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افغانستان و بازی استراتژیک 
پاکستان با امریکا 

5

سفر گیالنی 
به افغانستان لغو شد

آینده ی  سفر  افغانستان  دولت 
وزیر  نخست  گیالنی،  یوسف رضا 
کار  و  کرده  لغو  را  کابل  به  پاکستان 
را  صلح  برای  کشور  دو  مشترک  ستاد 

نیز به تعلیق درآورده است.
قرار بود دومین نشست این ستاد در ماه 
و  برگزار شود  کابل  در  میالدی  جاری 
برای  بود  قرار  هم  گیالنی  یوسف رضا 
شرکت در این نشست به کابل سفر کند.

اخیرا و در پی ترور برهان الدین ربانی، 
رییس جمهور پیشین افغانستان و رییس 
روابط  افغانستان،  صلح  عالی  شورای 

افغانستان با پاکستان تیره شده است.
ترور  که  گفته اند  کشور  مقام های 
برنامه ریزی  پاکستان  در  ربانی  آقای 
روزهای  در  مقام ها  این  است.  شده 
انتقادهایی را علیه پاکستان مطرح  اخیر 

کرده اند.
وزارت  سخنگوی  موسی زی،  جانان 
امور خارجه به بی بی سی گفت که شش 
از تشکیل کمیسیون مشترک صلح  ماه 
می گذرد،  پاکستان  و  افغانستان  بین 
هیچ  مشترک  کمیسیون  این  اما 

دست آوردی نداشته است.
ادامه در صفحه 2

امنیت ملی شواهد ترور ربانی را به سفارت پاکستان سپرد

فرمانده ارشد شبکه حقانی دستگیر شد 

ملی  امنیت  ریاست  کابل:  8صبح، 
افغانستان روز گذشته گفت اسناد 
و شواهدی را که در رابطه به ترور 
برهان الدین ربانی به دست آورده 
به سفارت پاکستان در کابل تسلیم 

کرده است. 
این  سخنگوی  مشعل  لطف اهلل 
در یک کنفرانس خبری  ریاست 
گفت فردی که در رابطه به ترور 
است  شده  بازداشت  ربانی  آقای 
اسناد کافی را در رابطه به این که 
ربانی  به جان آقای  عامالن حمله 
در کویته پاکستان به سر می برند، 
داده  قرار  ریاست  این  اختیار  در 
داشتن  اسناد گویای دست  این  و 
این  در  کویته  شورای  از  افرادی 

توطیه می باشد. 
افراد  نزد  »از  گفت:  مشعل  آقای 

در  ناتو  رهبری  تحت  نیروهای 
دادند  خبر  گذشته  روز  افغانستان 
شبکه ی  ارشد  فرمانده  یک  که 
فرد  کرده اند.  دستگیر  را  حقانی 
سراج الدین  مامای  دستگیرشده 
حقانی  شبکه ی  فرمانده  حقانی، 

می باشد.
است:  گفته  بیانیه ای  در  آیساف 
»نیروهای امنیتی، حاجی مالی خان، 
بدرالدین  و  سراج الدین  مامای 
شبکه ی  ارشد  فرمانده  و  حقانی 

و  اسناد  خوشبختانه  گرفتارشده 
شواهد موثق بدست ما قرار گرفته 
ارتباط  مستقیما  را  ترور  قضیه  که 
ما  و  کویته  شورای  با  می دهد 
تمام اسناد و شواهد را به سفارت 

پاکستان تسلیم داده ایم.
امیدوار هستیم در این مورد دولت 
آدرس،  کند،  اجرات  پاکستان 
افراد  این  آدرس  نقشه  عکس ها 
از  در شهرک ستالیت تون یکی 
کویته  شهر  اشراف نشین  ساحات 
مسوولین  اطالع  بدون  که  است 
همچو  تا  ندارد  امکان  امنیتی 

تصامیم گرفته شود.«
با  گفت:  ملی  امنیت  سخنگوی 
وجود این که طالبان موفق به ترور 
ملی  شخصیت های  از  شماری 
شده اند، اما بسیار از حمله های این 

حقانی را دستگیر کرده اند.«
این فرد زمانی دستگیر می شود که 
اخیر  روزهای  در  متحده  ایاالت 
افزوده  پاکستان  بر  را  فشارهایش 
شبکه ی  جنگجویان  تا  است 
حقانی را تحت تعقیب قرار دهد. 
هفته گذشته نیز، دریاساالر مایک 
ارتش  مولن رییس ستاد مشترک 
که  کرد  متهم  را  پاکستان  امریکا 
نیابتی«  برای »جنگ  این گروه  از 
می کند.  استفاده  افغانستان  در 

گروه خنثا شده  است. 
طالبان  توطیه  که  گفت  مشعل 
معاون  فهیم  مارشال  ترور  برای 
عطامحمد  جمهور،  رییس  اول 
از  دیگر  شماری  و  بلخ  والی  نور 
نیروهای  توسط  دولتی  مقامات 
جلوگیری  وقوع  از  پیش  امنیتی 

شده است.
»خوشبختانه  گفت:  مشعل  آقای 
ما توانستیم که از ترورهای بسیار 
زیادی مانند ترور استاد عطا محمد 
نور، مارشال محمد قسیم فهیم و به 
همین ترتیب از ترور چندین وزیر 
رییس  مسلم یار  هادی  فضل  و 
نموده  جلوگیری  جرگه  مشرانو 
ارتباط  این  به  هم  را  کسانی  و 
دستگیر نموده ایم که تحت تحقیق 

و بازپرس قرار دارند.«

»بازوی  را  حقانی  شبکه ی  مولن، 
استخبارات  سازمان  واقعی« 

پاکستان خواند.
 1980 دهه  در  حقانی  شبکه ی 
جالل الدین  توسط  میالدی 
شوروی  علیه  جنگ  برای  حقانی 
زمان  آن  در  شد.  تاسیس  سابق 
سازمان  و  پاکستان  از  شبکه  این 
کمک  )سیا(  امریکا  استخبارات 

دریافت می کرد.
ادامه در صفحه 2

مرکزیاوران هالل 
جهت همکاری برای فروش تکت های یاوران هالل 

بصورت ثابت )دوکاندار( و سیار در مرکز والیات ذیل ضرورت دارد:

کابل: 0777715147، غزنی :0777715248، تخار:0700718805، 
جوزجان: 0797207315، کندز:0799334593، بغالن: 0705098771
بلخ :0783570068، کندهار:0795730163، فاریاب :0777715262

ننگرهار:0794492696، هرات :0777715263

وزیر داخله: 

استخبارات پاکستان 
در ترور ربانی دخیل است

]در صفحه 3[
کریم خلیلی: 

حدود سه میلیون نفر 
به کمک نیاز دارند

به  کمک  منظور  به  افغانستان  حکومت 
مردم مناطق خشکسالی زده از جامعه جهانی 
از  بیش  ارزش  به  مالی  مساعدت  خواهان 

یک صد و چهل میلیون دالر شده است.
رییس  دوم  معاون  خلیلی  محمدکریم 
حاالت  کمیته  رییس  و  افغانستان  جمهور 
اضطرار، روز گذشته در یک نشست خبری 
مشترک با ناظم کمک  های بشری سازمان 
ملل متحد در کابل این خواست را مطرح 

کرد.
از  شده  انجام  سروی  گفت  خلیلی  آقای 
سوی وزارت زراعت افغانستان و موسسات 
بین المللی نشان می دهد که امسال در نتیجه 
افغانستان، حدود سه  در  خشکسالی شدید 

میلیون نفر با فقر مواجه شده اند. ACKU
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فراز و فرود ها 
در روابط افغانستان و پاکستان

افغانستان و پاکستان در  روابط میان حکومت 
یک دهه ی اخیر با فراز و فرود های زیادی همراه 
بوده است. چندسال قبل در دوران پرویزمشرف، 
لفظی  شدید  حمالت  به  جمهور  رییس  دو  هر 
روی آوردند و یک بار رییس جمهور کرزی با 
خواندن شعر  »گرندانی غیرت افغانیم و ....« به 

رجزخوانی در برابر پاکستان پرداخت.
حکومت  میان  روابط  که  زمانی  قبل  سال  یک 
به سردی  امریکا  ایاالت متحده  آقای کرزی و 
رویکرد  با  تا  کرد  تالش  کرزی  آقای  گرایید، 
بی مهری های  برابر  در  منطقه ای  سیاست 
کرزی  آقای  دهد.  پاسخ  خود  غربی  متحدین 
در این مدت نه تنها با پاکستان بلکه با ایران و 

روسیه نیز روابط خود را بهبود بخشید.
دیپلوماتیک  تیم  رفتار  از  کرزی  آقای  ظاهرا 
امریکا شامل هالبروک،  آیکن بیری و فرماندهان 

نظامی این کشور خشنود به نظر نمی رسید.
به  افغانستان  حکومت  و  غرب  میان  روابط 
با  افغانستان  حکومت  که  بود  رسیده  حدی 
بسیار سطحی  پاکستان  در خاک  بن الدن  مرگ 
برخورد نمود و در آن زمان که همه ی مقام های 
آقای  می کردند،  نکوهش  را  پاکستان  جهان، 
افغانستان  و  پاکستان  نیک  از روابط  داوودزی 
در  تغییرات  از  پس  می گفت.  رسانه ها سخن  با 
امریکا در  نظامی  دیپلوماتیک و مقام های  هیات 
فرو  بی اعتمادی  دیوار های  ظاهرا  افغانستان، 
امریکا  و  کرزی  میان حکومت  روابط  و  ریخت 
و  امریکا  میان  روابط  این،  از  قبل  یافت.  بهبود 
حتا  که  بود  خورده  رقم  به گونه ای  افغانستان 
سفیر افغانستان در اسالم آباد گفت: از حمله های 
و  افغانستان  میان  مرزی  تنش های  و  راکتی 
پاکستان، کشور سومی سود می برد. ظاهرا در 
امریکا  متحده  ایاالت  از کشور سوم،  زمان  آن 
امریکا  متحده  ایاالت  که  اکنون  بود.  منظور 
است،  بخشیده  شدت  پاکستان  بر  را  فشارها 
ایاالت  با  همسویی  در  نیز  افغانستان  حکومت 
متحده امریکا، سیاست خود را در قبال پاکستان 
با  نشستی  در  کرزی  آقای  است.  داده  تغییر 
در  بدامنی  عامل  را  پاکستان  جهادی،  رهبران 
جای  به  مذاکره  خواستار  و  دانسته  افغانستان 
طالبان با پاکستان شد. مقام های امنیتی نیز روز 
گذشته به صراحت از نقش سازمان استخباراتی 
افغانستان  زنجیره ای  ترورهای  در  پاکستان 

به خصوص ترور آقای ربانی یاد کرده اند.
صدراعظم  سفر  افغانستان  حکومت  اکنون 
صورت  ماه  این  در  بود  قرار  که  را  پاکستان 
گیرد، لغو کرده و کمیسیون مشترک صلح را 
پاکستان  است.  آورده  در  تعلیق  حالت  به  نیز 
از  با سیاست های دوگانه  در 10 سال گذشته 
یک سو از روند موجود حمایت کرد و از سوی 
و  مسلح  مخالفان  آموزش  تقویت،  به  دیگر 

حمله های انتحاری و انفجاری ادامه داد.
را  افغانستان  حکومت  ضعف های  پاکستان 
تا  که  است  تالش  در  و  می کند  درک  به خوبی 
در  را  کلیدی  از چهره های  بخشی  سال 2014 
آن  از  پس  و  داده  قرار  هدف  افغانستان  نظام 
مداخله های  و  بیشتر  بی ثباتی  برای  را  زمینه 

جدی تر آماده سازد؟

زنگ اول


می خورد و اینکه اگر اسالم آباد اراده 
کند، شورش ها پایان می یابد.

به قول تحلیلگران زمان این اظهارات 
شده  انتخاب  دقت  به  کرزی  آقای 
از  پس  روزی  چند  درست  است، 
ایاالت  میان  شدیدی  مشاجره  آنکه 
متحده امریکا و پاکستان شعله ور شده 
است و آمریکا، پاکستان را به حمایت 

فعاالنه از گروه حقانی متهم می کند.
شدت این رویارویی ها به حدی است 
رییس جمهوری  اوباما  باراک  که 
روز  و  پیوست  آن  به  هم  امریکا 
رادیویی  گفتگوی  یک  در  جمعه 
هرگونه  به  که  خواست  پاکستان  از 
این  از  غیرفعاالنه  یا  فعاالنه  حمایتی، 

گروه پایان دهد.

گفت  غور،  والیت  امنیه  قوماندانی 
ثقیل  از سالح های  استفاده  با  طالبان 
پسابند  ولسوالی  باالی  خفیف،  و 
دفاع  به  پولیس  اما  نموده؛  حمله 

جدی برخاسته است.
به  که  داشت  اظهار  بشیر  سمونوال 
خاطر دفاع از مرکز ولسوالی پسابند، 
زیرا  است؛  نیاز  هوایی  کمک  به 

حمله طالبان وسیع است.
به گفته وی، حدود ٧٠ درصد مناطق 
این ولسوالی، از یک سال به اینطرف، 

در تصرف طالبان قرار دارد.

که عصر روز گذشته موتر سربازان 
جاده  کناره  ماین  یک  بر  امریکای 
والیت  این  باغ  قره  ولسوالی  در 
برخورد نمود که در نتیجه سه سرباز 
به  افغان  ترجمان  یک  و  امریکایی 

قتل رسیدند. 
پخش  با  نیز  آیساف  نیروهای 

واقع  مسکونی  منزل  دریک  اصابت 
سبب  شهر،  این  شهید  چهارراهی 
مالک  به  مالی  خسارات  آمدن  وارد 
مطبوعاتی  دفتر  گردید.  منزل  این 
این  باتایید  تخار  امنیه  قوماندانی 
حوالی  گفت:  رسانه ها  به  رویداد، 

حقانی  سراج الدین  نظر  زیر  مستقیما 
و  پایگاه ها  مدیریت  و  می کرده  کار 
پاکستان  و  افغانستان  در  را  عملیات ها 

برعهده داشته است.«
»مالی  است:  آمده  همچنان  بیانیه  در 
به  پاکستان  از  را  نیروهایش  خان 
فعالیت های  تا  کرد  منتقل  افغانستان 
جالل الدین  دهد.  انجام  تروریستی 
منصب های  در  را  خان  مالی  همواره 

عالی مقرر می کرد.«
همکاری  که  طالبان  حال،  همین  در 
خبر  دارند،  حقانی  گروه  با  نزدیکی 

حامد کرزی رییس جمهور افغانستان 
انجام  برای  تالش ها  می گوید 
قطع می کند و  را  با طالبان  مذاکرات 
پاکستان  با  گفتگو  روی  آن  جای  به 

تمرکز خواهد کرد.
حال،  به  تا  اظهارات  واضح ترین  با 
قصد  از  جمهور  رییس  کرزی  حامد 
حکومتش برای ترک تالش ها جهت 
طالبان  با  صلح  گفتگوهای  انجام 

سخن گفت.
آقای کرزی خطاب به نشست رهبران 
ندارم  جوابی  »دیگر  گفت:  مذهبی 
در  مقابل  جانب  بگویم  اینکه  مگر 
ما  چون  است.  پاکستان  مذاکره  این 
نمی توانیم، کجاست  پیدا  را  مال عمر 
کرده  پیدا  را  طالبان  شورای  )او(؟ 
به  قاصدی  کجاست؟  نمی توانیم، 
با  پس  می کشد.  و  می آید  نام شان 
با  اینکه  باید صحبت کرد؟ مگر  کی 

پاکستان.«
شدن  کشته  به  کرزی  آقای  اشاره 
جمعیت  رهبر  ربانی،  برهان الدین 
برای  بمب گذار  این  است.  اسالمی، 
مالقات با آقای ربانی، خود را حامل 
شورای  اعضای  از  یکی  صلح  پیام 
به  موسوم  طالبان  گروه  رهبری 

»شورای کویته« معرفی کرده بود.
اظهارات حامد کرزی یک پیام روشن 
سیاسی را می رساند و آن اینکه ریشه  
بی ثباتی در کشورش در پاکستان آب 

پولیس ولسوالی پسابند والیت غور، 
طالبان  حمله  از  گذشته  روز  صبح 
مسلح بر مرکز این ولسوالی خبر داد.

برید جنرال اسداهلل علومیار، قوماندان 
والیت  اوپراتیفی  هماهنگی  مرکز 
صبح   ٧ ساعت  طالبان،  گفت  غور، 
حمله باالی ولسوالی پسابند را آغاز 

نمودند. 
طالب  یک  حمله  این  در  افزود  وی 
کشته شده و یکتن دیگر آنها زخمی 

شده است.
سمونوال عبدالرشید بشیر آمر امنیت 

غزنی  والیت  امنیتی  مسووالن 
می گویند سه سرباز امریکایی و یک 
ترجمان افغان آنها در نتیجه برخورد 
موتر حامل آنان با ماین کنار جاده ای 

در این والیت کشته شدند. 
قوماندان  ذاهد  آور  زور  سمونوال 
است  گفته  رسانه ها  به  غزنی  امنیه 

راکت  گلوله   یک  تخار:  8صبح، 
تن  یک  ازسوی  که   ٧ آرپی جی 
امنیه  قوماندانی  پولیس  سربازان  از 
تالقان،  تخار، هنگام گزمه درچوک 
یادشده  پولیس  شد،  فیر  اشتباها 
با  و  کرده  زخمی  شدت  به  را 

اعضای  از  یکی  حقانی  جالل الدین 
می باشد.  طالبان  عالی  شورای 
او،  پسر  توسط  اکنون  حقانی  شبکه 

سراج الدین حقانی رهبری می شود.
در  شنبه  سه  روز  خان  مالی  حاجی 
پکتیا  والیت  در  »جانی خیل«  ولسوالی 
نیروهای  مشترک  عملیات  یک  در 
افغان و ناتو دستگیر شد. آیساف گفته 
»اما  بوده،  مسلح  سراپا  وی  که  است 

بدون مقاومت و حادثه یی تسلیم شد.«
است:  گفته  خود  بیانیه  در  آیساف 
شده  دستگیر  فرد  گزارش ها،  »بنابر 

پاکستانی ها  »اگر  گفت:  اباما  آقای 
فعاالنه با گروه حقانی در تماس باشند 
و یا اگر این حمایت فقط غیر فعاالنه 
فعالیت  به  دادن  اجازه  شکل  به  و 
از مناطق  امن گروه حقانی در برخی 
مرزی باشد، آنها باید این به موضوع 

رسیدگی کنند.«
موضع  در  واشنگتن  افزود  اوباما 
پناه گاه های  موضوع  قبال  در  خود 
اضافه  ولی  است  قدم  ثابت  امن 
کرده اند  تالش  امریکایی ها  که  کرد 
با  استخباراتی شان  همکاری های 
پاکستان را حفظ کنند، همکاری هایی 
به  القاعده  شبکه ی  پیگرد  برای  که 

صورت موثر، الزم است.
کل  دبیر  راس موسن،  میان،  این  در 

در  اردو  نیروهای  مورد  در  وی 
اندکی  تعداد  که  غور گفت  والیت 
از سربازان اردو، در مرکز این والیت 
جابجا شده اند و آنها در فعالیت های 
سهم  والیت،  این  اطراف  نظامی 

نمی گیرند.
 ١٥٠ فاصله  در  پسابند،  ولسوالی 
والیت  مرکز  چغچران  کیلومتری، 
ولسوالی  با  مجاورت  در  و  غور 
دارد  موقعیت  هلمند،  والیت  باغران 
و از جمله مناطق ناآرام والیت غور 

است.

از  تن  سه  شدن  کشته  خبرنامه ای 
کرده،  تایید  را  امریکایی  سربازان 
چیزی  رویداد  این  محل  از  اما 

نگفته اند. 
یک  رویداد  این  در  می شود  گفته 
نیز از  نیروها  عراده موتر زرهی این 

بین رفته است. 

شنبه  شب  دقیقه  دوازده وسی  ساعت 
توسط  راکت  اشتباهی  فیر  9میزان، 
سید  منزل  تالقان،  شهر  گزمه  پولیس 
تخار  والیت  مقام  کارمند  احمدشاه 
شخص  و  نموده  تخریب  قسما  را 

فیرکننده را نیز زخمی کرده است. 

کرده اند.  تکذیب  را  او  دستگیری 
به  طالبان  سخنگوی  مجاهد،  اهلل  ذبیح 
همین  »من  گفت:  رویترز  خبرگزاری 
زدم.  گپ  خان  مالی  حاجی  با  لحظه 
دیگر  در یک جای  و  است  او خوب 

می باشد و دستگیر نشده است.«
روان  سال  در  که  است  گفته  ناتو 
مظنون  جنگجوی   ١3٠٠ آنها  میالدی 
 ٥٠٠ در  را  حقانی  شبکه  رهبر   ٥٠٠ و 
عملیات دستگیر کرده اند. در بیانیه ناتو 
 2٠« حدود  که  است  آمده  همچنان 

تدارکاتچی« کشته شده اند.

یک  در  سخنرانی اش  در  هم  ناتو 
به  اروپایی  دفاعی  تحقیقات  مرکز 
از حکومت  اشاره کرده و  این مساله 
با قوت  تا  پاکستان خواست  ارتش  و 
تروریسم«  و  »بنیاد گرایی  با  بیشتری 
در مناطق مرزی بجنگند. راس موسن 
نفع همه است که دامن  به  این  گفت 
برچیده  پاکستان  در  امن  پناه گاه های 

شود.
پیوسته  پاکستانی ها  که  درحالی 
ژنرال  می کنند،  رد  را  اتهامات  این 
محمود درانی مشاور پشین امنیت ملی 
که  است  گفته  بی بی سی  به  پاکستان 
ارتش  برابر چشمان  در  حقانی  گروه 
مرزی  دورافتاده  مناطق  در  پاکستان 

وزیرستان شمالی فعالیت می کند.
وزیرستان  »امروز  گفته:  درانی  آقای 
تنها  این  است.  داغ  بستر  یک  شمالی 
در  که  هرکسی  نیست.  حقانی  گروه 
میدان تروریسم کسی است، در آنجا 
هست. هرچند ارتش در آنجا حضور 
دارد اما من فکر می کنم که این گروه ها 

از آزادی های کافی برخوردارند.«
ژنرال درانی می گوید ارتش پاکستان 
را  حقانی  گروه  با  رویارویی  توان 
ندارد. اما مقامات در حلقات شخصی 
شورشیان  این  که  می کنند  اعتراف 
زیرا  نیستند  هدف  پاکستانی ها  برای 
و  کشتار  به  پاکستان  داخل  در  آنها 

شورش نمی پردازند.

سفر گیالنی...
 ادامه از صفحه 1

آقای موسی زی گفت: »از نظر عملی، 
ما  نرسیدیم.  نتیجه ای  به  ما  متاسفانه 
از جمهوری اسالمی پاکستان امید و 
توقع داشتیم و آنها وعده کرده بودند 
که اقدامات عملی در راستای حمایت 
افغانستان  در  ملی  مصالحه  روند  از 

اجرا می شود.«
او افزود: »ما طرفدار تداوم مکانیسم و 
روندی که نتیجه عملی نداشته باشد، 
نیستیم. امیدواریم در آینده اگر کاری 
و  عملی  تعهدات  اساس  بر  می شود 
اسالمی  جمهوری  عملی  اقدامات 

پاکستان باشد.«
یوسف رضا  و  بود حامد کرزی  قرار 
گیالنی در نشست آینده ستاد مشترک 
صلح دو کشور در کابل شرکت کنند

خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
»سفر  گفت:  همچنین  افغانستان 
گیالنی،  آقای  شده  برنامه ریزی 
اسالمی  جمهوری  صدراعظم 
همین  جریان  در  کابل  به  پاکستان 
دومین  برگزاری  برای  میالدی  ماه 
هردو  حکومت های  سران  اجالس 
کمیسیون  چارچوب  در  کشور 
پاکستان،  افغانستان و  مشترک صلح 
ضروری  افغانستان  حکومت  باور  به 

نیست.«
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
آقای  سفر  لغو  که  افزود  افغانستان 
کمیسیون  کار  تعلیق  و  گیالنی 
معنای  به  کشور  دو  صلح  مشترک 
تنها  و  نیست  پاکستان  با  روابط  قطع 
بر  افغانستان  حکومت  که  نکته ای 
عرصه  در  »صداقت  دارد،  تاکید  آن 

عملی« است.
مشترک  کمیسیون  اجالس  نخستین 
در  گذشته  اپریل  ماه  در  صلح 
بود  قرار  و  شد  برگزار  اسالم آباد 
ماه  در  کمیسیون  این  نشست  دومین 

اکتبر در کابل برگزار شود.
حامد  و  گیالنی  یوسف رضا  حضور 
برای  دوجانبه  نشست  این  در  کرزی 
ویژه  به  و  منطقه  در  صلح  تامین 
افغانستان،  در  طالبان  با  مصالحه 

برنامه ریزی شده بود.

کرزی: 
طرف گفتگوی ما پاکستان خواهد بود نه طالبان

درگیری پولیس و طالبان در ولسوالی پسابند غور

سه سرباز امریکایی در غزنی کشته شد

پولیس قوماندانی امنیه تخار حادثه آفرید

فرمانده ارشد شبکه حقانی...                                          ادامه از صفحه 1
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س آتش و  دود  ورای  از 

»از ورای دود و آتش« سلسله گزارش هایی است که بر اساس گفته های  قربانیان 
جنگ های سه دهه اخیر افغانستان تهیه شده است. این گزارشها که  بدون 

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
1073روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 

آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش  در 
رنج  معلولیت  از  داریم که  با خود  را  خواهری 
می برد و زندگی را با مشکالت گوناگون سپری 
بیان  چنین  را  معلول شدنش  قضیه  او  می نماید، 
کابل  شهر  ولسوالی های  از  »دریکی  می دارد: 
هرچند  می کردیم.  سپری  را  خوشی  زندگی 
که  می دانستم  اما  بودم،  طفل  آن زمان  در  من 
روز  تمام  زیرا  است،  خراب  کشور  وضعیت 
راکت می آمد و مردم بی گناه کشته و یا زخمی 
از  روسی  نیروهای  زمانی که  اما  می شدند. 
هم  و حکومت کمونیستی  کشور خارج شدند 
نفس های آخر خود را می کشید. سرانجام نظام 
کمونیستی سقوط کرد و مجاهدین پیروز شدند، 
روزهای خوب در زندگی ما آغاز شده بود. همه 
یافته است.  پایان  خوش بودند که دیگر جنگ 
شد  آغاز  دیگر  بار  بدبختی ها  مدتی  از  بعد  اما 
آغاز  احزاب  بین  میان گروهی  جنگ های  زیرا 
شده  تبدیل  جنگ  میدان  به  کابل  شهر  و  شد 

وزیر داخله ی افغانستان می گوید که ترور برهان الدین 
عالی  شورای  رییس  و  پیشین  جمهور  رییس  ربانی، 
صلح کشور در پاکستان و توسط سازمان استخباراتی و 
شورای کویته سازماندهی شده بود؛ حکومت افغانستان 
آورده  بدست  زمینه  این  در  که  را  مدارکی  و  شواهد 
است نیز به سفارت پاکستان در کابل تحویل داده است.

کنار  در  که  کشور  داخله ی  وزیر  محمدی،  بسم اهلل 
نبیل  رحمت اهلل  و  دفاع  وزیر  وردک  عبدالرحیم 
سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی به نشست  عمومی 
مجلس نمایندگان فراخوانده شده بود، همچنین گفت 
برای  نیز  افغانستان  جانب  از  حقیقت یابی  هیات  که 

پی گیری ترور استاد ربانی به پاکستان می رود.
ماه گذشته  درپنج  که  می گوید  افغانستان  داخله  وزیر 
صلح  عالی  شورای  با  طالبان  فرماندهان  از  رابطه ی 
انجام نشده بود و هدف افرادی هم که از سوی شورای  
صلح  عالی  شورای  مقام های  با  گفتگو  برای  کویته 
معرفی شده بودند، توطیه ی قتل استاد ربانی را داشتند.

به گفته ی محمدی نه وی و نه هم هیچ یک از مقام های 
امنیتی کشور درجریان برنامه صلح شورای عالی صلح  

بوده اند.
مورد  در  بود  کرده  تالش  هرچند  که  محمدی گفت 
پروسه ی صلح از استاد ربانی اطالعات به دست بیاورد، 
ولی آقای ربانی از دادن جزییات  خودداری کرده و 
تنها به این جمله که »تالش ها ادامه دارد«، اکتفا شده 

بود.
استخباراتی  سازمان  عوامل  کشور  داخله ی  وزیر 
پاکستان را که در دو دهه اخیر مسوولیت این سازمان 
را داشته اند، سازمان دهندگان ترور استاد ربانی می داند 
عملی  آ نرا  طالبان  کویته ی  باشورای  تفاهم  در  که 

ساخته اند.
شورای  و  درپاکستان  سرنخ  »همه  گفت:  محمدی 
کویته و کسانی که در آن جا دست اندر کار بودند در 
این قضیه، همه اش کسانی بودند که در دودهه ی اخیر 
نماینده های آی اس ای پاکستان بودند.« محمدی افزود: 
»شهادت استاد بسیار واضح و روشن است که در بیرون 
افغانستان در شورای کویته طرح ریزی شده، یک  از 
توطیه ی چهار- پنج ماهه بوده که ریخته شده و بدون 
شک که دست آی اس آی در آن دخیل است، به همین 
دولت  به  را  خود  شواهد  و  اسناد  ما  که  هست  خاطر 
همه ی  و  )کابل(  این جا  در  نماینده اش  به  پاکستان 

اسامی کسانی را که در آن دخیل بوده، دادیم.«

بود. من در آن زمان چهار سال داشتم. در یکی 
از روز ها که اوضاع کمی آرام به نظر می رسید، 
شروع  کردن  بازی  به  ساالنم  و  هم سن  سایر  با 
نمودیم، در جریان بازی ناگهان صدایی مهیب 
گوش ها ی  ما را کر نموده و تمام فضا را مملو از 
دود و خاک کرده دیگر ندانستم که چه شد و 

وزیر داخله ی افغانستان همچنین گفت که طالبان تالش 
زنجیره  ای  و  انفجاری  انتحاری،  به حمله های  تا  دارند 

ادامه دهند.
کشور  دفاع  وزیر  وردک  عبدالرحیم  حال،  همین  در 
با  مدارک  و  شواهد  که  گفت  مجلس  نمایندگان  به 
و  داشتند  سهم  ربانی  درترور  که  را  کسانی  نام های 
در  و  ساخته اند  مشخص  را  بود و باش  آن ها  مکان های 
اختیار حکومت پاکستان و پولیس بین المللی سپرده اند.

از حد شورای  اشتیاق بیش  وزیر دفاع کشور عجله و 
در  را  امنیتی  نیروهای  اشتراک  عدم  و  صلح  عالی 

پروسه ی صلح از دالیل ترور استاد ربانی می داند.

بستر  را در  بیدار شدم، خود  نشد، زمانی که  چه 
یافتم. درد عجیب در  از شفاخانه  های شهر  یکی 
قسمت پایم احساس می کردم، مدت ها گذشت و 
روز به روز صحت یاب شده می رفتم اما آن انسان 
راستم  پای  حادثه  درآن  من  زیرا  نبودم،  سابق 
سپری  معلول شدم. جنگ ها  و  دادم  از دست  را 

افرادی  از  صلح  عالی  شورای  که  گفت  همچنین  وی 
نظارت و کنترول  نیز  برای گفتگوی صلح  آمده اند  که 

نداشته بود.
ملی  امنیت  عمومی  ریاست  سرپرست  دیگر،  جانب  از 
متوسط  فرماندهان  که  گذشته  برخالف  که  می گوید 
طالبان برای گفتگو با شورای عالی صلح آمده بودند و 
پس از بازداشت  از سوی امنیت ملی و دستور رهایی شان 
از سوی شورای عالی صلح، فردی که از چهار ماه پیش 
شده  معرفی  طالبان  مذاکره کننده ی  عنوان  به  این سو  به 

بود، فرد عادی بوده است.
ملی  امنیت  ریاست عمومی  نبیل، سرپرست   رحمت اهلل 

صلح  عالی  شورای  و  افغانستان  حکومت  خوش باوری 
حد  از  بیش  عطش  صلح،  میکانیزم  نبود  کنار  در  را 
به  اعتماد  برای خون آشامی و عدم  تروریستان طالب را 
قتل  فاجعه ی  اصلی  دلیل  از  را  کشور  امنیتی  نیروهای 

ربانی می داند.
نبیل گفت: »شهادت استاد به چهار دلیل واقع شده: یکی 
عطش بیش از حد و حصر ما به صلح، بدون ایجاد یک 
مکانیزم موثر یک دلیلش بود، دلیل دیگر عطش بیش از 
حد و حصر تروریستان برای خون آشامی، مساله ی سوم: 
خوش باوری بیش از حد ما یعنی جانب ما به دشمن، و 
باالخره عدم اعتماد به ارگان های دولتی خودما که این 
چهار چیزدست بهم داده و این فاجعه بزرگ واقع شد.«

دیگر  بخش  که  می شود  مطرح  حالی  در  اظهارات  این 
توضیحات  به  که  نمایندگان  مجلس  دیروزی  نشست 
مورد  در  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  سرپرست  بیشتر 
بود، سری اعالم شد و  یافته  استاد ربانی اختصاص  قتل 
ترور  مورد  در  بیشتری  تا جزییات  نتوانستند  خبرنگاران 

استاد ربانی به دست بیاورند.

محمدی گفت: »همه سرنخ 
درپاکستان و شورای کویته و کسانی 
که در آن جا دست اندر کار بودند در 
این قضیه، همه اش کسانی بودند 
که در دودهه ی اخیر نماینده های 

آی اس ای پاکستان بودند.« محمدی 
افزود: »شهادت استاد بسیار واضح 

و روشن است که در بیرون از 
افغانستان در شورای کویته طرح 
ریزی شده، یک توطیه ی چهار- 
پنج ماهه بوده که ریخته شده و 
بدون شک که دست آی اس آی 

در آن دخیل است، به همین خاطر 
هست که ما اسناد و شواهد خود را 
به دولت پاکستان به نماینده اش 
در این جا )کابل( و همه ی اسامی 
کسانی را که در آن دخیل بوده، 

دادیم.«

شد و طالبان روی کار آمدند. در حال حاضر هر 
شده  دشوار تر  برایم  زندگی  می گذرد  روزی که 
ندارد.  توجه  چندان  ما  به  دولت  زیرا  می رود، 
و کورس های  مکتب  در  من  آموزش  بخش  در 
آموزشی مشکل دارم ، زیرا اگر آنها در منزل اول 
باشند خوب و گرنه در منزل دوم و سوم باال شده 
شهری ،  ترانسپورت های  درقسمت  نمی توانم. 
مشکل  دچار  شهری  اماکن  سایر  و  پیاده رو ها 
هستم و از این ناحیه رنج می برم ، گرچند کوشش 
عادت  وضعیت  این  با  را  خود  که  می نمایم 
اما زمانی که به مشکل روبرو می شوم آن  بدهم 
وقت مایوس می شوم و در فکر می روم که چرا 
دولت به ما توجه ندارد. دولت باید در این زمینه 
اقدامات جدی نماید و مراکز مخصوص آموزش 
فراهم  معلولین  ما  برای  را  عامه  سایر خدمات  و 
بسازد تا در کنار سایر هموطنان خود ما نیز بتوانیم 
دوشا دوش شان کار و فعالیت نماییم و از حقوق 
شهروندی خویش به عنوان یک شهروند استفاده 
نماییم، به امید روزی که هیچ کدام از هموطن ما 
مشکلی نداشته باشند، درپایان من از جنگ نفرت 

دارم.«

ازجنگخستهام

وزیر داخله:

استخباراتپاکستان
درترورربانیدخیلاست

در یکی از روز ها که اوضاع کمی آرام به نظر می رسید، با سایر 
هم سن و ساالنم به بازی کردن شروع نمودیم، در جریان بازی ناگهان 

صدایی مهیب گوش ها ی  ما را کر نموده و تمام فضا را مملو از دود 
و خاک کرده دیگر ندانستم که چه شد و چه نشد، زمانی که بیدار 
شدم، خود را در بستر یکی از شفاخانه  های شهر یافتم. درد عجیب 

در قسمت پایم احساس می کردم، مدت ها گذشت و روز به روز 
صحت یاب شده می رفتم اما آن انسان سابق نبودم، زیرا من درآن 

حادثه پای راستم را از دست دادم و معلول شدم.

 قدرت اهلل جاوید

ACKU



4

ارتباطات  سررشته های  بازشدن  از  رسانه ها  از  برخی  در 
کشور  این  نقش  گسترش  برای  طالبان  گروه  و  ایران  میان 
امریکا  متحده  ایاالت  نیروهای  خروج  از  بعد  افغانستان  در 
گزارش هایی به نشر رسیده است. در برخی از این گزارش ها 
آمده است که ایران در تالش بوده است تا زمینه ی گفتگوی 
ربانی  برهان الدین  استاد  مرحوم  با  را  طالبان  از  هیات  یک 

رییس فقید شورای عالی صلح تدارک کند.
جریان  در  است  بوده  قرار  پالن  این  که  است  شده  گفته 
هفته  دو  که  تهران  در  اسالمی  بیداری  کنفرانس  برگزاری 
پیش در تهران برگزار شد، عملی شود، اما این کار صورت 
نگرفته و این گفتگو انجام نشده است. در برخی از رسانه ها 
گفته شده است که برخی از اشتراک کنندگان در کنفرانس 
گروه  نماینده  آغا  طیب  سید  تهران،  در  اسالمی  بیداری 
خصوص  در  نیز  اعتراضیه ای  حتا  و  شناخته اند  را  طالبان 
مشارکت طالبان در این کنفرانس به هیات اداری کنفرانس 

بیداری اسالمی رسیده است.
با توجه به اینکه گزارش در مورد شرکت نمایندگان طالبان 
در کنفرانس بیداری اسالمی در تهران و پالن دولت تهران 
رییس  و  طالبان  بین  گفتگو  و  مذاکره  زمینه  سازی  برای 
منتشر شده است،  رسانه ها  در  تازگی  به  عالی صلح  شورای 
آینده  روزهای  در  گزارش  این  که  بود  پیش بین  می توان 
بیشتری پیدا کند و زوایای جدیدی در مورد  شرح و بسط 
آن  به  نسبت  نیز  متنوعی  ارزیابی های  و  شود  گشوده  آن 

صورت گیرد.
کذب  و  صدق  شدن  روشن  از  قبل  می توان  که  چیزی  اما 
این خبر در رابطه با آن گفت این است که اگر چنین کاری 
دولت  سوی  از  بی احترامی  نوعی  باشد،  گرفته  صورت 
تهران نسبت به حاکمیت ملی افغانستان می تواند تلقی شود. 
ملی  حاکمیت  با  تناقض  در  می تواند  دلیل  بدین  عمل  این 
محسوب گردد که حتا تالش های صلح که تا پیش از کشته 
دولت  اصلی  برنامه های  از  ربانی،  برهان الدین  استاد  شدن 
محسوب می گردد، اگر قرار است مورد توجه کشورخارجی 
قرار گیرد، باید این توجه منوط به اطالع و رضایت دولت 
افغانستان باشد. زیرا در غیر آن یک سیاست فضولی است 

که می تواند عواقب غیر مطلوب در پی داشته باشد.
از سوی دیگر، این عمل می تواند پوشش مصنوعی و کاذب 
برقراری مذاکره سیاسی  از سوی دولت تهران، در راستای 
با طالبان تلقی گردد؛ به این معنا که دولتمردان تهران با این 
به پروسه  بهانه که می خواهند، قدمی را در راستای کمک 
با گروه  مذاکره  وارد  بگذارند،  پیش  به  افغانستان  در  صلح 
برای  غیر مستقیم  کمک  نوعی  کار  این  که  می شود  طالبان 

طالبان محسوب می گردد.
در  طالبان  گروه  اعضای  میزبانی  که  تصور  این  با  زیرا 
جهت  تهران،  دولت  سوی  از  تالشی  تهران،  کنفرانس 
بهبود روابط با طلبان می باشد، می تواند این مفهوم را داشته 
به عنوان طرف  از سوی دولتمردان تهران، طالبان  باشد که 
و حتا در عرض  افغانستان  معامالت  در  تعیین کننده  و  قوی 
اظهار  بر خالف  این  و  می گردد  محسوب  افغانستان  دولت 
بر  مبنی  تهران  سوی  از  که  است  رسمی ای  موضع های 
حمایت از دولت تحت رهبری حامد کرزی ابراز می گردد.

از همین ناحیه و با همین بینش است که می توان این رویکرد 

ده سال پس از راه اندازی عملیات نظامی   در افغانستان، 
سوی  در  است.  شده  بحرانیی  وضعیت  دچار  امریکا 
مثبت آن، ایمن گاه  های القاعده در این کشور از میان 
نامتوازن  برغم   – دیموکراتیک  دولت  و  است  رفته 
بودنش - به همکاری جامعه بین المللی به پدیده  هایی 
چون مسایل امنیتی، مسایل اقتصادی و چالش  هایی در 
علیه  پیروزی  تاهنوز  اما  می  پردازد.  بشر  حقوق  زمینه 
طالبان و گروه  های وابسته به آنان قریب الوقوع به نظر 
پدیده  این  دوام  و  دارد  ادامه  شورشگری  نمی  رسد. 
باعث منحرف ساختن توافق و حل و فصل منازعات 
به  را  اخیر  سال  ده  پیشرفت  های  و  می  گردد  سیاسی 
نظامی    نیروهای  حمالت  برابر  در  می  اندازد.  مخاطره 
دشمن  طالبان،  پایگاه  های  به  امریکا  متحده  ایاالت 
ترور  به  منجر  که  است  گرفته  پیش  را  شیوه  هایی 
اخیرا  که  می  شود  دولتی  ارشد  مقامات  از  شماری 
یک  هدف  صلح  شورای  رییس  ربانی  برهان الدین 

حمله ی ترویستی قرار گرفت. 
دالیلی وجود دارد که باعث شده شورشیان در پنج سال 
نیروهای  جایی  تا  نمایند.  عمل  خشونتبارتر  گذشته 
بخاطر  می  باید  افغانستان  دولت  و  متحده  ایاالت 
گیرند.  قرار  مالمت  مورد  شان  نادرست  عملکردهای 
کشتار و مجروح شدن غیرنظامیان، کاهش تالش  ها در 
زمینه ی بازسازی، فساد اداری گسترده و ضعف دولت 
باعث  که  دیگری   اند  موارد  قانون  تطبیق  در  افغانستان 

شده است جمیعتی را از اغفال وارهاند. 
اما عامل پراهمیت دیگری نیز وجود دارد: حمایت و 
مساعدت پاکستانی ها به شورشیان در طول سرحدات 

این کشور با افغانستان. 
اداره اوباما از آغاز، رویکرد پرتکاپویی را اتخاذ نمود 
سیاسی  پیچیدگی  در  را  اسالم آباد  نقش  جانبی  از  و 
عملیات  دیگر  سوی  از  و  دانست  پراهمیت  افغانستان 
یک جانبه را مانند کشتن اسامه بن الدن توسطه نیروهای 
با  داخل  در  را  مناطقی  همچنان  و  داد  سازمان  ویژه 
قرار  حمله  مورد  پیلوت  بدون  هواپیما  های  بکاربرد 
تروریستان  کلیدی  النه  های  برخی  ترفند  این  با  و  داد 
میان  از  را  شورشیان  پناهگاه  های  و  کوبید  درهم  را 
شیوه ی  به  که  این چنین حمالتی  تا حال  اما  برداشت. 
و  شکننده  وضع  نتوانسته   اند  می  شوند  عملی  جدیدی 
اداره  و  پاکستان  نظامی    نیروهای  میان  گسست پذیری 
استخباراتی این کشور و شورشیان در داخل افغانستان 

ایجاد نمایند. 
اسالم آباد  راستین  نیت  هنوز  تا  اینکه  ازهمه  بدتر 
ایاالت  با  صحبت  ها  جریان  در  نیست.  مشخص 
هر  پاکستانی  ها  افغان،  مقامات  و  امریکا  متحده 
از  حمایت  در  را  پاکستان  دولت  داشتن  دست  نوع 
نمودند.  تکذیب  آنرا  و  دانسته  نامحتمل  شورشگران 

انتقال  پروسه  به  تهران  دولت  بی اعتمادی  ابراز  معنای  به  را 
در  امنیت  انتقال  پروسه  زیرا  دانست.  امنیتی  مسوولیت 
افغانستان، با این باور مشترک از سوی دولت افغانستان، مردم 
و تحلیلگران افغانستانی و جامعه ی جهانی به شمول سازمان 
و  افغانستان  دولت  برتری  کار  این  که  است  همراه  ناتو، 
نهادهای امنیتی آن بر طالبان و سایر گروه های مسلح مخالف 
برقراری  برای  تالش  اما  می دهد،  نشان  را  افغانستان  دولت 
روابط با طالبان به این معنا است که این پروسه از نظر دولت 
اوضاع  و  مسایل  تهران،  در  و  می گردد  تلقی  ناکام  تهران، 
گویا شکست  که  می گردد  تعقیب  ذهنیت  این  با  افغانستان 
نیروهای بین المللی و دولت افغانستان در برابر طالبان حتمی 
است و ایران می خواهد با طالبان به عنوان بدیل سیاسی در 

آینده افغانستان وارد مذاکره شود.
که  باشد  شامل  قضیه  این  در  می تواند  نیز  ذهنیت  این  البته 
افغانستان  که  دارد  وجود  مفکوره  این  تهران  در  گویا 
برای  این رو تالش  از  نیست.  تهران  نفع  به  طالبان  از  خالی 
به  با توجه  البته  می گیرد.  صورت  طالبان  با  روابط  برقراری 
ایران  سوی  از  گذشته  در  که  خصمانه ای  ظاهر سازی های 
نسبت به طالبان صورت می گرفت و به این گروه به عنوان 
نگریسته  مزار شریف  در  ایرانی  اتباع  از  برخی  قتل  عامالن 
می شد، می توان گفت که اگر تالشی برای برقراری روابط 
با طالبان از سوی تهران صورت گیرد، باز مبتنی بر استفاده ی 
گروه  و  تهران  بین  روابط  پایداری  به  ایمان  با  و  دوجانبه 
که  است  آن  بر  مبتنی  تالش  این  بلکه  بود،  نخواهد  طالبان 
تعامل دولت  از  برای جلوگیری  ابزاری  عنوان  به  طالبان  از 

افغانستان و امریکا استفاده صورت گیرد.

بی اثر  و  ناسودمند  را  گفتگوها  عمال  موضوع  این 
عمومی    فرمانده  مولن  مایک  گذشته  هفته ی  ساخت. 
نیروهای نظامی   ایاالت متحده امریکا اعالم داشت که 
اداره ی استخبارات پاکستان )آی اس آی( در حمله بر 
سفارتخانه ایاالت متحده در کابل که سیزدهم سپتامبر 
آن  احتمال  واقع  در  داشت.  بارزی  نقش  افتید،  اتفاق 
وجود دارد که دولت پاکستان به دو دسته تقسیم شده 
تقریبا  رهبران  از  شماری  شامل  نخست  دسته ی  باشد. 
حمایت  طرفدار  است  ممکن  که  می  شود  میانه رو 
کابل  در  موافق  دولت  یک  ایجاد  منظور  به  طالبان 
از  پس  هندوستان  دولت  تاثیرگذاری  برضد  و  باشند 
نمایند.  مقابله  افغانستان،  از  امریکایی  نیروهای  خروج 
اما به احتمال زیاد دسته ی دیگر که برخی اسالم گرایان 
شامل  پاکستان  استخباراتی  اداره  با  مرتبط  جاه طلب 
آسیای  در  را  پاکستانی  امپراتوری  ایجاد  آنند، هدف 

مرکزی دنبال می  نمایند.
از  پاکستانی  ها  مداوم  حمایت  که  این جاست  در 
وامی  دارد  را  امریکا  تندرو دیگر،  طالبان و گروه  های 
واشنگتن  شود.  عمل  وارد  استراتژیک  به صورت  تا 
و  کند  عوض  را  رفتارش  تا  می  خواهد  اسالم آباد  از 

همین حاال به این کار مبادرت ورزد. 
این بدین معناست که باید آنها به دیپلوماسی لجوجانه 
اسالم آباد  از یک سو  بخشند.  پایان  تعصب آمیزشان  و 
آنها  با طالبان شوند. وقتی  پروسه صلح  می  باید شامل 
از پروسه صلح کنار گذاشته شوند، مانع اجرای توافق 
گزینه ی  از  حتا  و  می  شوند  منازعات  فصل  و  حل  و 
تهدید علیه آنعده از سران طالبان استفاده می  کنند که 
مذاکره  و  دیدار  افغان  رهبران  و  امریکایی  مقامات  با 
تغییر  این راهکار می  باید  می   نمایند. به صورت آشکار 
یابد. هر سه کشور می  باید در این زمینه شامل فعالیت 
شوند و اگر طالبان از ورود به پروسه گفتگو خودداری 
ورزند، از پاکستان انتظار می  رود تا در قسمت از میان 
کشور  آن  داخل  در  شورشیان  پناهگاه  های  برداشتن 
بلیون  از یک  وارد عمل شود. واشنگتن ساالنه اضافه 
دالر را به همین منظور به پاکستان مساعدت می  نماید. 
پاکستان،  همکاری  عدم  صورت  در  دیگر  سوی  از 
نظامی    نیروهای  به  مالی  مساعدت  های  می  باید  امریکا 
و اداره استخباراتی آن کشور را قطع نماید، به حمایت 
حمالت  به  بپردازد،  کشور  آن  در  مدنی  جوامع  از 
با  بخشد،  افزودی  اهداف شورشیان  علیه  مرز  آنسوی 
کسب حمایت از همه احزاب و ساختارهای سیاسی بر 
اسالم آباد فشار وارد نماید و در صورت لزوم پاکستان 

را به انزوا بکشاند و تحریم نماید. 
بیرون  افغانستان  از  متحده  ایاالت  نیروهای  اگر  حتا 
دست آورد  می  باید  پاکستان  بر  فشار  اعمال  شوند، 
تالش  های  که  نگذاریم  باید  باشد.  داشته  موفقانه ای 
یک دهه ی گذشته به هدر بروند. وادار ساختن پاکستان 
خواهد  شکست  و  پیروزی  میان  تفاوت  همکاری،  به 

بود.
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افغانستان خالی از طالبان
به نفع تهران نیست!

دوستان نیرنگ باز ما
 دولتمرادی

منبع:دیلیبیست
 نویسنده:داکترزلمیخلیلزاد

 برگردان:ضیاافضلی

 با این تصور که میزبانی اعضای 
گروه طالبان در کنفرانس تهران، 

تالشی از سوی دولت تهران، 
جهت بهبود روابط با طلبان 

می باشد، می تواند این مفهوم 
را داشته باشد که از سوی 

دولتمردان تهران، طالبان به 
عنوان طرف قوی و تعیین کننده 
در معامالت افغانستان و حتا در 

عرض دولت افغانستان محسوب 
می گردد و این بر خالف اظهار 

موضع های رسمی ای است که از 
سوی تهران مبنی بر حمایت از 
دولت تحت رهبری حامد کرزی 

ابراز می گردد.

در واقع احتمال آن وجود دارد که 
دولت پاکستان به دو دسته تقسیم 
شده باشد. دسته ی نخست شامل 
شماری از رهبران تقریبا میانه رو 
می  شود که ممکن است طرفدار 
حمایت طالبان به منظور ایجاد 

یک دولت موافق در کابل باشند و 
برضد تاثیرگذاری دولت هندوستان 
پس از خروج نیروهای امریکایی 
از افغانستان، مقابله نمایند. اما 
به احتمال زیاد دسته ی دیگر که 

برخی اسالم گرایان جاه طلب مرتبط 
با اداره استخباراتی پاکستان 

شامل آنند، هدف ایجاد امپراتوری 
پاکستانی را در آسیای مرکزی دنبال 

می  نمایند.

ACKU
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طالب  جنگ جویان  از  پاکستان  پشتیبانی  و  حمایت 
که  پاکستانی  جنراالن  زیرا  نمی باشد؛  جدید  پدیده  یک 
گردانندگان اصلی چرخ سیاست های داخلی و خارجی این 
کشور می باشند، مساله روابط و حمایت  شان از جنگجویان 
مقامات  به  به صراحت  به این طرف  سال  ازچندین  را  طالب 

بلند رتبه ایاالت متحده امریکا بارها توضیح نموده اند. 
ایاالت  بین  روابط  زمانی که  میالدی   2008 سال  اوایل  در 
مرکز  اسالم آباد  گرایید،  به سردی  ظاهرا  پاکستان  و  متحده 
مالقات و دیدارهای متواتر مقامات عالی رتبه ایاالت متحده 
گردید. دیوید سانجر یکتن از روزنامه   نگاران نیویارک تایمز 
در کتاب خود بنام »The Inheritance«  می نویسد که 
مک کونیل رییس امنیت ملی ایاالت متحده در اواخرماه می 
این  به  رسیدن وی  زمان  از  و  نمود  سفر  پاکستان  به   2008
بود.  پاکستان  به  وی  سفر  پنجمین  یا  چهارمین  این  کرسی 
معموال  یکجا  مختصرش  معیتی  هیات  با  وی  سفرها  دراین 
استخبارات  اداره  مقامات  از  جمعی  و  مشرف  پرویز  با 
از  پاکستان مالقات می نمود. سانجر می نویسد که در یکی 
از مامورین نظامی  با شماری  این مالقات ها که مک کونیل 
کشور  آن  دو ستاره  جنرال های  از  دوتن  به شمول  پاکستان 
عضو  یک  با  پاکستانی  جنرال های  این  از  یک تن  داشت، 
رییس  گویا  که  می نمود  صحبت  چنان  مک کونیل  هیات 
استخبارات ایاالت متحده امریکا، که بلند ترین مقام در این 

مالقات بود، حضور نداشته باشد. 
طبق نوشته سانجر، این جنرال سعی می نمود چنان قضیه  ای را 
پیشکش نماید که مشکل اصلی در مناطق قبایلی و افغانستان، 
دارند حکومت  ملیشه هایی که تالش  و حتا  طالبان  القاعده، 
مشکل  که  نمی باشند. وی گفت  دهند،  سقوط  را  پاکستان 
اصلی رقیب بیش از شصت ساله پاکستان »هند« می باشد.... 
این جنرال اظهار داشت: »دشمن سرسخت ما هند می باشد و 
ما مجبور هستیم آنها را هر لحظه تحت مراقبت داشته باشیم. 

ما چندین جنگ با هند داشتیم.« 
از حضور رییس  این جنرال  سانجر می نویسد، در حالی که 
»در  گفت:  می نمود،  اغماض  متحده  ایاالت  استخبارات 
دراز مدت امریکا جرات اقامت و بقا در افغانستان را ندارد 
را  زمام  هندی ها  می شوند،  خارج  امریکاییان  زمانی که  و 
بدست خواهند گرفت. بنا پاکستانی ها مجبور اند که روابط 
طالبان  یعنی  افغانستان  مخالفان حکومت  با  شان را  تماس  و 
امریکاییان خارج می شوند،  از آنکه  بعد  نمایند. زیرا  حفظ 
ایجاد  آنجا  در  باشد  پاکستان  دوست  باید  که  حکومتی 
طالبان  از  باید  ما  »بنا  افزود:  خاتمه  در  جنرال  این  گردد.« 

حمایت و پشتیبانی نماییم.«
واشنگتن  به   2008 می  ماه  اواخر  در  مک کونیل  زمانی که 
همه جانبه  و  کامل  ارزیابی  یک  انجام  به  دستور  برگشت، 
را صادر نمود تا در روشنایی آن بتواند آنچه را که وی از 
یک افسر برآشفته شنیده بود با گزارشات استخباراتی که از 
چندین سال به این سو سرازیر می شدند مقایسه نماید. سوال 
فرمان  آنرا  مک کونیل  چیزی که  »آیا  بود:  این  وی  اساسی 
رسمی »پالیسی دو رخه« می نامید، در پاکستان وجود داشت؟ 
و  به شمول مشرف  این کشور  رهبران  آیا  دیگر  به عباره  »یا 

جنرال کیانی با هردو جناح جنگ بازی می نمودند؟«
پاسخ  به زودی  مک کونیل  کارمندان  که  می نویسد  سانجر 
شهرت  دورویی  دو  به  مشرف  دریافتند.  را  سوال  این  به 
داشت در حالی که کیانی، که شخص مورد پسند قصر سفید 
می باشد، درمکالمات خود که از طریق استراق سمع شنیده 
رهبران  بی  رحم ترین  و  وحشی ترین  از  یک تن  از  بود  شده 
»سرمایه  صفت  به  حقانی  جالل الدین  مولوی  بنام  طالبان 

استراتژیک« یاد نموده بود. 
مککونیل این ارزیابی را که به طور رسمی انجام شده و در 
طالبان  به  پاکستان  حکومت  که  بود  شده  نتیجه گیری  آن 
منظم »سالح  به طور  ملیشه ها  دیگر  از گروپ های  بعضی  و 
باالی  و  بروند  افغانستان  به داخل  که  می نماید  کمک  داده 
سفید  قصر  به  خود  با  نمایند،«  حمله  ایتالف  و  افغان  قوای 
برد. ولی این ارزیابی نزد اکثر مقامات قصر سفید از ارزش 
خاص برخوردار نبود. طبق نوشته سانجر، یک تن از ماموران 
و  ارایه  معلومات  بوش  به  موضوع  پیرامون  که  سفید  قصر 
مالحظه  مککونیل  ارزیابی  به  نسبت  را  وی  عکس العمل 
ارزش  )بوش(  وی  برای  موضوع  »این  گفت:  بود،  نموده 
نداشت و وی همیشه عین کلمات را تکرار می نمود: »پس 

در این زمینه چه باید کرد؟«
به  اقدامی که بوش به آن مبادرت ورزید اجازه  بعدا یگانه 
را خالف  پنهانی یک جانبه  بود که عملیات  امریکا  اردوی 
دهند.  انجام  پاکستان  خاک  داخل  در  القاعده  جنگجویان 
ناکامی  به  مختلف  عوامل  بر  بنا  نیز  عملیات ها  این  ولی 
انجامیدند و به تعقیب آن بوش تحت فشار بسیار زیاد به اداره 
توسط  مخفی  عملیات  تا  داد  اجازه  کشور  آن  استخبارات 
وزیرستان  در  مرزی  حاشیه  در  را  بی پیلوت  هواپیماهای 
شمالی و جنوبی درداخل خاک پاکستان برضد جنگجویان 
القاعده انجام دهند. در اوایل چنین به نظر می رسید که این 
عملیات مخفی بدون مشوره با پاکستان صورت می گرفت، 
با پروز مشرف،  ایاالت متحده  بعدا روشن گردید که  ولی 
رییس جمهور اسبق پاکستان، در زمینه انجام این عملیات ها 
به توافق رسیده بود. بعدا پرویز مشرف که به خاطر امضای این 

مطبوعات آن کشور  انتقاد شدید  امریکا تحت  با  توافقنامه 
قرارگرفت، از وجود چنین یک توافقنامه انکار نموده و آنرا 
بی بنیاد خواند. مگر بدون شک چنین یک توافق بین ایاالت 
متحده و پاکستان صورت گرفته بود و پاکستان می خواست 
از این طریق هم اعتماد و طرفداری و هم کمک های مالی و 

نظامی امریکا را کسب نماید.
انتظار می رفت  امریکا  در  اوباما  بارک  قدرت رسیدن  به  با 
که اداره وی تصامیم جدی و واقعیت بینانه، مبنی بر واقعات 
عینی در منطقه نسبت به افغانستان و پاکستان اتخاذ کند، اما 
ماها طول کشید که اوباما استراتژی خود را اعالن نمود. این 
فراموشی سپرده شد،  باد  به  از گذشت زمان  بعد  استراتژی 
هواپیماهای  حمالت  صرف  اوباما  رسیدن  بقدرت  با  ولی 
شدت  پاکستان  خاک  درداخل  مرزی  مناطق  در  بی پیلوت 
شدید  عکس العمل های  با  ظاهرا  حمالت  این  گرفت. 
مقامات پاکستانی مواجه می شد و بعضی اوقات منحیث یکی 
از عوامل عمده سردی روابط بین ایاالت متحده و پاکستان 

تلقی می گردید. 
که  شد  سرد  زمانی  پاکستان  و  متحده  ایاالت  روابط  ولی 
اداره  برای  که  قرارداد هایی  از  یک تن  دیویس  ریموند 
پاکستانی ها  از  تن  دو  می نمود  کار  امریکا  استخبارات 
خود  و  رساند  به هالکت  الهور  در  گلوله  به ضرب  را 
ریموند  گردید.  بازداشت  پاکستان  امنیتی   نیروهای  توسط 
فامیل های  به  دالر  ملیون   2.3 پرداخت  دربدل  مارچ  درماه 
خاص  نیروهای  آنکه  از  بعد  گردید.   آزاد  کشته شدگان 
امریکا طی یک عملیات بسیار سری و پنهانی اسامه بن الدن 
را در اول ماه می سال جاری در منزلش، در نزدیک یکی 
از پایگاهای مهم نظامی پاکستان در ابیت آباد به قتل رساند، 
قرار  سطح  پایین ترین  به  دیرینه  متحد  دو  این  بین  روابط 
خواند  خود  به حریم   تجاوز  را  حمله  این  پاکستان  گرفت. 
و در پاسخ به آن فعالیت های مامورین امریکایی در داخل 
خاک خود را کاهش داده و در بعضی موارد این فعالیت ها 

را حتا متوقف ساخت. 
از  متری  چند  فاصله  در  بن الدن  شدن  کشته  و  دستگیری 
یک پایگاه عمده نظامی پاکستان از یک طرف منتج به یک 
افتضاح و رسوایی تاریخی و جهانی برای پاکستان گردید و 
از طرف دیگر اعتماد مردم پاکستان نسبت به اردو و ادارات 
استخباراتی آن کشور را سخت خدشه دار ساخت و ظرفیت 
مقابله اردوی پاکستان با تهاجم کشورهای خارجی را تحت 

سوال قرارداد. 
نظامی،  همکاری های  روی  پاکستان  افتضاح،  این  به تعقیب 
استخباراتی و سیاسی خود با امریکا و استراتژی مداخالت 
غور  مجددا  افغانستان  به  خود  اقتصادی  و  سیاسی  نظامی، 
قبال  در  امریکا  مبهم  و  پالیسی گنگ  از  استفاده  با  و  نمود 
مساله افغانستان یک موقف پرواکتیف، منسجم و تهاجمی را 
اتخاذ نمود تا از یک سو روابط بین افغانستان و متحد کلیدی 
آن کشور یعنی ایاالت متحده امریکا را برهم زده باشد و از 
سوی دیگر جلو هرنوع پیشرفت سیاسی و نظامی امریکا در 
افغانستان را گرفته و آن کشور را مجبور به ترک افغانستان 
پاکستانی  عالی رتبه  هیات  یک  دلیل  به همین  باشد.  کرده 
به ریاست یوسف رضا گیالنی، صدراعظم آن کشور به تاریخ 

16 اپریل سال جاری از کابل دیدن و با رییس جمهور حامد 
کرزی مالقات نمود. حضور جنرال اشفاق کیانی لوی درستیز 
پاکستان و جنرال احمد شجاع پاشا رییس آی اس آی، ظاهرا 

به اهمیت این هیات افزوده بود. 
براساس یک گزارش روزنامه ی والستریت ژورنال، دراین 
مالقات یوسف رضا گیالنی آشکارا به رییس جمهور کرزی 
گفت که امریکا در افغانستان و پاکستان ناکام می باشد. پس 
در  متحده  ایاالت  نظامی  دراز مدت  حضور  به  باید  کرزی 
افغانستان اجازه ندهد. به نوشته این روزنامه، گیالنی که در 
»برنامه های  را  امریکا  برنامه های  مکررا  خود  صحبت های 
امپریالیستی« می خواند گفت که مشکالت اقتصادی امریکا 
و  کمک  به  قادر  دیگر  کشور  آن   که  است  مفهوم  این  به 
و  نمی باشد  منطقه  در  دراز مدت  پیشرفت های  با  همکاری 
»دوست  آن را  پاکستانی ها  که  بوده  بهتر  دوست  چین یک 

دایمی« خود می نامند. 
روابط  که  می ورزد  سعی  همیشه  پاکستان  شک  بدون 
ممکن  شکل  به هر  را  امریکا  متحده  ایاالت  و  افغانستان 
برهم زند و فاصله بین حکومت های این دو کشور ایجاد و 
افغانستان گسترش دهد.  نفوذ خود را در دستگاه حکومتی 
با این صراحت مخالفت  پاکستان نخستین کشوری بود که 
خودرا با حضور دراز مدت نیروهای امریکایی در افغانستان 

اعالن نمود. 
پاکستان  صدراعظم  برحرف های  که  منظور  این  به  بعدا 
باشد  گذاشته  صحت  مهر  افغان  مقامات  از  یکی  به زبان 
باشد،  زده  صدمه  را  متحده  ایاالت  و  افغانستان  روابط  و  
یکی از چینل های محلی تلویزیونی در پاکستان به نام وقت 
مصاحبه ای را در هفته اول اگست سال جاری با محمد عمر 
این  داد.  انجام  اسالم آباد،  مقیم  افغانستان  سفیر  داوودزی، 
چینل تلویزیونی به نقل از داوودزی گزارش داد که پاکستان 
و افغانستان با دشمن مشترک مواجه می باشند و این دوکشور 
باید باهم یک جا جهت حل مشکالت مشترک شان سعی و 
تالش نمایند. مطبوعات پاکستان به نقل از داوودزی نوشت 
که این دشمن مشترک عامل مشکالت بوده و سعی دارد که 
این دو کشور را بر ضد یکدیگر استعمال نماید. اما سفارت 
این  خبری  اعالمیه ی  نشر  با  بعدا  اسالم آباد  مقیم  افغانستان 
اظهارات داوودزی را تکذیب نمود و تلویزیون متذکره را 

متهم به تحریف سخنان داوودزی کرد. 
به همین گونه پاکستان مهره های خاص خود را در کابل نیز 
فعال ساخت تا به نام تحلیل گران سیاسی، به گفته شهید استاد 
برهان الدین ربانی »شماری از کسانی که تا دیروز عضو خاد 
بنام  و عامل بدبختی مردم ما بودند، امروز با یک متر زبان 
تحلیلگران سیاسی و نظامی«، در عقب شیشه های تلویزیون ها 
ظاهر شوند و از منافع پاکستان با جرات عام و تام علنی دفاع 

نمایند.     
فعالیت های  فعالیت های سیاسی،  تسریع  با  پاکستان همزمان 
مرزی   مناطق  به  راکت  فیر  پرتاب صدها  با  را  نظامی خود 
جنگجویان  از  تن  هزارها  اعزام  و  ننگرهار  و  کنر  والیات 
مسلح تحت نام طالب که بیشترین شمار آنها را مردم قبایلی 
محسود و وزیر و شماری را پنجابی ها تشکیل می دهند، به 
والیات غزنی، میدان وردک، پکتیکا و لوگر، تشدید بخشید 

نگهداشته،  مشتعل  والیات  به سطح  را  جنگ  شعله ی  تا 
میزان تلفات نیروهای  بین المللی را بلند برده و دامنه ناامنی 
به  امریکا  نظامی  ارشد  مقام  یک  باشد.  داده  راگسترش 
فرامرزی  حمالت  میزان  که  گفت  نیویارک تایمز  روزنامه 
با  مقایسه  در  حقانی  شبکه ی  به  وابسته  جنگجویان  توسط 
عین زمان درسال گذشته بیش از پنج چند و میزان حمالت 
بیست  گذشته  سال  با  مقایسه  در  کنار جاده ای  بمب های 

درصد، افزایش یافته است.     
نظامی  و  سیاسی  کلیدی  چهره های  پاکستان  زمان  درعین 
داخلی  نیروهای  ملکی  و  نظامی  مهم  پایگاه های  افغان، 
انتحاری  حمالت  هدف  را  افغانستان  در  خارجی  و 
روزافزون شان قرار داد. درچند ماه گذشته چهره های بسیار 
قوماندان  مجاهد،  محمد  خان  چون  نظامی  و  سیاسی  مهم 
قندهار، عبدالرحمن سید خیلی، جنرال محمد  امنیه والیت 
داوود داوود، احمدولی کرزی، جان محمد خان والی اسبق 
و یکی از معززین والیت ارزگان و استاد برهان الدین ربانی 
رهبر جمعیت اسالمی و رییس شورای عالی صلح زندگی 

شان را از دست دادند. 
هوتل  بر  جاری  سال  جون   28 انتحاری  حمالت  هم چنان 
انترکانتیننتل در کابل، حمالت 13 سپتمبر بر سفارت ایاالت 
متحده امریکا در کابل و حمله انتحاری توسط یک عراده 
مقر  بر  سپتمبر  دهم  به تاریخ  منفجره  مواد  از  مملو  الری 
پنج  شدن  کشته  به  منجر  که  میدان  در  امریکایی  نیروهای 
ایتالف  نیروهای  از  تن  از 77  بیش  تن و مجروح گردیدن 
و  افغانستان  درقبال  پاکستان  جدید  استراتژی  جز  گردید، 

نیروهای ایتالف در این کشور می باشد. 
مایک مولن  نیویارک تایمز،  گزارش  یک  اساس  بر   
لوی درستیز ایاالت متحده امریکا، در یک نشست استماعیه 
مجلس سنا اظهار داشت: »عناصر وابسته به حقانی به حمایت 
آی اس آی طراح و عامل بمبگذاری ذریعه الری و حمله بر 
سفارت ما بودند.« وی گفت: » ما شواهد معتبری داریم که 
کابل  کانتیننتل  انتر  هوتل  بر  28 جون  در عقب حمله  آنها 
افزود:  وی  داشتند.«  قرار  نیز  دیگری  مشابه  عملیات های  و 
استخبارات  اداره  مهم  بازوی  منحیث  حقانی  »شبکه ی 

پاکستان یعنی آی اس آی عمل می  نماید.«
ایاالت  عالی رتبه ی  مقام  یک  اظهارات  شدید ترین  این     
متحده امریکا نسبت به پاکستان، که ساالنه بیش از دو بیلیون 
دالر کمک برای مسایل امنیتی از امریکا دریافت می نماید، 
بود. اداره اوباما امسال تصمیم گرفت که این کمک ها را به 
تعلیق درآورد و در بعضی موارد آنرا لغو نماید. این تصمیم 
ممکن 800 ملیون دالر کمک نظامی و فراهم نمودن وسایل 

مختلف برای پاکستان را متضرر سازد. 
با  مصاحبه  یک  در  پاکستان،  داخله  وزیر  ملک،  رحمان 
رویترز در22 سپتامبر اظهارات مقامات ایاالت متحده نسبت 
»اگر شما می گویید که  نموده، گفت:  را رد  به آی اس آی 
آی اس آی در این حمالت دخیل بوده، من آن  را کامال رد 
می کنم.« همچنان حنا ربانی کهر، وزیر خارجه پاکستان به 
مطبوعات گفت: »امریکا نمی تواند پاکستان را از خود بیگانه 

سازد.«
باشد،  درست  شاید  پاکستان  خارجه  وزیر  اظهارات  این 
در  گذشته  دهه  سه  طول  در  امریکا  متحده  ایاالت  زیرا 
گرفته  کار  اغماض  از  واقعا  پاکستان  به عملکردهای  رابطه 
نمودن یک  پیشکش  با  توانسته اند  به زرنگی  پاکستانی ها  و 
نمودن  فربه  امر  در  قربانی، که سال ها  از گوسفندان  راس  
آنها از هیچ نوع سعی دریغ نورزیده اند، برسم نذرانه به درگاه 
شهنشاه جهان خاطر آن واالمقام را شاد ساخته و هدف شانرا 

بدست آورند. 
هم چنان پاکستان می خواهد با براه انداختن تالش های جدی 
پالیسی های  مخالف  کشورهای  با  نزدیک شدن  به منظور 
ایاالت متحده همچون روسیه، ایران و چین و اظهار آمادگی 
گسترش  درمورد  ایرانی  مقامات  با  توافقنامه  عقد  برای 
فعالیت های  تسریع  و  پاکستان  به  ایران  از  گاز  پایپ الین 
به  منطقه عمال  در  را  نفش خود  افغانستان،  در  نظامی خود 
عمده  هدف  که  می رسد  به نظر  دهد.  نشان  متحده  ایاالت 
پاکستان تحت فشار قرار دادن ایاالت متحده به منظور ترک 
افغانستان به اسرع زمان، ناکامی امریکا در افغانستان، کسب 
موقف  کسب  امریکا،  از  نظامی  و  مالی  مزید  کمک های 
در  و  افغانستان  مساله  سیاسی  حل  هرنوع  روند  در  کلیدی 
نهایت امر ایجاد یک دولت وابسته به پاکستان بعد از خروج 

نیروهای بین المللی از افغانستان، در این کشور می باشد.  
متقاعد  در  افغانستان  دولت  توانمندی  عدم  دیگر  سوی  از 
امر که »مشکل  این  به درک  امریکا  ایاالت متحده  ساختن 
در  نه  دارد  قرار  افغانستان  مرزهای  از  بیرون  در  اصلی 
ناکام  مساعی  به  افغانستان  دولت  آوردن  روی  افغانستان«، 
که  واقعیت  این  درنظرداشت  بدون  البته  طالبان،  با  صلح 
نبوده  بیش  چیزی  پاکستان  بدست  افزاری  یک  جز  طالبان 
و محروم از هرنوع صالحیت تصمیم گیری در قبال مسایل 
می باشند، و مساعی انفرادی بعضی از کشورهای اروپایی و 
ایاالت متحده امریکا برای برقراری روابط باطالبان و کسب 
پاکستان  شناخت  وعدم  صلح،  پروسه  از  آنها  طرفداری 
که  اشتباهات اند  جمله  از  جنگ،  اصلی  طرف  منحیث  

به کرات تکرار شده است.  
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دنبال  به  کندز،  والیت  والی  جگدلک،  محمدانور 
رییسان  و  وزیران  از  شماری  پای بندی  عدم   که  آنچه 
کندز  والیت  به  وعده های شان  به  مستقل،  اداره های 
می خواند، می گوید که شماری از مسووالن دولتی در 
راه اندازی  و  بازسازی  کار،  به  رییس جمهور،  حضور 
برنامه ها در کندز وعده کردند، ولی به وعده های شان 

پای بند نمانده اند.
مخدر،  مواد  با  مبارزه  »وزارت های  گفت:  جگدلک   
ارگان های  انرژی و آب و سرحدات و ریاست   مالیه، 
محلی وعده هایی داده اند که تا هنوز عملی نشده است.«

آقای جگدلک که در محفل گشایش  یک مرکز پولیس 
محلی در روستای »تاشگذر« واقع در بیست کیلومتری 
از  گالیه  با  می کرد،  سخنرانی  امام صاحب  ولسوالی 

مخدر،  مواد  با  مبارزه  وزارت 
یک  تنها  وزارت  این  که  گفت 
میلیون دالر را به عنوان بدیل کشت 
به والیت کندز اختصاص  تریاک 
داده است که به گفته ی وی از دید 
مساحت و حاصل خیزی زمین های 
کندز،  در  موجود  کشاورزی 
عادالنه نیست و باید به آن تجدید 

نظر شود.
آقای جگدلک گفت: »والیت های 
همان  نیز  غیرزراعتی  و  کوچک 
امتیاز را در بدل کشت نکردن مواد 
کندز  والیت  که  می گیرند  مخدر 

می گیرد.«
والیت  یک  کندز  او  گفته ی  به 

یک  در  بدخشان  مخدر  مواد  علیه  مبارزه  ریاست 
بخاطر  این والیت  هفتاد کشاورز  برای  بی سابقه  اقدام 
دسته  بیل  یک  یک  کوکنار  کشت  از  دست برداشتن 

توزیع کرد.
این ریاست درهماهنگی با موسسه ی غیردولتی سیاره، 
بلندبردن  جهت  را  مخدر  مواد  علیه  مبارزه  برنامه ی 
سطح آگاهی کشاورزان با حضور ده ها دهقان و عالم 
کز  مر  فیض آباد  شهر  در  گذشته  پنج شنبه  روز  دینی 

والیت بدخشان راه اندازی کرد.
مواد  با  مبارزه  ریاست  سرپرست  خاوری  محمدفیاض 
کشاورزان  به  خطاب  نشست،  این  در  بدخشان  مخدر 
امروز  امنی   های  ونا  بدبختی   ها  تمام  »علت  گفت: 
افغانستان، مواد مخدر می باشد و شبکه های تروریستی 
که هر روز برای مردم افغانستان بدبختی می آفرینند نیز 

منیره عالم یار نماینده ی شورای والیتی بدخشان در نشست دهقانان 
بدخشان گفت که امسال در بسیاری از مناطق بدخشان  کشاورزان توانستند 

که محصوالت تریاک را جمع آوری کنند و برنامه ی  تخریب بته های کوکنار 
از سوی پولیس موثر نبوده است. به گفته ی او ارقامی   را که پولیس ارایه 

می  دارد موثق نیست و اکثر کشاورزان محصول تریاک را جمع آوری کرده اند.

است  حاصل خیز  والیت ها  دیگر  به  نسبت  و  زراعتی 
به  کنند،  کشت  تریاک  والیت  این  کشاورزان  اگر  و 
اندازه ی چهار- پنج والیت دیگر در بخش مواد مخدر، 
همین  »به  وی  گفته ی  به  و  گذاشت  خواهد  منفی  اثر 
خاطر، باید کشت نکردن مواد مخدر توسط کشاورزان 
والیت کندز تقدیر شود و به والیت کندز، بیشتر از 5 

میلیون دالر بدیل کشت تریاک در نظر گرفته شود.«
سرحدات  وزارت  از  انتقاد  با  کندز  والی  همین گونه، 
وزارت  که  افزود  محلی،  ارگان های  مستقل  ریاست  و 
سر حدات، کندز را در حالی والیت مرزی نمی داند که 

این والیت با ازبکستان و تاجیکستان هم مرز است. 
او گفت که این وزارت و ریاست ارگان های محلی، به 

کندز امتیاز نمی دهند.

از مدرک این مواد تمویل  می شوند.«
وی همچنین از  کشاورزان خواست که برای جلوگیری 
به مواد مخدر و بدبختی   های مردم، از  از اعتیاد جوانان 
کشت کوکنار خودداری کرده و به عوض آن اقدام به 
توزیع  با  بدخشان  محلی  مسووالن  کنند.  حالل  کشت 
یک یک دسته بیل، یک دانه پیاله و هشت دالر امریکایی 
برای هر کشاورز آنها را به ترک کشت کوکنار تشویق 

کردند.
دولتی  بلندرتبه ی  مقام های  از  انتقاد  با  کشاورزان  اما 
به  بار بار  افغانستان  بلندرتبه ی  مقام های  که  می گویند 
صورت  در  را  همکاری  و  مساعدت  وعده ی  آن ها 
اما  داده اند،  کوکنار  کشت  از  آنها  دست کشیدن 
به  و  نپوشیده  عمل  جامه ی  وعده ها  این   هیچ گاهی 
گفته ی کشاورزان آنها همه ساله تکرار دروغ ها را شاهد 

محل،  ارگان های  مستقل  اداره ی  که  افزود  جگدلک 
شمار  به  سوم  درجه  والیت های  ردیف  در  را  کندز 
نیست  سرحدی  والیت  این  چون  که  می گوید  آورده، 
و ناامنی در آن کمتر است، توجه بسیار به آن نیاز نیست.

او با انتقاد از این روش کار در ریاست مستقل ارگان های 
محلی، گفت امتیاز دهی به والیت های ناامن، یک اقدام 

نیک نیست و مردم را به ناامنی تشویق می کند.
او همچنین وزارت های مالیه و انرژی و آب را متهم به 
وعده خالفی در مورد ساخت تحکیم سواحل آمو کرد 
و گفت که تالش کرده است تا برنامه ی تحکیم سواحل 
آمو، به حیث یک برنامه ی ملی پذیرفته شود، چون مساله 
تمامیت ارضی کشور مطرح  است و باید همه گان از این 

برنامه پشتیبانی کنند.
خاک  سمت  به  آمو  دریای  همه ساله  که  گفت  او 
افغانستان آمده، زمین های کشاورزی را با خود برده، به 
دریاخانه بدل می سازد و باید حکومت به آن توجه کند، 

این نیازمند یک برنامه ی ملی است.
پس از تقرر محمد انور جگدلک، وی برخی برنامه های 
کالن را به مردم والیت کندز وعده کرد، ولی با آنکه 
مرکز  دولتی  سران  همکاری های  از  خبر  پیش  چندی 
داده می شد، اینک روشن شده  است که بخش بزرگی 
چتر  توسعه ی  برای  جگدلک،  آقای  تالش های  از 
همکاری  کاهش  با  کندز،  والیت  نوسازی  و  بازسازی 

سران مرکزی رو به رو شده  است.
سران  برخی  از  انتقادهایش  بیان  با  جگدلک  آقای 
نیز  دیگری  »مسایل  گفت:  آنان  به  هشدار  در  مرکزی، 

هستند.
دهقانان  »ما  گفت:  کشاورزان  از  یکی  حسین  محمد 
داریم،  نیاز  زراعتی  بیشتر  امکانات  و  بدیل  کشت  به 
تخم های  به  ما  داریم،  نیاز  زراعت  ماشینی شدن  به  ما 
زراعتی  آفات  و  ضدحشرات  داروهای  و  اصالح شده 
نیاز داریم، اما متاسفانه دولت تا کنون در این راستا هیچ 
کاری نکرده و فقط با توزیع یک بیل بسنده کرده است.«

گفت  8صبح  به  کشاورزان  از  دیگر  یکی  صبغت اهلل 
که  تا حال  شکل گیری   آغاز  از  افغانستان  دولت  که 
است،  بوده  شاهد  را  دنیا  کمک های  بی سابقه ترین 

نتوانسته است قناعت کشاورزان را فراهم کند. 
است  بوده  این  ما  از  همیشه  دولت  »خواست  افزود:  او 
که  عمل  دولت  گفته ی  به  هم  ما   نکاریم،  تریاک  که 
زمینه های  وقتی  اما  می کنیم؛  عمل  آن  فرمان  مطابق  و 
دیگری برای ما محدود باشد و برای پیشبرد امور زندگی 
طبیعی چون خشک سالی  حوادث  باشیم،  مشکل  دچار 
حاصالت ما را به نیست تبدیل کند، جز روی آوردن به 

کشت کوکنار راه دیگری نداریم.«
به  دولت  بی توجهی  یک طرف  از  صبغت اهلل  گفته ی  به 
کشاورزان و از سوی دیگر خشک سالی   های اخیر سبب 
روی  مخدر  مواد  کشت  به  کشاورزان  تا  است  شده 

برای گفتن  است، ولی من می خواهم همه ی مسووالن، 
با ما همکاری کنند، ولی اگر به کندز توجه نشود، این 

کار را خواهم کرد.«
مرکزی  دولت  که  می خواهند  نیز  کندز  شهروندان 
را  والیت  این  والی  نوسازی  و  بازسازی  برنامه های 

پشتیبانی کند.
دولت  از  کندز  در  آموزگاران  از  تن  یک  احسان اهلل، 
توسعه ای  و  بازسازی  برنامه های  که  می خواهد  مرکزی 

والیت کندز را پشتیبانی کند.
به  دیگر،  والیت های  برخی  به  نسبت  که  می گوید  او 
زمان  در  که  کارهایی  و  است  نشده  کافی  توجه  کندز 

والی پیشین شده بود نیز بسنده نبوده است.

جگدلک افزود که اداره ی 
مستقل ارگان های محل، کندز را 
در ردیف والیت های درجه سوم 
به شمار آورده، می گوید که چون 

این والیت سرحدی نیست و 
ناامنی در آن کمتر است، توجه 

بسیار به آن نیاز نیست.
او با انتقاد از این روش کار در 

ریاست مستقل ارگان های محلی، 
گفت امتیاز دهی به والیت های 
ناامن، یک اقدام نیک نیست 
و مردم را به ناامنی تشویق 

می کند.

آورند.
با مواد  مبارزه  از سوی وزارت  ارایه شده  طبق آمار   های 
مخدر،  طی سال جاری  در ۹ ولسوالی بدخشان کوکنار 
کشت شده که بیشترین کشت در ولسوالی   های »ارگو« 
و »درایم« این والیت انجام شده بود. اما پولیس مبارزه با 
مواد مخدر بدخشان گفته است که آنها۹0  درصد مزارع 

کوکنار در این والیت را تخریب کرده اند. 
با این حال نمایندگان مردم در شورای والیتی بدخشان 
کرده  ارایه  بدخشان  پولیس  که  ارقامی   را  می  گویند 

است، قابل قبول نمی  باشد.
در  بدخشان  والیتی  شورای  نماینده ی  عالم یار  منیره 
بسیاری  در  امسال  که  گفت  بدخشان  دهقانان  نشست 
توانستند که محصوالت  بدخشان  کشاورزان  مناطق  از 
بته های  برنامه ی  تخریب  و  کنند  را جمع آوری  تریاک 

کوکنار از سوی پولیس موثر نبوده است.
موثق  می  دارد  ارایه  پولیس  که  ارقامی   را  او  گفته ی  به 
نیست و اکثر کشاورزان محصول تریاک را جمع آوری 

کرده اند.
در این همایش، کشاورزان و نمایندگان مردم در شورای 
که  گفتند  افغانستان  دولت  از  انتقاد  با  بدخشان  والیتی 
دولت در قبال قاچاقچیان مواد مخدر سیاست قاطع ندارد 
هنوزهم  تریاک  که کشت  است  باعث شده  امر  این  و 
در افغانستان و خصوصا در والیت بدخشان وجود داشته 

باشد.

والی کندز:

مسووالن به وعده های شان پای بند نیستند

کوکنار
کشت نکنید

»بیل« جایزه بگرید





ACKU



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

دیل  تحصیل  اصل  می بایست  محترم  قضات   •
احراز  محاکمه  هنگام  در  را  قانونی  روش های  به 
جمع آوری  روش های  بودن  قانونی  از  و  نموده 
دالیل توسط سارنوالی اطمینان حاصل نموده و به 
اعتراضات  و دفاعیات متهم و وکیل مدافع آن  به 

صورت الزم توجه نمایند.  
بخشیدن،  پایان  برای  عملی  و  سریع  اقدامات   •
محالت  در  یافته گان  برایت  غیر قانونی  نگهداری 
سلب آزادی روی دست گرفت شود. براساس ماده 
قضات  و  محاکم  قضایی  سلوک  طرز  مقرره   8
محترم ملزم گردند تا از تطبیق و اجرای تمام قرار ها 
قانونی  احکام صادره خویش در حدود مجوزه  و 

مراقبت نماید.
رابطه  محاکم  عادالنه  و  درست  عملکرد   •
برخورداری  و  با  دسترسی  انکار ناپذیر  و  تنگاتنگ 
متهم به خدمات وکالت دفاع و مساعدت حقوقی 
دارد. بنابراین حضور، نقش و سهم وکیل مدافع در 
تمام مراحل قضایی ضروری و جدی گرفته شود و 

یا  و  مدافع  وکیل  به حضور  کافی  و  الزم  اهمیت 
مساعد حقوقی  در جریان محاکمه و توجه کافی 
به دفاعیات وکیل مدافع و یا مساعد حقوقی توسط 

قضات در محاکم  داده شود.
• دولت باید اقدامات موثر و عملی برای دسترسی 
مردم به خدمات وکالت دفاع و مساعدت حقوقی 
در سراسر کشور از طریق افزایش و توسعه وکالی 
خدمات  دهنده  ارایه  موسسات  مستقل،  مدافع 
حقوقی و به ویژه در زمینه مساعدت حقوقی برای 
مساعدت های  اداره  فعال شدن  و  بی بضاعت  افراد 
حقوقی وزارت عدلیه  روی دست گیرد. توسعه و 
تعمیم تشکیل اداره مساعدت های حقوقی وزارت 
عدلیه در تمامی والیات )اعم از والیت درجه یک 
و در جه دو و درجه سه( و راه اندازی پروگرام های 
آگاهی عامه برای آشنایی مردم با این گونه خدمات 
با استفاده از روش های متعدد و مختلف بسیار مهم، 

موثر و ضروری می باشد.

• باتوجه به این که در موارد زیادی مراجع تحقیق 
و تعقیب و ادارات مربوط به امنیت ملی همکاری 
الزم را با وکالی مدافع و مساعدین حقوقی برای 
در  حضور  و  مظنونین  و  دوسیه  به  آنها  دسترسی 
جلسات تحقیق ندارند، ادارات مذکور به همکاری 
با وکالی مدافع  ومساعد حقوقی ملزم ساخته شود 

و براجراات آنها نظارت دقیق صورت گیرد. 
• با توجه به این که  از یک سو، بسیاری از زنان  به 
دالیل مختلف قادر به دفاع از خود نبوده و آگاهی 
و توانایی های الزم را در رابطه به احقاق حقوق شان 
با  را  قضایای شان  درستی  به  نمی  توانند  و  ندارند 
وکالی مدافع مرد در میان بگذارند. از سوی دیگر 
در نتیجه نبود و یا کمبود وکالی مدافع و مساعدین 
یا  از زنان از حق دسترسی و  حقوقی زن، بسیاری 
حقوقی  مساعد  و  مدافع  وکالی  از  برخورداری 
در  موثر  اقدامات  است  می باشند ضروری  محروم 
روی دست  زن  مدافع  وکالی  شمار  افزایش  زمینه 

گرفته شود.
می بایست   قضایی  مسوولین  و  محاکم  تمامی   •
در  معین  موعد  در  را  خویش  کار  تحت  قضایای 
قانون به صورت عادالنه مورد رسیدگی قرار دهند 
و هم چنان وزارت عدلیه و اداره محابس و توقیف 
مشکل  حل  در  را  الزم  تدابیر  می بایست  خانه ها 
حکم  داشت  درنظر  با  سرنوشت،  بدون  متهمین 
ماده ششم قانون اجرات جزایی موقت در مطابقت 
و  اتخاذ  توقیف خانه ها  و  قانون محابس  احکام  به 

عملی نمایند.

شما می خوانید: 
سطح  در  والدی  نسایی  داکتر  یک  حتا 

والیت غور موجود نیست؛
برای هر 30909 نفر یک داکتر طب موجود 

است؛
برای هر  8000 نفر یک نرس موجود است  

و....
اشاره:

مشکالت  دریافت  منظور  به  گزارش  این 
توجه  غور،  والیت  شهروندان  صحی 
مسوولین محلی و مرکزی )وزارت و ریاست 
و  کمبودها  چالش ها،  رفع  و  عامه(  صحت 
یافتن راه حل های مناسب، از دیدگاه حقوق 
در  است.  گردیده  تنظیم  و  ترتیب  بشری 
باتوجه  تا  است  ذیل کوشش شده  گزارش 
دسترسی  میزان  بشری،  حقوق  معیار های  به 
شهروندان والیت غور به حق صحت بررسی 
گردد.  البته این مهم به اتمام نمی رسید مگر 
رییس  بزرگواران:  این  خوب   همکاری  با 
غالم  داکتر  غور،  والیت  عامه  صحت 
عامه  صحت  ریاست  معاون  »یگانه«،  نبی 
والیت غور داکتر عبدالعلی »رسولی« رییس 
گل  جمعه  داکتر  غور،  والیتی  شفاخانه 
داکتر  معتادین  شفاخانه  مسوول  »یعقوبی«، 
محمد عمر »لعل زاد«، داکتر  عصمت یار »از 

عامه  ریاست صحت  توبرکلوز  بخش  آمریت 
والیت غور«، انجینیرعبدالحی »پیمان«  مسوول 
»احمدی«،  وکیل  داکتر    ،C.H.A موسسه  
مسوول  ترتیب  به  »شاکر«  شکراهلل  داکتر 
ادویه موسسه   صحی موسسه و گدام و خرید 
محترم  سره میاشت  افغان  رییس  و   C.H.A
غالم یحیا  »رسولی«. نگارندگان این سطور از 
همکاری تک تک نهادها و اشخاص یاد شده 
که وقت شان را در اختیار ما گذاشتند کمال 

امتنان و تشکر را دارند.
مقدمه:

صحت از جمله مهمترین حق از حقوق بشری 
بدون داشتن صحت، یک  انسان ها می باشد و 
زندگی سعادتمند و با عزت برای انسان ها میسر 
از جوانبی،  نخواهد شد. همچنین حق صحت 

رعایت  آن  تحقق  بدون  و  هست  نیز  حیات  حق 
انسانی غیر ممکن می باشد.  بشر و کرامت  حقوق  
و  لوازم  صحی،  مراقبت های  عامه،  صحت  مراکز 
صحی،  آگاهی دهی  برنامه های  و  صحی  خدمات 
بدون  هر کشور  قلمرو  در  کافی  اندازه  به  باید 

تبعیض قابل دسترس برای همه گان باشد.
قابل حصول  معیار های  عالی ترین  به  دسترسی  حق 
ادویه  و  تداوی  حق  روانی،  و  جسمی  صحت 
های  ماده  و  است  صحت  حق  جوانب  از  مناسب 
سوم«  و  »پنجاه  دوم«،  و  »پنجاه  یکم«،  و  »پنجاه 
و  افغانستان  اساسی   قانون  چهارم«  و  »پنچاه  و 
و  وظایف  تشکیل،  قانون  یکم  و  بیست  ماده 
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  صالحیت های 
افغانستان براین امر تصریح دارند. و همچنین قوانین 
قاهره ماده  بین المللی، اعالمیه حقوق بشر اسالمی 
و  بیست  ماده  بشر  اعالمیه جهانی حقوق  هفدهم، 
پنجم، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی ماده دوازده هم، کنوانسیون محو کلیه 
تبعیضات نژادی ماده پنجم، کنوانسیون رفع هر نوع 
چهاردهم،  و  دوازدهم   ماده  زنان  علیه  تبعیض 
کنوانسیون حقوق طفل ماده بیست و چهارم، همه 
بر این حق داللت دارند. برهمین اساس کمیسیون 
با  کشور،  درسراسر  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل 
موضوعات  سایر  کنار  در  نظارتی،  تیم های  اعزام 
حقوق بشری، میزان دسترسی مردم را به این حق 
قرار  نظارت  و  بررسی  مورد   بشری )حق صحی( 

می دهد.
ادامه دارد

گزارش نظارت از  وضعيت و عملکرد محاكم
 و سيستم قضایی در افغانستان

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان )بهار سال 1390(
قسمت چهل و هفتم و پایانی

زمینه های عملی استفاده از حق آزادی بیان، دومین شرط تامین 
آزادی بیان است. بهره بردن از آزادی بیان و مجال استفاده از آن 
دو چیز متفاوت است. به تعبیری، »این ماجرا در مقام مقایسه و 
تشبیه مثل زمین فوتبالی است که کسی در آن بازی نمی کند.« 
برای این که مردم آن قدر گرفتاری دارند که وقتی برای بازی 
دیگر  عرصه های  در  مردم  برای  است  ممکن  نمی یابند.  فوتبال 
زندگی آن قدر به جا و نابه جا مشغله و مصروفیت موجود یا ایجاد 
شده باشد که اصال فکر و فرصت بازی برای شان باقی نماند. لذا 
این گونه حقوق  از دالیلی که در کشورهای جهان سوم،  یکی 
این گونه  در  است.  آن  از  بهره بردن  مجال  نبود  می ماند،  مغفول 
به  دست  بی شماری  گرفتاری های  و  مصایب  با  مردم  کشورها، 
گریبان اند که اصال وقتی برای فکرکردن به این مسایل و فرصتی 

برای به زبان آوردن آن ها را نمی یابند. 

ضمانت های قانونی
عنوان یک حق  به  را  بیان  آزادی  بشر،  بین المللی حقوق  اسناد 
جهانی  اعالمیه ی   19 ماده ی  است.  شناخته  رسمیت  به  بشری 
بیان  و  عقیده  آزادی  حق  »هرکس  می دارد:  اعالم  بشر  حقوق 
دارد. این حق شامل آن است که فرد از داشتن عقاید خود بیم 
و اضطراب نداشته باشد و در کسب اطالعات و افکار و اخذ و 
انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون مالحظات مرزی، آزاد 

باشد.«
ماده ی 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می دارد 
آزادی  شامل  حق  این  دارد.  بیان  آزادی  حق  »هرکس  که؛ 
به  توجه  بدون  افکار  و  اطالعات  ترویج  و  تحصیل  تحقیق، 
محدودیت های مرزی، خواه شفاها یا به صورت نوشته یا چاپ یا 
به صورت تصویر یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود، می باشد.«

ماده ی 34 قانون اساسی افغانستان، به تبعیت از میثاق بین المللی 
شناخته  رسمیت  به  را  بیان  آزادی  سیاسی، حق  و  مدنی  حقوق 
از تعرض مصوون است. هر  بیان  تاکید کرده است؛ »آزادی  و 
افغان حق دارد که فکر خود را به وسیله ی گفتار، نوشته، تصویر 
یا وسایل دیگر با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار 

نماید.«4

حدود آزادی بیان
به دلیل این که در برخی موارد آزادی بیان آسیب رسان و زیانبار 
از کار در می آید و به ارزش های فراتر از خود صدمه می رساند، 
مطلق  بیان  آزادی  بنابراین،  می شود.  محدود  شرایطی  تحت 
نیست. در آزادترین کشورها  هم آزادی بیان به نحو مطلق وجود 
که  نمی شود  داده  اجازه  فردی  هیچ  به  هرکشوری  در  ندارد. 
استفاده  از هم پاشیدگی آن کشور  برای  بیان  از آزادی  بخواهد 
کند، یا از آزادی بیان برای برانگیختن فتنه ها و کینه ها، خصوصا 
نزاع  موجب  و  بهره گیرد  مذهبی  و  قومی  آشوب های  و  فتنه ها 
بشود، یا با استفاده از این حق بین اقوام و پیروان مذاهب مختلف 
نفرت افکنی کند، به کرامت انسانی آدم ها صدمه بزند و موجب 
انسان های  انسانی، حقوق  به دیگران شود. چون کرامت  توهین 
دیگر، سرزمین و ملیت آن قدر محترم است که حفظ آن باالتر از 
ارزش آزادی بیان است. با خدشه دار شدن آن ارزش ها، آزادی 

بیان نیز دیگر مصوون نمی ماند.
عمل  است،  بیان  بیان،  آزادی  که  می کنند  استدالل  برخی ها 
این استدالل  به کسی آسیب برساند. ولی  نیست پس نمی تواند 
فارغ  نمی تواند  بیانی  هیچ  زیرا  نمی رسد؛  نظر  به  منطقی  چندان 
لطمه  اشخاص  آبروی  به  هتاکی،  باشد.  عملی  پیامدهای  از 
جبران ناپذیر می زند و این لطمه معموال دلیل کافی برای منع بیان 

آلوده به تهمت و افترا دانسته می شود. 5
ادامه دارد
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وضعيت صحت در والیت غور
 گزارشگران: سارا »رضایی« و محمد جواد »علوی«

 قسمت اول

تهیه و ترتیب: محمد عظیم بشارت

آزادی بيان
ضمانت های قانونی

و محدوده ها
 عبداالحد فرزام

 قسمت دوم

 عملکرد درست و عادالنه محاکم رابطه تنگاتنگ و انکار ناپذیر 
 با  دسترسی و برخورداری متهم به خدمات وکالت دفاع و مساعدت
 حقوقی دارد. بنابراین حضور، نقش و سهم وکیل مدافع در تمام

 مراحل قضایی ضروری و جدی گرفته شود و اهمیت الزم و کافی به
 حضور وکیل مدافع و یا مساعد حقوقی  در جریان محاکمه و توجه
 کافی به دفاعیات وکیل مدافع و یا مساعد حقوقی توسط قضات در

.محاکم  داده شود

ACKU



8 سال پنجم    شماره مسلسل 1250    یک شنبه 10 میزان 1390

 مجیب مهرداد
  8صبح - سرپل قسمت دوم و پایانی

به قول احمد رضا غفاری:
»در شعر عبدالرضایی از رنگ و بوی شعر 
قبل از انقالب خبري نيست، بوي تازگي 
از شعرهایش به مشام مي رسد، نمادها در 
شعرش تغيير كرده اند، استعاره اگر وجود 
دارد از نوع دیگري است و اسطوره هاي 
شعرش قدیمي نيستند، راننده ي تاكسي، 
ایدز،  و  خمپاره  و  موشک  بسيجي، 
در  یعني  مي سازند،  را  اسطوره هایش 
از  یكي  یكي  را  اسطوره هایش  او  واقع 
یک  او  است،  كرده  انتخاب  جامعه  دل 
و  تنبل  مصرف گرا،  شهري  جامعه ي 
خواب آلود را با نمادهاي خاص خودش 
و اسطوره هاي این زماني و این مكاني اش 
ارایه ي چنين  براي  و  به تصویر مي كشد 
شعري الزم است كه شاعر، اجازه بدهد 
دهان هاي دیگر نيز حضور خود را اعالم 

كنند.
زباني  ظرفيت هاي  تمام  او،  شعر  های  در 
رسمي  زبان  محاوره،  زبان  همچون، 
حتا  و  آركایيک  زبان  روزنامه اي،  و 
لهجه هاي محلي و بومي در خدمت شعر 
یک  در  همه  گاهی  كه  گرفته  اند  قرار 
شعر  در  كه  مثلی  می  كنند«،  ظهور  شعر 
یا  پيروزی آمده  اند  تا  بلند جنگ جنگ 
در شعر پاریس در رنو. من در پایان   این 
نبشته نمونه  هایی از شعر  های عبدالرضایی 
با  خواننده گان  بهتر  آشنایی  برای  را 
سبک كار او می  آورم و كوشش می  كنم 
نيز   اندكی  را  بند  ها  این  زبانی    بافت  های 

بشكافم:

قناعت  هم  اول  خشت  به  دیوار  این 
می  كرد

و هيچ گاهی مرا انجام نمی  داد
دو دستی دوستم بدار را می  خواست

كه ناگهان از پنجره بيرون رفت روزی
تا ادامه  كشدار هرچه بند رخت...

  این دست لعنتی
و همسرم در اتاق مجاور گم شد/ پاریس 

در رنو شعر بازی
كامال  زبانی  بافت  با  ما  شعر  در  این 
تشخيص  هستيم،  رو  به  رو  بی سابقه  ای 
دیوار در بافت زبانی كه ارایه شده است 
و درهم نشينی با سایر عناصر   این شعر در 
تشخيص  های  از  متفاوت  كامال  بند    این 
یا  است.  چهلی  دهه  مراعات النظيری 
عرف  در  كه  داشتن  دوست  دو دستی 
زبانی ما بيشتر دو دستی را با فعل محكم 
گرفتن یكجا می  كنيم تا قول معروف دو 
استخراج  آن  از  را  دستی محكم گرفتن 
انحراف نحوی  ای  به  نگاه كنيد  یا  كنيم. 
حرف  هنگام  به  نا  كارگزاری  با  كه 
انحراف  باعث  سطر  آن  در  »كه«  ربط 
شعر   معنایی  فضای  گسترش  و  محتوایی 
شده است. ابهام بی سابقه   این شعر را هم 
فضا  های  همچنان  باشيد.  داشته  نظر  در 
فاصلی  اند  حدود  كه  سطر  ها  ميان  خالی 
و  خوانش  برای  ایجاد  سطر  ها  ميان  كه 
به  سطر  یک  از  گوناگون  برداشت  های 

كار می  روند.

رسم  دستی  هيچ  مهربانی  چهره ات  بر 
نمی  شود

هم  را  حوصله  بودن  برای  دریا  آن  كه 
غرق كرد

معنا  گریه  برای  عزیزم!  چشم  ها  آن  كه 
نمی  دهد

از بركه هم پرهيز می  كنی    می  دانم!
آبی ندارم كه با آتش تو آشتی كنم

نيستم كه به آن جزیره تنها شک/  دیوانه 
پاریس در رنو شعر تبریک

زبانی عبدالرضایی  بی باكانه  البته رویكرد 
فضاهای  و  زبانی  از  ایجاز  ناشی  ابهام  و 
غایب در  این شعرها و همچنان وارد كردن 
بسا  در  را  شعر  هایش  انتزاعی  فضاهای 
موارد پيچيده می  كند و مخاطب با مواجهه 
به  می  افتد.  سرگيجه  به  ناگهان  سطحی 
بند  سطر  های  دربرخی  ابهامی  كه  اضافه 
باال است به سطر» دیوانه نيستم كه به آن 
چگونه  كه  كنيد  نگاه  شک«  تنها  جزیره 
در نيمه راه رها شده است تا به قول خود 
عبدالرضایی مخاطب خود در ساختن معنا 

و اجرای شعر سهيم شود.

شب سياهش را در آورده است
در  را  ستاره  ها  دست      جفت  یک  و 

زباله دان پشت ابرها ریخته است
پنجره  ها        این  می  آورد    روز  دارد  تازه 

خوبی!؟
دوری؟       همه  من   این  و  زمين  با  چرا 

دیری!     الو الو!
دست  های من   این روز  ها را سنگ می  زند

چه  ببينی  كه  نمی  زنی  زنگ  اصال  تو  و 
گربه  پيام گير/   این  شعر  دنيا/  تِه  می  كنم 

عزیز

شعر  در  پركاربرد  صنعت  های  از  یكی 
عبدالرضایی كنایه است و همچنان صعنت 
دیگر تشخيص كه در بسا موارد آدم را به 
هندی  در سبک  برد   این صنعت  كار  یاد 
در  می  اندازد.  بيدل  شعر  خصوص  به  و 
شعر  های او نه تنها حيوانات و جامدات و 
سایر اشيا خصوصيات آدمی   می  یابند بلكه 
دامنه   این جاندار انگاری و تشخيص به فعل 
و مصدر و حتا عبارت نيز می  رسد. در بند 
اول   این شعر تشخيص شب كه سياهی اش 
كنایی هزل  بار  از  می  آورد سرشار  در  را 
است  وضعيتی  نماد  كه  است. شب  گونه 
را  تيره گی اش  می  زید  آن  در  شاعر  كه 
كه  وخامت   این وضع را مضاعف كرده 
است آن گونه كه انسانی سياه پوست آله 
یا  گرفتن  سخره  به  برای  را  تناسلی اش 
گاهی  می  آورد.  در  بكشد  كسی  تجاوز 
الیه  های  دارای  او  شعری  گزاره  های 
از  یكی  حامل  الیه  هر  كه  گوناگونی  اند 
صنایع ادبی یا تداعی  های معنایی و كنایی 
به  نيز كه شاعر  روز  زمان  عين  در  است. 
بی سابقه  ای  شكل  به  می  زند  سنگ  آن 
شی انگاشته شده است.  این بند سرشار از 
انرژی شاعرانه است شما در سطر آخر باز 
به  هم عالقه كل و جز را می  بينيد، شاعر 
جای   اینكه در ته زندان یا اتاق باشد در ته 
دنيا است در واقع وضعيت دشواری را كه 
در آن قرار دارد با   این تكنيک تعميم داده 
است تا از كليت دنيا زندانی ساخته باشد.

شعر  از  بند  در   این  مالیم  نمادگرایی  یا 
و  استعاره  نماد،  البته  پستو،  در  گفتمان 
تشبيه اوال در شعرعبدالرضایی شهروندان 
درجه سوم  اند و از جهتی كاربرد تشبيه و 
استعاره و سمبول در   این شعر  ها نادر و بی 

سابقه است.
می  نشينم        ایستاده است
می  ایستم        ایستاده است

چه می  خواهد   نمی  دانم!
نمی  خوابم

ولی خواب می  بينم كه افتاده است
در شعر  هام

گربه  پستو/  این  در  گفتمان   / دیوار!  این 
عزیز 

از  را  عبدالرضایی  شعر  كه  دیگری  چيز 
همه شاعران پيشرو متمایز می  كند حضور 
نيرومند عاطفه در شعرهای او است. شعر 
خشک  بازی  های  هياهوی  در  آوانگارد 
قربانی  را  عاطفه  موارد  بسا  در  زبانی 
می  كند. شعر عبدالرضایی اما از   این حيث 
كه  استخوان سوزی  درد  و  است  متعادل 
اولين  است  تعبيه  او  تاروپود شعر  های  در 
شعر  با  اول  مواجهه  در  كه  است  چيزی 
بر شما تحميل می  كند. من  او خودش را 
سيمای  همواره  عبدالرضایی  شعرهای  در 
همه  از  كه  می  بينم  را  بی پناهی  كودک 
در  و  است  دیده  ستم  كس  همه  و  چيز 

بی پناهی و شكی جاودانه رها است.  
نه صدای آبی جویی

نه آرامی  گفتگویی
آدمی       تنهایی بزرگی است

است      كه گاهی گریه اش  از  این همه 
می  گيرد/ آسمان/ پاریس در رنو

نگاه كنيد به نمونه  های دیگر از رفتار  های 
زبانی او:

شاید آنجا نرسيدیم به هر جا كه تویی
امشبی را كه نرفته است در آغوشم باش
عمر را در سفر از حاشيه طی خواهم شد

پی عاشق شده ام سوی تو هی  خواهم شد
گرچه از درد در   این ساز نمی  بينم سوز

تو اگر دم بزنی ناله نی خواهم شد
آسمان كاش دلی داشت و از من می  كند

كاش می  گفت كه هم بال تو كی خواهم 
شد
....

خواستم   این همه دل را به تو تقدیم كنم
نشد عاشق وی خواهم شد/  به جهنم كه 

پاریس در رنو
تخيل سالم و شفاف او وجه تمایز دیگری 
خواننده  ای  هر  برای  را  او  شعر  كه  است 
پذیرفتنی می  كند. علی عبدالرضایی بدون 
زبان  بزرگ  شاعران  از  یكی  شكی  هيچ 
فارسی است. شعر او   اینک مرزهای زبان 
فارسی را در نوردیده است و حاال به تمام 
است.  شده  ترجمه  جهان  زنده  زبان  های 
ذهن خالقش  عبدالرضایی  اواخر  در   این 
نيز آزموده است كه  انگليسی  را در زبان 
در   این راه و به تناسب آشنایی اش با زبان 
داشته  خوبی  دست آورد  های  انگليسی 

است. 
رویكرد  ها:

بن مایه های درونِی شعِر پساهفتاد، منصور 
پویان

 درباره »  این گربه ی عزیز«، پگاه احمدی
شليک به سنّت، منصور پویان

علی  با  شهرجردی  پرهام  گفت وگوی   
عبدالرضایی

امروز،  پست مدرنيته ي  شعر  به  نگاهي 
احمد رضا غفاری

مرگ مولف یا زنده باد مخاطب، منصور 
پویان

مجموعه  های شعری:
جامعه

تنها آدم آهنی  ها در باران زنگ می  زنند
این گربه عزیز
پاریس در رنو



خشونت  افزایش  از  سرپل  والیت  در  مسووالن 
سرپل  والیت  در  گفته اند  داده  خبر  زنان  عليه 
نسبت به سال پار هفتاد درصد خشونت عليه زنان 

افزایش یافته است.
آنها می گویند تجاوز جنسی باالی كودكان، بد 
دادن، لت وكوب و ازدواج های اجباری هنوزهم 
این  زنان  دامن گير  رایج  خشونت های  عنوان  به 

والیت می باشند.
افغانستان است كه  از والیات شمال غربی  سرپل 
اما هنوزهم  امنيتی مشكل چندانی ندارد،  از نظر 
زنان  امور  ریاست  مسووالن  گفته های  براساس 
این والیت، خشونت ها عليه زنان در این والیت 

رو به افزایش است.
خانم نسيمه آرزو، ریيس امور زنان والیت سرپل 
به روزنامه 8صبح گفت: »براساس آماری كه نزد 
اداره ی ما وجود دارد، خشونت عليه زنان در این 
سال گذشته  تناسب  به  جاری  سال  والیت، طی 

هفتاد درصد افزایش یافته است.«
جنسی  تجاوزات  افزایش  می كند:  تصریح  وی 
دختران  باالی  موارد  اكثر  در  و  خانم ها  باالی 
از  گردیده،  آنها  دفاتر  درج  كه  خردسال 

مواردی  اند كه سير نهایت صعودی داشته است.
به  هم  هنوز  دادن  بد  كه  می گوید  آرزو  خانم 
والیت  زنان  دامن گير  ناپسند،  رسم  یک  عنوان 

سرپل است.
مقامات ریاست امور زنان این والیت می گویند 
كه در بسياری از موارد عامالن تجاوزات جنسی 
باالی دختران خردسن كه تعداد عاملين آن افراد 
سياسی  احزاب  پيشين  فرماندهان  یا  و  زورمند 
از  یا  نداده  قانون  بر  تن  كه  شمال  در  مقتدر 
منطقه فرار می  كنند و یا هم با پيوستن به صفوف 
مخالفان مسلح دولت، عليه دولت قرار می گيرند.

باالی  اواخر چندین مورد تجاوز جنسی  این  در 
زنان و دختران خردسن در والیت سرپل گزارش 
داده شده است و مسووالن این والیت نيز با تایيد 
این خبر، بی سوادی، فقر و  بيچار گی را از عوامل 
عمده در ترویج بيشتر عرف و عنعنات ناپسند در 

این والیت می دانند.
مسووالن كميسيون مستقل حقوق بشر در سه ماه 
اول سال جاری 8 مورد از خشونت عليه زنان را 
در والیت سر پل به ثبت رسانيده اند، اما به نسبت 
نا امنی ها در سه ماه اخير ارقامی در این كميسيون 

به ثبت نرسيده است.
در  بشر  حقوق  ریيس  سامع  سيد محمد  قاضی 
سرپل  والیت  در  خشونت  ازدیاد  تایيد  با  شمال 
شمال  زون  بشر  حقوق  »كميسيون  می گوید: 

مورد  هشت  روان  سال  اول  ماه  درسه 
ثبت  از والیت سرپل  را  قضيه خشونت 
باالی  آن  مورد  چهار  كه  است  كرده 
اطفال 4 تا 16سال بوده است كه 3 دختر 
متضرر  خشونت ها  این  از  پسر  یک  و 

شده اند.«
نبود  از  نگرانی  ابراز  ضمن  سامع  آقای 
سرپل  والیت  ولسوالی های  در  امنيت 
و  تجاوز  ارقام  »شاید  می دهد:  ادامه 
ولی  باشد،  بيشتر  هم  این  از  خشونت 
كاركنان این كميسيون از سه ماه بدینسو 
بخاطر عدم امنيت درست به ولسوالی ها 

رفته نتوانسته اند.«
در  خشونت  ازدیاد  عوامل  سامع  آقای 
عدم  بی سوادی،  فقر،  را  والیت  این 
خصومت های  تربيه،  تعليم  به  دسترسی 
در  قانون  حاكميت  نبود  خانوادگی، 

ولسوالی های دوردست و... می داند.
مسوولين  و  پوليس  مسووالن  اما 

متفاوتی  ارقام  پل  سر  والیت  استيناف  سارنوالی 
را ارایه می دهند.

تجاوز  مورد  چهار  تنها  پل  سر  والیت  پوليس 
جنسی را در سال جاری تایيد می كند.

والیت  این  پوليس  فرمانده  شيرزاد  اسد اهلل 
این  در  خورشيدی   1390 سال  »در  می گوید: 
والیت چهار مورد تجاوز جنسی بر دختران زیر 

ده سال انجام شده است.«

وی یگانه علت آن را بی كاری و خصومت های 
مناطق  بر  پوليس  دسترسی  عدم  و  خانوادگی 
تشكيل شان  در  افراد  كمبود  نسبت  به  دور دست 
این چهار  از  ابراز می دارد كه   و  عنوان می كند 
و  گردیده  دستگير  آن  مورد  دو  مرتكبين  قضيه 
عامالن دو مورد دیگر فراری می باشند كه یكی 
از متهمين فراری به صفوف مخالفان مسلح دولت 
پيوسته  والیت  این  صياد  ولسوالی  مربوطات  در 

است. 
با این حال سارنوالی استيناف سر پل از ده  ولی 

مورد تجاوز جنسی خبر می دهد.
استيناف  سارنوالی  ریيس  حليمی  حليم  محمد 
سرپل، شمار تجاوز در سرپل را كه در طول شش 
ماه اول سال روان انجام شده ده مورد بيان داشت 
و ادامه  داد كه دوسيه هشت مورد آن تكميل و به 
دادگاه راجع گریده و دو مورد دیگر آن تاهنوز 

زیر كار می باشد.
شماری از تحليلگران اجتماعی عدم تطبيق قانون 
را ناشی از بی توجهی ریاست امور زنان می دانند.

اجتماعی  كارشناسان  از  یک تن  جاهد  استاد 
می گوید: »هر قانونی كه برای حمایت از حقوق 
زنان به وجود آید، هيچ گاه عملی نمی شود، زیرا 
مسوالن وزارت زنان فقط برای رسيدن به اهداف 
به  بخاطر خدمت  نه  می كنند،  كار  خود  سياسی 

زنان.«
زنان  امور  وزارت  كه  »همان طوری  افزود:  وی 
قانون  بكند،  كاری  زنان  برای  نتوانسته  تاكنون 
شرایط  از  را  زنان  نمی تواند  هم  زنان  حقوق 

دشوار نجات دهد.«
از سوي دیگر باشندگان این والیت به این باور اند 
زنان  عليه  باخشونت  مبارزه  راستاي  در  اگر  كه 
گام هاي جدي برداشته شود، قانون منع خشونت 
قانون  و  مدني  قانون  با  هماهنگي  در  زنان  عليه 
جزا در جامعه تطبيق شود؛ در این صورت بدون 
به  والیت  این  در  چشم گيری  اصالحات  شک، 
عليه  خشونت  بين رفتن  از  باعث  و  آمده  وجود 

خانم ها و یا حد اقل كاهش آن  می شود.

علی عبدالرضایی
در شعر امروز افغانستان

خشونت علیه زنان
در سرپل رو به افزایش 

است

ACKU
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فرماندار  قاتل 
پاکستان  پنجاب 

به مرگ محکوم شد 

يک دادگاه پاکستان، افسر پوليسی را که محافظت 
از سلمان تاثير، فرماندار مقتول ايالت پنجاب را بر 
عهده داشت، در قتل آقای تاثير مقصر شناخته و 

او را به مرگ محکوم کرده است.
فرماندار پنجاب در ماه جنوری هنگامی که در 
يک مرکز خريد شهر اسالم آباد از موتر  پياده 
می شد، هدف گلوله مالک ممتاز حسين قادری 

قرار گرفت و کشته شد.
سلمان تاثير از پرنفوذترين سياستمداران پاکستان 
و عضو سرشناس حزب مردم، مهمترين حزب 
در دولت ايتالفی پاکستان، بود. وی از متحدان 
نزديک آصف علی زرداری، رييس جمهور اين 

کشور محسوب می شد.
مالک ممتاز حسين قادری، اتهام قتل را پذيرفته 
دليل  اين  به  را  پنجاب  فرماندار  بود  گفته  و 
کشت که از اصالح قانون بحث انگيز مربوط به 

کفرگويی حمايت کرده بود.
از  می توان  که  می گويند  قانون  اين  مخالفان 
دينی  اقليت های  پيروان  اذيت  و  آزار  برای  آن 

استفاده کرد.
ترور سلمان تاثير، باعث تفرقه در جامعه پاکستان 
را  پاکستانی ها  از  بسياری  او  شدن  کشته  شد؛ 
عزادار کرد اما بسياری نيز از آن خشنود شدند و 

آقای قادری را قهرمان خواندند.
درخواست  مرگ  از  پيش  تاثير  سلمان 
بخشودگی يک زن مسيحی را کرده بود که در 
ارتباط با کفرگويی و اهانت به حضرت محمد 

به مجازات مرگ محکوم شده بود.
قوانين  موضوع  شد  باعث  زن  اين  پرونده 
نظر  در  مجازات  شدت  و  ضدکفرگويی 
گرفته شده برای اين جرم، به طور گسترده مورد 

توجه رسانه های داخلی و خارجی قرار بگيرد.
زندانی  در  قادری  ممتاز حسين  مالک  محاکمه 
آن  در  خبرنگاران  و  شد  برگزار  راولپندی  در 

حضور نداشتند.
به  قادری  آقای  مدافع  وکيل  شجاع الرحمان، 
»دادگاه حکم مرگ  فرانسه گفت:  خبرگزاری 

را برای او صادر کرد.«
بيرون  نفر که  ده ها  دادگاه،  اعالم حکم  از  بعد 
زندان جمع شده بودند، شعارهايی به طرفداری 

از ممتاز قادری سر دادند.
فرياد  افراد  اين  از  يکی  رويترز،  گزارش  به 
ممتاز  هزار  قادری،  ممتاز  يک  تنبيه  »با  می زد: 

قادری ديگر ايجاد خواهيد کرد.«
آقای قادری حق تقاضای تجديد نظر در حکم 

دادگاه را دارد.
اخير،  سال  چند  طی  که  می گويند  خبرنگاران 
مجازات مرگ به ندرت در پاکستان اجرا شده 

است.
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روز  امريکا  خارجه ی  وزارت  سخنگوی 
توقف  مورد  در  ايران  پيشنهاد  جمعه 
را  يورانيوم  بيست درصدی  غنی سازی 
»احمدی نژاد  گفت:  و  دانست  »بی اعتبار« 

وعده های ميان خالی زيادی می دهد.«
ويکتوريا  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
امريکا  خارجه  وزارت  سخنگوی  نولند 
گفت:  خود  خبری  نشست  در  جمعه  روز 
زيادی  ميان خالی  وعده های  »احمدی نژاد 
رخ  بايد  چه  می داند  دقيقا  او  است.  داده 
بايد  دارد  پيشنهادی جدی  ايران  اگر  دهد. 
هسته ای  انرژی  بين المللی  آژانس  به  را  آن 

ارايه دهد.«
هفته  مصاحبه  به  نولند  خانم  اشاره  ظاهرا 
نشريه  با  احمدی نژاد  محمود  گذشته 
بود:  گفته  او  که  است  نيويارک تايمز 
بيست  غنی شده  اتمی  سوخت  غرب  »اگر 
ايران  کند،  فراهم  ايران  برای  را  درصدی 
را  يورانيوم  غنی سازی  روند  خوشحالی  با 

متوقف می کند.«
در  نظامی  اهداف  ايران  که  حالی  در 
برنامه هسته ای خود را همواره رد می کند، 
امريکا،  آنها  راس  در  و  غربی  کشورهای 
نظامی  برنامه  داشتن  به  صريحا  را  تهران 

متهم می کنند.
واشنگتن همچنين  اظهارات اخير مقام های 
هسته ای  مسايل  فصل  و  حل  برای   ايرانی 

درباره  امريکا در سوريه  فورد، سفير  رابرت 
حمله طرفداران دولت بشار اسد به او که در 
افتاد،  اتفاق  دمشق  در  گذشته  پنج شنبه  روز 

توضيحاتی داده است.
است هنگامی  بی بی سی گفته  به  فورد  آقای 
که عازم ديدار حسن عبدالعظيم، رييس حزب 
چهره ای  از  و  عربی  دموکرات  سوسياليست 
مخالف دولت بوده هواداران خشمگين دولت 

به سوی او تخم مرغ و کچالو پرتاب کردند.
او همچنين گفت که هواداران دولت به مدت 
را  عبدالعظيم  آقای  کار  دفتر  ساعت  نيم  دو 
محاصره کرده و سعی داشتند که با ورود به 
ساختمان به موتر سفارت امريکا با خشت و 

ميله های آهنی حمله کنند.
امنيتی  به گفته آقای فورد سرانجام نيروهای 

و   »فضاسازی«  را  آن  و  ندانسته  جدی  را 
خوانده  عمومی«  افکار  »تغيير  برای  اقدامی 

است.
عالی  شورای  دبير  جليلی،  سعيد  تازگی  به 
کاترين  به  نامه ای  در  ايران،  ملی  امنيت 
اشتون، مسوول سياست خارجی اتحاديه ی 
از  برای  تهران  آمادگی   اعالم  از  اروپا،  

سرگيری مذاکرات هسته ای سخن گفت.
اشتون  کاترين  نامه،  اين  به  واکنش  در 
گفت: »اگر ايران آماده باشد که به صورت 
حل  برای  واقعی  مذاکرات  وارد  جدی 
خصوص  در  بين المللی  جامعه  نگرانی های 

سوريه به نجات او آمدند.
در پی حمله هواداران حکومت بشار اسد به 
رابرت فورد، سفير امريکا در سوريه، دولت 
انتقاد  اقدام  اين  از  شدت  به  متحده  اياالت 

کرد.
کاخ سفيد در بيانيه ای حمله به آقای فورد را 
»خودسرانه و غيرقابل توجيه« توصيف کرد و 
تاکيد کرد اين کشور قصد ندارد سفير خود 

را از دمشق فراخواند.
هيالری کلينتون، وزير امور خارجه ی امريکا 
هم اين حادثه را »غيرقابل توجيه« عنوان کرد و 
از حکومت سوريه خواست که برای حفاظت 
از ديپلومات های خارجی تالش بيشتری کند.

از سوی ديگر، خانم کلينتون از اين فرصت 
استفاده کرد تا از مجلس سنا بخواهد اعتبارنامه 

برنامه هسته ای ا ش شود، ما نيز مايل خواهيم 
زمان  و  چگونگی  سر  بر  زودی  به  بود 

مذاکرات آينده توافق کنيم.«
آژانس  که   است  حالی  در  همه  اين 
بين المللی انرژی اتومی در آخرين گزارش 
نهاد  اين  فزاينده«  »نگرانی  از  صريحا  خود 
درباره احتمال وجود برنامه نظامی  هسته ای 

در ايران سخن گفت.
توسعه  و  ساخت  و   يورانيوم  غنی سازی 
مواردی  جمله  از  بالستيک  موشک های 
به  غربی  کشورهای  مقام های  که  است 

شدت به آن با سو ظن می نگرند.

افغانستان و بازی...
ادامه از صفحه 5

رييس  رياست  تحت  نشست،  يک  از  بعد 
رهبران  اشتراک  به  حامدکرزی،  جمهور 
و  ملی  شخصيت های  به شمول  جهادی 
در  کشور  ملی  امنيت  مشاور  و  سياسی 
ارگ، دفتر رياست جمهوری با نشر اعالميه 
خبری بتاريخ 6 ميزان اعالن نمود که طالبان 
افغانستان  در  صلح  برای  تصميم گيری  در 
صالحيت و اختيار ندارند »پس بايد طرف 
باشد  پاکستان  افغانستان، حکومت  مذاکره 
ناوقت  بسيار  تحليل  اين  گرچه  طالبان.«  نه 
يک  آنهم  با  ولی  است،  گرفته  صورت 
تحليل واقع بينانه بوده و بر مبنای آن دولت 
يکجا  خود  بين المللی  دوستان  با  افغانستان 
موثرکار  استراتژی  يک  ايجاد  روی  بايد 
همکاری  به  رامجبور  پاکستان  تا  نمايد 
دوستان  و  افغانستان  دولت  اما  نمايد. 
باشند که هرنوع  متيقين  بايد  بين المللی آن 
در  صلح  اعاده  جهت  پاکستان  با  مذاکره 
پاکستان  بر  فشار  اعمال  بدون  افغانستان 
هرگز مثمر نخواهد بود و اياالت متحده با 
سال  ده  اشتباهات  بايد  واقعيت  اين  درک 

گذشته را تکرار نکند.  
جامعه ی  بر  واقعيت ها،  اين  درنظرداشت  با 
دولت  و  امريکا  متحده  اياالت  جهانی، 
افغانستان می باشد که متوسل به يک سلسله 
اقتصادی  و  نظامی  سياسی،  اقدامات جدی 
را  کشور  اين  و  گردند  پاکستان  به  نسبت 
جدی  فشار  تحت  ممکن  به هروسيله ی 
برتری طلبانه ی  سياست های  که  قراردهند 
روند  به  صادقانه  و  گذاشته  کنار  را  خود 
نفع  به  که  ثبات،  و  صلح  اعاده  مساعی 
و  بپيوندد  می باشد،  جهان  کشورهای  همه 
مورخ  خبری  اعالميه  در  چنانچه  افغان ها، 
آن  به  نيز  جمهوری  رياست  دفتر  ميزان   6
استراتژيک  معاهدات  از  است،  اشاره شده 
نمايند.  حمايت  امريکا  متحده  اياالت  با 
در غير آن همه تالش ها و دست آوردهای 
در  امريکا  و  جهانی  جامعه ی  ده ساله 
به  مبدل  افغانستان  رفته،  به هدر  افغانستان 
واقعات  و  گرديده  جهانی  تروريزم  النه 
تلخ سال های گذشته تکرار و اعتبار جامعه 
اياالت  و  ناتو  قوای  مخصوص  جهانی، 
خواهد  خدشه دار  شديدا  امريکا،  متحده 

شد.     

آقای فورد را هرچه زودتر تصويب کند.
به گفته او تاييد سنا ادامه فعاليت آقای فورد را 

در دمشق تضمين خواهد کرد.
دولت امريکا سال گذشته به دليل نگرانی از 
مخالفت جمهوری خواهان کنگره با انتصاب 
آقای فورد، او را در زمان تعطيالت مجلس 

سنا به دمشق اعزام کرد.
با اين حال، به دليل اين که اين ماموريت هنوز 
از سوی کنگره تاييد نشده است، آقای فورد 
نمی تواند بيشتر از يک سال در سوريه مستقر 

باشد.
از  فرانسه  سفير  همراه  به  پيش تر  فورد  آقای 
شهر آشوب زده حماه در سوريه ديدن کرده 
بود. اين ديدار با واکنش تند حکومت سوريه 

همراه شد.

سخنگوی وزارت خارجه امريکا:

 احمدی  نژاد وعده های خالی زيادی می دهد

توضیحات در رابطه به حمله هواداران بشار اسد به سفیر امريکا
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مدودف: 
پوتین از من محبوب تر است

جمهور  رییس  مدودف،  دیمیتری 
نخست وزیرش،  که  گفته  روسیه، 
والدیمیر پوتین هم از او محبوب تر و 

هم در اداره امور تواناتر است.
تصمیم هفته گذشته آقای پوتین برای 
مهم ترین  دوباره  گرفتن  دست  به 
پست اجرایی روسیه با انتقاد مخالفان 
همین رو  از  شد.  روبه رو  دولت 
با  خود  گفتگوی  در  مدودف  آقای 
تصمیم  که  گفت  روسیه  تلویزیون 
در  شدن  نامزد  برای  پوتین  آقای 
نتیجه  که  نیست  این  معنا  به  انتخابات 
رای گیری از هم اکنون روشن است.

 ۲۰۰۸ تا   ۲۰۰۰ سال  از  پوتین  آقای 
رییس  متوالی  دوره  دو  برای  میالدی 
به  آن  از  بعد  اما  بود  روسیه  جمهور 
برای  نمی توانست  قانونی  موانع  دلیل 
به  شود.  جمهوری  رییس  سوم  بار 
دیمیتری  نخست وزیرش  دلیل  همین 
مدودف این پست را به دست گرفت 

و آقای پوتین نخست وزیر شد.
آقای  هم  دولت  کردن«  »نو  برای 
صورت  در  که  داده  قول  مدودف 

آینده  دور  در  پوتین  آقای  انتخاب 
به صحنه خواهند  چهره های جدیدی 

آمد.
آقای مدودف گفت: »این یک تغییر 
که  بود  خواهد  دولت  در  اساسی 
حضور  کابینه  در  جدیدی  چهره های 
صورت  به  اصل  این  باشند.  داشته 

اساسی مهم است.«
با  این  از  پیش  کنونی  جمهور  رییس 
آن  روسیه،  سیاسی  فضای  از  انتقاد 
بود.  کرده  توصیف  »رکود«  دچار  را 
موافق  حزب  متحد،  روسیه  حزب  او 
عنوان  عامل  این  مسبب  را  دولت 
کرده بود و گفته بود که این فضا هم 
برای حزب  و هم  برای حزب حاکم 

رقیب مضر است.
از  متحد  روسیه  حزب  حال  این  با 
انتخابات  برای  پوتین  آقای  برنامه 
استقبال کرده و بر طبق آن، دیمیتری 
برای  حزب  این  لیست  سر  مدودف، 
به  و  شد  خواهد  پارلمانی  انتخابات 
نخست وزیری  سمت  به  ترتیب  این 

دست می یابد.
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