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حامد کرزی:

هراس افگنی یک پدیده جهانی است
ــــ آرزومندم که اظهارات جو بایدن موجب صلح و امنيت در افغانستان شود ــــ

تامین  مسوولیت هاى  کابل:  8صبح، 
مارجه  نادعلى،  ولسوالى هاى  امنیت 
به  شنبه  روز  هلمند  واليت  ناوه  و 

شد. واگذار  داخلى  امنیتى  نیروهاى 
تامین  مسوولیت  واگذارى  مساله 
از  جمعه  روز  ولسوالى ها  اين  امنیت 
ارزيابى  مورد  دولتى  مقام هاى  سوى 

بود. گرفته  قرار 
انتشار  با  هلمند  والى  مطبوعاتى  دفتر 
مراسم  در  که  مى گويد  اعالمیه اى 
داخلى،  نیروهاى  به  مسوولیت ها  انتقال 
صدها تن از متنفذان قومى و باشندگان 

داشتند. شرکت  نیز  واليت  اين 
گالب  محمد  اعالمیه،  اين  از  نقل  به 
آن  از  که  گفت  هلمند  والى  منگل 
افغانستان  مردم  دشمنان  مرز  سوى 
روند  تا  کردند  زيادى  تالش هاى 
با  را  امنیتى  مسوولیت هاى  انتقال 
هلمند  والى  سازند.  مواجه  ناکامى 
به  نتوانستند  دشمنان  که  کرد  تاکید 

برسند. خود  اهداف 

روز  فرانسه  دفاع  وزير  النگت،  گرارد 
با  روزه  دو  ديدار  براى  10 جدى،  شنبه، 
سربازان فرانسوى وارد افغانستان شد. اين 
در حالى است که دو روز پیش، دو سرباز 
فرانسوى در شرق افغانستان کشته شدند.

خود  سفر  طول  در  فرانسه  دفاع  وزير 
و  جمهور  ريیس  کرزى،  حامد  با 
افغانستان  دفاع  عبدالرحیم وردک، وزير 

ديدار کرد.
رياست  مطبوعاتى  دفتر  از  نقل  به 
ريیس  با  فرانسه  دفاع  وزير  جمهورى، 
پیمان  امضاى  مورد  در  کشور  جمهور 
گفتگو  کشور  دو  میان  استراتژيک 
دفتر  اعالمیه  يک  از  نقل  به  کردند. 
مطبوعاتى رياست جمهورى، تدوين سند 
به  فرانسه  و  افغانستان  میان  استراتژيک 

مرحله نهايى خود رسیده است.
آقاى النگت دو روز پس از آن وارد کابل 
نیروهاى  قطعه خارجى  دو سرباز  شد که 
فرانسو توسط مردى که يونیفورم اردوى 
واليت  در  داشت،  تن  به  افغانستان  ملى 
النگت  آقاى  شدند.  کشته  کاپیسا  شرقى 
در  است  قرار  خود  ديدار  آغاز  در 

ريیس  کريمى  شیرمحمد  همچنین 
کشور  مسلح  قواى  مشترک  ستاد 
کنار  در  است  قرار  که  است  گفته 
هلمند،  در  میوند   215 اردوى  قول 
شود  ايجاد  نیز  ديگر  اردوى  قول  يک 
به  بتوانند  داخلى  امنیتى  نیروهاى  تا 
را  واليت  اين  امنیت  کامل  صورت 

کنند. تامین 
دفتر  اعالمیه  از  نقل  به  حال  همین  در 
باشندگان  هلمند،  والى  مطبوعاتى 
امنیتى  اوضاع  بهبود  از  واليت  اين 
که  گفته اند  اما  کرده  خرسندى  ابراز 
غیردولتى  و  دولتى  زمین هاى  غضب 
جمله  از  مخدر  مواد  کشت  همچنین  و 

اين واليت است. مشکالت عمده در 
يکى  کشور  جنوب  در  هلمند  واليت 
مى رود.  شمار  به  ناامن  واليت هاى  از 
لشکرگاه،  شهر  امنیت  تامین  مسوولیت 
مرحله  در  هلمند  واليت  مرکز 
به  امنیتى  مسوولیت هاى  انتقال  اول 

شد. واگذار  داخلى  نیروهاى 

اين کشته شدگان شرکت  براى  مراسمى 
کند، پیش از آن که جسد آنها به فرانسه 

انتقال داده شود.
است  قرار  همچنان  فرانسه  دفاع  وزير 
امريکايى  فرمانده  آلن،  جان  جنرال  با 
ناتو  رهبرى  تحت  بین المللى  نیروهاى 
محل  در  سربازان  با  و  افغانستان  در 

ماموريت شان ديدار کند.
شدگان  کشته  شمار  پنج شنبه  روز  حادثه 
فرانسه را از سال 2001 تاکنون به 78 تن 
افزايش داد. شمار کشته شدگان سربازان 
در  سرباز   26 با   2011 سال  در  فرانسوى 

ده سال گذشته باالترين رقم بوده است.
نظامى  نیروى  فرانسه 400  از آن که  پس 
بیرون  افغانستان  از  را در سال روان  خود 
افغانستان  در  سرباز   3600 اکنون  کشید، 
نیروهاى  از  بخشى  عنوان  به  که  دارد 
)آيساف(  امنیتى  همکارى  بین المللى 

حضور دارند.
نیروى  هزار   130 حدود  حاضر  حال  در 
دارند  حضور  افغانستان  در  بین المللى 
شورشیان  با  دولتى  نیروهاى  کنار  در  که 
طالبان مى جنگنند. قرار است ناتو تا پايان 
خود  جنگى  نیروهاى  تمامى   2014 سال 
مسوولیت  و  کند  خارج  افغانستان  از  را 
واگذار  داخلى  نیروهاى  به  را  امنیتى 
در  فرانسه  که  است  حالى  در  اين  نمايد. 
افغانستان  ملى  اردوى  آموزش  بخش 

فعالیت دارد.
پس از مرگ دو سرباز فرانسوى در »دره 
تگاب« فرانسه گفت که به همکارى خود 
اين  و  است  متعهد  افغانستان  نیروهاى  با 

واقعه استثنا مى باشد.

مسووليت تامين امنيت سه ولسوالی هلمند وزیر دفاع فرانسه از افغانستان دیدار کرد
به نيروهای داخلی واگذار شد

عناوین مطالب امروز:در صفحه 5

طالبان:
از دفتر قطر 
اطالع نداریم

وزارت  سخنگوی  موسی زی،  جانان 
خارجه، روز گذشته در گفتگو با 8صبح 
از  همیشه  افغانستان  دولت  گفت 
حمایت  طالبان  برای  آدرسی  ایجاد 
بر  همیشه  »ما  گفت:  او  است.  کرده 
مشخص  مکان  یک  ایجاد  ضرورت 
برای انجام مذاکرات عملی با طالبان و 
دیگر مخالفان مسلح دولت افغانستان 

تاکید کرده ایم.« 
آقای موسی  زی گفت دولت افغانستان 
در  آدرسی  چنین  تا  می دهد  ترجیح 
موجودیت  اما  باشد،  افغانستان  داخل 
چنین آدرسی در کشورهای منطقه نیز 
برخوردار  افغانستان  دولت  از حمایت 

می باشد. 
می گوید  خارجه  وزارت  سخنگوی 
طریق  از  تا  است  امیدوار  دولت 
نمایندگان  با  مستقیم  گفتگوهای 
عملی  نتایج  به  طالبان  صالحیت  با 

پروسه مصالحه دست یابد. 
در صفحه 5

روزنه های رو به...

عامالن خشونت بر...

دفتر سياسی در...
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جمهور  رییس  معاون  پیش جوبایدن،  هفته  دو  به  نزدیک  امریکایی امریکا،  مجله  با  مصاحبه ای  امریکا، در  که  بود  گفته  افغانستان نیوز ویک  در  را  طالبان  آقای گروه  نمی پندارد.  خود  »طالبان دشمن  است:  گفته  بسیار بایدن  این  نیستند.  ما  کرد مهم است.« در عین حال، معاون دشمن  تاکید  امریکا  جمهور  تالش های رییس  از  متحده  ایاالت  تقویت که  برای  افغانستان  صلح دولت  روند  از  و  امنیتی  معاون نیروهای  می کند.  حمایت  طالبان  متحده با  ایاالت  جمهور  همچنین رییس  مصاحبه  این  در  جمهور گفته است: »تاکنون هیچ جمله ای امریکا  رییس  از  نظری  اظهار  منافع نشده است که گفته باشد طالبان امریکا در زمینه سیاست ما دیده یا  زیرا  هستند  ما  ایاالت متحده را تهدید می کنند.«دشمن 

ACKU
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زوالسرپرستهافرامیرسد
سخنگوی رییس جمهور کرزی از آمادگی ها برای معرفی 
چهره های جدید در کابینه، ستره محکمه، اصالحات اداری و 

برخی از ریاست های مستقل خبر داده است. 
با گذشت دو سال از انتخابات ریاست جمهوری، هنوزهم، 
افراد  کار  تداوم  است.  نشده  حل  سرپرست ها  مشکل 
از  یکی  دارد.  بستگی  گوناگونی  عوامل  به  سرپرست، 
عوامل اساسی، ناسازگاری حکومت با پارلمان بود. برای 
نخستین بار در پارلمان دور قبلی 17 تن از وزیران کابینه رد 
شدند و این موضوع، جدال های سیاسیـ  قومی را به همراه 
داشت. در آن دور تمام گزینه های معرفی شده از قوم هزاره 
رای نیاوردند و برخی از چهره های نامدار و مطرح دیگر نیز 
با کاهش آرا همراه شدند. دور دوم پارلمان از همان آغاز با 
جدال و تنش میان حکومت و قوه ی مقننه همراه بود. یک سال 
تمام این جدال ادامه یافت وسرانجام با لشکرکشی حکومت 
و وارد کردن نه تن به صورت غیرقانونی، این منازعه، پایان 
یافت. حکومت با فعالیت های سیاسی و رایزنی های گسترده، 
موفق شد که برای رییس امنیت ملی و یک تن از اعضای 
نظارت بر تطبیق قانون اساسی آرای بلندی را به دست آ ورد. 
اکنون با نفوذی که حکومت در پارلمان پیدا کرده است، ترس 
رای نیاوردن افراد معرفی شده از بین رفته است و احتماال هر 
گزینه ای معرفی شده پس از برگزاری یک ضیافت و معامله ی 
پنهانی با آرای بلند مجلس همراه خواهد شد. حکومت از 
هم اکنون در تالش است که پس از رخصتی های پارلمان 
در هیات اداری ولسی جرگه تغییرات گسترده ای را اعمال 
کند. براساس این تغییرات، یک معاون به مراتب قوی تر از 
آقای ابراهیمی به جای خالد پشتون، گزینش خواهد شد و 
سایر اعضای هیات اداری نیز جای شان را به افراد حکومتی 
بدل خواهند کرد. بدین ترتیب حکومت دیگر پارلمان را هرگز 

مانعی برای کارهای خود به شمار نخواهد آورد. 
یکی از عوامل مهم دیگر که سبب ادامه کار سرپرست ها 
شد، مساله امتیازدهی به رهبران قومی و تنظیم های همسو 
با کرزی در  جریان انتخابات ریاست جمهوری بود. آقای 
وی  از  که  سیاسی  و  قومی  رهبران  تمامی  برای  کرزی 
حمایت کرده بودند، قباله های چند وزارت، سفارت، والیت 
و ... اعطا کرد. اما پس از پیروزی در زمینه ی اجرای آن با 

مشکل های جدید روبه رو شد. 
هرنوع  از  سرپرست ها  کار  ادامه  با  که  کرد  تالش  وی 
جابه جایی خودداری کند در غیر آن باید به تمام  وعده هایی 

که داده بود، عمل می کرد. 
اعضای  معرفی  عدم  بر  مبنی  کرزی  آقای  دوامدار  تعلل 
برای رهبران  که  بود  از وعده هایی  فرار  به منظور  کابینه، 

قومی و سیاسی داده بود. 
تعلل بیش از حد و دوامدار آقای کرزی سبب شد که همه ی 
ناراضیان  به  اکنون  انتخابات  جریان  در  وی  هم پیمانان 
سیاسی و اپوزیسیون تغییر چهره دهند. اکنون آقای کرزی 
لحظه های آرامی را سپری می کند. زیرا اگر تقسیم چوکی 
هم صورت بگیرد، در یک حلقه ی بسیار محدود و با افراد 
همسو و بدون جنجال صورت می گیرد. برای آقای کرزی 
اپوزیسیون ها هرگز نمی تواند یک تهدید و خطر به شمار آیند 
و هیچ گاه دیدگاه های آنان را جدی نمی گیرد. آقای کرزی 
به خوبی درک  را  اپوزیسیون  بی ثبات  ضعف های رهبران 
کرده است و می داند که با آنان چگونه، و در بدل امتیاز 

اندک، دوباره معامله کند. 
حلقه ی  از  را  خود  است  توانسته  کرزی  آقای  که  هرچند 
رهبران قومی و سیاسی خارج سازد، اما هنوزهم برخی 
چهره های با نفوذ و تاثیرگذار در ارگ وجود دارند. آقای 
افراد  کرزی در ده سال گذشته، وامدار برخی جریان ها و 
بوده و اکنون نیز با همین تاثیرپذیری از دایره این حلقه ها 
آقای سلیمان  نمونه هم اکنون  برای  نمی تواند.  خارج شده 
یاری، سناتور، مومنه یاری دختر وی، کمیشنر کمیسیون 
مستقل  انتخابات و داوود نجفی داماد وی سرپرست وزارت 
ترانسپورت می باشد. در حالی که آقای کرزی اگر  از دایره 
قوم  این  از  گزینه  هر سه  به جای  خانواده ها خارج شود، 
به مراتب می تواند چهره های پاک، وطن دوست و با پایگاه 

مردمی را به همراه داشته باشد. 
به هر حال، امید است پس از دو سال، حکومت سرپرست ها 
به  تکیه  با   و  ملی  نگاه  یک  با  کرزی  آقای  و  یابد  زوال 
توانمندی های نسل جدید به گزینه های بهتر و با کارنامه های 
درخشان تری متوسل شود تا کابینه ی کارآتر را به  همراه 

داشته باشد. 

زنگ اول


 82 توپ  مرمی  فیر   23 ملی  اردوی 
ملی متری، 98 فیر مرمی راکت انداز 
و چهار صد فیر مرمی ماشیندار پیکا 

به دست آمده است.
در یک اعالمیه دیگر، وزارت دفاع 
می گوید که پانزده تن از شورشیان 
قندهار،  ژیری  ولسوالی های  در 
گردیز پکتیا و بوکه والیت بغالن از 
بین المللی  و  داخلی  نیروهای  سوی 

بازداشت شده اند.

افزود که هویت اجساد  بشارت  آقای 
آیا  که  نیست  معلوم  و  است  مجهول 
آنها باشندگان والیت سمنگان هستند، 

یا بغالن.
او گفت، انگیزه این قتل معلوم نیست 
و اجساد به شفاخانه والیتی انتقال داده 

شده است. 
سرطبیب  وردک،  محمدانور  داکتر 
که  می گوید   بغالن  والیتی  شفاخانه 
موظفین پولیس، دو جسد را ساعت سه 

والیت  این  مرکز  در  آن  مرکزی 
شدید  مخالفت  با  اما  گرفته اند، 

باشندگان این مناطق روبرواند.
کارمندان  از  یکی  حمیدی  کنشکا 
ولسوالی  زراعت  مدیریت 
نمایندگی  اگر  می گوید  سانچارک 
ولسوالی  در  نوی کابل بانک 
باشندگان  گردد،  مسدود  سانچارک 
ولسوالی های سوزمه قلعه و سانچارک 
برای اخذ معاشات ماهوار  مجبوراند، 
خود به مرکز این والیت سفر نمایند.

شریفی  عارف  محمد  حال  همین  در 
والیت  این  والیتی  شورای  رییس 
نمایندگی  صورتیکه  »در  می گوید: 
مسدود  ولسوالی  این  در  بانک  این 

انجنیر  که  هنگامی  »در  گفت:  او 
یک  بایر«،  »میشه  بود،  زنده  عمر 
را  جانش  آلمانی،  سربازان  از  تن 
از  پل  این  کار  امنیت  تامین  برای 
برای  عمر،  انجنیر  و  بود  داده  دست 
اینکه  از  و  او  خدمات  از  پاسداشت 
آن  جاده ی  و  پل  این  ساخت  هزینه 
را کشور فدرال آلمان پرداخته است، 

نام این پل را »میشه بایر« گذاشت.«
در  دولتی  مسووالن  گفته ی  به 
نه  پل،  این  از  بهره برداری  کندز، 
امنیت،  در  را  آسانی هایی  تنها  
فرآورده های  انتقال  رفت وبرگشت، 
انتقال  و  کندز  مرکز  به  کشاورزی 
فراهم  درمانی  مراکز  به  بیماران  زود 
این  از  بیشتر  اهمیت  بلکه  می کند، 
)علی آباد  ولسوالی  دو  که  دارد  رو 
هم  به  را  کندز  والیت  چهاردره(  و 

پیوند می دهد. 
فرمانده  امان،  محمد  قوماندان 
ولسوالی  در  امنیتی  سازمان  نیروهای 
علی آباد که تامین امنیت ساخت این 
پل را به دوش داشته است، گفت که 
طالبان  پل، چون  این  در جریان کار 

از  دفاع  وزارت  کابل:  8صبح، 
طالبان  افراد  از  تن   9 شدن  کشته 
ملی  اردوی  مشترک  عملیات  در 
ولسوالی  در  ایتالف  نیروهای  و 
ژیری والیت قندهار و از بازداشت 
گروه  این  افراد  از  دیگر  تن  پانزده 
گردیز  و  ژیری  ولسوالی های  در 

والیت پکتیا خبر داده است.
با  دفاع  وزارت  مطبوعاتی  دفتر 
که  می گوید  اعالمیه ای،  انتشار 
نیروهای  مشترک  عملیات  در 
لوی  منطقه  در  بین المللی  و  داخلی 
 9 قندهار  ژیری  ولسوالی  کاریز 
و  شده اند  کشته  شورشیان  از  تن 
ولسوالی  تلکان  قریه  از  همچنین 
حلقه  یازده  والیت  این  پنجوایی 
مایل  حلقه  سه  و  ضدپرسونل  ماین 
است.  شده  خنثا  و  کشف  بشکه ای 
که  شده  افزوده  اعالمیه  این  در 
نیز  قندهار  ارغنداب  ولسوالی  در 
امنیتی  وظیفه  اجرای  جریان  در 

فرماندهی  پولیس  پلخمری:  8صبح، 
امنیه والیت بغالن، دو جسد را از مرز 
ولسوالی دهنه غوری و والیت سمنگان 

دریافت کرده است. 
سخنگوی  بشارت  جاوید  احمد 
به  بغالن  والیت  امنیت  فرماندهی 
تن  دو  این  »اجساد  گفت:  8صبح 
رسیده اند،  قتل  به  چاقو  توسط  که 
غوری  دهنه  ولسوالی  مربوطات  از 

دریافت شده است.«

8صبح، سر پل: صدها تن از باشندگان 
ولسوالی های سوزمه قلعه و سانچارک 
مسدود  به  اعتراض  در  سرپل  والیت 
در  نوی کابل بانک  نمایندگی  شدن 
راه پیمایی های  به  دست  والیت  این 
فعالیت  خواستار  و  زده  مسالمت آمیز 

دوباره آن شدند.
هفته  نوی کابل بانک  نمایندگی 
فعالیتش  به  سرپل  والیت  در  گذشته 

خاتمه داد.
حمیداهلل واکمن معاون نمایندگی این 
که  می گوید  سرپل  والیت  در  بانک 
آنها طبق هدایت وزارت مالیه، تصمیم 
بر ادغام نمایندگی نوی کابل بانک در 
نمایندگی  با  سانچارک  ولسوالی 

بایر« یک سرباز  »میشه  8صبح، کندز: 
تامین  هنگام  در  که  بود  آلمانی 
امنیت کار ساخت پلی بر فراز دریای 
اکنون  که  کندز  والیت  چهاردره ی 
شده  نام گذاری  او  نام  به  پل  این 
داده  دست  از  را  خود  جان  است، 

بود. 
این تنها میشه بایر نبود که در هنگام 
این  برای ساخت  امنیت  فراهم آوری 
سرباز   ۱3 بلکه  بود،  داده  جان  پل 
تفنگ دار  )نیروهای  امنیتی  سازمان 
نیز  آیساف(  پشتیبانی  زیر  مردمی 
پل،  این  امنیت  تامین  هنگام  در 

جان هایشان را از دست دادند. 
را  پل  این  ساخت  هزینه ی  اگرچه 
عنوان  دالر  میلیون  یک  مسووالن 
هزینه ی  واقع،  در  ولی  می کنند، 
اصلی، همین ۱۴ سربازی بوده اند که 
جان هایشان را برای ادامه ی کار این 

پل، از دست دادند. 
کندز،  در  آیساف  نیروهای  فرمانده 
بایر«  »میشه  پل  اعمار  کار  تکمیل 
کندز  برای  خوب  موفقیت  یک  را 

خواند. 

مشترک  عملیات  یک  در  همچنین 
المللی  بین  نیروهای داخلی و  دیگر 
شورشی  هفت  کشور،  شرق  در 
اعالمیه   یک  در  شدند.  کشته 
در  که  است  شده  گفته  آیساف 
دیگر  شورشی  سه  عملیات  این 
همچنان  آیساف  شده اند.  بازداشت 
از کشته شدن یک  شام روز جمعه 
یک  انفجار  نتیجه  در  ناتو  سرباز 

بمب در جنوب افغانستان خبر داد.

بعد ازظهر روز پنج شنبه به این شفاخانه 
آنها  اقارب  هنوز  تا  و  داده اند  انتقال 

برای بردن اجساد نیامده اند.
بعد از رویداد اعمال خشونت مخفی به 
خانمی به نام سحرگل که پولیس بغالن 
او را از زیرزمینی خانه خسرش بعد از 
پنج ماه در هفته گذشته بیرون کشید، 
این دومین رویداد است که در ارتباط 
به مسایل قتل و خشونت در بغالن رخ 

می دهد.

این  باشندگان  تمامی  گردد، 
روبرو  بزرگی  چالش  با  ولسوالی ها 
افزایش  امکان  زیرا  شد،  خواهند 
با  ولسوالی  این  مسیر  در  دزدی ها 
و  داشت  خواهد  وجود  سرپل  مرکز 
پولیس نیز توانایی تامین امنیت در این 

مسیر را ندارد.«
گفتنی است از دو روز بدین سو صدها 
باشندگان ولسوالی های سوزمه  از  تن 
با  سرپل  والیت  سانچارک  و  قلعه 
این  مسیر  مسالمت آمیز  راه پیمایی 
را  والیت  این  مرکز  با  ولسوالی ها 
وسایل  انتقال  مانع  و  کرده  مسدود 
به  نمایندگی نوی کابل بانک  تخنیکی 

مرکز والیت شده اند.

شود  ساخته  پل  این  نمی گذاشتند 
او  فرمان  زیر  سربازان  از  تن   ۱3  ،

جان هایشان را از دست دادند. 
محمدامین،  انجنیر  گفته های  بنیاد  بر 
که  ساختمانی ای  شرکت  رییس 
»میشه  پل  است،  ساخته  را  پل  این 
متر   ۶ )طول(،  درازی  متر   ۷2 بایر« 
بلندی  متر  نیم  و   ۶ و  )عرض(  پهنا 

)ارتفاع( دارد. 
این پل، اگرچه در سال  کار ساخت 
پی  در  ولی  بود،  شده  آغاز   ۱38۷
متوقف  آن  کار  امنیتی،  مشکل های 
به  نزدیک  مجموع  در  که  ماند 

یک سال زمان گرفته است. 
محلی  در  درست  بایر«،  »میشه  پل 
چهارم  در  که  است  شده  ساخته 
تیل  تانکر  یک   ،2۰۰9 سال  سپتامبر 
ربوده  طالبان  توسط  ناتو  نیروهای 
میان  در  تانکر  آن که  از  پس  و  شد 
نیمه های  کرد،  چهاردره  گیر  دریا 
را  آن  آلمان  هوایی  نیروهای  شب، 
تن  ده ها  از  بیشتر  و  کردند  بمباران 
از کسانی که برای دریافت تیل آمده 

بودند، کشته و زخمی شدند.

افزایش شمار 
افغان  پناهجویان 

در آلمان 
نفر  هزاران  اجباری  مهاجرت های 
شمار  تا  شد  سبب   2۰۱۱ سال  در 
افزایش  پناهجویان در کشورهای امن 
ناامنی در  یابد. خشونت ها در سوریه، 
طالبان  و  ترور  خطر  بمباران،  عراق، 
افزایش  اصلی  دالیل  از  افغانستان  در 

پناهجویان به شمار می روند.
اعمال  ادامه  در  آلمان،  در  تنها 
مردم  برابر  در  اسد  رژیم  خشونت 
پناهندگان  رقم   2۰۱۱ سال  در  سوریه 
یازده  در  چنانچه  رفت.  باال  شدت  به 
ماه سال روان 2۴۱۷ نفر از سوریه در 

آلمان درخواست پناهندگی دادند. 
به گفته سخنگوی اداره امور مهاجرین 
 2۰۱۱ سال  نوامبر  ماه  پایان  تا  آلمان 
بوده  نفر   ۴۱۴9۱ پناهجویان  مجموع 
است که این رقم ۱۰.8 درصد افزایش 

را نسبت به سال پیش نشان می دهد.
رقم  همچنان  پناهجویان  این  جمع  در 
پناهندگان افغان نیز در مقایسه به سال 
شمار  که  طوری  است؛  باالتر  پیشتر 
آنان در یازده ماه سال 2۰۱۱ به ۷299 

نفر می رسد.

ناامنی و ترور همچنان دلیل مهاجرت 
خوانده  نیز  آلمان  به  پاکستانی ها 
 2۰۱۱ سال  ماه  یازده  در  می شود. 
آلمان  در  پاکستانی  پناهندگان  شمار 
به 2۱۴5 نفر رسیده است. رقمی که به 
مهاجرین،  امور  اداره  سخنگوی  گفته 

سه برابر سال گذشته می باشد.
»حمایت  به  موسم  اتحادیه  اکنون 
است  ممکن  اینکه  از  پناهندگان«  از 
شرایط  با   2۰۱2 سال  در  پناهندگان 
اظهار  گردند،  مواجه  و  سرپناه  بدتر 
برند  گفته  به  است.  کرده  نگرانی 
میسوویچ یکی از اعضای این اتحادیه، 
برای  آلمان  ایالت های  و  شهرها 
پذیرش این همه مهاجر آمادگی الزم 
ندارند و مجبورند در آغاز پناهندگان 

را به خانه های زیست جمعی ببرند.
این اتحادیه مقام های مسوول را متهم 
می کند که آنها در جمع بندی خویش 
سال  در  پناهندگان  پایین  بسیار  رقم 
این  گرفته اند.  نظر  مد  را   2۰۰۰
آنجا  از  »فالکت  می گوید:  اتحادیه 
آغاز می شود که اداره امور مهاجرین 
خود آنقدر کارمند ندارد تا بتواند به 
درست  طور  به  پناهندگان  این  امور 
این  از  انتقاد  با  اتحادیه  این  بپردازد.« 
شدن  »طوالنی  می افزاید:  وضعیت 
پناهندگان  این  امور  اجرای  زمان 
دیگری  شمار  که  می شود  این  دلیل 
و  گردند  اضافه  برآن  واردان  تازه  از 

مسلم مشکل دیگری را بسازند.«
از  پناهندگان«  از  »حمایت  اتحادیه 
آلمان  شهرهای  و  ایاالت  مقام های 
تا پناهندگان را از اول در  می خواهند 
در  نه  بدهند  جا  آپارتمانی  خانه های 

ساختمان های زیست گروهی.
اظهار  با  ارتباط  همین  در  میسوویج 
این  هراس  می گوید  کرده  نگرانی 
به  وضعیت  این  اگر  که  دارد  وجود 
امور  اداره  یابد،  ادامه  منوال  همین 
این  تا  شد  خواهد  مجبور  مهاجرین 
پناهندگان را در کانتینرها و یا هم در 
بدهد؛  جا  سربازان  متروک  قشله های 
خیلی  آلمان  ارتش  سربازخانه های  اما 
عمومی  زندگی  محله های  از  دور 
تا  شد  خواهد  سبب  این  و  هستند 
خرید  بازارهای  و  داکتر  به  دسترسی 

برای پناهندگان محدود باشد.

9 طالب کشته و پانزده تن دیگر بازداشت شدند

پولیس بغالن دو جسد ناشناس را دریافت کرد

نمایندگی نوی کابل بانک در سر پل مسدود شد

هزینه ساخت یک پل در کندز
یک میلیون دالر و جان 14 سرباز
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 قدرت اهلل جاوید

عامالن خشونت بر سحرگل مجازات شوند
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 بیات1127
ه و تنظیم:

تهی

که  است  افغان  پانزده ساله ی  دختری  سحرگل، 
زندان  یک  از  بغالن  پولیس  توسط  پیش  روز  چهار 
در  او  است.  یافته  رهایی  والیت  این  در  خانوادگی 
حال حاضر جهت تداوی در شفاخانه ی وزیر محمد 

اکبرخان کابل به سر می برد.
رسانه ها، چهار روز پیش، رهایی سحرگل را از زندان 
خانوادگی در شهر پلخمری توسط پولیس خبر دادند.

از چنگ اعضای  از رهایی  این خانم خردسال، پس 
خانواده شوهرش چهار روز پیش به کابل انتقال داده 
شد و به گفته ی مقام های وزارت صحت عامه کشور 

تداوی وی هفته ها را در بر خواهد گرفت.
مقام های دولتی روز گذشته در کنار خبرنگاران برای 
شفاخانه ی  به  پانزده ساله،  سحرگل  وضعیت  بررسی 
وزیر اکبرخان صف کشیده بودند و به پرسش ها در 

مورد وضعیت سحرگل نیز پاسخ دادند.
را  ستم  و  ظلم  بسیار  می رسید  نظر  به  که  سحرگل 
را  حرف زدن  توان  سختی  به  و  است  شده  متحمل 
خبرنگاران  از  یکی  کوتاه  پرسش  چند  به  داشت، 

گفت که وی را به زور و جبر به شوهر داده بودند.
این خانم خردسال گفت که توسط شوهر، مادرشوهر، 
برادر شوهر و سایر اعضای خانواده ی شوهرش، مورد 

لت و کوب قرار گرفته است.
و  موها  کندن  فزیکی،  شتم  و  ضرب  گوش،  بریدن 
خشونت هایی  از  نوشیدن  و  خوردن  از  وی  ممانعت 

بوده که بر سحرگل اعمال شده است.
مقام های امنیتی والیت بغالن، پیش از این گفته بودند 
را  سحرگل  شوهر  خانوده ی  اعضای  از  چندتن  که 
در پیوند به خشونت های اعمال شده بر وی بازداشت 

کرده اند، اما شوهر وی فراری می باشد.
به  کشور،  صحت  وزارت  سرپرست  دلیل،  ثریا 
آسیب های  دلیل  به  سحرگل  که  گفت  رسانه ها 
فزیکی و روانی که از سوی خانوده اش دیده است، 
نیاز دارد؛ داکتران در سه روز  به مراقبت های جدی 
وی  به  دارو  مقداری  با  را  سه خریطه خون  گذشته، 

زندگی و فعالیت عادی روزمره بوده است.«
صدمه  که  گفت  عامه  صحت  وزارت  سرپرست 
روانی سحرگل جدی است و به آرامش روحی، توام 

با تداوی، ضرورت دارد.
 خانم دلیل گفت خشونت های واردشده بر سحرگل 

از سوی خانواده شوهرش نه انسانی است و اسالمی.
وی خواهان رسیدگی به پرونده ی حقوقی و مجازات 

عامالن خشونت بر این کودک پانزده ساله شد.
از سوی  که  نیست  تنها سحرگل کودک خردسالی  
و  جسمی  خشونت های  مورد  شوهرش  خانواده  ی 
بلکه دها، کودک خردسال  است  قرار گرفته  روانی 
مورد  کشور  مختلف  مناطق  در  پسر  و  دختر  از  اعم 

خشونت های خانوادگی قرار می گیرند.
که  زنان  امور  وزارت  سرپرست  غضنفر،  بانو  حسن 
می گوید  است،  کرده  بررسی  را  سحرگل  وضعیت 

تزریق کرده اند.
خانم دلیل گفت وضعیت جسمی و روحی سحرگل 
وخیم است و در کنار تداویی فزیکی برای بازگشت 
نیاز  نیز  روانی  مشوره های  به  عادی، وی  به وضعیت 

دارد.
وی گفت که هفته ها را در بر می گیرد که این خانم 

خردسال بتواند به وضعیت عادی برگردد.
به گفته ی وی، سحرگل هنوز یک کودک است و 
خانواده ی شوهر وی، سحرگل را ماه ها از فعالیت های 

عادی محروم ساخته بودند.
است،  طفل  یک  هنوز  »سحرگل  گفت:  دلیل  خانم 
است، یک طفل  داده  نشان  را  بسیار وخیم  خشونت 
مظلوم است، طفلی است که اعضای خانواده اش، به 
شمول شوهرش و اعضای خانواده ی شوهرش بسیار 
باالی اش ظلم کرده اند که هم ظلم جسمانی بوده، هم 
ظلم روانی بوده، هم محروم ساختنش از آب و غذا و 

خشونت هایی که از سوی خانواده ی شوهر سحرگل 
بر وی عملی شده است، نه شرعی می باشد و نه افغانی.

وی گفت کسانی که خشونت بر سحرگل را اعمال 
به  و  شده اند  بیرون  انسانیت  چارچوب  از  کرده اند، 

مرض روانی  دچار هستند.
خانم غضنفر گفت که وی به صورت جدی خشونت 

بر سحرگل را پیگیری می کند.
خانم غضنفر گفت: »شخصا این موضوع را پیگیری 
می کنم، به هر قیمتی که شود تمام اعضای این فامیل 
مجازات خود را طبق قانون منع خشونت و حتا باالتر 
از آن باید بیبینند.« خانم غضنفر افزود: »حتا در قانون 
منع خشونت شاید چنین جنایت پیشبینی نشده باشد. 
در حق یک دختر خردسال و باید عامالن آن، به اشد 

مجازات برسند.«
خانم غضنفر در کنار آ موزش، خواهان آگاهی دهی 
وی  گفته ی  به  و  شد  حقوق شان  مورد  در  مردم  به 
مال امام های مسجد در پهلوی وزارت ارشاد، حج و 

اوقاف این مسوولیت را دارند.
از جانبی دیگر، فوزیه کوفی، رییس کمیسیون امور 
نمایندگان  مجلس  بشر  حقوق  و  مدنی  جامعه  زنان، 
سحرگل  خانواده ی  اعضای  قانونی  پیگرد  خواهان 

شد.
بر  خشونت  کشور  نمایندگان  مجلس  عضو  این   
اعمال شده  خشونت های  از  گوشه ای  را  سحرگل 
دلیل  به  به گفته ی وی  افغانستان می داند که  زنان  بر 
سنت های ناپسند و غیرانسانی در کشور رایج می باشد.

سحرگل  معالج  داکتران  گزارش  حالی که  در  وی 
را از وضعیت جسمی و روحی وی جدی می خواند 
باید در تصویب  افغانستان  تاکید می کند که پارلمان 

قانون منع خشونت تالش جدی کند.
با این حال، سرپرست های وزارت  صحت عامه و امور 
زنان و همچنین رییس  کمیسیون  امور زنان مجلس 
نمایندگان خواهان پیگیری و مجازات جدی عامالن 

خشونت بر سحرگل شدند.

آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش  در 
را  ایورش  یک  که  داریم  خود  با  را  خواهری 
را  حادثه  آن  و  داده  دست  از  کمونیست ها  زمان 
چنین بیان می دارد: »ما در یکی از نقاط شهر کابل 
زندگی می کردیم و ایور م نیز با ما زندگی می کرد. 
آنها هرکدام مصروف درس، کار و غریبی خود 
بودند، به کسی کار نداشتند و به مردم منطقه هم 
اما  نرسیده.  کسی  به  ایشان  بدی  که  است  معلوم 
ثور  انقالب 7  نمی گذارد.  را آرام  انسان  روزگار 
مردم  زندگی  تاریخ  در  از شوم ترین روزها  یکی 
هیچ کسی  را  آن  که  آورد.  بار  به  را  افغانستان 
نظام  آمدن  روی کار  با  زیرا  نمی کند،  فراموش 
کمونیستی و وارد شدن عساکر روسی در کشور، 
افراد  می بردند.  به سر  بدی  بسیار  حالت  در  مردم 
و  سرشناس  می دانستند  که  را  کسانی  حکومتی 
خدمت  می کردند.  دستگیر  هستند،  قوم  کالن 
جوان  پسران  و  نمودند  اعالم  جبری  را  عسکری 
به  خانه های شان  هم  یا  و  سرکار  راه،  مسیر  از  را 
عده  یک  می گماشتند.  عسکری  خدمت  به  زور 

که پول و امکانات داشتند، به کشور های همسایه 
مهاجر شدند. اما مردمانی که مانند ما از توان مالی 
هردو  ستم های  مجبور  نبودند  برخوردار  خوب 
طرف  یک  از  می کردند.  تحمل  باید  را  جناح 
فشار های عساکر دولتی و روسی، از سویی دیگر 
تاثیرات  مردم،  باالی  مجاهدین  نیروهای  جبر 
بود.  گذاشته  مردم  روحیه  باالی  را  ناگواری 

شدت جنگ روز به روز بیشتر می شد. در یکی از 
روزها در زمان حکومت داکتر نجیب، ایورم را که 
سوق  عسکری  به  جبرا  بود،   12 صنف  متعلم  تازه 
اما  بود،  نرسیده  او  عسکری  زمان  گرچند  کردند. 
می داد  تلفات  وقت  اردوی  همه روزه  و  بود  جنگ 
سبب  همین  به  می شدند.  مواجه  نیرو  کمبود  به  و 
جوانان را ولو سن کم می داشتند جلب می کردند و 

در یکی از روزها در زمان حکومت داکتر نجیب، ایورم را که تازه متعلم 
صنف 12 بود، جبرا به عسکری سوق کردند. گرچند زمان عسکری او 
نرسیده بود، اما جنگ بود و همه روزه اردوی وقت تلفات می داد و به 
کمبود نیرو مواجه می شدند. به همین سبب جوانان را ولو سن کم 
می داشتند جلب می کردند و به جبهات جنگ می فرستادند. تازه یک 

ماه یا کمتر از عسکری ایورم سپری نشده بود که شب هنگام نیروهای 
مجاهدین باالی خانه ما حمله ور شدند و اورا به شهادت رساندند. 

نمی دانم گناه او چه بود، زیرا او راضی نبود که عسکری کنند.

به جبهات جنگ می فرستادند. تازه یک ماه یا کمتر 
که شب هنگام  بود  نشده  سپری  ایورم  عسکری  از 
شدند  حمله ور  ما  خانه  باالی  مجاهدین  نیروهای 
چه  او  گناه  نمی دانم  رساندند.  شهادت  به  اورا  و 
زیرا  کنند.  عسکری  که  نبود  راضی  او  زیرا  بود، 
او متعلم مکتب بود و نمی خواست کسی از دست 
که  به خاطری  نداشت  چاره ای  اما  ببیند.  وی ضرر 
دولت حاکم او را به عسکری جبری گماشته بود. 
و در  را مجاهد می گفتند  اما کور دالنی که خود 
اصل دشمنان مردم بودند، اورا از ما گرفت و فامیل 
ما را به ماتم نشاند. بعد از آن روز ما روی خوشی 
شد.  آغاز  میان گروهی  جنگ های  و  ندیدیم  را 
درکشور  عدالت  باید  که  است  این  من  خواست 
مردم  به خون  تامین شود و کسانی که دستان شان 
آغشته است و مال و دارایی مردم را چپاول کردند 
و خانه های شان را ویران کرده اند، باید جزا ببیند و 

تاوان مالی را نیز بدهند.«
خواننده گان محترم :- جهت بهتر شدن این بخش 
به  پیشنهادات سالم شما  انتقادات و  نظریات،  به  ما 
چنین  ساختن  شریک  با  می نگریم  قدر  ی  دیده 

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

به عسکری راضی نبود
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مذاکره با طالبان که از چند سال بدین سو در جریان 
به  ـ  تا حال تعریفی ـ جز یک تالش بی نتیجه  است، 
نیروهای  و  افغانستان  دولت  است.  نیاورده  دست 
مشکل  حل  که  باور اند  این  به  کشور،  در  بین المللی 
از  طالبان را نمی توان در عملیات های نظامی جست. 
به  طالبان  برگرداندن  برای  همیشه  تالش ها  همین رو، 

زندگی عادی در جریان بوده است. 
با گرم شدن بازار طرح ایجاد یک دفتر ارتباط برای 
ایاالت  اخیرا  بیرونی،  کشورهای  از  یکی  در  طالبان 
برای  را  دفتری  چنین  ایجاد  ابتکار  امریکا  متحده ی 
طالبان در قطر در دست گرفت. دولت افغانستان که 
در اول در برابر یک اقدام انجام شده قرار گرفته بود، 
با ایجاد چنین دفتری مخالفت کرد و حتا در پیوند به 
در  افغانستان  اعتراض، سفیر  به رسم  و  این موضوع، 
قطر را به کابل فراخواند. گرچه در ظاهر امر، مقامات 
سفیر  فراخوانی  که  گفتند  خارجه  امور  وزارت 
افغانستان از قطر برای مشوره در رابطه به ایجاد دفتری 
برای طالبان در قطر صورت گرفته است. با این حال، 
در  دفتری  اگر  که  گفته اند  خارجه  وزارت  مقامات 
بیرون از کشور برای طالبان ایجاد می شود، باید جانب 
افغانستان چنین کشوری را مشخص بسازد و در ضمن 
باید چنین دفتری به عنوان دفتر سیاسی طالبان شناخته 
نشود، بل به عنوان یک دفتر تسهیل کننده ی مذاکرات 
از آن نام برده شود. فراخواندن سفیر افغانستان از قطر، 

ساختن  افغانی  برای  افغانستان  جانب  از  روشنی  پیام 
این روند و در دست داشتن رهبری این گفتگوها بود 

تا نتیجه ی خوبی از این گفتگو ها به دست بیاید.
عالی  شورای  که  شد  دیده  کوتاهی،  مدت  از  پس 
حمایت  طالبان  برای  دفتری  چنین  ایجاد  از  صلح 
کرد و سپس حکومت افغانستان نیز این کار را یک 
اقدام نیک برای فراهم شدن زمینه ی گفتگو با طالبان 
مورد  این  در  که  پرسش هایی  از  یکی  پنداشت. 
مطرح می شود، این است که چرا افغانستان، در اول، 
مخالفتش را با ایجاد چنین دفتری برای طالبان در قطر 

اعالم داشت و سپس از آن حمایت کرد؟ 
از موضوعاتی که مرتبط با ایجاد دفتری برای طالبان 

در قطر قابل بحث است: 
آیا ایجاد چنین دفتری می تواند بر نقش پاکستان در 
این مرجع  پاکستان  و  بیفگند  افغانستان سایه  مساله ی 
گفتگو را مورد حمایت قرار بدهد؟ دیده شده است 
شده  انجام  طالبان  با  گفتگوها  برای  که  هرتالشی 
و  گرفته  قرار  سبوتاژ  مورد  پاکستان  سوی  از  است، 
باید دید که پاکستان  به ناکامی انجامیده است. حال 
چگونه می تواند ایجاد چنین دفتری برای طالبان را بر 
بتابد و در زمینه ی این تالش ها سنگ اندازی نکند. این 
موضوع، زمانی به یک نگرانی جدی بدل شد که دیده 
برای  دفتری  چنین  ایجاد  اعالم  از  پس  به زودی  شد 
پاکستان  استخبارات  سازمان  رییس  قطر،  در  طالبان 
سفری به قطر داشت. آنچه مسلم است، این است که 

برخی از رسانه ها گزارش داده اند که شماری از افراد وابسته 
به گروه طالبان به قطر رفته اند. حتا در برخی از گزارش ها 
آمده است که ورود برخی از اعضای طالبان به قطر از سوی 
سیاسی  دفتر  ایجاد  است.  شده  تایید  نیز  دولتی  مقام های 
با  مصالحه  زمینه سازی  برای  تالش  و  قطر  در  طالبان  برای 
این گروه، نشان می دهد که در سال جدید میالدی، موضوع 
و  تعامالت  جدی  گزینه های  از  یکی  طالبان،  با  مذاکره 
بازی های مربوط به افغانستان خواهد بود. اکنون و با توجه به 
نقشی که کشورهای خارجی در این مذاکرات می خواهند 
به عهده گیرند، این ذهنیت ایجاد شده که این بازی شکل و 

رنگ بین المللی به خود گرفته است.
می آید  پیش  پرسش  این  مردم  از  بسیاری  برای  این رو،  از 
که اگر روند مذاکره و مصالحه با طالبان به یک فاز جدی 
در مسایل مربوط به افغانستان بدل شود، خواسته های مردم 

افغانستان به فراموشی گرفته نخواهد شد؟ 
یک  تحت  طالبان،  با  مصالحه  اگر  که  است  روشن  بسیار 
در  و  شود  برده  پیش  به  منطقه ای،  یا  بین المللی  هماهنگی 
جریان مذاکره به خواسته های مردم افغانستان و نگرانی هایی 
نشود، تضمین های  به آینده دارند، توجهی  نسبت  که آنان 
ارمغان  به  را  افغانستان  ثبات در  توانست  بین المللی نخواهد 
بیاورد. از این رو، اگر قرار است مصالحه با طالبان، به عنوان 
به  بین المللی،  مشارکت  مبنای  بر  و  منطقه ای  تحرک  یک 
پیش برده  شود، نباید تنها مصالح کشورهایی که به نحوی 
مردم  مصالح  باشد.  مطرح  هستند،  شریک  بازی  این  در 
افغانستان، آنهم مبتنی بر ذهنیتی که مردم نسبت به مذاکره 
بی اعتمادی  ایجاد  باعث  تا  نظر گرفته شود  در  باید  دارند، 

نسبت به آینده در نزد مردم نشود. 
چیز مهم این است که قضاوت مردم نسبت به تحرکاتی که 
در خصوص تعامل با طالبان صورت می گیرد، مورد ارزیابی 
قرار گیرد. طالبان در گذشته نوع حکومت داری را از خود 
به نمایش گذاشته اند که هنوز هم خاطره ی تلخ آن در اذهان 
عمومی برجا مانده است. از همین رو، دیده می شود که در 
طول یک سال گذشته هرگاهی که در خصوص مذاکره با 
یا تحرکاتی صورت گرفته،  به نشر رسیده و  طالبان خبری 

واکنش های مردمی را نیز در پی داشته است. 
خواسته های  به  توجه  نیازمند  افغانستان،  در  اجتماعی  ثبات 
مردم است. مذاکره و مصالحه با طالبان، موضوعی است که 
برای مردم حساسیت هایی را در پی دارد. از این رو، باید به 
تا شرایط  این زمینه گوش داده شود  خواسته های مردم در 
اصولی و عقالنی برای مذاکره در نظر گرفته شود که اگر 
مذاکره به موافقت و مصالحه منجر شد، خواسته های مردم 

باشد، می خواهد نقش خود  به هرقیمتی که  پاکستان 
– ولو در هر کشوری– با  با طالبان را  در مذاکرات 

جدیت تمام حفظ کند.
به حضور سران  توجه  با  این است که  نکته ای دیگر 
باید  میکانیزم هایی  چه  پاکستان،  در  طالبان  گروه 
با  شباهت  طالبان  با  مذاکره  موضوع  تا  شود  پیشبینی 
پیدا  گذشته  در  موضوع  این  به  مرتبط  رویداد های 
نکند و افرادی که نمایندگان طالبان نیستند، از جانب 
پاکستان به این مذاکرات اعزام نشوند. آنچه در آغاز 
ایجاد  با  که  است  این  است،  مطرح  دفتر  این  ایجاد 
دفتری برای مذاکرات با طالبان، برخی از سران طالبان 
که در زندان گوانتانامو به سر می برند، به رسم حسن 
امریکا رها  از سوی  این روند  با  اعتمادسازی  و  نیت 
رهایی  که  ندارد  وجود  تضمینی  حال  این  با  شوند. 
به  قطر  در  طالبان  دفتر  این که  فرض  بر  افراد،  چنین 
نتیجه ای در زمینه های گفتگو با دولت نرسد، به کجا 
ضد  بر  را  برنامه هایی  چه  هم  یا  و  برد  خواهند  پناه 

دولت افغانستان روی دست خواهند گرفت.
از جانبی هم، آن گونه که سخنگوی طالبان به رسانه ها 
برابر  اول جنگ در  طالبانی که در خط  است،  گفته 
دفتری  چنین  ایجاد  از  دارند،  قرار  افغانستان  دولت 
مقام های  جانب  از  روشنی  پیام  هنوز  و  نیستند  آگاه 
می جنگند،  اول  خط  در  که  طالبانی  به  گروه  این 
نرسیده است. حال این نگرانی به میان می آید که اگر 
گروه های مسلح طالبان که در افغانستان حضور دارند 

چنین  ایجاد  از  می برند،  سر  به  مسلحانه  جنگ  در  و 
نمایندگان  با  گفتگو  پس  باشند،  نداشته  خبر  دفتری 
چه  و  گرفت  خواهد  صورت  طالبان  گروه  کدام 
پیامد هایی را برای خاتمه بخشیدن به جنگ افغانستان 
در بر خواهد داشت. طالبان در یک اجماع کلی، برای 
تعیین نمایندگان شان برای مذاکره با دولت افغانستان 
آن عده  با  نیست که گفتگو  معلوم  و  نمی برند  سر  به 
می یابند،  قطر حضور  در  طالبان  نام  به  افرادی که  از 

جنگ افغانستان را به کدام  سو هدایت خواهد کرد.
طالبان  با  گفتگو  که  واقعیت  این  به  توجه  با  حال، 
یک گفتگوی چند محوری است و امریکا، پاکستان 
از  منافع شان  تامین  صدد  در  هرکدام  افغانستان  و 
میان  در  چگونه  گفتگو ها  این  هستند،  گفتگو ها  این 
و  یک سو  از  پاکستان  و  امریکا  میان  که  تضادهایی 
دارد،  وجود  دیگر  سویی  از  افغانستان  و  پاکستان 
گفتگو ها  این  از  را  انتظاری  قابل  پیامد های  می تواند 
نیز  دیگر  سویی  از  سازد.  افغانستان  مردم  نصیب 
از  بیرون  در  دفتری  طالبان  که  واقعیت  این  پذیرفتن 
دسترس  در  همیشه  نمایندگان شان  و  دارند  کشور 
که  است  امر  این  بر  واضحی  نشانه ی  بود،  خواهند 
مشروع  جریان  یک  به  طالبانیزم  و  خشونت گرایی 
برای  بیشتری  مشروعیت های  طالبان  به  و  شده  مبدل 
و  افغانستان  حکومت  بر  کالن تر  فشارهای  آوردن 

مردم افغانستان می بخشد.


در آن در نظر گرفته شده باشد. از سویی دیگر، اگر فعاالن 
را  به مذاکره می اندیشند و دفتر سیاسی قطر  بین المللی که 
پیشنهاد می کنند، به نگرانی های مردم افغانستان در خصوص 
مذاکره و تبعات احتمالی آن و همچنین به خواسته های مردم 
ـ به عنوان پیش شرط مذاکره ـ توجه نکنند، این ذهنیت در 
میان مردم ایجاد خواهد شد که جامعه ی جهانی نمی خواهد 

به خواسته های مردم افغانستان توجه جدی نشان دهد.
در گزارش ها آمده است که برخی از افراد وابسته به گروه 
نمایندگی  دفتر  که  شده اند  قطر  وارد  سبب  این  به  طالبان، 
نشده  معلوم  هنوز  البته  سازند.  فعال  را  دوحه  در  طالبان 
است که چه کسانی، به نمایندگی از طالبان، به دوحه سفر 
به طالبان  نزدیک  افراد  از  نقل  به  منابع خبری  اما  کرده اند، 
رهبر  به مال عمر،  نزدیک  از چهره های  برخی  گفته اند که 

طالبان، در میان این افراد هستند.
شورای عالی صلح که مرجع رسمی فعالیت های مربوط به 
مذاکره در حکومت افغانستان می باشد نیز این خبر را تایید 
گزارش  صلح  عالی  شورای  از  نقل  به  منابع  است.  کرده 
خانواده های شان  با  همراه  طالبان،  از  نفر  هشت  که  داده اند 
افراد  خانوادگی  ورود  شده اند.  قطر،  پایتخت  دوحه،  وارد 
وابسته به گروه طالبان، می تواند یک چشم انداز جدید نسبت 
به دفتر دوحه ایجاد کند. در گذشته چنین تصور می شد که 
قطر یک دفتر را برای تسهیل مذاکرات بین دولت افغانستان 
حضور  اما  داد.  خواهد  قرار  طالبان  اختیار  در  طالبان  و 
دوحه  به  طالبان  طرف  از  که  افرادی  خانواده های  اعضای 
عالقمند  قطر  دولت  که  باشد  این  مبین  می تواند  رفته اند، 
برای  به یک محل تجمع عمده  پایتخت کشورش  تا  است 

طالبان مبدل شود. 
یکی از احتماالتی که در این خصوص از همین اول می تواند 
مطرح باشد، این است که ممکن است همزمان با افتتاح دفتر 
سیاسی برای طالبان در قطر، زمینه اقامت شماری از رهبران 
اقامت رهبران طالبان  نیز فراهم شود.  طالبان در این کشور 
یکی  باشد.  داشته  پی  در  نیز  دردسرهایی  می تواند  قطر  در 
باشد،  پیش بینی  قابل  می تواند  که  احتمالی  دردسرهای  از 
دستیابی  و  قطر  در  اقامت  با  طالبان  رهبران  که  است  این 
را  تبعید  ادعای اعالم یک دولت در  به یک دفتر سیاسی، 
این کار صورت گیرد، می تواند یک  مطرح کنند که اگر 
صفحه ی به مراتب جنجالی تر را برای افغانستان باز کند. در 
آن صورت، دفتر قطر یک دفتر تسهیل کننده نخواهد بود، 
بلکه زمینه ای برای طالبان ایجاد خواهد کرد که باعث کالن 

شدن ادعاهای سیاسی  این گروه خواهد شد.
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دفتر سیاسی در قطر

دفتر قطر و چشم انداز 
مذاکره با طالبان

 کاوه

 دولتمرادی

یکی از احتماالتی که در این خصوص از همین اول می تواند مطرح باشد، این است که 
ممکن است همزمان با افتتاح دفتر سیاسی برای طالبان در قطر، زمینه اقامت شماری 
از رهبران طالبان در این کشور نیز فراهم شود. اقامت رهبران طالبان در قطر می تواند 

دردسرهایی نیز در پی داشته باشد. یکی از دردسرهای احتمالی که می تواند قابل 
پیش بینی باشد، این است که رهبران طالبان با اقامت در قطر و دستیابی به یک دفتر 
سیاسی، ادعای اعالم یک دولت در تبعید را مطرح کنند که اگر این کار صورت گیرد، 

می تواند یک صفحه ی به مراتب جنجالی تر را برای افغانستان باز کند. در آن صورت، دفتر 
قطر یک دفتر تسهیل کننده نخواهد بود، بلکه زمینه ای برای طالبان ایجاد خواهد کرد که 

باعث کالن شدن ادعاهای سیاسی  این گروه خواهد شد.
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روند  از  و  امنیتی  نیروهای  تقویت  برای  افغانستان  دولت 
جمهور  رییس  معاون  می کند.  حمایت  طالبان  با  صلح 
ایاالت متحده امریکا در این مصاحبه همچنین گفته است: 
جمهور  رییس  از  نظری  اظهار  یا  جمله ای  هیچ  »تاکنون 
امریکا در زمینه سیاست ما دیده نشده است که گفته باشد 
طالبان دشمن ما هستند زیرا منافع ایاالت متحده را تهدید 

می کنند.«
این اظهارات جوبایدن که با واکنش های تندی در داخل 
افغانستان مواجه شد، رایان کراکر سفیر این کشور در کابل 
را وداشت تا اظهارات معاون رییس جمهور کشورش را 
اظهارات  به  واکنش ها  از  آقای کراکر پس  اصالح کند. 
جوبایدن، در کابل گفت که طالبان در صورتی نمی توانند 
دشمن امریکا خوانده شوند که دست از خشونت بردارند، 
قطع  را  القاعده  با  رابطه  بگذارند،  زمین  به  را  شان  سالح 
زنان  حقوق  و  بپذیرند  را  افغانستان  اساسی  قانون  کنند، 
ایاالت متحده امریکا  افغانستان احترام بگذارند. سفیر  در 
این  گفت،  جمهور  رییس  معاون  »آنچه  افزود:  کابل  در 
صورتی که  در  نیستند،  ما  دشمن  لزوما  طالبان  که  است 
دست  خشونت  از  و  بگذارند  کنار  را  خود  اسلحه  آنان 
بردارند، رابطه خود با القاعده را قطع کنند و قانون اساسی 

بدون هراس و ترس با حکومت افغانستان وارد مذاکرات 
مستقیم و عملی شوند.« 

اما تحلیلگران می گویند مذاکره دولت افغانستان با طالبان 
در قطر صد درصد به نفع طالبان تمام خواهد شد. احمد 
سعیدی، تحلیلگر مسایل سیاسی، می گوید قطر کشوری 
است که در افغانستان نمایندگی ندارد و می تواند طالبان 

را به رسمیت بشناسد. 
جمهور  رییس  دیگر  امریکایی ها  سعیدی،  آقای  باور  به 
نمی دانند،  پالیسی های شان  در  را شریک مطمینی  کرزی 

افغانستان و به ویژه مواد مربوط به حقوق اقلیت ها و زنان 
را بپذیرند و به آن احترام بگذارند.« آقای کراکر همچنین 
تاکید کرد: »طالبان می توانند انتخاب کنند: »ادامه جنگ، 
یا یکجا شدن با جامعه افغانستان از طریق پذیرفتن شرایط 

مذکور.«
نیوزویک،  مجله  با  جوبایدن  مصاحبه  از  پس  همچنین 
بیانیه ای گفت:  نیز در  سخنگوی وزارت دفاع این کشور 
بیگناه  مردم  به  خود  حمالت  به  همچنان  طالبان  »اگر 
نیز  نیروهای ما را تهدید کنند، ما  ادامه دهند و  افغانستان 
در برابر آنان ایستادگی خواهیم کرد.« سخنگوی وزارت 
روز،  هر  گذشت  »با  کرد:  تاکید  همچنین  امریکا  دفاع 
توانایی آنان را برای ضربه زدن به مردم افغانستان، تضعیف 
می کنیم. با وجود این، آنان خواست های سیاسی نیز دارند 
حکومت  رهبری  تحت  مصالحه  روند  دلیل،  همین  به  و 
راه اندازی  امریکا  خارجه  وزارت  حمایت  با  و  افغانستان 

شده است.«
با این حال، جوبایدن معاون رییس جمهور امریکا و حامد 
کرزی رییس جمهور افغانستان در حالی تالش دارند که 
از گروه طالبان به عنوان »دشمن« در میان مردم افغانستان و 
امریکا نام برده نشود که برخی از مقام های دولتی معتقدند 

بنا براین برای بیرون شدن از بن بست موجود دفتر قطر را 
باز کرده اند. سعیدی می گوید تلویزیون الجزیره در قطر 
موقعیت دارد و این تلویزیون که پیش از این نیز هماهنگ 
با طالبان نشرات داشت، می تواند منبعی برای تبلیغ بیشتر 

طالبان باشد. 
به نظر آقای سعیدی، پاکستانی ها به هیچ وجه در رابطه به 
دفتر طالبان در قطر بی تفاوت نیستند آن گونه که به گفته 
به  خود  سفر  پاکستان  استخبارات  رییس  پاشا  شجاع  او، 
تازگی وارد قطر شده است.  به  بریتانیا را کوتاه کرده و 

که اعضای این گروه بی رحیم ترین دشمنان مردم افغانستان 
و امریکا هستند.

مردم افغانستان در همکاری با جامعه ی جهانی، طی ده سال 
با طالبان و دیگر گروه های شورشی در  مبارزه  اخیر، در 
رییس  معاون  آنهم  با  اما  داده اند  قربانی  بیشترین  کشور، 
دشمن  عنوان  به  را  گروه  این  اعضای  امریکا  جمهور 
امریکایی ها نمی داند. پیش از این برای نابودی این گروه 
تالش می شد، اما پس از ده سال مبارزه ی مشترک دولت 
تالش  اکنون  گروه،  این  با  جهانی  جامعه ی  و  افغانستان 
می شود که از طالبان در داخل و خارج از افغانستان تصویر 
بهتری ارایه شود تا زمینه گفتگوهای دولت با آنان مساعد 

شود.
رهبران  از  پیوسته  اخیر  سال  چند  طی  افغانستان  دولت 
بپیوندند،  طالبان خواسته است که به روند صلح و آشتی 
اما رهبران طالبان تاکنون به هیچ یک از درخواست های 
مکرر مقام های دولتی به ویژه رییس جمهور کرزی پاسخ 
مثبت ارایه نکرده اند. با این حال، به نظر می رسد که دولت 
ارایه  با  تا  دارند  تالش  امریکا  متحده  ایاالت  و  افغانستان 
تصویر جدیدی از گروه طالبان، رهبران این گروه را وادار 
سازند که به تالش های دولت جهت رسیدن به صلح پاسخ 

مثبت دهند.

با این حال، جوبایدن معاون 
رییس جمهور امریکا و 

حامد کرزی رییس جمهور 
افغانستان در حالی تالش 
دارند که از گروه طالبان به 
عنوان »دشمن« در میان 
مردم افغانستان و امریکا 
نام برده نشود که برخی از 
مقام های دولتی معتقدند 

که اعضای این گروه 
بی رحیم ترین دشمنان مردم 
افغانستان و امریکا هستند.

پول  آنها  و  بیشترند  سلفی ها  قطر  در  می گوید  سعیدی 
هنگفتی به طالبان می دهند. 

آقای سعیدی می گوید: »به مرور زمان، این دفتر سیاسی 
و  می شود  آورده  افغانستان  جنوب  در  می کند.  انکشاف 
پای حکومت به لرزه در می آید. سلفی ها جنگ هایی را 
با ایران در خواهند داد و پاهای این حکومت لرزاننده تر 

خواهد شد.« 
تعداد  یک  کرزی  چهارطرف  »در  می افزاید:  سعیدی 
هستند  دفتر  این  ایجاد کننده ی  که  دارد  وجود  طالبان 
فکر  من  طالبی.  نظام  آوردن  برای  می کنند  کوشش  و 
می کنم که آخرین وظیفه عده ای از اعضای شورای عالی 
و  کنند  تسلیم  طالبان  به  را  نظام  این  که  است  این  صلح 

مسوولیت تاریخی شان را ادا کنند.« 
قطر خبری  پروسه  از  رییس جمهور کرزی  می گوید  او 

ندارد و آنچه می گوید نیز بی خبرانه است. 
این در حالی است که طالبان گفته اند اطالعی در رابطه به 
دفتر این گروه در قطر ندارند. ذبیح اهلل مجاهد سخنگوی 
این  در  طالبان  رهبر  با  که  است  گفته  رسانه ها  به  طالبان 
مورد گفتگو کرده و هیچ پاسخی در این مورد دریافت 

نکرده است. 
پیشین  مقام های  از  تن  یک  ضعیف  عبدالسالم  همچنان 
طالبان نیز گفته است هیچ تایید رسمی از سوی طالبان در 
رابطه به دفتر قطر وجود ندارد. او گفته است ایجاد چنین 

دفتری تاکنون تنها یک گمان می باشد. 
دولت  نیست  مشخص  تاکنون  که  است  حالی  در  این 
افغانستان با گروه های دیگری مانند شبکه حقانی و حزب 
اسالمی چگونه مذاکره خواهد کرد. آیا برای این گروه ها 

نیز دفاتر جداگانه باز می کند یا خیر؟ 

جمهور  رییس  کرزی،  حامد 
جوبایدن  اخیر  اظهارات  افغانستان، 
معاون رییس جمهور ایاالت متحده 
طالبان  بود  گفته  که  را  امریکا 
دشمن ایاالت متحده نیستند، مورد 
استقبال قرار می دهد و می گوید که 
او از این اظهارات خوشحال است.

اما چند روز بعد از اظهارات معاون 
رییس جمهور ایاالت متحده امریکا 
کرزی،  حامد  طالبان،  باره ی  در 
اظهارات  کشور،  جمهور  رییس 
قرار  استقبال  مورد  را  بایدن  آقای 
او  که  است  گفته  و  است  داده 

در  امنیت  و  صلح  موجب  اظهارات  این  است  آرزومند 
افغانستان شود. آقای کرزی که روز شنبه در یک همایش 
منطقه ای به مناسبت چهلمین سال شهادت عبدالصمدخان 
اچکزی، یکی از شخصیت های مهم سیاسی و مبارز مناطق 
امیدواری  ابراز  پاکستان در کابل سخن می گفت،  قبایلی 
بین  از  باعث  امریکا  حکومت  اخیر  اظهارات  که  کرد 
آقای  شود.  افغانستان  مردم  رنج  و  درد  بهانه های  رفتن 
کرزی گفت: »در این منطقه و در افغانستان هر انسان برای 
این  به  دارد.  امنیت  و  ترقی  آرزوی صلح،  آینده ی خود 
اعالن  امریکا  حکومت  که  هستیم  خوشحال  خیلی  امید 
خبر  این  باره  در  ما  نیستند.  شان  دشمنان  طالبان  که  کرد 
و  درد  کردن،  آزورده  بهانه های  هستم  خوشحال  خیلی 
کشتن مردم افغانستان از بین برود، افغانستان آرام شود و 

این برای ما پیام صلح و امنت شود.«
دو  به  نزدیک  امریکا،  جمهور  رییس  معاون  جوبایدن، 
نیوز ویک  امریکایی  مجله  با  مصاحبه ای  در  پیش  هفته 
گفته بود که امریکا، گروه طالبان را در افغانستان دشمن 
خود نمی پندارد. آقای بایدن گفته است: »طالبان دشمن ما 
نیستند. این بسیار مهم است.« در عین حال، معاون رییس 
جمهور امریکا تاکید کرد که ایاالت متحده از تالش های 

دولت افغانستان می گوید امیدوار است بازگشایی دفتری 
برای طالبان در قطر، از فشار پاکستان بر این گروه بکاهد 
برسد.  نتیجه  به  گروه  این  با  مصالحه  برای  تالش ها  و 
اخیرا هشت تن از سران طالبان همراه با خانواده های شان 
شرکت  صلح  مذاکرات  در  تا  رفتند  قطر  به  پاکستان  از 
کنند. این در حالی است که برخی از اعضای ارشد طالبان 

گفته اند که اطالعی از دفتر قطر ندارند.
حکومت افغانستان در ابتدا، واکنش تندی در برابر دفتری 
برای طالبان در قطر نشان داد. حکومت سفیر خود از قطر 
باید  با طالبان  تاکید کرد هرگونه مذاکره  فراخواند و  را 
اخیرا  رییس جمهور کرزی  اما  باشد.  داشته  افغانی  جنبه 
حمایت خود از بازگشایی دفتری برای طالبان در قطر را 

اعالم کرد. 
جانان موسی زی، سخنگوی وزارت خارجه، روز گذشته 
در گفتگو با 8صبح گفت دولت افغانستان همیشه از ایجاد 
»ما  گفت:  او  است.  کرده  حمایت  طالبان  برای  آدرسی 
همیشه بر ضرورت ایجاد یک مکان مشخص برای انجام 
مخالفان مسلح دولت  و دیگر  طالبان  با  مذاکرات عملی 

افغانستان تاکید کرده ایم.« 
می دهد  ترجیح  افغانستان  دولت  گفت  موسی  زی  آقای 
تا چنین آدرسی در داخل افغانستان باشد، اما موجودیت 
چنین آدرسی در کشورهای منطقه نیز از حمایت دولت 

افغانستان برخوردار می باشد. 
امیدوار است  سخنگوی وزارت خارجه می گوید دولت 
تا از طریق گفتگوهای مستقیم با نمایندگان با صالحیت 

طالبان به نتایج عملی پروسه مصالحه دست یابد. 
حالی  در  قطر  در  طالبان  برای  دفتری  بازگشایی  مساله 
مطرح است که به باور تحلیلگران، تصمیم گیرنده اصلی 
در قضیه افغانستان طالبان نیستند بلکه تا زمانی که مقامات 
نظامی پاکستان به صلح در افغانستان راضی نشوند، چنین 

تالش هایی نتیجه نخواهد داد. 
در  طالبان  دفتر  می گوید  خارجه  وزارت  سخنگوی  اما 
فراهم  بدون ترس  برای مذاکرات  را  قطر می تواند زمینه 
به  پاکستان  خاک  از  بیرون  آدرس  یک  »ایجاد  کند: 
پروسه  در  می خواهند  صادقانه  واقعا  که  طالبانی  رهبران 
صلح افغانستان اشتراک کنند، این اجازه را خواهد داد تا 

  ظفرشاه رویی

هراس افگنی یک پدیده جهانی است 

از دفتر قطر اطالع نداریم 
طالبان:

حکیمی

حامد کرزی:

ACKU
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افزایش  از  بلخ  والیت  در  صحت  مسووالن 
بلخ  والیت  این  در  )ساری(  واگیر  بیماری های 
از  تدابیر  اتخاذ  باوجود  می گویند  و  می دهند  خبر 
سوی این ریاست به خاطر جلوگیری از شیوع این 
این والیت  در  واگیر  بیماری های  آمار  بیماری ها، 

نسبت، به سال پار، افزایش یافته است.
صحت  ریاست  سوی  از  ارایه شده  آمار  بنیاد  بر 
بلخ، بیماری های واگیری  چون توبرکلوز، لشمانیا، 
مالریا و ایدز از جمله بیماریی هایی است که امسال  
نسبت به سال های گذشته افزایش قابل مالحظه ای 

یافته  است.
با  بلخ  عامه  صحت  رییس  ربیع،  میرویس  داکتر 
تایید این خبر به رسانه گفت: »با وجود تدابیر جدی 
از  پیش گیری  برای  بلخ  عامه  از سوی صحت  که 
شده  گرفته  مالریا،  ویژه  به  ساری،  امراض  انتشار 
بود، متاسفانه آمار واقعات امراض ساری بلند رفته 

است.«
رییس صحت عامه بلخ، ضمن ابراز نگرانی از بلند 
افزود:  شمال،  در  واگیر  بیماری های  آمار  رفتن 
»تاهنوز، یک هزار و چهارصدوشصت واقعه مثبت 
توبرکلوز و یک هزار و هشت صد واقعه لشمانیا به 

ریاست صحت عامه بلخ مراجعه کرده است.«
این  در  لشمانیا  امراض  کاهش  از  آن که  با  وی، 

شماری از فرهنگیان، شاعران و مسووالن انجمن های 
ادبی در بغالن اظهار می دارند که انجمن های فرهنگی 
ادامه ی  جهت  مادی،  حمایت های  به  والیت  این 

فعالیت شان، نیاز دارند. 
نبی سلطانی رییس انجمن ادبی و فرهنگی آستانه، به 
کم توجهی مقام ها و نهادها به فرهنگ و ادبیات اشاره 
شده  تشکیل  آستانه  که  سال  سه  »از  گفت:  و  کرد 
است، تا حال، یک مکان مشخص ندارد و در یک 
سال چندین بار از جایی به جایی دیگر کوچ می کند.«

افزود که پول کرایه مکان برای آستانه و چاپ  وی 
سوی  از  هم  انجمن،  این  نشریه  غچی،  ماهنامه 

عالقمندان این نهاد پرداخت می شود. 
قرار  آستانه  دسترس  به  امکانات  اگر  می گوید  وی 
در  را  ارزش تری  با  و  زیاد  می تواند کارهای  بگیرد، 

زمنیه ادبیات انجام دهد. 
نیز  فرهنگ  از جانبی، مسووالن ریاست اطالعات و 
نیازمندی نهاد های ادبی به حمایت های مادی را تایید 

می کنند.
والیت  فرهنگ  و  اطالعات  رییس  شریفی،  بسم اهلل 
وضعیت  »خوشبختانه  گفت:  8صبح  به  بغالن، 
بهبود  روبه  بغالن  در  ادبی  و  فرهنگی  فعالیت های 
است و عالقمندی جوانان به کار های فرهنگی و ادبی 

زیاد تر شده است.«
و  اطالعات  ریاست  میان  رابطه ها  که  داد  ادامه  او 
دوباره  بغالن  در  ادبی  فعال  انجمن های  و  فرهنگ 
سوی  از  انجمن ها  آن که  با  و  است  شده  محکم 
ولی کار های  نمی کنند،  دریافت  نهادی کمک  هیچ 
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بیماری ایدز هستند،  یک تن شان  جان باخته است. 
مرض  هر  که  می دارد  اظهار  بلخ  صحت  رییس 
گفت  وی  دارد.  را  خود  خاص  عوامل  واگیر، 
چون  ساحاتی  بلخ،  در  به ویژه  شمال،  در  که 
دولت آباد،  نهرشاهی،  چاربولک،  ولسوالی های 
هوایی  میدان  که  مارمل  ولسوالی  دامنه های 
مزارشریف نیز شامل آن می شود، ولسوالی کلدار و 
شهرک بندری حیرتان از جمله مناطق صحرایی اند 
موش صحرایی  زندگی  برای  را  زمینه خوبی   که 
فراهم  می شود،  لشمانیا  ویروس  انتشار  باعث   که 

ساخته است.
سرنج  یک  از  که  را  معتادانی  بلخ  صحت  رییس 
باربار استفاده می کنند، عامل اصلی افزایش مرض  
دسترسی  عدم  »بی سوادی،  گفت:  و  دانست  ایدز 
از عامل های  فقر  و  به خدمات صحی  مردم  کامل 

اساسی افزایش امراض واگیر می باشد.«

آینده هایی نه چندان دور به چاپ خواهد رسید.«
او در خصوص کتاب ناگهان باران که تازه از طرف 
باران،  »ناگهان  گفت:  رسیده  چاپ  به  این  انجمن 
است  جوان  بچه های  و  دخترها  مشترک  مجموعه ی 

که تازه به نوشتن و سرودن آغاز کرده اند.« 
در کنار انجمن ادبی و فرهنگی آستانه در بغالن، نهاد 
نیز  میهن«  ضمیر  روشن  »مردم  فرهنگی  و  اجتماعی 
»طلسم  از جمله  کتاب  چهار  حال  تا  و  دارد  فعالیت 
چاپ  به  را  اسالم«  دیدگاه  از  »سکوالریزم  و  دهر« 
رسانیده و همچنان نشریه ای به نام عقاب از سوی این 

انجمن به نشر می رسد. 
نهاد های فرهنگی در والیت بغالن از سال های گذشته 

فعال بوده و در این اواخر رو به بالندگی گذاشته اند.
بغالن  فرهنگیان  و  شاعران  از  یک تن  فریور،  شایان 
انجمن  ایجاد  انگیزه های  پنجاه  دهه ی  »در  گفت: 
داشت،  وجود  بغالن  نویسنده های  و  شاعران  میان 
انجمن  شاخه  که  بود  شصت  دهه  در  اولین بار  ولی 

نهاد های فرهنگی در والیت بغالن از سال های گذشته فعال بوده و در 
این اواخر رو به بالندگی گذاشته اند.

شایان فریور، یک تن از شاعران و فرهنگیان بغالن گفت: »در دهه ی 
پنجاه انگیزه های ایجاد انجمن میان شاعران و نویسنده های بغالن 
وجود داشت، ولی اولین بار در دهه شصت بود که شاخه انجمن 
نویسنده های افغانستان در بغالن ایجاد شد.«

بیماری   آن که  »با  می گوید:  است،  خرسند  والیت 
دوصد  و  سه هزار  از  گذشته  سال  به  نسبت  لشمانیا 
یافته  کاهش  واقعه  و هشت صد  هزار  یک  به  واقعه 
افزایش  ایدز  و  مالریا  بیماری های  آمار  اما  است، 
چشمگیری داشته است و تا هنوز 1460 واقعه مثبت 
کرده  مراجعه  آنها  به  ایدز  واقعه   18 و   توبرکلوز 

است.
وی تصریح کرد که از جمله 18 تنی که مصاب به 

رییس صحت بلخ اظهار می دارد که هر مرض واگیر، عوامل خاص خود را 
دارد. وی گفت که در شمال، به ویژه در بلخ، ساحاتی چون ولسوالی های 

چاربولک، نهرشاهی، دولت آباد، دامنه های ولسوالی مارمل که میدان هوایی 
مزارشریف نیز شامل آن می شود، ولسوالی کلدار و شهرک بندری حیرتان از 
جمله مناطق صحرایی اند که زمینه خوبی  را برای زندگی موش صحرایی که 

باعث  انتشار ویروس لشمانیا می شود، فراهم ساخته است.

فرهنگی و ادبی ادامه دارد.
 او که در محفلی ادبی به مناسبت رونمایی یک اثر تازه 
چاپ شده به نام »پس از باران« چهارشنبه گذشته سخن 
مساله ای  یگانه  »بدبختانه  کرد:  خاطرنشان  می گفت 
بی توجهی  فرهنگ  نگرفته،  صورت  توجه  آن  به  که 
از  استفاده  با  انجمن ها  ولی  است،  ادبی  نهاد های  به 
دسترس  به  و  می کنند  چاپ  اثر  مادی  شان،  امکانات 
مردم قرار می دهند، هرچند کدام نهادی مشخص که 

انجمن ها را حمایت مالی کند، وجود ندارد.«
»ناگهان باران« نام کتابی است که از نشانی انجمن ادبی 
محفل  و  رسیده  نشر  به  بغالن  در  »آستانه«  فرهنگی  و 
رونمایی این کتاب در تاالر ریاست امور زنان بغالن به 

میزبانی آستانه بر گزار شد. 
نبی سلطانی رییس این انجمن گفت: »پیش از این هم 
شایان  شعری  مجموعه  نخست«  سنگ  »پرنده  کتاب 
فریور از نشانی آستانه به چاپ رسیده و دو سه مجموعه 
شعر و داستان کوتاه دیگر هم روی دست است که در 

از سویی هم تعدادی از مردم والیت بلخ به این باور 
از موجودیت  ناشی  بیماری ها  این  هستند که شیوع 
مواد خوراکه وارداتی بی کیفیت به کشور است که 

از سوی دولت بررسی درست نمی شود.
»مواد  می گوید:  بلخ  والیت  باشنده  عبدالمصور، 
به نام  تجار  توسط  که  موادی  به خصوص  خوراکه 
استفاده  برای  آن«  امثال  و  ترشی  نمکو،  »شمشک، 
خوراکه هایی  مضرترین  می شود،  وارد  کودکان 
دیده  آن  در  نظافت  و  بهداشت  هیچ  که  است 

نمی شود.«
می کنند  تایید  نیز  شریف  مزار  شهر  دوکانداران 
موادی را که از پاکستان وارد می کنند، خیلی مضر 

است.
پرچون فروش،  از دوکانداران  تن  نوید، یک  احمد 
خود  دوکان  در  که  هستیم  مجبور  »ما  می گوید: 
فروش  به خاطر  را  غیره  و  ترشی  و  نمکو  شمشک، 
بیاوریم وگرنه قسمی که برای خود ما معلوم است، 

این مواد از خوردن نیست.«
مسوول  صدری،  محمود  داکتر  حال،  همین  در 
و  بی سوادی  فقر،  نیز   در شمال  توبرکلوز  حوزوی 
مشکالت جنسی را دلیل اصلی افزایش بیماری های 

واگیر می داند.
از جانبی، کمبود دارو در مراکز بهداشت بلخ، یکی 

از عمده ترین معضل هاست.
محمود صدری می گوید: »در بلخ بیست و پنج مرکز 
تشخیص و تداوی، و سی و یک مرکز تداوی وجود 
از  اما در شماری  دارند،  فعالیت  دارد که همه روزه 
مراکز درمانی، دوا و مواد غذایی برای بیماران مبتال 

به توبرکلوز وجود ندارد و یا کم تر وجود دارد.«

نویسنده های افغانستان در بغالن ایجاد شد.«
رستاخیز  دهه  می توان  را  شصت  دهه  که  افزود  وی   
کارهای ادبی و انجمن سازی در بغالن شمرد، چون در 
همین سال ها بود که کانون فرهنگی حکیم ناصرخسرو 
بلخی، انجمن جوانان و اتحادیه هایی در سطح مکاتب 
و سکتورهای دولتی به خاطر مسایل ادبی ایجاد شدند. 
انجمن ها  زمان،  آن  در  که  داشت  اظهار  فریور  آقای 
بیشتر از سوی دولت حمایت می شد و دلیلش هم این 
را  ایدیولوژی خود  می خواستند  کمونیست ها  که  بود 
وضعیت  باره ی  در  وی  برسانند.  مردم  به  شعر  راه  از 
»چند سالی می شود که  بغالن می گوید:  ادبیات  فعلی 
شکل  بغالن  ادبی  جامعه  در  جهت مند  حرکت های 
برای  اشتیاق  با  که  است  آستانه  جمله  از  که  گرفته 

ادبیات کار می کند.«
وی نقش انجمن ها در جامعه را مهم دانست و افزود: 
»انجمن ها سبب می شوند که کارهای فرهنگی و هنری 
به یک جریان تبدیل شود و افراد زیادی در زمینه های 
»رمان  کتاب های  است  گفتنی  برسند.«  کمال  به  هنر 
غزل  مثل  »زندگی  نخست«،  »پرنده سنگ  زرد«،  گل 
اثر  چنار«  دعای  »دست  فریور،  شایان  آثار  نیست« 
»پرپرک«  بهشام،  عیسی  و  ندیم جو  صمد  مشترک 
عبدالحمید  اثر  انتظار«  ختم  »نقل  روشنا،  داستانه  اثر 
از  سلطانی  نبی  اثر  می زنم«  زنگ  »دوباره  و  همکار 
کتاب هایی اند که در سال های پسین در والیت بغالن 

به چاپ رسیده اند.

افزایش بیماری های واگیر در بلخ

انجمن های ادبی بغالن به حمایت های مادی نیاز دارند

ACKU



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

9. 3 حق داشتن محیط زيست سالم
دسترسي به محيط زيست طبيعي و صحي 
قانون  ماده 15  انسان است که در  حق هر 
است.  شده  تاکيد  آن  بر  کشور  اساسي 
ميثاق  زيست،  محيط  قانون  در  هم چنين 
اجتماعي  اقتصادي،  حقوق  بين المللي 
محيط  موضوع  به  تفصيل  به  فرهنگي  و 
زيست و پيشگيري از آلودگي آن پرداخته 
شده است. در بند اول ماده 27 قانون محيط 
زيست آمده است که هيچ  کسي نمي تواند 
تخليه  محيط  در  را  آلوده کننده اي  مواد 
زيست  محيط  آلوده کردن  سبب  يا  کرده 
گردد يا اجازه دهد محيط زيست به حدي 
آلوده شود که تاثيرات سو آن بر محيط يا 

صحت انسان جدي شود. 
آلودگي محيط زيست در افغانستان به ويژه 
شهر کابل روزبه روز وخيم تر مي شود. نبود 
آبروها، تجمع زباله هاي جامد و مايع، عدم 
تدابيري  عدم  سرك ها،  مراقبت  و  حفظ 
جلوگيري  جهت  محلي  و  ملي  سطح  در 
بيرحمانه جنگالت و صحراگرايي  از قطع 
عوارض محيط زيستي را بار آورده است 
نهايت  در  و  بوده  عامه  متوجه صحت  که 
حيات انسان را با خطر مواجه مي سازد که 
امري  به  موضوع،  باالي  اهميت  علي رغم 
معمول و عادي مبدل گشته و کمتر کسي 
من حيث  زيست،  محيط  بهبود  و  پاکي  به 
توجه  شهروندان  بشري  حقوق  مهم  رکن 

مي کند. 
در  نيز  کميسيون  به  واصله  شکايات 
از  که  مي باشد  انگشت شمار  زمينه  اين 
شهر  پنج  ناحيه  ساکنين  از  عده اي  جمله 
کثافات  شاروالي  شده اند،  شاکي  ننگرهار 
در جوار  را  ننگرهار  جمع آوري شده شهر 
باعث  که  است  کرده  انبار  خانه هاي شان 

مردم افغانستان به دليل عدم تطبيق حقوق بشر 
رسمی  مقام های  اظهارات  به  را  اعتمادشان 
اما کميسار  از دست می دهند،  اين مورد  در 
تطبيق  آينده  به  اروپا،  شورای  بشر  حقوق 

حقوق بشر خوشبين است.
 بی باوری مردم

حقوق  وضعيت  کندز  باشندگان  از  شماری 
بشر در اين واليت را نگران کننده می خوانند. 
نقض  و  خشونت  هنوزهم  که  معتقدند  آنها 
شمار  به  روزمره  اتفاقات  از  بشر  حقوق 
صورت  باشد  ممکن  که  هرجايی  و  می رود 

می گيرد.
کندز  باشندگان  از  تن  يک  انور،  محمد   
اما  و  است  نام  يک  بشر  »حقوق  می گويد: 
حقوق  که  صداست  فقط  نمی شود.  رعايت 
بشر را رعايت می کنيم اما هيچ کسی به اين 

امر توجه نمی کند.«
به گفته ی آگاهان،  است که  در حالی  اين   

تعفن گرديده و مي تواند سبب شيوع امراض 
از  پيگيري کميسيون  اطفال شود.  به ويژه در 
به حل مشکل  منجر  رياست شاروالي  طريق 
هدايت  مطابق  که  گرديد  محل  اين  مردم 
کارمندان خدماتي  اين پس،  از  رياست  اين 
از جمع آوري کثافات در محالتي که باعث 
آلودگي محيط زيست و اذيت اهالي منطقه 

مي گردد، خودداري کنند. 
چندي پيش داکتر عباس بصير، از مسووالن 
اداره ملي حفظ محيط زيست کشور گفت: 
وضعيت  به  جدي  توجه  که  صورتي  در 
افغانستان  مرکز  کابل  ويژه  به  زيست  محيط 
آينده  سال  دو  طي  افغانستان  نگردد  مبذول 
مواجه  طبيعي  نگران کننده  چالش هاي  با 
سوي  از  صحبت هايي  چنين  شد.   خواهد 
محيط  آلودگي  وخامت  نشانگر  مسووالن، 
جدي  و  خاص  توجه  که  مي باشد  زيست 
موثر  تدابير  بايد  مي طلبد.  را  عرصه  اين  در 
زيست  محيط  قانون  اجراي  جهت  جدي  و 
اتخاذ شود، دولت در قسمت پاکي و صفايي 
شهرها توجه بيشتري کرده و معيارهايي وضع 
شود تا شهروندان قانونا ملزم به حفظ محيط 
زيست و جلوگيري از آلوده شدن آن شوند. 

نتیجه گیري
از  کميسيون  بررسي هاي  اين که  وجود  با 
خدمات  به  مردم  قاطع  اکثريت  دسترسي 
به  توجه  اما  مي دهد  خبر  صحي  ابتدايي 
بسياري  نبود داکتر زن در  مثل  واقعيت هايي 
از مناطق، دور بودن مسافت مراکز صحي با 
و در دسترس نبودن دواي  محالت مسکوني 
برنامه هاي  بودن  ناکافي  کيفيت،  با  و  کافي 
توجه  عدم  و  عامه  براي  صحي  آموزشي 
در  را  اساسي  چالش هاي  زيست،  محيط  به 
نشان  صحت  حق  به  مردم  دسترسي  عرصه 
در  موثر  و  کافي  مبارزه  هم چنين  مي دهد. 

شماری از مردم با اصطالح حقوق بشر آشنايی 
زياد ندارند که اين امر نيز مشکالتی را در زمينه 

رعايت حقوق بشر به وجود آورده است.
حقوق  دانشکده  در  استاد  ايماق،  عبدالمحمد 
که  می گويد  کندز  دانشگاه  سياسی  وعلوم 
او  شود.  داده  مردم  برای  بيشری  آگاهی  بايد 
مردم  نزد  در  بشر  حقوق  »اصطالح  می افزايد: 
در  که  هرکسی  و  است  ناشناخته  يک چيز 
فکر  بگوييد  بشر  حقوق  برايش  ما  جامعه ی 
و  آورده  بيرون  از  را  چيزی  يک  که  می کند 
بايد  باورمن  به  کنند.  تطبيق  ما  بر  می خواهند 
و  شود  توجه  بيشتر  آگاهی دهی  کارهای  به 
مردم  آگاهی  سطح  تا  گيرد  صورت  کوشش 
در مورد موازين حقوق بشر و قوانين باال برده 

شود.«
کم کاری  کندز  دانشگاه  دانشجوی  نورالحق، 
عواملی  از  را  بشر  حقوق  مستقل  کميسيون 
ديگری می داند که حقوق بشر در بين مردم به 

وقت،  از  قبل  ازدواج هاي  ميزان  کاهش  زمينه 
زنان  مرگ ومير  اساسي  عوامل  از  يکي  مثابه  به 
و اطفال  و معلوليت آن ها، صورت نگرفته است. 

10 - حق سطح زندگي مناسب
حق  مناسب،  زندگي  سطح  از  برخورداري 
حق،  اين  است.  شهروند  هر  ضرورت  و  مسلم 
حق  نظير  انساني  حقوق  از  تعدادي  دربرگيرنده 
غذا، صحت، آب آشاميدني، تامينات اجتماعي، 
به  تا  ملزم اند  دولت ها  مي باشد.  خانه  و  لباس 
و  آن  با  مرتبط  حقوق  و  حق  اين  تامين   منظور 
بهبود وضعيت و سطح زندگي مردم، برنامه هاي 
مناسبي  اقدامات  و  گرفته  روي دست  را  موثري 
را انجام دهند. عالوه بر اين، حق سطح زندگي 
بيکاري،  چون  حالت هايي  در  حمايت  مناسب 
و  بيوگي  معلوليت،  مريضي،  سالخوردگي، 
بيشتر آسيب پذير  انسان در آن  ساير حاالت که 

مي باشد را نيز مورد پوشش قرار مي دهد. 
زندگي  سطح  حق  نقض  از  ثبت  شده  موارد 
سال  طي  کميسيون  معلوماتي  بانک  در  مناسب 
واليت  در  فردي  مي باشد.  مورد  دو   ،1389
عودت کنندگان  است،  شده  عارض  ننگرهار 
شهرك سلطان غازي بابا، با مشکالت آب صحي 
روبه رو مي باشند که چندين مرتبه به مقام واليت، 
اما  شاروالي و مديريت آبرساني عارض شده اند 

به عرض آنان توجهي نشده است. 
و  نظارت  کارمندان  نشست  و  پيگيري  نتيجه 
بررسي دفتر کميسيون در شهر جالل آباد با مقام 
سيستم  کردن  فعال  که  کرد  مشخص  واليت 
تعهد  است،  شده  منظور  منطقه  اين  آبرساني 
صحي  آب  پروژه،  اعمار  اکمال  تا  که  گرديد 
توسط تانکرها به طور منظم به اين منطقه رسانيده 
خواهد شد. پيگيري هاي بعدي تاييدکننده اجراي 
تقريبا  شهرك  اين  مردم  مشکل  و  بود  امر  اين 

مرفوع گرديده است. 
مستقل  کميسيون  ساحوي  نظارت  يافته هاي 
حقوق  وضعيت  چهارم  گزارش  و  بشر  حقوق 
مردم  که  دهد  مي  نشان  اجتماعي  و  اقتصادي 
الزمه  تسهيالت  به  کافي  دسترسي  افغانستان 
شاخص هاي  ندارند،  را  مناسب  زندگي  يک 
حق،  اين  از  برخورداري  ميزان  نشان دهنده 
بدهکاري  درجه  خانواده ها،  عوايد  سطح  اغلب 
و  بيجاشدن  به آب صحي،  خانواده ها، دسترسي 
امکانات  نبود  خاطر  به  باش  و  بود  محل  ترك 
الزم براي زندگي مناسب مي باشد، که در ادامه 

روي آن ها با جزئيات، بحث صورت مي گيرد. 
ادامه دارد

خوبی رعايت نشده است.
نورالحق می گويد: »کسانی که در راس کميسيون 
مستقل حقوق بشر قرار دارند، فقط حرف می زنند، 
اما عمل نمی کنند. آنان در دفاتر خود نشسته اند و از 

حقوق بشر صحبت می کنند که اين کافی نيست.«
اما بسم اهلل وزيری، سرپرست دفتر ساحوی کميسيون 
مستقل حقوق بشر افغانستان در کندز اين ادعا را رد 
کميسيون  اين  که  می گويد  وزيری  آقای  می کند. 
ديد  قابل  که  است  داده  انجام  را  زيادی  کارهای 
حقوق  مستقل  کميسيون  ساحوی  »دفتر  می باشند: 
بشر در کندز فعاليت های گسترده ای را انجام داده 
را  آموزشی  کارگاه های  همه ساله  چنانچه  است. 
برای مردم، پوليس و ادارت عدلی و قضايی برگزار 
سهم  آموزشی  کارگاه های  اين  که  است  کرده 
مهمی را در بلند بردن سطح آگاهی آنان در مورد 
موازين حقوق بشر ايفا کرده اند. همچنان به قضايای 
آن  به  نتوانسته  دولت  که  بشری  حقوق  نقض  حاد 

رسيدگی کند، کميسيون رسيدگی کرده است.«

پیشگفتار
در  نخستين بار  برای  ريورو،  ژان  استاد  نوشته  عمومی  آزادی های  کتاب 
سال 1973، در انتشارات دانشگاهی فرانسه به چاپ رسيد. اين اثر حاصل 
با  انتشار  محض  به  که  بود  پاريس  حقوق  دانشکده  در  تدريس  سال ها 
استقبال بسياری روبه روشد. منحصر به فرد بودن روال کار که شامل دو 
جلد کتاب مجزا در مورد نظريه عمومی حقوق بشر و آزادی های عمومی 
)جلد 1( و نظام آزادی های اساسی )جلد 2( بود، کليه مولفين راهنماهای 
تا هنوز سال ها  از آن زمان  داد.  قرار  تأثير  را تحت  اين رشته  درسی در 
می گذرد، اين اثر با وجود اينکه بارها مورد اقتباس قرارگرفته، اما به دليل 
فضای  در  را  خود  ممتاز  جايگاه  همواره  نگرشش،  عمق  و  منابع   غنای 

دانشگاهی فرانسه، حفظ کرده است. 
از آنجايی که در حال حاضر مولفان کتب درسی به طور فزاينده ای دچار 
نظام های  معرفی  قربانی  را  جانبه  همه  تأملی  که  می شوند  وسوسه  اين 
مختلف حقوقی کنند، ضروری است، در آغاز چاپ جديد اين کتاب به 
تذکری که ژان ريورو در گذشته به خوانندگان خود داده است، اشاره ای 
کنيم. او می نويسد: » مولف به حکم تجربه معتقد است هر اندازه معرفی 
وجود  امکان  اين  باشد،  مفيد  و  مهم  آزادی،  هر  ويژه  قانونمند  تحليلی 
آزادی ها جايگاه  ترکيب  با  که  است  بسيار الزم  نيز  دليل  دو  به  و  دارد 
وسيع تری از آن چه معموال بدان اختصاص داده می شود در نظر گرفت: 
نخست اينکه جايگاه آزادی های عمومی از ايديولوژی ای نشات می گيرد 
که نفوذ آن همواره به طور مستقيم در قوانين موضوعه ملی و بين  المللی 
افزايش می يابد. اين ايديولوژی، ايديولوژی حقوق بشر است، پرداختن 
به تکوين و تحول آن برای فهم جايگاه آزادی ها ضروری است. از سوی 
ديگر قانونمندی های هريک از آزادی های تشکيل دهنده اين حقوق، در 
آن هاست.  همه  قدرمشترك  که  است  تکنيک هايی  موجد  تنها  نهايت، 
نتيجتا وجود يک نظريه کلی برای حقوق آزادی های عمومی قابل تصور 
است و از نظر فن آموزشی، مطالعه نظام های خاص را برای دانشجويان 

تسهيل می کند.«
روزآمد کردن اين اثر که افتخار عرضه آن به خوانندگان، نصيب ما شده 
است، طبيعتا با توجه به تحوالت عميق حقوق آزادی ها در سال های اخير، 
انجام گرفته و هدف از آن تنها ارايه بخش مهمی از گنجينه نسل گذشته 

به نسل جديد است.
اوگ موتوه 

مقدمه
مطالعه و تحقيق در باب آزادی های عمومی، مستلزم تاملی مقدماتی در 
باب خصوصيات بسيار ويژه اين رشته است که در بخش اول اين فصل 
را مشخص خواهيم  آن  موضوع  دوم  بخش  در  می پردازيم. سپس  بدان 
و  پرداخت  خواهيم  عمومی  آزادی   معنای  به  ديگر  عبارت  به  کرد، 
سرانجام، بخش سوم را به توضيحات ضروری در مورد روش مطالعه و 

کتاب شناسی اختصاص داده ايم.
1/ آيا حقوقی به نام آزادی های عمومی وجود دارد؟
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چگونه می توان حقوق بشر را تطبيق کرد؟ 

 قسمت چهل و سوم

منبع: دويچه وله                            قسمت اول

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

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

نویسنده:ژان ریورو-اوگ موتوه/ترجمه فارسی نیکی پارسا

زنان نيمی از جمعيت انسانی کشور اند. نادیده گرفتن آنان به معنی 
نادیده گرفتن نيمی از نيروی انسانی کشور بوده و ضربه ی مهلکی به روند 

توسعه و انکشاف خواهد بود.

/http://www.iranrights.org :منبع

اینکه جایگاه نخست 
آزادی های عمومی از 

ایدیولوژی ای نشات می گیرد 
که نفوذ آن همواره به طور 
مستقیم در قوانین موضوعه 
ملی و بین  المللی افزایش 
می یابد. این ایدیولوژی، 

ایدیولوژی حقوق بشر است، 
پرداختن به تکوین و تحول 

آن برای فهم جایگاه آزادی ها 
ضروری است.

ACKU



یادداشتی بر گزینه ی رباعیات بیدل

بلندپروازی های قطر روزنه های رو به بیکرانگی
در 2011

 پرتونادری
 رضا تقی زاده
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گزینه ی رباعیات ابوالمعانی میرزا عبدالقادر 
بیدل، سومین گزینه ی شعر های اوست که 
عبید  مهندس  گرانقدر  دانشمند  همت  به 
صافی، انتشار یافته است. پیش از این، عبید 
و  غزل ها  از  جداگانه ای  گزینه های  صافی 
بود.  به نشر رسانده  نیز  بیدل را  مثنوی های 
روزگاران  همان  از  صافی،  عبید  مهندس 
نوجوانی تا اکنون، یکی از دل بستگان شعر 
و اندیشه های بلند عرفانی و صوفیانه ی بیدل 

است. 
بیدل  سروده های  قابل توجهی  بخش 
عالمه  قول  به  می سازد.  او  رباعیات  را، 
از  بیدل«  »نقد  در  سلجوقی  صالح الدین 
یک  و  شصت  و  هشت صد  و  سه هزار  او 
تنهایی خود یک  به  مانده که  به جا  رباعی 
بیدل  که  می شود  فکر  است.  شعر  دیوان 
این رباعی ها را در ایام کهن سالی سروده و 
مانند آن است که خواسته تا با سرایش آنها 

دیوان اشعار خود را تکیمل کند. 
شعر  کهن  انواع  از  یکی  رباعی،  اساسا 
این  بر  باور  را  است. شماری  فارسی دری 
نخستین  فارسی دری،  زبان  در  که  است 
سمر  رودکی  سروده،  رباعی  که  شاعری 
را  او  گاهی  این،  از  گذشته  است.  قندی 
بنیاد  بر  دانسته اند.  نیز  رباعی  بنیان گذار 
شاعران  آفرینش های  از  رباعی  نظر،  این 
شعر  به  بعدا  که  است  اسالمی  خراسان 
حال،  این  با  است؛  کرده  پیدا  راه  عرب 
پژوهش های اخیر نشان می دهد که رباعی 
پیش از رودکی به گونه ی ترانه های عامیانه 
می شود  فکر  و  داشته  رواج  مردم  میان  در 
انواع  از  یکی  تکامل یافته ی  شکل  که 
شعری پیش از اسالم است. رباعی از همان 
نخست، محتوای صوفیانه و عاشقانه داشته 
خوانده  صوفیانه  حلقات  در  تنها  نه  که 
بوده  نیز  عاشقان  حال  زبان  بلکه  می شده، 
بیشتر  رباعی  قالب  از  عمرخیام  بعدا  است. 
ودریافت های  اندیشه ها  بیان  جهت  در 

فلسفی خود استفاده کرد. 
امروز  به  تا  رودکی  روزگار  همان  از 
رباعی  که  داریم  سراغ  را  شاعری  کم تر 
نوعی،  به  رباعی،  گویی  باشد.  نسروده 
کالسیک  شاعران  دیوان  تکمیل کننده ی 
فارسی دری بوده است. حتا در شعر معاصر 
قابل توجهی  جایگاه  رباعی سرایی  نیز 
جهت  در  آن  از  پیوسته  شاعران  و  دارد 
استفاده  اندیشه های شان  و  عواطف  بیان 
که  چهره ای  یگانه  حال،  این  با  کرده اند. 
رباعی سرایی  بلند  سکوی  بر  میان  این  در 
ایستاده و جهانی از اندیشه های فلسفی، پند، 
اندرز، حکمت و موضوعات عاشقانه را به 
بیان داشته  تاثیرگذار ترین زبان  زیبا ترین و 
است، همان حکیم بزرگ، عمر خیام است. 
هرچند رباعی های عمرخیام از نظر کمیت 
بسیار گسترده نیست؛ ولی با این حال همین 
توانسته  جای مانده،  بر  رباعی های  معدود 
بزرگ ترین  درکنار  را  او  نام  که  است 
خیام،  عمر  دهد.  قرار  فارسی دری  شاعران 
رباعی  اقلیم  بالمنازع  سلطان  تردید،  بدون 
است  کوتاه سرایی  نوع  رباعی  است. 
امر  همیشه  کوتاه سرایی  که  می دانیم  و 
توانسته  شاعری  کم تر  و  بوده  دشواری 
است در چنین میدانی به پیروزی برسد. در 
جهتی دیگر، رباعی از نظر موضوع نیز یک 
نوع ادبی گسترده نیست. این امر نیز شاعر 
را در سرایش آن در تنگنا قرار می دهد. با 
پیام  تا  رباعی می کوشد  این همه، شاعر در 
را دربیت دوم چنان ضربه ای،  اصلی خود 
کند.  بیان  بیشتری  تاثیرگذاری  و  قوت  با 
آن گونه که دیده می شود بیشترینه شاعران 
نمی توانند به چنین موفقیتی دست یابند، به 

گفته ی صایب: 
»از رباعی بیت آخر می زند ناخن به دل.«

جمهور  رییس  کرزی،  حامد  موافقت  اعالم 
افغانستان، با گشایش دفتر نمایندگی رسمی طالبان 
این  با  کابل  پیشین  نارضایتی  علي رغم  دوحه،  در 
قطر  امیرنشین کوچک  پیروزی  تازه ترین  تصمیم، 
در عرصه مناسبات منطقه ای، بعد از کمک به ساقط 
ساختن رژیم ۴۲ ساله قذافی در طرابلس، محسوب 

مي شود.
دولت کابل ترجیح مي داد دفتر برون مرزی طالبان 
گشوده  آنکارا  یا  و  ریاض  در  دوحه،  به جای 
ایفای  این وجود قطر، گوی رقابت را در  با  شود. 
طالبان،  و  کرزی  دولت  مابین  فعال  میانجی  نقش 
میزبانی  در  چنان که  ربود؛  ترکیه  و  عربستان  از 
مدعیان  نیز   ۲۰۲۲ جهانی  جام  نهایی  بازی های 
بزرگ دیگر یعنی استرالیا، جاپان، کوریای جنوبی 

و امریکا را پشت سر نهاده بود. 
برگزاری  بلند  موانع  از  شگفت انگیز  عبور  با 
و  جهان،  ورزشی  رویدادهای  بزرگترین 
انتخاب شدن به میزبانی بازی های پایانی فوتبال جام 
مرزی  برون  بلندپروازی های   ،۲۰۲۲ سال  جهانی 
منطقه  قطر در سال ۲۰۱۱ عرصه تحوالت سیاسی 

را پیش از پیش هدف قرار داد.
سال  ابتدای  در  تونس  داخلی  تحوالت  در جریان 
خواهی  آزادی  جنبش  شکل گرفتن  که   ۲۰۱۱
شبکه  داشت،  به دنبال  را  عرب  بهار  به  موسوم 
تلویزیونی »الجزیره« بیش از رقیب مشهور امریکایی 

خود »سی ان ان«، در صحنه حضور داشت.
الجزیره که در سال ۱۹۹۶، یک  تلویزیونی  شبکه 
بن  »حمد  خونریزی  بدون  کودتای  از  پس  سال 
خلیفه آل ثانی« علیه پدرش و رسیدن به قدرت در 
دوحه تاسیس شد، در عصر قدرت رسانه ها و تغییر 
معیار های سنتی قدرت و نفوذ جهانی، به اهرم موثر 
سیاست خارجی قطر تبدیل شده و از همان نفوذی 
اتحاد  برای  اسلحه  صدور  که  است  برخوردار 

شوروی طی سال های جنگ سرد در بر داشت.
همکاری با ناتو در لیبیا

نقطه اوج سیاست خارجی عمل گرایانه و تهاجمی 
قطر طی سال ۲۰۱۱ ، قرار گرفتن فعال این امیرنشین 
کوچک در کنار ناتو و ایفای نقش فعال در ساقط 

ساختن حکومت معمر قذافی بود.
بزرگ تر  قدرت های  حضور  خالی  که  جایی  در 
دلیل  به  یا  منطقه،  در  مصر  و  عربستان  نظیر  عربی 
مناسبات  در  محافظه کاران  مالحظات  رعایت 
کامال  داخلی،  بحران  با  درگیری  یا  و  خارجی 
سیاست  اهرم های  تمامی  قطر  بود،  محسوس 
لیبیا  در  قاطع  نقشی  ایفای  برای  را  خود  خارجی 
به  از حضور قطر  استفاده  با  نیز  ناتو  به کار گرفت. 
عربی  مشروعیت  لیبیا  در  خود  براندازی  اقدامات 

داد.
حضور یافتن رهبران دولت منتخب شورای انتقالی 
در  قدرت  به دست گرفتن  از  بعد  دوحه،  در  لیبیا 
در  قطر  نقش  اهمیت  که  داد  نشان  طرابلس، 
و  بریتانیا  امریکا،  نقش  با  قذافی  رژیم  براندازی 

فرانسه در یک ردیف قرار گرفته است.
نامزدهای  با  نیز  مصر  تازه  دولت  رهبران  مسابقه 
و  موسی  عمر  مانند  مبارک،  جانشینی  برجسته 
نفوذی  نشانه  قطر  دولت  نظر  جلب  در  البرادعی، 
تحوالت  در  کوچک  امیرنشین  این  که  است 

منطقه ای کسب کرده است.
حضور در ساير نقاط بحران زده

بحرین  داخلی  بحران  جریان  در  عربستان  اگرچه 
یمن  در  و  داشت  عهده  بر  قطر  از  فعال تر   نقشی 
نیز مدیریت امضا سند انتقال قدرت مهندسی شده 
حساب  به  وی،  مخالفان  به  صالح  علی عبداهلل  از 
جاری ریاض واریز شد، در عین حال، قطر به دلیل  
انعکاس غیرجانبدارانه ناآرامی های منامه و همچنین 
برخورد جدی و بدون گذشت با عبداهلل صالح، به 
مخالفان  و  بحرین  مردم  اکثریت  سوی  از  ترتیب 

دولت در یمن، با استقبال بیشتری روبه رو شد.
کنار  در  قطر  سوریه،  سیاسی  ده ماهه  بحران  طی 
داشته  قرار  اسد  بشار  دولت  رویاروی  و  مخالفان 
است. گزارش هایی که بیشتر از سوی منابع خبری 

این امر خود گزینش در میان رباعیات بیدل 
گزینشی،  هر  در  باید  می سازد.  دشوار  را 
تا یک چنین شعر های در گزینه  دقیق بود 
تهیه ی  از دالیل  یکی  نکند. شاید  پیدا  راه 
گزینه های شعری از شاعران پیشین این امر 
نمونه های  زیبا ترین  و  اصیل ترین  تا  باشد 

شعری آنان به خوانندگان ارایه شود.  
جلد  از  را  غزلیات  این  صافی  عبید  ظاهرا 
وزارت  وسیله ی  به  که  بیدل  کلیات  دوم 
برگزیده  یافته،  انتشار  افغانستان  معارف 

است. انتخاب از نخستین رباعی دیوان:
حمد دوجهان سزای ذات یکتا

کز پرده ی غیر او نجوشد من و ما
نتوان لب آهنگ ثنایش واکرد
تا او نکند به قدرت خویش ادا

دراین  آمده  رباعی  آخرین  و  آغازشده 
دوم  جلد  رباعی  آخرین  همان  گزینه 

کلیات است:
یارب ستم است این که در بحر خسی

مخصوص مراد خود برد ملتمسی
بر خلق ببخشای که من ناکس هم

آیم به شمار گرد دامان کسی
نکته  این  به  صافی  عبید  تردید،  بدون 
از»رباعیات  شماری  که  است  شده  متوجه 
متفرقه« سروده های جعلی اند که نمی توانند 
باشند  داشته  را  بیدل  بزرگ  نام  شایستگی 
در  هم  رباعی  یک  حتا  میانه  آن  از  او  و 
این  این که  است.  نیاورده  خود  گزینه ی 
نام  به گونه ی جداگانه زیر  شمار رباعی ها 
»رباعیات متفرقه« درجلد دوم کلیات آمده 
است، می تواند این اندیشه را تقویت بخشد 
که در همان آغاز، تدوین کنندگان دیوان، 
نوع  با  بیدل،  به  را  رباعی ها  این  انتساب 
تردید نگریسته و آنها را به گونه ی جداگانه 

در دیوان جا داده اند. 
رباعیات  گزینه ی  که  این  فرجامین  سخن 
بیدل به مانند گزینه های مثنوی ها و غزل های 
روزنه های  یا  پنجره ها  چنان  می تواند  او 
گشوده ای، نسل جوان و آنانی را که دیگر 
چنان  گردانی  برگ  فرصت  یا  حوصله 
جهان  با  ندارند،  را  ضخیمی  دیوان های 
شاعری  و شگرد های  اندیشه ها  گسترده ای 
ابوالمعانی میرزاعبدالقادر بیدل آشنا سازد. 
پنجره های  همان  درست  گزینه ها  این 
تاریک  روزگار  این  در  ما  گشوده اند. 
عهد  سکه های  چنان  عرفان  و  عشق  که 
هوای  به  مانده اند،  باز  رواج  از  دقیانوس 
نیازمندیم،  آزاد و روشنایی عشق و عرفان 
پای این پنجره ها می مانیم و پلی می زنیم به 
سوی اقلیم گسترده ای که دلتنگی را در آن 

راهی نیست! 

دیگر،  بزرگان  رباعیات  وقتی 
می خوانیم  را  خیام،  عمر  از  غیر 
نوع  باشیم،  خواسته  آن که  بی 
مقایسه در میان می آید؛ مقایسه ای 
نفع  به  ترازو  پله ی  همیشه  که 
از  است.  بوده  سنگین  خیام  عمر 
جای  بر  دیگری  شعر های  خیام، 
درمیان  بتوان  تا  است  نمانده 
پرداخت؛  مقایسه  به  او  شعر های 
ابوالمعانی  رباعیات  وقتی  اما 
موالنا  یا  و  بیدل  عبدالقادر  میرزا 
یا  و  حافظ  بلخی،  جالل الدین 
 ، می خوانیم  را  دیگری  بزرگان 
و  رباعیات  درمیان  مقایسه  نوع 
شعرهای دیگر آنان پدید می آید. 
از این نقطه نظر بیدل شاعری است 
توانسته  خویش  غزل های  با  که 
مکتب  سکوی  بلند ترین  است 
هند را فتح کند. او با غزل هایش 
مکتب هند را به اوج و کمال آن 

رسانده است. چنان که او به تنهایی می تواند 
را  هند  مکتب  ابداعی  ویژگی های  تمام 

درسروده های خود بازتاب دهد. 
وقتی  هند.  مکتب  در  غزل  یعنی  بیدل، 
از  از نظر زبان و چه  او را، چه  رباعی های 
نظر اندیشه و محتوا، با غزل های او مقایسه 
رباعی سرا،  بیدل  که  می یابیم  در  می کنیم 
غزل سرا  بیدل  پایه ی  به  صورت  هیچ  به 
گاهی  او  رباعی های  در  حتا  نمی رسد. 
که  می خوریم  بر  زبانی  و  اندیشه ها  به 
سروده هایی  چنین  که  بپذیریم  نمی توانیم 

از بیدل باشد. 
وارسته ای  صوفی  و  عارف  آزاده،  شاعر 
نگشوده  توصیف کسی  به  زبان  هرگز  که 
دوست  هستی  تجلی گاه  را  جهان  و 
می داند، چگونه می تواند در دایره ی تنگ 
در  بماند.  گیر  فکری  و  مذهبی  تعصبات 
وزارت  چاپ  بیدل،  کلیات  دوم  جلد 
تنظیم  الفبا  بنیاد  بر  بیدل  رباعیات  معارف، 
»رباعیات  نام  زیر  جا  این  در  است.  شده 
او  دیگر  رباعی  صد  دو  از  اضافه  متفرقه« 
به گونه ی جداگانه به نشر رسیده است که 
در میان آنها می توان رباعی هایی را دید که 
از  چه  و  اندیشه  و  تفکر  زبان،  نظر  از  چه 
تخیل  پرورش  و  شاعری  شگرد های  نظر 
شاعرانه، نمی توانند درکنار آثار بیدل قرار 
گیرند. چنین رباعی ها با زبان نااستوار و حتا 
اندیشه های  انزجارآور، دیدگاه ها و  گاهی 
شاعری  سروده های  نمی توانند  متعصبانه، 
باشند که جهان و هستی را تجلی گاه هستی 
که  آنایی  و  پژوهشگران  می بیند.  دوست 
سال های درازی در عوالم فکری بیدل سیر 
آشنا  او  شاعری  شگرد های  با  و  کرده اند 
چنین  یک  که  دارند  این  بر  باور  هستند، 
رباعی هایی در دیوان بیدل شعرهایی اند که 
اوانتشار داده  نام  به  و  تعمد سروده شده  با 

شده اند. 
عالمه صالح الدین سلجوقی در »نقد بیدل« 
کسانی،  یا  کسی  که  است  باور  این  بر 
و  برده  دست  او  رباعیات  در  سبک سرانه 
پخش  او  نام  به  را  چنین سروده هایی  یک 
کرده اند. او می نویسد: »چون رباعیات بیدل 
گمان  است  پایین تر  او  غزلیات  سطح  از 
می رود که به دسته ای از مردم آرزوی آن 
او مداخله  رباعیات  پیدا شده است که در 
کنند و من، بعضی از رباعیات او را می بینم 
که لکه ای است بر دامان نزاهت صوفیانه ی 
او. و این یکی از دالیلی است که این گونه 
رباعیات خارج مسلک او از خودش نیست. 
نه  او  اشعار  باقی  مخصوصا که درمضمون 
از  بارزی  نه هم صبغه ی  و  دارد  هماهنگی 

اسلوب بیدل در آنها دیده می شود.«

مالی  کمک  از  حاکی  مي شود،  تقویت  اسراییلی 
قطر به شکل گرفتن یک نیروی مقاومت نظامی در 
این  تجهیز  و  سنی  جنگ جویان  از  مرکب  سوریه 
نیرو در مرزهای مشترک آن کشور با ترکیه است.

قطر نخستین کشور عربی بود که سفیر خود را بعد 
دمشق  از  جاری  سال  سیاسی  بحران  گرفتن  پا  از 
ادامه مقاومت عبداهلل صالح در  از  بعد  فراخواند و 
از  را  خود  پشتیبانی  نیز،  مخالفان  به  قدرت  انتقال 

سند شورای همکاری خلیج فارس پس گرفت. 
شورای  عضو  کشور های  سایر  خالف  بر  قطر، 
بهار  جنبش  قبال  در  که  )فارس(  خلیج  همکاری 
به  متعهد  تنها  شرایط،  بهترین  در  را  خود  عرب، 
رژیم های  مخالفان  کنار  در  سکوت کردند، عمال 
اقتدارگرا و در کنار حامیان بهار عرب قرار گرفت.

سیاست خارجی قطر که »الجزیره« یکی از نمادهای 
روشن آن محسوب می شود، تحوالت منطقه ای را 
به مثابه فرصت ها تازه برای داخل شدن قلمداد کرده 
با استفاده از اهرم های در اختیار خود  سعی در  و 
بهره گرفتن از آنها با حداکثر امکانات داشته است.

با  مناسب  کاری  مناسبات  داشتن  وجود  با  قطر 
دارای  نیز  اسراییل  با  ایران،  اسالمی  جمهوری 
از  دوحه  حال  عین  در  است.  متعارفی  مناسبات 
روابط کاری دوستانه ای با حزب اهلل لبنان و حماس 

در نوار غزه نیز برخوردار است.
محدوديت ها

صحنه  در  خارق العاده  موفقیت های  وجود  با 
یا  و  اقتصادی  سیاسی،  ورزشی،  از  اعم  جهانی، 
امنیتی، قطر با محدودیت هایی نیز در تمام عرصه ها 
روبه رو است. این محدودیت ها، ادامه پیروزی های 
استراتژیک گذشته و رسیدن دوحه به مرزهای تازه 

را احتماال کند خواهد ساخت.
افزایش نفوذ و  با  رقابت کشور های بزرگتر منطقه 
جاه طلبی های قطر و بدگمانی نسبت به هدف های 

نهایی آن از جمله این بازدارنده ها است.
اظهارات حمد بن جاسم آل ثانی، نخست وزیر قطر 
که سند های تصویری آن  چندی پیش منتشر شد، 
دایر بر این که: »ما در هر صورت رژیم سعودی را 
داشتن،  صحت  صورت  در  کرد«،  خواهیم  ساقط 
نشانه اوج جاه طلبی رهبران این امیرنشین کوچک 

است.
طی  لیبیا،  وضعیت  بحرانی شدن  از  پیش  جاسم، 
»قطر  بود  داشته  اظهار  نیز  قذافی  معمر  با  گفتگو 
در حال ضربه زدن اقتصادی و سیاسی به عربستان 

است.«
سیاست  عرصه  در  قطر  عملگرایانه  رفتار های 
محدودیت ها،  تمامی  وجود  علي رغم  خارجی، 
این  تولد  از  خارجی  قدرت های  اقبال  از  حاکی 
از گالیه ها  بعد  تازه محلی است. چنان که  شریک 
برابر  در  عربستان  محافظه کارانه  سختگیری های  و 
نیروهای مسلح  امریکا فرماندهی  واشنگتن، دولت 
هوایی  پایگاه  از  بزرگی  و بخش  منطقه  در  مستقر 

خود را از کشور سعودی به قطر منتقل ساخت. 
برابر  در  قطر  کنونی  نظامی  و  سیاسی  قدرت 
بضاعت های  با  مقایسه  قابل  گونه ای  به  عربستان، 
است-تعداد  بریتانیا  برابر  در  کشور  آن  ورزشی 
به مراتب  نفر(   ۸۰۰.۰۰۰ )حدود  قطر  جمعیت  کل 
کمتر شمار کسانی است که در آخر هر هفته در 
بریتانیا برای تماشای مسابقات فوتبال به ورزشگاه ها 

مي روند.
میزبانی  مقام  کسب  به  موفق  قطر  حال،  عین  در 
بازی های نهایی جام جهانی شد، و بریتانیا از دست 

یافتن به این توفیق بازماند.
کشور  مالی  قدرت  بزرگ  ابعاد  تثبیت  از  بعد 
کوچکی مانند سوییس در عرصه جهانی و نمایش 
قدرت نظامی کوبنده اسراییل در جمع کشور های  
با  قطر  کوچک  کشور  اینک  عرب،  پرجمعیت 
وسعت  قراردادی  محدودیت های  نادیده گرفتن 
تازه  نماد  عرضه  راه  در  جمعیت،  تعداد  و  خاک 
در  قدرت  معیار های  که  است  دورانی  در  قدرت 

آن تغییر یافته اند. 


ACKU
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يک روز پس از هجوم پوليس مصر به دفتر سازمان های 
مدافع حقوق بشر و واکنش شديد امريکا، مقامات نظامی 
بازرسی و مهر  اياالت متحده قول توقف فوری  به  مصر 
آنها  اموال  و  اسناد  بازگرداندن  و  سازمان ها  اين  و الک 

را دادند.

 17 دفتر  به  مصر  پوليس  نيروهای  هجوم 
دموکراسی  و  بشر  حقوق  مدافع  سازمان 
 29 پنج شنبه،  روز  در  کشور  اين  در 
عميق«  »نگرانی  ابراز  و  انتقاد  دسامبر، 
به دنبال داشت. امريکا  اياالت متحده را 
حتا تا آن جا پيش رفت که تلويحا تهديد 
کرد که اين اقدام ممکن است بر کمک 
اثر  مصر  به  کشور  اين  ميلياردی  نظامی 

منفی داشته باشد.
اياالت  از  دالر  ميليارد   1.3 ساالنه  مصر 

متحده کمک نظامی دريافت می کند.
مقامات  از  نقل  به  رويترز  خبرگزاری 
امريکايی می گويد که وزير دفاع امريکا 
مقامات  با  مصر  در  کشور  اين  سفير  و 
و  کرده  گفتگو  قاهره  در  نظامی  ارشد 
ادامه فعاليت عادی  بر  اياالت متحده مبنی  خواسته است 
سازمان های غيردولتی در مصر را به آنها گوشزد کرده اند.

ليون پانه تا، وزير دفاع امريکا، روز جمعه با جنرال محمد 
حسين طنطاوی، رييس شورای عالی نظامی مصر، در اين 

باره گفتگو کرده و نگرانی خود را از حمله به سازمان های 
مدافع حقوق بشر و دموکراسی در مصر به او ابراز کرده 

است.
سخنگوی کميشنری عالی حقوق بشر در سازمان ملل نيز 
برای  طرحی...  »آشکارا  را  سازمان ها  اين  دفتر  به  هجوم 

مرعوب ساختن مدافعان حقوق بشر« دانست.
که  داد  خبر  جمعه  روز  منا،  مصر،  رسمی  خبرگزاری 
به قصد  بشر و دموکراسی  اين گروه های طرفدار حقوق 
خارجی  کشورهای  از  خود  دريافتی  کمک های  بررسی 

مورد بازرسی قرار گرفته اند.
خبرگزاری منا همچنين بر اساس بيانيه دفتر دادستانی مصر 
به شواهدی اشاره کرد مبنی بر نقض قوانين داخلی مصر از 

جمله فقدان مجوز از سوی اين گروه های حقوق بشری.
گاردين،  بريتانيايی  روزنامه  گزارش  به  حال،  همين  در 
سقوط  زمان  از  که  مسلح  نيروهای  عالی  شورای 
گرفته  عهده  بر  را  کشور  اداره  مصر  در  حسنی مبارک 
اعتراض  به  »دست های خارجی« را متهم کرده است که 

مردم در برابر حکومت نظامی دامن می زنند.

هزاران تن از معترضان در بحرين به جاده های شهر 
کشور  اين  دولت  استعفای  خواهان  و  رفته  منامه 

شده اند.
جريان  در  امنيتی  نيروهای  که  می گويند  آنها 
و  شکنجه  را  مخالفان  گذشته  ماه های  اعتراضات 
آنها  عليه  اما دولت  نقض کرده اند،  را  آنها  حقوق 

اقدام نکرده است.
راهپيمايان همچنين خواهان آزادی زندانيان سياسی 

و برابری گروه های مختلف در اين کشور شدند.
به گفته مخالفان دولت بحرين، پوليس برای متفرق 
کردن معترضان که عمدتا در محله های شيعه نشين 
استفاده  اشک آور  گاز  از  می کردند،  راهپيمايی 

کرد.
منامه،  راهپيمايی  از  منتشرشده  تلويزيونی  تصاوير  در 
آتش  را  امريکا  پرچم  که  می شوند  ديده  معترضانی 

اياالت متحده از حاکمان  می زنند و عليه حمايت دولت 
بحرين شعار می دهند.

قايل  تبعيض  آنها  عليه  حکومت  که  می گويند  معترضان 
می شود و اجازه گرفتن سهم متناسب از قدرت سياسی را 

به آنها نمی دهد.
پادشاه  توسط  که  تحقيق  ويژه  کميسيون  يک 
ماه های  اعتراضات  بررسی  مسوول  بحرين 
گذشته  ماه  بود،  شده  کشور  اين  گذشته 
و  معترضان  سرکوب  به  را  امنيتی  نيروهای 

بدرفتاری با بازداشت شدگان متهم کرد.
افسر  پنج  که  کرده  اعالم  بحرين  دولت 
از  نفر  دو  شدن  کشته  با  رابطه  در  را  پوليس 

بازداشت شدگان محاکمه خواهد کرد.
دو نفر از اين افسران پوليس، متهم شده اند که 
کرده   کوب  و  لت  آنقدر  را  بازداشت شدگان 

که آنها جان باخته اند.
مقامات  به  حادثه  نکردن  گزارش  ديگر،  افسر  سه  اتهام 

مسوول است.

از آغاز دور  ايران در آلمان،  علی رضا شيخ عطار، سفير 
جديد مذاکرات ايران و گروه 1+5 در آينده ای نزديک 
به  ايران  ملی  امنيت  عالی  شورای  دبير  آتی  نامه  از  بعد 

رييس سياست خارجی اتحاديه اروپا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری نيمه رسمی مهر، وی روز شنبه در 
اقدام  دست  در  زمينه  اين  در  »مذاکرات  افزود:  باره  اين 
ديگر  مکاتبه  يک  و  شده  انجام  نامه نگاری هايی  و  است 
به زودی از طرف ما انجام می شود و بعد از آن مالقات 

تنظيم خواهد شد.«
جليلی  آقای  زودی  »به  داد:  ادامه  آلمان  در  ايران  سفير 
قرار است نامه ای به خانم اشتون بدهد تا مداليته مذاکرات 
مذاکرات  جليلی،  آقای  مکاتبه  اين  از  بعد  شود.  تنظيم 

جديد ايران و 1+5 انجام خواهد شد.«
از کاترين اشتون، مسوول سياست خارجی اتحاديه اروپا، 
مذاکرات  اين  ادامه  زمان  درباره  تازه ای  واکنش  هنوز 

گزارش نشده  است.
ازسرگيری  که  گفت  سپتامبر  ماه  در  اشتون  کاترين 
مذاکرات شش جانبه هسته ای با ايران امکان پذير است، اما 

ايران نبايد هيچ پيش شرطی برای اين گفتگوها بگذارد.

ايران،  دانشجويان  خبرگزاری  گزارش  به 
ايسنا، روز پنج شنبه علی اکبر صالحی، وزير 
وزير  معاون  با  ديدار  در  نيز  ايران،  خارجه 
آمادگی  از  تهران  در  چين  خارجه  امور 
خبر  هسته ای  گفتگوهای  ادامه  برای  ايران 
گام به گام  طرح  به  مورد  اين  در  ولی  داد، 

روسيه اشاره کرد.
هر  ازای  به  گام  به گام،  طرح  پايه  بر 
با  مرتبط  پرسش های  به  ايران  که  پاسخی 
بدهد،  خود  هسته ای  برنامه  شفاف سازی 
همان  به  بايد  هم  ايران  تحريم کنندگان 
اسالمی  جمهوری  عليه  تحريم ها  نسبت 

ايران را کاهش دهند.
اتحاديه اروپا پيش از اين هشدار داده  است 

سازنده  گفتگوهای  سمت  به  ايران  اگر  که 
از  بيشتر  فشارهای  و  تحريم ها  خطر  با  نرود،  هسته ای 
سوی اين اتحاديه روبه رو خواهد شد و در اين راستا در 

هفته های اخير بر فشارهای خود نيز افزوده  است.
تمامی مذاکرات هسته ای ايران با امريکا، فرانسه، بريتانيا، 

 ،5+1 گروه  به  موسوم  آلمان،  عالوه  به  روسيه  و  چين 
ناکامی  با  استانبول  در  مذاکرات  اين  آخر  دور  ازجمله 

روبه رو بوده و نتيجه ملموسی از آن حاصل نشده  است.

قول رهبران مصر به امريکا برای توقف بازرسی سازمان های غیردولتی 

معترضان بحرينی خواستار استعفای دولت شدند

ادامه مکاتبات ايران برای آغاز دور تازه مذاکرات هسته ای 
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در حالی که منابع خبری، از آزمایش موشک های دوربرد 
خبر  فارس  خلیج  در  ایران  دریایی  مانورهای  جریان  در 
آزمایش  که  می گوید  مانور  این  سخنگوی  بودند،  داده 
پیشتر،  می شود.  انجام  آینده  روزهای  طی  موشک ها  این 
موشک های  ایران  که  بودند  داده  گزارش  خبرگزاری ها 
محمود  است.  کرده  آزمایش  فارس  خلیج  در  را  دوربرد 
به  موسوم  ایران،  دریایی  مانورهای  سخنگوی  موسوی، 
رزمایش والیت ۹۰، گفته است تمامی انواع موشک های 
روزهای  طی  هوا  به  زمین  و  دریا  به  دریا  دریا،  به  سطح 

آینده آزمایش می شوند.
با  رزمایش  اصلی  مرحله  بود  گفته  پیشتر  موسوی  آقای 

شلیک انواع موشک های دوربرد از روز شنبه آغاز می شود.
تنگه  در  دریایی  مانورهای  جریان  در  گفت  گذشته  هفته  ایران 
هرمز، موشک های دارای برد کوتاه و بلند از جمله موشک های 
ساحل به دریا، زمین به زمین و زمین به هوا را آزمایش خواهد 

کرد. 
خبرگزاری جمهوری اسالمی، ایرنا، گزارش داد که در 
این مرحله از مانورهای دریایی ایران در خلیج فارس و 
تنگه هرمز، انواع اژدرهای ساخت صنایع دفاعی ایران از 
جمله »اژدر برقی« توسط زیرسطحی های نیروی دریایی 

ارتش به سوی اهداف تعیین شده پرتاب می شود.
مانورهای ده روزه دریایی ایران در خلیج فارس و تنگه 
هرمز از روز شنبه سوم جدی آغاز شد و تا سه شنبه این 

هفته ادامه خواهد داشت.
محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور ایران روز 
اگر کشورهای  که  کرد  تهدید  )ششم جدی(  سه شنبه 
کنند،  اعمال  ایران  علیه  را  بیشتری  تحریم های  غربی 
داد  نخواهد  اجازه  و  بست  را خواهد  تنگه هرمز  ایران 

که یک قطره نفت از این تنگه عبور کند.
ایران  رفتار  گفت  واکنش  در  بالفاصله  امریکا 
»غیرمنطقی« است و چنین رفتاری، تحمل نخواهد شد.

کیم جونگ اون، رهبر جدید کوریای شمالی، به طور 
نامیده  کشور  این  مسلح  نیروهای  کل  فرمانده  رسمی 
از فوت پدرش، کیم جونگ  شد. آقای کیم که پس 
شمالی  کوریای  رهبری  به  دسامبر  هفدهم  در  ایل، 
این  به  رسمی  جلسه  یک  از  پس  گذشته  روز  رسید، 
سمت انتخاب شد. تحلیلگران می گویند انتخاب آقای 
کیم به فرماندهی کل نیروهای مسلح کوریای شمالی، 

بیانگر تحکیم موقعیت سیاسی اوست.
کیم جونگ ایل که از ۱۹۹۴ رهبر کوریای شمالی بود، 

در اثر حمله قلبی درگذشت.
در  گذشته  چهارشنبه  روز  او  جنازه  تشییع  مراسم 
برگزار  یانگ  پیونگ  برف در  از  جاده های سفید شده 

شد.
کیم  شمالی،  کوریای  رسمی  خبرگزاری  گزارش  به 
جونگ اون روز گذشته در نشست حزب کارگران به 

در همین حال مسعود جزایری، معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای 
مسلح ایران گفته است: »گفتمان انسداد تنگه هرمز مربوط به پنج 
سال گذشته است، گفتمان امروز جمهوری اسالمی ایران دارای 

حیطه ها و الیه های جدیدی است.«

فرماندهی عالی نیروهای مسلح انتخاب شد.
بنا بر وصیت کیم  انتصاب  این  بر اساس این گزارش، 

جونگ ایل صورت گرفته است.
خبرگزاری کوریای شمالی همچنین برای نخستین بار از 
کیم جونگ اون به عنوان »رهبر معظم« نام برد. عنوان 

پدر او »رهبر عزیز« بود.
کیم جونگ ایل قصد داشت پیش از مرگش موقعیت 
پسر جوانش را به عنوان جانشین خود تحکیم کند، ولی 

موفق به پایان رساندن تالش هایش نشد.
به همین علت، همسایگان کوریای شمالی نگران بروز 
جنگ قدرت در این کشور پس از مرگ کیم جونگ 

ایل بودند.
روز جمعه نیز کمیسیون ملی دفاع کوریای شمالی در 
منتظر  که  داد  هشدار  خارجی  کشورهای  به  بیانیه ای 

تغییرات در این کشور نباشند.
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