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ــاره ی دســتی، هواپیــا،  ــه بــه اش ــا را نــگاه کــن ک آن ج

ــداد  ــد. بام ــقوط می کنن ــا س ــم یک ج ــا ه ــا ب ــا و آدم ه آرزوه

ــان  ــام جه ــه مت ــاد ک ــی افت ــدی، اتفاق ــنبه 18 ج روز چهارش

را تــکان داد. 176 چمدانــی کــه بــه مقصــد نرســیدند. یــک 

اشــتباه بــا مــا کاری کــرد کــه دیگــر از هــر چــه پــرواز و آســان 

اســت، می ترســیم. در میــان جان باختــگان ایــن فاجعــه ی 

ــاز  ــد. در آغ ــز بودن ــتان نی ــاع افغانس ــر از اتب ــانی، 13 نف انس

ــن  کــه شــواهد  ــا ای ــده شــد، ت ــه نقــص فنــی خوان ــن حادث ای

ــران مســؤولیت ایــن  جمــع آوری شــد و جمهــوری اســامی ای

ــای  ــاال عکس ه ــا ح ــنبه ت ــت. از روز چهارش ــقوط را پذیرف س

دســت  بــه  دســت  مجــازی  دنیــای  در  حادثــه  قربانیــان 

می شــود؛ امــا در دنیــای حقیقــی ...

ــن  ــه زمی ــت. ب ــن ننشس ــه زمی ــا ب ــد؛ ام ــد ش ــا بلن هواپی

رســید؛ امــا پاره هایــش. صفحــاِت کتــاب، اســباب بازی ها 

ــیدند؛  ــن رس ــه زمی ــه ب ــی هم ــادگاری عروس ــای ی و عکس ه

ــرود  ــن ف ــا ای ــی چیزهــا ب ــود. خیل ــن زمیــن، مقصــد نب ــا ای ام

ــل  ــای ایمی ــه  ج ــا ب ــتاد راهن ــد. اس ــا نش ــد ی ــد، ش نیامدن

دانشــجویش، خــر مرگــش را شــنید و توییــت کــرد. دانشــجو 

در انتظــار راهنایــِی اســتاد، خــر از رفــن او گرفــت. طــرح 

ــد.  ــزار نش ــد برگ ــه ی جدی ــی خان ــد. مهان ــر کار مان در دف

دیــدار پــدر و دخــر، زن و شــوهر تــازه نشــد. خلبــان و 

ــرواز  ــد. مقصــد و پ مهــان دار محــل کار خــود را تــرک نکردن

آســانی شــد. بدرودهــا و جدایی هــا طوالنی تــر شــد و بــاری 

ــود ... ــنگینی خ ــا س ــرودگاه و هواپی ــر ف دیگ

هواپیــای مســافربری نــوع بوئینــگ 737 متعلــق بــه 

خطــوط هواپیایــی اوکرایــن، روز چهارشــنبه )18 جــدی( 

پــس از بلنــد شــدن از میــدان  هوایــی تهــران، از ســوی 

ــت و  ــرار گرف ــکی ق ــه ی موش ــدف حمل ــی، ه ــای ایران نیروه

ســقوط کــرد. در نتیجــه ی ایــن رویــداد، 176 رسنشــین 

ــهروندان  ــر آن را ش ــه 13 نف ــد ک ــان باختن ــا ج ــن هواپی ای

می دهــد. تشــکیل  افغانســتان 

ــاد گــزارش  رســانه های ایرانــی، در میــان قربانیــان  ــر بنی ب

ــان  ــر ش ــن دیگ ــی و 32 ت ــهروند ایران ــداد، 147 ش ــن روی ای

ــد ... ــورها ان ــهروندان سایرکش ش

خود نعش خود به شانه گرفتم، گریستم

مقصد و پرواز آسامنی شد

کمیسیون حقوق برش: عامالن سقوط هواپیامی 
اوکراینی باید به دادگاه کشانده شوند

پروازی که پرپر شد

بی ارزش بودن انسان افغانستانی
 در گسرته ی جهانی

ناآرام کجا رود که آرام شود؟

ایدئولوژی فرشته و دیو

آقای ظریف! 
باید رشمسار افغانستان و جهان 
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کــه  داد  خــر  خارجــه  وزارت 

دولــت افغانســتان بــه تشــکیل گــروه 

پاســخ دهی  و  هاهنگــی  بین املللــی 

ســقوط  قربانیــان  خانواده هــای  بــه 

ــران، ملحــق  ــی در ته هواپیــای اوکراین

اســت.  شــده 

ــتان،  ــه ی افغانس ــخن گوی وزارت خارج ــواد، س ــران هی گ

دیــروز یک شــنبه )22 جــدی( گفــت کــه دولــت افغانســتان 

در راســتای بررســی ســقوط هواپیــای اوکراینــی در تهــران، 

بــه گــروه پنج جانبــه ی بین املللــی پاســخ دهی و هاهنگــی 

ــِی پاســخ دهی  ملحــق شــده اســت کــه ایــن گــروه بین امللل

و هاهنگــی، بــه ابتــکار دولــت کانــادا تشــکیل شــده اســت.

ســخن گوی وزارت خارجــه  گفــت کــه ســفارت افغانســتان 

در تهــران نیــز، بــرای رســیدگی بــه شــکایات شــهروندان 

افغانــی  کــه در ایــران و ســایر کشــورهای دیگــر اســتند، 

کمیتــه ای را ایجــاد کــرده تــا رونــد بررســی ها رسعــت گیــرد. 

ــون  ــا کن ــه، ت ــخن گوی وزارت خارج ــارات س ــاس اظه ــر اس ب

ســه فامیــل از شــهروندان افغــان بــه ســفارت افغانســتان 

ــورهای  ــر از کش ــل دیگ ــرده و دو فامی ــه ک ــران مراجع در ته

ــد. ــه ان ــاس گرفت ــی مت اروپای

بــه گفتــه ی ســخن گوی وزارت خارجــه، ســه فامیلــی  

ــد،  ــرده ان ــه ک ــران مراجع ــتان در ته ــفارت افغانس ــه س ــه ب ک

ــت  ــؤوالن دول ــا مس ــی ب ــفارت در هاهنگ ــن س ــؤوالن ای مس

ایــران، خــون  آن هــا را تحــت آزمایــش »DNA« قــرار داده و بــه 

زودی، اجســاد فامیــل شــان را تحویــل خواهنــد گرفــت و پنج 

ــه  ــرای تحویل گیــری اجســاد شــان، هیچ گون فامیــل دیگــر ب

متاســی بــا ســفارت افغانســتان در تهــران برقــرار نکــرده  انــد.

وزارت  رسپرســت  زمــان،  ادریــس  دیگــر،  ســوی  از 

خارجــه ی افغانســتان، در یــک متــاس تلفونــی بــا وزیــر 

ــه  ــر ک ــورهای دیگ ــه ی کش ــادا و وزرای خارج ــه ی کان خارج

توافــق  شــدند،  متــرر  اوکراینــی  هواپیــای  ســقوط  از 

کردنــد تــا گــروه بین املللــی هاهنگــی پاســخ دهی بــه 

شــود. تشــکیل  قربانیــان  خانواده هــای 

رییس جمهــوری  غنــی،  محمــدارشف  ایــن،  از  پیــش 

رییس جمهــور  بــا  تلفونــی  متــاس  یــک  در  افغانســتان، 

ایرانــی  کــه مقام هــای  کــرده  امیــدواری  ابــراز  اوکرایــن، 

تیم هــای  اختیــار  در  را  هواپیــا  ســیاه«  »جعبــه ی 

در  اوکرایــن  رییس جمهــور  دهــد.  قــرار  بررســی کننده 

صحبــت بــا رییس جمهــور غنــی، جــان باخــن 13 شــهروند 

ــه اســت. ــت افغانســتان تســلیت گفت ــه دول افغانســتانی را ب

 13 اوکراینــی،  هواپیــای  مســافر   167 مجمــوع  از 

ــد. شــش نفــر آن هــا  ــق بودن ــه افغانســتان متعل نفــر آن هــا ب

ــر  ــه نف ــتند، س ــویدن داش ــه ی افغانستان-س ــت دوگان تابعی

شــهروند دیگــر تابعیــت افغانســتان- آملــان و چهــار نفــر 

ــان  ــد. در می ــور بودن ــن کش ــهروندان ای ــط ش ــز فق ــر نی دیگ

ــل  ــدن فامی ــر دی ــه خاط ــه ب ــد ک ــم بودن ــانی ه ــا کس این ه

ــد. ــران آمــده بودن ــه ای ــرای مراســم نامــزدی ب  شــان و هــم ب

اســت؛  انــدوه  و  مــرگ  گرفتــار  جهــان  گوشــه ی  هــر 

امــا مــرگ خاورمیانــه بیــش از هــر گوشــه ی ایــن جهــان 

ــه یــک  ــد میــزان مــرگ و درد، ب ــا رون فزاینــده اســت کــه حت

ــا  ــه ب ــای منطق ــود و ملت ه ــل می ش ــی تبدی ــیوه ی طبیع ش

ایــن طبیعــت ســیاه خــو گرفتــه  انــد. بخــش بــزرگ پدیــده ی 

ــا آدم هایــی عجیــن شــده کــه هویــت  شــان  ــدوه ب مــرگ و ان

ــش را  ــم آرام ــن طع ــه در زمی ــه ن ــی  ک ــت. افغان ــان« اس »افغ

ــاق  ــران اتف ــای ای ــه در فض ــان. آن چ ــه در آس ــد، ن می چش

افتــاده، یــک حادثــه ی دل خــراش انســانی در ســطح جهــان 

بــه شــمول افغانســتان شــمرده می شــود. درســت، هنگامــی 

کــه هواپیــای مســافربری »اوکراینــی« صبــح چهارشــنبه 

ــک  ــت موش ــورد اصاب ــرواز، م ــس از پ ــی پ ــدی( اندک )18 ج

ــای  ــرد. هواپی ــرار می گی ــران ق ــت ای ــداران دول ــپاه پاس س

اوکراینــی کــه حامــل 176 رسنشــین اســت، ده مســافر 

ــن  ــینان ای ــه ی رسنش ــد و هم ــتان دارن ــه افغانس ــق ب آن تعل

ــای  ــافران هواپی ــد. مس ــرور رفتن ــرگ ف ــه کام م ــا ب هواپی

ــن  ــادا، اوکرای ــران، افغانســتان، کان اوکراینــی، شــهروندان ای

ــد.  ــا بودن و بریتانی

اول انکار بعد اعرتاف

صبــح روز چهارشــنبه، یــک هواپیــای مســافربری »نــوع 

بوئینــگ 737« مربــوط بــه خطــوط هواپیــای اوکرایــن، 

دقایقــی پــس از برخواســن از میــدان هوایــی تهــران ســقوط 

ــن  ــقوط ای ــت س ــی، عل ــع ایران ــان، مناب ــان زم ــرد. در ه ک

ــا  ــران ت ــت ای ــرد. دول ــوان ک ــی عن ــکات فن ــا را مش هواپی

حــد زیــادی تــاش کــرد تــا ایــن فاجعــه ی انســانی را کتــان 

ــزرگ اســت، کشــورهای  کنــد؛ امــا ایــن  کــه عمــق فاجعــه ب

ــورهای  ــدام از کش ــر ک ــد و ه ــار نکردن ــکوت اختی ــان س جه

ــا  ــه کار شــدند ت ــا دســت ب ــادا و بریتانی ــژه کان ــه وی جهــان ب

علــت اساســی ایــن ســقوط را ریشــه یابی کننــد. پــس از 

ســه روز از گذشــت ایــن رویــداد، روشــن شــد کــه هواپیــای 

ــرار گرفتــه  ــران مــورد هــدف ق ــان ای اوکراینــی توســط نظامی

هواپیــا،  ایــن  ســقوط  از  بعــد  ســاعت   48 تــا  اســت. 

و  بــود  کم رنــگ  بســیار  ایرانــی  مقام هــای  نظــر  اظهــار 

ــد؛  ــده بگیرن ــه را نادی ــن فاجع ــه ای ــد ک ــاش می کردن ــا ت حت

زیــرا ایرانی هــا بــه حملــه ی موشــکی در پایــگاه نظامــی 

امریکایی هــا در عــراق متمرکــز بودنــد. ســیدعلی خامنــه ای، 

رهــر و حســن روحانــی، رییس جمهــور ایــران، در مــدت 

ــای  ــوص تنش ه ــخرنانی را در خص ــن س ــاعت، چندی 48 س

ــه  ــاره ای ب ــه اش ــا هیچ گون ــتند؛ ام ــنگن داش ــران – واش ته

ــی،  ــای ایران ــتند. مقام ه ــی نداش ــای اوکراین ــقوط هواپی س

بــه رغــم آگاهــی دقیــق از علــت وقــوع حادثــه، گزارش هــا و 

ــات ارائــه شــده را تکذیــب می کردنــد. اطاع

ایــران،  رییــس ســازمان هواپیایــی  عابــدزاده،  علــی 

ــن احتــال  ــه ای ــت موشــک را رد کــرد کــه پرداخــن ب اصاب

ــگ، ۹  ــقوط بوئین ــان س ــت: »در زم ــت. او گف ــی نیس منطق

فرونــد هواپیــا در آن اطــراف در حــال پــرواز داشــتیم و مگــر 

می شــود پدافنــد هوایــی بــه هواپیایــی شــلیک کنــد کــه 8 

هــزار پــا ارتفــاع دارد؟ آتــش بیــش از یــک دقیقــه در هواپیــا 

بــوده اســت و قبــل از ســقوط، همــه ی شــاهدان آتــش 

ــدم  ــا منه ــود هواپی ــک ب ــت موش ــر اصاب ــد و اگ ــده  ان را دی

می شــد.«

او در یــک صحبــت تلویزیونــی گفــت: »هم چنیــن جهــت 

حرکــت هواپیــا در آســان بــه ســمت شــال بــود و در زمــان 

ــا  ــود، هواپیــا ب ــه طــرف جنــوب-رشق ب ــه زمیــن ب برخــورد ب

رس بــه زمیــن نخــورده بلکــه بــا شــکم بــه زمیــن خــورده و پــس 

ــه  ــت ک ــده اس ــاب ش ــری پرت ــای دیگ ــه ج ــدن ب ــد ش از بلن

ــش  ــوع آت ــه وق ــان ب ــه خلب ــد ک ــان می ده ــوع نش ــن موض ای

ــن  ــه زمی ــا آن را ب ــرده ت ــاش می ک ــرده و ت ــا پی ب در هواپی

بنشــاند؛ بنابرایــن، امــکان انفجــار بــر اثــر شــلیک موشــک از 

لحــاظ فنــی وجــود نداشــته اســت.«

ــه  ــی ب ــای ایران ــداد، مقام ه ــن روی ــان دو روز از ای در جری

اظهــارات کاذب، حرف هــای ضــد و نقیــض متوســل شــدند؛ 

امــا رسانجــام پــس از تحقیقــات همه جانبــه ی برخــی از 

ایــران  مســلح  نیروهــای  کل  ســتاد  جهــان،  کشــورهای 

ــای  ــل »خط ــه دلی ــی ب ــای اوکراین ــه هواپی ــرد ک ــراف ک اع

هوایــی  موشــک  اصابــت  مــورد  اشــتباه  بــه  و  انســانی« 

ایــران قــرار گرفتــه اســت. رهــر ایــران دســتور بررســی داد، 

ــن  ــه ای ــرد و وزیرخارج ــف ک ــراز تأس ــران اب ــور ای رییس جمه

کشــور عذرخواهــی.

هواپیــای مســافربری نــوع بوئینــگ 

737 متعلــق بــه خطــوط هواپیایــی 

ــدی(  ــنبه )18 ج ــن، روز چهارش اوکرای

ــی  ــدان  هوای ــد شــدن از می ــس از بلن پ

ایرانــی،  نیروهــای  ســوی  از  تهــران، 

ــت  ــرار گرف ــکی ق ــه ی موش ــدف حمل ه

و ســقوط کــرد. در نتیجــه ی ایــن رویــداد، 176 رسنشــین 

ایــن هواپیــا جــان باختنــد کــه 13 نفــر آن را شــهروندان 

افغانســتان تشــکیل می دهــد.

میــان  در  ایرانــی،  رســانه های  گــزارش   بنیــاد  بــر 

ــن  ــی و 32 ت ــهروند ایران ــداد، 147 ش ــن روی ــان ای قربانی

ــد. گفتنــی اســت  دیگــر شــان شــهروندان سایرکشــورها ان

کــه بیشــر شــهروندان ایرانــی دارای تابعیــت دوگانــه بــوده 

ــد.  ان

از  موجــی  بــا  حملــه   ایــن 

واکنش هــا در جهــان مواجــه شــده 

اســت. نهادهــای حقــوق بــری در 

یکــی دو روز گذشــته بارهــا از دولت 

خواســتار  و  کــرده  انتقــاد  ایــران 

بــه کیفــر رســاندن عامــان ایــن 

رویــداد شــده انــد. 

مســؤوالن کمیســیون مســتقل 

نیــز در  افغانســتان  بــر  حقــوق 

واکنــش بــه ســقوط بــه هواپیایــی 

 13 شــدن  کشــته  و  اوکرایــن 

شــهروند افغانســتان، گفتــه انــد کــه 

ــقوط  ــت س ــد باب ــران، بای ــت ای دول

غرامــت  تهــران،  در  اوکراینــی  هواپیــای 

بپــردازد و عامــان را بــه دادگاه بکشــاند.

ــتقل  ــیون مس ــاون کمیس ــری، مع ــم نظ نعی

کابــل  صبــح  روزنامــه ی  بــه  بــر،  حقــوق 

می گویــد کــه دولــت افغانســتان، مکلــف اســت 

تــا در ســطح جهانــی، از حقــوق شــهروندان 

ــد. ــاع کن ــود دف خ

آقــای نظــری گفــت: »حــاال، دولــت ایــران پذیرفتــه کــه 

هواپیــای مســافربری اوکراینــی بــه گونــه ی اشــتباهی 

از ســوی نیروهــای ایــن کشــور هــدف قــرار گرفتــه و از 

همیــن  رو، دولــت افغانســتان، در هاهنگــی بــا کشــورهای 

دیگــر، بایــد بــه  گونــه ی واضــح خواهــان حــق خــون 

شــهروندان خــود از دولــت ایــران شــود. دولــت افغانســتان 

ــداد  ــن روی ــان ای ــای قربانی ــرای خانواده ه ــل ب ــد حداق بای

دل خــراش، خواهــان پرداخــت غرامــت از ســوی ایــران 

ــود.« ش

رییس جمهــور  زلنســکی،  والدیمیــر  ایــن  از  پیــش 

اوکرایــن، گفتــه بــود کــه دولــت ایــران بابــت ســقوط 

بپــردازد. غرامــت  بایــد  کشــور،  ایــن  هواپیــای 

وزارت خارجــه ی افغانســتان امــا از کشــورهایی کــه 

انــد،  باختــه  جــان  رویــداد  ایــن  در  شــان  شــهروندان 

خواســته اســت تــا بــرای تضمیــن شــفافیت، حســاب دهی، 

بــه  کمــک  و  نیــاز  مــورد  اطاعــات  فراهم ســازی 

گســرش  را  شــان  قربانیــان، هاهنگــی  خانواده هــای 

دهنــد.

روز  چنــد  جریــان  در  ایرانــی،  مقام هــای  هرچنــد 

گذشــته، ادعــای مقام هــای کشــورهای غربــی در مــورد 

شــواهد مرتبــط بــا هــدف قــرار گرفــن هواپیــای اوکراینــی 

را رد و آن را غیــر ممکــن خوانــده بودنــد؛ امــا پــس از 

فشــارهای بین املللــی، ســتاد کل نیروهــای مســلح ایــران، 

ــن هواپیــا، در  روز شــنبه )21 جــدی( اعــام کــرد کــه ای

نتیجــه ی »بــروز خطــای انســانی و بــه صــورت غیــر عمــد« 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــک ضدهوای ــدف موش ه

ــس  ــاعتی پ ــران، س ــور ای ــی، رییس جمه ــن روحان حس

ــن  ــود، ضم ــر خ ــمی تویی ــه ی رس ــداد در برگ ــن روی از ای

»عذرخواهــی بابــت ایــن اشــتباه فاجعه بــار« بــا بازمانــدگان 

ــت.  ــرده اس ــدردی ک ــراز هم ــداد، اب ــن روی ای

ــاک  ــی در خ ــای اوکراین ــقوط هواپی ــه، س ــن هم ــا ای ب

ایــران و بــه دســتور رهــری نیروهــای هوایــی ایــن کشــور، 

پهلــوی تــازه ای نیــز بــه خــود گرفتــه اســت کــه نشــان 

را  ایــن هوایپــا  بــه گونــه ی عمــدی  ایــران،  می دهــد 

بــا  اینرنشــنال،  ایــران  تلویزیــون  ســقوط داده اســت. 

نــر گزارشــی زاویــه  ی  تــازه ی از ایــن رویــداد را برمــا 

کــرده اســت. بــه نقــل از ایــن تلویزیــون، ســپاه پاســداران 

ایــران در شــب حملــه بــه پایــگاه نظامــی امریــکا در عــراق 

پروازهــای مســافربری را آگاهانــه متوقــف نکــرده اســت 

ــه ی  ــف حمل ــرای  توق ــی ب ــپر دفاع ــوان س ــه عن ــا از آن ب ت

ــد. ــتفاده کن ــکا اس ــی امری احتال

برخــی منابــع کــه نخواســتند نــام شــان آن در گــزارش 

ذکــر شــود، بــه ایــن تلویزیــون گفتــه انــد کــه تصمیــم ســپاه 

پاســداران مبنــی بــر عــدم توقــف پروازهــای مســافربری در 

زمــان عملیــات نظامــی علیــه پایگاه هــای امریــکا در عــراق، 

بــرای  نظامــی  تدبیــر  یــک  از  بخشــی 

ــافربری در  ــای مس ــتفاده از هواپیاه اس

حــال پــرواز بــه عنــوان »ســپری بازدارنــده 

نیروهــای  متقابــل  اقــدام  برابــر  در 

ــت. ــوده اس ــی« ب امریکای

علیــه  ایــران  هوایــی  حملــه ی 

از  پــس  امریــکا  نظامــی  پایگاه هــای 

ســلیانی،  قاســم  کــه  شــد  آغــاز  آن 

»ســپاه  قــدس  نیروهــای  فرمانــده ی 

پاســداران ایــران«، صبــح روز جمعــه )13 

جــدی(  در حملــه ی نیروهــای امریکایی، 

بغــداد،  هوایــی  میــدان  نزدیکــی  در 

پایتخــت عــراق، کشــته شــد. پــس از ایــن 

حملــه دولــت ایــران بــه کمــک نیروهــای 

ایــن کشــور حماتــی را بــر پایگاه هــای نظامــی 

انجــام داد.   بغــداد  امریــکا در 

هوایپایــی  رشنشــین   176 شــدن  کشــته 

ــق  ــران خل ــات را در ای ــی از اعراض ــن، موج اوکرای

ــت  ــاد از دول ــا انتق ــان ب ــن معرض ــت. ای ــرده اس ک

ــان  ــه عام ــد ک ــد می کنن ــداران، تأکی ــپاه پاس و س

ــپرده  ــی س ــی و قضای ــای عدل ــه نهاده ــد ب ــه بای ــن حمل ای

ــوند.  ش

ــکا،  ــور امری ــپ، رییس جمه ــد ترام ــه دونال ــن هم ــا ای ب

ــان  ــه زب شنبه شــب )21جــدی( در برگــه ی توییــر خــود ب

ــران  ــت ای ــه »دول ــت ک ــه اس ــرده و گفت ــت ک ــی تویی فارس

ــت  ــد حقیق ــازه بده ــر اج ــوق ب ــای حق ــه گروه ه ــد ب بای

کنونــی اعراضــات در جریــان مــردم ایــران را نظــارت 

ــاره ی  ــتار دوب ــاهد کش ــد ش ــد. نبای ــزارش بدهن ــرده و گ ک

معرضــان مســاملت آمیز و یــا قطــع انرنــت باشــیم. جهــان 

ــت.«  ــات اس ــن اتفاق ــر ای ــاره گ نظ
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ســقوط هواپیــای مســافربری نــوع بوئینــگ 737 

پــی آن چــه  اوکرایــن، در  رسی 800 خطــوط هوایــی 

»خطــای انســانی« نیروهــای نظامــی ایــران خوانــده شــد، 

ــت.  ــان اس ــانه های جه ــر داغ رس ــر خ ــای اخی در روزه

ــم  ــدن قاس ــته ش ــال کش ــه دنب ــران ب ــکا و ای ــش امری تن

ــداران  ــپاه پاس ــدس س ــروی ق ــده ی نی ــلیانی، فرمان س

ایــران، بــر اهمیــت ســقوط ایــن هواپیــا افــزود تــا جایــی 

کــه مقام هــای ایرانــی دلیــل ســاقط کــردن ایــن هواپیــا 

عنــوان  امریکایــی  موشــک  بــا  آن  گرفــن  اشــتباه  را 

ــد. کردن

هواپیــا توســط ایــران ســقوط داده شــد و 167 نفــر 

ــا،  ــن هواپی ــود شــدند؛ رسنشــینان ای رسنشــینان آن ناب

ــی، افغانســتانی، اوکراینــی، بریتانیایــی  شــهروندان ایران

بــه  رســیده  گزارش هــای  طبــق  بودنــد.  ســویدنی  و 

رســانه ها، بیشــر اجســاد قربانیــان کشــورهای دیگــر بــه 

ــای  ــکاری دولت ه ــا هم ــایی و ب ــتان، شناس ــز افغانس ج

متــرر، بــه خانواده هــا قربانیــان تحویــل داده شــده 

ــا  اســت. رسنوشــت اجســاد 13 شــهروند افغانســتانی ام

ــته  ــتان نتوانس ــت افغانس ــت و دول ــخص نیس ــوز مش هن

اســت خانواده هــای قربانیــان را بــه اجســاد عزیــزان 

ــاند. ــان برس ش

شــهروند  جــان  چــرا  کــه  اســت  ایــن  پرســش 

افغانســتانی ایــن قــدر بی اهمیــت اســت؟ ایــن کــه جــان 

انســان در افغانســتان بــه نــرخ روز مبادلــه می شــود و 

ــاق  ــه اتف ــور ب ــن کش ــرگ را در ای ــگ، م ــه جن ــد ده چن

ــرخ ارزان  ــه ن ــردد ب ــت، برمی گ ــته اس ــرو کاس ــی ف معمول

مــرگ در ایــن رسزمیــن و سیاســت هایی کــه همــواره 

دولت هــا در چنــد دهــه ی اخیــر ایــن کشــور، دنبــال 

کــرده انــد. سیاســت هایی کــه خطــوط مشــخص قومــی-

زبانــی بیــن ملیت هــای جداافتــاده ی افغانســتان کشــیده 

ــت  ــه مل ــل ب ــاره تبدی ــای پاره پ ــن ملیت ه ــته ای و نگذاش

شــوند تــا اگــر زخمــی برســد، همــه درد آن را حــس کننــد 

ــا آن  ــه ب ــود، هم ــان می ش ــمت ش ــادی ای قس ــر ش و اگ

بزننــد. لب خنــد 

می میــرد،  کســی  وقتــی  هنــوز  افغانســتان  در 

افغانســتانی نیســت؛ پشــتون، تاجیــک، هــزاره، اوزبیــک 

و ... اســت. دردی اســت کــه بــه ملیــت و قومــی خاصــی 

ــر  ــوام دیگ ــا اق ــه تنه ــوارد ن ــا م ــرد و در بس ــق می گی تعل

متأثــر منی شــوند کــه خوش حــال می شــوند؛ منونــه ی 

در جنگ هــای  می تــوان  را  ایــن خوش حالی هــا  بــارز 

ــه  تنظیمــی و قومــی چنــد دهــه ی اخیــر دیــد کــه چگون

اقــوام یــک رسزمیــن، تشــنه ی خــون هم دیگــر انــد و 

چگونــه از کشــتار و نابــودی هم دیگــر لــذت می برنــد.

ــدارد،  ــتان ارزش ن ــان در افغانس ــان انس ــه ج ــن ک ای

ــری  ــه ام ــتانی ها ب ــه افغانس ــرای هم ــه ب ــت ک ــی اس حرف

ــی  ــورد 13 قربان ــا در م ــت؛ ام ــده اس ــل ش ــول تبدی معم

ســقوط هواپیــا کــه شــهروندان کشــورهای دیگــری نیــز 

در آن بودنــد، دولــت افغانســتان بــرای حفــظ اتوریتــه 

زودتــر  می کــرد،  تــاش  بایــد  هــم  خــود  موقعیــت  و 

بقایــای قربانیــان ایــن رویــداد را بــه خانواده هــای شــان 

ــوز در  ــا هن ــان ت ــن قربانی ــاد ای ــدن اجس ــد. مان برگردان

ــی  ــف دیپلاس ــو، موق ــک س ــران، از ی ــای ای رسدخانه ه

افغانســتان را نــزد جهــان صدمــه می زنــد و از ســوی 

دیگــر، منکــی اســت بــر زخــم بی درمــان بازمانــدگان 

ــدگان  ــای بازمان ــه خانواده ه ــن ک ــداد. درک ای ــن روی ای

قربانیــان چــه حســی دارنــد وقتــی دولــت تــا هنــوز 

اجســاد  بــه  رســیدن  بــرای  را  آنــان  اســت  نتوانســته 

ــوار. ــت دش ــد، کاری اس ــک کن ــان کم ــزان ش عزی

ســیزده مســافر قربانــی افغانســتانی، همــه مهاجرانــی 

بودنــد کــه بــرای نجــات جــان و آرزوهــای شــان از ایــن 

وطــن فــرار کــرده بودنــد؛ یعنــی کــه افغانســتان تــا هنــوز 

کاری بــرای آن هــا نکــرده بــود؛ امــا تنهــا حقــی کــه آنــان 

بــر دولــت داشــتند، همیــن تســلیمی اجســاد شــان بــود 

کــه بایــد در ارسع وقــت بــه خانواده هــای شــان تســلیم 

ــنبه  ــتان، روز ش ــه ی افغانس ــد. وزارت خارج داده می ش

)21 جــدی( بــا نــر اعامیــه ای خواهــان همــکاری 

کشــورهایی شــد کــه از ایــن حادثــه متــرر شــدند؛ امــا 

ســفارت افغانســتان در ایــران تــا هنــوز نتوانســته اســت 

ــت  ــانی اس ــه کار آس ــرد. دادن اعامی ــش ب کاری از پی

و مــردم هــم دیگــر از ایــن اعامیه هــا خســته شــده 

ــان  ــد، حفــظ جــان آن ــاز دارن ــزی کــه مــردم نی ــد؛ چی ان

اســت و در صــورت مــرگ شــان، حفــظ کرامــت انســانی 

و شــهروندی شــان کــه بایــد از ســوی دولــت جــدی 

گرفتــه شــود.

هنــوز اجســاد قربانیــان افغانســتانی در رسدخانه هــای 

ایــران اســت و انتظــار اقدامــات ایــن کشــور را می کشــد تــا 

بــا خانواده هــای آنــان همــکاری کنــد. در کنــار شناســایی 

و تســلیم گیری قربانیــان، دولــت مکلــف اســت همــراه 

ــد  ــال کن ــداد، آن را دنب ــن روی ــا کشــورهای متــرر از ای ب

ــی شــود کــه  ــه خانواده های و خواهــان پرداخــت غرامــت ب

عزیــزان شــان را از دســت داده انــد. ایــن تنهــا کاری اســت 

کــه دولــت می توانــد بــرای ایــن قربانیــان و خانواده هــای 

شــان انجــام دهــد؛ دولتــی کــه نتوانســته اســت زمینــه ی 

زندگــی امــن آنــان را در داخــل کشــور شــان فراهــم کنــد.

دولت افغانستان به گروه پنج جانبه ی بین المللی 
پاسخ دهی و هماهنگی ملحق شد

کمیسیون حقوق بشر: عامالن سقوط هواپیمای 
اوکراینی باید به دادگاه کشانده شوند

اجساد 13 مسافر افغان 
در رسدخانه های ایران

مهدی حسینی

زهرا سیاس

مسؤوالن کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان نیز در 

واکنش به سقوط به هواپیامیی اوکراین و کشته شدن 13 شهروند 

افغانستان، گفته اند که دولت ایران، باید بابت سقوط هواپیامی 

اوکراینی در تهران، غرامت بپردازد و عامالن را به دادگاه بکشاند.
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بــه  کــه  کــن  نــگاه  را  آن جــا 

ــا  ــا، آرزوه ــتی، هواپی ــاره ی دس اش

بــا هــم یک جــا ســقوط  آدم هــا  و 

روز چهارشــنبه  بامــداد  می کننــد. 

کــه  افتــاد  اتفاقــی  جــدی،   18

متــام جهــان را تــکان داد. 176 چمدانــی کــه بــه 

ــا مــا کاری کــرد کــه  مقصــد نرســیدند. یــک اشــتباه ب

ــیم.  ــت، می ترس ــان اس ــرواز و آس ــه پ ــر چ ــر از ه دیگ

ــانی، 13  ــه ی انس ــن فاجع ــگان ای ــان جان باخت در می

نفــر از اتبــاع افغانســتان نیــز بودنــد. در آغــاز ایــن 

حادثــه نقــص فنــی خوانــده شــد، تــا ایــن  کــه شــواهد 

جمــع آوری شــد و جمهــوری اســامی ایــران مســؤولیت 

ایــن ســقوط را پذیرفــت. از روز چهارشــنبه تــا حــاال 

مجــازی  دنیــای  در  حادثــه  قربانیــان  عکس هــای 

ــی  ــای حقیق ــا در دنی ــود؛ ام ــت می ش ــه دس ــت ب دس

مردمــی کــه زیســتگاه شــان افغانســتان اســت، آب از 

آب تــکان نخــورده اســت. 13 نفــر از هم وطنــان مــا در 

یــک رسزمیــن بیگانــه قربانــی شــدند و مــا بــه عنــوان 

یــک هم وطــن، خــم بــه ابــرو نیاوردیــم. از جنــگ فــرار 

می کنیــم تــا بــه فضــای امن تــری دســت پیــدا کنیــم؛ 

امــا اگــر در انفجــار منیریــم، ســقوط هواپیــا دخــل مــا 

ــت.  ــردن اس ــا ُم ــغل م ــگار ش ــی آورد؛ ان را م

دولــت ایــران تــا ســه روز بعــد از حادثــه، تــاش 

ــتباهش را  ــن اش ــد و ای ــردم دروغ بگوی ــه م ــا ب ــرد ت ک

ماســت مالی کنــد؛ امــا مــاه هیچ گاهــی پشــت ابــر 

نــد. منی ما

ــتان  ــهروندان افغانس ــن از ش ــای 13 ت ــه عکس ه ب

ــای  ــه در عکس ه ــی ک ــه لبخندهای ــم، ب ــگاه می کنی ن

شــان زده انــد؛ انــگار فهمیــده باشــند کــه دوبــاره 

ــن لب خندهــا اســتیم  ــد. مــا رشمنــده ی ای برمنی گردن

ــور و  ــرای کش ــی ب ــم اهمیت ــان ه ــدان ش ــا فق ــه حت ک

ــا  ــقوط هواپی ــد از س ــت. بع ــان نداش ــردان ش دولت م

ــه  ــا ب ــام جنازه ه ــه، مت ــه رسدخان ــدها ب ــال جس و انتق

کشــورهای شــان تســلیم داده شــدند؛ امــا جســدهای 

شــهروندان افغانســتان بــا تــن تکــه تکــه در رسد خانــه 

ماندنــد و هیــچ کــس نبــود تــا رسی بلنــد کــرده و 

قربانیــان را شناســایی کنــد. حــاال کــه ُمــرده  ایــم نیــز 

ــم و  ــانه برداری ــه ش ــود را ب ــش خ ــان نع ــود م ــد خ بای

کورمــال کورمــال بــه ســمت گورســتان برویــم. تنهاییم، 

ــتیم. ــن اس ــیم، بی وط ــه دوش ــه ب خان

بی وطنــی،  و  خانه به دوشــی  تنهایــی،  انــگار 

اســت؛  ایــن کشــور  محتــوم شــهروندان  رسنوشــت 

کشــوری کــه ســال ها می شــود شــاهد پرپــر شــدن 

ــچ مقصــدی جــز  ــه هی ــی کــه ب آرزوهــا اســت؛ آرزوهای

مــرگ منی رســند. 13 قربانــی افغانســتانی ســقوط 

ــن شــدند،  ــی اوکرای هواپیــای بوئینــگ خطــوط هوای

فراری هایــی بــودن کــه کوله بــار شــان را از میــدان 

ــه کشــورهای دیگــر جهــان  ــرون کشــیده و ب جنــگ بی

پنــاه بــرده بودنــد؛ امــا مــرگ، ایــن رسنوشــت محتــوم، 

در هــوا، درســت هنگامــی کــه پــرواز کــرده بودنــد، 

رساغ آنــان رفــت و زمین گیــر شــان کــرد.

ــد  ــی بودن ــجویان و زوج های ــن، دانش ــیزده ت ــن س ای

کــه بــه دیــدن خانواده هــای شــان بــه ایــران آمــده 

بودنــد. هرجــا کــه می رویــد آن هایــی کــه دوســت 

داریــد را در آغــوش بگیریــد و ببوســید؛ زیــرا هیــچ کس 

منی دانــد کــدام دیــدار، آخریــن دیــدار اســت. دســتی 

کــه بامــداد چهارشــنبه بــرای خداحافظــی تــکان داده 

ــوده اســت.  ــت ب ــه ابدی ــزی ب ــرای ســپردِن عزی شــد، ب

بلیت هــا  غم انگیزتریــن  یک طرفــه  ســفرهای  ایــن 

ــر  ــط 13 نف ــر فق ــر، دیگ ــد. 13 نف ــرده ان ــزرف ک را ری

ــتخوان  ــت و اس ــه گوش ــد تک ــزار و چن ــت، 13 ه نیس

ــی  ــته، یک ــادگار گذاش ــه ی ــتش را ب ــی دس ــت. یک اس

پایــش را و دیگــری هــم قلبــی را کــه دیگــر منی تپــد؛ 

امــا هیــچ کــدام شــان را منی شــود این گونــه شــناخت؛ 

این جــا اســت کــه چنــد تکــه کاغــذ و چنــد فریــم 

ــان  ــزان ش ــه عزی ــد ک ــا می آین ــک آن ه ــه کم ــس ب عک

را در ایــن فاجعــه از دســت داده انــد. هــوا دیگــر کــم 

کــم روشــن شــده و نصــف مــردم جهــان از خــواب 

ــود از  ــر می ش ــی پ ــات اجتاع ــد. صفح ــده ان ــد ش بلن

عکس هــای قربانیــان؛ امــا این جــا در افغانســتان بعــد 

از گذشــت چنــد روز هــم هیــچ خــری نیســت. انــگار 

آن 13 نفــر هیــچ تعلقــی بــه افغانســتان نداشــتند، 

انــگار از هــان لحظــه ای کــه افغانســتان را تــرک 

ــد.  ــرده بودن ــن کشــور م ــرای ای ــر ب ــد، دیگ کــرده  ان

ــان  ــه ه ــت، ب ــز اس ــه غم انگی ــدر ک ــردن هان ق ُم

ــده  ــادی ش ــتان ع ــردم افغانس ــرای م ــر ب ــزان، دیگ می

در  کابــل  در  »این جــا  می گفــت:  مــردی  اســت. 

انفجــاری کــم از کــم پنجــاه نفــر کشــته می شــود، 

ــران کشــته شــد، چــه چیــزی  خــب 13 نفــر کــه در ای

می کنــد؟« تغییــر 

چــه چیــزی مــا را تــکان خواهــد داد؟ مــرگ دو 

جوانــی کــه آمــده بودنــد شــادی ازدواج شــان را در 

ایــران بــا خانواده هــای شــان قســمت کننــد؛ یــا مــرگ 

بلیــت  را  کــه دســت مزد کارش  جــوان 21ســاله ای 

هواپیــا خریــده بــود تــا پــدر و مــادرش در ایــران 

ببینــد؟ آیــا چیــزی مــا را تــکان خواهــد داد وقتــی هــر 

روز ده هــا تــن در ایــن رسزمیــن بــا فــردن انگشــت در 

ماشــه ای از تــکان خــوردن بــاز می ماننــد.

مــرگ 13 پرنــده ی مهاجــر افغانســتانی کــه بیشــر 

ــاید  ــد، ش ــده بودن ــزرگ ش ــرت زاده و ب ــان در مهاج ش

جهان هــای زیــادی را تکانــده باشــد، خانواده هــای 

زیــادی را نابــود کــرده باشــد؛ آرزوهــای بی شــاری را؛ 

امــا در کشــوری کــه هــر روز شــاهد پرپــر شــدن آدم هــا 

ــن  ــدن ای ــر ش ــی از پرپ ــه کس ــتیم، چ ــا اس و زندگی ه

پرنــدگان مهاجــر غم گیــن خواهــد شــد؟ پرندگانــی کــه 

ــاردار و  ــیم های خ ــن، س ــان از زمی ــدن ش ــای ب تکه ه

ــه ی تهــران جمــع شــده و در رسدخانه هــای  ــارک الل پ

ایــن  رساغ  کســی  چــه  اســت.  بســته  یــخ  ایــران 

تکه هــای یخ بســته را خواهــد گرفــت، وقتــی دولــت 

بــه عنــوان مســؤول و بازپرس کننــده ی شــهروندان، 

هنــوز اقدامــی بــرای بازیابــی اجســاد تکه تکــه ی آنــان 

نکــرده اســت.

 خــر مــرگ مــا هــم کســی را ناراحــت منی کنــد. مــا 

ــذا  ــم، غ ــط راه می روی ــم؛ فق ــرده  ای ــر م ــیار پیش ت بس

همین قــدر  هــم  روزی  و  می کنیــم  کار  می خوریــم، 

ســاده و راحــت، دیگــر حضــور نداریــم. حضــوری کــه تا 

هســت، از بی حضــوری می ترســد و بی حضــوری ای 

کــه در هیــچ جــای جهــان تنهــای مــان منی گــذارد.
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هواپیــا بلنــد شــد؛ امــا بــه زمیــن ننشســت. بــه 

کتــاب،  صفحــاِت  پاره هایــش.  امــا  رســید؛  زمیــن 

اســباب بازی ها و عکس هــای یــادگاری عروســی همــه 

بــه زمیــن رســیدند؛ امــا ایــن زمیــن، مقصــد نبــود. خیلــی 

ــتاد  ــد. اس ــا نش ــد ی ــد، ش ــرود نیامدن ــن ف ــا ای ــا ب چیزه

ــش را  ــر مرگ ــجویش، خ ــل دانش ــای ایمی ــه  ج ــا ب راهن

شــنید و توییــت کــرد. دانشــجو در انتظــار راهنایــِی 

اســتاد، خــر از رفــن او گرفــت. طــرح در دفــر کار 

مانــد. مهانــی خانــه ی جدیــد برگــزار نشــد. دیــدار پــدر 

ــان دار  ــان و مه ــد. خلب ــازه نش ــوهر ت ــر، زن و ش و دخ

محــل کار خــود را تــرک نکردنــد. مقصــد و پــرواز آســانی 

شــد. بدرودهــا و جدایی هــا طوالنی تــر شــد و بــاری دیگــر 

ــه رخ مســافران و  فــرودگاه و هواپیــا ســنگینی خــود را ب

بدرقه گویــان کشــید. دل هــا ســوخت و چندپــاره شــد. 

ــدند.  ــر ش ــان پرپ ــزان ش ــدند. عزی ــا داغ دار ش خانواده ه

ــن  ــه در کابی ــبک،  چ ــه س ــنگین و چ ــه س ــا، چ چمدان ه

و چــه در بــار، بــی وزن و بی معنــا شــدند. 176 در شــار 

حســاب  در  رضب  حاصــل  و  شــد  رضب  بازمانــدگان 

ســال ها بــاز هــم چنــد برابــر شــد. بازمانــدگان مــدام 

ــه  ــن وداع ب ــی حی ــد چــه جمات ــادآوری می کنن ــرور و ی م

یک دیگــر گفتنــد و شــنیدند.

ایــن پــاره ای از نوشــته ی یــک کاربــر فیس بــوک اســت 

کــه در واکنــش  بــه ســقوط هوایپــای اوکراینــی و کشــته 

ــنبه ی  ــت. روز چهارش ــرده اس ــر ک ــین آن ن 176 رسنش

ــه هــم زدن در  هفتــه ی قبــل، 176 نفــر در یــک چشــم ب

نتیجــه ی اشــتباه نیروهــای هوایــی ایــران و عقده کشــایی 

ایــن کشــور جــان باختنــد کــه در ایــن میــان 13 شــهروند 

افغانســتانی نیــز کشــته شــدند. 

هاننــد  امــا  داد؛  تــکان  را  جهــان  رویــداد  ایــن 

ــون  ــا کن ــد و ت ــواب ان ــا در خ ــور م ــران کش ــه ره همیش

 13 شــدن  کشــته  بــه  نســبت  واکنشــی  اندک تریــن 

شــهروند افغانســتانی نشــان نــداده انــد؛ تنهــا بــرای 

خواندنــد.  تأســف بار  را  حادثــه  ایــن  مســؤولیت  رفــع 

ــه ای از درد  ــه گوش ــا ک ــه تنه ــران ن ــن ره ــای ای حرف ه

خانواده هــای قربانــی را کــم  منی کنــد کــه درد شــان 

را بیشــر هــم می کنــد. هــر بــاری کــه در افغانســتان 

حادثــه ی امل ناکــی رخ داده، همیــن رهــران بــا یــک پیــام 

ــه  ــار مســؤولیت را از شــانه های شــان یک طرف تســلیت، ب

ــد.  ــرده ان ک

ــورهای  ــر کش ــران بیش ــته، ره ــی دو روز گذش در یک

جهــان بــا خانواده هــای قربانیــان ایــن رویــداد غم رشیکــی 

انــد و خواســتار دادگاهــی عامــان آن شــدند.  کــرده 

ــه  ــن ک ــدا از ای ــادا، ج ــت وزیر کان ــرودو، نخس ــتین ت جاس

بــه قربانیــان ایــن حادثــه تســلیت فرســتاده؛ بــا شــاری از 

ــت.  ــته اس ــدار داش ــز دی ــان نی ــای قربانی خانواده ه

امــا ایــن طــرف، رهــران حکومــت افغانســتان، فقــط 

بلــد انــد کــه بــه خانواده هــای قربانــی تســلیت بفرســتند. 

اگــر بــه خرنامه هــای ارگ ریاســت جمهوری و ریاســت 

اجرایــی حکومــت کــه در پیونــد بــه ایــن رویــداد بــه 

رســانه ها فرســتاده شــده، نگاهــی بیندازیــم، بیــش از 

ده بــار کلمــه ی »تســلیت« آمــده و هاننــد همیشــه بــرای 

بازمانــدگان ایــن رویــداد صــر جمیــل آرزو شــده اســت. 

ايــن حكومــت کــه از آغــاز کارش تــا کنــون تنهــا نقشــی 

و  تســليت دهنده  دفن كننــده،  قركــن،  جنازه َخــوان، 

ــد  ــازي كــرده اســت؛ حرفــی دیگــری بل ــده را ب تقبيح كنن

نیســت و یــک بــار هــم کاری نکــرده اســت کــه درد و 

ــد. ــدا کن ــش پی ــردم کاه ــدی م ناامی

خارجــه ی  وزارت  حکومــت،  رهــران  کنــار  در 

ــن  ــی ای ــت های خارج ــؤولیت سیاس ــه مس ــتان ک افغانس

کشــور را دارد نیــز کار مشــخصی انجــام نــداده اســت کــه 

جلــو ایــن گونــه اتفاقــات گرفتــه شــود. تنهــا خرنامــه ای 

نــر کــرده و از دولت هایــی کــه شــهروندان  شــان در ایــن 

رویــداد کشــته شــدند، خواســته اســت تــا بــرای تضمیــن 

شــفافیت، حســاب دهی، فراهم ســازی اطاعــات مــورد 

نیــاز و کمــک بــه خانواده هــای قربانیــان، هاهنگــی 

ــد. ــرش دهن ــان را گس ش

ســتاد کل نیروهــای مســلح ایــران کــه مســؤول اصلــی 

ایــن  ســقوط هواپیــای اوکراینــی اســت، گفتــه کــه 

رویــداد در نتیجــه ی اشــتباه انســانی رخ داده اســت؛ 

اشــتباهی کــه بــه مــرگ 176 نفــر بــه شــمول شــهروندان 

ــد.  ــر ش ــور منج ــن کش ای

را  مرگ بــار  رویــداد  ایــن  ایــران  دولــت  هرچنــد 

اشــتباهی انســانی خوانــده؛ امــا از کجــا معلــوم کــه ایــن 

ــه ی در نتیجــه ی گــزارش اشــتباهی صــورت گرفتــه  حادث

ــد  ــاور ندارن ــران هــم ب ــا ایرانی هــای داخــل ای اســت؟ حت

ــک اشــتباه  ــی نتیجــه ی ی کــه ســقوط هواپیــای اوکراین

زیــادی  شــار  )21جــدی(  شنبه شــب  اســت.  بــوده 

و  امیرکبیــر  دانشــگاه  مقابــل  در  ایــران  شــهروندان  از 

دانشــگاه صنعتــی رشیــف، علیــه دولــت ایــن کشــور جمــع 

شــدند و دســت بــه اعــراض زدنــد. همــه شــعارهای علیــه 

ســپاه و رهــر مذهبــی ایــن کشــور رس دادنــد و خواســتار 

هواپیــای  ســقوط  عامــان  کشــاندن  محاکمــه  بــه 

ــدند. ــی ش اوکراین

ــور  ــن کش ــهروندان ای ــط از ش ــران فق ــران ای ــا ره ام

ــد؛  ــته ان ــوزش خواس ــان پ ــی قربانی ــای ایران و خانواده ه

پوزشــی کــه نــه کشــته ها را زنــده می کنــد و نــه دردی 

بازمانــدگان ایــن حادثــه  ی تلــخ را کاهــش می دهــد. 

خود نعش خود به شانه گرفتم، گریستم

هام همتا

روز
ت 

داش
مقصد و پرواز یاد

آسامنی شد

رازق اختیاربیگ

انــگار تنهایــی، خانه به دوشــی و بی وطنــی، 

رسنوشــت محتــوم شــهروندان این کشــور 

می شــود  ســال ها  کــه  کشــوری  اســت؛ 

اســت؛  آرزوهــا  شــدن  پرپــر  شــاهد 

آرزوهایــی کــه بــه هیــچ مقصــدی جــز 

مــرگ منی رســند. 13 قربانــی افغانســتانی 

ســقوط هواپیــامی بوئینــگ خطــوط هوایــی 

ــه  ــودن ک ــی ب ــدند، فراری های ــن ش اوکرای

ــرون  ــگ بی ــدان جن ــان را از می ــار ش کوله ب

کشــیده و بــه کشــورهای دیگــر جهــان پناه 

ــت  ــن رسنوش ــرگ، ای ــا م ــد؛ ام ــرده بودن ب

محتــوم، در هــوا، درســت هنگامــی کــه 

پــرواز کــرده بودنــد، رساغ آنــان رفــت و 

زمین گیــر شــان کــرد.
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ســقوط  بــا  تــن   176 آرزوهــای 

مرکــز  تهــران  در  اوکراینــی  هواپیایــی 

 13 شــد.  یک ســان  خــاک  بــا  ایــران، 

ایــن  میــان  در  افغانســتان  شــهروند 

قربانیــان بودنــد؛ 13 تنــی کــه از جنــگ 

و انفجــار این جــا فــرار کــرده بودنــد تــا 

ــی  ــن زندگ ــه تضمی ــوری ک ــگام در کش ــرگ نابه هن ــی م قربان

در آن وجــود نــدارد، نشــوند؛ بی  خــر از ایــن  کــه مــرگ در 

جــای دیگــری آنــان را دنبــال می کنــد. آنــان قربانیــان جنــگ 

دو کشــوری غیــر کشــور خــود شــدند. شــهروندانی کــه از 

جنــگ داخــل افغانســتان جــان بــه ســامت بردنــد؛ امــا جنــگ 

ــر  ــر اث ــان را قربانــی کــرد. ایــن هواپیــا ب در جــای دیگــری آن

ــور آن را  ــن کش ــت ای ــه دول ــران ک ــی ای ــک هوای ــت موش اصاب

ــانی ای  ــای انس ــرد؛ خط ــقوط ک ــد، س ــانی« خوان ــای انس »خط

کــه نزدیــک بــه دوصــد تــن را بــه کام مــرگ کشــاند.

ــان  ــرای جه ــا ب ــد ش ــه می گوین ــهور ک ــه ی مش ــن مقول ای

یــک شــخص؛ امــا بــرای عــده ای جهــان اســتید؛ ایــن 13 تــن 

بــرای مــادر، پــدر، همــر و خانــواده ی شــان جهانــی بودنــد و 

ــن اندوه گیــن شــدند. در  ــن 13 ت ــا مــرگ ای ــن جهــان ب چندی

افغانســتان امــا کم تــر کســی، جــز وابســتگان ایــن قربانیــان از 

ــر  ــتان کم ت ــردان افغانس ــد. دولت م ــر ش ــا متأث ــن حادثه ه چنی

ــد. ســؤال این جــا اســت  در ایــن مــورد واکنــش نشــان داده ان

کــه ارزش انســان در ایــن رسزمیــن چقــدر اســت.

امــروز در موتــر لینــی، از عــده ای شــنیدم کــه بــا بی خیالــی 

می گفتنــد: » 1 نفــر اســت، زیــاد کــه نیســت. در انتحــاری هــر 

روز صــد و دو صــد نفــر می میــرد این هــا هــم در کنــارش. کار، 

کاِر قســمت اســت.«

13 فــرد، 13 جهــان و 13 زندگــی پرپــر شــده فقــط بــرای 

شــار اندکــی مهــم اســت. انــگار حــس هم نوع دوســتی مــرده 

اســت. ایــن بی حســی برمی گــردد بــه جنــگ؛ جنگــی کــه 

ــوش  ــود را فرام ــا خ ــت و م ــه اس ــا گرفت ــا را از م ــس م ــا ح حت

کــرده  ایــم. 

ســکینه احمــدی، مطهــره احمــدی، محســن احمــدی، 

ــهرام  ــدی، ش ــدی محم ــی، مه ــدی رضای ــک، مه ــدی تاجی مه

میــرا  زین العابدیــن ســعادت، حســین رضایــی،  تاجیــک، 

امیــری، رحیمــه کاتبــی، امیــر اویســی و آنیســا صادقــی از 

قربانیــان افغانســتانی ســقوط ایــن هواپیــا اســتند.

مادری با دو کودکش؛ آرزوهایی که فقط آرزو ماند

ســکینه احمــدی، 2۹ســاله بــا دو فرزنــدش مطهــره احمدی 

و محســن احمــدی از قربانیــان ایــن حادثــه انــد. 

ــواده می گویــد کــه  نرگــس احمــدی از وابســتگان ایــن خان

ســکینه بــرای دیــدن پــدر و مــادرش از آملــان بــه ایــران رفتــه 

بــود و ایــن دیــدار آخریــن دیــدار او بــا خانــواده اش شــد.  

نرگــس می گویــد: »ســکینه بــرای فرزندانــش آرزوهــا و برنامه هــا 

زیــادی در آینــده داشــت؛ امــا ایــن آرزوهــا فقــط آرزو مانــد.«

بــا  وداع  از  پــس  5ســاله  محســن  و  8ســاله  مطهــره ی 

گفــت. وداع  نیــز  را  جهــان  شــان  مادربــزرگ  و  پدربــزرگ 

 مهدی محمدی؛ دانشجوی طب در سویدن

محمــدی 21ســال پیــش در والیــت دایکنــدی بــه  دنیــا 

آمــده بــود. کــودک بــود کــه بــا خانــواده اش بــه ایــران مهاجــر 

ــر دارد. ــرادر و دو خواه ــار ب ــد. او، چه ش

محمــدی در ســال 2013 بــه ســویدن رفــت و در آن جــا 

ــل را در  ــا دوره ی تحصی ــود ت ــده ب ــده شــد. دو ســال مان پناهن

رشــته طــب بــه پایــان برســاند. او، یــک مــاه قبــل بــرای دیــدار 

ــود. ــه ب ــه  تهــران رفت ــن ب ــواده اش از مســیر اوکرای ــا خان ب

رحیمه کاتبی و حسین رضایی؛ پایان یک زندگی تازه

ــود.  ــد ب ــدان وردک و حســین از هلمن ــت می رحیمــه از والی

رحیمــه در ســال 2015 بــه ســویدن رفــت و 3 ســال بعــد، او و 

حســین در مراســم جشــن تولــد یکــی از دوســت های مشــرک 

ــران و  ــین در ته ــواده ی حس ــدند. خان ــنا ش ــم آش ــا ه ــان، ب ش

می کردنــد.  زندگــی  تهــران  و  کابــل  در  رحیمــه  نزدیــکان 

رحیمــه تنهــا عضــو خانــواده اش بــود کــه از میــان همــه ی اعضــا 

توانســته بــود در ســال 2015 در رســاندن خــودش بــه اروپــا، 

موفــق شــود. متباقــی اعضــای خانــواده رد مــرز شــده بودنــد.

آنــان بــه دنبــال فرصــت بودنــد تــا موضــوع عشــق شــان را 

ــا خانواده هــای شــان در میــان بگذارنــد. رسانجــام رخصتــی  ب

ــه ایــران بیاینــد  ــه آنــان فرصــت داد کــه ب جشــن کریســمس ب

و جشــن نامــزدی شــان را بــا خانواده هــا و بســتگان شــان 

ــد. ــزار کنن ــا برگ یک ج

شــش روز پــس از جشــن نامــزدی و آغــاز یــک زندگــی 

ــت،  ــراه داش ــه هم ــد و آرزو را ب ــزار امی ــود ه ــا خ ــه ب ــازه ی ک ت

ــق را  ــقانه یی دو عاش ــای عاش ــه رخ داد و لب خنده ــن حادث ای

ــرد. ــه یغــا ب ــا خــود ب ب

شــاید آن لحظــه رحیمــه و حســین بــه آینده هایــی دور 

و نزدیــک شــان می اندیشــدند؛ بــه فرزندانــی کــه بــه دنیــا 

ــا  ــه ای کــه ســاخته نشــده بــود؛ امــا ب نیامــده بودنــد و بــه خان

ایــن پــرواز، خیال هــا، رویاهــا و جســم آنــان پرپــر شــد.  

شهرام تاجیک؛ آرزوهایی کوچک و قلب پر از امید

شــهرام 21ســاله یکــی از قربانیــان ایــن حادثــه اســت. 

شــهرام یکــی از نوجوانــان افغــان در ســویدن بــود کــه بــه 

ــد بلیــت هواپیــا را  ــول خری ــد پ ــا بتوان ســختی کار می کــرد ت

بــه دســت آورد و در ســفری بــه ایــران والدیــن خــود را ببینــد. 

صفحــه ی  در  شــهرام  وابســتگان  از  یکــی  مهرنــوش، 

دارای  نــه  و  بــود  آقــازاده  نــه  »او  نوشــته:  فیس بوکــش 

ــا متامــی آرزوهــای  ــود ب ــاال، فقــط یــک انســان ب تحصیــات ب

امیــد.« از  پــر  کوچــک و قلبــی 

زین العابدیــن ســعادت؛ بعــد از پنــج ســال دوری بــه دیــدن 

پــدرش آمــد و دوبــاره بــه  مقصــد نرســید

 ســعادت در ســال 2015 بــا تحمــل مشــقت های زیــاد بــه 

ــد  ــوان بع ــوی نوج ــوان پناه ج ــه عن ــد. ب ــده ش ــویدن پناهن س

ــی را در  ــت. او دوران کودک ــت گرف ــال، اقام ــم س ــک و نی از ی

افغانســتان ســپری کــرد و مدتــی را نیــز در ایــران مهاجــر بــود.

ــود و  ــواده اش ب ــن عضــو خان ــن 1۹ســاله، کوچک تری عابدی

ــه  ــدرش ب ــدن پ ــرای دی ــواده ب ــج ســال دوری از خان ــد از پن بع

ایــران ســفر کــرد کــه دوبــاره بــه مقصــدش نرســید.

مهدی تاجیک

مهــدی 21ســاله در ســویدن پناهنــده بــود و بــه دیــدن 

خانــواده اش بــه تهــران آمــده بــود. او، پــس از دیــدار خانــواده، 

ــه  ــن حادث ــا ای ــت؛ ام ــویدن را داش ــه س ــن ب ــد رف ــاره قص دوب

ــد. ــش ش ــرگ او و آرزوهای ــه م ــر ب منج

وزارت خارجــه  ی افغانســتان اعــام کــرده کــه از 13 شــهروند 

ــد،  ــده  ان ــته ش ــی کش ــی اوکراین ــه در هواپیای ــتانی ک افغانس

ــویدن را  ــتان و س ــه ی افغانس ــت دوگان ــان تابعی ــن آن ــش ت ش

داشــتند، ســه تــن شــهروند افغانســتان و آملــان بودنــد و چهــار 

تــن دیگــر نیــز تنهــا شــهروند افغانســتان بودنــد.

ایــن حادثــه    خرگــزاری  فــارس تعــداد کشته شــدگان 

را ١٧٦ تــن گــزارش داده اســت.  بــر اســاس ایــن گــزارش 

ــتان،  ــهروند افغانس ــن ش ــی، 13 ت ــافران ایران ــن از مس ١٤٧ ت

ــن و دو  ــهروند اوکرای ــن ش ــویدن، دو ت ــهروند س ــن ش ــار ت چه

ــت.  ــه داش ــرواز 10 خدم ــن پ ــد. ای ــادا بودن ــهروند کان ــن ش ت

ــن  ــرد، ٨١ ت ــان م ــن از قربانی ــت ت ــقوط هف ــن س ــان ای قربانی

ــت. ــده اس ــزارش ش ــوزاد گ ــن ن ــک ت ــودک و ی ــن ک زن، ١٥ ت

جامعــه ی ایدئولــوژی زده و نظام هــای 

و  مذهــب  دیــن،  کــه  اســتبدادی 

بایدهــا  آبشــخور  افراطــی  ملی گرایــی 

ارصار  اســتعداد،  باشــد،  نبایدهایــش  و 

تقســیم بندی  بــرای  نافرجــام  عطــش  و 

جامعــه ی انســانی بــه دیــو و فرشــته دارد. 

انســان هایی کــه در نظــام و جامعــه ی اســتبدادی بــزرگ 

می شــوند، بــه راحتــی می تواننــد بیــن آدم هــا خط کشــی 

کــرده و آن هــا را بــدون دلیــل بــه خــوب و بــد تقســیم کننــد؛ 

ــرون از  ــه بی ــر چ ــته و ه ــت فرش ــا اس ــه از م ــه ک ــی آن چ یعن

ــه  ــواره ب ــتبدادی هم ــای اس ــتند. نظام ه ــو« اس ــه »دی آن، هم

ــام  ــه مت ــت ک ــد اس ــی قدرت من ــمن فرض ــیم دش ــال ترس دنب

کاری هایــش  ندانــم  و  جنایت هــا  بدبختی هــا،  اشــتباه ها، 

را معطــوف بــه آن و مشــتق از نیــروی متخاصــم، جانــی و 

ــود دور  ــؤولیت را از خ ــار مس ــته و ب ــی دانس ــت بیرون دیوصف

ــابهی  ــای مش ــا اتفاق ه ــه، ب ــام و جامع ــن نظ ــد. در ای می کن

ــد، برخــورد  ــو( رس بزن کــه از خــودی )فرشــته( و دیگــران )دی

دهنــد،  انجــام  کاری  دیگــران  وقتــی  می شــود؛  دوگانــه 

و  اســت  نابخشــودنی  فاجعــه ی  و  بریــت  علیــه  جنایــت 

زمانــی  کــه خــودی هــان کنــد، اشــتباه انســانی تفســیر 

می شــود. 

هواپیابــر  نــاو   ،1367 رسطــان  دوازدهــم  در  وقتــی 

»یــواس اس وینســنس« نیــروی دریایــی امریــکا هواپیــای 

ــج  ــراز خلی ــر ف ــک ب ــلیک موش ــا ش ــر را ب ــافربری ایران ای مس

ــا  ــر دری ــه قع ــافر آن را ب ــرار داد و 2۹0 مس ــدف ق ــارس ه ف

فرســتاد، رهــر ایــران آن را جنایــت خوانــده و در برابــر اظهــار 

اشــتباه  کردیــد  »غلــط  گفــت:  امریــکا  نظامیــان  اشــتباه 

کردیــد، اشــتباه کردیــم یعنی چــه؟« مگــر می شــود انســان ها 

ــد  ــه، هرچن ــم. در آن حمل ــتباه کردی ــد اش ــید و بگویی را بکش

دولــت امریــکا »ویلیــام راجــرز« فرمانــده ی نــاو هواپیابــر 

خــود را محاکمــه نکــرد؛ امــا  8/131 میلیــون دالــر بــه عنــوان 

غرامــت بــه خانواده هــای قربانیــان پرداخــت کــرد. بایــد دیــد 

ــا مثــل  ــران دقیق ــر امــر خــود رهــر ای حــاال کــه نیروهــای زی

ــرون از  ــه در بی ــافربری را ن ــای مس ــرز«، هواپی ــام راج »ویلی

ــرار داده  ــدف ق ــران ه ــب ته ــه در قل ــور ک ــن کش ــای ای مرزه

انــد، چــه می گویــد!

ایــران کــه پــس از مــرگ »قاســم ســلیانی« در پــی ایجــاد 

ــای  ــن هواپی ــرار گرف ــدف ق ــس از ه ــود، پ ــی ب ــدت مل وح

مســافربری اوکرایــن توســط شــلیک موشــک نیروهــای نظامــی 

ایــن کشــور و کشــته شــدن 176 مســافر ایــن هواپیــا، تــاش 

کــرد کــه منکــر آن شــده و کشــورهای دیگــر را بــه دروغ گویــی 

متهــم کنــد. رســانه های ایــن کشــور تیــر زدنــد: »فــرار امریــکا 

ــقوط  ــودش س ــا خ ــی هواپی ــگ«؛ یعن ــا بوئین ــد ب از عین االس

ــد.  ــق( دروغ می گوین ــای مناف ــران )دیوه ــت و دیگ ــرده اس ک

مســؤوالن ایرانــی متــام تــاش  شــان را انجــام دادنــد تــا 

ــط  ــاه توس ــان های بی گن ــن انس ــرار گرف ــدف ق ــه ی ه فاجع

موشــک ســپاه را کــه بــا تأســف، 13 افغــان نیــز جــزو آن 

ــن  ــه چنی ــدارد ک ــکان ن ــد ام ــرده و بگوین ــی ک ــد، مخف بودن

ــاده باشــد. اتفاقــی افت

هان گونــه کــه ذکــر شــد، در نظام هــای اســتبدادی، 

ــوار  ــروی خون خ ــه دوش نی ــؤولیت ها ب ــام مس ــار مت ــوال ب معم

از گنــاه مــرا و  نــه فرشــته های  و کثیــف بیرونــی اســت؛ 

ــن،  ــرای همی ــداران. ب ــپاه پاس ــته ی س ــک نشس ــت موش پش

ــران، پــس از ســقوط  ــر خارجــه ی ای ــف، وزی محمدجــواد ظری

هواپیــا و پرپــر شــدن زندگــی 176 انســان بی گنــاه گفــت: 

ــانی  ــای انس ــه خط ــر ب ــه منج ــکا در منطق ــی امری »ماجراجوی

ــودم،  ــن نب ــی م ــد«؛ یعن ــی ش ــای اوکراین ــقوط هواپی در س

ــود. ــتینم ب ــر آس ــود تقصی ــتم ب دس

ایــن  مســلح  قــوای  کل  فرمانــده ی  و  ایــران  حکومــت 

ــرای مــرگ قاســم  ــه ب ــدازه )ســه روز( ک ــه هــان ان کشــور، ب

ســلیانی عــزای عمومــی اعــام کــرده بودنــد؛ از آشــکار 

شــدن حقیقــت و پذیرفــن اصابــت موشــک نیروهــای نظامــی 

ایــن کشــور بــه هواپیــا طفــره رفتــه و گفتنــد، متــام کســانی 

ــو،  ــتند، دروغ گ ــا اس ــه هواپی ــک ب ــورد موش ــی برخ ــه مدع ک

از  عمومــی  افــکار  دادن  ســوق  حــال  در  و  اجنبــی  نوکــر 

پایگاه هــای  بــر  کشــور  ایــن  موشــکی  حملــه ی  عظمــت 

نظامــی امریــکا در عــراق بــه بحــران تــازه و خــود خلــق کــرده 

اســتند. وقتــی همــه ی ماجــرا آشــکار شــد و مســؤوالن ایــران 

نتوانســتند بــه پنهــان کاری ادامــه دهنــد، ورق برگشــت و 

غــم ســقوط هواپیــا بــرای مــردم دنیــا دو برابــر شــد. تحمــل 

درد جــان باخــن 176 مســافر بــر اثــر مشــکل تخنیکــی، 

ــن  ــا ای ــود؛ ت ــان ب ــای قربانی ــرای خانواده ه ــر ب ــل تحمل ت قاب

ــته  ــی کش ــک نظام ــانی ی ــای انس ــل خط ــه دلی ــا ب ــه آن ه ک

از  فــرار  بــر  ارصار  و  پنهــان کاری  واقــع  در  باشــند.  شــده 

بــار مســؤولیتی ســقوط هواپیــا توســط مســؤوالن ایــران، 

مصیبــت مضاعــف بــود و داغ اصابــت مصیبــت را بــه هواپیــا 

ــر پنهــان کاری، کار را بــه جایــی  تلخ تــر از تلــخ کــرد. ارصار ب

رســاند تــا »مهــدی کروبــی« یکــی از روحانیــان ایــران خطــاب 

بــه رهــر ایــن کشــور بنویســد، شــا بــه عنــوان فرمانــده ی کل 

قــوا از چگونگــی فاجعــه ی رسنگونــی هواپیــای اوکراینــی 

آگاه بودیــد؛ چــرا اجــازه دادیــد تــا مســؤوالن حکومــت، مــردم 

ــران  را فریــب دهنــد. دالیلــی هــم کــه مســؤوالن حکومــت ای

اعــام کردنــد، مشــمئزکننده  انســانی  بــر خطــای  مبنــی 

ــور  ــن کش ــکی ای ــامانه های موش ــه ی س ــه هم ــن ک ــت؛ ای اس

هواپیــای  نظامی هــا  و  بــوده  بــاش  آمــاده  وضعیــت  در 

مســافربری را بــا موشــک کــروز امریکایــی اشــتباه گرفتــه 

انــد. اشــتباهی کــه نــه در رس مرز هــای ایــن کشــور کــه 

ــن  ــود در چنی ــه می ش ــت. گفت ــاده اس ــاق افت ــران اتف در ته

ــه مرکــز  ــا ب ــرز رد می شــود، ت ــی موشــکی از م ــی، وقت وضعیت

ــامانه های  ــه س ــرد ک ــر می گی ــی را در ب ــه ی زمان ــد، فاصل برس

ــر  ــف کــه درگی ــه از جاهــای مختل ــن مرحل موشــکی در چندی

ایــن حادثــه انــد، کســب تکلیــف می کننــد و تــا دو ســه 

منی کننــد؛  شــلیک  بــه  اقــدام  نگیرنــد،  تأییــدی  مرحلــه 

ــای  ــه هواپی ــازه ب ــدون اج ــی ب ــود، کس ــور می ش ــاال چط ح

مســافربری شــلیک کنــد و بگویــد کــه خطــای انســانی بــود؟ 

ــار  ــد ب ــا چن ــت، م ــه اس ــلیک کننده گفت ــه ش ــت ک ــب اس جال

درخواســت کردیــم تــا فضــای کشــور از پروازهــا خالــی شــود؛ 

امــا بنــا بــه ماحظــه ی برخــی مســائل، کســی ایــن موضــوع 

ــک  ــا موش ــه ب ــم ک ــوب کردی ــی خ ــن یعن ــرد! ای ــال نک را دنب

ــم. ــقوط دادی ــا را س هواپی

رشایــط در ایــران حتــا پــس از فــاش شــدن چگونگــی 

هواپیــا بــه گونــه ای اســت کــه همــه در تــاش انــد تــا 

بی گنــاه  انســان های  شــدن  کشــته  مقــر  را  هواپیــا 

ــیاری  ــل«. بس ــگ قات ــد: »بوئین ــر بزنن ــانه ها تی ــته و رس دانس

ــوده و از  ــه ب ــن فاجع ــدی ای ــت تراژی ــرای فروکاس ــاش ب در ت

آن جــا کــه در شــلیک موشــک، خطــای حیوانــی وجــود نــدارد، 

بــه کار بــردن واژه ی »خطــای انســانی«  را نیــز در راســتای 

ایدئولــوژی دیــو و فرشــته می تــوان تفســیر کــرد.  هــان 

ــای  ــی از خط ــی را ناش ــه ی بزرگ ــن فاجع ــی چنی ــی کس وقت

ــک  ــته ای ی ــه فرش ــت ک ــوم آن اس ــه مفه ــد، ب ــانی می دان انس

لحظــه دچــار اشــتباه محاســباتی شــده و از رس ندانــم کاری، 

موشــکی شــلیک کــرده اســت؛ یعنــی انســان جایزالخطا اســت 

و چنیــن خطاهایــی بــر انســان ها قابــل بخشــش اســت. 

ســؤال اساســی امــروز )حتــا نــزد مــردم ایــران( ایــن اســت کــه 

ــه کســانی  واکنــش دســتگاه قضایــی ایــن کشــور در رابطــه ب

کــه دچــار خطــای انســانی شــده انــد، چیســت؟ وقتــی افــراد 

ــه، ضــد  ــد، نوکــر اجنبــی، خودفروخت ــا عناوینــی مثــل معان ب

انقــاب، منافــق، نوکــر اســتعار، اخال گــر و... محکــوم 

را  انســان   176 ســادگی  بــه  کــه  افــرادی  بــا  می شــوند، 

می کشــند، چگونــه برخــورد خواهــد شــد؟

وقتــی نــگاه خط کشــی شــده باشــد، انســان ها بــه شــهید 

ــران  ــز تقســیم می شــوند؛ پــس از آن کــه ارصار ای و کشــته نی

بــر پنهــان کاری نتیجــه نــداد، ســتاد کل نیروهــای مســلح 

ایــن کشــور در اطاعیــه ی رســمی اعــام کــرد کــه بــا تأســف، 

اوکرایــن،  مســافربری  هواپیــای  گرفــن  قــرار  هــدف  در 

جمعــی از هم وطنــان عزیــز مــا شــهید شــدند و تعــدادی 

ــدند.  ــته ش ــز کش ــی نی ــاع خارج اتب

فروکاســت یــک فاجعــه بــه خطــای انســانی، حتــا روی 

ترتیب بنــدی ذکــر نــام جان باختــگان نیــز تأثیــر گذاشــته 

ــت  ــا ذهنی ــه ب ــان ک ــانیِت انس ــرای انس ــه ب ــان ها ن ــام انس و ن

کــه  اســت  چنیــن  می شــود؛  لیســت  دیــو«،  و  »فرشــته 

رســانه های ایــن کشــور نیــز متأثــر از ایــن فضــا، نــام 13 

ــد.  ــان آورده ان ــت قربانی ــر لیس ــتانی را در آخ ــی افغانس قربان

ایــن بیشــر از آن کــه معطــوف بــه عقــده و درد ناشــی از ایــن 

ــا باشــد، مشــتق از هــان ذهنیــت فرشــته  ــرای م ــت ب مصیب

ــت.  ــو اس و دی

از جمــع 13 افغــان کــه در ایــن فاجعــه کشــته شــده انــد، 

ــت  ــط تابعی ــر فق ــار نف ــد و چه ــه ان ــا دو تابعیت ــر آن ه ــه نف نُ

اســتند،  افغــان  فقــط  کــه  افــرادی  دارنــد،  را  افغانســتان 

ــران  ــار، در ای ــی مصیبت ب ــت زندگ ــه در فاک ــد ک ــانی ان کس

ــن  ــاد در زمی ــال زی ــه احت ــه ب ــرادی ک ــد. اف ــه رس می بردن ب

ــه داخــل هواپیــا؛ چــون ایــران کشــوری اســت  ــد، ن ــوده ان ب

کــه اگــر یــک افغــان پنجــاه ســال نیــز در آن جــا زندگــی کنــد، 

از هیــچ حقــی برخــوردار نخواهــد شــد. بــا ایــن اتفــاق و 

ــوان  ــر می ت ــاال به ــت، ح ــم اس ــه حاک ــه در منطق ــی ک بحران

ــی  ــرژی امت ــی ان ــس بین امللل ــارزه ی آژان ــه مب ــرد ک درک ک

ــلحه ی  ــد اس ــه تولی ــران ب ــل ای ــورهای مث ــیدن کش ــرای نرس ب

ــه  ــأله ای ک ــت! مس ــوده اس ــق ب ــر ح ــدازه ب ــه ان ــا چ ــی ت امت

هیــچ وقــت منی توانســتم بــا آن کنــار بیایــم؛ وقتــی کــه 

زرادخانــه ی هســته ای  دارای  کشــورهای قدرت منــد همــه 

ــه تســلیحات  ــع رســیدن کشــورهای دیگــر ب اســتند، چــرا مان

ــه  ــم ک ــر می فهم ــاال به ــوند؟ ح ــته ای می ش ــرژی هس ــا ان و ی

ــدازه روی  ــن ان ــا ای ــی ت ــرژی امت ــی ان ــس بین امللل ــرا آژان چ

کشــورهای توســعه نیافته حســاس اســت. شــاید بــرای آن کــه 

هــر لحظــه ممکــن اســت، خطــای انســانی موجــب خلــق یــک 

ــود. ــزرگ ش ــه ی ب فاجع

4

نعمت رحیمی

راحله یوسفی

ایدئولوژی فرشته و دیو

ناآرام کجا رود که آرام شود؟

ایران که پس از مرگ »قاسم سلیامنی« در پی ایجاد وحدت ملی بود، پس از هدف قرار 

گرفنت هواپیامی مسافربری اوکراین توسط شلیک موشک نیروهای نظامی این کشور و کشته 

شدن 176 مسافر این هواپیام، تالش کرد که منکر آن شده و کشورهای دیگر را به دروغ گویی 

متهم کند.
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دســتی از ســیم خــاردار آویــزان اســت؛ پایــی روی 

ــه  ــزرگ گوشــت کــه ب ــاده و تکه هــای خــرد و ب زمیــن افت

ــون  ــا خ ــه ج ــت؛ هم ــده اس ــر مان ــاردار گی ــیم های خ س

اســت و تکه هــای گوشــت. یکــی از شــاهدان عینــی 

می گویــد، بیــرون از حیــاط خانــه اش نیمــه ی جســد 

ــی،  ــم بررس ــه ی تی ــه گفت ــه ب ــت ک ــاده اس ــی افت کودک

ــان  ــده از قربانی ــمت جامان ــن قس ــامل ترین و بزرگ تری س

هوایــی  خطــوط   737 بوئینــگ  هواپیــای  ســقوط 

اوکرایــن اســت؛ هواپیایــی کــه حوالــی ســاعت شــش و 

ــدان هوایــی  ــدی، 176 نفــر را از می ــم صبــح 18 ج نی

ــف –پایتخــت  ــا در کی ی ــود ت ــران برداشــته ب ــی ته خمین

اوکرایــن- پیــاده کنــد؛ امــا ســه دقیقــه پــس از پــرواز، در 

ارتفــاع 2400 فوتــی، آتــش گرفــت و هــزاران تکــه از 176 

ــت. ــران ریخ ــی ته ــر را در حوال نف

مقام هــای ایرانــی، دلیــل ســقوط ایــن هواپیــا را 

ــاهدان  ــی از ش ــا یک ــد؛ ام ــوان کردن ــی عن ــکات فن مش

عینــی کــه پیرمــردی اســت شصت ســاله و مســؤولیت 

نگه بانــی خانــه ای را در مقابــل پــارک اللــه –محلــی کــه 

ــه  ــد ک ــت- دارد، می گوی ــورده اس ــن خ ــه زمی ــا ب هواپی

ــی،  ــدای مهیب ــنیدن ص ــا ش ــا ب ــقوط هواپی ــش از س پی

ــوزد.  ــان می س ــه در آس ــود ک ــی می ش ــه هواپیای متوج

ــب،  ــدای مهی ــد از ص ــه بع ــد ک ــن می گوی ــرد مس ــن م ای

ــی نداشــت.  ــود و صدای دیگــر هواپیــا خامــوش شــده ب

اطاعاتــی  منابــع  گفتــه ی  بــه  کــه  مهیبــی  صــدای 

ــط  ــده توس ــلیک ش ــک ش ــورد موش ــر از برخ ــکا، خ امری

ــه ای  ــا را می دهــد؛ گفت ــن هواپی ــه ای ــران ب ــان ای نظامی

کــه ســه روز بعــد از ســقوط هواپیــا از طــرف مقام هــای 

ایرانــی پذیرفتــه شــد. مقام هــای ایــران، ســقوط ایــن 

هواپیــا را »خطــای انســانی« عنــوان کردنــد؛ بــا ایــن کــه 

ــد. ــر می آم ــی« بیش ــای حیوان ــه »خط ب

ــتانی،  ــی، ده افغانس ــه 146 ایران ــد ک ــع می گوین مناب

بــه  اوکراینــی  دو  و  ســویدنی  کانادایــی، چهــار  پنــج 

شــمول نـُـه خدمــه ی اوکراینــی، رسنشــینان ایــن هواپیــا 

ــن  ــین ای ــده از 176 رسنش ــا مان ــه ج ــای ب ــد؛ تکه ه بودن

بــه  را نشــان منی دهــد؛  امــا هیــچ هویتــی  هواپیــا 

ــی  ــتباه حیوان ــک اش ــی ی ــه در پ ــانی ک ــت انس ــز هوی ج

نابــود شــده اســت. رییس جمهــور اوکرایــن، خواســتار 

پرداخــت غرامــت و معذرت خواهــی رســمی دولــت ایــران 

همــکاری  خواهــان  افغانســتان  رییس جمهــور  شــد، 

کشــورهای متــرر از ایــن ســقوط و کشــورهای دیگــری 

هــم ضمــن درخواســت عذرخواهــِی دولــت ایــران، حــرف 

ــری  ــا 176 نف ــیدند؛ ام ــان کش ــه می ــی را ب و حدیث های

کــه پــرواز کــرده بودنــد تــا بــه 176 آرزو و مقصــد برســند، 

ــی  ــچ آرزوی ــر هی ــرواز، دیگ ــس از پ ــه پ ــه دقیق ــق س دقی

نداشــتند و شــهروند هیــچ کشــوری نبودنــد؛ خیلــی 

پرنــده ای بــود مهاجــر و بی وطــن کــه آســان کوچک تــر 

از پــرواز شــان شــد؛ آن قــدر کوچک تــر کــه تکه هــای 

بــدن شــان را منی شناســند.

ــوردن  ــروف خ ــت م ــح وق ــه صب ــالی ک ــرد میان س م

ــنیدن  ــا ش ــا بــرود رس کارش، ب ــت ت ــوده اس ــه ب صبحان

ــا می گــذارد و خــودش  ــفره اش را تنه ــی س ــدای مهیب ص

ــه ای  ــد تک ــاند؛ می گوی ــی اش می رس ــن حویل ــه صح را ب

از آتــش را در آســان دیــده اســت کــه اول فکــر می کنــد 

شهاب ســنگ یــا چیــزی باشــد؛ تــا ایــن کــه پــس از چنــد 

ــهاب  ــه ش ــد ک ــن، می فهم ــه زمی ــدن ب ــرود آم ــه ف دقیق

ــرواز  ــران پ ــه از ته ــود ک ــن ب ــمتی از زمی ــه، قس ــنگ ن س

کــرده بــود، تــا بــه جــای خالــی اش در کی یــف –اوکرایــن- 

ــد؛ 176 تکــه از زمیــن کــه پیــش از رســیدن  پاییــن بیای

بــه مقصــد، در هــوا پرپــر می شــوند و جــای خالــی  شــان 

ــد. ــی می مانن ــه خال ــرای همیش را ب

پــارک اللــه ماالمــال از خــون اســت؛ پــر از الله هایــی 

کــه بــه در و دیوار پاشــیده اســت. صــدای زن میان ســالی 

از پشــت دیــوار بتنــی ای کــه بــا ســیم خــاردار محافظــت 

خــاردار  ســیم های  از  گوشــت  از  تکه هــای  و  شــده 

آویــزان اســت، بــه گــوش می رســد. او، اولیــن عضــو 

از خانواده هــای قربانیــان اســت کــه پــس از ســقوط 

هواپیــا خــودش را بــه محــل حادثــه رســانده اســت 

ــدای  ــد. ص ــات بده ــاله اش را نج ــر 27س ــاید پ ــا ش ت

کــه  می گویــد  مــادری  درماندگــی  از  جان کاهــش 

ــه  ــدی ک ــد؛ فرزن ــدش را منی شناس ــدن فرزن ــای ب تکه ه

ــادا  ــرود کان ــن ب ــد و از اوکرای ــن برس ــه اوکرای ــود ب ــرار ب ق

ــه  ــد؛ ب ــب می خوان ــد. او ط ــه ده ــش را ادام ــا درس های ت

ــه  ــان ها را ب ــدن انس ــای ب ــد تکه ه ــه بتوان ــد روزی ک امی

هــم وصــل کنــد و زخم هایــی را بخیــه بزنــد؛ چــه کســی 

تکه هــای بــدن او را پیــدا خواهــد کــرد؟

زن دیگــری کــه پــر 15ســاله اش را در ایــن ســقوط 

ــاده  ــه اعضــای افت گــم کــرده اســت، ترســیده ترســیده ب

می گویــد  می کنــد؛  نــگاه  اللــه  پــارک  اطــراف  در 

ــت  ــی راح ــی خیل ــت؛ زندگ ــنگ اس ــی قش ــی خیل »زندگ

می گویــد؛  پارســا  زبــان  از  را  حرف هــا  ایــن  اســت«؛ 

ــدان  ــی در می ــش از خداحافظ ــه پی ــاله ای ک ــر 15س پ

هوایــی، ایــن حرف هــا را بــرای مــادرش گفتــه بــود. ایــن 

ــای  ــد. تکه ه ــرده باش ــرش م ــه پ ــدارد ک ــاور ن ــادر ب م

جامانــده ی قربانیــان را ورانــداز می کنــد تــا شــاید تکــه ی 

ــه  ــه گفت ــا ک ــد؛ پارس ــا باش ــه پارس ــد ک ــری را بیاب بزرگ ت

ــاور  ــی قشــنگ اســت و مــادرش کــه ب ــود، زندگــی خیل ب

ــود. کــرده ب

پیرزنــی کــه خانــه اش اطــراف پــارک اللــه اســت، 

شــاید از اولیــن کســانی اســت کــه آتــش گرفــن هواپیــا 

ــم  ــه گوش ــا ب ــدای هواپی ــه ص ــد ک ــد. می گوی را می بین

ــت،  ــان اس ــای آس ــم در کج ــه ببین ــن ک ــا ای رســید، ت

بلنــدی  صــدای  گرفــت؛  آتــش  آســان  از  قســمتی 

ــی نشــنیدم. صــدای  ــم را بســت و دیگــر صدای گوش های

ــا  ــورد هواپی ــنود، برخ ــرزن می ش ــن پی ــه ای ــدی ای ک بع

بــه زمیــن اســت و فروریخــن شیشــه های خانــه اش. ایــن 

زن روی بــام خانــه اش ایســتاده اســت و تکه هایــی از 

گوشــت انســان را در صحــن حویلــی اش می بینــد. دو 

ــن،  ــه زمی ــا ب ــا پیــش از رســیدن هواپی ــی هواپی صندل

ــه  ــه ی او افتــاده اســت؛ دو صندلــی ای کــه ب داخــل خان

یــاد منی آورنــد مســافران شــان را کجــا پیــاده کــرده انــد.

ــادش  ــه ایســتاده اســت و فری ــارک الل مــردی وســط پ

بــود؛  »18ســالش  می کنــد:  پــاره  را  آســان  گــوش 

از ســویدن آمــده بــود تــا تعطیــات ســال نــو را کنــار 

اقــارب و خویشــاوندانش مبانــد. می خواســت برگــردد 

پیــش پــدر و مــادرش. پــدر و مــادرش امــروز منتظــر 

ــان  ــد.« علی رضــا، یکــی از قربانی رســیدن علی رضــا بودن

ــران  ــه در ای ــری ک ــت؛ پ ــا اس ــن هواپی ــتانی ای افغانس

زاده شــده بــود و بــدون ایــن کــه وطــن اصلــی اش را 

ــود  ــته ب ــر گش ــود. او ب ــده ب ــویدن ش ــر س ــد، مهاج ببین

ــاورد و  ــاد بی ــه ی ــی اش را ب ــرات کودک ــا خاط ــران ت ــه ای ب

ــن  ــش از ای ــا، پی ــی رض ــرد. عل ــویدن ب ــه س ــود ب ــا خ ب

کــه ســوار هواپیــا شــود، بــه مــادرش زنــگ زده بــود کــه 

می رســد. امــروز 

ــر موتــر پولیــس، ایســتاده اســت  مــرد جوانــی تکیــه ب

ــد؛  ــاک می کن ــش پ ــتین باالپوش ــا آس ــک هایش را ب و اش

رضــا نیک نــام؛ کســی کــه بــرادرش را از دســت داده 

ــه  ــی ک ــای بدن ــه تکه ه ــردن ب ــگاه ک ــوان ن ــت. او، ت اس

ــد  ــاد می زن ــدارد؛ فقــط فری ــاده اســت را ن چهــار ســو افت

کــه »بــرادرم را پیــدا کنیــد!« بــرادر رضــا، ســه ســال 

می شــد در کانــادا زندگــی می کــرد و هــر چنــد مــاه یــک 

ــد؛ او  ــان کن ــش را درم ــا بیاران ــد ت ــران می  آم ــه ای ــار ب ب

ــان های  ــان انس ــه ج ــود ک ــته  ب ــران برجس ــی از داک یک

ــه او  ــش ک ــاعتی پی ــا س ــود؛ ام ــات داده ب ــادی را نج زی

را  او  گــم می کــرد، هیــچ کســی  را  بدنــش  تکه هــای 

نجــات نــداد. او، بیســت روز پیــش بــه ایــران آمــده بــود. 

مأمــوران پولیــس، پاســپورتی را بــه رضــا می دهنــد و 

ــرادرت،  ــایی از ب ــل شناس ــز قاب ــا چی ــه تنه ــد ک می گوین

بــه  رســیدگی  بــرای  فــردا  اســت؛  پاســپورت  همیــن 

کارهــای بــرادرت بــه آگهــی شــهریار مراجعــه کــن. رضــا 

ــد. ــگاه کن ــرادرش ن ــپورت ب ــه پاس ــد ب منی توان

بــا  هواپیــا  ســقوط  از  پــس  کــه  جوانــی  پــر 

موترســایکل خــودش را بــه محــل ســقوط می رســاند، 

کــه  بــوده  اولــی  نفــر  پنــج-ده  جــزو  کــه  می گویــد 

کارت پســتال های،  از  او  اســت.  رســیده  صحنــه  بــه 

گوشــتی  تکه هــای  و  پاســپورت ها  بانــک،  کارت هــای 

می گویــد کــه روی زمیــن افتــاده بــود. ایــن پــر جــوان 

بــدن  تکه هــای  از  برخواســته  حــرارت  کــه  می گویــد 

ــوخته های  ــاید از س ــه ش ــی ک ــد؛ حرارت ــاس می ش احس

گوشــت بلنــد می شــد؛ یــا گرمــی زندگــی ای کــه هنــوز از 

تکه هــای بــدن جــدا نشــده بــود.

ســاعت ده صبــح اســت؛ همــه بــه محــل ســقوط 

رســیده انــد؛ پولیــس، آتش نشــانی، مــردم محــل، برخــی 

ــی کــه تکه هــای  ــان و آمبوالنس های ــدگان قربانی از بازمان

گوشــت، پوســت و اســتخوان را انتقــال می دهنــد. همــه 

ــی از  ــا بخش های ــه ج ــت و هم ــت و گوش ــون اس ــا خ ج

ــه از  ــت ک ــاده اس ــتی افت ــرف دس ــک ط ــان؛ ی ــدن انس ب

متــام آرزوهــا کوتــاه شــده و ســمت دیگــر پایــی کــه نــای 

ــه  ــردی ب ــه ی م ــدارد. نیم تن ــی را ن ــچ جای ــه هی ــن ب رف

ســیم های خــاردار گیــر مانــده اســت و نقشــی رسخ 

روی دیــوار بتنــی. پنجه هــای دســت و پــا، نیــم صــورت و 

ــبد. ــی منی چس ــچ تن ــه هی ــه ب ــه ای ک جمجم

هواپیــای مــرگ خطــوط هوایــی اوکرایــن، دیگــر 

بــه هیــچ خــط هوایــی ای بــر منی گــردد؛ بال هایــش 

ــارک  ــط پ ــه اش وس ــت، بدن ــاده اس ــارک افت ــرف پ دو ط

الله گــون  را  اللــه  پــارک  دیــوار  و  در  رسنشــینانش  و 

کــرده انــد. خرنــگاران زیــادی بــه محــل رســیده انــد تــا 

ــره  ــان مخاب ــه رسارس جه ــان را ب ــدن انس ــی از ب تکه های

ــد  ــگ 737، پیام ــقوط پوئین ــد، س ــی می گوی ــد؛ یک کنن

کــه  دیگــری می نویســد  امریــکا،  و  ایــران  تنش هــای 

یــک صــد و شــصت و چنــد پرنــده ســقوط کــرده اســت و 

دیگــری خــر از موشــکی می دهــد کــه در گرماگــرم ایــن 

تنش هــا، صبــح زوِد یــک پــرواز را هــدف قــرار گرفتــه 

اســت. مقام هــای ایــران گفتــه انــد کــه ایــن حادثــه یــک 

خطــای انســانی بــوده اســت؛ یــک خطــا؛ ماننــد فرامــوش 

کــردن کلیــد خانــه، یــا قفــل خانــه را بــاز گذاشــن. اول 

ــک را  ــه ی موش ــه دکم ــاید آن ک ــت و ش ــوده اس ــح ب صب

ــاز  ــواب ب ــم هایش را از خ ــوز چش ــت، هن ــار داده اس فش

ــا  ــد ی ــکار می کن ــده ای را ش ــد پرن ــا ببین ــوده ت ــرده ب نک

ــران را  ــد، ته ــزاران امی ــا ه ــه ب ــی را ک ــی از پرندگان خیل

بــه مقصدهــای گوناگونــی تــرک کــرده بودنــد؛ آرزوهایــی 

کــه در دقایــق اول پــرواز پرپــر می شــوند و بــه هیــأت 

تکه هایــی از گوشــت  و اســتخوان بــه زمیــن می آینــد.

زاهد مصطفا

ی که پرپر شد
پرواز

پارک الله ماالمال از خون است؛ پر از الله هایی که به در و دیوار پاشیده است. صدای زن میان سالی از پشت دیوار بتنی ای که با سیم خاردار محافظت شده و تکه های از 

گوشت از سیم های خاردار آویزان است، به گوش می رسد. او، اولین عضو از خانواده های قربانیان است که پس از سقوط هواپیام خودش را به محل حادثه رسانده است تا شاید 

پرس 27ساله اش را نجات بدهد. صدای جان کاهش از درماندگی مادری می گوید که تکه های بدن فرزندش را منی شناسد؛ فرزندی که قرار بود به اوکراین برسد و از اوکراین برود 

کانادا تا درس هایش را ادامه دهد. او طب می خواند؛ به امید روزی که بتواند تکه های بدن انسان ها را به هم وصل کند و زخم هایی را بخیه بزند؛ چه کسی تکه های بدن او را پیدا 

خواهد کرد؟
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بی ارزش بودن انسان افغانستانی
 در گسرته ی جهانی

شکسنت سکوت روزه ی دیپلامسی ایران با اعرتاف وقیحانه

آقای ظریف! 
باید شرمسار افغانستان و جهان باشید

آقای ظریف باید می نوشت که مهم نیست کجای جهان ایستاده است 

و  از کجای جهان دارد به یک اشتباه تاریخی اعرتاف می کند، مهم این 

است که ایران و حکومت حاکم امروزش جسارت این را نداشته است 

که در هامن دقایق ابتدایی اشتباه شان بیابند و اعرتاف کنند. 

6

به  یا  و  شان  ذات  اساس  به  انسان ها 

امروزه  که  اجتاعی ای  قرارداد  اساس 

میان شان در گسره ی جهانی بسته شده 

استند.  یک سان  ارزش  دارای  است، 

انسان ها به دلیل تفاوت ها و ستم هایی 

که در زندگی طبیعی از سوی زورمندان بر 

کم زوران تحمیل می شد، برای پایان آن و ایجاد محیطی که 

همه با ارزش یک سان در کنار هم زندگی کنند، قراردادهای 

این  زمان  مروز  با  که  اند  بسته  هم  با  را  زیادی  اجتاعی 

قرار دادها در اثر تکرار به هنجارهای پذیرفته شده در سطح 

و  مساوات  امروز  که  جایی  تا  است.  شده  بدل  آن  جهانی 

برابری میان انسان ها را جزو حقوق طبیعی می دانند.

این ارزش گذاری ها دوسویه است و با دوسویه بودنش معنا 

پیدا می کند. امروزه با وجود مرزهای سیاسی و جغرافیایی، 

فرهنگی، اجتاعی و علمی ای که میان انسان ها وجود دارد، 

این ارزش گذاری هم چنان ادامه یافته و صیقل بیشری یافته 

است.

در  آن  دوام  و  ارزش ها  این  از  پیشتیبانی  برای  دولت ها 

نام  به  آن  از  که  اند  کرده  را وضع  قواعدی  بین امللل  سطح 

قواعد بین امللل یاد می کنند. این سلسله از قواعد برای دفاع 

انسان شکل  ذاتی  ارزش هایی  و  اساسی  از حقوق  و حایه 

آن  تنوع  و  انسان ها  میان  روابط  با گسرش  گرفته است که 

در دو بخش جداگانه ی حقوق بین امللل عمومی و بین امللل 

است. شده  بخش بندی  خصوصی 

در رابطه به ارزش آن چه مهم است، این است که ارزش ها 

بیش از آن که وجود داشته باشند، ایجاد می شوند.

بیندازیم،  انسان ها  تکامل  تاریخ  به  کوتاهی  نگاه  اگر 

می فهمیم که ارزش ها در نخست پیوسته درون مرزها و در یک 

جغرافیای مشخصی شکل گرفته رشد کرده و در درازمدت با 

کمک عامل های دیگری توانسته است از مرزهای ملی بیرون 

رفته و جهانی شود.

می شود  مدنی  ارزش های  ایجاد  بدنبال  زمانی  انسان 

که در آرامش به رس برد و دیگر از جنگ و بی ثباتی خری 

نباشد.

انسان افغانستانی در جامعه ای زندگی می کند که بیشر 

از دوصد سال می شود در جنگ می سوزد. این وضعیت باعث 

انسانی و مدنی در این جا مجال  شده است که ارزش های 

انسانی  جایگاه  هم چنان  انسان  و  نکرده  پیدا  شکل گیری 

خویش را پیدا نکند.

جنگ به تنهایی خود نابود کننده ی همه ی ارزش ها است 

شکل  جامعه  در  انسانی  و  پیش رو  ارزشی  که  منی گذارد  و 

بگیرد. انسان افغانستانی همواره جای قلم، تفنگ را بیشر 

تا  را  انسان  ارزش  به خودی خود  این  است.  داشته  دوست 

می تواند  همین  و  می دهد  کاهش  جنگی  ماشین  اندازه ی 

باشد. ارزش ها  همه  پایان  نقطه ی 

و  ارزش  منی تواند  انسان  اجتاعی،  فضای  چنین  در 

دریابد. را  خودش  ارزشی  جایگاه 

و  می گیرد  شکل  آن  ملی  سطح  در  ارزش ها  که  زمانی 

مردمان یک رسزمین خود را انسان های ارزش مند می دانند؛ 

دنبال  به  بین املللی  و  ملی  سطح  در  که  است  دولت  این 

حایت و تقویت این ارزش گذاری می باشد که این کار را با 

می دهد. انجام  خود  شهروندان  از  حایتی  قواعد 

اوکراینی در خاک  حادثه ی سقوط هواپیای مسافربری 

ایران پس از برخورد موشک سپاه پاسداران ایران نیز روایت 

از  یکی  شدن  کشته  از  پس  حادثه  این  دارد.  بی ارزشی  از 

ارتش  دست  به  عراق  در  ایران  پاسداران  سپاه  فرماندهان 

افتاد. اتفاق  امریکا، 

که  می رسید  نفر   176 به  هواپیا  این  رسنشینان  شار 

اوکراینی،  شهروندان  و  بودند  ایران  شهروندان  شان  بیشر 

افغانستانی. و  کانادایی 

اما واکنش و اظهار نظرهایی که پس از سقوط هواپیا از 

سوی دولت ایران در رسانه ها بروز داده شده، عمق بی ارزشی 

به انسان را نشان می دهد. دولت ایران در نخست این سقوط 

که  این  از  پس  اما  می کند؛  عنوان  فنی  نقض  از  ناشی  را 

مسأله روشن می شود، به آن اعراف می کند و جواد ظریف، 

که  می گوید  ایران  جوان  روزنامه ی  به  ایران،  خارجه ی  وزیر 

وجود  به  حادثه  این  که  شد  باعث  امریکا  ماجراجویی های 

بیاید.

قاسم  رسدار  مرگ  با  عقده گشایی  دلیل  به  ایران  دولت 

آن  مسافران  همه ی  که  را  اوکراینی  هواپیای  سلیانی 

افراد ملکی و بی دفاع بودند، به موشک می بندد؛ اما دولت 

شهروند   13 شدن  کشتنه  از  که  این  با  نیز  افغانستان 

این  جسد های  هم  هنوز  می گذرد،  روز  چهار  افغانستانی 

13 شهورندی که گفته می شود سه تن آن در هنگام سقوط 

این  است.  نکرده  شناسایی  را  اند  شده  گرفته  زیر  هواپیا 

هنوز  تا  کسی  هیچ  و  مانده  ایران  رسد خانه های  در  اجساد 

از بستگان این سیزده تن برای تسلیمی این جسدها نیامده 

اند.

از سویی هم دولت افغانستان نیز برای تسلیمی این 13 

تن اقدامی نکرده است.

این در حالی است که افغانستان به اساس قواعد حقوق 

کشوری  هواپیایی  بین املللی  پیان  ویژه  به  و  بین امللل 

خساره  جران  خواستار  ایران  از  می تواند  شیکاگو(  )پیان 

ایران  دولت  از  و  شده  حادثه  قربانیان  بازماندگان  برای 

در  و  شده  حادثه  این  دلیل  به  رابطه  در  روشنی  خواستار 

خواستار  الهه  دادگاه  از  ایران،  شدن  ثابت  مقر  صورت 

شود. رویداد  این  عامان  محاکمه ی 

به اساس این پیان که ایران نیز عضو آن است، هر دولتی 

مکلف به تأمین امنیت هواپیای کشور دیگر در خاک خود 

است.

ایران نه تنها از این مکلفیت خود شانه خالی کرده است؛ 

بلکه خود هواپیا را سقوط داده و 176 نفر را کشته است.

دولت افغانستان اگر این دادخواهی را نکند، بدون شک 

اوکراین و دیگر کشورهای درگیر در این رویداد، ُعرضه ی آن 

را دارند که حق خود را از ایران بخواهند.

جسد   13 تسلیمی  خواستار  اخیرا  افغانستان  دولت 

شهروند افغانستانی از دولت ایران شده است؛ این در حالی 

کانادایی  قربانیان  خانه های  به  کانادا  نخست وزیر  که  است 

عبدالله  است.  کرده  غم رشیکی  آنان  با  و  رفته  حادثه  این 

عبدالله، رییس اجرایی حکومت افغانستان، برای غم رشیکی 

با مرگ رسدار قاسم سلیانی به سفارت ایران می رود و از او 

اما در مورد کشته شدن 13  یاد می کند؛  به عنوان قهرمان 

همه  این ها  منی آورد.  ابرویش  به  خمی  افغانستان  شهروند 

افغانستان و  به گونه ی آشکار بی ارزش پنداشن شهروندان 

است.  دولت  از سوی  نادیده گرفن حقوق بری شان 

در افغانستان در کنار حکومت ناکارا، سطح پایین آگاهی 

عامه نیز به دوام این وضعیت کمک کرده است؛ به گونه ای که 

انسان افغانستانی نه در کشور خود ارزشی دارد و نه در بیرون 

از مرزهای افغانستان.

در  شویم،  بیرون  انسانی  آرمانی  جهان  از  اندکی  اگر 

جهان واقعی، انسان ها در سطح بین امللل زمانی ارزش پیدا 

می کنند و همه ی حقوق بری شان از سوی دول دیگر مورد 

احرام قرار گرفته و رعایت می شود که در سطح ملی دولت 

متبوعش این حق را به شهروندان خود قایل شده و به دفاع 

از آن در سطح بین املللی فعاالنه عمل کند.

حقوق  برای  ملی  سطح  در  نه  متأسفانه  افغانستان  در 

بر و ارزش گذاری به انسان کاری شده است و نه در سطح 

آن. بین املللی 

 دولت ها در برخورد شان در رابطه به شهروندان کشورهای 

در  را  شان  متبوع  دولت  حساسیت های  و  توانایی ها  دیگر، 

به شهروندان خودش وقعی  نظر می گیرد. زمانی که دولتی 

نگذارد، سایر دول نیز این گونه عمل می کنند.

تاریخی- وضعیت  دلیل  به  افغانستان  نهایت  در 

که  است  برده  رس  به  رشایطی  در  همواره  فرهنگی اش 

آن  در  که  انسانی  و  مدرن  زندگی  شکل گیری  زمینه های 

انسان ارزش خودش را باز یابد، کشته شده و یا برای ایجاد 

است. نشده  کاری  آن 

تاریخ و فرهنگی که با جنگ گره خورده است. بازتولید این 

تاریخ و فرهنگ در نصاب آموزشی باعث شکل گیری هویتی، 

به اساس این فرهنگ تاریخی شده است. در چنین هویتی 

شخصیت  تا  است  بهره گیری  برای  ابزاری  بیشر  انسان 

امروزی. امتیازهای زندگی  حقوقی و سیاسی حایز همه 

کودکان  برای  افغانستان  درسی  نصاب  در  که  زمانی 

در  تفنگ...  »ت«  بگو،  گوید  می  می دهند،  یاد  را  خواندن 

استفاده کننده ی  اندازه ی  در  انسان  ارزش  رشایطی  چنین 

می ماند. باقی  تفنگ 

یا  و  کند  استفاده  تفنگ  از  است  بلد  تنها  که  انسانی 

دیگر  با  برابری  ارزش  در  که  است  بدیهی  بگوید،  تفنگ  از 

ندارد. قرار  انسان ها 

از سویی هم آن هایی که در افغانستان در رأس قدرت قرار 

دارند، همواره با استفاده از تفنگ به قدرت رسیده اند و به 

قدرت رسیدن آن ها پشتیبان دوام این وضعیت در افغانستان 

خود  که  آن هایی  دست  در  قدرت  گرفن  قرار  است.  شده 

این  دوام  که  می شود  باعث  منی دهند،  بهایی  انسانیت  به 

برسد. ثبات  به  بی ارزشی 

دولت مردانی که از راه تفنگ به قدرت عمومی رسیده اند، 

برای حفط قدرت خویش و گسرش آن، به دوام این وضعیت 

اساسی  حقوق  تطبیق  زمینه ی  گاه  هیچ  و  کرده  کمک 

عملی  فرهنگی  رشد  برای  و  نیاورده  فراهم  را  شهروندان 

جامعه کاری نکرده و خاف هر چه کنش روشن گری است، 

می کنند. کنش گری 

در نهایت می شود گفت که بی ارزشی انسان افغانستانی 

این کشور  اجتاعی  و  تاریخی- سیاسی  فرهنگ  در درازای 

شکل گرفته است و تا برای بیرون رفت از این وضعیت، خود 

شهروندان دست به کار نشوند، از هیچ حکومت و دولتی در 

انتظار منی رود. این  افغانستان 

با دوام این وضعیت است که انسان افغانستانی هم چنان 

انسان دست دو در میان سایر انسان های جهان قرار گرفته 

یا به عنوان  انگیخته و  بر  و همواره یا حس ترحم دیگران را 

باقی می مانند. استفاده ی دیگران  برای  ابزارهایی 

هواپیای  سقوط  جزئیات  از 

نیروی  موشک  اثر شلیک  بر  اوکراین 

تهران  هوایی  حریم  در  ایران  هوایی 

 176 شدن  کشته  به  منجر  که 

شهروند کشورهای اوکراین و بریتانیا، 

شده  نوشته  بسیار  شد،  سویدن  و  کانادا  افغانستان، 

است. 

از  حادثه  این  در  را  خود  شهروندان  کشور،  پنج 

دست دادند و دولت ایران بعد از سه روز سکوت روزه ی 

وقیحانه، در نهایت گردن بر شمشیر رسانه ها خم کرد و 

پذیرفت که هواپیای اوکراینی را با موشک های هوا به 

زمین که متعلق به سیستم پدافند هوایی ایران بوده، 

ساقط کرده است. 

قوای  کل  فرمانده ی  از  ایران  حکومت  چند  هر 

فرمانده هان  خامنه ای(،  علی اکر  )آیت الله  مسلح 

)حسن  دولت  رییس  پاسداران،  سپاه  و  ارتش  ارشد 

روحانی(،  مقام های دستگاه دیپلاسی ایران، مجلس 

منایندگان، اصاح طلبان و اصول گرایان همه و همه در 

ایران از صبح روز چهارشنبه )18 جدی( تا شام گاه روز 

جمعه )20 جدی( خود شان را ملزم بر سکوت روزه در 

می دانستند.  باره  این 

این سکوت هم شاید به این خاطر بود که به گونه  ای 

به دنبال این بودند تا گناه خود شان را بر گردن مقری 

دیگر بیندازند و بتوانند افکار جامعه ی داخل ایران و در 

پیدا  فرصتی  تا  بکشانند  دیگر  به سمت  را  کل جهان 

برای  را  نگون بخت  نامی  فاصل  حد  این  در  که  کنند 

اما  کنند؛  پیدا  گردنش،  بر  تقصیرها  همه ی  انداخن 

این بار حکومت ایران به نوعی غافل گیر فشار جهانی از 

طریق رسانه ها شد تا در نهایت جلسه ی فوری شورای 

امنیت ملی تشکیل بدهند و با وقاحت بی مثالی پشت 

تریبون ها بیایند و بگویند ما خر نداشتیم و شلیک این 

موشک خطای انسانی بود. 

برد،  نام  آن  از  ایران  دولت  که  انسانی  خطای  این 

هان موشک هایی است که به دست خود انسان شان 

تولید شده و پس باید به رصاحت نوشت که آن خطای 

انسانی در واقع خود هان مسؤوالن رژیم ایران استند 

که دستور شلیک موشک به سوی هواپیای اوکراینی 

را داده اند. 

از شامگاه روز جمعه )20 جدی( مسؤوالن حکومت 

ایران بارها و بارها آمدند و پشت تریبون ها ایستادند و 

وقیحانه  اعراف های  این  میان  در  اما  کردند؛  اعراف 

ظریف،  محمدجواد  اعراف  ایران،  مسؤوالن حکومتی 

وزیر خارجه ی ایران، در حساب اینستاگرامش یکی از 

بی رشمانه ترین اعراف ها در این باره بوده است. 

وزیر خارجه ایران نوشته است: باید رشمسار ایران و 

شهروندان بود. وی با اشاره به قبول مسؤولیت شلیک 

به هواپیای مسافربری از سوی ایران نوشته است که 

کجای  ایم،  ایستاده   ساختار  یک  کجای  نیست  »مهم 

باید  تاریخی  تراژیدی  این  در  بدفرجام،  اشتباه  یک 

رشمسار ایران، رشمسار شهروندان بود که مردم بر همه 

چیز مقدم اند.«

آقای ظریف نوشته است: »متام قد تعظیم می کنم 

برابر  در  افتادند،  زمین  بر  که  رؤیاهایی  برابر  در 

دیدارهایی که هرگز تازه نشدند و در سوگ انتظاری که 

کشید.« خواهد  درازا  به  همیشه  برای 

دستگاه  یک  شاره  شخص  عنوان  به  ظریف  آقای 

دیپلاسی ایران، باید قبل از این که رشمسار مردم و 

از دولت هایی کشورهایی که  باید  کشور خود می بود، 

از  را  شان  جان های  شان  شهروندان  سانحه  این  در 

می بود.  رشمسار  از جهان  و  اند  داده  دست 

کجای  نیست  مهم  که  می نوشت  باید  ظریف  آقای 

یک  به  دارد  جهان  کجای  از  و   است  ایستاده  جهان 

که  است  این  مهم  می کند،  اعراف  تاریخی  اشتباه 

ایران و حکومت حاکم امروزش جسارت این را نداشته 

است که در هان دقایق ابتدایی اشتباه شان بیابند و 

کنند.  اعراف 

مردم  رشمسار  ایران  حکومت  و  ظریف  آقای  باید 

افغانستان و جهان می بود که امروز نه تنها پنج کشور 

را بلکه متام جهان و شهروندانش را در سوگی نامتام 

اند.  گذاشته 

انسانیت  که  می نوشت  باید  ایران  خارجه ی  وزیر 

و  دارد  ارجحیت  سیاسی  مرزهای  بودن  شهروند  بر 

هواپیای  به  موشک  دو  شلیک  با  ایران  حکومت 

ایران موشک  انسانیت را سقوط داده است.  اوکراینی 

شلیک کرد تا اعتبار سیاسی شان از آسان بین امللل 

سقوط کند و فردا تاریخ جهان، رژیم ایران را به عنوان 

کند.  یاد  تروریست  و  جنگ طلب  حکومت  یک 

به  را  باشد که شهروندی  باید رشمسار  آقای ظریف 

انسانیت ترجیح داد. در واقع باید محمدجواد ظریف را 

با توجه به پست اخیرش در حساب اینستاگرامش که 

در باره ی سقوط هواپیای اوکراینی نوشته است، این 

چنین لقب داد که »ظریف، بی رشم ترین وزیر خارجه ی 

به  نسبت  خودش  رشمساری  از  نوشت  او  چون  قرن«؛ 

مردم ایران، در صورتی که او باید می نوشت: رشمسار 

جهان است.

در انتها وی افزوده: »نه در مقام وزیر خارجه که به 

ایرانیان،  همه  شانه ی  به  شانه  هم وطن،  یک  عنوان 

گرفته.« فرا  را  وطن  که  استم  بزرگی  اندوه  داغ دار 

وزیر  مقام  در  نه  می نوشت:  باید  پایان  در  اما 

خارجه ی ایران که به عنوان یک انسان، شانه  به شانه ی 

اندوه بزرگی استم که جهان را  همه ی جهان، داغ دار 

است.  گرفته  فرا 

مجیب ارژنگ

حسن ابراهیمی



   
 2

02
0 

ی
ور

جن
 13

   
   

   
 13

98
ی 

د
 ج

23
   

   
   

   
ه  

نب
ش

دو
   

   
   

   
   

   
 15

9 
ره

ام
ش

   
   

   
   

ل  
او

ل 
سا

w
w

w.
su

bh
ek

ab
ul

.c
om

اعالن داوطلبی تهیه و تدارک قرطاسیه باب و مواد تنظیفاتی 
)تحت دو الت( مرکز اداره ترانسپورت جاده

د افغانستان اسالمي جمهوري - جمهوری اسالمی افغانستان

د ترانسپورت وزارت ترانسپورت
اداره ترانسپورت جاده 

معاونیت مالی واداری 

ریاست تدارکات 

تاریخ: 23 / 10 / 1398مدیریت تدارکات 

ــط  ــد رشای ــان واج ــام داوطلب ــپورت از مت ــاده، وزارت ترانس ــپورت ج اداره ترانس

ــاب و  ــدارک قرطاســیه ب ــه و ت ــی تهی ــا در پروســه داوطلب ــد ت دعــوت مــی منای

ــخیصیه  ــاره تش ــن اداره دارای ش ــز ای ــت دو الت( مرک ــی )تح ــواد تنظیفات م

)MOT/LTA/NCB/G/OB/99/006( اشــراک منــوده و ســافت کاپــی رشطنامــه 

ــت آورده،  ــدارکات بدس ــت ت ــدارکات، ریاس ــت ت ــگان از مدیری ــور رای ــه ط را ب

آفرهــای خویــش را مطابــق رشایــط منــدرج رشطنامــه و طبــق قانــون و طرزالعمل 

ــل از  ــاعت  10:00 قب ــی س ــان ال ــر اع ــخ ن ــته از تاری ــور رسبس ــدارکات  ط ت

ــاده،  ــپورت ج ــدارکات، اداره ترانس ــت ت ــه ریاس ــو/1398   ب ــورخ  17/دل ــر م ظه

ــه  ــی ارای ــون مل ــو تلوزی ــع  انصــاری وات ، متصــل  رادی وزارت ترانســپورت واق

ــل پذیــرش منــی باشــد. ــد. آفرهــای ناوقــت رســیده و انرنیتــی قاب مناین

ــر  ــن آف ــی، تضمی ــزار افغان ــه ه ــل و ن ــغ چه ــر الت اول 49,000 مبل ــن آف تضمی

ــر  ــن آف ــی و تضمی ــک صــد و ده افغان ــغ 18,110 هجــده هــزار و ی الت دوم مبل

داوطلبانیکــه حــارض بــه اکــال هــر دو الت باشــند مجموعــاً مبلــغ 71,720 هفتــاد 

و یــک هــزار و هفــت صــد و بیســت افغانــی طــور گرنتــی بانــک اخــذ میگــردد. 

ــل از ظهــر در  ــو/1398   ســاعت  10:00 قب ــه تاریــخ  17/ دل جلســه آفرگشــایی ب

تــاالر کنفرانــس  اداره ترانســپورت جــاده  منــزل دوم تدویــر مــی گــردد.

184شامره: 
524

ســخنگوی ریاســت جمهوری، اعــام کــرده اســت کــه 

ــای  ــاز گفت وگوه ــرای آغ ــتان ب ــت افغانس ــرح حکوم ط

ــت. ــس اس ــن آتش ب ــح، تأمی صل

در  )22 جــدی(  روز یک شــنبه  صدیــق صدیقــی، 

ــت  ــرح حکوم ــت: »ط ــته اس ــود نوش ــر خ ــه ی تویی برگ

افغانســتان بــرای آغــاز گفت وگوهــای صلــح، تأمیــن 

آتش بــس اســت؛ کاهــش خشــونت، معنــای دقیــق 

نظامــی، حقوقــی و جنبــه ی عملــی نــدارد.«

او افــزوده اســت کــه هــدف حکومــت افغانســتان 

از آتش بــس، هاننــد آتش بســی اســت کــه دو ســال 

ــد و  ــرار ش ــور برق ــن کش ــد در ای ــای عی ــش در روزه پی

ــت. ــح داش ــف واض تعری

آقــای صدیقــی، گفتــه اســت: »آتش بــس، از تجــارب 

ــح  ــن صل ــا تأمی ــرای م ــت. ب ــوردار اس ــی برخ بین امللل

بــه معنــای ختــم جنــگ اســت. بــروز انــواع خشــونت ها 

وابســته بــه جنــگ اســت. نیــاز اســت تــا طرح هــای 

ــه شــده، وضاحــت داشــته باشــد.« ارائ

ایــن در حالــی اســت کــه از یــک هفتــه بــه ایــن 

وزارت  ویــژه ی  مناینــده ی  خلیــل زاد،  زملــی  طــرف، 

و  افغانســتان  صلــح  امــور  در  امریــکا  خارجــه ی 

ــای  ــرات و دیدار ه ــر مذاک ــان، در قط ــدگان طالب مناین

دارنــد.  غیررســمی 

ایــاالت  میــان  صلــح  گفت وگوهــای  دهــم  دور 

ــش  ــاه پی ــک م ــدود ی ــان، ح ــکا و طالب ــده ی امری متح

آغــاز شــد و پــس از یــک هفتــه، به گونــه ی موقــت توقــف 

ــوره ی  ــرای مش ــرف، ب ــه دو ط ــد ک ــه می ش ــت. گفت یاف

را  صلــح  گفت وگوهــای  شــان،  رهــری  بــا  بیشــر 

ــد.  ــرده  ان ــف ک متوق

ــت  ــواردی اس ــونت ها، از م ــش خش ــس و کاه آتش ب

ایــن دور گفت وگوهــا میــان  کــه گفتــه می شــود در 

امریــکا و طالبــان، در مــورد آن تصمیــم گرفتــه خواهــد 

شــد.

ــر  ــخن گوی دف ــاهین، س ــهیل ش ــن، س ــش از ای پی

ــس  ــه آتش ب ــود ک ــه ب ــر، گفت ــان در قط ــی طالب سیاس

برقــرار می شــود کــه  افغانســتان، زمانــی  بــا دولــت 

ــه  ــز ب ــی نی ــزار و توافق ــی برگ ــای بین االفغان گفت وگوه

ــا آن زمــان، آتش بــس  ــود کــه ت ــد. او افــزوده ب دســت آی

ــد. ــد ش ــرار خواه ــکا برق ــا امری ــا ب تنه

بــه شــکایت های  مســؤوالن کمیســیون رســیدگی 

انتخاباتــی، می گوینــد کــه آرای دســت کم ســه هــزار 

ــد. ــد ش ــاری خواه ــی، بازش ــی رأی ده محل

کمیســیون  ســخنگوی  الیاســی،  محمدقاســم 

رســیدگی بــه شــکایت های انتخاباتــی، روز یک شــنبه 

)22 جــدی( بــه خرنــگاران گفــت کــه آرای 2۹28 محــل 

ــت، بازشــاری می شــود. رأی دهــی در بیــش از 20 والی

و  انتخاباتــی  شــکایت های  »کمیســیون  افــزود:  او 

ــد کــه در  ــات، تفاهــم کرده ان کمیســیون مســتقل انتخاب

ــد.« ــه کنن ــک طــرح رسارسی تهی ــورد بازشــاری آرا، ی م

آقــای الیاســی، گفــت کــه دســت کم ۹5 درصــد 

پایــان  بــه  انتخاباتــی،  شــکایت های  بررســی  رونــد 

رســیده و تاش هــا جریــان دارد تــا متباقــی آن نیــز 

تکمیــل شــود.

او، همچنــان در بخــش دیگــری از ســخنان خــود گفت 

ــیون،  ــن کمیس ــی ای ــر والیت ــم دفات ــورد تصامی ــه در م ک

بــه  والیــت   ۹ در  اســتیناف خواهی  اعــراض   381

ــوارد  ــرین م ــه ی او، بیش ــه گفت ــت. ب ــیده اس ــت رس ثب

اســتیناف خواهی، در والیــت لغــان ثبــت شــده اســت.

ایــن در حالــی اســت کــه تاکنــون، رونــد بررســی 

شــکایت ها در والیت هــای کابــل، خوســت و کندهــار 

بــه پایــان نرســیده و هم چنــان رســیدگی بــه بخشــی از 

شــکایت ها در والیــت هلمنــد نیــز نهایــی نشــده اســت.

ــی،  ــکایت های انتخابات ــه ش ــیدگی ب ــیون رس کمیس

تــا پایــان روز دوشــنبه )23 جــدی( فرصــت دارد تــا 

تصمیــم در مــورد متــام شــکایت ها را همه گانــی کنــد و 

ــد،  ــت نکردن ــی قناع ــته های انتخابات ــه دس در صورتی ک

ــد. ــتیناف خواهی کنن ــر اس ــه روز دیگ ــا س ــد ت می توانن

ــل، از دولــت افغانســتان  ــا در کاب ســفیر بریتانی

بــرای عضویــت در »ائتــاف جهانــی حایــت از 

آزادی رســانه ها«، دعــوت کــرده اســت.

 22( یک شــنبه  روز  بلیــک،  آلیســون 

معــاون  دانــش،  رسور  بــا  دیــدار  در  جــدی( 

ائتــاف  کــه  گفــت  ریاســت جمهوری،  دوم 

جهانــی حایــت از آزادی رســانه ها، بــه ابتــکار 

ــه  ــت گرفت ــادا روی دس ــا و کان ــای بریتانی دولت ه

شــده و تاکنــون، شــاری از کشــورهای جهــان بــه 

انــد. آمــده  در  ائتــاف جهانــی  ایــن  عضویــت 

بانــو بلیــک، از دولــت افغانســتان بــرای عضویت 

در ایــن ائتــاف جهانــی دعــوت کــرده و از »نقــش 

ــان و  ــت از آزادی بی حکومــت افغانســتان در حای

آزادی رســانه ها« قدردانــی کــرده اســت.

او گفتــه اســت: »قــرار اســت بــه زودی و بــه 

صــورت رســمی، نامــه ای از طــرف وزیــر خارجــه ی 

ریاســت جمهوری  دوم  معــاون  عنوانــی  بریتانیــا 

بــرای عضویــت افغانســتان در ائتــاف جهانــی 

حایــت از آزادی رســانه ها، صــادر شــده و تحویــل 

داده شــود.«

رسور دانــش، معــاون دوم ریاســت جمهوری نیــز 

گفتــه اســت کــه دولــت افغانســتان آمادگــی کامــل 

دارد کــه عضــو ایــن ائتــاف بین املللــی شــود.

آزادی  و  بیــان  آزادی  کــه  اســت  افــزوده  او 

ارزش هــای  و  آزادی  اصلــی  محــور  رســانه ها، 

ــهروندی،  ــوق ش ــی، حق ــون دموکراس ــری چ دیگ

انســانی  برابــری  و  بــر  حقــوق  انتخابــات، 

اســت.

ــت  ــرده اس ــد ک ــت جمهوری، تأکی ــاون دوم ریاس مع

ثبــات  می توانــد  منطقــه،  در  تنــش  افزایــش  کــه 

افغانســتان و رونــد صلــح در ایــن کشــور را متأثــر ســازد.

ریاســت جمهوری،  دوم  معــاون  مطبوعاتــی  دفــر 

ــه  ــه ای گفت ــا نــر اعامی روز یک شــنبه )22 جــدی( ب

اســت کــه رسور دانــش، در دیــدار بــا آلیســون بلیــک، 

ــر در  ــوالت اخی ــورد تح ــل، در م ــا در کاب ــفیر بریتانی س

منطقــه و گســرش همــکاری متقابــل افغانســتان و 

ــت. ــرده اس ــو ک ــا، گفت وگ بریتانی

اخیــر  تنش هــای  بــه  اشــاره  بــا  دانــش،  آقــای 

وضعیــت خطرناکــی  کــه  اســت  گفتــه  منطقــه،  در 

ــه  ــت ک ــندی اس ــای خرس ــا »ج ــود؛ ام ــده ب ــش آم پی

ــران  ــه ی بح ــران، دامن ــکا و ای ــن داری امری ــا خویش ب

نشــد.« وســیع تر 

تنــدروی، عامــل  و  افراطیــت  اینکــه  بیــان  بــا  او 

اصلــی هرگونــه تنــش و بحــران در منطقــه اســت، 

ــد  ــد کــرده کــه افزایــش تنــش در منطقــه می توان تأکی

ثبــات افغانســتان و رونــد صلــح در ایــن کشــور را متأثــر 

ــازد. س

معــاون دوم ریاســت جمهوری، گفتــه اســت: »موقــف 

دولــت افغانســتان در ارتبــاط بــه تحــوالت اخیــر در 

ــه  ــا از هرگون ــود ت ــاش ش ــه ت ــت ک ــن اس ــه، ای منطق

بحــران آفرینــی و تشــدید تنــش جلوگیــری صــورت 

ــرد.« گی

آلیســون بلیــک نیــز در ایــن دیــدار گفتــه اســت 

ــم  ــی و بره ــی بی ثبات ــل اصل ــی، عام ــراط گرای ــه اف ک

ــت. او  ــان اس ــورهای جه ــن کش ــبات بی ــوردن مناس خ

ــی  ــطح عال ــا، در س ــت بریتانی ــه دول ــت ک ــزوده اس اف

ــا امریــکا و ایــران، در متــاس اســت و در کنــار دیگــر  ب

هرگونــه  از  تــا  می کنــد  تــاش  کشــورهای جهــان، 

بحران آفرینــی در منطقــه جلوگیــری شــود.

تنــش میــان ایــاالت متحــده ی امریــکا و ایــران، پــس 

از آن شــدت یافــت کــه نیروهــای امریکایــی، صبــح 

روز جمعــه )13 جــدی(، قاســم ســلیانی، فرمانــده ی 

نیروهــای قــدس ســپاه پاســداران ایــران را در جــاده ی 

میــدان هوایــی بغــداد کشــتند.

صدیق صدیقی: طرح حکومت برای آغاز 
گفت وگوهای صلح تأمین آتش بس است

آرای 2928 محل رأی دهی
 بازشامری می شود

افغانستان عضو ائتالف جهانی
حامیت از آزادی رسانه ها می شود

رسور دانش: افزایش تنش در منطقه به روند صلح 
افغانستان آسیب می زند

اشتراک در روزنـامـه
برایدفترهاوسازمانها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برایدانشجویانوخانوادهها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برایدفترهاوسازمانهایبینالمللی
شش ماه: 175 $
یک سال: 300 $
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همه چیز از ترور قاسم سلیانی، فرمانده ی 

اسامی  انقاب  پاسداران  سپاه  قدس  نیروی 

متحده  ایاالت  امریکا رشوع شد.  توسط  ایران 

او را به راحتی در یک حمله ی پهپادی در 13 

و  ترور  آن  ابتدای  هان  از  کرد.  ترور  جدی 

خشم مردم ایران از کشته شدن این فرمانده ی 

از  مجموعه ای  آغاز  سلیانی  قاسم  ترور  که  بود  مشخص  ارشد، 

هیچ  شاید  اما  بود؛  خواهد  کینه جویی ها  و  حمات  ناآرامی ها، 

از  ایران  اسامی  انتقام جمهوری  پی  در  که  فکر منی کرد  کسی 

امریکا، در این میان بزرگ ترین قربانی، هواپیای بوئینگ 737 

اوکراینی باشد. این هواپیا در 18 جدی، اندکی پس از برخاسن 

از فرودگاه خمینی مورد اصابت سامانه ی موشکی تور قرار گرفت و 

خیلی زود در حوالی شهر تهران سقوط کرد.

کردند  تاش  اوایل  در  ایران  اسامی  جمهوری  مقامات 

و  امروزی  دنیای  در  اما  نکنند؛  رسانه ای  خیلی  را  موضوع  این 

یک  رسنگونی  که  داشت  توقع  نباید  لحظه ای،  خررسانی های 

هواپیای بزرگ که متامی 176 رسنشین آن کشته شدند، مخفی 

مباند و هیچ کسی از این موضوع بویی نرد. با این وجود، دولت 

ایران سه روز مقاومت کرد و هیچ مسؤولیتی را بر عهده نگرفت. 

را  حادثه  علت  ایران،  هواپیایی  سازمان  رییس  عابد زاده،  علی  

آتش سوزی درون هواپیا عنوان کرد و گفت اساسا امکان انفجار 

اما  از لحاظ فنی وجود ندارد؛  اثر شلیک موشک  بر  این هواپیا 

پس از گذشن سه روز از آن حادثه و انکار دخالت ایران در سقوط 

هواپیای اوکراینی، رسانجام ستاد کل نیروهای مسلح این کشور 

صبح شنبه 21 جدی با انتشار اطاعیه ای اعراف کرد که سقوط 

هواپیای مسافربری اوکراینی که منجر به کشته شدن 176 نفر 

»خطای  نیامد،  بیرون  زنده  آن  از  کسی  هیچ  و  شد  آن  رسنشین 

انسانی« بوده است. در بخشی از این اطاعیه  آمده است: »ستاد 

با  همدردی  اظهار  و  تسلیت  عرض  ضمن  مسلح  نیروهای  کل 

اتباع سایر کشورها  خانواده های داغ دار هم وطن و جان باختگان 

اطمینان  آمده،  پیش  انسانی  خطای  خاطر  به  عذرخواهی  و 

کامل می دهد با پیگیری انجام اصاحات اساسی در فرآیندهای 

عملیاتی در سطح نیروهای مسلح امکان تکرار این گونه خطاها 

قضایی  سازمان  به  را  آن  مقر  بافاصله  و  ساخته  غیرممکن  را 

برخورد  گرفته  با خطاهای صورت  تا  کند  معرفی  مسلح  نیروهای 

گیرد.« صورت  قانونی 

در این هواپیا که از تهران به مقصد کی یف، پایتخت اوکراین 

در حرکت بود، 176 نفر حضور داشتند. آمار  رسمی می گوید که 

167 نفر آن ها مسافر بودند و ۹ تن دیگر شامل خدمه   های پروازی 

می شدند. کشته شده های این پرواز، ایرانی، کانادایی، اوکراینی، 

سویدنی، بریتانیایی و افغانستانی بودند و خیلی زود واکنش های 

به  را  شدند  کشته  پرواز  این  در  شان  شهروندان  که  کشورهایی 

همراه داشت. 

پس از اعراف ایران به رسنگونی هواپیای اوکراینی، ولودیمیر 

زلنسکی، رییس جمهور اوکراین، ضمن عرض تسلیت، 1۹ جدی 

گفت:  بعد  روز  دو  و  کرد  اعام  ملی  ماتم  را  جنوری   ۹ با  برابر 

انتظار  ما  تأکید می کند.  ]ایران[  بر پذیرش کامل گناه  »اوکراین 

بسپارد،  قانون  پنجه ی  به  را  حادثه  این  مسؤولین  ایران  داریم 

جسدها را برگرداند، غرامت بپردازد و یک عذرخواهی رسمی کند. 

تحقیقات در این زمینه باید کامل، آزاد و بدون هیچ تأخیری ادامه 

تعداد  بیشرین  ایران  از  پس  گفته می شود  که  نیز  کانادا  یابد.« 

اوکراینی  هواپیای  این  رسنگونی  در  را  شده  کشته  شهروندان 

دارد، آن حادثه را یک »تراژیدی« خواند و فرانسوا فیلیپ شمِپین، 

وزیر خارجه ی این کشور، اعام کرد که کشورش در این رابطه با 

کانادا  نقل  و  حمل  وزیر  گارنو،  مارک  و  است  متاس  در  اوکراین 

زمینه همکاری  این  در  تحقیقات  در  است  آماده  کانادا  که  گفت 

و  خواستار»شفافیت  کانادا،  نخست وزیر  ترودو،  جاستین  کند. 

اجرای عدالت« برای متام خانواده ها و بازماندگان قربانیان شد.

حضور  پرواز  آن  در  نیز  بریتانیا  شهروند  چهار  دیگر  سوی  از 

خواستار  کشور،  این  نخست وزیر  جانسون،  بوریس  و  داشتند 

و  کانادا  با  کرد  تعهد  و  شد  شده ها  کشته  اجساد  برگشتاندن 

قابل توجه در مورد  نکته ی  رابطه همکاری کند.  این  اوکراین در 

در  تهران،  در  بریتانیا  سفیر  مک ایر،  راب  که  است  این  بریتانیا 

بود،  برگزار شده  امیرکبیر  دانشگاه  مقابل  در  که  تجمعی  جریان 

آزاد  کرد،  بازداشت سپری  در  که  از سه ساعتی  و پس  بازداشت 

وزیر  راب،  دومینک  بریتانیا،  سفیر  بازداشت  به  واکنش  در  شد. 

خارجه ی بریتانیا، در بیانیه ای، بازداشت سه ساعته ی سفیر خود 

»نقض  را  آن  و  دانسته  ناموجه«  و  »بی دلیل  اقدامی  را  تهران  در 

فاحش« قوانین بین املللی خواند؛ اما رسانه های حامی ایران، او را 

متهم به »اقدام به سازماندهی و تحریک و هدایت برخی اقدامات 

کردند. ساختارشکنانه«  و  رادیکال 

مورد  در  خود  نوبه ی  به  نیز  متحده  ایاالت  اما  میان  این  در 

این حادثه ی غم انگیز که به گفته ی صدیق صدیقی، سخن گوی 

شهروندان  از  نفر   13 افغانستان،  رییس  جمهور  ارشف غنی، 

کرد.  نظر  اظهار  اند؛  داده  دست  از  را  شان  جان  نیز  افغانستان 

دونالد ترامپ، رییس جمهور امریکا، در این باره گفت که مشکوک 

است  ممکن  و  باشد  شده  رسنگون  ایرانی  هواپیای  که  است 

از  بیشر  اما چیزی که  امریکا  برای  باشد.  اشتباهی کرده  کسی 

است  اعراض هایی  دارد،  اهمیت  اوکراینی  هواپیای  رسنگونی 

به  ایران  اعراف  از  است. پس  ایران  در  در حال شکل گیری  که 

از  بزرگی  اوکراینی، بخش  هواپیای  در رسنگونی  دست داشن 

اعراض هایی  به  و دست  آمده  به خشم  اتفاق  این  از  ایران  مردم 

و  دولت  زدند.  تهران  رشیف  و  امیرکبیر  دانشگاه های  مقابل  در 

رسانه های داخلی در ایران تاش حداکرثی از خود به خرج دادند 

تا موصوع اعراض های مردمی در واکنش به رسنگونی هواپیای 

اوکراینی را یا اطاع رسانی نکنند یا این اعراض ها را کم اهمیت 

به توییر  از آن سوی دنیا دوباره متوسل  اما  جلوه دادند. ترامپ 

شد و دو توییت مشخص در مورد اعراض ها منتر کرد. نکته ی 

اولین  انتشار  از  پس  که  بود  این  ترامپ  توییت های  در  جالب 

توییت، ترجمه ی فارسی آن را نیز منتر کرد و توییت دوم را نیز 

کرد.  منتر  ایران  مردم  به  خطاب  و  فارسی  زبان  به  همین طور 

رنج کشیده ی  و  شجاع  مردم  »به  نوشت:  اولش  توییت  در  ترامپ 

ایران: من از ابتدای دوره ی ریاست جمهوری ام با شا ایستاده  ام 

شا  اعراضات  ما  ایستاد.  خواهد  شا  با  هم چنان  من  دولت  و 

را از نزدیک دنبال می کنیم. شجاعت شا الهام بخش است.« در 

فاصله ی نزدیک به دو ساعت پس از توییت اول به زبان فارسی، 

به  باید  ایران  »دولت  نوشت:  متحوا  این  با  دیگری  توییت  ترامپ 

گروه های حقوق بر اجازه بدهد حقیقت کنونی اعراض های در 

نباید شاهد  بدهند.  و گزارش  نظارت کرده  را  ایران  جریان مردم 

کشتار دوباره ی معرضان مساملت آمیز و یا قطع اینرنت باشیم. 

است.« اتفاقات  این  نظاره گر  جهان 

بی تردید فشارهای سیاسی و واکنش  دولت هایی که شهروندان 

شان را در رسنگونی هواپیای اوکراینی از دست داده اند، عرصه 

را بر ایران تنگ خواهد کرد و باعث دودستگی مردم ایران و شکاف 

در وحدت مردم ایران خواهد شد؛ زیرا طرف داران نظام جمهوری 

اسامی در ایران می خواهند این موضوع هر چه زودتر خامته یابد 

و منجر به اعراض های ضد نظام نشود و از سوی دیگر، مخالفان 

فرصت،  این  از  استفاده  با  دارند  قصد  ایران،  اسامی  جمهوری 

تاش حداکرثی خود در رسنگونی نظام حاکم بر ایران را به خرج 

دهند.

سکوت جهان به مرگ 13 شهروند افغانستانی

مهدی غالمی

در این هواپیام که از تهران به مقصد کی یف، 

نفر   176 بود،  حرکت  در  اوکراین  پایتخت 

حضور داشتند. آمار  رسمی می گوید که 167 

شامل  دیگر  تن   9 و  بودند  مسافر  آن ها  نفر 

خدمه   های پروازی می شدند. کشته شده های 

این پرواز، ایرانی، کانادایی، اوکراینی، سویدنی، 

زود  خیلی  و  بودند  افغانستانی  و  بریتانیایی 

واکنش های کشورهایی که شهروندان شان در 

به همراه داشت.  را  پرواز کشته شدند  این 


