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طالبان چهار نفر را 
به اتهام جاسوسی سر بریدند

مقام های محلی والیت هلمند می گویند افراد مسلح 
مربوط به گروه طالبان، چهار نفر را در این والیت 

به اتهام »جاسوسی« برای دولت، سر بریده اند.
که  گفت  هلمند  والی  سخنگوی  احمدی،  داوود 
با  این افراد همه غیرنظامیان بودند و هیچ ارتباطی 

حکومت نداشتند.
این حادثه در ولسوالی واشیر صورت گرفته است.

وجود  که  می گوید  هلمند  والی  سخنگوی 
تلیفون های ماهواره ای در نزد این افراد، باعث شده 
متهم  حکومت  به  جاسوسی  به  را  آنها  طالبان  که 

کنند.
اما آقای احمدی گفت که خدمات تلیفون همراه 
ساکنان  از  شماری  و  است  محدود  واشیر  در 
از  خود  شخصی  کارهای  برای  ولسوالی،  این 

تلیفون های ماهواره ای استفاده می کنند.
گروه طالبان هنوز کشتن این افراد را تایید نکرده 

است.
از سخنگویان  این حال، قاری یوسف احمدی،  با 
این  به  به بی بی سی گفته که آنها در رابطه  طالبان 

گزارش تحقیق می کنند.
 ادامه در صفحه 2

پاکستان،  از  دفاع  شورای 
گروه  چهل  به  نزدیک  که 
آن  در  افراطی  اسالمی 
عضویت دارند، در تظاهرات 
اسامه  از  روز دوشنبه خود، 
پیشین  رهبر  بن الدن، 
به عنوان »قهرمان«  القاعده، 
و از مالعمر رهبر گروه طالبان، 
»امیرالمومنین«  به عنوان 
این شورا که گفته  نام  برد. 
آن  ایجاد  طرح  که  می شود 
ریخته  آی اس آی  سوی  از 
موالنا  توسط  است،  شده 
سمیع الحق، مشهور به »پدر 

طالبان« رهبری می شود.
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تکرار درس های بزرگ
در خبرها آمده است که شخصی خودش را به عنوان یکی از 
افغانستان معرفی  اعضای کمیته ی امور دفاعی مجلس سنای 
کرده و اطالعات مهمی را از مقام های افغان در والیت جنوبی 
قندهار به دست آورده است. با آن که مقام های وزارت داخله از 
آغاز عملیات جستجو برای دستگیری این فرد خبر می دهند، اما 
این تالش ها هرگز نمی تواند اطالعات ازدست رفته را باز گرداند.

مقام های افغان در حالی شکار این دسیسه می شوند که پیش از 
این نیز درس های بزرگی در این زمینه گرفته بودند. دیدار یک 
دکان دار با رییس جمهور و به دست آوردن مبالغ هنگفت پول از 
سوی این فرد، یکی از بزرگ ترین مواردی بود که باید به درس 
بزرگی بدل می شد. سپس هم فرد دیگری خودش را نماینده ی 
طالبان معرفی کرد و بی هیچ دردسری، توانست مواد منفجره 
را تا خانه ی استاد برهان الدین ربانی، رییس جمهور پیشین و 
رییس شورای صلح انتقال بدهد و همان جا مواد دست داشته اش 
را انفجار دهد. اما این رویداد نیز گویی درسی برای دولت مردان 
دزدی ها،  شاهد  همه روزه  تقریبا  پایان تر،  سطح  در  نشد.  ما 
اختطاف ها و خشونت آفرینی ها از سوی کسانی هستیم که لباس 
پولیس یا ارتش به تن دارند و خودشان را به عنوان سربازان 
نیروهای امنیتی جا  می زنند. شاید این موضوع برای مردم قابل 
درک باشد که نمی توان بر تمام چندصد هزار فردی که در ارتش 
و پولیس کار می کنند، کنترول داشت. به همین سبب جعل کردن 
یک سرباز ارتش یا پولیس برای فریفتن مردم عادی یک امر 
تقریبا طبیعی به نظر خواهد رسید. اما جعل کردن یک سناتور و 
یا نماینده ی ارشد طالب و افتادن مقام ها در دام چنین افراد را 
نمی توان به سادگی از نظر انداخت. با این حال، مواردی از عبور 
افراد طالبان از موانع امنیتی با استفاده از کارت هویت جعلی 
و به منظور راه اندازی حمالت تروریستی بارها مشاهده شده 
است، اما هنوز میکانیزم های الزمی در ادارات دولتی و موانع 
امنیتی برای شناسایی و تشخیص افرادی از این  دست ایجاد 

نشده است.
اکنون گفته می شود که آصف سرحدی، فردی که با مقام های 
ادارات دولتی آن دیدار کرده است، اطالعات  قندهار و  والیت 
حساس و مهمی را از این دیدارها به دست آورده است. حال 
فرض کنیم که این شخص در اثر تالش های نیروهای پولیس و 
امنیت دستگیر شد و مورد مجازات قرار گرفت، بازهم در ماهیت 
عمل تغییری نمی آورد. اطالعاتی که از این دیدارها به دست آمده 
است، به صورت قطع به دوران افتاده است و با گرفتاری یک 

فرد نمی توان جلو گسترش این اطالعات را گرفت.
اولین نکته ای که در این موضوع مهم است، این ست که چگونه 
مجلس  یک عضو  که  نمی دانند  تاهنوز  دولتی  دستگاه های 
نمایندگان و یا هم مجلس سنا با استفاده از چه میکانیزم هایی 
باید  میکانیزم هایی  مقام ها شود و چه  این  با  دیدار  وارد  باید 
یا  سناتور  به نام  که  افرادی  هویت  تشخیص  و  برای شناخت 
وکیل به یک نهاد دولتی می روند، مورد استفاده قرار بگیرد. حال 
اگر هرکس بخواهد به نام سناتور وارد یک اداره ی دولتی شود، 
دولت با چه رویکردی به شناخت او خواهد پرداخت و با چه 
اطمینانی به دادن اطالعات به چنین فردی دست خواهد زد. البته 
ممکن حکومت در این باره به وضع روشی بپرازد تا پس از این 
کسی به نام سناتور داخل یک نهاد دولتی نشود و با مقامی دیدار 
نکند، اما نباید از این موضوع غافل ماند که روش کسانی که در 
اطالعات اند، همیشه به صورت یک نواخت  به  صدد دست یافتن 
تکرار نمی شود. مخالفان به صورت قطع رویکردشان را برای 
نفوذ در ادارات دولتی تغییر می دهند و این نهاد های حکومتی اند 
تا در برابر هرنوع عملی که احتماال برای نفوذ در ادارات دولتی 

انجام خواهد یافت، پیش ازپیش آماده باشند.
نکته ی دوم این ست که چگونه ادارات مرکزی و محلی افغانستان 
هنوز فهرست کاملی از سناتوران، نمایندگان مجلس، وزیران، 
تفکیک  با  پولیس  و  اردو  جنرال های  دولتی،  مقام های  سایر 
جنرال  به نام  کسی  فردا  اگر  ندارند.  اختیار  در  وظایف شان 
به  بخواهد  و  شود  دولتی  نهادهای  از  یکی  وارد  سه ستاره 
محلی  یا  و  مرکزی  نهادهای  کند،  پیدا  دست رسی  اطالعاتی 
ادارات دولتی  این فرد را شناسایی کنند؟ تمام  چگونه بتوانند 
از  برخی  با  را  دولت  پایه ی  بلند  افراد  از  کاملی  فهرست  باید 
مشخصات شان در اختیار داشته باشند تا اگر روزی چنین افراد 
به نهادهای دولتی سر می زنند، به آسانی مورد شناسایی قرار 

بگیرند و از جعل مقام ها جلوگیری شود.
یک  است  نتوانسته  هنوز  تا  دولت  که  این ست  سوم  نکته ی 
تابعیت  افرادی که  تثبیت هویت  با  نفوس شماری همه جانبه را 
افغانستان را دارند، انجام بدهد. تثبیت هویت افراد در همه حال 
به  و  کاسته شود  احتمالی  جرایم  میزان  از  تا  می شود  باعث 
آسانی به شناسایی و پیگیری افرادی که در فعالیت های تخریبی 
دست دارند، پرداخته شود. نادیده انگاشتن این نکات بدون شک 
دولت  از  را  مردم  اعتماد  و  می افزاید  دولت  آسیب پذیری  بر 

می کاهد.

زنگ اول
کرزی در مورد سفرش به پاکستان به اوباما توضیح داد

کمک به پنج هزار دهقان در والیت سرپل

ایاالت  جمهور  رییس  اوباما،  باراک 
کرزی،  حامد  و  امریکا  متحده 
سفر  مورد  در  افغانستان  رییس جمهور 
تلیفونی  اسالم آباد  به  کرزی  اخیر 
در  هم چنین  آنها  کردند.  گفتگو 
باهم  طالبان  با  صلح  گفتگوهای  مورد 

صحبت کردند.
بارک  که  است  گفته  سفید  کاخ 
اوباما روز دوشنبه، اول حوت، در این 
کرزی،  حامد  با  تلیفونی اش  گفتگوی 
از مصالحه  منطقه ای  در مورد حمایت 
با طالبان تحت رهبری افغان ها، نشست 
سه جانبه افغانستان، ایران و پاکستان که 
هفته گذشته در اسالم آباد برگزار شد و 

دیگر مسایل استراتژیک گفتگو کرد.
تلیفونی روسای جمهور  این گفتگوی 
امریکا پس  متحده  ایاالت  و  افغانستان 
حامد  که  می گیرد  صورت  آن  از 
روزنامه  با  مصاحبه ای  در  کرزی 
که  کرد  تایید  ژورنال  وال استریت 
متحده  ایاالت  و  افغانستان  حکومت 
طالبان  با  مخفی  گفتگوهای  امریکا 
که  است  گفته  او  کرده اند.  شروع  را 
گفتگوها  این  در  افغانستان  حکومت 

شامل است.
مورد  در  بیانیه ای  در  سفید  کاخ 
گفتگوی تلیفونی اوباما و کرزی گفته 
موافقت  رییس جمهور  دو  که  است 

8صبح، سرپل:  پنج هزار دهقان مستحق 
کمک های  از  سرپل،  والیت  در 
مستفید  مالداری  و  زراعت  وزارت 

گردیدند. 
سرپل  والیت  زراعت  اداره  مسووالن 
توزیع  دوم  دور  این  که  می گویند 
کمک ها برای دهقانان می باشد  که در 
سخت  گذشته،  سال  خشک سالی  اثر 

متضرر گردیده اند.
محمدمنیر حفیظی، سرپرست ریاست 
سرپل  والیت  مالداری  و  زراعت 
 گفت : »مواد کمک شده، شامل گندم 
اصالح شده  تخم  و  برنج  خوراکی، 
ولسوالی   ۶ دهقانان  برای  می باشد که 

و شهر سرپل توزیع شده است.«
للمی  دهقان  هر  برای  که  افزود  او 

صحبت  پاکستان  مذهبی  و  سیاسی 
کرده است.«

است  افزوده  جمهوری  ریاست  دفتر 
با  که حامد کرزی در این گفتگویش 
»مفید  را  پاکستان  به  خود  سفر  اوباما، 
که  است  گفته  و  خوانده  ارزشمند  و 
پاکستان  در  مطرح  جناح های  تمام  با 
مذاکرات صریح، جامع و مفصل را در 
ارتباط به روند صلح انجام داده است.«

اسالم آباد  به  سفرش  در  کرزی  حامد 
تالش کرد حمایت پاکستان را از روند 

مصالحه جلب کند. اما بعد از دیدار او 
پاکستانی، حنا ربانی کهر،  مقام های  با 
انتظار  وزیر خارجه پاکستان گفت که 

تسلیم دهی مال عمر، مضحک است.
که  سه جانبه ای  دیدار  در  هم چنین 
و  ایران  افغانستان،  جمهور  روسای 
پاکستان داشتند، احمدی نژاد مشکالت 
و  داد  نسبت  بیگانگان  به  را  منطقه ای 
افزایش  تالش  در  کشور  سه  گفت 
این  حل  برای  همکاری های شان 

مشکالت هستند.

کار قیرریزی 
جاده های حلقه ای 
شهر کندز آغاز شد

عامه ی  فواید  ریاست  کندز:  8صبح، 
زون شمال شرق، از آغاز کار قیرریزی 

جاده های حلقه ای شهر کندز خبر داد.
فواید  رییس  فریدون جوان شیر،  انجنیر 
که  گفت  شمال شرق  زون  عامه ی 
همکاری  به  جاده ها  این  ساخت  کار 
همین  اکنون  کمک دهنده،  کشورهای 

آغاز شده است.
جاده ی  شامل  جاده ها،  که  گفت  او 
فاطمه الزهرا،  مکتب  جاده ی  دانشگاه، 
را  آزادی  جاده ی  و  باالحصار  جاده ی 

شامل می شود.
در حالی که این جاده ها از کمک های 
ساخته  کمک دهنده  کشورهای 
می شود، ولی آقای نجیب اهلل عمرخیل، 
ناچیز  را  کمک ها  این  کندز،  شهردار 
کشورهای  که  می گوید  و  می داند 
برای  فراوانی  وعده های  کمک کننده 
عملی  آن ها  بیشتر  که  کرده اند  آنها 

نشده اند.
میانی  کیلومتر جاده ی  این 14  از  پیش 
آلمان  کشور  کمک  به  کندز،  شهر 
شکایت هایی  که  است  شده  قیرریزی 
در مورد خرابی آن  و عدم نگهداری از 

آن  وجود داشته است.

طالبان چهار نفر...
ادامه از صفحه 1

ساکنان  و  عینی  شاهدان  از  شماری 
نیز به بی بی سی  محل در ولسوالی واشیر 
پیدا  را  نفر  چهار  اجساد  که  گفته اند 
جدا  تن شان  از  سرهای شان  که  کرد ند 

شده بود.
افراد  از  یکی  که  گفته اند  عینی  شاهدان 
در  قومی  بزرگان  جمله  از  شده،  کشته 

ولسوالی واشیر بوده است.
ولسوالی واشیر اخیرا شاهد یک عملیات 
حکومت  آن،  نتیجه  در  که  بود  نظامی 
بدست  را  ولسوالی  این  مرکز  کنترول 

گرفت.
گروه  که  می دهد  نشان  گزارش ها  اما 
طالبان هنوز در بسیاری از مناطق مربوط 
مالحظه ای  قابل  نفوذ  ولسوالی  این  به 

دارند.
نیز افرادی از سوی طالبان به  در گذشته 
نیروهای  یا  و  دولت  به  جاسوسی  اتهام 

ناتو به قتل رسیده اند.

بودم،  پاشیده  خود  للمی  زمین  در  را 
تخم  بلکه  نگرفتم،  حاصل  آن  از  اما 
ما  و  رفت  دستم  از  نیز  پاشیده شده ام 
امروز  به تخم های اصالح شده نیازمند 
بودیم که به وقت مناسب به ما کمک 

شد.«
مردم  درصد   ۹۰ سرپل  والیت  در 
و  می باشند  مال دار  و  زراعت پیشه 
گدام  به نام  والیت  این  گذشته ها  در 

افغانستان یاد می گردید.
والیت  زراعت  اداره  مسووالن 
تخم  تن   ۲۵۰ که  می گویند  سرپل 
این  دهقانان  برای  بذری  اصالح شده 
در  زراعت  وزارت  سوی  از  والیت 
نظر گرفته شده که برنامه توزیع آن نیز 

در آینده نزدیک آغاز می گردد.

تا  کنند  صحبت  هم  باز  که  کردند 
برای  کشور  دو  تالش های  با  همزمان 
کار  و  مشترک  اهداف  به  دستیابی 
با  درازمدت،  مشارکت  پیشبرد  برای 

همدیگر از نزدیک در تماس باشند.
نیز  افغانستان  جمهوری  ریاست  دفتر 
این  در  کرزی  حامد  که  است  گفته 
رییس جمهور  با  تلیفونی  گفتگوی 
سفر  مورد  »در  امریکا،  متحده  ایاالت 
با  دیدارهایش  و  پاکستان  به  اخیرش 
احزاب  رهبران  و  حکومتی  مقام های 

کار،۲۰۰ کیلوگرام گندم خوارکه،۵۰ 
و   بزری  اصالح شده  تخم  کیلوگرام 

۲۵ کیلو برنج، توزیع گردید  است.
اول  دور  »در  گفت:  حفیظی  آقای 
دهقان،  ده هزار  برای  کمک ها  توزیع 
به  که  بود  شده  گرفته  درنظر  موادی 
در  و  گرفت   قرار  مستحقین  دسترس 
و  زراعت  وزارت  سوی  از  دوم  دور 
نیز  دیگر  خانواده ی  پنج هزار  آبیاری، 

تحت پوشش قرار گرفته اند.«
نورمحمد، یک تن از دهقانان ولسوالی 
صیاد می گوید: »ما از توزیع این مواد، 
سال  در  ما  چراکه  هستیم؛  خوشحال 
سخت  خشک سالی  ناحیه  از  گذشته 

متضرر گردیده بودیم .«
تخم  سیر   1۵ »سال گذشته  وی افزود: 

ACKU
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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 بیات1159
ه و تنظیم:

تهی

آتش«  و  دود  وراي  »از  امروز  گزارش  در 
برخورد  اثر  در  كه  داريم  خود  با  را  برادري 
با ماين كنارجاده پای راست خودرا از دست 
را  آن  از  قبل  و  از حادثه  بعد  زندگي  و  داده 
چنين بيان مي دارد: »ما در يكي از واليت هاي 
جنوبي كشور زندگي مي كرديم. از زمانی كه 
كه  به حال  تا  است  جنگ  آمدم  به دنيا  من 
چشيدم  را  جنگ  اين  ثمره  هم  من  باالخره 
زندگي  يك  ما  هستم.   متفر  سخت  آن  از  و 
را سپري مي كرديم،  اما تالش  متوسط  تقريبا 
می كرديم كه از فقر نجات پيدا كنيم گرچند 
زمان كار من نبود اما با آن هم نظر به مشكالت 

بزرگ  و  خورد  بد  بايد  اقتصادي  وضعيت  و 
آمدم.  به دنيا  طالبان  زمان  در  من  نمايند.  كار 
تقريبا 15سال دارم، اما در طول اين مدت روز 
ما  بوده كه كسي در كشور  ما زمانی  خوشي 
پايان  و  دارد  باشد.  جنگ جريان  نشده  كشته 
بود؟ در  نمي دانيم كه چه وقت خواهد  را  آن 
يكي از روز های سال جاری من در داخل قريه 
خود كه مصروف كار بودم و براي مشكالت 
قريه فعاليت مي كردم،  اما تعدادی از جاهالن و 
دشمنان مردم كه نمي خواهند مردم آرام باشند، 
پيش تر از ما ماين را جايگذراي كرده بودند و 
زمانی كه ما مصروف كار شديم ناگهان من با 

آن ماين برخورد نمودم و قرباني دشمن پنهاني 
شدم. پس از اين حادثه از ناحيه يك پا معلول 
شدم و نمي توانم ديگر مانند سابق زندگي كنم 
و از تمام امتيازاتی كه يك فرد صحتمند و سالم 
اين  باشم.   برخوردار  هم  من  است  برخوردار 
حادثه تقريبا 9ماه قبل از امروز اتفاق افتاد و مرا 
به يك انسان معلول مبدل كرد.  با آن هم خداي 
اين  براي عامالن  اما  را شكرگذار هستم.   خود 
نفرين  شده  من  معلوليت  باعث  كه  رويداد 
مي فرستم و از خداوند براي شان عذاب دنيايي 
جامعه ی  و  دولت  مي خواهم.  چون  اخروي  و 
نيستند،  آ ن ها سياست هاي  به فكر مردم  جهاني 
خود را به پيش مي برند،  اگر واقعا صادق هستند، 
بايد توليدات ماين هاي ضد انسان و صالح هايی 

دشمن بشريت است را توليد نكنند.« 
اين  شدن  بهتر  جهت  محترم:-   خواننده گان 
پيشنهادات  و  انتقادات  نظريات،  به  ما  بخش 
شريك  با  می نگريم  قدر  ديده ی  به  شما  سالم 
ذيل  نشانی  در  شما  گزارش های  چنين  ساختن 

منتظر می باشيم.  
Info_afg@solidarity for justice.org.af

من در زمان طالبان به دنيا آمدم. تقريبا 15سال دارم، اما در طول اين 
مدت روز خوشي ما زمانی بوده كه كسي در كشور ما كشته نشده باشد.  

جنگ جريان دارد و پايان آن را نمي دانيم كه چه وقت خواهد بود؟ در يكي 
از روز های سال جاری من در داخل قريه خود كه مصروف كار بودم و براي 
مشكالت قريه فعاليت مي كردم،  اما تعدادی از جاهالن و دشمنان مردم كه 
نمي خواهند مردم آرام باشند، پيش تر از ما ماين را جايگذراي كرده بودند 

و زمانی كه ما مصروف كار شديم ناگهان من با آن ماين برخورد نمودم و 
قرباني دشمن پنهاني شدم.

برنامه های  از  خيابانی  350 كودک  کندز:  8صبح، 
و  شهدا  اجتماعی  امور  و  كار  رياست  فنی  آموزش 

معلوالن واليت كندز فارغ شدند.
شهدا  اجتماعی،  امور  و  كار  رييس  يقين،  معصومه 
در  برنامه ها،  اين  كه  گفت  كندز  واليت  معلوالن  و 
جريان سال روان، از سوی رياست كار راه  اندازی شده 
بود و در آن كودكان خيابانی، با تشخيص و بررسی از 

بانو يقين افزود كه اين برنامه، برای كاهش كودكان 
گدا در كندز راه اندازی شده بود و 350 كودک گدا 

را زير پوشش خود قرار داده بود.
گدايی  تنهايی  به  كه  كودكانی  همه ی  كه  گفت  او 
می كردند و باالتر از هفت سال داشتند، در اين برنامه 

شامل بودند.
از  نگرانی  ابراز  با  اجتماعی  امور  و  كار  رييس 

پايگاه بگرام در شمال كابل  نفر در نزديكی  هزاران 
در اعتراض به »بی حرمتی« به نسخه های قرآن در اين 

پايگاه دست به تظاهرات زدند.
از آن آغاز شد كه گزارش هايی  اين تظاهرات پس 
از  تعدادی  انداختن  بيرون  و  زدن  آتش  مورد  در 
در  قرآن،  نسخه های  جمله  از  مذهبی،  كتاب های 

داخل اين پايگاه منتشر شد.
فرمانده كل ناتو در افغانستان دستور تحقيق در مورد 
اين گزارش ها را داده و نسبت به اين حادثه از افغان ها 

پوزش خواسته است.
به  خشمگين  تظاهركنندگان  گزارش ها،  براساس 
شعارهای  و  پرتاب كرده  بگرام سنگ  پايگاه  طرف 

ضد امريكا سر می دادند.
فرمانده پوليس بگرام به بی بی سی گفته كه نسخه های 
نيمه سوخته قرآن و برخی كتاب های مذهبی، به كابل 

منتقل شده است.
گزارش ها می رساند كه كارگران افغان كه در داخل 
پايگاه بگرام كار می كنند، برای اولين بار متوجه اين 
نسخه های قرآن شده اند كه از سوی سربازان ناتو به 

آتش كشيده شده بود.
كتاب های  و  اوراق  ميان  در  كتاب ها  اين  ظاهرا 
غيرضروری، از پايگاه بگرام بيرون انداخته شده بود.

افغانستان  در  ناتو  نيروهای  فرمانده  آلن،  جنرال جان 
تاكيد كرده كه اين حادثه عمدی نبوده است.

جنرال آلن در اعالميه ای كه مخاطب اصلی اش مردم 
افغانستان است، گفته كه كار بيرون انداختن كتاب ها 
از پايگاه نيروهای ناتو در كابل، فورا متوقف شده و 

به پیشواز هشتم مارچ روز جهانی زن، بنیاد آرمان 
شهر با همراهی کمپاین 50درصد زنان افغانستان  
و انستیتیوت فرانسوی افغانستان در کابل، شما را 
به هشتادوششمین )سال ششم( گفتگو پلی میان 

نخبگان و شهروندان دعوت می کند:
زنان بیداراند! مردان بیداراند!

جامعه خواب است!
انتشارات  جدید  کتاب  چهار  توزیع  با  همراه 
افغانستان  در  زنان  “بررسی وضعیت  آرمان شهر: 
و  جنگ  در  زنان  برای  “عدالت  تاجیکستان”،  و 
صلح”، “نظام سیاسی و عدالت اجتماعی” و برای 
مشهور  اثر   1984 رمان  افغانستان:  در  اولین بار 

جورج اورول
)رییس کمیته حقوق  فوزیه کوفی  سخنران ها: 
بشر و زنان مجلس نمایندگان( مژگان مصطفوی 
)معین وزارت امور زنان( جمیله عمر )رییس گروه 
قادری  حمیرا  بشر(،  حقوق  از  دفاع  و  تحقیق 
)نویسنده(، اجمل بلوچ زاده )مسوول بخش حقوق 
50درصد  کمپاین  عضو  و  شهر  آرمان  بنیاد  بشر 

زنان افغانستان( 
گفتگو گردان: روح االمین امینی

پرسشگر: جواد دروازیان
 22 با  برابر   1390 حوت   3 چهارشنبه  زمان: 

فبروری 2012 ساعت 2 بعد از چاشت

برای آموزش  دهی  اين رياست  سوی گروه كاركنان 
در  فنی  آموزش های  از  اكنون  و  بودند  يافته  انتقال 
زمينه های ترميم موتر، سيم دوانی برق و ترميم وسايل 

برقی و بخش های ديگر فارغ شده اند.
كودكان  اين  خودكفاسازی  را  برنامه  اين  هدف  او 
ادامه  برنامه ها  اين  نيز  آينده  در  كه  گفت  و  خواند 

خواهد داشت.

از  كندز،  واليت  در  گدايان  فراوان  موجوديت 
مسووالن  مرزی و شاه راه ها تقاضا كرد، تا جلو ورود 
زنان برون مرزی كه برای گدايی به كندز می آيند را 

بگيرند.
بر بنای آمار نهادهای مدنی، 28 در صد كودكان در 
كندز، به كارهای شاقه مشغول اند و از آموزش به دور 

هستند.

به شكل مناسب  را  اين كتاب ها  تا  آنها تالش دارند 
جمع آوری كنند.

او گفته كه ناتو نسبت به اين حادثه »از رييس جمهور 
افغانستان، از دولت افغانستان و مهم تر از همه، از مردم 

شريف افغانستان« پوزش می خواهند.
در اعالميه آمده است: »ما در مورد اين حادثه با دقت 
گونه  اين  كه  می دهيم  اطمينان  و  می كنيم  تحقيق 

موارد در آينده هرگز تكرار نخواهد شد.«
فرمانده عمومی ناتو افزوده است: »من به شما )مردم 
اين  كه  می كنم  تعهد  می دهم،  اطمينان  افغانستان( 

عمل به هيچ وجه عمدی نبوده است.«
روز  چندين  باعث  گذشته،  در  مشابهی  حوادث 
اين  مواردی،  در  و  در سراسر كشور شده  تظاهرات 

تظاهرات به خشونت كشيده شده است.
افغانستان از كشورهای به شدت مذهبی است و انتشار 
گزارش هايی در مورد بی حرمتی به مقدسات دينی، 
به ويژه از سوی سربازان ناتو، معموال با واكنش های 

تندی همراه است.

350 کودک خیابانی در کندز، آموزش های فنی فراگرفتند

تظاهرات گسترده در کابل در اعتراض به 
بی حرمتی به قرآن

لیسه  افغانستان،  فرانسوی  انستیتوت  نشانی: 
استقالل روبروی شهرداری کابل

تماس: )0779217755( و )0775321697(
armanshahrfoundation.openasia@gmail.com

http://armanshahropenasia.wordpress.com
قبول  از  فرانسه  انستیتیوت  توجه!  توجه، 
ورود  از  و  دعوت  کارت  بدون  شرکت کنندگان 
وسایط به داخل محوطه معذور است. لطفًا هنگام 

ورود کارت و یا کاپی آن را با خود داشته باشید.
برگزار  اروپا  اتحادیه  مالی  حمایت  با  برنامه  این 
نهاد  این  بازتاب مواضع  به هیچ وجه  اما  می شود 
به شمار نمی رود. بنیاد آرمان شهر عضو فدراسیون 
بین المللی جامعه های حقوق بشر )FIDH( است.

از
جنگ 
منتفرم
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 عزیز برومند

قطعنامه ای  که  داده اند  گزارش  خبری  رسانه های 
آن  براساس  تا  است  شده  پیشنهاد  امریکا  کنگره  به 
حاکمیت ملی بلوچستان پاکستان تقاضا شود. در این 
گزارش ها آمده است که امریکا از پاکستان خواسته 
است تا حقوق مردم بلوچستان مبنی بر خودمختاری 

را به رسمیت بشناسد.
به نشر  خصوص  این  در  که  گزارش هایی  اساس  بر 

کانگرس  یک عضو  رسیده، 
امریکا روز جمعه هفته گذشته 
کرده  پیشنهاد  را  قطعنامه ای 
منطقه  برای  آن  در  که  است 
حاکمیت  بلوچستان  ناآرام 
است.  شده  تقاضا  ملی 
در  شاید  قطعنامه  این  هرچند 
ولی  نشود،  تصویب  کانگرس 
پاکستان  شدید  عکس العمل  با 

روبه رو شده است.
با  پاکستان،  خارجه  وزارت 
را  طرح  این  بیانیه ای،  انتشار 
واکنش  است.  کرده  محکوم 
پاکستان  خارجه  وزارت  سریع 
که  می دهد  نشان  طرح  این  به 

دولت پاکستان، با آگاهی از خط های شکننده ای که 
در این کشور وجود دارد، نمی خواهد طرح هایی در 
خصوص خودمختاری ایالت های این کشور، از جمله 
بلوچستان، مورد بحث قرار گیرد. زیرا چنین طرح ها 
به برهم خوردن ساخت و بافت کنونی  می تواند منجر 
از  بیشتر  از  افغانستان  جنوبی  همسایگی  در  که  شود 
نیم قرن به این سو بنا شده و هنوز خود را حفظ کرده 

است.
از  خودمختاری  حق  از  بلوچستان  برخورداری  طرح 
سوی برخی از تحلیلگران حرکتی در راستای ایجاد 
یک متحد جدید برای امریکا محسوب می شود. اگر 
این طرح  به اجرا گذارده شود، زمینه این را نیز فراهم 
خواهد کرد که بلوچ های ساکن در جنوب شرق ایران 
نیز از آن حمایت کنند. با متحد شدن بلوچ های ساکن 
در ایران و پاکستان، این ایده که یک حاکمیت جدید 

در یک قلمرو جدید شکل بگیرد، قوی تر می شود.
یکی  که  ایران  با  امریکا  متحده  ایالت  آن جا  که  از 
منطقه  در  استراتژیک  موقعیت  دارای  کشورهای  از 
با  رابطه اش  هم  سویی  از  و  دارد  مخاصمت  است، 
پاکستان که می تواند همان نقش استراتژیک را بازی 
کند، نیز قابل اعتماد نیست، ایجاد و شکل گیری یک 
امریکا  برای  منطقه می تواند  این  حاکمیت جدید در 
یک مفکوره آرمانی باشد. بسیار روشن است که اگر 
شکل  بلوچستان  در  جدید  حاکمیت  یک  شود  قرار 

بگیرد، از چند نظر می تواند مهم باشد.
با توجه به عدم رضایت ایران و پاکستان به شکل گیری 
چنین وضعیتی، این حاکمیت احتمالی خود را نیازمند 
از حمایت قدرت های غربی احساس  به برخورداری 
خواهد کرد. از این رو، این زمینه که این حاکمیت از 
آغاز به دنبال تامین روابط استراتژیک با ایاالت متحده 
و ناتو باشد، قابل تصور خواهد بود. از سویی هم، نکته 
مهم دیگر این است که این حاکمیت احتمالی جدید 
اهداف  تعقیب  برای  استراتژیک  معبر  یک  می تواند 

منطقه ای ایاالت متحده و متحدان غربی اش باشد. 

معاهده  به  دست  یابی  پی  در  امریکا  که  هم اکنون 
صاحب  از  برخی  می باشد،  افغانستان  با  استراتژیک 
نظران به این نظر می باشند که امریکا در تالش است 
افغانستان،  با استقرار یک یا چند پایگاه نظامی در  تا 
امنیتی و اطالعاتی بر کشورهایی چون  زمینه نظارت 
روسیه و چین را برای خود ایجاد کند. طبیعی است 
که اگر یک حاکمیت جدید در منطقه شکل بگیرد 

راه  عمان  دریای  در  بین المللی  آب راه  به  هم  که 
داشته باشد و هم تا افغانستان امتداد یافته باشد، نقش 
لوجیستیکی  حمایت  برای  را  استراتژیک  معبر  یک 
ایفا  افغانستان  در  امریکایی  نیروهای  از  تدارکاتی  و 

خواهد کرد.
شاهد  دیرزمان  از   پاکستان  بلوچستان  ایالت   
ناآرامی ها  این  از  برخی  است.  بوده  ناآرامی هایی 
سیاسی  فعاالن  از  برخی  بوده که  این  از  نشات گرفته 
منابع  از  ایالت  این  مردم  بهره مندی  میزان  بر  بلوچ 
داخلی  مهم  منابع  از  یکی  بوده اند.  معترض  داخلی 
گاز  دارد،  قرار  بلوچستان  ایالت  در  که  پاکستان 
این  بر  بلوچستان پاکستان  از ساکنان  می باشد. برخی 
گاز  انتقال  بدل  در  فدرال  دولت  که  دارند  اعتراض 
بلوچستان  به  مناسبی  امتیازدهی  دیگر،  ایالت های  به 

ندارد.
در  که  است  کرده  اعالم  پاکستان  دولت  اگرچه 
سال های اخیر در تالش است تا با تکمیل بندر گوادر 
بلوچستان  ایالت  در  که  بندر  این  از  بهره گیری  و 
بلند  را  ایالت  این  قرار دارد، سقف و سطح عایدات 
مردم  رضایت  است  نتوانسته  نیز  طرح  این  اما  ببرد، 
چندسال  جریان  در  زیرا  کند.  فراهم  را  بلوچستان 
توسعه  بر طرح  اعتراضاتی  حتا  که  دیده شد  گذشته 
یکی  گرفت.  صورت  بلوچستان  در  نیز  گوادر  بندر 
سوی  از  که  بود  راهپیمایی  طرح  اعتراضات،  این  از 
شده  گرفته  دست  روی  بوگتی  اکبرخان  طرفدران 
بود و قرار بود راهپیمایی اعتراضیه ای از کویته، مرکز 
ایالت بلوچستان، تا بندر گوادر واقع در جنوب غرب 

این ایالت صورت گیرد.
با این که اکبرخان بوگتی که یکی از معترضان اصلی 
امنیتی  نیروهای  توسط  بود،  فدرال  دولت  برابر  در 
پاکستان کشته شد، اما این باعث نشد که شورش ها در 
بلوچستان بعد از سال 2004  ادامه نیابد. دیده می شود 
که بلوچستان از سال 2004 به این سو، یک بار دیگر 

صحنه شورش ها و خشونت ها بوده است.
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نخستین فکری که پس از پایان گفتگو ی امراهلل صالح، 
برنامه ی  با  افغانستان،  امنیت  اداره ی  پیشین  رییس 
که  بود  این  ذهنم گشت،  به  طلوع  تلویزیون  کنکاش 
و  سیاسی  افراد  باهوش ترین  در چند سال چرا  کرزی 
آقای  مثال،  است. حاال،  داده  از دست  را  اداری خود 
بیشتر  با کسی مانند کریم  خرم مقایسه کنید  صالح را 
تمام  با  خرم  کریم  آقای  می شود.  درک  قابل  اوضاع 
مامور  یک  از  است،  معلوم  همه  برای  که  خصایصی 
عادی ارگ ریاست جمهوری تا مقام وزارت و ریاست 
ظرفیت  آن که  بی  یافت،  ارتقا  رییس جمهور  دفتر 
یکی از این پست ها را داشته باشد. در عوض، موجی 
رییس جمهور  نصیب  نیز  را  بدنامی ها  و  انتقادات  از 
ساخت؛ اما کسانی مانند امراهلل صالح و حنیف اتمر و 

نادری از حکومت رانده شده اند.
آقای صالح در گفتگو یش تحلیل درستی از ضعف های 
که  هرچند  کرد،  ارایه  طالبان  به  پیوند  در  حکومت 
در  قدرت  شریک  سیاسی  گروه های  سهم  مورد  در 
این  نمود.  زیاد  پرده پوشی های  اوضاع  شدن  نابسامان 
و  ناکامی ها  تمام  مسوول  کرزی  آقای  که  موضوع 
نیست.  نزدیک  واقعیت  به  است،  کشور  نابسامانی ها 
باید آقای صالح به یاد داشته باشد که ما کشوری را به 
ارث بردیم که بر اثر جنگ های داخلی بین تنظیم های 
جهادی که اکنون شرکای سیاسی حکومت به حساب 
ویران  کامال  طالبان،  سلطه ی  هم چنان  و  می آیند، 
که  دارد  واقعیت  نیز  حال  عین   در  اما  است؛  گردیده 
رییس جمهورو شرکای سیاسی اش، فرصت های زیادی 

را به هدر داده اند.
آن چه که درباره ی آقای صالح اهمیت دارد این است 
از  افغانستان  حکومت  با  گذشته  سال  چند  در  او  که 
نزدیک کار کرده و از جزییات بسیاری از امور آگاه 
است. از این به همین دلیل اطالعات و تحلیل های او از 

شیوه ی سیاسی و اداری حکومت با ارزش است.
از  آقای صالح در صحبت های خود گفت که طالبان 

اکنون  و  گذشته  سیاسی  بقای  برای  تالش  مرحله ی 
برای غلبه نهایی خود در افغانستان مبارزه می کنند. از 
همین سبب نه در جانب طالبان و نه در جانب پاکستان 
میلی برای صلح نهایی در کشور وجود ندارد. موضوع 
تهدید  حکومت  که  است  خطرناک  منظر  آن  از 
تقویت  به جای  نگرفته، و  استراتژیک طالبان را جدی 
برابر  در  تزلزل  جز  چیزی  که  تضرع  سیاست  با  خود 
طالبان حاصل دیگری نداشته، به این گروه مشروعیت 

سیاسی به عنوان یک جریان صاحب داعیه داده است.
نه  و  ناتو  نظامی  نه سیاست  است که  مبرهن  نکته  این 
سیاست آشتی جویی بی حد و حساب کرزی، راه حلی 
مهم تر  همه  از  نیست.  طالبان  شورش  سرکوب  برای 
داریم.  نیاز  افغانستان  سیاسی  رهبری  تعویض  به  ما 

مشکل کرزی این است که یک سیاست را به صورت 
تکرار  زیان،  و  سود  معقول  ارزیابی  بدون  چشم بسته، 
می کند. از این رو، برای افغانستان نیاز به رهبری جدید 
تازه  برنامه ی  و  فکر  که  رهبری ای  می شود؛  احساس 
برای مشکالت افغانستان، از جمله برخورد با طالبان و 

پاکستان، داشته باشد.
داخلی  تماس های  در  که  زمانی  از  جمهور  رییس 
دوامدار  گونه ی  به  است،  بوده  ناموفق  طالبان  با  خود 
به پاکستان سفر می کند تا شاید این کشور از پروسه ی 
نه  حقیقت،  در  اما  نماید؛  حمایت  افغانستان  در  صلح 
سفرهای بی حاصل به اسالم آباد و نه تماس های مکرر 
پی  در  رییس جمهور  برای  موفقیتی  طالبان،  با  ناموفق 
داشته است. نزدیکان رییس جمهور می گویند که برای 
فراموش  را  چیز  یک  اما  است؛  الزم  زمان  مصالحه 
باقی   افغانستان  نه زمانی برای مردم  کرده اند که دیگر 
مانده است و نه به صورت چشم و گوش بسته می شود 

به موفقیت یک سیاست چشم بست.
اما  است؛  مشروع  مسلح  مخالفان  با  صلح  سیاست 
نشانه ی تدبیر است و  نه  تداوم بی نتیجه و پرزیان آن، 
نه موثریت سیاسی. پس پرسش ما از رییس جمهور این 
است: به جز سفرهای مکرر و بی نتیجه به اسالم آباد و 
صلح،  به  طالبان  تضرع آمیز  و  آزاردهنده  دعوت های 
آیا کدام فکری ابتکاری و یا برنامه ای دوم وجود دارد 
و یا خیر؟ آیا قرار است ما تا بی نهایت این وضعیت را 

تحمل کنیم؟
واقعیت این است که حکومت با آزمودن تمام راه ها در 
برابر طالبان، اکنون باید به این نکته توجه کند که بدون 
آغاز روند اصالحات ناکامی هایش روبه فزونی است. 
نباید بیش از این روندها و برنامه های سیاسی تنها و تنها 

بر محور حفظ بقای سیاسی آقای کرزی بچرخد. 
که  است  این  ناظرین  از  بسیاری  برداشت  دست کم 
توافق  جلب  آسان  و  میانبر  راه  رییس جمهور  برای 
کرزی  شود،  سنجیده  که  تحلیلی  هر  با  است.  طالبان 

در این شیوه ناکام مانده است. از این رو زمان آن فرا 
رسیده است که در خود و تیم سیاسی اش شجاعت و 
و  دشوار  تصمیم گیری های  برای  سیاسی الزم  اراده ی 

آغاز اصالحات را پیدا کند.
برای  کرزی  آقای  که  برد  یاد  از  نباید  حال  عین  در 
حمایت سیاسی به جبهه ی داخلی قدرتمند ضد طالبان 
باید به این نکته باور داشته که طالبان به  نیاز دارد. او 
هر قمیتی خواهان سرنگونی حکومت  او هستند و اگر 
باشد،  نداشته  را  الزم  اجتماعی  و  سیاسی  پشتوانه های 
حذف اش همانند سرنگونی داکتر نجیب اهلل ساده است. 
باید او به یاد داشته باشد حتا اگر این گروه، بر فرض 
قوی  نهادهای  بدون  بپیوندد،  او  حکومت  به  محال، 
اتحاد سیاسی درونی کنترول و ادغام طالبان  دولتی و 

بی نهایت دشوار است.

طرح خودمختاری بلوچستان

 و چشم انداز آینده
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 حق بین

نه ناتو و نه اردوی ملی 
تنها اصالحات اساسی

 ایالت بلوچستان پاکستان از  دیرزمان شاهد ناآرامی هایی بوده است. برخی 
از این ناآرامی ها نشات گرفته از این بوده که برخی از فعاالن سیاسی بلوچ 
بر میزان بهره مندی مردم این ایالت از منابع داخلی معترض بوده اند. یکی 

از منابع مهم داخلی پاکستان که در ایالت بلوچستان قرار دارد، گاز می باشد. 
برخی از ساکنان بلوچستان پاکستان بر این اعتراض دارند که دولت فدرال در 

بدل انتقال گاز به ایالت های دیگر، امتیازدهی مناسبی به بلوچستان ندارد.
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در حدود صدای یک راه بندی و ترافیک سنگین است 
که ما هر روزه با آن مواجه هستیم. هرکدام از ما که در 
این شهر زندگی می کند خواه ناخواه ساعاتی از روز را 
در راه بندی ها می گذراند. بدون شک قرار گرفتن در 
اوج سر و صدا، هارن وسایل نقلیه به خصوص صدای 
می شوند،  پخش  رستورانت ها  از  که  موسیقی هایی 
افراد  روان  و  اعصاب  بر  را  بدی  تاثیرات  همه  و  همه 

می گذارد. 
هم چنین محققان در آخرین تحقیقات خود دریافته اند 
که هرچه صدا بلندتر و بیشتر باشد، شانس از بین رفتن 
البته مدت زمان شنیدن صدا هم  است.  بیشتر  شنوایی 
معرض  در  گرفتن  قرار  مثال  برای  است.  مهم  بسیار 
بلندی 109دسیبل، بیش از دو دقیقه، بسیار  با  صدایی 

خطرناک است.
محققان بر این باورند که اگر سر و صدا به قدری بلند 
باشد که برای این که صحبت کنید مجبور به فریاد زدن 
می کنید  حس  یا  می زند  زنگ  گوش تان  اگر  شوید، 
صدا در گوش تان می پیچد، باید بدانید که صدا بیش 
بلند و خطرناک است و شما در معرض خطر  از حد 

جدی هستید.
با این حال عامل صدا، انسان و سایر موجودات زنده را 
اما  باشد؛  بین نمی برد و هرگز نمی تواند مرگ آور  از 
سبب ناتوانی شنوایی، ناشنوایی و ناراحتی های عصبی 
می شود که بیشتر در جوامع صنعتی پدید می آید. این 
در  مدت  کوتاه  شدید  صدا های  که  است  حالی  در 

انسان سبب ناشنوایی موقت در افراد می شود.
اثرات ناشی از آلودگی های صوتی

آزمایش ها بر روی جانوران نشان می دهد که صدای 
به شدت 150-160دسیبل برای بعضی جانوران کشنده 
است. این جانوران پیش از مرگ به تشنجات موضعی، 
فلج و رعشه دچار می شوند. همین عالیم در انسان ها 
انقباض  و  فشار خون  رفتن  باال  بدن،  کاهش حرارت 

رگ ها و رنگ پریدگی نمایان می گردد.
آلودگی صوتی در عصر تکنولوژی به عنوان شایع ترین 
شنوایی عصبی  زیست، علت کاهش  محیط  آلودگی 

مطرح است.
می رساند  آسیب  به گوش  که  هنگامی  بیماری  این 

دیگر قابل درمان نیست. 
قرار  صوتی  آلودگی  معرض  در  که  کسانی  همه 
اما  هستند؛  صوتی  مشکالت  دچار  نوعی  به  دارند 

عناصر  متاسفانه  شهروندان  است،  داده  جای  در خود 
متحرکی به شمار می آیند که به سالمت و آسایش آنان 
در برابر آلودگی های صوتی، به اندازه ی کافی اهمیت 

داده نشده است.
راه های کاهش آلودگی صوتی

برای کاهش آلودگی صوتی باید به چندین نکته توجه 
کرد:

وجود  صوتی  آلودگی  شایع  عوامل  از  یکی  چون 
این  باید  این رو  از  می باشد،  موترسایکل ها  و  موترها 

وسایل نقلیه طبق معیار های جهانی باشد.
صوتی  آلودگی  اوج  که  مواقعی  در  امکان  تاحد 
اماکن  این  در  گرفتن  قرار  از  می باشد  خیابان ها  در 

خودداری گردد.
مناطق  در  صوتی  آلودگی  سبب  که  شغل های  باید 
آهن گری،  کارگاه های  مانند  می شود،  مسکونی 
مانند آن ها  و  تراش کاری  صاف کاری، جوش کاری، 

به خارج از مناطق مسکونی منتقل شود.
کارخانه های  استقرار  و  نصب  از  مسکونی  مناطق  در 
دارد،  درپی  را  صوتی  آلودگی  افزایش  که  صنعتی 

جلوگیری به عمل آید.
نقلیه  وسایل  از  مردم  استفاده  از  جلوگیری  برای 
افزایش  موجب  که  موتورسایکل هایی  و  شخصی 
جایگزین  هم چنین  و  می شوند  صوتی  آالینده های 
استاندارد های  با  که  عمومی  نقلیه  وسایل  کردن 
جهانی ساخته شده اند، با استفاده از رسانه های عمومی 

فرهنگ سازی شود.
کنترل  شرکت های  رانندگی،  و  راهنمایی  پلیس 
کیفیت هوا و سایر سازمان های مسوول باید با نظارت 
کامل با کسانی که سبب آلودگی صوتی می شوند و یا 
از وسایل آلوده کننده صوتی استفاده می کنند براساس 

قانون برخورد جدی کنند.

 آلودگی صوتی در کنار 

آلودگی هوا و دیگر انواع 

آلودگی ها، این روزها سالمت 

جسمی و روانی بسیاری از 

شهروندان را مورد تهدید 

قرار داده و عالوه بر کاهش 

کارایی افراد، موجب افزایش 

بیمارهای عصبی شده 

است. در شهری که دوبرابر 

ظرفیت جمعیت  را در خود 

جای داده است، شهروندان 

متاسفانه عناصر متحرکی 

به شمار می آیند که به سالمت 

و آسایش آنان در برابر 

آلودگی های صوتی، به اندازه ی 

کافی اهمیت داده نشده است.

سر و صداهای زیاد در شهرها همگان را اذیت می کند 
همان  یا  صداها  و  سر  این  که  می کنند  فکر  مردم 
آلودگی صوتی به بخشی از زندگی شهری آن ها شده 
آلودگی های  از  دیگر  یکی  صوتی  آلودگی  است. 
محیط زیستی می باشد که هیچ گاه به آن توجه چندانی 
صورت نمی گیرد. در حالی که به همان میزانی که دیگر 
آلودگی ها به سالمت انسان آسیب می رساند، آلودگی 

صوتی نیز آسیب های جبران ناپذیر به بار می آورد.
کار،  محل  در  مدت  طوالنی  در  زیاد  صدای  و  سر 
و  درد  بدون  و  تدریجی  به گونه ی  را  شنوایی  قدرت 
رنج از بین می برد که کسانی که در چنین جایگاه های 
تدریجی  زوال  این  متوجه  هیچ گاه  می کنند  کار 
آن   وظیفه ی  که  گوش  از  بخش هایی  شد.  نخواهند 
انتقال صداها با فرکانس باال است، اولین قسمت هایی 
عارضه ی  اولین  و  می شوند  آسیب  دچار  که  هستند 

آلودگی صوتی بر آن ها پدید می آید. 
صداهای  معرض  در  مدام  که  افردی  حتم  به طور 
هویدا  آنان  در  که  نشانه هایی  اولین  دارند  قرار  بلند 
می گردد، صدا دادن گوش و یا به طور عامیانه و ساده، 
وز وز گوش می باشد. چنین چیزی بیشتر در کارگرانی 
که در کارخانه های پر سر و صدا کار می کنند آشکار 
در  که  است  داده  نشان  تحقیقات  متاسفانه  و  می شود 
به دلیل  را  خود  شنوایی  فرد  که  مواردی  از  بسیاری 
او  برای  درمانی  می  دهد،  دست  از  صوتی  آلودگی 
می توانند  تنها  شنوایی  کمک  وسایل  و  ندارد  وجود 
عادی  شنوایی  نمی توانند  اما  کنند؛  تقویت  را  صداها 
را به فرد بازگردانند و وی برای همیشه قدرت شنوایی 

درست خود را از دست می دهد.
موارد  در  شنوایی  قدرت  دادن  دست  از  کنار  در 
آلودگی غلیظ صوتی، مشکالتی هم چون سردردی و 

خستگی و سوهاضمه نیز برای افراد به وجود می آید. 
بر  تنها  نه  صوتی  آلودگی  که  دارند  باور  پزشکان 
سالمت جسمی انسان ها تاثیر ناگوار دارد، بلکه بر روح 
و روان افراد نیز تاثیر بدی برجای می گذارد. آلودگی 
صوتی سبب استرس و فشار روحی و عصبی می گردد.

واحد اندازه گیری صدا
اندازه گیری  دسیبل  به نام  واحدی  با  صدا  بلندی 
می شود. میزان حساسیت به صدا در هر متفاوت است؛ 
اما متخصصان باور دارند که هنگامی به شنوایی آسیب 
می رسد که صدا بلندتر از 85دسیبل باشد، که چیزی 

بیماری آن ها  بیماری خود می شوند که  زمانی متوجه 
نیست.  برگشت  قابل  دیگر  که  رسیده  مرحله ای  به 
نوعی  صوتی  آلودگی  و  زیاد  صدای  و  سر  اصوال 
عامل استرس زای بیولوژیک است که نه تنها بر سیستم 

شنوایی؛ بلکه بر کل بدن انسان تاثیر می گذارد.
صداهای  و  با  سر  به گونه ای  افراد ی  اغلب  این حال  با 
چندان  را  آن  از  ناشی  ناراحتی  و  کرده  عادت  زیاد 
احساس نمی کنند، در حالی که اگر نسبت به این مساله 
خود  مراقبت  و  محافظت  در  سعی  کنند  پیدا  آگاهی 
اطراف  محیط  صدای  و  سر  برابر  در  خانواده شان  و 

خواهند کرد.
پژوهشگران بر این باورند که آلودگی صوتی تنها به 
نمی شود؛  محدود  انسان  توسط  شنیدن  قابل  صداهای 
بلکه برخی از این گونه امواج وجود دارند که ماورای 
صوت بوده و قادرند به مایع سلولی راه یابند و ضایعاتی 

را در آن ایجاد کنند. 
راحتی  به  می توانند  صداها  این  که  باوردارند  آن ها 
را  خون  سرخ  کرویات  به ویژه  سلول ها  از  تعدادی 
سایر  و  انسان ها  بدن  فیزیولوژیک  برای  و  بترکانند 

جانوران، مشکالت جدی به وجود بیاورند.
دستگاه  تحریک  سبب  صوتی  آلودگی  این رو  از 
و  هیپوفیز  غده  دستگاه  بر  تاثیر  مرکزی،  اعصاب 
سالمت  عدم  و  هورمونی  اختالالت  ایجاد  آدرنال، 
شود،  شنوایی  کاهش  سبب  که  هنگامی  و  می شود 
ارتباط  جامعه  افراد  با  راحتی  به  نمی تواند  شخص 
زندگی  کیفیت  این خود سبب کاهش  و  برقرار کند 
و سالمت روانی او می شود و باری را بر دوش اجتماع 

و جامعه می گذارد.
با این حال متاسفانه آلودگی صوتی به علت ناملموس 
بودن، مورد بی توجهی قرار می گیرد تا جایی که اکثر 
آلودگی  تحمل  و  غیرمعیاری  صداهای  شنیدن  افراد، 
صوتی را یکی از خصایص و ویژگی های زندگی در 

کالن شهرها می دانند. 
شدت  با  صدایی  شنیدن  که  باورند  این  بر  محققان 
صوتی 100دسی بل )واحد اندازه گیری شدت صوت( 
به مدت ۲0دقیقه  استراحتی  به  نیاز  به مدت 10دقیقه، 
شود.  جبران  آن  آثار  تا  دارد  آرام  کامال  محیطی  در 
به صورت  انسان  بر گوش  و صدا  بلند مدت سر  آثار 
هم چنین  می شود؛  ظاهر  عصبی«  یا  ادراکی  »کری 
پرسر و  نتیجه ی کارکردن در محیط های شلوغ و  در 
صدا، سلول های شنوایی ازبین می رود و منجر به کری 
غیرقابل برگشت می شود که این نوع افت شنوایی را 
در  تنوع طلبی  می نامند.  شغلی«  »کری  اصطالح،  در 
زندگی امروزی، انسان ها را در محیط شهری خویش 
روبه رو  شنوایی  دستگاه  آزاردهنده  ی  وسایل  انواع  با 
چشمگیری  پیشرفت  بهتر،  عبارت  به  و  است  کرده 
ماشین ها سبب شده است تا مردم دیرتر با این مسایل 
خود را انطباق دهند. متاسفانه در جامعه  ی ما تا مشکل 
فکر  به  باشد، مسووالن  نشده  و عمیق  علنی  و معضل 

چاره اندیشی برای آن برنمی آیند.
انواع  دیگر  و  هوا  آلودگی  کنار  در  صوتی  آلودگی 
آلودگی ها، این روزها سالمت جسمی و روانی بسیاری 
بر  عالوه  و  داده  قرار  تهدید  مورد  را  شهروندان  از 
کاهش کارایی افراد، موجب افزایش بیمارهای عصبی 
را  شده است. در شهری که دوبرابر ظرفیت جمعیت  

تاثیرات ناگوار آلودگی صوتی
 بر سالمت روان 

انسان ها
 شفایی
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قندهار
شهری بدون دروازه

نیروهای امریکایی

در افغانستان می مانند
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کمیسیون  عضو  و  سناتور  را  خود  که  فردی  اخیرا 
امور دفاعی مشرانوجرگه معرفی کرده، به دفتر والی 
قندهار و هم چنین دفتر ولسوال دند این والیت رفته 
و با هویت جعلی توانسته  است به اسناد مهمی دست 
بستر اصلی  افغانستان  قندهار در جنوب  یابد. والیت 
فعالیت طالبان بود و حاال نیز این گروه تهدیدهایی را 

متوجه نیروهای امنیتی افغان و ناتو می کند. 
نیروهای امنیتی، پس از بازدید این فرد، دانسته اند که 
او سناتور نبوده است. مقام های امنیتی اعالم کرده اند 
که جستجو برای یافتن این فرد آغاز شده است، ولی 

هنوز خبری از بازداشت او در دست نیست. 
برای  طالبان  خاستگاه  عنوان  به  قندهار  کردن  ناامن 
طالبان  است.  برخوردار  زیادی  اهمیت  از  این گروه 
شهر  این  بر  را  سنگینی  حمالت  گذشته  ده سال  در 
دوبار خطرناک ترین  توانسته اند  آن ها  داده اند.  انجام 

زندانیان خود را از زندان قندهار رها کنند. 
برای  تالش های  است  گفته  افغانستان  داخله  وزارت 
بازداشت این شخص، به صورت مشترک، از پولیس 
و نیروهای امنیت ملی آغاز شده است. در همین حال، 
اصلی  دلیل  می گویند  سیاسی  مسایل  تحلیلگران 

دولتی  مهم  دفاتر  به  می توانند  افرادی  چنین  که  این 
نهادهای  کار  در  ناهماهنگی  دست  یابند،  مقام ها  یا 

دولت می باشد. 
می گوید  سیاسی،  مسایل  تحلیلگر  خالد،  هادی 
برای  هماهنگی  و  افغانستان  در  امنیتی  سیستم های 
حفظ ادارات دولتی بسیار ضعیف است. او می گوید 
سلسله  و  کاری  مراتب  که  می رساند  مساله  این 
از  »هیاتی که  اندازه آسیب پذیر است:  تا چه  مراتب 
مشرانوجرگه می رود باید از سوی مشرانوجرگه خبر 
داده شود. چطور امکان دارد که یک سناتور می رود 

و کسی از مرکز خبر نمی دهد.«
محلی  مقام های  دیگر  اشتباه  می گوید  خالد  آقای 
افرادی قرار  این است که اسرار دولتی را در اختیار 
حکومت  با  رابطه ای  آیا  نیست  معلوم  که  می دهند 
را  کسانی  ضعف  »این  می گوید:  او  خیر؟  یا  دارند 
عهده  به  را  دولتی  مهم  مسوولیت های  که  می رساند 
گرفته اند. هم چنین نشان می دهد که نهادهای دولتی 
چه اندازه از هم گسسته و نیروهای امنیتی تا چه اندازه 

بی خبر می باشند.« 
فرد  این  که  دارد  وجود  نگرانی  این  همین حال،  در 
با  دارد  امکان  و  یافته  دست  دولتی  مهم  اسناد  به 
استفاده از این سندها خطرهای جدی را متوجه شهر 
قندهار کند. تحلیلگران می گویند چنین اقدامی بدون 
استخباراتی  دستگاه های  برنامه ریزی  و  همکاری 

سخنان اخیر لیون پانیتا، وزیر دفاع امریکا در مورد تغییر 
تعیین شده  از موعد  پیش  امریکایی  نیروهای  ماموریت 
از سوی مطبوعات صورت نادرستی تفسیر شده است. 
چنان که براساس این تفسیر نیروهای امریکایی بایستی 
روند خروج خود را تسریع بخشند، در حالی که کاخ 
سفید در این زمینه تاکنون هیچ تصمیمی اتخاذ نکرده 
است و ماموریت نیروهای امریکایی مطابقت به برنامه 

انتقال تاکنون تغییری نیافته است.
کنونی  سیاست  از  عامه  تفسیر  که  است  این  واقعیت 
است-  نادرست  کامل  به صورت  افغانستان  در  امریکا 
یعنی سیاست اصلی انتقال » مدیریت امنیتی« به افغان ها 
تغییری  تاکنون هیچ  تا سال 2014 است- سیاستی که 

نیافته است و قرار هم نیست تغییر بیابد. 
نیروهای  تمامی  خروج  معنی  به  انتقال  زمان بندی  این 
اصلی  سیاست  در عوض  نیست.  افغانستان  از  خارجی 
بر این مبنا استوار است که افغان ها پس از سال 2014 
به  را  امنیتی  و  جنگی  مسوولیت های  از  وسیعی  حجم 
عهده خواهند داشت؛ اما در کنار آن نیروهای امریکایی 
نقش مشورتی را برای آنان ایفا خواهند کرد، هم چنان 
بهداشتی در کنار حمایه ی  حمایه ی هوایی، توپچی و 
لوژستیکی نیز از سوی این نیروها ادامه خواهد یافت، 
زیرا افغان ها به صورت خوش بیانه تا 2016 قادر خواهند 
بود تا تمامی این مسوولیت ها را به تنهایی انجام دهند. 
تعدیل  امریکایی  نیروهای  نقش  که  است  درست  این 
است  مهم  به صورت جدی  نیز  مساله  این  اما  می شود؛ 
به نقش حمایوی و  ماموریتی  تعدیل  این  بدانیم که  تا 
نتیجه  این صورت  در  داد،  مشورتی جای خود خواهد 
نیز در  از 2014  امریکایی پس  نیروهای  این است که 
انجام  را  خود  مسوولیت های  و  می ماند  کشور  این 

می دهد. 
در  فبروری  چهارم  تاریخ  به  نیز  پانیتا  دفاع  وزیر 
از 2014 گفت  امنیتی مونشن در مورد پس  کنفرانس 
افغان ها  که »ما هم چنان در صورت ضرورت در کنار 

خواهیم جنگید.«
در عوض ایاالت متحد امریکا و متحدانش در مورد دو 
مساله اساسی دیگر می اندیشند. یکی از آن ها که پانیتا 
نیز بر آن تمرکز کرد این است که برنامه انتقال چگونه 
با موفقیت به پایان می رسد و چگونه افغان ها مدیریت 
و رهبری جنگ را به عهده می گیرند. مساله دوم تامین 

امنیت افغانستان پس از سال 2014 است. 
به  آیساف  یا  ناتو  رهبری  تحت  نیروهای  حالی که  در 
دست  افغانستان  جنوب  در  چشم گیری  موفقیت های 
در  نیست.  چنین  افغانستان  شرق  در  وضعیت  یافته اند، 
در  است: شورشیان  بدتر شده  امنیتی  مناطق وضع  این 
موفقانه ی  روند  و  کرده اند  پیدا  کنترول  مناطق  برخی 

انتقال در این مناطق نیازمند اجرای عملیات می باشد.
و  شرایط  به  متناسب  باید  انتقال  برنامه ی  سبب  این  به 
نیروهای  مناطق،  برخی  در  باشد.  تعدیل  قابل  مناطق 
داشت  خواهند  عهده  به  را  رهبری  مسوولیت  افغان 
نیروهای  از  زیادی  شمار  و  مشاوران  آن ها  کنار  در  و 
خواهند  عمل  وارد  ضرورت  صورت  در  امریکایی 
به  نیاز  که  جاهای  یعنی  دیگر،  مناطق  برخی  در  شد. 
نقش  الزاما  امریکایی  نیروهای  دارد،  وجود  پاکسازی 

رهبری را هم چنان حفظ خواهند کرد. 
آن  به  نیز  پانتا  لیون  که  نقش ها  تعدیل  تدریخی  روند 
اشاره کرده، مستلزم این است که به صورت آزمایشی؛ 

امکان ندارد. 
اما والی قندهار گفته است کسی زیر عنوان سناتور به 
دفتر او نیامده و فردی که از او به عنوان سناتور جعلی 
یاد می شود، در واقع برای ایجاد یک موزیم شخصی 

در دفتر والی آمده است. 
مهم  رازهای  که  این  احتمال  می گوید  خالد  آقای 
ندارد، ولی  باشد، وجود  قندهار  والی  دفتر  نظامی در 
و  جعلی  هویت  با  افرادی  چنین  راه یافتن  آن هم  با 
به  را  خطرهایی  می تواند  دولتی  اسناد  به  دست یافتن 
دنبال داشته باشد. آقای خالد می گوید: »اعداد و ارقام 
برای  است،  مضر  که خود  دفترهاست  این  در  نیروها 
قوای امنیتی و برای دشمن کمک می شود که بفهمد 

در کجا چقدر قوا وجود دارد.« 
جعلی  هویت  با  اشخاصی  که  نیست  نخستین بار  این 
این کسی  از  ادارات مهم دولتی می شوند. پیش  وارد 
از کویته پاکستان زیر عنوان نماینده طالبان کویته در 
ارگ ریاست جمهوری با آقای کرزی مالقات و از او 
مبالغ هنگفت پول دریافت کرد، اما چند روز بعد فاش 
شد که این شخص نه نماینده طالبان بلکه یک دکاندار 

عادی در کویته پاکستان بوده است. 

پاکستان  از  مذاکره کننده  به عنوان  که  کسی  هم چنین 
نیز یک فرد  آمد و برهان الدین ربانی را به قتل رساند 
ناشناس بود. راه یابی چنین افراد به مقام های مهم دولتی 
را  زیادی  ریاست جمهوری سوال های  ارگ  به  حتا  و 
برانگیخته است. با آن هم وزارت داخله افغانستان گفته 
است که این مساله درسی است برای نیروهای امنیتی 
تا پس از این مواظب چنین افراد باشند و نگذارند که 

اسناد مهم دولتی در اختیار آن ها قرار گیرد. 
در  سیستم  تمام  شراکت  »عدم  می گوید:  خالد  آقای 
کارهای مهم دولتی باعث این گسستگی ها شده است 
دارد.  ضعف هایی  چه  دولت  که  فهمیده  دشمن  حاال 
که  وقتی  نمی فهمد  قندهار  والی  که  می فهمند  آن ها 
پارلمانی  باید وزارت  پارلمانی از کابل می رود  هیات 
این  استخباراتی  شبکه های  و  دشمن  وقتی  دهد.  خبر 
ایجاب  و  است  خطر  یک  این  است،  مسلط  اندازه 
می کند که هماهنگی و اعتمادسازی و کار مشترک از 

هم اکنون شروع شود و جدی گرفته شود.« 
به یک  قندهار  است که هم اکنون  این  اصلی  نگرانی 
طالبان  وقتی  است.  شده  تبدیل  دروازه  بدون  شهر 
توانستند تونلی به داخل زندان قندهار حفر کنند و از 
طریق آن صدها زندانی خود را آزاد کنند، سوال های 
سایر  و  امنیتی  نیروهای  کارکرد  به  رابطه  در  زیادی 

ارگان های دولتی در قندهار به وجود آمد. 


انتقال  زیرا  یابد،  انجام   2014 از  قبل  تا  موفقانه  ولی 
افغان  نیروهای  به  امریکایی  نیروهای  از  مسوولیت ها 
تا  می کند  مهیا  را  زمینه  این  دارند،  کم تر  تجارب  که 
اشتباهات را درست شناسایی و فرصت را برای اصالح 
این  به  تا  دارند  نیاز  افغان  نیروهای  کنیم.  فراهم  آن ها 
اطمینان برسند که وقتی آن ها دچار مشکل اند، کمک و 
حمایه به زودی در اختیار شان قرار می گیرد. با این وجود 
افغان ها مسوولیت های  تا  در حالی که ما تالش می کنیم 
بیشتری را متقبل شوند، کوتاهی و ناتوانی زمانی آشکار 

می شود که ما از شتاب کار بگیریم. 
انعطاف پذیر  وضعیت  یک  به  نیاز  ما  آینده  سه سال  در 
داریم تا براساس آن بتوانیم در تفکیک این که در کجا 
و چگونه مسوولیت ها را انتقال دهیم، ما را کمک کند. 
این هم چنان مستلزم آن است تا از اشتباهات غیرمنتظره 
این  بکاهیم.  نیز  دشمن  قدرت  از  و  کرده  جلوگیری 
نیروهای  داشتن  به  نیازمند  تفکیک  برای  ما  توانایی 
احتیاطی نیز است. به همین سبب هم است که پنتاگون 
نیاز دارد تا برخی از نیروهایش را در افغانستان نگه دارد، 
این البته به آن معنا نیست که بایست تمامی 68000 نیروی 
نظامی ما پس از پایان برنامه ی انتقال در افغانستان بماند. 
باید مبتنی بر چگونگی وضعیت جنگ  ما  قضاوت های 
کاخ سفید  ساختگی.  زمان بندی  یک  براساس  نه  باشد، 
تصمیمی   2012 از  پس  نیروها  شمار  مورد  در  هنوز 
اتخاذ نکرده است، اما استراتژی ای که پانیتا در مورد آن 
صحبت کرد، نیازمند این است که ما شمار قابل توجهی 
از نیروهای مان را پس از 2013 در افغانستان داشته باشیم 

تا از خطر شکست جلوگیری کنیم. 
درست است که افکار عامه با شنیدن صحبت های گمراه 
امریکا  نهایی  تصمیم  چون  اما  می شود؛  گمراه  کننده، 
ناتو گره خورده است، اصل مساله در جریان  به تصمیم 
خواهد  مشخص  شیکاگو  در  ناتو  سران  سالیانه  نشست 
شد. این وضعیت البته که باعث شده است که سیاست ما 

و متحدان مان در این زمینه زیاد روشن نباشد. 
به  که  بزرگ،  پرسش های  این  به  باید  ما  متحدان  و  ما 
نیز چگونه  و  داریم  نیاز  انتقال  روند  در  نیرو  تعداد  چه 
می توانیم اوضاع افغانستان را پس از 2014 با ثبات کنیم، 
پاسخ دهیم. ایاالت متحد امریکا هم چنان باید از کاهش 
کمک مالی به نیروهای ارتش افغانستان در شرایطی که 
نرم  پنجه  و  دست  خود  چالش های  مهم ترین  با  آن ها 
می کنند، خودداری کند. ما باید اهداف و تعهدات خود 
از 2014 مشخص کنیم،  افغانستان  را در مورد وضعیت 
هدف  یک  چارچوپ  در  باید  مسوولیت ها  انتقال  زیرا 
مورد  در  جاری  گفتگوها  یافتن  نتیجه  گیرد.  صورت 
مشخص تر  را  ما  اهداف  می تواند  استراتژیک  قرارداد 
سازد- اگر وضعیت جاری به یک شکست کامل منجر 

نشود.
مشخص سازی اهداف و تعهدات مان این فرصت را در 
توانایی های  تا  افغان ها خواهد گذاشت  نیروهای  اختیار 
را  وقت شان  که  این  عوض  به  دهند،  افزایش  را  خود 
صرف نگرانی از خروج قبل از وقت ما کنند. استراتژی 
اقدامات  به  دست  تا  می خواهد  فرماندهان  از  انتقال 
انتظار  در  روز  شبانه  بزنند. آن ها  تعین کننده  و  مشخص 
خود اند.  سیاسی  رهبران  مشخص  و  روشن  تصمیم 
مورد  در  گفتن  سخن  عوض  به  اوباما  رییس جمهور 
استراتژی  خود را  تا  نیاز دارد  افغانستان  از  زمان خروج 

مشخص کند. 

 حکیمی
 رونالد نیومن، سفیر اسبق امریکا در افغانستان

 برگردان: 8صبح
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

بخش اول
حق کار و اشتغال

از هرنوع فعالیت دیگری اوقات  کار بیش 
اختصاص  به خود  را  انسان ها  زندگی 
می دهد. در جوامع مدرن، داشتن یک شغل 
برای حفظ عزت نفس آدمی اهمیت دارد. 
حتا اگر شرایط کار چندان خوشایند نباشد 
و کارها کسالت آور باشد، بازهم کار جزو 
عناصری است که به سرشت روانی و چرخه 
می دهد.  ساخت  افراد  روز مره  فعالیت های 
اعطا  پایدار  اجتماعی  به آدمی هویت  کار 
کار  برای  معموال  سبب  به همین  و  می کند 
این  فهم  بنابر این،  می شوند.  قایل  ارزش 
کار  نداشتن  چرا  که  نیست  دشوار  مطلب 
آدمی  اطمینان  تزلزل  موجب  است  ممکن 

به ارزش اجتماعی خویش شود.                                    
زندگی جمعی  در  کار  اهمیت  به  توجه  با 
جامعه  در  این که  داشت  درنظر  با  و  افراد، 
اشتغال  و  دارد  محوری  نقش  کار  معاصر 
و  مستقل  زندگی  پیش نیاز  همیشه  تقریبا 
به عنوان  به کار  دسترسی  است،  آبرومندانه 
شده  شناخته    به رسمیت  بشری  حق  یک 
است. کار هم یک حق اقتصادی است و هم 
حیاتی  و  موثر  نقش  و  اجتماعی،  یک حق 
در تامین امنیت، ثبات و عدالت اجتماعی و 
دسترسی افراد به حقوق دیگر خویش دارد.
مقرر  افغانستان  اساسی  قانون   48 ماده 
تعیین  است.  افغان  هر  حق  »کار  می دارد: 
کار  حقوق  مزد،   با  رخصتی  کار،  ساعات 
و کارگر و سایر امور مربوط به آن توسط 
قانون تنظیم می گردد. انتخاب شغل و حرفه 

به  دسترسی  زمینه   در  مشکالت 
خدمات صحی

مشکالت در زمینه ی دسترسی شهروندان 
از  یکی  صحی،  اولیه ی  خدمات  به 
است.  کشور  مردم  مشکالت  مهم ترین 
این  تحقیقات و بررسی های کمیسیون در 
مردم کشور  هنوز  نشان می دهد که  زمینه 
دارند.  زمینه  این  در  را  زیادی  مشکالت 
حقوق  گزارش  از  بخشی  در  چنان که 
اقتصادی و اجتماعی کمیسیون می خوانیم:

 1388 سال  در  که  9333نفری  میان  »از 
)33.6درصد(  2815نفر  داده اند،  مصاحبه 
دولتی  صحی  خدمات  از  گفته اند  
این  میان  از  نمی کنند.  استفاده  موسسه 
آن ها  42.7 درصد  )33.6 درصد(،  افراد 
خدمات  وسایل  و  ادویه  کیفیت  گفته اند 
40.1 درصد  است،  پایین  دولتی  صحی 

در حدود احکام قانون، آزاد می باشد.«                        
دولت در قبال تامین حق کار مکلف به اجرای 

موارد زیر می باشد:        
1- پرهیز از هرنوع مداخله در حق کار.

2- جلوگیری از مداخله اشخاص و گروه های 
ثالث در این حق.        

تنظیم  برای  قوانین الزم  3- وضع و تصویب 
این  تطبیق  و  حمایت  نحوه   به  مربوط  امور 
سیاست های  اعمال  از  جلوگیری  و  حق 
تبعیض آمیز از سوی شرکت ها و اتحادیه ها و 

کارفرمایان دولتی و خصوصی.                        
4- ایجاد تسهیالت در شرایط کار و ارتقای 

سطح شغلی و کاهش بی کاری. 
سازمان  به   1934 سال  در  افغانستان  دولت 
5میثاق  تاکنون  و  پیوست  کار  بین المللی 
سازمان  و  معیارهاي  با  مرتبط  بین المللی 
تصویب  افغانستان  جانب  از  کار  بین المللي 

شده  اند.  
سازمان  به  مربوط  میثاق های  بر  عالوه 

دولتی  صحی  خدمات  به  گفته اند   آن ها 
آن ها  6.1 درصد  دارند،  دسترسی  به سختی 
گفته اند که داکتران و کارمندان زن موجود 
نیست، 5.6 درصد آن ها گفته اند که کیفیت 
آن ها  1.2 درصد  و  است  پایین  کارمندان 
گفته اند  باید در مقابل درمان، پول پرداخت 

کنند.«
چالش های دامنه دار تعلیم و تربیه در کشور

این که تعلیم و تربیه در سال های اخیر روند 
گذاشته  پشت سر  کشور  در  را  خوبی  نسبتا 
و  داشته  قرار  همه  تایید  مورد  تقریبا  است، 
ولی  می رسد.  به نظر  رضایت بخش  به نحوی 
با تمام کارهای که در این زمینه انجام یافته 
کشور  کودکان  از  زیادی  تعدادی  هنوز 
به دالیل مختلف نمی نوانند به مکتب رفته و 

از حقی که در این زمینه دارند سود ببرند.
تحقیقات کمیسیون نشان می دهد:

اسناد  سایر  به  افغانستان  دولت  کار،  بین المللی 
به عنوان  را  کار  حق  که  بشر  حقوق  بین المللی 
شده  ملحق  شناخته،  به رسمیت  بشری  حق  یک 
است که مهم ترین آن اعالمیه جهانی حقوق بشر 
و  اجتماعی  اقتصادی،  حقوق  بین المللی  میثاق  و 
حقوق  جهانی  اعالمیه   23 ماده  است.  فرهنگی 
کار  دارد  حق  هرکس   .1« می دارد:  اعالم  بشر 
نماید، شرایط  انتخاب  را آزادانه  کند، کار خود 
منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشند 
و در مقابل بی کاری مورد حمایت قرار گیرند. 2. 
همه حق دارند بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار 

مساوی، اجرت مساوی دریافت دارند.«        
اقتصادی،  حقوق  بین المللی  میثاق   6 ماده  در 
است: »کشورهای  نیز آمده  فرهنگی  و  اجتماعی 
شامل  ـ  که  را  کردن  کار  حق  میثاق  این  طرف 
به  یابد  فرصت  این که  به  است  هرکس  حق 
می نماید،  قبول  یا  انتخاب  آزادانه  کاری  وسیله  
می شناسد  به رسمیت  کند    تامین  را  خود  معاش 
معمول  حق  این  حفظ  برای  مقتضی  اقدامات  و 

خواهند داشت.«                
ادامه دارد

طول  در  آموزش  به حق  مردم  »دسترسی 
هرسال  و  داشته  صعودی  سیر  گذشته  چندسال 
افزایش  مکاتب،  شامل  دانش آموزان  تعداد 
حکومت  مهم  دست آوردهای  از  یکی  و  یافته 
2000م  سال  در  مثال  می شود.  شمرده  افغانستان 
تعداد دانش آموزان مکاتب کم تر از یک میلیون 
اما  بود،  900.000دانش آموز(  )حدود  کودک 
سطح  در  مکاتب  شامل  که  کودکانی  امروز 
رسیده  میلیون  هفت   به  نزدیک  شده اند،  کشور 
است که هفت برابر افزایش را نشان می دهد. در 
سال های 2001 تا 2010 تعداد معلمان نیز هشت 
برابر افزایش یافته است که از آن میان 30 درصد 
علی رغم  می دهد.  تشکیل  زن  معلمان  را  آن ها 
نیمی  تقریبا  هنوز هم  متاسفانه  دست آوردها  این 
از کودکان واجد شرایط مکتب، از شمولیت به 
تاکنون  این که  از همه  مکتب محروم اند. مهم تر 
دختری  دانش آموز  هیچ  ولسوالی،   200 در 
250ولسوالی  در  ندارد.  وجود  ثانویه  دوره  در 
این  ندارد.  وجود  زن  معلم  یک نفر  حتا  کشور، 
این ولسوالی ها ، دختران  معنا است که در  بدین 
چالش ها  با  آموزش  به حق  دسترسی  مورد  در 
سبب  که  رو به رو یند  جدی  دشواری های  و 
حق  به  دسترسی  در  آن ها  گسترده  محرومیت 

آموزش می شود.«
ادامه دارد

7سال پنجم   شماره مسلسل 1343   چهار شنبه 3حوت 1390    
وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی 

در افغانستان 

چالش های  دسترسی
 به نیازهای اولیه  زندگی

 م. ع. بشارت                                       قسمت سوم

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

گزارش پنجم، از ۱۳۸۸-۸۹ 

 

مبحث دوم : نفوذ قوه مجریه 
بند اول : نفوذ قوه مجریه بر قوه مقننه

نفوذ قوه مجریه از آن جا ناشی می شود که در قانون اساسی ماده 60 
رییس جمهور را که رییس قوه ی مجریه می باشد در راس هرسه قوه 
قرار داده است که در قسمت های اجرایی، تقنینی و قضایی دست 
باز دارد. طبق ماده 69 قانون اساسی رییس جمهور فقط در چند مورد 
در مقابل ملت و ولسی جرگه پاسخگو است آن هم در جرایم ضد 
بشری، خیانت ملی و جنایت براساس تقاضای یک ثلث از اعضای 
در  اداری  موارد  در  و  اعضا  دیگر  ثلث  دو  تایید  با  و  ولسی جرگه 

مقابل پارلمان مسوول نمی باشد.
صدور فرمان های تقنینی: صدور فرمان های تقنینی در زمان تعطیلی 
این طریق حکومت  از  دارد  از طرف حکومت جواز  ولسی جرگه 
قانون   79 )ماده  باشد.  داشته  نفوذ  پارلمان  باالی  بیشتر  می تواند 

اساسی(
توشیح قوانین: هرگاه پارلمان قوانین را به تصویب برساند برای نافذ 
در  بفرستد.  رییس جمهور  به  توشیح  برای  باید  را  قانون  آن،  شدن 
توشیح  را  قانون  می تواند  نخواهد،  رییس جمهور  اگر  این صورت 

نکند و آن را رد کند. )ماده 94 قانون اساسی(
بند دوم: نفوذ قوه مجریه بر قوه قضاییه 

راه های نفوذ قوه مجریه بر قوه قضاییه بدین معنا است که انتخاب 
اعضایی ستره محکمه که در راس قوه قضاییه قرار دارد، از طرف 
در  می تواند  رییس جمهور  البته  می گیرد.  صورت  دیگر  قوه  دو 
وقت گزینش اعضا، اشخاصی را انتخاب کند که بیشتر گرایش به 

حکومت داشته باشد.
اعضای حکومت که در راس آن رییس جمهور قرار دارد در مقابل 
قوه قضاییه مسوولیت اداری ندارد فقط مسوولیت جزایی دارد، در 
داشته  نفوذ  مجریه  قوه  به  به راحتی  می تواند  حکومت  این صورت 
)هرگاه  می کند.  تایید  اساسی  قانون   78 ماده  را  مطلب  این  باشد. 
سایر جرایم  یا  و  ملی  خیانت  بشری،  ارتکاب جرایم ضد  به  وزیر 
متهم گردد، قضیه با رعایت ماده ی یک صد و سی وچهارم این قانون 
اساسی به محکمه خاص محول می گردد.( اما این بدین معنا نیست 
نوع  تنها  باشد.  داشته  قرار  مجریه  قوه ی  کنترل  در  قضاییه  قوه  که 
اگر  می دهد.  نشان  دیگر  بر  یکی  را  قوه ها  استقالل  و  صالحیت ها 
قوه ی مجریه بر قوه ی قضاییه نفوذ دارد از آن طرف قوه قضاییه نیز 
قانون  در  خاطر  به همین  می باشد  اقتدار  دارای  مجریه  قوه ی  باالی 
رکن  قضاییه  )قوه ی  می دارد.  بیان   116 ماده  هفتم  فصل  اساسی 

مستقل دولت جمهوری اسالمی افغانستان می باشد.( 
عنوان  مطلبی تحت  قضاییه  قوه ی  مورد  در  اساسی  قانون  در  مقنن 
عنوانی  چنین  دیگر  قوه ی  دو  که  است  گرفته  به کار  بودن  مستقل 
ستره محکمه  اعضای  که  است  خاطر  این  به  عنوان  این  ندارند.  را 
در راس قوه ی قضاییه قرار دارد از طرف رییس جمهور پیشنهاد و 
قضاییه  قوه  اگر  این جا  در  می شوند.  انتخاب  ولسی جرگه  تایید  با 
این  از  به راحتی  می توانند  دیگر  قوه  هردو  باشد  نداشته  استقالل 
ابزارها به خاطر نفوذ داشتن بر اعضا ستره محکمه استفاده کنند. البته 
همان طور که بیان شد قوه ی قضاییه از این نفوذ حکومت در امان 

نمانده است. )ماده 117 قانون اساسی(
ادامه دارد

تفکیک قوا در نظام 
سیاسی افغانستان

قسمت سوم 

نویسنده: نصراهلل محسنی؛ دانشجوی سال دوم حقوق 
موسسه تحصیالت عالی کاتب قسمت بیست یکم

حقوق بشر بنیاد آزادی، دموکراسی
 و جامعه ی مدنی است.
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دو روز قبل ده ها گروه بنیادگرا در پاکستان،  گردم هم آمدند تا یک بار 
دیگر حمایت معنوی شان را از القاعده و طالبان به نمایش بگذارند.

برای رشد  این گردهمایی نشان می دهد که پاکستان از یک بستر قوی 
القاعده و طالبان برخوردار می باشد.  از  گروه های تروریستی و حمایت 
جدید  فصل  با  همکاری  بر  مبتنی  پاکستان  اعالنی  سیاست  که  هرچند 
سیاسی در افغانستان می باشد، اما سیاست این کشور نیز هم سو با گروه های 
افراطی در آن کشور است. هم اکنون طیف مختلفی از جنراالن بازنشسته، 
بانفوذی چون سمیع الحق، همگی در  تا مولوی های  از حمیدگل گرفته 

راستای حمایت از طالبان گام بر می دارند.
این حلقه ها طالبان را یک گروه مشروع مردمی می دانند و از جنایت آنان 
نام می برند. در گردهمایی دو روز  مبارزه آزادی خواهانه  به عنوان یک 
به عنوان یک قهرمان  از بن الدن  امیرالمومنان و  به عنوان  از مال عمر  قبل، 
تجلیل شد. در این گردهمایی سخنرانان از سیاست های امریکا در منطقه 
نیز انتقاد کردند. پس از تنش های اخیر میان امریکا و پاکستان، سیاست 
ضدامریکایی در پاکستان دامن  زده می شود. پاکستان در راستای مقابله 
با امریکا اخیرا میزبان نشست سه جانبه بود که گفته می شود این نشست 
صرفا به عنوان یک مانور سیاسی- تبلیغاتی در برابر امریکا صورت گرفته 

است.
گذشته از این، پاکستان همواره کوشیده تا با ایجاد فاصله و بدبینی میان 
کابل و واشنگتن، زمینه ها را برای پناه بردن کرزی در دام پاکستان فراهم 
سازد،  البته در این سیاست ایران نیز هم سو با پاکستان گام بر می دارد. در 
واقع سیاست های منطقه ای از منظر ایران و پاکستان ایجاد حیات خلوت 
و  ایران  نیز  حاال  می باشد.  هفتاد  دهه ی  همانند  افغانستان  جغرافیای  در 
پاکستان می کوشند تا با سیاست دوگانه، غرب را فریب دهند و همه ی 

امکانات و توانمندی خود را برای پس از 2014 بسیج می کنند.
متاسفانه سه دهه جنگ و مداخله های دوام دار، این فرصت را برای ایران 
و پاکستان داده است تا در جغرافیای افغانستان از عوامل زیادی برخوردار 
باشند. این حلقه ها اکنون به صورت عریان و پنهان به عنوان حافظ منافع 
ایران و پاکستان از کابینه گرفته تا پارلمان و الیه های مختلف انجام وظیفه 
می کنند. با این همه، اکنون دیده می شود که سیاست تشویق و تنبه امریکا 

علیه پاکستان کارایی الزم ندارد.
از سویی  و  داده  قرار  سیاسی  فشار  مورد  را  پاکستان  از یک سو  امریکا 
بر می دارد.  این کشور، گام  ارایه کمک ها در راستای تشویق  با  دیگر، 
این سیاست پاکستان را به یک کشور باج گیر بدل ساخته است، به طوری 
که از همه ی ظرفیت های خود در راستای کسب امتیاز استفاده می کند. 
غرب باید به جای رویکرد تشویق و تنبه، به سیاست اقدامات عملی باالی 
برای  امنی  پناهگاه  همیشه  کشور  این  آن  غیر  در  کند  توجه  پاکستان 

تروریستان باقی خواهد ماند.

از  تصاویری  و  گزارش ها  پخش  و  نشر 
افغان های مهاجر در  بر  خشونت های اعمال شده 
ایران توسط مسووالن حکومتی آن کشور، نشان 
می دهد که وضعیت مهاجران افغان در ایران بر 

چه منوالی است. 
تصویری  رسانه های  طریق  از  بار ها  حال  تا 
به نشر  گزارش ها  این گونه  خارجی  و  داخلی 
که  تصاویری  از  نمونه  به گونه  است؛  رسیده 
نشان می دهد یک وسیله نقلیه مربوط به سربازان 
روی  بر  که  افغان  مهاجر  تعداد  میان  در  ایرانی 
یک جاده کشته و هم زخمی افتاده اند، گردش 
می کنند و بی توجه به زخمی شده ها از کنار آنان 

می گذرند، می توان یادآور شد. 
افغان  مهاجران  علیه  خشونت  تصویر  این  تنها 
نیست، بلکه از این گونه تصاویر به تعداد زیادی 
در سایت های انترنتی، خصوصا سایت یوتیوب، 

موجود است. 
بدرفتاری ایرانی ها، چه از سوی مسووالن دولتی 
مهاجران  با  ایرانی،  شهروندان  سوی  از  چه  و 

افغان تازگی ندارد. 
این روند از سالیان درازی در ایران وجود داشته 
افغانستان،  در  دولتی  مسووالن  به گفته  و  است 
مهاجر  افغان های  با  همیشه  برخورد ها  این گونه 

در ایران انجام شده است . 
هرات  والیت  مهاجرین  امور  ریاست  مسووالن 
می گویند که آنان بار ها گزارش هایی را دریافت 
خشونت بار  رفتار های  نشان دهنده  که  کرده اند 

علیه افغان هاست . 
والیت  مهاجرین  امور  رییس  خطیبی،  حمد اهلل 
هرات، می گوید که او از شش سال پیش که به 
این سمت برگزیده شد، همیشه با این گونه وقایع 

روبه رو شده است . 
دولتی  نیرو های  »بار ها  گفت:  خطیبی  آقای 
ایران، زنان و دختران افغان را تنها و بی سرپرست 
را  کوچک  کودکان  کرده اند،  اخراج  ایران  از 
رانده اند  بیرون  ایران  از  آنان  بدون خانواده های 

و با مهاجران رفتار های غیرانسانی شده است.«
را  خانواده  یک  مثال،  »به طور  داد:  ادامه  او 
خانه  اش  از  مهلتی  هیچ گونه  بدون  شب هنگام 
بدون  کرده اند،  اخراج  ایران  از  و  کرده  بیرون 
خانه  پول گروی  بتواند  خانواده  این  حتا  آن که 

را نیز به دست آورد .« 
اخراج  زمان  در  »حتا  می گوید:  خطیبی  آقای 
بسیار  برخورد  آنان  با  نیز  ایران  از  افغان ها 
انجام  اجازه  آنان  به  و  می گیرد  صورت  بدی 
زندانی  به شکل  نمی شود؛  داده  اولیه  ضروریات 
به آنان غذا داده نمی شود،  نگهداری می شوند، 
و  می شوند  نگهداشته  بیرون  در  سرد  هوای  در 
و  می شود  گفته  سخن  آنان  با  الفاظ  بدترین  با 
این اعمال نه یک بار و ده بار بلکه با تکرار انجام 
شده و تبدیل به یک عادت برای ایرانی ها شده 

است .« 
آقای خطیبی می افزاید که اذیت و آزار مهاجران 
افغان توسط نیرو های دولتی ایران تبدیل به یک 
رویه شده و کم تر مسوول دولتی ایرانی است که 
با مراجعه یک افغان به وی، با او برخورد درست 

داشته باشد . 
در  که  می گوید  هرات  مهاجرین  امور  رییس 
بدتر  شواهد  آنان  گزارش ها،  این گونه  کنار 

دیگری را هم دارند .
آقای خطیبی مثال های واضحی را مطرح می کند 
متعددی  گزارش های  »ما  می دارد:  اظهار  و 
در  کسی که  جمله  از  داشته ایم؛  رابطه  این  در 
در  بود،  و کوب شده  لت  ایران  در  اردوگاهی 
کمپ انصار در شهر هرات، از شدت جراحات 
جان باخت و یا مهاجر دیگری از قریه »جی جی« 
و کوب شدید  لت  اثر  در  شیندند که  ولسوالی 

پیش  چندی  یا  است،  گردیده  دیوانه  ایران  در 
انتقال  هرات  به  افغان  مهاجران  از  تعدادی  که 
گردیدند که از باالی ساختمانی در ایران توسط 
نیرو های امنیتی ایران به پایین پرتاب گردیده و 

همه زخمی شده بودند.«
او گفت که حتا مهاجرانی را با زنجیر و زوالنه به 
این سوی مرز آورده اند و یا افرادی را که مرمی 
افغانستان  به  بود،  کرده  اصابت  آنان  به  تفنگ 
طول  در  موارد  این گونه  از  و  داده اند  انتقال 
سال ها یا حتا در یک سال چندین مورد را آن ها 

شاهد بوده اند . 
»به طور  می گوید:  هرات  مهاجران  امور  رییس 
برخوردی  افغان ها  با  ایرانی ها  برخورد  کل 

نژاد پرستانه و برتری جویانه است.«
سال ها  این  طول  در  ایران  از  که  هم  افرادی 
ایرانی ها  مثبت  برخورد  از  کم تر  برگشته اند، 
صحبت کرده اند و بیشتر از برخورد های خصمانه 

و خشن و تحقیرکننده ی ایرانی ها می گویند. 
در  درازی  سالیان  که  است  کسی  عظیمی  یما 
او قصه حضور خود  ایران زندگی کرده است . 
در  ایران  شرق  در  سفیدسنگ  اردوگاه  در  را 
و  می کند  روایت  افغانستان  با  مرز  نزدیکی 
و  شدم  دستگیر  ایران  در  دوبار  »من  می گوید: 
به اردوگاه سفیدسنگ در نزدیکی »تایباد« برده 
شدم. بار اول با همکاری مجاهدین افغان که در 
علیه  جبهه جنگ  به  رفتن  بهانه  به  بودند،  ایران 
طالبان خودم را نجات دادم و بار دوم مرا از ایران 

اخراج کردند.«
اردوگاه  در  که  »خشونتی  داد:  ادامه  او 
که  بود  حدی  به  داشت،  وجود  سفیدسنگ 
شاید بعد از نجات از این اردوگاه کم تر کسی 
با  زیرا  برگردد،  ایران  به  دوباره  می کرد  جرات 
کوچک ترین حرفی به شدت لت و کوب شده 
در سلول های انفرادی تاریک انداخته می شدیم، 
حادثه ی  اردوگاه  این  به  ما  آمدن  از  پیش 
بود  پیوسته  به وقوع  اردوگاه  این  وحشتناکی در 
اردوگاه  در  موجود  افغان های  تمام  ایرانی ها  و 
را به جرم احتجاج علیه برخورد های بد ایرانی ها 

به قتل رسانده بودند .«
در  که  دارد  وجود  ناشده ای  تایید  گزارش های 
سال 1377 درپی واکنش افغان هایی که در این 
اردوگاه از وضعیت بد و برخورد های خشونت بار 
زده  احتجاج  به  دست  اردوگاه  این  مسووالن 
شش صد  از  بیش  ایران  امنیتی  نیرو های  بودند، 
نفر را در این اردوگاه قتل عام کردند و اجساد 
آنان را به طور دسته جمعی در همان اطراف دفن 
کرده و بعد از چندی از روی آن جاده اسفالت 
توسط  فلم  یک  رابطه  همین  در  گذراندند .  را 
کارگردان افغان آقای زبیر فرغند به نام »همسایه« 
حادثه  این  بازمانده های  از  یکی  بازیگری  به 
واکنش های  نیز  فلم  این  که  است  شده  ساخته 
رسانه های ایرانی را درپی داشت، اما زبیر فرغند 
روی  یک سال  همکارانش  و  او  که  است  گفته 
اتفاق  سفیدسنگ  اردوگاه  در  که  واقعیت هایی 
افتاده بود، از ده ها بازمانده حمله به آن اردوگاه 
تحقیق کرده اند و فلم را بر اساس یافته های این 

تحقیق ساخته اند.
در  که  حیدری  یونس  اسم  به  فردی  هم چنین 
گذرانده  اردوگاه  این  در  را  مدتی   1378 سال 
را  خودش  خاطرات  رهایی اش  از  بعد  است، 
منتشر کرده است که در این خاطره نیز از نهایت 

بدرفتاری در این اردوگاه یادآوری شده است.
افغان های  با  مشابهی  سرنوشت  که  نیز  یما  اما 
حادثه  از  »بعد  می گوید:  دارد،  سفیدسنگ دیده 
اردوگاه سفیدسنگ ایرانی ها برای گم کردن رد 
این واقعه اقدام به دستگیری مهاجران در سطح 
وسیعی کردند، تا دوباره این اردوگاه خالی شده 

را پر بسازند.«
کسانی  از  نیز  هراتی  شهروند  دیگر  عبدالغنی 
نیرو های  خشونت بار  برخورد های  با  که  است 

دولتی ایران مواجه شده است . 
در  افغان ها  به  نسبت  »بدرفتاری  می گوید:  او 
این که  محض  به  است .  عادی  چیز  یک  ایران 
بدانند افغان هستی، رفتارشان با تو تغییر می کند 
و بیشتر ارباب منشانه با تو برخورد می کنند . حتا 
بخری،  پول  به  از دکانی چیزی  است  قرار  اگر 
را  خودشان  پول  گویا  که  می کنند  رفتار  چنان 
برگشت  زمان  در  حتا  می کنی.  خرید  آنان  از 
پوسته های  مرز  تا  رسیدن  مسیر  در  نیز  ایران  از 

امنیتی با افغان ها رفتار خیلی بدی دارند .«
این مثال ها بیشتر بر برخورد های فزیکی ایرانی ها 
در حالی که  افغان صحه می گذارد،  مهاجران  با 
روانی  برخورد های  موضوعات،  این  کنار  در 
نیز علیه افغان ها وجود دارد؛ چون اجازه ندادن 
درس خواندن به افغان ها ، یا عدم اجازه ورود به 

دانشگاه ها و غیره . 
مسایل سیاسی، سه  تحلیلگر  جاوید کوهستانی، 
افغان ها  علیه  اعمال خشونت  در  را  عامل عمده 

توسط ایرانی ها دخیل می داند . 
خارجی  نیرو های  حضور  را  اول  عامل  او 
خصوصا امریکا در افغانستان می داند و می گوید : 
افراد  به  بیشتر  که  ایران  دولت  کتله  از  »بخشی 
با  را  برخورد  این  می گردد،  بر  ایدیولوژیک 
دولت  که  حاال  می گویند  آنان  دارند،  افغان ها 
خودتان می گوید وضعیت کشور خوب است و 
افغانستان  در  مستقیم  به طور  جهان  کشور  چهل 
باشید .  ایران  نیست شما در  نیازی  حضور دارد، 

باید برگردید به افغانستان.«
کوهستانی افزود که آنان به شکل بسیار نادرستی 

مساله مهاجرت را سیاسی می سازند . 
آقای کوهستانی عامل دوم را اعمال تحریم های 
اعمال  »با  افزود:  دانسته  ایران  علیه  بین المللی 
این  در  بی کاری  حجم  ایران،  علیه  تحریم ها 
ایران با چالش های  کشور افزایش یافته است و 
متعددی روبه رو گردیده است. افغان ها با انجام 
سخت ترین کار ها با مزد کم تر زمینه های شغلی 
حتا  و  ربوده اند  ایرانی ها  چنگ  از  را  زیادی 
کارفرمایان ایرانی به افغان ها به دلیل درخواست 
مزد کم تر، عدم بیمه و دیگر مسایل، بیشتر وابسته 
خشونت  به  دست  ایرانی ها  نتیجه  در  و  هستند 

برای بیرون شدن افغان ها از ایران می زنند.«
استفاده  ترس  سوم،  عامل  کوهستانی،  باور  به 
نزدیکی  در  افغان ها  از  بین المللی  نیرو های 
که  می باشد  ایرانی ها  علیه  کشور  دو  مرز های 
فشار  زیر  را  افغان ها  ایرانی ها  می گردد  باعث 
ایران در طول چند  قرار بدهند، چنان که دولت 
خود  کشور  مرزی  نوار های  تقریبا  اخیر  سال 
به  و  کردند  پاک  افغان  مهاجران  حضور  از  را 
مرزی  شهر های  در  که  دادند  هشدار  مهاجران 

مسکن گزین شوند.
با این حال، آقای کوهستانی می گوید که بخش 
سیاسی  جنبه های  افغان ها  علیه  خشونت ها  زیاد 
منظر  یک  از  برخاسته  تا  دارد،  ایدیولوژیک  و 

عمومی اجتماعی باشد . 
افغان های  علیه  خشونت  احوال،  این  تمام  با 
نیافته  کاهش  شکل،  هیچ  به  ایران  در  مهاجر 
هفت  شدن  سربریده  آن  تازه  نمونه  و  است 
مهاجر افغان توسط اشخاص ناشناس در نزدیکی 

شهر تهران می باشد. 
تالش کردیم تا نظر قونسلگری ایران در والیت 
مقام ها در  با آن که  ولی  باشیم،  داشته  را  هرات 
نهایت  در  دادند،  گفتگو  وعده  قونسلگری  این 

حاضر به گفتگو نشدند.
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وزرای مالیه و اقتصاد کشورهای منطقه اقتصادی 
یورو، با اختصاص ۱۳۰ میلیارد یورو کمک جدید 

به یونان موافقت کردند.
از ۱۳ ساعت بحث  بیش  دنبال  به  توافق، که  این 
از  با هدف جلوگیری  به دست آمد،  بروکسل  در 
ورشکستگی یونان تصویب شده که ۲۰ مارچ باید 

به بازپرداخت بدهی های قبلی خود بپردازد.
این دومین کمک اضطراری تصویب شده از سوی 
کشورهای منطقه اقتصادی یورو برای یونان، بعد 
این  به  اروپا  اتحادیه  یورویی  میلیارد   ۱۱۰ وام  از 

کشور در سال ۲۰۱۰ است.
اگرچه  جدید  کمک  اقتصادی  ناظران  به گفته 
نیازهای مالی فوری یونان را برطرف خواهد کرد، 
اقتصاد  بتواند  که  دارد  وجود  کمی  احتمال  اما 

بحران زده این کشور را از رکود خارج کند.
یونان متعهد شده در عوض دریافت وام جدید، به 
اجرای سیاست های صرفه جویانه بپردازد تا بدهی 
درصد   ۱۲۰،۵ از  کمتر  به   ۲۰۲۰ سال  تا  را  خود 

تولید ناخالص داخلی این کشور برساند.
بعد از ۵ سال متوالی رکود اقتصادی، اکنون میزان 
بدهی یونان به ۱۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی 

این کشور رسیده است.
به  جدید  مالی  کمک های  اعطای  سر  بر  توافق 
آتن، تازمان اطمینان یافتن کشورهایی اروپایی از 
به  یونان  توسط  تر  سخت  ریاضتی  تدابیر  اجرای 

تاخیر افتاده بود.
یورو  میلیارد   ۳.۳ یونان  پارلمان  پیش  هفته 
صرفه جویی جدید را در هزینه های این کشور به 
بهداشتی و  تصویب رساند که کاهش هزینه های 
دفاعی و هم چنین حقوق و مستمری شهروندان را 

در بر می گرفت.
به  منجر  جدید،  صرفه جویی های  این  تصویب 
دور جدیدی از نا آرامی و اعتراضات جاده ای در 

یونان شد.
طی هفته های پیش از آن نیز، هزاران نفر در یونان 
سوی  از  ریاضتی  تدابیر  اعمال  به  اعتراض  در 

دولت دست به تظاهرات زده  بودند.
این  می گویند  ریاضتی  جدید  تدابیر  منتقدان 
سیاست ها منجر به گسترش ناآرامی های اجتماعی 

در یونان می شود.
یونان  سابق  نخست وزیر  دولت  گذشته  سال 
جورج پاپاندریو، پس از آن که خواستار برگزاری 
پیشنهادی  صرفه جویی های  مورد  در  رفراندوم 
اتحادیه اروپا برای اقتصاد یونان شد، سقوط کرد.
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اروپا به يونان ۱۳۰ میلیارد 
يورو کمک می کند

یک تن از آگاهان سیاسی، می گوید گروه های افراطی 
میان  سیاسی  روابط  شدن  خراب  با  پاکستان  مذهبی 
به  این وضعیت  از  می خواهند  واشنگتن،  و  اسالم آباد 
نفع خود بهره برداری کنند. به گفته ی او، این گروه های 
افراطی در تالش  اند تا احساسات ضد امریکایی را در 
پاکستان تقویت کنند. آقای جوینده تاکید کرد که در 
نقش  نیز  پاکستان  استخباراتی  اعتراض ها سازمان  این 
فرصت،  از  استفاده  با  می خواهد  سازمان  این  و  دارد 
حاکمیت  زمان  در  که  را  گروه هایی  و  سازمان ها 
دوباره  می کرد،  حمایت  آن  از  افغانستان  در  روس ها 
»نقشی  می گوید:  جوینده  میراحمد  بیاورد.  گردهم 
عناصر  باالی  پاکستان  نظامیان  و  آی اس آی  که  را 
سابق  شوروی  اتحاد  علیه  جهاد  در  بنیادگرای شان 
دوباره  را  حالتی  چنین  می خواهند  کردند،  استفاده 
آی اس آی  با  که  را  بسیجی  نیروهای  و  سازند  حاکم 
را  خود  بتوانند  تا  کنند  سازماندهی  هستند،  نزدیک 
این  بگیرند.  امتیاز  امریکایی ها  از  و  بسازند  قوی تر 
به  آی اس آی  خود  که  است  سیاسی  بازی  یک نوع 

همکاری احزاب افراطی و بنیادگرا انجام می دهد.«
با این حال، جوینده اضافه می کند که حرکت اعتراضی 
وابستگی  به دلیل  امریکا،  علیه  پاکستانی  بنیادگراهای 
دولت آن کشور به کمک های مالی و نظامی ایاالت 
متحده، به هدف اصلی خود می رسد. به گفته ی او، در 
پاکستان  در  متحده  ایاالت  نظامی  پایگاه  حال حاضر 
حضور دارد و هم چنین بنیادگراهای این کشور، مانند 

سابق، از قدرت برخوردار نیستند.
به نظر می رسد که حرکت اعتراضی گروه های اسالمی 
افراطی پاکستان و دعوت آنان از مردم به جهاد علیه 
امریکا، ناشی از ضعف دولت این کشور است. قدرت 
اصلی که در دست نظامیان و سازمان استخباراتی این 
کشور است، تالش حکومت ملکی این کشور را در 

سرکوب بنیادگرایان اسالمی ناموفق می سازد.

علیه آن ها به پا خواهد خاست.«
شعارهای  اسالم آباد  جاده های  در  تظاهرکنندگان 

»مرگ بر امریکا« و »جهاد« سر می دادند.  
با این حال، برخی از کارشناسان می گویند که تشکیل 
شورای دفاع از پاکستان با عضویت گروه های افراطی 
به گفته ی  اسالمی، کار سازمان استخباراتی آن است. 
این کارشناسان، گروه هایی که در این شورا عضویت 

دارند، توسط  آی اس آی تقویت شده اند. 
احمد سعیدی، یک تن از کارشناسان سیاسی، می گوید 
استخباراتی  سازمان  که  تندرو  گروه های  اکثر  که 
»از  نیز  هم اکنون  دارد،  نقش  آنان  ایجاد  در  پاکستان 
سر تا پا« در گروگان این سازمان هستند. به گفته ی او، 
این گروه های افراطی بدون اجازه استخبارات پاکستان 
نیز،  امریکا  علیه  اخیر  اعتراضات  و  نمی کنند  حرکتی 
مبنی برخواست سازمان استخباراتی این کشور است. 
پاکستان  مذهبی  »رهبران  می گوید:  سعیدی  آقای 
و  سمیع الحق  فضل الرحمان،  قاضی حسین احمد،  مثل 
هستند  فروخته شده ی آی اس آی  نوکران  منورحسین، 
که هیچ حرکت این ها بدون اشاره  آی اس آی صورت 

نمی گیرد.«
اعتراض آمیز  حرکت  که  می افزاید  سعیدی  آقای 
امریکا،  علیه  پاکستان  مذهبی  افراطی  گروه های 
تاثیرات منفی خود را باالی افغانستان نیز به جا خواهد 
اعتراضی  حرکت های  این  او،  به گفته ی  گذاشت. 
این  از سوی  آی اس آی رهبری می شود،  امریکا  علیه 
تاکید  وی  دارد.  گسترده  نفوذ  افغانستان  در  سازمان 
کرد که ایران نیز در افغانستان از نفوذ قابل مالحظه ای 
و  ایران  »تا  می گوید:  سعیدی  احمد  است.  برخوردار 
در  تظاهراتی  هم چو  نشوند،  دست  یک  آی اس آی 

افغانستان صورت نمی گیرد.«
سواستفاده روابط نامناسب

اما میراحمد جوینده، عضو پیشین مجلس نمایندگان و 

متحدان  از  یکی  را  پاکستان خود  در حالی که دولت 
جنگ  در  افغانستان  و  امریکا  متحده  ایاالت  اصلی 
می کند،  عنوان  افغانستان  در  طالبان  و  تروریزم  علیه 
سازمان  سیاسی،  کارشناسان  از  برخی  به گفته  ی  اما 
مساعدساختن  با  دارد  تالش  کشور  این  اطالعاتی 
زمینه ها برای گروه های افراطی تندرو در این کشور، 

احساسات ضد امریکایی را در پاکستان تقویت کند.
استخباراتی  سازمان  کارشناسان،  این  به گفته ی 
پاکستان،  آی اس آی، بعد آن که روابط میان اسالم آباد 
سرباز  چهار  و  بیست  کشته شدن  از  پس  واشگنتن  و 
آن  در  ناتو  نیروهای  هوایی  حمله  اثر  به  پاکستانی 
کشور تیره شد، تالش کرد تا گروه های افراطی تندرو 
را گردهم آورد و از آنان علیه ایاالت متحده استفاده 
»شورای  نام  تحت  که  افراطی  گروه های  این  کند. 
در  دوشنبه  روز  آمده اند،  گردهم  پاکستان«  از  دفاع 
تظاهرات  به  دست  پاکستان،  پایتخت  اسالم آباد، 
گسترده زدند و خواستار جهاد علیه امریکایی ها شدند.

به چهل گروه  نزدیک  که  پاکستان،  از  دفاع  شورای 
تظاهرات  در  دارند،  در آن عضویت  افراطی  اسالمی 
پیشین  رهبر  بن الدن،  اسامه  از  خود،  دوشنبه  روز 
گروه  رهبر  مالعمر  از  و  »قهرمان«  به عنوان  القاعده، 
که  شورا  این  نام  برد.  »امیرالمومنین«  به عنوان  طالبان، 
گفته می شود که طرح ایجاد آن از سوی آی اس آی 
ریخته شده است، توسط موالنا سمیع الحق، مشهور به 
با  »پدر طالبان« رهبری می شود. موالنا سمیع الحق که 
لیست  در  است،  هم دست  القاعده  تروریستی  شبکه 
سیاه امریکا قرار دارد. یک مقام پولیس در اسالم آباد 
گفته است که بیش از دوهزار و پنج صد تن از اعضای 
گروه های افراطی اسالم گرا در این تظاهرات شرکت 

داشته اند.
پرورشگاه  که  مدرسه ای  مسوول  سمیع الحق،  موالنا 
این  در  بوده،  طالبان  ارشد  اعضای  از  تن  چندین 
تظاهرات گفته است: »امروز ما این جا تجمع کرده ایم 
پاکستان،  در  امریکا  متحده  ایاالت  مداخله  علیه  تا 
صدای اعتراض خود را بلند کنیم.« وی هم چنین تاکید 
کرد: »تظاهرات ما علیه از سرگیری احتمالی اکماالت 
ایاالت  توسط  پاکستان  اشغال  پاکستان،  مسیر  از  ناتو 

متحده و هند و تقویت دفاع از کشور است.«
رییس  حمیدگل،  جنرال  تظاهرات،  این  در  هم چنین 
از  یکی  که  پاکستان،  استخباراتی  سازمان  پیشین 
افغانستان  در  طالبان  گروه  ایجاد  در  اصلی  طراحان 

بوده، نیز شرکت داشته است.
گفت:  تظاهرکنندگان  به  خطاب  حمیدگل  جنرال 
متحدان  به عنوان  گذشته  ده سال  در  ما  »حاکمان 
ما  ریخته اند.  را  ملت  این  امریکا خون  متحده  ایاالت 
که  می گوییم  نیز  حاال  و  کرده ایم  تاکید  گذشته  در 
این جنگ، جنگ ما نیست.« او هم چنین هشدار داد: 
ناتو  اکماالت سربازان  از سرگیری  به  پاکستان  »ملت 
داد.  نخواهد  اجازه  پاکستان(  طریق  )از  افغانستان  در 
ملت  کردند،  حمایت  امریکا  تهاجم  از  حاکمان  اگر 

آی اس آی عامل اعتراضات ضد امريکايی
 در پاکستان است

کارشناسان: از صفحه ۱

  ظفرشاه رویی
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ایران قید کرده است.
هم چنان  فزاینده  تحریم های  به رغم  ایران  که  حالی  در 
در  دارد،  اصرار  خود  خاک  در  یورانیم  غنی سازی  بر 
چند ماه اخیر شایعه احتمال حمله اسرائیل به جمهوری 

اسالمی نیز باال گرفته است.
را  شایعات  این  نیز  تهران  در  مقامات  حال  همین  در 
در  که  کرده اند  تهدید  بار  چندین  و  نگذاشته  بی پاسخ 
استراتژیک  تنگه  بستن  به  ایران  نفت  تحریم  صورت 

هرمز متوسل خواهند شد.
دشمن  بزرگ ترین  را  ایران  که  امریکایی هایی  میان  از 
درصد   ۳۰ و  جمهوری خواه  درصد   ۳۷ می دانند  خود 

دموکرات هستند.
و  ایران  از  امریکا، پس  بزرگ ترین دشمنان  در جدول 
چین و کوریای شمالی، افغانستان با هفت درصد، عراق 

با پنج درصد، و روسیه با دو درصد قرار گرفته است.
یعنی   ۲۰۰۱ سال  در  امریکایی ها  که  این  توجه  جالب 
پیش از حمله ایاالت متحده به عراق و سرنگونی صدام 
حسین، عراق را دشمن شماره یک امریکا می دانسته اند.

تاکنون   ۲۰۰۱ سال  از  گالوپ  نظرسنجی  معتبر  موسسه 
میان  این  از  که  داده  انجام  را  نظرسنجی  این  بار  هفت 
ایران پنج بار در صدر جدول دشمنان امریکا قرار گرفته 

است.

انتخابات  در  پوتین  رهبری والدیمیر  به  متحد  روسیه 
پارلمانی در دسامبر سال گذشته است.

تقلب  به  مربوط  اتهامات  شعاع  تحت  انتخابات  این 
قرار گرفت.

کاخ کرملین، مقر ریاست جمهوری روسیه، توضیحی 
در باره این دیدار نداده است اما سرگی اودالتسوف، 
از چهره های شاخص مخالفان در شناسه توییتر خود 
سیاسی  اصالحات  باره  در  دیدار  این  در  که  نوشته 
عادالنه  انتخاباتی  برگزاری  برای  درخواست ها  و 

صحبت خواهد شد.
مخالفان با صدها وسیله نقلیه روز یک شنبه در اطراف 
روبان  موترها،  این  کردند.  رانندگی  کرملین  کاخ 
جنبش  نماد  که  داشتند  سفید  رنگ  به  پوقانه هایی  و 

اعتراضی است.
در همین روز در مکان دیگری، تظاهراتی در حمایت 

از آقای پوتین برگزار شد.

با  معروف گالوپ،  موسسه  نظرسنجی  تازه ترین  اساس  بر 
با دیگر کشورها، ۳۲ درصد  جهشی بزرگ و در مقایسه 
را دشمن  ایران  ایاالت متحده جمهوری اسالمی  از مردم 
شماره یک امریکا قلمداد می کنند. این رقم در نظرسنجی 

سال ۲۰۱۱ تنها ۲۵ درصد بوده است.
زمینه  این  در  گالوپ  موسسه  نظرسنجی  تازه ترین  نتایج 
حاکی از آن است که ۳۲ درصد از مردم امریکا ایران را 

»بزرگ ترین دشمن ایاالت متحده« می دانند.
همین  در  نظرسنجی  پنج  در  ایران  تاکنون   ۲۰۰۵ سال  از 
زمینه در مقام اول قرار گرفته و از نظر امریکایی ها دشمن 
شماره یک امریکا شناخته شده است. این در حالی است 
که در سال ۲۰۰۱ تنها هشت درصد از امریکایی ها ایران را 

دشمن بزرگ خود می دانسته اند.  
همین نظرسنجی حاکی از آن است که ۸۷ درصد از مردم 

امریکا نسبت به ایران نظر منفی دارند.
در همین حال در جدول نتایج این نظرسنجی چین »احتماال 
در  درصد   ۲۳ با  اقتصاد جهان«  بر  نفوذ شدیدش  دلیل  به 
قرار  سوم  مقام  در  درصد   ۱۰ با  شمالی  کره  و  دوم  مقام 

گرفته است.
مانور  نظرسنجی  این  از  در گزارش خود  گالوپ  موسسه 
با  جنگ  تهدید  خود،  اتومی  توانایی های  درباره  ایران 
اسراییل  و امکان قطع جریان نفت خاورمیانه به دست ایران 
را از جمله دالیل احتمالی نظر منفی امریکایی ها نسبت به 

والدیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، در آستانه انتخابات 
ریاست جمهوری این کشور، از مدرنیزاسیون ارتش این 

کشور حمایت کرده است.
روسیسکایا  روزنامه  برای  که  مقاله ای  در  پوتین  آقای 
دهه  یک  طی  کشورش  که  است  گفته  نوشته،  گازتا 
روی  بر  دالر(  میلیارد   ۷۷۲( روبل  تریلیون   ۲۳ آینده، 
هواپیمای   ۶۰۰ و  بالستیک  قاره ای  بین  موشک های 
موشکی  دفاع  سیستم  و  اتومی  زیردریایی های  جنگی، 

اس-چهارصد سرمایه گذاری می کند.
انتظار می رود آقای پوتین در انتخابات ریاست جمهوری 

که ۴ مارچ برگزار می شود، به پیروزی برسد.
آقای  علیه  و  نفع  به  تظاهراتی  گذشته،  هفته های  طی 

پوتین در مسکو و برخی شهرها برگزار شده است.
دمیتری مدودف، رییس جمهور روسیه، در تالش برای 
گروه های  سران  با  دوشنبه،  روز  اوضاع،  کردن  آرام 

مخالف دیدار کرد.
حزب  پیروزی  زمان  از  دست  این  از  دیدار  اولین  این 

772 میلیارد دالر، هزینه مدرن کردن 
ارتش روسیه ACKU
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