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در اعتراض به کشتار غیرنظامیان در پنجوایی کندهار

دروازه   مجلس نمایندگان بسته شد

در صفحه 9

حال  در  که  می گویند  آیساف  مقام های 
پروان  زندان  محافظان  درصد   60 حاضر 

می دهند. تشکیل  افغان ها  را 
جنرال  افغانستان،  بخیر  صبح  از  نقل  به 
آیساف  سخنگوی  جیکوبسن،  کارستن 
کابل  در  دیروز  خبری  کنفرانس  یک  طی 
توافقنامه ی  امضای  آغاز  از  که  گفت 
از  بگرام  زندان  مسوولیت  سپردن 
افغانستان،  دولت  به  خارجی  نیروهای 
به  آن  مسوولیت  تمام  آینده  ماه  شش  تا 

می یابد. انتقال  افغان ها  به  تدریج 
به  است  قرار  که  افزود  جیکوبسن  آقای 
اساس  به  بگرام  زندان  مسوولیت  زودی 

حمیدزی: »از یک طرف 
پاکستانی ها و ایرانی ها 

نامشروع مداخله کرده و از 
30سال به این سو افغان ها را 
به گلیم خون نشانده اند و از 

طرفی دیگر یک تعداد دیوانه ها 
که در چوکات ناتو و آیساف به 
افغانستان آمده اند، این عمل 
را انجام می دهند.« حمیدزی 

افزود: »دسیسه  ی کشتن 
افغان های بی گناه از 30سال به 
این سو ادامه داشته، خواهش 

و آرزوی ما از رییس جمهور 
این  است که اگر اداره 

نمی توانید، مهربانی کرده همراه 
معاون های تان، استعفا بدهید.«

فرماندهان  از  یکی  به  تفاهمنامه  این  مواد 
در  و  شود  سپرده  افغانستان  دولت  ارشد 
این  امنیت  تامین  درصد   60 حاضر  حال 
کنترول  افغان  محافظان  سوی  از  زندان 

می شود.
دفاع  وزیر  وردگ  عبدالرحیم  اخیرا 
فرمانده  آلن  جان  جنرال  و  کشور 
افغانستان،  در  بین المللی  نیروهای  عمومی 
زندان  مسوولیت  سپردن  تفاهمنامه ی 
ماه  شش  تا  که  کردند  امضا  را  بگرام 
سوی  از  آن  واگذاری  روند  آینده 
خواهد  عملی  دولت  به  خارجی  نیروهای 

شد.

60 درصد امنيت زندان بگرام از سوی افغان ها تامين می شود 

نگرانی عبداهلل 
از احتمال مداخله 

در انتخابات 
ریاست جمهوری آینده

عبداهلل عبداهلل، رهبر ایتالف تغییر و امید، نسبت 
روند  در  حکومتی  حلقات  نفود  »احتمال  به 
کرده  نگرانی  ابراز  ریاست  جمهوری«  انتخابات 

است.
در  کرزی  حامد  اصلی  رقیب  که  عبداهلل  آقای 
انتخابات ریاست جمهوری گذشته بود، می گوید 
تغییر  برای  را  تالش هایی  حکومتی  حلقات  که 

روند انتخابات به نفع خودشان آغاز کرده اند.
اظهارات  این  مورد  در  ریاست جمهوری 
انتخابات  کمیسیون  اما  نداده،  نشان  واکنشی 
می گوید که هر گونه نگرانی در مورد احتمال 

تقلب در انتخابات بی اساس است.
انتخابات  برگزاری  به  سال  دو  از  بیشتر 
ریاست جمهوری باقی مانده است. در انتخابات 
گسترده ای  ادعاهای  ریاست جمهوری،  گذشته 
و  بود  مطرح شده  انتخابات  در  تقلب  مورد  در 
دوباره  انتخابات  آرای  تا  شد  باعث  مساله  این 
و  کرزی  حامد  میان  انتخابات  و  شده  شمارش 

عبداهلل عبداهلل به دور دوم بکشد.
ادامه در صفحه 2

یک هیات اتحادیه اروپا به منظور 
همکاری های  مورد  در  گفتگو 
این  و  افغانستان  میان  درازمدت 
کابل  وارد  دوشنبه  روز  اتحادیه، 

شد.
خارجه  وزارت  مقام های 
این  در  گفتگوها  می گویند 
نهایی  سال  یک  تا  خصوص 

خواهد شد.
گفتگوهای  که  حالی  در 
سند  امضای  مورد  در  رسمی 
میان  درازمدت  همکاری های 
به روز  اروپا  اتحادیه  و  افغانستان 
دوشنبه در کابل آغاز شد، مقام ها 
روند  یک  را  سند  این  امضای 

طوالنی توصیف می کنند.
آزادی،  رادیو  گزارش  به 
خارجه  وزارت  سخنگوی 
این  در  گفتگوها  که  می گوید 
خواهد  طول  سال  یک  مورد 

کشید.
امضای  خارجه،  وزارت  گفته  به 
درازمدت  همکاری های  سند 
میان افغانستان و اتحادیه اروپا نیاز 
عضو  کشورهای  تمامی  تایید  به 

اتحادیه اروپا دارد.
این  سخنگوی  موسی زی،  جانان 
وزارت گفت سند همکاری های 
و  افغانستان  میان  درازمدت 
برگیرنده ی  در  اروپا  اتحادیه 
اقتصادی،  سیاسی،  همکاری های 
امنیتی، آموزشی و صحی خواهد 

بود.
با  که  »سندی  است:  گفته  او 
در  می شود،  امضا  اروپا  اتحادیه 
برگیرنده ی تمام کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا است. این سند شامل 
سیاسی،  امنیتی،  همکاری های 
در  همکاری ها  و  اقتصادی 
عرصه تحصیالت عالی، صحت، 
در  مجموع  در  معادن،  زراعت، 
برگیرنده طیف وسیع همکاری ها 
و روابطی که بین افغانستان و تمام 
اتحادیه  عضو  که  کشورهایی 

اروپا هستند، خواهد شد.«
امیدواری  ابراز  خارجه  وزارت 
باره  در  گفتگوها  که  می  کند 
همکاری های  سند  امضای 
و  افغانستان  میان  درازمدت 

اتحادیه اروپا موثر تمام شود.

یک هيات اتحادیه اروپا 
ACKUوارد کابل شده است
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نهاشتباهونهمعذرت
کرزی  حامد  روزمره  کار  اخیر،  هفته های  در 
معذرت خواهی  و  شکایت  به  اوباما،  باراک   و 
خالصه شده است. ظاهرا این  دو رییس جمهور، 
برنامه و کارهای مهم تر از این ندارند. هر روز، 
سربازی مرتکب خطا و اشتباه می شود و به دنبال 
آن رییسان جمهور دو کشور به گالیه و قصه 
معذرت خواهی  یک  با  و  شده  مشغول  تلیفونی 
گذشته  ده سال  طی  می کنند.  تمام  را  همه چیز 
افتاده که با واکنش ها  اتفاق  رویدادهای زیادی 
و خشم عمومی همراه شده است. رویداد کوتل 
منجر  که   1385 سال  جوزای  در  خیرخانه 
درس  شد،  کابل  شهر  در  عمومی  اعتراض  به 
رفتار  نسبت  امریکایی  مقام های  تا  بود  خوبی 
تجدید  وظیفه  اجرای  هنگام  در  سربازان شان 
نظر می کردند و آنان را از شرایط و وضعیت 
کشور  این  سیاسی  ویژه  ساختار  و  فرهنگی 
رویداد،  این  از  پس  می ساختند.  آگاه  به خوبی 
سبب  هریک  که  گرفت  صورت  اتفاقی  چندین 
خشم عمومی مردم در نقاط مختلف کشور شد؛ 
عملیات کور در مناطقی چون عزیزآباد شیندند، 
باالبلوک فراه، بازی با اجساد مخالفان، رویداد 
اخیر در بگرام همه و همه از مواردی است که 
را  سنگینی  پیامد های  افغانستان  حکومت  برای 
به همراه داشته است. رویداد دو روز قبل قندهار 
درست زمانی صورت می گیرد که هنوز خشم 
از طرفی،  و  است  نکرده  فروکش  بگرام  حادثه 
استراتژیک  پیمان  امضای  برای  آمادگی ها 
از  پس  افغانستان  حکومت  می شود.  گرفته 
تا  می شود  تالش  در  خود،  متحدان  اشتباه  هر 
احساس  سنگین  هزینه های  و  امکانات  تمام  با 
به  را  وضعیت  و  داده  کاهش  را  تحریک شده 

حالت عادی برگرداند.
که  شد  خواهد  سبب  رویدادها  این نوع  تداوم   
واقع  قبول  مورد  اوباما  عذرخواهی  نه  دیگر 
بدون  کرزی.  آقای  تالش های  هم  نه  و  شود 
دست آورد های  تمام  اشتباهات  نوع  این  تردید 
ایاالت متحده امریکا را در عرصه های گوناگون، 
را  فرصت  و  می دهد  قرار  پرسش  معرض  در 
برای فضاسازی ضدامریکایی از سوی حلقات 

گوناگون فراهم می سازد.
که  است  بسیار سخت  افغانستان  مردم  برای   
و  منظم  ارتش  یک  از  که  کنند  باور  آسانی  به 
باورمند به ارزش های بشری و حمایت از مردم 
افغانستان چنین عملی سرزند. متاسفانه نه تنها 
نیز  جهان  دیگر  بخش های  در  که  افغانستان 
امریکایی  سربازان  سوی  از  تلخی  رویداد های 
دختر  یک  باالی  تجاوز  است.  افتاده  اتفاق 
خردسال در جاپان و  خشونت علیه مردم عراق 
از نمونه هایی است که می توان به  آن اشاره کرد. 
انتظار دارد،  افغانستان  به هر حال آن چه مردم 
این است که این رویدادها به صورت جدی مورد 
بررسی قرار گرفته و عامالن آن مطابق قانون 
محاکمه و مجازات شوند. گذشته از این، تکرار 
این نوع اشتباهات می تواند سایه ی سنگین خود 
بیندازد  همیشه  برای  کشور  دو  روابط  بر  را 
در معرض  را  دوام دار  همکاری  و فرصت های 
با چالش روبه رو سازد. به  سوال قرار دهد و 
هرحال خوب است که دیگر نه اشتباهی صورت 
گیرد و نه معذرتی، چون با معذرت درد قربانیان 

التیام نخواهد یافت.

زنگ اول


نیروهای  سرباز  یک  اقدام  دنبال  به 
تیراندازی  در  افغانستان  در  امریکایی 
 ۱۶ مرگ  که  غیرنظامیان  سمت  به 
غیرنظامی را به دنبال داشت، نیروهای 
حالت  به  کشور  در  امریکا  نظامی 

آماده باش درآمده اند.
به  نسبت  امریکا  رسمی  مقامات 
علیه  تالفی جویانه  حمله های  احتمال 
در  کشور  آن  شهروندان  و  نظامیان 

اففانستان هشدار داده اند.
از  یکی  حوت،   ۲۱ یکشنبه،  روز 
نیروهای  پایگاه  در  مستقر  سربازان 
در  روستایی  به  قندهار  در  امریکایی 
سمت  به  و  رفت  پایگاه  این  نزدیکی 

غیرنظامیان آتش گشود.
این  از جمله کشته شدگان  ۹ کودک 

حمله بودند.
امریکا،  جمهور  رییس  اوباما،  باراک 
کرزی،  حامد  با  تلیفونی  تماسی  در 
به  را  حمله  این  قربانیان  شدن  کشته 
که  کرد  اضافه  و  گفت  تسلیت  او 
به سرعت  است  امریکا مصمم  دولت 
غیرنظامیان  شدن  کشته  مورد  در 
را  مقصر  افراد  و  تحقیق  قندهار  در 

بازخواست کند.
لیون پانیتا، وزیر دفاع امریکا نیز گفته 
باره  است که تحقیقات کامل در این 

در جریان است.
حمله  کرزی  حامد  حال،  عین  در 
را  غیرنظامیان  به  امریکایی  سرباز 
بی گناه«  غیرنظامیان  عمدی  »کشتار 
آنها  که  است  گفته  و  خوانده 

»فراموش نخواهند شد.«
کرد  اعالم  بیانیه ای  در  کرزی  آقای 

وزیر  بلت،  کارل  مزارشریف:  8صبح، 
از  جمعی  در  سویدن  کشور  خارجه 
خبرنگاران در بلخ از افزایش کمک های 

کشورش به افغانستان خبر داد.
از  پس  سویدن  »کشور  گفت:  وی 
این، سربازانش را در افغانستان کاهش 
در  را  خود  کمک های  اما  می دهد، 
بخش های ملکی افزایش خواهد داد.«

در  که  کشورش  افزود،  بلت  آقای 
بلخ، جوزجان، سمنگان  چهار والیت 
و سرپل فعالیت دارد، کمک های خود 
را از ۲0 میلیون دالر امریکایی در سال 
به 30 میلیون دالر افزایش داده که در 
نظر دارد آن را در بخش های صحت، 
به  اجتماعی  رفاه  و  معارف حقوق بشر 

مصرف برساند.
حالی که  در  سویدن  خارجه  وزیر 

به  که  محمدابراهیم  شبرغان:  8صبح، 
قرار  محلی  پولیس  صف  در  تازگی 
گرفته بود، در نزدیک منزلش  به ضرب 

گلوله طالبان به قتل رسید.
به  که  است  مستعار  نام  یک  مراد،  آق 
محلی  پولیس  »یک  گفت:  رسانه ها 
قوشتپه،  ولسوالی  تراغلی  قریه  در  را 
روز  ظهر  از  قبل   ۱0 ساعت  طالب  دو 
قتل  به  تفنگچه  ضرب  به  گذشته 

رساندند.«
آق مراد می گوید: »این افراد از دیر وقت 
و  ترس  ایجاد  باعث  تراغلی  قریه  در 
وحشت بین مردم شده اند و از این پیش، 
به  محلی  پولیس  تن  دو  این  مورد  در 
اما  بودند،  داده  خبر  امنیتی  مسووالن 
مسووالن امنیتی در مورد دستگیری آنان 

هیچ گونه اقدام نکردند.«
وی گفت: »دیروز ۱۵ موترسایکل سوار 
مجهز به سالح پیکا و کالشینکوف در 
از  زمانی که  و  بودند  آمده  تراغلی  قریه 
گرفت،  صورت  فیر  افراد شان  طرف 
با  محل  از  را  آنها  موتر سایکل سواران 

خود بردند.«
به گفته آق مراد، مال  دین محمد که یکی 
از افراد بلندپایه طالبان می باشد، از مدت 
از والیت سمنگان  چند روز است که  

دوم  دور  به  رفتن  از  عبداهلل  آقای  اما 
نتیجه آقای  انتخابات منصرف شد و در 

کرزی برنده انتخابات اعالم شد.
آقای کرزی با تکمیل دومین دوره ریاست 
اساسی  قانون  براساس  خود،  جمهوری 
انتخابات  دور  سومین  در  شرکت  اجازه 
ریاست جمهوری را در سال ۲0۱۴ ندارد، 
نفوذ  که  است  نگران  عبداهلل  آقای  اما 
حلقات حکومتی در روند انتخابات، زمینه 
آقای  حامی  نامزدهای  پیروزی  برای  را 

کرزی در انتخابات فراهم کند.
کابل  در  خبرنگاران  به  عبداهلل  آقای 
گفت: »آقای کرزی تالش هایی را برای 
به حاشیه راندن نهادهای معتبر بین المللی 
نظارت کننده بر روند انتخابات آغاز کرده 
و هم چنین افراد نزدیک به خود را در راس 

نهادهای مستقل انتخاباتی قرار داده است.«
آقای عبداهلل گفت: »در همین شب و روز، 
افغانستان و جامعه  بین حکومت  گفتگو 
بین المللی در جریان است و می خواهند 
که نقش دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد 
در افغانستان را در ارتباط به انتخابات آینده 

کامال ضعیف کنند.«

سه  دست کم  که  است  شده  گزارش 
تیر  شلیک  با  قربانی،  کودکان  از  نفر 

مستقیم به سرشان، کشته شده اند.
بر اساس اعالم مقامات نظامی امریکا، 
زده  حمله  این  به  دست  که  سربازی 
سمت  به  تیراندازی  از  بعد  است، 
و  برگشت  پایگاهش  به  غیرنظامیان، 

خود را تسلیم کرد.
احتماال  که  گفته اند  محلی  روستاییان 
حمله  این  در  سرباز  یک  از  بیش 
مست  مهاجمان  و  است  داشته  دست 
نشده  تایید  هنوز  ادعا  این  بوده اند. 
است، ولی تحقیقات در جریان است.

معلوم  تیراندازی  این  انگیزه  هنوز 
امریکا  ارتش  در  منابعی  اما  نیست، 
که  گفته اند  بی بی سی  به  قندهار  در 
احتماال این سرباز دچار نوعی اختالل 

روانی است.
مقامات رسمی اعالم کرده اند که این 
سرباز در قندهار در بازداشت است و 
را که  نفر   ۵ مداوای دست کم  ارتش 
در این حمله زخمی شده اند، به عهده 

گرفته است.
نشده  اعالم  مهاجم  سرباز  نام  هنوز 
نقل  به  فرانسه  ولی خبرگزاری  است، 
گزارش  امریکا  رسمی  مقامات  از 
مشترک  پایگاه  از  او  که  است  داده 
ایالت  در  »لوییس-مک کورد« 
واشنگتن به افغانستان اعزام شده بود.

این  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
دو  و  است  کرده  ازدواج  که  سرباز 
فرزند دارد، در سه ماموریت در عراق 
خدمت کرده است و برای اولین بار به 

افغانستان اعزام شده بود.

امریکا نسبت به حمله های تالفی جویانه هشدار داد

کشور سویدن کمک های خود را 
در شمال افزایش می دهد

قتل مرموز یک منسوب پولیس در جوزجان

بخشش«  »غیرقابل  حادثه  این  که 
است.

رییس جمهور کشور همچنین دستور 
برای  عالی رتبه  هیاتی  که  است  داده 

بررسی وضعیت به قندهار برود.
بر اساس گزارش ها، سربازی که گفته 
بوده  اداری  کادر  اعضای  از  می شود 
روز  بامداد   3 ساعت  حدود  است، 
یکشنبه، ۲۱ حوت، از پایگاه نیروهای 
پنجوایی  ولسوالی  در  امریکایی 
روستایی  در  و  شده  خارج  قندهار 
که در نزدیکی این پایگاه بود، به سه 

خانه حمله کرده است.
از خانه هایی که مورد حمله  در یکی 
به  که  نفر   ۱۱ جسد  گرفت،  قرار 
پیدا  بودند،  شده  کشته  گلوله  ضرب 

شد.

صحبت  سربازانش  کردن  خارج  از 
برگزاری  چگونگی  از  اما  می کند، 
است  نگران  افغانستان  در  انتخابات 
با  قبل  دوره  انتخابات  که  می گوید  و 
که  برگزار شد  نا امنی ها  و  تقلب  انبوه 
به  را  جهانی  جامعه  قناعت  نتوانست 

همراه داشته باشد.
والیتی  بازسازی  تیم  که  است  گفتنی  
ملکی  به منظور  شمال،  در  »پی آر تی« 
»تیم  یا  »تی اس تی«  نام  به  شدن، 

حمایه ای انتقال« تغییرکرد.
قابل یاد آوری است که کشور سویدن 
در شمال افغانستان ۵۵0 سرباز دارد که 
با ۱۵0 سرباز فنلندی، در چوکات تیم 
بازسازی والیتی فعالیت می کنند و در 
اواخر سال ۲0۱۲ این تعداد به ۵00 تن 

کاهش می یابد. 

به ولسوالی قوشتپه آمده است، تبلیغات 
می کند و مردم را علیه دولت تحریک 

می کند.
در همین حال، عبدالعزیز غیرت، فرمانده 
این  تایید  ضمن  جوزجان  والیت  امنیه 
خبر گفت: »افرادی که ابراهیم را به قتل 
به  که  می باشند  افرادی  از  رسانده اند، 
از  حاال  اما  بودند،  پیوسته  صلح  پروسه 

محل  فراری می باشند.«
که  نیست  معلوم  »هنوز  گفت:  وی 
محلی  پولیس  افراد  از  کشته  شده  فرد 
از قوماندانان  اما یکی  یا خیر.«  می باشد 
وی  از  نخواست  که  محلی  پولیس 
نامبرده شود می گوید: »ابراهیم به علت 
فقر خانوادگی و نبود کار از یک ماه به 
این طرف، در صف پولیس محلی ایفای 
وظیفه می کرد که توسط افراد طالبان در 

نزدیک خانه اش به قتل رسید.«
مردم والیت جوزجان از حضور طالبان 
فعالیت های  دلیل  به  اواخر  این  در 

دهشت افگنانه  ابراز نگرانی دارند.
چنانچه چندی پیش، مخالفان دولت از 
دو  والیت  این  قوشتپه  ولسوالی  ساحه 
کودک را با خود بردند که با گذشت 
محل  مردم  میانجی گری  با  و  روز  چند 

رها گردیدند.

او افزود: »خواست ما این است که سازمان 
روند  از  اساسی  نظارت کننده  نقش  ملل 
انتخابات را برعهده بگیرد. چون نگرانی 
این است که ما یک کمیسیون انتخابات 

بی طرف نخواهیم داشت.«
کمیسیون انتخابات این نگرانی را بی اساس 
هیچ  که  است  کرده  تاکید  و  خوانده 
فرد و نهادی فرصت مداخله در کار این 

کمیسیون را نخواهد داشت.
کمیسیون  سخنگوی  نور،  نورمحمد 
از  »ما  است:  بی بی سی گفته  به  انتخابات 
در  بین المللی  و  ملی  مختلف  نهادهای 
روند  بر  که  می خواهیم  آینده  انتخابات 

انتخابات نظارت داشته باشند.«
او گفت: »من این را تایید نمی کنم که تا 
حاال افراد و یا اشخاصی که به نفع یک 
جناح مشخص کار  می کنند، در کمیسیون 
شده  گماشته  کار  به  انتخابات  مستقل 

باشند.«
انتظار می رود انتخابات ریاست جمهوری 
در سال ۲0۱۴ برگزار شود و هم زمان با آن، 
قرار است ناتو نیز به ماموریت نظامی خود 

در افغانستان در همین سال پایان دهد.

نگرانی عبداهلل...                             ادامه از صفحه 1
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برای نهادهای داخلی:
یک ساله - 8000 افغانی
شش ماهه - 5000 افغانی
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یک ساله - 450 دالر امریکایی یا معادل آن به افغانی
شش ماهه - 300 دالر امریکایی یا معادل آن به افغانی
سه ماهه - 200 دالر امریکایی یا معادل آن به افغانی
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یک شنبه،  روز  افغانستان،  رییس جمهور  کرزی،  حامد 
مناسبت روز جهانی  به  بیست و یکم حوت، در محفلی 
نیروهای  خروج  از  پس  مردم  نگرانی های  به  زن، 
از  زمینه  این  در  اما  داد،  پاسخ  کشور  از  بین المللی 
به  طوری  رسانه ها  گفت  و  کرد  شکایت  رسانه ها 
افزایش  باعث  که  می پردازند   2014 از  پس  سال های 

نگرانی های مردم شده است.
ادامه ی  به  را  مردم  که  محفل  این  در  کرزی  آقای 
وقت ها  »بعضی  گفت:  می کرد،  تشویق  عادی  زندگی 
تلویزیون ها  سیاسی  تبصره های  در  و  مطبوعات  در 
هستند،  مطبوعات  و  است  آزادی  البته  می شنوم، 
می گویند  و  می کنند  نوشته  هرچه  می گویند  سخن 
می کند؟  چه   2014 از  بعد  وضع  این  با  افغانستان  که 
نخیر! تمام شان به خیر ماست.« آقای کرزی تاکید کرد 
 2014 سال  در  بین المللی  نیروهای  خروج  از  پس  که 
»تمام  نمی شود،  ایجاد  پراکندگی ای  هیچ  میالدی، 
اختیار  افغانستان  مردم  و  می شود«  درست  بخیر  کارها 
کرزی  آقای  می گیرند.  به دست  را  کشور  این  کامل 
خطاب به مردم گفت: »به اطمینان شما کارتان را بکنید 
مکتب تان را بروید و درس تان را بخوانید و خواری تان 
را بکنید، خانه بسازید، عروسی کنید، خوشحالی کنید 
عمومیات  این  ما  ببرید.  پیش  را  کارهای خود  تمام  و 
آینده ای  به طرف  را  کرده خود  برابر  را  مملکت خود 
همسایه ها  به همرای  می بریم،  پیش  روشن  و  خوب 

هم چنان بسیار به دقت کار داریم.«
براساس توافق دولت و ناتو، قرار است تا سال 2014، 
تمام  امنیت  تامین  مسوولیت  داخلی  امنیتی  نیروهای 
بین المللی  نیروهای  و  بگیرند  عهده  به  را  کشور  نقاط 
روند  انتقال  با  هم زمان  اما،  کنند.  ترک  را  افغانستان 
مسوولیت های امنیتی و آغاز خروج نیروهای بین المللی 
از کشور، نگرانی هایی در میان مردم در مورد سال های 

پس از 2014 افزایش یافته است.
را  کشور  آزاد  رسانه های  کرزی  آقای  هرچند 
مورد  در  مردم  نگرانی های  افزایش  اصلی  مقصر 
اما  می داند،  کشور  از  بین المللی  نیروهای  خروج 
واقعیت  که  آن چه  می گویند  رسانه ها  دست  اندرکاران 

دارد، از سوی رسانه ها بازتاب داده می شود.
مجیب خلوتگر، از مسووالن موسسه »نی«، حمایت کننده 
آقای  یک شنبه  روز  انتقاد  افغانستان،  آزاد  رسانه های 
که  می گوید  خوانده  بی اساس  را  رسانه ها  از  کرزی 
دارند  مسوولیت  رسانه ها  و  است  نگران کننده  اوضاع 
می افزاید:   خلوتگر  آقای  دهند.  بازتاب  مردم  برای  تا 
»باور من این است که اوضاع واقعا نگران کننده است 
این  که  رسانه هاست  حق  و  رسالت  مسوولیت،  این  و 
نگرانی ها را برای مردم بازتاب بدهند. به باور من جناب 
کرزی حق ندارد که در این مورد خط یا زاویه ای برای 
رسانه ها تعیین بکند. این نه کار کرزی است و نه کار 
نگرانی هایی که موجود  از  باید  هیچ کس دیگر، مردم 
هستند، باخبر شوند.« او تاکید می کند که رییس جمهور 

به  سفرش  در  آلمان  صدراعظم  مرکل،  انگال 
مورد  در  را  خود  تردید  و  شک  مزارشریف، 
 2014 سال  پایان  تا  بین المللی  نیروهای  بیرون کشیدن 
از افغانستان ابراز داشت. اما او گفت پیشرفت هایی در 

مصالحه با طالبان دیده می شود.
به  حوت،   20 دوشنبه،  روز  صبح  آلمان  صدراعظم 
با  تا  رسید  مزارشریف  در  آلمانی  نیروهای  پایگاه 

سربازان کشورش از نزدیک دیدار کند.
او گفت که پیشرفت هایی در مصالحه میان حکومت 
به  پیشرفت ها  این  اما  دارد،  طالبان وجود  و  افغانستان 
اجازه دهد  بین المللی  نیروهای  به  نیست که  اندازه ای 

افغانستان را ترک کنند.
هنوز  که  است  دلیل  این  »به  افزود:  مرکل  خانم 
نمی توانم بگویم ما قادر خواهیم بود به این هدف خود 
در سال 2013/ 2014 برسیم. هدف ما چنین است و 

می خواهیم به این هدف خود برسیم.«
نیروهای  پایگاه  از  دیدارش  در  آلمان  صدراعظم 
نیروهای  خروج  که  گفت  مزارشریف،  در  آلمانی 
ماه  برای  بدخشان  والیت  فیض آباد  شهر  از  آلمانی 
اکتوبر برنامه ریزی شده است. به گفته او، این آزمونی 
واگذاری  روند  آیا  که  شود  دیده  تا  بود  خواهد 

مسوولیت ها به نیروهای داخلی نتیجه خواهد داد.
مقام های آلمانی گفتند که انگال مرکل تصمیم داشت 
ابتدا از پایگاه نیروهای کشورش در کندز دیدار کند، 
اما به دلیل خرابی هوا، هواپیمای او نتوانست به میدان 

هوایی این والیت فرود آید.

به جای انتقاد از رسانه ها، بهتر است از نگرانی های مردم 
با »مدیریت عالی و خوب« بکاهد.

در همین حال، دانش کروخیل، مسوول آژانس خبری 
در  جاری  اوضاع  ادامه ی  که  می گوید  نیز،  پژواک 
نگران کننده  مردم  برای  رسانه ها  تبصره  بدون  کشور 
برنامه هایی برای نجات  است. به گفته ی او، اگر دولت 
مردم از این وضعیت روی دست دارد و آن را شریک 
آقای  شد.  خواهد  بیشتر  هم چنان  نگرانی ها  نمی کند، 
که  ندارد  وجود  هیچ شکی  این  »در  گفت:  کروخیل 
اگر  و  کند  پیدا  ادامه  منوال  هم چو  به  وضعیت  اگر 
مردم  نجات  به خاطر  برنامه هایی  افغانستان  حکومت 
با مردم شریک نمی سازد؛ و  روی دست دارد و آن را 
افغانستان  دولت  جهانی،  جامعه  که  مسوولیت هایی  یا 
به  و  دارند  مدنی  جامعه  و  اقتصادی  نهادهای  تمام  و 
که  ندارد  وجود  هیچ شکی  این  در  نشوند،  متوجه  آن 
وضعیت افغانستان باز به همان وضعیت 1992 برگردد.« 

رسانه های  این که  برای  می کند  تاکید  کروخیل  دانش 
به  یا  و  نشوند  اشتباه  دچار  سیاسی  کارشناسان  و  آزاد 
بین المللی  نیروهای  مورد خروج  در  مردم  نگرانی های 
از کشور افزایش ندهند، بهتر است که دولت برنامه های 
»وقتی  گفت:  او  سازند.  شریک  رسانه ها  با  را  خود 
تحلیلگران فعالیت ها و تبلیغات گروه های اپوزیسیون و 
افراد مسلح را می شنوند، اما پیام های سازنده حکومت 

را نداشته باشند، طبیعی است که متاثر می شوند.«
رسانه های بی تفاوت

متوجه  بیشتر  رییس جمهور  یک شنبه  روز  سخنان 
پس  غیردولتی  رسانه های  بود.  غیردولتی  رسانه های 
به  کشور،  از  بین المللی  نیروهای  خروج  آغاز  از 
نگرانی های مردم در مورد سال های پس از  2014 بیشتر 

پرداخته اند.
که  می گویند  رسانه ها  دست اندرکاران  این حال،  با 
دولت افغانستان که دارای چندین رسانه  است، می تواند 
از طریق تقویت این رسانه ها نگرانی های مردم را کاهش 
در  دولتی  رسانه های  کروخیل،  دانش  به گفته ی  دهد. 
بوده   ضعیف  ملت،  به  دولت  مثبت  پیام های  رسانیدن 
از  رییس جمهور  است که  باعث شده  نیز  مساله  این  و 

رسانه های آزاد انتقاد کند.
دولتی  رسانه های  که  می گوید  خلوتگر  مجیب  اما 
»پروپاگند«  به  بیشتر  آزاد،  رسانه های  با  رقابت  به جای 
به  توجه  با  دولتی  »رسانه های  گفت:  او  می پردازند. 
تا  می پردازند  پروپاگندا  به  بودن شان،  دولتی  خاصیت 
این که به متوازن ساختن اوضاع بپردازند. بهتر این است 
که جناب کرزی از طریق رسانه های دولتی و غیردولتی 

بیشتر به اوضاع حاکمیت پیدا کند.«
رسانه های  فعالیت  گسترش  افغانستان  دولت  گرچند 
آزاد را یک دست آورد مهم می داند، اما طی سال های 
به  منسوب  افرادی  که  ا ست  حاکی  گزارش ها  اخیر 

دولت بیشتر باالی رسانه های اعمال فشار می کنند.


است.  افغانستان  به  مرکل  انگال  سفر  چهارمین  این 
دیدار  افغانستان  از  نیز   2010 سال  دسامبر  ماه  در  او 
کمک کننده  بزرگ  کشور  سومین  آلمان  بود.  کرده 
به افغانستان است و نیروهای این کشور در چارچوب 
نیروهای بین المللی کمک به امنیت در شمال افغانستان 

مصروف فعالیت اند.
از زمان استقرار نیروهای آلمانی در افغانستان در سال 
2002 تاکنون، 52 تن از اعضای ارتش آلمان در اثر 
مسلحانه  برخوردهای  و  ماین  انفجار  طالبان،  حمالت 

جان داده اند.
در حال حاضر حدود 4800 سرباز آلمانی در افغانستان 
خدمت می کنند و براساس برنامه تعیین شده، قرار است 

این شمار تا آغاز سال آینده کاهش می یابد.
امنیت  به  بین المللی کمک  نیروهای  توقع می رود که 
)آیساف( تا ختم سال 2014  افغانستان را ترک نمایند 
و نیروهای داخلی مسوولیت تامین امنیت را به دوش 

گیرند.
با حامد  تلیفونی  همچنان خانم مرکل در یک تماس 
 16 از کشته شدن  را  و همدردی خود  تسلیت  کرزی 
داشته  ابراز  امریکایی،  سرباز  یک  توسط  غیرنظامی 

است.
روز یکشنبه مقام ها گفتند که یک سرباز امریکایی در 
بیرون  پایگاه اش  از  قندهار  والیت  پنجوایی  ولسوالی 
شده، 16 تن از اعضای سه خانواده را به ضرب گلوله 

به قتل رسانده است.

اوضاع نگران کننده است
رسانه ها بازتاب می دهند

 ظفرشاه رویی

تردید مرکل در مورد خروج نیروهای آلمانی 
از افغانستان تا سال 2014
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در گزارش ها آمده است که رییس جمهور کرزی 
وضعیت  به  نسبت  تا  است  خواسته  رسانه ها  از 
افغانستان در دوره زمانی بعد از سال 2014 میالدی 
منفی بافی نکنند. اگر به این اظهارات رییس جمهور 
می گردد  روشن  واقعیت  این  شود،  دقت  کرزی 
رابطه  در  برابر گزارش دهی  در  رییس جمهور  که 
افغانستان  در  آن چه  تحلیل  و  افغانستان  اوضاع  به 
نوعی  را  آن  و  کرده  پیدا  حساسیت  می گذرد، 

منفی بافی محسوب می کند.
اگر به وضعیت موجود در بازار کاری رسانه های 
نگریسته  آزاد  رسانه های  به خصوص  و  افغانستان 
رسانه های  می گردد که  واقعیت روشن  این  شود، 
نگاه  منفی  دید  با  دولت  کارکرد  به  نسبت  آزاد 
انجام  به  مبادرت  رسانه ها  آن چه  نمی کنند، 

کردن  منعکس  واقع  در  می کنند  آن 
واقعیت های موجود در افغانستان می باشد. 
دارد  وجود  اداری  فساد  کشور  در  وقتی 
و شخص رییس جمهور نیز به موجودیت 
آن اعتراف می کند، نشر گزارش و تحلیل 
هرگز  رسانه ها  سوی  از  آن  مورد  در 
بلکه  شود،  محسوب  نمی تواند  منفی بافی 
در  واقعیت های موجود  انعکاس  این کار 
از  عامه  افکار  تحریک  برای  افغانستان 
یک سو و دولت مردان افغانستان از سویی 
دیگر برای چاره سازی در راستای رفع این 

مشکل می باشد.
و  مخدر  مواد  با  مبارزه  عرصه  در 
وجود  عرصه  این  در  که  ناکامی هایی 
را  سوال  این  فقط  رسانه ها  نیز  دارد 
در  موثر  تدابیر  چرا  که  می کنند  مطرح 
کشور  در  مخدر  مواد  با  مقابله  راستای 
طرح  اگر  است.  نشده  گرفته  روی دست 
معنا است  این  به  باشد،  منفی  این پرسش 
که رییس جمهور کرزی خوش ندارد که 
بازتاب  کشور  در  موجود  واقعیت های 
کشور  در  آن چه  از  عامه  افکار  و  یابد 

می گذرد، آگاه شود. به نظر می رسد ابراز حساسیت 
واقعیت گویی های  برابر  در  کرزی  رییس جمهور 
بسیاری از رسانه ها نشان دهنده این است که آقای 
کرزی می خواهد که در کشور رسانه ها به صورت 
حکومت  ناچیز  کارکرد های  به  نسبت  غیرواقعی 

اغراق کرده و از آن تجلیل کنند.
تحت  دولت  و  کرزی  رییس جمهور  وقتی 
نظر گرفتن ذهنیت جامعه،  بدون در  رهبری وی، 
زاری  و  راه عذر  انعطاف پذیرانه،  بسیار  به صورت 
در  هیچ گاهی  و  گرفته  پیش  را  طالبان  برابر  در 
موضع  تقویت  راستای  در  تا  نمی افتند  تالش 
مخالفان  به  داشتن  برتری  نظر  از  خود  دولت 
کنند،  توجهی  غیره  و  مشروعیت  نظر  از  و  مسلح 
برابر  در  مسوول  را  خود  که  آزاد  رسانه های 
در  شده  ایجاد  مثبت  دست آوردهای  و  جامعه 
اعتراض  به  لب  جامعه می دانند، چگونه می توانند 
نگشایند و نسبت به عدم شفافیت در مذاکرات و 
کارکردهایی که در این خصوص از سوی دولت 

به نمایش گذاشته می شود، ابراز تردید نکنند.
این  در  رییس جمهور  اظهارات  دیگر،  جانبی  از 
اثبات می کند  نیز  خصوص یک واقعیت دیگر را 
نتوانسته  دولت  گذشته  ده سال  در  این که  آن  و 
طریق  از  افکارعامه  سازمان دهی  عرصه  در  است 
را  چندانی  کاری  حکومت  به  مربوط  رسانه های 
رییس جمهور  که  است  همین رو  از  ببرد.  پیش  از 
وضعیت  خصوص  در  که  گزارش هایی  به  نسبت 
 2014 سال  از  بعد  کشور  چشم انداز  و  افغانستان 
منتشر می گردد،  از سوی رسانه های آزاد  میالدی 
ابراز نگرانی می کند. مفهوم این نگرانی این است 
نسبت  عامه  افکار  که  می داند  رییس جمهور  که 
و  نداشته  چندانی  توجهی  دولتی  رسانه های  به 
برقرار  آزاد  با رسانه های  عامه  افکار  ارتباط  بیشتر 

می باشد.
این که دولت افغانستان با در دست داشتن امکانات 
قایم  و  رسانه ای  در عرصه  است  نتوانسته  گسترده 
یکی  برسد،  موفقیت  به  مردم  با  ارتباط  کردن 
حکومت  برابر  در  که  است  جدی  سواالت  از 
عرصه  در  افغانستان  دولت  دارد.  وجود  افغانستان 
و  می کند  هزینه  جدی  بسیار  به صورت  رسانه ای 
افغانستان  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  طریق  از 
دارایی  از  کار  این  برای  را  خاصی  بودجه  یک 
اما دیده می شود که کارکرد  تامین می کند.  عامه 
ضعیف  اندازه ای  به  رسانه ای  عرصه  در  حکومت 
تاثیرات  به  نسبت  رییس جمهور  که  می باشد 

احتمالی تحلیل ها و ارزیابی های رسانه های آزاد بر 
باور ندارد  ابراز نگرانی می کند. چون  افکار عامه 
دولتی  رسانه های  رسانه ای  رقابت  عرصه  در  که 
در  و  پرداخته  رقابت  به  آزاد  رسانه های  با  بتوانند 

جهت دهی افکار جامعه به نفع دولت عمل کند.
انواع  دارای  افغانستان  دولت  حالی که  در 
تلویزیون،  و  رادیو  خبری،  آژانس  چون  رسانه 
این  اما  می باشد،  غیره  و  متعدد  روزنامه های 
رسانه های پرتعداد نتوانسته اند در جهت دهی افکار 
عامه و جذب و جلب افکار عامه و بازکردن جای 
در میان مردم و مخاطبینش با رسانه های آزاد که از 
نظر منبع مالی غیرقابل برابری با رسانه های دولتی 
نفع دولت عمل  به  به رقابت پرداخته و  می باشند، 

کنند و در ذهنیت دهی افکار عامه پیش  رو باشند.
در  گزارشی  وقتی  پیش  چندی  این که  جالب 
به نشر  حکومتی  نهادهای  کارکرد  خصوص 
مسوول  که  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  رسید، 
شمار  در  می باشد،  دولت  رسانه ای  فعالیت های 
مصرف  در  که  گرفت  قرار  اجرایی  دستگاه های 
بودجه انکشافی اش ناتوانی داشته و نتوانسته است 
برنامه های از قبل طراحی شده و پیش بینی شده اش 
در عرصه کاری مربوط به خود را به انجام برساند. 
باشد  این  دولت  برای  راه  بهترین  می رسد  به نظر 
در  خصوصی،  رسانه های  به  سفارش  به جای  که 
مورد نحوه بررسی اوضاع و احوال سیاسی کشور 
فعال سازی  با  تا  آینده، کوشش کند  و چشم انداز 
با رسانه های آزاد  شبکه های متعدد رسانه ای خود 
افکار عامه  با جلب و جذب  و  پرداخته  به رقابت 
ایجاد  به جای  حکومت  نفع  به  آن  جهت دهی  و 
به آینده  نسبت  به خوش بین سازی مردم  تشویش، 

و حال دست یازد.

دچار  ظاهرا  که  امریکایی  سرباز  یک  است  شده  گزارش 
قندهار  پنجوایی  ولسوالی  در  است،  بوده  روانی  اختالل 
کرده  زخمی  را  دیگر  شماری  و  کشته  را  16غیرنظامی 
بیشتر  برخی  که  می دهد  روی  حالی  در  حادثه  این  است. 
از  برخی  می دهد.  تشکیل  کودکان  را  کشته شدگان 
سوی  از  قربانیان  اجساد  آتش زدن  از  هم چنان  گزارش ها، 
بیرون  زدن یک سرباز  دارند.  امریکایی حکایت  نیروهای 
امریکایی از پایگاه نظامی در نیمه شب و بعد یورش بردن 
بر مردم بی گناه که در  به خانه های مردم و آتش گشودن 
نحوه ی  متوجه  را  زیادی  سوال های  می برند،  به سر  خواب 

مدیریت در پایگاه های نیروهای امریکایی ساخته است.
این  برابر  در  افغان  مردم  و  مقامات  واکنش های  آن که  با 
این  از  نیز  امریکایی  مقامات  و  بود  تند  به شدت  رویداد 
معذرت  افغانستان  مردم  از  و  تاسف کرده اند  ابراز  رویداد 
خواستن های  معذرت   با  می توان  آیا  اما  خواسته اند، 
به  اثر معذرت خواستن را حفظ کرد و مردم را  پی در پی، 
اعتراض  پی  در  نیز  نمایندگان  مجلس  فراخواند؟  آرامش 
شدیدترین  این  که  زد  احتجاج  به  دست  رویداد،  این  به 
به شمار  این دست  از  نوع واکنش مجلس در رویدادهایی 
آغاز  از  آیساف  و  امریکایی  مقامات  آن که  با  می رود. 
تحقیقات در باره این رویداد خبر می دهند، اما آن چه برای 
مردم مهم است و انتظار آن را دارند، تامین عدالت است و 
انتظار  این رویداد. زیرا مردم در  یا عامالن  مجازات عامل 

نتیجه هستند نه وعده های تحقیق و پی گیری.
احساسات  که  می پیوندد  وقوع  به  حالی  در  رویداد  این 
ضدامریکایی در افغانستان در پی رویدادهای ماه های اخیر 
به شدت  گرفته ،  صورت  خارجی  نیروهای  سوی  از  که 
اثر حمله هوایی  اوج گرفته است. کشته شدن کودکان در 
نیروهای ناتو در والیت کاپیسا، بی حرمتی به اجساد طالبان 
از سوی سربازان خارجی، آتش زدن قرآن در پایگاه هوایی 
به حد  اخیر  ماه های  از جمله رویدادهایی اند که در  بگرام 
در  مستقر  امریکایی  نیروهای  متوجه  را  انتقادهایی  کافی 

افغانستان و مقامات امریکایی ساخته اند.
اکنون، با رویداد اخیری که در قندهار رخ داد، احساسات 
در  خارجی  نیروهای  خالف  بر  زیادی  حد  تا  مردمی 
افغانستان به اوج رسیده  است و مقامات آیساف نیز حداقل 
ظاهرا  که  را  مهاجمی  هویت  نخواسته اند  مدت  این  در 

با این کار  دست خوش اختالل روانی است، افشا سازند و 
حداقل آبی بر آتش خشم مردم بریزند. 

به  نسبت  را  مردم  اعتماد  برخورد  اولین  در  رویدادها  این 
نیروهای خارجی، به ویژه نیروهای امریکایی، از بین می برد. 
امریکا که در حال حاضر برای رابطه استراتژیک درازمدت 
کشور،  این  در  نظامی  پایگاه های  ایجاد  و  افغانستان  با 
چنین  تکرار  با  است،  مذاکره  حال  در  افغان  مقامات  با 
رویدادها افکار عمومی را علیه خود بر می انگیزد و این امر 
می تواند مانع بزرگی برسر راه امریکا و دولت افغانستان در 

امر همکاری های درازمدت شود. 
از سویی دیگر، رویدادهای اخیر نشان دادند که طالبان و 
مخالفان مسلح دولت تا چه پیمانه ای می توانند از احساسات 
راه پیمایی های  و  ببرند  استفاده  مردم  ضدامریکایی 
توجه  شکل  این  به  و  کنند  راه اندازی  را  خشونت آمیز 
نیروهای  به  افغانستان  مردم  بی اعتمادی  متوجه  را  جهانیان 
ادامه ی  شک  بدون  بسازند.  افغانستان  در  مستقر  خارجی 
افکار عمومی  از  استفاده  زمینه ی  می تواند  رویدادها  چنین 
حضور  مخالف  که  همسایه  کشورهای  و  طالبان  برای  را 
امریکایی ها در افغانستان اند، علیه سربازان امریکایی مساعد 
به دست  رویدادها  چنین  از  که  نفعی  نتیجه،  در  بسازد. 
و  بود  خواهد  ایران  و  پاکستان  طالبان،  متوجه  می آید، 
زحمات سال ها سرمایه گذاری امریکایی ها در افغانستان به 

هدر خواهد رفت. 
از جانبی هم، این چنین رویدادها سوالی را در مورد نحوه ی 
امریکا،  ارتش  ارتش ها،  توانمند ترین  از  یکی  مدیریت در 
بلند  جایش  از  نیمه شب  سرباز  یک  که  این  می انگیزد.  بر 
می شود و از پایگاه نظامی اش بیرون می شود و به خانه های 
مردم وارد شده و به کشتار مردم می پردازد، سوال بزرگی 
پیش روی مقامات نظامی امریکایی است. در ارتش نظام مند 
باشد، پس  داشته  این  دست وجود  از  اگر خالیی  امریکا، 
افغان ها چگونه باالی چنین ارتشی برای تامین امنیت شان و 
یا هم آموزش نیروهای داخلی شان حساب کنند؟ زمانی که 
یک سرباز می تواند از پایگاه نظامی اش، آن هم در نیمه شب 
و بدون یک برنامه ی عملیاتی منظم و تصویب شده خارج 
بر  امریکایی  نظامی  مقامات  به  دست  این  از  سوالی  شود، 
همه  این  طی  چگونه  ضعفی  چنین  وجود  که  می گردد 
برطرف  می شود،  سپری  امریکا  ارتش  عمر  از  که  سال ها 
امریکایی  نیروهای  برای  افغانستان  این که  یا  است؛  نشده 
یک استثناست و رعایت نظم ارتش در این جا برای نظامیان 

امریکایی اولویت نیست.
توجیه  برای  فرصت  انتظار  در  به شدت  پاکستان  و  ایران 
به سر  امریکایی  نیروهای  علیه  افغانستان  مردم  ذهنیت های 
جهت دهی  زمینه ساز  می توانند  رویدادها  این  می برند. 
حضور  و  شوند  افغانستان  در  امریکا  خالف  بر  ذهنیت ها 
سوال  با  را  کشور  این  در  آیساف  نیروهای  ده ساله ی 
نیروهای  تا  دارند  انتظار  افغان ها  بسازند.  روبه رو  بزرگی 
کنند  تامین  را  امنیت  امریکایی،  نیروهای  به ویژه  آیساف، 
این رویداد ها  با خشونت گرایی و تروریزم مبارزه کنند.  و 
باور مردم را نسبت به ماموریت نظامی جامعه ی جهانی در 
از یک سو  این رویداد ها  زیر سوال می برد. سود  افغانستان 
به  بخشیدن  مشروعیت  برای  را  زمینه  و  می رسد  طالبان  به 
مبارزه ی این گروه تروریستی مساعد می سازد و از سویی 
از  پاکستان  و  ایران  بردن  استفاده  برای  را  فضا  نیز  دیگر 

وضعیت افغانستان میسر می گرداند. 
دست،  این  از  اشتباهاتی  تکرار  با  روزتاروز  امریکا  ارتش 
بنیادگرایی  از  مردم  حمایت  برای  دیگر  یک بار  را  زمینه 
دارند  انتظار  شک  بدون  مردم  می سازد.  میسر  طالبانیزم  و 
زمانی که  و  خواب شان  جای  در  و  خانه شان  در  حداقل  تا 
باشند.  داشته  امنیت  می برند،  به سر  شیرین  خواب  در 
با  نمی توان  و  نیست  بخشودنی  امنیتی  چنین  زدن  برهم 
چنین  کرد.  تالفی  را  اشتباهاتی  چنین  معذرت خواهی ها 
نیروهای  و  افغانستان  مردم  میان  فاصله  می تواند  رویدادها 
امریکایی را بیشتر بسازد و در نتیجه منجر به استفاده ی افکار 
عمومی و احساسات مردم از سوی مخالفان دولت افغانستان 

بر ضدامریکایی ها شود.  
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که  فاکتورهایی اند  از  یکی  امروزه  ادبی،  ژانرهای 
ویژگی فرهنگی یک جامعه را منعکس می کنند. میزان 
محبوبیت و رواج یک ژانر ادبی در جامع می تواند ویژه 
آن جامعه باشد؛ مثال، ممکن است در جوامع شرقی، غزل 
خیلی پرطرف دار باشد تا نمایش نامه هایی الهام گرفته از 
تطبیقی  ادبیات  حوزه  در  مثال  یا  ریالیسم.  ادبی  مکتب 
از  نمایشی،  ادبیات  یا  رمان  است  جوامع غربی، ممکن 

جذابیت بیشتری برخوردار باشد. 
و ظرافت  لطافت  بزرگ که  تمدنی خراسان  در حوزه 
هستند،  برخوردار  تاریخی  کهن  سابقه  از  آن  ساکنان 
ژانرهایی، بیشتر روی بورس می باشند که استفاده آن ها 
نیازهای روحی اهالی این حوزه تمدنی را تامین کنند. 
بزرگ،  خراسان  ساکنان  تغزل خواه  روح  نوازش  برای 
اگرچه در  بیشتری دارد؛  ادبی غزل سر سازگاری  نوع 
عرف عارف مشربان مشرق زمین، مثنوی و رباعی نیز از 

جایگاه بلندی برخوردار هستند. 
پامیر،  تمدنی  حوزه  میراث دار  سه کشور  میان  در 
افغانستان که زمانی گهواره ژانرهای مختلف ادبی بود، 
شدن  ایزوله  به سوی  آرام آرام  می رسد  به نظر  امروزه 

فرهنگی گام بر می دارد. 
شود  ایجاد  پیش داوری  این  خوانندگان  برای  شاید 
فرهنگی  فضای  گرفتن  چالش  به  نویسنده  منظور  که 
فعلی کشور است که بعد از واقعه 11سپتامبر و حضور 
اما،  است؛  شده  حاکم  کشور  در  بین الملل  نیروهای 
یاد  نه  این جا  در  نویسنده  منظور  که  شد  یادآور  باید 
نه  و  است  افغانستان  جامعه  فرهنگ  تاریخی  پس منظر 

را  جنگی  وقایع  بیان  ولی  نمی خورد،  به چشم  نگارشی 
می توان »ادبیات جنگ« نامید. اما، در حوزه نگارش های 
از  مواردی  به  است  مجبور  نویسنده  حماسی،  نوع 
صحنه های جنگی اشاره کند که این امر ترم جنگ را 

برجسته می کند.
راست  »حرف  است:  آمده  ما  ضرب المثل های  در   .2
هستند  ما  فرزندان  پرسید.« چون  از خردسال ها  باید  را 
ما  محیط  در  موجود  واقعیت های  بازتاب دهنده  که 
می باشند. از این رو، وقتی در دنیای کودکانه نسل فعلی 
دیگر  که  است  مشهود  کامال  می شویم،  متمرکز  خود 

کشاندن  تصویر  به  هم 
فضای فرهنگی امروز این 
نگران  برخی  سرزمین که 
آن می باشند، بلکه منظور 
کردن  پیدا  این جا  در 
جامعه  روانی  ویژگی 
از تحوالت  بعد  است که 
سیاسی  اوضاع  برق آسای 
اتفاق  هشتاد  دهه  طی  در 
در  هدف  است.  افتاده 
جواب  پیداکردن  این جا 
»جامعه  است:  سوال  این 
شیدای  کشور  جنگ زده 
کدام ژانر ادبی می باشد؟«

این  برای  وقتی  این سوال 
طی  که  آمد  پیش  قلم 

ارزیابی  را  شرقی  جوامع  ویژگی های  گذشته  ماه های 
میان رشته ای  مسایل  بعضی  تحقیق،  هنگام  در  می کرد. 
به   وقتی  مخصوصا،  کرد.  مشغول  را  نویسنده  ذهن 
دست نوشته هایی رو به رو شد که »جنگ را شیرین ترین 

ژانر ادبی« برای جامعه افغانستان برشمرده بودند.
نگرش  نیز  و  مختصری  کتاب خانه ای  تحقیق  از  بعد 
از  بعضی  حاشیه نشین  محالت  در  روزمرگی  کوتاه 

شهرهای کشور، این نتیجه به دست آمد: 
1. اگرچه جنگ در ردیف ژانرهای ادبی معمول دنیای 

بازی کودکانه این نسل، »خانه بازی های« سی سال قبل 
نیست؛ خانه بازی هایی که حکایت از وضعیت طبیعی و 
فطری فرزندان ما داشت. امروزه، طبیعت اولیه و فطری 
محیط  دگرگونی های  دست خوش  نیز  ما  کودکان 
شده اند. دیگر به جای خانه بازی، بازی های جنگی است 
که آن ها را بیشتر به شرایط محیط زندگی شان نزدیک 
در  ما  کودکان  که  نقش هایی  گذشته  در  می کند. 
بازی های خود به هم دیگر می دادند، نقش های اعضای 
و...  برادر  مادر، خواهر،  پدر،  بود:  اصلی یک خانواده 
این  این سو، جای  به  دهه  از چندین  اما، 
رییس،  ولسوال،  قوماندان،  را،  نقش ها 
وزیر، عسکر و... به خود اختصاص داده 
فعالیت های  خانه سازی،  دیگر  است. 
نمی دهد  تشکیل  را  خانواده  مرد  روزانه 
و منبع درآمد مرد خانه دیگر کشاورزی 
و بازار نیست؛ بلکه جنگ و فعالیت های 
برای  درآمدزا  کار  که  است  جنگی 
دیگر  می کند.  ایجاد  خانواده  مردان 
نیست که  ارباب بودن، نقش برجسته ای 
بلکه  باشد،  مردم  مشکالت  گره گشای 
نماینده های  هشتاد  دهه  در  یا  مجاهد 
شورای  و  نمایندگان  سنا،  مجلس های 
نظر  هر  از  را  جامعه  که  هستند  والیتی 

مدینه فاضله می سازند. 
با توجه به این که تغییر مواردی از حب و 
بغض ها، براساس تغییر معیارهای سنجش 
در یک جامعه صورت می گیرد، بنابراین خالی از لطف 
قرار  ارزیابی  مورد  سنجش  معیارهای  که  بود  نخواهد 
بگیرد. به نظر این قلم، اولویت بندی در گزینش ژانرهای 
ادبی می تواند یکی از معیارها برای وضع روحی جامعه 
ادبی  ژانر  »جنگ«،  اگر روزی کلمه  باشد.  ما  امروزی 
به حساب بیاید و آن هم در اولویت اول قرار بگیرد، در 
این صورت ممکن است با بسیاری از معیار های سنجش 

خود، قصیده خداحافظی را زمزمه کنیم.    


جنگ؟ کدام ژانر ادبی؛ 

کشته شدن 16تن از افراد ملکی در قندهار واکنش های 
مختلفی را در میان تحلیلگران، حکومت و نمایندگان 
سرباز  یک  یک شنبه  شب  است.  برانگیخته  پارلمان 
وارد خانه های  قندهار  پنجوایی  ولسوالی  در  امریکایی 
غیرنظامی، سبب مرگ  افراد  بر  با شلیک  و  مردم شد 

کودکان زنان و مردان در این والیت شد. 
با  قضیه  این  از  آگاه شدن  با  کرزی  رییس جمهور 
سخن  حادثه  این  قربانیان  بازماندگان  و  زخمی ها 
قضیه  این  عامل  که  داد  اطمینان  آن ها  به  و  گفت 
از  یک تن  می شود  گفته  ماند.  نخواهد  مجازات  بدون 
این  به کشتار  این که دست  از  امریکایی پس  نیروهای 
غیرنظامیان می زند، دوباره به پایگاه خود بر می گردد و 
خود را تسلیم می کند. نیروهای امریکایی گفته اند که 
نتایج  هنوز  اما  بوده،  روانی  اختالل  دچار  نظامی،  این 

تحقیقات در رابطه به این قضیه اعالم نشده است.
تماس  یک  در  امریکا،  رییس جمهور  بارک  اوباما، 
کرده  نکوهش  را  عمل  این  کرزی  حامد  با  تلیفونی 
در  بارک  اوباما  است.  خوانده  دهنده  تکان  را  آن  و 
اعالمیه ای که از سوی کاخ سفید نشر شده، گفته است: 
»من از گزارش کشته شدن و جراحت افراد ملکی افغان 
عمیقا متاثر گردیده ام. من تسلیت و هم دردی خود را 
به خانواده ها و عزیزانی که جان های خویش را در این 
حادثه از دست دادند و مردم افغانستان که خشونت و 
رنج های بیش از حد را تحمل کرده اند، ابراز می دارم.« 
امریکا  سفارت  سوی  از  که  جداگانه ای  اعالمیه  در 
پایدار  همکاری  به  متعهد  »ما  است:  آمده  شده  منتشر 
با افغانستان برای به دست آوردن صلح و امنیت بهتر در 
منطقه که منافع مشترک ما در آن نهفته است، می باشیم. 
ما هرگونه حمله توسط یکی از اعضای نیروهای مسلح 
ایاالت متحده امریکا در برابر افراد )بی گناه( ملکی را 
نکوهش می کنیم و تمام اعمال خشونت آمیز علیه تمام 
افغانستان  مردم  به  ما  می کنیم.  محکوم  را  ملکی  افراد 
این  مسوولیت  که  افرادی  یا  فرد  که  می دهیم  اطمینان 

اخیر که منجر به مرگ 16غیرنظامی در قندهار شد، از 
حوادثی است که زیان هایی را برای نیروهای امریکا در 

افغانستان در پی داشته است. 
می گوید  نظامی  مسایل  تحلیلگر  خالد،  عبدالهادی 
اندازه  به  افغانستان  ملی  اردوی  نیروهای  باوجودی که 
دیده  اما  نیستند،  دیده  آموزش  امریکایی  نیروهای 
می شود که در ده سال گذشته هیچ حادثه ای از اهانت 
افغانستان  مردم  باورهای  برابر  در  نیروها  این  توسط 
این  »علت  می گوید:  خالد  آقای  است.  نداشته  وجود 
مجازات شدید  امریکا  است که سربازان  این  حوادث 
این ها  ندارند.  خود  بین  در  خوبی  نظم  و  نمی شوند 

اخالقیات جامعه ما را یا نیاموخته یا اطالع ندارند.« 
افتاده،  اتفاق  اخیرا  آقای خالد حوادثی که  باور  به  اما 
امریکا.  متحده  ایاالت  سیستم  نه  است  افراد  به  مربوط 
او می گوید حادثه والیت قندهار نیز از مریضی روانی 
یک فرد ناشی می شود و این مساله را نمی توان گفت 
افغانستان صورت  علیه  یا سوقصد  و  از روی عمد  که 
خود  مساله  این  می گوید  خالد  آقای  است.  گرفته 
رابطه  در  امریکا  متحده  ایاالت  برای  است  اخطاری 
به این نکته که اردوی آن کشور در افغانستان ناتوانی 

نشان می دهد. 
افغانستان  مردم  روحیه  بر  حوادث  این  می گوید  خالد 
که  می کنند  فکر  آن ها  زیرا  دارد«  منفی  بسیار  »تاثیر 
می گوید  او  است.  آمده  مردم  کمک  برای  امریکا 

رویداد را به عهده دارند شناسایی و به عدالت کشانیده 
خواهند شد.« 

امریکا  ایاالت متحده  نیروهای   « افزوده است:  اعالمیه 
در  تاهنوز  ما  می کند.  درست  مراقبت  مجروحان  از 
جستجوی حقیقت  می باشیم. این رویداد تحت بررسی 
قرار دارد و یک تن از عساکر ایاالت متحده امریکا در 

پیوند به این رویداد نیز بازداشت گردیده است.«
پانیتا،  لیون  تعهد  از  است  گفته  امریکا  رییس جمهور 
وزیر دفاع آن کشور و جنرال جان آلن فرمانده عمومی 
در  حقیقت یابی  به منظور  افغانستان  در  ناتو  نیروهای 
حمایت  رویداد  این  عامالن  شناسایی  و  وقت  اسرع  

کرده است. 
وعده کرده  اعالمیه ای  نشر  با  نیز  امریکا  دفاع  وزارت 
اعمال شان  جزای  به  قندهار  قضیه  عامالن  که  است 
با  تلیفونی  تماس  یک  در  پانیتا  لیون  رسید.  خواهند 
حامد کرزی از این حادثه ابراز تاسف و معذرت خواهی 

کرده است. 
می گویند  تحلیلگران  از  شماری  همین حال،  در 
در  امریکایی  نیروهای  توسط  که  اخیر  سه حادثه ی 
افغان ها نسبت به همکاری  افغانستان انجام شد، اعتماد 

امریکا با افغانستان را کاهش داده است. 
حادثه قرآن سوزی در پایگاه هوایی بگرام که منجر به 
افغانستان شد،  تظاهرات گسترده و مرگ ده ها تن در 
حادثه  و  طالبان  اجساد  بر  امریکایی  نیروهای  ادرار 

و  غربی  همسایه  دو  به خصوص  افغانستان  همسایه های 
و  سازمان ها  زیرا  می کنند.  سواستفاده  به شدت  جنوبی 
قرآن سوزی  مساله  در  کشور ها  این  به  مربوط  حلقاتی 
تالش کردند تا ضدیت با امریکا را شدت بخشند. آقای 
این گونه حوادث رییس جمهور کرزی  خالد می گوید 
را نیز زیر فشار قرار می دهد، زیرا او نمی تواند به آسانی 
از این مسایل بگذرد و سند همکاری های استراتژیک با 

امریکا را امضا کند. 
در همین حال، محمود صیقل، تحلیلگر مسایل سیاسی، 
افغانستان  در  امریکا  برای  حوادثی  چنین  می گوید 
این گونه  امریکا در  زیان آور است؛ زیرا تحقیقاتی که 
تحقیقات  این  و  است  می دهند، وقت گیر  انجام  موارد 
زمانی اعالم می شود که احساسات مردم نسبت به این 

حوادث بر اثر آوازه ها شکل می گیرد. 
به باور آقای صیقل، ضرر این گونه حوادث برای امریکا 
اندازه  به  القاعده  و  طالبان  که  است  این  افغانستان  و 
می کنند  استفاده  خود  به سود  حوادثی  چنین  از  کافی 
کنند.  پیدا  نفس کشیدن  برای  را  فضایی  می توانند  و 
می گویند  افغانستان  مردم  به  طالبان  حاال  می گوید  او 
که ادعای شان در رابطه به این که امریکا برای کشتن 
مردم آمده راست بوده است. از سویی دیگر گروه های 
افراطی در پاکستان می توانند زمینه های تبلیغی بیشتری 
جنگ  صفوف  در  را  بیشتری  افراد  و  کنند  فراهم 

افغانستان بفرستند. 
صیقل می گوید بی احترامی به قرآن و دو حادثه دیگر، 
و  افغانستان  اعتماد  و  روابط  در  خال  تا  می شود  سبب 
پیدا  سوال  افغانستان  مردم  »برای  شود:  بیشتر  امریکا 
می شود در رابطه به مسایل حقوق بشر. آن ها می پرسند 
امریکا  دیگر  سویی  از  است؟  همین  بشر  حقوق 
این  ولی  داشته  افغانستان  در  خوبی  دست آوردهای 

حوادث بر این دست آوردها سایه می اندازد.« 
آینده  به  کسانی که  برای  حاال  صیقل،  آقای  به گفته 
شده  مشکل  نیز  دارند  باور  امریکا  و  افغانستان  روابط 
است که چگونه می توانند از روابط نزدیک دو کشور 
افغانستان  چیزفهم های  مسایل  »این  بگویند:  سخن 
قانع  را  خود  اول  چگونه  که  می کند  مشکل  دچار  را 
بسازند و در مرحله دوم مردم افغانستان را قانع بسازند 
نفع  به  نیروها  این  با  که حضور و مشارکت درازمدت 

افغانستان است.« 

پیامدهای حوادث اخیر در روابط
 افغانستان و امریکا 

 حکیمی

 علی عالمی  کرمانی

به باور آقای خالد حوادثی که اخیرا اتفاق افتاده، مربوط به افراد است 
نه سیستم ایاالت متحده امریکا. او می گوید حادثه والیت قندهار نیز از مریضی روانی 

یک فرد ناشی می شود و این مساله را نمی توان گفت که از روی عمد و یا سوقصد علیه 
افغانستان صورت گرفته است. آقای خالد می گوید این مساله خود اخطاری است برای 
ایاالت متحده امریکا در رابطه به این نکته که اردوی آن کشور در افغانستان ناتوانی 

نشان می دهد. 
ACKU
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دموکراسی و آزادی در هر کشوری با سنجیدن اوضاع 
آن کشور تعیین می شود.

که  می کنیم  زندگی  روزگاری  در  امروز  مردان  ما 
سیاسی  عرصه  در  را  زنان  گسترده  حضور  نمی توانیم 
مسلم  امر  بگیریم.  نادیده  سیاست گذاری های کشور  و 
این است که با گسترش نفوذ زنان در تمام عرصه های 
زندگی، به خصوص اقتصادی و سیاسی در جهان و میزان 
تاثیرگذاری آنان، نمی توان فعالیت های نیم جامعه را به 
علم و پژوهش و حتا تعلیم و تعلم محدود کرد. تقسیم 
عادالنه قدرت در تمامی عرصه های اجتماعی و سیاسی 
بین زنان و مردان نه تنها ضامن پیشبرد دموکراسی است، 
بلکه حق طبیعی شهروندی برای هر دو جنس است که 
دارا  سیاسی  عرصه  در  تاثیرگذاری  برای  برابر  سهمی 
در  فردی  به شکل  زنان  حضور  می شود  گفته  باشند. 
مساله  نیست.  ما  امروز  سوال  و  معضل  سیاست  عرصه 
امروز ما حضور زنان در عرصه سیاست گذاری به عنوان 
و  است  انسان ها  اجتماع  تشکیل دهنده ی  دو  از  یکی  
حقوق  بر  مبتنی  قوانین  تدوین  به  نیاز  منظور  این  برای 
بشر، یعنی حقوق دو جنس، مساله امروز ماست. اما باید 
فراموش نکنیم که تدوین قوانین الزم و ضروری است، 

ولی کافی نیست.
مسوولیت حفظ خانواده و کودک، نگهداری فرزندان 
محول شده  زنان  به  تاریخ  در طول  خانواده  اعضای  و 
است؛ در دوران حاضر به این، مسوولیت کار در بیرون 
نیز اضافه گردیده است. عدم تقسیم عادالنه ی کار در 
خانه و جامعه یکی از اصلی ترین عوامل عدم مساوات 
در بین زنان و مردان است؛ به طوری که مسوولیت زنان 
در مدیریت خانه و خانواده مانعی جدی برای پرداختن 
این  است. سوال  اجتماعی  مسایل  و سایر  به خود  آنان 
و  داد  تغییر  را  مناسبت  این  می شود  چگونه  که  است 
اگر  کرد؟  بنا  جامعه  و  خانه  در  عادالنه  کاری  تقسیم 
هدف را بر این بگذاریم که میان زنان و مردان عدالت 
برهم زدن  جز  چاره ای  آن صورت  در  شود،  برقرار 
و  زور  به حکم  نظمی که  نداریم؛  موجود  نظم کاذب 
از  را  مرد  و  است  در خانه محدود کرده  را  زن  تاریخ 
قبول بسیاری، از مسوولیت هایی که مربوط به زن تلقی 

می شود، مبرا دانسته است.
مساوی  و  برابر  فرصت های  از  باید  دو،  هر  مرد،  و  زن 
هم چو  نیز،  زنان  که  شود  معلوم  تا  شوند  بهره مند 
فراوانی  شایستگی های  کسب  و  رشد  توانایی  مردان، 
دارند. بدون حضور زنان در عرصه اجتماعی و سیاسی 
سخن  جامعه  سیاسی  و  اجتماعی  تعادل  از  نمی توان 
را  آخر  حرف  که  می دهد  نشان  تاریخ  آورد.  به میان 
باید  پس  می زنند.  سیاست گذاران  و  قانون گذاران 

انتخابی  و  جدی  دقتی  کشور  قانون گذاران  انتخاب  در 
درست کنیم. زنان باید به لزوم حضور گسترده خود در 
عرصه سیاست پی ببرند و برای کسب حقوق حقه شان، 
به تفکر سیاسی و آگاهی جنسیتی مسلح کنند.  خود را 
گرفته  تصمیم  آن ها  باره ی  در  در  جایی که  باید  زنان 
می شود، حضور داشته باشند و مردان در چنین مسایلی، 

یاران بی همتای زنان باشند، نه رقبای آن ها. 
آن چه هم اکنون در جهان رخ می دهد، دامنه گسترده تری 
امور  به  مربوط  تشکل های  و  انجمن ها  تنها  نه  دارد، 
کسب  برای  حزب  یا  گروه  از  خارج  زنان  بلکه  زنان، 
و  تالش  در  دولت مردان  هم پای  قدرت  کرسی های 

مبارزه ای تنگاتنگ قرار می گیرند. 
زنانچراوچگونهبهقدرتمیرسند؟

1. نقش احزاب سیاسی
ساختار سیاسی کشورها گرچه متفاوت از یک دیگر اند، 
و  می کنند  تالش  دموکراسی  تحقق  برای  بیشتر  اما 
هستند.  سیاسی  احزاب  حکومت ها  چنین  پشتیوانه ی 
احزاب هریک اصول سیاسی متفاوت را تعقیب می کنند. 
نظام  گروه های  سایر  از  را  احزاب  که  آن چه  واقع  در 
دست یافتن  برای  کوشش  می کند،  متمایز  سیاسی 
دموکراتیک،  نظام  یک  در  است.  سیاسی  قدرت  به 
سازماندهی  بر  همه  از  بیش  قدرت  منابع  به  دست یافتن 
این روست که حضور  از  و  است  متکی  احزاب  درست 
زنان در احزاب سیاسی یکی از راه های دست یابی آنان به 

منابع قدرت به شمار می رود. 
مهم ترین چالش فرا روی رسیدن زنان به منابع قدرت را 
افغانستان  در  دموکراتیک  فضایی  موجودیت  عدم  باید 
را  افغانستان  قانون،  که  نکته  این  وصف  با  حتا  خواند، 
کشوری دموکراتیک می خواند، اما این دموکراسی هنوز 
وارد نهاد فرد، خانواده، جامعه و در یک کلیت، مجموعه 
مردم و نظام حاکم نشده است. این مساله تاثیری مستقیم 
و  سیاسی  احزاب  تعدد  گذاشته،  نیز  سیاسی  احزاب  بر 
نداشتن برنامه های روشن، مبنای احزاب سیاسی براساس 
تقسیمات قومی و زبانی، دسته بندی های مذهبی احزاب، 
عدم پابندی اکثریت قریب به اتفاق همه احزاب سیاسی به 
مبانی دموکراتیک، نشانه های بارز چنین فضایی به شمار 
می روند و از این روست که در چنین فضایی، جایگاهی 
احزابی که  نمی ماند.  باقی  برای زنان در احزاب سیاسی 
زنان  سیاسی  مشارکت  و  به حقوق  موارد خود  اکثر  در 
باور ندارند، نمی توانند نخبگان سیاسی زن را وارد جامعه 
سازند. این امر باعث شده که مطالبات زنان از آدرس های 
نمی تواند  شرایطی  چنین  شود،  عنوان  آنان  شخصی 
زنان در طول  بی عدالتی هایی که  برای حل مشکالت و 
سیاسی  حل  راه  کرده اند،  نرم  دست و پنجه  آن  با  تاریخ 

»زنان اگر خود را فراموش نکنند، هیچ گاه فراموش نخواهند شد«
»هم چنان که زنان حق دارند که باالی چوبه دار بروند. به  همان سان نیز حق دارند که باالی سکوی خطابه بروند.«

)المپ دوگوژ(

سیاسی  احزاب  دموکراتیک  جوامع  در  کند.  پیشنهاد 
عمده ای  نقش  زنان  کردن  توانمند  و  قدرتمندسازی  در 
ایفا می کنند. از همین جا است که زنان می توانند اعتماد 
سیاسی  امور  در  دخیل  را  خود  و  کنند  حاصل  نفس  به 
نیز  انتخاباتی  کشور بدانند. از طرفی دیگر، در مبارزات 
زنان با حمایت بیشتری که ناشی از فعالیت حزبی است، 
مواجه می گردند و دسترسی به قدرت برای شان آسان تر 
می شود. زنان در مقابل هرنوع تصمیم حکومت ها که در 
ایستادگی  می توانند  باشد،  زنان  خواسته های  با  مغایرت 
خشونت،  ازدیاد  چون  مواردی  اصالح  برای  و  کنند 
حذف زنان از قدرت، سهم ندادن آن ها در ساختارهای 

سیاسی، طرح و مطالبات شان را ارایه کنند.
2. تکیه بر توانمندی های فردی و ویژگی های خاص زنان

نفس  به  اعتماد  که  زنانی  افغانستان،  تاریخ  طول  در 
باورمند  خود  شخصی  توانمندی های  به  و  داشتند  بیشتر 
ایفای وظیفه  توانستند در سطوح مختلف قدرت  بودند، 
کنند. ما در تاریخ معاصر خود زنانی را با عناوین معاون 
وزیر،  مجلس،  وکیل  شهردار،  والی،  رییس جمهور، 
غیره  و  دانشجو  معلم،  داکتر،  پیلوت،  نظامی،  معین، 
می شناسیم که همه به اثبات رسانیده اند که توانایی کسب 
علم و توانایی کار کردن را دوشادوش مردان دارند. در 
بسیاری از جاها دیده شده است که زنان نسبت به مردان 
از دقت بیشتری برخوردار هستند و توانایی اداره امور را 
به راحتی دارند. اما آن چه مهم است این است که زنان 
و  هستند  برخوردار  زیادی  فکری  توانایی  از  که  بدانند 
شبانه روزی  تالش  و  مبارزه  به  نیاز  امر  این  اثبات  برای 
مانند زنانی دارند که از چارچوب خانواده قدم به اجتماع 

و از آن جا با مبارزه و تالش وارد منابع قدرت شده اند. 
چندان  نه  الیه های  در  امروز  ما  که  است  بدیهی  این 
دست وپنجه  نیز  دیگری  مشکالت  با  خود  جامعه  پنهان 
و  زن ستیز  نگاهی  از  ناشی  که  مشکالتی  می کنیم؛  نرم 
مردساالرانه است که به مرور زمان در جامعه سنگ واره 

شده  نیز  سرزمین  این  زنان  از  زیادی  قمست  ذهن  وارد 
وصف  با  شده  باعث  تاسف بار  مساله ی  این  است. 
ده سال در دسترس  این  امکانات محدودی که در طول 
حتا  نتوانند  آن ها  از  زیادی  تعداد  داشته،  قرار  زنان 
شکل  به  و  ببرند  محدود  امکانات  همین  از  کافی  بهره 
شایسته تری وارد ساختار قدرت در جامعه گردند. به این 
مورادی  اشاره می شود که در  مساله  این  با وصف  نکته 
زنان از جایگاه های خوب سیاسی برخوردار هستند، ولی 
تجربه نشان داده است که در تصمیم گیری ها نقش آن ها 
چشم گیر نبوده است و قدرت تاثیرگذاری روی تصامیم 

دولت را نداشته اند.
برای برون رفت از این معضل، زنان باید احزاب سیاسی 
حضور  از  خالی  نمی تواند  که  باشند  داشته  را  خودشان 
مردان خوش فکر این سرزمین باشد و برای طرح مطالبات 
خود با توجه به تجربه کشورهای مترقی دست به ایجاد 
جنبش هایی بزنند و از این دو طریق، جایگاه و نقش شان 
اقداماتی  چنین  است  بدیهی  کنند.  تعریف  جامعه  در  را 
برنامه ریزی، تجربه کافی و زمان  به پشتوانه فکری،  نیاز 
مناسب دارد. همه خوب می دانید که در هیچ جامعه ای، 
امکان ایجاد یک تغییر اجتماعی، به یک بارگی، ممکن 
تنها  نه  نسنجیده  و  یک شبه  تصمیم گیری های  و  نیست 
که خیانتی به امکانات و ظرفیت های ایجاد شده به شمار 
به  معکوس  نتیجه  می تواند  مورادی  در  حتا  که  می رود 

بار آورد. 
3. محیط خانواده

محیط خانواده از عوامل دیگری است که باعث می شود 
نقش  اجتماعی  و  سیاسی  امور  در  زنان  و  دختران  تا 
بازی کنند. چنین زمینه ای را مادران و پدران آگاه برای 
دختران مساعد می سازند و در تمام شرایط از دختران شان 
و  جامعه  در  مادران  و  پدران  نقش  می کنند.  حمایت 
احساس وطن دوستی و مردم دوستی آن ها به فرزندان شان 
الگو  را  مادران خود  پدران و  فرزندان،  انتقال می یابد و 
قرار می دهند و گام به گام با آن ها وارد جامعه می شوند. 
هستند زنان و دخترانی که پدران و مادران شان از دانش 
کافی سیاسی برخوردار نبوده اند، ولی حامی خوبی برای 
فرزندان شان بودند. مانع خواسته ها و عالیق آن ها نشده اند 
و برعکس برای تشویق آن ها، نقش خوبی ایفا کرده اند. 
توانسته اند  چنین زنانی در جامعه، خوب درخشیده اند و 
ادا  شهروندان  سایر  مقابل  در  را  خود  انسانی  مسوولیت 
بی اعتمادی  و  امنیت  نبود  فعلی  شرایط  در  اما  کنند. 
مانع ورد دختران  از موارد  بسیاری  اجتماعی والدین در 
می گردد.  اجتماعی  و  سیاسی  عرصه های  در  زنان  و 
اعتماد اجتماعی روزبه روز کاهش می یابد و این فضا نه 
تنها شرایط سیاسی و اجتماعی را تنگ تر می سازد که به 
فعالیت زنان در عرصه های اقتصادی و فرهنگی نیز ضربه 
می زند. زنان از اجتماع بیگانه می شوند و خود را نسبت به 
اجتماع بی عالقه می دانند و جامعه پذیری آن ها با مشکل 

مواجه می شود. 
گرچه نظر به ماده 54 قانون اساسی کشور، دولت مکلف 
اساسی جامعه است، مورد  را که رکن  تا خانواده  است 
قانون  بند  این  قرار دهد؛ ولی دیده می شود که  حمایت 
خانواده ها  به  و  است  شده  سپرده  فراموشی  به  کامال 
هیچ توجهی از طرف دولت صورت نمی گیرد. این امر 
باعث می گردد تا سنت های نادرست و عقب مانده تسلط 
بیشتری روی دختران و زنان پیدا کند و فعالیت آن ها را 

در جامعه محدود سازد.
عامل جمعیت  .4

می دهند،  تشکیل  را  جامعه   هر  جمعیت  50درصد  زنان 
مناصب  گرفتن  به دست  برای  تالش  و  اصرار  این رو  از 
مهم دولتی از سوی آنان، چندان عجیب به نظر نمی آید. 
روژه گارودی، در باره چگونگی به قدرت رسیدن زنان 
می گوید: »دنیای مالکیت مرد برای او قدرت می آفریند 
و سلسله مراتب را موجب می گردد. اقتدار و سلسله مراتب 
تمرکز قدرت،  و  و تجمع قدرت می شود  تمرکز  باعث 
این  به وجود می آورد.  را  پیچیده ای  اجتماعی  زیربنا های 
زیربناها نه تنها موجب نفوذ و تشریفات اداری می گردد 
بلکه باعث می شود این نفوذ در مجموع نظام اجتماعی و 

به ویژه نظام کاری، عقالنی جلوه کند.«
نادیده  را  زنان  فعالیت  شرایطی،  چنین  در  نمی توانیم  ما 
بمانند.  از دست آوردهای جهانی بی بهره  بگیریم و زنان 
همه  از  بهره برداری  سیاسی  توسعه  امر  در  هم  سویی  از 
منابع انسانی ضروری است و با توجه به درصدی باالی 
در  موثر  نیرویی  به عنوان  آنان  کشور،  در  زنان  جمعیت 
پیش برد اهداف سیاسی و اقتصادی مطرح اند. در حقیقت 
آن  اعضای  همه  مشارکت  مرهون  سالم  سیاسی  حیات 

جامعه در امور است.
در صفحه 8

نقش زنان در توسعه سیاسی
اجملبلوچزاده

زن و مرد، هر دو، باید از 
فرصت های برابر و مساوی 

بهره مند شوند تا معلوم 
شود که زنان نیز، هم چو 
مردان، توانایی رشد و 
کسب شایستگی های 

فراوانی دارند. بدون حضور 
زنان در عرصه اجتماعی 
و سیاسی نمی توان از 

تعادل اجتماعی و سیاسی 
جامعه سخن به میان آورد. 
تاریخ نشان می دهد که 

حرف آخر را قانون گذاران 
و سیاست گذاران می زنند. 

پس باید در انتخاب 
قانون گذاران کشور دقتی 
جدی و انتخابی درست 

کنیم.

ACKU



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

کامل  به طور  بی سرپست  و  یتیم  اطفال  تعداد 
وزارت  که  معلوماتی  براساس  نیست.  معلوم 
به  معلولین  و  شهدا  اجتماعی،  امور  کار، 
طفل  5.6میلیون  است،  کرده  ارایه  کمیسیون 
9.1میلیون  و  بوده  خطر  معرض  در  کشور 
طفل مشغول کارهای شاقه می باشند. هم چنین 
70پرورشگاه  در  یتیم  16.000طفل  حدود 
تا  که  است  حالی  در  این  می کنند.   زندگی 
در  یتیم  9.347طفل  خورشیدی   1387 سال 
پرورشگاه های کشور زندگی می کردند.  البته 
کار،  وزارت  در  که  اطفالی اند  تنها  رقم  این 
شده اند  ثبت  معلولین  و  شهدا  اجتماعی،  امور 
و در پرورشگاه ها به سر می برند و تعداد اطفال 
از  زیادی  تعداد  می باشد.  این  از  بیشتر  یتیم 
و  خیابان ها  در  بی سرپرست  و  یتیم  اطفال 
از  اشیا  جمع آوری  گدایی،  مصروف  بازارها 

انسان های  از  جمعی  فالکت بار  »وضعیت 
و  لجن  میان  در  که  کمک  نیازمند  و  بیمار 
کثافات زیر پول سوخته روی هم لمیده و درد 
شب های  این  در  به ویژه  را  زندگی  عذاب  و 
سرد و یخ بندان زمستان کابل، تحمل نموده و 
سوژه ای برای تماشای جمعی از هم وطنان ما 
آن  بر  مرا  که  است  چیزی  دقیقا  است،  شده 
داشت تا همه چیز را رها نموده و با ایجاد این 
را  اساسی  ولی  اندک  اگرچه  فرصت  مرکز 

برای ترک اعتیاد آن ها به وجود بیاورم.«
بانوی  حیدری،  لیال  سخنان  از  بخشی  این 

میان زباله ها، دست فروشی  یا موترشویی می باشند 
خطر  معرض  در  را  آن ها  مصروفیت ها  این  که 
بخش  به  بیشتر  معلومات  )برای  است.  داده  قرار 

کار مراجعه کنید.(                                                                                        
وضعیت  که  می دهد  نشان  کمیسیون  یافته های 
نیست و  مناسب  افغانستان چندان  پرورشگاه های 
به کمیسیون  متعددی  مورد شکایت های  این  در 
مستقل حقوق بشر ثبت شده است. به طور عموم 
بسیاری از پرورشگاه ها دارای امکانات رفاهی و 
آموزشی کافی نیست و اکثرا در خانه های کرایی 
کمیسیون  به  نیز  گزارش هایی  می برند.  به سر 
به  پرورشگاه ها،  از  بعضی  در  که  است  رسیده 
نیازمند، اطفال مسوولین  عوض اطفال مستحق و 
نام  ثبت  آن ها  اقارب  و  دوستان  پرورشگاه ها  یا 
سوی  از  نظارتی  مکانیزم  این حال،  با  شده اند. 
تا  نیست  شفاف  زیاد  پرورشگاه ها  این  بر  دولت 

که  است  تحصیل کرده    و  شاعر  فلم ساز،  جوان 
نمی گذرد.  به وطن   بازگشتش  از  هنوز یک سال 
اندوهناک  وضعیت  نتوانستم  »واقعا  می گوید:  او 
تحمل  را  سوخته  پول  زیر  معتادان  آور  تاثر  و 
با  تا  این، چهار ماه قبل تصمیم گرفتم  بنا بر  کنم، 
تمام توانم )آن چه که از امکانات مادی در دست 
شهر   13 ناحیه  در  را  کوچکی  خانه ی  داشتم( 
تعدادی  قرنطینه کردن  با  و  به کرایه گرفته  کابل 
از معتادان ـ   تا جایی که ظرفیت خانه و امکانات 
در دست داشته ام، اجازه می دهد   فرصت ترک 

اعتیاد را برای آنان مهیا سازم.«

تا   10 دور  هر  در  قرنطینه که  تاکنون 4دوره  او 
قرار  تداوی  تحت  مخدر  مواد  به  معتاد  40بیمار 
به سر رسانده و در  با موفقیت   ، را  گرفته  است 
به  را   80معتاد  به  نزدیک  4دوره  این  جریان 

زندگی سالم بازگردانده است.
دور  در  که  معتادانی  از  تعدادی  و  حیدری  لیال 
چهارم قرنطینه تحت تداوی قرار داشتند، به این 
بهترین  معتاد،  افراد  کردن  قرنطینه  که  باورند 
روش برای درمان و ترک اعتیاد آنان است؛ زیرا 
از  استفاده  با  معتاد  افراد  ا ی،  شفاخانه  در روش 
دارو، تسکین موقتی یافته و به مرور زمان دوباره 
با مشکل مواجه می گردند. در حالی که در روش 
تداوی قرنطینه هیچ دارویی استفاده نشده و بدن 
بیمار با تحمل درد و سوزش چند روزه، باالخره 
پاک  و  شده  زدایی  سم  کامال  27روز،  از  بعد 
و  فزیکی  نیازمندی های  طوری که  می گردد. 
بین  از  کامال  مخدر  مواد  به  معتاد  افراد  جسمی 

می رود. 
در  کسانی که  از  برخی  حیدری،  لیال  به گفته ی 
کسانی  گرفته اند،  قرار  درمان  تحت  مرکز  این 
تداوی  مراکز  در  دوبار  یا  قبال یک  بوده اند که 
درمان  و  شده  بستر  ا ی  شفاخانه  اعتیاد  ترک  و 
مراکز  این  در  که  به دلیلی  ولی  بودند؛  گردیده 
شیوه درمان دارویی مورد تطبیق قرار می گیرد، 
به دست  بخشی  رضایت  نتیجه ی   مواردی  در 
نیامده و تعدادی از معتادان بعد از تداوی دوباره 
به اعتیاد و استفاده از مواد مخدر، روی می آورند.

فرصت  ها  حیدری،  بانو  اعتیاد  ترک  مرکز  در 
تداوی  موثر  لی  و  اندک  هرچند  امکانات   و 
هایی که شامل  فرصت   دارد.  نیز وجود  روانی 
نمایش های  اجرای  موسیقی،  کنسرت  برگزاری 
تمثیلی  و برنامه های دیگری مثل شعر خوانی و 

قصه خوانی، می گردد.
هم اکنون در این مرکز، تعدادی از جوانان معتاد 
که  می باشند  نمایش نامه   یک  تمرین  حال  در 
صحنه  روی  زودی  به  حیدری  خانم  به گفته ی 

خواهد آمد.
ادامه دارد

این کاستی ها و مشکالت مرفوع گردد.                                                                                                
نیز  سرپرست  و  بیوه  زنان  مورد  در  کافی  معلومات 
معلوم  آن ها  دقیق جمعیت  آمار  حتا  و  نبوده  موجود 
نمی  باشد. گزارش چهارم کمیسیون در مورد وضعیت 
داده  نشان  افغانستان  در  اجتماعی  و  اقتصادی  حقوق 
که  گفته اند  مصاحبه شدگان  0.4درصد  که  است 
نان آورشان اطفال و 12.9درصد آن ها زنان می باشند. 
یافته های کمیسیون در سال 1388بیانگر این است که 
14.2درصد سرپرست خانواده ها را زنان و 0.2درصد 
را اطفال تشکیل می دهد. در سال 1389 تعداد زنانی 
که سرپرست خانواده ها بوده اند به 8.1درصد کاهش 
یافته و آمار اطفالی که سرپرست خانواده ها می باشند 
باید خاطر  البته  است.  یافته  0.1درصد کاهش  به  نیز 
نشان کرد که به طور عموم این آمار )به استثنای تعداد 
نشان  را  مالحظه ای  قابل  تغییری  سرپرست(،  زنان 

نمی  دهد.                                                                                          
ادامه دارد

7سال پنجم   شماره مسلسل 1357   سه شنبه 23 حوت 1390     
وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی 

در افغانستان 

خانه ای برای ترک اعتیاد
 سلیم                               قسمت اول

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

گزارش پنجم، از ۱۳۸۸-۸۹ 

 

را  بشر در دوران جدید  نظری حقوق  فلسفه ی روشن گری شالوده های 
پی ریخت و برای آن شاخص ها و تعاریف روشنی ارایه کرد. در فلسفه ی 
روشن گری، خرد انسانی به مثابه تنها سنجیدار تعیین حق طبیعی مطرح 
شد و سلطه ی آموزه های مذهبی و سیاسی در این زمینه بی اعتبار اعالم 
تعیین  برای  نخبگان  از  کوچکی  جمع  یا  فرد  یک  اراده  دیگر  گردید. 
مصلحت انسا ن ها کافی نبود و آن چه که اعتبار روزافزون می یافت خرد 
جمعی شهروندان آگاهی بود که طبق رهنمود روشن گری از عقل خود 
ایده  بشریت  تاریخ  در  اولین بار  برای  روشن گری  می کردند.  استفاده 
آزادی و برابری همه انسان ها را سرلوحه کار خود قرار داد و بر شالوده ی 
سه پایه حق حیات، حق آزادی و حق مالکیت، بنیادهای محکمی برای 
حقوق بشر پی ریزی کرد. ایده های حاکمیت مردم و تقسیم قوا در عصر 
تبدیل  شهروندان  بنیادین  آزادی های  پایدار  ستون های  به  روشن گری، 
شد. بر طبق اندیشه روشن گری، حقوق بشر قابل تعطیل و یا واگذاری 
نبود و به زمان و مکان خاصی بستگی نداشت. در فلسفه ی روشن گری 
ایده حقوق بشر به آن چنان درجه رفیعی از تعالی معنوی خود رسید که 
تا امروز هم باالتر از آن چیزی قابل تصور نیست. روشن گری بر درفش 
نقش کرد  را  ایمانویل کانت  اخالق  بزرگ  آموزگار  این گفتار  خود، 
را چه در  بشریت  رفتاری است که  انسان آن چنان  بایسته  و  که شایسته 
شخص خود و چه در هر انسان دیگر، »همواره به مثابه یک غایت و نه 
روشن گری  فلسفه  اندیشه های  آورد.«  به شمار  وسیله ای  هم چون  هرگز 
طلبانه  استقالل  جنگ  خون  و  آتش  میدان های  در  عمل،  گستره ی  در 
امریکا و انقالب فرانسه صیقل خورد و آب دیده شد و سرانجام در اولین 
به  فرانسه  انقالب  فردای  در  شهروندی  حقوق  و  بشر  حقوق  اعالمیه ی 

ثمر نشست.
با انقالب صنعتی و در سایه زندگی نکبت بار کارگران و زحمت کشان 
فردی  آزادی های  کنار  در  نیز  اجتماعی  عدالت  موضوع  مزدوری، 
به ویژه  بشر و  اندیشه ی حقوق  از معضالت محوری  به یکی  شهروندی 
کارگری  جنبش  شد.  تبدیل  اروپا  کارگری  جنبش   فعاالن  میان  در 
ولی  سوسیالیستی  برنامه ای  ارایه  به  »چارتیست ها«  با  انگلستان  در 
اصالح طلبانه دست یازید. اما این جنبش در آلمان از آغاز به دو گرایش 
اصالح طلب و انقالبی تقسیم شد. در حالی که »فردیناند السال« و سایر 
و  می دانستند  اصالح پذیر  را  جامعه  و  دولت  معتدل،  سوسیالیست های 
عدالت جویانه  خواسته های  می توان  آزادی ها  پرتو  در  که  بودند  معتقد 
جنبش  انقالبی  جناح  و  مارکس  کارل  ساخت،  محقق  گام به گام  را 
کارگری آلمان، طرفدار انقالب پرولتری و نابودی سرمایه داری بودند و 
با اندیشه های لیبرال حقوق بشر به شدت مبارزه می کردند. برای مارکس 
و انگلس قابل پذیرش نبود که حق مالکیت جزو حقوق بشر قلمداد شده 
است. آنان منزلت انسان را نه در »آزادی مالکیت« بلکه در »آزادی از 
مالکیت« می دیدند و طرفدار مالکیت اشتراکی بر وسایل تولید و ایجاد 

جامعه ای بی طبقه بودند.
ج. جهان شمولی حقوق بشر

این پیکارهای سیاسی و اجتماعی، آغاز راهی دشوار و پرپیچ و خم بود. 
اندیشه امروزی »حقوق بشر« باید در کوران حوادث تاریخی اوایل قرن 
نوزدهم تا اواسط قرن بیستم، ناکامی ها و شکست های بسیاری را تجربه 
می کرد و از جمله تالطم ها و طوفان های بزرگ اجتماعی و نیز دو جنگ 
خون بار جهانی را از سر می گذراند، تا به مثابه یک ارزش واقعی، جایگاه 
مرکزی خود را در نظام های مردم ساالر بیابد و به هنجاری راهنما برای 

سراسر گیتی تبدیل شود.
»نژاد و ملت و  به نام  از جنگ جهانی دوم و جنایات هولناکی که  پس 
کار  دستور  در  نظم نوین جهانی  ایجاد یک  بود،  رفته  بشریت  بر  طبقه« 
قرار گرفت که وظیفه اصلی آن متوجه سازمان ملل متحد بود. اعالمیه ی 
مجمع  تصویب  به   1948 دسامبر   10 تاریخ  در  که  بشر  حقوق  جهانی 
عمومی سازمان ملل رسید و امروز نیز کارپایه تالش در راستای استقرار 
حقوق بشر در سراسر گیتی است، به صورت کنونی نتیجه ی یک سازش 
تازه  میان شرق و غرب  بود. در آن زمان جنگ سرد  تاریخی  توافق  و 

آغاز شده بود. 
ادامه دارد

جستاری درباره ی
 حقوق بشر

قسمت پنجم   

»انسان چنان که باید مقدس نیست، اما بر او واجب است
 تا انسانیتی را که در اوست، با تقدس بنگرد.«

ایمانویل کانت

بهرام محیی قسمت سی و پنجم

دولت ها مکلف به رعایت حقوق بشر و تامین زمینه های 
توسعه و رشد آن در جامعه اند.

پی نوشت ها:
1. دولت اسالمی افغانستان، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، مصاحبه با واصل نور مهمند، معین اجتماعی، 1390/6/14  
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نقش زنان در 
توسعه سیاسی

8 سال پنجم   شماره مسلسل 1357   سه شنبه 23 حوت 1390    

اسد  رییس جمهور  که  می رسد  به نظر  این گونه  گاهی 
است  بشاراسدی  یکی  است:  متفاوت  چهره  دو  دارای 
دست  سیستماتیک  به طور  گذشته  سه هفته  در ظرف  که 
به گلوله باران دومحله غیرنظامی زده و هر روز ساکنانش 
است  اسدی  او  دیگر  و چهره  می کنند،  تجربه  را  مرگ 
که چهارماه پیش برای اولین بار و پس از آغاز شورش ها 
در سوریه با من به عنوان یک روزنامه نگار غربی مصاحبه 
و  منطق، مصالحه  از  نمونه ای  اسد در آن مصاحبه  کرد، 

گفتگو بود.
شدن  کشته  که  کردم  مالقات  زمانی  را  اسد  بشار 
کارنامه  در  ۱۸۷کودک  جمله  آن  از  و  ۳۰۰۰شهروند 
اتهامی او موجود بود. به عنوان یکی از معدود افراد غربی 
که همین اواخر رییس جمهور سوریه را مالقات کرده ام، 
از من پرسیده می شود که آیا هیچ امیدی برای حل بحران 
به  معقول« می تواند  »اسد  آیا تصور  دارد؟  سوریه وجود 

یک واقعیت هم تبدیل شود؟ پاسخ من منفی است. 
در طی مصاحبه ۳۰دقیقه ای که با او داشتم، به برداشتش 
نسبت به برخی موارد که او صادقانه به آن اعتقاد داشت 
از  از خارج  این که شورش ها  مثل  مواردی  یافتم؛  دست 
برنامه هایی  و  بود  محبوب  او  این که  هدایت شد،  کشور 
در  که  چیزهایی  همین  و  دارد  اصالحات  برای  جدی 
سخنرانی عمومی اخیرش در میدانی در شهر دمشق گفت. 
حرف هایی که گرچه به توهم می ماند اما صد درصد هم 

دروغ نیست. 
اسد در یک  سال اخیر مجموعه ای از امتیازات سیاسی را 
ارایه کرده است؛ چیزهایی که شاید اگر یک سال پیش 
اعتراض ها  و  می افتادند  کارگر  می کرد،  ارایه  را  آن ها 

چنین کشور را در کام خود نمی گرفت.
بشار اسد در آن گفتگویی که با او داشتم گفت که ماده 
از  را  حکومت  که  ماده ای  سوریه،  اساسی  قانون  هشت 
آن حزب بعث می داند، غیرقابل تغییر است. با این  وجود 
به همه پرسی  نیز  در رفراندوم چند روز پیش همین ماده 

گذاشته شد.
کشتارهای وسیعی که در روزهای اخیر رخ داد، معادله را 
در سوریه تغییر داده است. تغییر قانون اساسی که خواست 
اولیه معترضان بود، اکنون از نظر آن ها چیزی بیش از یک 
بازی مضحک نیست. آن ها اکنون به کم تر از سقوط اسد 

رضایت نمی دهند.
وجود  مختلفی  تفسیرهای  همه پرسی  این  خصوص  در 
می بینند.  صادق  موضوع  این  در  را  اسد  برخی ها  دارد. 
برخی دیگر اما این همه پرسی را تنها پوششی دیپلوماتیک 
می خوانند؛  دمشق  از  روسیه  حمایت های  ادامه  برای 
تفسیری که با حمالت بی رحمانه ارتش اسد به حمص در 

آستانه رای گیری شورای امنیت قوت گرفت. 
به  و  بگیرد  اسد  از  را  قدرت  قطع نامه ای که می خواست 

در  جهان،  در  زن  سیاسی  فعاالن  از  بسیاری  اعتقاد  به 
صفحات خونین تاریخ جنگ، آشوب، قتل و کشتار، 
به علت همان میل  این  و  نمی شود  زنان دیده  از  نامی 
این  در  است.  خشونت  از  ذاتی  پرهیز  و  مصالحه  به 
رابطه برخی نیز بر این باوراند که زنان در پشت پرده 
مردان  برای  کارآمدتر  و  قوی تر  اهرمی  سیاست، 
محسوب می شوند. بسیاری معتقدند زنان سیاست مدار 
و  مقررات  و  قوانین  اجرای  در  دقت  و  ریزبینی  به 
به  فردی  توانایی های  اثبات  جهت  در  سخت کوشی 
آنان  نگاه  که  می شوند  نایل  خاصی  سیاسی  درایت 
تغییر  می نگرند،  مردان  که  آن گونه  سیاست،  به  را 
چنین  بنگالدیش،  نخست وزیر  ضیا،  خالده  می دهد. 
می گیرند،  قرار  کار  راس  در  زنان  »وقتی  می گوید: 
مردم کشور  تا  را مصروف می کنند  تمام تالش خود 
بود، کشور  او  به جای  اگر کس دیگری  نکنند  تصور 
وضع بهتری پیدا می کرد.« زنان کشورهای جهان اغلب 
به  اجتماع  تربیتی  و  آموزشی  سطح  ارتقای  صدد  در 
باوجودی که  افغانستان،  در  بوده اند.  ریشه ای  صورت 
در  خود،  تا  می گیرد  صورت  مقاومت  زنان  سوی  از 
ولی  باشند،  داشته  قرار  توسعه کشور  و  تحوالت  متن 
مانع  که  دارد  وجود  هم  دیگری  قوی  حرکت های 
توسعه  و  پروسه های صلح پروری  در  تا  آن ها می شود 
کشور حضور داشته باشند و این حرکت ها باعث خنثا 
آن چه  می گردد.  آن ها  حق طلبانه  حرکت های  کردن 
می توان  را  زنان  که  می کنند  فکر  عده ای  است  مسلم 
آن ها  حضور  برای  مبرم  نیاز  و  کرد  حذف  جامعه  از 
در جامعه وجود ندارد، چنین تفکری باید واکنشی را 
به نفع زنان ایجاد کند که برای دسترسی به حقوق شان 
بیشتر از هرزمانی منسجم تر و ساختاری تر برخورد کنند 
تا بتوانیم تاثیر حضور پررنگ و تاثیرگذاری شان را در 

جامعه تجربه کنیم. 
تجربه ای از شکل گیری جنبش زنان در فرانسه

در فرانسه واژه سقط جنین تابو بود. این واژه حتا در بین 
نمی آمد.  زبان ها  بر سر  خانواده های تحصیل کرده هم 
صحبت  مساله  این  مورد  در  کسی  هم  رسانه ها  در 
در  نداشتند.  آن  به  توجهی  هیچ  رسانه ها  و  نمی کرد 
به همین  و  بود  کاتولیک  کشوری  فرانسه   ۱9۷۰ دهه 
خاطر کسی جرات نداشت در این مورد صحبت کند. 
جنین  سقط  که  را  زنی  ویشی،  دولت   ۱94۳ سال  در 
غیرقانونی انجام داده بود به مرگ محکوم کرد. با این 
وجود، در دهه ۱96۰ و ۱9۷۰ تعداد زیادی سقط جنین 
مرگ  باعث  که  می شد  انجام  فرانسه  در  غیرقانونی 
زنان می شد. زنان از سیمین دوبووار خواسته بودند تا 
در جنبش سقط جنین فعالیت کند. گروه کوچکی از 
زنان حدود 6 تا ۸نفر هر یک شنبه ساعت 5 بعد از ظهر 
در آپارتمان سیمین دوبووار جمع می شدند و جلسات 

منظم شان را دایر می کردند.
در اولین یک شنبه ای که جلسه آغاز شد، تصمیم گرفته 
انجام  جنین  سقط  زنان  که  بنویسند  اعالمیه ای  تا  شد 
داده اند. این اعالمیه از بیانیه ۱4۱ الهام گرفته بود که در 
طول جنگ الجزایر انتشار یافته بود. این ها می دانستند 
بیانیه را باید افراد سرشناس و معروف امضا کند.  این 
هم چون  معروفی  هنرپیشه های  جمله  از  ۳4۳زن، 
کردند.  امضا  را  آن  سریگ  دلفین  و  دونوو  کاترین 
حتا دخترانی که سقط جنین انجام نداده بودند، متعهد 
باوجودی که مشکالت  امضا کنند.  بیانیه را  این  شدند 
زیادی سر راه این موضوع وجود داشت هیچ رسانه ای 
آماده نبود تا این بیانیه را پخش کند. لوموند این کار را 
انجام نمی داد، چون روزنامه نگاران آن، کاتولیک های 
نبودند.  انتخاب  حق  طرفدار  اصال  و  بودند  سرسخت 
عالقه مند  ابسرواتور  نوول  و  اکسپرس  مجالت  تنها 
این  موافقت  توانستند  زنان  این  بودند.  همکاری  به 

بیانیه  این  تیتر اول آن  روزنامه ها را کسب کنند و در 
را به چاپ رسانند. تمام هدف این بود که این مساله را 
رسانه ای بسازند و این امر را تبدیل به یک مفهوم ملی 
کنند. نتیجه چنین شد که در 4 اپریل ۱9۷۱ جنجال برپا 
تلویزیون  فرانسه، رادیو،  تاریخ  اولین بار در  برای  شد. 
استفاده  جنین  سقط  اصطالح  از  بارها  روزنامه ها  و 
کردند، پیش از آن که این زنان فرصتی برای سنجیدن 
عواقب این عمل در زندگی  شخصی شان شوند، ابتکار 
این  با  شد.  بزرگ  موفقیت  یک  به  تبدیل  عمل شان 
با مشکل  وجود بعضی از امضاکنندگان در حرفه شان 

مواجه شدند و کلیسا و دولت خشمگین شده بود.
پخش  دلیل  و  جنین  سقط  زمینه  در  دوبووار  سیمین 
این اعالمیه مصاحبه هایی را با روزنامه ها و تلویزیون ها 

انجام داد.
آن ها  برای  جنین  سقط  کردن  قانونی  برای  تالش 
که  جوانی  زنان  وضعیت  بررسی  به  تا  داد  فرصت 
زنان  این  اغلب  بپردازند.  نبودند،  جنین  سقط  به  قادر 
نوجوانانی آزاردیده بودند. بعضی از آنان مورد تجاوز 
پدران و یا اقارب نزدیک شان قرار گرفته بودند. چون 
فقیر بودند و نمی توانستند در یک کلنیک درجه یک 
در سویس سقط جنین انجام بدهند. آن ها را به شکل 
سیستماتیک از مکتب بیرون می کردند و حق نداشتند 
بعد از تولد فزندان شان نیز به مکتب بازگردند. به این 
ترتیب از هرگونه حق ادامه تحصیل در آینده محروم 
به  مجبور  را  دختران خود  خانواده ها  اغلب  می شدند. 
بروند؟  می توانستند  کجا  اما  می کردند.  خانه  ترک 
مجرد  مادران  برای  فرانسه  دولت  که  خانه ای  چند  به 
درست کرده بود محیط بسیار سخت و سردی که در 
بعد  می شد.  رفتار  جنایت کاران  مثل  دختران  با  آن جا 
از آن این جنبش مشکالت زنان را شناسایی می کرد و 
برای رفع آن از طریق تظاهرات مسالمت آمیز خواهان 
می شدند.  دولت  سوی  از  مشکالت  این  به  رسیدگی 
آن ها با این روش مشکالت را تبدیل به موضوع ملی 
می کردند و عده ای از اتباع کشور را مجبور می کردند 

تا از آن ها حمایت کنند.
ملغا کرد.  را  قانون ضدسقط جنین  مجلس  نهایت  در 
تجاوز،  هم چون  دیگری  مشکالت  به  پرداختن  زمان 
مورد  که  زنانی  و  نابرابر  دست مزد  محارم،  با  زنای 
خشونت قرار می گرفتند، فرا رسید. همین شد که زنان 
دست به نوشتن مقاالت و تحقیق زدند و وضعیت زنان 
را مورد بررسی قرار دادند و مجمع حقوق زنان تاسیس 

شد.
جاری،  خشونت های  علیه  می توانیم  هم  افغانستان  در 
تجاوز های  منزل،  از  فرار  علت های  خودسوزی ها، 
زنان،  قاچاق  کار،  و  تحصیل  حق  گرفتن  جنسی، 
در  زنان  جسمی  و  روحی  اذیت  آزار  و  شکنجه 
این  جلو  و  کنیم  راه اندازی  را  کمپاین هایی  اجتماع 
همه بی عدالتی های اجتماعی را بگیریم و از این فضای 
مساعد که دیری نشده در دسترس همه ی ما قرار دارد، 

استفاده کنیم.
همراه کردن مردان با گروه عظیم زنان برای پیمودن راه 
دشوار رسیدن به دموکراسی است. جنبش زنان بدون 
حضور گسترده مردان پیش نخواهد رفت. چنان که در 
این مسیر مردان حاضر به تقسیم قدرت و تسلیم جایگاه 
زنان  با  مساوات  پیشبرد  امر  نباشند،  زنان  غصب کرده 
به دشواری پیش خواهد رفت. برای توسعه سیاسی و 
رشد زیربنا های کشور، راهی جز پذیرش حقوق زنان 
هرگونه  امروز  نداریم.  اجتماعی  سیاسی-  عرصه  در 
مقاومت در مقابل جنبش هایی که سوی زنان به وجود 
در  کشور  در  ویرانی  و  تباهی  جز  سرنوشتی  می آید، 

قبال نخواهد داشت. 

معاون او بدهد، اما با رای مخالف روسیه و چین به شکست 
انجامید. گویا اسد از این موضوع اطمینان دارد که جامعه 

جهانی ناتوان از کمک کردن به مردم سوریه است.
به من گفت که سوریه »خط گسل«  در مصاحبه اش  اسد 
به  را  سوریه  می تواند  درگیری ها  این  و  است  خاورمیانه 
افغانستان دوم بدل کند. شکی نیست که چنین چشم اندازی 

در ذهن سیاست مداران غربی نیز هست. 
او با غرور به  من گفت: غرب برای ما مهم است اما غرب 
در  جهان  نیست.  پیش  یک دهه  غرب  مثل  روز ها  این  در 
حال تغییر است، قدرت های بزرگ در حال ظهور هستند، 
میان  می توانیم  ما  دارد.  وجود  غرب  برای  جایگزین هایی 

این قدرت های تازه و در میان دوستان مان شناور باشیم. 
بدون کمک های بین المللی مخالفان سوریه تا همین جا هم 
نمی توانستند دوام بیاورند. شورای ملی سوریه »بزرگ ترین 
مخالفان خارجی« سوریه، در تالش برای پیوند نزدیک تر 
درون  در  خود  و  است  شکست خورده  داخلی  فعاالن  با 

گرفتار انشعاب شده است. 
»ضعف ما به معنای قدرت گرفتن اسد است« این را هیثم 
مناع، یکی از چهره های شاخص سوری که در قاهره مستقر 
نتواند متحد  اپوزیسیون  است، می گوید و می افزاید: »اگر 

شود، رژیم قدرت را به دست خواهد گرفت.« 
دارد.  کردن  بازی  برای  زیادی  کارت های  هنوز  اسد 
برخالف لیبیا در ارتش و یا هیات های دیپلوماتیک سوری، 
در  سوریه  سفرای  است.  نشده  دیده  چشم گیر  شکافی 
سراسر جهان هم چنان به رژیم دمشق وفادار هستند. دمشق 
و  درگیری ها  شهر  در حومه های  است، گرچه  آرام  نسبتا 

کشتارهایی رخ داده است.
بود،  از شهرهایی که توسط شورشیان تسخیر شده  برخی 
۱9کشور  گرچه  شد.  بازپس گیری  ارتش  توسط  دوباره 
عربی از ۲۲کشور عرب، از رژیم اسد دوری می کنند، اما 
و  لبنان  ایران،  چون  حیاتی  پشتیبانان  دارای  هم چنان  اسد 

عراق است.  
به حمله نظامی خارجی کشیده  »خط گسل« سوریه شاید 
تاثیر  تحت  را  کشور  این  مرزهای  هم اکنون  از  اما  نشود، 

قرار داده است.
کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس مخالفان اسد را مسلح 
اسد که  نزدیک  و دوست  متحد  به عنوان  ترکیه  می کنند. 
امروز به یکی از بزرگ ترین مخالفانش تبدیل شده است، 

دارای نقشی حیاتی در سرنوشت حکومت دمشق است. 
اگر قرار باشد آن چه در لیبیا رخ داد، در سوریه هم  اتفاق 
بیفتد، نقش شهر ادلب چشم گیر خواهد شد؛ شهری که با 

مرزهای ترکیه چندان فاصله ای ندارد.
بوسنی  عربی  مدل  یک  به  شاید  سوریه  وضع  این  با 
را  غرب  نظامی  دخالت  این صورت  در  که  شود،  تبدیل 

اجتناب ناپذیر خواهد کرد.
منبع: روزنامه تلگراف

سوریه
و دو چهره اسد
 آندرو گیلیگان 

 برگردان: عایشه طلوعی
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دیگر  که  می دارد  اعالم  دیگر  یک بار  »ولسی جرگه 
صبر و حوصله مردم افغانستان در برابر بی مباالتی های 
مثابه  به  را  خود  و  گردیده  لبریز  خارجی  نیروهای 
نمایندگان مردم افغانستان مسوول و مکلف می داند تا 
بدارد.« هم چنین  ناموس آنان حراست  مال و  از جان، 
و  می خواهیم  »جدا  است:  شده  گفته  اعالمیه  این  در 
هرچه  را  قضیه  عامالن  امریکا  دولت  تا  داریم  انتظار 
زودتر به سزای اعمال شان رسانده و در محکمه علنی 
در حضوردید مردم افغانستان محاکمه نمایند، تا درس 
مختلف،  بهانه  به هر  آنانی که  همه  برای  باشد  عبرت 

خون مردم شریف و مظلوم ما را می ریزانند.« 
ایتالف  دوره ای  رهبر  عبداهلل،  داکتر  این،  با  هم زمان 
امنیت  پیشین  رییس  صالح،  امراهلل  و  افغانستان  ملی 
محکومیت  با  حکومت،  سیاسی  مخالفان  از  و  ملی 
خواهان  امریکایی،  سربازان  توسط  غیرنظامیان  کشتار 
و  افغانستان  دولت های  سوی  از  آن  جدی  پی گیری 

امریکا شدند.
مقام های  معذرت خواهی  که  شدند  مدعی  آنان 
امریکایی کافی نیست و عامالن حادثه ی پنجوایی باید 

به صورت علنی مجازات شوند.
آن ها تاکید کردند که عدم پیگیری حادثه ی قندهار، 
فراهم  را  دولت  مسلح  مخالفان  سواستفاده ی  زمینه ی 

خواهد ساخت.
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سازمان گزارشگران بدون مرز به مناست روز جهانی مبارزه 
با سانسور انترنت، گزارشی از وضعیت دسترسی به انترنت در 
سطح جهان را به نشر رسانده است. در این گزارش، 12 کشور 

»دشمن انترنت« عنوان شده است. 
انترنت  سانسور  با  مبارزه  جهانی  روز  مارچ،  ماه  دوازدهم 
به درخواست  است. در سال 2008 میالدی، دوازدهم مارچ 
دوازدهم  بین الملل،  عفو  سازمان  و  مرز  بدون  گزارشگران 

مارچ به روز جهانی مبارزه با سانسور انترنت مسما شد.
مرز در چهارمین گزارش ساالنه  بدون  سازمان گزارشگران 
خود از وضعیت دسترسی به انترنت، نظارت حکومت ها بر 
انترنت و سانسور یا کنترول اطالعات را به بررسی گرفته است.
فهرست  در  مرز  بدون  گزارشگران  توسط  که  کشورهایی 
برما،  بحرین،  از  عبارت اند  شده اند،  درج  انترنت«  »دشمنان 
سعودی،  عربستان  شمالی،  کوریای  ایران،  کیوبا،  چین، 

سوریه، ترکمنستان، ازبکستان، ویتنام و بالروس.
در این فهرست در مقایسه با سال قبل، نام دو کشور بحرین 
گزارش  این  براساس  که  جاهایی  دارد،  تازگی  بالروس  و 

وضعیت نسبت به گذشته وخیم تر شده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش امسالش، از درجه 
است.  کرده  نظر  صرف  انترنت«  »دشمن  کشورهای  بندی 
بنابراین، مشخص نشده است که در میان این دوازده کشور، 

در کدام کشور دسترسی به انترنت بیشتر محدود می باشد.
آنالین  فعاالن  و  نویس  وبالگ  حال حاضر حدود 120  در 
در سراسر جهان، به خصوص در چین، ایران و ویتنام زندانی 
هستند. کشورهایی  مانند بحرین و عربستان سعودی سانسور 

انترنتی شان را بیشتر از پیش توسعه داده اند.
بدون  گزارشگران  مدیره  هیات  اشپیل کمپ، عضو  ماتیاس 
بودن درجه  به مشکل  اشاره  با  با دویچه وله  مرز در گفتگو 
بندی کشورها، در این مورد گفت: »اگر در حال حاضر کسی 
چین و سوریه را مقایسه کند، در این صورت محاسبه اش یک 
کار اطمینانی است. اگر من کشوری را در ردیف سومی قرار 

دهم، در این صورت در این مورد به زحمت می افتم.«
در چین برعالوه استفاده از فن آوری های مدرن، پول هنگفتی 
اشپیل  می شود.  گذاری  سرمایه  انترنت  بر  نظارت  برای  نیز 
می گوید:  باره  این  در  چین  حکومت  توانایی  درباره  کمپ 
»چینی ها می توانند مانع استفاده از صفحات انترنتی مشخصی 
برای  نتایجی  ماشین جستجوگر،  در  نمی گذارند  آنها  شوند. 
واژه ها و کلمات مشخصی، یافت گردد. چینی ها حتا می توانند 

سرعت انترنت را کند سازند یا انترنت را قطع کنند.«
روزافزون  سانسور  روند  مرز،  بدون  گزارشگران  گفته  به 
به  مربوط  امر  این  دارد.  ادامه  وقفه  بدون  همچنان  انترنت، 
امکانات فنی جدید نیز می شود، امکاناتی که به طور نمونه به 

تازگی ها ازبکستان و بالروس از آنها استفاده می کنند.
مستقل  پورتال خبری  بوکاربوا، سرپرست یک  گلیمه  خانم 
برای ازبکستان در برلین، درباره مشکالت استفاده از انترنت 
در سرزمین اش می گوید: »خبرنگاران در ازبکستان نمی توانند 
صفحه  برای  که  شجاع  بسیار  همکاران  کنند.  کار  آزادانه 
انترنتی ما گزارش می دهند، به صورت متواتر با خطر مواجه 

می شوند. آنها دستگیر، زندانی و حتا کشته می شوند.«

نام کشورهای دشمن انترنت 
در اعتراض به کشتار غیرنظامیان در پنجوايی قندهاراعالم شد 

دروازه   مجلس نمايندگان بسته شد
شدن  کشته  به  اعتراض  در  نمایندگان  مجلس 
16غیرنظامی و زخمی شدن 5تن دیگر از سویی یک 
سرباز امریکایی در قندهار، جلسه  روز گذشته ی خود 
را ترک کرده و با انتشار اعالمیه ای، خواهان محاکمه ی 

علنی عامالن حادثه ی پنجوایی قندهار شد.
هرچند رسانه ها گزارش دادند که عامل اصلی کشته ها 
و زخمی ها در قندهار یک سرباز امریکایی بوده است، 
نمایندگان  مجلس  در  قندهار  مردم  نمایندگان  اما 
می گویند که قربانیان حادثه ی پنجوایی توسط گروهی 
نیمه  شب روز شنبه مورد  از  امریکایی پس  از سربازان 

حمله قرار گرفته اند.
امریکایی ساعت  رسانه ها گزارش داده اند یک سرباز 
امریکایی  نیروهای  پایگاه  از  یک شنبه،  روز  3بامداد 
به  و  شده  بیرون  قندهار  والیت  پنجوایی  ولسوالی  در 
کرده  حمله  پایگاه  این  نزدیکی  در  خانه  سه  ساکنان 
است که در نتیجه ی آن 16تن به شمول کودکان، زنان 

و پیر مردان به قتل رسیده اند.
نمایندگان  مجلس  رییس  ابراهیمی،  عبدالرووف 
در  امریکایی  نیروهای  عمل  تقبیح  ضمن  افغانستان، 
از سوی  غیرنظامیان  ادامه ی کشتار  که  قندهار، گفت 

خارجیان دردآور است.
و  افغانستان  پارلمان  برای  »این  گفت:  ابراهیمی 
این  است.  دردآور  نهایت  افغانستان  مردم  نمایندگان 
این  و  افغانستان شده  در  باربار  نیست،  حادثه، یک بار 
عمل را به شدیدترین الفاظ تقبیح  و محکوم می کنیم.« 
به سوی  که  سربازی  بین المللی،  رسانه های  از  نقل  به 
غیرنظامیان آتش کشوده است، در بازداشت نیروهای 

امریکایی به سر می برد.
مجلس  در  قندهار  مردم  نمایندگان  این حال،  با 
می گویند که فرد مهاجم تنها نبوده و گروهی از سربان 

امریکایی وی را همراهی کرده اند.
مجلس  در  قندهار  مردم  نماینده ی  محمودخان، 
از  گروهی  همراهی  بدون  که  می گوید  نمایندگان 
سربازان امریکایی، فرد حمله کننده توانایی گردآوری 

باشنده های سه  خانه در پنجوایی را نداشته است.
از کشته و  امریکایی پس  وی مدعی شد که سربازان 
زخمی ساختن ساکنان سه خانه در قندهار، قربانیان را 

آتش زده اند.
این عضو مجلس نمایندگان هم چنین با رد گزارش هایی 
مبنی بر داشتن اختالل روانی فرد مهاجم، گفت که اگر 

یک  در  فرانسه  رییس جمهور  سارکوزی،  نیکال 
انتخاباتی در نزدیکی پاریس گفت که  گردهمایی 
نشود،  بازنگری  مهاجرت  به  مربوط  قوانین  در  اگر 
این کشور مشارکتش را در توافقنامه شنگن به حال 

تعلیق در می آورد.
رییس جمهور فرانسه که در تالش است برای یک 
دوره دیگر ریاست جمهوری این کشور را در اختیار 
با  مقابله  برای  فوری  اقداماتی  ضرورت  بر  بگیرد، 
تاکید  کشور  این  به  مهاجرت  افزایش  به  رو  روند 

هر  به  ورود  ویزای  دریافت  صورت  در  هم  اروپا 
اجازه  پیمان شنگن،  امضاکننده  از کشورهای  یک 
پیمان را  این  به سایر کشورهای عضو  رفت و آمد 

دارند.
اخیر  از بحران های  از هجوم مهاجرانی که  اما پس 
گریخته اند،  اروپا  به  افریقا  شمال  و  خاورمیانه  در 
اختالف نظرهایی در مورد چگونگی کنترول مرزها 
آمده  وجود  به  شنگن  پیمان  عضو  کشورهای  در 

است.

هرچند رسانه ها گزارش دادند که 
عامل اصلی کشته ها و زخمی ها در 
کندهار یک سرباز امریکایی بوده 
است، اما نمایندگان مردم کندهار 
در مجلس نمایندگان می گویند که 
قربانیان حادثه ی پنجوایی توسط 

گروهی از سربازان امریکایی پس از 
نیمه  شب روز شنبه مورد حمله قرار 

گرفته اند.

حمله کننده دیوانه می بود، چرا به سوی همکاران خود 
گلوله فیر نکرده است.

مردم  دیگر  نماینده ی  حمیده،  بی بی  ترتیب،  به همین 
قندهار گفت با آن که وی از امضای پیمان استراتژیک 
با امریکا حمایت می  کند و آن را به نفع مردم افغانستان 
می داند، اما به گفته ی وی، او نمی تواند شاهد ادامه ی 

چنین اعمالی از سوی امریکایی ها باشد.
یک  عضو  حمیدزی،  اللی  نعیم  محمد  همین حال،  در 
مردم  کشتار  که  گفت  نمایندگان  مجلس  دیگر 
اگر  و  دارد  جریان  این سو  به  سه دهه  از  افغانستان 
ندارد،  را  اداره ی کشور  توانایی  رییس جمهور کرزی 

باید از مقامش کناره گیری کند.
حمیدزی گفت: »از یک طرف پاکستانی ها و ایرانی ها 
افغان ها  این سو  به  از 30سال  نامشروع مداخله کرده و 
را به گلیم خون نشانده اند و از طرفی دیگر یک تعداد 
افغانستان  به  آیساف  و  ناتو  چوکات  در  که  دیوانه ها 
آمده اند، این عمل را انجام می دهند.« حمیدزی افزود: 
»دسیسه  ی کشتن افغان های بی گناه از 30سال به این سو 
ادامه داشته، خواهش و آرزوی ما از رییس جمهور این 
 است که اگر اداره نمی توانید، مهربانی کرده همراه با 

معاون های تان، استعفا دهید.« 
حکومت  قراداد  هم چنین  مجلس  اعضای  از  برخی 
ادامه ی  عامل  را  آیساف  نیروهای  با  موقت  اداره ی 
تلفات غیرنظامیان درعملیات های نیروهای خارجی در 

کشور می دانند.
مجلس  سوی  از  پیش  دوماه  قرارداد  این  هرچند 
مجلس  نمایندگان  برخی  ولی  شد،  رد  نمایندگان 
در  افغانستان  جانب  امضاکننده های  مجازات  خواهان 

سند یادشده هستند.
خواهان  مجلس  نمایندگان  برخی  دیگر،  سویی  از 
بسته شدن دروازه های مجلس نمایندگان در اعتراض به 
تلفات غیرنظامیان شدند که در نتیجه ، اعضای مجلس 
مدت  به   را  نمایندگان  مجلس  تاالر  تا  کردند  فیصله 
یک روز ترک کرده و عمل نیروهای امریکایی را نیز 

محکوم کنند.
از  هیاتی  آن که  کنار  در  نمایندگان  مجلس 
برای  را  قضایی  و  عدلی  و  ملی  امنیت  کمیسیون های 
بررسی حادثه ی پنجوایی به والیت قندهار فرستاد، در 
اعالمیه ای، عمل سربازان امریکایی را وحشیانه خواند.

در بخشی از از اعالمیه ی مجلس نمایندگان آمده است: 

کرد.
باید  اروپا  اتحادیه  است که  آقای سارکوزی گفته 
این توانایی را داشته باشد تا هر کشوری را که در 
حوزه شنگن نمی تواند کنترولی جدی بر مرزهایش 

داشته باشد، مجازات کند.
میلیون   400 از  بیش  شنگن  حوزه  کشور   25 در 
هر  بدون  می توانند  که  می کنند  زندگی  اروپایی 
گونه محدودیتی در این کشورها رفت و آمد کنند.
اتحادیه  غیر عضو  اتباع کشورهای  در حال حاضر 

فرانسه نسبت به خروج از پیمان شنگن هشدار داد

از صفحه 1
   جاوید
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