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تاثیر اقلیم 
بر آلودگی هوای 

5

وزیر تجارت و صنایع:

سکتور مواد نفتی و گاز را 
آزاد مانده نمی توانیم

در صفحه 6

 آگهی بورسیه تحصیلی
لیسانس  الی درجه  افرادیکه  تحصیالت عالی شانرا  از  آنعده  به آگاهی 
الی  تحصیل  ادامه  زمینه  که  گردد  می  ابالغ  باشند   رسانیده   اکمال  به 
تعلیماتی(  مشاوره  و  متداوم  )انکشاف  های  رشتهء  در  ماستری  درجه 

Sustainable Development Practice and Education Counseling

برای مدت دوسال در دانشگاه  تیری مستقر در دهلی جدید و دانشگاه 
تاتا مستقر در ممبیی  کشور هندوستان مساعد شده است.عالقمندان می 

توانند جهت معلومات بیشتر واخذ فورمه به ایمیل آدرس
yusufm@osafg.org      -      m.yusufjan@gmail.com

و یا به شماره متذکره  0784609868  در تماس شوند. 
تاریخ ختم پذیرش برگه های درخواستی  5 جنوری سال 2012 میالدی 

می باشد.
نشانی: موسسه جامعه باز افغانستان OSA  خانه شماره 53، چهارراهی 

شهید،  شهر نو، کابل، افغانستان 

اعالن
وقرار   /1389/5/24 مورخ  نمبر)42(  قطعی  قضائی  قرار  به  نظر 
محکمه  محترم  ریاست   /1389/8/28 مورخ  نمبر)60(  قضائی 

ابتدائی تجارتی والیت بلخ قرار است جایدادهای ذیل:
بلند منزل ملکیت محترم زلمی ولد عبدالستار مندرجه  1-یک باب 
شرعی  له  وقبا   1367/12/1 مورخ  732بر491  شرعی  قبله 
سرک  بای  امان  جوی  واقع   1383/12/10 مورخ  3289بر2867 
دوم سید آباد شهر مزار شریف به تضمین قرضه شرکت محترم 

لمتد. کریم زلمی 
2-یک باب بلند منزل اسمی فردوس مارکیت ملکیت محترمه عزیزه 
داد منش مندرج قباله شرعی )184بر56( مورخ 1372/1/26 واقع گذر 
قرغان والیت بلخ به تضمین قرضه شرکت محترم قویاشی نیازی لمتد.                                                                                                                                            
اند و معیاد قرضه های شان بدون  نزد پشتنی بانک گذاشته بود 
تصفیه به سر رسیده از طریق داوطلبی و مزایده بفروش رسانیده 
های  درخواست  حقیقی  واشخاصی  موسسات  شرکتها،  شود، 
گی  نماینده  به  اعالن  نشر  تاریخ  از  خریداری  جهت  را  خویش 

پشتنی بانک در شهر مزار شریف بسپارند.
به  وهمچنان  میگردد.  اخذ  نقدآ  تضمین  و  مالحظ  را  نامه  شرط 
معینه در  به روز  تا  میگردد  ابالغ  نیز  متذکره  مسولین شرکتهای 
قابل  شکایت  نوع  هیچ  درغیرآن  باشند  حاضر  دوطلبی  مجلسی 

سمع نخواهد بود.

امریکا و روابط 
پیچیده با پاکستان

از  می تواند  امریکا  متحده  ایاالت  آیا 
پاکستان، تضمین هایی به دست بیاورد 
این  سیاست  تغییرپذیری  سبب  که 
متحده  ایاالت  با  همکاری  در  کشور 
منفعت گرایی  و  تغییرپذیری  شود. 
جامعه ی  با  تعامل  در  پاکستان  مطلق 
تروریزم،  با  مبارزه  امر  در  جهانی، 
باعث شده است تا اعتماد به پاکستان 
و سیاست گذاری های آینده این کشور، 

یک چالش جدی شمرده شود. 
در صفحه 4 

متخصصان افغان 
از ایران 

بر می گردند
مهاجرانی  برنامه،  این  براساس 
نیستند  قانونی  مجوز  دارای  که 
خود  خانواده ی  بدون  آنجا  در  و 
زندگی می کنند، با گرفتن برگه ای، 
و  برگردند  افغانستان  به  می توانند 
از اینجا به صورت قانونی به ایران 

بروند.
در صفحه 4

وزیر دفاع امریکا 
وارد کابل شد

در  امریکا،  دفاع  وزیر  پانه تا،  لیون  کابل:  8صبح، 
یک سفر غیرمترقبه وارد کابل شده و قرار است در 
این سفر با مقامات افغان و فرماندهان نظامی امریکا 
مالقات کند. یک تن از مسووالن سفارت امریکا در 
پانه تا، سه روز در کابل  کابل گفته است که آقای 
خواهد ماند. این دومین سفر پانه تا به افغانستان، از زمان 

آغاز ماموریتش به عنوان وزیر دفاع امریکا می باشد.
مرحله  که  کرده  سفر  افغانستان  به  زمانی  پانه تا 
خارجی  نیروهای  از  مسوولیت های  انتقال  دوم 
است  قرار  است.  شده  شروع  افغان  نیروهای  به 
وزیر دفاع امریکا در این سفرش به ادامه تعهدات 

کشورش به افغانستان تاکید کند.
وزیر دفاع امریکا پیش از این گفته بود که ناامنی ها 
در افغانستان کاهش  یافته است و نیروهای افغان این 
امنیتی را  تا مسوولیت های  پیدا کرده اند  توانایی را 

بپذیرند. 
زمانی  افغانستان،  به  امریکا  دفاع  وزیر  سفر  این 
در  پاکستان  و  امریکا  روابط  که  می گیرد  صورت 
وضعیت تنش آلودی قرار دارد. پاکستان در اعتراض 
ناتو،  نیروهای  توسط  سربازش   24 شدن  کشته  به 
مسیر اکماالتی نیروهای ناتو را مسدود کرده است. 
میلیون   700 کمکی  بسته  یک  نیز  امریکا  کنگره 
دالری به پاکستان را قطع کرده است. پاکستان گفته 
است سیستم دفاع هوایی خود را در مرز افغانستان 

تقویت می کند. 
از سوی دیگر، روابط امریکا و ایران نیز تنش آلود 
برای  امریکا  درخواست  ایرانی  مقامات  است. 
امریکا  بدون سرنشین  هواپیمای  یک  برگرداندن 
رد  گرفت،  قرار  ایرانی ها  اختیار  در  اخیرا  که  را 

کرده اند.

ACKU
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جایگاه افغانستان 
در جدال امریکا با همسایگان 

جدال میان امریکا و همسایگان افغانستان، هر روز، 
حمله های  از  پس  می گیرد.  به خود  پیچیده ای  ابعاد 
طیاره های ناتو بر پوسته های مرزی پاکستان، اکنون 
روابط میان  امریکا و پاکستان، به شدت، تیره شده 
است و با اقدام های متقابلی که صورت می گیرد، از 

این هم بدتر خواهد شد. 
مسدود  را  ناتو  تدارکاتی  راه های  پاکستان  اکنون 
امریکایی  فعالیت  برای   را  شمسی  پایگاه  و  کرده 
بسته است. امریکا نیز، در نخستین واکنش، میلیون ها 
فرمانده  و  کرده  متوقف  را  پاکستان  به  کمک  دالر 
نیروهای امریکا گفته  است که هیچ تضمینی از ادامه 

حمله ها وجود ندارد. 
روابط امریکا با همسایه ی غربی افغانستان نیز، در 
پس  است.  گرفته  به خود  جدیدی  ابعاد  روزها،  این 
بدون  طیاره ی  یک  الشه ی  به  ایران  دست یابی  از 
پیلوت امریکایی، ایرانی ها در یک مانور رسانه ای، از 
پیروزی خود در جنگ با  تکنالوژی جدید خبر داده اند.  
با  بدون پیلوت  طیاره ی  که  می کنند  ادعا  ایرانی ها 
عملیات سایبری به دست آنان افتاده است. اما منابع 
محلی در غرب کشور گفته اند که این طیاره، پس از 
نشست در غرب کشور، در اختیار قاچاقچیان مرزی  
افتاده و به ایرانی ها به فروش رسیده است. مقام های 
از طریق عملیات  ایران را  نیز دست یابی   امریکایی 
که  همان گونه  هرحال،  به  می داند.  ناممکن  سایبری 
انتظار می رفت ایاالت متحده در این زمینه واکنشی 
این  که  خواست  ایران  از  اوباما  آقای  و  داد  نشان 
حاشیه  در  اما  دهند.  پس  امریکایی ها  به  را  طیاره 
این رویدادها، افغانستان نیز وارد ماجرا شده است. 
ناتو  طیاره های  که  دلیل  این  به  پاکستان  حکومت 
بن  نشست  است،  کرده  عملیات  افغانستان  از خاک 
دوم را تحریم کرد و تجهیزات پیشرفته ای در مرز 
از  نیز پس  ایران  افغانستان مستقر کرده است.  با  
دسترسی به طیاره بدون پیلوت، سفیر افغانستان در 
تهران را احضار کرد و ادعا می کند که نقض حریم 

ایران از خاک افغانستان صورت گرفته است. 
حکومت  غربی  متحدان  حضور  همواره  ایرانی ها 
تردید  و  شک   به دیده ی  منطقه،  در  را  افغانستان 
به عنوان  آنان  از  خود  رسانه های  در  و  می نگرند 
نشر  از  پس  کشور،  این  می  کنند.  یاد  اشغالگر 
میان  راهبردی  پیمان های  مورد  در  خبرهایی 
افغانستان و کشورهای غربی، نگران است تا مبادا 
معادالت امنیتی به نفع افغانستان تغییر کند و فرصت 
که  می رسد  نظر   به  برود.  بین  از  ایران  سلطه طلبی 
ایران و پاکستان اکنون در یک موقف واحد سیاسی 
قرار  آن  غربی  متحدان  و  افغانستان  به  نسبت 
سه جانبه  نشست  برای  احمدی نژاد  طرح  گرفته اند. 
احتمال می رود که در راستای اعمال فشار بر رییس 

جمهور کرزی باشد. 
نتوانسته  اخیر،  جدال های  در  افغانستان،  حکومت 
و  مردم  برای  شفافی  و  واضح  موقف  که  است 

همسایگان خود داشته باشد. 
اکنون معلوم نیست که دستگاه  دیپلوماسی کشور 
و  امریکا  میان  نظاره گر  و  تماشاچی  نقش  در 
یا آن که خود  افغانستان باقی می ماند و  همسایگان 
و  مهار  را  آمده  پیش  وضعیت  سیاسی،  ابتکار  با 

کنترول می کند. 
با امضای  افغانستان  بدون تردید، موافقت حکومت 
خشم  مختلف،  کشورهای  با  راهبردی  پیمان های 
همسایگان را به همراه دارد؛ اما حکومت افغانستان 
مداخالت  رنج  تمام  ده سال  که  آن جایی  از  نیز، 
انتخاب  این   جز  چاره ای  کرد،  راتحمل  همسایگان 

نداشت. 

زنگ اول


از  که  بی جاشدگان  »این  گفت:  وی 
اخیر  خشک سالی های  و  ناامنی  اثر 
و  شده اند  بی جا  خانه های شان  از 
دهدادی  ولسوالی  نوآباد  منطقه  در 
مسکن گزین هستند، از نگاه دسترسی 
قرار  خوبی  وضع  در  غذایی  مواد  به 
توزیع  آنها  به  مواد  این  لذا  نداشتند، 

شد.«
نیز  قبل  هفته ی  که  است  گفتنی 
دفتر  سوی  از  بی جا شدگان  این  برای 
غیرغذایی  مواد  مهاجرین  و  عودت 

زمستانی توزیع شده بود.

میان دو کشور  اعتماد  است. موضوع 
بسیار  دوجانبه  همکاری های  برای 
ایاالت متحده  از  پاکستان  مهم است. 
خواسته است که یک مرکز عملیاتی 
خود در این کشور را مسدود کند که 

این کار انجام می شود.«
به  پاکستان  با  ما  زودی  »به  افزود:  او 
گونه واضح گفتگو خواهیم کرد و این 
چیزی است که ما می خواهیم مشترکا 
روی آن کار کنیم. مطمین هستم که 
روابط مطمینی که با پاکستان داشتیم، 

دوباره برقرار خواهد شد.«
برای  امریکا  ویژه ی  نماینده ی  معاون 
برای  که  گفت  پاکستان  و  افغانستان 
اوباما  باراک  روابط،  شدن  عادی 
رییس جمهور امریکا قبل از بیمار شدن 
جمهور  رییس  زرداری  آصف علی 

پاکستان با او صحبت کرده بود.
پس  پاکستان  و  امریکا  میان  روابط 
نزدیک  در  بن الدن  اسامه  کشته  از 
 ۲۴ شدن  کشته  ویژه  به  و  اسالم آباد 
قبایلی  منطقه  در  پاکستانی  سرباز 
پاکستان در اثر حمله هوایی نیروهای 

امریکایی در افغانستان تیره شده است.

حتا  و  پوشه های کاغذی ساعت ها  و 
روزها وقت می گیرد.

که  گفته اند  ماموران  از  شماری 
سبب  حتا  مواردی  در  وضعیت  این 

ناامیدی مراجعه کنندگان شده است.
هم  هنوز  دولتی  ادارات  بیشتر  در 
اصلی  وسیله  قدیمی،  تحریر  ماشین 
به  افرادی  و  می آید  حساب  به  کار 
با  حرفه ای  ماشین نویس های  عنوان 

این ماشین ها می نویسند.
جز  »وارده«  و  »صادره«  دفترهای 
روزمره  کارهای  روند  از  مهمی 
و  می شود  شمرده  دولتی  اداره های 
مامورانی هستند که ک ار شان فقط 
ثبت نامه های اداری ای است که میان 

ادارات دولتی رد و بدل می شود.
دولت  اخیر  سال های  در  که  این  با 
انترنتی«  »حکومت  که  کرده  اعالم 
هنوز  اما  می کند،  ایجاد  کشور  در 
از  بسیاری  در  انترنت  از  استفاده 
به  تازه ای  پدیده ی  دولتی  ادارات 

حساب می آید.

یک هزار  به  نزدیک  برای  بلخ:  8صبح، 
البرز  کوه  شده ی  بی جا  خانواده 
در  که  بلخ  والیت  چمتال  ولسوالی 
ولسوالی دهدادی این والیت ساکن اند، 
از سوی ریاست ضدحوادث و سازمان 

غذایی جهان مواد غذایی توزیع شد.
اداره  رییس  زاهد،  رحمت اهلل 
ضدحوداث در والیت بلخ گفت:»این 
کیلویی   50 بوری   3 شامل  کمک ها 
 18 و  روغن  کیلوگرام   18 گندم، 
کیلوگرام نخود خام برای هر خانواده 

می باشد.«

کابل  در  امریکایی  دیپلومات  یک 
گفته است که ایجاد فضای اعتماد میان 

امریکا و پاکستان ارزش حیاتی دارد.
امریکا برای  معاون  نماینده ی ویژه ی 
به  واکنش  در  پاکستان  و  افغانستان 
گیالنی  یوسف رضا  اخیر  اظهارات 
یک  در  پاکستان،  نخست وزیر 
موضوع  این  بر  مطبوعاتی  کنفرانس 

تاکید کرد.
بی بی سی  با  گفتگو  در  گیالنی  آقای 
بین  اعتماد  ایجاد  بر  تاکید  ضمن 
گفته  امریکا  و  پاکستان  کشور  دو 
است:»شکاف محسوسی در روابط دو 
کشور وجود دارد و هنوز اعتمادی بین 

دو کشور وجود ندارد.«
بیت جونز در پاسخ به پرسش بی بی سی 
ابراز امیدواری کرده که فضای اعتماد 

میان این دو کشور دوباره ایجاد شود.
خانم جونز تایید کرد که در پی کشته 
شدن شماری از نظامیان پاکستانی در 
مهمند  در  امریکا  هوایی  حمله  یک 
ایجنسی پاکستان، بی اعتمادی بر روابط 

امریکا و پاکستان سایه افگنده است.
ارزش  با  پرسش  یک  »این  گفت:  او 

که  کرده  اعالم  لوی  سارنوالی 
و  مرکزی  دفاتر  میان  ارتباطات 
بانک  کمک  به  را،  خود  والیتی 

جهانی، انترنتی می کند.
به  انترنت  از  دولتی  ادارات  حال  تا 
و  نمی کنند  استفاده  صورت گسترده 
با  مانند گذشته  معموال  آنها  کارهای 

قلم و کاغذ انجام می شود.
معاون  امینی،  عبدالوکیل 
لوی  سارنوالی به خبرنگاران گفته که 
برنامه برقراری ارتباطات انترنتی میان 
ادارات این نهاد به کمک مالی بانک 

جهانی به اجرا گذاشته می شود.
این  اجرای  که  افزود  امینی  آقای 
پروژه دو تا سه سال را در بر می گیرد.

به  متکی  هم  هنوز  دولتی  دفاتر 
در  که  است  انبوهی  پوشه های 
نگهداری  ادارات  این  آرشیف های 

می شوند.
این وضعیت روند کارهای اداری را 
کند و دشوار کرده است. گاهی پیدا 
کاغذها  انبوه  میان  در  سندی  کردن 

برا ی بی جاشدگان والیت بلخ 
مواد غذایی توزیع شد

ابراز امیدواری به بازگشت اعتماد 
میان امریکا و پاکستان

ارتباطات لوی سارنوالی با دفاتر والیتی 
انترنتی می شود

ACKU
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ري
حرا

 . ا
س از وراي دود و آتش

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

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

محمد عارف بیات1115
ه و تنظیم:

تهی

همکاری های توسعه ای آلمان برای افغانستان
در حدود 600 پروژه انکشاف روستای برای شمال افغانستان

بودجه انکشاف والیتی بخشی از همکاری های 
برای  و  است،  افغانستان  در  آلمان  انکشافی 
انکشافی  پروژه های  زیادی  تعداد  تمویل 
روستاها  است.  شده  طرح ریزی  روستاها  در 
بودجه مذکور  برای  را  درخواست های خویش 
مجرب  انجنیری  تیم  و  می نمایند،  پیشکش 
نموده   ارزیابی  را  پیشکش شده  درخواست های 
والیتی  انکشاف  بودجه  تنظیم  بورد  سرانجام  و 
تن  چهار  و  افغان  چهار  از  متشکل   )PDF( یا 
از نمایندگان آلمانی، تصمیم می گیرند تا کدام 

یک از پروژه ها تطبیق شوند و یا خواهند شد. 
از سال 2006 بدین سو، بودجه انکشاف والیتی 
انکشاف  پروژه   600 حدود  در   )PDF( یا 
روستایی را در والیات چون بدخشان، کندز و 
تخار تطبیق نموده است. رویهمرفته، در حدود 
در  شدند.  مستفید  برنامه  این  از  افغان  سه ملیون 
پروژه   62 مجموع  تنظمیات  بورد   ،2011 سال 
نمودند.  انتخاب  یورو  ملیون   2.5 ارزش  به 
انکشاف  بودجه  بورد  عضو  زیباکی  آقای 
خاطر  چنین  را  بودجه  اهمیت  بدخشان  والیتی 
با بودجه انکشاف والیتی  نشان ساخت: »همراه 
هم  دورافتاده  ولسوالی های  حتا   )PDF( یا 
مستفید  انکشافی  تالش های  این  از  می توانند 
خود  پیشروی  در  را  روشن تر  آینده  و  شوند 

احساس کنند.«
مورد  پروژه های  از  نوعی  روستایی  سرک های 
نیاز اولیه محالت می باشد. با همکاری روستاها، 
بودجه انکشاف والیتی یا )PDF( حدود 150 
پروژه را توانسته در گذشته اعمار نماید. با اعمار 
دسترسی  توانستند  روستاها  جدید،  سرک های 
و  بازارها  ولسوالی،  مراکز  به  بهتر  و  خوبتر 

بیمارستان ها پیدا کنند. برعالوه، ایشان می توانند 
با سایر روستاها به آسانی رفت و آمد نمایند. »ما 
احساس کردیم  که با یک جهان بزرگ تر وصل 
شده ایم.« با چنین الفاظ قریه فریش ولسوالی جرم 
تجارب  بدخشان،  والیت  ولسوالی های  از  یکی 
خویش را بعد از اینکه سرک جدیدشان توسط 
تکمیل  شده  تمویل  والیتی  انکشاف  بودجه 
آب رسانی،  سیستم  شامل  پروژه ها  سایر  نمودند. 

آموزش های زراعتی و مکاتب می شود. 
 )PDF( یا  انکشاف والیتی  بودجه  نهایی  جلسه 
را  پروژه   14 فیض آباد  شهر  در   2011 سال  در 
بهبود  به خاطر  آینده  ماه های  در  تطبیق  برای 
وضعیت زندگی روستاهای افغان منظور نمودند.

 آگهی بورسیه تحصیلی
به آگاهی آنعده از افرادیکه  تحصیالت عالی شانرا الی درجه 
ابالغ می گردد که زمینه  باشند  اکمال رسانیده   به  لیسانس 
بشر(   )حقوق  رشتهء  در  ماستری  درجه  الی  تحصیل  ادامه 
برای   )MATERS DEGREE IN HUMAN RIGHTS(
مساعد  انگلستان  اسیکس کشور  دانشگاه  در  یک سال  مدت 
شده است. عالقمندان می توانند جهت معلومات بیشتر و اخذ 

فورمه به ایمیل آدرس:
 yusufm@osafg.org    -   york.cambridge.s@gmail.com

و یا به شماره متذکره  0784609868  در تماس شوند. 
سال  جنوری   16 درخواستی  های  برگه  پذیرش  ختم  تاریخ 

2012 میالدی می باشد.
نشانی: موسسه جامعه باز افغانستان OSA خانه شماره 53، 

چهارراهی شهید،  شهر نو، کابل، افغانستان 

در گزارش امروز »از ورای دود و آتش« خواهری 
را با خود داریم که در اثر اصابت پارچه های راکت 
چنین  را  اتفاق  آن  چگونگی  و  است  شده  معلول 
عرف  در  و  ما  مردم  دیدگاه  در  »زن  می دارد:  بیان 
و عنعنات ناپسند، از جایگاه خوبی برخوردار نیست 
وقتی  خصوص  به  می شود.  قربانی  همیشه وقت  و 
دو انسان باهم جنگ می کند و یکی  از آنها صدمه 
بدهند. من  )بد(  تاوان  عنوان  به  را  باید زن  می بیند، 
زندگی  فرزندانم  با  همراه  و  داشتم  زندگی خوشی 
کمونیست ها  زمان  می کردیم.  سپری  را  خوبی 
پشت سر  جنجالش  و  جار  و  تمام  پریشانی ها  با  را 
خود  خدای  ما  مجاهدین  پیروزی  با  گذشتاندیم. 
و  یافت  پایان  جنگ  دیگر  که  نمودیم  شکر  را 
آفتاب صلح در کشور ما طلوع نموده دیگر اشغال 
زیرا  بودند  زودگذر  خوشی ها  این  اما  یافت.  پایان 
رهبران احزاب جهادی به خاطر قدرت طلبی و حس 
برتری طلبی جنگ های میان  گروهی را آغاز کردند 
ایشان  بین  پی درپی همه روزه  مرمی ها  و  و راکت ها 
تبادله می شد. این جنگ ها جان انسان های بی شماری 
مناطق  بین  گروهی  و  قومی  مرز های  می گرفت؛  را 

جای  به  یک جا  از  آمد  و  رفت  بود؛  شده  کشیده 
در  من  روزها  از  یکی  در  بود.  مشکل  بسیار  دیگر 
صحن حویلی مصروف جمع و پاک کاری حویلی 
بودم که ناگهان صدای مهیب اصابت راکت بلند شد 
و من از اثر شدت و شمال آن  دور افتادم. اما بعد از 
چند دقیقه بلند شدم خدای خود را شکر کردم که 
مرا چیزی نشد، ولی بعد از چند لحظه متوجه شدم 
که پایم کمی درد دارد. زمانی که متوجه شدم دیدم 

به خانه  را  پای راستم جریان دارد. خود  از  که خون 
را  پارچه  پایم،  از  پاک کاری خون  از  بعد  و  رساندم 
بیرون نمودم و فکر کردم که دیگر چیزی باقی نمانده 
است. پایم را با توته ی تکه بسته کردم. اما بعد از چند 
و  کرده  پیدا  شدید  درد  پایم  که  شدم  متوجه  روز 
نمی توانم درست راه بروم، نزد داکتر به شفاخانه رفتم 
و آنها بعد از معاینه گفتند که در پایت پارچه مانده و 
باید عملیات شوی. آنها پایم را عملیات نمودند و بعد 

در یکی از روزها من در صحن حویلی مصروف جمع و پاک کاری حویلی بودم 
که ناگهان صدای مهیب اصابت راکت بلند شد و من از اثر شدت و شمال آن 
 دور افتادم. اما بعد از چند دقیقه بلند شدم خدای خود را شکر کردم که مرا 
چیزی نشد، ولی بعد از چند لحظه متوجه شدم که پایم کمی درد دارد. زمانی 

که متوجه شدم دیدم که خون از پای راستم جریان دارد. خود را به خانه 
رساندم و بعد از پاک کاری خون از پایم، پارچه را بیرون نمودم و فکر کردم 

که دیگر چیزی باقی نمانده است. پایم را با توته ی تکه بسته کردم. اما بعد از 
چند روز متوجه شدم که پایم درد شدید پیدا کرده و نمی توانم درست راه 

بروم، نزد داکتر به شفاخانه رفتم

از آن روز احساس کردم که پایم جمع نمی شود و این 
زمان  چون  گذاشتم.  میان  در  داکترها  با  را  موضوع 
جنگ بود آنها هم توجه جدی به گفته هایم نکردند 
از آن حادثه سالیان  و مرا گفتند که خوب می شود. 
معلول شدم،  اثر جنگ  در  اما من  درازی می گذرد، 
حال در زندگی خود دچار مشکالت زیادی هستم، 
زیرا دارای 9 طفل می باشم و عمرم نیز گذشت زیرا 
به وزارت شهدا و معلوالن  56 سال دارم. چندین بار 
کارت  برایم  معلولین  سایر  مانند  شاید  که  رفتم 
دادند  بازی  مرا  مختلف  بهانه های  به  آنها  اما  بدهند، 
مستحق  من  درحالی که  نکردند.  هیچ گونه کمکی  و 
دولت  از  آخر  در  هستم.  نیازمند  و  می باشم  کمک 
از  هم  ما  زیرا  کند  ما کمک  به  که  می خواهم  خود 
این مملکت هستیم و در پهلوی آن کسانی که مرا به 
این حال و روز رسانده اند باید مجازات شوند، چون 
جنگ آنها بود که من معلول شدم، باید آنها مانند من 
که  بیچاره  مردم  دل  از  که  تا  بکشند،  عذاب  و  رنج 
پیدا  آگاهی  کمی  شده اند  ایشان  جنایت های  قربانی 

نمایند.« 
خوانندگان محترم:-  جهت بهترشدن این بخش ما به 
به دیده ی  پیشنهادات سالم شما  انتقادات و  نظریات، 
گزارش های  چنین  شریک ساختن  با  می نگریم  قدر 

شما در نشانی ذیل منتظر می باشیم.
       Info_afg@solidarity for justice.org.af

تنها خواهان عدالتم
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یک  که  است  آمده  منطقه  به  مربوط  خبرهای  در 
که  است  کرده  امیدواری  ابراز  امریکایی  دیپلومات 
بازگردد.  پاکستان  و  امریکا  سیاسی  رابطه  در  اعتماد 
ارزش گزاری  نشان دهنده  می تواند  امیدواری،  ابراز  این 
ایاالت متحده به روابط با پاکستان باشد، اما باید دید که 
در این ارزش گزاری، امریکا چقدر به تبعات هزینه هایی 
صورت  ترورزیم  با  مبارزه  عرصه ی  در  که  می اندیشد 

گرفته است. 
می تواند  امریکا  متحده  ایاالت  آیا  دیگر،  سوی  از 
سبب  که  بیاورد  دست  به  تضمین هایی  پاکستان،  از 
ایاالت  با  همکاری  در  کشور  این  سیاست  تغییرپذیری 
مطلق  منفعت گرایی  و  تغییرپذیری  شود.  متحده 
مبارزه  امر  در  جهانی،  جامعه ی  با  تعامل  در  پاکستان 
و  پاکستان  به  اعتماد  تا  است  شده  باعث  تروریزم،  با 
سیاست گذاری های آینده این کشور، یک چالش جدی 
شمرده شود. همان گونه که در ده سال گذشته، پاکستان 
سیاست ناپایداری را از خود، در عرصه ی همکاری در 
با تروریزم، نشان داد و به این خاطر، بسیاری از  مبارزه 
صفر  ضرب  را  زمینه  این  در  برنامه  ریزی ها  و  هزینه ها 
برخورد  که  دارد  وجود  امکان  این  نیز  آینده  در  کرد، 
سودجویانه ی مشابهی از سوی این کشور صورت گیرد.

پاکستان در حالی که همواره ادعای هم عهدی با ایاالت 
را  افغانستان  دولت  و  جهانی  جامعه ی  امریکا،  متحده 
از  ناشی  ناامنی های  علیه  مشترک  مبارزه  از  و  سرداده 
تحرکات تروریستی در منطقه سخن گفته است، اما در 
عمل، چشم خود را در برابر تحرکات بنیادی گروه های 
به این گروه ها  القاعده و طالبان، بسته است و  با  مرتبط 
کشور،  این  شمال  قلمروهای  در  که  است  داده  اجازه 
پناهگاه های امن داشته باشند. این گروه ها هم بااستفاده 
ادامه  برای  خویش،  نیروهای  بازسازی  به  پناهگاه ها  از 

تحرکات در افغانستان، پرداخته اند.
وقتی ایاالت متحده امریکا، در عین زمانی که مقام های 
رسمی  آن کشور نسبت به سیاست های پیچیده پاکستان 
اهمیت  از  می کنند،  اعتماد  عدم  ابراز  و  دارند  اعتراض 
حیاتی و استراتژیک روابط با این کشور سخن می گوید، 
دیپلوماتیک  کشاکش  در  که  می آید  میان  به  ابهام  این 
نظر  در  افغانستان  آینده ی  و  ثبات  کشور،  دو  این  میان 
همکاری  اگر  که  گفت  باید  خیر.  یا  می شود  گرفته 
نسبت  متحده  ایاالت  تعهدات  بر  پاکستان،  با  امریکا 

مقام های  میان  تفاهمنامه ای که روز گذشته  براساس 
افغانستان،  عودت کنندگان  و  مهاجرین  وزارت 
ایران در کابل و سازمان  سفارت جمهوری اسالمی 
بین المللی مهاجرت در افغانستان به امضا رسید، قرار 
است متخصصان افغان از جمهوری اسالمی ایران به 
کشور برگردند و از آنان در عرصه های مختلف کار 

گرفته می شود.
جماهیر انوری، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان، در 
یک نشست خبری مشترک با سفیر جمهوری اسالمی 
ایران در کابل و رییس سازمان بین المللی مهاجرت، 
گفت که برای تسهیل بازگشت متخصصان افغان از 
ایران، مبلغ چهارصدهزار دالر امریکایی نیز از سوی 
آقای  است.  شده  گرفته  نظر  در  اسالمی  جمهوری 
انوری افزود: »ما امروز در آستانه ی امضای قراردادی 
بازگشت  جهت  دالر  چهارصدهزار  مبلغ  که  هستیم 
و  متخصصان  یعنی  افراد،  داوطلبانه همچو  و عودت 
تحصیلکرده های افغان ما که در ایران تحصیل کرده 
و تخصص حاصل کرده  و کشور ما به آنان نیاز دارد؛ 
محترم  اداره  همکاری  به  و  ایران  مالی  مساعدت  به 
بین المللی و تحت نظارت وزارت  سازمان مهاجرت 
مهاجرین این کار به منسه اجرا گذاشته خواهد شد.«

وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افزود که با استفاده 
ایران،  دولت  کمک  دالر  چهارصدهزار  مبلغ  از 
مدت  می کنند،  عودت  داوطلبانه  که  متخصصانی 
می گیرند.  قرار  حمایت  تحت  یک سال  تا  ماه  شش 
در  افغان  متخصصان  از  استفاده  که  کرد  تاکید  وی 
در  خارجی  متخصصان  از  استفاده  به  نسبت  ایران، 

افغانستان کم هزینه تر خواهد بود.
در همین حال، داکتر فداحسین مالکی، سفیر جمهوری 
اسالمی ایران در کابل، می گوید که در طول سه دهه 
اخیر، میزان سوادآموزی مهاجران افغانستان در ایران، 
است.  یافته  افزایش  درصد  هفتاد  به  درصد  شش  از 
به  نزدیک  حاضر  حال  در  مالکی،  آقای  گفته ی  به 
هفت صدهزار تن از مهاجران افغانستان در جمهوری 
اسالمی ایران از نعمت سواد برخوردار شده اند. وی 
گفت: »در خصوص دانش  آموزان و دانشجویانی که 
در آنجا )ایران( تحصیل می کنند، حدود سه صدهزار 
جمهوری  که  این ها  هرکدام  سرانه  که  هستند  نفر 
اسالمی ایران در هر سال پرداخت می کند، شش صد 
دالر است. در سال گذشته رقم 160 میلیون دالر هزینه 
تحصیل این بچه های عزیزمان در جمهوری اسالمی 
ایران بوده است. از این تعداد، چهل و شش درصد 

دختر و بقیه شان پسر هستند.«
حال حاضر  در  افزود  ایران  اسالمی  سفیر جمهوری 
بیشتر از سه هزار و پنج صد دانشجوی افغان در ایران 
مصارف  بابت  از  ایران  دولت  که  می کنند  تحصیل 
هر یک از این دانشجویان، ساالنه دوازده هزار دالر 
گذشته  سال  طی  که  افزود  همچنین  وی  می پردازد. 
پنج  و  نود  به  نزدیک  مبلغ  ایران  اسالمی  جمهوری 
میلیون دالر را برای درمان و مسایل بهداشتی مهاجران 

افغان در آن کشور به مصرف رسانده است. 
اشتغال دو میلیون تن 

دومین  پاکستان،  از  بعد  ایران،  اسالمی  جمهوری 

در  تروریزم  با  مبارزه  روند  کند،  سنگینی  افغانستان  به 
منطقه، تحت تاثیر قرار می گیرد و این به ضرر افغانستان 
تمام می شود؛ زیرا در افغانستان، بسیاری ها بر این باورند 
که پاکستان تالش خود را بر این متمرکز کرده است که 
با بی ثبات کردن افغانستان، این کشور را در حالت یک 

مستعمره برای خود، در بیاورد.
به  افغانستان  رسانه های  در  که  گزارش هایی  اساس  بر 
برای  امریکا  خاص  نماینده ی  معاون  است،  رسیده  نشر 
افغانستان و پاکستان در کابل گفته است که ایجاد فضای 
اعتماد میان امریکا و پاکستان، ارزش حیاتی دارد. به نظر 
باراک  خاص  نماینده ی  معاون  اظهارات  که  می رسد 
اظهارات  از  استقبال  پاکستان،  و  افغانستان  برای  اوباما 
اخیر یوسف رضا گیالنی، صدراعظم پاکستان، می باشد 

که به سمت امریکا، چراغ زرد نشان داده است.
پاکستان،  نخست وزیر  گیالنی،  یوسف رضا  سید  اخیرا 
و  پاکستان  بین  اعتماد  ایجاد  بر  بی  بی سی  با  گفتگو  در 
در  محسوسی  شکاف  که  گفت  و  کرد  تاکید  امریکا 
روابط دو کشور وجود دارد و اعتمادی بین دو کشور، 
شده  باعث  گیالنی  اظهارات  این  است.  نگرفته  شکل 
است تا مقام های امریکایی آن را هشداری در خصوص 

پیچیده تر شدن روابط پاکستان با ایاالت متحده بدانند. 
از  که  می باشد  این  پی  در  اسالم آباد  می رسد،  نظر  به 
پاکستانی ها،  ببرد.   را  استفاده  بیشترین  وضعیت موجود 
به بسیار آسانی، هزینه های صورت گرفته از سوی ایاالت 
علیه  هوایی  امکانات عملیات  استقرار  متحده در جهت 
ایاالت  در  شمسی  هوایی  پایگاه  در  را  تروریست ها 
امریکا  متحده  ایاالت  از  و  گرفتند  نادیده  بلوچستان 
پایگاه  این  از  را  امکانات خود  و  تا تجهیزات  خواستند 

هوایی خارج کند.
امریکا  خاص  نماینده ی  معاون  وقتی  حالتی،  چنین  در 
روابط  اهمیت  از  پاکستان،  و  افغانستان  امور  در 
می تواند چراغ  پاکستان سخن می گوید،  با  استراتژیک 
انفعالی، از سوی ایاالت  سبز یک طرفه ، حتا به صورت 
متحده امریکا تلقی شود. شکی نیست که وقتی ایاالت 
پاکستان  سمت  به  یک جانبه  صورت  به  امریکا  متحده 
چراغ سبز نشان می دهد، می تواند با امتیازطلبی های بیشتر 
پاکستان رو به رو شود؛ زیرا پاکستان ثابت کرده است که 
در تعامالت بین المللی، چیزی که برایش مهم می باشد، 

منفعت برداری یک جانبه است.
 

در خود  را  افغان  مهاجر  بیشترین  که  است  کشوری 
ایران  سفارت  مقام های  گفته ی  به  است.  داده  جای 
مهاجر  میلیون  سه  به  نزدیک  هم اکنون  کابل،  در 
دو  حدود  در  که  دارند  اقامت  ایران  در  افغانستانی 
میلیون نفر آنان مشغول کار هستند. فداحسین مالکی 
بی کار  ایرانی  جوانان  اکثریت  آن که  با  می گوید 
کشور  آن  در  افغان  مهاجران  اکثریت  اما  هستند، 
رقم  »از  گفت:  مالکی  آقای  می باشند.  کار  مشغول 
براساس  هستند،  ایران  در  که  میلیونی  سه  از  بیش 
در  میلیون  دو  حدود  داریم،  ما  که  آماری  آخرین 
ایران مشغولی به اشتغال هستند. شما می دانید در این 
شرایطی که همه ی کشورهای دنیا یکی از مشکالتی 
که دارند بی کاری است. جمهوری اسالمی ایران هم 
درصد باالیی از جوانانش بی کار هستند، اما این رقم 
آنجا مشغولی  ما که در  افغان  از دوستان  کالنی که 
عالقه  مورد  تخصص های  و  رشته ها  در  کار  به 
روابط  بر  عالقمندی  که  می دهد  نشان  هستند،  خود 
فرهنگی و تمدنی که بین دو ملت است که بین هیچ 

یک از کشورهای دنیا نیست.«
می افزاید  کابل  در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفیر 
از  اول سال جاری خورشیدی  برنامه ای که  براساس 
مهاجرین  شدن  قانونمند  قبال  در  ایران  دولت  سوی 
افغان در آن کشور روی دست گرفته شد، مهاجرانی 
می کنند،  زندگی  ایران  در  خود  خانواده های  با  که 
تهران  در  افغانستان  سفارت  طریق  از  شان  برای 
پاسپورت توزیع خواهد شد و نیازی به برگشت این 
مالکی  فداحسین  اما  نیست.  افغانستان  به  خانواده ها 
می افزاید با وجودی که این طرح در حال اجراست، 
اما تاکنون از سوی دولت افغانستان پاسپورت کافی 
نگرفته  قرار  تهران  در  افغانستان  سفارت  اختیار  در 
است. وی تاکید کرد کسانی که مجوز قانونی حضور 
در ایران دارند، هیچ گونه مشکلی در آنجا ندارند و 
برخوردار  امتیازات  تمام  از  ایرانی  شهروندان  مانند 

می شوند. 
براساس این برنامه، مهاجرانی که دارای مجوز قانونی 
زندگی  خود  خانواده ی  بدون  آنجا  در  و  نیستند 
افغانستان  به  می توانند  برگه ای،  گرفتن  با  می کنند، 
برگردند و از اینجا به صورت قانونی به ایران بروند. 
کشور  به  برگه  اخذ  با  افغان  مهاجر  هزاران  تاکنون 
ایران  وارد  قانونی  صورت  به  دوباره  و  برگشته 
صورت  به  و  داشته اند  برگه  کسانی که  اما  شده اند. 
قانونی وارد ایران شده اند، مدت حضورشان شش ماه 
در نظر گرفته شده است. با این حال سفیر جمهوری 
اسالمی ایران در کابل می گوید که مدت اقامت این 

افراد برای یک سال تمدید می شود.
 5.7 سو،  این  به   2001 سال  از  آمارها،  براساس 
اما  کرده اند،  عودت  کشور  به  افغان  مهاجر  میلیون 
درصد  بیست  تقریبا  نفر،  میلیون  شش  نیز  هم اکنون 
نفوس افغانستان در مهاجرت به سر می برند. بیشترین 
مهاجران افغان در کشورهای پاکستان و ایران به سر 
می برند که نزدیک به یک و نیم میلیون از جمع سه 
قانونی  مجوز  فاقد  ایران،  در  افغان  مهاجر  میلیون 

هستند.
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 دولت مرادی

  ظفرشاه رویی

امریکا و روابط پیچیده 
با پاکستان

متخصصان افغان از ایران 
بر می گردند

وقتی معاون نماینده ی خاص امریکا در امور افغانستان و پاکستان، از 
اهمیت روابط استراتژیک با پاکستان سخن می گوید، می تواند چراغ سبز 

یک طرفه ، حتا به صورت انفعالی، از سوی ایاالت متحده امریکا تلقی 
شود. شکی نیست که وقتی ایاالت متحده امریکا به صورت یک جانبه به 

سمت پاکستان چراغ سبز نشان می دهد، می تواند با امتیازطلبی های بیشتر 
پاکستان رو به رو شود؛ زیرا پاکستان ثابت کرده است که در تعامالت 

بین المللی، چیزی که برایش مهم می باشد، منفعت برداری یک جانبه است.
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کاربری  الگوهای  تغییرات  و  شهرها  توسعه  دارد. 
هوایی  و  آب  تغییرات  باعث  انسان ها  توسط  اراضی 
در مقیاس محدود می گردد. به واسطه محدوده ای از 
فعالیت ها از انقالب صنعتی در اواسط قرن 19 همچون 
استفاده از سوخت های فوسیلی و قطع درختان جنگلی 
در مقیاس وسیع و تغییرات کاربری اراضی، انسان ها 

در افزایش اثرات گلخانه ای نقش داشته اند. 
غلظت  افزایش  از  ناشی  گلخانه ای  اثرات  افزایش 
گازهای گلخانه ای  اتموسفیر مانندکاربن دای اکساید 
و متان بوده و به شکل وسیعی عامل افزایش محسوس 
می باشد.  بیستم  قرن  طول  در  جهانی  دمای  میانگین 
رابطه بین افزایش اثرات گلخانه ای و تغییرات آب و 
هوا در دنیا یک رابطه ساده ای نیست. این رابطه نه تنها 
افزایش  را  اتموسفیر  در  گلخانه ای  گازهای  غلظت 
اقیانوس ها،  آلوده کننده های  غلظت  بلکه  می دهد، 
اثرات  این  می دهد.  افزایش  نیز  را  بیوسفیر  و  خاک 
مکانیزم های  این  بر  است. عالوه  نشده  شناخته  کامال 
هوایی  و  آب  سیستم  داخل  در  پیچیدده  بازخورده 
اثرات  از  ناشی  هوایی  و  آب  تغییرات  می تواند  

گلخانه ای را تشدید و یا حتا آن را بی اثر کند. 
فاکتورهای اصلی تعیین الگوهای آب و هوا در زمین 

را می توان در موارد زیر  توصیف کرد: 
سیاره  حرارت  درجه  که  خورشیدی  تابش  شدت   •

زمین را مشخص می کند؛ 
• کروی شکل بودن زمین و جهت محور آن؛ 

با  گازهای  دیگر  و  آب  تبخیر  گلخانه ای  اثرات   •
خاصیت تشعشعی؛ 

• فرایندهای بیولوژیکی، کیمیاوی و فزیکی مختلف 
اتموسفیر  و  جیوسفیر  بیوسفیر،  اقلیم  سیستم  در  که 
اتفاق می افتد مخصوصا: تعادل انرژی در سرتاسر کره 

زمین؛ 
• چرخه آب در طبیعت؛ 

گردش های  دیگر  و  طبیعت  در  کاربن  گردش   •
بیوکیمیاوی؛ 

• توزیع قاره ها و اقیانوس ها و .... 
زمین به شکل یک توپ جامد، ساده  نیست که همیشه 
ما آن را در ذهن خود تصویر می کنیم. زمین توسط 
یک الیه نازک هوا در اطراف آن محصور شده است 
و به واسطه نیروی ثقل زمین نگهداشته شده و قسمت 
نایتروجن )78 درصد( و  اکسیجن  را  این هوا  اعظم 

)21 درصد( تشکیل می دهد. 

مناطق گرم شهری 
صورت گرفته،  مشاهدات  به  توجه  با  که  معنا  بدین 
شهرها و شهرک ها تمایل زیادی برای گرم شدن نسبت 
به مناطق کشاورزی اطراف آن ها به دلیل اختالف بین 
و  اسفالت  محیط های  دارند.  طبیعی  مناطق  و  شهرها 
کانکریت شهرها تمایل به کاهش بازتابش در محیط 
شهرها نسبت به مناطق طبیعی دارند. این عامل باعث 
در سطح می گردد.  تابش خورشیدی  افزایش جذب 
عالوه بر این، تبخیر و تعرق در شهرها نسبت به مناطق 
کشاورزی اطراف آن ها به دلیل کم بودن درختان  نیز 

کاهش می یابد. 
آلودگی هوا اثرات گرم شدن را در شهرها در پی دارد. 
عالوه بر این گرما از طریق صنایع، گرمای خانگی و 
استفاده از موتر رها می گردد. با افزایش مناطق شهری 

اثرات گرمایی مناطق شهری نیز تشدید می شود. 
 IPCC سازمان  که  تحقیقاتی  طبق  نمونه  به طور 
 )intergovernmental panel on climate
change( انجام داده است، اگر میزان غلظت کاربن 
دای اکساید تا سال 2100 دو برابر شود، دمای متوسط 
کشور به میزان 5.1 تا 5.4 درجه سانتی گراد افزایش 
خواهد یافت که این مساله تغییرات محسوسی را در 
منابع آبی، میزان تقاضای انرژی، تولیدات کشاورزی 

و ... موجب خواهد شد. 
رفتن  بین  از  آبی،  منابع  کاهش  دمایی،  الگوی  تغییر 
جنگل،  تخریب  غذایی،  و   کشاورزی  محصوالت 
تناوب و تشدید خشک سالی و تهدید سالمت انسان ها  
از اثرات زیان آور مستقیم تغییرات آب و هوا می باشد. 
انسان ها  سالمتی  بر  مستقیمی  تاثیر  هوا  و  آب  تغییر 
منجر  زمین  گرم شدن  که  می رود  انتظار  دارد.  نیز  
و  تنفسی  عروقی،  و  قلبی  بیماری های  افزایش  به 
بیماری های عفونی و  میکروبی گردد. ماالریا، یکی 
از بیماری هایی که در مناطق استوایی شایع است، در 
این  رایج است که  نیز  افغانستان  والیت های گرمسیر 

رقم روند رو به رشدی خواهد داشت. 
راه حلی را که در افغانستان از آن بتوان برای کاهش 
استفاده  به  می توان  کرد،  استفاده  گلخانه ای  گازهای 
کرد.   اشاره  چوب  و  فوسیلی  سوخت های  از  نکردن 
اما متاسفانه فعال در کشور ما هیچ سوخت جایگزینی 
وجود ندارد تا شهروندان ما بتوانند به عوض استفاده 
استفاده  برق  از  مثال  به طور  فوسیلی،  سوخت های  از 

کنند. 
روش های  از  غیرانرژی  بخش  در  می توان  همچنان 
و  کاشت  تکنیک  تقویت  دام ها،  بهره وری  افزایش 
برداشت محصوالت کشاورزی، جنگل کاری، احیای 
جنگل و مدیریت دفن ضایعات جامد و بازیابی متان 
از محل دفن بهداشتی کثافات در بخش ضایعات نیز 

اشاره کرد. 


افزایش اثرات گلخانه ای ناشی از 
افزایش غلظت گازهای گلخانه ای  
اتموسفیر مانندکاربن دای اکساید و 
متان بوده و به شکل وسیعی عامل 
افزایش محسوس میانگین دمای 

جهانی در طول قرن بیستم می باشد. 
رابطه بین افزایش اثرات گلخانه ای و 
تغییرات آب و هوا در دنیا یک رابطه 
ساده ای نیست. این رابطه نه تنها 

غلظت گازهای گلخانه ای در اتموسفیر 
را افزایش می دهد، بلکه غلظت 

آلوده کننده های اقیانوس ها، خاک و 
بیوسفیر را نیز افزایش می دهد. این 

اثرات کامال شناخته نشده است. عالوه 
بر این مکانیزم های بازخورده پیچیدده 
در داخل سیستم آب و هوایی می تواند  

تغییرات آب و هوایی ناشی از اثرات 
گلخانه ای را تشدید و یا حتا آن را 

بی اثر کند. 

در حال حرکت اند،  به سوی شهر  از سمت دشت ها 
شهر  این  هوای  آلودگی  باعث  که  می گردد  منتقل 

می شود. 
روی  بر  نیز  منطقه  یک  هوای  و  آب  نوع  همچنین 
زمستان  فصل  در  مثال  دارد.  تاثیر  آن  آلودگی  میزان 
هوای سرد که دارای فشار بیشتر نسبت به هوای گرم 
می باشد، بیشتر در قسمت های نزدیک به سطح زمین 
باعث می گردد آلودگی که  امر  این  قرار می گیرد و 
صنعتی  تاسیسات  و  موترها  بخاری ها،  دود  طریق  از 
بماند  باقی  زمین  سطح  به  نزدیک  می آید،  وجود  به 
و میزان اکسیجن در سطح زمین بسیار کم شده و به 
می شود  بیشتر  و سمی  آن گازهای خطرناک  عوض 
هوای  شدن  آلوده  در  بسزایی  تاثیر  هم  امر  این  که 

شهرها، مخصوصا در فصل زمستان، دارد. 
بادهای  به نام  دیگر،  طبیعی  پدیده های  از  یکی 
و  شهرها  سطح  در  که  آلودگی هایی  می باشد.  گرم 
توسط  می آید،  وجود  به  بزرگ  صنعتی  تاسیسات 
و  می کند  منطقه حرکت  به سمت یک  بادهای گرم 
باعث افزایش آلودگی آن محل می شود؛ که در این 
صورت، هیچ کاری نمی توان برای رفع آلودگی آن 
از  آلودگی ها  تولیدکنندگان  که  آن  جز  کرد  منطقه 

مسیر بادهای گرم برداشته شوند. 
به واسطه  اقلیم،  و  هوا  و  تغییرات در آب  تمامی  البته 
فرایندهای طبیعی نیست. بشر نیز در این تغییرات نقش 

معضالت  مهم ترین  از  یکی  هوا،  آلودگی  امروزه   
جامعه بشری و به خصوص کشورهای مدرن و در حال 
توسعه می باشد. تاکنون، راه های زیادی برای حل این 
مشکل توسط دانشمندان به دولت ها ارایه شده است 
نوبه خود، در حل مشکالت محیط  به  که هر کدام، 
زیستی نقش موثری  داشته  است. اما بعضی از مسایل 
نیز وجود دارد که نمی توان برای آنها راه حلی در نظر 
گرفت و یا نمی توان آن مشکالت را رفع کرد که این 
مشکالت عبارت از اقلیم و یا خصوصیات جغرافیایی 
و فزیکی یک شهر یا محلی است که دچار مشکالت 

محیط زیستی  می باشد. 
یک  برای  یا  و  خاکی  کره  سرتاسر  برای  چه  اقلیم، 
کشور و یا نقطه ی خاص، غالبا به صورت ترکیب آب 
زمانی طوالنی مدت  دوره  در یک  ثبت شده  هوای  و 
میانگین های  اصطالح  در  اقلیم  می گردد.  بیان 
طوالنی مدت و دیگر داده های آماری شرایط آب و 

هوایی شامل فراوانی های  حوادث متعدد می باشد. 
یکی از این مشکالت، قرار گرفتن در بین نقاط بلند 
توپوگرافیکی و یا همان کوه ها و تپه های بلند می باشد 
که به مثابه یک حصار دورتادور یک شهر و یا منطقه 
را احاطه می کند و یا قرار گرفتن در بین یک صحرای 
موسمی  بادهای  وزش   دارای  که  وسیع  بسیار  شنی 
که  دیگر  موارد  خیلی  و  می باشد  ساالنه  یا  فصلی 
اثر مستقیم بر روی میزان  اقلیم و موقعیت جغرافیایی 
شهر  زیست  محیط  نتیجه  در  و  شهر  هوای  آلودگی 

دارد. 
به گونه نمونه شهر کابل از لحاظ  جغرافیایی، طوری 
قرار گرفته  مرتفع  بین کوه های  دارد که در  موقعیت 
است که تا حدی باعث می شود که هوای شهر کابل 
یا  و  موسمی  بادهای  وزش  از  و  مانده  آن حبس  در 
فصلی جلوگیری شود. در این صورت هوای آلوده ای 
که در طول روز در شهر به وجود می آید در فضای 
شهر باقیمانده و راهی برای خروج آن  وجود ندارد. 

بین  یا پکن، یکی از شهرهای کشور چین، که در  و 
ساالنه  می باشد،  محصور  شنی  بیابان های  و  دشت ها 
میلیاردها تن گرد و غبار ناشی از بادهای موسمی که 

بر آلودگی هوای تاثیر اقلیم 
  ابراهیم خاوری 
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کابل،  در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفارت  مقام های 
مشکوک  را  منطقه  در  بین المللی  نیروهای  حرکات 
خوانده می گویند که آنان تمام تحرکات این نیروها را 

در منطقه زیر نظر دارند.
ایران در کابل، روز گذشته در  مالکی سفیر  فداحسین 
نیروهای  اهداف حضور  به  نسبت  خبری،  نشست  یک 
ابراز  افغانستان  در  به خصوص  منطقه  در  بین المللی 
خارجی ها  وجودی که  با  گفت  و  کرد  تردید  و  شک 
مخدر  مواد  و  تروریزم  با  مبارزه  منظور  به  افغانستان  به 
را  جهان  کشورهای  تمام  تروریزم  اکنون  اما  آمده اند، 
تهدید می کند و همچنین میزان تولید موادمخدر نیز در 

افغانستان افزایش یافته است.
با این حال، فداحسین مالکی می گوید که تمام حرکات 
ایران تمام  خارجی ها در منطقه مشکوک است. دولت 
این حرکات را زیر نظر دارد. آقای مالکی گفت: »باید 
برای  منطقه  در  امریکایی ها  بود که حضور  این  متوجه 
بازی  منطقه  مردم  احساسات  با  نباید  بود.  دیگری  چیز 
با  هستند...نباید  شجاعی  ملت های  منطقه  مردم  کنند. 
معادالت  و  بشود  بازی  منطقه  کشورهای  احساسات 
تاکید  همچنین  مالکی  اقای  ریزد.«  بهم  منطقه  امنیتی 
و  امریکایی ها  به حضور  نسبت  ابتدا  همان  از  »ما  کرد: 
غربی ها در منطقه مشکوک بودیم، حاال هم مشکوک 

هستیم. تمام تحرکات شان را رصد می کنیم.«
ایران  خاک  در  امریکا  جاسوی  هواپیمای  یک  اخیرا 
سقوط کرد و به دنبال آن وزارت خارجه ی ایران سفیر 

افغانستان در آن کشور را احضار کرد. 
هواپیمای  مساله  می گویند  تحلیلگران  از  شماری  اما 
متحده  ایاالت  و  ایران  به  مربوط  امریکا  بدون سرنشین 

امریکا می شود و ربطی به افغانستان ندارد. 

مقابله  هدف  به  افغانستان،  صنایع  و  تجارت  وزارت 
بخش  توسط  مایع  گاز  احتکار  و  گران فروشی  با 
انتقال  و  خریداری  از  کابل،  بازارهای  در  خصوصی 
به  حیرتان  و  هرات  شهرهای  از  مایع  گاز  ده هزارتن 

کابل خبر می دهد.
انوارالحق احدی، وزیر تجارت وصنایع کشور می گوید 
قرار است گازمایع یادشده از طریق 30 فروشگاه دولتی 
بهای  به  کشور  شهروندان  به  شخصی  فروشگاه   70 و 

تعیین شده به فروش برسد.
در  گذشته  روز  که  کشور  صنایع  و  تجارت  وزیر 
افزود  می گفت،  سخن  رسانه ها  با  خبری  نشست  یک 
مقابله  هدف  به  گذشته،  روز  ده  در  وزارت،  این  که 
تصمیم  نظارت،  کنار  در  احتکار  و  گران فروشی  با 

بهانه گیری همسایه ها
هواپیمای  یک  گرفتن  اختیار  در  از  پس  اظهارات  این 
نیروهای  توسط  امریکا  تجسسی  بدون سرنیشین 
گذشته  هفته ی  یک شنبه  می شود.  بیان  ایران  نظامی 
نظامی  منابع  از  نقل  به  ایران  داخلی  خبرگزاری های 
این هواپیمای مدل   ایرانی،  نیروهای  دادند که  گزارش 

آر کیو۱70 را با اندکی خسارت در اختیار گرفته اند.
خاک  از  هواپیما  این  پرواز  به دلیل  ایرانی  مقام های 
افغانستان به حریم هوایی آن کشور، از دولت افغانستان 
نیز شکایت کرده بودند. وزارت خارجه ی ایران به دنبال 
سفیر  امریکایی،  تجسسی  هواپیمای  گرفتن  اختیار  به 
خاک  این که  از  و  کرد  احضار  را  تهران  در  افغانستان 
امریکا  سرنیشین  بدون  هواپیمای  اختیار  در  افغانستان 

بوده اعتراض کرد.
امریکایی ها  می گوید  کابل  در  ایران  سفیر  حال  این  با 
این که  بر  مبنی  افغانستان  مردم  و  دولت  به  که  قولی 
اقدام  همسایه  کشور  هیچ  علیه  کشور  این  خاک  از 
نمی کنند، به آن عمل نکرده اند. او ایاالت متحد امریکا 
به نقض حاکمیت کشورها متهم کرد. آقای مالکی  را 
ارزش های  رعایت  مدعی  که  امریکا  »کشور  گفت: 
بین المللی در  حقوق بشر است و مدعی رعایت قوانین 
در  دنیا  مقررات  و  بین المللی  قوانین  خودش  دنیاست، 
خصوص حاکمیت کشورها را نقض کرد و وارد حریم 
این که  آن،  از  عجیب تر  شد.  ایران  اسالمی  جمهوری 
امریکایی ها بدنبال امضای پیمان استراتژیک با افغانستان 
هستند، به دولت و ملت افغانستان قول و تعهد دادند که 
هیچ گونه مزاحمتی به کشورهای همسایه نداشته باشند، 
پا  امریکایی ها زیر  بین المللی را  که متاسفانه هم قوانین 
افغانستان  دولت  به  که  قولی  به  این که  هم  و  گذاشتند 

دادند عمل نکردند.«
همسایه  کشورهای  که  می گویند  جوینده  آقای  اما 

تصدی مواد نفتی و گازمایع، 30 فروشگاه دولتی را در 
اختیار دارد و به گفته ی وزیر تجارت و صنایع کشور، 
به هدف بلندبردن ارتقای ظرفیت، عرضه ی مواد نفتی و 
گاز مایع به تعداد فروشگاه در کابل و سایر والیت های 

کشور می افزاند.
مطابق  تا  دارد  انتظار  صنایع   و  تجارت  وزارت 
پیشبینی های شان، ده هزارتن گاز مایع تا سه ماه آینده 
با رسیدن  و  مرفوع سازد  را  مردم کابل  نیازمندی های 
گازمایع که قرار است از کشور ترکمنستان خریداری 
شود، شهروندان کشور از کمبود مواد سوختی رهایی 

می یابند.
احدی می گوید در صورتی که فروشگاه های یادشده 
باالتر از نرخ تعیین شده، گازمایع را به فروش برسانند، 
قطع  برای شان  گازمایع  توزیع  و  بسته  دوکان های شان 

می شود.
از  صنایع  و  تجارت  وزیر  نیز  این  از  پیش  آن که  با 
خورده  برای  افغانی   55 به  گاز  کیلو  یک  نرخ  تعیین 
اما یک کیلو گازمایع همچنان  بود،  فروشان خبرداده 
تا یک صد افغانی در بازار به فروش می رسید و نظارت 
جدی حکومت باعث شده بود که گازمایع درشهرها 

پیدا نشود.
که  می کند  تاکید  صنایع  و  تجارت  وزیر  حال،  با این 
بازرگانان،  سوی  از  احتکار  دانستن  باوجود  آنان 

ظرفیت شناسایی و کشف آن را ندارند.
نمی توانیم،  کرده  را  پولیسی  کار  »ما  گفت:  احدی 
می شود،  گم  گاز  یک دفعه  بازار  در  که  می دانیم 
می فهمیم که دلیلش احتکار است، به خاطری که وقتی 
کافی  اندازه ی  به  فردایش  به  بگذاریم  آزاد  را  بازار 
گاز پیدا می شود. ما به امنیت ملی  هم رجوع کردیم به 
این ارتباط که آن ها )احتکار( را کشف کنند که کی 

می گوید  سیاسی  مسایل  تحلیلگر  جوینده  احمد  میر 
کشور همسایه، ایران می خواهد تا به بهانه ی این هواپیما 
فشارهایی را بر افغانستان وارد  کند در حالی که افغانستان 
هیچ نظارتی بر این هواپیماها ندارد: »ایرانی ها باید دعوای 
خودرا با امریکایی ها بکنند نه با افغانستان. ما نه قوت های 

هوایی داریم نه طیاره کشف داریم.«
به  بین المللی  نیروهای  که  افزود  کابل  در  ایران  سفیر 
مبارزه  برای  افغانستان،  در  امریکا  متحد  ایاالت  رهبری 
ده  گذشت  با  اما  بودند؛  آمده  موادمخدر  و  تروریزم  با 
تمام  برای  تهدیدی  تروریزم  امروز  مبارزه،  این  از  سال 
در  تروریزم  فعالیت  گسترش  او  است.  شده  کشورها 
امریکا  و  غربی   کشورهای  »دستاوردهای«  را  جهان 
صورتی که  در  افزود  و  خواند  تروریزم  با  مبارزه  در 
از  امروز تهدیدها  تا  مبارزه ی جدی صورت می گرفت، 
بر  »تروریزم عالوه  مالکی می گوید:  بین می رفت. آقای 
خطر  دنیا  تمام  برای  است،  منطقه  برای  تهدیدی  این که 
است. آیا خود امریکایی ها در کشور ایاالت متحد امریکا 
در  دنیا  کشور  هیچ  در  نه!  هستند؟  امان  در  تروریزم  از 
امان نیستند. این دستاورد ده ساله شان است. در حالی که 
امریکایی ها  که  پیشرفته  تکنالوژی  همین  با  می توانستند 
دارند، هواپیماهای پیشرفته و تجهیزات نظامی  با تروریزم 
و افراط گرایی در منطقه مبارزه کنند و همه ی ما و شما 
هم خوشحال بودیم که این مبارزه صورت می گیرد. در 

حالی که این اتفاق نیفتید.«
امریکایی  نیروهای  که  کرد  تاکید  همچنین  ایران  سفیر 
با  را  افغانستان  ارتش  که  نیستند  حاضر  افغانستان  در 
امکانات نظامی مجهزتری تجهیز کنند. به گفته ی او، در 
نیروهای  سوی  از  افغانستان  امنیتی  نیروهای  صورتی که 
بین المللی تجهیز می شدند، خشونت ها در کشور به طور 

قابل مالحظه ای کاهش می یافت.

و  هرات  شهرهای  از  گازمایع  ده هزارتن  خریداری  به 
حیرتان گرفت.

به 50 فروشگاه  برنامه توزیع گاز مایع  احدی می گوید 
در کابل، روز گذشته شروع شد و )امروز( 50 فروشگاه 
دیگر در مناطق مختلف کابل گازمایع را دریافت و به 

شهروندان کابل توزیع خواهند کرد.
برای شان  حکومت  که  مغازه هایی  »در  گفت:  احدی 
قیمت  مغازه ی حکومتی  گاز را عرضه می کند، در 30 
دیگر  مغازه ی  در70  است.  افغانی   55 گاز  کیلو  یک 
که دوکان های شخصی هستند، ولی از طرف حکومت 
برای شان گاز عرضه می شود، آن ها در یک کیلو گاز 5 
افغانی فایده می کنند و ما گاز را برای شان می رسانیم، 
آن ها فی کیلو گاز را به 59 افغانی به فروش می رسانند.«

هموار در افغانستان همواره به این کشور مداخله کرده اند. 
او می  گوید که لشکر جنگوی پاکستان در روز عاشورا 
شده  نشر  گزارش هایی  همچنین  و  کشت  را  افغان  ده ها 
که ایرانی ها طالبان را آموزش می دهند و تجهیز می کنند، 
از سوی دیگر اعضای خانواده بن الدن در ایران زندگی 
خودرا  صدای  کسی  هیچگاه  افغانستان  در  اما  می کرد؛ 

بلند نکرد. 
و  ایران  »با وجود مداخله های آشکار  جوینده می گوید: 
این  به  آشکاری  جواب  تا  نشد  پیدا  هیچ کس  پاکستان 
ها بدهد در حالی که این دو کشور همواره در پی بهانه 

هستند.« 
مقام های جمهوری اسالمی ایران بارها با حضور نیروهای 
عراق  و  افغانستان  در  بخصوص  منطقه  در  بین المللی 
مخالفت کرده می گویند که حضور این نیروها به کاهش 

خشونت ها در این کشورها کمک نکرده است.

پنهان  در آن شامل است و احتکارکننده ها هم راه های 
کردن را بسیار دارند.«

وزارت  این  که  گفت  همچنین  صنایع  و  تجارت  وزیر 
دلیل  به  مایع،  گاز  و  نفتی  مواد  بخش  تاجران  از 
بی انصافی شان در گرفتن فایده از مواد وارداتی، ناراض 
و بی اعتماد می باشد و هرگاه آنان از گرفتن سود بیشتر 
در مواد نفتی و گازمایع خودارای نکنند، این وزارت در 
صدد کنترول بازار و انحصار کردن واردات مواد نفتی 

و گازمایع خواهد برآمد.
که  بود  قرار  این  از  حکومت  »پالیسی  گفت:  احدی 
رقابت  گاز  و  موادنفتی  درساحه ی  خصوصی  سکتور 
کنند،  تعیین  را  بازار  قیمت  و  چیز ها  دیگر  مثل  کنند، 
به  را  دولت  باالخره  خصوصی  سکتور  بی انصافی  ولی 
این مجبور می سازد که پس به سکتور نفتی  داخل شود 
قسمت  این  در  باشد.  قسمت  این  در  فعاالن  از  یکی  و 
حکومت هم به این نتیجه رسیده، رییس جمهور هم به 
میدیا  است،  نظر  این  به  هم  ما  پارلمان  است،  نظر  این 
مواد  نظراند که سکتور  این  به  ماهم  مردم  و  )رسانه ها( 

نفتی را آزاد مانده نمی توانیم.« 
وزارت  این  که  می گوید  صنایع  و  تجارت  وزارت 
پیشنهاد دریافت 50 میلیون دالر را برای ارتقای ظرفیت 
سپرده  مالیه  وزارت  به  گازمایع  و  نفتی  مواد  خریداری 
سپرده  وزارت  آن  به  آینده  سال  بودجه ی  در  تا  است، 

شود.
تصدی مواد نفتی و گاز مایع وزارت تجارت و صنایع، 
در حال حاضر، ۱8 میلیون دالر سرمایه دارد و مقام های 
این وزارت می گویند که بیش از ده میلیون آن به هدف 
خریداری موادنفتی و گازمایع از روسیه اختصاص یافته 

است.

سفیر ایران در کابل:

تمامتحرکاتخارجیهارادیدبانیمیکنیم
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

5. 6 حق برایت ذمه تا اثبات جرم
ماده بيست و پنجم قانون اساسي کشور چنين 
اصلي  حالت  ذمه  »برایت  مي کند:  حکم 
قطعي  حکم  به  که  وقتي  تا  متهم  است.« 
نگيرد  قرار  محکوم عليه  باصالحيت  محکمه 
بي گناه شناخته مي شود. این موضوع در قانون 
اجراات جزایي افغانستان نيز تذکر رفته است. 
از جمله قضایایي که سال گذشته در این رابطه 
فردي  شکایت  است،  رسيده  کميسيون  به 
سالح  حمل  اتهام  به  است  مدعي  که  است 
نزدیکي  در  دولت  مخالفان  با  همکاري  و 
شده  دستگير  پوليس  توسط  دایکندي  مرکز 
است اما مدت طوالني و بيش از ميعاد قانوني 
است که در نظارت خانه پوليس به سر مي برد 
که با پيگيري کميسيون دوسيه این فرد تحت 

رسيدگي قانوني قرار گرفته است. 
5. 7 حق عدم مسوولیت در برابر عمل 

ارتکابي دیگران
تعقيب،  است.  شخصي  عمل  یک  »جرم 
او  بر  تطبيق جزا  و  متهم  توقيف  یا  گرفتاري 
در  نمي کند.«    سرایت  دیگري  شخص  به 
ماده  در  نيز  جزا  قانون  اصل،  این  با  مطابقت 
28 تصریح مي دارد که شخص از جرمي که 
شناخته  مسوول  نباشد،  او  نتيجه عمل جرمي 
 ،1389 سال  طي  این  وجود  با  نمي شود 
کميسيون  به  نيز  حق  این  نقض  از  مواردي 

راجع شده است. 
مورد  که  زمينه  این  در  قضایا  از  یکي  در 
والیت  در  گرفت  قرار  کميسيون  پيگيري 
در  عروسش  که  بود  شاکي  زني  غور، 
رسيده  قتل  به  1389، شب هنگام  سال  اواخر 
معلوم  هنوز  که  است  کرده  خودکشي  یا 

زنگ  من  به  دوستان  از  یکی  قبل،  روز  دو 
به  ارتباط  از موردی مطلعم ساخت که  زد و 
زندگی مشترک و اندوه بار خانمی پانزده ساله 

با شوهری هشتاد ساله اش داشت. 
به کمک این دوست که در حقيقت یکی از 
زمينه  می باشد  خانم  این  خانوادگی  دوستان 
مالقات ما با این خانم فراهم شده و لحظه ای 

به درد دل های او گوش می دهم:
خواهر  دو  شکم  کردن  پر  خاطر  به  »من 
کوچکم با مردی که 65 سال از من بزرگ تر 
لت  هميشه  مرا  او  اما  کردم.  ازدواج  است، 
وکوب نموده و مي زند و به من پول خرجی 

نمي دهد. 
دوم  فرزند  من  داد:  ادامه  نوجوان  زن  این 
خانواده هستم و وقتي دو ساله بودم پدرم که 
داد.  را طالق  مادرم  داشت  اعتياد  تریاک  به 
فکرش  همه  و  نداشت  درآمدي  که  پدرم 
تریاک بود سرپرستي مرا به خانواده دیگري 
که از اقوام دور ما بود واگذار کرد. من هشت 
اما  مي کردم  زندگي  خانواده  این  نزد  سال 
چون برای دو خواهرم دق شده بودم دوباره 
به خانه پدرم برگشتم. من هر بار که دخترهاي 
مي کردم  مقایسه  خودم  با  را  سالم  و  هم سن 

همراه  را  وي  امنيتي  مقامات  اما  نمي باشد. 
بازداشت  قتل  جرم  به  مقتول(  )شوهر  پسرش 
پسرش  از  جدا  که  است  مدعي  وي  کرده اند. 
این جرم  اشتراکي در  و هيچ  زندگي مي کرده 
نداشته است و بي گناه بندي شده و مدت بيش 
از دو ماه است که بدون حکم قاضي محکمه، 
پيگيري هاي  با  که  است  مانده  بي سرنوشت 
کميسيون از آن جایي که هيچ سندي عليه وي 

وجود نداشت، این زن رها شد. 
5. 8 حق محاکمه اشخاص زیر سن 18 

از طریق محکمه اطفال
به  رسيدگي  قانون  افغانستان،  جزاي  قانون 
تشکيالت و صالحيت  قانون  و  اطفال  تخلفات 
محاکم داراي احکام خاص در حمایت از منافع 
قوانين رسيدگي  این  به  مطابق  مي باشند.  اطفال 
اطفال  محکمه  طریق  از  باید  اطفال  تخلفات  به 
صورت بگيرد اما در سال گذشته 4 مورد نقض 
در  که  شده  ثبت  کميسيون  دفاتر  در  حق  این 

والیات پکتيا، کندز و بدخشان بوده است. 
در  کميسيون  پيگيري  تحت  قضایاي  از  یکي 
والیت کندز در مورد پسري است 16  ساله، این 
طفل از اوایل سال گذشته به جرم مجروح کردن 
برده  توقيف خانه  به  سارنوالي  طرف  از  فردي 
تابعيت، وي  شده، سپس بدون مالحظه تذکره 
را 20 ساله تعيين سن و به محبس روان کرده اند. 
زماني که تذکره طفل به مدیریت محبس ارایه 
احصایيه  مدیریت  از  مدیریت محبس  مي شود، 
طالب معلومات شده است که آن ها نيز 16ساله 
محکمه  ریاست  و  مي کنند  تایيد  را  وي  بودن 
اصالح  مرکز  به  انتقالش  به  حکم  نيز  استيناف 
سارنوال  اظهارات وي،  به  بنا  اما  داده  تربيت  و 
نمي خواهد  این امر اجرا شود، وي از کميسيون 

عذاب مي کشيدم. 
و  نداشتم  پوشيدن  برای  خوبی  لباسی  حتا  من 
خواهرانم  می خوابيدم.  گرسنه  شکم  با  هميشه 
برای یک  نداشتند هميشه  از من  بهتر  که وضع 
لقمه نان چشمشان به طرف دیگران مانده و رنج 
سخت  خيلی  برایم  وضع  این  تحمل  می بردند. 
بود و نمی توانستم درد خواهرانم را تحمل کنم. 
به روز  از طرف دیگر وضعيت زندگي ما روز 
بدتر مي شد و پدرم دار و ندارش را فروخت تا 
هزینه تامين تریاکش کند. از طرفي هم چون چند 
بودیم صاحب خانه مان  نداده  را  خانه  کرایه  ماه 
گفت باید خانه اش را خالي کنيم. او یک هفته 
مهلت داد آنجا را ترک کنيم. درحالي که مهلت 
ما رو به اتمام بود پيرمرد 80 ساله اي که همسایه 
با  داشت  خبر  ما  زندگي  وضعيت  از  و  بود  ما 
پدرم صحبت کرد و گفت به ما کمک مي کند. 
آن روز نمي دانستم چه بالیي قرار است به سرم 
به  مرد  پير  این  فهميدم  بعد  روز  چند  اما  بياید 
وعده  با  و  داده  نقد  پول  افغانی  هزار   45 پدرم 
اینکه در آینده هم کمک ما خواهد کرد از من 
خواستگاري کرده است. درحالي که پدرم هيچ 
صحبتي با من نکرده و حتا نظرم را هم نپرسيده 
بود یک روز به زور مرا به عقد این پير مرد 80 

خواستار رسيدگي شده است. 
فوق الذکر  حقوق  نقض  بر  عالوه   1389 سال  طي 
قانوني  از نقض حق طي مراحل رسيدگي  مواردي 
اصل عدم  نقض  موثر،  نقض حق رجوع  اشکال  به 
ثبت  به  کميسيون  در  نيز  دیگر  موارد  و  تبعيض 
رسيده و 6 مورد از شکایات نقض حق طي مراحل 
رسيدگي قانوني گزارش شده به دفاتر کميسيون در 
موثر  رجوع  حق  و  تبعيض  عدم  اصل  نقض  مورد 
بوده است. در صورتي که عدم تبعيض و مساوات 
بشر  حقوق  اساسي  اصول  از  یکي  قانون،  برابر  در 
آن  بر  ملي  و  بين المللي  قوانين  در  که  مي باشد 
اساسي  قانون  دوم  و  بيست  ماده  است.  شده  تاکيد 
اتباع  بين  امتياز  و  تبعيض  هرنوع  که  مي دارد  بيان 
افغانستان اعم از زن و  اتباع  افغانستان ممنوع است. 
مرد در برابر قانون داراي حقوق و وجایب یک سان 

مي باشد. 
 51 ماده  در  نيز  را  موثر  رجوع  حق  اساسي،  قانون 
هر  که  مي کند  بيان  و  است  کرده  تسجيل  خود 
شود،  متضرر  موجب  بدون  اداره  از  که  شخصي 
براي  مي تواند  و  مي باشد  خسارت  جبران  مستحق 

حصول آن در محکمه دعوا اقامه کند.
از جمله قضایایي که در این زمينه به دفتر کميسيون 
بوده  مزارشریف  مراجعه کرده اند قضيه اي در شهر 
است که شاکي چنين ادعا کرده است: »زماني که 
بود  فاميلم  باالي  که  اجباري  به  بنا  بودم  شش ساله 
مرا به بد خانم کاکایم دادند اما اکنون که 18 ساله 
شده ام تمایل به ازدواج با آن فرد نداشته و خواستار 
فسخ نامزدي ام مي باشم .« این فرد براي حل مشکل 
به  قاضي  اما  شده  عارض  فاميلي  محکمه  به  خود 
مطالبه  رشوت  و  است  نکرده  رسيدگي  امر  این 
و  دفتر کميسيون شاکي  به  فرد  این  لذا  است.  شده 
همکاري کميسيون را در پيگيري این قضيه خواستار 
شده است که قضيه تحت رسيدگي کميسيون قرار 

دارد.
شاکي  کابل  در  کميسيون  ساحوي  دفتر  به  فردي 
بر  اقاربش  از  پيش یکي  شده است که هشت سال 
وي فير کرده که سبب نابينایي اش شده اما تاکنون 
صورت  اقدامي  هيچ  مجرم  دستگيري  قسمت  در 
در  کميسيون  قضيه،  این  پيگيري  در  است.  نگرفته 
ریاست  از  لوي سارنوالي  مسووالن  با  هماهنگي 
پروان خواهان رسيدگي  استيناف والیت  سارنوالي 
شد که قضيه تحت پيگرد قرار دارد، اما از آن جایي 
که متهمان در تباني با افراد زورمند و بانفوذ منطقه 

مي باشند، هنوز گرفتار نشده اند. 
ادامه دارد

گوشه ی  در  اتاق  یک  پيرم  شوهر  درآورد.  ساله 
ما  زندگي  ابتدا  داد.  خواهرم  دو  و  پدر  به  خانه اش 
به خوبي مي گذشت هرچند من از زندگي با مردي 
مي کشيدم  عذاب  بود  بزرگ تر  من  از  سال  که65 
اینکه دو خواهرم راحت زندگي مي کردند  به  ولي 
دل خوش بودم اما بعد از مدتي وضعيت تغيير کرد. 

به پدرم قول داده  تنها کمک های را که  نه  شوهرم 
خواهرم  دو  و  پدر  زور  به  بلکه  نکرد  آن ها  به  بود 
بار  معتادم  و  بيچاره  پدر  نمود.  بيرون  خانه اش  از 
تریاکش  و  خانه  به دنبال  بدر  در  و  دیگر سرگردان 
راهی کوچه ها و سرک ها شدند. خواهرانم همچنان 
غرق در درد تنهایی و گرسنگی با مشکالت زندگی 
به فالکت کشيده  به گریبان شده و همچنان  دست 

شدند.
را  زندگيم  رنج های  تمام  من  کنم  چه کار  نمی دانم 
باشند  تا پدر و دو خواهرم در آرامش  قبول نمودم 
نمی خواهد  دلم  نکرده  فرق  وضع  که  حاال  ولی 
است  من  از  بزرگتر  عمرم  برابر  چند  که  مردی  با 

زندگی کنم. 
عذابم  در  سخت  و  برده  رنج  زندگيم  از  واقعا 
از  تا  کنم  پيدا  را  درستی  راهی  اميدوارم  بهرحال 
چنين وضعيتی نجات یافته و حداقل کاری هم برای 

خانواده ام انجام دهم.«

چاره ای  فرهنگ،  مورد  در  لفظی  انعطاف ناپذیری های  و  جوهر گرایی  تقليل گرایی،  از  احتراز  برای 
جز اذعان به وجود پيچيدگی و تغييرپذیری و نقش مغرضانه شارحين در شکل گيری فرهنگ وجود 
ندارد. چنين نگاهی ما را در تشخيص و تقبيح شکل بندی های مشخص تاریخی فرهنگ که در خدمت 
بر کتک زدن  تاکيدی که رهبران ذکور مذهبی  سرکوب زنان قرار دارد یاری خواهد رسانيد )مثال 
زوجه با استناد به مندرجات کتب مذهبی از خودشان نشان می دهند.( در این مسير باید قابليت زنان در 
به چنگ آوردن آزادی خود از دل شرایط سرکوب گرانه را درک و از آن حمایت کرد )مثال تاکيد 
زنان بر برخی دیگر از متون کتب مذهبی که مبلّغ عدم خشونت و رفتار احترام آميز نسبت به زنان است.(

فرهنگ هيچ جامعه ای را نمی توان کلّيتی یگانه و همگون پنداشت. به عالوه ]مقوالت[ فرهنگ »عالی« 
و فرهنگ »دانی« چنان گزیده و گسترده به کار می رود که حتا حاميان حقوق بشر را به دام انداخته و 
آنان اشتباها به متون و منش  هایی اتکا می کنند، که به اصطالح »مظهر اصيل« فرهنگ است، گاه آن را 
از متون سرکوبگرانه تدوین شده برای گروه های خودمحور ممتاز بر می گيرند، و گاه از سنن و آیين 
عامه مردم )رنتلن 1990 ؛ پانيکار 1982.( از این گذشته، رشد سریع فن آوری و کارآیی ارتباطات، 
جهان ما را در حد قابل مالحظه ای کوچک کرده و حتا دورافتاده ترین نقاط کره خاکی را معروض 
عوارض، و نه لزوما تجربه مستقيم، مدرنيته ساخته است. ابقای سنت دیگر بدون مواجهه با فرآیند عرفی 
شدن ممکن نيست )هوارد 1989، فصل دوم.( حتا در چارچوب دولت پناه جریان های اصلی حقوق 
بشر، با در نظر گرفتن واقعيت انکارناپذیر شهری شدن و صنعتی شدن جوامع و در عين حال رشد سریع 
بوروکراسی و ارتباطات ـ که کنترل دولت را ]بر جامعه[ تسهيل و تشدید می کند- از یک طرف، و 
ادغام نظام اقتصاد ملی کشورها در نظام پولی جهانی از طرف دیگر، دفاع از فرهنگ چيزی جز یک 

برهان ضعيف و متزلزل نيست.
بنابراین، از تصور فرهنگ، آن گونه که مورد پسند بازیگران بين المللی است باید نقاب برگرفت تا معلوم 
ازمتون و سلوک خودموجه بين،  ارجاع می کنند چيست: مجموعه ای  بدان  شود واقعيت فرهنگی که 
تغييرناپذیر  دروغ  به  که  پویا[،  و  غنی  فرهنگ  یک  بطن  ]از  شده  دست چين  و  کاذب  غيرتاریخی، 
معرفی می شود و محتوای غرض آلودش به این سوال ره می گشاید که در دفاع از آن، منافع چه کسی 
ملحوظ، و به صدر ارتقا یافتن چه کسی محتوم است. ما باید کلّيت فرهنگ را مساله آميز بدانيم و نه 
فقط جنبه  های احتماال »بد« آن را. وقتی ما تحقيق خود را محدود به خشونت فاحش کنيم، کارایی خود 
را در تسکين آالم بشر فقط به یک مورد از رفتار »بد« فرهنگی محدود کرده ایم. بدون طرح مساله در 
مورد استفاده سياسی از فرهنگ یا تعلقات فرهنگی؛ بدون پرسش در مورد اینکه فرهنگ از آن کيست 
و منفعت چه کسانی با دفاع از آن حفظ می شود؛ بدون بازگرداندن مقوله فرهنگ به بستر تاریخی که 
در آن رشد کرده، و بدون شناختن جایگاه و منزلت مفسران و مدعيان فرهنگ، فهم کامل اینکه زنان 
چه آسان در عرصه رویارویی  های بزرگتر سياسی و اقتصادی و نظامی، و همچنين رقابت های گفتمانی 

در صحنه بين المللی مورد استفاده ابزاری قرار می گيرند ميسر نخواهد شد.
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حقوق بشر، حقوق همه انسان ها است که از کرامت 
ذاتى هر فرد ناشى مى شود.
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دسترسی به اطالعات و آزادی بیان
گفتگویی با کاوه سحاب

مصاحبه کننده: نسیمه ازکیا

8 سال پنجم   شماره مسلسل 1296    چهار  شنبه 23 قوس 1390    

اطالعات  به  دسترسي  شما  دید  از  پرسش: 
چیست و مستلزم چه شرایطي مي باشد؟ 

توانايي  مي توان  را  اطالعات  به  دسترسي  پاسخ: 
در  كه  اطالعاتي  آوردن  دست  به  در،  شهروندان 
اختیارنهاد های دولتی و غیردولتی است، تعريف كرد.

دو  مطابق  می توان  را  اطالعات  به  دسترسی  شرايط 
تعريف ها  اين  متشکله  عوامل  و  جداگانه  تعريف 

چنین بیان داشت: 
می توان  نظام های  كدام  در  كه  گفت  بايد  ابتدا 
اطالعات  به  شهروندان  دسترسی  ادعای  خواستار 

گرديد. كه در جواب اين سوال بايد گفت:
به  جهان  در  حاكم  توتالیتر  و  تک حزبی  نظام های 
در  كه  را  اطالعاتی  تا  نیستند  حاضر  عنوانی  هیچ 
دهند.  قرار  مردم  اختیار  در  می باشد،  آنها  كنترول 
ويتنام دست يافتن  مانند  از كشور های  بعضی  در  حتا 
بین كشور  كه  تجارتی  اصلی  اطالعات  از  بعضی  به 
ويتنام با ساير كشور ها می باشد حکم مرگ را برای 

شهروندانش دارد.
پذيرفته شده كه در  عنوان يک اصل  به  آنچه  مطابق 
دسترسی  حق  است؛  شده  بیان  متحد  ملل  سازمان 
و  دموكراسی  اكسیژن  عنوان  به  را  اطالعات  به 
بشر  حقوق  بنیادی ترين  و  اساسی ترين  از  يکی 
حکومت  مدعی  كه  كشور های  و  كرده اند  تعريف 
دموكراتیک و مردم ساالر اند بايد چهارچوبی حقوقی 
و قانونی را برای دسترسی آسان مردم به اطالعات در 

كشورهای شان، فراهم كنند.
از طرف ديگر حتا در نظام های مردم ساالر نیز زمانی 
كه كشور به سمت آشوب و يا جنگ داخلی كشانده 
در  كه  می توانند  شرايط  چنین  در  دولت ها  می شود 
دسترسی شهروندانش به اطالعات محدوديت های را 
نظر به ضرورت زمانی وضع كنند و با گذشت چنین 
را  قوانین وضع شده  تا  شرايطی، دولت ها مکلف اند 

در شرايط عادی لغو كنند.
چه  اطالعات  به  دسترسی  حق  پرسش: 

شاخصه ها و گزینه هایی را باید دارا باشد؟
پاسخ: شاخصه های اساسی كه دسترسی به اطالعات 

بايد دارا باشد عبارت اند از: 
اطالعات  به  دسترسی  و  اطالعات  آزاد  جريان   •
فردی،  منافع  قبیل  از  غیرقانونی  موانع  با  نبايد 
سیاست ها  گزنیش  اثر  در  دولتی  پنهان كاری های 
نادرست، بلندساختن پرداخت هزينه ها برای دريافت 

اسناد، امنیت ملی ... قطع گردد.
• چون دولت امانت دار اطالعات است نه مالک آن، 
بايد  دارد  قرار  دولت  اختیار  در  كه  اطالعاتی  پس 
بدون ممانعت در دسترس مردم قرار گیرد. از طرف 
اطالعات  به  دسترسی  برای  دقیق  قانونی  معیار  ديگر 
امر  اين  تا  گردد  تنظیم  قانون  مطابق  بايد  شهروندان 
سبب شود میزان دسترسی به اطالعات شهروندان نیز 

مشخص گردد.
صورت  به  بايد  شهروندان  برای  اطالعات  ارايه   •

يک سان و بدون تبعیض صورت گیرد. 
به  دسترسي  میان  ارتباطي  چه  پرسش: 

اطالعات با آزادي بیان وجود دارد؟
نزدهم  ماده ی  در  بیان  آزادی  حقوقی  بنیاد  پاسخ: 
اعالمیه ی جهانی حقوق بشر و ماده نزدهم كنوانسیون 
بند دوم ماده  حقوق مدنی و سیاسی می باشد كه در 
بیان را  نزدهم اين كنوانسیون عناصر متشکله آزادی 
جست و جو، كسب و اشاعه ی اطالعات و انديشه های 

دانسته و چنین بیان داشته است:
هركس حق آزادي بیان دارد و اين حق شامل آزادي 
جست وجو و كسب و اشاعه اطالعات و انديشه ها از 
هر قبیل بدون توجه به سرحدات، خواه شفاهی يا به 
به  يا  و  هنري  صورت  به  يا  چاپ  يا  نوشته  صورت 

امنیت ملی یک مفهوم عام است که دولت ها نمی توانند به بهانه 
امنیت ملی دسترسی مردم به اطالعات را محدود سازند. در دنیا 
یک سلسله اصول قبول شده  وجود دارد، در صورت که دولت ها 
تعریف مشخصی از یک مقوله نداشته باشند، می توانند از آن 

پیروی کنند. همین گونه در ساحه دسترسی به اطالعات و امنیت 
ملی هم اصول قبول شده جهانی وجود دارد که عبارت است از 

اصول ژوهانسبورگ که در آن تعریف واضح و مشخصی از امنیت 
ملی و حدود آن شده است

نهادهای  نزد  كه  اطالعاتی  درست  و  دقیق  روشنايی 
دولتی است قرار نگیرند. 

اطالعات  به  دسترسي  مي شود  گفته  پرسش: 
به صورت گسترده، به ویژه در صورت افشاي 
امنیت ملي  براي  اطالعات دولتي، تهدیدي 
صورت  به  مي شود  چگونه  می رود،  شمار  به 
شفاف، اطالعات سري و اطالعات قابل انتشار 
حق  که  را  آنچه  و  کرد  تفکیک  هم  از  را 

مردم است، در اختیار شان قرار داد؟
كه  است  اطالعاتی  جهانی  معیارهای  به  نظر  پاسخ: 
از:  عبارتند  كه  است  محدود  آن  به  عام  دسترسی 
اسرار تجاری، به خطر انداختن امنیت عامه، اطالعات 
شخصی، اطالعات محرمانه و امنیت ملی می باشد كه 
را  بحث های جداگانه خود  مولفه های  اين  كدام  هر 

نیاز دارد. 
اطالعات  به  دسترسی  برای  كشوری  هر  همچنان 
شهروندان  كه  دارد  را  خود  خاص  طبقه بندی های 
تاكدام حد و به چه اندازه می توانند به كدام اطالعات 
دسترسی داشته باشند كه اين طبقه بندی می تواند در 
سطوح مختلفی باشد. هرچند طبقه بندی اطالعات از 
يک كشور تا كشور ديگر متفاوت می باشد اما امروزه 
اكثريت اين طبقه بندی نظر به تعاريف كه بريتانیا ارايه 

می كند، صورت می گیرد.
برای  استثناهای  اطالعات،  به  دسترسی  قانون  هر  در 
دسترسی  كه  دارد  وجود  اطالعات  به  دسترسی 
اما  می سازد؛  محدود  را  قسمت  اين  در  شهروندان 
برای حفظ  بايد  دولت ها  جهانی  معیاری های  به  نظر 
اين اطالعات داليل اثبات كننده قانونی داشته باشند 
تا ثابت سازند كه اين اطالعات در حیطه ی استثناها 
قرار دارد و انتشار آن صدمه به مشروعیت دموكراسی 

يک كشور می رساند. 
قانون  هنوز  ما  که  صورتی  در  پرسش: 
تدوین شده و تعریف مشخصی از امنیت ملی 
و  میکانیزم  اساس کدام  بر  و  نداریم چگونه 
یا اصول، اطالعاتی را به عنوان تهدید علیه 
امنیت ملی نمی توانیم در اختیار مردم قرار 

دهیم؟
پاسخ: امنیت ملی يک مفهوم عام است كه دولت ها 
به  مردم  دسترسی  ملی  امنیت  بهانه  به  نمی توانند 

اطالعات را محدود سازند.
در دنیا يک سلسله اصول قبول شده وجود دارد، در 
صورت كه دولت ها تعريف مشخصی از يک مقوله 
نداشته باشند، می توانند از آن پیروی كنند. همین گونه 
هم  ملی  امنیت  و  اطالعات  به  دسترسی  ساحه  در 
اصول قبول شده جهانی وجود دارد كه عبارت است 
از اصول ژوهانسبورگ كه در آن تعريف واضح و 
و  است  شده  آن  حدود  و  ملی  امنیت  از  مشخصی 
بسیاری كشورهای جهان كه هنوز قانون تدوين شده 
در ساحه امنیت ملی يا تعريف مشخصی از امنیت ملی 

ندارند از اين اصول پیروی می كنند. 
از  تعريف واضح  زمانی كه يک  تا  می توانیم  ما هم 
يک  عنوان  به  اصول  اين  از  نمايیم  ارايه  ملی  امنیت 

هروسیله ی ديگر به انتخاب خود مي باشد.  
ملزوم  و  الزم  بیان  آزادی  و  اطالعات  به  دسترسی 
يک ديگر اند، آزادي بیان، چیزي را براي بیان كردن 
وجود دارد ضمانت می كند و بیان كردن هم يکی از 
اگر  می باشد.  درست  اطالعات  داشتن  آن  الزمه های 
اطالعات در موضوعی وجود نداشته باشد، ديگر بیان 

وجود نخواهد داشت. 
نشان  متمدن  کشورهای  تجربه ی  پرسش: 
به  دسترسی  حق  رعایت  که  است  داده 
حکومت داری  سالم  زمینه های  اطالعات 
زندگی  بهتر  زمینه های  و  دولت  برای  را 
شهروندی را برای مردم مساعد می سازد؛  چرا 
الگوبرداری ها  این  از  دولت های عقب افتاده 

هراس دارند؟ 
به گونه ی  عقب افتاده  و  سنتی  جوامع  در  پاسخ: 
باشند.  تغییرپذير  كه  می شود  مشاهده  كمتر  معمول 
از  كه  كهن اند  و  ديرينه  سنت های  پیرو  و  تابع  بیشتر 
ديگران برای شان به ارث رسیده است، از طرف ديگر 
بیشتر  است  حاكم  سنتی  جوامع  در  كه  ارزش های 
رنگ،  نژاد،  خانواده،  اصالت  بر  مبتنی  ارزش های 
مذهب و غیره می باشد كه تغییر آنها كاری است بس 
دشوار. زيرا اين ارزش ها بیشتر در سطوح اداره كننده ی 
نظام بسیار مهم و با اهمیت می باشد، از اين رو آنها به 
هیچ عنوان حاضر به درهم شکستن چنین ساختارهای 
فساد  دچار  دولت ها  نوع  اين  ديگر  طرف  از  نیستند. 
برمال  از  آن ها  می باشند،  نیز  ادارات شان  در  گسترده 
شدن كم كاری و فسادی كه در دستگاه های شان وجود 
دارد می هراسند كه مبادا با دسترسی مردم به اطالعات 
اين راز فاش گردد و سبب از دست دادن قدرت شان 

شود. 
دسترسی  حق  می دانید،  که  چنانی  پرسش: 
برای  مهم  ابزارهای  از  یکی  اطالعات،  به 
شهروندان یک کشور در جهت آگاهی آنان 
از واقعیت های جامعه و زمینه مشارکت آنان 
اقتصادی،  اجتماعی،  سیاسی،  بخش های  در 
فرهنگی و حتا بخش های کوچک تر از اینها به 
شمار می رود. به نظر شما سهم مردم افغانستان 
قرار  وضیعتی  در چه  مهم  مولفه های  این  در 

دارد؟
پاسخ: بدون ترديد بر همگان هويدا است كه هرگاه 
عقالنیت،  روی  از  يافعالیت  و  سهم گیری  انتخاب، 
صورت  پديده  يا  شی  از  درست  شناخت  و  درک 
امروزه  گرديد.  خواهد  خطا  به  منجر  سرانجام  نگیرد 
نهاد های  اختیار  در  اطالعات  به  مردم  دسترسی  عدم 
دولتی سبب گرديده كه مردم برداشت كامال نادرست 
انتخاب های  از  اكثريت  در  و  باشند  داشته  دولت  از 
يک  ديگر  سوی  از  و  گردند  اشتباه  مرتکب  خود 
چهار چوب حقوقی و قانونی وجود ندارد تا مسووالن 
از  اطالعات  ارايه ی  به  ملزم  را  دولتی  مقامات  و 
ديگر  سوی  از  سازد.  مردم  برای  عملکرد های شان 
دسترسی  هستند،  اطالعات  اشاعه كننده  كه  رسانه ها 
قرار  دولتی  نهادهای  نزد  در  كه  اطالعات  و  منابع  به 
دارد، ندارند. اين امر سبب گرديده است تا مردم در 

آزاد  جريان  خاطر  به  جهانی  پذيرفته شده ی  اصول 
اطالعات استفاده نمايیم.

از  واضحی  تعريفی  اين كه  عالوه  بر  اصول  اين  در 
و  ملی  امنیت  محدوديت های  شده،  ارايه  ملی  امنیت 
شده  مشخص  نیز  اطالعات  آزادی  محدوديت های 
است كه می توان بر اساس اين اصول اطالعات را كه 
تهديد علیه امنیت ملی به حساب می آيد از اطالعات 
تفکیک  نمی باشد  ملی  امنیت  علیه  تهديد  آن  انتشار 

كرد. 
پرسش: برای رسیدن و پیاده کردن این مولفه 
باید  حکومت  اطالعات(  به  دسترسی  )قانون 

کدام پله ها را بپیماید؟
پاسخ: حکومت ابتدا بايد ساير قوانین را كه در مغايرت 
با اين قانون قرار دارد، تعديل كند. همچنان در تمامی 
دادن  قرار  دسترس  در  برای  شخصی  دولتی  ادارات 
اطالعات موظف گردد، تا اين كه شهروندان خواستار 
اطالعات بتوانند به راحتی به وسیله ی اطالعات مورد 
از طرف ديگر دواير  به دست آورند.  را  نیاز خويش 
مجهز  )كمپیوتری(  الکترونیک  سیستم  به  بايد  دولتی 
متقاضی  وقت  ضیاع  از  جلوگیری  اين كه  تا  گردند، 
بايد  دولت  همچنان  گردد.  دولتی  ادارات  در  اسناد 
اين  از  تا تمامی شهروندانش را  بداند  خود را مکلف 
از مزايای  نیز  به صورت كامل آگاه سازند. مردم  حق 
نیز  قانون  اين  از  پیروی  به  ملزم  و  آگاه  قانون  اين 

می باشند.
به اطالعات در  پرسش: مفهوم حق دسترسی 
هم اکنون  و  گردید  مطرح  چگونه  افغانستان 

در چه وضعیتی قرار دارد؟
در  دولتی  ادارات  نزد  اطالعات  به  دسترسی  پاسخ: 
تمامی  حق  به عنوان  اساسی  قانون  پنجاهم  ماده ی 
و  است  شده  شناخته  رسمیت  به  افغانستان  شهروندان 
بر اين اساس شبکه ی جامعه مدنی و حقوق بشر برای 
اولین بار در افغانستان برنامه های را در واليات مختلف 
پیرامون اين حق راه اندازی و از ابعاد گوناگون باالی 
شبکه ی  نتیجه  در  كردند.  گفتگو  و  بحث  حق  اين 
جامعه ی مدنی و حقوق بشر پیشنهادهايی را از مجموع 
كنفرانس ها، سمپوزيم ها و بحث ها پیرامون تهیه ی يک 
اطالعات  ارايه ی  برای  الزام آور  حقوقی  چهارچوب 
همین  به  آورد.  دست  به  دولتی،  مسووالن  طرف  از 
برای  كاری  گروه  ايجاد  به  تصمیم  نهاد  اين  منظور 
تهیه ی مسوده ی قانون برخورداری از اطالعات گرفت 
مسوده،  اين  كار روی  ماه  دو  و  از يک سال  بعد  كه 
به  افغانستان  مختلف  زون های  در  نظرخواهی  برای 
از ارزيابی نظريات و دريافت  بعد  بحث گذاشته شد. 
مشوره های اهل خبره مسوده، تکمیل و جهت تدقیق به 
وزارت عدلیه ارسال گرديده كه در  آينده ی نزديک 
از طريق وزارت عدلیه به شورای وزيران و بعد از آن 
به پارلمان ارسال خواهد شد. امید داريم كه اين قانون 
به  توشیح  جهت  و  تصويب  پارلمان  توسط  زودی  به 
ريیس جمهور ارسال شود تا خالی موجوده در كشور 

رفع گردد. 
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دالری  ميليون   700 کمک  که  گرفت  تصميم  امريکا  سنای  مجلس 
امريکا به پاکستان را مسدود کند. سنای امريکا گفته است تا زمانی 
که پاکستان اطمينان ندهد که در مبارزه با انتشار مواد انفجاری کمک 

می کند، اين مبلغ کمک همچنان مسدود خواهد ماند.
توسط  پاکستان،  به  امريکا  دالری  ميليون  مسدود کردن کمک 700 
امريکا  اياالت متحده  نمايندگان  رهبران کميته دفاعی سنا و مجلس 

مورد توافق قرار گرفت.
کمک های  دريافت کننده  کشورهای  بزرگترين  جمله  از  پاکستان 
خارجی از اياالت متحده است. اما با وجود کمک های ميليارد دالری 
آورده  دست  به  ملکی  و  نظامی  بخش های  در  ساالنه  پاکستان  که 

است، در توليد موادی انفجاری کاهش اندکی به نظر می رسد.
بعد از قتل اسامه بن الدن در پاکستان و شکست پاکستان در سرکوب 
گروه های شورشی، انتقادها از پاکستان در اياالت متحده امريکا باال 
گرفته است و اين احتمال وجود دارد که بعد از اين کمک های پولی 

امريکا به پاکستان محدودتر شود.
متحده  اياالت  نمايندگان  مجلس  در  هاوارد  نماينده  کواين،  مک 
پاکستان  که  می خواهد  متحده  »اياالت  گفت:  رسانه ها  به  امريکا 
نيروهای  انفجاری در کشورخود که  توليد مواد  تاعليه  اطمينان دهد 
ايتالف راهدف قرار می دهد، اقدام کند.« بمب های دستی شورشيان، 
گفته  که  است  افغانستان  در  خارجی  نظاميان  تلفات  اصلی  عامل 

می شود اين مواد انفجاری از پاکستان وارد افغانستان می شود.
را  دالر  ميليارد  اين طرف حدود 20  به  از سال 2001  متحده  اياالت 
برای بخش های امنيتی و اقتصادی پاکستان اختصاص داده که بخشی 

از آن صرف مبارزه عليه جنگجويان گرديده است.
پيشنهادهای متعددی وجود داشته است تا کمک های اياالت متحده 
به پاکستان را مشروط سازند. اين شرايط، همکاری پاکستان در مبارزه 
جنگجويانی  می شود.  شامل  را  حقانی  شبکه  مانند  جنگجويانی  عليه 
که با ورود از پاکستان به افغانستان، سربازان بين المللی را هدف قرار 

می دهند.
امريکا  کمک های  قطع  مورد  در  قبال  پاکستان  ملکی  رهبران  ولی 
عليه  عامه  ذهنيت  تغير  باعث  اقدام  اين  که  گفته اند  و  داده  هشدار 

اياالت متحده خواهد شد.
طالبان  و  القاعده  عليه  است  بوده  ممکن  که  جايی  تا  گفته اند  آنها 
مبارزه کرده اند و هزارها تن از سربازان خويش را از سال 2001 که با 

نيروهای ايتالف به رهبری امريکا پيوستند، از دست داده اند.
اسالم آباد ناتو را متهم  به قتل عمدی 24 تن از سربازان خويش در 
اثر هجوم هوايی در نزديک سرحد با افغانستان  کرده است و به اين 
مسير کاروان اکماالتی سربازان خارجی در افغانستان را مسدود کرده 

است.  

که  گفت  امريکا،  جمهور  رييس  اوباما،  باراک 
تا  است  خواسته  ايران  از  متحده  اياالت  دولت 
هواپيما تجسسی بدون سرنشين امريکايی را به اين 

کشور بازگرداند.
مشترک  خبری  درکنفرانس  که  اوباما  باراک 
صحبت  عراق  وزير  نخست  المالکی،  نوری  با 
آن  بازگرداندن  خواستار  گفت:»ما  می کرد، 
امريکايی(  سرنشين  بدون  تجسسی  )هواپيما 
پاسخ  چگونه  ايرانی ها  که  ديد  بايد  شده ايم. 

می دهند.«
نخستين باری  اين  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
تاييد  امريکا  دولت  بلندپايه  مقام  يک  که  است 
سرنشين  بدون  تجسسی  هواپيمای  که  می کند 

»سينتيل  RQ-170« دراختيار ايرانی ها است.
طبق اين گزارش باراک اوباما همچنين گفته است 
بدون  تجسسی  هواپيمای  اين  خصوص  در  که 
که  چرا  نمی کند؛  نظر  اظهار  ايران  در  سرنشين 
اطالعات در اين زمينه محرمانه و طبقه بندی شده 
يک شنبه  می گويند  ايران  نظامی  مقامات  است. 
هواپيمای  فروند  يک  توانسته اند  گذشته  هفته  
بدون سرنشين جاسوسی امريکايی که در حوالی 
شهر کاشمر، در عمق 225 کيلومتری خاک ايران، 
خسارت«  »اندکی  با  است  بوده  پرواز  حال  در 
دراختيار بگيرند. هواپيمای بدون سرنشين آرکيو 

باال پرواز کند و  ارتفاعی بسيار  170 می تواند در 
ساعت ها در آسمان بماند. بدنه اين هواپيما چندين 
ارتباطات  می توانند  که  دارد  حس گر  چند  و 
الکترونيکی را کنترول کنند و حتا از ذرات درون 
کند  نمونه برداری  شيميايی  مواد  يافتن  برای  هوا 
ايران، در  مثال در مورد  آيا،  تا مشخص شود که 

منطقه فعاليت اتومی وجود دارد يا خير.
و  هوا  نيروی  فرمانده  گذشته  هفته  پنج شنبه  روز 
فضای سپاه پاسداران با انتشار تصاوير اين هواپيما 
که از سيمای جمهوری اسالمی پخش شد، اعالم 
کرد هواپيمای مزبور که »قصد نفوذ و جاسوسی 
فضای  به  ورود  از  پس  داشته،  را   ايران«  فراز  بر 
نيروهای  الکترونيکی  کمينگاه  »در  ايران،  شرق 
ايران  با حداقل خسارت در  و  قرار گرفت  مسلح 

به زمين نشانده شد.«

روسيه،  نخست وزير  پوتين،  والديمير  سخنگوی 
نتايج  بر  اعتراض ها  و  تظاهرات  که  کرد  اعالم 

انتخابات تاثير نخواهد گذاشت.
نتايج  با مشروع و درست دانستن  دميتری پسکوف 
که  گفت  فرانسه  خبرگزاری  به  پارلمانی  انتخابات 
اگر هم مدرکی ارايه شود، بيش از نيم درصد تعداد 

شرکت کنندگان در انتخابات را شامل نخواهد شد.
معترضان  و  مخالفان  تظاهرات  درباره  همچنين  او 
گفت: »ما به نقطه نظرات آنان احترام می گذاريم و به 
شنيدن آنها ادامه می دهيم.« پيشتر دميتری مدودف، 
و  مخالفان  درخواست  با  روسيه،  جمهور  رييس 
معترضان به نتايج انتخابات پارلمانی اين کشور، برای 
بود.  کرده  مخالفت  انتخابات  اين  دوباره  برگزاری 
پارلمانی  انتخابات  در  متحد«  »روسيه  حاکم  حزب 
برگزار شد،  پيش  هفته  اين کشور که حدود يک 
کرد،  کسب  را  آرا  اکثريت  يعنی  آرا،  درصد   49
اين  نفع  به  که  می گويند  معترضان  و  مخالفان  اما 
است.  گرفته  صورت  گسترده ای  تقلب های  حزب 
به دنبال تظاهرات و اعتراض های روزهای اخير در 
روسيه، دميتری مدودف، رييس جمهور روسيه، با رد 
برگزاری دوباره انتخابات پارلمانی، گفته که دستور 

تحقيق و بررسی درباره احتمال تقلب در انتخابات را 
صادر کرده است.

در  نفری  هزار  ده ها  تظاهرات  از  پس  سخنان  اين 
درخواست  با  روسيه  ديگر  شهر  چند  و  مسکو 
آزادی  و  پارلمانی  جديد  انتخابات  برگزاری  برای 

تظاهرکنندگان بازداشت شده، ابراز شده اند.
اين تظاهرات، بزرگترين تظاهرات در روسيه، از سال 
2000 ميالدی که والديمير پوتين به قدرت رسيد، 
به شمار می رود. در اين تظاهرات، هواداران احزاب 
عادالنه«،  »روسيه  دموکرات  سوسيال  کمونيست، 
ليبرال دموکرات و دموکراتيک متحد روسيه شرکت 

کردند.
پوتين سر  عليه والديمير  تظاهرکنندگان شعارهايی 

دادند؛ از جمله » روسيه، بدون پوتين.«

ديده بان حقوق بشر، از سازمان های بين المللی دفاع از 
حقوق بشر، در گزارشی نوشته است که نظام قضايی 
ازبکستان از شکنجه به عنوان يک وسيله متداول عليه 
غربی  دولت های  و  می کند  استفاده  بازداشت شدگان 
بشر  فاحش حقوق  نقض  »به روی  متهم کرده که  را 
براساس  گزارش  اين  بسته اند.«  چشم  ازبکستان  در 
شکنجه  قربانيان  از  تن  صد  يک  از  بيش  با  مصاحبه 
فعاالن  و  حقوقدانان  آنان،  خانواده های  اعضای  يا  و 
حقوق بشر در ازبکستان تهيه شده و از جمله در آن 

سياسی  فعاالن  ازبک روی  بازجويان  که  است  آمده 
را  آنان  می ريزند،  بشر آب جوش  مدافعان حقوق  و 
سيلی می زنند، از مچ آويزان می کنند و مورد تجاوز 
قرار می دهند. به گفته اين سازمان مدافع حقوق بشر، 
اهميت  دليل  به  اروپايی  کشورهای  و  متحده  اياالت 
استراتژيک ازبکستان که در مسير زمينی دسترسی به 
نقض  قبال  در  ضعيف  موضعی  شده،  واقع  افغانستان 

جدی حقوق بشر در اين کشور اتخاذ کرده اند.

باراک اوباما: از ايران خواسته ايم هواپیمای بی سرنشین را به امريکا کمک 700 میلیون دالری به پاکستان را مسدود کرد 
امريکا بازگرداند 

سخنگوی پوتین: 
نتايج انتخابات تغییر نخواهد کرد 

غرب به نقض حقوق بشر در ازبکستان توجه ندارد 

به مناسبت هفته حقوق بشر، رسانه ها و آزادی بيان، بنياد آرمان شهر با همراهی انستيتوت فرانسوی 
انتقالی، کمپاين 50% زنان، مشارکت سياسی زنان،  افغانستان در کابل، گروه هماهنگی عدالت 
افغانستان،  برای  سويس  های  همکاری  اداره  صبح،   8 روزنامه  باز،  جامعه  نويسندگان،  کاشانه 

سفارت فرانسه و سازمان بين المللی حمايت از رسانه ها)I.M.S( برگزار می کند:

رسانه ها و آزادی بیان:
بررسی يک دهه فعالیت

گفتگو، پلی میان نخبگان و شهروندان 85 )سال ششم(

سخنران ها: آقای علی رضا روحانی )مشاور ارشد کميسيون مستقل حقوق بشر(، آقای صديق اهلل توحيدی )مسوول ديدبان 
رسانه ها(، آقای شاه حسين مرتضوی )معاون روزنامه 8 صبح(، آقای ملک شفيعی )دبير جشنواره پاييزی حقوق بشر(، خانم 

صبرينا ثاقب )نماينده سابق مردم در مجلس نمايندگان(
گزارش از بن 2:

داکتر عالمه )کيمته مشارکت سياسی زنان و کمپاين 50%( خانم ثريا پرليکا )اتحاديه سراسری زنان و کمپاين %50(
گفتگو گردان: روح االمين امينی

پرسشگر: عزيزاهلل شيرزاد
زمان: چهارشنبه 23 قوس 1390 برابر با 14 دسمبر 2011 ساعت 2 بعد از چاشت

نشانی: انستيتوت فرانسوی افغانستان، ليسه استقالل روبروی شهرداری کابل
شماره گان تماس: )0779217755( و )0775321697(

آدرس الکترونیک:
 armanshahrfoundation.openasia@gmail.com http://armanshahropenasia.wordpress.com

توجه، توجه! انستیتیوت فرانسه از قبول شرکت کنندگان بدون کارت دعوت و از ورود وسايط به داخل 
محوطه معذور است. لطفًا هنگام ورود کارت و يا کاپی آن را با خود داشته باشید.

بازتاب مواضع اين نهاد ها به شمار  اما به هيچ وجه  با حمايت مالی سفارت فرانسه و اتحاديه اروپا برگزار می شود  برنامه  اين 
نمی رود.

بنياد آرمان شهر عضو فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر )FIDH( است.

ACKU
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الی تاريخ 26 دسمبر 2011، ساعت 10:00 قبل ازظھربه وقت کابل

خانه شماره9، سرک سوم، قلعه فتح هللا/تايمنی، کابل افغانستان

اعالن مناقصه 

اوراق مزايده ازشرکت ھای معتبر، باصالحيت برای تھيه چوب سوخت خشک دعوت ميگردد:

موسسه جرمن اگرواکشن

شرايط مناقصه و اشتراک آنرا ازشرطنامه ايکه به دسترس شما قرارداده ميشود حاصل نماييد.

rb.afg.kbl.logistics@welthungerhilfe.de .ازطريق ايمل مذکوردرخواست گردد

اوراق مناقصه درسايت انترنتی ذيل نيزقابل دسترس ميباشد
http://www.welthungerhilfe.de/tender.html 

برای بدست آوردن شرطنامه به آدرس ذيل مراجعه نماييد:

چوب سوخت بلوط ( سپرکی بدون پست ) خشک شکستانده شده وآماده استفاده برای بخاری

آخرين محلت برای جمع آوری قيمت ھا الی تاريخ ذيل ميباشد:

or can be requested by email at the following address:
rb.afg.kbl.logistics@welthungerhilfe.de

AFG 1141

Tenders are invited from reliable, established and competent

Welthungerhilfe (German Agro Action)

companies for the supply of dry fuelwood:

Conditions are stated in the tender documents
Tender documents are available as download under:
http://www.welthungerhilfe.de/tender.html
as hardcopy at the following address:

 TENDER; CALL FOR BIDS

House 9, Street 3,
Q – e Fathullah / Taimani Road, Kabul - Afghanistan

The deadline for receiving bids is:

Monday 26 December 2011, 10:00 a.m. Kabul local time

BALLOT (Sperkay – without bark) dry firewood broken in small pieces
suitable for stoves

ACKU
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