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چهار روز فرصت برای نامزدهای 
کميسيون مستقل انتخابات

مشاور نوازشريف به ديدار رييس جمهور کرزی می آيد

یک منبع موثق به 8صبح گفت که وزیر داخله  در نشست استیضاحیه مجلس نمایندگان 
حاضر نخواهد شد.

گزینش  کمیته ی  کابل:  8صبح، 
و  انتخابات  مستقل  کمیسیون های 
نامزدان  برای  انتخاباتی  شکایات 
عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات 
4 روز فرصت داده است تا خالصه ی 
سوانح شانرا به داراالنشاهای مجلسین 

شورای ملی ارایه کنند.
در نشست روز شنبه کمیته ی گزینش،  
مجلس  رییس  ابراهیمی  عبدالرووف 
به  کمیته  اعضای  سوی  از  نمایندگان 
داراالنشاهای  رییسان  و  رییس  عنوان 
به  سنا  مجلس  و  نمایندگان  مجلس 
موقت  داراالنشاهای  روسای  عنوان 

کمیته ی گزینش تعیین شدند.
قانون  هشتم  ماده  پنجم،  بند  بنیاد  بر 
صالحیت های  و  وظایف  تشکیل، 
کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون 
کمیته  اعضای  انتخاباتی،  شکایات 
نمایندگان  مجلس  رییسان  گزینش 

عزیز  سرتاج  یکشنبه،  امروز  است  قرار 
نواز شریف نخست وزیر  امنیت ملی  مشاور 
جمهور  رییس  با  مالقات  برای  پاکستان، 

کرزی، به کابل بیاید.
بهبود  و  صلح  تالش های  باره  در  گفتگو 
صدر  در  اسالم آباد،  و  کابل  میان  روابط 
آجندای سفر مشاور امنیت ملی نخست وزیر 

پاکستان به کابل قرار دارد.
وزارت  سخنگوی  چودری  احمد  اعزاز 
کنفرانس  یک  در  دیروز  پاکستان،  خارجه 
به  می  ماه  از  گفت،  اسالم آباد  در  خبری 
بدست  را  قدرت  شریف  نواز  که  این سو 
گرفت، سفر تاج عزیز به کابل، نخستین سفر 
مقام ارشد دولتی پاکستان به افغانستان است.

وی گفت: »این اولین مسافرت به سطح عالی 
است که برای تبادل نظر میان دو کشور انجام 
اهمیت  از  مسافرت  این  این رو،  از  می شود. 

خاصی برخوردار است.«
ارشد  مقام  یک  گزارش ها،  براساس 
در  عزیز  سرتاج  که  است  گفته  پاکستانی 
مورد تالش ها برای آغاز گفتگوها با طالبان 

عالی،  دادگاه  رییس  سنا،  مجلس  و 
بر  نظارت  مستقل  کمیسیون  رییس 
تطبیق قانون اساسی، رییس کمیسیون 
یک  و  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل 
جامعه  نهادهای  منتخب  نمایند ه  ی 

مدنی می باشد.
روز  نشست  در  که  می شود  گفته 
غیر  به  گزینش  کمیته ی  گذشته 
به  مرتبط  مدنی  جامعه  نمایند ه  از 
کمیته  این  اعضای  سایر  انتخابات، 

حضور داشتند.
مجلس  رییس  مسلمیار،  هادی  فضل 
به  گزینش  کمیته ی  اعضای  از  و  سنا 
رسانه ها گفت که در نشست روز شنبه 
طرزالعملی که نامزدهای عضویت در 
شکایات  و  انتخابات  کمیسیون های 
انتخاباتی  را مشخص می کند، از سوی 

اعضا تهیه شد.
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گفتگو  افغانستان  جمهور  رییس  با  قطر  در 
خواهد کرد، تالش هایی که اکنون در حال 

تعلیق قرار دارد.
رییس جمهور  دفتر  رییس  خرم  کریم  قبال، 
کرزی در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی 
گفته بود که ایجاد دفتر طالبان در قطر تحت 
برای  توطیه ای  افغانستان  اسالمی  امارت  نام 

چند پارچه ساختن افغانستان بود.
پایدار  برقراری صلح  حمایت پاکستان برای 
می شود  خوانده  مهم  افغانستان  در  طالبان  با 
اما روابط میان دو کشور همسایه با تنش رو 
به روست و حکومت افغانستان اسالم آباد را 

به حمایت از شورشیان مسلح متهم می کند.
اما، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت 

برقراری  از  حمایت  مورد  در  اسالم آباد  که 
صلح در افغانستان متعهد است.

باره  در  خود  تعهد  مورد  در  »ما  گفت:  وی 
حمایت از پروسه صلح و آشتی در افغانستان 
و  گفته ایم  بارها  کرد.  خواهیم  گفتگو  نیز 
تاکید  صداقت  کمال  با  هم  دیگر  بار  یک 
می کنیم و امیدواریم که پروسه مصالحه در 
افغانستان به حرکت آید چون این راه رسیدن 

به صلح و ثبات در افغانستان است.«
در گزارش آمده است که سرتاج عزیز برای 
رییس  با  و  ماند  خواهد  کابل  در  روز  یک 
صحبت  ارشد  مقام های  دیگر  و  جمهور 

خواهد کرد.
از  پاکستان  وزیر  نخست  نوازشریف  قبال 
رییس جمهور کرزی دعوت کرده بود که از 
اسالم آباد دیدن کند. آقای کرزی در پاسخ 
به درخواست نواز شریف، گفته بود که قبل 
امنیت  مشاور  باید  پاکستان،  به  سفرش  از 
ملی خود را برای ترتیبات این سفر به کابل 
بفرستد. آقای کرزی می گوید که سفرش به 

پاکستان باید با دست آورد همراه باشد.
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انتخابات برای  قانونی  بستر 
 فراهم شد

دیروز رییس جمهور کرزی قانون انتخابات را توشیح 
قانونی  توشیح  هم چنین  و  قانون  این  امضای  کرد. 
را  انتخابات  کمیسیون  صالحیت های  و  وظایف  که 
مشخص می سازد، گام های مهمی  است که در راستای 
انتخابات سال آینده برداشته شده است. با  برگزاری 
انتخابات  برای  قانونی  بستر  قانون،  دو  این  توشیح 
مهمی  به  پیشرفت  این،  است.  شده  فراهم  آینده  سال 
گذشته  سال  ده  در  که  انتخابات هایی  می آید.  حساب 
برخوردار  محکم  قانونی  بستر  از  شدند،  برگزار 
نبودند و بر مبنای فرامین تقنینی مقام ریاست دولت، 
راه اندازی شدند. اما توشیح قانون انتخابات و قانونی 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  وظایف  و  صالحیت ها  که 
را مشخص می سازد، به انتخابات آینده، امتیاز داشتن 
قانونی مطمین را فراهم می کند. گام دیگری که  بستر 
کمیشنران  تعیین  بردارد،  باید  کرزی  رییس جمهور 
بر  است.  انتخابات  مستقل  کمیسیون  برای  شایسته 
صالحیت های  و  تشکیل  وظایف،  که  قانونی  مبنای 
کمیته  می سازد،  مشخص  را  انتخابات  کمیسیون 
گزینش باید فهرستی را آماده کند و بعد این فهرست 
آن،  میان  از  او  تا  گیرد  قرار  دولت  رییس  اختیار  در 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  به  را  شایسته  چهره های 
بگمارد. در گذشته، پست های کمیشنری در کمیسیون 
سهم  دولت،  بخش های  دیگر  مثل  انتخابات،  مستقل 
بود.  سیاسی  و  قومی   قلدران  و  سیاست مداران 
اشخاص  سیاسی،  قومی  و  قلدران  و  سیاست مداران 
معرفی  کرزی  رییس جمهور  به  را  خود  نظر  مورد 
می کردند و او آنان را در کمیسیون مستقل انتخابات، 
جدید  قانون  در  اما  می کرد.  تعیین  کمیشنر  حیث  به 
از واجدان  باید کمیته گزینش فهرستی  آمده است که 
از  او  تا  بسپارد  کرزی  رییس جمهور  به  را  شرایط 
برای کمیسیون مستقل  را  آنان، شایسته ترین ها  میان 
گزینش  کمیته  که  است  روشن  برگزیند.  انتخابات 
در  کار می کند و مالحظات سیاسی  معیار ها  برمبنای 
گزینش  کمیته  باید  را  نکته  چند  اما  ندارد.  نقشی  آن 
باید کسانی در فهرست گنجانده شوند  بگیرد.  مدنظر 
که در قدم اول به لحاظ سیاسی بی طرف باشند و از 
سیاسی  تمامی  جریان های  اعتماد  مورد  دیگر،  سوی 
بی طرفی  صرف  دیگر،  بیان  به  گیرند.  قرار  نیز 
این نیز  سازمانی و سیاسی مهم نیست، در کنار آن، 
کمیشنری  پست  نامزد  که  دارد  اهمیت  العاعده  فوق 
همه  سوی  از  باید  انتخابات،  مستقل  کمیسیون  در 
دیگر  نکته  شود.  پذیرفته  کشور،  سیاسی  جریان های 
این است که باید نامزدان کمیشنری، تجربه انتخاباتی 
مورد  در  عملی  و  نظری  لحاظ  به  و  باشند  داشته 
زراعت  دکترای  که  کسی  مثال  نباید  بدانند.  انتخابات 
شود.  فهرست  وارد  مالحظات،  از  برخی  بنابر  دارد، 
باشد.  مدنظر  باید  نیز  تحصیل  درجه  آن،  کنار  در 
بلندی  پایه تحصیلی  از  که  باید گزینش شوند  کسانی 
باید کمیته گزینش  این ها،  برخوردار باشند. عالوه بر 
کمیته  این  نباشد.  سیاسی  جریان  هیچ  تاثیر  زیر 
آن  در  نفوذ  اعمال  برای  که  را  تالش هایی  همه  باید 
کمیته  که  ندهد  اجازه  و  کند  خنثا  می گیرد،  صورت  
به  آن،  طریق  از  عده ای  تا  شود  وسیله ای  گزینش 
اهداف سیاسی خود برسند. مسوولیت رییس جمهور 
بدون  گزینش،  کمیته  فهرست  از  تا  است  نیز  کرزی 
را  شایسته ترین ها  مالحظه ای،  هرنوع  نظرگیری  در 
انتخاب کند. تجربه، تعهد و تخصص باید معیار نهایی 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  کمیشنران  تعیین  برای 
نشان  قبلی  انتخابات  تجربه  دیگر.  چیزی  نه  باشد، 
مستقل  کمیسیون  مهم  اعضای  و  رییس  اگر  که  داد 
را  کمیسیون  این  استقالل  اصل  نتوانند،  انتخابات 
دارای  و  شفاف  انتخابات  یک  برگزاری  کنند،  تمثیل 
پیامد های مثبت، دشوار خواهد بود. بنابراین از همین 
کمیسیون  مدیریت  که  کسانی  تا  شود  دقت  باید  حاال 
انتخابات را به دست می گیرند، بتوانند، اصل استقالل 

تمثیل کنند.  این کمیسیون را 
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پایان  تا  است  قرار  کندز:  8صبح، 
والیت  مکتب   ۴۵ برای  جاری،  سال 
ساخته  جدید  ساختمان های  بغالن، 

شود.
معارف  رییس  منصور  سعید  محمد 
بغالن می گوید که از این جمع تاکنون 
گشایش  مکتب   ۱۰ ساختمان های 
کار  زیر  مکتب   ۲۲ ساختمان  یافته، 
است و کار باالی ۱۳ مکتب دیگر، به 

زودی آغاز خواهد شد.
»این  می گوید:  منصور  آقای 
ساختمان ها به کمک مالی دفتر »جی.

کشور  انکشافی  بانک  و  آی.زید« 

8صبح، کندز: در پی درگیری میان 
دوم«  »قریه ی یتیم  در  پولیس  و  طالبان 
کندز،  والیت  چهاردره ی  ولسوالی 
یک نفر از طالبان کشته شده و دو تن 
دیگر آنان با یک سرباز پولیس زخمی  

شده اند.
پولیس  فرمانده  محی الدین،  غالم 

چهاردره  ولسوالی 
می گوید: »صبح روز 
که  هنگامی  شنبه 
پولیس  باالی  طالبان 
دوم  یتیم  قریه ی  در 
چهاردره  ولسوالی 
در  کردند،  حمله 
از  تن  یک  نتیجه، 

نخست،  گفت  سنا  مجلس  رییس 
تشکیل  قانون  مطابق  عالقه مندانی که 
کمیسیون  صالحیت های  و  وظایف 
مستقل انتخابات و شکایات انتخابانی 
کمیسیون  در  عضویت  تقاضای 
می توانند  دارند،  را  انتخابات  مستقل 
فرم ویژه را خانه پری و همراه با خلص 
مجلسین  داراالنشاهای  به  سوانح شان 
شورای ملی تا روز چهارشنبه  تسلیم 

نمایند.
کمیته  آن،  پس  گفت  مسلمیار 

از  تخار،  پولیس  کندز:  8صبح، 
کشف و ضبط ۲۱ ماین در روستای 
این  مرکز  تالقان،  شهر  آهن دره ی 

والیت خبر می دهد.
پولیس  سخنگوی  اسیر،  عبدالخلیل 
تخار می گوید، این ماین ها در جریان 
خانه ی  یک  از  پولیس،  عملیات 
به دست  آهن دره   روستای  از  ویرانه 

آمده است.
به دست  »ماین  های  افزود:  اسیر  آقای 
دولت  مسلح  مخالفان  توسط  آمده، 

برای ۴۵ مکتب در بغالن ساختمان 
ساخته می شود

نبرد طالبان با پولیس چهار کشته و زخمی به 
جا گذاشت

وزیر داخله فردا استیضاح می شودپولیس تخار ۲۱ ماین را کشف و خنثا کرد

یک مکتب در کندز آتش زده شد ادامه از صفحه ۱

چهار روز فرصت برای نامزدهای...

بغالن  آلمان در مرکز و ولسوالی های 
ساخته خواهند شد.«

بغالن،  معارف  رییس  به گفته ی 
درصد   ۵۰ از  بیش  هم اینک، 
به خاطر  والیت  این  دانش آموزان 
مشکل  با  درسی  ساختمان های  نبود 
 ۴۵ این  ساخت  با  که  مواجه اند 
اکثر  دشواری های  ساختمان، 
میان  از  والیت  این  دانش آموزان 

براداشته خواهد شد.
»با  می گوید:  بغالن  معارف  رییس 
 ۴۵ برای  ساختمان   ۴۵ این  ساخت 
دانش آموز  هزار   ۵۰ از  بیش  مکتب،  

دو  و  شده  کشته  پولیس  توسط  آنان 
در  که  شده اند  زخمی  آنان  دیگر  تن 
آنان  اکماالتی  مسوول  زخمیان،  میان 

شامل است.«
او گفت که در این نبرد، یک پولیس 
برداشته  زخم  سطحی  گونه ی  به  نیز 

است.

از  شانرا  بررسی های  گزینش 
کمیسیون  در  عضویت  متقاضیان 
قانونی  اصل  بنیاد  بر  انتخابات  مستقل 
به  معرفی  برای  و  نهایی  شایستگی  و 

رییس جمهور پیشنهاد می کنند.
جمهور  رییس  که  درحالی است  این 
انتخابات  قانون  گذشته،  روز  کرزی 
را نیز که هفته ی پیش از سوی کمیته 
شده  تصویب  ملی  شورای  مختلط 

بود، توشیح کرد.

این  در  تخریبی  اعمال  هدف  به 
که  است  می شده  نگهداری  روستا 
در نتیجه ی تالش و معلومات کشفی 
گردیده  ضبط  و  دریافت  پولیس 

است.
پولیس تخار می گوید در  سخنگوی 
بازداشت  رویداد کسی  این  به  پیوند 
برای  پولیس  تالش های  اما  نشده، 
جریان  رویداد  این  عامالن  ردیابی 

دارد.

خواهان  مواردی  در  مجلس 
شده  داخله  وزیر  از  استجواب 
بودند ولی وزیر داخله از حضور 
کرده  خوداری  ملی  شورای  در 

بود.
رییس  ابراهیمی،  عبدالرووف 
با  می گوید   نمایندگان  مجلس 
آن که رییس جمهور پیش از این 
خواسته  داخله  وزیر  از 
نشست های  در  تا  بود 
یابد،  شورای ملی حضور 
اما به گفته رییس مجلس 
داخله  وزیر  نمایندگان،  
در  حضور  از  دیگر  بار 
مجلس  عمومی  نشست 

خودداری کرده است.
اعضای  از  بسیاری  آن که  با   
مجلس عدم حضور وزیر داخله و 
نمایندگان  برابر  در  را  اظهاراتش 
توهین آمیز خوانده خواستار سلب 
اعتماد او شدند، اما رییس مجلس 
با  تنها  که  کرد  تاکید  نمایندگان 
امضا کردن نمایندگان مجلس در 
وزیر  می توانند،  استیضاح  فورم 
نمایندگان  مجلس  به  را  داخله 

بکشانند.
از  دیگر  شمار  همین حال،  در 
هستند  معتقد  مجلس  نمایندگان 
وزیر  از  استیضاح  درخواست  که 
معامله ی  زمینه  بار دیگر  مالیه 
با  مجلس  نمایندگان  برخی 

وزیران را فراهم می کند.
مجلس  در  فراه  نماینده  صمیم، 
نمایندگان  برخی  که  گفت 
مجلس روی غرض های شخصی 
وزیر  استیضاح  طرح  خویش 

داخله را مطرح می کنند.
داخله  وزیر  وی،  گفته ی  به 
حضور  استیضاحیه  نشست  به 
خواهند یافت و از طریق معامله با 
برخی نمایندگان مجلس بار دیگر 

رای اعتماد خواهند گرفت.
به سایر  این عضو مجلس خطاب 
این  این،  از  بیشتر  گفت:»  اعضا 
برابر  نشرمانید، دیروز در  را  خانه 

وزیر مالیه معامله نکردید؟«
نشست  پایان  در  این حال،  با 
کمیته  گذشته،  روز  عمومی 
رییسان مجلس نمایندگان برگزار 
شده و از آن جایی که بیش از ۵۰  
استیضاح  خواهان  مجلس  عضو 
وزیر داخله شدند، کمیته تصمیم 
وزیر  پتنگ  مجتبا  که  گرفت 
داخله روز دوشنبه استیضاح شود.

موثق  منبع  یک  حال  همین  در 
داخله   وزیر  که  گفت  8صبح  به 
مجلس  استیضاحیه  نشست  در 

نمایندگان حاضر نخواهد شد.


ریاست  سخنگوی  گفته ی  به 
به  امنیتی  نیروهای  معارف کندز، 
را  رویداد  محل  و  رسیدند  ساحه 

محاصره کرده اند.
مکتب  می گوید  وزیری  آقای 
دارای  آلچین،  روستای  نسوان 
دانش آموز   ۷۰۰ به  نزدیک 
نفر   ۱۵ سوی  از  که  می باشد 

آموزگار، آموزش می بینند.
با آن که هنوز، طالبان در این باره 
چیزی نگفته اند، اما گفته می شود 
بسیاری از رویدادهای این چنینی، 

کار آنان می باشد.

رییسان  کمیته ی  کابل:  8صبح، 
مجلس نمایندگان طرح استیضاح 
دوشنبه  روز  را  داخله  وزیر  از 

عملی می کند.
همراه  داخله  وزیر  پتنگ  مجتبا 
دفاع،  وزیر  محمدی  بسم اهلل  با 
و  محلی  ارگان های  رییس 
امنیت  عمومی  ریاست  سرپرست 

وضعیت  توضیح  منظور  به  ملی 
و  قندهار  کابل-  شاهراه  امنیتی 
شرکت های  مسووالن  شکایات 
روز  مسیر   این  در  ترانسپورتی 
فرا  نمایندگان  مجلس  به  گذشته 

خوانده بود.
دفاع  وزیر  تنها  میان،  این   در 
مجلس  استجوابیه  ی  نشست  به 
اما  بود  یافته  حضور  نمایندگان 
اصلی  مسوول  که  داخله  وزیر 
امنیتی  نگرانی های  به  پاسخگویی 
از  می شد،  خوانده  درشاهراه ها 
خودداری  مجلس  در  حضورش 

کرد.
برای  داخله  وزیر  پتنگ  مجتبا 
امنیتی  نگرانی های  به  پاسخگویی 
را  خویش  امنیتی  ارشد  معین 

فرستاده بود.
اما نمایندگان مجلس عدم حضور 
مجلس  به  توهین  را  داخله  وزیر 
خواهان  خوانده،  آن  اعضای  و 

استیضاح وی شدند.
کمیسیون  منشی  منگل،  نواب 
نمایندگان  مجلس  داخلی  امنیت 
وزیر  موارد  دها  آن ها  که  گفت 
خویش  کمیسیون  به  را  داخله 
پتنگ  اقای  اما  اند  خوانده  فرا 
مجلس  نمایندگان  خواست  به 
در  حضور  از  و  نکرده  اعتنا 
کرده  خوداری  جلسه های شان 

است.
در  دفاع  وزیر  حضور  از  منگل 
از  اما  کرد  سپاس گزاری  جلسه 
نمایندگان  مجلس  عضای  ا  سایر 
پشت  بارفتن  تا  خواست 
اعتماد  رای دهی،  صندوق های 

شانرا از وزیر داخله پس گیرند.
وزیر  پتگ  مجتبا  این،  از  پیش 
داخله  کشور اعضای شورای ملی 
را متهم به مداخله در آن وزارت 
و درخواست ۱۵  هزار عریضه ی 

غیرقانونی کرده بود.
هر چند پیش از این نیز، نمایندگان 

مسلح  افراد  کندز:  8صبح، 
مکتب  گذشته  شب  ناشناس 
در  آلچین  روستای  دخترانه ی 
مرکز والیت کندز را آتش زدند.

سخنگوی  وزیری،  عبدالبصیر 
این  در  کندز  معارف  ریاست 
مورد گفت که این رویداد حوالی 
ساعت ۱ شب ۲9 سرطان رخ داده 

است.
این  »در  افزود:  وزیری  آقای 
اداری،  سندهای  همه ی  رویداد 
و   میز  کتابخانه، وسایل البراتوار، 

چوکی این مکتب سوخته است.

ACKU



 حکیم مختار

 سهیال حسرت نظیمی

مقام های بلندپایه مانع تطبیق
فرمان رییس جمهور می شوند

در مذاکرات با طالبان
چه کسی از حقوق زنان دفاع می کند؟

پولیس کابل:

3 سال هفتم   شماره مسلسل 1693   یک شنبه 30 سرطان 1392     

از  برخی  که  می گویند  کابل  پولیس  مقام های 
رییس جمهور  فرمان  تطبیق  منانع  دولتی  بلندپایگان 

مبنی بر برداشتن موانع و دیوارهای سمنتی می شوند. 
فرمانی دستور داد  قبل، رییس جمهور طی  هفت سال 
است  ممنوع  شیشه سیاه  موترهای  گذار  و  گشت  که 
تا  است  موظف  داخله  وزارت  که  افزود  هم چنین  و 
تمامی موانع و دیوارهای سمنتی را از کوچه های کابل 
بردارد. اما پولیس کابل می گوید که مقام های بلندپایه 
نادرست  برخودر  رییس جمهور  فرمان  اجرای  هنگام 
این فرمان تطبیق شود. در  می کنند و نمی گذارند که 

نرسیده  منفی  شهرت  چنان  به  زمانی  هیچ  افغانستان 
بود که در زمان طالبان نامش در  سرخط روزنامه های 
دوران  افغانستاِن  را  شهرت  این  گرفت.  قرار  جهان 
پایمال  زندانی،  مردم  بر  بی رحمانه  ستمی  از  طالبان، 
و  بریدن ها  دست  اعدام ها،  و  زن  حقوق  ساختن 

شکنجه ها در مظهر عام به دست آورد. 
هر آن چه طالبان بر مردم افغانستان در زمان حکمروایی 
اما  شنیدند،  و  دیدند  را  آن  همه  داشتند،  روا  خویش 
سوی  از  جهانی،  جامعه ی  زمانی که  ماندند.  خاموش 
گرفت،  قرار  تهدید  مورد  )القاعده(  طالبان  هم دستان 
شد،  تخریب  النه  زد.  آن  النه ی  تخریب  به  دست 
سرکرده ی  غلطیدند،  حکمروایی  قدرت  از  طالبان 
هنوز  افغانستان  اما  شد؛  کشته  بن الدن  اسامه  القاعده، 

هم در تب ناامنی می سوزد.
فساد  به  می خورد،  حالل  نان  که  کارمندی  و  مامور 
آغشته شد. جای حق و عدالت را پول گرفت. حکم 
صائب  هم  هنوز  قریه ها  و  شهرها  اطراف  در  طالب 

است. 
هنوز هم دختران در بدل پول و حتا مواشی به فروش 
می گیرد؛  صورت  اجباری  ازدواج های  می رسند؛ 
به  یا  و  شده  کشیده  آتش  به  می شوند؛  شکنجه  زنان 
مجازات  تجاوزگر  اما  می شوند؛  مجبور  خودسوزی 
نمی شود و کوتاه سخن که زن هنوز هم جایگاهش را 

در جامعه ی افغانستان به دست نیاورده است.
استفاده از نام زن در بازی های سیاسی 

از زمانی که رژیم ها را به یاد دارم، استفاده سیاسی را از 
نام زن صورت گرفته است.

رژیم تحت حاکمیت حزب دموکراتیک خلق، اولین 
شماره  فرمان  صدور  زد.  زن  بر  را  خویش  ضربه های 
هشت، نه تنها تغییری در »خرید و فروش« زن نیاورد، 
شد.  ازدواج ها  عادی  روال  زدن  برهم  باعث  بلکه 
هرچند این دوره ی حکومت پس لگد این فرمان را بر 
سینه ی خود خورد، اما عواقب آن خانواده ها را چنان 
صدمه زد که مادر، زن، خواهر و دختر را به زیر چادر 

غم نشاند. 

عملیاتی که دیروز شبنه،  29سرطان در کابل راه اندازی 
نمایندگان  و  دولتی  مقام های  از  شماری  بود،  شده 

مجلس با پولیس برخورد لفظی کردند.
کندک  قوماندان  غوری،  نظام الدین  سمونوال 
کمربند شهری کابل می گوید در عملیات وسیعی که 
موترها  تمامی  سیاه  شیشه های  است،  شده  راه اندازی 
این کار آن ها  با  مقام ها  از  اما شماری  پاک می شود، 
مخالفت می کنند: »امروز عملیات وسیعی در کابل از 
امر  به ما  سوی وزارت داخله راه اندازی شده است و 
شده تا تمام شیشه های سیاه را پاک کنیم، اما شماری 

زمانی که حکومت داکتر نجیب اهلل در پی مذاکرات با 
مجاهدان شد، قبل از کار دگر در پی آن شد که زن 
را حجاب بپوشاند و نشان دهد که رژیم آن ها به اسالم 

معتقد است.
دگر،  فرمان  هر  از  نخست  مجاهدان،  رژیم  آمدن  با 
نخستین  در  گرفت.  صورت  زنان  بر  تاز  و  تاخت 
اختطاف  ظلم،  تجاوز،  مورد  زن  قدرت،  روزهای 
بعدا  آن که  با  شد.  منع  کار  از  و  گرفت  قرار  ناروا  و 
از متاع  اما زن ارزش بیش  زنان دوباره به کار رفتند، 

را نداشت.
با آمدن طالبان ظلم و تعدی باالی زن بیش از هر زمان 

موترهای شان  نمی گذارند که شیشه های  زورمندان  از 
سربازان  مورد  آخرین  در  می گوید،  او  شود.«  پاک 
عضو  حکیمی  ولی  لیلما  سوی  از  خودش  و  پولیس 

مجلس نمایندگان دشنام داده شدند.
آقای غوری می گوید، موتر لیلما ولی حکیمی دارای 
موتر شیشه سیاه بود و زمانی که از سوی پولس توقف 
خود  و  محافظان  سوی  از  پولیس  سربازان  شد،  داده 
خانم حکیمی مورد تهدید و دشنام قرار گرفتند: »در 
این پوسته )چهار راه مسعود( ما با موتر وکیله مجلس، 
سیاه  شیشه های  که  برخوردیم  حکیمی  ولی  لیلما 
داشت. با وجود این که ما بسیار به احترام از او خواهش 
کردیم تا شیشه موتر را پاک کند، اما او بسیار بی ادبانه 
با ما برخورد کرد. عوض این که از پولیس تقدیر کند 
را  آن ها  است،  وظیفه  انجام  مشغول  این گرما  در  که 

توهین کرد.« 
او گفت: »ما انتظار این را نداشتیم که وکیله صاحب ما 

را توهین و تحقیر بکند.« 
جنرال داوود امین، معاون امور امنیتی قوماندانی امنیه 
کابل  در چهارراه های  عملیات  این  از  کابل که خود 
و  شوق  به  نظر  مقام ها  که  می گوید  می کند،  نظارت 
ذوق و یا هم نظر به مشکالت امنیتی که حس می کنند 
عالقه مند هستند تا شیشه های موترهای شان سیاه باشد. 
از  جدی  مخالفت  با  حال  تا  پولیس  که  می گوید  او 
سوی مقام ها مواجه شده است. او افزود: »اگر مقام ها 
با  و  کنند  مخالفت  ریاست جمهوری  فرمان  تطبیق  با 
رویه  آن ها  با  قانون  به  نظر  ما  کنند،  برخورد  پولیس 
مخالفتی  حال  تا  که  می کند  تاکید  او  کرد.«  خواهیم 

دگر شدت گرفت. دخترها از کسب تحصیل محروم 
آن هایی  و  شدند  منع  ادارات  در  کار  از  زنان  شدند. 
مشکالت  با  داشتند  به دوش  را  خانواده  سرپرستی  که 
بلکه  این،  تنها  نه  گشتند.  روبه رو  اقتصادی  سخت 

نارواهای بی شماری بر آن ها روا داشته شد.
به  افغان  نام زن  بار دگر  تفاوت هایی  با  باز هم  اکنون 
بازی سیاسی گرفته می شود. قوانینی برای زن ها ساخته 
قانون  یا  و  برده می دهد  را حیثیت  می شوند که آن ها 
حقوق وی مورد قبول قرار نمی گیرد. کوشش حذف 
از کرسی های شورای  خانم ها  2۵ درصد سهم  همین 
والیتی، یک نمونه ی دگر جفا در برابر حقوق زن است. 

صورت نگرفته است.
اما قوماندان کندک کمربند شهری کابل می گوید که 
بارها پولیس از سوی مقام ها توهین و تحقیر شده اند. 
نیست  اول  نظام الدین غوری گفت:  »این بار  سمونوال 
با تاسف ما  با چنین برخورد روبه رو می شویم،  که ما 
مثال های زیادی در شهر کابل  برخوردها  این گونه  از 
زمانی که  کشور  برجسته  رجال  از  تعداد  یک  داریم. 
وسایط   شان مورد بازرسی قرار داده می شود، با پولیس 
بسیار برخورد خشن می کنند.« آقای غوری می گوید، 
از این وضعیت به مقام های وزارت داخله گزارش داده 

است. 
تهدیدهای امنیتی

امنیتی  تهدید  را  شیشه سیاه  موتران  غوری،   سمونوال 
خوانده و می گوید که چندین بار مخالفان از موترهای 
شیشه سیاه برای رسیدن به اهداف شان استفاده کردند. 
آقای غوری گفت: »زیادتر حوادث انتحاری و انفجارها 
با استفاده از موترهای شیشه سیاه صورت گرفته است و 
چندین بار هم با استفاده از موترهای شیشه سیاه کوشش 
به راه اندازی حمالت انتحاری و تخریبی شده است.« 
او می گوید، پاک کردن شیشه های سیاه به امنیت در 

شهر می افزاید.
موترهای  که  می گوید  تکسی  رانند  رحیم،   گل 
است  شده  انتحاری  انتقال  برای  وسیله ا ی  شیشه سیاه 
توسط  انتحاری ها  که  کرد  اعالم  پولیس  بار  چند  و 
داده  انتقال  کابل  شهر  داخل  به  شیشه سیاه  موترهای 
برای  سیاه  شیشه های  که  می دانند  »همه  می شود: 
می رود.  به حساب  بزرگ  خطر  یک  کابل  باشندگان 
پولیس باید در پاک کردن شیشه های سیاه جدی عمل 

کند.« 
بر  مبنی  رییس جمهور  فرمان  صدور  از  سال  هفت 
اما  می گذرد،  موترها  سیاه  شیشه های  پاک سازی 
هنوز هم شمار زیادی از موترها با شیشه های سیاه در 
بار  یا دو  دارند. همه ساله یک  این شهر گشت وگذار 
شیشه های  پاک سازی  عملیات های  جدی  به صورت 
موترها از سوی وزارت داخله راه اندازی می شود، اما 
پس از گذشت مدتی گشت و گذار این نوع موترها 

دوباره به روال عادی بر می گردد.

به ستوه  قضا  در  ادارات، مخصوصا  در  فساد  از  مردم 
آرزو  طالبان  به  را  قضا  سپردن  که  تا حدی  آمده اند، 
قضایای شان  بدل حل  در  و دختران  زنان  از  می کنند. 
تقاضا های جنسی صورت می گیرد. زنی که شوهرش به 
ناحق زندانی می شود و بدون پرداخت رشوه، بیرونش 

کرده نمی تواند. 
پارلمان  دولت،  در  را  نمونه ها  بهترین  افغان  زنان 
دارند.  مدنی  جامعه ی  و  والیتی  شوراهای  افغانستان، 
در  را  مهمی  نقش  که  ساخته اند  ثابت  زن ها  این 
سمت دهی جامعه به سوی ترقی دارا اند. این نقش نباید 
به هیچ قیمتی قربانی مذاکرات با طالبان شود. ولو اگر 
مسبب این قرباني، دولت افغانستان، امریکا یا جامعه ی 
چگونه  که  داشت  توجه  باید  این  به  باشد.  جهانی 

مي توان حضور فعلی زن ها بیشتر و قوي تر گردد. 
با طالبان مذاکره صورت خواهد گرفت و اولین سالح 
در برابر آن ها، نام زن و حقوقی است که خود به آن ها 
نداده اند. چنان تبلیغ می گردد که طالبان، اشتباهات شان 
را در زمان حکمروایی، دریافته اند و دگر مانع تحصیل 
و کار دخترها و زن ها نخواهند شد. اما باری از خود 
برای مذاکره  نیز دعوت شده است که  افغان  زن های 
با طالبان خود شان حاضر باشند؟ چه کسی در دفاع از 
کرد؟  خواهد  صحبت  افغان  دیده ی  رنج  زن  حقوق 

همانی که خود برای زن حقوقی قایل نیست؟
مذاکرات با طالبان صورت خواهد گرفت. زن افغان و 
حقوق او باز هم غذای اصلی خوان مذاکرات خواهد 

بود و باز هم زن افغان قربانی معامله گری خواهد شد.

ACKU



کریم خرم با  ادبیات همسایه ها 
سخن می گوید

کارشناسان:

 ظفرشاه رویی

طرح اقتصادی دولت
و نگرانی های سیاسی

وزیر تجارت با اشاره به این که حالت انتقال مسوولیت های امنیتی با 

تشویش هایی همراه است، گفته که در طرح اقتصادی جدید کوشش 

شده است تا از یک سو تشویش مردم رفع شود و از سوی دیگر 

بسته تشویقی برای سرمایه گذاران اعالم گردد تا سرمایه گذاران 

بتوانند عالقه مند به سرمایه گذاری در افغانستان شوند.

 محمدهاشم قیام

و  احتمالی  چالش های  با  مقابله  برای  حکومت 
از  بعد  زمانی  و دوره  قابل تصور در سال 2014 
آن یک خط مشی اقتصادی جدید ترسیم کرده 
به  اطمینان دهی  این طرح  اهداف  از  یکی  است. 
مردم و سرمایه گذاران نسبت به وضعیت اقتصادی 

2014 و دوره زمانی بعد از آن می باشد.
وزیران  سوی  از  طرح  این  که  است  شده  گفته 
اقتصادی  عالی  شورای  جلسه  به  تجارت  و  مالیه 
آن  از  هدف  و  است  شده  ارایه  افغانستان 
در  سرمایه گذاری  به  سرمایه گذاران  تشویق 
دولت  به  امنیتی  مسوولیت های  انتقال  دوره 
این  که  است  شده  گفته  می باشد.  افغانستان 
به سرمایه گذاری  بر تشویق سرمایه گذاران  طرح 
این  قالب  در  می باشد.  متمرکز  افغانستان  در 
در   2014 سال  جریان  در  کسانی که  برای  طرح 
رایگان  زمین  می کنند  سرمایه گذاری  افغانستان 
قرضه های  و  هفت ساله  مالیاتی  معافیت های  و 

بلندمدت با ویزای تجارتی داده می شود.
اقتصادی  مسووالن  سوی  از  حالی  در  طرح  این 
با  که  است  شده  گرفته  دست  روی  حکومت 
این که  پیش بینی  و   2014 سال  شدن  نزدیک 
نیروهای بین المللی در پایان این سال از افغانستان 
خصوص  در  نگرانی هایی  شد،  خواهند  خارج 
از  برخی  می شود.  ابراز  کشور  عمومی  وضعیت 
خروج  روند  اگر  که  باورند  این  بر  تحلیلگران 
مناسب  به گونه ای  افغانستان  از  خارجی  نیروهای 
با  نتوانند  داخلی  نیروهای  و  نشود  مدیریت 
را  امنیتی  احتمالی  خالهای  مناسب،  جایگزینی 
وضعیت  که  دارد  وجود  این  امکان  کنند،  رفع 
عمومی کشور در سال 2014 و دوره زمانی بعد 

از آن با چالش روبه رو شود.
انتقال  حالت  این که  به  اشاره  با  تجارت  وزیر 
مسوولیت های امنیتی با تشویش هایی همراه است، 
گفته که در طرح اقتصادی جدید کوشش شده 
از  از یک سو تشویش مردم رفع شود و  تا  است 
سرمایه گذاران  برای  تشویقی  بسته  دیگر  سوی 
اعالم گردد تا سرمایه گذاران بتوانند عالقه مند به 

سرمایه گذاری در افغانستان شوند. 
با  مقابله  برای  را  برنامه هایی  دولت  این که 
چالش های محتمل اقتصادی و سیاسی روی دست 
می گیرد، می تواند تا حدودی امیدوارکننده باشد.

البته یکی از ضرورت های جدی که در این عرصه 
وجود دارد این است که از سوی دولت عالوه بر 

به دنبال اظهارات اخیر کریم خرم رییس دفتر رییس جمهور 
توطیه  در  امریکا  متحده  ایاالت  این که  مبنی بر  کرزی 
کارشناسان  از  شماری  است،  دخیل  افغانستان  تجزیه 
ساختن  رویاروی  برای  تالشی  را  اظهارات  این  سیاسی 
که  می گویند  کرده  توصیف  جهانی  جامعه  با  افغانستان 
بیرونی  نفوذی  عوامل  از  یکی  کرزی  آقای  دفتر  رییس 

در داخل نظام است.
اخیرا کریم خرم در مصاحبه ای با تلویزیون یک گفته بود 
تجزیه  برای  توطیه ای  قطر،  در  طالبان  دفتر  باز شدن  که 
قطر  و  پاکستان  امریکا،  متحده  ایاالت  و  بود  افغانستان 
این مصاحبه  در  آقای خرم  توطیه دخیل هستند.  این  در 
افزوده بود که کشورهای دخیل در این توطیه می خواهند 
قسمتی از خاک افغانستان را به گروه طالبان واگذار کنند.

اخیر  اظهارات  کابل،  در  امریکا  متحده  ایاالت  سفیر  اما 
اتهامات  و  خوانده  بی اساس  و  »مزخرف«  را  خرم  آقای 
جمیز  است.  کرده  رد  را  خرم  آقای  توسط  شده  مطرح 
از  متحده  ایاالت  که  افزوده  اعالمیه ای  در  کانینگهام 
افغانستان واحد، دموکراتیک و باثبات حمایت می کند و 
همین مساله اساس سیاست های امریکا در افغانستان است.

که  می گویند  سیاسی  کارشناسان  از  برخی  این حال،  با 
کریم خرم یک از عوامل استخبارات کشورهای همسایه 
تالش  می رود،  به شمار  نظام  داخل  در  پاکستان  به ویژه 
یک  آدرس  از  خود  امریکایی  ضد  اظهارات  با  تا  دارد 
به ویژه   جهانی  جامعه  با  را  افغانستان  روابط  دولتی،  مقام 
کارشناسان  این  سازد.  تنش آلود  بیشتر  متحده  ایاالت 
می افزایند که اظهارات اخیر آقای خرم به تجزیه افغانستان 

کمک می  کند.
ایتالف ملی، از جریان های  فاضل سانچارکی سخنگوی 
سیاسی مخالف حکومت، می گوید که کریم خرم بدون 
ارایه اسناد و شواهد ایاالت متحده را متهم کرده که در 
تالش تجزیه افغانستان است. به گفته ی آقای سانچارکی، 
درون  در  خاصی  حلقه  اعضای  جمله  از  خرم  کریم 
جامعه  با  را  افغانستان  دارند  تالش  که  است  حکومت 
جهانی رویاروی بسازند. او گفت: »یک حلقه خاص در 
به  نفوذ کرده که در تالش است  درون الیه های قدرت 
هر شکلی که شده افغانستان را با جامعه بین المللی رویارو 
بسازد و نهایتا زمینه نفوذ نهادهای استخباراتی پاکستان را 
در افغانستان بیشتر مساعد کند. این ها متاسفانه به منفعت 
افغانستان کار نمی کنند و عوامل نفوذی بیرونی هستند تا 

این که پاسدار منافع ملی افغانستان باشند.« 
علوم  و  حقوق  دانشکده  استاد  جالل،  فیض اهلل  هم چنین 
آقای  بود  بهتر  که  می گوید  کابل،  دانشگاه  در  سیاسی 
خود  ادعای های  اثبات  برای  نیز  شواهدی  و  اسناد  خرم 
کمک  بحران  تشدید  به  او،  به گفته ی  تا  می کرد  ارایه 
اظهاراتی  بیان چنین  که  می افزاید  استاد جالل  نمی کرد. 
سازد  بیشتر  را  امریکا  و  افغانستان  میان  تنش ها  می تواند 
و هم چنین نظم را برهم بزند. او گفت: »من به این باورم 
را  حرفی  دولتی  مهم  شخصیت  هر  یا  و  خرم  آقای  که 

این که در رابطه به نگرانی های موجود و یا قابل 
به  می شود،  توجه  اقتصادی  عرصه  در  پیش بینی 
نگرانی های موجود و یا قابل پیش بینی در عرصه 
می رسد  به نظر  گیرد.  صورت  توجه  نیز  سیاسی 
در  نگرانی ها  می تواند  که  گام هایی  از  یکی  که 
عرصه سیاسی را کاهش دهد، حمایت جدی از 
در  شفاف  و  آزاد  انتخابات  زمینه  مساعدسازی 

افغانستان می باشد.
از آن جایی که وضعیت سیاسی کشور می تواند بر 
اوضاع اقتصادی و اجتماعی نیز تاثیرگذار باشد، 
سیاسی  وضعیت  به  دولت  که  می کند  ایجاب 
توجه  جدی  بسیار  به صورت  و  پیش  از  بیش 
داشته باشد. اگر اوضاع سیاسی کشور به گونه ای 
میان  در  اطمینان  ایجاد  باعث  که  شود  مدیریت 
مردم شود، اوضاع اقتصادی و امنیتی و اجتماعی 

نیز بالتبع آن تا حدودی قابل اعتماد خواهد بود. 
عمده ای  نقش  می تواند  که  موضوعاتی  از  یکی 
سیاسی  وضعیت  به  نسبت  اعتماد  ایجاد  در 
سالم  انتخابات  برگزاری  باشد،  داشته  کشور 
آینده  رییس جمهور  انتخاب  برای  شفاف  و 
سوی  از  شده  اعالم  جدول  براساس  می باشد. 
کمیسیون انتخابات افغانستان، قرار است انتخابات 
ریاست جمهوری در ماه حمل سال 1393 برگزار 
سیاسی  فعاالن  و  کارشناسان  از  برخی  اما  شود. 
این  شفافیت  جهت  در  بسترسازی  به  نسبت 

انتخابات ابراز تردید می کنند.
فعاالن  از  بسیاری  گذشته  روز  چند  جریان  در 
رییس جمهور  که  داشتند  تاکید  این  بر  سیاسی 
فراخوانی  و  لویه جرگه  کردن  مطرح  با  کرزی 
بین  امنیتی  همکاری های  روی  بحث  برای  آن 
این می باشد که دوره  افغانستان در پی  و  امریکا 
کاری خود را تمدید کند. با این که از سوی نهاد 
است،  شده  تکذیب  ادعا  این  ریاست جمهوری 
احزاب  قالب  در  فعاالن سیاسی که  از  برخی  اما 
هم چنان  دارند،  فعالیت  سیاسی  ایتالف های  و 
نسبت به برگزاری انتخابات شفاف تردید دارند. 
از این رو اگر از سوی دولت و به خصوص شخص 
به  نسبت  اعتمادسازی  قسمت  در  رییس جمهور 
پروسه انتخابات توجه شود، اعتماد کلی نسبت به 
وضعیت سیاسی کشور بیشتر می شود و به تبع آن 
اعتماد به وضعیت اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی 
نیز در نزد فعاالن اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی 

به وجود خواهد آمد.

این  باشد. در غیر  باید دارای اساس و اسناد  که می زند، 
برهم  عامه  نظم  اظهارات  این  با  حقیقت  در  صورت، 

می خورد و بحران آفرینی می شود.« 
فیض اهلل جالل می گوید که دولت افغانستان یک سیاست 
روشن در قبال همسایه ها و متحدان بین المللی خود ندارد 
دولتی  مقام های  از  برخی  تا  شده  باعث  مساله  این  و 
سازمان  و  پاکستان  به  خاصی  عالیق  او  به گفته ی  که 
کرده  استفاده  فضا  این  از  دارند،  کشور  آن  استخباراتی 
موضع گیری  جهانی  جامعه  برابر  در  دولت  آدرس  از  و 
 کنند. او گفت: »دولت سیاست روشنی در قبال پاکستان و 
امریکا نداشته و از چنین فضایی این افراد استفاده می کنند 
با  که  عالیقی  داشتن  با  و  را  خود  نظریات  نتیجه  در  و 
و  از موضع دولت  دارند،  پاکستان  در  از حلقات  بعضی 

ریاست جمهوری بیان می کنند.«
عدالت  و  حق  حزب  ارشد  اعضای  از  فاروقی  حمیداهلل 
که  ندارد  وجود  منطقی  دلیل  هیچ  که  است  معتقد  نیز، 
ایاالت متحده در تالش تجزیه افغانستان باشد. به گفته ی 
نفعی  هیچ  شده  تجزبه  افغانستان  از  متحده  ایاالت  او، 
ارگ  آدرس  از  مساله  این  شدن  مطرح  اما  نمی برد، 
ندارد.  دیگری  تنش هدف  ایجاد  ریاست جمهوری، جز 
بی اساس  را  خرم  کریم  اخیر  اظهارات  فاروقی  آقای 
عالیق  می تواند  اظهاراتی  چنین  بیان  که  افزود  خوانده 
»این  گفت:  او  می دهد.  نشان  را  وی  خود  شخصی 
کشورهای  استخبارات  از  نیابت  به  که  است  بحث هایی 
پول های  همسایه صورت می گیرد. همگی می فهمند که 
باید کسانی  این پول ها  برابر  وافری تزریق می شود و در 
باشند که چیزهایی بگویند. من فکر می کنم که طی چند 
از این بحث ها زیاد شده و اظهارات اخیر هم  سال اخیر 
از جمله بحث های گذشته است. در غیرآن، هیچ دلیلی 
کشور  هیچ  یا  و  امریکا  متحده  ایاالت  که  ندارد  وجود 

دیگری افغانستان کوچک و تجزیه شده را ببینند.«
کریم  اخیر  اظهارات  که  کرد  تاکید  فاروقی  حمیداهلل 
گفت  او  کند.  کمک  افغانستان  تجزیه  به  می تواند  خرم 
اظهارات کریم خرم به نیابت از سازمان های استخباراتی 
فاروقی  آقای  است.  گرفته  صورت  همسایه  کشورهای 
از ارگ توسط رییس صاحب  گفت: »صحبت هایی که 
دفتر ریاست جمهوری بیان شد، با صحبت هایی که وزیر 
آن ها)وزیر  نداشت.  تفاوتی وجود  نوع  هیچ  ایران کرد، 
افغانستان  از  خارجی ها  که  گفت  هم  ایران(  خارجه 
است،  جنگ  تداوم  دلیل  آنان  حضور  و  شوند  بیرون 
با  را  صحبت ها  عین  هم  ریاست جمهوری  دفتر  رییس 
این ها  فکر می کنم که  من  بیان کرد.  دیگر  ادبیات  یک 
با هم، هم خوانی دارند و این حلقات متاسفانه به نیابت از 

همسایه ها صحبت می کنند.«
کریم خرم رییس دفتر حامد کرزی، از مخالفان حضور 
جامعه جهانی در افغانستان به شمار می رود. آقای خرم که 
استراتژیک  پیمان  امضای  با  دارد،  اسالمی  حزب  سابقه 

میان افغانستان و ایاالت متحده امریکا مخالف بود.
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تفسیِر حقوقی تصمیم شورای ملی 
نیروهای امنیتی افغانمبنی بر رد کرسی پارلمانی برای هم وطنان اهل هنود

سرزمین خود را تسلیم می شوند
 ملک ستیز

 منبع : اکونومیست
 برگردان: فردوس کاوش

این تصمیم شورای ملی، با تمام اصول و هنجارهای 
بین المللی  از دیدگاه حقوق ملی و حقوق  حقوقی 
این  که  دارم  کامل  اطمینان  من  دارد.  مخالفت 
تصمیم با ضوابط علوم جامعه شناسی و انسان شناسی 
نیز مغایرت کامل دارد، اما چون تخصصی در زمینه 
ظرفیت  زمینه  در  که  آگاهی  انسا ن های  از  ندارم، 
نگذارند  و  دهند  نشان  واکنش  تا  می طلبم  دارند، 
اجتماعی  تجرید  احساس  هنود،  اهل  هم میهنان 
بین الملل  حقوق  پژوهشگر  یک  به عنوان  اما  کنند. 
امیدوارم همکارانم  را مطرح می کنم.  دیدگاه هایم 
در  باالخره  و  سیاسی  احزاب  مدنی،  جامعه  در 
این  ملی  حساسیِت  به  توجه  با  کشور،  پارلمان 
معضل، احساس مسوولیت بیشتر کنند و در زمینه، 

واکنش هایی مطلوب ارایه دهند.
از دید حقوق ملی

را  سیاسی  نظام  اساسی  پیش فرض های  از  یکی 
مشروعیت،  این  می سازد.  آن  حقوقی  مشروعیت 
مشروع  اقتدار  سبب  که  است  مردم  اراده  پی آمد 
نقش  به  کم بهادهی  می گردد.  سیاسی  نظام  هر  در 
نظام  مشروعیت  هم سان،  به صورت  شهروندان 
اصل  این  می کند.  تضعیف  و  تحدید  را  سیاسی 
چنین  افغانستان  اساسی  قانون  بیست ودوم  ماده  در 
بین  امتیاز  و  تبعیض  نوع  »هر  است:  یافته  تسجیل 
از  که  تفسیری  است«.  ممنوع  افغانستان  اتباع 
تبعیض ارایه می گردد چنین است: »تبعیض در برابر 
حقوقی  عملکرد  در  تفاوت  نظام،  یک  شهرونداِن 
پایگاه های  این عملکرد حقوقی،  نظام است.«  یک 
در  را  قانون  و  می کند  ایجاد  را  حکومت  اجرایی 
تبعیض آمیز،  قوانین  تعمیم  می بخشد.  تعمیم  جامعه 
بشری  حقوق  صریح  تخطی های  پیش زمینه های 
به فرهنگ  را در جامعه فراهم می گرداند و آن را 
اجتماعی مبدل می سازد. تصمیم پارلمان ها که پس 
می گردد  مبدل  قانون  به  دولت  رییس  توشیح  از 
چنین روندی را می گذراند. از دید حقوقی، تصمیم 
مجلس نمایندگان، این روند را سپری کرده است و 
با توشیح رییس جمهور، ما شاهد نقض صریح قانون 
اساسی و ارزش های حقوق شهروندی در افغانستان 

می گردیم.
از دید حقوق بین الملل

نهادهای  نخستین  از  یکی  افغانستان،  دولت 
در  و  است  متحد  ملل  سازمان  تشکیل دهنده 
مشروعیت منشور این سازمان، نقش بارزی را بازی 
متحد،  ملل  سازمان  منشور  نهم  فصل  است.  کرده 
شهروندی،  سیاسی،  حقوق  تامین  برای  را  نظامی 
جهان  شهروندان  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
به صورت هم سان ایجاد کرده است تا جامعه بشری 
از طریق دولت های عضو سازمان ملل متحد بتوانند 
تامینات حقوق شهروندی را برای شهروندان جهان 
افغانستان  این اصل، دولت  بنیاد  بر  فراهم گردانند. 
مکلف است تا ارزش های منشور سازمان ملل متحد 
به صورت  خویش  ملی  قوانین  شکل گیری  در  را 

جدی مد نظر گیرد. 
اساسی  قانون  که  بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه 
خویش  حقوقی  منبع  به عنوان  را  آن  افغانستان 
هم سانی  تمام،  به صراحِت  نیز  می شناسد  به  رسمیت 
حقوق شهروندی را به رسمیت می پذیرد و تبعیض 
حقوق  تخطی های  خشن ترین  از  یکی  مثابه  به  را 
چنین  اعالمیه  این  دوم  ماده  می کند.  مطرح  بشری 

ماده بیست وششم میثاق بین المللی 
چنین  سیاسی  و  مدنی  حقوق 
اشخاص   »کلیه   می کند:  حکم 
در مقابل  قانون  متساوي  هستند و 
بدون  هیچ گونه  تبعیض ، استحقاق  

حمایت  بالسویه  قانون  را دارند.
باید هر گونه   از این  لحاظ  قانون  
کلیه   براي   و  منع   را  تبعیض  
اشخاص،  حمایت  موثر و متساوي  
علیه  هر نوع  تبعیض  خصوصا از حیث  نژاد، رنگ ، 
جنس ، زبان ، مذهب ، عقاید سیاسي  و عقاید دیگر، 
اصل  و منشا ملي  یا اجتماعي ، مکنت ، نسب ، یا هر 

وضعیت  دیگر تضمین  بکند«. 
افغانستان  اساسی  قانون  سوی  از  کنوانسیون ها  این 
به رسمیت شناخته شده و به زبان حقوقی، مرجعیت 

حقوقی برای قوانین ملی ما دارند. 
الزامیت  بین المللی  کنوانسیون های  تصویب  تفسیر: 
قوانین  شکل گیری  در  الزامیت  این  دارد.  حقوقی 
بر  تعریف می گردد.  بین المللی  قوانین  بنیاد  بر  ملی 
و  امضاکننده  دولت های  بین المللی،  حقوق  بنیاد 
تا  هستند  موظف  بین المللی  قوانین  تصویب کننده 
بر  و  دهند  حقوقی  ارجحیت  را  بین المللی  قوانین 
را  خویش  ملی  قوانین  بین المللی،  قوانین  این  بنیاد 
هم آهنگ گردانند. از سوی دیگر، دولت های عضو 
سازمان ملل متحد مکلف هستند تا بر بنیاد هم گرایی 
قوانین بین المللی با قوانین ملی، ساختارهای نظارتی 
را خلق کنند تا از عمل کردهای این قوانین نظارت 
کنند. نبود هم گرایی میان قوانین ملی و بین المللی، 
ساختار حقوقی یک نظام سیاسی را صدمه شدیدی 
می زند و سبب بی اعتباری این نظام در سطح ملی و 
بین المللی می گردد. از سوی دیگر، نبود هم گرایی 
سبب  بین المللی  حقوقی  نظام  با  ملی  حقوقی  نظام 
بین المللی  تعهدات  براساس  سیاسی  نظام  تجرید 
بنیاد پروتوکول اختیاری  نظام سیاسی می گردد. بر 
و  مدنی  حقوق  بین المللی  میثاق   1967 سال 
بین المللی  حقوق  بنیاد  بر  که  شهروندانی  سیاسی، 
قرار  خویش  دولت های  سیستماتیک  تخطی  مورد 
جمله  از  بین المللی،  مراجع  به  می توانند  گرفته اند 
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، مراجعه نموده 
حقوق  ارزش های  شدن  اجرایی  برای  را  زمینه  و 

مدنی خویش فراهم گردانند. 
قانون  دادگاه  جهان،  کشورهای  اکثریت  در 
قانون  تفسیر  مسوولیت  که  دارد  وجود  اساسی 
بر  قانون اساسی را  از ارزش های  اساسی و نظارت 
عهده دارد. در افغانستان با تاسف چنین دستگاهی 
این همه کمیسیون های  به جای  وجود ندارد. کاش 
»مستقل« ما شاهد دادگاه قانون اساسی بودیم تا این 
نابه سامانی ها را مورد ارزیابی و نظارت قرار می داد. 
افغانستان  عالی  دادگاه  نیست  چنین  که  حاال  اما 
این  افغانستان،  اساسی  قانون  کمیسیون  با  همراه 
بازنگری  و  ارزیابی  مورد  را  ملی  شورای  تصمیم 
باید  فیصله،  این  حقوقی  دقیق  تفسیر  با  دهد.  قرار 
هم میهنان  فعاالنه  مشارکت  برای  الزمی  زمینه های 
سبب  برخورد  این  گردد.  مساعد  ما  هنود  اهل 
می گردد تا ما جامعه خود را با فرهنگ های متنوع 
و حمایت از آن ها آراسته گردانیم. هم میهنان اهل 
کشور  هم سان  و  مستحق  شهروندان  از  ما  هنود 
دیگر  با  هم سانی  امتیازات  و  حقوق  از  و  هستند 
به  کسی،  هیچ  هستند.  بهره مند  کشور  شهروندان 
افغانستان، حق سلب صالحیت های  شمول پارلمان 
حقوقی آن ها را ندارد. توشیح این مصوبه، تخطی 
آشکاری نسبت به ارزش های دیرینه مردم افغانستان 
افغانستان  شهروندان  همه  ما  تا  دارد  نیاز  و  است 
از  خویش  هنود  اهل  هم میهنان  دادخواهی  برای 
جامعه ملی و بین المللی خواهان مداخله گردیم. این 
پارلمان با چنین تصمیمی، یک بار دیگر کم سوادی 
حقوقی خویش و کم بهادهی به ارزش های حقوق 

شهروندی را به نمایش گذاشت. 

هر  از  پس  می شود.  بلندتر  و  بلند  سنگین  سالح  صدای 
چنددقیقه، روشنی آتش توپخانه دایره هایی در فضا ایجاد 
افغانستان  تازه تشکیل  ارتش  اطراف پوسته های  می کند و 
شاهراه،  از  آن سوتر  کیلومتر  چند  می سازد.  روشن  را 

هنوزهم قلمرو طالبان دانسته می شود. 
به  را  پایتخت  که  شاهراهی  است؛  مهمی  والیت  غزنی 
غزنی  می گذرد.  والیت  این  از  می کند،  وصل  قندهار 
جنگ  ناتو  نیروهای  والیت  این  در  است.  آشوب زده 
به  را  امنیتی  مسوولیت های  و  کرده  متوقف  را  طالبان  با 
نیروهای افغان واگذار کرده اند. در بخش بزرگی از قلمرو 

افغانستان، مسوولیت های امنیتی انتقال یافته است. 
آینده افغانستان، تا حد زیادی وابسته به فعالیت مستقالنه 
و  امریکا  حضور  بدون  کشور-  این  امنیتی  نیروهای 
جنگی  نیروهای  کامل  خروج  از  پس  متحدانش- 

بین المللی، در سال 2014 است. 
غزنی حاال هم ناآرام و ترسناک است. در حالی که چند 
ناتو چند سال پیش  ناتو می گذرد.  افزایش قوای  از  سال 
چنین وانمود کرد که جنگ را باخته است و پس از آن، 
تنها  فرستاد. ساحه مصوون  افغانستان  به  تقویتی  نیروهای 
گسترش  قندهار  کابل-  شاهراه  اطراف  در  کیلومتر  چند 
آن ها  می کنند،  فعالیت  به راحتی  شورشیان  است.  یافته 
کاروان های اکماالتی را در شاهراه کابل- قندهار هدف 
قرار می دهند و گاهی حتا در روز روشن، در روی جاده، 

ایست بازرسی ایجاد می کنند.
شورشیان به پناهگاه ها و منابع در پاکستان دسترسی دارند. 
غزنی  در  معمول  امری  نیز  ناتو  پایگاه های  بر  آتش باری 
خردکننده  و  شدید  زیاد  آتش باری  این  هرچند  است. 
به صورت  والیت  این  نقاط  از  برخی  در  طالبان  نیست. 
به  دولت  تسلط  زیر  ساحه  می کنند.  حکمرانی  آشکار 

مرکز والیت و اطراف آن محدود است. 
از زمانی که ناتو فعالیت های جنگی را متوقف کرده است، 
از میزان خشونت ها در غزنی کاسته شده است. دگروال 
به  ما  به  »بسیارها  امریکایی گفت:  فرمانده  استیفن میشل، 
مسوولیت ها،  انتقال  با  اما  می کنند،  نگاه  اشغالگر  چشم 
برای طالبان دشوار است تا بگویند که با کفار می جنگند.« 
در  افغان  امنیتی  نیروهای  تلفات  میزان  دیگر،  سوی  از 
این نشان می دهد  باال است.  بسیار  با سال گذشته  مقایسه 
یافته است.  افزایش چشم گیری  که نقش آنان در جنگ 
نیروهای  ثقیله  و  توپخانه  حمایت  از  هنوزهم  نیروها  این 
دریافت  که  کمک هایی  بیشتر  اما  برخوردارند،  ایتالف 

می کنند، در قالب مشوره است. 

ادامه در صفحه 7

بی هیچ  انسان ها  »همه  می کند:  حکم 
اعم  باشند،  که  سان  هر  از  تمایزی 
زبان،  جنسیت،  رنگ،  نژاد،  از 
عقیده  هر  یا  سیاسی  عقاید  مذهب، 
دیگری، خاست گاه اجتماعی و ملی، 
یا  تولد  ]محل[  دارایی،  ]وضعیت[ 
سزاوار  باشند،  که  جایگاهی  هر  در 
مصرح  آزادی های  و  حقوق  تمامی 
میان  عالوه،  بر  »اعالمیه«اند.  این  در 

و  قضایی  قلمرو  سیاسی،  جایگاه  براساس  انسان ها 
فرد  که  سرزمینی  یا  مملکت  بین المللی  وضعیت 
وی  سرزمین  این که  از  فارغ  است،  متعلق  آن  به 
مستقل، تحت قیمومت، غیر خودمختار یا تحت هر 
گونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ 

تمایزی وجود ندارد.«
نُه  از  بیشتر  بشر،  حقوق  جهانی  اعالمیه  بنیاد  بر 
کنوانسیون بین المللی نشات کرده اند که همه اصول 
سیاسی  نظام  در  را  شهروندان  هم سانی  ارزش  و 
مهم ترین  می کنند.  مطرح  تبعیضی  هیچ گونه  بدون 
این کنوانسیون ها کنوانسیون بین المللی منع تبعیض 
و  سیاسی  و  مدنی  حقوق  بین المللی  میثاق  نژادی، 
و  اجتماعی  اقتصادی،  حقوق  بین المللی  میثاق 
فرهنگی هستند که دولت افغانستان هر سه سند مهم 
را که حیثیت قانون بین المللی را دارند، امضا کرده 

و آن را به تصویب رسانیده است. 
تبعیض  منع  بین المللی  کنوانسیون  دوم  ماده  در 
را محکوم   نژادی   تبعیض   عاقد،  »دول   است:  آمده 
کلیه   به   توسل   با  که   می شوند  متعهد  و  می نمایند 
دنبال   را  سیاستی   درنگ،   بدون   و  مقتضی   وسایل  
تبعیض   نوع   هر  بردن   بین   از  آن   هدف   که   کنند 
نژادی  و تسهیل  توافق  و تفاهم  در بین  کلیه  نژادها 

باشد و برای  نیل  به  این  مقصود:
الف ( هر یک  از دول  عاقد متعهد می شود که  به  هیچ  
نوع  اقدام  و یا رفتار تبعیض  نژادی  علیه  اشخاص  و 
گروه هایی از افراد و یا موسسات  مبادرت  نورزد و 
موسسات   و  مقامات   کلیه   که   آورد  فراهم   ترتیبی  
را  تعهد  این   محلی،   یا  مملکتی   از  اعم   دولتی،  

رعایت  کنند.
متعهد می شود که  هیچ   عاقد  از دول   ب ( هر یک  
روش  تبعیض  نژادی  را که  از طرف  فرد یا سازمانی  
یا تایید قرار  اتخاذ گردیده  مورد تشویق  و دفاع  و 

ندهد.
ج ( هر یک  از دول  عاقد موظف  است  تدابیر موثری  
اتخاذ کند که  سیاست های  مملکتی  و محلی  تجدید 
و  تثبیت   یا  و  ایجاد  موجب   که   را  مقرراتی   و  نظر 
استمرار تبعیضات  نژادی  گردد در هر کجا که  باشد 

اصالح  یا ابطال  و یا فسخ  کند.
د( هر یک  از دول  عاقد مکلف  است  به  کلیه  وسایل  
مقتضی  و من جمله  در صورت  اقتضا از طریق  تدابیر 
تقنینیه  اِعمال  هر نوع  تبعیض  نژادی  را از ناحیه افراد 
پایان   بدان   و  سازد  ممنوع   سازمان ها  یا  دسته ها  یا 

دهد.
هـ ( هر یک  از دول  عاقد متعهد می شود عنداللزوم  
تشکیالت  و نهضت های  طرف دار یگانه گی  نژادها 
و سایر وسایل  از میان  بُردن  موانع  بین  نژادها را مورد 
تشویق  قرار دهد و موجبات  عدم  ترغیب  هر عملی  
فراهم   می شود  نژادی   تفرقه  تقویت   باعث   که   را 

آورد.«

هم میهنان اهل هنود ما از شهروندان مستحق و هم سان کشور هستند 
و از حقوق و امتیازات هم سانی با دیگر شهروندان کشور بهره مند 

هستند. هیچ کسی، به شمول پارلمان افغانستان، حق سلب صالحیت های 
حقوقی آن ها را ندارد. توشیح این مصوبه، تخطی آشکاری نسبت 
به ارزش های دیرینه مردم افغانستان است و نیاز دارد تا ما همه 

شهروندان افغانستان برای دادخواهی هم میهنان اهل هنود خویش از 
جامعه ملی و بین المللی خواهان مداخله گردیم.

ACKU
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که شکلی از اجماع و ایتالف از سوی تمام طرف ها 
صندوق های  که  شود  داده  اجازه  اما  گیرد،  صورت 

رای، نتیجه را به شکل سراسری و شفاف، معین کند.
یا  اجماع  از  صحبت  رویکرد،  سه  این  تمام  در 
کم ازکم  دارد.  جریان  ملی  دیالوگ  و  اجماع سازی 
نیمی از یک چنین اجماعی روی کاغذهای پیشنهادی 
آن ها  هیچ کدام  که  نمی رسد  به نظر  اما  سرگردان اند، 
کرده  جلب  خود  به  را  موجود  نخبه های  تاکنون 
به  بازیگر سیاسی مطرح اخیرا در جواب  باشند. یک 
پرسشی، نسخه اجماع طرفداران دولت را »در نهایت، 
جایگزینی برای انتخابات یا کم ازکم حمایت از نامزد 

مورد حمایت کرزی« توصیف کرد.
رییس جمهور  که  هنگامی  اخیرا  اجماع سازی،  روند 
جرگه  یک  برگزاری  برای  خود  تمایل  از  کرزی 
بزرگ مشورتی که زمان آن هنوز معلوم نیست، برای 
امریکا  با  امنیتی  و  دفاعی  موافقت نامه  درباره  بحث 

صحبت کرد، آهسته شد.
سوءظن های سیاسی هم اخیرا وقتی که در یک نشست 
قبایلی در قندهار از ایده دوره سوم ریاست جمهوری 
یافت.  شدت  گرفت،  صورت  حمایت  کرزی  حامد 
کرزی  خانواده  در  را  تردیدهایی  حتا  مساله  این 
برانگیخت چرا که آن ها مصروف تصمیم گیری برای 
این اند که یکی از برادران کرزی با رضایت یا بدون 

رضایت وی خود را نامزد انتخابات کند یا خیر.
برخی از اعضای »اپوزیسیون قانونی« حکومت به نوبه 
از  بخشی  است  ممکن  این جرگه  که  نگران اند  خود 
یک ترفند برای حمایت از تغییر در قانون اساسی باشد 
طوری که به کرزی امکان نامزد شدن برای دور سوم 
را مهیا کند یا به شیوه والدیمیر پوتین در روسیه، در 
نظام تغییر آورده و پست نخست وزیری را ایجاد کند.

ملی،  )ایتالف  اپوزیسیون  گروه  سه  چهارشنبه  روز 
حق و عدالت و افغان ملت( هشدار دادند که پیشنهاد 
پنهان  برای  نمایشی  است  ممکن  جرگه  برگزاری 

کردن مقاصد پنهان سیاسی باشد.
در حالی که عالقه کمی در کشور برای سیاست های 
که  دارد  وجود  شایعاتی  دارد،  وجود  فریب کارانه 
کل  در  یا  بیفتد  تعویق  به  یا  است  ممکن  انتخابات 
حالی که  در  نشود.  برگزار  مسخره بازی  این  علت  به 
نامعلوم  صلح  روند  افتاده،  تعویق  به  انتخابات  قانون 
و  مرزی  حمالت  سر  بر  پاکستان  با  روابط  است، 
از  انتظارات  و  است  تیره  شورشیان  خشونت  ادامه 
امریکا برآورده نشده، برخی تحلیلگران در کابل ادعا 
تبانی  است  ممکن  کرزی  اطراف  حلقه  که  می کنند 
بخواهند  وی  از  انتخابات  برگزاری  از  پیش  و  کرده 
با تمسک به ماده 144 قانون اساسی، حالت فوق العاده 

اعالم کند.
سبب  تنها  نه  است  ممکن  ناگهانی،  اقدام  چنین  یک 
شود  انتخابات اند  طرفدار  کسانی که  شدید  مخالفت 
از  ناتو  خروج  برنامه  از  بین المللی  حمایت  به  بلکه 
کشور و کمک های مالی آن از برنامه های مهم مرتبط 
صدمه  هم  افغانستان  اقتصادی  و  امنیتی  بخش های  با 

بیشتر بزند.
برای این که درجه ای از اعتماد در میان رقبای سیاسی 
باید  ملی  اجماع سازی  روند  یا  اجماع  یک  برگردد، 
مختص به موضوع و سرتاسری باشد. برای مثال، تمام 
طرف ها از اجماع روی »روابط با پاکستان« یا »برخورد 

با حمالت انتحاری« منتفع می شوند.
رای دهندگان  تشویق  سبب  هم چنین  اعتمادسازی 
در  شد.  خواهد  انتخابات  در  شرکت  برای  بیشتری 
در  شرکت  برای  ثبت نام کنندگان  تعداد  حالی که 
این خطر  بوده،  انتظار  از حد  تاکنون کم تر  انتخابات 
واجد  رای دهندگان  است  ممکن  که  دارد  وجود 
شرایط کم تری به نظام اعتماد کنند و بسیاری ممکن 
است متمایل به این باور باشند که رای شان هیچ تاثیری 

نخواهد داشت.
برای اجتناب از واکنش های سیاسی و بحران آشکار 

سیاسی  رویداد  مهم ترین  دیگر،  ماه   9 از  کم تر  در 
پیوست که  به وقوع خواهد  افغانستان  اخیر  چهار دهه 
از  را  قدرت  مسالمت آمیز  گذار  اولین  می رود  انتظار 
امکان پذیر سازد.  دیگری  رهبر  به  منتخب  رهبر  یک 
این مساله به معنای آن خواهد بود که چارچوب قانونی 
شرایط  باشد؛  داشته  وجود  انتخابات  برگزاری  برای 
چالش برانگیز امنیت، اجازه رای دادن در ماه حمل را 
از  بعد  نسبی  ثبات  یک  و  شود  پذیرفته  نتایج  بدهد؛ 

خروج نیروهای ناتو با آغاز سال 2015 به وجود آید.
تیم  یک  ظهور  به  را  خود  امید  افغان ها  حالی که  در 
دهه  یک  دست آوردهای  بتواند  که  جدید  حکومتی 
را حفظ کند و چالش های حل ناشده را حل  گذشته 
کند، بسته اند، نسبت به خطرات اساسی ناشی از یک 
انتقال  روند  بد  مدیریت  کال  یا  و  نامناسب  انتخابات 

سیاسی آگاه اند. 
مرتبط  سیاست بافی های  از  آکنده  کابل  روزها،  این 
تیوری های  اثر  انتخابات آینده است که بخشی در  با 
با  توطیه و مودل های پیش بینی شکل گرفته و بخشی 
هدف حل مسایل مهم انتخاباتی و ایجاد ایتالف هایی 
سپتامبر،  ماه  اواسط  تا  را  نامزدها  سرانجام  بتواند  که 
تاریخی که توسط تقویم انتخاباتی برای نامزدی معین 

شده، معلوم کند.
بیرون  حزبی  فهرست  یا  رسمی  نامزد  هیچ  هنوز  تا 
نیامده است، اما تمام طرف های ذی نفع عمیقا در حال 
مشوره و صحبت های دوستانه قبل از شروع مبارزات 
جدی  نامزدهای  ابتدایی  دل مشغولی  انتخاباتی اند. 
تکرار  از  و  شوند  مطمین  بازی  میدان  از  تا  است  آن 
و  ناظران  سوی  از  که   2009 انتخابات  خرابی های 
نامزدهای رقیب، تقلب آمیز پنداشته می شد، جلوگیری 

کنند.
سیاست مداران هم به حامیان دو دیدگاه ایجاد اجماع 
و یا رفتن به سمت رای گیری تقسیم شده اند. به عبارت 
دیگر، برخی طرفدار میکانیزمی )تا هنوز معین نشده( 
هستند که به نخبگان و رهبران بلندپایه اجازه می دهد 
نامزدها  پیش از رفتن به رای گیری، روی فهرستی از 
توافق کنند. دیگران به شدت مخالف معامله های پشت 
پرده و طرفدار یک انتخابات شفاف، آزاد و منصفانه 

مطابق به قانون اساسی اند. 
رویکرد سوم و از دید برخی ها، واقع گرایانه تر آن است 

اعتمادسازی هم چنین 
سبب تشویق رای دهندگان 

بیشتری برای شرکت 
در انتخابات خواهد 

شد. در حالی که تعداد 
ثبت نام کنندگان برای 

شرکت در انتخابات تاکنون 
کم تر از حد انتظار بوده، 
این خطر وجود دارد که 

ممکن است رای دهندگان 
واجد شرایط کم تری به 

نظام اعتماد کنند و بسیاری 
ممکن است متمایل به این 
باور باشند که رای شان هیچ 

تاثیری نخواهد داشت.

شاهد حضور پایین زنان بود. هرچند تا هنوز از لحاظ 
ملی این دو گروه ارزیابی و سازمان دهی نشده اند اما 
انتخابات  روی  است  ممکن  که  هستند  نیرویی  آن ها 
که  والیتی  شوراهای  انتخابات  و   2015 پارلمانی 
هم زمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود، 

تاثیرگذار باشند.
در  مشکل  که  باورند  این  بر  اصالح طلبان  از  بسیاری 
این مقطع شمار نامزدان یا قدم های کند ایتالف سازی 
از  دسته  دو  به موقع  تصویب  در  ناکامی  بلکه  نیست 
قانون  می کنند:  معین  را  انتخابات  که  است  قوانینی 
انتخابات و قانونی که صالحیت و وظایف کمیسیون 

انتخابات را تعیین می کند.
رییس صریح الهجه کمیسیون انتخابات حاال می گوید 
رفتن  از  پیش  پارلمان  سوی  از  قوانین  این  اگر  که 
نمایندگان به تعطیالت تصویب نشود، قوانین اصالح 
شده قابل تطبیق نیستند و کمیسیون هیچ چاره ای جز 
استفاده از فرمان جنجالی 2009 کرزی برای برگزاری 

انتخابات ندارد.
برای بسیاری ها، تضمین استقالل کمیسیون انتخابات، 
رهبران  از  یکی  می کند.  معین  را  رای گیری  صحت 
به من گفت:  نامش گرفته شود  سیاسی که نخواست 
»هیچ جایگزینی وجود ندارد و ما بر سر آن خواهیم 

جنگید.«
افزون بر قوانین انتخاباتی و استقالل نهادهای انتخاباتی، 
شرایط اساسی برای برگزاری یک انتخابات سرتاسری 
تذکره  قراراند: صدور  این  از  ماه حمل  در  و شفاف 
جدید، کارت های ثبت نام جدید، ایجاد تدابیری جهت 
نظارتی،  مکانیزم های  تقویت  تقلب،  از  جلوگیری 

امنیت انتخابات و بی طرفی مسووالن حکومتی.
تاثیرگذار  انتخابات  بر  می تواند  که  دیگری  مساله 
باشد، ادامه خشونت هایی است که از سوی گروه های 
این سو شروع شده  به  تابستان  از فصل  مسلح مخالف 
مانع رای دادن آن هایی  تنها  نه  این خشونت ها  است. 
می شود  می کنند،  زندگی  آرام  کم تر  مناطق  در  که 

بلکه اعتبار انتخابات را هم زیر سوال خواهد برد.
این زودی  به  به احتمال قوی  طالبان و متحدان آن ها 
تمایلی به واردن شدن به گفتگوها با حکومت کنونی 
است  آماده تر  شرایط  که  وقتی  است  ضرور  ندارند. 
با  و  همگانی  پذیرش  مورد  و  منتخب  یک حکومت 
حمایت قوی مردمی و پایگاه وسیع حمایتی، سیاست 
کنونی مصالحه را بازبینی کرده و با گروه های مسلح 

از یک موضع قدرت برخورد کند.
افتاده،  تعویق  به  صلح  گفتگوهای  حالی که  در 
گفتگوهای  گروگان  هم  امنیتی  سه جانبه  مذاکرات 
و  واشنگتن خواهان خروج سریع تر شده  صلح شده، 
سرخورده  افغانستان  حکومت  رهبری  از  اوباما  اداره 
شده، روند انتخابات بیش از همیشه اهمیت یافته است.

به  زیادی  اندازه  تا  افغانستان  رفاه  و  ثبات  تنها  نه 
بستگی  مشروع  و  سراسری  انتخابات  یک  برگزاری 
دارد که تعهدات جامعه جهانی چنان که به وضاحت 
شد  داده  هشدار  ناروی  دولت  سوی  از  گذشته  هفته 
در  افغانی  طرف  صورتی که  در  را  کمک هایش  که 
تطبیق اصالحات شکست بخورد، کاهش خواهد داد، 

مشروط به نتیجه معتبر این انتخابات خواهد بود.

در  وی  که  گزینه ای  کرزی-  گزینه  بهترین  سیاسی، 
فرصت های متعدد، متعهد به انجام آن شده این است 
تا برگزاری یک انتخابات معتبر را تسهیل کند، هرچند 
که می تواند از نامزد مورد نظر خود حمایت کند، اما 

باید از دخالت در روند انتخابات خودداری کند.
طریق  از  »صلح آور«  به حیث  میراثی  داشتن  که  حال 
تعویق  حالت  به  قطر  در  طالبان  دفتر  در  مذاکرات 
درآمده، آقای کرزی روشن ساخته که دوست دارد 
)صحیح  افغانستان  دموکراسی  بنیان گذار  به حیث  تا 
قانون  تغییر  برای  کوششی  هر  شود.  شناخته  غلط(  یا 
اندک  ماه  چند  در  انتخابات  تخریب  یا  اساسی 

باقی مانده، قطعا میراث وی را از بین خواهد برد.
کرزی به حیث یک رییس جمهور ناموفق با بیش از 12 
سال کار دولتی، این امتیاز را دارد که وزن سیاسی و 

مالی خود را پشت نامزد مورد نظرش بیندازد.
خانواده  درون  در  مشتاق  فرد  چندین  منظور،  این  به 
و حلقه وفاداران وی در حالت انتظار به سر می برند و 
شایق اند تا مورد مرحمت شبکه حمایتی رییس جمهور 
پایگاه  که  هستند  امیدوارانی  اکثرا  آن ها  گیرند.  قرار 
از  مواقعی  در  اما  دارند،  ضعیف  مالی  و  اجتماعی 
جمله در انتخابات سال 2009 از حمایت های خارجی 

برخوردار شدند.
دیگران با یک حضور قوی تر داخلی، بسیار به شبکه 
ایده آل های  حول  تا  می خواهند  و  محتاط اند  کرزی 
اصالحات و تغییر، گردهم بیایند. در میان آن ها گروه 
23 قرار دارد که سازمان های همکاری های احزاب و 

ایتالف های سیاسی افغانستان را تشکیل داده است.
گروه 23 که شامل گروه های اصلی اپوزیسیون قانونی 
مشترک  مواضع  اتخاذ  برای  گذشته  سال  کشوراند، 
به  مربوبط  جدید  قوانین  این که  از  اطمینان  جهت 
داشته  اساسی  قانون  بر  مبتنی  اساس  دارای  انتخابات، 
باشد و از سوی هیچ طرف دست کاری نشود، به وجود 
آمد. اگرچه گروه 23، تا هنوز یک ایتالف تمام عیار 
به  وجود  این  با  بوده  شکننده  حاشیه ها  در  و  نبوده 
سطحی از همکاری دست یافته که یک سال قبل قابل 

پیش بینی نبود.
آن ها اخیرا روی اصول اساسی و یک دیدگاه مشترک 
توافق کردند و کمیته هایی را برای کار روی یک خط 
مشی سیاسی و شناسایی معیارها و مکانیزم هایی برای 

گزینش فهرستی از نامزدهای معتبر به وجود آوردند.
یک  به  دستیابی  تا  دارند  انتظار  گروه  این  اعضای 
فهرست، با موانع و ریزش هایی مواجه شوند، اما آن ها 
هنوز باید به مبارزه برای فایق آمدن بر چالش نیرومند 
توافق روی نامزدها و عبور از مرزهای قومی و مذهبی 
ادامه بدهند تا بدیل های عملی را برای وضع موجود و 

جلب رای دهندگان عرضه کنند.
هشداری   ،23 گروه  اجراییوی  کمیته  گذشته،  هفته 
را منتشر کرد مبنی بر این که »هر نوع تالش از سوی 
و  انتخابات  تخریب  برای  حکومت  درون  گروه های 
به دست آوردن قدرت از راه های غیرقانونی، از سوی 

احزاب و شهروندان افغانستان، تحمل نخواهد شد.«
دو گروه از رای دهندگانی که نیرو و فشار سیاسی شان 
نقش  یک  دارد  امکان  اما  نشده،  شناسایی  هنوز  تا 
و  سال  سی  زیر  جوانان  کنند،  بازی  تعیین کننده 
انتخابات،  آخرین  که  اگرچه  زن اند  رای دهندگان 

مسخره بازی انتخابات افغانستان
    نوشته عمرصمد

 برگردان: 8صبح
 منبع: فارین پالیسی
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سال هفتم   شماره مسلسل 1693   یک شنبه 30 سرطان 1392     

همين خاطر آيت اهلل خامنه ای تالش کرد تا راهی را 
برای بيرون شدن از اين بن بست پيدا کند. پيروزی 
حسن روحانی در انتخابات نخستين گام برای نشان 
ايران است. مسلما امريکايی ها  دادن زمان تغيير در 
به خوبی متوجه اين پيام شده اند و دانسته اند که حاال 
حتا رهبر خود را ناگزير از آمدن به پای ميز مذاکره 

می داند. 
 131 سوی  از  نامه  اين  انتشار  که  می شود  احساس 
نماينده کنگره امريکا برای مذاکره با ايران بيشتر از 
اين که مخاطبی چون روحانی را در نظر داشته باشد 
آيت اهلل خامنه ای را در نظر دارد تا به او بفهماند که 
امريکا نيز قدم هايی را برای نزديکی برداشته است. 
مذاکرات  روند  موقعيتی  در چنين  است که  جالب 
جديد  فاز  وارد  که  می رود  نيز  فلسطين  در  صلح 
که  است  مساله  اين  نشان دهنده  خود  اين  و  شود 
خود  گذشته  مواضع  بعضی  از  دارد  ايران  شايد 
آن  به  کم تر  ديگر  که  می خواهد  و  می رود  عقب 

لج بازی های بچه گانه گذشته خود ادامه دهد. 
شدن  بدتر  در  را  تغيير  اين  داليل  از  يکی  شايد 
اين  متوجه  به خوبی  ايران  دانست.  سوريه  وضعيت 
مساله شده است که ديگر برگشتی برای بشار اسد 
سوريه  همانا  که  ايران  سنگرهای  از  يکی  و  نيست 
که  بهتر  چی  پس  است.  فروپاشی  حال  در  بود، 
ايران شروع  ديگر  در سنگر  اين که جنگ  از  قبل 
شود اين کشور باز هم »جام زهر« را بنوشد و آماده 
نامه  اين  فرستادن  مسلما  شود.  مذاکره  و  متارکه 
وضعيت بهتری را حداقل در کوتاه مدت برای ايران 
رقم خواهد زد و حتا احتمال دارد بر بازار و اقتصاد 
اين کشور تاثير بگذارد و جهشی کوچک مقطعی 

را برای ايران رقم زند. 

همين خاطر احساس می شود که حتا مخاطب اصلی 
باشد،  روحانی  يا  اوباما  اين که  از  قبل  هم  نامه  اين 

خامنه ای است. 
به عقيده تحليلگران سياسی، پيروزی حسن روحانی 
در انتخابات بخشی از سناريوی ساخته شده توسط 
حلقه نزديکان خامنه ای بود تا بتواند از مسير ديگر 
آقای  برای  را  رفته  دست  از  مشروعيت  دوباره 
خامنه ای تا حدی احيا کند. در کنار آن حمايت از 
حکومت و شخصی چون احمدی نژاد حتا در سطح 
بين المللی برای آقای خامنه ای افت های شديدی به 
هسته ای  مذاکرات  اصل  با  کردن  بازی  آورد.  بار 
زمان،  خريدن  برای  تالش  و  جليلی  سعيد  توسط 
اعتماد غرب را نسبت به صداقت ايران به مذاکرات 

هسته ای ضعيف ساخته بود. 
بی تفاوتی  تحريم های شديد و پی هم غرب و حتا 
اين  کردن  وتو  برای  ايران  حامی  کشورهای 
تحريم ها ايران را به وحشت دچار کرده بود. ادامه 
به  باشد.  فاجعه بار  ايران  برای  اين روند می توانست 

تعدادی از نمايندگان کنگره امريکا از بارک اوباما 
خواسته اند تا مذاکره با حسن روحانی رييس جمهور 
منتخب ايران را در دستور کار خود قرار دهد. آنان 
گفته اند روی کار آمدن حکومت معتدلی به رهبری 
با  مذاکره  برای  را  موقعيت  بهترين  روحانی  حسن 
اين کشور فراهم ساخته است و بايد دولت امريکا 
اين موقعيت را از دست ندهد. اين نامه هم چنان از 
بارک اوباما خواسته است که نسبت به دولت حسن 
مقابل  در  را  او  که  نکند  اتخاذ  موضعی  روحانی 

تندروان ضعيف تر بسازد. 
با ايران در امريکا بحثی نوی نيست.  بحث مذاکره 
و  قلدرترين  ايران  امريکا،  به گفته  زمانی که  در  حتا 
زورگوترين رييس جمهور تاريخ خود را داشت باز 
و  ميان غرب  تنش ها  رفع  اصلی  مذاکره گزينه  هم 
ايران بود. ولی آن چه که نياز به واشکافی دارد اين 
است که دولت امريکا با نشان دادن اين چراغ سبزها 
از  نامه ای  اين،  از  پيش  می گردد.  چيزی  چه  دنبال 
 45 امضای  با  سنا  مجلس  خارجی  روابط  کميته 
نماينده به نشر رسيده بود که از اوباما می خواست، 
ولی  بخشد،  تداوم  را  ايران  عليه  تحريم های شديد 
امروز با چرخش 180 درجه ای حدود 131 نماينده 
اوباما  آقای  از  دموکرات  و  جمهوری خواه  از  اعم 

خواهان بررسی راه های مذاکره اند. 
که  می داند  خوبی  به  امريکا  که  است  اين  واقعيت 
با غرب به دست آيت اهلل  ايران  اصل سکان مذاکره 
يا در  خامنه ای است و او است که شرايط مذاکره 
کل ضرورت مذاکره يا هم بيرون شدن از هرگونه 
مذاکره ای راتعيين می کند. نقش حکومت روحانی 
قدرت  زمانی که  تا  ايران  در  ديگر  حکومتی  هر  يا 
رهبری  دست  در  قدرت  شاخصه های  يا  مطلقه 
نمی تواند  ديگر  چيزی  سمبوليک  نقش  جز  باشد 
برای  ايران  مذاکره کننده  معمول  به طور  باشد. 
مسايلی چون فعاليت های هسته ای از سوی آيت اهلل 
می گيرد.  صورت  نزديکانش  مشوره  با  و  خامنه 
به  گزارش دهی  و  حکومت  با  مذاکره کننده  رابطه 
حکومت تنها حفظ ظاهر قضيه است و در اصل اين 
به  می کند.  تکليف  تعيين  که  است  خامنه ای  آقای 

احساس می شود که انتشار این نامه از سوی 131 نماینده کنگره 
امریکا برای مذاکره با ایران بیشتر از این که مخاطبی چون روحانی را 
در نظر داشته باشد آیت اهلل خامنه ای را در نظر دارد تا به او بفهماند 
که امریکا نیز قدم هایی را برای نزدیکی برداشته است. جالب است 
که در چنین موقعیتی روند مذاکرات صلح در فلسطین نیز می رود که 

وارد فاز جدید شود و این خود نشان دهنده این مساله است که شاید 
ایران دارد از بعضی مواضع گذشته خود عقب می رود و می خواهد که 

دیگر کم تر به آن لج بازی های بچه گانه گذشته خود ادامه دهد. 

نیروهای امنیتی 
افغان سرزمین...  

اين  افغان در  نيروهای  فعاليت های  به  اشاره  با  امريکايی ها 
کنند.  دفاع  از خود  آماده اند  افغان ها  که  می گويند  اواخر 
اين امر به نيروهای افغان کمک کرده است تا سالح های 
سنگين مورد نياز و وسايط بهتر حمل ونقل به دست بياروند. 
مواد سوختی،  نظر  از  به خوبی  تا  آنان تالش می کنند  اما 
مهمات، امکانات تخليه زخمی ها، پشتيبانی هوايی وسايل 
منفجرناشده،  امکانات خنثاسازی بمب ها و مواد  يدکی و 
تامين و اکمال شوند. هماهنگی ميان بخش ها و شعبه های 
قرار  ابتدايی  مرحله  در  هنوز  افغانستان،  امنيتی  نيروهای 
دارد. عالوه بر آن مشکالت قومی نيز در نيروهای امنيتی 
وجود دارد. پوليس محلی هزاره ها را استخدام نمی کند، به 
رغم اين که نيم جمعيت غزنی را تشکيل می دهند. هم چنين 
بزرگ ترين  پشتون ها-  ملی،  پوليس  اصلی  واحدهای  در 

گروه قومی و پايگاه قومی طالبان- حضور ندارند.
برای  آنان  است.  اشتباه  افغان  نيروهای  نابودی  تصور 
نيروها آموزش کافی  اين  اين که  جنگيدن آماده اند، دليل 
جنگ اند  مصروف  اوقات  بيشتر  که  است  اين  نديده اند، 
ماه  چند  ظرف  دارند.  تمرين  و  مشق  برای  کمی  وقت  و 
غزنی  امن  ساحه  توانسته اند،  داخلی  امنيتی  نيروهای  اخير 
را گسترش دهند. نيروهای امنيتی افغان پرسونل کافی در 
و  بازرسی ها  عمليات ها،  در  دليل  همين  به  ندارند،  غزنی 

جمع آوری اطالعات، به پوليس محلی اتکا می کنند. 
برخی از سربازان پوليس محلی، شورشيانی اند که به دولت 
پيوسته اند و راه خود را تغيير داده اند. عده ای از افراد پوليس 
می کنند  فرماندهی  کوچکی  جنگ ساالران  هم  را  محلی 
ندارند. حرکت  دوست  طالبان  اندازه  به  نيز  را  دولت  که 
مقر در جنوب غربی واليت غزنی اصال در ذات خود، يک 
گروه آدم کش است که در تجارت مواد مخدر دست دارد 
اما بسياری از مردم غزنی  با دولت هم دشمنی می کند.  و 
خواستار يک زندگی بهتراند. سال گذشته قيامی در اندر 
را  طالبان  قيام کنندگان  و  پيوست  به وقوع  غزنی  شرق  در 
بستن  به دليل  طالبان  با  اهالی آن  راندند که  از روستا هايی 

مکاتب و کشتار مردم، مشکل داشتند.
نيرومند  نيستند،  نفر  چندصد  از  بيش  آن که  با  شورشيان 
می کنند،  حمله  بازرسی  پوسته های  به  و  می رسند  به نظر 
به نظر  کنند.  وارد  کاری  و  مهلک  ضربات  نمی توانند  اما 
دولت  حيات  برای  تهديدی  شورشيان  اين  که  نمی رسد 
مرکزی باشند، اين ها بيشتر نيروی مزاحم هستند. شورشيان 
حمايت اندکی مردمی دارند. اما با آن هم خروج ناتو، بازی 

قوای امنيتی داخلی را تندتر می کند.
تا زمانی که غرب برای قوای امنيتی افغانستان پول بپردازد، 
اما  نمی گيرد.  قرار  جدی  خطر  معرض  در  دولت  حيات 
سخت  آنان  بروند،  بين  از  شورشيان  که  نمی رسد  به نظر 
می تواند،  سياسی  توافق  تنها يک  دليل،  همين  به  جان اند. 

به شورشگری پايان دهد.

 تـهمورس
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Hasht e Subh

دارد  قصد  که  است  کرده  اعالم  اسراییل 
را  فلسطینی  زندانیان  از  محدودی«  »تعداد 

آزاد کند.
بین الملل  روابط  وزیر  استاینیتز،  یووال 

اسراییل، این موضوع را اعالم کرد.
وی به تعداد زندانیانی که قرار است آزاد 
شوند، اشاره نکرد اما گفت بعضی از آن ها 

تا ۳۰ سال در زندان بوده اند.
در  فلسطینی   ۴۰۰۰ از  بیش  می شود  گفته 

زندان های اسراییل زندانی هستند.
این  آزاد کردن  برای  اسراییل  اعالم طرح 
صورت  آن  از  پس  روز  یک  زندانیان 
می گیرد که جان کری، وزیر امور خارجه 
مستقیم  مذاکرات  ازسرگیری  از  امریکا 

در  مستقر  پناهجویان  گزارش ها،  بر  بنا 
»که  نایورو  جزیره  پناهندگی  اردوگاه 
جمعه  هستند«  ایرانی  آن ها  اعظم  بخش 
به  دست  سرطان،  بیست وهشتم  شب، 
شورش زده و ساختمان های اداری مرکز 

پناهندگی را به آتش کشیدند.
تعداد  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
زیادی از مردم محلی برای خواباندن این 

شورش در حالی که »ساطور و لوله های فوالدی« در دست داشتند به 
کمک نیروهای پولیس آمده اند.

این  پناهنده   ۵۴۵ از  نیمی  که  است  حاکی  همچنین  گزارش  این 
این  جریان  در  گریخته اند.  اردوگاه  از  شورش  جریان  در  اردوگاه 

شورش ۶ پناهجو زخمی شده و ۱۲۷ نفر نیز دستگیر شده اند.
دولت  توسط  که  نایورو  دورافتاده  جزیره  در  مستقر  پناهجویان 

هفته  یک  ظرف  اسراییل  و  فلسطینی ها 
آینده در واشنگتن خبر داد.

توافق  از  اسراییلی  و  فلسطینی  مقام های 
صلح  مذاکرات  ازسرگیری  مورد  در 

خاورمیانه استقبال کرده اند.
که  اسراییل  عدلیه  وزیر  لیونی،  زیپی 
بر  مذاکرات  در  را  کشورش  نمایندگی 
مذاکرات،  این  انجام  گفت  دارد  عهده 

به  نسبت  شده اند  فرستاده  آنجا  به  استرالیا 
کندی روند پناهندگی خود اعتراض دارند 
و شورش شام روز جمعه پس از آن اتفاق 
استرالیا،  نخست وزیر  راد،  کوین  که  افتاد 
از وضع مقررات سخت گیرانه تر تازه برای 

پناهجویان خبر داد.
ورود  از  جلوگیری  برای  استرالیا  دولت 
از  این کشور گروه هایی  به خاک  پناهجو 
اقیانوس  دورافتاده  جزایر  به  را  پناهجویان 
آرام ازجمله نایورو می فرستد و در قبال آن 
پرداخت  این جزایر  به حکومت های  پولی 

می کند.
بخش  که  می گوید  بی بی سی  همین  در 
اعظم پناهجویانی که روز جمعه در نایورو 

شورش کردند ایرانی هستند.
»سیدنی  استرالیایی  روزنامه  نوشته  به 
نابودی  به  شورش  این  هرالد«،  مورنینگ 
و  انجامیده  اردوگاه  اداری  ساختمان های 
برجای  دالر خسارت  میلیون  در حدود ۶۰ 

گذاشته است.
این  که  کرد  اعالم  اخیرا  استرالیا  دولت 
پناهجویی  هیچ  دیگر  پس  این  از  کشور 
به  را  که خود  پناهجویانی  و  نمی پذیرد  را 
و  نو  گینه  پاپوآ  به  برسانند،  استرالیا  خاک 

سایر جزایر اقیانوس آرام منتقل می شوند.
 ۲۷ روز  نیز  گاردین  بریتانیایی  روزنامه 
با  اندونزیا  دولت  که  داد  خبر  سرطان 
وزیر  نخست  راد،  کوین  درخواست 
شرایط  کردن  سخت تر  برای  استرالیا، 
صدور ویزا برای ایرانیانی که وارد اندونزیا 

می شوند موافقت کرده است.
این تصمیم پس از آن گرفته شده  است که، 
به گزارش گاردین، »یک سوم« افرادی که 
از طریق قایق خود را به استرالیا می رسانند 
ایرانی هستند و از ابتدای سال ۲۰۱۳ تاکنون 
استرالیا  پناهجو« وارد  نیز »۱۵ هزار و ۶۱۰ 
شده اند که »۵ هزار و ۵۴۱ تن« آنان ایرانی 

بوده اند.
چندین  جمله  از  پناهجو،  صدها  تاکنون 
ایرانی که قصد داشتند سوار بر قایق خود را 
به جزیره کریسمس استرالیا برسانند، غرق 
شده اند. از جمله روز ۲۲ سرطان قایقی که 
از  غیرقانونی  مهاجر   ۹۷ قاچاق  حال  در 
بود،  افغانستان  ایران و  از کشورهای  جمله 
از  تن   ۹ و  شد  غرق  جزیره  این  شمال  در 

مسافران آن کشته شدند.

اسراییل  آینده  برای  اما  بود  نخواهد  آسان 
الزم است.

از سخنگویان محمود عباس، رییس  یکی 
نیز گفت  تشکیالت خودگردان فلسطینی، 
این مذاکرات به معنای آن است که تالش 
فلسطینی ها  تقاضاهای  به  دستیابی  برای 

ادامه خواهد یافت.
پیش  سال  سه  طرف  دو  مذاکرات 
احداث  در  اسراییل  سیاست  ادامه  به دلیل 
شهرک های یهودی نشین در مناطق اشغالی 

متوقف شد.
قوانین  براساس  شهرک ها  این  احداث 
این  اسراییل  اما  است  غیرقانونی  بین الملل 

موضوع را قبول ندارد. 
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