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طالبان و تهاجم روانی 
علیه جرگه عنعنوی

همسایه های  افغانستان در زمینه ایفای نقش 
افغانستان  به  مربوط  جریان های  در  مثبت 

تشویق شوند.
امریکا  متحده  »ایاالت  است:  گفته  او 
با  خوب  روابط  افغانستان  که  می خواهد 
داشته  ایران  شمول  به  همسایه هایش  تمام 
بخش  هستید،  جریان  در  قسمی که  باشد. 
روی  استانبول  منطقوی  نشست  از  عمده ای 
این می چرخید که تمام همسایگان افغانستان 

طالبان  گروه  موضع  از  و  می گوید  پاسخ 
با  ابراز نظر می کند. او در مواردی خودش 
مورد  در  جزییاتی  و  گرفته  تماس  رسانه ها 

حمالت طالبان ارایه کرده است.

تشویق شوند تا در افغانستان در مورد  روند 
انتقال مسوولیت های امنیتی به نیروهای افغان، 
مصالحه و دیگر جریان های عمده سیاسی در 

این کشور نقش مثبت را ایفا کنند.«
جنرال  »طوری که  است:  گفته  همچنین  او 
در  آیساف  پیشین  فرمانده  پتریوس 
ایتالف  قوای  مقام های  سایر  و  افغانستان 
فعالیت های  از  برخی  در  ایران  گفته اند، 
مثل  است  بوده  دخیل  افغانستان  در  منفی 
مردم  برابر  در  تا  مسلح  طالبان  به  کمک 

افغانستان بجنگند.«
مقام های  از  دیگر  شمار  نیز  این  از  پیش 
بیری  آیکن  کارل  شمول  به  امریکایی 
از  افغانستان  ایاالت متحده در  پیشین  سفیر 
سخن  کشور  در  طالبان  از  ایران  حمایت 

گفته بودند.
ادامه در صفحه 2

هرچند شماره تلیفون و آدرس ایمیل ذبیح 
اهلل مجاهد تغییر نکرده است، اما کسانی که 
با او تماس برقرار کرده گفته اند که بعضی 
زنگ های  به  متفاوتی  صداهای  وقت ها 

تلیفونی پاسخ می گویند.
نیز  پکتیکا  والی  سخنگوی  افغان،  مخلص 
گفته که چهار روز قبل عملیاتی در ولسوالی 
سر روضه راه اندازی شد که در نتیجه آن، 
دو تن بازداشت شدند. به گفته او، این دو تن 
از مناطق کوهستانی درحالی بازداشت شدند 
که دو موتر سایکل، وسایل رادیو و سالح با 

خود داشتند.

مقام  یک  سوی  از  دیگر  بار  یک  ایران 
امریکایی در افغانستان به حمایت از طالبان 

متهم شده است.
خارجه  وزارت  غیرنظامی  ارشد  نماینده 
می گوید  کشور  غرب  در  متحده  ایاالت 
که ایران کمک هایی را به طالبان مسلح در 
افغانستان فراهم می کند تا آنان به جنگ در 

این کشور ادامه بدهند.
خارجه  وزارت  غیرنظامی  ارشد  نماینده 
کشور  غرب  در  امریکا  متحده  ایاالت 
می دهد  نشان  آنان  اطالعات  می گوید، 
کشور  این  در  مسلح  طالبان  با  ایران  که 

همکاری می کند.
براد هنسن این مساله را به روز دوشنبه در 
یک نشست خبری در مقر سفارت امریکا 

در کابل ابراز کرده است.
تا  می خواهد  واشنگتن  گفت  وی 

مقام های وزارت امور داخله می گویند فردی 
را بازداشت کرده اند که احتماال دارد ذبیح 

اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان باشد. 
وزارت امور داخله می افزاید که این شخص 
پکتیکا  والیت  روضه  سر  ولسوالی  در 

بازداشت شده است.
داخله  وزارت  سخنگوی  صدیقی،  صدیق 
این  که  داریم  باور  قویا  »ما  است:  گفته 
مردم ذبیح اهلل است. تحقیقات ابتدایی نشان 

می دهد که این مرد ذبیح اهلل مجاهد است.«
ذبیح اهلل مجاهد کسی است که از پنج سال به 
این طرف به تلفیون شماری از خبرگزاری ها 

طالبان: 
طرح امنیتی لویه جرگه در دست ماست

امنیت ملی: 

این طرح مربوط 
جرگه های گذشته است

در حالی گروه طالبان ادعا کرده  که طرح 
امنیتی برای نشست آتی لویه جرگه در کابل 
ریاست عمومی  اما  به دست آورده اند،  را 
این  است  ممکن  که  می گوید  ملی  امنیت 

طرح مربوط به جرگه های گذشته باشد.
از سوی طالبان  این سند ۲۷ صفحه ای که 
منتشر شده، شامل فهرستی مفصل از تدابیر 
امنیتی برای برگزاری این جرگه و همچنین 
برجسته  شخصیت های  برای  امنیتی  تدابیر 
دولتی از جمله وزرا و شخص حامد کرزی 

است.
امنیتی  نقشه  یک  شامل  همچنین  سند  این 
سوی  از  می کنند  ادعا  طالبان  که  است 
امنیت  تامین  برای  ملی  اردوی  و  پولیس 

جرگه تهیه شده است.
که  را  سند  این  اصالت  اما  امنیتی  مقامات 

بدست طالبان افتاده، تکذیب کرده اند.
لطف اهلل مشعل سخنگوی ریاست عمومی 
سوی  از  که  امنیتی  طرح  ملی،  امنیت 
می گوید  کرده  رد  را  شده  ارایه  طالبان 
»این برنامه ی ما نیست.« آقای مشعل افزود 
ارایه  طالبان  سوی  از  که  امنیتی  برنامه ی 
جرگه های  به  مربوط  است  ممکن  شده، 
بشدت  را  این  »ما  گفت:  او  باشد.  گذشته 
رد می کنیم، این برنامه- برنامه ی ما نیست. 
سال های  برنامه های  از  باشد  برنامه ای  اگر 
گذشته است. در این محوطه تقریبا اضافه 
شده  تدویر  ملی  جرگه  پنج  چهار-  از 
است. برنامه ای که برای این جرگه )سنتی( 
ساخته شده کامال محرم است و مکمال نزد 

نیروهای امنیتی است.«
در  کرد  تاکید  ملی  امنیت  سخنگوی 
جرگه  به  مربوط  برنامه  این  صورتی که 
پیش رو می بود، طالبان هرگز آن را با رسانه ها 
خنثاسازی  برای  و  نمی ساختند  شریک 
او  می کردند.  طرح  دیگری  برنامه ی  آن، 
نشر چنین برنامه امنیتی را، تبلغاتی از سوی 
طالبان توصیف کرده افزود که این گروه در 

اجرای برنامه های خود ناکام شده است.
انتشار  با  داخله  امور  وزارت  همچنین 
بر  مبنی  طالبان  گروه  ادعای  اعالمیه ای 
امنیتی جرگه  برنامه  به  دسترسی این گروه 

عنعنوی را به شدت رد کرده است.
را  طالبان  ادعای  این  داخله  امور  وزارت 
کرده  توصیف  تبلغاتی  جنگ  و  بی اساس 
است. این وزارت در اعالمیه خود می  افزاید: 
»این ادعای طالبان بی اساس بوده و در واقع 
بخشی از جنگ روانی آنهاست که به منظور 
اخالل کار جرگه عنعنوی و تضعیف روحیه 

اشتراک کنندگان صورت می گیرد.«
از  طالبان  که  کرده  تاکید  وزارت  این 
جرگه  تا  کرده  تالش  سو  بدین  چندی 
سنتی را اخالل کنند اما این تالش شان در 
نرسیده  نتیجه  امنیتی  نیروهای  تدابیر  نتیجه 

است.
ادامه در صفحه 2

یک مقام امریکایی:

ایران به طالبان کمک می کند

احتمال بازداشت سخنگوی طالبان در پکتیکا

سپنتا:

درصدد امضای توافقنامه ای 
الزام آور با امریکا هستیم

مشوره های لویه جرگه عنعنوی الزام آور نیست

عناوین مطالب امروز:]در صفحه 3[

باشندگان تخار...

فرهنگ سیاسی...

هرات به توسعه...
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حزبحقوعدالت:
 در صورت اجندای پنهانی 
لویه جرگه را ترک می کنیم

حقوعدالت حزب سخنگوی
با افغانستان میگوید
نامهربان همسایههای
که کرد تاکید او روبروست.
جهانی جامعه و افغانستان دولت
وادار را همسایهها این باید
افغانستان با همجواری بهحسن
سیاستهای از کشیدن دست و
آقای گفته به کند. مداخلهگرانه
افغانستان همسایههای نویان،
خارجی نیروهای حضور از نباید
داشته هراسی افغانستان در
گذشته دهسال در زیرا باشند،
ایننیروهاهیچمداخلهایدرامور
افغانستان همسایه کشورهای
نیز افغانستان دولت و نکردهاند
دهد اطمینان همسایهها به باید
سوی از افغانستان خاک که
کشورهای علیه خارجی نیروهای

نمیشود. استفاده همسایه
رصفحه5 ACKU
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چرا ایران 
از طالبان حمایت می کند؟ 

که  است  گفته  کشور  غرب   در  امریکایی  مقام  یک 
اخیر   با طالبان همکاری می  کند. طی چندسال  ایران 
چندین بار اسناد و شواهدی مبنی بر مداخله ایران از 
سوی نیروهای بین المللی در غرب  کشور ارایه شد. 
که  است  امریکا سبب شده  و  ایران  دیرینه   دشمنی 
اعمال  و  انتقام گیری  برای  ایران  اسالمی  جمهوری 
فشار در راستای باج گیری، افغانستان و عراق را در 

محور اقدام های سیاسی و نظامی خود قرار دهد. 
حضور  فصل  که  انتظاراند  در  ایرانی  مقام های 
و  افغانستان  در  زودتر  هرچه  امریکایی ها  نظامی 
و  زمینه ها  براساس  کشور  این  تا  پایان یابد  عراق 
کرده  فراهم  خود  برای  که  سیاسی ای  بسترهای 
است، به جمع آوری محصولی پس از امریکا بپردازد. 
این دو  ایران در  اما امریکایی ها با درک خطر نفوذ 
هر شکل  به  را  تا حضور خود  تالش اند  در  حوزه، 
ممکن حفظ کنند. امریکا با  خروج از عراق در تالش 
فارس  در خلیج  را  نظامی اش  قوی  تا حضور  است 
را  ایران  اقدامات  تا  کند  حفظ  عربی  کشورهای  و 

زیرنظر داشته باشد. 
سال  برای  همسایه  کشورهای  نیز  افغانستان  در 
2014 لحظه شماری می کنند، این کشورها امیدوارند 
برای  زمینه  خارجی،  نیروهای  حضور  عدم  در  که 
فعالیت های سیاسی و امنیتی آنان بیش از هر وقت 
دیگر فراهم خواهد شد. براساس همین درک و باور 
حمایت  با  تا  می کوشند  پاکستان  و  ایران  که  است 
از مخالفان مسلح، جنگ را تا زمان خروج نیروهای 
بین المللی ادامه دهد تا در نبود و یا کاهش این نیروها 
فراهم  کشورها  این  مداخالت   برای  مناسبی  بستر 

شود. 
ایران با سیاست دوگانه در ده  سال گذشته از یک سو 
از توافق بن اعالم حمایت کرد و از سوی دیگر با تمام 
توان در برابر بازسازی و نوسازی زیرساخت های 
در  اخالل  برای  ایران  تالش  کرد.  ایستادگی  کشور 
در حوزه  کمال خان  بند  و  سلما  بند  نوسازی  روند 
غرب کشور گواهی بر این ادعاست. ایران در عرصه  
امنیتی در تالش است تا با حمایت از طالبان، روند 
موجود را با چالش مواجه کند، چنانکه در این راستا 

به آموزش و مسلح سازی طالبان کمک کرده است. 
با  تا  است  کوشیده  ایران  سیاسی،  عرصه ی  در 
در  که  زمینه هایی  و  موجود  بسترهای  از  استفاده 
سه دهه ی  گذشته برای مداخله ها فراهم شده است، 
به نفوذ سیاسی خود  توسعه  دهد و مهره هایی را 
به عنوان حافظان منافع خود در دستگاه های مختلف 

دولتی تثبیت و  حفظ  کند.
ایران اکنون با سرمایه گذاری های کالن در عرصه ی 
و  تبلیغاتی، وارد یک جنگ بزرگ روانی  و  فرهنگی 
همسو  کامال  است. ظهور رسانه های  تبلیغاتی شده 
مبلغان  اعزام  ایران،  سیاسی  نظام  سیاست های  با 
راستای  در  سال  از  معینی  فصل های  در  سیاسی 
از  کشور  در  سیاسی  جدید  ارزش های  با  تبلیغ 

نمونه های این اقدام ها می باشد. 
اکنون با فشارهایی که از سوی جامعه ی جهانی علیه 
ایران اعمال می شود، تنش میان این دو کشور، ایاالت 
متحده و ایران در فراتر از مرزهای جغرافیایی این 
کشور مانند  عراق و افغانستان به اوج خود خواهد 

رسید. 
و  عراق  در  امریکا  آسیب پذیری های  درک  با  ایران 
افغانستان این کشورها را به محل اصلی مانورهای 
سیاسی و نظامی و باج گیری و انتقام گیری بدل کرده 

است. 
به هرحال ایران در راستای مقابله با دشمن دیرینه ی 
ابزار و وسیله ای خواهد شد و  خود متوسل به هر 
گروه طالبان در شرایط موجود بهترین جریانی است 
که می تواند منافع ایران را در افغانستان تامین کند. 

زنگ اول


آغاز  کابل  در  روز  سه  برای  دولت 
به کار کند.

برگزاری  زمان  شدن  نزدیک  با 
شدیدی  امنیتی  تدابیر  نشست،  این 
خیمه  اطراف  مناطق  و  جاده ها  در 
امنیتی  نیروهای  سوی  از  لویه جرگه 

روی دست گرفته شده است.
مطبوعاتی والیت  دفتر  در همین حال 
هلمند از کشته شدن و بازداشت چهار 
نیروهای  با  درگیری  اثر  در  طالب 

کیلوگرام  یک  هیرویین،  کیلوگرام 
چرس  بته ی  کیلوگرام  و30  تریاک 
از  تن  یک  مرکب  خورجین  از  را 
بهاالدین  خواجه  ولسوالی  باشندگان 
ولسوالی های  راه  مسیر  در  که  تخار 
در  بهاالدین  خواجه  ـ  دشت قلعه 

حرکت بود،کشف کرده اند.

شمال  و  غرب  در  امریکا  خارجه 
تقویت  به هدف  که  گفتند  افغانستان 
متحده  ایاالت  دیپلوماتیک  روابط 
نزدیک  آینده  در  افغانستان،  با 
و  هرات  در  امریکا  قونسلگری های 
خواهند  فعالیت  به  آغاز  شریف  مزار 

کرد.
ملکی  ارشد  نماینده  کریتین  اندریو 
بر حضور  افغانستان  شمال  در  امریکا 
این  در  متحده  ایاالت  درازمدت 

کشور تاکید کرد.
از  پس  تا  داریم  »انتظار  گفت:  او 
قنسولگری  ساختمانی،  کارهای  ختم 

کرد.
برگزاری  برای  امنیتی  تدابیر 
و  است  بوده  گسترده  جرگه  این 
در  اردو  و  پولیس  اضافی  نیروهای 
جابجا  کابل  شهر  مختلف  مناطق 

شده اند.
این جرگه قرار است روز چهارشنبه 

نکرده اند  مراعات  اخبارشان  در  را 
خواست های  به  مطابق  را  رویداد  و 

شخصی شان نشر کردند.
سرپرست  انصاری،  سیداسماعیل 
موازنه  فرهنگ،  و  اطالعات  ریاست 
الزمه های  از  یکی  را  اخبار  نشر  در 
که  گفت  و  دانسته  خوب  رسانه های 
اطالعات و فرهنگ، هرگونه شکایت 
را در پیوند به تخطی رسانه ها را مورد 

پی گرد قرار خواهد داد.
می شود  مطرح  حالی  در  سخنان  این 
و  ورزشی  آمر  قیومی  عبدالغفور  که 
ورزشی  فدراسیون های  نمایندگان 

برگزاری  آستانه  در  کابل:  8صبح، 
انتحارکننده  یک  سنتی،  لویه جرگه 
در نزدیکی محل برگزاری این نشست 
از سوی نیروهای امنیتی شناسایی و به 

قتل رسید.
وزارت امور داخله با انتشار اعالمیه ای 
می خواست  که  فرد  این  می گوید 
انفجاری  مواد  از  مملو  دستی  بکس 
برگزاری  محل  نزدیکی  در  را  خود 
نزدیکی  در  سازد،  منفر  لویه جرگه 
دروازده دانشگاه پلی تخنیک از سوی 

نیروهای امنیتی از پا درآمد.
در  که  می افزاید  داخله  امور  وزارت 
غیرنظامیان  و  نظامیان  به  حادثه  این 

آسیبی نرسیده است.
این درحالی است که لویه جرگه سنتی 
مورد  در  بحث  منظور  به  است  قرار 
امضای سند همکاری های استراتژیک 
و  امریکا  متحده  ایاالت  با  درازمدت 
مخالف  مسلح  شورشیان  با  مذاکره 

تخار  امنیه ی  قوماندانی  تخار:  8صبح، 
مواد  کیلوگرام   30 از  بیش  کشف  از 

مخدر خبر داده اند.
امنیه ی  قوماندانی  مطبوعاتی  دفتر 
که  است  گفته  خبرنامه ای  در  تخار 
منطقه ی  در  قوماندانی  این  پولیس 
 2 دشت قلعه،  ولسوالی  کاکل جنگل 

نمایندگان  خبری  کنفرانس  این  در 
امریکا  خارجه  وزارت  ملکی  ارشد 
شمال  شرق،  جنوب،  حوزه های  در 
نیز حضور  افغانستان   و جنوب غرب 
داشتند و در رابطه به  برنامه های ملکی 
معلومات  افغانستان  متحده در  ایاالت 

ارایه کردند.
آنان تاکید کردند که به کمک امریکا 
در  اخیر  سال های  طی  بیشتر  کارهای 
ارتقای  جمله  از  مختلف  عرصه های 
داری  حکومت  هدف  به  ظرفیت 

خوب در افغانستان انجام یافته است.
وزارت  ملکی  ارشد  نمایندگان 

آمده  داخله  وزارت  اعالمیه  در 
است که این ادعای طالبان در نتیجه 
نیروهای  فشارهایی  است که توسط 
امنیتی بر آنها وارد گردیده و طالبان 

هیچ راهی جز تبلیغات سو ندارند.
کرده  تهدید  طالبان  گروه  همچنین 
خواهند  حمله  جرگه  این  به  که 

شماری  انتقاد  پی  در  کندز:  8صبح، 
مسووالن  از  کندز  ورزشکاران  از 
کندز  ورزشی  آمریت  ورزشی، 
در  مشکلی  هیچ گونه  که  می گوید 
این  در  ورزشی  کارهای  به  پیوند 
از  شماری  و  ندارد  وجود  والیت 
اعتراض ها  این  نشر  در  رسانه ها 

بی طرفی را حفظ نکرده اند.
همه ی  که  می گویند  مسووالن  این 
ورزشی  آمریت  از  ورزشکاران 
برای  که  کارهایی  داشته،  رضایت 
است،  گرفته   صورت  کندز  ورزش 

باالتر از هر والیت دیگراست.
ده ها  رییسان  آنان،  گفته ی  به 
فدراسیون ورزشی کندز رضایت  شان 
را در باره  ی کار آمریت ورزشی ابراز 
کارا  آمریت  این  که  گفتند  و  داشته 

است.
اعتراض  مورد  در  خبری  نشر  پی  در 
آمریت  کندز،  ورزشکاران  برخی 
از  سپاس  با  والیت  این  ورزشی 
متوازن،  و  بی طرف  رسانه های 
توازن  رسانه ها،  برخی  که  می گوید 

هالکت یک انتحارکننده در نزدیکی خیمه لویه جرگه

پولیس تخار 30 کیلوگرام مواد مخدر را کشف کرد

ایران به طالبان کمک...                                                ادامه از صفحه 1

طرح امنیتی لویه جرگه...                                                  ادامه از صفحه 1

گالیه مسووالن ورزشی کندز از رسانه ها

امنیتی خبر داده است.
این  سوی  از  که  اعالمیه ای  براساس 
درگیری  این  است،  شده  منتشر  دفتر 
گرفت  صورت  زمانی  یک شنبه  روز 
نیروهای  بر گزمه  که شورشیان طالب 
این  مارجه  ولسوالی  در  آیساف 
این  از  نقل  به  کردند.  حمله  والیت 
یک  درگیری  این  اثر  در  اعالمیه، 
سه  و  کشته  طالب  شورشیان  از  تن 
دفتر  شدند.  بازداشت  دیگرشان  تن 
در  که  گفته  هلمند  والیت  مطبوعاتی 
این درگیری به نیروهای امنیتی آسیبی 

نرسیده است.
روز  که  می افزاید  اداره  این  همچنین 
که  پولیس  مامور  یک  یک شنبه 
سوی  از  داشت،  به تن  شخصی  لباس 
و  گرفته  قرار  حمله  مورد  شورشیان 
کشته شده است. به گفته ی این اداره، 
فرار  به  موفق  رویداد  این  عامالن 

شده اند.

در خبر نامه آمده است که پولیس این 
والیت در پیوند به این قضیه، یک تن 

را دستگیر کرده است.
 16 نیز  قبل  چندی  تخار  پولیس 
پل  ساحه ی  از  را  هرویین  کیلوگرام 
کرده  کشف  والیت  این  کوکچه ی 

بود.

امریکا را در شهر مزار شریف افتتاح 
بسازم  خاطرنشان  می خواهم  کنیم. 
امنیتی  با واگذاری مسوولیت های  که 
را  کشور  این  ما  افغان  نیروهای  به 
مردم  که  زمانی  تا  و  نمی کنیم  ترک 
این  جا  در  باشند  خواسته  افغانستان 

خواهیم بود.«
حالی  در  امریکا  متحده  ایاالت 
نزدیک تر  روابط  که  می کند  تالش 
اساس  بر  که  کند  برقرار  افغانستان  با 
همسایه های  از  برخی  گزارش ها، 
میان  همکاری ها  تقویت  از  افغانستان 

کابل و واشنگتن هراس دارند.

از  نفر  هزار  دو  حدود  شرکت  با 
سراسر کشور در کابل برگزار شود.
جرگه  این  در  عمده  موضوع  دو 
گرفت  خواهد  قرار  بحث  مورد 
مسلح  مخالفان  با  مذاکره  شامل  که 
دولت و روابط درازمدت افغانستان 

با امریکا است.

ورزشی،  آمریت  در  گردآمده 
شماری از رسانه ها را متهم به رعایت 
اعتراض  نشر  در  بی طرفی  نکردن 

شماری از ورزشکاران کردند.
پیش  از ورزشکاران دو روز  شماری 
آمر  برکناری  خواستار  اعتراضی  در 
ورزشی والیت کندز شدند و ورزش 

کندز را در رکود دانسته بودند.
اما آمر ورزشی  کندز، اعتراض آنان 
شخصی شان  مسایل  از  برخاسته  را 
دانسته، شمار آنان را کمتر از اعضای 
فدراسیون   24 از  فدراسیون،  یک 

ورزشی خواند.

ACKU
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خواهری  آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش  در 
و  برادر  راکتی  حادثه  یک  در  که  داریم  خود  با  را 
بازگو  چنین  را  حادثه  آن  و  داده  از دست  را  پدرش 
می نماید: »زندگی ما به بسیار سادگی و آرامی سپری 
با لقمه نان حاللی  می شد و از آن راضی بودیم. زیرا 
را  زندگی  می آمد  به دست  پدرم  زحمت  راه  از  که 
مردم  زندگی  در  سخت  روزهای  می بردیم.  پیش 
اما  برد،  یاد  از  را  آن  نمی  شود  که  است  بسیار  عادی 
با  می دهد  ایشان  به  خداوند  که  حوصله ای  و  صبر 
که  زمانی  هرصورت  به  می نمایند.  قناعت  هم  هیچ 
روزهای  مردم  بود،  حکمفرما  کمونیستی  حکومت 
لحظه شماری  حکومت  تغییر  برای  و  نداشتند  خوشی 
به  که  حکومتی  می خواستند  خداوند  از  و  می کردند 
خواست مردم باشد به میان بیاید. بخاطری که نیروهای 
روسی شان  جنایت کار  همدستان  با  کمونیستی  دولت 
جنایت هایی را مرتکب شدند که مردم در طول تاریخ 
تالش های  از  بعد  نمایند.  فراموش  را  آن  نمی توانند 
وقت  دولت  و  نمودند  ترک  را  کشور  روس ها  زیاد 
کشور  امور  زمام  تنهایی  به  که  مدت  چندی  هم 
مقاومت های  مقابل  در  نتوانست  داشت  به دست  را 
بنابراین نظام سیاسی  بیاورند.  نیروهای مجاهدین تاب 

افغانستان می گوید  ملی ریاست جمهوری  امنیت  مشاور 
که دولت افغانستان خواهان امضای توافقنامه ای اجرایی 

و الزام آور با ایاالت متحده  امریکا می باشد.
رنگین دادفر سپنتا، مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری 
برای  معین سیاسی وزارت خارجه که  لودین  و جاوید 
با  استراتژیک  پیمان  چگونگی  مورد  در  پاسخگویی 
مجلس  به  عنعنوی  لویه جرگه ی  برگزاری  و  امریکا 
با  گفتند  همچنین  بودند،  شده  فراخوانده  نمایندگان 
گفتگوهای شان  در  افغانستان  دولت  مقام های  آن که 
سند  امضا  چگونگی  مورد  در  امریکایی  مقام های  با 
نرسیده اند،  نهایی  نتیجه ی  به  استراتژیک  همکاری های 
اما امیدواری های بیشتری برای عملی شدن خواست های 

افغانستان در این سند وجود دارد.
به گفته ی مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری، افغانستان 
با پیشنهاد هایی از سوی کشورهای جهان در مورد داشتن 
رابطه ی استراتژیک با آن ها مواجه است که پیشنهاد های 
سند استراتژیک فرانسه، انگلستان، اعضای اتحادیه اروپا 

و هند با افغانستان از نمونه های آن به شمار می رود. 
استراتژیک  همکاری های  سند  امضای  گفت  سپنتا 
که  می باشد  اساسی  و  مهم  سند  نخستین  امریکا،  با 
بدون  و  می کند  بررسی  دقت  با  آن را  افغانستان  دولت 

کارشناسی حقوق و تخنیکی، آن را امضا نخواهد کرد.
در  که  می گوید  ریاست جمهوری  ملی  امنیت  مشاور 
امریکا 80 درصد،  با جانب  افغان  گفتگوهای مقام های 
نسبت به 8 ماه پیش، در سند همکاری تغییر آمده است، 

ولی هنوزهم در برخی موارد به نتیجه  نهایی نرسیده اند.
سپنتا گفت: »در تمام مواردی که ما به توافق رسیده ایم، 
بخش های  است،  اقتصادی  همکاری های   بخش های 
تقویت دولت داری و حکومت داری است، اما در مورد 
بحث های  هنوز  افغانستان  عدلی  حاکمیت  حق  تامین 
و  شبانه  عملیات  اجرای  درمورد  دارد.  وجود  فراوانی 
عملیات خاص، هنوز بحث های فراوانی وجود دارد، در 

به  بود  مدت ها  که  مجاهدین  نیروهای  به  را  کشور 
نمود.  تسلیم  بودند  جنگیده  کشور  آزادی  خاطر 
تبدیل  اسالمی  حکومت  به  کمونیستی  نظام  از  رژیم 
فکر  به دلیلی که  بودند،  بسیار خرسند  هم  مردم  و  شد 
زیرا  است.  یافته  پایان  بدبختی ها  همه  که  می کردند 
و  شد  سرازیر  بازارها  در  ارتزاقی  مواد  یک بارگی  به 
پایین آمد، مردم هم  همین را می خواستند  نرخ ها هم 
که  خارجی  نیروهای  اخراج  و  ارزانی  جنگ،  ختم 
همه آن تحقق یافته بود. زندگی مردم روز به روز به 
حالت عادی برمی گشت و کسانی که سالیان دراز در 
والیت های خویش رفته نتوانسته بودند به آنجا ها سفر 
می کردند و از دوستان شان دیدن می نمودند. برعکس 
و  روسی  نیروهای  ترس  از  دیروز  تا  که  کسانی  آن 
دولتی به شهرها آمده نمی توانستند نیز به شهرها آزادانه 
می آمدند. اما این روند بسیار زود با جنگ های خونین 
سخت  روزهای  به  مردم  که  به حدی  شد  دگرگون 
زمان کمونیستی شکر می کشیدند. زیرا نیروهای مسلح 
جهادی بعد از مدتی با هم برسر اشغال قدرت به تفاهم 
نرسیدند و همین کار سبب شد که آنها با هم درگیر 

مورد مساله ی مدیریت از زندان ها، نگهداری و برخورد 
با تروریست های خطرناکی که در این زندان ها هستند، 

هنوز بحث های فراوانی وجود دارد.«
افغانستان  همسایه ی  کشورهای  برخی  هرچند 
با  استراتژیک  پیمان  امضای  مورد  در  را  نگرانی شان 
ریاست جمهوری  مشاور  ولی  داشته اند،  بیان  امریکا 
افغانستان می گوید که دولت افغانستان به هیچ وجه تسلیم 
کشورهایی که خواهان برگرداندن طالبان و تروریستان 
هستند و کشورهایی که در تعهدات خود قاطع نباشند، 

نیستند.
می خواهند  که  کشورهایی  تبلیغات  به  »ما  گفت:  سپنتا 

و  افغانستان  به  برگردانند  را  طالبان 
بین المللی  متحد  فاقد  را  افغانستان 
را  افغانستان  ملی  اردوی  بسازند، 
افغانستان  ملی  پولیس  بکنند،  تضعیف 
نداشتن  طریق  از  بکنند،  تضعیف  را 
آن ها  به  بین المللی،  متحدان  یک 
متحدانی  به  اما  نمی شویم،  تسلیم  هم 
دفاع  ما  از  نباشند،  قاطع  بخواهند  که 
نیرومند نکنند، به تعهدات خود وفادار 
نباشند، به این ها هم تسلیم نمی شویم.« 
ریاست جمهوری  ملی  امنیت  مشاور   
در  افغانستان  دولت  که  می گوید 
گذشته نیز با امریکا یک اعالمیه امضا 
همکاری های  سند  در  ولی  بود  کرده 
به  توافقنامه ای  امریکا  با  استراتژیک 
آن،  عملی  جنبه ی  که  برسد  امضا 

الزام آور باشد.
همکاری های  »سند  گفت:  سپنتا   
امریکا،  متحده  ایاالت  با  استراتژیک 

سپنتا:

درصددامضایتوافقنامهایالزامآور
باامریکاهستیم

 قدرت اهلل جاوید

از صفحه 1

جنگ های مسلحانه شوند و تعدادی از احزاب و اقوام را 
می خواستند که با این کار از حقوق شان محروم بسازند. 
درگیری ها بسیار زود به نقطه اوج خود رسید و سالیان 
دراز این جنگ به شدت جریان داشت. از انواع مختلف 
سالح های سنگین و سبک  در این جنگ علیه یکدیگر 
استفاده نمودند و اکثر اوقات راکت و مرمی های ایشان 
و  می کرد  اصابت  ملکی  افراد  و  مسکونی  خانه های  به 
از  یکی  در  می شد.  فامیل ها  بدبختی  و  تباهی  باعث 
مردی  پدرم که  بودیم،  نشسته  در خانه  همه  روزها که 
بهار زندگی اش را  برادرم که 20  در حدود 50 ساله و 
زیرا  نرفتند،  کار  به  روز  همان  در  بودند  نموده  سپری 
جنگ از نیمه های شب جریان داشت و ما نگذاشتیم که 
آنها برسر کار بروند. پدر و برادرم در اتاق دیگر نشسته 
بودیم.  خانه  کار  مصروف  دیگر  اطاق  در  ما  و  بودند 
ناگهان صدای مهیبی بلند شد و همه جا را دود و خاک 
گرفت، صدای شکستن چند شیشه که باقی مانده بود در 
یا  بود  راکت  که  ندانستم  و  رسید  به گوش  ابتدا  همان 
دقیقه سپری  تا چند  بود  اصابت کرده  و در کجا  بمب 
شد و فضا که کمی از دود و خاک صاف گردید همه 

درصورتی که خواست ها و تقاضاهای افغانستان و احترام 
به حق حاکمیت بدون قیدوشرط افغانستان درچنین سندی 
سیاست  شود،  قبول  افغانستان  خواست های  و  شود  درج 
حکومت افغانستان این است که این سند به نفع افغانستان 
است و بدون شک تصمیم نهایی را در این مورد شورای 

ملی می گیرد.« 
می گوید  افغانستان  ریاست جمهوری  ملی  امنیت  مشاور 
که لویه جرگه ی عنعنوی به هدف مشوره با مردم برگزار 
می شود و مشوره های این  جرگه به هیچ صورت به دولت 

افغانستان الزام آور نیست.
و  چندجانبه  و  یک جانبه  قراردادهای  مفاد  چگونگی 
ازبرنامه  های  وتروریستان  طالبان  با  صلح  روند  چگونگی 
لویه جرگه ی عنعنوی  به گفته ی سپنتا در  خوانده شد که 

به بیرون اتاق برآمدیم دیدم که راکت در جایی که پدر 
و برادرم بودند اصابت نموده، بعد از آن ندانستیم که چه 
می کنیم صدای گریه همه فضا را پر نموده بود. تعدادی 
از همسایه ها هم به خانه ما آمدند و با کمک یکدیگر 
با  را  فروریخته سقف  چوب های شکسته و خاک های 
از چند دقیقه تالش و  بعد  بیل و دست کنار می زدند. 
زحمت زیاد اجساد آغشته به خون پدر و برادرم را که 
در اثر پارچه های راکت و اصابت چوب و کلوخ های 
آوردند.  بیرون  بودند  شده  شهید  سقف  ریخته شده 
داشتیم  آینده  به  که  امیدهای مان  تمام  ایشان   دیدن  با 
آن روز  از  بعد  و  شد  یکسان  خاک  به  یک بارگی  به 
ندارد. سالیان درازی  تعریف چندانی  ما دیگر  زندگی 
شما  که  نگرفته  خبر  تاکنون  ما  از  کسی  اما  می گذرد 
زندگی شما چگونه  دارید و چه می خواهید.  چه حال 
از جامعه جهانی و دولت  سپری می شود. خواست من 
این است که باید عامالن رویدادهای خونین این کشور 
این،  ما خواهان عدالت هستیم و جز  را محاکمه کنند 
چیز دیگری نمی خواهیم. با کدام گروه یا فرد دشمنی 

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

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

از آن در  به غیر  برنامه ی دیگری  مطرح می شود و هیچ 
آن جرگه مطرح نخواهد شد.

همکاری های  سند  جزییات  چند  هر  سپنتا   گفته ی  به 
افغانستان  حکومت  ولی  است،  نشده  نهایی  استراتژیک 
شدن  مشخص  خواهان  عنعنوی  لویه جرگه ی  طریق  از 
خطوط سرخ دولت افغانستان در امضای سند استراتژیک 
با امریکا است و هر مشوره ای که این جرگه ارایه کند، 
را  استراتژیک  سند  آن،  قانونی  مراحل  بدون  حکومت 

امضا نخواهد کرد.
از سوی دیگر برخی نمایندگان مجلس با بیان نگرانی شان 
متهم  را  حکومت  عنعنوی  لویه جرگه ی  برگزاری  از 
ملی  شورای  با  موازی  نهاد  ایجاد  تالش  در  که  کردند 

است.
می گوید  نمایندگان  مجلس  عضو  یک  محقق،  محمد 
درجرگه ها  فرمایشی  افراد  وسیله   به  جمهور  رییس  که 

درتالش تصویب باورهای خود می باشد.
محقق گفت: »جرگه ی مشورتی صلح را  دایر کرد که 
چه  افغانستان،  قوانین  همه ی  برخالف  و  قانون  برخالف 
قانون اساسی و چه قانون نافذه ی کشور )بود(. 800 نفر 
بودند،  شده  گرفتار  اسناد  با  و  جرم  با  که  را  کسانی  از 
جرگه  )برگزاری  این ها  رفتند.  و  کردند  رها  را  آن ها 
جرگه ها،  نیستند،  مشورتی  که  است  این  ها(معنی  آن 
آن ها  وسیله ی  به  جمهور  رییس  که  هستند  جرگه هایی 
می خواهد افکار و اندیشه های خودرا از طریق یک تعداد 
از نمایندگان گلچین افغانستان که خودشان  آن ها را جمع 

می کند از هرجای، آن را تصویب می کنند.«
امنیت ملی  با واکنش  جدی مشاور  اما گفته  های محقق   

ریاست جمهوری روبرو شد.
جمهور  »رییس  گفت:  محقق  سخنان  به  پاسخ  در  سپنتا 
استاد محقق  با جناب  مشاوران خود  از  بسیاری  از  بیشتر 
مشورت کردند، همیشه و در جلساتی که استاد تشریف 
داشتند، من هم بودم، آروزیم این است کهـ  استاد با  تمام  
احترامی که به شما دارم ـ کاش در همان جلسات هم به 

همین صراحت صحبت کنید.«
 این  درحالی  است که مجلس نمایندگان سه ماه پیش در 
قانونی  غیر  را  عنعنوی  لویه جرگه ی  برگزاری  مصوبه ای 
خوانده و از عدم شرکت اعضای آن در این جرگه سخن 

گفته بود. 
نمایندگان،  مجلس  گذشته ی  روز  نشست  در  ولی 
از مصوبه ی گذشته   با پشتیبانی  این مجلس  اداری  هیات 
مجلس  اعضای  شرکت  که  کرد  تاکید  مجلس،  این 
از  نمایندگی  به  عنعنوی  لویه جرگه ی  در  نمایندگان 

مجلس نمایندگان نمی باشد.

پدروبرادرمراکشتند

ري
حرا

 . ا
س ازورايدودوآتش

»از وراي دود و آتش« سلسله گزارش هايي است که بر اساس گفته هاي  قربانيان 
جنگ هاي سه دهه اخير افغانستان تهيه شده است. اين گزارشها که  بدون 

درنظرداشت جنبه هاي قومي، مذهبي، سمتي و زباني تهيه گرديده اند، بازتاب دهنده 
روايت هاي 23 سال جنگ در کشور مي باشند. 
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گروه طالبان در مخالفت با برگزاری جرگه عنعنوی 
روانی  تهاجم  شود،  برگزار  کابل  در  است  قرار  که 
با  طالبان  این  از  پیش  است.  کرده  آغاز  گسترده ای 
در  اشتراک  مورد  در  موبایل،  طریق  از  پیام  ارسال 
تهاجم  گروه  این  اخیرا  اما  می دادند.  هشدار  جرگه 
تبلیغاتی خویش را گسترده تر کرده و مدعی شده اند 
که طرح امنیتي مسووالن براي نشست لویه جرگه در 

کابل را به دست آورده اند.
از سوی دیگر مقام های امنیتی در کابل، ادعای طالبان 
را تکذیب کرده و گفته اند که ادعاها بخشی از حربه 
این  انتشار  می باشد.  این جرگه  علیه  طالبان  تبلیغاتی 
تاثیر  تحت  جرگه  برگزاری  تا  می شود  باعث  خبر 
نگرانی های ناشی از عدم امنیت قرار گیرد. با توجه 
به این که در جریان برگزاری جرگه مشورتی صلح، 
طالبان تهاجم خفیفی بر آن جرگه به اجرا گذاشتند، 
برای بسیاری ها این سوال ایجاد می شود که تبلیغات 
چقدر  عنعنوی  جرگه  برگزاری  آستانه  در  طالبان 

می تواند تاثیر منفی داشته باشد.
تایید  منابع مطمین  از سوی  ادعای طالبان  البته هنوز 
باشد،  داشته  صحت  ادعا  این  اگر  اما،  است.  نشده 
در  امنیتی  نهادهای  کارکرد  تا  می گردد  باعث 
رده های بسیار باال مورد سوال قرار گیرد؛ زیرا وقتی 
طرح های خاص امنیتی به سادگی می تواند در اختیار 
طالبان قرار گیرد، وضعیت امنیتی در کشور نمی تواند 

چندان اطمینان بخش تلقی شود.
بر وضعیت روانی جامعه  یابد،  این ادعا صحت  اگر 
تا  می شود  سبب  حتا  و  می گذارد  منفی  تاثیر  نیز 
نسبت  اطمینان  عدم  نوعی  دچار  نیز  دولتی  مقامات 
به امنیت خویش شوند. زیرا در صورتی که دستیابی 
طالبان به طرح های امنیتی امکان پذیر باشد، دستیابی 
آنان به اجرای عملیات هایی برضد مقامات دولتی نیز 

قابل تصور خواهد بود.
که  می باشند  نظر  این  به  کارشناسان  از  برخی  البته 
آستانه  در  طالبان  سوی  از  ادعا  این  مطرح شدن 
یک  فرایند  می تواند  عنعنوی،  جرگه  برگزاری 
زیرا  باشد.  منطقه ای  اما گسترده  غیرآشکار  سیاست 
زمانی  در  طالبان  سوی  از  امنیتی  تهدید  و  ادعا  این 
طرق  از  مخالفت  سازمان دهی  که  می گردد  مطرح 
نیز در جریان  افغانستان  ناحیه همسایگان  از  مختلف 
مطرح  زمینه  این  در  ادعاهایی  حداقل  یا  می باشد 

می باشد.
دو موضوع  مورد جرگه  در  این که گفته می شود  با 
با  استراتژیک  همکاری های  و  طالبان  با  مذاکره 

بررسی  و  بحث  مورد  متحده  ایاالت 
در  که  می شود  دیده  اما  می گیرد،  قرار 
از سوی  به خصوص  با جرگه،  برخوردها 
مساله  همسایگان،  از  برخی  و  طالبان 
ایاالت  با  استراتژیک  همکاری های 

متحده برجستگی بیشتری داده می شود.
که  نیست  معلوم  هنوز  این که  علی رغم 
می شود،  اتخاذ  تصمیمی  چه  جرگه  در 
که  می رسد  نشر  به  گزارش هایی 
با  تا  از همسایگان سعی می کنند  تعدادی 
جرگه،  برگزاری  مسیر  در  سنگ اندازی 
در  تا  کنند  جلوگیری  آن  برگزاری  از 
همکاری های  موافقتنامه  انعقاد  از  نتیجه 
ایاالت  و  افغانستان  بین  استراتژیک 
برخی  شود.  جلوگیری  امریکا  متحده 
که  می باشند  نظر  این  به  کارشناسان  از 
این  به  همسایگان  سوی  از  تالش  چنین 
امضای  آنان  که  می گیرد  صورت  دلیل 
زمینه های  کاهش  باعث  را  پیمان  چنین 
افغانستان  سیاستگذاری های  بر  نفوذ خود 

می دانند. 

می گویند  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  مقام های 
تهاجمی  حمالت  قصد  که  را  ده نفری  گروه  یک 
این  اعضای  ملی و کشتن  باالی شورای  انتحاری  و 
این  به گفته ی  است.  کرده   بازداشت  داشت،  شورا 
مقام ها، اعضای این گروه در هفته گذشته از منطقه 
و  شده اند  بازداشت   کابل  مکروریان  و  پلچرخی 
حمالت  برای  پیشاور  و  کویته  شوراهای  سوی  از 

سنگین باالی مقر شورای ملی توظیف شده بودند.
لطف اهلل مشعل سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی، 
روز گذشته در یک نشست خبری با اعالم این خبر 
گفت که این افراد قصد داشتند ابتدا با آغاز حمالت 
مسلحانه محافظان شورای ملی را به قتل برسانند و بعد 
چهار انتحارکننده را برای کشتن اعضای شورای ملی 
وارد ساختمان این شورا کنند. وی گفت نزدیک بود 
که شورشیان برنامه حمله باالی شورای ملی را تطبیق 
بکنند. آقای مشعل افزود: »موظفین ریاست عمومی 
امنیت ملی طی یک اقدام خاص یک گروه ده نفری 
سازما ن دهندگان حمالت انتحاری و انفجاری را که 
قصد حمله تهاجمی، انتحاری و مسلحانه باالی مقر 
شورای ملی یعنی پارلمان افغانستان را داشتند، همراه 
با چهار واسکت انتحاری، چهار میل کالشینکوف، 
افراد  از  تن  چهار  و  آن  مرمی  و  شاجور  عدد  سی 
ساحه  از  هستند،  پاکستان  کشور  اتباع  که  انتحاری 
کابل  نهم شهر  ناحیه  مربوط  مکروریان  و  پلچرخی 
»این ها  می گوید:  همچنین  او  کردند.«  بازداشت 
بمب های  و  کالشینکوف  توسط  می خواستند  اول 
پولیس  و  بکنند  حمله  پارلمان  دروازه  باالی  دستی 
و نیروهای امنیتی که در آنجا هستند آنان را از پا در 
بیاورند و بعد از آن وارد پارلمان شوند و خدانخواسته 
وکالی محترم و کسانی  را که داخل پارلمان هستند 
توسط حمالت انتحاری بکشند و پارلمان را تخریب 

بکنند.«
این  اعضای  تمام  که  افزود  ملی  امنیت  سخنگوی 
حمله  تصمیم  که  کرده اند  اعتراف  ده نفری  گروه 
مسلحانه و انتحاری باالی پارلمان داشتند. به گفته ی 
او، شوراهای کویته و پیشاور که به احتمال زیاد پشت 
این طرح قرار دارند، از شش ماه پیش برنامه ی چنین 
طرح ریزی  را  افغانستان  ملی  شورای  باالی  حمله  
کرده اند. آقای مشعل افزود تمام اعضای این گروه 
در پاکستان از سوی گروه های رادیکال افراطی آن 
تحت  حرکت النصار  و  طیبه  لشکر  جمله  از  کشور 
آموزش برنامه های حمالت مسلحانه و تهاجمی قرار 

گرفته اند.
آقای مشعل اعضای این گروه را خطرناک توصیف 
چندین بار  ماه  شش  طی  آنان  که  می گوید  می کند 
مقر  در  انتحاری  و  تهاجمی  حمالت  انجام  راه های 
به  بودند.  داده  قرار  بررسی  مورد  را  ملی  شورای 

گفته ی سخنگوی امنیت ملی، برنامه این حمله بسیار 
منظم طرح شده بود.

سو استفاده از قرآن کریم
در حالی که افراد گروه طالبان ادعا می کنند که پابند 
به شریعت اسالمی  هستند و از ارزش های دینی کامال 
پیروی می کنند، اما افراد این گروه برای انتقال مواد 
انفجاری از یک محل به محل دیگر از کتاب مقدس 
که  ویدیویی  نوار  در  کرده اند.  سواستفاده  مسلمان 
است،  شده  منتشر  امنیت  عمومی  ریاست  سوی  از 
انتحاری  واسکت های  انتقال  برای  طالب  شورشیان 
انجام  برای  کابل،  به  پاکستان  از  مهمات  دیگر  و 
از کارتن هایی که  باالی مقر شورای ملی،  حمالت 
در آن ده ها جلد قرآن کریم جابجا شده  بود استفاده 
واسکت های  ابتدا  کارتن ها  این  بین  در  کرده اند. 
انتحاری و دیگر مهمات جاسازی شده و بعد چندین 
جلد قرآن کریم در اطراف این واسکت ها چیده  شده  

است.
در همین حال سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی 
از  منفجره  انتقال مواد  برای  »تروریست ها  می گوید: 
کودکان  از  می کنند.  استفاده  مختلف  تاکتیک های 
و زنان استفاده کردند. هر تاکتیکی را آنان می گیرند 
و تدابیری را که ما می گیریم تاکتیک های آنان خنثا 
می شود و مجبور می شوند که تاکتیک های خود را 
غیراسالمی ترین  و  فجیع ترین  بار  این  کنند.  عوض 
شریف  قرآن  کارتن های  در  که  کردند  کاری 
بودند.  کرده  جابجا  را  منفجره  مواد  واسکت های 
این ها) طالبان( که ادعا دارند برای آن کتاب )قرآن 
شریف( می جنگند، از آن کتاب سو استفاده می کنند 
انتحاری  واسکت های  شریف  قرآن  کارتن  در  و 
را  قرآن شریف  آن  باالی  بعد  و  می کنند  جابجا  را 
می گذارند که فکر می کنم حتا کفار هم برای قرآن 
شریف تقدسی قایل هستند و قرآن شریف را به این 
ثبات  نوع بی احترامی نمی کنند که دشمنان صلح و 

افغانستان کرده اند.«
در همین حال غالم رحمان یک تن از تروریستانی 
کارتن های  داخل  در  مهمات  انتقال  مسوولیت  که 
قرآن شریف را از پاکستان به کابل به عهده داشت، 
در اعترافات خود گفته است که او »به احترام قرآن 
مجید« توانسته است از پاکستان تا تورخم به راحتی 
سالح و مهماتی را که در میان ده ها جلد قرآن جابجا 

شده بود، انتقال دهد.  
همچنین سخنگوی امنیت ملی افزود که پیش از این 
تلیفون،  طریق  از  سرحد  آن سوی  در  شورشیان  نیز 
اعضای مجلس نمایندگان را در مورد اشتراک شان 
برگزار  فردا  است  قرار  که  عنعنوی  لویه جرگه  در 
شورشیان  که  گفت  او  بودند.  کرده  تهدید  شود، 

می خواهند با تبلیغات مردم را به هراس بیندازند.

با  همسایگان  که  دارد  وجود  نیز  احتمال  این  البته 
افغانستان  به  نسبت  که  غیرشفافی  رفتار  به  توجه 
دارند، موافقت اعضای جرگه با انعقاد سند همکاری 
چون  می دانند؛  حتمی  را  افغانستان  و  امریکا  بین 
سیاست  افغانستان  به  رابطه  در  افغانستان  همسایگان 
که  هستند  این  نگران  نداشته اند،  همکاری  بر  مبتنی 
مداخله  به  پاسخ  در  جرگه  در  شرکت کنندگان 
جویی های این همسایگان و برای دفع دست اندازی ها 
را  متحده  ایاالت  با  همکاری  همسایگان،  سوی  از 
برگزار  هنوز  جرگه  که  آنجایی  از  دهند.  ترجیح 
بیان  نیز  شرکت کنندگان  گیری های  موضع  و  نشده 
نگردیده است، پیش بینی تصمیم جرگه در مخالفت 
نیز  امریکا  با  استراتژیک  پیمان  انعقاد  با  موافقت  یا 

ترجیح بالمرجح محسوب می شود.
و  طالبان  تهدیدهای  همسویی  احتمال  اگر 
به  نسبت  همسایگان  از  برخی  مخالفت ورزی های 
می تواند  باشد،  داشته  صحت  جرگه  این  برگزاری 
نشاندهنده افزایش چالش های جدی برای حکومت 
و برگزارکنندگان این جرگه باشد. زیرا دیده می شود 
با مخالفت هایی که از سوی  که این جرگه همزمان 
برخی از نمایندگان مجلس و برخی از فعاالن سیاسی 
رو برو است، با تهدیدهایی از ناحیه طالبان نیز مواجه 

می گردد.
باعث  جرگه،  برابر  در  موجود  چالش های  البته 
می شود تا توقعات از این جرگه نیز باال برود. بسیاری 
که  جرگه ای  در  که  دارند  را  انتظار  این  مردم  از 
برابر  در  و  یک سو  از  امنیتی  تهدیدهای  تیررس  در 
قرار  دیگر  سوی  از  سیاسی  مخالفت های  از  برخی 
می گیرد، تصامیمی اتخاذ گردد که به صلح و ثبات 
و امنیت دایمی در افغانستان کمک کند و همچنین 
عرصه  در  افغانستان  شایسته  جایگاه  تا  گردد  سبب 
بهبود  نیز  بین المللی  و  منطقه ای  سیاستگذاری های 

پیدا کند.
است که شرکت کنندگان  این  بر  انتظار  همین رو  از 
افغانستان  آینده  برای  را  تصمیمی  بتوانند  جرگه  در 
سیاست  به  رابطه  در  را  مشورتی  یا  و  کنند  اتخاذ 
جاری در کشور ارایه کنند که باعث تامین رضایت 
اگر  زیرا  گردد.  جرگه  مخالفان  سکوت  و  مردم 
تدابیر  اتخاذ  به  موفق  جرگه  در  شرکت کنندگان 
وضعیت  و  آینده  خصوص  در  کارساز  و  عاقالنه 
جاری کشور نشوند، با موجی فزاینده ای از انتقادات 

روبرو خواهند شد.
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درون  در  اما  کنند.  استفاده  خارجی  گفتگوهای 
خانه چیزی به نام خانواده وجود ندارد. ساختار این 
است.  قبیله  غالبا  اجتماعی  بافت  لحاظ  به  کشور 
قبیله ای  مورد  در  کافی  اندازه  به  شما  که  مطمینم 
بودن ساختار اجتماعی و به تبع آن ساختار سیاسی 

کشور شنیده و خوانده اید.
محدود  مجموعه های  در  مردم  ساختار  این  در 
و  محدود  بسیار  روابط  دارای  خود  قوم  و  قبیله 
اجتماعی  منزلت  هستند.  وفادار  و  نزدیک  البته 
اعتقادات  احساسات،  بر  مبتنی  رفتار  ارثی، 
درهم رفتگی  تعصب ها،  و  طرفداری ها  هیجانی، 
نقش های اجتماعی و تصمیم گیری بر اساس اصول 
بر  مبتنی  روابط  نهایت   در  و  سنتی  و  اسطوره ای 
وابستگی های قومی – قبیله ای مشخصه بارز مردم 

این فرهنگ سیاسی است. 
به  افتخاری   احساس  مردم  نیز  سیاسی  رفتار  در 
انتظاری  البته   و  ندارند  کشور  شان  سیاسی  نظام 
حالت  در  ندارند.  خود  کشور  حکومت  از   هم  
می خواهند  آزادی  و  امنیت  آنان  خوش بینانه اش 
عمل  آزاد  خود   قبیله  امن  محدوده  در  بتوانند  تا 
کنند.  بی توجهی به سیاست و بی میلی به صحبت 
کردن در مورد آن ویژگی مردم این کشور است. 
آنها همچنین توانایی مقایسه تغییرات نظام سیاسی 
این  در  نیز  دموکراسی  و  ندارند  را  خود  کشور 

کشور به راحتی شکل نمی گیرد.
شاید اکثر ما، مردم  کشور خود را در زمره دسته 
سوم، یعنی فرهنگ سیاسی محدود قرار دهیم. اما 
صحبت های موتروان  کار را کمی مشکل می کند. 
او در زمره دسته دوم قرار دارد. او آگاهی سیاسی 
دارد، اما به سیستم سیاسی کشورش عالقه ندارد و 
معترض است. لویه جرگه و نقش مردم و از جمله 
خودش را تاثیرگذار هم نمی داند. با کمی جستجو 
در بین مردم می بینیم افراد کمی نیستند که موضعی 
هم  کم  البته  دارند.  را  موتروان  مرد  همان  مشابه 
سیاست  به  کاری  هیچ  تقریبا  که  افرادی  نیستند 
ندارند. هر چند تصمیمات سیاستمداران بر زندگی 
آنان تاثیر خودش را می گذارد اما آنان نه آگاهی 
دارند، نه انتظاری و نه نقشی. یعنی همان دسته سوم 

)فرهنگ سیاسی محدود(.
که  را  سوال  این  به  پاسخ  شد.  سخت  قضاوت   
چگونه  ما  کشور  مردم  سیاسی  فرهنگ  باالخره 
فرهنگی است، شاید بتوان در نظریه آلموند و وربا 
فرهنگ  یک  کشوری  هیچ  معتقد اند  آنها  یافت. 
بلکه همه کشورها فرهنگ سیاسی  ندارد.  سیاسی 
کشوری  هر  در  معتقداند  آنان  دارند.  مخلوط 
و  مشارکتی  تبعه،  سیاسی  فرهنگ های  تمامی 

محدود به تناسب های متفاوت وجود دارد.
بحران های  و  اتفاقات  که  کشوری  در  خصوصا 
اختالط  این  می افتد،  اتفاق  زود  به  زود  سیاسی 
بیشتر خواهد شد. تنوع رغبت ها و عالقه مندی های 
هم  سیاست  موضوع  به  تمامی جوامع  در  انسان ها 
جمعیتی  تفریطی  و  افراطی  جهت گیری  باعث 
آنچه  لذا  می شود.  سیاست  موضوع  به  مردم  از 
در  فرهنگ  که کدام  است  این  بررسی شود  باید 
اختصاص  خود  به  را  بیشتری  درصد  کشور  این 
تطبیق  با  بتوان  شاید  مالحظه  این  با  است؟  داده 
ویژگی های  و  سیاسی  فرهنگ های  مشخصه های 
مردم کشور،  بیشترین سهم را به فرهنگ سیاسی 
محدود و بعد در نزدیک ترین حالت آن، فرهنگ 
فرهنگ  گسترش  باعث  آنچه  داد.  تبعه  سیاسی 
دو  به  شاید  می شود  کشور  این  در  تبعه  سیاسی 
مردم  بیشتر  درگیری  اول  کند؛  پیدا  ربط  موضوع 
دوم  و  احزاب  به  تعلق  موضوع  با  کشور  این 
ما  مردم  سیاسی.  و  خبری  رسانه های  گستردگی 
و  می شوند  آگاه  سیاسی  مسایل  از  ناخواسته  حتا 
به صحبت کردن در مورد آن عادت کرده اند. در 
بعد  در  را  مردم کشور  بتوان  شاید  دیگر  تفسیری 
مسایل  در  و  »تبعه«  و درونی  فردی  بین  رفتارهای 

بیرونی و کالن تر »محدود« دانست. 

حزبحقوعدالت:
 در صورت اجندای پنهانی 
لویه جرگه را ترک می کنیم

 حکیمی

برگزاری جرگه  اعالم موجودیت کرده است،  به تازگی  حزب حق و عدالت که 
ایاالت  با  استراتژیک  پیمان  مورد  در  افغانستان  مردم  با  به منظور مشوره  عنعنوی 
در  می گوید  و  می داند  کرزی  رییس جمهور  صالحیت  از  را  امریکا  متحده 
اعضای  کند،  مطرح  جرگه  این  در  را  دیگری  اجنداهای  حکومت  صورتی که 
به گفته سخنگوی حزب حق و عدالت،  را ترک خواهند کرد.  این حزب جرگه 
لویه جرگه کنونی به هیچ وجه نمی تواند جاگزین لویه جرگه ای شود که در قانون 
این  اعضای  است.  دادن  مشوره  تنها  آن  وظیفه  بلکه  است  شده  تعریف  اساسی 
حزب نه به عنوان نمایندگان حزب بلکه به صورت فردی در این جرگه شرکت 

خواهند کرد.
موسسان حزب حق و عدالت می گویند هدف از تشکیل این حزب، بهبود اوضاع 
نابسامان افغانستان می باشد، طوری که هیچ کسی از وضعیت کنونی کشور راضی 
به  دست  اوضاع  بهبود  برای  تالش  به منظور  حزب  این  اعضای  براین  بنا  نیست 

تشکیل آن زدند. 
کار  حاضر  حال  در  می گوید  حزب  این  سخنگوی  و  موسسان  از  نویان  عباس 
افغانستان  برسر ثبت حزب حق و عدالت و گردآوری اعضای حزب در والیات 
جریان دارد و قرار است در آینده، کنگره حزب در کابل دایر شود. به گفته آقای 
نویان حزب حق و عدالت به صورت شورایی رهبری خواهد شد و رهبری آن به 

هیچ وجه فردی نخواهد بود. 
حنیف اتمر وزیر پیشین داخله افغانستان، حمیداهلل فاروقی وزیر پیشین ترانسپورت 
و شماری از وزیران پیشین دولتی در این حزب عضویت دارند. به گفته سخنگویان 
این حزب، شماری از شخصیت های سرشناس حکومتی و نهادهای مدنی نیز در 

این حزب عضویت دارند. 
آقای نویان می گوید یکی از ویژگی های این حزب این است که مربوط به هیچ 
قوم، زبان، و سمت نیست: »همه ی اعضای حزب باید از سه خصوصیت برخوردار 
باشد، یکی دست شان به خون مردم آلوده نباشند. دوم مشهور به فساد نباشند و 

سوم این که تعصب قومی نداشته باشند.«
به گفته آقای نویان حزب حق و عدالت 
عضو  افغانستان  والیت   32 از  تقریبا 
به جز سه مشخصه ای که ذکر  و  دارد 
شد، تمام افغان ها می توانند عضویت در 

این حزب را حاصل کنند. 
در  حق و عدالت  حزب  موضع گیری 
استراتژیک  پیمان  امضای  به  رابطه 
است  مثبت  امریکا  متحده  ایاالت  با 
»ما  می گوید:  نویان  آقای  که  طوری 
پیمانی حمایت  چنین  امضای  از  کامال 
منافع  و  مردم  نفع  به  را  این  و  می کنیم 
نویان  آقای  می دانیم.«  افغانستان  ملی 
است  مشروط  حمایت  این  می گوید 
بر این که در این پیمان حاکمیت مردم 
افغانستان و منافع ملی افغانستان تضمین 

شده باشد. 
قرار است دوره ریاست جمهوری آقای 
کرزی تا سه سال دیگر به پایان برسد و 
براساس قانون او حق ندارد که باردیگر 
خودرا در انتخابات نامزد کند؛ از همین 
حاال برخی از احزاب در تالشند تا سهم عمده ای در انتخابات آینده داشته باشند 
و با ارایه کاندید مطرح در انتخابات آینده برنده شوند، اما آقای نویان می گوید 
و  نگرفته  آینده  انتخابات  به  بطه  را  در  تصمیمی  هیچ  هنوز  حق و عدالت  حزب 
یا  انتخاب  برای  ما  نکرده است: »حزب  انتخابات مشخص  این  برای  نیز  نامزدی 
به قدرت رسیدن یک شخص تشکیل نشده است.« اما اخیرا شماری از ایتالف ها 
با استفاده از تدویر  ابراز نگرانی کرده اند که رییس جمهور می خواهد  و احزاب 
لویه جرگه برای بقای ریاست جمهوری خود نیز از نمایندگان و اعضای این جرگه 
رای بگیرد، ولی آقای نویان می گوید نه تنها اجندایی به این عنوان وجود ندارد 
آن  با  حق و عدالت  حزب  و  است  قانون  خالف  مساله  چنین  کردن  طرح  بلکه 
برای تمام کسانی  لویه جرگه  او می گوید طرح چنین مسایلی در  مخالفت دارد. 

که به قانون اساسی احترام دارند، غیرقابل قبول می باشد.
آقای نویان می گوید در صورتی که وضعیت افغانستان در سال 2014 که نیروهای 
خارجی افغانستان را ترک می کنند، نیز به صورت کنونی دوام یابد در آن صورت 
با خروج این نیروها جنگ استخباراتی و نیابتی کشورهای همسایه در افغانستان 
یک بار دیگر آغاز خواهد شد. نویان گفت در صورتی که تا سال 2014 افغانستان 
نتواند امنیت خودرا تامین کند، در آن صورت این کشور به نیروهای خارجی و 

تداوم حضور آنان نیاز خواهد داشت.
نامهربان  همسایه های  با  افغانستان  می گوید  حق و عدالت  حزب  سخنگوی 
روبروست. او تاکید کرد که دولت افغانستان و جامعه جهانی باید این همسایه ها را 
وادار به حسن همجواری با افغانستان و دست کشیدن از سیاست های مداخله گرانه 
کند. به گفته آقای نویان، همسایه های افغانستان نباید از حضور نیروهای خارجی 
هیچ  نیروها  این  گذشته  ده سال  در  زیرا  باشند،  داشته  هراسی  افغانستان  در 
نیز  افغانستان  افغانستان نکرده اند و دولت  مداخله ای در امور کشورهای همسایه 
باید به همسایه ها اطمینان دهد که خاک افغانستان از سوی نیروهای خارجی علیه 

کشورهای همسایه استفاده نمی شود.

به یک حزب معنا می کردند و امروزه هم به مدد 
شبکه نسبتا گسترده رسانه ها در کشور، همه خبری 

از دنیای سیاست دارند. 
اما این که فرهنگ سیاسی مردم این کشور چگونه 
نیازمند ارایه تقسیم بندی  ابتدا  فرهنگی است؟  در 
از فرهنگ های سیاسی ملت هاست ـ بحث این که 
موقعی  برای  بگذاریم  را  نداریم  یا  داریم  ملت  ما 
دیگر ـ فرهنگ های سیاسی را به چهار دسته تقسیم 

می کنند.
1- فرهنگ سیاسی مشارکتی 

خود  بودن  شهروند  به  مردم  فرهنگ  این  در 
به  مردم  دارند.  توجه  نیز  سیاست  به  و  آگاه اند 
از ساختار و روند نظام  عنوان مشارکت کنندگان، 
سیاسی و خواست های سیاسی خود اطالع دارند و 
در تصمیم گیری های سیاسی دخالت می کنند. آنان 
به نظام سیاسی کشور خود افتخار می کنند و مایل 
مهم ترین  هستند.  آن  مورد  در  کردن  صحبت  به 
بر  تاثیرگذاری  احساس  مردم  که  است  این  نکته 
اعتراض  یا  تایید  و  دارند  را  خود  کشور  سیاست 
خود را نسبت به سیاستمداران تاثیرگذار می دانند. 
این فرهنگ سیاسی مناسب ترین زمینه برای حفظ 

دموکراسی در یک کشور می باشد.
2- فرهنگ سیاسی تبعه 

به عنوان  شهروند،  تبعه، مردم  فرهنگ سیاسی  در 
)قانونگذاری،  حکومت  گوناگون  نقش های  از 
آگاه اند.  رفاهی(  خدمات  نظم،  و  امنیت  حفظ 
می دانند.  حکومت  و  کشور  تبعه  را  خود  آنان 
سیاست  به  و  می دانند  شهروند  را  خود  مردم  این 
توجه دارند، اما به صورت انفعالی با آن درگیرند. 
اخبار سیاسی را پیگیری می کنند اما به نظام سیاسی 
تعهدی  به آن چندان  نسبت  و  نیستند  مفتخر  خود 
آنها  در  مشارکت  میزان  دلیل  همین  به  ندارند. 
کمتر است. آنان ممکن است زیاد در باب مسایل 
معموال  ولی  کنند،  صحبت  کشورشان  سیاسی 
رویه اعتراضی دارند. حتا ممکن است برای حفظ 
به دنبال جزیی ترین اطالعات هم  قدرت اعتراض 
باشند، اما چیزی به نام عالقه مندی و احساس افتخار 
نسبت به حکومت و سیستم حکومتی کشور وجود 

ندارد. 
3- فرهنگ سیاسی محدود 

آگاهی  اصوال  مردم  محدود،  سیاسی  فرهنگ  در 
الزم و حداقلی را نیز در مورد مسایل سیاسی کشور 
ندارند. عدم آگاهی کافی از نظام سیاسی مشخصه 
است  طبیعی  است.  سیاسی  فرهنگ  این  اصلی 
تاثیرگذاری  احساس  یعنی  آن  بعدی  تبعات  که 
واقع  در  مردم  ندارد.  وجود  نیز  عالقه مندی  یا  و 
ملت  و  از یک جامعه  را شهروند و عضوی  خود 
نمی دانند؛ چرا که چیزی به نام ملت وجود عینی و 
واقعی هم ندارد. ملت در خوش بینانه ترین حالتش 
سیاست مداران  ذهن  در  انتزاعی  امری  و  مفهوم 
مخاطبان  مورد  در  بتوانند  تا  رسانه هاست  یا  و 
در  از آن  یا  و  کنند.  )مردم کشور( صحبت  خود 

 
 سید روح اهلل رضوانی

موتری  تدریس.  برای  دانشگاه  بروم  باید 
که  ترافیکی  ازدحام  در  تا  می روم  دربست گرفته 
صنف  به  است،  شده  پیش  از  بیشتر  روزها  این 
به سمت  سیلو  از سرک  معمول  طبق  موتر  برسم. 
باغ باال و بعد از آن به سمت قلعه فتح اهلل می رود. 
و  می آید  چشم  به  که  چیزی  بیشترین  مسیر  در 
توجه هر کس را به خود جلب می کند، موتر های 
نظامی با تعداد زیادی از افراد قوای ملی و نیروهای 
امنیتی هستند که در سر هر سرک و کوچه مستقر 
شده اند. بیلبورد های بزرگ تبلیغی برای برگزاری 
کسی  هر  می کند.  توجه  جلب  نیز  لویه جرگه 
ازدحام،  همه  این  که  می شود  متوجه  به راحتی 
تابلوهای  و  امنیتی  نیروهای  حضور  عبورومرور، 
این  با  دیگر  ما  مردم  چیست.  برای  نصب شده 
مسایل به خوبی آشنایند. موتروان بهانه خوبی برای 
حوصله  خیلی  من  اما  می کند،  پیدا  من  با  گفتگو 
بحث کردن ندارم. او به این که لویه جرگه عنعنوی 
برگزار شود معترض است. می گوید: »این همه پول 
بیارند  بیروبار برای این است که یک اجنبی را  و 
سر ما تحمیل کنند. حماقت است. مگر این مردم 
می گذارند امریکا اینجا بماند.« او همین طور به ابراز 
مورد  در  نمی خواهم  من  می دهد.  ادامه  نظراتش 
تخصص  و  کار  کنم.  صحبت  او  نظر  رد  یا  تایید 
من  برای  جالب  موضوع  اما  نیست.  این  هم  من 
»افکار مردم« است. مردم به مسایل اجتماعی خود 
معموال عالقه نشان می دهند. اما نه به هر موضوعی. 
این است که  سوالی که در ذهن مطرح می شود  
اجتماعی  سطح  این  در  کشور ها  تمامی  مردم  آیا 
کشورشان  سیاسی  موضوعات  به  میزان  همین  به 
موضوعات  از  مردم  آیا  می دهند؟  نشان  عالقه 
قدرت  انتقال  فرایند  حکومت داری،  نوع  سیاسی، 
دارند.  را  الزم  آگاهی  قبیل  این  از  موضوعاتی  و 
آیا داشتن این آگاهی ها نشان دهنده چیزی در بین 
مردم می تواند باشد، آیا این آگاهی و عالقه مندی 
این  از  موضوعاتی  دارد؟  نیز  خاصی  تاثیر گذاری 
قبیل می تواند فرهنگ سیاسی یک کشور را نشان 
دهد. فرهنگ سیاسی هر کشور جهت گیری ذهنی 
یا  اجتماعی  گروه های  )ملت(،  کشور  آن  مردم 
افراد به سیاست است که تا حدی الگوی رفتارهای 
سیاسی را شکل می دهد. به نوعی مردم  هر کشور 
با فرهنگ سیاسی خود به جهان سیاست می نگرند.

فرهنگ سیاسی مردم کشور ما چگونه است؟ آنان 
که  مردمی  می نگرند؟  چگونه  سیاست  دنیای  به 
تمام زندگی شان به نوعی تحت تاثیر مسایل سیاسی 
بوده است. مردم ما همواره بین احزاب، تشکل های 
سیاستمداران  سیاسی،  بحران های  قومی،  سیاسی 
و  حرکت  در  سیاسی  تصمیمات  و  نظریات  و 
نتوان  آمدوشد بوده اند. تقریبا شاید هیچ فردی را 
در این کشور پیدا کرد که از سیاست چیزی نداند. 
و  بی بی سی  رادیو  اخبار  ثابت  پایه  ما  مردم  زمانی 
دویچه وله آلمان و سی ان ان و ... بودند. همه زمانی 
تعلق گروهی  را در  فردی شان  اجتماعی و  هویت 

 مردم مافرهنگ سیاسی
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باختری  و  یونان  دولت  درزمان  ابریشم  راه 
)250 – 135 ق، م(

جانب  از  که  دوم  دیودوت  را  دولت  این  اساس 
از شاهان سلوکی شام،به صفت  انتیوکوس دوم یکی 
والی باختر و سغد مقرر گردیده بود، گذاشت، و در 
سال250 قبل از میالد یکجا با سلوکوس سوم به جنوب 
هندوکش لشکر کشید و قلمرو حاکمیت خویش را بی 
آنکه دست به سالح ببرد، تا رود سند که تحت تصرف 
دولت هند بود، وسعت بخشید. از آن به بعد، میناندر 
یکی از جنرال های یونان و باختری که درمنطقه اوپیان 
واقع در دند شمالی چشم به جهان گشوده بود، ساحات 
به  تاسوحل دریای گنگا متصرف شد.  را  هند شمالی 
این اساس قلمروی که پادشاهان یونان و باختری برآن 
و  طوس  شهر  از  می شد  عبارت  می کردند،  حکومت 
ایران، ساحاتی واقع در سواحل رود گنگا  دشت های 
رود های  میان  در  واقع  سرزمین هایی  هندوستان،  در 
و  کاشغر  یعنی  شرقی  ترکستان  و  جیحون  و  سیحون 
و  یونان  شاهان  حاکمیت  تحت  درقلمرو  بود.  ختن 
باختر، شهرهای زیادی ایجادگردید، راه ها و شاهراه ها 
و  پیشه وری  برای رشد  فضا  به هر طرف کشیده شد، 

مالداری مساعد شد.
از  باختری ها،  و  یونان  اداره  تحت  شهرهایی  در 
خریدکاالها  جهت  نکل  و  نقره  طال،  مسکوکات 
استفاده به عمل می آمد و در این بازارها، که تجاران به 
دادوستد کاال های مختلفی چون، تکه های ابریشمی و 
ململ، ادویه، شیرنی باب، اجناس فلزی، مسی، نقره ای، 

جواهرات و غیره، می پرداختند.
از جمع راه های تجارتی ای که در زمان حاکمیت یونان 
و باختری ها مورد استفاده بود، یکی آن از بدخشان و 
از طریق  یارکنت می رفت و راه دومی  به  دره واخان 
فرغانه به کاشغر می رسید. به همین ترتیب، در استفامت 
راه  یک  باختری،  و  یونان  شاهان  متصرفات  غربی 
یافته  امتداد  ایران  به جانب  پارتیا  و  از هرات  تجارتی 

بود.)16(
دریایی  تجارتی  راه  یک  دوره  دراین  براین،  اضافه 
جانب  به  جیحون  رود  طریق  از  که  داشت  وجود  نیز 
طبیعی ایکه  کانال  طریق  از  و  می رفت  آرال  بحیره 
می یافت،  پیوند  دریای خزر  با  راه  این  داشت،  وجود 
امتداد  دریا  این  غربی  باساحل  مذکور  دریایی  راه  و 
به راه خشکه که در جوار دریای  از آن  بعد  داشته و 
منتهی  بود،  تجارتی  کاروان های  استفاده  مورد  خزر 
طریق  این  از  را  کاروان های خویش  تاجران،  می شد. 
تاسواحل دریای سیاه می رسانیدند. در استقامت شرقی 
این قلمرو، راه تجارتی دیگری نیز وجود داشت که از 
بلخ آغاز، و پس از پشت سر گذاشتن کوه هندوکش، 
ازکاپیسا، کابل، هده و پشاور می گذشت و به سواحل 

دریای سند می رسید.
عالوه براین، راه دیگری نیز وجود داشت که از کاپیسا 
آغاز و با عبور از نجراو، لغمان، صوات و پشاور وارد 

تکسیال می شد.)17(
چینایی ها جهت کشف  که  می شود  دیده  آن  از  پس 
راه مطمین تجارتی با ممالک غربی، تالش های زیادی 
از  قبل  مثال: در سال 138  به گونه  انجام می دهند.   را 
میالد، شخصی به نام »چانگ کی یین« از جانب »هان« 
و  برود  بلخ  شهر  به  تا  می گیرد  وظیفه  چین،  امپراتور 
بر  تا  موفق شود  از طریق آن  راهی راکشف کند که 
هجوم  هون ها،  اجداد  یعنی  نو،  هیونگ  قوم  و  قلمرو 
ببرد و پس از بر داشتن آن ها از سر راه تجارتی چین، 
کشور های  و  صغیر  آسیای  میانه،  آسیای  ممالک  با 
غربی، رابطه تجارتی قایم کند، تا در رفت و برگشت 

چین،  به  آنجا  از  و  مناطق  این  به  تجارتی  کاروان های 
فرستاده  باشد.  نداشته  وجود  آن ها  راه  سر  در  مانعی 
به اسارت گرفته می شود.  امپراتور توسط هیونگ نوها 
او پس از فرار از زندان هیونگ نوها در سال 126 قبل 
برای  را  باز می گردد و گزارش ذیل  به چین  از میالد، 

امپراطور چین تقدیم می کند: 
بزرگ  و  کوچک  شهر  هفتاد  با  فرغانه  سرزمین   -1
متحد، اهالی آن شهرنشین، کشاورز با محصول گندم، 
خانه های  و  شهر ها  و  عالی  اسب های  و  انگور  برنج، 
در  کماندار،  سربازان  و  جمعیت  صدهزار  با  محصور 

جنوب غربی هیونگ نوها در مغرب هان ها؛ 
2- سرزمین و وسون های کوچ نشین با ده هزار کماندار 

آماده جنگ در شمال شهرفرغانه؛
با نود  3- سرزمین سغدیان کوچ نشین »کانگ کیو« ها 

هزار کماندار در شمال فرغانه؛
تا  یک صد  با  اویچ(  چی   – )یونه  بخارا  زمین  سر   -4
رود  شمال  در  فرغانه  مغرب  در  کماندار  هزار  دوصد 

»وی«؛
در  جیحون،  رود  جنوب  در  تاهیا ها  سرزمین   -5
محصور،  وشهر های  خانه ها  با  فرغانه  جنوب غربی 
در  که  کارآمد  بازرگانان  و  جمعیت  میلیون  یک  با 
هند  سرزمین  می شود.  پیدا  کاالیی  هرنوع  آن  پایتخت 

در جنوب شرقی آن قرار دارد؛
)آن یسی/اشکانیان/پرثوه ها(،  پارت ها  سرزمین   -6
با حدود یک صد شهر  رود  دیگر  ساحل  بر  مشرق  در 
متحدی کوچک وبزرگ محصور با بازار های بزرگ و 
سوداگران فراوان و مسکوکات نقره ای مزین با تصویر 
شاهان، قومی شهرنشین و کشت و کار که کشت ایشان 

برنج بود؛
7- سرزمین یونه – چی )تاجیک ها، در ترکستان(، در 
مغرب فرغانه، در شمال سیحون و مرطوب و پرجمعیت 

در مغرب سرزمین پارت ها کشت و کار برنج. 
چین،  امپراتور  به  گزارش  این  ارایه  از  پس  یین«  »کی 
سرزمین  بلخ،  سمرقند،  فرغانه،  به  را  خود  نماینده های 
مجاور  سرزمین های  و  بخارا  سند،  هند،  پارت ها، 
کاال های  با  بعد  چندسال  وی،  نماینده های  فرستاد. 
خریداری شده از سرزمین هایی که نامبرده شد، به چین 
 115 سال  در  چین،  پادشاه  ترتیب،  به همین  بازگشتند. 
ق، م موضوع داد وستد با کشور های واقع در غرب چین 
را خود سازمان داد. هدف وی از این کار دسترسی اش 
سنگ  سفید،  و  سبز  یشم  سنگ  چون:  کاال هایی  به 
الجورد، شیشه های رنگی و اسب های نیرومند بود.)18( 
قبل  و 88(   120( بین سال های  فاصله  در  براین،  عالوه 
فرمان  ایران  بر  دوم«  »مهرداد  که  زمانی  در  میالد،  از 
می فرستد  وی  دربار  به  سفیری  چین  امپراتور  می راند، 
بهتر روابط تجارتی میان کشور چین و  تامین  تا جهت 
ایران با او صحبت کند. از آن به بعد، »پان چاو« سردار 
نام »کان  به  معروف چین، در سال 97 میالدی سفیری 
یینگ« به ایران اعزام می کند، تا از خلیج فارس به خلیج 
عقبه به سفر دریایی بپردازد. دولت اشکانی، این زمینه 
این  انجام  به  موفق  او  تا  نمی سازد،  مساعد  او  برای  را 
ماموریت شود. چون زعیم دولت مذکور نمی خواست 
که  او،  شود.  بلد  تجارت  دریایی  راه  با  چین  سفیر  که 
از  این سفر  ندید، وارد روم شد و در  مناسب  را  وضع 
شهر های صددروازه، همدان و بابل دیدن کرد و به چین 

بازگشت. 
او، در برگشت به چین، نوشت که رومی ها عالقمندی 
زیاد به تامین روابط تجارتی با چین دارند. ولی، دولت 
پارتی های ایران مانع تحقق این خواست ایشان می شود. 

البته به این دلیل که پارتی ها می خواستند تجارت ابریشم 
طریق  این  از  که  سودی  و  دهند  انجام  خود  را  چین 
این اساس،  به  بیفتد.  به جیب خود شان  به دست می آید 
»مارک اُرل آنتوان« که در آن زمان امپراتور روم بود، 
مال التجاره تاجران رومی را که عمدتا استخوان فیل و 
الک پشت تشکیل می داد، از طریق سرزمین هندوچین 
به کشور چین انتقال داد و از آنجا تکه های ابریشمی و 

کاال های دیگر تجارتی را به روم وارد کرد.)19(
به  دست یافتن  جهت  نیز  غربی  کشور های  همچنین 
راهی  ابریشم،  به خصوص  شرقی،  ممالک  کاالهای 
انتاکیه در آسیای  از  این راه  باز کردند.  به سوی شرق 
صغیر شروع می شد و با عبور از منطقه شامات و حوزه 
شهر  و  ری  همدان،  به  دجله،  و  سلوکیه  شهر  و  فرات 
می رفت  بلخ  و  مرو  به  آنجا  از  و  می رسید  صددروازه 
کوچک(  )پامیر  اورخون  بین  تاشقرغان  اطراف  در  و 
و سرچشمه دریای یارکند، در محل برج سنگی، میان 
کاروان های غربی و چینایی ها مبادالت تجاری صورت 
از  عده ای  و  غربی  تاجرانی  که  همان گونه  می گرفت. 
از  و  می کردند  وارد  ابریشم  چین  از  شرقی  کشورهای 
و  کهر  اسب های  شتر،  االغ،  قاطر،  خود،  سرزمین های 
تیزتک و اقالمی که باید به خزانه امپراتوری می رسید، 
به چین می بردند. این کاال ها عبارت بود از: پوست های 
سمور، موش خرما، روباه، گورکن، قالیچه های رنگین و 

فرش های خوش نقش.)20(
راه ابریشم در دوره حاکمیت کوشانی ها

در دوران حاکمیت کوشانی ها بر سرزمین های افغانستان 
کنونی، قسمت وسیعی از هندوستان و ترکستان شرقی 
)کاشغر و ختن(، راه ابریشم رونقی قابل مالحظه کسب 
کرد. »ویما کدفیزس دوم« در زمان فرمانروایی خویش 
سفیری به دربار »تراجان« امپراتور روم فرستاد تا پیرامون 
برقراری امنیت راه ابریشم، از سواحل دریای مدیترانه تا 

کاشغر با آن مذاکره کند. 
چون رومی ها که ثروت زیادی داشتند، عالقمند وارد 

کردن پارچه های ابریشمی تولید کشور چین و عطریات 
این  حامل  کاروان های  ورود  راه  بودند،  هند  ادویه  و 
می گذشت.  کوشانی ها  حاکمیت  قلمرو  از  کاال ها 
کوشانی ها از مدرک به دست آوردن عوارض گمرکی 
و ترانزیتی، پول زیادی کمایی می کردند. ویما کدفیزس 
دوم با آن که چنین نفعی از این ناحیه به دست می آورد، 
که  شرقی  ترکستان  اشغال  جهت  و  نکرد  اکتفا  آن  به 
کاالهای  دیگر  و  ابریشمی  تکه های  صدور  مرکز 
تجارتی کشور چین به کشورهای غربی و از کشورهای 
بود،  به سواحل دریای مدیترانه و ساحات دیگر  غربی 
به ترکستان شرقی لشکر کشید و از طرف حاکم چین 

شکست خورد. 
که  میالدی(   160  -120( کبیر  کنشکای  وی،  از  بعد 
متصرفات شاهان گذشته کوشانی را با اشغال ترکستان 
شرقی و پس از شکست دادن پادشاه اشکانی در قسمت 
تحت  قلمرو  مرزهای  کنونی،  افغانستان  شمال غرب 
در  گنگ،  دریای  تا  جنوب  در  را  خویش  حاکمیت 
غرب  در  و  »تارم«  تا  شرق  در  جیحون،  رود  تا  شمال 
بخشید.  وسعت  روز  آن  ایران  سرزمین  مرزهای  تا 
مرکز  از  را  ابریشم  راه  مذکور  امپراتور  اساس،  این  به 
درآورد.  کنترول  تحت  مدیترانه  دریای  سواحل  تا  آن 
پیوسته به آن، بر راه های تجارتی عطریات و ادویه که 
از هندوستان به بلخ، سواحل مدیترانه، و ساحات دیگر 

امتداد داشت، نیز تسلط یافت.)21( 
پررونق شدن  به خاطر  اشکانی ها  کوشانی ها،  بر  عالوه 
کشتی های  و  داشتند،  توجه  نیز  بحر  طریق  از  تجارت 

تجارتی ایشان تا سیالن و اندونیزیا می رفتند. 
در این فاصله زمانی بود که تجارت میان اروپای غربی و 
کشور های آسیایی، پس از سقوط امپراتوری روم غربی 
توسط قبایلی چون، گوت های شرقی و غربی، ژرمن ها، 
»اودواکر«  توسط  که  قبایلی ای  اتحادیه  و  واندال ها 
رهبری می شد، روبه رکود رفت. چون قبایل مذکور که 
بدوی  زندگی  طرز  دارای  و  می شدند  یاد  بربر ها  به نام 
از  نداشتند؛  با زندگی شهری  بودند، هیچ گونه آشنایی 

تاراج و ویران کردند،  را  قبایل مذکور شهر ها  این رو، 
را  قبایل  این  از  اتحادی  که  »اودواکر«  مثال:  گونه  به 
به وجود آورده و با استفاده از نیروی نظامی ای که آن ها 
در  را  غربی  روم  امپراتوری  پایتخت  بود،  کرده  ایجاد 
برای مدت 14 روز  سال 476 میالدی متصرف شد، و 
او،  فرمان  قبایل تحت  و  »اودواکر«  را غارت کرد.  آن 
بر چپاول دارایی های مردم و دولت روم غربی،  عالوه 
خشت و سنگ قصر های پایتخت را جهت اعمار خانه 
برای خویش تاراج کردند و این شهر را به ویرانه مبدل 
مناسبات  گرفتن  شکل  برای  بود  آغازی  این  ساختند. 

غیرمدنی قرون وسطی در قاره اروپا.)22( 
راه ابریشم در زمانی ساسانی ها

برخوردار  زیادی  رونق  از  تجارت  ساسانیان،  دوره  در 
روم،  یونان،  بین  مراوده  راهی  یگانه  ایران  چون  بود، 
آسیای صغیر، بین النهرین، شامات و مصر از یک طرف، 
چین و هندوستان و آسیای وسطی از طرف دیگر بود. 
در عصر ساسانی ها تمام کاروان هایی که از دو استقامت 
از  یا  ایران  از  می بایست  می کردند،  حمل  مال التجاره 
ممالک تابعه آن عبور کنند. خود ایران هم مال التجاره 
اروپا و چین و هند حمل  به  به عمل می آورد که  زیاد 
دوره،  این  در  ایران  بزرگ  صادرات  از  یکی  می شد. 
منسوجات بود که در عالم قدیم شهرت زیاد داشت و با 
انواع و اقسامی بافته می شد. منسوجات زربفت، پارچه ها 
غیره  و  پوست  زردوزی،  و  مرغ  پِر  ابریشمی،  البسه  و 
این که  از  می کرد.  کمک  خیلی  ایران  صادرات  به  نیز 
بابل جز ایران بود و قالین های این شهر خریداری بسیار 
مهم صادرات محسوب  مواد  از  یکی  داشت،  در چین 
می گردید. و نیز مواد آرایش صورت را که ایران تهیه 
می کرد، در چین خریدار داشت. چین، ابریشم و کاغذ 
به ایران صادر می کرد. هند، ابریشم، ادویه، سنگ های 
قیمتی مروارید و مرجان های بحر احمر از ایران به چین 
حمل می شد. کاروان های چینی به ایران و ایرانی به چین. 
از جنوب کویر »گوبی« و سغد می گذشتند و سغدی ها 

مورخین  داشتند.  کاروان ها  این  در حفظ  زیاد  مراقبت 
را مخصوصا  این سه شهر  اسم  ایران  از جمع شهرهای 
ذکر کرده اند. »ری«، »مرو« و »توز« در )فارس( شاهان 
به  ولی  بود  بی رحمانه  اگر  که  داشتند  عادتی  ساسانی 

پیشرفت صنایع و حرفه ایران کمک کرد. 23
قدرت  به  زمان  از  ایرانی ها  که  می شود  دیده  بعد ها 
آمدن  صحنه  روی  تا  م،   487 سال  در  قباد  رسیدن 
به  را  افغانستان  شمال  میالدی،   )566( در  انوشیروان 
شکل متناوب اداره کردند. این زمانی بود که راه ابریشم 
در قسمت شمال افغانستان گاه به دست یفتلی ها می افتاد 
با  برآن مسلط می شدند.  ایران  و گاهی شاهان ساسانی 
ورود ترک ها در آسیای میانه، تاردوخان پادشاه ایشان 
با دولت ساسانی ایران متحد شد و در سال 566 میالدی 
شمال غرب  و  شمال  در  را  یفتلی  کوچک  دولت های 
افغانستان شکست دادند و نتیجه این شد که ترک ها در 
قسمت شمال دریای آمو مستقر شوند و قسمت جنوبی 
آن به ساسانی ها تعلق گیرد. مدتی نگذشت که ترک ها 
کاروان هایی  از  ترانزیت  حق  به دست آوردن  به خاطر 
با ساسانی ها  بودند،  آمد  و  ابریشم در رفت  راه  در  که 
مخالف شدند. چون خسرو انوشیروان از دادن این امتیاز 
به »تاردوخان« سرپیچید و تاردوخان طی تعرضی که بر 
قوت های شاه ساسانی در شمال کشور انجام داد، موفق 
تصفیه  انوشیروان  نظامی  وجود  از  را  منطقه  این  تا  شد 
بعد، حاکمیت ترک ها در مناطق شمال  به  از آن  کند. 
و شمال شرقی افغانستان فعلی تا ورود لشکر مسلمین به 

منطقه، برقرار بود.)24( 
و  شمال  مناطق  ایرانی ها  این که  با  می شود،  دیده  بعدا 
شمال شرقی افغانستان را از دست دادند، تجارت ابریشم 
را در قرن ششم میالدی از طریق بحر در دست داشتند. 
روم  امپراتور  نیالوس،  یوستی  که  بود  حالی  در  این 
ابریشم  راه  آوردن  به دست  565( جهت   -527( شرقی 
از ایرانی ها، جنگ های متعددی را با امپراتوری ساسانی 

به راه انداخت. 25
ادامه دارد

)قسمت دوم(
 اسداهلل ولوالجی

راه ما را نخست »یم« پیدا کرد
این چراگاه ها هرگز از ما گرفته نخواهد شد؛ 

جایی که نیاکان سلف ما رفتند و آنها که بعد به دنیا آمدند و از راه خود رفتند.
»ریگ ویدا« )1(

جاده ابریشم

ACKU



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

2. 2  لت وکوب توسط نیروهاي امنیتي
توسط  شهروندان  لت وکوب  از  شکايت ها 
غير  رفتار  و  کشور  امنيتي  ارگان هاي  منسوبان 
مسووالنه آن ها به طور گسترده  از طريق رسانه ها 
نشر و پخش مي شود. اين امر به داليل متعددي 
عدم  از  مي توان  آن ها  ميان  در  که  برمي گردد 
اردوي  و  پوليس  تعليمات مسلکي  و  تخصص 
پوليس،  شعار  آن جايي که  از  کرد.  ياد  ملي 
به  حفاظتي  و  امنيتي  خدمات  ارايه  و  خدمت 
زيادي  توقعات  مردم  است،  کشور  شهروندان 
برخورد  رسانه  زماني که  اما  دارند.  پوليس  از 
خشن، شکنجه و اهانت پوليس را به شهروندان 
نيروهاي  از  ديگري  تصوير  مي دهد،  نشان 

امنيتي کشور در ذهن مردم به وجود مي آيد. 
افراد  با  از قضايا مي بينيم که برخورد  در يکي 
عادي يا افراد متهم آن گونه که در قوانين عادي 
نمي گيرد.  صورت  شده  پيش بيني  افغانستان 
چنان چه يکي از شهروندان افغانستان در واليت 
بدخشان شرح برخورد منسوبان رياست امنيت 

ملي را اين گونه بيان مي کند: 
»کارمندان رياست امنيت ملي به اتهام اختطاف 
رياست  آن  مقر  به  و  کرده  بيرون  خانه  از  مرا 
انتقال دادند. رييس امنيت ملي همراه با چند تن 
بسته  به درخت  به  صورت چهار ميخ  ديگر مرا 
کردند.  شروع  لت وکوبم  به  باچوب  و  کرده 

ده سال پس از خروج نيروهای طالبان از کابل، 
از  افغانستان  در  ناتو  نماينده  گس،  سايمون 

پيشرفت های مهم در اين شهر خبر داده است.
به گفته آقای گس در کابل، پايتخت افغانستان 
هنوزهم  اما  گرفته،  صورت  زيادی  تغييرات 

کارهای زيادی باقی مانده که بايد انجام شود.
باتوجه به حمالت اخير طالبان در قلب پايتخت، 

تامين کامل امنيت کابل چالشی مهم است.
نيروهای ناتو در ۱۳ نوامبر سال ۲۰۰۱ با حمله به 

افغانستان وارد خاک آن کشور شدند.
طالبان، هرچند  از سقوط  حال، يک دهه پس 
اما  است،  پيشرفت  حال  در  سرعت  به  کابل 
بر  را  درگيری  و  آثار جنگ  می شود  هنوزهم 

در و ديوارهای اين شهر به خوبی ديد.

اعتراف  تا  مي خواستند  من  از  لت وکوب  هنگام 
تا  لت وکوبم  داشته ام،  اختطاف  قصد  که  کنم 
زماني که از اثر آن بيهوش شدم ادامه پيدا کرد. 
طريق  اين  از  تا  مي کردند  لت وکوب  مرا  آن ها 
واقع  خالف  اتهام  چون  بگيرند،  اعتراف  من  از 
بود، اعتراف نکردم. سرانجام بعد از سه روز مرا 
با  را  ماجرا، جريان قضيه  اين  از  بعد  رها کردند. 
رياست سارنوالي استيناف شريک ساختم و آن ها 
مرا ذريعه استعالم رسمي به رياست صحت عامه 
معرفي کردند. رياست صحت موضوع لت وکوب 

با  حال  بود  بايسکل  از  مملو  زمانی  که  شهری 
ترافيک سنگين روبروست.

نشانه هايی از تجارت و البته فساد مالی هم در اين 
شهر ديده می شود.

مسايل  تحليلگران  از  يکی  کالرک  کيت 
برای  مجبورند  هميشه  »مردم  می گويد:  افغانستان 

به دست آوردن هرچيزی رشوه بدهند.«
افغانستان  می شود.  ديده  همه جا  در  همچنان  فقر 

يکی از فقيرترين کشورهای جهان است.
اما به گفته سايمون گس نکته مهم اين است که 
هم اکنون می توان جنب و جوش و فعاليت را در 
بروند،  شفاخانه ها  به  می توانند  مردم  ديد،  کابل 
مدارس باز است و دختران پس از سقوط طالبان 
به  پسران  همانند  که  کردند  پيدا  را  امکان  اين 

مستقل  کميسيون  از  حاال  کردند.  تصديق  را  مذکور 
حقوق بشر خواستار پيگيري اين قضيه مي باشم که چرا 
بدون هيچ دليلي شهروندان را اين گونه لت وکوب و 

توقيف مي کنند.
نتايج بررسي قضيه توسط اين بخش نشان مي دهد که 
فاميل  اعضاي  با  که  قبلي  اختالفات  اساس  بر  شاکي 
خسرش داشته با خواهر خانمش مشاجره لفظي مي کند 
که سپس وي اين جريان را از طريق يکي از اقاربش 
که کارمند رياست امنيت ملي در اين واليت مي باشد، 
امنيت  رييس  مي سازد.  شريک  ملي  امنيت  رييس  به 
ملي،  بدون مالحظه و بررسي دقيق  شکايت موصوفه، 
از گرفتاري،   بعد  داده  و  را  فرد مزکور  امر گرفتاري 

وي مورد شکنجه قرار مي گيرد.«
امنيتي  نيروهاي  نشان مي دهد که  به وضوح  اين قضيه 
اغلب بي توجه به معيارها و طرزالعمل هاي رفتاري شان 
در برخورد با افراد و شهروندان، به خشونت و شکنجه 
از  خشن  تصوير  نه تنها  امر  اين  مي شوند.  متوسل 
در  در مجموع  دولت و حکومت  و  امنيتي،  نهادهاي 
انظار عامه ايجاد مي کند که در آن از تحقق و اعمال 

عدالت در روابط اجتماعي خبري نيست.
ادامه دارد

اوضاع  از  متفاوت  بسيار  فعلی  شرايط  بروند.  مدرسه 
۱۰ سال پيش است.

عمليات اخير طالبان در کابل نشان می دهد که طالبان 
از توانايی انجام حمله برخوردار است.

اما آقای گس اذعان می کند که اقدامات بيشتری بايد 
صورت بگيرد.

جمله  از  کابل  در  طالبان  اخير  عمليات  مجموعه 
ربانی،  برهان الدين  ترور  و  امريکا  سفارت  به  حمله 
که  می دهد  نشان  افغانستان،  پيشين  رييس جمهور 

طالبان از توانايی حمله برخوردار است.
تغيير  اميدواريم که شرايط  »ما  می گويد:  آقای گس 

کند و شرايط امنيتی بهتری در کابل داشته باشيم.«
نماينده ناتو در افغانستان می افزايد: »ما نيروهای امنيتی 
امنيتی  شرايط  بتوانند  آنها  تا  می دهيم  تعليم  را  افغان 

بهتری را برای مردم فراهم کنند.«
در حال حاضر بسياری در کابل نگران خروج نيروهای 

ناتو از اين کشور هستند.
يکی از شهروندان کابلی در اين باره می گويد: »اگر 
نيروهای امريکايی ساعت ۸ صبح از اين کشور خارج 
شوند، تا ظهر می توان شاهد جنگ داخلی بين دولت 

و طالبان بود.«
حال پس از گذشت ۱۰ سال کابل همچنان در انتظار 
صلح به سر می برد و مردم اميدوارند که اوضاع نسبت 

به قبل بهتر شود.

به شمول قضات، کارمندان حقوقی، والی ها و ولسوال ها  اکثريت مقامات محلی 
تحقيقات  و  راجع می سازند  قومی  و  به جرگه ها و شورا های محلی  را  اختالفات 
و  دولتی  نهادهای  بين  چندين جانبه  عملی  همکاری  که  می دهد  نشان  انجام شده 

غيردولتی در سطح محلی وجود دارد. 
اهل تشيع  جامعه  ميان  در  غيررسمی  و  رسمی  عدلی  نظام  ميان  رابطه  ديگر  نوع 
برای  محاکم  افغانستان،  اساسی  قانون  ماده ۱۳۱  طبق  می رسد،  مشاهده  به  کشور 
اهل تشيع، در قضايای مربوط به احوال شخصيه، احکام مذهب تشيع را مطابق به 
احکام قانون تطبيق می نمايند. گرچه قضات تشيع قضايا را به قضات محکمه رسمی 
راجع می نمايند، اما با آنهم در عمل، قضايای حقوقی فاميلی )نکاح، طالق و...( 
را به شورای علما که متشکل از ريش سفيدان محل و امامان قريه می باشند راجع 
برای  ورسمی  مسلکی  آموزش  دارای  که  قضاتی  تعداد  افغانستان  در  می نمايند. 
تطبيق شريعت باشند، بسيار محدود می باشد، بنابراين بعيد است که قضات زيادی 
برای تطبيق هر دو نظام به زودی و در همه جا حاضرگردند. در حقيقت، تمام قضايا، 
يا به طور مستقيم به شورای علما معرفی می گردند و يا آنها را به محکمه رسمی 

راجع می نمايند.
برخوردها و تضادها بين سيستم عدالت رسمی و سيستم عدالت غيررسمی: 

- در نظام عدلی رسمی فيصله ها به اساس قانون مدون و با درنظرداشت معيارهای 
سيستم  در  تصاميم  و  فيصله ها  درحالی که  می گيرد.  صورت  جهانی،  شده  قبول 
عدالت غيررسمی متکی به عرف، عنعنات يا هنجارهای نانوشته شده که از لحاظ 

حقوقی از الزاميت چندان برخوردارنيست، اتخاذ می گردد.
- در سيستم عدالت رسمی تالش می شود، که حقوق بشر و معيارهای قبول شده 
عدالت  ميکانيزم های  در  فيصله ها  و  تصاميم  درحالی که  گردد.  رعايت  جهانی 
زنان  مخصوصا  افراد  بشری  حقوق  از  تخطی  و  نقض  به  منجر  اکثرا  غيررسمی 
می گردد، چون بد دادن دختران که نقض صريح قانون و ارزش های حقوق بشری 

می باشد.
بيشتر زورمندان و متنفذين  - مقامات تصميم گيرنده درسيستم عدالت غيررسمی 
ازقدرت  که  می باشند  غيره  و  ريش سفيدان  قريه،  کالن های  اقوام،  سران  محلی، 
هرگونه  خود  ميل  به  را  جرگه  فيصله های  و  تصاميم  برخورداراند،  بيشتر  نفوذ  و 
که خواسته باشند رقم می زنند. درحالی که مقامات تصميم گيرنده در نظام عدالت 
رسمی  کارمندان  به حيث  که  مسلکی اند  اشخاص  يا  وسارنواالن  قضات  رسمی 

دولت ايفای وظيفه نموده و تمام اجراآت شان مقيد به قانون می باشد.
به هر  - در سيستم عدالت رسمی مخصوصا درقضايای جزائی تالش ميشود که 
دو جنبه يعنی هم جنبه حقوق اهلل وهم جنبه حقوق العبدی قضيه رسيدگی صورت 
گيرد. درحالی که در سيستم عدالت غيررسمی بيشتر به جنبه حق العبدی قضيه اتکا 

دارد.  
- نهادهای عدلی - قضايی به طور دايم و به منظور حل و فصل موضوعات مختلف 
فعاليت می نمايند. درحالی که جرگه ها و شوراها غالبا به منظورخاص جهت حل 
ضرورت  ونظربه  نبوده  دايمی  به طور  نهادها  اين  می شوند،  ايجاد  قضايا  وفصل 

تشکيل می گردد، دارای اعضای مشخص و ثابت نمی باشد. 
- تصاميم و جلسات در محاکم و ادارات عدلی مقيد به زمان و مکان است و با 
تشريفات خاص داير و اجرا می گردد. درحالی که جرگه و شورا می تواند دريک 
يا فضای  از تعمير اصلی خانه است(، مسجد قريه و  حجره )مهمانخانه که بخش 

آزاد در هر وقت و زمان داير شود. 
عمل  به گونه  و  است  اختالف  طرفين  ميان  آشتی  آن  اصلی  هدف  جرگه  در   -
می شود که حدودا قناعت طرفين به دست آمده باشد. برخالف محاکم دولتی که 
فيصله های آنها منتج به اعالم برنده و بازنده )مجرم و غيرمجرم( می گردد، اکثرا 

يک طرف نسبت به فيصله محاکم ناراضی و معترض باقی می ماند.
ادامه دارد
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وضعيت حقوق بشر 

در افغانستان
همکاری و تصادم یا نقاط مشترک و 

متضاد در سيستم عدلی کشور

اوضاع در کابل 
ده سال پس از خروج طالبان 

 قسمت هجدهم

 منبع: بی بی سی

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

عبدالحی سجانی             /        قسمت دوم تهیه شده توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
»سال 1389ه. ش«

پاسداری از ادامه زندگی بشریت
 وظيفه هر انسان است.

)سیستم عدالت رسمی با سیستم عدالت غیررسمی(

در سیستم عدالت رسمی تالش می شود، که 
حقوق بشر و معیارهای قبول شده جهانی 

رعایت گردد. درحالی که تصامیم و فیصله ها در 
میکانیزم های عدالت غیررسمی اکثرا منجر به 
نقض و تخطی از حقوق بشری افراد مخصوصا 
زنان می گردد، چون بد دادن دختران که نقض 

صریح قانون و ارزش های حقوق بشری می باشد.

بند )ج( ماده هجدهم اعالمیه اسالمی حقوق بشر:

ACKU
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امروزه در سراسر جهان بیشتر فعالیت شهری را ترافیک 
انجام می دهد. برخالف تفکر غالب در کشور ما که 
و  رفت  عرصه  در  تسهیل کننده  صرف  را  ترافیک 
می دانند،  شهر  خارج  و  داخل  در  نقلیه  وسایط  آمد 
در  را خصوصا  تسهیالت  بیشترین  جهان  در  ترافیک 
داخل شهر ها برای شهروندانش مهیا می سازد. براساس 
تفکر جدید که جهان را دهکده کوچکی می داند و 
تقریبا تمامی تسهیالت برای زندگی در سراسر جهان 
قرار گرفته  به طور مشترک در دسترس همه ی مردم 
است، تنظیم و گسترش ترافیک نیز باید در کشور ما 
به عنوان یکی از اولویت های زندگی شهروندان در نظر 
گرفته شود. شهر هرات بعد از کابل پرنفوس ترین شهر 
افغانستان است. هرات از لحاظ وسعت بزرگ ترین و از 
لحاظ ترافیک عراده جات پرازدحام ترین شهر افغانستان 
است. جمعیت بیشتر و تعداد عراده جات بیشتر نیاز به 
خدمات بیشتر و نیروي بیشتر براي کنترول دارد. یکي 

مواد  قیمت  سرسام آور  افزایش  از  تخار  باشندگان 
سوختی شکایت داشته و این امر را نشانه ی بی توجهی 
مسوولین در این عرصه می دانند. مواد سوختی در دو 
هفته اخیر یک افزایش صددرصدی را در تخار داشته 

است.
دو هفته پیش هر کیلوگرام گاز مایع به قیمت پنجاه تا 
پنجاه و پنج افغانی در بازار های تخار به فروش می رسید، 
اما از بیشتر از یک هفته به این طرف هر کیلو گاز مایع 

به 95 تا 100 افغانی به فروش می رسد.
ادارات  از  یکی  کارمند  دستگیری،  غالم حسین 
دولتی تخار، می گوید: »وقتی که قیمت هرکیلو گاز 
مایع پنجاه افغانی هم بود، قشر فقیر و کم در آمد این 
والیت، برای خرید گاز مایع مورد نیازشان با مشکل 
روبرو بودند، اما چون فصل تابستان بود، مردم زیاد به 
مشکالت شان  و  نداشتند  احتیاج  سوختی  ماده ی  این 

محسوس نبود.«
او ادامه می دهد: »ولی حاال که سرمای زمستان آغاز 
شده و مردم بیش از هرزمان دیگری به مواد سوختی 
احتیاج دارند، نرخ این مواد در بازار تالقان  به حدی 
افزایش یافته است که مامورین معاش بگیری مثل ما، 
فصل  در  خانه های شان  کردن  گرم  برای  نمی توانند 

زمستان، مواد سوختی تهیه کنند.«
او اضافه می کند: »مسوولین عرصه ی تجارت کشور با 
غفلت ها و عدم برنامه ریزی های شان همیشه برای مردم 

افغانستان مشکل خلق کرده اند.«
تالقان،  شهر  باشنده های  از  دیگر  یکی  ذبیح اهلل 
بی چاره  مردم  فکر  به  هیچ وقت  »مسوولین  می گوید: 

از نیروهاي کنترول کننده، پولیس ترافیک است که باید 
و  عراده جات  تعداد  افزایش  نفوس،  افزایش  تناسب  به 
وسعت ساحه شهري افزایش یابد. هرچند در کشورهاي 
پیشرفته جهان رشد فرهنگ شهرنشیني، جامعه شهري 
قانون مند شده و تکنالوژي پیشرفته ترافیک، کار پولیس 
ترافیک را سهل تر ساخته است، اما در جامعه ای چون 
داریم،  مشکل  حوزه ها  این  در  هنوز  ما  که  افغانستان 
باید در زمینه کنترول و  بیشتر  انساني  نیروي  از  ناگزیر 
همکاری  آن  کنار  در  کنیم.  استفاده  ترافیک  هدایت 
از آن است  ترافیکی کمتر  قوانین  مردم هم در عرصه 
درحالی که  نباشد.  ترافیکی  مامورین  به  ضرورتی  که 
قانون  رعایت  دلیل  به  ترافیک  پیشرفته،  در کشورهای 
کنترول  عرصه  در  آن چنانی  کار  شهروندان  سوی  از 
ترافیک ندارد. از سوی دیگر  شهر هرات از نظر نفوس 
افزایش  حدي  به  شهري  ساحه  و  عراده جات  تعداد  و 
براي  متمرکز  و  کوچک  سازمان  یک  دیگر  که  یافته 

نبوده اند، درحالی که باید در فصل زمستان، از نرخ مواد 
سوختی به خصوص گاز مایع که بیشتر مورد نیاز مردم 

است، کنترول جدی می کردند.«
اما فروشندگان گاز مایع در شهر تالقان، افزایش بهای 
گاز مایع را ناشی از بلندشدن نرخ این ماده ی سوختی، 

در شرکت های وارداتی گاز مایع می دانند. 
سید کریم یکی از این فروشندگان گفت: »ما گاز را از 
شرکت های واردکننده خریداری می کنیم و هر وقت 

هرات  در  نمي کند،  کفایت  ترافیکي  خدمات  تنظیم 
فقط جمعیت شاگردان مکاتب بدون دانشگاه  ها و مراکز 
نفر  هزار  هشت صد  به  نزدیک  خصوصي  آموزشي 
است، از روي آمار شاگردان خوش بینانه ترین گمانه زني 
جمیعت هرات را چهار میلیون نفر تخمین خواهند زد با 
آن که هنوز به طور مشخص معلوم نیست که شهر هرات 
چه تعداد نفوس دارد. از سوی دیگر هرچند آمار وسعت 
شهر در اختیار نیست اما آنچه در طول این چند سال در 
به اطراف وقوع  افقی شهر و گسترش آن  عرصه رشد 
یافته این نظریه را تقویت می کند که شهر آهسته آهسته 
وارد ولسوالی های اطراف خود می گردد چنانچه در حال 
به طرف جنوب، بخش هاي  حاضر گفته مي توانیم که 
زیادی از ولسوالي هاي انجیل و گذره اکنون در داخل 
شهر هرات قرار دارند. به طرف شمال شرق شهر هرات به 
ولسوالي کرخ نزدیک شده و به طرف غرب شهر هرات 
بخش هایی از ولسوالي زنده جان را در درون خود فرو 
برده است. عالوه برآن عوامل زیاد دیگری که مختص 
شهر هرات است باعث ازدحام و گستردگي ترافیک در 

شهر هرات گردیده که ذیال نام برده مي شود:
1: هرات در مجاورت دو کشور ایران و ترکمنستان قرار 
دارد که بیشترین نفت، مواد ساختماني، خوراکه باب و 
سایر اموال تجارتي از این دوکشور از طریق هرات وارد 
افغانستان مي شود از روي آمار عواید گمرک هرات و 
مقدار کاال و تعداد عراده جاتی که این کاال را به شهر 
هرات حمل مي کند، افزایش حجم ترافیک را مي توان 

گمانه زني کرد.
2: در شهرک صنعتي که چسپیده به شهر هرات موقعیت 
کارگر  هزاران  با  فعال  کارخانه  صدها  از  بیش  دارد، 
لبنیات،  دوغ،  نوشابه،  برقي،  لوازم  که  دارد  وجود 
سفید، سنگ  مایع ظرف شویي، گچ  پالستیکي،  لوازم 
مرمر و غیره را تولید مي کند. ورود مواد خام و خروج 
محصوالت کارخانه ها در افزایش ترافیک هرات سهم 

دارد. 
موتورسایکل  مونتاژ  هفت شرکت  هرات  شهر  در   :3  
هرروز  که  است  فعال  سه چرخه  مونتاژ  شرکت  دو  و 

گاز را ارزان بخریم، ارزان می فروشیم و هر وقت قیمت 
گاز در شرکت زیاد شود ما هم مجبوریم آن را با قیمت 

بیشتر به مردم به فروش برسانیم.«
همه ساله با رسیدن فصل سرما، قیمت مواد سوخت از 
قبیل چوب، ذغال سنگ، تیل و گاز مایع و دیگر مواد 
سوختی افزایش سرسام آور می داشته باشد و مردم از این 

ناحیه سخت نگران هستند.
کنترول  زمینه ی  در  دولت  اگر  که  می گویند  آنان 

هرات  بازار  وارد  و  تولید  سه چرخه  و  موتورسایکل 
فوق العاده  ازدحام  عوامل  از  یکي  هم  این  مي کنند، 

ترافیک در شهر هرات است. 
تاجران  است  کشور  اقتصادي  قطب  یک  هرات   :4
دارند  که  نیازمندي  بنابر  افغانستان  مختلف  شهرهاي 
در  آنها  زیاد  تعداد  دارند،  ارتباط  هرات  به  به طریقي 
شرکت هاي هرات شریک هستند، یا خود دفتر تجارتي 
کارمندان  اکثرا  هرات  اهمیت  خاطر  به  دارند  مستقل 
اقتصادي،   – سیاسي  کارهاي  براي  کشور  عالي رتبه 
امنیتي و فرهنگي در شهر هرات در رفت وآمد هستند 
که براي امنیت عبور آنها بخشی از بدنه پولیس ترافیک 
هواپیمایي،  شرکت هاي  بر  عالوه  مي شود  مشغول 
هواپیمایي نظامي- پکتک ها و هواپیماهاي خارجي که 
هزارها مسافر را به شهر هرات وارد و هزارها مسافر را 
از هرات خارج مي کند، ده ها ترانسپورت و صد ها موتر 
مسافربري و موترهاي باري، مسافرین و اموال تجارتي 
حرکت  مي کنند.  هرات  وارد  یا  و  خارج  هرات  از  را 
بس هاي مسافربري از ساعت دو شب شروع و در طول 
روز از هرات به مقصد سایر شهرهاي افغانستان حرکت 
ازدحام  باعث  که  مي شوند  هرات  وارد  برعکس  یا  و 
یک صد  مدیریت  تفاصیل  بنابراین  می گردد.  ترافیک 
اداري  سازمان  با  ترافیک  پولیس  و یک نفري  پنجاه  و 
متمرکز جواب گوي هرات غول شهر نیست و وقت آن 
رسیده که مدیریت ترافیک هرات طوری تجدید سازمان 
ترافیک  امروز  نیازهاي  جواب گوي  نه تنها  که  شود 
هرات بلکه جواب گوي فرداي غول شهر هرات نیز باشد. 
با وضعیت ترافیکی که در باال تشریح گردید ضرورت 
مدیریت  متمرکز  و  کوچک  تشکیل  که  می رود  آن 
ترافیک هرات توسعه بیشتر بیابد ورنه کنترول این شهر 
پرنفوس و پرازدحام با این تعداد پرسونل ترافیک، کاری 
ساده ای نخواهد بود. در حال حاضر شهر هرات از نظر 
تقسیمات اداري به 12 ناحیه شاروالي و مطابق به آن به 
براي  پولیس تقسیم شده ضرورت است که  12 حوزه 
با  بر دفتر مرکزي مدیریت ترافیک  شهر هرات عالوه 
تشکیالت و پرسونل قبلي آن براي هر دو حوزه پولیس 
یک حوزه ساحوي پولیس ترافیک درنظر گرفته شده و 
در هر حوزه ساحوي یک مسوول، یک بخش حادثات 

یک بخش تنظیم در نظر گرفته شود، است. 
با این وضعیت ما می توانیم نه تنها که در کنترول شهر 
پرازدحامی چون هرات با مشکل کمتری روبرو گردیم 
که در کنار آن می توانیم از افزایش حوادث ترافیکی که 
به نحوی با ازدحام ترافیکی ارتباط دارد جلوگیری کنیم. 

زیادی  عده ی  نکند،  عاجل  اقدام  سوختی،  مواد  نرخ 
فقر  و  اندک  درآمد  مشکل  با  که  تخار  باشندگان  از 
گرم کردن  توانایی  گریبان اند،  به  دست  اقتصادی 
عواقب  امر،  این  که  داشت  نخواهند  را  خانه های شان 

خطرناکی را در قبال خواهد داشت.
صنایع  و  تجارت  وزارت  که  است  حالی  در  این 
جمهوری اسالمی افغانستان از کنترول و نظارت جدی 
بازارهای  در  مایع   گاز  به خصوص  نفتی  مواد  قیمت 

کشور خبر داده است.
روز  کشور  صنایع  و  تجارت  وزیر  احدی  انوارالحق 
بعد  کابل گفت  در  خبری  کنفرانس  در یک  گذشته 
از این برای کنترول قیمت گاز به صورت جدی عمل 

خواهند کرد.
اما مردم تخار به گفته های مقامات دولتی بی باور هستند 
مقامات  که  ومقرراتی  قوانین  که  می گویند  آنان  و 
در  حتا  می کنند،  وضع  کشور  پایتخت  در  مسوول 
همان جا جنبه ی عملی پیدا نمی کند، چه رسد به این که 

این مقررات در والیات از مشکالت مردم بکاهد.
سید قانت معلم در یکی از مکاتب شهر تالقان می گوید: 
تعیین  تجار  خود  را  مردم  احتیاج  مورد  مواد  »نرخ 

می کنند و به هیچ قانونی هم پای بند نیستند.«
او می افزاید که مسوولین وزارت تجارت کشور وقتی 
می بینند که فریاد مردم بلند شده است، شعارهای شان را 
از طریق رسانه ها به گوش مردم می رسانند، تا مردم فکر 
کنند که دولت کامال درصدد کاهش مشکل های شان 
است، اما پس از چند روز سر و صداها از بین می رود و 

تاجران کار دلخواه خود را می کنند.

 انجنیر امین اهلل میهن یار مدیر ترافیک والیت هرات

 جان محمد نبی زاده ـ تالقان

هرات به توسعه ترافیک ضرورت دارد

ACKUباشندگان تخار از افزایش قیمت مواد سوخت نگرانند
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رياست جمهوری  جمهوری خواه  نامزد های 
انتخابات  برای  خود  مبارزات  در  امريکا، 
در  اوباما  باراک  سياست های  از  آينده، 
ايران  به  پيشگيرانه  تعلل در حمله  افغانستان و 
به  کشور  اين  دسترسی  از  جلوگيری  برای 

سالح هسته ای، انتقاد کردند. 
گفت:  ماساچوست  جمهوری خواه  فرماندار 
ايران  کنيد،  انتخاب  را  اوباما  باراک  »اگر 
ميت  اگر  می شود؛  هسته ای  بمب  صاحب 
هسته ای  بمب  ايران  کنيد،  انتخاب  را  رامنی 

نخواهد داشت.«
فرماندار  افغانستان،  جنگ  مورد  در 

گفت  هانتزمن  جان  يوتا،  جمهوری خواه 
زمان آن فرا رسيده است که نيروهای امريکا 

پس از ده سال از افعانستان خارج شوند. 
درحالی که جمهوری خواهان در حال اظهار 
نظر در مورد سياست خارجی بودند، باراک 
اوباما به عنوان رييس دولت امريکا در حال 

مذاکره با روسای ساير کشورها بود. 
مدوويف،  ديميتری  با  مالقات  از  پس  او 
دو  گفت  هاوايی،  در  روسيه  رييس جهمور 
طرف در نظر دارند »پاسخ مشترکی« به مساله 
هسته ای  بمب  توليد  برای  ايران  تالش های 
موضوعی  به  اکنون  مساله  اين  کنند.  تدوين 
شدت  به  تهران  که  چرا  است  شده  بدل  حاد 
ضد اسراييل است و امريکا تعهد دارد که از 

اين کشور محافظت کند. 
راه  »چندين  گفت:  امريکا  کنگره  سخنگوی 
برخی  که  دارد  وجود  ايران  با  برخورد  برای 
از آنها ابلهانه است. دولت فعلی تمام راه های 

معقول را کنار گذاشته است.«
اين بحث ها دو ماه پيش از نهايی شدن فهرست 

انجام  امريکا  جمهوری  رياست  نامزد های 
می شود. 

رامنی اکنون ماه هاست که محبوب ترين نامزد 
جمهوری خواهان به حساب می آيد درحالی که 
بسياری از رقبای وی سعی کرده اند جای او را 

بگيرند. 
مساله دفاع ملی و سياست خارجی تاکنون در 
مبارزات تبليغاتی نامزد های از اهميت ويژه ای 
اخير  هفته  دو  ظرف  و  است  بوده  برخوردار 

اوج گرفته است. 
در  جمهوری خواه  نامزد های  تمام  تقريبا 
برای  ايران  عليه  پيشگيرانه  نظامی  زمينه حمله 
سالح  به  کشور  اين  دستيابی  از  جلوگيری 

هسته ای متفق القول بوده اند. 
بيان  رامنی  با  را  خود  موافقت  هم  گينگريچ 
کرد و گفت حتا اگر تمام سياست های ديگر 
قدم های  لبايد  شود،  مواجه  شکست  با  هم 
کافی برای جلوگيری جهموری اسالمی ايران 

از دستيابی به بمب هسته ای« برداشته شود. 
منبع: ای بی سی نيوز 

وليد معلم، وزير امور خارجه سوريه نسبت به 
انداختن  تعليق  به  بر  مبنی  اتحاديه عرب  اقدام 
عضويت سوريه از اين نهاد، واکنشی تند نشان 

داده است.
آقای معلم اين اقدام اتحاديه عرب را به عنوان 
اين  گفت  و  کرد  تقبيح  خطرناک«  »گامی 
تصميمی غيرقانونی است که به تحريک امريکا 

صورت گرفته شده است.
از حمالت  امور خارجه سوريه همچنين  وزير 
به سفارتخانه های خارجی که در پی اعالم اين 

خبر صورت گرفت، عذرخواهی کرد.
در  سوريه  عضويت  افتادن  تعليق  به  پی  در 
اتحاديه اروپا سفارتخانه های ترکيه و عربستان 
سعودی در دمشق، دفتر کنسول افتخاری فرانسه 
در شهر الذقيه و تعدادی از دفاتر کنسولی در 
شهر حلب شنبه شب، 12 نوامبر مورد حمله قرار 

گرفت.
را  سوريه  عضويت  شنبه  روز  عرب  اتحاديه 
به دليل ناکامی در اجرای طرح اين اتحاديه در 
توقف خشونت عليه معترضان، به حال تعليق در 

آورد.
از  کشورش  که  گفت  سوريه  خارجه  وزير 

نخواهد  کوتاه  مواضعش 
همچنين  معلم  آقای  آمد. 
که  کرد  اطمينان  ابراز 
علی رغم  چين  و  روسيه 
عرب  اتحاديه  اقدام  اين 
کشورهای  تالش های  و 
محکوم  برای  غربی 
شورای  در  سوريه  کردن 
متحد،  ملل  سازمان  امنيت 
کشور  اين  از  به حمايت 

ادامه بدهند.
که:  است  کرده  تاکيد  سوريه  خارجه  وزير 

»سناريوی ليبيا تکرار نخواهد شد.«
نشست  آستانه  در  را  سخنان  اين  معلم  آقای 
بروکسل،  در  اروپا  اتحاديه  خارجه  وزرای 
است  قرار  است.  کرده  بيان  بلژيک،  پايتخت 
در اين نشست درباره اعمال تحريم های بيشتر 

بر سوريه تصميم گيری شود.
بيشتر  جديد،  تحريم های  می رود  انتظار 
سرکوب  در  که  شود  شامل  را  اشخاصی 
گفته  همچنين  دارند.  نقش  سوری  معترضان 
شد  خواهد  آن  از  مانع  تحريم ها  اين  می شود 

اروپا وامی  بانک سرمايه گذاری  از  که سوريه 
خارجه  امور  وزير  ژوپه،  آلن  کند.  دريافت 
فرانسه، گفته است که بايد از غيرنظاميان سوری 

حمايت بيشتری شود.
سازمان  امنيت  شورای  از  همچنين  ژوپه  آقای 
اقدام  باره  اين  در  تا  است  خواسته  متحد  ملل 
مصر  دولت  که  است  حالی  در  اين  کند. 
خارجی  دخالت  گونه  هر  با  که  کرده  اعالم 
در امور سوريه با هر توجيه يا بهانه ای مخالف 
حفظ  بيانيه ای  در  مصر  خارجه  وزارت  است. 
سياست  اولويت های  از  را  سوريه  يکپارچگی 

خارجی خود عنوان کرده است.

سازمان  عضو  کشورهای  رهبران 
اقيانوسيه  و  آسيا  اقتصادی  همکاری های 
)اپک( که برای اجالس ساالنه اين مجمع در 
هونولولو در هاوايی گردهم آمده اند، وعده 
دادند برای مقابله با مشکالت اقتصاد جهانی، 

موانع تجاری ميان خود را کاهش دهند.
برای  کردند  اعالم  اپک  عضو  بيست و يک 
تبعات  برابر  در  اقتصادهای خود  از  حفاظت 
توافق  يک  به  يورو  منطقه  در  مالی  بحران 

تجاری  توافقنامه  يک  کليات  با  رابطه  در 
منطقه ای دست پيدا کرده اند.

بحران  به  اشاره  با  اپک  نشست  پايانی  بيانيه 
مارچ  ماه  بی سابقه  زلزله  تبعات  و  اروپا  مالی 
چالش ها  »اين  می نويسد  جاپان،  اقتصاد  بر 
تعهد ما به همکاری« را به عنوان راه پيش رو 

افزايش داده است.
کشورهای عضو اپک به رغم مخالفت چين 
زيست  خدمات  و  کاال  تعرفه های  کاهش  با 

موافقت  امريکا  تاکيد  خاطر  به  محيطی 
کردند.

اوباما،  باراک  تاکيد  پی  در  توافق  اين 
تر کردن  »نزديک  برای  اپک  ميزبان نشست 
فرصت های  گسترش  و  منطقه  اقتصادهای« 

تجاری اعالم شد.
امريکا در رقابت با چين در پی تثبيت رهبری 

خود در منطقه حاشيه اقيانوس آرام است.

گزارش ای بی سی نیوز از مبارزات آينده اوباما

نقش ایران در انتخابات امریکا 
کيسی هانت 

سناريوی لیبیا در سوريه تکرار نخواهد شد

تاکید اپک بر رفع موانع تجاری

مونتی، مامور نجات 
اقتصاد ايتالیا از بحران شد

کميشنر  و  ايتاليايی  اقتصاددان  مونتی،  ماريو 
مامور  به عنوان کفيل نخست وزير  اروپا،  سابق 
تشکيل دولت جديد ايتاليا شد. او پس از يک 
رييس  ناپوليتانو،  جورجو  ميان  گفتگو  روز 
اين  مامور  سياسی،  رهبران  و  ايتاليا  جمهور 
گفت:  خبرنگاران  به  مونتی  آقای  شد.  کار 
نه  باشد،  اروپا  اتحاديه  قوت  نقطه  بايد  »ايتاليا 
نقطه ضعف. ما تالش خواهيم کرد که مشکل 
اقتصادی را حل کنيم و راه رشد را در پيش 
آينده ای  می خواهيم  »ما  افزود:  او  بگيريم.« 
آبرومند و اميدبخش برای فرزندانمان بنا کنيم.«

اميد می رود دولت جديد تا قبل از بازگشايی 
بازارهای مالی امروز کارش را آغاز کند، اما 
معرفی  برای  زمانی  جدول  هيچ  مونتی  آقای 
وزرا اعالم نکرد. وظيفه اصلی جانشين سيلويو 
برلوسکونی اجرای طرح رياضت اقتصادی به 

منظور مقابله با بحران بدهی ايتالياست.
مجلس سنای ايتاليا بسته پيشنهادی دولت برای 
نوامبر،   11 جمعه،  روز  را  بدهی ها  کاهش 
تصويب کرد و نمايندگان پارلمان برای بررسی 
آن در روز شنبه، 12 نوامبر، نشستی اضطراری 
استقراض  هزينه  گذشته  هفته  دادند.  تشکيل 
ايتاليا به شدت باال رفت و خطر وخامت بحران 
مالی حوزه يورو، پس از اثرات بحران يونان، 
در  حضور  با  برلوسکونی  آقای  شد.  برابر  دو 
در  برانگيزش  جنجال  عملکرد  از  تلويزيون 

دوره نخست وزيری ايتاليا دفاع کرد.
انتظار می رود او به عنوان رهبر بزرگترين حزب 
کشور، برای واگذاری برخی از وزارتخانه ها به 

يارانش با آقای مونتی رايزنی کند.
مجازات سفر ايرانیان به 

اسرايیل تشديد شد
مجلس ايران طرح »تشديد مجازات مترددين به 
فلسطين اشغالی« را تصويب کرده که براساس 
جمله  از  و  يافته  تغيير  پاسپورت  قانون  آن، 
مجازات ايرانيانی که به کشورهايی سفر کنند 
اعالم  ممنوع  را  آنها  به  ايران، سفر  که دولت 

کرده است، تشديد شده است.
در ماده 24 قانون پاسپورت ايران، مصوب سال 
1351 آمده بود که پاسپورت ايرانی برای سفر 
به تمامی کشورها اعتبار دارد مگر کشورهايی 
که »دولت در موارد مقتضی« سفر ايرانيان را به 
باشد و در ماده 36  آن کشورها ممنوع کرده 
همين قانون، مجازات متخلفين از اين ماده يک 
تا دو ماه حبس و يک هزار تا ده هزار جريمه 
نقدی و يا هر دو مجازات با هم تعيين شده بود.

در  اسالمی  شورای  مجلس  که  تغييراتی  با 
به اسراييل، تحت عنوان  اين قانون داده، سفر 
»فلسطين اشغالی« مشخصا ذکر شده و مجازات 
کسانی که به کشورهای ممنوعه سفر کنند به 
دو تا پنج سال حبس و محروميت از پاسپورت 

به مدت 3 تا 5 سال افزايش يافته است.
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امریکا از تالشی رییس 
جمهور سابق هند 
عذرخواهی کرد

از  تالشی  خاطر  به  هند  از  رسمی  طور  به  امریکا 
هوایی  میدان  در  کشور  این  سابق  جمهور  رییس 

جان اف کندی نیویارک عذرخواهی کرده است.
ای پی جی  بدنی  تالشی  از  امریکا  به  هند  دولت 
عبدالکالم آزاد، رییس جمهور پیشین در این میدان 

هوایی شکایت کرده بود.
آقای آزاد ۸۰ سال سن دارد و از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ 
تشریفات  اساس  بر  است.  بوده  هند  جمهور  رییس 
رایج او دارای مصوونیت سیاسی است و باید با او به 

عنوان مقام ویژه برخورد شود.
اما هنگامی که او در ۲۹ سپتامبر در نیویارک سوار 
بود،  شده  هند  هواپیمایی  شرکت  هواپیمای  یک 
ماموران میدان هوایی خدمه پرواز را وادار به گشودن 
دروازه هواپیما کردند تا کت و موزه  های آقای آزاد 

را بازرسی کنند.
سال  در  نیز  دیگر  بار  یک  پیش تر  آزاد  عبدالکالم 
هواپیمای شرکت  یک  به  سوار شدن  هنگام   ۲۰۰۹

کانتینتال امریکا مورد تالشی بدنی قرار گرفته بود.
سفارت امریکا در هند با انتشار بیانیه ای عذرخواهی 

خود را اعالم کرد.
عبدالکالم آزاد تنها مقام هندی نیست که در امریکا 

مورد بازرسی قرار گرفته است.
هند سال گذشته از امریکا خواست به علت بازرسی 
بدنی از میرا شانکار، سفیر این کشور در یک میدان 

هوایی در ایالت میسیسیپی عذرخواهی کند.
امنیتی  ماموران  منتشرشده  گزارش های  اساس  بر 
میدان هوایی حتا پس از آن که هویت خانم شانکار 
به عنوان سفیر هند احراز شده بود، او را مورد بازرسی 

قرار دادند.
گفته می شود خانم شانکار به خاطر پوشیدن ساری، 
لباس سنتی زنان هند، مورد توجه ماموران قرار گرفته 

بود.
حکومت سوریه تحت فشارهای 

بیشتری کشورهای خارجی 
قرار گرفت

علیه  خشونت  کردن  متوقف  برای  سوریه  رهبری 
از  فزاینده ای  فشار  تحت  مخالف  تظاهرکنندگان 

سوی سایر کشورهای عربی قرار دارد.
این  که  گفت  عرب  اتحادیه  کل  دبیر  نبیل العربی 
که  است  سازوکارهایی  »مطالعه  درحال  سازمان 
به  سوریه  در  غیرنظامیان  از  حفاظت  برای  می تواند 

اجرا دربیاید.«
معلق کرد،  را  پیشتر عضویت سوریه  اتحادیه عرب 
اقدامی که باعث تظاهرات هواداران دولت در سوریه 

شد.
به خاطر  سوریه  دولت  از  به شدت  فرانسه  همزمان 
حمالت اخیر هوادارانش به سفارتخانه های خارجی 

انتقاد کرده است.
سوریه  سفیر  احضار  با  گذشته  روز  فرانسه  دولت 
خواستار توضیح درباره حمالت وفاداران آقای اسد 
از جمله  به سفارتخانه های سایر کشورها در سوریه 

سفارت فرانسه شد.
ترکیه نیز که تخلیه خدمه غیرضروری دیپلوماتیک 
است  کرده  شروع  را  سوریه  از  آنها  خانواده های  و 
به  متحد  صدایی  »با  خواست  بین المللی  جامعه  از 

تحوالت جدی در سوریه واکنش نشان دهد.«

برنامه  علیه  بین المللی  تحریم های  امریکا  جمهور  رییس 
اتومی ایران را موثر دانسته و از تالش برای جلب همکاری 

روسیه و چین در تشدید این تحریم ها سخن گفته است.
در  اپک  اجالس  حاشیه  در  سخنانی  در  اوباما  باراک 
وادار  برای  بین المللی  تحریم های  از  دفاع  هاوایی، ضمن 
قطعنامه های شورای  پذیرش  به  اسالمی  کردن جمهوری 
امنیت سازمان ملل و توقف بخشی از برنامه های اتومی این 
ایران  اقتصادی جاری علیه  کشور، گفت که تحریم های 

»بسیار گزنده« بوده است.
را  مشورت هایی  متحده  ایاالت  که  افزود  اوباما  آقای 
با  که  هدف  این  با  کرد  خواهد  آغاز  روسیه  و  چین  با 
به  ایران  »اقدامات جدید« اطمینان حاصل شود که  اتخاذ 

تسلیحات اتومی دست نخواهد یافت.
همکاری های  سازمان  عضو  کشورهای  رهبران  اجالس 
مرکز  هونولولو،  در  اپک   - پاسیفیک  حوزه  و  آسیا 
هاوایی، برگزار شده و آقای اوباما در حاشیه این اجالس، 
با هوجینتا، رییس جمهور چین و دمیتری مدودف، رییس 
جمهور روسیه دیدار و گفتگو کرده و بحران اتومی ایران 

در دستور این مذاکرات بوده است.
اتومی  انرژی  بین المللی  آژانس  مدیرکل  گذشته،  هفته 

برنامه های  مورد  در  گزارشی  در 
نسبت  را  تردیدهایی  ایران،  اتومی 
به جنبه های نظامی این برنامه ها ابراز 

داشت.
ملل  امنیت سازمان  تا کنون شورای 
متحد با صدور قطعنامه هایی، از ایران 
خواسته است تا بخشی از برنامه های 
زمینه  در  خصوص  به  خود  اتومی 
کند  متوقف  را  یورانیم  غنی سازی 
ایران  حکومت  وادارکردن  برای  و 
به قبول این خواست، تحریم هایی را 

علیه ایران وضع کرده است.
اتومی،  انرژی  بین المللی  آژانس  انتشار گزارش جدید  با 
شورای  دایم  عضو  غربی  کشورهای  و  متحده  ایاالت 
جدیدی  قطعنامه  صدور  ضرورت  از  ملل  سازمان  امنیت 
بین المللی سخن  تحریم های گسترده تر  ایران حاوی  علیه 
گفتند، اما تصویب چنین قطعنامه ای مستلزم عدم مخالفت 
چین و روسیه، دو عضو دایم و دارای حق وتو در شورای 

امنیت است.
ایران  علیه  اقدامی  از چنین  مقامات روسی و چینی هنوز 

اختالف  حل  برای  مذاکره  ادامه  بر  و  نکرده  حمایت 
جمهوری اسالمی و جامعه بین الملل تاکید ورزیده اند.

جمهوری  با  گسترده ای  اقتصادی  روابط  دارای  چین 
که  نیز،  روسیه  که  گفته اند  منابع  برخی  و  است  اسالمی 
خود  متحد  کشورهای  در  سیاسی  بحران های  شاهد 
که  است  آن  نگران  بوده،  افریقا  شمال  و  خاورمیانه  در 
تحریم های فلج کننده علیه ایران در راستای طرحی برای 

»تغییر رژیم« در این کشور مطرح شده باشد.

مشورت اوباما با روسیه و چین در مورد اقدامات تازه علیه ایران
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