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 در بازسازی
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توافق حکومت 
با انتقال برق ازبکستان به پاکستان

بازداشت چهارده تروریست در کشور

حکمتيار:
آماده گفتگوهای معنادار هستم

8صبح، کابل: دولت افغانستان توافق کرده 
خاک  طریق  از  ازبکستان  برق  تا  است 

افغانستان به پاکستان انتقال یابد.
مقام ها گفته اند پاکستان پیشتر پیشنهادی را 
برای دولت افغانستان فرستاده بود تا اجازه 

انتقال برق از ازبکستان را بدهد. 
اعالمیه ای  در  جمهوری،  ریاست  دفتر 
گفته که شورای وزیران به این درخواست 

پاکستان پاسخ مثبت داده است. 
انرژی و آب گفته که قرار است  وزارت 
با  برق  لین  انتقال  جزییات  به  رابطه  در 
ولتاژ بلند از ازبکستان به پاکستان از طریق 
خاک افغانستان در روزهای بعدی گفتگو 

شود. 

عمومی  ریاست  مقام های  کابل:  8صبح، 
از  تن  چهارده  بازداشت  از  ملی،  امنیت 
والیات  در  تروریستی  گروه های  اعضای 

کابل، کندز و پکتیکا خبر داده اند.
ملی،  امنیت  سخنگوی  مشعل،  لطف اهلل 
گفت  خبری  نشست  یک  در  گذشته  روز 
شامل  که  تروریستی  گروه  دو  اعضای  که 
از  کندز  والیت  در  می شود،  تن  دوازده 

و امریکایی ها هم هیچ برنامه قابل قبول مردم 
افغانستان و مجاهدین ندارند.«

که  است  شده  یادآور  همچنان  حکمتیار 
توافق  برای  را  »راه  باید  مذاکره  هرگونه 
نیروهای  شرط  و  بی قید  خروج  برسر 
افغانستان، و حق  استقالل  خارجی، تضمین 
و  سرنوشت  برای  افغان ها  تصمیم گیری 

تمامیت ارضی کشور هموار بسازد.«

گروه  دومین  رهبر  حکمتیار،  گلبدین 
بزرگ جنگجویان مخالف دولت افغانستان 
آماده  که  است  گفته  مصاحبه ای  در 
برای  احزاب  تمام  با  معنادار«  »گفتگوهای 

پایان دادن به جنگ طوالنی است.
این  اسالمی  رهبر حزب  گلبدین حکمتیار، 
که  کرد  بیان  آن  از  پس  اندکی  را  سخنان 
طالبان از گشایش یک دفتر سیاسی در قطر 
به منظور گفتگوهای احتمالی با امریکا خبر 

داده بودند.
نتایج تماس ابراز بی اعتنایی  اما حکمتیار از 
پیش تر  اسالمی  حزب  که  گفت  و  کرد 
کرزی  حامد  و  واشنگتن  با  تماس هایی 
با دولت کابل و  »ما  او گفت:  داشته است. 
امریکایی ها در فرصت های مختلف گفتگو 
کردیم، اما هیچ برنامه روشن، قابل قبول و 
که  نکردیم  دریافت  آنها  از  بینانه ای  واقع 

ارزش یادآوری را داشته باشد.«
اسالمی  »افغان  خبرگزاری  به  ادامه  در  او 
پرس« گفته است: »دولت کابل ناتوان است 

در  این  به  است  گفته  افغانستان  حکومت 
شده  موافقه  اصول  در  پاکستان  خواست 

است.
پاکستان در والیت هم مرز با افغانستان با 

کمبود برق روبرو است. 
این در حالی است که هنوز پروژه بزرگ 
از  ترکمنستان  گاز  پایپ الین  انتقال 
هند  و  پاکستان  به  افغانستان  خاک  طریق 

بی سرنوشت مانده است. 
در حال حاضر والیات کابل، مزارشریف، 
ازبکستان  وارداتی  برق  از  پروان  و  بغالن 

استفاده می کنند. 
دولت درنظر دارد تا والیات جنوبی را از 

همین برق وارداتی برق دهد. 

سوی نیروهای امنیت ملی بازداشت شده اند. 
گروه های  این  مشعل،  آقای  گفته ی  به 
تروریستی قصد داشتند که حمالت انتحاری 
در  امنیتی  مهم  تاسیسات  باالی  انفجاری  و 

این والیت انجام دهند.
همچنین سخنگوی امنیت ملی می گوید که 
سازماندهنده یک گروه تروریستی نه نفری 
انجام حمالت در کابل داشتند،  که تصمیم 
نیز از سوی نیروهای امنیتی در والیت لوگر 

بازداشت شده است.
از  همچنین  ملی  امنیت  امنیت  سخنگوی 
مهمات  و  سالح  گاه  ذخیره   چندین  کشف 
این  گفت  و  داد  خبر  پروان  والیت  در 
فعالیت های  انجام  منظور  به  تجهیزات 
از سوی شورشیان در  تروریستی و تخریبی 

پروان جا بجا شده بود.

این در حالی است که دو هفته پیش، ایمل 
به  کرزی  جمهور  رییس  سخنگوی  فیضی 
خبرگزاری فرانس پرس گفته بود که یک 
به کابل سفر کرده  هیات از حزب اسالمی 
با حامد کرزی، در فضای خوب گفتگو  و 

کردند و نتایج خوب بوده است.
افغانستان  یک مقام کاخ ریاست جمهوری 
همچنان گفته که این هیات که غیرت بهیر، 
در  نیز  حکمتیار  نزدیک  دستیاران  از  یکی 
حامد  با  دیدار  از  پس  داشت  حضور  آن 
مالقات  امریکا  سفارت  مقامات  با  کرزی، 

کردند.
میالدی   80 دهه  در  اسالمی  حزب  گروه 
علیه شوروی سابق جنگید و پس از آن یکی 
دهه  داخلی  جنگ های  درگیر  احزاب  از 
حکمتیار  گلبدین  اسالمی  حزب  بود.   90
را  همچنان مسوولیت چندین حمله مرگبار 
به شمول حمله به نیروهای فرانسوی در سال 
2008 در سروبی، بر عهده گرفته است. در 

آن حمله 10 سرباز فرانسه کشته شدند.

در برف باری های شدید بدخشان

پانزده کشته و 500تن در محاصره برف
عناوین مطالب امروز:در صفحه 6

زنان افغان از بازگشت 
طالبان نگران اند

زنان  وضعیت  مورد  در  خبرها  و  آمارها 
زنان  که  است  آن  نشان دهنده  افغان 
پس از دوره طالبان، پیشرفت هایی چون 
اشتغال  افزایش  رای،   حق  از  استفاده 
براساس  داشته اند.  دختران  تحصیل  و 
از  گزارش »USAID« در سال 2010، 
هفت میلیون کودک ثبت نام شده در صنف 
اول، 37 درصد آنها دختر هستند. با این 
وجود، هنوز حقوق زنان افغان در بسیاری 
از مناطق افغانستان، به خصوص مناطق 
دورافتاده، در نظر گرفته نمی شود. دولت 
از طرف بسیاری از فعاالن حقوق زن در 
این موارد به دلیل سهل انگاری در اجرای 

قانون، مقصر شناخته شده است.
در صفحه 5

دودستگی در میان 
نهادهای مدنی

جرگه نهادهای مدنی تاکید دارد که باید 
رییس جمهور کرزی 9 کمیشنر کمیسیون 
کار  دوره  دو  که  را  بشر  حقوق  مستقل 
سایر  اما  کند.  معرفی  جدیدا  کرده اند، 
نهادهای  مدنی می گویند جرگه  نهادهای 
مدنی، مشخصات نهادهای مدنی را ندارد.

»جرگه  گفت:  مورد  این  در  نظری  آقای 
تقلبی  مدنی  جامعه  یک  مدنی،  نهادهای 
کریم خرم است.  آقای  و ساخته شده ی 
کارمندان  تعداد  یک  نهاد[  این  ]اعضای 
دولت اند، تعدادی از پارلمان اند و تعدادی 
که  دولتی اند  نهادهای  به  وابسته  هم 
مربوط نهادهای جامعه مدنی نمی شود.« 
در صفحه 4

برنامه ای گسترده 
برای جمع آوری 

معتادان
کمیته ی  یک  افغانستان  حکومت 
گردآوری  هدف  به  را  عالی 
قاچاقبران  دستگیری  و  معتادان 
است  کرده  ایجاد  مخدر  مواد 
وزارت  مقام های  گفته ی  به  و 
مختلف  اداره های  داخله، 
زمینه ی  تا  رند  دا وظیفه  حکومتی 
را  معتادان  تداوی  و  گردآوری 
جدی  مبارزه ای  و  سازند  فراهم 
در  مخدر  مواد  فروشنده های  با 

دهند. انجام  کشور 
در صفحه 3

نتیجه  در  و  دیروز  بامداد  چهار  ساعت 
ولسوالی  در  عظیم  کوچ  برف  یک 
اشکاشم، قریه زیچ این ولسوالی که در 
٢٠٠ کیلومترى شهر فیض آباد موقعیت 

دارد، کامال زیر برف شده است.
زند  گی  خانواده   7٢ زیچ  قریه  در 
تا  که  گفته اند  مسووالن  اما  می کنند، 
در  گیرمانده  افراد  دقیق  ارقام  کنون 
قریه  این  خانه هاى  تعداد  و  آوار  زیر 

مشخص نشده است.
سخنگوى  راسخ،  عبدالمعروف  مولوى 
»در  گفت:  به  8صبح  بدخشان،  والیت 
ولسوالی راغستان 5 نفر،  در ولسوالی 
کوهستان 5 نفر، در ولسوالی یفتل سه 
در  و  نفر  یک  یاوان  ولسوالی  در  نفر، 
ولسوالی یفتل چهارده 14نفر زیر برف 

گیر مانده اند.

ACKU
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از اقدام شهرداری کابل 
حمایت کنیم 

به  بانکی  حساب  یک  بازگشایی  از  کابل  شهردار 
است.  داده  خبر  مردمی  کمک های  دریافت  منظور 
می خواهد  کمک ها  این  با  است  گفته  کابل  شهردار 
را  تاج بیک  و  چهلستون  داراالمان،  قصرهای 
بازسازی کند. قبل از این، وزیر معارف پیشین، آقای 
محمدیونس قانونی نیز با باز کردن یک حساب بانکی 
زیر نام »کچکول« معارف،  تالش کرد تا حمایت مردم 
را به سوی معارف جلب کند. در آن وقت، تعدادی از 
را  زیادی  پول های  نمادین  طور  به  جهادی  رهبران 
آقای  ترک  از  پس  اما  کردند.  واریز  حساب  این  به 
به مردم  از کچکول معارف کسی  اکنون،  تا  قانونی 
گزارش نداده است و معلوم نیست که در این حساب 
چه مبالغی جمع آوری و در کجا ها هزینه شده است. 
در  تازه،  رویکرد  یک  در  کابل،  شهردار  اکنون 
نوسازی  و  بازسازی  در  را  مردم  تا  است  تالش 
تاریخی فراخواند. متاسفانه در ده سال گذشته  آثار 
قرار  حاشیه  به  را  مردم  همواره  دولتی،  مقام های 
به عواید  با سرازیرشدن کمک ها  نیز  داده اند؛ مردم 
در  قبل  ده سال  کرده  اند.  عادت  بادآورده،  و  غیبی 
بسیاری از قریه ها و روستاها مردم خود فاصله های 
تا مراکز، ولسوالی ها، کلینک ها، حسینیه ها و  زیادی 
قریه های همجوار به صورت حشر عمومی برف ها را 
جاروب کرده و در فصل بهار به صورت دسته جمعی 
بسیاری  اکنون  می پرداختند.  سرک ها  بازسازی  به 
با  نیز  بام شان  برف  حتا  که  دارند  انتظار  مردم  از 
کمک های جامعه ی جهانی جاروب شود. این فرهنگ 
گداپروری، عافیت طلبی و بی مسوولیتی  به  را  مردم 
جامعه ی  و  حکومت  دوش  بار  عمال  و  داده  عادت 
جهانی قرار داده است. اکنون شهرداری کابل، مردم 
یک  در  را  ـ  کابل  شهریان  خصوص  به  ـ  کشور 
آزمون بزرگ قرار داده است. بدون شک اگر مردم 
در این بازسازی حضور خود را با کمک های نقدی به 
نمایش گذارند، این باورمندی برای مقام های دولتی 
سرزمین،  این  مردم  به  اتکا  با  که  شد  خواهد  خلق 
می توان بخش عظیمی از مشکالت را حل کرد. اما اگر 
و  خاموش  بی تفاوت  فراخوان،  این  برابر  در  مردم 
باشند، مسووالن دولتی نیز از ناحیه ی مردم مایوس 
همیشه،  برای  که  می شوند  مجبور  و  سرخورده  و 

دست گدایی به سوی کشورهای دیگر دراز کنند. 
و  نشیند  ثمر  به  شهرداری  اقدام  این  آن که  برای 
نکته  بدل شود، چند  به عنوان یک فرهنگ در کشور 

قابل یادآوری است: 
روشنفکران،  سینماگران،  هنرمندان،  این که،  نخست 
احزاب  مدنی،   نهادهای  رسانه ها،  جامعه،  آگاهان 
فرهنگی  مراکز  و  علما  اجتماعی،   نهادهای  سیاسی، 
با هماهنگی در یک کمپاین وسیع سهم  و آموزشی 
از سهم گیری شان در حرکت های  را  تا مردم  گرفته 
در  می توانند  نهادها  این  سازند.  آگاه  میهنی  و  ملی 
حساب  این  به  را  کمک های شان  رسانه ها،  حضور 
واریز کنند تا با این کار دیگران نیز آگاهی پیدا کرده 

و هم تشویق شوند. 
دوم این که شهرداری کابل نیز با تعیین یک هیات امنا 
بر جمع آوری این کمک ها نظارت کند و میزان کمک ها 
و موارد مصرف آن را هر از گاهی به اطالع همگان 

برساند. 
متاسفانه فساد بیش از حد در نهادهای دولتی، مردم 
را نسبت به مقام ها بی باور ساخته است؛ اکنون خوب 
روش  و  نیک   اقدام  یک  با  کابل  که شهرداری  است 

شفاف، اعتماد از دست رفته را احیا کند. 

زنگ اول


بخشیازتجهیزاتنظامیامریکاازعراقبهافغانستانمنتقلمیشود

مرکزخدماتکشاورزیزناندربلخگشایشیافت

یکشرکتایرانیدرهراتفابریکهسمنتمیسازد

جنرال وینسانت بروکس، که فرماندهی 
حدود  در  را  امریکایی  پیاده  نیروهای 
20 کشور جهان، از مصر تا افغانستان به 
عهده گرفته است، می گوید: »ما خیلی 
دید  معرض  در  که  را  آنچه  از  بیشتر 
همگان قرار دارد انجام می دهیم؛ خیلی 
بیشتر از آن چه که در افغانستان و عراق 

انجام داده ایم.«
دگر جنرال وینسانت بروکس در یک 
اسوشیتد  خبری  آژانس  با  مصاحبه 
به  وی  جدید  نقش  است،  گفته  پرس 
تطابق  در  نظامی  دیپلومات  یک  حیث 
پنتاگون  اعالن شده  استراتژی جدید  با 
قرار دارد که می خواهد اردوی امریکا را 
کاهش داده، بیشتر باالی نیروهای نظامی 

متحدینش اتکا و اعتماد کند.
وی می گوید در جریان خروج نیروهای 
امریکایی از عراق، هیچ چیز به اندازه ی 
اردن  و  کویت  باالی  اعتماد  و  اتکا 

خدمات  عرضه  مرکز  بلخ:  8صبح،
زنان  برای  زنان  طرف  از  کشاورزی، 

کشاورز، دیروز در بلخ گشایش یافت.
مسوول  قاضی زاده،  منیره  خانم 
زنان  برای  کشاورزی  خدمات  مرکز 
مرکز  »این  گفت:  رسانه ها  به  کشاورز، 
خانم های  مشترک  سرمایه گذاری  با 
انکشافی  کمک های  اداره  و  کشاورز 
ایجاد شده که سهم   »USAID« امریکا 
خانم های کشاورز در این سرمایه گذاری 
 20،»USAID« سوی   از  و  درصد   80

درصد می باشد.«

8صبح،کابل: دولت افغانستان با ایجاد 
معدن  و  سمنت  جدید  فابریکه  یک 
توسط  هرات  والیت  در  سنگ  ذغال 
یک شرکت ایرانی توافق کرده است.

اعضای کابینه در جلسه دیروزی خود 
قرارداد  کرزی،  حامد  ریاست  تحت 
معدن  و  سمنت  جدید  فابریکه  ایجاد 
هرات  والیت  پهلوانان  سنگ  ذغال 
»پیشگامان صنعت مجد«  با شرکت  را 

ایران مورد تایید قرار داده است.
انتشار  با  جمهوری  ریاست  دفتر 
این  براساس  است،  گفته  اعالمیه ای 
صنعت  پیشگامان  شرکت  قرارداد 

مورد  در  امریکا  تجارب  از  می خواهند 
داوطلب  سربازان  از  استفاده  چگونگی 

بیاموزند، مسافرت کرده اند.
تجارب  تبادل  این  که  بروکس  جنرال 
توسط  نظامیان  آموزش  و  ترینینگ  را 
کشور های  به  می خواند؛  نظامیان 
تاجکستان،  قرغزستان،  قزاقستان، 
ازبکستان و افغانستان مسافرت کرده، در 
آینده به پاکستان و ترکمنستان نیز سفر 

می کند.
وی همچنان به کشورهای حوزه خلیج 
لبنان، اردن، عربستان سعودی   به  فارس 
قطر، امارات متحده عرب، کویت، عراق 
و بحرین سفر کرده، به عمان و مصر نیز 

خواهد رفت.
می گوید،  بروکس  وینسانت  جنرال 
شده،  یاد  کشورهای  با  امریکا  روابط 
اکماالتی  مواد  انتقال  از  حمایت  کلید 
به خشکه محسوب  افغانستان محاط  به 

می شود.
وی  فرمان  تحت  نیروهای  او  گفته  به   
از  خروج  برای   2012 سال  جریان  در 

افغانستان برنامه ریزی می کنند.
جنرال بروکس می گوید: »ما در تسریع 
ما  کردیم،  مساعدت  افغانستان  اعمار 
خروج  برای  زمان  اینک  که  می دانیم 
دوباره یک بخش از قوت ها فرا رسیده 

است و این کار انجام داده خواهد شد.«

ساحوی دفتر USAID در شمال گفت: 
»این دومین مرکز بزرگ عرضه خدمات 
بلخ  در  که  است  کابل  از  بعد  زراعتی 

گشایش می یابد.«
به  مرکز  این  در  که  افزود  برنس  خانم 
خانم های کشاورز در بخش های پرورش 
نباتات و چگونگی مبارزه با آفات نباتی 

آموزش داده خواهد شد.
گفتنی است که این مرکز در بخش های 
گلدوزی،  خیاطی،  چون  دیگری 
بسته بندی مواد غذایی و تهیه ی کنسروها 

نیز با خانم ها همکاری دارد.

تولیدی  و  ساختمانی  بخش های  تمام 
را  افغانستان  شهروندان  فابریکه،  این 
رهایشی،  محل  اعمار  کند.  استخدام 
مکان های  مسجد،  مکتب،  کلینک، 
سرک  کیلومتر   11 احیای  و  تفریحی 
از فابریکه الی سرک عمومی، از دیگر 

بخش های این قرارداد است.
به گفته دفتر ریاست جمهور، شرکت 
است  مکلف  مجد،  صنعت  پیشگامان 
تا حق االمتیاز، حق االجاره سطح زمین 
ساحات و تاسیسات فابریکه سمنت و 
همچنان مالیات را در مطابقت با قوانین 

افغانستان بپردازد.

حایزاهمیت نبوده است.
بعد  بروکس،  وینسانت  جنرال  گفته  به 
عراق،  از  امریکایی  نیروهای  خروج  از 
برنامه سازان نظامی در کارولینای جنوبی 
کویت،  در  کشور  آن  نظامی  پایگاه  و 
به  را  نظامی  تجهیزات  دوباره  انتقال 
امریکا برنامه ریزی کرده اند. همچنان در 
نظر گرفته شده است که بخشی از این 

تجهیزات به افغانستان انتقال داده شود.
می گوید،  بروکس  وینسانت  جنرال 
در  وی  فرمان  تحت  نظامی  پرسونل 
سرباز  هزار   86 خروج  ماه  سه  جریان 
هزار  در 19  که  تجهیزاتی  و  امریکایی 
کانتینر فوت جابجا شده بودند را از عراق 

مساعدت کرده است.
آژانس خبری اسوشیتد پرس می نویسد، 
ستیفان  و  بروکس  وینسانت  جنرال 
فرینر مشاور ارشد وی در امور سربازان 
که  زیادی  کشورهای  به  داوطلب 

را  مرکز  این  ایجاد  از  هدف  وی 
زنان  برای  زراعتی  بهتر  خدمات  ارایه 

زراعت پیشه عنوان می کند.
این  »در  کرد:  اضافه  قاضی زاده  خانم 
و  آنها  سوی  از  دالر  صدهزار  مرکز 
 USAID سوی  از  زراعتی  وسایل 

سرمایه گذاری شده است.«
او افزود که این مرکز برای  زنان کشاورز، 
تخم های بذری،  دارو های نباتی و وسایل 
تخفیف،  درصد  بیست  با  را  کشاورزی 

پایین تر از نرخ بازار عرضه می کند.
آمر  برنس،  ایما  خانم  حال  همین  در 

میلیون   150 سرمایه گذاری  با  مجد، 
دالر، تولید سمنت در والیت هرات را 
با ظرفیت یک میلیون تن در سال آغاز 
است:  آمده  اعالمیه  این  در  می کند. 
متذکره  شرکت  قرارداد  این   »مطابق 
یکصدو  تخمینی  سرمایه گذاری  با 
به پول  یا معادل آن  پنجاه میلیون دالر 
افغانی تولید سمنت را با ظرفیت ساالنه 
یک میلیون تن در مطابقت با پروپوزل 
تفحص،  شده،  ارایه  نامه  پیشنهاد  یا 

اکتشاف و تولید می نماید.«
می گوید  جمهوری  ریاست  دفتر 
در  تا  کرده  توافق  شرکت  این  که 

ACKU
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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 بیات1138
ه و تنظیم:

تهی

هدف  به  را  عالی  کمیته ی  یک  افغانستان  حکومت 
گردآوری معتادان و دستگیری قاچاقبران مواد مخدر 
وزارت  مقام های  گفته ی  به  و  است  کرده  ایجاد 
تا  دارند  وظیفه  حکومتی  مختلف  اداره های  داخله، 
زمینه ی گردآوری و تداوی معتادان را فراهم سازند و 
مبارزه ای جدی با فروشنده های مواد مخدر در کشور 

انجام دهند.
صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله ی افغانستان، 
با  خبری  مشترک  نشست  یک  در  گذشته  روز 
همچنین  آیساف  نیروهای  سخنگوی  جی کوپسن، 
گفت که این تصمیم براساس فیصله ی شورای وزیران 
کشور گرفته شده است و انتظار می رود که معتادان نیز 

به زندگی عادی برگردانده شوند.
این  ریاست  کشور،  داخله ی  وزیر  محمدی،  بسم اهلل 
اجتماعی،  امور  به عهده دارد و وزیر کارو  را  کمیته 
سرپرست وزارت صحت عامه، معینان وزارت مبارزه 
با مواد مخدر و وزارت اطالعات و فرهنگ و همچین 

رییس سره میاشت در این کمیته عضویت دارند.
 کمیته  ی عالی گردآوری معتادان و مبارزه با قاچاقبران 
کمیته  های جمع آوری معتادان و دستگیری قاچاقبران، 

تداوی، فرهنگی و کمیته کاریابی را شامل می  شود.
صدیقی گفت: »تمام سعی و تالش ما در این خواهد 
این ها  با  ما  مریض هستند، هموطنان  بود، کسانی که 
به  را  افراد  این  باشند،  داشته  خوب  و  نیک  برخورد 
حیث مریض بیبینند و ]این افراد[ نیاز به تداوی دارند.« 
شد،  خواهند  جمع آوری  »معتادین  افزود:  صدیقی 
عامه، وزارت  توسط وزارت صحت  در محالتی که 
میاشت  سره  محترم  ریاست  و  مخدر  مواد  با  مبارزه 
تعیین شده، این ها منتقل می شوند، تداوی می شوند و 

به حیث افراد سالم به جامعه تقدیم می شوند.«
به گفته ی مقام های وزارت داخله ی کشور، این اقدام 
به هدف شدت بخشیدن برای مبارزه با قاچاقبران مواد 

مخدر نیز روی دست گرفته شده است.

صدیقی می گوید که در یک هفته ی گذشته 30 تن 
بنیاد تصمیم کمیته ی  بر  مواد مخدر  از خرده فروشان 
قاچاقبران  با  مبارزه  و  معتادان  گردآوری  عالی 

بازداشت شده است.
جمع آوری  که  می گویند  داخله  وزارت  مقام های 
این سو  به  هفته  از یک  قاچاقبران  با  مبارزه  و  معتادان 
در مرکز و برخی والیت های کشور شروع شده است 
و انتظار می رود که در سایر والیت ها کشور نیز ادامه 

پیدا کند.
دسترسی آسان معتادان به مواد مخدر در کشور و نبود 
مشکل های  از  این  از  پیش  معتادن،  برای  درمانگاه ها 
جدی فراه حکومت به شمار می رفت، ولی مقام های 
وزارت داخله می گویند، کمیته  عالی تالش خواهد 

کرد تا به این مشکل ها رسیدگی کند.

نطارت جدی از پولیس محلی
ایجاد  مورد  در  گزارش هایی  این  از  پیش  هرچند 
محلی  پولیس  توسط  بشری  ضد  فعالیت  و  ناامنی ها 
می گوید  صدیقی  ولی  بود،  شده  مطرح  رسانه ها  در 
در والیت ها،  پولیس  فرماندهان  و  داخله  وزارت  که 

نظارت جدی از پولیس محلی انجام می دهند.
وزارت داخله می گوید که در حال حاضر یازده هزار 
پولیس محلی در 57 منطقه ی افغانستان فعالیت دارند و 
این نیروها مانع اصلی طالبان برای کنترول منطقه های 

کشور هستند.
دو  در  طالبان  داخله،  وزارت  سخنگوی  گفته ی  به 
شده اند  متقبل  را  فاحشی  شکست های  گذشته  سال 
امنیتی  نیروهای  با  رویاروی  توانایی  و درحال حاضر 

کشور را ندارند.
تصمیم  همین رو،  از  طالبان  که  می گوید  صدیقی 

ماین های  جابه جایی  و  انتحارکننده ها  فرستادن  به 
کشور  در  نظامیان  غیر  کشتار  هدف  به  کنارجاده ای 

گرفته اند.
 4 تنها  که  می کند  تاکید  همچنین  داخله  وزارت 
مواجه می باشد،  طالبان  تهدیدهای  با  ولسوالی کشور 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  کشور  مناطق  سایر  در  اما 

کنترول وضعیت را به عهده دارند.
نیروهای  سخنگوی  جی کوپسن،  ترتیب،  همین  به 
آیساف در کابل در این نشست خبری گفت که سال 

روان میالدی سال دشواری برای طالبان خواهد بود.
با  همکاری  در  آیساف  نیروهای  که  گفت  وی 
نیروهای نظامی افغان تالش جدی را برای هدف قرار 

دادن طالبان آغاز می کنند.
جدید  سال  در  گفت  همچنین  آیساف  سخنگوی 

میالدی فشار بیشتر بر طالبان وارد خواهد شد.
پایان آموزش پولیس در ترکیه

سخنگوی وزارت داخله کشور درنشست خبری روز 
 500 به  نزدیک  که  گفت  همچنین  خود  گذشته ی 
سرباز پولیس که به هدف آموزش های مسلکی شش 
ماهه به کشور ترکیه رفته بودند، پس از پایان دوره ی 

آموزشی، وارد کابل می شوند.
پولیس  نیروهای  مسلکی  آموزش  که  گفت  وی 
داخله ی  وزیر  اساسی  اولویت  شش  جمله ی  از 
یادشده  پولیس های  فراغت  که  می باشد  افغانستان 
دست آوردهای بزرگ به این وزارت به شمار می رود.

برای  پیش  ماه  شش  که  افغان  پولیس  سرباز   492
آکادمی  به  پولیس  حرفه ای  آموزش های  فراگیری 
پس  بودند،  شده  فرستاده  ترکیه  سیوس  شهر  افسری 
روز  از  که  مرحله  سه  در  مسلکی  آموزش های  از 

یک شنبه، آغاز شده است، وارد کابل می شوند.
مقام های این وزارت می گویند که تنطیم پولیس های 
در  مثبتی  تغییرات  ملی  پولیس  صف  در  یادشده 

فعالیت های آنان به وجود خواهد آورد.

در گزارش امروز »از ورای دود و آتش« خواهری 
فعال  و  شده  جنگ ها  قربانی  که  داریم  خود  با  را 
معلول است. او درباره زمان چگونگی حادثه چنین 
می گوید: »نمی دانم که از کجای زندگی آغاز کنم 
زیرا از آوان کودکی آتش جنگ های میان گروهی 
بین احزاب شعله ور بود و نظر به گفته های مادرم و 
سایرین روزهای سختی را مردم سپری می کردند. 
شدم.  زاده  حوادث  همین   جریان  در  هم  من 
من  راکت  فیر  و صدای  روز جنگ  هر  با  باالخره 
به نام  هم بزرگ تر و همین جریان جنبش جدیدی 
نفرت  و  جنایات  برشدت  و  نمود  ظهور  طالبان 
باالخره  افزودند و خون های بی گناهان را ریختند. 

تلخ  و  تنگ  بسیار  مردم  برای  را  زندگی  عرصه 
می شد.  و وخیم تر  اوضاع خراب   روز  هر  ساختند. 
از سوی گروه های  نقاط  بعضی  اقتصادی  محاصره 
رنج  جنگ،  آتش  کنار  در  را  مردم  نیز  درگیر 
با  و  بودند  شده  سخت  بحران  دچار  مردم  می داد. 
دشواری ها دست و پنجه نرم می کردند. اما چاره ای 
نتیجه ی  در  می دادند.  ادامه  زندگی  به  باید  نبود 
تمام  طرف  از  که  شرارت ها  و  کینه توزی ها  این 
دیگر  جنگ  یک  زمینه  پیوست،  به وقوع  گروه ها 
وارد  بین المللی  ایتالف  نیروهای  و  ساخت  مهیا  را 
کارزار شدند و نیروهای طالبان را از صحنه قدرت 
اثرات شوم آن  با آن هم جنگ و  اما  دور ساختند. 

باالی زندگی مردم ما سایه منحوسش را افگنده بود 
و نمی گذاشت که مردم زندگی خوشی داشته باشند. 
هر روز در گوشه و کنار این کشور به نام های مختلف 
از  یا معلول می شدند. من هم یکی  انسان ها کشته و 
آنها می باشم، زیرا در یکی از روزهای سال 1385 که 
تازه 13 بهار زندگی ام را سپری کرده بودم و در حال 
عبور از مسیر راه بودم که با ماین برخورد نمودم و در 
از دست  را  پای چپ خود  و  معلول شدم  نتیجه آن 
دادم و از این ناحیه کی را مقصر بدانم و باالی کی 
اتهام ببندم. همه ی کسانی که در جنگ دخیل هستند 
مقصر هستند، یکی به نام نجات مردم انسان می کشد 
و یکی به نام قدرت و دیگری به نام اسالم فرق این ها 
باید  انسان کدام جواز دارد،  در چیست؟ آیا کشتن 
را  مسوولیت های شان  ملت  این  مقابل  در  همه ی شان 
جنگ  باالخره  روز  یک  که  بدانند  و  نمایند  قبول 
جایگاهش را به صلح می دهد و جنایت کاران باید از 
مردم معذرت بخواهند و آنانی که جرم شان ثابت شد 

و قابل بخشش نبودند باید که مجازات شوند.«
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

اما چاره ای نبود باید به زندگی ادامه می دادند. در نتیجه ی این 
کینه توزی ها و شرارت ها که از طرف تمام گروه ها به وقوع پیوست، زمینه 
یک جنگ دیگر را مهیا ساخت و نیروهای ایتالف بین المللی وارد کارزار 
شدند و نیروهای طالبان را از صحنه قدرت دور ساختند. اما با آن هم 

جنگ و اثرات شوم آن باالی زندگی مردم ما سایه منحوسش را افگنده 
بود و نمی گذاشت که مردم زندگی خوشی داشته باشند. هر روز در 
گوشه و کنار این کشور به نام های مختلف انسان ها کشته و یا معلول 

می شدند. من هم یکی از آنها می باشم. کی را 
مقصر 
بدانیم؟

ACKU
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نامزدان  فهرست  مدنی  نهادهای  هنوز  درحالی که 
برای احراز پست های کمیشنران جدید کمیسیون 
رییس  از  و  نکرده  تهیه  را  بشر  حقوق  مستقل 
آنها  برای  ماه  دو  تا  خواسته  اند  کرزی  جمهور 
لیست  مدنی یک  نهادهای  اما جرگه  دهد،  وقت 
فرستاده  رییس جمهور کرزی  برای  را  نفری   30

است.
لیست  میان  از  کرزی  جمهور  رییس  است  قرار 
نهاد های مدنی، کمیشنران جدید کمیسیون مستقل 

حقوق بشر را معرفی کند. 
جمهور  رییس  می گوید  مدنی  نهادهای  جرگه 
کرزی از میان این لیست و همچنین لیستی که از 
پست های  نامزدان  عنوان  به  مدنی  نهادهای  سوی 
بشر معرفی می شود، کمیشنران  کمیشنران حقوق 

جدید این کمیسیون را معرفی خواهد کرد. 
دچار  افغانستان  مدنی  نهادهای  همین حال،  در 
نتوانسته اند  نهادها  این  هنوز  شده اند.  دودستگی 
براساس تفاهم با یک دیگر، لیست واحدی را برای 
معرفی کمیشنران جدید کمیسیون مستقل حقوق 

بشر به رییس جمهور کرزی بسپارند. 
نظری، مسوول شبکه جامعه مدنی و حقوق  نعیم 
بشر می گوید نهادهای مدنی طی نامه ای از رییس 
جمهور خواسته اند به این نهادها دو ماه وقت دهد 

تا این لیست را تهیه کنند. 
رییس  باید  ماه  دو  »حداقل  گفت:  نظری  آقای 
جمهور به نهادهای مدنی وقت بدهد تا این نهادها 
تمام  شفافیت  با  پروسیجر،  از  استفاده  با  بتوانند 
معرفی  را  چهره ها  و  کنند  مشخص  را  کاندیداها 

کنند.« 
این  به  تاهنوز  نظری گفت رییس جمهور کرزی 
نداده  پاسخی  هیچ  مدنی  نهادهای  درخواست 

است. 
کمیسیون  کمیشنران  از  تن  سه  برکناری  دنبال  به 
مستقل حقوق بشر افغانستان، رییس جمهور کرزی 
به نهادهای مدنی کشور وعده داد که کمیشنران 
و  باتجربه  افراد  میان  از  را  کمیسیون  این  جدید 
متعهد به ارزش های حقوق بشری انتخاب می کند. 
باید رییس  دارد که  تاکید  نهادهای مدنی  جرگه 
جمهور کرزی 9 کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق 
را که دو دوره کار کرده اند، جدیدا معرفی  بشر 
جرگه  می گویند  مدنی  نهادهای  سایر  اما  کند. 

را  مدنی  نهادهای  مشخصات  مدنی،  نهادهای 
ندارد.

آقای نظری در این مورد گفت: »جرگه نهادهای 
شده ی  ساخته  و  تقلبی  مدنی  جامعه  یک  مدنی، 

یک  نهاد[  این  ]اعضای  است.  خرم  کریم  آقای 
تعداد کارمندان دولت اند، تعدادی از پارلمان اند و 
تعدادی هم وابسته به نهادهای دولتی اند که مربوط 

نهادهای جامعه مدنی نمی شود.« 
جدیدی  کمیشنران  که  دارد  وجود  نگرانی  این 
می شوند،  معرفی  ریاست جمهوری  سوی  از  که 
باشند.  نداشته  را  بشر  حقوق  تجربه  و  شایستگی 
نگرانی کرده و  ابراز  این  از  پیش  مدنی  نهادهای 
گفته اند که باید این کمیشنرها براساس اصول نامه 

پاریس انتخاب و معرفی شوند. 
است  قرار  بودکه  شده  نشر  گزارش های  بیشتر 
آقای کرزی برخی افرادی را به عنوان کمیشنران 
جدید معرفی کند که باوری به ارزش های حقوق 

بشری ندارند.
رییس  اگر  این که  به  رابطه  در  نظری  آقای 
نهادهای  جرگه  لیست  براساس  کرزی  جمهور 
را  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  کمیشنران  مدنی 
معرفی کند، گفت این مساله مورد قبول نهادهای 
نظر  که  معناست  آن  به  »این  بود:  نخواهد  مدنی 
حکومت  و  نشده  گرفته  افغانستان  مدنی  جامعه 
مدنی  جامعه  برای  کند.  عمل  متقلبانه  می خواهد 

طبعا پذیرفتنی نیست.
نهادهای  جرگه  عضو  هوتکی،  عبدالرحمان  اما 
برای  باید  ریاست جمهوری  می گوید  مدنی، 
معرفی کمیشنران جدید کمیسیون مستقل حقوق 

بشر »هرچه عاجل عمل کند.« 
خود  لیست  این  در  »ما  گفت:  هوتکی  آقای 
تجارب  که  کرده ایم  تعیین  را  شخصیت هایی 
شهرت  از  و  دارند  بشری  حقوق  کار  در  کافی 

نیکی برخوردار هستند.« 
هوتکی نگفت که این افراد کی ها هستند. او افزود 
که نهادهای مدنی افغانستان به دو دسته تقسیم شده 
است: »متاسفانه در حال  حاضر نهادهانی مدنی به 
نهادهای  جرگه  یکی  شده اند.  تقسیم  بخش  دو 

مدنی و دیگری نهادهای چتری جامعه مدنی.« 
را  نگرانی شان  نیز  بین المللی  نهادهای  از  شماری 
کمیسیون  جدید  کمیشنران  گزینش  به  رابطه  در 
گفته  یوناما  جمله  از  کرده اند.  اعالم  بشر  حقوق 
واجد  افراد  میان  از  باید  جدید  کمیشنران  است 

شرایط انتخاب شوند. 
در  باید  جدید  کمیشنران  که  کرده  تاکید  یوناما 
اعالمیه ای  در  شوند.  انتخاب  شفاف  روند  یک 

که پیشتر از سوی یوناما منتشر شد، آمده است که 
کمیشنران جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر باید 
افرادی با دانش اکادمیک، تجربه در بخش حقوق 

بشر، بی طرف، مستقل و متعهد، باشند. 


تا  می خواهد  برنامه ریزی شده  ابتکاری  یک  با  کابل  شهردار 
کاخ های تاریخی کابل را با پول مردم بازسازی کند. بر مبنای 
این ابتکار شهردار کابل، برای بازسازی کاخ های داراالمان، 
گردآوری  برای  بانکی  حساب  یک  تاج بیگ،  و  چهلستون 
می رسد  نظر  به  است.  شده  باز  مردم  نقدی  کمک های 
سهم دهی مردم در بازسازی این کاخ ها از نظر روانی می تواند 
تاثیرهای مثبتی داشته باشد. اگرچه بسیاری از مردم افغانستان 
از سطح عاید بسیار پایینی برخوردار می باشند؛ اما همین که 
با  تا  می شود  داده  انگیزه  مردم  به  گشایش حساب خاص  با 
کمک  کابل  کاخ های  بازسازی  به  خویش  اندک  کمک 
کنند، تاثیر مثبت دارد. زیرا این ابتکار سبب می شود تا از نظر 
روانی زمینه متعلق کردن این آثار به عموم مردم فراهم گردد.

از آن جایی که در تاریخ افغانستان همواره بین حکام و رعیت 
رابطه ای بر مبنای خطوط موازی وجود داشته است و حساب 
ساخته های  دست  است،  بوده  جدا  حکام  از  رعیت  یا  مردم 
حکام که از نظر مردم برای تامین رفاه آنان اعمار می گردیده 
حتا  است.  نداشته  مردم  برای  چندانی  جذابیت  نیز  است 
می توان با توجه به این رابطه موازی این گونه تصور کرد که 
برخی از مردم رنگ های گوناگون به کار رفته در خطوط و 
رسوم منزلگاه های حاکمان را آذین بندی های ناشی از خون 

دل و خونابه های چشم خویش تصور می کرده اند.
از  یکی  افغانستان  در  سرنوشت ها  کردن  حساب  جدا  اساسا 
متاسفانه  که  است  بوده  اجتماعی  سیاسی  جدی  عارضه های 
مشکل،  این  برای  راه حل  کردن  پیدا  و  علمی  بررسی  برای 
به  کارشناسان  از  بسیاری  است.  نگرفته  صورت  زیادی  کار 
این باورند که اگر روحیه ی هم سرنوشتی و شریک بودن در 
باور  یک  به  افغانستان  در  تاریخی  ناکامی های  و  افتخارات 
تا  نمی گردیدند  حاضر  هرگز  طالبان  می آمد،  در  عمومی 
مجسمه های تاریخی بودا در بامیان را به توپ ببندند و این اثر 

نادر تاریخی کشور را نابود کنند.
این  بازسازی  در  مردم  سهم دهی  برای  است  قرار  که  حال 
مردم  برای  را  تصور  این  گیرد،  صورت  زمینه سازی  کاخ ها 
ایجاد می کند که این کاخ ها دیگر متعلق به حاکمان نخواهند 
بود؛ بلکه بخشی از ابنیه های تاریخی و داشته های فرهنگی و 
مدنی است که به همه مردم تعلق دارد. اگرچه ممکن است 
باز هم جنبه تفرجی برای حاکمان و قدرتمندان  این کاخ ها 
پیدا کند و زمینه برای استفاده عمومی از فضاهای آرام بخش 
روانی و ذهنی در این کاخ هایی که بازسازی و مرمت خواهند 

گردید، محدود خواهد بود.
با آن هم وقتی این کاخ ها با سهم گیری مردم بازسازی شوند، 
از نظر روانی به عالقمندسازی مردم در حفاظت و نگهداری 
آینده  در  رو  این  از  شد.  خواهد  کمک  نیز  بناها  این  از 
همه  به  متعلق  دارایی  چشم  به  آبده ها  این  به  نیز  قدرتمندان 
خواهند دید و به آسانی نخواهند توانست فرمان انهدام و به 

توپ بستن این ابنیه تاریخی را صادر کنند. 
شهردار کابل نیز در مراسم گشایش حساب بانکی برای جلب 
کمک مردم جهت بازسازی کاخ های تاریخی کابل به همین 
موضوع اشاره کرده و گفته است که هدف از راه  اندازی این 
برنامه، ترویج فرهنگ مشارکت مردم در بازسازی و توسعه ی 

بینی  پیش  و  است  خوب  اقدام  یک  این  است.  افغانستان 
می شود که با اطمینان بخشی در جهت شفاف بودن مدیریت 
باید  اما  شود؛  مواجه  نیز  مردم  استقبال  با  کمکی  پول های 
که  اعتمادی  میزان  با  پروسه  این  از  استقبال  که  کرد  تاکید 
مردم نسبت به نحوه مصرف کمک ها می کنند، بستگی دارد. 
هرچه در راستای اطمینان بخشی در جهت شفافیت مصرف 
کمک های مردمی از سوی شهرداری کار صورت گیرد، به 
همان میزان سهم گیری مردم در این پروسه نیز بیشتر و رو به 

افزایش خواهد بود.
این که  وصف  با  که  داد  قرار  توجه  مورد  باید  را  نکته  این 
از  کابل  تاریخی  کاخ های  بازسازی  در  مردم  گیری  سهم 
اهمیت خوب برخوردار می باشد؛ اما چیزی که باید از سوی 
این  از  که  است  این  گیرد،  قرار  نظر  مورد  کابل  شهرداری 
شفاف  صورت  به  باید  آن  میزان  از  نظر  صرف  کمک ها 
استفاده صورت گیرد تا این اطمینان در نزد مردم وجود داشته 
باشد که پول های کمکی شان برای بازسازی کاخ های کابل، 
برای رنگین شدن سفره های قدرتمندان و یا تامین هزینه های 

سفرهای سیاسی و جهانگردی آنان استفاده نمی شود.
نزد  در  نگرانی  همین  موجودیت  به  توجه  با  می رسد  نظر  به 
مردم است که شهردار کابل نیز در سخنرانی خود به مناسبت 
برای  مردم  کمک های  جذب  برای  بانکی  حساب  گشایش 
این پول ها  از شفافیت در مصرف  بازسازی کاخ های کابل، 
سخن گفته است. در گزارشها آمده است که  محمد یونس 
حساب  به  که  پول هایی  است  گفته  کابل  شهردار  نواندیش 
واریز  کابل  کاخ های  بازسازی  به  کمک  برای  که  بانکی 

می شوند، به گونه ی شفاف مصرف خواهد شد.

 این نکته را باید مورد توجه قرار 
داد که با وصف این که سهم گیری 
مردم در بازسازی کاخ های تاریخی 

کابل از اهمیت خوب برخوردار 
می باشد؛ اما چیزی که باید از سوی 
شهرداری کابل مورد نظر قرار گیرد، 
این است که از این کمک ها صرف 

نظر از میزان آن باید به صورت 
شفاف استفاده صورت گیرد تا این 
اطمینان در نزد مردم وجود داشته 
باشد که پول های کمکی شان برای 

بازسازی کاخ های کابل، برای رنگین 
شدن سفره های قدرتمندان و یا 

تامین هزینه های سفرهای سیاسی و 
جهانگردی آنان استفاده نمی شود.

سال پنجم   شماره مسلسل 1320    سه شنبه 27 جدی 1390    

سهم دهی مردم
 در بازسازی

 محمد هاشم قیام
 حکیمی

در میان نهادهای مدنی
دودستگی
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خشونت های  معرض  در  افغانستان  سراسر  در 
می گیرند،  قرار  اجتماعی  و  فرهنگی  خانوادگی، 
ولی تا به حال حتا یک مورد گزارش نشده است 

تا عامل خشونت مجازات شود. 
سحرگل،  شکنجه  خبر  نشر  از  بعد  کرزی  حامد 
جانب  از  شش ماه  مدت  که   14 ساله ای  عروس 
بود،  شده  شکنجه  شوهرش  خانواده  و  شوهر 
دستور ویژه ای مبنی بر پیگیری و محاکمه عامالن 
دولت  مقام های  از  بسیاری  کرد.  صادر  جرم 
سحرگل  عیادت  به  پارلمان  اعضای  و  افغانستان 
رفتند و خواهان رسیدگی و پیگری هر چه زودتر 
این گونه  با  مبارزه  متاسفانه  شدند.  مورد  این  در 
می ماند.  باقی  سمبولیک  سطح  در  بیشتر  جرایم 
یا  و  دستگیری  از  گزارشی  هیچ  که  همان طور 
دسترس  در  زنان  علیه  خشونت  مجرمین  تعقیب 
را  زنان  علیه  خشونت  موجود،  نظام  نیست. 
فهرست  به  را  آن  و  می کند  تلقی  طبیعی  امری 

نگرانی های خود اضافه نمی کند.  
به تعقیب گشایش نمایندگی گروه طالبان در قطر 
طالبان  با  مذاکرات  در  پیشرفت  نشان دهنده  که 
به رسانه ها گفت  است، سخنگوی گروه طالبان، 
قبول کردن  معنای  به  با جامعه جهانی  تفاهم  که 
به  همچنان  آنها  و  نیست  افغانستان  اساسی  قانون 
جهاد خود ادامه خواهند داد. آزادی بیان، حقوق 
در  دموکراسی،  و  زنان  حقوق  به خصوص  بشر، 
با  است.  شده  تضمین  افغانستان  اساسی  قانون 
وجود دولتی سهل انگار در دفاع از حقوق زنان و 
موضوع طالبان در مورد قانون اساسی افغانستان، 
از  نگران کننده تر  افغانستان  زنان  آینده  دورنمای 

هر زمان دیگری  به نظر می آید.
خبر بریدن گوش و بینی عایشه، زن 18 ساله افغان 
جنوبی  مناطق  از  یکی  در  طالبان  به حکم گروه 
او روی جلد مجله  انتشار عکس  با  افغانستان که 

راه  تنها  بسیاری،  عقیده  به  طالبان،  با  مذاکره 
حامد  است.  افغانستان  در  ناامنی  و  جنگ  ختم 
یک  عنوان  به  را  طالبان  هم  اول  از  که  کرزی 
گروه تروریستی قبول نداشت و آنان را »برادران 
این  در  که  دارد  تالش  می دانست،  ناراضی«اش 
برباید.  دیگران  از  را  سبقت  گوی  مذاکرات 
و آمدن  طالبان  با  هنوز موضوع مصالحه  هر چند 
ابهام  و  شک  از  پرده ای  در  افغانستان  به  صلح 
مورد  در  صاحب نظران  از  بسیاری  اما  است، 

چگونگی این مذاکرات ابراز نگرانی کرده اند. 
تداوم جنگ و ناامنی در افغانستان، جامعه جهانی 
جوابی  زودتر،  هرچه  تا  است  آورده  به ستوه  را 
را  این جواب  و  پیدا کند  افغانستان  برای مشکل 
در صلح با طالبان یافته  است. اما زنان، که همواره 
در دوره طالبان مورد ظلم قرار داشتند، از آمدن 
صلح به بهای قبول دیدگاه طالبان در مورد زنان 

افغانستان، نگرانند. 
درحالی که حامد کرزی بارها اعالم کرده است 
که مذاکرات با طالبان، خدشه ای به پیشرفت های 
بیان  آزادی  زنان،  امور  عرصه  در  اخیر  سال  ده 
در  اما  شد،  نخواهد  وارد  دموکراسی  اجرای  و 
در  اکشن اید  و  اکسفام  مشترک 2011،  گزارش 
افغانستان  گفته شده است  مورد حقوق زنان در 
که از هر 10 زن، نه زن آن نگران بازگشت طالبان 
با نظر داشت دیدگاه طالبان به  به قدرت هستند. 
زنان و قدرتمندتر شدن حضور آنها در جامعه و 
که  می شود  مطرح  پرسش  این  افغانستان،  دولت 
تا چه حد می توان به حفظ حقوق زنان افغان در 
گذشته،  مانند  آیا  بود؟  خوشبین  مصالحه  روند 
زنان افغان اولین قربانی  تحوالت سیاسی نخواهند 

شد؟
افغان  زنان  وضعیت  مورد  در  خبرها  و  آمارها 
دوره  از  پس  زنان  که  است  آن  نشان دهنده 
رای،   از حق  استفاده  پیشرفت هایی چون  طالبان، 
داشته اند.  دختران  تحصیل  و  اشتغال  افزایش 
 ،2010 سال  در   »USAID« گزارش  براساس 
صنف  در  ثبت نام شده  کودک  میلیون  هفت  از 
این وجود،  با  اول، 37 درصد آنها دختر هستند. 
مناطق  از  بسیاری  در  افغان  زنان  حقوق  هنوز 
نظر  در  دورافتاده،  مناطق  به خصوص  افغانستان، 
گرفته نمی شود. دولت از طرف بسیاری از فعاالن 
حقوق زن در این موارد به دلیل سهل انگاری در 
پارلمان  است.  مقصر شناخته شده  قانون،  اجرای 
افغانستان در سال 1388 قانون منع خشونت علیه 
زنان را تصویب کرد. ولی در عمل هیچ تالشی 
برای اجرای این قانون نکرده است بلکه خود، با 
برای  را  وضعیت  قانون،  اجرای  در  سهل انگاری 
زن  هزاران  روزانه  است.  کرده  دشوارتر  زنان 

مبدل  افغانستان  زنان  علیه  خشونت  نماد  به  تایم 
شد،  نمونه های بسیار مشابه دیگر که هر روز در 
خبرها شاهد آن هستیم، نشان می دهد که امید به 
تغییر ایدیولوژی طالبان در مورد زنان بیش از حد 
خوشبینانه است. طالبان مکررا به زنان در مناطق 
تحت نفوذ  شان اخطار می دهند که از برآمدن از 
خانه و رفتن به وظیفه بپرهیزند. بعد از به قدرت 
پوشیدن  به  مجبور  زنان  همه  طالبان،  رسیدن 
این  توجیه  در  طالبان  سخنگوی  شدند.  چادری 
عمل گفت: »صورت زنان باعث فساد در جامعه 
ریشه ی  زن،  حقوق  هواداران  از  بسیاری  است.« 
جستجو  مدارس  در  را  طالبان  گروه  زن ستیزی 
کرده اند. زنان در ساختار مدارس مذهبی غایب 
هستند. طالبان تالش دارند که زنان را از هر سطح 
زنان  و  به جهان  طالبان  پیام  جامعه حذف کنند. 
واضح و آشکار است؛ جایی برای زنان در امارت 

طالبانی نیست.
تجربه دیگر کشورهای مسلمان، مانند لیبیا، نشان 
عربی«  »بهار  پیروزی  در  زنان  نقش  که  می دهد 
در لیبیا و مصر، با کسب کرسی هایی در پارلمان 
محدود کردن حقوق  سلفی،  بنیادگرایان  توسط 

زنان از اولین اقدامات آنها بوده است. 
اولویت  در  زنان  حقوق  که  دولتی  وجود  با 
زنان  حقوق  که  این  خطر  نیست،  برنامه هایش 
گرفته  نادیده  افغانستان  در  صلح  آوردن  برای 
پایان  که  آن  جایی  از  است.  زیاد  بسیار  شود، 
دالیل  از  یکی  زنان،  اسفناک  وضعیت  به  دادن 
شروع جنگ علیه طالبان، از طرف جامعه جهانی 
نامبرده شده است؛ احتمال پذیرش رسمی نقض 
حقوق زنان در این مذاکرات به صورت آشکار 

کم است. 
با  مذاکره  در  زنان  موضوع   نگه داشتن  مبهم  با 
طالبان، تضمین حقوق زنان در اجندای مذاکرات 
برای  را  راه  و  نمی شود  گنجانیده  طالبان  با 
می دارد.  نگه  باز  آینده  در  طالبانی  تفسیرهای 
به  یک طرف  از  زنان  موضوع  ماندن  مبهم 
دولت و جامعه جهانی این چانس را می دهد که 
پیش شرط های کم تر پیش روی طالبان قرار گرفته 
و آنها را تشویق به صلح کند و از روی دیگر از 
طرف فعاالن حقوق بشر و زن مورد انتقاد مستقیم 

قرار نگیرند. 
طالبان  با  مذاکرات  اجندای  موقعیتی،  چنین  در 
باشد  باید روشن و شفاف  در مورد حقوق زنان 
علیه  خشونت  که  شود  خواسته  طالبان  از  و 
مورد  در  را  دیدگا شان  و  کنند  محکوم  را  زنان 
پیشرفت هایی که زنان باید در سال های آینده به 
جامعه  کنند.  بیان  واضح  پیشاپیش  آورند  دست 
بر  آزاد  رسانه های  و  بشر  فعاالن حقوق  جهانی، 
داشته  نظارت  نزدیک  از  نیز  روند  این  شفافیت 

باشند.

نگرانی  کریموف
 از اوضاع منطقه پس از خروج 

ناتو از افغانستان
 

به  گزارش  ارایه  هنگام  ازبکستان،  جمهور  رییس  کریموف،  اسالم 
مناسبت بیستمین سالگرد تاسیس نیروهای مسلح کشورش گفته است، با 
خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در سال 2014، این منطقه به مکان 

افزایش تهدید افراطگرایان و دهشت افکنان تبدیل خواهد شد.
این نخستین بار است که رهبر یکی از کشورهای آسیای مرکزی از پیامد 

خروج نیروهای امریکایی از افغانستان اظهار نگرانی می کند.
آقای کریموف تاکید کرده است که منطقه آسیای مرکزی دارای ذخایر 
غنی معادن و اشیای خام می باشد که در سال های اخیر به یک نقطه مورد 

توجه کشورهای ابرقدرت تبدیل شده است.
جمهور  رییس  تردید  چنین  تاجیکستان  در  امنیتی  مسایل  تحلیلگران 

ازبکستان راجع به وضع منطقه را رد نمی کنند.
باور است که  به این  امنیتی تاجیکستان،  امر اهلل صابر، کارشناس مسایل 
به خاطر صاحب شدن منابع آسیای مرکزی، بازیگران نو وارد این صحنه 

خواهند شد، که به قول او یکی از آنها چین می باشد.
مواد  منبع  آب،  ارزان،  انرژی  منبع  مرکزی  آسیای  »درواقع،  گفت:  او 
منبع  همچون  اخیر  سال های  طی  که  بس  از  می باشد.  گاز  و  هسته ای 
استفاده نشده بود، اکنون برای بهره برداری به صحنه مبارزه کشورهایی 
چون چین، ایران، روسیه و امریکا و کشورهای دیگر تبدیل خواهد شد.«
تهدید  است  ازبکستان، همچنین گفته  اسالم کریموف، رییس جمهور 
بعضی  اقتصادی  و  اجتماعی  ناگوار  وضع  منطقه  ثبات  برابر  در  جدی 
زمینه مساعد  اجتماعی  افزایش مخالفت  برای  است، که  از کشورهایی 
فراهم می آورند. به گفته ی او، این به بیشتر شدن صف تندروان در داخل 

کشور سبب می شود.

جایدادهای کابل بانک
 لیالم می شوند 

 

قرضه های  دوباره ی  حصول  بخاطر  می گوید،  افغانستان  حکومت 
کابل بانک، در آینده نزدیک به فروش جایدادهای مقروضین این بانک 

در داخل و خارج کشور اقدام می کند.
مقروضین  جایدادهای  فروش  با  می گویند  مرکزی  بانک  مسووالن 
پول های  دالر  میلیون  دوصد  حدود  افغانستان،  و  دوبی  در  کابل بانک 

مربوط به کابل بانک را دوباره حصول خواهند کرد.
 150 به  نزدیک  ارزش  به  مرکزی گفت،  بانک  رییس  دالوری  نوراهلل 

میلیون دالر جایدادهای کابل بانک در دوبی است. 
شرکت هایی  از  یکی  افغانستان  در  پامیر  هوایی  شرکت  می گوید،  وی 

است که از پول کابل بانک خریداری شده است.
آقای دالوری، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفته است تالش ها در دوبی 
و کابل جریان دارد تا جایدادهای مربوط به کابل بانک برای لیالم آماده 

شوند.
دو  می کنیم،  کار  پامیر  هوایی  فروش شرکت  باالی  فعال  »ما  او گفت: 
تا سه فروند طیاره شرکت پامیر در خارج از افغانستان است که ایجاب 
می کند انجن های این طیار ه  ها کنترول گردیده و برای پرواز به افغانستان 
آماده شوند، بعد از این که تحت نظر شرکت قرار گرفت به فروش آن 
بیاوریم در  اقدام خواهیم کرد. ما پول نقدی را که توقع داریم بدست 

حدود 200 میلیون دالر است.«
شرکت  طیاره های  از  شماری  حاضر  حال  در  دالوری  آقای  گفته  به 
هوایی پامیر در داخل و تعدادی دیگر آن در کشورهای بلغاریا و بریتانیا 

اند که به زودی پس از کنترول، به افغانستان انتقال داده می شود.

زنان افغان از بازگشت طالبان 
نگران اند

زهرا رسولی، پژوهشگر در امور زنان و توسعه، دانشگاه ال اس ای 

اخطار می دهند که از طالبان مکررا به زنان در مناطق تحت نفوذ  شان 
برآمدن از خانه و رفتن به وظیفه بپرهیزند. بعد از به قدرت رسیدن 
طالبان، همه زنان مجبور به پوشیدن چادری شدند. سخنگوی طالبان 
در توجیه این عمل گفت: »صورت زنان باعث فساد در جامعه است.« 

بسیاری از هواداران حقوق زن، ریشه ی زن ستیزی گروه طالبان را 
در مدارس جستجو کرده اند. زنان در ساختار مدارس مذهبی غایب 

هستند. طالبان تالش دارند که زنان را از هر سطح جامعه حذف کنند. 
پیام طالبان به جهان و زنان واضح و آشکار است؛ جایی برای زنان در 

امارت طالبانی نیست.

ACKU
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در برفباری های سنگین چند روز اخیر بدخشان، بیش 
از پانزده تن جان باخته و 11 تن دیگر زخمی شده اند 
همچنین یک قریه با حدود 500 ساکن آن که شامل 

72 خانواده می شود، زیر برف گیر مانده است.
پانزده  که  می گویند  بدخشان  در  محلی  مسووالن   
باال  یفتل  راغستان،  کوهستان،  ولسوالی های  در  نفر 
جان  برف کوچ  وقوع  اثر  به  بدخشان  اشکاشم  و 

باخته اند.
ساعت چهار بامداد دیروز و در نتیجه یک برف کوچ 
ولسوالی  این  زیچ  قریه  اشکاشم،  ولسوالی  در  عظیم 
که در 200 کیلومتری شهر فیض آباد موقعیت دارد، 

کامال زیر برف شده است.
در قریه زیچ 72 خانواده زند  گی می کنند، اما مسووالن 
گفته اند که تا کنون ارقام دقیق افراد گیرمانده در زیر 
آوار و تعداد خانه های این قریه مشخص نشده است.

والیت  سخنگوی  راسخ،  عبدالمعروف  مولوی 
به  8صبح گفت: »در ولسوالی راغستان 5  بدخشان، 
نفر،  در ولسوالی کوهستان 5 نفر، در ولسوالی یفتل 
ولسوالی  در  و  نفر  یک  یاوان  ولسوالی  در  نفر،  سه 
یفتل چهارده 14نفر زیر برف گیر مانده اند و همچنان 
در قریه زیچ مربوط ولسوالی اشکاشم، بیش از هفتاد 

خانواده به اثر برف کوچ زیر برف مانده اند.« 
برف  زیر  که  افرادی  مجموع  از  گفت  وی 
گیرمانده اند، تنها یک جسد بیرون کشیده شده است 

در  گاز  چاه  حلقه  پنج  تاکنون  روان  سال  آغاز  از 
شده  سپرده  بهره برداری  به  و  فعال  جوزجان  والیت 
است؛ اما هنوز هم باشندگان جوزجان از کمبود گاز 

شکایت دارند .
والیت  در  گاز  چاه  پنجمین  نیز  هفته  این  اوایل 

جوزجان فعال شد.
افغان گاز  تصدی  رییس  صالح محمد،  انجنیر 
ابتکار  اثر  به  فعال شده  »چاه های  گفت:  جوزجان، 
انجنیران داخلی، با مصرف کم، آمادهی بهره برداری 

شده است.«
ظرفیت  شبانه روز  یک  در  که  نمبر2  »چاه  اوگفت: 
می باشد،  دارا  را  گاز  مترمکعب  پنج هزار  استخراج  
به نل فابریکه کود برق مزارشریف وصل شده است.«

از گاز ساحه  این شایعاتی وجود داشت که  از  پیش 
استفاده  محلی  زورمندان  جوزجان،  در  »جرقدوق« 

می کنند و مقام های محلی به آن دسترسی ندارند.
»برمبنای  افزود:  شایعات،  این  رد  با  آقای صالح،  اما 
گاز  نل  تمام  ما  جوزجان،  والیت  مقام  هدایت 
داش های چونه پزی و خشت پزی را قطع کرده ایم و 
هیچ کسی از گاز این ساحه به زور  استفاده نمی تواند.« 
رییس افغان گاز در جوزجان از تنظیم شبکه گاز شهر 

شبرغان در آینده ای نزدیک نیز خبر داد.
به گفته مسووالن این والیت، بیشتر از1600 خانواده 
از گاز قابل سوخت این چاه ها استفاده مي کنند که در 
گذشته این رقم به بیشتر از 20 هزار خانواده مي رسید.

در  کنونی  استفاده کنندگان  که  درحالی است  این 
در صد   13 به  نزدیک  به گذشته  نسبت  که  شبرغان 
شکایت  گاز  فشار  بودن  پایین  از  یافته اند،  کاهش 
دارند و مسووالن ریاست تصدی افغان گاز را به عدم 

رسیدگی به مشکالت شان مردم متهم می کنند.
جوزجان،  صدفامیلی  پروژه  باشنده  یک  نوراهلل، 
می گوید: »دوسال پیش گاز فوق العاده داشتیم، لیکن 
در  و  داریم  گاز  کم  فشار  با  گرمی  موسم  در  حاال 

زمستان هیچ گاز در این شهر نیست.«
او گفت: »با آنکه ریاست تصدی افغان گاز، پول گاز 

راغستان  ولسوالی  در  اما  می رسد،  سه متر  به  برف 
متر  ده  را  برف  برف کوچ  شده است، ضخامت  که 

گفته اند.
برف کوچ ها  این  در  که  شد  یادآور  همچنین  راسخ 
تلف  مواشی  راس   550 از  بیش  و  زخمی  11نفر 

شده اند. 
این  به  رسیدگی  برای  بدخشان  محلی  مسووالن 
برگزار  را  اضطرار  حاالت  کمیته  جلسه  حوادث، 
و  نجات  گروه های  که  می گویند  آنها  و  کرده اند 
رویداد  محل  به  آغاخان  صحی  بخش  صحی  گروه 

گاز در این شهر شده است.«
بلند  پرداخت صرفیه  افغان گاز،  تصدی  ریاست  ولی 
از جانب فابریکه کود و برق مزار و پرداخت صرفیه 
کم از جانب مصرف کنندگان در شهر شبرغان را از 

دالیل عمده می داند.
از فروش گاز  افغان گاز می گوید: »ما  رییس تصدی 
یک  در  شریف،  مزار  برق  و  کود  فابریکه  باالی 
به دست  عاید  افغانی  هزار   600 از  بیشتر  شبانه روز 
می آوریم که دریک ماه حدود بیست میلیون افغانی 
می شود، در حالی که باشندگان شهر شبرغان از ناحیه 
این  پرداخت می کنند که  را  ناچیز  پول  صرفیه گاز، 
ما  عواید  شعبه  برای  زمان  و  وقت  به  مطابق  نیز  پول 

پرداخت نمی گردد.«
آقای صالح محمد گفت: »حاال در مربوطات والیت 
جوزجان 36 حلقه چاه فعال بوده که 30 حلقه چاه به 
فابریکه کود و برق وصل است و 6 حلقه چاه به مردم 

رفته و تالش برای نجات افراد گیرمانده در زیر برف، 
در ولسوالی اشکاشم، آغاز شده است.

در همین حال، نمایندگان مردم بدخشان در شورای 
والیتی مقام های حکومتی مرکز را متهم به بی توجهی 

می کنند.
مولوی ذبیح اهلل عتیق، رییس شورای والیتی بدخشان، 
نجات  برای  باید  مرکز  در  »مقام ها  گفت:  8صبح  به 
روان  هلیکوپتر  مانده اند،  گیر  برف  زیر  که  افرادی 

می کردند که متاسفانه چنین نشد.«
و  است  زیاد  سرما  شدت  این که  از  وی،  گفته  به 
یخ زدن  خطر  می رسد،  سه متر  به  برف  ضخامت 
برای  بنا  دارد.  وجود  می روند،  ساحه  به  که  افرادی 
هنوزهم  که  افرادی  نجات  و  اجساد  کشیدن  بیرون 

زنده هستند، به قوای هوایی نیاز است.
اما عبدالمعروف راسخ گفت که گروه های نجات که 
اشکاشم،  ولسوالی  امنیه  فرماندهی  مردم،  از  متشکل 
از  می باشند،  فوکس  موسسه  و  سرحدی  پولیس 
ساعت هشت دیروز به محل رفته اند و تالش ها برای 

نجات افرادی که زیر برف گیر مانده اند، ادامه دارد.
نجات  برای  کرد  اضافه  بدخشان  والی  سخنگوی 
مرز  آن سوی  از  مانده اند،  برف  زیر  که  افرادی 

)تاجیکستان( نیز درخواست کمک شده است.
غذایی،  مواد  که  کرد  خاطرنشان  همچنین  وی 
شده  رسانده  نیز  متضرر  افراد  برای  گرم   لباس های 

است.

شهرشبرغان گاز می دهد.«
فابریکه  مصرف  شبانه روز  یک  در  صالح،  گفته  به 
کود و برق، بیشتر از 400 هزار مترمکعب گاز است 
و باشندگان شهر شبرغان از 6  حلقه چاه 50 هزار متر 

مکعب گاز را در یک شبانه روز به مصرف می کنند.
در  گاز  چاه های  مجموعی  تعداد  که  کرد  اضافه  او 

شهر شبرغان، 143 حلقه می باشد.
میان  از  این سو،  به  دهه  چهار  از  که  است  گفتنی 
مناطق  در  آن  حلقه ی   36 گاز،  چاه  حلقه   143
و  جرقدوق  شکرك،  یتیمتاق،  گوگردك،  خواجه 

خواجه برهان معادن شبرغان حفر شده است.
در  فعال  چاه های  روزانه  تولیدی  ظرفیت  اکنون 
شبرغان 440 هزار متر مکعب گاز است که فابریکات 
و  شبرغان  باشندگان  و  مزارشریف  برق  و  کود 
مستفید  آن  از  خواجه دوکوه  و  آقچه  ولسوالی های 

می شوند. 

و متباقی هنوزهم در زیر برف هستند و تالش ها برای 
بیرون کشیدن اجساد از زیر برف جریان دارد.

تلفات  این که  از  عالوه  اخیر،  »برفباری های  او گفت: 
مالی و جانی را در پی داشته است، راه های مواصالتی 
در بسیاری ولسوالی های بدخشان را نیز مسدود کرده 

است.«
به گفته وی، راه  های مواصالتی ولسوالی های وردوج، 
اشکاشم، راغ ها، خواهان، ارغنجخواه، یمگان، شغنان، 

واخان و دروازها کامال مسدود شده است.
گفته می شود در برخی نقاط این ولسوالی ها ضخامت 

را از ما می گیرند، اما گاز در نل ها وجود ندارد.«
بنابر  افغان گاز  به گفته وی، مسووالن ریاست تصدی 
ضعف کاری نتوانستند گاز را به گونه مساویانه به مردم 

توزیع کنند.
نوراهلل اظهار می دارد هر چاهی که فعال می گردد، آنرا 
به فابریکه کود و برق مزار شریف وصل می کنند و به 

مردم شهرشبرغان گاز نمی دهند.
از باشند گان شهر شبرغان  حاجي نظرمحمد، یک تن 
»در  مي گوید:  مي کرد،  استفاده  گاز  این  از  قبال  که 
گذشته ها تمام شهر شبرغان، حتا اکثر ولسوالي هاي آن، 
از گاز سوختي استفاده مي کردند، اما حاال روزبه روز 
در  مقام ها  اما  مي شود.«  کمتر  ما  مردم  به روی  گاز 
والیت جوزجان اظهار می دارند که برنامه هایی را برای 

گازرسانی به باشندگان شبرغان روی دست دارند.
محمدعالم ساعی، والی والیت جوزجان که در مراسم 
با مردم شهر شبرغان صحبت  افتتاح پنجمین چاه گاز 
گازرسانی  مشکل  حل  به خاطر  »ما  گفت:  می کرد، 
برای باشندگان شهر شبرغان، پیشنهادات مشخصی را 

به مقامات وزارت معادن و صنایع ارایه داشته ایم.«
او افزود: »وزارت معادن و صنایع باالی این پیشنهادات 
برنامه ی  تا راه مناسب را به خاطر تنظیم  کار می کنند، 
گازرسانی برای باشندگان شهر شبرغان جستجو کنند.«
به داخل  بر توزیع غیرفنی گاز  والی والیت جوزجان 
فشار  پایین بودن  عمده  »دلیل  افزود:  کرده  اشاره  شهر 
گاز، استفاده غیرعادالنه مردم از گاز موجود می باشد 
که ضایعات نل و استفاده از وسایلی برای بیرون کشیدن 
گاز در بسیاری از خانه ها ]نیز[ باعث پایین آمدن فشار 

در برفباری های شدید بدخشان

پانزده کشته و 500 تن در محاصره برف

افزایش استخراج گاز  در جوزجان

سیحونـفیضآباد

ACKUبصیرفیاضـشبرغان



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

تصويب برنامه هاي انکشافي 
-  توجه بيشتر شوراي ملي در قسمت برنامه هاي 
اقتصاد  سطح  بهبود  راستاي  در  انکشافي 
خانواده ها که تضمين کننده برخورداري افراد از 
بسياري حقوق انساني شان مي باشد، الزم است. 

وادار  را  حکومت  ملي،  محترم  شوراي   -
را  درازمدت  و  کوتاه مدت  تدابير  تا  سازد 
در  عالي  و  ابتدايي  آموزش هاي  ارتقاي  جهت 
و  دولتي  عالي  تحصيالت  موسسات  و  مکاتب 
و  معارف  امور  تا  اتخاذ کند،  بخش خصوصي 
تحصيالت عالي از رشد کمي و کيفي برخوردار 
صلح پروري،  مسايل  مثال  طور  به  گردد، 
و  بشر  حقوق  رعايت  و  احترام  ديگر پذيري، 

مسووليت هاي مدني جزو آموزش ها گردد. 
تخصيص بودجه مناسب

بودجه  به تخصيص  ملي  بيشتر شوراي  توجه   -
که  قضايي  و  عدلي  بخش  در  مناسب  و  کافي 
اين سيستم  و کيفيت  بهبود در کميت  به  منجر 
گرديده و بنا بر اين، دسترسي مردم به آن هر چه 

سهل تر گردد.
برنامه هاي  براي  مناسب  بودجه  تصويب   -
بر  دقيق تر  نظارت  و  زنان  حقوق  انکشاف 

عملکرد دولت در اين راستا ضروري است. 
را  کافي  ساالنه  بودجه  کشور  ملي  شوراي   -

انساني، حق آزادي و  حق حيات، حق کرامت 
امنيت شخصي، حق سلب آزادي شدگان، حق 
مالکيت،  حق  قانوني،  رسيدگي  مراحل  طي 
حق  تربيت،  و  تعليم  حق  مناسب،  مسکن  حق 
صحت، حق سطح زندگي مناسب، حق ازدواج 
و تشکيل خانواده، حق آزادي گشت وگذار و 
اقامت، حق کار، حق انديشه، ضمير و مذهب، 
حق آزادي عقيده و بيان، حق آزادي مشارکت 
صنفي،  و  فرهنگي  اجتماعي،  فعاليت  سياسي، 
حقوق  تابعيت،  حق  و  اجتماعات  آزادي  حق 
هجده گانه ای است که تمام افراد بشر به صورت 
بوده  برخوردار  آن ها  داشتن  از  يکسان  و  برابر 
و  دولت ها  گيرند.  قرار  تعرض  مورد  نبايد  و 
حاکميت های موجود مکلف اند تا در روابط بين 
اين حقوق توجه جدی  تامين  به  خود و مردم، 
داشته و بدون هيچ کوتاهی در تالش حمايت از 

حقوق هجده گانه شهروندان شان باشند.
تالش  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کميسيون 
هجده گانه ی  حقوق  همه ساله  تا  است  کرده 
اسناد  و  کنوانسيون ها  تمام  حمايت  مورد 
جامعه ی  به  معطوف  را  بشر  حقوق  بين المللی 
افغانی مورد بررسی قرار داده و گزارشی را از 
وضعيت حقوق بشر در سراسر کشور، تهيه کند. 
در  زمينه  اين  در  کميسيون  گزارش  آخرين 
در  رسيد.   نشر  به  و  شده  تهيه  اخير  روزهای 

فاميلي در  براي گسترش محاکم اطفال و محاکم 
تمام واليت هاي کشور تصويب کند؛ زيرا تشکيل 
محاکم مذکور از جمله نيازمندي هاي عاجل براي 
تامين حقوق بشري زنان و اطفال به شمار مي رود. 

اعاشه  براي  را  کافي  بودجه  بايد  ملي  شوراي   -

 باالبردن سطح اقتصاد مردم 
يکي از راه هاي اساسي براي 

کاهش خشونت و تضمين 
برخورداري از حقوق انساني 
شمرده مي شود. ايجاد زمينه 

اشتغال سالم براي شهروندان 
کشور از مکلفيتهاي اساسي 

دولت محسوب مي شود. 
الزم است شوراي ملي از 
طريق تخصيص بودجه 

براي عملي شدن برنامه هاي 
انکشافي دولت، مأمول فوق را 

برآورده سازد. 

جريان  در  بشری  حقوق  وضعيت  گزارش  اين 
سال 1389 هجری شمسی در سراسر کشور مورد 

بررسی قرار گرفته است.
 1389 سال  جريان  در  گزارش،  اين  بر  مبتنی 
در  افراد  بشری  حقوق  نقض  از  متعددی  موارد 
مواردی  در  که  افتاده است  اتفاق  کشور  سراسر 
به  است.  جدی  نگرانی  مايه ی  و  دردناک  واقعا 
مورد   2459 گذشته  سال  جريان  در  نمونه  عنوان 
خشونت ها  تداوم  نتيجه ی  در  حيات  حق  نقض 
که  چيزی  است.  داده  روی  جاری  ناامنی های  و 
جامعه ی  و  افغانستان  دولت  که  می کند  ايجاب 
جهانی با بررسی وضعيت عمومی و امنيتی کشور، 
از  زمينه ی  در  جدی تری  راهکاری  و  روش ها  به 
خشونت  ناامنی،  فرصت های  و  چالش ها  بين بردن 

و جنگ های مسلحانه در کشور، بينديشند. 
در حقيقت همان گونه که می دانيم دولت افغانستان 
بين المللی  اسناد  و  اساسی  قانون  مواد  بر  مبتنی 
حقوق بشر، که عضويت رسمی آن ها را پذيرفته 
بشری  و حمايت حقوق  رعايت  به  مکلف  است، 
به نحو  آنان  از  تا  دارد  وظيفه  و  بوده  شهروندانش 

موثری حمايت کند.
به  رابطه  در  کميسيون  گزارش  از  بخشی  در 
وضعيت عمومی حقوق بشر در کشور می خوانيم:

»يافته ها نشان مي دهند که زورمندان محلي، افراد 
مسلح غيرمسوول، مخالفان مسلح دولت و طالبان 

زندان ها،  در  مناسب  زيست  فراهم سازي  و  مناسب 
تصويب  اطفال  تربيت  و  اصالح  مراکز  و  توقيفخانهها 

کند. 
اقتصاد مردم يکي از راه هاي اساسي  - باالبردن سطح 
براي کاهش خشونت و تضمين برخورداري از حقوق 
براي  اشتغال سالم  ايجاد زمينه  انساني شمرده مي شود. 
شهروندان کشور از مکلفيتهاي اساسي دولت محسوب 
تخصيص  طريق  از  ملي  شوراي  است  الزم  مي شود. 
دولت،  انکشافي  برنامه هاي  عملي شدن  براي  بودجه 

مأمول فوق را برآورده سازد. 
مواد  شدن  عملي  و  تطبيق  منظور  به  مي رود  توقع   -
کنوانسيون بين المللي حقوق اشخاص داراي معلوليت، 
براي  بودجه  تخصيص  تصويب  طريق  از  ملي  شوراي 
عملي شدن مواد اين کنوانسيون سهم خويش را ادا کند. 

ضمیمه:
برخي از تعهدات ملي و بين المللي افغانستان در رابطه 

به حقوق بشر: 
 حق حیات

است.  انسان  طبيعي  حق  و  الهي  موهبت  زندگي   -
محروم  حق  اين  از  قانوني  مجوز  بدون  شخص  هيچ 

نمي گردد. 
 )ماده بيست و سوم، قانون اساسي(

حق کرامت انساني
يا  مجازات  يا  شکنجه  تحت  نمي توان  را  هيچ کسي   -
رفتاري قرار داد که خالف انسانيت و شوون بشري يا 

موهن باشد. 
)ماده 1ميثاق بين المللي حقوق سياسي و مدني( 

- آزادي و کرامت انسان از تعرض مصوون است. 
انسان  و کرامت  آزادي  و حمايت  احترام  به  دولت   -

مکلف مي باشد. 
ماده  دوم،  و  يکم  فقره هاي  افغانستان،  اساسي  )قانون   

بيست و چهارم(
- هيچ  کس نبايد در معرض شکنجه يا رفتار تحقيرآميز 

و مجازات غيرانساني و وحشيانه قرار گيرد. 
 )بند اول ماده 7 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي(
ادامه دارد

بيش از همه موجب نقض حق کرامت انساني، خشونت 
عليه زنان، اختطاف ها و توقيف هاي خودسرانه شده اند. 
همين طور حق مالکيت، حق مسکن مناسب، حق سطح 
نيز،  تربيت  تعليم و  مناسب، حق صحت، حق  زندگي 
رضايت بخش  مي شود،  ادعا  رسانه ها  در  که  آن گونه 
وگذار  گشت  حق  مي شود.  نقض  کماکان  و  نيست 
و  مي شوند  نقض  که  ديگري اند  حقوق  کار،  حق  و 
عدم  و  گرفتن  ناديده  باره ی  در  فراواني  شکايت هاي 
بشري  حقوق  ساير  دارد.  وجود  آن ها  به  نسبت  توجه 
هم چنان  و  نشده اند  تامين  بايد،  که  آن گونه  نيز  افراد 

نقض مي شوند.«
عدم  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کميسيون  گزارش 
در سطح جامعه،  را  آن  متداوم  نقض  و  قانون  رعايت 
يکی از مشکالت و چالش های فراراه تامين حقوق بشر 
تعريف کرده و اذعان کرده است که نقض حاکميت 
موجود  حاکميت  به  نسبت  را  مردم  اعتماد  قانون 
سازوکارهای  تا  است  شده  سبب  و  کرده  تضعيف 
جنايت های  و  جرايم  به  رسيدگی  و  قانون  از  حمايت 
با  عدالت  تامين  و  نگرفته  شکل  بشری،  حقوق  ضد 

مشکل مواجه گردد.
ادامه دارد
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وضعيت حقوق بشر 

در افغانستان

وضعيت حقوق بشر

 قسمت پنجاه  و چهارم

 م. آسوده                      قسمت اول

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

تهيه شده توسط کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان
»سال 1389ه. ش«

دولت ها مکلف به رعایت حقوق بشر و تامين زمينه های 
توسعه و رشد آن در جامعه اند.

٢ـ آزادی رفت و آمد
ـ آزادی رفت وآمد اختياری است که فرد در تغيير مکان به ميل 
خود دارا است. اين آزادی در داخل کشور، توسط قانون همگانی 
شکل  سواره بودن،  و  پياده  برحسب  مختلف  محدوديت های  با 

گرفته و آزادی توقف را نيز در برمی گيرد. 
شامل  آمد،  رفت و  آزادی  بررسی  همگانی،  قانون  اين  کنار  در 
نيز  انتقاالت  و  نقل   مختلف  اشکال  به  متعلق  نظام های  مطالعه 
شبکه  )تاکسی،  عمومی،  نقل  و  حمل  نظام  جمله:  از  می شود، 
حمل و نقل عمومی(، خروج از مرزهای فرانسه، )نظام گذرنامه(، 
با  که  آنها  اقامت  مقررات  و  کشور  داخل  به  بيگانه  اتباع  ورود 
گسترش مهاجرت و مشکالتی که حق پناهندگی پديدار ساخته، 

اهميت روز افزونی يافته است، و باالخره مقررات مشاغل سيار.
٣ـ آزادی های انسان صاحب فکر و اخالق

انديشه گوناگون اند: در صدر  و  فکر  به  مربوط  يا آزادی های  ـ   
آن ها آزادی عقيده قرار دارد، يعنی آزادی قضاوت شخصی در 
همه زمينه ها، اين آزادی هنگامی که ناظر بر نگرش مذهبی است 
عنوان آزادی اعتقادات به خود می گيرد و در اين زمينه به آزادی 
انديشه وجود  بيان  کيش  و آيين گسترش می يابد؛ سپس آزادی 
مطبوعات،  آزادی  می کند:  بروز  مختلف  اشکال  تحت  که  دارد 
کتاب، آفرينش هنری، برنامه نمايشی، راديو و تلويزيون و اخيرا 
وبرنامه ريزی شده  منظم  اشاعه  آزادی  به  نوبت  سرانجام  انترنت؛ 
انديشه می رسد که از طريق آموزش، و نيز شکل جمعی آن يعنی: 
تجمع، تظاهرات، انجمن ها که می توانند در خدمت اهداف ديگر 

نيز قرار گيرند، اعمال می شود.
3ـ آزادی های اجتماعی و اقتصادی. اين آزادی ها به طور خاص 
بيشتر در رابطه با زندگی حرفه ای و فعاليت های اقتصادی  مطرح 
ليبرالی و فردگرايی عبارتند  نظرگاه  از  می شوند. سنتی ترين آنها 
به  اشتغال، آزادی کسب و صنعت.  مالکيت، حق آزادی  از: حق 
اداره  و  ايجاد  فعاليت ،  انتخاب  در  انسان  هر  حق  ديگر  عبارت 

مراکز توليد و موسسات در اين زمينه.
اعتصاب،  آزادی  ليبرالی،  فرد گرايی  نهانی  زوايای 
آزادی سنديکايی، استفاده از آزادی تشکيل انجمن ها برای دفاع 

جمعی از منافع حرفه ای را به جمع اين حقوق افزوده است.
سه ارزش نسبی طبقه بندی فوق

اين طبقه بندی برای روشن ساختن موضوعات، تمييز و دسته بندی 
بدان  بايد  تنها  دليل  دو  به  اما  نيست.  فايده  از  خالی  آزادی ها، 

ارزشی نسبی داده شود:
چند  زمينه ای بودن آزادی هاـ شماری از آزادی ها از طبقه بندی هايی 
که سنتا در آن گنجانده شده اند، فراتر می روند. آزادی مطبوعات 
بنيادين  آزادی های  از  يکی  است  عقايد  بيان  آنکه  جهت  از 
به گروه  اما در عين حال  انسان صاحب فکر را تشکيل می دهد. 
روزنامه،  يك  راه اندازی  دارد.  تعلق  نيز  اقتصادی  آزادی های 
ايجاد  آزادی  مستلزم  باشد،  ومحرمانه  کوچك  که  هم  هرقدر 
موسسه است. از طرف ديگر اين همان چيزی است که به بعضی 
از حاميان آن البته نه صادق ترين آن ها فرصت می دهد قواعد هردو 
تن  بر  انديشه  آزادی  از  رختی  و  گيرند.  بازی  به  را  چهارچوب 
تا آزادی  بيشتر سودآوری مطرح است  منافعی کنند که در آن، 
انديشه. به همين ترتيب احتمال دارد آزادی تجمع و آزادی تشکيل 
انجمن ها همانقدر در خدمت سودآوری قرارگيرند که در جهت 
پخش افکار و عقايد. به همين دليل آنها اغلب با حقوق سنديکايی 
و حق اعتصاب در گروه آزادی های جمعی قرار داده می شوند، 
می تواند  که  اهداف شان  با  ارتباط  در  آنها  تقسيم بندی  واقع  در 
گوناگون باشد انجام نمی گيرد، بلکه به واسطه روش تحقيق شان، 
در يك گروه قرار داده می شوند: اين دو دسته آزادی ها تنها در 
آن  اجرای  موافق  بسياری  افراد  که  می گردند،  محقق  صورتی 

باشند.
نتيجتا در همه اين طبقه بندی ها يك عنصر قراردادی وجود دارد 

که تنها ارزشی نسبی بدان ها می بخشد.
ادامه دارد

آزادی های عمومی
 و حقوق بشر

قسمت سیزدهم   

نويسنده: ژان ريورو-اوگ موتوه/ترجمه فارسی نيکی پارسا
http://www.iranrights.org :منبع
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سلفیت در محیط سعودی تبدیل به ایدیولوژی سیاسی 
رژیم گردید تا از آن طریق مشروعیت آن تحکیم و 
تداوم یابد، در بیرون از سعودی اما، این جریان فارغ 
و  ایدیولوژی،  یک  با  مرتبط  سیاسِی  دغدغه  های  از 
بیشتر در قالب یک جریان دین-پیرایی ساده به پیش 
رفت و به علت عدم تدوین دکترین سیاسی-اجتماعی 
مردم  روزمره  نیازمندی های  و  واقعیت ها  با  خاصی، 
تماسی برقرار کرده نتوانست، و حتا در داخل سعودی 
نیز، علی رغم هم پیمانی نزدیک با دستگاه حاکم، به 
تولید ادبیات سیاسی خاصی توفیق نیافت، و از این نظر 
خال محسوسی در گفتمان آن باقی ماند که راه را به 

ظهور جریان های دیگر باز نمود.
معادل  را  مسلمانان  میان  در  عمومی  رویکرد  اگر 
جریان کاتولیک در مسیحیت تصور کنیم، سلفیت با 
تجربه  مشابه  مسیری  آنکه  به جای  رویکردی،  چنین 
پروتستانی را پیش پای جوامع اسالمی بگذارد تا برای 
مورد  رنسانس  به  و  بگیرند  پیش  در  بحران  از  گذار 
مسیحیت  تجربه  عمال  برساند،  یاری  جوامع  این  نیاز 
ارتدوکس را بر بخش هایی از جوامع اسالمی تحمیل 

نمود. 
دلیل  به  واپسگرا  اصالحی  الگوی  که  است  طبیعی 
مردم،  واقعی  نیاز های  از  و  عصر  از  داشتن  فاصله 
عطش  که  باشد  داشته  شدیدی  جاذبه  نمی تواند 
اصالحگری را فروبنشاند و نیاز آنان به تغییر و تحول 
را برآورده نماید. دولت سعودی نیز که خام اندیشانه 
به این خیال است که با ترویج این طرز فکر در میان 
ایشان  مسلمانان می تواند به کسب جایگاهی در میان 
برنداشته  تالش هایش  از  حاصلی  عمال  گردد،  موفق 
است، و علی رغم سرمایه  هایی که صرف ترویج آن در 
پاکستان، هند، شمال افریقا و آسیای میانه نموده است، 
به علت این که در گفتمان این جریان هیچ توجهی به 
هیچ  و  نمی گیرد  صورت  جوامع  این  واقعی  نیاز های 
اجتماعی شان  زندگی  گره  های  گشودن  در  تاثیری 
بیشتر  آشفتگی  به  تن ها  سرمایه گذاری ها  آن  ندارد، 
ساخته  شدیدتر  را  بحران  و  انجامیده  جوامع  این 
پاکستان،  در  بنیادگرا  تندرو  جریان های  بروز  است. 
چچن  قزاقستان،  تاجیکستان،  ازبکستان،  افغانستان، 
و... که در نتیجه سرمایه گذاری های سعودی صورت 
گرفته است )احمد رشید: اسالم پیکارجو در آسیای 
بحرانزایی  و  نافرجام  تالش های  از  نمونه های  میانه( 
شده  داده  سامان  سلفیت  ترویج  جهت  در  که  است 
خود  سرمایه  های  هم  رهگذر  این  از  سعودی  است. 
را به هدر داده و هم آرامش جوامع دیگر را از آنان 

بازستانده است.
استعمار  ورود  از  پیش  مدت ها  شرقی  جوامع  بحران 
به  آگاهی  اما  بود؛  یافته  آغاز  از جهان  بخش  این  به 
این بحران در اثر مواجهه با هجوم قدرتمندانه سربازان 
محدوده ی  از  و  نهاد  عمومیت  به  روی  جدید  تمدن 
نخبگان فراتر رفت. اگر پیش از آن، شمار اندکی از 
اهل علم احساس می کردند که مسلمانان در وضعیت 
نابسامانی گرفتار آمده اند، اینک بسیاری دریافته بودند 
که چه ضعف بر آنان مستولی شده و در کجای تاریخ 

گیر مانده اند.
)1254ق/1838-1897م(  افغانی  سیدجمال الدین 
رساترین صدایی بود که برای تعبیر از این آگاهی بلند 
شد و همگان را، البته حکومت ها را پیش از ملت ها، 
ژرفتر  دانشی  آن که  با  او  فراخواند.  بپاخیزی  لزوم  به 
از محمد بن عبدالوهاب داشت؛ اما به دلیل روحیه ی 
و  طرح  به  نداشت  فرصت  گویا  شدید،  عملگرایی 
تدوین راهکار مشخصی بپردازد. همه تالشش بر این 
بود که خطر استعمار را گوشزد کند و مقابله با آن را 
تاکید کند. او احساس می کرد که مشرق زمین در زیر 
بیگانگان قرار گرفته و به هر صورت ممکن  سلطه ی 

باید از این اسارت نجات پیدا کند. 
خارجی  عامل  نخست،  جریان  برخالف  بار،  این 
به شدت پررنگی در آگاهی سیدجمال دارد  حضور 
و عامل داخلی در حاشیه قرار می گیرد. از آن روزگار 

و  جنبش ها  به  جداشدگان  بیشتر  و  شده  جدا  جنبش 
تشکل های دیگری روی آوردند، هرچند شماری نیز 
از هرگونه کار گروهی فاصله گرفتند و به تالش های 
فردی روشنفکرانه قناعت نمودند. علت این دخول و 
طرحواره های  و  الگو  ماهیت  در  باید  را  وافر  خروج 

جستجو کرد که اخوان عرضه کرد.
نگارنده، خاصیت طرحواره اخوان، هم عامل  نظر  به 
بخش  یک  آن.  ضعف  مایه ی  هم  و  است  آن  قوت 
از ضعف آن با خروج عناصر فراوانی از صفوف آن 
نمایان شده است و یک بخش دیگر پس از دستیابی 

این جنبش به حکومت نمایان خواهد شد.
زمانی  مقطع  در  سلفیت،  با  مقایسه  در  که،  اخوان 
متفاوتی پا به صحنه نهاد، کوشید تجارب گذشته –از 
-1865( رضا  رشید  تا  گرفته  عبدالوهاب  محمدبن 

1935م(- را در نظر داشته و از همه آن ها در ترتیب 
پروژه ی خود بهره بگیرد. این چیزی است که بسیاری 

از تیوریسین  های آن به تکرار یاد کرده اند.
پاک دینی- جنبه  سلفیت،  جریان  مانند  یک سو،  از 

ارتدوکسی را مهم دانست و مبارزه با خرافه و بدعت 
عامل  عبارتی  به  و  داد،  قرار  خود  کار  دستور  در  را 
از دیگرسو کوشید  و  به رسمیت شناخت،  را  داخلی 
جنبه  های سیاسی-اجتماعی موجود در پیام سیدجمال 
مبارزه  بخصوص  و  بیفزاید  خود  دکترین  به  نیز  را 
یعنی عامل خارجی  را.  استعمار غرب  با  آشتی ناپذیر 

را هم از یاد نبرد.
صورت  تالش  و  نشد  بسنده  این  به  اخوان  طرح  در 
بیستم،  قرن  کالن  ابرروایت های  مانند  که  گرفت 
ایدیولوژی مفصل و مطولی سامان داده شود که همه 
جوانب زندگی فردی و اجتماعی را پوشش دهد. در 
بعد فردی از تربیت عقیدتی، عبادی، اخالقی، فکری، 
روحی و جسمی فرد سخن رفت و در بعد اجتماعی 
فرهنگی،  قضایی،  اقتصادی،  سیاسی،  نظام  اصالح  به 
همه  و  هنری  علمی،  تقنینی، صنعتی،  اداری،  نظامی، 
نهاد های اجتماعی پرداخته شد. البته بنا بر ادعایی که 

اخوان دارد.
موجب  آغاز  در  دامن،  گسترده  و  فراگیر  صبغه  این 
آن  به  مذهبی  فعاالن  از  بسیاری  کشش  و  جذب 
می گردد و مایه امتیاز و برتری الگوی اصالحی اخوان 
وعده  چراکه  می رود،  شمار  به  رقیب  الگو های  بر 
هیچ  و  می دهد،  همزمان  را  اخروی  و  دنیوی  بهبود 
وعد های برای انسان مومن شیرین تر از این نیست که 
هم دنیایش سروسامان بگیرد وهم آخرتش. در الگوی 
سلفی تاکید بر جنبه ی اخروی است و سخن چندانی 
از نظر گفتمان اخوانی،  از جنبه  های دنیوی نیست، و 
در الگوی سلفی، دین دچار خنثی وارگی می شود و 
چیزی  ندارد.  مردم  دنیوی  بهبود وضعیت  در  تاثیری 
دوستان  دلی  ساده  از  حکایت  حالت  بهترین  در  که 
نادان و در بدترین حالت از توطیه دشمنان زیرک و 

دانا دارد.
باشد  گامی  که  می رود  کار  اینجای  تا  اخوان  طرح 
سوی  به  حرکت  و  ارتدوکسی  وضعیت  از  عبور  به 
به دنیا در گفتمان دینی  بها دادن  وضعیت پروتسانی. 
زندگی  دهنده  سامان  تالش های  به  مومنان  تشویق  و 
مایه  امر  آغاز  در  که  است  چیزی  همان  این  دنیوی. 
جذابیت آن است و بسیاری از کسانی که از وضعیت 
بحرانی رنج می برند و ضرورت یک تالش اصالحی 
نیز همخوانی  با شالوده ی فرهنگی-تمدنی شان  را که 
این  شنیدن  با  می نمایند،  به شدت حس  باشد،  داشته 
استقبال می کنند، و هنگامی که  به گرمی  از آن  پیام 
سبک  به  یافته  سازمان  وسیِع  تشکل  یک  می بینند 
بسته  کمر  طرحی  چنین  عملی  تحقق  برای  امروزین 

است، مشتاقانه به آن می پیوندند.
فرارسیده  دیجور  پایان شب  که  می کنند  تصور  آنان 
که  نیرو های  و  است  نمانده  چیزی  دمیدن صبح  تا  و 
می شد در عالم خیال دید، اینک در عالم واقع شروع 
کتاب  مقدمه  )سیدقطب:  کرده اند  ابتکار  و  کار  به 
به روایت صالح شادی(  عدالت اجتماعی در اسالم، 
و اکنون باید منتظر نوزایی امتی بود که برای چندین 
بود.  بازمانده  تاریخ  ساحِت  در  نقش آفرینی  از  قرن 

رنسانس شرق آغاز یافته است!!
این رویا، اما دیری نمی پاید و عده های سراسیمه از آن 

بیرون می آیند.
نخستین نکته ای که توجه یک عده را به خود جلب 
نیز  و  اخوان  موسس  می بینند  که  است  این  می کند 
را چنان که  اندیشه پردازان آن، تجارب گذشته  دیگر 
می شود،  که  ادعایی  برخالف  و  نکرده اند  مرور  باید 
این زمینه بسیار محدود بوده  آگاهی تاریخی شان در 
است. آنان اساسا فاقد ابزار الزم برای تحلیل تجارب 

گذشته بوده اند.
در تجربه ی سلفیت، بازگشت به دین بیش از هر چیز 
متکی به فهم تحت اللفظی نصوص دینی و مرجع قرار 
آنان  از  روی  دنباله  و  پیشین(  )نسل های  سلف  دادن 
در این زمینه است. اخوان موضع خود را در این باره 
از  عناصری  می کوشد  هم  نمی کند.  مشخص  کامال 
سلفیت را جذب گفتمان خود کند و هم می خواهد 

در صبغ های کامال سلفی نمایان نشود. 
موضعگیری نسبت به قدما و توانایی اجتهاداتی مستقل 
الگوی سلفی  از  فراروی  نشانه  مهمترین  آنان  فهم  از 
گذشتگان  دادن  قرار  مرجع  معنای  به  سلفیت  است. 
فهم  به  است  ممکن  پیمانه  چه  تا  این که  البته  است. 
خالص و رسا از گذشتگان دست یافت و بتوان اثبات 
کرد که فهم آنان از دین دقیقا این گونه بوده است، به 
جای خود نیازمند کاوش و بحثی جدی است و بدان 
آسانی که پیروان جریان سلفیت می پندارند نیست؛ اما 
با آن هم و بر فرض این که ما توانستیم به اجتهادات و 
فهم آنان دسترسی کامل داشته باشیم، آیا باید به دنباله 
روی از آنان بپردازیم؟ این مطلب را تا حدی در مقاله 
»اسالم مدرن« به بحث گرفته ام و در اینجا از تکرارش 

می پرهیزم. 
به  نسبت  که  حساسیتی  رغم  علی  سلفی،  الگوی 
با آن سر  تقلید در امور جزیی فقهی نشان می دهد و 
فهم  چارچوب  از  عمل  در  می دارد،  بر  مخالفت  به 
شرایط  و  زمانه  به  متعلق  سازوکار های  و  گذشتگان 
آنان فراتر نمی رود و بلکه به عکس، کوشش می کند 
همان فهم را با همان سازوکار ها بازتولید کند، بدون 
تاریخ  شدن  سپری  که  احتمال  این  گرفتن  درنظر 
شدن  سپری  از  نشان های  جزیی  فتاوای  برخی  اعتبار 
دینی  فهم  مکانیسم های  و  اجتهادی  چارچوب های 
در  اجتهاد  باب  و گشایش  است  دوران  آن  به  متعلق 
برابر اجتهادات گذشتگان مستلزم اجتهاد در اصول و 
نه  و  می شده اند  متوسل  بدان  آنان  که  است  قواعدی 
و  تفسیر  و  در حوزه ی کالم  که  فقه  در حوزه  تن ها 

دیگر زمینه  ها نیز.
ادامه دارد

نتوانسته است در  اکنون آگاهی گروهی مسلمانان  تا 
رسا  آنچنان  او  ندای  گویا  برسد.  توازنی  به  باره  این 
بود که تا اعماق آگاهی چند نسل دیگر پژواکش را 
حفظ کرد و هرکس که بعد از او آمد همان فریاد را 

به تکرار گرفت.
او برای مقابله با دشمن خارجی، آماده بود با مستبدان 
داخلی کنار بیاید. عملگرایی شدید اجازه می داد یک 
روز با پادشاه شیعه قاجار همکاری کند و روز دیگر با 
حاکم سنی افغان. نزدیک شدن با جنبش وهابی عرب 
به همان پیمانه می توانست برایش به عنوان وسیله های 
یافتن  تلقی گردد چنان که راه  به هدف  برای رسیدن 
اهداف  پیگیری  برای  ماسونری.  فراموشخانه  های  به 
بحث  عثمانی  خلیفه  با  روز  یک  خویش  زودهنگام 
اقامت  رحل  مصر  به  دیگر  روز  و  می کرد  گفتگو  و 

می افکند.
چندانی  ب های  اما  بود  قلم  اهل  سیدجمال  آن که  با 
نشر  با  نیز که  قلمی  از کار  و  نداد  پردازی  تیوری  به 
برای  ابزاری  مثابه ی  به  یافت،  انجام  الوثقی  عروه 
راه اندازی انقالب و خیزشی بر ضد استعمار انگلیس 
بهره می گرفت. در نتیجه نه در عرصه اصالح دینی به 
طرح مشخصی رسید و نه در عرصه اصالح سیاسی-

اجتماعی راهکار روشنی ارایه نمود.
)-13231266ق/1849- عبده  محمد  شاگردش   

پشت سر  را  استادش  تجربه  بود  توانسته  که  1905م( 
پاشا  عرابی  ناکام  قیام  از  گرفتن  عبرت  با  و  بگذارد 
الیه  های  به  نشود،  دلگرم  شتابزده  کار های  به  دیگر 
دینی  اصالح  جمله  از  و  اصالح  مسیر  در  ژرفتری 
قرآن  تفسیر  در  بلندی  گام های  و  داد  نشان  التفات 
اما  برداشت؛  جدید  کالم  مباحث  باب  گشودن  و 
بود که  نشده  تبدیل  الگویی جامع  به  هنوز  این روند 
جنگ  ویژه  به  و  سیاسی-نظامی  سهمگین  تحوالت 
فروپاشی  میان  این  در  و  رسید  راه  از  جهانی  نخست 
از  نمادین  لحاظ  به  که  )1924م(  عثمانی  خالفت 
اهمیت ویژ ه ای در آگاهی گروه مسلمانان برخوردار 
بود، نیاز به روند اصالحی جدیدی را نمایان ساخت 
با واقعیت های زندگی  از روش های گذشته  که بیش 

مسلمانان همخوانی داشته باشد.
و  )1928م(  مصر  در  المسلمین  اخوان  جنبش  ظهور 
سپس در برخی دیگر از کشور های عربی و اسالمی، 
البته  گذاشت.  نمایش  به  را  اصالحی  الگوی  دومین 
جنبش ها و جریان های دیگری قبل و بعد از سیدجمال 
در برخی مناطق جهان اسالم نمایان شدند، مانند جنبش 
-1843( مهدویه  جنبش  لیبی،  در  )1837م(  سنوسیه 

بادیس  بن  عبدالحمید  نهضت  سودان،  در  1885م( 
هند  در  الجزایر، جنبش خالفت  در  )1889-1940م( 
)1918-1924م( و. اما آن ها بیشتر رنگ محلی داشتند 
از  بودند و  تیوریکی مشخصی  فاقد چارچوب های  و 
این لحاظ نمی توانند از یک الگوی اصالحی مستقل 

نمایندگی کنند.
پر  نظری  لحاظ  به  اخوان  جنبش 
جنبش ها  همه  از  برگ تر  و  شاخ 
از  بعد  و  پیش  دینی  جریان های  و 
و  علل  ریشه یابی  است.  بوده  خود 
عوامل آن مبحث مستقلی است که 
این  پرداخت.  بدان  جداگانه  باید 
پیروان  است که  ویژگی سبب شده 
و هواداران دیگر جنبش های محلی 
نیز پس از آشنایی با آن، خود را با 
آن انطباق داده و در آن هضم شوند.
از  فراوانی  عناصر  حقیقت  در   
جنبش های دینی دیگر که در قامت 
از  پس  بودند،  شده  نمایان  محلی 
به  جنبش،  این  ادبیات  با  آشنایی 
آن  از  البته  پیوستند.  آن  به  مرور 
از  زیادی  شمار  مرور،  به  نیز،  سو 
این  از  اخوان  اعضای  و  هواداران 

محمد محق
بخش دوم

ACKU
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رهبر طالبان پاکستانی کشته شد

 

پاکستان گفته اند که آنها مطمین هستند  استخباراتی  مقام های 
که حکیم اهلل محسود، رهبر طالبان پاکستانی در حمله هواپیمای 
بدون سرنشین ایاالت متحده امریکا کشته شده است. اما طالبان 

پاکستانی این خبر را تکذیب کرده اند.
جدی،   25 یک شنبه،  روز  محسود  حکیم اهلل  شدن  کشته  خبر 
منتشر شد. طالبان پاکستانی کشته شدن محسود را رد کرده اند، 
اما نه با آن قاطعیتی که پیش از این مرگ او را رد کرده بودند. 
در سال 2010 نیز گزارش شد که رهبر طالبان پاکستانی کشته 
قاطعیت  با  زمان  آن  پاکستان  طالبان  تحریک  اما  است،  شده 

کامل این گزارش ها را رد کرده بود.
گفته  پاکستان  طالبان  تحریک  سخنگوی  احسان،  احسان اهلل 
هر  به  ندارد.  حقیقت  مرگ،  این  مورد  در  »گزارش ها  است: 
صورت، او ]محسود[ یک انسان است و هر زمانی ممکن است 
بمیرد. او یک مبارز پاک است و ما شهادت را برای او آرزو 

می کنیم.«
به جهاد  »ما  افزوده است:  پاکستان  سخنگوی تحریک طالبان 
در  نباشد.  یا  باشد  زنده  محسود  حکیم اهلل  چه  می دهیم،  ادامه 
می تواند جای  شیر  و یک  هستند  زیادی  شیرهای  این جنگل 

دیگری را بگیرد تا این ماموریت شریف را ادامه دهد.«
به خبرگزاری  پاکستان  استخباراتی  مقام  در همین حال چهار 
رویترز گفته اند که از طریق استراق سمع مکالمات جنگجویان 
به  است.  شده  کشته  محسود  حکیم اهلل  که  دریافته اند  طالبان، 
می خواسته  که  شد  کشته  زمانی  محسود  آنها، حکیم اهلل  گفته 
در جلسه ای در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی در نزدیکی مرز 
افغانستان شرکت کند. این مقام ها نخواسته اند نام هایشان فاش 
شود. یکی از این مقام ها گفت: »شش تا هفت عضو تحریک 
صحبت  باهم  بی سیم  رادیوی  یک  طریق  از  پاکستان  طالبان 
محسود  حکیم اهلل  می گفتند  آنها  که  شنیدیم  ما  می کردند. 
نزدیکی  در  جایی  به  جلسه ای  در  شرکت  برای  که  زمانی 
قرار  سرنشین  بدون  هواپیمای  حمله  هدف  می رفت،  میرانشاه 
پاکستان گفت  استخباراتی  مقام دیگر  گرفت.« همچنین یک 
طالبان  گفتگوهای  سمع  استراق  از  آنها  آنچه  براساس  که 
گرفته  قرار  هدف  وقتی  محسود  کرده اند،  دریافت  پاکستانی 
است که می خواست به جلسه ای در »نوا اده« شرکت کند. نوا 

اده روستایی در منطقه دته خیل وزیرستان شمالی است.
یک مقام نظامی پاکستان گفت که تاهنوز به صورت رسمی 
نشده است که حکیم اهلل محسود، سرسخت ترین دشمن  تایید 
پاکستانی  طالبان  گروه  باشد.  شده  کشته  پاکستان  حکومت 
بمب گذاری  چندین  مسوول  و  است  القاعده  نزدیک  متحد 

مرگ بار در پاکستان دانسته می شود.
حکیم اهلل محسود بعد از مرگ بیت اهلل محسود، رهبری گروه 
سال  در  محسود  بیت اهلل  گرفت.  عهده  به  را  پاکستان  طالبان 
2009 در یک حمله هواپیمای بدون سرنشین کشته شد. هرچند 
تصور می شد با کشته شدن او تحریک طالبان پاکستان دچار 
بحران رهبری شود، اما این گروه بعد از کشته شدن رهبر شان 

نیز به جنگ خود علیه حکومت پاکستان ادامه داده است.

روسیه  دولت  ارشد  مقامات  دیدگاه های  مکرر  طرح 
پیرامون مسایل امنیتی ایران طی روزهای اخیر، بازتابی 
از افزایش نگرانی های مسکو از رانده شدن به حاشیه در 
این رابطه و قرارگرفتن در مقابل عمل انجام شده بدون 
تغییرات  روند  در  کلیدی  نقش  ایفای  فرصت  یافتن 

منطقه است.
امریکا و غرب، به ویژه طی یک سال گذشته، تماس های 
هسته ای  برنامه  با  رابطه  در  را  روسیه  دولت  با  سیاسی 
داده اند.  کاهش  آن،  به  مرتبط  امنیتی  مسایل  و  ایران 
تماس های  برقراری  برای  غرب  توجه  لحاظ  این  از 
غیرمستقیم با تهران، از روسیه به ترکیه منتقل شده است.

دلیل عمده امریکا و غرب برای به بازی نگرفتن روسیه 
در مساله ایران، از یک سو کاهش محسوس نفوذ سیاسی 
روسیه در تهران و از سویی دیگر محروم ساختن روسیه 
بین المللی،  مناسبات  صحنه  در  بزرگ نمایی  ادامه  از 
از  ریاست جمهوری  منصب  انتقال  آستانه  در  به ویژه 

مدودف به پوتین است.
اتحاد  فروپاشی  از  رهبران کرملین، طی سال های پس 
شوروی سابق، بدون در نظر گرفتن ابعاد واقعی قدرت 
به جای مانده برای روسیه و تنها با تکیه بر ظرفیت اتومی 
در اختیار خود و همچنین استفاده از اهرم کرسی دایمی 
در شورای امنیت، ضمن تالش برای کند ساختن روند 
خواستار  همواره  غرب،  نظر  مورد  منطقه ای  تحوالت 
دریافت کارمزد سنگین در قبال همکاری های محدود 

با امریکا بوده اند.
هزینه سنگین، نتایج کم

قراردادهای  از  برخورداری روسیه  زمینه  فراهم ساختن 
و  بوش،  جورج  توسط  عراق  در  گاز  و  نفت  عمده 
و  در جمهوری چک  موشکی  سپر  استقرار  طرح  لغو 
باراک  از سوی  لهستان،  در  آن  با  مرتبط  رادار  شبکه 
اوباما، از جمله دستمزدهای کالنی است که امریکا طی 
قبال همکاری های محدود کرملین  اخیر در  چند سال 

پرداخت کرده است.
توسعه  واقعی  ارزش  به  نسبت  واشنگتن  نگرش  تغییر 
همکاری های سیاسی با مسکو و همچنین افزایش توجه 
روسیه به تقویت محور همکاری با چین در برابر غرب، 
جنبش  که  گذشته  مسیحی  سال  آغاز  از  به خصوص 
پا  افریقا و خاورمیانه  »بهار عرب« در شمال  به  موسوم 
را  با روسیه  مسیر همکاری های سیاسی غرب  گرفت، 

تغییر داد.
پشتیبانی روسیه از رژیم قذافی تا آخرین روزها و پیش 
با شکل گرفتن دگرگونی های  مخالفت  اعالم  آن،  از 
از  حمایت  اینک  و  مصر  در  غرب  نظر  مورد  سیاسی 
ایستادگی  همچنین  و  سوریه،  در  اسد  بشار  رژیم 
علیه  )اقتصادی-مالی(  نرم  فشار های  اعمال  برابر  در 
جمهوری اسالمی ایران، توجیه عقلی ادامه تعامل غرب 
با شریک زیادت طلب و کم توانی مانند مسکو را طی 

یک سال گذشته دشوارتر از پیش ساخت.
جایگزینی ترکیه

مسکو،  از  واشنگتن  محسوس  فاصله گرفتن  با  همزمان 
نیاز امریکا به داشتن شریک و همکار محلی قدرتمند 
تناسب  سیاسی،  آمادگی  از  برخورداری  با  ترکیه  را، 
فرهنگی-مذهبی و توان عملی بیشتر از روسیه، در عین 

داشتن انتظار دریافت دستمزد کمتر، برآورده ساخت.

در حالی که مسکو مخالف نصب سپر دفاع موشکی در 
اروپای مرکزی بود، ترکیه با رغبت، خاک خود را به 

این منظور در اختیار ناتو و امریکا قرار داد.
نشانه  عنوان  به  را  خود  جنگی  ناو  مسکو  حالی که  در 
حمایت از رژیم اسد به  بندرهای سوریه اعزام داشته، 
اختیار  در  مرزی  مناطق  در  را  خود  خاک  ترکیه 
همزمان  و  داده  قرار  سوریه  دولت  مخالف  گروه های 
دمشق  امنیتی  نیروهای  برابر  در  نیز  کشور  آن  ارتش 

آرایش رزمی به خود گرفته اند.
پشتیبانی  از  برخورداری  با  ترکیه  ایران،  با  ارتباط  در 
امریکا، نقش رابط سیاسی و میانجی اتومی را طبیعی تر 
از روسیه ایفا کرد. چنانچه تغییر نظر بعدی امریکا مسیر 
مذاکرات مربوط به »بیانیه تهران« و توافق های سه گانه  
ترکیه-برزیل-ایران منحرف نمی ساخت، یافتن راه حل 
معتدل برای خروج از بن بست اتومی ایران در آن زمان 

دشوار نبود.              
مسکو در حاشیه

رانده  به حاشیه  اینک  ایران، روسیه  مساله  با  رابطه  در 
و  نخست وزیر  معاون  راگوزین   دیمیتری  است.  شده 
که  داد  هشدار  شنبه  روز  ناتو  در  کرملین  ویژه  سفیر 
امنیت روسیه  ایران خطر مستقیم علیه  با  نظامی  »مقابله 

خواهد بود.«
گنادی  راگوزین،  هشدار  انتشار  از  پیش  یک روز 
تکرار  ضمن  روسیه  خارجه  وزیر  معاون  گاتیلوف، 
ایران  علیه  یک جانبه  تحریم های  اعمال  با  مخالفت 
ایران  علیه  نظامی  گزینه  به  کردن  »روی  کرد:   اخطار 

تالشی برای تغییر حکومت آن کشور است.«
اعمال  به جای  که  می داد  ترجیح  گاتیلوف  آقای 
تحریم های یک جانبه علیه ایران توسط امریکا و اروپا، 
که عالوه بر هم پیمانان غرب )جاپان، استرالیا، کانادا...(  
آن  اعمال  از  ناگزیر  نیز  چین  و  هند  نظیر  کشورهایی 
به  و  مطرح  امنیت  شورای  در  موضوع  بود،  خواهند 
مسکو فرصت داده می شد که گروکشی های قراردادی 

امریکا  آن که  حال  دهد.  ادامه  هم چنان  را  گذشته 
و  پکن  گذشته  سال  یک  طی  هوشمندی  با  غرب،  و 
مسکو و شورای امنیت را در رابطه با مساله ایران عمال 

دور زده اند.
نیکالی  گاتیلوف،  اظهارات  طرح  از  پیش  روز  دو 
بر  تاکید  با  روسیه   ملی  امنیت  شورای  دبیر  پاترشف 
شده«  جدی تر  ایران  علیه  نظامی  حمله  »خطر  این که 
نسبت به  آنچه »تحریکات اسراییل« نامید هشدار داد و 
اعالم خطر کرد که »درگیری مسلحانه با ایران به بروز 

فاجعه منجر خواهد شد.«
واشنگتن  که  نکته  این  اظهار  با  همچنین  پاترشف 
می داند،  خود  اصلی  مشکل  را  اسالمی  جمهوری 
ایران  در  دارد  قصد  »امریکا  که  ساخت  خاطرنشان 
هم پیمان  دوست  یک  وجود  از  دشمن  داشتن  به جای 
و شریک وفادار برخوردار شود.« این نگرانی عمده ای 
است که رهبران مسکو را در رابطه با وضعیت کنونی 

ایران به خود مشغول داشته است.
جنگ  آغاز  به  منطقه  در  کنونی  تنش  درصورتی که 
تغییر رژیم جمهوری  به  مناقشه ها  تشدید  و  ایران  علیه 
اسالمی منجر شود، روسیه نه تنها حاشیه امنیت و منطقه 
میانی مابین مرزهای جنوبی خود با منطقه نفوذ امریکا 
نقش  که  داد،  خواهد  دست  از  را  فارس  خلیج  در 
میانه و  با کشور های آسیای  ارتباط  راهبردی خود در 

ماورای قفقاز را نیز ضعیف تر از پیش خواهد یافت.
پیش از آغاز موج تبلیغاتی تازه دایر بر ابراز  مخالفت 
توسط  اسالمی«،  جمهوری  علیه  جنگ  »تدارک  با  
سایر دولتمردان مسکو، دمیتری مدودف رییس جمهور 
محمود  با   کم سابقه ای  تلیفونی  مکالمه  طی  روسیه 
متفاوت،   لفافه ای  در  را  نگرانی ها  این  احمدی نژاد، 
یک روز پیش از عزیمت وی به امریکای التین با او در 
میان گذاشت. به نظر می رسد با شدت گرفتن بحران در 
منطقه، نگرانی های مسکو از به حاشیه رانده شدن توسط 

غرب افزایش یافته است. 

به حاشیه رفتن روسیه در نقش میانجی مسایل ایران و غرب 
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برای  را  این کشور  پاکستان، نخست وزیر  دیوان عالی 
پاسخگویی به اتهام اهانت به دادگاه احضار کرده است.
روز دوشنبه، دیوان عالی پاکستان، که باالترین مرجع 
رضا  یوسف  است،  کشور  این  در  قضایی  رسیدگی 
گیالنی، نخست وزیر را در ارتباط با پرونده مربوط به 
فرمان عفو شماری از سیاستمداران پاکستانی در سال 
۲۰۰۷ میالدی به دادگاه احضار کرده به این ترتیب، 
احتمال پیگرد قضایی آقای گیالنی مطرح شده است.

این فرمان عفو که توسط دولت سابق پاکستان صادر 
شد، از جمله شامل منع پیگرد آصف علی زرداری، 
به  از آن،  پیش  تا  رییس جمهور کنونی می شود که 

اتهام فساد مالی تحت تعقیب قرار داشت.
میالدی   ۲۰۰۹ سال  دسامبر  در  پاکستان  عالی  دیوان 
حکم عفو صادر شده از سوی دولت را لغو کرد و از 
دولت جدید خواست تا به پرونده کسانی که مشمول 

عفو شده اند، رسیدگی کند.
مهلتی که دیوان عالی برای گشایش دوباره پرونده ها 
تعیین کرده بود، دیروز به پایان رسید و به همین دلیل 

دولت  از  نمایندگانی  هم 
در  توضیحات  ادای  برای 
احضار  دادگاه  به  باره  این 

شدند.
نقل  به  فرانسه  خبرگزاری 
از قاضی نصیرالملک گفته 
رضا  یوسف  که  است 
باالترین  مقام  در  گیالنی، 
مقام مسوول دولتی، به دلیل 
دیوان  حکم  از  سرپیچی 
پاسخگویی  برای  عالی 

احضار شده است.
دیوان عالی از آقای گیالنی 
خواسته است تا در روز پنج شنبه )۱۹ جنوری( شخصا در 

محل دیوان عالی حضور یابد.
که  زمانی  تا  می تواند  گیالنی  آقای  خبرنگاران  گفته  به 

به  است  جریان  در  دادگاه  به  اهانت  پرونده  به  رسیدگی 
مسوولیت های خود در سمت نخست وزیر ادامه دهد.

احضار  عالی  دیوان  به  در شرایطی  پاکستان  وزیر  نخست 
شده است که تنش های سیاسی اخیر در این کشور، دولت 

غیرنظامی او را گرفتار بی ثباتی کرده است.
مشخص  رای گیری  یک  در  پاکستان  پارلمان  است  قرار 
کند که آیا نمایندگان با ساختار سیاسی و پارلمانی پاکستان 

موافق یا مخالف هستند.
بین  که  خواسته  مجلس  نمایندگان  از  نخست وزیر 

دموکراسی و دیکتاتوری یکی را انتخاب کنند.
در همین حال دیوان عالی، رسیدگی به نامه ای جنجالی را از 
سر گرفته که گفته می شود در آن از ارتش امریکا خواسته 
شده بود تا بعد از کشته شدن اسامه بن الدن در پاکستان، از 

وقوع کودتا در این کشور جلوگیری کند.
انتشار این نامه، که نویسنده آن مشخص نشده، و انتقاد آقای 
گیالنی از رهبران ارتش در جریان یک گفتگوی رسانه ای، 

و  کرده  انتقاد  گیالنی  آقای  از  علنا  ارتش  که  شد  باعث 
نسبت به پیامدهای احتمالی اظهارات او هشدار دهد.

در عین حال، هفته گذشته نخست وزیر پاکستان، در تالش 
برای کاهش تنش بین دولت و ارتش و جلب نظر مساعد 
نظامیان، در جریان نشست کمیته دفاعی کابینه خود با لحنی 
مسالمت جویانه در مورد جنرال اشفق کیانی، رییس ستاد 
نیروی زمینی ارتش گفت: »دولت و پارلمان و برتر از همه 
مردم وطن پرست، با تمام وجود از نیروهای مسلح و پرسونل 

امنیتی شجاع کشور حمایت می کنند.«
افزایش تنش سیاسی اخیر باعث شده است که روابط ارتش 

و دولت به پایین ترین سطح از سال ۱۹۹۹ میالدی برسد.
ارتش پاکستان، به خصوص فرماندهان ارشد نیروی زمینی، 
سابقه مداخله در امور سیاسی را دارند و از زمان استقالل 
پاکستان در سال ۱۹۴۷ در این کشور سه کودتای نظامی 
روی داده و به سقوط دولت های غیرنظامی منجر شده است.

ACKUدیوان عالی پاکستان گیالنی را به اتهام اهانت به دادگاه احضار کرد
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