهادهای  توسط  معاش ها  دولتی،  ادارات  از  بسیاری  در 
ضعف  برخورد،  گونه  این  می شود.  پرداخته  بین المللی 
و ضعف  باعث سردی  و  را سبب شده  استمرار کاری 

مدیریت می شود.
در  حکومت داری  شیوه  مهم  دشواری های  از  یکی   
و  ضعف  می رود.  شمار  به  نظارتی  ضعف  افغانستان، 
دولتی،  ساختارهای  در  استراتژیک  برنامه های  کمبود 
را  خوب  حکومت داری  مهم  معضالت  از  دیگر  یکی 
در افغانستان تشکیل می دهد. اکثریت ادارات حکومتی، 
هدفمند  راهکارهای  و  درازمدت  برنامه های  نبود  از 
رنج می برند. چنین تصور می شود که رفت و برگشت 
ادارات  فرهنگ  به  کاری،  برنامه های  بدون  دفاتر  به 
برخورد  طرز  این  است.  شده  مبدل  افغانستان  رسمی 
سبب گردیده است تا کارمندان ادارات دولتی کمتر به 

این  در  می آید.  حساب  به  خوب«،  »حکومت داری 
مدت، کنفرانس های بین المللی در پاریس، هاگ و لندن 
جامعه  تعهدات  کنفرانس،  سه  هر  در  شدند.  راه اندازی 
جهانی پیرامون افغانستان، بازنگری شد و وعده های بیشتر 
همکاری به افغانستان ارایه گردید. در کنفرانس پاریس، 
بر نقش شفافیت تاکید زیادی صورت گرفت؛ حتا گفته 
به  مشروط  جهانی،  جامعه  کمک های  ادامه  که  شد، 
شفافیت و حسابدهی دولت افغانستان خواهد بود؛ اما، با 

وجود این تاکیدات، تغییرات خاصی اتفاق نیافتاد.
پیوند به حکومت داری را  این دوره در  دست آورد مهم 
این  می داد.  افغانستان شکل  ملی  توسعه  استراتژی  ایجاد 
گرفت،  شکل  بین المللی  جامعه  کمک  به  که  استراتژی 
تصویر  به  را  خوب  حکومت داری  به  رسیدن  راه های 
حکومت داری  مهم  مولفه  سه  به  استراتژی  این  کشید. 
و  بشر  حقوق   - قانون  حاکمیت  امنیت،  داشت:  تاکید 
توسعه اقتصادی و اجتماعی که بر اصل فقر زدایی استوار 
از  متشکل  نظارتی  نهادهای  استراتژی،  این  بنیاد  بر  بود. 
متخصصین ملی و بین المللی در چارچوب اداره رهبری 
میکانیسم ها  از  برخی  هم  سوی  از  گرفتند.  شکل  نظام 
استراتژی های  با  ملی  توسعه  استراتژی  هماهنگی  برای 
با  که  ملی  توسعه  استراتژی  شدند.  راه اندازی  بین المللی 
مخارج فراوان جامعه بین المللی ساخته شد، سند خوبی به 
حساب می آید. اما هماهنگی برنامه های استراتژی توسعه 
زیادی  چالش های  با  افغانستان  حکومتی  ادارات  با  ملی 
مواجه گردید. تعداد زیادی از نهادهای اداره عامه مفاهیم 
این سند مهم را پی نبردند و بدین ترتیب روند تطبیق این 
استراتژی به کندی گرایید. از سویی هم برخی از نهادها، 
با  اما  گردید؛  ایجاد  اداری  فساد  برابر  در  مبارزه  جهت 
وجود فعال شدن کمیسیون های مبارزه با فساد اداری، تا 
هنوز هیچ یک از اراکین بلندپایه دولتی که به فساد اداری 

متهم هستند، به دادگاه کشانیده نشده است.
بشر  حقوق  نقش  بر  بین المللی،  کنفرانس های  تمام  در 
اما  تاکید صورت می گرفت؛  به عنوان پیش شرط مهم، 
فعالیت های شان  به صورت آشکار،  بشر،  ناقضین حقوق 
را ادامه می دادند. آن ها، در مجلس نمایندگان راه یافتند 
و به سادگی توانستند قانونی را به تصویب برسانند که در 
برابر هر نوع جنایاتی که مرتکب گردیده بودند، معافیت 
به دست آورند. این امر سبب شد تا برنامه عدالت انتقالی 
نیز ناکام گردد و ناقضین حقوق بشر، برایت حاصل کنند.
نبود هماهنگی میان ارگان های تقنینی، قضایی و اجرایی 
از  برابر نظارت  افغانستان، چالش دیگری را در  در نظام 
حکومت داری پدید آورد. تصور می شود که قدرت در 
انحصار رییس جمهور حامد کرزی، چنان درمانده است 
شده  مبدل  نمادین  نقش های  به  نهادها،  سایر  نقش  که 
اتخاذ  است. تصامیم، در محدوده یک دایره مخصوص 
شورای  در  مردم  نمایندگان  واکنش  هرگونه  و  می شود 

ملی، سبب تغییر در تصامیم نمی گردد.
دموکراسی نوپا، جایگاه لرزانش را به خودکامگی هایی 
اساسی  قانون  به  متکی  نظام  چارچوبه  در  که  می دهد 
رویکرد  این  است.  گرفته  شکل  دموکراتیک، 
روند  به  صدمه  کردن  وارد  مستعد  پارادوکسیکال، 

حکومت داری در افغانستان است.
جدیدی  دوره  به  همه  از  بیشتر  دوم،  بن  کنفرانس 
انتقال  بود.  خواهد  متکی  افغانستان،  در  تحوالت  از 
تقویت  و  استمرار  و  افغان ها  به  امنیتی  مسوولیت های 
حاکمیت به وسیله افغان ها مهم ترین عناصر این کنفرانس 
را تشکیل می دهد. ترغیب افغان ها به خودکفایی رزمی، 
این  مهم  پیام های  از  اجتماعی،  و  اقتصادی  سیاسی، 
کنفرانس،  این  در  است.  شده  گرفته  نظر  در  کنفرانس 
کارا  نظام  یک  ایجاد  بر  بین المللی،  جامعه  دولت های 
بحث  کنفرانس،  این  در  کرد.  خواهند  تاکید  فعال،  و 
حمایت های  و  ملی  نظام  برنامه های  رهبری  و  مدیریت 
جامعه بین المللی برای دولت افغانستان، از موارد مهمی به 
حساب می آید؛ اما دولت افغانستان، چنین کارایی را دارد 

رشد ظرفیت های شان بیندیشند و بیروکراسی در ادارات 
دولتی افغانستان، به شکل بی سویه وجود دارد که مسبب 

تنزیل کیفیت برنامه های اجرایی نظام، شده است.
افغانستان،  در  خوب  حکومت داری  ایجاد  جهت  دولت 

نیاز به پیش زمینه های ذیل دارد:  
1.  ظرفیت پروری کادری )مدیریتی( 

دولت افغانستان باید برنامه ملی ظرفیت پروری کادری را 
در سطح کشور، راه اندازی کند. در این برنامه ها، کادرها 
و مدیرهای حکومتی، میکانیسم های حسابدهی، شفافیت 
بگیرند.  فرا  اداری،  ساختارهای  در  را  دموکراسی  و 
جامعه  فعال  حضور  از  استفاده  با  مهم،  فرصت  این  از 
بین المللی در افغانستان، استفاده گردد. استفاده از تجارب 
کشورهای جهان به ویژه از کشورهای در حال گذار از 
منازعه به سوی ثبات و صلح پایدار، تاثیرگذاری خوبی 

در این زمینه خواهد داشت.     
عامه  اداره های  اجرایی  برنامه های  استراتژیک سازی   .2

افغانستان
عامه  اداره های  اجرایی  برنامه های  باید  افغانستان  دولت 
افغانستان  شهروندان  با  رابطه  گره  نخستین  که  را  خود 
این  در  سازد.  هماهنگ  مفید  استراتژی های  با  است، 
برنامه های  و  ماموریت ها  دورنما،  اهداف،  استراتژی ها، 
عمل برای اداره های عامه مشخص شده و تمام برنامه ها، 

زمانبندی شود.     
3. ایجاد میکانیسم های مستمر و فعال

شکل گیری  بدون  نمی توان  را  مدیریتی  ثبات  نوع  هیچ 
دولت  استراتژی های  کرد.  تصور  فعال  میکانیسم های 
اجرایی سازگار  میکانیسم های  باید در ساختار  افغانستان 
گردند. این میکانیسم ها، باید سلسله وار در برابر همدیگر 
مردم  برای  را  گزارشدهی  زمینه های  و  بوده  حسابده 

افغانستان فراهم سازند.
4. شکل گیری میکانیسم های نظارتی

در  حکومت داری  شیوه  مهم  دشواری های  از  یکی 
پیوند  نبود  می رود.  شمار  به  نظارتی  ضعف  افغانستان، 
و  مدیریت  رهبری،  میان  استراتژیک  گسست ناپذیر 
برنامه ها و  بر  را  نظارت  زمینه های  عامه،  اداره  کارمندان 
تضعیف  بسیار  افغانستان،  در  نظام  ساختار  میکانیسم های 
در  مدیریت  و  رهبری  دیگر،  سوی  از  است.  کرده 
سبب  و  می شوند  مغالطه  افغانستان،  نظام  کانون های 
از  رهبری  می گردد.  نظارت  سیستم  پاشیدگی  هم  از 
حالی  در  می کند،  نظارت  عامه  اداره های  استراتژی های 
چرخش  به  را  میکانیسم ها  و  شیوه ها  مدیریت،  که 

می اندازد.          
5. دسترسی شهروندان به اطالعات

یکی از راهکارهای مفید مبارزه با فساد اداری، دسترسی 
شهروندان به اطالعات اداره عامه است. تجارب مفیدی 
به  دسترسی شهروندان  که  دارد  جامعه جهانی وجود  از 
نظام  مادی  و  بشری  منابع  از  آنان  آگاهی  و  اطالعات 
را  شهروندان  نظارتی  زمینه های  و  می دهد  افزایش  را 
دسترسی  می برد.  باال  مدنی،  جامعه  نقش  از  استفاده  با 
این  که  می گردد،  میسر  زمانی  اطالعات،  به  شهروندان 
به  دسترسی شهروندان  قانون  یعنی  قانونمند شود.  روند، 
اطالعات، به تصویب برسد. این فرصت را قانون اساسی 
مهیا  پنجاهم چنین  ماده  افغانستان، در  جمهوری اسالمی 
کرده است: »اتباع افغانستان حق دسترسی به اطالعات از 
می باشند.  دارا  قانون  احکام  در حدود  را  دولتی  ادارات 
عامه  امنیت  و  دیگران  حقوق  به  صدمه  جز  حق  این 

حدودی ندارد.«
باشد که دولت  بن دوم طوری  پیامدهای کنفرانس  اگر 
افغانستان در زمینه های حکومت داری، با اصول مطروحه 
سازگار شود، زمینه ها برای حل بحران مشروعیت را که 
متاسفانه دامنگیر افغانستان گردیده است، مساعد خواهد 
کرد و اراده مردم افغانستان را نسبت به حاکمیت قانون و 
دموکراسی مبنی بر ارزش های حقوق بشر، تقویت خواهد 
برنامه های  حدود  در  دوم،  بن  کنفرانس  از  اما،  بخشید؛ 
رسمی، بدون راه اندازی میکانیسم ها و ساختارهای فعال 
زیاد  انتظاری  نباید  افغانستان،  حکومت  توسط  کارآ،  و 

داشت.  

ACKU
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انفجار در لوله انتقال گاز 
طبیعی مصر به اردن و 

اسرايیل
در  ميالدی،  جاری  سال  در  بار  نهمين  برای 
خط لوله انتقال گاز طبيعی مصر به اسراييل و 
اردن انفجاری روی داده و باعث قطع صدور 

گاز به اين دو کشور شده است.
اين  در  جاری  سال  انفجارهای  تمامی  تقريبا 
خط لوله از زمان سقوط حسنی مبارک، رييس 
جمهور سابق، در ماه فبروری روی داده است 
را  اخير  انفجار  وقوع  محل  مصری  منابع  و 
سينا  در صحرای  واقع  العريش،  شهر  نزديک 

گزارش کرده اند.
براساس قراردادی که در زمان حکومت آقای 
انتقادهايی را هم در پی  مبارک منعقد شد و 
به  مصر  طبيعی  گاز  از  نيمی  حدود  آورد، 

اسراييل فروخته می شود.

انفجار يک موتر در عراق 
۱۱ کشته برجای گذاشت

روز  در  بمب گذاری شده  موتر  يک  انفجار 
دوشنبه در عراق 11 کشته و 15 زخمی برجای 

گذاشت.
موتر  يک  انتحاری،  عامل  گزارش ها،  بر  بنا 
را  در مقابل ورودی اصلی يک  حامل بمب 
منفجر  بغداد  شمال  کيلومتری   25 در  زندان 

کرد.
طول  در  توجه  قابل  حمله  سومين  حادثه  اين 
يک هفته گذشته در عراق محسوب می شود.

اين در حالی است که نيروهای نظامی امريکا 
ديگر(  ماه  )يک  ميالدی جاری  سال  پايان  تا 

عراق را ترک خواهند کرد.

اعتراض به اهدای بس های 
خطرناک چینی به مکاتب 

مقدونیه
نبودن  ايمن  يادآوری  با  وبالگ نويسان چينی 
تصميم  کشور،  اين  ساخت  مکتب،  بس های 
دولت چين در اهدای تعدادی از اين موترها 
به جمهوری مقدونيه را مورد انتقاد قرار داده و 

آن را عاقالنه ندانسته اند.
هفته  دو  مقدونيه  به  بس ها  اين  اهدای  خبر 
پس از تصادف يک بس حامل دانش آموزان 
خردسال چينی گزارش می شود که در جريان 
آن، نوزده تن از دانش آموزان جان خود را از 

دست دادند.
که  است  گفته  مقدونيه  دولت  همه،  اين  با 
بس های اهدايی جمهوری خلق چين ظرفيت 
ايمنی  ضوابط  دارد،  را  نفر  پنج  و  سی  حمل 
موتر در اين کشور منطبق است و از آنها برای 
روستايی  مناطق  در  آموزان  دانش  جابجايی 

استفاده خواهد شد.

اتحاديه عرب حکومت سوريه 
را تحريم کرد 

عرب  اتحاديه  عضو  کشورهای  خارجه  امور  وزيران 
تصويب  از  را  سوريه  نظام  عليه  اقتصادی  تحريم های 

گذراندند.
بنا بر مصوبه نشست اتحاديه عرب که حمد بن جاسم 
نشستی  در  را  آن  قطر،  خارجه  امور  وزير  ثانی،  آل 
سوريه  مرکزی  »بانک  کرد،  اعالم  قاهره  در  خبری 
توسط کشورهای عربی تحريم می شود و مبادله کاال 
بر  اساسی که  به جز کاالهای  اين کشور  با حکومت 

زندگی مردم تاثير می گذارد، متوقف می شود.«
بستن حساب های دولت سوريه در کشورهای عربی، 
توقف معامالت مالی با دولت و بانک تجارت سوريه 
تجاری  بانک های  سرمايه گذاری  هرگونه  توقف  و 
موارد  ديگر  از  سوريه  خاک  در  عربی  کشورهای 

تحريم های اين کشور است.
بر اين پايه اعالم وزير امورخارجه قطر سفر مقام های 
سوريه به کشورهای عربی از اين پس ممنوع است و 

حساب های آنها در اين کشور ها بسته می شود.
مرکزی  بانک های  از  همچنين  عرب  اتحاديه  مصوبه 
از  »مانع  است  خواسته  اتحاديه  عضو  کشورهای 
به داخل  از کشورهای عربی  بانکی  ارسال حواله های 
به  سوريه شوند مگر حواله هايی که کارگران سوری 

خانواده های خود می فرستند.«
شکست  که  داد  هشدار  قطر  خارجه  امور  وزير 
تالش های عربی، به دخالت خارجی در سوريه منجر 
می شود و تاکيد کرد که اين تحريم ها، به مردم سوريه 

صدمه نمی زند.
حمد بن جاسم گفت: »تمام تالش اتحاديه عرب اين 
است که سناريوی ليبا در سوريه تکرار نشود و چنانچه 
جامعه جهانی، کشورهای عربی را برای پايان دادن به 
در  بين المللی  دخالت  از  گريزی  نبينند،  بحران جدی 

اين کشور نيست.«
از سويی نبيل العربی، دبيرکل اتحاديه عرب، از دولت 
سوريه خواست به خونريزی ها پايان داده و اصالحات 
با طرح  دولت سوريه  چنانچه  او گفت  کند.  آغاز  را 
اعزام ناظران موافقت کند، اتحاديه عرب در تحريم ها 

بازنگری خواهد کرد.
اين  به  کشور   19 عرب،  اتحاديه  عضو  کشور   22 از 
تحريم ها رای موافق دادند. عضويت سوريه در اتحاديه 

عرب پيشتر به حال تعليق در آمده بود.
به  اعالم کرد  و  نپذيرفت  را  تحريم های سوريه  عراق 
آن پايبند نخواهد بود و لبنان نيز موضعی بی طرف در 

اين باره گرفت.
دولت سوريه تاکنون واکنشی به تصويب اين تحريم ها 
وليد  است دوشنبه  قرار  اما  است؛  نداده  نشان  از خود 
المعلم وزير امور خارجه سوريه در کنفرانسی خبری 

مواضع کشورش در اين خصوص را اعالم کند.
کردن  وارد  با  نبيل العربی،  به  نامه ای  در  شنبه  المعلم 
و  متناقض  را  آن  عرب،  اتحاديه  طرح  به  ابهام هايی 

هموار کننده مسير دخالت خارجی درسوريه دانست.
اين تحريم ها به دليل بی توجهی دولت سوريه به طرح 
اتحاديه عرب برای اعزام ناظران به خاک اين کشور 
اجرای  حسن  بر  ناظران  اين  بود  قرار  می شود.  اعمال 
بحران سوريه  پايان  منظور  به  پيشتر  که  اتحاديه  طرح 

ارايه شده بود، نظارت کنند.
برپايه اين طرح دولت سوريه می بايست که به حضور 
نيروهای مسلح دولتی در همه مناطق پايان دهد و تمام 

بازداشت شدگان حوادث اخير را آزاد کند.
ميزبان  همچنين  عرب  اتحاديه  طرح،  اين  موجب  به   

گفتگو ميان دولت و اپوزيسيون بود.

اجالس جهانی آب و هوای سازمان ملل 
متحد در حالی از روز دوشنبه در دوربان 
در افريقای جنوبی آغاز به کار کرد که 
گروه  دو  به  شرکت کننده  کشورهای 

اصلی تقسيم شده اند.
که  توسعه  حال  در  کوچک  کشورهای 
شدن  گرم  خطرات  معرض  در  بيشتر 
کوچک  جزاير  مانند  هستند،  زمين 
شدن  برطرف  خواهان  آرام،  اقيانوس 
موانع موجود بر سر راه امضای توافقنامه 
مذاکرات  فوری  سرگيری  از  و  جديد 

هستند.
مالديف به نمايندگی از اين کشورها خواهان کاهش سريع تر 

توليد گازهای گلخانه ای در کشورهای صنعتی است.
انداختن  عقب  پی  در  صنعتی  بزرگ  کشور  چند  ولی 
اين  در  جهانی  جديد  توافقنامه  درباره  بين المللی  مذاکرات 

رابطه هستند.
می گويند  روسيه  و  کانادا  جاپان،  امريکا،  متحده  اياالت 
نمی خواهند چنين توافقی زودتر از سال 2015 اجرايی شود.

هند و برازيل نيز که دو کشور عمده در حال توسعه هستند، 
به اين کشورهای صنعتی پيوسته اند.

اجالس دوربان برای پيدا کردن جايگزينی برای پيمان کيوتو 
برگزار می شود که با هدف کاهش توليد گازهای گلخانه ای 
برای کنترول روند گرم شدن زمين به تصويب رسيده است.

و  می رسد  پايان  به  آينده  سال  کيوتو  پيمان  اجرايی  دوره 
چندين کشور گفته اند که با تمديد آن موافق نيستند.

توسعه  در حال  مانند کشورهای کوچک  هم  اروپا  اتحاديه 

يک  تصويب  برای  مذاکرات  فوری  سرگيری  از  خواهان 
معاهده بين المللی آب و هوايی است.

و  آب  اجالس  در  شرکت کننده  کشورهای  گذشته  سال 
هوايی کانکون در مکزيک توافق کردند که متوسط ساالنه 
گرمايش زمين را در حد 2 درجه سانتی گراد نگه دارند ولی 
کشورهای کمتر توسعه يافته خواهان کاهش اين رقم به زير 

1.5 درصد هستند.
در  موضوع  اين  سر  بر  صنعتی  کشورهای  ميان  اختالف 
پيش  از  بيشتر  شد،  برگزار  امريکا  در  ماه  اين  که  اجالسی 

مشخص شد.
بريتانيا و ديگر اعضای اتحاديه اروپا در اين اجالس خواهان 
برقراری فوری مذاکرات برای رسيدن به يک توافق تا 2015 

و اجرايی کردن آن تا 2020 شدند.
اما امريکا، روسيه و جاپان خواهان عقب افتادن گفتگوهای 

جهانی شدند.

دولت عراق اعالم کرده قرارداد بزرگ انرژی اين کشور با 
دو شرکت رويال داچ شل و ميتسوبيشی نهايی شده و مورد 
ميتسوبيشی،  و  شل  داچ  رويال  است.  گرفته  قرار  موافقت 
در قراردادی به ارزش 17 ميليارد دالر در 25 سال آينده، 
توسعه و استخراج حوزه گاز جنوب عراق را دنبال خواهند 

کرد.
از  يکی  قرارداد  اين  رويترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
و  است  انرژی  حوزه  در  عراق  قراردهای  بزرگترين 
پيش بينی شده دولت بغداد توسط آن به جهش بزرگی در 
توليد برق برسد. اين گزارش می افزايد اين منابع قرار است 
از سه حوزه گازی در بصره تامين شود که در حال حاضر 
به  تاسيسات کارآمد  نبود  به دليل فقدان ساختار مناسب و 

هدر می رود و هيچ استفاده ای ندارد. در سه 
حوزه يادشده، روزانه نزديک به 20 ميليون 
به  و  شده  آتش کشيده  به  گاز  مکعب  متر 

هدر می رود.
قرارداد  چند  اين  از  پيش  شل،  شرکت   
وگاز  نفت  برای گسترش حوزه های  ديگر 
است.  کرده  امضا  بغداد  دولت  با  عراق 
سرمايه گذاری  نوشته  فرانسه  خبرگزاری 
بصره«  گاز  »شرکت  عنوان  تحت  جديد، 
درصد   51 عراق  دولت  و  می شود  ثبت 
سهام، رويال داچ شل 44 درصد و شرکت 
ميتسوبيشی جاپان، 5 درصد از سهام را در 

اختيار خواهند داشت.
اجازه  قرارداد  اين  که  شده  گفته  همچنين 
می دهد گاز توليدی به جز مصرف داخلی، 

در حوزه صادرات گاز هم قرار گيرد.
حدود  ذخايری  عراق  گرفته  صورت  برآوردهای  برپايه   
ميليارد  نيم  و  سه  حدود  و  خام  نفت  بشکه  ميليارد   143

مترمکعب ذخاير گازی در اختيار دارد.
دولت عراق که برای درآمدهای خود به ميزان 95 درصد 
تا زيرساخت های  به صادرات نفت وابسته است می کوشد 
دهه  چندين  خاطر  به  که  را  خود  نفت  صنعت  فرسوده 
توليد  ميزان  و  کند  بازسازی  ديده  تحريم آسيب  و  جنگ 

نفت خود را افزايش دهد.
به  سطح  اين کشور را  توليد  اميدوار است، ظرفيت  عراق 
عربستان سعودی که 12 ميليون بشکه در روز است، برساند.

شروع اجالس جهانی آب و هوا در میان دو دوستگی کشورها

عراق با قرارداد ۱۷ میلیارد دالری شل و میتسوبیشی موافقت کرد 
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خصوص  این  در  منتشره  گزارش های  پاکستان  ارتش 
حمله  و  تحریک  باعث  آنها  سوی  از  تیراندازی  که  را 
منطقه  به  نوامبر(   ۲۶( شنبه  روز  در  ناتو  نیروهای  هوایی 
گفته  است.  کرده  رد  شده،  پاکستان  مهمند  نشین  قبیله 
 ۲۴ کم  دست  ناتو  هوایی  حمله  این  درجریان  که  شده 

سرباز کشته شدند.
گفته  پاکستان،  ارتش  سخنگوی  عباس،  اطهر  جنرال 
ناشناس  منابع  از سوی  منتشرشده  است که گزارش های 
ناتو در  این که  بر  مبنی  مقامات غرب  افغان و همچنین 
واکنش به آتش نیروهای پاکستانی اقدام به حمله کرده 

خالف واقع هستند.
ناتو  نیروهای  این حمله  به  پاکستان واکنشی خشمگینانه 
متناقض حاکمیت ملی آن کشور و  را  نشان داده و آن 

تعهد نیروهای بین المللی در افغانستان دانسته است.
»حادثه ای  را  آن  حمله،  این  از  عذرخواهی  ضمن  ناتو 

غم انگیز و غیرعمدی« توصیف کرد.
اما این حمله باعث بروز تنش بین پاکستان، امریکا و ناتو 
پاکستان  نخست وزیر  گیالنی،  یوسف رضا  و  است  شده 
حاکمیت  حق  به  آشکار  »تجاوزی  را  حمله  این  نیز، 

پاکستان« خوانده است.
دولت پاکستان همچنین گفته  است که تمام همکاری ها، 
برنامه ها و فعالیت های مشترک خود با ناتو و امریکا را در 

زمینه های اطالعاتی، سیاسی، دیپلوماتیک و نظامی مورد 
تجدید نظر قرار می دهد.

در پی حمله هوایی ناتو، مسیر تدارکاتی آن سازمان از 
پاکستان به افغانستان توسط دولت پاکستان بسته شد.

دولت پاکستان همچنین از امریکا خواسته که ظرف ۱۵ 
از  امریکایی ها  پایگاه هوایی شمسی را تخلیه کند.  روز 
بدون  هواپیماهای  آوردن  در  پرواز  به  برای  پایگاه  این 

سرنشین خود استفاده می کنند.

تصویب  از  پس  ساعاتی  بریتانیا،  خارجه  امور  وزارت 
شورای  مجلس  در  لندن  و  تهران  روابط  کاهش  طرح 
تهدید  تاسف کرد و  ابراز  اقدام  این  از  ایران،  اسالمی 
کرد که در صورت اخراج سفیرش از ایران، قاطعانه به 

آن واکنش نشان خواهد داد.
را  طرحی  یک شنبه،  روز  اسالمی،  شورای  مجلس 
تصویب کرد که بر اساس آن از وزارت امور خارجه 
را  بریتانیا  با  ایران  روابط  سطح  تا  است  خواسته  ایران 
به کاردار کاهش داده و در برابر سایر کشورهایی که 

انگلیس«  مشابه  »رفتاری 
مشابهی  اقدام  نیز  دارند 

انجام دهد.
وزارت  سخنگوی  یک 
بریتانیا  خارجه  امور 
تصویب  از  پس  ساعاتی 
از  فوریتی  دو  طرح  این 
شورای  مجلس  اقدام 
اسالمی ابراز تاسف کرد.

خبرگزاری  گزارش  به 
نامش  که  وی  فرانسه، 
در  است  نشده  فاش 
کرد،  تهدید  حال  عین 
این  ایران  حکومت  »اگر 
در  ما  کند،  اجرا  را  طرح 
شرکای  سایر  با  مشورت 
پاسخی  خود  بین المللی 

قاطعانه به آن خواهیم داد.«
تصریح  بریتانیا  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  این 
کرد: »این اقدام غیرقابل توجیه به رژیمی که در انزوای 
درباره  بین المللی  نگرانی های  به  و  برده  سر  به  شدید 
پاسخی  آن  بشری  حقوق  سوابق  و  هسته ای  برنامه 

نمی دهد، کمک نخواهد کرد.«
این مقام بریتانیایی اشاره نکرده است که لندن به طور 
داد  خواهد  نشان  ایران  قبال  در  واکنشی  چه  مشخص 
ولی مناسبات دو کشور طی سه دهه گذشته بارها دچار 

تنش های شدیدی شده است.
کنون،  تا   ۱۳۵۷ دلو  انقالب  پیروزی  ابتدای  از  بریتانیا 
ایران  از  را  خود  دیپلوماتیک  کادر  سه بار  دسته کم 
بریتانیا  دیپلوماتیک  کادر  خروج  است.  خوانده  فرا 
هیات  رییس  فراخواندن   ،۱۳۶۶ سال  در  تهران  از 
فتوای  صدور  از  پس  ایران  از  کشور  این  نمایندگی 
نویسنده  رشدی،  سلمان  قتل  برای  خمینی  اهلل  آیت 
هیات  رییس  دوباره  و خروج  بریتانیایی  االصل  هندی 
فعال  چهار  قتل  از  پس  تهران  از  بریتانیا  نمایندگی 
در  که   ۱۳۷۱ سال  در  میکونوس  رستورانت  در  کرد 

هماهنگی با سایر کشورهای اروپایی صورت گرفت.
کار  روی  از  پس  سال  دو  و   ۱۳۷۸ سال  از  کشور  دو 
از  را  خود  روابط  سطح  خاتمی،  محمد  دولت  آمدن 

کاردار به سفیر ارتقا داده اند.
بریتانیا روز ۱۴ نوامبر اعالم کرد که تمام مراودات مالی 
بانک مرکزی جمهوری  و  ایران قطع کرده  با  را  خود 

اسالمی را مورد تحریم قرار می دهد.
تحریم های  تشدید  با  همزمان  که  بریتانیا  اقدام  این 
ایران  هسته ای  برنامه  علیه  کانادا  و  امریکا  یکجانبه 
نمایندگان  و  ایرانی  مقام های  خشم  گرفت،  صورت 

مجلس شورای اسالمی را برانگیخته است.
روز  اسالمی  اقدام، مجلس شورای  این  به  واکنش  در 
رابطه  فوریت طرح کاهش  دو  هفته گذشته  چهارشنبه 
با این کشور را تصویب کرد و در نشست روز یکشنبه، 

دوم قوس، نیز جزییات آن را از تصویب گذراند.

پاکستان: حمله ناتو به عملیات نیروهای پاکستانی ربط نداشت

بریتانیا به اخراج سفیرش از ایران قاطعانه واکنش نشان می دهد 
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