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والدیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه 
انتخابات ریاست جمهوری  نامزد  و 
به  نسبت  مقاله  ای  در  کشور،  این 
آینده ی افغانستان هشدار داده است. 
روسیه  ریاست جمهوری  انتخابات 
قرار است تا یک هفته دیگر برگزار 

شود.
تحت  مقاله ای  در  پوتین،  آقای 
حال  در  دنیای  و  »روسیه  عنوان 
و  جهان  تحوالت  بررسی  به  تغییر« 
پرداخته  روسیه  خارجی  سیاست  

است.
روز  که  مقاله  این  در  پوتین  آقای 
وبسایت  در  حوت،   ۸ دوشنبه، 
روزنامه  هم چنین  و  او  شخصی 
نوشته  رسیده،  چاپ  به  مسکونیوز 
به  افغانستان  در  ناتو  عملیات  که 
آقای  است.  نرسیده  خود  اهداف 
از  این که روسیه  بر  تاکید  با  پوتین 
عملیات نظامی در افغانستان حمایت 
حال  این  با  که  است  افزوده  کرده، 

به باور مسووالن وزارت صحت 
عامه، تنها همکاری عالمان دین 

می تواند جلو رشد سریع نفوس 
در افغانستان را بگیرد، زیرا در 

صورتی که آن ها در مساجد تبلیغ 
کنند و از مردم بخواهند تا در 

تنظیم خانواده شان جدی باشند، در 
آن صورت است که مردم به چنین 

امری اقدام خواهند کرد.
سرپرست وزارت صحت عامه گفت 

در حال حاضر در تمام کشورهای 
اسالمی وفقه بین والدت ها و 
کنترول نفوس در نظر گرفته 

می شود و نتایج خوبی هم داده 
است.

عملیات نظامی نیروهای ناتو نتوانسته 
به اهداف مورد نظر دست یابد.

مواد  قاچاق  و  تروریزم  او،  گفته  به 
تهدید  را  افغانستان  هنوز  مخدر 

می کند.
در  که  است  کرده  اعالم  امریکا 
سال ۲۰۱۴ میالدی نیروهایش را از 

افغانستان خارج می کند.
با  مقاله اش،  در  روسیه  نخست وزیر 
اشاره به ایجاد پایگاه های امریکایی 
افغانستان و کشورهای همسایه،  در 

امریکا  اقدام  این  که  است  نوشته 
زمانی  برنامه  و  اهداف  بدون 
بالطبع  که  گرفته  صورت  مشخص 
ما  خواسته  مطابق  چیزی  چنین 

نیست.
به نوشته آقای پوتین، روسیه منافعی 
داشتن  و  دارد  افغانستان  در  آشکار 
است:  درک  قابل  منافعی  چنین 
است  ما  نزدیک  همسایه  »افغانستان 
و بدون تردید روسیه خواستار ایجاد 

ثبات و صلح در این کشور است.«

هشدار پوتين نسبت به آینده افغانستان

وزارت صحت عامه: 

برای جلوگیری از زاد و ولد بیشتر 
تالش می کنیم

در صفحه 9

انفجار در یک خانه 
هفت نفر را کشت

انفجار  وقوع  اثر  در  می گویند  محلی  مقام های  
در داخل یک خانه در والیت هلمند، دست کم 

هفت نفر کشته شده اند.
و  گرفته  صورت  ناوه  ولسوالی  در  انفجار  این 
مقامات می گویند کشته  شدگان شش زن و یک 

نوجوان پانزده ساله هستند.
گفته  هلمند  والی  سخنگوی  احمدی،  داوود 
از  ناشی  حادثه  این  می رود  احتمال  که  است 
مورد  در  که  گفت  وی  اما  باشد،  ماین  انفجار 

علت این انفجار تحقیق جریان دارد.
یکی از اعضای این خانواده گفته که انفجار به 
به خانه آنها صورت  دلیل برخورد یک راکت 

گرفته است.
اما یک مقام امنیتی در هلمند به بی بی سی گفته 
همکاران  از  خانواده  این  اعضای  از  یکی  که 
از  ناشی  ظاهرا  حادثه  این  و  بوده  طالبان  گروه 
انفجار بمب هایی بوده که این فرد در خانه خود 

نگهداری می کرده است.
مقامات می گویند در اثر این انفجار یک دختر 
منتقل  شفاخانه  به  و  شده  زخمی  نیز  خردسال 

شده است.
خشونت های  در  غیرنظامیان  تلفات  افزایش 
را  بشری  حقوق  سازمان های  نگرانی  افغانستان 

برانگیخته است.
تلفات  عامل  عمده  ترین  می گویند  مقامات 
و  جاده ای  کنار  انفجارهای  را  غیرنظامیان 

حمالت انتحاری تشکیل می دهد.
غیرنظامیان  تلفات  می گوید  متحد  ملل  سازمان 
داشته  صعودی  سیر  همواره  اخیر،  سال های  در 

است.
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انتصابیهاوانتخابیهای
آقایکرزی

سارنوالی  به  تحقیق  برای  انتصابی  سناتور  یک 
برادر  که  می شود  گفته  است.  شده  فراخوانده 
کابل  در  تبه کار  باند  یک  سردسته های  از  وی 
می باشد. ظاهرا تماس های تلیفونی خانم سادات با 
سردسته ی این باند سبب بازجویی ها از وی شده 
اساسی، یک سوم سناتوران  قانون  است. مطابق 
انتصاب می شود. هرچند  از سوی رییس جمهور 
در  سنا  مجلس  کاری  دور  در  کرزی  آقای 
ترکیب و ساختار اعضای انتصابی، مالحظه های 
منطقه ای، زبانی، قومی و مذهبی را در نظر گرفته 
است؛ اما روی قابلیت  ها، توانمندی ها، تحصیالت 
توجه شده  کم تر  انتصابی  اعضای  و شایستگی 
افراد  انتصاب چهره  های تحمیلی از سوی  است. 
شده  سبب  اکادمیک،  تحصیالت  فاقد  و  بانفوذ 
است که مجلس سنا از جایگاه خوبی برخوردار 

نباشد.
متاسفانه رییس جمهور، در انتخاب ها و انتصاب ها 
را گزینش  افرادی  با مالحظه کاری های سیاسی، 
برخوردار  کار ایی و موثریت الزم  از  که  می کند 
از  30دوسیه  به  نزدیک  هم اکنون  نمی باشد. 
همکاران قبلی حکومت در سارنوالی موجود است 
و برخی وزیران برحال و مقام های دیگر نیز از 

کارنامه های درخشانی برخوردار نمی باشند.
بر  رییس جمهور  نیز  محلی  اداره های  سطح  در 
نکرد  توجه  افراد  لیاقت  و  شایستگی  موضوع 
نتوانند  مقامات محلی  که  امر سبب شد  همین  و 
به عنوان واسطه های خوب میان مردم و حکومت 
عمل کنند. با آن که اداره هایی چون اداره ارگان های 
اما  است،  گرفته  شکل  اداری  اصالحات  و  محل 
هنوزهم اثری از اصالحات در کشور به صورت 
برجسته، به چشم نمی خورد. در معرفی وزرا نیز 
آقای کرزی همواره تسلیم مصلحت های سیاسی 
شده است و در انتخابات همکاران خود در کابینه 
از دایره ی یک حلقه ی خاص بیرون نشده است. 
وزارت خانه های  که  است  شده  سبب  امر  این 
و  خانوادگی  وزارت خانه های  به  افغانستان 
آن  در  خدمات رسانی  میزان  و  کند  تنزل  قومی 
در  مالیه  وزارت  گزارش  یابد.  کاهش  حداقل  به 
این  بر  گواه   1389 سال  بودجه  مصرف  مورد 
مدعا می باشد. بیشتر مردم انتظار دارند که آقای 
کرزی اکنون باید از دایره های کوچک عبور کند 
میان  از  به وسعت جغرافیایی کشور،  نگاه  با  و 
افراد  وطن دوست،  متعهد،  و  تحصیل کرده  نسل 
در  کرزی  آقای  متاسفانه  برگزیند.  را  شایسته 
مجلس سنا، کابینه، شورای صلح، جرگه عنعنوی 
و ... افرادی را برگزیده  است که اکنون برخی آنان 
با کارنامه های منفی ظاهر شده اند. حضور برخی 
افراد همکار با تروریستان در شورای عالی صلح، 
حضور برخی افراد غارت گر بیت المال در کابینه 
همگی  انتصابی،  چهره ی  یک  اخیر  آوازه های  و 
دقیق  در شناخت  آقای کرزی  از ضعف  حکایت 
از افراد و انتخاب ها و انتصاب های زیان بار دارد.

انتخاب ها  این  تاوان  کرزی  آقای  تنها  نه  امروز 
را می پردازد، بلکه مردم افغانستان قربانی چنین 
انتخاب  ها و انتصاب های غیرشایسته و برمبنای 
امید  می باشند.  خویش خوری ها  و  واسطه گری 
است که حکومت، با گرفتن تجربه از انتخاب های 
تلخ، در آینده با دقت و تیزبینی در گزینش افراد 

اقدام کند.

زنگ اول
سایه »بی اعتمادی عمیق« بر همکاری نیروهای داخلی و خارجی

ششمین کنفرانس منطقه ای ایکو در کابل راه اندازی شد 

تحقیق درباره سمی شدن مواد غذایی  نیروهای آیساف

افغانستان و امریکایی، پنتاگون دریافته 
همکاران  افغان  سربازان  که  است 
امریکایی خود را »خشن« و »بی احترام« 
به دیگران می دانند که اگر افراد ملکی 
به  »بی پروا«  باشند،  نزدیکی شان  در 
سوی آنها تیراندازی می کنند. سربازان 
سربازان  خود،  سهم  به  امریکایی 
افغانستان را خاین، تنبل، آغشته به مواد 

مخدر و فاسد توصیف کرده اند.
تحقیقاتی  مرکز  از  اوهانلون  میشایل 
نیازی  »دیگر  که  می گوید  بروکینگز، 
گذاشته  سرپوش  مساله  این  به  نیست 
هنوز  که  می افزاید  او  اما  شود«، 

منطقه ای  کنفرانس  ششمین  در 
از  ایکو،  یا  اقتصادی  همکاری های 
کشورهای عضو این سازمان خواست 
جلوگیری  جهت  در  را  افغانستان  تا 
طبیعی  حوادث  از  ناشی  خسارات  از 

کمک های تخنیکی نمایند.
کشورهای  گفت  خلیلی  کریم  محمد 
و  جلوگیری  قسمت  در  ایکو  عضو 
حوادث  از  ناشی  خسارات  کاهش 

طبیعی به طور هماهنگ عمل کنند.
سازمان  عضو  کشورهای  نمایندگان 
از  به هدف جلوگیری  در حالی  ایکو 
در  طبیعی  حوادث  از  ناشی  خسارات 

مورد موجودیت ذرات سفید رنگ در 
بین بسته های میوه و نوشیدنی های خود 

تحقیقاتی را آغاز کردند.
سخنگوی  جاکوبسن  کارستن  جنرال 
یا  امنیت  به  بین المللی کمک  نیروهای 
آیساف به رادیو آزادی گفته است: »در 
آنجا مواد زهرآگین کشف گردیده اند. 
من این موضوع را تایید کرده نمی توانم 
این کار یک گروه خاص خواهد  که 
بیشتر  معلومات  مورد  این  در  ما  بود. 

توسط  بین المللی  سربازان  کشتار 
همکاری  افغان شان،  همکاران 
را  افغانستان  و  ناتو  نیروهای  میان 
نظر  به  هم چنین  است.  ساخته  دشوار 
برای  تالش ها  حوادث،  این  می رسد 
با  را  افغان  سربازان  با  اعتمادسازی 

دشواری مواجه ساخته است. 
متحده  ایاالت  نظامیان  گزارش  یک 
افغانستان  نیروهای  روابط  که  امریکا 
نشانه هایی  گرفته،  بررسی  به  را  ناتو  و 
دارد.  قضیه  از  عمیق  بی اعتمادی  از 
فرماندهان  گزارش،  این  براساس 
حوادث  مورد  در  امریکایی  نیروهای 
رو به افزایش شلیک سربازان افغان بر 
نیروهای بین المللی در دو سال گذشته، 

به شدت نگران اند.
یک گزارش تازه که از سوی نظامیان 
تهیه شده، نشان  امریکا  ایاالت متحده 
عمیق  بدگمانی  و  بی اعتمادی  دهند 
ایجاد  امریکایی  و  افغان  میان سربازان 
شده است. هرچند که نیروهای ناتو در 
حال پیشبرد برنامه ای است که براساس 
تقویت  افغانستان  امنیتی  نیروهای  آن، 
سربازان  خروج  زمینه  تا  می شوند 

بین المللی از کشور مساعد شود.
 2011 سال  در  که  گزارش  این  در 
که  است  شده  گفته  است،  شده  تهیه 
و  افغان  سربازان  میان  »برادرکشی« 
انفرادی  حوادث  این  از  بیش  ناتو، 
تهدیدهای  دهنده  بازتاب  بلکه  نبوده، 

همکاری استواری با نیروهای افغانستان 
وجود دارد و نتایج نظرخواهی ها نشان 
می دهد که افغان ها نسبت به عراقی ها به 
مراتب بیشتر حامی حضور امریکا و ناتو 
هستند. با وجود این، اوهانلون می افزاید: 
صورت  به  خودی،  کشتار  »قضایای 

واضح یک مشکل برزگ است.«
شلیک  که  گفته اند  ناتو  نیروهای 
بین المللی،  نیروهای  بر  افغان  سربازان 
و  طالبان  توطیه  از  ناشی  است  ممکن 
یا بی ثباتی روانی فرد مهاجم باشد. اما 
این حوادث نگرانی و ترسی را ایجاد 
کرده است که همکاری »شانه به شانه« 

کابل دور هم جمع شده اند که در سال 
جاری ده ها تن به سبب سردی هوا در 
دست  از  را  جان های شان  افغانستان 

داده اند.
مبارزه  آمادگی  ملی  اداره  رییس 
گفت  افغانستان  طبیعی  حوادث  با 
ایکو  سازمان  از  افغانستان  حکومت 
را  افغانستان  حکومت  تا  می خواهد، 
حوادث  از  ناشی  تلفات  کاهش  برای 

طبیعی کمک کند.
در سال جاری ریاست سازمان ایکو را 
عبدالقاسم تهماسبی که از ایران است 

به عهده دارد.

نداریم. تحقیقات در مورد جریان داشته 
البته که این موضوع بر نیروهای نظامی 

ما تاثیر نکرده است.«
ننگرهار  والیت  در  آیساف  نیروهای 
هم چنین گفته اند که استفاده از این مواد 
بر سربازان تاثیر نگذاشته اما تحقیقاتی را 
در مورد سمی شدن آن آغاز کرده اند.

طالبان  از  نقل  به  فرانسه  خبرگزاری 
این  افغان  آشپز  داده که یک  گزارش 

کار را انجام داده است.

برف باری ها 
در بامیان جان 15 

نفر را گرفت
8صبح، بامیان: مقام های محلی بامیان 
برف باری های  پی  در  که  گفته اند 
 15 جاری،  سال  زمستان  در  شدید 

باخته  اند. بامیان جان  تن در 
بامیان  والی  سرابی،  داکترحبیبه 
مشترک  کنفرانس  یک  در  دیروز 
حوادث  با  مبارزه  ریاست  با  خبری 
ناشی  تلفات  مورد  در  بامیان،  در 
شدید  سرمای  و  برف کوچ ها  از 
حال  »تا  گفت:  و  داد  معلومات 
نفر   15 بامیان   والیت  سطح  در 
شدید  سرمای  و  برف کوچ  اثر  به 

جان های شان را از دست داده اند.«
تلف  میان  در  که  کرد  اضافه  وی 
نیز  کودک  دو  و  زن   5 شده ها 

وجود دارند.
که   کرد  اضافه  بامیان  والی 
منطقه  در  که  تن  دو  جسد های 
روز  چهار  بامیان  مرکز  »کمتی« 
با  بودند،  شده  برف کوچ  زیر  قبل، 
و  دولت   مکرر  تالش  های  وجود 
همکاری مردم محل، تاهنوز از زیر 

بیرون کشیده نشده است. برف 
رییس  رفعت،  رضا  هم چنین 
»از  گفت:  بامیان  حوادث  با  مبارزه 
برف باری ها  قربانی  نفر   15 جمع 
بامیان،  در  اخیر  برف کوچ های  و 
 5 یکه ولنگ،  ولسوالی  در  نفر   2
نفردر   5 ورس،  ولسوالی  در  نفر 
مرکز  در  نفر   2 پنجاب،  ولسوالی 
شیبر  ولسوالی  در  نفر   1 و  بامیان 

باخته اند.« جان 
به خراب  توجه  »با  اضافه کرد:  وی 
بامیان،  مواصالتی  راه های  بودن 
اسرع وقت  به  که  می کنیم  کوشش 
را  والیت  این  مواصالتی  راه های 
داریم،  نگه  باز  ترافیک  روی  بر 
و  برف کوچ  اثر  بر  گاهی  اما 
راه های  بعضا  شدید،  طوفان های 
مرکز  با  ولسوالی ها  مواصالتی 

می شود.« مسدود 
راه های  تاهنوز  حال  این  با 
ولسوالی های  اکثر  مواصالتی 
و  می باشد  مسدود  مرکز  با  بامیان 
متر  یک  از  بیش  به  برف  ضخامت 

می رسد. متر 

سیستماتیک است. همچنان گفته شده 
که این حوادث منجر به بحران اعتماد 
مصروف  که  می شود  غربی هایی  میان 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  آموزش 

هستند و با آنها کار می کنند.
براساس این گزارش، از ماه نوامبر سال 
از  ماه می 2011، 16 درصد  تا   2010
»خصمانه«  حوادث  در  که  کسانی 
شده اند،  کشته  ناتو  نیروهای  علیه 
نتیجه »برادر کشی« یا شلیک سربازان 
بوده  بین المللی  نیروهای  بر  افغانستان 

است.
نیروهای  روابط  بررسی  این  در 

منطقه ای  کنفرانس  ششمین 
همکاری های اقتصادی یا ایکو، جهت 
تقویت تالش ها به هدف جلوگیری از 
خسارات ناشی از حوادث طبیعی، روز 

سه شنبه در کابل راه اندازی شد.
روز  دو  برای  که  کنفرانس  این  در 
خلیلی  محمدکریم  می یابد،  ادامه 
جمهوری  ریاست  دوم  معاون 
حاالت  کمیته ی  رییس  و  افغانستان 
عضو  کشور   9 نمایندگان  و  اضطرار 
سازمان همکاری های اقتصادی ایکو، 

اشتراک نموده اند.
اضطرار  حاالت  کمیته ی  رییس 

کشور  شرق  در  آیساف  نیروهای 
مواد  شدن  سمی  باره  در  را  تحقیقاتی 
غذایی و آشامیدنی خود آغاز کرده اند.

طالبان مدعی  شده که مواد خوراکی و 
آشامیدنی نیروهای ایتالف را در شرق 

کشور سمی کرده اند.
از  بعد  طالبان  آزادی،  رادیو  از  نقل  به 
خوراکی  مواد  که  شدند  مدعی  آن 
کرده اند  سمی  را  بین المللی  نیروهای 
ننگرهار در  نیروها در والیت  این  که  

ACKU
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فرزاد

فوزیه سادات:

سال پنجم   شماره مسلسل 1348   چهار شنبه 10 حوت 1390    

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 بیات1162
ه و تنظیم:

تهی

که  افغانستان  سنای  مجلس  سادات،  عضو  فوزیه 
یک  با  همکاری  به  متهم  را  وی  لوی سارنوالی 
می گوید  است،  کرده  کابل  در  اختطافگر  گروه 
که او آماده است برای رد چنین اتهامی به نهادهای 
این، هیات  با  عدلی و قضایی حاضر شود. هم زمان 
که  است  کرده  اعالم  کشور  سنای  مجلس  اداری 
این مجلس مخالفتی با تحقیق لوی سارنوالی از خانم 

سادات ندارد.
مقام های لوی سارنوالی کشور پیش از این به رسانه ها 
گفته بودند که صمد نام رهبر یک گروه اختطافگر 

در کابل برادر فوزیه سادات است.
که  بودند  گفته  هم چنین  لوی سارنوالی  مقام های 
فوزیه  بانو  با  داکتر  یک  اختطاف  هنگام  صمدنام 

سادات تماس تلیفونی داشته است.
بخش  در  لوی سارنوالی  معاون  نظری،  رحمت اهلل 
بسیاری  مدراک  که  است  گفته  رسانه ها  به  تحقیق 
در دست است که اتهام آدم ربایی را به برادر خانم 

سادات ثابت می سازد.
که  است  گفته  هم چنین  لوی سارنوالی  مقام  این 
اسناد  گرد آوری  سرگرم  حاضر  درحال  آنان 
گروه  بانکی  و حساب های  تلیفونی  تماس  به شمول 
اختطاف گری که برادر خانم سادات رهبری آن را 

بر عهده دارند، می باشند.
سنای  مجلس  عضو  سادات  فوزیه  این حال،  با 
افغانستان در نشست روز گذشته ی این مجلس گفت 

اتهام های وارد شده بر او واقعیت ندارد.

افغانستان تحت  سلسله واقعیت های جنگ در 
نام )از ورای دود و آتش( که در سال 1386 
در  عدالت  برای  همبستگی  نهاد  حمایت  به 
چاپ  از  بعد  بود،  یافته  آغاز  8صبح  روزنامه 
1162روایت قربانیان جنگ در افغانستان پایان 

یافت. 
سلسله از ورای دود آتش در سال 1386 
موسس  مصدق،  حوریه  محترم  ابتکار  به 
 1386 سال  در  عدالت  برای  همبستگی  نهاد 
شروع شد و هدف از نشر این سلسله روایات 
جنگ  قربانیان  چشم دید های  و  واقعیت ها 
محروم  طبقه  و  بی صدایان  به  صدا  دادن  یا 
جنگ  سالیان  در  که  بود  افغانستان  جامعه 
متضرر  بی قانونی  و  خشونت  بی عدالتی،  از 
از  را  فامیل شان  عضو  نزدیک ترین  گردیده، 
دست  از  را  کاشانه شان  و  خانه  دادند،  دست 
جنگ های  اثر  از  مستقیما  خود  نیز  و  دادند 

تلیفونی  تماس  همیشه  برادرش  با  او  وی،  به گفته ی 
داشته است؛ اما وی هرگز به اتهام های که در برابر 

برادرش مطرح است، دست نداشته است.
خانم  به  زمانی  اختطاف گر  گروه  با  همکاری  اتهام 
سادات نسبت داده شد که تلویزیون خصوصی طلوع 
از زبان یک مقام لوی سارنوالی مدعی شد که خانم 
داده  انجام  برادرش  که  اختطاف های  در  سادات 

است، همکاری کرده است.
بدون  طلوع  تلویزیون  که  می گوید  سادات  فوزیه 
گروه  با  همکاری  به  را  وی  مدارک  و  اسناد 

اختطاف گر متهم کرده است.
و  اطالعات  وزارت  و  سنا  مجلس  از  هم چنین  وی 

بیش از سه دهه در افغانستان متضرر گردیدند 
به  محکوم  مختلف  طرف حکومت های  از  و 

سکوت و بی صدایی بودند. 
توسط  بعدا  جنگ  روایت های  سلسله  این 
نهاد  دیگر  همکاران  و  دست اندرکاران 
شد.  داده  تداوم  عدالت  برای  همبستگی 
دست اندر کاران این بخش که نشر و تداوم این 
به طور خسته گی  و  بخشیدند  توسعه  را  سلسله 
کارشان  به  امنیتی  مشکالت  با وجود  و  ناپذیر 
قسمت  آخرین  در  که  دارد  جا  دادند.  ادامه 
جواد  لیا  محترم  از  روایت ها  این  سلسله 
ناپذیرشان  خستگی  تالش های  از  و  غضنفر 
داعیه  و  قربانیان  صدای  بلندکردن  جهت  در 
و دست اندرکاران  و همکاران  عدالت  و  حق 

قانون رسانه های  تا مطابق  افغانستان خواست  فرهنگ 
کشور دستور دهند تا تلویزیون طلوع را مسدود شود.

گفت  آن  با  هم زمان  کشور  سنای  مجلس  عضو  این 
آماده است که از اتهام ها در برابر خودش دفاع کند.

خانم سادات گفت: »به محکمه و سارنوالی، به همه جا 
آماده هستم بروم.«

نخست  معاون  ایزدیار،  محمدعلم  همین حال،  در 
لوی سارنوالی  که  می گوید  افغانستان  سنای  مجلس 
در یک نامه ی رسمی اجازه خواسته است تا از فوزیه 

سادات تحقیق صورت گیرد.
ایزدیار گفت، با آن که در نامه ی رسمی اتهام مطرح 
شده در برابر خانم سادات مشخص نبود؛ ولی پس از 
آن که رییس عمومی بخش تحقیقات امنیت ملی روز 
بر  اداری  هیات  یافت،  سنا حضور  مجلس  به  دوشنبه 
با  قانون اساسی آماده ی همکاری  اساس ماده ی 102 

لوی سارنوالی می باشد.
معاون اول مجلس سنا گفت که لوی سارنوالی خواهان 
بلکه  بود؛  از فوزیه سادات نشده  نظارت  یا  توقیف و 
خواهان وضاحت چگونگی تماس های تلیفونی خانم 

سادات با برادرش بوده است.
عمومی  )رییس  آن ها  که  »وضاحتی  گفت:  ایزدیار 
این  امنیت ملی لوی سارنوالی( دادند  بخش تحقیقات 
بود که در قضیه ی برادر خانم فوزیه سادات، سناتور 
قرار  تعقیب  تحت  آن ها  است،  متهم  محترم  صاحب 
سادات  فوزیه  بین  که  تلیفونی  تماس های  بنا  دادند، 
کسب  آن ها  که  شده  آن  موجب  بوده  برادرش  و 

و  احراری  سلما  خانم  محترم  سلسله  این 
سپاس  اظهار  بیات  عارف  محمد  محترم 
گردد. بدون شک بدون تعهد و همکاری خانم 
غضنفر و همکاران شان، خانم احراری و محترم 
بیات تداوم این کار نه تنها دشوار، بلکه ناممکن 

بود. 
سلسله از ورای دود و آتش نمایانگر واقعیت های 
در  بی قانونی  و  بی عدالتی  جنگ،  سالیان  تلخ 
افغانستان بوده است و بیانگر درد ها و زخم های 
التیام نیافته مردم است. مردم افغانستان که قربانی 
خشونت ها و بی عدالتی ها در طول سالیان جنگ 
دسترسی  عدالت  به  هنوزهم  متاسفانه  بوده اند، 
نداشته و عامالن جنایات و خشونت های حقوق 
بشری هنوزهم بدون هراس از قانون و فارغ از 

معلومات در این زمینه داشته باشند.« ایزدیار افزود: »ما 
برای شان گفتیم که در چوکات قانون و در چوکات 
پرتو ماده ای  به خصوص در  اصول وظایف داخلی و 
102 قانون اساسی افغانستان، مجلس سنا آماده است 

که در این رابطه همکاری خود را داشته باشد.« 
افغانستان چنین  اساسی  قانون  و دوم  ماده ی یک صد 
حکم کرده است: »هرگاه عضو شورای ملی به جرمی 
مجلسی که  به  موضوع  از  مسوول  مامور  متهم شود، 
تحت  متهم  و  می دهد  اطالع  است،  آن  عضو  متهم 

تعقیب عدلی قرار گرفته می تواند.
در مورد جرم مشهود، مامور مسوول می تواند متهم را 
بدون اجازه ی مجلسی که او عضو آن می باشد تحت 

تعقیب عدلی قرار دهد و گرفتار نماید.
در هردو حالت، هرگاه تعقیب عدلی قانونا توقیف را 
را  مامور مسوول مکلف است موضوع  ایجاب کند، 
تصویب  و  برساند  مربوط  مجلس  اطالع  به  بالفاصله 

آن را حاصل نماید.«
از سوی دیگر، فضل هادی مسلم یار، رییس مجلس 
تطبیق  به  مکلف  خودرا  مجلس  این  که  گفت  سنا 
یک عضو  هرگاه  و  می داند  کشور  اساسی  قانون 
از وی  مجلس سنا مرتکب جرمی شود، مجلس سنا 

حمایت نخواهند کرد.
قانون  فوق  افغانستان  شهروند  »هیچ  گفت:  مسلم یار 
نیست، اگر سناتور است، وزیر است یا فرد عادی و 
یا فقیر، ما انشااهلل در جریان هستیم، اول خواهر فوزیه 
به قانون احترام دارد و در یک نهاد قانون گذار نشسته 
است، ما تعهد می کنیم که اگر معلوم شد خانم سادات 

مجرم است، ما از مجرم دفاع نکرده ایم و  نمی کنیم.«
از  که  است  سنا  مجلس  عضو  سادات  فوزیه  خانم 
به عنوان عضو  برای مدت 5سال  سوی رییس جمهور 
ولسوالی  ساکن  او  است.  شده  انتصاب  سنا  مجلس 

سمکنی والیت پکتیا می باشد.
این در حالی است که با متهم شدن یک عضو انتصابی 
اختطاف گر،  گروه های  با  همکاری  به  سنا  مجلس 
بسیاری از  آگاهان مسایل سیاسی چگونگی گزینش 
زیر  رییس جمهور  توسط  را  سنا  مجلس  اعضای 
رییس جمهور  که  می کنند  تاکید  داده،  قرار  پرسش 

چگونه افرادی را به مجلس سنا معرفی کرده است؟

اعمالی که  برای  جواب دهی  و  قانونی  پیگرد 
زدند  دست  نیز  آن  تداوم  بر  شده اند  مرتکب 
و رویای قربانیان جنگ به خاطر دست یافتن به 

عدالت همانا یک رویا و آرزو باقی ماند. 
طول چهارسال  در  آتش  دود  ورای  از  سلسله 
جنگ های  تلخ  واقعیت های  که  توانست 
یا  تبعیض و  افغانستان را بدون  از سه دهه  بیش 
طرف داری از کدام جناح و یا حکومت خاص 
نوع  دارد که در  را  این  افتخار  و  به نشر رساند 
خود اولین ابتکار برای دادن صدا به بی صدایان 

بوده است. 
در اخیر سپاس فراوان از روزنامه محترم 8صبح 
و  داستان ها  این  نشر  به خاطر  آن  مسووالن  و 
تعهد ایشان در راستای تحقق حق و عدالت در 

افغانستان. 

پایان سلسله گزارش های از ورای دود و آتش

آماده ی تحقیق هستم
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زمستان،  سردی  می گذاریم.  پشت سر  را  تلخی  روز های 
حاال  و  تروریستی  حمالت  همه جا حاضر  و  فزاینده  بیم 
کریم  قرآن  شدن  سوختانده  به  پاسخ  در  که  خشونت هایی 
توسط نظامیان امریکایی در گوشه و کنار کشور جریان دارد. 
را  کریم  قرآن  حرمت  هتک  نیز  من  مسلمان  یک  به عنوان 
غیرقابل پذیرش می دانم و آن را محکوم می کنم. هم چنان، 
افغانستان، وقایع خون باری را که در  به حیث یک شهروند 
عمدی  به صورت  یا  و  افتید  اتفاق  هتاکی  این  به  واکنش 
می دانم.  نکوهش  قابل  شد،  اجرا  خاص  گروه های  توسط 
این رویدادها، در کنار سایر مشکالت، نشان دهنده نارسایی 
سیاسی رهبران، ستیزه جویی شمار زیادی از تظاهرکنندگان، 
قابل  شمار  عبرت گیری  عدم  و  امنیتی  وضع  بودن  شکننده 
کشور  در  ناآرامی  و  جنگ  سه دهه  از  بیش  از  مردم  توجه 

می باشد. 
چه  باشد  عمدی  چه  گذشته،  هفته  قرآن سوزی  قضیه ی 
استخباراتی کشور های  سازمان های  برای  را  زمینه  تصادفی، 
مساعد  فرصت طلبان  و  جنایت کاران  طالبان،  همسایه، 
ساخت تا از آشوب های به میان آمده به نفع خود بهره برداری 
خود  روابط  توانستند  همسایه  کشورهای  چنان که  کنند. 
حس  و  سازند  قوی تر  هراس افگن  موجود  گروه های  با  را 
شدن  نزدیک  به  منجر  می تواند  که  را  ستیزی  امریکایی 
طالبان  کنند.  تقویت  شود،  ایران  و  پاکستان  با  افغان ها 
توانستند برای شورش های فعلی شان مشروعیت سازی کنند. 
برخی اعضای شورای ملی توانستند، با باال نشان دادن قدرت 
خارجیان  و  رسانه ها  حکومت،  چشم  در  را  خود  تخریبی، 
این  مرکزی  نقش  در  تماشاچی شان  موکالن  برای  و  بزنند 
توانستند  خراب کار  معترضان  از  برخی  شوند.  ظاهر  سریال 

نظم عامه و امنیت فزیکی و روانی بخش های مختلف کشور 
را آسیب برسانند...

به بیانی دیگر، یک خطا توسط یک یا چند سرباز امریکایی، 
منجر به کشته و زخمی شدن بیش از 200 افغان شده است. 
می خواهند  که  است  کسانی  نفع  به  نه  پیش آمده  وضعیت 
حرمت  مسلمان ها  دینی  مقدسات  و  اسالم  به  غیرمسلمانان 
افغانستان  می خواهند  که  کسانی  نفع  به  نه  و  بگذارند  بیشتر 
کسانی  نیست  کم  باشد.  سعادت مند  و  امن  سرزمین  یک 
که از روی احساسات پاک دینی در این تظاهرات شرکت 
کردند و شاید هم نمی فهمیدند کار به این جا بکشد، اما شمار 
واردشده  آسیب های  و  تظاهرات  این  زخمی های  و  کشته 
که  است  آن  نمایانگر  کشور  اقتصاد  و  عامه  دارایی های  به 
از  بیش تر  مراتب  به  سوداشتند،  نیت  که  معترضانی  شمار 

نیک اندیشان بوده است.
دوروییدراعتراضات

این  خشونتی  ماهیت  و  گسترد گی  که  می رسد  به نظر 
اعتراضات کم تر به خاطر اسالم و قرآن و بیشتر برای این بوده 
مرگ بار  تظاهرات  بنابراین،  امریکایی اند،  آن  عامالن  که 
انگیزه های سیاسی فراتر از فقط حرمت گذاری به قرآن کریم 
انتحاری و انفجار هایی که طالبان در مساجد  دارد. حمالت 
و مکاتب افغانستان انجام داده اند، عالوه بر کشتن انسان های 
بی گناه، متون دینی و قرآنی را نیز سوختانده و تخریب کرده 
است. آتش انفجار هایی که در نماز های جمعه، عید و سایر 
مناسک مذهبی علمای دینی، نمازگزاران و مردم را کشته و 
معیوب ساخته، متون فراوان دینی و نسخه های قرآنی را نیز 
سوزانده است. این بدین معنا نیست که انجام چنین جنایات 
سوختاندن  در  غیرطالبان  اعمال  توجیه کننده  طالبان،  توسط 
برخی  آشکار  دورویی  نمایانگر  بلکه  باشد،  کریم  قرآن 
دینی  احساسات  و  شده  ایجاد  حادثه  از  که  است  معترضان 
استفاده  خود  سیاسی  منافع  تامین  جهت  شهروندان  برخی 

می کنند. 
که  باشد  جهت  بدین  ضد طالبانی  اعتراض های  عدم  شاید 

که  امریکایی ها،  از  و  می دانند  جاهل  گروه  را  طالبان  مردم 
دارند،  ادیان  به  بیشتر حرمت گذاری  داعیه  طالبان  به  نسبت 
انتظارات باالتر دارند، یا شاید معترضان کنونی، به خاطر ترس 
از طالبان، ضد آن ها تظاهرات نمی کنند، اما زمانی که برخی 
از آن ها در مال عام پشتیبانی شان را با برافراشتن بیرق طالبان 
اعالن می کنند، مشکل است بپذیریم آن ها همرای طالبان و 
یا دل باخته اخالل نظم عامه و تخریب گری دارایی های عامه 

نیستند. 
فرصتطلبیهاییبرخیرهبرانسیاسی

افزون بر این، واکنش های برخی از رهبران سیاسی و اعضای 
آن هاست.  فرصت طلبانه  گرایش های  گویای  ملی،  شورای 
درخواست آن ها از علما برای اعالن جهاد ضد امریکایی نه 
تنها نمایانگر بی توجهی مطلق آن ها نسبت به امنیت ملی، نظم 
عامه، نظام نوپا و ثبات سیاسی کشور است، بلکه مشروعیت 
تشکیل  را  آن  اساسی  ملی یک رکن  را که شورای  دولتی 
می دهد، زیر سوال می برد. برای یک وکیل ندانستن این که 
در قانون اساسی کشور تصریح شده کدام مرجع می تواند در 

کدام شرایط اعالن جنگ کند، »رقت انگیز« است. 
در قضیه تظاهرات مرگ بار، بی گمان »ماهی از سر گندیده« 
معترضان،  رهبران  و  ملی  شورای  نمایند گان  برخی  است. 
و  مردم  مال  و  جان  یعنی حفظ  منافع کشور،  به  اعتنا  بدون 
با  حسنه  روابط  حفظ  عامه،  دارایی های  امنیتی،  نیرو های 
میان  در  طالبان  نفوذ  از  جلوگیری  هم پیمان،  کشور های 
مردم... با شعار های عوام فریبانه، مانند سخنگویان گروه های 
به  بی توجهی  با  آن ها  کردند.  عمل  غیرمسوول،  مسلح 
کمک  و  امریکایی  مقامات  مکرر  و  رسمی  پوزش های 
و  کشته  برای  را  زمینه  فرصت جو،  معترضان  به  معنوی 

زخمی شدن بیش تر از پنجاه افغان، تخریب شدن دارایی های 
عامه و خصوصی مردم فراهم کردند. 

نتیجهگیری
خارجی  نیرو های  احترام  تقویت  به راستی  ما  هدف  اگر 
مستقر در افغانستان و حفظ منافع ملی است، باید شیوه هایی 
را به کار بندیم که بیش ترین موثریت و کم ترین هزینه ها را 
به بیت المال افغانستان داشته باشد. پوزش طلبی باالترین مقام 
دولت امریکا و باالترین نماینده ناتو در افغانستان هرچند در 
این  بودن  غیرعمدی  بر  دال  می نماید،  نابسنده  برخی  چشم 
هیات  یک  جامع  تحقیق  جلو  نباید  این  اما،  است.  حادثه 
و  شفافیت  تضمین  جهت  بگیرد.  زمینه  در  را  حقیقت یاب 
بر  این هیات عالوه  باید در ترکیب  برطرفی هرگونه شبهه، 
نمایندگان شورای علما،  افغانستان،  ناتو و دولت  نمایند گان 
با  تحقیق  نتیجه  نیز شامل گردند.  رسانه ها  و  مدنی  نهاد های 
قوانین،  طبق  آن  مرتکبین  و  شود  گذاشته  میان  در  رسانه ها 

مورد پیگرد عدلی قرار گیرند. 
هم چنان، باید با دولت امریکا و سایر کشور های کمک کننده 
در افغانستان یک جا آموزش های آشنایی با دین و ارزش های 
فرهنگی ترتیب داده شود و شرکت در آن برای تمامی نیروها 
به  توجه  با  الزامی گردد.  افغانستان  در  و کارمندان خارجی 
از  دارند،  نیز  مسلمان  شهروندان  کشور ها  این  تمام  این که 
آن ها خواسته شود تا در انجام ماموریت های مشابه در آینده 
از افراد مسلمان شان استفاده کنند تا امکان تکرار اشتباهات 

به حداقل برسد.
یا  و  مسلمان  فردی  هیچ  که  است  این  مطلوب  کمال 
مردم  یا  و  کند  توهین  را  کریم  قرآن  نباید  غیرمسلمان 
را بخورند و  اغواگران احساسات شان  نباید فریب  افغانستان 
نباید به خاطر چنین قضایای بیشتر از پنجاه خانواده افغان را به 
ایمانی رهبران  بنشانند. مسوولیت قانونی و  داغ فرزندان شان 
سیاسی و اعضای شورای ملی است تا به عوض ریختن آب 
به آسیاب دشمنان افغانستان، از نیرو و احساسات مردم برای 

آبادی کشور استفاده کنند.
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و یک دهه  امریکا  نظامی  بلندمدت  عملیات  تیغ  زیر  در 
مشخص،  اهداف  فاقد  و  پیش بینی  غیرقابل  کمک های 
از  است.  افتاده  نزاری  به حال  نفس نفس زنان  افغانستان 
اقتصادی  مسایل  بر  امنیتی  مسایل  همواره  که  آن جای 
کشور برتری داشته است، در یک دهه گذشته کار کمی 
یافته  انجام  افغانستان  در  پایدار  اقتصاد  یک  ایجاد  برای 

است. 
پیوسته ای  کمک های  جهانی  جامعه ی  حالی که  در 
از  هنوز  افغانستان  حکومت  اما  داشته؛  افغانستان  به 
می باشد.  ناتوان  مردمش  اولیه  نیازهای  فراهم آوری 
برعالوه، همین اقتصاد کوچکی که در چندسال گذشته 
شاهد توسعه ی آن بوده ایم، بیشتر بر مبنای حضور نظامی 
از  بیشتر  افغانستان  داخلی  عاید  رشد  است.  بین المللی 
زمان  رسیدن  فرا  با  و  می گیرد،  مایه  جهانی  کمک های 
تعیین شده ی خروج نیروهای خارجی در سال 2014 در 
خواهد  به وجود  زیادی  کاهش  بین المللی  کمک های 
آمد. از این رو، با کاهش نیروها و عملیات جنگی بخش 
زیادی از عاید اقتصاد کشور ازبین خواهد رفت که این 

خود می تواند ثبات کشور را با رو به رو کند.

اقتصاد موجود افغانستان پس از سال 2014 میالدی همراه 
باوجود  این حال،  با  بود.  خواهد  سردرگمی  و  فساد  با 
کم تر  افغانستان  اقتصادی  گذار  آن،  ناگوار  وضعیت 
بیشتر  توجهات  و  قرار گرفته  پالیسی سازان  توجه  مورد 
معطوف به گذار امنیتی است. اکنون پرسش این جاست: 
چگونه افغانستان پس از سال 2014 می تواند روی پاهای 

خویش استاده شود؟
حباب  ترکیدن  همانند  خارجی  کمک های  کاهش 
وارد  را  افغانستان  خود  ذات  در  که  است  اقتصادی 
امنیتی  وضعیت  اگر  می سازد.  اقتصادی  رکود  مرحله ی 
بیش از این رو به خرابی نهد، این کشور با سقوط تمام عیار 
25درصدی  مالی  کسری  شد.  خواهد  رو به رو  اقتصادی 
در عاید ملی کشور در سال 2022 که ناشی از مصارفات 
نظامی حکومت افغانستان است، ثبات این کشور را بیشتر 
از این به مخاطره خواهد افگند. در حالی که کشور های 
کمک های  تدریجی  کاهش  با  خارجی  کمک کننده 
جلوگیری  افغانستان  اقتصادی  سقوط  از  می توانند  خود 
کنند، بهترین راه سرمایه گذاری بر ظرفیت های اقتصادی 
افغانستان  اقتصادی  از ظرفیت های  افغانستان است. یکی 
راهبرد  هدف  است.  نهفته  آن  جغرافیایی  موقعیت  در 
امریکا  ایاالت متحد  ابریشم که اغلب توسط  جدید راه 
تبلیغ می گردد، پیوند دادن این کشور به همسایگان آن 
در مرکز و جنوب آسیا است تا به یکی از مراکز تجارت 
منطقه ای تبدیل گردد. هم چنان توجه به انتقال لوله نفت 
پاکستان  و  هند  به  افغانستان  از طریق  ترکمنستان  و گاز 

مبذول شود.
اگر به شایستگی و تدبیر، برنامه ریزی شودو برنامه ها اجرا 
گردد، افغانستان با ظرفیت های کنونی اقتصادی خویش 
قادر به جلب سرمایه گذاری های خارجی، افزایش رشد، 
خارجی  کمک های  به  وابستگی  تدریجی  کاهش  و 
سناریو  این  در  کلیدی  نکته  این صورت،  در  می باشد. 
ارتباط افغانستان با بازیگران منطقه ای و به ویژه پاکستان 
است. بنا به موقعیت خود، پاکستان به عنوان راه ترانزیت 
و  گوادر  بنادر  به  دسترسی  و  افغانستان  صادرات  برای 
افغانستان  توسعه  به  منظر  این  از  و  بوده  مطرح  کراچی 
تداوم  معنای  به  تنش آلود  ارتباط  اما  می کند؛  کمک 
خارجی  کمک های  به  افغانستان  پرمخاطره ی  ارتباط 

است. 
منابع  افغانستان  اقتصادی  ظرفیت های  از  دیگر  یکی 
میلیون ها  بر  بالغ  آن  ارزش  که  است  آن  دست نخورده 
خیلی  تخمین  یک  براساس  می شود.  تخمین زده  دالر 
آهن  استخراج  پروژه  جهانی،  بانک  سوی  از  محتاطانه 
دالر  سه میلیارد  تا  دو  عینک  مس  و  حاجیگک  معدن 
ارزش دارد که به خزانه عواید دولت افغانستان میلیون ها 
دالر در چند سال آینده افزوده شده می تواند. معادن در 
نگاه نخست منبع خوب عایداتی برای اقتصاد این کشور 
بهره برداری  که  شد  یادآور  باید  اما  می آید؛  به حساب 

دلخواه از این پروژه ها به سال ها وقت نیاز است.
قابل  سرمایه گذاری  نیازمند  افغانستان  معدنی  ذخایر 
و  موثر  حکومت  مهم تر،  همه  از  و  زیربناها،  در  توجه 
پاسخگو است تا این عاید را به صورت درست و شفاف 
به مصرف برساند. باید افزود که در سال 2010 میالدی از 

دالر آن  تنها 1.9میلیارد  دالر خرچ حکومت،  17میلیارد 
از  بقیه،  است؛  گردیده  تامین  داخلی  عواید  ناحیه ای  از 
در  است.  رسیده  به مصرف  خارجی  کمک های  طریق 
قسما کمک های خارجی، حتا  و  مالیه  کنار جمع آوری 
باوجود عواید معادن و منابع طبیعی، افغانستان با کسری 

بودجه 7میلیارد دالری مواجه خواهد بود.
بخش  انکشاف  شامل  باید  جنگ  از  پس  بازسازی 
چندسال  در  که  بخشی  باشد،  نیز  کشور  این  خصوصی 
آن  رشد  از  مانع  حدی  در  جهانی  کمک های  گذشته 
از کمک های خارجی،  اقتصاد سرمست  شده است. در 
حضور موسسات و نهاد های خصوصی خارجی در بخش 
حضور  مقابل  در  و  است  چشم گیر  کشور  خصوصی 
نهاد ها و سازمان های افغانی کمک رنگ و ضعیف. در 
حالی که بخشی از این سازمان ها و موسسات خارجی از 
لحاظ توسعه ای در سطح محل تاثیرات مثبتی داشته اند؛ 
باره ی  در  منفی  تصورات  که  کرد  فراموش  نباید  اما 
آن ها  نظر  از  گویا  دارد.  وجود  خارجی  سازمان های 
منفعت اقتصادی این سازمان ها تنها برای خودشان است 

و نه مردم عادی افغانستان. 
هم چنان باید گفت که سرازیر شدن کمک های خارجی 
مصنوعی  به طور  مزایای جدید،  و  شرایط  با  استخدام  و 
نرخ دستمزدها را برای کارگران کم مهارت باال برد و در 
از کارگران خارجی  برای تعداد زیادی  افغانستان  نتیجه 
در  گردید.  توجه  جالب  پاکستان  چون  کشورهای  از 
نیروی کاری  بیرونی  با کاهش کمک های  این صورت، 
کار  خارجی  نهاد های  برای  توجه  قابل  دستمزد  با  که 
می کردند، برای تجارت ها و موسسات افغانی قابل جذب 
باشند که این به نوبه ی خود فرصت های شغلی جدید را 
انتقال  در کشور می سازد. در حالی که مرحله ی نخست 
و کمک های  به جنگ  وابسته  اقتصاد  از یک  افغانستان 
خارجی به یک اقتصادی عادی دشوار است؛ اما در عین 
حال در بلندمدت زمینه ی رشد یک اقتصاد پایدار فراهم 

شده می تواند. 
پیشرفت های  افغانستان،  اقتصادی  بالقوه ی  منابع  از  فارغ 
واقعی در کشور بدون کمک جهانی محدود خواهد بود.

افغانستان  به  بلندمدت  در حالی که کمک های غرب در 
همکاری های  اسناد  امضای  دارد،  قرار  ابهام  هاله ی  در 
قدرتمند  کشور های  با  افغانستان  سوی  از  استراتژیک 
دخالت  برای  کشورها  این  تمایل  نشان دهنده ی  مهم،  و 
است.  میالدی  از سال 2014  افغانستان پس  ماندن در  و 
ایتالیا  و  فرانسه  بریتانیا،  کشور های  با  افغانستان  تاکنون 
امضا  به  را  راهبردی  همکاری های  موافقت نامه های 
ساحات  در  کشورها  این  تعهدات  از  تا  است  رسانده 
اقتصادی،  همکاری های  و  تعهدات  جمله  از  اساسی، 

امنیتی و حکومت داری خوب، مطمین گردد. 
به  غرب  سوی  از  کمک  هرنوع  صورت،  به همین 
مبارزه  به  کشور  این  که  می دهد  نتیجه  زمانی  افغانستان 
باشد.  متعهد  و عدم حساب رسی  شفافیت  عدم  فساد،  با 
اگر غرب و افغانستان به عنوان دومین کشور فاسد جهان، 
در دوره ی انتقال در این مبارزه ناکام بمانند بازهم شاهد 
یک دهه دیگری از به هدر رفتن کمک های بین المللی در 

این جا خواهیم بود.
از حضور  ناتو قصد دارند  نیروهای  امریکا و  اکنون که 
شدن  وخیم  از  افغان ها  از  بسیاری  بکاهند،  خود  نظامی 
وضعیت اقتصادی کشور در فقدان بسیاری از کمک های 
خارجی هراسان اند. پرسش بی پاسخ این است که چگونه 
تا  هشت  بدون   2014 سال  از  پس  افغانستان  حکومت 
کار  به  اروپا  اتحادیه ی  و  امریکا  کمک  دالر  ده میلیارد 

خود ادامه خواهد داد.
در  امن  و  ثبات  با  افغانستان  یک  مسوولیت  حال،  به هر 
بارقه ی  هم  هنوز  و  بوده،  افغان ها  خود  به دوش  نهایت 
آینده کشور شان  به  نسبت  افغانستان  مردم  میان  در  امید 
به چشم می خورد. حکومت افغانستان به نوبه ی خود باید 
میزان شفافیت و حساب دهی مالی خود را افزایش بدهد 
و با فساد مبارزه کند. اگر این اصالحات صورت نگیرد، 
در  که  شد  خواهد  درگیر  مشکالتی  همان  با  افغانستان 

10سال گذشته داشته است.
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 جاویدنادر،دانشجویپالیسیعامهدردانشگاهبرستول،بریتانیا

آیا اقتصاد افغانستان 
دورویی ها و فرصت طلبی هانجات خواهد یافت؟

واکنشهایمرگبار
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نه  نمي رسد.  به چشم 
بين المللي  رسانه هاي 
اين خصوص  در  خبري 
هم  نه  و  كرده اند  منتشر 
نهادهاي  و  سازمان ها 
آغاز  بر  بين المللي 
مهر  گفتگوهاي  چنين 
حال  در  زده اند.  تاييد 
به نظر  كه  آن چه  حاضر 
تحليلگران  از  بسياري 
مي گيرد  صورت 
و  وقت كشي  بيشتر 

امتيازگيري است تا آغاز يك روند واقعي براي صلح 
در كشوري كه حداقل بيشتر از سي سال گذشته را در 
جنگ و نابساماني سپري كرده است. چيزي شبيه همان 
پست  متفكر  و  فيلسوف  بودريار  ژان  كه  ديدگاهي 
ژان  بيان كرد.  مورد جنگ خليج فارس  در  مدرنيست 
اندر  شك  به  واقع  امر  مورد  در  به شدت  كه  بودريار 
خليج فارس سخناني گفت  مورد جنگ  در  بود،  شده 
و  پسا صنعتي  ويژه ا ي در جهان  اهميت  از  امروزه  كه 
چيزي  خليج  »جنگ  گفت  او  برخوردار اند.  رسانه اي 
است  اين  مثل  حاال  رسانه اي.«  نمايش  يك  جز  نبود 
كه در مورد وضعيت افغانستان و بحث صلح هم بايد 
امريكا  موضع  برگشت.  بودريار  ژان  واژگان  به همان 
منطقه  سياست  صحنه ي  بازيگر  اصلي ترين  به عنوان 
برخي  ندارد.  چنداني  وضاحت  خصوص  اين  در 
امريكا  متحد  اياالت  در  باور اند كه  اين  به  تحليلگران 

منظور  به  دولت  تالش های  از  آنان  كه  می گويند 
از  هم چنين  و  می كنند  حمايت  طالبان  با  گفتگوها 
گروه های شورشی مسلح مخالف دولت خواستند كه 
مستقيما با دولت افغانستان وارد گفتگو شوند. به گفته ی 
آنان، بدون دخالت و رهبری گفتگوها توسط دولت، 
هم چنين  رسيد.  نخواهد  نتيجه  ای  به  صلح  تالش های 
امريكا  متحده  اياالت  از  ملی جوانان  هماهنگی  مركز 
دولت  به  را  صلح  گفتگوهای  رهبری  كه  خواست 
افغانستان واگذار كند. به گفته ی اين مركز، تا زمانی كه 
نگيرد،  صورت  دولت  رهبری  به  صلح  تالش های 

نتيجه ای بدنبال نخواهد داشت.
اين در حالی ست كه بارها مقام های دولتی نيز بر رهبری 
تالش های صلح توسط دولت افغانستان تاكيد كرده اند 
و از جامعه جهانی خواسته اند كه در اين راستا با دولت 
حالی  در  خواست ها  در  اين  باشد.  متعهد  كشور  اين 
با  مستقيم  مذاكرات  طالبان،  گروه  كه  می شود  مطرح 
دولت را رد كرده می گويد كه طرف اصلی گفتگوها 
امريكا می باشد. هم چنين  متحده  اياالت  اين گروه،  با 
طالبان تاكنون به تالش های دولت جهت حاضر شدن 
در پای ميز مذاكره نيز پاسخ مثبت نداده اند، اما دولت 
اميدوار است كه با پادرميانی پاكستان، می تواند طالبان 

را حاضر به گفتگو كند.
حامد كرزی، رييس جمهور كشور، در سفر اخير خود 
از مقام های پاكستانی خواست تا دولت افغانستان را در 
تشويق طالبان برای انجام گفتگوها حمايت كند و در 
رهبران  از  پاكستان  نخست وزير  خواست،  در  اين  پی 
افغانستان  دولت  با  كه  خواست  شورشی  گروه های 
از  افغانستان  دولت  كه  باوجودی  شوند.  مذاكره  وارد 
اقدام پاكستان برای تشويق رهبران گروه های شورشی 
تاكنون  اما  است،  انجام گفتگوها حمايت كرده  برای 

نمايندگان و سياست مداران افغانستان رو به رو نشد. هر 
اقدام يوسف رضا  اين  افغانستان  چند رياست جمهوري 
به  اسالمي  حزب  كه  همان گونه  ستود.  را  گيالني 
رهبري گلبدين حكمتيار از آن استقبال كرد و از ديگر 
گويا  بپيوندند.  روند  اين  به  كه  خواست  نيز  گروه ها 
مواضع اين حزب در روزهاي اخير با رياست جمهوري 
در  ديگر  چالش  اما  است؛  شده  نزديك تر  كشور 
سياسي  جريان هاي  و  گروه ها  صلح  گفتگوهاي  برابر 
مي تواند  اسالمي  جمعيت  عمدتا  مجاهدين  به  وابسته 
تازه  قالب هاي  در  اين جريان ها كه  نسل جديد  باشد. 
پاكستان  نيات  و  طالبان  به  نسبت  است،  كرده   قدعلم 
اين  مي دهند.  نشان  ترديد  به شدت  افغانستان  برابر  در 
به مقاومت در  به سال هاي معروف  با توجه  جريان ها 
نظر اند  اين  به  مي جنگيدند  طالبان  گروه  با  كه  كشور 
كه طالبان و پاكستان سياست هاي واحدي را در مورد 
افغانستان دنبال مي كنند و هسته ي اصلي اين سياست، 
سخنان  است.  منطقه  در  پاكستان  هژموني  به  اعتقاد 
روشني  به  ملي  جبهه  ی  رهبر  مسعود  احمدضيا  اخير 
مواضع اين طيف از سياست مداران افغانستان را بازتاب 
مي دهد. او گفت كه در سال 2014 با خروج سربازان 
خارجي از كشور گروه طالبان دوباره به قدرت سياسي 
بر مي گردند. اين نگراني در ميان طيف وسيعي از نسل 
در  مي شود.  دنبال  اسالمي  جمعيت  مجاهدين  جديد 
همين حال كه مي تواند اين نگراني، بخش هاي بزرگي 
از  دفاع  و  بشري  حقوق  نهادهاي  مدني،  جامعه  ی  از 
در  بگذارد.  نمايش  به  هم  را  افغانستان  زنان  حقوق 
همين حال گفته مي شود كه رييس جمهوري در مورد 
روند گفتگوهاي صلح با معاونان و شماري از اعضاي 
چنين  در  دارد.  مشكل  هم  خود  حكومت  بلندپايه ي 
فضاي گنگ سياسي بحث گفتگو ها مي تواند همواره 
به بحثي مناقشه آميز تبديل شود. به ويژه اين كه برخي ها 
اسالمي  پاكستان، حزب  به  متمايل  فربه شدن گروه  از 
رييس جمهوري  اطراف  در  طالبان  و  حكمتيار  آقاي 
منتقدانه صحبت مي كنند. با اين حال آقاي كرزي پس 
از برگشت از كنفرانس اسالم آباد مطمين تر از گذشته 
با  به نظر مي رسد و چنين وانمود مي كند كه مي تواند 
مديريت گفتگوهاي صلح سرانجام امنيت و آرامش را 

به افغانستان برگرداند. 


فساد  به  ما  قوای  تمام  »امروز  نام  برده گفت:  مافيايی« 
شده اند.«  تبديل  مافيايی  نظام  يك  به  و  هستند  آغشته 
انتظار  پارلمان  از  مردم  كه  كرد  تاكيد  ناصری  آقای 
اما  در كشور كمك كند،  فساد  در كاهش  تا  داشتند 
منافع شخصی  به منظور  نهاد  اين  اعضای  او،  به گفته ی 
خود، فساد را در ميان خود گسترش می دهند. او گفت 
كاركرد  از  نظارت  مسووليت  پارلمان  اعضای  كه 
انجام  حكومت  با  »معامالت«  با  را  حكومتی  ادارات 

می دهند.
اين اظهارات در حالی بيان می شود كه فساد اداری پس 
از نبود امنيت، بزرگ ترين چالش برای مردم و دولت 
افغانستان پنداشته می شود. تاكنون چندين كميسيون از 
سوی دولت به منظور مبارزه با فساد اداری ايجاد شده، 
اما آن طوری كه برخی از كارشناسان می گويند كه با 
كشور،  در  فساد  با  مبارزه كننده  نهادهای  شدن  بيشتر 

فساد اداری نيز در ادارات گسترش يافته است.


پاكستان از گروه هاي شورشي افغان خواسته است كه 
كرزي  حامد  دولت  رهبري  به  صلح  گفتگوهاي  در 
شركت كنند. يوسف رضا گيالني نخست وزير پاكستان 
با انتشار اعالميه اي از روند گفتگوهاي صلح به رهبري 
كابل حمايت كرده است. در اعالميه تذكر رفته كه اين 
تصميم در پي درخواست حامد كرزي رييس جمهوري 
افغانستان پس از برگزاري اجالس سه جانبه ميان ايران، 
اسالم آباد  در  16فبروري  در  كه  پاكستان  و  افغانستان 
برگزارشد، گرفته شده است. اعالم آمادگي پاكستان 
افغان ها در حالي  از روند گفتگوهاي صلح به رهبري 
صورت مي گيرد كه اين روند با چالش هاي گوناگوني 
در داخل و خارج كشور روبه رو است. شايد مهم ترين 
تكانه در روند گفتگو با طالبان زماني به وجود آمد كه 
راز گفتگوهاي امريكا و آلمان با اين گروه آفتابي شد 
دوحه  در  طالبان  براي  دفتري  از گشايش  واشنگتن  و 
به  به محض رسيدن  داد. خبري كه  پايتخت قطر خبر 
افغان  مقام هاي  تند  واكنش  با  رياست جمهوري  ارگ 
مواجه شد و رياست جمهوري افغانستان گشايش دفتر 
قطر را رد كرد؛ ولي اين موضع ديرزماني دوام نيافت 
و به دنبال يك رشته گفتگوها ميان واشنگتن و كابل، 
قطر حمايت  در  طالبان  دفتر  از گشايش  آقاي كرزي 
به  بخشيدن  ارجحيت  با  و  مشروط  حمايتي  اما  كرد؛ 
دفتر مشابه در عربستان سعودي و يا تركيه. دو كشوري 
كه به گفته ي برخي تحليلگران نزديكي هاي با طالبان و 
پاكستان دارند. هرچند برخي مقام هاي دولت افغانستان 
از آغاز گفتگوهاي صلح در قطر سخن مي  امريكا  و 
گويند؛ ولي نشانه هاي رسمي از آغاز چنين گفتگوهاي 

به منظور  دولت  تالش های  گرفتن  شدت  با  هم زمان 
گروه های  ديگر  و  طالبان  با  مستقيم  گفتگوهای  آغاز 
شورشی مخالف، مركز هماهنگی ملی جوانان افغانستان 
در  صلح  تامين  به  تاكنون  تالش ها  اين  كه  می گويد 
كشور كمك نكرده بلكه باعث بحرانی تر شدن اوضاع 
در كشور شده است. مسووالن اين نهاد مدعی اند كه 
به جوانان عضويت  مربوط  مدنی  نهاد  پانزده  از  بيشتر 

اين مركز را دارند.
مركز هماهنگی ملی جوانان كه گفته می شود از سوی 
كريم خرم، رييس دفتر آقای كرزی ايجاد شده است، 
روز گذشته در يك نشست خبری در كابل، تالش های 
را  كشور  در  صلح  تامين  به منظور  دولت  چندساله 
يك تن  حيدريار،  نورالحق  سيد  خواند.  غيرموثر 
طی  كه  گفت  مركز،  اين  رهبری  هيات  اعضای  از 
چندسال اخير چندين نهاد داخلی و بين المللی به منظور 
تامين صلح ايجاد شده اند، اما اين نهادها به دليل دخالت 
دست های بيگانه و ناكارايی اعضای آن، نتوانسته اند كه 
»در  گفت:  او  كنند.  كمك  كشور  در  صلح  تامين  به 
جامعه  در  را  نهاد  چندين  ما  صلح،  و  مصالحه  بخش 
خود تاسيس كرديم. از كميسيون تحكيم صلح شروع تا 
جرگه  ملی مشورتی صلح، تاسيس شورای عالی صلح، 
و  پاكستان  و  افغانستان  بين  صلح  مشترک  كميسيون 
باالخره تا مساله ی دفتر قطر كه در تمامی اين نهادها نه 
تنها كه به ]صلح[ دست نيافتيم بلكه روز به روز وضعيت 
در كشور بحرانی تر شد. وضعيت در كشور بدتر از آن 

شد كه ما در گذشته قياس می كرديم.«
جوانان  ملی  هماهنگی  مركز  رهبری  هيات  عضو  اين 
كه  نهادهايی  در  الزم  ظرفيت  نبود  كه  كرد  تاكيد 
و  می كنند  تالش  كشور  در  صلح  تامين  به منظور 
تالش هايی  ناكامی  باعث  پاكستان،  دخالت  هم چنين 

برای رسيدن به صلح در كشور شده اند. 
جوانان  ملی  هماهنگی  مركز  اعضای  اين حال،  با 

وجود  طالبان  با  گفتگو  در خصوص  واحدي  ديدگاه 
مقام هاي  از  شماري  تنها  آگاهان  اين  باور  به  ندارد. 
صلح  گفتگوهاي  بر  اوباما  بارک  دولت  غيرنظامي 
اين  امنيتي  و  نظامي  مقام هاي  ولي  مي ورزند  تاكيد 
مخالفان  با  گفتگو  و  موافق طرح صلح  چندان  كشور 
دولت افغانستان و به ويژه طالبان نيستند. از جانب ديگر 
موضع پاكستان به عنوان كشور تاثيرگذار در تحوالت 
اين كشور در  قرار دارد.  نوسان  به شدت در  افغانستان 
صلح  برنامه ي  با  مشكلي  ديپلوماسي  زبان  محدوده ي 
مواردي  به  حتا  و  نمي دهد  نشان  طالبان  با  گفتگو  و 
اشاره مي كند كه بيشتر از افغانستان در معرض تهديد 
سخنان  اين  ولي  دارد؛  قرار  هراس افكني  و  تروريزم 
فريبنده  سخناني  افغان  دولت مردان  بيشتر  باور  به 
مي نمايد كه حداقل در يك دهه ي گذشته هيچ مورد 
اخير  اعالميه ي  حتا  يافت.  نمي توان  آن ها  براي  اثباتي 
با استقبال گرم مجلس  نخست وزير اين كشور چندان 

شورشيان به درخواست اخير نخست وزير پاكستان يك 
پاسخ روشن و مثبت نداده اند.

ملی جوانان می گويد كه  اين حال، مركز هماهنگی  با 
اكنون پاكستان تحت فشار قرار گرفته و تن به تشويق 
شوريان برای مذاكره می دهد. سيد نورالحق حيدريار، 
از اقدام نخست وزير پاكستان كه از شورشيان خواست 
با دولت افغانستان مذاكره كنند، به عنوان يك فرصت 
مناسب ياد كرد و افزود كه بايد دولت از آن استفاده 

كند.
نظام مافیایی

هم چنين مركز هماهنگی ملی جوانان كه پيش از اين 
از برنامه های حكومت حمايت جدی می كرد، از عدم 
كرده  انتقاد  اداری  فساد  با  مبارزه  در  دولت  توانايی 
اين كشور روزبه روز در  اداری در  می گويد كه فساد 
حال افزايش است. جالل الدين ناصری، يك تن ديگر 
از اعضای هيات رهبری مركز هماهنگی ملی جوانان، 
»نظام  به عنوان  حاكم  دستگاه  از  كنفرانس  اين  در 

تالش هایی که منجر به تامین صلح نشد

 جاهد روشنگر

 ظفرشاه رویی

از مسیر پاکستان؟صلح
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به نظر من ایجاد دستگاه تصفیه 
نفت خام شمال و رفع ضروریات 
سوخت قوای ملی توسط این 
دستگاه ، کار مشکل نبوده که قطعا 
به آن تاحاال پرداخته نشده است. 
- در سکتور های مختلف امنیتی 
ادارات موازی و دوگانه برای 
هدف واحد ، در چندین مورد دیده 
می شود، نذیر ریاست ضدترور 
در وزارت داخله و با عین هدف 
ریاست 90 در امنیت ملی و غیره، 
الزم است با ارزیابی و سروی 
تخصصی تمام ادارات و قوای 
دوگانه در یک دیگر مدغم شده تا 
جلو مصارف گزاف و دوگانه گرفته 
شود.
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استراتژی امنیت شهرها
از جرایم جنایی ، فساد دولتی و بی کاری  بیشتر  شهر ها 
رنج می برند. شهر ها را نمی توان با قوای امنیت فزیکی 
مصوون ساخت. برای تنفیذ قانون و نظم عامه در شهرها 
قوای مسلکی ، مجهز و صادق ضد جرایم و مراجع  به 
افغانستان  است.  نیاز  شایسته  و  فعال  خدماتی  و  عدلی 
هرات ،  کابل ،  دارد:  بزرگ  شهرهای  قلیل  تعداد 
کندهار ، مزارشریف ، جالل آباد ، کندز، شبرغان ، تالقان ، 
میمنه ، فراه ، زرنج ، گردیز، لشکرگاه ، غزنی و خوست 
از شهرهای عمده می باشند. فرهنگ شهری برای دولت 
و نیروهای انتظامی کشور، در تامین نظم عامه و امنیت 
در شهرها کمک بزرگی می باشد. دولت باید با روش ها 
نفع  به  ظرفیت ها  این  از  موثر  و  معقول  سیاست های  و 

شهرها استفاده کند.
معینیت ،  یک  در  ضدجرایم  قوای  که  می کند  ایجاب 
وزارت  چارچوب  در  ضدجرایم،  معینیت  مثال  به طور 
داخله جمع شده و هماهنگی آن با سارنوالی و محاکم 
تامین گردد. تصفیه و تزکیه قوای فعلی ضدجرایم که 
شرط  است،  کرده  رخنه  فوق العاده  فساد  اکثرشان  در 

دیگری ست که باید انجام شود.
برای ارتقای شخصیت قوای ضدجرایم الزم است تمام 
و  فساد  با  مبارزه  انسجام  ریاست  مانند  موازی،  ادارات 
منتقل  ضدجرایم  پولیس  به  آن ها  بودجه  و  لغو  غیره، 

گردد. 
اصالحات در رهبری نظام امنیتی و سیستم های 

تربیتی
فساد گسترده در رده های باالی قوا ، وابستگی کدرهای 
به گروه های جنگی - قومی و شبکه های  امنیتی  کالن 
اداره  بیگانه ، ضعیفی و عطالت در سوق و  استخباراتی 
قوت ها مشکالت عمده سکتور امنیتی - دفاعی کشور 

را می سازد. 
ساخته  مستحکم  کافی  حد  به   قوا  قاعده  باوجودی که 
به  را  قوا  ناتوان ،  و  ناسالم  باالیی  قشر  اما  است ،  شده 
بداخالقی ،  نمونه های  است.  کرده  مبدل  ایستاده  آب 
گروه گرایی  و  سمت گرایی  زبان گرایی ،  قوم گرایی ، 
مرضی است که بیشتر حلقه رهبری به آن مبتال می باشد. 
برهه  این  در  اعال،  قوماندان  خصوصا  دولت ،  رهبری 
اصالحات  دارد.  سرنوشت ساز،  رسالت  و  نقش  زمانی 
در رهبری قوت ها و نجات قوا از امراض فعلی مستقیما 
در  است.  وابسته  رییس جمهور  اراده  و  تشخیص  به 
وزارت دفاع از ده سال به این طرف، کدر رهبری تغییر 
اما  فانی اند ،  شیخ  رهبری  افراد  از  بعضی  است.  نکرده 

هنوز بست های حیاتی را پر و عاطل نگه داشته اند.
نمونه های بد و ضعیف رهبری حالت روحی پریشانی را 
در قوا به میان آورده و باعث بی انگیزگی در نبرد علیه 
در  انگیزشی  و  تربیتی  سیستم های  است.  مخالفان شده 
قوا بسیار ضعیف دیزاین شده و از عهده وظایف محوله 
ساختار های  که  می کند  ایجاب  لذا  نمی توانند.  برآمده 
و  جنگ  فعلی  نیاز های  به  موافق  اعتقادی   - تربیتی 
شرایط اجتماعی - فرهنگی کشور عیار شود. کدر های 
تحریک  و  تربیت  وظیفه  باید  ماهر  و  مجرب  بسیار 

روحی قوا را به عهده گیرند. 
کار باالی طرح و به اجرا درآوردن برنامه های 

تقلیل مصارف سکتور امنیتی
نظامی  به مصرف  دالر  میلیار  ده ها  گذشته  ده سال  در 
اسلحه  خرید  منبع ،  این  از  است.  رسیده  افغانستان  در 

قابلیت  اکثرشان  فعال  که  بی کیفیت  و  کهنه  تخنیک  و 
استعمال ندارند ، تهیه مهمات ، ملبوسات و حفظ و مراقبت 

تخنیکی و تعمیراتی بیشتر از نصف را بلعیده است. 
پولیس  و  اردو  خانه های  اعماالت  می توانستیم  ما 
ترمیم  نخی(  تکه  تجهیزات  و  لباس  تولید  )فابریکه های 
حتا  و  داشته ایم  قدیم االیام  از  که  تخنیکی  خانه های 
تجهیزات  و  مهمات  خفیفه  اسلحه  تولید  فابریکه های 
عسکری بسازیم و از این طریق ضرورت های اولیه قوا را 
خود تولید و مرفوع  کرده ، شرایط کار و اشتغال را برای 

هزاران نفر به میان آوریم.
رفع  و  شمال  نفت خام  تصفیه  دستگاه  ایجاد  من  به نظر 
کار  دستگاه ،  این  توسط  ملی  قوای  سوخت  ضروریات 

مشکل نبوده که قطعا به آن تاحاال پرداخته نشده است. 
- در سکتور های مختلف امنیتی ادارات موازی و دوگانه 
برای هدف واحد ، در چندین مورد دیده می شود، نذیر 
ریاست ضدترور در وزارت داخله و با عین هدف ریاست 
90 در امنیت ملی و غیره، الزم است با ارزیابی و سروی 
یک دیگر  در  دوگانه  قوای  و  ادارات  تمام  تخصصی 
مدغم شده تا جلو مصارف گزاف و دوگانه گرفته شود. 
- دفاع از وطن و خدمت زیر بیرق از وجایب قبول شده 
و سنتی مردم ماست که در قانون اساسی نیز تسجیل یافته 
این وجیبه ملی  باالی طرح تحقق  باید  از حاال  ما  است. 
کار کرده، شرایط را برای اجرای آن مساعد کنیم. تطبیق 
قوای  بودن  مردمی  هم  قبال  این  در  اساسی  قانون  امر 
احساس  تقویت خواهد کرد ، هم  را  ما  دفاعی   - امنیتی 
مالکیت مردم را باالی قوای شان و دفاع سرزمین شان باال 

خواهد برد و هم مصارف را پایین خواهد آورد.
تجدید نظر در استراتژی امنیتی - دفاعی کشور
مدون  استراتژی  یک  ما  تاحاال  شود  گفته  واقعیت  اگر 
باشد  امنیتی کشور  نیاز های  دفاعی که جوابده   - امنیتی 
بالفعل و احتمالی در نظر گفته شده  و در آن تهدیدات 
ما  استراتژی  در  زمان  و  امکانات  منابع ،  نداریم.  باشد، 
تثبیت نبوده ، حالت های احتمالی مطابق به اوضاع داخلی ، 
منطقه ای و جهانی در آن روشن نشده و تقسیم کار درست 
و معقول بین قوا در اوضاع مختلف به  عمل نیامده است. 
در مورد ذخایر استراتژیک و آمادگی استراتژیک برای 
اکنون  است.  نگرفته  صورت  توضیح  فوق العاده  حالت 
می شود ،  مستقالنه  امنیت  و  دفاع  فاز  وارد  افغانستان  که 
تجدید نظر باالی استراتژی و ایجاد دیدگاه دولت برای 

آینده و دفع بحران و خطرات احتمالی الزم است. 
II. در عرصه خدمات عامه 

جواب به این مبحث کار متخصصان اقتصادی و خدمات 
عامه می باشد. اما نگرانی من، از دست رفتن هزاران شغل 
از  افغانستان ،  از  خارجی  قوای  رفتن  بیرون   با  که  است 
عرصه  در  بی تدبیری  از  من  تشویش  رفت.  خواهند  بین 
امنیتی با خروج قوای خارجی است ، که مبادا متشبثان و 
این باعث فرار  سرمایه گذاران ما از وضعیت هراسیده و 
سرمایه از کشور شود. من متوقعم که دولت با پیشکش 
افغانستان را  امنیتی ، مردم  قناعت بخش  برنامه های  کردن 
بیشتر  سرمایه گذاری  برای  را  سرمایه داران  و  خوش بین 

تشویق کند. 
می ترسم اگر ما نتوانیم توانایی های امنیتی و برتری قدرت 
خویش را تمثیل کنیم ، نشود که فرار سرمایه باعث بحران 
عوام  ورشکستگی  و  زندگی  نرخ  رفتن  بلند  اقتصادی ، 
برانگیخته  این  از  بیشتر  عمومی  نارضایتی  و  شده  مردم 
شود. دولت باید بکوشد که سطح عرضه خدمات عامه ، 
چون خدمات صحی ، تعلیم و تربیه و غیره را از این هم 

باالتر ببرد.

دولت به منظور فعال سازی قوای بشری ملی و استفاده از 
منابع طبیعی و به اجرا درآوردن سیاست های حمایوی و 
تشویقی از تشبث و کارآفرینی باید برنامه های خاص و 

فوق العاده را روی دست گیرد. 
III. در عرصه سیاسی

ناشفافی و پنهان کاری در سیاست های آشتی با مخالفان 
به  نسبت  بدبینی  و  عامه  ذهنیت  مغشوشیت  باعث  مسلح 
دولت  مواضع  در  هم  ناوضاحتی  این  است.  شده  آینده 
ما،  استراتژیک  متحدان  افغانستان و هم در سیاست های 
چون امریکا، به مالحظه می رسد. ایجاب می کند تا مردم 
افغانستان در روشنی قرار گرفته و اجماع عمومی باالی 
نشود  که  می ترسند  مردم  آید.  به میان  معضالت  چنین 
شود.  تکرار  زندگی شان  در  دیروز  تراژیک  صحنه های 
دولت باید نیروهای ثالث بالخیر را به منظور میانجی گری 
را  مصالحه  چارچوب  و  بسیج  مخالفان  و  دولت  مابین 

تعیین کند.   
حیاتی  ضرورت  و  خدا  امر  صلح  که  داریم  باور  همه 
افغانستان بوده و جنگ یگانه راه حل نمی باشد. اما به نظر 

پالسی های  پرتو  در  می تواند  صلح  من 
نشان  و  مردمی  دولت داری  روشن ، 
عرضه  نظامی ،  قدرت  در  برتری  دادن 
به  بیشتر  پابندی  و  وفاداری  خدمات ، 
اخالقیات و مقدسات مردم تامین شود. 
درخواست صلح توام با برتری عسکری 
به  رفتن  و  است  مصالحه  سیاسی  و 
برتری  و  اقتدار  تبارز  بدون  مصالحه 

معامله و تسلیمی خواهد بود. 
در  اصال  که  انتقال  استراتژی 
یک جانبه  برآمدن  سیمای  واقعیت 
قوای خارجی را به خود گرفته و بیشتر 
دولت های  سیاسی  نیاز های  از  تابعیت 
باید  می نماید ،  افغانستان  در  قوا  دارای 
واقعیت های  به  موافق  استراتژی  به 

افغانستان و ایجادگر زمینه ها برای دفاع مستقالنه افغان ها 
مبدل شود. کمیسیون تنظیم روند انتقال امنیتی باید جز، 
امنیت  شورای  چارچوب  در  و  باشد  دولت  الینفک 
ظرفیت  و  قابلیت  از  باید  کمیسیون  این  شود.  درآورده 
بلندتر برخوردار تا بتواند برنامه های خویش را در روشنی 
واقعیت های مملکت بسازد و مردم را از آن ها باخبر کند.

فساد  بنابر  کنونی  وضعیت  در  ملی:  سیاسی  بسیج 
مرتکب  دولت  عمال  که   بی عدالتی هایی   و  گسترده 
می شوند و مظالمی که طالبان و سایر تفنگ داران باالی 
نظاره گر  را  ما  ملت  اکثریت  می کنند ،  تحمیل  ما  مردم 
در  است.  ساخته  مبدل  غیرفعال  نیروی  به  و  حوادث 
نهاد  هزاران  و  صدها  سیاسی ،  حلقه  ده ها  افغانستان 
دارد.  موثر وجود  زیاد شخصیت های  تعداد  و  اجتماعی 
افراد  برخی  اعتماد ، خودخواهی های  بحران  علت  به   اما 
و به دلیل سیاست های تفرقه افکنانه حلقات حاکم تاحاال 
ممثل  و  حامل  که  سیاسی  واحد  جبهه  مالک  افغانستان 
ملی  آرمان های  تحقق  و  کنونی  بحران  دفع  دقیق  برنامه 

باشد، نشده است. 
راه  جز  که  بدانند   باید  رسالت مند  و  متعهد  افغان های 
برای  دیگری  راه  افغانی  اتحاد  و  همکاری  و  وحدت 
نجات وطن و خانواده های خویش ندارند و در این امر 
دو  تاکنون  است.  الزمی  شرط  خودشان  اقدام  و  اراده 

حلقه در کشور از انسجام نسبتا بهتر برخوردار می باشند:
1. مافیا، که بیشتر در قدرت سیاسی و اقتصادی 

تسلط دارند؛
2. مخالفان مسلح دولت.

و  کند  نمایندگی  افغانستان  مردم  از  که  ملی  آدرس 
توانایی مقابله با چالش و خطرات را داشته باشد ، تاحاال 

شکل نگرفته است.
است.  افغانی  خالص  وظیفه  جبهه ای،  چنین  ساختن 
پیشنهاد می کنم تا در این عرصه نیز شخصیت های مستقل 
حلقات  و  شخصیت ها  بین  میانجی گری  برای  خیر  و 
افغانی فعال و زمینه انسجام کالن افغانی را باعث گردند. 
و  عدالت  تامین  عرصه حکومت داری ،  در   .IV

حاکمیت قانون
آن  عدالت  در  دولت،  هر  بودن  مردمی  اصلی  شاخصه 
نهفته است. دولت ها می توانند فقیر باشند ، اما اگر عدالت 
داشته باشند چنین دولت هایی مستحکم اند و مردم آن ها 

را از خود می دانند و برای دفاع از آن آماده می باشند. 
برخود  را  عنوانی  هر  اگر  ولو  غیرمردمی،  دولت های 
و  ویژگی  بی انصافی  و  حق تلفی  ناعادلی ،  بسازند ، 
دولت ها  چنین  اگر  می آید.  به شمار  آن ها  فارقه  عالمت 
تمام تفنگ و تفنگ داران دنیا را در اختیار داشته باشند ، 
میرنده اند و شکننده. با تاسف که تاحاال دولت ما بیشتر 

مشترکاتی با دولت های دسته دوم دارد. 
متحول  و  عادل  دولت  یک  به  دولت  این  برگردانیدن 
مقطع  مساله  دشوارترین  ملت ،  دولت  به  آن  ساختن 
زمانی کنونی و عامل اصلی بی چارگی مردم ما به حساب 

می آید. 
در سال های اخیر حاکمیت ملی افغانستان بیشترین آسیب 
رهبری  بی پروایی  و  دولت  عمال  گسترده  فساد  از  را 
است.  دیده  قانون  حاکمیت  و  عدالت  به  نسبت  سیاسی 
عرصه های  تمام  در  بنیادی  و  اساسی  اصالحات  لهذا 
دولتی ، خصوصا در سیستم های عدلی و قضایی ضرورت 
است. اگر اصالحات در ارگان های تنفیذ قانون و عدلی 
بدون  نگردد ،  و سایر بخش های دولت عملی  و قضایی 
و  فرصت ها  کلیه  و  تالش ها  و  کوشش ها  تمام  شک 

چانس ها از دست خواهند رفت. 
دوسال پیش  رو باید به نام سال های اصالحات اساسی و 
تصفیه بنیادی دولت برنامه ریزی و به شعار همگانی تبدیل 

شود. 
اخـتـتام 

افغانستان به حد  نتیجه می رسیم که در  در خاتمه به این 
کافی نیرو و توانایی وجود دارد ، که در صورت استفاده 
بحران  را خنثا ،  فعلی  از آن ، می توان چالش های  معقول 
کنونی را دفع ، ناامنی ها را بدون اردوهای خارجی مهار 
در  افغانستان  برای  فراوانی  فرصت های  کرد.  کنترول  و 
اگر  می شود.  دیده  بین المللی  عرصه  در  و  داخل کشور 
برای  آن ها  از  و  شوند  تشخیص  درست  فرصت ها  این 
تقویت حاکمیت ملی افغان ها بهره گیری شود ، افغانستان 
جوامع  قطار  در  و  بایستد  پا  روی  می تواند  به سرعت 
سرافراز و با سعادت دنیا قرار گیرد. نقش رهبری دولت ، 
تاریخی  مرحله  این  در  ملی  شخصیت های  و  احزاب 
کشور ،  سیاسی  زعیم  اگر  است.  شده  برجسته  نهایت 
شخص حامد کرزی، بکوشد دولت را اصالح و خود را 
به خادم مردم مبدل سازد و در بسیج ملی کوتاهی نکند، 
ملت  که  دارم  یقین  کند،  اختیار  صادقانه  و  راسخ  عزم 
ایفای نقش تاریخی خویش مبنی  افغانستان در  بزرگوار 
بر دفع بحران فعلی و حفظ حاکمیت ملی و ارزش های 
غیر آن،  بود. در  موفق خواهد  ما ، یک بار دیگر  تمدنی 
کرزی  حامد  بدوش  ناکامی  و  تاریخی  مسوولیت  تمام 
آنانی که مدعی  بدوش  پهلوی آن ،  و حلقه حاکم و در 
ملی  هویت  و  انسانی  اصالت  حفظ  و  جامعه  سالمت 
به  مسووالن  که  هستم  امیدوار  بود.  خواهد  می باشند، 
رسالت تاریخی خویش صادق و پابند بمانند ، در پهلوی 
به سوی آینده ای خوب و  بگیرند و  قرار  افغانستان  مردم 

مطمین کشور را سوق دهند.   
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

کودکان کارگر
اطالق  کودکانی  عظیم  خیل  به  کارگر  کودکان 
سرک ها،  معادن،  زراعتی،  کار  در  که  می شود 
خشت پزی  کوره های  زیرزمینی،  کارگاه های 
مشغولند.  طاقت فرسایی  و  سخت  کارهای  به  و... 
صاحبان کارگاه ها برای بهره گیری از نیروی کار 
ارزان و رسیدن به سود بیشتر، با حقوق بسیار ناچیز 

از این کودکان بهره کشی می کنند.                                            1   
به موجب ماده 49 قانون اساسی افغانستان »تحمیل 
بوده  ممنوع  براطفال  کار  تحمیل  و  اجباری  کار 
کار  قانون   13 ماده  همین طور  ندارد.«2   جواز  و 
هجده  سن  »اکمال  که  می دارد  مقرر  افغانستان 
و  است  استخدام  اساسی  از شرایط  )18( سالگی« 
اکمال  خفیفه  کارهای  عرصه  در  کارکنان  »برای 
سن  اکمال  کار آموزان  برای  و  پانزده سالگی  سن 
چهارده سالگی« شرط الزم استخدام در کار است. 
فقره چهارم این ماده تاکید می ورزد که »توظیف 
در  سال   )18( از  کم تر  سن  دارای  نوجوانان 

مقتدری  و  توانمند  زن  حاال  ظریفه،  خانم 
است. او در استفاده از اسلحه مهارت دارد و 
ریاست شورای محلی زنان را در 78روستا به 
عهده دارد. بیشتر از هزار خانواده در والسوالی 
نهرشاهی به او تکیه کرده اند. او این بار کالن 
مسوولیت ها را با درایت کامل به پیش می برد.

ابوطارق مجلسی، ولسوال نهرشاهی می گوید: 
بارها  است.  عجیبی  زن  قاضی زاده،  »ظریفه 
در  کارگران  پا به پای  یک جا  او  که  دیده ام 
ساختن  چاه،  حفر  سرک سازی،  پروژه های 
مسجد، ساختن کلینیک و... کار کرده است. 
زیر  ساحه  در  است،  مقتدر  رهبر  یک  او 
فرمانش کسی نمی تواند پای هم کج بگذارد.«

آقای مجلسی عالوه می کند که دولت و مردم 
.دولت  دارد  نیاز  خیلی  قهرمان  زنان  چنین  به 
جمهوری اسالمی افغانستان چندی پیش خانم 
ظریفه را به عنوان یک زن قهرمان تقدیر کرده 
و به او مدال طال داد و نیز از آغاز فعالیت هایش 
رسمی  تقدیرنامه های  20بار  از  بیشتر  تاکنون 

دریافت کرده است.
دست گیری از فقرا

شهرستان  در  که  است  جوانی  زن  لیلما 
لیلما  که  هنگامی  می کند.  زندگی  نهرشاهی 
و خانواده اش از مهاجرت به وطن باز گشتند، 
مصارف  عهده  از  توانستند  روز  چند  فقط 
همه جا  از  لیلما  شوهر  وقتی  برآیند.  زندگی 
خود،  روی  به  را  حویلی  در  گردید،  ناامید 
از  مرگ  با  تا  بست  فرزندش  پنج  و  همسر 
می گوید:  لیلما  یابند.  نجات  بی نانی  مشکل 
گرسنگی  با  را  روز  چند  که  نمی آید  »یادم 

کارهای مضر که خطر عدم رشد فزیکی یا معلولیت 
به  هم چنین  است.«3   ممنوع  باشد،  متصور  آن  در 
الی  »بین سنین 15  اطفال  قانون  این  ماده 13  موجب 
18 در هفته 35 ساعت« کار می کنند و نباید بیشتر از 

آن کار کنند.4                         
حق  اطفال،  حقوق  بین المللی  میثاق  دیگر  جانب  از 
کارهای  و  استثمار  برابر  در  کودکان  مصوونیت 
مشقت بار را به رسمیت شناخته و در ماده 32 آن آمده 
به  طفل  حق  باید  کنوانسیون  طرف  دول   .1« است: 
حمایت در برابر استثمار و انجام هرکاری که می تواند 
مشقت بار باشد، و یا با تحصیل طفل تداخل نماید، یا 
اجتماعی  و  معنوی  روحی،  ذهنی،  جسمی،  رشد  به 
طفل ضرر برساند، به رسمیت بشناسد. 2. دول طرف 
این کنوانسیون باید اقدامات قانونی، اداری، اجتماعی 
و آموزشی را برای اطمنان از تطبیق ماده حاضر اتخاذ 
نمایند. به این منظور و با توجه به شرایط دیگر اسناد 
حداقل  الف    به خصوص:  باید  دولت ها  بین المللی 
سن  یا سنین استخدام را پیش بینی کنند. ب   مقررات 

کنیم،  ایستادگی  نتوانستیم  باالخره  جنگیدیم، 
بودیم.  رفته  بی هوشی  و  اغما  حالت  به  همه 
قریه دار  خانه  در  را  خودم  گشودم  چشم  وقتی 
و  من  خانه اش  در  او  دو سال،  آن  از  .بعد  یافتم 
خانواده ام را جا داد.« لیلما بعد از مکث کوتاهی 
باسواد  توانستم  ادامه می دهد: »در مدت دوسال 
خود  خرج  حاال  که  بگیرم  یاد  خیاطی  و  شوم 
شماری  لیلما،  مانند  می کشم.«  را  خانواده ام  و 
دیگر از زنان و دختران این شهرستان هستند که 
ظریفه  قریه دار  زندگی،  لحظات  ناامیدترین  در 
پرپیچ و خم  راه  و در  است  را گرفته  آنان  دست 
زندگی برای شان نور امید را روشن کرده است.

»کاش زود عروس نمی شدم«
با آن که سنش از پنجاه سال بیشتر به نظر می رسد، 
ولی چهره خندان و لباس های منظم و پاکیزه اش، 
را  عینکش  قدری  می دهند.  نشان  را جوان تر  او 
را  دستش  اعتراض،  به رسم  و  می کند  جا به جا 
به یاد گذشته ها  »باز مرا  باال می برد و می گوید: 
بگویم!؟«  برایتان  از گذشته  باید  باز  می اندازید، 
لبخند زیبا و مهربانی روی صورتش جا می گیرد: 
»یادم می آید 11ساله نشده بودم که عروس لعل 
محمد شدم. پدرم عروسیم را هفت شب و روز 
با  مرا  روز خودش  چند  از  بعد  و  جشن گرفت 
همه غم های این دنیا تنها گذاشت و مرد. من هم 
کودکی هایم را، بازیچه هایم را یک جا با پدرم 
گور کردم. بعد از آن باید مثل یک خانم خانه 
از  می بودم.  مسوولیت پذیر  باید  می کردم.  رفتار 
آن روزها خاطرات تلخی در ذهن دارم کودکی، 

ساعات کار و شرایط استخدام را پیش بینی و تثبیت کنند. 
از  اطمینان  برای  را  ضمانت ها  دیگر  و  الزم  مجازات  ج   

اجرای ماده حاضر پیش بینی و تثبیت کنند.«5         
استثمارگرانه  زیر  موارد  در  را  کودکان  کار  یونیسیف 
می داند: 1. کار تمام وقت در سن کم. 2. کاری که با فشار 
نامناسب حسی، اجتماعی یا روانی همراه است. 3. کار و 
زندگی در خیابان ها و در شرایط نا مطلوب. 4. مزد ناچیز 
5. مسوولیت بیش از حد. 6. کاری که مانع تحصیل شود. 
نابود کند،  7. کاری که شرف و عزت نفس کودک را 
مانند بردگی یا بهره کشی جنسی. 8. کاری که برای رشد 

و تکامل اجتماعی و روانی زیان آور باشد.6         
حدود  در  کودکان،  کار  قانونی  ممنوعیت  علی رغم 
1.9ملیون طفل، بین سنین 6 تا 17سال در افغانستان کارگر 
روي  کار  از  شاقه،  کار  22نوع  در  کودکان  این  هستند. 
سنگین،  بار  انتقال  ساختمانی،  کار  زراعت،  تا  سرک 
در  دارند.7   اشتغال  و...  چوپاني  گلیم بافی،  موتر شویی، 
حدود 92.5درصد از اطفال کارگر، بین سنین 12-17سال 
در افغانستان، در هفته 42ساعت کار می کنند و اکثر شان 

مواجه به حاالت نامناسب کاری هستند.8         
ادامه دارد
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نادانی، بی تجربه گی و عالمی از مسوولیت.«
و  می کند  پاک  چشمانش  از  را  اشک  قطره های 
»15ساله  می گوید:  و  می گیرد  را  آن  جای  تبسمی 
نشده بودم که اولین فرزندم به دنیا آمد و من بهترین 

لحظه زندگی ام را تجربه می کردم.«
ظریفه روایت می کند که بعد از این که شوهرش دور 
دوم سربازی اش را تمام کرد، به خانه بر نگشت. نظام 
پلچرخی  زندان  به  نامعلومی  به جرم  را  او  وقت  آن 
کابل زندانی کرده بود. بعد از چندی به او خبر رسید 
که لعل محمد را کشتند. نظیفه آهی می کشد و ادامه 
مراسم  همه  را گذشتاندم.  »روزگار سختی  می دهد: 
یک مرده را به نام شوهرم انجام دادیم و من سه و نیم 
بیوه لعل محمد زندگی کردم. حاال خیلی  به نام  سال 
فرزندانم  سر  باالی  دوباره  را  که شوهرم  خوشحالم 

دارم.«
کنان  نجوا  و  می کشد  پیشتر  را  ابریشمینش  چادر 
عروس  زود  قدر  این  مرا  پدرم  »کاش  می گوید: 
می گذاشت  بخوانم،  درس  می گذاشت  تا  نمی کرد 
عروس  بعد  شوم  جوان  می گذاشت  باشم،  کودک 
شوم. سال های زیادی همین طور با مشکالت زندگی، 
خشونت، جنجال ها و ده ها دغدغه دیگر گذشت و 
جاده  این  پایان  به  درازی  راه  و  شدم  پیر  هم  حاال 

نمانده است.«
خانواده بزرگ 57نفری قریه دار ظریفه با او در همه 
کارهایش یک جا و هم دست است. ظریفه قاضی زاده 
5داماد،  8دختر،  7پسر،  به شمول  14فرزند  دارای 

5عروس و 27نواسه می باشد.

7سال پنجم   شماره مسلسل 1348   چهار شنبه 10 حوت 1390    
وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی 

در افغانستان 

قریه دار ظریفه؛ هم مادر هم رهبر 
 منبع: صدای آلمان              قسمت دوم و پایانی

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

گزارش پنجم، از ۱۳۸۸-۸۹ 

 

جان راولز )John Rawls( فیلسوف امریکایی، در سال 1921 
در بالتیمور زاده شد. وی در آغاز از جمله تحت تاثیر اندیشه های 
دیدگاه های  به  نزدیک  مواضعی  و  بود  میل  استیوارت  جان 
»فایده باوران« )یوتیلیتاریست ها( داشت، اما بعدها از آرای آنان 

فاصله گرفت و به نقد دیدگاه هاي شان پرداخت.
درباره ی  »نظریه ای  عنوان  تحت  کتابی   1971 سال  در  راولز 
داشت.  پرطنینی  بین المللی  پژواک  که  ساخت  منتشر  عدالت« 
اجتماعی  به عدالت  نیرومند، مباحث مربوط  با تکانه ای  اثر  این 
نظریه های  با  اثر،  این  در  راولز  راند.  پیش  به  ما  زمانه ی  در  را 
پیوند  کانت  اندیشه های  به ویژه  و  قرارداد  مدنی  و  حق-طبیعی 
اندیشه ی  از  ملهم  خود  تعامالت  در  وی  است.  ساخته  برقرار 
»وضعیت طبیعی« در آرای روشن گران، وضعیتی به نام »وضعیت 
چنین  در  که  می کند  تاکید  و  درمی آورد  تصور  به  را  اولیه« 
عدم شناختی  شرایط  در  عاقل،  و  آزاد  افراد  همه ی  وضعیتی، 
برابر نسبت به موقعیت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود، 
همه ی  این که  نخست  برمی گزیدند:  ـ  را  عدالت  آغازه ی  دو 
انسان ها آزادی های برابر فردی و شهروندی داشته باشند و دوم 
مورد  هنگامی  قدرت  یا  نعمات  تقسیم  در  نابرابری ها  این که 
در  که  جامعه  اعضای  آن  به ویژه  و  همگان  که  است  -پذیرش 
موقعیت بدتری قرار دارند از آن فایده ای داشته باشند و افزون 
بر آن، شانس برابر برای دست یابی به مقام ها و منصب ها وجود 
داشته باشد. در واقع می توان گفت که این دو آغازه، مضمون 
با  این گفتار،  کانونی نظریه ی عدالت راولز را می سازند. ما در 
راولز،  جان  عدالت«  درباره ی  »نظریه ای  کتاب  به  نگاهی گذرا 

تالش خواهیم کرد که به آغازه های یادشده نزدیک تر شویم.
راولز در توضیح »نقش عدالت« خاطرنشان می سازد که عدالت 
نخستین فضیلت نهادهای اجتماعی است، درست مانند نقشی که 
همان گونه که  بنابراین،  دارد.  انسان  تفکر  سیستم  برای  حقیقت 
نادرست  صورت  در  نظریه   باصرفه ترین  و  آراسته ترین  از  باید 
آن  باید  هم چنین  داد،  تغییر  را  آن  یا  و  کشید  دست  آن  بودن 
قوانین و نهادهایی را که ناعادالنه هستند، حتا در صورت توافق 

برسر آن ها و کارکرد خوب شان تغییر داد و یا ملغا ساخت. 
به نظر راولز، هر انسانی از منزلتی خدشه ناپذیر برخاسته از عدالت 
برخوردار است که آن را حتا نمی توان به نام خیر کل جامعه از 
میان برداشت. بنابراین عدالت اجازه نمی دهد که فقدان آزادی 
و  کنیم  توجیه  دیگران  برای  بزرگ تر  خیر  طریق  از  را  عده ای 
برای  بزرگ تر  فایده ای  ازای  در  که  نمی دهد  اجازه  عدالت 
انبوهی پرشمار، از گروهی کم شمار انتظار از خود گذشتگی و 
قربانی داشته باشیم. پس در یک جامعه ی عادالنه، حقوق مدنی 
برابر برای همگان اعتبار دارد و حقوق مبتنی بر عدالت نبایست 
به موضوع معامالت سیاسی و یا بازیچه ی عالیق اجتماعی تبدیل 

گردد.
برای  از عدالت  یافتن تصور مشترکی  اهمیت  راولز در توضیح 
جامعه  افراد  که  می سازد  خاطرنشان  اجتماعی  مناسبات  تنظیم 
معموال »دریافت های گوناگونی از عدالت و بي عدالتی دارند و 
توافقی میان آنان برسر قواعد بنیادین هم زیستی اجتماعی وجود 
هرکس  و  می کشاند  منازعه  به  را  آنان  مختلف،  عالیق  ندارد. 
مایل است که از نعمات مادی سهم بیشتری داشته باشد. بنابراین، 
این قواعد،  قواعدی برای تقسیم نعمات مادی ضروري هستند. 
تفویض  آغازه ها  این  می سازند.  را  اجتماعی  آغازه های عدالت 
حقوق و وظایف را به نهادهای اجتماعی ممکن می سازند. اگر 
یک دیگر  مراقب  تا  وامی دارد  را  انسان ها  شخصی  فایده ی  چه 
باشند، اما احساس مشترک عدالت در آنان، براي شان این زمینه 
را فراهم می آورد تا اشکال مطمینی از هم زیستی را بیابند. تصور 
هدف های  با  انسان هایی  میان  در  که  است  عدالت  از  مشترک 
برای  مشترک  تالش  می کند.  ایجاد  مدنی  صلح  گوناگون، 
عدالت، مرزهای فعالیت به دنبال اهداف دیگر را متعین می سازد. 
از عدالت، آغازه ی یک نظم مطلوب  بنابراین، تصور مشترکی 

برای جامعه ی انسانی است.
ادامه دارد

 جان رالز و اندیشه عدالت
قسمت اول

)بهرام محی – دویچه وله(

قسمت بیست و ششم

دولت ها مکلف به رعایت حقوق بشر و تامین زمینه های 
توسعه و رشد آن در جامعه اند.
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مخالفت سناتوران با 
گفتگوهای صلح امریکا 

با طالبان

ایران و انتخابات بدون هیجان

برای  سیاسی  دفتر  ایجاد  به هدف  گفتگوها  درحالی که 
طالبان در قطر از سوی امریکا و برخی دیگر کشورهای 
غربی ادامه داشته است، شماری از اعضای مجلس سنای 
مقام های  صلح  گفتگوهای  با  را  مخالفت شان  کشور 

امریکایی با طالبان اعالم کرده اند.
لیلما احمدی، یک عضو مجلس سنای کشور می گوید 
که طالبان، باوجود درخواست های پیهم مقام های افغان 
و بین المللی، دست از خشونت بر نداشته اند و هنوزهم به 

کشتار مردم بی گناه و تخریب افغانستان ادامه می دهند.
خانم احمدی می گوید که مردم افغانستان تجربه زشت و 
نفرت انگیز، از رژیم طالبان دارند و نمی خواهند که این 

گروه دوباره به سرنوشت شان حاکم شود.
مردم  طالبان، گروهی که  با  مذاکره  احمدی،  به گفته ی 
افغانستان خاطره های تلخی از آن دارند، پرسش برانگیز 

است.
به  سیاسی  دفتر  ایجاد  برای  را  امریکا  تالش های  وی 

طالبان در قطر، رسمیت بخشیدن این گروه می داند.
خانم احمدی گفت: »طالبان وطن را تخریب می کنند، 

قرار است انتخابات مجلس ایران به روز جمعه، دوازدهم 
به  را  مردم  ایران  رهبران  این که  با  برگزار شود.  حوت، 
عدم  اما  می کنند،  تشویق  انتخابات  در  شرکت گسترده 
مشارکت اصالح طلبان در این انتخابات باعث شده است 
انتخابات بدون هیجان الزم برگزار شود. سید محمد  تا 
خاتمی، رییس جمهور پیشین ایران و یکی از چهره های 
اصالح طلبان گفته است که شرکت اصالح طلبان در این 
انتخابات بی معنا می باشد. این اظهار نظر نشان دهنده عدم 

عالقه اصالح طلبان به مشارکت در این انتخابات است. 
کلی  هیجان  این که  با  اصالح طلبان  نکردن  شرکت 
انتخابات را کم می کند، اما با عدم حضور اصالح طلبان 
صف گیری جبهه طرف داران دکتور محمود احمدی نژاد 
ایران،  رهبر  خامنه ای،  آیت اهلل  طرف داران  برابر  در 
می تواند تنها هیجان انتخاباتی مجلس ایران در دوازدهم 

حوت باشد.
عرصه  در  حضور  برای  ایران،  سابق  رییس جمهور 

انتحاری،  حمله های  و  جاده ای  کنار  بمب  گذاری 
شده  دانسته  غیرنظامیان  تلفات  عوامل  خشونت بارترین 
است که بیشتر آنان را کودکان و زنان تشکیل داده است.

سازمان ملل طالبان را مسوول کشتار ۲۳۳۱غیرنظامی در 
سال ۲۰۱۱ دانسته که ۷۷درصد کل تلفات غیرنظامیان را 

تشکیل می دهد.
گزارش سازمان ملل هم چنین مدعی شده است که میزان 
تلفات غیرنظامیان در مقایسه با سال ۲۰۱۰ چهارده درصد 

افزایش یافته است.
زابلی، یک عضو دیگر مجلس  زلمی  داکتر  این حال،  با 
سنا به این باور است که شهروندان کشور همواره مورد 
تهدید طالبان بوده اند، اما دولت و نیروهای بین المللی نیز 

برای مقابله با آنان تالش های جدی نکرده اند.
و  همسایه ها  غربی،  کشورهای  سنا،  مجلس  عضو  این   

طالبان را در ادامه ی ناامنی ها در کشور مقصر می داند.
دست  از  والیت ها  تمام  در  مردم  »همه ی  گفت:  زابلی 
را  مکتب ها  هستند،  ناآرام  مسلح  مخالفان  همین 
می سوزانند، شفاخانه ها را می سوزانند، ولی ما حکومت 
حاکمیت  از  که  نتوانستیم  ساخته  را  سراسری  و  قویی 
را حفظ  و آن  بکند  دفاع  ارضی کشور  تمامیت  و  ملی 
کند و مردم را دور خود جمع کند.« زابلی افزود: »همان 
خارجی هایی که امریکایی ها و انگلیس ها هم شامل آن 
هستند، صداقت آن ها هم با دولت افغانستان معلوم نشد، 
و  دارد  پاکستان هم دست  ناامنی ها کشور  و  در جنگ 
افغانستان  ملت  میان  این  در  که  دارند  هم دست  طالبان 

می سوزد.«
این عضو مجلس سنا تاکید کرد که: »باید برای آوردن 

صلح واقعی گام های مثبتی برداشته شود.«
هر چند در چند سال گذشته مقام های دولت و شورای 
عالی صلح کشور خواهان پایان دادن خشونت ها از سوی 
طالبان و سایر گروه های مسلح شدند، ولی طالبان گفتگو 

با مقام های افغان را رد کردند.
از  امریکایی  مقام های  آن که  از  پس  گروه  این  اما  و 
گفتند،  سخن  طالبان  به  دفتری  ایجاد  برای  تالش هایی 
هستند،  مذاکره  آماده ی  که  پذیرفتند  نخستین بار  برای 

انتخابات  از  اصالح طلبان  کنارکشیدن  نکند.  حمایت 
سبب می گردد تا هیجان انتخابات محدود و معدود شود؛ 
یعنی این که این انتخابات برای کسانی هیجان دارد که یا 
نامزدهایی قرار دارند که در صف  با  در صف موافقت 
رییس جمهور  احمدی نژاد،  محمود  از  حمایت  ایتالف 
با  این که در صف همراهی  یا  قرار دارند و  این کشور، 
ایران  رهبر  خاص  توجه  مورد  که  می باشند  نامزدهایی 
به یک رقابت  اکنون  ایران  انتخابات  می باشند. در واقع 
قدرت  اصل  در  که  شده  تبدیل  کسانی  بین  محدود 
از آن، گاهی  بهره مندی  اما در مورد  شریک می باشند، 

دچار اختالف نظر می شوند.
محمود  انتخاباتی  رقیب  عمده ترین  موسوی،  میرحسین 
در  نیز  می برد  به سر  حصر  در  اکنون  که  احمدی نژاد 
ماه سنبله در دیدار با دخترانش در مورد انتخابات ابراز 
رسانه ها  در  که  آن گونه  وی،  بود.  کرده  اعتماد  عدم 
به نشر رسید، به دخترانش گفته بود که با توجه به تداوم 
وضعیت فعلی نمی توان امیدی به انتخابات و شرکت در 
آن داشت. مهدی کروبی یکی دیگر از رهبران جنبش 
این  پارلمانی  انتخابات  به  را  خود  بی اعتمادی  نیز  سبز 
کشور ابراز کرده و حتا برای مقامات پیشنهاد کرده بود 
که یک شورای عالی را ایجاد کنند تا افراد مورد اعتماد 
مردم  نماینده  به عنوان  را  ایران  قدرت  سر  بر  رهبران 

انتخاب کنند.
شورای هماهنگی »راه سبز امید« که قبل از شروع زندان 
ایجاد  برای  میرحسین موسوی و مهدی کروبی  خانگی 
دو  این  طرف داران  اعتراضی  اقدامات  در  هماهنگی 
سیاست مدار معترض تشکیل شده بود نیز بر عدم شرکت 
در انتخابات تاکید کرده است. این شورا با مطرح کردن 
حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳88 ایران، 
انتخابات مجلس نهم را نمایشی و فرمایشی خوانده است.

از سویی هم ۳9زندانی سیاسی و مطبوعاتی اصالح طلب 
انتخابات  به  نسبت  بیانیه ای  نیز در خزان سال جاری در 
بودند.  ابراز بی اعتمادی کرده  پارلمانی دوازدهم حوت 
مطبوعاتی  و  سیاسی  فعاالن  توسط  که  بیانیه  این  در 

امریکا  گفتگوی شان  طرف  که  کردند  تاکید  ولی 
خواهند بود.

و  انتحاری  حمله های  به  طالبان  آن،  با  هم زمان 
افزایش  به  منجر  که  کنارجاده ای شان  ماین گذاری های 
کشته و زخمی شدن نظامیان و غیرنظامیان در افغانستان 

شد، ادامه دادند.
با  دایکندی در مجلس سنا  علی اکبر جمشیدی، سناتور 
شورای  رییس  ربانی،  برهان الدین  شدن  کشته  به  توجه 
نیاز  صلح  به  افغانستان  مردم  که  می گوید  صلح  عالی 
ساله  ده  ارزش های  دادن  دست  از  به  نباید  ولی  دارند، 

افغانستان تمام شود.
در  باید  نیز  صلح  عالی  شورای  جمشیدی،  به گفته ی 
گفتگوهای شان با طالبان دقت کنند و ارزش های قانون 

اساسی باید حفظ شود.
 جمشدی گفت: »شورای عالی صلح باید در هماهنگی با 
ارگان ها امنیتی، به خصوص استخبارات افغانستان، به پیش 
بروند تا خدای ناخواسته حادثه ی ترور استاد ربانی دوباره 
تکرار نشود.« جمشیدی افزود: »شورای عالی صلح باید 
مقابل  در  سرخ  مسلح یک خط  مخالفان  با  مذاکره  در 
خود داشته باشد که از آن خط سرخ باید عدول نکند که 
اساسی  قانون  مندرج  ارزش های  رعایت  سرخ  آن خط 

افغانستان است.«
در  که  کرد  تاکید  هم چنین  سنا  مجلس  این عضو 
دیدگاه های  دولت،  مسلح  مخالفان  با  گفتگوهای صلح 

مخالفان سیاسی نظام نیز مورد توجه قرار گیرد.
رییس جمهور  اظهارات درحالی مطرح می شود که  این 
با  مستقیم  گفتگوی  برای  را  خود  آمادگی  نیز  کرزی 
مورد،  تازه ترین  در  و  است  کرده  اعالم  طالبان  سران 
نخست وزیر پاکستان نیز خواهان مذاکره طالبان و حزب 

اسالمی حکمتیار با دولت افغانستان شده است.
برخی  برخالف خواست  که  می رسد  به نظر  این حال،  با 
از  بسیاری  خارجی  کشور های  و  افغانستان  مقام های 
گروه ها و شهروندان کشور  آماده ی مذاکره و سهم دادن 

طالبان در قدرت نیستند.


چون محسن میردامادی، مصطفی تاج زاده، بهزاد نبوی، 
سحرخیز،  عیسی  امین زاده،  محسن  رجایی،  علی رضا 
فیض اهلل  خرم،  امیر  صمیمی،  کیوان  سلیمانی،  داوود 
ابوالفضل قدیانی و  عرب سرخی، بهمن احمدی امویی، 
که  بود  گردیده  تصریح  بود،  شده  امضا  مومنی  عبداهلل 
شرایط غیرآزاد و ناعادالنه تحمیل شده بر این انتخابات، 
تنها  آن  در  نامزدشدن  که  نمی گذارد  باقی  تردیدی 
و  استبداد  پایه های  تحکیم  و  تقویت  به  کمک  تنها  و 
خودکامگی و پشت کردن به آرمان های دمکراتیک و 

ضداستبدادی است.
جبهه مشارکت ایران اسالمی نیز نسبت به این انتخابات 
ابراز نگرانی کرده و در بیانیه ای گفته است که انتخابات 
بدون فضای مناسب سیاسی و وجود احزاب و نهادهای 

مدنی و صنفی مستقل و آزاد چندان معنایی ندارد. 
فعال   ۱۴۳ »بیانیه  به نام  دیگری  بیانیه  در  هم چنین 
انتخابات  این  به  نسبت  نیز  کشور«  داخل  اصالح طلب 
ابراز نگرانی شده و گفته شده است که با توجه به ادامه 
و  کروبی  مهدی  موسوی،  میرحسین  غیرقانونی  حصر 
فعاالن سیاسی  از  بسیاری  بازداشت  ادامه  رهنورد،  زهرا 
ناظر  و  مجری  مستقل  نهاد  یک  نبود  و  اجتماعی  و 
انتخابات، شرایط برای برگزاری انتخابات آزاد، سالم و 

عادالنه وجود ندارد.
انتخابات جمعه  به  نسبت  نگرانی ها  ابراز  این  به  توجه  با 
آینده ایران، پیش بینی این که مردم به طور گسترده از آن 
مردم  اگر حضور  نیست.  نیز چندان ساده  کنند  استقبال 
مشروعیتی  جدی  چالش  باشد،  کم  انتخابات  این  در 
خواهد  ایجاد  کشور  این  دولت  سران  برابر  در  را 
کرد  تصریح  آن  به  می توان  که  چیزی  آن هم  با  کرد. 
بین  داخلی  رقابت  یک  به  انتخابات  این  که  است  این 
یک سر  در  و  ایران  رهبر  آن  یک سر  در  که  جناح  دو 
محصور  دارد،  قرار  کشور  آن  رییس جمهور  آن  دیگر 
انتخابات نشان خواهد داد که در میان  نتیجه  می باشد و 
شرکت کنندگان در آن کدامین جناح مورد تایید مردم 

قرار خواهد گرفت.

کشور را به ویرانه مبدل می سازند، خانواده ها را به سوگ 
می تواند  را  مفهومی  چه  این ها  با  مذاکرات  می کشانند، 
که  »نمی فهمم  افزود:  احمدی  خانم  باشد؟«  داشته 
امریکا با چنین گروه که مردم از آن ها نفرت دارند، از 
کارکردهای شان، از حکومت داری شان و از عملکردی 
چرا  و  می کند  مذاکره  چرا  می دهند،  انجام  امروز  که 
دفتری را در قطر برای شان باز می کند و چرا به رسمیت 
می رسانند گروهی را که مردم از آن ها رنج و مشکالت 

دیده اند.«
روان  سال  در  ملل  سازمان  سوی  از  که  آماری  بنیاد  بر 
منتشر شده است، تلفات غیرنظامیان در افغانستان ظرف 

پنج سال اخیر به باالترین سطح خود رسیده است.
در  ملل  سازمان  معاونت  دفتر  یوناما،  ساالنه  گزارش 
کابل، شمار تلفات غیرنظامیان در سال ۲۰۱۱ را به ۳۰۲۱ 

نفر گفته است.
در حالی که سال پیش از آن، این آمار ۲۷9۰ و در سال 

۲۰۰9 میالدی ۲۴۱۲نفر بوده است.
اصلی  عامل  طالبان  ملل،  سازمان  یافته های  براساس 

بیشترین کشتار غیرنظامیان در افغانستان بوده.

انتخابات، شرایط و لوازمی را اعالم کرده بود. تضمین 
سبز،  جنبش  رهبران  از  حصر  رفع  انتخابات،  سالمت 
آزادی زندانیان سیاسی و ایجاد فضای باز برای احزاب 
برای  خاتمی  که  بود  شرایطی  مجموعه  مطبوعات،  و 
حضور اصالح طلبان در انتخابات دوازدهم حوت یادآور 
شده بود. با عدم اعتنا به این پیشنهادات و عدم رفع حصر 
از سران جنبش سبز، شورای هماهنگی جبهه اصالحات 
این موضع را در مورد انتخابات مجلس نهم اتخاذ کرد 
که آنان نمی توانند و نباید در این انتخابات نامزد داشته 

باشند.
قبل  از سوی شورای هماهنگی جبهه اصالحات دو ماه 
تالش های  باوجود  که  شد  اعالم  انتخابات  برگزاری  از 
شدن  مناسب  برای  اصالحات  جبهه  هماهنگی  شورای 
فضای انتخاباتی، این امکان به وجود نیامده و حتا عرصه 
تصمیم  شورا  این  آن  براساس  و  شده  تنگ تر  روز  هر 
گرفته است فهرست انتخاباتی ارایه ندهد و از هیچ کس 
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مردان مسلح با یونیفورم ارتش پاکستان چهار موتر بس را 
در شمال پاکستان متوقف ساخته، هجده تن از مسافران 
قتل  به  گلوله  ضرب  به  و  کردند  پایین  را  شیعه مذهب 
رساندند. گروه جنداهلل مسوولیت این کشتار را به عهده 

گرفته است. 
دورافتاده  منطقه  در  حوت،   8 دو شنبه شب،  حادثه  این 
افتاد.  اتفاق  اسالم آباد  کیلومتری   340 در  کوهستان 
عبدالستار، یکی از نمایندگان پارلمان ایالتی، گفت که 
قربانیان این حادثه همه مردم شیعه مذهب پاکستان بودند 
که به تکرار هدف گروه های مسلح در این کشور قرار 

می گیرند.
محمد اظهر، افسر پولیس در منطقه گفت که این بس ها از 
شهر راولپندی حرکت کرده، عازم منطقه گلگت بودند.

منطقه گفت که در  پولیس  فرمانده  الیاس خان،  محمد 
مجموع چهار بس در مسیر سرک قراقروم در حرکت 
بودند که توسط افراد مسلح توقف داده شدند. به گفته او، 
این چهار بس 117 سرنشین داشتند که زنان و کودکان نیز 

در میان شان بودند.
الیاس خان افزود که این حمله انگیزه فرقه ای داشته است، 
بررسی  را  مسافرین  کارت های  شناخت  مهاجمان  زیرا 
قتل  به  و  کرده  پیاده  بس ها  از  را  شیعیان  فقط  و  کرده 

رسانده اند.
پاکستان  ارتش  یونیفورم  مهاجمان  عبدالستار گفت که 
را پوشیده بودند، شاید به این دلیل که بتوانند به سادگی 
این بس ها را متوقف کنند. او نیز گفت که مهاجمان ابتدا 
کردند،  بررسی  را  مسافرین  همه  کارت های  شناخت 

سپس هجده تن از آنها را پایین کردند و کشتند.
به گفته این نماینده پارلمان ایالتی، تندروان سنی مذهب 
این کشتار را در پاسخ به کشته شدن دو فرد سنی مذهب 
در منطقه »گلگت« به قتل رسانده اند. او افزود چند روز 
قبل که دو فرد سنی مذهب به قتل رسیدند، مردم محل 

گفتند که انتقام خون آنها را می گیرند.
منطقه  در  رستورانت  یک  صاحب  عبدالغفور،  حاجی 
به  جان  که  بود  بس ها  این  از  یکی  سرنشین  »مانسره« 
سالمت برده است. او در بسی بوده که حدود 45 مسافر 
بوده  مسافران  گزینشی  کشتار  این  شاهد  خود  و  داشته 

است.
پاکستان در گذشته نیز شاهد حمالت و کشتار فرقه ای 
با طالبان و  این کشور که  افراط گرایان در  بوده است. 
این  مذهب  شیعه  اقلیت  غالبا  دارند،  رابطه  نیز  القاعده 
کشور را هدف قرار داده اند. بیشترین این خشونت ها در 
منطقه شمال غربی پاکستان، در نزدیکی مرز افغانستان رخ 

داده است.
پاکستان  طالبان  متحدین  از  که  جنداهلل  افراطی  گروه 
این  گرفت.  عهده  به  را  کشتار  این  مسوولیت  است، 
پاکستان  در  گروه ها  ترین  یافته  سازمان  از  یکی  گروه 
است. احمد مروت، یکی از فرماندهان گروه جنداهلل از 
محل نامعلومی به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت: »آنها 
شیعیان کافر بودند و مجاهدین ما آنها را یک به یک از 

بس پیاده کرده، کشتند.«
سازمان های حقوق بشری از حکومت پاکستان به شدت 
انتقاد کرده اند که نتوانسته است مانع خشونت های فرقه ای 

و مذهبی شود.
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وزارت صحت عامه، با ابزار نگرانی از افزایش بیش از 
حد جمعیت در کشور، می گوید رشد نفوس با توجه به 
امکانات و منابع اقتصادی و اجتماعی ثابت در درازمدت 

افغانستان را با چالش هایی مواجه خواهد کرد. 
پیش بینی شده است که در چهل سال آینده، هرسال در 
یافت.  افزایش خواهد  میلیون  نفوس کشور، یک  شمار 
به اساس پیش بینی های ملل متحد، نفوس افغانستان تا سال 
2025 به 47میلیون و در سال 2050 میالدی به 76میلیون 

افزایش خواهد یافت.
ثریا دلیل، سرپرست وزارت عامه، روز گذشته در یک 
ملل  سازمان  تخمین  براساس  گفت  خبری  کنفرانس 
متحد، در صورتی که جلو تولدات گرفته نشود، هرساله 
یک میلیون نفر به جمعیت افغانستان افزوده خواهد شد. 
این در حالی ست که به گفته مقام ها در دولت افغانستان 
زمینه های توسعه منابع اقتصادی افغانستان در حال حاضر 

محدود است و در آینده نیز محدود خواهد ماند. 
و ولد  زاد  از  تمام کشورهای جهان  در حال حاضر در 
افغانستان  در  اما  می شود،  جلوگیری  فرزند  دو  از  بیش 
هنوز این مساله به صورت منظم دنبال نشده است. به این 
دلیل، وزارت صحت عامه می گوید برنامه های وفقه در 
والدت ها را در استراتژی پنج ساله این وزارت گنجانده 
برنامه  این  تطبیق  در  متحد  ملل  است. صندوق جمعیت 

وزارت صحت عامه را همکاری می کند. 
آمار و تحقیقات سازمان ملل متحد نشان می دهد که در 
که  بوده  از کشورهایی  یکی  افغانستان  سی سال گذشته 
این  در  زیرا  است،  نکرده  زیادی  رشد  آن  در  جمعیت 
مدت میزان مرگ و میر مادران باال بوده و جلو رشد سریع 
اما در ده سال گذشته تالش های  را گرفته است.  نفوس 
جدی صورت گرفت تا از مرگ و میر مادران جلوگیری 
چهار  هر  از  پیش  ده سال  می گوید  دلیل  خانم  شود. 
را  پنج سالگی جان خود  از  پیش  کودک یک تن آن ها 
ده کودک  هر  از  اکنون  حالی که  در  می داد،  دست  از 

یک تن پیش از ده سالگی جانش را از دست می دهد. 
کاهش  با  یک طرف  از  که  می دهد  نشان  آمار  این 
مرگ و میر مادران زمینه رشد نفوس باال رفته و از سویی 
دیگر افغانستان هنوز برنامه مشخصی برای تنظیم خانواده 

ندارد. 
کنترول  برای  قانونی  هیچ  افغانستان  حاضر  حال  در 
در  آن هم  افغانستان  شهرهای  در  تنها  ندارد.  ولد  و  زاد 
خانواده های تحصیل کرده، تالش می شود تا از زاد و ولد 

فاجعه هسته ای سال گذشته  تازه ای که درباره  گزارش 
آن  از  حکایت  شده،  تهیه  جاپان  فوکوشیمای  نیروگاه 
دارد که دولت جاپان در روزهای پس از بروز فاجعه، 
از ارایه اطالعات مربوط به خطرات آن خودداری کرده 

بود.
تهیه شده،  نهاد خصوصی  این گزارش که توسط یک 
از رهبران جاپان به دلیل کم اهمیت جلوه دادن خطرات 

این فاجعه انتقاد کرده است.
این گزارش نشان می دهد که مقامات دولت جاپان در 
از  هسته ای  مواد  نشت  فاجعه  که  بودند  آن  نگران  خفا 
هسته ای  نیروگاه های  گداخت  به  فوکوشیما  نیروگاه 

منجر شود و توکیو را نیز در بر بگیرد.
بدترین  جاپان  دولت  که  است  حاکی  گزارش  این 

مادران جلوگیری کند و هم چنان با افزایش قابله ها میزان 
دسترسی مادران به تولد مصوون بیشتر گردد. 

مردم  آن که90درصد  با  می گوید  عامه  صحت  وزارت 
افغانستان در رابطه به شیوه های جلوگیری از والدت های 
این  افغان ها  22درصد  تنها  ولی  دارند،  آگاهی  پیهم 

شیوه ها را به کار می برند. 
وزارت  برای  را  زمینه  متحد  ملل  جمعیت  صندوق 
امور  کارشناسان  دعوت  با  تا  کرده  فراهم  عامه  صحت 
خانوادگی راه های آسان جلوگیری از والدت های پیهم 

را به افغان ها نشان دهد. 
شیوه های  که  دارند  تاکید  دینی  عالمان  همین حال،  در 
جلوگیری از والدت های پیهم و فاصله دهی در والدت ها 
باید از راه های طبی و علمی آن صورت گیرد. آن ها تاکید 
دارند که نباید مردم افغانستان به راه های غیرمعقول، مانند 

سقط جنین، دست بزنند. 
کنفرانس  این  در  پارلمان،  نماینده  عرفانی،  قربان علی 
بیشتر  تولدات  از  علمی  به صورت  در صورتی که  گفت 
کمک  خانواده ها  اقتصاد  بهبود  به  شود،  جلوگیری 
خواهد کرد. او تاکید کرد که تنها خانواده هایی می توانند 

زندگی بهتر داشته باشند که اوالد کم تر به دنیا آورند.

وقوع زمین لرزه شدید و سونامی در شمال شرق جاپان 
چهار  به  جدی  آسیب  باعث  گذشته،  سال  مارچ  در 
هسته ای  نیروگاه  رآکتور  شش  مجموع  از  رآکتور 
اطراف  محیط  به  رادیواکتیف  مواد  نشت  و  فوکوشیما 

آن شد.
ایمنی  مورد  در  نگرانی ها  حادثه  این  وقوع  پی  در 
تاسیسات انرژی هسته ای در جاپان افزایش یافت، اما 9 
نیروگاه  وضعیت  که  شد  اعالم  فاجعه  بروز  از  بعد  ماه 
فوکوشیما »تثبیت« و تمامی رآکتورهای آن خاموش و 

فعالیت آنها متوقف شده است.
بعد از گذشت حدود یک سال از بروز فاجعه هسته ای 
از  بازدید  اجازه  بین المللی  روزنامه نگاران  فوکوشیما، 

این نیروگاه را یافتند و دیروز از آن بازدید کردند.

زیاد جلوگیری شود. 
همکاری  تنها  عامه،  صحت  وزارت  مسووالن  باور  به 
عالمان دین می تواند جلو رشد سریع نفوس در افغانستان 
تبلیغ  مساجد  در  آن ها  که  صورتی  در  زیرا  بگیرد،  را 
کنند و از مردم بخواهند تا در تنظیم خانواده شان جدی 
باشند، در آن صورت است که مردم به چنین امری اقدام 

خواهند کرد.
حاضر  حال  در  گفت  عامه  صحت  وزارت  سرپرست 
و  والدت ها  بین  وفقه  اسالمی  کشورهای  تمام  در 
کنترول نفوس در نظر گرفته می شود و نتایج خوبی هم 
در  تولدات  میزان  حاضر  حال  در  گفت  او  است.  داده 
برای هر مادر است در حالی که در  افغانستان 5کودک 

ایران هر مادر تنها 2کودک به دنیا می آورد. 
آمار سازمان ملل متحد نشان می دهد که افغانستان در بین 
تمام کشورهای همسایه بیشترین میزان تولدات را دارد، 
در حالی که افغانستان در جمع یکی از فقیرترین کشورها 

جهان به شمار می رود. 
برای  تاکید کرد که  نیز  سرپرست وزارت صحت عامه 
سالمتی خانواده ها و فرزندان شان استراتژی پنج ساله ای 
مرگ و میر  از  می تواند  که  است  گرفته  دست  روی  را 

حالت ها از جمله تخیله کامل شهر توکیو، پایتخت، را 
مد نظر قرار داده بود.

گزارش مربوط به نیروگاه هسته ای فوکوشیما از یکی از 
نقل می کند که کار توکیو »می توانست  مقامات کابینه 

تمام« باشد.
این تحقیق هم چنین به از بین رفتن اعتماد میان مسووالن 

نیروگاه فوکوشیما و دولت اشاره می کند.
کارکنان  به  جاپان،  وقت  نخست وزیر  کان،  نایوتو 
نیروگاه سونامی زده فوکوشیما گفته بود در آنجا بمانند 
و خطرات آن را برای عموم، کم اهمیت جلوه داده بود.

دانشگاه،  استاد  سی  از  متشکل  تحقیق  هیات  اعضای 
از  بیش  گزارش  این  تهیه  برای  روزنامه نگار،  و  وکیل 
شش ماه وقت گذاشتند و با بیش از سه صد نفر مصاحبه 

کردند.

وزارت صحت عامه: 

برای جلوگیری از زاد و ولد بیشتر تالش می کنیم
مردان مسلح هجده تن از 

غیرنظامیان پاکستان را کشتند

رهبران جاپان نگران آن بودند که فاجعه فوکوشیما کار توکیو را تمام کند

  حکیمی

از صفحه 1
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۶۶٢٠۴٨٠٧٩٧:درصورت ضرورت 

اعالم مزایده
دفتر سازمان صحی جهان در فیض آباد یک عراده 
موتر لندکروزر مادل 2001  داغمه خویش را بعد 
از اعالم مزایده به طور لیالم در حالت موجوده آن 
بفروش میرساند. عالقمندان میتوانند موتر متذکره 
از ظهر  بعد  الی 3:30  از ساعت 8:30  را  روزانه 
)به جز از روز های جمعه و شنبه( الی تاریخ 15 
مارچ 2012  مطابق 25 )حوت 1390 شمسی( در 
دفتر سازمان صحی جهان واقع شهر نو فیض آباد 
از نزدیک مشاهده نموده و در  بانک  جوار میوند 
افغانی(  پرداخت تظمین )10000 ده هزار  با  لیالم 
که بعد از تکمیل پروسه مصادره میگردد اشتراک 
نمایند. لطفا شناسنامه معه عکس را هنگام ورود به 
دفتر سازمان صحی جهان در فیض آباد با خود 
داشته باشید. قابل ذکر است که مشتری برنده با 
پرداخت مالیه و طی مراحل گمرکی میتواند اسناد 
صحی  سازمان  بیاورد.  بدست  جدید  راجستر 
جهان حق قبول ویا رد بعضی ویا همه ای داوطلبی 

ها را در هر زمان دارد. شرایط قابل تطبیق است.
با احترام 

دفتر سازمان صحی جهان مقیم در فیض آباد 

شماره های تماس: 

 0799 817 004 / 0799 419 071 
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