
که  گفته  داخله  وزارت  مقام  یک 
افسر ارتش  به دو  افسر عامل حمله 
امریکا که به عنوان مشاور نظامی در 
تحت  می کردند،  کار  وزارت  این 

پیگرد قرار گرفته است.
تروریزم  با  مبارزه  اداره  مقام  این 
۲۵ساله،  عبدالصبور،  که  گفته 
»مظنون اصلی« در حمله روز شنبه، 

۶ حوت فرار کرده است.
در  عبدالصبور  خانه  که  افزود  او 
والیت پروان در شمال کابل، یک 
شب پیش از این حادثه مورد حمله 
او  قرار گرفته و خویشاوندان  شبانه 

هم در کابل بازداشت شده اند.
ناتو در پی تیراندازی به این دو افسر 
از  را  خود  پرسونل  همه  امریکایی 

وزارتخانه ها فراخوانده است.
پنجم  روز  در  تیراندازی  این 
پی  در  خشونت آمیز  تظاهرات 

که  حاال  است  این  من  »آرزوی  گفت:  کرزی  آقای 
از عقیده  احساسات خود را نشان دادیم، حاال که 
و مقدسات خود به قیمت جان خود دفاع کردیم و 
حیات و زندگی خود را نثار کردیم و احساسات ما 
در سراسر کشور نشان داده شد، زمان این رسیده 
که آرامش خود را دوباره به  دست بیاوریم و حفظ 
امنیت  ملت،  دشمنان  که  نگذاریم  و  باشیم  کرده 
از این استفاده ی سو  افغانستان  و آسایش مردم 
با  را  و ملکیت مردم  و جایداد  را  ما  کرده مملکت 

خطر مواجه کنند.«

ماین کنار جاده ای در  انفجار  اثر  در 
ترینکوت، مرکز والیت ارزگان، سه 

مامور پولیس کشته و زخمی شدند.
فرماندهی  سخنگوی  عایل،  فرید 
باستان گفته  به بست  ارزگان  پولیس 
منطقه  در  زمانی  رویداد  این  که 
سپیلندی شهر ترینکوت مرکز والیت 
ارزگان رخ داد که یک موتر حامل 
از  گذشتن  حال  در  پولیس  سربازان 

این ساحه بود.
یک  رویداد  این  در  عایل،  گفته  به 
پولیس  دو  و  کشته  پولیس  مامور 
دیگر نیز زخمی شده اند. زخمی های 
شفاخانه  در  هم اکنون  رویداد  این 
قرار  درمان  زیر  ترینکوت  مرکزی 

دارند.
این  صحی  وضعیت  وی،  گفته  به 
شده  داده  گزارش  خوب  زخمی ها 

است.
طالب  سه  دیگر،  خبر  یک  براساس 
کنار  ماین  یک  انفجار  از  پس 

سوزاندن نسخه های قرآن در پایگاه 
روی  کابل  شمال  در  بگرام  نظامی 

داد.
اعالم  کشته شده  افسران  نام های 
یکی  که  می شود  گفته  اما  نشده، 
از آنها دگروال و فرد دیگر جگرن 

ارتش امریکا بوده است.
سخنگوی  صدیقی،  صدیق  اما 
گفته  بی بی سی  به  داخله  وزارت 
که فرد مظنون در این وزارت شغل 
رانندگی داشته و پس از این حادثه 

ناپدید شده است.
آقای صدیقی انتشار گزارش هایی را 
مبنی بر این که او کارمند اطالعاتی 
بوده، به شدت تکذیب کرد و افزود 
که هنوز مشخص نیست که این فرد 
دست  حمله  این  در  واقعا  مظنون 
داشته یا نه و تنها دلیلی که او تحت 
شدنش  ناپدید  گرفته،  قرار  پیگرد 

جاده ای که در آن سه سرباز اردوی 
سربازان  توسط  برداشتند،  زخم  ملی 

پولیس بازداشت شده اند. 
کاپیسا  والیت  امنیتی  مسووالن 
می گویند که در اثر انفجار یک حلقه 
ولسوالی  در جنوب  کنار جاده  ماین 
زخم  ملی  اردوی  سرباز  سه  تگاب، 
جستجو  عملیات  یک  در  و  برداشته 
سوی  از  رویداد  این  از  پس  که 
شده،  انداخته  راه  به  امنیتی  نیروهای 
سالح،  میل  یک  با  همراه  طالب  سه 

پس از این حادثه است.
هم چنین  داخله  وزارت  سخنگوی 
که  نیست  هنوز مشخص  که  گفت 
یا  بوده  فردی  این حمله یک عمل 
گروهی در سازماندهی و اجرای آن 

دست داشته است.
در  مسلح  فرد  اساس گزارش ها،  بر 
یک اتاق کامال امن در مقر وزارت 
امریکایی  بر روی دو مشاور  داخله 

این وزارت آتش گشود.
جاکوبسن،  کارستن  جنرال 
این حادثه  ناتو گفته که  سخنگوی 
حال  تا  اما  است،  »نگران کننده« 
گزارش کاملی از آن چه که در آن 

جا گذشته، در دست نیست.
واقعی  شرایط  که  کرد  تاکید  او 
عقب این حادثه باید هر چه زودتر 

روشن شود.
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توسط منسوبان پولیس ملی بازداشت 
شدند.

اسداهلل حمیدی، سخنگوی فرماندهی 
گفته  باستان  بست  به  کاپیسا  پولیس 
رنجر  موتر  یک  شنبه  روز  عصر  که 
در  مستقر  ملی  اردوی  نیروهای 
یک  با  »شنکی«  منطقه  در  تگاب، 
ماین کنار جاده برخورد کرد که در 
نتیجه این رویداد، سه نفر از نیروهای 

اردوی ملی زخمی شدند.
انفجار  از  پس  که  افزود  حمیدی 
عملیات  ملی  پولیس  نیروهای  ماین، 
راه  به  منطقه  این  در  را  تجسسی 
طالب  سه  آن  جریان  در  و  انداخته 
دست  به  کالشینکوف  میل  یک  با 
نیروهای پولیس ملی گرفتار شده اند.

ولسوالی تگاب یکی از مناطق نا امن 
والیت کاپیسا به شمار می رود. پیش 
از این نیز گزارش هایی از درگیری ها 
در  امنیتی  نیروهای  و  مخالفان  میان 

این ولسوالی به نشر رسیده است.
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کرزی از مردم خواست 
آرامش خود را حفظ کنند

پنجاه کودک در صفحه 9
به اثر یک نوع بیماری 
در بدخشان هالک شدند

در نتیجه شیوع مرض طرق تنفسی در ولسوالی های 
راغستان و خواهان والیت بدخشان، ۵0 کودک 
دیگر  از یک صد کودک  بیش  و  هالک شدند 

تحت تداوی قرار گرفتند.
مطبوعاتی  دفتر  مسوول  راسخ،  عبدالمعروف 
والیت بدخشان به رادیو آشنا گفته است: »پنجاه 
طفل زیر سن پنج سال در اثر شیوع مرض طرق 
تحت  دیگر  طفل   100 و  شده  هالک  تنفسی، 
تداوی قرار دارند که از جمله ۵0 تن شان بعد از 

صحت یاب شدن رخصت شده اند.«
وی عالوه کرد که وزارت صحت عامه، شش تن 
ادویه را به ریاست صحت عامه بدخشان انتقال داده 

است.
در همین حال، داکتر نور خاوری، رییس صحت 
پنج  و  سی  هالکت  تایید  ضمن  بدخشان،  عامه 
کودک در ولسوالی های راغستان و یاوان گفت: 
»تیم صحی و ادویه کافی به منطقه اعزام شده و 

اکنون مرض تحت کنترول می باشد.«
آقای خاوری هالکت 1۵ کودک را در ولسوالی 
خواهان آوازه های مردم دانسته و گفت که این ارقام 
توسط منابع رسمی و مراکز صحی تایید نشده است.

ACKU
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ضدامریکایی سازی فضا 
در آستانه  امضای پیمان راهبردی 

مقام های افغان، به شمول چند تن از والی ها، به رسانه ها 
از  را  غیرمسوول  مسلح  افراد  از  شماری  که  گفته اند 
از  به آتش زدن نسخه هایی  اعتراض  افرادی که در  میان 
برخی  کرده اند.  گرفتار  می کردند،  راهپیمایی  پاک  قرآن 
را  خارجی  کشورهای  داشتن  دست  هم چنان  مقام ها  از 
افراد  راه یابی  دانسته اند.  دخیل  تظاهرات  این  تشدید  در 
مسلح غیرمسوول در صف کسانی که برای استفاده از 
یک سو  از  می ریزند،  خیابان ها  به  اعتراض،  مشروع  حق 
از  و  می کاهد  اعتراض کنندگان  جمع  بر  مردم  اعتماد  از 
سویی دیگر زمینه را برای تخریب و ایجاد خشونت هموار 

می سازد.
افغانستان، حق  نافذه ی  قوانین  اساس  به  افغان  هر  البته 
دارد برای به دست آوردن حق مشروع و به کرسی نشاندن 
راهپیمایی های  به  و  کند  اعتراض  قانونی اش  خواست 
اعتراض آمیز – اما غیرخشونت آمیز -  بپردازد. اعتراض 
حق مسلم هر افغان است. به ویژه در هنگامی که سخن از 
افغان مسلمان  بی حرمتی به مقدسات به میان می آید، هر 

حق دارد به دفاع از مقدساتش اعتراض کند. 
نفوذ افراد مسلح غیرمسوول در صفوف تظاهرکنندگان، 
این پیام را می رساند که کشورهای همسایه در تالش اند 
را  زمینه  افغانستان،  مردم  احساسات  از  استفاده  با  تا 
جهانی اش  متحدان  و  افغانستان  بین  فاصله  ایجاد  برای 
پیمان  امضای  آستانه ی  در  افغانستان  بسازند.  مساعد 
در  خاصی  حلقات  اما  دارد،  قرار  امریکا  با  استراتژیک 
تالش  همسایه  کشورهای  نظامی  و  سیاسی  نهادهای 
را  پیمانی  چنین  امضای  جلو  ممکن  هر شکل  با  می کنند 

بگیرند. 
وزارت  خارجی  مشاوران  شدن  کشته  دیگر،  سویی  از 
بیانگر  این وزارت،  افسران  از  از سوی یکی  امور داخله 
است  نتوانسته  افغانستان  حکومت  که  است  واقعیت  این 
ادارات  داخل  در  را  تروریستان  و  نفوذ شورشیان  جلو 
خود بگیرد. از سویی هم، این رویداد نیز چنین می رساند 
که سازمان های استخباراتی کشورهای همسایه، به ویژه 
ایران و پاکستان، در تالش اند تا با نفوذ در دستگاه های 
اداری افغانستان و انجام چنین قتل ها،  فاصله ی افغانستان 
بسازند و فضای روابط  بیشتر  متحدان جهانی اش  با  را 

افغانستان با متحدان خارجی اش را تنش آلود.
همواره  چرا  که  بیابند  پاسخ  پرسش  این  به  باید  مردم 
افغانستان به خشونت کشیده  گردهمایی های مردمی در 
می شوند و در اثر این خشونت ها افغان ها جانشان را از 
مال  هم چنان  و  می شوند  هم زخمی  یا  و  می دهند  دست 
یا سوزانده می شود.  تاراج می رود  به  افغان ها  دارایی  و 
پاسخ، روشن است و آن این که دستگاه های استخباراتی 
کشورهای پاکستان و ایران همواره در صدد نفع برداری 
شکی  این  در  بوده اند.  افغانستان   مردم  احساسات  از 
نیست که راه یابی افراد مسلح در صفوف تظاهرکنندگان 
و یا هم خشن شدن این راهپیمایی ها کار مردم سلحشور 

افغانستان نیست.
پیامدهای این رویدادها، اول اینست که کشورهای همسایه 
تظاهرکنندگان  صفوف  در  تنش  ایجاد  با  می خواهند، 
احساسات  اعتراضات،  این گونه  کشیدن  خشونت  به  و 
راهبردی  پیمان  امضای  آستانه ی  در  را  ضدامریکایی 
افغانستان با امریکا در میان افغان ها برانگیزند و به این 
وسیله مانع امضای این پیمان شوند. زیرا با امضای این 
کشورهای  که  می آید  به میان  این ضمانت  حداقل  پیمان، 
همسایه که در چندین دهه ی گذشته همواره فرصت دخالت 
در کشورمان را داشته اند، دیگر این فرصت را از دست 
بدهند. پیامد دیگر این رویدادها را می توان چنین پیش بینی 
و  همسایه  استخبارات کشورهای  عمال  نفوذ  با  که  کرد 
دست بردن این عمال به کشتن مشاوران خارجی، فاصله 
و  زیاد شود  متحدان غربی اش  و  افغانستان  دولت  میان 
اگر  نتیجه،  در  برود.  میان  از  کشورها  این  میان  اعتماد 
از  غربی اش  متحدان  و  افغانستان  میان  اعتماد  فضای 
بین برود،  کشورهای همسایه که سال ها در فعالیت های 
برهه های  در  و  داشته اند  دست  کشور  این  در  تخریبی 
خاص زمانی باعث برهم ریختن بافت اجتماعی و اعتماد 
فرصت  دیگر  یک بار  یک دیگر شده اند،  به  نسبت  افغان ها 
فاصله ی  و  این کشور می یابند  در  را  بیشتر  دخالت های 
بیشتر  را یک بار دیگر  به صلح  افغانستان  رسیدن مردم 

می سازند.

زنگ اول


مشتریان برق در کندز 
به بیش از 36 هزار خانواده رسید

آغاز کار دو پروژه عام المنفعه در بلخ 

دست داشتن یک کارمند...                ادامه از صفحه 1

برخورد تظاهرکنندگان با 
پولیس و نیروهای امریکایی در کندز

8صبح، کندز: انجنیر حمیداهلل، رییس 
برق والیت کندز، در مراسم گشایش 
مرکز  ناقلی های  روستای  ترانسفارمر 
کار  آغاز  با  که  گفت  کندز  والیت 
این ترانسفارمر، آمار مشتریان برق در 

کندز به بیش36 هزار خانواده رسید.
به گفته ی رییس برق کندز، این آمار 
اداره های  شامل  خانواده ها،  بر  افزون 
دولتی و غیردولتی مانند شرکت ها و 

فابریکه ها نیز می شود.
وارداتی  برق  اخیر،  سال  چند  در 
کندز،  والیت  به  تاجیکستان  کشور 
روستاهای  به  بی پیشینه  گونه ی  به 
شهر کندز و ولسوالی امام صاحب این 
هنوز  ولی  است،  یافته  توسعه  والیت 

محلی  مسووالن  مزارشریف:  8صبح، 
پروژه  دو  کار  آغاز  از  بلخ  والیت  در 
عام المنفعه در ولسوالی بلخ خبر می دهند.

عمومی  مسوول  رحیمی،  فهیمه 
داراالنشای کمیته ی شورای عالی صلح 
شامل  که  پروژه ها  »این  گفت:  بلخ  در 
جغل اندازی دو کیلومتر جاده و ساخت 
پروسه  سوی  از  می شود،  پلچک   14
صلح در ولسوالی بلخ راه اندازی گردیده 

است.«
پروژه ها   این  که  گفت  رسانه ها  به  او 
صلح  روند  به  که  است  کسانی  برای 

می پیوندند، اجرا می شود.
در  که  افزود  هم چنین  رحیمه،  خانم 

روز  کرزی  حامد  این،  وجود  با 
یک شنبه در یک نشست خبری کشته 
وزارت  در  خارجی  مشاور  دو  شدن 
داخله را محکوم کرد و افزود که هنوز 
مشخص نیست که عامل این حادثه چه 

کسی بوده است.
در  عبدالصبور  که  گفته اند  مقامات 
وزارت  جمله  از  و  وزارتخانه  چند 

داخله کار کرده است.
او در وزارت داخله مسوول تنظیم امور 
مخابراتی  کانال های  به  و  بوده  امنیتی 
دسترسی  وزارتخانه ها  استفاده  مورد 

داشته است.
گفته:  داخله  وزارت  ارشد  مقام  یک 
ما  و  شده  ناپدید  او  که  حقیقت  »این 
می گوییم که او فرار کرده، بیانگر آن 

بی حرمتی  علیه  تظاهرات  جریان  در 
بیست  گذشته،  روز  پنج  در  قرآن  به 
و نه نفر کشته و بیش از صد تن دیگر 

مجروح شده اند. 
تایید  کندز  در  محلی  مقام های 
امریکایی  مربی  هفت  که  کرده اند 
این والیت،  امام صاحب  ولسوالی  در 

مجروح شده اند.
پلیس  فرمانده  قطره،  سمیع اهلل 
که  گفت  خبرنگاران  به  کندز 
خشمگین،  تظاهرات کنندگان 
ناتو  پایگاه  یک  به  نارنجک  با 
حمله  »امام صاحب«  ولسوالی  در 

قلعه ی زال،  خان آباد،  ولسوالی های 
چهاردره،  و  علی آباد  ارچی،  دشت 

برق ندارند.
به  برنامه ی  پیش،  چندی  ولی 
تعلیق درآمده ی انتقال برق تاجیکستان 

به والیت تخار، دوباره آغاز شد.
کندز  در  حالی  در  برق  مشتریان 
پیش،  چندی  که  می یابند  افزایش 
از  کندز،  برق  ریاست  مسووالن 
مشتریان  بدهکاری های  بلند  آمار 
بودند  گفته  داشته،  شکایت  بدپرداز 
برق  افغانی هزینه های  میلیون  که 80 
مشتریان  از  و شماری  نشده  پرداخته 
به  غیرقانونی  گونه ی  به  را  برق  نیز 

کار می گیرند.

منطقه کابلیان ولسوالی بلخ، 8 نفر تحت 
صلح  روند  به  غالم سخی  فرماندهی 
پیوسته بودند که اینک دولت برای آنها 

سرک و پل  می سازد.
بلخ  در  صلح  کمیته  عمومی  مسوول 
دالر  هزار  پروژه  45  این  هزینه  گفت  
پرداخت  صلح  کمیته  سوی  از  و  است 
آینده  در  »ما  کرد:  اضافه  او  می شود. 
هم هم چون پروژه هایی را برای کسانی 
که به صلح بپیوندند، راه اندازی خواهیم 

کرد.«
از  بیش  روان  سال  در  که  است  گفتنی  
چهاربولک،  ولسوالی های  در  تن   150
بلخ  و نهرشاهی به روند صلح پیوسته اند.

است که عبدالصبور مظنون اصلی این 
قضیه است.«

قرار  حمله  مورد  او  »خانه  افزود:  او 
مورد  گذشته  شب  و  بود  گرفته 
بازرسی قرار گرفته، اما او آن جا نبود. 

خویشاوندان او در کابل بازداشته اند.«
بی بی سی  به  جنرال  یک  همچنین 
گروه های  نفوذ  »ویروس  است:  گفته 
یافته  گسترش  سرطان  مانند  شورشی 
آن  معالجه  دارد.  عمل  به  نیاز  این  و 

کمکی نکرده است.«
سربازان  مواردی  در  هم  این  از  پیش 
همکاران  روی  به  پولیس  و  ارتش 
باعث  و  کرده  شلیک  خود  خارجی 
خارجی  سربازان  از  شماری  مرگ 

شده اند.

کرده اند.
معترضان که در اعتراض به بی حرمتی 
به قرآن در کندز تظاهرات کرده اند، 
نیز حمله کرده  پلیس  پاسگاه  به یک 

و 15 تن را مجروح کرده اند.
خبرنگاران  به  قندوز  پلیس  فرمانده 
به  مجبور  پلیس  که  است  گفته 
تیراندازی شده که در نتیجه آن یک 
تن از معترضان کشته و سه تن دیگر 

آنان مجروح شده اند.
وجود  از  افغان  امنیتی  مقام  این 
خبر  معترضان  میان  در  مسلح  افراد 
»ده  پلیس  که  است  گفته  و  داده 
کمری  سالح  به  مسلح  که  را  نفر 
میان  از  بوده اند«  پاکستان  ساخت 
کرده  دستگیر  تظاهرکنندگان، 

است.
خان آباد  ولسوالی  از  نا آرامی هایی 
والیت قندوز نیز گزارش شده است.

ACKU
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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 بیات1161
ه و تنظیم:

تهی

آتش«  و  دود  وراي  »از  امروز  گزارش  در   
خواهري را با خود داريم که سه تن از عزيزانش 
داده  دست  از  بوده  فاميل  يك  به  متعلق  که  را 
چنين  را  روزگار  آن   تلخ  خاطرات  او  است. 
بسيار  عمر  با  را  سخت  »روزگار  مي دارد:  بيان 
اندکي که دارم، سپري نمودم و شاهد مرگ و 
يا هم معلول شدن ده ها انسان در مقابل چشمانم 
از  کشور  حوادث  در  را   خود  عزيزان  شدم. 
ايشان  با از دست دادن  دست دادم و  اي کاش 
و  مي رسيد  کلي  آرامش  يك  به  کشور  اين 
دنيا  تمامي  در  بلكه  کشور  اين  در  تنها  جنگ 
زندگي  به  مايوسانه  هم  حال  مي گرديد.  قطع 
کشور های بيرون مي بينيم و تشنه صلح و آرامش 
نااميد مي شوم و مي ترسم  هستيم، اما روزبه روز 
که در آن روز من نباشم و روي آرامي را نبينم. 
زمانی که پاي نيروهاي کمونيستي وارد خاك ما 
شد کسانی که توان داشتند از کشور بيرون رفتند 

امريكايی در وزارت  از مشاوران  با کشته شدن دوتن 
که  می کنند  نگرانی  ابراز  تحليلگران  افغانستان،  داخله 
ناکامی  به  افغانستان  در  جهانی  جامعه  ماموريت  مبادا 
منجر شود. ناتو اعالم کرده است که تمامی کارمندانش 
می کند.  بيرون  افغانستان  دولت  وزارت خانه های  از  را 
اين در حالی ست که هم اکنون تالش های زيادی برای 
آموزش نيروهای اردو و پوليس افغانستان جريان دارد 
تا اين نيروها بتوانند در آينده ای نزديك توانايی تامين 

امنيت در افغانستان را داشته باشند. 
افغانستان  امنيتی  نيروهای   2014 سال  تا  است  قرار 
توانايی تامين امنيت سراسر افغانستان را به دست آورند. 
تحليلگران می گويند در صورتی که ماموريت آموزشی 
توان  نيروها  اين  مواجه شود،  با کندی  افغان  نيروهای 

و کسانی که ماندند، مجبور شدند قرباني بدهند 
و زجر بكشند.  در بين اين فاميل ها ما هم بوديم 
که بايد قرباني بدهيم.  در زمان حكومت نجيب 
در يك حادثه راکتي مامايم که 65سال داشت، 

تامين امنيت در سال 2014 را نخواهند داشت. 
می گويد  سياسی،  مسايل  تحليلگر  جوينده،  ميراحمد 
نفوذی  عوامل  چگونه  که  است  اين  مساله  مهم ترين 
نفوذ  پوليس  نيروهای  اداره  و  سوق  مرکز  در  دشمن 
کرده اند: »اين،  چنان پيامد بد دارد که باالخره هيچ کس 
باالی هيچ کس ديگر باور نخواهد کرد. همگی به اين 
افغانستان را به حال خودش  بايد  افتاد که  فكر خواهند 
بايد  اين کشور کار کرد.  با  نمی شود  رها کرد، چون 
توانسته در  فرد  اين  اين مساله واضح شود که چگونه 
نيروهای  به  مربوط  شعبه  در  آن هم  و  وزارت  داخل 

خارجی نفوذ کرده است.« 
مسووليت  افغانستان  امنيتی  نيروهای  حاضر  حال  در 

عمرش  از  22سال  تازه  که  دخترش  با  همراه 
آرمان  و  آرزو  دنيا  يك  بود،  با  کرده  سپري  را 
ساخت.   داغدار  را  ما  فاميل  و  رسيد  به شهادت 
هنوز دردهاي آن ها آرامش نيافته بود و فراموش 

عهده  به  را  افغانستان  خاك  50درصد  امنيت  تامين 
ساير  و  طالبان  نفوذ  که  حالی ست  در  اين  گرفته اند. 
تبديل  کالن  نگرانی  يك  به  دهشت افگن،  گروه های 
خارجی  نيروهای  که  نيست  نخستين بار  اين  است.  شده 
در  پيشتر  می شوند.  کشته  طالبان  نفوذی  عوامل  توسط 
کاپيسا  واليت  در  فرانسوی  چهارسرباز  شدن  کشته  اثر 
برنامه  فرانسه  ملی،  اردوی  سربازان  از  يك تن  سوی  از 
خروج نيروهايش از افغانستان را يك سال جلو انداخت 
و اعالم کرد که اين نيروها نمی توانند تا سال 2014 در 

افغانستان باقی بمانند. 
آقای جوينده نيز ابراز نگرانی کرده می گويد: »در چنين 
حالتی  که ما ظرفيت نداريم تا به تربيه و تجديد نيروهای 
مشاوران  به  ما  بپردازيم،  خود  ملی  اردوی  و  پوليس 
خارجی و مربيان آن ها نياز داريم، در اين حالت مشاوران 
خواهند  بی اعتماد  و  بی باور  نيز  خارجی  مربی های  و 
و  مسلكی  نيروی  ما يك  که  است  اين  نتيجه اش  و  شد 

آموزش ديده نخواهيم داشت.« 
شاهد  گذشته  روز  پنج  در  افغانستان  هم،  سويی  از 
تظاهرات خشونت آميز و خونين در کابل و ساير واليات 
از  30تن  حدود  تظاهرات ها  اين  اثر  در  بود.  کشور 
مظاهره چيان کشته شده و نزديك به 200تن ديگر زخم 

برداشته اند. 
به  وابسته  که  عناصری  از  شماری  تحليلگران،  باور  به 
کشورهای خارجی هستند، در افزايش خشونت ها دست 

داشته اند. 
نسيم حامد، تحليلگر مسايل سياسی، می گويد کشورهای 

 در زمان حكومت نجيب در يك حادثه راكتي مامايم كه 
65سال داشت، همراه با دخترش كه تازه 22سال از 
عمرش را سپري كرده بود،  با يك دنيا آرزو و آرمان 
به شهادت رسيد و فاميل ما را داغدار ساخت.  هنوز 

دردهاي آن ها آرامش نيافته بود و فراموش نشده بود  كه 
نيروهاي مجاهدين پيروز شدند و بعد از مدتی جنگ هاي 
ميان گروهي آغاز شد. در نتيجه جنگ بين احزاب جهادي 
پسر مامايم كه 21سال داشت در ساحه قصر داراالمان 

شهيد شد و فاميل ما را يك بار ديگر به ماتم نشاند.

و  شدند  پيروز  مجاهدين  نيروهاي  بود  که  نشده 
شد.  آغاز  ميان گروهي  جنگ هاي  مدتی  از  بعد 
مامايم  پسر  احزاب جهادي  بين  نتيجه جنگ  در 
که 21سال داشت در ساحه قصر داراالمان شهيد 
شد و فاميل ما را يك بار ديگر به ماتم نشاند.  در 
فاميل خويش  اعضاي  از  سه تن  بسيار کم  مدت 
جريان  جنگ  اين  هنوزهم  و  دادم  دست  از  را 
چه  ما  ملت  براي  جنگ  اين  که  دارد.  نمي دانم 
سود می آورد که همه مي جنگند. من از خداوند 
و  بياورد  را  آرامي  زود تر  هرچه  که  مي خواهم 
به نقض حقوق بشري  يا مظنون  کسانی که متهم 
علني  بي طرف  محكمه هاي  در  هستند  جنايت  و 
اين ملت آرام شود و خانواده  تا  محكمه شوند، 
قربانيان هم بدانند که دولت در فكر آن هاست و 

از حقوق شان دفاع مي کند.«
خواننده گان محترم:-  جهت بهتر شدن اين بخش 
شما  سالم  پيشنهادات  و  انتقادات  نظريات،  به  ما 
به ديده ی قدر می نگريم با شريك ساختن چنين 
گزارش های شما در نشانی ذيل منتظر می باشيم.  

Info_afg@solidarity for justice.org.af

می کوشند  آن ها،  استخبارات  به خصوص  همسايه، 
استراتژيك  همكاری های  سند  امضای  آستانه  در  تا 
برای  را  زمينه  امريكا،  متحده  اياالت  و  افغانستان  بين 
حامد،  آقای  به گفته  کنند.  فراهم  سند  اين  نشدن  تاييد 
و  داخله  وزارت  در  امريكايی  مشاوران  شدن  کشته 
گذشته  روز  چند  خشونت آميز  تظاهرات های  هم چنين 
بيشتر  را  جهانی  جامعه  و  افغانستان  ميان  بی اعتمادی ها 

می کند.
نبايد  افغانستان  کنونی  شرايط  در  حامد،  آقای  به نظر 
شود:  همسايه  کشورهای  استخبارات  توطيه های  قربانی 
هم  و  افغانستان  حكومت  هم  که  است  خوب  »بسيار 
جامعه جهانی با يك حوصله مندی و با دقت و زيرکی 
اين قضايا را پی گيری کنند که چه عواملی در پشت اين 
حوادث وجود دارد ـ هم در رابطه به مشاوران خارجی 
در  من  به نظر  کريم.  قرآن  آتش زدن  مورد  در  هم  و 
استخبارات کشورهای منطقه ديده  پای  هردو قضيه رد 

می شود.«  
ايران  عامالن کشورهای  نفوذ و حضور  از  آقای حامد 
ابراز نگرانی می کند و  و پاکستان در پارلمان افغانستان 
می گويد اين عوامل تالش خواهند کرد تا مانع امضای 

پيمان استراتژيك در پارلمان شوند. 
آدرس  از  افراد  از  شماری  که  زمانی  می گويد  حامد 
خارجی  نيروهای  عليه  نمايندگان  مجلس  اداری  هيات 
عادی  مردم  وضعيتی  چنين  در  می دهند،  جهاد  فتوای 
اعتراض های  به  دست  و  می شوند  تحريك  افغانستان 

خشونت آميز می زنند. 
در  که  تظاهرات هايی  گذشته،  روز  پنج  جريان  در 
انداخته شد،  اعتراض به بی حرمتی به قرآن کريم به راه 
رييس جمهور  آن که  با  شد.  کشيده  خشونت  به  اکثرا 
تا  خواستند  افغانستان  مردم  از  داخله  وزارت  و  کرزی 
تظاهرات های شان را براساس قانون عيار کنند و به جان 
و مال مردم صدمه نزنند، اما اين خواست ها پذيرفته نشد. 
در همين حال، شماری از رسانه ها نيز مردم را به شورش 
عليه نيروهای امريكايی تشويق می کنند. آقای حامد در 
استخباراتی  دستگاه های  »متاسفانه  می گويد:  مورد  اين 
رسانه ها  بازار  امروز  و  کرده  نفوذ  هم  ما  رسانه های  در 
منطقه  منافع کشورهای  راستای  در  اين ها  و  است  گرم 

قلم می زنند و مردم را تحريك به خشونت می کنند.« 

با آرزوهایش از جهان رفت

رد پای همسایه ها در حوادث اخیر 
جستجو شود
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 واصف کبریت
از  نخستین بار،  برای  پاکستان  دولت 
خواسته  اسالمی  حزب  و  طالبان  گروه 
به  و  بکشند  دست  جنگ  از  تا  است 
افغانستان  حکومت  صلح  برنامه ی 
این  که  است  آمده  خبرها  در  بپیوندند. 
اسالمی  حزب  و  طالبان  از  درخواست 
روز جمعه از سوی دفتر سیدیوسف رضا 
گیالنی، نخست وزیر پاکستان، در یک 
چنین  انتشار  است.  شده  مطرح  اعالمیه 
اعالمیه ای از سوی نخست وزیر پاکستان 
این پرسش را ایجاد می کند که آیا این 
جدید  رویکرد  معنای  به  درخواست 
نسبت  پاکستان  سوی  از  ثبات خواهانه 
به افغانستان می باشد، یا این که این مورد 
نیز یکی از بخش های جدید مانوری و 

تبلیغاتی از سوی این کشور است.
یوسف رضا  سید  قول  از  اعالمیه  در 
گروه های  از  »من  است:  آمده  گیالنی 
طالبان افغانستان، حزب اسالمی و دیگر 
افغانستان  جنگ  در  درگیر  گروه های 
گذاشتن  کنار  با  می کنم،  تقاضا 
در  آشتی  و  صلح  روند  به  اختالفات، 
کشورشان کمک کنند.« گیالنی در این 
امیدواری کرده  اظهار  اعالمیه هم چنین 
است که طالبان، حزب اسالمی و دیگر 
گروه ها به این درخواست او پاسخ مثبت 
رسمی  درخواست  نخستین  این  دهند. 
گیالنی  یوسف رضا  سوی  از  که  است 
دولت  در  مسوول  مرجع  یک  مقام  در 
از  آن،  در  و  گرفته  صورت  پاکستان 
خواسته  اسالمی  حزب  و  طالبان  گروه 
بکشند  دست  جنگ  از  تا  است  شده 
افغانستان  حکومت  صلح  برنامه ی  به  و 

بپیوندند.  
گیالنی  سوی  از  درخواست  این  طرح 
که  باشد  مهم  جهت  این  از  می تواند 
و  گسترده  نفوذ  به  توجه  با  پاکستان 
گروه  و  اسالمی  حزب  بر  که  وسیعی 
گروه ها  این  می تواند  دارد،  طالبان 
روند  به  پیوستن  و  صلح  به  تشویق  را 
زمانی  این کار  اما  کند؛  مصالحه 
از  رویکرد  این  که  است  امکان پذیر 
بر  مبتنی  پاکستان  نخست وزیر  سوی 
منفعت جویی تبلیغاتی، نبوده بلکه ناشی 
کشور  این  سیاسی  اراده ی  در  تغییر  از 

باشد.
مقامات  که  است  واضح  همگان  برای 
ارشد حزب اسالمی در پاکستان اقامت 
یا سایر  بهیر  دارند. هرگاهی که غیرت 
هیات  ترکیب  در  حزب  این  اعضای 
گفته  می آیند،  کابل  به  اسالمی  حزب 
به سوی  آن ها  حرکت  مبدا  که  می شود 
آنان  مقصد  و  می باشد  پاکستان  کابل 
کشور.  همان  نیز  کابل  ترک  از  پس 
اصلی  مقر  که  می دهد  نشان  امر  این 
قلمرو  در  اسالمی  حزب  تصمیم گیری 
نیز  دارد. در مورد طالبان  قرار  پاکستان 
می کنند  تاکید  خبری  منابع  از  بسیاری 
که  طالبان  رهبری  بخش  مهم ترین  که 
در  دارند،  عضویت  کویته  شورای  در 
کویته ی بلوچستان و در قلمرو پاکستان 

زندگی دارند.
در چنین وضعیتی اگر پاکستان صادقانه 
افغانستان  در  صلح  روند  از  بخواهد 
بر  می تواند  به سادگی  کند،  حمایت 
حتا  و  اسالمی  حزب  و  طالبان  گروه 

از  تا  کند  وارد  فشار  حقانی  شبکه ی 
دست  انتحار  و  انفجار  انجام  و  جنگ 
بکشند و وارد رویکرد سیاسی شوند. در 
بسیاری از گزارش ها و حتا گزارشی که 
این  بر  شده،  منتشر  ناتو  سوی  از  اخیرا 
آی اس آی  که  است  شده  تاکید  مساله 
در رهبری طالبان نفوذ گسترده و وسیع 
نخست وزیر  امکاناتی  چنین  با  دارد. 
به  وی  رهبری  تحت  دولت  و  پاکستان 
سادگی می تواند از طریق  آی اس آی و 
بر  آی اس آی  که   نفوذی  از  استفاده  با 
طالبان دارد، این گروه و هم چنین حزب 
روند  به  پیوستن  به  تشویق  را  اسالمی 

صلح کند.
باور  این که پاکستان  البته از سویی هم 
به  طالبان  تشویق  راستای  در  بخواهد 
با  صلح  روند  به  پیوستن  و  جنگ  ختم 
افغانستان  جامعه  در  که  پیش شرط هایی 
اندکی  گیرد،  سهم  می باشد،  مطرح 
در  پاکستان  زیرا  می باشد؛  سخت 
گذشته و در موارد متعدد مانع از چراغ 
سبز نشان دادن برخی از رهبران طالبان 
به تحرکات مربوط به مصالحه و گفتگو 
مال  دست گیری  چنان که  است.  شده 
طالبان  رهبری  معاون  برادر  عبدالغنی، 
اردوی  استخباراتی  دستگاه  سوی  از 
پاکستان این آوازه ها را به میان آورد که 
مبتنی  تحرکات  از  استقبال  به خاطر  وی 
بر مذاکره و مصالحه زندانی شده است.

همین رفتار از سوی پاکستان باعث شد 
دیگر  برخی  و  امریکا  متحد  ایاالت  تا 
پی گیری  به  عالقمند  کشورهای  از 
افغانستان  رویکردهای سیاسی در مورد 
به این تالش بیافتند که مکان دیگری را 
برای مذاکره با طالبان در نظر بگیرند تا 
نفوذ  آی اس آی کم تر باشد. ایجاد دفتر 
برای طالبان در کشور عربی قطر بخشی 
از همین استراتژی است که در راستای 
خارج سازی طالبان از فشار آی اس آی و 
عربستان صورت گرفته  حتا  و  پاکستان 

است.
سوی  از  رویکرد  تغییر  باور  این رو،  از 
متمایل  و  افغانستان  به  نسبت  پاکستان 
از  حمایت  قطع  به  کشور  این  شدن 
طالبان و حزب اسالمی چندان آسان به 
استدالل  این  این که  مگر  نمی آید؛  نظر 
یا  و  عارضی  به دالیل  که  صورت گیرد 
ریشه گیری  چون  جدیدی  عارضه های 
طرح  از  بعد  پاکستان  در  داخلی  تشنج 
از  برخی  حمایت  و  بلوچستان  استقالل 
از این طرح و یا ضرورت  بلوچ  فعاالن 
بهترسازی رابطه به کابل و یا عیارسازی 
از  غربی  کشورهای  با  مناسب تر  رابطه 
این  به  اسالم آباد  سران  امریکا،  جمله 
رویکرد  بخواهند  که  رسیده اند  نظر 
و  افغانستان  به  رابطه  در  را  جدیدی 
دست  روی  طالبان  به  مربوط  موضوع 
با  با گذشت زمان و  به هر حال،  گیرند. 
رفتاری که از سوی  آی اس آی و اردوی 
به  طالبان  تشویق  در خصوص  پاکستان 
خواهد  روشن  گیرد،  صورت  گفتگو 
گیالنی  یوسف رضا  گفته های  که  شد 
رنگ  از  چقدر  پاکستان  نخست وزیر 
میزان  چه  و  است  برخوردار  صداقت 

رنگ و بوی تبلیغاتی و مانوری دارد.
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هوایی  پایگاه  در  شریف  قرآن  سوختن  رویداد 
سیاسی  رخداد های  ناگوارترین  از  یکی  بگرام، 
امسال کشور بود. براساس تحقیقات اولیه پیداست 
که این کار از روی عمد و قصد صورت نپذیرفته 
را  فاحش شان  اشتباه  هم  امریکایی  نیروهای  و 
که  شد  موجب  موضوع  حساسیت  پذیرفته اند. 
انتخابات  آستانه ی  در  داخلی  انتقادات  به رغم 
امریکا، باراک اوباما، رییس جمهور امریکا، طی 
پیش آمد  از  افغانستان  رییس جمهور  به  نامه ای 
تمام  با  واقع  در  اما  کند.  عذر خواهی  مذکور 
خشونت بار  حساسیت های  تنها  نه  عذرخواهی ها 
ابعاد  بلکه  نکرد،  فروکش  افغان ها  از  تعدادی 
آن ها  نظر  از  گرفت.  بیشتری  قربانیان  و  تازه 
عذرخواهی عالی ترین مقام سیاسی امریکا کافی 

نیست.
سوال این جاست که چرا به رغم عذرخواهی های 
افغان  مظاهره کنندگان  امریکایی  مقامات  مکرر 
خیابان ها  به  ممکن  شکل  خشونت بارترین  به  
پایگاه های  به  حمله  جانی  خطر  حتا  و  ریختند 
نظامی امریکایی را به جان خریدند؟ البته تعدادی 
حوادث،  این  پشت  در  که  می گویند  کابل  در 
دست های خارجی نهفته است. این گونه تحلیل ها 
فایده ی  افغانستان رواج عام دارد و مهم ترین  در 
دلیل  یک  جستجوی  و  مسایل  کردن  ساده  آن 
محکم و عام پسند برای رویدادهای ناگوار است 
این است که مسوولیت  اولیه آن،  نتیجه  البته  که 
دست های  به دوش  که  افغان ها  به دوش  نه  اصلی 

پنهان استخباراتی می افتد.
عصبانیت  و  خشم  که  است  واضح 
مظاهره کنندگان افغان را نمی شود به دسیسه های 
استخباراتی نسبت مطلق داد. باید گفت که وقوع 
مقدسات  از  دفاع  برای  خشونت بار  حرکات 
مذهبی بارها در کشور ما و سایر کشور ها اتفاق 
افتاده و احتماال باید گفت که دفاع از این اصل، 

ریشه هایی در اجتماع دارد.
این  از  بخشی  که  است  درک  قابل  همچنین 
از  مردم  خفته ی  نارضایتی های  به  را  تظاهرات 
وضعیت فعلی کشور نسبت داد. مردمی که پس 
افغانستان  در  غربی  کشور های  حضور  ده سال  از 
نمی بینند  خود  به چشم  را  عمده  تغییرات  تنها  نه 
کشورشان  آینده ی  به  نسبت  روزتاروز  بلکه 
مظاهراتی که  امر،  واقعیت  در  ناامیدتر می شوند. 
مذهبی  مقدسات  به  توهین  به خاطر  افغانستان  در 
به  منجر  همواره  گرفته،  صورت  تاکنون  مردم 
این  اصلی  زیان  است.  خشونت های خونین شده  
تا  بوده  افغان ها  خود  متوجه  بیشتر  خشونت ها 

کسانی که رفتار توهین آمیز را مرتکب شده اند.
افغانستان، معموال در کشور های دیگر  از  غیر  به 
به خاطر  عمومی  مظاهرات  زمانی که  هم  اسالمی 
توهین آمیز  کارتون  چه  بی حرمتی-  تقبیح 
سوختاندن  چه  و  دنمارک  در  محمد  حضرت 
امریکایی-  کشیش  یک  سوی  از  شریف  قرآن 
یا  و  بی گناه  افراد  شدن  کشته  است  افتاده  به راه 
و  ملکیت های عمومی  و  اموال  به  آسیب رساندن 

شخصی را در پی داشته است.
وقوع  از  افکارعامه  در  که  است  الزم  پس 
خشونت های خونین در جریان تظاهرات با دیده 
پذیرفت که یک مشکل  باید  نقد صحبت شود؛ 
بنیادی در نگاه ما به مسایل سیاسی و در فرهنگ 
دارد. چون  تظاهرات وجود  به  نسبت  ما  عمومی 
سیاسی  نا رضایتی  ابراز  برای  از خشونت  استفاده 
دارد  منافات  ارزش های مدنی یک کشور  با  هم 
و هم تاثیری برجای نمی گذارد. در عوض تنش، 
جامعه را فرا می گیرد و به میزان خشونت ها افزوده 
مظاهرات  جریان  در  خشونت  وقوع  می شود. 
عمومی بدترین شیوه سیاسی و زیان بارترین شکل 

رفتار بشری است.
واکنش به »توطیه کفار«

شبکه های  در  عادی  مردم  واکنش  به  اگر 

مجازی، مانند فیس بوک، توجه شود علت شدت 
حد  تا  والیات  و  کابل  در  اخیر  خشونت های 
می کنند  فکر  آن ها  می باشد.  درک  قابل  زیادی 
هوایی  پایگاه  در  شریف  قرآن  سوختاندن  که 
بگرام یک کار عمدی بوده است. دلیل شان ساده 
است: توهین به دین اسالم و ضعیف ساختن آن. 
کفار«  جهانی  »توطیه  به  اقدامات  چنین  معموال 

علیه »دین مبین اسالم« ارتباط داده می شود.
تداوم  به  فکری  چنین  شدن  رایج  شک  بدون 
خشونت ها در کشور کمک کرده است. این در 
حالی است که دلیلی بر عمدی بودن سوختاندن 
قرآن شریف از سوی امریکایی ها وجود نداشته و 
به خوبی،  است. چون  بیشتر  فایده اش  از  ضررش 
می دانند  نیکی  به  قبلی خود،  تجارب  به  توجه  با 
که عواقب سیاسی آن چیست. بنا غیرعمدی بودن 

موضوع قابل قبول تر به نظر می آید.

هیچ  مذهبی  احساسات  به  توهین  با  که  البته 
اجتماعی  موقعیت  نمی توان  گروهی،  و  کشور 
بنا، اگر  و سیاسی یک مذهب را زیر سوال برد. 
گمان برده شود که واقعا با سوختاندن نسخه هایی 
اسالم  دین  علیه  سو  هدف  شریف،  قرآن  از 
که  به ویژه  نیست.  درستی  دلیل  می شده،  تعقیب 
نیروهای  متوجه  بیشتر  آن  نظامی  و  سیاسی  زیان 
سیاسی  و  نظامی  مقام  هر  یعنی  است؛  امریکایی 
مذهبی  احساسات  کردن  تحریک  که  می داند 
در  معموال  ندارد.  کسی  برای  نفعی  هیچ  مردم 
افغانستان، اگر نیروهای امریکایی دست به چنین 
می اندازند  به خطر  را  خود  جان  هم  بزنند  کاری 
روابط شان  باالی  سیاسی  منفی  تاثیرات  هم  و 
دلیل،  به همین  می گذارد.  برجای  افغانستان  با 
که  رسیده  نتیجه  این  به  افغانی  هیات  دست کم 

حادثه به صورت عمدی نبوده است. 
نویسنده این سطور باور دارد که نباید بی حرمتی 
به قرآن شریف در پایگاه هوایی بگرام را به یک 
فرهنگ  بدون شک  بدهیم.  نسبت  توطیه جهانی 
امریکایی با فرهنگ دینی افغانستان منافات دارد، 
ولی امریکا در جهان یکی از کشور های بزرگ 
کشور  این  است.  مذهبی  رواداری  قسمت  در 
بزرگ ترین و زیباترین مساجد جهان را در خود 
امریکایی  مسلمانان  جمعیت  است.  داده  جای 
در  اسالمی  جمعیت های  بزرگ ترین  از  یکی 
کشور های غربی است. با توجه به همین رواداری 
و گسترش مساجد در امریکا، نویسنده باور دارد 
که نظامیان امریکایی نمی توانند از حربه توهین به 
مقدسات به صورت آشکار استفاده ببرند. امریکا 
مردم  حمایت  جلب  و  طالبان  بر  پیروزی  برای 
و  دارد  نیاز  آن ها  با  و صلح  دوستی  به  افغانستان 
نه تحریک کردن و به جان خریدن دشمنی این 

مردم.
تظاهرات صلح آمیز و نه خشونت بار

نسبت  اعتراض  نیست که  تردیدی  نکته  در یک 
تمام  مشروع  حق  مذهبی  مقدسات  به  توهین  به 
تظاهرات  نفس  است.  افغانستان  شهروندان 
امر  مذهبی  و  سیاسی  خواسته های  ابراز  برای 

اما  است.  عمومی  پسندیده ی  و  دموکراتیک 
برای  خشونت  اعمال  نیست،  قبول  قابل  آن چه 
بیان خواسته ها و نارضایتی های سیاسی است. زیرا 
خشونت با ذات مسالمت آمیز بودن دموکراسی و 

حق اعتراض سیاسی و عمومی منافات دارد.
بهترین نوع واکنش آن بود که مظاهره کنندگان 
به  توهین  به خاطر  انبوه،  به صورت  افغان، 
مسالمت آمیز  تظاهرات  به  دست  مقدسات شان 
که  می خواستند  امریکایی  نیروهای  از  و  می زند 
غیرعمدی-  یا  و  چنین کاری- عمدی  تکرار  از 
پرهیز کنند. برای این کار هیچ نیازی به خشونت 
نیست و البته تاثیرات این نوع اعتراض به مراتب 

بیشتر و بهتر است.
در  است.  شده  برعکس  نتیجه  مقابل،  در  اما 
اعمال  با  افغان  مظاهره کنندگان  این  امر  واقعیت 
از  تعدادی  رفتن  دست  از  موجب  خشونت 
این  خون  چیزی  هیچ  شده اند.  ما  هم  وطنان 
کشته شدگان را نه جبران می کند و نه توجیه. زیرا 
مسلمانان  از  تعدادی  قتل  موجب  که  تظاهراتی 
و  اخالقی  اصل  هیچ  با  آورد،  فراهم  را  بی گناه 
مذهبی  سازگار نیست. به ویژه امکان این است که 
همان اعتراض شدید به طریق مسالمت آمیز مطرح 
مصرانه ی  پی گیری  مربوطه  نهاد های  از  و  گردد 

آن طلب شود. 
فضیلت  و  مدنیت  اعتراض،  از  نوعی  این  در 
تقدیر  آن  از  همه  و  است  مشهود  شهروندی 
و  کابل  در  که  اعتراضی  آن  مقابل  در  می کنند. 
موجب  گردید  بی گناه  مردم  قتل  موجب  هرات 
سرافگندگی ما شد. زمانی که در رسانه های جهان 
از افغانستان یک چهره ی خشن به تصویر کشیده 

به  نسبت  افغانستان  مردم  دوست داران  می شود، 
صلح دوست  را  خود  مردم  و  کرده  اعتراض  آن 
اما  می کنند.  توصیف  مهربان  و  مهمان نواز  و 
تظاهرات  تلویزیون ها  پرده های  در  زمانی که 
می گردد،  منعکس  قتل  با  توام  خشونت باری 
می گردد.  مخدوش  افغانستان  چهره ی  و  اعتبار 
زیرا مظاهرات خشونت بار منافی مدنیت و فضلیت 

یک ملت است.
و  سیاست مداران  از  که  است  الزم  این جا  در 
ترویج  و  تایید  را  خشونت  که  پارلمان  اعضای 
است که  این  آن ها  به  ما  پیام  انتقاد کرد.  دادند، 
دست زدن  آیین،  و  دین  یک  از  دفاع  بدترین 
آن  آبروی  و  مقدسات  از  دفاع  برای  به خشونت 
پارلمان  اعضای  و  سیاست مداران  است.  دین 
افغانستان وظیفه دارند که مردم را در وقت تنش 
با  نه این که  به مدارا و صلح جویی دعوت کنند 
برای  و  تحریک  بیشتر  را  مردم  موقع  از  استفاده 
به  خدمت  این  کنند.  جستجو  مقامی  و  نام  خود 
مردم نبوده بلکه یک مثال واضح از فرصت طلبی 

سیاسی است.
آن ها باید درک کنند که دعوت مردم به آرامش 
غیرخشونت بار  صلح آمیز،  مظاهرات  برگزاری  و 
نه تنها به موثریت داعیه معترضان و اعتبار مدنی 
را  افغانستان  اعتبار  بلکه  می کند،  کمک  افغان ها 
تقویت می بخشد. باید به یاد داشت که افغانستان 
ضربه  سیاسی  خشونت بار  رفتار های  از  همواره 
دیده و به پرتگاه جنگ و نفاق رفته است. ما نیاز 
مدنی  سیاسی  رفتار های  آهسته آهسته  که  داریم 
بدهیم  نشان  جهانیان  و  به خود  و  کنیم  تمرین  را 
پرافتخار کشور خود  تاریخ  از  که وقتی صحبت 
رفتار های  با  که  نیست  الزم  ما  بر  پس  می کنیم 
به  افغانستان  از  نامناسب  چهره  یک  غیرمدنی 
نمایش بگذاریم. همان گونه که طالبان و القاعده 
تظاهرات  بد کرده اند،  در جهان  را  مسلمانان  نام 
تاثیر خیلی  افغانستان  خشونت بار در چند والیت 
منفی باالی درک مردم جهان از افغانستان برجای 
گذاشته است؛ چیزی که هیچ کس خواهان نبوده 

و نخواهد بود. 
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می باشد.  ناچیز  بسیار  ایران  مناطق  سایر  به  نسبت  شده، 
یکی از ادعاهایی که گروه جنداهلل در مشروع جلوه دادن 
تحرکات خود برضد دولت ایران مطرح می کند، این است 
که می گوید برای انتقام گیری از محرومیت بلوچ ها دست 
به مبارزه مسلحانه و گاها هراس افگنانه علیه دولت مرکزی 

می زند.  
با توجه به این وضعیت، پیش بینی این که بلوچ های ساکن 
در ایران بالغ بر چند میلیون می شوند، از طرح ایجاد یک 
بلوچ ها  قومی  با حاکمیت  و  بلوچستان  به نام  قلمرو جدید 
حمایت کنند، وجود دارد. زیرا حاکمیت جدید از یک سو 
تثبیت  بلوچ خواهد بود و از سوی دیگر  به قومیت  متعلق 
کننده ی یک سرزمین مستقل به نام این واحد قومی خواهد 

بود.
به  ایران  دولت  که  می شود  دیده  احتمال  این  وصف  با 
طرح عضو کانگره ی امریکا مبنی بر حمایت از حاکمیت 
به نظر  است.  نداده  نشان  جدی  واکنش  بلوچ ها  خواهی 
با  ایران  که  است  این  مساله  این  دالیل  از  یکی  می رسد 
توجه به خصومت جدی که بین این کشور با امریکا وجود 
دارد، نمی خواهد که صفحه جدیدی در این خصومت باز 
کند. ایران به واکنش پاکستان بسنده می کند. زیرا واکنش 
به  نسبت  ایران  اهداف  برگیرنده  در  واقع  در  پاکستان 

وضعیت بلوچستان نیز می باشد.
ب: تاثیرات احتمالی بر پاکستان:

این طرح تاثیرات جدی بر پاکستان دارد. پاکستان هم اکنون 
در  موجود  گازی  منابع  از  را  خود  ضرورت  مورد  گاز 

مظاهره چیان کشته و زخمی شدند.
نشست روز  اعضای مجلس سنای کشور در  این حال،  با 
سوی  از  تظاهرات  راه اندازی  آن که  با  خود  گذشته ی 
شهروندان کشور را حق قانونی آن ها خواندند، ولی تاکید 
کردند که مظاهره چیان نباید بر تاسیسات نهادهای دولتی 

و مراکز تجارتی حمله می کردند.
کشور،  سنای  مجلس  اول  معاون  ایزددیار،  محمدعلم 
می گوید که اهانت به مقدسات مردم افغانستان قابل قبول 
نیست. وی گفت شورای ملی دولت افغانستان و نیروهای 
قرآن  سوزانیدن  حادثه  بررسی  برای  را  هیات ها  خارجی 
شریف به بگرام فرستاده بودند و هنوز هم مقام های افغان 

و امریکایی مصروف تحقیق در این مورد هستند.
به شمول  امریکایی،  مقام های  هرچند  که  گفت  ایزادیار 
غیرانسانی  عمل  از  امریکا،  دفاع  وزیر  و  رییس جمهور 
تظاهرات  ادامه ی  اما  کرده اند،  عذرخواهی  سربازان شان 
افغانستان  والیت های  از  بسیاری  در  خشونت  با  همراه 
و تخریب  باعث کشته و زخمی شدن شهروندان کشور 

تاسیسات دولتی شده است.
مجازات  خواهان  حالی که  در  کشور  سنای  مجلس 
از  می باشد،  شریف  قرآن  به  بی حرمتی  عامالن  علنی 
مظاهره کننده ها و پولیس نیز می خواهد تا در تظاهرات از 

خشونت کار نگیرند.
ایزدیار گفت: »طوری که دیده می شود در بسا والیات- 
بسا  و  کندز  و  پروان  لغمان،  خوست،  والیت  مثل 
دولتی  تاسیسات  بر  حمله  متاسفانه  دیگر-  والیت های 

احتمالی متردد باشند.
نظر  از  افغانستان  سیاسی  جامعه ی  در  بلوچ ها  این که  اول 
کشور  اتباع  سایر  با  برابر  وضعیت  از  اجتماعی  و  سیاسی 
برخوردار می باشند. دلیل دیگری این که بلوچ های ساکن 
جمعیت  کل  درصد  یک   شمار  نظر  از  افغانستان  در 
بلوچ های  بنابراین  می دهد.  تشکیل  را  احتمالی  بلوچستان 
ساکن در افغانستان نسبت به این که در جامعه سیاسی جدید 
با هویت قومی بلوچ به عنوان اعضای بدون تبعیض پذیرفته 

شوند، با تردید برخورد خواهند کرد.
که  است  شده  سبب  نیز  موضوع  همین  می رسد  به نظر 
دولت افغانستان نسبت به موضوع مطرح شده در کنگره ی 
امریکا واکنش نشان ندهد. البته از دید دیگر این طرح به 
ایجاد یک حاکمیت  زیرا  تمام می شود.  نیز  افغانستان  نفع 
آب راه  و  افغانستان  بین  موجود  فاصله ی  در  جدید، 
این حسن را دارد که یک گزینه  بین المللی دریای عمان 
جدید برای دسترسی افغانستان به بنادر تجارتی دریایی را 

به دست می آورد. 
تاثیرات بین المللی:

مهم ترین اثر بین المللی اجرایی شدن این طرح این است که 
یک عضو جدید به جمع اعضای سازمان ملل متحد اضافه 
شمالی  حاشیه ی  در  مستقل  حاکمیت  یک  و  می گردد 
دریای عمان ایجاد می شود که می تواند به صورت مستقالنه 
الملل عمومی گردد.  بین  در عرصه ی حقوق  تعامل  وارد 
این استقالل در تصمیم گیری در خصوص تعامل در عرصه 
حقوق بین الملل عمومی می تواند تبعات مثبتی برای برخی 

از کشورهای مهم جهان داشته باشد.
تثبیت نفوذ  ایاالت متحده ی امریکا که برای  این میان  در 
سیاسی خود بر شرق، مرکز و شمال شرق آسیا و به خصوص 
در حوزه ای که کشورهایی چون روسیه و چین قرار دارد، 
می تواند از این شخصیت جدید شکل گرفته در جامعه ی 
این شخصیت جدید  که  است  طبیعی  نماید.  استفاده  ملل 
همسایگان شرقی  استیالجویی  از  ماندن  امان  در  برای  نیز 
تعامالت  وارد  که  بود  خواهد  این  به دنبال  خود  غربی  و 
قوی در عرصه ی بین المللی گردد و برای خود متحدانی را 
جستجو کند که بتواند در جهت حمایت از آن در تثبیت 
جایگاهش در عرصه سیاست گذاری منطقه ای و بین المللی 

حمایت کند.

فیر می کنند و این عمل دشمن را هم ما تقبیح می کنیم و 
نباید از احساسات پاک مردم ما سواستفاده شود.« 

شدن  کشته  به  توجه  با  سناتوران  برخی  دیگر،  جانبی  از 
تلفات  هم چنین  و  داخله  وزارت  در  خارجی  مشاور  دو 
غیرنظامیان در تظاهرات، مدعی شدند که نیروهای امنیتی 

توانایی اداره ی تظاهرات را ندارند.
به گفته ی آنان، نیروهای پولیس نیز در تظاهرات به سوی 
از  شماری  آن  نتیجه ی  در  که  گشوده  آتش  مردم 

مظاهره چیان کشته و زخمی شده اند.
با  تا  خواستند  کشور  امنیتی  نیروهای  از  هم چنین  آنان 

مظاهره کننده ها به خشونت رفتار نکنند.
قرآن  سوختاندن  تقبیح  با  هم چنین  سنا  مجلس  اعضای 
مجید از سوی سربازان خارجی در پایگاه نظامی بگرام، از 
مظاهره کننده ها خواستنند تا براساس قانون اساسی کشور 

و بدون خشونت تظاهرات کنند.
گفت  سنا  مجلس  در  کندهار  سناتور  افغانمل،  بسم اهلل 
راه اندازی تظاهرات به هدف محکوم ساختن بی حرمتی به 
قرآن پاک، حق مسلم شهروندان مسلمان کشور می باشد، 
به صورت  قانون  روشنایی  در  باید  مظاهره کننده ها  اما 

مسالمت آمیز دست به راهپیمایی می زنند.
افغانمل گفت: »تظاهرات باید در چارچوب قانون باشد، 
مسالمت آمیز باشد و طوری مظاهره شود که مردم عامه و 

ملت ما متضرر نشوند.« 
که  کردند  تاکید  مجلس  سناتوران  برخی  هم،  سویی  از 
مقابله با ادیان، شامل سیاست  کشورهای عضو ایتالف در 
افغانستان نیست و کسانی که مرتکب بی حرمتی به قرآن 

مجید شده اند، باید مجازات شوند.


اعضای  از  یکی  که  داده اند  گزارش  جهانی  رسانه های 
کرده  پیشنهاد  را  طرحی  امریکا،  متحد  ایاالت  کانگره ی 
مردم  خواهی  استقالل  حق  بر  آن  براساس  که  است 
پاکستان  خارجه ی  وزارت  است.  شده  تاکید  بلوچستان 
این  است.  کرده  محکوم  را  طرح  این  بیانیه یی  انتشار  با 
ناراحتی  سبب  خبر  این  انتشار  که  می دهد  نشان  واکنش 

دولت  پاکستان شده است.
کانگره ی  به  شده  ارایه  طرح  در  گزارش ها،  براساس 
ایران،  در  ساکن  بلوچ های  برخورداری  حق  از  امریکا، 
و  استقالل خواهی  و  ارادیت  از خود  افغانستان  و  پاکستان 
ترسیم سرنوشت شان سخن گفته شده  برای  تصمیم گیری 
است. واکنش پاکستان نشان می دهد که اسالم آباد بیش از 
دو کشور ایران و افغانستان این طرح را جدی گرفته است، 
تاثیرات  می تواند  آن  شدن  اجرایی  که  می رسد  به نظر  اما 
این مساله در عین  باشد.  از پاکستان داشته  منطقه ای فراتر 

زمان می توان تاثیرات بین المللی نیز داشته باشد.
تاثیرات منطقه ای:

در  بلوچ ها  اجتماعی  و  سیاسی  وضعیت  به  نگاهی  با 
می رسد،  به نظر  پاکستان،  و  ایران  افغانستان،  سه کشور 
بلوچستان و شکل گیری یک واحد  استقالل  تبعات طرح 
تاثیرات منطقه ای  تبعات و  بلوچستان،  به نام  سیاسی جدید 
متفاوتی خواهد داشت. یعنی این که سه کشوری که دارای 
طرح  این  از  متفاوت  به صورت  می باشند،  بلوچ  جمعیت 

متاثر خواهند گردید.
الف: تاثیرات احتمالی بر ایران:

در رابطه به وضعیت سیاسی و اجتماعی بلوچ ها در ایران دو 
نکته حایز اهمیت می باشد. 

در  قومی ساکن  واحدهای  سایر  با  مذهبی  نظر  از  بلوچ ها 
پیروان  اکثرا  ایران  در  حالی که  در  هستند.  متفاوت  ایران 
نیز  این کشور  مذهب شیعه می باشند و مذهب رسمی در 
از  و  بوده  سنی  مذهب  دارای  بلوچ ها  شده،  معرفی  شیعه 
دارند.  قرار  دولت  با  مذهبی  تفاوت  یک  در  دیدگاه  این 
این تفاوت سبب شده تا نگاه توام با نوعی عدم اعتماد بین 

بلوچ ها و دولت مرکزی ایران وجود داشته باشد.
امتیازات  از  برخورداری  نظر  از  بلوچ ها  دیگر  سوی  از 
سیاسی و اجتماعی نیز نسبت به سایر اتباع کشور ایران در 
می گویند،  امور  آگاهان  از  برخی  دارند.  قرار  محرومیت 
طرح های توسعه ای که در بلوچستان ایران به اجرا گذاشته 

به  واکنش  در  امریکایی  ضد  تظاهرات  حالی که  در 
این  سربازان  سوی  از  مجید  قرآن  نسخه های  سوزانیدن 
کشور در پایگاه بگرام وارد ششمین روز خود شده است، 

مجلس سنا خواهان پایان یافتن خشونت ها شده است.
و  کرزی  رییس جمهور  گذشته،  روز  چند  در  هرچند 
برخی مقام های افغان خواهان قطع مظاهرات خشونت آمیز 
سوی  از  غیردولتی  و  دولتی  اداره های  بر  حمله  و 
و  خشونت  با  همراه  تظاهرات  ولی  شدند،  مظاهره چیان 
ادامه  افغانستان  در  دولتی و خصوصی  نهادهای  بر  حمله 

داشت.
به  بی حرمتی  به  اعتراض  در  مردم  تظاهرات  نتیجه ی  در 
لغمان  و  کندز  والیت های  در  شنبه  روز  به  کریم  قرآن 
آنان  بیشتر  که  شدند  زخمی  و  کشته  30تن  به  نزدیک 

نیروهای امنیتی افغان بودند.
این در حالی است که در شش روز گذشته، بیش از 30تن 
در نتیجه ی تظاهرات خشونت آمیز کشته و بیش از صدتن 

دیگر زخمی شده اند.
خصوصی،  و  دولتی  اداره های  از  شماری  آن،  کنار  در 
نمایندگی  دفتر  والیتی،  بازسازی  گروه های  دفاتر 
نیروهای  اقامت  محل های  برخی  کندز،  در  ملل  سازمان 
خارجی، دکان ها و برخی از مراکز تجارتی مورد حمله ی 

تظاهرکننده ها قرار گرفتند.
حمله  نتیجه ی  در  که  کردند  اعالم  امنیتی  مقام های 
تظاهرات کننده ها تعدای از دکان ها و مراکز تجاری مورد 
چپاول قرار گرفت و برخی از پاسگاه های نیروهای امنیتی 

توسط تظاهرات کننده ها حریق شد.
از سویی هم، گزارش هایی نیز به نشر رسید که در نتیجه ی 
شلیک پولیس و افراد مسلح، تعدادی از نیروهای امنیتی و 

بلوچستان تامین می کند. از سوی دیگر قرار است یک بندر 
مهم تجارتی در گوادر که مربوط به بلوچستان می باشد نیز 
با دارا بودن دو راه عمده  بلوچستان  ایجاد شود. هم چنین 
به  پاکستان  در وصل سازی  افغانستان،  و  ایران  به  ترانزیتی 

غرب آسیا و آسیای مرکزی نیز نقش عمده دارد.
اگر بلوچستان از پاکستان جدا گردد، به این معنا است که 
از دست  را  انرژی خود  منبع عمده  فدرال، یک  پاکستان 
می دهد، از یک منبع عمده تجارتی )بندر نوتاسیس گواد( 
محروم می شود و هم چنین دستش از حق الترانزیتی که از 
طریق مبادله کاال در مسیر غرب و شمال عاید می کند نیز 
کوتاه می شود. از سوی دیگر با توجه به این که بلوچستان 
حدود چهل درصد از خاک پاکستان را تشکیل می دهد، 
خورد  نیز  سرزمینی  نظر  از  بلوچستان  جدایی  صورت  در 

می گردد.
نظر  از  را  خود  اکنون  که  پاکستان  بلوچ های  برابر  در  اما 
یک  ایجاد  با  می بینند،  محرومیت  در  اجتماعی  و  سیاسی 
گازی  منابع  از  مستقل،  حاکمیت  با  مستقل  سرزمین 
بندر  از  می کنند،  استفاده  انحصاری  به صورت  بلوچستان 
حق  از  و  می کنند  استفاده  انحصاری  به صورت  گوادر 
و غرب آسیا  افغانستان  از طریق  میانه  با آسیای  الترانزیت 

از طریق ایران به صورت انحصاری برخوردار می گردند. 
از این رو این احتمال که طرح ایجاد یک حاکمیت جدید 
گسترده ی  و  وسیع  سرزمین  در  بلوچ  قومی  هویت  با 
قرار  پاکستانی  بلوچ های  توجه  مورد  پاکستان  بلوچستان 
شد  دیده  نیز  عمال  چنان که  می باشد.  زیاد  بسیار  گیرد، 
استقالل  راه  در  که  بگتی  اکبر  به  وابستگان  از  یکی  که 
از  شد،  کشته  پاکستان  امنیتی  نیروهای  توسط  بلوچستان 
این طرح استقبال کرده است. به نظر می رسد همین وضعیت 
سبب شده است که دولت اسالم آباد به سرعت در برابر این 

طرح واکنش نشان داده و آن را تقبیح کند. 
ج: تاثیرات احتمالی بر افغانستان:

به نظر می رسد تاثیرات احتمالی طرح استقالل بلوچستان بر 
افغانستان چندان تاثیرگذار نمی باشد. زیرا حداقل دو دلیل 
وجود دارد که سبب می شود تا بلوچ های افغانستان نسبت 
به حمایت از طرح استقالل بلوچستان و پیوستن به این روند 

صورت گرفته، تعدادی مظاهره چیان به شهادت رسیده اند 
ایزدیار  شده اند.«  کشته  و  زخمی  پولیس  از  تعدادی  و 
افزود: »مظاهرات باید در چوکات ]قانون[ باشد، کنترول 
به شهادت  را  مردم خود  نکند که  اقدامی  پولیس  و  شود 
که  نورزند  مبادرت  به کاری  هم  مظاهره چیان  و  برساند 

خدای ناخواسته مخالف منافع ملی مردم ما باشد.«
در همین حال، شماری از اعضای مجلس سنا مدعی شدند 
مسلح  مخالفان  افغانستان،  والیت های  از  بسیاری  در  که 
و  کرده  سواستفاده  افغانستان  مردم  احساسات  از  دولت 

مردم را به خشونت تشویق کرده اند.
گفت:  سنا،  مجلس  در  هرات  سناتور  زاهدی،  طیبه 
نام پاک قرآن ما سواستفاده  از  »طوری که دیده می شود 
سواستفاده  ما  مردم  پاک  احساسات  از  دشمن  می کنند، 
می کنند و مردم را به کشتن و خشونت تشویق می کنند.« 
طوری که  مردم،  تظاهرات  بین  »در  افزود:  زاهدی  خانم 
جای  مسلح  اشخاص  هرات،  والیت  در  دارم  سراغ  من 
گرفتند، مردم را به  خشونت تشویق می کنند و باالی مردم 

نگاهی به تاثیرات منطقه ای و بین المللی 
طرح استقالل بلوچستان  

مجلس سنا خواهان پایان خشونت ها شد

 محمدهاشم قیام کارشناس حقوق

 فرزاد
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ده سال گذشته، زمانی بین دو کنفرانس بن، باوجود همه 
آماده سازی  و  دولتی  سیستم سازی  مرحله  کمبودی ها ، 
جامعه افغانی برای خود گردانی و مسیر دادن افغانستان 
محسوب  ملی  حاکمیت  تکمیل  و  خودکفایی  به سوی 

می شد.
و  افغانستان  از  قوای خارجی  مرحله عودت  اکنون که 
سخت  ترین ،  رسیده ،  فرا  امنیت  تامین  و  مستقالنه  دفاع 
اما با عزت  ترین لحظه تاریخی به استقبال افغان ها آمده 
برهه  همین  افغان ها،  برای  آزمون  بزرگ ترین  است. 
ظفرمند  و  موفقانه  عبور  با  افغان ها،  بود.  خواهد  زمانی 
از 2014 و رفتن به سوی 2024 و بعد آن ، ثابت خواهند 
آزادی بخش شان  و  استقالل طلبانه  مبارزات  که  کرد 
از  زمان  امتداد  در  افغانستان  مردم  و  بوده  آگاهانه 
برای  و کفایت کافی  درایت  و یک پارچگی ،  پختگی 
یک زندگی آبرومند، در قطار دنیای متمدن و معاصر 

برخوردار شده اند.
و  امکانات  توانایی ها،  می خواهم  نوشته  این  در 
و  تهدیدات، خطرات  ناتوانایی ها،  و  ذکر  را  فرصت ها 
محدودیت ها را حد توان شمار کنم و باالی راه حل ها و 
چگونگی استفاده از فرصت ها و انرژی فراوانی که در 
داخل کشور و دنیا برای افغانستان وجود دارد تاکید و 

توضیحات فشرده ارایه کنم. 
امکانات و چانس های ما

افغانستان،  مسلمان  و  وطن دوست  سلحشور،  مردم   )1
و محرک  قوه  تاریخ ،  ادوار  تمام  در  و  تمام جهان  در 
اصلی تاریخ بوده و هستند. این ملت هاست که به مثابه 
قوت اصلی دفاع از سرزمین شان و حافظ واقعی هویت 
ملی خویش، نقش ایفا می کنند. ملت هایی که احساس 
مالکیت بر سرزمین و سرنوشت در نزدشان قوی است 
و دارای دولت های مردمی و نظام های مردم ساالر اند ، 
بدر  سربلند  دشواری  هر  از  و  کامیاب  آزمون  هر  در 
بزرگوار  مردم  که  است  افتخار  بسا  جای  می آیند. 
ارضی  تمامیت  و  هویت  از  دفاع  در  همیشه  افغانستان ، 
خویش در صحنه عمل حاضر و آماده بوده اند و این بار، 
که بار دیگر زمان از ما امتحان می گیرد ، باور کامل دارم 
که در صورت رهبری درست و صادقانه ، مردم قهرمان 
کشور نقش تاریخی خویش را بازهم به وجه احسن ایفا 

خواهند کرد. 
2( دین مقدس اسالم و قشر روحانیت دینی

مبارزه در  برای  افغانستان  الهام مردم  منبع  دین ، همیشه 
جهت حفظ ارزش های اخالقی و هویتی بوده و عامل 
داده  شکل  مشکالت  برابر  در  را  افغان ها  اتحاد  اصلی 
است. با بیرون رفتن قوای خارجی از جنگ ، هرکسی که 
در برابر دولت دست به سالح بزند، یاغی خوانده خواهد 
شد ، پس در صورت استفاده معقول از هدایات و احکام 
افغانستان در  به ارزش های دینی ، مردم  پابندی  دینی و 
بسیج  حتما  کشور  امنیت  برای  مستقالنه  دفاع  مرحله 

خواهند شد. 

تلخ کامی ها و ناگواری های چند دهه 
اخیر، مردم افغانستان را فهمانده 
است که نباید تکرار اشتباه کنند 
و به کسانی کمک کنند که صفحه 

سیاه تاریخ را باعث شده اند و یا در 
تعیین سرنوشت خویش بی تفاوت 
باشند. بیش از هر وقت دیگر سطح 

بیداری سیاسی و تشخیص مردم باال 
رفته و من باور دارم ، اگر افغان های 

مسوولیت پذیر با اتحاد خویش آدرس 
خوبی به مردم خود نشان دهند ، مردم 

افغانستان به دور آن محوریت جمع 
شده و در جبهه واحد علیه مشکالت 

مصاف خواهند داد.

3( قانون اساسی کشور
این قانون اساسی ، شایسته  ترین قانون اساسی ای است که 
افغانستان در طول زمان داشته است و با جامعه چندقومی ، 
تمدنی  ارزش های  و  افغانی  چندمذهبی  و  چندفرهنگی 
ملی  وثیقه  این  دارد.  را  سازگاری  بیش ترین  بشری 
و  انسانی ترین  مردمی  ترین ،  ما ،  ملی  هویت  نمای  به مثابه 
افغانستان  همسایه های  بین  در  اساسی  قانون  مدرن ترین 
و  اساسی  قانون  تطبیق  برای  کوشش  لهذا  می باشد. 
با  حسنه  رابطه  ایجاد  و  ملی  وفاق  به نفع  آن  از  استفاده 
دنیا و پیش بردن افغانستان به جلو، دست ما را در مقابله با 

تهدیدات و خطرات امنیتی بلند نگه خواهد داشت. 
4( بیرون رفتن قوای خارجی

جنگی  داعیه  افغانستان،  از  خارجی  عساکر  عودت 
نیروهای مسلح مخالف را می گیرد. با بیرون رفتن قوای 
خارجی، دشمن حمایت مردم را از دست خواهد داد و 
روند تجرید مخالفان از مردم از اکنون به چشم می خورد.

5( مشی مصالحه با مخالفان دولت
و  باشد  توام  ملی  صادقانه  دیدگاه  با  سیاست  این  اگر   
برنامه های روشنی برای تحقق آن به منصه اجرا درآید ، 
بی تردید ـ ولو اگر مخالفان مسلح با صلح مخالفت کنند  
ـ نتایج سودمندی برای استحکام  حاکمیت ملی و بسیج 
برای دفع تهدیدات در پی خواهد  به دور دولت  مردمی 

داشت.
6( موجودیت قوای امنیتی - دفاعی کافی

اکنون افغانستان 150هزار پولیس ، بیشتر از 180هزار اردو 
و امنیت ملی )استخبارات( در حال رشد دارد. این قوت 
شود.  استفاده  درست  آن  از  صورتی که  در  است  عظیم 
دشمن فعلی و تهدیدات امنیتی کنونی مجال مقابله با این 

قوای بزرگ را به هیچ وجه نخواهد داشت.
7( فرهنگ شهرنشینی

حلقه  و  بوده  مترقی  و  پویا  ارزش  یک  شهرنشینی خود 
بشری  ارزش های  و  جهانی  تمدن  با  مردم  فعال  اتصال 
اواخر  این  در  و  افغانستان  در  خوش بختانه  می باشد. 
کشور  اکنون  و  بوده اند  رشد  حال  در  به سرعت  شهر ها 
مثل کابل ، هرات و  میلیونی و چندمیلیونی  ما چند شهر 
مسیر  به سرعت  نیز  دیگر  شهرهای  و  دارد  مزارشریف 
رشد را می پیمایند. تجربه اخیر افغانستان نشان داده است 
حرکت  بیشتر  دقت  با  خود  سیاسی  موضع  در  شهر  که 
توسعه علمی ،  از روند  قرارگاه حراست  کرده و همیشه 
اختالط  مرکز  و  به مثابه حلقه  و  بوده  فرهنگی  و  سیاسی 

اقوام و فرهنگ های مختلف عرض وجود کرده است. 
آن ها  از  می توان  شود ،  پرداخته  درست  شهر ها  به  اگر 
و  توانایی ها  ملی،  حاکمیت  گسترش  و  تکمیل  برای 

پتانسیل های عظیمی استخراج کرد. 
8( سلسله مراتب قومی در روستاها

قوم حالت طبیعی روابط اجتماعی مردم را نشان می دهد. 
خونی  و  عشیره ای  روابط  از  سواستفاده  که  همان گونه 

این روابط  از  نیات خیر  به  اگر  اما  بوده است ،  فاجعه بار 
خودجوش و یا به اصطالح احزاب طبیعی استفاده به  عمل 
آید ، کوتاه  ترین راه برای انسجام ملی عشیره هاست؛ زیرا 
می توان  نفر  پانزده  ـ  ده  ساختن  متفق  و  دادن  قناعت  با 
از  عده ای  شاید  کرد.  تامین  را  انسان  هزار  ده ها  اتحاد 
سواستفاده های  ناحیه  از  را  عظیمی  درد  که  هموطنان 
و  قوم بازی ها  نیز  اکنون  همین  و  شده اند  متحمل  قومی 
این  با من در  به چشم خویش می بینند ،  را  تفرقه افگنی ها 
ظرفیت  این  از  اگر  دارم  باور  اما  نباشند ،  موافق  عرصه 
نتایج  گیرد ،  صورت  انسانی  و  معقول  استفاده ای  فطری 
خواهد  به دست  ملی  در شکل گیری حرکت  سودمندی 

آمد.
9( ثروت و سرمایه ای کافی که در افغانستان انباشته شده 

است
کالنی  سرمایه  افغانستان  دیگر  وقت  هر  از  بیشتر  امروز 
کافی  تجربه  از  افغانستان  سرمایه داران  دارد.  اختیار  در 
تشبث و سرمایه گذاری برخوردار بوده و امکانات عالی 
نیروی عظیم  این  از  اگر  دارند.  اختیار  در  تجارت  برای 
استفاده ای معقول به عمل آید ، یقین دارم ، عاید ملی باال 
می رود و بودجه دولت رشد می کند و شرایط کار برای 

مردم بیشتر مساعد می گردد. 
10( ظرفیت مناسب علمی - تجربی

علمی  پله های  کشور ،  جوان  نسل  گذشته  ده سال  در 
تحصیل کرده های  تعداد  اکنون  و  کرده  طی  را  زیادی 
مدیریت  بتوانند ،  تا  کرده اند  رشد  کافی  حد  به  کشور 
در  را  تشبث  و  عامه  دولت داری ، خدمات  و چرخ  ملی 
افغانستان به حرکت درآورند. موسسات علمی کشور در 
و  تحصیل  به  عمومی  عالقمندی  و  است  گسترش  حال 
تعلیم ، فوق العاده می باشد. مهاجران افغان، که در سراسر 
دنیا زندگی دارند، با علوم معاصر مجهز شده اند و تعداد 
دارند  در کشور های جهان وجود  که  افغانی  دانشمندان 
در  و ظرفیت سازی  تشبثات  و  اداره دولت  رهبری  برای 

کشور توانایی کافی دارند. 
و  بی دولتی  از  افغانستان  مردم  تلخ  خاطرات   )11

جنگ های داخلی
تلخ کامی ها و ناگواری های چند دهه اخیر، مردم افغانستان 
را فهمانده است که نباید تکرار اشتباه کنند و به کسانی 
و  شده اند  باعث  را  تاریخ  سیاه  صفحه  که  کنند  کمک 

از  بیش  باشند.  بی تفاوت  سرنوشت خویش  تعیین  در  یا 
مردم  تشخیص  و  سیاسی  بیداری  سطح  دیگر  وقت  هر 
مسوولیت پذیر  افغان های  اگر  دارم ،  باور  من  و  رفته  باال 
با اتحاد خویش آدرس خوبی به مردم خود نشان دهند ، 
مردم افغانستان به دور آن محوریت جمع شده و در جبهه 

واحد علیه مشکالت مصاف خواهند داد.
12( به میان آمدن روحیه هم پذیری و رجوع به یک دیگر 

در نزد افغان ها
 با تمام انقطاعی که جنگ ها باالی ما تحمیل کرد و ما 
را به گروه ها و شعبات مختلف تقسیم نمود ، اگر امروز 
می بینیم که  به وضاحت  کنیم ،  نگاه  بصیرت  با چشم  را 
افغان ها با آزمودن همه بیگانگان و دستیاران داخلی شان ، 
به  و  رجوع اند  حال  در  خود  اصل  به  دیگر  یک بار 
خویشتن خویش می خواهند بپیوندند. ایجاد تشکیالت و 
نیروهای گروه های  از ترکیب  حرکت های سیاسی اخیر 
مختلف ، حتا متخاصم دیروزی در وحدت با نسل جدید ، 

موید خوب این مدعاست. 
13( جامعه مدنی و گروه های سیاسی نوین

در ده سال گذشته جامعه سیاسی و مدنی افغانستان از رشد 
مدت  با  مقایسه  در  است.  بوده  برخوردار  زایدالوصفی 
زمان ده ساله ، بی انصافی خواهد بود که ادعا شود اکنون 
ما جامعه مدنی و حرکت های سیاسی خوب نداریم. اما 
باالی  باید  خودگردانی  و  به  خوددفاعی  آمادگی  برای 

بسیج سیاسی و مدنی جامعه بیشتر کار شود. 
14( رسانه ها و ارگان های نشراتی

باید  افغانستان  رسانه ای  دست اندرکاران  و  رسانه ها  به 
با این همه جوانی و نوپایی ، رسانه ها بیشتر  مباهات کرد. 
درخشش را در سیمای ملی و بیش ترین نقش را در ایجاد 
و سمت دهی ذهنیت عامه و بلند بردن آگاهی مردم ایفا 
کرده اند. بی تردید رسانه ها یک  قوت بزرگ است که در 
با بحران فعلی و زدودن مشکالت می توان از آن  مقابله 

استفاده اعظمی برد. 
15( حمایت جامعه جهانی از افغانستان

حادثه 11 سپتمبر با وجودی که یک تراژدی بشری بود ، 
اما برای افغانستان یک فرصت طالیی  بار آورد. بلیون ها 
توجه جهانی  محراق  به  افغانستان  و  آمد  در کشور  دالر 
مبدل شد. تاهنوز هم اجماع جهانی ـ به استثنای یکی دو 
همسایه ـ برای حمایت همه جانبه از افغانستان وجود دارد. 
قرارداد های  ناتو ،  ایتالیا ، سازمان  فرانسه ،  انگلستان ،  هند ، 
اروپا  اتحادیه  کرده اند ،  عقد  افغانستان  با  استراتژیک 
ما  کشور  با  درازمدت  همکاری  انعقاد  آماده  امریکا  و 

می باشد. 
روابط  عقد  برای  دولت  به  مشورتی  لویه جرگه  سفارش 
نخبگان  سیاسی  پختگی  و  خرد  امریکا ،  با  استراتژیک 
امریکا  با  درازمدت  قرارداد  نمود.  بازگو  را  ما  جامعه 
برای استمرار حاکمیت ملی ، ارزش های  ضمانت خوبی 
امور  در  اجانب  مداخله  از  جلوگیری  و  دموکراتیک 

کشوری ما خواهد بود. 
دیگری  موثر  و  مطرح  کشور های  با  که  داریم  توقع  ما 
کانادا ،  سعودی ،  ترکیه ،  جاپان ،  چین ،  روسیه ،  هم چون 
جرمنی ، کوریای جنوبی ، استرالیا ، مصر ، برازیل ، افریقای 
جنوبی ، همسایه ها و غیره ... نیز چنین روابط رسما تامین 
گردد. من یقین کامل دارم که کنفرانس های بین المللی 
در   2012 جوالی  و  شیکاگو  در  )می2012  پیش  رو 
به  نسبت  را  امیدبخشی  و  مثبت  معقول ،  تصامیم  توکیو( 

آینده افغانستان خواهد گرفت. 
ادامه دارد

حادثه 11 سپتمبر با وجودی که یک تراژدی بشری بود ، اما برای 
افغانستان یک فرصت طالیی  بار آورد. بلیون ها دالر در کشور آمد 
و افغانستان به محراق توجه جهانی مبدل شد. تاهنوز هم اجماع 
جهانی ـ به استثنای یکی دو همسایه ـ برای حمایت همه جانبه از 

افغانستان وجود دارد. هند ، انگلستان ، فرانسه ، ایتالیا ، سازمان ناتو ، 
قرارداد های استراتژیک با افغانستان عقد کرده اند ، اتحادیه اروپا و 

امریکا آماده انعقاد همکاری درازمدت با کشور ما می باشد. 

 عبدالهادی خالد
قسمت اول

چند سفارش برای آمادگی به امنیت مستقالنه 
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

آن  در  افراد  که  کارهایی  انواع  مورد  در 
مشغول اند نیز آمار دقیق وجود ندارد. معلومات 
اجتماعی،  امور  کار،  وزارت  از  آمده  به دست 
حدود  در  که  می دهد  نشان  معلولین  و  شهدا 
در  اشتغال  طریق  از  کشور  نفوس  80درصد 
بنابراین،  می  کنند.  معاش  امرار  زراعت  بخش 
بخش زراعت بیشترین تعداد کارگران را به خود 
اداره   منتشره   ارقام  براساس  می دهد.  اختصاص 
از  که  328.779نفر  مرکزی،  تعداد  احصاییه  
می باشد  262.305مرد  و  زن  66.672نفر  جمله 

در دولت مصروف کار می باشند.        
مستقل  کمیسیون  ساحوی  نظارت  یافته های 
حقوق بشر افغانستان در سال 1388، نشان دهنده 
مصاحبه شدگان  از  39.1درصد  که  است  آن 
در  23.7درصد  مزرعه،  در  کار  مصروف 
در  12.8درصد  غیرمسلکی،  مزد  روز  کارهای 
وظایف  در  7.6 درصد  شخصی،  ثابت  کارهای 
ثابت، 4.0 درصد در کارهای روز مزد مسلکی و 
11.4 درصد در سایر زمینه ها مشغول کاراند. الزم 
مصاحبه شدگان  از  1.2 درصد  که  است  ذکر  به 
مالی خارج  از طریق مساعدت های  گفته اند که 
از کشور، معیشت خانواده خود را تامین می  کنند 
و 2.0 درصد از آن ها به این سوال پاسخ نداده اند.                                

ساحوی  نظارت  یافته های   ،1389 سال  در 
اندکی  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
می باشد:  زیر  شرح  به  و   1388 سال  با  متفاوت 
داشته اند  اظهار  مصاحبه شدگان  از  37.4 درصد 
28.2 درصد  هستند،  مزرعه  در  کار  مشغول  که 
11.7 درصد  غیرمسلکی،  روز مزد  کارهای  در 
10.9 درصد  شخصی،  آزاد  شغل  مصروف 
مشغول  5.1 درصد  ثابت،  وظایف  مشغول 
در سایر  و 4.3 درصد  مسلکی  کارهای روز  مزد 

امور مشغول اند.                
نتیجه  می توان  پیش گفته  آمارهای  به  توجه  با 
کارهای  در  اشتغال  1.7 درصد  که  گرفت 
کاهش  قبل  سال  به  نسبت  دهقانی،  و  زراعتی 
اخیر،  خشک سالی های  مطمینا  که  است  یافته 
رقم  این  در  منفی  تغییر  اساسی  عوامل  از  یکی 
کارهای  در  اشتغال  4.5 درصد  هم چنین  است. 
که  است  یافته  افزایش  غیرمسلکی  روز مزد 
دولت  برنامه های  کار آیی  عدم  بیانگر  می تواند 
حرفه های  آموزش  و  اشتغال  ایجاد  زمینه  در 
در  دولت  جدی  توجه  عدم  باشد.  اشتغال زا 
کارهای  به  مردم  روی آوردن  باعث  زمینه  این 
را  مسلکی  کارمندان  تعداد  و  شده  غیرمسلکی 

کاهش داده است.                                

هرات  والیت  در  زن  محبوسین  از  شماری 
خود  محکومیت  دوران  در  می گویند 
را  دستی  حرفه های  و  سواد  چون  مهارت هایی 

می آموزند.
می گویند  نیز  هرات  مرکزی  محبس  مسووالن 
از  پس  والیت  این  محبوسان  از  70درصد  که 
آزادی، توانایی اشتغال و کسب درآمد را دارند.
محیط  و  محبس  از  افغانستان،  سنتی  جامعه  در 
آن تصوری نادرستی وجود دارد و همه، محیط 

محبس را تیره و منفی می پندارند.
با این بینش منفی، تنها زنان محبوس هستند که 

بی توجهی  که  باورند  این  به  آگاهان  از  برخی 
فرصت های  ایجاد  به  نسبت  ذی ربط  ارگان های 
دولت  مخالفان  صفوف  تقویت  موجب  شغلی 
شده و تعداد زیادی از افراد بی کار به منظور تامین 
معیشت خانواده خود به جمع مخالفان مسلح دولت 
پیوسته و نیروهای مسلح مخالف نیز این افراد را با 
زیرا  کرده اند؛  جذب  خوب  نسبتا  معاش  پرداخت 
آن  در  شخص  که  جامعه ای  و  بی کار  »شخص 
می باشد.  پایدار  درآمد  فاقد  باشد،  نداشته  اشتغال 
پایدار  درآمد  اجتماعی  گروه های  و  فرد  وقتی 
نداشته باشند، ممکن است فرد به راه های نا مشروع 
برای تامین معیشت خانواده خود کشانده شود. در 
مصایب  تمام  مادر  که  ندارد  وجود  تردیدی  این 
بی کاری  و  اشتغال  عدم  اجتماعی  دشواری های  و 
روانی  و  اجتماعی  پیامدهای  بی کاری  است. 
خانواده  بی کار،  خانواده  دارد.  خطرناک  خیلی 
تحقیر شده است. آدم گرسنه نمی  تواند در جامعه 
مصدر  امر خیری شود. بنابر این، بی کاری هم منبع 
جنایت  و  بزه کاری  منبع  هم  است،  شورشگری 
دیگر  نارسایی های  و  سرقت ها  منبع  هم  و  است 
امروزه  که  است  خاطر  به همین  است.  اجتماعی 
در جهان در برابر شاخص های بی کاری حساسیت 
وجود دارد. یک جامعه سالم و متعادل نیاز به این 
اشتغال زایی و کار آفرینی توجه  به بخش  دارد که 
هم  و  کار  فضای  هم  افغانستان  در  شود.  جدی 
بخش های  مختلف،  بخش های  در  مشاغل  ایجاد 
جاده سازی، زراعت، معادن این فرصت وجود دارد 
که شهرندان افغانستان به کار دسترسی پیدا کنند.«1                                                                                 

زنان و حق کار
در طول تاریخ، مردان و زنان در تولید و بازتولید 
داشته اند،  نقش  خویش  پیرامون  اجتماعی  دنیای 
هم در سطح فعالیت های روز مره  و هم در جریان 
دوره های طوالنی زمانی. اما ماهیت این همراهی و 
شراکت، و توزیع مسوولیت های آن در طول زمان 
غیرعادالنه ای  حدودی  تا  و  مختلف  شکل های 
گسترده  مشارکت  علی رغم  است.  گرفته  به خود 
با  »کار  هم  هنوز  اجتماعی،  عرصه های  در  زنان 
مزد« عمدتا قلمرو مردان تلقی شده و اغلب به کار 

بیشترین قربانی را متحمل می شوند.
اما در یکی دو سال اخیر تعداد زیادی از محابس 
افغانستان دست به ابتکارهای جالب زده اند تا این 
باور غلط را از بین ببرند و این مکان ها را به یک 

آموزشگاه تبدیل کنند.
مسوولین محبس هرات می گویند، حرفه آموزی و 
کسب سواد برای زندانیان در اولویت کاری آنان 

قرار دارد.
زمانی که وارد بخش زنان محبس هرات می شوید، 

این واقعیت ها را به چشم می بینید.
عبدالمجید صادقی رییس محابس هرات می گوید، 

زنان اهمیت داده نمی شود و در قبال کار آنان دست مزد 
ناکافی پرداخت می گردد به همین لحاظ حضور زنان در 

این عرصه خیلی کم رنگ به نظر می رسد.
علیه  تبعیضات  کلیه  رفع  بین المللی  میثاق   11 ماده  اما 
زنان؛ حق کار، حق انتخاب شغل، حق رعایت ضوابط 
یک سان در انتخاب شغل، حق دست مزد برابر با مردان 
از مزایا و قضاوت یک سان در ارزیابی کار  و استفاده 
مشابه، حق استفاده از بیمه در هنگام بیماری، بی کاری، 
پیری و مریضی، حق استفاده از رخصتی والدی با حفظ 
شغل و سایر امتیازات، را برای زنان به رسمیت شناخته و 
مقرر داشته است که »دول عضو کلیه اقدامات مقتضی 
را به  عمل خواهد آورد تا هرگونه تبعیض علیه زنان در 
زمینه شغلی از بین برود و براساس اصل تساوی حقوق 
بین زنان و مردان، حقوق مشابه برای آن ها تضمین شود 
و زنان نباید به کارهایی وادار شوند که به صحت شان 
از زنان طرح و  قوانین حمایت کننده  نیز  و  ضرر دارند 

تصویب گردد.«2  
در قسمت میزان اشتغال زنان واجد شرایط آمار دقیق و 
تازه ای وجود ندارد. اما یافته های »سروی ملی ارزیابی 
از  کم تر  که  می دهد  نشان  آسیب پذیری«  و  خطرات 
بازار  در  شرایط  واجد  زنان  ) 47 درصد(  زنان  نصف 
86 درصدی  حضور  برابر  در  رقم  این  فعال اند  کار 
مردان در بازار کار قرار می گیرد. یعنی حضور زنان در 
سهم گیری  است.  مردان  از  کم تر  39 درصد  کار  بازار 
در  آنان  اشتغال  علت  به  دهاتی  نفوس  میان  در  زنان 
فعالیت های زراعتی و دامداری بیشتر است و در حدود 
60 تا 70 درصد را تشکیل می دهد. اما در مناطق شهری 
میزان سهم گیری زنان در نیروی کار بسیار پایین، حدود 
21 درصد می باشد. در مجموع زنان در بازار کار کم تر 
فعال اند و آن هایی هم که کار می کنند، بیشتر در مشاغل 
با مزد کم تر، امنیت شغلی کم تر، ساعات کم تر کاری و 

شغل های آسیب پذیر مشغول هستند.3 
مصاحبه شدگان  14.1 درصد  که  است  حالی  در  این 
نظارت ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
در سال 1388 خورشیدی اظهار داشته اند که رییس و 
سرپرست فامیل شان زن است. در این دسته از خانواده ها 
تمام عایدات شان  به دوش خانم هاست و  تامین معیشت 

محصول کار زنان می باشد.
ادامه دارد

پی نوشت ها:
1. گفتگو با سیف الدین سیحون، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل، 1390/6/22

2 . محمع عمومی سازمان ملل متحد، کنوانسیون رفع کلیه تبعضات علیه زنان، مصوب 18 دسامبر 1997، 
ماده 11

چاپخانه  چاپ:   ،1386/87 آسیب پذیری  و  خطرات  ارزیابی  ملی  سروی  احصائیه،  مرکزی  اداره   .3
جیحون

محبس مرکزی هرات بیشتر به یک مکتب شباهت دارد 
مشغول  آن  محبوسین  از  70فیصد  حاضر  حال  در  که 
آموزش فن و حرفه هستند و پس از آزادی، می توانند 

به عنوان فردی توانا به جامعه بازگشته و زندگی کنند.
هرات  محبس  در  آن ها  که  می افزاید  صادقی 
و  فلزکاری  خیاطی،  قالین بافی،  چون  مهارت هایی 

خدمات طبی را به محبوسین آموزش می دهند.
در حال حاضر بیش از 3000هزار تن در تمام محابس 
150تن  به  نزدیک  که  هستند  زندانی  هرات  والیت 

آن ها را زنان تشکیل می دهند.

7سال پنجم   شماره مسلسل 1346   دو شنبه 8حوت 1390    
وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی 

در افغانستان 

آیا محبس محل آموزش است؟ 
 منبع: صدای امریکا

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

گزارش پنجم، از ۱۳۸۸-۸۹ 

 

مکتب دیگری که کامال برعکس این ها عمل نموده است، عبارت 
بنیان گذار آن اگوست کنت می باشد.  از مکتب تحققی که  است 
او معتقد بود که هدف از مجازات، اصالح مجرم می باشد؛ یعنی 
مجرم را باید تحت نگهداری قرار داد تا که از حالت خطرناک 
عادی  فرد  یک  مانند  و  برگردد  دوباره  جامعه  به  و  بیرون  بودن 
برای جامعه مفید واقع گردد. مکتب کالسیک نیز از این امر مستثنا 
نبود ولی این مکتب تلفیقی از دو مکتب عدالت مطلق و مکتب 
به  فایده اجتماعی می باشد که اهداف مجازات را  یا  فایده گرایی 

سه دسته تقسیم نمود که عبارتند از:
ارعاب، اصالح و انتقام که امروزه نیز این سه هدف به عنوان اهداف 

مجازات ها در حقوق جزای مدرن شناخته شده است.
را  مجازات  که چگونه  می پردازیم  سه هدف  این  بررسی  به  حال 
کمک می کند تا از ارتکاب جرم جلوگیری و عدالت و نظم را در 

جامعه مستقر می نماید.
الف: ارعاب

چنین  خویش  چپتر  در  را  ارعاب  بالغت  استاد  ارعاب:  مفهوم 
و  است  ترساندن  معنای  به  لغت  در  )ارعاب  است  نموده  تعریف 
به خاطر  مجازات ها  در  بیم  و  هراس  ایجاد  حقوقی  اصطالح  در 

جلوگیری ازجرم.(
در کل مجازات ها ارعاب آور است تا که در بین مجرمین ایجاد 
ترس نموده و از ارتکاب جرم جلوگیری نماید. هم چنین ارعاب 
وابستگی به واکنش جامعه دارد یعنی هرچقدر که واکنش جامعه 
نسبت به ارتکاب یک جرم بیشتر باشد و هرقدر که مردم نسبت 
اندازه  به همان  باشد.  داشته  نفرت  احساس  جرم  یک  ارتکاب  به 
مجازات آن جرم ارعاب آور می باشد و تاثیر مثبتی در جلوگیری 

از جرم دارد. 
طبقه بندی ارعاب 

عبارت  به  می باشد،  عامه  مردم  برای  عام  ارعاب  عام:  ارعاب   )1
دیگر برای افرادی که هنوز جرمی را مرتکب نشده است و به خاطر 
ترس از ویژگی های مجازات که رنج آور و رسواکننده می باشد، 
تالش می نمایند که از ارتکاب جرم خودداری نمایند. البته منظور 
از رنج و درد لت و کوب جسمی نیست بلکه منظور از درد و رنج 
از  می شود.  متحمل  زندانی شدن  با  مجرم  است که  روابطی  قطع 
نظر روانشناسی قطع روابط با دیگران بدترین درد و رنجی است 

که مجرمین متحمل می شوند.
اجتماع  رفتار  باالی  که  می نماید  کوشش  حدی  تا  عام  ارعاب 
تاثیرگذار باشد تا این که مردم مرتکب جرم نگردند و از ارتکاب 
دچار  جامعه  نظم  بدین صورت  نمایند،  آینده جلوگیری  در  جرم 

تزلزل نخواهد شد.
که  می باشد  اشخاصی  برای  خاص  ارعاب  خاص:  ارعاب   )2
تشدید  با  قانون گذار  و  است  گردیده  جرم  مرتکب  یک بار 
را  خاص  ارعاب  جرم  تکرار  و  متعدد  جرم  به خاطر  مجازات ها 
نسبت به مجرمین ایجاد می کند. بدین معنا که اگر مجرمی جرمی 
را مرتکب شد و باردیگر نیز قبل از محکومیت از طرف دادگاه 
و بعد از محکومیت مرتکب گردد مجازات وی تشدید می یابد، 
ولی این ارعاب با واقعیت سازگاری ندارد چون برای مجرمینی که 
مجازات برایش بی اهمیت، بی ارزش و محیط زندان برایش عادی 
می باشد ارعاب برایش تاثیر گذار نیست. یعنی به جایی که مجرم در 
زندان اصالح گردد، در آن جا تبدیل به یک مجرم حرفه ای شده 
و با رهاشدن از زندان قادر خواهد بود که یک گروه را رهبری 
نماید. بعضی از اندیشمندان حقوق معتقدند که زندان به عنوان یک 
»کارخانه جنایت سازی« می باشد. نه به عنوان یک کانون اصالح و 
تربیت، ولی بازهم با این همه قانون گذار و قاضی تالش دارند که 
با ایجاد ارعاب خاص از ارتکاب جرم توسط مجرمین جلوگیری 

کنند.
ادامه دارد

مجازات

قسمت دوم 

نویسنده: نصراهلل محسنی؛ دانشجوی سال دوم حقوق 
موسسه تحصیالت عالی کاتب قسمت بیست و چهارم

احترام به حقوق بشر؛ احترام به خویشتن بوده و مهم ترین ضمانت 
ایجاد خانواده و جامعه ی سالم محسوب می گردد.

ACKU



تاریخ را بنویسم و یا حذف کنیم؟

ده ها کودک در بدخشان جان دادند

وزارت معارف کشور حوادث چهاردهه ی اخیر کشور را 
به دلیل آن چه که گویا به برانگختن احساسات خشونت بار 
بیرون  مکاتب  درسی  کتاب های  از  می کند،  کمک 
مخالف  و  موافق  واکنش های  موضوع  این  است.  کرده 
بحث  یک  به عنوان  هم  هنوز  و  داشته  دنبال  به  را  زیادی 
یک سو  از  می شود.  دنبال  کشور  داخل  در  سیاسی  جدی 
برخی  بر  مبتنی  این خصوص  در  معارف  وزارت  استدالل 
دیگر  جانب  از  ولی  می نماید؛  موجود کشور  واقعیت های 
برای  اندازه ی کافی می توانند  به  این موضوع هم  مخالفان 
استدالل خود ادله ی منطقی ارایه کنند. واقعا حق با کیست 
و آیا وزارت معارف حق دارد که بخشی از تاریخ معاصر 
کشور را از کتاب های درسی حذف کند؟ شاید حذف این 
قابل  در کتاب های درسی  تاریخ کشور دست کم  از  برهه 
و  تاریخی  کتاب های  و  اذهان عمومی  از  ولی  باشد؛  اجرا 
می توان حذف  را چگونه  تاریخ  از  برهه  این  رسانه ها  حتا 
کوتاه  معارف  وزارت  دست  شک  بدون  جاها  این  کرد؟ 
»تحکیم  هدف  به  سال ها  این  حوادث  حذف  به  که  است 
بپردازد.  قومی«  »تنش های  از  جلوگیری  و  ملی«  وحدت 
یا  که  انسان های  با  نزدیکی  به دلیل  همواره  معاصر  تاریخ 
آن ها کار دشواری  قربانی  یا  و  بوده اند  عامل آن حوادث 
است. در تجربه ی تاریخی سایر ملل هم می توان به موارد 
مشابه رو به روشد؛ ولی با این قید که آن ها در یک اجماع 
ملی بخشی از تاریخ خود را برای مدت مشخصی به حالت 
تعلیق درآوردند. آلمان پس از فروپاشی رژیم نازی تاریخ 
را  بسیاری  اذهان  می توانست  این که  به دلیل  را  سال ها  این 
جهانی  جنگ  در  که  کشورهای  و  کشور  این  خود  در 
بودند، جریحه دار کند  متحمل شده  بزرگ  زیان های  دوم 
برای مدتی از کتاب های درسی حذف کرد. جاپان هم در 
مورد حادثه ی هیروشیما به همین ترفند دست یازد، و حاال 
کشورها  سایر  تجربه ی  به  توجه  با  کشور  مقام های  شاید 
اقدام  ساله ی کشور  تاریخ سی و چند  به حذف  می خواهند 
خوش بینانه  نگاه  تاریخ  به  اندیشمندان  از  بسیاری  کنند. 
است،  حوادث  تحریف  تاریخ  که  می کنند  فکر  و  ندارند 
غیرجانبدار  و  معتمد  افراد  به وسیله ی  تاریخ  این  اگر  حتا 
بشر  تاریخ  و  چیزیست  علم  تاریخ  باشد.  شده  نوشته  هم 
می توان  اندیشمندان  باور  به  علم  تاریخ  در  دیگری.  چیز 
انسان ها  آن جا  که  از  ولی  یافت؛  را  واقعیت  از  عناصری 

بر اثر بیماری طرق تنفسی در چند ولسوالی بدخشان، تا 
اکنون 52کودک جان باخته اند و ده ها تن دیگر هنوز از 
این بیماری رنج می برند، اما مقام های صحی در بدخشان، 

مرگ نزدیک به چهل کودک را تایید کرده اند. 
گفت:  8صبح  روزنامه  به  یاوان  ولسوال  سید،  غالم اهلل 
ولسوالی و یک  این  در  پنجاه کودک  از  بیشتر  »تاکنون 
دهکده ی ولسوالی راغستان جان داده اند و از جانبی برف 
سنگین باعث شده است، تا مردم نتوانند کودکان خود را 

به مراکز صحی برسانند.«
مراکز  از  بسیاری  در  که  افزود  هم چنان  یاوان  ولسوالی 
وجود  دارند،  توقع  مردم  که  امکانات  مناطق  این  صحی 
مراکز  این  به  را  خود  کودکان  که  هنگامی  و  ندارد 

می آورند، خدمات صحی مورد نیاز وجود ندارد.
گروه های  که  می گوید  بدخشان  عامه  صحت  رییس  اما 
کاری مجهز در محل موجود است و با رسیدن دوا، این 

دشواری مرفوع می گردد.
گفت:  بدخشان  عامه  صحت  رییس  خاوری  نور  داکتر 
»در آن جا تیم های مجهز از طرف موسسه )کف( جابه جا 
شده اند و به مجردی که ادویه و تجهیزات به آن جا برسد، 
قرار است که این تیم ها به مناطقی که در آن جا بندش راه 
وجود دارد و مردم به مراکز صحی رسیده نمی توانند، به 
خانه های مردم بروند و خدمات صحی را در اختیار مردم 

قرار دهند.«
اما مسووالن دفتر صحی )کف( اظهار می دارند که بر اثر 

بندش جاده ها رفتن به این مناطق دشوار است.
این  که  )کف(  دفترصحی  مسوول  احمد  فرید  داکتر 
مناطق را تحت پوشش صحی دارد می گوید که راه های 
مواصالتی بسیاری از دهکده ها بر اثر ریزش برف مسدود 
شده است و انتقال گروه های کاری صحی و ادویه الزم 

به این دهکده ها دشوار بوده است.
آقای فرید گفت که موسسه کف از هیچ تالشی در این 

می خوانند. هریدیوت پدر تاریخ در جهان باستان نام گرفته 
آن گونه  را  تاریخ  که  می شود  گفته  او  مورد  در  حتا  ولی 
که دوست داشته نوشته است. با این استدالل اگر به تاریخ 
به عنوان  که  آن چه  به  کل  در  باید  برگردیم  خود  کشور 
تاریخ وجود دارد به دیده ی شک نگاه کرد. تاریخ عمدتا 
این که  به دلیل  هم  سالطین  و  است  بوده  سالطین  روایت 
بنویسند  مامور می کردند که در موردشان  را  افرادی  خود 
بدون شک آن چه نوشته می شد به وسیله ی نزدیکان سلطان 
معاصر  تاریخ  می گرفت.  قرار  بازگفت  و  بازنگری  مورد 
به شمار  و  نیست،  به دور  عوارضی  چنین  از  هم  افغانستان 
گروه ها و افراد از یک حادثه ی معین می توان روایت های 
متفاوتی را در اختیار داشت، به گونه ای که دشوار می نماید 
که واقعیت را از دروغ جدا کرد. این مسایل عمدتا سبب 
تاریخ وارد مرحله ی  شده  است که در دهه های اخیر علم 
تازه ی از حیات خود شود. برخی اندیشمندان در غرب در 
پی علمی کردن تاریخ اند و برای آن حدود و ثغور تعیین 
باید  تاریخ نگار  و  باشد  غیرجانبدار  باید  تاریخ  کرده اند. 
پژوهش  مورد  موضوع  از  را  خود  عواطف  و  احساسات 
به شدت  حاضر  حال  در  مولفه  دو  این  بر  نگه دارد.  به دور 
تاریخ  که  است  جریان  در  تالش های  و  می شود  تاکید 
اتفاق  که  آن چه  به  نزدیک  یا  و  افتاده  اتفاق  که  آن گونه 
تاریخ  به  انسان ها  دیگر  سوی  از  ولی  شود.  روایت  افتاده 
خود به شدت دل بسته اند. تاریخ تجربه ی است که می تواند 
گذشته را به امروز وصل کند و به عنوان چراغ رهنما سبب 
شود که اشتباهات یک دوره در دوره ی دیگر دوباره تکرار 
گرفته  درس  تاریخ  از  انسان ها  که  کجاست  ولی  نشوند؛ 
باشند و به گفته ی فروغ فرخ زاد آن نادره ی دوران »تا سرم 
به سنگ نخورد معنای سنگ را نمی فهمم.« ولی در مورد 

تاریخ معاصر کشور به سه نظریه ی عمده باید توجه کرد:
نظریه نخست

نظریه ای که به حذف تاریخ چهاردهه گذشته رای می دهد. 
طرفداران این نظریه؛ اما به دو گروه متفاوت و حتا مخالف 

نظریه ی دوم هم که به حذف تاریخ این سال ها رای می دهد، به افرادی مربوط می شود که 
قربانی حوادث چهاردهه ی اخیر بوده اند. این افراد باور دارند که در تاریخ هایی که قرار است 
نوشته شود، حق شان به دلیل نفوذ عامالن این حوادث در دستگاه دولت یک بار دیگر تضیع 

خواهد شد و تاریخی به دست خواهد آمد که به اصطالح آنان به اشاره ی جنگ ساالران نوشته 
شده باشد. پس این افراد هم می گویند حاال خاموش باشید تازمان تعریف واقعی تاریخ این 

برهه فرارسد.

به مراکز صحی ببرند.
را  گزارش ها  این  بدخشان  عامه  صحت  مسووالن  اما 
بدخشان  تمام  در  که  می گویند  و  می خوانند  بی بنیاد 
شیوع  و  است  دسترس  قابل  مردم  برای  صحی  خدمات 

بیماری در این مناطق واقعیت ندارد.
مسووالن محلی در بدخشان می گویند که برای جلوگیری 
از گسترش بیماری طرق تنفسی در ولسوالی های راغستان 

و یاوان، به همکاری نهادهای غیردولتی فعال در بخش 
زمستانی  لباس های  و  ادویه  زیادی  مقدار  صحت، 
بدخشان  مناطق  این  به  انتقال  آماده  و  گرد آوری  را 

کرده اند.
مجموع  »در  می گوید:  بدخشان  عامه  صحت  رییس 
سایر  و  زمستانی  البسه  و  ادویه  شامل  که  مواد  پنج تن 
امکانات اولیه است، از موسسات مختلف جمع آوری 
به  مواد  این  انتقال  کار  نزدیک،  آینده  در  و  شده 

ولسوالی های یادشده آغاز می شود.«
طرف  از  کمک ها  این  خاوری  آقای  به گفته 
موسسه های یونسیف، سازمان صحی جهان، دفتر کف 
و اداره سره میاشت بدخشان گرد آوری شده است که 

شامل ادویه و لباس های گرم زمستانی می باشد.
والیتی  شورای  رییس  عتیق  ذبیح اهلل  همین حال  در 
وزارت  مقام های  تالش  و  توجه  از  نیز  بدخشان 
صحت عامه و هماهنگی خوب موسسات مختلف در 

جمع آوری این مواد اظهار قدردانی کرده است.

به دلیل  حالت  بهترین  در  می نویسند  را  خود  تاریخ  وقتی 
نمی توانند  این رویداد ها هستند  فاعل شناسای  آن که خود 
اجتماعی  علوم  در  انسان ها  زیرا  باشند.  راوی صادق آن ها 
هم  کنند.  اجرا  همزمان  باید  را  متفاوت  نقش  مجموع  در 
این جاست  در  آن.  محقق  به عنوان  هم  و  موضوع  به عنوان 
انسان ها  که  می رسد  به نظر  بعید  اندیشمندان  باور  به  که 
خالف  و  نشوند  خود  عواطف  و  احساسات  دست خوش 
آن چه را که اتفاق افتاده روایت نکنند. از دیگر جانب در 
نیامده  مورد تاریخ یک دیدگاه قابل اجماع هنوز به وجود 
است. تاریخ را می توان از دیدگاه های متفاوت روایت کرد. 
جهانی  دوم  جنگ  تاریخ  درمورد  هرچند  مثال،  به گونه ی 
تقریبا اجماع عمومی به وجود آمده؛ ولی در سال های اخیر 
جنگ  این  تاریخ  حتا  که  می دهند  نشان  جدید  یافته های 
از  هنوز شماری  است.  نمانده  دور  به  ورزی  از غرض  نیز 
را حق  هیتلر  می خوانند،  نازیست  نیو  را  که خود  آلمان ها 
بجانب می دانند و از او به عنوان پیشوا یاد می کنند. روس ها 
آن چه را که به عنوان تاریخ جنگ دوم جهانی نوشته بودند، 
حاال مورد نقد قرار می دهند. در تاریخ جنگ دوم جهانی 
به روایت روس ها موارد فراوانی از کمک به دیگر ملل و 
انسان ها ذکر شده بود؛ ولی حاال برخی از تاریخ نگاران این 
موارد را بر ساخته ی حزب کمونست شوروی می دانند. در 
تاریخ جنگ جهانی دوم به روایت حزب کمونست شوروی 
سابق حتا یک مورد تجاوز و نسل کشی نیامده است؛ ولی 
در سال های پسین مشخص شده که سربازان روسی جنایات 
که  دارد  وجود  مواردی  حتا  و  داده اند  انجام  را  فراوانی 
سربازان روسی به زنان اسیر آلمانی تجاوز کرده اند. احزاب 
کمونیستی همواره به تحریف تاریخ شهره بودند و بر پایه ی 
مارکسیم ارتدکس مورد حمایت آن سال ها، تاریخ واقعی 
آن چیزی بود که حزب باید آن را می نوشت. حتا درمورد 
این  بیهقی نگاه های متفاوتی وجود دارد و برخی ها  تاریخ 
تاریخ را به جای این که یک سند واقعی از حوادث زمان 
سلطنت مسعود غزنوی بدانند عمدتا به عنوان یک متن ادبی 

راستا خود داری نکرده است؛ اما در نبود راه ها و ضخامت 
بلند برف در برخی موارد کار کمک رسانی با چالش های 

رو به رو شده است. 
رییس صحت عامه بدخشان نیز با تایید بلند بودن ضخامت 
»مرگ  می گوید:  راه ها  از  بسیاری  بودن  مسدود  و  برف 
پنج کودک در یکی از مراکز صحی ولسوالی یاوان، خود 
و  عرضه ی خدمات  مراکز،  این  در  که  است  این  بیانگر 

امکانات صحی به طوری که الزم است، وجود ندارد.«
مسووالن صحت عامه بدخشان هر چند مرگ 50کودک 
پنجاه  مرگ  تاهنوز  که  می گویند  اما  نمی کنند؛  رد  را 

کودک از سوی تیم های صحی آن ها تایید نشده است.
این کودکان در دهکده های  یاوان می گوید که  ولسوال 
پنج  و  باخته اند  جان  نوآباد  شیندره،  بید،  قطار  درنگ، 
کودک دیگر هم در مرکز صحی ولسوالی جان داده اند.

در همین حال از ولسوالی های مرزی و بلند ارتفاع بدخشان 
در  مشابه  بیماری  شیوع  که  دارد  وجود  گزارش های  نیز 

این ولسوالی ها برای مردم دشواری آفریده است.
یکی از باشندگان ولسوالی کران ومنجان به 8صبح گفت 
به  مردم  منجان،  و  کران  دهکده های  از  بسیاری  در  که 
خدمات صحی دسترسی ندارد و شیوع بیماری سینه و بغل 
باعث مرگ شماری از کودکان در دهکده های دوردست 

این ولسوالی شده است. 
او گفت که ضخامت برف در این مناطق بسیار زیاد است 
و شدت سرما مردم را اجازه نمی دهد که کودکان خود را 

مربوط می شوند. نخست کسانی که بازیگران اصلی حوادث 
از  به روایت خاصی  افراد  این  بوده اند.  چهاردهه ی گذشته 
تاریخ باور دارند و این تاریخ  به باور شان تاریخ راستین این 
سال هاست؛ ولی این گروه مطمین نیست که تاریخ نویسان 
وزارت معارف حوادث را آن گونه که آن ها فهم می کنند 
در کتاب های درسی بازتاب دهند. این افراد حتا به گزینشی 
تاریخ  تحریف  از  که  موردی  می دهند،  رای  تاریخ  شدن 
چیزی کم ندارد. به باور این افراد اگر نمی توان کل تاریخ 
را بازگو کرد می توان مواردی را برگزید و باقی تاریخ را 

به زمان دیگری واگذاشت.
نظریه دوم

نظریه ی دوم هم که به حذف تاریخ این سال ها رای می دهد، 
چهاردهه ی  حوادث  قربانی  که  می شود  مربوط  افرادی  به 
که  تاریخ هایی  در  که  دارند  باور  افراد  این  بوده اند.  اخیر 
این  عامالن  نفوذ  به دلیل  حق شان  شود،  نوشته  است  قرار 
حوادث در دستگاه دولت یک بار دیگر تضیع خواهد شد و 
تاریخی به دست خواهد آمد که به اصطالح آنان به اشاره ی 
جنگ ساالران نوشته شده باشد. پس این افراد هم می گویند 
برهه  این  تاریخ  تازمان تعریف واقعی  باشید  حاال خاموش 

فرارسد.
نظریه سوم

و اما نظریه سوم، نظریه ی واقع گرایانه به تاریخ است. براساس 
این نظریه تاریخ علمی است که نمی توان آن را در خدمت 
کشوری  هر  تاریخ  داد.  قرار  خاصی  مقاصد  و  اهداف 
براساس این نظریه لحظات خوش و تلخ دارد و این لحظات 
به گونه ی  باید  که  داشته اند  عامالنی  هم  تلخ  و  خوش 
بی طرفانه روایت شود. این نظریه می گوید که نمی توان به 
تاریخ  گزینشی رای داد و از کنار برخی حوادث گذشت؛ 
ولی برخی دیگر را برجسته کرد. تاریخ ، تاریخ است. چه 
می کند  مامور  را  او  تاریخ نگار  بی طرفی  بد،  چه  و  خوب 
که تاریخ را باتوجه به داده ها، شواهد و اسناد به روی کاغذ 
حق  با  تاریخ  کردن  پنهان  که  می گوید  نظریه  این  آورد. 
ملیتی حق  دارد و هر  منافات  اطالعات  به  بشری دسترسی 
دارد که تاریخ خود را آن گونه که به واقعیت نزدیک است 
در اختیار داشته باشد. از سوی دیگر این نظریه تاکید دارد 
که پنهان کردن واقعیت ها به وحدت ملی یک کشور نه تنها 
کمک نمی کند؛ بل موجب می شود که مردم دچار سوظن 
نسبت به گذشته ی خود شوند. به باور طرفداران این نظریه 
وقتی تاریخ به دور از هرگونه غرض ورزی در اختیار جامعه 
قرار گیرد به دلیل این که می تواند زمینه ی نقد و گفتگو را در 
جامعه فراهم کند بیشتر زمینه ساز تساهل و تسامح می شود. 
اما خالف آن می تواند قوم گرایی و افتراق ملی را دامن زند 

و در مجموع اقوام مختلف را در برابر هم قرار دهد.

اما مساله مهم این است که تاهنوز اکثر راههای مواصالتی 
به دهکده های دوردست بر اثر ضخامت بلند برف مسدود 
کمک های  و  صحی  کاری  گروه های  این که  و  است 
زمستانی چه هنگامی در اختیار نیازمندان قرار می گیرد در 

پرده از ابهام قرار دارد.
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با  کرزی  حامد  مالقات  از  پس  که  درحالی ست  اين 
گزارش  غربی  رسانه های  از  برخی  پاکستانی،  مقام های 
دادند که ديدارهای مقام های دو کشور تنش آلود بوده 
که  است  خواسته  پاکستان  از  افغانستان  دولت  هيات  و 
مالعمر، رهبر طالبان، را به دولت افغانستان تحويل دهد. 
اما آقای کرزی در کنفرانس خبری ديروزی خود، اين 
گزارش ها را رد کرد و گفت که هيات دولت افغانستان 
در سفرش به پاکستان، از مقام های پاکستانی درخواستی 

برای تحويل دهی مالعمر نداشته است.
به  می تواند  پاکستان  که  است  اميدوار  افغانستان  دولت 
تالش های صلح کمک کند، اما برخی از کارشناسان به 
اين باورند که اقدامات دولت پاکستان در قبال افغانستان 

هميشه دوگانه بوده است.

چهارشنبه گذشته، الکساندر لوکاشويچ، سخنگوی وزارت 
خارجه روسيه، تصريح کرده بود که امريکا ممکن است از 
پايگاه هوايی مناس برای حمله به ايران استفاده کند. با اين 
حال مايکل مک فاول، سفير امريکا در مسکو، اين احتمال 

را رد کرده بود.
در هفته های اخير مقام های بلندپايه روس نسبت به حمله 
اسراييل و امريکا به ايران هشدار داده و پيامده های آن را 

فاجعه  بار دانسته اند.
اظهار  روسيه،  نخست وزير  پوتين،  والديمير  جمعه  روز 
برنامه  با  مقابله  لوای  تحت  غربی  کشورهای  که  داشت 

هسته ای ايران به دنبال تغيير رژيم در تهران هستند.
وزارت دفاع روسيه هم به تازگی مرکزی بررسی اوضاع 

ايران و خاورميانه تاسيس کرده است.

ملکيت  و  جايداد  و  را  ما  مملکت  کرده  سو  استفاده ی 
مردم را با خطر مواجه کنند.«

رييس جمهور تاکيد کرد، که دولت افغانستان از اياالت 
را  قرآن  آتش زدن  حادثه  عامالن  تا  خواسته  متحده 
براساس  قرار دهد. آقای کرزی گفت که  پيگرد  مورد 
خواست مردم افغانستان، عامالن اين حادثه تحت پيگرد 

قرار می گيرند.
اعتراض  در  مردم  احساسات  اظهار  از  کرزی  حامد 
ابراز  امريکايی،  نظاميان  توسط  قرآن  به  بی حرمتی  به 
نيز  تلفاتی  اعتراضات  اين  که  گفت  اما  کرد  قدردانی 
تظاهرات  »در  افزود:  رييس جمهور  است.  داشته  پی  در 
و ]اظهار[ احساسات در اين راستا طی چهار- پنج روز 
گذشته، متاسفانه مردم ما تلفاتی هم داشتند و تعدادی از 
مردم وطن ما شهيد شدند. تا به امروز بيست و نه نفر در 
اين تظاهرات ها شهيد شده اند و زيادتر از صد نفر قريب 
داشته اند،  بزرگ  و  خورد  جراحت های  نفر  دوصد  به 
ديده  صدمه  بيت المال  ديده،  صدمه  مردم  عام  ملکيت 

است.«
با اين حال، آقای کرزی از نيروهای امنيتی خواست تا در 
باره اين مسايل بايد حساس باشند و خود را با احساسات 

مردم شريک سازند.
مذاکرات صلح 

خود  اخير  سفر  کرزی  رييس جمهور  همين حال،  در 
او  که  و گفت  کرد  توصيف  مهم  بسيار  را  پاکستان  به 
و  افغانستان  دولت  بين  صلح  مذاکرات  است  اميدوار 
به زودی شروع  طالبان،  به خصوص  گروه های شورشی، 
در  او  که  گفت  کنفرانس  اين  در  کرزی  آقای  شود. 
خواست  کشور  آن  مقام های  از  پاکستان،  به  سفرش 
ميان  مستقيم  مذاکرات  آغاز  برای  را  تسهيالت الزم  تا 
می گويد:  رييس جمهور  سازد.  مساعد  طالبان  و  دولت 
در  بود،  خوب  بسيار  فضای  يک  در  ما  »مذاکرات 
صريح  بسيار  ولی  بود؛  برادروار  و  دوستی  فضای  يک 
را  خود  حرف های  هم  افغانستان  دولت  بود.  واضح  و 
پاکستان هم حرف های  بسيار واضح گفت و حکومت 
خود را بسيار واضح گفت. يکی از خواست های ما اين 
بود تا جايی که در توان پاکستان است که زمينه مذاکره 
بين ما و کالن های طالبان را فراهم کند.« آقای کرزی 
صلح  تالش های  از  پاکستان  حکومت  که  کرد  تاکيد 
دولت افغانستان اعالم حمايت کرده، اما او اکنون منتظر 

نتيجه ی حمايت پاکستان است.

نيروهای  خروج  به  »تصميم  افزود:  آتامبايف  آلمازبک 
نگرانی  خاطر  به  مناس  هوايی  ميدان  از   خارجی  نظامی 
در مورد امنيت پايتخت قرغزستان و ساکنانش گرفته شده 

است.«
رييس جمهور قرغزستان به خبرنگاران در مسکو گفت به 
مناس  پايگاه  از  که  است  گفته  بارها  امريکايی  مقام های 
»نمی توان فراتر از اختيارات داده شده که همان پشتيبانی 

عمليات در افغانستان است استفاده شود.«
آتامبايف گفت: »به اين وضعيت امريکا و ايران نگاه کنيد. 
ايران موشک هايی دارد که می تواند هدف هايی را هزاران 
ايرانی ها ممکن است مناس را  کيلومتر آن طرف تر بزند. 

بزنند، اما اگر موشک ها خطا رفت چه می شود؟«
 اظهارات رييس جمهور  قرغزستان در حالی است که روز 

چند  پی  در  افغانستان،  رييس جمهور  کرزی،  حامد 
سوختاندن  به  اعتراض  در  خشونت  آميز  تظاهرات  روز 
قرآن کريم توسط نيروهای امريکايی در بگرام، از مردم 
خواست که آرامش خود را حفظ کنند و نگذارند که 
آقای کرزی  کنند.  سواستفاده  اين وضعيت  از  دشمنان 
که روز گذشته در يک نشست خبری صحبت می کرد، 
تا  است  خواسته  امريکايی  مقام های  از  او  که  افزود 

عامالن بی حرمتی به قرآن را مورد پيگرد قرار دهند.
تظاهرات ها در برخی از شهرها در اعتراض به سوختان 
نسخه هايی از قرآن و تعدادی از کتاب های دينی، روز 
جايی که  بگرام،  نظامی  پايگاه  از  گذشته  هفته  سه شنبه 
شورشی  گروه های  ديگر  و  طالبان  زندانی  صدها 
از  پس  اعتراضات  اين  شد.  آغاز  می شوند،  نگهداری 
انداختن  بيرون  آن آغاز شد که گزارش هايی در مورد 
تعدادی از کتاب های مذهبی، از جمله نسخه های قرآن، 

از داخل اين پايگاه، منتشر شد. 
و  کشته  ده ها  گذشته،  پنج روز  طول  در  تظاهرات ها 
جريان  در  تظاهرکنندگان  هم چنين  است.  داده  زخمی 
و  داخلی  نهادی  دفاتر  از  برخی  به  اعتراضات شان، 
بين المللی، از جمله دفتر سازمان ملل در واليت کندز، 
و  هرات  واليت  در  امريکا  متحده  اياالت  کنسولگری 

پايگاه نظامی امريکا در بگرام حمله کردند.
به  بی حرمتی  به  اعتراض  در  تظاهرات ها  گرفتن  اوج  با 
مقام های  بگرام،  در  امريکايی  نيروهای  توسط  قرآن 
آن  رييس  اوباما  بارک  جمله  از  متحده،  اياالت  ارشد 
که  گفتند  عذرخواهی کرده  افغانستان  مردم  از  کشور، 

عامالن اين حادثه مورد پيگرد قرار می گيرند.
افغانستان، حامد  اعتراضات مردم  با کاهش  اما هم زمان 
از مردم خواست که زمينه  کرزی رييس جمهور کشور 
آقای کرزی  نسازند.  مساعد  برای سواستفاده دشمن  را 
افغانستان  اين کنفرانس خبری گفت حاال که مردم  در 
نشان  قرآن  به  بی حرمتی  برابر  در  را  احساسات شان 
داده اند، وقت آن رسيده تا آرامش خود را دوباره حفظ 
است حاال  اين  من  »آرزوی  آقای کرزی گفت:  کنند. 
که احساسات خود را نشان داديم، حاال که از عقيده و 
مقدسات خود به قيمت جان خود دفاع کرديم و حيات 
و زندگی خود را نثار کرديم و احساسات ما در سراسر 
کشور نشان داده شد، زمان اين رسيده که آرامش خود 
را دوباره به  دست بياوريم و حفظ کرده باشيم و نگذاريم 
که دشمنان ملت، امنيت و آسايش مردم افغانستان از اين 

ابراز   با  قرغزستان،  رييس جمهور  آتامبايف،  آلمازبک 
نگرانی از پيامدهای درگيری احتمالی امريکا و ايران برای 
نبايد از پايگاه هوايی  کشورش، گفت که اياالت متحده 

مناس برای حمله به ايران استفاده کند.
آلمازبک آتامبايف، که برای يک ديدار دو روزه در روسيه 
به سر می برد، در مصاحبه با صدای روسيه تصريح کرد: »از 
پايگاه هوايی قرغزستان نبايد برای حمله به ايران استفاده 
شود. به همين دليل است که ما می گوييم پس از سال 2014 
نبايد هيچ نيروی نظامی خارجی در هيچ پايگاهی و از جمله 

ميدان هوايی مناس ... حضور داشته باشد.«
رييس جمهور قرغزستان  اظهار داشت که پايگاه هوايی 
مناس از سال 2014 به يک ميدان هوايی غيرنظامی تغيير 

کاربری خواهد داد.

کرزی از مردم خواست
 آرامش خود را حفظ کنند

قرغزستان: امريکا نبايد از پايگاه مناس برای حمله به ايران استفاده کند

  ظفرشاه رويی

از صفحه 1

در حالی که خشونت ها در سوريه ادامه دارد، دولت سوريه 
قصد برگزاری همه پرسی سراسری بر سر يک قانون اساسی 

تازه را دارد. مخالفان اين همه پرسی را تحريم کرده اند.
حزبی  چند  انتخابات  می کند  ايجاب  تازه  اساسی  قانون 

مجلس ظرف سه ماه در سوريه برگزار شود.
نيروهای مخالف، همه پرسی روز يک شنبه را يک نمايش 
قدرت  از  خواسته اند  اسد  بشار  از  و  خوانده اند  مضحک 

کناره گيری کند.
رای گيری در اين همه پرسی در حالی برگزار می شود که 
خشونت ها ادامه دارد و فعاالن مخالف می گويند روز شنبه 

بيش از 80 نفر در سراسر سوريه کشته شده اند.
برای  را  زمينه  اعتراضات  علی رغم  کرده  تالش  دولت 
هزار   13 از  بيش  و  کند  آماده  همه پرسی  اين  برگزاری 
حوزه اخذ رای را برای بيش از 14 ميليون رای دهنده حاضر 

کرده است.
تلويزيون دولتی سوريه مدتی است درباره سند جديد قانون 
با حزب بعث می دهد  بيشتری  اساسی که اجازه مخالفت 
مباحثاتی را برگزار می کند و به مردم آموزش می دهد که 

چگونه می توانند رای بدهند.
با اين همه اين قانون اساسی صريحا توسط مخالفان رد شده 

است.
يک گروه از مخالفان دولت قانون اساسی تازه را تقلبی و 

همه پرسی را نمايشی مضحک خواند.
به گفته اين گروه حکومت بشار اسد هيچ گاه حتا به قانون 
اساسی پيشين احترام نگذاشته، قانون اساسی که حق آزادی 
و  می شناسد  به رسميت  را  مسالمت آميز  تظاهرات  و  بيان 

شکنجه را ممنوع می کند.
کنفرانس  يک  در  ترکيه  خارجه  وزير  داوداوغلو  احمد 
به همين نکته اشاره کرد و گفت: »از يک سو می گويی 
رفراندوم برگزار می کنی و از سويی ديگر با تانک به مناطق 
غيرنظامی حمله می کنی؟ هنوز هم فکر می کنی مردم اين 

مناطق در اين همه پرسی شرکت می کنند؟«
امريکا اين همه پرسی را بی اهميت دانسته و خنده دار خوانده 

است.
مقيم  فعال  گروه  يک  که  بشر  حقوق  سوری  ناظران 
بريتانياست گفت در ميان کشته شدگان روز شنبه، 24 نفر 

از شهر حمص بوده اند.
به گفته اين گروه 23 سرباز دولت در درگيری با شورشيان 

در سراسر سوريه کشته شده اند.
روی  بر  حمص  خالده  منطقه  در  سوگواری  از  فلم هايی 

وب سايت يوتيوب منتشر شده است.
غيرنظاميان  از  بيشتری  تعداد  کرده  تالش  سرخ  صليب 
گرفتار در منطقه باباعمر حمص را از اين شهر خارج کند 
کار  اين  در  پيشرفتی  هيچ  شنبه  روز  که  کرده  اذعان  اما 

نداشته است.
درميان کسانی که صليب سرخ قصد کمک شان را دارد 
بوويه  اديت  نام های  به  خارجی  زخمی  نگار  روزنامه  دو 
حال  درعين  سرخ  صليب  دارند.  وجود  کانروی  پاول  و 
می خواهد اجساد دو روزنامه نگار خارجی ديگر به نام های 
مری کالوين و رمی اشليک را که هفته گذشته کشته شدند، 

بيرون بياورد.
صدها نفر از شورشيان مسلح از ارتش سوريه آزاد در اين 

منطقه پناه گرفته اند.

سوريه رفراندوم قانون 
اساسی برگزار می کند

حامد کرزی از اظهار احساسات 
مردم در اعتراض به بی حرمتی به 
قرآن توسط نظامیان امریکایی، 
ابراز قدردانی کرد، اما گفت که 
این اعتراضات تلفاتی نیز در 

پی داشته است. رییس جمهور 
افزود: »در تظاهرات و ]اظهار[ 
احساسات در این راستا طی 

چهار- پنج روز گذشته، متاسفانه 
مردم ما تلفاتی هم داشتند و 

تعدادی از مردم وطن ما شهید 
شدند. تا به امروز بیست و نه 
نفر در این تظاهرات ها شهید 

شده اند و زیادتر از صد نفر قریب 
به دوصد نفر جراحت های خرد و 

بزرگ داشته اند، ملکیت عام مردم 
صدمه دیده، بیت المال صدمه 

دیده است.«
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