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مساجد را از  وجود انتحاریان 
پاک سازی کنید!

رویداد  یک  شاهد  یک شنبه،  روز  تخار،  والیت 
پارلمان،  نماینده  یک  رویداد،  این  در  بود.  خونین 
زخمی  و  کشته  دیگر  تن  ده ها  و  قومی  متنفذ  ده 
شدند. منابع می گویند که فرد انتحارکننده، مالامام 
وظیفه،  این  در  ماه  برای شش  و  بود  مسجد  یک 

مشغول بوده است. 
و  تکان دهنده  خبر  یک  می تواند  رویداد  این 
پیش  باشد.  افغانستان  برای حکومت  قابل بررسی 
از این نیز مقام های امنیت ملی از بازداشت برخی 
داده  خبر   تروریستان  با  همکاری  در  مالامامان 
در  مالامام ها  و  روحانیون  تردید،  بدون  بودند. 
کشوری مانند افغانستان، از پایگاه و نفوذ باالیی 
برخوردارند. وزارت حج و اوقاف، به عنوان متولی 
مساجد، بیش از هر نهادی در این مورد مسوولیت 
دارد. اکنون در برخی مناطق، مساجد به پایگاهی 
برای مخالفان بدل شده است و از آن جا، مقام های  
حکومتی و کسانی که از حکومت حمایت می کنند،  
ده سال  در  افغانستان،  حکومت  می شوند.  تکفیر 
گذشته و با اتکا به رسانه ها، تالش کرد که با نشر 
اعالمیه، سخنرانی و بیانیه، با مردم ارتباط برقرار 
و  مخالفان حکومت  اما  کند.  اطالع رسانی  و  کرده 
به عنوان  را  از کشورهای همسایه، مساجد  برخی 
تربیون  از  و  برگزیده اند  تبلیغاتی شان  پایگاه 
مردم  می پردازند.  خود  دیدگاه های  نشر  به  آن، 
مسلمان و متدین کشور، در قریه ها و روستاها، با 
باورمندی ای که به علما و خطابه های آنان دارند، 
بیش از هر نهاد و تربیونی به آنان اعتماد می کنند. 
متاسفانه وزارت  حج و اوقاف، با درک تاثیرگذار 
بودن این مکان های مقدس، در سامان دهی مناسب، 
این مساجد موفق  از  نظارت  و  هماهنگی، مشوره 
در  مساجد  که  می رود  انتظار  امروز  است.  نبوده 
برای   مستحکم  پایگاهی  و  سنگر  به  افغانستان، 
در  دموکراتیک  و  اسالمی  ارزش های  حمایت 
کشور بدل شود؛ اما خطابه های روزهای جمعه و 
مناسبت های مذهبی دیگر، به خوبی، نشان می  دهد 
با  همسویی  در  مساجد،  مالامامان  از  برخی  که 
اخیر  رویدادهای  می گویند.  سخن  دیگران،  منافع 
سبب می شود تا باورمندی مردم نسبت به مساجد 
و  علمای دینی، آسیب ببیند و نسبت به برخی از 

مال امامان به دیده شک و تردید نگریسته شود. 
در گام نخست، ایجاب می کند تا مردم مسلمان و 
تا  باشند  مواظب  هوشیاری،  و  درایت  با  متدین، 
افراد فرصت طلب و  عوامل بیگانه، در پایگاه دینی 
آنان نفوذ نکنند و سبب بدنامی این سنگر مقدس و 

ارزش های دینی نشوند. 
با  تا،  دارد  مسوولیت  نیز  اوقاف  و  حج  وزارت 
در  را  الزم  هماهنگی  همه جانبه،  و  دقیق  بررسی 
راستای بهتر اداره کردن مساجد انجام دهد؛ باشد 
که در پرتو آن، هماهنگی مکان مقدس و دینی از 

نفوذ تروریستان حفظ شود. 
نیروهای امنیتی نیز تاکتیک های دشمن را شناسایی 
و با آن مقابله کنند. امروز، مخالفان مسلح از هر 
مکان و ابزاری برای مقاصد خود  استفاده می  کنند؛ 
مسجد، چادر، لنگی، کودک و ...  همه به عنوان یک 
ابزار برای مخالفان بدل شده اند. مردم و حکومت 
باید، بیش از هر وقت، آگاه شوند و درک کنند که 
با چه دشمنی روبرو هستند. برخورد با این گونه 
دشمن، نیاز به آگاهی،  درایت و برخورد جدی و 
قاطع  حکومت دارد. در غیر آن، هیچ نقطه ای، امن 

نخواهد ماند. 

زنگ اول


موقعیت دارند.
مقدار تثبیت شده نفت این حوزه، 87 

میلیون بیرل تخمین شده است.
از  دیروز  که  قرارداد  این  مسوده 
سوی جلسه کابینه مورد بررسی قرار 
از  چین  نفت  ملی  شرکت  گرفت، 
حق  درصد   15 شده  استخراج  نفت 
دولت  به  مالیه  درصد   20 و  االمتیاز 

افغانستان خواهد پرداخت.
می افزاید  ریاست جمهوری  دفتر 
نفت  مفاد  از   افغانستان  سهم  که 
استخراج شده تا 70 درصد خواهد بود.

افزوده  ریاست جمهوری  دفتر 

می افزاید  ریاست جمهوری  دفتر 
پروژه،  این  ماسترپالن  براساس  که 
سهولت های الزم با معیارهای هوانوردی 
فراهم  هرات  هوایی  میدان  در  جهان 
مانند  تاسیسات زیربنایی  خواهد شد و 
نصب  کارگو،  تعمیر  جدید،  ترمینال 
نصب  فضایی،  ترافیک  خدمات 
تجهیزات هواشناسی، اختصاص ساحه 
نشست و برخاست برای هلی کوپترها، 
مسافران،  برای  رو  موتر  سرک  اعمار 

جستجوی راه های تصویب این قانون با 
اشتراک چندین نهاد مدنی و حکومتی 
در کابل  برگزار کرد. اشتراک کنندگان 
مسوده  که  داشتند  تاکید  نشست  این 
قانون خانواده براساس ارزش های دینی 
و شرعی تهیه شده است و در صورتی 
شود،  تطبیق  و  تصویب  قانون  این  که 
بسیاری از مشکالت در خانواده ها حل 

خواهد شد. 
موسسه  اعضای  از  یکی  مبلغ،  ضیا 

افغانستان  در  نخستین بار  برای  که 
ماه آینده مورد  تا سه  ساخته می شود 

بهره برداری قرار خواهد گرفت. 
از  ابتدا  در  است  افزوده  فضلی  آقای 
این دستگاه برای تولید گاز مایع برای 
و  می شود  استفاده  رفتار  تیز  وسایط 
در  آن  انکشاف  صورت  در  بعدا 

به  کابینه  اعضای  کابل:  8صبح، 
وحیداهلل شهرانی، وزیر معادن کشور 
اکتشاف  قرارداد  تا  سپرده اند  وظیفه 
و استخراج نفت حوزه آمودریا را با 

شرکت ملی نفت چین امضا کند.
انتشار  با  ریاست جمهوری  دفتر 
براساس  که  می گوید  اعالمیه ای 
نفت چین  ملی  قرارداد، شرکت  این 
موسوم  افغانی  یک شرکت  با  همراه 
و  اکتشاف  به  »وطن گروپ«  به 
قشقاری،  ساحات  از  نفت  استخراج 
می پردازند  زمردسای  و  بازار کمی 
فاریاب  و  سرپل  والیات  در  که 

پروژه  وزیران،  شورای  کابل:  8صبح، 
انکشاف و توسعه میدان هوایی هرات را 
که به کمک مالی کشور ایتالیا صورت 

می گیرد، تصویب کرد.
دفتر ریاست جمهوری با انتشار اعالمیه ای 
موافقت نامه  یک  براساس  می گوید 
رسمی که میان وزارت خارجه افغانستان 
و کشور ایتالیا به تاریخ 12 آپریل سال 
2011 عقد شد، جانب ایتالیا تعهد کرده 
به صورت  را  یورو  میلیون  مبلغ 92  که 
معیاری  و  توسعه  در  مفاد  بدون  قرضه 
هرات  بین المللی  هوایی  میدان  ساختن 

مصرف کند.
در این اعالمیه آمده است که وزارت 
هوایی  میدان  ماسترپالن  ایتالیا  توسعه 
هرات را تکمیل کرده و جهت مطالعات 
بیشتر به یک نهاد مسلکی مورد حمایت 
سپرده  ایتالیا  ملکی  هوانوردی  وزارت 

است.

افغانستان  مدنی  نهادهای  کابل:  8صبح، 
خانواده  قانون  مسوده  تا  دارند  تالش 
توسط وزارت عدلیه و شورای وزیران 
تایید و به تصویب پارلمان برسد. به گفته 
مسووالن این نهادها در صورتی که قانون 
خشونت ها  برسد،  تصویب  به  خانواده 

کاهش خواهد یافت. 
و  حقوق  موسسه  هانریش بل،  بنیاد 
و  زنان  تحقیقاتی  نهاد  و  دموکراسی 
کودکان، روز گذشته نشستی را به منظور 

مسووالن تصدی افغان گاز در والیت 
دستگاه  یک  ساخت  از  جوزجان 
پیشرفته تولید گاز مایع در این والیت 

خبر داده اند. 
تصدی  رییس  فضلی،  صالح محمد 
به  جوزجان  والیت  در  افغان  گاز 
دستگاه  این  است،  گفته  رسانه ها 

جامع  قرارداد  اولین  این  که  است 
نفت  استخراج  و  اکتشاف  تفحص، 
در افغانستان است که در آن ساختن 
شامل  نیز  نفت  تصفیه خانه  اولین 

می باشد.
معتبر  نهادهای  مطالعات  براساس 
شش  افغانستان  قلمرو  در  بین المللی، 
نام های  به  گاز  و  نفت  بزرگ  حوزه 
نفتی  حوزه  آمودریا،  نفتی  حوزه 
کشکه،  نفتی  حوزه  تاجیک،  افغان 
نفتی در والیت هرات، حوزه  حوزه 
هلمند  نفتی  حوزه  و  کتواز  نفتی 

وجود دارند.

مورد  تعمیرهای  اعمار  رادار،  دستگاه 
برای  سردخانه  اعمار  اداری،  ضرورت 
برای  مناسب  محل  تجارتی،  اموال 

شرکت های هوایی اعمار می شود.
با  که  می گوید  ریاست جمهوری  دفتر 
آغار کار پروژه توسعه ای میدان هوایی 
در  هوایی  میدان  این  ظرفیت  هرات، 
بیشتر  تجارتی  اموال  و  مسافر  انتقال 
می شود و  در نهایت به یک میدان هوایی 

با استندرد بین المللی مبدل خواهد شد.

قانون  گفت  دموکراسی  و  حقوق 
خانواده سبب حفظ حقوق تمام اعضای 
کودکان  و  زنان  به خصوص  خانواده 

خواهد شد. 
این نهادها می گویند در حال حاضر قانون 
مشخصی وجود ندارد که سبب حفاظت 
بیشتر از خانواده ها شود. اما وزارت عدلیه 
خانواده  قانون  به  نیازی  که  است  گفته 
نیست زیرا قانون مدنی تمام موارد مربوط 

به خانواده را در خود دارد. 

تولید  برق  که  گازی  توربین های 
خواهد  قرار  استفاده  مورد  می کنند، 

گرفت. 
میلیون  سه  دستگاه  این  ساخت 
سوی  از  که  برداشته  هزینه  دالر 
پرداخت  امریکا  دریایی  نیروهای 

است.  شده 

سنگ تهداب 
ریاست اقتصاد 
والیت سرپل 

گذاشته شد
تعمیر  تهداب  سنگ  سرپل:  8صبح، 
در والیت سرپل  که  اقتصاد  ریاست 
شکل  به  مربع  متر   2016 ساحه  در 
پخته و اساسی اعمار می گردد، دیروز 

گذاشته شد. 
انجنیر عبداالحد اولکر، رییس اقتصاد 
والیت سرپل گفت که تعمیر ریاست 
به هزینه 8 میلیون و 60 هزار  اقتصاد، 
طی  اقتصاد  وزارت  بودجه  از  افغانی 

یکسال اعمار می شود.
او همچنین گفت، این تعمیر که دارای 
نیاز مندی های  به  مطابق  ملحقات  تمام 
نبود جای این  امروز می باشد، مشکل 

ریاست راحل می   کند.
درحال  سرپل  والیت  اقتصاد  ریاست 
در  کرایی  حویلی  یک  در  حاضر 
زیاد  مشکالت  با  فرسوده  اتاق های 
کار خود را پیش می برد که با تکمیل 
مشکل  جدید،  ساختمان  اعمار  کار 
این ریاست از نبود مکان مناسب حل 

می شود. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برق به شهر 
سرپل می رسد

8صبح، سرپل: مسووالن ریاست برق در 
والیت سرپل می گویند که کار نصب 
طی  والیت  این  مرکز  برق  پایه های 
تکمیل می شود که  آینده  ده ماه  مدت 
پروژه  این  از  خانواده  ده هزار  آن  طی 

مستفید خواهند شد.
والیت  برق  رییس  جالالدین،  انجنیر 
کار  آینده  ماه  ده  »تا  گفت:  سرپل 
برق  سب استیشن  نصب  و  لین دوانی 

تکمیل می گردد.«
 27 سرپل  به  برق رسانی  که  گفت  او 
میلیون دالر هزینه برمی دارد که از سوی 

وزارت انرژی و آب پرداخته می شود.
سرپل  والیت  والی  رحمتی،  سیدانور 
گفت که کار پروژه نصب سب استیشن 
افتاده  تقویق  به  سال  که ۴  برق سرپل 
مقام های  مکرر  تالش های  اثر  به  بود، 
محلی، 95 درصد پیش رفته و به زودی 

تکمیل می گردد.
به زودی  این که  از  سرپل  باشندگان 
می شود،  منور  برق  با  خانه های شان 

خوشحالند. 
آقتاش  قریه  باشنده  محمدحفیظ، 
شهرسرپل گفت که با اتمام کارنصب 
پایه های برق دیگر با مشکل نبود برق 

مواجه نخواهند شد.
این  اهالی  درحال حاضر،  که  اوگفت 
قریه برای روشن ساختن خانه های شان 

از چراغ استفاده می کنند.

قرارداد استخراج نفت حوزه آمودریا با چین امضا می شود

میدان هوایی هرات توسعه می یابد

نهادهای مدنی بر تصویب مسوده قانون خانواده تاکید کردند

ساخت یک دستگاه پیشرفته تولید گازمایع در جوزجان

ACKU
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 قدرت اهلل جاوید

یک عضو مجلس نمایندگان:

انتحاری تخار مالامام مسجد بود

ري
حرا

 . ا
س از وراي دود و آتش

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

درنظرداشت جنبه هاي قومي، مذهبي، سمتي و زباني تهيه گرديده اند، بازتاب دهنده 
روايت هاي 23 سال جنگ در کشور مي باشند. 

محمد عارف بیات1124
ه و تنظیم:

تهی

یک  شمول  به  تن   20 شدن  کشته  از  پس  روز  یک 
 51 شدن  زخمی  و  کشور  نمایندگان  مجلس  عضو 
تن دیگر در نتیجه ی یک حمله ی انتحاری در والیت 
دارند  ادعا  کشور  نمایندگان  مجلس  اعضای  تخار، 
متنفذ  یک  جنازه ی  مراسم  در  را  خودش  که  فردی 
از  یکی  مالامام  کرد،  انتحار  تخار،  والیت  در  قومی 

مساجد والیت تخار بوده است.
در  جوزجان  مردم  نماینده ی  درزابی،  عبدالستار 
مجلس نمایندگان که در یک نشست مشترک خبری 
با شمار دیگری از اعضای این مجلس با رسانه ها سخن 
انتحاری زمانی  بابیان این مطلب گفت فرد  می گفت، 
که عبدالمطلب بیک و برخی دیگر از شهروندان تخار 
والیت  این  در  قومی  متنفذ  یک  جنازه ی  تشییع  در 

شرکت کرده بودند، خودرا منفجر ساخت.
مالشاه  نام  به  انتحاری  نفر  »یک  گفت:  درزابی 
قریه ی  مسجد  امام  مال  محمد،  مالغالم  ولد  محمد 
ترمه بایی والیت تخار خود را انتحار می کند و جناب 
افغانستان  بزرگ  شخصیت  یک  بیک،  عبدالمطلب 
وکیل  را،  سیاسی کشور  و  نظامی  را، یک شخصیت 
منتخب مردم افغانستان را، وکیل مننخب والیت تخار 

را از ما می گیرد.«
به  را  شش ماه  از  بیش  انتحاری  فرد  وی،  گفته ی  به 
عنوان مالامام مسجد قریه ی ترمه بایی در والیت تخار 

سپری کرده بود.
وی نهادهای امنیتی والیت تخار را در عدم شناسایی 
به  وی،  گفته ی  به  که  خواند  مقصر  انتحارکننده  فرد 
شناسایی  را  انتحاری  فرد  نتوانسته اند  دلیل ضعف شان 

و دستگیر کنند.
سایر  و  تخار  در  نظامی  مسلکی  کادرهای  نبود  او 
مقام های  بی کفایتی  عوامل  از  را  کشور  والیت های 

کنیم.« درزابی افزود: »تقاضای ما از ریاست جمهوری 
عامالن  که  این  است  ناتو  قوت های  و  افغانستان 
زودتر  هرچه  جنایت ها  عامالن  زنجیره ای،  قتل های 

چهره های شان را افشا سازند.«
رییس  نعیم اللی حمید زی،  از جانبی دیگر، محمد   
توجه  عدم  نمایندگان،  مجلس  داخلی  کمیسیون 
حکومت به فیصله ها و مصوبه های این مجلس را یک 

مانع عمده در نظارت از نهادهای امنیتی می داند.
خواست های  به  جمهور  رییس  وی،  گفته ی  به 
نکرده  عمل  گذشته  سال  یک  در  مجلس  نمایندگان 
است و به ادامه ی کار مقام های بی کفایت در والیت ها 

تاکید داشته ا ست.
متفرق  بر  تصمیم  حکومت،  آن که  با  گفت  اللی 
ولی  بود؛  کرده  نمایندگان  مجلس  اعضای  ساختن 

محلی در این کشور می داند.
 اعضای مجلس نمایندگان، به قتل رساندن عبدالمطلب 
فرمانده  و  جهادی  سابق  فرماندهان  از  که  را  بیک 
بود،  گذشته  در  کندز  و  تخار  والیت های  پولیس 
ادامه ی قتل های زنجیره ای شخصیت های ملی و بانفوذ 

در کشور خواندند و آن  را محکوم کردند.
خیلی،  سید  موالنا  داوود،  داوود  جنرال  این  از  پیش 
ده ها  و  کرزی  ولی  احمد  زرین،  ملک  عمر،  انجنیر 
فرمانده سابق جهادی در نتیجه ی حمله های انتحاری و 

انفجاری جداگانه در کشور به قتل رسیده اند.
شخصیت های  دادن  قرار  هدف  که  می گوید  درزابی 
در  مردم  روحیه ی  بردن  بین  از  هدف  به  ملی،  بانفوذ 

برابر تروریستان و ضعیف ساختن مردم بوده است.
وی در عین حال تاکید می کند که مردم افغانستان، به 

هیچ وجه، تسلیم تروریستان نخواهند شد.
ادامه ی   از  جلوگیری  نمایندگان،  مجلس  عضو  این 
نهادهای  وظیفه ی  را  کشور  در  زنجیره ای  قتل های 
ناتو  رهبری  به  بین المللی  نظامیان  و  کشور  امنیتی 

می خواند.
آلمانی  تلویزیون  یک  گزارش  به  باتوجه  درزابی، 
امنیتی  نهادهای  در  تروریستان  کردن  رخنه  مورد  در 
تروریستان در صف  نیست  بعید  کشور، می گوید که 
زمینه ی  و  باشند  کرده  رخنه  کشور  امنیتی  نیروهای 

قتل های زنجیره ای را فراهم ساخته باشند.
درزابی گفت: »عامالن اصلی قتل های زنجیره ای برای 
مردم  دشمنان  که  است  معلوم  افغانستان  مردم  همه ی 
و  هستند  ترویستان  هستند.  طالبان  هستند؛  افغانستان 
حرفه ای،  که  هستند  تروریست هایی  اساسی ترین  آن، 
داریم،  ما  که  متفاوتی  مرزهای  از  و  می کنند  کار 
پاک  آنرا  نتوانستیم  ما  و  نفوذ کرده  پاکستان  و  ایران 

اعضای مجلس نمایندگان، در نخستین فرصت پس از 
تعطیالت زمستانی، با مقام های نهادهای امنیتی برخورد 

جدی خواهند کرد.
کشورهای  مداخله ی  نمایندگان،  مجلس  عضو  این 
ایران و پاکستان را در ناامنی کشور از دیگر مواردی 
مردم  میان  در  وحشت  و  رعب  باعث  که  می داند 

افغانستان شده است.
والیت  انتحاری  نتیجه ی حمله ی  در  است  شده  گفته 
مردم  نماینده ی  بیک،  عبدالمطلب  شمول  به  تخار، 
تخار، ده متنفذ قومی و ده ها تن دیگر کشته و زخمی 

شده اند.
نشر  با  کابل  در  امریکا  سفارت  همین گونه،  به 
را  تخار  والیت  در  انتحاری  حمله ی  اعالمیه ای، 
محکوم کرده، گفته است که طالبان در تالش کشتار 

مردم افغانستان هستند.
دولت  و  مردم  که  است  شده  گفته  اعالمیه  این  در 
تروریستی  حمله ی  قربانیان  غم  در  را  خود  امریکا 
شریک می داند و در امر مبارزه با تروریزم به همکاری 

با مردم افغانستان ادامه خواهند داد.
اعالمیه ی همچنین خاطرنشان ساخته است که ادامه ی 
کشتار زنان و کودکان توسط طالبان و سایر شورشیان 
نشان می دهد که گفته های مال عمر در مورد جلوگیری 

از کشتار غیرنظامیان، دروغ بوده است.

آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش  در 
حادثه  یک  در  که  داریم  خود  با  را  خواهری 
معلول  طفلش  و  داده  دست  از  را  خسرش 
بیان می کند:  را چنین  او آن حادثه  است.  شده 
»روزهای زندگی ما بسیار به خوبی سپری می شد 
و نمی گذاشتیم که فامیل ما دچار مشکل شود، 
اما با گذشت زمان آهسته آهسته غم ها بر زندگی 
ما سایه افگند، زیرا جنگ های میان گروهی در 
شهر کابل و سایر نقاط کشور آغاز شده بود. هر 
صبح و شب ما با صدای فیر راکت و گلوله های 
تفنگ آغاز و پایان می یافت و این جزو برنامه 
زندگی ما شده بود. بعضی اوقات این جنگ ها 
چنان شدت می گرفتند که ما در خانه های خود 
نقاط  از  بعضی  نمی توانستیم.  باال  سر  ترس  از 
از سکنه  خالی  اثر شدت جنگ  در  کابل  شهر 
شده بود. عده ای از مردم خانه های شان را ترک 
و به کشور های همسایه مهاجر شدند. اما کسانی 
برخوردار  خوبی  چندان  اقتصاد  از  ما  مانند  که 

نبودند از روی ناچاری این زجر های کشنده را 
و  فقر  بی کاری،  روزها  آن  در  کردند.  تحمل 
آتش جنگ همه و همه دست به دست هم داده 
بودند و تار و پود زندگی را از بین می بردند. اما 
مردم به خاطر بقای حیات شان زندگی می کردند 

و در تکاپو بودند تا زنده بمانند. در یکی از همان 
روز های شوم خسرم که پسرم را در بغل داشت، 
می خواست از خانه بیرون برود، اما در همین زمان 
راکتی اصابت کرد و خسرم به شهادت رسید. در 
این حادثه دست پسرم شکست و خونریزی شدید 

در آن روزها بی کاری، فقر و آتش جنگ همه و همه دست 
به دست هم داده بودند و تار و پود زندگی را از بین 

می بردند. اما مردم به خاطر بقای حیات شان زندگی می کردند 
و در تکاپو بودند تا زنده بمانند. در یکی از همان روز های 

شوم خسرم که پسرم را در بغل داشت، می خواست از خانه 
بیرون برود، اما در همین زمان راکتی اصابت کرد و خسرم 

به شهادت رسید. در این حادثه دست پسرم شکست و 
خونریزی شدید داشت، او را با مشکالت زیاد به شفاخانه 

انتقال دادیم.

انتقال  با مشکالت زیاد به شفاخانه  داشت، او را 
مجروحان  تعداد  و  بود  جنگ  زمان  اما  دادیم. 
قطع  پسرم  دست  شریان  حادثه  آن  اثر  در  زیاد. 
شد. جلو خون ریزی را گرفتند و دستش را گچ 
باز  را  او  دست  وقتی  مدتی  از  بعد  اما  کردند 
پیدا کرده  انحراف  بند دستش  استخوان  نمودیم 
بود. حال پسرم از ناحیه یک دست معلول است و 
در کنار آن بر اثر شدت ضربه ای که خورده بود، 
دچار تکلیف اعصاب گردیده و مدت هاست که 
نتیجه  هیچ  اما  دارد.  قرار  تداوی  و  مداوا  تحت 
می برد.  رنج  مشکل  آن  از  تا حال  او  و  نگرفتیم 
خواست من از دولت این است که برای ما مردم 
غریب کمک نماید تا طفل های معلول و مریض 
معاش  برای شان  آن  کنار  در  و  شوند  تداوی  ما 
نیز جزای  رویداد خونین  آن  عامالن  به  و  بدهد 
کار های بدشان را بدهد، زیرا ما به کدامین جرم 
محکوم بودیم که چنین روزها را مشاهده نماییم.«
خوانندگان محترم:-  جهت بهترشدن این بخش 
شما  سالم  پیشنهادات  و  انتقادات  نظریات،  به  ما 
با شریک ساختن چنین  به دیده ی قدر می نگریم 

گزارش های شما در نشانی ذیل منتظر می باشیم.
       Info_afg@solidarity for justice.org.af

از مداوای پسرم، نتیجه ای نگرفتیم
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از  یکی  جدی  ششم  پیش،  سال  بیست  به  نزدیک  تا 
به شمار می آمد.  افغانستان  تاریخی در  روزهای خاص 
برخوردار  تاریخی  اهمیت  از  جهت  آن  از  روز  این 
مردم  بین  تاریخی  رویارویی  یک  سرآغاز  که  بود 
از  می گرفت.  قرار  شمالی شان  همسایه  و  افغانستان 
افغانستان تمام  آن جایی که این رویارویی به نفع مردم 
اما  بود؛  انگیز  خاطره  افغانستان  مردم  برای  بود،  شده 
از  است  نتوانسته  افغانستان  که  دلیل  این  به  و  اکنون 
مشکالت گسترده ی خویش خارج شود، دیده می شود 
به خاطره های  و خاص کم کم  تاریخی  روزهای  که 

فراموش شده و یا رو به فراموشی تبدیل می گردد.
نظامی  نیروهای   1358 سال  جدی  ششم  تاریخ  به 
ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی وارد 
افغانستان شد. این نیروها به این خاطر به افغانستان وارد 
شدند که می خواستند از رژیم بر سر قدرت در کابل 
مخالفت هایی  برابر  در  رژیم  این  از  و  کنند  حمایت 
وجود  آن  برابر  در  کشور  درسطح  که  گسترده ای 
آنجایی که  از  دیگر  سوی  از  کند.  نگهداری  داشت، 
واکنش  با  بود،  افغانستان  اشغال  معنای  به  این حضور 
گسترده  ی مردم روبه رو گردید و صفوف مقاومت در 

برابر نیروهای شوروی در سطح کشور ایجاد شد.
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق که در رقابت 
با بلوک غرب می خواست قلمرو حاکمیت کرملین را 
گسترش دهد، با ورود به افغانستان، فرهنگ، اخالق، 
اعتقادات و باورهای مردم را نادیده گرفت. همین امر 
نیز سبب شد تا مردم در افغانستان از این عمل حمایت 

نکنند و صف مخالفت با آن را تشکیل دهند. 
سرخ  ارتش  تهاجم  برابر  در  افغانستان  مردم  مقاومت 
نابرابر  وضعیت  در  این که  با  شوروی  جماهیر  اتحاد 
اما  یافت،  ادامه  نابرابر  وضعیت  در  و  گردید  آغاز 
سرانجام سبب گردید تا رهبران اتحاد جماهیر شوروی 
سوسیالیستی بر تسخیر ناپذیری افغانستان اعتراف کرده 
و تصمیم به خروج از افغانستان بگیرند. خروج روس ها 
از افغانستان یک پیروزی بزرگ برای مردم افغانستان 

بود.
اتحاد جماهیر شوروی  این که شکست ارتش سرخ  با 
اردوی  عنوان  به  آن  از  پیش  که  سابق  سوسیالیستی 
جهانی  سطح  در  بود،  شده  معرفی  شکست ناپذیر 
مردم  برای  اما  داد؛  تغییر  را  معادالت  از  بسیاری 
به  بیشتری را  افغانستان جز خوشحالی چند روزه چیز 
ارمغان نیاورد. شکی نیست که مردم از خروج سربازان 
این  دلیل که  این  به  اما  ارتش سرخ خوشحال شدند؛ 
ثباتی را در پی نداشت، کام مردم  پیروزی آرامش و 

درست سی و دو سال پیش از امروز، ارتش سرخ مرز های 
افغانستان را عبور کرد و این کشور را در یک اشغال و جنگ 
مستمر فرو برد. سی و دو سال پیش از امروز سربازان شوروی 
سابق به این کشور سرازیر شدند و مردم را دچار سراسیمگی 
از  نیروهای شوروی  به دست  افغانستان  اشغال  البته  کردند. 
یک سو برای حمایت از یک نظام غیردموکراتیک و یک 
حکومت قسما نظامی صورت گرفت و از سویی دیگر در 
باور سیاست مداران  به  به آب های گرم.  پی رویای رسیدن 
کردند،  صادر  را  اشغالی  چنین  فرمان  که  سابق  شوروی 
رسیدن به آب های گرم ـ آن هم مبتنی بر یک ایدیولوژی و 
آرمان ـ مستلزم اشغال دوامدار افغانستان و تزریق ایدیولوژی 
بر این مرز و بوم بود تا راه رسیدن بر آب های گرم هموار 

شود.
این حرکت سیاست مداران شوروی سابق در کنار حمایت 
مردم  گسترده ی  مقاومت  با  افغان ها،  از  اندک  شماری 
نه ساله  جنگ  مقاومت ها،  این  پیامد  شد.  رو به رو  افغانستان 
معیوب  و  شهید  میلیون ها  ماندن  بجا  و  ارتش  این  برابر  در 
و بی خانمان بود؛ جنگی که هنوز هم مردم اثرات آن را در 

زندگی شان به شدت احساس می کنند.
جهانی،  جامعه ی  شدید  مخالفت های  وجود  با  اشغال،  این 
معتبر  سازمان های  و  یافت  دوام  غربی،  کشورهای  ویژه  به 
بر  را  الزم  فشار  نتوانستند  نیز  متحد،  ملل  مانند  بین المللی، 
بیاورند.  افغانستان،  شوروی سابق برای پایان دادن به اشغال 
امنیت  افغانستان در شورای  اشغال  هرباری هم که موضوع 
ملل متحد مطرح می شد، شوروی با استفاده از حق وتو در 
این شورا، سنگ های بزرگی بر سر راه هرگونه تصمیم این 

شورا برای حل مساله اشغال افغانستان می گذاشت.
اشغال افغانستان به وسیله ی شوروی سابق، در کنار مشکالت 
فراوانی که برای افغان ها ایجاد کرد و کشته های فراوانی از 
خود به جا گذاشت و افراد فراوانی را معلول و معیوب ساخت 
شدن  پناهنده  برای  را  افغان  پناهنده های  از  عظیمی  موج  و 
نیز  سابق  برای شوروی  داشت،  پی  در  غربی  به کشورهای 
خالی از مشکل نبود. هزینه های هنگفت این جنگ و تلفات 
دولت مردان  برای  کشور،  این  در  نظامیان شان  گسترده ی 

شوروی نیز به یک دردسر بزرگ مبدل شده بود.
مبارزه  گرفتند.  فراوانی  درس های  جنگ  این  از  افغان ها، 
و  نامتوازن  جنگ  یک  در  سرسپردگی  و  تجاوز  و  ظلم  با 
راه های مبارزه موثر با یک دشمن قوی از درس هایی بود که 
افغان ها در این دوره فرا گرفتند. شمار زیادی از مجاهدین 
سران  شدند.  شهید  گمنامی  یک  در  شهامت،  کمال  در 
مجاهدین و سربازان مجاهد نیز در زمان جنگ با شوروی، 
محبوب قلوب شدند؛ محبوبیتی که پس از به قدرت رسیدن 
شان، از دل ها گریخت. اگر سران مجاهدین، جهادی را که 
به میان آوردن  برابر شوروی ها آغاز کرده بودند، برای  در 
حکومت داری خوب ادامه می دادند، این امر می توانست بر 

محبوبیت شان تا نسل های بعدی بیفزاید.
نیز  پایان رسید و حکومت هایی  به  نه ساله ی شوروی  اشغال 
امید دوخته بودند،  نیروهای اشغال گر شوروی چشم  بر  که 
دوام نیافتند و از میان رفتند. میراث این اشغال، یک میراث 

بزرگ بود که به زودی فراموش نخواهد شد. 
افغانستان پس از این که نیروهای شوروی سابق از این کشور 
شد.  گسترده ای  و  شدید  ناامنی های  دچار  بربستند،  رخت 
شوروی  حمایت  تحت  حکومت  با  مجاهدین  جنگ های 
دست  در  را  قدرت  مجاهدین  باالخره  و  یافت  ادامه  سابق 
و  زد  و  داخلی  جنگ های  در  همه اش  که  قدرتی  گرفتند. 

افغانستان دوباره تلخ گردید.
در  شوروی  جماهیر  اتحاد  سرخ  ارتش  شکست 
رهبر  گورباچف  میخاییل  تا  گردید  سبب  افغانستان 
دیدگاه ها  سوسیالیستی  شوروی  جماهیر  اتحاد  وقت 
اساس آن،  بر  ارایه کند که  را  تیوری های جدیدی  و 
جمهوریت های  پیوستگی  هم  به  اساسی  بنیادهای 
از هم بگسلد و  اتحاد شوروی سوسیالیستی  شامل در 
به کشورهای متعدد تجزیه و تقسیم شود؛  اجزای آن 
اما این حادثه برای مردم افغانستان که خیال می کردند 
تاریخ  در  طالیی  صفحه  می توانند  شوروی  خروج  با 
کشور شان ایجاد کنند، چندان خوش عاقبت نبود. دلیل 
افغانستان  سیاسی  دست اندرکاران  که  بود  این  نیز  آن 
مربوط  زار  و  کار  وارد  صدر  سعه  و  برنامه ریزی  با 
این  با  اغلب  بلکه  نشدند.  کشور  سیاسی  مدیریت  به 
با انحصار قدرت و یا گرفتن بخش  ذهنیت بودند که 
کنند.  بهره برداری  خویش  نفع  به  منابع  از  آن،  اعظم 
افغانستان  از  شوروی  نیروهای  خروج  که  بود  همین 
نتوانست چشم انداز مثبتی برای مردم در تاریخ سیاسی 

افغانستان ترسیم کند.
از  یکی  که  افغانستان  در  مجاهدین  دولت  استقرار 
بود،  افغانستان  در  سرخ  ارتش  شکست  پیامدهای 
نتوانست آرمان های مردم را محقق سازد. مجاهدین به 
دالیل مختلف نتوانستند یک دولت مقتدر را که تامین 
بسازند.  را  باشد  مردم  آرزوهای  و  خواسته ها  کننده 
مقتدر  دولت  یک  نتوانستند  تنها  نه  جهادی  رهبران 
بلکه حتا در  بسازند؛  نیازهای مردم را  به  و جوابگوی 
تقسیم قدرت نیز نتوانستند به یک توافق پایدار دست 

یابند.
همین امر باعث گردید تا کابل صحنه ی درگیری های 
شاید  کشور  تاریخ  روزهای  تلخ ترین  و  شود  خونین 
بخورد.  رقم  کشور  پایتخت  در  اخیر  قرن  چند  در 
توافق  عدم  سبب  به  که  کابل  خونین  جنگ های 
باعث  دولتمردان مجاهد در تقسیم قدرت پدید آمد، 
گردید تا شیرازه های به هم پیوستگی ملی را در کشور 
را  فاصله ای شدید و جدی  برساند و خط های  آسیب 
با  ایجاد کند.  بین واحد های مختلف قومی در کشور 
این که هم اکنون دولت تحت رهبری حامد کرزی از 
تقسیم قدرت بر مبنای مشارکت ملی و حضور همگانی 
برای  است  نتوانسته  نیز  روند  این  اما  می گوید،  سخن 
نتیجه یکسان داشته و خالهای  تامین رضایت همگان 
ایجاد شده به وسیله ی جنگ های داخلی در کشور را 

ترمیم کند.


اقتصادی  زیربناهای  رسید.  مصرف  به  تنظیمی  بند های 
عدم  پاشیدند.  هم  از  همه  نظامی  و  سیاسی  نهادهای  و 
در  و ضعف شان  مجاهدین  جانب  از  حکومت داری خوب 
برای  این بار  را  زمینه  مردمی،  و  ایجاد یک حکومت وسیع 
یک قدرت منطقه ای مانند پاکستان میسر ساخت تا با ایجاد و 
حمایت از طالبان، یک بار دیگر به اشغال این کشور بپردازد؛ 
اشغالی که میراث آن درد های بزرگی است که به زودی از 

خاطر مردم نمی رود.  
این  با  القاعده  شدن  یک جا  با  طالبان  خشونت  کار  حوزه 
حرکت، تنها منحصر به افغانستان نماند، بل به یک حرکت 
در  بین المللی  تروریزم  و  شد  مبدل  جهانی  اثرات  با  خشن 
بر  حمله  یافت.  بیشتر  شدت  القاعده  از  طالبان  حمایت  پی 
نیویارک، کاری  برج های مرکز تجارت جهانی در منهاتن 
بود که القاعده در پناه حمایت طالبان به انجام آن موفق شد. 
پیامد این حمله، این بار به اشغال پاکستان در سیمای طالبان 
به این کشور نیز پایان بخشید و کشورهای جهان برای مبارزه 
یک  آن  نتیجه  و  شدند  افغانستان  وارد  جهانی،  تروریزم  با 

حضور دوامدار در این کشور شد. 
افغانستان پس از حضور جامعه ی جهانی در این کشور، به 
یک کشور پر از فرصت ها مبدل شد، اما این فرصت ها تنها 
در جهت مبارزه با تروریزم و طالبان و القاعده متمرکز ماند و 
وسعت بیشتری در حوزه های رشد اقتصاد، تقویت نهادهای 
ثبات  تداوم  برای  سرمایه گذاری  و  زیربناها  ایجاد  سیاسی، 
در این کشور، نیافت. حضور ده ساله جامعه ی جهانی و در 
نظامی  تنها یک حضور  امریکا،  متحده ی  ایاالت  آن  راس 
باقی ماند و توجه چندانی به زیربناها نشد. درست است که 
یکی از انتظارات مردم از جامعه ی جهانی، آوردن صلح و 
آرامش به این کشور به وسیله مبارزه با گروه خشونت گرای 
طالبان است، اما این را نیز از نظر دور نباید داشت که تنها 
نمی کند،  تضمین  را  کشور  این  در  ثبات  طالبان،  با  مبارزه 
مبارزه  کنار  در  باید  مستمر  ثبات  یک  ایجاد  برای  بلکه 
ننظامی، به سرمایه گذاری های وسیع در پروژه های زیربنایی 
موثر  سیاسی  و  اقتصادی  فعالیت های  برای  زمینه ها  ایجاد  و 

دست یازید.
اکنون، در فرصت اندکی که به جا مانده است، اگر حضور 
جامعه ی جهانی در افغانستان هنوز بر محور جنگ بچرخد و 
توجه چندانی به ایجاد زیربناهای موثر اقتصادی مانند اعمار 
ترانزیت  و  اتصال  نقطه  ایجاد  منظور  به  معیاری  جاده های 
کاالها میان کشورهای آسیای مرکزی و جنوب شرق آسیا 
نشود و اگر توجه بیشتر بر ایجاد نهادهای شفاف سیاسی و 
بر وضعیت  اگر  هم  یا  و  نگیرد  نهادها صورت  این  تقویت 
و  نظام شفاف  از گمرکات کشور یک  مالیه ها  جمع آوری 
و  مرفه  آینده ی  نمی تواند  جنگ  تنها  نگردد،  حاکم  موثر 

آرامش مردم این سرزمین را تضمین کند.
همکاری  و  کمک  آیساف  نیروهای  شعار  که  همان گونه 
این  که  تنها  نه  و  شود  توجیه  عمل  به  باید  شعار  این  است، 
این شعار تنها بر جنگ و آتش باری محدود نشود، بلکه باید 
فراگیر  صورت  به  زمینه ها  همه  در  همکاری  و  کمک  این 
از  را  اشغال  و  حضور  میان  تفاوت  باید  مردم  شود.  عملی 
میان نحوه ی کمک هایی که به این کشور صورت می گیرد، 
سابق  اشغال شوروی  زمان  از  باید  مردم  محاسبه ی  دریابند. 
و  شود  دگرگون  آیساف  نظامیان  حضور  تا  کشور  این  به 
و  جنگ  بر  تمرکز  راه  از  تنها  نمی توان  را  دگرگونی  این 
میان  به  اقتصادی  و  سیاسی  زیرساخت های  بر  بی توجهی 

آورد.
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شش جدی
 خاطره ای رو به فراموشی

از اشغال تا حضور

 محمد هاشم قیام

 کاوه

 استقرار دولت مجاهدین در افغانستان که یکی از پیامدهای 
شکست ارتش سرخ در افغانستان بود، نتوانست آرمان های 

مردم را محقق سازد. مجاهدین به دالیل مختلف نتوانستند یک 
دولت مقتدر را که تامین کننده خواسته ها و آرزوهای مردم باشد 
را بسازند. رهبران جهادی نه تنها نتوانستند یک دولت مقتدر و 
جوابگوی به نیازهای مردم را بسازند؛ بلکه حتا در تقسیم قدرت 

نیز نتوانستند به یک توافق پایدار دست یابند.
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نظامی،  و  سیاسی  مسایل  تحلیل گران 
ناتو  شرط گذاری توقف عملیات شبانه ی 
جمهور  رییس  جانب  از  افغانستان  در 
کرزی، برای امضای پیمان استراتژیک را 

یک بهانه و گریز سیاسی می دانند. 
در  شنبه  روز  کرزی،  جمهور  رییس 
مورد  در  تحقیق  هیات  اعضای  جمع 
بدون  که  کرد  اعالم  غیرنظامیان،  تلفات 
توقف عملیات شبانه از سوی ناتو، پیمان 
استراتژیک میان امریکا و افغانستان، امضا 

نخواهد شد.
 اعضای هیات تحقیقی که از سوی حامد 
کرزی مامور شده بودند تا در مورد تلفات 
کشور  شرق  و  جنوب  در  غیرنظامیان 
مواردی  در  که  گفته اند  کنند،  تحقیق 
نیروهای  کاپیسا،  و  پکتیا  قندهار،  در 
بوده  بدون آن که جنگی در جریان  ناتو، 
از  شماری  که  کرده اند  عملیات  باشد، 
در  کودک  و  زن  جمله  از  غیرنظامیان 

نتیجه آن، کشته شده اند.
در  کرزی  جمهور  رییس  این،  از  پیش 
جرگه مشورتی که در مورد امضای پیمان 
بود  شده  برگزار  امریکا  با  استراتژیک 
و  مطرح کرد  را  شبانه  عملیات  مساله  نیز 
اعضای جرگه بر توقف فوری آن تاکید 

کردند.
اما فرماندهان ناتو می گویند که با توجه به 
عملیات  ادامه  افغانستان،  کنونی  وضعیت 
را  آن  نمی توانند  و  است  نیاز  یک  شبانه 

متوقف کنند. 
نظامیان ناتو باور دارند که اجرای عملیات 
برای  راه ها  موثرترین  از  یکی  شبانه، 

سرکوب گروه های شورشی است.
ولی مقام های افغان، به ویژه رییس جمهور 
کرزی، بارها از عملیات های شبانه ی ناتو 

انتقاد کرده است.
این  اجرای  که  گفته اند  دولت  مقام های 
در  رعب  و  ترس  ایجاد  باعث  عملیات 
سبب  همچنین  و  می شود  خانواده ها  میان 
می شود تا فاصله میان دولت و مردم بیشتر 
شود؛ اما کارشناسان مسایل نظامی به این 
بهترین  افغانستان  جنگ  در  که  باور اند 

روش عملیات شبانه است.
وزارت  پیشین  معین  خالد،  عبدالهادی 
امنیتی،  مسایل  کارشناس  و  داخله  امور 
جنگ  افغانستان،  »جنگ  می گوید: 
جبهه ای و منظم نیست و جنگ فرسایشی، 
استخباراتی  و  روانی  بی آدرس،  پنهانی، 
کالن  قوای  یک  با  شما  وقتی  لذا  است؛ 
به چنین جنگی می روید، دشمن یا سالح 
یا فرار می کند و یا هم  پنهان می کند،  را 
پنهان می شود و چون مردم را ترسانیده اند، 

جای شان را کسی فاش نمی سازد.«
بهترین  حالتی،  چنین  »در  داد:  ادامه  او 
یا  و  غافل گیرانه  عملیات های  تدبیر، 

شبخون ها است.«
چنین  این  :»مفاد  گفت  خالد  آقای 
و  مردم  که  است  این  در  عملیات ها 
مواشی که خوابیده اند، آسیب نمی بینند و 
فرار کرده  و دشمن  است  از جانبی شب 

نمی تواند.«
به گفته ی خالد، قطعات خاصی که چنین 
دید  وسایل  می دهند،  انجام  را  عملیات ها 
شب دارند، محاصره خوب می کنند و از 

فرار هدف جلوگیری می کنند. 
اظهار  اواخر،  این  در  افغان،  نیرو های 
را  عملیات ها  آمادگی کرده اند که چنین 

خودشان راه اندازی کنند.
خالد نیز به این باور است که کماندو های 
در  خاص  قوای  دفاع،  وزارت  در  خوبی 

کودکان به دنبال این کاروان ها می دویدند. 
ادامه  خود  راه  به  همچنان  روس ها  کاروان 
این حر کت  و  به سوی شیندند رفت  و  داد 
کاروان روس ها از آن زمان تا سال های زیاد 

ادامه داشت.«   
در  ژورنالیست  فدا  مجیدی  فرهاد  ولی 
هرات نظری دیگری دارد. او به این عقیده 
است که حضور روس ها می توانست به نفع 
حضور  این  از  درست  اگر  باشد  افغان ها 
استفاده می گردید. او می گوید: »به نظر من 
عمده ترین پیامد این حضور به وجود آمدن 
صورت  به  که  بود  مجاهدین  دسته های 
سازمان نیافته سعی کردند قدرت را بگیرندو 

باعث جنگ های داخلی شدند.
مجاهدین برنامه خاصی برای بدست گرفتن 
قدرت نداشتند و تنها دلیل برای جهاد همانا 
بود  کافر ها  آنها  قول  به  و  روس ها  حضور 
مبارزه  تا  کرد  ایجاد  آنها  در  را  انگیزه  و 

بپردازند که به نظر من عملی شتابزده بود. 
سیاسی  اهداف  مبنای  بر  روس ها  حضور 
این  ناخواسته  یا  و  خواسته  و  بود  زمان  آن 
حضور شکل می گرفت. در این میان امری 
ما  که  بود  این  می شد  پنداشته  که ضروری 
نفع خود استفاده  به  باید از حضور روس ها 
می کردیم که نکردیم و عاقبتش آن شد که 
سه دهه جنگ را سپری کردیم و حال هم با 

حضور نیروهای ناتو نفس می کشیم.«
رباط سنگی  ولسوالی  باشنده ی  محمد  گل 
والیت هرات  نیز که در روز شش جدی 58 
شاهد هجوم روس ها به افغانستان بود روایت 
»ما  را چنین قصه می کند:  ازا ین روز  خود 
ـ  هرات  شاهراه  نزدیکی  در  آن زمان  در 
تورغندی که به مرز ترکمنستان ختم می شد 
از ششم  پیش  زندگی می کردیم یک شب 
جدی در نیمه های شب متوجه صدای موتر 
بودیم که در روی جاده در حرکت بودند؛ 
ولی زمانی که صبح از خانه ها بیرون شدیم 
روبرو  روس ها   تانک های  از  ستونی  با 
شدیم که به سوی هرات در حرکت بودند. 
به  چه  برای  نیرو ها  این  که  نمی دانستیم  ما 
اول  روز  همان  در  ولی  آمده اند؛  افغانستان 
مردم به چشم خوبی به آنان نگاه نمی کردند. 
اما بعد از چند وقت ما متوجه اشغال کشور 
خود توسط روس ها شدیم و مبارزه مسلحانه 
شروع  آنان  علیه  خود  منطقه  همان  در  را 

کردیم.«
جدی  شش  مورد  در  صاحب نظران  اما  و 
تاثیرات  از  جدا  دارند.   خاص  نگاهی 
روس ها  مستقیم  حضور  و  روز  این  مخرب 
در افغانستان برای ده سال پیامد های این روز 
برای افغانستان معاصر بسیار مهم بوده است. 
در  سیاسی  مسایل  تحلیلگر  حقیقی  سعید 
هرات در این رابطه چنین می گوید: »سه دهه 

وزارت  در  خاص  قطعات  و  ملی  امنیت 
داخله است که اگر این ها را جمع کنند و 
استخبارات با آنها هم آهنگ شود، افغان ها 
می توانند این عملیات ها را خودشان انجام 

دهند.
که  شود  ملتفت  دنیا  که  »وقتی  او گفت: 
را  عملیات ها  خودشان  می توانند  افغان ها 
انجام دهند، واضح است که دیگر کار را 

به افغان ها می سپارند.«
در  مشکل  که  است  باور  این  به  او  ولی 
است  افغانستان  امنیتی  اداره های  رهبری 
آماده  امنیتی  نیرو های  رهبری  هنوز  تا  و 

نیست.
از  دفاع  وزارت  :»رهبری  می گوید  خالد 
نظر روحی، فکری و سیاسی آماده نیست 
به  ملی  امنیت  بگیرد،  را  مسوولیت ها  که 
حاشیه رفته و پولیس در خط اول جنگ به 

جای ناتو و اردو قرار گرفته است.«
خالد اظهار می دارد: »خود رییس جمهور 
که قوماندان اعلی است، نقش خود را به 
اعلی  قوماندان  موقف  و  نمی گیرد  عهده 

خالی است.«
باور  تحلیلگران مسایل سیاسی  از جانبی، 
دارند که این موضع گیری ها نشان دهنده ی 
عدم موجودیت یک درک درازمدت از 

متحدان بین المللی افغانستان است.
سیاسی،  مسایل  کارشناس  شریفی،  عمر 
موضع گیری  این  کل،  »در  می گوید: 
دید  یک  موجودیت  عدم  نشان دهنده 
از  درازمدت،  درک  یک  و  درازمدت 
جانبی  از  و  است   ما  بین المللی  متحدان 
مواجه  شفاف  سیاست  یک  با  ما  دیگر 
استوار  مشخص  معیار های  بر  که  نیستیم 

باشد.«
او گفت: »در هر زمان با هر تغییری که در 
حکومت به وجود می آید، یک طرح نو، 
یک فکر نو و باالخره یک شرط نو مطرح 
این هم باعث سردرگمی در  می شود که 
داخل شده و هم سردرگمی را در بیرون 

بار آورده است.«
و  استراتژیک  پیمان  مساله ی  شریفی، 
عنوان  هم  از  جدا  را  شبانه  عملیات های 
عملیات  باید  »ما  می گوید:  و  می کند 
با  است،  تکتیکی  موضوع  که  را  شبانه 
مسایل استراتژیک مغالطه نکنیم و این دو 
راه  می شود  آسانی  به  که  است  مساله ای 

حل منطقی برای هر کدام دریافت کرد.«
توطیه  از  پر  فضای  »در  کرد:  ابراز  او 
افغانستان که منافع  متفاوت و متضاد این جا 
این چنین  انتظار  حدی  تا  کرده  تجمع 

فراروی ها را می توانیم داشته باشیم.«
اخیر  موضع گیری های  نیز  خالد  آقای 
سیاسی  بهانه  نوع  یک  را  جمهور  رییس 

برای جذب افکار عامه می خواند.
رییس  »چون  می گوید:  خالد  عبدالهادی 
جمهور در ده سال هیچ اراده ای درمبارزه 
با فساد، تامین عدالت و عرضه ی خدمات 
نشان نداد، لذا شخصیت او در نزد افکار 

عامه از دست رفته و بدنام شده است.«
حاال  جمهور  »رییس  می افزاید:  او 
بزند،  مردم  چشم  به  خاک  می خواهد 
به  و  ریخت  اشک  که  گذشته  همانند 
حال مردم گریه کرد؛ قسمی که می گوید 
بگذار که فسادگر فساد کند و چپاول گر 

هم چپاول کند.«
رییس  عالوه،  بر  خالد،  آقای  باور  به 
نیز  جمهور می خواهد جامعه ی جهانی را 
تا شرط بگذارد که در آینده  فشار دهد، 
خود رییس جمهور و یا یکی از مهره های 

خودش در قدرت باقی بماند.


 1358 از شش جدی  بیشتر  چیزی  هم  یا  و 
مردم  که  تاریخی  می گذرد،  خورشیدی 
حتا  و  دارند  یاد  به  را  آن  همواره  افغانستان 
در  ولی  ندیده اند؛  را  حادثه  این  که  آنانی 
باره ی آن به اندازه ی کافی شنیده اند. دیگر 
گونه  آن  جدی  شش  مورد  در  نمی توان 
به  افغانستان  اشغال  اوایل  در  که  زد  حرف 
زد  حرف  می شد  سابق  شوروی  وسیله ای 
وقضاوت کرد. چه مسایلی سبب شد که این 
هنوز  بپیوندد؟  وقوع  به  دهشتناک  واقعه ای 
ابهام است. آیا واقعا شوروی  از  در هاله ای 
بر سرقدرت می خواست که  وقت و حزب 
افغانستان را به چنین مصیبت بزرگی روبه رو 
آن  فعاالن  و  رهبران  از   یک  هیچ  کند؟ 
آنان  نمی کنند.  تایید  را  حرفی  چنین  زمان 
که  می گویند  سخن  بزرگ  آرمان  یک  از 
ولی  می پروراندند؛  سر  در  افغانستان  برای 
هر  آمد.  بد  خودشان  گفته ای  به  شرایط 
ولی آن چه  می کند؛  متهم  را  دیگری  یک 
تاریخی  واقعیت  شده  گم  میان  این  در  که 
خون  به  را  کشوری  که  است  رویداد  این 
در  بی خردی  و  خرد  حال  هر  به  نشاند. 
شش  حادثه ی  باید  و  داشته  وجود  تاریخ 
به  بشر  تاریخی  نابخردی های  جز  را  جدی 
شهیر  فیلسوف  پوپر  کارل  آورد.  حساب 
دارند  قصد  که  آنانی  می گفت:  بیستم  قرن 
بسازند  بهشت  زمین  در روی  انسان ها  برای 
به یقین که جهنم خواهند ساخت. این سخن 
سیاسی  امر  زیباست.  و  پرمعنا  بسیار  پوپر 
به  واال  نیست  شده  تعیین  پیش  از  و  قطعی 
محل  سیاست  می شود.  تبدیل  ایدیولوژی 
جامعه  دلیل  همین  به  و  خطاست  و  آزمون 
باید  به گام  اجتماعی و گام  با مهندسی   را 
ساخت و نه یک شبه. آنانی که قصد دارند 
به  که  مجبورند  بسازند  شبه  یک  را  جامعه 
تاریخ برگردند و شش جدی  را از نو تکرار 
کنند. روس ها هم حاال به این تاریخ منتقدانه 
برخورد می کنند. می دانند که اشتباه بزرگی 
شش  دیگر  ولی  بودند؛  شده  مرتکب  را 
که  است  خوب  و  پیوسته  تاریخ  به  جدی 
به این بیندیشیم که دیگر شش جدی ای در 
تاریخ کشور ما تکرار نشود. وضعیت کنونی 
برخی ها  هنوز  که  می دهد  نشان  شدت  به 
هم چنان به فکر برنامه های ایدیولوژیک اند. 
منجر  دیگران  مرگ  به  برنامه ها  گونه  این 
می شود. بگذارید که جامعه خود راهش را 
دریابد. نسخه های از قبل پیچیده شده درد را 

بیشتر می کند.«
رگ  مانند  جدی  شش  احوال  این  تمام  با 
متورم سرخی بر پیکر تاریخ افغانستان وجود 
تنها  نه  جدی  شش  از  بعد  حوادث  و  دارد 
این رگ متورم را آرام نکرد؛ بلکه بر درد 

آن افزود.  

با کودتای هفت ثور سال 1357 خورشیدی 
تا  مردم  آن  نخست  سال  پیامد های  و 
که  رسیدند  اطمینان  این  به  زیادی  حد 
بر رژیم حاکم  نفوذ کافی  و  نقش  روس ها 
فکر  هیچ گاهی  ولی  دارند؛  افغانستان  بر 
مستقیم  به گونه ی  روس ها  که  نمی کردند 
نفوذ  و  بیاورند  هجوم  افغانستان  خاک  به 
گردد.   مریی  تجاوز  به  تبدیل  نامریی شان 
دست  به  تره کی  نورمحمد  کشته شدن  با 
در  توازن  امین  حفیظ اهلل  وفادارش  شاگرد 
میان دو شاخه مهم حزب دموکراتیک خلق 
افغانستان که حکومت را به دست داشت به 
هم خورد، امین به زود ترین فرصت اکثریت 
اعضای شاخه پرچم را و تعدادی از اعضای 
و  کشت  یا  را  تره کی  طرفدار  خلق  شاخه 
از آن آستین  افگند. پس  زندان ها  به  یا هم 
محلی،   بانفوذ  افراد  پاک سازی  برای  را 
حرکت های  رهبران  علما،   و  روحانیون 
سیاسی نظیر نهضت اسالمی و پیروان جنش 
دموکراتیک نوین )شعله جاوید( بر زد. در 
افغانستان  در  عام ها  قتل  بیشترین  امین  زمان 
صورت گرفت و گور های دسته جمعی که 
کشف  افغانستان  کنار  و  گوشه  در  امروزه 
به زمان حفیظ اهلل  می گردد بخش اعظم آن 

امین بر می گردد. 
کرملین  کاخ  در  مسکو  در  دیگر  سوی  از 
هم دیدگاه ها نسبت به امین زیاد خوش بینانه 
حزب  پرچم  بخش  که  آن  کنار  در  نبود. 
دموکراتیک تالش زیاد برای افزایش بدبینی 
روس ها نسبت به امین را به خرج می دادند. 
نگاه  امین  عملکرد  مورد  در  هم  روس ها 
امین  حکومت  اواخر  در  داشتند.   بدبینانه 
زمزمه های مبنی بر تمایل امین برای نزدیک 
شدن با امریکایی ها در حلقات سیاسی به ویژه 
در شوروی شنیده می شد و پرچمی ها هم به 
می دادند.   گسترده تری  ابعاد  زمزمه ها  این 
 1358 سال  جدی  ششم  در  که  بود  همان 
نیرو های کماندوی شوروی نخست به تپه ی 
و  بردند  حمله  امین  حفیظ اهلل  مقر  تاج بیگ 
چکمه های  زیر  افغانستان  خاک  همه  بعد 

ارتش سرخ شوروی پیموده شد.  
حادثه ی  به  نسبت  هرات  والیت  در  مردم 
شش جدی نگاه های گوناگونی دارند.  یک 
تیره  و  از حوادث  بعد  امروزه  زیادی  شمار 
 1358 سال  از  پس  که  فراوانی  روزی های 
دیدند نسبت به شش جدی و تجاوز روس ها 
ندارند.  بدبینانه  نگاه  سابق  مثل  افغانستان  به 
حتا خیلی ها امروزه به این مساله مانند یک 

روایت تاریخ گذشته می پردازند.  
عبدالشکور دکاندار در شهر هرات از جمله 
نظامی  کاروان  نخستین  که  است  کسانی 
به چشم  وارد هرات گردید  را که  روس ها 
چنین  را  خود  چشم دید  او  است.  دیده 
پروژه  در  ما   1358 سال  »در  می کند:  قصه 
و  می کردیم  کار  مالداری  ریاست  رهایشی 
بودیم  کار  مصروف  جدی  ششم  روز  در 
که ناگهان دیدیم ستونی درازی از کاروان 
روس ها از سمت تورغندی وارد شهر هرات 
را  خارجی  نیرو های  اولین بار  برای  ما  شد. 
می دیدیم، بنا کسی واکنش خاصی از خود 
برای  که  مردم  از  عده ای  حتا  نداد،  نشان 
را  مسلح  سراپا  کاروان  چنین  بود  اولین بار 
می دادند.  تکان  دست  برای شان  می دیدند 
مردم  به سوی  شهر  داخل  در  روس ها 
کانسرو های گوشت و مسکه و شیر و غیره 
خصوصا  هم  مردم  و  می کردند  پرتاب  را 

  فریدون آژند 

  صدیق ذلیق  بحران ساز ترین حادثه 

بهانه های سیاسی
شش جدی رییس جمهور
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وزارت معادن برای کسانی که در معادن گیر می مانند حتا ماسک نجات ندارد

 ابراهیم زمانی- پلخمری 

۶ سال پنجم   شماره مسلسل 1305    سه  شنبه ۶ جدی 1390    

مقام ها در وزارت معادن کشور اعالم کرده اند که در سه 
والیت کشور، حدود صد معدن زغال سنگ، به صورت 

غیر قانونی، توسط زورمندان محلی استخراج می شود.
انجنیر نصیراحمد درانی، معین وزارت معادن، می گوید: 
حدود  در  بامیان،  و  سمنگان  بغالن،  والیت های  »در 
غیر فنی  و  غیر قانونی  به صورت  زغال سنگ  معدن  صد 

استخراج می شود.«
وی در پی وقوع حادثه روز شنبه در معدن زغال سنگ 
والیت  آن   به  بغالن،  والیت  نهرین  ولسوالی  چنارک 
به  معدن،  کارگر   13 ذکرشده،  حادثه  در  کرد؛  سفر 
در  معدن  در یک  بیرون شدن یک نوع گاز سمی،  اثر 
ولسوالی نهرین، جان شان را از دست داده و 20 تن دیگر 

مسموم شده بودند.
آقای درانی در یک کنفرانس مشترک که با والی والیت 
بغالن داشت، به خبرنگاران گفت: »معدن چنارک که 
و  غیر قانونی  صورت  به  نیز  گرفت  را  تن  سیزده  جان 
استخراج  محلی  زورمندان  از  تن  پانزده  توسط  غیر فنی 

می شود که چنین رویداد غم انگیز را بار آورد.«
غیر قانونی  نهرین  ولسوالی  معادن  نه تنها  که  گفت  وی 
و  برفک  و  تاله  در  معادن  بلکه  می شوند،  استخراج 
فنی  و  غیر قانونی  به صورت  هم  بغالن  والیت  آشپشته 
استخراج می شود. آقای درانی ادامه داد: »قبل از وقوع 
به  رسمی  مکتوب های  نوشتن  با  بار ها  ما  حادثه،  این 
ارگان های امنیتی بغالن و ولسوالی نهرین اطالع دادیم، 
تا جلو استخراج این معادن را بگیرند، اما بنا بر دالیلی 

این کار انجام نشده است.«
از  ناشی  را  قبل  روز  سه  حادثه ی  وقوع  درانی،  آقای 
فقر اقتصادی مردم خواند و گفت: »ما سه ماه قبل برای 
عین  و  نوشته  مکتوب  معدن  این  استخراج کننده های 
ما  جواب  در  آنها  ولی  بودیم؛  شده  پیش بین  را  حادثه 
نوشتند که زندگی آنها و خانواده های شان بستگی به این 

گروه های  وقتی که  بود،  همین  هم  مردم  نگرانی 
نباشند، موجودیت شان  خودسر در چوکات رسمی 
قابل قبول نیست. بدون شک آنان می توانند هر کاری  
که از دست شان برآید، به حق مردم افغانستان بکنند. 
این گروه های خودسر و  این است که  ما  بنا تالش 
می شوند،  مردم  اذیت  و  آزار  باعث  که  گروه هایی 
همیشه در تعقیب شان باشیم و در نابودی شان تالش 

کنیم.«
پیش از این، دولت افغانستان دستور لغو شرکت های 
چندین  و  بود  کرده  صادر  نیز  را  امنیتی  خصوصی 
شده اند.  منحل  تاکنون  امنیتی  خصوصی  شرکت 
که  مسلحی  گروه های  معتقدند  دولتی  مقام های 

 ظفرشاه رویی

وزارت داخله:

تطبیق قانون محدود است و پولیس با ظرفیت  و کمیتی 
پیاده  را  قانون  ولسوالی ها  تمام  در  نمی تواند  دارد،  که 

کند.«
آقای منشی مجید اعتراف کرد که تا حال دولت نتوانسته 

جلو استخراج غیر قانونی این معادن را بگیرد. 
شمال  سنگ  زغال  تصدی  ریاست  که  افزود  وی 
تا  و  از گرفتن تکس چشم پوشی کند  نمی توانست که 
آنجا که توانش بود، از آنها تکس می گرفت، تا از تلف 

شدن سرمایه دولت جلوگیری شود.
گفتنی است که اجساد جان باختگان حادثه روز شنبه در 
وسایل  نبود  بر  بنا  نهرین،  ولسوالی  سنگ  زغال  معدن 
و آخرین  ماند  باقی  نجات، ساعت ها در داخل صوف 
بیرون  چاشت،  از  بعد   2 ساعت  یک شنبه  روز  جسد 

کشیده شد. 
از  به زودی  اجساد  چرا  این که  درباره ی  درانی  آقای 
نشد، گفت: »ماسک هایی که در  بیرون کشیده  صوف 

در  داخله،  امور  وزیر  محمدی،  بسم اهلل  پاسوال 
رابطه به چگونگی فعالیت )سی آی پی( یا تشکیالت 
محلی محافظت تاسیسات مهم در والیات فاریاب، 
جوزجان، سرپل و لغمان به جلسه شورای امنیت ملی 
معلومات ارایه کرد. وزیر امور داخله در ادامه گفت 
در  ناتو  نیروهای  عمومی  فرمانده  الن،  جنرال  با  که 
افغانستان، در مورد چگونگی فعالیت سی آی پی، یا 
صحبت  مهم،  تاسیسات  محافظت  محلی  تشکیالت 

شده و فعالیت سی آی پی متوقف گردیده است.«
از  محافظت  محلی  تشکیالت  یا  »سی آی پی« 
تاسیسات مهم در این اواخر از جانب نیروهای ناتو به 
طور خودسرانه در والیات فاریاب، جوزجان، سرپل 
دولتی،  مقام های  گفته ی  به  و  شده  ایجاد  لغمان  و 
فعالیت های این تشکل نظامی سبب نا رضایتی مردم 

در آن والیات شده است.
مواجهه مردم با وحشی ترین تروریزم

انتحاری  حمله  داخله  امور  وزارت  حال،  همین  در 
به شدت محکوم  را  روز یک شنبه در والیت تخار 
می دهد  نشان  حمالت  این  که  می گوید  و  می کند 
که مردم افغانستان با »وحشی ترین« تروریزم روبه رو 
خبری  کنفرانس  این  در  صدیقی  صدیق  هستند. 
برای  هستند،  حمالت  این  عامل  که  کسانی   گفت 
و  تجهیز  کجا  از  که  است  روشن  افغانستان  مردم 
داخله  امور  وزارت  سخنگوی  می شوند.  تمویل 
به  و  بود  تروریستی  حمله ی  »بدترین  می گوید: 

معادن دارد و در صورت بستن این معادن، آنها به مشکل 
اقتصادی مواجه می شوند.«

او گفت که در جوابیه آنها آمده است: »اگر در آینده در 
ریاست  پیوست،  به وقوع  تلفات جانی  معدن  این  صوف 

معدن مقصر نیست.«
را  معادن  این  استخراج  حالی  در  معادن  وزارت  معین 
سنگ  زغال  تصدی  ریاست  که  می خواند  غیر قانونی 
ذکرشده  معدن  صوف  تحکیم  قسمت  در  بغالن،  شمال 
و مسایل تخنیکی کارگران، آن معدن را کمک می کند 
به  به دست می آید  معادن  این  استخراج  از  مالیه ای که  و 

حساب دولت افزود می گردد. 
منشی عبدالمجید، والی والیت بغالن که در این کنفرانس 
حضور داشت، در پاسخ به این سوال خبرنگاران که اگر 
استخراج این معادن غیر قانونی است، پس چرا دولت در 
کنار این که جلو آن را نمی گیرد، در بدل گرفتن تکس 
ساحه  هنوز  افغانستان  »در  گفت:  است،  مانده  خاموش 

فعالیت  امنیتی  نهادهای  رسمی  چوکات  از  خارج 
می کنند، در گسترش ناامنی ها و افزایش جرایم امنیتی 

نقش دارند.
در همین حال، مساله توقف فعالیت پولیس سی آی پی 
در جلسه شورای امنیت ملی که تحت ریاست حامد 
بود،  شده  برگزار  کشور  جمهور  رییس  کرزی 
دفتر  اعالمیه  یک  از  نقل  به  است.  شده  مطرح  نیز 
ریاست جمهوری، بسم اهلل محمدی، وزیر امور داخله، 
فعالیت  توقف  برای  که  است  گفته  جلسه  این  در 
کل  فرمانده  آلن،  جان  جنرال  با  سی آی پی  پولیس 

نیروهای بین المللی در افغانستان، مطرح شده است.
ستر  جلسه  جریان  »در  است:  آمده  اعالمیه  این  در 

اختیار ریاست معدن قرار داشت، کافی نبود و هر ماسک 
می توانست یک  شخص را چهل دقیقه در نبود هوا زنده 
یک  از  باالتر  جسد  هر  کشیدن  بیرون  ولی  نگهدارد، 

ساعت وقت کار داشت.«
هم  معادن  وزارت  در  ماسک،  گونه  »این  افزود:  وی   
شریف  مزار  برق  و  کود  از  باالخره  تا  نبود،  موجود 

دریافت کردیم و اجساد را بیرون کشیدیم.« 
وزارت  که  می آید  بر  معادن  وزارت  معین  گفته های  از 
معادن و ریاست معدن زغال سنگ شمال برای جلوگیری 
از وقوع چنین حادثه ای، ماسک کافی در اختیار ندارند. 

باید  و  بود  درس  یک  ما  برای  »این  گفت:  معادن  وزیر 
بعد از این وسایل نجات مثل ماسک را به حد کافی تهیه 

کنیم.«
خانواده  هر  برای  کنفرانس،  این  در  درانی  آقای 
جان باختگان حادثه روز شنبه معدن چنارک، مبلغ پنجاه 
هزار افغانی پول کمک را از بودجه ریاست تصدی زغال 

سنگ شمال اعالم کرد. 
با آن که معادن زغال سنگ کرکر، دودکش، آهن دره، 
تا  تاله برفک وجود دارد، ولی  و  نهرین  معادن  خرد دره، 

حال حادثه شبیه به حادثه روز شنبه رخ نداده است.
معادن زغال سنگ  تمامی  اکنون  تا  است که  اما گفتنی 
در والیت بغالن بدون تجهیزات اساسی و تقریبا به شیوه 

کالسیک استخراج می شود.
حتا معادن کرکر، دودکش، آهن دره و خرد دره که در 
اختیار بخش خصوصی شرکت سرمایه گذاری افغان قرار 
تجهیزات  پیشرفته ترین  به  قبل  سال  سه  بود  قرار  و  دارد 
قبلی استخراج می شود و  امکانات  با همان  مجهز شود،  

جان صد ها کارگر این معادن را تهدید می کند.

شدت محکوم هم کردیم. بدترین و وحشی ترین نوع 
تروریزم است که مردم افغانستان متاسفانه امروز با آن 

روبه رو هستند.«
این حمله  که در جریان مراسم خاکسپاری یکی  در 
تخار  والیت  اطفاییه  بخش  رییس  خویشاوندان  از 
صورت گرفت، بیست تن کشته و بیش از پنجاه تن 
نماینده ی  بیک،  عبدالمطلب  شدند.  زخمی  دیگر 
فرماندهان  از  و  نمایندگان  مجلس  در  تخار  والیت 
سابق جهادی، یکی از قربانیان این حمله انتحاری بود.

وزارت امور داخله حمله انتحاری 
روز یک شنبه در والیت تخار را به 

شدت محکوم می کند و می گوید که 
این حمالت نشان می دهد که مردم 

افغانستان با »وحشی ترین« تروریزم 
روبه رو هستند. صدیق صدیقی در 
این کنفرانس خبری گفت کسانی  
که عامل این حمالت هستند، برای 
مردم افغانستان روشن است که 
از کجا تجهیز و تمویل می شوند. 

سخنگوی وزارت امور داخله می گوید: 
»بدترین حمله ی تروریستی بود و به 
شدت محکوم هم کردیم. بدترین و 
وحشی ترین نوع تروریزم است که 

مردم افغانستان متاسفانه امروز با آن 
روبه رو هستند.«

استخراج غیرقانونی معادن زغال سنگ در بغالن

به هیچ گروه مسلح خودسر اجازه فعالیت داده نمی شود

ACKU



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

ممانعت  و  زودهنگام  ازدواج   3  .8
خانواده ها از رفتن به مکتب

بشري  حقوق  نقض  موارد  از  ديگر  يكي 
)قبل ازوقت(  زودهنگام  ازدواج  اطفال، 
موارد  اين  در  است.  كشور  در  دختران، 
دختران نابالغ، با رضايت و توافق خانواده ها 
آنان  بر  ازدواج  و  مي شوند  داده  شوهر  به 
نقض  بر  عالوه  امر  اين  مي شود.  تحميل 
رواني  و  جسمي  آسيب هاي  آنان  حقوق 
خواهد  دنبال  به  دختران  براي  نيز  را  زيادي 

داشت. 
ادامه  از  جلوگيري  و  وقت  از  قبل  ازدواج 
در  خانواده ها،  سوي  از  دختران  تحصيل 
آنان  تحصيل  ترک  به  منجر  موارد  برخي 
مي شود كه براساس قانون منع خشونت عليه 
زنان، هر دو مورد، يعني ازدواج قبل از وقت 
تربيت، موارد  تعليم و  از  و ممانعت دختران 

خشونت عليه شان تلقي مي شود. 
و  زودهنگام  ازدواج  نمونه هاي  از  يكي 
مكتب  ترک  باعث  كه  خانواده ها  ممانعت 
شاگرد شده است به گونه ذيل ارايه مي گردد:

شاكي كه در حدود 17سال عمر دارد ساكن 

قانون  و  زيست  محيط  قانون  اساسی،  قانون 
صحت عامه كشور همراه با برخی از قوانين 
افغانستان عمال  بين المللی كه دولت  اسناد  و 
بين المللی  ميثاق  مثل  است  پيوسته  آن ها  به 
و  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  حقوق 
دولت  مكلفيت  بشر،  حقوق  جهانی  اعالميه 
از  جلوگيری  و  زيست  محيط  به  نسبت  را 
می دهد  وظيفه  و  نموده  عنوان  هوا  آلودگی 
عملی  و  جدی  تدابير  بحرانی  شرايط  در  تا 
را برای حفاظت از سالمتی محيط زيست و 
جلوگيری از آلودگی هوا، روی دست گيرد.

كه  گزارش های  و  تحقيقات  نتايج  از  اگر 
در رابطه به ميزآن آلودگی هوا در شهرهای 
كشور به خصوص شهر كابل كه در مجموع 
می دهند،  نشان  را  خطرناكی  وضعيت 
در  پياده گردی  لحظه  يک  با  تنها  بگذريم، 
كه  شد  خواهيم  متوجه  كابل  شهر  سطح 
حالتی  چه  در  كابل  شهر  محيطی  وضعيت 
در چه  و خطر  آلودگی  ميزان  و  داشته  قرار 

حد می باشد.
سطح  در  نقليه  وسايط  افزايش  به  رو  تعداد 
هنوز  كه  نانوايی های  موجوديت  شهر، 
موجوديت  می كنند،  استفاده  جوب  از 
استفاده  سنگ  ذغال  از  كه  حمام هايی 
می كنند. و فعاليت كارخانه هايی كه از مواد 
كه  دودی  با  همراه  می كنند،  استفاده  نفتی 
سطح  در  زمستانی  بخاری های  سوخت  از 
شهر توليد می گردد، وضعيت محيط زيست 
به  و  نموده  تحمل  غيرقابل  را  كابل  در شهر 
خصوص در جريان شب كه هوا سرد است 
و بخاری های زمستانی روشن فرصت تنفس 

را  ناحيه سوم شهر هرات است، شكايت خود 
چنين بيان مي كند كه: 

كارمندان بخش اطفال دفتر ساحوي كميسيون 
شوهرش  به  طفل،  اقارب  طريق  از  هرات  در 
تفهيم كردند تا از اين عمل نادرست و خالف 
اجتناب كنند.  موازين اسالمي و حقوق بشري 
اين رايزني و مشاوره ها كارگر افتاد و طفل به 

تحصيل خود ادامه مي دهد. 
8. 4 نبود امنیت در راه مکتب و خانه

فقدان امنيت، در مسير راه مكتب تا خانه يكي 
از موانع عمده ادامه تحصيل اطفال به خصوص 
دختران در كشور به شمار مي رود كه نمونه آن 

به گونه زير ارايه مي شود:
واليت  زندجان  ولسوالي  قريه داران  از  يكي   
دفتر  ساحوي  نظارت  كارمندان  به  هرات، 

را از باشندگان شهر می گيرد. وضعيتی كه اگر 
شهر  در  زندگی  ترديد  بدون  كند  پيدا  دوام 

كابل را با مشكل بيشتری مواجه خواهد كرد.
نبود  كوچه ها،  در  كثافات  وحشتناک  تراكم 
بدررفت های  موجوديت  و  فاضالب  سيستم 
توسط  شهرنشينی  فرهنگ  رعايت  عدم  سنتی، 
وضعيت  از  درک  پايين  ميزان  و  شهرنشينان 
ديگری  موارد  مردم،  عامه  ميان  در  موجود 
است كه به بدترشدن وضعيت كمک نموده و 
عمال اين شهر را به وضعيتی پيش می برد كه در 

نهايت غيرقايل زيست خواهد شد.
موجوديت زرات گلخانه ای و گازات ناشی از 
فعلی  شرايط  در  منفلقه  مواد  احتراق  و  انفجار 
يكی از شايع ترين عوامل بيماری های تنفسی در 
شهر كابل بوده و براساس بر اظهارات مقامات 
وزارت صحت عامه با گذشت هرسال به ميزان 

مبتاليان به اين نوع بيماری ها افزوده می گردد.

افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  كميسيون  ساحوي 
شكايت خود را چنين بيان مي دارد:

ده سرخ،  قريه  اهالي  از  يكي  قبل،  سال هاي  »در   
زميني را براي اعمار مكتب وقف كرد اما از آنجا 
كه دولت توان ساختن تعمير مكتب را نداشت يكي 
ديگر از اهالي، مكتبي 10 صنفي را اعمار كرده و 
ابتداييه  مكتب  مي خوانند.  درس  آن  در  شاگردان 
اين قريه، تحت پوشش قلعه يادگار است كه بسيار 
دور است و براي اطفال خصوصاً دختران مشكالت 
امنيتي وجود دارد كه نمي توانند به آن مكتب بروند 
نفر   3 قريه همجوار  معلمان  از  قريه  مردم  بنابراين، 
شاگردان  براي  تا  بودند  كرده  استخدام  را  معلم 
آنان  معاش  و  كنند  تدريس  نهم  تا  هفتم  صنوف 

را هم خود مردم مي پرداختند، اما يكي از اعضاي 
به  نظارت  براي  ولسوالي،  معارف  مدير  و  نظارت 
قريه آمده و به دليل خصومت شخصي كه با مردم 
ما  كه  معلماني  براي  فعاليت  اجازه  داشت،  قريه 
بودن  ناامن  به علت  نداد. و  بوديم،  استخدام كرده 
راه مكتب و خانه، اطفال ما از تحصيل باز مانده اند.« 
قانون  و  اساسي  قانون  اين در حالي است كه طبق 
كه  است  مكلف  افغانستان  دولت  كشور،  پوليس 
اين  از  كند،  تامين  را  خود  اتباع  فيزيكي  امنيت 
لحاظ، مي توان گفت كه اطفال حق دارند در فضاي 
مصوون درس بخوانند و به گونه مطمين از خانه تا به 

مكتب رفت و آمد كنند. 
ادامه دارد

محيط  فعلی  شرايط  در  می رسد  نظر  به  براين  بنا 
زيست در شهركابل به يكی از مهم ترين معضالت 
كشوری تبديل شده و نيازمند توجه بيشتر و اجرای 
جامعه ی  و  دولت  سوی  از  موثرتری  برنامه های 

جهانی است.
وسايط  كاهش  برنامه های  طرح  می رسد  نظر  به 
و  نانوايی ها  نمودن  بسته  شهر،  سطح  در  نقليه 
استفاده  جوب  و  سنگ  ذغال  از  كه  حمام های 
شهر  از  بيرون  صنعتی  پارک های  ايجاد  می كنند، 
می كنند  ايجاد  آلودگی  كه  كارخانه هايی  انتقال  و 
از داخل شهر به اين پارک ها، توجه به سر سبزی، 
ايجاد سيستم فاصالب و از بين بردون بدررفت های 
پاک سازی  و  شهرنشينی  فرهنگ  تقويت  سنتی، 
از مهم ترين و ضروری ترين  كثافات از سطح شهر 
به خصوص  و  افغانستان  دولت  كه  است  كارهايی 
نموده  عمل  مسووالنه  آن  به  نسبت  كابل  شاروالی 
و با برنامه ريزی دقيق جلو افزايش بيشتر آلودگی را 

در شهر كابل بگيرد.

با اين روش، مقدار معينی از سه ماده شيميايی تزريق می شود كه عبارت اند از: تيوپانتال 
سوديک، كه منجر به بيهوشی عمومی می شود، برومور پونكورونيوم، كه عضله ها را فلج 
می كند، و كلورور پتاسيوم كه موجب ايست قلبی می شود. اگر ميزان تيوپانتال سوديک 
به اندازه كافی نباشد، اثر بيهوشی به سرعت از ميان می رود و فرد محكوم در زمان ايست 
قلب، متحمل عذابی دردناک می شود. افزون براين، فلج شدن عضله ها، امكان ابراز درد 

را از آدمی می گيرد.
حيوانات  كشتن  برای  شيميايی  مواد  اين  بردن  كار  به  امريكا،  ايالت های  از  برخی  در 
برومور  از  استفاده  امريكايی دام پزشكان  انجمن  »انسانی« ممنوع شده است.  به شيوه ای 
پونكورونيوم را برای كشتن حيوانات همراه انسان به منظور آسودن آن ها از بيماری های 
درمان ناپذير)اوتانازی(، ناپذيرفتنی می داند، و به كار گرفتن آن در چندين ايالت  ممنوع 
شده است. برای نمونه، در سپتامبر سال ٢003 براساس قانون جديدی كاربرد اين ماده 
برای كشتن گربه ها و سگ های درمان ناپذير در ايالت تكزاس ممنوع شد. اين در حالی 
است كه در همين ايالت، بيشترين تزريق كشنده در مورد انسان به اجرا گذاشته می شود 

)از سال 1٩٨٢ به اين سو، ٤00 نفر با اين روش اعدام شده اند(.
تزريق كشنده، امكان می دهد كه از پيامدهای ناگوار ديگر اشكال اعدام، همچون قطع 
صندلی  با  اعدام  دليل  به  سوخته  گوشت  بوی  گردن زدن،  از  ناشی  خونريزی  و  عضو 
الكتريكی، و به دار آويختن كه باعث از دست دادن كنترول روده ها و مثانه می شود، 
پرهيز شود. همه اين مولفه ها موجب اين تصور می شود كه اعدام از راه تزريق كشنده 
را كه كاركنان  اين  اين روش، خطر  اما  است.  ناگوار  يقينا كمتر  اعدام،  برای مجريان 
حرفه پزشكی به نام دولت، وادار به قتل بشوند و اصول اخالق حرفه ای خود را كه از 

زمان های قديم شناخته شده است نقض كنند، افزايش می دهد.
نبايد از واقعيت چشم پوشيد: در حقيقت، هدف كسانی كه تالش می كنند برای اعدام 
برای  را  اعدام  كه  بس  و  است  اين  بيابند،  »انسانی«تری  راه های  مرگ،  به  محكومان 
مجريان آن، برای دولت هايی كه می خواهند خود را »انسانی« جلوه دهند، و برای افكار 

عمومی كه به نام آن ها می كشند، پذيرفتنی تر كنند.
دكتر جاناتان گرونر، پروفيسور دانشكده پزشكی ايالت اوهايو، درباره اعدام آنجل دياز 
از راه تزريق كشنده، اعالم داشت: »در حقيقت، مرگ او همچون كشته شدن در زير 

شكنجه است.«
به سوی لغو مجازات اعدام 

زمانی كه دولت ها به نام عدالت اعدام می كنند، مردم ديگر نمی خواهند ساكت بمانند.
شمار هرچه بيشتری از افراد در سراسر دنيا، مجازات اعدام را محكوم می كنند. چرا كه 
كيفری بيرحمانه است كه جايی در يک جامعه انسانی ندارد. فراخوان اين افراد پذيرفته 
شده است. امروز، در آستانه قرن بيست و يكم، دو سوم كشورهای جهان اين مجازات را 
در قوانين خود يا در عمل، لغو كرده اند. در مقام مقايسه، يک قرن پيش، تنها سه كشور 
برای هميشه از اين كيفر دست شستند. بنابراين، جهت اين گرايش آشكار است: جهان 
از خود واكنش نشان می دهد و به اعدام پاسخ »نه« می دهد. و اين اصل در باالترين مراجع 

بين المللی تقويت و تحكيم شده است.
با  مجمع عمومی ملل متحد، باالترين ارگان سازمان ملل متحد، در دسامبر سال ٢007 
10٤ رأی در برابر ٥٤ رای، قطعنامه ای را به تصويب رساند برای تعليق اعدام ها، »با هدف« 
لغو كامل مجازات اعدام. وزن اخالقی و سياسی اين تصميم تاريخی، هرچند كه تبعيت 
از آن به لحاظ حقوقی برای دولت ها الزام آور نيست، بسيار است. چنين تعليقی می تواند 
ابزار مهمی برای متقاعد كردن كشورهايی باشد كه هنوز مجازات اعدام را لغو نكرده اند، 
تا بحثی سراسری درباره مجازات اعدام به راه اندازند و در قوانين خود تجديد نظر كنند. 
اين تعليق، امكان می دهد كه اجرای كليه احكام اعدام، تا زمان بازبينی قوانين مربوط به 
نتيجه كمپاين  جهانی برای لغو مجازات اعدام  اين مجازات، متوقف شود. اين قطعنامه 
است كه با اقدام در مناطق مختلف ميسر گرديد. اين مجازات در اروپا عمال برچيده شده 
و اين منطقه، پرچمدار اين كمپاين است. در افريقا، در سال ٢007 تنها هفت كشور از ٥3 

كشور، مجازات اعدام داشته اند.
در  اعدام  توجيه  برای  اغلب  كشورها  از  بسياری  كه  متحده  اياالت  در  اعدام ها  شمار 
احكام  نيز  و  اعدام ها  به روز كمتر می شود. شمار  نام می برند، روز  از آن  كشورشان، 
اعدام در سال های اخير، به نحو چشمگيری كاهش يافته است. اعدام در ايالت نيوجرسی 
در سال ٢007 ملغی شد، در ايالت های ديگر نيز قانون لغو اعدام در دست بررسی است.

است  بوده  ندرت  به  است.  شده  لغو  كشور  هفتاد  در  اعدام  مجازات   ،1٩7٩ سال  از 
متحد  اعدام در جهان،  لغو  برقرار شود. هواداران  دوباره  لغو،  از  اين مجازات پس  كه 
می شوند تا جنبش جهانی نيرومندی عليه مجازات مرگ ايجاد كنند. در ميان اصلی ترين 
فعاليت ها، كنگره جهانی عليه اعدام است كه هر ساله به ابتكار ايتالف جهانی عليه اعدام 
برگزار می شود. ايتالف كشوری در چندين كشور و نيز ايتالف های منطقه ای، همچون 
حول  آن ها  گذاشته اند.  وجود  عرصه  به  پا   )ADPN( اعدام  عليه  آسيايی  شبكه های 
آگاهی بيش از پيش بر اين واقعيت متحد شده اند كه به جز اعدام، راه های ديگری وجود 
دارند كه موثرند و اين امكان را به دولت ها می دهند كه از كشتن انسان ها به نام عدالت 

و به صورت برنامه ريزی شده و خونسردانه پرهيز كنند.
عفو بين الملل برای لغو كامل مجازات اعدام فعاليت می كند. و از دولت ها می خواهد كه 
به ساختن جهانی عاری از اعدام همت كنند و قطعنامه سال ٢007 ملل متحد را واقعيت 

بخشند.
ادامه دارد
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مصریان  بر  بغداد  خلیفه های  از  یکی  باری  گویند 
بجویند  تا همه ی ملک  داد  و دستور  خشم گرفت 
آورند.  دربار  به  و  بیابند  را  مرد  کم خردترین  و 
را  سلطان  که  بودند  اندر شده  به شگفت  درباریان 
این همه  است که  افتاده  نیازی  مردی چه  به چنین 
دل  و  بریده  رنگین القاب  مشاوران  و  خردمندان  از 
بود، دستور،  اما چاره چه  است؛  بسته  بی خردی  به 
دستور سلطان بود و باید اجرا می شد که غفلت در 

برابر آن عقوبت سنگینی در پی داشت.
وزیران کاردان، انجمنی آراستند و بقچه های دانش 
و کاردانی خود گشودند، گفتند و گفتند و گفتند تا 
این که به این تصمیم رسیدند که باید به همه کوی 
و  بیابند  را  فرستند و چنین کسی  برزن سربازانی  و 
به دربار آورند. یکی از آن میانه که گویی سرش 
و  به جای آورد  احترامی  برتنش سنگینی می کرد، 
گفت که  ای نخبگان قوم که پیوسته توسن خرد و 
کاردانی زیر زین داشته اید، مرا باور بر این است که 
نیاز به این همه جستجو و سفرهای دراز به هرکوی 

تا  نیست،  و شهری  هر دهکده  و  برزن  و 
کس  چنین  می  بینم،  دربار  احوال  در  من 
را می توان همین جا، به آسودگی، در کنار 
سلطان پیدا کرد! این سخن همهمه ای در 
ارشدالوزرا، چشمان  برانگیخت و  انجمن 
گردن  رگ  و  برکشید  حدقه  از  خرد 
کیاست و شکیبایی پنداند و کف بر لبان 
مگر  یاوه پندار!  یاوه گوی  ای  که   آورد 
نخواسته  کم خرد  سلطان،  که  نمی دانی 
است؛ بلکه او کم خرد ترین را می خواهد. 
دندان  زیر  شدت  به  و  برکشید  زبان  مرد 
ارشدالوزرا  خرد  چشمان  این بار  گرفت، 
چنان تخم شتر مرغی از کاسه ی سر بیرون 
خاصیت  تو  مگر  گفت:  فریاد  با  و  زد 
این گونه  که  داری  بیابان  سوسماران  از 
نه  گفت  مرد  برمی کشی!  درازا  به  زبان 
تا  گرفته ام  دندان  زیر  زبان  نیست،  چنین 
که  نگویند  یاوه  به  سخن  این گونه  دیگر 
کم خردترین را در این روزگار، مرتبت از 

وزیر باالتر باشد.
از  و  شدند  برزن  و  هرکوی  به  سربازان 
در  دهکده،  به  دهکده  و  شهر  به  شهر 
برآمدند.  سلطان  گمشده ی  جستجوی 
بود  بازمانده  تعجب  دهان  را  مردمان 

و  لشکریان  است که  این چه روزگاری  که خدایا 
درباریان سلطان دربه در در جستجوی کم خرد ترین 
مرد سرگردان اند. دشت ها، کوه ها و دریا ها در زیر 
سم اسبان کوبیده شدند، سربازان همه جا را گشتند 
و جستند و اما گویی بی خردان روزگار همه به قطره 
آبی بدل شده و رفته بودند در ژرفای زمین. سربازان 
را سرانجام مصلحت در آن شد تا به دربار برگردند؛ 

اما چگونه با دستان خالی!
سررشته ای  مالیه  علم  از  میان  آن  از  که  را  یکی 
گوییم  را  سلطان  نباشید،  نگران  یاران  گفت  بود، 
در  که  بی غروب  ستاره ات  و  درازباد  عمرت  که 
سایه ی بال همای دولت تو عاید سرانه ی خرد مردم 
شاید  است.  یافته  افزایش  درصد  پنج  و  پنجاه  به 
سلطان را از این سخن، گشایش خاطری دست دهد 
به  بر گشتند و خبر  ببخشاید. چون سربازان  برما  و 
از  تعجب  چشمان  این بار  را  او  دادند،  ارشدالوزرا 
ممکن  چگونه  این  گفت  و  زد  بیرون  سر  کاسه ی 
همه  این  خرد  سرانه ی  عاید  را  مردم  که  است 
افزایش یافته باشد، در حالی که ما همچنان نشسته 

بر اورنگیم.
وزیران، باز انجمنی برپا کردند تا این گره سخت از 
کار سیاست دولت بگشایند. یکی از آن میانه گفت 
یکی  از  را  چنین کسی  آن که  جز  نیست،  چاره ای 
از کشورهای همسایه فراخوانیم. دیگری گفت مگر 

و  نمی کردند  فهم  ما  سخنان  آنان  می گفتیم  سخن 
چنان بود که ما را از کوی و برزن بیرون راندند و 
ما نیز در جستجوی جایگاهی برآمدیم تا سخنان ما 

فهم کنند و قدر ما برجای آورند. 
گفتند  کیست؟  بزرگ  را  شما  گفت:  ارشدالوزرا 
تامل  و  شنود  کم تر  گوید،  سخن  بیشتر  که  آن 
میانه  از آن  او کجاست؟ یکی  پرسید:  باز  نشناسد. 
گفت: دیروز او را سر سوزن رگ خرد جنبیده بود 
از  را  او  باال نمی رود!  و می گفت که آب زور سر 
هستم.  جایگاه  بر  من  حال  و  کردیم  برکنار  مقام 

ارشدالوزرا درحالی که با خوشحالی می خواند:
آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم
یار در خانه و ما گرد جهان می گردیم

بزرگ  به سوی  از هیجان  پر  با صدایی  و  با دست 
ای  عزیز،  دوست  بیا  ای  زد،  بانگ  جماعت  آن 
برگزیده ی سلطان! روزهاست که تمام ملک را در 
سلطان  نزد  به  ترا  که  بیا  تو سرگردانیم.  جستجوی 
بریم! حاجبان و دربانان را خبر دادند که به سلطان 
که  مرد  کم خردترین  آن  دهید،  پیام 

می خواستی یافت شده است.
افتاد، دهان  مرد  به آن  تا سلطان چشمش 
تا بناگوش باز کرد و از شادمانی سر از پا 
بدل  آیینه ای  به  خود  گویی  نمی شناخت. 
شده بود در برابر آن مرد. سلطان بی درنگ 
را  خوشبخت  کم خرد  آن  تا  داد  دستور 
خلعت بپوشانند به آیین سلطانی و با جوهر  
سلطان  که  نویسند  فرمانی  شایسته ساالری 
آن  کرد.  را  فالن  ابن  فالن  مصر  امارت 
خردمندی  در  خیره  مرد،  کم خردترین 
می گفت:  با خود  و  می نگریست  روزگار 
من  خرد  سرانه ی  عاید  که  شکر  را  خدا 
فزونی نیافته بود ورنه چنین جایگاهی را به 
خواب هم نمی دیدم. مرد از دربار سلطان 
بیرون زد و هی میدان و طی میدان با حشم 

و سپاه روانه ی مصر شد.
مصر  مردمان  از  گروهی  روزی  گویند 
به  امیر  نزد  به  دهکده  دو  نمایندگی  به 
از  یکی  نمایند ه ی  آمدند.  دادخواهی 
و  کرد  احترام  ادای  امیر  به  دهکده ها  آن 
فرستاده ی  خردمند!  ای  امیر  ای  گفت: 
بلندت  تاج  روزگار!  دارالخالفه ی 
ما  باد!  خوشبختی  سیمرغ  نشیمن گاه 
و  بزرگمهری  از  بزرگ تر  خرد  در  که  می دانیم 
براین  ما  انوشیروان.  از  گشاده دست تر  عدالت  در 
زمین های  امسال  که  آمده ایم  دادخواهی  به  درگاه 
از  ما  کشتزارهای  آب  و  کشته ایم  پنبه  را  خویش 
بسته اند  ما  بر  باال می آید، آن ها آب  آن دهکده ی 
خواست  او  تا  است.  خشکیده  ما  پنبه زارهای  و 
فریاد زد: ای مصریان  امیر  بگوید که  چیزی دیگر 
گورستان  گدام  در  را  خردتان  مگر  گزافه گوی! 
یاوه  به  سخن  این گونه  که  کرده اید  مومیایی 
می گویید! مگر این شما نیستید که گوش جهان کر 
کرده اید و از چند و چند و چند هزارسال تاریخ و 
تمدن و علم و فرهنگ سخن می گویید! چه شد که 
چنین سخن ساده ای را تاکنون درنیافته اید که اگر 
کشت پنبه این همه دشمنی و جنجال در پی دارد و 
این همه وحدت و همبستگی ملی را خراب می کند، 
چرا نمی روید و زمین های خود را پشم نمی کارید 
یک  به  خیره،  خیره  مردم،  ندارد!  نیاز  آب  به  که 
دیگر نگرستند و امیر باری دیگر با صدای بلندتری 
فریاد زد: نشنیدید که چه گفتم  ای مردم خیره سر! 
بروید و زمین های خود را پشم بکارید، پشم! بروید 
این همه غوغا در  پنبه ی خویش،  با کشتزارهای  و 
ملک بر می انگیزید. بروید که اگر این بار خلیفه بر 
شما خشم گیرد، خود به این سرزمین آید، آن گاه 

همین کشت پشم را نیز بر شما حرام کند.

حقوق  مستقل  کمیسیون  در  جابه جایی ها  دنبال  به 
از حکومتی شدن  پارلمان  نمایندگان  از  بشر، شماری 
می گویند  آنها  می کنند.  نگرانی  ابراز  کمیسیون  این 
در  طرفداران خود  جابه جایی  با  می خواهد  حکومت 
این کمیسیون، جلو انتقاد از تخطی های حقوق بشری 

را بگیرد. 
هنوز ریاست جمهوری، به صورت رسمی، نام چهارتن 
از کسانی را که قرار است به عنوان کمیشنران جدید 
اعالم  کنند،  آغاز  را  کار شان  بشر  حقوق  کمیسیون 

نکرده است. 
اسداهلل سعادتی، یکی از نمایندگان مجلس به 8صبح 
گفت در صورتی که گزینش ها در کمیسیون مستقل 
این  گیرد،  صورت  سیاسی،  صورت  به  بشر،  حقوق 
و  می دهد  دست  از  را  خود  استقاللیت  کمیسیون 
این  »نگرانی  نمی تواند:  داده  انجام  را  خود  وظایف 
افراد  خود  میل  به  مطابق  حکومت  اگر  که  است 
منتقد را برکنار کند و افراد خود را در این کمیسیون 
دیگر  کمیسیون  این  صورت  آن  در  کند،  گزینش 
داشت  نخواهد  نیست؛ کارایی  بشر  کمیسیون حقوق 

و هیچ کاری انجام داده نخواهد توانست.« 
این  آقای سعادتی تاکید می کند که جابه جایی ها در 
قوانین  سایر  و  اساسی  قانون  براساس  باید  کمیسیون، 
مربوط صورت گیرد. او می گوید در صورتی که در 
اخیر  اقدام های  نشود،  نظر گرفته  قانون در  مورد  این 
حقوق  مستقل  کمیسیون  استقاللیت  و  قانون  مخالف 

بشر می باشد. 
در  کابل  نماینده  سیاوش  بکتاش  حال،  همین  در 
تالش ها  از  مجموعه ای  می گوید  نمایندگان  مجلس 
کرزی  جمهور  رییس  اطراف  در  که  تیمی  توسط 
حضور دارد، آغاز شده تا مدافعان حقوق بشر، آزادی 
آمدن  برای  فضا  تا  بزنند  کنار  را  زنان  و حقوق  بیان 
بازتر  تاثیرگذار  نهادهای  متن  در  بشر  ناقضان حقوق 

شود. 
به باور آقای بکتاش، حذف چهره های مدافع آزادی 
و  نادری  نادر  زدن  کنار  با  بشر  فعاالن حقوق  و  بیان 
فهیم حکیم پایان نخواهد یافت و این سلسله همچنان 
است.  نگران کننده  شدیدا  »این  داشت:  خواهد  ادامه 
وزارت  در  جابه جایی هایی  چنین  شاهد  آینده  در  ما 

خانه ها خواهیم بود.« 
بکتاش می گوید موجودیت نادر نادری و فهیم حکیم 
نتوانند  نفوذی حکومت  تا چهره های  بود  سبب شده 
در داخل این کمیسیون راه پیدا کنند و این کمیسیون 

را خنثا کنند. 
او می گوید: »شما خواهید دید که کسانی که به جای 
این ها جابه جا خواهند شد، به نام فعاالن حقوق بشر و 
جامعه مدنی حتا صداهایی را که پیش از این از این 

کمیسیون می برامد نیز خفه خواهند کرد.«
این نگرانی در بین نمایندگان وجود دارد که حکومت 
می خواهد تمام اداره های نظام را یکسان سازی کند و 

نظام را به سمت تفکر طالبانی به پیش ببرد. 
خدمت  در  »نظام  می گوید:  بکتاش  آقای 
جنگ ساالران و تفکر طالبانی قرار خواهد گرفت. این 
بسیار وحشت ناک است و آینده ی تاریکی را ترسیم 
می کند. یگانه روزنه امید، کمیسیون حقوق بشر بود و 

می خواهند همین روزنه را نیز مسدود کنند.« 
این نمایندگان می گویند پیش از این کمیسیون مستقل 
غیرقانونی  اقدام  هرگونه  از  افغانستان  بشر  حقوق 
این  که  صورتی  در  ولی  می کرد،  انتقاد  حکومت 
گیرد،  قرار  جنگ ساالران  خدمت  در  هم  کمیسیون 

امیدها به یاس تبدیل خواهد شد.

خود از شمار بی خردانی که چنین می پنداری، اگر 
را  ما  می بودند  بی خرد  همه  این  همسایه  ملک های 

چنین به کاسه ی سر آب نمی داند.
رفت؛  فرو  در سکوت  تندیسی،  مانند  ارشدالوزرا، 
که  وزیری  آن  به  هیجانی  با  دیگر  لحظه ای  تا  اما 
در انجمن نخستین گفته بود که باید جستجو را از 
دربار آغاز کرد، فریاد زد: هان  ای فالن ابن فالن، 
بگو تو آن روز چه گفته بودی؟ مرد با تردید گفت 
اگر بر زبان درازی من خشم نمی گیری باری دیگر 
گویم. ارشدالوزرا گفت: بگو که به گمانم سخنی 
با صواب تر از سخن تو کسی در این انجمن نگفته 

است!
باید چنان  باورم که  براین  مرد گفت: من همچنان 
دربار  همین  در  می خواهد،  سلطان  که  را  کسی 

جستجو کرد. 
ترا علم بی خرد شناس،  ارشدالوزرا گفت: حاال که 
بگو  را  مردی  چنین  نشانه های  است.  فزون  چنین 
در  انبوهی  جماعت  گفت:  وزیر  دریابیم.  را  او  تا 

دربار زند گی می کنند که سخن فراوان می گویند، 
کار  و  دارند  دراز  خوابی  می خورند،  فراوان  نان 
کم خردی  نشانه های  همه  این  نمی کنند.  هیچ 
این که  تا  انداخت  سایه  انجمن  بر  سکوتی  است. 
ارشدالوزرا باز به سخن درآمد که این نشانه ها که 
به  می خواهی  که  است  چنین  گمان  مرا  می گویی 

تعریض ما را از شمار همان جماعت انگاری!
من  نیست!  چنین  که  باد  بریده  زبانم  گفت:  مرد 
روز شمارشان  تا  روز  شناسم که  دیگری  جماعت 
بر  ما  از  بیشتر  نشانه ها  این  و  فزونی گیرد  در دربار 
جبین دارند. گفتند برویم و این جماعت بیابیم که 
انتظار می سوزد و  چند روز است سلطان در آتش 
هربار می پرسد که چه شد آن کم خردترین مرد! تا 
به آن جماعت رسیدند، چشم ها دیدند همه بسته و 
دهان ها دیدند همه باز و از هر دهانی، در هر لحظه، 

هزار در هزار یاوه در پرواز.
داشت،  گلو  در  که  خردی  تمام  با  ارشدالوزرا 
فریاد زد که  ای جماعت چشم بسته ی دهان گشاده! 
رسیده اید؟  جایگاه  این  به  چگونه  و  کیانید  شما 
شهر ها  همین  اصیل  باشندگان  از  ما  گفتند  همه 
در  دولت  سکه ی  چون  هستیم،  دهکده ها  و 
سلطان  نامی  نام  به  روزگار  نیرنگ  ضراب خانه ی 
بزرگ ضرب زده شد، در دهکده ها و شهرها عاید 
ما  که  آن گاه  و  گرفت  فزونی  مردم  خرد  سرانه ی 
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واتسالو هاول و کيم جونگ ايل، تقريبا، با هم مرده اند. 
در  اما  نخورده،  تکان  ازآب  آب  چک  جمهوری  در 
مردم  است.  افتاده  راه  به  اشک  سيل  شمالی  کوريای 
می روند  رژه  می کنند،  تيز  چاقو  نظاميان  می کنند،  گريه 
و موشک هوا می کنند. بنا به تبليغات کوريايی  ها، ظاهرا، 
شدت »وظيفه شناسی« و مردم دوستی و صرف تمام وقت 
تبليغات  به  بنا  اما  بود.  مرگ  علت  خلق  برای  انرژی  و 
غرب علت آن مصرف زياد کنياک و کشيدن سيگرت 

برگ عنوان شد. 
پيش  بود و سه سال  البته رهبر کوريای شمالی 69 ساله 
اما  دست خالی  به سراغش آمده  هم موقع سکته، اجل 
می زنند  سينه  و  سر  به  همه جا،  کوريايی ها،  بود.  برگشته 

و گريه می کنند. 
حاال  داشت.  لقب  محبوب«  »رهبر  رسما  کوريای  رهبر 
جمع  بود،  شده  ظاهر  قبال  رهبر  اين  که  هرجا  مردم 
برقی يک  پای زينه  از جمله  می شوند و شيون می کنند. 
از آن  ايل همين چندی پيش  فروشگاه که کيم جونگ 
باالرفته بود. بخت با کوريايی  ها يار بوده که رهبر کوريا 
هر  در  مردم  بايد  وگرنه  نمی شد.  ظاهر  انظار  در  زياد 

سوراخ سنبه ای جمع می شدند گريه می کردند.
ظاهرا نه فقط سالح هسته ای، بلکه گريه هم از سالح های 
استراتژيک کوريای شمالی است. گريه در ميان مردم اين 
گريه  چرا  بپرسی  آنها  از  اگر  است.  نهادينه شده  کشور 
گريه  و  های های  می شود  پاره  بغض شان  تازه  می کنند، 

می کنند: »فالکت و مصيبت فراوان است!«
به نوشته روزنامه آلمانی »زود دويچه سايتونگ« کشور تا 
دندان مسلح، اما به غايت گرسنه است. در مورد شرايط 
مختلفی  گزارش های  شمالی  کوريای  در  مردم  زندگی 
وجود دارد که بعضی از  آنها خصمانه و اغراق آميز جلوه 
می کنند. از جمله قتل ميليون ها نفر از مردم در اردوهای 

کار يا در اثر گرسنگی کشيدن. 
مردم  زندگی  منصفانه هم  ديد  با يک  اين حال، حتا  با   
غيرقابل تحمل  زبان نفهم  توتاليتر  حکومت  يک  تحت 
است. مردم در يک محيط کامال بسته زندگی می کنند. 
به وسايل عادی زندگی هم  نان شب محتاجند.  به  اکثرا 
از  مال  هم  موتر  انترنت.  به  رسد  چه  ندارند،  دسترسی 
و  دولتی،  تلويزيون،  و  راديو  و  روزنامه  است.  بهتران  ما 
دولت نظامی-پوليسی است. راه به راه مردم را می گردند. 

هر که هرجا به دنيا آمده بايد بماند تا بپوسد.
انتقال به شهر يا روستای ديگر مجوز قانونی می خواهد، 
همچنان که - چنان که بعضی منابع مدعی می شوند - عشق 
و عاشقی و هر گونه فعاليت و تحرکی که خصوصی تلقی 
می شود. مسافرت به خارج، به جز چين و روسيه آن هم 
غذايی  کمک  دريافت  حتا  است.  ممنوع  خواص،  برای 
ممنوع  بيگانه  فرهنگ  ورود  ترس  از  گرسنه  مردم  برای 
هم  خارجی  توريست های  با  تماس  است.  شده  اعالم 
ممنوع است. هر چند توريست های خارجی کمتر رغبت 

يا جرات می کنند آن طرف ها ظاهر شوند. 
شرکت  به  وابسته  شمالی  کوريای  دولتی  سايت  يک 

هواپيمايی آن کشور )Air koryo( يک تابلوی عريض 
و طويل را در پيشانی صفحه گذاشته که به طور مصور 
تابلو  گوشه  يک  بدهد:  نشان  را  کشور  تاريخ  خالصه 
عده  يک  آن طرف تر  دارند،  دست  به  تفنگ  تايی  چند 
مشت های شان را گره کرده اند و جلو تابلو هم دختری به 
شکل و شمايل »دختر گل فروش« کشيده اند، که فلمش 
در سال های دهه شصت اشک مردم را درمی آورد.  يک 
دست لباس روستايی تن اين دختر بينوا کرده و يک دسته 
به  بنا گوش  تا  را  نيشش  و  داده  دستش  هم  بزرگ  گل 

خنده باز کرده اند.
تبليغ  بلبل احوال کشور و  اين سايت ضمن شرح گل و 
تاريخ مبارزات آن، از انواع موزه ها و جاذبه های توريستی 
هم چيزهايی گفته و عکس چند تا درخت کنار رودخانه 
آب  را  توريست ها  دهان  تا  کرده  چاپ  را  چمن زار  و 
برای  حرفی  اما چون  کنند.  شل  را  کيسه  سر  و  بياندازد 
گفتن ندارد و حرف ها همه از باال ديکته می شود، نوشته: 
است،  بسته ای  کشور  شمالی  کوريای  می گويند  اين که 
ماهی ها  مهمان نوازند.  همه  ما  مردم  است.  مفت  حرف 
در رودخانه های مان شنا می کنند و در پارک ها پرندگان 

پروازکنان آواز می خوانند!
است. همين  است، يک حرف بس  اگر کس   در خانه 
يک نمونه از تبليغات دولتی کافی است که بفهماند آن جا 

اوضاع از چه قرار است. 
پايتختش  اما  تاسيسش می گذرد،  از  اين کشور 63 سال 
و  شق  که  است  مجسمه هايی  و  يادبود  موزه های  از  پر 
ديده  مجسمه ها  اين  در  انعطاف  ذره ای  ايستاده اند.  رق 
نمی شود. درهای کشور را به روی دنيا بسته و مدام خود 
به روسيه و چين است  اتکای شان  را در تهديد می بينند. 
)در  دشمنان  بتواند  هسته ای  سالح  اين که  به  اميدشان  و 
راس شان کوريای جنوبی و امريکا( را از حمله باز بدارد. 
که  است  بسم اللهی  هسته ای  سالح  که  می دانند  خوب 
جن ها را می تاراند. همين است که تمام هم و غم شان را 

صرف دستيابی به آن کرده اند. 
ايل  کيم جونگ  شمالی،  کوريای  رسمی  منابع  گفته  به 
که  زندگينامه ای  اساس  بر  اما  مرده،  دسامبر   17 شنبه 
تاريخ  نه  کرده،  منتشر  سايتونگ«  دويچه  »زود  روزنامه 

دقيق مرگ او معلوم است، نه تاريخ دقيق تولد او. 
اين  دارد.  وجود  شک  هم  تولدش  محل  مورد  در  حتا 
ابهامات البته در مورد بسياری از ديکتاتورها وجود دارد.

داشته  نگه  ابهام  در  عمدا  رهبران  اين گونه  قدسی  هاله 
می شود تا آنها بعض آدميزاد و فرازمينی جلوه کنند. هاله 
قدسی که دور سر اين گونه »قديسين« می چرخد، با باتری 
مورد کيم  در  ابهامات  ابهام کار می کند. همين  و  توهم 
را  او  نيز وجود دارد.  اون که جانشين پدر شده  جونگ 
گويا در جوانی مدتی با اسم مستعار به سويس فرستاده اند 
گرفته،  ياد   - بعد  مدتی  او  اما  بگيرد،  ياد  انگليسی  تا 
بعد جنرال چهارستاره شده و  برگشته و مدتی  نگرفته - 
در آب نمک خوابانده شده تا امروز جانشين پدر شود. 
عجيب اين جاست که يک کشور کمونيست که خود را 

از  درکی  هيچ گونه  می خواند،  دموکراتيک«  »جمهوری 
دموکراسی ندارد و موروثی اداره می شود. 

ماما  جمله  از  »کيم«  خاندان  بقيه  موروثی  اداره  اين  در   
دارند،  برو بيا  و  نفوذ  ارتشيان  ميان  در  ماما هم که  زن  و 

شريکند و ترس غرب هم از همين است.
 امريکا عجالتا هنوز تسليت نگفته. به نوشته اشپيگل غرب 
که  است  اين  به  اميدش  و  می ترسد  نظاميان  کودتای  از 
را  آنها  است،  خوب  کوريايی ها  با  ميانه اش  که  چين 

سربه راه کند.
به نوشته »زود دويچه سايتونگ« مردم چنان در تاريکی 
زيسته اند که معنی نور را نمی دانند. مردمی که از کوريای 
طول  مدت ها  می کنند،  فرار  جنوبی  کوريای  به  شمالی 
می کشد تا چشمشان به نور عادت کند و زندگی را بيبند.

به گزارش رويترز بعد از مرگ کيم جونگ ايل بازارهای 
بورس آسيا به خصوص در تايلند، سنگاپور، هنگ کنگ 
و کوريای جنوبی به طرز فاحشی افت کرد. چون با مرگ 
عادت کرده  به وجودش  بازارها  که  افتاده  جا  ديکتاتور 
بودند، تبات به هم خورده بود. از اين گذشته موشکی که 
چند روز پيش نظاميان کوريای شمالی شليک کردند تا 
ديگران را بترساند، اثر کرد و همه جا خوردند. بازارهای 

فالکت کوریای شمالی
پی آمدهای مرگ دیکتاتور کوریای شمالی 

اکبر فالح زاده 

بورس خيلی حساسند و به کوچکترين تغييرات واکنش 
نشان می دهند، شليک موشک که ديگر جای خود دارد. 
به نوشته اشپيگل ترس غرب از اين است که رهبر جديد 
کوريای شمالی »جوان و بی تجربه« است و ممکن است  
)بعد  بيافتد  تسويه حساب های گذشته  فکر  به  دفعه  يک 
بين دو کوريای در سال های  53-1950 هنوز  از جنگ 
معاهده صلح امضا نشده( به همسايه جنوبی اش حمله کند 

و در اين ميان سالح های استرتژيک را به کار ببرد.
کوريای  که  بود  پارسال  همين  نيست:  بی جا  اين ترس 
شمالی  در پاسخ به آن چه »تحريکات دشمن« می ناميدند، 
يک  به  و  کردند  غرق  را  جنوبی  کوريای  کشتی  يک 
جزيره تحت مالکيت آن کشور هم گلوله توپ شليک 
کردند. اين است که غربی ها چشم شان ترسيده و خوب 
دارند به افراد دور و بر رهبر جديدالتاسيس نگاه می کنند 
تا ببينند کدام تند رو، کدام ميانه رو و کدام اصالنرو است. 
غرب  تا  کند،  پيدا  ادامه  مدت ها  می تواند  مطالعه  اين 
زير  کاسه ای  چه  آنجا  ببيند  کند  سنگين  سبک  خوب 
نيم کاسه است. مردم بينوای کوريای شمالی بايد در اين 

مدت به همين زندگی طاقت فرسا ادامه بدهند. 
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قرار  از سرگیری خشونت ها در شهر حمص سوریه،  با  همزمان 
است که تعداد بیشتری از ناظران اتحادیه عرب، وارد آن کشور 

شوند.
روز  که  است  کرده  اعالم  سوریه  بشر  حقوق  دیده بان  سازمان 
دوشنبه ۲۶ دسامبر ۲۰۱۱، دست کم ۱۳ نفر در جریان تیراندازی و 

پرتاب گلوله های خمپاره کشته شده اند.
یکی از گروه های عمده مخالفان دولت سوریه از ناظران اتحادیه 
عرب خواست که از حمص، از مراکز اصلی تظاهرات اعتراضی 
که در ماه های اخیر دستخوش ناآرامی های بسیار بوده است، دیدن 

کنند.
قرار است ناظران اتحادیه به منظور یافتن راه حلی برای پایان دادن 

به خشونت ها وارد سوریه شوند.
علیه  که  می گوید  سوریه  جمهور  رییس  اسد،  بشار  حکومت 
باندهای مسلح در نبرد است و سازمان ملل متحد نیز اعالم کرده 
است که در جریان سرکوب مخالفان دولت آن کشور تاکنون 

بیش از پنج هزار نفر کشته شده اند.
گزارش ها حاکی است که همزمان با محاصره منطقه بابا عمرو در 
شهر حمص توسط نیروهای دولتی، عملیات مرگ باری در این 

ناحیه روی داده است.

در  مردم  از  فعاالن می گویند که طی چند روز گذشته شماری 
اثر اصابت گلوله های خمپاره و رگبار مسلسل در این شهر کشته 
ناظران  که  باشد  شهری  اولین  حمص  می رود  انتظار  و  شده اند 

اتحادیه عرب از آن دیدن می کنند.
اعتراض علیه حکومت بشار اسد از ماه مارچ در شهرهای مختلف 

سوریه آغاز شده است.
فعالیت  اجازه  خارجی  رسانه های  به  سوریه  دولت  که  آن جا  از 
تایید  نمی دهد،  را  این کشور  آزادانه و پوشش خبری تحوالت 
مستقل گزارش های منتشر شده در مورد حوادث جاری در این 

کشور ممکن نبوده است.
چند روز پس از آن که یک هیات نه نفری به منظور فراهم کردن 
به سوریه سفر کرد و قرار  اتحادیه عرب  ناظران  تدارکات سفر 
است امروز حدود ۵۰ نفر از ناظران اتحادیه طی چند ساعت آینده 

وارد این کشور شوند.
تقسیم  کوچک تری  گروه های  به  عده  این  که  می شود  گفته 
خواهند شد و طبق توافق با مقامات سوری باید بتوانند برای بررسی 

اتفاقات این کشور، آزادانه از هرکجا که خواستند، دیدن کنند.
تعداد ناظران سرانجام به ۲۰۰ نفر افزایش خواهد یافت و براساس 
برنامه قرار است که این عده با مخالفان دولت و مقامات سوری 

دیدار و مذاکره کنند.
روز یک شنبه شورای ملی مخالفان دولت سوریه که شماری از 
مخالفان دولت بشار اسد در آن عضویت دارند، از ناظران اتحادیه 
عرب خواست بدون تاخیر از شهر حمص و مناطق مختلف آن 

دیدن کنند.
در  عمرو  بابا  محله  صبح،  اوایل  »از  که  گفتند  همچنین  آنها 
مجاورت شهر حمص تحت محاصره نیروهای ارتشی قرار گرفته 
است و بیم آن می رود که چهار هزار سرباز دولتی به آن منطقه 

حمله کنند.«
شورای ملی مخالفان افزود: »شمار نامعلوم دیگری از مردم کشته و 

دست کم ۱۲۰ نفر در این منطقه زخمی شده اند.«

حکومت بحرین، از ۳۴۳ متهم در نا آرامی های اخیر این کشور، 
رفع اتهام کرد. بنا بر این اعالم، اتهام این افراد مرتبط با آزادی بیان 
و ابراز عقیده است. از سویی دیگر، سارنوال بحرین علیه ۱۰۷ تن 
از افراد مرتبط با وزارت داخله به اتهام دست داشتن در شکنجه و 

بد رفتاری با دستگیر شدگان اعالم جرم کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بحرین که در معرض فشارهای 
فزاینده ای در خصوص نقض حقوق بشر قرار دارد، اعالم کرده 
است که به توصیه های کمیسیون تحقیق در خصوص نا آرامی های 

اخیر این کشور عمل خواهد کرد.
علی بن فضل ابوالعینین، سارنوال بحرین، گفته است که این اقدام 
صورت  نظامی  دادگاه های  اخیر  عملکرد  بازنگری  راستای  در 
در  فوق العاده  وضعیت  اعالم  با  همزمان  دادگاه ها  این  می گیرد. 

بحرین در ماه مارچ گذشته تشکیل شده است.
سارنوال بحرین در عین حال تاکید کرد اتهام افرادی که به جرایم 
دیگری همچون خرابکاری، خشونت و تجاوز به دیگران هستند، 

برقرار خواهد بود و تحقیق ها در این زمینه ادامه خواهد یافت.
ماه های فبروری و مارچ گذشته، بحرین شاهد تظاهرات جاده ای 
را  بحرین  جمعیت  اکثریت  که  معترضان  بود.  شیعه  معترضان 

بودند.  پادشاه مشروطه  نظام  برقراری  تشکیل می دهند، خواستار 
حضور جاده ای معترضان سرانجام با دخالت نیروهای امنیتی پایان 
یافت. در این میان دست کم ۳۴ نفر کشته شدند که شماری از آنها  

از نیروهای پولیس بودند.
بحرین برای کنترول اوضاع، نیروهای نظامی مشترک کشورهای 
جزیره«  »سپر  به  موسوم  فارس  خلیج  همکاری  شورای  عضو 
کویت،  و  متحد  عربی  امارات  سعودی،  عربستان  فراخواند.  را 

نیروهای نظامی خود را به بحرین گسیل کردند که در مرز ها و 
مقابل ساختمان های مهم حکومتی مستقر شدند.

با  مصاحبه  در  الوفاق  معترض  شیعه  گروه  رهبران  از  مطر، 
خبرگزاری رویترز گفت که از ۱۲۰۰ متهمی که کمیسیون تحقیق 
اتهام های آنها را بررسی کرده، به هزار نفر اتهاماتی در خصوص 
آزادی بیان نسبت داده شده است. او  با این حال رفع اتهام از ۳۴۳ 

نفر را کافی ندانست.
برای  بین المللی  تحقیق  کمیسیون  بحرین،  پادشاه  دستور  به  بنا 
به  منتسب  اتهام های  و  کشور  این  اخیر  نا آرامی های  در  تحقیق 

نیروهای امنیتی در زمینه نقض حقوق بشر تشکیل شد.
این کمیسیون نیروهای امنیتی را متهم به بد رفتاری با شماری از 

دستگیرشدگان و نقض حقوق بشر کرده است.
سارنوال  که  داد  گزارش  الشرق االوسط  روزنامه  دیگر  از سوی 
اتهام  به  داخله  با  وزارت  مرتبط  افراد  از  نفر  علیه ۱۰۷  بحرین  

بدرفتاری با دستگیرشدگان اعالم جرم کرده است.
از  برخی  که  است  گفته  بحرین  سارنوال  گزارش،   این  بر  بنا   
دیگر  شماری  و  دستگیرشدگان  به  توهین  به   مربوط  اتهامات 

مربوط به شکنجه است.

خبرگزاری رویترز به نقل از منابع ارتش عراق گزارش داده که 
دو نارنجک در روز یک شنبه به سوی اردوگاه اشرف شلیک 

شده است.
اعضای  از  نفر  اشرف، محل سکونت حدود سه هزار  اردوگاه 

سازمان مجاهدین خلق است که در عراق قرار دارد.
احتمالی  تعداد کشته های  از  ارتش عراق گفته اند که  مقام های 
»اجازه  که  می گویند  آنها  ندارند.  دست  در  خبری  حمله  این 

ورود به اردوگاه اشرف را ندارند.«
سازمان  مقام های  است،  کرده  نشر  رویترز  که  گزارشی  به  بنا 
هدف  اشرف  اردوگاه  که  کرده اند  تایید  هم  خلق  مجاهدین 

کشته شده های  تعداد  از  چیزی  اما  است،  گرفته  قرار  حمله 
احتمالی نگفته اند.

حکومت  زمان  در  خلق  مجاهدین  سازمان  اعضای  از  تعدادی 
ساکن  اشرف  اردوگاه  در  و  بودند  رفته  عراق  به  صدام حسین 

شده اند.
محل  از  افراد  این  خروج  خواهان  صدام،  از  بعد  عراق  دولت 
اردوگاه اشرف شده بود. این خواسته با مخالفت رهبران سازمان 

مجاهدین خلق روبه رو شده بود.
آنها می گویند که امریکا در زمان اشغال عراق گفته بود که به 
اعضای سازمان مجاهدین اجازه حضور در این محل را می دهد.

مجاهدین  به  میالدی  سال ۲۰۱۱  پایان  تا  عراق  دولت  هر چند 
رای زنی های  با  اما  کنند،  تخلیه  را  محل  این  که  داد  فرصت 
انجام شده بین سازمان ملل و دولت عراق، این کشور پذیرفت 
که ساکنان مجاهدین تا شش ماه دیگر در اردوگاه اشرف ساکن 

باشند و پس از آن به کشورهای دیگری پناهنده شوند.
کرده  استقبال  قراردادی  از  یک شنبه  روز  امریکا  خارجه  وزیر 
به ساکنان  تا  امضا کرده  ملل  سازمان  با  عراق  است که دولت 
پرونده های  بررسی  زمان  تا  شود  داده  مهلت  اشرف  اردوگاه 

پناهندگی آنها در محل خود بمانند.

تشدید خشونت در سوریه در آستانه ورود ناظران اتحادیه عرب

رفع اتهام از 343 متهم نا آرامی های اخیر بحرین 

اردوگاه اشرف مورد اصابت نارنجک قرار گرفت
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