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شهیدان سیاست فراموشی و جاه طلبی
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که  داده اند  هشدار  مدنی  جامعه  نهادهای 
تصمیم حکومت برای برکناری چهار عضو 
کمیسیون حقوق بشر می تواند اسناد مربوط 
به جنایات جنگی در کشور را که توسط این 
کمیسیون جمع آوری شده است، در اختیار 

ناقضان حقوق بشر قرار دهد.
نادر  که  بود  شده  گزارش  این  از  پیش 
فهیم حکیم، غالم محمد غریب و  نادری، 
حمیده برمکی، چهار تن از اعضای ۹ نفره 
کمیسیون حقوق بشر از سوی حامد کرزی، 

رییس جمهور کشور برکنار شده اند.
این  می گوید  کرزی  آقای  سخنگوی  اما 
چهار تن برکنار نشده بلکه دوره کاری آنها 
به پایان رسیده بود و رییس جمهور با ابقای 
آنها در سمت های قبلی شان موافقت نکرده 

است.
با آقای  اما مسووالن نهادهای مدنی اخیرا، 
کرزی دیدار کردند. پس از این دیدار، دفتر 
رییس جمهوری در وبسایت خود نوشت که 

دست  به  که  ویدیویی  نوار  یک 
جراحات  وسعت  رسیده،  بی بی سی 
نشان  را  ساله  پانزده  تازه عروس  یک 
در  شوهرش  وسیله  به  که  می دهد 
شده  شکنجه  شدت  به  و  زندانی  خانه 

است.
دارد،  نام  گل  سحر  که  دختر  این 
و  شوهر  وسیله  به  ماه  چند  مدت  به 
محبوس  خانه  در  همسرش  خانواده ی 
گرفته  قرار  بدرفتاری  مورد  و  بود 

بود.
در  را  سحرگل  پولیس  ماموران 
پیدا  پدرشوهرش  خانه  زیرزمین 
مراجعه  با  سحرگل  خانواده  کردند. 
وضع  از  بی خبری  ماه ها  از  پولیس  به 

بودند. نگرانی کرده  ابراز  او 
موهای  و  ناخن ها  پولیس  اعالم  بر  بنا 
و  است  شده  کشیده  سحرگل  سر 
از  بخش هایی  پوست  و  گوشت 

است. انبر کنده شده  با  بدنش 

مسووالن نهادهای مدنی خواستار برکناری 
همه ۹ عضو کمیسیون حقوق بشر از سوی 

رییس جمهوری شده اند.
مسووالن  تند  واکنش  خبر  این  پخش 
از  شماری  و  برانگیخت  را  مدنی  نهادهای 
این  آنها گفته اند که دفتر آقای کرزی در 
داده  جلوه  »وارونه«  را  موضوع  اصل  خبر 

است.
و  عزل  اصل  با  که  گفته اند  مدنی  نهادهای 
نصب افراد در کمیسیون حقوق بشر مخالفتی 
شیوه  با  باید  نصب  و  عزل  این  اما  ندارند، 
استخدام دیگر ماموران دولتی متفاوت باشد.

عزیز رفیعی از فعاالن مدنی گفت که هزاران 
سند و مدرکی که بیانگر جنایات جنگی در 
سه دهه گذشته افغانستان است، در کمیسیون 
حقوق بشر وجود دارد و به گفته او، اگر این 
بیفتد،  بشر  حقوق  »ناقضان«  دست  به  اسناد 

خطر نابودی آنها محتمل است.
ادامه در صفحه 2

که  زمانی  پیش  ماه  هفت  سحرگل 
هنوز ۱۴ سال داشت به عقد یک مرد 

۳۰ ساله درآمد.
پولیس  مقام های  از  یکی  گفته  به 
را  دختر  این  ماموران  بغالن،  والیت 
پنجره  بدون  و  تاریک  اتاق  یک  از 

دادند. نجات 
بر  که  حالی  در  شفاخانه  در  سحرگل 
پاسخ  در  بود،  چرخدار  صندلی  روی 
و  او  مادر  و  پدر  شوهر،  سوالی،  به 
خود  شکنجه  عامل  را  همسرش  برادر 

کرد. عنوان 
علت  بغالن،  والیت  مقام های  گفته  به 
راضی  سحرگل،  شکنجه  و  حبس 
خواسته  به  تن فروشی  به  او  نشدن 
اما  است  بوده  شوهرش  خانواده 
در  ادعا  این  اثبات  برای  شواهدی 

نیست. دست 
زنان  امور  رییس  ظریفی  رحیمه 
گل  سحر  که  می گوید  بغالن  والیت 
شدت  به  روحی  و  جسمی  لحاظ  از 
عذاب  است  ممکن  و  شده  شکنجه 
پایان  تا  شکنجه،  این  از  ناشی  روحی 

بماند. با وی  عمر 
سحر  شوهر  خانواده  اعضای  پولیس 
همسرش  اما  کرده  دستگیر  را  گل 

فرار شده است. به  موفق 
علیه  خشونت  کشور  مناطق  اکثر  در 
در  که  دارد  ادامه  کماکان  زنان 
دراین  خانواده  و  همسر  موارد  بیشتر 

دارند. دست  خشونت ها 

نگرانی فعاالن مدنی 
از عدم استقالل کميسيون حقوق بشر

نوعروسی که به تن فروشی تن نداد
مورد شکنجه قرار گرفت

عناوین مطالب امروز:در صفحه 3

جابه جایی های سیاسی 
عاملی برای 

قطع کمک ها به 
مرکز رسانه های حکومت

نظر  به  »چنین  می افزاید:  منبع 
نفع  به  تغییرات  این  که  می رسد 
حزب اسالمی صورت گرفته باشد 
وزارت  سایر  در  تغییرات  چنین  و 

است.« اعمال شده  نیز  خانه ها 
از  بخشی  در  منبع  همین 
از  را  نگرانی اش  اظهاراتش، 
که  رسانه ای  محتویات  تهیه ی 
می شود،  تهیه  مرکز  این  جانب  از 
که  است  گفته  و  کرده  ابراز 
جانب  از  که  رسانه ای  محتویات 
استراتژیک  ارتباطات  دفتر 
محور  بر  بیشتر  شده است،  تهیه 
اسالمی  حزب  و  پاکستان  منافع 
شمار  دیدگاه های  و  می چرخند 
بازتاب  را  افغان ها  از  زیادی 

نمی دهد.
در صفحه 4

سال 2011...

بند اميری که هنوز...

نگرانی از قطع...
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آیا همه چیز در قطر 
رقم می خورد؟ 

و  رایزنی  برای  مرکزی  به  قطر  روزها،  این  در 
گفتگوها درباره ی افغانستان بدل  شده است. به نظر 
می رسد که سرنوشت مصالحه با طالبان و آینده ی 
در  می خورد.  رقم  شهر  این  در  گروه،  این  سیاسی 
روزهای اخیر، خبرها از کارهای مقدماتی به منظور 
ایجاد دفتر سیاسی برای طالبان و حضور برخی از 
رهبران این گروه همراه با  خانواده های آنها، حکایت 
با  را  خود  مخالفت  قبال  افغانستان  حکومت  داشت. 
ایجاد دفتر سیاسی طالبان در قطر اعالم کرده بود. 
اما، اکنون، نشانه هایی از تغییر در موضع حکومت به 
چشم می خورد. مذاکره با طالبان، در چندسال اخیر، 
با نتایج مثبتی همراه نبوده است. حکومت افغانستان 
که  باج هایی  و  تالش ها  تمام  با  جهانی،  جامعه ی  و 
اکنون  نشدند.  نایل  موفقیت هایی  به  کردند،  پرداخت 
به نظر می رسد که غربی ها و حکومت افغانستان، در 
راستای خارج کردن طالبان از سلطه ی پاکستان، به 
گزینه ی دفتر سیاسی در قطر، ترکیه و یا عربستان 

رضایت داده اند. 
مذاکره با طالبان، بیش از هر وقت دیگر، در هاله ای 
است.  شده  همراه  پیچیده  مسیری  با  و  ابهام  از 
حکومت با متحدان غربی خود، مسیرهای جدگانه ای 
و  همسویی  هیچ گونه  ظاهرا  و  گرفته اند  پیش  در 

هماهنگی در این راستا دیده نمی شود.  
و  صلح  عالی  شورای  اعضای  اظهارات 
»ندانم کاری «های آنها نشان می دهد که ابتکار صلح 
عالی  شورای  احتماال  و  نیست  افغان ها  به دست 
صلح، یا بی خبر از همه گذاشته شده و یا هم تعمدا، 
به حاشیه رانده شده است. گذشته از این، شورای 
فاقد رهبری،  آقای ربانی،  از ترور  عالی صلح پس 
برنامه و استراتژی شده است و عضویت برخی از 
اعضای آن، با اما و اگرهای فراوانی همراه می باشد. 
این  باتجربه ی  و  تاثیرگذار  چهره های  از  برخی 
که  می دهد  نشان  این  و  داده اند  استعفا  شورا 
حکومت افغانستان نمی تواند از طریق شورای عالی 
خود  اساسی   و  مهم  مطالبات  و  خواسته ها  صلح 
انتقال  آستانه ی  در  امریکا  اما،  آورد.  به دست  را 
با  همراه  پیام هایی  پیش رو،  انتخابات  و  مسوولیت 
متحده  ایاالت  می فرستد.  طالبان  آدرس  به  نرمش 
انتخابات  آستانه  در  که  است  تالش  در  امریکا 
ریاست جمهوری این کشور، دست آوردی در مورد 
گذشته  باشد.  داشته  افغانستان  در  صلح  تامین 
با   2014 از  پس  افغانستان  که  نمی خواهد  این،  از 

جنگ های خونین و بحران دوامدار همراه باشد. 
ایاالت متحده امریکا در مذاکره با طالبان، به همه ی 
رهایی  برای  معامله  حتا  و  می کند  تمرکز  گزینه ها 
یک تن از سربازان شان که در چنگ طالبان می باشد 

نیز به عنوان یک اولویت مهم مطرح است. 
دفتر  از  افغانستان  حکومت  حمایت  میان،  این  در 
اقدام  این   است.  سوال برانگیز  قطر  در  سیاسی 
جریانی  به  بخشیدن  مشروعیت  نوعی  می تواند 
نام  تروریستی  گروه  یک  به عنوان  آن  از  که   باشد 
برده می شود. نکته مهم این است که طالبان اکنون 
شده اند  تضعیف  شدت  به  نظامی،  عرصه ی  در 
به  کمک  آن که  جز  گروه،  این  ساختن  برجسته  و 
همراه  به  نتیجه ای  باشد،  شکست  حال  در  طالبانی 
مانند  ـ  این است که قطر  نکته اساسی دیگر  ندارد. 
پاکستان ـ از حامیان طالبان بود و امکانات عظیمی 
در  اختیار این گروه قرار می داد. قطر در جنایت های 
این  بنابراین،  است.  شریک  طالبان  حاکمیت  دهه ی 
قابل  افغانستان  مردم  برای  نمی تواند  هرگز  امارت 

اعتماد باشد. 

زنگ اول


نیروهای  به  تدریج  به  را  عملیات ها 
داخلی واگذار کند.

نیروی  می گوید،  دفاع  وزارت 
فراگیری آموزش  ویژه که در حال 
هستند،  امریکایی  سربازان  از 
به  و  دارند  بیشتری  توانایی های 
با  داخلی،  نیروهای  سایر  تناسب 
تجهیز  پیشرفته تری  و  مدرن  سالح 

شده اند.

امریکا و  که پیش تر فرمانده نظامیان 
مخالفت  در  بود،  افغانستان  در  ناتو 
برای کاهش  اوباما  باراک  با تصمیم 
چشمگیر حضور نظامی در افغانستان، 
تا مرز استعفا پیش رفت ولی به خاطر 

مصلحت اندیشی کناره گیری نکرد.
پتریوس  آقای  کتاب،  نوشته  به 
از  استعفا  جنگ،  شرایط  به  باتوجه 
خودخواهانه  »اقدامی  را  فرماندهی 

برای  قرارداد  ساختن  برآورده 
افغانستان  به  هلیکوپترها  رساندن 
هیلکوپترهای  می گویند،  می باشند، 
به  میالدی  جدید  سال  در  دیگر 

افغانستان خواهد رسید.
از  این هلیکوپترها را که بیش  پول 
ایاالت  می شود  دالر  میلیون   375
آن  قرارداد  و  می پردازد  متحده 
بین   2011 سال  می  ماه   26 در 
و  روسیه  نظامی  صاداراتی  شبکه 
به  امریکا  زمینی  قوای  فرماندهی 

امضا رسید.
پرزه جات،  رساندن  قرارداد،  در 
استفاده  مورد  تجهیزات  و  خدمات 

مطلب  این  آلمان،  خبرگزاری 
نزدیک  حلقه های  از  نقل  به  را 
افغانستان  و  امریکا  حکومت  به 
گزارش داده است. از جمله اقدام ها 
دفتر  یک  ایجاد  اعتمادسازی،  برای 
پنج  آزادسازی  و  طالبان  مرکزی 
است.  گوانتانامو  در  طالبان  زندانی 
است  گفته  امریکایی  مقام  یک 

به زودی  می گوید،  دفاع  وزارت 
داخلی  ویژه  نیروهای  است  قرار 
را  شبانه  عملیات  اجرای  مسوولیت 

از نیروهای ناتو برعهده گیرند.
سخنگوی  عظیمی،  ظاهر  جنرال 
گفته  بی بی سی  به  دفاع  وزارت 
نفر  حاضر صدها  حال  در  که  است 
سوی  از  داخلی  ویژه  نیروهای  از 
امریکایی آموزش می بینند  نیروهای 
دیگر  ماه  چند  تا  می رود  انتظار  و 

آماده اجرای عملیات شوند.
که  شبانه  برانگیز  جنجال  عملیات 
انجام  ناتو  نیروهای  سوی  از  عمدتا 
می شود، اخیرا باعث بروز تنش میان 

دولت و نظامیان ناتو شده است.
مهمی  بخش  را  عملیات  این  ناتو 
سرکوب  برای  خود  برنامه های  از 
مردم  نارضایتی  اما  می داند،  طالبان 
از تالشی شبانه خانه های شان توسط 
است  شده  باعث  خارجی،  نیروهای 
مخالفت  عملیات ها  این  با  دولت 

کند.
رییس جمهور کشور  حامد کرزی، 
خواستار توقف فوری این عملیات ها 
را  درخواست  این  ناتو  است.  شده 
که  است  کرده  تاکید  اما  نپذیرفته 
رشته  این  رهبری  می کند  تالش 

زودی  به  که  جدیدی  زندگینامه 
درباره جنرال دیوید پتریوس، رییس 
امریکا،  مرکزی  اطالعات  سازمان 
بیانگر  می شود،  منتشر  سی آی ای، 
قصد او برای استعفا از سمت پیشین 
کاهش  با  مخالفت  خاطر  به  خود 
افغانستان  در  متحده  ایاالت  نظامیان 

است.
پتریوس  آقای  کتاب،  این  اساس  بر 

داده  ایتار تاس گزارش  خبرگزاری 
از  دسته  اولین  روسیه  که  است 
 17V5-Mi پیشرفته  هلیکوپترهای 
هلیکوپتر   9 به  آنها  تعداد  که 

می رسد به افغانستان داد.
مرحله  روسیه  مقامات  گفته  به 
به  هلیکوپترها  این  تسلیم دهی 
افغان هم آغاز شده و  امنیتی  قوای 
این  در  روسی  مسلکی  متخصصین 

رابطه به افغانستان آمده  اند.
شرکت تولیدکننده این هلیکوپترها 
در حال تدارک 12 هلیکوپتر دیگر 
به افغانستان است. نمایندگان شبکه 
مسوول  که  روسیه  دفاعی  صنعت 

می خواهد  امریکا  متحده  ایاالت 
 2011 سال  در  که  را  گفتگوهایی 
سر  از  بود،  کرده  شروع  طالبان  با 
حامد  اعتراضات  دلیل  به  بگیرد. 
افغانستان  جمهور  رییس  کرزی، 
مهم  اقدامات  و  گفتگوها  این  
متوقف  اعتمادسازی  برای  دیگر 
»دی پی ای«،  گزارش  بودند.  شده 

می گوید:  عظیمی  ظاهر  جنرال 
کماندو  ویژه  )واحدهای(  »قطعات 
می توانند  را  شبانه  عملیات های  که 
انجام بدهند از تعلیمات و تجهیزات 

ویژه برخوردارند.«
او افزود: »از چند سال پیش به این سو 
و  شده  آغاز  نیروها  این  باالی  کار 
عملیات های  تمام  حاضر  حال  در 
مشترک  می گیرد  صورت  که  شبانه 

با تبعات سیاسی سنگین« دانسته بود.
سازمان اطالعات مرکزی امریکا این 

موضوع را رد کرده است.
جنرال  اپریل  ماه  در  اوباما  آقای 
سازمان  این  ریاست  به  را  پتریوس 
انتخاب کرد و پس از مدت کوتاهی 
اعالم کرد 33 هزار نظامی امریکایی 
را تا سپتامبر 2012 از افغانستان خارج 

خواهد کرد.

مهمات  و  اسلحه  و  ترمیم  برای 
هلیکوپترها  این  در  که  نظامی 
نیز شامل می باشند  وصل می شوند، 
برای  می توان  هلیکوپترها  این  از  و 
قوا  لوجیستیکی  حمایت  و  اکمال 

نیز استفاده کرد.
و  تعلیم  برای  افغان  پیلوت های 
هلیکوپترها  این  از  استفاده  تمرین 
جمله  از  مختلف  کشورهای  به 
می کنند.  سفر  چک  جمهوری 
گفته اند  پیلوت ها  این  از  تن  چند 
هلیکوپترهای را که آنها در امریکا 
آنقدر  افغانستان  در  داده اند،  پرواز 
طیاره های  اما  نیستند،  استفاده  قابل 
جمهوری  در  آنها  که  را  روسی 
افغانستان  در  دادند  پرواز  چک 
بیشتر موثر و قابل استفاده می باشند.

جدید  هلیکوپترهای  آنها  گفته  به 
می دهد،  افغانستان  به  روسیه  که  را 
خالیگاه  که  شده  ساخته  شکلی  به 
این  و  گرفته  مدنظر  را  قبلی 
کرده اند.  تولید  را  هلیکوپترها 
شده،  اصالح  هلیکوپترها  این 
می توانند  و  است  بیشتر  قدرت شان 
ارتفاعات  و  کوهستانی  مناطق  در 

بلند پرواز کنند.

مذاکرات  این  اهداف  از  یکی  که 
مناطقی است  جدید، مشخص شدن 
که در آنجا آتش بس برقرار گردد، 
موافقتنامه  یک  سنگ بنای  این  تا 
فراگیر صلح شود. گزارش ها حاکی 
متحده  ایاالت  مذاکرات  که  است 
امریکا با طالبان در سال جاری نتیجه 

نداده است. 

ما  بین  دارد  جریان  تالش  اما  است 
بتوانیم  که  امریکا  متحده  ایاالت  و 
مسوولیت  آینده  ماه  چند  ظرف 
نیروهای  به  را  عملیات ها  این  عملی 

کماندوی ویژه انتقال دهیم.«
دفاع،  وزارت  مقامات  گفته  به 
بخشی از نیروهای ویژه، زنان هستند 
تا در تالشی خانه ها و زنان مظنون، 

همکاری کنند.

نگرانی فعاالن مدنی...
ادامه از صفحه 1

می دانیم  ما  »همه  افزود:  رفیعی  آقای 
اطالعات  از  بزرگی  بسیار  ذخیره  که 
سال  سی  جنگی  جنایات  باره  در 
حقوق  مستقل  کمیسیون  در  گذشته 
همین  به  دارد.  وجود  افغانستان  بشر 
خاطر ما ادعا می کنیم که جان اعضای 
با خطر  کمیسیون بخاطر همین مساله 

مواجه است.«
بلکه  اعضا  تنها  »نه  کرد:  تاکید  او 
قربانی  گزارش  که  قربانیانی  جان 
شدن خود را به این کمیسیون داده اند 
آن  در  شما  است(  خطر  معرض  )در 
میلیون  نیم  و  یک  از  بیشتر  شکایات 
قربانی را دارید. آیا الزم است که ما 
نیم میلیون قربانی را  شکایات یک و 
به دست کسانی که در گذشته در این 

مسایل دخیل بوده اند، بسپاریم؟«
مسووالن شبکه جامعه  از  نظری  نعیم 
گفت  افغانستان  بشر  حقوق  و  مدنی 
به  بشری  حقوق  و  مدنی  فعاالن  که 
شدت نگران ترکیب بعدی اعضای نه 
نفری کمیسیون حقوق بشر هستند و به 
همین دلیل، پیش از گزینش اعضای 
و  حکومت  با  را  نگرانی  این  جدید، 

رسانه ها در میان گذاشته اند.
مدنی  جامعه  »نهادهای  افزود:  او 
عدم  نگران  شدیدا  بشر  حقوق  و 
استقالل کمیسیون مستقل حقوق بشر 
این  می باشند.  آن  بعدی  ترکیب  و 
عدم  صورت  در  ویژه  به  نگرانی ها 
رعایت معیارهای جایگزینی جدی تر 

می شود.«
آقای نظری همچنین گفت: »اگر قرار 
کمیسیون  اعضای  که  باشد  این  بر 
براساس مصلحت حکومت و به دور 
مشورت  و  ملی  شفاف  روند  یک  از 
بشری  حقوق  و  مدنی  نهادهای  با 
تقابل  در  کار  این  شوند،  منصوب 
تعهدات  اساسی،  قانون  با  آشکار 
بین المللی  قراردادهای  به  افغانستان 
در  افغانستان  اخیر دولت  تعهد  و حتا 

کنفرانس بن قرار می گیرد.«
که  داده اند  گزارش  منابع  از  برخی 
عضو  چهار  برکناری  است  ممکن 
یک  تهیه  با  بشر  حقوق  کمیسیون 
و  بشر  حقوق  نقض  باره  در  گزارش 
فساد اداری در افغانستان ارتباط داشته 
در  می شود  گفته  که  گزارشی  باشد. 
آن اسامی شماری از مقام های دولتی 

ذکر شده است.

عملیات  شبانه به نیروی ویژه واگذار می شود

پتریوس در اعتراض به طرح اوباما قصد استعفا داشت

تحویل دهی هلیکوپترهای روسی به افغانستان آغاز شد

امریکا می خواهد مذاکره با طالبان را از سر گیرد

ACKU
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 ظفرشاه رویی

قراردادی با هفت میلیارد دالر عاید

نفت آمودریا استخراج می شود

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 بیات1126
ه و تنظیم:

تهی

و  اکتشاف  قرارداد  افغانستان،  صنایع  و  معادن  وزارت 
استخراج حوزه ی نفتی آمودریا را برای مدت بیست و 
پنج سال با شرکت ملی نفت چین به امضا رسانیده و قرار 
است از بابت استخراج این حوزه ی نفتی، طی بیست و 

پنج سال، نزدیک به هفت میلیارد دالر به دست آورد.
قسمتی  و  سرپل  والیت  در  که  آمودریا  نفتی  حوزه ی 
آن در فاریاب موقعیت دارد، براساس برآوردها، هشتاد 
بزرگ ترین  از  نفت دارد و یکی  میلیون بشکه  و هفت 
قرارداد  می رود.  شمار  به  افغانستان  نفتی  حوزه های 
شرکت  با  آمودریا  نفتی  حوزه ی  استخراج  و  اکتشاف 
منعقد  افغانستان  کابینه  تصمیم  از  پس  چین  نفت  ملی 
وزارت  از  گذشته،  هفته ی  کابینه،  اعضای  می شود. 
معادن و صنایع خواستند که قرارداد اکتشاف و استخراج 
به  چین  نفت  ملی  شرکت  با  را  آمودریا  نفتی  حوزه ی 

امضا برساند.
روز  افغانستان،  و صنایع  معادن  وزیر  وحیداهلل شهرانی، 
استخراج  و  اکتشاف  قرارداد  جدی،  هفتم  چهارشنبه 
نفت  ملی  شرکت  رییس  با  را  آمودریا  نفتی  حوزه ی 
چین که یکی از شرکت های دولتی آن کشور است، به 
امضا رساند. آقای شهرانی قرارداد اکتشاف و استخراج 
حوزه ی نفتی آمودریا را یکی از جامع ترین قراردادهای 
تاریخ  در  »امروز  افزود:  و  خواند  افغانستان  دولت 
که  است  اولین بار  است.  تاریخی  روز  یک  افغانستان، 
نفت  استخراج  برای  قرارداد جامع و خیلی خوب  یک 
در افغانستان امضا می شود. برای اولین بار در سال 1932 

یعنی 80 سال پیش این حوزه ی نفتی کشف شده بود.«
شرکت  یک  با  همکاری  در  چین،  نفت  ملی  شرکت 
از  را  نفت  استخراج  کار  »وطن  گروپ«،  نام  به  داخلی 

حوزه ی آمو دریا آغاز خواهد کرد.
این حوزه ی  با اکتشاف  وزیر معادن و صنایع می گوید 
نفتی، احتمال پیدایش حوزه ی گازی نیز وجود دارد. او 
همچنین تاکید کرد که احتمال دارد میزان نفت، بیشتر 
»در  می گوید:  شهرانی  آقای  باشد.  تخمین شده  رقم  از 

است و همچنین اعمار کلینیک، مکتب و توجه به محیط 
زیست از سوی شرکت برنده، از دیگر مسایلی است که 

روی آن در قرارداد تاکید شده است.
چین  نفت  ملی  شرکت  که  می گوید  شهرانی  وحیداهلل 
مکلف است، طی دوسال آینده، پاالیشگاه نفت نیز در 
بازار  وارد  را  تصفیه شده  نفت  و  ایجاد  افغانستان  داخل 
کند. آقای شهرانی گفت: »مدت قرارداد بیست و پنج 
استخراج،  در وقت  نفت  بشکه  فی  قیمت  و  است  سال 
محاسبه  بین المللی  بازار  در  خام  نفت  قیمت  براساس 
قیمت  داشتیم،  قبل  روز  تا  ما  را که  معلوماتی  می شود. 
یک بشکه نفت در بازار بین المللی 101 دالر است.« وی 
همچنین تاکید کرد: »اگر قیمت نفت در بازار بین المللی 
میلیون  نفت هم هشتاد و هفت  مقدار  باشد و  دالر  صد 
سال  بیست  طول  در  حکومت  عاید  باشد،  تیل  بشکه 
حداقل هفت میلیار دالر می باشد. اما تمام این ها براساس 

فرضیه است.«

دارد.  عایداتی  منبع  چهار  افغانستان  دولت  پروژه  این 
یکی از این حق االمتیاز است که از نفت استخراج شده 
پانزده درصد دولت افغانستان می گیرد. قلم دوم عایداتی 
دولت افغانستان، هفتاد درصد مفاد این پروژه است؛ به 
استخراج  تیل  بشکه  یک  وقتی  که  است  مفهوم  این 
باالی آن صورت می گیرد، وضع  می کنند مصرفی که 
می شود و مفادی که به شرکت می ماند هفتاد درصد آن 
به دولت افغانستان تعلق می گیرد و سی درصد آن مربوط 
به شرکت می شود.« وزیر معادن و صنایع همچنین افزود: 
»قلم سوم عایداتی افغانستان مالیه بر مفاد شرکت است 
افغانستان  عایدات حکومت  بر  مالیات  قانون  مطابق  که 
اخذ می شود و یک قلم کوچک عایداتی از کرایه سطح 
زمین است؛ زمینی که از طرف دولت به شرکت برای 

تفحص و استخراج داده می شود.«
وزارت معادن می گوید در قرارداد اکتشاف و استخراج 
حوزه ی نفتی آمودریا با شرکت ملی نفت چین، مساله 
استخدام کارگران افغان خیلی جدی در نظر گرفته شده 

انتظار می رود که کار استخراج نفت از حوزه ی آمودریا 
قرارداد  اولین  این  شود.  آغاز  آینده   سال  میزان  ماه  در 
افغانستان است که شامل  اکتشاف و استخراج نفت در 
نیز  کشور  خاک  در  نفت  پاالیشگاه  اولین  ساخت 

می شود.
همچنین لیو گنگ ژان، رییس شرکت ملی نفت چین، 
امضای این قرارداد را نمایانگر دوستی میان افغانستان و 
چین توصیف کرد و گفت بعد از قرارداد مس عینک، 
این دومین سرمایه گذاری بزرگ چین در بخش معادن 

و منابع طبیعی در افغانستان است.
افغانستان  در  بین المللی،  نهاد های  مطالعات  براساس 
حوزه ی  به نام های  گاز  و  نفت  بزرگ  حوزه ی  شش 
نفتی آمودریا، حوزه ی نفتی افغان تاجیک، حوزه ی نفتی 
کشکه، حوزه ی نفتی والیت هرات، حوزه ی نفتی کتواز 

و حوزه ی نفتی هلمند در جنوب کشور وجود دارد.
آیسا،  خصوصی،  سرمایه گذاری  از  حمایت  اداره ی 
در  سرمایه گذاری  زمینه  در  چین  که  کرد  اعالم  اخیرا 
همسایه ها،  و  غربی  کشورهای  با  مقایسه  در  افغانستان، 
کشور  در  سرمایه گذاری  افزایش  به  و  بوده  پیشقدم 

عالقه مند است.
در   2008 سال  داوطلبی  در  چین  »ام سی سی«  شرکت 
رقابت با شرکت های قزاقستان، روسیه، امریکا و کانادا 
توانست بزرگ ترین قرارداد صنعتی افغانستان، استخراج 
در  معدن  این  کند.  خود  آن  از  را  عینک،  مس  معدن 
دالر  میلیارد   ۴.۴ آن  ارزش  و  دارد  قرار  لوگر  والیت 

برآورد شده است.

برادر  آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش  در 
حادثه  یک  در  که  داریم  خود  با  را  معلولی 
دچار  ناحیه  این  از  و  شده  معلول  ناگواری 
چنین  را  واقعه  آن  او  می باشد.  زیاد  مشکالت 
انقالب  که  روز هایی  آغازین  »در  می دارد:  بیان 
زندگی  تلخ  روزهای  و  بدبختی ها  و  افتاد  اتفاق 
نظام  زمان  در  شد،  شروع  ما  رنجدیده ی  ملت 
نداشتند.  خوبی  چندان  وضعیت  مردم  نیز  شاهی 
و  عیش  فکر  در  همیشه  شاهی  خانواده ی  زیرا 
گردید  سبب  موضوع  همین  بودند.  خود  عشرت 
که فاجعه ی بزرگی که امروز هم در جریان است 
شروع شود. نمی دانم انتهای این جاده ی خطرناک 
به کجا منتهی می شود و ما درآینده چه روز هایی 
نخواهد  پیش بینی  قابل  اصال  که  دید  خواهیم  را 
انقالب  عده ای  به نظر  که  تحولی  همان  با  بود. 
این  راس  در  که  متوجه شدند کسانی  مردم  بود، 
با عقاید و سنت های  روند قرار دارند می خواهند 
کشور بازی نمایند. در کنار آن اشغالگران روسی 
را  کمونیستی  نظام  و  نموده  دعوت  کشور  به  را 

به  دست  همه  مردم  سپس  نمودند.  پایه گذاری 
مقابل  در  شب ها  و  روزها  و  زدند  مقدس  جهاد 
ابرقدرت روسی و نظام کمونیستی تازه پا ایستادند 
نمودند.  دفاع  مردم شان  و  کشور  از  سرسختانه  و 
از کشور  زیادی  مردم  درگیری ها  این  در جریان 
توسط  خانه های شان  هم  تعدادی  و  شدند  مهاجر 
تخریب  روسی  بمب افگن های  و  دولتی  نیروهای 

مرگ  سرحد  تا  و  دستگیر  دیگر  عده  ای  و  شده 
که  مدافع  وکیل  به  دسترسی  بدون  شدند.  شکنجه 
مرگ  به  محکوم  نمی دانستند  نیز  را  جرم شان  حتا 
صورت  به  صحرایی  اعدام  جوخه های  در  شده 
دسته جمعی به شهادت رسیدند. اما خوشا به حال شان 
که مقام شهادت نصیب شان گردید. وای به حال ما 
از اعضای  اثر این جنگ ها قسمتی  معلوالن که در 

وای به حال ما معلوالن که در اثر این جنگ ها قسمتی از 
اعضای بدن خود را از دست دادیم و یا هم فلج شدیم. حال 
در گوشه ای افتاده ایم کسی یاد  ما را هم نمی کند. در سال  

1361 که جنگ ها به اوج خود رسیده بود، ما در والیت پنجشیر 
سکونت داشتیم و آن جا همیشه وقت هدف حمالت قوای روسی 
قرار می گرفت تا آن را تصرف کنند. در یکی از همان روزهای 

سال 1361 من در حال عبور از یک راه باریک بودم، اما بی خبر 
از این که راه ماین گذاری شده است.

شدیم.  فلج  هم  یا  و  دادیم  دست  از  را  خود  بدن 
هم  را  ما  یاد   کسی  افتاده ایم  گوشه ای  در  حال 
اوج خود  به  نمی کند. در سال  1361 که جنگ ها 
رسیده بود، ما در والیت پنجشیر سکونت داشتیم و 
آن جا همیشه وقت هدف حمالت قوای روسی قرار 
می گرفت تا آن را تصرف کنند. در یکی از همان 
از یک راه  روزهای سال 1361 من در حال عبور 
باریک بودم، اما بی خبر از این که راه ماین گذاری 
شده است. در همین جریان من دچار حادثه شدم 
بعد  به  روز  آن  از  گردیدم.  مجروح  به شدت  و 
مدت هاست که از معلولیت رنج می برم، و بازهم از 
برایم  خدای خود راضی هستم که زندگی دوباره 
داد. اما درد من این است که جامعه جهانی و دولت 
ما هیچ گونه اقدامی در مدت این چند سال نکردند. 
نیز  را  بشر  نقض حقوق  به  متهمان  دیگر  از طرف 
مورد پیگرد قرار ندادند. ما خواهان عدالت در تمام 
امور  سایر  و  اقتصادی  فرهنگی،  اجتماعی،  سطوح 

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

گزارش های شما در نشانی ذیل منتظر می باشیم.
Info_afg@solidarityforjustice.org.af

انتهای این جاده کجاست؟
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عاملی برای قطع کمک ها به مرکز 
رسانه های حکومت
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کابل  در  امریکا  متحده  ایاالت  سفارت  تازگی،  به 
قطع  را  حکومت  رسانه های  مرکز  به  کمک هایش 
است.  فراخوانده  مرکز  این  از  را  مشاورینش  و  کرده 
این اقدام، به گفته ی مقامات سفارت امریکا در کابل 
مسووالن  اما  بود،  برنامه ریزی شده  قبل  از  اقدام  یک 
اقدام  این  از  که  می گویند  رسانه های حکومت  مرکز 

سفارت امریکا از قبل آگاه نبوده اند.
عنوان  به  پیش  سال  سه  حدود  در  که  رسانه ها  مرکز 
به  نهاد جدید در چارچوب تشکیالت حکومت  یک 
آمده  میان  به  بتواند خالی  تا  بود  این  بر  آمد،  وجود 
میان رسانه ها و حکومت را پر کند و راه را برای فراهم 
ساختن زمینه های ارتباط میان حکومت و مردم هموار 

سازد.
واضح است که طی سال هایی که از فعالیت این نهاد 
می گذرد، فرصت های زیادی در اختیار این نهاد قرار 
گسترش  برای  آن  از  می توانست  نهاد  این  که  داشت 
رابطه های  تامین  همچنان  و  فعالیت هایش  ساحه ی 
مرکز  مثال،  عنوان  به  بپردازد.  رسانه ها  با  نزدیک تر 
و  دفاتر  ایجاد  با  می توانست  حکومت  رسانه های 
افغانستان،  کلیدی  والیت های  در  بیشتر  شاخه های 
را  محلی  حکومت های  با  را  رسانه ها  ارتباط  زمینه ی 
این  انجام  در  مرکز  این  اما  بسازد،  و گسترده تر  بازتر 
کارها ناتوان ماند. بخش بیشتر این ناتوانی در سال های 
رسانه های  مرکز  که  واقعیت  این  به  برمی گردد  اول 
حکومت به عنوان یک نهاد تازه تشکیل، در اول باید به 
تقویت و ظرفیت سازی دفتر مرکزی اش توجه می کرد. 
این، می تواند یک وضعیت قابل توجیه باشد، اما پس 
از سال های اول و دوم، این مرکز می توانست کارهای 
بیشتری در زمینه ی ایجاد رابطه ی مردم و رسانه ها در 

سطح والیت ها انجام بدهد.
وجود یک مرکز هماهنگ کننده ی 
پیهم  رابطه های  ایجاد  و  رسانه ها 
یکی  رسانه ها  و  حکومت  میان 
باید  که  است  نیکی  اقدام های  از 
در  بگیرد.  قرار  ستایش  مورد 
که  است  شده  دیده  اخیر  سال های 
جای  به  حکومت  رسانه های  مرکز 
موثر  رابطه های  تامین  به  که  این 
و  مستقل  و  آزاد  رسانه های  میان 
با  را  فاصله  این  بپردازد،  حکومت 
سیاه کاری ها  و  بد  پیام های  ایجاد 
بیشتر  رسانه ها،  از  برخی  مورد  در 
از  نظارت  بخش  است.  ساخته 
بسیاری  در  مرکز  این  رسانه های 
به  را  رسانه ها  از  برخی  موارد،  از 
مخالف حکومت  رسانه های  عنوان 
انتقادآمیز  نقاط  ساختن  برجسته  با 
نقاط  پخش  از  جلوگیری  و 
جانب  به  رسانه ها،  این  ستایش آمیز 

حکومت معرفی کرده است. 
وجود  است،  مطرح  میان  این  در  که  دیگری  نکته ی 
افغانستان  در  که  است  فراوانی  و  متعدد  رسانه های 
مرکز  مانند  نهادهایی  سالم  مدیریت  دارند.  فعالیت 
همه  این  بسیج  زمینه ی  می تواند  حکومت،  رسانه های 
مساعد  فراملی  و  ملی  کالن تر  اهداف  برای  را  رسانه 
روحیه ی  بر  مبتنی  و  مستمر  رابطه ی  ایجاد  بسازد. 
همکاری میان مرکز رسانه های حکومت و این رسانه ها 
هماهنگی  در جهت  را  رسانه ها  این  بیشتر  می توانست 
این رسانه ها با موضع گیری های کالن حکومت آماده 
رسیدن  برای  اجماع  در یک  را  رسانه ها  این  و  بسازد 
رسانه های  مرکز  دهد.  قرار  ملی  بزرگ  اهداف  به 
برای  را  رابطه ای  چنین  نتوانست  متاسفانه  حکومت 

استفاده کارآ از این رسانه ها ایجاد کند. 
آنچه می تواند کارآیی و موثریت این چنین نهادها را 
بیشتر  مردم  و  حکومت  رابطه میان  نهادهای  عنوان  به 
سازد، وجود افراد شایسته و متعهد و کارفهم در راس 
رابطه های  افراد اند که می توانند  این  نهاد ها است.  این 
موفقی  نمونه های  ایجاد کنند.  با درایت شان  را  خوب 
از وجود چنین رابطه ها را می توان در زمان کار آقای 

حقوق  برجسته ی  فعاالن  معناداری،  به صورت  کرزی،  آقای 
برکنار  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  از  را  بشر 
باالی جنایات جنگی در سه دهه گذشته  می کند. کسانی که 
از  و  می شوند  محکوم  و  توبیخ  می کنند،  تحقیق  افغانستان  در 
به جنایات جنگی هستند، دفاع  متهم  از رژیم های  کسانی که 
فرستاده  بشر  به کمیسیون حقوق  را  نمایندگان شان  و  می شود 

می شوند.
حکومت تالش می کند که کنار زدن فرد برجسته ای مانند نادر 
معمول  اداری  روال  یک  را،  بشر  حقوق  کمیسیون  از  نادری 
رییس  کاری اش،  دوره  یافتن  پایان  با  گویا  که  بدهد  جلوه 
جمهور قصد تمدید آن را ندارد. اما آقای کرزی، بعدا متوجه 
آنچه  از  وسیع تر  خیلی  اقدامش  به  نسبت  واکنش ها  که  شد 
تصور می کرد، صورت گرفته تا جایی که تا هنوز حکم عزل 

رسمی آقای نادری را صادر نکرده است. 
از  نادری  نادر  عزل  چرا  که  کند  درک  باید  جمهور  رییس 
کمیسیون حقوق بشر، یک اقدام سیاسی حساسیت برانگیز بوده 
بشر  از حقوق  دفاع  نادری، یک چهره ی خوشنام  زیرا  است. 
جنایات جنگی  درباره ی  به صورت جسارت آمیزی  که  است 
فعالیت کرده  ثبت آن  برای  نموده و  سه دهه گذشته صحبت 
است. گزارش »صدای مردم برای عدالت« یک نمونه درخشان 

فعالیت های حقوق بشری او به شمار می رود. 
می کنند،  دفاع  نادری  آقای  از  رسانه ها  در  نیز  که  هم  آنانی 
حساسیت شان، واکنشی در برابر سیاست رسمی اغفال عدالت 
سیاسی  متحدان  خاطر  به  که  است  حکومت  سوی  از  انتقالی 
خویش شمشیر به روی مدافعان حقوق بشر کشیده است و حتا 
می خواهد که اقدامات آنان را توطیه آمیز جلوه دهد. در حالی 
فراموشی  و  اغفال  سیاست  با  افغانستان،  در  اگر حکومتی  که 
دهه  سه  جنایات جنگی  و  بشر  نقض حقوق  بخواهد  گذشته، 
گذشته را نادیده بگیرد، اعتبار ملی و مشروعیت اخالقی خود 
را از دست می دهد؛ به فرهنگ معافیت و قساوت بیخ و ریشه 
بیرون  جرم  یک  حالت  از  را،  بشر  حقوق  نقض  و  می دهد 
می کند و به گروه های سیاسی اجازه می دهد تا از آن به صورت 

سیستماتیک در منازعات سیاسی شان استفاده کنند.
مردم  که  است  مشکل  نکته  این  درک  کرزی،  آقای  برای 
حقوق  نقض  و  گذشته  رژیم  سه  جنگی  جنایات  نمی توانند 
ممکن  آیا  کنند.  فراموش  را  خودش  حکومت  توسط  بشر 
کمونیستی شکنجه  رژیم  پلچرخی  زندان  در  که  پدری  است 
شد، فرزندش در کوچه های کابل از بین رفت، در زمان طالبان 
گزارش های  وقتی  اکنون  و  نمود  تجربه  را  مشابه  وضعیت 
در  می شنود،  افغانستان  زندان های  در  را  هموطنانش  شکنجه 
گذشته  فراموشی  جهت  کرزی  آقای  سیاسی  اقدامات  برابر 

بی تفاوت بماند؟ 
سیاسی  منافع  اقدامات خویش  در  بدون شک،  آقای کرزی، 
خود و متحدانش را که از سه رژیم گذشته در کابینه اش جمع 
شده اند، لحاظ می کند، اما او به هیچ صورت حق این را ندارد 
که قربانیان قساوت گذشته را در معامله سیاسی نادیده بگیرد. 

کار  آن  باالی  نادری  آقای  که  اخیری  گزارش  شک،  بدون 
کرد، هم حکومت و هم ایاالت متحده را نگران کرده است. 
آنها می ترسند که متحدان سیاسی خویش را در داخل از دست 
بدهند و نوعی از بی ثباتی سیاسی پیش بیاید. فرمول آنها همان 
فرمول کهنه و ناکام قبلی است: ثبات بر عدالت ترجیح دارد. 
نه به ثبات بلکه به  اما ده سال گذشته نشان داد که این فرمول 

فساد و قانون شکنی و هرج و مرج کمک کرده است.
سیاست  که  دارند  حق  بشر،  حقوق  نقض  و  قساوت  قربانیان 
ناانسانی  و  غیرمشروع  را  آقای کرزی  از سوی  عدالت  اغفال 
ایجاب  حکومت  قانونی  و  اخالقی  مسوولیت  زیرا  بدانند؛ 
می کند که آالم و رنج بیشمار قربانیان جنگ در افغانستان را 
مدنظر بگیرد و در رفتار و گرفتار خود احترام و تصدیقش را 
اقدامات آقای کرزی  نمایش بگذارد. ولی  به  ایشان  به  نسبت 
تلخ  رنج های  و  آالم  این  به  شدید  بی احترامی  مشاورانش  و 

قربانیان جنگ در افغانستان است. 
به صورت  افغانستان،  در  غربی  متحدان  از  برخی  و  حکومت 
مکرر، گزارش های کمیسیون حقوق بشر در ارتباط به عدالت 
کرده اند  سانسور  و  دست کاری  را  جنگی  جنایات  و  انتقالی 
عوض،  در  آید.  عمل  به  جلوگیری  سیاسی  بحران  یک  از  تا 
اقدامات شان برای جلوگیری از نقض حقوق بشر و قدرت یابی 
جنگی  جنایات  مرتکب  گذشته  رژیم های  در  که  افرادی 

و  دولت  ریاست  سخنگوی  عنوان  به  لودین  جاوید 
رییس دفتر ریاست جمهوری دید. او همواره در تالش 
بود تا رابطه های همیشگی و دوستانه با رسانه ها داشته 
حاد  مسایل  مورد  در  را  رسانه ها  دیدگاه های  و  باشد 
ملی بداند و توانایی های این رسانه ها را در جهت تامین 
اهداف کالنتر ملی انسجام بخشد. نمونه ی موفق دیگر 
ریاست  تصدی  زمان  در  را  رابطه ها  چنین  وجود  از 
تصدی  زمان  در  بعدتر  و  حکومت  رسانه های  مرکز 
پست سخنگوی ریاست دولت در وجود آقای وحید 
رابطه های  ایجاد  با  نیز  عمر  آقای  یافت.  می توان  عمر 
ایجاد  تالش  در  رسانه ها،  تمام  با  دوستانه  و  مستمر 

زمینه های همسویی این رسانه ها با دولت بود.
اکنون که بحث قطع کمک ها به این مرکز مطرح شده 
پشت پرده ی  انگیزه های  و  دالیل  که  دید  باید  است، 
چنین اقدام ها را چه چیزهایی تشکیل می دهد. بر اساس 
اظهارات یک منبع آگاه که نخواست نامی از او برده 
زیادی در سطح کارمندان  تبدیالت  و  تغییرات  شود، 
مرکز رسانه های حکومت به میان آمده است که به نظر 
می رسد این کار یک اقدام سیاسی باشد و چنین گفته 
می شود که از این همه اقدامات برای ایجاد تغییرات از 
سوی کاخ ریاست جمهوری هدایت شده باشد. همین 
منبع می افزاید: »چنین به نظر می رسد که این تغییرات به 
نفع حزب اسالمی صورت گرفته باشد و چنین تغییرات 

در سایر وزارت خانه ها نیز اعمال شده است.«
را  نگرانی اش  اظهاراتش،  از  بخشی  در  منبع  همین 
مرکز  این  جانب  از  که  رسانه ای  محتویات  تهیه ی  از 
محتویات  که  است  گفته  و  کرده  ابراز  می شود،  تهیه 
رسانه ای که از جانب دفتر ارتباطات استراتژیک تهیه 
حزب  و  پاکستان  منافع  محور  بر  بیشتر  شده است، 
از  زیادی  شمار  دیدگاه های  و  می چرخند  اسالمی 

با  ممکن  اقدامات  چنین  نمی دهد.  بازتاب  را  افغان ها 
با  انتخابات در سال 2014 بیشتر شود و  نزدیک شدن 
این کار اعتبار کارکردهای حساس دولت کاهش پیدا 

کند.
دارد  وجود  نگرانی  این  شده،  ذکر  نکات  با  توجه  با 
که دخالت های سیاسی در مرکز رسانه های حکومت، 
این  به  نسبت  رسانه ها  اعتماد  می تواند  جانب  یک  از 
به  کمک ها  دیگر  جانبی  از  و  برساند  صدمه  را  نهاد 
کارکردهای  بر  نتیجه  در  و  بسازد  متاثر  را  نهاد  این 
در  دستکاری ها  بگذارد.  به جا  بدی  اثرات  نهاد  این 
جهت تغییرات و تبدیالت افراد در چنین نهادها نباید 
به گونه ای اعمال شود که باعث قطع کمک ها به این 
رسانه های  مرکز  توسعه ی  و  رشد  جلو  و  شود  نهاد ها 
و  حکومت  میان  رابط  نهاد  یک  عنوان  به  حکومت 
مرکز  کارکردهای  سویی دیگر،  از  بگیرد.  را  مردم 
بگیرد  قرار  بازنگری  مورد  باید  حکومت  رسانه های 
و تغییرات و اصالحات الزم در چارچوب اداری این 
نهاد به میان بیاید تا اعتماد از دست رفته ی رسانه ها به 

این مرکز دوباره اعاده شود.

افغانستان  که  وجودی  با  لحاظ  این  از  و  بوده  ناچیز  شده اند، 
پشت  را  بشر  حقوق  نقض  و  قساوت  از  تلخ  گذشته ی  یک 
سرگذاشته، اما، همان قساوت و نقض حقوق انسان ها در پیمانه 

وسیعی اتفاق می افتد. 
نقض  پیگیری  از  سیاسی،  بهانه های  به  هنوز،  که  آنانی  برای 
دشوار  نکته  این  درک  می دارند،  معاف  را  خود  بشر  حقوق 
نیست که دیگر چنین بهانه آوردن ها بیشتر رذالت های سیاسی 
و اخالقی حکومت موجود و متحدان سیاسی اش را می پوشاند. 
قساوتی که هنوز نیروهای سیاسی موافق و مخالف حکومت در 
حق مردم ما اعمال می کنند، توجیه سیاسی و اخالقی ای برای 

عدم پیگیری نقض حقوق بشر در افغانستان باقی نمی گذارد.
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  باالی  حالی  در  کرزی  آقای 
افغانستان فشار می آورد که در کارنامه ی سیاسی اش، نکته ای 
برای دفاع از حقوق بشر وجود ندارد. حتا زمانی که می کوشد 
کند،  توجیه  داخلی  سیاسی  بهانه وحدت  به  را  اقدامات خود 
برای آالم و رنج  نشان می دهد که جایگاهی  برخورد ش  نوع 
قایل  افغانستان  سیاسی  روند  در  افغانستان  جنگ های  قربانیان 

نیست. 
نقض  به  توجه  عدم  سیاسی،  دالیل  به  کرزی،  آقای  اگر  حتا 
میان رفتار های بی پروا  به خوبی  ما  حقوق بشر را توجیه کند، 
برای  مدبرانه  سیاست های  و  سنجیده  اقدامات  و  ریاکارانه  و 
دفاع از حقوق بشر را تفکیک قایل شده می توانیم. باید اعتراف 
عین  در  که  ندارد  را  این  اخالقی  هرگز جسارت  او  که  کرد 
مجبوریت های سیاسی، وفاداری و احترام خود را به رنج و آالم 

قربانیان جنگ در افغانستان نشان بدهد.
بهانه های  به  که  نیست  قابل توجیه  صورت  به هیچ  ما،  برای 
سیاسی، این مسوولیت اخالقی در برابر قربانیان جنگ فراموش 
باهم یکی کند و  باید حکومت تدبیر و واقع گرایی را  گردد. 
انسانی  و  منصفانه  موضع  افغانستان  جنگ  قربانیان  درباره ی 
بگیرد. به ویژه برای گروه های سیاسی متحد خود گوشزد کند 
که نمی شود با غوغا و تهدید در مجلس کابینه چشم خود را 
بر جنایات گسترده سه دهه گذشته پوشاند. باید به نوعی به این 
کنونی  مرحله  در  دست کم  تا  گیرد  صورت  اذعان  جنایت ها 
تصدیق و احترامی نسبت به رنج و درد قربانیان جنگ به وجود 

آید.
سهم  گذشته،  دهه  سه  در  موجود،  سیاسی  گروه های 
دارند.  افغانستان  در  بشر  وسیع حقوق  نقض  در  انکارناپذیری 
مدافع  مجلس رسمی حکومت یک  در  این گروه ها  اگر  حتا 
برجسته حقوق بشر را با یک »شارجور مرمی« نیز تهدید کنند، 
بلکه  نمی کند  پیدا  کاهش  جنگی  جنایات های  در  آنان  نقش 
درک  باید  آنان  می شود.  برابر  چند  مسوولیت شان  عکس  بر 
کنند که وقتی مردم زیادی در شهر ها و روستاهای افغانستان، 
پیمانه وسیع کشته، شکنجه  توسط سربازان و ماموران شان در 
نمی شود  باشند.  پاسخگو  مردم  همین  برابر  در  بایستی  شدند، 
از جنایت های زندان پلچرخی صحبت کرد و کسی از مقامات 
رژیم های کمونیستی برای خود مسوولیت و پاسخگویی قایل 
افشار،  سه،  کارته  سرک های  و  کوچه ها  در  وقتی  نشوند. 
شکنجه  و  کشته  عادی  مردم  و....  کهنه  مکروریان  پوهنتون، 
شدند، تنظیم های سابق جهادی که اکنون مقامات باالی سیاسی 
را به دست دارند، با عصبانیت وقایع را نا دیده بگیرند و فعاالن 
قربانیان مشخص  تمام  بشر را تهدید کنند؛ درخواست  حقوق 

است: چه کسانی مسوول کشتارها و شکنجه ها اند؟
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شده ای به کنترول در آید.
اراده ی  و  عقل  استحکام  به  ژرفی  اعتقاد  که  غربی ها  برای 
کابوس  یک  به  شبیه  مغزی  شستشوی  دارند  بشری  آزاد 
دالیل  به  خونخوار  و  اهریمنی  افسانه ای  موجودات  است. 
دارند؛  اختیار  در  قدرتمندی  جایگاه  ما  فرهنگ  در  مثبتی 
زیرا آنها نشان دهنده ی وحشت نیروی کنترول کننده ی ذهن 
داشتن  همانند  نیرویی  چنین  داشتن  که  همچنان  بشری اند. 
یک  هم  مغزی  شستشوی  است.  سیاه  و  مخوف  معجره ی 
از  جز  به  می آید.  حساب  به  آور  وهم  و  خطرناک  دانش 
فن آوری و مهارت درهم شکستن مغز انسانی چه چیزی آن 
رفتار سربازان امریکایی را توضیح داده می تواند؟ یک ایده ی 
خیلی خطرناک؛ اما همین ایده ارتش ایاالت متحده امریکا را 
نیز به تکاپو واداشت به ویژه که فن آوری ها و مهارت ها قابل 

یادگیری و انتقال اند.
نیز  با این حال حتا در کشور رازآمیزی چون کوریا شمالی 
می توان تا حدی مطمین بود که فن آوری کنترول اذعان عامه 
وجود خارجی ندارد. تا امروز علم عصب شناسی تا آن حد 
انکشاف یافته که حتا احتمال ماشین های شستشوی مغزی در 
تصور می گنجد؛ اما این علم مسوول آن عزاداری هستریک 
جز  عاملی  چه  صورت  این  در  نمی باشد.  شمالی  کوریا  در 

پروپاگندا در این جا نقش عمده بازی کرده می تواند؟
اصالح عقیدتی که غرب را ترسانده از کدام فن آوری جدید 
هوشیارانه ی  اما  کهنه؛  روش  یک  از  بلکه  نمی کند  استفاده 
روان شناسانه بهره می جوید که پیش از این مورد استفاده قرار 
فرهنگ غربی  با  مقایسه  در  فرهنگ چینی که  است.  گرفته 
»گروه  چگونه  که  می داند  خوبی  به  است  فردگرایانه  کمتر 
ها« می توانند »افراد« را تحت نفوذ شدید خود قرار دهند. آنها 
و  اسیر  امریکایی  سربازان  مورد  در  اجتماعی  قدرت  این  از 
همچنان در مورد جوامع خود کار گرفتند. اکنون می بینیم که 
در جامعه ی کوریا شمالی نیز نتیجه ی مثبت داده است. از این 
منظر چیزی به نام شستشوی مغزی وجود واقعی دارد. یعنی 

این  گذاشت.  داوطلبی  به  را  حاجی گک 
فعالیت های دولت  می تواند مهم ترین بخش 
در راستای جذب سرمایه گذاری به افغانستان 
ناکامی های کالنی  زمان،  عین  در  اما  باشد. 
نیز در عرصه اقتصادی وجود داشت. دولت 
از  برخی  قیمت  افزایش  برابر  در  نتوانست 
مواد مصرفی مقابله کند. در روزهای پایانی 
مواد  قیمت  رفتن  بلند  و  گرانی   2011 سال 
دغدغه های  مهم ترین  از  مایع  گاز  و  نفتی 

مردم محسوب می شود. 
جنگ  جریان  در  غیرنظامیان  کشته شدن 
در  نگرانی  مهم ترین  دخیل،  عوامل  توسط 

کنار  در  می باشد.  افغانستان  در  بشر  حقوق  وضعیت  مورد 
رییس  که  شد  اعالم   2011 سال  پایانی  روزهای  در  آن، 
کمیسیون  اعضای  از  شماری  ماموریت  افغانستان  جمهور 
مستقل حقوق بشر افغانستان را تایید نکرده است. این، بدین 
معنا خواهد بود که در ترکیب کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان که یک نهاد رسمی داخلی در عرصه فعالیت های 
سویی  از  آمد.  خواهد  میان  به  تغییر  است،  بشری  حقوق 
دیگر گفته می شود تغییرات در این کمیسیون به خاطر تهیه 
گزارشی تحت عنوان »ترسیم منازعه« است که در آن عوامل 
تحلیل  و  معرفی  به  است  قرار  کشور  در  بشر  حقوق  نقض 
گرفته شود. چشم انداز حقوق بشری افغانستان در سال 2011 

به نظر می رسد با تغییر مثبتی روبه رو نبوده است. 
با  سال  یک  افغانستان  ورزشکاران  برای   2011 سال 
نوجوانان  مسابقات  در  قهرمانی  است.  بوده  دست آورد 
آسیا در کشور ایران، قهرمانی در مسابقات کرکت آسیا و 

مردم می توانند به چیزی اعتقاد یابند که به نفع شان نیست. 
البته مساله به این سادگی نیست و دارای دشواری های منطقی 
به نفع  نیز است. آیا واقعا غرب می داند که چه چیزی  خود 
مردم کوریا شمالی است؟ شاید شستشوی مغزی یک روش 
به  بیشتر  روند  این  اما  باشد؛  ذهن  پاک کاری  آسای  معجزه 
آزار و تجاوز روانی می ماند که قربانیان اگر عقل خود را از 
دست نداده باشند باید به خوبی مورد مداوا و مراقبت پزشکی 
ترغیب  و  تشویش  تکنیک  به  مغزی  شستشوی  گیرند.  قرار 
بی نهایت شدیدی شبیه است که در ازای سده ها توسعه یافته 
که در یک فضای کنترول شده و قهرآمیز عملی می گردد. 
اردوگاه اجباری یک مکان ایده آلی است؛ استبداد مطلقه در 
این فضا ممکن است. فشارهای شدید اجتماعی عقاید جدید 
و دلخواه را بر افراد تحمیل کرده می تواند و یا دست کم آنها 
تظاهر به پذیرش آن می کنند. افراد معتقد برای باور های خود 
دالیل مختلف نیز دارند هرچند که دالیل شان برای ما عجیب 

و غریب به نظر آید.
کار  به  مغزی  شستشوی  روند  در  که   اساسی  تکنیک  پنج 
ابهام؛   -۳ کنترول؛   -2 انزوا؛   -1 از  است  عبارت  می رود 
۴- تکرار همیشگی؛ و ۵- احساسات. این تکنیک ها از این 
جهت کار می دهند که مغز ما ایستا و خود کفا نبوده؛ بلکه 
به گونه ی مداوم اطالعات جدید در مورد جهان پیرامون) از 
جمله بدن( ما را به خود جذب کرده و در نتیجه بر اساس این 
اطالعات ذهن و رفتار ما شکل می گیرد. با کنترول اطالعات 

و رفتار، ذهن انسانها را می توانید تغییر دهید.
به  انزوا  دهید.  انتقال  نوی  جای  یک  به  را  فرد  یک  اول- 
قدیمی  اعتقادات  و  داده  تغییر  را  ذهنی  معلومات  زودی 
ضعیف می گردد. به همین دلیل است که فرقه ها اعضای خود 
برحذر  خانواده های شان  و  دوستان  با  مراوده  و  تماس  از  را 
جهان  از  دهه  چندین  برای  شمالی  کوریا  مردم  می دارند. 

کنفدراسیون جنوب  فوتبال جام  مسابقات  در  نایب قهرمانی 
آسیا از دست آوردهای جوانان غیرتمند افغان در عرصه های 
سپورتی می باشد. همچنین ورزشکاران افغانستان حداقل دو 
نثاراحمد  سهمیه المپیک 2012 لندن را به دست آورده اند. 
بهاوی و روح اهلل نیکپا توانستند با کسب امتیازهای الزم در 
سهمیه  دو  حداقل  تایلند،  در  المپیک  مقدماتی  مسابقات 
خصوص  در  البته  بیاورند.  دست  به  لندن  المپیک  برای  را 
مسابقه نهایی جام کنفدراسیون جنوب آسیا، این نظر در نزد 
کارشناسان ورزش وجود دارد که فوتبالیست های خوش آتیه 
کشور با بی عدالتی حکم مسابقه نهایی از جام دور شدند و 
گرنه دسترسی به این جام برای فوتبالیست های افغانستان دور 

از دسترس نبود.  
 2011 سال  جریان  در  اجتماعی  و  فرهنگی  عرصه  در 
سطح  در  زیادی  سمینارهای  و  نمایشگاه ها  کنفرانس ها، 
فرهنگی  وزرای  اجالس  پنجمین  در  شد.  برگزار  کشور 
توجه  با  سازمان  این  امنای   هیات  ایکو،  عضو  کشورهای 

بیرون منزوی بوده اند. 
بر  نظارت  ویژه  به  و  جدید  محیط  بر  کنترول  اعمال  دوم- 
قرار  هدف  مورد  را  قدیمی  اعتقادات  شاید  که  داده های 
دهد. فرد باید در محاصره افراد معتقد قرار گیرد تا همواره 
میان شان  تایید می گردد در  نظام  به وسیله ی  موضوعاتی که 
رد و بدل گردد. رسانه ها و انترنت ممنوع شود و به گونه ی 
عموم  دید  معرض  در  موضوعات  و  اطالعات  شده  طراحی 
درد  با  همراه  بدنی  فعالیت های  روال  زدن  برهم  گیرد.  قرار 
متفاوت،  غذایی  سیستم  و  بی بخوابی  با  توام  سخت  کار  با 
و  عمومی  راهپیمایی های  عمومی،  عادات  و  رفتار  کنترول 

ایجاد انواع مناسک و مناسبت های عمومی. 
استفاده از ابهام و سردرگمی. ما از سردرگمی نفرت داریم 
به ویژه اگر احساس خطر نیز داشته باشیم. اعتقادات قدیمی 
آن قدر مورد چالش و تهاجم قرار گیرد تا به نظر همه مسخره 
عجیب  وضعیت  این  در  ایده ها  تمام  نماید؛  جلوه  بی معنا  و 
فکری«  »اصالح  چینی  می آید.شیوه ی  نظر  به  منطقی  غیر  و 
انتقاد شدید است. مردم افکار شان را در دفترچه ی  مبتنی بر 
خاطرات می نگاشتند و در بین جمع مورد ارزیابی و نقد قرار 
می گرفت: مکانی که در آن انحرافات ایدیولوژیک ردیابی 
لحاظ  به  و  ناراحت کننده  بی نهایت  افراد  برای  و  می گردید 
کوریا  در  که  است  این  من  تصور  بود.  خسته کننده  روانی 

شمالی هنوز از این شیوه استفاده می شود.
خیلی  مغزی  شستشوی  مداوم.  تکرار  تکنیک  از  استفاده 
به زمان و تالش دارد. معترضان  نیاز  نمی افتد؛  اتفاق  صریح 
چینی از سوی دولت برای تربیه ی مجدد از خانه ها شان جدا و 
برای سالها به مراکز پرورش اعزام می گردیدند. نشست های 
سخنرانی و انتقاد و بررسی ساعت ها روز های پی در پی ادامه 

می یافت. فشار روز به روز افزایش پیدا می کرد.
افراد  تنبیه  توبیخ و  نیرومند.  از احساسات  استفاده  نهایت  در 
باور های  به  و  دیده  نا  را  نظام  موجود  اعتقادات  که  زمانی 
اعتقادات  از  حمایت  برای  پاداش  می کنند؛  توجه  قدیمی 
احساسات  موثرترین  عنوان  به  نفرت  و  عشق  از  جدید. 

اجتماعی استفاده صورت گیرد.
استفاده ی مداوم از این تکنیک ها در ازای چندین دهه به ابزار 
قدرتمندی در کوریا شمالی تبدیل گردیده اند. با این وجود 
در  هنوز  نیست.  مطلق  آن جا کامال  در  دولت  کنترول  هنوز 
به  پشتوانه  و  اطمینان  جای  به  سرسختی  و  سردرگمی  رژیم 
شاید  پاشید.  خواهد  فرو  نقطه ای  در  انگار  می خورد.  چشم 
معلوم  که  هم  چنانی  آن  این رو  از  باشد.  سریع  آن  سقوط 
اما  نیست؛  صادقانه  یانگ  پیونگ  در  گریه ها  تمام  می شود 
را  ثبات  ایل  نمی باشد. کیم جونگ  نیز  تمام شان غیر واقعی 
در کشور حاکم کرد. با این حال مردم خود را آزار داد و از 
ایشان سواستفاده کرد. ترسی که در نبود او از آینده ی کشور 

وجود دارد خیلی هم واقعی است.

فرهنگی  پایتخت  عنوان  به  غزنی  تاریخی  شهر  نامزدی  به 
جهان اسالم، از این تصمیم اعالم حمایت کردند. همچنین 
اپریل 2011، کابل شاهد کنفرانس دیگری  تاریخ سوم  در 
در مورد جلب کمک هاي جهان براي احیاي شهر تاریخي 
غزني بود. درین کنفرانس،  حکومت از نمایندگان کشورها و 
نهادهاي کمک کننده خواست تا به خاطر احیا و آماده سازي 
شهر غزني براي سال 201۳ کمک مالي کنند. اما مردم غزنی 
از  استقبال  برای  غزنی  آماده سازی  برای  دولت  کارکرد  از 
قرار گرفتن به عنوان مرکز جهان اسالم در سال 201۳ راضی 

نمی باشند.
چیزی که در عرصه صحت برجستگی دارد، این است که 
سکتور صحت افغانستان در سال 2011 فعالیت های خود را 
تحت رهبری سرپرست پیش برد! وزارت صحت این اقبال 
را نیافت که در جریان سال 2011 سایه وزیر را بر سر خود 
ببیند و به تبع آن با فشار مسوولیت سیاسی از سوی دستگاه 
نظارتی )پارلمان( روبه رو باشد. با آنهم مسووالن از انکشاف 

در این عرصه خبر می دهند.
به  طالبان  توجه  از   2011 سال  اواخر  در  معارف  عرصه  در 
معارف خبر داده شد. گفته شده است که طالبان هم تمایل 
در  آن  کنار  در  نگیرند.  سخت  مکاتب  با  تا  کرده اند  پیدا 
سرمایه گذاری  به  عالقمندان  سهم گیری  شاهد   2011 سال 
بودیم.  خصوصی  شکل  به  عالی  تحصیالت  و  معارف  در 
اکنون دو بخش تعلیمی دولتی و غیردولتی در عرصه معارف 
و تحصیالت عالی دست به کار شده  است، اما هنوز به این 
سالمی  رقابت  است،  توانسته   بخش  دو  این  آیا  که  سوال 
و  معارف  در عرصه  بهتر  آموزشی  برای عرضه خدمات  را 

تحصیالت عالی ارایه کنند، نمی توان جواب روشنی داد.
 

اشاره:
مراسم  به  شگفتی  با  جهان  رسانه های  در  مردم  از  بسیاری 
نگاه  شمالی  کوریای  رهبر  جونگ  ایل  کیم  خاکسپاری 
می کردند؛ زیرا می دیدند که با وجود عقب ماندگی و فالکت 
مویه و  با  مراسم  این کشور مردم عادی در آن  گسترده در 
چیغ در پویند به از دست دادن رهبر مستبد خود سوگواری 
می کنند  مطرح  تحلیلگران  از  بسیاری  که  پرسشی  می کنند. 
این است که دلیل این گریه های هستریک و اغراق آمیز چه 
می باشد؟ چگونه ممکن است در کشوری که مردم از قحطی 
و بی امکاناتی بمیرند؛ اما در روز سوگواری رهبر قسی القلب 

خویش چنین مویه کنند و گریبان پاره نمایند؟
کتلین تایلور مقاله نویس روزنامه ی گاردین با دیده ی تردید 
را  آن  و  می کند  نگاه  عمومی  سوگواری  و  مراسم  این  به 
می داند  شمالی  کوریای  پروپاگند  دستگاه  موفقیت  نشانه ی 
که با شستشوی مغزی یک ملت به آرمان اطاعت عمومی از 

یک دولت مستبد و پدرساالر دست یافته است.
در  گریان  مردم  تصاویر  ایل  جونگ   کیم  مرگ  هنگام  از 
کوریای شمالی در رسانه ها پخش گردیده است. آیا غم و 
اجبار  از روی ریاکاری و  یا  سوگواری شان حقیقت دارد و 
است؟ بعضی باور دارند که این نمایش عاطفی و عصبی از 
عزاداری مردم از قبل برنامه ریزی شده است. در همین حال 
و بعضی ها پاسخ کوتاهی به این پرسش می دهند: شستشوی 

مغزی؛ اما این به چه معنا است؟
شمالی  کوریای  جنگ  جریان  در  مغزی«  »شستشوی  واژه 
جاسوسی  سازمان  از  هنتر  ادوارد  گردید:  خلق  جنوبی  و 
اسیر  امریکاییان  چرا  بداند  که  می کوشید  امریکا سی آی ای 
کمونیسم  از  بی محابا  چنین  شمالی  کوریای  دست  به  شده 
امریکایی  سربازان  می کنند.  محکوم  را  غرب  و  کرده  دفاع 
اسیر روند »اصالح عقیدتی« را در زندان اردوگاه های چین 
از کوریای شمالی حمایت می کرد پشت سر  که در جنگ 
این  منچوری   کاندید  مشهور  فیلم  در  چنان که  گذشتاندند. 
روند رازآمیز به تصویر کشیده شد، هدف آن این بود که مغز 
برنامه ریزی  به صورت  و کامال  پاک گردیده  به کلی  افراد 

از برخی جهات، می تواند یک  افغانستان،  برای  سال 2011 
اواخر  در  این که  از  اما  باشد؛  نسبی  دست آوردهای  با  سال 
بین  رقابت  یک  به  طالبان  با  مذاکره  موضوع   2011 سال 
امریکا و دولت بدل شده، این سال را با تمام دست آوردهای 
زیرا  است.  کرده  مواجه  مبهمی  پایان  با  نسبی اش، 
با طالبان و  چشم انداز سیاست جاری در خصوص مصالحه 

سیاسی انگاری این گروه معلوم نیست.
جهانی  جامعه ی  حمایت  اعالم  و  بن  کنفرانس  برگزاری 
مهم  رویدادهای  از  یکی   ،201۴ سال  از  پس  افغانستان  از 
مربوط به افغانستان در این سال می شود. همچنین برگزاری 
این  بر  جرگه  در  شرکت کنندگان  رای  و  عنعنوی  جرگه 
موضوع که افغانستان باید در روابط بین المللی فعال تر عمل 
باشد،  استراتژیک داشته  با کشورهای مختلف روابط  کند، 
در  خود  شایسته  جایگاه  تحکیم  نفع  به  روابط  نوع  این  از 
از  کند  استفاده  بین المللی  و  منطقه ای  سیاست گذاری های 
دیگر رویدادهای مهم سال 2011 بود. اما از آن جایی که در 
آخرین روزهای سال 2011 از افتتاح دفتر طالبان در قطر خبر 
داده شد و واکنش هایی را در پی داشت و دولت افغانستان 
از  برخی  می تواند  داد،  نشان  موافقت  به آن  نسبت  تاخیر  با 
سوال ها را در رابطه به چشم انداز مصالحه در پی داشته باشد.  
توسط  امنیت  تامین  انحصار  برای   تالش  دیگر،  سویی  از 
کمپنی های  از  برخی  فعالیت  یافتن  پایان  و  افغان  نیروهای 
خصوصی امنیتی از تحوالت مهم امنیتی نظامی 2011 است. 
مهم تر از آن در جریان سال 2011 دو مرحله از پروسه انتقال 
اساس   بر  شد.  واگذار  افغان  نیروهای  به  امنیتی  مسوولیت 
افغانستان  ارایه شده از سوی دولت، هم اکنون  گزارش های 
در وضعیتی قرار گرفته است که پیش بینی می شود با تطبیق 
افغان،  نیروهای  به  امنیتی  مسوولیت  انتقال  پروسه  دوم  دور 
مدیریت امنیت ۵0 درصد از کشور به نیروهای داخلی تعلق 
گیرد. همزمان وزارت دفاع ملی اعالم کرده است که پس از 
نیز توسط قطعات خاص کماندوی  این، عملیات های شبانه 
از  می تواند  نیز  این  گرفت.  خواهد  صورت  ملی  اردوی 
برای  میالدی   2011 سال  در  امنیتی  نسبی  دست آوردهای 

افغانستان محسوب شود.
 2011 سال  در  افغانستان  دولت  اقتصادی،  منظر  از 
آهن  معروف  معدن  و  شمال  نفتی  میدان  داوطلبی  پروسه 
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به خاطر وجود درختان چنار در دو طرف  تالقان،  شهر 
شهر  به  کوچه هایش،  و  فرعی  و  اصلی  جاده ها ی 
این سو،  به  چندی  از  اما  است؛  معروف  سبز  داالن های 
خودسرانه ی  قطع  به  شهر  این  باشندگان  از  شماری 

درختان داخل شهر پرداخته اند.
از  آب  جوی های  که  شهر  این  در  چنار  انبوه  درختان 
گرم شدن  از  تابستان  فصل  در  است،  جاری  کنارشان 
قابل مالحظه ای، جلوگیری می کند؛ سایه ی  به قدر  هوا، 
این درختان در هوای گرم تابستان آرام بخش باشندگان 
به  تالقان،  شهر  در  چنار  درختان  اهمیت  است.  تالقان 
از  ریاست جمهوری  معاونت  حتا  که  است  اندازه ای 
پذیرفتن پیشنهاد والیت تخار، مبنی بر قطع درختان برای 

توسعه ی جاده های این شهر، خودداری کرد.
باشندگان  برای  سال هاست  که  بزرگ  درختان  این  اما 
سبز شان  چتر  و  کرده  فرح بخش  هوای  تولید  تالقان 
معرض  در  است،  ساخته  دل انگیز  را  شهر  این  چهره ی 

خطر نابودی همیشگی قرار گرفته است.
زمستان هرسال، به جای آن که فصل استراحت درختان 
چنارهای  این  لرزیدن  هنگامه ی  باشد،  تالقان  شهر  در 
این  باشندگان  از  تعدادی  تیز  تبرهای  ترس  از  تنومند، 
شهر، است که پولی برای خرید مواد سوختی ندارند، یا 
این که زورمندانی اند که بدون هراس از قانون، به بریدن 

این درختان ادامه داده اند.
تالقان  باشندگان  از  تن  یک  عطایی،  قدرت اهلل  سید 
و  انتخابی  حکومت  تشکیل  از  »پس  می گوید: 
حاکمیت قانون، مردم براین باور بودند که دیگر شاهد 
زورگویی های کسانی که خود را بادار مردم می دانستند، 
در  که  آنانی  می شود  دیده  تاسف  با  اما  بود؛  نخواهند 
هنوزهم  می بردند،  لذت  مردم  اذیت  و  آزار  از  گذشته 
درختان  حتا  و  می دهند  ادامه  خود  برخودکامگی های 
را  آن  چوب  و  می کنند  قطع  را  تالقان  شهر  سرسبز 

بی رحمانه در بخاری های شان می سوزانند.«
او ادامه می دهد که شهرداری تالقان، یا توجهی به این 
امر نمی کند و یا این که زورش به این گونه شخصیت ها 

نمی رسد.
از  یکی  روزها،  »درهمین  می کند:  اضافه  عطایی 

مقام ها در ریاست برق بدخشان از آغاز کار پروژه بند 
کیلومتری  در شش  که  شورابک  به  موسوم  آبی  برق 
دارد،  موقعیت  بدخشان  والیت  مرکز  فیض آباد  شهر 

خبر می دهند، اما مدت آنرا زمان گیر می دانند.
سید عبدالبصیر حسینی، رییس برق بدخشان به 8صبح 
گفت: »پروژه بند برق شورابک از برنامه بیرون نشده 
است و در بهار سال  1391 کار اعمار آن آغاز خواهد 

شد.«
وی می گوید چهار سال می شود که مقام ها برای مردم 
مدت  این  در  اما  می دهند  را  بند  این  ساخت  وعده ی 
طوالنی تاهنوز کار آن آغاز نشده و امید می رود که در 

بهار سال آینده مردم تنها با وعده مواجه نشوند. 
میان  در  این طرف  به  سه  سال  از  بند  این  اعمار  آوازه 
مردم وجود داشته و مقام ها هم در این مدت به مردم 

وعده هایی دادند که تاهنوز عملی نشده است.
آقای حسینی این سخنان را درحالی ابراز می دارد که 
نماینده  و  آب  و  انرژی  وزارت  نماینده  پیش  چندی 
شهر  به  سفری  در   )KFW( آلمان  انکشافی  بانک 
فیض آباد، به مردم این شهر اطمینان آغاز کار بند برق 

شورابک را داده بودند.
انرژی  وزارت  مقام های  از  کوهستانی  همایون  انجینر 
سفر  یک  در  آلمان  انکشافی  بانک  نماینده  و  آب  و 
اطمینان  فیض آباد  شهر  مردم  به  بدخشان،  به  ناگهانی 

  سیحون - بدخشان

محب اهلل صمیمی یک باشنده ی دیگر تالقان می گوید: 
برخی  در  زیست،  و حفظ محیط  »مسووالن شهرداری 
شخص  یک  به  آن  در  که  پرزه خطی  دادن  با  موارد، 
اجازه ی بریدن درخت مقابل خانه اش داده شده است، 
به دیگران نیز این انگیزه را می دهند که بی مهابا به قطع 

درختان بپردازند.«
اما مقام های مسوول در اداره ی شهرداری تالقان، دادن 
هرگونه مجوز برای شهروندان و هرگونه چشم پوشی از 

قطع درختان این شهر را رد می کنند.
امروز  تا  گذشته  از  متخلفان  با  که  می کنند  ادعا  آنان 
برخورد قانونی کرده و اضافه بر وضع جریمه های نقدی 
باالی این اشخاص، حتا در مواردی کسانی را که اقدام 
ارگان های  به  کرده اند،  شهر  سطح  درختان  بریدن  به 

عدلی و قضایی معرفی کرده اند.
تالقان،  شهرداری  عمومی  مدیر  غوثی،  سلطان محمد 
پیوسته  تالقان،  شهر  ناحیه های  »مسووالن  می گوید: 
مراقب هستند که هیچ کسی درخت رو به روی خانه اش 

را حتا شاخه بری نکند.«
غوثی در مورد دادن اجازه ی قطع درختان به اشخاص و 

بدخشان،  به  آلمان  انکشافی  بانک  و  آب  و  انرژی 
پس از آن صورت گرفت که نمایندگان 360 شورای 
یک  راه اندازی  تصمیم  فیض آباد  شهر  در  انکشافی 
راه پیمایی وسیع را به منظور معلوم کردن سرنوشت این 

بند گرفتند.
آقای حسینی گفت: »پس از این که نماینده آیساف، از 
راه اندازی مظاهره مردمی آگاه شد، به مقام والیت در 
تماس شده و خواهان جلوگیری آن تا زمان فراخواندن 
انرژی و آب  انکشافی آلمان و وزارت  بانک  نماینده 

گردید.«
را  بند  این  کار  آغاز  نمایندگان وعده  این  او  گفته  به 
در بهار 1391 برای مردم داده اند و مردم نیز بی صبرانه 

منتظر شروع کار هستند.
بند  این  کار  آغاز  به  نسبت  که  فیض آباد  باشندگان 
بی باور شده بودند و گمان می کردند که هزینه سهمیه 
با  بند به والیات دیگر داده شده است، ولی حاال  این 

وعده قطعی مقام ها امید به آغاز کار آن دارند.
انکشافی در شهر  نماینده یکی از شوراهای  نعمت اهلل، 
چهار  به  نزدیک  که  وجودی  »با  می گوید:  فیض آباد 
سال را در انتظار برق به سر بردیم و کار عملی را شاهد 
نبودیم، امیدواریم که این بار مقام ها به وعده خود وفا 
گذاشته  فراموشی  به  وعده ی شان  مثل گذشته  و  کنند 

جوار  در  اخیرا  که  رستاق  ولسوالی  مشهور  قوماندانان 
را  قصرگونه  ساختمان  یک  تخار  والیتی  شفاخانه ی 
روبه روی  چنار  تنومند  درختان  است،  کرده  خریداری 
خانه اش را از بیخ و بن برید و هیچ کسی از او حتا یک 

پرسان خالی هم نکرد که چرا این کار را می کند.«
قطع خود سرانه ی درختان شهر تالقان، از سوی باشندگانی 
صورت  نیز  هستند  سبز  فضای  فایده های  از  بی خبر  که 

می گیرد.
این  شاخه ی  یک  حتا  بریدن  با  که  نمی دانند  افراد  این 
شهرنشینان  زندگی  ریشه ی  بر  تیشه ای  چه  درختان، 

می زنند!
می گوید:  تالقان،  باشنده ی  یک  فقیرزاده،  نجیب اهلل 
»درخت هایی که شهر تالقان را زیبایی خاصی بخشیده اند، 
در حقیقت سرمایه ی ملی می باشند که حفظ و مراقبت از 

آن ها وظیفه ی ملی هر شهروند است.«
او کسانی را که مبادرت به بریدن درختان می کنند، خاین 
به  بنا  افغانستان دانسته و مسووالن مربوط را که  به ملت 
هر دلیلی از این کار جلوگیری نمی کنند، در این خیانت 

شریک می داند.

دادند که پروژه برق شورابک لغو نشده و در چند ماه 
آینده کار این پروژه عمال آغاز می شود.

که  بود  گفته  همچنان  آلمان  انکشافی  بانک  نماینده 
باعث  جهانی  بااعتبار  شرکت های  یافتن  و  مطالعه 

زمان گیرشدن این پروژه در بدخشان شده است.
یک  با  بند  این  ساختمانی  کار  بود  قرار  او،  گفته  به 
نداشتن  نسبت  اما  شود،  قرارداد  آذربایجانی  کت  شر 

مشخصات الزم، قرارداد با این شرکت لغو شد.
او افزود که بانک انکشافی آلمان تالش می کند تا یک 
شرکت بااعتبار و با تجربه را پیدا کند، تا هزینه بزرگی 
که قرار است در این والیت مصرف شود، هدر نرود و 
بتواند برای رفع نیازمندی مردم این شهر از لحاظ کمبود 

برق موثر باشد.
نماینده بانک انکشافی آلمان در بدخشان گفت اگر کار 
ولی  است،  زمان گیر شده  مدتی  پروژه،  این  ساختمانی 
بند برقی ساخته می شود که برای سال های متواتر برای 

مردم این شهر تولید برق داشته باشد.
فیض آباد  شهر  در  است  قرار  که  شورابک  برق  بند 
مرکز بدخشان از سوی کشور آلمان ساخته شود، چهار 
تاکنون  آلمانی  مقام های  اما  دارد،  ظرفیت  میگاوات 

هزینه آن را مشخص نکرده اند.
وزارت  نماینده  سفر  گفت  بدخشان  برق  اداره  رییس 

افراد می گوید: »گاهی، برخی از شهروندان به شهرداری 
مراجعه می کنند و اظهار می دارند که درخت روبه روی 
خانه ی شان را به خاطر ساختن گاراژ موتر و یا رفع سایه از 
منزل مسکونی شان می خواهند قطع کنند که در این گونه 
موارد، اداره ی شهرداری به هیات موظف دستور بررسی 
این چنین درخواست ها را می دهد که در صورت درست 
بودن خواست متقاضیان، به آنان اجازه ی بریدن درخت 

مقابل خانه ی شان داده می شود.«
اما مقام ها در اداره ی حفظ محیط زیست تخار، با ارایه ی 

مجوز قطع درختان مخالف هستند.
تخار  زیست  محیط  حفظ  رییس  محجوب،  سیدناصر 
شهروندانی  زمستان،  فصل  در  همه ساله  که  می گوید 
از چوب  خانه های شان  برای گرم کردن  می خواهند  که 
به  کنند،  استفاده  ـ  آن  رایگان  نوع  از  آن هم  ـ  درختان 
مسووالن  از  اجازه  گرفتن  قصد  گونه گون  بهانه های 

مربوط را می کنند.
است،  مخالف  درختان  قطع  اجازه  دادن  با  حالی  در  او 
غیرقانونی،  کار  این  از  جلوگیری  »برای  می افزاید: 
اداره ی او و شهرداری تالقان با هم تفاهم کرده اند که تا 
پانزدهم حوت، حتا اجازه ی شاخه بری درختان را هم به 

شهروندان ندهند.«
درختان  قطع  تخار،  زیست  محیط  حفظ  اداره ی  رییس 
این  ولسوالی های  تمام  در  بلکه  درشهرتالقان،  تنها  نه  را 

والیت یک مشکل گسترده می داند.
از  همه ساله،  مربوطه اش،  اداره ی  که  می دارد  اظهار  او 
نابودی  زیان های  از  را  مردم  همگانی،  رسانه های  طریق 
جنگل ها و از بین بردن فضای سبز و تاثیرات مخرب این 

کار، آگاه ساخته اند.
خاطر  به  آنان  که  مطلب  این  ابراز  با  تالقان،  باشندگان 
این  جاده های  ساختن  پهن  از  شهرشان  سرسبزی  حفظ 
تطبیق  به زودی  که  جاده ها  اسفالت  پروژه ی  در  شهر 
خواهد شد گذشته اند، خواستار مقابله ی جدی مسووالن 
شخصی  منفعت  خاطر  به  که  می باشند  کسانی  با  امور 

خود، به قطع درختان اقدام می کنند.

نشود.«
آبی  منابع  که  بدخشان  والیت  در  آنها  وی،  گفته  به 
افغانی   50 مبلغ  برق  وات  کیلو  هر  در  دارد،  فراوان 

پرداخت می کنند که برای شان طاقت فرسا است.
در  را  مردم  نیز مشکل های  بدخشان  براق  اداره  رییس   

زمینه کمبود برق و بلند بودن بهای آن تایید می کند.
در  آبی  منابع  که  ساخت  خاطرنشان  حسینی  آقای 
بدخشان 27 درصد آب کل کشور را تشکیل می دهد، 
از  آن  باشندگان  افغانستان  والیات  تمام  به  نسبت  ولی 

نبود برق رنج می کشند.
شهر  در  که  خانواده  11هزار  برای  آنها  وی،  گفته  به 
فیض آباد زندگی می کنند، با داشتن یک میگاوات برق 
توانایی رفع مشکل آنها را ندارند و فقط خانه های 4200 
خانواده را توسط دستگاه برق دیزلی تنویر می کنند که 
افغانی است و پرداخت  تا 50  از45  بهای هر کیلووات 

این قیمت برای مردم گران تمام می شود.
برق  بند  پروژه  بودن  زمان گیر  به  توجه  با  که  او گفت 
آنها  می گیرد،  بر  در  را  سال  چهار  مدت  که  شورابک 
که  کرده اند  پیشنهاد  و آب  انرژی  وزارت  مقام های  به 
برای رفع مشکل مردم، برای باشندگان این والیت، برق 

وارداتی بدهند.
پروژه  این  طویل شدن  از  فیض آباد  باشندگان  اما 

ناراضی اند.
محب حمیدزاده، باشنده شهر جدید فیض آباد می گوید: 
»چهار سال را برای آغاز کار بند برق شورابک سپری 
کردیم و چهار سال دیگر انتظار پایان کارش را بکشیم.«
وی گفت از این که بدخشان در همسایگی تاجیکستان 
قرار دارد، باید تا ختم کار پروژه بند برق شورابک برای 

آنها مثل دیگر والیت ها، برق وارداتی بدهند.
که  است  دولت  سرافگندگی  »موجب  داد:  ادامه  او 
ما   21 قرن  در  دریای خروشان کوکچه  موجودیت  در 

هنوزهم توانایی دست رسی به برق دیزلی را نداریم.«

نگرانی از قطع خودسرانه  درختان در شهر تالقان

بدخشان چهار سال دیگر باید برای برق 
انتظار بکشد

ACKU



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

9. 2 حق حمايت طفل و مادر
خانواده  اساسي،  قانون  چهارم  و  پنجاه  ماده 
ماده  است.  داده  قرار  حمايت  مورد  را 
اقتصادي،  حقوق  بين المللي  ميثاق  دوازدهم 
طفل  حمايت  حق  نيز  فرهنگي  و  اجتماعي 
و مادر را تسجيل كرده است. ماده دوازدهم 
زنان  عليه  تبعيض  هرنوع  رفع  كنوانسيون 
اقدامات  كه  است  دانسته  مکلف  را  دولت 
الزم را در زمينه حفظ سالمتي زنان به عمل 
آورد تا دسترسي به خدمات صحي از جمله 
مربوط  خانواده  برنامه ريزي  به  كه  خدماتي 
بين  برابري  اصل  رعايت  اساس  بر  مي شود، 

مردان و زنان امکان پذير باشد. 
اما بايد در نظر داشت اين كه پرداختن به مقوله 
عنعنات  داشت  نظر  در  بدون  زنان،  صحت 
محروميت  عمده  داليل  از  كه  سنت هايي  و 
از خدمات صحي، خصوصا خدمات  ايشان 
صحي باروري مي باشد، نتيجه موثري در پي 
نخواهد داشت. طبق استراتژي ملي افغانستان  
در  فرهنگ  مقوله  از  درست  درک  عدم 
داكتران  توسط  زنان  تداوي  مانع  افغانستان، 
كه  مي شود  مشاهده  اما  مي گردد.  مرد 
فقدان  با  صحي  اساسي  مراجع  درصد   40

از چالش های جدی جامعه ی  يکی  دادن  بد 
مردساالر و سنتی ما است و ساالنه مواردی 
گزارش  كشور،  سطح  در  آن  از  زيادی 

می شود.
كميسيون  توسط  كه  قضيه ای  آخرين  در 
مستقل حقوق بشر افغانستان از بد دادن به ثبت 
رسيده است، مادری تالش می كند تا زندگی 
دختر پنج ساله اش را نجات دهد كه در نتيجه 
فيصله ی برخی از موسفيدان ولسوالی پغمان 
به جرمی كه برادرش مرتکب شده بود، به بد 

داده شده است.
چندی  مادر،  اين  گفته ی  به 
به جرم  قبل پسر 19 ساله اش 
دختری  با  نامشروع  رابطه ی 
دستگير  پغمان  ولسوالی  در 
با  كه  جريانی  شد.  زندانی  و 
مردم  و  موسفيدان  دخالت 
موسفيدان  جرگه ی  به  محل 
نهايت  در  و  شده  كشيده 
برابر  در  تا  گرديد  فيصله 
مرتکب  كه  پسر  آزادی 
خواهر  بود،  گرديده  جرم 
پنج ساله اش را برای مرد 25 
كه  دختر  خانواده ی  از  ساله 
بد  به  داشت،  رابطه  مجرم  با 

داده شود.
اوايل  در  فيصله  اين  ظاهرا 
مورد تاييد هردو طرف قضيه 
جوان  آن،  بر  مبتنی  و  بوده 
رابطه ی  جرم  مرتکب  كه 
از  بود  كردبده  نامشروع 

كارمندان زن مواجهند  و اين كمبود باعث شده 
است كه تعداد زيادي از زنان از حق دسترسي 
مثال،  به طور  شوند.  محروم  صحي  خدمات  به 
بلخ  واليت  شورتپه  ولسوالي  زنان  از  جمعي 
از  را  اين ولسوالي  داكتر زن در كلينيک  نبود 
به خدمات  دسترسي  در  عمده خود  مشکالت 
دولت  جدي  توجه  خواستار  و  دانسته  صحي 
در اين زمينه شدند كه كميسيون اين مشکل را 
نهادند و خواستار  با مسووالن مربوطه در ميان 
رسيدگي به آن شدند.« نبود داكتر زن مشکلي 
است كه در اكثر مناطق زنان با آن مواجه اند كه 
بايد مورد توجه قرار گيرد و دولت و نهادهاي 

بين المللي در رفع اين معضله بکوشند. 
نتايج بررسي هاي تيم نظارت ساحوي در سال 
درصد   70 از  بيش  كه  است  داده  نشان   1389
افراد  حضور  بدون  طفل شان  آخرين  زنان، 
نبود  و  راه  دوري  است كه  تولد شده  مسلکي 
مساله  اين  داليل  مهم ترين  از  زن  داكتران 
افغانستان  در  كه  است  حالي  در  اين  مي باشد، 
مرگ مادر در حين زايمان در باالترين سطوح 
قرار دارد و مطابق به گزارش هاي اخير يونيسف 
ميزان مرگ مادران در حين زايمان 1800 مورد 
اين  طي  مي باشد.   زنده  تولد   100000 هر  در 

زندان رها شده و به خانه اش بر می گردد. اما در 
مرور زمان مادر خانواده دختر پنج ساله كه به 
بد داده شده بود، مخالفت خود را با اين فيصله 
نشان داده و در تالش گرديده است تا زندگی 

كودكی پنج ساله اش را نجات دهد.
بعد  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  كميسيون 
مورد  را  قضيه  مادر،  اين  شکايت  دريافت  از 
همکاری  های  جلب  با  و  داده  قرار  بررسی 
به  كشور،  قضايی  و  عدلی  نهادهای  و  پوليس 

سال  كه طي  گفته اند  افراد  درصد   4.8 نيز  بررسي 
گذشته مادري از فاميل شان حين زايمان فوت كرده 
است و درصد بااليي )8.1 درصد( نيز شاهد مرگ 
به  بوده اند درحالي كه مطابق  تولد  طفلي در زمان 
پايان  تا  بايد  صحي  اوليه  خدمات  لندن،  توافقنامه 
تحت  را  افغانستان  اتباع  درصد   90  ،2010 سال 

پوشش قرار مي داد. 
فراواني  از موضوعاتي كه چالش هاي   يکي ديگر 
مي كند  ايجاد  دختران  و  زنان  صحت  زمينه  در  را 
ازدواج در هنگام طفوليت است كه يکی از عوامل 
شمار  به  زايمان  حين  در  زنان  مرگ و مير  مهم 
قانوني  سن  افغانستان،  مدني  قانون  طبق  می رود. 
است  شده  تعيين  سال   16 دختران  براي  ازدواج 
توجه  بدون  افغانستان  در  وقت  از  قبل  ازدواج  اما 
صورت  و  بوده  مرسوم  همچنان  آن  پيامدهاي  به 
مستقل  كميسيون  ساحوي  نظارت  حين  مي گيرد. 
فاميل ها  درصد   7.6 گذشته  سال  در  بشر  حقوق 
ازدواج  سالگي   16 از  قبل  دخترشان  كه  گفته اند 
دوره  در  طفل شان  نيز  درصد   4.1 و  كرده اند.   

نامزدي به سر مي بردند. 
عرصه  در  ديگري  مهم  موضوع  نيز  اطفال  كار 
مي تواند  كه  مي باشد  افغانستان  در  اطفال  صحت 
تاثيرات بدی بر صحت آنان داشته باشد به خصوص 
در  كارگر  اطفال  اكثريت  افغانستان  در  اين كه 
در  مي كنند.  كار  صحي  غير  و  نامطلوب  شرايط 
نظارت ساحوي كميسيون حقوق بشر 40.7 درصد 
كاري  محيط  و  شرايط  گفته اند  كارگر  اطفال 
كارهاي  به  آنان  اكثريت  و  بوده  غيرصحي  آنان 
شاقه اي چون حمل بارهاي سنگين، كار در مزارع 
بودن خدمات  و سرک ها مصروف اند كه محدود 
آسيب پذيري  اين  بر  كشور  نقاط  اكثر  در  صحي 

دامن مي زند. 
ادامه دارد

نحوی مانع تحقق فيصله  موسفيدان مبنی بر بد دادن 
يک كودک پنج ساله گرديد. درحاليکه به گفته ی 
به طور كلی خاتمه  اين كودک، هنوز مسيله  مادر 
نيافته و موسفيدان همچنان بر تحقق فيصله ی مبتنی 
بر بد دادن يک كودک پنج ساله برای يک مرد 25 

ساله، پافشاری می كنند.
بايد اعتراف كنيم كه موجوديت عدالت غيررسمی 
و ضعف نهادهای عدلی و قضايی كشور، يکی از 
در كشور  و جدی  اساسی  و چالش های  معضالت 
تحت  و  دست  دور  ولسوالی های  در  خصوص  به 

كنترول مخالفان دولت محسوب می گردد. 
وضعيتی كه باعث گرديده تا بخش اعظم از دعاوی 
حقوقی و جنايی در چنين محالتی توسط شورای 
قرار  رسيدگی  و  قضاوت  مورد  محل،  موسفيدان 
گرفته و نتايج درد آوری مثل بد دادن و ... را ببار 

بياورد.
كلی  طور  به  و  موسفيدان  داوری های  و  فيصله ها 
باعث  كشور،  در  غيررسمی  عدالت  حاكميت 
می گردد تا مجرم اصلی از مجازات معافيت بدست 
آورده و به جای آن كسی ديگری چنانچه كه در اين 
قضيه متوجه بوديم، به جزای عمری و وحشتناكی، 
محکوم گردد. جيزی كه عمال مخالف با ماده 26 
قانون اساسی كشور كه جرم را يک عمل شخصی 
دانسته است، بوده و به نحوی آشکاری نقض حقوق 

بشر محسوب می گردد.
به  نسبت  موجود  اميدواريم حاكميت  ما  اين  بر  بنا 
از  موارد  تمام  و  نبوده  بی تفاوت  قضايا  اين گونه 
اين گونه قضايا را با جديت تمام دنبال و عدالت را 

تامين كند.

سنگاپور
لوچوكوو آمارا توشی، 21 ساله و تبعه نايجريا، اوكل نلسون كاالشی، 35 
ساله و اهل افريقای جنوبی، در سحرگاه 26 جنوری سال 2007 در زندان 

چانگی سنگاپور به دار آويخته شدند.
نيز گزارشگر ويژه ملل متحد در مورد  نيجريا و  با وجود فراخوان دولت 
سنگاپوری  مقامات  از  كه  خودسرانه،  يا  شتابزده  فراقضايی،  اعدام های 
خواسته بودند از اجرای حکم اعدام آمارا توشی خودداری كنند، هردوی 
آن ها اعدام شدند. گزارشگر ويژه ملل متحد اعالم كرده بود كه اين فرد 
در جريان محاكمه اش از حقوق بنيادی اش كه برخورداری از اصل برايت 

است، محروم بوده است.
آمارا توشی در 27 نوامبر سال 2004 در فرودگاه چانگی دستگير شده بود و 
سپس بر اساس قانونی در باره مصرف غيرمجاز مواد مخدر، به وارد كردن 
قانون،  اين  طبق  بود.  متهم شده  به كشور سنگاپور  هرويين  727/02 گرم 
مجازات مرگ برای قاچاق بيش از 15 گرم هرويين، قطعی است. به نظر 
می رسد كه قاضی دادگاه كه او را مقصر شناخته، پذيرفته است كه آقای 
توشی شايد از حمل هرويين بی خبر بوده است. او در حکم صادره چنين 
او می دانسته  اين كه  بر  مبنی  دليل مستقيمی  »هيچ   : جمع بندی كرده است 
چيز  هيچ  نيست.  موجود  است  ]هرويين[  ديامورفين  حاوی  كپسول ها  كه 

نمی تواند موجب اين فرض شود كه آقای اسميت ]كسی كه قرص ها را به 
آقای توشی داده بود تا با خود ببرد[ او را از محتوای كپسول ها آگاه كرده، 

يا آقای توشی خود به آن پی برده است«.
اياالت متحده

از  تنسی  ايالت  در   2007 می سال   9 تاريخ  در  ساله،   53 وركمن،  فيليپ 
اما شواهدی وجود داشت كه ثابت می كرد  راه تزريق كشنده اعدام شد. 
شاهد كليدی طرف شاكی در دادگاه دروغ گفته است، و رونالد اوليويه، 
پليسی كه او متهم به كشتن او در جريان سرقتی در سال 1981 بود، احتماال 
فيليپ  بود.  رسيده  قتل  به  همکارانش  از  يکی  توسط  تصادفی  به صورت 

وركمن به مدت 25 سال در راهروی مرگ در انتظار اعدام بود.
دادگاه تجديدنظر فدرال، تقاضای او را كه خواهان حکم تعليقی شده بود 
رد كرد. او می خواست از اين طريق بيگناهی خود را ثابت كند. دو نفر از 
قضات اين دادگاه، رأی بر اين دادند كه فيليپ وركمن به لحاظ محتوايی، 
نظر«  تجديد  دادگاه  در  برنده شدن  امکان  اثبات  برای  كافی  »داليل  فاقد 
می باشد. و اضافه كردند كه » نزديک به 25 سال پس از حکم اعدام فيليپ 
وركمن، و پس از پنج بار تعليق، به سود دولت و شهروندان است كه به اين 
قاضی  قضات،  هيات  از  نفر  اما سومين  داده شود...«  قطعی  پاسخی  ماجرا 
كافی  اندازه  »به  وركمن  فيليپ  او،  عقيده  به  داشت.  ديگری  نظر  كول، 
جلسه ای  يا  شود،  برنده  بتواند  كه  دارد  را  امکان  اين  كه  بود«  داده  نشان 
برای بررسی شواهد و مدارک مربوط به فرض بيگناهی اش برپا گردد. و 
اين همه، پذيرفتن تعليق را موجه می سازد. افزون براين، يادآور شد كه اخيرا 
هيات سه نفره ديگری از قضات، با تعليق حکم اعدام فردی كه در شرايط 
»من  گفت:  او  كرده اند.  موافقت  است،  شده  محکوم  مرگ  به  مشابهی 
نمی توانم بپذيرم كه اجرای مجازات مرگ، اين چنين ناهماهنگ باشد...« 
از سال 1973 به اين سو، 120 محکوم به مرگ، پس از اثبات بيگناهی شان، 

از زندان های امريکا آزاد شده اند.
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وضعيت حقوق بشر 

در افغانستان
مجازات اعدام، شدیدترین کيفر

»بد« همچنان قربانی می گيرد

 قسمت چهل و يکم

م.ع. بشارت

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

قسمت دهم و پايانی تهیه شده توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
»سال 1389ه. ش«

نویسنده: عفو بین الملل/ترجمه بنیاد عبدالرحمن برومند
/http://www.iranrights.org :منبع

تبعيض در توزیع و تخصيص بودجه ی ملی و انکشاف متوازن، خالف عدالت 
بوده و نقض قانون اساسی محسوب می گردد.

آمارا توشی در ٢٧ نوامبر سال ٢٠٠٤ در 
فرودگاه چانگی دستگیر شده بود و سپس بر 
اساس قانونی در باره مصرف غیرمجاز مواد 
مخدر، به وارد کردن ٧٢٧/٠٢ گرم هرویین 
به کشور سنگاپور متهم شده بود. طبق این 

قانون، مجازات مرگ برای قاچاق بیش از 1٥ 
گرم هرویین، قطعی است. به نظر می رسد که 
قاضی دادگاه که او را مقصر شناخته، پذیرفته 
است که آقای توشی شاید از حمل هرویین 

بی خبر بوده است.

ACKU



بندامیریکههنوزنشناختهایم
پوهانددکتورامیرشاهحسنیار
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یکم:پرولوگ
عمیقی  دره های  درون  در  هزاره جات  مردم  زندگی 
دیواره های  به فلک کشیده ای،  سر  کوه های  که  است 
آن را شکل می دهد و همین کوه ها زراعت را در این 
منطقه دشوار کرده است. اما این کوه ها در عین زمان 
از یک سو مناظر طبیعی را شکل داده  است که برخی 
از آن ها )مانند غار میگان و بند امیر( در دنیا کم نظیر  
محافظانی اند  شبیه  این کوه ها  دیگر،  از سویی  است. 

که از این سرزمین دفاع می کنند. 
جهانی  خبرنگار   )Kate Clark( کالرک  کت 
»خداحافظ  عنوان  زیر  را  مفصلی  گزارش  بی بی سی ، 
افغانستان« تهیه کرده که در بخشی از آن آمده است:  
من چند روز قبل به بند امیر، ارتفاعات مرکزی سفر 
بی نظیر  از یک رشته دریاچه های  امیر که  بند  کردم. 
این  که  می گویند  محل  مردم  است،  شده  تشکیل 

معجزه علی داماد پیامبر اسالم است.)1( 
بنده همیشه در کوه و کمر هزاره جات در رخصتی های 
تابستانی پوهنتون گاهی با خارجی ها و زمان دیگری 
تنها حضور داشته ام؛ کوهستانی نبود که در آن نرفته 
باشم. اما اقامت سه ساله ام )1378 ـ 1376( فرصتی بود 
تا مطالعات قریه به قریه )Village-by-Village( را 
در 236 قریه انجام دهم. دو سال اول آن مصادف بود 
با ملوک الطوایفی تنظیمی و سال سوم آن مصادف بود 
با حکومت طالبانی. حاصل این تحقیقات کتابی است 
اگر عمر  تا سال 1378«.  از سال 1358  »هزاره جات؛ 

باقی بود، آن را در آینده منتشر  خواهم کرد. 
منطقه  مردم  برای  را  زیادی  سختی های  سال ها  این 
فروپاشی  از  می توان  نمونه  به عنوان  داشت.  به همراه 
تنظیمی،  طوالنی  جنگ های  اثر  در  روستایی  اقتصاد 
 1997 )می  طالبان  شانزده ماهه ی  اقتصادی  محاصره 
پی در پی  خشک سالی  سال  دو   ،)1998 تاسپتامبر 
و  کابل  از  مهاجر  خانواده  صدها  موجودیت  و 
مزارشریف یاد کرد. اگر بخواهم در هر مورد توضیح 
کاغذ  من  هفتاد  »مثنوی  نوشته  حاصل  بدهم،  کامل 

می شود.« )6( 
دوم:بندامیر

یکی از دره هایی که من تحقیقات زیست بوم شناسی 
را درآن انجام دادم، همین بند امیر  است. اکنون که 
شاید  می گذرد،  تحقیق  این  از  سال  دوازده  قریب 
تغییرات زیادی در ویژگی های فزیکی و کیمیاوی و 

آب زی های آن رخ داده باشد. 
به  هم  امیر(  بند  دریاچه  حقیقت  )در  امیر   بند  نام 
به  هم   )Band-i-Ami Lake( امیر  بند  دریاچه 
و   )Band-i-Amir Valley( امیر  بند  دره ی 
 )Band-i-Amir River( امیر  بند  دریای  به  هم 
است  یخچالی  دریاچه  یک  امیر  بند  می شود.  اطالق 
توانایی  و  تجهیزات  داشتن  مستلزم  آن  پیمایش  که 

تخصصی دریاچه نوردی است. 
دریاچه های  عمیق ترین  از  یکی  امیر  بند  دریاچه 
و تصرف  است که هرگونه دخل  افغانستان  یخچالی 
حتا  و  آلودگی  باعث  گردشگری  بهانه  به  غیرعلمی 

خشک شدن آن می شود. 
»نگین  این  فاجعه  عمق  هنوز،  تا  هیچ کس  متاسفانه 

الجوردین« یکاولنگ را درک نکرده  است. 
کوچک تر  بند  شش  بر  مشتمل  امیر  بند  دریاچه 
بند  است:  چنین  باال  به  پایین  طرف  از  که  است 
ذوالفقار؛  بند  و  هیبت  بند  پنیر،  بند  قنبر،  بند  غالمان، 
به  مشابهت آن  ذوالفقار  به  اخیر  بند  نام گذاری  علت 
است.  ابی طالب،  ابن  علی  حضرت  دوتیغه ی  شمشیر 
به  موسوم  آهکی  دیواره های  توسط  دریاچه ها  این 

تراورتین )Travertine( از هم جدا  شده است. 
به چشم  خشکیده   گودال  دو  هیبت،  بند  زیر  در 
دو  این  است.  بوده  آب  از  پر  زمانی  که  می خورد 
بند  پنیر و  بند  به پایین عبارت است از  گودال از باال 
قنبر. بند غالمان هنوز نیمه پرآب است و امکان احیای 
و   )de-sidimentation( روبی  الیه  توسط  آن 

زیر  نمونه  چند  به  مدعا،  این  اثبات  برای  است.  بوده 
توجه کنید: 

1ـ کاهش سطح آب را می توان در خطوط به جامانده 
در روی دیوارهای احجار راسبه هر دو طرف مشاهده 

کرد. 
از جمله شش  بند،  اثر کاهش سطح آب، سه  در  2ـ 

بند، به خشکی متصل شده است. 
به خشکی  هیبت،  بند  آهکی  دیواره   راست  3ـ طرف 
پیوسته است در حالی که حدود شصت سال قبل چنین  

نبود. 
4ـ در بین بند ذوالفقار و بند پودینه، جزیره ی کوچکی 
 )Salix rubra( بید  سرخ  درختان  از  مرکب 
میله جای  به  که  شده  تشکیل  لخ  و   )Reed( نی 
از ظروف  استفاده  تبدیل شده است.  بازدیدکنندگان 
یک بارمصرف پالستیکی، قطی های کانسرو، سوخته 
آب  آلودگی  باعث  چلم  آب  و  نصوار  سگرت، 

می شود. 
5ـ در اثر خشک سالی های 1998 و 1999 ارتفاع بند 

ذوالفقار، ده سانتی متر پایین آمده بود.)5( 
چهارم:راههاینجات

1ـ یک گام به پیش 
عنوان  به   )2009 )مطابق   1388 سال  در  دریاچه  این 
دولت های  شد.  اعالم  افغانستان  ملی  پارک  اولین 
قوانین  می کنند،  صادر  فرمان   همیشه  افغانستان، 
تصویب می کنند، اما این فرامین و قوانین هیچ گاه در 
عمل پیاده نمی شوند. حدود دو سال از اعالم بند امیر 
و   گذشته   )National Park( ملی  پارک  به حیث 
هنوز حتا دولت نتوانسته است بخشی از پرنسیب های 
مثال،  عنوان  به  کند.  پیاده  عمل  در  را   »IUCN«
منع  مورد  در   »628« شماره  تقنینی  فرمان  از  می توان 
شکاری  باز  اما  کرد.  یاد  شکاری  پرندگان  شکار 
یافت  امیر  بند  اطراف  در  زیادی  تعداد  به  زمانی  که 
گرفته  قرار  انقراض  خطر  معرض  در  اکنون  می شد، 
است. مخصوصا که این پرنده ارزشمند به قیمت بسیار 
باالیی توسط کشورهای عربی خلیج فارس خریداری 
ضد  داروهای  مورد  در   702 شماره  فرمان  می شود. 
 707 شماره  فرمان  و   )Pesticides( زراعتی  آفات 
در مورد دشت ناور به حیث پناه گاه پرندگان مهاجر 
)قاز حسینی، کلنگ سفید و غیره( هیچ گاهی در عمل 

پیاده نشده است. 
ب: قدم هایی که برداشته شود 

از  فصلی  سیالب های  برابر  در  سیل برها  ایجاد  1ـ 
انتهای تیغه راست تا  تیغه چپ بند ذوالفقار و نصب 

تله رسوب گیر در دهنه هر دو تیغه؛ 
2ـ منع قایق رانی و ماهی گیری؛ 

توسط  قنبر  بند  و  پنیر  بند  بند غالمان،  احیا مجدد  3ـ 
الیه روبی؛ 

میان  در  محیطی  زیست  اخالق  و  فرهنگ  اشاعه  4ـ 
اهالی بومی و سیاحین. 

و  دارند  عهده  بر  مهمی  نقش  زمینه  این  در  رسانه ها 
زیست،  محیط  از  حفاظت  تحقق  برای  می  توانند 
فرهنگ سازی کنند. چنانکه روزنامه وزین 8 صبح در 
این زمینه پیشرو می باشد و در ستون »محیط زیست« 

محیطی  زیست  متنوع  و  گوناگون  ابعاد  به   خود 
می پردازد؛ 

منظور  به  دایمی  محیط بان   پنج  تا  چهار  توظیف  5ـ 
نظارت دایمی از دریاچه بند امیر؛ 

قریه  تا  ذوالفقار  بند  دهنه  از  نباتی  فرش  احیای  6ـ 
جاروبوته  چون  بومی   نباتات  توسط  زردیگاه 
آهو  خار   )Artemisia herba alba(
 Acoentholimon( غوزبه   )Cousinia spp(
)Acanthophylum spp(؛  خارموش  و   )spp

 )2،3(
7ـ بهترین درختان برای تپه های اطراف بند امیر شامل 
 )Juniperus( و سرو کوهی )Pine( درختان ناجو
 )Acacia( است. درختان چون عرعر، چنار و عکاسی
بند  از  دریا  لب  درخت کاری  برای  درختان  بهترین 

هیبت تا بند غالمان می باشد؛ 
Eco-E 8

و  فرهنگی  اجتماعی،  شرایط  مطابق   )tourism
اکوکمپ های  و  طرح  باید  منطقه  این  جغرافیایی 

تابستانی باید  تاسیس شود. 
 )Habitat( زیستگاه  قدیم  از  امیر  بند  دره ی  9ـ 
مناسبی برای بز کوهی، گوسفند یورال، کبک زرین 
و بازهای شکاری بوده است، اما در اثر تغییر ایستگاه، 
یا  غیرحرفه ای،  شکارچیان  توسط  بی رویه  شکار 
منقرض )Extinction(  شده اند و یا در معرض خطر 

انقراض قرار دارند. 
آن  زیارتگاهی  نزاکت های  برابر  در  بی تفاوتی  10ـ 
و  )ع(  علی  حضرت   قدم گاه   چهره  در  تغییر  یا   و 
نیز  می شد  یاد  »جی«  به نام  که  زایرین  غسل  محل  یا 

فاجعه آفرین خواهد بود؛ 
11ـ تالش شود تا نشست منطقه ای »شبکه انسان و کره 
به  موسوم  آسیا  مرکز  و  جنوب  کشورهای  مسکون« 

»ساکام« در یکی از تابستان ها در بند امیر دایر شود. 
پینوشتها:

1( Clark, Kate. 2002. Farewell to Af-
ghanistan. Afghanistan Online. Au-
gust 18, 2002. 
2( Hassanyar, Amir s. 1977. Restoration 
of arid and semiarid ecosystems in Af-
ghanistan. Journal of Environmental 
Conservation. 4)4(: 297-203.
3( Hassanyar, Amir s. 1996. Bidodiver-
sity Conservation and management 
of Afghanistan In Banking on Biodi-
versity )ed. By: Pei Shengji( ECIMOD. 
Katmandu, Nepal. Pp.22-54
ماهنامه  یکاولنگ.  ولسوالی  ا  ش.  ا،  حسن یار،   )4

اندیشه نو شماره )77( دلو 1388. چاپ کانادا. 
)پرتو  علی سینا  با  مصاحبه  ش.  ا،  حسن یار،   )5
درباره  پشاور  در  بی بی سی  محلی  خبرنگار  نادری( 
 2000 اپریل   16 تاریخ  به  مصاحبه  این  خشک سالی. 

به  وقت پشاور از بی بی سی پخش شد. 
سال های  در  شخصی ام  یادداشت  و  مشاهدات   )6

1376 ـ 1378. 

ریختن آب اضافی وجود دارد. 
آن  از  که  است  قریه  شانزده  شامل  امیر،  بند  دره ی 
جاروکشان   )Kupruk( کوپروک  قریه های  جمله 
 )Dewkhana( دیوخانه  و   )Jarowkashan(
دخیل   امیر  بند  آب های  ساختن  آلوده  در  مستقیما 

است.)6،4( 
و  است  و جهان  افغانستان  میراث گران بهای  امیر  بند 
نقش موثری در حیات زیست بوم های منطقه دارد. این 
دریاچه اگرچه در دهنه علیای بند امیر نشسته است، اما 
در ماندگاری تاالب های )Wetlands( مسیر خود، 

از یکاولنگ تا بلخ، نیز موثر می باشد. 
بند امیر از جمله پوتانسیال و استعدادهای مهم صنعت 
توریزم است؛ ولی باید به نحوی عمل کرد که ایجاد 
زیرساخت ها، آسیبی به ساختار فزیکی و زیارتگاهی 
محیطی  زیست  حقوق  زمان  عین  در  نرساند.  آن 
آن  دریای  مسیر  و  امیر  بند  دره ی  در  که  مردمانی 

زندگی می کنند، رعایت شود. 
سوم:بندامیررابایدنجاتداد

از آن جا که تاکنون علل نابودی این دریاچه از چشم 
مانده  است، در زیر  پنهان  ـ  ـ حتا دانشمندان  بسیاری 
را  خطرات  از  شمه ای  تا  می کنم،  تالش  عنوان  این 
نگاه  این  از دریچه علمی نگاه کنم و شما را هم در 

شریک سازم. 
1( آلودگی 

وضعیت زیست محیطی بند امیر و آلودگی شدید آن، 
به خصوص در سال های اخیر، نگران کننده است. مواد 
فاضله حیوانی و  انسانی قریه کوپروک که در باالی 
تیغه راست بند ذوالفقار موقعیت دارد، مهم ترین منبع 
زراعتی  سموم  همچنان  است.  ذوالفقار  بند  آلودگی 
از  می شود،  آب  وارد  جاروکشان  قریه  مزارع  از  که 

مشکالت جدی بند غالمان است. 
 1378 سال  در  که  جدیدی  پدیده ی  این،  بر  افزون 
توسط  ماهی گیری  و  قایق رانی  کردم،  مشاهده 
والی  ذکی  شیخ   از  قایق  این  بود.  دستی  بمب های 
قایق در بدل یک صدهزار  بود. من هم در آن  بامیان 
که  است  یادآوری  به  الزم  شدم.  سوار  وحدتی  پول 
در آن سال ها سه نوع افغانی همزمان چلند داشت )نه 
خندید، من جدی می گویم( که آنها عبارت بودند از: 

1ـ پول سیاه )افغانی کابلی یا افغانی طالبانی( 
2ـ پول سفید )افغانی دوستمی( 
3ـ پول ده ی )افغانی  وحدتی( 

نرخ دالر امریکایی عبارت بود از: 
یک دالر امریکایی = 47000 پول سیا؛

یک دالر امریکایی = 94000 پول سفید؛
یک دالر  امریکایی = 144000 پول ده ی. 

در جریان قایق رانی، مشاهده کردم که سرنشینان آن 
اکثرا موتروان ها و کیلینرهای موترهای شش پای  که 
)الری های نظامی روسی( بودند، مواد  غذایی مختلف 
از جمله ماهیان کانسرو شده را به آب می انداختند و 
می ریختند.  آب  در  هم  را  نصوار  و  سگرت  سوخته 
و  آلودگی  باعث  یک سو  از   ماهیان  مصنوعی  تغذیه 
شوری آب می گردد و از سویی دیگر زنجیر غذایی 

)Food Chain( آب زی ها را تغییر می دهد. 
آن،  آلودگی  که  است  بسته ای  دریاچه ی  امیر،  بند 
تغییر  آلودگی،  اثرات  از  یکی  می ماند.  باقی  سال ها 

رنگ الجوردین این دریاچه می باشد. 
وقتی که اشعه آفتاب به سطح آب می تابد، اشعه سرخ 
تا 20 متری و اشعه آبی تا 100 متری آب های پاک و 
پاکیزه نفوذ می کند و این اشعه ی آبی است که باعث 

رنگ الجوردین این دریاچه شده است. 
موجودیت مواد عضوی در شاخه ی راست و رسوبات 
ذوالفقار  بند  چپ  شاخه  در   )Sedimentation(
مشهود است. اما رسوباتی که در کف این بند ترسب 

کرده باشد، دیده نمی شود. 
2( خشک سالی ها 

از صدها سال پیش، ارتفاع آب بند امیر روبه  کاهش 

ACKU
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امريکا ۸۴ جنگنده اف ۱۵ به 
عربستان می فروشد 

 
فروش  قرارداد  اعالم کرد،  پنج شنبه  کاخ سفيد روز 
به  دالر  ميليارد    30 مبلغ  به   15 اف  جنگنده های 
باراک  دولت  است.  شده  نهايی  سعودی  عربستان 
در  تسليحات  فروش  قرارداد  اين  می گويد،  اوباما 
راستای تقويت بنيه نظامی عربستان سعودی در منطقه 

خاورميانه است.
اين  طبق  آسوشيتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
امريکا   84 فروند جت جنگنده جديد اف  قرارداد، 
 70 نوسازی  برای  الزم  تجهيزات  همچنين  و   15
تحويل  سعودی  عربستان  به  اس   15 اف  جنگنده 

خواهد داد.
کاخ سفيد می گويد، اين قرارداد که توسط شرکت 
بويينيگ  انجام می شود، از بيش از 50 هزار فرصت 
شغلی حمايت کرده و ساالنه سه و نيم ميليارد دالر به 

اقتصاد امريکا کمک می کند.
اين  فروش  آسوشيتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
امريکا  گسترده  تالش های  از  از  بخشی  تسليحات 
خاورميانه  در  خود  متحد  کشور  دفاعی  بنيه  تقويت 

است.
طبق اين گزارش، فروش جنگنده های اف 15 بخشی 
دالر  ميليارد   60 مبلغ  به  ده ساله  بزرگ تر  قرارداد  از 
است که شامل فروش هليکوپتر، مجموعه گسترده ای 
از موشک ها، بمب ها و سيستم های هدايت شونده، و 
همچنين سيستم های هشداردهنده رادار و عينک های 
ديد در شب است که سال گذشته کنگره امريکا آن 

را تصويب کرد.
در  امريکا  خارجه  امور  وزير  معاون  شاپيرو،  اندرو 
امور سياسی – نظامی، در اين زمينه گفته است:»اين 
توافقنامه در راستای تقويت روابط پايدار و قوی بين 

امريکا و عربستان سعودی است.«
اين مقام وزارت امورخارجه امريکا همچنين تصريح 
کرده است که هدف نهايی چنين قراردادی تقويت 
ناپايدار  منطقه  در  سعودی  عربستان  نظامی  بنيه 

خاورميانه است.
اضافه  شاپيرو  اندرو  رويترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
اياالت  تعهد  نشان دهنده  )قرارداد(  است:»اين  کرده 
متحده به قابليت قوی دفاعی عربستان به عنوان يکی 

از اجزای کليدی امنيت منطقه است.«
اندرو شاپيرو گفته است:»در منطقه خاورميانه اکنون 
تهديد های مختلفی وجود دارد و خيلی روشن، يکی 
از تهديدهايی که آنها در منطقه با آن مواجه اند، ايران 

است.«
)توافقنامه  اين  است:»اما   کرده  اضافه  شاپيرو  اندرو 
فروش تسليحات( تنها به خاطر ايران نيست. اين برای 
عربستان  شريکمان  دفاعی  نيازهای  کردن  برآورده 

است.«
شده  منتشر  تسليحات  فروش  قرارداد  خبر  حالی  در 
است که اخيرا مقام های سياسی و نظامی ايران اعالم 
کرده اند، در صورتی که نفت اين کشور تحريم شود، 
خليج  منطقه  نفت  انتقال  جريان  اسالمی  جمهوری 

فارس را از طريق تنگه هرمز مختل خواهد کرد.
ايران  های  مقام  اظهارات  به  امريکا  حال،  همين  در 
واکنش نشان داده و گفته است اجازه بسته شدن تنگه 

هرمز را نخواهد داد.

بر  همچنان  که  داد  هشدار  جمعه  روز  شمالی  کوريای 
امتناع از همراهی با همسايه جنوبی خود پافشاری خواهد 
کرد و سياستمداران »دست نشانده و ابله« کوريای جنوبی 

نبايد چشم به راه تغييری در روابط دو کشور باشند.
اين نخستين موضع گيری آشکار کوريای شمالی در برابر 
همسايه جنوبی اش، از زمان به قدرت رسيدن کيم جونگ 
اون رهبر جوان اين کشور است که در بيانيه ای رسمی از 
سوی کميسيون دفاع ملی پيونگ يانگ اعالم شده است.

بزرگداشت  مراسم  از  پس  روز  دو  که  بيانيه  اين  در 
کوريای  سابق  رهبر  ايل،  جونگ  کيم  خاکسپاری  و 

ميونگ  لی  دولت  شده  منتشر  شمالی، 
جنوبی،  کوريای  جمهور  رييس  باک، 
»گروهی خيانتکار« معرفی شده و تاکيد 
شده است که حاکميت جديد کوريای 
اين  با  وکاری«  سر  »هيچ  نيز،  شمالی 

گروه نخواهد داشت.
رهبر  ايل،  جونگ  کيم  مرگ  از  پس 
کوريای شمالی، کوريای جنوبی تنها به 
گروه معدودی از شهروندان غيرسياسی 
يانگ  پيونگ  در  حضور  اجازه  خود 
کوريای  پيشين  رهبر  به  احترام  ادای  و 
انتقاد  با  اقدام  اين  که  داد  را  شمالی 

شديد کوريای شمالی همراه شد. 
کوريای  شهروندان  معدود  ميان  در 
مراسم  در  يافتند  اجازه  که  جنوبی 
يابند،  حضور  شمالی  کوريای  پيشين  رهبر  بزرگداشت 
يک همسر رييس جمهور سابق و نيز يکی از زنان پيشرو 

در عرصه اقتصاد، ديده می شود.
که  شمالی  کوريای  پيشين  رهبر  پيکر  تشييع  مراسم  در 
بامداد چهارشنبه، 11 روز پس از درگذشت وی برگزار 
شد، هيچ يک از نمايندگان ديپلوماتيک خارجی دعوت 
نشدند گرچه خبرگزاری فرانسه به نقل از وزارت خارجه 
چين خبر داد که سفير چين در پيونگ يانگ »بنا به قرار 

قبلی« در آيين های اين تشييع جنازه شرکت کرده است.

به  ميالدی  بيستم  قرن  اوايل  از  که  کوريای  شبه جزيره 
الحاق شده  اين کشور  به خاک  و  اشغال جاپان درآمده 
بود، پس از شکست جاپان در جنگ جهانی دوم دو پاره 
شد و به تصرف اتحاد جماهير شوروی و اياالت متحده 
درآمد و در پی آن، پس از سه سال جنگ خونين ميان 
با انعقاد پيمان آتش بس  بخش های شمالی و جنوبی آن، 

رسما به دو کشور کوريای شمالی و جنوبی تقسيم شد.
پس از آن سال ها بر روابط دو کشور کوريای شمالی و 
اخير  سال های  در  آن که  تا  بود  حکم فرما  تنش  جنوبی، 
که  شد  برگزار  کشور  دو  رهبران  ميان  مالقات  چندين 
اميد می رفت اين ديدارها به بهبود روابط اين دو همسايه 

جنوبی و شمالی بينجامد.
و موشکی کوريای  بلندپروازی های هسته ای  اين حال  با 
شمالی و تغيير کادر رهبری در کوريای جنوبی، مانع از به 
نتيجه رسيدن اين تالش ها شد و اکنون با به قدرت رسيدن 
رهبری جديد در کوريای شمالی نيز، تاکيد اين کشور آن 
است که هيچ چشم انداز تازه ای در آينده روابط دو کشور 

پديد نيامده است.
کيم جونگ اون که به عنوان جانشين برای رهبری کوريای 
شمالی انتخاب شده با وجود اين که سابقه فعاليتی چندانی 
ندارد، سال گذشته درجه جنرال چهارستاره دريافت کرد 
و در حزب حاکم کوريای شمالی نيز منصب های ارشد به 

او اعطا شده است.

ايتالفی  می گويد  ايتاليا  نخست وزير  مونتی،  ماريو 
ديپلوماتيک از کشورهايی که سياست خارجی نزديک به 
هم دارند و از تحريم نفت ايران حمايت می کنند تشکيل 
نفتی  است که شرکت  آن  ايتاليا خواهان  اما  است،  شده 
»انی«، به عنوان استثنا فرض و از اين دايره تحريم بيرون 

گذاشته شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای مونتی همچنين گفت 
و  ديپلوماتيک  گفتگوهای  از  دور  سه  ميزبان  ايتاليا  که 
بين المللی بوده و 11 کشور اروپايی بر افزايش تحريم ها بر 

ايران موافقت کرده اند.
نخست وزير ايتاليا گفت: »همه از بابت اين که بايد سريع و 
به شکل اضطراری فشارها بر ايران را افزايش داد به شکلی 
که درآمد بيشتری از محل فروش نفت خام نداشته باشد، 
اتفاق نظر دارند چرا که ايران درآمد پول نفت را در برنامه 

اتومی خود هزينه می کند.«
وی افزود: »موضع ايتاليا به عنوان کشوری که 13 درصد 
نفت خام مورد نياز خود را از ايران تهيه می کند اين است 
ايران  که  باشد  طور  اين  ايران  نفتی  تحريم  هرگونه  که 

ايران  برای  اضافی  درآمد  و  نکند  بيشتری کسب  درآمد 
سابق  نفتی  همکاری های  و  موافقت ها  ولی  باشد،  نداشته 

ايتاليا با ايران، به همان شکل ادامه داشته باشد.«
از طرف های  ايتاليا  »انی«  مونتی گفت که شرکت  آقای 
دارد،  که  طلبی  ازای  به  و  است  ايران  نفت  ملی  شرکت 
مشغول دريافت نفت خام است. آخرين محاسبه و تخمين 
انی حدود دو  اين است که شرکت  از  اعالم شده حاکی 

تحريمی  هرگونه  نمی خواهد  که  دارد  طلب  دالر  ميليارد 
باعث از دست رفتن آن شود.

هفته  که  ديپلوماتيک  مذاکرات  دور  آخرين  جريان  در 
ديپلوماتيک  نمايندگان  شد،  برگزار  ايتاليا  در  پيش 
جاپان،  ايتاليا،  آلمان،  فرانسه،  کانادا،  بريتانيا،  استراليا، 
امارات متحده عربی  عربستان سعودی، کوريای جنوبی، 

و امريکا حضور داشتند.
نخست وزير ايتاليا گفت: »پيشنهاد برگزاری اين جلسه از 
نبايد  بود که  اين  نهايی  توافق  امريکا مطرح شد و  سوی 
بازگشت،  غيرقابل  نقطه  از  ايران  اتومی  برنامه  گذاشت 
عبور کند و بايد از همه فشارهای ممکن استفاده کرد. در 
غير اين صورت، راه حل موازی تحريم و اعطای احتمالی 

تشويق ها به ايران، ديگر کارساز نخواهد بود.«
انرژی  کارشناسان  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
توسط  ايران  نفتی  تحريم  اجرای  صورت  در  می گويند 
اتحاديه اروپا، اقتصادهای بحران زده ای مانند يونان، ايتاليا 
مشکالت  با  می کنند،  وارد  نفت  ايران  از  که  اسپانيا  و 

ديگری روبه رو خواهند شد.

هجوم نيروهای پوليس مصر به دفتر 17 سازمان مدافع حقوق 
و  انتقاد  پنج شنبه  روز  در  کشور  اين  در  دموکراسی  و  بشر 
ابراز »نگرانی عميق« اياالت متحده را به دنبال داشت. امريکا 
تلويحا اشاره کرد که اين اقدام ممکن است بر کمک نظامی 

ميلياردی اين کشور به مصر اثر منفی داشته باشد.
منا،  مصر،  رسمی  خبرگزاری  از  نقل  به  رويترز  خبرگزاری 
می گويد که اين گروه های طرفدار حقوق بشر و دموکراسی 
مورد  آنها  دريافتی  خارجی  کمک های  بررسی  قصد  به 

تالشی قرار گرفته اند.
خبرگزاری منا همچنين بر اساس بيانيه دفتر دادستانی مصر به 

»شواهدی« مبنی بر »نقض قوانين داخلی مصر از جمله فقدان 
مجوز« از سوی اين گروه های حقوق بشری اشاره کرد.

بين المللی  موسسه  امريکايی  سازمان  دو  رويترز 
دموکرات ها،  ملی  موسسه  و  آی آر ای  جمهوری خواهان، 
نيروهای  تهاجم  مورد  سازمان های  جمله  از  را  ان دی آی، 
و  اسناد  ضبط  از  پس  که  است  کرده  معرفی  مصر  پوليس 

مدارک شان مهر و الک شده اند.
اعالم  خبرگزاری ها  به  ايميلی  در  دموکرات ها  ملی  موسسه 
قاهره،   شهرهای  در  سازمان  اين  دفاتر  که  است  کرده 
اسکندريه و آسيوت مورد تالشی قرار گرفته و پوليس اسناد 

و ابزار و وسايل موجود در اين دفاتر را ضبط کرده است.
کشور  در  اتفاق  اين  به  واکنش  در  امريکا  خارجه  وزارت 
دوجانبه  همکاری های  يادآوری  با  آفريقا  در  خود  متحد 
که  خواست  مصری  مقامات  از  کشور  دو  ساله  چندين 
دست  غيردولتی  سازمان های  کارکنان  آزار  از  بالفاصله 

بردارند.
حتا  امريکا،  خارجه  وزارت  سخنگوی  نولند،  ويکتوريا 
تلويحا فرماندهان ارتش مصر را تهديد کرد که در صورت 
عدم بهبود در اوضاع تصويب کمک نظامی ساالنه به مصر 

در کنگره امريکا با دشواری روبه رو خواهد شد.

کوريای شمالی: همسايه جنوبی چشم انتظار تغییر در روابط نباشد 

ايتالیا : با يک پیش شرط از تحريم نفت ايران حمايت می کنیم 

ACKUانتقاد شديد امريکا از حمله پولیس مصر به سازمان های حقوق بشری 
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دولت ترکیه اذعان کرده است که در حمله هوایی ارتش این 
کشور به روستاهای کردنشین نزدیک مرز عراق ۳۵ غیرنظامی 
کشته شده اند. پیش از این ارتش ترکیه گفته بود در این حمله، 

شورشیان کرد را هدف قرار داده است.
و  عدالت  حزب  سخنگوی  چلیک،  حسین  بعد  ساعاتی  اما 

توسعه، حزب حاکم ترکیه، گفت که گزارش های 
اولیه نشان می دهد کشته شدگان این بمباران در حال 
قاچاق سگرت به داخل خاک ترکیه بوده و ارتباطی 

با شورشیان پ ک ک نداشته اند.
قطع مشخص شود  به طور  اگر  آقای چلیک گفت 
که اشتباهی صورت گرفته، به هیچ وجه تالشی برای 

سرپوش گذاشتن بر آن نخواهد شد.
تصاویر تلویزیونی که بعد از انجام این حمله پخش 
که  می داد  نشان  را  قربانیان  جنازه  از  ردیفی  شد، 
پوشیده در پتو بر روی یک تپه قرار داده شده بودند.
والیت  در  »اولودره«  روستای  حمله،  این  در 
قرار  هدف  ترکیه  جنوب شرق  در  واقع  »سیرناک« 
بیانیه ای اعالم کرد که این  گرفت. ارتش ترکیه در 
حمله، منطقه ای در شمال عراق را هدف قرار داده و 

رییس  چاوز،  هوگو  تازه  سخنان  متحده  ایاالت 
این  احتمالی  داشتن  دست  درباره  را  ونزویال  جمهور 
کشور در ابتالی رهبران امریکای التین به سرطان رد 

کرده است.
امورخارجه  وزارت  سخنگوی  نوالند،  ویکتوریا 
سزاوار  و  »وحشتناک  را  چاوز  آقای  سخنان  امریکا 

سرزنش« عنوان کرد.
ارزش  چاوز  آقای  سخنان  نوالند،  خانم  گفته  به 

واکنش بیشتر را ندارد.
رییس  ابتالی  خبر  انتشار  به  واکنش  در  چاوز  آقای 
جمهوری آرژانتین به سرطان، مبتال شدن خود و چند 
این  مختلف  انواع  به  را  التین  امریکای  دیگر  رهبر 

بیماری عجیب دانسته بود.
آقای چاوز خود به سرطان مبتالست.

لوال  و  برازیل  کنونی  جمهور  رییس  روسف،  دیلما 

تلفات غیرنظامی نداشته است.
بعد  ترکیه  ارتش  جنگنده های  حمله  بیانیه،  این  بر  بنا 
می داد  نشان  که  گرفت  صورت  اطالعاتی  دریافت  از 
را  ترکیه  امنیتی  پایگاه های  به  حمله  قصد  جدایی طلبان 

داشتند.
حزب صلح و دموکراسی، از احزاب طرفدار کردها، این 
حمله را یک »قتل عام« خوانده و گفته است که قربانیان 

این حمله، غیرنظامیان بین ۱۶ تا ۲۰ ساله بودند.
است  تایید کرده  هم  توسعه  و  عدالت  سخنگوی حزب 
فرزندان محافظان  این حادثه  از کشته شدگان  بعضی  که 
روستا بودند که پیش از این به ارتش ترکیه در مقابله به 

شورشیان کمک کرده بودند.
گروه  این  که  دیزلی  بشکه های  که  گفتند  محلی  مقام های 
این حمله منفجر شده و آثار سوختگی  حمل می کردند، در 

در اجساد قربانیان دیده می شود.

تحت  هم  کشور  این  پیشین  جمهور  رییس  داسیلوا، 
درمان سرطان قرار گرفته اند.

سرطان  به  هم  پاراگوا  جمهور  رییس  لوگو،  فرناندو 
مبتالست.

یا  کسی  نمی خواهد  که  است  گفته  چاوز  آقای 
کرده  مطرح  را  سوال  این  اما  کند،  متهم  را  کشوری 
آنها  کنیم  فکر  که  است  عجیب  این  »آیا  است: 
تکنالوژی خاصی در اختیار دارند که می توانند با آن 
عده ای را به سرطان مبتال کنند و تا به حال هم کسی 

درباره آن تکنالوژی چیزی نشنیده باشد.«
از  باید  به طنز گفت که او حاال  آقای چاوز همچنین 
بولیویا  جمهور  روسای  کوریا،  رافایل  و  مورالس  اوا 
به  مبتال  نیز  آنها  که  کنند  مراقبت  بیشتر  اکوادور  و 

سرطان نشوند.

ACKUامریکا بیمار کردن رهبران امریکای التین را رد کرد۳۵ غیرنظامی در حمله هوایی ترکیه کشته شدند
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