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استعداد بهره برداری 
از پیمان های راهبردی 

4

اختالس، فساد و زورگویی در گمرک والیت فراه 

 عاید ماهانه مدیر گمرک فراه 
100هزار دالر

آنکه  از  بعد  می گوید:  افغانستان  حکومت 
فوری  منع  خواهان  کرزی  جمهور  رییس 
سربازان  سوی  از  خانه ها  تالشی  توقف 
بین المللی شد، ناتو برای عملیات شبانه یک 

طرح جدید را پیشنهاد کرده است.
ریاست  سوی  از  دیروز  که  اعالمیه ای  در 
در  که  است  آمده  شده،  نشر  جمهوری 
طرح  مورد  در  ملی  امنیت  شورای  نشست 
جدید و چگونگی عملیات مشترک شبانه 
صورت  بحث  ایتالف  و  داخلی  نیروهای 

گرفته است.
به اساس این اعالمیه، در این نشست که به 

را  هیاتی  حکمتیار  گلبدین  اسالمی  حزب 
و  افغانستان  آینده  مورد  در  گفتگو  برای 
به کابل فرستاده  با دولت  احتمال مصالحه 

است.
مورد  در  اسالمی  حزب  به  نزدیک  افراد 
هیات  این  ترکیب  در  کسانی  چه  اینکه 
رسانه ها  اختیار  در  جزییاتی  هستند  شامل 

قرار نداده اند.
پیشبرد  مسوول  که  صلح  عالی  شورای 
مخالف  مسلح  گروه های  با  مذاکرات 
دولت از جمله طالبان است، از حضور این 

هیات در کابل استقبال کرده است.
ریاست جمهوری  فیضی، سخنگوی  ایمل 

شورای  به  شد،  دایر  حامد کرزی  ریاست 
جهت  که  شد  سپرده  وظیفه  ملی  امنیت 
مورد  در  ناتو  جدید  طرح  شدن  عملی 

عملیات شبانه با نیروهای ناتو کار کنند.
ارایه  بیشتر  جزییات  طرح جدید  مورد  در 

نشده است.
شده  گفته  نشست  این  در  حال  عین  در 
اهداف  بخاطر  قوماندانان  از  تعداد  که 
ضروری  غیر  جاهای  در  شخصی شان 

پولیس محلی را به کار گماشته اند.
امنیت  شورای  که  است  آمده  اعالمیه  در 
ملی در مورد این مساله تحقیق خواهد کرد.

کرزی،  حامد  با  هیات  این  که  می گوید 
رییس جمهور نیز دیدار کرده و دو طرف 
صحبت  صلح  گفتگوهای  برنامه  مورد  در 

کرده اند.
مقامات  با  اسالمی  حزب  هیات  مذاکرات 
دولت در حالی گزارش می شود که اخیرا 
پایان  برای  طالبان  با  گفتگو  برای  تالش 
کشور  در  ساله  ده  خشونت های  به  دادن 

افزایش یافته است.
تا  است  گرفته  صورت  تالش هایی  اخیرا 
دفتر طالبان برای پیشبرد مذاکره با حکومت 

در قطر گشایش یابد.
ادامه در صفحه 2

ناتو برای عمليات شبانه یک طرح جدید را 
پيشنهاد کرده است

سفر هيات حزب اسالمی برای مذاکره در کابل

عناوین مطالب امروز:در صفحه 6

قطع عملیات شبانه
 به سود دشمن است

افغانستان  جنگ  تحلیلگران،  باور  به 
و  است  گوریالیی  و  چریکی  جنگ  یک 
در چنین جنگ ها، هیچ عملیاتی به اندازه 
موثریت  غافلگیرکننده  عملیات های 
صورتی  در  می گوید  خالد  آقای  ندارد. 
قطع شود، چون  عملیات های شبانه  که 
قبول  را  مصالحه  و  آتش بس  طالبان 
کرد  خواهند  بیشتر  پیشروی  نکرده اند، 
خواهند  دست  به  زیاد تر  پیروزی های  و 

آورد.
جهانی  تجارب  »تمام  می گوید:  خالد 
]با  مقابله  راه  یگانه  کنید،  جمع  اگر  را 
جنگ های گوریالیی[ عملیات های دقیق 
موارد  برخی  در  اما  است.  غافلگیرانه 
نیروهای ناتو باعث قتل مردم می شوند.«
در صفحه 4

مژگان مصطفوی:

عامالن خشونت 
مجازات نمی شوند

که  می افزاید  مصطفوی  مژگان 
خشونت  عامالن  پیگیری  عدم 
است  شده  باعث  نیز  گذشته  در 
زنان  علیه  همچنان  خشونت ها  تا 
او،  گفته ی  به  باشد.  داشته  ادامه 
مورد  دو  حداقل  صورتی که  در 
زنان  علیه  خشونت  عامالن  از 
می گرفتند،  قرار  مجازات  مورد 
شاهد  افغانستان  مردم  هم اکنون 
زنان  علیه  وحشتناک  خشونت های 

نمی بودند.
در صفحه 5

ابونصر  شیخ  بندر  نامه،  این  اساس  بر 
فراهی ماهانه30 هزار دالر، مرز میلک 15 
پنج هزار  فراه رود  پست  چک  دالر،  هزار 
دالر،  هزار   20 تشریع  مدیریت  دالر، 
مدیریت بررسی شش هزار دالر به اجاره 

داده شده است.
دسترس  در  آن  کاپی  که  نامه  این  در 
که  گفته شده  است،  گرفته  قرار  روزنامه 
حدود  در  روزانه  طالع،  تازه گل  شخص 
به دست  موتر ها  جریمه  از  دالر  هزار   2

می آورد.
در  موتر   50 روزانه  نامه،  این  اساس  بر 
موتر  هر  از  و  می شود   محصول  گمرک 
نام پول جریمه توسط  به  افغانی  2 هزار 

تازه گل جمع آوری می شود.
عاید  که  است  شده  ادعا  نامه  این  در 
ماهانه  گمرک(  )مدیر  وی  غیرمشروع 
امریکایی  دالر  هزار  یک صد  حدود  در 
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طالبان استراحت کنند
عملیات شبانه اجرا نمی شود 

پیمان  امضای  اخیرا،  کرزی،  جمهور  رییس 
استراتژیک با ایاالت متحده امریکا را، مشروط به 
این شرط در  قطع عملیات های شبانه کرده است. 
افغانستان،  دفاع  وزارت  که  می شود  مطرح  حالی 
اجرای  در  افغان  نیروهای  ناتوانی  از  رسما، 

ماموریت شبانه، خبر داده است. 
جدال بر سر عملیات شبانه میان کابل و واشنگتن از 
دیرزمانی ادامه دارد. درحالی که فرماندهان نظامی 
حداقل  با  و  موفق  را  شبانه  عملیات  ناتو،  اجرای 
هزینه ذکر می کنند، اما مقام های افغان، همواره، از 
ناتو،  توسط سربازان  افغانی  فرهنگ  رعایت  عدم 
تندی  واکنش  و  کرده  شکایت  عملیات ها،  این  در 

نشان داده اند.  
در  افغانستان  حکومت  اخیر  موضع گیری   به رغم 
تداوم  از  ناتو  مقام های  شبانه،  عملیات های  مورد 
آن خبر داده اند. به نظر می رسد که تا زمان آمادگی 
ماموریت ها،  چنین  اجرای  برای  افغان  نیروهای 
ادامه  خارجی  نیروهای  سوی  از  عملیات ها  این 
با  که  نیست  معلوم  بدین ترتیب،  یافت.  خواهد 
پیمان  سرنوشت  کرزی،  آقای  اخیر  موضع گیری 
غربی،  متحدان  با  همکاری ها  تداوم  و  استراتژیک 
که  است  این  قابل توجه  نکته ی  می انجامد.  کجا  به 
هیچ رهبری تالش نخواهد کرد تا برای مخالفانش 
از  آن،  پرتو  در  آنها  که  شود  فراهم   فرصتی 
برخوردار  روز  و  شب  در  الزم  امنیت  و  آرامش 
برای  را  عرصه ها  تمام  حکومت  اگر  باشند. 
مخالفان  خود محدود کند و زمینه های تحرک را 
از آنان، در جریان 24 ساعت، سلب  کند، طبیعی 
و  می شوند  زمین گیر  به زودی  مخالفان  که  است 
با شکست، ترک خواهند گفت.  را،  عرصه ی جنگ 
اما، اگر طالبان در جریان شب، به ضیافت، میتنگ، 
پالن گذاری، جابه جایی ها،  تجهیز، آموزش و تبلیغ 
در قریه ها و مصاحبه مشغول باشند و هیچ ترس 
و هراسی آنان را دنبال  نکند، در فرصت دیگر آنان 
به مراتب قوی تر و نیرومندتر، عمل خواهند کرد. 
بدین ترتیب، هرنوع چتر حمایتی برای تروریستان، 
در هر فرصتی از زمان، می تواند نوعی کمک برای 

آنان تلقی شود. 
هر  شرط کردن  که  است  این  دیگر،  مهم  نکته ی 
مسایل  از  یکی  که  استراتژیک  پیمان  با  مساله 
بسیار اساسی و استراتژیک در روابط  امریکا و 
افغانستان به شمار می رود، می تواند در درازمدت 
دهد.  قرار  سوال  معرض  در  را  افغانستان  منافع 
برای  بهانه گیری  یا  و  احساساتی  برخورد  
امضای پیمان ـ که جرگه عنعنوی از آن  حمایت 
در  آن  ضرورت  بر  نیز  سیاسی  آگاهان  و  کرد 
از  را  ما  می تواند  ـ  می کنند  تاکید  موجود  شرایط 

فرصت هایی که در انتظار است، به دور نگهدارد. 
برخورد  با  حکومت،  که  است  این  اساسی  انتظار 
جدی با مخالفان مسلح، عرصه را برای  تحرکات 
تسلط  و  حاکمیت  با  که  باشد  تا  کند  تنگ  آنان 
نیروهای امنیتی بر تمام جغرافیای افغانستان دیگر 
شاهد هیچ جنگ ـ نه در شب و نه در روز ـ باشیم. 
اما سیاست های مبهم، مشکوک و معامله  گرایانه ی 
که  است  شده  سبب  مخالفان،  مورد  در  حکومت 
جنگ وارد دهه ی دوم شود و هنوزهم برای پایان 

آن، کسی نمی تواند بااطمینان سخن بگوید. 

زنگ اول


سفر هیات...
ادامه از صفحه 1

گزارش ها  این  مورد  در  طالبان  گروه 
ابراز نظری نکرده است و سخنگویان 
تمایلی  حاال  تا  نیز  گروه  این  رسمی 
حضور  در  دولت  با  گفتگو  برای 
نشان  کشور  در  خارجی  نیروهای 

نداده اند.
حزب  سخنگوی  زرغون،  هارون 
اسالمی به رهبری گلبدین حکمتیار به 
بی بی سی گفته که هیاتی به نمایندگی 
از این حزب به کابل آمده است تا به 
مورد  در  امریکایی  نمایندگان  با  ویژه 

آینده افغانستان گفتگو کند.
آنها  برای  که  گفت  زرغون  آقای 
بیشتر  امریکا،  با  توافقی  به  رسیدن 
او،  گفته  به  چون  دارد،  اهمیت 
صالحیت حکومت افغانستان در مورد 
محدود  کشور،  این  در  جاری  مسایل 

است.
برای  اسالمی  »حزب  گفت:  او 
خود  مشخص  آجندای  مذاکرات، 
از  خارجی ها  شدن  بیرون  دارد.  را 
با  ما  است.  مهم  بسیار  نقطه  افغانستان 
کنیم،  مذاکره  هستیم  حاضر  هرکسی 
صالحیت  که  افرادی  با  بیشتر  اما 

تصمیم گیری داشته باشند.«
آقای زرغون افزود: »طرف اصلی قضیه 
امریکایی ها هستند و باید با امریکایی ها 
صحبت شود، اما ما می خواهیم که یک 

تفاهم میان افغان ها نیز به وجود بیاید.«
او گفت: »این البته به این معنا نیست که 
با دولت صحبت می کنیم، دولت  تنها 
معلوم است که صالحیت کافی  ما  به 
نمی تواند  حتا  کرزی  آقای  و  ندارد 
سایر  کند؛  متوقف  را  شبانه  عملیات 
جناح ها )در کابل( هستند که می توانیم 

با آنها صحبت کنیم.«
که  گفت  اسالمی  حزب  سخنگوی 
در  هایی«  تنظیم  و  اشخاص  »افراد، 
کابل هستند که با حضور خارجی ها در 
افغانستان مخالف اند. او گفت که هیات 
حزب اسالمی، تالش خواهد کرد تا با 

این گونه تنظیم ها »به توافق برسد.«

فراغت نود پولیس 
محلی و سی و سه 

پولیس ملی در بغالن
عساکر  از  تن  نود  پلخمری:  8صبح، 
دهنه  ولسولی  مربوط  محلی  پولیس 
پولیس  سرباز  سه  و  سی  و  غوری 
ملی در بغالن، بعد از فراگیری یک 
فارغ  یک شنبه  روز  آموزشی،  دور 

شدند.
مطبوعات  آمر  محمد آصف، 
به  بغالن  والیت  امنیه  فرماندهی 
8صبح گفت: »سربازان پولیس محلی 

که تازه فارغ گریده اند، بعد از تکمیل 
مجهز  و  سه هفته ای  آموزش های 
شدن به اسلحه در قریه های مربوط به 

دهنه غوری توظیف گردیدند.«
در همین حال آقای آصف افزود که 
33 تن از سربازان پولیس ملی نیز بعد 
هفته ای  شش  کورس های  تکمیل  از 
عسکری، از کمپ آموزشی کیله گی 
صفوف  شامل  و  گردیدند  فارغ 

پولیس ملی این والیت شدند.«
گفتنی است که این هفتمین دور است 
کمپ  از  ملی  پولیس  سربازان  که 

کیله گی فارغ و توظیف می گردند.

به پاریس داشته  که حامد کرزی سفری 
باشد.

که  شد  آور  یاد  همچنان  النگت  ژرارد 
جامعه بین المللی باید در نشستی که در ماه 
می امسال در شیکاگو در مورد افغانستان 
پولی  »کمک  مورد  در  می شود،  برگزار 

پایدار« به افغانستان، تصمیم بگیرد.

وزیر دفاع فرانسه در سفرش به کابل گفته 
است که جامعه بین المللی باید بعد از خروج 
نیروهای ایتالف از افغانستان در سال 2014، 
کمک های مالی به این کشور فراهم کند. 
او همچنان از مذاکره با طالبان حمایت کرد.

ژرارد النگت، وزیر دفاع فرانسه در پایان 
سفر دو روزه اش به افغانستان، روز یک شنبه، 
11 جدی گفت که در این سفرش با حامد 
کرزی، رییس جمهور افغانستان در مورد 
همکاری های استراتژیک میان دو کشور 
یک  که  افزود  او  است.  کرده  صحبت 
»پیمان دوستی« میان دو کشور آماده شده 

است.
کابل  هوایی  میدان  در  فرانسه  دفاع  وزیر 
که  است  این  است،  مهم  »آنچه  گفت: 
داشته  افغانستان  با  پایدار  روابط دو جانبه 
باشیم.« به گفته او، برنامه ریزی شده است 

برای  که  بود  گفته  قبال  افغانستان  دولت 
حداقل یک دهه دیگر بعد از سال 2014 
به کمک های بین المللی نیاز دارد. جامعه 
بین المللی  کنفرانس  در  نیز  بین المللی 
افغانستان در شهر بن آلمان تعهد کرد که 
افغانستان را تا سال 2024 کمک می کند، 
اما باید پیشرفت های روشنی در مبارزه با 
فساد اداری، ارایه حکومت داری خوب و 

توسعه اجتماعی وجود داشته باشد.
فرانسه که در حال حاضر 3600 سرباز در 
اواخر  تا  نظر دارد که  افغانستان دارد، در 
سال 2012 شمار سربازانش را به سه هزار 
کاهش دهد. وزیر دفاع این کشور گفت 
نیروهای  میالدی  روان  سال  آخر  تا  که 
امنیتی افغانستان مسوولیت امنیت 75 درصد 
مردم این کشور را به عهده خواهند گرفت.

فرانسه خواستار کمک مالی جامعه جهانی به افغانستان شد 
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 قدر ت اهلل جاوید

وزارت داخله:

مشکل پاسپورت
تا 20 روز دیگر حل می شود

ري
حرا

 . ا
س از وراي دود و آتش
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دیگر،  روز   20 تا  می گویند  داخله   وزارت  مقام های 
کشور،  شهروندان  به  پاسپورت  توزیع  عادی  پروسه 
سیاحتی  پاسپورت  جلد  میلیون  یک  حدود  چاپ  با 

جدید، آغاز می شود.
کشور  داخله ی  وزارت  سخنگوی  صدیقی،  صدیق 
هفته ای  یک  فعالیت های  خبری  نشست  یک  در  که 
که  گفت  همچنین  می داد،  توضیح  را  داخله  وزارت 
رسیدگی  پاسپورت  نبود  از  ناشی  تخنیکی  مشکل  به 

کرده اند.
سوی  از  پاسپورت ها  چاپ  پول  دریافت  عدم  وی 
را مشکل تخنیکی ریاست  قراردادی خارجی  کمپنی 
پاسپورت خواند که به گفته ی وی، حکومت افغانستان 
به  کمپنی ،  آن  به  پاسپورت ها  چاپ  پول  تحویل  با 

مشکل  نبود پاسپورت رسیدگی کرده است.
پیش از این، شهروندان کشور بنابر آنچه نبود پاسپورت 
پرداخت  و  داخله  وزارت  پاسپورت  ریاست  در 
غیرقانونی نزدیک به 60 هزارافغانی پول برای دریافت 

یک جلد آن خوانده می شد، شکایت داشتند.
این حال، صدیقی می گوید که در جریان 20 روز  با 
از  که  پاسپورتی  جلد  میلیون  یک  به  نزدیک  آینده، 
سوی حکومت افغانستان به کمپنی قراردادی در لندن 
پاسپورت  ریاست  اختیار  در  بود،  شده  داده  فرمایش 
عادی  صورت  به  کشور  شهروندان  و  می گیرد  قرار 

می توانند، پاسپورت دریافت کنند.
هر چند پیش از این، ریاست پاسپورت وزارت داخله 
توزیع پاسپورت به زایران حج بیت اهلل شریف را یکی 
خوانده  ریاست  این  در  پاسپورت  کمبود  عوامل  از 

کرده اند و تالش های برای دستگیری شوهر سحرگل 
ادامه دارد.

پیگیری  عدم  که  آن جایی  از  می گوید  صدیقی 
پرونده ی خانم سحرگل جایگاه افغانستان را در سطح 
خود  داخله  وزارت  می زند،  صدمه  جهانی  جامعه ی 
بر  شکنجه  عامالن  پیگرد  برای  که  می داند  متعهد  را 

سحرگل را تالش جدی کند.
انتقال مسوولیت در نیمروز 

خبری،  نشست  این  در  داخله  وزارت  سخنگوی 
همچنین از آغاز پروسه انتقال مسوولیت ها در والیت 

بود، ولی سخنگوی وزارت داخله می گوید که ورود 
از  پاسپورت  دریافت  برای  ایران  از  افغان  مهاجران 

دیگر عوامل آن بوده است.
رسیدگی جدی به پرونده ی خانم سحرگل

سخنگوی وزارت داخله ی کشور می گوید که بر بنیاد 
این  به  ریاست جمهوری  از سوی  که  دستور جدیدی 
وزارت داده شده است، پولیس بغالن و کابل در تالش 
پانزده ساله  بر سحرگل  قانونی عامالن خشونت  پیگرد 

می باشد.
سحرگل که با جبر از سوی خانواده اش به یک مرد 30 
ساله به نکاح درآورده شده بود و به شمول شوهرش، 
شکنجه  را  وی  نیز  شوهرش  خانواده ی  اعضای  سایر 
زندان  یک  از  پولیس  توسط  پیش  هفته ی  داده اند، 

خانگی در شهر پلخمری والیت بغالن رهایی یافت.
در  تداوی  حال حاضر، جهت  در  که  خانم سحرگل 
شفاخانه ی وزیراکبرخان کابل به سر می برد، به گفته ی 
شکنجه های  بر  افزون  دولتی  مقام های  و  داکتران 
سوی  از  روسپی گری  به  مجبور  روحی،  و  فزیکی 

خانواده ی شوهرش نیز شده است.
 داکتران معالج سحرگل همچنین گفته بودند به دلیل 
می رود  انتظار  وی،  روحی  و  فزیکی  وخیم  وضعیت 

تداوی وی هفته ها طول بکشد.
داخله ی کشور گفت  وزارت  این حال، سخنگوی  با 
که قرار است سحرگل برای تداوی بیشتر به هندوستان 

انتقال داده شود.
که  بودند  گفته  همچنین  بغالن  پولیس  مقام های 
بازداشت  را  سحرگل  خواهرشوهر  و  مادرشوهر 

نیمروز، از نیروهای خارجی به نیروهای امنیتی افغان، 
خبر داد.

 به گفته ی صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله، 
نیروهای  از  مسوولیت ها  انتقال  پروسه ی  دوم  دور 
بین المللی به نیروهای امنیتی کشور بدون کدام مشکل 
آمادگی  افغانستان  امنیتی  نیروهای  و  می رود  پیش  به 
والیت های  امنیت  تامین  مسوولیت  تا  دارند  کامل 

کشور را به عهده بگیرند.
روند  چند  هر  که  گفت  داخله  وزارت  مقام  این 
درحال   پولیس  نیروهای  تجهیز  و  تمویل  آموزش، 
پولیس  که  کرد  تاکید  وی  ولی  می باشد،  توسعه 

افغانستان به پیشرفت های زیادی نیاز دارد.
وی رقم مجموعی پولیس ملی کشور را یک صد و 50 
هزار تن خواند و گفت که تالش ها برای بهبود کیفیت 

آن ها جریان دارد.
هفته وار  خبری  نشست  در  داخله   وزارت  سخنگوی 
نیز  را  پولیس  یک هفته ای  دست آوردهای  خود، 

توضیح داد.
صدیقی گفت که پولیس ملی در یک هفته ی گذشته 
را  مشترک  عملیات  بیست  و  مستقل  عملیات  هفت 
انجام داده است که در نتیجه ی آن 166 شورشی طالب 

را به قتل رسانیده اند.
در این عملیات ها، 379 حلقه ماین و 60 میل جنگ افزار 

نیز به تصرف نیروهای پولیس درآمده است.
به گفته ی مقام های وزارت داخله، 61 شورشی طالب 
نیز در جریان یک هفته ی گذشته در پیوند به حمله های 

دهشت افگنی بازداشت شده اند.
 10 که   گفت  همچنین  داخله  وزارت  سخنگوی 
پولیس محلی و 9 پولیس ملی نیز در نتیجه ی درگیری 
با شورشیان طالب کشته شده  و40 پولیس دیگر زخم 

برداشته اند.
جلوگیری نزدیک به ده حمله انتحاری از سوی پولیس 
و تلفات 27 غیرنظامی توسط شورشیان طالب از دیگر 
مواردی بود که سخنگوی وزارت داخله به آن اشاره 

کرد.
که  می گویند  داخله  وزارت  مقام های  حال،  این  با 
را  کشور  امنیتی  وضعیت  کشور  پولیس  نیروهای 
سایر  و  طالبان  تالش های  وجود  با  و  دارند  دست  در 
گروه های شورشی، اعتماد مردم به پولیس ملی افزایش 

یافته است

آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش  در 
از  خانواده اش  که  داریم  خود  با  را  خواهری 
جنگ های سه دهه متضرر شده و یک ایورش 
او چگونگی حادثه  پا معلول است.  از هر دو 
عروسی  که  »زمانی  می کند:  بازگو  چنین  را 
کردم، همراه با ایورهایم در یک خانه زندگی 
روزها،  بودم.  راضی  زندگی  از  و  می کردم 
مردها به دنبال کار و غریبی می رفتند و شب ها 
نان حاللی  لقمه  می آمدند  خانه  به  که  زمانی 
وضعیت  می خوردیم.  خوشحالی  به  هم  با  را 

از  نبود.  خوب  چندان  زمان  آن  در  کشور 
و  می زدند  راکت  مجاهدین  نیروهای  بیرون 
بعضی  و  می شدند  شهر  داخل  اوقات  بعضی 
افراد بلندپایه دولتی را ترور می کردند. دولت 
با  اتهام دست داشتن  به  را  نیز مردمان زیادی 
دستگیر  آنها،  با  مالی  همکاری  و  مجاهدین 
می کرد. فضای اختناق آوری حکمفرما بود و 
مردم، دست و پای شان، گویا بسته شده باشند. 
روزها یکی پی دیگری سپری می شد و چرخه 
زمینه کار  بود.  در حال حرکت  زندگی همه 

روز به روز تنگ تر می شد. قیمتی به نقطه اوج 
خود رسیده بود و ما  مجبور بودیم بیشتر تالش 
کار های  دنبال  باید  ایورم  دلیل  همین  به  کنیم. 
گوناگون می گشت که یک لقمه نان حالل پیدا 
بی کار  اوقات  بعضی  او  کند، در همین جریان 
می ماند و دنبال کار های مزدورکاری می رفت. 
طیاره  قبال  که  ساحاتی  در  روز ها  از  یکی  در 
را  آنها  بود،  کرده  پرتاب  خوشه ای  ماین های 
برای کار می برند و در نتیجه او با ماینی برخورد 
می گردد.  معلول  پا  دو  هر  ناحیه  از  و  می کند 
از  را  پاهایش  حادثه  دراین  این که  از  ایورم 
که  نمی داند  و  است  متاثر  سخت  داده،  دست 
چه  کار کند. زیرا در این کشور انسان های سالم 
کار نمی یابند؛ او که یک معلول است چگونه 
کار پیدا کند، دولت هم چندان در قسمت این 
قشر جامعه توجه نمی نماید و به دست فراموشی 

سپرده است.«
خوانندگان محترم:- جهت بهترشدن این بخش 
ما به نظریات، انتقادات و پیشنهادات سالم شما 
به دیده ی قدر می نگریم با شریک ساختن چنین 
گزارش های شما در نشانی ذیل منتظر می باشیم.

دولت نیز مردمان زیادی را به اتهام دست داشتن با مجاهدین و 
همکاری مالی با آنها، دستگیر می کرد. فضای اختناق آوری حکمفرما 

بود و مردم، دست و پای شان، گویا بسته شده باشند. روزها یکی پی 
دیگری سپری می شد و چرخه زندگی همه در حال حرکت بود. زمینه 
کار روز به روز تنگ تر می شد. قیمتی به نقطه اوج خود رسیده بود و 
ما  مجبور بودیم بیشتر تالش کنیم. به همین دلیل ایورم باید دنبال 
کار های گوناگون می گشت که یک لقمه نان حالل پیدا کند، در همین 

جریان او بعضی اوقات بی کار می ماند و دنبال کار های مزدورکاری 
می رفت.

در کشوری
که انسانی
سالم کار 

نمی یابد...

ACKU



4

عملیات  قطع  بر  کرزی  جمهور  رییس  درحالی که 
تاکید کرده و گفته است  ناتو  نیروهای  توسط  شبانه 
امریکا  متحده  ایاالت  با  استراتژیک  پیمان  امضای 
دفاع  وزارت  عملیات هاست،  این  قطع  به  مشروط 
چنین  انجام  توان  افغان  امنیتی  نیروهای  می گوید 
تحلیلگران  حال،  همین  در  ندارند.  را  عملیات ها 
می گویند عملیات غافلگیرکننده شبانه از موثرترین و 
کاراترین نوع مبارزه در جنگ های گوریالیی است. 
سود  به  شبانه  عملیات های  قطع  تحلیلگران،  باور  به 

دشمنان افغانستان می باشد. 
که  است  کرده  تاکید  بارها  کرزی  جمهور  رییس 
وارد  این  از  بیش  خارجی  نیروهای  نمی دهد  اجازه 
بزنند.  به خانه پالی ها  افغان ها شوند و دست  خانه های 
اما نیروهای ناتو گفته اند که عملیات های شبانه یکی 
از شیوه های موثر برای سرکوب طالبان می باشد. آنها 
به  عملیات ها  این  اثر  در  که  دست آوردی  گفته اند 
به دست آمدنی  دیگر  عملیات  هیچ  در  می آید  دست 
از  شبانه  عملیات های  در  که  است  گفته  ناتو  نیست. 
مهم ترین  و  می شود  جلوگیری  غیرنظامیان  تلفات 

فرماندهان طالبان به چنگ نیروهای ایتالف می افتند.
افغان  نیروهای  تا  دارند  تالش  گفته اند  ناتو  نیروهای 
را برای اجرای عملیات های شبانه، آموزش دهند؛ اما 
برای  نیروها  این  ظرفیت  بردن  باال  که  گفته اند  آنها 
برخی  دارد.  نیاز  بیشتری  زمان  به  عملیات  این  انجام 
این  اجرای  امکان   2013 سال  تا  گفته اند  مقام ها  از 

عملیات ها توسط نیروهای افغان وجود ندارد. 
است  گفته  دفاع،  وزارت  سخنگوی  عظیمی،  ظاهر 
نیروهای افغان هنوز هواپیماها و هلیکوپترهایی را که 
ندارد.  اختیار  در  می شود،  استفاده  شبانه  عملیات  در 
معلومات  نمی توانند  افغان  نیروهای  دیگر  سویی  از 
اهمیت  از  تعیین مکان عملیات  برای  استخباراتی که 

خاصی برخوردار است، به دست آورند. 
نظامی  مسایل  تحلیلگر  خالد  هادی  حال،  همین  در 
می گوید با این سروصداها نه طالبان دست از جنگ 
می کشند و نه جهان از این جنگ دست بردار خواهد 
بود. رییس جمهور می خواهد با این سروصداها برای 
نیرنگ  و  خدعه  با  دارد  قصد  و  بسازد  جایگاه  خود 
خاک بر چشم ملت افغانستان بزند: »کرزی می خواهد 
برضد خارجی ها تحریک کند و  را  ملت  احساسات 
و  ملی  عواطف  احساست  سرپرست  عامل  را  خود 

مواظب جان و مال افغان ها جابزند.« 
از  کرزی  جمهور  رییس  حالی که  در  می گوید  او 
چگونه  ندارد،  خبر  خود  امنیتی  نیروهای  توانایی 
به  می اندازد.  راه  به  را  شبانه  عملیات  برسر  جنجال ها 
میان  ناهماهنگی  گویای  مساله  این  خالد  آقای  باور 
امنیتی  وزارت خانه های  و  کرزی  جمهور  رییس 

می باشد. 
در  آقای کرزی  اهداف  از  یکی  خالد  آقای  باور  به 
جامعه ی  بر  آوردن  فشار  شبانه،  عملیات  به  رابطه 
جهانی برای تن دادن به یک معامله می باشد: »رییس 
حال  می داند.  را  جهانی  جامعه  ضعف های  جمهور 
به  جهان  تا  دهد  فشار  را  جهانی  جامعه ی  می خواهد 

در خبرها آمده است که دولت افغانستان، تالش دارد پیش 
از خروج نیروهای ناتو با برخی از متحدان غربی و اروپایی 
خود قرارداد استراتژیک امضا کند. بر اساس گزارش های 
اعالم  خارجه  وزارت  داخلی،  رسانه های  در  منتشرشده 
کرده است که ظرف دو هفته آینده با کشورهای انگلستان، 
می کند.  امضا  استراتژیک  همکاری  سند  ایتالیا  و  فرانسه 
این  متن  تهیه  مقامات در وزارت خارجه گفته اند که کار 

اسناد نهایی شده و قرار است متن آن به زودی تهیه شود.
قراردادهای  امضای  برای  دولت  تالش  می رسد،  نظر  به 
تاثیرگذار  و  مهم  کشورهای  از  برخی  با  استراتژیک 
می گیرد  صورت  این دلیل  به  بین المللی  سیاست  در 
میالدی،   2014 سال  در  این که  از  پیش  می خواهد  که 
با  بتواند  برسد،  پایان  به  افغانستان  ناتو در  نظامی  ماموریت 
این قراردادهای همکاری، حمایت کشورها و سازمان های 

مختلف از جمله ناتو و اتحادیه ی اروپا را جلب کند. 
معاهدات همکاری های استراتژیک با کشورهای تاثیرگذار 
برای  مثبت  بسیار  امتیازات  از  یکی  بر سیاست های جهانی 
است،  آن  از  مهم تر  که  چیزی  اما  می باشد؛  کشوری  هر 
موجودیت استعداد بهره برداری از هم پیمانی با قدرت های 
بزرگ می باشد که به نظر می رسد در افغانستان آن گونه که 
بایسته و شایسته است وجود ندارد و باید در راستای ایجاد 

چنین استعداد تالش صورت گیرد.
آنچه باعث می گردد تا استعداد بهره برداری از همکاری های 
دیده  که  است  این  نیاید،  به چشم  افغانستان  در  بین المللی 
که  مناسبی  و  مستعد  فضای  از  گذشته  ده سال  در  می شود 
در راستای همکاری گسترده و بی نظیر بین المللی نسبت به 
راستای  در  چندانی  استفاده  است،  داشته  وجود  افغانستان 
تثبیت ثبات سیاسی، اجتماعی، امنیتی، اقتصادی در عرصه 
بین المللی  عرصه ی  در  شایسته  جایگاه  تثبیت  و  داخلی 
صورت نگرفته است. این در حالی است که تثبیت جایگاه 
شایسته ی افغانستان در عرصه ی بین المللی یکی از اهداف 
مهمی است که در مقدمه ی قانون اساسی افغانستان به عنوان 

مهم ترین سند ملی به صراحت برآن تاکید شده است.
مثبت  بهره برداری  تا  است  از عواملی که سبب شده  یکی 
صورت  بین المللی  جانبه ی  همه  و  وسیع  همکاری های  از 
قدرت  شخصی سازی  بر  مبتنی  رفتار  موجودیت  نگیرد، 
به  نگاه  این  است.  بوده  دولت مردان  نزد  در  صالحیت  و 
قدرت سبب شده است تا تالش های قابل مالحظه ی برخی 
متمرکز گردد که در طول دوره ی  این  بر  از دولت مردان 
دسترسی به آن، بر مبنای ایجابات شخصی و منافع مالی کار 
نمایند. این نوع برخورد به صورت اتوماتیک، زمینه ی تعامل 
و تبانی میان سیاستمداران را بر مبنای منافع متعدد و پرشمار 
شخصی به وجود آورده که در قالب هیوالی فساد اداری، 
سبب عدم کارآیی دولت و نهادهای پرقدرت دولتی شده 
افغانستان وجود  در  فساد  اعتراف می شود که  وقتی  است. 
دارد و از سوی دیگر وقتی همه دولت مردان از نفوذ برخی 
فساد سخن  از  بانفوذ سیاسی در حمایت  از شخصیت های 
می گویند و در عین زمان همگان نیز دامن های خویش را 
پاک می خوانند، روشن می گردد که تعامل و تبانی وجود 

دارد که به مخفی سازی آالیش ها کمک می کند.
افغانستان  در  قدرت  شخصی سازی  همین  سوی دیگر  از 
نیز  خارجی  سیاسی  نفوذ  زمینه ی  تا  است  گردیده  سبب 

او باج دهد. حال هم فکرش به 2014 است تا در آن 
زمان زمینه ادامه قدرت را استمرار ببخشد، یا توسط 

خود یا توسط یک دست نشانده خود.« 
آقای خالد می گوید در صورتی که رهبری درستی 
نیروهای  باشد،  داشته  وجود  افغانستان  حکومت  در 
انجام  قابلیت های  و  توانایی  به زودی  می توانند  افغان 
این عملیات ها را به دست آورند »ولی چنین انسجامی 

وجود ندارد.« 
لویه جرگه اضطراری نیز حکومت افغانستان را مکلف 
کرده تا برای به دست گرفتن مسوولیت های عملیات 

شبانه، نیروهای افغان را تجهیز و آموزش دهد. 
که  افغان  نیروهای  از  خاصی  گروه  حاضر  حال  در 
توسط  است،  متشکل  ملی  امنیت  و  پولیس  اردو،  از 
آنچه  اما  می شود،  داده  آموزش  خارجی  نیروهای 
می تواند  گرفته،  نام  آن  از  دفاع  وزارت  سخنگوی 
است  قرار  شود.  توانایی ها  این  شدن  زمان گیر  سبب 
این نیروها باالخره مسوولیت عملیات های شبانه را به 

عهده گیرند. 
جنگ  یک  افغانستان  جنگ  تحلیلگران،  باور  به 
جنگ ها،  چنین  در  و  است  گوریالیی  و  چریکی 
غافلگیرکننده  عملیات های  اندازه  به  عملیاتی  هیچ 
ندارد. آقای خالد می گوید در صورتی که  موثریت 
آتش بس  طالبان  چون  شود،  قطع  شبانه  عملیات های 
بیشتر خواهند  پیشروی  قبول نکرده اند،  و مصالحه را 

کرد و پیروزی های زیاد تر به دست خواهند آورد.
جمع  اگر  را  جهانی  تجارب  »تمام  می گوید:  خالد 
گوریالیی[  جنگ های  ]با  مقابله  راه  یگانه  کنید، 
برخی  در  اما  است.  غافلگیرانه  دقیق  عملیات های 

موارد نیروهای ناتو باعث قتل مردم می شوند.«

سوی  از  نفوذ  این  به خصوص  گردد.  فراهم  کشور  در 
می آید.  چشم  به  گسترده  صورت  به  همسایه  کشورهای 
بدون  افغانستان  همسایه  کشورهای  می شود  دیده  این که 
استراتژیک  همکاری های  شده  امضا  سندی  هیچ  داشتن 
افغانستان  احوال  و  اوضاع  بر  عمده ای  تاثیرگذاری های 
موجود  وضعیت  از  کشورها  این  که  می دهد  نشان  دارند، 
سیاسی  اهداف  پراکندگی  از  ناشی  که  افغانستان  در 

سیاست مداران کشور می باشد، خوب سود برده اند.
این نوع رفتار دو عارضه منفی را ایجاد کرده است. یکی 
این که در سطح داخلی فاصله مردم از دولت زیاد شده و 
باورمندی به کارکرد دولت به حداقل رسیده است. دیگر 
این که در عرصه ی بین المللی اعتماد به دولت افغانستان به 
پیش رفته  آنجا  تا  نزول  این  و  رسیده  میزان خود  کم ترین 
است که اکنون وقتی از تالش های بین المللی برای مصالحه 
با طالبان سخن گفته می شود، برخی از صاحب نظران گمان 
طالبان  جاگزین سازی  بر  مبتنی  تالش ها  این  که  می کنند 
کنونی  دستگاه  مهره های  جای  به  قدرت  کنترول  برای 

می باشد.
از  بهره مندی  برای  که  چیزی  نخستین  می رسد،  نظر  به 
ضروری  دیگر،  کشورهای  با  استراتژیک  همکاری های 
در  همه  به  متعلق  و  مشترک  منافع  که  است  این  می باشد، 
کشور تعریف شود و کوشش صورت گیرد تا از امکانات 
استراتژیک  همکاری های  قرارداد های  از  شده  ایجاد 
ملی  مشترک،  منافع  همین  ارتقای  نفع  به  نیز  بین المللی 
این  صورتی  چنین  در  گردد.   استفاده  همه  به  متعلق  و 
راستای  ایجاد خواهد شد که هر سندی که در  امیدواری 
کشورهای  و  افغانستان  بین  استراتژیک  همکاری های 
افغانستان  جایگاه  تثبیت  راستای  در  قدمی  جهان  قدرتمند 
در عرصه ی بین المللی به شمار آمده و به نفع افغانستان تمام 

شود.
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قطع عملیات شبانه
 به سود دشمن است

استعداد بهره برداری از 
پیمان های راهبردی 

 حکیمی

 محمدهاشم قیام

به باور تحلیلگران، جنگ 
افغانستان یک جنگ چریکی 
و گوریالیی است و در چنین 

جنگ ها، هیچ عملیاتی به اندازه 
عملیات های غافلگیرکننده موثریت 

ندارد. آقای خالد می گوید در 
صورتی که عملیات های شبانه 

قطع شود، چون طالبان آتش بس 
و مصالحه را قبول نکرده اند، 
پیشروی بیشتر خواهند کرد و 
پیروزی های زیاد تر به دست 

خواهند آورد.
خالد می گوید: »تمام تجارب 

جهانی را اگر جمع کنید، یگانه 
راه مقابله ]با جنگ های گوریالیی[ 

عملیات های دقیق غافلگیرانه 
است. اما در برخی موارد نیروهای 

ناتو باعث قتل مردم می شوند.«

آنچه باعث می شود تا استعداد 
بهره برداری از همکاری های بین المللی 
در افغانستان به چشم نیاید، این است 
که دیده می شود در ده سال گذشته از 

فضای مستعد و مناسبی که در راستای 
همکاری گسترده و بی نظیر بین المللی 

نسبت به افغانستان وجود داشته 
است، استفاده چندانی در راستای 

تثبیت ثبات سیاسی، اجتماعی، امنیتی، 
اقتصادی در عرصه داخلی و تثبیت 

جایگاه شایسته در عرصه ی بین المللی 
صورت نگرفته است. این در حالی 
است که تثبیت جایگاه شایسته ی 

افغانستان در عرصه ی بین المللی یکی 
از اهداف مهمی است که در مقدمه ی 
قانون اساسی افغانستان به عنوان 

مهم ترین سند ملی به صراحت برآن 
تاکید شده است.

ACKU
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ادامه یابد.
می گوید  زنان  امور  وزارت  معین  مصطفوی،  مژگان 
عنعنات  و  رسوم  از  پیروی  اقتصادی،  فقر  هرچند 
مهم  عوامل  جمله  از  جامعه  در  بی سوادی  و  قبیلوی 
تطبق  عدم  اما  می شود،  پنداشته  زنان  علیه  خشونت 
قانون  تصویب  عدم  و  زنان  علیه  خشونت  منع  قانون 
خانواده نیز باعث شده است که خشونت ها علیه زنان 
همچنان ادامه داشته باشد. خانم مصطفوی گفت: »اگر 
در  را  خانواده  قانون  و  منع خشونت  قانون  بتوانیم  ما 
انواع  جامعه تطبیق کنیم، من مطمین هستم می توانیم 
و اشکال خشونت را در جامعه ی خود کاهش بدهیم. 
عدلیه  وزارت  طرف  از  چندانی  توجه  متاسفانه  ولی 
نمی گیرد  قانون خانواده صورت  تصویب  قسمت  در 
و همچنین از طرف مراجع عدلی و قضایی در تطبیق 
صورت  توجه  آنقدر  زنان  علیه  خشونت  منع  قانون 
نمی گیرد و این ها تمام شان باعث می شود که زنان ما 

دچار انواع خشونت در جامعه شوند.«
همچنین مژگان مصطفوی می افزاید که عدم پیگیری 

یک  از  طبیعی  تصوری  هیچ گاه  دیگر  شاید  او  بود. 
خانواده و خانه نداشته باشد. موضوع سحر گل به عنوان 
نماد آزاردهنده ای از پدیده ی خشونت های خانوادگی 
امروز در رسانه های کشورما مطرح شده است. چیزی 
که به نظر من عنوان خشونت خانوادگی برای آن بسیار 
کم است و باید به آن عنوان جنایت خانوادگی را داد. 
محبوس شدن یک دختر بی پناه در تشناب یک خانه، 
آن هم به مدت پنج ماه در بدترین شکنجه های غیر قابل 
تصور را نمی توان صرفا یک رفتار خشونت آمیز ساده 
تلقی کرد. بزرگی این درد آن قدر زیاد است که تنها 
گزارش  را  است  گذشته  گل  سحر  بر  آن چه  می توان 
داد. اصوال هیچ چیزی در مورد آن چه سحر گل تجربه 
کرده است قابل توصیف نیست. شاید من به عنوان یک 
با آسیب های روانی تا حدودی آشنایی  روانشناس که 
دارم درک کنم تحمل تنهایی، زندانی شدن در تشناب 
روابط  به  اصرار  و  تحمیل  خانواده،  به وسیله ی  هم  آن 
کتک  غذا،  از  محرومیت  و  تاریکی  اخالقی،  غیر 
این شکنجه ها  تدوام همه  از  خودن های مکرر و ترس 
چقدر می تواند یک دختر 15 ساله را دچار آسیب های 

روانی و عاطفی کند. 
فردی که چنین تجربه سخت و وحشت ناکی را داشته 
بعد  دار می شود که  احساساتش آن قدر جریحه  باشد، 
زیادی  مدت  تا  و  شده  عاطفی  شوک  دچار  مدتی  از 
در حالت افسردگی عمیق فرو می رود. افسردگی سطح 
انرژی روانی و عاطفی فرد را به شدت پایین می آورد 

جا  به  را  مدتی  بلند  روانی  خستگی  احساس  او  در  و 
صحنه های  مرتب  ناخودآگاه  طور  به  او  می گذارد. 
جلوی  در  گرفته،  صورت  رویش  بر  که  را  جنایاتی 
چشمانش تصور می کند. او تقریبا هیچ اراده ای نسبت 
به حافظه اش ندارد و تمامی تصاویر آن جنایات به طور 
می شود.  تکرار  ناخواسته  به گونه ای  ذهنش  در  شفاف 
هر بار که تصاویر شکنجه ها در ذهن سحر گل تکرار 
و حتا جسمی  عاطفی  مقدار درد  دقیقا همان  می شود، 
و  تنش  احساس  معده،  رفلکس های  می کند.  تجربه  را 
لحظه  هر  سینه  قفسه های  بین  در  شدید  بسیار  تشویش 
در وجودش تکرار می شود و احساس تنشی بسیار آزار 
دهنده را همراه با ترسی وحشت ناک در ذهنش ایجاد 

زنان  علیه  خشونت  آمارهای  آنهم  با  اما  است،  داده 
»در  کرد:  تاکید  سلطانی  خانم  باالست.  همچنان 
افزایش موارد عوامل گوناگونی وجود دارد؛ از یک 
شاهد  ما  است.  مجازات  از  معافیت  فرهنگ  طرف 
هستیم بعضی از قضایا و خشونت های حادی که علیه 
عدلی  نهادهای  طرف  از  است،  گرفته  صورت  زنان 
و قضایی به صورت درست پیگیری نشده است. هم 
سهل انگاری از طرف پولیس بوده که عامالن قضایا را 
بازداشت نکرده و هم موضوع وساطت، فساد اداری و 

رشوه ستانی وجود داشته است.«
سراسری  اتحادیه  رییس  پرلیکا،  ثریا  همچنین 
قانون  تطبیق  به  توجه  که  می  گوید  افغانستان،  زنان 
برنامه های  نظرگیری  در  و  زنان  علیه  خشونت  منع 
نهادهای  سوی  از  زنان  حقوق  مورد  در  آگاهی دهی 
در  می تواند  زنان  امور  وزارت  و  زنان  حقوق  مدافع 
پرلیکا  زنان کمک کند. خانم  علیه  کاهش خشونت 
در  نیز  خشونت  عامالن  مجازات  که  می کند  تاکید 
خواهد  کمک  زنان  علیه  خشونت  موارد  کاهش 
به  نهادهای دولتی  از  کرد. وی گفت: »تعداد زیادی 
آدم های  آنان  راس  در  و  نیستند  متعهد  زنان  حقوق 
جامعه  این  در  که  هستند  آدم هایی  نیستند؛  معتقد 
حق  بیاورند  که  را  مصیبتی  هر  زنان  باالی  مردساالر 
می کند:  تاکید  همچنین  پرلیکا  خانم  می دانند.«  خود 
»فرهنگ معافیت هر روز قوی تر می شود، زورمندان و 
قدرتمندان وقتی که خشونت را اعمال می کنند بسیار 

به راحتی و آرامی زندگی می کنند.«
کاهش  که  می گوید  زنان  امور  وزارت  حال،  این  با 
از  مردم  پیروی  به دلیل  زنان،  علیه  خشونت  موارد 

فرهنگ و عنعنات ناپسند، سال ها طول می کشد.


را  واکنش ها  و  این حاالت  از  هیچ یک  می کند. شما 
در دیدارها و عیادت از سحر گل متوجه نخواهید شد، 
چراکه او به احتمال زیاد تا مجبور نشود هیچ واکنشی 
از خود نشان نخواهد داد. خستگی روانی ناشی از پنج 
سحر  که  باالست  آن قدر  روانی  و  جسمی  آسیب  ماه 
گل حتا قادر به صحبت کردن در مورد آن هم نیست. 
فرد در این حالت تمامی توان عاطفی و ذهنی اش را از 
دست می دهد و دچار نوعی شوک ذهنی و احساسی 
هیچ  و  می زند  یخ  به گونه ای  فرد  عواطف  می شود. 
چیزی را احساس نمی کند. او حتا براحتی قادر به گریه 
کردن هم نخواهد بود تا حداقل با مقداری گریه کردن 
تجربه  به  نیاز  خود  کردن  گریه  که  چرا  شود،  آرام 
غصه  مدت  این  در  آنقدر  او  اما  دارد؛  غصه  احساس 
خورده که دیگر کامال خسته و ناتوان شده و حتا توان 
نسبت  او  ندارد.  هم  را  خود  درد  احساس های  درک 
ذهنش  در  را  شرایط  آن  خاطره ی  که  محرکی  هر  به 
اذیت خواهد  و  داد  نشان خواهد  واکنش  کند  تداعی 
این  با  را  تشابه  کمترین  که  تصویری  و  صدا  هر  شد. 
به مانند  سحرگل  برای  باشد،  داشته  او  شکنجه  مدت 
کرد.  خواهد  عمل  آزاردهنده  بسیار  محرک  یک 
به نوعی احساس، ذهن و عواطف سحر گل مانند یک 
پوست سوخته را می ماند که وزش کوچکترین نسیمی 
و یا کوچکترین تحریکی در حد یک نوازش هم حتا 
می تواند در او دردی شدید را ایجاد کند. باید بگویم 
حتا  گل  سحر  است.  بغرنج تر  هم  این  از  حتا  اوضاع 
از  را  این آسیب ها  اثر  آن الیه محافظتی عواطفش در 
دست داده و احتماال حتا احساسات خود را هم درست 
متوجه نخواهد شد. بعد از مدتی که این الیه مانند یک 
تازه  بازیافت،  را  خود  احساسات  و  شد  ترمیم  پوست 
دردهای آزار دهنده شروع می شوند. آنچه من در مورد 
وضعیت روانی سحر گل آورده ام، برای برخی از شما 
است  ممکن  و  نیست  هم  تصور  قابل  حتا  خوانندگان 

تعجب کنید. 
ادامه در صفحه 8

یک  سحرگل،  شکنجه  موضوع  این که  از  پس 
نوعروس پانزده ساله، از سوی خانواده شوهرش مورد 
قرار  دولتی  و  بشری  حقوق  نهادهای  رسانه ها،  توجه 
گرفت، برخی از نهادهای مدافع حقوق زنان و دولتی 
می گویند که عدم تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان 
و عدم باورمندی مسووالن نهادهای قضایی به حقوق 
زنان و همچنین عدم مجازات عامالن خشونت باعث 
شده است تا مردم افغانستان شاهد چنین خشونت های 

وحشتناکی علیه زنان باشند.
شوهر  به  داشت،  سال  چهارده  که  زمانی  سحرگل، 
در  مرد سی ساله  با یک  ازدواج  از  او پس  داده شد. 
والیت بغالن، به دلیل تن ندادن به تن فروشی، از سوی 
خانواده شوهرش شدیدا مورد شکنجه قرار گرفت و 
به سر می برد.  ماه در حبس خانگی  به شش  نزدیک 
انتشار یک نوار ویدیویی توسط رسانه ها،  اما پس از 
سحرگل توسط پولیس والیت بغالن از حبس خانگی 
رهایی یافت و اکنون در کابل تحت درمان قرار گرفته 

است.
وزارت  به  کشور،  جمهور  رییس  کرزی،  حامد 
شکنجه  موضوع  که  است  داده  دستور  داخله  امور 
سحرگل را به صورت جدی مورد پیگرد قرار دهد. 
ریاست جمهوری در  دفتر  از سوی  اعالمیه ای که  در 
این مورد منتشر شده، آقای کرزی در آن تاکید کرده 
شدیدا  باید  سحرگل  علیه  شکنجه  عامالن  که  است 

مجازات شوند.
آن که  با  می گوید  زنان  امور  وزارت  حال،  این  با 
به همکاری  این وزارت  از سوی  برنامه های متعددی 
نهادهای دیگر به منظور جلوگیری از اعمال خشونت 
علیه زنان اجرا شده است، اما قانون منع خشونت علیه 
زنان که یکی از عواملی بازدارنده خشونت علیه زنان 
و  عدلی  نهادهای  سوی  از  جدی  صورت  به  است، 
قضایی مورد تطبق قرار نگرفته و نادیده گرفتن قانون 
باعث شده است که خشونت های علیه زنان همچنان 

و  مشغله ها  از  می خواهند  که  زمانی  مردم  همه 
اجتماعی روزمره رهایی  و  استرس های زندگی کاری 
یابند بیشتر به خانه خود پناه می برند. حتا کسی که برای 
تفریح به سفر می رود در نهایت تا زمانی که به خانه ی 
خودش بر نگشته باشد. احساس آرامش واقعی نخواهد 
داشت. شاید بتوان معنی دقیق تر خانه را جایی دانست 
و آرامش می کند.  امنیت  احساس  انسان در آن جا  که 
را  هدفی  و  معنای  چنین  انسان  برای  باید  نیز  خانواده 
خانواده  را  آن  واقعی  به گونه ی  بتوان  تا  کند  تامین 
نامید. در همه جا خانواده ها  با هدف رسیدن به آرامش 
شکل می گیرند. همه ازدواج می کنند تا آرامش بودن 
و زندگی کردن در محیطی امن و آرام را تجربه کنند. 
در کشور ما بسیاری از دختران با این آرزو به ازدواج 
نسبتا مستقل و در  بتوانند در خانه ای  فکر می کنند که 
زندگی  به  پدری،  خانواده ی  از  امن تر  حتا  محیطی 
با  خود  ازدواج  مشاوره های  در  من  دهند.  ادامه  خود 
راه  تنها  را  ازدواج  که  شده ام  مواجه  زیادی  دختران 
رهایی از آزارها و سخت گیری های اعضای خانواده ی 
و  دختر  برادرهایی که  و  پدر  آزارهای  می دانند.  خود 
وادار  نوکری  به  مانند یک خدمتکار  به  را  خواهرشان 
می کنند و اجازه آموزش و تفریح را به او نمی دهند. اما 
همه این ها برای سحرگل در حد یک رویا هم نخواهد 

  ظفرشاه رویی

عامالنخشونتمجازاتنمیشوند

کابوسهایسحرگل
سید روح اهلل رضوانی

نیز  گذشته  در  خشونت  عامالن 
خشونت ها  تا  است  شده  باعث 
داشته  ادامه  زنان  علیه  همچنان 
باشد. به گفته ی او، در صورتی که 
عامالن  از  مورد  دو  حداقل 
خشونت علیه زنان مورد مجازات 
مردم  هم اکنون  می گرفتند،  قرار 
خشونت های  شاهد  افغانستان 

وحشتناک علیه زنان نمی بودند.
نهادهای  باورمندی  عدم 

قضایی به حقوق زن
مستقل  کمیسیون  حال،  همین  در 
تحقق  راستای  در  که  نیز  افغانستان  بشر  حقوق 
کشور  در  زنان  حقوق  و  بشری  حقوق  ارزش های 
مسووالن  باورمندی  عدم  می گوید  می کند،  فعالیت 
نهادهای عدلی و قضایی کشور به حقوق زنان از جمله 
عواملی است که باعث عدم تطبیق قانون منع خشونت 
علیه زنان شده است. لطیفه سلطانی هماهنگ کننده ی 
بخش زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر، می گوید 
موارد  افزایش  به  مجازات،  از  معافیت  فرهنگ 
گفت:  وی  است.  کرده  کمک  زنان  علیه  خشونت 
»در بعضی از ولسوالی های افغانستان که دستگاه های 
عدلی و قضایی فعال هستند، هنوز سارنوال و قاضی ما 
باورمندی کامل به حقوق زن ندارند و این قانون)منع 
دین  با  مغایرت  در  هنوزهم  را  زنان(  علیه  خشونت 
آمار  تا  هستند  عواملی  این ها  می دانند.  اسالم  مقدس 

خشونت علیه زنان باال برود.«
مستقل حقوق  می افزاید که کمیسیون  سلطانی  لطیفه 
از  منظور جلوگیری  به  را  برنامه  تاکنون چندین  بشر 
قرار  خشونت علیه زنان در سراسر کشور مورد اجرا 

مژگان مصطفوی:

ACKU
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و  تاجران  از  شماری  کنار  در  فراه،  والیت  سارنوالی 
و  مدارک  به  استناد  با  والیت،  این  گمرک  ماموران 
این  گمرک  مدیریت  در  که  می دارد  اظهار  شواهدی 
والیت، فساد مالی، اختالس و زورگویی رنگ و رونق 

بسیاری دارد. 
والیت  این  سارنوالی  که  شواهدی  و  اسناد  اساس  بر 
ارایه می دارد، عبدالستار کروخیل، مدیر گمرگ فراه، 
در راس این فساد قرار دارد و دیگر افراد فسادپیشه در 

اطراف او حلقه زده اند.
 اسناد سارنوالی فراه که در دسترس روزنامه 8صبح قرار 
شواهد  اداره،  این  در  که   می دهد  نشان  است،  گرفته 
زیادی مبنی بر وجود فساد در گمرک فراه وجود دارد. 
تاریخ  به  که  فراه  استیناف  سارنوالی  مکتوب  در 
مورد  در  شده،  فرستاده  لوی سارنوالی  به   1390/5/29
اختالس مدیر گمرک فراه، چنین آمده است: »اسنادی 
که به دسترس سارنوالی استیناف والیت فراه قرار داده 
گمرک  مدیریت  در  که  می دهد  نشان  است،  شده 
که  گرفته  صورت  اختالس  و  سواستفاده  فراه،  والیت 
و  تشکیل  قانون   »22« ماده  رویت  به  اساس  همان  به 
تاریخ   17 شماره   مصوبه  و  سارنوالی  صالحیت های 
اداره  به  سارنواالن  رسما  وزیران،  شورای   »85/6/6«
گمرک توظیف شدند، تا موضوع را همه جانبه بررسی 
کنند و تحت پیگرد قانونی قرار دهند. اداره ی گمرک 
فراه با استناد بند 4 و 5 حکم 7413 ]تاریخ[ »89/12/25« 
ریاست جمهوری افغانستان، از پاسخگویی به سوال های 

سارنواالن ابا ورزیدند.«
در این مکتوب گفته شده است: »اسامی تازه گل طالع، 
به  عمومی گمرک  مدیریت  سرپرست  و  نظارت  مدیر 
زشت  حرف های  کارمندان،  عده  یک  داشت  حضور 
و  کرده  استعمال  سارنوالی  اداره  آدرس  به  رکیک  و 
کارمندان  اما  آزاد«.  شما  »دست  گفت  خود  زبان  به 
بنابراین مراتب  اداره از حوصله مندی کار گرفتند،  این 
غرض هدایت عرض شد و در باره ی بررسی موضوع و 
اسناد ارایه شده که مختلس، آن اداره را هویدا می سازد، 

آنچه مقام عالی هدایت خواهند فرمود.«
یک مکتوب دیگر ریاست سارنوالی فراه که به دسترس 
که  می دهد  نشان  است،  گرفته  قرار  8 صبح  روزنامه 
حدود 5 ماه قبل مدیر گمرک فراه ممنوع الخروج اعالن 
شده و از مقام های امنیتی والیت فراه خواسته شده است 

تا از سفر مدیر گمرک جلوگیری کنند. 
والیت  این  امنیه  قومندان  از  مشخصا  فراه  سارنوالی 
کروخیل،  عبدالستار  شدن  بیرون  از  تا  است،  خواسته 
و  اسناد  ارتباط  به  والیت،  این  از  فراه  گمرک  مدیر 

شواهدی که علیه او وجود دارد، جلوگیری کنند.
سارنوالی فراه در یک مکتوب دیگر در جواب مکتوب 
فراه نوشته است که مدیر گمرک فراه  امنیه  قوماندانی 
در میدان هوایی این والیت از پرواز بازمانده است، ولی 
سفر  خود  مقصد  به  هرات  هوایی  میدان  طریق  از  بعدا 

کرده است. 
 /  5/27 مورخ   3036 بر   1817 شماره  به   مکتوب  این 
ذکر  آن  در  و  شده  نگاشته  فراه  امنیه  قوماندانی   1390
میدان  امنیتی  نیروهای  معلومات،  قرار  که  است  شده 
جلوگیری  کروخیل  عبدالستار  پرواز  از  فراه  هوایی 
ذریعه  اشخاص،  بعضی  همکاری  به  بعدا  ولی  کردند، 

موتر، به هرات رفته است.
در مکتوب سارنوالی گفته شده است که قومندانی امنیه 
فراه با قومندانی امنیه هرات در تماس شود و مانع پرواز 

نامبرده شوند.
مسووالن فرماندهی امنیه والیت فراه اظهار می دارند که 
تا هنوز امر بازداشت مدیر گمرک را دریافت نکرده اند.

روزنامه  به  محمد،  سید  مل پاسوال  فراه  امنیه  قوماندان 
سارنوالی  از طرف  ما  برای  اسد  ماه  »در  8 صبح گفت: 
داده  فراه  گمرک  مدیر  الخروجی  ممنوع  امر  فراه 
او  از پرواز  با آن که ما در میدان هوایی فراه  شده بود، 
از راه زمینی فرار  اما مدیر گمرک  جلوگیری کردیم، 

کرد.« 
فرمانده امنیه ادامه داد: »برای ما تنها امر ممنوع الخروجی 

او آمده بود، در غیر آن ما او را بازداشت می کردیم.«
در  بیشتر  جزییات  ارایه  از  فراه  سارنوالی  در  مقام ها 
باره  در  که  گفتند  فقط  و  کردند  خودداری  زمینه  این 

افراد دیگر را گماشته بود، اما این افراد به مقام والیت 
مشکالت شان  به  که  کردند  شکایت  مالیه  وزارت  و 
مدیریت  در  پست های شان  در  دوباره  و  شد  رسیدگی 

گمرک فراه جابه جا شده اند.«
افراد  برخی  که  می پذیرد  کروخیل  آقای  حال،  این  با 
این  به  اداری  اصالحات  کمیسیون  طریق  از  که  را 
اداره معرفی شده بودند، نپذیرفته است و به جای آنها، 
یا هم  و  استخدام کرده اند  اجیر  به گونه  را  افراد دیگر 

پست های آنها را دوباره به اعالن داده اند.
موثر  اصالحات  »به خاطری  می گوید:  کروخیل  آقای 
این کار را انجام داده ام.« به گفته خودش نتیجه خوب را 

هم در پی داشته است. 
مدیر گمرک می افزاید: »افرادی که از طریق کمیسیون 
و  هستند  بودند، ضعیف  معرفی شده  اداری  اصالحات 

برای اداره گمرک موثر نیستند.«
اما رییس اداره اصالحات اداری فراه می گوید که این 
تخطی صریح از قانون است و باید با مدیران و رییسانی 
قانونی  برخورد  می شوند،  عمل  چنین  مرتکب  که 

صورت گیرد. 
این  در  مستقیما  نمی تواند  که  می گوید  احساس  آقای 
والیت  مقام  به  مرتبه  چندین  ولی  شود،  دخیل  قضیه 
فراه، منحیث ارگان اجرایی، گزارش داده و از این مقام 
حال  به  تا  اما  کند،  اجراات  زمینه  در  تا  است  خواسته 

اجرااتی در این زمینه صورت نگرفته است. 
زمینه  در  فراه،  والی  سخنگوی  فراهی،  نقیب اهلل  اما 
بی خبری  فراه  گمرک  در  مدیریت  ضعف  و  اختالس 
نشان می دهد و می گوید: »در صورتی که چنین قضیه ای 
مشاهده شود، مقام والیت در این مورد اجراات قانونی 

را انجام خواهد داد.«
در  والیت  مقام  به  سارنوالی  آیا  که  سوالی  جواب  در 
مورد اختالس در گمرک فراه گزارش ارایه کرده است 
به  زمینه  این  در  »والی  می گوید:  فراهی  آقای  خیر؟  یا 
آن  نتایج  حال  تا  و  داده  الزم  هدایات  مربوطه  مراجع 
معلوم نیست و در صورتی که اختالس در گمرک ثابت 

شود، مقام والیت اجراات قانونی خواهد کرد.« 
رد  با  فراه،  گمرک  مدیر  کروخیل،  آقای  همچنان 
کردن اختالس در گمرک، همه چیز را شفاف و قانونی 

می داند. 
فساد  از  نیز  فراه  والیتی  شورای  اعضای  این حال،  با 

گسترده در گمرک فراه نگران هستند. 
شهال ابوبکر، عضو شورای والیتی فراه، می گوید که تا 
به حال چندین بار به وزارت مالیه و مقام های بلندرتبه در 
مرکز، از اختالس در گمرک فراه شکایت کرده است، 

اما کسی به آن توجه نکرده است. 
حال  به  »تا  می گوید:  فراه  والیتی  شورای  وکیل  این 
به  چندین بار  مورد  دراین  گمرک  ماموران  و  تجار 
آنها شکایت کرده اند و بر عالوه فساد گسترده در این 

گزارش  مرکز  به  بار  چندین  فراه،  گمرک  در  اختالس 
داده اند و منتظر امر مرکز می باشند. 

افشا  هویتش  نخواست  که  فراه  سارنوالی  در  مقام  یک 
منع  رسانه ها  با  مصاحبه  از  زمینه  این  در  گفت  شود، 
شده اند وگرنه مدارک دیگری هم در رابطه به اختالس 

در گمرک فراه نزد آنها موجود است. 
را  فراه  گمرک  مدیر  که  نیست  فراه  سارنوالی  تنها   
ماموران  از  شماری  می کند،  متهم  فساد  و  اختالس  به 

گمرک نیز به فساد مدیر گمرک گواهی می دهند.
یک مامور گمرک فراه، در مرز شیخ ابونصر فراهی  که 
یک  کاپی  چندین  کرد،  خودداری  هویتش  افشای  از 
کاغذ به نام »A.CC.D« را نشان داد که باطل اعالن شده 

بود. 
به گفته این مامور »A.CC.D« یک نوع اوراق محصول 
گمرکی است که در آن محصول گمرکی هر موتر نوشته 

می شود. 
دیده  مشکل  کدام  واضح،  طور  به  کاغذ ها،  این  در 
به دست  برای  که  می گوید  مامور گمرک  اما  نمی شود، 
و  است  شده  باطل  ناحق  به  اوراق  این  پول،  آوردن 

اختالس واضح را نشان می دهد.  
مقرره ی  اساس  بر  سو  این  به  روان  سال  جوزای  ماه  از 
وزارت مالیه، نرخ محصول هر تن تیل 600 دالرامریکایی 
تعین شده است، اما در این اسناد گمرکی فی تن تیل بعد 

از آن تاریخ به قیمت 810 دالر محصول شده است. 
اول  تاریخ  »به  است:  آمده  مالیه  وزارت  مقرره ی  در 
جوزای سال روان طی نامه نمبر »967 اس آی« از ریاست 
دفتر به امضا محترم جاللتماب محترم وزیر صاحب مالیه 

نوشته شده و نرخ را قرار ذیل تعیین کرده است.«
 

1. یک تن تیل دیزل 600 دالر امریکایی؛
2. یک تن پترول 650 دالرامریکایی؛

3. فی تن تیل خاک 645 دالر امریکایی؛
4. فی تن گاز مایع 400 دالر امریکایی؛

5. فی تن تیل تی سی ای )طیاره( 1022 دالرامریکایی.
 

اما در اکثر اسناد مالیاتی،  بعد از ماه جوزا هم این مقرره 
تطبیق نشده است.

گذشته از این ها عده ای از ماموران گمرک مدعی اند که 
یک تعداد پست ها در گمرک فراه به دست افراد وابسته 

به مدیر گمرک قرار دارد.
 یک تن دیگر از ماموران که خواست نامش گرفته نشود، 
گفت که اکثر پست های کلیدی در مدیریت گمرک در 
و  است  گمرک  مدیر  به  وابسته  و  مشخص  افراد  دست 

کس دیگری را در این پست ها نمی پذیرند. 
بگفته این مامور چندین تن از افراد ماهر که در امتحان 
به  بودند،  شده  کامیاب  معین  پست های  به  )پی آر آر( 
اجرا  وظیفه  دیگری  جاهای  در  گمرک  مدیر  فرمایش 
می کنند و در جای آن ها افراد مدیر گمرک  که برای او 
پول جمع آوری می کنند، به شکل اجیر مصروف کاراند. 
کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی در والیت 

فراه نیز این مشکل را تایید می کند. 
خدمات  و  اداری  اصالحات  رییس  احساس،  فرید 
ملکی فراه می گوید که در اکثر اداره هایی که درآمدزا 
هستند، به شمول مدیریت گمرک، مامورانی که از طرف 
کار  به  می شوند،  معرفی  اداری  اصالحات  کمیسیون 

گماشته نمی شوند.
رییس کمیسون اصالحات اداری در فراه می افزاید که تا 
به حال چندین مورد را دیده است که افراد کامیاب شده 
در امتحان )پی آر آر( در پست اصلی اش به کار گماشته 
نام اجیر، فردی دیگر از طرف  به  نشده و به جای آن ها 

رییس اداره معرفی شده است. 
مقام ها در وزارت مالیه نیز اظهار می دارند که این مشکل 

پیش از این وجود داشت، اما حاال وجود ندارد.
در  که  می گوید  مالیه،  وزارت  سخنگوی  شمس،  عزیز 
نام های عبدالصمد، نصیر احمد،  به  افرادی  گمرک فراه 
امحتان  کردن  سپری  از  بعد  عبدالرحمان  داوود،  محمد 
توظیف شده بودند که از این میان، سه نفر هم اکنون در 

گمرک کار می کنند.
او گفت: »افرادی که از طریق برنامه )پی آر ار( تعیین شده 
بودند، پیش از این  شخص مدیر گمرک قبول نکرده و 

گمرک عواید آن را نیز کاهش داده است.«
مسووالن گمرک فراه می گویند که در سال 1387 عواید 
این رقم  و  بود  افغانی  میلیون  بر 128  بالغ  فراه،  گمرکی 
در سال 1388 بنابر مسدود بودن مرز فراه با ایران، به 54 
عواید  گذشته  سال  در  اما  یافت،  کاهش  افغانی  میلیون 

گمرکی فراه به حدود 200 میلیون افغانی رسید.  
افزایش  از   1390 سال  در  فراه  گمرک  مدیر  عالوه  بر 

چشمگیر عواید سخن می گوید.
سال  اول  ماه  شش  »در  می گوید:  کروخیل  عبدالستار 
جاری، عواید گمرکی فراه بالغ بر 194 میلیون افغانی شده 
که بیش از 70 در صد افزایش را نسبت به سال گذشته 

نشان می دهد.«
و محصول کردن  فراه  مرز  بازبودن  افزایش،  این  دالیل 
اسناد  برای شان  امسال  که  می باشد  موتر  ده هزار  از  بیش 
گمرکی توزیع شده است؛ در حالی که سال گذشته برای 

هیچ موتری اسناد گمرکی توزیع نشده بود. 
عوایدی که به طور تقریبی از محصول گمرکی موترها 
به دست آمده است، بالغ بر 50 میلیون افغانی می شود که 

نقش بزرگی را در افزایش عواید گمرک داشته است.
هم چنان عواید گمرک فراه نسبت به والیت هرات تقریبا 

چهل برابر کم تر است.
عزیز شمس، سخنگوی وزارت مالیه، می گوید که در نه 
افغانی عاید داشته  ماه امسال، گمرک فراه  360 میلیون 
عاید  افغانی  میلیارد  سیزده  به  نزدیک  هرات  گمرک  و 

داشته است
نظر به گفته این مقام وزارت، میان عاید گمرک فراه و 
گمرک هرات یک تفاوت تقریبا چهل درصدی مشاهد 

می شود.
شکایت نامه تاجران و نماینده های مردم

شورای  در  مردم  نماینده های  و  تاجران  از  زیادی  تعداد 
والیتی فراه، نامه ای را ترتیب داده  و به  مقام والیت فراه 

و لوی سارنوالی فرستاده اند.
در این نامه گفته شده است که در گمرک فراه، اختالس 
بیداد می کند و رییس گمرک با گروه مشخص خود در 

آن دست دارد. 
از  تاجران، شماری  امضای  که  نامه ی سرگشاده  این  در 
ماموران گمرک و اعضای شورای والیتی دیده می شود، 
از مقام والیت فراه و دادستانی کل افغانستان خواسته شده 
است که جلوفساد را در گمرک فراه بگیرند، در غیر آن 

عواید گمرک فراه حیف و میل و الدرک خواهد شد.
شورای  اعضای  تاجران،  از  تن   50 حدود  را  نامه  این 

والیتی فراه و برخی ماموران گمرک تایید کرده اند.
اداری  فساد  بخش  در  فراه  گمرک  مدیر  نامه،  این  در 
به گفته  ماهر و الیق خوانده شده است که  یک شخص 
و  دزد  کاری  یکتیم  کنارش،  در  گمرک،  مدیر  آن ها 
غیرمسلکی را توظیف تا برای وی پول جمع آوری کند.
ادامه در صفحه 8

عاید ماهانه مدیر گمرک فراه 100هزار دالر
اختالس، فساد و زورگویی در گمرک والیت فراه

 سلسله گزارش های تحقیقی روزنامه 8صبح )گزارش چهارم(

تهیه کننده: ایمل فراهی
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

10. 1. 2 وضعیت اقتصادي و تاثیر آن 
بر زنان

گوياي  که  اعتماد  قابل  آمار  وجود  عدم 
باشد،  کشور  در  زنان  اقتصادي  وضعيت 
را  آنان  اقتصادي  زندگي  سطح  تحليل 
و  شواهد  هم  اين  با  است.  ساخته  مشکل 
نامطلوب  بيانگر وضعيت  گزارش ها همواره 
اقتصاد زنان مي باشد. گزارش اخير وضعيت 
مي دهد  نشان  اجتماعي  و  اقتصادي  حقوق 
که ميزان بي کاري زنان در شهرها 54 درصد 
اين  که  مي باشد   درصد   62 روستاها  در  و 
ضعف  بر  تاثير گذار  عوامل  از  مي تواند 

اقتصادي آنان باشد. 
در  اطفال،  چون  نيز،  زنان  آسيب پذيري 
ساير  از  بيش  اقتصادي  ضعف  و  فقر  مقابل 
به  مردان،  با  مقايسه  در  زنان  مي باشد.  افراد 
داليل مختلف، حضور کمتري در کارهاي 
به  دسترسي  و  ادارات  در  اشتغال  درآمدزا، 
منابع اقتصادي دارند که اين امر سبب شده 
مشکالت  و  فقر  با  مردان  از  بيش  زنان  تا 
زناني  اين ،  بر  مزيد  باشند.  مواجه  اقتصادي 

نيروهای  با  مقابله  در  شورشيان  افغانستان  در 
جنگی  تاکتيک های  دايما  ايتالف  و  افغان 
می پوشند.  چادری  می دهند.  تغيير  را  خود 
و  می کنند  پنهان  خود  عمامه  در  را  بمب 
بمب گذاری های  در  کودکان  از  به ويژه 

انتحاری، استفاده می کنند.
که  پاکستانی  ساله   ۱۳ پسر  يک  علی احمد 
افغانستان شيوه های جنگ آموخته است،  در 
تفنگ  از  دادند چطور  ياد  من  »به  می گويد: 
استفاده کنم، چطور با فشار دادن يک دکمه، 
پول  من  به  گفتند  اول  بکنم.  انتحاری  حمله 

می دهند.«
علی، پدر و مادر خود را از دست داده و او 
و برادر کوچکش با عموي شان در بلوچستان 
از  او  قبل  می کردند. سه ماه  زندگی  پاکستان 

خانه فرار کرد.
اين پسربچه ۱۳ ساله می گويد: »سه نفر را در 
نزديکی مرز ديدم و از آنها خواستم به من کار 
بدهند. آنها من را گرفتند و چشم ها و دست و 
پايم را بستند و به يک مرکز آموزشی بردند. 

بيست روز به من آموزش دادند.«
بستن  با  از علی خواسته شد  از آموزش  پس 
بمب به خودش به يک پايگاه اياالت متحده 

در افغانستان حمله کند.
علی احمد می گويد: »به من گفتند اگر حمله 
انتحاری بکنم به بهشت مي روم، حتا اگر فقط 
يک امريکايی کشته شود. از آنها پرسيدم که 
خودم هم کشته می شوم؟ آنها گفتند روحم 

آرامش پيدا خواهد کرد.«

به  توجه  با  نيز  درآمد  ند  و  شغل  داراي  که 
اکثرا  جامعه  بر  حاکم  مردساالرانه  فرهنگ 
با  و  ندارند  آزادي  خود  عايدات  مصرف  در 
طور  به  مي باشند.  مواجه  اقتصادي  مشکالت 
مثال مطالعه اي که کميسيون در سال ۱۳88 در 
از  بيش  که  داد  نشان  داشت،  بيوه  زنان  مورد 
84 درصد زنان بيوه از مشکالت حاد اقتصادي 

رنج مي برند.  
10. 1. 3 بي جاشدگان داخلي

مناسب  زندگي  سطح  به  دسترسي  حق  نقض 
ترک  و  بيجاشدن  شاخص هاي  از  مي توان  را 
محل اصلي بودوباش به علت عدم دسترسي به 
امکانات زندگي نيز سنجيد. بر اساس گزارش 
اجتماعي،  و  اقتصادي  حقوق  وضعيت  چهارم 
داخلي  بيجاشده  در حدود 2۳58۳۳  افغانستان 
دارد.  نتايج نظارت ساحوي کميسيون در سال 
را  بيجاشدن شهروندان  مورد داليل  ۱۳89 در 
نشان  به وضوح  که  مي کنيد  مشاهده  ادامه  در 
مي دهد، بيشترين داليل بيجاشدگي نبود کار و 
درآمد و نداشتن سرپناه و ديگر تسهيالت اوليه 

و اساسي زندگي مي باشد. 

چند  اما  داشت  فرار  قصد  او  می گويد  علی 
شهروند افغان که حرکات او را مشکوک ديدند 

او را به مقام های امنيتی تحويل دادند.
اخيرا  شورشيان  می گويند  قندهار  مقام های 
تالش می کنند با سربازان مقابله رودررو نکنند 
استفاده  انتحاری  برای حمله های  از کودکان  و 

کنند.
قندهار،  پوليس  فرمانده  عبدل رازق،  جنرال 
تاکتيک جديد  از کودکان  »استفاده  می گويد: 
داده  افغانی   ۱۰۰ تا   5۰ بچه ها  به  است.  دشمن 
حمل  را  چيزی  چه  نمی دانند  آنها  و  می شود 

10. 1. 4 عودت کنندگان 
حق  اکثرا  که  ديگري اند  گروه  عودت کنندگان 
دسترسي به سطح زندگي مناسب در موردشان نقض 
سال۱۳89  در  کميسيون  مطالعات  نتايج  مي شود. 
از  نشان مي دهد که 4۱.۳ درصد عودت کنندگان 
بيشترين  که  ناراضي اند  وطن  به  خويش  بازگشت 
امکانات  به  را عدم دسترسي  آنان  نارضايتي  علت 
زندگي هم چون نبود کار )  52.4  درصد(، نداشتن 
) ۱.2درصد(،  آب  مشکل  درصد(،   2.7( خانه 
خدمات  مشکل  و  درصد(   ۱.6 ( آموزش  مشکل 

صحي )۱. ۱درصد( تشکيل مي دهد. 
ادامه دارد

گزارش اخير وضعيت حقوق 
اقتصادي و اجتماعي نشان مي دهد 
که ميزان بي کاري زنان در شهرها 
54 درصد و در روستاها 62 درصد 
مي باشد  که اين مي تواند از عوامل 
تاثير گذار بر ضعف اقتصادي آنان 

باشد. 
آسيب پذيري زنان نيز، چون 
اطفال، در مقابل فقر و ضعف 
اقتصادي بيش از ساير افراد 
مي باشد. زنان در مقايسه با 

مردان، به داليل مختلف، حضور 
کمتري در کارهاي درآمدزا، اشتغال 

در ادارات و دسترسي به منابع 
اقتصادي دارند.

می کنند و انفجار بمب هم از راه دور انجام می شود. 
هستند  بچه  آنها  می مانند.  زنده  می گويند  بچه ها  به 
ديگر  بزرگترند  که  آنهايی  ولی  می کنند.  باور  و 

نمی خواهند اين کار را انجام بدهند.«
در  کودکان  از  می کند  ادعا  افغانستان  طالبان 

بمب گذاری استفاده نمی کند.
علی در بازداشت است و مقام های امنيتی نمی دانند با 
او چه کنند. او خانواده  ای ندارد و هيچ پناهگاهی نيز 
حاضر نيست او را بپذيرد. علی می گويد می خواهد 
پسربچه های  مانند  کند  بازی  و  بخواند  درس 

هم سالش.

۳. سرانجام اين که تدريس آزادی های عمومی، در نظمی متفاوت، توجيه 
آزادی ها  درباره  متضاد  عقيده  دو  امروزی  جوامع  در  دارد:  نيز  ديگری 
وجود دارد: برخی، با تکيه بر وقايع متاسفانه بی شمار، زوال آزادی ها را 
اعالم کرده و از خطراتی که آن ها را تهديد می کنند، پرده برمی دارند، 
از تمدن صنعتی و فن آوری   از جنبه های خاصی  ناشی  چه خطراتی که 
است و چه خطراتی که افزايش خشونت  های نمايندگان قدرت حاکمه و 

يا گروه های مخالف آن ها، پديد می آورند.
اغلب  اساسي  قوانين  بعد،  به  دوم  جهانی  جنگ  از  ديگر،  سويی  از  اما 
اعالميه  چون:  متفاوت  کامال  اسنادی  بين المللی  سطح  در  و  کشورها 
پاپ   ]iv[فرمان و   ۱948 مصوب  متحد،  ملل  سازمان  جهانی حقوق بشر 
ژان بيست وسوم )۱96۳(، حقوق بشر را رسما مورد تاييد قرار داده اند و 
خصوصا اين که در گذشته، هرگز نقض حقوق بشر اعتراضات شديدی را 
که امروزه شاهد آن هستيم، برنمی انگيخته است، اين خود، الاقل، گواهی 

است بر بيداری وجدان ها درابعادی وسيع.
آيا اين حقوق زوال يافته اند؟ آيا اين حقوق پيشرفت حاصل کرده اند؟ آيا 
حفظ اساس آزادی ها در جامعه در حال تحولی که ديگر آن جامعه زمان 
اعالم آزادی ها نيست، مستلزم هماهنگ ساختن اين حقوق با جامعه است؟ 
نکته ای که مسلم است اين است که آموزش اين حقوق موضوع اصلی 
يکی از مباحث بسيار اساسی روز را تشکيل می دهد. ارثيه ليبراليسم که 
توسط تحول ايديولوژی ها، فن آوری ها و جوامع، زير سوال رفته است، 
بازمانده قرن نوزدهم ظاهر شود و ارزش های دايمی و روش  اگر چون 
نگيرد،  قرار  عميق  تامل  و  تحقيق  و  مطالعه  مورد  آينده  در  آن  پذيرش 
جايگاه خود را در تمدنی که در حال بازسازی خود است، باز نمی يابد. 
اين  هدف  باشد.  شخصی  تحقيقاتی  می تواند  تنها  تحقيقاتی  چنين  يک 
کتاب تنها ترغيب و کمک به انجام چنين تحقيقاتی است که به هر فردی 

امکان انتخابی آگاهانه تر و قبول تعهدی مستدل تر دهد.
2/ تعریف آزادی های عمومی

که  می شود  حاصل  نتيجه  اين  رفت،  سخن  آنچه  از  توصيفی-  جمله 
يگانگی حقوق آزادی های عمومی پيش از هرچيز، از موضوع آن ناشی 
ابتدا  دليل  همين  به  عمومی،  آزادی های  مفهوم  خود  از  يعنی  می شود، 
بايد به تعريف اين مفهوم پرداخت. حقوق موضوعه نيز چنين ضرورتی 
صالحيت  تفويض  با  اساسی  قانون   ۳4 ماده  است:  داده  قرار  فرض  را 
به  شهروندان«  عمومی  آزادی های  تحقق  در  »تضمينات  بنيادين  تعيين 
مفروض  آزادی ها  تعريفی  برای  مفاد خود  اجرای  برای  قانون، ضرورتا 
که  مبهمی  معانی  از  بخواهيم  اين که  محض  به  اين حال،  با  است.  کرده 
واژه نامه حقوقی  اما  می دانند،  آنرا کافی   سياسی  واژنامه  و  رايج  نظرات 
بدان رضايت نمی دهد فراتر رويم به مشکالت جدی ای برمی خوريم. در 
بسياری از کشورهای خارجی اين مشکل با ذکر فهرستی از آزادی های 
عمومی وتعيين ارزش حقوقی آن در متون مشخص، ساده شده است. اما 
در فرانسه هيچ مقرره حقوق موضوعه نه تعريفی از آن ها بدست داده و نه 
فهرستی از آن ارايه کرده است. عالوه بر اين، اصطالحات خود مبهم اند: 
»حقوق بشر«، »حقوق بنيادين فرد« »آزادی های عمومی«، همه اين عبارات  
در معانی مشابه ای به کار می روند. امکان ندارد بتوان به اين سوال که آيا 
يا معنای آن ها متفاوت است پاسخی قطعی  آن ها معانی مشترکی دارند 
داد. اين امر در مورد مواد قانون اساسی نيز صدق می کند- قانون اساسی 4 
اکتبر ۱958 در مقدمه خود از »حقوق بشر« نام می برد و در مواد ۳4، 72، 
و 74 از »آزادی های عمومی«. عجب اين که در برنامه درسی دانشگاهی 
نيز اين ابهام وجود دارد. برنامه ۱962 که به طور رسمی کالس های درس 
بنا می نهد، عباراتی چون: »مفهوم حقوق عمومی  آزادی های عمومی را 
حقوق  توسط  که  عمومی  ای  حقوق  و  »آزادی ها  و  اجتماعی«  و  فردی 
موضوعه فرانسه به رسميت شناخته شده است« را به دنبال هم، به کار برده 
است. اما از آن پس، در برنامه ای  که توسط حکم وزارتی ۱۳ فوريه ۱99۳ 
بنيادين« صحبت  و ۳۰ آوريل ۱997 تنظيم شده، از »حقوق آزادی های 

به عمل آمده است.
از  کوشيد  بايد  ضرورتا  نيست؛  کافی  ابهامات  اين  به  اشاره  تنها  اما 
آزادی  از  آن  با  بتوان  که  کرد  استخراج  معياری  عمومی،  آزادی های 
که  کرد  تهيه  فهرستی  ديگر  سوی  از  و  داد  به دست  تعريفی  عمومی 
آزادی های عمومی را برشمرد. دو پاراگراف از اين بخش به مطالعه اين 

دو موضوع اختصاص دارند.
ادامه دارد
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وضعيت حقوق بشر 

در افغانستان
آزادی های عمومی و حقوق بشر

استفاده از کودکان در بمب گذاری های 
انتحاری در افغانستان

 قسمت چهل و چهارم

منبع: صدای امریکا

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

قسمت سوم تهيه شده توسط کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان
»سال 1389ه. ش«

نويسنده:ژان ريورو-اوگ موتوه/ترجمه فارسی نيکی پارسا

حقوق بشر، مبنای عدالت، دموکراسی و آزادی های 
اجتماعی است.
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از صفحه 5

عاید ماهانه مدیر گمرک فراه 
100هزار دالر

کابوس های سحرگل

مقاومت سحرگل در مقابل خواسته های تحمیلی خانواده شوهر تحمیلی اش 
را باید ستود؛ اما مشکل در این جاست که چرا در جامعه ی ما و بدتر از آن 

در درون خانه های ما این سطح از رفتارهای وحشت آفرین مشاهده می شود. 
کدام دختر دیگر می توان با احساس امنیت و امید، به صرف اعتمادی که به 

انتخاب اعضای خانواده اش داشته تن به ازدواج بدهد.

 از صفحه 6
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نامه، گفته شده است که مدیر گمرک عموم  این  در 
شعبات و ادارات گمرک را، ماهانه به اجاره داده است. 
ماهانه30  فراهی  ابونصر  شیخ  بندر  نامه،  این  اساس  بر 
هزار دالر، مرز میلک 15 هزار دالر، چک پست فراه رود 
پنج هزار دالر، مدیریت تشریع 20 هزار دالر، مدیریت 

بررسی شش هزار دالر به اجاره داده شده است.
در این نامه که کاپی آن در دسترس روزنامه قرار گرفته 
است، گفته شده که شخص تازه گل طالع، روزانه در 

حدود 2 هزار دالر از جریمه موتر ها به دست می آورد.
بر اساس این نامه، روزانه 50 موتر در گمرک محصول 
می شود  و از هر موتر 2 هزار افغانی به نام پول جریمه 

توسط تازه گل جمع آوری می شود.
وی  غیرمشروع  عاید  که  است  شده  ادعا  نامه  این  در 
دالر  هزار  یک صد  حدود  در  ماهانه  گمرک(  )مدیر 

امریکایی می باشد.
 در نامه، گفته شده است که تیم کاری مدیر گمرک 
عبدالرزاق  از  عبارت  طالع،  تازه گل  سرکردگی  به 
حضرت  غالم  فراهی،  ابونصر  شیخ  بندر  اجاره دار 
مدیریت  اجاره دار  محمدعارف  میلک،  مرز  اجاره دار 
و  بررسی  مدیریت  اجاره دار  عبدالوهاب  تشریع، 
عبدالجلیل اجاره دار چک پست فراه رود می باشند که 
اشخاص مذکور در این بست ها، پی آر آر نشده اند و از 

سواد کافی هم برخوردار نمی باشند. 
در نامه گفته شده است که مدیر گمرک فراه همچنان 
به وضاحت به همگان می گوید: »من چوکی گمرک را 
اجاره کرده ام و باید با اختالس، پول آن را پیدا نماییم.«

گفته  همه  به  عمومی   جلسه  در  مدیر  نامه،  اساس  به 
از  و  است  کرده  اجاره  را  مدیریت  این  او  که  است 
معیین  شخص  می خواهند:  پول  مرکز  رییس های  او 
دیگر  و  تخلفات  رییس  گمرکات،  رییس  وزارت، 

اعضای وزارت همه خواهان پول هستند.«
تاجران و ماموران گمرک در این نامه، اظهار داشته اند: 
برای  تنها  و  بوده  نظامی  فرد  یک  گمرک  »مدیر 
است؛ چون  آمده  مدیریت گمرک  به  پول  پیداکردن 
مدیر گمرک از قوانین گمرکی خبری ندارد. به هیچ 
نظر  به  قانونی  و هر کار  نداشته  بلدیت  اسناد گمرکی 
تمام کارهای غیرقانونی را که  وی غیرقانونی می آید. 
به نفع جیب وی باشد، باالی ماموران تحمیل می کند.«

مالیه  وزارت  را  مایان  »غور  است:  آمده  نامه  آخر  در 
بکند در غیر آن، معلوم می شود که وزارت مالیه با وی 
شریک جرم است و درد و رنج ماموران زیاد است و به 

نوک قلم گفته نمی شود.«
در نامه گفته شده است که عواید گمرک فراه، ماهانه 
به اضافه تر از سه صد میلیون افغانی می رسد، به شرطی 

که دلسوزی وجود داشته باشد.
از  دیگر  یکی  که  است  شده  گفته  نامه  دراین 
پول  که  است  این  گمرک  مدیر  گل فشانی های 

پیش پرداخت را رواج داده است.
نامه، مدیر گمرک: »مقدار 250 تن تیل  به اساس این 
را  تیل  تن  ده هزار  آن  بدل  در  و  می کند  محصول  را 
چون  می دهد،  خروجی  معافی  هرات  و  قندهار  به 
گمرک فراه به سیستم اسیوکودا که سیستم محاسبه ای 
صورت  کنترول  و  نبوده  عیار  است،  کمپیوتری 

نمی گیرد.«
در سیستم اسیوکودا همه گمرکات به یک لین وصل 

می باشد و توسط مرکز کنترول می شود.
و  گمرک  مدیر  که  است  شده  ذکر  نامه ،  در   
تمام  و  بوده  شریک  جعل کاری  در  کمیشن کاران 
مواد  و  ماکت  قالین،  تا  گرفته  تیل  از  ـ  را  اموال 
گمرک  محصول  درصد  یازده  بار،  فی  ـ  خوراکه 
هدر  به  را  دولت  عواید  درصد  و75   می کنند 

می دهند. 
در این نامه، پیشنهاد شده است که موصوف به پای 
میز محاکمه کشانده شود و یا منفک و یاهم تبدیل 

شود. 
نصف  تقریبا  که  است  پرعاید  بسیار  فراه  گمرک 
مواد سوختی و خوراکی برای افغانستان از این مرز 

وارد می شود. 

گفته   )PTSD( یا  سانحه  از  پس  استرس  حالت 
می شود. او به مراقبت های ویژه ای نیازدارد که باید در 
اگر  بود  نخواهد  اغراق  باشد.  داشته  تداوم  بلند مدت 
بگویم کسی که در شرایط مشابه سحرگل قرار دارد 
مرگ.  آرزوی  ماند،  خواهد  برایش  آرزو  یک  تنها 
که  است  وحشتی  بزرگ ترین  شاید  شکنجه ها  تداوم 
هیچ  ببینی  که  زمانی  در  باشد،  تجربه کرده  سحرگل 
کسی نیست که از شرایط وحشتناک تو باخبر باشد و 
تو را نجات دهد، تنها یک راه برای رهایی از وحشت 
مرگ.  می رسد،  انسان  ذهن  به  شکنجه ها  این  تداوم 
راهی که فرد قادر نخواهد بود به آن هم برسد، در این 
فرد زجر  به ذهن  تنها آرزوی مرگ است که  حالت 
مرگ  آرزوی  از  سحرگل  گفت  باید  می رسد.  دیده 

برگشته است. 
آنانی که به طور وحشیانه دیگران را شکنجه می دهند 
لذت  دیگران  آزاردادن  از  که  هستند  بیماری  افراد 
)شوهر،  موقعیت  و  نقش  هر  در  فردی  هر  می برند. 
می کند  سعی  وقتی   )... و  پدر  حتا  و  زن  پدر  خشو، 
بهانه دیگری را آزار دهد و همواره سعی  با کمترین 
رفتارهای  نوع  این  به  بخشیدن  شدت  و  تکرار  در 
به نوعی  است.  روانی  بیمار  دارد  جسمی  آزاردهنده 
صدای  و  درد  و  زجر  احساس  افراد  این  روان  غذای 
ناله انسان ضعیف تری است که زیر دستان قدرت او به 
التماس و ناله کشیدن مشغول است. لذت از خشونت، 
ویژگی ایست که تنها مختص انسان است. پرخاشگری 
و خشونت حیوانات با هدف کسب غذا و یا دفاع از 
تنها موجودی است  انسان  اما  خود صورت می گیرد؛ 
که از خود خشونت ورزیدن به خودی خود می تواند 
لذت ببرد. این افراد به بیماری سادیسم یا دیگر آزاری 
مبتال هستند. زندگی کردن با چنین فرد و یا خانواده ای 
باشد.  می تواند بزرگ ترین کابوس زندگی هر فردی 
خود  دختران  برای  همسر  انتخاب  در  باید  خانواده ها 
ساده لوحانه  انتخاب های  متاسفانه  کنند.  احتیاط  بسیار 
تا  را  مشکل  ما  کشور  فرهنگی  نادرست  رسومات  و 
را  دخترش  پدری  می بینیم،  که  می کند  وخیم  حدی 
تنها با اعتمادی ساده لوحانه به فردی می دهد که اصال 
ندیده است و یا حتا وجود ندارد. مشکل بزرگتر این 
برای  می گیرند  زن  پسرشان  برای  بسیاری  که  است 
این  زیاد  من  شود.  حل  روانی اش  بیماری  که  این 
جمله را شنیده ام که: زن بگیرد شاید خوب شود. این 
جمله بیشتر در مورد پسر نوجوانی  گفته می شود که 
بعد  می باشد.  روانی  و  رفتاری  زیاد  مشکالت  دارای 
پدر و مادر و یا سایر بستگان با این تصور اشتباه که با 
ازدواج مشکل جوان حل خواهد شد توصیه به ازدواج 
می کنند. در حالی که مشکالت بعد از ازدواج همیشه 
بیشتر از مشکالت قبل از ازدواج بوده و فرد پرخاشگر، 
و  تشویشی تر  پرخاشگرتر،  را  عصبی  و  تشویشی 
بزرگی  ظلمی  و  اشتباه  این  ساخت.  خواهد  عصبی تر 
است که فردی را با این تصور که مشکالت روانی اش 

درمان شود به ازدواج فرد دیگری در بیاوریم. 
است  این  می کند  تشدید  را  جنایت  این  درد  آنچه 
که  گرفته  صورت  کسانی  سوی  از  رفتارها  این  که 
به  آن ها  به  ناخواسته  یا  خواسته  به گونه ای  سحرگل 
البته  است.  آورده  پناه  خود  جدید  خانواده  عنوان 
خوش بینانه ترین  این  موجود  اطالعات  به  توجه  با 
این که هدف  دردمندانه تر  است.  این موضوع  حالت 
به تن فروشی  از این شکنجه ها وادار کردن سحرگل 
مقاومت  است.  بوده  او  اخالقی  استثمار  پذیرش  و 
سحرگل در مقابل خواسته های تحمیلی خانواده شوهر 
تحمیلی اش را باید ستود؛ اما مشکل در این جاست که 
از آن در درون خانه های  بدتر  و  ما  چرا در جامعه ی 
مشاهده  وحشت آفرین  رفتارهای  از  سطح  این  ما 
امنیت  احساس  با  می توان  دیگر  دختر  کدام  می شود. 

اعضای  انتخاب  به  که  اعتمادی  صرف  به  امید،  و 
خانواده اش داشته تن به ازدواج بدهد. تا کی باید هر 
عروس افغان از ترس این که مبادا شوهر و خشو و ... 
رفتاری مشابهی را با او داشته باشند، تا مدت ها شیرینی 
رویاهای ازدواج و عروسی اش را با تشویش زندگی با 

خانواده ای ناشناخته تحمل کند.
سحرگل  سر  بر  آنچه  دادن  تعمیم  با  نمی خواهم  من 
این  به  باید  اما  نگران کنم؛  بی دلیل  را  آمده، دیگران 
نکته توجه داشت که زیر پوست این شهر و در درون 
خانه های این کشور جنایاتی در حق کودکان و زنان 
صورت می گیرد که نباید از آنها غافل شد. ما هر روز 
را  جنایت هایی  حرکتیم.  در  بیشتر  خشونت  سمت  به 
بودیم  میدان های جنگ  شاهدش  در  از این  پیش   که 
را امروز در ابعاد متفاوت تری در درون خانه ها شاهد 
هستیم. نباید مفهوم خانه و خانواده ما را بفریبد. اعضای 
یک خانواده همان قدر که ممکن است نسبت به هم 
به همان میزان هم راحت تر  باشند  نزدیک و صمیمی 
و  بزرگ تر  برادر  پدر،  بزنند.  آسیب  هم  به  می توانند 
شوهر و خوشو به راحتی به خود حق دستور دادن، تنبیه 
خرد  خواهر  و  فرزند  علیه  خشونت  اعمال  و  کردن  
خانه ها  درون  در  می دهد.  را  خود  مادر  حتا  و  زن  و 
و  قانونی  ممنوعیت  و  اجتماعی  ترس  نام  به  چیزی 
خواست  فردی  اگر  و  ندارد  وجود  بیرون  تهدید های 
بر  را  خود  روزمره ی  وعصبیت های  پرخاشگری ها 
سر کسی خالی کند هیچ منع جدی به جز معیارهای 

اخالقی نخواهد داشت. 
قطعا  و  نبوده  این دست  از  نخستین رویداد  اتفاق  این 
نمونه های  قبال  ما  که  تکراری  تجربه ای  بود.  نخواهد 
تاسفی  که  آنچه  ایم.  بوده  شاهد  را  زیادی  مشابه 
بزرگ تر را دل ایجاد می کند، واکنشی های تاخیری و 
تشریفاتی مسووالن امر است. نه نمایندگان پارلمان، نه 
مسووالن امنیتی و حکومتی و نه نهادهای اجتماعی تا 
به حال برخوردی امیدبخش که بتواند از وقوع جنایات 
مشابه پیشگیری کند نداشته اند. واکنش ها تا به حال به 
یک  کشورما  در  اتفاق  این  گویی  که  بوده  صورتی 
اتفاق موردی و نادر است. واکنش ها و مدیریت های 
موردی در خوش بینانه ترین حالتش تنها می تواند همان 
فرد آسیب دیده را تا حدی حمایت کند. ما حتا در این 
حمایت ها هم به نوعی اغراق آمیز عمل می کنیم و شاید 
و  پیش گیرانه  اقدامات  کاستی های  و  ضعف  به نوعی 
مدیریتی مسووالن را بپوشاند. حمایت های تبلیغاتی از 
بین  در  را  اشتباه  ذهنیت  این  نحوی  به  آسیب دیدگان 
به  حتا  آسیب  این  واردشدن  که  می کند  ایجاد  مردم 
نفع فرد آسیب دیده تمام شده؛ چرا که باعث انتفاع او 
از بسیاری مزایای دیگر شده است. صحبت بر سر این 
است که نباید حمایت ها و خدماتی به فرد آسیب دیده 
شود.  نمایان  تبلیغاتی  به طور  داده شده  تخصیص 
فرد آسیب دیده است و مسلما  حمایت هایی که حق 
جسمی  و  روانی  آسیب های  جبران  توانست  نخواهد 

وارد شده را بکند.
مسووالن امنیت اجتماعی کشور، از واضع قانون گرفته 
باید  کی  تا  که  باشند،  گو  پاسخ  باید  آن  مجری  تا 
منتظر یک جنایت خانوادگی دیگر باشیم. تاکی باید 
اجتماعی  نهاد های  و  پارلمانی  و  حکومتی  مسووالن 
نمایندگان  اکتفا کنند.  تاسف  ابراز  و  اعالم موضع  به 
عنوان  به  باید  اجتماعی  امنیت  مسووالن  یا  و  پارلمان 
خشونت های  مجازات  و  منع  قانون  گام  نخستین 
خانوادگی را به تصویب برسانند تا در محدودیت های 

قانونی این مشکل رفع شود. 
به  تبدیل  دارد  حتا  حوادث  این  گویا  متاسفانه 
برخی  تبلیغاتی  عاطفی  ابرازهای  برای  فرصت هایی 
یک  را  آن  بتوان  شاید  که  چیزی  می شود.  مسووالن 

جنایت تبلیغاتی نامید. 

گمرکی  محصوالت  درک  از  هنگفتی  مبلغ  ماهانه 
به دست می آید. چشم امید چندین والیت مانند بامیان، 
نیز به عواید گمرک فراه است، چون  بادغیس و غور 

این والیات بندر گمرکی ندارد. 
دولت  عواید  عمده  بخش  یک  که  خاک پولی  بخش 
مدعی اند  نامه شان  در  تاجران  اما  می دهد،  تشکیل  را 
میل  و  حیف  کروخیل  آقای  افراد  را  خاک پولی  که 

می کنند.  
در نامه تاجران آمده است که از شروع سال 1390 الی 
می باشد،  کروخیل  آقای   کارکرد  جریان  که  اکنون 
حدود 5000 تانکر خارجی وارد خاک افغانستان شده 
است و موترهای خارجی عموما ثمیر ـ نوع سند برای 
سرحدی  گمرک  مسووالن  دارند،  ـ  پول  خاک  اخذ 
از  باید  پولی  بنام خاک  امریکایی  دالر  با 110  را  ثمیر 
اما  بدهند،  راننده  به  پارچه  یک  و  بگیرند  راننده  نزد 
پارچه  نوع  هیچ  آن  بدل  در  فراه  گمرک  مسووالن 

نمی دهند. 
نزد  پولی  خاک  عواید  کتاب  نامه،  این  اساس  بر 
چند  هر  از  بعد  که  است  سرحدی  گمرک  کارمندان 
وقت در حدود سی تا چهل پارچه ی پول آن را مطابق 
میل خودشان تحویل بانک می کنند و چک آن را به 

جای این که به صاحب موتر بدهند به باد می دهند.
در ادامه گفته شده است که طی مدت شش ماه گذشته 

در حدود پنج صد هزار دالر حیف و میل شده است.
شماری از تاجران نیز آنچه را در این نامه آمده است، 

تایید می کنند.
فراه می گوید  در  تاجران  از  تن  عبدالغنی یک  حاجی 
که اختالس و چپاول در گمرک فراه باعث شده است 

تا در کار تجارت او سکتگی به وجود آید.  
شیخ  مرز  طریق  از  و  ایران  از  او  تاجر،  این  به گفته ی 
افغانی  میلیون  ارزش چندین  به  ماه  فراهی، هر  ابونصر 
کرده  را  کار  این  او  حاال  اما  می کرد،  وارد  جنس 

نمی تواند.
او  از  چندین بار  از یک طرف  که  می گوید  تاجر  این 
مالیه گرفته می شود و از طرفی دیگر بنا بر هرج و مرج 
در گمرک، جنس او چندین هفته در گمرک می ماند 
و بعد از آن قیمت ها تغییر می کند که به ضرر او تمام 

می شود.
 این تاجر گفت: »مدیر صاحب می گوید اگر اموال تان 
محصول گردد، پول به جیب دولت رفته به من چیزی 
نمی رسد و از دولت کرده بهتر است تا چند نفر استفاده 

کنند.«
مسووالن اداره ی لوی سارنوالی افغانستان در ارتباط به 
اتهام های وارده بر مدیر گمرک فراه می گویند که آنها 
فراه خواهند  به  زمینه  این  در  تحقیق  به خاطر  را  هیاتی 

فرستاد.
هویتش  نخواست  که  لوی سارنوالی  مسووالن  از  یکی 
دارد  نظر  در  اداره  این  که  گفت  شود،  گزارش  درج 
به زودی هیاتی را به والیت فراه غرض بررسی موضوع 

بفرستد.
کارشناسان اقتصادی باور دارند که اگر عواید گمرکی 
بودجه  می تواند  شود،  جمع آوری  موثر  به گونه ای 
خارجی  کمک های  بدون  اندازه ای  تا  را  افغانستان 

تمویل کند. 

ACKU
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عضو فراری فرقه آيوم خود را 
پولیس جاپان کرد تسلیم 

 

يک عضو سابق فرقه آيوم در جاپان، پس از هفده سال 
فرار، خود را به پوليس تسليم کرد.

هيراتا،  ماکوتو  می گويند  جاپان  پوليس  مقام های 
به  را  خود  ميالدی،  نو  سال  تحويل  از  پيش  درست 

پوليس توکيو معرفی کرد.
فرقه آيوم در سال 1995 ميالدی با گاز سمی سارين به 
متروی توکيو حمله کرد که منجر به کشته شدن سيزده 

نفر و آسيب ديدن 6000 نفر شد.
به  فورا  پوليس  به  خود  معرفی  از  پس  هيراتا  ماکوتو 
ظن توطيه برای ربودن برادر يکی از پيروان فرقه آيوم 

دستگير شد.
به  متهم  او  که  مردی  می گويند  جاپان  مقام های 
ربودنش است، بعد از تزريقی که در محل گردهمايی 
گرفت،  او صورت  به  فوجی  کوه  دامنه  در  فرقه  اين 

جان خود را از دست داد.
تعقيب  تحت  هنوز  فرقه  اين  اعضای  از  نفر  دو  فقط 

پوليس هستند.
تا کنون حدود 200 نفر از اعضای فرقه آيوم به دست 
داشتن در حمله سال 1995 به متروی توکيو و همچنين 

جرايم ديگر محکوم شده اند.
از اعضای فرقه آيوم از جمله شوکو آساهارا  نفر   13
انتظار  رهبر اين گروه به مرگ محکوم شده اند و در 

اجرای حکم اعدام هستند.
اواسط دهه 80  يوگا، در  معلم سابق  شوکو آساهارا، 

ميالدی فرقه آيوم را پايه ريزی کرد.
پايه  بر  بود که  معنوی  پيدايش گروهی  بدو  در  آيوم 
بود،  شده  تشکيل  بوداييان  و  هندوها  باورهای  تلفيق 
اما بعد تدريجا به فرقه ای تبديل شد که اعضای آن به 
روش رستاخيز و نبرد خير و شر در آخر زمان وسواس 

جنون آميزی پيدا کردند.
در زمانی که گروه آيوم به متروی توکيو حمله کرد، 
گفته می شد که اين فرقه هزاران عضو داشته که برخی 
در  هم  جاپان  جامعه  ثروتمند  و  قدرتمند  اعضای  از 

ميان شان بوده اند.
شوکو آساهارا تدريجا دچار اين وسواس فکری شد 
و در  است  بروز  که سومين جنگ جهانی در آستانه 
همين هنگام بود که به اعضای فرقه اش دستور می داد 
حمله  می کرد،  تلقی  دشمن  را  آنها  او  که  مردمی  به 

کنند.
حدود 189 نفر از اعضای آيوم به اتهام دست داشتن 
از  نفر   13 و  محاکمه  گروه  اين  مختلف  در حمالت 
آنها از جمله شوکو آساهارا به اعدام محکوم شده اند.

نشده  اجرا  هنوز  افراد  اين  از  هيچ کدام  اعدام  حکم 
است.

 »Aleph« جديد  عنوان  تحت  بعدا  آيوم  فرقه 
به  معنوی  قالب يک گروه  بازآفرينی شد و هنوز در 

فعاليت خود ادامه می دهد.

آخر هر سال ميالدی، بنياد ها، موسسه ها و مجالت معتبر 
منتشر  را  جالبی  نظرسنجی های  و  تحقيقات  آمار،  دنيا، 
تاثيرگذار  زن  ده  به  نظرسنجی ها  اين  از  يکی  می کنند. 

دنيا اختصاص دارد که مجله »تايم« معرفی کرده است.
ابراهيم  سميرا  دنيا،  تکواندوی  قهرمان  استويدسون  سارا 
صلح،  کمپين های  فعال  بورور  هتی  مصری،  زنان  فعال 
الن جانسون سيرليف، ليما غبوی، توکل کرمان برندگان 
آلمان،  صدراعظم  مرکل  آنگال  نوبل،  صلح  جايز ه 
کريستن  بشر،  حقوق  فعال  دشريور  سخولر-  کريستين 
فعال  جستنيه  شيما  نويسنده،  و  کمدين  بازيگر،  ويگ 
بعدی حزب  رهبر  کوپر  ايفته  عربستان،  در  زنان  حقوق 
زن  ده  انگليسی،  خواننده  و  ترانه سرا  ادل  و  کارگران 
قابل  نکته  و  هستند    2011 سال  در  تايم  مجله  برگزيده 
توجه در اين فهرست، حضور زنان دنيای عرب، افريقا و 

فعاالن حقوق بشر است.
مصر  در  جنسی  آزار  بردن  بین  از  من  هدف 

است
می روم،  پيش  شده،  که  هرشکل  دادگاه  دوره  آخر  »تا 
چراکه آنچه برسر من آمده است می تواند به سر بسياری 

زنان و دختران ديگر مصری بيايد.«
در  زنان  حقوق  فعال  يک  ابراهيم  سميرا  سخنان  اين 
مصر است. او چندی پيش در يک گفتگوی تلويزيونی 
نيروهای  باکرگی  تست  از  الجزيره  تلويزيونی  شبکه  با 

نظامی مصری سخن گفته بود.
اول  روزهای  از  مصری  زنان  از  بسياری  مانند  که  او 
حضور  قاهره  تحرير  ميدان  در  مردمی  اعتراض های 
بازداشت  نظامی ها  توسط  ديگر  داشت، همراه شش زن 
اين دختر  باکرگی قرار می گيرد.  می شود و مورد تست 
کرد  جرات  که  بود  زنانی  معدود  از  مصری  ساله   25
به  داشتند،  حضور  جنسی  آزار  اين  در  که  را  نظاميانی 

دادگاه بکشاند.
که  بود  گفته  آنالين  روزنامه  يک  به  نخستين بار  او 
باکرگی اش  و  گرفته  قرار  افسر  يک  جنسی  آزار  مورد 
عرب  دنيای  در  ابراهيم  سميرا  است.  داده  دست  از  را 
در  او  است.  شده  تبديل  زنان  مبارزه  برای  سمبولی  به 
انقالب  از  من  »هدف  می گويد:  الجزيره  با  گفتگويش 

اين است که آزار جنسی در مصر را از بين ببرم.«
تا آخر جانم ضد جنگ خواهم بود

»او تمام زندگی اش جزو جنبش صلح بوده است. او در 
تمام  در  و  تظاهرات های ضد جنگ شرکت کرده  همه 
حضور  پايان  تا  شروع  از  صلح خواهانه  راهپيمايی های 

آهسته  بسيار  شما  که  است  اين  شکايتش  تنها  و  دارد 
می کنيد.« راهپيمايی 

پير ترين  بوور،  هتی  است:  صلح  مبارز  يک  سخنان  اين 
با  و  سالگی   9 از  هتی  دنيا.  صلح  کمپاين های  فعال 
و  است  بوده  جنگ  مخالف  اول،  جهانی  جنگ  شروع 
همچنان با حضور در تظاهرات ها و شرکت در بحث ها و 
گفتگو ها و نشست های سياسی و اجتماعی تالش می کند 
سياست های کشورهای مختلف مخصوصا انگلستان را به 

سياستی صلح طلبانه تبديل کند.
چهار  شبکه  در  بوور  هتی  درباره  که  مستندی  در 
انگلستان پخش شد، می بينيم که هتی 106 ساله هر روز 
طوالنی  راهپيمايی های  برای  تا  می کند  پياده روی  صبح 
آمادگی بدنی داشته باشد. او در همين مستند می گويد: 
»تا زمانی که پا هايم جان داشته باشند، در هر فعاليت ضد 

جنگ شرکت خواهم کرد.«
زنان برندگان جايره صلح نوبل ۲۰۱۱

زن  سه  به  مشترک  به طور  امسال  نوبل  صلح  جايزه 
زن  اولين  ليبريا،  از  سيرليف  جانسون  الن  گرفت:  تعلق 
رييس جمهور قاره افريقا، ليما غبوی، فعال صلح ليبريايی 

و توکل کرمان(  فعال حقوق بشر و روزنامه نگار يمنی.
الن جانسون سيرليف )نخستين زن رييس جمهور ليبريا و 
قاره افريقا از سال 2006(، با فعاليت های صلح طلبانه اش، 
جنگ  درگير  که  ليبريا  کشور  به  را  صلح  و  آرامش 
سيرليف  جانسون  الن  است.  بازگردانده  بود،  داخلی 
سال ها در پست های مخلتف در دولت های مختلف ليبريا 
کار کرده است و بار ها به خاطر مخالفتش با سياست های 
به سر  زندان  را هم در  بازداشت شده و دوره ای  دولت 
برده است. او در ضمن يکی از اقتصاددانان مطرح بانک 
جهانی نيز هست. او در مراسم اهدای جايزه صلح نوبل 
گفت: »کميته نوبل نمی تواند به ما اجازه بدهد برای زنان 
حرف بزنيم، ولی آن ها به ما يک فضا داده اند که با زنان 

صحبت کنيم.«
شيما جستنيه، برای نشان دادن اعتراضش، برای اولين بار، 
در شهر جده سوار موتر می شود و از دوستش می خواهد 
از او فلم برداری کند. او در حين سفر، درباره داليلی که 
و  باشند، صحبت می کند  داشته  رانندگی  بايد حق  زنان 

از شرايط جامعه می گويد.
دومين دريافت کننده جايزه صلح نوبل سال 2011، فعال 
سال ها  او  است.  غبوی  ليما  ليبريايی،  صلح  کمپاين های 
به  تجاوز  ضد  را  مختلفی  اعتراض های  و  گردهمايی ها 
است.  کرده  برگزار  سرباز  کودکان  از  استفاده  و  زنان 

داخلی  جنگ  پايان  روند  در  او  صلح طلبانه  فعاليت های 
است.  داشته  زيادی  تاثير  ليبريا  در  صلح  برقراری  و 
گفت:  نوبل  صلح  جايزه  اهدای  مراسم  در  غبوی  ليما 
دنيا  که  زمانی  تا  ندارد  وجود  استراحت  برای  »زمانی 
مرد  و  زن  که  زمانی  برسد،  هماهنگی  و  همبستگی  به 

مساوی و آزاد باشند.«
فعال  کرمان،  توکل  نوبل،  جايزه  دريافت کننده  سومين 
حقوق بشر و روزنامه نگار يمنی است. او اولين زن عرب 
البته  و  است  از آن خود کرده  را  است که جايزه صلح 
از  کرمان  توکل  است.  نيز  جايزه  اين  برنده  جوان ترين 
از  رها  »روزنامه نگار    زنان  گروه  با  هفته  هر   2008 سال 
بر  تظاهراتی  کرده،  پايه گذاری  را  آن  خودش  که  بند« 
کرمان  توکل  است.  کرده  برگزار  يمن  حکومت  ضد 

خواهان نقش فعال زنان در جامعه يمن است.
بسيار  »ما  گفت:  صلح  نوبل  جايزه  اهدای  مراسم  در  او 
جايزه  يک  فقط  نوبل  جايزه  چراکه  بوديم،  خوشحال 
مبارزه  و  تالش  شناختن  رسميت  به  بلکه  نبود  شخصی 
قربانيان  به  احترام  و  دنياست  توسط  يمن  صلح جويانه 

صلح طلب اين مبارزه.«
شهر خرسندی، شهری برای زنان

کنگويی،  بشر  حقوق  فعال  دشريور  شولر-  کريستين 
  the City of joy است:  خرسندی  شهر  بنيانگذار 
جنسی  خشونت های  قربانيان  و  بازماندگان  برای  شهری 
پايتخت  به  که  کشوری  درکنگو؛  بوکوو  منطقه  در 

تجاوز دنيا معروف است.
کرستين با ساخت اين شهر و دادن امکانات آموزشی و 
کاری تالش می کند به اين زنان کمک کند که حقوق 
سر  از  را  اجتماعی  زندگی  بتوانند  و  بشناسند  را  خود 
او  شوند.  وارد  جديد  اجتماعی  شبکه های  به  و  بگيرند 
با تلويزيون بلژيک می گويد: »ما به زنان  در مصاحبه ای 
کمک می کنيم قدرت رهبری پيدا کنند، به آنها درباره 
يادآور می شويم  آنها  به  و  می دهيم  حقوق شان آموزش 

که کنگو به آن ها هم تعلق دارد.«
می خواهم رانندگی کنم

رانندگی  اجازه  زنان  به  که  است  تنها کشوری  عربستان 
قانون  اين  ضد  بسياری  زنان  پيش  سال   20 از  نمی دهد. 
اعتراض کرده اند، ولی امسال يک زن بسيار مورد توجه 
رسانه ها قرار گرفت: شيما جستنيه، فعال حقوق زنان در 
امريکا  متحده  اياالت  در  سخنرانی  يک  در  عربستان، 
می خواهم  و  کنم  رانندگی  می خواهم  »من  بود:  گفته 
اولين  از  اين  باشند.  داشته  را  حق  اين  هم  ديگر  زنان 

حقوق انسانی زنان است.«
 شيما جستنيه، برای نشان دادن اعتراضش، برای اولين بار، 
در شهر جده سوار موتر می شود و از دوستش می خواهد 
از او فلم برداری کند. او در حين سفر، درباره داليلی که 
و  باشند، صحبت می کند  داشته  رانندگی  بايد حق  زنان 
در  ويديو  اين  انتشار  از  بعد  می گويد.  جامعه  شرايط  از 
شيما  سعودی،  عربستان  حکومت  اجتماعی،  شبکه های 
جستنيه را به 10 ضربه شالق محکوم کرد که با مخالفت 
فعاالن حقوق بشر در سراسر دنيا مواجه شد. حکم او با 
عفو شاه عبداهلل صالح متوقف شد، ولی امکان مجازات 

او منتفی نشده است.

زنان افریقا و خاورمیانه جزو موثر ترین زنان سال ۲۰۱۱
سارا روشن

ACKU



5th Year    No: 1310   Tuesday  3 January, 2012    Price: 5 Afghani

subh
8

پاکستان سه مرزبان ایرانی 
را بازداشت کرد

 

پولیس پاکستان از دستگیری سه مرزبان ایرانی 
خبر داده است.

با  افراد  این  پاکستان،  پولیس  منابع  گفته  به 
از مرز مشترک دو کشور، یک شهروند  عبور 
پاکستانی را کشته و یک نفر دیگر را مجروح 

کرده اند.
به  ایرانی  مرزبانان  گفته اند  پاکستانی  مقام های 
خاک  به  غیرقانونی  ورود  و  مرز  از  عبور  ظن 
کشور  این  شهروند  یک  کشتن  و  پاکستان 

دستگیر شده اند.
هنوز در مورد واکنش مقامات ایرانی نسبت به 

این گزارش واکنشی منتشر نشده است.
منطقه مرزی  این حادثه در  براساس گزارش ها 
بلوچستان پاکستان که هم مرز با والیت سیستان 

و بلوچستان در ایران است، اتفاق افتاده است.
مرزبان  سه  این  گفته اند  پاکستانی  مقام های 
ایرانی در تعقیب چند نفر وارد خاک پاکستان 
شدند و در صدد بودند آنان را دستگیر کنند و 

به آن سوی مرز بازگردانند.
پولیس پاکستان گفته است که نیروهای مرزی 
تیراندازی  افراد  این  موتر حامل  به سوی  ایران 

کردند.
به  پاکستان  محلی  پولیس  مقام های  از  یکی 
پاکستانی  »دو  است:  گفته  فرانسه  خبرگزاری 
مجروح  ایرانی  ماموران  تیراندازی  نتیجه  در 
از  را  خود  جان  آنان  از  یکی  بعدا  اما  شدند، 

دست داد.«
بازدید هنیه از کشتی حامل 
امدادرسانان ترکیه به غزه 

در  حماس  دولت  نخست وزیر  هنیه،  اسماعیل 
در  منطقه ای خود  سفر  اولین  در  که  غزه،  نوار 
چهار سال گذشته به ترکیه سفر کرده، از یک 
غزه  نوار  برای  ترکیه  حامل کمک های  کشتی 

بازدید کرده است.
 ۹ به  نسبت  این کشتی  از  بازدید  آقای هنیه در 
حمله  جریان  در  که  فلسطینیان  طرفدار  فعال 
کشتی های  کاروان  به  اسراییلی  کماندوهای 
سال  می  در  غزه  ساکنان  برای  کمک  حامل 
۲۰۱۰ جان خود رااز دست دادند، ادای احترام 

کرد.
حالی  در  ترکیه  به  حماس  نخست وزیر  سفر 
صورت می گیرد که از زمان حمله کماندوهای 
روابط  ترکیه،  امدادرسانی  کشتی  اسراییلی 
ترکیه و اسراییل به تیرگی گراییده و همزمان، 
دولت ترکیه کوشیده است اختالف بین گروه 
حماس و تشکیالت خودگردان فلسطینی مستقر 

در کرانه باختری رود اردن را مرتفع کند.
دیدار  از  پس  سه روز  هنیه  اسماعیل  سفر 
در  تشکل  بزرگ ترین  فتح،  جنبش  نمایندگان 
در  حماس  جنبش  و  خودگردان،  تشکیالت 
قاهره انجام می شود که در آن دو طرف بر سر 
پیوستن  و  فلسطینی  جدید  انتخابات  برگزاری 
به  فلسطین  آزادی بخش  سازمان  به  حماس 

توافق رسیدند.

جدید  موشک  فروند  چند  آزمایش  از  ایران  نظامی  منابع 
خبر  این کشور  در آب های جنوب  دریایی  مانور  در جریان 

داده اند.
روز دوشنبه، خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا، به نقل از سخنگوی 
مانور نیروی دریایی ارتش ایران، موسوم به »رزمایش والیت 
این رزمایش، موشک  ۹۰« گزارش کرد که در آخرین روز 
بردبلند ساحل به دریا به نام »قادر« با موفقیت شلیک شده است.

ارتش،  دریایی  نیروی  رزمایش  سخنگوی  موسوی،  محمود 
ساخته  ایرانی  متخصصان  توسط  موشک  این  که  است  گفته 
اصابت  نظر  مورد  هدف های  به  آزمایشی،  پرتاب  در  و  شده 

کرده است.
است  افزوده   ۹۰ والیت  رزمایش  سخنگوی  از  نقل  به  ایرنا 
کوتاه  موشک  فروند  یک  دریایی،  مانور  این  ادامه  در  که 
برد »نصر« هم به سوی هدف های رزمایش پرتاب می شود و 
یک فروند موشک سطح به سطح »»نور« هم از واحد شناور 

یک نهاد مشورتی اتحادیه عرب خواهان خروج هیات ناظران 
نهاد گفته اند  این  مقام های  است.  از سوریه شده  اتحادیه  این 
که حضور ناظران اتحادیه عرب باعث می شود دولت سوریه 

بتواند بر سرکوب ها در این کشور سرپوش بگذارد.
رییس پارلمان )مشترک( اتحادیه عرب گفته است که ناظران 
باید »با در نظر گرفتن ادامه کشتار غیرنظامیان  اتحادیه عرب 

بی گناه از سوی رژیم سوریه« این کشور را ترک کنند.

کرده  دفاع  غیردولتی  سازمان  هفده  دفاتر  به  حمله  از  مصر 
قرار  امریکا  در  این موسسه ها  از  تعدادی  دفتر مرکزی  است. 

دارد.
دولت مصر از حمله اخیر نیروهای امنیتی به دفاتر چند گروه 

هوادار دموکراسی و حقوق بشر دفاع کرده است.
فیض ابو ناگا، وزیر همکاری های بین المللی مصر گفت که این 
حمالت بخشی از تحقیقات در مورد سازمان هایی بوده است 

که بودجه سیاسی دریافت می کردند، ولی مجوز نداشتند.
نیروهای امنیتی مصر روز پنج شنبه )۲۹ دسامبر( با ابراز نگرانی 
از سوی  او(  )ان جی  تامین مخارج سازمان های غیردولتی  از 
دفتر  کردند.  حمله  موسسه  هفده  دفاتر  به  خارجی،  منابع 

مرکزی تعدادی از این موسسه ها در امریکا قرار دارد.
سازمان ملل متحد، امریکا و آلمان شدیدا از این حمالت انتقاد 
کرده اند. پس از این اقدام نیروهای امنیتی مصر، ایاالت متحده 

شلیک  رزمایش  عمومی  منطقه  در  دریا  در 
خواهد شد.

»فوق  را  نور  آقای موسوی سیستم موشکی 
که  است  گفته  و  کرده  توصیف  پیشرفته« 
در  خود،  قبلی  نسل  به  نسبت  سیستم  این 
تعقیب  راداری،  ضد  سیستم های  زمینه 
جنگال،  ضد  و  کنترول  و  هدایت  هدف، 
پیشرفت داشته و افزوده است که این سیستم 
نظر  مورد  هدف  یافتن  از  پس  راحتی  »به 
می تواند آن را پیگیری کرده و مورد اصابت 

قرار دهد.«
آزمایش  جریان  در  گزارش،  این  براساس 

وزیر  وحیدی،  احمد  قادر،  بردبلند  موشک 
دفاع جمهوری اسالمی هم در محل رزمایش حضور داشت.

به گزارش خبرگزاری فارس، موشک قادر از نوع موشک های 

با آن که اعضای هیات ناظران اتحادیه 
در  گذشته  هفته  دوشنبه  روز  از  عرب 
درگیری  داشته اند،  حضور  سوریه 
شدت  از  و  داشته  ادامه  کشور  این  در 

خشونت ها کاسته نشده است.
این هیات برای نظارت بر روند اجرای 
عرب  اتحادیه  پیشنهادی  صلح  طرح 
به سر  این کشور  در  دولت سوریه،  به 

می برند.
سالم قبیسی، رییس پارلمان )مشترک( 
تصریح  اطالعیه ای  در  عرب،  اتحادیه 
در  سرکوب  ادامه  که  است  کرده 
اتحادیه  ناظران  که  شرایطی  در  سوریه 
به  را  عرب  مردم  »خشم  دارند،  حضور  کشور  این  در  عرب 

دنبال داشته است.«
از هر  با حضور هیات هایی  اتحادیه عرب  پارلمان )مشترک( 

یک از کشورهای عضو اتحادیه عرب تشکیل شده است.
خبرنگاران می گویند که با گذشت چند روز از آغاز ماموریت 
و  معترضان  از  بسیاری  سوریه،  در  عرب  اتحادیه  ناظران 

اعالم کرد این حرکت را اقدامی در جهت حمله به ارزش های 
دموکراتیک قلمداد می کند و ممکن است در پرداخت کمک 
نظامی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالری ساالنه به مصر تجدید 

نظر کند.
کشور  این  مقامات  که  می گویند  مصر  دولت  مخالفان 
سریع  بشرخیلی  حقوق  گروه های  درمورد  تحقیق  برای 
کشتار  مسوول  که  را  کسانی  کنون  تا  اما  می کنند،  عمل 
مبارک  حسنی  علیه  مردمی  قیام  دوران  در  تظاهرکنندگان 

بودند، تحت محاکمه قرار نداده اند.
سازمان های  دفتر  چند  به  مصر  امنیت  نیروهای  حمله  از  پس 
غیر دولتی، وزارت امور خارجه ایاالت متحده روز شنبه )۳۱ 
حمله  که  است  داده  اطمینان  مصر  که  کرد  اعالم  دسامبر( 
نیروهای امنیتی به دفاتر سازمان های غیردولتی را متوقف کرده 

است.

کروز است که توسط وزارت دفاع به تولید انبوه رسیده و در 
اختیار نیروی دریایی ارتش و سپاه قرار گرفته است.

تظاهرکنندگان سوری از ناتوانی این ناظران در متوقف کردن 
خشونت ها در این کشور احساس سرخوردگی می کنند.

به سر  در سوریه  اتحادیه عرب  ناظر  عنوان  به  نفر   ۶۰ حدود 
می برند تا روند اجرای طرح پیشنهادی اتحادیه عرب را بررسی 
یافتن  پایان  این طرح خواهان  ارایه دهندگان  کنند.  نظارت  و 
تمام درگیری ها، خروج نظامیان از جاده ها و آزادی زندانیان 

سیاسی هستند.
ورود  زمان  از  که  می کنند  برآورد  سوریه  دولت  مخالفان 
کشته  نفر   ۱۵۰ از  بیش  کشور،  این  به  عرب  اتحادیه  ناظران 

شده اند.
با آن که گزارش شده است که تعدادی از تانک ها از شهرها 
عقب نشینی کرده اند، گفته می شود که تیراندازها همچنان در 

جریان تظاهرات و راهپیمایی معترضان دیده می شوند.
آغاز  زمان  از  که  است  کرده  اعالم  متحد  ملل  سازمان 
اعتراضات ضددولتی در سوریه در ده ماه گذشته، بیش از ۵ 

هزار نفر کشته شده اند.
دولت سوریه می گوید که در حال مقابله با گروه های مسلح 
این  نظامی  و  امنیتی  نیروهای  از  نفر  هزار  دو  تاکنون  و  است 

کشور هم در این درگیری ها کشته شده اند.

بر اساس گزارش ها پس از حمله به این دفاتر، لیون پانه تا، وزیر 
نظامی مصر  رییس شورای  با  تلیفونی  تماس  در  امریکا  دفاع 
نگرانی ایاالت متحده را به اطالع او رساند. همچنین گزارش 
رتبه  عالی  مقام های  با  نیز  امریکا  سفیر  پترسون،  آن  که  شد 

مصری در این باره صحبت کرده است.
دخالت  که  است  گفته  بارها  مصر  در  حاکم  نظامی  شورای 

خارجی در امور داخلی این کشور را تحمل نخواهد کرد.
به گفته تحلیلگران علت حمله به دفاتر سازمان های غیردولتی، 
ساکت کردن اعتراض  ا به نقض حقوق بشر به وسیله نظامیان 

حاکم است.
از  پس  فبروری  ماه  در  مصر  مسلح  نیروهای  عالی  شورای 
این  در  را  امور  زمام  قدرت،  از  حسنی مبارک  کناره گیری 

کشور در دست گرفت.

آزمایش موشک های جدید توسط نیروی دریایی ایران 

یک نهاد مشورتی خواهان خروج ناظران اتحادیه عرب از سوریه شد

ACKUمصر از حمله به دفاتر چند سازمان غیردولتی دفاع کرد


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10



