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ایاالت متحده گفته است  وزارت دفاع 
خاک  از  شورشیان  مرزی  حمالت  که 
در  امریکایی  نیروهای  بر  پاکستان 
سربازان  است.  یافته  افزایش  افغانستان 
امریکایی گفته اند که بعد از کشته شدن 
افزایش  حمالت  این  بن الدن،  اسامه 

یافته است.

حکومت  و  امریکا  متحده  ایاالت 
افغانستان معتقدند که جنگجویان طالبان 
و القاعده در خاک پاکستان حمالتی را 
علیه نیروهای خارجی و دولت افغانستان 
طراحی می کنند. در مواردی، حتا سازمان 
به  )آی اس آی(  پاکستان  استخباراتی 
از  حمایت  و  حمالت  این  در  شمولیت 

آن متهم شده است.
دفاع  وزرت  سخنگوی  لیتل،  جورج 
که  است  گفته  امریکا  متحده  ایاالت 
در ماه های جون و اگست تابستان سال 
روان، حمالت مرزی شورشیان افزایش 

یافته است.
ادامه در صفحه 2

حمالت مرزی از خاک پاکستان افزایش یافته است

پنج گروه تروریستی 
توسط ماموران امنیت 

ملی بازداشت شدند
عمومی  ریاست  مقام های  کابل:  8صبح، 
پنج گروه  اعضای  ملی می گویند که  امنیت 
در  اداره  این  نیروهای  سوی  از  تروریستی 
پروان  و  خوست  کندز،  هرات،  والیات 

بازداشت شده اند.
عمومی  ریاست  سخنگوی  مشعل  لطف اهلل 
نشست  یک  در  گذشته  روز  ملی،  امنیت 
تصمیم  که  گروه  دو  اعضای  گفت  خبری 
حمالت  انجام  و  خارجی  اتباع  ربودن 
والیت  در  داشتند،  را  انتحاری  و  انفجاری 
آقای  گفته  به  شده اند.  بازداشت  هرات 
بازداشت شده  تروریستان  از  تن  مشعل، یک 
داشته  کویته  شورای  با  نزدیک  ارتباط  که 
یک  از  استفاده  با  که  داشت  تصمیم  است، 
یکی  باالی  را  انتحاری  حمله  دیگر،  تن 
هرات  والیت  در  دولتی  مهم  اهداف  از 
نام  امیرجان  که  تروریست  این  دهد.  انجام 
گلران  ولسوالی  اصلی  باشندگان  از  و  دارد 
والیت هرات می باشد، در انجام یک حادثه 
تروریستی علیه نیروهای اردوی ملی در مسیر 

میدان هوایی هرات نیز دست داشته است.
تروریست  افزود یک  ملی  امنیت  سخنگوی 
ملی  امنیت  نیروهای  سوی  از  که  نیز  دیگر 
شورای  با  شده،  بازداشت  هرات  والیت  در 
که  داشت  تصمیم  و  بوده  ارتباط  در  کویته 
اختطاف  والیت  این  در  را  امریکایی  اتباع 
علیه  را  مهمی  حمالت  همچنین  و  کند 
مقام های  از  تن  یک  و  بین المللی  نیروهای 

محلی این والیت راه اندازی کند.
ادامه در صفحه 2

 همراه با سیمین بارکزی
روزشمار اعتصاب 

سکوت معنادار ایتالف حمایت از قانون 
حامد

سیمین بارکزی براساس تصمیم و اراده ی خود دست به اعتصاب غذا زد،  اما انتظار 
با  هم گام  مبارزه،  این  گام  آخرین  تا  قانون  از  حمایت  ایتالف  جریان  که  داشت 
کنار  در  اعتصاب  روز  نخستین  در  قانون  از  حمایت  ایتالف  اعضای  باشد.  سیمین 
قدم  وی  خیمه ی  اطراف  به  اعتصاب  دهم  روز  تا  و  گرفتند  یادگاری  عکس  سیمین 
نظر  به  اکنون  بارکزی  سیمین  خیمه ی  برچیدن  برای  پولیس  یورش  از  پس  می زدند. 
از  شده اند.  اقدام  این  مرعوب  همگی  قانون  از  حمایت  ایتالف  اعضای  که  می رسد 
در حمایت  هیچ صدایی  و  نشده  ایتالف صادر  این  آدرس  از  بیانیه ای  هیچ  پس  آن 

است.  نگردیده  بلند  از آن 
نزدیک  یاران   دیگر  حتا  تنهاست.  سیمین  اعتصاب،  روز  هجدهمین  در  اکنون 
پنهان  دیدها  از  را  خود  است،  آن  همراه  مرگ  تا  بودند   سپرده  وعده  که  وی 
را  زنان  حقوق  از  دفاع  داعیه ی  که  کشور  در  مطرح  زنان  میان  این  در  کرده اند. 
مرگبار  سکوت  در  کرده اند  کمایی  شعارها  این  بابت  را  فراوانی  مدال های  و  داشته 
دولت  و   حکومت  ساختار  در  زنان  حضور  که  است  شده  معلوم  حاال  فرورفته اند. 
نمایندگی  نمی تواند  هرگز  و  بوده  جنسیتی  دکورهای  به عنوان   صرفا  افغانستان 

کند.  تمثیل  را  افغانستان  زنان  حضور 
انتظار  سطح  از  باالتر  بسیار  کمی  نظر  از  دولت  ساختار  در  زنان  حضور  که  هرچند 
می باشد، اما از آنجایی که بیشتر این سمت ها اعطایی و بخششی بوده هرگز نمی تواند 
مشکل زنان افغانستان را حل کند. عدم همراهی زنان منصب دار در دولت از سیمین 
از هر عصر و زمان دیگری می باشد.  افغان هنوز مظلوم تر  بارکزی نشان  داد که زن 
ایتالف  سکوت  می برد،  سر  به  اعتصاب  در  بارکزی  سیمین  که  اکنون  حال  هر  به 

می باشد.  سوال برانگیز  بسیار  رسانه ها  و  مدنی  نهادهای  و  زنان  قانون،  از  حمایت 

اردوی ملی عملیات 
جدیدی در شرق آغاز کرد

وزیر اطالعات و فرهنگ: ]در صفحه 2[
هیچ ممانعتی برای نشر فلم 

مدرسه وجود  ندارد
هرگونه  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  کابل:  8صبح، 
ممانعت از سوی حکومت برای نشر فلم »مدرسه« 
ساخته شده ی یک فلم ساز افغان را در جشنواره ی 

فلم حقوق بشر رد کرد.
سیدمخدوم رهین، وزیر اطالعات و فرهنگ که به 
دنبال انتقاد برخی  از اعضای مجلس نمایندگان ناشی 
از جلوگیری مقام های افغان در نشر فلم مدرسه، به 
فراخوانده  این مجلس  فرهنگی  کمیسیون دینی و 
شده بود، همچنین گفت که این وزارت چند ماه 
پیش فلم مدرسه همراه با موسسه ی افغان فلم افتتاح 
کرده بودند و این وزارت هیچ مخالفتی با نشر فلم 

مدرسه نداشته است.
وی ضمن رد هرگونه مداخله ی کشورهای بیگانه در 
نشر فلم های ساخته شده ی افغانی، تاکید کرد که به 
هیچ کشوری اجازه ی مداخله در چگونگی نشر و 

پخش فلم ها و سریال ها را نمی دهد.
رهین همچنین گفت بر بنیاد پالیسی حکومت که 
هیچ گونه  می باشد،  اجرا  قابل  این سو  به  ده سال  از 
سانسور پیش  از نشر و پس از نشر در رسانه ها را 

اجازه نمی دهند.
وزیر اطالعات و فرهنگ رشد رسانه ها را در ده سال 
گذشته  تاریخ ساز خوانده و به عنوان انقالب رسانه ای 

از آن نام برد.
نشر  به  نسبت  نمایندگان مجلس  از  هرچند شماری 
برخی صحنه های برهنه در برخی برنامه های تلویزیونی 
ابراز نگرانی کردند و خواهان قطع فوری آن شدند، 
ولی وزیر اطالعات و فرهنگ گفت که بدون شکایت 

رسمی نمی توانند به آن ها رسیدگی  کنند.
رسانه های  از  همچنین  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر 
نظر  در  را  خانواده ها  اخالق  تا  خواست  تصویری 
بگیرند و از نمایش صحنه های برهنه خوداری کنند.
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با کنترول مرزها 
امنیت بهتر می شود

حمایت  با  بزرگ  عملیات  از  ملی  دفاع  وزارت  
نیروهای بین المللی در نوار مرزی کشور در شرق 

افغانستان خبر می دهد. 
و  مخالفان  برای  را  روشنی  پیام های  عملیات  این 
حامیان آن می تواند به همراه داشته باشد. در سطح  
داخلی، گفته شده است که هدف این عملیات از بین 
گروه  به خصوص  شورشیان  مخفی گاه های  بردن 
حقانی می باشد. اکنون پس از سال ها جنگ به نظر 
تفکیک  در  که حکومت و جامعه ی جهانی  می رسد 
و شناسایی مخالفان خود دست یافته و علیه آنان 

اقدام کرده اند. 
به نظر می رسد که گروه طالبان پس از سرکوبی های 
فراوان، توان رویارویی و حمله های بزرگ را از دست 
نابودی  آستانه ی  در  عمال  طالبان  امروز  داده اند. 
قرار گرفته اند و فاقد مرکزیت و انسجام تشکیالتی 
می باشند. این گروه اکنون نه توان جنگ جبهه ای را 
دارا می باشد و نه توان عملیات پیچیده را در مقابل 
بود  مانده  دور  دیدها   از  که سال ها  حقانی  گروه 
به عنوان یک تهدید و خطر بزرگ عرض اندام کرده 
و چالش بزرگی را برای حکومت و جامعه ی جهانی 
شبکه  این  از  امریکایی  مقام های  است.  کرده  خلق 
یاد  پاکستان  استخبارات  بازوی سازمان  به عنوان 
می کنند و آگاهان منطقه نیز از توانمندی این گروه 
در حمله های پیچیده سخن می  گویند. این گروه در 
حمله های بسیار خطرناک در کابل دست داشته و 
اخیرا با حمله بر سفارت امریکا حداقل 19 ساعت 

در برابر نیروهای امنیتی به مقاومت پرداخت. 
از  تا  است  تالش  در  اکنون  امریکا  متحده  ایاالت 
یک سو مراکز این گروه ها را با طیاره های بی پیلوت 
هدف قرار داده و از سوی دیگر رهبران این شبکه 
را در لیست سیاه تروریستی درج کند. با این  همه 
اردوی ملی افغانستان نیز در راستای نابودی این 
شبکه وارد عمل شده و با راه اندازی یک عملیات در  
تالش است تا پایگاه های این گروه را از بین ببرد. 

افغان و خارجی بر نقاط ناامن و  تمرکز نیروهای 
نقش  کشور  امنیت  تامین  در  می تواند  آسیب پذیر 
باشد.  داشته  همراه   به  را  تاثیرگذاری  و  برازنده 
شرقی  والیت های  در  حضور  با  حقانی  گروه 
والیات  سایر  و  کابل  در  حمالت  سازماندهی   به 
پرداخته و از همانجا حمالت را رهبری می کند. به 
نظر می رسد که این عملیات در تامین امنیت کابل و 

سایر  والیات کمک بزرگی کند. 
خط  اطراف  در  خارجی  و  افغان  نیروهای  تمرکز 
دیورند می تواند از تردد آزادانه مخالفان جلوگیری 
کرده و مانع حمله های پاکستان و عبور آنان از این 
گذشته  ده سال  در  افغانستان  خط شود. حکومت 
به  موفق  کوهستانی  و  طوالنی  مرزهای  به خاطر 
کنترول آن نگردید. این امر سبب شد تا سرحدات  
افغانستان به محل امنی برای تردد شورشیان بدل 

شود. 
از  دیورند  خط  اطراف  در  نیروها  تمرکز  اکنون 
یک سو به امنیت مرزهای کشور کمک می کند و از 
دوامدار  حمله های  و  پیشروی ها  مانع  دیگر  سوی 

پاکستانی ها خواهد شد. 
حضور این نیروها در نوار مرزی افزایش نیروهای 
همراه   به  مرزی  خطوط  این  در  نیز  را  پاکستانی 

داشته  است. 
اکنون پاکستانی ها نیز پیام این عملیات را به خوبی 
تداوم  از  تا  شد  خواهند  تالش  در  و  کرده  درک 
حمله های خود علیه خاک افغانستان بکاهند. گذشته 
احتمال  این  جنگ  جغرافیای  تغییر  طرح  با  این  از 
در  تروریستان  درازمدت  در  که  دارد  وجود  نیز  
قرار  هدف  آن سوی سرحد  در  امن شان  خانه های 

گرفته تا ثبات و امنیت در منطقه تامین شود. 

زنگ اول


بیشتری را آغاز کرده است. 
دفاع  وزیر  وردک  عبدالرحیم 
عملیات  این  هدف  گفت  افغانستان 
تنها از بین بردن طالبانی است که در 
او گفت  دارند.  فعالیت  مرزی  مناطق 
ناحیه  از  تهدیدی  که در حال حاضر 
افغانستان  متوجه  همسایه  کشورهای 
رییس  کرزی  حامد  پیشتر  نیست. 
بود که حمالت  جمهور کشور گفته 
از  بیشتر  همسایه  کشورهای  راکتی 
و  می شود  گزارش  رسانه ها  سوی 
اما  نمی باشد،  دقیق  گزارش ها  این 
می گویند  دفاع  وزارت  در  مقامات 
حمالت  مورد  کشور  مرزی  نقاط 
راکتی قرار گرفته و مقامات پاکستانی 
از  خواسته اند.  پوزش  بابت  این  از 
در  افغانستان  دفاع  وزیر  دیگر  سوی 
مقامات  که  گفت  دیروزی  نشست 
در  که  گفته اند  پاکستان  نظامی 
پناه گاه های  هدف قراردادن  هنگام 
در  مرمی  ها  از  برخی  تروریستان 

پول  مقام ها  تعداد  چه  که  دادم 
چه  اشخاص  کدام  که  خورده اند 
یک  کرده اند.  اختالس  پول  مقدار 
عده دوسیه ها را به سارنوالی سپرده ایم 
مورد  در  بررسی هایی  آن  طی  که 
افغانی  میلیون ها  اختالس  دوسیه های 

صورت گرفته است.« 
او  حاال  که  می گوید  لودین  آقای 
کرزی  حامد  که  ببیند  تا  دارد  انتظار 
به  برای  را  حمایت هایی  چگونه 
فراهم  افراد  این  کشانیدن  محاکمه 
فهرستی  در  او،  گفته  به  می کند. 
نام  شده،  ارایه  جمهور  رییس  به  که 
ملکیت های  غصب  در  که  اشخاصی 

دولتی دست دارند، نیز شامل است.
است  باور  این  به  لودین  عزیزاهلل 
با  مبارزه  اداره  کرزی  حامد  اگر  که 
فساد اداری را در به محاکمه کشاندن 
مقام های متهم به فساد همکاری کند، 
می تواند  اداره  این  دیگر  سال  ده  تا 
 50 به  را  افغانستان  در  مالی  فساد 

درصد کاهش دهد.

حدود  شده،  دهی  سازمان  فضل اهلل 
100 سرباز نیروی امنیتی پاکستان کشته 
شده اند. جنرال اطهر عباس، سخنگوی 
و  معلومات  »ما  پاکستان گفت:  ارتش 
جزییات جای بود و باش این گروه ها 
را به افغانستان و آیساف تسلیم کرده ایم، 
اما از قرار معلوم اقدامی صورت نگرفته 

است.«
مولوی فضل اهلل پیش از این که در سال 
2009 در حمله ارتش پاکستان مجبور به 
فرار گردد، رهبر طالبان در دره سوات 
در حدود 160 کیلومتری شمال غرب 
اسالم آباد، پایتخت پاکستان بود. حاال 
پاکستان می گوید که گروه های طالبان 
پاکستانی بعد از فشار نظامی، به مناطق 

مرزی افغانستان فرار کرده اند.
مولوی  افزود  عباس  اطهر  جنرال 
فضل اهلل که به دلیل بیانیه های رادیویی 
احساساتی اش به »مولوی اف ام« مشهور 
است، در افغانستان دوباره گروه اش را 

افغانستان  دفاع  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
والیات  در  را  عملیاتی  می گوید 
جلوگیری  منظور  به  افغانستان  شرقی 
دوطرف  در  که  تهدید شورشیانی  از 
آغاز  می کنند،  فعالیت  دیورند  خط 
کرده است. در این عملیات نیروهای 
همراه  ملی  پولیس  و  اردو  با  نیز  ناتو 
بین بردن  از  است و هدف اصلی آن 
به خصوص  شورشیان  مخفی گاه های 

جنگجویان شبکه ی حقانی می باشد. 
دفاع  وزارت  در  مقامات  گفته  به 
»نوک  عملیات  این  افغانستان، 
عملیات  ادامه  در  و  دارد  نام  شمشیر« 
بهار سال جاری در  از  امید است که 
است.  آغاز شده  ناامن  مناطق  سراسر 
قوای  لوی درستیز  کریمی  شیرمحمد 
یک  در  گذشته  روز  کشور  مسلح 
نشست خبری با وزیر دفاع گفت پالن 
این عملیات از بهار امسال گرفته شده 
در والیت شرقی  آن  تمرکز  اما  بود، 

افغانستان می باشد. 
می گوید  افغانستان  دفاع  وزارت 
در  را  فعالیت هایی  اخیرا  شورشیان 
پاکستان  و  افغانستان  بین  مرزی  نقاط 
این  دلیل  همین  به  و  کرده اند  آغاز 
شرقی  مناطق  در  را  عملیاتی  وزارت 
آغاز کرده است. این در حالی است 
مرزی  نقاط  گذشته  ماه  چند  در  که 
راکت هایی  اصابت  مورد  افغانستان 
این  و  گرفته  قرار  پاکستان  خاک  از 
از  دارد.  جریان  هم  هنوز  حمالت 
که  است  شده  گزارش  دیگر  سوی 
مرزی  مناطق  در  نیز  پاکستان  ارتش 
تحرکات  و  شده  بیشتر  افغانستان  با 

رییس اداره عالی مبارزه با فساد اداری 
بلند  مقام های  فهرست  که  می گوید 
به حامد  را  فساد  به  متهم  دولتی  رتبه 
است.  سپرده  جمهور  رییس  کرزی، 
رییس  که  می کند  امیدواری  ابراز  او 
همکاری  فساد  با  مبارزه  در  جمهور 

کند.
عزیزاهلل  آلمان،  صدای  گزارش  به 
فساد  با  مبارزه  اداره  رییس  لودین، 
از  شماری  که  است  گفته  اداری 
ادارات  روسای  کابینه،  وزیران 
امنیه  قوماندان های  و  معینان  دولتی، 
به فساد اداری متهم هستند و شماری 
افغانی  میلیون  افراد حتا صدها  این  از 

اختالس کرده اند.
تعهد  که  می گوید  لودین  عزیزاهلل 
محاکمه  برای  را  جمهور  رییس 
دست  به  غاصب  و  فاسد  مقام های 

آورده است.
»رییس  است:  گفته  لودین  آقای 
من  گردید.  خرسند  خیلی  جمهور 
تحویل  ایشان  به  را  نام ها  از  فهرستی 

یک  بر  پاکستان  و  افغانستان  اتهامات 
دیگر در این اواخر افزایش یافته است. 
حکومت پاکستان، افغانستان و نیروهای 
با  که  است  کرده  متهم  را  بین المللی 
وجود درخواست های زیاد، در پیگرد 

طالبان پاکستانی اقدام نکرده اند.
متحده  ایاالت  و  افغانستان  مقام های 
امریکا چندین سال است که پاکستان 
را به عدم اقدام علیه گروه های شورشی 
و  امریکایی  مقام های  می کنند.  متهم 
داخلی گفته اند که حمالت شورشیان 
در افغانستان در خاک پاکستان تدارک 
حکومت  اخیرا  اما  می شوند.  دیده 
پاکستان گفته که افغانستان و نیروهای 
که  فضل اهلل  مولوی  علیه  بین المللی 
بر  مرزی  حمالت  کشور  این  باور  به 
پاکستان را سازمان دهی می کند، اقدامی 

نکرده اند.
در  است  گفته  پاکستان  حکومت 
مولوی  حامیان  سوی  از  که  حمالتی 

اردوی ملی عملیات جدیدی در شرق آغاز کرد

نام  های مقامات متهم به فساد به رییس جمهور سپرده شد

انتقاد پاکستان از عدم اقدام نیروهای داخلی و خارجی علیه طالبان پاکستانی

داخل خاک افغانستان اشتباها اصابت 
می کنند. 

از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان 
از وسایل  نمایشگاهی را  روز گذشته 
کشور  ملی  اردی  تجهیزات  و 
که  تجهیزات  این  کرد.  برگزار 
سایل  و  تانک ها  هلی کوپترها،  شامل 
ماین پاکی و انواع سالح های سبک و 
سنگین می شوند، از سوی کشورهای 
ایاالت متحده  ناتو به خصوص  عضو 

امریکا کمک شده اند. 
وزیر دفاع کشور گفت اردوی کنونی 
جوابگوی  تنها  دارد  که  تجهیزاتی  با 
در  شورشیان  حمالت  و  ناامنی ها 
نمی  تواند  ولی  است،  کشور  داخل 
حمالت  تجهیزات  و  کمیت  این  با 
او  به گفته  نماید، زیرا  بیرونی را دفع 
جنگنده های  با  ملی  اردوی  هنوزهم 
هوایی، طیاره های شکاری، زره دارها 
و جنگ افزارهای سنگین دیگر تجهیز 

نشده است.

جمهور  رییس  به  »من  می افزاید:  او 
گفتم که در صورتی که ما می خواهیم 
که فساد را در افغانستان از بین ببریم، 
تا ده سال آینده حدود  یا کم از کم 
50 درصد آن را از بین ببریم، حمایت 
با  مبارزه  اداره  از  بین المللی  و  ملی 

فساد اداری را نیاز داریم.«
تمویل کننده  کشورهای  مقام های 
فساد  دلیل  به  همواره  افغانستان 
گسترده در این کشور انتقاد کرده اند. 
حتا برخی تمویل کنندگان بین المللی 
کمک های  فساد،  وجود  دلیل  به 
تعلیق  حالت  به  را  افغانستان  به  خود 

درآوردند.
دولت افغانستان سال هاست که وعده 
جدی  صورت  به  فساد  با  می دهد 
تکرار  به  همچنین  و  می کند  مبارزه 
بلند  مقام های  برخی  که  شده  گفته 
اما  رتبه دولتی در فساد دست دارند، 
محاکمه  اتهام  این  به  کسی  تاهنوز 
اعالم  نیز  آنها  نام های  حتا   و  نشده 

نشده است.

سازمان دهی کرده، پناهگاه اختیار کرده 
و بار دیگر تهدیدی را متوجه پاکستان 
که  افزود  عباس  آقای  است.  کرده 
مولوی فضل اهلل در والیت های نورستان 

و کنر در شرق افغانستان مستقر است.
سخنگوی ارتش پاکستان افزود: »گروه 
فضل  اهلل وقتی که از سوات رانده شد، 
آنها در  پراکنده شد...  و  پارچه  پارچه 
دست  به  حمایت  و  فرصت  افغانستان 

آوردند.«
ملی  امنیت  ریاست  کابل،  در  اما 
از  تروریستی  گروه های  که  می گوید 
افغانستان  وارد  مرز  پاکستانی  جانب 
راه اندازی  را  حمالتی  و  می شوند 
سخنگوی  مشعل،  لطف اهلل  می کنند. 
اداره استخبارات گفته است: »چیزی را 
که به اطمینان گفته می توانم، این است 
)از گروه های شورشی(  که هیچ کسی 
گروه  به  و  نشده  مستقر  افغانستان  در 

سازی مجدد نپرداخته است.«

رییس جمهور 
خواستار تفصیالت 

ناتو در مورد 
کشته شدن خانواده ی 
یک سناتور سابق شد

خواستار  کرزی  جمهوری  رییس 
عضو  سه  شدن  کشته  درباره  تفصیالت 
پشین  عضو  شیرزاد،  جان  سمیع  خانواده 
مجلس سنا که در یک عملیات نیروهای 
میدان  والیت  در  یک شنبه  روز  خارجی 
وردک رخ داده است، از ناتو شده است.

دفتر ریاست جمهوری با انتشار اعالمیه  ای 
گفته است که نیروهای خارجی دو شب 
وردک  میدان  چک  ولسوالی  در  پیش 
که  بودند  کرده  اندازی  راه  را  عملیاتی 
جان  سمیع  برادر  نورآغا  آن  نتیجه  در 
دو  با  سنا  مجلس  پیشین  عضو  شیرزاد، 
دختر جوانش کشته شدند و دو تن دیگر 
نیروهای  از اعضای این خانواده از سوی 

خارجی بازداشت شده اند.
در اعالمیه آمده است که رییس جمهور 
کشته شدن سه عضو خانواده سمیع جان 
شیرزاد را محکوم می کند و کمیسیونی را 
برای بررسی این رویداد تعیین کرده است.
در اعالمیه دفتر ریاست جمهوری تاکید 
شده که ناتو باید توضیح دهد که چگونه 
به  حمله  به  منجر  استخباراتی  معلومات 

خانواده این سناتور شده است.
آماده  آنان  که  گفته  ناتو  حال  همین  در 

هرگونه همکاری با دولت هستند.

حمالت مرزی...
ادامه از صفحه 1

وزارت دفاع ایاالت متحده امریکا جزییات 
این  و  نکرده  ارایه  رابطه  این  در  بیشتری 
حمالت را به کشته شدن رهبر شبکه القاعده 
در نزدیکی پایتخت پاکستان به تاریخ دوم 

ماه می، نیز مرتبط ندانسته است.
اما سربازان امریکایی مستقر در والیت مرزی 
پکتیکا در شرق کشور به روزنامه نیویارک 
تایمز گفته اند که بعد از ماه می سال روان به 
این سو شلیک راکت از خاک پاکستان به 

صورت روزافزونی افزایش یافته است.
نیویارک تایمز روز دو شنبه به نقل از افسران 
ارتش ایاالت متحده امریکا گزارش داد که 
هنوز واضح نیست که حدود 107 راکت فیر 
شده از خاک پاکستان کار شورشیان بوده یا 
این که انتقام جویی ارتش پاکستان بوده است.

این  به  می  ماه  از  روزنامه،  این  گزارش  به 
سو حدود 102 حمله مرزی بر پایگاه های 
والیت  در  امریکا  متحده  ایاالت  نیروهای 
حالی  در  است،  گرفته  صورت  پکتیکا 
که سال گذشته در همین دوره زمانی این 

حمالت 13 مورد بوده است.
که  است  افزوده  تایمز  نیویارک  گزارش 
هرگاه نیروهای امریکایی دراین رابطه با ارتش 
پاکستان تماس می گیرند، آنها می گویند که 
از چنین حمالتی آگاه نیستند و حتا آن را 
نمی بینند. هرچند که برخی این حمالت از 
موقعیت های نزدیک به پوسته ارتش یا نیروی 

مرزی پاکستان صورت می گیرد.

پنج گروه...
ادامه از صفحه 1

لطف اهلل مشعل همچنین می گوید که اعضای 
فعالیت های  در  که  پنج نفری  گروه  یک 
والیت  در  بوده ،  دخیل  تروریستی  متعدد 
کندز بازداشت شده اند. اعضای این گروه 
در کشتن دگروال پاینده محمد آمر حوزه 

چهارم امنیت ملی کندز نیز دست داشته اند.
همچنین یک تن از سازمان دهندگان حمالت 
انتحاری در والیت خوست که می خواست 
سه کودک را برای آموزش حمالت انتحاری  
به پاکستان ببرد، از سوی نیروهای امنیت ملی 

بازداشت شده است.
در همین حال یک جوان دیگر که امضاهای 
جمع آوری  را  دولتی  بلند  مقام های  جعلی 
بازداشت شده  ننگرهار  در والیت  می کرد، 
دارد،  نام  عبدالوارث  این شخص که  است. 
با استفاده از امضاهای جعلی رییس جمهور، 
ریاست  و  زراعت  داخله،  دفاع،  وزرای 
ترافیک اسناد واسطه نقلیه اش را ساخته است.

از صفحه 1

ACKU
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آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش  در 
اثر  برادرش را در  با خود داریم که  را  کسی 
را  حادثه  آن  و  داده  دست  از  مرمی  اصابت 
چنین بیان می دارد: »در طول چهار دهه مردم 
متحمل  جنگ ها  از  را  زیادی  صدمه های  ما 
و  دارد  جریان  برنامه  این  هنوزهم  و  شده 
بی رحمانه، روح و روان این مردم را می آزارد 
و از ایشان به اشکال مختلف قربانی می گیرد. 
نمی دانم تا به کی و به کدام جرم مردم ما این 
از روز قبل  زجر و عذاب را بکشند. هر روز 
از  می سازد.  پریشان  را  ما  کشور  وضعیت 
زمانی که کودتای هفت ثور به وقوع پیوست 
خون ریزی در این کشور آغاز شد. مردم نظام 
نیروهای  با  همکاری  خاطر  به  را  کمونیستی 
به  آنها  زیرا  نداشتند.  قبول  روسی  اشغالگر 
عقاید و باورهای مردم صدمه می زدند و مردم 
شکنجه  و  دستگیر  بودن،  مسلمان  جرم  به  را 

نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان در 
نظر دارد تا در ماه" اوکتوبر و  نومبر "سال روان 
میالدی چهار کورس جدید را که  مشخصات 

آن ها در زیر درج است، آغاز کند:
1- اساسات خبرنگاری

در ختم این کورس شما:
را  و کلیدی  مهم  نقاط  تا  بود  • قادر خواهید 
در یک گزارش خبری ساده شناسایی کرده و 

لید یا بخش آغازین خبر را بنویسید.
کجا  از  خبر  بگویید  تا  بود  خواهید  قادر   •

بدست میآید.
خبر  اتاق  کارمندان  کاری  نقش  مورد  در   •

خواهید آموخت.
مسلکی  خبرنگاری  یک  نقش  مورد  در   •

خواهید آموخت.
خبرنگاران  رفتاری  اصول  اهمیت  مورد  در   •

خواهید آموخت.
محیط  و  خبرنگاران  مصئونیت  مورد  در   •

رسانه های افغانستان خواهید آموخت.    
2- خبرنگاری رادیویی

آنچه در این کورس میآموزید:
یا  مشنشراتی  خط  ارزشهای  معرفی،   •

. Editorial
و  رادیویی  استدیوی  با   معرفی   •

ارایۀ)گویندگی( برنامه های رادیویی.
)برنامه  اودیشن  ادوب  معرفی  نویسی،  خبر   •

ویرایش صدا( با کار های عملی.
• معرفی وسایل سیارضبط صدا.

•  واکس پاپ )مصاحبه های مردمی( .
• گزارش نویسی همراه با کارعملی .

• تکنیک های مصاحبه به صورت عملی.
متن  با  بایت(  )سوند  صدا  توتۀ  دادن  پیوند   •

گزارش .
• چگونه دریافت سوژه های گزارشی.

.) Life Reporting( گزارشدهی زنده •
3- تولید بسته های رادیویی

 )Radio Package\reduction(
آنچه در این کورس می آموزید:

• مهارت های یافتن سوژه های که برای تهیۀ 

فرصت آموزش

دسته جمعی  طور  به  را  آنها  بعد  و  می کردند 
مظلومانه  را  آنها  و  می بردند  کشتار گاه ها  به 
این  با  مدت ها  مردم  می رساندند.  شهادت  به 
طریق  از  را  خویش  مخالفت های  سیاست ها، 
مردم  نمودند.  آغاز  برابر شوروی ها  در  جهاد 
در مدت تقریبا چهارده سال مقاومت نمودند 
رژیم  بساط  و  رسید  پیروزی  به  روند،  این  تا 
با  مردم  شد.  برچیده  کشور  از  کمونیستی 

گزارش رادیویی مناسب باشد، یافتن حقایق 
کنترول  و  صدا  کردن  ضبط  های  مهارت   •

کیفیت صدا در جریان ضبط کردن
رادیویی  گزارش  یک  تنظیم  چگونگی   •
یک  تهیۀ  در کل  رادیویی(  گزارش  )ساختار 
یک  در  پخش  کیفیت  با  رادیویی  گزارش 

رسانۀ متوسط
ویرایش  برای  الزم  های  مهارت  کسب   •
)ادیت( صدا توسط برنامۀ ادوب اودیشن و یا 
بتوانید گزارش های رادیویی  تا   ، کول ادیت 

را به صورت درست ویرایش نمایید. 
استفادۀ  جهت  الزم  های  مهارت  کسب   •
و  ها  مایکروفون  مختلف  انواع  از  درست 

وسایل ضبط صدا
4- خبرنگاری تلویزیونی

آنچه در این کورس میآموزید:
• آموزش معیار های خبرنگاری تلویزیونی .

• تصویر برداری توسط کمرۀ تلویزیونی .
• انتقال تصاویر به کامپیوتر و ادیت یا ویرایش 

آن .
• اسکرییت"متن" نویسی تلویزیونی .

• انواع خبر وگزارش تلویزیونی .
های  زمان  در  توانید  می  را  ها  کورس  این 
خود  زمانی  های  فرصت  اساس  به  و  مختلف 

بیآموزید.
برای اشتراک کننده گان اناث کورس 
در  است که  نظر گرفته شده  در  ویژه 
می  نیز  ترانسپورت  مصارف  برگیرندۀ 

باشد.
های  ننگرهارکورس  و  بلخ  والیات  در 
ویژۀ خواهران توسط خانم ها تدریس 

می شود.
آدرسویا شماره  ایمل  به  بیشتر  معلومات  برای 
های  کنندۀرسانه  حمایت  نی  دفتر  تلیفونهای 

آزاد افغانستان به تماس شوید.

کابل:
ماریا اکبری 

آدرس ایمیل:

خرسند  بسیار  مجاهدین  حکومت  پیروزی 
بودند. اما این خوشی بسیار زیاد دوام پیدا نکرد، 
بعد از مدتی جنگ های میان گروهی بین احزاب 
به خاطر تصاحب قدرت آغاز شد و  مجاهدین 
و  شدند  فراگیر  جنگ ها  این  زمانی  اندک  در 
را  مردم  هستی  خرمن  جنگ،  این  آتش  چنان 
سوزاند و تا به امروز ادامه دارد. درمدت تقریبا 
5 سال حکومت مجاهدین که در جنگ سپری 

شد. تاسیسات ملکی، دولتی و زیربناها همه از 
دربدر  و  آواره  انسان  هزار  صدها  رفتند.  بین 
شدند و هزاران انسان دیگر معلول، الدرک و 
برادر  این شهدا  بین  در  یا هم شهید شدند که 
جوانم نیز شامل بود، او یک فرد ملکی بود و 
هدف  مورد  می گذشت  راه  مسیر  از  زمانی که 
نیروهای درگیر  از سوی  و  قرار گرفت  گلوله 
شما  حال  نوشید.  را  شهادت  جام  جنگ،  در 
کسانی  باید  کیست،  او  قتل  مسوول  بگویید 
شناسایی  شده اند  مرتکب  را  جرم  این  که 
شوند و در مقابل دادگاه عدالت برای ما پاسخ 
این  که  خیر  یا  شود  تطبیق  عدالت  و  بگویند 
اسالمی  قوانین  و  پیامبر  قرآن،  خدا،  خواست 
حقیقت  جز  چیزی  ما  است.  بین المللی  و  ملی 
اصالح  جنایت ها  مرتکبین  تا  نمی خواهیم، 
و  خشونت  از  عاری  انسانی  جامعه ی  و  شوند 
قانون  حاکمیت  درآن  تا  باشم  داشته  جنگ 
نماید،  حکمفرمایی  و  استوار  عدالت  براساس 
نه قوم، مذهب، سمت گرایی و زور گویی های 

سیاسی و گروهی.«

قاتالنش مجازات نشده اند
صدها هزار انسان آواره و دربدر شدند و هزاران انسان دیگر 
معلول، الدرک و یا هم شهید شدند که در بین این شهدا برادر 

جوانم نیز شامل بود، او یک فرد ملکی بود و زمانی که از مسیر راه 
می گذشت مورد هدف گلوله قرار گرفت و از سوی نیروهای درگیر 
در جنگ، جام شهادت را نوشید. حال شما بگویید مسوول قتل او 

کیست، باید کسانی که این جرم را مرتکب شده اند شناسایی شوند 
و در مقابل دادگاه عدالت برای ما پاسخ بگویند
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در  مقامات  که  است  شده  گزارش  رسانه ها  در 
و  افراط گرایی  عوامل  تا  گرفته اند  تصمیم  دولت 
نارضایتی مردم از حکومت در افغانستان را بررسی 
است  قرار  گزارش ها،  براساس  کنند.  ریشه یابی  و 
مورد  در  که  را  گزارشی  مشترک  تحقیق  هیات 
عوامل افراط گرایی و نارضایتی مردم از سوی یک 
موسسه خصوصی تهیه شده است، به بررسی گرفته 

و مورد تحقیق قرار دهند.
یک  به عنوان  کشور  در  منفی  پدیده های  این که 
تحقیق  آن  مورد  در  و  پذیرفته  موجود  آفت 
مثبت  احتمالی  اثرات  می تواند  گیرد،  صورت 
باشد.  داشته  آینده  در  پدیده ها  این  با  مقابله  برای 
این  کشور  در  موجود  اصلی  چالش های  از  یکی 
موجودیت  تایید  جای  به  دولت مردان  که  است 
پدیده های منفی و یا کاستی های سیاسی اجتماعی 
و تالش برای شناخت عوامل آن، کوشش می کنند 
و  داده  نشان  کنترول  تحت  و  روبراه  را  اوضاع  تا 
کاکرد  از  کاذب  موفقیت  نوع  یک  این گونه، 

خویش را نشان دهند.
صحنه سازی کاذب از موفقیت و روبراه نشان دادن 
اوضاع باعث می شود تا مشکالت عمیق تر شده و 
و  درهم  و  پیچیده  زیاد  بسیار  اندازه  به  را  اوضاع 
برهم کنند. یکی از این آفت ها پدیده افراط گرایی 
می باشد. افراط گرایی باعث شده است تا امنیت در 
افغانستان به یک ارزش و ضرورت گم شده تبدیل 
شود. این وضعیت سبب شده است تا دولت خود 
را با این فشار روبرو ببیند و برای تامین امنیت، حتا 
برخورد  از  بازگرداندن کسانی شود که  به  حاضر 

افراطی حمایت می کنند.

مورد  در  تحقیقات  که  است  آمده  گزارش ها  در 
عوامل افراط گرایی و نارضایتی مردم از حکومت 
حقوقی  مشاوره  خصوصی  شرکت  یک  طریق  از 
در  تحقیقات  این  و  شده  انجام  »قره«  به  موسوم 
و  دولت  است  قرار  و  گرفته  قرار  دولت  اختیار 
این گزارش  افغانستان  در  ناتو  نیروهای  قوماندانی 

را بررسی کنند.
توسط  تهیه شده  گزارش  از  جزییاتی  تاکنون  البته 
در  »قره«  حقوقی  خصوصی  موسسه  یا  شرکت 
نیست  شکی  است.  نگرفته  قرار  رسانه ها  اختیار 
از  که  تحقیقی  و  گزارش  تنظیم  و  تهیه  شیوه  که 
اهمیت  از  است  گرفته  موسسه صورت  این  سوی 
غیرجانبدارانه  تحقیقات  زیرا  می باشد.  برخوردار 
علت  و  عیب  یافتن  و  بحران  کاهش  به  می تواند 
تحقیق  اما  بکند،  کمک  جامعه  در  بحران  اصلی 

جانب دارانه به مبهم تر شدن  اوضاع می کند. 
داکتر رنگین دادفر سپنتا مشاور امنیت ملی رییس 
گروه  یک  که  است  گفته  رسانه ها  به  جمهور 
قوماندانی  و  حکومت  سوی  از  چهارده نفری 
این  یافته های  افغانستان،  در  مستقر  ناتو  نیروهای 
گزارش های  اساس  بر  می کند.  بررسی  را  تحقیق 
هفته  این  دوشنبه  روز  گروه  این  منتشرشده، 
کارخود را آغاز کرد و قرار است در سه روز نتایج 
بررسی های خود همراه پیشنهادهایش را در اختیار 

اعتصاب غذا در گذشته، بیشتر در زندان ها و محابس دنیا رایج بود. 
اعتراض  یا  شخصی  خواسته های  بیان  برای  روش  این  از  زندانیان 
اما  می کردند.  استفاده  حقوقی شان  دعواهای  به  رسیدگی  نحوه  بر 
دیگری  با هدف  سال گذشته،  چند  در  افغانستان  در  غذا  اعتصاب 
نماینده  یک  سوی  از  آن،  تازه ترین  که  است  شده  گرفته  کار  به 
در  حقوقی اش  و  سیاسی  خواسته های  بیان  برای  پارلمان،  در  خانم 
رهبران  از  یکی  او  از  پیش  بود.  آزاد  هوای  در  و  خیمه  یک  زیر 
جهادی از روش اعتصاب غذا، مبنی بر پایان ماجرای حمله کوچی ها 
خانم  این بار،  اما  شد.  هم  موفق  و  بهره گرفت  بهسود،  مردم  باالی 
»سیمین بارکزی« نماینده سلب صالحیت شده هرات در پارلمان، از 
آن برای بی دلیل اعالم کردن و ناعادالنه دانستن سلب صالحیتش، 

سود برده است. 
بررسی  و  مالحظه  خواهان  و  شده  جفا  حقش  در  که  می گوید  او 
نهادهای  از  متشکل  و  منصفه  هیات  یک  توسط  دوسیه اش  مجدد 
بین المللی و داخلی است تا عدالت در جامعه برقرار گردد. حکومت 
افغانستان از تشکیل یک هیات منصفه قوی، بی طرف و سالم برای 
رسیدگی به ادعای خانم بارکزی عاجز مانده است. او گفته تا زمانی 

که چنین هیاتی تشکیل نگردد، به اعتصاب خود ادامه خواهد داد.
گرچه اعتصاب سیمین در پایان روز پنج شنبه و در ساعت ده شب 
به وقت کابل، با حمله پولیس و انتقال اجباری آن به شفاخانه سردار 
در  اطالعی  آن  دقیق  وضعیت  از  کنون  تا  و  گردید  همراه  داوود، 
که  را  اهدافی  و  نمود  آغاز  سیمین،  که  را  راهی  اما  نیست.  دست 
سیمین دنبال کرد فراموش نخواهد شد؛ زیرا مبارزه او معصومانه بود. 

در باره اعتصاب غذایی خانم سیمین دو نکته وجود دارد:
1. اصل ادعای سیمین؛

2. نحوه اقامه دعوای سیمین
نوشته حاضر در صدد بیان ادعای سیمین نیست که آیا درست است 
یا نه؟ آیا وی را به حق سلب صالحیت نموده اند یا نا به حق؟ بلکه 
پهنای  به  محکمه ای  برابر  در  را  او  دعوای  اقامه  روش  می خواهد 

افغانستان  و به گستره جهان، بررسی کند. 
روش سیمین

به نظر می رسد روش اقامه دعوایی که خانم بارکزی در پیش گرفته، 
روش نو و تازه در مبارزه ی سیاسی و اجتماعی است که هم متناسب 
با شخصیت زنانه ی اوست و هم متناسب با میزان تاثیرگذاری عمیق 

آن. 
در افغانستان، اقامه دعوا با روش های دیگر، نیز آزموده شده و جواب 
نگرفته است. چنانکه چند ماه پیش شاهد پرونده انتخابات پارلمانی 
افغانستان در محکمه بودیم که چگونه جنجال های سیاسی زیادی را 
تولید کرد. اما نتیجه نداد و فقط ناکارامدی محاکم افغانستان و بازی 

شدن با آن عاید شد. 
تبدیل  حال  در  انداخت  راه  به  سیمین  خانم  که  غذایی  اعتصاب 
بیان  برای  نو  راه  و  است  وی  برای  تبلیغاتی  کمپیاین  به یک  شدن 
شمار  به  افغانستان،  در  حقوقی  و  اجتماعی  سیاسی،  خواسته های 
قرار  بررسی  مورد  هم  جدید  روش  این  که  است  خوب  می آید. 
بیان  برای  مبارزات سیاسی جدید  در  الگوگیری  مورد  و هم  گیرد 

خواسته های مدنی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی. 
روش سیمین روش مبارزه مترقیانه است که باید در قاموس فرهنگ 
را  آن  نام  من  و  گردد  اضافه  تازه  مبارزه  الگوی  عنوان  به  سیاسی 

مبارزه ی »معصومانه سیمین« می گذارم.
مبارزات معصومانه در جهان

زیادی  حقوقی  و  مدنی  اجتماعی،  سیاسی،  مبارزات  جهان،  در 
بیان  در  مبارزان  اکثر  است.  شده  انجام  مختلفی  روش های  با 
خواسته های سیاسی و اجتماعی شان، نوعا با خشونت رفتار می کنند. 
بسیاری از جنگ های آزادی بخش جهان، این گونه بوده اند ولو که 
چنانکه جنگ های چریکی  بوده  آزادی  و  رهایی  برای  مبارزه شان 
افراد  و کشتار  قتل  با  همراه  آمریکای التین،  در  »ارنستو چیگوارا« 
بود. به نظر می رسد با پیشرفت های انسانی که پدید آمده، روش های 
یافته  باید کنار گذاشته شود؛ دوران جواب گویی آن خاتمه  خشن 

است. 
اما در این میان، تاریخ معاصر جهان،شاهد مبارزات سیاسی مردان و 
زنانی بوده است که از شیوه های خشن، برای رسیدن به مقاصدشان 
استفاده نکرده بلکه از روش های »مبارزه معصومانه« بهره گرفته اند. 
البته در روش های مبارزه معصومانه، اعتصاب غذا تنها یکی از انواع 
مبارزه را تشکیل می دهد که دراین جا می توان به چند نوع آن اشاره 

کرد:
کنگره ی  سیاه پوست  رهبران  از  یکی  ماندال«  »نیلسون  آقای    .1
نظام  چکمه ی  زیر  کشورش  سال ها  که  است  جنوبی  افریقای  ملی 
اکثریت  به  حاکم  نظام  داشت.  قرار  سفیدپوست  اقلیت  نژادپرستان 
جمعیت کشور سیاه پوست نشین، اجازه ی رفت و آمد در مکان های 
را  نظامی  و  اجتماعی  سیاسی،  نقش های  ایفای  و  سفیدپوستان 
نمی دادند. ماندال به خاطر سخنرانی و موضع گیری علیه نظام آپارتاید 
به زندان ابد محکوم شد و مجبور به تحمل سال ها زندان گردید. او 

با قبول زندان توانست وجدان های خفته افریقای جنوبی و جهان را  
بیدار کند و زمینه ی آزادی خود و تغییر نظام سیاسی را فراهم نماید 

تا رژیم آپارتاید سقوط کند.
2.  آقای »مهاتماگاندی« رهبر انقالب هندوستان، با اختیار روش های 
به  را  هند  مردم  انقالب  مدنی،  نافرمانی های  و  مبارزه  مسالمت آمیز 
پیروزی رساند و بریتانیای کبیر را از هند برون و استقالل هند را به 

ارمغان آورد.
3.  آقای »آنه هزاره«، در سال روان، برای مبارزه با فساد اداری در 
مبارزه  به  را  هند  توجه جامعه ی  توانست  و  اعتصاب غذا کرد  هند 
و  ملحق سازد  مبارزه خود،  به  را  هندی  هزاران  و  خود جلب کند 
دولت هند را مجبور کرد که قانون مبارزه با فساد اداری را تصویب 

کند.
4. شیوه اصلی مبارزه معصومانه را »انبیای الهی« پایه گذاری کرده اند.

آنان گرچه از طریق اعتصاب غذا جلو نرفته اند؛ اما با در پیش گرفتن 
که وجدان های  توانستند  زیادی،  تحمل سختی های  و  متانت  صبر، 

خفته را بیدار نمایند. 
دلیل  به  تونس  سرک های  در  مردی  گذشته  سال  زمستان  در   .5
به آتش فشان  این عمل  زد.  را آتش  بی عدالتی در کشورش، خود 
عرب، تبدیل شد که دودمان سران کهنه کار عرب را نابود ساخت. 
»بن علی« را در تونس از تخت سرنگون نمود. »حسنی مبارک« را از 
چوکی ریاست جمهوری مصر به زیر کشاند. دگروال »قذافی« را از 
پایتخت لیبیا به سوی صحراها آواره و »علی عبداهلل صالح« را نیز در 
یمن یکبار با بدن مجروح به عربستان فرستاد و آینده حکومت او را 

همچنان نامعلوم ساخته است.
آثار و پیامدهای مبارزه سیمین

چه سیمین در این مبارزه پیروز گردد و چه جان خود را از دست 
دهد، روش مبارزه جدیدی را بنیان گذاری کرده است که برای بیان 
الگوپذیر  افغانستان،  در  اجتماعی  و  حقوقی  سیاسی،  خواسته های 

خواهد شد و طبعا آثار و پیامدهای زیادی داشت:
مبارزه  نو در  به عنوان روش  افغانستان،  مبارزه سیمین در  1. روش 
سیاسی، در سطح نظام سیاسی تبدیل خواهد شد که می تواند الگوی 
مناسبی برای آن دسته از افرادی قرار گیرد که خواسته های سیاسی 
بیان آن اختیار می کند.  برای  اما راه های غیرمعصومانه ای را  دارند، 
برای  انفجار،  و  انتحار  از  روش  بهره گیری  به جای  آنان می توانند 

بیان خواست های شان از روش سیمین بهره گیرند.
2. پیامد روش سیمین، حداقل ایجاد همراهی و همدلی با او است. 
افراد و گروه های مختلف اجتماعی در چند روز گذشته، همه روزه 
به عنوان دیده بان  به خیمه ی سیمین رفت و آمد داشتند و رسانه ها 

وجدان عمومی جامعه وضعیت سیمین را اطالع رسانی می کردند. 
افراد جامعه  و روحی  روانی  مبارزه خود، عمق  این  در  سیمین،   .3
جنگ  اثر  در  سال ها  افراد  وجدان  و  روح  است.  گرفته  هدف  را 
است.  داده  دست  از  را  خود  تشخیص  قدرت  نظامی  درگیری  و 
مبارزه سیمین، تکانه های شدید بر عمق وجدان خفته جامعه است. 
جامعه ی ما نیاز به بیداری وجدان عمومی داشت. داستان بت شکنی 
حضرت ابراهیم شکستن بت نمرود نبود بلکه قصه او شکستاندن بت 
معصوم«  »مبارزان  قربانی  به  جامعه  بود.  جامعه  خفته ی  وجدان های 
برای آن آماده ساخته است. در  را  ضرورت دارد که سیمین خود 

حقیقت، سیمین وجدان افراد و روح بشر را هدف گرفته است.
نتیجه 

1. روش مبارزه سیمین، روش نوین مبارزه در افغانستان است.
داده  قرار  هدف  افغانستان  در  را  بی عدالت  خود  مبارزه  در  او    .2
است. عدالت خواهی در تمامی مبارزات آزادی خواهانه چاشنی آن 

بوده است.
بهترین روش  است که  الگوبرداری  قابل  مبارزه سیمین،  3.  روش 

مبارزه در دنیای معاصر به حساب می آید. 

حکومت قرار دهد.
برنامه  این  دورنمای  بودن  اطمینان  قابل  بر  چیزی 
بررسی  گروه  در  که  است  این  می کند،  کمک 
در  که  دارند  قرار  کسانی  صورت گرفته،  تحقیق 
گذشته نیز در افغانستان ماموریت داشته و می توانند 
را  گزارش  بودن  غیرجانب دارانه  یا  جانب دارانه 
که  است  شده  گفته  دهند.  تشخیص  حدودی  تا 
و  اروپا  اتحادیه  پیشین  نماینده  وندرل،  فرانسس 
ملل  سازمان  سرمنشی  سابق  نماینده  آیده  کای 
بررسی  گروه  این  اعضای  از  افغانستان  در  متحد 

تحقیق هستند.
البته در این میان نقش محققان و بررسی کنندگان 
برخوردار  اهمیت  از  نیز  گزارش  این  داخلی 
جانبی  عوامل  یا  نارسایی ها  وقتی  زیرا  می باشد. 
کشور  در  افراط گرایی  رشد  باعث  که  دیگری 
شده، به صورت واقع بینانه به بررسی گرفته شوند، 
برنامه ریزی های  برای  خوبی  زمینه ساز  می تواند 

موثر به منظور کاهش این پدیده قرار بگیرد. 
ارزیابی  مورد  به دقت  باید  که  مسایلی  از  یکی 
و  »افراط گرایی«  مساله  دو  تفکیک  گیرد،  قرار 
دو  این  میان  رابطه  تعیین  و  دولت«  از  »نارضایتی 
دو  این  که  دارد  وجود  احتمال  این  زیرا  است. 
یکدیگر  با  مناطق  و  موارد  از  بسیاری  در  پدیده 
چون  باشند.  داشته  قرار  کامل  ارتباط  عدم  در 
در  موارد،  برخی  در  که  است  موجود  گمان  این 
و  دولت  از  نارضایتی  افراط گرایی،  به  گرایش 
نیز  نظر  این  باشد، همچنان  نداشته  نقش  حکومت 
نارضایتی  موارد،  از  برخی  در  که  است  محتمل 
به  گرایش  اما  باشد،  داشته  وجود  حکومت  از 

این  این رو تفکیک  از  نباشد.  افراط گرایی موجود 
دو موضوع از یکدیگر به سیاست گذاری موثر در 

رفع این مشکل در آینده کمک می کند.
در  را  انگیزه  این  می تواند  پدیده  دو  این  تفکیک 
مردم  رضایت  به جلب  که  بیاورد  وجود  به  دولت 
در ساحات امن نیز عالقه نشان داده و یک الگوی 
در  را  خوب  حکومت داری  از  مطلوب  و  مناسب 
بتواند  از آن طریق حتا  و  نشان دهد  بتواند  جامعه 
نیز کمک شود.  افراط گرایی  پدیده ی  در کاهش 
از سوی دیگر خلط موضوع و عدم تفکیک میان 
در  مبهم  سیاست  تا  می گردد  باعث  مساله،  این دو 
یابد.  ادامه  شهروندان  و  اتباع  با  برخورد  زمینه ی 
انعطاف  که  انگیزه  این  با  دولت  دارد،  امکان 
افراط گرایی  قرارداشتگان  تیررس  در  موجود 
می تواند به مقابله با این روحیه کمک کند، به رشد 
پدیده عدم رضایت از حکومت در سطح گسترده 

کمک کند.
روانی  عوامل  شناسایی  و  بررسی  دیگر،  سوی  از 
و جانبی و حتا وارداتی که به افراط گرایی کمک 
از اهمیت برخوردار است و همچنین  نیز  می کند، 
ارایه  عدم  و  قانون شکنی  فساد،  بین  که  رابطه ای 
از  بیگانگی  و  شهروندان  به  اجتماعی  خدمات 
حکومت وجود دارد، نیز می تواند در اتخاذ تدابیر 

موثر در آینده مفید واقع شود.
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لحاظ  از  و  نفر  میلیون  چهار  حدود  جمعیتی  با  کابل 
جغرافیایی احاطه شده بین کوه های مرتفع می باشد. هنوز 
سهولت ها  ابتدایی ترین  شهر،  این  مناطق  از  بعضی  در 
پایتخت  در  کسانی  نیست،  فراهم  زندگی  امکانات  و 
اریکین  نور  با  را  خود  خانه های  که  می کنند  زندگی 
آن  از  غیر  یا  اشتران  با  را  ساعت ها  و  می کنند  روشن 
شهر  این  در  چنانچه  می پیمایند.  آب  جرعه ای  برای 
به طور صحیح  می یابی که  را  یا جاده ای  کمتر سرک 
قیرریزی شده و یا عاری از خاک و کنده کاری باشد یا 

این که گله ای از آن در حال گذر نباشد.
ویژگی های یک شهر چیست؟

آیا با اوصاف ذکرشده و هزاران مشکل دیگر می توان 
کابل را به عنوان یک شهر قلمداد کرد؟

که  عقیده اند  این  بر  شیکاگو  مکتب  نظریه پردازان 
و  بوم شناختی«  »رویکرد  مفهوم  دو  با  شهری  زندگی 
به عنوان یک شیوه زندگی« قابل شناسایی  »شهرنشینی 

است.
رویکرد بوم شناختی از نظر »پارک« یعنی این که شهرها 
به  واکنش  در  بلکه  نمی کنند،  رشد  اتفاقی  طور  به 
سواحل  می یابند.  گسترش  محیط  مساعد  ویژگی های 
رودخانه، دشت های حاصل خیز و تقاطع راه های بزرگ 
نقطه جمع  دلیلی می باشند که مردم در یک  و تجاری 
به  کابل  اساس  این  بر  می گزینند.  مسکن  و  می شوند 
قدیم  در  که  رودخانه ای  و  مناسب  هوای  و  آب  دلیل 
عالی  جنبه ی  بوم شناختی  منظر  از  است  داشته  جریان 

نیاز  و  غذا  و  آب  کمبود  زیست محیطی،  بحران های 
برخی  تا  است  شده  باعث  غیرفوسیلی  سوخت های  به 
قاره  به  خود  نیازها ی  تامین  برای  ثروتمند  کشورهای 
افریقا روی بیاورند؛ قاره ی گرسنه و فقیری که سرشار 
از منابع طبیعی است، اما در تامین نیازهای اولیه بسیاری 

از ساکنان خود فرومانده است.
در  داد  هشدار  متحد  ملل  سازمان  سپتامبر  پنجم  روز 
برای قحطی زدگان شاخ  صورتی که کمک های الزم 
افریقا تامین نشود، ۷۵۰ هزار نفر از گرسنگان سومالیایی 
قرار  مرگ  خطر  معرض  در  آینده  جنوری  ماه  تا 
می گیرند؛ اما این تنها یک روی واقعیت در افریقاست.

هم اکنون  می دهد  نشان  مستقل  موسسات  تحقیقات   
قاره  در  بریتانیا  کل  مساحت  دوبرابر  معادل  مساحتی 
افریقا، تحت اختیار شرکت های تجاری و کشاورزی از 
کشورهای مختلف است. این زمین ها توسط دولت های 
افریقایی به این شرکت ها فروخته شده یا در ازای مبلغ 

ناچیزی برای مدتی طوالنی اجاره داده شده است.
به  که  جهان  غذایی  امنیت  نقشه  جدیدتر ین  بررسی   
کشورهای  که  می دهد  نشان  است  شده  منتشر  تازگی 
قرار  مناطقی  فهرست  صدر  در  همچنان  افریقایی 
آب  و  غذا  تامین  برای  فراوان  مشکالتی  با  که  دارند 
بهداشتی برای ساکنان خود رو به رو هستند. گرچه فقر، 
خشک سالی، جنگ، سومدیریت و توسعه نیافتگی جزو 
عوامل مهمی هستند که در بروز بحران و قحطی در این 
کشورها موثرند، اما گزارش نهادهای غیردولتی محیط 
زیستی و سایر موسسات پژوهشی نشان می دهد بخش 
مهمی از کمبود غذا در این سرزمین ها به دلیل فروش یا 
اجاره مرغوب ترین زمین های کشاورزی و قابل کشت 

به شرکت های خارجی است.
 برمبنای پژوهش  موسساتی همچون»موسسه بین المللی 
بین المللی  ایتالف  »موسسه  توسعه«،  و  زیست  محیط 
 Action( اید  آکشن  کمک رسانی  موسسه  زمین«، 
بریتانیایی  هفته نامه  مستقل  تحقیقات  و همچنین   )Aid

است جمعیت  بیان کرده  که ورث  مولفه   این  با  است. 
کابل و یا انبوه موترها نشان یک شهر نیست بلکه شهر 
اقتصادی،  داشته های  انکشاف  و  برای رشد  محلی  باید 
فرهنگی و سیاسی انسان باشد. مساله دیگری که شهر را 
از روستا ها متمایز می کند شکل معماری، ماشینی بودن 
کارها و ارتباط بر اساس نیاز است که این نکات هم به 
طور برجسته برعکس شهرهای دیگر جهان در این شهر 
در  مسکونی  محل های  و  ساختمان ها  نمی شود.  دیده 
با زیربنای  اپارتمانی و  به شکل  شهرهای بزرگ جهان 
به  کمتر  انسان ها  می شود،  ساخته  و  طراحی  کم  بسیار 
کار فزیکی می پردازد و ارتباطات رودررو بسیار محدود 
می باشد. اما در کابل ساختمان ها، فعالیت ها و ارتباطات 
برنامه ریزی  نوع  هیچ  بدون  و  است  سلیقه ای  همه 
شهری صورت می گیرد، در نحوه ی ساختن محل های 
مسکونی و غیره به حفظ زیبای شهر توجه نمی شود و 
اکثر خانه هایی که در دامنه های کوه ها ساخته شده است 
با یک نقشه  به صورت غیراصولی و با گل و سنگ و 

دیگر  و  اتوپیا  در  مزرعه هایی  چنین  صدها  و  صدها 
کشورهای افریقایی است.

جهان  کشورهای  گرسنه ترین  میان  در  خود  اما  اتوپیا 
و  قحطی  قبیل  از  فزاینده ای  بحران های  با  و  دارد  قرار 
خشکسالی روزبه روز هم ضعیف تر می شود، اما در این 
میان دولت اتوپیا با عقد قراردادهای سخاوتمندانه بیش 
از سه میلیون هکتار از بهترین و مرغوب ترین زمین های 
و  ثروتمند  کشورهای  به  را  کشور  این  قابل کشت 
خود  مشتریان  نیازهای  که  است  فروخته  شرکت هایی 

را از درون خاک افریقا تامین می کنند.
این  در خصوص  که  آبزرور  هفته نامه  از  ویدال  جان   
مزرعه ها در افریقا تحقیق کرده در مورد مزرعه آواسا 
سده  در  غذا  و  آب  »چگونه  عنوان  تحت  مقاله ای  در 
که  نوشته  می شود«  افریقا  در  زمین  ربایش  باعث   ۲۱
یک  به  سال   ۹۹ مدت  به  اتوپیا  در  بزرگ  مزرعه  این 
میلیاردر سعودی به نام شیخ محمدالعمودی اجاره داده 

داشته است، ولی امروز متاسفانه به دلیل شرایط اقلیمی 
این رودخانه تبدیل به یک رود فصلی شده است و در 
ماه های گرم سال فاضالب هایی که از مناطق مسکونی 
تعفن،  بوی  و  است  می گیرد جاری  نشات  کابل  غرب 
است.  افکنده  نقاب  شهر  چهره ی  بر  کثافات  و  لجن 
دیگر،  مسایل  بسا  و  مدیریتی  ضعف  دلیل  به  شهر  این 
لحاظ  از  خود  اطراف  قریه های  و  دهات  با  فرقی  هیچ 
هر  ندارد.  شده  ذکر  که  موقعیت هایی  حتا  و  بهداشت 
چند که »پارک« شهر را گردهم آمدن مردم در یک جا 
به دلیل آب و هوا و مناطق حاصل خیز یا تجارتی عنوان 
نموده است اما این مولفه به تنهایی نمی تواند ثابت کننده 
شهری بودن یک اجتماع در یک محدوده ی جغرافیایی 

باشد. 
مکتب  نظریه پردازان  از  دیگر  یکی  ورث«  »لوییس 
را  زندگی«  شیوه  یک  عنوان  به  »شهرنشینی  شیکاگو 
بیان می کند که نسبت کل جمعیتی که در شهر زندگی 
طور  به  را  معاصر  دنیای  شهری بودن  میزان  می کند، 
زندگی  بر  شهر  که  تاثیراتی  نمی سنجد.  کامل  و  دقیق 
اجتماعی انسان می گذارد، زیادتر از آن است که نسبت 
به طور  نه تنها  زیرا شهر  می دهد،  نشان  جمعیت شهری 
فزاینده سکونت گاه و کارگاه انسان امروزی است، بلکه 
مرکز نوآوری و نظارت بر زندگی اقتصادی، سیاسی و 
فرهنگی است که دورترین اجتماعات جهان را به مدار 
خود کشیده و نواحی گوناگون، ملت ها و فعالیت های 
بافته  هم  در  هستی  جهان  یک  صورت  به  را  مختلف 

گذشته  چندسال  در  که  است  شده  مشخص  آبزرور، 
کشور  چندین  در  زمین  هکتار  میلیون  پنجاه  حدود 
افریقایی بین دولت  ها و سرمایه گذاران ثروتمند معامله 

شده است.
 تنها به عنوان مثال در یک مزرعه ی بزرگ در منطقه 
آواسا در اتوپیا، هزاران ردیف بادنجان رومی، مرچ و 
یک  برابر  بیست  که  گلخانه ای  در  دیگر  سبزی جات 
توسط  گلخانه  این  می شود.  تولید  است  فوتبال  زمین 
مهندسان اسپانیایی ساخته  شده است، فن آوری آلمانی 
مصرف آب آن را کنترول می کند و حدود هزار کارگر 
روزانه حداقل پنجاه تن محصول را از آن جمع آوری 
و چهار ساعت محصوالت  بیست  در عرض  می کنند. 
از  و  رسیده  اتوپیا،  پایتخت  آبابا،  آدیس  شهر  به  تازه 
آنجا با هواپیما به بازارها و رستورانت های دوبی، جده 
و دیگر شهرهای ثروتمند در خاورمیانه و خلیج فارس 
از  نمونه  یک  تنها  آواسا  بزرگ  مزرعه  می شود.  وارد 

زیبایی شهر  به  هیچ وجه  به  و  اعمار می شود  غیرشهری 
ذکر  می توان  که  دیگری  مواردی  به  نمی کنند.  توجه 
کرد ماشینی نبودن کارها و ارتباطات است که هنوز هم 
در خیابان ها و مراکز بزرگ خرید در کابل برای حمل 
و نقل از چهارپایان استفاده می شود و در بعضی موارد از 
این حیوان ها برای مسافرکشی بهره می برند. در صورتی 
حال  در  و  اول  جهان  کشورهای  در  شهرها  امروز  که 
توسعه دارای سرک ها، پارک ها و مکان های تفریحی، 
مترو و خدمات بانکی، پستی و مخابراتی سهل می باشند 
و  افغانستان  پایتخت  عنوان  به  کابل  بر  می توان  حال 
برق، آب  مانند  شهری  اولیه  امکانات  و  مولفه ها  بدون 

و سرک... نام شهر نهاد؟ 
پس با این تفاسیر کابل با روستاهایی که در سایر نقاط 
افغانستان و جهان وجود دارد هیچ فرقی ندارد، تنها فرق 
در وسعت و جمعیت آن می باشد که فقط می توان گفت 

کابل بزرگ ترین روستای جهان است.


شده است. محمدالعمودی جزو یکی از پنجاه ثروتمند 
 »Saudi Star« جهان است. شرکت بازرگانی او به نام
توسعه  و  تصاحب  برای  دالر  میلیارد  دو  تا  دارد  برنامه 
چندسال  ظرف  اتوپیا  در  زمین  هکتار  پنج صدهزار 
آینده سرمایه گذاری کند. تاکنون این شرکت توانسته 
و  کند  تاسیس  اتوپیا  در  بزرگ  مزرعه  چهار  است 
برای  را  گل  و  سبزی جات  برنج،  گندم،  آن ها  در 
دهد.  پرورش  سعودی  عربستان  در  مصرف کنندگان 
حدود  زودی  به  شرکت  این  برنامه ریزی های  براساس 
پرداخت.  خواهند  کار  به  آن  مزارع  در  نفر  هزار  ده 
گرچه ایجاد اشتغال برای چنین جمعیتی می تواند خود 
یک موفقیت بزرگ باشد، اما بسیاری نگران آن هستند 
که اختصاص زمین های افریقا برای تامین مواد غذایی 
مردمان کشورهای دیگر، روزبه روز بر دامنه گرسنگی 

و کمبود غذا در قاره سیاه بیافزاید.
اتوپیا تنها یکی از بیست کشوری است که هم اکنون 
در آن ها فروش یا اجاره زمین در مقیاس بسیار بزرگ و 
باورنکردنی در جریان است. روند تغییر مالکیت زمین 
با چنین ابعادی در این کشورهای افریقایی بعد از پایان 
دوران استعمار تاکنون هرگز سابقه نداشته است. هجوم 
برای  خارجی  سرمایه گذاران  و  بزرگ  شرکت های 
اخیر  چندسال  در  افریقا  زمین های  از  استفاده  و  خرید 
افزایش  جهان،  در  غذایی  مواد  بحران  یافتن  شدت  با 
نیاز  و  آبی  منابع  کمبود   ،۲۰۰۸ سال  از  نفت  قیمت 
کشورهای پیشرفته به جایگزین کردن سوخت های غیر 
اروپا تصویب  اتحادیه  از آن که  فسیلی آغاز شد. پس 
کرد که تا سال ۲۰۱۵ باید حداقل حدود ده درصد از 
سوخت مصرف شده در حمل و نقل از طریق »زیست 
سوخت ها« یا »Biofuel« که منشا گیاهی دارند تامین 
مزارع  که  افتادند  فکر  به  کشورها  از  بسیاری  شود، 
بزرگی برای پرورش نخل روغنی جهت تولید زیست 

سوخت ایجاد کنند و کجا بهتر و ارزان تر از افریقا؟
 هجوم شرکت هایی از اروپا، چین، کشورهای عربی و 
افریقا، بحرانی  امریکا برای خرید و تصرف زمین های 
جدید را در این قاره پدید آورده است. تمام ابعاد این 
بحران هنوز ناشناخته مانده است. اخراج ساکنان بومی 
خطر  در  و  اجتماعی  نارضایتی های  زمین های شان،  از 
تنها  افریقا  گرسنه  جمعیت  برای  غذا  تولید  انداختن 

بخشی از این بحران است.


 بیژن روحانی 

 علی رضا احمدی

تامین غذای ثروتمندان از قاره افریقا

ACKUکابل بزرگترین دهکده  جهان
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شماری از باشندگان ولسوالی درایم در والیت بدخشان 
می گویند که اربکی ها قدرت اجرای هر کاری را دارند 
و حتا شماری از آنها امنیت کارخانه های تولید هیرویین 

را تامین می کنند.
در  جهادی  اسبق  فرمانده  رسولی  عبدالحق  مولوی 
ولسوالی درایم به 8صبح گفت: »اربکی ها در ولسوالی 
درایم از هیچ نوع ظلم در حق مردم دریغ نمی کنند، چرا 
آنها حمایت  فعالیت های  از  درایم  ولسوال  که شخص 
ایجاد  مردم  برای  را  دردسر  کالن ترین  و  می کند 

کرده اند.«
رسولی می افزاید: »اربکی ها در واقع امنیت کارخانه های 
و  درجه اول  قاچاقبران  و  می گیرند  را  هیرویین  تولید 
حرفه ای در این ولسوالی از حمایت اربکی ها و شخص 

ولسوال برخوردار می باشند.«
هیرویین  تولید  کارخانه  سه  اکنون  هم  او  گفته ی  به 
در این ولسوالی فعالیت می کند و کسی به آنها کاری 

ندارد. 
ولسوالی  این  در  »اربکی ها  گفت:  درایم  باشنده  این 
شهر  از  را  هیروین  تولید  کارخانه های  نیاز  مورد  مواد 
فیض آباد، مرکز والیت بدخشان، و همچنین از ولسوالی 
کشم و والیت تخار به ولسوالی درایم انتقال می دهند و 
همچنان در انتقال هیرویین قاچاقبران را یاری می رسانند 
تا مواد شان را به کشور های همسایه و یا به والیات دیگر 

انتقال دهند.«
فعالیت  ولسوالی  این  در  که  اربکی هایی  افزود  او 
می کنند برای برآورده شدن اهداف شان قبال در صفوف 
از  بعد  و  داشته اند  دست  درایم  ناامنی های  در  طالبان 
زیر  نشد،  برآورده  صفوف  آن  در  اهداف شان  این که 
نام پروسه صلح به دولت پیوستند و از طرف مقام های 
محلی بدخشان در لباس اربکی برای مقابله با طالبانی که 

از  تن  بیست  دستار بندی،  همایش  برگزارکنندگان 
کندز،  والیت  در  قرآن کریم  حافظان  و  مولوی ها 
مولوی ها  تربیت  توانایی  افغانستان  ملت  که  می گویند 
از  که  دیگر  کشورهای  به  و  دارد  را  قرآن  حافظان  و 

تشنگان علم، استفاده ی ابزاری می کنند، نیازی نیست.
چهار تن از مولوی هایی که در این همایش سند فراغت 
به دست آوردند، پس از هجده سال آموزش حدیث به 
فراغت رسیدند و حافظانی که دستار بستند، نزدیک به 

سه سال آموزش قرآن کریم دیده  اند.
به گفته ی برگزارکنند گان این همایش، این بیست نفر، 
از والیت های شمال و شمال شرق کشور هستند که پس 
از آموزش در »مدرسه ی کاسانی« شهر کندز، در یک 

همایش باشکوه سند فراغت به دست آوردند.
عطاالرحمان بابر، یک تن از خدمت گذاران این برنامه 
گفت: »در این موقع حساسی که دولت و کشور ما از 
مرزهای  و  می گیرد  قرار  تجاوز  مورد  همسایه ها  سوی 
گرامی داشت  با  می خواهیم  ما  هستند،  حمله  آماج  ما 
حافظان  از  تن   16 و  مولوی ها  از  تن   4 دستاربندی  از 
که  بدهیم  نشان  خویش  دولت   به  را  این  قرآن کریم، 
برای  خود  این،  از  پس  که  دارد  را  این  توان  ما  ملت 
کشور  به  نیازی  و  کنیم  تربیت  حافظ  و  مولوی  خود، 

به روند صلح نپیوسته اند، توظیف شده اند.
به  ناامن  ولسوالی های  از جمله  بدخشان  درایم  ولسوالی 
شمار می رفت که جبهات جنگی طالبان در این ولسوالی 
فعالیت گسترده داشت و به اثر تالش های مقام های محلی 
و امنیتی این والیت، طی چند ماه پیش این گروه یکی 
پی دیگر به روند صلح پیوستند، اما موجودیت اربکی ها و 
فعالیت  آنان نگرانی هایی را در این اواخر برای باشندگان 

این ولسوالی به میان آورده است.
شماری از مقام های محلی بدخشان نیز ابراز می دارند که 
مقام های محلی بدخشان از این مشکالت مردم آگاه اند، 

ولی نسبت به این مساله بی تفاوتی اختیار کرده اند.
یک مقام محلی در والیت بدخشان که از گرفتن نامش 
خودداری کرد به 8صبح گفت: »فعالیت های غیرقانونی 
و خودسرانه ی اربکی ها به تمام مقام های محلی و امنیتی 
بدخشان معلوم است، ولی مقامات این والیت هیچ اقدامی 

را تا هنوز روی دست نگرفته اند.«
منطقه  یک  درایم  ولسوالی  محلی،  مقام  این  گفته  به 
و  شده  تبدیل  مخدر  مواد  پروسس  و  تولید  برای  امن 
مواد  قاچاقبران  از  اربکی ها  با  همکاری  در  نیز  ولسوال 
مردم  اذیت  و  آزار  به  اربکی ها  می کند.  مخدر حمایت 

نیز می پردازند.
در  خطرناک  و  حرفه ای  قاچاقبر  »کالن ترین  گفت:  او 
این ولسوالی پهلوان زبیر نام دارد که با استفاده از قدرت 

اربکی ها آزادانه به قاچاق مواد مخدر می پردازد.«
امنیتی  مقام های  بی توجهی  که  ساخت  خاطرنشان  وی 
سبب شده است تا صالحیت تصمیم گیری در ولسوالی 
درایم در اختیار اربکی ها قرار گیرد و شخص ولسوال در 

قاچاق مواد مخدر دست داشته باشد. 
درایم  ولسوال  که  می شود  ابراز  حالی  در  گفته ها  این 
رد  را  ادعا ها  این  بدخشان  والیت  در  امنیتی  مقامات  و 

پاکستان نیست.«
به دنبال علوم دینی  او گفت که پاکستان از کسانی که 
ناجوان مردانه  بهره ی  می کنند،  مراجعه  کشور  آن  به 
می گیرد، افغان ها را شستشوی مغزی می کند و از آنان، 

افراد انتحارکننده بار می آورد.
این نظام طرف دار  از دولت خواست که اگر  بابر  آقای 
ثبات پایدار و صلح است، باید به این فراغت سند رسمیت 
ببخشد و پس از این با توسعه ی مدرسه ها در افغانستان، 

جلو ورود و خروج مالهای پاکستانی را بگیرد.
توسعه ی آموزش دینی و  برای  را  راه کاری  او همچنین 
مسجدهای کشور پیشنهاد کرده، گفت: »باید از هر کسی 
که عازم حج می شود، یک صد افغانی گرفته شود و من 
فکر نمی کنم که کسی از این پرداخت، سر باز بزند و این 
پول به مسجدها و مدرسه های داخلی توزیع شود، تا جلو 

بیرون شدن تشنگان علم به پاکستان گرفته شود.«
اگر  که  بودند  باور  این  به  برنامه،  این  برگزارکنندگان 
اسالمی  علوم  پرورش  و  آموزش  زمینه های  حکومت، 
کند،  ایجاد  کشور  داخل  در  خودش،  دیده بانی  زیر  را 
مردم مجبور نخواهند بود که فرزندان شان را به پاکستان 
بفرستند و پاکستان نیز نخواهد توانست که دوست داران 

علوم دینی را به انحراف و افراط گرایی بکشاند.

سمیعاهللسیحون-فیضآباد

نورالعین-کندز





 

می کنند.
به  تلیفونی  تماس  طی  درایم  ولسوال  فهیم،  عبدالروف 
روزنامه 8صبح گفت: »ما قطعا در ولسوالی درایم نیرویی 
به نام اربکی نداریم، قبال طالبان حضور داشتند که آنها نیز 

در سه دوره به روند صلح پیوستند.«
به گفته وی آنها طبق الیحه وظایف شان عمل کرده اند 
و هیچ گاهی به بدنامی دولت کار نکرده اند و همیشه در 
مبارزه با مواد مخدر قاطعانه برخورد نموده و قاچاقبران 

را مجازات کرده اند.
مخدر  مواد  به  مذهبی  لحاظ  از  او  که  کرد  اضافه  وی 
و  قاچاق  تولید،  به  که دست  را  آنهایی  و  بوده  مخالف 
که  چرا  می خواند،  کافر  می زنند،  مخدر  مواد  پروسس 
حیات بشر را در روی زمین به خطر مواجه می کنند و به 

ناامنی ها می افزایند.
وارده  اتهامات  درایم  ولسوالی  در  محلی  مقام  این 
و  اسناد  که  فردی  »هر  می گوید:  نموده  رد  برخودش 
شواهد را در این رابطه ارایه کند، آماده پاسخ دهی هستم 
و هیچ گونه اتهامات بی اساس را در این مورد نمی پذیرم.«

نیز  بدخشان  والیت  در  امنیتی  مقام های  حال  درهمین 
حضور اربکی ها را در ولسوالی درایم رد می کنند.

جنرال سید حسین صفوی، آمر امنیت فرماندهی پولیس 
اربکی  نیروی  بدخشان  در  اصال  »ما  می گوید:  بدخشان 
طالبان  وجود  از  حاال  که  درایم  ولسوالی  در  و  نداریم 
پاک سازی شده و هیچ گونه نگرانی امنیتی وجود ندارد، 

اربکی ها قطعا وجود ندارند.«
درایم  ولسوالی  باشندگان  امنیتی،  مقام  این  گفته  به 
و  انکشافی  برنامه های  و  می برند  به سر  کامل  امنیت  در 

بازسازی در این ولسوالی ادامه دارد.

نام  به  پاکستان  است،  صلح  دین  اسالم  که  گفتند  آنان 
دین، به تشنگان علوم اسالمی جنگ آموزش می دهد.

دولت  پشتیبانی  مدنی،  فعاالن  از  شماری  حال،  این  با 
جلو  تا  می دانند  پیوندی  به  نیاز  یک  را  دینی  عالمان  از 
به  انسان ها،  تمامی  حقوق  و  شود  گرفته  افراط گری 
قانون و دادگاه ها مراعات گردد، جلو  برابر در  صورت 
مداخله ی بیرونی ها در هرزمینه گرفته شود و دین، ابزاری 

برای هدف های سو دیگر نباشد.
نفوذ  می گوید  مدنی،  فعاالن  از  یکی  نثار،  محمد 
نیز  افغانستان  داخل  در  مدرسه ها  داخل  به  »آی اس آی« 

مشکلی است که هنوز در جای خودش باقی است.
تجاوز  جلو  باید  دولت  که  می افزاید  مدنی  فعال  این 
از  پاکستان،  نگذارد  و  بگیرد  قالبی  هر  در  را  بیگانگان 

دین کاربرد ابزاری داشته باشد.
فارغ شد گان »مدرسه ی کاسانی« نیز به این باور هستند که 
اگر برای تشنگان علوم دینی در داخل کشور زمینه های 
فراگیری آموزش دینی فراهم شود، کسی عالقمند رفتن 

به پاکستان نیست.
این نشست گفت  مولوی های شرکت کننده در  از  یکی 
که هر مدرسه ای که در افغانستان ساخته می شود، مشکل 

اساسی افغانستان را آسان می کند. 

مسلح  گروه  کدام  ناحیه  از  مردم  اگر  که  داد  ادامه  او 
باید مقام های امنیتی بدخشان را  اظهار نگرانی می کنند، 
در خدمت  بدخشان  پولیس  زیرا  دهند،  قرار  جریان  در 
مردم قرار دارد و علیه هر نابسامانی آماده ی پیکار هستند.

کارخانه های  و  قاچاقبران  که  ساخت  نشان  خاطر  وی 
و  می کنند  فعالیت  مخفیانه  صورت  به  هیرویین  تولید 
هرگاهی که پولیس بدخشان مکان فعالیت آنها را تثبیت 
نابودی  نماید، به اسرع وقت وارد اقدام شده و درصدد 

کارخانه ها و مجازات قاچاقبران می برایند.
فابریکه ها  این  اما مولوی عبدالحق رسولی می گوید که 
درایم  ولسوالی  ترگنی  و  نوآباد  توپ دره،  قریه های  در 
موقعیت دارند و بعید به نظر می رسد که از آنها مقامات 

خبر نداشته باشند.
گروه  اسبق  فرمانده  جاهد  عبدالهادی  مولوی  همچنین 
ماه قبل  این ولسوالی که حدود دو  نفری طالبان در   12
و  اربکی  نیرو های  وجود  است،  پیوسته  صلح  برنامه  به 
حمایت آنها از فابریکه های تولید هیرویین را در ولسوالی 

درایم تایید می کند.
نفر   20 تا   15 »حدود  گفت:  این باره  در  جاهد  آقای 
به  درایم  ولسوالی  در  اربکی  نام  تحت  مسلح  افراد  از 
تولید  فابریکه های  از  ولسوالی  این  ولسوال  حمایت 
هیرویین حفاظت می کنند و بعضا به آزار و اذیت مردم 

می پردازند.«
افراد  که  می دارد  اظهار  صفوی  آقای  حال  این  با  ولی 
صلح  روند  به  که  طالبانی اند  درایم  ولسوالی  در  مسلح 

پیوسته اند و با دولت همکاری می کنند. 
با  این باره  در  که  گفت  جاهد  آقای  حال  این  با  ولی 
باید این  امنیه بدخشان پیشنهاد داده است که  فرماندهی 
افراد را خلع سالح کنند و مردم  را از مشکل برهانند و 

فرماندهی نیز وعده همکاری داده است.

افغانستان،  مرز  از  بیرون  به  که  طالبی  هر  او  گفته  به 
استفاده های گوناگونی صورت  آن  از  می بیند،  آموزش 
اداره های دولتی خود  از  امروز  »ما  او  گفت:  می گیرد، 
مدرسه  این  به  که  این  تنها  نه  که  داریم  گالیه هایی 
نیز شرکت  ما  همایش  در  بلکه  نداشته اند،  توجه خوب 

نکرده اند.«
که  باشند  داشته  گالیه  ما  دانشمندان  »شاید  افزود:  او 
علما و حافظان ما چه کارهایی می کنند! ولی باید بگویم 
از  باید  نمی شود،  بیرون  دست  یک  از  صدا  همیشه  که 
این  می کردند،  سپاس گزاری  مدرسه  این  پشتیبان  مردم 
مردم نگذاشتند که این فارغان به خارج کشور بروند و 

همین جا آموزش دیدند.«
ساکن  که  فارغ شده  حافظان  از  یکی  شفیع اهلل،  قاری 
ما)قرآن کریم(  مقدس  »کتاب  گفت:  مزارشریف است، 
به ما جنگ را یاد نمی دهد، به ما صلح را می آموزاند، ما 

باید این را درک کنیم و عملی بسازیم.«
این  از  فارغ شده  مولوی های  از  یکی  خیراهلل،  مولوی 
مدرسه گفت که او از سال 1371 به این سو، نزد عالمه 
او  و  است  شده  فارغ  اینک  و  خوانده  درس  امام الدین 
و  می خواند  صلح خواهی  از  سرشار  دینی  را  اسالم 
اسالم  یگانگی  آرمان  صلح  و  است«  خیر  در»صلح 

می باشد.

اربکی های بدخشان
امنیت کارخانه های تولید هیرویین را تامین می  کنند

عالماندیندرکندز:

پاکستان به نام دین
به تشنگان علوم دینی

ACKUجنگ آموزش می دهد



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

چکیده گزارش 
در  كه  مي دهد  نشان  بررسي ها  نتايج 
مجموع، موارد ثبت شده نقض حقوق بشر 
قبل در كشور كاهش  با سال  مقايسه  در 
تعداد 1020  سال 1388،  در  است.  يافته 
مورد نقض حقوق بشر در دفاتر ساحوي 
و واليتي كمیسیون به ثبت رسیده بود كه 
اين رقم در سال 1389 به 852 مورد تقلیل 
يافته و در حدود 16. 5 درصد كاهش را 
در تعداد قضاياي ثبت شده نشان مي دهد. 
بايد توجه داشت كه مشکالت روزافزون 
يکي  به حیث  مي تواند  در كشور  امنیتي 
دسترسي  شدن  محدود  عمده  داليل  از 
حقوق  مستقل  دفاتركمیسیون  به  مردم 
تعداد  و  بیايد  حساب  به  افغانستان  بشر 
زيادي از قربانیان نتوانند شکايات خود را 
به دفاتر كمیسیون بسپارند. به طور نمونه، 
مقايسه موارد نقض چند حق را در نمودار 

ذيل مشاهده مي كنیم: 
طي  كه  حیات  حق  نقض  آمار  و  ارقام   
حقوق  مستقل  كمیسیون  در   1389 سال 

ب: دو گام به عقب
مبتنی بر برنامه ی عمل دولت برای صلح 
افغانستان، دولت  در  و عدالت  مصالحه 
بعد  سال  سه  جريان  در  تا  بود  مکلف 
در  كه  را  برنامه هايی  تمام  آن،  تهیه  از 
اين برنامه عمل تعهد نموده بود، عملی 
نمايد. متاسفانه تمام كارها مهم و عملی 
بنای  چند  ايجاد  به  شد  خالصه  دولت 
يادبود از قربانیان در واليت ها بدخشان، 
كه  ديگر  واليت  چند  و  كابل  هرات، 
تعدادی از آن هم توسط نهادهای مدافع 
حقوق بشر مثل كمیسیون مستقل حقوق 

بشر افغانستان بنا يافتند.
گام اول

مصالحه  برای  دولت  عمل  برنامه ی 
مورد  تنها  نه  افغانستان،  در  عدالت  و 
عمل قرار نگرفت بلکه باگذشت تقريبا 
سپرده  فراموشی  به  عمال  آن  از  دوسال 

بشر افغانستان ثبت شده است، نشان مي دهد 
در  حیات  حق  نقض  مورد   38 حداقل  كه 
كشور اتفاق افتاده است. آمار نقض صرف 
ارايه شده كه  اساس شکايت هاي كتبي  بر 
حق حیات دربرگیرنده 12 مورد نقض حق 
حیات زنان و 26 مورد نقض حیات مردان 
مي باشد. موارد نقض حق حیات كه توسط 
امنیتي  نیروهاي  و  دولت  مخالف   نیروهاي 

نتیجه ی يک مصوبه ی مجلس  شده و در 
و  مصالحه  »منشور  عنوان  با  نمايندگان 

آشتی ملی« عمال لغو گرديد.
 2007 سال  در  كه  منشور  اين  بر  مبتنی 
ماده   12 در  نمايندگان،  مجلس  توسط 
در  كه  كسانی  تمامی  گرديد،  تصويب 
جنايت های  و  جرايم  مرتکب  گذشته 
جنگی گرديده بودند، معاف شده و عمال 

برايت حاصل نمودند.
ماده دوم این منشور می نویسد: 

طرف های  و  سیاسی  جناح های  »تمامی 
جنگ  دهه  نیم  و  دو  طی  كه  متخاصم 
منظور  به  بوده اند  درگیر  هم  با  نحوی  به 
تحکیم  جامعه،  مختلف  اقشار  بین  آشتی 
در  نوين  زندگی  آغاز  و  ثبات  و  صلح 
مشمول  افغانستان  معاصر  سیاسی  تاريخ 
بخشی  همديگر  و  ملی  مصالحه  برنامه 
بوده و مورد تعقیب عدلی و حقوقی قرار 

تذكر  ذيال  پیوسته،  قوع  و  به  بین المللي  و  ملي 
داده مي شود. 

سوی  از  ثبت شده  ملکي  تلفات  آمار  مقايسه 
بررسي  بخش  و  افغانستان  داخله  امور  وزارت 
ويژه كمیسیون مستقل حقوق بشر ، تفاوت هايي 
دوسال  اين  طي  كشته شده گان  تعداد  در  را 
ارقام  می دهد.  1389 (  نشان  و   1388 ) سال 
نشان  ويژه  بررسي  بخش  گردآوري شده  
مي دهد كه  در سال 1388 در كل 1715 تن از 
منازعات جاري در  اثر  بر  افغانستان  شهروندان 
كشور كشته شده اند و اين رقم در سال 1389 به 
2459 نفر مي رسد كه 744 تن افزايش را نشان 

مي دهد.
داخله  امور  وزارت  كه  آماري  همین طور، 
سال  طي  كه  مي دهد  نشان  كرده  جمع آوري 
مي رسد.  تن   2015 به  كشته شده ها  رقم   1388
ويژه  بررسي  بخش  آمار  برعکس  رقم  اين 
كمیسیون، در سال 1389، در مجموع به 1744 
مي رسد كه مقايسه اين دو رقم،  271 كاهش 

را نشان مي دهد. 
ادامه دارد

نمی گیرند.«
به باور اين منشور تمام گزارش ها و اسناد كه 
توسط سازمان ديدبان حقوق بشر از جرايم و 
جنايت های جنگی علیه شخصیت ها و رهبران 
جهاد تهیه و ارايه گرديده است نادرست بوده 

و قابل اعتبار نیست. 
در ماده سوم این منشور می خوانیم:

بان  ديده  سازمان  نادرست  »گزارش های 
جهادی  رهبران  باره  در  كه  بشر،  حقوق 
گرديده  نشر  كشور  ملی  شخصیت های  و 
ملی  شورای  و  بوده  مشکوک  نیات  از  ناشی 

افغانستان آن را فاقد اعتبار اعالم می نمايد.«
گام دوم

يعنی  منشور  اين  تصويب  از  بعد  يک سال 
آخرين  ملی  شورای    2008 سال  دسامبر  در 
و  برداشته  زمینه  اين  در  را  خودش  مهم  گام 
و  ملی  مصالحه ی  »قانون  عنوان  با  را  قانونی 
عفو عمومی« به تصويب رساند كه در محافل 
حقوقی و سیاسی با عنوان »قانون عفو« شهرت 
يافته است. اين قانون عمال تمام كسانی را كه 
مرتکب جرايم و جنايت های جنگی گرديده 
قانون  اين  داد.  قرار  قانونی  عفو  مورد  بودند 
پس از تصويب در شورای ملی جهت توشیح 
ظاهرا  ولی  شد  فرستاده  جمهور  ريیس  به 
را  خودش  خاص  مالحظاتی  جمهور  ريیس 
در رابطه به اين قانون داشت كه بعد از مدتی 
با تصويب دوباره ی شورای ملی عمال توشیح 
شده اعالن گرديده و بتاريخ 1387/9/12 برابر 
با 2 دسامبر 2008 در جريده رسمی از طرف 
وزارت عدلیه به نشر رسیده و عمال نافذ اعالن 

گرديد.                        ادامه دارد

مقرر  ماده  همین   7 و   6  ،5  ،4 فقره های 
می دارد كه مظنون و متهم تحت هیچ گونه 
فشار روحی يا جسمی قرار گرفته نمی تواند 
فضای  در  متهم  و  مظنون  اظهارات  و 
اين  بر  عالوه  می گردد.  اخذ  آزاد  كامال 
دارد،  وجود  كه  ديگری  تضمین های 
سکوت  حق  رسمیت شناختن  به  از  عبارت 
هرگونه  از  امتناع  و  متهم  و  مظنون  برای 
اظهار نظر می باشد؛ حتا در حالت كه توسط 
باز  مورد  قضايی  مقامات  ساير  يا  پولیس 
پولیس،  هم چنین  باشند.  گرفته  قرار  پرس 
مکلف  قضايی محکمه  مقامات  و  سارنوال 
سکوت  حق  به  راجع  تا  شده اند  دانسته 
معلومات واضح را در وقت گرفتاری و قبل 

از استنطاق به مظنون و متهم بیان كنند.
اين به خاطر آن است كه شخص مظنون و 
متهم مکلف نمی باشد كه علیه خود شهادت 
داده و الزامیت خود را در يک قضیه ثابت 
حکومتی  موظف  ارگان های  بلکه  بسازد، 
و  از روش ها  استفاده  با  تا  دارند  مسوولیت 
ابزار های قانونی اسناد، داليل و شواهد الزم 
متهم  يا  مظنون  الزامیت شخص  بر  مبنی  را 
جمع آوری كرده و غرض تصمیم گیری به 

مراجع قضايی محول كنند. 
فاقد  مورد  در  اساسی  قانون  سی ام  ماده ی 
از  كه  شهادتی  و  اقرار  اظهار،  بودن  اعتبار 
اكراه  وسیله ی  به  ديگری  شخص  يا  متهم 
برای  و  تاكید كرده  آورده شود،  به دست 
می  الزم  را  شرط  سه  متهم  اقرار  صحت 
كامل  رضايت  با  متهم  اين كه  اول  داند، 
به  اجبار  و  اكراه  هیچ نوع  و  نموده  اعتراف 
در  بايد شخص  دوم  باشد.  نشده  برده  كار 
اقرار  باشد،  داشته  قرار  حالت صحت عقل 
اقرار  يا شخص كه ماهیت و مفهوم  ديوانه 
خود را درک كرده نتواند فاقد اعتبار است. 
و  اقرار  اين  كه  است  اين  شرط  سومین  و 
با  محکمه ی  حضور  در  بايست  اعتراف 
بنابراين  باشد،  گرفته  صورت  صالحیت 
تحقیق  و  كشف  مراجع  توسط  كه  اقرار 
به دست آورده می شود و شخص در حضور 
محکمه ی ذی صالح از آن رجوع می كند، 

فاقد اعتبار شناخته می شود.
به همین ترتیب ماده ی هفتم قانون اجراآت 

جزايی موقت مقرر می دارد:
»داليل و شواهدی كه بدون رعايت احکام 
اعتبار  فاقد  باشد،  شده  جمع آوری  قانون 
بوده، محکمه نمی تواند مستند به آن حکم 
نمايد.«5 برا ساس حکم ماده ی هفتم قانون 
حین  بايد  محاكم  موقت،  جزايی  اجراآت 
دقت  نهايت  با  وارده  قضايای  به  رسیدگی 

شده  جمع آوری  شواهد  و  داليل  توجه  و 
كنند  حاصل  اطمینان  و  نموده  مالحظه  را 
مراجع كشف و تحقیق در جمع آوری  كه 
تخلف  قانون  احکام  از  شواهد  و  داليل 
نورزيده و اظهارات و اعتراف های مظنون و 
متهم در فضای آزاد و بدون هیچ نوع اكراه 
صورت،  غیراين  در  شده،  به دست آورده 
به آن حکم شده  اعتبار بوده و مستند  فاقد 

نمی تواند. 
هم چنین ماده ی 276 قانون جزا معطوف به 
و  شکنجه  اعمال  از  محکوم علیه  مصونیت 
ساير رفتارها و مجازات های غیرقانونی بوده 

و مقرر می دارد: 
محکوم علیه  عامه  خدمات  موظف  »هرگاه 
مجازات  شديدتر  محکوم بها  جزای  از  را 
كند يا به آن امر نمايد يا جزايی را بر وی 
باشد،  نشده  حکم  آن  به  كه  نمايد  تطبیق 
از  طرد  به  متوسط  حبس  جزای  بر  عالوه 
محکوم  نیز  وظیفه  از  انفصال  يا  مسلک 

می گردد.«6
به همین ترتیب ماده ی هفتم قانون رسیدگی 
است:  كرده  تصريح  نیز  اطفال  تخلفات  به 
»مجازات طفل حتا به منظور اصالح و تربیت 
به طور شديد و حقارت آمیز جواز ندارد.«7 
افغانستان  جزای  قانون  كه  موارد  ديگر  از 
به منظور جلوگیری از اعمال شکنجه يا ساير 
رفتارها و مجازات های خشن و غیر انسانی 
است.  گرفته  نظر  در  قانون  مجريان  توسط 
چنین  كه  می باشد  جزا  قانون   278 ماده ی 

حکم می كند:
از  استفاده  با  عامه  »هرگاه موظف خدمات 
با شخص طوری  صالحیت وظیفه ای خود 
آالم  موجب  كه  نمايد  خشونت  و  شدت 
گردد.  او  حیثیت  و  آبرو  منافی  يا  جسمی 
سال  دو  از  كه  حبسی  به  احوال  حسب 
بیست  از  كه  نقدی  جزای  يا  نباشد  بیشتر 
محکوم  نکند  تجاوز  افغانی  چهارهزار  و 

می گردد.«8
شامل  احوال  حسب  جزا  قانون  حکم  اين 
ماده ی  كه  می تواند  شده  حالت های  تمام 
بیست و نهم قانون اساسی به آن اشاره كرده 

است. 
ادامه دارد.

پی نوشت های
5- ماده ی 7 قانون اجراآت جزايی موقت.

6- ماده ی 276  قانون جزا.
7- ماده ی هفتم قانون رسیدگی به تخلفات 

اطفال.
8- ماده ی 278 قانون جزا.
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وضعيت حقوق بشر 

در افغانستان
شکنجه در اسناد بين المللی

 حقوق بشر  و قوانين ملی افغانستان

داستان تاراج شده  دادخواهی قربانيان

 قسمت چهارم

 م. ع. بشارت                                    قسمت سوم

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

منبع: مجله حقوق بشر             /        قسمت چهارم

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

متهم بی گناه است تا این که محکوميتش از راه محاکمه عادالنه یی 
که همه تضمين ها برای دفاع از او فراهم باشد، ثابت گردد.

بند هـ، ماده نزدهم اعالمیه اسالمی حقوق بشر:
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به  خارجی  مصرفی  محصوالت  ورود  اخیر  سال های  در 
یافته است. یکی  افزایش  به صورت سرسام آوری  کشور 
است  نیروبخش  نوشابه های  مصرفی،  محصوالت  این  از 
دکان های  و  فروشگاه ها  در  آن  نوع  ده ها  امروزه  که 
زیان های  به  بی آنکه  مردم  و  است  موجود   نوشابه فروشی 
به  مصرفی  این محصول  از  نمایند،  توجهی  نوشابه ها  این 
که  دولتی ای  نهادهای  می کنند.  استفاده  اعظمی  صورت 
مسوولیت بازرسی از واردات را دارند، بدون اندک توجه 
واردکنندگان  به  نوشابه ها،  این  مصرف  بودن  زیانبار  به 
عواقب  از  مجموع  در  و  می کنند  صادر  جواز  کاال  این 
از  بی خبرند. یکی  نیروبخش،  نوشابه های  ناگوار مصرف 
این نهادهای مسوول وزارت صحت عامه کشور است که 
کیفیت  زمینه  در  تحقیقی،  البراتوارهای  ایجاد  با  می باید 
و نوعیت این نوشابه ها به پژوهش بپردازد و از زیان های 
صورت  در  و  کند  اطالع رسانی  نوشابه ها،  این  احتمالی 
لزوم واردات نوشابه های نیروبخش را ممنوع اعالم دارد. 

جوانان  میان  در  بیشتر  نیروبخش  نوشابه های  از  استفاده 
جوانان  از  شماری  ممکن  است.  داشته  چشمگیری  رشد 
نوشابه های  از  استفاده  نوین،  زندگی  طرز  به  گرایش  با 
نیروبخش را نوعی مُد بدانند. شماری دیگر که در عرصه 
عنوان  به  نوشابه  این  از  است  ممکن  فعال  اند،  ورزش 
استفاده  شکل  بدترین  کنند.  استفاده  نیرو  افزاینده  یک 
استفاده ی آن غرض رفع تشنگی می باشد  نوشابه،  این  از 
را  نوشابه  این  از  استفاده  عوارض  میزان  شک  بدون  که 

افزایش می دهد. 
در نخست سلسله ی تولید این محصول در کشورهای غربی 
طوری آغاز یافت که محتویات آن شامل انواع ویتامین ها 
به  ورزش  هنگام  به  بیشتر  و  بود  کیمیاوی  مفید  عناصر  و 
و  شکر  زیادی  مقدار  افزودی  بعدها  می رسید.  مصرف 
این  طرفداران  شمار  بیشتر،  نیروی  تولید  غرض  به  کافیین 
انقالبی  بدین سو   1997 سال  از  و  ساخت  بیشتر  را  نوشابه 
را در صنعت تولید نوشابه رونما ساخت؛ انقالبی که پیامد 
این  بیشتری  حاضر  حال  در  نداشت.   قبال  در  مطلوبی 
چون  دیگری  کیمیاوی  مواد  دارای  نیروبخش  نوشابه های 
گوارانا و تورین هستند. درحالی که برخی از تولیدکنندگان 
میزان  آن،  ساختن  اثرمند  غرض  به  نیروبخش  نوشابه های 
در  شکر  از  استفاده  ضمنا  می دهند.  افزایش  آنرا  کافیین 
است.  یافته  افزایش  گذشته،  به  نسبت  نوشابه  این  ترکیب 
بر اساس پژوهش برخی نهادهای تحقیقی کشورهای غربی 
این  مفید  یا  و  زیانبار  جنبه های  دریافت  زمینه ی  در  که 
نوشابه ها فعال  اند، محتوای شکر یک قوطی 250 میلی لیتر 
نیروبخش را معادل شکر استفاده شده در سه قطی  نوشابه 
از آنجایی که محتوای  میلی لیتر کوکاکوال می دانند.   350
گرام   27 تا   19 کوکاکوال  قوطی  هر  در  محلول  شکر 
نیروبخش،  نوشابه های  میلی لیتر   250 هر  در  بنا  می باشد، 
حدود 60 تا 70 گرام شکر موجود است. از آنجایی که این 
نمود،  مایع حل  میلی لیتر  در 250  نمی توان  را  مقدار شکر 

نیروبخش  نوشابه های  تولید کنندگان  که  می رود  آن  بیم 
طور  به  که  نمایند  استفاده  کیمیاوی  شیرین کننده های  از 
از  یکی  پوشه ی  در  تلقی می گردد.  زیانبار  بدن  برای  قطع 
افغانستان  در  که  نیروافزا  نوشابه های  معروف  مارک های 
مصرف فراوان دارد مقدار شکر به مصرف رسیده در 250 
را  گرام شکر   47 اگر  داده اند.  نشان  گرام   47 را  میلی لیتر 
در یک گیالس چای خوری عادی بریزیم بیشتر از نیمه ی 
مصرف  شبهه  بدون  که  می شود  شکر  از  مملو  گیالس 
این همه شکر در این مقدار مایع، به صورت قطع برای وجود 

زیانبار تلقی می گردد. 
راز  از  پژوهشی در گزارشی  نهادهای  از  یکی  قبل  سالیان 
نگران کننده ای پرده برداشت؛ در این گزارش آمده است 
که کمپنی »رید بول« که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان 
گسترش  غرض  به  است،  جهان  در  نیروبخش  نوشابه های 
اعتیاد به این نوشابه، در ترکیب آن از مواد مخدر )کوکایین( 
از  برخی  در  تا  شد  باعث  گزارش  این  می کنند.  استفاده 
شهرهای ایاالت متحده امریکا و برخی کشورهای اروپایی، 
استفاده از نوشابه نیروبخش »رید بول« ممنوع اعالم گردد. 
همچنین در سال 2009 اسم چند نوشابه نیروبخش دیگر در 
لیست نوشابه های ممنوع در ایاالت متحده امریکا و کانادا 
فروشگاه ها  طاقچه های  از  فوری  صورت  به  و  شد  افزوده 
برچیده شدند. علت ممنوع اعالم شدن این نوشابه ها، افزون 
این  در  کافیین  و  تورین  چون  اعتیادآوری  مواد  بودن 

نوشابه ها بوده است. 
از  وافری  مقدار  دارای  نیروافزا  نوشابه های  از  برخی 
ترکیبات  کاربوهایدریت ها  هستند.  »کاربوهایدریت ها« 
خنثای کاربن، اکسیجن و هایدروجن اند که استفاده نامتوازن 
آن باعث ایجاد اختالل شدید در سیستم هاضمه می گردد. 
به  ورزش،  و  تمرین  از  قبل  مواد  این  از  استفاده  همچنین 
شدت به سیستم تولید آب در بدن آسیب می رساند و آن را 
نیروافزای  نوشابه های  از  استفاده  این رو  از  می سازد.  فلج 
به  ورزشکاران  برای  کاربوهایتریت ها  زیاد  مقدار  دارای 

ویژه قبل از آغاز تمرین توصیه نمی شود. 
نیروافزا،  نوشابه های  ترکیب  در  شد،  اشاره  قبال  چنانچه 
در  شکر  زیاد  مقدار  می رود.  کار  به  شکر  وافری  مقدار 
انرژی در بدن می شود و  افزایش موقتی  باعث  نوشابه  این 
سطح »انسولین« را در بدن  افزایش می بخشد و بدین  وسیله 
که  همین  اما  می گردد.  عصبی  سیستم  فوری  تهیج  باعث 

در  موجود  شکر  و  کند  فروکش  بدن  در  انسولین  سطح 
خون، از سیستم دورانی بدن، دور شود، باعث ایجاد حالت 
می شود.  مصرف کننده  بدن  در  خسته کننده  و  کسالت بار 
محتوای  با  نوشابه هایی  از  مداوم  صورت  به  شخصی  اگر 
وافر شکر استفاده نماید، بیم آن می رود که به مرض شکر 
مزمن مبتال گردد و به دندان ها از این موضوع آسیب فراوان 

برسد. 
بر اساس گزارش نشریه معتبر »ساینس دیلی« و پژهش های 
شفاخانه »هنری فورد« که به صورت آنالین به نشر می رسد، 
اشخاصی که دارای فشار خون بلند و تکالیف قلبی  اند، از 
خودداری  قطع  به صورت  نیروافزا  نوشابه های  استفاده 
ورزند. محققین دریافته اند که اگر شخصی روزانه دو قطی 
به  وی  خون  فشار  نماید،  مصرف  نیروافزا  نوشابه های  از 
صورت سرسام آوری افزایش خواهد یافت و ضربان قلب 
شخص نیز به مراتب تندتر خواهد شد. هرچند افزایش فشار 
باعث زیان  بزرگساالن  برای  قلب  تند  بلند خون و ضربان 
قلبی  تکالیف  اشخاصی که  به  می تواند  اما  ناچیز می شود، 

دارند، به مراتب زیانبار تلقی گردد. 
سراسر  در  نیروافزا  نوشابه  نوع   1000 از  بیشتر  هم اکنون 
عین حال شمار  در  اما  می رسد.  به مصرف  و  تولید  جهان 
بهداشتی  مسایل  روی  که  پژوهشی  نهاد های  از  زیادی 
نوشابه های  عنوان  به  پدیده  این  از  می نمایند،  مطالعاتی 
به  نوشابه ها  این  مصرف  درقسمت  و  می برند  نام  زیان بار 

مصرف کنندگان هشدار می دهند. 

استفاده
از نوشابه های نیروافزا 

زیانباراست
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• کابل: کوچه شماره 5، پل سرخ، کارته سه.	
• رادفر 	 جمشيد  مزار،  سراي  مهمان  اول  منزل  بلخي  محمد  الدين  جالل  موالنا  جاده  بلخ،  مزارشريف:دروازه 

تيلفون: 0705962741 - چاپ مزار: جاده بيهقي، نصيري مارکت، مطبعه دوستان.
• 	
• هرات: سه راه باد مرغان، مجتمع فرهنگي حرمت، طبقه دوم، فريدون آژند، تيلفون: 0797416062	
• غزني: محمد سنايي، تيلفون: 0799000262	
• باميان: بازار باميان، مصطفي پالزا، احمدپور، تيلفون: 0772198582	
• کندز: نورالعين، تيلفون: 0793405599، چاپ: مطبعه يعقوبي، جاده واليت. 	
• تخار: جان محمد نبی زاده، تيلفون: 0772501770	
• بدخشان: سيحون، تيلفون: 0705538084 	
• بغالن: ابراهيم زمانی، تيلفون: 0774595283	
• جوزجان: فياض، تيلفون: 0705558510	
• 	 Afghanistan_8am@yahoo.com :ايميل
• آدرس پستي: پسته خانه مرکزي صندوق پستي 1911، کابل، افغانستان	
• 8صبح در ويرايش و پيرايش مطالب وارده دست باز دارد. 	
• مقاالت وارده مسترد نمي گردد.	
• به جز سرمقاله، آراي مطرح شده در مقاالت 	

به نويسندگان آنها بر مي گردد.

• 	sanjarsohail@yahoo.com صاحب امتياز: سنجر سهيل  
• مدير مسوول: قسيم اخگر     0799290407	
• معاون: شاه حسين مرتضوي  0799037083 	
• دبير روابط عامه: پرويز کاوه    0700228988	
• خبرنگاران:  جمشيد رادفر، سيد سميع اهلل سعيدي، قدرت اهلل جاويد، فريدون آژند، نازنين شفايي	
• ويراستار: سيد مجتبی هاشمی	
• هماهنگي خبر: ظفر شاه رويي 0799319534	
• هماهنگی واليات: ميرمحمدصديق ذليق 0778470061	
• توزيع و اشتراک: 0708144047	
• پذيرش اعالن: وحيداهلل آرين 0779262458   	
• صفحه آرايي: حبيب بهزاد -ابراهيم ـ مصطفی سروری- احمدضيا - خيبر رحيمي	

8

www.8am.af :وب سايت

0777625262

ايران تحقیق درباره اتهام 
دخالت در »توطیه ترور« 
سفیر عربستان را رد کرد 

خواستار  ايران  خارجه  امور  وزير  که  حالی  در 
دست داشتن  اتهام  به  مربوط  اطالعات  دريافت 
ايران در توطيه ترور سفير عربستان در امريکا شده 
الجزيره  تلويزيون  به  نژاد  احمدی  است، محمود 
اين توطيه و متهمان  ايران درباره  گفته است که 

آن تحقيق نمی کند.
تلويزيون  با  مصاحبه  در  ايران  جمهور  رييس 
الجزيره انگليسی که روز دوشنبه پخش شد، در 
در خصوص  ايران  »آيا  که  پرسش  اين  به  پاسخ 
اتهام مطرح شده از سوی امريکا تحقيق و تفحص 
برای  »دليلی  داشت:  اظهار  داد«،  خواهد  انجام 
تحقيق وجود ندارد، چرا که دولت امريکا روزانه 
اتهاماتی عليه ملت ايران مطرح می  کند و در اين 
صورت بايد هر روز نسبت به اين اتهامات تحقيق 

انجام دهيم.«
»ملت  با  برخورد  در  امريکا  دولت  روش  وی 
ايران« را »روشی غلط« خواند و گفت: »اين به نفع 
دولت امريکاست که با ملت ايران دوستی کند و 
نتيجه ای  ايران  با متهم کردن ملت  بداند که  بايد 

نخواهد گرفت.«
ترور  طرح  درباره  نژاد  احمدی  آقای  اظهارات 
شبکه  با  گفتگو  در  امريکا  در  عربستان  سفير 
الجزيره نخستين واکنش جدی او اتهام های يک 
هفته اخير واشينگتن به سپاه پاسداران و حکومت 

جمهوری اسالمی است.
مقام های قضايی و ديپلوماتيک امريکا می گويند 
که دو ايرانی به نام های »منصور ارباب سير«، تبعه 
ايرانی- امريکايی و غالم شکوری، عضو نيروی 
کشتن  برای  توطيه ای  در  پاسداران،  سپاه  قدس 
و  واشنگتن،  در  عربستان  سفير  الجبير،  عادل 
انفجار در سفارتخانه اين کشور و اسراييل دست 

داشته اند.
حکومت  سوی  به  را  اتهام  انگشت  امريکا 
با  همراه  و  است  رفته  نشانه  اسالمی  جمهوری 
عربستان خواستار طرح موضوع در شورای امنيت 
يکپارچه  و  قاطع  »پاسخ  دادن  برای  ملل  سازمان 

بين المللی« به اقدام ايران شده است.
افکنی  »اتهام   می گويد:  نژاد  احمدی  محمود 
بی  اساس  قدری  به  ايران  عليه  امريکا  دولت 
دولتمردان  نيست  بعيد  که  است  غيرعقالنی  و 
امريکايی ايران را حتا به عنوان عامل جنگ ويتنام 
و کوريا و مشوق جورج بوش برای حمله به عراق 

و افغانستان معرفی کنند.«
ايران  عليه  اگر  امريکا  »دولت  است:  افزوده  وی 
بياورد ديگر هيچ آبرويی  امنيت فشار  به شورای 
نخواهد  باقی  ملل  سازمان  امنيت  شورای  برای 

ماند.«
تا  است  خواسته  امريکا  از  ايران  جمهور  رييس 
افزوده  و  باشد«  خود  رفتار  منفی  تبعات  »متوجه 
با  ايران  بايد بداند که ملت  است: »دولت امريکا 

هيچ کس شوخی و تعارف ندارد.«
تحقيق  درباره  نژاد  احمدی  محمود  اظهارات 
بيان  حالی  در  امريکا  اتهام های  پيرامون  نکردن 
صالحی،  اکبر  علی  دوشنبه  روز  که  می شود 
وزير امور خارجه ايران، از امريکا خواسته بود تا 
اطالعات مربوط به اين توطيه را در اختيار تهران 

قرار دهد.

اپوزیسیون بی نشان در سوریه 
شورای ملی انتقالی تشکیل داد 

_____ محمد ناطقی _____

نداشتن  سوريه،  اپوزيسيون  اساسی  رنج 
مخالفين  که  امری  است؛  سياسی  مرکزيت 
ليبيا  در  شورش  آغاز  همان  از  قذافی  معمر 
بديل  انتقالی،  شورای  ساختند.  رفع  را  آن 
در  دولت  نقش  قذافی،  حکومت  سياسی 
در  و  برد  پيش  به  قذافی  برابر  در  را  سايه 
معمر  رژيم  الترناتيف  مجلس،  همين  پايان 
ليبيا  انتقالی  ملی  شورای  اهميت  شد.  قذافی 
اپوزيسيون  امروز  است که  برجسته  در حدی 
ساخته  خود  مبارزاتی  الگوی  را  آن  سوريه 
کرده  انتقالی  ملی  شورای  تشکيل  به  اقدام  و 
استانبول،  اکتوبر 2011 در  ماه  است. در دوم 
آنها  آمدند.  گردهم  سوريه  معترض  رهبران 
تشکيل  به  موفق  اين بار  سازنده  با گفتگوهای 
شورای  رهبر  شدند.  انتقالی  ملی  شورای 
انتخاب  غليون  برهان  آقای  سوريه  انتقالی 
را  سوريه  مخالفان  مجلس  سربلندی  با  و  شد 
البته اين چهارمين نشست رهبران  اعالم کرد. 
معترض سوريه در کشورهای فرانسه، ترکيه و 
در شهرهای  اوليه  نشست های  در  بود.  ناروی 
در  ترکيه  پايتخت  انقره  در  و  انتاليا  توريستی 
بشاراسد  رژيم  رهبران   2011 سال  نيمه های 
چندان موفق عمل نکردند. دليل مساله در متن 
آشفتگی هايی قرار داشت که اپوزيسيون نوپا و 
کم تجربه سوريه داشتند؛ ولی سرانجام پس از 
شش ماه آنها توانستند مجلس با اعتباری را به 
رهبری برهان غليون استاد در دانشگاه سوربن 
پاريس و متفکر سوری، تشکيل دهند و وی را 
به عنوان رهبر شورا برگزيند. پيش از انتخاب 
حقوق  فعال  هيثم المالح  آقای  غليون،  برهان 
تحت  را  اپوزيسيون  شورای  لندن،  در  بشر 
اعضای  داد.  تشکيل  سوريه،  ملی  کنگره  نام 
و  بود که چهل  نفر  نود و چهار  ملی،  کنگره 
از  نفر  دو  و  پنجاه  و  سوريه  داخل  از  نفر  دو 
کنگره  يافتند.  راه  کنگره  در  سوريه  خارج 
داکتر هيثم المالح با اعتراضات شديدی روبرو 
تعادل در  از کنگره عدم  نارضايتی  شد. دليل 

گزينش افراد از داخل و خارج بود. 
برای رهبران مخالف،  اکتوبر  ماه  نشست دوم 
انتقالی  شورای  زيرا  بود،  ارزنده  فوق العاده 
با  اين بار  غليون  برهان  رهبری  به  سوريه 
سوريه  خارج  و  داخل  در  زيادی  استقبال 
افراد  است،  نامعين  شورا  سقف  شد.  مواجه 
رهبران  شود  شورا  وارد  می تواند  ديگری 
شورا زمان آن را تا سرنگونی رژيم بشاراسد، 
تعيين کرده اند. در اين شورای خطوط اساسی 
سياست اپوزيسيون مورد بحث و بررسی قرار 
راه های  از  رژيم  سرنگونی  بر  تاکيد  و  گرفته 
مدنی  وسيع  نافرمانی های  با  مسالمت آميز 
غليون  برهان  رهبری  به  انتقالی  شورای  دارد. 
هرگونه مذاکره و گفتگو با حکومت دمشق را 
انتقالی  ملی  شورای  رهبران  می داند.  بی فايده 
نوع  از  نظامی  عمليات  و  مداخالت  با  سوريه 
را  آن  و  کرده  مخالفت  ليبيا  در  ناتو  عمليات 
مردود اعالم کرده و گفته اند که مردم سوريه 
همراه با افسران آزاد که از اردوی سوريه جدا 
مبارزه و  پيوسته اند، می توانند  به مردم  شده و 
اجالس  در  ببرند.  پيش  به  را  سوريه  انقالب 
وزرای  اکتوبر،  اوايل  در  لوک زامبورک 
شورای  تشکيل  از  اروپا  اتحاديه ی  خارجه 
خانم  کردند.  استقبال  سوريه  انتقالی  ملی 
اشتاون رييس سياست خارجی اتحاديه گفت 
سوريه  انتقالی  ملی  شورای  تشکيل  از  ما  که 

مثبت  گام  يک  را  آن  و  می کنيم  استقبال 
مجلس  اين  شناختن  رسميت  به  اما  می دانيم، 
احتياج به زمان بيشتر و مطالعه زياد تری دارد. 
رهبر  غليون  برهان  آقای  با  فرانسوی  مقامات 
گفته اند  و  کرده  مالقات  انتقالی  ملی  شورای 
حمايت  اپوزيسيون  شورای  تشکيل  از  که 
به اين پرسش که آيا  می کنند. آنها در پاسخ 
فرانسه اين مجلس را به رسميت می شناسد يا 
يک  انتقالی  ملی  شورای  رهبران  گفته اند  نه 
اين  در  نکرده اند.  فرانسه  از  چنين درخواست 
کشوری  يگانه  ليبيا  انتقالی  ملی  شورای  ميان 
سوريه  مخالفان  مجلس  بالدرنگ  که  است 
را  سوريه  سفارت  و  شناخت  رسميت  به  را 
از  ليبيا  جديد  رهبران  کرد.  مسدود  ليبيا  در 
دو جهت خرسند است و به اين دليل شورای 
شناخته اند،  برسميت  را  سوريه  انتقالی  و  ملی 
عنوان  به  مجلس شان  و  انقالب  اين که  اول 
شناخته  رسميت  به  سوريه  مبارزات  در  الگو 
واقع  در  سوريه  انتقالی  شورای  زيرا  شده 
نمونه برداری مثبت از شورای ملی انتقالی ليبيا 
است و ديگر اين که سوريه هم اکنون در نشر 
سخنان معمر قذافی و فرزندان شان خانم عايشه 
و سيف االسالم، متهم است. شبکه تلويزيونی 
»الرای« که يک عراقی فراری به نام »الجبوری« 
ازطرف  هم  کرده  تاسيس  سوريه  در  را  آن 
مالی  حمايت  قذافی  ناحيه  از  هم  و  سوريه 
تبليغات  ليبيا به شدت نگران  می شود. رهبران 
سو اين شبکه خبری هستند که از سوريه عليه 

انقالب شان برنامه پخش می شود. 
گفته  سوريه  خارجه ی  وزير  معلم  وليد  آقای 
شده،  تشکيل  ترکيه  در  که  شورايی  است 
سياست های  ابزار  که  هستند  تروريستانی 
به  وی  گرفته اند.  قرار  اسراييلی  و  خارجی 
کشورهايی که اين شورا را به رسميت شناخته 
خواهد  بالمثل  عمل  که  گفت  و  داد  اخطار 
کرد اما وليد معلم نگفت که اقدامات سوريه 

چگونه خواهد بود. 
ادامه  يکی  سوريه  گيرودار  در  مهم  نکته 
ابعاد  روزبه روز  که  است  بی رحمی  و  کشتار 

اعتراضات  است.  گرفته  خود  به  خشن تری 
از  و  متفکر  بشاره  مروان  گفته  به  سوريه 
نظريه پردازان جهان عرب و مفسران شبکه های 
الجزيره و العربيه، فراگير شده است. امروز در 
به  معترضان  سرکوب  و  اعتراضات  سوريه، 
شدت ادامه دارد و نشانه ای از فروکش اوضاع 
امنيت  ديده نمی شود. از جانب ديگر شورای 
مورد  در  و  داد  جلسه  تشکيل  اکتوبر  اول  در 
سوريه به توافق نرسيد. پيش نويس قطع نامه ای 
به  انگليس،  و  فرانسه  بريتانيا،  طرف  از  که 
و  روسيه  سوی  از  شد،  ارايه  امنيت  شورای 
اين  چين  و  روسيه  استدالل  شد.  وتو  چين 
شده  تنظيم  گونه ای  به  قطع نامه  متن  که  بود 
که خطر تکرار ليبيا در سوريه، در آن متصور 
روسيه  نخست وزير  مدودوف  آقای  است. 
اصالحات  رد  معنای  به  وتو  که  است  گفته 
عملی  وعده  سوريه،  رژيم  نيست.  سوريه  در 
ساختن اصالحات را داده است و در غير آن 
آقای بشاراسد کنار برود. البته سخنان مقامات 
يک  بشاراسد  رفتن  کنار  مورد  در  کرملين 
اين  به  اين که  اما  نيست،  بيش  تعارف سياسی 
صراحت آقای مدودوف سخن گفته دليل آن 
کاهش پيامدها و تبعات وتوی است که همراه 
با چين، در مورد قطع نامه سوريه داشتند. آقای 
همکاران  ناراحتی  ميزان  خوبی  به  مدودوف 
غربی خود در شورای امنيت را درک می کند 
امنيت  شورای  دايمی  اعضای  عده  آن  زيرا 
چين  و  روسيه  سوی  از  قطع نامه  رد  مورد  در 
به شدت ناراحت هستند. برخی آگاهان براين 
شورای  در  متحدانش  و  امريکا  که  باوراند 
نمی کردند که  امنيت، غافل گير شدند و فکر 
سرسختانه  موضع  چنين  يک  چين  و  روسيه 
قطعنامه  که  باشند  داشته  سوريه  از  دفاع  در 
افتاده  اتفاق  ندرت  به  زيرا  نمايند.  وتو  را 
سوی  از  امنيت  شورای  در  پيش نويس ها  که 
مورد  در  بار  اين  اما  شود.  وتو  آن،  اعضای 
صورت  چين،  و  روسيه  سوی  از  وتو  سوريه 
گرفت و اين پيش آمد به شدت امريکا، فرانسه 
البته  ساخت.  متاثر  و  ناراحت  را  انگليس  و 

و  دارد  وتو خود، داليلی  برای  کشور روسيه 
اساس شرايط  بر  نيز  با روسيه  هماهنگی چين 
است. روسيه چهار  استوار  منافع آن کشور  و 
يکی  است،  گرفته  درنظر  را  مولفه  و  اصل 
است.  با سوريه  روسيه  تجاری  و  سنتی  رابطه 
خانواده اسد 48 سال با شوروی رابطه استوار 
سياسی داشته و از جانب ديگر سوريه پنجمين 
کشور در بين ده ها کشوری است که از مسکو 
بازار  عمده ترين  و  می کند  خريداری  اسلحه 
پايگاه  روسيه  است.  دمشق  روسيه،  اسلحه 
مهمی نظامی در بندر آبی طبروس دارد. نکته 
با  مخالفت  روسيه،  خارجی  سياست  در  دوم 
چين  همين طور  است.  عرب  بهاری  جنبش 
است.  کرده  مخالفت  عرب  بهاری  خيزش  با 
مساله سوم بدگمانی شديد روسيه و چين در 
مورد طرح خاورميانه بزرگ است که در زمان 
جورج بوش اين طرح مطرح شد. روسيه فکر 
عربی،  جنبش های  طريق  از  امريکا  می کند، 
و  می نمايد  عملی  را  خود  خاورميانه  طرح 
مساله چهارم برای روسيه حوزه امنيتی آن در 
آسيای ميانه است، زيرا اگر جنبش های عربی 
به  را  روشنی  پيام  آنها  پيروزی  برسد،  ثمر  به 
داليلی  اينها  کرد.  خواهد  منتقل  ميانه  آسيای 
است که روسيه با تحريم سوريه مخالف است 
و پيش نويس سه کشور اروپايی را در شورای 

امنيت وتو کرد. 
اکنون که جنبش اعتراضی در سوريه صاحب 
با  را  شورايی  است  توانسته  و  شده  مجلس 
قاعده وسيع، تشکيل دهد؛ غرب اين شورا را 
از مجلس  توان  تمام  با  تنها نمی گذارد ترکيه 
شورای  می کند.  حمايت  سوريه  انتقالی  ملی 
به چند عنصر  پيروزی خود  برای  ملی سوريه 
اعتراضات  ادامه  يکی  می کند.  تکيه  اساسی 
اردوی  در  جدی  ريزش های  دوم  خيابانی 
از  زيادی  تعداد  اواخر،  اين  در  که  سوريه 
افسران ارتش سوريه از بدنه اردو جدا شده و 
از  پيوسته اند. هدف  اعتراضی مردم  به جنبش 
اين حرکت در نهايت ايجاد و تکوين اردوی 
بشاراسد است. عنصر  برابر رژيم  مقاومت در 
و  مقاومت  از  عربی  کشورهای  حمايت  سوم 
اعتراضات مردمی است. در کنار اين عوامل، 
حمايت بی دريغ ترکيه و کشورهای اروپايی، 
و  مقاومت  راه  در  را  روشنی  چشم انداز 
اعتراضات مردم سوريه گذاشته است. شورای 
ضد  مبارزات  در  زيادی  ابزار  انتقالی  ملی 
رژيم دارد، اما در عين زمان مقاومت سوريه با 
را  است که آن مشکالت  مواجه  چالش هايی 
انقالب ليبيا، تونس، مصر و يمن ندارد. سوريه 
تاکنون احساس تنهايی نکرده زيرا کشورهای 
افريقايی جنوبی  برازيل، هند و  روسيه، چين، 
از حاميان رژيم بشار اسد هستند و کشورهای 
عربی نيز با هرگونه اقدام نظامی از نوع ليبيا در 
سوريه، مخالفت خواهند کرد. ديروز اتحاديه 
سوريه  مورد  در  عرب  جامعه  عضوی   22
قطع نامه ای را صادر کرد که در آن از دولت 
اپوزيسيون خواسته شد که در يک  و  سوريه 
را  قطع نامه  متن  نمايند.  شرکت  ملی  گفتمان 
شيخ حمد بن جاسم آل ثانی وزير خارجه قطر 
نهايی  فيصله  از  اما دولت سوريه  قرايت کرد 
جامعه عرب در مورد کشورش استقبال نکرد 
و گفت که سوريه خود قادر است کشورش 

را اداره نمايد. 
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