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چراپاکستاناینقدر
جسورشدهاست؟

6

غافل از خود
دلسوز برای بیگانه 

حامد 
شیعه  علمای  شورای  مجمع  نهمین 
افغانستان با صدور قطعنامه ای به کار 
به  قطعنامه  این  در  داد.  پایان  خود 
بین المللی  و  داخلی  مختلف  مسایل 
تا  گرفته  زنان  و  رسانه ها  از وضعیت 

بحرین و فلسطین اشاره شده است. 
بسیار  نکات  جای  قطعنامه  این  در 
انتظار  مهم و حیاتی خالی می باشد،  
با  تشیع  اهل  علمای  که  می رفت 
واقعیت های  از  آگاهی  و  درک 
قطعنامه  در  نیز  را  نکات  این  عینی 

می کردند:  ذکر 
عمومی  مجمع  نشست  نهمین  1ـ 
همزمان  شیعه  علمای  شورای 
در  پاکستانی  سربازان  تجاوز  با 
مردم  شد.  برگزار  افغانستان  خاک 
علمای   که  دارند  انتظار  افغانستان 
امور،  پیشگامان  به عنوان  دینی شان 
نمایند.  موضع  اظهار  رابطه  این  در 
علمای  مجمع  قطعنامه ی  در  متاسفانه 
تجاوزهای  و  مداخله ها  به  شیعه 
و  ایران  چون  همسایگان  مکرر 
است.  نشده  اشاره  هرگز  پاکستان 
توپ  فیر  صدها  همه روزه  هم اکنون 
افغانستان  به سوی  پاکستان  خاک  از 
خانواده  صدها  و  گردد  می   شلیک 
این  با  شده اند.  بی خانمان  و  آواره 
دفاع  ما  سیاست  اولویت  آیا  وصف 
به  توجه  یا  و  است  خود  خانه ی  از 
نتوانیم  ما  وقتی  فلسطین؟  و  بحرین 
یا  و  کنیم  دفاع  خود  خانه  حریم  از 
از آن بی خبر باشیم چگونه می توانیم 
کنیم.  مداخله  دیگران  امور  در 
مراتب  به  وبحرین  فلسطین  مردمان 
منافع  و  به مسایل  ما آگاه تر  از  بیشتر 
که  بگذاریم  می باشند.  خودشان 
دموکراسی  و   آزادی  پرتو  در  آنان 
انتخابی که دارند سرنوشت  با حق  و 
به جای   هم  ما  و  زنند  رقم  را  خود 
است  خوب  مرزها  از  فراتر  به  توجه 
که مواظب خانه و حریم خود باشیم 
آواره  این وطن  از  دیگر  بار  مبادا  تا 

و خانه به دوش شویم. 
2ـ در یکی از روایت ها که ترجمه ی 
است؛  آمده  می کنم  ذکر  را  آن 
می گردد  ظاهر  بدعت  که  وقتی 
علم  که  است  دین  علمای  وظیفه 
طالبان  اکنون  نمایند.  ظاهر  را  خود 
اسالم کمر همت  از  وارونه  تفسیر  با 
بسته  مقدس  دین  این  بدنامی  به 
قبل  چندی  که   ربانی  استاد  است. 
اشاره  مهم  نکته  این  به  گردید  ترور 
طالبان  برابر  در  علما  چرا  که  کرد 
را  خود  مرجعیت  وچرا  ساکت اند 
این مرجعیت  امروز  و  از دست داده 
این  گرفته ااند.  دست  به  طالبان  را 
قیق  د  بسیار  ربانی  آقای  نگرانی 
انتظار  نیز  اکنون  است.  بوده  بجا  و 
در  شیعه  علمای  مجمع  که  می رفت 
که  تفسیری  و  انتحار،  عمل  مورد 
دارند  دیدگاه خود  اسالم  از  طالبان 
که  بدانند  مردم  تا  می کردند  بیان  را 
علمای شیعه در این مورد دارای چه  

می باشند؟  فقهی  دیدگاه 

پیشرفت های  از  ما  می کند. 
استقبال  شده  حاصل 

می کنیم.«
کابل  که  زمانی  سال گذشته 
مدیریت  سو  بحران  با  بانک 
بانک  شد،  رو  به  رو  فساد  و 
به  را  آن  کنترول  مرکزی 
گفته  مقام ها  گرفت.  دست 
حدود  بانک  این  که  بودند 
500 میلیون دالر قرضه بدون 
حکومت  است.  داده  اسناد 
بود  گفته  زمان  آن  افغانستان 
قرضه های  می کند  تالش 
داده شده از سوی این بانک 
را جمع آوری کند. حکومت 
گفته بود که قادر خواهد بود 
کابل  قرضه های  سوم  دو  تا 
 900 از  بیش  که  را  بانک 
دوباره  می شود،  دالر  میلیون 

جمع آوری کند.
رییس  فطرت،  عبدالقدیر 
ماه  در  مرکزی  بانک  پیشین 
جون از مقامش کناره گیری 

کرد و به امریکا فرار نمود. 
ادامه در صفحه 2

صندوق بین المللی پول:
 به شرط اصالحات، کمک می کنیم

پول  بین المللی  صندوق 
افغانستان  اگر  که  است  گفته 
گام هایی در بخش اصالحات 
پیش رو  ماه های  در  مالی 
از  جدیدی  بسته  بردارد، 
قرضه ها به این کشور را درنظر 
از  پیش  افغانستان  می گیرد. 
بودجه  شدن  خالی  از  این 
دولتی ابراز نگرانی کرده بود.

سال  پول  بین المللی  صندوق 
گزارش هایی  پی  در  گذشته 
مدریت  و سو  فساد  مورد  در 
ترین  بزرگ  بانک،  در کابل 
برنامه های  خصوصی،  بانک 
خود در افغانستان را به تعلیق 

در آورد.
اکسیل شیمیل فینگ، رییس 
بین المللی  صندوق  ماموریت 
پول در افغانستان گفته است: 
به  اقدام هایی  در  »افغانستان 
اقتصادی  ثبات  تامین  هدف 
اساسی  پیشرفت های  مالی  و 
این  شدن  کامل  است.  کرده 
برنامه  پیشرفت ها اساس یک 
جدید )قرضه دهی( را فراهم 

مرکزیاوران هالل 
جهت همکاری برای فروش تکت های یاوران هالل 

بصورت ثابت )دوکاندار( و سیار در مرکز والیات ذیل ضرورت دارد:

کابل: 0777715147، غزنی :0777715248، تخار:0700718805، 
جوزجان: 0797207315، کندز:0799334593، بغالن: 0705098771
بلخ :0783570068، کندهار:0795730163، فاریاب :0777715262

ننگرهار:0794492696، هرات :0777715263

مظاهرهکنندگاندرکابل:

صلحباقاتالنمردم
امکانپذیرنیست

]در صفحه 2[
خلیلزاد: 

طالبان دشمن ماست
زلمی خلیلزاد، سفیر سابق امریکا در در مقاله ی 
در مجله نیوزویک، گفته که پاکستان طالبان 
را کمک می کند و طالبان دشمن است و باید 

روی این مساله فکر شود.
که  کرده  تاکید  مقاله  این  در  خلیلزاد  آقای 
ایاالت متحده باید اجازه ندهد که تالش های 

یک دهه اخیر در افغانستان به هدر رود.
او در مقاله اش می نویسد، ده سال بعد از آغاز 
متحده  ایاالت  افغانستان،  در  جنگ  عملیات 

حال در یک مرحله حساس قرار دارد.
آقای خلیلزاد می گوید که طی ده سال اخیر در 
افغانستان کارهای مثبت زیادی انجام شده اما با 
آنهم دولت افغانستان با چالش های اقتصادی، 

امنیتی و مسایل حقوق بشری مواجه است.
او تاکید کرده که شورش ها در افغانستان ادامه 
یافته و این مساله پیشرفت هایی صورت گرفته 

را با چالش مواجه ساخته است.
افغانستان  در  امریکا  پیشین  سفیر  این حال،  با 
می نویسد  نیوزویک  مجله  در  خود  مقاله  در 
فعالیت های  تشدید  برای  مختلفی  دالیل  که 
از جمله  افغانستان وجود دارند،  شورشیان در 
امریکا  اشتباهات دولت های  از  او  این  دالیل، 

و افغانستان طی ده سال گذشته نام برده است.
آقای خلیلزاد می نویسد که تلفات غیرنظامیان، 
کندی روند بازسازی، فساد گسترده در ادارات 
دولتی و ضعف حکومت افغانستان در برقراری 
که  هستند  عواملی  جمله  از  قانون  حاکمیت 

باعث نارضایتی مردم افغانستان شده است.
از شورشیان  پاکستان  او حمایت  این حال،  با 
طالب را نیز بی تاثیر در مسایل افغانستان نداشته 

است. ACKU
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خانه ی ملت 
از این هم ضعیف تر می شود؟

انتظار می رفت که پس از یک دور تجربه ی کاری، 
پارلمان افغانستان کارآمدتر و قوی تر در نقش 

نظارت گر حکومت و قانون گذاری ظاهر شود. 
به رغم این خوشبینی ها، پارلمان دوم به مراتب 
ضعیف تر از دور قبل ظاهر شده و اکنون با ایجاد 
دودستگی عمال جایگاه  این نهاد در ساختار سه 
قوه از بین رفته است. هم اکنون ایتالف حمایت 
از قانون در خارج از تاالر به نشست های خود 
ادامه داده و  اصالح طلبان و تعداد اندک دیگر در 
برسند،  نصاب  حد  به  آن که  بدون  تاالر  درون 

حضور می یابند. 
این چنددستگی پس از آن شروع شد که آقای 
معنوی به عنوان آخرین راه حل، نه تن از اعضای 
پارلمان را حذف و به جای آن نه چهره ی جدید 
را معرفی کرد. اکنون هر دوگروه 9 نفری وثیقه 
انتخابات را در دست دارند و هردو تالش دارند 
نمایند.  دور حفظ  این  برای  را  کرسی ها  این  تا 
اما حکومت در سایه ی حضور سنگین نظامی و 
حصار کشیدن پارلمان، مانع ورود نه نفر قبلی 

شده است. 
ایجاد  با  پارلمانی  امور  در  دولت  وزارت 
از  برخی  وعده های  و  شاهانه  ضیافت های 
چهره های سیاسی و قومی و تاجران ملی مبنی 
بر تکمیل حد نصاب پارلمان تا اکنون به نتیجه 
پارلمان  اداری  هیات  در  ضعف  است.  نرسیده 
نمایندگان  میان  شکاف ها  تا  است  شده  سبب 
هرروز عمیق تر شود؛ به طوری که در ترور آقای 

ربانی از یک پارلمان دو بیانیه صادر گردید. 
اکنون افغانستان در یک مرحله ی بسیار حساس 
و موقعیت استثنایی قرار گرفته است. حکومت با 
اداره می  گردد و حتا توان معرفی  سرپرست ها 
سخنگو برای ریاست جمهوری را دارا نمی باشد. 
لوی سارنوالی،  وزارت،  هفت  کنار  در  هم اکنون 
دفتر سخنگوی ریاست جمهوری  ستره محکمه، 
روابط  می گردند.  اداره  سرپرستان  توسط  نیز 
میان سه قوه عمال از بین رفته و با این وضع 
نقش نظارت، تصویب قوانین، تایید و استیضاح 

وزیران نیز دیگر  امکان ندارد. 
این تنش در حالی هر روز پیچیده تر می شود که 
مناطق سرحدی کشور از سوی پاکستان آماج 
قرار گرفته، همه روزه رهبران سیاسی و  حمله  
افراد ملکی قربانی حمله های تروریستی گردیده 
و کمک های خارجی هر روز یکی پس از دیگری 

قطع و یا به حالت تعلیق درمی آیند. 
افغانستان در سطح بین المللی نیز در آستانه ی 
امضای پیمان استراتژیک با امریکا و حضور در 

کنفرانس بن دوم می باشد. 
در کنار این مسایل مهم، صدای طبل جنگ میان 
امریکا و پاکستان در کنار مرزهای کشور نیز 
شنیده می شود. با این  وضع کشوری که فاقد 
می تواند  چگونه  باشد،  موثر  و  کارا  پارلمان 
نقش مردم را در این تحوالت تمثیل کرده و از 
جایگاه خوب نظارتی برخوردار باشد؟ حکومت 
افغانستان نیز با توانمندشدن سه قوه و روابط 
با یک پشتوانه ی  تمام صحنه  نیک می تواند در 
قوی ظاهر شود، اما اکنون این پشتوانه ها را به 
همراه ندارد. مردم افغانستان می خواهند پس یک 
سال از گذشت انتخابات به این جدال خسته کننده 
و بازی های هدفمند که از ارگ هدایت می شود، 

خاتمه داده شود. 

زنگ اول


هستند.
منجر  انفجار  که  گفت  احمدی  آقای 
به  زیادی  خسارات  آمدن  وارد  به 

دکان های اطراف محل شده است.
امنیتی  نیروهای  سوی  از  انفجار  محل 

مسدود شد. 
شهر لشکرگاه از جمله هفت منطقه ی 
است که اخیرا مسوولیت امنیتی آن از 
نیروهای ناتو به سربازان داخلی سپرده 

شد.

قتل های  گفت  او  برساند.  جهانی 
زنجیره ای و ترور آقای ربانی در تبانی 
با ستون پنجم حکومت صورت گرفته 
به گفته  نیست.  قبول  قابل  برای آنها  و 
آقای صالح حکومت افغانستان به دلیل 
توانایی تحقیق  ناتوانی و سهل انگاری، 
به جزییات ترور آقای ربانی  در رابطه 
را ندارد بنا براین سازمان ملل متحد باید 
آغاز  را  مورد  این  در  خود  تحقیقات 
کند. وی گفت که حکومت افغانستان 
به دلیل این که طالبان را برادر می خواند 

وارث خون شهدا نیست. 
حکومت  به  ملی  امنیت  پیشین  رییس 
راه اندازی  توانایی  که  داد  هشدار 
این  ما  »پیام  دارد:  را  بزرگتر  تظاهرات 
است که صدای مردم را بشنوید، بشنویم 
صدای کسانی را که عدالت می خواهند 
و طرفدار شفافیت و محو فساد هستند. 
ما را وادار به این نسازید که با تشکیل 
را  خود  خواسته های  بزرگ تر  موج 

بزرگتر بسازیم.« 
قطع نامه ای  نشر  با  تظاهرکنندگان 
خواستار مداخله سازمان ملل متحد در 
شدند  ربانی  قتل آقای  قضیه  به  رابطه 
سیاست  به  تا  خواستند  حکومت  از  و 
طالبان  با  مذاکره  برای  زاری  و  تضرع 

پایان دهد. 
»مردم  است:  آمده  قطع نامه  این  در 
افغانستان خواستار صلح با عزت هستند 
در  تضرع  سیاست  با  عزت  با  صلح  و 
برابر قاتالن و دهشت افکنانی که تحت 
می جنگند  ما  مردم  برابر  در  طالب  نام 

امکان پذیر نیست.« 

هلمند  والیت  محلی  مقام های 
در  انتحاری  حمله  یک  در  می گویند 
این والیت، دو  مرکز  لشکرگاه،  شهر 
تن  شش  و  بیست  و  کشته  غیرنظامی 

دیگر زخمی شده اند.
والی  سخنگوی  احمدی،  داوود 
بمب ها  مهاجم  فرد  که  گفت  هلمند 
و  بود  موترجاسازی کرده  در یک  را 
مربوط  مرکز  یک  نزدیکی  در  را  آن 
در  مرکز  این  کرد.  منفجر  پولیس  به 
فرماندهی  ساختمانی  از  کمی  فاصله 

پولیس هلمند موقعیت دارد.
این حادثه درحالی صورت می گیرد که 
در والیت هرات نیز شانزده غیرنظامی 
با  مسافربری  بس  برخورد یک  اثر  در 

ماین کنارجاده، جان باختند.
سخنگوی والی هلمند گفت که عالوه 
بر دو کشته، ده مامور پولیس و شانزده 
دست  که  شده اند  زخمی  غیرنظامی 
کودکان  زخمی ها،  از  نفر  شش  کم 

از  تن  دوهزار  از  بیش  کابل:  8صبح، 
به  اعتراض  مردم کابل روز گذشته در 
رییس  ربانی  برهان الدین  کشته شدن 
تظاهرات  صلح  عالی  شورای  پیشین 
منطقه ی  در  تظاهرات  این  کردند. 
کلوله پشته شهر کابل برگزار شد و امراهلل 
صالح رییس پیشین امنیت ملی و منتقد 
جدی حکومت از برگزارکنندگان این 

تظاهرات بود. 
امراهلل صالح که در میان تظاهر کنندگان 
حضور یافته بود، از سازمان ملل متحد 
خواست تا در رابطه به قتل برهان الدین 
قتل  این  گفت  او  کند.  تحقیق  ربانی 
مبهم و مرموز است بنا براین حکومت 
افغانستان نمی تواند حقایق پشت پرده ی 

این قتل را برمال سازد. 
رییس جمهور  است که  در حالی  این 
تحقیق  منظور  به  را  کرزی  کمیته ای 
ربانی  برهان الدین  ترور  بررسی  و 
کمیته  این  مسووالن  و  کرده  موظف 
ربانی  آقای  ترور  سرنخ هایی  گفته اند 
را پیدا کرده و در آینده نزدیک مردم 
افغانستان را از جزییات این قضیه باخبر 

خواهند کرد. 
که  گفته اند  کمیته  این  مسووالن 
تحقیقات اولیه نشان می دهد که عامالن 
از  بیرون  در  ربانی  آقای  قتل  اصلی 
تظاهرکنندگان  اما  هستند.  افغانستان 
افغانستان  حکومت  که  داشتند  تاکید 
در  را  همه جانبه  تحقیقات  نمی تواند 

رابطه به ترور آقای ربانی انجام دهد.
آقای صالح گفت می خواهد پیام خود 
را به صورت مسالمت آمیز به جامعه ی 

از  اخیر  سال های  ظرف  هلمند 
است  بوده  افغانستان  مناطق  ناامن ترین 
پایگاه های  توانسته اند  طالبان  گروه  و 

خود را در این والیت حفظ کنند.
والیت  این  در  بریتانیایی  نیروهای 
اخیر،  سال های  و ظرف  هستند  مستقر 
همجوار  والیت  به  عالوه  والیت  این 
عملیات  بزرگترین  شاهد  قندهار، 
نظامی برای سرکوب شورشیان مربوط 

به طالبان بوده است.

آقای صالح گفت قضیه قتل برهان الدین 
این رو  از  است  مرموز  و  پیچیده  ربانی 
باید هیات تخصصی سازمان ملل متحد 
مسوولیت تحقیقات را به عهده گیرد و 
و  مستقیم  صورت  به  که  کسانی  تمام 
غیرمستقیم در این حادثه مسوول بودند 

شناسایی و مجازات شوند.
در این قطع نامه آمده است: »تحقیقات 
مشروعیت  و  اعتبار  از  حکومت 
برخوردار نمی باشد زیرا بخش هایی از 
حکومت عمال در اختیار ستون پنجم و 

عوامل نفوذی دشمن قرار دارد.« 
حکومت  از  همچنین  تظاهرکنندگان 
بر  تاکید خود  به  تا  افغانستان خواستند 
مذاکره با طالبان پایان دهد. آنها تاکید 
آقای  قتل  عامالن  که  زمانی  تا  کردند 
قانون سپرده  پنجه  به  ربانی شناسایی و 
صورت  مصالحه ای  نوع  هیچ  نشده 

نگیرد. 
قاتالن  با  »مذاکره  گفت:  صالح  آقای 
مردم و با قاتالن رهبران مردم در واقع 
عمیق تر ساختن بحران بوده و دامن زدن 
به تفرقه است. دولت کنونی که طالبان 
را برادر خطاب می کند از خون شهیدان 

وراثت کرده نمی تواند.« 
صالح تاکید کرد که اجازه داده نخواهد 
قتل های  عامالن  و  قاتالن  با  تا  شد 
زنجیره ای به بهانه ی مصلحت و مذاکره 
معامله صورت گیرد. او گفت حکومت 
مدنی  جامعه  و  مردم  خواست  به  باید 

عمل کرده و به آن احترام بگذارد. 
این مخالف دولت افغانستان تاکید کرد 
باید  افغانستان  پارلمان  مصوبه های  که 
بیشتر از این مشروعیت  عملی شوند و 

نظام در افغانستان زیر سوال نرود. 
آقای صالح هشدار داد در صورتی که 
حکومت به این خواست ها پاسخ مثبت 
نیز چنین حرکت هایی  ندهد در آینده 
با شدت بیشتر ادامه خواهد یافت. این 
در حالی است که در سه روز گذشته 
شاهد  بلخ  و  کندز  تخار،  والیات 
ترور  به  رابطه  در  مدنی  اعتراض های 

آقای ربانی بود. 

حادثه ترافیکی در 
مسیر شاهراه شبرغان 

فاریاب 9  کشته 
برجا گذاشت

یک  تصادم  اثر  بر  فاریاب:  8صبح، 
در  کاماز  یک  با  سراچه  موتر 
سرک منتهی به والیت فاریات شام 
موتر  سرنیشن   9 تمام  دوشنبه،  روز 

سراچه جان باختند. 
مدیر  بختیار  عبدالحکیم  سارمن 
گفت:  فاریاب  والیت  ترافیک 
دوشنبه  روز  شام  شش  »ساعت 
یک موتر نوع سراچه که در سمت 
با  بود،  حرکت  در  فاریاب  والیت 
نزدیک  در  کاماز  نوع  موتر  یک 
قول،  شاه مردان  به  موسوم  ناحیه ای 
نتیجه  برخورد کردند که در  با هم  
سراچه  سرنشینان  تمام  تصادم  این 
و  رفته  بین  از  آن  راننده  شمول  به 
فرار  محل  از  کاماز  موتر  دریور 

کرده است.« 
بی احتیاطی  را  حادثه  این  علت  وی 
دریوران عنوان نموده می گوید: کم 
بی توجهی  و  جاده ها  بودن  عرض 
حوادث  باعث  بیشتر  رانندگان 

ترافیکی می گردد.
باشندگان  از  یک تن  نقیب اهلل  اما 
از  درست  آگاهی  عدم  میمنه،  شهر 
موتر های  راندن  ترافیکی،  قواعد 
را  بی تجربه  افراد  توسط  بری  مسافر 
در کنار کم عرض بودن جاده ها از 
ایجاد  باعث  که  می داند  مشکالت 

همچین حوادث  می گردد. 
والیت  ترافیک  مدیر  گفته  به 
در حدود  جاری  سال  طی  فاریاب  
12 حادثه ترافیکی در این مسیر رخ 
حوادث  این  بیشتر  که  است  داده 
جا  بر  نیز  را  زخمی های  و  کشته 

گذاشته است. 

مخارج آموزش 
و تجهیز نیروهای 

امنیتی از سوی امریکا 
کاهش می یابد

ویلیام کالدویل، یک جنرال امریکایی 
امریکا  متحده  ایاالت  که  است  گفته 
و  آموزش  مخارج  دارد  نظر  در 
را  افغانستان  پولیس  و  ارتش  تجهیز 
از نصف  به کمتر  آینده  در سال های 
افزوده  نامبرده  جنرال  دهد.  کاهش 
کمتر  درازمدت  در  مخارج  این  که 

از سال شش میلیارد دالر خواهد بود.
 او این اظهارات را از طریق مکالمه 
ویدویی در یک کنفرانس مطبوعاتی 
در کابل بیان داشته است. برای سال 
 12.8 امریکا  متحده  ایاالت   2012
افغانستان  نظامیان  برای  دالر  میلیارد 

اختصاص داده است.

کشته شدن
 2 تروریست 

توسط پولیس ملی
  

اتباع  مسلح  تروریستان  از  تن  دو 
که  پاکستان  کشور  صوات  منطقه 
انتحاری را در والیت  قصد حمالت 
کنرها داشتند توسط منسوبین پولیس 

آن والیت کشته شدند.
حوالی ساعت 12 ظهر روز سه شنبه 
مربوط  مسلح  تروریستان  از  تن  دو 
عراده  یک   توسط  پاکستان  کشور 
سفید  رنگ  به  دادسن  نوع  واسطه 
ولسوالی  امنیه  قوماندانی  مقابل  در 
محالت  باالی  و  متوقف  غازی آباد 
متذکره  ولسوالی  پهره داری 
انداخت سالح نمودند که در نتیجه 
انداخت متقابل دو تن از تروریستان 
دیگرشان مجروح  تن  و یک  کشته 

گردید. 

در حمله انتحاری در هلمند 28تن کشته و زخمی شدند

مظاهره کنندگان در کابل: 
صلح با قاتالن مردم امکان پذیر نیست 

از صفحه ا

با  بعد  ماه  نرسد، دو سه  نتیجه  به  پول 
مشکالت مالی رو به رو می شود.

از  پول  بین المللی  صندوق  حمایت 
است،  مهم  این کشور  برای  افغانستان 
که  می کند  ثابت  حمایت  این  زیرا 
مسایل مالی افغانستان از نزدیک توسط 
بانی  دیده  کننده  کمک  کشورهای 

می شود.
افغانستان  بخش  ماموریت  رییس 
صندوق بین المللی پول افزود: »در چند 
صندوق  و  افغان  مقام های  اخیر  روز 
آجندای  مورد  در  پول  بین المللی 

در  که  نقشی  دلیل  به  بود  گفته  او 
داشته است،  بررسی قضیه کابل بانک 
زندگی اش در خطر است. اما سارنوالی 
افغانستان از او انتقاد کرد و گفت که او 

»شریک جرم« است.
کمک های  از  بخشی  تعلیق  پی  در 
جامعه ی جهانی به افغانستان، این کشور 
دو هفته پیش گفت اگر این کمک ها 
با  از سر گرفته نشود، تا سه ماه دیگر 
کمبود بودجه مواجه خواهد شد. عمر 
که  است  گفته  مالیه  وزیر  زاخیلوال، 
بین المللی  صندوق  و  افغانستان  اگر 

و  مالی  پالیسی  ساختاری  اصالحات 
که  رسیده اند  تفاهمی  به  اقتصادی 
برنامه قرضه حمایت  می تواند از یک 

کند.«
اکسیل شیمیل فینگ افزود: »مقام های 
از  شماری  که  کردند  تعهد  افغانستان 
ماه های  در  را  مانده  باقی  اقدام های 
پیش رو تکمیل کنند، و وقتی که این 
که  می رود  انتظار  شد،  انجام  کارها 
هیات اجرایی صندوق بین المللی پول 
تقاضای برنامه قرضه جدید را در نظر 

بگیرد.«

 به شرط اصالحات...                                                          ادامه از صفحه 1
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س آتش و  دود  ورای  از 

»از ورای دود و آتش« سلسله گزارش هایی است که بر اساس گفته های  قربانیان 
جنگ های سه دهه اخیر افغانستان تهیه شده است. این گزارشها که  بدون 

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
1071روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 

از  آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش 
و  خود  معلولیت  از  که  است  خواهری  زبان 
چگونگی وقوع آن حادثه برای ما گفتنی های 
به  و  زیباست  برایم  »زندگی  دارد:  زیادی 
آن  به  و  دارم  دوست  را  آن  مشکالت  تمام 
امیدوار می باشم. کشور ما در چهار دهه اخیر 
دست خوش تحوالت سیاه و تاریک بوده و در 
ما  درحالی که  نداشته،  پایانی  نقطه  جنگ  آن 
از  بزرگتر  جنگ های  شاهد  جهان  تاریخ  در 
به  باالخره  که  بودیم  کشور  چندین  بین  این 
پایان رسیده اند. اما جنگ در افغانستان جنگی 
در  دستانی  می شود،  اداره  بیرون  از  که  است 
این جنگ دخیل هستند که نمی خواهند کشور 
ما  از جنگ  مردم خسته  و  برسد  آرامی  به  ما 
نفس راحت در فضای صلح آمیز بکشند. به هر 
انسان  هزاران  جنگ ها،  این  درطول  صورت 
نتیجه  اما  یا هم معلول شدند.  ناپدید و  کشته، 

نامه ی سرگشاده  عنوانی  افغانستان در  مجلس سنای 
فوری  قطع  خواهان  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
شده  افغانستان  خاک  به  پاکستان  راکتی  حمله های 

است.
ملل  سازمان  امنیت  از شورای  این مجلس همچنین 
در  مداخله  از  پاکستان  که  صورتی  در  می خواهد 
منشور  اساس  بر  نشود،  دست بردار  افغانستان  امور 
سازمان ملل تحریم هایی را در برابر دولت پاکستان  

به تصویب برساند.
افغانستان  سنای  مجلس  گذشته ی  روز  نشست  در 
سناتوران نگرانی های جدی شان را از ادامه ی پرتاب 
بیان  پاکستان  ارتش  توپخانه ای  و حمله های  راکت 

داشتند.
مقام های امنیتی در شرق کشور گفته اند که نظامیان 
مرمی   600 از  بیش  روان  هفته ی  یک  در  پاکستان 
راکت را به برخی از ولسوالی های مرزی والیت های 
در  که  کرده اند  پرتاب  نورستان  و  ننگرهار  کنر، 
و  خانه  ده ها  زخمی،  و  کشته  شماری  آن  نتیجه ی 
مسجد تخریب، صدها خانواده، خانه های شان ترک 

و به مناطق امن رهسپار شده اند.
والیت  در  محلی  مقام های  مورد  تازه ترین  در 
نورستان از فرار صدها خانواده از منطقه ی گوردیش 
راکت  پرتاب  احتمال  دلیل  به  نورستان  والیت 
خبر  نورستان  ولسوالی  سایر  به  پاکستان  جانب  از 

داده اند.
در  نیز  کشور  خارجه ی  وزارت  پیش،  روز  دو 
به  پاکستان  جانب  از  راکت ها  پرتاپ  به  اعتراض 
خاک افغانستان سفیر  این کشور را احضار کرد و 

نامه ی احتجاجیه افغانستان را به وی سپرد.
سنا  مجلس  در  کنرها  سناتور  حیدری،  رفیع اهلل 
ماه ها  از  پاکستان  راکتی  حمله های  که  می گوید 
اقدام های  ادامه داشته و  پیهم  به  صورت  این سو  به 

همان صفر است که است. هرگوشه و کنار این 
نهان و آشکارا  از درد و غم های  کشور مملو 
نیروهای  میان  جنگ  زمانی که  می باشد. 
جنایت کار  همدستان  و  روسی  اشغالگر 
را  حکومت  و  یافت  خاتمه  مجاهدین  با  آنها 
درآوردند  خود  تصرف  به  جهادی  نیروهای 

حکومت نیز در این زمینه ناکافی بوده است.
این عضو مجلس سنای کشور همچنین گفت که   
مرز  در  غذایی  مواد  محموله های  انتقال  پاکستان 
آن  در  مهاجر  افغان های  و  کرده  قطع  را  تورخم 

کشور را مورد آزار قرار داده است. 
حمله ها  چنین  که  باری  »اولین  گفت:  حیدری 
صورت گرفت، موقف حکومت معلوم نبود. اگرچه 
اقدام  این  اقدام کرده است، ولی  این بار یک کمی 
با جامعه ی  باید  برای ما قابل قبول نیست. حکومت 
جهانی و شورای امنیت تماس بگیرد و جهان تصمیم 
چه  می خواهد،  چه  ما  از  دیگر  پاکستان  که  بگیرد 

چیزی دیگر در وجود ما باقی مانده؟« 
نامه ی  فرستادن  خواهان  سناتوران  حال،  همین  در 
به  کشور  خارجه ی  وزارت  طریق  از  سرگشاده 
معاون  گفته  به  و  ملل شدند  سازمان  امنیت  شورای 
اول مجلس سنای افغانستان، پاکستان به صورت پیهم 
به والیت های  با پرتاب راکت ها  در دو ماه گذشته 

کنرها، نورستان و ننگرهار مداخله کرده است.
محمد علم ایزدیار، معاون اول مجلس سنای کشور 
برای  بین المللی  نیروهای  آ ن جایی که  از  می گوید 
در  ثبات  تامین  و  امنیت  و حفظ  تروریزم  با  مبارزه 
در  افغانستان  مردم  از  باید  دارند  حضور  افغانستان 

مقابل مداخله ی پاکستان حمایت کنند.
از  ناشی  را  افغانستان  در  مشکل ها  تمام  ایزدیار 
بررسی  خواهان  و  می داند  پاکستان  مداخله های 
توسط  پاکستان   خاک  در  نظامی  عملیات های 

شورای امنیت می باشد.
ایزدیار گفت: »مسوولیت جامعه ی جهانی است که 
کند،  همکاری  و  کمک  را  افغانستان  مردم  امروز 
با  داریم؛  مشترک  وجه  جهانی  جامعه ی  با  ما  زیرا 
یک تهدید مشترک مواجه هستیم حضور جامعه ی 

و   افتادند  هم  جان  به  مدتی  از  بعد  هم  آنها  اما 
در نتیجه ی خونریزی ها و ویرانی های زیاد آنها 
نمود  ظهور  طالبان  به نام  دیگری  سیاه دل  گروه 
و در آغازین روز حکومت آنها که جنگ بین 
قربانی  من  شد،  شروع  احزاب  سایر  و  ایشان 
زمان  آن  در  من  زیرا  شدم،  آنها  خشونت های 

به  امروز جهان  است  تروریزم  با  مبارزه  برای  جهانی 
مراکز  تروریزم،  النه های  که  برده  پی  واقعیت  این 
و  طالب  القاعده،  تروریزم،  مراکز صدور  و  تروریزم 
پاکستان  خاک  در  مرز،  آن سوی  در  دهشت افگنی 
باید  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  بنا  دارد،  قرار 
سرحد  آن سوی  در  را  نظامی  عملیات های  مساله ی 

جدا مورد ارزیابی قرار بدهد.«
حکومت  سیاست های  کشور  سنای  مجلس  معاون 
پاکستان را مبهم می داند و خواهان سیاست  برابر  در 

مشخص دولت افغانستان در مقابل پاکستان می باشد.
ایزدیار افزود: »سیاست کنونی متاسفانه سیاست مبهم 
نیست و پاسخگوی  بسیار روشن  است. گنگ است. 
قوه  اساس  این  به  نیست.  دارد،  وجود  که  وضعیتی 
کسانی  و  افغانستان  دولت  اپوزیسیون  دولت  سه گانه 
که برای نجات افغانستان می اندیشند باید برای تدوین 
از  نجات  و  پاکستان  قبال  در  جدید  سیاست  یک 

مداخالت خارجی باید کار کند.« 
حمله های  خواهان  مجلس  سناتوران  حال،  این  با 
همانند نیروهای امنیتی افغانستان در برابر پاکستان شده 
اقدام  زمینه  این  در  حکومت  هرگاه  کرده اند  تاکید 

نکند، آنان خود آماده ی دفاع از کشور می باشند.
 با این حال، مجلس سنا نامه ی سرگشاده ای را به همین 
وزارت  وسیله ی  به  می رود  انتظار  و  ترتیب  منظور 
خارجه کشور به شورای امنیت سازمان ملل فرستاده 

شود.
نیروهای  که  می شود  مطرح  حالی  در  اظهارات  این 
آیساف در کشور از بررسی پرتاب راکت ها به خاک 

افغانستان از جانب پاکستان سخن گفته اند.
 این نیروها همچنین گفته اند که پس از مشخص شدن 

تحقیقات، آن ها تصمیم خواهند گرفت. 


تازه پنج بهار زندگی خود را سپری نموده بودم 
و در صحن حویلی ما راکت اصابت نمود که 
در نتیجه من از ناحیه پای چپ معلول گردیدم 
و فعال از این بابت با مشکالت زیادی دست و 
نرم می نمایم. نمی خواهم که زندگی مرا  پنجه 
شکست بدهد بلکه من می خواهم که مشکالت 
اما  شوم.  پیروز  و  بدهم  شکست  را  زندگی 
زیرا،  است،  مایوس کننده  برایم  اوقات  بعضی 
زمانی که یک جنایت کار را دستگیر می نمایند 
به جای مجازات از او تقدیر می کنند و با دادن 
را رها می نمایند. خواست من  او  پول  مقداری 
است  این  کمک کننده  کشورهای  و  دولت  از 
کسانی  باید  می نمایند،  عمل  صادقانه  اگر  که 
درس  تا  شوند،  مجازات  می شوند  دستگیر  که 
عبرت برای سایرین باشد. همچنان باید متهمین 
به جنایات جنگ و ضد بشری در طول این چهار 
دهه مورد پیگرد عدلی قرار گیرند و کسانی که 
وگرنه  شوند  مجازات  باید  شد  ثابت  جرم شان 
این کشور و مردم روز خوش را نخواهند دید و 
هر روز درسوگ عزیزان و بستگان شان رخت 

ماتم خواهند پوشید.«

آنهاراهرگزنمیبخشم

معاون مجلس سنا:

سیاستحکومتدرقبالپاکستان
مبهماست

در آن زمان تازه پنج بهار زندگی خود را سپری نموده بودم و در 
صحن حویلی ما راکت اصابت نمود که در نتیجه من از ناحیه پای چپ 

معلول گردیدم و فعال از این بابت با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم 
می نمایم. نمی خواهم که زندگی مرا شکست بدهد بلکه من می خواهم 
که مشکالت زندگی را شکست بدهم و پیروز شوم. اما بعضی اوقات 
برایم مایوس کننده است، زیرا، زمانی که یک جنایت کار را دستگیر 

می نمایند به جای مجازات از او تقدیر می کنند و با دادن مقداری پول 
او را رها می نمایند.

  قدرت اهلل جاوید
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درپى حمالت راکتى از خاک پاکستان به افغانستان، سفير 
پاکستان مقيم کابل به وزارت امور خارجه احضار شد. 

قطع  خواستار  پاکستان،  سفير  احضار  با  خارجه  وزارت 
در  است.  شده  پاکستان  سوی  از  راکتى  حمالت  فوری 
در  خارجه  وزارت  خبرنامه ی  از  نقل  به  که  گزارشى 
رسانه منتشر شده، آمده است که برای محمد صادق سفير 
عميق  نگرانى  حمالت،  این  که  است  شده  گفته  پاکستان 
غيرقابل قبول  تداوم آن  و  برانگيخته  را  افغانستان  حکومت 

مى باشد.
گام  اولين  خارجه،  امور  وزارت  به  پاکستان  سفير  احضار 
افغانستان  دولت  سوی  از  اعتراضى  رسمى  و  دیپلوماتيک 
در برابر ناهنجاری های سایسى پاکستان محسوب مى گردد. 
به  کابل  در  پاکستان  سفير  از سوی  اعتراض  انتقال  این که 
دولت  اعتنای  مورد  مى تواند  چقدر  اسالم آباد،  دولت 
همينکه  اما  بعدا روشن خواهد شد،  قرار گيرد،  اسالم آباد 
مبادرت  تا  مى گيرد  تصميم  افغانستان،  دیپلوماسى  دستگاه 
پاکستان کند،  برابر هنجارشکنى های  به سکوت شکنى در 
سياست  اتخاذ  برای  جدید  چشم انداز  ترسيم  در  مى تواند 
منطقه ای  مسایل  در  افغانستان  دولت  سوی  از  جدی تر 

مربوط به افغانستان مهم شمرده شود.
رساندن  و  خارجه  امور  وزارت  به  پاکستان  سفير  احضار 
مراتب اعتراض به حمالت راکتى از عمق خاک پاکستان 
محسوب  رسمى  عمل  یک  افغانستان،  مرزی  نواحى  به 
در عرصه  پاکستان  عليه  مى تواند دوسيه سازی  و  مى گردد 
بين المللى نيز تلقى گردد. از سوی دیگر، این اعتراض باعث 
واکنش احتمالى مثبت یا منفى دولت پاکستان مى گردد که 
و  مثبت  واکنش  از  مى تواند  افغانستان  هر دو صورت،  در 

منفى دولت اسالم آباد منتفع شود.
دولت  اعتراض  شمردن  مهم  با  پاکستان  دولت  اگر 
از  راکت  با شليک  که  غایله ای  در جهت ختم  افغانستان، 
تا  باعث مى گردد  بردارد،  پاکستان آغاز شده، گام  طرف 
اکنون هزاران  ایجاد شود. هم  این مشکل  برای حل  زمينه 
پاکستان  خاک  از  که  راکت باری ای  دليل  به  ما  هموطن 
نيز  بعضا  و  مى کنند  زندگى  هراس  در  مى گيرد،  صورت 
معضل  این  پایان  شده اند.  خانه های شان  ترک  به  مجبور 
کمک مى کند تا آرامش دوباره در زندگى هموطنانى که 

در نوار مرزی با پاکستان زندگى مى کنند، باز گردد. 
تبليغاتى  نظر  از  افغانستان  موضع  برتری  به  کار  این  البته 
زیرا  مى کند.  کمک  نيز  بين المللى  و  منطقه ای  سطح  در 
سفير  احضار  طریق  از  افغانستان  دولت  رسمى  اعتراض  با 
از  افغانستان  که  مى گردد  روشن  موضوع  این  پاکستان، 
همين  و  گرفته  قرار  دست اندازی  مورد  پاکستان  جانب 
اخالل گری باعث شده است تا دولت افغانستان مبادرت به 
احضار سفير پاکستان و ابالغ اعتراض رسمى از طریق وی 

به دولت اسالم آباد بکند.

پاکستانى  بازنشسته ی  جنرال  سعد،  یک  آقای 
مى گوید صالح پاکستان در این نيست که به خاطر 
یگ گروه بى وطن تروریستى )شبکه حقانى( با یگ 
نماید؛  درگير  را  خود  امریکا  مثل  بزرگى  کشور 
منافع پاکستان در حسن رابطه تامين مى شود. جنرال 
سعد به خبرگزاری رویترز گفته است، این باور که 
شده  سبب  مى کنند،  ترک  را  افغانستان  امریکایى ها 
که مقامات پاکستان، از گروه حقانى حمایت کنند. 
از  امریکایى ها  خارج شدن  در  خود،  سعد  جنرال 
افغانستان تردید ندارد، اما مى گوید آنها نباید خاطره 

منفى از پاکستان در دل داشته باشند. 
در  بى وطن   گروه  این  رهبر  حقانى  سراج الدین 
گفتگوی تيلفونى با خبرگزاری رویترز، امریکایى ها 
حمله  صورت  در  است  گفته  و  کرده  تهدید  را 
سنگينى  تلفات  با  آنها  شمالى،  وزیرستان  بر  امریکا 
روبرو شده و خسارات شان بيشتر از افغانستان خواهد 
بود. شبکه ی حقانى با اطمينان کامل از ادامه جنگ 
این  که  است  معتقد  سعد  جنرال  مى گوید.  سخن 
شبکه بين ده تا پانزده هزار نيروی مسلح دارد. گروه 
طالبان  دارد.  باخود  نيز  را  پاکستانى  متحدان  حقانى 
در  مستقر  بهادرخان  حفيظ گل  رهبری  به  پاکستانى 
حقانى  شبکه  اصلى  همکاران  از  شمالى  وزیرستان 
و  تبادله  دیگر  هم  با  را  انتحارکنندگان  که  هستند 
مشترک  ستاد  ریيس  مولن  مایک  مى کنند.  معامله 
نظر  امریکا معتقد است که گروه حقانى زیر  ارتش 
نيابتى را به نمایندگى استخبارات  آی اس آی جنگ 
است.  انداخته  راه  امریکا،  نيروهای  عليه  پاکستان، 
را  گروه  این  جلو  پاکستان  اگر  که  است  گفته  وی 
نگيرد، امریکا مستقالنه وارد عمل خواهد شد. مولن 
مى گوید شبکه ی حقانى در سيدآباد وردک در نهم 
ماه سپتامبر با موتری پر از مواد انفجاری به قرارگاه 
نظامى امریکا حمله کرد و در این حادثه بيش از صد 
زخمى  بود  امریکایى  سربازان  نفر شان   77 که  نفر 
انکارناپذیری  شواهد  و  اسناد  مى گوید  وی  شدند. 
دفتر  و  امریکا  سفارت  به  حمله  که  دارد  وجود 
کار  کابل  در  سپتامبر  ماه  سيزدهم  در  ناتو  مرکزی 
گروه حقانى بوده است. حمله بر هوتل انترکانتيننتال 
حقانى  شبکه ی  نيز  را  بریتانيا  فرهنگ  خانه  و 
با  تروریستى  اعمال  این  تمامى  کرد.  سازماندهى 
دنبال  به  است.  گرفته  صورت  آی اس آی  همکاری 
اظهارات مایک مولن، صدراعظم پاکستان گفت که 
امریکا بدون پاکستان نمى تواند زندگى نماید. خانم 
نيز اعالم کرد که پاکستان  امریکا  حنا ربانى که در 
کشور بسيار بزرگى است که از دست دادن آن برای 

امریکا دشوار است. 
شدت  پاکستان،  و  امریکا  سياست  بحران  و  جدال 
بى سابقه گرفته و اکنون تالش ها براین استوار است 
که چگونه به این بحران خاتمه داد. البته کارشناسان 
دو  بين  روابط  تيرگى  نگران  شدت  به  پاکستانى 
کشور هستند. شخصيت ها ی مثل جنرال سعد به رفتار 
مثل  بى وطن  و  بى بنياد  گروه  از  حمایت  و  پاکستان 
شبکه ی حقانى، معترض است. مقامات پاکستانى در 
هستند  چين  صدراعظم  معاون  ميزبان  نيز  اسالم آباد 
بلندپایه  مقام  این  با  گفتگو  در  زرداری  آصف على 
است.  ساخته  مطرح  را  به وجودآمده  بحران  چينى، 
معاون صدراعظم چين از ارتش پاکستان در مبارزه 
پاکستان  »داون«  روزنامه  کرد.  ستایش  تروریزم  با 
سياست ضدتروریستى  از  به حمایت  را  وی  سخنان 
حمایت  این گونه  است.  کرده  نقل  پاکستان  ارتش 
بسيار  فعلى  در شرایط  از طرف چين  پاکستان  برای 
دارد.  احتياج  آن  به  به شدت  پاکستان  و  است  مهم 
از عربستان  هيات  نوشته است که یک  این روزنامه 
پاکستانى  با مقامات  سعودی وارد اسالم آباد شده و 
هيات،  ماموریت  شده  گفته  است.  مذاکره  سرگرم 
واقع  در  که  است  حقانى  شبکه ی  وضعيت  بررسى 
عامل اصلى بحران مى باشد. اما یک مقام در اردوی 

اگر اعتراض دولت افغانستان با بى توجهى دولت اسالم آباد 
پاسخ داده شود، باز هم به نفع افغانستان تمام مى شود؛ زیرا 
از  خروج  برای  جبری  انگيزه  تا  مى کند  کمک  کار  این 
در  کابل  سران  اغلب  شود.  پيدا  کابل  سران  نزد  در  سایه 
طول ده سال گذشته در برابر پاکستان بسيار متواضع رفتار 
کرده اند. وقتى دولتمردان کابل تحت فشار روانى ناشى از 
خشم مردم نسبت به دست اندازی های پاکستان قرار گيرند، 
اقدام  به  مردم،  اعتماد  جلب  برای  تا  مى گردند  مجبور 

مناسب متقابل در برابر پاکستان مبادرت کنند.
این کار باعث مى گردد تا زمينه برای نگرش واقع بينانه و در 
عين زمان آفت شناسانه نسبت به روابط افغانستان و پاکستان 
افغانستان  که  بياید  وجود  به  پرسش  این  و  شود  مساعد 
تاکنون از رویه خود در برابر پاکستان، چه نفع و ضرری را 
به دست آورده یا متحمل شده و اینکه در آینده چه سياستى 

مى تواند به نفع افغانستان تمام شود؟
برای  روانى  زمينه خوب  اکنون  هم  است که  این  واقعيت 
وجود  به  پاکستان  با  تعامل  به  رابطه  در  کردن  فکر  نو  از 
پاکستان در  پيچيده ای که  به سياست  با توجه  آمده است. 
خصوص مقابله با گروه های تروریستى اتخاذ کرده و باعث 
گردیده  اسالم آباد  به  نسبت  بين المللى  بى اعتمادی  ایجاد 
احسن  نحو  به  آن  از  مى تواند  نيز  افغانستان  دولت  است، 
استفاده کند و با استفاده از همين ذهنيت، به ایجاد زمينه های 

فشار بر پاکستان سهم بگيرد.
به پاکستان به حد اقل  هم اکنون دیده مى شود که اعتماد 
خواستار  امریکایى  قانونگذاران  از  یکى  است.  رسيده 
نيز  آن  دليل  است.  شده  اسالم آباد  بر  زور  اعمال  بررسى 
این مى باشد که امریکایى ها اکنون به این واقعيت نزدیک 
شدن  خنثا  باعث  پاکستان  با  موجود  تعامل  که  شده اند 
منطقه  در  تروریزم  با  مقابله  برای  هزینه های صورت گرفته 
به  اوضاع  اگر  که  دارد  وجود  نگرانى  این  حتا  مى گردد. 
همين منوال ادامه یابد، دست آوردها در افغانستان نيز ضرب 

صفر گردد.
سفير  خليلزاد،  زلمى  داکتر  نگرانى  ابراز  مى رسد،  نظر  به 
ناشى  نيز  متحد  ملل  و  افغانستان  عراق،  در  امریکا  سابق 
پاکستان  کج رفتاری های  از  ایجادشده  نگرش  همين  از 
مى باشد. این مقام امریکایى گفته است که ایاالت متحده 
نباید  قرار دارد و  افغانستان در مرحله ی حساس زمانى  در 
اجازه دهد که تالش های یک دهه در افغانستان به هدر رود. 
این مقام امریکایى با اشاره به اینکه ادامه ی حمایت پاکستان 
از طالبان و دیگر تندروان مى تواند، امریکا را در افغانستان 
دولت  که  است  شده  آن  خواستار  بزند،  جدی  ضربه ی 
اسالم آباد  تا  کند  وارد  فشار  پاکستان  بر  متحده  ایاالت 
وادار  تروریزم  با  مبارزه  در  شفاف تر  و  بيشتر  همکاری  به 

گردد.  

است که  گفته  و  رد کرده  را  موضوع  این  پاکستان 
هماهنگى  خاطر  به  عربستان  نظامى  و  امنيتى  هيات 
مانورهای نظامى ای که قراراست برگزار شود، وارد 
بشير سکرترجنرال  اسد  آقای  است.  اسالم آباد شده 
مونتر  کامرون  آقای  با  پاکستان  خارجه ی  وزارت 
امریکا در آن کشور وارد گفتگو شده است،  سفير 
است.  برگشته  امریکا  از  تازگى  به  مونتر  آقای  زیرا 
دیپلوماسى  تشنجات  کاهش  در  وی  با  مذاکره 
امریکا و پاکستان مى تواند مفيد باشد. اشفاق کيانى 
قبل  از  سفر  پاکستان،  ارتش  مشترک  ستاد  ریيس 
کرد.  لغو  را  انگلستان  به  خود  شده  برنامه ریزی 
بين  سياسى  موجود  بحران  آن،  خوردن  بهم  دالیل 
بریتانيا  با  پاکستان  البته  است.  شده  ذکر  کشور،  دو 
بيش  فشار های  دليل  به  کيانى  آقای  ولى  نيست  قهر 
از حد به اردو و استخبارات پاکستان، الزم دید که 
در پاکستان بماند چنانچه آقای یوسف رضا گيالنى 
منظور  به  امریکا  به  خود  سفر  پاکستان،  صدراعظم 
شرکت در مجمع عمومى ملل متحد را نيز لغو کرد 
و دليل آن را باران های موسمى که خسارات فراوان 
مى دانيم  اما  کرد.  اعالم  ساخته،  وارد  پاکستان  به 
مهم،  و  برنامه ریزی شده  سفرهای  این گونه  لغو  که 
پاکستان که  اردوی  مقام  دارند. یک  دالیل سياسى 
هيچ  به  که  است  گفته  شود  فاش  نامش  نخواست 
عملى  پاکستان  برای  امریکا  خواست  این  صورت 
جویان  جنگ  عليه  شمالى  وزیرستان  به  که  نيست 
پاکستان  اردوی  شود.  جنگ  وارد  حقانى  شبکه ی 
این  نمى کند  تمکين  اینکه  دليل  نمى دهد  تن  این  به 
مشترک  مرز  از  وسيعى  بسيار  بخش های  که  است 
ما  و  مى کند  کنترول  اردو  را  پاکستان  و  افغانستان 
شمالى،  وزیرستان  در  را  دیگری  جنگ  نمى توانيم 
راه اندازیم. مفهوم این سخن این است که پاکستان 
این  ببرد  بين  از  را  حقانى  گروه  نمى خواهد  هرگز 
شده  پاکستان  سياست  قرمز  خط  واقع  در  گروه 
است. پاکستانى ها حاضراند هرکاری را برای امریکا 
در جنگ با القاعده انجام دهند چنانچه تا حاال ده ها 
یا  و  کرده، کشته  دستگير  را  القاعده  رهبران  از  نفر 
بين  پاکستانى ها  زیرا  کرده اند  امریکا  تحویل  زنده 
و  شده  قایل  تفکيک  القاعده،  و  طالب  گروه های 
و  مالعمر  گروه  اما  ندارند.  الزم  دیگر  را  القاعده 
مى شمارند  خود  مقدس  حریم  را  حقانى  شبکه ی 
مى دارند  نگاه  افغانستان  در  استفاده  برای  را  آنها  و 
معنا  آنها  وجود  در  استراتژیک  عمق  تفسير  زیرا 
ازبک،  بنگله دیشى،  عرب،  چچنى،  اتباع  اما  دارد. 
این  فاقد  القاعده هستند،  ایرانى و ترک که اعضای 

مى باشند.  خصوصيت 
ماجرای های  پاکستان  احوال،  و  اوضاع  همين  در 
بى رحمانه ی  حمالت  است؛  آفریده  نيز  را  دیگری 
آوارگى  افغانستان،  مسکونى شرق  مناطق  بر  راکتى 
جبران ناپذیر  خسارات  و  بى گناه  انسان  هزاران 
نورستان  و  کنر  والیت های  فقير  روستانشينان  به 
دولت  ميان  این  در  است.  شرارت ها  این  ازجمله ی 
و  کرده  پيشه  را  تحمل  صبر  موضع  افغانستان 
تروریزم  با  مبارزه  بحران  در  شفافى  عکس العمل 
بى طرفى  نوع  و یک  نداشته  امریکا،  و  پاکستان  بين 

معنى دار را در قبال آن انتخاب کرده است. 
مى رسد،  پایان  به  پاکستان  با  امریکا  جدال  ولى 
پاکستانى ها  به زعم  شبکه ی حقانى و گروه مالعمر 
افغانستان  سياسى  آینده  در  را  مهمى  نقش  مى تواند 
را  قضيه  پاکستانى ها  است  ممکن  باشد.  داشته 
این  که  بسپارند  تعهد  و  دهند  خاتمه  این گونه  به 
این  نکنند.  وارد  صدمه ای  امریکا،  منافع  به  گروه ها 
سال  از  بعد  یا  و   2014 سال  از  قبل  مى تواند  تعهد 
2014 بين پاکستان و امریکا، صورت بگيرد و به این 
ترتيب کشمکش بين امریکا و پاکستان خاتمه یافته، 

اما مصيبت در افغانستان ادامه یابد.
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احضار سفیر پاکستان 
و چشم انداز سیاست جدی تر

کشمکش امریکا و پاکستان 
بر سر گروه بی وطن 

 دولتمرادی
نویسنده:محمدناطقی
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زندگی کنید،  آلودگی  از  شما که عالقمند حفظ محیط زیست هستید و می خواهید در یک محیط عاری 
طرح های جامع تان را در رابطه به راه های اثرگذار به خاطر حفاظت محیط زیست برای ما بفرستید و جایزه 

بگیرید.
در هر ماه از میان طرح های ارسالی شما بهترین طرح می تواند این جایزه را نصیب شود.

طرح های خود را به این ایمیل آدرس ارسال کنید و یا به آدرس دفتر 8 صبح مراجعه نمایید.
آخرین فرصت برای فرستادن طرح ها در این ماه: 28 اسد1390 

ایمیل:
آدرس دفتر: خانه شماره 393، سرک 5، کارته 3، کابل

mohitezist@8am.af    --  afghanistan_8am.com 

طرح بفرستید و جایزه بگیرید!
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در شماره ی پیش نگاهی کلی به تاثیرات آلودگی هوا 
به سالمت انسان ها داشتیم. در این شماره سعی بر این 
تاثیرات  به  تخصصی تری  و  دقیق تر  نگاهی  که  دارم 
آلودگی هوا به خصوص تاثیرات آن بر بیماران قلبی، 

کهن ساالن و کودکان داشته باشم.
گازها،  با  هوا  شدن  مخلوط  معناي  به  هوا  آلودگي 
کاهش  را  هوا  کیفیت  که  است  ذراتي  و  قطرات 
مي دهد. وجود موترها، وسایل نقلیه عمومی، هواپیماها 
باعث  است  ممكن  ساختمان سازي  و  صنایع  نیز  و 

آلودگي هوا شوند. 
هر فرد بالغ به طور متوسط 20000 لیتر هوا در طي یك 
در  که  است  فرد  هر  مسلم  حق  و  مي کند  تنفس  روز 
فضاي پاکیزه تنفس کند. اما میلیون ها تن گاز و ذرات 
سوخت هاي  ناقص  احتراق  اثر  در  هرساله  که  مضر 
افراد  از  را  طبیعي  حق  مي شوند،  این  هوا  وارد  فسیلي 
نیستند؛  قابل دیدن  این آالینده ها  اغلب  سلب مي کند. 
اما براي سالمت انسان بسیار زیان آور مي باشند. بحث 
مواد  این  میزان  که  مي شود  بیان  وقتي  هوا  آلودگي 
انسان  سالمتي  براي  قابل قبول  حد  از  بیش  به  سمي 
برسد،  آلودگي هوا بیشتر در شهرهاي بزرگ و صنعتي 
دیده مي شود و نیروگاه ها، کارخانه ها و حتا اجاق هاي 
منازل در ایجاد آن نقش به سزایي دارند. مواد متصاعد 
در  سمي  مواد  درصد   75 از  بیش  موترها  اگزوز  از 

هواي آلوده شهرهاي بزرگ را تشكیل مي دهند.
تحریك  باعث  مي تواند  هوا  آلودگي  حال  این  با 
و  سرفه  چشم،  سوزش  شود.  ریه ها  و  گلو  چشم ها، 
در  گرفتن  قرار  هنگام  در  سینه  در  سنگیني  احساس 
مختلف  افراد  است.  شایع  شدید  آلودگي  معرض 
مي دهند.  نشان  هوا  آلودگي  به  متفاوتي  واکنش هاي 
سینه  قفسه  در  سنگیني  احساس  از  است  ممكن  برخي 
هیچ  دیگر  برخي  و  باشند  ناراحت  شدیدا  سرفه ی  و 
با  نباشند.  هوا  آلودگي  متوجه  و  ندهند  نشان  واکنشي 
توجه به این که ورزش و فعالیت جسمي نیاز به تنفس 
تشدید  باعث  است  ممكن  دارد،  عمیق تر  و  سریع تر 
قلبي  بیماري  به  مبتال  که  بیماراني  شود.  فوق  عالیم 
کاهش  از  ناشي  سینه  قفسه  )درد  صدري  آنژین  مانند 
مانند  ریوي  بیماري هاي  قلب(،  ماهیچه  به  خون رساني 
به  بیشتري  حساسیت  معموال  هستند،  آمفیزم  یا  آسم 
آن  متوجه  دیگران  از  زودتر  و  دارند  هوا  آلودگي 
شهرهاي  اغلب  در  هوا  آلودگي  مهم  عامل  مي شوند. 
اوزون  است.  زمین  سطح  در  اوزون،  گاز  بزرگ، 
گازهاي  که  مي شود  تشكیل  هنگامي  زمین  سطح  در 
و سایر وسایلي که سوخت  موترها  از  آالینده حاصل 
نور خورشید واکنش مي کنند؛ در  با  مصرف مي کنند 
انسان  براي  که  مي آید  وجود  به  اوزوني  گاز  نتیجه 
بودن  ساکن  شرایط  در  اوزون  گاز  این  است.  سمي 
گرم  هواي  و  آب  و  خورشید  نور  درخشندگي  هوا، 
را  زمین  سطح  در  اوزون  این  مي آید.  وجود  به  بیشتر 
نباید با اوزون »خوب« که کیلومترها باالتر در قسمت 
مضر  بنفش  ماورا  اشعه  و  دارد  قرار  زمین  جو  فوقاني 

خورشید را جذب مي کند اشتباه گرفت. 
در این زمینه داکتر ذبیح اهلل علم متخصص بیماری های 
می گوید:  جمهوریت  شفاخانه  در  موظف  و  داخله 
»آلودگی هوا باعث بروز بیماری های تنفسی می گردد 
قلبی  بیماری  سبب عدم کفایت  این  به مرور زمان  که 
در  طوالنی  مدت  در  که  کسانی  رو  این  از  می گردد. 
ریوی  بیماری های  دچار  می گیرند  قرار  آلوده  هوای 

می گردند.« 
شفاخانه ها  به  که  قلبی  بیماران  بیشتر  او  گفته ی  به 
 50 از  باالتر  که  هستند  اشخاصی  می کنند  مراجعه 
می کشند.  سگرت  که  اشخاصی  یا  و  دارند  سن  سال 
او می گوید: »طبق آمار نشان داده شده است که زن ها 
بیشتر دچار بیماری های قلبی می شوند. به اعتقاد او این 
زنان خصوصا زنانی که در اطراف )مناطق دوردست( 
زندگی  می کنند و در هنگام غذا درست کردن ارتباط 
این  تا  باعث می گردد  نیز  این ها  با دود دارند  نزدیكی 

زنان به بیماری های ریوی و بعدها قلبی دچار شوند.«

او در ادامه می گوید: »متاسفانه در کشور 
که  ندارد  وجود  تحقیقاتی  شبكه  ما 
اشخاص  از  میزان  نماید که چه  پیگیری 
این  از  میزان  چه  یا  دارند،  قلبی  بیماری 
بیماری ها ناشی از آلودگی هواست.« اما 
سال خوردگان  کودکان،  واضح  طور  به 
قلبی  بیماری های  به  مبتال  که  کسانی  و 
هستند بیشترین صدمه را از آلودگی هوا 

می بینند. 
به  نسبت  افراد  حساسیت  حال  این  با 
مبتال  افراد  نیست.  یكسان  هوا  آلودگي 
سال خوردگاني  ریوي،  بیماري هاي  به 
رنج  ریوي  و  قلبي  بیماري هاي  از  که 
بیشتر تحت  مي برند و همچنین کودکان 
هرساله  این رو  از  هستند.  تاثیر آالینده ها 
میلیون ها تن از گازها و ذرات مضر وارد 
به  این آالینده ها  از  هوا مي شوند. برخي 

هنگام استنشاق وارد ریه ها مي گردند.
دیزلي  موترهاي  از  ناشي  سیاه  دود 
هواست.  آلودگي  از  بارزي  نمونه ی 
هوا  آلودگي  موارد  از  دیگري  انواع 
نیستند،  دیدن  قابل  که  دارند  وجود 
زیان آور  بسیار  انسان  سالمت  براي  اما 

مي باشد.
اگزوز  از  شهرها  دود  اعظم  قسمت 
بعضي  در  اما  مي آید.  بوجود  موترها 
سوخت  و  ذغال  سوخت  مناطق  از 
سهیم  دود  ایجاد  در  نیز  نیروگاه ها 
در  دود  درشت  ذرات  هستند. 

قسمت هاي فوقاني دستگاه نفس، گیر مي کنند و باعث 
ولي  مي شوند؛  سینوس ها  و  بیني  ترشحات  در  اختالل 
ذرات ریز ممكن است در راه هاي عمیق تر ریه ها نفوذ 
تنفس  در  اشكال  باعث  ذرات  این  زیاد  حجم  کنند. 
دیگر  و  مزمن،  آمفیزم  برونشیت  آسم،  به  مبتال  افراد 
باعث  است  ممكن  حتا  و  مي گردد  ریوي  بیماري هاي 
قلبي  بیماري هاي  به  مبتال  سالمندان  زودرس  مرگ 
هوا،  افزایش  آلودگي  حاد  موارد  در  شود.  ریوي  و 
مرگ و میر غالبا به دلیل وجود این ماده در غلظت هاي 

زیاد مي باشد.
سایت  در  که  متخصصان  تحقیقات  آخرین  طبق 
دود  معرض  در  گرفتن  قرار  شده،  نشر  بی بی سی 
ترافیك تا شش ساعت خطر حمله قلبی را باال می برد.

دود  میان  در  تنفس  می گویند  بریتانیایی  متخصصان 
شدید وسایل نقلیه می تواند باعث حمله قلبی شود.

محققان دریافته اند که خطر حمله قلبی تا شش ساعت 
افزایش  شدید  دود  معرض  در  گرفتن  قرار  از  پس 

می یابد، ولی سپس کم می شود.
نوشته اند آلودگی هوا  بریتانیا  آنها در ژورنال پزشكی 
احتماال حمله قلبی را شتاب می بخشد نه این که به طور 

مستقیم باعث آن شود.
سالمت  برای  دود  معرض  در  مكرر  گرفتن  قرار  اما 
قابل  میزان  به  را  عمر  طول  و  است  زیانبار  انسان 
مالحظه ای کاهش می دهد. از همین رو، توصیه به مردم 
این است که تا می توانند از قرار گرفتن در معرض دود 

وسایل نقلیه پرهیز کنند.
بنیاد  پزشكی  مدیر  دستیار  پیرسون،  جرمی  پروفیسور 
تحقیق،  این  مشترک  نویسندگان  از  و  بریتانیا  قلب 
می گوید: »این تحقیق مفصل، قاطعانه نشان می دهد که 
حمله  خطر  اگزوز،  زیاد  دود  میان  در  تنفس  از  پس 
ما  می رود.  باال  ساعت،  شش  حدود  برای  موقتا،  قلبی 
قلب  آلودگی هوا می تواند روی سالمت  می دانیم که 
و  خون  کردن  غلیظ  راه  از  شاید  و  بگذارد  تاثیر  شما 
افزایش  را  قلبی  حمله  خطر  لختگی،  احتمال  افزایش 

دهد.«
دارید،  قلبی  بیماری  اگر  می کند  تاکید  پیرسون  آقای 
ناشی  میزان آلودگی هوای  مناطقی که  سعی کنید در 
مزدحم،  خیابان های  مثال  است،  زیاد  آنجا  ترافیك  از 

برای مدت طوالنی نمانید.
این محققان پرونده پزشكی حدود ۸0 هزار بیمار مبتال 
آلودگی  آمار  با  را  ولز  و  انگلستان  در  قلبی  حمله  به 

مناطق محل سكونت شان مقایسه کردند.
شش  تا  هوا  آلودگی  بودن  باال  که  شدند  متوجه  آنها 
ساعت پس از قرار گرفتن در معرض دود، خطر حمله 
قلبی را تشدید می کند. از این رو توصیه متخصصین بر 
آلودگی شدید  در  گرفتن  قرار  از  باید  که   است  این 
هوا تا حد ممكن خودداری کرد به خصوص کودکان 
و سال خوردگان. استفاده از ماسك نیز کمك فراوانی 

هر فرد بالغ به طور متوسط 20000 ليتر هوا در طي يك روز تنفس 
مي كند و حق مسلم هر فرد است كه در فضاي پاكيزه تنفس كند. 
اما ميليون ها تن گاز و ذرات مضر كه هرساله در اثر احتراق ناقص 
سوخت هاي فسيلي وارد هوا مي شوند،  اين حق طبيعي را از افراد 

سلب مي كند. اغلب اين آالينده ها قابل ديدن نيستند؛ اما براي سالمت 
انسان بسيار زيان آور مي باشند. بحث آلودگي هوا وقتي بيان مي شود 
كه ميزان اين مواد سمي به بيش از حد قابل قبول براي سالمتي انسان 
برسد،  آلودگي هوا بيشتر در شهرهاي بزرگ و صنعتي ديده مي شود و 

نيروگاه ها، كارخانه ها و حتا اجاق هاي منازل در ايجاد آن نقش به سزايي 
دارند. مواد متصاعد از اگزوز موترها بيش از 75 درصد مواد سمي در 

هواي آلوده شهرهاي بزرگ را تشكيل مي دهند.

به تنفس نكردن هوای آلوده می کند. با این حال دولت 
نیز موظف است تا از ورود و تردد موترهای خراب و 
و  درخت  کاشت  با  هم چنین  نماید.  جلوگیری  دودزا 
از  می توان  زیادی  حدود  تا  سبز  فضای  از  نگهداری 

آلوده شدن هوا جلوگیری کرد.
استفاده کمتر از موتر شخصی، استفاده از وسایل نقلیه 
پیاده رو  یا  و  دوچرخه  از  استفاده  همچنین   عمومی، 
کاهش  در  که  است  مواردی  از  امكان،  صورت  در 
سطح  در  موتر  کمتر  تردد  است.  موثر  هوا  آلودگی 

شهر یعنی آلودگی کمتر هوا.

آلودگي هوا 
و بيماري هاي تنفسي 

 شفايی
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کنگره ملی افغانستان، معتقد است که دولت افغانستان 
اصلی  تصمیم گیرنده  دوم،  بن  بین المللی  کنفرانس  در 
نخواهد بود، بلکه کشورهای غربی به خصوص ایاالت 
نشست خواهد  این  در  را  اصلی  امریکا تصمیم  متحده 

گرفت.
و  ملی  کنگره  حزب  رهبر  پدرام،  عبدالطیف  داکتر 
که  نشستی  حاشیه ی  در  نمایندگان،  مجلس  عضو 
از  تن  ده ها  با حضور  این حزب  از سوی  روز گذشته 
دینی،  علمای  سیاسی،  مسایل  آگاهان  روشنفکران، 
استادان دانشگاه و دانشجویان به منظور بحث و گفتگو 
جمله  از  کشور،  سیاسی  حاد  موضوعات  درباره ی 
و  عنعنوی  جرگه  تدویر  دوم،  بن  بین المللی  کنفرانس 
در  امریکا  متحده  ایاالت  با  استراتژیک  پیمان  امضای 
کابل برگزار شده بود، گفت که کنفرانس بین المللی بن 
در مسیری به پیش می رود که در آن تصمیم نهایی را 
ایاالت متحده امریکا خواهد گرفت. آقای پدرام افزود: 
»اگر واقعا منافع مردم افغانستان باشد و مردم افغانستان 
تصمیم بگیرند، می شود که در کنار تالش های داخلی، 
دیگر تالش ها را هم باید راه اندازی کرد و به آن احترام 
بن  در  ما  که  نمی کنم  من گمان  هنوز  تا  اما  گذاشت. 
گفتند،  هم  دیگران  طوری که  باشیم.  تصمیم گیرنده 
نیروهای  احتماال  پیش می رود که  به  بن در مسیرهایی 
تصمیم  آن  در  امریکایی ها  خصوص  به  بین المللی 

خواهند گرفت.«
مقام های دولت افغانستان و ایاالت متحده امریکا، بارها 
افغان ها رهبری  این کنفرانس توسط خود  گفته اند که 
می شود. کنفرانس بین المللی بن دوم که قرار است در 

وحید مژده از آگاهان مسایل سیاسی افغانستان و یک تن از اشتراک کنندگان این نشست 
گفت که درباره برگزاری کنفرانس بین المللی بن دوم و امضای پیمان استراتژیک میان 

افغانستان و ایاالت متحده، میان این دو کشور فعال کشمکش هایی وجود دارد که مقام های 
هر یک از این کشورها تالش دارند تا از برگزاری کنفرانس و امضای پیمان استراتژیک 

سود بیشتر ببرند. آقای مژده افزود ایاالت متحده امریکا در تالش است تا پیش از برگزاری 
کنفرانس بن دوم، پیمان استراتیژیک میان افغانستان و امریکا به امضا برسد و پس از 
امضای این پیمان، در کنفرانس بین المللی بن دوم می خواهد فشارهای بیشتری را باالی 

رییس جمهور افغانستان وارد کند.

شهادت  پوست کنده و گیج کننده ی دریاساالر مایک 
در  پاکستان  استخبارات  داشتن  دست  بر  مبنی  مولن 
حمله به نیروهای ناتو و سفارت امریکا در کابل، ایاالت 

متحده و پاکستان را در مقابل هم قرار داده است.
چنین  به  دست  پاکستان  ارتش  و  استخبارات  چرا 
در  پاکستانی  جنرال های  می زنند؟  پرمخاطره  اقدامات 
کوتاه  پاسخ  نموده اند؟  محاسبه ای  چه  خویش  ذهن 
این است که آنها فکر می کنند امریکا در حال فرار از 
افغانستان بوده و می خواهند با این اقدامات روند خروج 
از افغانستان را سرعت بخشند. نکته ی مهم این است که 
دریاساالر مولن یکی از حمایت کنندگان قوی پاکستان 
در کاخ سفید از زمانی که آقای اوباما به قدرت رسید، 
برای  محتاطانه  خیلی  اما  همواره  او  می آید.  به حساب 
پاکستان  منافقت های  برابر  در  شکیبایی  و  صبوری 
پاکستان  باور داشت که  به درستی  استدالل می کرد و 
امنیت  تروریسم،  با  مبارزه  افغانستان،  جنگ  خاطر  به 
شبه قاره ی  در  اتومی  رقابت های  و  هسته ای  سالح های 

هند، مهم است. 
اظهارات  که  می شود  باعث  مسایل  این  اهمیت 
گروه  و  آی اس آی  ارتباط  مورد  در  مولن  آقای 
ستاد  رییس  باشد.  گیچ کننده  بیشتر  طالبان  و  حقانی 
را آله ی  امریکا گروه حقانی و طالبان  ارتش  مشترک 
به  که  داد  لقب  پاکستان  استخبارات  جنگ افروزی 
نیابت از این کشور به درگیری ها ادامه می دهند. منابع 
امنیتی افغان می گویند گروه انتحارکنندگان طالبان که 
تیلفونی  امریکا حمله کردند، در تماس  باالی سفارت 
با آمرین خود در خاک پاکستان، در جریان درگیری 

بودند. 
سوال های زیادی در مورد استخبارات پاکستان به وجود 
می آید. ترور آقای برهان الدین ربانی که رهبری روند 
مصالحه و گفتگو با طالبان را در اختیار داشت، ضربه ی 
مرگباری به روند گفتگوها با این گروه زد. آقای ربانی 
گویا  که  شد  کشته  انتحاری  بمب گذار  یک  توسط 
یک پیامی را از طرف شورای کویته که با استخبارات 
ما چیز زیادی  ارتباط دارد، می آورد. هرچند  پاکستان 
این حال، خیلی خیلی  با  نقشه ترور نمی دانیم،  باره  در 
نامحتمل است که شورای کویته بتواند بدون چراغ سبز 
استخبارات پاکستان روند صلح را این گونه ضربه بزند.  
ما تا حال شاهد عملکرد خیلی تحریک  کننده از سوی 
جریان  در  سازمان  این  بوده ایم.  پاکستان  استخبارات 

پنجم دسامبر سال جاری میالدی در آلمان برگزار شود، 
امنیتی  انتقال مسوولیت های  روند  ادامه ی  مسایل  در آن 
با  مذاکره  داخلی،  نیروهای  به  بین المللی  نیروهای  از 
مخالفان مسلح دولت، ارزیابی چالش های ده سال اخیر و 
تعهد درازمدت جامعه ی جهانی پس از ختم روند انتقال 
قرار  بحث  مورد   ،2014 سال  در  امنیتی  مسوولیت های 

خواهد گرفت.
همچنین وحید مژده از آگاهان مسایل سیاسی افغانستان و 
یک تن از اشتراک کنندگان این نشست گفت که درباره 
پیمان  امضای  و  دوم  بن  بین المللی  کنفرانس  برگزاری 
این  میان  متحده،  ایاالت  و  افغانستان  میان  استراتژیک 
دو کشور فعال کشمکش هایی وجود دارد که مقام های 
برگزاری  از  تا  دارند  تالش  کشورها  این  از  یک  هر 

نقشه های  رهبری  در  شایسته ای  اعتبار  گذشته  سه دهه ی 
 2008 سال  در  بمبیی  رویداد  همانند  تخریب،  و  ترور 
میالدی، کسب کرده است. سازمان مذکور تنها به ارتش 
و شخص رییس ارتش پاسخگو است و بس. حکومت 
ملکی کمترین کنترولی بر این سازمان ندارد. استخبارات 
در  »دولت  بلکه  نیست  سرکش  سازمان  یک  پاکستان 
درون دولت« است. جنرال هایی که آی اس آی را اداره 
کرده اند.  کار  طالبان  با  سال   15 به  نزدیک  می کنند،  
پناهگاه  حقانی،  و  مالعمر  رهبران شان، چون  برای  آنها 
قابل توجه  و  مستقیم  بدون حمایت  فراهم کرده اند.  امن 
پاکستان، طالبان پس از سرنگونی حکومت شان در سال 
و  نمی توانستند  برخاسته  خاک  از  دیگر  میالدی   2001

همانند امروز قوی نمی بودند. 
اما اکنون جنراالن پاکستانی احساس می نمایند که احتمال 
این وجود دارد که ایاالت متحده و ناتو، افغانستان را به 
یکباره ترک بگویند، از این خاطر در آنها اراده پذیرفتن 
مخاطره به وجود آمده و تالش می ورزند که با سرعت 
افغانستان،  در  طالبان  و  خود  فعالیت های  به  بخشیدن 
به  و  تسریع کرده  را  همسایگی خویش  از  امریکا  رفتن 
پیروزی گروه تحت حمایت خود یاری بخشند. حمالت 
طیاره های بدون سرنشین و عملیات کشتن اسامه بن الدن 

ببرند.  بیشتر  استراتژیک سود  پیمان  امضای  و  کنفرانس 
آقای مژده افزود ایاالت متحده امریکا در تالش است تا 
پیش از برگزاری کنفرانس بن دوم، پیمان استراتیژیک 
از امضای  به امضا برسد و پس  امریکا  افغانستان و  میان 
می خواهد  دوم  بن  بین المللی  کنفرانس  در  پیمان،  این 
افغانستان  جمهور  رییس  باالی  را  بیشتری  فشارهای 
نیز  کرزی  حامد  که  گفت  همچنین  او  اما  کند.  وارد 

کنفرانس  تا  می کند  تالش 
میل  مطابق  دوم  بن  بین المللی 
و  برگزار شود  افغانستان  دولت 
سوی  از  که  برنامه هایی  آن  در 
مورد  شد،  خواهد  ارایه  دولت 
قرار  جهانی  جامعه ی  تایید 
می گوید:  مژده  آقای  گیرد. 
این  امریکایی ها  حقیقت  »در 
یک  عنوان  به  را  کنفرانس 
آقای  و  دارند  بدست  شمشیر 
قرارداد  امضای  هم  کرزی 
استراتژیک را بشکل یک حربه  
بدست  امریکا  حربه ی  برابر  در 
طور  همین  جریان ها  از  دارد؛ 

صورت  به  را  پاکستانی  جنراالن  پاکستان،  ابیت آباد  در 
عمیقی تحقیر کرد. 

البته تنش و ناراحتی نسبت به پاکستان در سنای امریکا 
قبل از شهادت مایک مولن افزایش یافته بود. آی اس آی 
از  اروپایی ها  و  امریکایی ها  حمایت  که  دارد  آگاهی 
کانادا  است.  کرده  پیدا  کاهش  افغانستان  ماموریت 
میل  برخالف  نیز  اوباما  و  گفته  ترک  را  افغانستان 
انداخته  پیش  را  سربازان  خروج  موعد  خود  جنراالن 
است. افسران آی اس آی می خواهند که این روند تشدید 
یابد؛ زودتر رفتن ناتو بهتر از دیر رفتن شان است. از این 
خاطر مشوره ی آنها به طالبان و گروه حقانی این است: 
باالی  که  کنید  طراحی  به گونه ای  را  خود  عملیات های 
افکارعامه ی امریکا و اروپا تاثیر بگذارید. فضا را طوری 
بنماید  پیروزی  غیرقابل  فعلی  جنگ  آن  در  که  بسازید 
از  بیشتر  را  باشد. کابل  نداشته  به آینده  وجود  امیدی  و 
گذشته نا آرام و در هرج و مرج فرو ببرید. تمام امیدها 
را برای پایان بخشیدن به جنگ فعلی از طریق تالش های 

معلوم می شود. یعنی آقای کرزی می گوید که کنفرانس 
بن دوم باید اول دایر شود و بعد از آن ما)آقای کرزی( 
می کنیم.«  امضا  )امریکا(  شما  با  را  استراتژیک  قرارداد 
این  نگران  کرزی  »آقای  افزود:  همچنین  مژده  وحید 
است که مبادا در کنفرانس بن دوم افرادی مستقلی بیایند 
حکومت  کرزی  آقای  حکومت  که  بکنند  پیشنهاد  و 
ناکاراست بنا براین آقای کرزی به شکل یک سمبول در 
قدرت باقی بماند، اما تیم کاری دیگری در اینجا موظف 
شود تا وضع را در افغانستان تا سال 2014 بهتر بسازد که 
نیروهای خارجی تمام مسوولیت ها را به نیروهای داخلی 

بسپارند.«
این  از  پیش  که  می شود  بیان  حالی  در  اظهارات  این 
قرار  که  بود  کرده  اعالن  نیز  خارجه  امور  وزارت 
از  قبل  امریکا  و  افغانستان  میان  استراتژیک  پیمان  است 
برگزاری کنفرانس بین المللی بن دوم به امضا برسد. اما 
این وزارت تاکید کرد که زمان مشخصی برای امضای 

این پیمان تعیین نشده است.
مساله ی امضای پیمان استراتژیک میان امریکا و افغانستان 
قرار است از سوی رییس جمهور کرزی در یک جرگه 
این  برگزاری  مخالف  برخی ها  شود.  مطرح  عنعنوی 
جرگه هستند و می گویند که برگزاری این جرگه خالف 

قانون اساسی است.

افغانستان  تصویر  که  اندازه  هر  به  ببرید.  بین  از  سیاسی 
شود،  ظاهر  تلویزیون ها  پرده های  بر  خراب تر  و  سیاه تر 
افغانستان  از  زودتر  خارجی  سربازان  همان اندازه  به 

فراخوانده خواهند شد.
در این جنگ، واقعیت ها ارزش کمتر از آنچه به نمایش 
تصور  پاکستان  ارتش  رهبری  دارد.  می شود،  داده 
می نماید که کمک های نظامی امریکا قطع شده و یا به 
وسیله کنگره از بین خواهد رفت، و آنها مطمین هستند 
که  خالی پس از امریکا در افغانستان توسط سعودی ها 
و چینی ها پر خواهد شد. آنها همچنان درک می کنند که 
یافتن یک مسیر جاگزین،  برای  ناتو  به رغم تالش های 
اکماالت این سازمان از طریق پاکستان صورت می پذیرد. 
بدون شک از این اهرم های فشار خود، آگاهی دارند. اما 
هسته ای  قابلیت های  و  سالح ها  که  کرد  فراموش  نباید 
است.  توسعه  حال  در  جهانی  مقیاس  در  پاکستان  در 
شان  آنچه حق  از  بیشتر  ـ  زیادی  برنده   برگ های  آنها 
است ـ در اختیار دارند. از این خاطر، همچون قماربازان 

ازخودراضی و دست پُر، خطرناک بازی می نمایند. 


عبدالطیف پدرام:

گمان نمی کنم که ما
در بن تصمیم گیرنده باشیم

چرا پاکستان
این قدر

جسور شده است؟
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

پیشنهادات
و  گسترش  منظور  به  می بایست  افغانستان  دولت   •
مشخصی  اقدامات  عدالت  تامین  و  قانونیت  تحکیم 
ولسوالی های  تمام  در  محاکم  فعال سازی  برای   را 
آسان  دسترسی  زمینه  تا  گیرد  روی دست  کشور 
عدالت،  تامین  سیستم های رسمی جهت  به  را  مردم 
فراهم ساخته و جلو رشد مراجعه مردم به سیستم های 
شرعی  معیار های  و  قوانین  با  متناقض  غیررسمی 
مراجع  و  نهادها  و  نماید  سد  را  بشری  حقوق  و 
تامین کننده امنیت می بایست فعاالنه در تامین امنیت 
و  امنیتی  الزم  تدابیر  محاکم  مسووالن  و  قضات 

محافظتی را اتخاذ نماید. 
اقدامات  تا   پیشنهاد می شود  مقام ستره محکمه  • به 
اداری  و  مسلکی  پرسونل  استخدام  برای  را   سریع 
وآن  نموده  اتخاذ  را  محاکم  تشکیل  تکمیل  جهت 
کبر  نسبت  که  محاکم  مسوولین  و  قضات  از  عده 
سن قادر به کار نمی باشند، به تقاعد سوق داده و در 

عوض کدر های جوان را استخدام نمایند.
اداری  کارمندان  و  قضات  پایبندی  منظور  به   •

اجرای  از  اطمینان  و  وظایف شان   به  محاکم 
جمهوری  ستره محکمه  وظایف،  موقع  به  و  درست 
محاکم  ازعملکرد  می بایست  افغانستان  اسالمی 
مشخصا  و  آورد  عمل  به  جدی تر  وکنترول  نظارت 
پیشنهاد می گردد بانصب یک دستگاه پیامگیر درمقر 
حضور  وضعیت  از  آگاهی  منظور  به  ستره محکمه 
وسیع  آگاهی دهی  و  محاکم  در  قضات  وغیابت 
بالتکلیفی  و  سرگردانی  زمینه  مردم،  به  آن  درباره 
مراجعین به محاکم و شیوع و گسترش رشوت ستانی 

را از بین ببرد. 
قضایی  سیستم  با  همکار  نهاد های  و  ستره محکمه   •
مورد  قوانین  از  بیشتر  نسخه های  می بایست  کشور 
دسترس شان  به  و  آماده  قضات  برای  را  قضات  نیاز 
قرار دهند و هم چنان وزارت عدلیه در امر دسترسی 
محکمه  ستره  با  جدید  قوانین  نسخه های  به  قضات 

همکاری الزم نماید.
• دولت جمهوری اسالمی افغانستان و به طور اخص 
ستره محکمه به منظور تطبیق و اجرای درست تمامی 

موازین و معیار های محاکمه عادالنه باید توجه الزم 
مبذول نمایند و در رفع کاستی ها و موانع که باعث 
می شود این معیارها به صورت درست رعایت نگردد، 

کوشش صورت گیرد. 
• ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان و دیگر 
محاکم کشور باید اصل قانونیت جرایم و مجازات ها 
را منحیث یک پرنسیب شناخته شده ی عام و کلی در 
ساحه حقوق جزا که در قانون اساسی و سایر قوانین 
جزایی کشور تضمین گردیده است، رعایت نموده و 
نسبت به متخلفین در دستگاه قضایی  برخورد نماید.

و  ماهر  کادر های  آماده سازی  و  آموزش   •
و  برنامه  به  قضایی  و  عدلی  نهادهای  برای  مسلکی 
تمامی  بنابراین  دارد.  نهادی ضرورت  چند  عملکرد 
به شمول ستره محکمه،  تاثیرگزار  نهادهای مرتبط و 
تحصیالت  وزارت  و  عدلیه  وزارت  لوی سارنوالی، 
عالی، تدابیر و تمهیدات مشخص و موثر و همه جانبه 
تطبیق  و  جامع سازی  انکشاف،  و  تدوین  برای  را 
و  اتخاذ  عالی،  تحصیالت  تحصیلی،   نصاب های 

عملی نمایند.
ادامه دارد

اشتراک در کنفرانس مطبوعاتی، بخش دیگری 
رییس  سیماسمر  داکتر  مشترک  برنامه های  از 
عطا  و  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
محمد نور والی والیت بلخ بود که در آن رییس 
دفتر زون شمال یوناما، نمایندگانی از قوماندانی 
دفتر  و  بلخ  والیت  پولیس  قوماندانی  قول اردو، 
نموده  شرکت  نیز  صلح  عالی  شورای  والیتی 

بودند.
صلح  به  رابطه  در  سواالنی  کنفرانس  این  در 
اشتراک کنندگان  سوی  از  که  گردید  مطرح 

پاسخ داده شد.
صلح  موانع  به  کنفرانس  این  سوال  نخستین 
رییس  توسط  که  می گرفت  ارتباط  کشور  در 
والی  و  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 

والیت بلخ پاسخ داده شد.
در  صلح  تامین  عمده ی  موانع  سمر  سیما  داکتر 
مسلح،  مخالفان  موجودیت  عالوه بر  را  کشور 
فساد  بد،  حکومت داری  عدالت،  تطبیق  عدم 
در  تبعیض  و  بی کاری  اقتصادی،  فقر  اداری، 

درون جامعه و حاکمیت، برشمرده گفت:
»اگر مقایسه ای کنیم بین سال های 2010 و 2002 
متوجه خواهیم شد که در سال 2002 با آنکه ما 
و  نداشتیم  قابل توجهی  امنیتی  و  نظامی  نیروی 
ادارات دولتی به دلیل نداشتن امکانات عمال فلج 
نسبت  مردم  امیداری  ولی  می گردید،  محسوب 
موضوع  یک  صلح  و  بود  جدی  واقعا  صلح  به 
در  می شد.  دانسته  تامین  قابل  و  ممکن  کامال 
از  ما  که  وجودی  با  فعلی  شرایط  در  حالی که 
نیروی نسبتا قوی در زمینه تامین امنیت برخوردار 
پیش  دولتی  دوایر  در  مهمی  انکشافات  و  بوده 

به  آمده است ولی میزان امیدواری مردم نسبت 
صلح واقعا کاهش یافته و مردم افغانستان نسبت 
به تطبیق عدالت اعتمادشان را از دست داده اند.«

افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  رییس 
عدم همکاری مردم با دولت را به دلیل فاصله ای 
یکی  است  آمده  بوجود  مردم  و  دولت  بین  که 
از مشکالت جدی برسر راه صلح عنوان نموده 
است  هنوزنتوانسته  افغانستان  »دولت  گفت: 
اعتماد مردم را نسبت به خودش جلب نموده و 
مردم را وادار به همکاری در تامین صلح و ثبات 

نماید.«
دیگری  موردی  »فقر،  داد:  ادامه  سمر  داکتر 
جدی  مشکالت  دچار  را  ما  مردم  که  است 
به  که  داریم  را  خانواده هایی  ما  است.  نموده 
دلیل مشکالت اقتصادی کودکانش را در اختیار 
یا  خواسته  و  داده  قرار  تروریستی  گروه های 
نخواسته فرصت سواستفاده این کودکان را برای 
گروه های مسلح و شورشی فراهم می کنند. این 
کودکان بعد از شستشوی مغزی به هدف انتحار 
کشور  سراسر  در  دیگر  تخریبی  فعالیت های  یا 

مورد استفاده قرار می گیرند.
تا  شده  باعث  که  است  دیگری  عامل  بی کاری 
پیوستن  به  ناچار  ما  جوانان  از  زیادی  تعدادی 
ترتیب  این  وبه  گردیده  شورشی  گروه های  به 
می کنند.  تقویت  را  کشور  در  جنگ  بحران 
حقیقت  در  اشتغال  و  کار  فرصت های  نبود 
جوانان  روی گرداندن  برای  زمینه  نمودن  فراهم 
از حاکمیت مشروع ملی بوده و به نحوی آن ها 
را به پیوستن به گروه های مخالف دولت تشویق 
در  تامین صلح  باورداریم  ما  این  بر  بنا  می کند. 

دولت  موثر  فعالیت  های  و  کارها  نیازمند  کشور 
و جامعه ی جهانی در راستای از بین بردن فقر و 

بیکاری در سطح کشور است.«
با  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  رییس 
تاکید  به صلح  رابطه  در  دولت  برنامه ی  به  اشاره 

نموده گفت:
مناسب و معقول  با مخالفان یک راهی  »مذاکره 
در  که  بدانیم  باید  ولی  است  صلح  تامین  برای 
عدالت  و  بشر  حقوق  نباید  مخالفان  با  مذاکره 
زیرپا گردد. تامین عدالت و احترام به حقوق بشر 
جز الزمی مذاکره با مخالفان است که اگر نادیده 
گرفته شود بدون شک به صلح و امینت واقعی و 

دایمی دست نخواهیم یافت.«  
به نظر عطا محمد نور والی والیت بلخ مهم ترین 
دولت  مخالف  نیروهای  کشور  در  صلح  مانع 
اسالمی  حزب  حقانی،  گروه  طالبان،  شمول  به 
ازبکستان  اسالمی  حرکت  گروه  حکمتیار، 
تاکید  نور  آقای  است.  پاکستان  آی اس آی  و 
نمود: »دولت افغانستان صدای صلح را با تشکیل 
شورای عالی صلح بلند نمود ولی به نظر من نتیجه 
با برداشتی که از دین  کامال معلوم است. طالبان 
که  را  اسالمی  امارت  تنها  و  تنها  دارند  اسالم  و 
خودشان ایجاد نموده بود، می خواهند و بس. بنا 
براین مشکل به نظر می رسد که به صدای رییس 
جمهور افغانستان و مردم افغانستان در جهت تامین 
صلح گوش داده و عمال به روند صلح بپیوندند.«

تفاهم  معتقدم  من  این،  بر  »بنا  افزود:  بلخ  والی 
بار  به  نتیجه ای  صلح  مورد  در  طالبان  رهبری  با 
تامین  تاکید کنم که  نخواهد آورد و می خواهم 
مخالفان  جنگی  ماشین  براندازی  نیازمند  صلح 
به خصوص طالبان در سطح کشور است. من  و 
نیروی جنگی مثل  تا زمانی که طالبان  باور دارم 
نخواهد  مصالحه  به  حاضر  باشد،  داشته  امروز 
شد در حالی که با از میان برداشتن نیروی نظامی 
آنان، صلح  جنگی  ماشین  بردن  بین  از  و  طالبان 
به خودی خود در جامعه ما تامین شده و امنیت 

برقرار خواهد شد.«

گزارش نظارت از  وضعيت و عملکرد محاكم
 و سيستم قضایی در افغانستان

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان )بهار سال 1390(

آزادي هاي بنيادین بشري
 در اسناد بين المللي

قسمت چهل و پنجم

رفتارهاي  ساير  و  شكنجه  از  بودن  مصوون  حق 
غیرانساني و توهین آمیز 

چنان که امروزه اغلب سیستم هاي حقوق ملي استفاده از شکنجه 
در  تردید  جاي  نیز  بین الملل  حقوق  کرده اند،  منع  صریحا  را 
ممنوعیت شکنجه باقي نگذاشته است. از زمان تصویب منشور 
ملل متحد که »بشر« در عرصه حقوق بین الملل وارد شده است 
کشورها متعهد شده اند که حقوق برابر و حیثیت ذاتي انسان به 
ماهَو انسان را رعایت کنند و ارتقا ببخشند. لذا اعالمیه جهاني 
متحد  ملل  منشور  اصول  تفسیر  تعبیري  به  که  را  بشر  حقوق 
مي باشد مي توان منبع اصلي نظام بین المللي حقوق بشر دانست. 
و از همین روست که تمامي اسناد بین المللي که به حقوق بشر 
بوده  مرتبط  بشر  اعالمیه جهاني حقوق  با  نحوي  به  پرداخته اند 

است. 
»کنوانسیون  عنوان  با  متحد  ملل  کنوانسیون  نیز   1948 سال  در 
یا  غیرانساني  مجازات وحشیانه،  یا  رفتارها  سایر  و  منع شکنجه 
توهین آمیز« به تصویب رسید که در ماده 1 خود مقرر مي دارد: 
است  فعلي  هر  معنا  به  این کنوانسیون اصطالح شکنجه  نظر  از 
بر  عمدي  صورت  به  رواني  یا  جسماني  شدید  آالم  آن  با  که 
کسي وارد شود و به منظور اخذ اطالعات یا اعتراف از انسان 
که  عملي  خاطر  به  وي  مجازات  منظور  به  یا  ثالث  شخص  یا 
مرتکب شده یا متهم به ارتکاب آن است یا بنابر هر دلیل دیگر 

ارتکاب یابد. 
بین الملل مطرح  مباحث حقوق  رابطه آنچه همواره در  این  در 
گردید معنا و مفهوم عبارت سایر رفتارها یا مجازات هاي وحشیانه، 
غیرانساني یا توهین آمیز است که در همه کنوانسیون هاي عمومي 
توافق  رغم  به  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  نیز  بشر  حقوق 
عمومي مبني بر ممنوعیت چنین رفتار یا مجازاتي، توافق جهاني 
در اینکه رفتار یا مجازات وحشیانه غیرانساني یا توهین آمیز چه 
این  ندارد. در  رفتارها و مجازات هایي را شامل مي شود وجود 
رابطه سازمان هاي بین المللي و متخصصان تالش کرده اند که با 
قید و به تصریح درآوردن اعمالي چون توقیف در سیاه چال ها، 
بازجویي تحت اکراه، آزمایشات پزشکي و استفاده از داروهاي 
و  مرد  زندانیان  کردن  اخته  زندانیان،  روي  بر  نشده  شناخته 
به  خوراندن  زور  به  انفرادي،  زندان  زنان،  جنسي  فلج سازي 

زندانیان این ابهام را برطرف کنند. 
اما به هرحال به دلیل تفاوت فاحش فرهنگ ها و تمدن هاي اقوام 
است  ممکن  فرهنگ  یک  در  که  آنچه  مسلما  مختلف  ملل  و 
دیگر  فرهنگي  در  شود  تلقي  غیرانساني  یا  توهین آمیز  عملي 
ممکن است به این صورت مورد قضاوت واقع نشود. و همین 
تفاوت ها در خلق و خو، روحیات و دیدگاه هاي انسان هایي که 
در بسترهاي فرهنگي متفاوت و گاها متضاد با یکدیگر پرورش 
یافته اند ارایه یک معیار مورد قبول عمومي براي این مفاهیم را 

مشکل یا حتا غیرممکن ساخته است. 
به هر حال مباحث و تالش هایي که در این زمینه در کمیسیون 
حقوق بین الملل انجام شده است و نقش رویه قضایي بین المللي 
در این زمینه و آیین ها و مکانیزم تضمین اجراي این کنوانسیون 
پرداختن  که  هستند  توجهي  درخور  بحث هاي  از  همه  و  همه 
شایسته  که  است  حوصله اي  و  وقت  اختصاص  نیازمند  آنها  به 
مختصر  حیطه  در  و  باشد  موضوعات  این  وسعت  و  پیچیدگي 

چنین نوشته اي نمي گنجد. 
لذا به عنوان ماخرهاي بر این بخش به این نکته اشاره مي کنیم 
و  شکنجه  محکومیت  و  ممنوعیت  سر  بر  دولت ها  امروزه  که 
نیز به  رفتارهاي ظالمانه و غیرانساني متفق القول بوده و محاکم 

طور فزاینده در این جهت عمل مي کنند. 
و سخن آخر آن که آنچه امروزه به عنوان امري مسلم و اصلي 
از  عدول  امکان  عدم  دارد  وجود  بین المللي  جامعه  در  موکد 

آزادي هاي بنیادین و اساسي بشري است. 
ادامه دارد
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والی بلخ در دیدار با هیات رهبری کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان

قانون باید عادالنه تطبيق شود، هيچ فرد 
و مقامی باالتر از قانون نيست.

تهیه و ترتیب: عظیم بشارت
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 فریدون آژند - هرات



 ابراهيم زماني- پلخمري

و  کمربند  از  استفاده  این سو  به  ماه  چند  از  این که  با 
کاله ایمنی در جاده های هرات اجباری شده و کسانی 
روبرو  جریمه  با  نکنند  استفاده  وسایل  این  از  که  هم 
می شوند، ولی گزارش ها نشان می دهد که هنوزهم این 

فرهنگ در میان رانندگان جا نیفتاده است.
منظور  به   وسایل  این  که  است  درحالی  این 
آسیب  های  برابر  در  وسایط  سرنشینان  ایمن نگه داشتن 
شده  طراحی  ناگهانی  توقف  یا  و  تصادف  احتمالی 
جمله  از  می توان  را  ایمنی  کاله  و  کمربند  که   است 
رانندگان  برای  ترافیکی  مهم در حادثات  محافظ های 

به حساب آورد.
حادثات  در  مرگ و میر  درصد   60 آگاهان،  باور  به 
چون  ایمنی  وسایل  از  استفاده  عدم  اثر  بر  ترافیکی 

کمربند و کاله رخ می دهد.
داکتر برکت اهلل محمدی مسوول بخش عاجل شفاخانه 
کشور  داخل  در  »بدبختانه  می گوید:  هرات  حوزوی 
اصال مسایل ایمنی هیچ رعایت نمی شود و ما بر اساس 
آمارهایی که داریم روزانه از اول سال تا به حال حدود 
٢0 مجروح ترافیکی مراجعه کننده داریم که اینها به اثر 
عدم استفاده درست از وسایل ایمنی دچار مجروحیت 

شده اند.«
موتر  رانندگان  میان  در  را  ترافیکی  حوادث  بیشتر  او 
از  استفاده  عدم  دلیل  به  که  می کند  عنوان  سایکل 
تیزرانی  و  قانون مندی  عدم  همچنین  و  ایمنی  وسایل 

بیش از حد، دچار حوادث رانندگی می شوند.
واردات وسایط نقلیه استفاده شده از کشور های خارجی 
که با قیمت ارزان به دسترس مردم قرار می گیرد باعث 

تعداد از خانواده هاي معتادان در والیت بغالن از نبود 
والیت  این  در  معتادان  تداوي  و  مراقبتي  مرکز  یك 
شکایت دارند. این خانواده ها که افراد معتاد خانواده ی 
خود را به مراکز تداوي معتادان به والیت هایی چون 
تخار و سمنگان برده اند، به نسبت دوري راه نتوانسته اند 

که از آنها نظارت داشته باشند. 
مي گوید:  است،  هرویین  به  معتاد  برادرش  که  نوید 
»من تا حال دوبار برادرم را به شهر تخار براي تداوي 
برده ام، ولي بعد از گذشت چند روز دوباره فرار کرده 
است؛ چون به نسبت دوري راه، ما نتوانستیم همه روزه 

خبر او را بگیریم.«
است،  مکتب  دانش آموز  و  دارد  سال   18 که  نوید 
معتادان در  براي  تداوي  اگر یك مرکز  مي گوید که 
والیت بغالن ساخته شود دگر نیاز به آن نیست که آنها 
فرار کرده  معتادان هم  دیگر  از سوي  بروند،  تخار  به 

نمي توانند. 
این  به  هم  معتادان  از  شماری  که  است  درحالی  این 
مشکل پي برده و خواهان ایجاد یك مرکز تداوی در 

این والیت اند. 
اکبرشاه مردی است که به تازگي معتاد به مواد مخدر 
شده است، ولی مي خواهد تداوي شود. اوگفت: »من 
به  نمي دانم  اما  پیدا کنم،  نجات  بال  این  از  مي خواهم 
به شفاخانه های والیات دیگر  اگر  مراجعه کنم،  کجا 

بتوانند صاحب  افرادی کم بضاعت هم  تا حتا  گردیده 
یك وسیله نقلیه باشند.

نبود  و  سرک  و  جاده ها  افزایش  عدم  دیگر  سوی  از 
را مجبور ساخته  نقلیه  اسفالت شده، وسایط  سرک های 
داشته  آمد  و  رفت  کوچك تری  ترافیکی  حوزه  در  تا 
باشند و همین چالش ها حوادث ترافیکی را در افغانستان 

به طور نگران کننده ای افزایش داده است. 
بیشترین  کابل  شهر  از  بعد  هرات  آمار ها،  اساس  بر 
وسایط نقلیه را در چرخه ترافیکی شهر خود شامل دارد 
بیشتر  شهر  این  در  را  ترافیکی  حوادث  مساله  همین  و 
کرده است، خصوصا که بیشترین وسایط نقلیه دوچرخه 
و سه چرخه در این شهر موجود است که بدون هیچ گونه 
مجوز رانندگی و جوازسیر، وارد چرخه ترافیك شهری 
می گردند و بدون آن که به هیچ کدام از قوانین ترافیکی 

احترامی بگذراند در شهر گشت و گذار می کنند. 
در  اساسی  نقش  نیز  حفاظتی  وسایل  از  استفاده  عدم 
است.  داشته  هرات  در  ترافیکی  حوادث  افزایش 
مسووالن شفاخانه ی هرات می گویند روزانه ٢0 نفر بر 
اثر استفاده نکردن از وسایل ایمنی چون کاله و کمربند 

ایمنی  در هنگام دریوری مجروح می شوند. 
فرهنگ  نیفتادن  جا  هرات  در  وسایط  رانندگان  اما 
استفاده از وسایل ایمنی را یگانه عامل عدم استفاده از 

این وسایل می دانند.
این که  »به خاطر  می گوید:  تاکسی  دریور  سخی  غالم 

بروم زن و فرزندم تنها مي مانند.«
والیت  عامه  صحت  ریاست  مسووالن  همین حال  در 
این مشکل، مي گویند که درنظر  پذیرفتن  بغالن ضمن 
است یك شفاخانه ي بیست بستر براي معتادان در والیت 

بغالن ساخته شود. 
بغالن  والیت  عامه  صحت  ریاست  معاون  زبیر،  داکتر 
شفاخانه ي  یك  ساختن  طرح  ما  »ریاست  گفت: 

نمی توانیم  ما  نیافتاده  جا  ایمنی  کمربند  فرهنگ  هنوز 
دیده  بدعت  یك  شبیه  مساله  این  زیرا  ببندیم  آن را 
کمربند  کردن  بسته  خاطر  به  را  ما  تعدادی  و  می شود 
ترسو  که  قدر  این  می گویند  و  می کنند  مسخره  ایمنی 

هستید چرا پشت اشترنگ موتر می نشینید.« 
وحیداهلل یکی از شهروندان هرات که موترسایکل دارد 
پی  ایمنی  وسایل  ارزش های  به  مردم  »هنوز  می گوید: 
برای  ایمنی  کاله  پوشیدن  خاطر  همین  به  و  نبرده اند 
دیگران خنده دار است و به خاطر پوشیدن کاله ایمنی ما 

را مسخره می کنند.«
اما مسووالن ترافیك هرات عدم استفاده از وسایل ایمنی 
را به خاطر مسخره کردن مردم توجیه نادرستی می دانند. 
انجنیر امین اهلل میهن یار، رییس ترافیك هرات می گوید 
آنان در تالشند تا فرهنگ استفاده از وسایل ایمنی در 

بین مردم را نهادینه سازند.
او می گوید اداره ترافیك والیت هرات با تطبیق استفاده 
از کمربند و کاله ایمنی برای رانندگان سعی می کند تا 
بخصوص  هرات  شهروندان  تمام  برای  ترافیکی  امنیت 
دریوران را به وجود آورد و کسانی هم که از این وسایل 
ایمنی استفاده کرده اند به مراتب شدت مصدومیت شان 

کم بوده و در بعضی موارد هم اصال مصدوم نشده اند.
این  تا  می کنیم  کوشش  ما  می گوید  میهن یار  آقای 
هرات  والیت  سطح  در  همگانی  به طور  را  فرهنگ 

نهادینه سازیم.
شکل  به  ما  را  ایمنی  کمربند  »موثریت  می گوید:  او 
اگر  حتا  دیده ایم،  ترافیك  در جریان  و عمیق  گسترده 

بیست بستر را در پالن انکشافي خود جا داده است، اما 
معلوم شود که وزارت صحت این شفاخانه را چه وقت 

منظور مي کند.«
 وي مي گوید: »آنچه که فعال مربوط به ما مي شود، این 

است که طرح پیشنهاد شده را تعقیب کنیم.«
آقاي زبیر افزود که آنها در حال حاضر معتادانی را که 
و  تخار  مزار،  والیت هاي  به  مي کنند،  مراجعه  آنها  به 

کابل معرفي مي کنند.
بهداشت  ریاست  کارمندان  از  تن  یك  حال  همین  در 
خودداري  نامش  گفتن  از  که  بغالن  والیت  عمومي 
سال  چند  از  آنها  که  گفت  8صبح  نگار  خبر  به  کرد، 
قبل به وزارت صحت مکررا پیشنهاد کرده اند که ایجاد 
یك شفاخانه براي تداوي معتادان در بغالن نیاز است، 

اما وزارت تا حال عالقمندي نشان نداده است. 
مجلس  و  والیتي  شوراي  در  مردم  نماینده هاي  از  او 
مردم  »نماینده هاي  گفت:  کرده،  انتقاد  نیز  نمایندگان 
بغالن از حق شهروندان بغالن دفاع نمي کنند، زیرا آنها 

سرگرم جمع آوري پول استند.«
بغالن  مردم  نمایندگان  که  زمانی  تا  افزود  وي 
نیازمندي هاي این والیت را به صورت پي  گیر به دولت 
کار  این  عامه  وزارت صحت  هیچ گاهي  ندهند،  انتقال 

سرعت موترها زیر بیست کیلومتر باشد.« 
شدید  برخورد  از  همچنان  هرات  ترافیك  اداره  رییس 
نمی کنند  استفاده  ایمنی  وسایل  از  که  متخلف  افراد  با 

خبر می دهد.
او می گوید: »متاسفانه جوانان خودسری هستند که شامل 
جریان ترافیك بوده و بستن کمربند را برای خود عار 
می دانند و استفاده نمی کنند، بنابراین پولیس ترافیك از 
مواخذه های ترافیکی و توقف وسایط شان برای برخورد 

استفاده می کند.«
استفاده  که  هرات مصمم اند  ترافیك  مسووالن  هرچند 
از وسایل حفاظتی را در حین رانندگی اجباری کرده و 
برای تطبیق آن جریمه ای را نیز تعیین کنند، اما اکثریت 
رانندگان می گویند با بستن کمربند ایمنی و استفاده از 
از  ایمنی احساس راحتی نمی کنند و نمی خواهند  کاله 

این وسایل استفاده کنند. 

وحیداهلل یکی از شهروندان هرات 
که موترسایکل دارد می گوید: »هنوز 
مردم به ارزش های وسایل ایمنی پی 
نبرده اند و به همین خاطر پوشیدن 
کاله ایمنی برای دیگران خنده دار 

است و به خاطر پوشیدن کاله ایمنی 
ما را مسخره می کنند.«

اما مسووالن ترافیک هرات عدم 
استفاده از وسایل ایمنی را به خاطر 
مسخره کردن مردم توجیه نادرستی 

می دانند. 
انجنیر امین اهلل میهن یار، رییس 
ترافیک هرات می گوید آنان در 

تالشند تا فرهنگ استفاده از وسایل 
ایمنی در بین مردم را نهادینه 

سازند.

را نمي کند. 
اجتماعي  مشاوره  مرکز  مسوول  میاخیل  مطیع اهلل  داکتر 
براي  »ما  مي گوید:  بغالن  والیتي  شفاخانه  در  راوني  ـ 
معتادان کمك عمده اي کرده نمي توانیم؛ چون تداوي 
بستر  نیازمند یك مرکز مجهز است که داراي  معتادان 
آنها  به  فقط  ما  ولي  باشد،  آموزش دیده  کارمندان  و 
مشوره هاي روانی مي دهیم تا خود آنها تصمیم به ترک 

عمل شان بگیرند.«
)اپسو(  دفتر  همکاري  به  رواني  مشاوره  مرکز  این 
درچوکات شفاخانه والیتي بغالن ایجاد شده است که 
بخش عمده ي کار آن باالي بیماران رواني تمرکز دارد. 
از  اعتیاد  به  تداوي شده  معتادان  دوباره ي  آوردن  روي 
مشکل هاي دیگری است که خانواده ها و خود معتادان 

را مي آزارد.
محمد علي پدر یك معتاد است، او مي گوید که تاحال 
سه بار پسرش را در سمنگان و تخار بستری کرده است، 
ولي بعد از گذشت چند روز دوباره به اعتیاد روآورده 

است. 
آقاي محمد علي مي گوید: »هر بار که پسرم صحت یاب 
شده، دوباره دوستان معتادش او را تشویق به استفاده ی 

هرویین کرده اند.«
روانشناسي  کلینیك  مسوول  آیت  علي  سید  داکتر 
شفاخانه والیتي بغالن در پیوند به این موضوع مي گوید 
تمام آنهایی که به مواد مخدر معتاد هستند پیش ازمعتاد 
شدن به صورت حتمي دچار بیماري هاي رواني بوده اند.

مواد  به  رواني  بیماران  شدن  معتاد  احتمال  او  گفته  به 
مخدر بیشتر است. 

با معتادانی که تازه عمل شان را  باید  افزود  داکتر آیت 
ترک کرده اند، رفتار مناسب صورت بگیرد طوري که 
هیچ نوع تشویش و اضطراب به آنها دست ندهد و باید 
آنها احساس کنند که در خانواده ارزش دارند و خانواده 

به آنها ضرورت دارد.
ریاست صحت عامه والیت بغالن آمار دقیق از معتادان 

موجود والیت بغالن را در دست ندارد.
آقای زبیر در حالی که آماری ارایه نمی کند، مي گوید 
و  ولسوالي ها  از  آنها  اطالعات  و  مشاهدات  به  نظر  که 
والیت  در  مخدر  مواد  معتادان  تعداد  پلخمري،  شهر 

بغالن روبه افزایش است.

اقدامات جدی برای بستن کمربند ایمنی 
وسایط در هرات

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

به نويسندگان آنها بر مي گردد.

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

در  مسافربری  بس  يک  سرنشين  سی  حدود 
دست  از  را  خود  جان  پاکستان  در  تصادفی 

داده اند.
بودند  دانش آموزانی  سانحه  اين  قربانيان  اکثر 
باز  به خانه های خود  از يک سفر آموزشی  که 

می گشتند.
پوليس محلی علت اين سانحه را مشکل تخنيکی 

بس و خروج آن از جاده اعالم کرده است.
بسيار  پاکستان  در  رانندگی  سوانح  تلفات  آمار 
زياد است و کارشناسان دليل آن را خرابی وضع 
بی توجهی  و  موترها  فنی  اشکاالت  جاده ها، 

رانندگان به مقررات معرفی کرده اند.
پادشاه بحرين از شرکت 

گسترده مردم در انتخابات 
قدرانی کرد

پادشاه  خليفه،  آل  سلمان  بن  عيسی  بن  حمد 
در  بحرين  مردم  گسترده«  »حضور  از  بحرين، 
انتخابات ميان دوره ای روز شنبه که برای انتخاب 
بود  برگزار شده  پارلمان  نمايندگان  از  تعدادی 
و  ملی  نشانه ی وحدت  را  قدردانی کرده و آن 
ادامه حضور مردم در صحنه فعاليت های سياسی 

اين کشور دانسته است.
استعفای  دليل  به  بحرين  ميان دوره ای  انتخابات 
در  الوفاق  شيعه  حزب  نمايندگان  از  شماری 
نيروهای  خشونت آميز  برخورد  به  اعتراض 
خواست  نشدن  برآورده  و  معترضان  با  امنيتی 
مخالفان حکومت،  گفته  به  و  شد  برگزار  آنان 

استقبال چندانی هم از آن به عمل نيامد.
در آستانه برگزاری انتخابات، تظاهراتی در نقاط 
تظاهرکنندگان  و  شد  برگزار  بحرين  مختلف 
ترغيب  انتخابات  تحريم  به  را  مردم  کوشيدند 
کنند. نهادهای داخلی و خارجی مستقل يا اجازه 
نظارت بر اين انتخابات را نيافتند و يا از نظارت 
دولتی  سازمان های  و  کردند  خودداری  آن  بر 
برخی  که  گفته اند  انتخابات  برگزاری  بر  ناظر 
روحانيون شيعه و طرفداران آنان، که انتخابات 
ارعاب  با  می کوشيدند  بودند،  کرده  تحريم  را 
رای گيری  مراکز  در  آنان  حضور  از  مردم، 

جلوگيری کنند.
عراق ۱۸ فروند جنگنده 

هوايی از امريکا 
خريداری می کند 

عراق،  نخست وزير  مشاور  علی الموسوی، 
 18 خريد  قرارداد  کشور  اين  که  اعالم کرده 
فروند جنگنده هوايی »اف 16« را با امريکا امضا 
کرده است. به گزارش خبرگزاری رويترز، وی 
گفت هدف از اين معامله، تقويت نيروی هوايی 

عراق بوده است.
يک  اما  است،  نشده  اعالم  قرارداد  اين  ارزش 
امضای  احتمال  که  گفت  اخيرا  امريکايی  مقام 
دو  بين  دالر  ميليارد  سه  ميزان  به  قراردادهايی 

کشور وجود دارد.

روزنامه8صبحبرگزارميکند
روزنامه8صبحکارگاههايآموزشيرادرزمينهروزنامهنگاريتحقيقيبرايخبرنگارانرسانههايچاپيوراديوييدرشمالکشوربرگزارميکند.

دراينکارگاههايآموزشيششروزهکارشناسانرسانهايبهويژهکارشناسانامورگزارشگريتحقيقيبهآموزشچگونگيمبارزهبافساداداريدرافغانستان،بهوسيلهافشاسازيمواردفساداز
طريقتهيهيگزارشهايتحقيقيخواهندپرداخت.اينکارگاههادربلخبرايخبرنگارانبلخ،سمنگان،جوزجان،سرپلوفارياببرگزارميشود.مصارفرفتوبرگشت،غذاومحلبودوباش
اشتراککنندگانتامينميگردد.همچنينپسازختمکارگاههابهخبرنگارانفرصتدادهميشودکهطرحهايشانرابرايتهيهييکگزارشتحقيقيارايهبدارند.درصورتيکهطرحگزارشگران

موردتاييدقرارگيرد،هزينهتهيهآنازطرفروزنامه8صبحپرداختميشودواينگزارشهابهنامخودگزارشگردرروزنامه8صبحبهچاپخواهدرسيد.
  inv.8am@gmail.com:عالقمندانميتوانندبهمنظوراشتراکدراينکارگاهها،يکنسخهازخلصسوانحودرخواستيهايشانرابهاينآدرسارسالکنند

درصورتنيازبهمعلوماتبيشتربهاينشمارههاتماسبگيريد:0700269638و0700228988
مهلتجمعآوريدرخواستيهابرايواليتکابلتا14سنبلهودرواليتبلختا14ميزانميباشد.برايخبرنگارانزن،اولويتدادهميشود.

يک  کرد،  اعالم  امريکا  ماليه ی  وزارت 
مقام بلندپايه اين وزارتخانه  اين هفته راهی 
درباره  تا  شد  خواهد  چين  و  کنگ  هنگ 
برنامه  درباره   مالی  بازدارنده  اقدامات 

هسته ای ايران رايزنی کند.
ديويد  امريکا،  ماليه ی  وزارت  اعالم  بر  بنا 
امور  در  وزارتخانه  اين  معاون  کوهن 
می رود  چين  به  مالی  اطالعات  و  تروريزم 
تا با مقام های بلندپايه اين کشور و همچنين 
چين  در  خصوصی  بخش  دست اندرکاران 

ديدار و گفتگو داشته باشد.
آمده  امريکا  ماليه ی  وزارت  بيانيه  در 
همکاری  اهميت  بر  وی  ديدار  »در  است: 
مبارزه  درباره  با چين  نزديک  هماهنگی  و 
با تامين منابع مالی گسترش سالح  و ديگر 
اقدامات برای حفاظت از يکپارچگی نظام 

مالی بين الملل تاکيد خواهد شد.«
ديويد  می افزايد،  امريکا  ماليه  وزارت 
»نفع مشترک«  کوهن در سفر خود درباره 
از  ايران  بازداشتن  در  جهانی  جامعه ی 
برنام   برای  جهانی  مالی  نظام  از  استفاده 

نظامی هسته ای خود تاکيد خواهد کرد.
با  است  قرار  همچنين  کوهن  ديويد 
مقام های چينی درباره تحريم های کوريای 

شمالی گفتگو کند.

آن گونه که در  بيانيه وزارت ماليه ی اياالت 
متحده آمده، اين مقام امريکايی در هنگ 
کنگ، افزايش ريسک  داد و ستد دريايی 
را  اسالمی  با  شرکت کشتيرانی جمهوری 
سوی  از  که  شرکتی  شد؛  خواهد  يادآور 
امريکا به اتهام همکاری در برنامه هسته ای 
قرار  تحريم  مورد  واشنگتن  از سوی  ايران 

گرفته است.
در  نظامی  اهداف  ايران  که  حالی  در 
می کند  رد  همواره  را  هسته ای خود  برنامه 
امريکا،  آنها  راس  در  و  غربی  کشورهای 
نظامی  برنامه  داشتن  به  صريحا  را  تهران 

متهم می کنند.
واشنگتن همچنين  اظهارات اخير مقام های 
هسته ای  مسايل  فصل  و  حل  برای   ايرانی 
و  »فضاسازی«  را  آن  و  ندانسته  جدی  را 
افکار عمومی« خوانده  »تغيير  برای  اقدامی 

است.
عالی  شورای  دبير  جليلی،  سعيد  تازگی  به 
کاترين  به  نامه ای  در  ايران،  ملی  امنيت 
اتحاديه  خارجی  سياست  مسوول  اشتون، 
از  برای  تهران  آمادگی   اعالم  از  اروپا، 
گفته  سخن  هسته ای  مذاکرات  سرگيری 

است.
اشتون  کاترين  نامه،  اين  به  واکنش  در 

به  که  باشد  آماده  ايران  »اگر  گفت: 
واقعی  مذاکرات  وارد  جدی  صورت 
بين   المللی در  نگرانی های جامعه  برای حل 
نيز  ما  شود،  هسته ای ا ش  برنامه  خصوص 
مايل خواهيم بود به زودی بر سر چگونگی 

و زمان مذاکرات آينده توافق کنيم.«
آژانس  که   است  حالی  در  همه  اين 
آخرين  در  نيز  اتومی  انرژی  بين المللی 

فزاينده«  »نگرانی  از  صريحا  خود  گزارش 
اين نهاد درباره احتمال وجود برنامه نظامی 

هسته ای در ايران سخن گفت.
توسعه  و  ساخت  و   يورانيم  غنی سازی 
مواردی  جمله  از  بالستيک  موشک های 
به  غربی  کشورهای  مقام های  که  است 

شدت به آن با سو ظن می نگرند.

است که  آن  از  تبت حاکی  از  گزارش ها 
در  صومعه  يک  اطراف  در  امنيتی  تدابير 

آتش  به  شاهد  که  چين  جنوب غربی 
تشديد  بوده،  بودايی  راهب  دو  کشيدن 

شده است.
اين دو راهب بودايی در اعتراض به ادامه 
آتش  به  را  خود  تبت  بر  چين  حاکميت 

کشيدند.
امنيتی،  نيروهای  می گويند  خبرگزاری ها 
سيچوان  در  آبا  منطقه  در  کرتی  صومعه 

را به محاصره ی خود در آورده اند.
اين  می گويند  تبتی  بشر  حقوق  فعاالن 
باد دااليی  دو راهب بودايی فرياد »زنده 
الما« سر دادند و خواهان آزادی مذهبی 

شدند.
هنوز مشخص نيست که ميزان آسيبی که 

اين دو فرد ديده اند تا چه حد است.
اين دو راهب در صومعه کرتی در سيچوان 

خود را آتش زدند.
خدمات  و  اينترنت  که  شده  گزارش 

موبايل در منطقه قطع شده است.
تبتی ها  از  زيادی  جمعيت  که  سيچوان 
ميان  تنش ها  منشا  داده،  جای  خود  در  را 
راهبان بودايی و مقامات چينی بوده است.

کنترول  چين،  امنيتی  نيروهای  اخيرا 
اعمال  تبتی  معابد  روی  بر  را  شديدی 

می کنند.
تا کنون چند راهب بودايی در اعتراض به 
سياست های دولت چين در قبال تبت خود 

را آتش زده اند.
فعاالن سياسی و حقوق بشر می گويند ده ها 
بر  ادامه حاکميت چين  به  اعتراض  نفر در 

اين منطقه بازداشت و شکنجه شده اند.
از  بخشی  همواره  تبت  می گويد  چين 

از  پيش  چه  اگر  بوده،  کشور  اين  خاک 
بيستم، تبت مدتی طوالنی خودمختار  قرن 
به  را  خود  تبت  اهالی  از  بسياری  و  بوده 
تبت  تبعيد  در  معنوی  رهبر  الما،  دااليی 

وفادار می دانند.
که  آنچه  عليه  تبت  مردم   ،1956 سال  در 
خود  محلی  دولت  بر  چين  دولت  فشار 
 1959 سال  تا  که  کردند  قيام  می دانستند 
و سرکوب خشونت آميز اين قيام به دست 

ارتش سرخ چين ادامه داشت.
الما  دااليی  قيام،  اين  سرکوب  از  پس 
اين  تبتی  رهبران  از  جمعی  با  همراه 
سرزمين را ترک کرد و در هند، دولت در 

تبعيد تبت را تشکيل داد.

تالش امريکا برای ترغیب چین به خودداری از همکاری مالی با برنامه اتومی ايران 

نیروهای امنیتی چین يک صومعه در تبت را محاصره کردند

ACKU
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اهواز ايران آلوده ترين شهر جهان شناخته شد
سازمان بهداشت جهانی درتازه ترين بررسی 
خود اعالم کرده است که شهرهای ايران، 
پاکستان، هند و مغولستان در صدر فهرست 

آلوده ترين شهرهای جهان قرار دارند.
آسوشيتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
سازمان بهداشت جهانی تصريح کرده است 
خوزستان  واليت  مرکز  اهواز،  شهر  که 
ايران، با اختالف چشمگير نسبت به ديگر 
شهرهای جهان در صدر آلوده ترين شهرها 
از نظر ذرات معلق درهوا کوچکتر از  ۱۰ 

ميکرومتر است.
سازمان بهداشت جهانی می گويد، اطالعات 
اندازه گيری  براساس  بررسی،  اين  آمار  و 
از ۱۰  هوا کوچکتر  معلق در  سطح ذرات 
 ۱۰۰ و  هزار  يک  توسط   که  ميکرومتر 
شهر جهان جمع آوری شده و در اختيار اين 

سازمان قرار داده شده است.
تصريح  همچنين  جهانی  بهداشت  سازمان 
به مرگ  هوا ساالنه  آلودگی  است،  کرده 
در  نفر  هزار   ۳۴۰ و  ميليون  يک  زودرس 
اضافه  گزارش  اين  می شود.  منجر  جهان 
کاهش  برای  سرمايه گذاری  است  کرده 
آلودگی  هوا موثرترين شيوه برای مقابله با 

بيماری ها دراين زمينه است.
سازمان بهداشت جهانی می گويد، در اهواز 
ميزان ذرات معلق کمتر از ۱۰ ميکرومتر به 

طور متوسط ساالنه ۳۷۲ ميکروگرام در هر 
متر مکعب بوده است.

در اين گزارش از صنايع سنگين و سوخت 
موتر با کيفيت پايين به عنوان عوامل اصلی 
آلودگی در اين شهر يک ميليون و سه صد 

هزار نفری نام برده شده است.
می گويند،  زيست  محيط  کارشناسان 
ذارات کمتر از ۱۰ ميکرومتر بر اثر احتراق 
سوخت های فسيلی در موترها، جنراتورها از 
تغييرات شيميايی جويی به وجود مي آيند که 

قابليت نفوذ به عمق ريه ها را دارند.
پس از اهواز، اوالن باتور، پايتخت مغولستان 
ذرات  ميکروگرام    ۲۷۹ متوسط  ميزان  با 

معلق کمتر از ۱۰ ميکرومتر قرار دارد.
ادامه  سازمان بهداشت جهانی همچنين در 
اين فهرست آورده است که شهر سنندج، 
ساالنه  متوسط  با  کردستان،  واليت  مرکز 
۲۵۴ ميکروگرمم سومين شهر آلوده جهان 
ميکرومتر  از ۱۰  معلق کمتر  ذرات  نظر  از 

محسوب می شود.
چون  شهرهايی  همچنين  بررسی  اين  در 
گابورون  و  هند  کنپور  پاکستان،  کويته 
پايتخت بوتسوانا جزو  آلوده ترين شهرهای 
از  گزارش  اين  در  شده اند.  اعالم  جهان 
برخی از شهرهای امريکا و کانادا به عنوان 

پاکيزه ترين شهرها ياد شده است.
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