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  »گلستان«                                 

  نادقوقح -ضيفريما

پايداری وبقای خودرا مرھون  ،امروز خبری منتشرشد که دردنيای امروز وبرپايه اصولی که جھان
يب وشنيدن غرائب به نظرسعدی ديدن عجادرمقابل نچنان عجيب وغريب است که آ ،ن اصول ميداندآ

   .است کوچک  ناچيز و

  )٢٠١٧( بيست وپنجم نوامبر خبراين است  

کاخ سفيد  به دولت پاکستان ھشدارداده است  که اگرحافط سعيد بنيانگذارلشگرطيبه ورھبرگروه 
  جماعه الدعوه را مجددا باز داشت ومحاکمه نکند  با پيامد ھائی مواجه خواھد شد 

   .رست است که سعيد حافظ متھم به سرپرستی فاجعه کشتاربمبئی استد 
ريکا سخت خواھان مجازات سعيد حافظ است وبرای دستگری او رقم مآاز درست است که ب 

   /بزرگی جايزه دالری تعيين کرده است
   .ازدرست است که سعيد حافظ يک مھره سياسی برای پاکستان درمقابل ھند استب 

مريکا فاقد اين حق است که انجام محاکمه ای را به قوه قضائيه کشور ديگری تحميل آلی با اينھمه  و
   .مريکاستآشر وقانون اساسی اين تحميل خالف منشورسازمان ملل  واعالميه حقوق ب  ،کند

اعتراض به عمل دادگاه درنفس  ؛زادی سعيد حافظ را داده استآتان بھردليلی حکم قوه قضائيه پاکس
نجا که حافظه ياری ميدھد  دولت آتاکنون تا  .کيفتی است که قوانين پاکستان معين کرده نه کاخ سفيد

ابعاد  مريکا اينطور علنی درامورقضائی کشورھای ديگر دخالت نداشته اند دخالت ھا درآھای قبلی 
     .نداشته است شکارآنھم صورت آاسی واقتصادی بوده که سي

را  عمل کند واصل تفکيک قوا کشورخود قوه قضائيه کشوری که بايد مستقال حتی ازقدرتھای ملی
   امرقضائی کشوررا اداره کند اوامر يک دولت خارجی  رعايت کند چگونه ميتواند تحت رھبری و

   .کاپيتوالسيون ھم درگذشته ھای دور با اين وقاحت ھمراه نبوده است

تھديد دربيانيه کاخ سفيد مبنی براينکه  اگرسعيد حافظ بازداشت ومحاکمه نشود پاکستان با پيامد ھائی 
ھمين  اتھامی عليه سعيد حافظ جريان يابد به اعتبار ، ھرنوع محاکمه ای که بھرمواجه خواھدشد

زيرا مبنای رسيدگی وحکم دادکاه براعمال قدرت   ؛ه بی اعتبار استمدآرنامه کاخ سفيد تھديدی که د
   .ن تھديد را جدی نگرفتآوتھديد يک کشورخارجی است که نميتوان 

وچون اين برائت مورد  بازھم برائت گرفت مريکا تشکيل شد ومتھمآفرض کنيد دادگاه به اعتبارتھديد 
واين توقعات  رازھم قوه قضائيه بايد متھم را محاکمه کند  تا کی وچند بامريکا نيست بآتائيد ورضايت 
   ؟مريکا نوشته شده استآاساسی  درکجای قانون
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يسم جدی نيست  يک جريان سياسی رمريکا  به پاکستان به اينکه که درامرمبارزه با تروآاعتراض  
برای محاکمه مريکا آخ سفيد به دولت وبکلی با دستور کا موازين بين المللی است است که برخاسته از

   .نھم توام با تھديد بکلی متفاوت استآمجدد متھم 

مريکا ويا ترس به قوه قضائيه آروابط با  سوال اينجاست فرض کنيد که دولت پاکستان به اعتبار ،خوب
وان يا ميتآدراين حال ورد که متھم را مجددا توقيف ومحاکمه وشمول مجازات سازند  آ کشورش فشار

 ٢٠٠برای قوه قضائيه پاکستان که بايد مرعی عدالت وبيطرفی وبدور ازاعمال نفوذ بريک جمعيت 
   ؟اشد اعتباری قائل شدميليونی پاکستان ب

   .مريکا ناشی ازمداخله درامورکشورھاستآتمام گرفتاری ھای کشورھای جھان وحتی 

ھم ن کشورھا آمريکا درکشورھای دوست خود حتی به قوه قضائيه آبايد متاسف بود که دامنه مداخله 
      .کشيده شده است

  د نمکدنگد نمکش ميزنند وای بروزی که بدھرچه بگن

ن قوه آنکه آامانت وصداقت وبيطرفی وحفظ حقوق وشئونات مردم است وای به  قوه قضائيه پاسدار
      .روتھديد کشورھای ديگر قرارگيردتحت الشعاع اقتدا

  


