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به  فرمانده طالبان،  بصیر ماالنی، یک 
از  دانش  آموز  یک  با  ازدواج  خاطر 
و سالح خود  مخالفت دست کشیده 

را به دولت تسلیم کرده است.
ماالنی  امریکا،  صدای  گزارش  به 
ایران  سپاه پاسداران  که  است  گفته 
خواسته  وی  از  و  داده  پول  وی  به 
کند.  ترور  را  تن  چندین  بودتا 
منحیث  وی  از  16ساله  پروین  ولی 
از  تا  بود  خواسته  ازواج  پیش  شرط 
روند  به  و  کشیده  دست  خشونت 

بپیوندد. صلح 
که  شانزده ساله  دختر  یک  پروین، 

است،  مکتب  نهم  صنف  متعلم 
بصیر  دید  آن که  از  بعد  او  مي گوید 
دست از مخالفت با دولت برداشته و 
تمام  رضایت  با  گرفته  بدست  را  قلم 

با او ازدواج کرده است.
با  هرات،  والیت  عالی صلح  شورای 
این خبر را رد کرده  اعالمیه ای،  نشر 
رییس  طاهری،  اروین  ولی  است. 
گفته  رادیوآشنا  به  هرات  معارف 
به  ماالنی  بصیر  قوماندان  که  است 
خاطر ازدواج با پروین سالح خود را 
به زمین نهاده و به روند صلح پیوسته 

است.

بکتاش احسان اهلل 
نگرانی   افزایش  با  هم زمان 
فعاالن حقوق  و  مدنی  نهادهای 
اعالمیه  انتشار  باره  در  زن 
افغانستان  علمای  شورای 
پیش  روز  چند  حمایت  و 
اعالمیه،  این  از  رییس جمهور 
می گوید  حامد کرزی  حاال  اما 
و  اعالمیه حقوق  این  انتشار  که 

آزادی زنان را کم نمی کند.
روز  افغانستان  علمای  شورای 
با  حوت،  دوازدهم  جمعه، 
خواستار  اعالمیه ای،  انتشار 
در  زنان  و  دختران  جدایی 
و  تحصیل  و  کار  محالت 
بدون  سفر  از  اجتناب  هم چنین 
اعالمیه  این  شد.  شرعی  محرم 
ارایه  نیز  رییس جمهور  به  که 
آقای  سوی  از  است،  شده 
شد.  توصیف  »جامع«  کرزی 
شورای  اعالمیه  در  هم چنین 
فرع  زنان  و  اصل  مردان  علما، 

شده اند. خوانده 
اعالمیه  این  انتشار  هرچند 
از  برخی  تندی  واکنش  با 
فعاالن حقوق  و  مدنی  نهادهای 
زن مواجه شد، اما حامد کرزی 
چهار روز بعد از انتشار اعالمیه 
آن  انتشار  از  علما،  شورای 
این  که  گفت  و  کرد  حمایت 
از  حمایت  به منظور  اعالمیه 

حقوق زنان منتشر شده است.

حامد کرزی می گوید: »توافق 
این است که بعد از 2014 که 

قوای خارجی از افغانستان بیرون 
می شوند و قوای خود ما امنیت 

مملکت را می گیرند، امریکا و 
رفقایش به افغانستان ساالنه 

برای قوای امنیتی ما 4.1میلیارد 
دالر پول می دهند. توسط این 

پول، ما سربازان خود را معاش 
می دهیم، تمویل می کنیم.«

آقای کرزی به مردم افغانستان 
اطمینان داد که سال های پس 
از 2014، با ترقی و پیشرفت 

همراه خواهد بود. او تاکید کرد 
که گسترش روابط افغانستان 
با جهان، اساس پیشرفت در 

سال های آینده خواهد بود.

گذشته  روز  که  کرزی  آقای 
تجلیل  مناسبت  به  محفلی  در 
جهانی  روز  مارچ،  هشتم  از 
بازهم  می گفت،  سخن  زن، 
حمایت  اعالمیه  این  انتشار  از 
افزود  زنان  به  خطاب  و  کرد 
افغانستان  در  زنان  حقوق  که 
است.  افزایش  حال  در 
محفل،  این  در  رییس جمهور 
انتقاد  مورد  را  غربی  رسانه های 
رسانه ها  این  گفت  و  داد  قرار 
شورای  اعالمیه  باره  در  طوری 
گویا  که  دادند  گزارش  علما 
علیه  افغانستان  دینی  علمای 
آقای  می کنند.  تبلیغ  زنان 
روز  »چند  می گوید:  کرزی 
افغانستان  علمای  شورای  پیش 
به جلسات ماهوار یا دو ماهه ای 
که با من دارند، تشریف آورده 
ارتباط  در  آن جا  در  بودند. 
صحبت  زنان  علیه  خشونت 
ما  دین  پرتو  در  و  داشتند 
با  رابطه  در  را  اصول هایی 
او  و  کردند  بیان  زنان  حقوق 
به  غربی  مطبوعات  طرف  از 
داده شد که گویا  ترتیبی جلوه 
زن  حقوق  علیه  ما  دین  علمای 
صحبت می کنند؛ نه خیر! همین 
علما و بزرگان کشور بودند که 
همرای  را  کشور  اساسی  قانون 

ساختند.  ما 
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حامد کرزی خطاب به زنان: یک فرمانده طالب به خاطر ازدواج با یک دختر شانزده ساله خشونت را ترک گفت

حقوق شما نه کم شده 
و نه کم می شود

یک سرباز امریکایی 
شانزده غيرنظامی را 

در قندهار کشت

سرباز  یک  تیراندازی  اثر  در  می گویند  مقام ها 
والیت  در  غیرنظامیان  طرف  به  امریکایی 
شده اند.  کشته  نفر  شانزده  دست کم  قندهار، 

بیشتر قربانیان زنان و کودکان هستند.
از  آن که  از  پس  سرباز  این  که  شده  گزارش 
پایگاه خود در ولسوالی پنجوایی والیت قندهار 
تیراندازی  غیرنظامیان  طرف  به  شده،  بیرون 

کرده است.
توریالی ویسا، والی قندهار، گفت که حدود پنج 

غیرنظامی دیگر در این حادثه زخمی شده اند.
نیروهای  به  را  خود  حمله،  از  پس  سرباز  این 

امریکایی تسلیم کرده است.
اما  نیست،  معلوم  تیراندازی  این  انگیزه  هنوز 
منابعی در ارتش امریکا در قندهار به بی بی سی 
نوعی  دچار  سرباز  این  احتماال  که  گفته اند 

اختالل روانی شده است.
زنان،  که  گفته اند  قندهار  در  محلی  مقام های 
حادثه  این  قربانیان  میان  در  مردان  و  کودکان 

هستند.
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اداره مبارزه با حوادث
 فقط توجیه می کند

یک ماه قبل، وقتی از آقای محمددایم کاکر، رییس 
مرگ  مورد  در  طبیعی،  حوادث  با  مبارزه  اداره 
چندتن از شهروندان در زیر خیمه های کابل سوال 
در  پیرمرد ها  معموال  که  گفت  به راحتی  وی  شد، 
منطق  وقتی  می میرند.  و  آسیب پذیراند  زمستان 
با  مبارزه  امر  در  ملی  مهم  اداره  یک  مسوول 
انتظاری  چه  دیگر  باشد،  چنین  طبیعی  حوادث 
و  آسیب پذیر  اقشار  به  کمک  در  آن  از  می توان 
متضرران از رخداد های حوادث گوناگون داشت. 
جالب تر از همه این که وقتی ده ها تن از شهروندان 
بدخشان روز ها در زیر برف کوچ گیر  مانده و چشم  
به راه کمک با مرگ و زندگی درگیر اند، مسووالن 
این ها  با حوادث طبیعی می گویند که چرا  مبارزه 
قبال خواستار کمک و یا نقل مکان نشدند! رسواتر 
این  مسووالن  که  است  این  همه  از  مسخره تر  و 
اداره پس از آن که از مرگ آنان مطمین گشته اند، 
از  پس  نوش داروی  به عنوان  را  خود  کمک های 
مرگ، به منطقه سرازیر کرده اند. این نخستین بار 
طبیعی  رخداد های  با  مردم  کشور،  در  که  نیست 
اتفاق های  گذشته  ده سال  طی  می شود،  مواجه 
مختلف  فصل های  در  تکان دهنده ای  و  دل خراش 

صورت گرفت و قربانیان زیادی به جای گذاشت.
نبود  امکانات،  نبود  حکومت  مسووالن  همه ساله 
ده ها  و  راه ها  بودن  دشوارگذر  هوایی،  وسایط 
برای  آماده  بیانیه های  به عنوان  را،  دیگر  توجیه 
رسانه ها و افکار عامه، در ذهن خود تنظیم کرده اند. 
اما اکنون با گذشت ده سال و موجودیت امکانات 
زمینی،  و  هوایی  وسایط  اجناس،  پولی،  الزم 
هیچ توجیهی نمی تواند برای مردم قابل قبول باشد.

مشکل حکومت و اداره های مسوول این است که 
کارویژه های  و  مسوولیت  متوجه  زمانی  صرفا 
خود می شوند که حادثه اتفاق افتاده و رسانه ها، 
با انعکاس خبری، آنان را از خواب بیدار و متوجه 
است  این  اساسی  انتظار  می سازند.  وظایف شان 
که اداره های مسوول پس از ده سال از توان کافی 
شده  برخوردار  حوادث  و  بحران  مدیریت  برای 
و  درس ها  رویدادی،  هر  از  تجارب  با  و  باشند 
تجربه های بزرگی را آموخته باشند. اداره مبارزه 
با حوادث طبیعی، حداقل پس از ده سال، باید نقاط 
امکانات  و  کرده  شناسایی  را  کشور  آسیب پذیر 
فصل های  برای  را  نظر  مورد  نیازمندی های  و 

مختلف در اختیار داشته باشد.
اداره مبارزه با حوادث می تواند، با جذب کارمندان 
برای  را  زمینه ها  آموزش دیده،  و  کارآزموده 
شرایط  تمام  در  عمل  سرعت  و  ظرفیت  ارتقای 
جوی و جغرافیایی فراهم کند و از قدرت اجرا و 
عمل برخوردار باشد. در غیر آن ما همیشه شاهد 

مرگ هم وطنان خود خواهیم بود.
گذشته از این، اداره مبارزه با حوادث، با واگذاری 
صالحیت و انتقال امکانات و مواد در والیت ها و 
انتقال  برای  را  زمینه  آسیب پذیر،  ولسوالی های 
فراهم سازد.  هر رخدادی  در صورت  آن  سریع 
به هر حال، کارنامه ی اداره مبارزه با حوادث باید 
مورد بازنگری قرار گیرد و با بررسی ضعف ها،  
با  بعد  سال های  برای  قابلیت ها،   و  کاستی ها 
برنامه ریزی و آمادگی های بهتری همیشه آماده ی 

کمک رسانی به مردم باشد.

زنگ اول
 اداره مبارزه با حوادث طبیعی از جامعه

جهانی خواسته تا موسسات ماین پاکی 
را در افغانستان تا 10 سال دیگر تمویل 

کند.
با  مبارزه  اداره  در  مقام ها  گفته  به 
چندین  از  آن که  با  طبیعی،  حوادث 
سال به این طرف تعدادی از موسسات 
ماین پاکی در کشور فعالیت دارند، اما 
 600 از  بیش  در  ماین  خطر  هم  هنوز 
کیلومتر زمین در افغانستان وجود دارد.
دایم  آزادی،  رادیو  گزارش  به 
کشورهای  از  اداره  این  رییس  کاکر 
برنامه های  تا  خواست  کمک کننده 
سال   10 تا  افغانستان  در  را  ماین پاکی 

آینده تمویل کنند.
تاکنون  آقای کاکر می گوید، هرچند 
با  خصوصی  مجالس  در  موضوع  این 
گذاشته  میان  در  بین المللی  همکاران 
به  ژینوا  کنفرانس  در  اما  است،  شده 
سطح جهانی از سوی افغانستان مطرح 

خواهد شد.
یک  مارچ   25 تاریخ  »به  گفت:  او 
راه اندازی  ژینوا  در  مهم  نشست 
هم  من  نشست  این  در  می گردد. 
خواهیم  تالش  ما  می کنم.  شرکت 
کرد که در نشست عمومی ژینوا اگر 
کدام چانس میسر شد از آنان )جامعه 
جهانی( باز تقاضا کنیم تا افغانستان را 

از یاد نبرده و برایش کمک کنند.«
در  را  اظهارات  این  کاکر  آقای 
منظور  به  که  داشت  بیان  مراسمی 

هیچ  به  علما(  شورای  )اعالمیه  این 
آزادی ها،  و  نبوده  معنا  آن  به  عنوان 
افغانستان  در  زنان  پیشرفت  و  حقوق 
تضمین  ما  جامعه ی  همین  طرف  از 
هستیم.«  ما  همه ی  آن  در  که  شده 
کرد:  تاکید  رییس جمهور  هم چنین 
غرب  مطبوعات  در  که  »چیزی 
شما  که  هستم  مطمین  است،  برآمده 
آگاه هستید و به آن توجه نمی کنید. 
کم  نه  و  شده  کم  نه  حقوق  این 
شدن  زیاد  طرف  به  بلکه  می شود، 

روان است.«
رییس جمهور هم چنین در این محفل 
ده سال  طی  زنان  دست آوردهای  بر 
که  گفت  اما  و  کرد  تاکید  اخیر 
خشونت علیه زنان و بددادن دختران 
در  زنان  مهم  مشکالت  جمله  از 
در  افغانستان  گفت  او  است.  کشور 
انتخابات در آن  میان کشورهایی که 
قرار  بیستم  به درجه  برگزار می شود، 
در  آزادانه  می توانند  زنان  و  دارد 
انتخابات شرکت کنند. حامد کرزی 
می گوید: »بدون شک تعداد زنان در 

از  شماری  می گویند  خبرنگاران 
در  پنجوایی،  ولسوالی  ساکنان 
دست  تیراندازی  این  به  اعتراض 

زده اند. تظاهرات  به 
یک  انتشار  با  امریکا،  ارتش 
دنبال  »به  که  است  گفته  اعالمیه، 
یک  متاثرکننده«  حادثه  یک 
شده  بازداشت  امریکایی  سرباز 

است.

کشور پاسخ مثبت بدهد.
به گفته آقای راشد، در 22 سال گذشته 
هزاران کیلومتر زمین در این کشور از 

وجود ماین پاک سازی شده است.
در  ماین پاکی  »پروگرام  گفت:  او 
از  بیش  گذشته  سال   22 در  افغانستان 
یک میلیون ماین و اضافه از 14 میلیون 
مواد منفجر ناشده را از مناطق مختلف 
افغانستان جمع آوری کرده است. اگر 
شوید،  دست آوردها  این  متوجه  شما 
پاک  ماین،  از  مملو  مناطق  هزاران 

شده اند.«
برنامه های  تمویل  برای  تقاضا 
حالی  در  افغانستان  در  ماین پاکی 
مطرح می گردد که گفته می شود روند 
فرستادن ماین ها به این کشور هنوز هم 

ادامه دارد.

دین مقدس اسالم و دیگر ارزش های 
عوامل  یافتن  دارد.  مغایرت  انسانی 
خشونت  محو  راه های  و  خشونت 
در  ماست.  تمام  مسوولیت  زنان  علیه 
مالامامان  و  دینی  علمای  زمینه  این 
و  تبلیغ  طریق  از  می توانند  مساجد 

موعظه کار خوب کنند.«
وزیر  غضنفر،  حسن بانو  هم چنین 
که  گفت  محفل  این  در  زنان،  امور 
از  تا  دارد  تالش  زنان  امور  وزارت 
کند.  حمایت  زنان  مشروع  حقوق 
گرچند  می گوید  غضنفر  خانم 
در  اخیر  سال های  طی  زنان  وضع 
با آن هم  اما  داشته،  قرار  مثبت  جهت 
زیادی  مشکالت  با  روستایی  زنان 
زنان  حضور  گفت  وی  مواجه اند. 
غیردولتی  و  دولتی  ادارات  تمام  در 
تالش های  باید  اما  است،  محسوس 
صورت  زنان  بهبود  برای  بیشتری 

گیرد.
افغانستان  در  زن  جهانی  روز  از 
می شود  داشته  گرامی  حالی  در 
افزایش  از  حکایت  گزارش ها  که 
کاهش  و  زنان  علیه  خشونت ها 
و  دولتی  نهادهای  در  آنان  حضور 
گزارشی  براساس  دارد.  غیردولتی 
مستقل  کمیسیون  سوی  از  اخیرا  که 
زنان  حضور  شد،  منتشر  بشر  حقوق 
نهادهای  در  اخیر  سال  های  طی 
و یک  از سی  و  یافته  کاهش  دولتی 
هجده  به   ،2005 سال  در  درصد 
است.  رسیده   2012 سال  در  درصد 
توجه  که  می دهد  نشان  گزارش  این 
طی  بین المللی  نهادهای  و  دولت 
افزایش  به  نسبت  اخیر  سال های 

ظرفیت زنان کم تر شده است.

می داریم.«
سربازان  مواردی،  در  گذشته،  در 
از  غیرنظامیان  با  بدرفتاری  به  ناتو 
آنها  اجساد  با  گرفتن  عکس  جمله 
در  طالبان  زندانیان  آزار  هم  یا  و 
بازداشتگاه های کشور متهم شده اند.

کشته  به  منجر  که  قندهار  حادثه  اما 
شدن غیرنظامیان شده، در نوع خود 

بی سابقه است.

هشت باب مکتب 
در پکتیکا 

بازگشایی شدند
8صبح، کابل: وزارت معارف می گوید 
که هشت باب مکتبی که »بنابه عوامل 
اثر  به  بودند،  شده  مسدود  مختلف« 
بزرگان مردم  و  وساطت علمای دینی 

در والیت پکتیکا بازگشایی شدند.
اعالمیه ای  انتشار  با  وزارت  این 
می گوید که با بازگشایی این مکاتب، 
زمینه ادامه تعلیم و تربیه برای بیش از 
دو هزار و پنج صد تن از دانش آموزان 

دختر و پسر مساعد شده است.
وزارت معارف از مردم خواسته است 
تا در نگهداری و محافظت از مکاتب، 

با این وزارت همکاری کنند.
بازگشایی  حالی  در  مکاتب  این 
صدها  حاضر  حال  در  که  می شوند 
باب مکتب در والیت مختلف به دلیل 

ناامنی و تهدید طالبان مسدود هستند.
ــــــــــــــــــ
درگیری میان 

پولیس و مخالفان 
دوازده کشته و 

زخمی به جا گذاشت
یک  نتیجه ی  در  پلخمری:  8صبح، 
در  ملی  پولیس  سوی  از  که  عملیات 
بغالن  والیت  »پل حصار«  ولسوالی 
راه اندازی شده بود، سه  تن از مخالفان 
دولت کشته شدند، چهارتن زخمی و 

پنج تن دیگر بازداشت شدند. 
در این عملیات دو تن پولیس ملی نیز 
زخمی شده و هم چنان یک تن از افراد 
ملکی کشته شده و دوتن دیگر زخم 

برداشته اند. 
اسداهلل شیرزاد، فرمانده پولیس والیت 
چهار  »جنگ جویان  گفت:  بغالن، 
با  و  برده  به اسارت  را  ما  هم وطنان 
استفاده از سالح ثقیل یک قریه را زیر 
آتش گرفته بودند که در نتیجه دخالت 
پولیس، اوضاع به حالت عادی برگشته 

است.«
میان  درگیری  ابتدا  که  می شود  گفته 
این  محلی  قوماندان های  از  تن  دو 
ولسوالی شروع شده بود که با مداخله 
به  تلفات  آمدن  وارد  و  ملی  پولیس 

مخالفان پایان یافت. 
این  امنیت  از  شیرزاد  آقای  آن که  با 
اما شاهدان  اطمینان می دهد،  ولسوالی 
است،  شکننده  امنیت  که  می گویند 
متواری  کوه ها  در  جنگ جویان  زیرا 

شده و  سنگر گرفته اند. 
ــــــــــــــــــ

شانزده قبضه تفنگچه 
و چهل کیلوگرام 
چرس کشف شد 

با  مبارزه  پولیس  پلخمری:  8صبح، 
شانزده  بغالن،  والیت  مخدر  مواد 
قبضه تفنگچه، چهل کیلو گرام چرس 
و چهار کیلو گرام هیرویین را کشف 

و به دست آورده است. 
اسداهلل شیرزاد، فرمانده پولیس والیت 
بغالن، به خبرنگاران گفت: »در تنیجه 
امنیت جشن  تامین  برای  تدابیری که 
است،  گرفته شده   1391 سال  نوروز 
مقدار  این  روز گذشته  دو  در ظرف 
شهر  داخل  از  سالح  و  مخدر  مواد 

به دست آمده است.«
به قضیه ی  پیوند  در  که  افزود  وی 
کشف و ضبط شانزده قبضه تفنگچه، 
دوتن نیز با موتر حامل شان بازداشت 

شده اند.
که   می گوید  شیرزاد  آقای 
این  می خواستند  ترافیک کنندگان 
به  بغالن  از  را  سالح  و  مخدر  مواد 
کنند  قاچاق  دیگر والیت های شمال 
بازداشت  پولیس  موظفان  توسط  که 

شدند.

جامعه جهانی تا 10 سال دیگر موسسات ماین پاکی را تمویل کنند

حقوق شما نه کم...                                                ادامه از صفحه 1

یک سرباز امریکایی...                                                         ادامه از صفحه 1

موسسه  هفت  با  تفاهمنامه ها  امضای 
هماهنگی  ایجاد  بخش  در  ماین پاکی 

در کابل راه اندازی شده بود.
طبیعی  حوادث  با  مبارزه  اداره  رییس 
خواست  ماین پاکی  موسسات  این  از 
در  را  فعالیت های شان  این  از  پس  تا 

هماهنگی با آنان به پیش ببرند.
به  که  گفت  هم چنین  کاکر  آقای 
موسسات  تفاهمنامه ها  این  اساس 
آن  با  که  را  مشکالتی  ماین پاکی 
روبه رو می شوند، باید به طور مشترک 

با هم مرفوع سازند.
راشد،  محمدصدیق  حال،  عین  در 
رییس اداره هماهنگ کننده ماین پاکی 
می کند  امیدواری  ابراز  افغانستان  در 
که جامعه جهانی به خواست افغانستان 
جهت تمویل برنامه های ماین پاکی در 

شورای افغانستان بیشتر از تعداد زنان 
زنان  تعداد  امریکاست.  شورای  در 
تعداد  از  بیشتر  افغانستان  شورای  در 
زنان در شورای بعضی از کشورهای 

اروپاست.«
پیام زینت کرزی

وزارت  سوی  از  که  محفل  این 
برای  بود،  یافته  تدویر  زنان  امور 
اول  بانوی  کرزی،  زینت  نخستین بار 
مملکت، در پیامی روز جهانی زن را 
تبریک  افغانستان  زنان  دیگر  برای 
کم تر  که  مملکت  اول  بانوی  گفت. 
و  فلمبرداری  دوربین های  دید  به 
پیام  در  می شود،  ظاهر  عکاسی 
جمله  از  را  زنان  علیه  خشونت  خود 
زینت  پیام  خواند.  مهم  مشکالت 
معاونان  از  یکی  توسط  که  کرزی 
در  شد،  خوانده  زنان  امور  وزارت 
برای  که  شده  خواسته  علما  از  آن 
مساجد  در  زنان  علیه  خشونت  محو 
تبلیغ کنند. خانم کرزی در پیام خود 
علیه  ما  کشور  در  »بدبختانه  گفت: 
با  خشونت  می شود.  خشونت  زنان 

اعالمیه اگرچه جزییات بیشتری ارایه 
دولت  مقامات  که  گفته  اما  نکرده، 
در  تحقیق  سرگرم  ناتو  و  افغانستان 
حادثه  این  وقوع  چگونگی  مورد 

هستند.
در این اعالمیه آمده است: »این یک 
حادثه به شدت متاثرکننده است و ما 
همدردی خود را با خانواده هایی که 
ابراز  دیده اند،  آسیب  حادثه  این  در 
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برای نهادهای داخلی:
یک ساله - 8000 افغانی
شش ماهه - 5000 افغانی
سه ماهه - 3000 افغانی

برای نهادهای خارجی:
یک ساله - 450 دالر امریکایی یا معادل آن به افغانی
شش ماهه - 300 دالر امریکایی یا معادل آن به افغانی
سه ماهه - 200 دالر امریکایی یا معادل آن به افغانی

جهت اشتراک به دفتر روزنامه مراجعه کرده و یا به این شماره در تماس شوید: 

0708144047
naakbl@gmail.com :ایمیل

روزنامه 
8صبح 

برای سال 
 1391

خورشیدی 
مشترک 
می پذیرد

3 سال پنجم   شماره مسلسل 1356   دو شنبه 22 حوت 1390    

دولت  کمک  که  است  آمده  خبرها  از  برخی  در 
به  اضطرار  حاالت  کمیته  طریق  از  افغانستان 
به  زمانی  بدخشان  اخیر  برف کوچ های  آسیب دیدگان 
آسیب دیدگان  از  کسی  که  است  رسیده  حادثه  محل 
وقتی  رفته اند.  فرو  مرگ  به کام  همگی  و  نمانده  باقی 
رییس کمیسیون  ادعای  با  کامل  مغایرت  که  این خبر 
نشست  در  اضطرار  و حاالت  طبیعی  با حوادث  مقابله 
که  است  معنا  این  به  می رسد،  به نشر  دارد،  اکو 
همکاری های دیرهنگام کمیته مقابله با حاالت اضطرار 
حکم  بدخشان  در  برف کوچ  آسیب دیدگان  برای 

نوش داروی بعد از مرگ سهراب را پیدا کرده است.
و  قضا  به عنوان  حوادث  این گونه  گذشته  در  اگرچه 
قدر شناخته می شدند و کسی در رابطه به این حوادث 
به  توجه  با  و  امروزه  اما  نمی گردید،  تلقی  نیز  مسوول 
تعاریف مدرنی که از دولت و جامعه و تعهدات متقابل 

برای دولتی که ده ها میلیارد افغانی در قالب بودجه هزینه 
می کند، جابه جایی اهالی یک یا چند قریه و پناه دادن آنان در یک 
منطقه امن امر محال یا دشوار نمی تواند باشد. اما از آن جایی که 
دولت افغانستان نسبت به اصل مسوولیت پذیری در برابر مردم 
غفلت می کند، به این مسایل توجه نشان نمی دهد و تلخ تر این که 

مسوولیت های ناشی از این گونه حوادث نیز بر دولت بار نمی گردد و 
شکایتی از دولت صورت نمی گیرد.

شهروندان متضرر نگردند و یا این که به کم ترین میزان 
ممکن متضرر شوند.

در این میان، عدم توجه و رسیدگی دولت به حمایت 
از آسیب دیدگان از بالیایی که قابل پیش بینی می باشد، 
حوادثی  از  یکی  برف کوچ  نیست.  توجیه  قابل  هرگز 
می بارد،  برف  وقتی  می باشد.  پیش بینی  قابل  که  است 
ریزش طبقات برف از کوه ها به دامنه ها قابل پیش بینی 
مناطق  شناسایی  با  بایستی  دولت  این رو،  از  می باشد. 
آسیب پذیر از این نوع حادثه کوشش کند تا به گونه ای 
از  مردم  احتمالی  تضرر  جلو  که  کند  کمک رسانی 

این گونه حادثه قابل پیش بینی گرفته شود.
زیر  را  قریه  چند  یا  یک  و  می آید  برف کوچ  وقتی 
ناحیه  از  این معنا است که تهدید موجود  به  می گیرد، 
وقایه  برای  تدابیری  و  نشده  گرفته  جدی  برف کوچ 
برای  است.  نشده  گرفته  نظر  در  آن  تلخ  تبعات  از 
هزینه  بودجه  قالب  در  افغانی  میلیارد  ده ها  که  دولتی 
می کند، جابه جایی اهالی یک یا چند قریه و پناه دادن 
نمی تواند  یا دشوار  امر محال  امن  منطقه  آنان در یک 
به  نسبت  افغانستان  دولت  آن جایی که  از  اما  باشد. 
می کند،  غفلت  مردم  برابر  در  مسوولیت پذیری  اصل 
این که  تلخ تر  و  نمی دهد  نشان  توجه  مسایل  این  به 
بر دولت  نیز  این گونه حوادث  از  ناشی  مسوولیت های 

بار نمی گردد و شکایتی از دولت صورت نمی گیرد.
با این که در قانون اساسی اصل جبران خسارت از سوی 
دولت به رسمیت شناخته شده است و این موضوع که 
ادارات  از  شدن  متضرر  صورت  در  می توانند  افراد 
نبود  اما  گرفته،  قرار  تصریح  مورد  کنند،  شکایت 
میکانیزم روشن و شفافی در این راستا سبب شده است 
که این اصل قانونی حتا در روابط اداری فرد با دولت 
نیز مورد اجرا قرار نگیرد. به همین گونه تعمیم این اصل 
به روابط غیراداری و به دلیل نبود میکانیزم شفاف، مورد 

توجه قرار نگرفته است.
دولت  شده  باعث  که  عواملی  از  یکی  می رسد  به نظر 
بسیار  خود  حمایتی  مسوولیت های  اجرای  در  همواره 
با  دولت  رهبران  که  است  این  کند،  عمل  ضعیف 
کردن  متمرکز  و  و صالحیتی  مدیریتی  انحصارگرایی 
دارد،  قرار  پایتخت  در  که  مرکزی  اداره های  در  آن 
امکانات ارایه خدمات حمایتی را بسیار ضعیف و ناچیز 

کرده است. 
اگر دولت کوشش کند تا صالحیت مقامات محلی را 
در این عرصه بیشتر کند و امکانات گسترده تری را در 
اختیار آنان قرار دهد، امکان اجرای خدمات حمایوی 
بهتر  نیز  مناطق دور دست  در  مردم  به  از سوی دولت 
اداره های محلی از صالحیت الزم  می گردد. زیرا اگر 
آن  کنار  در  و  باشند  برخوردار  تصمیم گیری  برای 
امکاناتی را نیز برای ارایه خدمات حمایتی از مردم داشته 
مختلف  مناطق  در  مردم  با  می توانند  به زودی  باشند، 
ارتباط برقرار کرده و با شناسایی تهدیدهای احتمالی و 
پیش بینی خسارات احتمالی و هم چنین بررسی راه های 
خسارات  کاهش  راه های  بررسی  و  تهدیدها  با  مقابله 
در  را  برنامه ریزی هایی  احتمالی،  تهدیدهای  احتمالی 
تهدیدها  احتمالی  خسارات  و  تهدیدها  کاهش  جهت 

صورت دهند.
محلی،  اداره های  نزد  در  صالحیت  و  امکانات  نبود 
این  تا  می گردد  سبب  ولسوالی ها  در  ولسوال ها،  مانند 
مقامات در هنگام بروز چنین حوادثی این وظیفه را در 
برابر خود ببینند که به مرکز گزارش دهند و در انتظار 
مرکزی  اداره  از  هدایت  یا  و  مرکز  از  رسیدن کمک 
و  امکانات  تمرکز  و  مرکزگرایی  این  نتیجه  بنشینند. 
به  وقتی کمک  تا  می گردد  مرکز سبب  در  صالحیت 

محل حادثه می رسد، کار از کار بگذرد.

مردم و دولت در یک جامعه سیاسی صورت می گیرد 
می شود،  یاد  نیز  اجتماعی  قرارداد  به عنوان  آن  از  و 
و  شده  تعریف   مردم  و  دولت  برای  مسوولیت هایی 
عواقب  تا  می شود  باعث  مسوولیت ها  این  از  گریز 
به  به طرفی که  نیز  به مسوولیت ها  توجه  از عدم  ناشی 

مسوولیت ها توجه نکرده، بار شود.
جامعه  برابر  در  دولت  که  مسوولیت هایی  از  یکی 
می باشد.  شهروندانش  جان  حفظ  برای  تالش  دارد، 
وزارت هایی  ایجاد  طریق  از  دولت ها  که  هما ن گونه 
حفظ  قسمت  در  تا  می کنند  کوشش  صحت  چون 
به همان  کنند،  برنامه ریزی  خویش  شهروندان  جان 
غیرقابل  حاالت  به  نسبت  تا  می کنند  کوشش  اندازه 
را  کنترولی که می تواند زندگی و آسایش شهروندان 
تهدید کند نیز برنامه ریزی می کنند و تالش می کنند تا 
شرایط را به گونه ای ترسیم کنند که از چنین حاالتی نیز 

کمک به مرده  ها
نوش داروی بعد از مرگ سهراب
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افغانستان  سنای  مجلس  رییس  حالی که  در 
همکاری های  سند  هرگونه  تصویب 
از  را  با جامعه جهانی  افغانستان  استراتژیک 
می داند،  ملی  ویژه ی شورای  صالحیت های 
از حکومت  مجلس  این  اعضای  از  شماری 
با  استراتژیک  پیمان  تا  افغانستان می خواهند 

امریکا را به زودی امضا کند.
سنای  مجلس  رییس  مسلمیار،  فضل هادی 
افغانستان  حکومت  که  می گوید  کشور، 
براساس منافع ملی خود، پیمان استراتژیک با 
امریکا امضا خواهد کرد و خواسته های مردم 
افغانستان که در لویه جرگه ی عنعنوی مطرح 

شده بود، باید تطبیق شود.
استراتژیک  پیمان  زمانی  به گفته ی مسلمیار، 
با امریکا عملی خواهد شد که برای تصویب 

به شورای ملی فرستاده شود.
 مسلمیار گفت: »با عملی شدن خواسته های 
ملی،  شورای  تایید  و  عنعنوی  لویه جرگه 
معاهده همکاری استراتژیک با امریکا انشا اهلل 
قابل اعتبار است. تقاضای ما از رییس جمهور 
و مقامات حکومت افغانستان این است که به 
پیشنهادهای لویه جرگه عنعنوی توجه شود.« 
می گویند  مجلس  سناتوران  گونه،  به همین 
از  که  گوناگونی  تهدیدهای  به  توجه  با 
جانب کشورهای همسایه، منطقه و تروریزم 
افغانستان می باشد، امضای  بین المللی متوجه 
سند های همکاری های استراتژیک با جامعه 
افغانستان  نفع  به  امریکا،  به ویژه  و  جهانی 

است.
در  بامیان  مردم  سناتور  رهایی،  هدایت اهلل 
مجلس سنا می گوید که کشورهای پاکستان 
و ایران در افزایش ناامنی ها در افغانستان نقش 
داشته اند و افغانستان برای مقابله با تهدیدهای 
همسایه های خود باید با کشورهای قدرتمند 

جهان پیمان های استراتژیک امضا کند.
طول  در  ایران  و  »پاکستان  گفت:  رهایی 

تاریخ، همیشه نخواسته اند که یک افغانستان 
داشته  وجود  نیرومند  و  باثبات  قوی، 
پیمان  تا  است  ضرورت  این  بنابر  باشد. 
امضا  امریکا  با  را  استراتژیک  همکاری های 
کنیم و خود را در کنار یک دولت قوی و 

نیرومند بین المللی قرار دهیم.« 
این عضو مجلس سنا ابراز امیدواری می کند 
با  استراتژیک  سند  امضای  با  افغانستان  که 
امریکا، می تواند به تهدیدهای امنیتی پس از 

سال 2014 پاسخگو باشد.
سناتور  بالغی،  خالق داد  ترتیب،  به همین 
مردم کابل در مجلس سنا نیز امضای پیمان 
استراتژیک با امریکا را به نفع مردم و دولت 
این  که  می کند  تاکید  می داند،  افغانستان 
سند، با توجه به منافع ملی افغانستان، به زودی 

امضا شود.
این عضو مجلس سنا می افزاید که هرگونه 
تاخیر در امضای سند استراتژیک با امریکا، 

به  نفع افغانستان نخواهد بود.

جامعه ی  یک  به  رسیدن  جهت  جامعه ای  هر 
متعالی نیاز به عواملی دارد که الزم است تا آن 
می رسد  به نظر  آید.  به وجود  شرایط  و  عوامل 
مسایل  می بایست  افغانستان  کنونی  جامعه ی 
و  کارکردها  و  علمی  توسعه ی  چون  مهمی 
زمینه های آن را به عنوان یک عامل مهم مورد 
توجه قرار دهد. در کنار این امر واجب، توجه 
امروز در جوامع  به مقوله عدالت و آن چه که 
می شد،  خوانده  اجتماعی  عدالت  گوناگون 
بسیار ضروری و مهم به نظر می رسد؛ موضوعی 
که متاسفانه هیچ گاه حاکمان و رهبران سیاسی 
و  نداده اند  قرار  توجه  مورد  را  آن  افغانستان 
همواره این موضوع مورد بی مهری قرار گرفته 

است.
بشر  آرزوی  است.  انسانی  آرمانی  عدالت، 
همواره رسیدن به عدالت بوده و همواره تالش 
مدینه ی  یا  اتوپیا  عدالت،  براساس  تا  داشته 
هرچند  آورد.  به وجود  را  خویش  فاضله ی 
مفهوم عدالت در گذر زمان تغییر یافته است و 
آن تعریفی را که ساسانیان و یونانیان باستان از 
عدالت  به نام  دیگر  امروز  می شناختند،  عدالت 

شناخته نمی گردد.
هیچ چیز به اندازه ی بی عدالتی، کینه و دشمنی 
از  بسیاری  را در قلب ها پدید نمی آورد. علت 
جامعه  در  اجتماعی  عدالت  فقدان  انقال ب ها، 
بشری  مصلحان  تمام  همین رو  به   و  است  بوده 
و انسان های آزاده ی تاریخ با اندیشه ی عدالت، 
حرکت های اصالحی را آغاز کرده و یکی از 
اجتماعی  تحرکات  و  انقالب  اصلی  اهداف 
خود را رفع تبعیض و برقراری عدالت اجتماعی 

قرار داده اند.
فراوان  سخن  اجتماعی  عدالت  درباره ی 
گفته اند و امروزه هر فرد تعریفی از این واژه در 
درباره ی  فراوانی  نظریه های  حتا  و  دارد.  ذهن 
مفهوم عدالت مورد شناسایی قرار گرفته است. 
کاوش در مضمون نظریه های گوناگون عدالت 
از این واقعیت پرده بر می دارد که هر یک از 
پایه  به صورت  خاص  عنصری  بر  نظریه ها  این 
و اساس اصول عدالت خویش پای فشرده اند. 
معاصر،  آزادی خواهان  نگاه  از  مثال،  برای 
جامعه ی  اصلی  محور   )liberty( آزادی 
امانویل  این رو  از  می دهد؛  تشکیل  را  مطلوب 
به  محور  بر  را  خویش  عدالت  اصول  کانت، 
سیاسی  و  مدنی  آزادی های  رساندن  حداکثر 
به  جامعه  زمانی  است  آن  بر  و  می کند  استوار 
سامان اجتماعی معقول و مطلوب دست می یابد 
که نه تنها آزادی های مدنی و سیاسی افراد آن 
محترم شمرده شود؛ بلکه قوانین اساسی جامعه 
آزادی های  این  که  شود  ترسیم  به گونه ای 
این  بتوان  شاید  اما  برسد؛  حداکثر  به  بیرونی 
اصطالح )عدالت اجتماعی( را در دیدگاه ها و 

عبارت های زیر بهتر مورد شناسایی قرار داد.
از دیدگاه اقتصادی آن چه از عدالت اجتماعی 
به ذهن متبادر می گردد؛ عبارت است از تعادل 
مقام  در  جامعه  یک  افراد  همه  بین  تساوی  و 
منابع  جامعه،  در  موجود  امکانات  از  استفاده 
لوازم  و  مزایا  و  اقتصادی  درآمدهای  ثروت، 
اجتماعی  عدالت  دیگر  عبارت  به  و  زندگی 
همه  که  وضعی  برقراری  از  است  عبارت  
اسباب  و  لوازم  از  بتوانند  اجتماع  یک  افراد 
اعم  قوانین  و  بوده  برخوردار  رفاه  و  آسایش  
بدون  آن ها  همه  درباره  جزایی  و  حقوقی  از 
هیچ گونه  تبعیضی اجرا گردد و به گونه ای باشد 
و کارهای  مساوی زحمات  در یک وضع  که 
وسایل  از  هم  و  گردد  تقسیم  به همه  اجتماعی  
هر کس  و  کنند  استفاده  همه  رفاه،  و  زندگی 
از  خویش  تالش  و  فعالیت  میزان  براساس 
سرمایه های جامعه برخوردار گردد. از تحمیل 
کردن تمام بار جامعه و نیز زحمات  و کارهای 
پرمشقت بر یک عده و تخصیص وسایل رفاه و 
آید  عمل   به  جلوگیری  دیگر  عده  به  آسایش 
و حد وسط بین افراط و تفریط های در جامعه 

پافشاری  سنا  مجلس  اعضای  این حال،  با 
و  افغانستان  دولت  شرط های  که  می کنند 
مشوره های لویه جرگه عنعنوی برای امضای 
سند همکاری های درازمدت با امریکا، مهم 
داشته  توجه  آن  به  باید  کشور  دو  و  است 

باشند.
که  می شود  مطرح  حالی  در  اظهارات  این 
که  است  گفته  همواره  افغانستان  حکومت 
امریکا،  با  درازمدت  همکاری های  سند 
عنعنوی  لویه جرگه ی  پیشنهادهای  براساس 
امضا  کشور  این  ملی  حاکمیت  حفظ  و 

می شود.
واگذاری  و  شبانه  عملیات های  پایان 
دولت  به  امریکایی ها  زندان های  مسوولیت 
دولت  خواسته های  عمده ترین  از  افغانستان 
به شمار  عنعنوی  لویه جرگه ی  و  افغانستان 

می رود.
به تازگی وزیر دفاع افغانستان و فرمانده کل 
توافق نامه ی  کشور  در  امریکایی  نیروهای 
نیروهای  به  بگرام  زندان  مسوولیت  انتقال 

افغان را به امضا رساندند.
ماه  شش  تا  امریکا  توافق نامه،  این  بنیاد  بر 
زندان  کل  مسوولیت  کل  به صورت  آینده 
بگرام را به دولت افغانستان واگذار می کند.

برای  افغانستان  دولت  مطالبه ی  هرچند 
واگذاری مسوولیت زندان بگرام به افغان ها 
توقف  ولی  است،  عملی شدن  حال  در 
بررسی  حال  در  هنوزهم  شبانه  عملیات 

مقام های افغان و امریکایی قرار داد.
داوود حساس، یک عضو دیگر مجلس سنا، 
می گوید که نیروهای امنیتی افغان به تنهایی، 

توانایی انجام عملیات های شبانه را ندارند.
حساس گفت: »نیرو های پولیس، امنیت ملی 
و ارتش ملی نمی توانند عملیات هایی را که 

انجام  می شود،  راه اندازی  شب  هنگام  در 
برخی  در  که  بپذیریم  باید  را  این  و  دهند 
موارد، عملیات شبانه برای ما مفید تمام شده 

است.«
انتقاد  با  هم چنین،  سنا  مجلس  عضو  این 
تمام  به  تا  می خواهد  حکومت،  از  سخت 
مشوره های لویه جرگه ی عنعنوی توجه شود.

در همین حال، بسیاری از اعضای مجلس سنا 
خواهان روشن شدن خواسته های امریکا در 

سند استراتژیک با افغانستان هستند.
سند  جزییات  که  می گویند  سناتوران  این 
برای  باید  امریکا  با  افغانستان  استراتژیک 
ملی  شورای  به  مجلس  اعضای  آگاهی 

فرستاده شود.
ابراز  کرزی  رییس جمهور  این حال،  با 
توجه  با  که  است  کرده  امیدواری 
پیمان  امضای  سر  بر  پیشرفت هایی 
از  پیش  سند  این  امریکا،  با  استراتژیک 
برگزاری نشست شیکاگو، امضا خواهد شد. 

برقرار شود. به عبارت بهتر توزیع کار و سرمایه 
توزیع  در جامعه صورت گیرد.  مساوی  کامال 
نابرابر منابع ثروت و به تبع آن بخش مهمی از 
ثروت حاصل می گردد؛  منابع  از  درآمدها که 
در دست گروهی خاص  درآمد  تمرکز  سبب 
نیز  و  زمین داران  بازرگانان،  مانند  جامعه  از 
شکاف  خود به خود  که  می شود  سرمایه داران 
خواهد  فراهم  جامعه  در  بی عدالتی  و  طبقاتی 

شد.
عدالت  بتوان  شاید  نیز  سیاسی  لحاظ  به 
قدرت  منابع  عادالنه  توزیع  در  را  اجتماعی 
در  افراد  نقش  و  سیاسی  قدرت  توزیع  و 
دست یابی  و  سیاسی  کالن  تصمیم گیری های 
جامعه  یک  گروه های  و  اقشار  همه  عادالنه ی 
و  حقوق  به  دست یابی  سیاسی،  مناصب  به 

آزادی های فردی خالصه کرد. 
و در حوزه اجتماعی، زمینه استفاده همگانی از 
برنامه ها و خدمات اجتماعی، دست یابی به منابع 
تاکید دولت ها  اقتصادی،  ثروت و درآمدهای 
رفع  و  فرصت ها  برابر  در  برابری  عنصر  بر 
وضعیت  با  تنگاتنگی  رابطه  که  افراد  نیازهای 
و  دارد  اقتصادی  دیدگاه  کل  در  و  اقتصادی 
آموزش  برای  بسترسازی  فرهنگی  قلمرو  در 
همگانی، دسترسی همگانی به رسانه ها و منابع 
اطالعاتی و آموزشی و ... را عدالت اجتماعی 

دانسته اند.
از این رو دولت ها و در کل نهادهای عمل گرا 
عدالت  ایجاد  برای  اجتماع  صحنه ی  در 
اجتماعی در جامعه باید چگونگی دست یابی به 
را مشخص، و هم حقوق و وظایف  منابع  این 
جامعه  برابر  در  و  یک دیگر  قبال  در  افراد 
و  حقوق  نظام  دیگر،  تعبیر  به  تعیین  کند.  را 
وظایف و توزیع امکانات و فرصت ها و مواهب 
به وسیله ی ساختار اساسی جامعه و نهادهای آن 

سامان یابد و تعریف  شود.
نگاهی گذرا به تاریخ چند سده ی اخیر کشور 
روشن  برای مان  می تواند  به راحتی  افغانستان، 
سازد که آیا عدالت اجتماعی به عنوان یک ساز 
پیشرفت همه جانبه ی  و  ترقی  برای  مهم  و کار 
آیا  و  خیر؟  یا  است  آمده  به وجود  افغانستان 

مورد توجه قرار گرفته است؟
شاید بتوان یکی از علت های اساسی اختالفات 
و درگیری های داخلی در افغانستان را در نبود 
افغانستان  جامعه  در  اجتماعی  عدالت  مقوله ی 
مورد بررسی قرار داد. چراکه با توجه تعاریف 
باال از عدالت اجتماعی، این واژه همه مسایلی 
مهم  اجتماعی  زندگی  در  فرد  یک  برای  که 
همگانی  دسترسی  عدم  می گیرد.  بر  در  است 
و  فرهنگی  سیاسی،  اقتصادی،  منابع  به 
اقشار  میان  در  نارضایتی  و... همواره  اجتماعی 
کرده  ایجاد  افغانستان  گوناگون  قومیت های  و 
است و دامنه ی این اختالفات با گذشت زمان 
در  مطلقه  و  استبدادی  حکومت های  برپایی  و 

افغانستان هر چه بیشتر گسترده گردید.
برای  که  اندیشمندان  و  بزرگان  از  بسیاری 
استقالل همه جانبه و عظمت افغانستان فداکاری 
اجتماعی  عدالت  از  همواره  کرده اند،  تالش 
و  اتحاد  ایجاد  در  بزرگ  عامل  یک  به عنوان 
بدون  کرده اند.  یاد  افغانستان  در  همبستگی 
در  موجود  منابع  از  همگانی  دست یابی  شک 
خواهد  اجتماعی  عدالت  پیاده سازی  و  کشور 
فراهم  را  کشور  در  ملی  وحدت  توانست 
موضوع سبب گردید  این  فقدان  کند؛ چراکه 
تا کشور ما سال ها تجربه ی تلخ برادر کشی و 

جنگ های خانگی را تحمل کند.
و  زیباتر  لفظی  که  گفت  بتوان  شاید  به جرات 
کلمه ای لذت بخش تر از عدالت وجود ندارد، 
سعادت  مایه  بشری  اجتماعات  در  عدالت  
اساس  و  علت  آن  و  است  خوش بختی  و 

موجودیت و بقا ی هر جامعه است.
اعتدال  رعایت  عبادات  در  حتا  امور،  همه  در 
و حد وسط بین افراط و تفریط ضروری است 

و خروج از حد اعتدال در عبادات نیز موجب 
تباهی جمع و فرد و در کل جامعه است. )خیر 

االمور اوسطها(
اگر در اجتماعی عدالت نباشد و افراط و تفریط 
همه  از  بکلی  عده ای  و  کند  حکومت  آن  در 
وسایل زندگی محروم و گروهی دیگر بخشی 
وسیع از امکانات موجود را به خود اختصاص 
به   محکوم  قطع  به طور  اجتماعی  چنین  دهند؛ 
زوال و نابودی است. این جامعه ای که عدالت 
اجتماعی در آن رنگ چندانی ندارد، نخواهد 
توانست در عرصه ی جهانی و در ارتباط متقابل 
داشته  خود  برای  آبرومند  موقعیت  کشورها  با 

باشد.
بنابر آن چه گفته شد، به نظر می رسد برای تحقق 
دولت ها  میان  می بایست  اجتماعی،  عدالت 
به عنوان رکن اساسی جامعه رابطه ای تنگاتنگ 
و دوسویه ایجاد گردد؛ دولت و مردم هر یک 
جهت  در  را  خویش  تالش  و  توان  تمام  باید 
بحث  قلمرو  واقع  به  کنند.  اعمال  آن  تحقق 
ـ  دولت  حصار  به  محصور  اجتماعی،   عدالت 
ملت است. به جرات می توان گفت که عدالت 
و  مردم  که  می شود  برقرار  جوامعی  در  تنها 
حکومت حقوق طرفینی را رعایت کنند. یعنی 
خویش  وظایف  به  حکومت  هم  و  مردم  هم 
درست عمل کنند، همان طور که از آن انتظار 

می رود.
به واقع هر گاه ملت به حقوق حکومت وفادار 
کند،  ادا  را  مردم  حقوق  حکومت  و  باشند 
و  محترم  اجتماع  در  حق  که  است  زمان  آن 
عدالت  عالیم  و  نشانه ها  و  شد  خواهد  حاکم 
چنین  می شود.  ظاهر  انحرافی  هیچ گونه  بدون 
جامعه ای موارد زیر را مورد توجه قرار خواهد 

داد: 
و  شخصی  توانایی های  و  قابلیت ها  به  توجه   •
افراد  همه  آن  براساس  که  اجتماعی  برابری 
ازای  در  مذهب،  و  نژاد  از جنس،  نظر  صرف 
استفاده  منظور  به  برابر  از حق  شده  انجام  کار 
از نعمت های مادی و معنوی موجود در جامعه 

برخوردار باشند.
به حقوق  احترام  و  و ظلم  تبعیض  از  • دوری 
همه  گذاشتن  آزاد  یک دیگر،  اولیه  و  اساسی 
قابل  و  مشخص  چارچوب  در  جامعه  افراد 
توجه  که  است  دیگر  موارد  جمله  از  تعریف 

جدی بدان  صورت خواهد گرفت.
افراد  تک تک  سوی  از  قانون  به  عمل   •
صورت می گیرد، قانونی که به صورت عادالنه 
تصویب و مورد قبول همگانی است و تساوی 
افراد در مقابل آن به صورت جدی مورد توجه 

قرار خواهد گرفت.
خواهدگرفت،  صورت  توازن  جامعه  در   •
به نحو  امکانات  این است که  از توازن  منظور 
مثال،  برای  می شود؛  تقسیم  جامعه  در  صحیح 
بخش های  در  فراوانی  کارهای  جامعه  در 
اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، قضایی و... وجود 
دارد. که این کارها باید میان افراد تقسیم شود 
و در وحله دوم تقسیم کار باید به اندازه کافی و 
ضروری باشد و طبق نیازهای هر بخش، بودجه 
می تواند  موضوع  این  گردد.  مصرف  نیرو  و 
نقشی جدی در عدم پیدایش شکاف طبقاتی و 
ایجاد طبقه مرفه و ثروتمند در سویی، و طبقات 

فقیر و نیازمند در سوی دیگر داشته باشد. 
منابع  به  همگانی  دسترسی  برای  زمینه سازی   •
گرفت  خواهد  صورت  و...  آموزشی  طبیعی، 
و بدین ترتیب بستر مناسبی برای تحقق عدالت 

اجتماعی در این جامعه فراهم خواهد آمد.
و  فرهنگی  بسترسازی  ایجاد  با  که  است  امید 
رفتن  میان  از  شاهد  جامعه  در  بخشی  آگاهی 
افغانستان  کشور  در  بیهوده  و  پوچ  تعصبات 
شاهد  اجتماعی  عدالت  تحقق  با  و  باشیم 
نزدیک  آینده ای  در  آزاد  و  آباد  افغانستان 

باشیم. 
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پیمان استراتژیک با امریکا 
به زودی امضا شود
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دیسیپی  قریه  باشندگان  از  تن  پنجاه  هالکت  به دنبال 
سوی  از  هیاتی  بدخشان،  والیت  شیکی  ولسوالی 
ساکنان  برای  را  کمک هایی  افغانستان،  حکومت 
مقام های  که  است  حالی   در  این  رساند.  روستا  این 
این  باشندگان  تمامی  که  کرده اند  اعالم  حکومتی 
روستا در زیر برف کوچ هالک شده اند. از سویی هم، 
9میلیون دالر برای کمک به روستانشینان فقیر بدخشان 
این  نمایندگان  به گفته  که  بود  شده  داده  اختصاص 
والیت، این بودجه، به دلیل بی کفایتی وزارت خانه ها، 

مصرف نشده است. 
مصاحبه  در  بدخشان،  والیت  نماینده  پیمان،  امان اهلل 
می خواهد کمک ها  زمانی  با 8صبح گفت حکومت 
این  از  که  کند  توزیع  دیسیپی  قریه  ساکنان  برای  را 
قریه کسی زنده نمانده است؛ حکومت می خواهد به 

مرده ها کمک کند. 
بوجی  یک  حاال  حکومت  »این  گفت:  پیمان  آقای 
آرد را برای مرده ها می برد و تسلیم زنده ها می کند. از 

این حکومت بیشتر از این نمی توان توقع کرد.« 
در همین حال، محمددایم کاکر، رییس اداره مبارزه با 
حوادث طبیعی، روز شنبه گفت که با تمام تالش هایی 

گفت به جای این که به وضعیت مردم رسیدگی کنند، 
در فکر جمع کردن پول برای خودشان هستند. 

این بار اول نیست که مردم افغانستان در اثر حوادث 
طبیعی جان می دهند. انتقاد نمایندگان مردم این است 
به  برای کمک  برف باری  از  پیش  که چرا حکومت 
مناطقی که در زمستان آسیب پذیر هستند، کمک های 

زمستانی را نمی رساند. 
مجلس  در  بدخشان  نماینده  افضلی  عبداالحد،  شاه 
کرده  سفر  بدخشان  به  که  هیاتی  عضو  و  نمایندگان 
و  مردم  مکرر  تقاضاهای  باوجود  می گوید  است، 
نمایندگان، حکومت به وضعیت مردم مناطق سردسیر 

بدخشان رسیدگی نکرده است. 
آقای افضلی می گوید در زمان حکومت های گذشته، 
بدخشان  در  زمستانی  برای کمک های  آمادگی هایی 
گرفته می شد، اما حاال که جامعه جهانی نیز در کنار 
حکومت می باشد، پالن هایی برای نجات مردم در این 

والیت وجود ندارد. 

که از سوی حکومت افغانستان برای رساندن کمک 
ضخامت  به دلیل  است،  گرفته  صورت  قریه  این  به 
برف، حتا هیاتی موظف نتوانست از خود قریه دیدن 

کند. 
باشندگان  برای  اصلی  راه حل  گفت  کاکر  آقای 
به جاهای  را  آن ها  که  است  این  بدخشان  سردسیر 

مصوون تری انتقال دهند. 
از  پس  می گویند  بدخشان  والیت  نمایندگان  اما 
خطر  می شود،  آغاز  بهاری  بارندگی های  که  این 
برف کوچ ها شماری از قریه های دیگر بدخشان را نیز 

تهدید می کند. 
آقای پیمان می گوید در حال حاضر در ولسوالی های 
درواز، راغ ها، شیوه و اشکاشم برف باری جریان دارد 
و خطر وقوع برف کوچ در این ولسوالی ها محسوس 

می باشد. 
بدخشان  تلفات مواشی در  پیمان گفت: »همین حاال 
ما که زیاد  ندارند.  جریان دارد. مردم علوفه حیوانی 
به این خاطر است که این حکومت  تالش نمی کنیم 

نمی تواند هیچ کاری برای ملت بکند.« 
این نماینده بدخشان از اعضای حکومت انتقاد کرد و 

که  برف کوچی  می گوید  بدخشان  نماینده  این  اما 
را  نفر  ده ها  تلفات  و  شد  سرازیر  بدخشان  در  اخیرا 
غیرقابل  و  سنگین  برف باری  به دلیل  داشت،  پی  در 
پیش بینی بوده است. او می گوید برف باری های امسال 

در طول ده سال گذشته بی سابقه بوده است. 
ضخامت  می گوید  کرده،  سفر  منطقه  به  که  هیاتی 
به  بدخشان  شیکی  ولسوالی  مرتفع  مناطق  در  برف 
مردم  به  دلیل رساندن کمک  این  به  دومتر می رسد، 

این منطقه دشوار است. 
به روستاهایی که ضخامت  در حال حاضر رسیدگی 
برف در آن ها زیاد است نیز دشوار می باشد. حکومت 
به  را  نجات  گروه  چرخ بال،  طریق  از  تا  کرد  تالش 
این  برف  ضخامت  اثر  در  اما  برساند،  دیسیپی  قریه 

چرخ بال قادر به نشست در این قریه نشد. 
در  که  قریه هایی  که  دارد  وجود  نگرانی  این  حاال 
دیگر  یک بار  دارند،  قرار  برف کوچ  تهدید  معرض 

شاهد رخدادهای مشابه نشوند. 

حکومت به مرده ها 
کمک می کند

باشندگان بلخ از بلند بودن قیمت ها در درمانگاه  های 
و  شفاخانه ها  می گویند  و  دارند  شکایت  شخصی 
ارایه  از  این که  از  گذشته  خصوصی  درمانگاه های 
پول  نیستند،  برخوردار  صحی  درست  خدمات 

فراوانی از مردم می گیرند.
مزارشریف  شهر  باشندگان  از  یکی  محمدنعیم 
مراجعه  شخصی  شفاخانه  یک  به  »وقتی  می گوید: 
می گیرند؛  شما  از  زیادی  پول  که  تنها  نه  می کنید، 
کنند،  تشخیص  را  شما  مرض  که  این  بدون  بلکه 
فرمایش  را  معاینه  چند  می سازند  سرگردان  را  شما 

می دهند.«
که  بلخ  والیت  باشندگان  از  دیگر  یکی  عبدالمتین 
خسته  بی مورد  معاینه های  از  خودش،  به گفته ی 
ببرد؛  پلچرخی  به  را  کسی  »خدا  می گوید:  شده، 
خودت  اگر  چون  نه؛  شخصی  شفاخانه های  به  ولی 
یکی  نمی شوی،  خالص  باز  بگذاری  گرو  هم  را 
کندن  پول  ساخته،  خسته  را  همه  که  مشکالتی  از 

به نام های مختلف است.«
او افزود: »پیاده جدا پول می خواهد، نرس جدا، داکتر 
کمرشکن  خیلی  که  می خواهند  جدا  اتاق  از  جدا 

است.«
چگونگی  از  بلخ،  باشنده ی  یک  مرادی  احمدشاه 
ارتباطی پزشکان و دواخانه های مربوط شان شکایت 

دارد.
 او می گوید: »اگر کسی از دواخانه های مربوط همان 
داکتر دوا نخرد، قبول نمی شود، یا دواخانه های دیگر 
مریض دار  و  نمی شناسند  را  داکتر  همان  نسخه ی 
دوا  داکتران  دواخانه های  همان  از  که  است  مجبور 
بخرد که قیمت های آن ها هم به دل خودشان است.«

از  این گونه  مزارشریف  شهر  در  دکاندار  میرویس 
به  بودم،  درد  گرده  »من  می گوید:  خود  سرگذشت 
بعد  و  کردم  مراجعه  شخصی  درمانگاه  های  از  یکی 
از رفتن به چند البراتوار و معاینه خون و ادرار، داکتر 

آقای ربیع می افزاید : »شفاخانه های دولتی توان خرید 
و  ندارند  را  پیش رفته  و  مدرن  ابزار  کردن  وارد  و 
شفاخانه های شخصی آن ابزار را وارد می کنند، بنابر 
این هرچه دل شان خواست همان اندازه پول را مطالبه 

می کنند.«
که  گفت  هم چنان  شمال  زون  عامه  صحت  رییس 
آن ها می کوشند، تا در آینده با گسترش خدمات از 
به میان  را  سالم  رقابت  شخصی،  شفاخانه های  طریق 

آورده و از این  راه، نرخ ها را پایین تر نگهدارند.
نشدن  کنترول  دلیل  بلخ  والیتی  شورای  رییس 
مسووالن  با  آنان  وابستگی  را  شخصی  شفاخانه های 
او می گوید که شماری  بلندپایه های دولتی می داند. 
از این شفاخانه ها به مقام های بلند وابسته اند و هرچه 
دل شان خواست انجام می دهند. مسووالن شماری از 

کلینیک به این نتیجه رسید که من سنگ گرده دارم 
و مرا به یکی از شفاخانه های شخصی راجع ساخت، 
در آن جا هم بعد از چند روز دویدن و معاینه خون و 
ادرار گفتند که سنگ  گرده داری؛ ولی وقتی عکس 
می گفتند  آن ها  آن هم  با  نبود،  چیزی  هیچ  گرفتم 
بعد  روز  چند  اما  است  پیپ  پشت  در  سنگ  که 
ندارم  تاحال هیچ مشکلی  خودبه خود خوب شدم و 
که بعد تر معلوم شد که یک بندش در نل گرده رخ 

داده بود.«
از سویی هم داکتر محمد افضل حدید رییس شورای 
که  می گوید  مردم  گفته های  تایید  با  بلخ  والیتی 
به خاطر اخذ پول، در شفاخانه های  هیچ روش منظم 
شخصی وجود ندارد و دولت هم برای جلوگیری از 

چنین اضافه ستانی هایی هیچ کاری انجام نداده است.
عامه  صحت  وزارت  که  کرد  اضافه  حدید  آقای 
که  دارد  را  شخصی  شفاخانه های  نظارت  مسوولیت 
انجام  شفاخانه ها  این  کار  از  نظارتی  هیچ  متاسفانه 
نمی دهد و هر شفاخانه هر قیمت که دلش خواست، 
صحت  »وزارت  می گوید:  او  می کند.  اخذ  مردم  از 
شفاخانه های  بررسی  به خاطر  را  کمیسیونی  باید 
خالف  که  را  شفاخانه  هر  و  کند  ایجاد  شخصی 
کند.«  مسدود  می کند،  عمل  وزارت  این  طرزالعمل 
را  شخصی  شفاخانه های  کارکرد  آن که  ضمن  او 
یک خدمت می داند می گوید که عدم ارایه خدمات 
که  است  مشکالتی  از  اضافه ستانی ها  و  درست 
به جز  بلخ  صحت  ریاست  و  ماست  مردم  دامن گیر 
از کنترول ادویه های تاریخ گذشته، دیگر صالحیت 

هیچ چیزی را ندارد.
بلخ  در همین حال میرویس ربیع رییس صحت عامه 
شفاخانه های  در  قیمت ها  بودن  بلند  آن که  ضمن 
شخصی را تایید می کند، می گوید: »از این که سیستم 
اقتصادی کشور سیستم بازار آزاد است، ما نمی توانیم 

که به کار شفاخانه های شخصی مداخله کنیم.«

از  شماری  بودن  وابسته  نیز  خصوصی  شفاخانه های 
شفاخانه های خصوصی را به مقام های بلند دولتی را 

تایید می کنند.
داکتر ارسالن غوثی مسوول شفاخانه خصوصی آریا 
شخصی  شفاخانه های  نرخ های  در  نوساناتی  تایید  با 
شفاخانه ها  این  از  تعدادی  بودن  »وابسته  می گوید: 
که  است  آن شده  باعث  دولتی  بلند پایه  مقام های  به 
صحت عامه نتواند آن ها را نظارت کند و آن ها هم 

آزادانه کار خود را می کنند.«
شفاخانه های  در  خدمات  آن که  با  است  گفتنی 
به خاطر  بلخ  باشندگان  دارد،  بلندی  بهای  شخصی 
شفاخانه های  در  خوب  خدمات  و  تجهیزات  نبود 

دولتی ناگزیراند تا به این شفاخانه ها مراجعه کنند. 


اضافه ستانی شفاخانه های خصوصی  در بلخ
 جمشید رادفر ـ مزارشریف

 حکیمی

نمایندگان بدخشان: 

ACKU
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قرن  را  اخیر  قرن  اگر  نباشد  اغراق  شاید 
ارامنه  نسل کشی  با  قرن  این  بنامیم.  نسل کشی 
که  نسل کشی ای  شد؛  آغاز   )1917-1915(
و  شد  آغاز  ارامنه  علیه  عثمانی  توسط حکومت 
و   )1918  -1914( آشویان  نسل کشی  با  بعدها 
یونانیان )1914-1923( ادامه پیدا کرد. از دیگر 
به کشتار کردهای  نمونه های نسل کشی می توان 
درسیم )1937-1938( در منطقه کردنشین ترکیه 
اشاره کرد. نسل کشی مسلمانان در منطقه بالکان 
توسط صرب ها، نسل کشی رواندا در سال 1994، 
افغانستان در سال 2003  مناطق شمال  نسل کشی 
که  است  نسل کشی ای  نمونه های  طالبان،  توسط 
و  مهم  موارد  البته  است.  داده  رخ  اخیر  قرن  در 
تاریخ  در  نسل کشی  از  دیگری  بررسی شده 
افغانستان مطرح است که هدف ما در این نوشتار 

پرداختن به آن موارد نیست. 
نسل کشی رواندا در سال های پایانی قرن بیستم را 
شاید بتوان پایانی بر تراژدی یک قرن نسل کشی 
آسیا  در  ارامنه  نسل کشی  با  که  پایانی  دانست؛ 
آغاز شد با این تفاوت که نسل کشی های رواندا 
افغانستان در زمانی صورت گرفت که جامعه  و 
حقوقی  نهادهای  توسعه یافتگی  اوج  در  جهانی 
همان  نسل کشی،  در  داشت.  قرار  بین المللی 
تبعیض آمیز  رفتار  و  قالبی  تفکر  ویژگی های 
تفکر  می شود.  تکرار  حالتش  شنیع ترین  در 
حق به جانب  و  کلی نگر  سریع،  بسیار  قالبی 
ندارد  را  تفاوت ها  درک  توان  می کند.  عمل 
در  است.  آن  خاص  ویژگی  کردن،  ساده  و 
می توان شاهد  را  اتفاقات  نیز همین  نسل کشی ها 
قوم  افراد  آن  در  که  رواندا،  نسل کشی  در  بود. 
هوتو به کشتار افراد قوم توتسی دست می زدند، 
بسیاری از افراد قوم هوتو نیز تنها به دلیل شباهت 
ظاهری با توتسی ها به قتل رسیدند. در آن زمان، 
»اگر  بود که  غالب  بین هوتویی ها  در  تفکر  این 
هیچ  دیگر  شود،  آلوده  خون  به  همگان  دست 
اتهامی وجود نخواهد داشت.« همین تفکر باعث 
می شد هوتو هایی که مخالف نسل کشی بودند و 
برسند.  قتل  به  نیز  بودند  پناه داده  توتسی ها  به  یا 
نمونه شاخص این اقدام، قتل نخست وزیر رواندا، 
را  خود  مخالفت  علنی  به صورت  که  بود  آگاته 
با نسل کشی اعالم کرد، به همین دلیل نیز به قتل 
در  بشر  حقوق  دیده بان  گزارش  براساس  رسید. 
جریان تصرف کیگالی و دوماه پس از آن چیزی 
حدود 25000 الی 45000 هوتو به قتل رسیدند. 
آمار کشته شدگان این نسل کشی که در سال های 
بین 1990 تا 1994 رخ داد، در سال 2002، یک 
میلیون و هفتاد و چهار هزار نفر، یعنی یک هفتم 
نسل کشی،  در  شد.  اعالم  رواندا  جمعیت  کل 
را  هدف  گروه  با  شباهت  حداقل  که  افرادی 
ساده  شنیعی،  عمل  هر  می رسند.  قتل  به  دارند، 
انسانی  پیچیده ترین رفتارهای  انگاشته می شود و 
چنان که  می گیرد.  صورت  سادگی  و  به راحتی 
کشتار  روش  بیان  از  زبان  رواندا،  نسل کشی  در 
تجاوز  مورد  زنان  اکثر  می شود.  شرمگین  مردم 
با  کودکان  و  مردان  و  گرفتند  قرار  دسته جمعی 
چاه های  در  نیز  بسیاری  شدند؛  تکه تکه  ساتور 

فاضالب پرت شدند.
که  است  این  داشت  توجه  آن  به  باید  آن چه 

تحقیر کننده  و  تبعیض آمیز  تفکر  که  قومی  گروه 
و یا تهدیدکننده نسبت به گروه دیگری دارد، در 
باالیی  بسیار  قابلیت  جامعه  بحرانی  موقعیت های 
این  دارد.  را  اجتماعی  گسترده  جنایت ها  برای 
مهم نیست که ما در کدام گروه قرار می گیریم؛ 
موقعیت  در  تبعیض  این  نتیجه  در  که  گروهی 
در  یا  دارد  قرار  سیاسی  و  اجتماعی  قدرت  برتر 
موقعیت های  در  هر دو گروه  موقعیت ضعیف تر. 
خاصی قابلیت این را دارند که برای اثبات برتری 
مطلق خود و یا تالفی آسیب ها و سختی هایی که 
تحمل کرده اند دست به خشونت و جنایت بزنند. 
آمیخته  جوامع  در  که  است  موضوعاتی  این ها 
امریکا  از  است.  شده  تجربه  همواره  تبعیض  به 
آزاد  جامعه  یک  نماد  به عنوان  ظاهرا  امروزه  که 
شناخته می شود تا کشورهایی مانند رواندا، ترکیه، 
افغانستان،  کشورمان  و  بالکان  منطقه  کشورهای 
در تمامی این کشور ها ما شاهد پدیده نسل کشی، 
ـ  بوده ایم  تبعیض  مخرب  اثر  شدیدترین  به عنوان 
و  رنگین پوستان  به  نسبت  امریکا  در  که  تبعیضی 

نسل کشی وقتی شکل 
رسمی و دولتی به خود 
بگیرد، می تواند به 
محرومیت، بغض و کینه ای 
رسوب شده در جامعه تبدیل 
شود که خود زمینه ساز 
خشونت های وحشتناک 
و بلندمدت را سبب شود. 
دولت مردان باید از هرگونه 
تفکیک مردم، اقوام و نژاد ها 
در هر حالتش به شدت 
پرهیز کنند و سعی جدی 
داشته باشند تا از هر فرصت 
و زمینه ای برای نزدیکی 
و تعامل واقعی بین مردم 
استفاده کنند.

است،  داشته  وجود  سیاه پوستان  خاص  به طور 
در  اجتماعی  منفی  پدیده  یک  به عنوان  هم  هنوز 
رفتارهای  غلظت  شاید  می شود.  شناخته  امریکا 
بسیار  امریکا  در  سیاهان  به  نسبت  تبعیض آمیز 
در  امروزه  ما  که  است  بوده  چیزی  از  شدیدتر 
بین اقوام جامعه خود شاهد آن هستیم. در امریکا 
بردگی  به  نهادینه  و  سازمان یافته  به طور  سیاهان 
فروش  و  خرید  کاال  به عنوان  می شدند،  گرفته 
این  غلظت  و  شدت  امروزه  این حال  با  می شدند. 

تبعیض ها به هیچ وجه در حد گذشته نیست. 
تاحدی  بین الملل  حقوق  در  تبعیض  منبع  اهمیت 
قید  این  دارای  بشر  حقوق  اسناد  همه  که  است 
جهان شمولی  است.  تبعیض  عدم  خصوص  در 
است که  استوار  اصل  این  بر  بشر  پذیرش حقوق 
تمام افراد بشر آزاد متولد شده و از لحاظ کرامت 
و  بشر(  حقوق  اعالمیه   1 )ماده  برابراند  حقوق  و 
حقوق  آن  از  بهره مندی  در  تبعیض  ممنوعیت 
حقوق  به  »احترام  واقع  در  است.  اجتناب ناپذیر 
تبعیض،  بدون هرگونه  بنیادین  آزادی های  و  بشر 
)بند  است  بشر  بین المللی  حقوق  زیربنایی  قاعده 
تمایز  به  تبعیض  امروزه   .)1993 وین  اعالمیه   15
تحقیرآمیز، غیرمنصفانه، نامعقول و غیرقابل توجیه 
که  رفتاری  هر  می شود.  تعریف  خودسرانه  یا  و 
برابری رفتاری بین عده ای از افراد با عده ای دیگر 
را به علت تعلق به گروهی خاص در جامعه نقض 

کند، رفتار تبعیض آمیز شناخته می شود.
جوامع  حرکت  در  تبعیض  انکار  غیرقابل  نقش 
موضوعی  نسل کشی،  جمله  از  خشونت،  به سمت 
در  هرچند  شود.  گرفته  جدی  باید  که  است 
اصلی  دامن زننده  خارجی  عوامل  مواقع  بسیاری 
حرکت یک گروه به سمت این پدیده نسل کشی 
نتیجه  تحریک پذیری  این  خود  اما  بود،  خواهد 
و  پیش دواری  قالبی،  تفکرات  غلظت  و  وجود 
است.  جامعه  آن  در  تبعیض آمیز  رفتاری های 
نژادی  و  قومی  تبعیض  اعمال  با  استعمارگران، 
و  خشونت  کینه،  بذر  رواندا،  مردمان  بین  در 
و  کاشتند  هوتو  اکثریت  نهاد  در  را  نسل کشی 
وقتی  نسل کشی  زدند.  رقم  را   1994 نسل کشی 
می تواند  بگیرد،  خود  به  دولتی  و  رسمی  شکل 
در  رسوب شده  کینه ای  و  بغض  محرومیت،  به 
جامعه تبدیل شود که خود زمینه ساز خشونت های 
وحشتناک و بلندمدت را سبب شود. دولت مردان 
نژاد ها در  و  اقوام  مردم،  تفکیک  از هرگونه  باید 
جدی  سعی  و  کنند  پرهیز  به شدت  حالتش  هر 
برای  زمینه ای  و  فرصت  هر  از  تا  باشند  داشته 
کنند.  استفاده  مردم  بین  واقعی  تعامل  و  نزدیکی 
مانند  تغییریافته ای  نظام های  و  کشورها  تجربه 
می دهد  نشان  به خوبی  جنوبی  آفریقای  و  امریکا 
به عدالت  تبعیض زدایی می تواند  که سیاست های 
و صلح در آن جامعه منجر شود. کشور آفریقای 
آپارتاید،  نظام  جنوبی، علی رغم تحمل چند دهه 
چنگال  از  تنها  نه  آشتی  و  فرهنگ صلح  قبول  با 
خشونت گریزناپذیر رها شد، بلکه وضعیت بعد از 
آپارتاید را به فرصتی برای توسعه همه جانبه برای 
به  امروزه  است  توانسته  و  تبدیل کرد  این کشور 
صلح،  فرهنگ  زمینه های  در  قبولی  قابل  توسعه 

آشتی ملی، مدارا و بردباری دست یابد. 

قانون اساسی، کنفرانس های روم، بن، توکیو و کابل و هم چنین 
معاهده ی محو خشونت و دیگر معاهدات مشابه، نام تو را بارها و 
بارها در صفحه ی کاغذ آورده است؛ سیاه مشقی که می خواست 
به تو سپیدی روزگار را تحفه دهد، اما تو را در سیاهی افکار، تنها 

گذاشت. هزاران امضا، بدون تعهد و هزاران تعهد، بدون عمل.
میلیون ها تکه با رنگ های مختلف سیاه، سفید، سبز و آبی، چین 
خورده است تا قد و اندام تو را در برگیرد. باید برقعی ساخته شود 

تا تو محفوظ نه، زندانی بمانی.
یازده سال است نام تو برده می شود؛ یازده سال است که نام تو 
وسیله ای برای جلب توجه تمویل کنندگان شده است. یازده سال 
است که تو با درخششی انگشت شمار در سیاست و اجتماع نقش 

پیدا کرده ای. آن هم آسیب  پذیرتر از همیشه. 
بیرون  خفقان  دوران  از  می کنیم  افتخار  ما  که  است  سال  یازده 
در  امروز  من  اما  برداشته ایم.  گام  پیشرفت  به سوی  و  آمده ایم 
از بطن سیاست متزلزل کشورم  انتظار مالعمر دیگری  استم که 
متولد شود تا شاید برقعی دیگر بسازد که گاهی اندام مرا و گاهی 
به  مرا  ظریف  احساسات  و  سازد  مغشوش  و  درهم  را  تو  افکار 

مضحکه گیرد.
رگ رگ  که  بی شماری  نگرانی  های  با  مارچ  هشت  آری 
آرزوهای من را محصور کرده است، مهمان یک روزه ی کشورم 

شد.
پیشرفت  از  دروغین  ارقام  و  آمار  هزاران  می شود،  مارچ  هشت 
به خود  تاثیر،  این  از  ارایه می گردد؛ جهانیان دل شاد  افغان  زنان 
شبکه های  همه ی  در  تو  نام  باید  می شود،  مارچ  هشت  می بالند. 

تلویزیونی و رادیویی شنیده شود.
با  گاهی  و  سنگی  با  گاهی  می شوی؛  سنگ سار  تو  هم  باز  اما 
سخنی؛ گاهی چادری بر سر می کنی و گاهی قفلی بر افکارت 

می آویزند. 
گاهی می سوزی و گاهی می سوزانی خویش را. فقط نباید عاشق 
زود  باید  شود،  برده  نامت  نباید  شود،  بلند  آوازت  نباید  شوی، 
عروس خانه ای شوی، باید زود فرزندی بیاوری وگرنه مجرمی، 
باید جرمت را بپذیری وگرنه محکومی. باید سکوت کنی و از 

محکومیتت سخن نرانی وگرنه انسان هم محسوب نمی شوی.
کنفرانس  یازده  دموکراسی،  سال  یازده  دست آورد  است  این 
هم  هنوز  این که  جالب تر  و  بی عمل  تعهد  یازده  و  بین المللی 
پابنداند  به آن  دوزخی را در دنیای خویش برای زنان ساخته و 

و معتقد.
می شود،  یاد  من  باره ی  در  سال  این  در  که  جمله ای  آخرین 

تبریک کلیشه ای این روز است.
دخترم دل شاد از این جمله به من می نگرد و می گوید: »مادر! من 

هم زنم؟ من هم مادرم؟«
نگاهی به سویش می کنم و می گویم: »بله دخترم!«

آینده ای  »تو کالن می شوی؛  واهی می دهم:  امیدهای  به دخترم 
درخشان در انتظار توست.«

دخترم می گوید: 
ـ مادر! امروز، روز تو هم هست؟ 

ـ بلی  دخترم؛ روز همه ی ماست.
آری، امروز روز من است؛ روزی که فقط یک روز است. یک 
از نقاط کشورم، پشت  جمله است. روزی که هنوز در بسیاری 

تاریکی افکار پنهان شده است و حتا یک جمله هم نیست. 
زخم های  با  است  سحرگل  روز  دردهایم.  با  است،  من  روز 
بریده  بینی اش  و  گوش  که  قندهاری  زن  روز  التیام  نیافته اش. 
در  که  زنانی  روز  آزاداند.  شکنجه،  این  عامالن  و  است  شده 
بی صدای شان  فریاد  اما  بی عزت شدند،  جنگ های خانمان سوز، 
در میان گذشت زمان، مدفون شده است. روز دختری اسفندی 
که مورد آزار و اذیت قرار می گیرد، اما مدافعی ندارد. روز زنی 
که به خاطر کسب حقش مبارزه کرد و بدنام شد و جامعه به این 

بدنامی مهر تایید زد.
حاال یازده سال است که من برقعم را برداشته ام، اما برقع افکار، 

روی چهره ها جاری است.
یازده سال است که از خانه بیرون آمده ام، اما جامعه راه برون رفت 

را بر من مسدود ساخته است.
و  ناراضی  برادر  نمی دانم  اما  است،  شده  یازده ساله  من  آزادی 
با  اندام کند،  قرار است در سیاست کشورم عرض  راضی ام که 

آزادی یازده ساله ام چه خواهد کرد؟

از تبعیض تا 
نسل کشی

فقط یک روز
و یک جمله!

 سید روح اهلل رضوانی

 منیره یوسف زاده

ACKU



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

بازماندگان شهدا و یتیمان:
بازماندگان شهدا و یتیمان نیز از جمله گروه های 
مصونیت  حق  از  باید  که  آسیب پذیر اند 
برخوردارد شوند و مورد توجه ویژه قرار گیرند. 
و  اقتصادی  حقوق  بین المللی  میثاق  براساس 
دولت  اطفال   حقوق  کنوانسیون  و  اجتماعی  
و  فراگیر  برنامه  یک  طرح  با  تا  دارد  ملکفیت 
که  یتیمان  و  شهدا  بازماندگان  تمام  از  اساسی 
حامی شان را از دست داده اند حمایت کند. ماده 
53 قانون اساسی افغانستان نیز صراحت دارد که 
حمایت  یتیمان  و  بی سرپرست  زنان  از  دولت 

کرده و آن ها را کمک می کند.         
که  است  جهان  کشورهای  از  یکی  افغانستان 
به شدت متاثر از جنگ می باشد. بیشتر از سه دهه 
است که منازعات مسلحانه در کشور ادامه داشته 
دامنه ی  حتا  و  دارد  جریان  اکنون  همین  تا  و 
اخیر  سال های  در  منازعات  شدت  و  جنگ ها 
دوباره گسترش یافته است. در جریان منازعات 
زیادی  تعداد  و حال،  زمان گذشته  در  مسلحانه 
از  را  نان آور شان  و  سرپرست  خانواده ها،  از 
 1387 تاسال   1357 ثور  ماه  از  داده اند.  دست 
خورشیدی حدود 100.000تن به عنوان شهید از 

افغانستان  طبیعی  حوادث  با  مبارزه  اداره 
در  که  قریه ای  50باشنده  تمام  می گوید 
جان  است،  شده  برف کوچ  زیر  بدخشان 
باخته اند. هیاتی که این حادثه را تحقیق کرده 
کودکان  و  زنان  قربانیان  بیشتر  که  می گوید 

هستند. 
قریه »دیسیپی« در یکی از نقاط مرتفع ولسوالی 
دارد.  موقعیت  بدخشان  والیت  »شکی« 
دیسیپی  قریه  که  می گویند  دولتی  مقام های 
ساعت 9بجه روز چهارشنبه گذشته، 17 حوت 

هفته گذشته زیر برف کوچ شد.
با  مبارزه  اداره  رییس  کاکر،  محمددایم 
حوادث طبیعی روز شنبه، 20 حوت در یک 
کنفرانس خبری گفت که حادثه قریه دیسیپی 
ورثه ای  حاال  که  است  دل خراش  حدی  به 
کمک ها  تا  است  نمانده  به جا  قریه  این  از 
پول  که  است  این  »مشکل  کنند:  دریافت  را 
آن جا  در  اما  شود،  داده  شهید  ورثه  به  باید 
دیگر  کس  قریه  در  ندارد.  وجود  هیچ کسی 

نیست که ما برای آن ها پول می دادیم.«
می گویند  بدخشان  والیت  نمایندگان  اما 
به  کمک  برای  جاری  سال  در  که  بودجه ای 

سوی دولت ثبت شده بود ؛ اما تا اول سال 1390 
شده اند.   ثبت  شهید  به عنوان  124.361تن  هجری، 
این تعداد تنها کسانی اند که در وزارت کار، امور 
اجتماعی، شهدا و معلولین به ثبت رسیده و به هیچ 

صورت تعداد دقیق شهدا را نشان نمی  دهد.                                                
وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین دولت 
معلولین  و  شهدا  خانواده های  به  افغانستان  اسالمی 
رسیده،  ثبت  به  وزارت  این  در  که  گم شدگان  و 
یک مقدار پول را به عنوان معاش می پردازد. مقدار 
از  قبل  به سال های  نسبت  نظر گرفته شده  در  پول 
1387 بیشتر شده و این یک پیشرفت نسبی را نشان 
می دهد. تا سال 1387 خورشیدی، خانواده ی شهدا 
و گم شدگان بین 300 تا 500افغانی در ماه )10- 6 
تنفیذ  با  اما  را دریافت می کردند؛  دالر آمریکایی( 
قانون جدید حقوق و امتیازات بازماندگان شهدا و 
تا 2250افغانی  افغانی   600 از  مقدار  این  مفقودین 
)12 دالر تا 45 دالر آمریکایی( افزایش یافت. قانون 
بازماندگان شهدا و گم شدگان که در سال  جدید 
1389 به تصویب رسید، دارای امتیازات بهتر بوده و 
به مراتب بهتر از قانون قدیم می باشد. هرچند قانون 
مرفوع  را  آشکار  تبعیض های  از  بسیاری  جدید 
ساخته است؛ با آن هم این قانون هیچ  نوع حقوق و 

این روستاها در نظر گرفته شده بود، مصرف نشده 
است.

شاه عبداالحد افضلی، نماینده والیت بدخشان و 
عضو هیاتی بررسی این قریه گفت که شماری از 
برف کوچ  تهدید  معرض  در  نیز  دیگر  قریه های 
منطقه  »یک  گفت:  افضلی  آقای  دارند.  قرار 
بی چاره  منطقه  یک  مظلوم،  منطقه  یک  محروم، 
وجود  موتررو  راه  اصال  ولسوالی  پنج  در  است. 
دالر  میلیون  پنج  ملی  بودجه  در  پارسال  ندارد. 
شامل شده بود و چهار میلیون دیگر بودجه داشت 
و  داد  نشد.  مصرف  اما  ولسوالی ها،  این  ]برای[ 

فریاد خود را به کی برسانیم؟«
افغانستان زمستان های پربارش و دشواری را تجربه 
مناطق  در  سوختی  امکانات  و  راه  نبود  می کند. 

دوردست ساالنه باعث مرگ عده ای می شوند.
ولی کاکر گفت در حال حاضر تمام راه هایی که 
به قریه دیسیپی منتهی می شوند، به دلیل تراکم زیاد 

برف مسدود است.
هیاتی که برای تحقیق در رابطه به این حادثه اخیرا 
به بدخشان رفته، نتوانسته است از خود قریه دیدن 
کند. اعضای این هیات می گویند که تراکم برف 

در این قریه به دو متر می رسد.

گروه  یک  تنها  که  افزود  هم چنان  کاکر  آقای 
نجات از قریه های مجاور توانسته اند به این روستا 
بروند. کاکر در رابطه به تلفات این قریه گفت: 
تیم  )اعضای  آن ها  نفر  چند  دید  چشم  »قرار 
برف کشیده  زیر  از  که 50جسد  گفتند  نجات( 
و  زن  16نفر  طفل،  22نفر  جمله  این  از  که  شد 

12تن دیگر مرد می باشند.«
نخستین ارقامی که از تلفات این قریه ارایه شد، 
199نفر بود، اما هنوز هم آمار دقیقی از باشندگان 

این روستای دورافتاده در دست نیست.
روز  بدخشان  والیت  نمایندگان  همین حال،  در 
شنبه از وضعیت این قریه ابراز نگرانی کردند. شاه 
عبداالحد افضلی این حادثه را فاجعه بار توصیف 
کرد و گفت دسترسی به این قریه بسیار دشوار 
است: »تقریبا 15دقیقه دو طیاره باالی قریه دور 
زدند تا جایی را پیدا کنند که برف کم تر باشد، 

اما متاسفانه نتوانستیم در آن جا برسیم.«
اثر  در  گفت  حوادث  با  مبارزه  اداره  رییس 
شده،  سرازیر  دیسیپی  قریه  بر  که  برف کوچی 
خسارات مالی نیز وارد گردیده است. او گفت 
و  آبی  10آسیاب  500درخت،  از  بیش  که 

513راس مواشی در زیر برف کوچ شده اند.


امتیازی را برای خانواده های که سرپرست شان را در اثر 
حوادث غیر از جنگ از دست داده اند، در نظر نگرفته 
بازماندگان  خانواده های  برای  صرفا  قانون  این  است.  
در جریان جنگ ها  است که  و گم شدگان وضع شده 

سرپرست شان کشته شده اند  یا مفقود شده اند.                                                                         
افراد  تلفات  تاکنون   2007 سال  از  اخیر  سال های  در   
ملکی در جریان منازعات مسلحانه روبه صعود بوده و 
افزایش یافته است. تلفات افراد ملکی در جریان بمباران 
هوایی نیروهای بین المللی و حمالت مسلحانه نیروهای 
بنابر  اواخر  این  در  می گیرد.  صورت  دولت  مخالف 
میان  نسبی  هماهنگی های  و  افغانستان  دولت  فشارهای 
تلفات  شمار  افغانستان،  نیروهای  و  بین المللی  نیروهای 
یافته  کاهش  بین المللی  نیروهای  توسط  ملکی  افراد 
نیروهای  توسط  ملکی  افراد  تلفات  تعداد  اما  است، 
گزارش  است.  داشته  افزایش  هم چنان  دولت  مخالف 
مشترک کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و هیات 
نشان   )AMANU( افغانستان  در  متحد  ملل  معاونت 
می دهد که در مجموع در سال 2010 میالدی 2.777تن 
به  نسبت  افزایش را  ملکی کشته شده اند که 15درصد 
سال 2009 میالدی نشان می دهد. هم چنین تلفات افراد 
ملکی توسط نیروهای مخالف دولت 28درصد نسبت به 
سال 2009 افزایش و تلفات افراد ملکی توسط نیروهای 

بین المللی و دولتی 26درصد کاهش داشته است.                                         
ادامه دارد
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الف. زایش دولت  مدرن
»نیکولو ماکیاوللی« متفکر فلورانسی، در اوایل قرن شانزدهم میالدی در 
اثر مهم خود »شهریار«، آموزه ی »مصلحت حکومت« را به میان کشید. 
اگر چه این آموزه متوجه استیالی کامل عقل بر مناسبات حکومتی نبود 
و بیشتر مصلحت حاکمان را در نظر داشت؛ اما با اسطوره زدایی از مفهوم 
قرون وسطایی و آسمانی حکومت و زمینی کردن آن به مثابه ی نهادی 
برای سیطره ی حاکمان بر انسان ها، گام مهمی در راستای عرفی کردن 

نظام سیاسی به پیش برداشت.)7(.
چند دهه بعد از ماکیاولی، حقوقدان فرانسوی »ژان بدن« ایده ی حاکمیت 
صاحب اختیار را مطرح ساخت. »بدن« در ایده خود، حکومت را بر فراز 
اقتدار  مرجع  گونه  به هر  وابستگی  از  را  آن  و  داد  قرار  زیردستان  همه 
تحت  فکری،  سپهر  این  در  حکومت  چه  اگر  ساخت.  بی نیاز  دیگری 
از جمله  و  ویژه  اختیارات  اما صاحب  داشت؛  قرار  طبیعی  و  الهی  حق 
انحصار اعمال قهر بود و در نقطه ی مقابل آن، وظیفه ی حفظ بنیادهای 
نظم اجتماعی از جمله خانواده و مالکیت را عهده دار شد. انحصار اعمال 
قهر توسط حکومت، یکی از سنجیدارهای دولت مستقل و مدرن است. 
صاحب  و  مستقل  »حاکمیت  و  حکومت«  »مصلحت  نظریه ی  دو  هر 
را ساختند که در کنار دستگاه  مطلقه  نظری حکومت  پایه های  اختیار« 
چنگ  در  نیز  را  قانون گذاری  و  اقتصاد  مذهب،  ارتش،  اینک  اداری، 
متفکران دوران  و  فیلسوفان  برای  زمینه  ترتیب،  این  به  خود می گرفت. 
رابطه ی  در  طبیعی،  حق  آموزه های  کمک  با  تا  بود  شده  آماده  جدید 
زنند.  برهم  اولی  نفع  به  را  تناسب  دولت،  یا  جامعه  با  فرد  میان  پرتنش 
بدین منظور دو نظریه ی »قراردادحکومتی« و »قرارداد اجتماعی« از طرف 
واقعیت  این  نظریه  دو  هر  حرکت  مبدا  شد.  مطرح  دوره  این  متفکران 
در  و  بوده اند  برابر  و  آزاد  اولیه خود  طبیعی  در حالت  انسان ها  بود که 
هنگام ایجاد اجتماعات به ناچار تمام یا بخشی از حقوق خود را به حاکم 
یا جمع واگذار کردند. »تامس هابس« فیلسوف انگلیسی در اواسط قرن 
هفدهم با اثر معروف خود »لویاتان« که در میان آتش و خون جنگ های 
داخلی در انگلستان به نگارش درآمده بود، هنوز در پی تحکیم پایه های 
حکومت مطلقه بود. او انسان ها را در وضعیت طبیعی به گرگ هایی تشبیه 
می کرد که در پی دریدن یک دیگرند و استفاده از آزادی آنان به »جنگ 
همه علیه همه« منجر می گردد. از همین رو به عقیده »هابس« قرارداد میان 
انسان ها و انتقال همه اختیارات به یک حاکم قاهر، برای بقای انسان امری 

ضروری بود.)8(.
ب. حقوق بشر در عصر روشنگری

دوره ی  در  انسانی،  حقوق  به  طبیعی  حقوق  از  گذار  در  اصلی  گام 
فیلسوف  کانت  ایمانویل  به گفته ی  که  شد  برداشته  اروپا  روشنگری 
بزرگ آلمانی، در پی پایان دادن به »نابالغی خودکرده ی انسان ها« بود. 
می خواست  انسانی،  نیروی خرد  بر  کامل  اعتماد  با  روشنگری  فلسفه ی 
قول  به  که  وارهاند، چرا  دولت  و  کلیسا  قیمومیت  زنجیر  از  را  بشریت 
می شود  زاده  آزاد  »انسان  عصر:  این  مشهور  فیلسوف  روسو  ژان ژاک 
درباره  رساله  »دو  با  انگلیسی  جان الک  است«.  زنجیر  در  همه جا  و 
حکومت« و به ویژه ژان ژاک روسو با »قرارداد اجتماعی«، تفسیر جدیدی 
میان  داوطلبانه  قراردادی  از آن  قرارداد حکومتی مطرح ساختند که  از 
دو،  این  نظریات  طبق  بر  می شد.  مستفاد  حکومت  و  جامعه  و  انسان ها 
یک  سیطره ی  تحت  را  خود  که  هنگامی  حتا  انسان ها  بنیادین  حقوق 
حکومت قرار می دهند، می بایست محفوظ بماند. به این ترتیب »الک« و 
»روسو« ایده ی حاکمیت مردم را مطرح ساختند که دارای عنصری کامال 
جدید و خودویژه بود و آن این که اگر قدرت حکومتی با تکیه بر زور و 
قهر به زندگی، آزادی و ثروت مردم دست درازی کند، مردم دارای این 
حق هستند که قرارداد حکومتی را فسخ کنند. »شارل دو منتسکیو« دیگر 
متفکر فرانسوی به دنبال یافتن وثیقه ای مطمین برای تضمین آزادی های 
ایده ی  القوانین«  اثر معروف خود »روح  این منظور در  به  او  بود.  انسان 
تقسیم قوای حکومتی به سه قوه مستقل اجرایی، قضایی و قانون گذاری 
را مطرح ساخت که بعدها به مثابه اهرمی در تضمین آزادی ها و حقوق 
اندیشه حقوق  برای  راه  ترتیب  این  به  ایفا کرد.  شهروندی نقش مهمی 

بشر گشوده شد.
ادامه دارد

جستاری درباره ی
 حقوق بشر

قسمت چهارم

»انسان چنان که باید مقدس نیست، اما بر او واجب است
 تا انسانیتی را که در اوست، با تقدس بنگرد.«

ایمانویل کانت

بهرام محیی قسمت سی و چهارم

حقوق بشر بنیاد آزادی، دموکراسی
 و جامعه ی مدنی است.
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غضنفر رکن آباد سفیر ایران در بیروت در یک گفتگو 
با خبرگزاری ایرانی مهر گفت که ده هزار راکت ایران 
است. چون کم ترین  را هدف گرفته  امریکا  و  اسراییل 
را  ایران  دردناک  پاسخ  کشور  دو  این  سوی  از  تهدید 
هم  که  شد  مطرح  آن  از  پس  تهدید  این  دارد.  پی  در 
امریکا و هم نخست وزیر اسراییل هشدار  رییس جمهور 
داده اند که در صورت شکست تالش های دیپلوماتیک 
تاسیسات  علیه  هوایی  تهاجم  به  دست  کشور  دو  این 

هسته ای ایران خواهند زد.
این چند ماه گذشته تهدید هوایی  اندازه  به  هیچ زمانی 
ارشد  مقام های  حد  این  تا  و  نبوده  جدی  ایران  علیه 
امریکایی و اسراییلی از تهدید نظامی حرف نزده اند. لیون 
پانتا وزیر دفاع امریکا حتا در گفتگویی با واشنگتن پست 
ماه های  بین  اسراییل  نظامی  حمله ی  احتمال  که  گفت 
تهدید  به همین  توجه  با  دارد.  می  امسال وجود  و  اپریل 
مقامات ارشد امریکایی از جمله آقای اوباما رایزنی های 
خود را با اسراییل تشدیده بخشیده اند تا دست به حمله ی 
تحریم های  که  است  این  امریکا  استدالل  نزند.  نظامی 
اروپا  سوی  از  ایران  نفت  تحریم  شامل  که  غرب  اخیر 
برنامه  از  دست کشی  به   قانع  را  ایران  می تواند  می شود 
هسته ای با اهداف نظامی سازد. با این حال اسراییلی ها از 
امریکا می خواهند که با قاطعیت تهدید نظامی را مطرح 
کند تا حکومت ایران خیال نکند که در صورت شکست 
دیپلوماسی امریکا دست به کاری نزده و در نهایت ایرانی 

با سالح هسته ای را قبول خواهد نمود.
اسراییل  نخست وزیر  نتانیاهو  بنیامین  آقای  این که  با 
به  که  کرد  پذیرفت  واشنگتن  به  خود  اخیر  سفر  در 
دیپلوماسی غرب علیه ایران اجازه بدهد؛ اما در عین حال 
گفت که حمله اسراییل به تاسیسات هسته ای ایران نه در 
نه این  ظرف چند هفته آینده صورت خواهد گرفت و 

کشور چند سال دیگر برای این کار صبر می نماید.
شکست دیپلوماسی

نشان  اسراییل  و  امریکا  نظامی  تهدید های  شدن  جدی 
ایران  با  غرب  گفتگوی  و  تحریم  سیاست  که  می دهد 
نتیجه نداده است. بی طاقتی اسراییل برای حمله و اعمال 
فشار بر امریکا برای همراه شدن در این کارزار ناامیدی 
با  نسبت به موثریت دیپلوماسی را به نمایش می گذارد. 
برای  ایران  به عالوه یک درخواست  پنج  این که گروه 
اما در  از سرگیری گفتگو ها را پاسخ مثبت داده است؛ 
به  گفتگوها  این  چشم انداز  در  مثبتی  نشانه  حال  عین 
اکنون  همین  از  ایران  چون  ندارد.  وجود  اروپا  رهبری 
خود  هسته ای  برنامه های  قسمت  در  که  می کند  تاکید 
دوباره  غرب  چرا  این صورت  در  پس  نمی آید.  کوتاه 

دور جدیدی از گفتگوها را آغاز می کند؟
باید  بگیریم  را جدی  اسراییل  و  امریکا  تهدید های  اگر 
را آخرین شانس  ایران  با  پنج  گفتگوهای جدید گروه 
در  جنگ  آغاز  از  جلوگیری  برای  غرب  دیپلوماسی 
و  اروپایی  کنندگان  مذاکره  این بار  اگر  دانست.  منطقه 
امریکایی بدون دست آوردی به خانه های شان برگرداند 
پرسش مهم بعد از آن این خواهد: با ایران هسته ای چه 

کار کنیم؟
براساس پیش بینی ها ایران اگر بخواهد می تواند تا بیشتر 
از یک سال دیگر توانایی تولید سالح هسته ای را به دست 
که  دارد  باور  اسراییل  دفاع  وزیر  باراک  ایهود  آورد. 
»منطقه ی  وارد  می خواهد  زودتر  هرچه  را  خود  ایران 
امن« سازد؛ یعنی با به دست آوردن سالح هسته ای خود 
را در برابر تهدید های امریکا و اسراییل بیمه خواهد کرد.

می دهد  نشان  ایران  سیاسی  و  نظامی  متقابل  تهدید های 
سیاست  که  بدهند  نشان  غرب  به  می خواهند  آن ها  که 
نتیجه ای  بازهم  کشور  این  علیه  سه دهه  از  پس  تحریم 
تنها  غرب  ظاهرنمایی  برخالف  تحریم ها  ندارد.  پی  در 
را.  ایران  تا حکومت  متضرر کرده  بیشتر  را  ایران  مردم 
هدف اول تحریم ها این بود که حکومت این کشور در 
زیر فشارهای اقتصادی و بین المللی کوتاه بیاید و برنامه 

را تحمل و در عین حال ظرفیت های نظامی و منطقه ای 
این  که  دیدیم  عراق  در  است.  کرده  تقویت  را  خود 
با سازماندهی گروه های شیعی امریکا را  کشور چگونه 

با بن بست رو به رو ساخت.
تصور نمی رود که سیاست اعمال تحریم حتا در یک سال 
با  نمی تواند  باشد. غرب  این داشته  از  بیش  نتیجه  آینده 
محاسبه ی سود و زیان حکومت ایران را وادار به مصالحه 
سازد. از این خاطر حق با اسراییل است که گزینه نظامی 
پرسش  اما  بدهد؛  ترجیح  تعزیرات  اعمال  گزینه  بر  را 
امریکا  و  اسراییل  است که  این  نظامی  منتقدان حمله ی 
از کجا مطمین اند حمله نظامی به تاسیسات هسته ای ایران 

نتیجه ی مثبت می دهد؟ 
بمب های ناامید به مقصد تهران و اصفهان

اگر شما فکر می کنید که امریکا و اسراییل از موثریت 
مورد  این  در  لطفا  پس  مطمین اند  ایران  به  خود  حمله 
گزینه  امریکا  و  اسراییل  اگر  چون  کنید.  نظر  تجدید 
نظامی را بی خطر و موثر می دیدند خیلی زود طیاره های 
در  پرواز  به  ایران  فراز  بر  را  خود  بمب افگن  قدرتمند 

می آوردند.
در هیچ گزارشی نمی خوانید که حمله به تاسیسات اتمی 
ایران اسراییل را به هدف نهایی آن برساند. زیرا اعتقاد 
غالب این است که حتا اگر حمله این کشور به گونه ی 
موفقانه هم صورت بگیرد در نهایت برنامه هسته ای ایران 
پانتا  آقای  نمی گردد.  متوقف  اما  می شود؛  وقفه  دچار 
به  هوایی  حمله  اثر  در  که  می گوید  امریکا  دفاع  وزیر 
تاسیسات اتمی ایران برنامه غنی سازی یورانیوم و ایجاد 
تاسیسات جدید ایران تنها بین یک تا دو سال به تعویق 
دارد  را  هسته ای  دانش  و  زیربنا ها  ایران  چون  می افتد. 
گرفته  ایران  از  را  اتمی  قابلیت  هوایی ای  حمله  هیچ  و 
پیشین  رییس  داگان  ییر  مه  آقای  رو  این  از  نمی تواند. 
سازمان قدرتمند استخبارات اسراییل می گوید که حمله 

نظامی به ایران فکر جنون آمیزی است.
ایران که بخشی  به تاسیسات هسته ای  در صورت حمله 
از آن در اعماق زمین است پیش بینی می گردد که این 
کشور از پیمان منع گسترش سالح های هسته ای سازمان 
ملل بیرون شده و برای دفاع از خود هرچه زود تر سالح 

هسته ای خواهد ساخت.
شدن  کشته  به  منجر  نبردی  نوع  هر  حال  عین  در 
بنابه  می گردد.  کشور  دو  هر  در  مردم  از  زیادی  تعداد 
ایران  به  امریکا  و  اسراییل  حمله ی  موجود  تخمین های 
ایرانی خواهد گردید.  میلیون  به کشته شدن یک  منجر 
را  کشور  آن  مردم  اسراییل  باران  راکت  هم چنان 

به گونه ی جدی تهدید می کند.
ایران هسته ای و محو اسراییل؟

رهبران ایران بارها گفته اند که اسراییل را از روی نقشه 
جهان محو خواهند کرد. آن ها به این داعیه اعتقاد مذهبی 
و سیاسی دارند. همین امر سبب شده که اسراییل ایران 
هسته ای را به عنوان تهدید وجودی خود تلقی کند؛. اما 
برای  به نظر می آید که تالش های غرب  امر  در واقعیت 
منصرف کردن ایران از برنامه هسته ایش اهداف دیگری 

نیز به دنبال دارد.
درست است که رهبران اسراییلی و امریکایی تهدید های 
اما  می گیرند؛  جدی  را  اسراییل  نابودی  بر  مبنی  ایران 
سوی  از  را  سیاسی  جنون آمیز  حرکت  چنین  نمی توان 
رهبران ایران متصور دانست. چون هر حمله به اسراییل 
با توجه  پاسخ هسته ای متقابل را به دنبال خواهد داشت. 
می توان  سرد  جنگ  اتمی  بازدارنده  سیاست  تجربه  به 
طرف های  هسته ای  نابودی  از  ترس  که  کرد  استدالل 
متخاصم را به خویشتن داری و رفتار عاقالنه فرا خواهد 

خواند.
در  زیادی  سیاست مداران  دوم  جهانی  جنگ  از  بعد 
شوروی  تهدید  رفع  برای  باید  که  داشتند  باور  غرب 
سابق به آن کشور حمله پیش گیرانه کرد. زیرا شوروی 
غرب  نابودی  خواهان  ایدیولوژیک  به صورت  سابق 
شوروی  میان  جنگ  که  آن چه  اما  بود؛  سرمایه داری 
دو  هر  اتمی  بازدارندگی  قدرت  شد  مانع  را  امریکا  و 
کشور بود. زیرا اگر روس ها می خواستند با سالح اتمی 

هسته ای خود را مانند لیبیا متوقف کرده و یا دست کم زیر 
نظارت کامل آژانس بین المللی اتمی سازمان ملل به پیش 
ببرد؛ اما ایران به هر دو خواسته تن نداده است و برعالوه 
تالش های خود را برای برنامه غنی سازی یورانیم تشدید 

بخشیده است.
ایران  بر  تحریم ها  فشار  که  بود  امیدوار  هم چنان  غرب 
یعنی مردم  بی ثبات سازد.  لحاظ داخلی  به  را  این کشور 
حکومت شان  علیه  تحریم ها  از  ناشی  مشکالت  به سبب 
شورش کنند. در سال ۲۰۰۹ میالدی با تظاهرات گسترده 
معترضان در ایران به دلیل تقلب های گسترده در انتخابات 
ریاست جمهوری امیدواری غرب بیشتر شد؛ اما حکومت 
ایران به صورت موثر تظاهرات را فرونشاند و با سرکوب 

شدید معترضان را از خیابان به خانه های شان واپس زد. 
با برگزاری موفقانه انتخابات پارلمانی در ایران مجلس این 
کشور به صورت کامل به دست نیروهای طرفدار آیت اهلل 
خامنه ای رهبر مذهبی ایران افتاد و در مقابل اصالح طلبان 
و سایر مخالفان داخلی حکومت ایران تاثیری بر انتخابات 
نداشتند. آن ها تالش می کردند تا مردم انتخابات پارلمانی 
را به گونه ی کامل تحریم کنند که چنین نشد. به ویژه که 
یکی از رهبران اصالح طلبان محمد خاتمی رییس جمهور 
انتخابات  برگزاری  با  ایران  داد.  رای  انتخابات  در  سابق 
به رخ کشید.  را  ثبات سیاسی خویش  به غرب  پارلمانی 
در عین حال تقویت نظامی ایران پشتوانه مهم برای ثبات 

داخلی آن به شمار می آید.
شکست تحریم ها

تسلیم  را  ایران  دیپلوماسی  سالح  با  بخواهد  اگر  غرب 
خواسته های خود سازد باید از سیاست تحریم های شدید 
گذشته  سه دهه ی  در  تحریم ها  اعمال  اما  کند؛  پیروی 
ایران  مردم  را  زیان  آن  تنها  و  نداشته  برای غرب  سودی 

دیده اند. 
زیان  و  سود  غربی  عقالنیت  براساس  تحریم ها  فلسفه ی 
ایران  دولت  اگر  که  می کند  محاسبه  غرب  یعنی  است. 
با  نظامی اش  و  سیاسی  رفتارهای  اثر  بر  که  کند  درک 
تحریم های زیان بار اقتصادی رو به رو است پس با در نظر 
را  مسالمت جویانه ای  و  عاقالنه  رفتار  خود  سود  داشت 
اما در محاسبه های غربی جنون  در پیش خواهد گرفت؛ 
سیاسی دولت های غیر دموکراتیک نادیده گرفته می شود. 
برای  حاضر اند  ایران  مانند  غیردموکراتیک  دولت های 
بقای سیاسی و مقاومت در برابر غرب فشارهای زیادی را 
تحمل کنند. یکی از دالیل این رفتار این است که مردم 
خود  رفتار  در  تا  نیستند  فشار  زیر  سیاسی  لحاظ  به  خود 
تجدید نظر کنند. باوجود مشکال زیاد نارضایتی گسترده 

مردم تاثیری بر رفتار حکومت ایران ندارد.
در مورد عراق و کوریای شمالی هم دیده ایم که شدیدترین 
تحریم ها و فشار ها حکومت این دو کشور را تندروتر و 
. عراق تحت حاکمیت صدام حسین  سرسخت تر ساخت 
پس از آن در سال ۲۰۰۳ ساقط شد که امریکا به آن حمله 
کرد. حکومت صدام هرگز به تحریم های کشنده ی غرب 
باوجود مرگ ومیر کودکان  بود که  نشد و حاضر  تسلیم 
عراقی بر اثر تحریم ها هم چنان به مخالفت خود با غرب 

ادامه بدهد.
واسطه ی  به  ایران  نیست.  مستثنا  قاعده  این  از  نیز  ایران 
نفت و گاز سرشار خود فشار تحریم های اقتصادی غرب 

اتمی  نابودکننده ی  با پاسخ  اروپا حمله کنند  امریکا و  به 
جنگ  جریان  در  این رو  از  می گردیدند.  رو به رو  امریکا 
سرد برای جلوگیری از جنگ اتمی این  دو کشور سیاست 
پیش  در  را  هسته ای  کالهک های  کاهش  و  تنش زدایی 

گرفتند. 
به  دست یابی  از  ایران  هدف  که  می داند  به خوبی  غرب 
سالح هسته ای محافظت خود در برابر تهدید های بیرونی 
اسراییل  و  امریکا  سوی  از  مداوم  به صورت  ایران  است. 
تهدید شده و در نتیجه رهبران این کشور فکر می کنند که 
با دست یابی به سالح هسته ای بقای خود را در برابر چنین 

تهدید های تضمین می کنند.
قدرت گیری  است  آن  نگران  غرب  که  آن چه  هم چنان 
بازیگر  ایران در خاورمیانه به عنوان  ایران است.  منطقه ای 
با کشور های همسایه خود  تهدید کننده مطرح است که 
انواع اختالفات ارضی و سیاسی و مذهبی دارد. کشور های 
عربی ایران را به لحاظ استراتژیک دشمن خود می دانند. 
اگر ایران با سالح هسته ای مجهز گردد موقعیت منطقه ای 
خود را به صورت خیلی عمیق تقویت می کند. بدون شک 
ایران هسته ای توازن قدرت را در منطقه که هم اکنون به 
نفع اسراییل و امریکا است برهم زده می تواند. به ویژه اگر 
وارد  کشور  این  ترس  از  ایران  رقیب  عربی  کشور های 
گذشته  از  بیشتر  اسراییل  امنیت  گردند  اتمی  رقابت های 
با  ایران  همانند  نیز  اسراییل  چون  می افتد.  مخاطره  به 
قرار  جنگ  و  منازعه  حالت  در  منطقه  عربی  کشور های 
در  باید  آیوو  تل  هسته ای  رقابت  صورت  در  و  داشته 
مناسبات و مواضع جاری خود تجدید نظر کند. اسراییل و 
امریکا به شدت نگران برهم خوردن توازن قدرت و نظم 

استراتژیک کنونی در خاورمیانه اند.
نه جنگ و نه تحریم

قوی تر  با غرب  را در دشمنی خود  ایران  تحریم ها  وقتی 
می سازد و حمله هوایی به تاسیسات هسته ای آن، اراده ی 
به ساخت سالح هسته ای تشدید می بخشد  را  این کشور 
سیاست  اکنون  همین  از  که  ندارد  چاره یی  غرب  پس 
تنها  این  گیرد.  پیش  در  را  ایران  با  روابط  عادی سازی 
راهی است که این کشور از حالت تهدیدآمیز بیرون شده 
و رفتار عاقالنه تر در برابر غرب و کشور های همسایه خود 

در پیش گیرد.
اگر امریکا بازهم از عادی سازی مناسبات با تهران بپرهیزد 
تنها راهی که برای تغییر رژیم کنونی وجود دارد حمله ی 
به  توجه  با  واشنگتن  است.  این کشور  به  نظامی گسترده 
تجربه عراق و افغانستان به نظر نمی آید که مایل به چنین 
از هر  بیشتر  مناسبات  نتیجه عادی سازی  باشد. در  جنگی 
کمک  منطقه  در  دیگر  جنگ  از  جلوگیری  به  چیزی 
البته آقای اوباما در آغاز ریاست جمهوری خود  می کند. 
ایران را دعوت به عادی سازی مناسبات کرد؛ اما حکومت 
دارد  باور  چون  نداد.  درخواست  این  به  پاسخی  ایران 
در حد حرف  تنها  رفتار خود  در  تغییر  بدون  امریکا  که 

صحبت از عادی سازی مناسبات می نماید.
و  اقتصادی  تحریم های  اروپا  و  امریکا  که  شرایطی  در 
سیاسی خود را کاهش نداده و به صورت روشن در امریکا 
به  تهران  پاسخ  می شود  ایران  در  رژیم  تغییر  از  صحبت 
عادی سازی مناسبات منفی است. بهترین راه این است که 
کشور های غربی در دور جدید گفتگوهای خود با ایران 
دستور کار گفتگوها را فراتر از مباحث هسته ای برده و به 
این کشور پیشنهاد بدهند که در صورت همکاری کامل 
را  تحریم ها  ملل غرب  انرژی هسته ای سازمان  آژانس  با 
با  را  خود  مناسبات  و  داده  کاهش  تدریجی  به صورت 

تهران بهبود خواهند بخشید.
تهران  با  روابط  عادی سازی  با  غرب  که  می آید  به نظر 
می تواند در رفتار حکومت این کشور تغییر به وجود آورد. 
روابط  عادی سازی  که  داشت  دور  نظر  از  نباید  هم چنان 
بیشتر از هر چیزی به بهبود رفتار حکومت ایران با مردمش 
جنبش  ایران  زیرا  نظامی.  حمله  تا  کرد  خواهد  کمک 
فشار  حربه ی  به عنوان  را  خود  مردم  خواهی  دموکراسی 
غرب تصور می کند و از این جا به خود اجازه می دهد که 

با همین استدالل به سرکوب وحشیانه مردم بپردازد. 
بر سر عادی سازی روابط  مانعی  آن چیزی که هم اکنون 
چون  رییس جمهوری  نه  است  ایران  و  غرب  میان 
کشور  یک  به عنوان  ایران  سرکوب  بلکه  احمدی نژاد؛ 
قدرتمند منطقه ای از سوی امریکا است. چون هدف غایی 
عادی سازی مناسبات احترام گذاشتن به قدرت منطقه ای 
ایران است. در حالی که باور ما این است که غرب ایران 
نه  و  زند  مهار  می تواند  مشترک  منافع  ایجاد  از طریق  را 
اگر  که  شود  متوجه  ترکیه  همانند  ایران  باید  برعکس. 
به جای ضدیت با غرب متوجه توسعه ی داخلی خود گردد 
یک  از  سیاست  این  اتخاذ  با  غرب  می برد.  بیشتری  نفع 
جنگ ویرانگر دیگر منطقه ای جلوگیری کرده می تواند. 

چرا غرب مناسبات خود
با تهران را عادی نمی سازد؟

نه تحریم و نه بمباران ایران:

 واصف کبریت

ACKU
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نبيل بن يعقوب الحمر، مشاور حمد بن عيسی آل خليفه 
پادشاه بحرين گفت که اين کشور در آينده ای بسيار 
به  دادن  پايان  برای  را  فراگيری«  »گفتگوی  نزديک 
بحران يک ساله بحرين آغاز خواهد کرد. در مقابل 

اپوزيسيون گفت که از اين موضوع خبر ندارد.
خبرگزاری دولتی بحرين سخنان نبيل بن يعقوب الحمر 
را پس از آن منتشر کرد که شيخ عيسی قاسم روحانی 
اعتراض  تظاهرات  جمعه  روز  بحرينی،  برجسته 
کرد.  رهبری  دموکراسی  خواست  با  را  بزرگی  آميز 
تظاهرات جمعه بزرگ ترين حضور جاده ای معترضان 
از زمان آغاز اعتراض های بحرين در يک سال پيش 

ارزيابی می شود.
که  فراگيری  گفتگوی  »به زودی  است:  گفته  الحمر 
همه بخش های جامعه بحرين را در بر می گيرد آغاز 

خواهد شد.«
به  دادن  پايان  خواستار  همگان  که  کرده  تاکيد  او 
بحران هستند. در مقابل خبرگزاری رويترز به نقل از 
يکی از شخصيت های بلند پايه جمعيت معترض وفاق 
طرح  از  اطالعاتی  هيچ  است  گفته  که  داده  گزارش 

گفتگوی جديد در دست ندارند.
که  گفت  سخن  حادثه ای  از  الوفاق  جمعيت  اما 
تنش ها  و  کرده  پيچيده تر  را  بحرين  اوضاع  می تواند 
را بيشتر کند. اشاره اين جمعيت به قتل فاضل ميرزا، 
اثر اصابت  او در  بود.  جوان 22 ساله، در روز جمعه 
گلوله گاز اشک آور در جريان درگيری معترضان با 

نيروهای پوليس جان خود را از دست داد.
درگيری  شاهد  نيز  شنبه  روز  جوان  اين  جنازه  تشييع 
تشييع کنندگان  بود.  پوليس  و  تشييع کنندگان  ميان 
در  و  دادند  سر  بحرين  حاکم  نظام  عليه  شعارهايی 
مقابل نيروهای پوليس ضد شورش برای متفرق کردن 

آنها گاز اشک آور شليک کردند. 
جمعيت الوفاق از ادامه حضور در جلسات »گفتگوی 
ملی« که جوالی گذشته به در خواست پادشاه بحرين 
توصيف  »نيرنگ«  را  آن  و  کرد  امتناع  شد،  برگزار 
تشکيل  را  بحرين  ساکنان  اکثريت  که  شيعيان  کرد. 
تبعيض آميزی  سياست های  که  می گويند  می دهند، 
عليه آنها از سوی خاندان حاکم بر اين کشور اعمال 
رد  را  آن  بحرين  حکومت  که  مساله ای  می شود؛ 

می کند.
سال گذشته نيروهای امنيتی بحرين با استفاده از زور 
منامه  ميدان مرواريد  معترضان در  به حضور جاده ای 
کردند.  حاکم  العاده  فوق  وضعيت  و  دادند  پايان 
متحده  امارات   سعودی،  عربستان  نظامی  نيروهای 
بحرين  دولت  درخواست  به  بنا  هم  کويت  و  عربی 
به منظور کمک در آرام کردن اوضاع به اين کشور 
اعزام شدند و در مقابل ساختمان های مهم حکومتی و 

مرز ها مستقر شدند.
با  خواسته  بحرين  حکومت  از  امريکا  متحده  اياالت 
وارد  اپوزيسيون  گروه های  ديگر  و  جمعيت الوفاق 

گفتگو شود.
اپوزيسيون می گويند که خواستار اصالحاتی  احزاب 
فراگير هستند که پارلمان و دولت را در بر می گيرد. 
در  منتخب  دولتی  که  هستند  آن  خواهان  آنها 
اختيارات  پارلمان  به  و  بيايد  کار  روی  کشورشان 

بيشتری داده شود.


وعده دولت بحرين برای
 گفتگويی فراگیر با معترضان 

   ظفرشاه رویی
که  می گويد  کشور،  رييس جمهور  کرزی،  حامد 
برای  امريکا  متحده  اياالت  و  افغانستان  دولت های 
امضای پيمان استراتژيک به توافق نزديک تر شده اند، 
در  متحده  اياالت  نظامی  پايگاه های  ايجاد  مساله  اما 
پيمان،  اين  کليات  امضای  از  بعد  يک سال  افغانستان، 

مورد بحث قرار خواهد گرفت.
مناسبت  به  در محفلی  آقای کرزی که روز يک شنبه 
تجليل از هشتم مارچ، روز جهانی زن، سخن می گفت، 
پيمان  امضای  برای  افغانستان  دولت  که  کرد  تاکيد 
ذره بينی«  و  »دقت  با  متحده  اياالت  با  استراتژيک 
پيمان  که  گفت  رييس جمهور  می رود.  پيش  به 
در  توافق  از  امريکا پس  متحده  اياالت  با  استراتژيک 
پيش  افغانستان،  در  ناتو  نيروهای  شبانه  عمليات  مورد 
از برگزاری کنفرانس شيکاگو، به امضا خواهد رسيد. 
سپردن  و  ناتو  نيروهای  توسط  شبانه  عمليات  توقف 
پيش  شرط های  از  دولت،  به  بگرام  زندان  مسووليت 
با  استراتژيک  پيمان  امضای  برای  آقای کرزی  اصلی 
اياالت متحده امريکا است. آقای کرزی که خواستار 
توقف جدی عمليات شبانه در کشور است، می گويد 
امريکايی  مقام های  با  توافقاتی  به  نيز  زمينه  اين  در 
سپردن  با  که  گفت  هم چنين  او  است.  شده  نزديک 
آينده  سه روز  تا  و  توافق شده  بگرام  زندان  مسووليت 

فرمانده افغانی برای اين زندان تعيين می شود.
با اين حال، رييس جمهور می گويد که دولت افغانستان 
متحده،  اياالت  با  استراتژيک  پيمان  امضای  از  پيش 
تالش دارد تا تمام منافع خود را در اين پيمان در نظر 
بگيرد. آقای کرزی گفت: »ما بعد از اين که اين دو توافق 
)توقف عمليات شبانه و سپردن مسووليت زندان بگرام( 
را با دولت امريکا کرديم، در مورد پيمان استراتژيک 
افغانستان صحبت خود را ادامه می دهيم. در  امريکا و 
از  پيش  توافق کرديم که حاضر هستيم  آن جا طوری 
کنفرانس شيکاگو که در ماه ثور و جوازی ما می شود، 
امريکا و افغانستان قرارداد استراتژيک را امضا کنند.« 
قرارداد  اين  »در  کرد:  اضافه  هم چنين  رييس جمهور 
از  امريکا  که  افغانستان  نظامی  تسهيالت  استراتژيک 
از  امريکا  که  افغانستان  پايگاه های  کند،  استفاده  آن 
عمومی  چوکات  فقط  نمی باشد.  کند،  استفاده  آن 

نظاميان اسراييل برای سومين روز پياپی، روز يک شنبه، 
11 مارچ، به حمله های هوايی به نوار غزه ادامه داده اند.

نزديکی  در  12ساله  پسر  يک  که  گفته اند  شاهدان 
اردوگاه پناهجويان در جباليا کشته شده است.

نيز  غزه  شهر  به  حمله  دومين  که  است  شده  گزارش 
تلفات بيشتری به دنبال داشته است.

نوار  به  اخير  در حمله های  فلسطينيان کشته شده  تعداد 
غزه تاکنون به 20 نفر رسيده است که اين حمله ها را 
به بدترين خشونت ها در اين منطقه در تقريبا يک سال 

اخير تبديل می کند.
به  نيز  فلسطينی  پيکارجويان  که  است  شده  گزارش 

سمت اسراييل راکت پرتاب کرده اند.
قاهره،  در  خود  نشست  در  عرب  اتحاديه  وزيران 

رييس جمهور احتمال » بی نظمی و گدودی« را پس از 
بين المللی کامال رد کرد و گفت که  نيروهای  خروج 
می گويد:  کرزی  حامد  می رود.  پيش  به  به دقت  امور 
»توافق اين است که بعد از 2014 که قوای خارجی از 
افغانستان بيرون می شوند و قوای خود ما امنيت مملکت 
را می گيرند، امريکا و رفقايش به افغانستان ساالنه برای 
توسط  می دهند.  پول  دالر  4.1ميليارد  ما  امنيتی  قوای 
تمويل  می دهيم،  معاش  را  خود  سربازان  ما  پول،  اين 

می کنيم.«
آقای کرزی به مردم افغانستان اطمينان داد که سال های 
بود.  خواهد  همراه  پيشرفت  و  ترقی  با   ،2014 از  پس 
جهان،  با  افغانستان  روابط  که گسترش  کرد  تاکيد  او 

اساس پيشرفت در سال های آينده خواهد بود.
سال های  در  اوضاع  بهبود  از  کرزی  حامد  گرچند 
آگاهان  از  برخی  اما  می دهد،  اطمينان   2014 از  پس 
وجه  به  امنيتی  نيروهای  صورتی که  در  می گويند 
بروز  احتمال  نشوند،  تمويل  و  تجهيز  درست تری 
اين  هم چنين  دارد.  وجود  کشور  در  بيشتر  ناامنی های 
آگاهان می افزايند که دولت افغانستان و جامعه جهانی 
و  شده  کم توجه  نيز  مخالف  شورشيان  سرکوب  در 
تالش دارند که با گروه های شورشی وارد معامله  های 

سياسی شوند.

سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپا نيز با ابراز نگرانی در 
اين باره، خواهان برقراری آرامش شده اند.

کردند  اعالم  مارچ،   10 شنبه،  روز  فلسطينی  مقامات 
جمعه،  روز  در  اسراييل  نظاميان  هوايی  حمله  در  که 
15 فلسطينی از جمله زهير القيسی دبير کل کميته های 

مقاومت مردمی کشته شدند.
مقامات اسراييل اعالم کرده اند که آقای القيسی به اين 
دليل هدف قرار گرفته است که در تدارک يک حمله 

عليه اسراييل بود.
محمود  که  کرده اند  اعالم  هم چنين  فلسطينی  منابع 
حنانی، يکی ديگر از اعضای ارشد کميته های مقاومت 
اسراييل  جنگنده های  اخير  حمله های  در  هم  مردمی 

کشته شده است.

امضا  را  افغانستان  و  امريکا  استراتژيک  همکاری های 
می کنيم و باز يک سال ديگر وقت می گيريم تا به دقت، 
چگونگی استفاده پايگاه ها و تسهيالت نظامی افغانستان 
توسط امريکا و اين که در بدلش آن ها چه می دهند و 
ما چه می دهيم، آن ها چه مسووليت می داشته باشند و 
ما چه مسووليت می داشته باشيم، چه تعداد سربازان شان 
نقشی  چه  افغانستان  در  و  می مانند  پايگاه های شان  در 
در  و  نمی روند  می روند،  بيرون  آيا  باشند،  می داشته 
ترتبيت سربازان ما چه نقش ايفا خواهند کرد، تمام اين 
مسايلی است که باز در ظرف يک سال آينده بااليش 
امضای  از  پس  افزود  کرزی  آقای  می کنيم.«  بحث 
يک سال  متحده،  اياالت  با  استراتژيک  پيمان  کليات 
بعد روی ايجاد پايگاه های نظامی امريکا در افغانستان 

بحث خواهد شد.
4.1میلیارد دالر کمک ساالنه

در  نگرانی ها  محفل،  اين  در  کرزی  حامد  هم چنين 
سال  در  کشور  از  بين المللی  نيروهای  خروج  مورد 
2014 و احتمال بی نظمی پس از اين سال را بی اساس 
اياالت متحده و متحدان غربی اش در  خواند و گفت 
کنفرانس بين المللی بن با دولت افغانستان توافق کردند 
که تا سال 2024 ميالدی، ساالنه 4.1ميليارد دالر برای 
می پردازند.  داخلی  امنيتی  نيروهای  تمويل  و  تجهيز 

به  خطرناکی  طرز  به  که  کردند  متهم  را  اسراييل 
خشونت ها شدت بخشيده است.

حمله هوايی اسرايیل به نوار غزه برای سومین روز ادامه يافت

از صفحه 1 کرزی:
 اول پیمان استراتژيک 

بعد پايگاه دايمی

ACKU
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روزها  در  ایران  به  »حمله  است:  گفته 
به  اما  نمی افتد  اتفاق  یا هفته های آینده 

سال های آینده هم موکول نمی شود.«
نشریه  با  گفتگو  در  که  نتانیاهو  آقای 
جروزلم پست در مورد حمله بالقوه به 
به  حمله  افزود  می گفت،  سخن  ایران 
نمی شود  قطعی محسوب  ایران تصمیم 
که  دارد  امکان وجود  این  هم  هنوز  و 
باره  این  در  دیپلوماتیک  حل  راه  یک 

پیدا شود.
به  ایران  بر  بین المللی  فشارهای  اخیرا 
دلیل برنامه هسته ای این کشور افزایش 
یافته است. غرب ایران را متهم می کند 
به سالح هسته ای  دنبال دستیابی  به  که 
صلح آمیز  بر  همواره  ایران  اما  است، 

جاپان در بخش انرژی را به دنبال داشت.
یوشیهیکو  و  جاپان(  )امپراتور  آکیهیتو  امپراتور 
ملی  یادبود  مراسم  در  جاپان،  نخست وزیر  نودا، 
برگزار  توکیو  در  مارچ،   ۱۱ یک شنبه،  روز  که 

شد، حضور داشتند.
تحت عمل  به تازگی  که  جاپان  امپراتور ۸۷ساله 
مراسم  این  در  است،  گرفته  قرار  قلب  جراحی 
به  حرکت  نباید  هیچ گاه  کشور  این  که  گفت 

سمت آینده ای بهتر و ایمن را فراموش کند.
کمی بعد از زلزله سال گذشته در روز ۱۱ مارچ 
ساحل  آب،  از  عظیم  موجی  میالدی،   ۲۰۱۱
سونامی  و  گرفت  فرا  را  جاپان  شمال شرقی 
و  برد  با خود  را  و ساختمان ها  موترها، کشتی ها 

مناطق ساحلی را ویران کرد.
گزارش شده است که زمین لرزه و سونامی سال 
را  ۷۰۰نفر  و  ۱۵هزار  مرگ  جاپان،  در  گذشته 
نیز  ۵۰۰نفر  و  ۴هزار  سرنوشت  و  داشت  به دنبال 

نامعلوم مانده است.
در  ایران  سفیر  رکن آبادی،  غضنفر 
در  کشورش  که  این  به  اشاره  با  بیروت 
حال حاضر ۱۱ هزار فروند موشک آماده 
گفته  دارد،  اسراییل  و  امریکا  به  شلیک 
است: »ایران کم ترین احتماالت را جدی 

می گیرد.«
آقای  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
در  ایران  که  کرد  تاکید  رکن آبادی 
مورد  اگر  و  دارد  قرار  دفاعی  »موضع 
و  سخت  پاسخ  بگیرد،  قرار  حمله 

دردناکی خواهد داد.«
حمله  مورد  در  گمانه زنی ها  اخیرا 
احتمالی اسراییل به مواضع هسته ای ایران 

شدت گرفته است.
اسراییل،  نخست وزیر  نتانیاهو،  بنیامین 

سونامی  و  زمین  لرزه  سالگرد  در  جاپان  مردم 
کشور،  این  شمال شرق  در  گذشته  سال  مرگ بار 
گرامی  را  سوانح  این  قربانیان  از  نفر  هزاران  یاد 

داشته اند.
آن ها در ساعت دو و ۴۶ دقیقه به وقت محلی )زمان 
وقوع زمین لرزه در روز ۱۱ مارچ سال گذشته( یک 
دقیقه سکوت کردند؛ تمام موترها و وسایل حمل 
در  مردم  و  ایستادند  حرکت  از  جاپان  در  نقل  و 

سکوت، فعالیت های خود را متوقف کردند.
جاپان،  گذشته  سال  سونامی  و  زمین لرزه  به دنبال 

نزدیک به ۲۰هزار نفر کشته یا ناپدید شدند.
بزرگی زمین لرزه ای که سال گذشته در شمال شرق 
ریشتر گزارش  به ۹درجه  نزدیک  داد،  جاپان رخ 
شد که شدیدترین زمین لرزه از زمان ثبت زلزله ها 

در این کشور به شمار می رود.
وقوع زمین لرزه، زمینه ساز جاری شدن سونامی در 
اتومی  نیروگاه  به بحران در  نیز بود که  این مناطق 
مشی های  درخط  بازبینی  و  شد  منجر  فوکوشیما 

کشور  این  هسته ای  برنامه های  بودن 
تاکید کرده است.

تازگی  به  امریکا  دفاع  وزیر  پانیتا  لیون 
آماده  درحال  پنتاگون  که  کرد  اعالم 
نظامی  گزینه های  رشته  یک  کردن 
در  ایران  اتومی  تاسیسات  به  برای حمله 
صورت شکست تالش های دیپلوماتیک 
این  که  گفت  او  تحریم هاست.  و 
در  طوالنی  مدتی  برای  برنامه ریزی ها 

جریان بوده است.
امریکا در عین حال از اسراییل که تاکید 
بیشتری بر احتمال لزوم استفاده از حمله 
نظامی دارد، خواسته است به تحریم های 
تاثیرگذاری  فرصت  ایران  علیه  تازه 

بدهد.

ACKUگرامی داشت از قربانیان زمین لرزه و سونامی در جاپانیازده هزار موشک ایران آماده حمله به اسراییل و امریکا


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10



