
نیلوفر ابراهیمی این اقدام پولیس را 
افزود  کرده  توصیف  سیاه«  »کودتاه 
شفاخانه ی  در  بارکزی  خانم  که 
شده  منتقل  داوودخان  محمد  سردار 
است، اما تاکنون هیچ یک از اعضای 
که  نتوانسته اند  رسانه ها  و  مجلس 
بارکزی  خانم  صحی  وضعیت  از 
که  گفت  او  بیاورند.  بدست  اطالعی 
داکتران در شفاخانه تالش کردند تا 
ادویه بی حس کننده  بارکزی  به خانم 
اقدام  این  مانع  اما وی  کنند،  تجویز 
ابراهیمی  خانم  است.  شده  داکتران 
سیمین  که  می کنم  فکر  »حاال  گفت: 
در  رسانه ها  که  چرا  است،  الدرک 
طول روز در پشت دروازه ی چهارصد 
که  دارد  امکان  اما...  بودند،  بستر 
و  نباشد  بستر  چهارصد  در  سیمین 
حتا امکان دارد که زنده نباشد، چون 
و  نشد  برقرار  تماسش  روز  طول  در 
حریم  در  که  نتوانست  هیچ کس  هم 

نظامی چهارصد بستر داخل شود.«

اعالن داوطلبی
کمیته سویدن برای افغانستان به دو قلم مواد ذیل ضرورت دارد:

1. چوب خار درجه اول 52 متر مکعب 
2. آهن چادر روسی 2250.5 متر مربع

شرکت ها و افراد عالقمند واجد شرایط میتوانند معلومات بیشتر و شرطنامه را از بخش تدارکات دفتر کمیته سویدن مقیم مزار شریف از ساعت 
8:30 صبح الی 3:30 بعد از ظهر ، به تاریخ تعین شده مراجعه نموده بدست بیاورند.

تاریخ دعوت نامه داوطلبی 2011/10/12  الی بعد از ظهر 10/16 /2011 
آدرس خانه نمبر 722 

سرک دوم کارته مامورین  مزارشریف 
شعبه تدارکات دفتر ساحوی مزارشریف کمیته سویدن برای افغانستان 

شماره های تماس 0799405359 _ 0700527718

روايت ديروز، آيينه امروز، نويد فردا
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امریکایی پس  سربازان 
از 2014 در افغانستان 

ماند خواهند 
بخش  که  می گوید  امریکا  دفاع  وزارت 
زیادی از 30 هزار نیروی اضافی این کشور 
سال  جنگی«  »فصل  پایان  تا  افغانستان،  در 
آینده در این کشور باقی می مانند. فرماندهان 
نظامی این کشور از امکان حضور نظامی در 
افغانستان بعد از سال 2014 سخن می گویند.

امریکا روز پنج شنبه،  پانه تا، وزیر دفاع  لیون 
کشورش  مجلس  نمایندگان  به  میزان،   21
اضافی  سربازان  از  ده هزار  که  گفت 
به  میالدی  روان  سال  آخر  در  امریکایی 
خانه بر می گردند، اما 23 هزار دیگر از این 
افغانستان  در  جنگی  فصل  پایان  تا  سربازان 

باقی می مانند.
 30 همه ی  که  بود  گفته  قبال  اوباما  بارک 
افغانستان،  در  کشورش  اضافی  سرباز  هزار 
را  کشور  این  میالدی   2012 سال  تابستان  تا 
ترک می کنند. هرچند وزیر دفاع امریکا زمان 
مشخص  را  افغانستان  از  سربازان  این  خروج 
جنگی  فصل  عمدتا  سپتامبر  ماه  تا  اما  نکرد، 

عنوان می شود.
این اظهارات لیون پانه تا در حالی ابراز می شود 
در  متحده  ایاالت  نظامی  افسران  برخی  که 
مورد امکان نقش نظامی ایاالت متحده امریکا 
پایان  تا  برنامه ریزی شده  برنامه خروج  از  بعد 

سال 2014 در افغانستان سخن گفته اند.
نیروهای  ارشد  فرمانده  الین،  جان  جنرال 
است که  افغانستان گفته  در  ناتو  و  امریکایی 
اضافی  نیروهای  خروج  برنامه ی  می خواهد 
ممکن  زمانی که  تا  را  افغانستان  در  امریکا 

است به تعویق اندازد.
ادامه در صفحه 2

 همراه با سیمین بارکزی
روزشمار اعتصاب 

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر
 بیانیه مطبوعاتی

افغانستان: تحقیق درباره تقلب در انتخابات به تضعیف حاکمیت قانون انجامیده است

11 اکتوبر 2011 )19 میزان 1390(ـ  فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از دولت مردان افغانستان می خواهد 
فورا گفتگوی سازنده ای را با نماینده مجلس افغانستان خانم سیمین بارکزی در پیش بگیرد که امیدواریم باعث شود 

او به اعتصاب غذایش پایان دهد.
خانم بارکزی در روز 2 اکتوبر )10 میزان( اعتصاب غذایش را شروع کرده و وضع سالمتی او به سرعت و به طور 
جدی رو به وخامت می رود. این اعتصاب غذا پس از آن شروع شد که کمیسیون مستقل انتخابات 10 ماه پس از 
افتتاح پارلمان بر اساس ادعای ثابت نشده تقلب 9 عضو پارلمان از جمله خانم بارکزی را اخراج کرد. خانم بارکزی 

عضو ایتالف حمایت از قانون در پارلمان افغانستان است. 
شرایط اخراج که با کمک نیروهای نظامی انجام شده باید از طریق تحقیقی مستقل، بی طرف و معتبر روشن شود. 
تا زمانی که مدارک معتبری حاکی از تقلب 9 نماینده پارلمان در نتیجه چنین تحقیقی رسما منتشر نشده، کمیسیون 
مستقل انتخابات باید خانم بارکزی و هشت نماینده دیگر پارلمان را بدون تاخیر در عضویت مجلس ابقا کند. نتیجه 
تحقیق باید رسما منتشر شود و هیات ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان )UNAMA( آن را به دقت مطالعه 

کند و درباره آن نظر بدهد. 
رعایت تفکیک قوای دولتی در کشور بسیار حیاتی است، زیرا این مساله پایه و اساس تمامی فرایندهای دموکراتیک 

به شمار می رود.
توسل دولت افغانستان به روش هایی فراتر از قانون اساسی برای بیرون راندن قانون گذاران مستقل که بر اساس 
دموکراتیک انتخاب شده اند، بدون مدرک و با بی توجهی کامل به موازین قانونی، نگران کننده است. در شرایطی 
که نقض فاحش حقوق بشر در سطحی گسترده در افغانستان رخ می دهد، این گونه زیرپا گذاشتن آشکار اصول 
دموکراتیک و حقوق سیاسی حاکمیت قانون را که هم اکنون در وضعی شکننده است بیشتر تضعیف می کند و 

اعتماد عمومی را به توانایی نهادهای دولتی در حمایت از شهروندان خود از بین می برد.
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از جامعه بین المللی می خواهد برای کمک به افغانستان در تقویت نهادها و 
عملکردهای دموکراتیک دست به اقدام های فوری بزنند. از جمله چنین اقدام هایی تعیین گزارشگر ویژه برای حقوق 

بشر در افغانستان از طریق شورای حقوق بشر سازمان ملل است.
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، فدراسیون 164 سازمان حقوق بشری غیردولتی است که در بیش از 
100 کشور فعالیت دارند. این فدراسیون از مقام مشورتی در سازمان ملل، یونسکو، و شورای اروپا و مقام ناظر در 

کمیسیون حقوق بشر و مردم آفریقا برخوردار است.

مرکزیاوران هالل 
جهت همکاری برای فروش تکت های یاوران هالل 

بصورت ثابت )دوکاندار( و سیار در مرکز والیات ذیل ضرورت دارد:
کابل: 0777715147، غزنی :0777715248، تخار:0700718805، 

جوزجان: 0797207315، کندز:0799334593، بغالن: 0705098771
بلخ :0783570068، کندهار:0795730163، فاریاب :0777715262

ننگرهار:0794492696، هرات :0777715263

با یورش پولیس به خیمه سیمین بارکزی

صدای عدالت خواهی 
سرکوب شد

]در صفحه 2[
24 ساعت پیش از 

هجوم پولیس 
بر خیمه بارکزی

نمایندگان  مجلس  رییس  کابل:  8صبح، 
نشست  در  چهارشنبه  روز  افغانستان 
که  گفت  مجلس  این  عمومی 
رییس جمهور کرزی در تماس های پیهمی 
که با او در زمینه ی رسیدگی به پرونده ی 
مجلس  از  است،  داشته   بارکزی  سیمین 
بارکزی  تا خانم  است  نمایندگان خواسته 
دو تن از نمایندگان خود را برای بررسی 
کمیسیون  به  رسمی  نامه ی  در  پرونده اش 
مستقل انتخابات معرفی کند و به اعتصاب 

غذایی خود پایان دهد.
گفت  همچنین  نمایندگان  مجلس  رییس 
به  نیز  انتخابات  مستقل  کمیسیون  که 
تا  آماده  است  جمهور  رییس  درخواست 
به پرونده ی خانم بارکزی رسیدگی کند.

دیدگاه های  مجلس  نمایندگان  اما 
متفاوتی در مورد گفته های رییس مجلس 

داشتند. نمایندگان 
نماینده ی  منگل،  میربت خان  داکتر 
که  گفت  نمایندگان  مجلس  در  خوست 
کمیسیون  و  جمهور  رییس  آمادگی  با 
خانم  بارکزی،  رای های  بازشماری  برای 
بارکزی به اعتصاب غذایی خود باید پایان 

دهد.
مجلس  نمایندگان  از  دیگری  شماری  اما 
می خواهد  بارکزی  خانم  که  گفتند 
انتخابی اش  حوزه ی  سالم  رای های  تا 

بازشماری شود، نه رای های تقلبی.
ادامه در صفحه 3
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سیمین پیروز شد 
کمک! کمک! کمک! این صدای زن افغانی بود که 
با فریاد بلند از وجدان های بیدار در دل شب 22 
شب  آن  تاریکی  در  اما  می طلبید،  کمک  میزان 
برچیدن  برای  پولیس،  چکمه های  صدای  تنها 
سیمین  می رسید.  گوش  به  زن  این  خیمه های 
حکومت  از  او  داشت،  کوچکی  بسیار  خواست 
بررسی  منصفانه  دوسیه اش  که  می خواست 

شود. 
13 روز تمام این خواست با اقدام آرام و مدنی 
بیدار  جامعه،  وجدان های  همه ی  شد.  مطرح 
نان  سیمین  برای  غزنی  از  پیرمردی  شده اند؛ 
آورد و پیرمردی از بگرام آب. زن و مرد، پیر 
خاک  و  قرب  این  گوشه های  تمام  در  جوان  و 
در  اما  نمودند،   همسویی  ابراز  پنهان  و  آشکار 
حلقه ی حکومت این صدا جدی گرفته نشد. چون 
سیمین یک زن بود و لشکر و قبیله را به همراه 

نداشت. 
حکومت پس از 13 روز با مشت آهنین در برابر 
این خواست ظاهر شد. پولیس کابل که بی کفایتی 
به خوبی  اخیر  ماه های  در  آن  ناکارآمدی  و 
آشکار شده است؛ با یورش به خیمه ی سیمین 
بارکزی بر ضعف خود خواست سرپوش نهاده 
و قهرمانی خود را با برچیدن این خیمه به رخ 
مردم بکشاند، سیمین در حال پیروزی است. چه 
او به حق خود برسد و یا در این راه بمیرد و یا 
هم برای مدت ها در اختطاف پولیس باقی بماند. 
انتظار می رفت که حکومت در یک فضای کامال 
شفاف و با نظارت نهادهای بی طرف به خواست 
و  همه جانبه  بررسی های  با  و  داده  تن  سیمین 
افکار  قناعت  هم  و  وی  قناعت  هم  منصفانه 
عمومی را حاصل می کرد. ظاهرا نه آقای معنوی 
و نه حکومت با کارهایی که انجام داده اند دیگر 

پاسخی برای سیمین ندارند. 
خواست  یک  برابر  در  حکومت  آهنین  پاسخ 
اخالقی،  زوال  که  آن  جز  شهروند،  یک  منطقی 
رساند،  اثبات  به  دیکتاتوری  منش  و  شکست  

معنای دیگری نمی تواند داشته باشد. 
اقدام  این  با  حکومت  که  است  اساس  برهمین 
نمایش  به   را  خود  قدرت  آن که  جای  به  خود 
است.  کشیده  تصویر  به  را  حقارتش  گذارد، 
متوجه  خطراتی  این که  بر  مبنی  حکومت  تحلیل 
و  توطیه  یک  که  آن  جز  بود  بارکزی  سیمین 
اگر  ندارد.  همراه  به  دیگری  پیام  باشد،  توهم 
قرار باشد کسی را به خاطر  تهدیدهای امنیتی 
نماید  منتقل   خان  داوود  به شفاخانه ی سردار 
بهتر است که کرزی، مارشال و کابینه اش را در 
آن خانه ی امن منتقل کنند. تا از هرگونه حواشی 

در امان باشند. 
حکومت با لشکرکشی به اطراف خیمه ی سیمین، 
از سویی خواست که این صدا را سرکوب کند و 
از سوی دیگر نوعی مانور قدرت و انتقام گیری 
از ایتالف حمایت از قانون به شمار می رود. به 
را  خود  اقدام،  این  با  حکومت  که  می رسد  نظر 
در برابر وجدان بیدار مردم قرار داده و اوجی 
نیز  اکنون  کرد.  کمایی  خود  برای  را  نفرت  از 
برای آقای کرزی فرصت اندکی باقی است، وی 
می تواند به این خواست بازهم پاسخ داده و با 
رهایی سیمین از گرو پولیس به فضای آشفته ی 
جامعه، آرامش دوباره بخشد؛ در غیر آن اعتبار 
معرض  در  همیشه  برای  حکومت  اعتماد  و 

پرسش باقی خواهد ماند. 

زنگ اول


خدا، تنها یک دست من باقی بود که 
پولیس های  را  من  بدن  قسمت  یک 
و  می کشاندند  خود  طرف  به  خانم  
داکتر  که  می گفت  فریادی  با  سیمین 

)نیلوفر ابراهیمی( کمکم کن.«
ماموران  که  گفت  ابراهیمی  خانم 
پولیس می خواستند وی را نیز ولچک 
که  گفت  آنان  به  زمانی که  اما  بزنند، 
او نماینده مردم است، ماموران پولیس 
ابراهیمی  از ولچک زدن بدست خانم 
سیمین  افزود  او  کردند.  خودداری 
به داخل  به صورت »فجیعانه«  بارکزی 
امبوالنس انتقال داده شد، به طوری که 
در زمان انداختنش به داخل امبوالنس، 
پاهایش نیز زیر دروازه امبوالنس شدند. 
همچنین  نمایندگان  مجلس  عضو  این 
سیمین  کردن  منتقل  از  پس  افزود 
بارکزی امبوالنس با سرعت خیلی باال 
خانم  او،  گفته ی  به  که  کرد  حرکت 
این  به  امبوالنس  داخل  در  بارکزی 
طرف و آن طرف امبوالنس می خورد.

سرونوشت نامعلوم
را  پولیس  اقدام  این  ابراهیمی  نیلوفر 
افزود  کرده  توصیف  سیاه«  »کودتاه 
سردار  شفاخانه  در  بارکزی  خانم  که 
است،  شده  منتقل  خان  داوود  محمد 
اما تاکنون هیچ یک از اعضای مجلس 
وضعیت  از  که  نتوانسته اند  رسانه ها  و 
بدست  اطالعی  بارکزی  خانم  صحی 
در  داکتران  که  گفت  او  بیاورند. 
خانم  به  تا  کردند  تالش  شفاخانه 
تجویز  بی حس کننده  ادویه  بارکزی 
داکتران  اقدام  این  مانع  وی  اما  کنند 
شده است. خانم ابراهیمی گفت: »حاال 
فکر می کنم که سیمین الدرک است، 
چرا که رسانه ها در طول روز در پشت 

افغانستان  مرزبانان  بین  پیش  سال ها 
منطقه  این  مالکیت  برسر  ایران  و 

اختالف وجود داشته است.
آقای پردلی گفت: »این برخوردها از 
حاال نیست، بلکه از سال های ۱۳۵۲ تا 
حاال جنگ منازعه میان پولیس مرزی 
افغانستان و پولیس مرزی ایران وجود 
داشته و این مشکل تا حاال حل نشده 

است.«
او افزود: »در این اواخر، آنها )ایران( 
خود  نظامی  تاسیسات  می خواهند 
ساحه  این  در  برج ها  اعمار  مانند  را 
براساس  ما  پولیس ملی  آغاز کنند و 
از  است  مجبور  دارد  که  وظیفه ای 
کند  دفاع  افغانستان  ارضی  تمامیت 
و متاسفانه درگیری ها صورت گرفته 

است.«
که  بودند  گفته  خبرگزاری ها  برخی 
سوی  از  شده  پرتاب  موشک های 
اصابت  مسکونی  نواحی  به  ایران 

نمایندگان  اعضای مجلس  از  شماری 
شب  پنج شنبه  می گویند  شاهدان  و 
با  پولیس  مامور  چهارصد  به  نزدیک 
او  بارکزی،  به خیمه ی سیمین  یورش 
از  به حمایت  که  را  دیگر  تن  و چند 
خانم بارکزی دست به اعتصاب غذایی 
افراد  این  بردند.  خود  با  بودند،  زده 
برای  پولیس  ماموران  که  می افزایند 
از  بارکزی  سیمین  خیمه ی  برچیدن 
خشونت کار گرفته، به شوهر و برادر 

خانم بارکزی دست بند زدند.
دوماه  به  نزدیک  که  بارکزی  سیمین 
پیش با هشت تن دیگر از اعضای سابق 
از سوی کمیسیون  نمایندگان  مجلس 
مستقل انتخابات سلب صالحیت شده 
بود، در اعتراض به این تغییر از چهارده 
روز به این سو دست به اعتصاب غذایی 

زده است.
می گوید  داخله  امور  وزارت  گرچند 
که خانم بارکزی اکنون در شفاخانه ی 
به  داوودخان  محمد  سردار  نظامی 
نیز  او  صحی  وضعیت  و  می برد  سر 
قناعت بخش است، اما نیلوفر ابراهیمی 
بدخشان در مجلس  نماینده ی والیت 
خانم  خیمه ی  برچیدن  زمان  در  که 
او  کنار  در  پولیس  توسط  بارکزی 
قرار داشته است، می گوید از زمانی که 
با  پولیس  ماموران  را  بارکزی  خانم 
خود بردند، اعضای مجلس نمایندگان 
تاکنون از وی هیچ معلوماتی در دست 
ندارند. نیلوفر ابراهیمی که از سه روز 
به این سو به حمایت از سیمین بارکزی 
غذایی  اعتصاب  به  دست  کنارش  در 
زده بود، گفت او نیز از جمله کسانی 
بود که توسط پولیس برده شد. خانم 
چهارصد  از  »بیش  افزود:  ابراهیمی 
پولیس با نزدیک دوصد رنجر اطراف 
خیمه ها را محاصره کردند. بعدا حدود 
پانزده الی بیست خانم پولیس با پولیس 
مرد داخل خیمه شدند و به بسیار حالت 
فجیع و دردناک و حالت وحشیانه و 
با شکم  خطرناک یک خانمی را که 
با  و  اعتصاب  در  روز  سیزده  گرسنه 
جریان  وریدهایش  در  که  سیرومی 
داشت، به یک خشونت تمام همراهش 
برخورد کردند. شوهر سیمین و من که 
ولچک  شوهرش  بودیم،  کنارش  در 
به  سیمین  دروازه  آخرین  و  شد  زده 

داخل  از  که  راکت  هشت  حداقل 
مناطق  به  شده  پرتاب  ایران  خاک 

مرزی افغانستان اصابت کرده است.
روز پنج شنبه، ۲۱ میزان پولیس با تایید 
این حمالت، گفت که موشک پرانی 
از داخل ایران به سوی مناطق مرزی 
والیت نیمروز از روز چهارشنبه آغاز 
شد و تا بامداد پنج شنبه نیز ادامه داشته 

است.
والیت  پولیس  فرمانده  پردلی،  جبار 
بی بی سی  به  کشور  غرب  در  نیمروز 
گفته که یک پسر سیزده ساله در اثر 
این حمالت زخمی و به یک شفاخانه 

منتقل شده است.
هدف  که  گفت  پردلی  آقای 
راکت های پرتاب شده عمدتا مناطق 
و  عبدالرحمان  »گذر  به  موسوم 
خواجه عبدالرحمان« در حاشیه غربی 

والیت نیمروز بوده است.
از  نیمروز،  پولیس  فرمانده  گفته  به 

با یورش پولیس به خیمه سیمین بارکزی
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اما...  بودند،  بستر  چهارصد  دروازه 
چهارصد  در  سیمین  که  دارد  امکان 
بستر نباشد و حتا امکان دارد که زنده 
تماسش  روز  طول  در  چون  نباشد، 
برقرار نشد و هم هیچ کس نتوانست که 
در حریم نظامی چهارصد بستر داخل 

شود.«
در همین حال اجمل بلوج زاده یک تن 
از فعاالن جامعه مدنی و حقوق بشر و 
شاهد حادثه، می گوید تمام چیزهایی 
خانم  خیمه  بیرون  و  داخل  در  که 
بارکزی وجود داشت، از سوی پولیس 
شد.  انداخته  رینجر ها  داخل  و  چیده 
بارکزی  در حالی که سیمین  او گفت 
ماموران  از  شماری  بود،  خیمه  داخل 
پولیس خیمه را باالی وی چپه کردند. 
پولیس  منظم  گارد  »یک  گفت:  او 
وارد خیمه شد و تمام اطراف خیمه را 
محاصره کرده بودند، امبوالنس داخل 
شد و به گفته ی برخی از دوستان بیش 
به خاطر  پولیس  موتر  پنجاه  و  صد  از 
شده  توظیف  خیمه ها  این  برچیدن 
من  زمانی که  ترتیب،  همین  به  بودند. 
از خیمه بیرون شدم دیدم که همه جا، 
همه جا  در  پولیس  و  شده  محاصره 
در  من  این  از  بعد  بود.  شده  جابجا 
گوشه ای ایستاد شدم که چند پولیس 
زن و داکتر داخل خیمه شدند و گفته 
خانم  تداوی  به خاطر  آنان  که  بودند 
گفته  سیمین  برای  آمده اند.  بارکزی 
را  پولیس(  )ماموران  ما  که  بود  نشده 
آمده ایم که خیمه شما برچینیم. سیمین 
مقاومت کرد و گفت نمی توانند ببرند 
و در همین وقت پولیس های زن داخل 
خیمه  بیرون  از طرف  و  شدند  صحنه 
ریگی  بوجی های  و  تناب ها  عساکر 

پولیس  فرمانده  اظهارات  اما  نکرده 
نیمروز با این گزارش ها تفاوت دارد.

جبار پردلی گفت که حمالت راکتی 
از خاک ایران، عمدتا مناطق مسکونی 
را هدف قرار داده و نیروهای پولیس 
افغانستان نیز به حمالت متقابل دست 

زده اند.
با  که  گفته  نیز  نیمروز  والی  دفتر 
از  مکرر  درخواست های  وجود 
به  رسیدگی  برای  مرکزی  حکومت 
این منطقه،  ایران در  با  مشکل مرزی 
باقی  نشده  حل  همچنان  مساله  این 

مانده است.
یک مسوول دفتر والی نیمروز گفت 
که افراد پولیس افغانستان در اعتراض 
و  ساخت  به  ایران  مرزبانان  اقدام  به 
دست  منطقه،  این  در  تاسیساتی  ساز 
به شلیک هوایی زدند تا مانع از ادامه 
منطقه  این  در  ساختمانی  عملیات 

شوند.
او گفت که در سال های اخیر، نقطه 
صفری مرز در این منطقه از بین رفته 
و در مورد اینکه مرز افغانستان و ایران 
دقیقا در کدام محل واقع شده بین دو 

طرف اختالف نظر وجود دارد.
در  ایران  و  افغانستان  مرزی  پولیس 
گذشته نیز بارها برسر تعیین خط مرز، 
این  اما  کرده اند  پیدا  مشکل  هم  با 
جانی  تلفات  پراکنده  درگیری های 

نداشته است.

را  همه شان  بود،  اطراف خیمه  در  که 
برداشتند و خیمه یک مرتبه باالی چند 

نفر در داخل ریخت )سقوط کرد(.«
ماموران  که  افزود  بلوچ زاده  آقای 
خانم  بدست  که  سیرومی  پولیس 
کردند  دور  نیز  را  بود  بارکزی وصل 
و به پاره کردن خیمه آغاز کردند. به 
گفته ی او، تمام چیزهایی که در داخل 
و بیرون خیمه وجود داشت، از سوی 
پولیس جمع آوری و داخل رنجرهای 
پولیس انداخته شد. او گفت، حتا یک 
دوسانتی  اندازه  به  که  کاغذی  پارچه 
متر در چند متری خیمه خانم بارکزی 
برداشته  پولیس  توسط  نیز  بود  افتاده 

شد.
در همین حال وزارت امور داخله از این 
می گوید  کرده  حمایت  پولیس  اقدام 
از  جلوگیری  به منظور  اقدام  این  که 
یک تهدید امنیتی صورت گرفته است. 
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور 
داخله می گوید که آنان گزارش هایی 
را بدست آوردند که این خیمه مورد 
آقای  بود.  گرفته  قرار  دشمن  توجه 
خانم   ( او  که  »محلی  صدیقی گفت: 
هم  دشمن  توجه  مورد  بود  بارکزی( 
قرار گرفته بود، به خاطری که اراکین 
آمد  و  رفت  هم  حکومت  بلندپایه 
داشتند. دشمن همیشه در تالش است  
ضرر  همه  به  که  بکند  پیدا  فرصتی 
برساند. گزارش هایی وجود داشت که 
حمله ای  به  دست  دارد  تالش  دشمن 
بزند و خانم بارکزی را خدای نخواسته 
از بین ببرد. دلیلی که پولیس خواست 

او را منتقل کند، دلیل امنیتی بود.«
خشونت  داخله  وزارت  سخنگوی 
گفت  و  کرد  رد  را  پولیس  سوی  از 
ماموران پولیس پیش از برچیدن خیمه 
بودند  گفته  وی  به  بارکزی،  خانم 
اما  کند.  ترک  را  محل  این  باید  که 
این  از  بارکزی  خانم  که  افزود  وی 
و  بود  زده  سرباز  پولیس  درخواست 
پولیس ناچار شد به خاطر تامین امنیت 

خانم بارکزی اقدام کند.
با این حال، این اقدام پولیس از سوی 
قرار  انتقاد  مورد  مختلف  نهادهای 
برای  تالشی  را  اقدام  این  و  گرفته 
کشور  در  عدالت خواهی  سرکوب 

خوانده اند.

امریکایی... سربازان 
ادامه از صفحه 1

شبکه  با  گفتگویی  در  الین  جنرال 
است:  گفته  »ای بی سی«  تلویزیونی 
»آنها قرار است برای مدت طوالنی 
آنجا بمانند... ما این شمار نیروها را 
خواهیم  ابقا  می توانیم  که  زمانی  تا 

کرد.«
که  افزود  همچنان  تا  پانه  لیون   
از  جلوگیری  برای  است  ممکن 
القاعده  جنگجویان  فعالیت  تجدید 
قبایلی  مناطق  به  که  طالبان  و 
حضور  به  برده اند،  پناه  پاکستان 
قطعات نظامیان امریکایی نیاز باشد.

روابط  باید  »ما  افزود:  تا  پانه  آقای 
که  کنیم  ایجاد  افغانستان  با  پایدار 
در  )امریکا  نظامی  حضور  عمال 
فشارها  تا  شود  شامل  را  افغانستان( 
بر القاعده و گروه های وابسته به آن 
که  سازیم  مطمین  و  نگهداریم  را 
افغانستان  در  امنی  پناهگاه های  آنها 

ایجاد کرده نمی توانند.«
الین همچنان  در همین حال، جنرال 
بعد  ماموریت  انتظار  که  است  گفته 
افغانستان را دارد.  از سال ۲0۱4 در 
برای  است  ممکن  »ما  افزود:  او 
 ۲0۱4 سال  از  بعد  زمانی  مدت 
داشته  نظامی  حضور  افغانستان  در 

باشیم.«

ACKU
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»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 
1080روايت هاي 23 سال جنگ در کشور مي باشند. 

در گزارش امروز »از ورای دود و آتش« خانمی 
جنگ های  در  شوهرش  که  داریم  خود  با  را 
میان گروهی از ناحیه دو چشم در حادثه راکتی 
فامیلش  و  خود  ناحیه  این  از  و  گردیده  معلول 
چنین  را  حادثه  آن  او  مشکالت شده اند.  دچار 
زندگی  از  شوهرم  و  »من  می کند:  بازگو 
شکر گذاری  را  خداوند  و  بودیم  راضی  خود 
می کردیم زیرا شوهرم با کار و زحمت لقمه ای 
دست مان  و  می کرد  کمایی  ما  برای  حالل  نان 
کمونیست ها  زمان  در  نبود.  دراز  کسی  پیش 
خصوص  به  نمودیم  سپری  را  سختی  روزهای 
شدند،  بیرون  کشور  از  روس ها  که  زمانی 
قیمتی و قحطی به نقطه اوج خود رسید و از این 
بودند.  گرفته  قرار  تنگنا  در  سخت  مردم  ناحیه 
برای  نانوایی  عقب  در  مردم  شب  نصفه های 
باید در صف های  نان  به دست آوردن 5 قرص 
فامیل هایی  برای  این  و  می ایستادند  طویل 
تمام  مشکل  بسیار  بود،  زیاد  تعدادشان  که 
وقت  یک  کفایت  نان  قرص  پنج  زیرا  می شد. 

بارکزی  سیمین  گفت  عثمانی  سرور 
که  را  تقلبی ای  رای های  می خواهد 
سوی  از  آرا  دوباره ی  بازشماری  در 
کمیسیون مستقل انتخابات به نفع رحیمه 
اول  دور  مانند  شده،  استفاده  جامی 
شمارش رای ها که باطل اعالم شده بود، 

همچنین باطل دانسته شود.
از جانب دیگر، برخی از نمایندگان زن 
در مجلس نمایندگان به رسم حمایت از 
نیم ساعت  بارکزی  خواسته های سیمین 
دولت  بیرق  زیر  و  مجلس  از  بیرون  در 

افغانستان ایستادند.
در  زن  نمایندگان  از  دیگری  تعداد  اما 
مجلس هشدار دادند که برخی گروه ها، 
سیمین  اقدام  از  سیاسی  استفاده ی 

بارکزی می کنند.
مجلس  اعضای  و  رییس  این حال،  با 
روز  عمومی  نشست  در  نمایندگان 
آن که  از  پس  مجلس  این  چهارشنبه 
شماری از نمایندگان مجلس نگرانی شان 
را از وضعیت صحی خانم بارکزی بیان 

کردند، از خیمه ی او دیدن نمودند.
همچنین  چهارشنبه  روز  نشست  در 
از  مجلس  نمایندگان  از  شماری 
در  نمایندگان  مجلس  رییس  بی تفاوتی 
بارکزی  سیمین  پرونده ی  پیگری  مورد 
نمایندگان  مجلس  پیشین  فیصله های  و 

انتقاد کردند.
مجلس  عضو  یک  ناصری  غالم حسین 
عبدالرووف  به  خطاب  نمایندگان 
نمایندگان  مجلس  رییس  ابراهیمی، 
قید  از  را  خود  که  زمانی  »تا  گفت: 
مجلس،  این  نه  نکنید،  رها  حکومت 

مجلس می شود و نه وکال، وکیل.«
به  دیگر  افراد  از  تن  شش  جانبی  از 
حمایت  با  نیز  جوان  دختر  یک  شمول 
به  دست  بارکزی  سیمین  حرکت  از 

اعتصاب غذایی زدند. 
وزیر  عزیزی  همایون  ترتیب،  همین  به 
پارلمانی روز چهارشنبه  امور  در  دولت 
مستقل  کمیسیون  که  گفت  رسانه ها  به 
انتخابات از شورای ملی، حقوق بشر، فیفا 
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به روند  بودند که  اما مردم مجبور  نمی کرد.  را 
زندگی شان ادامه بدهند. شدت و فشار جنگ نیز 
روز به روز افزایش می یافت و بعد از مدت چند 
سال دولت مجبور شد که با مجاهدین کنار بیاید 
نمایند. حکومت  تسلیم  ایشان  به  را  و حکومت 
مجاهدین که قبال در بیرون از مرزها طرح ریزی 
شده بود، آغاز به کار نمود و نیروهای مسلح در 
تمام اماکن جابجا شده بودند. از مکتب شروع 

و جامعه مدنی به طور رسمی درخواست 
نماینده های شان را جهت  تا  کرده است 
آن  به  بارکزی  سیمین  پرونده  بررسی 

کمیسیون معرفی نمایند. 
سیمین بارکزی در بخشی از شرط نامه ی 
پایان اعتصاب غذایی اش به روز پنج شنبه 
باید در ترکیب کمیسیون  بود که  گفته 
بررسی دوسیه انتخاباتی وی، نمایندگان 
افغانستان،  بشر  مستقل حقوق  کمیسیون 
بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه، فدراسیون 
دو  و  مدنی  جامعه ی  اروپا،  بشر  حقوق 
انتخاب وی  به  نمایندگان  عضو مجلس 

شامل باشند.
خانم بارکزی گفت: »می خواهم یک بار 
قانونی  لحاظ  از  که  کنم  تاکید  دیگر 
رییس جمهور  فرمان  با  تنها  هیات  تعیین 

ممکن است.
با صالحیت  تا زمانی که هیات  بنابراین 
تعیین  جمهور  رییس  فرمان  توسط 
تحت  ندارد  حق  هیچ کسی  نگردد، 
با  من  از  نمایندگی  یا  و  هیات  عنوان 

کمیسیون انتخابات تماس بگیرد.«
امور  در  دولت  وزارت  این،  با  همزمان 
کمیسیون  که  گفت  افغانستان  پارلمانی 
تشکیل  بارکزی  سیمین  دوسیه  بررسی 
این  سخنگوی  گفته ی  به  اما  شده، 
نمایندگان که  وزارت دو عضو مجلس 
از سوی خانم بارکزی به این کمیسیون 
روز  نشست  در  بودند،  شده  معرفی 

پنج شنبه این کمیسیون حضور نیافتند.
وزارت  سخنگوی  بشروال  نعمت اهلل 
»به  گفت:  پارلمانی  امور  در  دولت 
بارکزی،  سیمین  کتبی  درخواست 
اعضای  از  تن  ترکیب دو  به  کمیسیونی 
فیفا،  نمایندگان  بشر،  حقوق  کمیسیون 
اعضای  از  تن  دو  و  مدنی  جامعه ی 
اعضای  تنها  تعیین شده،  ولسی جرگه 
جلسه  این  در  ولسی جرگه  محترم 
شرکت نکردند و جلسه هم بدون کدام 

نتیجه پایان یافت.«
در  دولت  وزارت  سخنگوی  گفته ی  به 
اسداهلل  بارکزی،  خانم  پارلمانی،  امور 

دو  عثمانی  سرور  محمد  و  سعادتی 
عنوان  به  را  نمایندگان  مجلس  عضو 

نماینده های خود معرفی کرده بود.
حقوق  فعاالن  از  شماری  هم  سویی  از 
راه پیمایی  یک  راه اندازی  با  زن، 
بارکزی  بررسی دوسیه سیمین  خواستار 

شدند.
با  زنان  این  از  تن  خاطره یوسفزی یک 
سیمین  شرط نامه ی  از  بخشی  خوانش 
بارکزی گفت: »شرایط سیمین بارکزی 
نماینده  غذایی  اعتصاب  ختم  برای 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  باصالحیت 
سابق  کمیسیون  صالحیت  با  نماینده  و 
شکایات انتخاباتی می توانند در جلسات 
حضور داشته باشند و از تصامیم خویش 
دفاع نمایند، اما حق رای و تصمیم گیری 

را ندارند.
بار ها  نداریم چون  از دولت شکایت  ما 
جامعه ی  از  ما  شده،  تلف  مردم  حق 
خانم  موضوع  به  تا  می خواهیم  جهانی 
در  امروز  و  بکند  جدی  توجه   بارکزی 

مورد تصمیم بگیرد.«
به همین گونه، برخی از دانشجویانی که 
به روز پنج شنبه به دیدن سیمین بارکزی 
به  حکومت  اگر  گفتند  بودند،  آمده 
خواست خانم بارکزی توجه نکند، آنان 

نیز دست به اعتصاب غذایی می زنند.
مدنی  جامعه  مجتمع  حال،  این  با 
افغانستان در اعالمیه ای، اعتصاب غذایی 
مبارزه   شیوه   بهترین  را  بارکزی  خانم 
زنی  که  است  گفته  و  خوانده  مدنی 
قهرمان است، اما چون تفنگ و حمایت 
به  پاسخی  تاکنون  ندارد  را  تفنگ داران 

دست نیاروده است.
این مجتمع همچنین می گوید که تصمیم 
برای  است  اخطاری  بارکزی  خانم 

کسانی که قانون را نقض می کنند.
از کسانی  مجتمع جامعه مدنی همچنین 
وصیت نامه اش  در  بارکزی  خانم  که 
تا  می خواهد  است،  کرده  یاد  آنان  از 
حل  برای  را  قانونی  و  سنجیده  راه های 

آن جستجو کنند.

نقاط شهر.  ادارات دولتی و سایر  به مساجد و  تا 
اما  بودند  وحشت زده  نخست  روزهای  در  مردم 
آهسته، آهسته با این روند عادی شدند و دوباره 
نسبی  آرامش  از  اما  دادند.  ادامه  زندگی شان  به 
از  بعد  ارزانی  و  فراوانی  زیرا  بودند،  خشنود 
بود.  بسیار خوش آیند  مردم  برای  قیمتی  مدت ها 
آتش  به  را  جایش  زود  بسیار  خوشی ها  این  اما 
میان گروهی  اثر جنگ های  نفرت که در  و  کینه 

یک  به  مربوط  هرمنطقه  داد.  گرفت  صورت 
که  روزها  این  جریان  در  بود.  قومی  و  گروه 
جنگ  ختم  از  بعد  داشت  جریان  شدید  جنگ 
که اوضاع کمی آرام شد، شوهرم گفت باید از 
خواهرش خبر بگیرد و به خانه آنها رفت.  اما او 
دیر کرد و دوباره برنگشت. زمانی که ما جویای 
در  که  نمودیم  حاصل  اطالع  شدیم،  او  احوال 
حادثه راکتی زخمی شده و زمانی که به شفاخانه 
ببیند، زیرا او  رفتیم، او دیگر قادر نبود که ما را 
در  راکت  کوچک  پارچه های  و  بود  شده  نابینا 
قسمت های دیگر بدنش نیز اصابت کرده بود. اما 
چشمانش دراثر خاک، گرد و دود راکت دیدش 
را از دست داد و بعد از آن روز قصه بدبختی و 
غم خانواده ما آغاز شد. هرقدر که تالش نمودیم 
را  چشمانش  بینایی  او  دیگر  زیرا  نکرد  فایده 
دوباره به دست نیاورد. به جنگ افروزان و عامالن 
آنها  خداوند  می فرستم  نفرین  شوهرم  بدبختی 
زیرا  نماید،  گرفتار  خویش  غضب  و  قهر  در  را 
ایشان همکاری  با  نیست  از دولت کاری ساخته 
می نماید، به جای این که آنها را مورد پیگرد قرار 

دهد، به ایشان مقام و منصب می دهد.«

دیگر او قادر به دیدن ما نبود!
در جریان این روزها که جنگ شدید جریان داشت بعد از ختم جنگ که 

اوضاع کمی آرام شد، شوهرم گفت باید از خواهرش خبر بگیرد و به خانه 
آنها رفت.  اما او دیر کرد و دوباره برنگشت. زمانی که ما جویای احوال او 
شدیم، اطالع حاصل نمودیم که در حادثه راکتی زخمی شده و زمانی که 

به شفاخانه رفتیم، او دیگر قادر نبود که ما را ببیند، زیرا او نابینا شده بود و 
پارچه های کوچک راکت در قسمت های دیگر بدنش نیز اصابت کرده بود. اما 
چشمانش دراثر خاک، گرد و دود راکت دیدش را از دست داد و بعد از آن 

روز قصه بدبختی و غم خانواده ما آغاز شد.
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همدردی  زجرآوری،  دشواری  به  کابل  در  روزها  این 
بارکزی شکل می گیرد.  اعتصاب سیمین  به  سیاسی نسبت 
چنان  بی اعتمادی  فضای  که  است  این  آن  دالیل  از  یکی 
پایتخت را فراگرفته که بسیاری ها نیز از خود می پرسند در 

پس این اعتصاب چه دلیلی نهفته است؟
نیز جان  به خاطر حق خود  انسان  که یک  زمانی  حتا  آنها 
بزرگ  سیاسی ای  نظام  در  چون  مشکوک اند.  می دهد، 
آنها همواره دروغ گفته اند،  به  شده اند که دولت های شان 
رهبران سیاسی با کالهبرداری، از ایشان استفاده کرده اند، 
و در نهایت این فرهنگ در حوزه ی عمومی سرایت کرده 
کرده  اعتماد  کسی  چه  به  کسی  چه  فضا  این  در  است. 
استفاده جو  یا  متقلب  یک  بارکزی  سیمین  آیا  می تواند؟ 
است؟ آنها نمی توانند به حقیقی ترین لحظات جانکاه یک 

انسان معترض اعتماد و باور کنند.  
گویا برای شان درک این واقعیت سخت است که یک زن، 
به مرگ تدریجی حق  با تن دادن  یک زن شجاع و آرام، 
نظامی می طلبد که در هیچ گوشه ی آن جایی  از  را  خود 
برای قانون و عدالت وجود ندارد؛ سیستمی که بقای خود 
را مدیون قانون شکنی، ظلم و فساد لجام گسیخته می داند 
و اسم آن را »مصلحت سیاسی« می گذارد. می ترسد که با 
جنایت کاران، سالطین جرایم سازمان یافته و زمین خواری 
و  گندیده  دندان  به  تا  حکومت  این  چارپایه  و   بیفتد  در 
بی رحم بشکند و بوی تعفن آن همه را گیج و دیوانه نماید؛ 
بوی تعفنی که این زامبی های نیکتایی دار و پیراهن تنبان دار 
را به جان یک دیگر بیندازد و همچون گرگ های گرسنه 

یک دیگر را بدرند و خون هم را بنوشند. 
تن  با  است؛  شده  ایستاد  سیستمی  چنین  برابر  در  زن  یک 
ضعیف اما با روح قوی. باید بر این بی اعتمادی جبونانه ی 
خویش غلبه کنیم و از سیمین بارکزی حمایت نماییم. او به 
خاطر سلب صالحیت شدنش در پارلمان دست به اعتصاب 
زده است و این شریف ترین و مدنی ترین حرکت سیاسی 
متاسفانه  است.  خود  دموکراتیک  حقوق  احیای  برای 
نکته ی فاجعه بار این است که شاید سیستم سیاسی مسلط، 
جان او را با بی تفاوتی تمام بگیرد، یا شاید در آخرین دقیقه 
از  دست  کوچکش  خانواده ی  به خاطر  عاطفی،  دالیل  به 
اعتصاب بکشد. اما حتا اگر دست از اعتصاب نیز بردارد، 
نامش در تاریخ سیاسی افغانستان جاودانه می ماند؛ زنی که 
و  کرده  یکی  سیاسی  شهامت  با  را  دموکراتیک  سیاست 
وقاحت دولت و موتلفین سیاسی اش را به رخ شان می کشد.

کرسی  برای  جان دادن  به جای  که  می گویند  بعضی ها 
اختیار  مردم  به  خدمت  جهت  دیگر  کار  یک  پارلمان، 
نماید. کسی متوجه نیست که سیمین بارکزی با اعتصابش 
دموکراسی  از  که  می کند  اعتراض  سیاسی ای  نظام  به 

هر  است.  ساخته  سیاسی  نظام  بی کاره ترین  و  منفورترین 
مورد  فردی خود  و  منافع جناحی  برای  را  نهادی  و  قانون 
مخدر،  مواد  تاجران  نهایت  در  و  می دهد  قرار  سواستفاده 
ابله،  غارتگران زمین، تکنوکرات های فاسد، فاشیست های 
مامورین مسخ شده ی دولتی را بر سرنوشت ما حاکم کرده 
نمادین است؛ تحریک  اعتصاب سیمین  است. پس معنای 
دیگران برای اقدام سیاسی است؛ برای تسخیر قدرت توسط 
و  تقدیر  از  شکایت  جای  به  باید  که  مردمی  است،  مردم 
کشور های خارجی، خود همت نموده و سرنوشت شان را 

تعیین کنند.
اوج  دولت،  این  برابر  در  مقاومت  با  بارکزی،  سیمین 
بی رحمی و فساد آن را برمال می سازد. ما فراموش کرده ایم 
دشمنش،  گاه  و  دوست  گاه  سیاسی  رقبای  و  دولت  که 
هر  به  دست  سیاسی  رقابت های  و  خصومت ها  به خاطر 
کاری برای بقای خود می زنند. ما فراموش کرده ایم که در 
انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی، دولت مردان حاکم 
از هر طریق ممکن از پله های قدرت باال آمدند و برای هر 
خالف کاری و فساد خود عذر قانونی پیدا کرده، و زیر نام 
مصالح به اصطالح ملی توجیه اش نمودند. سیمین بارکزی 
اعتراض  و  فشار  به  واکنش،  به  کنش،  به  دعوت  را  ما 
می کند؛ اگر امروز حرکت نکنیم، فساد و بی قانونی و ظلم 

مجموع  در  و  دولتی  مقام های  خاموشی  و  بی توجهی   
اعتصاب غذایی سیمین  پیرامون  در جامعه  سکوتی که 
بارکزی جریان دارد؛ در نخستین نگاه نشانگر چیزی جز 
فراگیر در  و  »بحران اخالقی« گسترده  موجودیت یک 
افغانستان نیست. حتا برخی ها به نشانه ی تمسخر و کنایه، 
برای  که  می دانند  فریب کاری  نوعی  را  زن  این  اقدام 
این درحالی است  به قدرت پیش گرفته است.  رسیدن 
که از اعتصاب غذایی سیمین بارکزی، بیشتر از ده روز 
مسووالن  اظهارات  و  گزارش ها  براساس  و  می گذرد 
به  چون  است،  شده  وخیم  صحی اش  وضعیت  صحی، 
افتیده اند و  از کار  ننوشیدن گرده هایش  و  نخوردن  اثر 

معده اش نیز سوراخ شده است.
هدفش  به  رسیدن  برای  بارکزی  سیمین  که  روشی 
انتخاب کرده است، دستکم در جامعه ی ما یک روش 
این  در  وی  بودن  زن  که  به ویژه  است.  بی سابقه  کامال 
میان، انتخاب این روش را برایش معنا دارتر شده است. از 
جانب دیگر سیمین بارکزی هم به لحاظ دوره اعتصاب 
و  برابر حکومت  در  این روش  انتخاب  لحاظ  به  هم  و 
ظلمی که بر وی رفته است، می تواند پایه گذار و آغازگر 

این نوع مبارزه در افغانستان تلقی شود.
و سکوت  بی توجهی  اول  گام  در  عده ای  است  ممکن 
عدم  به خاطر  را  بارکزی  سیمین  اقدام  قبال  در  جمعی 
مبارزه،  روش  این گونه  به  واکنش  در  مردم  آشنایی 
توجیه کنند. اما به نظر می رسد که این بی توجهی عمدتا 
نه از سر عدم آشنایی با این روش مبارزه، بلکه به دلیل 
ناشی  ما  جامعه ی  بر  اخالق حاکم  و  رفتار ها  عادت ها، 
می شود. فرض اکثریت جامعه در قبال این مساله بسیار 
به صورت ساده این است که گویا این خانم می خواهد 
این گونه قضاوت،  بیابد.  به قدرت دست  این طریق  از 
حاکی از آن است که جامعه »قدرت« را یک پدیده ی 
منفی می داند. زیرا بنابر تجربه ی تاریخی مردم در چنین 
قدرت  به  دست یابی  دنبال  به  که  کسی  هر  جامعه ای، 
است وقتی به آن رسید، با ستم کردن در حق دیگران، به 

زراندوزی می پردازد.
نیز  دیگر  یک پهلوی  برخورد،  و  قضاوت  این گونه  اما 
دارد و آن سقوط ارزش ها و یا فقدان حداقل ارزش های 
مهاتما  است.  جامعه  یک  در  اخالقی  جهان شمول 
که  خشونت  عدم  مبارزه  چهره  پیشروترین  گاندی، 
انگلیس  استعماری  امپراطوری  اقدامات  برابر  در  بارها 
زد،  غذایی  اعتصاب  به  دست  پیروانش  و  یاران  حتا  و 
می گفت: »برای نشان دادن این که شما در اشتباه هستید، 
من خودم را مجازات می کنم.« و من نیز اعتصاب غذایی 
سیمین بارکزی را در همین راستا می بینم. مهم نیست که 
برای  غذایی،  اعتصاب  گرفتن  پیش  با  بارکزی  سیمین 
است  این  مهم  است؛  اقدام کرده  به چه چیزی  رسیدن 
بر  در شرایط حاکم  او  از سوی  این روش  انتخاب  که 
جامعه ما، حداقل برای من یادآور همین سخن ماندگار 
تا  او خودش را مجازات می کند  گاندی بزرگ است: 

نشان بدهد، که ما در اشتباه هستیم.
اما از جهت دیگر آنچه را که می خواستم در این نوشته 
به آن بپردازم این است که چرا به اقدام سیمین بارکزی 
کمترین توجهی از سوی دولت و مدیران سیاسی جامعه 
می خواستم  را  سوال  این  به  پاسخ  نمی گیرد؟  صورت 
یکبار دیگر نیز در» بحران اخالقی« حاکم بر رفتارها و 

مناسبات جامعه ی مان جستجو کنم. 

از این بیشتر تحکیم می گردد.
زمانی که در تونس یک سبزی فروش، یک قهرمان واقعی 
انقالب خاورمیانه، خود را از دست ظلم حکومت بن علی 
به آتش کشید، وزیران حکومت کرزی با نگرانی در باره 
این  از  نیز  آنها  می زدند.  حرف  تونس  و  مصر  تحوالت 
یک  نبود  به خاطر  خود  به  ولی  بودند؛  ترسیده  شورش ها 
باز  نیم بند  فضای  یاموجودیت  و  دموکراتیک  اپوزیسیون 
سیاسی دلداری می دادند. چرا آنها این قدر نگران بودند؟ 
چرا در کابینه این گونه با نگرانی حرف می زدند و به یک 
که  بودند  شده  متوجه  آنها  می دادند؟چون  تسال  دیگر 
و  فاسد  دولت های  علیه  عصیان  خارومیانه،  مردم  عصیان 
ظالم، فقر فراگیر و آینده ای که وجود ندارد، است. قیام، 
چیز  نه  بود،  و مصری  تونسی  و گرسنگان  پابرهنگان  قیام 

دیگر. 
اعتصاب  از  دست  بارکزی  سیمین  خدای نخواسته  اگر 
دست  از  سیاسی اش  اصرار  سر  بر  را  خود  جان  و  نکشد، 
برابر  در  نباید  که  کرد  خواهد  یادآوری  ما  به  بدهد، 
مرگ  و  اعتصاب  نباید  باشیم.  بی تفاوت  خود  سرنوشت 

یک فعال سیاسی را نادیده بگیریم.
»رهبر  و  ملت«  »بابای  بارکزی  سیمین  که  است  درست 
که  است  درست  نیست؛   ... و  قوم«  »شهید  و  جهادی« 
سیمین بارکزی چون یک رهبر معزز قومی که نان چاشت 
»رییس  جناب  با  جمهوری  ریاست  ارگ  در  شامش  و 
صاحب« صرف شود، نیست تا به خاطر او به خیابان آییم و 
زمین و زمان را دشنام بدهیم، پرچم سبز و آبی فراز کنیم 
نماینده  او  آنهاست؛  از  ارزشمندتر  او  اما  نعره سردهیم.  و 
به بی قانونی و بی عدالتی  این کشور است که  مردم عادی 

اعتراض می نماید.
سیمین بارکزی در اثر سازش حکومت و کمیسیون انتخابات 
پارلمان سلب صالحیت شد. حکومت و  نمایندگی در  از 
بارکزی تخلفاتی  باور دارند که در آرای خانم  کمیسیون 
صورت گرفته که در نتیجه باید نفر بعدی که حکومت بر 
اما  بیاید.  او در ولسی جرگه  به عوض  پا فشاری دارد،  آن 
زورآزمایی ها  با  اخیر  پارلمانی  انتخابات  که  می دانیم  همه 
به  انتخابات،  کمیسیون  و  حکومت  قانون شکنی های  و 
کمیسیون  است.  شده  تبدیل  غیرقانونی  و  باطل  پروسه ی 
را  بارکزی  خانم  صندوق ها،  آرای  و  مدارک  اساس  بر 
یک  تشکیل  با  حکومت  ولی  شناخت،  انتخابات  پیروز 
محکمه دیگر، بر اساس یافته های لوی سارنوالی خود، خانم 
بارکزی و دیگران را مستحق پیروزی نشناخت. در نهایت 
پس از کشمکش های فراوان، کمیسیون انتخابات زیر فشار 
سلب  را  برنده  وکالی  از  تن   9 که  شد  مجبور  حکومت 
صالحیت کند و نمایندگان حکومتی را جانشین شان سازد. 
بدون شک، کمیسیون از میان لیست طویل، دست 
سیاسی  لحاظ  به  که  زد  رد صالحیت وکالیی  به 
قومی  محترم  رهبر  ندارند،  قوتی  و  زور  نظامی  و 
و جهادی نیستند و برای حکومت رییس صاحب 
کرزی کدام مشکلی جور نمی کنند. خانم بارکزی 
رییس  معامله  شرایط  واجدان  همان  از  یکی 
و  بی نام  زن  بود.  معنوی  رییس  و  صاحب کرزی 
در  آن  از  بخشی  که  کابل  زورمندان  برای  نشان 
ارگ نشسته اند و بخشی دیگر در پارلمان. بخشی 
از آنها نیز معموال با رییس صاحب در ارگ نان چاشت و 

شام میل می فرمایند.
که  دولتی  داد؛  تغییر  را  سیاسی  بازی  بارکزی  سیمین  اما 
کسب مقام و حق در آن تنها از طریق زور جهادی و دولتی 
برابر  و یا دادن رشوه های دالری ممکن است، خود را در 
کسی می بیند که با جان کندن مشروعیت و بی رحمی اش 
»رییس  به  کندن  جان  با  زنی  می کشد.  دیگران  رخ  به  را 
صاحب« می گوید که مقاومت دموکراتیک در برابر یک 
نظام قانون گریز و زورگو ممکن است، اما سخت جانکاه 

و طاقت فرسا است. 
احیای حق  و  چالش کشیدن  به  برای  دیگر  وسیله  سیمین 
مرگبار زده  اعتصاب  به  این خاطر دست  از  و  ندارد  خود 
است. شاید تنها قوت او و آخرین نقطه ی امید او همبستگی 
سیمین  از  اگر  ما  است.  حمایت  نشانه  به  اعتراض  و  ما 
نباید  داده ایم.  نجات  را  جانش  کنیم،  حمایت  بارکزی 
بی رحم  چشمان  برابر  در  بی گناه  انسان  یک  که  بگذاریم 
دولت و موتلفین اش جان بدهد. ما باید اعتراض کنیم، سر 
و صدا نماییم؛ همان گونه که اگر در خانه همسایه ما دزد 
بیاید، همه باالی بام های خود می دویم و می گوییم: »دزد... 

دزد...دزد.«


رفتار دولت ها عالی ترین نماد و مظهر مناسبات اجتماعی 
حاکم بر یک جامعه است. دولتی که تا گلو غرق فساد، 
خویش خوری، رشوت، تبارگرایی و بی مسوولیتی است، 
اخالقی،  و  مدنی  اقدام  یک  برابر  در  می تواند  چگونه 
پاسخ شایسته و مناسبی ارایه کند. در این دستگاه فاسد، 
رعایت و تبعیت از ارزش های اخالقی و مدنی جایگاهی 
ندارد، در عوض قاتالن، رشوه خواران، جنایت کاران و 
زورگویان اند که روز تا روز بر جایگاه های بلند در این 
بر  می آید  هرچه  دست شان  از  و  می زنند  تکیه  دستگاه 
پایین تر  متاسفانه وضع در سطوح  خالیق روا می دارند. 
ادعا می کنم  من  وقتی  نمی باشد.  این  از  بهتر  نیز  جامعه 
که دولت فعلی، عالی ترین نماد و مظهر مناسبات حاکم 
بر جامعه است، در واقع روی سخنم بر همین مبنا استوار 
می باشد که » بحران اخالقی« موجود در جامعه و دولت 

هر دو ریشه در همدیگر دارند.
پاسخ  بارکزی  سیمین  اعتراض  صدای  به  اگر  بنابراین 
گفته نمی شود، باید علت آن را در همین بحران اخالفی 
تارور، سابق وزیر دولت  گسترده جستجو کرد. شاشی 
مقاله ای  در  پیش  چندی  هند،  خارجی  روابط  امور  در 
بود: »روش عدم خشونت ضد دشمنانی کارساز  نوشته 
است که در معرض از دست دادن اقتدار اخالقی خود 
قرار بگیرند – این ها دولت هایی هستند که در قبال افکار 
این رو،  از  و  هستند  پاسخگو  خارج  و  داخل  در  عامه 

می توانند از پذیرفتن شکست شرمنده گردند.«
کامل  فقدان  با  افغانستان  دولت  که  است  این  واقعیت 
اکثریت  و  دولت  این  است.  مواجه  اخالقی  مشروعیت 
دست اندرکاران آن به هیچ چارچوپ مشخص اخالقی 
باور ندارند که نگران از دست دادن و خدشه دار شدن 
آن باشند. وقتی فساد و رشوه خواری به یک امر مرسوم 
و معمول مبدل شود و وقتی جنایت کاران و قاتالن مردم 
تجاوزگران  وقتی  باشند،  زده  تکیه  بلند  کرسی های  بر 
با حکم رییس جمهور آن  به عفت و عصمت کودکان 
خطاب  برادر  تروریستان  و  شوند  رها  زندان  از  دولت 
در  را  اخالقی ای  ارزش  هیچ  که  است  معلوم  گردند، 

ساختار یک چنین دولتی جایگاهی نیست.
چندی پیش وقتی »آنه هزاره«، فعال مدنی هندی دست 
نیز در  و طرفدارش  پیرو  هزاران  و  زد  اعتصاب غذا  به 
وجود  با  هند  دولت  ریختند،  خیابان ها  به  هند  سراسر 
در  داد،  انجام  اعتصاب  این  ختم  برای  که  تالش هایی 
نهایت تن به درخواست های آنه هزاره داد، و پذیرفت 
که اصالحات اساسی را در قوانین مربوط به مبارزه علیه 
هند،  دولت  زیرا  بگیرد.  رویدست  کشور  آن  در  فساد 
افغانستان  جامعه  هند،  جامعه  نیست.  افغانستان  دولت 
نیست. من قصدم در اینجا مقایسه دو کشور و دو دولت 
تارور  شاشی  قول  به  که  است  این  قصدم  بلکه  نیست، 
بگویم که این چارچوپ ها و ارزش های اخالقی است 
که یک دولت را به کرنش و اطاعت از یک اعتراض 

مدنی وا می دارد.
در این شکی نیست که اعتصاب غذایی سیمین بارکزی 
یک اقدام قابل ستایش است و این زن می تواند به الگوی 
مقاومت مدنی و ارزشی مبدل شود. اما پس از گذشت 
بیشتر از ده روز از اعتصاب غذایی وی که اکنون خطر 
مرگ او را تهدید می کند، به نظر می رسد که این اقدام 
در  تغییری  هیچ  باعث  است  نتوانسته  مدنی  و  اخالقی 
در  سیاست  دست اندرکاران  و  دولت  عملکرد  و  رفتار 

کشور شود. 
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اعتصاب غذایی سیمین بارکزی 
و بحران اخالقی دولت 
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آیاپرخاشگریمشخصهاصلیتروریستهاست؟
این که آیا پرخاشگری برای یک تروریست به عنوان یک 
و  ابزاری  رفتار  یک  یا  شود  لحاظ  باید  شخصیتی  ویژگی 
مقطعی  برای رسیدن به هدف است، باید مورد بحث قرار 
گیرد. پرخاشگری را باید رفتاری که با هدف صدمه زدن 
آنچه  دانست.  می گیرد،  صورت  انسان ها  مال  یا  و  جان  به 
نیت  است،  تعیین کننده  پرخاشگران  رفتار  تعریف  در 
به دو نوع  صدمه زدن است. رفتار پرخاشگرانه را می توان 
رفتار  در  که  افرادی  کرد.  تقسیم بندی  وسیله ای  و  مستقیم 
پرخاشگرانه شان هیچ هدف دیگری را دنبال نمی کنند و پس 
از وارد کردن آسیب جسمی، روانی و یا مالی هدف خود 
را رها می کنند، تا زمانی که دوباره نیاز به پرخاشگری شان 
آنها را به سمت هدف برمی گرداند و به پرخاشگری مستقیم 
اجتماعی  رفتار ضد  با  انسان هایی  افراد  این  می زنند.  دست 
لذت  پرخاشگرانه  رفتار  انجام  از  که  می شوند  دانسته 
است هدف  است که ممکن  تنها موجودی  انسان  می برند. 
از پرخاشگری اش صرفا خود پرخاشگری و لذت بردن از 

آن باشد.
اما زمانی که فردی رفتارهای پرخاشگرانه و تخریب کننده 
به  رسیدن  ابزار های  سایر  کنار  در  ابزاری  عنوان  به  را 
صفت  عنوان  به  نیز  پرخاشگری  می گیرد،  نظر  در  هدف 
یک  در  نمی شود.  دانسته  او  اصلی  و  ثابت  شخصیتی 
یک  عنوان  به  پرخاشگری  حداقل،  پرخاشگر  شخصیت 
در  و  است  مطرح  هدف  به  رسیدن  روش های  در  اولویت 
حالت شدیدترش تنها راه در شخصیت پرخاشگر اصیل و 
بلکه  ابزار نیست  بیمارگونه رفتارپرخاشگرانه یک روش و 
هدف است. رفتار پرخاش گرانه این فرد ممکن است برای 
رهبران گروه یک ابزار و وسیله رسیدن به هدف گروه تلقی 
به نوعی  است.  هدف  یک  تروریست  خود  برای  اما  شود، 
رابطه بین شخصیت پرخاشگر اصیل و گروه تروریستی یک 
فرد  به تخریب  میل  است.  رابطه هدف- وسیله ای دوسویه 
تروریست هدف  برای خود  و  ابزار  برای گروه  تروریست 
جامعه  در  تحقیر  و  وحشت  ایجاد  به  نیاز  چنانچه  است. 
تروریست  فرد  برای  و  هدف  یک  تروریستی  گروه  برای 
دلیل  همین  به  می شود.  محسوب  ابزار  و  فرصت  یک 
روانی  بیمار  که  اجتماعی  ضد  پرخاشگر  شخصیت های 
می برند  لذت  زنده  موجود  انهدام  از  و  می شوند  محسوب 
مطلوب ترین ابزار برای گروه های وحشت افکن و تروریست 
و  معقتد  اعضای  از  قوی تر  حتا  ابزاری  می شوند.  محسوب 
وفادار به لحاظ ایدیولوژی که البته یک زندگی و شخصیت 

آسیبسندبرایدوجانب
بیم آن می رود که اگر مساعدت های امریکا مشروط به رشد 
دموکراسی و ازدیاد توانمندی های داخلی افغانستان نباشد، 
کمک های  به  حد  از  بیش  اتکای  و  قبیله ساالری  مرض 
توانمندی های مادی و معنوی خود  خارجی زیادتر شده و 

افغانستان انکشاف نیافته باقی بماند. 
در خالی ضعف حاکمیت قانون و نظام سالم افغانی، حضور 
فرهنگ  هجوم  خطرات  افغانستان،  در  امریکا  درازمدت 
غرب و تضعیف اعتقادات اسالمی و ارزش های پسندیده ی 
همچنین  داشت.  خواهد  خود  با  نیز  را  افغانستان  عنعنوی 
هرگاه امریکا از این سند استفاده ابزاری نماید به یقین که 
حاکمیت  و  انگیخت  برخواهد  را  منطقه ای  حساسیت های 

ملی و تمامیت ارضی افغانستان را به چالش خواهد کشید. 
نداشتن یک شریک مطمین در  امریکا در صورت  از دید 
روبرو خواهد  به مشکل  کابل، عملی شدن محتویات سند 
روابط  سند  امضای  با  که  است  این  دیگر  نکته ی  شد. 
استراتژیک بیم آن می رود که حساسیت های منطقه ای علیه 
افغانستان به چالش های جدی تر  امریکا اوج بگیرد و ثبات 

مواجه شود. 
مورد  در  را  عمیق شان  نگرانی های  قبال  روسیه  و  ایران 

نمادین  به طور  و  رفته  قسمت سر  به  آنها  بعد  مرحله ی  در 
سرهای جامعه، رهبران سیاسی، اجتماعی و صاحب نفوذ در 
قدرت را مورد هدف قرار می دهند. هدف عمده تر در این 
مرحله بیشتر احساس تحقیر جامعه است. جامعه ای که سران 
مراقبت  خود  از  حتا  نمی توانند  قدرتمندش  ذی نفوذان  و 
باشند.  مردم  بر  ریاست  مدعی  و  حاکم  ندارند  حق  کنند، 
کودکی  مثل  برسند.  نتیجه  همین  به  مردم  می خواهند  آنها 
که پدرش در جلو چشمانش از رقیب کتک می خورد. برای 
یک کودک هیچ چیزی تحقیرکننده و ناامن تر از این نیست 
که منبع آرامش و تکیه گاهش را در نهایت ضعف ببیند. در 
مرحله سوم تروریست ها باز به سمت بدنه جامعه )مردم( بر 
می گردند. در این مرحله هدف تضعیف قسمت هایی از بدن 
است که قدرتمند تر و تاثیرگذار تر است. در مرحله سوم به 
اجتماعی  تاثیرگذاری  مردم که  از  زیاد گروه هایی  احتمال 
بیشتری در بین مردم و جامعه دارند، اما صاحبان و مدعیان 
قدرت محسوب نمی شوند مورد هدف قرار خواهند گرفت. 
معتبر،  صنعت گران  علمی،  جامعه  اندیشمندان،  فرهنگیان، 
هدف  مرتبط  اماکن  اجتماعی  و  مذهبی  صاحب نفوذان 
آخرین  تقریبا  مردم  مرحله  این  در  گرفت.  خواهند  قرار 
جز  چاره ای  و  داد  خواهند  دست  از  را  خود  تکیه گاه های 

تسلیم نخواهند شد.
ویژگی  به عنوان  ضداجتماعی  رفتارهای  که  تروریستانی 
ثابت  شیوه  خشونت  و  پرخاشگری  و  آمده  در  اصیل شان 
آنها  ندارند.  تغییر  قابلیت  هیچ وجه  به  است  مبارزه ی شان 
دفع  یا  و  فرصت یابی  و  فریب  برای  راهی  تنها  را  مذاکره 
خطر های حریف می دانند و هیچ اعتقاد و تعهدی نسبت به 
روش های دیگر ندارند. روش های کمتر از مبارزه مسلحانه 
و جهاد، آنها را از پاداش و یا لذت نهایی محروم می کند. 
تنبیه پذیر  نخواهند داشت؛  پشیمانی  احساس  آنها هیچ وقت 
نیستند و قابلیت یادگیری و بکارگیری روش های جایگزین 
خود  خودی  به  دشمن  کشتن  آنها  برای  ندارند.  را  مبارزه 
به هدف خواهند  عمل  همین  با  تنها  و  است  ارزش  دارای 
گاها  هم  به حکومت  رسیدن  برای  مبارزه  اصل  در  رسید. 
فرصت  برای  است  بهانه ای  و  وسیله  آنها  از  برخی  برای 

کشتن دشمن.
انتحاری  رفتار یک  و  طور جدی هدف  به  باید  این جا  در 
گروه های  هدایت کنندگان  و  رهبران  رفتار  و  هدف  با  را 

با فعال ساختن گروه های افغانی شان زیر نام های کنفرانس و 
سیمینار و میزگرد به شکل دادن افکار عامه به نفع مواضع 
خود پرداخته اند. طبق اخبار منتشره در مطبوعات پاکستان، 
پاکستان،  حکومتی  مقامات  بین  بازدید هایی  و  دید  اخیرا 
ایران و چین در مخالفت با روابط استراتژیک بین افغانستان 

و امریکا صورت گرفته است. 
شرطها

سند،  امضای  برای  که  است  افغانستان  جانب  تنها  تاکنون 
شرایط مختلفی را مطرح کرده است. رییس جمهور طی یک 
مسوولیت های  انتقال  اول  مرحله  مناسبت ختم  به  سخنرانی 
امنیتی از نیرو های خارجی به جانب افغانستان اظهار داشت 
که حکومتش در مذاکره با امریکا، پیرامون »پیمان« روابط 
و  شبانه  عملیات  خودسری ها،  ختم  باالی  استراتژیک، 
توقیف ها و دستگیری ها، قانونمندسازی نیرو های امریکایی 
و احترام جانب امریکا به قانون اساسی افغانستان تاکید دارد. 
این  که  می گیرد  صورت  موافقه  صورتی  در  افزود  وی 
شرایط پذیرفته شود. قرار معلوم در مورد عملیات شبانه و 
از  نیافته اند.  دست  موافقه ای  به  جانب  هردو  هنوز  زندان ها 
شروط دیگر جانب افغانی، امضا کردن در پای یک پیمان 
است تا یک اعالمیه، تا باشد که الزامیت سند تقویت گردد.  
جانب امریکا علنا گفته است که عالقمند پایگاه های دایمی 
نیست. از طرفی هم امریکا واضح ساخته است که به جای 
روابط  پیرامون  را  مشترک  اعالمیه  یک  فقط  پیمان،  یک 

معمولی داشته اند. 
آسیب زدن  صرفا  نیز  تروریست  هدف  آیا  دید  باید  حال 
تروریست ها  که  می دانیم  ما  است.  دیگران  جان  و  مال  به 
تحقیر  و  ترس  ایجاد  اولیه،  هدف  دو  با  انتحارکنندگان  و 
انتحاری،  گروه های  از  بسیاری  می کنند.  عمل  دشمن  در 
عنوان  به  خشونت آمیز  روش های  از  مبارز  و  استشهادی 
مقدس  اهداف  به  رسیدن  جهت  اجتناب ناپذیر  ابزار  یک 
جنگ،  خود  آنها  برای  می کنند.  استفاده  خود  ارزشمند  و 
سعی  بسا  چه  و  ندارند  ذاتی  ارزش  هیچ  و کشتن  تخریب 
می کنند از آن فاصله بگیرند. در روش های مبارزاتی خود 
خشونت اولویت ندارد و همواره موافقت شان را با مذاکره، 
هدف  به  رسیدن  برای  ممکن  روش های  دیگر  و  معامله 
کشتار  به  دست  بی هدف  و  بی دلیل  آنها  کرده اند.  اعالم 
نمی زنند و در این کار افراط نیز نمی کنند. در پرونده آنان 
چیزی به عنوان کشتار دسته  جمعی، گورهای دسته جمعی، 
از  است  ممکن  آنها  نمی شود.  یافت  به راحتی  نسل کشی 
سیاسی،  نمادین  ترورهای  محدود،  نظامی  عملیات های 
گروگان گیری  و  نظامی  سیاسی  تالفی جویانه  رفتارهای 
این  بارز  مشخصه  خشونت  و  پرخاشگری  کنند.  استفاده 
گروه ها نیست و از پرخاشگری ابزاری برخوردارند. برخی 
گروه های استقالل طلب، آزادی خواه و مقاومت را می توان 
افرادی  از  این گروه ها ممکن  البته  داد.  این دسته جای  در 
که پرخاشجویی لذت بخش ویژگی شخصیت شان است به 
به  رسیدن  برای  توانمند  و  باانگیزه  نیروهای  و  ابزار  عنوان 

اهداف خود سواستفاده کنند. 
دسته جمعی،  کشتارهای  به  دست  که  گروه هایی  اما 
ترورهای  و  زندانیان  آزار  و  شکنجه  در  افراط  نسل کشی، 
و  خشونت آمیز  صرفا  روش های  بر  اصرار  و  می زنند  کور 
را  بیمارگونه  و  اصیل  پرخاشگری  دارند،  تخریب کننده 
می توان به عنوان مشخصه اصلی رهبران و اعضا و در نهایت 

گروه دانست. 
بین مردم هراس  به بدن جامعه حمله کرده و  ابتدا  آنها در 
مستقیم ایجاد می کنند. این کار را از طریق طراحی و اجرای 
عادی  مردم  بین  در  انتحاری  و  تروریستی  عملیات های 
انجام می دهند. برای آنان در این مرحله گستردگی تلفات 
بودن  عمومی  دیده،  آسیب  مردم  بودن  قشر  همه  انسانی، 
مکان، مناسبت ها و نوع اطالع رسانی عملیات اهمیت دارد. 

افغانستان  در  نظامی اش  پایگاه های  و  امریکا  حضور  تداوم 
تا روابط  پاکستان در خفا تالش دارد  علنا اظهار داشته اند. 
و  نگردد  ایجاد  قطعا  یا  امریکا  و  افغانستان  بین  استراتژیک 
یا هم اگر ایجاد می گردد تا حد امکان محدود باقی بماند. 
حضور  مورد  در  آرام  دیپلوماسی  چارچوب  در  نیز  چین 
تردید  و  شک  دیده ی  به  افغانستان  در  امریکا  درازمدت 
می نگرد. هند یگانه کشور منطقه ای است که با درنظرداشت 
تنش ها با پاکستان، در حال حاضر منافع خود را در حضور 

درازمدت امریکا در افغانستان می بیند. 
و  هند  بین  استراتژیک  مشارکت  موافقتنامه ی  انعقاد 
افغانستان که اخیرا صورت گرفت، در واقع از ظهور مواضع 
مشترک و درازمدت مثلث امریکا-هند-افغانستان در منطقه 
حکایت می کند که به یقین واکنش های مختلفی را با خود 
خواهد داشت. این که امریکا به چه پیمانه محتویات روابط 
واکنش های  همه  این  بر  افغانستان،  با  را  خود  استراتژیک 
دارد  آن را  توانایی  حد  چه  تا  و  می دهد  ترجیح  منطقه ای 
که در صورت ازدیاد کشیدگی ها از خود و افغانستان دفاع 

نماید، قابل سوال است؟ 
تعدادی از کشور های منطقه در عکس العمل به سند روابط 
استراتژیک بین افغانستان و امریکا قبال دست به کار شده و 

و  انتخاب  استقالل  موضوع  دو  باید  کرد.  جدا  تروریستی 
)مستقیم  او  پرخاشگری  نوع  کنار  در  را  وابستگی گروهی 

و یا ابزاری بودن( را در نظر گرفت.
ما  آنچه  از  متاثر تر  و  وابسته تر  بسیار  ممکن  انتحاری   یک 
که  قدر  همان  است  ممکن  او  کند.  عمل  می کنیم  تصور 
همان  می زند  انتحار  به  اعتقاد دست  و  استقالل  آگاهی،  با 
دست  انتحار  به  گروه  فشار  و  القااات  تاثیر  تحت  هم  قدر 
بزند. در عین حال ممکن است یک فرد پرخاشگر و بیمار 
آسایش  به  خود  و  دیگران  انهدام  با  که  باشد  سادیستیک 
می رسد و یا فردی که انهدام خود را وسیله ای برای رسیدن 
اجباری(  یا  انتخابی  نامقدس-  یا  )مقدس  دیگر  هدفی  به 

می داند. 
آنچه در پدیده ی تروریسم در افغانستان باید دیده شود مورد 
ابزار قرار گرفتن افراد ملکی و گروه های مسلح این کشور 
تروریسم  در  است.  پاکستان  دولتی  تروریسم  راستای  در 
و  مسلح  گروه های  از  حمایت  با  حکومت  یک  دولتی، 
تحت  را  دیگری  دولت  و  حکومت  مردم،  وحشت افکن 
رفتاری  دقیقا  می دهد؛  قرار  براندازی  نهایتا  و  ناامنی  فشار، 
که دولت ها و حکومت هایی مانند پاکستان و اسراییل انجام 
می دهند. اسناد ویکی لیکس این موضوع را نشان می دهد که 
دولت پاکستان از گروه های مخالف دولت هند برای ایجاد 
ناامنی و بی ثباتی در این کشور بیش از 20 گروه مسلح را در 
کشمیر تحت کنترل پاکستان مورد حمایت و پشتیبانی قرار 
می دهد. دو سال قبل از حادثه مومبای هند، دولت هند لشکر 
این حوادث  مسوول  است،  مستقر  پاکستان  در  که  را  طیبه 
خواستار  رویداد  آن  با  ارتباط  در  تحقیق  برای  و  دانست 
همکاری دولت پاکستان برای تحویل اجمل قصاب جهت 
بازجویی در این رابطه شد؛ درخواستی که پاکستان به آن 

تن نداد.
تروریستی  و  وحشت افکن  گروه های  از  پاکستان  حمایت 
لشکر  طیبه،  لشکر  محمد،  جیش  حقانی،  طالبان،  القاعده، 
با  جهنگوی و ... کامال نشانگر این است که این حکومت 
باج گیری امنیتی  و رفتار قلدرمابانه ی فرامنطقه ای اهداف و 
ادعای  با  پاکستان  نمونه  برای  تامین می کند.  را  منافع خود 
این کشور  القاعده در خاک  تروریستی  نیروهای  با  مبارزه 
کشور های  از  پاکستان  مرزهای  در  آنها  ساختن  محدود  و 
غربی باج می گیرد تا مبادا به مرزهای آنها نزدیک شوند. از 
سویی دیگر از کشورهای عربی به بهانه کنترول و جا دادن 
)افغان های  عربی  مسلح  سرگردان  و  خودسر  نیروهای  به 
و  برگردند  خود  خانه  به  آنها  مبادا  تا  می گیرد  باج  عرب( 
رفتارها  این  تمامی  کنند.  درست  دردسر  خانواده  برای 
نمودهای بیرونی و سیاسی همان شخصیت ضداجتماعی و 
بیمار و پرخاشگر  قلدرصفتی است که همنوعان ضعیف و 
اطراف خود را مورد سواستفاده قرار می دهد تا با همراهی 
آنان از مردم و کاسبان محل به بهانه ایجاد امنیت زورگیری 
کند. پرخاشگری ابزاری و حمایت از پرخاشگران مشخصه 
اصلی روانشناسی سیاسی این کشور است و آن را در زمره 

تروریسم دولتی و باج گیران سیاسی قرار می دهد. 

در  معلوم  قرار  کرد.  خواهد  امضا   افغانستان  با  استراتژیک 
معضالت  به  رسیدگی  در  امریکا  مذاکرات، جانب  جریان 
کابل بانک و پارلمان افغانستان پافشاری کرده و اشاره هایی 
نوعیت سند  باالی  بحران شاید  دو  این  است که حل  داده 

روابط استراتژیک تاثیرات خود را داشته باشد.    
الزامیت

و  اجرایی  موافقتنامه ی  اعالمیه،  باشد،  هرچه  سند  نوعیت 
جانب  دارد.  متفاوت  تاثیرات  آن  الزامیت  باالی  پیمان،  یا 
افغانی، اعم از حکومت، اپوزسیون سیاسی و جامعه ی مدنی 
به دالیل خود شان ترجیح می دهند که سند یک پیمان باشد. 
بین المللی  پیمان  اگر سند یک  دارد که  تشویش  حکومت 
نباشد، جانب امریکا در تطبیق محتویات آن کوتاهی خواهد 
که   دارد  را  این  تشویش  افغانستان  سیاسی  اپوزسیون  کرد. 
حکومت  مخصوصا  جانب،  هردو  شاید  صورت  آن  در 
افغانستان که اکنون با قانون شکنی خو کرده است، در تطبیق 

محتویات آن کوتاهی نمایند. 
خیلی  امریکا،  در  پیمان ها  انعقاد  شرایط  بادرنظرداشت  اما 
بعید به نظر می رسد که سند به شکل یک پیمان عقد گردد. 
خواهد  صادر  اعالمیه  یک  شکل  به  که  قوی  احتمال  به 
به شکل یک  نهایت پیش بینی می گردد که سند  شد و در 
کشور  دو  هر  جمهور  روسای  توسط  اجرایی  موافقتنامه ی 

امضا گردد.
ادامه دارد

 قسمتچهارموپایانی/سیدروحاهللرضوانی

 قسمتسوم/محمودصیقل

آیا همه می توانند تررویست شوند؟

مشارکت استراتژیک با امریکا 
 گذشته ی مشکل، آینده ی نه چندان آسان

روانشناسی تروریست

از اعالمیه مشارکت 2005 تا سند جدید روابط استراتژیک
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قفس؛  در  افروخته  فانوس های  قفس؛  زندانیی  زنی 
سیب های سرخ قفل شده در قفس؛ 

مراسم  ستیج  چشمگیر  اما  ساده  دکور  بود  این 
در  بشر  حقوق  فلم  پاییزی  جشنواره ی  اختتامیه ی 

کابل. 
اول  که  کابل  بشر  حقوق  فلم  پاییزی  جشنواره ی 
اکتوبر برابر با نهم میزان با اشتراک پنجاه فلم داخلی 
پانزدهم  با  برابر  اکتوبر  یافت، هفتم  و خارجی آغاز 
میزان با مراسم با شکوهی در مرکز انستیتوت فرانسه 

واقع در لیسه استقالل خاتمه یافت. 
موسیقی  گروه  اجرای  با  جشنواره  اختتامیه  مراسم 
مجموعه ای  گروه  این  یافت.  آغاز  افغان«  »رویای 
صورت  به  را  موسیقی  که  است  هنرمند  جوانان  از 
موسیقی  ملی  »انستیتوت  در  حرفوی  و  اکادمیک 

افغانستان« فرا گرفته اند. 
خانم  شد،  نمایان  ستیج  بروی  که  چهره ای  نخستین 
لیال حیدری شاعر و فلمساز ساکن ایران و یک تن از 
همکاران فعال برگزاری جشنواره بود که با خوانش 
سپس  گردید.  مراسم  این  آغازگر  زیبایی  شعر 
مجیب مهرداد شاعر نوگرا و توانمند با خوانش شعر 
ارزشمندی فضای مراسم را شاعرانه تر ساخت. این بار 
چهره ی نامور سینما و تیاتر افغانستان ممنون مقصودی 
به عنوان مجری مراسم به روی ستیج آمد و با سخنان 
گرمی به حاضرین مراسم خوش آمد گفت. نخستین 
سخنران مراسم آقای لطیف احمدی رییس افغان فلم 
در رابطه با اهمیت برگزاری جشنواره های از این دست 
سخنانی اظهارداشت و از همکاری نهاد افغان فلم با 
نمود.  یادآوری  کابل  بشر  حقوق  پاییزی  جشنواره 
به  مراسم  مجری  احمدی،  آقای  سخنرانی  پایان  در 
از  به تعقیب آن  معرفی داوران جشنواره پرداخت و 
رییس هیات داوران آقای همایون کریم پور فلم ساز 
نمود  دعوت  فرانسه  ساکن  افغان  سناریونویس  و 
شامل  فلم های  داوری  با  ارتباط  در  سخنرانی  به  تا 
دشواری های  از  کریم پور  آقای  بپردازد.  جشنواره 
گزینش فلم ها و بحث هایی که در ارتباط با فلم های 
برگزیده میان هیات داوری جشنواره روی داده بود 
را  فلم سازانی  سخنانش  اختتام  در  وی  گفت.  سخن 
نوازید  با گرمی  که فلم های شان شامل جایزه نشدند 

و فلم های آنها را نیز باارزش خواند. 
بروی  تا  نمود  تقاضا  داوران  هیات  از  مراسم  مجری 
آشنایی  آنها  چهره های  با  حاضران  تا  بیایند  ستیج 
بیتان  الورادو  »اریادنا  خانم  کنند.  حاصل  بیشتر 
وساکن  وینزویال  کشور  اهل  مستندسازی  کورت« 
اهل  فلم  منتقد  و  مستندساز  موهن  رینا  کابل،  خانم 
سناریونویس  راستین  شادمهر  هندوستان،  کشور 
توانمند سینمای ایران، داکتر سعداهلل رحیموف عضو 
جشنواره  برگزارکننده  و  تاجیکستان  علوم  اکادمی 
فلم دیدار در تاجیکستان و همایون کریمپور داوران 
این جشنواره بزرگ به روی ستیج آمدند و هر کدام 

سخنانی در مورد خودشان گفتند. 
اهدای  و  جشنواره  بعدی  مرحله ی  آن  از  پس 
رسید.  فرا  بلورین  لوح  و  نقدی  جوایز  تقدیرنامه ها، 
سابقه دار  هنرپیشه  تالش«  »ولی  از  برنامه  مجری 

بدون شبهه این جشنواره مشوق آنعده از جوانانی خواهد شد که برای 
ساختن فلم و یا سهم گیری به عنوان عوامل فلم در تالشند و مشتاقانه 
می کوشند در زمینه تعالی و پیشرفت سینمای افغانستان گام برداند. 
موفقیت این جشنواره طنین رسایی خواهد داشت و می رود که این 

طنین باعث گردد تا در سال های بعدی برگزاری جشنواره، فلمسازان 
متعددی از چهار گوشه ی جهان فلم های شان را به غرض نمایش به 

این جشنواره بفرستند.



تقدیر  لوح  تا نخستین  نمود  افغانستان دعوت  سینمای 
به  تقدیر  لوح  این  کند.  اهدا  کوتاه  فلم  بهترین  به  را 
فاضلی  حسن  ساخته های  از  فاضلی  آقای  همسر  فلم 
سینمای  زیباروی  هنرپیشه  علم،  لینا  گردید.  پیشکش 
افغانستان که در چندین فلم به زیبایی درخشش داشته 
است، لوح تقدیر بهترین فلمبردار را به میرویس آرش 
اهدا  آریایی  قادر  ساخته های  از  »لذت شوق«  فلم  در 
نمود. عبدالقدوس خاموش لوح تقدیر بهترین ایدیت 
برای یک فلم کوتاه را از آن خود نمود که از سوی 
زبیر فرغند، کارگردان فلم بلند »همسایه« به وی اهدا 
گردید. ثریا مژگان چهره ی شناخته شده سینما و تیاتر 
همدرد  هارون  به  را  سناریو  بهترین  برای  تقدیر  لوح 
حاجی گل،  از  سپس  نمود.  اهدا  »شبانه«  فلم  برای 
آمد  به عمل  افغانستان دعوت  سینمای  نامور  چهره ی 
حامد  به  را  کوتاه  مستند  بهترین  برای  تقدیر  لوح  تا 
علی زاده برای فلم »چک پوینت« اهدا کند. همچنین 
این فلم لوح تقدیر بهترین سناریو برای یک فلم مستند 
پاییز  همایون  از  آن  تعقیب  به  کرد.  خود  آن  از  را 
گردید  دعوت  افغانستان  سینمای  برجسته ی  سیمای 
به  را  مستند  فلم  برای یک  ایده  بهترین  تقدیر  لوح  تا 
فلم »ما ستاره ها« از ساخته های عاقله رضایی پیشکش 
نماید. عزیزاهلل دیدار آموزگار دیپارتمنت سینما و تیاتر 
دانشکده هنرهای زیبا لوح تقدیر برای بهترین هنرپیشه 
فلم  اول  نقش  هنرپیشه  محی الدین،  مرحوم  به  را  مرد 
»لذت شوق« اهدا نمود. همچنان مینا امینی هنرپیشه فلم 
لوح  حیدری  فریبا  ساخته های  از  کاغذی«  »قایق های 
تقدیر برای بهترین هنرپیشه زن را به خودش اختصاص 
گلبهاری  مارینا  از  مراسم  مجری  آن  تعقیب  به  داد. 
بهترین  تقدیر  لوح  تا  نمود  دعوت  »اسامه«  فلم  ستاره 
نه  فلم »من اسپ می خواهم  برای  را  هنرمند خردسال 

زن«، برای همایون جوانمرد پاییز پیشکش نماید. 
آغاز  موسیقی  وقفه  یک  از  پس  که  بعدی  بخش  در 
بخش  مسوول  مصطفی شورش  برنامه،  مجری  یافت، 
رسانه های یوناما را به روی ستیج فرا خواند و وی در 
نخست سخنانی چند در مورد جشنواره و فراهم آوری 
از  پس  و  نمود  اظهار  یوناما  اداره  سوی  از  امکانات 
آن نخستین جایزه ویژه را به مبلغ 500 دالر امریکایی 
جایزه  نمود.  پیشکش  شبانه  فلم  بازیگر  تنها  آرزو  به 
به محمدشاه  به آینده«  ویژه 500 دالری »یک نگاهی 

 ضیا افضلی


مجروح فلم ساز ساکن ننگرهار برای فلم »نشان دست« 
فلم  یک  برای  دالری   500 ویژه  جایزه  گرفت.  تعلق 
مستند برای غفار آزاد فلمساز جوان پیشکش گردید. 

بلورین  تندیس های  اهدای  مراسم  بعدی  مرحله ی  در 
به همراه جوایز نقدی برای فلم های رده ی نخست این 
جشنواره آغاز یافت. در این مرحله از موسی رادمنش 
کارگردان و فلم ساز سابقه دار خواسته شد تا نخستین 
تندیس بلورین و جایزه 1000 دالری برای بهترین فلم 
فلم ساز  ساخته های  از  باالتر«  »کمی  فلم  به  را  کوتاه 
ایرانی مهدی جعفری پیشکش دارد. خانم نسیم نجفی 
منتقد توانای سینمای ایران این جایزه را تسلیم گردید 
تا بعدا به آقای مهدی جعفری برساند. فلم مستند زنان 
آهنین الیبریا از ساخته های دنیل جونگ دومین فلمی 
 1000 جایزه  و  بلورین  تندیس  که  بود  مرحله  این 
دالری را تصاحب نمود. اتفاق جالبی بود که این فلم 
بر محور زندگی رییس جمهور محبوب کشور الیبریا 
را  نوبل  صلح  جایزه  روز  همان  در  که  می چرخید 
بدست آورد. محسن حسینی گرافیست و فلم ساز توانا 
تندیس بلورین و جایزه ی 1000 دالری را برای بهترین 

فلم انیمیشن بدست آورد. 
بر اساس تصمیم هیات داوران سه فلم کوتاه شایسته ی 
دریافت تندیس بلورین و جایزه 2000 دالری شناخته 
رییس  احمدی  لطیف  آقای  از  برنامه  مجری  شدند. 
افغان فلم دعوت نمود تا این جوایز را به برندگان این 
بخش اهدا نماید. تندیس بلورین و جایزه 2000 دالری 
می خواهم  اسپ  »من  فلم  به  کوتاه  فلم  بهترین  برای 
گردید.  پیشکش  پاییز  همایون  ساخته های  از  زن«  نه 
از  نیست«  اینجا  سرزمینت  که  »تویی  کوتاه  فلم 
بلورین و جایزه  تندیس  نیز  ساخته های محمد حسنی 
2000 دالری را بخود اختصاص داد. همچنان تندیس 
کوتاه  فلم  بهترین  به  دالری   2000 جایزه ی  با  بلورین 
حسینی  جالل  سید  کارگردانی  با  زمینی«  »فرشته های 
پیشتاز  برمک چهره ی  از صدیق  اهدا گردید. سپس، 

بر  ژرفی  تاثیرگذاری  که  افغانستان  سینمای 
است،  داشته  افغانستان  نوین  نسل  فلمسازان 
اختتامیه  مراسم  نهایی  جوایز  تا  شد  خواسته 
برای  را  بشر  حقوق  فلم  پاییزی  جشنواره 
نخست  بخش  در  بدارد.  پیشکش  برندگان 
این مرحله جایزه ویژه برای فلم های مستندی 
فلم  دو  برای  پرداخته اند،  زنان  مسایل  بر  که 
عاقله  گردید.  اهدا  بود،  شده  گرفته  نظر  در 
 500 نقدی  جایزه  و  بلورین  تندیس  رضایی 
الکا  و  ستاره ها«  »ما  مستند  برای  را  دالری 
 500 نقدی  جایزه  و  بلورین  تندیس  سادات 
دالری را برای مستند »در دهکده ای که ناقص 
علقم می خوانند«، از آن خود ساختند. سپس 
تندیس بلورین و جایزه 2000 دالری به مستند 
از ساخته های حامد علی زاده  پوینت«  »چک 
آن  از  را  جشنواره  این  تقدیر  لوح  دو  که 
خود ساخته بود، اهدا گردید. آقای علی زاده 
بخاطر  داوران  هیات  از  قدردانی  ضمن  در 
گزینش فلم چک پوینت در رده ی بهترینها، 

سیورن  فرانسوی  آموزگار  و  فلمساز  زحمات  از 
بالنشه که در سال 1389 در طی یک حمله انتحاری 
از  بیشتری  و  نمود  قدردانی  پدرود گفت،  را  زندگی 
کارکردهای شماری از فلم سازان نسل نوین را مرهون 

زحمات و تالش های وی دانست. 
تندیس  که  این جشنواره  نهایی  جایزه ی  دو  برندگان 
تصاحب  را  دالری   3000 نقدی  جایزه  و  بلورین 
نمودند، اینها بودند: جایزه بهترین فلم مستند را فلمساز 
بر  با کارگردانی فلم »مرگ  جوان سید قاسم حسینی 
فلم  بهترین  و جایزه  داد  اختصاص  به خودش  کمره« 
فلم  کارگردانی  با  مروت  همایون  را  بلند  داستانی 
»سیبی از بهشت« که در جشنواره های بیرون از کشور 
خود  آن  از  است،  آورده  دست  به  را  جوایزی  نیز 
کرد. همایون مروت با سخنانی چند از هیات داوری 
جشنواره به خاطر گزینش این فلم به عنوان بهترین فلم 
بلند داستانی اظهار سپاسگزاری نمود و  افزود که فلم 
حایز  خارجی  جشنواره  چندین  در  بهشت«  از  »سیبی 
جایزه شده و از این که این جایزه را در کشور خودش 
جوایزی  لذت بخش ترین  از  یکی  می آورد،  دست  به 

است که فلمش تصاحب نموده است. 
سرانجام صدیق برمک از برندگان و اشتراک کنندگان 
این جشنواره به خاطر تالش های شان در زمینه ساخت 
فلم های ارزشمند قدردانی نمود و مجری مراسم پایان 
و  داشت  اعالم  را  بشر  حقوق  فلم  پاییزی  جشنواره 
نمود.  دعوت  عصریه  صرف  به  را  تاالر  حاضرین 
تندیس های  و  تقدیر  الواح  پهلوی  در  که  فلمسازانی 
بلورین جوایز نقدیی را بدست آوردند، تعهد نمودند 
تا از این جوایز نقدی در زمینه ی ساخت فلم آینده شان 

استفاده نمایند. 
گروه موسیقی »رویای افغان« در خالل مراحل اهدای 
جوایز به برندگان، پارچه های زیبای را اجرا نمودند و 

با تشویق مکرر حاضرین در تاالر مواجه شدند. 
جوانانی  از  آنعده  مشوق  جشنواره  این  شبهه  بدون 
به  سهم گیری  یا  و  فلم  ساختن  برای  که  شد  خواهد 
عنوان عوامل فلم در تالشند و مشتاقانه می کوشند در 
برداند.  افغانستان گام  سینمای  پیشرفت  و  تعالی  زمینه 
داشت  خواهد  رسایی  طنین  جشنواره  این  موفقیت 
سال های  در  تا  گردد  باعث  طنین  این  که  می رود  و 
بعدی برگزاری جشنواره، فلمسازان متعددی از چهار 
گوشه ی جهان فلم های شان را به غرض نمایش به این 

جشنواره بفرستند. 
یکبار دیگر باید سهم شایسته ی تیم برگزاری نخستین 
جشنواره ی پاییزی فلم حقوق بشر را ستود که نستوهانه 
با  و  ورزیدند  تالش  جشنواره  این  برگزاری  امر  در 
تالش های خستگی ناپذیر توانستند این جشنواره را با 

مراعات معیار های الزم برگزار نمایند.


پایان باشکوه جشنواره پاییزی فلم حقوق بشر
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از  و پس  میزان   21 پنج شنبه  روز  آن که   از  پس 
و  نهادها  از  برخی  رییس جمهور  شفاهی  دستور 
سازمان های دفاع از حقوق بشر از جمله کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان با درخواست رسمی 
به  را  نمایندگانش  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
هدف نظارت از روند بررسی دوسیه ی انتخاباتی 
مستقل  کمیسیون  توسط  که  بارکزی  خانم 
شمارش  محل  به  می گرفت  صورت  انتخابات 
عدم  به دلیل  بارکزی  خانم  فرستادند،  آرا  مجدد 
از  جمهور  رییس  طرف  از  رسمی  فرمان  صدور 
خود داری  جلسه  این  در  نمایندگانش  فرستادن 
نموده و در نهایت شمارش مجدد آرا نیز صورت 

نگرفت.
به دنبال این ماجرا شب جمعه 22 میزان سال جاری 
بارکزی  خانم  پولیس،  از  استفاده  با  حکومت 
به سر  اعتصاب  در  او  همراه  که  را  کسانی  و 
می بردند بررغم اصرار ایشان به ادامه ی اعتصاب، 
داده  انتقال  خان  داوود  محمد  سردار  شفاخانه  به 
بدون  بارکزی  اعتصاب خانم  به  ترتیب  این  به  و 

رضایت ایشان خاتمه داد.
از  یکی  و  من  بود  قرار  که  جمعه  روز  صبح 
زن،به  حقوق  از  حمایت  بخش  در  همکارانم 
هدایت رسمی رهبری کمیسیون از خانم بارکزی 
مالقات  خان  داوود  محمد  سردار  شفاخانه ی  در 
نموده و نظرات و دیدگاه های ایشان را در رابطه 
اعتصاب  به  دادن  پایان  برای  حکومت  اقدام  به 
با  امنیتی  از طرف مسووالن  متاسفانه  بفهمیم  وی 
ممانعت برخورده و بررغم اصرار موکد اجازه ی 
مالقات با خانم بارکزی را نیافته و به این ترتیب 

بدون مالقات او به دفتر برگشتیم.  
اعتصاب  روز  دهمین  در  است که  حالی  در  این 
احمد  فضل  آن که  بررغم  بارکزی  سیمین  خانم 
رسما  انتخابات  مستقل  کمیسیون  رییس  معنوی 
کمیسیون  این  آمادگی  مطبوعاتی  کنفرانس  طی 
خانم  انتخاباتی  دوسیه ی  مجدد  بررسی  برای  را 
هفت  پیوستن  شاهد  ما  نمود،  اعالن  بارکزی 
مجلس  اعضای  از  نفر  یک  شمول  به  دیگر  نفر 
و  مدنی  جامعه ی  فعاالن  از  نفر  دو  نمایندگان، 
دانشجویان  از  نفر  و چهار  دموکراتیک  نهادهای 
اعتصاب  به  ابن سینا،  عالی  تحصیالت  موسسه ی 

خانم بارکزی بودیم. 
بارکزی  خانم  از  ما  دیدار  آخرین  گفت  باید 
بودند،  پیوسته  او  اعتصاب  به  تازه  که  کسانی  و 
درهمراهی با محترم زیداهلل پیوند مسوول عمومی 
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  نشرات  بخش 
یازدهم  روز  صبح  ساعات  اولین  در  افغانستان 
صورت  میزان(  ما   20 شنبه  )چهار  اعتصاب، 
شورای  اطالعیه ی  ما  مالقات  این  در  گرفت، 
حوزه ی  یا  زون  در  مدنی  نهادهای  همبستگی 
شرق کشور را که دفتر ساحوی کمیسیون مستقل 
عنوان  به  نیز  زون،  دراین  افغانستان  بشر  حقوق 
عضو از این نهادها در تهیه ی آن نقش خودش را 
داشت، نیز با خود برده و در حضور خانم بارکزی 
حرکت  از  حمایت  در  که  کسانی  از  جمعی  و 
مدنی خانم بارکزی در خیمه ی اعتصاب گردهم 
اعالمیه  این  صدور  نمودیم.  قرایت  بودند،  آمده 
حقوق  مستقل  کمیسیون  فعالیت های  دیگر  و 
اعتصاب خانم  نخستین روز  از  افغانستان که  بشر 
بارکزی آغاز و همراه با او از حق دادخواهی وی 
و حرکت مدنی او پشتبانی و حمایت نموده است، 

مورد قدردانی قرار گرفت. 
اعتصاب  با  مالقات  این  در  که  مصاحبه ای  در 
کنندگان داشتم انگیزه ی اصلی این هفت نفر، از 
پیوستن به اعتصاب خانم بارکزی، تاکید بر همان 
نشر خبر  از  بعد  بارکزی  بود که خانم  دیدگاهی 
آمادگی کمیسیون مستقل انتخابات برای بررسی 
رسانه ها  طریق  از  او،  انتخاباتی  دوسیه ی  مجدد 
ادامه خواهد  اعتصاب ها  آنها گفتند  نمود.  اعالن 
طی  کشور  جمهور  رییس  که  زمانی  تا  داشت 

که  را  بی طرفی  و  مستقل  کمیسیون  فرمانی رسمی، 
غیر از کمیسیون مستقل انتخابات باشد، برای بررسی 
و موظف  تشکیل  بارکزی  انتخاباتی خانم  دوسیه ی 

کند.
خانم زهرا موسوی دانشجوی رشته ی جامعه شناسی 
در موسسه ی تحصیالت عالی ابن سینا ضمن این که 
یک  عنوان  به  را  بارکزی  خانم  دادخواهی  نحوه ی 
در  خشونت  و  جنگ  که  شرایط  در  مدنی  شیوه ی 
تعریف  است،  جدی  سخن  و  مطرح  حرف  کشور 
جریان  به  را  خودش  پیوستن  از  هدف  نموده 
وقتی  می گویم  »صادقانه  می دهد:  توضیح  اعتصاب 
وصیت نامه ی خانم بارکزی را که از طریق رسانه ها 
به شدت تکان خوردم.  بود، خواندم  نشر رسیده  به 
خانم  اعتصاب  داشتیم  باور  ما  که  بود  این  حقیقت 
جواب  و  رسیده  نتیجه  به  کوتاه مدت  در  بارکزی 
مناسب و مبتنی بر قانون و عدالت را خواهد گرفت. 
خواهد  صورت  رسیدگی  او  حقوقی  دوسیه ی  به 
گرفت و به این ترتیب به اعتصاب پایان خواهد داده 
شد. ولی بعد از انتشار این وصیت نامه و موضعگیری 
انفعالی دولت بعد از ده روز، به این نتیجه رسیدم که 
این اتفاق نخواهد افتاد. من معتقدم سیمین بارکزی 
و  شده  خارج  بارکزی  سیمین  تنها  قالب  از  امروز 
افغانستان  در  مدنی  اعتراض  علم  داعیه دار  عنوان  به 
دانشجویان  از  تعدادی  حداقل  ما،  و  است  مطرح 
اجاره نخواهیم داد که این علم تحت هیچ شرایطی 
صدای  نمی دهیم  اجازه  و  بغلطد.  فرو  زمین  بر 
کسانی مثل سیمین بارکزی، خاموش گردد. به این 
بوده و  بارکزی  از دیروز صبح در کنار خانم  دلیل 
بارکزی  و خانم  افغانستان  مردم  دنیا،  به  می خواهیم 
ثابت کنیم که هنوز هستند وجدان های بیداری که به 
صدای عدالت خواهی و حق طلبی مدنی پاسخ مثبت 

دهند.«
شواری  در  وکیل  ابراهیمی  نیلوفر  دوکتور  خانم 
ملی از والیت بدخشان، بانوی دیگری است که از 

خانم  با  اعتصاب  خیمه ی  در  اعتصاب  روز  دهمین 
ابراهیمی  خانم  می برد.  بسر  اعتصاب  در  بارکزی 

انگیزه ی اصلی اعتصابش را توضیح داده می گوید:
خصوص  به  بارکزی  خانم  خواسته های  از  »یکی 
اعالن  انتخابات  مستقل  کمیسیون  وقتی  دیروز 
دوباره  را  بارکزی  خانم  دوسیه ی  تا  نمود  آمادگی 
مورد بررسی قراردهد این بود که کمیسیون مستقل 
صالحیت  قضیه،  یک طرف  عنوان  به  انتخابات 
رسیدگی به دوسیه ی انتخاباتی او را ندارد. به همین 
دلیل تاکید خانم بارکزی بر این است که دوسیه ی 
انتخاباتی او باید توسط یک نهاد بی طرف و مستقل 
مورد بررسی مجدد قرار گیرد. در غیر این اعتصاب 
بارکزی  خانم  من  نظر  به  داشت.  خواهد  ادامه  او 
تا دوسیه ی  را دارد  این حق  در دادخواهی خودش 
بر  مبتنی  می خواهد  که  همان گونه  او  انتخاباتی 
گیرد.  قرار  بررسی  مورد  او  داشته  دست  در  اسناد 
و من فکر می کنم خانم بارکزی در این دادخواهی 
مکتب  یک  عنوان  به  که  نمود  ایجاد  را  مکتبی 
کشور  تاریخ  در  نخستین بار  برای  مدنی  دادخواهی 
ما پایه گذاری می گردد. به همین دلیل ما از حرکت 
این خانم حمایت نموده و در کنار او خواهیم بود. 
و  شده  برخورد  او  با  می باشد  حقش  که  آنگونه  تا 
عدالت تامین گردد. من باور دارم که حرکت خانم 
که  نموده  ثابت  حقش،  از  دادخواهی  در  بارکزی 

تنها کسانی نیست که آنگونه ادعا  افغانستان  پارلمان  در 
این  از  بندهایی  و  زد  و  معامله گری  در  مدام  می گردد 
دست مصروف باشند. بلکه کسانی هم حضور دارند که 
به هیچ وجه نمی خواهند روی منافع مردم با جریان های 

حاکم وارد معامله گردند.«
خانم دوکتور نیلوفر ابراهیمی وکیل مردم والیت بدخشان 

در شورای ملی خطاب به جامعه ی جهانی می گوید:
قضایا  تمام  در  همیشه  جهانی  جامعه ی  که  می دانیم  »ما 
پس  می زند.  را  آخر  حرف  و  بوده  موثر  افغانستان  در 
تا  بخواهم  جهانی  جامعه ی  از  طریق  این  از  می خواهم 

هرچه زودتر کاری نموده و به این مشکل خاتمه دهد.«
اجمل سهیل که خودش را رییس حزب لیبرال افغانستان 
را  خودش  که  وزیری  طوفان  داکتر  می کند،  معرفی 
رییس مجتمعی بنام جامعه ی ملت معرفی می کند، جواد 
دروازیان دانشجوی دیگری از موسسه ی تحصیالت عالی 
ابن سینا، عبدالمنان دهزاد دانشجوی حقوق وعلوم سیاسی 
در یکی از موسسات تحصیالت عالی خصوصی و بهرام 
روشن گر یکی از دانشجویان دانشگاه کابل، جوانانی اند 
او،  اعتصاب  خیمه  کناز  در  بارکزی  خانم  با  همراه  که 
خانم  مدنی  حرکت  از  حمایت  انگیزه  با  و  زده  خیمه 
بارکزی از روز دهم دست به اعتصاب زده اند. به گفته ی 
اجمل سهیل آن ها به این دلیل دست به اعتصاب زدند تا 
رعایت  و  عدالت  انسانی که  واالی  آرمان های  نگذارند 
حقوق انسانی است در کشور یک بار دیگر پایمال شده 

و از بین بروند.
از  یکی  عنوان  به  طوفان  داکتر  مصاحبه  این  ادامه ی  در 
بارکزی  خانم  از  حمایت  در  که  کنندگان  اعتصاب 
ما  »اعتصاب  گفت:  می برد  بسر  اعتصاب  خیمه ی  در 
انجام  تاکنون  که  است  شکنی ها  قانون  به  اعتراض  در 
و  مدنی  حرکت  از  تا  پیوستیم  بارکزی  خانم  با  ما  شده 
نموده و  تحقق عدالت حمایت  او در جهت  دادخواهی 
حاکمیت موجود را وادار به تابعیت از قانون کنیم. برای 
یک  برای  معنوی  آقای  چرا  که  بود  مطرح  سوالی  ما 
بنام  یکی  می کند.  صادر  سند  تا  دو  پارلمانی،  کرسی 
خانم بارکزی و بعد از مدتی سند دوم بنام خانم جامی. 

اعتراض ما به این است که چرا به صدای خانم بارکزی 
که اینک یازدهمین روز اعتصابش را می گذراند، کسی 
توجه نمی کند. و ما او را همراهی خواهیم نمود تا عدالت 

تامین و حق هرکسی به خودش برسد.«
جواد دروازیان در توضیح از انگیزه پیوستن به اعتصاب 
به  احترام  ما  کشور  در  که  کنیم  اقرار  »باید  می گوید: 
انسان و زندگی آن ها کمتر جدی گرفته شده به صدای 
ما  می شود.  توجه  کمتر  حق طلبی  و  عدالت خواهی 
گذشته  بارکزی  خانم  اعتصاب  از  روز  ده  که  می دانیم 
به  هنوز کسی  یازدهم می شویم ولی  وارد روز  امروز  و 
خواسته های او توجهی نداشته و آنگونه که حقش است 
خانم  با  همراه  و  جاییم  این  ما  است.  نداده  پاسخ  او  به 
خود  باحضور  تا  می بریم  به سر  اعتصاب  در  بارکزی 
مبارزه  مدنی  راهکار  از  و  را حمایت  او  فریاد حق طلبی 

ودادخواهی خانم بارکزی پشتبانی کنیم.«
در آخر این مصاحبه زیداهلل پیوند مسوول عمومی بخش 
ضمن  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  نشرات 
قدردانی از حرکت مدنی خانم بارکزی، حمایت جوانان 
و نهادهای جامعه ی مدنی را از دادخواهی خانم بارکزی 
و  افغانستان  دولت  تا  نمود  امیدواری  اظهار  و  ستایش 
خانم  قانونی  خواسته های  به  جمهور،  رییس  شخص 
او از دست  بارکزی توجه نموده و اجازه ندهد زندگی 
رفته و جریان دادخواهی مدنی و مسالمت آمیز در کشور 

خاتمه پیدا کند.

راه هاي رفع خشونت 
مساله ی  که  عقیده  این  درباره ی 
عنوان  به  باید  را  زنان  علیه  خشونت 
یکی از موضوع های مربوط به حقوق 
بشر تلقی کرد هنوز مقاومتی به خرج 

داده می شود.
همچنین  پیش گیرانه  اقدام های 
پناه گاه های  کردن  دایر  بر  مشتمل اند 
خدمات  و  زنان  آسیب دیده  برای 
دولت  سرپرستی  تحت  مشاوره ای  
میان  همکاری  ساختن  قرار  بر  نیز  و 
کارگذاران  و  قانون  مجری  مقام های 
خدمات اجتماعی می تواند تاثیر گذار 

باشند.
و  معلمان  اجتماعی،  و  دینی  رهبران 
ممکن  اگرچه  گروهی  رسانه های 
خشونت  بخشیدن  تداوم  در  است 
از  مهمتر  گردد.  واقع  سد  زنان  علیه 
همه زنان باید در صورت بروز مشکل 
به  و  مساجد  امامان  قوم،  بزرگان  به 

آگاهی های خودی بپردازند)2: 46(.
بردن  بین  از  در  بیشتر  چیزی که 
است  تاثیرگذارتر  زنان  علیه  خشونت 
که  خانواده هاست،  وآگاهی  دانش 
باعث تحمل و درک کردن یکدیگر 
برای  نه تنها  دانش  این  و  می گردد 
خانم ها  برای  بلکه  است،  مهم  مردان 
جهت،  این  به  دارد،  باالیی  ارزش 
توسط  مشکل  ایجاد  موارد  برخی  در 
می گیرد.  صورت  خانم ها  از  بعضی 
زنان  علیه  به خشونت  منجر  این خود 

می شود.
ذیل  مراحل  از  می توان  برآن  عالو 
در  زنان  علیه  خشونت  فع  راه  در 
از  جلوگیری  تاباعث  که  داشت  نظر 

خشونت در جامعه گردد:
ننگ  و  باشیم  الهي  احکام  پابند   -1

بي جا نداشته باشیم. 
2- نفع و ضرر اجتماع را نفع و ضرر 
احساس  مورد  در  و  بدانیم  خود 

مسوولیت نماییم. 
3- متوجه باشیم که از دست و زبان ما 

کسي ضرر نبیند. 
تمام  مقابل  به  و  زندگي  امور  در   -4

مردم عدالت را در نظر بگیریم. 
5- حقوق و وجایب خود را بشناسیم. 
6- توجه به تعلیم و تربیت سالم اطفال 

و نوجوانان خود داشته باشیم. 
جراید  طریق  از  را  خشونت  ابعاد   -7

انتشار دهیم.
8- خشونت و ابعاد آن را در مکاتب 

تدریس کنیم. 
9- کار را به اهل کار بسپاریم.

10- از طریق رادیو و اطالعات جمعي 
موضوع را به گوش مردم برسانیم.

11- با اقارب خود موضوع را درمیان 
بگذاریم و به کمک آن ها و مالامامان 
سران  که  را  محلي  شوراهاي  مساجد 
تشکیل  باشند  شامل  متنفذان  و  اقوام 
رفع  و  خشونت ها  رفع  در  تا  دهیم 

عنعنات ناپسندیده تصمیم بگیرند. 
نتيجه گيري

موجودات  در  خشونت  پدیده ی 
و  متجاوز   عمل  یک  عنوان  به  زنده 
یک  و  شده  محسوب  تهدید کننده 
مي باشد.  غیرطبیعي  و  غریزي  عمل 
پدیده ی خشونت در اثر تداوم در ذهن 
نوع بشر در بسا اوقات جز از عادت و 
عمده   عوامل  از  یکي  قدرت  کسب 

در  خشونت  پدیده ی  آمدن  وجود  به 
جوامع بشري شده مي تواند. 

خشونت ها در جوامع مختلف به انواع  
مي شود.  متبارز  مختلف  اشکال  و 
و  باطن  به  که  رواني  خشونت هاي 
روان انسان صدمه رسانده و شخص را 
تحت تاثیر و فشار روانی قرار مي دهد. 
افراد  از  عده ای  اجتماعي  خشونت 
خود  تاثیر  تحت  را  گروه  و  اجتماع 

قرار داده و متضرر مي سازد.
خشونت  اصلي  عامل  خصوص  در 
علیه زنان مي توان  از تبعیض  نام برد. 
مرد  با  زن  برابري   مانع  که  تبعیض  
زنان  علیه  خشونت  به  ومنجر  شده  
مي گردد با داشتن پدیده ی خشونت و 
عواقب ناگوار آن چگونه  از خشونت 
علیه زنان و انواع  خشونت جلوگیري 

کرده مي توانیم؟ 
یگانه عاملی که مي توان با آن خشونت 
علیه زنان را از بین برد و براي اصالح  
استفاده  آن  از  مرد ساالرانه  فرهنگ 
همین  از  است.  ترتیب  و  تعلیم  کرد 
سبب در مورد خشونت  علیه زنان یا 

اقشار جامعه  چنین بیان مي کند: 
هرنوع  از  عبارت  زنان  علیه  خشونت 
غیرقانوني  و  عمل و روش غیرشرعي 
مي باشد که با شدت همراه بوده و بر 
عفت  و  آبرو  حیثیت،  روان،  جسم، 
کشورهاي مختلف و در فرهنگ هاي 

مختلف از همه متفاوت است.  
مرکز  که  امریکا  متحده  ایاالت  در 
 35 تا   30 آن هم  با  است  دموکراسي 
درصد زنان مورد آزار جنسي شوهران 

خود قرار مي گیرند. 
اما با تاسف و از همه بدتر مي توان از 
خشونت زن علیه زن نام برد که خیلي 

آزاردهنده و ناراحت کننده است. 
بین  از  در  بتوانیم  این که  براي  پس 
نایل  موفقیت  به  خشونت  بردن 
و  خشونت   علل  است  الزم  شویم 
بدانیم.  را  خشونت  به وجود آورنده ی 
و  بي سوادي  اقتصادي  فقر  جمله  از 
دیگران،  حقوق  از  نداشتن  آگاهي 
اوامر نهي و  قانون و  به  عمل نکردن  
پایبند نبودن به احکام و قوانین و غیره 
در  موثر  عوامل  جمله  از  مي توانند 

ایجاد  خشونت در جوامع باشند. 

پی نوشت ها:
مارکراین.  دوکتور  دپلوماتلین،   -1
چهارم،  جلد   )1382( دموکراسي. 

ترجمه پوهاند محمد فاضل. 
زنان.  انسانی  حقوق  شهال.  فرید،   -2
تعاون  مرکز  انتشارات:   ،)1384(

افغانستان.
3- متواضع، غالم حضرت. مقام زن از 

دید گاه اسالم.)1371(.
و  زنان  حقوق  تحقیقاتی  نهاد   -4
کاهش  کنفرانس  گزارش  اطفال. 
اثرات منفی عنعنات ناپسند باالی زنان 
و اطفال. )1387(، کابل- افغانستان.            
5- دردهاي پنهان، نویسند گان: هشت 
ژورنالیستان کشور، سال چاپ  از  تن 

1387 خورشیدي.
 ،27 شماره ی  میرمن،  مجله ی   -6

عقرب سال 1387 خورشیدي
www. سایت  انترنت    -7

info/.noghtenazar3
834/node
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متصدی صفحه: محمد عظيم بشارت

خشونت علیه زنان 
 پوهيالی خيرالدین خيرخواه

 قسمت هفتم و پایانی
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متحده  ایاالت  آن که  از  بعد  و  پیش  هفته ی  از 
ضد  بر  تروریستی  طرح  یک  که  کرد  اعالم  امریکا 
قدس  نیروی  و  شده  خنثا  امریکا  در  عربستان  سفیر 
شد؛  اعالم  طرح  این  متهم  عنوان  به  سپاه پاسداران 
برخوردهای تبلیغاتی جدیدی بین امریکا و عربستان 
سعودی از یک سو و ایران از سوی دیگر تشدید شد. 
امریکا و عربستان ایران را متهم به پالن گذاری برای 
ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن کرده اند اما 

ایران این موضوع را رد کرده است.
این اتهامات و واکنش هایی که به تعقیب آن به میان 
آمده، این تصور را ایجاد کرده است که گویا ایران 
اکنون با جبهه ی جدیدی از مخالفت بین المللی مواجه 
و  قدیمی  جبهه های  از  متفاوت تر  می تواند  که  است 
بین المللی  این کشور در عرصه ی  با  دایمی مخالفت 
باشد. آنچه این موضوع را متفاوت می کند، این است 
در  سعودی  عربستان  جدید،  صف بندی  در  اگر  که 
گیرد،  قرار  ایران  ضد  بر  مخالفت  جبهه  یک  راس 
امکان این که تجمع منطقه ای در حوزه ی خلیج شکل 
ایران  برای  می تواند  این  و  است  تصور  قابل  گیرد، 

خسته کننده تر از گذشته واقع شود.
از آنجایی که سوریه در وضعیت مناسبی قرار ندارد، 
می توان گفت که ایران با از دست دادن اقتدار یکی از 
متحدان قوی خود در جهان عرب روبرو می باشد. از 
سوی دیگر، روابط ایران با کشورهای حوزه ی خلیج 
کشورهایی  اگرچه  نمی شود.  معلوم  روبراه  چندان 
تا کنون کدام واکنشی  چون قطر و کویت و عراق 
اما  نداده اند،  نشان  ایران  سیاست های  با  مخالفت  در 
برخی دیگر از کشورهای حوزه ی خلیج، دل خوشی 
در  ایران  با  عربی  متحده ی  امارات  ندارند.  ایران  از 

رابطه با مالکیت جزیره ی ابوموسی و تنب های بزرگ 
و کوچک اختالف نظر دارد و بحرین نیز مدعی است 
علیه  مخالفت هایی  تشدید  و  به شکل گیری  ایران  که 
رژیم آل خلیفه دست دارد. چنانچه همین حساسیت ها 
امنیتی  ناظر  فوتبال،  بین المللی  تا فدراسیون  باعث شد 

برای مسابقه ی ایران و بحرین اعزام کند.
در  مهمی  نقش  سعودی  عربستان  دیگر  سوی  از 
خلیج  حوزه ی  کشورهای  سیاسی  افکار  سازماندهی 
شورای  در  عربستان  که  نقشی  به  توجه  با  دارد. 
می توان  دارد،  خلیج  حوزه ی  کشورهای  همکاری 
مخالف  جبهه  به  سعودی  عربستان  پیوستن  که  گفت 
و  منطقه  در  جدید  وضعیت  شدن  پیدا  باعث  ایران، 
حوزه ی  کشورهای  با  ایران  روابط  در  به خصوص 

خلیج خواهد داشت.
بعد  و عربستان سعودی  ایران  این وضعیت در روابط 
گذشته  هفته  چهارشنبه  روز  که  آمد  میان  به  آن  از 
بر  مبنی  امریکایی  مقامات  اعالم  از  پس  روز  یک  و 
خنثا شدن یک توطیه هدایت شده از سوی ایران برای 
ترور سفیر عربستان سعودی در ایاالت متحده، رهبران 
تماس  یک  در  سعودی،  عربستان  و  متحده  ایاالت 
تلیفونی برواکنش قوی و متحدانه برای پاسخگو کردن 

طراحان این طرح تاکید کردند.
کاخ سفید پنج شنبه هفته گذشته با انتشار بیانیه ای خبر 
ملک  و  امریکا  جمهور  رییس  اوباما،  باراک  که  داد 
عبداهلل، پادشاه عربستان در یک گفتگوی تلیفونی، این 
طرح را برخالف معیارهای اولیه بین المللی، اخالق و 
قانون دانسته و در واکنش به این طرح، به اقدام هایی 

دهند  نشان  ایران  به  که  زد  خواهند  دست  تاثیرگذار 
بیشتر  انزوای  باعث  و  نیست  قابل قبول  رفتار  این گونه 

ایران خواهد شد.
از  گذشته،  هفته  سه شنبه  روز  امریکا  عدلیه  وزارت 
بازداشت یک امریکایی ایرانی تبار به نام منصور ارباب 
سیار خبر داد و مدعی شد که این فرد به توطیه برای 
در  می باشد.  متهم  عربستان  سفیر  عادل الجبیر  ترور 
شده  ادعا  داشته اند،  امریکایی  مقام های  که  اظهاراتی 
اعضای  از  دیگری  فرد  با  دستگیرشده  فرد  که  است 

کاخ سفید پنج شنبه هفته 
گذشته با انتشار بیانیه ای 
خبر داد که باراک اوباما، 
رییس جمهور امریکا و ملک 
عبداهلل، پادشاه عربستان 
در یک گفتگوی تلیفونی، این 
طرح را برخالف معیارهای 
اولیه بین المللی، اخالق و 
قانون دانسته و در واکنش 
به این طرح، به اقدام هایی 
تاثیرگذار دست خواهند 
زد که به ایران نشان دهند 
این گونه رفتار قابل قبول 
نیست و باعث انزوای بیشتر 
ایران خواهد شد.

نیروی قدس سپاه پاسداران در طراحی قتل عادل الجبیر 
همکاری داشته است. 

و  امریکایی  مقامات  تا  شد  باعث  خبر  این  انتشار 
ایران و کوشش  بیشتر  برای تحریم  از تالش  سعودی 
بین المللی  عرصه ی  در  کشور  این  بیشتر  انزوای  برای 
خبر دهند. جوبایدن، معاون رییس جمهور و هیالری 
به  واکنش  متحده در  ایاالت  کلینتون وزیر خارجه ی 
این خبر گفته اند که حکومت ایران باید جواب گوی 
می شود،  باعث  که  چیزی  البته  باشد.  خود  اقدامات 
در  جنگ  آتش  شدن  روشن  عدم  مورد  در  اطمینان 
کیربی  جان  که  است  این  نگهدارد،  جا  بر  را  منطقه 
را  نظامی  تالش های  امریکا  دفاع  وزارت  سخنگوی 
در واکنش به این موضوع رد کرده و گفته است که 
واکنش به اقدام ایران، دیپلوماتیک و حقوقی خواهد 

بود.
به نظر می رسد اگر ایران در دفع این اتهام موفق نشود و 
شواهد قوی و قانع کننده ای در راستای رفع اتهام ارایه 
ندهد، با چالش سیاسی فراوانی روبرو خواهد شد. زیرا 
طرح این اتهام به این معنا است که عربستان سعودی و 
امریکا به صورت همزمان سوژه یک طرح تروریستی 
امنیت  اجرا گذاشته می شد،  اگر مورد  بوده است که 
داخلی و بین المللی ایاالت متحده و امنیت بین المللی 
می رسد  به نظر  می شد.  متاثر  آن  از  سعودی  عربستان 
همین نقطه اشتراک باعث شد است تا واکنش متحدانه 
و سریعی از جانب هردو کشور، سعودی و امریکا، به 
واکنشی  چه  ایران  این که  شود.  داده  نشان  مساله  این 
افکار  تا چه حد می تواند  ادعا نشان می دهد و  این  به 
عامه را در سطح جهان با خود همراه سازد، در آینده 

مشخص خواهد شد.

ایرانوجبههجدیدمخالفتبینالمللی
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سازمان ملل خواستار حفاظت 
از مردم سوريه در برابر 

دولت شد
ناوی پيلی، کميشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد، 
از قدرت های خارجی خواسته است تا به اقدامات 
غيرنظاميان  از  حفاظت  »برای  دستجمعی  و  فوری 
شده  کشور«  آن  دولت  اقدامات  برابر  در  سوريه 

است.
تظاهرات  آغاز  زمان  از  است که  پيلی گفته  خانم 
نفر  از سه هزار  بيش  تا کنون  اعتراضی در سوريه 
کشته شده اند و افزوده است که دولت رويه با توسل 
به »سرکوب بی رحمانه« معترضان مخالف دولت، 
اين کشور را به سوی يک جنگ داخلی تمام عيار 

سوق می دهد.
در خبری ديگر در مورد سوريه، يک گروه مدافع 
حقوق بشر گفته است که روز پنج شنبه، دست کم 
کشته  دولتی  نيروهای  دست  به  غيرنظامی  ده 
با  مقابله  مامور  نظاميان  از  تن  شدند و همچنين، 9 
در  پای  از  ناشناس  افراد  به دست  تظاهرکنندگان، 

آمدند.
دولت سوريه در موارد متعدد از کشته شدن ماموران 
دولتی خبر داده و شورشيان تحت حمايت خارجی 
که  گفته اند  مخالفان  اما  است  دانسته  مسوول  را 
مردم  سوی  به  تيراندازی  دستور  از  که  نظاميانی 
کشته  فرماندهانشان  دست  به  کنند،  خودداری 

می شوند.
در همانحال، برخی منابع گفته اند احتمال دارد که 
با ادامه اعتراضات و برخورد خشونت آميز ارتش با 
معترضان، برخی نظاميان مخالف و همچنين شماری 
عمليات  به  اسلحه  آوردن  به دست  با  معترضان  از 

تالفی جويانه عليه نيروهای دولتی دست زده باشند.
يک میلیاردر امريکايی محکوم 

به حبس شد
راتنام،  راجه  راج  نيويورک،  شهر  در  دادگاهی 
جرم  به  را  معروف،  ميلياردر  و  سرمايه گذار 
سو استفاده از اطالعات درون سازمانی در معامالت 

تجاری، به 11 سال زندان محکوم کرده است.
اين يکی از سنگين ترين مجازات هايی است که تا به 
حال برای يک چهره شناخته شده وال استريت در 

نظر گرفته می شود.
با هدف پيشی  به اطالعات درون سازمانی،  توسل 
فدرال محسوب  رقبای سرمايه دار، جرم  از  گرفتن 

می شود.
راج راجه راتنام، در آخرين جلسه دادگاه ساکت 
بود. او در پاسخ به سواالت قاضی فقط به جواب بله 

يا خير اکتفا کرد.
حکم حبس 11 سال او عمدتا بر اساس صحبت های 
گذشته اش صادر شد، مکالمات تليفونی يا حضوری 
با افرادی که به آقای راجه راتنام درباره برنامه های 
اطالعات  شرکت ها  تازه  محصوالت  يا  آينده 

ارزشمندی می دادند.
اين  محکوميت  دادگاه،  وکيل  سيگال،  ديويد 
چهره برجسته وال استريت را پيروزی مهمی برای 

سارنوالی فدرال می داند.
او به بی بی سی گفته است: »در اين پرونده بر اساس 
راجه  آقای  است،  کرده  ارايه  دولت  که  مدارکی 
راتنام به طور سازمان يافته شده از منابعش در داخل 
اطالعات  امريکا  سراسر  در  بزرگ  شرکت های 
سود  مستمر،  شگرد  اين  با  او  می کرد.  استخراج 

کمپنی خود را باال می برد.«

در  متحد  ملل  سازمان  کل  دبير  مون  کی  بان 
حقوق  وضعيت  درباره  خود  ساالنه  گزارش 
قطع  موارد  اعدام ها،  افزايش  از  ايران  در  بشر 
محاکمه های  خودسرانه،  بازداشت های  عضو، 
فعاالن حقوق  و سرکوب  غيرعادالنه، شکنجه 
بشر، وکال، روزنامه نگاران و فعاالن مخالف در 

اين کشور ابراز نگرانی کرده است.
به  را سه سال است که  اين گزارش  بان  آقای 
تقاضای کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان 
که  ديگری  کشور  دو  می کند.  آماده  ملل 
گزارش مشابهی درباره آنها تهيه می شود برما و 

کوری شمالی هستند.
احمد شهيد، گزارشگر ويژه در مورد وضعيت 

حقوق بشر ايران که در ماه جون سال گذشته 
روز  را  خود  گزارش  است  قرار  شد  منصوب 

چهارشنبه اين هفته منتشر کند.
در گزارش تازه آقای بان آمده است که نقض 
حقوق بشر در ايران از زمان گزارش قبلی دبير 
کل دامه يافته است. در مقدمه اين گزارش آمده 
است: »چنين مواردی ادامه يافته و تشديد شده 
است، به خصوص در مورد مدافعان حقوق بشر، 
فعاالن حقوق زنان، روزنامه نگاران و مخالفان 
دولت.« گزارش همچنين به افزايش قابل توجه 
ابتدای  از  عام  مال  در  جمله  از  اعدام  مجازات 
سال 2011 تاکنون اشاره می کند و می گويد که 
اعدام زندانيان سياسی و مجرمان زير هجده سال 

گزارش شده است.
ايران بارها نقض حقوق بشر در داخل کشور را 
رد کرده و سازمان های بين المللی را متهم کرده 
نظير  کشور  اين  دشمنان  نفوذ  تحت  که  است 

امريکا عمل می کنند.
اين گزارش همچنين به بعضی تحوالت مثبت 
پروتوکول داوطلبانه  امضای  از جمله  ايران  در 
کنوانسيون حقوق کودکان در زمينه مشارکت 
سپتامبر  در  مسلحانه  مناقشه های  در  کودکان 

2010 اشاره می کند.
در بخشی از اين گزارش درباره مجازات اعدام 
الملل، عالوه بر  آمده است: »به گفته عفو بين 
 2010 سال  در  رسما  که  اعدامی  مورد   252

اعالم انجام شده، گزارش هايی هست که ادعا 
می کند 300 اعدام مخفی ديگر عمدتا در زندان 

وکيل آباد مشهد انجام شده است.«
عالی  کميشنر  که  است  آمده  گزارش  اين  در 
فبروری ضمن  ماه  بشر سازمان ملل در  حقوق 
ابراز نگرانی از شمار افزايش شديد آمار اعدام 
در ايران از ابتدای 2011 از ايران خواست موقتا 
ايران  از  سازمان  اين  کند.  متوقف  را  اعدام ها 
نظام  از  اعدام  مجازات  حذف  است  خواسته 

جزايی را بررسی کند.
مورد  در  همچنين  بشر  حقوق  عالی  کميشنر 
صدور حکم اعدام در ارتباط با جرايم جنسی 

به ايران نامه نوشته است.

بان کی مون از وضعیت حقوق بشر در ايران ابراز نگرانی کرد
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