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ضرورت اجرای عدالت 
بدون شکنجه
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هشدار نهادهای جامعه مدنی: 
دست به اقدامات گسترده 

خواهیم زد
ظفرشاه رویی

سیمین  اقدام  از  مدنی  جامعه  نهادهای 
سلب  نمایندگان  از  تن  یک  بارکزی 
این سو  به  روز  ده  از  که  صالحیت شده 
اعالم  می برد،  سر  به  غذایی  اعتصاب  در 
داده اند  هشدار  دولت  به  و  حمایت کرده 
خانم  خواسته های  به  صورتی که  در 
نهادهای  به  نکند،  فورا رسیدگی  بارکزی 
جهانی  مدنی  نهادهای  و  بین المللی 
بین المللی  دادگاه  از  و  می کنند  مراجعه 
زمینه  این  در  می خواهند  بشر  حقوق 

کند. مداخله 
دیگر  هشت تن  با  که  بارکزی  سیمین 
از  نمایندگان  مجلس  پیشین  اعضای  از 
سلب  انتخابات  مستقل  کمیسیون  سوی 
این سو  به  روز  ده  از  شد،  صالحیت 
خود  صالحیت  سلب  به  اعتراض  در 
است.  زده  غذایی  اعتصاب  به  دست 
بارکزی  خانم  صحی  وضعیت  داکتران 
می گویند  کرده  توصیف  نگران کننده  را 
قرار  نامناسبی  صحی  وضعیت  در  او  که 

است. گرفته 
اعتصاب  روز  دهمین  در  حال،  این  با 
نهاد  ده ها  بارکزی،  سیمین  غذایی 
اعالم  بارکزی  خانم  از  سیاسی  و  مدنی 
می گویند  نهادها  این  کرده اند؛  حمایت 
خواست های  به  بازهم  صورتی که  در 
به  دست  گیرد،  صورت  بی توجهی  وی 
اقدامات گسترده تری علیه دولت خواهند 

زد.
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 همراه با سیمین بارکزی
روزشمار اعتصاب 

11 روز از اعتصاب می گذرد
سنگ دالن را پروایی نیست

سروش
امروز یازدهمین روز اعتصاب سیمین بارکزی است که به خاطر دستیابی به حق و یا حداقل تثبیت حق، دست به کار 

رستمانه زده است، ولی سنگ دالن پخته بر گوش را پروایی از این اعتصاب نیست.
او قربانی سیاست بازی های چندگانه ی سیاست مدارانی است که هر حربه را به خاطر رسیدن به امیال شان به کار 
می برند، هر کمیسیون و محکمه ای را تشکیل می دهند و لغو می سازند و هر هزینه ای را برباد می دهند، اما جوابی هم 
برای این همه بازی های چندبعدی و به هدردادن سرمایه های ملی ندارند و نمی دهند، شاید به جواب سیمین قربانی 

بگویند »من تازه خبر شدم که سیمین دست به اعتصاب زده است و وضعیتش خراب است.«
آنان بی باکانه »از کیسه ی خلیفه می بخشند«، وقتی صدایی برخواست برایش پرونده می سازند، زمانی در مقابل 
بزرگ ترین تقلب کاری مهر خموشی بر لب دارند و گاهی به خاطر برآورده شدن خواست هایی، امر به بازگشایی 
صدها صندوق مهرزده می دهند، برنده را بازنده و بازنده را برنده می سازند و یا هرکسی را که بخواهند از همان اول 
بر کرسی دل خواه شان می نشانند و به رای مردم با نیشخند پشت پا می زنند؛ شاید در مجالس خصوصی شان چقدر به 

ریش مردمی که رای داده اند، می خندند.
سیمین نه روز را بی غذا و آب گذشتاند، تا بتواند به این سنگ دالن مهر به لب تسلیم شدن به حق بیاموزد، اما دریغ که 

گوش شنوایی نیست و مهر های کوبیده شده بر لب ها از سنگ های خارا ساخته شده اند.
سیمین از فرط ناتوانی نتوانست وصیتش را به صدای بلند بخواند و مخاطبانش را به شنیدن وادارد، رسانه ها و جامعه 
مدنی به کمکش شتافتند و فریاد در گلو خفته اش را به گوش سنگ دالن مهربرلب، سینه کوبان حقوق بشر و حتا 
دروازه های ملل رساندند، اما او فریاد یک جمع مسکوت است که فریاد بی صدای شان در درازنای تاریخ با دستان 
هزاران جانی و شرور به هر نام و نشانی خفه شده است و اکنون نیز خفه می شود؛ آیا کسی است که به این فریاد 

لبیک گوید؟
سیمین بی رمق تر از همیشه فریاد آزادی و حق بر لب های ترکیده اش دارد، اما این فریاد خاموش در میان بی پروایی های 
سنگ دالن مهربرلب، محو می گردد، صداهای دیگر از جامعه مدنی و رسانه ها نیز با او هم صدااند، ولی گویی همه ی 

این صداها از همان جمعیت مسکوت است که شنیدنی نیست.
سیمین با کارنامه اش رابعه را نیشگون زد، اما سنگ دالن مهربرلب را پروایی نیست، گویی اینها برادران دیگر رابعه اند 

که بعد از قرن ها به خاطر خفه ساختن فریاد دادخواهی قد علم کرده اند و نمی گذارند حقیقت به جایش تکیه زند.
آنها، این را بدانند که سیمین سنگ بنای آن حرکتی را نهاد که لرزش های سهمگین آن قامت لرزان حاکمیت را 
بیشتر خواهد لرزانید و تا دیر بجنبند، همسویی با این جنبش وسیع تر می شود و قطره ها دریا خواهند شد، اما ترس از 

این است که مبدا این جنبش که سیمین است، از دست برود.

مرکزیاوران هالل 
جهت همکاری برای فروش تکت های یاوران هالل 

بصورت ثابت )دوکاندار( و سیار در مرکز والیات ذیل ضرورت دارد:
کابل: 0777715147، غزنی :0777715248، تخار:0700718805، 

جوزجان: 0797207315، کندز:0799334593، بغالن: 0705098771
بلخ :0783570068، کندهار:0795730163، فاریاب :0777715262

ننگرهار:0794492696، هرات :0777715263

گزارش سازمان ملل متحد: 

تولید مواد مخدر 
افزایش یافته است 
]در صفحه 2[

لودین: 
در بن 

جایی برای طالبان نیست
خارجه ی  وزارت  مقام های  کابل:  8صبح، 
به  طالبان  که  می گویند  افغانستان 
است  قرار  که  بن  نشست  در  هیچ عنوان 
دعوت  شود،  برگزار  دیگر  ماه  دو  تا 

نخواهند شد.
وزارت  سیاسی  معین  لودین،  جاوید 
توضیح  برای  که  کشور  خارجه ی 
به  بن،  نشست  در  دولت  برنامه ی 
حقوق  و  مدنی  جامعه  زنان،  کمیسیون 
شده  فراخوانده  نمایندگان  مجلس  بشر 
خوشبینی  با  افغانستان  دولت  که  گفت 
در  پیشرفت هایی  با  که  داشت  انتظار 
مقام های  می آید،  میان  به  صلح  پروسه ی 
صلح  پروسه   به  که  را  طالبان  پیشین 
با خود  بن  نشست  به  را  آنان  می پیوندند، 
جا  آن  در  را  دیدگاه های شان  و  ببرد 

کنند. مطرح 
ربانی  استاد  شدن  کشته  با  وی  گفته ی  به 
وی  پرونده ی  در  پاکستان  بودن  دخیل  و 
مشخص  طالبان  عالقه ی  عدم  همچنین  و 
شد، دولت افغانستان دیگر قصد ندارد که 

طالبان را در نشست بن دعوت کند.
افغانستان در  از  وی تاکید کرد هیاتی که 
رییس  توسط  می کند،  بن شرکت  نشست 
جمهور کرزی رهبری خواهد شد و هیچ 
جریان دیگری از کشور به صورت مستقل 

در آن حضور نخواهد یافت.
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لیسه های آریانا افغان - ترک و نسوان افغان - ترک برای سال تعلیمی 1391 فارغان صنف هفتم را برای 11
صنف هشتم خویش بعد از امتحان کانکور می پزیرد.

ثبت نام جریان دارد وقت کم است
آدرس ثبت نام برای شاگردان ذکور لیسه آریانا افغان - ترک واقع شاه دوشمشیره )ع(.

TEL: 0778588883
ثبت نام برای شاگردان اناث لیسه نسوان افغان - ترک واقع تایمنی چهار راهی سرسبزی سرک فرعی 

کرستال هوتل.
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بازار تریاک 
همچنان گرم است 

ناکامی  از  حکایت  گزارش ها  ده سال،  گذشت  با 
با  مبارزه  امر  در  جهانی  جامعه ی  و  حکومت 

مواد مخدر دارد. 
مبارزه  در  جهانی  جامعه ی  و  حکومت  ناکامی 
از  یکی  دارد؛  گوناگونی  عوامل  مخدر  مواد  با 
عوامل اساسی تداوم ده سال جنگ و ناامنی در 

بخش هایی از کشور می باشد. 
در گزارش سازمان ملل نیز بر رابطه ناامنی و 
از  پس  است.  اشاره شده  تریاک  تولید  افزایش 
سال 2006 تا اکنون که مخالفان به سازمان دهی 
مجدد پرداخته اند، تعداد زیادی از والیات ناامن 
و کنترول حاکمیت بر این بخش ها تضعیف شده 

است. 
نبود حاکمیت   کشاورزان و مخالفان مسلح، در 
این  از  و  آورده  روی  کوکنار  کشت  به  دولتی 
براساس  می شوند.  نصیب  را  کالنی  سود  راه 
کوکنار  کشت  مسلح  مخالفان  برای  گزارش ها 
یکی از منابع بسیار مهم بوده و همچنین عشری 
که از این راه از دهقانان به دست می آورند در 
شمار  به  مهم  آنان  مالی  منابع   تامین  راستای 
می رود. گزارش اخیر سازمان ملل نشان می دهد 
کوکنار  کشت  از  دالر  میلیون   700 حداقل  که 
نصیب گروه های مخالف و جنایت کار می شود. 

از   که  نیستند  مسلح  مخالفان  تنها  میان  این  در 
گفته های  براساس  کشت کوکنار سود می برند،  
وزیر مبارزه با مواد مخدر در برخی از والیات 
به  کشاورزان  تشویق  در  نیز  محلی  مقام های 
نیز  این  از  قبل  داشته اند.  نقش  کوکنار  کشت 
از  داخله  امور  پیشین  وزیر  جاللی،  علی احمد 
یک لیست سیاه نام برد که مقام های بلندرتبه ی 
چندین  گذشت  با  اما  می شد،  شامل  را  دولتی 
کوتاه  لیست  این  که  نیست  معلوم  هنوز  سال 

شده است و یا طویل تر! 
در  گذشته  سال  در  که  رغم خوشبینی هایی  به 
مورد کاهش کشت کوکنار ارایه می شد گزارش 
سال  که  والیتی  سه  که  می دهد  نشان  امسال 
رسیده  صفر  به  آن  در  کوکنار  کشت  گذشته 
و  آورده اند  روی  کشت  به  دوباره  اکنون  بود، 
و  بدیل  کشت  کارآیی  عدم  که  می رسد  نظر  به 
سود سرشار تریاک از  عامل اصلی این رویکرد 
باشد. کاهش نرخ غله و افزایش محصول تریاک 
است.  کار  این  به  دهقانان  تشویق  اصلی  عامل 
هم اکنون نرخ تریاک از 169 دالر در سال گذشته 
به 241 دالر افزایش یافته و این افزایش جهانی 
سبب افزایش در تولید تریاک در افغانستان شده 

است. 
حکومت افغانستان و جامعه ی جهانی در ایجاد 
یک واحد پولیس کارا که بتواند در امر مبارزه 
باشد  برخوردار  قویی  قابلیت  از  مواد مخدر  با 
ناکام بوده است. اکنون با گذشت ده سال هنوز 
هم افغانستان 80 درصد تریاک جهان را تامین 
می کند. اکنون نسل جوان افغانستان با دسترسی 
آسانی که به مواد مخدر دارد، هر روز آلوده به 
اعتیاد شده و بر لشکر معتادان افزوده می شود. 
حداقل  که  می رفت  انتظار  ده سال  گذشت  با 
همراه  دست آوردی  با  حکومت  راستا  این  در 
تریاک  تولید  و  امنیت  رابطه  به  باتوجه  باشد. 
باصالحیت  محکمه های  ایجاد  اساسی  راه حل  
از وارد شدن مواد کیمیاوی برای  و جلوگیری 
بلندرتبه  مقامات  مجازات  و  هرویین  به  تبدیل 

می باشد. 
که  بود  خواهیم  تریاک  ویرانگر  رشد  شاهد  ما 

دیگر مهار آن در توان کسی نخواهد بود. 

زنگ اول


مخدر  مواد  قاچاق  از  جلوگیری 
نیست. 

مقبل  آقای  اظهارات  براساس 
فاریاب و کاپیسا که  بغالن،  والیات 
شده  اعالم  کوکنار  کشت  از  عاری 
بودند در سال جاری یک باردیگر به 
این کشت روی آورده و شماری از 
مقامات محلی نیز در کشت کوکنار 

با دهقانان همدست بوده اند. 
کشورهای  و  جهانی  جامعه  از  مقبل 
مواد  تمام  انتقاد کرد و گفت  منطقه 
تریاک  تبدیل  برای  که  کیمیاوی  
از  می شود  استفاده  هیرویین  به 
کیلومترها  از  و  دیگر  کشورهای 
می شود.  وارد  افغانستان  به  دور 
شده  تبدیل  تریاک  که  گفت  او 
بلکه  افغانستان  در  نه  هیرویین  به 
تاکید  مقبل  دارد.  جهانی  مصرف 
قاچاقبران  با  ناکافی  مبارزه  که  کرد 
بیشتر  را  آنها  مخدر  مواد  بین المللی 
به این کار تشویق می  کند و به همین 
تولید  افغانستان  در  تریاکی که  دلیل 

که  است  گفته  متحد  ملل  سازمان 
گزارش،  این  انتشار  است  امیدوار 
زندان های  در  جدی  اصالحات  به 

افغانستان کمک کند.
امنیت  عمومی  ریاست  حال،  این  با 
این  نشر  از  اعالمیه ای  انتشار  با  ملی 
بیشتر  اصالحات  جهت  گزارش 
آن  بخش هایی  اما  کرده  استقبال 
اعالمیه  در  است.  کرده  رد  را 
»ریاست  است:  آمده  ملی  امنیت 
از  حالی که  در  ملی  امنیت  عمومی 
نظارت ها  و  گزارش ها  نشرهمچو 
مواردی  بعضی  می کند،  استقبال 
گردیده  درج  گزارش  در  که  را 
کرامت  مخالف  شکنجه های  مانند 
شکنجه ها  قبیل  از  انسانی  حرمت  و 
و  ناخن  کشیدن  دادن،  برق  چون 
کامال  را   جنسی  تجاوز  بر  تهدید 
چنین  و  می نماید  تکذیب  و   رد 
ادعاها صحت ندارد.« همچنین اداره 
»ریاست  می کند:  تاکید  ملی  امنیت 
نهاد  منحیث  ملی  امنیت  عمومی 
جرایم  جلوگیری کننده  و  کشفی 
خارجی  و  داخلی  امنیت  علیه 
کشور،  نافذه  قوانین  تمامی  کشور، 
بشر،  حقوق  بین المللی  میثاق های 
کنوانسیون های منع شکنجه و تمامی 
را  بین المللی  پذیرفته شده  اصول 
اصل اساسی برای کار خویش قرار 
داده و در عملی نمودن آن خود را 

متعهد می داند.«
افزوده  ملی  امنیت  عمومی  ریاست 
ارج گذاری  به خاطر  اداره   این  که 
کشور،  در  قانونیت  اصل  به 

بارکزی  »بانو  گفت:  بلخ  والیت  در 
مبارزه  شجاعانه  خود،  حق  خاطر  به 
می  کند و سکوت دولت در این مورد 

نگران کننده است.«
مسوول  عثمانی  ماللی  هم  سوی  از 
به  که  زنان  حقوق  از  معاونت 
مدنی  جامعه  نهادهای  از  نماینده گی 
در بلخ صحبت می کرد، گفت: »اگر 
دولت  برای  بمیرد  بارکزی  خانم 

جدید  سروی  یک  کابل:  8صبح، 
سازمان ملل متحد و وزارت مبارزه با 
مواد مخدر افغانستان نشان می دهد که 
در سال  افغانستان  در  کشت کوکنار 
جاری نسبت به سال گذشته 7درصد 
نسبت  تریاک  تولید  و  یافته  افزایش 
افزایش  درصد   61 گذشته  سال  به 
و  متحد  ملل  مقامات  یافت.  خواهد 
افغان می گویند بلند رفتن قیمت مواد 
کشت  افزایش  اصلی  دلیل  مخدر 
به  دهقانان  آوردن  روی  و  کوکنار 

این کشت می باشد. 
ویژه  نماینده  دی میستورا  استیفن 
در  متحد  ملل  سازمان  سرمنشی 
افغانستان، وزیر مبارزه با مواد مخدر 
کشور و مسوول دفتر جرایم و مواد 
در  گذشته  روز  ملل  سازمان  مخدر 
که  گفتند  خبری  کنفرانس  یک 
افغانستان  در  مخدر  مواد  با  مبارزه 
جهانی  بیشتر  همکاری های  به  نیاز 

دارد. 
می گوید  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزیر 
کوکنار بیشتر در مناطقی کشت شده 
می باشند.  ناامنی  بیشترین  دارای  که 
جاری  سال  در  گفت  مقبل  آقای 
محلی  مقامات  از  شماری  همکاری 
مناطقی  در  کوکنار  سبب کشت  نیز 
صفر  گذشته  سال های  در  که  شده 
به  که  گفت  او  بود.  شده  اعالم 
مواد  با  مبارزه  پولیس  کمبود  دلیل 
مخدر، این وزارت قادر به بازداشت 
برای  کشور  مرزهای  بررسی  و 

ریاست عمومی امنیت ملی با انتشار 
اعالمیه ای، انتشار گزارشی در مورد 
زندان های  در  زندانیان  شکنجه 
امنیت ملی و پولیس از سوی سازمان 
ملل متحد را مورد استقبال قرار داده 
اما بخش هایی از این گزارش را رد 

کرده است.
در  متحد  ملل  سازمان  دوشنبه  روز 
مورد  در  گزارشی  انتشار  با  کابل، 
وضعیت زندانیانی که در زندان های 
امنیت ملی و پولیس به سر می برند، 
این  در  زندانیان  که  بود  گفته 
چون  شکنجه هایی  مورد  زندان ها 
شوک برقی، کشیدن ناخن و تهدید 
بر تجاوزهای جنسی قرار می گیرند. 
سازمان ملل متحد همچنین می گوید 
شکنجه  دیگر  انواع  از  زندانیان، 
با کیبل و چوب  مانند لت و کوب 
در ناحیه پا و یا هم آویختن زندانیان 

از سقف اتاق نیز گزارش کرده اند.
زندان های  در  شکنجه  ملل  سازمان 
امنیت ملی و پولیس را سیستماتیک 
این  همچنین   است.  توصیف کرده 
نبود  از  خود  گزارش  در  سازمان 
امنیت  اداره  در  پاسخگویی  سیستم 
شکنجه  به  رابطه  در  پولیس  و  ملی 

زندانیان انتقاد کرده است.
که  گفته اند  گزارش  تهیه کنندگان 
مانعی  با  گزارش،  این  تهیه  برای 
پولیس  و  ملی  امنیت  اداره  از سوی 
برخورد نکرده اند و این مساله، نشان 
آوردن  برای  تمایل  که  می دهد 
وجود  زندان ها  این  در  اصالحات 

دارد.

مسووالن  از  شماری  بلخ:  8صبح، 
در  بشری  حقوقی  و  مدنی  نهادهای 
بارکزی  سیمین  از  پشتیبانی  به  بلخ 
از  صالحیت شده  سلب  نماینده 

مجلس نمایندگان، گرد هم آمدند.
به  تا  خواستند  دولت  از  آن   ها 
رسیدگی  بارکزی  خانم  خواسته   های 

شود تا او به اعتصابش پایان دهد.
نیلوفر سیار یکی از فعاالن حقوق زن 

گزارش سازمان ملل متحد: 
تولید مواد مخدر افزایش یافته است 

از صفحه 1

امنیت ملی بخش هایی از گزارش سازمان ملل را رد کرد

نهادهای مدنی بلخ خواستار رسیدگی به خواست های خانم بارکزی شدند

به  جهانی  بازارهای  در  می شود 
مصرف می رسند. 

مبارزه  مسووالن  اظهارات  براساس 
هلمند  نیز  امسال  مخدر،  مواد  با 
خواهد  تولید  را  تریاک  بیشترین 
کرد. با وجودی که در سال گذشته 
والیت   20 که  کرد  اعالم  حکومت 
از کشت کوکنار صفر شده ولی در 
گزارش امسال ملل متحد آمده است 
کشت  از  عاری  والیات  تعداد  که 
یافته  کاهش  والیت   17 به  کوکنار 

است. 
براساس اظهارات مقامات ملل متحد 
طالبان از کشت کوکنار نفع می برند 
به  تریاک  عواید  از  گروه  این  و 
استفاده  خود  عایداتی  منبع  عنوان 

می کند. 
حضور  از  که  است  حالی  در  این 
نیروهای جامعه جهانی در افغانستان، 
به  کوکنار  هنوز  و  می گذرد  ده سال 
ناامن  والیات  در  گسترده  صورت 

در بن، جایی برای...جنوب کشت می شود. 
ادامه از صفحه 1

از  یکی  لودین می گوید که مصالحه 
اولویت های دولت افغانستان می باشد، 
افغانستان  حکومت  که  انتظاری  ولی 
از پروسه ی صلح و همکاری پاکستان 
نشد  عملی  داشت،  زمینه ی  این  در 
یابد،  ادامه  صلح  پروسه ی  هرگاه  و 

روش  آن تغییر خواهد کرد.
گذشته  سال  چند  »در  گفت:  لودین 
که  کردیم  تالش  پاکستان  با 
بیاوریم  وجود  به  را  اعتماد  فضای 
وهمکاری های آن ها را جلب بکنیم، 
همکاری  آن  که  هستیم  متاسف  اما 
ما  که  موردی  در  پاکستان  که  را 
نکردند،  عملی  را  آن ها  داشتیم  توقع 
پروسه ی صلح به شکلی که تا هنوز به 
پیش می رفت تقریبا به ناکامی مواجه 
همکاری  عدم  خاطر  به  آن  و  شد 
است،  قرار  اگر  بنا  بود،  پاکستان 
بکند،  پیدا  ادامه  این)پروسه ی صلح( 
ما باید شکل برخورد خودرا و رابطه 
پاکستان در این قضیه را تغییر بدهیم.«
معین وزارت خارجه کشور همچنین 
به  به دلیل وابستگی طالبان  گفت که 
عدم  و  پاکستان  استخباراتی  سازمان 
دولت  مصالحه،  در  آن ها  استقالل 
به  پاکستان  است که  معتقد  افغانستان 

تعهدات خود عمل نکرده است.
مصالحه  مساله  لودین،  گفته ی  به 
افغانستان  اولویت های دولت  از  یکی 
باید  مصالحه  میکانیزم  ولی  خواهد 

تغییر کند.
برای  را  »ما تالش خود  لودین گفت: 
خاتمه  صلح  آوردن  برای  صلح، 
بیشتر  تالش  این  بلکه  نبخشیدیم، 
خواهد شد. فقط نحوه ی برخورد ما با 
موضوع مصالحه، به شکلی که تا هنوز 
پیش می رفت، آن فرق خواهند کرد.«

کشور  خارجه   وزارت  معین 
همچنین گفت دیموکراسی به عنوان 
به  افغانستان  دولت  تعهد  بزرگترین 
جامعه بین المللی در نشست بن خواهد 

بود.
در  افغانستان  دست آوردهای  وی 
مطرح  موضوعات  از  گذشته  ده سال 
تاکید  و  خواند  نشست  این  در  شده 
به  را  افغانستان  خود  دولت  کرد که 

آن ها متعهد می داند.

نهادهای  تمامی  سالم  مشوره های 
بهتر شدن  برای  بین المللی را  ملی و 
اصل  اجرای  و  متهمین  وضعیت 
رفع  در  و  گذاشته  احترام  عدالت 

نقایص آن می پردازد.
گزارش  در  بزرگساالن،  بر  عالوه 
شکنجه  از  متحد  ملل  سازمان 
شماری از افراد زیر سن هجده سال 
نیز در این زندان های امنیت ملی خبر 

داده است.
دست  اتهام  به  افراد،  این  بیشتر 
یا  و  انتحاری  حمالت  در  داشتن 
اتهام ارتباط با گروه طالبان از سوی 

نیروهای امنیتی بازداشت شده اند.
سازمان ملل متحد می گوید عالوه بر 
این افراد، شماری از زندانیانی که از 
سوی نیروهای ناتو نیز به زندان های 
مورد  شده اند،  منتقل  افغانستان 

بدرفتاری قرار گرفته اند.
گزارش،  این  انتشار  با  همزمان 
است  گفته  کابل  در  ناتو  سخنگوی 
که انتقال زندانیان به بازداشتگاه هایی 
بوده اند،  روبرو  شکنجه  اتهام  با  که 
تا  برنامه  این  و  است  شده  متوقف 
در  که  نمی شود  گرفته  سر  از  زمانی 
مورد عدم موجودیت شکنجه در این 

بازداشتگاه ها اطمینان حاصل شود.
دولت  از  متحد  ملل  سازمان 
بر  که  است  خواسته  افغانستان 
در  زندانیان  نگهداری  چگونگی 
نزدیک  از  کشور  بازداشتگاه های 
قوانین  به  توجه  با  و  کرده  نظارت 
داخلی و بین المللی، از عدم شکنجه 

زندانیان اطمینان حاصل کند.

بود.«  خواهد  خجالت آور  افغانستان 
یک  را  بارکزی  خانم  حرکت  وی 
حرکت مدنی دانسته می گوید باید به 

آن توجه شود.
حقوقی  و  مدنی  نهادهای  نمایندگان 
گردهمایی های  از  همچنین  بلخ  در 
 21( پنج  شنبه  روز  به  دیگر  وسیع 
بارکزی  از سیمین  به حمایت  میزان( 

خبر دادند.

امریکا عالقمند 
ایجاد پایگاه های 
دایمی نظامی در 

نیست افغانستان 
متحده  ایاالت  سفارت  کابل:  8صبح، 
مبنی  را  ادعاهایی  کابل،  در  امریکا 
ایجاد  بدنبال  کشور  این  اینکه  بر 
افغانستان  در  نظامی  دایمی  پایگاه های 
ایاالت  که  می گوید  کرده  رد  است، 
پایگاه های  ایجاد  خواستار  متحده 

دایمی نظامی در افغانستان نیست.
اعالمیه ای  انتشار  با  سفارت  این 
می کنند  ادعا  که  »افرادی  می گوید: 
دنبال  به  امریکا  متحده  ایاالت  گویا 
ایجاد پایگاه دایمی نظامی در افغانستان 
دارند.  نادرست  معلومات  هست، 
و  عالقمند  امریکا  متحده  ایاالت 
خواستار ایجاد پایگاه دایمی نظامی در 

افغانستان نمی باشد.«
همچنین این سفارت بر ادامه همکاری 
تاکید کرده  پاکستان  افغانستان و  میان 
که  است  خواسته  کشور  دو  این  از  و 
پایان دهند. سفارت  به تنش های خود 
متحده  ایاالت  که  است  گفته  امریکا 
امریکا برای داشتن روابط مستقیم میان 
می کند  تشویق  پاکستان  و  افغانستان 
این  که  است  کرده  امیدواری  ابراز  و 
باهم در بخش های مختلفی  دو کشور 

همکاری کنند.

ACKU
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»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 
1079روايت هاي 23 سال جنگ در کشور مي باشند. 

در گزارش امروز »از ورای دود و آتش« خواهری را با 
خود داریم که پدرش را دریک حادثه راکتی در مقابل 
و  تلخ  حادثه ی  آن  او  است.  داده  از دست  چشمانش 
ناگوار را چنین بیان می دارد: » ما در شهر کابل سکونت 
سپری  را  خود  زندگی  زحمت،  و  تالش  با  و  داشتیم 
می کردیم. گرچند اوضاع امنیتی کشور چندان خوب 
عساکر  همکاری  با  کمونیستی  به نام  دولتی  زیرا  نبود. 
جنگ  می کردند.  حکمرانی  کشور  در  وقت  شوروی 
در گوشه و کنار کشور جریان داشت، عده ای از مردم 
علیه حکومت وقت جهاد را آغاز نموده بودند. چون 
به  مردم  می داد  انجام  که  زشتی  اعمال  با  وقت  دولت 
ستوه آمده بودند. از دستگیری های خودسرانه گرفته، 
تا الدرک شدن افراد بی گناه، تالشی خانه ها و باالخره 
جزو  خانه ها  طیاره  و  تانک  توسط  خانه ها  تخریب 
به همین سبب مردم  بود.  برنامه های دولت کمونیستی 
از حقوق شان دفاع می کردند. این روند مدت ها طول 
کشید و سرانجام دولت کمونیستی با تمام ظلم و ستمی 
که در حق مردم روا داشت، سرنگون شد و حکومت 
همه  مردم  افتاد.  جنگ  از  خسته  مجاهدین  به دست 
خوشحال بودند زیرا عده ای که به قریه و قصبات شان 
رفته نمی توانستند، دیگر آزاد شده بودند و از تعدادی 

هم عزیزان شان دوباره به خانه برگشته بود. چند ماه اول 
به خوبی سپری شد، مواد خوراکه بسیار فراوان  بسیار 
بود، زیرا راه های مواصالتی همه به روی تجار باز شده 
تاسیسات  تمام  شدند،  کابل  وارد  که  زمانی  اما  بود. 
دولتی در اختیار آنها بود و گدام های دولتی را به تاراج 
می کردند،  عرضه  بازار  به  را  آن  زیاد  مقدار  و  بردند 
بود. روزهای  ارزان شده  مواد خوراکه  دلیل  به همین 
از  بعد  زیرا  شد،  خالصه  ماه  چند  طی  مردم  خوشی 
مدتی جنگ برسر قدرت آغاز شد و گروه هایی که به 
خاطر تصاحب قدرت از حد گذشتند، آغازگر جنگ 
شدند. این گروه ها نمی خواستند که دیگران در قدرت 
سهیم شوند و خود را تنها وارث حکومت می دانستند 
ابرقدرت  نیروهای  مقابل  در  گروه ها  تمام  درحالی که 

روسی و نظام کمونیستی تا پای جان ایستاده بودند و در 
باعث  قدرت طلبی  حس  همین  اما  دادند.  شهید  راه  آن 
بروز اختالف و جنگ شد که بیشترین صدمه آن را مردم 
ملکی و بی گناه دیدند. آنها قربانی این خشونت ها از قبل 
نیز بودند، زمانی از سوی نیروهای دولت کمونیستی و پس 
از آن از سوی نیروهایی به نام مجاهدین قربانی می شدند. 
نبردهای سخت در چهار اطراف شهر کابل آغاز شد و 
مردم در هر گوشه و کنار زندانی شدند. تعدادی هم به 
خاطر حفظ جان شان کشور را در مواقع مختلف ترک 
افراد  می گرفت  هر روزی که جنگ شدت  اما  کردند. 
مسلح مردم را به کوچ کردن نمی گذاشت و می دانستند 
که مردم را به عنوان سپر با خود داشته باشند بهتر است. 
بسیار دشوار  منطقه دیگر رفت و آمد  به  منطقه  از یک 

یکی  به  مربوط  پوسته  یک  صدمتری  درهر  بود.  شده 
روزها  از  یکی  در  بود.  موجود  درگیر  گروه های  از 
بسیار زیاد می آمد. پدرم که مردی  که مرمی و راکت 
در حدود 80 ساله بود از خانه به طرف صحن حویلی 
بیرون رفت و درست زمانی که او به صحن حویلی رسید 
ناگهان صدای مهیب اصابت راکت بلند شده و تمام فضا 
را خاک و دود پوشاند و همه جا به لرزه درآمد. همه ی 
ما وارخطا شده بودیم و نمی دانستیم که چه کنیم. زیرا 
صداهای ما از گلو بیرون نمی شد و گوش ها هم قادر به 
شنیدن نبود. تا باالخره کمی که اوضاع به حالت اولی 
نیست و  ما  پدرم درجمع  متوجه شدیم که  آمد و همه 
از  بیرون  به  که  زمانی  بود.  رفته  بیرون  او  که  دانستیم 
خانه رسیدم با صحنه دلخراشی روبرو شدیم طوری که 
و  شده  پراکنده  طرف  درهر  خون  و  گوشت  توته های 
جسد پدرم کامال متالشی شده بود، صرف از ناحیه سر 
نبود و  او پدرم است که دیگر زنده  را شناختیم که  او 
شهید شده بود. روزهای سختی را پشت سرگذشتاندیم 
و از آن حادثه سالیان دراز می گذرد اما من آن صحنه 
هولناک را نمی توانم فراموش نمایم و از خداوند برای 
عامالن آن رویداد جزای ابدی می خواهم. از دولت هم 
افراد  و کشتار  ویرانی ها  به  متهم  که  می خواهم کسانی 
بی گناه در طول این مدت ها شده اند باید مجازات شوند 
دوباره  برای شان  است  عدالت  همان  که  مردم  حق  و 

برگردانده شود.«

یگانه حامی خود را از دست دادیم
درهر صدمتری یک پوسته مربوط به یکی از گروه های درگیر موجود بود. در 
یکی از روزها که مرمی و راکت بسیار زیاد می آمد. پدرم که مردی در حدود 

80 ساله بود از خانه به طرف صحن حویلی بیرون رفت و درست زمانی که او 
به صحن حویلی رسید ناگهان صدای مهیب اصابت راکت بلند شده و تمام 
فضا را خاک و دود پوشاند و همه جا به لرزه درآمد. همه ی ما وارخطا شده 

بودیم و نمی دانستیم که چه کنیم.
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ریاست  در  مقامات  تخار:  8صبح، 
مرکز  یک  تاسیس  از  تخار  اقتصاد 
تولیدی و خودکفایی زنان در تالقان که 
را  وکاغذی  تکه ای  خریطه های  تولید 
آغازکرده است خبر داده می گویند که 
با عرضه ی این خریطه ها به بازار، زمینه ی 
پالستیکی  ازخریطه های  استفاده  عدم 
را  آن  عامه ی  صحت  وزارت  که  را 
فراهم  است،  کرده  اعالن  غیرصحی 

خواهند کرد.
اقتصاد  رییس  رسولی  عبدالرشید 
تولیدی  مرکز  افتتاح  درمراسم  تخار، 
»مفکوره ی  گفت:  تخار  خود کفایی  و 
ایجاد این مرکزحرفوی ، بعد از فیصله ی 
استفاده  برعدم  مبنی  وزیران  شورای 

ازخریطه های پالستیکی به وجود آمد.«

جلسه ی  در  منظور  همین  »به  اوافزود: 
تصمیم  اقتصاد  ریاست  مشورتی  بورد 
برای  مناسبی  بدیل  تا  شد  گرفته 
بازار  در  موجود  پالستیکی  خریطه های 
تجار  از  تعدادی  تشویق  با  که  پیدا شود 
تخاری به سرمایه گذاری دراین کار، این 

مرکز تولیدی ایجاد شد.«
ایجاد  با  که  کرد  اضافه  رسولی 
مرکزتولیدی و خودکفایی زنان، درحال 
حاضر 15 تن از زنان صاحب شغل شده 
در  شاغل  زنان  دیگرتعداد  یک ماه  تا  و 

این مرکزبه 30 تن خواهد رسید.
این  که  تخاری  تاجر  نظری  عتیق اهلل 
را  پالستیکی  خریطه های  مرکزتولیدی 
گفت:  8صبح  به  است،  کرده  تاسیس 
و  ابتدایی  وسایل  با  حاضر  »درحال 

پرسونل اندک، کار را آغازکرده ایم که 
درهفته ی اول، موفق به تولید 500 خریطه 
استخدام  با  داریم  نظر  در  اما  شدیم، 
عده ی بیشتری از زنان بی بضاعت در این 
ساله ی  یک  ضرورت  تولیدی،  کارگاه 
آن  ولسوالی های  به شمول  تخار  والیت 
می باشد،  خریطه  هزار  ششصد  که  را 

تولید و به بازارعرضه نماییم.«
تولیدی  کارگاه  این  که  گفت  نظری 
افغانی  میلیون  ابتدایی یک  سرمایه  به  را 
زنان  برای  که  است  کرده  راه اندازی 
هزار  سه  ماهانه  کارگاه  دراین  شاغل 
در  اما  می شود،  پرداخته  معاش  افغانی 
معاش کارکنان  دارند که  نظر  در  آینده 

را افزایش دهند.


اعـالن مـفقـودی

زنان تخاری خریطه های تکه ای و کاغذی می سازند
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آی آدم ها، که بر ساحل نشسته شاد و خندانيد،
يک نفر در آب دارد می سپارد جان

يک نفر دارد که دست و پای دايم می زند
روی ِ اين دريای ِ تند و تيره و سنگين که می دانيد

....
آی آدم ها که بر ساحل بساط ِ دل گشا داريد،

نان به سفره جامه تان بر تن،
يک نفر در آب می خواند شما را

...
آی آدم ها

)نيما يوشيج(
بدترين وضعيت برای يک جامعه، وضعيتی است 
که در آن رجاله ها ميدان بيابند و همه چيز را در 
دست بگيرند. رجالگی پديده وحشت ناکی است؛ 
همه  سياه چاله  يک  مثل  مسری.  و  است  ساری 
افراد جامعه را با شدت و سرعتی غم انگيز در خود 
می بلعد. آن وقت تمام جامعه را رجالگانی بی  اراده 
برای شان  چيز  هيچ  که  می گيرد  فرا  بی رگ  و 
تفاوتی ندارد. تنها و تنها تماشاچی اند هر چيزی را  
بی آنکه جنبشی و لرزشی در آنها به وجود آيد. يا 
سخره چيان اند فقط که تالش و تقالی ديگران تنها 
اسباب تفريح و تفرج و سرگرمی شان است. عمق 
اندوه انگيزی اين پديده را وقتی می شود دريافت 
ابن  علی  چون  بزرگمردی  خشم آلود  ناله ی  که 
و  بشنوی  کوفه  رجاله پرور  شهر  در  را  ابی طالب 
به  می تواند  چگونه  را  او  چون  مردی  که  بدانی 
وال  الرجال  أشباه  »يا  بزند:  فرياد  که  آورد  ستوه 

رجال.«

بدترین وضعیت برای یک جامعه، 
وضعیتی است که در آن رجاله ها 
میدان بیابند و همه چیز را در 
دست بگیرند. رجالگی پدیده 
وحشت ناکی است؛ ساری است 
و مسری. مثل یک سیاه چاله همه 
افراد جامعه را با شدت و سرعتی 
غم انگیز در خود می بلعد. آن وقت 
تمام جامعه را رجالگانی بی  اراده 
و بی رگ فرا می گیرد که هیچ چیز 
برای شان تفاوتی ندارد. تنها و تنها 
تماشاچی اند هر چیزی را  بی آنکه 
جنبشی و لرزشی در آنها به وجود 
آید. یا سخره چیان اند فقط که تالش 
و تقالی دیگران تنها اسباب تفریح 
و تفرج و سرگرمی شان است.

امنيتی  نهاد های  جديدی،  گزارش  در  ملل  سازمان 
است.  کرده  متهم  زندانيان  شکنجه ی  به  را  افغانستان 
در خبرها آمده است که در يک گزارش هفتادوچهار 
صفحه ای تنظيم شده از سوی سازمان ملل، زندان های 
قرار  بررسی  مورد  پوليس  و  ملی  امنيت  اداره  تحت 
زندان های  در  سيستماتيک  شکنجه ی  از  و  گرفته 
امنيت ملی و پوليس خبر داده شده است. اين گزارش 
اگرچه تا هنوز از سوی دولت افغانستان تاييد نشده و 
گزارش مشابه قبلی در همين رابطه نيز از سوی دولت 
منفی  تبعات  اين گزارش می تواند  انتشار  اما  رد شد، 

روانی را در پی داشته باشد.
اين  تهيه  برای  که  است  گفته  متحد  ملل  سازمان 
و   2010 سال  اکتوبر  ميان  زمانی  فاصله  در  گزارش 
و  زندان   47 در  زندانی   379 با   ،2011 سال  اگست 
زندانيان  و  است  شده  مصاحبه  افغانستان  واليت   22
ناخن  کشيدن  برقی،  شوک  چون  بدرفتاری هايی  از 
امنيتی خبر  زندان های  در  آزار جنسی  به  تهديد  و  پا 
داده اند. همچنين در اين گزارش به موارد ديگری از 
بدرفتاری مانند لت و کوب با کيبل و چوب و يا هم 
نيز سخن گفته شده  اتاق  از سقف  زندانيان  آويختن 

است.
پاسخگويی  سيستم  نبود  از  همچنين  گزارش  اين  در 
رابطه  در  افغانستان  پوليس  و  ملی  امنيت  اداره  در 
متحد  ملل  سازمان  و  شده  انتقاد  زندانيان  شکنجه  به 
چگونگی  بر  که  است  خواسته  افغانستان  دولت  از 
از  کشور  اين  بازداشتگاه های  در  زندانيان  نگهداری 
و  داخلی  قوانين  به  توجه  با  و  کرده  نظارت  نزديک 
حاصل  اطمينان  زندانيان  شکنجه  عدم  از  بين المللی، 

کند.
البته نکته ی مثبتی که در رابطه به تهيه ی اين گزارش 
تهيه کنندگان گزارش  اين است که  اشاره شده  بدان 
گفته اند که برای تهيه آن با مانعی از سوی اداره امنيت 
به  موضوع  اين  و  نکرده اند  برخورد  پوليس  و  ملی 
معنای تمايل برای آوردن اصالحات در اين زندان ها 
تلقی شده و سازمان ملل نيز با توجه به همين موضوع، 
ابراز اميدواری کرده است که انتشار اين گزارش، به 
اصالحات جدی در بازداشتگاه های افغانستان کمک 

کند.
از  زندانيان  بشری  حقوق  رعايت  که  نيست  شکی 
دست اندرکاران  سوی  از  بايد  که  است  مواردی 
و  عنايت  مورد  زندان ها  و  بازداشت گاه  در  مسوول 
توجه قرار گيرد. قانون اساسی افغانستان به اين مساله 
شکنجه  صريح  به صورت  و  کرده  توجه  جديت  به 
از  اعتراف گيری  حتا  و  دانسته  غيرقانونی  را  زندانيان 
و  غيرصحيح  را  شکنجه  اعمال  با  بازداشت شدگان 

غيرقابل استناد خوانده است.
نسبت  افغانستان  اساسی  قانون  که  می دهد  نشان  اين 

يک  سقوط  و  اضمحالل  آغاز  رجالگی  شيوع 
اخالقی،  ارزش های  همه  که  جايی  است.  جامعه 
و  معامالت  ابزار  آن  و وجودی  انسانی  فرهنگی، 
تباهی  به  گام به گام  و  شده  نفسانی  و  پست  منافع 
محض نزديک می شود. بايد تشکر کرد از سيمين 
بارکزی که آيينه ای به بلندای عمر و زندگی اش 
است؛  گرفته  جامعه  اين  رجالگی  روی  به  رو  را 
اساس  بر  امورش  و  اداره  تمام  که  جامعه ای 
است.  گرفته  شکل  فساد  و  زدوبند  و  معامالت 
خورده  حالل  شير  کسی  هم  اگر  ميان  اين  در 
متاعش بگذرد؛ مطرود و  اين خوان و  از  باشد و 
سپرده  فراموشی  و  بايکوت  به  کنجی  در  منزوی 
دزدان  انبوه  سيمای  بر  چراغ  مبادا  تا  می شود 
رسوايی شان  و طشت  بياندازد  بزرگ  و  کوچک 
اين  بردارد. هر چند در جامعه رجالگی  بام  از  را 
چراغ برگرفتن و تشت از بام افکندن هيچ تاثيری 
نظاره  فقط  بی تفاوت  خلق  و  نمی نهد  کسی  بر 

می کنند و سرگرم می شوند.
در  بارکزی  سيمين  که  نيست  اين  برسر  حرف 
انتخابات رای بيشتری به دست آورده يا آن که او 
را جايگزينش کرده اند. حرف اين است که چرا 
اين روال بايد آن قدر احمقانه و بی عقالنه باشد که 
يکی چون او را به حقی بنشانند و بعد از او باز پس 
گيرند. تاوان اين داد و دريغ را که می دهد؟ رييس 
جمهور که عادت کرده معامله کند و باج بخواهد 
به او می بينند  و باج بدهد؟ يا ديگر رجالگان که 
و معيار و مالک شان او است که گفته اند: »الناس 

علی دين ملوکهم.«
حال  و  می نويسم  را  سطور  اين  دارم  که  حاال 
بانوی شجاع سيمين بارکزی لحظه به لحظه بدتر 
می شود؛ مدام فريادهای مردان تاريخ و ادبيات اين 
اقليم در گوشم طنين می افکند که از رجالگی به 
مردم زنهار داده اند، از نيما و طنين آی آدم هايش. 
از اخوان ثالث و زمستانش. از ابن سينا. از فارابی. 
از   ... و  سنايی. سعدی  ناصر خسرو.  فردوسی.  از 
توصيف  دقيق ترين  در  که  کاظمی  کاظم  محمد 
از جامعه ی رجاله شده ی ما؛ نااميدانه می-نالد که: 
»و اميدی که به سنگ است و به اين مردم نيست« 
شود  آب  شمع واری  بايد  بارکزی  سيمين 
و  حق  و  غيرت  هنوز  که  بدانند  رجالگان  تا 
حقيقت خواهی در اين ملک نمرده است. تا رييس 
بداند که گاهی  معامله و خفيه کاری  به  خوکرده 
آدم ها اهل معامله و تطميع و ترس از تهديد نيستند. 

و در شهادت يک شمع
رازی منور است که آن را

آن آخرين و آن کشيده ترين شعله خوب می داند
)فروغ فرخ زاد(

حساسيت  بازداشت گاه  در  بشری  حقوق  رعايت  به 
خاصی دارد و دست اندرکاران چنين نهادهايی را ملزم 
به رعايت حقوق بشری بازداشت شدگان و کسانی که 
بنابراين  است.  گردانده  شده اند،  سلب  شان  آزادی 
کنند  کوشش  بايد  امنيتی  نهادهای  دست اندرکاران 
تا در اين راستا توجه نشان دهند و مراقبت جدی از 

بازداشت گاه های تحت اداره ی خويش داشته باشند.
مورد  بايد  گزارش  همين  به  پيوند  در  که  چيزی  اما 
به  بايد  گزارش  اين  انتشار  اينکه  گيرد  قرار  توجه 
اصالح سيستم های برخورد با بازداشت شدگان کمک 
کند نه اينکه باعث تعطيل و تعليق پروژه های کمکی 
و  امنيت  نقض  عامالن  با  برخورد  و  عدالت  اجرای 
بايد  ساده تر  به عبارت  شود.  کشور  در  عمومی  نظم 
بشری  حقوق  از  مراقبت  که  همان  گونه  که  گفت 
مورد  و  دارد  اهميت  زندانيان  و  بازداشت شدگان 
توجه و عنايت قانون اساسی افغانستان نيز قرار گرفته 
است، بيشتر از آن امنيت و نظم عمومی نيز از اهميت 
برخوردار می باشد و برای تامين آن بايد ميکانيزم های 
موجود در عرصه پيشگيری و مقابله با جرم به صورت 

عادالنه مورد تطبيق قرار گيرد.
از  يکی  امنيت  و  عمومی  نظم  تامين  امروزه 
اين  حتا  می باشد.  افغانستان  در  اصلی  ضرورت های 
دو موضوع که از زيربناهای استحکام و ثبات در هر 
جامعه  محسوب می شود، به عنوان دو ارزش کمياب 
در افغانستان به شمار می روند. امنيت با تحرکاتی که 
مخدوش  می گيرد،  دولت صورت  مخالفان  از سوی 
می گردد؛ از اين رو در پاسخ به اجرای اين تحرکات 
با  بتوانند  امنيتی  و  قضايی  و  عدلی  دستگاه های  بايد 
امنيت  برهم زنندگان  با  کشور  نافذه  قوانين  به  استناد 

برخورد جدی داشته باشند.
برخورد  امنيت  نقض  عامالن  با  اگر  نيست که  شکی 
نيز  عمومی  نظم  نقض  عامالن  با  نگيرد،  صورت 
برخوردها ناکارا خواهد بود. در کشور ما انواع نقض 
نظم عمومی در قالب غصب زمين، توليد، نگهداری و 
قاچاق مواد مخدر، رشوت و فساد صورت می گيرد. 
باوراند که  اين  به  از تحليلگران و کارشناسان  برخی 
اين  با  مقابله  راستای  از داليلی که تالش ها در  يکی 
پديده ها و جلوگيری از آن موثر واقع نگرديده است، 
اين بوده که ميکانيزم های برخورد و مقابله که بايد در 
نافذه جزايی صورت می گرفت،  قالب اجرای قوانين 
چندان از قوت برخوردار نبوده است. از اين رو برای 
مقابله با عوامل نقض امنيت و نظم عمومی، بايد شدت 
موارد  بايد  زمان  عين  در  و  باشد  داشته  وجود  عمل 
و  حقوق  خصوص  در  مقررات  و  قوانين  در  مصرح 
برخوردار  آن  از  بايد  بازداشت شدگان  که  امتيازاتی 

باشند نيز مورد رعايت قرار گيرند. 


سال پنجم   شماره مسلسل 1258    چهار شنبه 20 میزان 1390   

ضرورت اجرای عدالت 
بدون شکنجه

دولتمرادی

 سیدضیاقاسمی

برای سیمین بارکزی و شجاعتش

آن راز منور
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جاری  سال  در  دیده ایم  و  خوانده  خبرها  در  که  چنانچه 
شماره  این  در  است.  بوده  مواجه  خشک سالی  با  کشور 
سعی می کنم تا از تاثیرات خشک سالی بر محیط زیست و 

زندگی روزمره مردم نکاتی را یادآور شوم.
داشته  خشک سالی  از  تعریفی  که  است  خوب  ابتدا  در 
باشیم. البته خشک سالی از دیدگاه های متفاوت تعریف های 

متفاوتی دارد. 
1ـ  دیدگاه هواشناسي

معمول  حد  از  کمتر  بارش  را  خشک سالي  هواشناسان، 
تعریف  الگوي آب و هوایي مي گردد،  تغییر  به  که منجر 
به  اساسا  هواشناسي  نظر  از  بنابراین خشک سالي  کرده اند. 
حالتي از خشکي ناشي از کمبود بارندگي اطالق مي شود. 
در کشورهاي  هواشناسي  دیدگاه  از  تعریف خشک سالي 
به  مي باشد  متفاوت  مختلف،  زمان هاي  در  و  مختلف 
از  تعریف  یک  بردن  کار  به  دیدگاه  این  از  دلیل  همین 

خشک سالي که در قسمتي از جهان متداول مي باشد.
که  است  این  در  هواشناسي  دیدگاه  اهمیت  به عالوه 

نشانه  اولین  هواشناسي  اندازه گیري هاي 
بروز خشک سالي مي باشد.

2- دیدگاه اقلیم شناسي
یک  خشک سالي  اقلیم شناسان  دیدگاه  از 
تغییرات  اثر  در  که  است  طبیعي  پدیده 
کاهش  از  ناشي  هوایي  و  آب  الگوهاي 
نزوالت جوي کمتر از حد معمول خود به 
موجب  آن  ادامه  و  مي آید  به وجود  خود 
اکولوژیکي و هایدرولوژیکي  تعادل  عدم 

تعریف  جغرافیایي  دیدگاه  از  چون  طرفي  از  مي شود. 
شدت  مي باشد،  مکان مند  مفهومي  خشک سالي 
تغییرپذیري  ضریب  از  تابعي  محل  هر  در  خشک سالي 
اقلیم شناسي  نظر  از  بنابراین  است،  محل  همان  در  بارش 
روش  این  در  که  طوري  به  است  قابل تعیین  خشک سالي 

درجه خشک سالي و ترسالي تعیین مي گردد.
3-دیدگاه هایدرولوژیکي

زماني  خشک سالي  هایدرولوژیست ها،  دیدگاه  از 
و  سطحي  آب هاي  ذخایر  تراز  سطح  که  مي افتد  اتفاق 
خشک سالي  باشد.  پایین تر  خود  معمول  حد  از  زیرزمیني 
هایدرولوژیک اغلب در عرض هاي میاني بر اثر کمبود و 
فقدان بارندگی زمستاني اتفاق مي افتد. عالوه بر بارندگی 
قوي  بادهاي  باال،  دماهاي  مانند  دیگر  اقلیمي  فاکتورهاي 
روي  بر  قابل مالحظه اي  طور  به  نیز  کم  نسبي  رطوبت  و 

خشک سالي هایدرولوژیک تاثیر دارند. 
آب هاي  میزان  اندازه گیري  هایدرولوژیک،  دیدگاه  در 
زیرزمیني  آب هاي  و  دریاچه ها  ـ  رودخانه ها  ـ  جاري 
فقدان  بین  پایه  زمان  یک  و  مي باشد  معیارخشک سالي 
و آب  رودخانه ها  و  و کم شدن آب هاي جاري  بارندگي 
بنابراین معیار  دریاچه ها و آب هاي زیرزمیني وجود دارد. 
هایدرولوژیک نمي تواند اولین نشانگر خشک سالي باشد، 
بیفتد بعد از مدتي این  زیرا زماني که کمبود بارش اتفاق 
خواهد  منعکس  زیرزمین  و  سطحي  آب هاي  در  کاهش 

شد.
4- دیدگاه کشاورزي

نیاز  از  خاك  رطوبت  که  زماني  کشاورزي  دیدگاه  از 

واقعي محصول کمتر باشد و منجر به خسارت در محصول 
شود خشک سالي اتفاق افتاده است.

چون در محاسبه نیاز آبي گیاهان مشخص شده که نیازآبي 
از  خشک سالي  مفهوم  بنابراین  است  متفاوت  باهم  آنها 
یکسان  مختلف  محصوالت  براي  کشاورزي  دیدگاه 

نمي باشد.  
خشک سالي  از  بعد  معموال  کشاورزي  خشک سالي 
اتفاق  هایدرولوژیک  خشک سالي  از  قبل  و  هواشناسي 
مي افتد و کشاورزي معموال  اولین بخش اقتصادي است که 

تحت تاثیر خشک سالي قرار مي گیرد.
5-دیدگاه اجتماعي و اقتصادي

زماني  یعني  اقتصادي خشک سالي  و  اجتماعي  دیدگاه  از 
نابهنجاري هاي  موجب  بشر  نیازهاي  براي  که کمبود آب 

اجتماعي و اقتصادي شود.

است  واضح  خشک سالي  حداقل رساندن  به  به منظور 
امري  ریسک  مدیریت  به  بحران  مدیریت  انتقال  که 
از  خشک سالي  ارزیابي  و  نظارت  و  است  اجتناب ناپذیر 
ضروریات است و براي نظارت و ارزیابي خشک سالي نیز 
شاخص هاي خشک سالي از اهمیت به خصوصي برخوردار 

مي باشد.
خشک سالی  که  گفت:  می توان  ساده تر  عبارت  به  پس 
که  باران  بارش  کمبود  ممتد  دوره  یک  از  است  عبارت 
کاهش  و  کشاورزی  زمین های  به  آسیب رساندن  موجب 

محصوالت می گردد.
پدیده خشک سالی بیشتر در کشورهایی که در مناطق گرم 
ما  این  حال کشور  با  و خشک قرار دارند روی می دهد. 
نیز از این پدیده مستثنا نیست. پدیده خشک سالی می تواند 

زندگی عده ی زیادی از مردم را فلج کند و حتا ازبین نیز 
ببرد.

کشاورزی از منابع اصلی عایداتی مردم ما در طول تاریخ 
که  کشور  در  پی  هم  خشک سالی های  اما  است،  بوده 
و  بر می گردد، کشت  اخیر  به حدود ده سال  سابقه ی آن 

زراعت را در کشور به شدت آسیب رسانده است.
مقام های حکومتی می گویند: در طول سیزده سال گذشته 
شده،  مواجه  سالی  خشک  خطر  با  مرتبه  هشت  افغانستان 
ناحیه  از  امسال  که  خطری  مقام ها  این  گفته ی  به  اما 
سیزده  طول  در  می کند  تهدید  را  افغانستان  خشک سالی 

سال گذشته بی سابقه بوده است.
مجیداهلل قرار، سخنگوی وزارت زراعت می گوید: »حدود 
للمی در شمال و  هفتاد و هفت درصد کشتزارهای گندم 

افغان-ترك  مکاتب  مسووالن  و  استادان  کابل:  8صبح، 
المپیادهای  در  که  مکاتب  این  شاگردان  از  افغانستان،  در 
بین المللی مدال های طال، نقره و برنز بدست آورده اند، روز 
سفیر  معارف،  وزیر  حضور  با  خاصی  مراسم  طی  گذشته 
در  افغان-ترك  مکاتب  عمومی  رییس  و  کابل  در  ترکیه 

افغانستان، با اهدای تحایفی تقدیر کردند.
روز  افغان-ترك،  مکاتب  عمومی  رییس  اردوغان  نعمان 
تعدادی  شاگردان، گفت  این  از  تقدیر  مراسم  در  گذشته 
در  که  افغانستان،  در  افغان-ترك  مکاتب  شاگردان  از 
المپیادهای بین المللی در رشته های ساینس، محیط زیست، 
ریاضی، کمیپوتر، اجتماعیات و لسان ترکی در کشورهای 
گرجستان، ترکیه، آذربایجان، رومانیا، هالند و نایجریا در 
سال 2011 شرکت کرده ، توانسته اند که چهل و سه مدال 

برای افغانستان به ارمغان بیاروند.
این مدال ها شامل هفت مدال طال، چهار مدال نقره و 22 

مدال برنز می شوند.
مکاتب  این  شاگردان  اردوغان،  آقای  گفته ی  به 
 2003 سال  از  بین المللی  المپیادهای  در  با اشتراك شان 
تا سال 2011، به تعداد 137 مدال طال، نقره و برنز به ارمغان 

آورده اند.
برای  طرف  این  به   1995 سال  از  افغان-ترك  مکاتب 

شمال شرق افغانستان، از خشک سالی های پی هم متاثر شده 
است. هم چنین این خشک سالی بیشتر از 14 والیات کشور 
را در برگرفته است. به گفته آقای قرار اگر تدابیری برای 
این پدیده اتخاذ نگردد ممکن است که این خشک سالی به 

دیگر  والیت ها نیز سرایت کند.«
تولیدات داخلی گندم را  این مساله،  قرار گفت که  آقای 
تا بیست و هشت درصد کاهش داده است. او عدم ریزش 
باران در طی 4 ماه گذشته را یکی از دالیل خشک سالی 
ذکر نمود و گفت اگر وضع به همین منوال پیش برود و به 
این مناطق کمک صورت نگیرد امکان دارد که وضعیت از 
این نیز وخیم تر گردد و یک وضعیت حاد بشری به وجود 

بیاید.
جهانی  جامعه  کمک های  خواهان  »ما  گفت:  ادامه  اودر 

برای کنترول و کمک به آسیب دیدگان هستیم.«
اقلیمي  پدیده هاي  از  یکي  به عنوان  همواره  خشک سالي 
زیانبار مطرح بوده و از نظر میزان خساراتي که در شرایط 
اقتصادي و کمبودهاي معیشتي در کشورهاي جهان ایجاد 
مي شود.  محسوب  طبیعي  افت های  از  یکي  مي کند، جزو 
از  عمدتا  و  داشته  اقلیمي  ماهیتي  خشک سالي  پدیده 
مناطق  بارش  در  ایجادشده  بي نظمي هاي  و  ناهنجاري ها 

به وجود مي آید.
کشاورزان  به  آسیب  تنها  خشک سالی  این که  وجود  با 

نمی رساند بلکه تاثیرات مخرب دیگری نیز دارد. 
اثرات  به  مي توان  را  خشک سالي  اثرات  کلي  طور  به  اما 
کرد.  طبقه بندي  اجتماعي  و  محیطي  زیست  اقتصادي، 
بخش هاي  و  کشاورزي  در  اقتصادي  اثرات  از  بسیاري 
به خاطر  این موضوع  به آن صورت مي گیرد دلیل  وابسته 
اعتماد این بخش به منابع آب سطحي و زیرزمیني مي باشد 
به گونه هاي گیاهي  اثرات زیست محیطي شامل خسارت 
تنووع  به  و جانوري، زیست گاه حیات وحش و خسارت 
زیستي و فرسایش خاك است. در واقع خشک سالي باعث 

کاهش کیفیت محیط زیست مي گردد.
از  استفاده کنندگان  بین  درگیري  شامل  اجتماعي  اثرات   
آب، کاهش کیفیت زندگي و مساله مهاجرت از روستا به 

شهر و مهاجرت به خارج کشور مي باشد.
محیط  اداره  در  مشاور  ملکیار  محمد  غالم 
بر  خشک سالی  تاثیرات  ارتباط   در  زیست 
اثرات  »خشک سالی  می گوید:  زیست  محیط 
ناگواری بر مسایل اجتماعی، اقتصادی و دیگر 
مسایل مربوط به انسان ها دارد. در افغانستان نیز 
بین  از  و  بیابان ها  گسترش  آن  عمده  تاثیرات 

رفتن ساحات سبز و فرش نباتی خواهد بود.«
از مهاجرت های  همچنین خشک سالی بسیاری 
اجباری را نیز به بار می آورد؛ زیرا کسانی که در ساحات 
نزدیک  آب  منابع  به  را  خود  می خواهند  هستند  خشک 
اجباری  می گردد.  باعث مهاجرت های  این خود  کنند که 
پدیدار شدن چنین وضعی کشاورزان  با  اضافه می کند  او 
مجبور می شوند تا  مواشی خود را به قیمت کم بفروشند، 

زیرا با نبود آب امکان از بین رفتن آن وجود دارد.
اقلیم در منطقه و شیوع  تغییر  این رو خشک سالی سبب  از 

بیماری های ساری نیز می گردد.
به گفته ملک یار خشک سالی آلودگی های زیادی را نیز به 
بار می آورد. ذرات معلقی که با از بین رفتن ساحات سبز 

به هوا انتشار پیدا می کند،  می تواند امراض را انتقال دهند.


در  کرد.  شروع  افغانستان  در  را  خود  فعالیت  اولین بار 
مراکز  و  پسرانه  و  دخترانه  لیسه  باب  شانزده  حاضر  حال 
مزارشریف،  کابل،  والیت های  در  افغان-ترك  آموزشی 
به  که  دارند  فعالیت  جوزجان  و  ننگرهار  قندهار،  هرات، 
گفته ی مسووالن این مکاتب، هم اکنون بیش از پنج هزار 

دانش آموز در این مکاتب مصروف تعلیم و تربیه هستند.
تا حاال،  افغانستان  در  افغان-ترك  مکاتب  تاسیس  بدو  از 
شده  فارغ  مکاتب  این  از  تن  سه صد  و  هزار  دو  از  بیش 
به گفته ی آقای اردوغان، نود و هشت درصد فارغان  که 
کشور  از  خارج  و  داخل  در  دانشگاه ها  وارد  مکاتب  این 

شده اند.

 شفایی

پدیده  شوم برای زندگی بشر 

خشک سالی

تقدیر از مدال آوران مکاتب افغان-ترک در کابل

پدیده خشک سالی بیشتر در کشورهایی که در مناطق گرم و خشک قرار دارند روی می دهد. با این  حال کشور ما 
نیز از این پدیده مستثنا نیست. پدیده خشک سالی می تواند زندگی عده ی زیادی از مردم را فلج کند و حتا ازبین 

نیز ببرد.
کشاورزی از منابع اصلی عایداتی مردم ما در طول تاریخ بوده است، اما خشک سالی های پی  هم در کشور که 

سابقه ی آن به حدود ده سال اخیر بر می گردد، کشت و زراعت را در کشور به شدت آسیب رسانده است.
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اقتصادی
ادغام  را،  عمده  موضوعات  اقتصادی،  بعد  در 
موسسات  و  جهان  منطقه،  اقتصاد های  در  افغانستان 
و  حقوقی  چارچوب  انکشاف  بین المللی،  مناسب 
مناسب  برای سکتور خصوصی و یک محیط  بنیادی 
افغانستان،  در  بین المللی  سرمایه گذاری های  برای 
کشاندن پای کمپنی های بازرگانی امریکا در حمایت 
و  بازسازی  تداوم  خصوصی،  سکتور  انکشاف  از 

سرمایه گذاری باالی مردم افغانستان، تشکیل می داد. 
به  محاط  کشور  یک  به  افغانستان  اخیر،  سالیان  طی 
خشکه ی آسیب پذیر، مصرفی، فقیر و با اقتصاد کاذب 
هروقت  از  بیش  کشور  اقتصاد  شد.  تبدیل  بی پایه  و 
مواد  و  فساد  مخدر،  مواد  جنگ،  اقتصاد  با  دیگر 
بی کیفیت وارداتی گره خورده است که تفکیک آن 

از یک اقتصاد سالم به معما تبدیل گردیده است.
اقتصادی  ادغام  و  همکاری ها  که  نیست  شک  جای 
ده  طی  است.  افغانستان  ضروریات  از  یکی  منطقه ای 
این  رشد  جهت  را  ابتکاراتی  افغانستان  گذشته  سال 
وسیع  تبلیغات  است.  گرفته  روی دست  همکاری ها 
پیرامون نقش افغانستان به صفت یک پل ارتباطی بین 
شرق  و  دور  شرق  جنوبی،  آسیای  مرکزی،  آسیای 
میانه و تدویر اولین کنفرانس همکاری های اقتصادی 
منطقه ای در دسامبر 2005 که منتج به ایجاد پروسه ی 
»رککا« یا کنفرانس های همکاری اقتصادی منطقه ای 
که  بود  ابتکاراتی  از  گردید،  افغانستان  پیرامون 
حکومت افغانستان در همکاری با کشور های »جی8« 

به راه انداخت. 
نسبت  افغانستان  که  شد  واضح  زمان  گذشت  با  ولی 
خودش  ابتکارات  تعقیب  در  ظرفیت ها،  ضعف 
مشکالتی دارد درحالی که کشور های همسایه از همین 
نمودند.  اعظمی  استفاده های  خود  نفع  به  ابتکارات 
اقتصادی  از همکاری های  مدیریت ضعیف حکومت 
منطقه ای یکی از دالیل عمده ی مصرفی شدن افغانستان 
بدتر شدن وضع  با  هم،  از طرفی  می دهد.  تشکیل  را 
دولتی  ارگان های  اکثر  در  فساد  اوج گرفتن  امنیتی، 
عالقمندی  از  کشور،  در  قانون  حاکمیت  تضعیف  و 
و  شد  کاسته  افغانستان  به  بین المللی  سرمایه گذاران 
در  تا  شد  حاضر  امریکا  بازرگانی  کمپنی های  کمتر 

این کشور سرمایه گذاری کنند.  
گذشت  با  که  می دهد  نشان  فوق  مختصر  ارزیابی 
محتویات  الی 70 درصد  بین 60  از شش سال،  بیش 
بسا  در  که  است  نشده  تطبیق  نه تنها   2005 اعالمیه 
نموده  حرکت  آن  منفی  جهت  در  جریانات  موارد، 
اعالمیه،  تطبیق  میکانیزم  در  که  است  واضح  است.  
وفاداری دوطرف به تعهدات شامل اعالمیه و مدیریت 
محتویات آن توسط حکومت افغانستان کمبودی های 

بزرگی وجود داشته است.  
سند تازه ی روابط استراتژیک
آغاز بحرانی و پر از تناقضات

بین  استراتژیک  روابط  عقب  در  کلیدی  انگیزه 
مسایل  و  تروریزم  با  مبارزه  را  امریکا   و  افغانستان 
امنیتی تشکیل می دهد.  ولی از همان آغاز، مذاکرات 
قرار  بحران آفرینی ها  و  تناقضات  آماج  آن،  پیرامون 
برای  را  سندی  چنین  انعقاد  موضوع   است.  گرفته 
از  بازگشت  حین  افغانستان  رییس جمهور  اولین بار 
و  ساخته  رسانه ای  جاری،  سال  بهار  در  آلمان  سفر 
آنرا  خواهش  امریکا  گویا  که  کرد  مطرح  قسمی 
پایگاه های  افغانستان  نموده است و می خواهد که در 
اظهار  امریکا  بعدا مقامات رسمی  باشد.  دایمی داشته 
از  استراتژیک  روابط  سند  عقد  پیشنهاد  که  داشتند 
طرف افغانستان صورت گرفته است. هیچ مقام رسمی 
امریکایی تا امروز تقاضای پایگاه های نظامی دایمی را 
نکرده است. آقای راین کراکر سفیر جدید امریکا در 

افغانستان در مراسم آغاز کارش در کابل یک بار دیگر 
تاکید کرد که امریکا به پایگاه های دایمی در افغانستان 

عالقه ندارد. 
که  می دادند  جلوه  طوری  افغانی  مقامات  اوایل،  در 
شاید این سند در آینده ی بسیار نزدیک به امضا برسد، 
درحالی که مقامات امریکایی به شکل حاشیوی از آن 
در  گویا  که  می کردند  وانمود  قسمی  نموده  یادآوری 
عقد آن عجله ندارند. بعدا مقامات افغانی اظهار داشتند 
که به جای عجله برای امضای این سند، تالش و تمرکز 

کاری شان، زیادتر باالی محتویات آن است. 
افغانی ادعا داشتند که مسوده ی اول را جانب  مقامات 
افغانستان تهیه خواهد کرد. بعدا معلوم شد که مسوده ی 
اول از جانب امریکا تهیه شده بود. در اوایل، مقامات 
سند،  این  گویا  که  می دادند  جلوه  گونه ای  به  افغانی 
بعدا  بود،  خواهد  بین المللی  اعتبار  با  پیمان  یک  حتما 
عالقه  پیمان  عقد  به  امریکا  جانب  که  داشتند  اظهار 
ندارد و می خواهد که سند به شکل یک اعالمیه صادر 
گردد. آقای کراکر در مراسم آغاز کارش در کابل از 

این سند به صفت یک اعالمیه یادآوری کرد. 
را  کشیدگی هایی  افغانستان،  نقیض  و  ضد  ادعا های 
بین مقامات طراز اول حکومت آقای کرزی به وجود 
آورد. باری، سرپرست وزارت انرژی و آب، اسماعیل 
پایگاه های  از  حمایتش  به خاطر  دفاع  وزیر  باالی  خان 
مربوطه  مقامات  هم  باری  شد.  قهر  امریکا  دایمی 
حکومت به ولسی جرگه اظهار داشتند که جانب امریکا 
عملکرد های نظامی اش را مقید به سندی می داند که در 
سال 2003 بین افغانستان و امریکا به امضا رسیده است، 
در حالی که همچو سندی قطعا وجود ندارد. در نیمه ی 
اول 2002 یک موافقتنامه بین اداره ی موقت افغانستان 

قسمت دوم محمود صیقل


نظامی  درگیری  مقررات  پیرامون   آیساف  نیرو های  و 
در کابل به امضا رسید که نیرو های امریکایی نیز آن را 

تعقیب می کرد.  
سند  وقتی  که  است  داده  وعده  کشور  رییس جمهور 
هردو  حکومت های  تایید  مورد  استراتژیک،  روابط 
کشور قرار بگیرد، آنرا به یک لویه   جرگه ی عنعنوی 
تقدیم خواهد کرد تا مردم افغانستان آنرا مورد ارزیابی 
و  ندارد  قانونی  جایگاه  قطعا  که  اقدام  این  دهند.  قرار 
صالحیت های پارلمان و لویه جرگه قانونی را به چالش 
است.  داشته  خود  با  را  شدیدی  انتقادات  می کشد، 
مشاور  دادن  قرار  است،  کار  در  که  دیگری  مشکل 
به جای وزیر  امریکا  با  ملی در راس مذاکرات  امنیت 
روابط خارجی  تنظیم  منظور  به  است که  امور خارجه 
گرفته  اعتماد  رای  نمایندگان  مجلس  نزد  از  افغانستان 
در  ملی  امنیت  مشاور  که  است  حالی  در  این  است. 
سال 2007 وقتی وزیر امور خارجه بود توسط مجلس 
هم  فعلی اش  پست  و  گردید  اعتماد  سلب  نمایندگان 

انتصابی است.  
همان طوری که طی چند سال گذشته، قوانین افغانستان، 
دستخوش  حکومت داری،  و  انتخاباتی  پروسه ی 
بحران سازی های تیم حاکم قرار گرفت، بیم آن می رفت 
با بحران سازی ها  که سند روابط استراتژیک نیز همراه 
از  تعدادی  شدید  انتقادات  با  شود.  کشانده  بی راهه  به 
تا  افغانستان  حکومت  خارجی،  و  افغانی  کارشناسان 
بحران آفرینی  و  موضوع  شدن  رسانه ای  از  اندازه ای 
بیشتر خودداری کرد  و فعال به دیپلوماسی آرام روی 

آورده است.  
میکانیزم مشورتی و طی مراحل

و  مشورتی  میکانیزم  استراتژیک،  روابط  سند  نوعیت 

طی مراحل آن را در افغانستان و امریکا تعیین می کند. 
توسط  آن  محتویات  باشد  اعالمیه  یک  سند  هرگاه 
ارگان های  با  هماهنگی  در  و  طرف  دو  حکومت های 
بدون  سند  می رسد.  امضا  به  و  گردیده  تهیه  ذی ربط 
در  امریکا  کانگرس  و  افغانستان  پارلمان  به  مراجعه 
چارچوب روابط دوجانبه و قوانین داخلی هردو کشور 
دیالوگ  تداوم  اعالمیه،  بود.  خواهد  مرعی االجرا 
دوجانبه پیرامون مشارکت استراتژیک را که با صدور 
بود، تقویه نموده و فصل  اعالمیه 2005 آغاز گردیده 

جدیدی از همکاری ها را خواهد گشود. 
اگر جانب  نخواهد داشت، ولی  الزامیتی  اعالمیه،  البته 
کاری  گروپ های  و  اعالمیه  مواد  بتواند  افغانستان 
ناشی از آنرا درست مدیریت نماید و جانب امریکا از 
تعهداتش عقب نشینی نکند چانس آن وجود دارد که 
از متن آن، موافقتنامه های سالمی به نفع افغانستان بیرون 
آید. تا جایی که دیده شده، نظام امریکایی به اعالمیه ها 
به دیده قدر می نگرد که نقض آن به اعتبار بین المللی 
زد.  خواهد  صدمه  ابرقدرت  یک  عنوان  به  امریکا 
حکومت افغانستان تا به حال پافشاری نموده است که 
در پای یک اعالمیه امضا نخواهد کرد و متواتر تقاضای 

یک پیمان را نموده است.
توسط  آن  محتویات  باشد،  پیمان  یک  سند  هرگاه 
ارگان های  با  هماهنگی  در  و  دوطرف  حکومت های 
ذی ربط، به شمول سازمان ملل متحد و محاکم ذی ربط 
بین المللی، تهیه می گردد. پیمان ها معموال تحت قوانین 
بین المللی مدیریت می گردند. به اساس قوانین افغانستان 
رییس جمهور حق دارد که آن را با جانب مقابل امضا 
کند ولی مرعی االجرا بودن آن مستلزم تصویب پارلمان 

افغانستان خواهد بود.
در امریکا تعریف مشخصی از پیمان وجود دارد. چند 
 )1 است:  معمول  امریکا  امروزی  نظام  در  پیمان  نوع 
ضرورت  سنا  مجلس  سوم  دو  تصویب  به  که  پیمانی 
اندازه ای  تا  دارد؛ 2( موافقتنامه ی اجرایی که وزن آن 
ضرورت  سنا  تصویب  به  ولی  است  پیمان  از  کمتر 
ندارد؛ 3( موافقتنامه ی اجرایی کانگرس که به تصویب 
 )4 دارد؛  ضرورت  سنا  و  نمایندگان  مجلس  اکثریت 
با  تنها  می شود  که  انحصاری  اجرایی  موافقتنامه ی 

امضای رییس جمهور مرعی االجرا  گردد. 
ناگفته نباید گذاشت سند دیگری که تاثیرات خود را 
و  پیمان ها  قانون  پیرامون  ویانا  میثاق  دارد  پیمان  باالی 
معاهدات می باشد که در سال 1969 تصویب گردیده 
است. همچنان بعضی نویسندگان غربی به جای اعالمیه 
حقوقی  وضعیت  پیرامون  »موافقتنامه  امضای  پیمان،  و 
نیروها« را که حضور نیرو های امریکایی را در افغانستان 
قانونمند می سازد ترجیح می دهند و دلیل می آورند که 
بهتر است فشار روابط استراتژیک باالی مسایل امنیتی و 
نظامی باشد تا مسایل ملکی و مدنی. قرار معلوم امریکا 
حقوقی  وضعیت  پیرامون  »موافقتنامه   110 حدود  در 
نیروها« را در چارچوب روابط دوجانبه اش با کشور های 

مختلف جهان به امضا رسانیده است.    
ارزش سند برای دو جانب

با در نظرداشت موقعیت حساس منطقه ای، سند روابط 
استراتژیک ارزش خاص خود را برای افغانستان خواهد 
سال  الی  سند  اعتبار  مدت  که  می شود  گفته  داشت. 
جانب  هردو  موضوع  این  باالی  و  بود  خواهد   2024
از  بعد  را  افغانستان  امنیت  بنابراین  رسیده اند.  توافق  به 
سال 2014 مخصوصا در برابر تهدید پاکستان و دیگر 
هزینه ی  به  کرد.  خواهد  تضمین  منطقه ای  تهدیدات 
پروژه های  و  امنیتی  تمویل ضروریات  برای  نیاز  مورد 
اندازه ای  تا  الاقل  افغانستان،  خودکفایی  تا  انکشافی 
اغتشاشات  و  شورش ها  از  و  نمود  خواهد  رسیدگی 

احتمالی داخلی جلوگیری خواهد کرد.
از  سند  می گیرد،  ارتباط  امریکا  منافع  به  که  جایی  تا   
تروریزم  خیز  تخته ی  به  افغانستان  شدن  تبدیل  دوباره 
بین المللی جلوگیری می کند و منافع امریکا را از تهدید 
تروریزم دور نگاه می دارد. به امریکا فرصت می دهد تا 
در  و  طویل تری  مدت  برای  ایران  به سرحدات شرقی 
غرب چینـ  »رقیب استراتژیک امریکا«ـ  دسترسی داشته 
مرکزی  آسیای  انرژی  انتقال  از  دقیق تر  نظارت  باشد. 
طیاره های  حمالت  به  و  باشد  داشته  جنوبی  آسیای  به 
ضد  هلی کوپتر های  لزوم  صورت  در  و  بدون سرنشین 
رادار باالی مواضع تروریستی در پاکستان ادامه دهد. از 
طرفی هم به امضا رسانیدن یک سند روابط استراتژیک 
همزمان با خروج نیرو های امریکایی از افغانستان چانس 
موفقیت دموکرات ها را در انتخابات ریاست جمهوری 

2012 در امریکا بیشتر خواهد ساخت.
ادامه دارد 

مشارکت استراتژیک با امریکا
گذشته ی مشکل، آینده ی نه چندان آسان

از اعالمیه مشارکت 2005 تا سند جدید روابط استراتژیک

ادعا های ضد و نقیض افغانستان، کشیدگی هایی را بین مقامات طراز اول حکومت 
آقای کرزی به وجود آورد. باری، سرپرست وزارت انرژی و آب، اسماعیل خان باالی 
وزیر دفاع به خاطر حمایتش از پایگاه های دایمی امریکا قهر شد. باری هم مقامات 

مربوطه حکومت به ولسی جرگه اظهار داشتند که جانب امریکا عملکرد های نظامی اش 
را مقید به سندی می داند که در سال 2003 بین افغانستان و امریکا به امضا رسیده 

است، در حالی که همچو سندی قطعا وجود ندارد. در نیمه ی اول 2002 یک موافقتنامه 
بین اداره ی موقت افغانستان و نیرو های آیساف پیرامون  مقررات درگیری نظامی در 

کابل به امضا رسید که نیرو های امریکایی نیز آن را تعقیب می کرد.
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

حتا اگر قبول کنیم که حکومت افغانستان 
در  سهمی  می کند  ادعا  که  همان گونه 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  تصمیم گیری 
نداشته و تنها به دلیل بحران به وجود آمده 
فرصت ایجاد دادگاه ویژه را به هدف حل 
نموده  ایجاد  فرمانی  ضمن  بحران،  این 

است.
فیصله ی  که  کنیم  قبول  اگر  حتا  باز  و 
مدارک  و  اسناد  بر  مبتنی  ویژه  دادگاه 
این  رییس  سوی  از  که  همان گونه  دقیق، 
و  گرفته  صورت  گردید،  اعالن  دادگاه 

توجیهی قانونی دارد. 
باز هم حتا اگر قبول کنیم که فیصله ی  و 
با  انتخابات  مستقل  کمیسیون  مجدد 
نهایی  فیصله ی  از  تقریبا یک سال  گذشت 
دوسیه های  بسته شدن  و  کمیسیون  این 
یک  ملی  مصالح  بر  مبتنی  انتخاباتی، 
مورد  که  انگیزه های  با  و  بوده  ضرورت 
از  برخی  و  موجود  حاکمیت  تاکید 
بوده اند،  حاکمیت  با  همراه  نهادهای 

می تواند توجیهی منطقی داشته باشد.
دلیلی  نمی توانیم  عنوانی  هیچ  به  بازهم؛ 
بی توجهی  این همه  برای  باشیم  داشته 
حتا  و  موجود  حاکمیت  که  سکوتی  و 
زنی  اعتصاب  به  نسبت  جهانی  جامعه ی 
که تنها خواسته ی او، رسیدگی عادالنه به 

دوسیه ی انتخاباتی اش می باشد.
اینک ده روز از اعتصاب او می گذرد و در 
تمام این ده روز مردم افغانستان حتا یکبار 
شاهد آن نبوده است که رییس جمهور به 
با  که  انسان  یک  زندگی  به  احترام  پاس 
گذشت هرروز به مرگ نزدیک می شود، 
اعتصابش  به  تا  باشد  خواسته  او  از  علنا 
بدون  برگردد.  زندگی  به  و  داده  خاتمه 
خیمه ی  در  جمهور  رییس  حضور  تردید 
زیادی  چیزی  بارکزی  خانم  اعتصاب 

والیتی  شورای  دفتر  افتتاح  با  همزمان 
جوانان بامیان، این شورا رسما فعالیت های 
خویش را روز دوشنبه در این والیت آغاز 

نمود.
به گفته محمد رضا وفا، مدیر دفتر آمریت 
جوانان  والیتی  شورای  بامیان،  جوانان 
و  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  توسط  که 
معینیت امور جوانان این وزارت در مرکز 
بامیان ایجاد شده است، امروز فعالیت های 
خویش را در بخش های فرهنگی، ورزشی 

و اجتماعی در این والیت آغاز نمود.
شورای  تشکیالت  مورد  در  وفا  آقای 
»این شورا  بامیان می گوید  والیتی جوانان 
اداری،  و  مالی  کمیته  پنج  از  متشکل 
کمیته  و  فرهنگی  ورزشی،  امورزنان، 
رضاکارانه  صورت  به  و  بوده  روابط 
انتخابات  ازطریق  که  والیت  این  جوانان 
شده اند،  برگزیده  ولسوالی  شش  از  آزاد 
انجام  امورجوانان  در  را  فعالیت های شان 

می دهند.«
ابراز  با  بامیان،  والی  سرابی،  حبیبه  داکتر 
شورا  این  فعالیت  شروع  از  خرسندی 
گفت: »جوانان در ترویج فرهنگ مطالعه و 

نیست که مردم و به خصوص زنان افغانستان 
مواقعی  چنین  در  جمهور  رییس  شخص  از 

انتظار دارند.
این کار نه از شخصیت آقای رییس جمهور 
نشان دهنده  بلکه  او،  آقایی  از  نه  و  می کاهد 
در  او  مسووالنه ی  و  بشردوستانه  احساسات 
قبال مردم کشورش بوده و می توانست توجه 
و احترام او را نسبت به زندگی یک انسان و 
مهم تر از همه، زندگی یک زن و یک مادر 

نشان دهد.
ولی تا آن جا که ما شنیده ایم رییس جمهور 
از  نتیجه ضعف  ما، خانمی را که در  محترم 
به سر  مرگ  حال  در  روزه،  چند  اعتصاب 
می برد، به بارگاه ریاست جمهوریش خواسته 
و از او می خواهد تا به اعتصابش پایان دهد. 
او  خواسته های  به  رسیدگی  به وعده ی  آنهم 
این  از  روز  پنج  تقریبا  گذشت  با  اینک  که 
مقام  سوی  از  عملی ای  اقدام  هیچ  دیدار، 

محترم ریاست جمهوری انجام نیافته است.

مبارزه با بی سوادی، مبارزه با عنعنات ناپسند 
نقش برازنده ای را دارا می باشند و هر جوان 
را  فامیل خویش  اعضای  از  نفر  می تواند دو 

تاسال آینده باسواد بسازند.«
شورای  اعضای  از  تن  یک  شایگان  عبداهلل 
این  اعضای  مورد  در  بامیان،  والیتی جوانان 
شورا چنین می گوید: »شورای والیتی جوانان 
بامیان دارای ٢١ عضو دختر و پسر جوان از 

آیا  چیست؟  بارکزی  خانم  خواسته ها ی  مگر 
او آنقدر زیاد، بزرگ و مهم است  خواسته های 
توانایی هایش  تمام  با  موجود  حاکمیت  حتا  که 
ادعا دارد، نمی تواند از پس آن برآید؟ رسیدگی 
مجدد به یک دوسیه، به هدف دریافت حقیقت و 
تامین عدالت این همه هزینه داشته و حتا مهم تر از 
جان یک انسان است که جناب رییس جمهور از 
صدور فرمانی که روزی نابغه ی عصر خویش در 
این کار به حساب می آمد، این همه هراس داشته 

و به آن دست نمی زند؟
شاید هراس رییس جمهور از آغاز روندی باشد 
سلب  از  دیگری  تعدادی  آن  ادامه ی  در  که 
حتا  و  نمایندگان  مجلس  صالحیت شدگان 
کاندیدان معترض به آن دست بزند. اما آیا تمام 
انسانی  تا  بگذاریم  که  دارد  را  آن  ارزش  این ها 
پایان برسد؟ مادری  به  قربانی شده و زندگی ای 

از بین رفته و کودکانی یتیم گردند؟
خانم  بگوییم؛ مرگ  بیشتر  با صراحت  بگذارید 
بارکزی در نتیجه ی این اعتصاب که اگر خدای 
نکرده اتفاق بیفتد، مرگ خانمی است که برای 
انتخاباتی  دوسیه ی  به  رسیدگی  و  عدالت  تامین 
آن  به  قطعا  قانون  بر  مبتنی  و  بوده  او که حقش 
رسیدگی صورت گیرد، مرگ عدالت و مرگ 
حال  در  کشور  در  که  بود  خواهد  دموکراسی 
پایان  که  مرگی  می افتد.  اتفاق  بحران  از  عبور 
لکه ای  بوده  انسانی  ایدآل های  و  باورها  همه ی 
نظام  و  حاکمیت  تاریخ  تمام  برای  بود  خواهد 

موجود.
او  مرگ  بود.  نخواهد  ساده ای  مرگ  او  مرگ 
مدنی  دادخواهی های  و  خواسته ها  تمام  مرگ 
و  قانون  مرگ  نحوی  به  و  بوده  مسالمت آمیز  و 
مرگ احترام به قانون در اذهان عامه خواهد بود. 
تفنگ  به  بود  خواهد  دوباره ای  سالم  او  مرگ 
تا  بود  خواهد  آشکاری  پیام  او  مرگ  آتش.  و 
ثابت کند که از این پس هیچ اقدامی بدون تیر 
بدون  صدایی  هیچ  و  نرسیده  جایی  به  تفنگ  و 

قدرت و زور شنونده ی نخواهد داشت.


و  دختر  دو  که  بوده  والیت  این  ولسوالی  شش 
انتخاب  کابل  جوانان  عالی  شورای  در  پسر  دو 

شده اند.«
پیش از این جوانان بامیان از نبود یک مرکز برای 
به  حل  راه های  کردن  پیدا  و  جلسات  برگزاری 
مشکالت شان شکایت داشتند اما به گفته اعضای 
برای  شورا  این  تشکیل  جوانان  والیتی  شورای 

رفع مشکالت شان کمک می نماید.

در  اعمال خشونت  روانشناختي  علل 
خانواده از ديدگاه کارشناسان 

جوامع  در  که  است  داده  نشان  تحقیقات 
آن  عرفي  قوانین  که  جوامعي  در  یا  بدوي 
آن  در  منطق  و  شده  مستقر  زور  محور  بر 
سخت  ترین  تنبیه  دارد،  کمتري  کاربرد 
بدترین  حال  عین  در  و  کم هزینه  ترین  و 

واکنش موجود است. 
ترس  با  گاهي  خانواده  در  تنبیه  و  خشونت 
که  فرزنداني  زیرا  است،  همراه  دلهره  و 
همه  به  که  آموخته  اند  فقط  کودکي  از 
بدهند  آري  پاسخ  موجود  درخواست هاي 
قرار  تنبیه  معرض  در  بگویند  »نه«  اگر  و 
آن که  احتمال  بزرگسالي  در  مي گیرند، 
هرگاه نه مي شنوند، از ابزار خشونت استفاده 
فرزندان  که  همان طور  است،  بیشتر  کنند 
یا خشونت گرا  غالبا  پدرساالر،  خانواده هاي 

هستند یا از افسردگي رنج مي برند.
داشته  صلح آمیز  جهاني  مي خواهیم  اگر 
روش هاي  با  نخست،  قدم  در  باید  باشیم 
زیرا  کنیم،  مبارزه  خانواده  در  خشونت آمیز 
امروزه متداول ترین نوع خشونت موجود در 
خانواده  در  خشونت  انساني،  جوامع  سطح 

است.
در  ما  کشور  در  خانگي  خشونت  پدیده ی 
مقایسه با کشورهای دیگر کمتر رخ مي دهد، 
اما به هرحال واقعیت تلخي است که وجود 
اعضاي  بي پناهي  نظیر  عواملي  و  دارد 
آزاردیده، ترس و شرم اعضاي خانواده در 
بي توجهي  قانوني،  کاستي هاي  آزار،  بیان 
در  دیگر  عامل  هزاران  و  حمایتي  نهادهاي 

گسترش این امر دخیل است. 
با یک  نظر مي رسد که  به  امر ضروري  این 
توسط  خشونت  به  گرایش  علل  ملي،  عزم 
کارشناسان بررسي شده و روش هاي درماني 

متناسب با آن به افکار عمومي ارایه شود.
در این خصوص بعضی از روانکاوان معتقد 
فرهنگ،  توسط  خشونت  گاهي  که  است 
تایید یا تشویق مي شود و حتا توسط خانواده 
به رسمیت شناخته شده و یک رفتار بهنجار 

تلقي مي شود.
روانکاوان  می گوید:  مرادي  تورج  دکتر 
حرف مان  نمي توانیم  که  هنگامي  معتقدند 
را  آن  خشونت  توسط  بنشانیم  کرسي  به  را 
است  آن  معناي  به  این  و  مي کنیم  اعمال 
رفته  بین  از  دروني اش  اقتدار  که  کسي  که 
توسط  است  ناچار  است  شده  کم رنگ  یا 

خشونت خواسته اش را محقق کند.
از  و  نگرفته  ایم  یاد  را  به خود  احترام  وقتي 
زندگي کرده ایم  تحقیر  احساس  با  کودکي 
و  نمي گذاریم  احترام  طبعا  نیز  دیگران  به 
خودمان  از  که  فردي  بر  را  بي احترامي  این 
ضعیف تر است مثل کودکان اعمال مي کنیم. 
این بي احترامي مثل یک عقده ی سرکوفته ي 
و  مي ماند  باقي  فرد  درون  در  حل نشده 
بیروني  عوامل  توسط  فرد  که  هنگامي 
تحریک مي شود آن را به شکل پرخاشگري 

و خشونت بیرون مي ریزد.
انسان  وقتي  که  این  به  اشاره  با  محقق  این 

قادر نباشد بر محیط کنترول داشته باشد این 
ناتواني خود  عدم کنترول را دلیل ضعف و 
فرد  شرایطي  چنین  در  گفت:  مي کند  تلقي 
بیمار فکر مي کند که دوست  داشتني نیست و 
غیرقابل احترام است و در چنین حالتي حتا 
افزایش  نهفته در درون آدمي  احساس شرم 

مي یابد.
کردن  تخلیه  که  است  شرایطي  چنین  در 
تحقیر  و  زدن  کتک  به وسیله  شرم  احساس 
کردن کسي که ما را خشمگین کرده است، 
فوق العاده ارضاکننده و تخلیه کننده است لذا 

این تجربه به کرات تکرار مي شود.
والدین  توسط  شده  اعمال  خشونت  وي 
و  اعتماد  رفتن  بین  از  عامل  مهمترین  را 

صمیمیت در خانواده عنوان کرد. 
جدایي،  از  ترس  اضطراب،  متخصص،  این 
از  را  روان تني  عالیم  وجود  و  شب ادراري 
جمله تاثیرات کوتاه مدت خشونت نسبت به 

کودکان دانسته است.
آن چه اهمیت بیشتري دارد اثرات درازمدت 
به نفس  اعتماد  است،  کودک  بر  خشونت 
پایین و احساس شرم از مهمترین این تاثیرات 
است و چنین کودکي در بزرگسالي تبدیل 
به یک والد مهاجم، خشن و آزاردهنده شده 
و کودک خود را مورد آسیب قرار مي دهد. 
توانا  نجفي  علي  دکتر  راستا  همین  در 
خشونت  گفت:  جرم شناسي  متخصص 
فرد  که  است  اعتراض آمیز  پاسخ  یک نوع 
به  که  بیروني  و  دروني  فشارهاي  به  نسبت 

وي تحمیل شده است، مي دهد.
واکنش  خشونت،  اعمال  به وسیله  فرد 
که  ناخوشایندي  عوامل  به  را  قهرآمیز خود 
وي را تحت فشار قرار داده اند، ارایه مي کند.

باشد مي توان  اگر در خانواده، منطق حاکم 
اما  کرد  مدیریت  را  گوناگون  بحران هاي 
تربیتي،  آموزشي،  روش هاي  ما  که  هرجا 
علمي و کارهاي منطقي براي مهار اختالفات 
راه  تنها  خشونت  باشیم  نداشته  خانوادگي 

چاره تلقي مي شود.
خشونت  اعمال  علل  شناخت  خصوص  در 
اجتماعي،  علل  گفت،  می توان  خانواده  در 
علل  مهمترین  جمله  از  رواني  و  فرهنگي 
فیلم هاي  مشاهده ی  است،  خشونت  ایجاد 
مي آموزد  کودکان  به  خشونت  سراسر 
رفتارهاي  این  اعمال  طریق  از  مي  توان  که 

خشونت آمیز به مقصود رسید.
داشته  رواني  علل  مي تواند  خشونت  گاهي 
باشد و نشانگر ترس و دلهره ی فرد از یک 
عامل بیروني باشد زیرا بسیاري مواقع شخص 
دیگر  عامل  یک  از  دلهره  و  ترس  علت  به 

دست به خشونت مي زند.
نگراني  استرس، دلواپسي،  این جرم شناس، 
خشونت  اعمال  نتایج  از  را  افسردگي  و 
جامعه پذیر  درجه ی  هرچه  می کند  عنوان 
نیز  نسبت  همان  به  باشد  بیشتر  افراد  شدن 
بیشتر  و خشونت گریزي  قانون پذیري   ، نظم 

مي شود.
ادامه دارد
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افتتاح دفتر شورای والیتی 
جوانان بامیان

 م. ع. بشارت 

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

خشونت علیه زنان 
 پوهیالی خیرالدين خیرخواه

 قسمت ششم

تنها کسانی که قتل می کنند نه، بلکه کسانی هم مقصر و مجرم اند 
که سبب می شوند تا زندگی ای گرفته شده و یا کسی بقتل برسد.

منبع: صدای امريکا

عبداهلل شایگان یک تن از اعضای شورای والیتی جوانان بامیان، در 
مورد اعضای این شورا چنین می گوید: »شورای والیتی جوانان بامیان 
دارای ٢١ عضو دختر و پسر جوان از شش ولسوالی این والیت بوده 
که دو دختر و دو پسر در شورای عالی جوانان کابل انتخاب شده اند.«

ACKU



 قسمت سوم
 سید روح اهلل رضوانی
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نوع  دو  که  مدعی اند  »کوییلودران«  و  »کلودیاریس« 
شکنجه گر وجود دارد: کسانی که ایدیولوژی، دستورات 
نوع  می انگیزد.   بر  را  آنها  گروه  به  وفاداری  و  مافوق 
اول،  دسته  محض اند.  جنایت کاران  که  کسانی  دیگر 
یعنی کسانی که تحت تاثیر ایدیولوژی های شان اقدام به 
معمولی  در حالت های  می کنند،  رفتارهای خشونت آمیز 
هیچ  بدون  و  می شود  دانسته  عادی  و  طبیعی  انسان هایی 
جنایتکاران  یعنی  دوم،  دسته  اما  روانی.  خاص  ویژگی 
لذت می برند.  تروریستی شان  رفتار  از  و  بیمارند  محض، 
لذت  تنها  کشتن،  از  هدف شان  و  مرده دوست اند  آنان 
عامل حادثه کابل بانک  مانند زرعجم  است.  ان  از  بردن 
لذت  کار  این  از  من  می گوید:  رفتارش  توضیح  در  که 

می برم. 
توضیح عمل دسته دوم به عنوان بیماران روانی که اقدام 
اهداف  و  نیاز  از  و  می کند  اجتماعی  ضد  رفتارهای  به 
گروه های تروریستی برای رسیدن به اغراض شخصی اش 
استفاده می کند و یا مورد سو استفاده قرار می گیرد نسبتا 
ساده تر است. نکته پیچیده تر پاسخ به این سوال است که 
قانع  را  ارزشی چگونه خودش  و حتا  طبیعی  انسان  یک 
می کند به رفتارهای تروریستی علیه سایر انسان ها دست 

بزند. جواب این سوال در پدیده انسانیت زدایی است.
فرایند انسانیت زدایی

اجتماعی،  اقتصادی-  بحران  و  نومیدی  که  شرایطی  در 
امنیتی و سیاسی شدید حاکم باشد، محیط غالبا به گونه ای 
و  می شود  شناخته  قربانی  گروه  که یک  می گیرد  شکل 
قلمداد  اجتماعی مقصر  برای همه مشکالت و معضالت 
می شود. در موقعیت های دشوار، افراد خصوصا به سمت 
ایدیولوژیک  کسانی کشیده می شوند که »دستورالعملی 
برای جهان بهتر و دشمنی که برای تحقق آن ایدیولوژی 

باید نابود شود« معرفی می کنند.
گروه  آن  از  منفی  کلیشه های  معموال  حالت  این  در 
انجام  اجتماعی  توجیه  سپس  می یابد.  انتشار  جامعه  در 
توجیه  گروه  ضعیف  رفتار  آن  طریق  از  که  می گیرد 
می شود. این فرایند در افراطی ترین شکل، هتک حرمت 
را  افراد  این  آن،  جریان  در  و  می شود  باعث  را  قربانی 
که  می کنند  توصیف  انسان  از  فرودست تر  موجوداتی 
آنان را سزاوار رفتاری می شمرند که معموال شایسته انسان 

نیست. این پدیده را انسانیت زدایی می نامند. 

عملیات های  در  که  آنانی  از  بسیاری  زندگی  بررسی 
انتحاری و استشهادی شرکت می کنند آنان را انسان هایی 
با ارزش های اخالقی و انسانی نشان می دهد. آنان خانواده 
خیرخواهانه  فعالیت های  گاها  دارند.  دوست  را  خود 
دارند. حتا زندگی همراه با نوع دوستی و خیرخواهی برای 
اطرافیان شان داشته اند. نمی توان به راحتی در سابقه زندگی 
آنان خشونت های هدف مند و اقدام علیه بشریت را سراغ 
از  بسیاری  زندگی  در  می توان  را  موضوع  همین  گرفت. 
خشونت آمیزی  رفتارهای  که  خارجی  نیروهای  سربازان 
را علیه مردم کشورمان استفاده می کنند نیز مشاهده کرد. 
اقدام  انسان ها  بردن سایر  بین  از  به  آنان می توانند  اما چرا 
کنند. ما ممکن است تصور کنیم آنهایی که مردم کشور 
ما را به راحتی می کشند در فضایی پر از خشونت تربیت و 
بزرگ شده اند که می توانند از عهده چنین کارهایی برآیند. 
این که چطور افرادی که تا به حال زندگی معمولی داشتند 
بکشند  را  دیگران  که  کنند  قانع  را  خود  می توانند  حاال 
فرایند  در  است.  نهفته  انسانیت زدایی  موضوع  همان  در 
انسانیت زدایی آنان سعی می کنند مسوولیت را به دیگری 
و  تاثیرات  و  عمل  بین  رابطه  آنها  اینجا  در  بدهند.  نسبت 
نتایج آن را تحریف می کنند، و یا قربانی یا شرایط را، عامل 
خشونت و مرگ افراد بی گناه اعالم می کنند. روش هایی 

که ممکن است رهبران گروه های تروریستی، عامالن ترور 
و انتحار را به وسیله آن نسبت به آماج حمالت غیرحساس 

و انسانیت زدایی کنند، غالبا شناختی و یا عاطفی است. 
انواع فرایند های انسانیت زدایی

مسوولیت را قسمت کردن: این کار به وسیله تقسیم وظایف 
انجام می گیرد که در آن عمل هر فرد به نفسه خیر است اما 
در کلیت باعث آسیب دیگران می شود. آنان از دستاویزی 
به نام تصمیات گروهی نیز جهت تقسیم مسوولیت فردی 
اعمال خود به دیگران استفاده می کنند. در گروه هر فرد 
لذا می تواند  و  رفتار خودش شناخته می شود  تنها مسوول 
نتایج  و  گروه  تمامی  مسوولیت  به  کند  قانع  را  خودش 
کلی آن )ترور و وحشت( با او نخواهد بود. افراد در این 
من  می کردم.  برنامه ریزی  فقط  من  می گویند:  موقعیت ها 
دیگری  قتل کار کسی  می کردم.  برقرار  را  تماس ها  فقط 
بود. به این نحو افراد جز تر و ضعیف تر می توانند مسوولیت 
کارهای شان را به گردن کلیت گروه انداخته و می توانند 

از زیر بار آن شانه خالی کنند.
ارتکاب خشونت  اهداف:  انسانی جلوه دادن  فاقد صفات 
عنوان  به  آنها  اگر  بود  خواهد  آسان تر  بی گناه  افراد  علیه 
با  با صفاتی غیرانسانی شناخته شوند. تروریست ها  افرادی 
قربانیان  و شخصیت  رفتار  و  اعمال  دادن  غیرانسانی جلوه 
غیره خواندن  و  و سگ  حیوان  انسان،  از  پست تر  و  خود 
کمرنگ  را  خود  قساوت  و  خشونت  آنان،  دیدن  و 
را  امریکایی ها  بن الدن  اسامه  همچنان که  می دهند،  جلوه 
می شوند  مرتکب  را  اعمالی  که  می خواند  پست«  »افراد 
پایین  سطح  آن  تا  را  خود  نیز  حیوانات  »پست ترین  که 

نمی آورند.«

از کلمات  استفاده  این مورد شامل  نیک:  زبان  از  استفاده 
و  خشونت بار  اعمال  توصیف  هنگام  در  نیک  جمالت  و 
قلمداد  غیرشخصی  به واسطه  فردی  مسوولیت  از  کاستن 
کردن آن اعمال است. برای مثال، القاعده حوادث یازدهم 
و  امریکا  قدرت  نمادهای  به  حمله  همواره  را  سپتامبر 
مصرف گرایی می خواند و نه قتل حدود 3 هزار مرد و زن 
و کودک. طالبان نیز حمالت خود را علیه اشغال گران و یا 
خاینینی می دانند که با کافران و اشغالگران همکار و همراه 

شده اند، نه مردم بی گناه و افراد غیرمسوول. 
مقایسه به نفع خود: اعمال سرزنش بار به وسیله مقایسه آن 
با دیگر رفتارهای خشونت بار سرپوش گذاشته می شود. در 
اینجا نیز، مرگ افراد بی گناه از جمله کودکان در حمالت 
ایاالت  اتومی  با حمالت  زمان صلح  سپتامبر طی  یازدهم 
مقایسه  دوم  جهانی  جنگ  دوران  طی  جاپان  به  متحده 
می شود، حمالتی که در آن صدها هزار تن کشته شدند، 
اما ایاالت متحده حتا در زمان پیروزی طرف متجاوز این 
طالبان  و  خارجی  نیروهای  حضور  مخالفان  نبود.   جنگ 
کشته های  با  را  خود  عملیات های  کشته های  همواره  نیز 
و  می کنند  مقایسه  امریکایی  و  ناتو  نیروهای  عملیات های 
چه به لحاظ کمیت و چه به لحاظ کیفیت خود را بسیار کم 
آسیب تر می دانند. آنان از طریق این مقایسه سعی می کنند 
دهند  نشان  هزینه تر  را کم  سنگین خشونت خود  واقعیت 
را  می شود  سوار  برسرشان  که  سرزنشی  بار  از  مقداری  و 

بکاهند. 
ادامه دارد

آیا همه می توانند تررویست شوند؟
روانشناسی تروریسم
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بیش از شش هزار زندانی در 
»برما« عفو شدند

چند ساعت پس از آنکه يک سازمان مدافع حقوق 
بشر، که توسط دولت برما منصوب شده، خواستار 
دولتی  مقامات  شد،  کشور  اين  در  زندانيان  عفو 
اعالم کردند که بيش از شش هزار زندانی را آزاد 
اما مشخص نيست که آيا اين عفو شامل  می کنند 

زندانيان سياسی هم می شود يا نه.
اتهامات  به  نفر  هزار  دو  از  بيش  حاضر  حال  در 
نهادهای  برما زندانی هستند و  امنيتی در  سياسی و 
با  بشر و دولت های غربی  مدافع حقوق  بين المللی 
وضع تحريم های اقتصادی، در صدد بوده اند نظاميان 
شرايط  بهبود  و  آنان  آزادی  به  را  برما  بر  حاکم 

حقوق بشر در اين کشور وادار سازند.
دست  در  گذشته  دهه های  طی  برما  در  حکومت 
نظاميان بوده است، اما سال گذشته پس از تصويب 
انتخابات  برگزاری  و  جديد  اساسی  قانون  يک 
پارلمانی، دولتی غير نظامی زمام امور را در دست 
اصلی  قدرت  همچنان  نظاميان  هرچند  گرفت 

محسوب می شوند.
در انتخابات سال گذشته، به احزاب مخالف اجازه 
شرکت داده نشد و ناظران نيز نحوه برگزاری اين 
آزاد  و  رقابتی  انتخاباتی  معيارهای  با  را  انتخابات 

منطبق ندانستند و آن را نمايشی توصيف کردند.
احتمال انتشار جزيیات تازه ای 

از برنامه هسته ای ايران 
خبرگزاری رويترز به نقل از ديپلومات های غربی در 
آژانس بين المللی انرژی اتومی گزارش داده است 
که انتظار می رود آژانس در نشست ماه آينده خود 
جزييات بيشتری از داليل نگرانی های خود درباره 

برنامه احتماال نظامی- هسته ای ايران منتشر کند.
آژانس بين المللی انرژی اتومی قرار است در اوايل 
ماه آينده ميالدی گزارش تازه ای از برنامه هسته ای 
جزييات  انتشار  صورت  در  که  کند  ارايه  تهران 
هسته ای،  نظامی-  احتماال  فعاليت های  از  ديگری 
يافت و قدرت های  افزايش خواهد  تهران  بر  فشار 
غربی را به اين نتيجه خواهد رساند تا تحريم ها را 

عليه جمهوری اسالمی شدت بخشند.
اياالت متحده امريکا و متحدان غربی آن از يوکيو 
اتومی،  انرژی  بين المللی  آژانس  مديرکل  آمانو، 
اين  به  او  آيا  کند  اعالم  با صراحت  تا  خواسته اند 
فعاليت های  نظامی در  ابعاد  نتيجه رسيده است که 
هسته ای ايران وجود دارد يا نه و آيا چنين برنامه ای 

همچنان از سوی تهران دنبال می شود.
است:  نوشته  خود  گزارش  در  رويترز  خبرگزاری 
اين گزارش  برآيند  آيا  ديد که  و  ماند  منتظر  بايد 
به اندازه ای متقاعدکننده خواهد بود که 35 کشور 
و   17 روزهای  نشست  در  را  حاکم  شورای  عضو 
18 نوامبر وادار کند تا گزارش تخلف ايران را به 

شورای امنيت سازمان ملل بفرستند.
فاش  نامش  که  آژانس  در  غربی  ديپلومات  يک 
نشده است، به اين خبرگزاری گفته است: »بسياری 
از کشورها از آمانو خواسته اند تا بهترين ارزيابی اش 
را از جنبه های احتماال نظامی برنامه هسته ای ايران 
دشوار  هنوز  حال  اين  »با  افزود:  وی  کند.«   ارايه 
است که گفت آيا آمانو چنين ارزيابی ای را خواهد 
آيا  که  است  زود  زمينه  اين  در  قضاوت  و  داشت 
چنين گزارشی می تواند مبنايی برای ارجاع پرونده 

ايران به شورای امنيت همانند سال 2006 باشد.«

شبکه ی جامعه مدنی و حقوق بشر، با انتشار 
داده  قرار  انتقاد  مورد  را  دولت  اعالميه ای 
می گويد تاکنون به خواسته های مدنی خانم 
شبکه ی  است.  نکرده  عملی  اقدام  بارکزی 
نهاد  دو  و  نود  از  متشکل  که  مدنی  جامعه 
مدنی است، می گويد که بی توجهی دولت 
اعتماد  مردم،  مدنی  خواست های  به  نسبت 
شهروندان نسبت به دولت را کاهش داده و 
زمينه های شکل گيری خشونت را در جامعه 
گسترش می دهد و همچنين اعتبار دولت را 
بين المللی صدمه می زند. شبکه ی  در سطح 
جامعه مدنی و حقوق بشر در اعالميه خود 
در  افغانستان  دولت  »اگر  می کند:  تاکيد 
زمينه، به صورت جدی دست به اقدام الزم 
نهادهای  به  افغانستان  مدنی  جامعه  نزند، 
مراجعه  جهانی  مدنی  نهادهای  و  بين المللی 
بشر  حقوق  بين المللی  دادگاه  از  و  نموده 

تقاضای مداخله در زمينه را می نمايند.«
همچنين مدافعان حقوق زنان در قطع نامه ای 
بارکزی می گويند در  از سيمين  به حمايت 
يعنی  جامعه،  پيکر  از  نيمی  به  صورتی که 
آنان  خواسته های  به  و  نشود  توجهی  زنان 
را  عظيمی  جفای  نشود،  گذاشته  احترام 
زنان  حقوق  مدافعان  شد.  خواهيم  مرتکب 
از  تن  يک  بارکزی  سيمين  که  می  افزايند 
است  افغانستان  در  مظلوم«  »زن  ميليون ها 
دموکراتيک  و  مدنی  قالب حرکت  در  که 
به  را  موکلينش  و  خود  به  نسبت  حق تلفی 
مجريان  ذی صالح،  مراجع  بيداری  اميد 
به  انسانی  کرامت  مدافعان  ساير  و  قانون 
زنان  مدافعان حقوق  است.  نمايش گذاشته 
اين  از  »اينک  نامه خود می گويند:  در قطع 
سپری  روزها  و  ساعت ها  غم انگيز  رويداد 
شده است. اما در اين سرزمين که به صدها 
نگرفته  صورت  توجه  حق طلبانه  حرکت 
خانم  اين  مظلومانه  فرياد  به  همچنان  است، 

نيز گوش شنوايی پيدا نشده است.«
مدافعان حقوق زنان تاکيد دارند در صورت 

آنان  مسوول،  مقام های  بيشتر  بی توجهی 
مختلف  نقاط  در  گسترده  اعتراضات  به 
افغانستان دست خواهند زد. آنان از وضعيت 
نگرانی  ابراز  شديدا  بارکزی  خانم  صحی 
به  که  خواستند  مسوول  مقام های  از  کرده 
رسيدگی  فورا  بارکزی  خانم  خواسته های 
مدافعان  دهند.  پايان  وی  اعتصاب  به  و 
به  صورتی که  »در  می گويند:  زنان  حقوق 
صورت  توجه  بارکزی  خانم  خواسته های 
خانم ها  عدالت خواهی  و  حق  فرياد  نگيرد، 
خواهد  راه اندازی  افغانستان  سرتاسر  در 
اگر  که  دارند  تاکيد  آنان  همچنين  شد.« 
خانم بارکزی به اثر اين اعتصاب با مخاطره 
مواجه شود، مسووليت آن بدوش مقام های 

مسوول است.
در همين حال نهاد »زنان جوان برای تغيير« 
رسيدگی  خواستار  اعالميه ای  در  نيز، 
شده  بارکزی  خانم  خواسته های  به  فوری 
شديدا  وی  صحی  وضعيت  از  همچنين  و 
قضيه  نهادها  اين  است.  کرده  نگرانی  ابراز 
منظور  به  کسانی که  برای  را  بارکزی  خانم 
می کنند،  مبارزه  کشور  در  عدالت  و  صلح 
که  می افزايند  کرده  توصيف  تکان دهنده 
اگر خانم بارکزی مانند بسياری از معترضين 
سياسی مرد به دولت هشدار می داد و مردم 
به  را  افغانستان  و  می آورد  سرک ها  به  را 
بيشتر  او توجه  به  خاک و خون می کشاند، 
دارد  تاکيد  نهاد  اين  می گرفت.  صورت 
بارکزی يک زن است،  اينکه خانم  به دليل 
بی توجهی  وی  خواست های  به  نسبت 
برای  جوان  »زنان  نهاد  می گيرد.  صورت 
بايد فورا  از دولت خواسته است که  تغيير« 
به خواسته های خانم بارکزی رسيدگی کند.

به  اميد  و  تغيير  ملی  ايتالف  همچنين 
نيز از وضعيت  رهبری داکتر عبداهلل عبداهلل 
نگرانی  ابراز  بارکزی شديدا  سيمين  صحی 
به  نسبت  حکومت  که  می گويد  کرده 
بی اعتنايی  بارکزی  خانم  خواست های 

در  اميد  و  تغيير  ملی  ايتالف  است.  کرده 
حکومت  توجه  »عدم  می گويد:  اعالميه ای 
در  ناتوانی  و  بارکزی  خانم  خواسته ی  به 
که  داد  نشان  قابل قبول،  حل  راه  يک  ارايه 
تدبير  کمترين  از  کشور  سياسی  رهبری 
چنين  در  و  است  بی بهره  الزم  درايت  و 
راه  و  راهکار  يک  ارايه  به  قادر  مواردی 
حل مناسب نيست.« ايتالف ملی تغيير و اميد 
»اکنون که خطر مرگ وی  تاکيد می کند: 
را تهديد می کند، مهمترين مساله حفظ جان 
در  بحث  است،  مرگ  از  او  جان  نجات  و 
مورد حقوق سياسی وی فرع بر آن می باشد. 
از  ناشی  صدمات  احتماال  نيز  اکنون  هم 
سنگين  چنان  چندين روزه  غذايی  اعتصاب 
بارکزی  اگر خانم  ارزيابی می شود که حتا 
کند  پيدا  هم  را  مجلس  در  کار  ادامه  حق 
پارلمان  به حضور در  قادر  مدت های مديد 

نخواهد بود.«
خانم  شجاعت  اميد  و  تغيير  ملی  ايتالف 
را  حقوقش  به  يافتن  دست  برای  بارکزی 
ستوده و می گويد درد و رنج های وی ناشی 

کشور  در  قانون شکنی  ناگوار  پيامدهای  از 
است. اين نهاد از مقام های مسوول خواسته 
خانم  جان  نجات  برای  ديرنشده  تا  است 

بارکزی اقدام کنند.
حزب  رهبر  سهيل  اجمل  حال  همين  در 
ليبرال با چند تن ديگر از جوانان به حمايت 
سه شنبه  روز  صبح  از  بارکزی  سيمين  از 
آقای  زده اند.  غذايی  اعتصاب  به  دست 
خانم  اعتصاب  خيمه  پهلوی  در  که  سهيل 
بارکزی خيمه ی ديگری را برافراشته است، 
خانم  خواسته های  به  زمانی که  تا  می گويد 
اعتصاب  از  آنان  نشود،  رسيدگی  بارکزی 

غذايی دست برنخواهند داشت.
از  شماری  که  می شود  گفته  همچنين 
دانشجويان دانشگاه کابل نيز صبح ديروز با 
مراجعه به خيمه خانم بارکزی، به حمايت از 
اين  با  بسته کرده اند.  را  وی دهن های خود 
امروز چهار شنبه تظاهراتی  حال قرار است 
کابل  در  بارکزی  خانم  از  حمايت  به  نيز 

برگزار شود.

 18 دوشنبه،  روز  پاکستانی  روزنامه  يک 
پاکستان  طالبان  تحريک  که  داد  خبر  ميزان 
که بزرگترين تهديد برای اين کشور به شمار 
با  صلح  گفتگوهای  که  است  گفته  می رود، 

دولت را مورد توجه قرار می دهد.
در  گردهمايی  يک  از  پس  پاکستان  رهبران 
احزاب سياسی و  تمام  ماه گذشته که در آن 
اشتراک  استخبارات  و  ارتش  ارشد  مقامات 
مصالحه  خواهان  آنها  گفتند  بودند،  کرده 
ناآرامی ها  به  دادن  پايان  برای  جنگجويان  با 

هستند.

يوسف رضا  از  نقل  به  پاکستانی  يک روزنامه 
است که  پاکستان گفته  نخست وزير  گيالنی، 

دولت آماده گفتگوهای صلح می باشد.
مولوی  از  نقل  به  تربيون«  »اکسپرس  روزنامه 
طالبان  رهبر  معاون  محسود،  ولی الرحمن 
تصميم  ما  »شورای  است:  نوشته  پاکستانی 
خواهد گرفت که آيا ما می توانيم وارد گفتگو 
با دولت و ارتش شويم و اين گفتگو چه وقت 
خواهد بود.« او همچنان گفته است: »من فکر 
کشورهای  اشتراک  خواهان  ما  که  می کنم 
مثل عربستان  دنيای عرب،  اعتماد... در  مورد 

سعودی )در اين روند( هستيم.«
تحريک طالبان پاکستان که ارتباط نزديک با 
القاعده دارد، در دسامبر سال 2007 از  شبکه 
ايتالف گروه های جنگجوی پاکستان تشکيل 
شد تا دولت اين کشور را هدف قرار دهد. اين 
گروه به حمالت انتحاری زيادی در پاکستان 

متهم می باشد.
در  گروه  اين  عليه  تهاجمی  حمله  چندين 
سرحد افغانستان به منظور تضعيف فعاليت های 
هزاران  است.  شده  رو  به  رو  شکست  با  آن 
سرباز پوليس و افراد ملکی در اين درگيری ها 

کشته شده اند.
انترنتی  در صفحه  تربيون«  »اکسپرس  روزنامه 
خود به نقل از محسود نوشته است: »تا هنوز ما 
هيچ پيشنهاد مستقيم صلح دريافت نکرده ايم... 
باشيم،  ما هر وقت که گرايش داشته  شورای 
تنها  کرد.  خواهد  مشوره  مورد(  اين  )در 
می تواند  که  دارد  وجود  مرکزی  گروه  يک 

تصميم های مهم را اتخاذ کند.«
با  آشتی  به  پاکستان  دولت  تمايل  هرگونه 
عصبانيت  باعث  پاکستان  طالبان  تحريک 

واشنگتن خواهد شد.

هشدار نهادهای جامعه ی مدنی: 

دست به اقدامات گسترده خواهیم زد
از صفحه 1
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