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نهادهای مدنی:

پیام مردم را متحدانه 
به جهان رساندیم

6

در  خاصی  »حلقات  گفت:  کوفی 
شبکه های  در  و  ریاست جمهوری 
حکومت وجود دارد که با داعیه ی حقوق 
مخصوصا  و  هستند  مخالف  بشری 
گزارش های متعددی را که کمیسیون در 
افغانستان  در  بشری  حقوق  نقض  مورد 
بعضی   سلیقه ی  و  ذوق  به  کرد،  ارایه 

آن ها برابر نبود.«

برای  که  است  گفته  صلح  عالی  شورای 
کمک به تامین امنیت در کشور، با گشایش 

دفتر طالبان در قطر موافق است.
تمامی  که  است  کرده  تاکید  شورا  این  اما 
با  گفتگو  روند  اختیارات  و  صالحیت ها 
طالبان، باید در دست دولت افغانستان باشد.

امریکا و  اخیرا رسانه ها گزارش کردند که 
در  طالبان  برای  دفتری  ایجاد  پی  در  آلمان 

قطر هستند.
در  را  زیادی  واکنش های  موضوع  این 
را  زنی  گمانه  این  و  برانگیخت  افغانستان 
تقویت کرد که دولت از جریان گفتگوهای 

صلح با طالبان، به حاشیه رانده شده است.

این  که  گفتند  افغانستان  دولت  در  منابعی 
کشور با گشایش دفتر طالبان در قطر موافق 

نیست.
یا ترکیه  از نظر دولت، عربستان سعودی و 
دفتر  گشایش  برای  مناسبی  کشورهای 

طالبان هستند.

اما شورای عالی صلح می گوید در صورت 
روند  در  خارجی  کشورهای  مداخله  عدم 
مذاکرات صلح، آنها با محل گشایش دفتر 

طالبان مشکلی ندارند.
محمد اسماعیل قاسمیار، از اعضای شورای 
عالی صلح به بی بی سی گفته است که »هیچ 
رضایت  بدون  نمی تواند  خارجی«  قدرت 

این شورا وارد مذاکره با طالبان شود.
از  یکی  که  گفت  همچنین  قاسمیار  آقای 
شرط های اصلی آنها برای گفتگو با طالبان، 
افغانستان  در  گروه  این  حمالت  توقف 

است.
ادامه در صفحه 2

ایران ساالنه یک ميليون 
تن مواد سوخت به 

افغانستان صادر می کند 
جمهوری  رسمی  خبرگزاری  گزارش  به 
را  توافقنامه ای  کشور  این  ایران،  اسالمی 
که  است  کرده  امضا  افغانستان  دولت  با 
مواد  تن  میلیون  یک  ساالنه  آن،  براساس 
تیل  و  پترول  دیزل،  تیل  شمول  به  سوخت 

هواپیما به افغانستان صادر می کند.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی ایران، 
توافقنامه  این  که  است  داده  گزارش  ایرنا، 
روز دوشنبه، 5 جدی 1390 میان انوارالحق 
و  افغانستان  صنایع  و  تجارت  وزیر  احدی، 
پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  عامل  مدیر 
نفت  وزارت  در  ایران،  نفتی  فرآورده های 

ایران به امضا رسیده است.
سال های  برای  که  ایران  اسالمی  جمهوری 
طوالنی 30 تا 40 درصد پترول مصرفی اش 
به  که  گفت  گذشته  سال  می کرد،  وارد  را 
به  است.  کرده  شروع  سوخت  مواد  صدور 
گزارش رویترز، منابع تجارتی تایید کرده اند 
کرده  شروع  پترول  صادرات  به  ایران  که 

است.  
رضا  علی  از  نقل  به  ایرنا  خبرگزاری 
پاالیش  ملی  شرکت  عامل  مدیر  ضیغمی، 
فرآورده های نفتی ایران نوشته است: »ما در 
گذشته به افغانستان نفت گاز )دیزل( صادر 
سوخت  و  پترول  صادرات  اما  می کردیم، 

هواپیما از سال آینده آغاز خواهد شد.«
او گفته است که قیمت مواد نفتی صادراتی 
بین المللی  قیمت های  براساس  افغانستان،  به 

نفت تعیین می گردد. 
ادامه در صفحه 2

کوفی: 

حلقاتی در ریاست جمهوری 
مخالف حقوق بشراند

براساس گزارش دیده بان رسانه ها، در جریان 
سال جاری میالدی، هشتاد مورد خشونت علیه 
خبرنگاران ثبت شده است که از جمله، چهل و 
نه مورد آن از سوی مقام ها و نهادهای دولتی، 
نه مورد از سوی طالبان، چهار مورد از سوی 
نیروهای بین المللی مستقر در کشور و هجده 
مسلح  گروه های  و  افراد  از سوی  دیگر  مورد 
در جریان سال  است.  اعمال شده  ناشناس، 
2010 میالدی پنجاه و هشت مورد خشونت 
بود. گزارش  ثبت رسیده  به  علیه خبرنگاران 
جریان  در  که  است  حاکی  رسانه ها  دیده بان 
خبرنگاران  از  تن  سه  میالدی،   2011 سال 
بازداشت،  تن  دو  زخمی،  تن  شش  کشته، 
سی و سه تن لت و کوب، پانزده تن توهین و 

بیست و یک تن دیگر تهدید شده اند.

توافق شورای عالی صلح با گشایش دفتر طالبان در قطر

دیده بان رسانه ها:

خشونت علیه خبرنگاران
 افزایش یافته است

عناوین مطالب امروز:در صفحه 4

کمیسیون انتخابات
و نظام انتخاباتی

بدون قانون
انتخابات  چند  سرگذشت  به  اگر 
 1383 سال های  بین  برگزارشده 
ریاست  انتخابات  نخستین  که 
آخرین  که   1389 و  جمهوری 
دوره ی انتخابات پارلمانی تا کنون 
بیندازیم  نگاهی  گردیده،  برگزار 
از  هریک  که  یافت  خواهیم  در 
این انتخابات ها در قلمرو حاکمیت 
گردیده  برگزار  خاصی  قانون  یک 
شش  طول  در  افغانستان  است. 
تا   1383 سال های  )بین  سال 
شش  برگزاری  شاهد    )  1388
حاکمیت  زیر  انتخابات،  مورد 
است.  بوده  متفاوت  قانون  سه 
برگزاری شش مورد انتخابات زیر 
نشاندهنده ی  قانون،  حاکمیت سه 
سازماندهی  در  قانونی  ثبات  عدم 

انتخابات می باشد.
در صفحه 4

حراج گوشت آهو...

افزایش دوچندان...

کمک سازمان ملل به...
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گزینش های اخیر را 
جدی بگیرید!

در  تغییراتی  هفته،  این  در  کرزی،  جمهور  رییس 
انتخابات  کمیسیون مستقل حقوق بشر و کمیسیون 
و  اعتراض   با  جابه جایی ها،  این  آورد.  به وجود 
و  مدنی  نهادهای  سیاسی،  رهبران  واکنش های 
شخصیت های مستقل همراه شد. هر دو کمیسیون، در 
نظام نوپای افغانستان، از جایگاه ویژه ای برخوردارند. 
کمیسیون حقوق بشر در راستای بازخوانی سه دهه 
بی عدالتی و جنگ، گام های ارزشمندی برداشته است. 
برای  اعتماد  قابل  مرجع  یک  به  اکنون،  نهادها،  این 
شهروندانی بدل  شده اند که از عوامل مختلف آسیب 
وقتی  قریه ها،  و  روستاها  از  بسیاری  در  می بینند. 
نهادهای  آن که   از  بیش  می گیرد،  صورت  حق تلفی 
قضایی در ذهن مردم به عنوان یک مرجع مورد اعتماد 
برای رسیدگی خطور کند،  نهاد حقوق بشر را به ذهن 
می آورند. این همه، نشانی از نهادینه شدن ارزش های 
مردم  برای  اداره  این  اعتمادسازی  و  بشری  حقوق 
می باشد. حکومت، در راستای سیاست برخی حلقه های 
بانفوذ، در تالش  است تا با جابه جایی های هدفمندی، 
این نهاد را برای همیشه در مسیر خواسته ها، اهداف و 
منویات سیاسی خود سوق دهد؛ این کار باعث خواهد 
شد تا زشتی های رفتاری زمامداران در هیچ عصر و 

نسلی برمال نشود. 
واکنش آگاهانه ی نهادهای مدنی، رهبران اپوزیسیون، 
نماینگان پارلمان و نگرانی های مردمی، نشان می دهد 
که مردم با آگاهی و بلوغ سیاسی، در راستای حمایت 
به  باورمند  چهره های  و  بشری  حقوق  ارزش های 
مانع  از خود واکنش نشان می دهند و  ارزش ها،  این 
مداخله های غیرقانونی حکومت در این مساله می شوند. 
دموکراتیک  نظام  یک  در  نیز  انتخابات  کمیسیون 
با  نهاد  این  است.  برخوردار  خاصی  جایگاه  از 
ملی  پروسه های  در  مردم  مشارکت  اعتمادسازی، 
به عمل  صیانت  آنان،  آرای  از  و  می کند  فراهم  را 
در  حداقل  ـ  انتخابات  کمیسیون  متاسفانه  می آورد. 
دو دور انتخابات اخیر ـ با چالش های فراوانی همراه 
این  به حکومت در  افراد وابسته  شد. گزینش برخی 
کمیسیون، سبب شد تا آنان برای به کرسی نشاندن 
و  قانونی  ارزش های  و  اصول  تمام  حکومت،  تیم 
اخالقی را زیر پا کنند و به جای تسلط به میکانیزم های 
انتخاباتی، به شیوه های مهندسی شده متوسل شوند. 

و  انتخابات دور دوم ریاست جمهوری  بر سر  جدال 
انتخابات  اخیر  جنجال های  نیز  و  والیتی  شوراهای 
و  مشارکت  با  حکومت  تا   می کند  ایجاب  پارلمانی، 
پارلمان  مدنی،  نهادهای  سیاسی،  احزاب  هم نظری 
انتخابات  کمیسیون  کار  بازنگری  به  حقوقدانان،   و 
میکانیزم های  آن،  کمیشنران  تعیین  در  و  بپردازند 

جدیدی در نظر گیرد. 
از خود  که  کارنامه ای  با  انتخابات  کمیسیون  اکنون، 
برای  اعتبار و جایگاه الزمی  از  نمایش گذاشت،  به  
به  اعتماد  با  دیگر  مردم،  نمی باشد.  برخوردار  مردم 
این کمیسیون، به پای صندوق های رای نخواهند رفت. 
در  آنانی که  به خصوص  قبلی،  چهره های  مجموعه  
اخیر  پارلمانی  و  ریاست جمهوری  انتخابات  ماجرای 
دخیل بوده اند، نمی توانند افراد  مورد  اعتماد باشند. 
بنابراین، ایجاب می کند که رییس جمهور، گزینش ها را 
در این کمیسیون جدی بگیرد تا حیثیت این نهاد، دوباره، 
گزینش های  و  مداخله ها  با  آن  غیر  در  شود،  اعاده 
سرنوشت  غیرمستقل،  و  حکومت  به  وابسته  افراد 
دموکراسی نوپا، در معرض تهدید قرار خواهد گرفت؛ 
انتخابات،  با مداخله در کمیسیون  متاسفانه حکومت 
برای همیشه  را  و دموکراسی  عدالت  که   می خواهد 

دفن خاک کند. 

زنگ اول


ماه  در  ایران  دیزل  واردات  است، 
است.  یافته  افزایش  درصد   21 اکتوبر 
اما محمود احمدی نژاد، رییس جمهور 
ایران روز چهارشنبه هفته گذشته گفت 
با وجود تحریم های سخت غرب،  که 
صادرکننده   2013 سال  در  کشورش 

بزرگ پترول خواهد بود.
بریتانیا  امریکا، کانادا و  ایاالت متحده 
جدید  گزارش  پی  در  گذشته  ماه 
فعالیت  مورد  در  اتومی  انرژی  آژانس 

فرآورده های  مازاد  ایران  او،  گفته  به 
نفتی خود را به افغانستان صادر می کند.

رسمی  خبرگزاری  گزارش  به 
 70 تا   60 ایران،  اسالمی  جمهوری 
درصد مواد سوخت صادراتی ایران به 
افغانستان را تیل دیزل، 25 تا 30 درصد 
را  آن  درصد   10 و  پترول  تیل  را  آن 

سوخت هواپیما تشکیل خواهد داد.
که  تجارتی  اطالعات  براساس 
آورده  دست  به  رویترز  خبرگزاری 

بهره برداری از 
یک سرک و 

یک پل در پروان 
سرک  کیلومتر  پنج  کابل:  8صبح، 
ولسوالی  در  رو  موتر  پل  یک  و 
به  پروان  والیت  سرخ پارسای 

بهره برداری رسید.
با  پروان  والیت  مطبوعاتی  دفتر 
این  که  می گوید  اعالمیه ای  انتشار 
پول شش متر طول و پنج متر عرض 

دارد.
اعالمیه،  این  از  نقل  به  همچنین 
سرخ پارسا  ولسوالی  در  سرکی 
است،  گرفته  قرار  بهره برداری  مورد 
را  ولسوالی  این  شادمان  قریه های 
گفته  می کند.  وصل  عمومی  سرک 

این  احداث  و  جغل اندازی  می شود 
ده هزار  از  بیشتر  مشکالت  سرک 
حل  سرخ  پارسا  ولسوالی  در  را  نفر 

می کند.
است  آمده  اعالمیه  این  در  همچنین 
و  سالح  میل  چند  با  تن  یک  که 
ولسوالی  در  نیز  مهمات  مقداری 

سرخ پارسا بازداشت شده است.
بازداشت  فرد  اعالمیه،  این  از  نقل  به 
بایک  است،  فروتن  به  مشهور  شده 
مهمات  صندوق   80 زیکویک،  میل 
توسط  مختلف  النوع  مرمی های  و 
پولیس دستیگر و جهت تحقیق بیشتر 

به سارنوالی معرفی شده است.

جدیدی  تحریم های  ایران،  هسته ای 
این  کردند.  وضع  کشور  این  علیه 
تحریم ها، بخش های اقتصادی و انرژی 

ایران را هدف قرار می دهند.
که  است  کشوری  پنجمین  ایران 
بیشترین نفت را در سطح جهانی تولید 
می کند. این کشور ذخایر نفتی خود را 
150 میلیارد بیرل و ذخایر گاز خود را 
کرده  برآورد  مکعب  متر  تریلیون   33

است.

توافق شورای عالی...
ادامه از صفحه 1

او هشدار داد که ادامه خشونت های 
را  صلح  مذاکرات  راه  طالبان، 
تالش های  ادامه  و  بست  خواهد 
با  مذاکره  برای  جهانی  جامعه 
»حمالت  از  حمایت  طالبان، 

تلقی خواهد شد. تروریستی« 
)طالبان(  »اگر  گفت:  قاسمیار  آقای 
نکنند،  قطع  را  بی رحمانه  حمالت 
قتل  باشد،  داشته  دوام  ترور 
در  و  باشد  داشته  ادامه  بی گناهان 
داشته  هم  دفتری  آنها  حال،  عین 
که  معناست  این  به  این  باشند، 
حمالت  از  ما  بین المللی  دوستان 

می کنند.« حمایت  تروریستی 
تمایلی  رسما  هنوز  طالبان  گروه 
و  نداده  نشان  دولت  با  مذاکره  به 
پیوستن  به  دولت  درخواست  هربار، 
تشدید  با  صلح،  روند  به  گروه  این 
حمالت این گروه همراه بوده است.

بیش  کشور،  در  بین المللی  نیروهای 
یک  درگیر  که  است  سال  ده  از 
و  طالبان  گروه  با  فرساینده  جنگ 
القاعده  شبکه  به  مربوط  حلقات 

. هستند
متحدان  و  افغانستان  دولت 
پایان  برای  راه  تنها  آن،  بین المللی 
خشونت ها در این کشور را مذاکره 

می دانند. طالبان  با 
اما تالش ها برای کشاندن این گروه 
نتایج  عمل  در  مذاکره،  میز  پای  به 

است. نداشته  محسوسی 
ریاست  که  ربانی  برهان الدین 
را  افغانستان  صلح  عالی  شورای 
حمله  یک  در  داشت،  برعهده 
کشته  کابل  در  منزلش  در  انتحاری 
ناظران،  از  بسیاری  که  عملی  شد، 
به  طالبان  نهایی  جواب  را  آن 
افغانستان  دولت  صلح  تالش های 

کردند. تعبیر 

ایران ساالنه...                                                                  ادامه از صفحه 

ماه  یک  طی  بلخ  مالیاتی  وضعیت 
بلخ  والیت  مستوفیت  همکاری  به 
دریافتیم  است   گرفته  صورت 
در  زورمندان  از  شماری  که 
مالیات  نپرداختن  با  والیت  این 
بلخ  در  عواید  ازدیاد  راه  سد 

ند.« شده ا
نام  افشای  از  عظیمی  آقای   
اما  کرده  خودداری  افراد  این 
هستند  کسانی  افراد  این  می گوید 

از  شماری  مزارشریف:  8صبح، 
با  بلخ  والیت  در  زورمندان 
قومی،  موضوعات  از  استفاده 
با  وابستگی ها  و  لسانی  نژادی، 
سازمان های  و  احزاب  و  حلقات 
خود  مالیات  پرداخت  از  سیاسی 

می کنند. داری 
منشی  عظیمی  فرهاد  محمد 
این  ذکر  با  نمایندگان  مجلس 
از  که  بررسی  »با  می گوید:  مطلب 

با  تجاری  وابستگی های  که 
دارند. بلندپایه  افراد  از  شماری 

اسحاق  محمد  هم   سویی  از 
بلخ  والیت  مستوفی  سروری 
و  افراد  فهرست  می گوید 
مالیات  پرداخت  از  اشخاصی که 
بلخ  والی  به  را  می زنند  باز  سر 
الی  که  است  امیدوار  و  بسپارند 
تمامی  افراد  این  مالیاتی  سال  اخیر 

بپردازند. را  خویش  مالیات 
ازدیاد  از  بلخ  مستوفی  آن که  با 
سخن  بلخ  والیت  در  عواید 
پرداخت  با  می گوید  اما  می گوید 
عواید  زورمندان  سوی  از  مالیات 

شد. خواهد  بیشتر  این  از  بلخ 
همچنان  بلخ  والیت  مستوفی 
افراد  این  تعداد  آنکه  با  می گوید 
روان  سال  عواید  اما  نیست  کم 
 40 والیت  این  در  خورشیدی 

است. یافته  افزایش  درصد 

شماری از زورمندان در بلخ به دولت مالیه نمی دهند

ACKU
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 قدرت اهلل جاوید

کوفی:

حلقاتی در ریاست جمهوری مخالف  حقوق بشراند

ري
حرا

 . ا
س از وراي دود و آتش

»از وراي دود و آتش« سلسله گزارش هايي است که بر اساس گفته هاي  قربانيان 
جنگ هاي سه دهه اخير افغانستان تهيه شده است. اين گزارشها که  بدون 

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

محمد عارف بیات1125
ه و تنظیم:

تهی

بشر  حقوق  و  مدنی  جامعه  زنان،  امور  کمیسیون 
مجلس نمایندگان، مخالفت جدی خود را نسبت به 
برکناری سه کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان و تعیین سه عضو جدید به این کمیسیون، 

اعالم کرد.
مدنی  زنان، جامعه  رییس کمیسیون  فوزیه کوفی، 
گذشته،  روز  نمایندگان،  مجلس  بشر  حقوق  و 
چند  هر  گفت  رسانه ها  به  خبری  نشست  یک  در 
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  در  کمیشنران  تعیین 
مشوره ی  به  و  ریاست جمهوری  صالحیت های  از 
دولت  بین المللی  تعهدات  مطابق  مدنی  نهادهای 
به  ولی  می باشد،  پاریس  اصولنامه ی  به  افغانستان 
گفته ی وی، حلقه هایی در ریاست جمهوری که از 
ارایه ی گزارش های نقض حقوق بشری و جنایات 
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  سوی  از  جنگی 

کمیسیون مستقل حقوق بشر، داعیه ی حقوق بشری 
در افغانستان و در کل روند مدنی را، ممکن است، 

صدمه برساند.«
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در گذشته، 
نسبت به نقض حقوق بشر از سوی برخی از گروه ها 
گذشته  دهه ی  سه  در  نظامی  سیاسی-  احزاب  و 
انتقاد کرده است که شامل گزارش های مستند در 
مورد نقض حقوق بشری از سوی برخی مقام های 

دولتی افغانستان نیز می شود.
تن  مولوی غریب، سه  و  فهیم حکیم  نادری،  نادر 
از اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر بنابر آنچه 
پایان یافتن دوره ی ماموریت شان از جانب ریاست 

جمهوری خوانده شد، از کار برکنار شدند.
در عوض گفته می شود که جنرال اصیل، کمیشنر 
سابق کمیسیون مستقل انتخابات، مولوی بارکزی، 
هوا  انتخاباتی،  شکایات  کمیسیون  سابق  عضو 
سابق  اعضای  یزدان پرست  قدریه  و  نورستانی  علم 
مجلس نمایندگان از سوی رییس جمهور به جای 

آن ها تعیین شده اند.
در  افغانستان  دولت  که  می گوید  کوفی  خانم 
کنفرانس بن، اولویت های مهمی را نسبت به تقرر 
کمیشنرها به کمیسیون مستقل حقوق بشر داشت و 
از همین رو، می بایست به مشکل کابینه ی سرپرست 

در دولت رسیدگی می کرد.
افغانستان به عوض عجله در  کوفی گفت: »دولت 
بهتر  بشر،  حقوق  مستقل  کمیسیون  اعضای  تقرر 
سرپرستی  به  کابینه،  وزیران  سرپرستی  به  تا  است 
ما  تا  ببخشد،  خاتمه  ستره محکمه  و  لوی سارنوالی 
تضمین  را  افغانستان  حکومت  قانونی  مشروعیت 

نگرانی داشتند، رییس جمهور را در خالیی ذهنی، 
مستقل  کمیسیون  قبلی  عضو  سه  تا  ساختند  وادار 

حقوق بشر افغانستان را برکنار کند.
بشر  حقوق  و  مدنی  جامعه  زنان،  امور  کمیسیون 
مجلس نمایندگان برکناری و تعیین افراد جدید به 
افغانستان را سلیقه ای  کمیسیون مستقل حقوق بشر 

و سیاسی می داند.
کوفی گفت: »حلقات خاصی در ریاست جمهوری 
با  که  دارد  وجود  حکومت  شبکه های  در  و 
و مخصوصا  هستند  مخالف  بشری  داعیه ی حقوق 
مورد  در  کمیسیون  که  را  متعددی  گزارش های 
به  کرد،  ارایه  افغانستان  در  بشری  حقوق  نقض 
کوفی  نبود.«  برابر  آن ها  بعضی   سلیقه ی  و  ذوق 
پیامدهای  که  هستیم  این  نگران  شدیدا  »ما  افزود: 
استقاللیت  تک محوری،  و  تک فردی  تصامیم 

کنیم.« 
جامعه  زنان،  امور  کمیسیون  رییس  حال،  این  با 
مدنی و حقوق بشر مجلس نمایندگان می گوید که 
جدید  کمیشنرهای  تعیین  در  نباید  جمهور  رییس 

عجله کند.
به گفته ی وی، رییس جمهور در تعیین کمیشنرهای 
جدید مشوره ی گسترده ای با نهادهای جامعه مدنی، 
پارلمان افغانستان، گروهای سیاسی و فعاالن حقوق 
بشری را راه اندازی کند و از جمله ی نامزدهایی که 
از سوی این نهادها پیشنهاد می شود، افراد باورمند به 

داعیه ی حقوق بشری را تعیین کند.
به عنوان کمیشنر در  افرادی که  کوفی می گوید:» 
این نهاد تعیین می شوند، افرادی باشند که خودشان 
در  و  باشند  داشته  باور  بشر  حقوق  داعیه ی  به 

پس منظر سیاسی شان، نقض حقوق بشری نباشد.«
بشر  حقوق  و  مدنی  جامعه  زنان،  امور  کمیسیون 
دولت  که  می کند  تاکید  نمایندگان  مجلس 
افغانستان برای حمایت از فعالیت های  مستقالنه ی 
به  را  تعهداتی  افغانستان  بشر  حقوق  کمیسیون 
جامعه ی بین المللی سپرده است و در صورتی که به 
آن عمل نکند، موقف این کشور در جامعه جهانی 

صدمه خواهد دید.
جامعه  نهادهای  نیز  این  از  پیش  که  گفتنی است 
مدنی، گروه های سیاسی و فعاالن سیاسی، بر کناری 
سه عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و 
معرفی چهره های جدید به این کمیسیون را، خالف 
افغانستان  بشر  حقوق  کمیسیون  قانون  و  اصول 
خوانده اند و نسبت به پیامدهای منفی جابه جایی های 
بشر  مستقل حقوق  کمیسیون  در  چهره های جدید 

افغانستان، هشدار داده اند.

آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش  در 
خانمی را با خود داریم که شوهرش را در زمان 
کمونیست ها از دست داده است. او آن حادثه را 
چنین بیان می دارد: »زمان درگذر است و خوب 
که  است  این  مشکل  اما  نمی ماند  دنیا  در  بد  و 
روبه رو  ناکارا  نظام های  با  چرا  ما  مردم  همیشه 
نظام ها و سیاست های  باید قربانی  هستند و چرا 
و  بود  کمونیست ها  زمان  شوند.  آنها  نادرست 
تازه عساکر شوروی داخل کشور شده بودند. به 
همین دلیل عسکری جبری شده بود و مردم را به 
زور در جبهه جنگ می فرستادند. مدت خدمت 
عسکری برای همه دوسال یا کمتر و زیادتر بود. 
به عسکری سوق  را  از روز ها شوهرم  در یکی 
سخت  قلبی  مشکالت  از  درحالی که  او  دادند. 
اما  نکرد،  توجهی  دولت  آن هم  با  می برد  رنج 
زمانی که در وظیفه وضعیت او خراب می شود، 
او را تا صحت مند شدن معاف می نمایند. مدت 
چندی از رخصتی وی سپری شده بود و مریضی 
خرابی  روبه  بهبودی  به جای  روز  به  روز  او 

که  نمی دانم  اما  می رفت.  شده  بدتر  و  می نهاد 
امنیتی خبر داده بودند  چه کسی برای نیروهای 
را  خود  ناحق  به  و  است  صحت مند  وی  که 
مریض جلوه می دهد تا از عسکری معاف شود. 
به دنبال  تا  بیرون شد  خانه  از  او  روزی  قضا،  از 
کاری برود. اما از سوی افرادی که به نام جلب 
با خود می برند و  را  او  یاد می شدند،  و احضار 

مدت دو سال از وی خبری نداشتیم. نمی دانستیم 
که او زنده است یا مرده. اما بعد از دو سال وی 
نامه ای را از والیت قندهار از منطقه مرزی سپین 
بولدک برای ما فرستاد. او گفته بود که در قندهار 
بخورید  را  غمم  و  هستم  جبری  وظیفه  مشغول 
مدت دو سال است که از خانه دور هستم. شوهرم 
بعد از دو سال به خانه آمد و دو ماه رخصتی وی 

از قضا، روزی او از خانه بیرون شد تا به دنبال کاری برود. اما از سوی 
افرادی که به نام جلب و احضار یاد می شدند، او را با خود می برند و 
مدت دو سال از وی خبری نداشتیم. نمی دانستیم که او زنده است 
یا مرده. اما بعد از دو سال وی نامه ای را از والیت قندهار از منطقه 

مرزی سپین بولدک برای ما فرستاد. او گفته بود که در قندهار 
مشغول وظیفه جبری هستم و غمم را بخورید مدت دو سال است 

که از خانه دور هستم. شوهرم بعد از دو سال به خانه آمد و دو ماه 
رخصتی وی بسیار زود گذشت و دوباره به طرف وظیفه اش رفت. اما 
بعد از مدت تقریبا دو ماه گفتند که او با تعدادی از همراهانش به 

شهادت رسیده است.

به طرف وظیفه اش  دوباره  و  بسیار زود گذشت 
که  گفتند  ماه  دو  تقریبا  مدت  از  بعد  اما  رفت. 
رسیده  شهادت  به  همراهانش  از  تعدادی  با  او 
شدیم  وی  جنازه  خواستار  که  زمانی  است. 
گفتند که اجساد کامال تکه تکه شده و ما مجبور 
شدیم که آنها را دفن نماییم. از آن روز سالیان 
درازی می گذرد. من با هردم شهیدی و بیچارگی 
بیوه داری می نمایم و زندگی خود را می گذرانم. 
اما دولت تاکنون برایم هیچ گونه کمک نکرده و 
توجه چندانی هم به ما خانواده های شهدا ندارند. 
من از دولت صرف همین را می خواهم که زمینه 
کار و غریبی را مهیا نماید تا بار دوش جامعه خود 
نباشیم. در کنار آن باید کسانی که شوهر من و 
هزاران انسان دیگر در زمان حکومت شان شهید، 
الدرک و یا هم معلول شده اند، مجازات شوند و 

در مقابل مردم پاسخگو باشند.« 
خوانندگان محترم:-  جهت بهترشدن این بخش 
شما  سالم  پیشنهادات  و  انتقادات  نظریات،  به  ما 
با شریک ساختن چنین  به دیده ی قدر می نگریم 

گزارش های شما در نشانی ذیل منتظر می باشیم.
Info_afg@solidarityforjustice.org.af

حتا جسدش را ندیدیم
ACKU
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در خبرها آمده است که رییس جمهور کرزی پنج 
تن را به سمت کمشنر در کمیسیون انتخابات گماشته 
کارشناسان  از  برخی  امر  این  به  واکنش  در  است. 
اهمیت  به  توجه  با  که  می گویند  نگرانی  ابراز  با 
انتخابات، مدیریت آن که از سوی اعضای کمیسیون 
انتخابات صورت می گیرد، باید افرادی گماشته شوند 
مردم  تا  باشند  مردم  اطمینان  مورد  روانی  نظر  از  که 

نسبت به پروسه انتخابات اعتماد کنند.
انتخاباتی  نظام  زیادی در  توان گفت، مشکالت  می 
گزینش  با  نمی رسد  نظر  به  که  دارد  وجود  کشور 
انتخابات  اعتماد در کمیسیون  قابل  اعضای خوب و 
بتوان این مشکل را حل کرد. از این رو باید کوشش 
رابطه  در  موجود  مشکالت  حل  راستای  در  تا  کرد 
گیرد.  صورت  اقداماتی  کشور  انتخاباتی  نظام  به 
از  یکی  انتخابات،  بخشی  نظم  برای  قانون  نداشتن 
چالش های عمده و در عین زمان حقوقی است که در 
عبارت  به  می آید.  به چشم  افغانستان  انتخاباتی  نظام 
قانون  پرتو  در  افغانستان  انتخابات  تا کنون  ساده تر، 

برگزارنشده است. 
انتخابات  برگزاری  روند  بر  هم اکنون  که  قانونی 
وزیران  شورای  مصوبه  است،  حاکم  افغانستان  در 
سال  دلو  ماه  چهارم  و  بیست  تاریخ  به  که  می باشد 
1388 خورشیدی درمجلس شورای وزیران تصویب 
گردیده و به تاریخ بیست و هشتم ماه دلو سال 1388 
طی فرمان تقنینی توسط رییس جمهور کرزی توشیح 
حوت  دهم  تاریخ  به  تقینینی  فرمان  این  است.  شده 
منتشر  در جریده رسمی شماره 1012  و  سال 1388 

شده است.
انتخابات  روند  بر  دیگری  قانون  قانون،  این  از  پیش 
حاکم بود که در سال 1384 آن هم توسط شورای 
وزیران تصویب شده بود. پیش از آن نیز یک قانون 
تهیه  انتقالی  دولت  توسط   1383 سال  در  دیگر 
سال  میان  زمانی  فاصله ی  در  این که  با  بود.  گردیده 
شکل  افغانستان  در  جدید  سیاسی  نظام  که   1380
پارلمانی  انتخابات  برگزاری  و   1389 سال  تا  گرفته 
بوده اند؛  انتخابات حاکم  بر  متفاوت  قانون  سه  دوم، 
اما قانونی که در قانون اساسی افغانستان مورد تعریف 
قرار گرفته است، جایش در نظام انتخاباتی افغانستان 

خالی می باشد.
تعریف  این گونه  افغانستان  اساسی  قانون  در  »قانون« 
هردو  مصوبه  از  است  عبارت  »قانون  است:  شده 
جمهور  رییس  توشیح  به  که  ملي  شوراي  مجلس 
اساسي،  قانون  این  در  این که  مگر  باشد،  رسیده 
به  توجه  با  باشد.«  گردیده  تصریح  دیگري  طور 
دیده  افغانستان  اساسی  قانون  در  قانون  تعریف  این 
می شود که هیچ یک از سه قانونی که از سال 1383 تا 
کنون بر نظام انتخاباتی افغانستان حاکمیت داشته اند، 
خود  در  را  تعریف  این  در  موجود  شاخصه های 
ندارند. از این رو خالی قانون مطابق به تعریف ماده 
نود و چهارم قانون اساسی در نظام انتخاباتی افغانستان 

هنوز هم حس می شود.

مسووالن دیده بان رسانه ها در موسسه »نی«، حمایت کننده 
مورد  در  گزارشی  انتشار  با  افغانستان،  آزاد  رسانه های 
میالدی،  در جریان سال 2011  علیه خبرنگاران  خشونت 
توصیف  خبرنگاران  برای  نامطمین  کشوری  را  افغانستان 
می کنند و می گویند موارد خشونت علیه خبرنگاران، در 
افزایش  جریان سال جاری میالدی، سی و هشت درصد 

یافته است.
دیده بان رسانه ها که همه ساله گزارشی در مورد خشونت 
خود  امسال  گزارش  در  می کند،  منتشر  خبرنگاران  علیه 
خبرنگاران،  علیه  خشونت  موارد  بیشترین  که  می گوید 
از سوی مقام ها و نهادهای دولتی اعمال شده است. قتل، 
بازداشت، تهدید، لت و کوب، توهین و زخمی کردن، از 
جمله موارد خشونت علیه خبرنگاران، در گزارش دیده بان 

رسانه ها ذکر شده است.
براساس گزارش دیده بان رسانه ها، در جریان سال جاری 
میالدی، هشتاد مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده 
است که از جمله، چهل و نه مورد آن از سوی مقام ها و 
از  مورد  طالبان، چهار  از سوی  مورد  نه  نهادهای دولتی، 
سوی نیروهای بین المللی مستقر در کشور و هجده مورد 
اعمال  ناشناس،  مسلح  گروه های  و  افراد  سوی  از  دیگر 
پنجاه و هشت  شده است. در جریان سال 2010 میالدی 
مورد خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده بود. گزارش 
 2011 سال  جریان  در  که  است  حاکی  رسانه ها  دیده بان 
میالدی، سه تن از خبرنگاران کشته، شش تن زخمی، دو 
تن بازداشت، سی و سه تن لت و کوب، پانزده تن توهین 

و بیست و یک تن دیگر تهدید شده اند.
ارزگان،  والیت  در  بی بی سی  خبرنگار  خپلواک،  امید 
ایران،  زبان  انگلیسی  تلویزیون  فلمبردار  تقدسی،  فرهاد 
رادیو  خبرنگار  وفا،  جعفر  و  کابل  در  »پرس تی وی« 
»کله گوش« در والیت لغمان، از جمله خبرنگارانی هستند 
که در جریان سال 2011 میالدی به قتل رسیده اند. براساس 
نیروهای  امید خپلواک توسط  گزارش دیده بان رسانه ها، 
ناتو، فرهاد تقدسی به اثر حمله راکتی طالبان و جعفر وفا 

به اثر انفجار ماین کنار جاده، کشته شده اند.
دیده بان  مسوول  توحیدی،  صدیق اهلل  حال،  این  با 
خشونت  موارد  گزارش  انتشار  با  گذشته  روز  رسانه ها، 
میزان  نشست خبری گفت که  علیه خبرنگاران، در یک 
سال  به  نسبت   2011 سال  در  خبرنگاران  علیه  خشونت 
یافته  افزایش  درصد  هشت  و  سی  میالدی،  گذشته ی 
افزایش  از  شدید  نگرانی  ابراز  با  توحیدی  آقای  است. 
آمار،  »این  افزود:  خبرنگاران،  علیه  خشونت  موارد 

از سوی دیگر، مشکل دیگری که وجود داشته این 
بوده که همین فرمان های تقنینی نیز از ثبات برخوردار 
نبوده اند. شاید این بی ثباتی نیز به این دلیل بوده است 
افغانستان اهمیتی بر حاکمیت  که مقام های ذیصالح 
یک بخش از نظام بر مسایل مربوط به انتخابات نداده 
توانسته است،  هراز گاهی  این بخش )حکومت(  و 
مطابق به تمایل خود، قانون جدیدی را برای انتخابات 

تصویب کند.
بین  برگزارشده  انتخابات  چند  سرگذشت  به  اگر 
ریاست  انتخابات  نخستین  که   1383 سال های 
انتخابات  دوره ی  آخرین  که   1389 و  جمهوری 
پارلمانی تا کنون برگزار گردیده، نگاهی بیندازیم در 
خواهیم یافت که هریک از این انتخابات ها در قلمرو 
است.  گردیده  برگزار  خاصی  قانون  یک  حاکمیت 
افغانستان در طول شش سال )بین سال های 1383 تا 
زیر  انتخابات،  مورد  برگزاری شش  شاهد    )  1388
حاکمیت سه قانون متفاوت بوده است. برگزاری شش 
مورد انتخابات زیر حاکمیت سه قانون، نشاندهنده ی 

عدم ثبات قانونی در سازماندهی انتخابات می باشد.
اگر به میانگین حاکمیت هریک از این قوانین نگاهی 
بیندازیم، می بینیم که افغانستان بین سالهای 1383 تا 
1389 شاهد حاکمیت سه قانون متفاوت در عرصه ی 
زمانی  اوسط آن مدت  است که حد  بوده  انتخابات 
حاکمیت دو ساله برای هر قانون می باشد. این آمار 
نشان می دهد که قوانین انتخابات افغانستان عمر بسیار 
نسبتا  زمانی  چوکات  یک  در  و  داشته اند  کوتاهی 
داده  ادامه  را  خود  حاکمیت  مالحظه  قابل  و  دراز 

نتوانسته اند.
انتخابات  به  مربوط  از چالش های  بی ثباتی یکی  این 
نوع  تا یک  است  بی ثباتی سبب گردیده  این  است. 
میان  به  نامزدان  و  رای دهندگان  برای  روانی  تزلزل 
شرایط  با  را  خود  حقیقی  شخص  یک  تا  زیرا  آید. 
)حق  انتخابات  به  مربوط  حقوق  بر  حاکم  قواعد  و 
انتخاب کردن و حق انخاب شدن( آشنا کرده است، 
حقوقی  وضعیت  ایجاد  و  حاکم  قانون  تغییر  شاهد 

جدید بوده است.
از  یکی  انتخابات  شش  بر  قانون  سه  حاکمیت 
انتخاباتی  نظام  در  موجود  حقوقی  چالش های 
نیز  جهت  این  از  چالش  این  می باشد.  افغانستان 
قابل توجه است که قانون حاکم ) قانون مصوب دهم 
حوت سال 1388 ( نیز چشم انداز مطمینی نسبت به 
آینده ندارد؛ زیرا این قانون در آخرین سال دوره ی 
تقنینی مجلس گذشته از سوی مجلس نمایندگان رد 
این  با  کنونی  مجلس  که  نیست  روشن  و  بود  شده 

قانون چه خواهد کرد.
به نظر می رسد که ترکیب  این وضعیت،  به  با توجه 
را  نمی تواند مشکلی  نیز  انتخابات  اعضای کمیسیون 
موجود  مشکالت  حل  برای  راه  بهترین  کند.  حل 
این  افغانستان  انتخاباتی  نظام  یا  و  انتخابات  مسیر  در 
است که قانون انتخابات تصویب شود. با وجود قانون 
مشکالت  حل  سوی  و  سمت  به  می توان  انتخابات، 

انتخابات گام برداشت.

نگرانی  این مساله سبب  و  رفته  بلند  برخالف سال 2010 
است.  افغانستان،  آزاد  رسانه های  حمایت کننده  نی،  دفتر 
نامطمین برای خبرنگاران و  افغانستان، هنوزهم، کشوری 

روزنامه نگاران است.«
افزایش  اصلی  علت  که  می افزاید  توحیدی  صدیق اهلل 
در  ناامنی ها  گسترش  خبرنگاران،  علیه  خشونت  موارد 
کشور، عدم پاسخگویی مقام های حکومتی و حرکت های 
باالتر از قانون توسط مقام های دولتی است. به گفته ی او، 
عدم مجازات عامالن خشونت از سوی مراجع ذی صالح 
و کم توجهی موسسات حمایت کننده نیز باعث شده  است 
که موارد خشونت علیه خبرنگاران، در جریان سال جاری 
گفت:  رسانه ها  دیده بان  مسوول  یابد.  افزایش  میالدی، 
پولیس  از   2011 سال  جریان  در  خبرنگاران  »متاسفانه 
کوب،  و  لت  مورد  بلند پایه،  مقام های  تا  گرفته  شاهراه 

توهین و اهانت قرار گرفته اند.«
خودسانسوری

که  می افزاید  رسانه ها  دیده بان  مسوول  حال،  این  با 
افزایش موارد خشونت علیه خبرنگاران باعث شده است 
دست  میالدی،  جاری  سال  جریان  در  خبرنگاران،  که 
توحیدی،  صدیق اهلل  گفته ی  به  بزنند.  خودسانسوری  به 
و  حکومتی  مقام های  پاسخگویی  عدم  ناامنی،  گسترش 
تا  است  شده  باعث  خبرنگاران،  جانی  امنیت  تامین  عدم 
خبرنگاران دست به خودسانسوری بزنند. آقای توحیدی 
پاسخگویی  عدم  جنگ،  و  ناامنی  »به دلیل  می گوید: 
به خاطر  و  خاطیان  مجازات  عدم  حکومتی،  مقام های 
سال  در  متاسفانه  خبرنگاران،  جانی  امنیت  تامین  عدم 
به حد کافی در مناطق  2011 میالدی هم خودسانسوری 
ناامن کار  ناامن وجود داشت. خبرنگارانی که در مناطق 
به خاطر  حکومت  مسووالن  توجه  عدم  به دلیل  می کنند، 
تامین امنیت جانی شان و عدم توجه به وضعیت امنیتی شان 
مقام های  جانب  از  هم  و  رسانه ها  مالکان  جانب  از  هم  ـ 

حکومتی ـ خودسانسوری به حد کافی وجود داشت.« 
با آن که هربار پس از مورد خشونت قرار گرفتن خبرنگاران، 
کمیسیون هایی برای رسیدگی به این مساله از سوی دولت 
ایجاد شده  است، اما تاکنون هیچ یک از عامالن خشونت 
علیه خبرنگاران مورد مجازات قرار نگرفته اند. با این حال، 
دیده بان رسانه ها از مقام های مسوول و نهادهای بین المللی 
به  بیان، کشورهای کمک کننده  مدافع رسانه ها و آزادی 
کنند  بیشتر  خبرنگاران حمایت  از  که  افغانستان خواست 
قربانی  گذشته،  ده سال  دست آوردهای  که  نگذارند  و 

معامالت سیاسی شود.«
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و  مهاجرت  در  همچنين  مي گيرد.  او  از  زمستان 
مي گذارد.  بدي  اثر  جانوران  زمستاني  خواب 
نقليه  وسايل  و  آتش سوزی  و  كمپ ها  همچنين 
طبيعت  بر  مخربي  اثرات  نير  جانبي  مسايل  و 
گرگ ها  مانند  زيادي  جانوران  براي  مي گذارد. 
روابط  و  مي كنند  زندگي  گروهي  به صورت  كه 
دارد كشتن  آنها وجود  بين  خانوادگی  تنگاتنگ 
يكي از آنها زندگي ديگران را نيز تحت تاثير قرار 

مي دهد.
كشور ما نيز دارای منابع طبيعی فراوان جانوران و 
گوناگونی می باشد. متاسفانه افغانستان با گذراندن 
اين گونه های  از  بسياری  دهه های طوالنی جنگ 
حيوانی را از دست داده است. يا بخش بيشتر اين 
جانوران بر اثر جنگ از بين رفته اند و يا شكارچيان 

آن ها را شكار نموده اند.
زيست  محيط  اداره  رييس  سرفراز  غالم نبی 
بدخشان در ارتباط به حيات وحش چنين می گويد: 
»در مناطق بلند بدخشان كه در حدود 3500 الی 
4000 متر ارتفاع دارد، جانورانی مانند پلنگ برفی 
و آهوی ماركوپولو كه هم اكنون نسل آن ها در 
اين  به  او  می كند.«  زندگی  است  انقراض  حال 
انقراض  اين دو نوع جانور را در حال  دليل نسل 
اين  بی رويه ی  شكار  به  شكارچيان  كه  می گويد 
پوست  به خاطر  برفی  پلنگ  می پردازند.  جانوران 
قرار  شكارچيان  شكار  مورد  دارد  كه  گرانبهايی 
به  نيز  را  ماركوپولو  آهوی  هم چنان  می گيرد. 

به گونه ی  شاخ هايش  و  پوست  گوشت،  خاطر 
بی رويه شكار می كنند.

سرفراز می گويد: »با رسيدن فصل زمستان نگرانی 
آهوی  نسل  بيشتر  انقراض  مورد  در  نيز  ديگری 
ماركوپولو وجود دارد. به اين دليل كه با رسيدن 
اين  پامير  ساحات  برف گيرشدن  و  سرما  فصل 
متاسفانه  كه  می رود؛  تاجيكستان  به طرف  جانور 
توسط  ماركوپولو  آهوی  سرحد  طرف  آن  در 
بی رويه شكار  به گونه ی  نيز  تاجيكی  شكارچيان 

می شوند. 
اين  گوشت  »متاسفانه  می گويد:  ادامه  در  او 
به  فراوانی  به  هفتگی  و  مشترک  بازار  در  حيوان 
هفتگی  بازار  »اين  می افزايد:  او  می رسد.«  فروش 
و  افغان ها  توافق  به  كه  است  بازار كوچک  يک 
تاجيک ها هفته ای يک بار در ناحيه مرزی برگزار 

می شود.«
و  جلوگيری  برای  »متاسفانه  می گويد:  سرفراز 
شكار  از  جلوگيری  برای  درست  تدابير  اتخاذ 
دست  در  امكاناتی  ما  حيوانات  نوع  اين  بی رويه 

نداريم. «
كه  ارتباطاتی  با  ما  حال  اين  با  می دهد  ادامه  او 
و  نوشته ها  و  مجالت  پخش  با  و  داريم  مردم  با 
حدودی  تا  زيست  محيط  به  پيوند  در  تبليغات 
مناطق  در  كوهی  جانوران  شكار  از  توانسته ايم 

كوهستانی جلوگيری كنيم.
نوع  از  جانورانی  كه  كرد  تاكيد  ادامه  در  وی 
سرمايه های  از  ماركوپولو  آهوی  و  برفی  پلنگ 
نگهداری  جهت  در  بايد  و  هستند  كشور  ملی 
دست  روی  را  مشخصی  برنامه های  جانوران  اين 

گرفت.
از  جانوران،  شكار  كه  می شود  گفته  اين حال  با   
انواع  و  داشته  افغانستان رواج  قديم در  زمان های 
گونه ی  به  را  جانوران  و  پرندگان  گوناگون 

نادرستی شكار شده اند.
از اين رو هر زمانی كه مناطقی از افغانستان پوشش 
گياهی  اش را از دست داده است، جانوران وحشی 
وحشی  جانوران  رفته اند.  بين  از  نيز  آن  ارزش  با 
زيست  محيط  بخشيدن  تعادل  در  مهمی  نقش 
دارند. دانشمندان در سال های اخير پرده از روابط 
پيچيده و جالب انسان با حيات وحش برداشته اند. 
محلی كه در آن حيات وحش وجود ندارد برای 
انسان نيز كمتر ارزش خواهد داشت. نقش حيات 
به  مثال  اين  از  زيست  محيط  در حفظ  را  وحش 
شرقی  مناطق  در  كه  كرد  درک  می توان  خوبی 
و  دانه ها  بعضی  سنجاب ها  و  موش ها  افغانستان 

پنهان  زمين  در  زمستان  خوراک  برای  را  ميوه ها 
دوباره  نمی توانند  آنان  اين كه  از  ولی  می كنند؛ 
مختلف  مناطق  در  دانه ها  اين  كنند  پيدا  را  آن 
وحشی  حيوانات  ترتيب  اين  به  و  می شوند  سبز 
در گسترش ساحه سبز نقش مهمی در جنگل های 

شرقی افغانستان اجرا می كنند.
وحش  حيات  بخش  رييس  ساالری  سليمان شاه 
اداره محيط زيست می گويد: »در حدود 138 نوع 
جانوری را كه نسل آن ها در حال انقراض بوده اند 
دارند  نياز  حفاظت  به  كه  جانورانی  فهرست  در 
رسما  را  آن  نوع   48 چنان كه  است  كرده  درج 

اعالم كرده ايم.«
او ادامه می دهد متاسفانه به دليل عدم تطبيق قوانين 
جانوران  اين  هم  هنوز  شده  وضع  مقرره های  و 

شكار می شوند.
با اين حال اين مساله نيز مانند مسايل ديگر محيط 
بايد  جلو  به همكاری مردم و دولت  نياز  زيستی 

شكارهای بی رويه جانوران، گرفته شود.
غير از اين حفاظت و حمايت جانوران نياز به آن 
دارد تا تدابير جدی و موثری به وسيله ی دولت، 
به  مردم  همكاری  در  و  شده   گرفته  روی دست 

اجرا گذاشته شود. 

سلیمان شاه ساالری رییس 
بخش حیات وحش اداره 

محیط زیست می گوید: »در 
حدود 138 نوع جانوری 
را که نسل آن ها در حال 

انقراض بوده اند در فهرست 
جانورانی که به حفاظت 

نیاز دارند درج کرده است 
چنان که 48 نوع آن را رسما 

اعالم کرده ایم.«
او ادامه می دهد متاسفانه 

به دلیل عدم تطبیق قوانین 
و مقرره های وضع شده 

هنوز هم این جانوران شکار 
می شوند.

هر زمانی که مناطقی از افغانستان پوشش گیاهی  اش را از 
دست داده است، جانوران وحشی با ارزش آن نیز از بین 

رفته اند. جانوران وحشی نقش مهمی در تعادل بخشیدن محیط 
زیست دارند. دانشمندان در سال های اخیر پرده از روابط 
پیچیده و جالب انسان با حیات وحش برداشته اند. محلی که 
در آن حیات وحش وجود ندارد برای انسان نیز کمتر ارزش 

خواهد داشت.

ديد،  ديدگاه  دو  از  می توان  را  جانوران  شكار 
و  می برند.  لذت  آن ها  از  انسان ها  اين كه  نخست 

بخشی از مردم نيز نيازمند به شكار جانوران اند. 
انقراض  و  جانوران  شكار  اين كه  دوم،  ديدگاه 
بر محيط  از گونه های آن ها می تواند  نسل بعضی 

زيست برجای گذارد؟
اما  است،  مهم  بسيار  نيز  نخست  ديدگاه  هرچند 
چون مطالب اين صفحه در پيوند به محيط زيست 
اين  در  هم  من  پس  می باشد،  آن  آلودگی ها  و 

زمينه تنها به مسايل محيط زيستی اشاره می كنم.
جانوران نيز بخشی از اكوسيستم طبيعت و شامل 
محيط زيست می باشند. بدون شک خداوند هيچ 
وجود  پس  است.  نيافريده  دليل  بدون  را  چيزی 
نبود آن ها  نيست و حتما  بدون دليل  نيز  جانوران 
می تواند در نظام طبيعت مشكالتی را پديد آورد.

آن چيزی كه انسان را به شكار ترغيب می كند تنها 
غريزه او نيست، بلكه ثروتمندان، سياست مداران و 
صاحبان سرمايه نيز به قطار شكار نقش مهمي در 
صاحبان  و  اسلحه  توليدكنندگان  سرمايه ی  رشد 
طريق  از  كه  زيادي  دولت مردان  دارد.  مزارع 
به راه  سودمندانه ای  تجارت  جانوران،  قاچاق 
انداخته اند. شكارچيان طي صدها سال با دست برد 
سبب  حيوانات  بی رويه ی  شكار  و  طبيعت  در 
كه  شده اند  گوناگون  جانوران  نسل های  انقراض 

اين امر به بي نظمي در طبيعت سبب شده است.
از طريق شكار، كشته،  ساالنه 250 ميليون جانور 
ديگر  جانور  ميليون ها  و  مي شوند  يتيم  يا  فلج 
از صداي  كه  هيجانی  و  هراس  مي شوند.  زخمی 
تفنگ، در حيوان پديد می آيد امكانات تغذيه ی 
درست و ذخيره ي انرژي در حيوان را در هنگام 

  شفایی حراج گوشت آهوی
افغانستان
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نمایندگان نهادهای مدنی افغانستان می گویند، به صورت 
موفقیت آمیزی، توانسته اند تقاضاها و نگرانی های مردم 
نمایندگان چندین  با  بن دوم  را در کنفرانس  افغانستان 

کشور اثرگزار جهان شریک کنند. 
این نهادها روز گذشته با برگزاری کنفرانسی در کابل، 
اختیار  در  بن  کنفرانس  در  را  خود  دست آوردهای 
رسانه ها قرار دادند. باری سالم، یکی از فعاالن مدنی در 
این کنفرانس گفت هدف از رفتن نمایندگان نهادهای 
به  افغانستان  مردم  پیام  بن، رساندن  در کنفرانس  مدنی 

جهان بود. 
او گفت نهادهای مدنی توانستند یک گروه 34 نفری را 
به کنفرانس بن بفرستند و در رابطه به سه مساله مهم ـ 
انتقال، ادغام مجدد و تعهد جهان تا ده سال آینده ـ در 

بن آلمان بحث و تبادل نظر کنند. 
آقای سالم گفت: »ما برای اولین بار احساس کردیم که 
جامعه مدنی افغانستان به صورت بی نظیر و بی سابقه هم 
افغانستان  دولت  از سوی  هم  و  از سوی جامعه جهانی 

تحویل گرفته شد و به نقطه نظراتش گوش داده شد.« 
آقای سالم گفت خالف توقع نمایندگان جامعه مدنی، 
و  بین المللی  ارشد  مقام های  با  تمام  روز  دو  نهادها  این 
بحث  اروپا  و  امریکا  در  افغانستان  امور  کارشناسان 
کشورهای  ارشد  بسیار  »مقامات  کردند:  نظر  تبادل  و 
افغانستان  مختلف در کنفرانس دوروزه ی جامعه مدنی 
ما وارد بحث و گفتگو شدند. هم  با  شرکت کردند و 
از طریق پنل هایی که ما برگزار کردیم و هم از طریق 
نظریات  کردیم،  برگزار  که  مطبوعاتی  کنفرانس های 

خود را در آن جا ارایه کردیم.« 
دوم  بن  کنفرانس  در  که  مدنی  نهادهای  نمایندگان 

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، 
جریان  در  که  است  کرده  اعالن  »یو ان اچ سی آر«، 
شهروندان  از  تن  هزار  دوصد  به  زمستان،  سرد  فصل 
آسیب پذیر افغانستان کمک می کند. این سازمان، فصل 
افغانستان،  آسیب پذیر  خانواده های  برای  را  زمستان 
این  که  می گوید  و  می کند  تعریف  سال  وقت  بدترین 
و  عودت کنندگان  و  مهاجرین  امور  وزارت  با  سازمان 
همچنین دیگر نهادهای بین المللی کمک کننده حاضرند 
که در جریان زمستان، برای دوصد هزار تن، مواد مورد 

نیاز کمک کنند.
با  پناهندگان،  امور  در  ملل  سازمان  عالی  کمیشنری 
»یو ان اچ سی آر«  »اداره ی  می گوید:  اعالمیه ای،  انتشار 
در همکاری با وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان 
از  بخشی  مثابه  به  کمک کننده،  موسسات  سایر  و 
افغان  به 34،500 خانواده  رسیدگی های هماهنگ شده، 
مساعدت های  می شوند،  نفر   200،000 از  بیش  که 
مواد  پالستیکی،  خیمه های  کمپل،  مانند  زمستانی 
سوخت و لباس های گرم مانند جاکت، شال، دستکش، 
جوراب و بوت های ضد آب فراهم می کنند تا این افراد 

از گزند سردی و رطوبت در امان باشند.«
به نقل از این اعالمیه، کمیشنری عالی سازمان ملل در 
قبیل  از  ضرورت  مورد  مواد  پیش  از  پناهندگان،  امور 
دوصد و هفت هزار تخته کمپل، شصت و نه هزار تخته 
خیمه پالستیکی، سی و چهارهزار و پنج صد بسته لباس 
چوب  و  زغال  گاز،  مانند  سوخت  مواد  و  زمستانی 
و  خریداری  کشور  سراسر  در  توزیع  برای  را  سوخت 
ذخیره کرده است. به گفته ی این سازمان، این مواد در 
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آن،  مهم ترین  که  داشتند  بن  کنفرانس  در  دست آورد 
شناساندن این نهادها برای جهان بوده است. آقای سالم 
گفت در این کنفرانس، نهادهای مدنی توانستند جایگاه 
به  رابطه  در  که  مهمی  کنفرانس های  در  را  نهادها  این 

افغانستان گرفته می شود، تثبیت کنند. 
مدنی  نهادهای  حاضر،  حال  در  که  گفت  سالم 
کمک ها  رساندن  دادخواهی،  جمله  از  مهمی  وظایف 
در  تخصصی  مشوره های  کردن  فراهم  نیازمندان،  به 
او  دارد.  عرصه ها  سایر  و  بشری  حقوق  عرصه های 
گفت:»ما انتظار داریم که بعد از این هم جامعه جهانی 
تفاهم شوند و  و  وارد کار  ما  با  افغانستان  و هم دولت 

قبال آغاز شده است و هفته  امدادی  توزیع مواد  برنامه 
در  آسیب پذیر  خانواده  هشت صد  و  هزار  گذشته 
والیت پکتیا، از این کمک ها مستفید شدند. به گفته ی 
بلخ،  والیات  در  که  نیازمند  خانواده های  سازمان،  این 
فاریاب، سمنگان، جوزجان، سرپل و بغالن بسر می برند 
نیز از این بسته های کمکی به دست آورده اند. همچنین 
به خانواده های آسیب پذیر در والیات کندز و تخار نیز 

به زودی این کمک ها توزیع خواهد شد.
با این حال، اداره کمیشنری عالی سازمان ملل در امور 

شرکت کرده بودند، می گویند یک تصویر قابل پذیرش 
را از این نهادها برای جامعه جهانی ارایه کردند. به گفته 
بین  در  اختالف هایی که  با وجود  نهادها،  این  مسووالن 
در  اما  دارد،  وجود  افغانستان  داخل  در  مدنی  نهادهای 
کنفرانس بن به صورت یک دست و متحد پیام نهادهای 

مدنی برای جهانیان رسید. 
خارجه  وزیر  با  دوم  بن  کنفرانس  در  مدنی  نهادهای 
امریکا، بانکی مون و بیش از 13 وزیر خارجه کشورهای 

مطرح، دیدگاه های شان را شریک کردند. 
دست آوردها

چندین  نهادها  این  مدنی،  نهادهای  مسووالن  گفته  به 

که  غور  و  بادغیس  والیات 
ریزش شدید برف دسترسی به 
دشوار  را  نیازمند  خانواده های 

می سازد، بااهمیت است.
ملل  سازمان  عالی  کمیشنری 
می افزاید  پناهندگان  امور  در 
به  کمکی،  بسته های  این  که 
عودت کننده  خانواده  نه هزار 
و  شرقی  مناطق  به  جدیدا  که 
جنوب شرقی عودت کرده اند، 
مناطق  در  خانواده  شش هزار 
کشور،  شمال شرقی  و  شمال 
مناطق  در  خانواده  هفت هزار 
پنج  و  شش هزار  غربی، 
و  جنوبی  مناطق  در  خانواده 
به بیش از شش هزار خانواده ی 
و  مرکزی  مناطق  در  دیگر 

صفحات مرتفع مرکزی توزیع خواهد شد.
ملل، جماهیر  سازمان  عالی  اعالمیه کمیشنری  از  نقل  به 
انوری وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در جریان 
ده سبز  ولسوالی  در  دیروز  که  کمک ها  این  توزیع 
مشترک  مساعدت  برنامه،  »این  گفت:  شد،  آغاز  کابل 
یو ان اچ سی آر و وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان 
در  که  داخلی  بی جاشدگان  و  عودت کنندگان  برای 
جریان ماه های سرد زمستان در افغانستان در معرض خطر 

قرار دارند، بسیار حیاتی می باشد.«

از ظرفیت های ما استفاده کنند. با وجود آن که ما هم به 
نیز  نیاز داریم که خود را  نیاز داریم و ما  ظرفیت پذیری 

بیش از این قوی تر کنیم.« 
بن،  کنفرانس  در  می گویند  مدنی  نهادهای  مسووالن 
همه نهادهای مدنی هماهنگی و اتحاد بی سابقه داشتند و 
آنها  نیز حفظ شود.  آینده  در  اتحاد  این  تا  دارند  تالش 
نهادهای مدنی قرار است نظریات خود را در  می گویند 
کنفرانس های شیکاگو و توکیو که قرار است در رابطه به 
مسایل نظامی و اقتصادی برای افغانستان برگزار شود نیز 

با جهانیان شریک سازند.
به  کمک  موسسه  رییس  غفار،  سیلی  حال،  همین  در 
زنان و کودکان، در این کنفرانس گفت نهادهای مدنی 
تقاضای دست آوردهای بیشتر از این را داشتند. او گفت 
دیر یا زود جامعه جهانی، افغانستان را ترک خواهد کرد 
بنا براین باید دولت افغانستان نقش نهادهای مدنی را در 

تصمیم گیری ها و سایر عرصه ها در نظر گیرد.
را در عرضه  فعال خود  نقش  باید  »ما  خانم غفار گفت: 
زمان  عین  در  ببریم،  پیش  دولت  با  دوشادوش  خدمات 
با  باشیم. فعال در مسایل زیادی  باید نقش نظارتی داشته 
جامعه مدنی مشوره نشده است که نقش ما را زیر سوال 
سوال  زیر  را  دولت  دموکراتیک  نقش  حتا  و  می برد 

می برد.« 
با  می خواهند  افغانستان  مدنی  نهادهای  حال،  همین  در 
خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 نقش بیشتری در 
عرصه های مختلف داشته باشند. در همین حال انتقادهایی 
گذشته،  ده  سال  در  افغانستان،  دولت  که  دارد  وجود 

توجهی زیاد به نهادهای مدنی نداشته است.  

ارتقای  برنامه های  که  می گوید  کابل  در  پناهندگان 
سکتور  و  موسسات  میان  در  سازمان  این  آگاهی  سطح 
فراهم آوری  به  تمویل کننده  مراجع  ترغیب  و  خصوصی 
کمک ها برای نیازمندان سبب خواهد شد تا بی جاشدگان 
داخلی و خانواده های آسیب پذیر در والیات غزنی، لوگر 

و میدان وردک از این کمک ها مستفید شوند.
که  است  کرده  تاکید  ملل  سازمان  عالی  کمیشنری 
در  سازمان  این  کمک های  گذشته،  سال های  مانند 
از  زیادی  تعداد  دارای  که  دوردست  و  روستایی  مناطق 

عودت کنندگان هستند، متمرکز می باشد.
امور  در  ملل  سازمان  عالی  کمیشنری  اعالمیه  از  نقل  به 
پناهندگان، پیتر نیکوالس رییس این سازمان در افغانستان 
گفته است که هدف از توزیع این مساعدت ها، کمک به 
عودت کنندگان و بی جاشدگان داخلی نیازمندی است تا 
در جریان ماه های سرد زمستان مشکالت شان حل شود. 
خانواده هایی اند  افراد،  این  از  من  »هدف  می افزاید:  وی 
مرد  سرپرست  و  بوده  زنان  بدوش  آنها  سرپرستی  که 
ندارند. خانواده هایی دارای اعضای سال خورده و معلول، 
دیگر  عبارت  به  یا  زیاد،  اطفال  دارای  خانواده هایی 
خانواده های بی بضاعت و کامال محروم که به کمک های 

ما نیاز جدی دارند.«
از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 تاکنون، حدود 4.6 
از  کشور  به  برگشت  در  افغان  پناهندگان  از  نفر  میلیون 
پناهندگان  امور  در  ملل  سازمان  عالی  کمیشنری  سوی 
حال  در  که  می گوید  سازمان  این  اما  شده اند.  کمک 
حاضر نیز حدود سه میلیون افغان پناهنده ی ثبت نام شده، 
سازمان  این  می برند.  بسر  ایران  و  پاکستان  در  هم  هنوز 
فرصت های  نبود  کشور،  در  ناامنی ها  که  می کند  تاکید 
کاری، سرپناه و مواد غذایی از جمله مشکالت مهم برای 

مردم افغانستان است.
کمیشنری عالی سازمان ملل می گوید که این سازمان در 
مشورتی  در یک جریان  افغانستان  دولت  با  حال حاضر 
چهارجانبه که در آن کشورهای همسایه ایران و پاکستان 
استراتژی چندین ساله  برای تدوین یک  نیز نقش دارند، 
افغان  پناهندگان  مشکالت  حل  راه های  یافتن  جهت 
در  استراتژی  این  سازمان،  این  گفته ی  به  می کنند.  کار 
کنفرانسی که در ماه آپریل سال 2012 دایر می شود، به 

جامعه بین المللی پیشکش خواهد شد. 

نهادهای مدنی:

پیام مردم را متحدانه به جهان رساندیم

کمک سازمان ملل
به دوصد هزار افغان آسیب پذیر

ACKU



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

8. 5 بي توجهي والدين
منجر  اطفال  والدين  بي توجهي  موارد  برخي  در 
پرورش  و  آموزش  به  اطفال  دسترسي  عدم  به 
مي شود که اين امر مغاير منافع علياي اطفال تلقي 
مي شود و باعث نقض حق تعليم و تربيت اطفال 
مي گردد که در مثال زير به وضوح ديده مي شود:

مستقل  کميسيون  ساحوي  دفتر  گزارش  طبق 
حقوق بشر در واليت کابل:

بر  کابل  شهر  هشتم  ناحيه  در  ساله اي   12 دختر 
موصوف  همواره طفل  که  مادرش  اثر خشونت 
مکتب  به  وي  رفتن  مانع  و  کرده  لت وکوب  را 
به  را  طفلش  تا  داشت  تصميم  حتا  و  مي شد 
همکاري  با  و  کرده  فرار  خانه  از  برساند،  قتل 
آورده  کميسيون  دفتر  به  ريش سفيدان  از  يکي 
امن  خانه هاي  از  يکي  به  طفل  اين  ابتدا  شد. 
بعدا  گرديد  معرفي  نگهداري  جهت  اضطراري 
اطفال  از  محافظت  عمل کرد  شبکه  طريق  از 
)سپن( و کارمندان اجتماعي وزارت کار و امور 
کار  طفل  فاميل  با  معلولين،  و  شهدا  اجتماعي، 
صورت گرفت و زمينه ادغام مجدد آن با فاميلش 

مهيا و وي دوباره روانه مکتب شد. 
 هم چنين در قضيه ديگري، دو دختر 8 و 14 ساله 
ساکن ولسوالي حصه اول واليت کاپيسا از طرف 
لت وکوب  مورد  همواره  کاکاي شان  و  والدين 
قرار مي گرفتند که باالخره بر اثر بي توجهي، اين 
اطفال از خانه فرار کرده و به محض رسيدن به 
شهرکابل توسط پوليس بازداشت به بخش اطفال 

کميسيون معرفي مي شوند.
يکي  به  را  فراري  اطفال  کميسيون  کارمندان   
به  قضيه  اين  و  مي دهند  انتقال  امن  خانه هاي  از 
)سپن(  اطفال  محافظت  عمل کرد  شبکه  اعضاي 
بعدا  و  مي شود  گذاشته  ميان  در  کابل  واليت 

پنج شنبه،  روز  مرز«  بدون  »گزارشگران  سازمان 
اول جدی، اعالم کرد که در طول سال روان در 
سراسر جهان 66 خبرنگار کشته و بيش از 1000 

تن دستگير شده اند.
گزارش  در  مرز  بدون  گزارشگران  سازمان   
را  ليبيا  و  مصر  سوريه،  در  شهرهايی  خود 
نام  رسانه ها  برای  جهان  نقاط  خطرناک ترين 
برده است. اين گروه برای نخستين بار 10 منطقه 
خطرناک برای رسانه ها را از قاهره پايتخت مصر 
در  ولسوالی خضدر  و  ليبيا  در  مصراته  تا  گرفته 
جنوب ايالت بلوچستان پاکستان طبقه بندی کرده 

است.
همچنان  مرز  بدون  گزارشگران  سازمان 
که   2011 پرآشوب  سال  در  که  است  گفته 
ديکتاتورهای چندين کشور عربی سقوط کردند، 
سراسر جهان  در  دستگير شده  خبرنگاران  شمار 

16 درصد افزايش داشته است.
آزادی  از  دفاع  سازمان  اين  اعالميه  گفته  به 

کار  فاميل شان  همراه  که  مي شود  آن  بر  تصميم 
صورت گيرد. همچنين قضيه با سپن واليت کاپيسا 
شريک ساخته مي شود که ايشان به نوبه خود به اين 
و  زياد  مشوره هاي  از  بعد  کردند،  رسيدگي  قضيه 
عرضه خدمات به فاميل شان، اين دو طفل به فاميلش 
تعليم خود  به  آن ها  در حال حاضر  و  ادغام شدند 

ادامه مي دهند. 
نتیجه گیري 

موارد نقض حق تعليم و تربيت )آموزش( در کشور، 
توزيع  در  تناسب  که  است  واقعيت  اين  گوياي 
به  خصوص  و  معلمان  کمبود  آموزشي،  امکانات 
معلمان زن، وجود رواج هاي ناپسند و خشونت هاي 
خانوادگي، عدم آگاهي والدين از اهميت تعليم و 
تربيت و مشکالت امنيتي مي باشد. برنامه ريزي هاي 
به  دسترسي  حق  تأمين  براي  متناسب،  و  همه جانبه 
کافي  منابع  تخصيص  به  شمول  باکيفيت  تعليمات 
مالي و نيروي انساني توانمند، مي تواند در حل اين 

مشکالت نقش موثري داشته باشد. 
9 - حق صحت

و  مبنا  صحت،  حق  به  انسان ها  برابر  دسترسي 
به  حقوق  ساير  به  دسترسي  براي  پيش زمينه اي 
زمينه  انسان  صحت  حق  تامين  مي آيد.  حساب 
استفاده از ساير حقوق همچون حق تعليم و تربيت 
و حق کار را به  صورت بهتر و مفيدتر مهيا مي سازد. 
تا  دارند  از زن، مرد و طفل حق  اعم  انسان  ها  همه 
حق  تامين  جهت  صحي،  معيارهاي  عالي ترين  از 
هرنوع  و  بهره مند شوند  رواني(  و  صحت )جسمي 
تبعيض در مستفيدشدن از اين حق، ممنوع مي باشد. 
حق  اصلي  قسمت  سه  به  مي توان  را  صحت  حق 
دسترسي به تسهيالت صحي )دوا و خدمات(، حق 
طبيعي  زيست  محيط  حق  و  مادر  و  طفل  حمايت 
زمينه  در  پيشرفت  وجود  با  کرد.   تقسيم  صحي 

کشورها  ديگر  در  خيابانی  »اعتراضات  رسانه ها، 
اياالت  و  چيلی  اوگاندا،  بالروس،  يونان،  مانند 
افزايش سريع دستگيری ها  از داليل  امريکا  متحده 
شمار  که  می گويد  سازمان  اين  می باشند.« 
دستگيرشدگان از 535 در سال 2010 به 1044 نفر 

در سال 2011 افزايش يافته است.
خبرنگار   20 سازمان  اين  گفته  به  حال،  همين  در 
امريکای  در  ميزان  همان  به  و  خاورميانه  منطقه  در 
التين کشته شدند. خبرنگاران در امريکای التين در 

معرض تهديدات گروه های جنايتکار قرار دارند.
می گويد:  همچنان  مرز  بدون  گزارشگران  سازمان 
مرگ  رتبه  باالترين  سال  دومين  برای  »پاکستان 
خبرنگاران را دارد. 10 خبرنگار در سال 2011 در 
و  ايران  چين،  رسيده اند.  قتل  به  عمدتا  کشور  اين 
اريتره به ترتيب بيشترين شمار خبرنگاران زندانی را 

دارند.«
در فهرست مناطق مرگبار برای خبرنگاران، »ساحل 

اخير، هنوز هم  ارايه خدمات صحي در طي چند سال 
کامل  دسترسي  عرصه  در  مشکالت  و  محدوديت ها 
مردم به حق صحت پا برجاست که با استناد به نظارت 
برخي موارد  به شرح  کميسيون در جريان سال 1389، 

مربوط به نقض اين حق، مي پردازيم. 
 9. 1 حق دسترسي به خدمات صحي

در سال 1389  نفر  با 7503  نتيجه مصاحبه هايي که  در 
کميسيون  ساحوي  نظارت  بخش  همکاران  توسط 
درصد   13.7 است،  گرفته  صورت  بشر  حقوق  مستقل 
قريه  و  منطقه  در  صحي  خدمات  هيچ نوع  که  گفته اند 
از 25 درصد  بيش  اينکه  نمي باشد. ضمن  آنان موجود 
نيز براي دستيابي به خدمات صحي بايد مسافت طوالني 
بپيمايند که دوري بيش  پياده  از 5 کيلومتر راه را  بيش 
از حد راه، خود، امکان دسترسي به خدمات صحي را 

محدود مي سازد. 
از  يکي  افراد،  از  بااليي  درصد  براي  اين که  وجود  با 
يا  يا کلينيک  خدمات صحي دولتي همچون شفاخانه، 
افراد آموزش ديده قابل دسترس است اما اکثريت افراد 
بنا به داليلي که در جدول زير آمده است امکان استفاده 

بهينه از اين خدمات را ندارند. 
نتايج مصاحبه هاي ناظران ساحوي کميسيون در محالت 
مختلف با مردم، نشان مي دهد که آن ها نبود دوا و کمبود 
داکتران مجرب را يکي از مشکالت عمده و اساسي در 
اين  و  به خدمات صحي مي دانند  قسمت دسترسي شان 
به  زن؛  داکتران  کمبود  علت  به  زنان  براي  مشکالت 

 مراتب بيشتر از مردان است. 
دولت  کشور،  اساسي  قانون   52 ماده  حکم  اساس  بر 
و  امراض  عالج  وسايل  تا  است  مکلف  افغانستان 
به  مطابق  اتباع  همه  براي  را  رايگان  صحي  تسهيالت 
احکام قانون تامين کند. اما موارد ارايه  شده نشان مي دهد 
به  دسترسي  کيفيت  بهبود  زمينه  در  بيشتر  تالش  به  که 

خدمات صحي نياز است. 
ادامه دارد

»ويراکروز«  اياالت  ابيجان،  اقتصادی  پايتخت  ايوری« 
نيز  فيليپين  در  ميندانايو«  و  »لوزون  جزاير  و  مکسيکو 

شامل می باشند.
اين در حالی است که افغانستان نيز يکی از خطرناکترين 
شمار  به  خبرنگاران  برای  گذشته  سال  ده  در  مناطق 
افغانستان«  رسانه های  »ديده بان  گفته  به  است.  می رفته 
)نی(، از سال 2001 تا سال 2011 جمعا 28 تن به شمول 
ماه  در  افغانستان کشته شدند.  در  خبرنگار خارجی   12
در  افغان  خبرنگار  خپلواک  اميد  نيز،  روان  سال  سنبله 

واليت ارزگان کشته شد.
گفته  همچنان  افغانستان  رسانه های  ديده بان  سازمان 
عليه  خشونت  واقعه   266 گذشته  سال  ده  در  که  است 
در  آنها  بيشترين  که  است  رسيده  ثبت  به  خبرنگاران 
سال 2009 با رقم 67 مورد رخ داده است. اين سازمان 
بيشترين خشونت عليه خبرنگاران را در واليت های کابل 
با 106 مورد، هرات 24 و هلمند 18 واقعه رده بندی کرده 

است.

کسانی که در پی محاکمه ای ناعادالنه محکوم می شوند، 
مرگ-  به  محکوم  صغار  اعدام شده،  سیاسی  مخالفان 
مثال های زير، تنها نمونه ای از کسانی هستند که مقامات 

يک کشور به طور »قانونی« جانشان را گرفته اند.
چین 

اسماعيل صمد در 8 فبروری سال 2006 در شهر اورومگی در منطقه 
اکتوبر   31 تاريخ  در  او  شد.  اعدام  زين جيانگ  ايغور  خودمختار 
سال 2005 پس از تحويل گرفتن از پاکستان در سال 2003، توسط 
ميهن«  مام  تجزيه  برای  »کوشش  جرم  به  اورومگی  خلق  دادگاه 

محکوم به مرگ شد.
»سازمان  گفته  به  بنا  او  تقاضای  ولی  بود،  کرده  فرجام  تقاضای  او 
حقوق بشر ايغور«، مستقر در امريکا، احتماال طی جلسه ای در پشت 
درهای بسته بررسی شده بود. هرچند که اين روش در برخی شرايط 
قانونی است، اما امکان ارزيابی عادالنه بودن اين نوع دادرسی دشوار 
می شود. افزون براين، سازمان مذکور اعالم می کند اسماعيل صمد 
که به اتهامات وارده در جريان بازجويی ها »اعتراف« کرده بود، اين 
اتهام ها را در دادگاه رد می کند، که به معنای آن است که »اعترافات« 

او در زير شکنجه گرفته شده است.
همسر و دو فرزند خردسالش فقط توانسته اند به مدت ده دقيقه، شب 
پيش از اعدام با او ديدار کنند. او با اصابت گلوله ای به قلب کشته 

شد.
اندونیزيا

فابيانوس تيبو )61 ساله(، دومينيگوس داسيلوا )43 ساله(، و ماريوس 
ريو )49 ساله( در ساعت 1/45 بعد از نيمه شب 21 سپتامبر سال 2006 
تيرباران شدند. اين سه نفر در اپريل سال 2001 به جرم قتل و دعوت 
به شورش، در پی خشونت های قومی و مذهبی ماه می سال 2000 در 
استان پوزو، محکوم به اعدام شدند. هيچ اطالع رسمی از محل اعدام 
پليس، محل  به گفته يک  بنا  اما  نشد،  ارايه  مقامات  از سوی  آن ها 

اعدام در نزديکی فرودگاه پالو در همين منطقه بوده است.
عفو بين الملل بر آن است که دادگاه اين سه نفر ناعادالنه بوده است. 
به هنگام صدور حکم، شهادت  نظر می رسد که دادگاه  به  به ويژه 
برخی  گفته  به  است.  گرفته  ناديده  را  متهمان  سود  به  شده  مطرح 
گرد  دادگاه  برابر  در  سنگ،  پاره  به  مسلح  کنندگان  تظاهر  منابع، 
آمده و خواهان اعدام اين سه تن بوده اند. اين احتمال وجود دارد که 
اين اقدام هراس افکنانه بر نتيجه محاکمه تاثير گذاشته است. وکالی 
اين سه نفر نيز آماج اين هراس افکنی بوده اند، به ويژه به شکل تهديد 

به مرگ و بمبی که در خانه يکی از وکال کار گذاشته شده بود.
ايران

اتهام  به   1383 مرداد   25 تاريخ  به  ساله،  شانزده  رجبی،  عاطفه 
»جريحه دار کردن عفت عمومی« به دار آويخته شد. اعدام او در مال 
عام در مرکز شهر نکا از توابع مازندران به اجرا گذاشته شد. او زمانی 
به قتل رسيد که به گفته برخی منابع، از سالمت عقلی برخوردار نبود 

و از داشتن وکيل در تمامی مراحل دادرسی محروم بود.
که  زد  فرياد  قاضی  به  خطاب  و  شد  عصبانی  محاکمه،  جريان  در 
اعتراض حجاب  نشانه  به  و  است  بوده  مسن تری  مرد  اعمال  قربانی 
اظهارداشت  و سپس  پرخاش کرد  او  به  قاضی  پرت کرد.  را  خود 
منابع،  برخی  اظهار  طبق  است.«  »لخت شده  گاه  داد  در  عاطفه  که 
عاطفه رجبی در زمان ارتکاب »جرمی« که به او نسبت داده اند و به 
هنگام محاکمه، از اختالل روانی رنج می برده است. مقامات قضايی 
اما  او 22 ساله است،  مازندران در هنگام اجرای حکم گفته اند که 
طبق کارت ملی شناسايی اش 16 ساله بوده است. اين در حالی است 
که اعدام صغار )کمتر از 18 سال در زمان ارتکاب جرم نسبت داده 
بين المللی ممنوع است. مقامات قضايی در مورد  قوانين  شده( طبق 
شکايتی که از قاضی شده بود، هيچ اقدامی نکردند. بنا بر خبر سايت 
پيک ايران، به هنگام اجرای اعدام، همان قاضی ]حاج رضايی[ که 
او را به مرگ محکوم کرده بود، طناب دار را بر گردن عاطفه رجبی 

آويخت.
ادامه دارد

7سال پنجم   شماره مسلسل 1306    چهار شنبه 7 جدی 1390    
وضعيت حقوق بشر 

در افغانستان
مجازات اعدام، 
شدیدترین کيفر

گزارشگران بدون مرز: 

66 خبرنگار در سال 2011 کشته شدند

 قسمت چهل و يکم

منبع: دويچه ونله

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

قسمت نهم

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

نویسنده: عفو بین الملل/ترجمه بنیاد عبدالرحمن برومند
/http://www.iranrights.org :منبع

حقوق بشر؛ مبنای عدالت، دموکراسی و 
آزادی های اجتماعی است.
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 سیحون ـ بدخشان
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در  سرما  فصل  در  سوخت  مواد  بهای  رفتن  بلند 
گذشته،  سال های  با  مقایسه  در  بدخشان،  بازار های 

افزایش دو چندان را نشان می دهد.
رفتن  بلند  از  بدخشان،  والیت  باشندگان  از  شماری 
مواد سوخت شکایت می کنند و می گویند که  بهای 
مردم  بسیاری  است که  باال  به حدی  مواد،  این  بهای 

توانایی خریداری آن  را ندارند.
فیض آباد  شهر  چهارم  ناحیه ی  باشنده ی  عبدالصمد 
سوخت،   مواد  بهای  بودن  بلند  سبب  »به  می گوید: 
سرما،  فصل  در  بی بضاعت  خانواده های  بسیاری 
هم  را  سوخت  چوب  سیر  یک  خریداری  توانایی 

ندارند.«
به گفته ی وی، این افزایش در مقایسه با سال گذشته، 
سال  را  ذغال  بوری  یک  آنها  و  است  شده  دوچند 
این  حاال  اما  می خریدند،  افغانی  یک هزار  گذشته، 

قیمت به بیش از 1500 افغانی افزایش یافته است.
مایع  گاز  کیلو  یک  اکنون،  همین  که  است  گفتنی 
بازار های  در  سوخت  چوب  سیر  یک  و  افغانی   90

فیض آباد به 85 تا 90  افغانی به فروش می رسد.
فیض آباد،  جدید  شهر  باشنده ی  زاهد،  اهلل  شاه ولی 
مسووالن را به بی توجهی در جهت کاهش بهای مواد 
سوخت متهم می کند و می گوید که مسووالن تا حال 

حتا حرف خود را نیز در این زمینه عملی نکرده اند.
موصوف گفت: »با آن که از طریق رسانه ها شنیدیم که 
وزارت تجارت بهای گاز مایع را پایین آورده است، 
بازار  ولی متاسفانه کوچک ترین تغییری در نرخ های 

بدخشان به وجود نیامده است.«
او گفت که از مدت یک ماه به این طرف، یک کیلو 
گاز مایع را به نرخ 85 تا 90 افغانی خریداری می کنند.

چندی قبل وزارت تجارت کشور اعالم کرد که در 
مایع  گاز  فروش  غرفه های  کشور،  والیات  و  مرکز 

اما آقای غالم جیالنی درحالی که فرا رسیدن زمستان 
اظهار  می داند،  نفتی  مواد  بهای  افزایش  عوامل  از  را 
می دارد: »از این که در فصل زمستان آمار تقاضا نسبت 
به عرضه ی مواد بیشتر می شود، سبب بلند رفتن بهای 

مواد نفتی می گردد.«
با این حال مقام های محلی بدخشان می گویند که آنها 
ایجاد  بازار  در  نرخ ها  تثبیت  منظور  به  را  کمیسیونی 

کرده اند.
مولوی عبدالمعروف راسخ، سخنگوی والی بدخشان 
افزایش  که  نیست  شکی  این  »در  گفت:  8 صبح  به 
ولی  است،  بی سابقه  بدخشان  در  سوخت  مواد  بهای 
ما با ایجاد کمیسیونی متشکل از شهر داری، ریاست 
اقتصاد و سکتور خصوصی در نظر داریم که نرخ ها را 

کنترول کنیم.« 
سخنگوی والی بدخشان اضافه کرد که نه تنها بهایی 
مواد سوخت، بلکه بهای تمام مواد در فصل سرما باال 
بار  به  را  جدی  مشکالت  مردم  برای  که  است  رفته 

آورده است.
به گفته ی وی، آنها تصمیم دارند، با تثبیت نرخ ها در 
گران فروشی  تثبیت شده  نرخ  از  کسانی که  با  بازار، 

می کنند، برخورد قانونی انجام دهند.
اما باشندگان شهر فیض آباد می گویند که آنها تا حال 
هیچ کمیسیونی را ندیده اند که راجع به تثبیت نرخ ها 

فعالیت کند.
»با  می گوید:  فیض آباد  باشنده ی  یک  عبدالصمد، 
آن که مقام ها از ایجاد کمیسیون حرف می زنند، اما من 
به عنوان یک شهروند تا حال از ایجاد این کمیسیون 

خبر ندارم، چه رسد به اجراات آن.«
این  ایجاد  به  تاکید  با  بدخشان  والی  سخنگوی  ولی 
کمیسیون  این  که  کرد  امیدواری  ابراز  کمیسیون  

بتواند در نرخ ها کاهش به وجود بیاورد.
دیدگاه  دریافت  برای  اما تالش های خبرنگار 8 صبح 
نرخ ها،  کنترول  برای  ایجادشده  کمیسیون  آدرس  و 

بی نتیجه ماند.

به  افغانی  به 55  را  این وزارت، هر کیلو گاز  مربوط 
فروش می رساند.

این وزارت اعالم کرد که فروشندگان گاز  همچنان 
در دوکان های دیگر می توانند که از این غرفه ها گاز 
را به قیمت 55 افغانی به دست بیاورند و برای مردم به 
تا  اما دیده می شود که  برسانند،  به فروش  افغانی   59

هنوز این گفته ها عملی نشده است.
به  را  دولت  نیز  بدخشان  در  تجارت  اتاق   مسووالن 

بی توجهی و بی کفایتی متهم می کنند.
در  تجارت  اتاق   داراالنشای  مسوول  جیالنی  غالم 
بدخشان به 8 صبح گفت: »یگانه علت بلند رفتن بهای 
تمرکز  و  توجه  عدم  کشور،  سراسر  در  نفتی  مواد 

دولت باالی تاجران می باشد.«
به گفته ی وی، تاجران مواد را به همان قیمتی که در 
ولی  نمی کنند،  خریدای  می رسد  فروش  به  بازارها 
متاسفانه نسبت عدم توجه مقام های دولتی بر بازار  و 
تاجران، هر کس دلش هر چه خواست انجام می دهد.

مواد  بهای  افزایش  که  ساخت  خاطرنشان  موصوف 
تا  و  است  دولت  بی کفایتی  از  ناشی  بازار  در  نفتی 
هیچ  نشود،  عمل  وارد  زمینه  این  در  دولت  زمانی که 

مرجعی توانایی کنترول و مدیریت بازار را ندارد.
زاهد می گوید که مقام های محلی در بدخشان به فکر 
مردم نیستند و هیچ اقدامی به منظور کاهش بهای مواد 

سوخت روی دست نگرفته اند.
موسسات  و  دولتی  ادارات  »تمام  می افزاید:  وی 
قرارداد  بلند  قیمت  به  را  سوخت  چوب  خارجی، 
چوب  بهای  افزایش  سبب  اقدام  این  که  می کنند 
دشوار  افزایش،  این  فقیر  مردم  برای  و  شده  سوخت 

است.«
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0777625262

هشدار ايران به هلیکوپتر 
خارجی در جريان رزمايش 

آب های جنوب 
 

تلويزيون دولتی جمهوری اسالمی ايران در گزارشی 
آب های  در  خارجی  هليکوپتر  يک  به  کرد  اعالم 
وارد  تا  داده شده  هشدار  هرمز  تنگه  و  فارس  خليج 
فضای رزمايش نشود و از هرگونه نزديکی به محيط 

آن خودداری کند.
از  موسوی  محمود  خبر،  مرکزی  واحد  گزارش  به 
فرماندهان نظامی و از سخنگويان اين رزمايش گفته 
نزديک  قصد  خارجی  نظامی  هليکوپتر  »يک  است: 
پيام داديم و  ما  به محوطه رزمايش داشت که  شدن 

هليکوپتر يادشده به سرعت از محل دور شد.«
در  خارجی  نيروهای  تمامی  به  افزود  همچنين  وی 
و دريای عمان گفته شده که  فارس  آب های خليج 
ايران در حال برگزاری رزمايش دريايی در مرزهای 
يا  نزديک  رزمايش  محيط  به  نبايد  و  است  خودی 

وارد شوند.
از  دقيقی  مشخصات  به  خبر  مرکزی  واحد  گزارش 

اين هليکوپتر اشاره ای نکرده است.
جمهوری  ارتش  دريايی  نيروی  روزه  ده  رزمايش 
از   »90 واليت  »رزمايش  به  موسوم  ايران،  اسالمی 

صبح روز شنبه آغاز شده و در حال برگزاری است.
شرق  منطقه  رزمايش،  اين  ايرانی،  مقامات  گفته  به 
گذرگاه هرمز تا خيلج عدن را به مساحت حدود دو 
هزارکيلومتر مربع در بر می گيرد و در آن تجهيزات 
به  دريايی  نيروی  تاکتيک های  و  نظامی  جديد 

آزمايش گذاشته می شود.
در  عمان  دريای  در  ارتش  دريايی  نيروی  رزمايش 
سال  از  ايران  مقام های  که  می گيرد  صورت  حالی 
1388، مسووليت عمليات در خليج فارس را به سپاه 
پاسداران واگذار کرده اند و ارتش جمهوری اسالمی 
بر  را  هرمز  تنگه  شرق  به  مربوط  ماموريت های  نيز 

عهده دارد.
نيروهای نظامی ايران در سال های اخير رزمايش های 
»آمادگی  را  آن  دليل  و  برگزار کرده اند  گسترده ای 
با  مقابله  برای  نظامی  تمرين های  انجام  و  نيروها 
عنوان  اسراييل«  و  امريکا  احتمالی  حمله  گونه  هر 

کرده اند.
که  می شود  برگزار  آن  از  پس  ايران  تازه  رزمايش 
رسانه ها و فرماندهان نظامی جمهوری اسالمی تهديد 
از  هرمز  تنگه  ايران،  به  حمله  صورت  در  کرده اند 
 40 حاضر  حال  در  شد.  خواهد  مسدود  ايران  سوی 
بازارهای  روانه  تنگه  اين  مسير  از  دنيا  نفت  درصد 

جهانی می شود.

نخستين گروه ناظران اتحاديه ی عرب متشکل از 60 ناظر 
وارد  دوشنبه  شامگاه  اتحاديه،  اين  دبيرخانه  عضو   10 و 
اوج گيری  با  است  همزمان  ناظران  ورود  شد.  سوريه 
عمليات نظامی و امنيتی نيروهای دولتی سوريه در مناطق 
مختلف سوريه که بنا بر اعالم شورای عمومی انقالب، به 

کشته شدن دست کم 43 نفر در مناطق مختلف انجاميد.
اين بيشترين شمار کشته شده در شهر حمص است که در 
گرفته  قرار  ارتش  توپخانه ای  شديد  باران  گلوله  معرض 

است.
ناظران  از  گروه  اولين  ورود  از  رويترز  خبرگزاری 
دبيرکل  نبيل العربی  داد.  خبر  سوريه  به  عرب  اتحاديه ی 

اتحاديه ی عرب هفته گذشته گفته 
نفری   150 ناظران  هيات  که  بود 
خواهد بود که شامگاه دوشنبه 50 

نفر از ناظران وارد سوريه شدند.
اعالم  الجزيره  خبری  شبکه ی 
از  گروه  اين  ماموريت  که  کرد 
پايتخت سوريه  دمشق  در  ناظران، 
حمص،  حماه،  درعا،  شهرهای  و 
خواهد  شهر ها  اين  حومه  و  ادلب 

بود.
بر  نظارت  افراد  اين  ماموريت 
اجرای طرح اتحاديه ی عرب برای 
پايان دادن به بحران سوريه است. 
سوريه  دولت  طرح  اين  برپايه 
مسلح  نيروهای  که  شده  متعهد 
مسکونی  مناطق  تمام  از  را  دولتی 
اخير را آزاد  خارج کند و همه دستگيرشدگان حوادث 
کند. اتحاديه ی عرب در مقابل ميانجی گفتگو ميان دولت 

و اپوزيسيون سوريه می شود.
محمد مصطفی احمد الدالبی، رييس هيات ناظران اتحاديه 
عرب در سوريه، در مصاحبه با خبرگزاری رويترز گفت 
گفتگو  و  ديدار  کشور  اين  مسووالن  از  شماری  با  که 
کرده است. او خاطرنشان کرد که اين مسووالن، آمادگی 
خود را برای همکاری با ناظران و رفع هرگونه موانع در 

مسير ماموريت آنها ابراز کرده اند.
اتحاديه ی  نمايندگی  هيات  همراه  به  شنبه  روز  الدالبی 

وارد  ناظران،  حضور  برای  زمينه سازی  منظور  به  عرب 
سوريه شد.

هستيم.  سوريه  در  حاال  »ما  گفت:  رويترز  به  الدالبی 
ديگر  به  شد.  آغاز  دمشق  به  ورودمان  با  ما  ماموريت 
برای  را  »زمينه  داد:  ادامه  او  رفت.«  خواهد  هم  شهر ها 
با  برادران سوری به خوبی  ناظران فراهم کرديم.  حضور 

ما همکاری می کنند.«
رييس هيات ناظران اتحاديه عرب افزود که دولت سوريه 
که  مساله ای  کرد؛  فراهم  را  ناظران  انتقال  و  نقل  وسايل 

ممکن است خشم معترضان را برانگيزد.
فرماندهان  و  مسووالن  از  شماری  با  که  افزود  الدالبی 
است.  کرده  گفتگو  و  ديدار  سوريه  مسلح  نيروی های 
از  يکی  سوريه  خارجه  امور  وزير  معلم  وليد  افزود  او 

مسووالنی است که با آنها ديدار و گفتگو کرده است.
از سويی ديگر برهان غليون، رييس شورای ملی معترضان 
از  »برخی  پاريس گفت:  سوريه در کنفرانسی خبری در 
کرده اند  اعالم  ناظران  اين  شدند.  حمص  وارد  ناظران 
مانعشان  سوری  مقام های  که  مناطقی  به  نمی توانند 

می شوند برسند.«
پياپی در معرض گلوله  برای چهارمين روز  شهر حمص 
گرفت.  قرار  سوريه  ارتش  تانک های  شديد  باران 
نفر و زخمی شدن ده ها  خبرگزاری ها از کشته شدن 24 

نفر ديگر در روز دوشنبه در اين شهر خبر داده اند.
و  گاه  و   است  محاصره  در  پيش  هفته  شش  از  شهر  اين 
می برند.  يورش  آن  به  ارتش  و  امنيتی  نيروهای  بيگاه، 

حمص را مردم سوريه، مادر انقالب ناميده اند.

خانواده  يک  اعضای  قاتل  که  می گويد  تگزاس  پوليس 
در شب کريسمس، يکی از افراد خانواده بوده که لباس 

بابانويل پوشيده بود.
از  نفر  هفت  جسد  پوليس  که  شد  آغاز  آن جا  از  ماجرا 
واين،  را در خانه ی شان در گريپ  اعضای يک خانواده 

شهری در نزديکی داالس در ايالت تگزاس پيدا کرد.
مقتوالن بين 15 تا 59 سال سن داشتند. جسد آنها درميان 
پيدا  بوده،  کريسمس  درخت  زير  که  بازشده  تحفه های 
نشيمن کشف  اتاق  در  تفنگچه هم  قبضه  دو  است.  شده 
اين  دليل  که  نمی دانند  هنوز  پوليس  آگاهان  است.  شده 

قتل چه بوده است. اما گفته اند که به احتمال زياد مردی 
56 ساله عامل اين قتل بوده است.

خانواده،  اعضای  از  زن  سه  و  مرد  سه  کشتن  از  بعد  او 
خودش را کشته است.

رابرت ابرلينگ از ادراه پوليس گريب واين می گويد که 
اين فرد لباس بابانويل به تن داشته است.

او می گويد که اين دلخراش ترين صحنه ای است که در 
عيد ميالد مسيح با آن رو به رو شده است و حتا بيشتر از آن 
گفته که در دوازده سالی که در پوليس خدمت می کرده 
»اين دلخراش ترين جنايتی« است که درگيرش بوده است.

آقای ابرلينگ می گويد: »می توانم با اطمينان از سوی بقيه 
افراد اداره پوليس هم اين را بگويم که فکر نمی کنم هيچ 
کس، هرگز با صحنه مشابهی در روز کريسمس برخورد 
کرده باشد.« او می گويد که از شواهد اين طور بر می آيد 

که همه اين افراد اعضای يک خانواده بوده اند.
پوليس گفته است که بعد از تمام شدن تحقيقات، هويت 

اين افراد را مشخص می کند.
روی  که  است  گفته  بيانيه ای  در  هم  شهر  اين  شهردار 
دادن اين قتل در روز کريسمس، آن را »غم انگيزتر« هم 

می کند.

بانوی  هو،  هی  لی  که  می گويند  جنوبی  کوريای  مقام های 
تازه  رهبر  اون،  جونگ  کيم  با  کشور،  آن  سابق  اول 
منصوب شده ی کوريای شمالی در پيونگ يانگ، پايتخت، 

ديدار کرده است.
پيونگ  به  است در جريان سفر خود  لی که 89 ساله  خانم 
يانگ، پايتخت کوريای شمالی، طی ديدار کوتاهی با کيم 
او  به  را  ايل  جونگ  کيم  پدرش  درگذشت  اون،  جونگ 

تسليت گفت.
لی  خانم  سفر  که  می کنند  تاکيد  جنوبی  کوريای  مقام های 
جانب  از  پيامی  هيچ گونه  حامل  او  و  دارد  خصوصی  جنبه 

دولت کشورش نيست.
را،  اون  جونگ  کيم  شمالی،  کوريای  دولتی  رسانه های 
نام  خود  کشور  رهبر  عنوان  به  پدرش،  درگذشت  زمان  از 

برده اند.
کيم  شمالی،  کوريای  چاپ  سينمون،  رودونگ  روزنامه 
جونگ اون را به عنوان رييس کميته مرکزی حزب کارگران 
توصيف کرده است، به اين معنا که او حاال کنترول يکی از 

بلندپايه ترين نهادهای سياست گذاری آن کشور را در اختيار 
دارد.

اين روزنامه پيشتر از کيم جونگ اون به عنوان »فرمانده کل 
قوای ارتش کوريای شمالی« هم ياد کرده بود.

دولت کوريای جنوبی تنها به دو نفر آن هم در قالب يک 
کوريای  رهبر جديد  به  گفتن  تسليت  برای  سفر خصوصی 
شمالی، اجازه سفر به آن کشور را داده است، مشروط به اين 
که در مراسم تدفين کيم جونگ ايل از طرف دولت خود 

حامل هيچ گونه پيام رسمی نباشند.
وزير هماهنگ سازی کوريای جنوبی گفت که خانم لی فقط 

برای حدود 10 دقيقه با کيم جونگ اون ديدار کرده است.
دومين کسی که در اين سفر خانم لی را همراهی کرده است، 
خانم هيونگ جون ايون، رييس گروه صنعتی هيوندای بود 

که با رهبر جديد کوريای شمالی ديدار کرده است.
گفته می شود که رهبر جديد کوريای شمالی، برای اولين بار 

نمايندگانی از کوريای جنوبی را مالقات کرده است.
هستند.  شمالی  کوريای  با  قوی  روابط  دارای  زن  دو  اين 

با  تجاری  روابط  ايجاد  برای  تالش  مقدم  در خط  هيوندای 
کوريای شمالی قرار دارد و کيم دای جونگ، رييس جمهور 
سابق کوريای جنوبی و همسر خانم لی در تالش برای درگير 
کردن کوريای شمالی از طريق ديپلوماسی به عنوان آن چه 

که سياست های آفتابی خوانده شده است، شناخته می شود.
 2000 سال  در  تاريخی  نشست  يک  جريان  در  لی  خانم 
ميالدی، با کيم جونگ ايل ديدار کرد و طی بيانيه ای ابراز 
اميدواری کرد که سفرش به کوريای شمالی به بهبود روابط 

دو کشور کمک کند.
ميالدی   2009 سال  در  شوهرش  که  »وقتی  گفت:  او 
درگذشت، کيم جونگ ايل، نماينده ای را برای ابراز تسليت 
به سيول فرستاد و حاال وظيفه ماست که مراتب تسليت خود 

را ابراز کنيم«.
حاکم  خاندان  تنها  شمالی  کوريای  بر  حاکم  خانواده 
کمونيستی در جهان است. کيم جونگ ايل در سال 1994 
انتظار، قدرت را از پدرش کيم ايل  ميالدی بعد از دو دهه 

سونگ به ارث برد.

نخستین گروه ناظران اتحاديه ی عرب وارد سوريه شد 

بابانويل، شش عضو خانواده اش را کشت

بانوی اول سابق کوريای جنوبی با رهبر جديد کوريای شمالی ديدار کرد
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