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 ها هم 
نن  ان ا انت

 ارحملهکنند
امی یرن انتحاریویک
تهشدند یرک درپنج

گروه  دفتر  به  انتحاری  مهاجمان  حمله  پی  در 
بازسازی والیتی پنجشیر در شمال شرق کشور، 

چهار مهاجم و یک غیرنظامی کشته شده اند.
به  پنجشیر  والی  سخنگوی  روشن،  حامد 
 2 شنبه،  روز  بامداد  که  است  گفته  بی بی سی 
میزان ابتدا یک مهاجم انتحاری موتر حامل خود 

را در مقابل ورودی این دفتر منفجر کرد.
او افزود که به دنبال این انفجار سه مهاجم دیگر 
تالش کردند که وارد محوطه مجتمع ساختمانی 
شلیک  اثر  در  ولی  شوند،  بازسازی  گروه  دفتر 

ماموران امنیتی از پا درآمدند.
این  اثر  در  که  گفت  پنجشیر  والی  سخنگوی 
غیرنظامی  یک  و  امنیتی  محاف  یک  حمله 

زخمی شدند.
به گفته آقای روشن، فرد غیرنظامی کشته شده 
راننده یک تانکر حامل تیل بود که آن را به دفتر 
گروه بازسازی والیتی می برد. او افزود که یکی 

از زخمی ها هم همکار او بوده است.
طالبان مسوولیت این حمله را به دوش گرفته و 
ادعا کرده اند که در اثر این حمله تلفات سنگینی 

به نیروهای خارجی و داخلی وارد شده است.
گروه بازسازی والیتی پنجشیر متعلق به نظامیان 
بین المللی مستقر در این والیت است که عمدتا 
عمرانی  طرح های  اجرای  و  مالی  حمایت  به 

می پردازد.
پنجشیر یکی از آرام ترین والیت های افغانستان 
مسوولیت  جاری  سال  اسد  ماه  اوایل  که  است 
به  بین المللی  نیروهای  از سوی  امنیتی آن رسما 

نیروهای امنیتی داخلی واگذار شد.
پس از انتقال مسوولیت امنیتی پنجشیر به نیروهای 
امنیتی داخلی، این نخستین حادثه امنیتی از نوع 

خود در این والیت است.

بارکزی باسیمی مرا 
 تصا ارا

روزشم

اس تصا ناندرا م بارکزی سیمی
پس از برچیده شدن خیمه سیمین بارکزی و انتقال وی به شفاخانه سردار داوود خان، مقام های امنیتی از هرگونه 

تما با خانم بارکزی ممانعت کرده اند.
برخی از منابع در ایتالف حمایت از قانون می گویند که تالش های آنان برای دیدار با خانم بارکزی تاکنون نتیجه ای 
به همراه نداشته است. این منابع می گویند تما هایی که با برادر سیمین بارکزی داشته اند، گفته است که خانم 

بارکزی همچنان به اعتصاب خود ادامه داده است.
در همین ارتبا شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر نیز اعالمیه ای را صادر کرده است که متن کامل آن به نشر رسانده 

می شود:

ر ب و همدنیوح هجام یهشب ا
بارکزی سیمی الیسازمانمللمتحد،مبنیبرمداخلهدرحلقضیهخان نری ازکمی درخواس

 1 21 میزان 0  در چهاردهمین شب اعتصاب غذایی خانم سیمین بارکزی، نیروهای پولیس، در شب مور 22
1 اکتوبر 2011 میالدی، به خیمه اقامت وی یورش برده و برخالف تمام موازین مدنی، خیمه  خورشیدی، برابر با 14

را تخریب و خانم سیمین بارکزی را به بیمارستان انتقال دادند.
 همچنان، نیروهای پولیس، در همان شب، حامیان خانم بارکزی را که در اعتصاب غذایی قرار داشتند نیز، از محل 
دور کرده و خیمه های شان را برچیده اند. این امر سبب گردیده است تا نهادهای مدنی، مدافعین حقوق بشر و فعالین 
حقوق زن در افغانستان، به اراده حکومت در پیوند به احترام به حقوق مدنی شهروندان کشور، بی باور گردیده و 

مشوش شوند.
11 میالدی، اعالمیه ای  10 1 خورشیدی، برابر با 2011 1 شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان، به تاری 0
را پخش کرده بود که طی آن از خواست های مدنی خانم بارکزی حمایت نموده و از دولت افغانستان تقاضا شده 

بود، تا برای حل این معضله، هرچه زودتر اقدام نماید.
 در اعالمیه آمده بود که اگر دولت افغانستان برای حل خواسته های مدنی خانم بارکزی اقدام ننماید، شبکه جامعه 
ه از کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان  مدنی و حقوق بشر افغانستان، از میکانیسم های بین المللی حقوق بشر، به وی

ملل متحد، تقاضای مداخله را خواهد کرد.
 حمله شب هنگام پولیس به خیمه خانم بارکزی، شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان را وا داشت، تا از کمیشنر 
عالی سازمان ملل، خانم پیلی و اعضای سازمان ملل متحد، از طریق کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق 

بشر، تقاضا نماید تا برای حل این بحران، از طریق مراجع امور بین المللی، مداخله نمایند.
با احترام

کابل  افغانستان
1 خورشیدی، برابر با 15 اکتوبر 2011 میالدی 2 میزان 0

ا و  ه د ا ان  وزی
ن ا م  تی ه ا دا

یادشده  مورد موضوعات  در  با کشورهای همسایه  افغانستان  مقام های  برخورد جدی  نمایندگان مجلس خواهان 
شدند. شکریه بارکزی، رییس کمیسیون دفاعی مجلس نمایندگان افغانستان خواهان برخورد جدی مقام های افغان با 
عوامل بیگانه در داخل کشور شد. بارکزی گفت: »پاکستان هنوزهم حمالت توپخانه ای آن ادامه دارد، و این طرف )غرب 
افغانستان( ایران هم حمالت توپخانه ای خودرا آغاز کرده، جوانی در والیت نیمروز متاسفانه زخمی شده، کی می تواند 
جواب خمپاره های ایران را بدهد؟ کی می تواند جلو حمالت پاکستانی را که از چند ماه به این سو ادامه یافته ]بگیرد[، 

درصفحهباالخره ما ضرورت داریم به صدای ملت که از خانه ی نمایندگان ملت بیرون شود.«

ون  ان به  ای
انستان  از ا ا  نا

د ن ی م 
ایران و پاکستان دو کشوری هستند 
تحکیم  از  کرده اند،  ادعا  بارها  که 
و  کرده  حمایت  افغانستان  در  ثبات 
در راستای دسترسی به چنین هدف 
اما  می کنند؛  همکاری  کابل  دولت  با 
در عمل دقیقا بر خالف آنچه گفته اند 
خاک  داخل  از  وقتی  می کنند.  رفتار 
داخلی  قلمرو  بر  ایران  و  پاکستان 
می شود،  پرتاب  راکت  افغانستان 
دولت  تضعیف  برای  کار  موثر ترین 
چنین  انتشار  با  زیرا  می باشد.  کابل 
خبرها، زمینه های واکنش های داخلی 
و  شده  پیدا  کشور  درون  در  پیچیده 
با  افغانستان  داخلی  ثبات  و  امنیت 

هشدار و تشویش مواجه می گردد.
به معنای  فیر ها  این  دیگر،  سوی  از 
استقالل  به  ایرانی ها  بی اعتنایی 
نیز  افغانستان  تمامیت ارضی  و 
از  برخی  در  می شود.  محسوب 
راکت  فیر  که  است  آمده  گزارش ها 
منع  به  واکنش  در  ایران،  سوی  از 
از  افغانستان  سرحدی  نیروهای 
سربازان  استقالل شکنانه  مطالبات 

ایرانی بوده است.
در صفحه 4
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به همسایگان متجاوز 
اعتماد نکنیم

ایران و پاکستان، در یک همسویی سیاسیـ  نظامی 
به ادامه حمله های موشکی شان به خاک افغانستان 
حمله های  از  ماه  سه  به  نزدیک  می دهند.  ادامه 
راکتی و توپخانه ای پاکستان سپری می شود، اما 
حکومت افغانستان و متحدان غربی اش خاموشانه 

و در نقش نظارت کننده باقی مانده اند. 
که  داد  نشان  به خوبی  پاکستان  و  ایران  رفتار 
هرگز  دوگانه  سیاست  با  افغانستان  همسایگان 
طرفدار »افغانستان امن و باثبات« نمی باشند. این 
روند  از  یک سو  از  بن  توافق  از  پس  کشور  دو 
سوی  از  و  کردند  حمایت  افغانستان  در  موجود 
در  سدی  که  می کنند  تالش  قدرت،  تمام  با  دیگر 
برابر رشد و  توسعه سیاسی، اقتصادی و فضای 
رو به رشد دموکراسی و ثبات پایدار در منطقه قرار  
دهند. ایران با حمایت از گروه های مخالف و مسلح 
برآمده  ناامنی  درصدد  جنوب غرب  حوزه ی  در 
نفتی  مواد  انتقال  منع  چون  طرح هایی  با  و  است 
توسط تاجران افغان و یا اخراج کتلوی در برابر 
شرایط  بدترین  در  افغانستان  مردم  و  حکومت 

سیاسی و اقتصادی قرار داد. 
مداخالت ایران پس از آن  علنی و آشکار می شود که 
حکومت افغانستان درصدد برآمد تا در والیت های 
هم مرز با ایران طرح های کالن اقتصادی را مانند 

بند سلما و... به اجرا گذارد. 
این  مانع  تا  می کوشد  توان  تمام  با   ایران  اکنون 
پیمان های  از طرح  ایران  بزرگ شود.  پروژه های 
با  دوست  کشورهای  با  افغانستان  استراتژیک 
هاوان،  شلیک  با  و  شده  ناخشنود  افغانستان 
می گذارد.  نمایش  به  را  خود  سیاسی  اعتراض 
ایجاد  با  تا  ایران در تالش است  در همین راستا 
ایجاد  با برخی رهبران قومی و مذهبی و  روابط 
مداخله های  برای  را  زمینه ها  همسو  رسانه های 
بیشتر در افغانستان فراهم سازد. متاسفانه ارسال 
تا  برای حکومت سبب شده است  کیسه های پول 
ایران  مداخله های  برابر  در  مقامات  از  بسیاری 

سکوت اختیار کنند. 
ده سال  گذشته همانند  از  نیز  پاکستان  حکومت 
حکومت  فریب کارانه ،  و  دوپهلو  با سیاست  ایران 
گرفته  بازی  به  را  جهانی  جامعه ی  و  افغانستان 
چند  تا  جهانی  جامعه ی  و  حکومت  اعتماد  است. 
سال قبل باالی پاکستان درحد بسیار باالیی قرار 

داشت. 
ایاالت متحده امریکا براساس همین اعتماد و باور، 
ساالنه پول های زیادی به آدرس پاکستان واریز 

می کرد. 
به  همسایگان،  ریاکاری های  سال  ده  گذشت  با 

خوبی آشکار شد. 
افغانستان  همسایگان  که  دریافته اند  همه  اکنون 
برخالف سیاست های اعالنی خود، در عمل کامال 
در ضدیت با  حکومت افغانستان و روند موجود 
قرار دارند. متاسفانه خاموشی حکومت و متحدین 
غربی آن این کشورها را  جسورتر ساخته است. 
تداوم حمله های پاکستان غرور و شهامت تاریخی 
افغان ها را  جریحه دار ساخته و همه انتظار دارند 
که به این تجاوزات پاسخ الزم داده شود. اکنون 
همه منتظراند که آقای کرزی با سوگندی که یاد 
می تواند  توانمندی  و  تدبیر  کدام  با  است  کرده 
غرور  و  حیثیت  از  دفاع  و  ارضی  تمامیت  حافظ 
همسایگان  برابر  در  خاک  و  آب  این  شهروندان 

متجاوز باشد. 
با این همه خوب است که پس این همه رویدادها 
دیگر به این همسایگان اعتماد نکرده و در روابط  

خود با آ نان تجدید نظر کنیم. 

زنگ اول


این صدا را بشنوید.«
 وی همچنین گفت که اعضای مجلس 
در مورد وضعیت صحی خانم بارکزی 

نگران هستند.
به همین ترتیب، شکیبا هاشمی، نماینده ی 
مردم کندهار در مجلس نمایندگان نیز با 
تقبیح کردن حمله ی پولیس بر خیمه ی 
خاموشی  به  نسبت  بارکزی،  سیمین 
مقام های افغان در برابر تجاوز کشورهای 

همسایه انتقاد کرد.
خانم هاشمی گفت: »من یک بار دیگر، 
انسانی  ضدکرامت  و  ضدبشری  عمل 
سیمین  خانم  قبال  در  را  داخله  وزارت 
به جای   امروز  تقبیح می نمایم.  بارکزی 
راکتی  حمالت  داخله  وزارت  این   که 
زور  می داد،  بالمثل  جواب  را  پاکستان 
خود را باالی یک زن مظلوم نشان داد. و 
بازهم خود را خدمت گذار مردم خطاب 
می کنند که عمال دیدیم.« خانم هاشمی 
افزود: »شورای علمای اسالمی افغانستان 
داخله  وزارت  عمل  باالی  را  فتوا  باید 
صادر می کردند، به خاطری که این هم 
نامحرمان  که  است  شرعیت  خالف 
را  بارکزی  سیمین  پاهای  و  دست ها 
به  را  او  حالت  فجیع ترین  به  و  گرفتند 

داخل امبوالنس، داخل کردند.«
ادامه ی  از  گذشته  روز  دو  در  رسانه ها، 
حمله های راکتی پاکستان، شروع پرتاب 
راکت  از ایران به مناطق مرزی در والیت 
فلم های  نمایش  از  نیمروز و جلوگیری 
برخورد  چگونگی  آن  در  که  افغانی 
ایرانی ها با مهاجرین افغان درآن کشوربه 

تصویر کشیده شده، خبر داده اند.
نمایندگان مجلس خواهان برخورد جدی 
مقام های افغانستان با کشورهای همسایه 

درپی  هجوم نیروهای پولیس بر خیمه ی 
سیمین بارکزی، ادامه ی حمله های راکتی 
کشورهای همسایه بر خاک افغانستان و 
خاموشی مقام های افغان در برابر آن ها، 
استیضاح  پروسه ی  نمایندگان  مجلس 
ریاست  و  داخله  دفاع،  وزیران خارجه، 

عمومی امنیت ملی را بررسی می کند.
روز  کشور  نمایندگان  مجلس  اعضای 
گذشته نسبت به هجوم نیروهای پولیس 
همچنین  و  بارکزی  سیمین  خیمه ی  بر 
حمله های  برابر  در  حکومت  خاموشی 
حمله ی های  آغاز  و  پاکستان  راکتی 

راکتی ایران واکنش جدی نشان دادند.
 نیلوفر ابراهیمی، نماینده ی مردم بدخشان 
در مجلس نمایندگان که در حمایت از 
سیمین بارکزی دست به اعتصاب غذایی 
زده بود، می گوید که معین امنیتی وزارت 
به  پولیس  رنجر و صدها  ده ها  با  داخله 
شکل غیرانسانی بر خیمه ی خانم بارکزی 

هجوم  آورده بودند.
مجلس  نمایندگان  از  ابراهیمی  خانم 
خواست تا مساله خانم بارکزی را جدی 

بگیرند و از او حمایت کنند.
ابراهیمی گفت: »خیمه ی سیمین به شکل 
فجیعانه توسط برچه های پولیس پاره پاره 
از  کنید!  کمکم  که  فریادی  با  و  شد 
دست ها و پاهای سیمین به شکل بسیار 
به  امبوالنس  به روی  و  فجیع کش شد 
شما  شد.  انداخته  آن  وحشتناک  شکل 
باالی  نمایندگان مردم مسوولیت دارید 
»پاهای  افزود:  ابراهیمی  آن غور کنید.« 
سیمین بیرون از دروازه ی امبوالنس بود، 
اما پولیس  باالی پاهای سیمین دروازه را 
انداختند که من شاهد عینی بودم، حداقل 
به عنوان نماینده  بودن و هم صنف بودن 

وزیرانخارجه،دفاعوداخلهاستیضاحمیشوند

در مورد موضوعات یادشده شدند.
شکریه بارکزی، رییس کمیسیون دفاعی 
خواهان  افغانستان  نمایندگان  مجلس 
با عوامل  افغان  برخورد جدی مقام های 

بیگانه در داخل کشور شد.
هنوزهم  »پاکستان  گفت:  بارکزی 
و  دارد،  ادامه  آن  توپخانه ای  حمالت 
هم  ایران  افغانستان(  )غرب  طرف  این 
توپخانه ای خودرا آغاز کرده،  حمالت 
جوانی در والیت نیمروز متاسفانه زخمی 
خمپاره های  جواب  می تواند  کی  شده، 
ایران را بدهد؟ کی می تواند جلو حمالت 
پاکستانی را که از چند ماه به این سو ادامه 
یافته ]بگیرد[، باالخره ما ضرورت داریم 
به صدای ملت که از خانه ی نمایندگان 

ملت بیرون شود.«
نمایش  از  جلوگیری  همچنین  وی 
فلم های مدرسه و همسایه را در کابل و 
مزار شریف کار مقام های افغان می داند 
که به دستور عوامل ایرانی انجام داده اند.

آن که شماری  از  دیگر، پس  از سوی 
وزیر  استیضاح  خواهان  نمایندگان  از 
داخله در مورد هجوم پولیس بر خیمه ی 
سیمین بارکزی و ناکافی خواندن واکنش 
مقام های افغان در برابر حمله های راکتی 
مجلس  رییس  شدند،  پاکستان  و  ایران 
نمایندگان از نمایندگان مجلس خواست 
استیضاح  طرح  مراحل  طی  از  پس  تا 
مقام های یادشده، آنان را به استیضاح فرا 

خواهند خواند.
به  نمایندگان  مجلس  همین گونه،  به 
این مجلس  فرهنگی  و  دینی  کمیسیون 
از  جلوگیری  موضوع  تا  سپرد  وظیفه 
را  همسایه«  و  »مدرسه  فلم های  نمایش 

بررسی کنند.

مجلسنمایندگان
51میلیوندالرقرضه
بهبانکمرکزیرا

تصویبکرد
8صبح،کابل: مجلس نمایندگان کشور 
پرداخت 51  بر  مبنی  پیشنهاد حکومت 
و  مرکزی  بانک  به  قرضه  دالر  میلیون 
هدف  به  را  دالر  میلیون   20 پرداخت 
ساخت خط آهن حیرتان- مزار شریف 

تصویب کرد.
مالیه ی  وزیر  زاخیلوال،  عمر  حضرت 
بانک  با  از تصویب قرضه  پیش  کشور 
مرکزی به نمایندگان مجلس گفت که 
عدم تصویب قرضه ی یاد شده می تواند 

به مشکل های مالی کشور بیافزاید.
شرایطی  بنیاد  بر  که  گفت  زاخیلوال 

ادامه ی  بر  پول  بین المللی  صندوق  که 
کمک های، کمک کننده های بین المللی 
دالر  میلیون   51 تصویب  بود،  گذشته 
از  بانک  عزیزی  تفتیش  و  قرضه 
تاکنون حکومت  که  است  بوده  موارد 
عملی  را  آن  بود،  نتوانسته  افغانستان 

سازد.
وزیر مالیه گفت عدم تصویب قرضه به 
بزرگ ملی و  به معضل  بانک مرکزی 
با تصویب  و  بود  مبدل شده  بین المللی 
آن به این مشکل رسیدگی خواهد شد.

کابل  که  آن  از  پس  مرکزی  بانک 
دالر  میلیون  بانک ورشکست شد 400 
این  اما  پرداخت کرد،  بانک  این  به  را 
مجلس  مخالفت  با  گذشته  در  عمل 
نمایندگان روبرو شد و از تصویب آن 
در اوایل سالروان خورشیدی جلوگیری 

به عمل آمد.
روز  نمایندگان  از  شماری  هرچند 
تصویب  با  را  مخالفت شان  نیز  گذشته 
قرضه به بانک مرکزی بیان کردند ولی 
به  قرضه های  حکومت  طرح  سرانجام 

تصویب رسید.
از  شماری  که  درحالی  است  این 
نصاب  که  کردند  تاکید  نمایندگان 
مجلس  گذشته ی  روز  جلسه ی 
طرح،  این  تصویب  برای  نمایندگان 
فشار  زیر  اداری  هیات  و  نبوده  تکمیل 
قرضه های  تصویب  به  اقدام  حکومت 

یادشده گرفتند.

حملهتوپخانهای
ارتشپاکستان
ادامهدارد

ده ها  پرتاب  از  کنر  محلی  مقامات 
مرمی سالح سنگین در این والیت خبر 

داده اند. 
دیروز  کنر  والی  وحیدی  فضل اهلل 
وجود  با  که  است  گفته  رسانه ها  به 
هدف  گیری  هنوزهم  دولت  تالش های 
برخی از مناطق کشور، از سوی نظامیان 

پاکستانی ادامه دارد. 
و  بیست  طی  که  افزود  وحیدی  آقای 
فیر   50 از  بیش  گذشته  ساعت  چهار 
دیورند  آنسوی  از  مرمی سالح سنگین 
بر ولسوالی های سرکانو، دانگام و ناری 

این والیت صورت گرفته است. 
پرتاب  اثر  در  است  گفته  کنر  والی 
تا  پاکستان  مرزی  مناطق  از  راکت ها 
کنون 22 تن کشته و21 تن دیگر زخمی 

شده اند. 
پیش از این مقامات وزارت دفاع گفته 
حمالت  به  پاکستانی  نظامیان  اگر  بوند 
ادامه  افغانستان  خاک  در  شان  راکتی 
بدهند به حمالت متقابل دست خواهند 

زد. 

ازصفحه1 فرزاد

ACKU های مخالف و مسلح

ACKU های مخالف و مسلح
برآمده  ناامنی  درصدد  غرب 

ACKU برآمده ناامنی  درصدد  غرب 
های مخالف و مسلح 
برآمده  ناامنی  درصدد  غرب 
های مخالف و مسلح 

ACKU های مخالف و مسلح
برآمده  ناامنی  درصدد  غرب 
های مخالف و مسلح 

نفتی  مواد  انتقال  منع  چون  هایی 

ACKU نفتی مواد  انتقال  منع  چون  هایی 
توسط تاجران افغان و یا اخراج کتلوی در برابر 

ACKU توسط تاجران افغان و یا اخراج کتلوی در برابر
شرایط  بدترین  در  افغانستان  مردم  و  حکومت 

ACKU شرایط بدترین  در  افغانستان  مردم  و  حکومت 

ACKUم بالمثل  جواب  را  پاکستان 

ACKUم بالمثل  جواب  را  پاکستان 
خود را باالی یک زن مظلوم نشان داد. و 

ACKU خود را باالی یک زن مظلوم نشان داد. و
بازهم خود را خدم

ACKUبازهم خود را خدم
کنند که عمال دیدیم.« خانم هاشمی 

ACKU میکنند که عمال دیدیم.« خانم هاشمی

ACKUمی
افزود: »شورای علمای اسالمی افغانستان 

ACKU افزود: »شورای علمای اسالمی افغانستان
داخله  وزارت  عمل  باالی  را  فتوا  باید 

ACKU داخله وزارت  عمل  باالی  را  فتوا  باید 
ای کردند، به خاطری که 

ACKU
ای یکردند، به خاطری که 

ACKU
صادر می

ACKU
یصادر میصادر م

ACKU
یصادر می

نامحرمان  که  است  شرعیت  خالف 

ACKU
نامحرمان  که  است  شرعیت  خالف 
را  بارکزی  سیمین  پاهای  و  ها 

ACKU
را  بارکزی  سیمین  پاهای  و  تها 

ACKU
دست

ACKU
تدستدس

ACKU
تدست

به  را  او  حالت  ترین 

ACKU
به  را  او  حالت  فجیعترین 

ACKU
فجیع به  و  گرفتند 

ACKU
به  و  گرفتند 

داخل امبوالنس، داخل کردند.«

ACKU
داخل امبوالنس، داخل کردند.«

ی 

ACKU
هی 

ACKU
ادامه از  گذشته  روز  دو  در  ها، 

ACKU
ادام از  گذشته  روز  دو  در  ادامهها،  از  گذشته  روز  دو  در  هها، 

ACKU
ادامه از  گذشته  روز  دو  در  هها،  ه

ACKU
رسانه

ACKU
هرسانهرسان

ACKU
هرسانه

های راکتی پاکستان، شروع پرتاب 

ACKU
حملههای راکتی پاکستان، شروع پرتاب 

ACKU
حمله

 از ایران به مناطق مرزی در والیت 

ACKU
ت از ایران به مناطق مرزی در والیت 

ACKU
راکت

ACKU
تراکتراک

ACKU
تراکت

های 

ACKU
فلمهای 

ACKU
فلم نمایش  از  نیمروز و جلوگیری 

ACKU
نمایش  از  نیمروز و جلوگیری 

برخورد  چگونگی  آن  در  که  افغانی 

ACKU
برخورد  چگونگی  آن  در  که  افغانی 

فلم
برخورد  چگونگی  آن  در  که  افغانی 

فلم

ACKU
فلم

برخورد  چگونگی  آن  در  که  افغانی 
فلم

ACKUها با مهاجرین افغان درآن کشوربه 
ها با مهاجرین افغان درآن کشوربه 

ACKUاند.

ACKUدادهاند.
ACKUتصویر کشیده شده، خبر داده

ACKUدادهتصویر کشیده شده، خبر دادهتصویر کشیده شده، خبر 
دادهتصویر کشیده شده، خبر داده

ACKUنمایندگان مجلس خواهان برخورد جدی 
نمایندگان مجلس خواهان برخورد جدی 
ACKUهای افغانستان با کشورهای همسایه 
های افغانستان با کشورهای همسایه 

گذشته نسبت به هجوم نیروهای پولیس 

ACKU
گذشته نسبت به هجوم نیروهای پولیس 
همچنین  و  بارکزی  سیمین  ی 

ACKU
همچنین  و  بارکزی  سیمین  ی 

برابر  در  حکومت  خاموشی 

ACKU
برابر  در  حکومت  خاموشی 

حمله

ACKU
حمله آغاز  و  پاکستان  راکتی 

ACKU
آغاز  و  پاکستان  راکتی 

راکتی ایران واکنش جدی نشان دادند.

ACKU.راکتی ایران واکنش جدی نشان دادند
ی مردم بدخشان 

ACKU هی مردم بدخشان

ACKUنیلوفر ابراهیمی، نماینده 

ACKUنیلوفر ابراهیمی، نمایند 
در مجلس نمایندگان که در حمایت از 

ACKU در مجلس نمایندگان که در حمایت از
ی مردم بدخشان 
در مجلس نمایندگان که در حمایت از 
ی مردم بدخشان 

ACKU ی مردم بدخشان
در مجلس نمایندگان که در حمایت از 
ی مردم بدخشان 

سیمین بارکزی دست به اعتصاب غذایی 

ACKU سیمین بارکزی دست به اعتصاب غذایی
گوید که معین امنیتی وزارت 

ACKU یگوید که معین امنیتی وزارت

ACKUزده بود، می

ACKUیزده بود، میزده بود، م

ACKUیزده بود، می
به  پولیس  رنجر و صدها  ها 

ACKU به پولیس  رنجر و صدها  هها 

ACKUده با  داخله 

ACKUبا د داخله 
ی خانم بارکزی 

ACKU خیمهی خانم بارکزی

ACKUشکل غیرانسانی بر خیمه

ACKU خیمهشکل غیرانسانی بر خیمهشکل غیرانسانی بر

ACKUخیمهشکل غیرانسانی بر خیمه
آورده بودند.

ACKU.وم آورده بودند

ACKU آورده بودند.وم آورده بودند.وم

ACKU.آورده بودند.وم آورده بودند
مجلس  نمایندگان  از  ابراهیمی  خانم 

ACKU مجلس نمایندگان  از  ابراهیمی  خانم 
خواست تا مساله خانم بارکزی را جدی 

ACKU
خواست تا مساله خانم بارکزی را جدی 

بگیرند و از او حمایت کنند.

ACKU
بگیرند و از او حمایت کنند.

خواست تا مساله خانم بارکزی را جدی 
بگیرند و از او حمایت کنند.

خواست تا مساله خانم بارکزی را جدی 

ACKU
خواست تا مساله خانم بارکزی را جدی 

بگیرند و از او حمایت کنند.
خواست تا مساله خانم بارکزی را جدی 

ی سیمین به شکل 

ACKU
خیمهی سیمین به شکل 

ACKU
خیمه

پاره 

ACKU
هپاره 

ACKU
های پولیس پاره

ACKU
های پولیس پار

از  کنید!  کمکم  که  فریادی  با  و  شد 

ACKU
از  کنید!  کمکم  که  فریادی  با  و  شد 
ها و پاهای سیمین به شکل بسیار 

ACKU
ها و پاهای سیمین به شکل بسیار 
از  کنید!  کمکم  که  فریادی  با  و  شد 
ها و پاهای سیمین به شکل بسیار 
از  کنید!  کمکم  که  فریادی  با  و  شد 

ACKU
از  کنید!  کمکم  که  فریادی  با  و  شد 
ها و پاهای سیمین به شکل بسیار 
از  کنید!  کمکم  که  فریادی  با  و  شد 

به  امبوالنس  به روی  و  فجیع کش شد 

ACKU
به  امبوالنس  به روی  و  فجیع کش شد 

ACKU
ACKU

نمایندگان از نمایندگان مجلس خواست 

ACKU
نمایندگان از نمایندگان مجلس خواست 
استیضاح  طرح  مراحل  طی  از  پس  تا 

ACKU
استیضاح  طرح  مراحل  طی  از  پس  تا 
های یادشده، آنان را به استیضاح فرا 

ACKU
امهای یادشده، آنان را به استیضاح فرا 

ACKU
مقام

ACKU
اممقاممق

ACKU
اممقام

خواهند خواند.

ACKU
خواهند خواند.

به  نمایندگان  مجلس  گونه، 

ACKU
به  نمایندگان  مجلس  همینگونه، 

ACKU
همین به 

ACKU
به 

این مجلس  فرهنگی  و  دینی  ACKUکمیسیون 
این مجلس  فرهنگی  و  دینی  کمیسیون 
از  جلوگیری  موضوع  تا  سپرد  ACKUوظیفه 
از  جلوگیری  موضوع  تا  سپرد  وظیفه 
را  همسایه«  و  »مدرسه  های  ACKU
را  همسایه«  و  »مدرسه  فلمهای  ACKU

فلم ACKUنمایش 
نمایش 

ACKUبررسی کنند.

ACKUبررسی کنند.
ACKU
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 گزارش ها که  بدون 

درنظرداشت جنبه هاي قومي، مذهبي، سمتي و زباني تهيه گرديده اند، بازتاب دهنده 
روايت هاي 23 سال جنگ در کشور مي باشند. 

گزارش امروز »ازورای دود و آتش« درد خواهری 
جن های  در  برادرش  که  می کند  منعکس  را 
میان گروهی به شهادت رسیده است. او آن حادثه 
را چنین بیان می دارد: »زندگی من از فامیل پدرم 
جدا بود، زیرا من عروسی کرده بودم. اما زیاد به 
خانه پدرم رفت و آمد می کردم. روز های سخت 
زندگی ما در زمان نظام کمونیستی آغاز شد، در 
را  پسران شان  عسکری  تر  از  مردم  زمان  آن 
آن  از  تا  می کردند،  روان  همسایه  کشور های  به 
نجات یابند، در آن زمان برادرم کوچک بود و ما 
هم خاطرجمع بودیم. وضعیت کشور روز به روز 
بود،  زیاد  بسیار  مردم  پریشانی  می شد،  خراب تر 
چون تنها مساله جن نبود، قیمتی و کمبود مواد 
غذایی به نقطه او خود رسیده بود، مردم روزهای 
نیروهای  زمانی که  می کردند،  را  سپری  سخت 
روسی کشور را ترک کردند، دولت بسیار سخت 
نماید،  را حف  بود که حاکمیت خود  در تالش 
توسط حمالت  را  زیادی  فشار های  مجاهدین  اما 
می دادند.  انجام  گسترده  عملیات های  و  راکتی 

دانشجویان دانشگاه تعلیم و تربیه کابل 
روز گذشته در اعترا به مسدود شدن 
لیلیه های شان دست به تظاهرات زدند 
تا  خواستند  پارلمان  نمایندگان  از  و 
بیش از این سیستم تحصیلی آنها قربانی 

جرگه ها نگردد. 
این تظاهرات از پلی تخنیک شروع شد 
سنگی  کوته  نزدیکی  در  که  زمانی  اما 
هوایی  شلیک  پولیس  سربازان  رسید، 
را آغاز کردند و در اثر برخورد پولیس 

8صبح،کندز: نزدیک به پنجاه تن از 
شهرداری  پاک کاری  بخش  کارگران 
نفر  بیست  از  بیشتر  با  همراه  کندز 
به  افغانی،  نهاد هالل احمر  از  رضاکار، 
»هفته ی  میزان که  مناسبت هفته ی آخر 
شده است،  نام گذاری  احمر«  هالل 
از  بخشی  پاک کاری  برای  را  برنامه یی 
راه اندازی  دیروز  چاشت  کندز،  شهر 

کردند. 

آموزگار   1522 از  کندز:  8صبح،
برای  و  آخرین بار  برای  کندز،  در 
و  رتب  سیستم  از  آنان  بهره گیری 
قابلیت ها«  »تثبیت  آزمون  معاش ها، 

گرفته شد.
معارف  رییس  نظم،  ظاهر  محمد 
به  مورد  این  در  کندز،  والیت 
این  که  گفت  صبح  روزنامه ی 
معلمان، قرار است پس از کامیابی شان 
به  بلند تر،  معاش  با  آزمون،  این  از 
همچنان  و  بدهند  ادامه  کار های شان 
ارتقای  برنامه های  تا  شوند  مکلف 
سوی  از  که  را  مسلکی  توانایی های 
سوی  از  و  طرح  معارف  وزارت 
می شود،  تطبیق  معارف  ریاست 
پشتیبانی و باالی خود تطبیق کنند، تا 

با  مبارزه  مسوولین   : بل 8صبح،
می گویند  بل  والیت  مخدر  مواد 
قاچاق  و  کشت  از  جلوگیری  بخاطر 
مرزهای  که  است  نیاز  مخدر  مواد  
کنترول  جدی  صورت  به  افغانستان 
شود، زیرا   در صد پول مواد مخدر 
افغانستان را قاچاقبران جهانی به دست 

می آورند.
مسوول  یاسر،  شمس االسالم  داکتر 
مبارزه  وزارت  در  پالن  کولمبو  دفتر 
با مواد مخدر به خبر نگاران گفت که 
تنها سه در صد از درآمد مواد مخدر 
و  رود  می  افغان  کشاورزان  جیب  به 
قاچاقبران  را  آن  دیگر  صد  در   

جهانی صاحب می شوند.
وی می گوید تالش ها جریان دارد  تا 
مرزهای کشور تحت کنترول در آید 
جهانی  قاچاقبران  فعالیت های  از  و 

جلوگیری به عمل آید.
از  »شماری  گفت:  شمس  داکتر 
که  را  موادی  مخدر،  مواد  قاچاقبران 
به  می شود  ساخته  آن  از  هیرویین 

یک  سقو  پی  در  کندز:  8صبح،
یک  در  مسافربری   04 مو تر  عراده 
 – تخار  راه  مسیر  در  بزرگ  گودال 
سه  بس،  این  مسافر   4 میان  از  کابل، 
تن کشته و 44 تن دیگر زخمی شدند. 

ترافیک  مدیر  لنگری،  عبدالکریم 
این رویداد در  والیت کندز گفت که 
علی آباد   – خان آباد  ولسوالی  راه  بین 
والیت کندز، اتفاق افتاده است که سه 
تن مسافران بس کشته شده اند و44 تن 

دیگر زخم برداشته اند. 
آقای لنگری گفت که این مو تر از تخار 
و  بوده است  حرکت  در  کابل  سوی  به 
در  شنبه،  روز  بامداد   5 ساعت  حوالی 

جویانشد دان را ا ت پولیسمان

از واز رکندزبهپی کاریش برنامهپا
احمر فتهی

 قابلی بی ت دورامتحان خری
موزگارانکندزخاتمهیاف

اس ادراولوی مرز باموادمخدرکنترو رمبارز بخا

یدرکندز تهدریکرخدادترافی زخمیوک

نیروهای  و  رفت  بین  از  نظام کمونیستی  سرانجام 
شده  بزرگ  نیز  برادرم  شدند،  پیروز  جهادی 
به  او  بود.  سرگردان  مناسب  کار  به دنبال  و  بود 
کار  آنجا  در  را  مدتی  و  مزارشریف رفت  طرف 
میان گروهی  جن های  مدتی  از  بعد  اما  کرد. 
متضرر  زیاد  بسیار  ناحیه  این  از  مردم  و  آغاز شد 
دارایی  و  مال  شد،  ویران  خانه های شان  شدند. 
عزیزان شان  همه  از  بدتر  و  رفت  تارا  به  آنها 

محصلین  از  تن  چند  تظاهرکنندگان  با 
زخمی شدند. 

از  شماری  که  گفتند  کنندگان  تظاهر 
بازداشت  امنیتی  نیروهای  توسط  آنها 
به  می خواستند  که  گفتند  آنها  شدند. 
به  تا  پارلمان بخواهند  از  صورت مدنی 

خواست شان رسیدگی شود. 
وزارت  می گویند  محصلین  این 
تحصیالت عالی لیلیه های آنها را تصمیم 
دارد به مهمانخانه های اشتراک کنندگان 

کندز،  شهردار  عمرخیل،  نجیب اهلل 
هدف این برنامه را آگاهی عامه و تروی 

فرهن شهر نشینی عنوان کرد. 
هالل  رییس  فرید  انجنیر  همین گونه، 
آغاز  را  گام  این  کندز،  والیت  احمر 
احمر«  هالل  »هفته ی  پیشواز  به  نیک 
بعدی  برنامه های  که  گفت  و  خواند 
نهاد،  این  تکت های  فروش  هفته،  این 
و  آسیب دیده گان  به  کمک  برای 

صاحب یک معارف با کیفیت شویم. 
برنامه های ارتقای توانایی آموزگاران، 
معلم،  تربیه  موسسه ی  در  شدن  شامل 
و  آموزشی  همایش های  در  اشتراک 
کارگاه های تدریس است که از سوی 
خارجی  و  داخلی  آموزشی  نهادهای 

راه اندازی می شود.
آموزگاران  »شمار  افزود:  نظم  آقای 
آزمون  در  شرکت کرده  لیسانس 
امروزی، 5 نفر، شمار فارغان صنف 
4 تن، شمار فارغان صنف  چهارده 
از  فارغان کمتر  دوازدهم  تن، و 
5 تن هستند و همچنان  صنف دوازده 
این  از  پیش  که  معلمانی  از  تن   154
و  بودند  کرده   سپری  را  آزمون شان 
نتای شان ناپیدا بود، نیز در این آزمون 

این  به  کند  تبدیل  عنعنوی  جرگه  لویه 
این سو دانشجویان  به  از چند روز  دلیل 
بودوباش  برای  جایی  و  سرگردانند 

ندارند. 
پلی  در  عنعنوی  جرگه  لویه  است  قرار 
نیز  این  از  پیش  شود.  برگزار  تخنیک 
چندین بار لویه جرگه ها در همین منطقه 
دانشجویان  هربار  در  و  شده  برگزار 
و  افتاده  عقب  به  سمیستر  دو  یا  یک 

در های شان تعطیل شده است. 

نیازمندان است. 
و شهرداری،  مدنی  نهادهای  کندز،  در 
در  مردم  اشتراک  برای  را  گام هایی 
شهردار  و  برداشته اند  شهر  پاک کاری 
کندز می گوید که این کار ها، مقدمه ای 
در  مردمی  سهم گیری  آغاز  برای 
می خواهند  آنها  شهری است،  کارهای 
و  بدهند  را در شهرشان سهم  مردم  که 

این حق و مکلفیت شهروندان است.

شرکت کرده اند.«
رییس معارف کندز گفت که ممکن 
است معاش معلمانی که از این آزمون 
افغانی  از 000  به در می آیند،  پیروز 

آغاز و به باال تر از آن تغییر کند. 
آزمون  دیگر،  بار  سه  این،  از  پیش 
راه اندازی  معلمان«  »تثبیت قابلیت های 
شده بود و اینک، آموزگارانی که از 
این آزمون پیروز به در نیایند، با معاش 

کنونی شان باقی خواهند ماند. 
آینده،  ماه  چند  در  است  قرار 
ریاست  کارمندان  تمامی  پست های 
کمیسیون  طریق  از  کندز،  معارف 
رقابت  به  اداری،  اصالحات  مستقل 

گذاشته شود.

تریاک  و  هیرویین  و  افغانستان  داخل 
قاچاق  کشور  این  از  خار  به  را 

می کنند.«
رحمان  رحیم  محمد  دیگر،  سوی  از 
مخدر  مواد  با  مبارزه  رییس  اوغلی 
وجودی که  با  می گوید  بل  والیت 
دالر  میلیون  یک  کم  دست  ساالنه 
بخاطر کشت بدیل کوکنار در کشور 
هزینه می شود، اما این کمک ها بسنده 

نمی باشند.
راستای  در  هر گاه  داشت  اظهار  او 
کشاورزان  اقتصادی  وضعیت  بهبود 
اندازه  همان  به  گیرد  صورت  توجه 
از  که  می شوند  تشویق  کشاورزان 

کشت کوکنار خودداری نمایند.
شش  از  بیش  می شود  گفته  آنکه  با 
در  کوکنار  کشت  که  است  سال 
به  دهقانان  و  شده  صفر  بل  والیت 
والیت  این  در  مخدر  مواد  کشت 
و  قاچاق  ولی  اند  نورزیده  مبادرت 

ترانزیت آن تاهنوز جریان دارد. 
عمومی  مدیر  قریشی  اهلل  حسیب 

گون  وا خان آباد  علی آباد-  راه   مسیر 
شده است. 

مسافران  را،  این رخداد  وقوع  انگیزه ی 
زخمی آن، تیز رانی راننده خوانده اند. 

بل  مخدر  مواد  با  مبارزه  پولیس 
خورشیدی  روان  سال  »در  می گوید: 
در  را  مخدر  مواد  قاچاق  مورد   5

والیت بل دستگیر کردیم.«
از  که  موادی  »مجموع  گفت:  وی   
5 مورد دستگیری بدست آمده  این 
کیلو  شصت  هیرویین،  گرام  کیلو  ده 
مواد  و  مقداری چر  تریاک،  گرام 
هیرویین  ساخت  برای  که  کیمیاوی 
از آن استفاده می شود و بیست عراده 

موترهای مختلف النوع است.«
رویداد  این  به  پیوند  در  که  افزود  او 
به  و  بازداشت  نفر  یک  و  شصت  ها 

مراجع مربوطه تسلیم داده شده اند. 
مخدر  مواد  قاچاق  و  تولید  کشت، 
درافغانستان  عمده  مشکالت  از  یکی 
است و با آنکه دولت افغانستان ساالنه 
این  با  مبارزه  بخاطر  را  دالر  میلیونها 
پدیده شوم هزینه می کند، اما هنوزهم 
مقام  مخدر  مواد  کشت  در  افغانستان 

اول را در جهان دارا است.

از  بیشتر  علی آباد،   – خان آباد  جاده ی 
نیروهای  همکاری  با  پیش،  سال  یک 
اکثر  که  بود  شده  قیرریزی  خارجی، 
آن  در  باال  سرعت  با  راننده گان 

راننده گی می کنند.

از  تعدادی  دادند.  از دست  جن ها  این  اثر  در  را 
نمودند و  از کشور مهاجرت  اوایل  مردم در همان 
از  ما در همین جا   اما  رفتند.  به کشور های همسایه 
جن  تل  و صدمات  ماندیم  باقی  مجبوری  روی 
سال  چند  جن  از  تقریبا  دیدیم.  و  چشیدیم  را 
می گذشت و گروهی تازه نفسی که برای قتل مردم 
کمر را بسته بود، ظهور نمود و در زمانی که گروه 
سیاه دل طالبان در تصرف خویش درآوردند. کدام 

درگیری شدید صورت نگرفت اما بعدا جن های 
و  دوستان  روزها  از  یکی  در  اما  افتاد.  اتفاق  زیاد 
اقارب ما که در مزار بودند جنازه برادرم را که در 
کابل  در  بود،  شده  شهید  میان گروهی  جن های 
آورده بودند و ما را نیز در جریان نگذاشتند. جسد 
او را دفن کرده و بعد از آن به خاطر تسلیت نزد ما 
آمدند و ما را در جریان گذاشتند. ما هرقدر که داد 
آنها  گفته  به  زیرا  نداشت،  کردیم سودی  فریاد  و 
کار  این  خاطر  همین  به  نبود  دیدن  قابل  او  جسد 
کابل  ویرانی های  گذشت،  روزها  بودند.  کرده  را 
و سایر شهرها دوباره آباد شد، اما درد درون سینه 
ما التیام نیافت، این دردی نیست که مداوا شود زیرا 
ما عزیز خود را از دست داده ایم. چطور می توانیم 
که او را فراموش نماییم. درحالی که قاتالن او هنوز 
زنده هستند و از زندگی لذت می برند، تا زمانی که 
زیرا  شد  نخواهیم  راحت  ما  نشوند  مجازات  آنها 
نشده،  ایشان  خشونت های  قربانی  من  برادر  تنها 
بلکه مانند او هزاران انسان بی گناه به خاک و خون 
غلطیدند و جان شان را از دست دادند. اقارب  آنها 
به  کسی  اما  می ریزند.  اشک  عزیزان شان  ماتم  در 

صدای ناله و مظلومیت آنها گوش نمی دهد.«

ایان نیا د ما  ه د
در یکی از روزها دوستان و اقارب ما که در مزار بودند جنازه برادرم را 
که در جنگ های میان گروهی شهید شده بود، در کابل آورده بودند و ما 
را نیز در جریان نگذاشتند. جسد او را دفن کرده و بعد از آن به خاطر 
تسلیت نزد ما آمدند و ما را در جریان گذاشتند. ما هرقدر که داد و 

فریاد کردیم سودی نداشت، زیرا به گفته آنها جسد او قابل دیدن نبود 
به همین خاطر این کار را کرده بودند. روزها گذشت، ویرانی های کابل و 
سایر شهرها دوباره آباد شد، اما درد درون سینه ما التیام نیافت، این 

دردی نیست که مداوا شود زیرا ما عزیز خود را از دست داده ایم.
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نیروهای  با سرکوب  بارکزی ظاهرا  اعتصاب سیمین 
دولتی  نیروهای  است.  شده  نزدیک  پایان  به  دولتی 
را  خودش  و  برچیدند  را  او  خیمه ی  ناجوانمردانه 
رفتاری  کردند  منتقل  شفاخانه  به  رضایتش  بدون 
که در واقع نوعی اختتاف محسوب می شود. بسیاری 
اعترا هم  این  فکر کنند که  این موضوع  به  شاید 
تحلیلگران  حتا  و  مردم  از  برخی  نرسید.  جایی  به 
که  چرا  باشند  خوشحال  ناخودآگاه شان  در  شاید 
سیمین  اقدام  این  موافق  که  دیگرانی  به  می توانند 
بودند بگویند: نگفتم که این کار به جایی نمی رسد. 
به  نسبت  واکنشی  چه  دقیقا  مردم  نمی دانم  هنوز  من 
این خبر خواهند داشت. اما آنچه خودم از آن مطمینم 
این است که حکومت باید بسیار ضعیف و بی صبر و 
را  سیمین  نمی تواند سخنان  که  باشد  کم تحمل شده 
درک کند و احتماال باید بسیار ترسیده باشد که اقدام 
به حذف روش مبارزه ی او کرده است. این تر از 
بارکزی  سیمین  اعتصاب  حامیان  جمعیت  که  زمانی 
که  زمانی  از  می شد  احسا  بود،  افزایش  به  رو 
مبارزه ی سیمین می رفت تا ابعاد مردمی و اجتماعی به 
خود بگیرد و مردم را نان به دست به چادر اتعصاب او 
بکشاند. اگر کرزی زودتر دستور سرکوبی این چادر 
بی شماری  تعداد  با  بود  مجبور  نمی داد،  را  اعتصاب 
مقابله  بارکزی  سیمین  حامی   معتصب  چادرنشینان 

کند. 
از  دردناک تر  بسیار  داده،  ر  آنچه  واقعیت  اما 
فراموش  را  آن  سادگی  این  به  بتوان  که  است  آن 
اعتصاب  فردی  که  زمانی  کرد.  تلقی  پایان یافته  و 
روش های  در  که  دانست  فردی  را  او  باید  می کند 
معمول مبارزات سیاسی اجتماعی به استیصال رسیده 
است. این استیصال و به بن بست رسیدن، ضعف فرد 

معتر محسوب نمی شود بلکه ضعف ظرفیت 
و  مبارزه  درک شدن،  و  شنیده شدن  فضای 
اعترا  نهایت راه های احقاق حق آن جامعه 
محسوب می شود ضعفی که در افغانستان هم 
بارکزی  سیمین  و  دارد  وجود  جدی  طور  به 
بسیار  که  انتخابی  کشاند.  انتخاب  این  به  را 
کم تر  و  می خواهد  نگری  آینده  و  شجاعت 

کسی توان انتخاب آن را دارد. 
و  اجتماعی  مبارزات  در  اعتصاب ها  سابقه ی 

توانسته  معموال  روش  این  که  می دهد  نشان  سیاسی 
است موفقیت هایی را برای اعتصاب کننده دربر داشته 
باشد. اعتصاب هایی که با موفقیت به پایان رسیده اند 
اعتصاب  در  را  آنها  نمی توان  که  داشته اند  شرایطی 
قضاوت کردن  بارکزی سرا گرفت. هرچند  سیمین 
در مورد نتیجه این اعتصاب هنوز بسیار زود است و 
می تواند ابعاد تازه تری به خود بگیرد، اما با سرکوبی 
صورت گرفته در مرحله اول خود بسیار محدود شده 

است. 
دنیای  در  که  مشهوری  اعتصاب های  سابقه ی  در 
سرا  می توان  را  گی  وی دو  است  داده  ر  سیاست 
گرفت. اول شهرت و اعتبار اعتصاب کننده حداقل در 
و  خودش  اجتماعی  سیاسی  فضای  جغرافیایی  حیطه 

دوم غیرشخصی بودن هدف اعتصاب.
سیمین بارکزی تا قبل از شروع اعتصابش تقریبا یک 
اجتماعی  سیاسی  فضای  در  ناشناخته  سیاسی  چهره 
پارلمان،  نمایندگان  تنها  را  او  بود.  دنیا  و  افغانستان 
فعاالن سیاسی و نهایتا مردم ملکی هرات می شناختند. 
شاید اولین بار اقدام سیمین بارکزی در انداختن چادر 
به سر نماینده اصالح طلب پارلمان که در حمایت از 
حدودی  تا  ار  او  خواند  را  بیانیه ای  دولت،  اقدامات 
مطرح ساخت. اما تا قبل از جدی شدن ابعاد اعتصاب، 
او نه چهره شناخته شده ای بود و نه تاثیرگذار. به همین 
دلیل کسی اهمیت خاصی به اعترا و اعتصاب او 
نمی داد. اعتصاب سیاسی افرادی چون مهاتما گاندی، 
اصالحات  اعتصاب های  یا  و  صدر،  موسی  امام 
اجتماعی افرادی همچون آنه هزاره در هند و یا گیرمو 
که  رسید  سرانجام  به  دلیل  این  به  کوبا  در  فارینا 
اعتبار و  آنها قبل از شروع اعتصاب، دارای شهرت، 
قدرت سیاسی اجتماعی نسبی بودند. به نوعی می توان 
مظلوم تر  بسیار  اعتصابش  در  بارکزی  سیمین  گفت 

انتشاری خبری در مورد شلیک راکت از خاک  با  هفته ی گذشته رسانه ها 
راکتی  حمالت  در  که  دادند  گزارش  افغانستان،  خاک  دخل  به  ایران 
شلیک  است.  شده  زخمی  طفل  یک  نیمروز  در  ایرانی  سرحدی  نیروهای 
پی  در  افغانستان  خاک  داخل  به  ایران  سرحدی  نیروهای  سوی  از  راکت 
هنیت را به وجود می آورد که گویا ایران نیز به  توپخانه ای پاکستان، این 

روند نا آرام سازی افغانستان پیوسته است.
در خبرها آمده است که هشت راکت از داخل خاک ایران به مناطق مرزی 
میان  از آنجایی که در مرز  پرتاب شده است.  نیمروز  افغانستان در والیت 
افغانستان و ایران زمینه ای برای پرتاب راکت وجود ندارد، به نظر می رسد، 
هی  افغانستان،  داخلی خاک  به سمت عمق  ایران  از خاک  راکت  پرتاب 
خصو  این  در  می توان  که  چیزی  تنها  باشد.  داشته  نمی تواند  توجیهی 
با آغاز و تشدید  این راکت باری که همزمان  این است که  هن آورد،  به 
به  ایران  پیوستن  معنای  به  شده اند،  انجام  پاکستان  خاک  از  راکت باری ها 

تشدید و سخت کردن فضای امنیتی در افغانستان می باشد.
است  شده  پیچیده  پاکستان  و  امریکا  میان  روابط  اخیر،  ماه  سه  دو  در 
پاکستانی ها سعی می کنند تا با فیر راکت و بازی با اعصاب مردم افغانستان، 
اوضاع را در منطقه به شدت تیره و تار کنند. این کار کمک می کند تا مبارزه 
با مخالفان مسلح دولت به فراموشی سپرده شود. مخالفان مسلح دولت نیز از 

این وضعیت استفاده کرده و به تجدید سازماندهی خویش می پردازند.
در  که  فشارهایی  تا  می گردد  باع  دقیقا  پاکستان  از سوی  راکت  شلیک 
خصو قطع کمک پاکستان به گروه حقانی به راه افتاده، تحت تاثیر قرار 
گیرد. این در حالی است که قطع حمایت از گروه حقانی توسط پاکستان 
با  مرتبط  تالش های  و  تحرکات  تضعیف  و  افغانستان  در  ثبات  به  می تواند 
پاکستان،  از خاک  راکت  فیر  اما  در کشور کمک کند.  القاعده  و  طالبان 
زاویه پیچیده دیگری را در افغانستان باز می کند که باع می گردد، امنیت 
ایران،  سوی  از  راکت  فیر  وضعیتی،  چنین  در  شود.  شکننده تر  افغانستان 
محسوب  وضعیت  این  در  موجود  پیچیدگی های  کردن  دوچند  معنای  به 

می شود.
دیگر،  از سوی  و  ندارد  امریکایی ها  از  نیز دل خوشی  ایران  آنجایی که  از 
به  امنیتی،  پیچیده ی  وضعیت  در  افغانستان  شدن  گرفتار  که  می کند  فکر 
ضرر امریکا تمام می شود، می خواهد با کمک به بدتر شدن وضعیت امنیتی 
امریکا کمک کند  ایاالت متحده  بین المللی  به تضعیف سیاست  افغانستان، 
از  را  جهان  سطح  در  عامه  افکار  تمرکز  و  عمومی  توجه  طریق،  این  از  و 

برنامه های سیاسی داخلی و بین المللی خود دور کند.
سرحدی  نیروهای  توسط  افغانستان،  خاک  بر  فیر  که  است  جالب  بسیار 
انتشار خبر طراحی ترور  ایران، درست و دقیق زمانی صورت می گیرد که 
سفیر عربستان سعودی در واشنگتن و مداخله افراد وابسته به سپاه پاسداران 
ایران، باع توجه افکار عمومی در سطح جهان به برنامه ریزی های ایران در 

سیاست های منطقه ای و جهانی این کشور می شود.
دقیقا در همین حال که اوضاع و احوال در روابط بین المللی ایران با برخی از 
کشورهای منطقه پیچیده می شود، سرحدی های ایرانی مبادرت به فیر راکت 
و  توجه  چنینی،  این  تحرکات  زدن  دامن  با  تا  می کنند  افغانستان  به خاک 
تمرکز افکار عامه را به این سمت جهت دهد و تاثیرهای ایجادشده در منطقه 
به خاطر انتشار خبر طراحی ترور سفیر عربستان در واشنگتن تحت تاثیر این 

مساله قرار گیرد.
ایران و پاکستان دو کشوری هستند که بارها ادعا کرده اند، از تحکیم ثبات 
در افغانستان حمایت کرده و در راستای دسترسی به چنین هدف با دولت 
رفتار  گفته اند  آنچه  خالف  بر  دقیقا  عمل  در  اما  می کنند  همکاری  کابل 
افغانستان  قلمرو داخلی  بر  ایران  و  پاکستان  از داخل خاک  می کنند. وقتی 
برای تضعیف دولت کابل می باشد.  موثر ترین کار  پرتاب می شود،  راکت 
انتشار چنین خبرها، زمینه های واکنش های داخلی پیچیده در درون  با  زیرا 
کشور پیدا شده و امنیت و ثبات داخلی افغانستان با هشدار و تشویش مواجه 

می گردد.
و  استقالل  به  ایرانی ها  بی اعتنایی  به معنای  فیر ها  این  دیگر،  سوی  از 
تمامیت ارضی افغانستان نیز محسوب می شود. در برخی از گزارش ها آمده 
سرحدی  نیروهای  منع  به  واکنش  در  ایران،  سوی  از  راکت  فیر  که  است 
افغانستان از مطالبات استقالل شکنانه سربازان ایرانی بوده است. بر اسا این 
گزار ش ها، ایرانی ها در این اواخر کوشش کرده اند که تاسیسات نظامی خود 
را مانند اعمار بر ها در این ساحه آغاز کنند و پولیس ملی افغانستان مانع 
از این کار شده است. در پی ممانعت پولیس ملی افغانستان از چنین کاری، 
ایرانی دست به شلیک راکت زده اند که باع زخمی شدن یک  سربازان 

طفل شده است.
 

جدی  را  حرف هایش  کسی  که  بود  آن  از  تنها تر  و 
بگیرد چرا که اعترا او نهایتا اعتراضی در فضای 
سیاسی و با موضوع سیاسی بود. در این فضا هم نهایتا 
هم  اعتصاب کننده  و  می کند  که حکم  است  قدرت 
و  سیاسی  اعتبار  و  شهرت  قدرت،   از  حداقل  باید 
اجتماعی برخوردار باشد. این که کرزی در این زمان 
دقیقا  است  داده  اعتصاب سیمین  به سرکوبی  دستور 
این  به  به تدری  از همین رو است که سیمین داشت 
اجتماعی دست می یافت.  اعتبار  و  قدرت، محبوبیت 
حکومت به دقت اقدام سیمین را رصد می کرد و به 
مح این که دچار احسا تر و خطر شد، اقدام 
و  بود  ضعف  از  ناشی  که  اقدامی  کرد.  سرکوب  به 
می کرد  مطرح  آنان  برای  را  پیش بینی  این  خوبی  به 
نشود،  مبارزه گرفته  این  اگر حاال جلو گسترش  که 

محبور خواهند شد به خواسته های او تن دهند. 
اعتصاب در شرایطی که فرد حتا از اعتبار و شهرت 
و  سخت  بسیار  تصمیم  است  برخوردار  خوبی 
گاندی  همچون  افرادی  حتا  بود.  خواهد  پرریسکی 
نیز به راحتی نتوانستند با این روش به اهدافشان دست 
یابند. آقای ماهاتما گاندی رهبر سیاسی و معنوی در 
طول زندگی خویش  هفده مرتبه دست به اعتصاب 
غذا زده بود.  دلیل اکثر این اعتصاب ها، اعترا به 
قوانین بریتانیا بود. او در آن زمان به اندازه کافی در 
بین مردم خود از محبوبیت و شهرت برخوردار بود 
شهرتی که باع می شد کمپانی بریتانیای شرقی تحت 
فشار افکار عمومی مردم هند قرار گیرد و مجبور به 
تاثیرگذاری  اصلی  علت  واقع  در  شود.  عقب نشینی 
اعتصاب های گاندی همان مقبولیت فراگیرش در بین 
مردم و دولت مردان و چهره های برجسته هند و بریتانیا 
اعتبار و شهرتی که کمتر کسی می توانست در  بود. 

جامعه متکثر و پراختالف به راحتی به آن دست یابد. 
لبنان  امام موسی صدر مرجع دینی و سیاسی شیعیان 
بود که مجلس اعالی شیعیان لبنان را تاسیس کرد و 
رهبری فکری و سیاسی شیعیان این کشور را عهده  دار 
جن های  که  میالدی   1 5 سال  تابستان  در  شد. 
داخلی در لبنان به او خود رسیده بود و همه گروه ها 
فکر  به  یک  هر  و  درگیر  هم  با  سیاسی  احزاب  و 
موسی  سید  بودند.  خویش  سیاسی  اهداف  و  منافع 
در  ایجاد صلح  برای  ناکام  از چند تالش  صدر پس 
بین گروه های درگیر،  از تاکتیک جالبی برای اتمام 
تاکتیکی که  استفاده کرد، اعتصاب غذا!  خشونت ها 
لبنان را  به لرزه در آورد. امام موس صدر بیانیه اعالم 
اعتصاب غذا را صادر م کند. در قسمت از این بیانیه 

آمده است: 
نیست  وسیله  دیگر  سیاست  لبنان،  در  متاسفانه   ...«
جماعت ها،  افراد،  است.  شده  هدف  به  تبدیل  بلکه 
را  خود  زندگ  وسیله  بدان  شخصیت ها  و  احزاب 
جز  چیز  دیگر  من  هموطن،  برادران  م گذرانند. 
نفس خود ندارم که عرضه کنم و آن را نیز به عنوان 

قربان برا وطن تقدیم م کنم....«
استقبال از این کار صدر، کم نظیر بود. رهبران سیاسی 
ادیان و مذاهب اسالمی  پیروان دیگر  و روحانیون و 
هم از صدر استقبال نمودند و دست به اعتصاب زدند 

و توانستند به خونریزی در لبنان پایان دهند.
دشوار  مرزهای  از  داشت  تقریبا  نیز  بارکزی  سیمین 
اعتبار عبور می کرد که جلوش گرفته  این شهرت و 
شد عواملی که می تواند یک اعتصاب را به پیروزی 

بکشاند. 
با  را  بارکزی  سیمین  اعتصاب  البته  که  دومی  عامل 
هن بسیاری از مردم مواجه می کند  چالش جدی در 
اکثر کسانی  بوده است.  اعتصاب  این  از  او  انگیزه ی 

که در حمایت از اعتصاب سیمین تردید دارند و آن 
را نقطه ضعف این اعتصاب می دانند این است که او 
این  به  قدرت خود، دست  بازگرداندن کرسی  برای 
کار زده است. بسیاری از مردم و حتا سیاست ورزان 
این  روزهای  آخرین  تا  نمی توانستند  تحلیلگران  و 
انگیزه سیمین را از این اقدام درک کنند.  اعتصاب، 
بودند  مواجه  خود  هن  در  جدی  فر  این  با  آنها 
در  است.  خودخواهانه  اقدام  یک  او  اقدام  این  که 
ماندال  صدر،  گاندی،  همچون  افرادی  اعتصاب 
به  نمی توان  هند  در  هزاره  آنه  اخیر  اعتصاب  یا  و 
گرفت.  سرا  را  منفعت طلبانه  انگیزه های  صراحت 
شکل  منفعت طلبانه  نمودی  با  سیمین  اعتصاب  اما 
پارلمان.  از دست رفته ی  بازگرداندن کرسی  گرفت 
1 که باهدف  4 برای نمونه اعتصاب گاندی در سال 
میان  مذهبی  خشونت های  و  جن ها  خواباندن 
هندویان و مسلمانان هند آغاز شد هی کدام از طرفین 
را با تردید جدی در انگیزه مردمی اش مواجه نکرد. 
توقف  تا  که  بود  اعالم کرده  آن شرایط  در  گاندی 
وقتی  سرانجام  و  خورد  نخواهد  چیزی  خشونت ها 
اعتصاب خویش را شکست که شورشیان با چشمانی 
زمین  به  او  پیش پای  به  را  خود  کاردهای  اشکبار 
هوادارانش  از  یکی  به  نامه ای  در  گاندی  انداختند. 
شرایط  در  بود:  گفته  چنین  غذا  اعتصاب  مورد  در 
به ما  از غذا سالحی است که خدا  مخصو پرهیز 

داده تا در هنگام بی پناهی مح به کار گیریم.
مورد  در  تحلیلگران  حتا  و  مردم  از  بسیاری  اشتباه 
بین  نتوانستند  که  بود  این  بارکزی  سیمین  اعتصاب 
قایل  درستی  تفکیک  او  دگرخواهی  و  خودخواهی 
شوند. بسیاری خودخواهی ها دقیقا معنای دگرخواهی 
و  حق طلبانه  خودخواهی  که  این  از  گذشته  دارد. 
برحق، حق هر فردی است، نباید بین دفاع 
تفاوتی  ملت  از یک  دفاع  با  فرد  از یک 
قایل شد. یکی از ابتدایی ترین اصول نگاه 
نکته  همین  سیاست  و  انسان  به  اخالقی 

است. 
از  بسیاری  سخن  این  در  را  نکته  این 
که  گرفت  سرا  می توان  سطحی نگران 
یک  برای  انسان  نمی ارزد  می گفتند: 
چوکی جانش را از دست بدهد. متاسفانه 
مردم از چیزی حمایت می کنند که بتوانند خودشان و 
منافعشان را در آن ببینند. از سوی دیگر نمی توانند به 
راحتی و با اطمینان نمادی بودن چوکی و نمایندگی 
پارلمان را به عنوان نمادهای دموکراسی و یا حق طلبی 

و مردم ساالری باور کنند. 
از طرفی انگیزه انسان قابلیت رشد و تعالی پیدا کردن 
دارد. آنها باید حداقل به این سوال پاس دهند که آیا 
نمایندگی  انگیزه حف یک منصب، آن هم در حد 
پارلمان آنقدر ظرفیت و ایمان در انسان ایجاد می کند 
که بتواند در این حد او را بر تصمیم خود پایدار و با 
از دست  نگه دارد تصمیمی که همواره خطر  ثبات 
هن اعتصاب کننده تداعی  دادن جان را می تواند در 
حق  به  و  صحیح  انگیزه  هر  با  بارکزی  سیمین  کند. 
شخصی که این اعتصاب را شروع کرده باشد، گمان 
حق طلبانه  حالت  از  انگیزه  این  که  است  این  بر  من 
شده  تبدیل  دگرخواهانه  انگیزه  یک  به  شخصی اش 
است. حتا در اعتصاب دو سال قبل که توسط آقای 
اقدام کوچی ها صورت گرفت  با  درمخالفت  محقق 
را  فراقومی  و  اجتماعی  فراگیری  و  مقبولیت  چنین 
لحا شهرت  به  او  این که  از  نبودیم. گذشته  شاهد 
اعتصاب  اما  نداشت.  مانعی  و  مشکلی  نیز  قدرت  و 
و  محرومیت ها  همان  واسطه  به  بارکزی  سیمین 
اما عمیق تر  دیرتر  بسیار  هر چند  توانست  مظلومیتش 
احساسات و باور تمامی مردم این کشور را تحت تاثیر 
قرار داده و آنها را به حمایت از ندای عدالت طلبی اش 
و  انگیزه  در  تعالی  و  رشد  همین  شاید  دهد.  سوق 
او  آرمان  و  هدف  شدن  مردمی  همین  سیمین،  نیت 
مقبولیت  ساخت  معتبر  و  محبوب  مردم  بین  در  را 
و  قبیله ای  ادی،  ن مرزهای  توانست  که  محبوبیتی  و 
هن  مذهبی را در این کشور بشکند و آرمان او را در 

و قلب تمامی مردم این کشور باورپذیر کند. 
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از  ا  ون نا ان به  ای
د ن ی انستان م  ا

مرادی دول

ا  اه ا  د از 
یا اه  د

یمی دیح رضوانیومحمدم  سیدروحا

اب  بررسی عوامل موفقیت ی اعت

ACKU
ACKU

می

ACKU
می

پاکستان،  از خاک  راکت  فیر  اما  در کشور کمک کند.  القاعده  و  طالبان 

ACKU
پاکستان،  از خاک  راکت  فیر  اما  در کشور کمک کند.  القاعده  و  طالبان 

زاویه پیچیده دیگری را در افغانستان باز 

ACKU
زاویه پیچیده دیگری را در افغانستان باز 

شکننده

ACKU
شکننده افغانستان 

ACKU
افغانستان 

کردن  دوچند  معنای  به  ACKU
کردن  دوچند  معنای  به 

شود. ACKU

میشود. ACKU
می

از  نیز دل خوشی  ایران  که  ACKU
از  نیز دل خوشی  ایران  آنجاییکه  ACKU

آنجایی از  ACKU
از 

پی وضعیت  در  افغانستان  شدن  گرفتار  که  کند  ACKU
پی وضعیت  در  افغانستان  شدن  گرفتار  که  میکند  ACKU

می فکر  ACKU
فکر 

ضرر امریکا تمام  ACKU
ضرر امریکا تمام 

به تضعیف سیاست  افغانستان،  ACKU
به تضعیف سیاست  افغانستان، 

از  را  جهان  سطح  در  عامه  افکار  تمرکز  و  عمومی  توجه  طریق،  این  از  و  ACKU
از  را  جهان  سطح  در  عامه  افکار  تمرکز  و  عمومی  توجه  طریق،  این  از  و 

مح این که دچار احسا تر و خطر شد، اقدام 

ACKU
مح این که دچار احسا تر و خطر شد، اقدام 
و  بود  ضعف  از  ناشی  که  اقدامی  کرد.  سرکوب  به 

ACKU
و  بود  ضعف  از  ناشی  که  اقدامی  کرد.  سرکوب  به 

مطرح  آنان  برای  را  بینی 

ACKU
مطرح  آنان  برای  را  بینی 

نشود،  مبارزه گرفته  این  اگر حاال جلو گسترش  که 

ACKU
نشود،  مبارزه گرفته  این  اگر حاال جلو گسترش  که 

های او تن دهند. 

ACKU .محبور خواهند شد به خواستههای او تن دهند

ACKUمحبور خواهند شد به خواسته
اعتصاب در شرایطی که فرد حتا از اعتبار و شهرت 

ACKU اعتصاب در شرایطی که فرد حتا از اعتبار و شهرت
و  سخت  بسیار  تصمیم  است  برخوردار  خوبی 

ACKU و سخت  بسیار  تصمیم  است  برخوردار  خوبی 
گاندی  همچون  افرادی  حتا  بود.  خواهد  پرریسکی 

ACKU گاندی همچون  افرادی  حتا  بود.  خواهد  پرریسکی 
و  سخت  بسیار  تصمیم  است  برخوردار  خوبی 
گاندی  همچون  افرادی  حتا  بود.  خواهد  پرریسکی 
و  سخت  بسیار  تصمیم  است  برخوردار  خوبی 

ACKU و سخت  بسیار  تصمیم  است  برخوردار  خوبی 
گاندی  همچون  افرادی  حتا  بود.  خواهد  پرریسکی 
و  سخت  بسیار  تصمیم  است  برخوردار  خوبی 

راحتی نتوانستند با این روش به اهدافشان دست 

ACKU راحتی نتوانستند با این روش به اهدافشان دست
یابند. آقای ماهاتما گاندی رهبر سیاسی و معنوی در 

ACKU یابند. آقای ماهاتما گاندی رهبر سیاسی و معنوی در
طول زندگی خویش  هفده مرتبه دست به اعتصاب 

ACKU طول زندگی خویش  هفده مرتبه دست به اعتصاب
ها، اعترا به 

ACKU اعتصابها، اعترا به

ACKUغذا زده بود.  دلیل اکثر این اعتصاب

ACKU غذا زده بود.  دلیل اکثر این
قوانین بریتانیا بود. او در آن زمان به اندازه کافی در 

ACKU قوانین بریتانیا بود. او در آن زمان به اندازه کافی در
بین مردم خود از محبوبیت و شهرت برخوردار بود 

ACKU بین مردم خود از محبوبیت و شهرت برخوردار بود
شد کمپانی بریتانیای شرقی تحت 

ACKU
شد کمپانی بریتانیای شرقی تحت 
فشار افکار عمومی مردم هند قرار گیرد و مجبور به 

ACKU
فشار افکار عمومی مردم هند قرار گیرد و مجبور به 
تاثیرگذاری  اصلی  علت  واقع  در  شود.  نشینی 

ACKU
تاثیرگذاری  اصلی  علت  واقع  در  شود.  نشینی 
فشار افکار عمومی مردم هند قرار گیرد و مجبور به 
تاثیرگذاری  اصلی  علت  واقع  در  شود.  نشینی 
فشار افکار عمومی مردم هند قرار گیرد و مجبور به 

ACKU
فشار افکار عمومی مردم هند قرار گیرد و مجبور به 
تاثیرگذاری  اصلی  علت  واقع  در  شود.  نشینی 
فشار افکار عمومی مردم هند قرار گیرد و مجبور به 

های گاندی همان مقبولیت فراگیرش در بین 

ACKU
های گاندی همان مقبولیت فراگیرش در بین 
تاثیرگذاری  اصلی  علت  واقع  در  شود.  نشینی 
های گاندی همان مقبولیت فراگیرش در بین 
تاثیرگذاری  اصلی  علت  واقع  در  شود.  نشینی 

ACKU
تاثیرگذاری  اصلی  علت  واقع  در  شود.  نشینی 
های گاندی همان مقبولیت فراگیرش در بین 
تاثیرگذاری  اصلی  علت  واقع  در  شود.  نشینی 

های برجسته هند و بریتانیا 

ACKU
های برجسته هند و بریتانیا 

را با تردید جدی در انگیزه 

ACKU را با تردید جدی در انگیزه
توقف  تا  که  بود  اعالم کرده  آن شرایط  در  گاندی 

ACKU توقف تا  که  بود  اعالم کرده  آن شرایط  در  گاندی 
وقتی  سرانجام  و  خورد  نخواهد  چیزی  ها 

ACKU وقتی سرانجام  و  خورد  نخواهد  چیزی  خشونتها 

ACKUخشونت
اعتصاب خویش را شکست که شورشیان با چشمانی 

ACKU اعتصاب خویش را شکست که شورشیان با چشمانی
به  را  خود  کاردهای  اشکبار 

ACKU به را  خود  کاردهای  اشکبار 
نامه

ACKUنامه در  گاندی  انداختند. 

ACKU در گاندی  انداختند. 
شرایط  در  بود:  گفته  چنین  غذا  اعتصاب  مورد  در 

ACKU شرایط در  بود:  گفته  چنین  غذا  اعتصاب  مورد  در 
به ما  از غذا سالحی است که خدا  مخصو پرهیز 

ACKU به ما از غذا سالحی است که خدا  مخصو پرهیز 
پناهی مح به کار گیریم.

ACKU
داده تا در هنگام بیپناهی مح به کار گیریم.

ACKU
داده تا در هنگام بی

مورد  در  تحلیلگران  حتا  و  مردم  از  بسیاری  اشتباه 

ACKU
مورد  در  تحلیلگران  حتا  و  مردم  از  بسیاری  اشتباه 

پناهی مح به کار گیریم.
مورد  در  تحلیلگران  حتا  و  مردم  از  بسیاری  اشتباه 

پناهی مح به کار گیریم.

ACKU
پناهی مح به کار گیریم.

مورد  در  تحلیلگران  حتا  و  مردم  از  بسیاری  اشتباه 
داده تا در هنگام بیپناهی مح به کار گیریم.

مورد  در  تحلیلگران  حتا  و  مردم  از  بسیاری  اشتباه 
داده تا در هنگام بی

ACKU
داده تا در هنگام بی

مورد  در  تحلیلگران  حتا  و  مردم  از  بسیاری  اشتباه 
داده تا در هنگام بی

بین  نتوانستند  که  بود  این  بارکزی  سیمین  اعتصاب 

ACKU
بین  نتوانستند  که  بود  این  بارکزی  سیمین  اعتصاب 
قایل  درستی  تفکیک  او  دگرخواهی  و  خودخواهی 

ACKU
قایل  درستی  تفکیک  او  دگرخواهی  و  خودخواهی 
ها دقیقا معنای دگرخواهی 

ACKU
خودخواهیها دقیقا معنای دگرخواهی 

ACKU
شوند. بسیاری خودخواهی

ACKU
خودخواهیشوند. بسیاری خودخواهیشوند. بسیاری 

ACKU
خودخواهیشوند. بسیاری خودخواهی

و  طلبانه 

ACKU
و  حقطلبانه 

ACKU
حق خودخواهی  که  این  از  گذشته  دارد. 

ACKU
خودخواهی  که  این  از  گذشته  دارد. 

برحق، حق هر فردی است، نباید بین دفاع 

ACKU
برحق، حق هر فردی است، نباید بین دفاع 
تفاوتی  ملت  از یک  دفاع  با  فرد  از یک 

ACKU
تفاوتی  ملت  از یک  دفاع  با  فرد  از یک 
ترین اصول نگاه 

ACKU
ترین اصول نگاه 
تفاوتی  ملت  از یک  دفاع  با  فرد  از یک 
ترین اصول نگاه 
تفاوتی  ملت  از یک  دفاع  با  فرد  از یک 

ACKU
تفاوتی  ملت  از یک  دفاع  با  فرد  از یک 
ترین اصول نگاه 
تفاوتی  ملت  از یک  دفاع  با  فرد  از یک 

تدایی

ACKU
قایل شد. یکی از ابتدایی

ACKU
تداییقایل شد. یکی از ابتداییقایل شد. یکی از اب

ACKU
تداییقایل شد. یکی از ابتدایی

نکته  همین  سیاست  و  انسان  به  ACKUاخالقی 
نکته  همین  سیاست  و  انسان  به  اخالقی 

از  بسیاری  سخن  این  در  را  نکته  ACKUاین 
از  بسیاری  سخن  این  در  را  نکته  این 
که  گرفت  سرا  ACKUتوان 
که  گرفت  سرا  توان 
یک  برای  انسان  ACKUارزد 
یک  برای  انسان  ارزد 
ACKUچوکی جانش را از دست بدهد. متاسفانه 
چوکی جانش را از دست بدهد. متاسفانه 
ACKUکنند که بتوانند خودشان و 
کنند که بتوانند خودشان و 
ACKUتوانند به 
توانند به 
ACKUراحتی و با اطمینان نمادی بودن چوکی و نمایندگی 
ACKUراحتی و با اطمینان نمادی بودن چوکی و نمایندگی 



سال پنجم   شماره مسلسل 1260    یک شنبه 24 میزان 1390   

درازمد امنی
موضوعات  طرف،  دو  امنیتی  مدت  دراز  همکاری های  در 
نظامی  تسهیالت  و  پایگاه ها  به  امریکا  دسترسی  را  عمده 
نیرو های  عملکرد های  و  حضور  قانونمندی  افغانستان، 
امریکایی، تقویه ی زیربنا های امنیتی، دفاع از حاکمیت ملی و 
تمامیت ارضی افغانستان در برابر تهدیدات بیرونی و ادغام و 

مصالحه با مخالفین مسلح، تشکیل خواهد داد.
نظامی  تسهیالت  و  پایگاه ها  به  امریکا  دسترسی  مورد  در 
و وظایف  اهداف  براین که  باید گفت که مشرو  افغانستان 
را  افغانستان  ملی  منافع  و  شده  تعریف  واضح  شکل  به  آن 
تقویه نماید، محدویت زمانی آن تعیین شده باشد و افغانستان 
ظرفیت مدیریت عقد و تعقیب اسناد دسترسی به تسهیالتش 
را داشته باشد،  این امر الاقل در کوتاه مدت و میان مدت، به 

نفع افغانستان خواهد بود. 
افغانستان شاید در چهار مورد به دسترسی امریکا به تسهیالت 
مبارزه ی  از  عبارتند  که  باشد  داشته  ضرورت  خود  نظامی 
مشترک با تروریزم، آموزش اردو و پولیس، مبارزه با تولید و 
قاچاق مواد مخدر و حاالت خاصی که ضرورت به همکاری 
در دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور دیده شود. 
کر گردد که به  خواه مخواه مهم است که در سند واضحا 
کرگردید، تحت هیچگونه شرایطی امریکا  جز مواردی که 
شمول  به  دیگری،  منظور  به  تسهیالت  این  از  ندارد  اجازه 
نماید. در پیشاپیش همچو  به یک کشور سوم استفاده  حمله 
توافقاتی، افغانستان باید در چارچوب یک دیپلوماسی فعال به 

کشور های منطقه از این ناحیه اطمینان دهد. 
و  افغانستان  ثبات  کنون  تا  سند،  در 
مرتبط  هم  با  جنوبی  آسیای  ثبات 
دانسته شده اند. امریکا متعهد می گردد 
باالی  بیرونی  تعر  هر گونه  که 
گرفت.  خواهد  جدی  را  افغانستان 
به تعقیب اظهارات آشکار دریاساالر 
مشترک  ستاد  رییس  مولن  مایک 
موجودیت  مورد  در  امریکا  نظامی 

روابط تن بین استخبارات پاکستان و شبکه حقانی، روابط 
واشنگتن و اسالم آباد فعال در بدترین حالت آن قرار دارد. از 
یک بین افغانستان  طرفی هم، انعقاد موافقتنامه مشارکت استرات
و هند و مشخ شدن این که سررشته ترور استاد برهان الدین 
می خورد،  گره  کویته  به  صلح  عالی  شورای  رییس  ربانی، 
احتمال مداخالت برهنه تر نظامی و یا هم فشار های اقتصادی 
هفته  چند  طی  می سازد.  زیادتر  افغانستان  باالی  را  پاکستان 
اخیر، پاکستان به بمباردمان والیات هم مرز شرقی افغانستان 
در  امریکا  همکاری  ضرورت  فلهذا،  است.  بخشیده  شدت 
دفاع  از حاکمیت ملی افغانستان پیش از هروقت دیگر حس 

می گردد. 
ند انستان اف امنیتی ای زیربنا ویهی ت درمورد

: رحاس موضوعکلیدیم
)1( هزینه ی مورد ضرورت اردو و پولیس و شبکه اطالعاتی 
یکی  مدت  دراز  و  مدت  میان  مدت،  کوتاه  در  افغانستان 
می دهد.  تشکیل  را  یک  استرات روابط  اجزای  مهمترین  از 
واقعیت  در  افغانستان  امنیتی  زیربنا های  باالی  سرمایه گذاری 
امنیت منطقه و جهان است که فکر  برای  امر سرمایه گذاری 
در  است  شده  متضرر  جدا  تروریزم  از  که  امریکا  می شود 
آماده  امریکا  تاکنون  معلوم  قرار  ولی  بگیرد.  فعال  سهم  آن 
نگردیده است که در این مورد تعهد میان مدت و درازمدت 
بدهد. امریکا پذیرفته است که فقط ساالنه تقاضای هزینه از 
نیرو های  خرو  با  که  است  حالی  در  این  نماید.  کانگر 
از  حمایت  که  می شود  پیشبینی  افغانستان،  از  امریکایی 
امریکا  افغانستان در کانگر کم شود. فلهذا مهم است که 
تعهد دراز مدتی را در سند مطرح سازد که الزامیت آن باالی 

کانگر وجود داشته باشد. 
امنیتی  نیرو های  تجهیزات  تا  شده  کوشش  گرچه   )2(
صورت  چالش ها  وکیفیت  حجم  درنظرداشت  با  افغانستان، 
گیرد و گفته شده که ضرورت قوای هوایی آن قدر محسو 
نیست، تجارب ده سال گذشته نشان می دهد که موجودیت 
قوای هوایی بین المللی در تامین امنیت نقش مهم داشته است. 
حتا مهم است که طیاره های بدون سرنشین، بخشی از این قوا 
اختیار  در  آن  ضرورت  مورد  آموزش  و  ی  تکنالو و  باشد 

افغانستان قرار داده شود. 
امنیتی  نیرو های  اختیار  در  خفیف  سالح  اکثرا  کنون  تا   ) (

شستشوی پولی
کمک های  موثریت  برای  سالم  میکانیزم  یک  ایجاد   )10

خارجی، بهبودی پروسیجر ها، شفافیت و حساب دهی
از  را  تاکید می کند که 50 درصد کمک هایش  امریکا   )11
طریق حکومت افغانستان به مصرف خواهد رسانید. البته این 
تعهد توسط یک کمیسیون مشترک ترتیب داده خواهد شد و 
کمک های امریکا مشرو خواهد بود به حساب دهی شفاف 
حکومت افغانستان، ارتقای عواید ملی، اصالح سیستم مالی و 

تقویه آنچه در کنفرانس های لندن و کابل آمده است
12( بهبود تحصیالت عالی

1( تقویه نهاد های فرهنگی افغانستان.
بین المللی که در طول ده سال گذشته  با تمام مساعدت های 
خیلی  افغانستان  تولیدی  قوه ی  متاسفانه  است  گرفته  صورت 
از هر وقت  بیش  برخالف، کشور  است.  مانده  باقی  محدود 
دیگر مصرفی گردیده است و بخش اعظم عواید ملی آن از 

طریق گمرکات به دست می آید. 
دیگر  وقت  هر  از  بیش  خارجی  کمک های  به  اتکا  مر 
امریکا  بیم آن می رود که کسب موافقه ی  یافته است.  شیوع 
در مساعدت های میان مدت و درازمدت، مسووالن حکومتی 
فعلی را بیشتر از هروقت دیگر متکی به کمک های خارجی 
کرده و در قسمت رشد قوه ی تولیدی افغانستان غفلت ادامه 
امریکا  تخنیکی  و  مالی  تعهدات  که  است  مهم  فلهذا  یابد. 
مشرو به ازدیاد تدریجی عواید ساالنه افغانستان از طرق بلند 
بردن قوه ی تولیدی و استفاده ی اعظمی از ظرفیت های بالقوه 

کشور باشد. 
همکاری ها و ادغام اقتصادی منطقه ای یکی از اصول اساسی 
انکشاف افغانستان را تشکیل می دهد و جای شک نیست که 
موفقیت آن تاثیرات خود را باالی رفع کشیدگی های سیاسی 
انتقال  مورد  در  نیز  امریکا  پالیسی  امنیتی خواهد گذاشت.  و 

آسیای  در  پاکستان  و  هند  به  مرکزی  آسیای  مازاد  ی  انر
جنوبی از طریق افغانستان مستلزم موفقیت همکاری ها و ادغام 

موفقانه اقتصادی منطقه ای است. 
باوجودی که طی ده سال گذشته حکومت افغانستان ابتکاراتی 
آمادگی  و  داشته  همکاری ها  همچو  تروی  و  تبلی  در  را 
مدیریت  در  متاسفانه  است،  داشته  اعالم  آن  برای  را  کشور 
که  حدی  به  است  بوده  روبرو  عدیده ای  مشکالت  به  آن 
ضعف  پیامد های  از  یکی  می توان  را  افغانستان  مصرفی شدن 
توسط  منطقه ای  اقتصادی  ادغام  و  همکاری ها  مدیریت 

حکومت دانست. 
اقتصادی  همکاری های  برای  افغانستان  ظرفیت های  ارتقای 
و  تجارت  ی،  انر سکتور های  در  خصو  به  منطقه ای 
فعال  ترانسپورت در محور یک دیپلوماسی  ترانزیت، آب و 
که  است  مهم  است.  عاجل  ضروریات  از  یکی  ابتکاری،  و 
و  همکاری ها  به  اشاره  هرگونه  یک  استرات روابط  سند  در 
ارتقای ظرفیت های  پروگرام عملی  منطقه ای  اقتصادی  ادغام 

مدیریتی افغانستان را در آن راستا با خود داشته باشد.   
داری وم ایدولتیوترتیبح اد ن وی ت

و  دولتی  نهاد های  تقویه ی  مورد  در  عمده  موضوعات 
یک عبارتند از:  حکومت داری در سند روابط استرات

1( بهبودی ظرفیت های بشری
از طریق  افغانستان در اصالح حکومت داری  تعهد جدی   )2
ارتقای پاسخگویی و شفافیت قوای ثالثه و مسوولین شان در 

همه سطوح
( تعهد افغانستان در حسابده نگهداشتن کارمندان و اصالح 
پروسیجر های  با   مطابقت  در  مربوطه ی شان  کیفیت خدمات 

سالم
4( جلوگیری از ساختار های موازی  

سند بی ت انیز می
مشارکت  سند  مواد  تطبیق  برای  که  میکانیزمی  معلوم،  قرار 
یک  ایجاد  از  است  عبارت  شده،  گرفته  مدنظر  یک  استرات
هردو  خارجه  وزرای  ریاست  به  دوجانبه  مشترک  کمیسیون 
کشور، کمیته مشترک هدایتی و گرو های کاری مربوطه. 
در  داد،  خواهد  جلسه  تشکیل  دوبار  سال  هر  در  کمیسیون 
حالی که گرو های کاری به طور همیشگی فعالیت خواهند 
کرد. در صورتی که در مورد تفسیر و تطبیق مواد سند دعوا 

افغانستان قرار داده شده است. گرچه وعده داده شده که الی 
2014 سالح ثقیل مورد ضرورت در اختیار افغانستان قرار داده 
خواهد شد، مهم است که مقدار، حف و مراقبت، آموزش 
الزم برای نحوه استفاده از آن در سناریو های مختلف در سند 

یک گنجانیده شود. روابط استرات
از  پولیس  و  اردو  تلفات  کاهش  و  گریز  کاهش   )4(  
موضوعات مهم دیگریست که امید است در چارچوب روابط 
اظهارات  طبق  گیرد.   صورت  رسیدگی  آن  به  یک  استرات
در  تنها  اردو  تلفات  افغانستان،  دفاع  وزارت  رسمی  مقامات 
1 تن رسیده است که رقم خیلی  بر سرطان سال جاری به 

درشت است.
صلح  عالی  شورای  رییس  ربانی،  برهان الدین  استاد  شهادت 
پاکستان،  و  امریکا  بین  بی سابقه  و  تازه  کشیدگی های  و 
با طالبان خواهد  تاثیرات عمیقی باالی پروسه صلح و آشتی 
از پروسه  به حمایت خود  اواخر هم  تا همین  امریکا  داشت. 
صلح و آشتی به رهبری حکومت افغانستان اعالم داشته بود 
کرده،  مقاطعه  القاعده  با  طالبان  که  بود  این  شرایط اش  و 
خشونت را کنار بگذارند و قانون اساسی افغانستان را بپذیرند. 
افغانستان متعهد گردیده بود که ارزش های قانون  در مقابل، 
اساسی و دست آورد های ده سال گذشته را به مذاکره نخواهد 

گذاشت. 
قانونمندی نیرو های امریکایی یکی از موضوعات دیگر امنیتی 
است که شاید بعد از عقد سند در چارچوب SOFA مورد 
کر گردید، تا کنون دو  بح قرار گیرد. قسمی که قبال هم 
انتقال  و  امریکایی  نیرو های  شبانه ی  عملیات  باالی  جانب 
مسوولیت زندان های امریکا و محبوسین آن به جانب افغانی، 

به موافقه نرسیده اند. 
های ایمن اری م و امنی ی تح

موافقاتی که تاکنون در رابطه با تحکیم امنیت و همکاری های 
منطقه ای بین دو جانب صورت گرفته است، شامل همکاری ها 
مهم  نقش  مساوات،  و  برابری  و  متقابل  احترام  اسا  به 
کشور های  نمودن  خودداری  افغانستان،  امنیت  در  همسایه ها 
منطقه از مداخله در امور داخلی و پروسه تطبیق دموکراسی 
دیگر  علیه  افغانستان  خاک  از  نکردن  استفاده  افغانستان،  در 
افغانستان در سکتور های تجارت و  اتصالی  کشور ها و نقش 
ی و همچنان  ترانزیت، کنترول سرحدات، ترانسپورت و انر

سرمایه گذاری های منطقه ای، می باشد. 
اعتبار  است،  مهم  توافقات  این  همه ی  عملی شدن  در  آنچه 
منطقه ای افغانستان به صفت یک کشور مستقل است که بتواند 
نه  )و  ابتکاری خودش  و  فعال  دیپلوماسی  از یک  استفاده  با 
اقتصادی  و  سیاسی  همکاری های  عرصه های  داخل  امریکا( 
ارتقای  و  دیپلوماسی  یک  همچو  ایجاد  گردد.  منطقه ای 
ظرفیت های سکتوری افغانستان برای این مامول، به یقین که 
به نفع صلح و انکشاف افغانستان و منطقه و حف منافع مشروع 

امریکا خواهد بود.   
ی هاقتصادیواجتما توس

سند  در  که  اجتماعی  و  اقتصادی  انکشاف  مهم  موضوعات 
یک مطرح است، عبارتند از:  مشارکت استرات

1( تقویه اقتصاد بازار آزاد
2( انکشاف پایدار و متکی به خود

مردم  توسط  معادن  از  بهره برداری  به  اولویت  دادن   )
افغانستان

4( اصالحات در قوانین، مقررات و اداره معادن
تصاویب  اسا  به  که  ملی  پروگرام های  از  حمایت   )5

کنفرانس کابل 2010 در اولویت قرار دارند
ختم  الی  کشور  دو  بین  اولویت ها  همترازی  درصد   0  )

2012
( ازدیاد دسترسی به آموزش و امکانات ابتدایی صحی

نهاد های  تقویه  فساد،  با  مبارزه  در  افغانستان  جدی  تعهد   )
ملل  کانوانسیون  روشنی  در  قوانین  اصالح  فساد،  با  مبارزه 

متحد در مورد مبارزه با فساد
( تعهد افغانستان در حراست از سیستم پولی و جلوگیری از 

پیدا شود، از طریق تفاهم دیپلوماتیک حل می گردد و کدام 
سیستم حکمیت وجود ندارد.

اعالمیه  تطبیق  میکانیزم  با  زیادی  شباهت های  میکانیزم،  این 
2005 دارد که دوجانب را اجازه داد تا در بسیاری از موارد، 
از تطبیق تعهدات اعالمیه سر باز زنند. به اسا قوانین اساسی 
الی 2024( الاقل  )از 2014  این سند  هردو کشور، طی عمر 
انتخابات  سه  و  افغانستان  در  جمهوری  ریاست  انتخابات  دو 
شاید  که  افتاد  خواهد  راه  به  امریکا  در  جمهوری  ریاست 
حکومت های جدیدی را با دیدگاه ها و اولویت های متفاوت 
قسمی  سند،  تطبیق  میکانیزم  که  است  مهم  آرد.  میان  به 
غفلت ها  و  کوتاهی ها  بروز  صورت  در  که  گردد  طراحی 
در تطبیق سند، توجه جدی طرفین را جلب نماید و در برابر 

قانون شکنی های احتمالی تاب مقاومت آورده بتواند. 
نتیجه

نفع  به  امریکا  با  یک  استرات روابط  آیا  این که  به  جواب  در 
افغانستان است یا خیر؟ باید گفت که مربو به جزییاتی است 
که در فوق به بح گرفته شد. پیشینه این روابط نشان می دهد 
امریکا،  یک جانبه ی  کوتاه نگری های  روی همرفته،  که 
حاکمیت  حد  از  بیش  ضعف  منطقه ای،  مغلق  چالش های 
قانون، حکومت داری و ظرفیت های الزم در افغانستان، همراه 
به  نه چندان عملی، تطبیق اعالمیه 2005 را  با میکانیزم تطبیق 

چالش کشانید. 
یک، آغاز بحرانی،  مذاکرات روی سند تازه ی روابط استرات
رسانه ای و پر از تناقضات داشته است و میکانیزم مشورتی و 
مسیر حقوقی  از  افغانستان،   در  قانونی آن، الاقل  طی مراحل 
دور باقی مانده است. محتویات سند، فواید و اضرار خود را 
برای هردو جانب دارد که با دقت الزم می توان میزان فواید را 

زیاد نمود و از اضرار آن کاست. 
بعضی از شرایط وضع شده و موضعگیری ها از جانب افغانستان 
تیم حاکم مطرح شده  اسا یک آجندای سیاسی  به  بیشتر 
مهم  فلهذا  افغانستان  ملی  منافع  تا  است 
در  غیرحکومتی  دیدگاه های  که  است 
با  شود.  گرفته  مدنظر  جدا  سند  تهیه 
تضعیف  و  شکننده  اوضاع  درنظرداشت 
و  افغانستان  در  قانونمندی  حد  از  بیش 
امریکا در تطبیق توافقات،  غفلت جانب 
چارچوب  در  یک  استرات روابط  اعالن 
آن را  الزامیت  مشترک«  »اعالمیه  یک 
آسیب پذیر و لرزان خواهد ساخت. مهم است که سند الاقل 
یک موافقتنامه ی اجرایی، مقید به قوانین بین المللی و دارای 
یک میکانیزم تطبیقی عملی باشد و  به تصویب پارلمان های 

هردو کشور برسد.
حکومت  جدی  تعهدات  به  مشرو  باید  امریکا  کمک های 
انتخاباتی و  افغانستان در احیای اعتبار از دست رفته ی پروسه 
تقلبات  از  انتخابات سالم ریاست جمهوری، دور  تدویر یک 
مهم  باشد. همچنین  آن   وقانونی  معین  در وقت  تخلفات،  و 
از  حاکم  تیم  که  باشد  داشته  وجود  جدی  تضمین  است 
مساعدت های امریکا در رشد فساد و استفاده جویی های فردی 

و سیاسی، به خاطر تداوم قدرت، استفاده نمی نماید. 
در بعد امنیتی، با وجود محدویت های بودجوی امریکا، کسب 
تعهد درازمدت آن کشور در تمویل، تجهیز و تربیه نیرو های 
مشرو  است.  مهم  فوق العاده  امر  یک  افغانستان  امنیتی 
تسهیالت  و  پایگاه ها  به  امریکا  دسترسی  اهداف  براین که 
نظامی افغانستان، به شکل واضح و مشخ تعریف شده باشد 
آن  زمانی  محدویت  نماید،  تقویه  را  افغانستان  ملی  منافع  و 
تعقیب  و  افغانستان ظرفیت مدیریت عقد  و  باشد  تعیین شده 
اسناد دسترسی به تسهیالتش را داشته باشد،  این امر الاقل در 
کوتاه مدت و میان مدت، به نفع هردو کشور و صلح و ثبات 

منطقه خواهد بود.
ملی  حاکمیت  از  دفاع  در  امریکا  مساعدت  نحوه  ضمنا   
داده  شرح  واضحا  باید  بیرونی  تعرضات  برابر  در  افغانستان 
شود. در سند باید به وضاحت کامل بیاید که تحت هی گونه 
شرایطی امریکا اجازه ندارد از این تسهیالت به منظور حمله به 

یک کشور سوم استفاده نماید. 
افغانستان  با استفاده از مساعدت ها امریکا،  اقتصادی،  در بعد 
باید از کشوری محا به خشکه ی آسیب پذیر، مصرفی، فقیر 
و با اقتصاد  بی پایه،  به  پل ارتباطی مطمین منطقه تبدیل شده، 
و  بشری  انکشاف  معین  وبا شاخصه های  به خود شود  متکی 
، مواد مخدر،  رشد اقتصادی واقعی و با عبور از اقتصاد جن
فساد و کاالهای بی کیفیت وارداتی، باالی خط فقر قرار گیرد. 
همکاری های  مدیریت  برای  افغانستان  ظرفیت های  ارتقای 
اقتصادی منطقه ای و مشرو ساختن مساعدت های امریکا به 
ارتقای قوه ی تولیدی و ازدیاد تدریجی عواید ملی افغانستان، 

از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

ل محمودصی  وپایانی ار  قسم

یکا  ی با ام ا ت ا ا م
ان ان  ن ین  نه  ک  ته  م  

ی از اعالمیه مشارکت  تا سند جدید رواب استرات

این میکانیزم، شباهت های زیادی با میکانیزم تطبی اعالمیه  دارد که دوجان را اجازه داد تا در بسیاری از موارد، از تطبی 
( الاقل دو انتخابات ریاست  دات اعالمیه سر باز زنند. به اسا قوانین اساسی هردو کشور، طی عمر این سند )از 4 الی 4 تع

وری در امریکا به راه خواهد افتاد که شاید حکومت های جدیدی را با دیدگاه ها و  وری در افغانستان و سه انتخابات ریاست جم جم
م است که میکانیزم تطبی سند، قسمی طراحی گردد که در صورت بروز کوتاهی ها و غفلت ها در  اولویت های متفاوت به میان آرد. م

تطبی سند، توجه جدی طرفین را جل نماید و در برابر قانون شکنی های احتمالی تاب مقاومت آورده بتواند. 

ACKU بردن

ACKU بردن
کشور باشد. 

ACKU .کشور باشد
ها و ادغام اقتصادی 

ACKU همکاریها و ادغام اقتصادی

ACKUهمکاری
انکشاف افغانستان را تشکیل 

ACKU انکشاف افغانستان را تشکیل
موفقیت آن تاثیرات خود را باالی رفع 

ACKU
موفقیت آن تاثیرات خود را باالی رفع 

انتقال  مورد  در  نیز  امریکا  پالیسی  امنیتی خواهد گذاشت.  و 

ACKU
انتقال  مورد  در  نیز  امریکا  پالیسی  امنیتی خواهد گذاشت.  و 

موفقیت آن تاثیرات خود را باالی رفع 
انتقال  مورد  در  نیز  امریکا  پالیسی  امنیتی خواهد گذاشت.  و 

موفقیت آن تاثیرات خود را باالی رفع 

ACKU
موفقیت آن تاثیرات خود را باالی رفع 

انتقال  مورد  در  نیز  امریکا  پالیسی  امنیتی خواهد گذاشت.  و 
موفقیت آن تاثیرات خود را باالی رفع 

صلح  عالی  شورای  رییس  ربانی،  الدین 

ACKU
صلح  عالی  شورای  رییس  ربانی،  الدین 
پاکستان،  و  امریکا  بین  سابقه 

ACKU
پاکستان،  و  امریکا  بین  بیسابقه 

ACKU
بی و  تازه  های 

ACKU
و  تازه  های 

با طالبان خواهد  تاثیرات عمیقی باالی پروسه صلح و آشتی 

ACKU
با طالبان خواهد  تاثیرات عمیقی باالی پروسه صلح و آشتی 
از پروسه  به حمایت خود  اواخر هم  تا همین  امریکا  داشت. 

ACKU
از پروسه  به حمایت خود  اواخر هم  تا همین  امریکا  داشت. 
صلح و آشتی به رهبری حکومت افغانستان اعالم داشته بود 

ACKU صلح و آشتی به رهبری حکومت افغانستان اعالم داشته بود
کرده،  مقاطعه  القاعده  با  طالبان  که  بود  این  اش 

ACKU ،کرده مقاطعه  القاعده  با  طالبان  که  بود  این  طاش 

ACKUشرایط و 

ACKUشرای شرایطو  طو 

ACKUشرایط طو 
خشونت را کنار بگذارند و قانون اساسی افغانستان را بپذیرند. 

ACKU .خشونت را کنار بگذارند و قانون اساسی افغانستان را بپذیرند
های قانون 

ACKU ارزشهای قانون

ACKUافغانستان متعهد گردیده بود که ارزش در مقابل، 

ACKU افغانستان متعهد گردیده بود که در مقابل، 
های ده سال گذشته را به مذاکره نخواهد 

ACKU آوردهای ده سال گذشته را به مذاکره نخواهد

ACKUدستآورد

ACKUاساسی و دست

ACKU دستاساسی و دستاساسی و

ACKUدستاساسی و دست

های امریکایی یکی از موضوعات دیگر امنیتی 

ACKU های امریکایی یکی از موضوعات دیگر امنیتی
 مورد 

ACKU مورد SOFA

ACKUSOFA است که شاید بعد از عقد سند در چارچوب

ACKU است که شاید بعد از عقد سند در چارچوب
کر گردید، تا کنون دو  که قبال هم 

ACKU کر گردید، تا کنون دو که قبال هم 
انتقال  و  امریکایی  های 

ACKU
انتقال  و  امریکایی  نیروهای 

ACKU
نیرو ی 

ACKU
شبانهی 

ACKU
شبانه

های امریکا و محبوسین آن به جانب افغانی، 

ACKU
های امریکا و محبوسین آن به جانب افغانی، 

ACKU
 دارد که دوجان را اجازه داد تا در بسیاری از موارد، از تطبی 

ACKU
 دارد که دوجان را اجازه داد تا در بسیاری از موارد، از تطبی 

ACKU
های زیادی با میکانیزم تطبی اعالمیه 

ACKU
های زیادی با میکانیزم تطبی اعالمیه 

4

ACKU
4

ACKU
 الی 

ACKU
4 الی 

ACKU
دات اعالمیه سر باز زنند. به اسا قوانین اساسی هردو کشور، طی عمر این سند )از 4 تع

ACKU
دات اعالمیه سر باز زنند. به اسا قوانین اساسی هردو کشور، طی عمر این سند )از  تع

های جدیدی را با دیدگاه

ACKU
وری در امریکا به راه خواهد افتاد که شاید حکومتهای جدیدی را با دیدگاه وری در افغانستان و سه انتخابات ریاست جم جم

ACKU
وری در امریکا به راه خواهد افتاد که شاید حکومت وری در افغانستان و سه انتخابات ریاست جم جم

م است که میکانیزم تطبی سند، قسمی طراحی گردد که در صورت بروز کوتاهی های متفاوت به میان آرد. م

ACKU
م است که میکانیزم تطبی سند، قسمی طراحی گردد که در صورت بروز کوتاهی های متفاوت به میان آرد. م

های احتمالی تاب مقاومت آورده بتواند. 

ACKU
شکنیهای احتمالی تاب مقاومت آورده بتواند. 

ACKU
شکنی

ACKU
آسیای  در  پاکستان  و  هند  به  مرکزی  آسیای  مازاد  ی  ACKUانر
آسیای  در  پاکستان  و  هند  به  مرکزی  آسیای  مازاد  ی  انر
ها و ادغام  ACKU
ACKUهمکاریها و ادغام 

ACKUجنوبی از طریق افغانستان مستلزم موفقیت همکاری
ACKUهمکاریجنوبی از طریق افغانستان مستلزم موفقیت همکاریجنوبی از طریق افغانستان مستلزم موفقیت 

همکاریجنوبی از طریق افغانستان مستلزم موفقیت همکاری
ACKUای است. 
ACKUموفقانه اقتصادی منطقهای است. 

موفقانه اقتصادی منطقه
ACKUکه طی ده سال گذشته حکومت افغانستان ابتکاراتی 
که طی ده سال گذشته حکومت افغانستان ابتکاراتی 
آمادگی  و  داشته  ACKUها 
آمادگی  و  داشته  ACKUهمکاریها 

همکاری همچو  تروی  و  تبلی  در  ACKUرا 
همچو  تروی  و  تبلی  در  را 

مدیریت  در  متاسفانه  است،  داشته  اعالم  آن  برای  را  ACKUکشور 
مدیریت  در  متاسفانه  است،  داشته  اعالم  آن  برای  را  کشور 
که  حدی  به  است  بوده  روبرو  ACKUای 
که  حدی  به  است  بوده  روبرو  ای 

از  یکی  ACKUتوان 
از  یکی  توان 

تطبی سند، توجه جدی طرفین را جل نماید و در برابر قانون

ACKU
تطبی سند، توجه جدی طرفین را جل نماید و در برابر قانون

ACKU



6 سال پنجم    شماره مسلسل 1260    یک شنبه 24 میزان 1390

تخار  در والیت  دولتی  مسووالن  و  قوماندانان جهادی 
انجنیر  ترور  سالگرد  اولین  فاتحه خوانی  مجلس  در 
محمد عمر والی کندز که یک سال پیش در یک حمله 
انتحاری جانش را از دست داد، به جن شدید لفظی 

پرداختند.
اولین  با  بود  مصادف  روان  سال  میزان   20 چهارشنبه، 
مناسبت  همین  به  و  عمر  محمد  انجنیر  ترور  سالگرد 
مجلس فاتحه خوانی در بنیاد احمدشاه مسعود در تخار 
برگزار شد و در این محفل که تعداد زیادی از اراکین 
جهادی  قوماندانان  از  تعدادی  و  والی  جمله  از  دولتی 
رد  و  اتهام  از  مملو  سخنرانی هایی  داشتند،  حضور  نیز 
اتهام توسط برخی از قوماندانان سابق جهادی و مقامات 

دولتی انجام شد.
پیرم قل ضیایی یکی از قوماندانان جهادی والیت تخار 
و عضو پیشین پارلمان افغانستان، گفت: »دولت با خلع 
سالح شخصیت های جهادی و قوماندانان سابق، زمینه ی 

ترور آنان را برای مخالفان مساعد می سازد.«
همکاری  به  متهم  را  دولتی  بلندپایه ی  مقامات  او 
و  شخصیت ها  ترور  همچنین  و  کرد  تروریستان  با 
جنراالن برجسته ی دولت را نتیجه ی همکاری دولت با 

تروریستان دانست.
را  عمر  »انجنیر  گفت:  سخنرانی اش  در  ضیایی  آقای 
را رییس  به شهادت رسانده اند، جنرال داوود  امنیتی ها 

امنیت تخار به شهادت رسانده است.«

توپخانه ای  حمالت  شمال  والیات  مردم  از  شماری 
می کنند  تقبیح  شدیدا  را  افغانستان  خاک  بر  پاکستان 
اقدام  موضوع  این  به  پیوند  در  می خواهند  دولت  از  و 

جدی کند. 
عده ای از باشندگان شمال بدین باور اند با وجود این که 
تا حال از اثر این حمالت ده ها تن مشمول کودکان و 
زنان کشته و زخمی شده اند، صدها منزل رهایشی ویران 
و هزاران تن مجبور به ترک خانه های شان شده اند، اما با 
آن هم دولت افغانستان واکنش جدی را در این مورد از 

خود نشان نداده است.
کشور پاکستان از چندین ماه به این طرف مناطق جنوبی 
می دهد،  قرار  موشکی  حمالت  مورد  را  افغانستان 
کدام  تاهنوز  خود  از  زمینه  در  افغانستان  دولت  ولی 

عکس العمل جدی نشان نداده است. 
تازه ترین  در  آیساف  نیرو های  که  است  حالی  در  این 
واکنش شان در این مورد گفته اند که هیاتی با صالحیتی 
موظف  موضوع  این  بررسی  برای  قبل  روز  چند  از  را 
و  بررسی  را  موضوع  این  اصلی  شفافیت  تا  کرده اند 

روشن سازد.
همچنین باشندگان شمال تاکید دارند که دولت موظف 
است تا از هر راه ممکن جلو مداخله ی آشکار پاکستان 

او دلیل این اتهامات را عدم تعقیب پرونده ی این ترور ها 
از سوی امنیت ملی عنوان کرد.

همکاری  بدون  تروریست  »هی  گفت:  ضیایی  پیرم قل 
حکومت کسی را کشته نمی تواند.«

این که  به خاطر  از دولت  قوماندان سابق جهادی که  این 
حق حمل سالح را از وی سلب کرده است، شدیدا انتقاد 
یک  اجازه ی  من  به  حکومت  این  »امروز  گفت:  کرده 
میل سالح را به خاطر حف جان خودم نداده است و این 

نوعی کشتن است.«
تا  بیاید،  من  کشتن  قصد  به  که  کسی  »هر  گفت:  او 
همکاری رییس امنیت ملی، والی و افراد حکومتی نباشد، 

نمی تواند کاری انجام دهد.«
ادعا های  رد  تخار ضمن  ملی  امنیت  ریاست  مقامات  اما 
برآورده نشدن  از  ناشی  را  او  گفته های  ضیایی،  پیرم قل 

خواست های غیرقانونی او می دانند. 
جنرال نجیب اهلل رییس امنیت ملی تخار، ادعاهای پیرم قل 
بازداشت 4 تن از عاملین ترور  از  ضیایی را رد کرده و 
انجنیر عمر و یک گروه تروریستی در ولسوالی بهارک 

را بگیرد. 
بل  والیت  باشند گان  از  تن  یک  رحیمی  شفیع  محمد 
ضمن تقبیح حمالت راکتی پاکستان می گوید: »حمالت 
راکتی از سوی کشور پاکستان در مناطق مرزی افغانستان 
به حساب  برخالف حسن همجواری  و  ناپسند  امر  یک 
جلو  باید  ممکن  هرراه  از  افغانستان  دولت  و  می آید 

این گونه حرکت های خصمانه پاکستان را بگیرد.«
درهمین حال محمد افضل حدید رییس شورای والیتی 
بل این عمل پاکستان را مخالف و مغایر قانون بین دول 
خوانده می گوید: »با درنظرداشت بند دوم ماده 5 قانون 
از  یکی  افغانستان  خاک  حریم  از  دفاع  کشور،  اساسی 
به  دولت  اما  می آید،  حساب  به  دولت  اساسی  وظایف 
دولت  مقابل  در  نکرده  عمل  درست  وظیفه ی خود  این 

پاکستان سیاست روشن نشان نمی دهد.«
قانونی  توجیه  هی  پاکستان  کار  این  که  می افزاید  وی 

نداشته و رییس دولت باید در زمینه جدی تر عمل کند.
آقای حدید در رابطه به واکنش مردم در این باره افزود: 
جمهوری  دولت  از  بل  مردم  خواسته های  از  »یکی 
افغانستان این است که در مقابل کشور پا کستان جواب 

قاطع بدهد.«
مولوی عبدالحی حیات رییس شورای والیتی جوزجان 

ان تال  جانمحمدنبیزاد

مزارشری یدرادفر جم

قتل  و  تخار  والیت  تعمیر  در  ماین  انفجار  در  که  تخار 
کرده  یادآوری  داشتند،  دست  پولیس  ارشد  جنراالن 
گفت: »همه ی این دست آورد ها را با خانواده این شهدا 
شریک ساخته ایم، اما این کار مقامات در مرکز است که 

چه وقت موضوع نهایی را اعالن می کنند.«
رییس امنیت ملی تخار گفت: »ادعاهای پیرم قل ناشی از 
از 500  تانکر حامل بیش  این است که وقتی یک موتر 
فیر مرمی راکت و بیش از 0 هزار مرمی کالشینکوف 
را که برای فروش به دشمنان آرامش مردم از ولسوالی 
رستاق خار می شد و توسط امنیت ملی دستگیر گردید، 
آقای پیرم قل تقاضای رهایی عاملین آن را کرد که این 

خواسته  اش برآورده نشد.«
واردشده  اتهامات  دیگر  دلیل  تخار  ملی  امنیت  رییس 
پیرم قل ضیایی را برآورده نشدن خواسته ی وی  از سوی 
1 حلقه ماین ضد  مبنی بر رهایی عاملین قضیه ی کشف 2
وسایط از سوی این اداره دانسته گفت: »وقتی تعدادی از 
اشخا درخواست های غیرقانونی شان از سوی ادارات 
دولت  تخریب  به  شروع  نمی شود،  آورده  بر  دولتی 

جنرال نجی ا رییس امنیت ملی تخار، ادعاهای پیرم قل ضیایی را رد کرده و 
از بازداشت 4 تن از عاملین ترور انجنیر عمر و ی گروه تروریستی در ولسوالی 

ارک تخار که در انفجار ماین در تعمیر والیت تخار و قتل جنراالن ارشد پولیس  ب
دا  دست داشتند، یادآوری کرده گفت: »همه ی این دست آورد ها را با خانواده این ش
ایی را  شری ساخته ایم، اما این کار مقامات در مرکز است که چه وقت موضو ن

اعالن می کنند.«

افغانستان  مردم  حق  بر  جفا  را  پاکستان  عمل  این  نیز 
و  غیرت  نباید  کشور  جمهور  »رییس  می گوید:  خوانده 

شهامت افغان ها را در طول تاری نادیده بگیرد.«
مردم  عکس العمل  و  روحیه  از  که  »قراری  افزود:  وی 
در  دولت  خاموشی  از  آنان  می شود  معلوم  جوزجان 
مقابل پاکستان رن می برند و هر آن آماده ی فدا ساختن 

جان شان در مقابل متجاوزین هستند.«
حاجی سخی یک تن از دوکاندران بندر درزاب والیت 
اگر رییس  برادر هستیم و  »ما هفت  جوزجان می گوید: 
جمهور خواسته باشد ما هفت برادر حاضر هستیم تا جان 

خود را در مقابل متجاوزین، قربانی نماییم.«
تقبیح  شدیدا  را  پاکستان  عمل  این  نیز  فاریاب  مردم 
می کنند و می گویند پاکستان باید اصول همسایه داری را 
که در این طول سی سال مراعات نکرده است، مراعات 

کند.
به  این والیت  باشندگان  از  تن  احمد شعیب شهیر یک 
پاکستان  مقابل  در  »خاموشی  گفت:  صبح  روزنامه 
دولت  باید  بنا  ماست،  5 هزارساله ی  تاری  به  توهین 
این  حل  برای  را  مناسب  راه  عاجل تر  هرچه  افغانستان 

مشکل دریابد.«
رحمت اهلل ترکستانی رییس شورای والیتی فاریاب ضمن 
»مردم  می گوید:  پاکستان  توپخانه ای  حمالت  تقبیح 
ولی  ندارد،  درخواست  هی  دولت  از  فاریاب  والیت 
کشور در همین نزدیکی شاهد یک قیام ملی خواهد بود.«

نیز این عمل پاکستان را  رییس شورای والیتی سمنگان 

می کنند.«
دیگر  از  که  تخار  والی  تقوا  عبدالجبار  حال  همین  در 
کسانی  بود،  عمر  انجنیر  فاتحه خوانی  مجلس  سخنرانان 
در  شخصیت ها،  دست دادن  از  بهانه ی  به  امروز  که  را 
سیاسی  بهره برداری های  به  مردم  عزاداری  مجالس 
مردم  به  دانسته،  تخاری ها  منافع  مخالف  می پردازند، 

هشدار داد که با آنان به مبارزه برخیزند.
والی تخار گفت: »کسانی که حکومتی را که خود مردم 
را  مردم  خانه ی  بام  می کنند،  بدگویی  ساخته اند،  را  آن 

برسر آنان چپه می کنند.«
والی تخار در سخنرانی اش در مجلس فاتحه خوانی انجنیر 
و  مردم  از  تعدادی  که  اتهاماتی  و  بدگویی ها  به  عمر، 
بزرگان تخار پیرامون شخصیت هایی چون جنرال داوود 
»هرکسی  اشاره کرده گفت:  داشتند  شاه جهان  و جنرال 
تبلیغات  سیل  رساند،  جایی  به  را  خود  و  کشید  سر  که 
و تهمت های ناروا علیه او آغاز می شود، اما وقتی که از 

دست رفت، نابغه ی دوران خود می شود.«
او خطاب به کسانی که ادعا دارند در ترور شخصیت ها 
نوری  »انجنیر عمر، داوود،  حکومت دست دارد گفت: 
داشتند،  مردم  میان  در  ه ای  وی جایگاه  شهدا،  دیگر  و 
و  می شد  پرتاب  بر سرشان  سن مالمت  اما صد گونه 
اتهامات گوناگون باالی شان وارد می گردید، اما حاال در 

مجلس فاتحه خوانی شان آنان را تعریف می کنید.«
آقای تقوا افزود: »شما که امروز از آنان تعریف می کنید، 

در زندگی آنان را چرا توصیف نمی کردید؟« 
درهمین حال شماری از مردم می گویند که در مجالس 
و  شده  خودداری  سیاسی  معامالت  از  باید  عزاداری 
و  مخالفین  لفظی  نباید عرصه ی جن های  این مجالس 

موافقین نظام باشد.  
که  گفت  تخار  والیت  باشندگان  از  یکی  حبیب  سید 
باید از بح های سیاسی به دور باشد  مجالس عزاداری 

»نه جای خالی ساختن کینه ها و تهمت بستن ها.«
او افزود که این عمل کرد در حقیقت یک نوع استفاده 
چنین  این  از  سیاسی  تبلیغات  به خاطر  و  است  سیاسی 
چنین  این  روحیه  خالف  که  می شود  استفاده  مجالس 

مجالس است. 

شدیدا تقبیح کرده گفت:  
این  در  میزان   1 چهارشنبه  روز  به  که  تظاهراتی  »در 
پاکستان  عمل  این  مردم  بود  شده  راه اندازی  والیت 
دولت  از  خوانده  افغانستان  خاک  در  آشکار  تجاوز  را 
خواهان عمل بالمثل در مقابل این عمل پاکستان شده اند، 
مشاهده  به  دولت  سوی  از  اقدامی  هی  تاهنوز  اما 

نمی رسد.«
شمال  در  ارتش   20 پایگاه  مسووالن  حال  همین  در 
م گویند در صورت که از طرف حکومت افغانستان امر 
پاکستان داده شود، آنها  با  افغانستان  به مرز ها  نفربر 

تمام آمادگ ها قبل برا اجرا این امر را دارند. 
یک  در  که   20 پایگاه  قوماندان  ویسا  زلم  جنرال 
خبرنگاران  سوال های  به  بل  والیت  در  خبر  نشست 
پاس می داد گفت که آنها آماده اند تا عساکر شان را به 
است،  گرفته  قرار  پاکستان  حمله  مورد  که  والیاتی  آن 

بفرستند و از افغانستان دفاع قاطعانه نمایند.
برا دفاع  از آمادگ ها مردم  آقای  ویسا همچنین 
و  م دهد  خبر  پاکستان  مقابل  در  افغانستان  مرزها  از 
م گوید، شمار زیاد از اهال والیات شمال به آنها 
مراجعه نموده اند تا مجهز با جن افزار شوند و در دفاع 

از اراض خویش قرار گیرند. 
تازه  نیرو های  آموزش  مسوولیت  که  جوانی  افسری 
جذب شده به صفوف ارتش را دارد، می گوید که شب و 
روز لحظه شمار دارد، تا امر حرکت به جانب مرز ها 
کنر با پاکستان از سو رییس جمهور داده شود و آنها 

در دفاع از افغانستان قرار گیرند.
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نوعی کشتن است.«
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ACKU تا بیاید،  من  کشتن  قصد  به  که  کسی  »هر  گفت:  او 
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واردشده  اتهامات  دیگر  دلیل  تخار  ملی  امنیت  رییس 

ACKU واردشده اتهامات  دیگر  دلیل  تخار  ملی  امنیت  رییس 
از سوی 

ACKU از سوی
مبنی بر رهایی عاملین 

ACKU مبنی بر رهایی عاملین
وسایط از سوی این اداره دانسته گفت: »وقتی تعدادی از 

ACKU وسایط از سوی این اداره دانسته گفت: »وقتی تعدادی از
درخواست

ACKUاشخا درخواست

ACKU اشخا
نمی

ACKU
نمی آورده  بر  دولتی 

ACKU
آورده  بر  دولتی 

ACKU
افغانستان  مردم  حق  بر  جفا  را  پاکستان  عمل  این  نیز 

ACKU
افغانستان  مردم  حق  بر  جفا  را  پاکستان  عمل  این  نیز 
و  غیرت  نباید  کشور  جمهور  »رییس  گوید: 

ACKU
و  غیرت  نباید  کشور  جمهور  »رییس  گوید: 
افغانستان  مردم  حق  بر  جفا  را  پاکستان  عمل  این  نیز 
و  غیرت  نباید  کشور  جمهور  »رییس  گوید: 
افغانستان  مردم  حق  بر  جفا  را  پاکستان  عمل  این  نیز 

ACKU
افغانستان  مردم  حق  بر  جفا  را  پاکستان  عمل  این  نیز 
و  غیرت  نباید  کشور  جمهور  »رییس  گوید: 
افغانستان  مردم  حق  بر  جفا  را  پاکستان  عمل  این  نیز 

می

ACKU
می خوانده 

ACKU
خوانده 

ها را در طول تاری نادیده بگیرد.«

ACKU
شهامت افغانها را در طول تاری نادیده بگیرد.«

ACKU
شهامت افغان

مردم  العمل 

ACKU
مردم  عکسالعمل 

ACKU
عکس و  روحیه  از  که  »قراری  افزود:  وی 

ACKU
و  روحیه  از  که  »قراری  افزود:  وی 

در  دولت  خاموشی  از  آنان  شود 

ACKU
در  دولت  خاموشی  از  آنان  میشود 

ACKU
می معلوم  جوزجان 

ACKU
معلوم  جوزجان 

ی فدا ساختن  ACKU
ACKUآمادهی فدا ساختن 

ACKUبرند و هر آن آماده
ACKUآمادهبرند و هر آن آمادهبرند و هر آن 

آمادهبرند و هر آن آماده ACKUمی
ACKUمقابل پاکستان رن می

مقابل پاکستان رن 
ACKUشان در مقابل متجاوزین هستند.«
ACKUشان در مقابل متجاوزین هستند.«

ACKUجان
جان

ACKUحاجی سخی یک تن از دوکاندران بندر درزاب والیت 
حاجی سخی یک تن از دوکاندران بندر درزاب والیت 
اگر رییس  برادر هستیم و  »ما هفت  ACKUگوید: 
اگر رییس  برادر هستیم و  »ما هفت  گوید: 
ACKUجمهور خواسته باشد ما هفت برادر حاضر هستیم تا جان 
جمهور خواسته باشد ما هفت برادر حاضر هستیم تا جان 

ACKUخود را در مقابل متجاوزین، قربانی نماییم.«
خود را در مقابل متجاوزین، قربانی نماییم.«

تقبیح  شدیدا  را  پاکستان  عمل  این  نیز  فاریاب  ACKUمردم 
تقبیح  شدیدا  را  پاکستان  عمل  این  نیز  فاریاب  مردم 

همسایه ACKU
همسایه ACKU

ACKUگویند پاکستان باید اصول 
گویند پاکستان باید اصول 

تقبیح  شدیدا  را  پاکستان  عمل  این  نیز  فاریاب  مردم 
گویند پاکستان باید اصول 

تقبیح  شدیدا  را  پاکستان  عمل  این  نیز  فاریاب  ACKUمردم 
تقبیح  شدیدا  را  پاکستان  عمل  این  نیز  فاریاب  مردم 

گویند پاکستان باید اصول 
تقبیح  شدیدا  را  پاکستان  عمل  این  نیز  فاریاب  مردم 

ACKUکه در این طول سی سال مراعات نکرده است، مراعات 
ACKUکه در این طول سی سال مراعات نکرده است، مراعات 



انستان راف ب و لح کمیسیونمست

فتار پی
حقوق و آزاد های که برا حیات انسان 
نام  به  حقوق  ادبیات  در  دارد،  اهمیت 
»حقوق  یا   » اساس آزاد ها  و  »حقوق 
بدو حیات همراه  از  م شود  که  یاد  بشر« 
تکامل  ، سیر  تاری بوده و در طول  انسان 
شکل  به  بیستم  قرن  در  و  پیموده  را  خود 
به  متحد  ملل  جانب  از  کامل  مجموعه 
سال  در  بشر«  حقوق  جهان  »اعالمیه  نام 
از  پس  است.  رسیده  تصویب  به   1 4
نشر اعالمیه جهان حقوق بشر، حقوق بشر 
 ، جنبه رسم به خود گرفت و بر این اسا
به شمار  ملل  و  مردم  تمام  مشترک  آرمان 
داشته  نظر  مد  را  آن  دایم  باید  که  م رود 
و در جهت احقاق و تامین آن مبارزه کند. 
حقوق  جهان  اعالمیه  تصویب  دنبال  به 
که  یافت  توسعه  بشر  حقوق  مفهوم  بشر، 
رابطه شهروندان با دولت و نهادها وابسته 
به آن را معیار قرار داده و از افراد و گروه ها 
رعایت  و  کند  حمایت  دولت  مقابل  در 

حقوق آنان را از دولت م خواهد. 
و  وظایف  تشکیل  قانون  چهارم  ماده 
حقوق  مستقل  کمیسیون  صالحیت ها 

بین المللی  کمک رسانی  موسسه  یک 
دست آوردهای  که  است  داده  هشدار 
تهدید  با  افغانستان  در  زنان  حقوق  ده ساله 
ایتالف  نیروهای  و  است  رو  به  رو  جدی 
نباید زنان افغان را به خاطر »روند شتابزده ی 

مصالحه« تنها بگذارند.
»آکسفام«  کمک رسانی  موسسه 
نشر  با  میزان،   11 دوشنبه،  روز 
در  »پیشرفت ها  گفت:  گزارشی 
زمینه حقوق زنان افغان که در ده 
آمده است،  دست  به  گذشته  سال 
و  است  رو  به  رو  لغزش  خطر  با 
شتابزده  معامالت  در  است  ممکن 

صلح از بین برود.«
1 تا 2001  یم طالبان از سال  ر

حکومت  افغانستان  از  عمده ای  بخش  بر 
ه زنان  کرد و دست به سرکوب مردم به وی
رهبری  تحت  نیروهای  که  آن  از  پس  زد. 
یم طالبان را در سال 2001 سرنگون  ناتو ر
قابل  دست آوردهای  افغان  زنان  کردند، 
مالحظه ای در زمینه های مختلفی داشته اند.

گزارش آکسفام افزوده است که »پیشاپیش 
آمده  پدید  زنان«  پیشرفت های  در  کاهشی 

است.
حدود  اکنون  آکسفام،  اطالعات  براسا 
می روند،  مکتب  به  دختر  میلیون   2
چندهزار  فقط  طالبان  زمان  در  درحالی که 

بشر افغانستان، حقوق بشر را مشتمل بر حقوق 
فصل  در  که  م داند  اساس  آزاد ها  و 
حقوق  جهان  اعالمیه   ، اساس قانون  دوم 
یافته  بین الملل تذکر  اسناد  بشر، معاهدات و 
، حقوق  است. با درنظرداشت اسناد بین الملل
تعریف کرد:  این صورت  به  م توان  را  بشر 
مقررات  و  قواعد  از  مجموعه ا  بشر  حقوق 
و  هرزمان  در  که  است  بین الملل  حقوق 
مکان از مقام، منزلت و کرامت انسان افراد 
و گروه ها، صرفا به این دلیل که انسان اند، در 

مقابل دولت ها حمایت م کند. 
حقوق بشر شامل حقوق و آزاد ها مدن 
و  آزدا   ، زندگ حق  هم چون  سیاس  و 
تحقیر  منع  شکنجه،  منع   ، شخص امنیت 
تابعیت،   ، قانون حمایت  حق  مجازات،  و 
ضمیر،  و  اندیشه  آزاد  مالکیت،   ، ازدوا
غیره  و  عموم  امور  در  مشارکت  آزاد 
م باشد که برخوردار افراد از این حقوق، 
مستلزم پاسدار و حمایت دولت از آن ها در 
برخورد با متجاوزان م باشد. هم چنین حقوق 
 ، فرهنگ و  اجتماع   ، اقتصاد حقوق  بشر 
مناسب، حق  رفاه و سطح زندگ  چون حق 
موارد  دیگر  و  کار  تربیت،  و  تعلیم  صحت، 

نفر در برخی مناطق به مکتب می رفتند.
یادآور  همچنان  کمک رسانی  موسسه  این 
افغانستان  کرسی  پارلمان  »در  شده است: 
که  است،  شده  تضمین  زن  نمایندگان  برای 
حضور  پارلمان  در  نماینده  هم اکنون  

دارند. با آن هم، اکنون فقط یک وزیر زن در 
کابینه است در حالی که در سال 2004 سه تن 

از وزیران زن بودند.«
بخش  در  زنان  »شمار  است:  افزوده  گزارش 
 200 سال  در  درصد   1 از  ملکی  خدمات 
یافته  کاهش   2010 سال  در  درصد   1 5 به 

است.«
بخش  در  که  زن  چندین  اخیر  ماه های  در 
هدف  طالبان  توسط  می کردند،  کار  ملکی 
تا  شد  سبب  مساله  این  که  گرفتند  قرار 
برای  زنان  و  دختران  ندهند  اجازه  خانواده ها 

دولت کار کنند.

در این زمینه را نیز شامل م شود که برخوردار 
از این حقوق هم اجراآت جد دست اندرکاران 
 ، مال کمک ها  با  همراه  عموم  خدمات 
م طلبد.  را  دولت  اجرای  و  سازمان   ، حقوق
ایجاد  چون  امکانات  ایجاد  با  م تواند  دولت 
تربیت  و  مکاتب  و  شفاخانه ها  و  صح  مراکز 
و  کار  زمینه  ایجاد  و  کاف  تعداد  به  معلمان 
اشتغال و تامین امنیت عموم و دیگر راه کارها، 
در  و  افراد  اجتماع  آسایش  و  اقتصاد  رفاه 
را  بشر شان  حقوق  از  آنان  برخوردار  نهایت 
تامین کند و در زمان حاضر جامعه بین الملل نیز 

م تواند پشتیبان جد تامین حقوق بشر باشد.   
سند  عال ترین  عنوان  به  کشور  اساس  قانون 
انتظام بخش   ، سیاس جامعه  هر  سیاس  حقوق 
متعادل  روابط  تعیین کننده  و  شوون  و  امور  کلیه 
زمامداران و مردم آن جامعه است. التزام عمل بر 
اجرا این قانون مهم، ابواب استبداد را مسدود، 
فرد  حرمت  و  آزاد  حرمت   ، انسان کرامت 
استقرار  برا  تالش  موجبات  و  تعیین  را  مردم 
احقاق  نهایت  در  و  اجتماع  و  سیاس  عدالت 
حقوق بشر افراد را فراهم م کند. در این سند 
، حقوق مردم با حاکمیت مردم  حقوق و سیاس
مورد توجه قرار م گیرد. به عبارت بهتر، حاصل 
حاکمیت  اصول  محوریت  مطلوب،  ارمغان  این 
و  بشر  حقوق  تامین  قانون،  حاکمیت  مردم، 
تکلیف حکومت در رعایت و تامین این حقوق و 
التزام عدم تجاوز نسبت به آن هاست. لذا هرچند 
و  طبیع جهان  عنوان حقوق  به  بشر  که حقوق 
جاودان در همه جا قابل درک است، اتخا تدابیر 
قانون  ه  به  وی موضوعه  قوانین  طریق  از  شایسته 

، تضمین کننده این حقوق خواهد بود.  اساس
ادامه دارد

که  است  کرده  خاطرنشان  همچنان  آکسفام 
قانون »منع خشونت علیه زنان« که برضد قتل های 
ناموسی، ازدوا پیش از وقت و بد دادن می باشد، 
فقط در 10 والیت از 4 والیت تطبیق می گردد.

اروزال نعمت اشرف، یکی از نویسندگان گزارش 
جدی  خطر  با  افغان  زنان  که  می گوید  آکسفام 
این  از  خارجی  نیروهای  که   2014 سال  از  پس 

کشور خار می شوند، رو به رو می گردند.
که  می گوید  همچنان  گزارش  این 
نادیده  و  نابودی  خطر  با  زنان  حقوق 
مصالحه  احتمالی  تعامالت  در  گرفتن 
توضیح  نعمت  خانم  است.  رو  به  رو 
برای زنان  »پیشاپیش زندگی  می دهد: 
افغان صلح  زنان  است.  دشوارتر شده 
که  معامله گری  یک  نه  می خواهند، 
را دوباره در خانه های شان  افغان  زنان 
محدود بسازد.« او همچنین می افزاید: 
شنیده  باید  که  هستیم  صدایی  »ما 

شود.«
باید  افغانستان  رهبران  که  است  گفته  آکسفام 
اطمینان بدهند که زنان افغان در هرگونه مذاکره 

و گفتگو با شورشیان نقش فعال داشته باشند.
لویس هنکوک، مشاور سیاستگذاری آکسفام در 
می گویند  من  به  افغان  »زنان  می گوید:  افغانستان 
که آنها هی نقش اساسی را در تالش های صلح 
او  نمی کنند.«  احسا  حقوق شان  تضمین  و 
می افزاید: »زنان افغان جایی در پشت میز مذاکره 
می خواهند تا بتوانند از دست آوردهای خود دفاع 

کنند.«

نوع  جرایم  شدید ترین  جمله  از  شکنجه 
در  بیستم  قرن  اواخر  در  که  است  دولتی 
داخلی  حقوق  در  هم  و  بین المللی  اسناد 
بسیاری از کشورها، جرم پنداشته شده و از 
جمله جرایم علیه کرامت انسانی و جنایت 

ضد بشری خوانده می شود. 
کسب  برای  ابزاری  عنوان  به  که  شکنجه 
توسط  اعتراف  به دست آوردن  و  اطالعات 
نهادهای امنیتی، پولیسی، نظامی، شبه نظامی 
یم های اقتدارگرا به کار برده شده  و... در ر
اجتماعی  پدیده های  دیگر  همچون  است، 
قدیمی  پیشینه ی  و  تاریخی  خواستگاه  از 

برخوردار می باشد.
و  اشکال  به  شکنجه در هر زمان و مکانی 
مرسوم  و  داشته  وجود  متفاوت  گونه های 
حکومت های  و  نظام ها  اکثر  که  بوده 
استبدادی از این وسیله به منظور ایجاد تر 

و وحشت در جامعه استفاده نموده اند.
تا سرحد مرگ(،  )بعضا  لت وکوب شدید 
به عنف،  نامو  هتک  مرگ،  به  تهدید 
بی خوابی  ناخن ها،  کشیدن  سوزاندن، 
وادارکردن  یا  جنسی  خشونت  طوالنی، 
شخ به تماشای خشونت جنسی و دیگر 
رفتارهای غیرانسانی و بی رحمانه در زمره ی 

شکنجه به شمار می رود.
نجه ش ری ت

اهمیت  واجد  شکنجه  بح  در  آنچه 
اساسی می باشد، عبارت از تعریف شکنجه 
است زیرا با تعریف شکنجه معلوم خواهد 
شکنجه  رفتاری  و  اعمال  نوع  چه  که  شد 
آن را  قانونی  نتای  و  آثار  و  تلقی گردیده 

متحمل می شود؟
حقوقی  اصطالحات  فرهن های  اکثر  در 
روانی  و  جسمی  آزار  به عنوان  شکنجه 
شخ برای وادارکردن او به اقرار تعریف 

شده است.
قطعنامه ی  در  ابتدا  متحد  ملل  سازمان 
»اعالمیه ی حمایت از همه ی افراد در مقابل 
شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات ظالمانه، 
 1 غیر انسانی و موهن« مور  دسامبر 5
»الف«  بند  بنابر  کرد.  تعریف  را  شکنجه 
ماده ی یک اعالمیه ، شکنجه عبارت است 
از: »هرگونه عملی که به موجب آن درد و 
رن جانکاه جسمی و روحی به طور عمدی 
به وسیله یا بر اثر تحریک ماموران دولتی به 
هدف کسب اطالعات یا اخذ اقرار یا برای 
مظنون بودن  به علت  یا  عمل  یک  ارتکاب 
او  ترساندن  یا  عمل  آن  ارتکاب  به  فرد 
یا  شخ  آن  روی  بر  دیگر،  اشخا  یا 
شخ ثالثی اعمال شود. این شامل درد و 

قانونی  با مجازات  متناسب  فقط  رنجی که 
یا نتیجه ی حاصل از آن مجازات تا حدی 
که منطبق با حداقل اصول استاندارد رفتار 

با زندانیان باشد، نمی شود.«
بند »ب« همین ماده مقرر می دارد: »شکنجه 
عبارت است از نوع تشدید شده و عمدی 
و  غیرانسانی  ظالمانه،  مجازات  یا  رفتار 
این  در  شکنجه  عناصر  و  ارکان  موهن.« 
کنوانسیون  یک  ماده ی  تعریف  با  تعریف 
منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات های 

خشن و غیرانسانی سازگاری دارد.1
شکنجه  منع  کنوانسیون  اول  ماده ی  در 
و  خشن  مجازات های  و  رفتارها  سایر  و 
شده  تعریف  چنین  شکنجه  غیرانسانی 
اثر آن درد  بر  است: »هر عمل عمدی که 
یا رن شدید جسمی یا روحی علیه فردی 
به منظور کسب اطالعات یا گرفتن اقرار از 
او یا از شخ سوم اعمال می شود، شکنجه 
به عنوان  فردی  مجازات  دارد. همچنین  نام 
داده  انجام  سوم  شخ  یا  او  که  عملی 
با  دهد.  انجام  که  می رود  احتمال  یا  است 
تهدید و اجبار و بر مبنای تبعی از هرنوع 
و هنگامی که واردشدن این درد و رن یا 
با رضایت و عدم  یا  ترغیب  به تحریک و 
مقام  هرصاحب  یا  دولتی  مور  م مخالفت 
دیگر انجام گیرد، شکنجه تلقی می شود.«2

ماده ی   2 بند   » »ه جزو  به  مطابق  همچنین 
عبارت  شکنجه  روم،  دیوان  اساسنامه ی   
رن شدید،  یا  »ایراد عمدی درد  از:  است 
شخصی  به  نسبت  روانی،  یا  جسمی  خواه 
که در توقیف یا تحت مجازات های قانونی 
است. کنفرانس رم این نکته را مدنظر قرار 
دادکه جنایات برضد انسانیت ممکن است 
یک  اشاره ی  به  یا  تحریک  نتیجه ی  در 
دولت یا یک تشکیالت غیردولتی ارتکاب 
یابد از همین رو، در تعریف شکنجه مندر 
اساسنامه ی  ماده ی    2 بند   » »ه جزو  در 
کر  دخالت رسمی  روم، ضرورت  دیوان 

نشده است.
پاروقی:

1- سید عبا موسوی. شکنجه در سیاست 
ایران، سازمان ملل متحد و شورای  جنایی 

.) 4(  1 اروپا2
شکنجه  منع  کنوانسیون  اول  ماده ی   -2
و  انسانی  غیر  مجازات  و  رفتارها  سایر  و 

موهن.
- کریان ساک کیتی شایزری. ترجمه 
اسماعیلی.حقوق  محمد  یوسفیانی،  بهنام 

.20   1 بین المللی کیفری 
ادامه دارد
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و  آزدا   ، زندگ حق  چون 
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و  آزدا   ، زندگ حق  چون 
تحقیر  منع  شکنجه،  منع   ، شخص امنیت 
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تحقیر  منع  شکنجه،  منع   ، شخص امنیت 
تابعیت،   ، قانون حمایت  حق  مجازات،  و 
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تابعیت،   ، قانون حمایت  حق  مجازات،  و 
ضمیر،  و  اندیشه  آزاد  مالکیت،   ، ازدوا
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ضمیر،  و  اندیشه  آزاد  مالکیت،   ، ازدوا
غیره  و  عموم  امور  در  مشارکت  آزاد 

ACKU غیره و  عموم  امور  در  مشارکت  آزاد 
باشد که برخوردار افراد از این حقوق، 

ACKU ،باشد که برخوردار افراد از این حقوق
ها در 

ACKU آنها در

ACKUمستلزم پاسدار و حمایت دولت از آن

ACKU آنمستلزم پاسدار و حمایت دولت از آنمستلزم پاسدار و حمایت دولت از

ACKUآنمستلزم پاسدار و حمایت دولت از آن
چنین حقوق 

ACKU همچنین حقوق

ACKUباشد. هم

ACKU .همباشد. همباشد

ACKUهمباشد. هم م

ACKUبرخورد با متجاوزان م

ACKU مبرخورد با متجاوزان مبرخورد با متجاوزان
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ACKU مناسب، حق رفاه و سطح زندگ  چون حق 
موارد  دیگر  و  کار  تربیت،  و  تعلیم  صحت، 

ACKU موارد دیگر  و  کار  تربیت،  و  تعلیم  صحت، 

حاکمیت  اصول  محوریت  مطلوب،  ارمغان  این 
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حاکمیت  اصول  محوریت  مطلوب،  ارمغان  این 
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ACKU
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التزام عدم تجاوز نسبت به 
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ACKU همهجاودان در همهجاودان در
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نتا و  آثار  و  ACKUده 
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تلقی گرد
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تلقی گرد
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براسا گزارش های منتشرناشده یک عدد )عراده( 
کاروان  مقابل  در  را  خودش  می خواست  که  خر 
این  انجام  از  قبل  کند،  انتحار  خارجی  نیرو های 
ضدتروریزم  نیرو های  توسط  تروریستی  حرکت 
این  موجود،  گزارش های  از  نقل  به  شد.  بازداشت 
خر انتحاری که پاالن مملو از مواد منفجره را باالی 
عبور  منتظر  سرک  گوشه  یک  در  و  انداخته  خود 
قرار  شک  مورد  بود،  خارجی  نیرو های  کاروان 
می گیرد و بازداشت می شود. یک منبع امنیتی گفت 
این خر می توانست در لحظاتی که بازداشت می شد، 
خود را انفجار دهد ولی نمی دانیم چرا خریت کرد 
و خود را انفجار نداد. گفته می شود این خر بعد از 
با  و  کرده  همکاری  امنیتی  مسووالن  با  دستگیری 

سرعت هم به جرم خود اعتراف کرده است. 
که  خر  این  نامطمین،  منابع  از  گزارشی  براسا 
این طرف  به  چندی  از  می باشد  االغستان  باشنده 
طرف  آن  در  که  تروریستی  آموزشگاه های  در 
فنون  و  گرفته  قرار  آموزش  مورد  دارد  وجود  مرز 
این  به  آن  اجرای  برای  و  آموخته  را  انتحار کردن 
طرف مرز آمده بوده است. در کنفرانس مطبوعاتی 
خبرنگار  یک  گردید  دایر  خر  این  حضور  با  که 
پرسید که چطور شد که حاال هم خر ها به انتحاری 

رو آورده اند؟ 
انتحارکننده جواب داد: یک روز یک نفر نزد  خر 
من آمده گفت که در مملکت کفر آمده و هرچه 
خار  به  خود  خر های  برای  است  شفتل  و  رشقه 

می برند، شما ها باید جلو این کفار را بگیرید. من گفتم 
باید  نیست  ساخته  خر ها  ما  از  کار  این  محترم  برادر 
بروی آدم ها را تشویق کنی. آن نفر جواب داد مگر 
زیاد  باش  انتحاری می کنند هم مطمین  اون هایی که 
آدم نیستند. در ضمن مساله ی رشقه و شفتل در میان 
است، آدم ها به این چیز ها زیاد عالقه نشان نمی دهند 
دفاع کنید. خالصه آن قدر  ارزش ها  از  باید خودتان 
در گوش ما خواند تا حاضر شدیم خود را انتحاری 
مرز  آن طرف  که  شما  پرسید  دیگر  خبرنگار  کنیم. 
رفتید آنجا خو زبان خر ها را نمی فهمیدند چگونه شما 
را آموزش دادند. خر گفت اوال که آنها خیلی بهتر 
از زبان خود زبان ما را می فهمند و دوماه در طول این 
را خیلی  زبان شان  بودیم  با آدم ها  ما  همه دوران که 
خوب حاال می دانیم. خبرنگار دیگر پرسید وقتی شما 
می روید  بین  از  که  آن وقت  کنید  انتحاری  را  خود 
گفت  خر  شما؟  به  کردن؟  انتحاری  دارد  فایده  چه 
کسانی که ما را آموزش دادند به ما وعده کردند که 
جایی  به  کنیم  انتحاری  کفار  مقابل  در  را  خود  اگر 
می رویم که کاه و علف به هر اندازه ای که خواسته 
باشیم برای ما میسر است و هی وقت کسی بر ما پاالن 
در  نقره  و  طال  از  ما  طویله های  همچنین  نمی اندازد. 

آنجا ساخته می شود. ما هم بازی خوردیم. 
خبرنگار دیگر پرسید حاال که دستگیر شده اید آیا از 
باور کنید حاال  نیستید؟ خر گفت  پشیمان  کار خود 
حرف های  فریب  چرا  که  هستیم  پشیمان  خر  مثل 
این آدم ها را خوردیم. ما در زندگی خود راحت و 

آسوده بودیم گرچه گاهی صاحبان ما مرا می زدند یا 
می طویله به آنجایی ما فرو می کردند، ولی این قدر 
ظالم نبودند که ما را انفجار بدهند. از روزی که خبر 
شده ام پسر کاکای مرا در ولسوالی ربا سنگی مواد 
انفجار داده  اند  بار کرده و در روی سرک  انفجاری 
نیافته است از هرچه آدم  که حتا دمش را هم کسی 
پسر  یک  هم  پیش  چندوقت  شده ام.  بیزار  است 
بادغیس  در  مرغاب  ولسوالی  در  مرا  دیگر  کاکای 

انتحاری کردند و آخر هم هی سودی نداشت. 
آدم ها  سابق  که  است  چطور  پرسید  خبرنگار  یک 
انتحاری می کردند حاال خر ها هم اضافه شده اند، خر 
را  ما  که  کسانی  همی  قیافه  از  که  همین طور  گفت 
تشویق به انتحاری می کردند معلوم می شود برای شان 
انتحاری کردن آدم و خر هی تفاوتی ندارد  در امر 

هردوی ما برای آنان خر هستیم که باید بار دستورات 
آنها را ببریم. 

گفتنی است که این خر در آخر کنفرانس مطبوعاتی 
از اجتماع خر ها خواست تا فریب آدم ها را نخورند و 
به خاطر یک بسته کاه و علف خود را تکه پاره نکنند. 
از  را  خود  نگرانی  کارشناسان  حال  همین  در 
عبدل سفر  می دارند.  ابراز  خر  تروریستان  افزایش 
افشا  نامش  نخواست  که  سیاسی  کارشنا  یک 
تعداد  به  روز  به  روز  همین طور  اگر  می گوید  شود 
تروریستان و انتحارکنندگان خر اضافه شود، پس از 
این باید از هرچه خر و س و گربه است نیز واهمه 
حقوق  حامیان  از  تعداد  یک  حال  همین  در  داشت. 
خر های  از  که  را  انسان ها  زشت  عمل  این  حیوانات 
محکوم  می کنند.  استفاده  خود  مقاصد  برای  بی زبان 
کردند. یک تن از حامیان حقوق حیوانات گفت کم 
بود کسانی که با حمالت انتحاری خود را به خریت 
می زدند که حاال خر های بی چاره و بی زبان را هم مثل 
منوال  به همین  اگر وضع  خود می سازند. وی گفت 
پیش برود تا چندی دیگر در میان تروریستان فرق خر 

و آدم مشکل خواهد شد. 

نن  ان ا  ها هم انت
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اییوایرانی ایامری  ا م
اند دیدارکرد با

خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  نوالند،  ویکتوریا 
نمایندگی  دفتر  تکذیب  وجود  با  متحده،  ایاالت 
است  دیگر گفته  بار  متحد،  ملل  سازمان  در  ایران 
که مقام های امریکایی با مقام های جمهوری اسالمی 

دیدار کرده اند.
دفتر روابط عمومی نمایندگی ایران در سازمان ملل 
متحد روز جمعه خبر مالقات سوزان رایس با محمد 
خزاعی، نمایندگان دایم امریکا و ایران در سازمان 

ملل متحد را تکذیب کرد.
ویکتوریا نوالند گفته است: »آنها به خوبی از این 
امر آگاهند. هرگونه تالش از سوی آنان )مقام های 
ایران( برای تکذیب این خبر، بیانگر این است که تا 

چه حد درباره این مسایل صادق هستند.«
او افزود که نمی تواند تایید کند این دیدار در کجا یا 

بین چه مقام هایی انجام شده است.
این  یادشده  دیدار  از  هدف  گفت  سخنگو  این 
بوده است که امریکا برای مقام های ایرانی تصریح 
کند که طرح ترور عادل الجبیر، سفیر عربستان در 
واشنگتن، را مغایر قوانین داخلی خود و مقررات بین 
المللی می داند و قصد دارد که ایران را در این زمینه 

پاسخگو بداند.
سپاه  قد  نیروی  که  را  اتهام  این  ایران  دولت 
پاسداران قصد داشته است سفیر عربستان را در یک 
بمبگذاری ترور کند، قویا رد و آن را یک »بازی 

کودکانه« توصیف می کند.
شبکه سی بی ا امریکا پیش از این به نقل از مقام های 
این کشور که خواستند ناشنا باقی بمانند، گزارش 
داده بود که خانم رایس با دیپلومات های ایرانی در 

نیویارک دیدار کرده است.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی، مقام های 
می گویند:  ملل  سازمان  در  ایران  نمایندگی  دفتر 
کشور  دو  بین  مذاکره ای  یا  و  مالقات  »هی گونه 

وجود نداشته و ما از چنین تماسی اطالع نداریم.«
متحده  ایاالت  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
پن شنبه به خبرنگاران گفته بود: »ما با ایران تما 
مستقیم داشته ایم. من جزییات بیشتری در این باره به 
شما نخواهم داد اما فقط می گویم که ما درباره این 

مساله با ایران تما مستقیم داشته ایم.«
ه رییسبخشرسانهایشب
تهشد ک دریم د ا ال

رسانه ای  بخش  رییس  می گویند  یمن  مقام های   
شبکه القاعده در شبه جزیره عربستان در یک حمله 

هوایی به جنوب یمن کشته شده است.
اتباع  از  ابراهیم البنا،  است  گفته  یمن  دفاع  وزارت 
حمله  در  القاعده  دیگر  پیکارجوی  شش  و  مصر 
شبوه  والیت  در  اکتوبر(   14( جمعه  روز  هوایی 
است  از آن  برخی گزارش ها حاکی  کشته شدند. 
که این حمالت توسط هواپیماهای بدون سرنشین 
برخی  براسا  اما  است  گرفته  صورت  امریکایی 
گزارش های دیگر، هواپیماهای یمنی این حمالت 
کرده  اعالم  یمن  دفاع  وزارت  داده اند.  انجام  را 
ابراهیم البنا جمعه شب توسط هواپیماهای  است که 
جنگی یمن در شبوه کشته شد. شبوه از پایگاه های 

پیکارجویان القاعده در شرق شهر عدن است.
»خطرناک ترین  را  البنا  آقای  یمن  دفاع  وزارت 
»طراحی  دلیل  به  که  است  القاعده خوانده  عنصر« 
دنیا  سراسر  در  یمن«  خار  و  داخل  در  حمالتی 

تحت تعقیب بود.

موضوع کشف یک توطیه ترور در واشنگتن، بار 
دیگر دو نام، بیش از هر زمان دیگر در رسانه ها 
عربستان  و  ایران  است  کرده  طنین اندازی 
این  اعالم کشف  از  سعودی. در روزهایی که 
توطیه توسط مقام های دولتی امریکا و انتساب 
به  بین المللی  ایران می گذرد، رسانه های  به  آن 
ایران  به  انتساب این توطیه  گمانه زنی در مورد 

و پیامدهای چنین اتهامی پرداخته اند.
در این میان وب سایت دیلی بیست، در یادداشتی 
به قام اندرو اسکات کوپر، از زاویه متفاوتی از 
میان  نفت  جن  است:  پرداخته  موضوع  این 
ایران و عربستان یادداشتی که برگردان آن را 

در زیر می خوانید:
ترور  برای  ایران  توطیه  عنوان  به  آن  از  »آنچه 
برده  نام  واشنگتن  در  سعودی  عربستان  سفیر 
خود  به  را  جهان  رسانه های  آنچنان  می شود 
مشغول کرده که در این میان حقیقتی عمیق تر 

پنهان شده است.
طی چند دهه گذشته ایران و عربستان سرگرم 
که  هستند  دیگر  گونه ای  از  فرسایشی  جنگی 
در آن از مواد منفجره خبری نیست: این جن 
یم به  را می توان جن اقتصاد نامید. هر دو ر
می توانند  گلوله ها  گرچه  که  آگاهند  خوبی 
اما  بردارند،  میان  از  را  طرف  و  باشند  کاری 
آنکه  مگر  کرد.  نخواهد  ورشکست  را  کسی 

ناگهان بهای نفت سقو کند.
شک گرایان که نسبت به نیروی نفت به عنوان 
تصور  و  می دهند  نشان  تردید  جن افزار، 
برای تضعیف و  از نفت می توان  نمی کنند که 
درهم کوبیدن اقتصاد یک کشور سود جست، 
برجسته  اعضای  از  یکی  سخنان  به  نیست  بد 

خاندان سلطنتی سعودی توجه کنند.
ترکی الفیصل، رییس پیشین اطالعات عربستان 
سعودی و سفیر پیشین این کشور در امریکا به 
صراحت لهجه شهرت دارد. سه ماه و نیم پیش 
وی در جمع برگزیده ای از افسران ناتو در یک 
و  کرد  شرکت  بریتانیا  هوایی  نیروی  پایگاه 

سخنان تهدیدآمیزی علیه ایران گفت.
پی  در  گذشته  سال  سعودی  سلطنتی  خاندان 
ه با سقو یاران  خیزش های بهار عربی و به وی
به  تونس  و  مصر  در  خود  قدیمی  متحدان  و 
خود لرزیدند. سعودی ها همسایه خود ایران را 
سرزنش می کنند زیرا به باور آنها ایران تالش 
یم های پادشاهی  دارد با نقشه های شوم خود ر
سنی و محافظه کار منطقه را جدا تضعیف کند تا 

نهایتا اسباب سقو آنها را فراهم سازد.
ترکی الفیصل در سخنان خود روشن ساخت که 
پس از گذشت شش ماه که طی آن کشورش 
در موضع دفاعی ایستاده بود،  سعودی ها اینک 
کنند. خاندان  دفاع  از حقوق خود  تا  آماده اند 
سلطنتی بر آن است که دست به جن افزاری 
نیرومند ببرد: یعنی انبار عظیم منابع نفت کشور 

سعودی.
ایران ضمن ریشخند کردن  اسالمی  جمهوری 
شاهزاده ترکی گفت وی واقع بینی را از دست 

کاغذی«  »ببر  را  او  و  است  داده 
»چنگال های  گرچه  که  خواند 
پوالدین« دارد اما بقایش در گرو 
کردن  عملی  برای  توانایی اش 
»بتواند  تا  است  نفت  باالی  بهای 
از  سطحی  حداقل  به  را  کشور 
توسعه اقتصادی بکشاند که مردم 

فقط راضی و خاموش باشند.«
که  است  آن  سخن  این  مفهوم 
به تک درآمد نفت  ایران  اتکای 
متصلب  سیاسی  ساختار  یک 
یم  ر و  است  آورده  وجود  به 
برابر خرابکاری های  تهران را در 
است.  احتمالی آسیب پذیر کرده 
سعودی ها  افزود  ترکی  شاهزاده 
بزرگترین  عنوان  به  تا  آماده اند 
تولید کننده نفت در جهان بازوی 
»درهم  برای  را  خود  نیرومند 
کار  به  ایران  اقتصاد  فشردن« 

اندازند.
آنها ظاهرا این کار را با بازکردن 

شیرهای نفت به روی مصرف کنندگان و اشباع 
کردن بازار با نفت ارزان انجام خواهند داد که به 
تبع آن حاکمان ایران را از دستیابی به میلیاردها 
آرامش  و  ثبات  الزمه  که  دولتی  درآمد  دالر 
اجتماعی در کشور است بازخواهد داشت. این 
گونه اشباع کردن بازار یک پیکار اقتصادی در 
سطح گسترده است، معادل فروریختن بمب بر 

سر دشمن است.
این گونه  یعنی  ترکی الفیصل  تهدید  این 
بهای  کنترل  با  و  همسایگان  با  حساب  تسویه 
نیازمندی ها، اقتصاد جهان را گروگان گرفتن، 
یک  درد  به  بیشتر  که  است  شیطانی  نقشه ای 
تازگی  کار  این  می خورد. گرچه  خیالی  رمان 

هم ندارد و پیش از این انجام شده است.
بح  اوپک  عضو  کشورهای  پیش  سال   5
فل کننده افزایش بهای نفت را در دستور کار 
نه  و  بود  ایران  این  زمان  آن  در  داشتند.  خود 
عربستان که بر روند  تصمیم گیری این کارتل 
شاه  پهلوی،  محمدرضا  و  داشت  نفو  بزرگ 
فورد  پرزیدنت  دولت  با وجود خواست  ایران 
بهای  دورقمی  افزایش  طرفدار  واشنگتن  در 

نفت بود.
اسناد محرمانه دولت امریکا که اخیرا فاش شد 
 1 نشان می دهد که در تابستان و پاییز سال 
کارتر،  فورد  انتخاباتی  رقابت های  جریان  در 
که  بودند  این  نگران  فورد  اقتصادی  مشاوران 
اقتصاد  فروپاشی  نفت  بهای  شدید  افزایش 
جهانی را در پی داشته باشد. سه سال پیش از آن 
شاه طرح »شوک نفتی« را پی ریزی کرده بود و 
پیش بینی می شد که بهای نفت به سطحی برسد 

که بنیان های رفاه غرب را در هم بشکند.
کشورهای جنوب اروپا برای پرداخت صورت 
دامن  به  دست  ناگزیر  خود  نفتی  حساب های 
وال  بانک های  و  خصوصی  وام دهندگان 

بانک،  سیتی  امریکا،  بانک  جمله  از  استریت 
چیس منهتن و مورگان شدند. بانک ها در مدتی 
کوتاه به قدری وام داده بودند که با پایان سال 
1 بیم به خطر افتادن سرمایه هایشان می رفت 
آستانه  در  اروپایی  کشورهای  برخی  حتا  و 
اسپن و  بودند. هرا آلن گرین  ورشکستگی 
دیگر اعضای دولت فورد این بود پرتگال، ایتالیا 
ناتوان  بدهی های شان  بازپرداخت  از  اسپانیا  و 
بمانند و دمل چرک خرابی وضع مالی شان سر 

باز کند.
در  نفت  بهای  افزایش  لغو  با  شاه  که  هنگامی 
پایان آن سال که توسط اوپک پیشنهاد شده بود 
مخالفت کرد، اقتصاد ایران وضعیت شکننده ای 
نفت  بیشتر  درآمدهای  به  مبرمی  نیاز  و  داشت 
دولت  پرداخت صورت حساب های  منظور  به 

احسا می شد.
دامن  به  دست  سفید  کا  زمان  همین  در 
سعودی ها شد. سعودی ها در ازای مجموعه ای 
که  کردند  موافقت  امریکا  مرحمت های  از 
افزایش بهای نفت پیشنهادی شاه و دیگر  رقم 
اعضای اوپک را پایین بیاورند و سیل نفت ارزان 
قیمت را راهی بازار کنند. این راهکار سرانجام 
به تصاحب دشمنانه کارتل و پیامدهای زیانباری 

برای اقتصاد تضعیف شده ایران انجامید.
سعودی ها در عین حال که از توان ارتش ایران 
داشتند،  هرا  آن  هسته ای  جاه طلبی های  و 
اما دستاورد  بدهند.  به شاه درسی  می خواستند 
سعودی بیش از آن بود که برایش چانه می زد. 
کاهش ناگهانی درآمد نفت برای ایران در سال 
1 اقتصاد این کشور را بی ثبات ساخت و با 
بحران مالی پشت سر آن بنیادهای سیاسی ر یم 
پهلوی را با افزایش ناخشنودی همگانی علیه شاه 

فروریخت.
در  تولید  درصدی  کاهش   با  همزمان  شاه 
میلیون  دو  معادل  که  ماه  به   نزدیک  مدتی 

که  گشود  شکوه  به  زبان  می شد  روز  در  بیلر 
سال  انقالب  انگیزه های  شدیم.  ورشکست  ما 
1 ایران پیچیده است و نمی توان آن را در  5
دو  یکی  یا  و  توطیه  ساده انگارانه  وری  ت سایه 

دلیلی که سبب آن شد خالصه کرد.
عان داشت که کودتای نفتی  با این همه باید ا
در  ثر  م عوامل  از  یکی  شاه  علیه  سعودی ها 
فروریزی محبوبیت سلسله پهلوی بود و الگویی 

فراهم کرد برای تهدیدها و مانوورهای امروز.
سعودی ها چیزی را دریافته اند که ما در غرب 
این است که نفت  ناتوانیم. آن هم  از فهم آن 
برای  است هم وسیله آسایش.  جن افزار  هم 
اسباب  و  است  ثروت  مولد  نفت  سعودی ها 
قدرت  حال  عین  در  که  اقتصادی  توسعه 
خانواده سلطنتی نیز به آن وابسته است. نفت از 
سوی دیگر وسیله دفاع ملی آنها، جن افزاری 
تهدیدکننده و سرانجام کلید امنیت و بقای آنها 

است.
 2011 اگست  در  ی  انر بین المللی  انس  آ
گزارش داد که سعودی ها بیشترین مقدار نفت 
را در طول سی سال گذشته استخرا کرده اند. 
. میلیون بیلر در روز. تولید  رقمی نزدیک به 
نفت در این کشور در ماه سپتامبر به دلیل کاهش 
نیازهای صنعتی اندکی افت پیدا کرد و به رقم 

5. میلیون بیلر در روز رسید.
پرسش این است که سعودی ها چه می خواهند؟ 
خواهند  ادامه  نفت  تولید  افزایش  به  آنها  آیا 
داد؟ توطیه ترور سفیر این کشور چه تاثیری بر 
اقدام بعدی آنها خواهد گذاشت؟ کمی دقیق تر 
اد درسی از تاری  بپرسیم: »آیا محمود احمدی ن
را  شاه  سرنوشت  همان  اینکه  یا  است،  گرفته 
بود در پیش رو  به سقوطش کمک کرده  که 

خواهد داشت؟«
منبع: رادیو فردا
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