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حمایت بریتانیا از پایگاه های دایمی 
امریکا در افغانستان

با  کابل،  در  بریتانیا  دولت  مقام   یک 
گرچند  می گوید  طرح  این  از  استقبال 
دایمی  نظامی  پایگاه های  ایجاد  مساله 
دو  این  به  مربوط  افغانستان،  در  امریکا 
به  دایمی  پایگاه های  اما  می شود،  کشور 
ویلیم  می کند.  کمک  افغانستان  امنیت 
پیتی سفیر بریتانیا در کابل، روز گذشته 
در یک نشست خبری در پاسخ به پرسشی در مورد ایجاد پایگاه های 
این  در  تاجایی  امریکا  با  افغانستان  دولت  که  گفت  دایمی  نظامی 

زمینه به توافق رسیده اند.

سیما سمر:
صلح بدون عدالت پایدار نیست

ما  بین المللي  دوستان  تعداد  یک 
غیررسمي  عدالت  مي کنند  تالش 
رسمیت  را  شوراها  و  جرگه ها  یا 
این گپ هستیم.  مخالف  ما  ببخشند. 
و  عدلي  سیستم  تقویه ي  طرفدار  ما 
نه  هستیم،  درافغانستان  قضایي 
عرف.  و  عنعنات  تقویه ي  طرفدار 
جرگه ها  و  شوراها  این  فیصله هاي  از  بسیاري  این که  براي 

زنان. بشري  حقوق  با  دارد  مخالفت 

وزیر داخله ایران 
دست خالی بازگشت

 950 حدود  در  ایران  با  افغانستان 
این رو  از  دارد.  مشترک  مرز  کیلومتر 
نشان  با  جنگی  مهمات  آمدن  دست  به 
کشور  دو  مرز  از  ایران  اسالمی  جمهوری 
نشر  هم چنین  است.  بوده  مطرح  همیشه 
نموده اند  اعتراف  که  اشخاصی  تصاویر 
برای  و  دیده اند  آموزش  ایران  در 
خارجی  و  داخلی  نیروهای  علیه  حمالت 
شده اند،  فرستاده  افغانستان  داخل  به 

بوده اند. بحث برانگیز 

کرزی از لوی جرگه 
چه  می خواهد؟

به نظر می رسد که آقای کرزی چند هدف مهم 
را با برگزاری لویه جرگه دنبال می کند. نخست 
پارلمان  عمال  لویه جرگه  برگزاری  با  این که 
کشور را در حاشیه قرار می دهد. بدون شک 
انتخابی  نمایندگان  پارلمانی که  با موجودیت 
لویه جرگه  برگزاری  می باشند،  آن  در  مردم 
برای تصمیم گیری در مورد پایگاه های دایمی 
کرزی  ظاهرا  باشد.  سوال برانگیز  می تواند 
نماید  ثابت  لویه جرگه  با برگزاری  می خواهد 
اراده ی  از   برخواسته  موجودی  پارلمان  که 

مردم نیست. 

خانه های امن 
دولتی می شوند

گفته  کشور  جمهور  رییس  کرزی،  حامد 
کنترول  دارد  تصمیم  حکومت  که  است 

خانه های امن زنان را بدست گیرد.
نگهداری  زنانی  معموال  خانه ها،  این  در 
می شوند که به دلیل خشونت های خانوادگی 

از خانه هایشان فرار کرده اند.
در حال حاضر کنترول خانه های امن بدست 
نهادهای غیردولتی است و هزینه آن نیز عمدتا 

از سوی جامعه جهانی پرداخت می شود.
اما حکومت می گوید که نهادهای غیردولتی 
در مصرف پول های کمک شده شفاف عمل 
نکرده اند و سپردن مسوولیت خانه های امن به 
وزارت امور زنان، به بهبود شرایط این خانه ها 

کمک می کند.
اعتراض های گسترده ای  با  اخیرا  این تصمیم 
آن،  پی  در  و  روبرو شد  غیردولتی  نهادهای 
جمهوری  ریاست  سخنگوی  عمر،  وحید 
گرفتن  به  تصمیم  دولت  که  کرد  اعالم 
کنترول این خانه ها ندارد.   ادامه در صفحه 2

رییس جمهور کرزی افزود قرار 
است دولت افغانستان در رابطه 
به جنبه های مثبت و منفی روابط 
تحقیق  امریکا  با  استراتیژیک 
در  تحقیقات  این  نتایج  و   کند 
اختیار مردم افغانستان در لویه 
قرارگیرد. آقای کرزی گفت لویه 
جرگه به سود آینده افغانستان 
فیصله  است  جهان  با  روابط  که 

خواهد کرد

عناوین 
مطالب امروز:

کرزی و تردیدهایش
طالبان قتل عام می کنند 

رییس جمهور هنوز
 مردد است

هیچ  به  ملکی،  مردم  قاتالن 
و  تفکیک  تمایز،  قابل  صورتی 
نیروهای  اگر  نیستند.  تفاوت 
نا فهمی  و  اشتباه  به خاطر  خارجی 
و  می زنند  مردم  قتل  به  دست 
طالبان با هوشیاری و آگاهی کامل 
دست به این کار می برند، در این 
که  آنانی  برابر  در  نباید  صورت 
آگاهانه قتل عام می کنند، با تردید 
جنایتکاری  گیرد.  صورت  برخورد 
آگاهانه  و  که هوشیارانه می کشد 
دست به کشتار مردم می زند و از 
مجازات  سزاوار  می برد،  لذت  آن 
انزجار است. نه  سخت و نفرت و 

همدردی و ترحم.

ادامه در صفحه 4

رییس جمهور کرزی:

در آینده نزدیک لویه جرگه 
را فرا می خوانیم

تلویزیون سبا                  
نشرات خبری بیست وچهار ساعته تلویزیون سبا، در سال 2008 میالدی آغاز و درحال حاضر سیزده والیت بزرگ کشور را از طریق دو کانال خود تحت پوشش نشراتی دارد. تلویزیون سبا در نظر دارد تا هفت والیت دیگر را نیز در 

زودترین فرصت تحت پوشش نشراتی در آورده و پوشش خبری تمام والیت های کشور از اهداف نهایی است. 
تلویزیون سبا، به هدف اطالع رسانی برای مردم درمناطق دور دست کشور فعالیت نموده و تالش دارد تا با گسترش ساحه فعالیت در سایر نقاط، برنامه های آموزشی، تفریحی، پژوهشی و گزارش هایی را با توجه با نیاز عامه در بخش 

های مختلف، آماده وبدست نشر بسپارد. 
برنامه های چون، درجه صفر؛ که موارد پیچیده وبزرگ فساد اداری درکشور را به کاوش می گیرد. نهایت ما؛ که در مورد مداخله کشورهای خارجی در امور افغانستان، حفظ منافع ملی و روابط بین المللی افغانستان، می چرخد. امید؛ 
که یک مجموعه مستند تحقیقی_ معلوماتی درمورد نسل آینده کشور می باشد. نوبت گفتگو؛ که تصمیم گیرندگان کشور را به پیشگاه ملت کشیده وموضوعات ضروری و مهم را زیر بحث می گیرد. دیدبان؛ که متمرکز برکارهای 
انکشافی درمناطق دور دست کشور، مشکالت، چالشها وخواست های مردم این مناطق می باشد. گذر؛ درمورد شخصیت های مهم کشور و هویدا سازی حقایق وزار های تاریخی ی که از انظار عامه دورمانده متمرکز است. زمین؛ طبیعت زیبای کشور را به 

تصویر می گیرد. کوی وبرزن؛ که در مورد فرهنگ و عنعنه محلی در مناطق مختلف کشور روشنی می اندازد. و چندین برنامه مهم وارزشمند دیگر را تهیه و به دست نشر می سپارد.
تلویزیون سبا، مفتخر به کسب جوایز ملی وبین المللی، به دلیل انتشار برنامه های موثر نیز می باشد، عالوه براین، ندای مردمی از یاد رفته در ولسوالی ها و دهکده های دور دست را فریاد، و برای مورد توجه قرار گرفتن این مناطق، از موضوعات گونه گون 

گزارش های مفصل وتحقیقی را با اشتراک مردم، مقام های محلی ودیگر جوانب تهیه و به آنتن های نشراتی خود سپرده است.
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شب های  از  دهم  شب  کابل:  8صبح، 
انتقادی  بررسی  به  این بار  که  کابل 
کابل  جوان  شاعران  کارنامه ی 
شاعران  با شعرخوانی  دارد،  اختصاص 
آقایان  سخنرانی  و  پایتخت  جوان 
سید  ادبی؛  منتقد  و  رهبین؛ شاعر  افسر 
نخستین  و  شاعر  قاسمی،  محمدضیا 
و  افغانستان  ادبیات  خانه ی  مدیر 
مدیر  و  شاعر  نظری،  عبدالشکور 
افغانستان،  ادبیات  خانه ی  دفتر  اجرایی 
نیز تک نوازی گیتار توسط آقای علی 

رحیمی، برگزار می شود.
از  گزیده ای  هم چنین،  نوبت  این  در 
پاسخ  آثار شاعران جوان کابل که در 

کرزی  جمهور  رییس  کابل:  8صبح، 
از  تجلیل  مراسم  در  گذشته  روز  که 
تاکید  می گفت  سخن  زن  روزجهانی 
کرد که در آینده نزدیک لویه جرگه 
روابط  مورد  در  تا  می خواند  فرا  را 
با  افغانستان  استراتیژیک  درازمدت 
تصمیم  طالبان  با  مصالحه  و  امریکا 
گرفته شود. آقای کرزی این سخنان را 
زمانی بیان کرد که روز گذشته رابرت 
به  سفر  در  امریکا  دفاع  وزیر  گیتس 
افغانستان گفت درصورتی که مردم و 
دولت افغانستان بخواهند، امریکا آماده 
است تا با افغانستان در عرصه های امنیتی 
و دفاعی در درازمدت همکاری کند. 
افزود که قرار است در هفته ی  گیتس 
آینده هیاتی از واشنگتن به کابل بیاید و 
افغانستان  استراتیژیک  در مورد روابط 
و امریکا با مقام های افغان گفتگو کند. 
مراسم  در  شنبه  سه  روز  کرزی  آقای 

محمدانور  کندز:  8صبح، 
کندز،   والیت  والی  جنگدلک، 
اول  معاون  با  گفتگویی  از  پس 
افغانستان،  در  امریکا  سفارت 
حاصل گفتگوهای شان را در یک 
اعالم  مشترک،  خبری  کنفرانس 

کرد. 
و  نیازها  گفت  جگدلک  آقای 
به  را  کندز  والیت  اولویت های 
پیشنهاد  امریکا  سفارت  معاون 
کرده و به برخی این نیاز ها، پاسخ 

است. داده شده  مثبت 
نیز  دیگر  زمینه های  در  گفت  او 
کندز،  والیت  با  همکاری  برای 
تماس  در  خارجی  مقام های  به 
داد  مژده  جگدلک  بود.  خواهد 
کار  نزدیک،  آینده ی  در  که 
کندز  دانشگاه  ساختمان  ساخت 

می شود. آغاز 
مورد  اولویت های  مهمترین  او 
ساختن  فعال  را  کندز  والیت  نیاز 
پالن  ماستر  تطبیق  شهرداری، 
حلقه ای  جاده ی  ساخت  شهری، 
کشاورزی  ایجادسردخانه های  و 

افغانستان  ادبیات  خانه ی  فراخوان  به 
از سوی خانه  نهم، فرستاده و  در شب 
منتشر شده است، رونمایی خواهد شد. 
شب دهم، در تاریخ 19 حوت 1389، 
ساعت دو و نیم بعد از ظهر، در محل 
عالی  تحصیالت  موسسه  همایش های 
موسسه ی  همکاری  با  و  سینا  ابن 
عمران  سینا،  ابن  عالی  تحصیالت 
هلدینگ گروپ، روزنامه ی  افغانستان، 
خانه ی   ،)cca(افغانستان تعاون  مرکز 
فرهنگی  سازمان  افغانستان،  فرهنگ 
کانتاکت  فول  نیو  فدراسیون  راه نو، 
موسسه ی  و  افغانستان  گیتای(  )شین 

فرهنگی دردری، برگزار می شود.

کابل  در  زن  روزجهانی  از  تجلیل 
در  ملی  کالن  تصمیم های  گفت 
ایاالت  با  درازمدت  روابط  به  رابطه 
مجلس  سوی  از  باید  امریکا  متحده 
رابطه  »در  شود:  گرفته  افغان ها  کالن 
این   و  مصالحه  استراتیژیک،  روابط  به 
مسایل شاید به بسیار زودی انشااهلل لویه 
جرگه یا مجلس ملی افغان ها را خواسته 
تا پیش مردم افغانستان تمام این مسایل 

دست یافتن  برای  که  گفت  خوانده 
باال تالش می کند.  اهداف  به 

در  امریکا  سفارت  معاون 
وعده  کندز  والی  به  افغانستان، 
کرد که در زمینه های کشاورزی و 
همکاری  والیت  این  در  کاریابی 

کرد. خواهد 
برنامه ی   150 دارد  او گفت درنظر 
کند  تطبیق  کندز  در  را  کوچک 
تطبیق  برنامه ها  این  از  برخی  که 
پروژه ها  این  دیگر  شماری  و  شده 
خواهد  کار  به  شروع  زودی  به  نیز 
پروژه ها  این  بیشتر  گفت  او  کرد. 
راه اندازی  کندز  روستاهای  در 
کنار  در  این  و  شد  خواهد  و  شده 
نیز  کار  مردم  برای  بازسازی، 

می کند. فراهم 

خدایار  جنرال  بامیان:  8صبح، 
بامیان  والیت  امنیت  آمر  قدسی 
به  مطبوعاتی  کنفرانس  یک  در 
مقداری  کشف  از  خبرنگاران 
»مقدار  گفت:  داده  خبر  مهمات 
شکاری  دره  ساحه  از  که  مهماتی 
والیت  با  هم مرز  که  کریمک  ناحیه 
است  نقاطی  از  یکی  و  است  بغالن 
این  از  را  چالش هایی  همیشه  که 
مبارزه  مدیریت  داریم،  منطقه 
قریه  از  قوماندانی  این  باتروریزم 

آورد.« بدست  متذکره 

مطرح شوند و با اجازه، تایید و فیصله 
پیش  را  کارها  این  افغانستان  مردم 

ببریم.«
رییس جمهور کرزی افزود قرار است 
جنبه های  به  رابطه  در  افغانستان  دولت 
استراتیژیک  روابط  منفی  و  مثبت 
این  نتایج  و  تحقیق  کند  امریکا  با 
افغانستان  مردم  اختیار  در  تحقیقات 
قرارگیرد. آقای کرزی گفت  لویه  در 

دهقانان  به  کشاورزی  بخش  در  او 
در  که  سپرد  وعده  کندز  والیت 
قیمت،  حصه ی  سه  بر  یک  بدل 
خواهد  توزیع  تراکتور  شان  برای 
کرد. او از »بانک کریدیت قرضه« 
نمونه ی  عنوان  به  برای کشاورزان، 
امریکا  دیگر  توسعه ای  فعالیت های 
در این والیت یاد کرده، افزود که 
امریکا  طرف،  این  به  سال  نه  از 
 100 به  نزدیک  کندز  والیت  در 
برنامه های  در  را  دالر  میلیون 
رسانده  مصرف  به  مختلف 
در  برنامه ها،  این  بیشتر  که  است 

بوده اند. کشاورزی  زمینه های 
در  امریکا  سفارت  اول  معاون 
نشست  در  اشتراک  از  پس  کابل، 
زن  جهانی  روز  از  بزرگداشت 
که  نهادی   8 برای   ، کندز  در 
 8 کرده اند،  فعالیت  به  آغاز  تازه 
همکاری  را  کوچک  پروژه ی 
کار  به  آغاز  با  که  افزود  و  کرد 
زیادی  شمار  برای  برنامه ها،  این 
پیدا خواهد  کار  کندز  در  مردم  از 

شد.

برای  مهمات  این  او،  گفته ی  به 
از  بامیان  امنیتی  نیروهای  به  حمله 

بود. شده  جابجا  شورشیان  سوی 
است  بار  نهمین  این  کرد  اضافه  وی 
بغالن  والیت  هم مرز  مناطق  از  که 
نیروهای  بدست  مهمات  و  سالح 
است.  افتاده  بامیان  والیت  امنیتی 
مهماتی  نمود  اضافه  قدسی  آقای 
که روز سه شنبه کشف شده، کامال 
جدید است و هنوز روشن نشده که 
مخالفین  بدست  طریق  کدام  از 

است. افتاده 

لویه جرگه به سود آینده افغانستان که 
خواهد  فیصله  است  جهان  با  روابط 
را  مسایل  این  ضرر  و  »مفاد  کرد: 
مردم  پیش  و  کرده  مطالعه  حکومت 
افغانستان می گذاریم که این فایده اش 
فیصله  آنها  باز  اش،  این ضرر  و  است 
طرف  به  فیصله  انشااهلل  که  کنند  می 
درست می کنند که در ایجاد رابطه با 

جهان منفعت افغانستان است.«
به  طالبان  از  کرزی  جمهور  رییس 
و  کرد  انتقاد  ملکی  افراد  کشتار  دلیل 
گفت اگر طالبان دست به کشتار مردم 
ملکی نمی زنند باید اعالم کنند: »اگر 
و  است  طالبان  نماینده  مجاهد  ذبیح اهلل 
کرده  صحبت  طالبان  از  نمایندگی  به 
افغانستان  مردم  عام  قتل  یک  این  پس 
است. باز با کدام روی با کدام جرات با 
کدام دینداری و اسالمیت این ها پیش 
مردم افغانستان می آیند و اگر ذبیح اهلل 
پس  نیست  طالبان  سخنگوی  مجاهد 
رهبریت طالبان جرات کنند و بگویند 

که ما نبودیم.« 

مجلس  هیاتی 
لغو دادگاه  برای 

با کرزی  ویژه 
دیدار کرد

نمایندگان،  مجلس  از  هیاتی 
روز گذشته در مورد لغو دادگاه 
رییس  با  انتخابات  ویژه ی 
کرده  دیدار  کرزی  جمهور 

است.
مجلس  عضو  یک  محقق  محمد 
به  بوده،  هیات  این  شامل  که 
کنون  تا  که  گفته  آزادی  رادیو 
منحل  مورد  در  نهایی  توافق 
صورت  ویژه  دادگاه  شدن 
کرد  امیدواری  ابراز  اما  نگرفته، 
این  راه  فرا  که  مشکالتی  که 
آینده  در  است،  موجود  مساله 

دور گردد.
در  بیشتر  جزییات  ارایه  از  وی 

مورد خود داری کرد.
مجلس  اعضای  از  بسیاری 
دادگاه  کار  ادامه  نمایندگان 

می خوانند. غیرقانونی  را  ویژه 

خانه های امن...
ادامه از صفحه 1

مراسم  در  که  کرزی  آقای  ولی 
صحبت  زن  جهانی  روز  از  تجلیل 
می کرد، گفت که افغانستان از نظر 
هزینه  تا  دارد  را  توانایی  این  مالی 
و  کرده  تامین  را  امن  خانه های 

کنترول آن را بدست گیرد.
ما  »تصمیم  گفت:  کرزی  آقای 
نبوده،  خانه ها  این  بستن  وقت  هیچ 
افغانستان  که  بوده  این  ما  تصمیم 
پول  و  دارد  توان  خود  از  که  حاال 
دارد، با پول خود این خانه های امن 

را اداره کند.«
او گفت: »در این )تصمیم( سازمان 
از  خارجی  موسسات  و  متحد  ملل 
این  ولی  نشوند.  )ناراحت(  دق  ما 
خانه های امن، به تمام معنا با اصولی 
که جهان با آن موافق است و ما هم 
طرفدار آن هستیم )کنترول خواهد 
شد(... خانه های امن نه بسته می شود 
و نه هم کم خواهد شد، بلکه ترتیب 

و تنظیم بهتر خواهد شد.«
نگران  این  از  غیردولتی  نهادهای 
هستند که سپردن کنترول خانه های 
امن به حکومت، مانع از پناه آوردن 
از  مختلف  دالیل  به  بنا  که  زنانی 
این  به  کرده اند،  فرار  خانه هایشان 

خانه ها شود.
زنان  این  که  می گویند  نهادها  این 
آنها  دوباره  دولت  آنکه  بیم  از 
به  محلی  دادگاه های  طریق  از  را 
آمدن  از  باز گرداند،  خانواده هایشان 
به خانه های امن منصرف خواهند شد.

شاعران جوان در شب های کابل

مقداری سالح و مهمات به دست پولیس بامیان افتاد

معاون سفارت امریکا: 
به کشاورزان کندز، تراکتور توزیع می کنیم

رییس جمهور کرزی:
در آینده نزدیک لویه جرگه را فرا می خوانیم
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در کشور ما روز زن
این گونه تجلیل می شود

زنان  مبارزات  یادآور  که  زن  روز  از  تجلیل 
و کوشش های آنان در راستای احقاق حقوق 
تجلیل  این  به خاطر  عمدتا  است،  انسانی شان 
می شود تا از اهمیت نقش زنان در تثبیت جایگاه 
و مقام انسانی آنان که نیمی از پیکره ی بشریت 
گرامی داشت  و  شود  تجلیل  می سازند،  را 
روشن  همه  بر  حقیقت  این  تا  گیرد.  صورت 
شود که این روز و نیز موقعیت کنونی زنان 
در جامعه ی بشری، فقط مرهون کار و پیکار 
خود آنان است و نه هدیه و بخشش هیچ کس 
و  مطروحه  مسایل  که  براین  تکیه  دیگری. 
جریانات روز به همان اندازه ای که به مردان 
است،  مربوط  نیز  زنان  به  می شود،  مربوط 
که  است  مردساالرانه ای  بینش  آن  از  حاکی 
هدف اصلی آن، جز به حاشیه کشاندن زنان 
چیز دیگری نیست. اگر چنین است چرا روزی 
نام روز زن مسمی کرده اند و چرا در  به  را 
محافلی که به این مناسبت دایر می گردد، اغلبا 
این  حقیقت  در  می شوند.  داده  شرکت  زنان 
روز فرصتی برای بازنگری روابط همه جانبه 
با زنان است و مشاهده ی عینی این که وضعیت 
سخنان  است.  کرده  تغییر  اندازه  چه  زنان 
روز  از  گرامی داشت  محفل  در  دولت  رییس 
هشتم مارچ، شامل آن مسایلی می شد که طی 
یک بیانیه از طریق رسانه های عمومی به اطالع 
این  که  نیست  معنی  آن  به  این  عموم رساند. 
مسایل به زنان مربوط نیست. چرا، این مسایل 
و موضوعات مربوط به همگان اعم از زن و 
مرد می شود ولی توجه باید داشت که هشتم 
مارچ خاص زنان است و در محافلی که به این 
مناسبت دایر می گردد، الزاما باید آن مسایلی 
را محور قرار داد که مربوط به زنان می شود. 
جنسی،  نابرابری  و  تبعیض  موضوع  مثال 
خشونت های ناشی از آن، حق کار و مالکیت، 
و  درس  از  دختران  محرومیت  ازدواج،  حق 
تعلیم، سطح پایین مشارکت زنان در عرصه ی 
تصمیم گیری های سیاسی و اجتماعی. زنان در 
بیشتر  و  کار می کنند  بدون شک  ما  جامعه ی 
هم کار می کنند ولی کار برای آنان نه یک حق، 
بلکه یک تکلیف بدون اجر و مزد است که آنان 
ناگزیر به تن در دادن به آن هستند و... این ها 
مطرح  زن  روز  در  باید  که  هستند  مسایلی 
شوند و مورد تحلیل قرار گیرند. رییس دولت 
ایشان  خانم  چرا  که  سوال  این  به  پاسخ  در 
در این محفل حضور ندارند، گفت که من در 
خانه، همچنان که درحکومت، مظلوم هستم ... 
البته این پاسخ می تواند ساکت کننده باشد ولی 
بودن  بزرگان در مورد  از  یکی  قانع کننده.  نه 
داخله  وزیر  زن  که  می گفت  خانه  در  زنان 
است و مرد وزیر خارجه و این امتیازی است 
برای او. اما آیا این گونه پاسخ دادن کسی را 
می خواهند  مردان  اغلب  تقریبا  می سازد!  قانع 
خود را مظلوم جلوه دهند، ولی این حرف از 
سیمین  نبود.  زیبنده  هیچ  دولت  رییس  زبان 
دوبوار زن آزادی خواه و مبارز فرانسوی که 
هم سنگ وهمراه ژان پل  سارتر است، در کتاب 
دوجلدی اش نوشته است »وقتی مردی از زن 
سخن می گوید من در اظهاراتش نوعی کوشش 

غیرصادقانه برای انکار هویت زن می بینم.«  

زنگ اول
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س آتش و  دود  ورای  از 

»از ورای دود و آتش« سلسله گزارش هایی است که بر اساس گفته های  قربانیان 
جنگ های سه دهه اخیر افغانستان تهیه شده است. این گزارشها که  بدون 

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 
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952
و دستگیر موجب بدون مینمود، ترس احساس

شکنجهمیشدندوبعدابهشهادتمیرسیدند.در
و داشتیم سکونت چنداول منطقه در ما زمان آن
کاکایمکهیکتنازمالامامانجوانوشجاعبود
وفقط25سالازبهارزندگیاشراسپرینموده
بود،دستگیرشد.دریکیازشبهاافرادحکومت
حفیظا...امینواردخانهماشدندواورادرتاریکی
ازاو تا باخودبردند.مابسیارتالشنمودیم شب
اثریبهدستمابیایداماهیچخبرینشدوبعداز
مدتتقریباسهروزباتماممشکالتوشناختیکه
داشتیم،باالخرهجنازهاوراکهبراثرشکنجههای
بیرحمانهبهشهادترسیدهبود،دریافتنمودیم.
اوکدامگناهینداشتزیرااویکمومنومسلمان
کسی به که بود امام مال یک آن کنار در و بود
بدینکردهبود.اماجنایتکارانبهخاطرفروکش
شهادت به را او جنایتکاریشان غریزه نمودن
میگذرد سال 31 مدت روزها آن از رساندند.
قرار قانونی پیگرد مورد را اماکسیجنایتکاران
ندادهتاایشانمجازاتشوند.بهامیدچنینروزی
کهعدالتتامینشودوحقازدسترفتهمردمبه

ایشانبازگردد.«


و  داشتیم  سکونت  چنداول  منطقه  در  ما 
کاکایم که یک تن از مالامامان جوان و شجاع 
را  زندگی اش  بهار  از  فقط 25 سال  و  بود 
یکی  در  شد.  دستگیر  بود،  نموده  سپری 
امین  ا...  حفیظ  حکومت  افراد  شب ها  از 
تاریکی  در  را  او  و  شدند  ما  خانه  وارد 
شب با خود بردند. ما بسیار تالش نمودیم 
هیچ  اما  بیاید  ما  دست  به  اثری  او  از  تا 
روز  تقریبا سه  از مدت  بعد  و  نشد  خبری 
داشتیم،  که  شناختی  و  مشکالت  تمام  با 
شکنجه های  اثر  بر  که  را  او  جنازه  باالخره 
بود، دریافت  به شهادت رسیده  بی رحمانه 
نمودیم. او کدام گناهی نداشت زیرا او یک 
مومن و مسلمان بود و در کنار آن یک مال 
اما  بود.  نکرده  بدی  کسی  به  که  بود  امام 
جنایت کاران به خاطر فروکش نمودن غریزه 
جنایت کاری شان او را به شهادت رساندند.

دربرگیرنده آتش« و دود ورای »از امروز گزارش
مستبد حکومت زمان در که است تلخی حادثهی
نمایانگر و افتاده اتفاق کمونیستی جنایتکار و
صورت رژیم آن که است بیشماری جنایتهای
بیانمیدارد: راچنین است.خواهریآنروزها داده
جمله از ما خانواده داشتیم. راحتی و آرام »زندگی
اعتقادات به که بود دینداری و متدین خانوادههای
شرایط و زمان اما داشت. باور بسیار خویش اسالمی
آنروزهابسیارخفقانآوربود،زیراحکومتتازهای
بهنامکمونیستیواردکارزارکشورماشدهبود.ایشان
را کمونیستی نظام که میخواستند روسها دعوت با
دستکم را مردم آنها اما نمایند، تاسیس کشور در
خود از هم مردم مینمودند فکر و بودند گرفته
آنان که زمانی اما داد. نخواهند نشان عکسالعملی
مقاومتهای و مخالفت با نمودند، آغاز فعالیت به
مردم که فهمیدند ایشان آنگاه شدند. روبرو شدید
بود سبب همین به نیستند، همکار و همفکر ایشان با
بهجنایتهای دولتجنایتکارکمونیستیدست که
روز به روز خفقان و اختناق فضای زدند. گستردهای
و روشنفکران دانشگاهها، محصلین میگرفت، شدت
ایشان ازسوی دولت که قومی متنفذین و امامان مال

همچنینسفیربریتانیاکهدرمورددیدارهایاخیررییس
کابل در لندن، در بریتانیایی مقامهای با جمهورکرزی
باخبرنگارانصحبتمیکرد،ازسهیمشدنافرادگروه
طالبانبهقدرتسیاسیدرکشورنیزحمایتکرد.ویلیم
پیتیباابرازاطمینانازنتیجهبخشبودنتالشهایدولت
بریتانیا که کرد تاکید طالبان، با گفتگوها انجام برای
کدامروندمجزاازتالشهایدولتافغانستانندارداما
هرتصمیمیراکهدولتافغانستانبگیرد،ازآنحمایت
میکند.ویگفت:»مسالهسهیمساختنطالباندرقدرت
نظام تشکیل برای که است افغانستان دولت به مربوط
سیاسیآیندهخود،بایدخودشتصمیمبگیرد.ماازهمان
مطرحکردهحمایت افغانستان دولت برنامهایکهخود
این افغانستان برنامهدولت البته اعالنکردهایم. را خود
استکسانیکهازخشونتدستمیکشندوروابطخود
رابادیگرگروههایشورشیقطعمیکنند،آنهامیتوانند
روندصلحیکجاشوند.درآخراینروندتقاضایمااین
روابط و میکشند دست خشونت از که کسانی است
خودراباتروریستانهمقطعکنند.خواستماایناست
کسانیکهازخشونتدستمیکشند،درروندسیاسی
دخیلشوندوقانوناساسیرابپذیرند.«اوتاکیدکردکه
اینخواستهاازسویدولتوشورایعالیصلحمطرح
شدهودولتبریتانیاازاینخواستهاحمایتمیکند.

تالشهای از بریتانیا دولت که کرد عالوه پیتی ویلیم
حمایت طالبان با گفتگوها انجام برای افغانستان دولت
تا دارد تالش زمینه این در و میکند سیاسی و مالی
حمایتسیاسیدیگرکشورهارانیزبهتالشهایصلح
جلبکند.اوگفتدفاترشورایعالیصلحدروالیات

باحمایتمالیبریتانیاایجادمیشوند.
بریتانیایکیازکشورهایمهمهمپیمانامریکادرجنگ
کشور این است. افغانستان در طالبان و تروریزم علیه
افغانستان در را نظامی نیروی بیشترین امریکا از پس
دارد.سفیراینکشوردرکابلمیگوید،گرچندبریتانیا
داشته افغانستان در دایمی نظامی پایگاههای نمیخواهد
باشد،امادرصورتتوافقدولتمیخواهدکههمکاری
دفاعیدرازمدتداشتهباشد.ویلیمپیتیگفت:»موقف
بریتانیاواضحاست؛مانمیخواهیمپایگاههایدایمیدر
درصورت تا میخواهیم ما بلکه باشیم داشته افغانستان
توافقدولتافغانستانروابطدفاعیداشتهباشیم.اینبه
توافقافغانستانمربوطاستکهآنهاتاچهاندازهخواهان
بریتانیا تجهیزاتی مسایل سایر و نظامی آموزگاران

میباشند.«
امریکا متحده ایاالت به نسبت تاکنون بریتانیا دولت
داده نشان خود از نرمتری سیاستهای طالبان قبال در
است.ایندولتمعتقداستکهادامهفشارباالیطالبان،
تالشهابرایبیرونرفتازبحرانرادشوارترمیکند.



دارد.
ماه یک به نزدیک کشور جمهور رییس کرزی حامد
قبلدریکنشستخبریگفتکهبرخیازمقامهای
امریکاییدرنظردارندتادرافغانستانپایگاههایدایمی

ایجادکنند.
بحثایجادپایگاههاینظامیدایمیامریکاازسوییک
گراهام لیندسی بود. شده مطرح جمهوریخواه سناتور
میتواند دایمی نظامی پایگاههای ایجاد که بود گفته
را داخلی امنیتی نیروهای
درمقابلطالبانتقویتکند
به پیامی میتواند همچنین و

پاکستانباشد.
بااینحال،یکمقامدولت
بریتانیادرکابل،بااستقبالاز
گرچند میگوید طرح این
پایگاههای ایجاد مساله
در امریکا دایمی نظامی
این به مربوط افغانستان،
اما میشود، کشور دو
امنیت به دایمی پایگاههای
میکند. کمک افغانستان
در بریتانیا سفیر پیتی ویلیم
یک در گذشته روز کابل،
پاسخ در خبری نشست
ایجاد مورد در پرسشی به
دایمی نظامی پایگاههای

یکمقامدولتبریتانیاازایجادپایگاههاینظامیدایمی
درافغانستانحمایتکردهمیگویدکهحضوردرازمدت
این در امنیت تامین به افغانستان، در امریکایی نیروهای

کشورکمکمیکند.
پیشازایننیزطرحایجادپایگاههاینظامیدایمیامریکا
کشور امنیتی مقامهای از برخی سوی از افغانستان، در
مورداستقبالقرارگرفتهبود.بهگفتهیمقامهایدولتی،
جریان امریکا دولت مقامهای با زمینه این در گفتگوها

گفتکهدولتافغانستانباامریکاتاجاییدراینزمینه
موضوعی »این افزود: پیتی آقای رسیدهاند. توافق به
و میشود امریکا و افغانستان دولت به مربوط استکه
بریتانیاتصمیمینداردکهدرافغانستانبهصورتدایمی
حضورداشتهباشد.اما،دربارهیهرتصمیمیکهدولت
افغانستانمنحیثیکدولتمستقلبرایامضایقرارداد
نداریم. گفتنی ماکدام میگیرد، امریکا با استراتیژیک
درازمدت موافقتنامه یک امریکا و افغانستان میان ولی
آن در افغانستان دولت خود که رسیده امضا به دفاعی
خواهانحضوردرازمدتامریکادرافغانستانشدهاست.
حضوردرازمدتامریکادرافغانستانبهامنیتاینکشور
کمکمیکندوماازاین)طرحایجادپایگاههایدایمی(

حمایتمیکنیم.«
در است گفته نیز امریکا دولت که حالیست در این
صورتیکهدولتومردمافغانستانبخواهند،اینکشور
حفظ افغانستان در را خویش درازمدت نظامی حضور
خواهدکرد.رابرتگیتسوزیردفاعامریکاکهشامروز
کرزی حامد با مشترک خبری نشست یک در دوشنبه
درکابلصحبتمیکرد،افزودکهقراراستهیاتیدر
جریانهفتهآیندهازواشنگتنبرایارزیابیهمکاریهای
»ما گفت: گیتس آقای کند. سفر کابل به استراتیژیک
هیچعالقهایبرایحضوردایمیدرافغانستاننداریماما
اگرمردمافغانستانازمابخواهندماآمادههستیمکهدر

اینموردگفتگوکنیم.«
مخالفت ایران

نظامی پایگاههای ایجاد از بریتانیا حمایت با همزمان
شدیدا ایران دولت مقامهای کشور، در امریکا دایمی
محمد کردهاند. مخالفت پایگاهها این ایجاد طرح با
مصطفینجار،وزیرداخلهایرانکهدرراسیکهیات
امنیت که میگوید است، کرده سفر کابل به بلندرتبه
سپرده منطقه این خود دست به باید منطقه کشورهای
بکنند. زمینهکاری این در نمیتوانند وخارجیها شود
ایرانکهدریککنفرانسخبریمشترک داخله وزیر
باوزیرداخلهافغانستانسخنمیگفت،ایرانرادوست
ملتافغانستانخواند.آقاینجارافزود:»قطعاجمهوری
اسالمیباآمدنخارجیهادرمنطقهوماندنشانوزدن
پایگاههایشان،کهاینهابهنفعملتودولتمانیست،
مخالفاست.اینها)خارجیها(وقتیآمدنددرمنطقه،
آوردند.« را تروریست آوردند، را ناامنی خودشان با
وزیرداخلهجمهوریاسالمیایرانتاکیدکردکهحضور

نیروهایغربیدرمنطقهبرایتامینمنافعشاناست.
پیشازاینرییسجمهورکرزینیزگفتهبودکهبرخی
ازکشورهایهمسایهومنطقه،درموردایجادپایگاههای
او دارند. نگرانی افغانستان در امریکا دایمی نظامی
مشخصاازابرازنگرانیروسیهدراینزمینهیادآورشد.

سهیم شدن طالبان در قدرت

کاکایم را 
بی رحمانه 
شهید کردند

سفیر بریتانیا:

از ایجاد پایگاه های 
دایمی حمایت 

می کنیم 
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امتداد  بی نهایت  وسعت  به  است  کاخی  شهرمان  در 
پیچ و خم  که زنی در پشت دیوارهای  پر  سیاست های 
که  کیست  زن  این  نبیند.  هم  را  آفتاب  شاید  کاخ  این 
سرزمینش  پیچیده ی  سیاست های  شاهراه  در  سال هاست 
ارگ  دهلیز  در  و  می نشیند  تجربه  به  را  زیادی  افراد 
وزرا،  بی شمار  چهره های  نصب  و  عزل  شاهد  حاکمیت 

والیان و قوماندانان بوده است. 
نام زینت کرزی را تا حدودی همه شنیده اند و می دانند 
با استوانه های قدرت سال هاست  که این نام در همراهی 
دروازه های  و  دیوارها  که  بارهاست  و  شده  عجین  که 
ارگ نجوا کنان نامش را محتاطانه به بیرون از حصارهای 

کاخ سنگی قدرت تبارز می دهند.
بگذارید با این بانو نه از دریچه ی مشکل گفتن و مشکل 
که  را  سخنانی  او  با  بی پیرایه  و  آرام  بلکه  کردن   بیان 

او  ما و  میان  به یک زن بگوید وارد شویم. شاید  باید یک زن 
و  کاخ   محکم  سنگ های  که  باشد   تسلسل وار  واژگان  همین 
نگهبانان قصر هم نتوانند مانع این گفتگو گردند. سخنان ما شاید 
با ظرافت های زنانه همراه نباشد و ناز و کرشمه ی سخن گفتن را 
در حالتی ساکن و صامت قرار دهیم و این بار بیان را از هنجره ی 
واقعیت ها برون اندازیم، آن جایی که نه بوی مستی و گم گشتگی 
دنیوی  و نه خلسه ی  عرفانی ما را در بر گیرد؛ آنچه می گوییم 
نه  و  کاریست  مردان  گرفته ی  زنگار  دنیای  در  نه  می شنویم  و 
بر می خیزد، پس زینت را  از دایره ی اهداف غیر زن  صدای ما 
نشدیم  فریب و خدعه وارد  از دروازه های  ما  نباشد که  هراسی 

بلکه محک بر چگونه زن بودن هر دو صورت خواهیم زد.
گفته اند زنان ناقص العقل اند و صده ها و قرن ها عاقالن مرد؛ نقاره 
می نوازند تا با صدای زمخت مردانه ی شان ناقص بودن عقل را از 
جماعت زنان به تصویر بکشند اما ناقص بودن را سال هاست در 
جهالت خویش یافته اند و با تکرار اشتباه همت بر اشتباه دیگری 

می ورزند.
ما زنی را در پس کوچه های خرابات و زنی دیگر را در مناجات 
شکم  سیری  برای  زنی  می یابیم،  کاخ  همسایگی  در  زیارتی 
ایجاد کردید تن را  برایش  نوباوگان آینده ی سرزمینی که شما 
مناجات  در  دیگر  زنی  و  کند  کمایی  را  لقمه ای  تا  می فروشد 
باز حیثیت، عزت  و  با خدای خویش آبرو مطالبه می کند  خود 
و همت برای پاک بودن در دنیای وسوسه های بی چارگی؛ زنی 
به سوی  رفته ای  رو  و  رنگ  زیر چادری  از  را  دستان خود  هم 
مردانی دراز می کند که شوهر او را در میان کراچی و یا تبنگی 
کوچکش بی رحمانه کشتند و او را بیوه ساختند. دختری هم که 
می خواست همچون تو داکتر شود اما سر از سرک های مکاره و 
پرهیاهوی شهری پر از کینه درآورد که مردمان این شهر جسم 
نحیف دختر را با نگاه های پر از شهوت از ورای فروختن ساجق 

روی دستش استقبال می کردند.
نیمه شب  دزدان  از  عطش آلود تر  دیار؛  این  پاسبانان  و  قاضیان 
برآمدند، گرگ ها دندان های تیز شان را تا بنا گوش برای دریدن 
و فنا کردن آماده ساختند. این داستان هر روزه ی شهری است که 

در نزدیکی تان هر لحظه به وقوع می پیوندد.
را  خود  درد های  تمام  و  ببینند  را  شما  تا  دارند  آرزو  زنان  این 
برای همسر پادشاه و حکمروای سرزمین شان بازگو کنند. کسی 
از قربانی فرزندش در قربانگاه بدعت گزاران دین برایت خواهد 
نیمه شب مردانی نقاب پوش در  گفت و کسی دیگر از هجوم  
به  انفجار  فاجعه ای دیگریست. زنی در  کلبه ای چوبی که خود 
خون  و  گوشت  از  لخته ای  تنها  که  می گردد  کودکش  دنبال 
فرزندش را می یابد و آسمان را به غم شریکی خود فرا می خواند 
ناموسش می نامند می گردد  آنچه  قربانی  بی گناه،  و دختری که 
شکار  به  کاذب   شوکت  صاحبان  و  قدرت  اربابان  توسط  و 
گرفته می شود  و غمناک تر از آن این که بوزینگان میراث  خور 
این  می برند.  یغما  به  به صبح  تا  را  او  تراژیدی  این  ادامه ی  در 
سنگسار  به  محکوم  بی پایان  افترای  و  تهمت  به  دوشیزگان 
را  محزونش  قلب  بلکه  نه؛  را  پیکرش  ستم،  سنگ  و  می شوند 
مالیان خوش خدمت؛  و  غدار  وادی شحنگان  این  در  می درند. 
بریدن ها و  این  با تحریف دین و دنیا  در  نهاده  بر دست  دست 
معیشتی خود  بر طبق های  را  دوختن های  همه روزه ی شان؛ دین 
نهاده و حاکم و محکوم را، ظالم و مظلوم را و برتران و ابتران 
تعیین می کنند.   براساس زوایای مردگونه خود تفسیر و  را خود 
بر  را  دین  از  مردانه  تفاسیر  تازیانه های  باید  زن  که  این جاست 
شانه های خود تحمل نماید و آرام نظاره گر خنده ی مستانه ی مرد 

متجاوز و دندان های زرد مالی ترازو  نگر باشد.
میان  نه در  و  نه در کاخند  زنانی می کنم که  از  با شما صحبت 
را  نگهبانانی که هر لحظه تشویش پرخوری و مستی درباریانی 
قانون را چون گلیم زیر  قانون می سازند و خود  دارند که خود 

پای خود فرش می کنند.
زنانی که  برای  زن  جهانی  روز  شاید  جمهور؛   رییس  خانم 
حکایت آنان را در سطور فوق آورده ام چندان خوش آیند نباشد، 
شاید آنان ندانند که در هشتم مارچ، زنان بر اساس کدام فرمول 
به سرک ها رفتند و چرا  برای شان این روز اهمیت فوق العاده ای 
جز  دروازه ای  هر  به  نان  برای  دستیابی  برای  زنان  این  دارد. 
دروازه ی کاخ رفته اند. آنان را می توانی همه روزه زیر خاکبادها 
و بوران انحصار طلبی کاروان اجالل آمیز رهبران ببینید؛ رهبرانی 
که به خاطر نجات دین و ناموس هم شوهران این زنان را به قربانی 
دادند و هم فرزندان شان، در پای دستورات رهبران به ظاهر دینی 
کشته شدند و اکنون دین در میان زندگی پرمجلل و فرعونی شان 
به انزوا کشیده شده و ناموس؛ که در گوشه های شهر، مطرود و 

مردود  افتاده اند.
قصر  داخل  در  آیا  که  بپرسیم  بگذارید  کاخ!   بانوی  حال  و 
رنگین تان گرسنه مانده اید؟ و یا حتا این مقوله ی اعجاب آور برای 
ارگیان را تجربه کرده اید؟ آیا تشویش جانفرسای نیامدن شوهر 
در غروب زندگی تان را تصور نموده اید؟ آیا پیش بینی کرده اید 
و  مافیایی  تاجران  هیاهوی  میان  در  فرزندت  تنها  میرویس،  که 
دود و آتش مشمیز کننده ی انتحار کنند گان به گوشه ای از جوی 
خونین افتاده باشد؟ آیا نوامیس قصر تا کنون تازیانه های ضخیم 
عادالنه ی  غیر  فتواهای  اساس  بر  را  نامشروع  اتهام  دردناک  و 
مالیان زن ستیز بر شانه های خود تحمل کرده اند؟ و آیا سنگی به 

نشانه ی حکم سنگسار به سوی تان حواله گردیده است؟
طبیعتا جواب تان به این پرسش ها »نه« خواهد بود. شما با این گونه 
این  نیز  پندارتان  در  بلکه  ناآشنایید  و  بیگانه  تنها  نه  جمالت 
در  که  بدانید  را  واقعیت  این  ولی  نمی گنجد.  اوهام  و  تخیالت 
چند قدمی محل اقامت تان بارها و بارها مردم شاهد این ظلم ها بر 

زنان افغانستان هستند.
ما  خوب  در  نه  شما  آنکه  چه  نمی کشانیم  درازا  به  را  صحبت 
زنان بودید و نه در روزهای پر حادثه؛ ولی می خواهیم بگوییم 
که شما از اشتراکات با ما فقط زن بودن را به میراث گرفته اید و 
ما آزادی هست بودن و ایستادن و قیام کردن  را به دست داریم، 
قیام علیه تمام شالوده های سست و بی بنیان و طومارهای بلند باالی 
آن  در  شما  که  ارگی  همان  داخل  از  آن  مجرای  که  زن  ضد 
زیست می کنید سرچشمه می گیرد. زنان با از دست دادن جان شان 
در اعدام گاه های دژخیمان زن ستیز فریادشان را به آسمان بلند 
کردند اما شما در این بحبوحه فقط سکوت کردید و نظاره گر 
و  سیاسی  مهم  متون  در  را  زنان  سیاسی  مشارکت  ما  بودید، 
نام »خانه«  به  لفافه ای  اجتماعی کشور خواهانیم و شما هنوز در 
و »کوچ«  خود را محصور کرده اید. جهان به سنگسار علیه زنان 
از  را  آرام  چند  هر  مخالفتی  شما  اما  کردند  انتقاد  افغانستان  در 
ورای دیوارهای قصر بروز ندادید و شما حنجره تان را برای دفاع 
از زنان نه تنها به حرکت در نیاورده اید بلکه همچنان خاموشانه 
سپری  محافظه کارانه  قدرت؛  نمودار  و  حاکمیت  با  را  سال  ده 

نموده اید.
هنجارهای  از  دور  به  می خواهیم  زنانه  مباحث   این  با  اکنون  و 
به دنیای تحرک،  پرهیاهوی شان شما را دعوت  مردانه و دنیای 
تاریخ  جمع   در  را  شما  و  نماییم  اقتدار  و  سربلندی  آزادی، 
شیرزنانی به ثبت رسانیم که تاریخ، هنوز نام شان را جاودانه در 
تارک سطور خود به درخشش درآورده است و همچنان در کنار 
زنان مبارزی که نه برای خود؛ که مطالبات شان برای تمام زنان 
با  و  بردار  سر  از  را  حاکمیت  زرین  تاج  و  بیا  است.  افغانستان 
قدم های محکم و استوار  در مقابل تمامی قوانین ضد زن ایستاده 
برهه ی  این  در  را  خویش  هویت  تاریخ  خواهرانت  همراه  و 

حساس بسازید.
و در فرجام، استقبال از روزی می نماییم که داکتر زینت کرزی 
همسر رییس جمهور افغانستان برای احقاق حقوق زنان کشورش 
بایستد و با شهامت از هست بودن خود در سرزمین اش بیان نماید.

روز گذشته و در مراسم تجلیل از هشتم مارچ، 
روز جهانی زن، سخنان دو پهلو و مبهم رییس 
و  طراحان  ماهیت  مورد  در  کرزی  جمهور 
خونین  و  انتحاری  حمله  چندین  اجراکنندگان 
هفته های گذشته، مایه تعجب و شگفتی فراوان 
حمالت  این  اجرای  به  نسبت  هرچند  او  بود. 
انزجار  و  تنفر  ابراز  آن ها  طراحان  سوی  از 
و  اسالم  دشمنان  را  آن  اجراکنندگان  و  کرد 
با  اما  خواند،  افغانستان  مردم  و  انسان  قاتالن 
نمی رسید که  نظر  به  مطمین  این وجود چندان 
اجراکنندگان این حمالت،  طالبان باشند. زیرا 
او به صورت مشخص از طالبان خواست که در 
صورتی که این حمالت را اجرا نکرده اند، پس 
بگویند که آنها در عقب این حمالت نبوده اند. 
البته چندی پیش فاروق وردک، وزیر معارف 
در  نیز  صلح  عالی  شورای  عضو  و  افغانستان 
مورد اجرای حمله انتحاری بر فروشگاه فاینست 
در کابل که در پی آن هشت تن کشته شدند به 
شمول شش تن که یک خانواده کامل را تشکیل 
مشابهی داشت. آن  تقریبا  نیز موضع  می دادند، 
برده می شد که ممکن است آقای  زمان گمان 
وردک به دلیل تمایالت شخصی، سابقه سیاسی 
و موقعیتی که در شورای عالی صلح دارد، یک 
که  اکنون  اما  باشد.  گفته  را  حرف هایي  چنین 
رییس جمهوری یک چنین اظهاراتی را، آنهم 
ملکی  افراد  کشتار  ویدیوی  فلم  انتشار  از  پس 
در شعبه کابل بانک در جالل آباد بیان می کند، 

واقعا مایه تعجب و شگفتی است. 
در  طالبان  داشتن  دست  مورد  در  تردید  ابراز 
سخنگویان  که  حالی  در  انتحاری،  حمالت 
را  رویدادها  این  مسوولیت  گروه  آن  رسمی 
خودفریبی  و  تجاهل  نوعی  گرفته اند،  عهده  به 
حکومت  می دهد،  نشان  که  است  آشکار 
افغانستان از طریق آن  در تالش است تا به هر 
چهره  و  نموده  قلمداد  بی گناه  را  طالبان  نوعی 
آنان را در اذهان عمومی تلطیف کند. این کار 
که  بگیرد  صورت  است  ممکن  هدف  این  به 
تلطیف  طریق  از  تا  می خواهد  افغانستان  دولت 
افکار عمومی و بی گناه  برابر  چهره طالبان  در 
طراحی  و  اجرا  مسوولیت  آنان،  کردن  قلمداد 
و  مجهول  منابع  دوش  به  را  انتحاری  حمالت 
مبهمی که تاکنون کسی از آنان آگاهی ندارد، 
بگذارد. در حالی این کار سبب می شود که تا 
ذهنیت عامه در مورد عامالن حمالت انتحاری 
بدگمانی  نوعی  دچار  ملکی،  کشتارهای  و 
ذهنیت  در  را  جدی  را  تردیدها  و  شده  شدید 
این  عامالن  عنوان  به  طالبان  به  نسبت  مردم 
آن  این کار،  نتیجه  طبیعتا  کند.  ایجاد  رویدادها 
است که طالبان از مظان اتهام ها خارج شده  و 
آنان  اقدامات  به  نسبت  عامه  ذهنیت  حساسیت 
این  تصور  یک  ترتیب  این  به  پس  شود.  کم 
این  با  تا  می خواهد  افغانستان  دولت  که  است 
کار، زمینه آشتی و مصالحه را با آنان هموارتر 

و سهل تر سازد. 
در  تردید  نوع  این  ایجاد  حال  عین  در  اما 
همه  که  مردم  تا  می گردد  سبب  عامه،  ذهنیت 
طالبان  از سوی  عزیزان شان  روزه شاهد کشتار 
به حکومت  انتحاری شان اند، نسبت  و مزدوران 
نیز دچار  منتخب شان  رییس جمهور  و  منتخب 
شک و بدگمانی شوند. مردم گمان می کنند که 
حمالت  اجرای  مورد  در  جمهور  رییس  وقتی 
انتحاری و کشتار فجیعانه مردم از سوی طالبان 
تردید دارد، نشود که رییس جمهور و دستگاه 
حکومتی شان در تبانی با طالبان به اصطالح خود 

برای  وحشتناکی«  »خواب های  جمهور  رییس 
این کشور دیده باشند. در حالی که مردم حق 
حکومتی  اراکین  و  جمهور  رییس  از  تا  دارند 
به  نسبت  آنها  تردید  که دالیل  بپرسند  خویش 
اجرای حمالت انتحاری از سوی طالبان چیست 
و چرا با وجودی که سخنگویان رسمی طالبان 
می گیرند،  عهده  به  را  حمالت  این  مسوولیت 
این  کردن  قلمداد  بیگناه  صدد  در  بازهم  آنان 
گروه اند و چنین وانمود می کنند که کسان و یا 
گروه های دیگری پشت این ماجرا قرار دارند؟ 
و اگر چنین است چرا به مردم به صورت واضح 
توضیح نمی دهند که چه چیزی در پشت پرده 
ها می گذرد که بیان آن چنان سخت است که 

حتا رییس جمهور نمی تواند، بر زبان آورد؟
مردم شکی ندارند که حامیان و عامالن حمالت 
باشند،  از هر جا که  باشند و  تروریستی هر که 
جنایتکار و سزاوار مجازات و نفرت اند. کسی 
که انتحار می کند و مردم ملکی را صرفا به خاطر 
لذت بردن از کشته شدن شان، به گلوله می بندد، 
انسان نیست، مسلمان نیست و  در هیچ ظرفیتی 
نمی شود او را بیگناه شمرد. بنابراین نباید از این 
حمایت  غیر مستقیم  و  مستقیم  صورت  به  افراد 
شود و کاری صورت گیرد که از طریق بیانات 

مبهم، کلی و پر از سوتفاهم، ذهنیت های مردم 
حقوق  اساسی ترین  با  و  شود  گرفته  بازی  به 
گیرد.    صورت  معامله  سرزمین  این  انسان های 
تردید  از  مملو  حال  عین  در  و  دو پهلو  سخنان 
این رویداد ها،  به عامالن  نسبت  رییس جمهور 
شاهد  روزه  همه  مردم  که  شرایطی  چنین  در 
جز  چیزی  طالبان اند،  سوی  از  خویش  کشتار 

این پیام را ندارد. 
رابرت  برابر  در  جمهور  رییس  که  آن چنان 
بیان  صراحت  با  امریکا  دفاع  وزیر  گیتس، 
منتخب  جمهور  رییس  عنوان  به  که  داشت 
جان  از  حفاظت  و  دفاع  حق  افغانستان  مردم 
مردم این سرزمین را به عهده دارد، ایشان باید 
به خاطر داشته باشند که این مسوولیت در برابر 
ملکی  افراد  کشتار  به  دست  که  آنانی  همه ای 
است.  برابر  و  یکسان  می زنند،  سرزمین  این 
قاتالن مردم ملکی، به هیچ صورتی قابل تمایز، 
تفکیک و تفاوت نیستند. اگر نیروهای خارجی 
مردم  قتل  به  دست  نا فهمی  و  اشتباه  به خاطر 
کامل  آگاهی  و  هوشیاری  با  طالبان  و  می زنند 
دست به این کار می برند، در این صورت نباید 
در برابر آنانی که آگاهانه قتل عام می کنند، با 
که  جنایتکاری  گیرد.  صورت  برخورد  تردید 
کشتار  به  دست  آگاهانه  و  می کشد  هوشیارانه 
سزاوار  می برد،  لذت  آن  از  و  می زند  مردم 
نه  است.  انزجار  و  نفرت  و  سخت  مجازات 

همدردی و ترحم. 

طالبان قتل عام می کنند 
رییس جمهور هنوز

 مردد است

زنی در پشت دیوارهای بلند ارگ 
به چه می اندیشد؟

 پامیر گودرزی
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میان  با تروریزم  مبارزه  ایجاد هماهنگی مشترک  مخدر و 
دو کشور مفید و موثر واقع شود.«

دهد  نشان  که  اسنادی  هیچ  »ما  داخله کشور گفت:  وزیر 
در دست  را  دارد  در کشور دست  ناامنی  ایجاد  در  ایران 

نداریم.«
توسعه  ایران،  دولت  داخله  وزیر  نجار  مصطفی  محمد 
مبارزه  اقتصادی،  و  امنیتی  زمینه های  مناسبات دوجانبه در 
علیه مواد مخدر و مبارزه علیه تروریزم را از اهداف مهم 
سفر خود خواند و گفت: »امروز امنیت در افغانستان و صلح 
و ثبات در آن برای ما بسیار مهم است. زیرا اعتقاد ما بر این 
است که امنیت منطقه باید به دست مردم و دولت ها باشد. 
و نیروهای خارجی کاری را برای ما انجام داده نمی توانند.«

نجار افزود: »بین وزرای داخله هر دو کشور توافق صورت 
خویش  معاونین  نمایندگی  به  هیات  دو  که  است  گرفته 
سازمان یافته،  جرایم  و  امنیتی  مسایلی  سر  بر  گفتگوهایی 

 افغانستان با ایران در حدود 950 کیلومتر مرز مشترک دارد. از این رو به دست آمدن مهمات 
جنگی با نشان جمهوری اسالمی ایران از مرز دو کشور همیشه مطرح بوده است. هم چنین نشر 
تصاویر اشخاصی که اعتراف نموده اند در ایران آموزش دیده اند و برای حمالت علیه نیروهای 

داخلی و خارجی به داخل افغانستان فرستاده شده اند، بحث برانگیز بوده اند.

در بخش حمایت از زنان کافي نیست و به دلیل پایین بودن 
روبرو  جدي  مشكالت  با  هنوزهم  آن ها  زنان،  نزد  سواد 

هستند.
وي ارتقاي سواد براي زنان را مهم دانست و گفت بدون 
خود  توانایي  و  حقوق  از  نمي توانند  زنان  سواد  دانستن 

آگاهي داشته باشند.
او سواستفاده از کارت راي دهي زنان در انتخابات را یكي 
اعضاي  زنان خواند که سبب شد  بي سوادي  نمونه های  از 

خانواده هاي شان در انتخابات تقلب کنند.
و گفت  مهم خواند  مصالحه  در  را  زنان  نقش  خانم سمر 
بدون حضور زنان در تصمیم گیري ها عدالت تامین نخواهد 

شد. 
خانم سمر گفت: »فكر نمي کنم که دموکراسي بدون صلح 
پایدار  عدالت  بدون  صلح  و  باشد  ممكن  کشور  دریك 
در  ما  بنابراین  نیست.  تكمیل  زن  بدون  عدالت  و  نیست 
افغانستان نیاز داریم نصف جامعه افغاني )زن( سهم داشته 
باشد و اعتماد داشته باشد به دولت. چون حمایت و دفاع 
از حقوق بشري شهروندان افغانستان مسوولیت بدون قید و 

شرط دولت است.«
نماینده  دیمیستورا،  استیفن  زن  روز  از  تجلیل  همایش  در 
دولت  پیشرفت هاي  باوجود  گفت  درکابل  ملل  سازمان 
زنان  از  حمایت  بخش  در  بین المللي  جامعه  و  افغانستان 
با مشكالت بزرگي مواجه  افغان  افغانستان، هنوز هم زنان 

مي باشند.

بلند رتبه ای  هیات  راس  در  ایران  داخله  وزیر  روز گذشته 
وارد کشور شد. این سفر به دعوت وزارت داخله جمهوری 
اسالمی افغانستان صورت گرفت و قرار بود روز گذشته در 
داخله هر دو  بین وزرای  تفاهم نامه  جمع خبرنگاران یك 

کشور به امضا برسد، اما این تفاهم نامه امضا نشد.
بسم اهلل محمدی وزیر داخله کشور هدف از سفر این هیات 
عالقه  مورد  مسایل  با  رابطه  بر  صحبت  را  ایرانی  بلند رتبه 
کشور  دو  دوستانه  روابط  توسعه  هم چنین  و  طرف  دو 
صحبت های  مذاکرات  این  »در  گفت:  او  نمود.  عنوان 
مبارزه  مخدر،  مواد  علیه  مبارزه  با  رابطه  در  مفیدی  بسیار 
علیه تروریزم و جنایات سازمان یافته داشته ایم. که در این 

صحبت های دوجانبه توافقاتی نیز صورت گرفت.« 
او تاکید کرد: »ما امیدوار هستیم که این سفر وزیر داخله 
جهت  در  می گیرد  صورت  مذاکراتی که  و  ایران  دولت 
تامین امنیت و مشكالتی که در مرز داریم، مبارزه با مواد 

روز  سالگرد  صدمین  مارچ،  هشتم  از  تجلیل  با  همزمان 
از  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  زن،  بین المللي 
تالش ها  توقف  خواهان  ملل  سازمان  و  بین المللي  جامعه 
براي ایجاد نهاد هاي موازي با نهادهاي عدلي و قضایي در 

افغانستان شده  است.
سیما سمر، رییس کمیسیون حقوق بشر افغانستان که روز 
گذشته در همایش مشترک این نهاد با نمایندگي سازمان 
به  افغانستان  در  اروپا  اتحادیه  ماموریت  و  )یوناما(  ملل 
تطبیق  چگونگي  بررسی  و  مارچ  هشتم  از  تجلیل  منظور 
گفت  بود،  کرده  شرکت  زنان  علیه  خشونت  محو  قانون 
برخي همكاران بین المللي افغانستان تالش دارند تا فعالیت 
و  تخطي ها  زمینه ساز  که  را  محلي  شوراهاي  و  جرگه ها 

خشونت هستند، قانوني سازند.
رد  افغانستان  محله هاي  در  را  شوراها  اصل  وي  چند  هر 
نمي کند ولي به گفته ي وي تفاوت هاي جدي میان شوراها 

در یك منطقه ي کشور با منطقه ي دیگر وجود دارد.
مي گوید  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  رییس 
کشور  قضایي  و  عدلي  نهادهاي  تقویت  خواهان  آن ها 
به صورت غیررسمي  اما شوراها و جرگه هایی که  هستند 
درصدد تامین عدالت هستند، بعضا خود زمینه ساز خشونت 

در برابر زنان هستند.
در  را  محلي  جرگه هاي  و  شوراها  تصمیم  سمر،  خانم 
غیرقانوني،  دادن های  بد  دختران،  اجباري  ازدواج هاي 

مخالف حقوق شهروندي زنان مي داند.
 خانم سمر گفت: »یك تعداد دوستان بین المللي ما تالش 
مي کنند عدالت غیررسمي یا جرگه ها و شوراها را رسمیت 
تقویه ي  طرفدار  ما  هستیم.  گپ  این  مخالف  ما  ببخشند. 
طرفدار  نه  هستیم،  درافغانستان  قضایي  و  عدلي  سیستم 
تقویه ي عنعنات و عرف. براي این که بسیاري از فیصله هاي 
بشري  حقوق  با  دارد  مخالفت  جرگه ها  و  شوراها  این 
زنان.« خانم سمر افزود: »مي خواهم به جامعه ي بین المللي، 
عدالت  تقویه ي  از  که  بكنم  خواهش  بگویم،  متحد  ملل 
عدالت  که  خاطري  به  بپرهیزند.  افغانستان  در  غیررسمي 
غیررسمي در افغانستان فقط زمینه ي تخطي ها و خشونت ها 
علیه خانم ها را بیشتر مي کند نسبت به این  که کمك کند.«

دولت  سوي  از  را  جرگه ها  و  شوراها  از  نظارت  وي 
این  تقویه ي  که  کرد  تاکید  و  خواند  ناممكن  افغانستان 
دولت  قانوني  نهاد هاي  تقویت  مانع  غیررسمي  نهاد های 

مي شود.
 خانم سمر همچنین مخالفت خود را با ایجاد پولیس محلي 
ابراز داشت و گفت این پولیس نمي تواند براي تطبیق قانون 

موثر باشد.
خانم سمر گفت: »ما طرفدار این هستیم که نباید در پهلوي 
پولیس، پولیس محلي یا ملیشه هاي قومي ساخته شود. این 
کمكی نمي کند براي تطبیق قانون در افغانستان. مشروعیت 
تصمیم  ولي  ندارند  مشروع  رول  که  کساني  به  مي دهد 

مي گیرند به سرنوشت یك تعداد مردم افغانستان.« 
از  تجلیل  روز  در  افغانستان  بشر  حقوق  کمیسیون  رییس 
افغانستان  دولت  دستاوردهاي  همچنین گفت  مارچ  هشتم 

قاچاق انسان و مواد مخدر و هم  چنین مباحث امنیتی انجام 
بدهند.«

این که  بر  مبنی  آیساف  سخنگوی  اظهارات  ادامه  در  او 
تمویل  را  افغانستان  دولت  مسلح  مخالفین  ایران  دولت 
ملت  دو  »دشمنان  گفت:  و  نمود  رد  را  می کند  تجهیز  و 
می خواهند که بین دو کشور فاصله ایجاد کنند تا توجیهی 

برای بقا و دوام خودشان در منطقه باشد.«
به  منطقه  در  خارجی  نیروهای  حضور  که  است  معتقد  او 
جز ناامنی، کشتار مردم بی گناه و افزایش موادمخدر چیز 
نیروهای خارجی  او  باور  به  است.  نداشته  پی  در  دیگری 
به خاطر منافع شخصی و ایجاد پایگاه برای داشتن حضور 

طوالنی مدت خویش در منطقه حضور دارند.
افغانستان با ایران در حدود 950 کیلومتر مرز مشترک دارد. 

و  صلح  مشورتي  جرگه  پارلمان،  در  زنان  حضور  وي   
شوراي عالي صلح را از جمله پیشرفت های زنان افغان در 

بخش هاي سیاسي خواند.
براي  اصلي  کلید  زنان  آموزش  گفت  دیمیستورا  آقاي 
ملل  سازمان  و  است  زنان  برابر  در  از خشونت  جلوگیري 
زنان  آموزش  زمینه ي  در  افغانستان  دولت  با  همكاري  در 

تالش مي کنند.
ایوان سیمانویچ، معاون سرمنشي سازمان ملل براي حقوق 
افغانستان آمده  به  مارچ  از هشتم  به هدف تجلیل  بشر که 
خشونت  محو  قانون  گفت  روز  این  از  همایش  در  است 
علیه زنان از دستاوردهاي عمده ي دولت افغانستان است اما 
وجود عرف و عنعنات در جامعه افغانستان مانع تطبیق قانون 

و زمینه ساز خشونت دربرابر زنان بوده است.
آقاي سیمانویچ حمایت خود را از تالش هاي جامعه مدني، 
دولت و رسانه های همگاني در افغانستان براي حمایت از 
به شرکت کنند گان محل گفت:  و خطاب  بیان کرد  زنان 
فعالیت  دشوار  نهایت  شرایط  تحت  امروز  شما  »مي دانیم 
مي نمایید، شما با تهدیدها و اتهامات روبرو هستید وهنوز 
و  قوت  از  من  مي دهید.  ادامه  خویش  پایداري  به  هم 
متحد  ملل  از حمایت کامل  و  نموده  شجاعت تان تحسین 

شما را اطمینان مي دهم.«
آموزشي  مشكالت  زنان،  برابر  در  خشونت ها  گفت  وي 
گفتگو  در  را  افغان  زنان  توانمندسازي  چگونگي  و  زنان 
مطرح  بین المللي  نظامیان  و  افغانستان  دولت  مقام هاي  با 

از این رو به دست آمدن مهمات جنگی با نشان جمهوری 
است.  بوده  مرز دو کشور همیشه مطرح  از  ایران  اسالمی 
در  نموده اند  اعتراف  که  اشخاصی  تصاویر  نشر  هم چنین 
ایران آموزش دیده اند و برای حمالت علیه نیروهای داخلی 
و خارجی به داخل افغانستان فرستاده شده اند، بحث برانگیز 
بوده اند. با این حال مقامات ایرانی همواره این ادعاها را رد 
و تكذیب نموده اند و این ها را دسیسه های دشمنان مشترک 

بین دو کشور خوانده اند.
و  صحبت ها  کشور  دو  هر  وزرای  گفته  طبق  این رو  از 
است.  مختلف صورت گرفته  زمینه های  در  نیز  مذاکراتی 
دو  بین  تفاهم نامه ای  بود  قرار  مذاکرات  همین  طبق  که 
به  هنوز  حال  این  با  نشد.  امضا  که  برسد  امضا  به  کشور 
درستی روشن نیست که چرا این تفاهم نامه به امضا نرسید؟

خواهند کرد.
در  اروپا  اتحادیه  نماینده   اوشاکا،  این حال ویگووداس  با 
کابل که در این همایش شرکت کرده بود تعهد 27 کشور 
افغانستان  در  زنان  از  حمایت  براي  را  اتحادیه   این  عضو 
اعالم کرد و گفت شش و نیم میلیون یورو را از سال 2005 
به این سو براي حمایت از قربانیان خشونت که شامل زنان و 

کودکان هستند به مصرف رسانده اند. 
این درحالي است که ماموریت اتحادیه اروپا در افغانستان 
در  را  دفترهایی  زنان  از  حمایت  و  قانون  تحكیم  براي 
وزارت داخله و لوي سارنوالي افغانستان ایجاد کرده است.

از جانب دیگر مزار محمد یارمند، رییس تحقیقات جنایي 
این همایش گفت در سال روان 2874  وزارت داخله در 

واقعه خشونت دربرابر زنان به وقوع پیوسته است.
به گفته ي  یارمند قتل، آدم ربایي، لت و کوب، خودسازي، 
فساد اخالقي و قاچاق زنان شامل پرونده هاي خشونت در 

برابر زنان بوده است. 
به گفته ي وي درپیوند با پرونده هاي قتل 2332 تن، لت و 
کوب 2111 تن، اختطاف 275 تن، فساد اخالقي 685 تن، 
خودسوزي 6 تن و قاچاق زنان  3 تن را بازداشت کرده اند 

و به نهاد هاي عدلي و قضایي تحویل داده اند.
یارمند گفت در میان زناني که مورد خشونت قرار گرفته اند 
758 تن خانم بالغ و 89 خانم زیر سن قانوني وجود دارند.

محو  قانون  تطبیق  در  اصلي  مانع  را  عنعنات  و  عرف  وي 
که  تازماني  کرد  تاکید  و  خواند  زنان  برابر  در  خشونت 
همچنان  عنعنات  و  عرف  نشوند،  مدني  کشور  شهروندان 
کشور  در  زنان  از  حمایت  فراه راه  جدي  مشكل  به عنوان 

خواهد ماند.
عالمان  به وسیله ي  قانون محو خشونت  تبلیغ  وي خواهان 
در  قانون  این  آن جایي که  از  وي  گفته ي  به  و  شد  دیني 
مساجد  امامان  مال  نیست،  اسالمي  شریعت  با  مخالفت 
داشته  عمده ای  نقش  مردم  به  آگاهي دهي  در  مي توانند 

باشند.

 خانم سمر افزود: »مي خواهم به 
جامعه ي بین المللي، ملل متحد بگویم، 
خواهش بكنم که از تقویه ي عدالت 
غیررسمي در افغانستان بپرهیزند. 
به خاطري که عدالت غیررسمي در 
افغانستان فقط زمینه ي تخطي ها و 
خشونت ها علیه خانم ها را بیشتر 

مي کند نسبت به این  که کمك کند.«
وي نظارت از شوراها و جرگه ها را از 
سوي دولت افغانستان ناممكن خواند 
و تاکید کرد که تقویه ي این نهاد های 

غیررسمي مانع تقویت نهاد هاي قانوني 
دولت مي شود.

 قدرت اهلل جاويد

وزیر داخله ایران
 دست خالی برگشت

 نازنین شفايی

در همايش صدمين سالگرد روز جهاني زن 
سیما سمر: 

صلح بدون عدالت پایدار نيست
 و عدالت بدون زن
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توسط  زنان  دعاوی 
غیررسمی.  نهادهای 
چالش هایی  این ها 
می توانند  که  استند 
را  زنان  حقوق  تامین 
بزنند.«  صدمه  بامیان  در 
آقای فرزام عالوه نمود: 
تاکنون  سال  آغاز  »از 
مستقل  کمیسیون  دفتر 
مورد   45 بشر  حقوق 
را  زنان  علیه  خشونت 
بیشترین  که  نموده  ثبت 
موارد، لت و کوب بوده 
دادن  بد  دوم  مورد  و 

بوده که متاسفانه در ولسوالی کهمرد بیش از شش مورد 
افتاده که بیشترین قربانیان این خشونت ها  اتفاق  بددادن 
بعضی  »در  نمود:  اضافه  وی  بوده اند.«  زیرسن  دختران 
موارد خشونت علیه زنان نسبت به سال های گذشته روبه 
افزایش بوده، از جمله میزان قتل زنان و قتل های ناموسی 
افزایش پیدا کرده و در سال گذشته یک مورد قضیه قتل 
قتل  مورد   3 روان  سال  در  ولی  داشتیم.  زنان  مورد  در 
زنان تاکنون صورت گرفته، و میزان بددادن هم افزایش 
پیدا کرده است. در سال گذشته 1 مورد بددادن صورت 
گرفته بود ولی در سال روان تا هنوز 6 مورد بددادن در 
کمیسیون مستقل حقوق بشر زون بامیان ثبت شده است.«
مورد  در  بامیان  والیتی  شورای  عضو  نوری،  زینب 
برگزاری محفل روز جهانی زنان گفت: »ما روز جهانی 
زن را به تمام زنان جهان تبریک می گوییم و هدف از 
این  از  بیشتر  بامیان  زنان  که  بوده  این  امروز  راهپیمایی 
کم رنگ  زنان  حضور  بامیان  در  اگرچه  نمایند،  رشد 

که در ایران به دنیا آمده است و بر مبنای سنت های حاکم 
در افغانستان، به یکی از سرمایه داران فروخته شده است. 
به سر می برد. هنوز سن باالیی  او در وضعیت دشواری 

است،  بامیان  زنان  خواست  که  سطحی  به  ولی  نیست 
نرسیده است.«

بامیان  در  زن  فعال حقوق  زنان  از  یکی  رضایی،  زینب 
گفت: »8 مارچ بیانگر همبستگی و هماهنگی زنان جهان 
هم  افغانستان  و  بامیان  زنان  که  هستیم  امیدوار  و  است، 
مثل زنان کشورهای پیشرفته جهان به حقوق خود برسند. 
ما خواهان این هستیم که زنان افغانستان از لحاظ حقوقی 
با مردان یکسان باشند. یگانه مشکلی که سد راه دختران 
اکمال  پایه  به  را  این است که تحصیل شان  جوان است 
حضور  بلند  آمار  ما  مکاتب  درحالی که  نمی رسانند. 
دختران را نشان می دهد ولی در دانشگاه و ادارات دولتی 
حضور زنان بسیار کمرنگ است. خواهش ما از آن عده 
این  پایه اکمال نمی رسانند  به  کسانی که تحصیل شان را 
است که تحصیالت شان را تکمیل کنند تا باشد حضور 
مساله  این  اساسی  علت  شود.  پررنگ  جامعه  در  زنان 
خانواده ها  آگاهی  پایین  سطح  و  جامعه  در  شدید  فقر 

می باشد.«
می گوید:  سمر  آشیانه  دختران  از  یکی  سمر،  پروین 
بسیار  می شود  تجلیل  زن  منزلت  و  مقام  از  این که  »از 
خوشحال هستیم. تجلیل از روز جهانی زن باعث تشویق 

زنان در عرصه های مختلف می باشد.«
بامیان  والیت  جوان  دختران  از  دیگر  یکی  نوید،  مینا 
بر  خوبی  تاثیر  زن  جهانی  روز  از  »تجلیل  می گوید: 
بلند بردن روحیه  باعث  عملکرد زنان در جامعه دارد و 
زنان در جامعه می شود، و از برگزارکنندگان این محفل 

نهایت تشکر می کنیم.«
فریبا حمیدی، یکی از اعضای انجمن زنان تجارت پیشه 
به  را  بامیان  زنان  صنایع دستی  زیادی  مقدار  که  بامیان 
زن  جهانی  روز  از  »تجلیل  گفت:  بود  گذاشته  نمایش 
یعنی ارج گذاشتن به مقام زن و زنان تجارت پیشه بامیان 
دستی  صنایع  بیشتر  هرچه  بازاریابی  خواهان  دولت  از 

بامیان می باشند.« 

ندارد، ولی بیشتر از سنش، زجر کشیده و خشونت دیده 
است.

استاد عالیه غزال کوهی در همایش بزرگداشت از روز 
»دختر  است:  گفته  وی  به  زنی  می گوید  زن،  جهانی 
ششم ام را به دنیا آورده ام، شوهرم تا یک ماه به وی نام 
ولی  می کردم،  صدایش  مریم  خودم  ناچار  نگذاشت. 
شوهرم، از این که بازهم خدا دختری به وی داده، او را 

»آفت« صدا می کند.«
او می گوید: »همگان را خداوند)ج( خلق کرده و می کند 
و دست هیچ کس جز او در آفرینش شریک نمی تواند 
باشد. همین گونه، بهترین ما نزد خداوند، باتقواترین ما 
است.« خانم کوهی می گوید که حضرت محمد )ص(، 
با نشان دادن دو انگشتش، گفته است که هرکه دو دختر 

را بزرگ کند، مانند این دو انگشت، با من خواهد بود.
عنعنات ناپسند، ارزش های دینی را زیر چتر خویش قرار 
داده است، طوری که حضور زنان در زمینه های کاری 
انور جگدلک،  نیاز، خیلی اندک است. محمد  و مورد 
والی والیت کندز در نشست بزرگداشت از روز جهانی 
زن در کندز، به تجارت پیشگی  »مادر مومنان«، حضرت 
خدیجه اشاره کرد و گفت که کار کردن زنان، اساس 

خوشبختی آنان است.
آقای جگدلک گفت: »آزادی اقتصادی، منشای همه ی 

زنان  اقتصادی،  لحاظ  از  که  زمانی  و  آزادی هاست 
در  دیگر،  زمینه های  در  می توانند  باشند،  داشته  توانایی 
چارچوب گفته های اسالم و سنت های پسندیده، به رشد 

و ترقی دست بیابند.«
او افزود که در بیشتر خانواده ها، تنها یک تن کار می کند 
و دیگران ناگزیراند به امپراتوری وی، سر تسلیم بگذارند 

و هرچه بخواهد انجام بدهند.
او گفت: »خواهش من از زنان این است که از شرایط 
جامعه ی  بشر،  حقوق  که  آزادی هایی  و  شده  فراهم 
جهانی و دولت افغانستان برای زنان فراهم کرده است، 

در چارچوب اسالم و عنعنات پسندیده استفاده کنند.«
پیام سرپرست  با خوانش  را همراه  این روز  نادره گیاه، 
وزارت امور زنان، به همه ی زنان مبارک باد گفت و از 
کسانی که در راستای اعاده ی حقوق زنان کار کرده اند، 
و  نکوهش  با  محبوب،  محبوب اهلل  کرد.  سپاسگزاری 
سرزنش خشونت علیه زنان، به تمام مردان گفت که باید 

زنان را که نیم پیکر جامعه اند، انکار نکنیم.
و  خانواده  بخش  هر  در  را  زنان  فعالیت  و  حضور  او 
امیدواری  و  خواند  کشوری  نیاز  و  ارزشمند  اجتماع، 
عدالت  برسند،  حقوق شان  به  بتوانند  زنان  که  داد  نشان 
پیاده شود و هیچ سدی در برابر حقوق زنان قرار نگیرد.

شورای  عضو  و  زهره  رادیو  مسوول  مدیر  سلطانی،  لینا 
عالی جوانان افغانستان، با مروری به برداشت ها در مورد 
زنان، گفت: »زن گاهی در چشم مردان به بلندترین مقام 
زندگی و گاهی در کنار حیوانات قرار داده شده است. 
گاهی زن انگیزه ی اصلی خوشبختی و زمانی هم باعث 

بیرون آمدن از بهشت خوانده می شود.«
براساس آمارها، موجودیت سنت های قبیله ای نامشروع، 
نخستین علت خشونت علیه زنان در کندز است. به »بد« 
از  پیش  و  بدلی  اجباری،  ازدواج های  دختران،  دادن 
از  دختران  ساختن  محروم  دختران،  فروش  معین،  زمان 
میراث  ندادن  کار،  و  دانشجویی  و  پرورش  و  آموزش 
شمار  از  زنان،  مدنی  و  اسالمی  حقوق  کردن  پایمال  و 
خشونت های رایجی است که در افغانستان وجود داشته 

و گاهی سبب خودسوزی های زنان شده است.
برخی  دینی  افراط گرایی های  موجودیت  گونه،  همین 
دستورهای  تا  شده است  باعث  افغانستان  در  نظام ها 
اسالمی بهانه قرار گیرند و زنان در کنار مردان، برخالف 
گفته های دین مبین اسالم و بدون حکم دادگاه رسمی ، 

به جزای دادگاه های صحرایی تن بدهند.

جهانی  )روز  زن  جهانی  سال روز  صدمین  با  همزمان 
راه اندازی  با  بامیان  زنان  از  تن  صدها  زنان(  همبستگی 
راه پیمایی در مرکز بامیان از این روز تجلیل نمودند. این 
هوتل  در  و  مزاری شروع شد  بابه  از چوک  راهپیمایی 
نوربندقال خاتمه پیدا نمود. این راهپیمایی توسط ریاست 
در  بامیان  زنان  بود.  شده  راه اندازی  بامیان  زنان  امور 
عدالت عدالت،  آزادی آزادی،  شعارهای  راهپیمایی  این 
مرگ بر خشونت را سردادند و از دولت خواهان اشتغال 
خوب و مشارکت زنان در عرصه های سیاسی، اجتماعی 

و اقتصادی شدند.
گفت:  بامیان  والیت  زنان  امور  رییس  کاظمی،  فاطمه 
گذشته  سال های  به  نسبت  بامیان  در  زنان  »وضعیت 
سیاسی،  بخش های  در  زنان  حضور  است.  روبه بهبود 
اقتصادی و تعلیم و تربیه و فرهنگی در بامیان بیانگر رشد 
زنان  آگاهی  و  سواد  سطح  است.  بامیان  زنان  وضعیت 
امنیت  مدیون  پیشرفت ها  این  تمام  و  نموده  رشد  بامیان 
رییس  است.«  حاکم  بامیان  والیت  در  که  است  خوبی 
و  سیغان  ولسوالی های  در  »مخصوصا  افزود:  زنان  امور 
کهمرد بعضی موارد خشونت علیه زنان وجود دارد اما در 
متباقی ولسوالی ها و مناطق بامیان آمار خشونت به کلی 
از روز  تفاوت های تجلیل  از  نموده است. یکی  کاهش 
به سال های گذشته  نسبت  امسال  بامیان  در  زنان  جهانی 
راهپیمایی  زنان  امور  ریاست  ابتکار  به  که  است  این 
گسترده ای صورت گرفت که تمامی خواهران اشتراک 
اشتراک  نیز  دولتی  مقامات  از  تعدادی  و  بودند  نموده 
نموده بودند، و این راهپیمایی خانم ها در والیت بامیان 

بی سابقه بود.« 
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  رییس  فرزام،  عبداالحد 
گذشته  سال های  با  مقایسه  »در  گفت:  بامیان  والیت 
بهبودی های قابل مالحظه ای در وضیعت زنان به وجود 
در  زنان  مشارکت  آمده،  وجود  به  تازه  قوانین  آمده، 
امورات اجتماعی افزایش پیدا کرده و همچنین در حوزه 
بهبود آمده است. طبق آمارهایی که  آموزش و پررش 
به دست ما رسیده 42 فی صد شاگردان معارف بامیان را 
دختران تشکیل می دهند، ولی هنوزهم مشکالت  زیادی 
خشونت های  مانند  هست؛  زنان  حقوق  تامین  فراراه 
عدم  و  عدالت  به  زنان  کافی  دست رسی  عدم  فامیلی، 
دست رسی زنان به نهادهای عدلی و قضایی و حل و فصل 

او  به  مرا  پدرم  بود.  معتاد  شوهرم  آمده ام.  ایران  »از 
در  داشتم.  سال   13 کنم.  رد  نمی توانستم  بود.  فروخته 
چندین  را  شوهرم  کشیدیم.  را  سختی  روزهای  ایران 
نان  من  به  نه  او  نمی شد.  ولی  کردم،  جدا  اعتیاد  از  بار 
نداشتیم.  هیچ چیزی  می کرد.  شوهری ام  نه  و  می داد 
ناچار از او درخواست جدایی کردم. او رد نکرد. گفت 
طالقت دادم، ولی برایم طالق  خط نداد. حاال به افغانستان 
آمدم. من و کودکم بی هیچ چیز در خانه ی پدرم زندگی 
از  جدایی   درخواست  دولتی  اداره های  در  می کنیم. 
شوهر معتاد و بی مسوولیتم را می کنم. حرف های عجیب 

و غریبی می شنوم.«
این حرف های تاجور، یک تن از زنان افغانستانی است 

تجلیل از روز جهانی زن در بامیان 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  احمدپور - بامیان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رییس شورای والیتی کندز: 

نباید زنان را انکار کنیم
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»از ایران آمده ام. شوهرم معتاد بود. پدرم مرا به او فروخته بود. نمی توانستم رد کنم. 13 
سال داشتم. در ایران روزهای سختی را کشیدیم. شوهرم را چندین بار از اعتیاد جدا 

کردم، ولی نمی شد. او نه به من نان می داد و نه شوهری ام می کرد. هیچ چیزی نداشتیم. 
ناچار از او درخواست جدایی کردم. او رد نکرد. گفت طالقت دادم، ولی برایم طالق  خط 
نداد. حاال به افغانستان آمدم. من و کودکم بی هیچ چیز در خانه ی پدرم زندگی می کنیم. 
در اداره های دولتی درخواست جدایی  از شوهر معتاد و بی مسوولیتم را می کنم. حرف های 

عجیب و غریبی می شنوم.«

 نورالعین
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معنای  به  برابر،  حقوق  که  کرد  فراموش  نبایست 
فرصت برابر نیست. قانون اساسی افغانستان سال 2003 
بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه  رعایت  بر  افزون  میالدی 
الحاق  آنها  به  که  بین المللی  کنوانسیون های  سایر  و 
نموده است )ماده 7(، حقوق مساوی در برابر قانون را 
برای همه شهروندان افغانستان تضمین می کند. )ماده 
انکشاف  و  توازن  ایجاد  برای  پروگرام  و طرح   ،)22
بی سرپرست  زنان  از  حمایت   ،)44 )ماده  زنان  تعلیم 
)ماده 53( و طفل و مادر )ماده 54(، را در نظر دارد. 
در  اجرایی  وجه  که  مثبت  تبعیض  حتا  قانون  این  در 
کشورهای روبه توسعه دارد، نیز در ارتباط به حضور 
زنان در شورای ملی در نظر گرفته شده است. )ماده 

)83
ولی با این هم شکاف عمیقی بین قانون و زندگی عملی 
قانون،  به  شهروندان  مراجعه  عدم  دارد.  وجود  مردم 
عدم پایبندی و ارج گزاری به قانون و ارجحیت سنت 
و عرف نسبت به قانون سبب شده است که قانون در 
باشد و مردم  نداشته  افغانستان حاکمیت  مناطق  بیشتر 
سرزمینی  در  نمایند.  مراجعه  عرفی  قرارداد های  به 
که هنوز مسایل حقوقی زنان حل نشده است و زنان 
دست  به  را  خود  حقوق  که  نتوانسته اند  قانون  مطابق 
بیش  گزافه ای  جنسیتی  برابری  ادعای  شاید  بیاورند، 
نباشد. برابری جنسیتی تنها با قانون محقق نمی گردد. 
عقب ماندگی  جامعه،  ساختاری  مسایل  راستا  این  در 
و  سیاسی  تاریخی،  جمعی،  روان  مسایل  اقتصادی، 
فرهنگی، به صورت یک کمپلکس قوی و مستحکم 
عمل می کنند. این در حالیست که زن در قانون عرفی 
که مجری آن بیشترینه جرگه ها و شوراهای قومی و 
قشرهای سنتی – مذهبی اند، به عنوان طرف مساوی به 
شمار نمی رود و در چنین شوراها اگر احترامی به زن 
نقش  تا  است  مادری زن  نقش  از  ناشی  دارد،  وجود 

اجتماعی زن. )5(
از آنجایی که بیشتر حرکت های زنان در افغانستان بستر 
مناسب نداشته و با حرکت های شعوری جمعی و بلوغ 
سیاسی- مدنی آغاز نشده اند، به صورت تک رفتارها 
و تجمعات کوچک در یک محدوده باقی مانده و از 
حمایت و عمق الزم برخوردار نبوده اند و با تغییر در 
سیاست های دولتی با فرسایش، سرکوب و شکنندگی 

غیرقابل باوری رو برو شده اند. 
 2009( تشیع  اهل  شخصیه  احوال  قانون  تصویب 
میالدی( از سوی پارلمان مثالی است از عدم رویکرد 
زنانه.  عمومی  منافع  و  دید  از  قضیه  به  بانووکیالن 
که  را  الزم  پیوستگی  زنان  که  داد  نشان  تجربه  این 
نکرده اند،  حس  است  الزامی  زنان  گروه  منافع  برای 
و  زبانی  و  قومی  و  سیاسی  نگرش های  درگیر  و 
تضادهای درونی داخل پارلمان استند. در برخورد به 
این مساله به جز چند بانووکیل، دیگران منافع گروهی 
ارجحیت  زنان  اجتماعی  منافع  بر  را  زبانی  و قومی و 
دادند. مذهب گرایان با تصویب این قانون با رجعت به 
بحث تشابه و تساوی در اسالم قسمتی از حقوق زنان 
را نادیده گرفتند. این در حالیست که عدالت خواهی 
در  زنان  جنبش  سوی  از  که  مساوی ای  حقوق  و 
کشورهای اسالمی مطرح گردیده است، تفسیر کامال 
متفاوتی از تفسیر عدالت و حقوق مشابه بعضی فقهای 

افغانی دارد.
کاری  اولویت های  از  مدنی،  قانون  تعدیل  و  تغییر 
تشکل های مدنی و جنبش زنان است. هرگاه جنبش 
قوی شعوری و گسترده زنان در افغانستان پا می گرفت 
بی گمان مانع اجرای قانون عرفی و به رسمیت شناختن 

آن در شماری از مناطق افغانستان می گردید. 
نگیرد  افغانستان شکل  در  زنان  جنبش  تا  من  باور  به 
به  رابطه  در  بنیادین  تغییرهای  خواستار  خود  زنان  و 
موجودیت  نشوند،  اجتماعی شان  نقش های  و  حقوق 
قادر  دولتی  پالیسی های  و  سیاست ها  عادالنه،  قوانین 
امنیت  سیاسی،  ثبات  که  شرایطی  در  تغییر  ایجاد  به 

توانمندسازی زنان افغانستان و داعیه برابری خواهی بدون 
مقوله هایی چون ثبات سیاسی، امنیت، اشتغال، دسترسی به 
تحصیالت عالی، ضمانت اجرایی کارکردهای نهادهایی چون 

وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر و افزایش 
آگاهی شعوری زنان و سیاست گذاری های درازمدت و مطالعات 

اکادمیک، و باالخره در نظر گرفتن نقش زنان در روند صلح 
در مطابقت با قطع نامه 1325 میالدی سازمان ملل متحد 

امکان پذیر نیست.

نیستند، راه های حل به شمار  و حاکمیت قانون میسر 
نمی روند. تغییرات و پیشرفت هایی که در این راستا تا 
استخوان بندی  آمده اند چون روی یک  میان  به  حال 
لرزش  اندک  با  نیستند،  استوار  اجتماعی  محکم 
آن  تصور  حتا  که  داشت  خواهند  عقبگرد  چونان 
گزافه ای  هیچ صورت  به  گفته  این  است.  هراس آور 
دهه  در  پایتخت  زنان  زندگی  به  نیم نگاهی  و  نیست 
چهل خورشیدی و مقایسه آن با وضعیت اسفبار زنان 
در دهه هفتاد خورشیدی به خوبی بیانگر این واقعیت 
شاهد  اخیر  سال  صد  در  افغانستان  زنان  است.  تلخ 
چنین چرخش های دهشتناک در سیاست دولتمداران 
این  در  تاثیری  کمترین  بتوانند  که  بی این  بوده اند 
تا روز آگاهی  روز  افزایش  با  اما  باشند.  داشته  روند 
را  زایشی  چنین  امید  زنان  از  و کارکردهای شماری 
بیاید و  به وجود  زنان  تا جنبش قوی  می توان داشت 
مدافع منافع عمومی زنان و حامی حقوق مساوی باشد.
اجتماعی  گفتمان  به  بایست  جنسیتی  برابری  بحث 
مبدل شود و از حلقه های کوچک زنانه برون آورده 
و  تجربه ها  رهیافت ها،  بیابد.  گفتمانی  تداوم  و  شود 
امکانات گونه گون در سطوح مختلف مطالعه گردند 
و هنجارها و ساز و کار کنش ها و حرکت ها به دقت 
جنسیتی،  مبارزات  در  شک  بدون  گردند.  بررسی 
بدون  هرچند  کرده اند.  همراهی  را  زنان  نیز  مردان 
یک  به  تا  است  دشوار  مردان  هم صدایی  و  همراهی 
راهبرد منطقی و عقالنی دست یافت، اما نباید فراموش 
در  پدرساالرانه  ساختارهای  دلیل  به  مردان،  که  کرد 
جامعه از امتیازاتی فرادستانه برخوردارند. پس حتا اگر 
از  ناآگاهانه  باشند  نیز  برابری جنسیتی  مردان طرفدار 
امکانات بیشتری سود می برند و عمال درک تبعیض و 

فرودستی زنان برای شان دشوار می گردد.
برابری خواهی  داعیه  و  افغانستان  زنان  توانمندسازی 
امنیت، اشتغال،  بدون مقوله هایی چون ثبات سیاسی، 
اجرایی  ضمانت  عالی،  تحصیالت  به  دسترسی 
و  زنان  امور  وزارت  چون  نهادهایی  کارکردهای 
آگاهی  افزایش  و  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 

و  درازمدت  سیاست گذاری های  و  زنان  شعوری 
نقش  گرفتن  نظر  در  باالخره  و  اکادمیک،  مطالعات 
 1325 قطع نامه  با  مطابقت  در  صلح  روند  در  زنان 

میالدی سازمان ملل متحد امکان پذیر نیست.

اشارهها:
5. در چند سال اخیر بحث به رسمیت شناختن قانون 
عرفی داغ شده است و حتا کشورهایی چون ایاالت 
در  عرفی  قانون  جایگاه  تثبیت  برای  امریکا  متحده 
داخل افغانستان تالش می ورزند و پروژه هایی را روی 

دست دارند.
از  میالدی   2000 سال  اکتوبر  در   1325 قطع نامه   .6
تصویب  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  سوی 
کشورهای  در  زنان  موقعیت  به  قطع نامه  این  گردید. 
در حال جنگ و منازعه و پس از جنگ و مشارکت 
آنان در فرایند صلح پرداخته و نقش زنان را در تامین 
تضمین  می داند.  حیاتی  صلح  پروسه های  و  امنیت 
آنان  علیه  جنسی  خشونت های  پایان  و  زنان  حقوق 
موضوع دیگر این قطع نامه است. افغانستان با پذیرفتن 
این قطع نامه ملزم به سهم دادن زنان و ارج گذاشتن به 
تصمیم های آنان در جریان حل منازعات و بحران های 
ناشی از جنگ است. یکی از موضوعات مورد انتقاد 
تجمعات زنان، سهم اندک زنان در شورای عالی صلح 
است. در این شورا تنها  شش خانم حضور دارند که 
با توجه به تعداد کلی شمار اعضا که مشمول هفتاد تن 
نمایندگان مرد است، ترکیب جنسی شورا غیرمنصفانه 

به نظر می آید.

رویکردها:
صدیق  محمد  میر  اخیر.  قرن  پنج  در  افغانستان   •
عرفان.  انتشارات  تهران:  دوم.  و  اول  جلد  فرهنگ. 

پاییز 1380
• یک قرن مبارزه زن افغان برای دستیابی به مساوات. 
aspx.10-blogfa.com/post.http://arc2000

کرزی از لویه جرگه 
چه می خواهد؟ 

 حامد

از  کرزی،  جمهور  رییس  که  است  اولین بار  برای 
ایجاد  به  رابطه  در  تصمیم گیری  برای  لویه جرگه  تدویر 
قانون  مطابق  می گوید.  سخن  امریکا  دایمی  پایگاه های 
شورای  اعضای  از  متشکل  لویه جرگه  افغانستان  اساسی 
ملی، روسای شوراهای والیات و ولسوالی ها می باشد. بر 
اساس ماده 111 قانون اساسی لویه جرگه در حاالت ذیل 

دایر می گردد: 
استقالل،  به  مربوط  مسایل  مورد  در  تصمیم  اتخاذ  1ـ 

حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و مصالح علیای کشور، 
2ـ تعدیل احکام این قانون اساسی، 

ماده  مندرج  به حکم  مطابق  رییس  جمهور  محاکمه  3ـ 
شصت و نهم این قانون اساسی. 

برگزاری  سوی  درآن  که  است  این  اساسی  سوال 
لویه جرگه چه هدف های مهم دیگری قرار دارند؟ ظاهرا 
برای  را  الزم  پیش آمادگی های  مدت ها  از  حکومت 
ماه های  در  چنانچه  است  گرفته  لویه جرگه  برگزاری 
اخیر بسیاری از شوراهای ولسوالی مخالف قانون اساسی 
و  تشکیل  باشند،  انتخابی  باید  شوراها  این  می گوید  که 
باورند که  این  بر  بسیار آگاهان  به کار شده اند.  مشغول 
در شکل گیری  که  شتابی  با  ولسوالی  تشکیل شوراهای 
آن  وجود دارد، مقدمه ای برای تکمیل ترکیب اعضای 

لویه جرگه می باشد. 
با  را  مهم  هدف  چند  کرزی  آقای  که  می رسد  نظر  به 
با  این که  نخست  می کند.  دنبال  لویه جرگه  برگزاری 
حاشیه  در  را  کشور  پارلمان  عمال  لویه جرگه  برگزاری 
که  پارلمانی  موجودیت  با  شک  بدون  می دهد.  قرار 
برگزاری  می باشند،  آن  در  مردم  انتخابی  نمایندگان 
لویه جرگه برای تصمیم گیری در مورد پایگاه های دایمی 
با  می خواهد  کرزی  ظاهرا  باشد.  سوال برانگیز  می تواند 
موجودی  پارلمان  که  نماید  ثابت  لویه جرگه  برگزاری 

برخواسته از  اراده ی مردم نیست. 
هرچند که شورای ملی خود در ترکیب لویه جرگه قرار 
که  نیست  معلوم  لویه جرگه  اعضای  ترکیب  با  اما  دارد 
اعضای پارلمان در فیلصه های جرگه از نقشی برازنده و 

تاثیرگذار برخوردار باشند. 
طرح   لویه جرگه،  برگزاری  از  کرزی  آقای  دوم  هدف 
بحث هایی در رابطه به حضور طالبان در قدرت می باشد. 
در  آن  به  نزدیک  حلقه های  و  کرزی  آقای  اکنون 
طالبان،  از  مثبت  تصویری  و  چهره  ارایه  با  تا  تالش اند 
زمینه های پذیرش این گروه را در افکار عمومی فراهم 

نمایند. 
چنان چه چندبار آقای فاروق وردک از همکاری طالبان 
و  گفت  سخن  دخترانه  مکاتب  بازگشایی  به  رابطه  در 
برخی  در  طالبان  نقش  از  را  خود  تردید های  هم چنین 
حمله های انتحاری ابراز داشت. دقیقا در ادامه تردیدهای 
روز  نیز  کرزی  جمهور  رییس  وردک،  فاروق  آقای 
گذشته گفت که اگر به جای طالبان کسانی دیگر دست 

به این حمله ها می زنند باید رهبری طالبان اعالم کنند. 
در حالی که رهبری طالبان و دیگر مقامات آن از کشتن 
تردید  و  شک  اما  نمی کنند،  انکار  هیچ گاهی  مردم 
مقام های افغانی نسبت به عملکردهای طالبان جز برای رد 
گم کردن پای دشمنان و ایجاد فضای خوشبینانه نسبت 
به این گروه، چیز دیگری نمی باشد. اکنون آقای کرزی 
باوضاحت برای مردم  باید هدف از برگزاری لویه جرگه 
را ابراز کند. و این که اصوال از صالحیت های لویه جرگه 
می باشد تا در مورد پایگاه های دایمی تصمیم گیرد و یا 

خیر؟ 
یاد  اهداف  کنار  در  کرزی  آقای  که  می رسد  نظر  به 
نیز  را  خود  مشروعیت  می خواهد  دیگر  بار  یک  شده 
توسط لویه جرگه به دست آ ورد. زیرا پس از جدال های 
متزلزل  مشروعیت  از  بارها  جمهوری  ریاست  انتخابات 

رییس جمهور سخن گفته شده است.

بازشناسی نقش زنان افغانستان 
در مبارزات آزادی خواهی زنان

 شهرنوش
قسمتسوموپایانی
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

 URVASHI( ب��وت��ال��ی��ا  اورواش������ی  خ��ان��م 
BUTALIA(، که بیش از بیست سال است که یک 
انتشارات فمینیستی را در دهلی نو سرپرستی می کند، 
و  زن  برابری حقوق  اصل  هند  »در کشور  می گوید: 
مرد در قانون به خوبی دیده شده و اثر آن در زندگی 
روزمره کامال مشخص است.« در برنامه ریزی های پنج 
ساله دولت سهم زنان به طور جداگانه در نظر گرفته 
می شود برای کمک به فقرا و به خصوص زنان، دولت 
به تازگی برای مشاغل رسمی میزان حداقل دستمزد 
در  بر ضد خشونت  نیز  قانونی  است.  کرده  تعیین  را 
خانواده که یکی از بهترین ها در دنیا می باشد، در سال 

۲۰۰۵ رسمیت یافت.
با این وجود همچنان در هند، رسم وحشتناک کشتن 
با  است.  حاکم  جهیزیه  بودن  کم  خاطر  به  همسر 

قابل  به سختي  اطفال است که  بر شخصیت و روان  آن 
زدودن و از میان رفتن است. سواستفاده و آزارواذیت 
جنسي به خاطر تابو و حساسیت برانگیز بودن آن، کمي 
قابل بحث و تحقیق است. حتا در صورت پي گیري و 
پژوهش آن، بازهم احتمال مي رود که خیلي از وقایع و 
حاضر  تحقیق  یافته هاي  شود.  نگهداشته  مخفي  حقایق 
نیز  مکاتب  در  حتا  پدیده اي  چنین  که  مي دهد  نشان 
وجود دارد. 7 درصد معلمان تحت پوشش این تحقیق 
وجود  مکاتب  در  جنسي  آزارواذی��ت  که  پذیرفته اند 
واقع  در  مي دهد  نشان  نیز  قبلي  گزارش  چنانچه  دارد. 
اعتراف و اذعان به وجود این پدیده مخرب در درون 
حل  راه  یافتن  به منظور  موفقیت  یک  اساسا  مکاتب 
چنین  که  گفته اند  درصد    88.9  . مي شود  محسوب 
و4.1درص��د  ن��دارد.  وجود  کشور  مکاتب  در  چیزي 
پرسش  در  کرده اند.  خودداري  جواب  ارایه  از  دیگر 
پدیده  این  با  خود  معلمان  آیا  این که  مورد  در  دیگر 
جواب  یاخیر۲.3درصد  شده اند  روب��ه رو  مکاتب  در 
مثبت ارایه کرده ند، 68.3 درصد جواب منفي و مابقي 
جواب مشخصي نداده اند. این ارقام با مقایسه یافته هاي 
نشان  را  اندکي  کاهش  زمینه،  این  در  قبلي  گزارش 
آموزش  آیا  این که  بر  مبني  دیگري  پرسشي  مي دهد. 
کمک  مکاتب  در  اطفال  با  جنسي  بدرفتاري  منع  به 
جواب  پرسش شوندگان  درصد   6۰.4 یاخیر،  مي کند 
مابقي  ارایه کرده اند، 9.1 درصد جواب منفي و  مثبت 
پاسخ نداده اند. این ارقام از نقش مثبت آموزش در امر 
به  که  مي کند  حکایت  جنسي  بدرفتاري  از  جلوگیري 
یافته ها  قبلي خوشبینانه تر است. مطالعه  مقایسه گزارش 
و ارقام باال نشان مي دهد که پدیده آزارواذیت جنسي 
اطفال در مکاتب وجود دارد که در گام نخست اعتراف 
و  تعلیمي  نهادهاي  در  پدیده  این  وجود  به  اذعان  و 
مکاتب مي تواند به یافتن راه ها و غلبه بر آن یاري رساند. 

پی نوشت:
تربیت  و  تعلیم  وضعیت  محمدحسین،   – حسرت   -1
حقوق  مستقل  کمیسیون   ،1387 سال  طي  افغانستان  در 

بشرافغانستان، صفحه ۲9 )1389 (
ادامه دارد



آزار و اذيت جنسي شاگردان
و  نگراني ها  جمله  از  اطفال  جنسي  اذیت  و  آزار 
از فعاالن حقوق  مشکالتي است که بخش عمده اي 
و  دولتي  مسوول  ارگان هاي  و  مسووالن  اطفال، 
خود  مصروف  را  بین المللي  و  ملي  مدافع  سازمان 
به جز  کودکان،  جنسي  آزار  به  تهدید  است.  ساخته 

از مکتب در اماکن و محالت مختلف مورد بحث بوده 
نهادهاي  پدیده در  نگراني که آیا چنین  این  اما  است. 
باشد،  داشته  وجود  مي تواند  نیز  مکاتب  و  آموزشي 
واداشته تا در البالي این تحقیق پرسش و پرسش هایي 
را در این زمینه نیز با پرسش شوندگان مطرح کنیم. این 
پدیده ضمن هزاران نتیجه ناگوار، یکي هم پیامد منفي 

 ۲۵۰۰۰ ح��دود  ساله  هر  غیررسمی،  گمانه زنی های 
 1961 سال  از  رسم  این  هرچند  می شوند6.  کشته  زن 
پایانی دهه  غیرقانونی اعالم شده است. ولی در سال های 

8۰ دوباره در فرهنگ ازدواج رواج یافته است.
همه  در  طبقه  و  اجتماعی  جایگاه  از  مستقل  ام��روز 
این  و  می شود  پرداخت  جهیزیه  اجتماعی  گروه های 
است و هم  نماینده مجلس و کارخانه دار  امر هم شامل 
زینس(  ژان  )مکس  شناس  هند  گفته  به  روزنامه نگار. 
مساله  این  به   7۰ دهه  در   )MAX -JENS ZINS(
به دیده خوبی نگاه نمی شد. ولی امروزه از آن به عنوان 
یک نشانه ثروت و مرتبه اجتماعی یاد می شود. در هند 
مدرن همه چیز به گرد مصرف می گردد. امروز زن هندی 
با آن می توان اشیا دیگر  یک وسیله است. وسیله ای که 

را تصاحب کرد.

تعداد  به  هم  آن  زن،  کمبود  با  هند  این  از  غیر 
مساله  این  است.  به گریبان  دست  نفر  میلیون   4۰
بی توجهی  و  دختر  جنین های  سقط  به خاطر  بیشتر 
است  خردسال  دختران  سالمتی  به  حد  از  بیش 
و  تغذیه  ب��رادرش��ان  از  کمتر  راح��ت،  خیلی  که 
نگهداری می شوند و در نتیجه زودتر می میرند. فقط 
زمانی که دختران سن سه و نیم سالگی را پشت سر 
در حد  زنان  در  زندگی  به  امید  میزان  گذاشته اند، 

مردان قرار می گیرد.
نفوذ  از  در سیاست برخالف آنچه گفته شد، زنان 
باالیی برخوردار هستند. بزرگترین دموکراسی دنیا 
در سال 199۲، برای انتخابات محلی حداقل پایه ای 
برای زنان در نظر گرفت که در سطح محلی این امر 
موفقیت  این  رغم  علی  شد.  زیادی  تغییرات  باعث 
سیاست مداران مرد، همچنان از اجرای این سیاست 
موفق در انتخابات مجلی سرباز می زنند. )نقل قول 

از او.ب(
اکثر  در  آفریقایی،  و  آسیایی  کشورهای  در 
کشورهای تحت حمایت و مستعمره، پیش قراوالن 
حلقه  از  غ��رب،  همانند  فمینیستی  جنبش های 
خود  تجربیات  آنها  بودند.  برآمده  مارکسیست ها 
بودند  کرده  کسب  استعمار  با  مبارزه  زمان  در  را 
و  سیاسی  استقالل  آینده،  به  نسبت  آن ها  ونگرش 
خانم  مصر  در  می پنداشت.  تنیده  در هم  را  آزادی 
در   )HUDA SHARAWI( ش��راوی7  هدی 
دهه بیست جنبش اتحاد زنان مصری را پایه گذاری 
و خود را وقف مبارزه برای استقالل کرد. در 19۲9 
رابه خودجلب کرد، هنگامی که وی در  نظرها  او 
ایستگاه قطار قاهره بدون روسری از قطار پیاده شد. 
خانم های  از  خیلی  توسط  بعد  ماه  چند  ماجرا  این 
انگلیسی  فرماندار  راهپیمایی ضد  یک  در  مصری، 

تکرار شد.
ادامه دارد
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راهپیمایی 
طوالنی 

زن های جنوب 

وضعیت تعلیم و تربیت 
در افغانستان  
در سال 1388

قسمت بیست و چهارم
������������������� بخش سوم  �������������������

��������������������������������������� منبع: شبکه ���������������������������������������

��������������������������������������� قسمت دوم ���������������������������������������

ماده ی  چهل وچهارم قانون اساسی:

دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان، بهبود تعلیم 
کوچی ها و امحای بی سوادی در کشور، پروگرام های موثر طرح و تطبیق نماید.
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مهدوی کنی ريیس مجلس خبرگان ايران شد

آغاز دو باره محکمه های نظامی امريکا در گوانتانامو 

درخواست صدور ويزا از امريکا برای سفر هیات سیاسی ايرانی به نیويارک

حمايت امريکا از برگزاری تجمع 
مسالمت آمیز در عربستان 

مسالمت آميز  اعتراض  حق  سعودی ها  می گويد،  متحده  اياالت 
گفته،  امريکا  خارجه  وزارت  سخنگوی  کراولی،  فيليپ  دارند. 
اياالت متحده از مجموعه ای از حقوق جهانی، از جمله حق تشکيل 

تجمع های مسالمت آميز و آزادی بيان حمايت می کند.
منتشر  آن  از  پس  امريکا،  خارجه  وزارت  ارشد  مقام  اين  سخنان 
برگزاری  کرد  اعالم  سعودی  عربستان  داخله  وزارت  که  می شود 

هرگونه تظاهرات در آن کشور ممنوع است.
اعتراض های  از  گرفتن  الهام  با  سعودی،  عربستان  مخالفان حکوت 
مردمی در کشورهای منطقه، در چند روز گذشته در نقاط شيعه  نشين 
عربستان در شرق اين کشور، تجمع های اعتراضی کوچکی برگزار 

کردند.
خود،  بوک  فيس  صفحه های  در  سعودی  معترضان  اين  بر  عالوه 

خواستار برگزاری تظاهرات بزرگ تر در آينده شده اند.

سازمان پولیس مخفی تونس منحل شد
  

دولت موقت جديدی در تونس شکل گرفته است. اين سومين دولت 
موقت در اين کشور از زمان کناره گيری زين العابدين بن علی، رييس 

جمهور سابق اين کشور است.
اين  مخفی  پوليس  انحالل  به  اقدام،  اولين  در  جديد  موقت  دولت 
کشور دست زده است. اين نهاد در زمان حکومت آقای بن علی از 
قدرت فراوانی برخوردار بود و مسوول نقض حقوق بشر و آزار و 

اذيت مخالفان به شمار می رفت.
بسياری از وزرای دولت پيشين، از جمله وزرای دفاع، داخله، عدليه 
و خارجه در دولت جديد حضور دارند اما چند چهره جديد هم در 

دولت موقت ديده می شوند.
هفته پيش دولت محمد غنوشی، نخست وزير پيشين استعفا داد و قايد 

السبسی به عنوان نخست وزير جديد اين کشور سوگند ياد کرد.
زين  دولت  با  غنوشی  آقای  ارتباط  دليل  به  تونس،  دولت  مخالفان 
العابدين بن علی، رييس جمهور مستعفی اين کشور، او را تحت فشار 

قرار داده بودند تا کناره گيری کند.
اعضای دولت در انتخابات آتی نخواهند توانست نامزد شوند.

العابدين بن علی در پی اعتراضات گسترده مردم، در روز 14  زين 
جنوری امسال کشورش را ترک کرد و به عربستان سعودی پناه برد. 

او 23 سال بر تونس حکومت کرد.
به خاطر سرکوب  العابدين بن علی را  نظر دارد که زين  تونس در 

معترضان محاکمه کند.
قرار است دولت موقت تا زمان انتخاب شورايی از نمايندگان برای 

بازنويسی قانون اساسی در قدرت بماند.
شورای قانون اساسی پس از انتخاب می تواند دولتی تازه را منصوب 
انتخابات  برگزاری  زمان  تا  بخواهد  موقت  دولت  رييس  از  يا  کند 

رياست جمهوری يا پارلمانی کنترول امور را در دست داشته باشد.

برای  رفسنجانی  هاشمی  اکبر  آمادگی  اعالم  با 
محمدرضا  خبرگان،  مجلس  رياست  از  کناره گيری 

مهدوی کنی به اين سمت انتخاب شده است.
مجلس  چهارم  دوره  اجالس  نهمين  شنبه،  سه  روز 
خبرگان رهبری با سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی کار 
خود را آغاز کرد و در ادامه اين جلسه، انتخابات هيات 
رييسه مجلس برگزار شد که در نتيجه آن، محمدرضا 
مهدوی کنی با کسب آرای شصت و سه تن از هشتاد 
و چهار نماينده، به مدت دو سال به رياست اين نهاد 
مورد  موضوع  مهمترين  حالی که  در  شد.  برگزيده 
يا  و  ادامه  اجالس جاری خبرگان،  در  رسانه ها  توجه 
خاتمه رياست اکبر هاشمی رفسنجانی بر اين نهاد بود، 
در آغاز جلسه روز سه شنبه، آقای رفسنجانی آمادگی 
نفع محمد  به  اين سمت  از  برای کناره گيری  را  خود 
رضا مهدوی کنی اعالم کرد و نامزد رياست مجدد بر 

اين نهاد نشد.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران - ايسنا - آقای 
رفسنجانی در سخنان خود در آغاز جلسه روز سه شنبه 

گفت: »اگر آيت اهلل مهدوی کنی حاضر باشد 
بنده  بپذيرد،  را  مجلس  اين  رياست  مسووليت 
اختالف  رفع  طريق  اين  از  تا  نمی شوم  نامزد 

شود.«
رفسنجانی  هاشمی  اکبر  گزارش،  اين  براساس 
دوره ای،  هيچ  در  که  گفت  سخنرانی  اين  در 
با اشاره  خود شخصا نامزد هيچ سمتی نبوده و 
رياست  دوره  نهمين  انتخابات  در  نامزدی  به 
با  داشته ام،  »پست هايی که  افزود:  جمهوری، 
فشار و تکليف بوده است، در انتخابات نهم نيز 
شرايطی ديدم که نمی خواهم درباره آن صحبت 

کنم، چرا که تجديد اختالف می شود.«
هيچ  در  ديگر  است  گرفته  تصميم  که  گفت  وی 
انتخاباتی شرکت نکند و اگرچه مردم را به شرکت در 
باالی من،  »به خاطر سن  اما  تشويق می کند  انتخابات 

کسی نبايد از من توقع داشته باشد.«
انتخابات رياست مجلس خبرگان در سال 1386،  در 
احمدی  نمايندگان طرفدار محمود  با وجود مخالفت 

نژاد، با اکبر هاشمی رفسنجانی و تمايل آنان به انتخاب 
اين  به  جنتی  احمد  يا  و  يزدی  مصباح  تقی  محمد 
سمت، اکثر نمايندگان به آقای رفسنجانی رای دادند 
که بر اساس اظهارات روز سه شنبه وی، ممکن است 
نتيجه حمايت جامعه روحانيت مبارز و همچنين، تمايل 

آيت اهلل خامنه ای بوده باشد.

پايان  درحال  امريکا  جمهور  رييس  اوباما  باراک 
نظامی  محاکمه های  انجام  در  ساله  دو  وقفه  به  دادن 

بازداشتی های زندان گوانتانامو است.
آقای اوباما همچنين فرآيند تازه ای را برای ادامه حبس 
آن دسته از بازداشتی هايی که متهم يا محکوم نشده اما 
خطرناک تر از آن تشخيص داده شده اند که آزاد شوند 

اعالم کرده است.
او گفت که اين تدابير »توانايی ما برای اجرای عدالت 

در مورد تروريست ها را افزايش می دهد.«
اين  که  بود  داده  قول   2009 جنوری  در  اوباما  آقای 

بازداشتگاه را ظرف يک سال ببندد.
گفت:  بيانيه ای  در  امريکا  جمهور  رييس 
از  کليدی  بخشی  امريکا  قضايی  »سيستم 
نيروهای  و  القاعده  عليه  نبرد  در  ما  ابزارهای 

وابسته به آن است.«
»اطمينان  نظامی  کميسيون های  که  افزود  او 
ما  ارزش های  و  امنيت  که  می کنند  حاصل 

تقويت خواهد شد.«
صدور  با  امريکا  دفاع  وزير  گيتس  رابرت 
متوقف شدن  برای  قبلی خود  دستور  بيانيه ای 
»ارجاع اتهامات تازه به کميسيون های )قضايی( 

نظامی« را لغو کرد.
که  بازداشتگاه،  اين  در  تازه  قضايی  کميسيون های 
 2001 سپتامبر   11 حمالت  اصلی  مظنونان  از  شماری 
از  هستند،  زندانی  آن  در  امريکا  به  حمالت  ساير  و 

جنوری 2009 معلق شد.
حکم  جمهوری  رياست  فرمان  يک  طی  اوباما  آقای 
کرد که بازداشتی ها حق دارند به طور متناوب خواستار 

بازبينی علل بازداشت خود شوند.
کاخ سفيد گفت اين حکم طوری نوشته شده است که 
اطمينان حاصل شود بازداشتی هايی که بدون محاکمه 

در  فقط  می شوند  نگاهداری  نامحدود  مدت  برای 
صورتی محبوس بمانند که اين کار قانونی و ضروری 

باشد.
آقای اوباما گفت: »من گام هايی را اعالم می کنم که 
توانايی ما برای اجرای عدالت در مورد تروريست ها را 
افزايش خواهد داد، نظارتی بر اقداماتمان ايجاد خواهد 
اطمينان حاصل  بازداشتی ها  با  انسانی  رفتار  از  و  کرد 

خواهد کرد.«
رييس جمهور امريکا همچنين حق محاکمه بعضی از 
خاک  در  فدرال  دادگاه های  در  گوانتانامو  مظنونان 
امريکا را برای خود محفوظ داشت، حرکتی که بارها 

از سوی اعضای کنگره مسدود شده است.
کاخ سفيد گفت که بعد از انجام اصالحاتی کليدی در 
ممنوعيت  از جمله   - نظامی  رويه کاری محکمه های 
»شرايط  تحت  که  متهمان  اظهارات  از  استفاده 
بی رحمانه، غيرانسانی يا تحقيرآميز« گرفته شده باشد - 

اجازه از سرگيری بعضی از محاکمه ها را خواهد داد.
»کميسيون های  اصالحات  اين  با  گفت  اوباما  دولت 
در  تروريستی  مظنونان  محاکمه  کنار  در  نظامی 
دادگاه های غيرنظامی، يکی از ابزارهای موجود و مهم 

در مبارزه با تروريست های بين المللی است.«

با  گفتگو  در  امريکا  خارجه  وزارت  ارشد  مقام  يک 
دولت  سياسی  هيات  يک  که  کرده  تاييد  بی بی سی 
ايران برای سفر به نيويارک تقاضای ويزا کرده است.

اين مقام که خواست نامش فاش نشود از ذکر اسامی 
اعضای هيات بلند پايه ايرانی خودداری کرد.

واشنگتن گفته اند  بی بی سی در  دفتر  به  منابع آگاه  اما 
اين هيات شامل مشاورين و اعضای دفتر رياست  که 
جمهوری و احتماال اسفنديار رحيم مشايی، رييس دفتر 

محمود احمدی نژاد است.
مراسم روز  در  اين سفر شرکت  گفته می شود هدف 
نوروز  جشن  با  همزمان  که  متحد  ملل  سازمان  زمين 

هيات  گفته اند  منابع  اين  است.  شده  ذکر  است، 
به انجام  ايرانی ممکن است در کنار اين مراسم مايل 

مالقات هايی به منظور بهبود رابطه با امريکا باشد.
هيات  اين  احتمالی  سفر  درباره  تاکنون  ايران  دولت 

اظهار نظری نکرده است.
کشور  دو  مقام های  موضع گيری  اخير  هفته  چند  طی 
اطالعات  وزير  بطوری که  شده  تشديد  يکديگر  عليه 
ايران، امريکا را به حمايت از مخالفان حکومت متهم 
به  را  معترض  مردم  سرکوب  نيز  واشنگتن  و  کرده 

شدت محکوم کرده است.
محمود احمدی نژاد در سفرهای مکرر خود به امريکا 

ابراز  اين کشور  مقام های  با  به مالقات  نسبت  همواره 
تمايل کرده است. اما تاکنون هيچ ديدار دوجانبه ای بين 
مقام های ارشد دو کشور در امريکا انجام نشده است. 
احمدی نژاد و آقای مشايی معموال در سفرهای خود 
به نيويارک با گروهی از تحليلگران، اساتيد دانشگاه و 
کارشناسان موسسات تحقيقاتی و سياستگذاری امريکا 

ديدار می کنند.
علت  درباره  نظر  اظهار  از  امريکا  خارجه  وزارت 
و  نيويارک  به  ايرانی  هيات  اين  سفر  درخواست 
اين که آيا با درخواست ويزای آنها موافقت می شود، 

خودداری کرده است.

ACKU
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حمايت شورای همکاری خليج فارس 
از اعمال منطقه پرواز ممنوع در ليبيا 

انفجار در پاکستان، بيش از 120 کشته و زخمی به جا گذاشت

ايران، کوريای شمالی، پاکستان و اسراييل نامحبوب ترين کشورهای جهان 

شش کشور عضو شورای همکاری خليج فارس از اعمال 
منطقه پرواز ممنوع بر فراز ليبيا حمايت کردند.

خليج  همکاری  »شورای  است:  آمده  شورا  اين  دربيانيه 
تا  می خواهد  متحد  ملل  سازمان  امنيت  شورای  از  فارس 
شهروندان  از  محافظت  برای  را  ضروری  اقدامات  همه 
در  ممنوع  پرواز  منطقه  اعمال  جمله  از  و  ليبيا  غيرنظامی 
فارس  خليج  همکاری  شورای  دهد.«  انجام  کشور،  اين 
همچنين »جنايات عليه شهروندان با استفاده از سالح های 
سنگين« در ليبيا را محکوم کرده است. عربستان، امارات 
متحده عربی، بحرين، کويت، عمان و قطر عضو  شورای 
بن زياد  عبداهلل  شيخ  هستند.  فارس  خليج  همکاری 

گفته  زمينه  دراين  امارات،  خارجه  امور  وزير  آل نهيان، 
اعزام کمک های  از  ليبيا  دولت  ممانعت  دنبال  »به  است: 
همکاری  شورای  ليبيا، کشورهای عضو  به  انسان دوستانه 
اتخاذ  را  مواضعی  چنين  گرفتند  تصميم  فارس  خليج 
کنند.« به گزارش خبرگزاری فرانسه، شيخ عبداهلل بن زياد 
اقدامات  اين  »آنانی که مسوول  آل نهيان همچنين گفت: 

هستند بايد مورد تعقيب قضايی قرار بگيرند.«
جامعه  از  »ما  گفت:  همچنين  امارات  خارجه  امور  وزير 
متحد  ملل  سازمان  امنيت  شورای  از  ويژه  به  جهانی، 
و  وظايف  مردم،  به  کمک  راستای  در  تا  می خواهيم 

مسووليت های خود را انجام دهند.«

انفجار يک موتر بمب گذاری شده در شرق پاکستان، 
بيست کشته بر جای گذاشته است.

طبق گزارش ها، بيش از يک صد نفر در اين انفجار 
زخمی شده اند.

يک مقام پاکستانی گفته است اين انفجار، انتحاری 
نبود و بمب در درون موتر جاسازی شده بود.

يک  نزديکی  در  گاز  توزيع  مرکز  در  انفجار  اين 
فيصل  شهر  در  امنيتی  نيروهای  به  متعلق  ساختمان 

آباد روی داد.
اين انفجار باعث ترکيدن سيلندرهای گاز شد و در 
يا  و  تخريب شده  ساختمان  چند  انفجار  اين  جريان 

به شدت آسيب ديده اند.
گسترده  خرابی های  حجم  تلويزيونی،  گزارش های 

در اين منطقه را نشان می دهد.
صنعت  مرکز  که  پاکستان  آباد  فيصل  شهر  کنون  تا 

پارچه بافی پاکستان است، از خشونت ها دور مانده بود.
خبرنگاران در اسالم آباد می گويند اگرچه دفاتر آی اس آی 
و ارتش در سراسر اين کشور بارها از سوی پيکارجويان هدف 
در  امنيتی  نهادهای  به  حمله  اولين  اين  اما  گرفته،  قرار  حمله 

فيصل آباد به شمار می رود.

حمالت  در  پاکستان  در  نفر  صدها  اخير،  سال های  طی 
غرب  شمال  در  حمالت  اين  بيشتر  شدند.  کشته  پيکارجويان 

پاکستان در مناطق قبيله ای هم مرز با افغانستان روی داده اند.
يوسف رضا گيالنی، نخست وزير پاکستان تاسف خود را در 

مورد انفجارهای ديروز اعالم کرده است.

جهانی  سرويس  که  سنجی  نظر  يک  در 
بی بی سی انجام داده، ايران در صدر کشورهايی 
اثر  بيشترين  نظردهندگان  عقيده  به  که  است 

منفی در جهان را دارد.
جهان  کشور   ۲۷ در  که  نظرسنجی  اين  برپايه 
شمالی،  کوريای  ايران،  از  پس  شده،  انجام 
نظردهندگان  عقيده  به  اسراييل  و  پاکستان 
بيشترين اثر منفی را در رويدادهای سال ۲۰۱۰ 

داشته اند.
نظرسنجی  شرکت کنندگان   از  درصد   ۵۹
سرويس جهانی بی بی سی معتقدند که ايران در 
سال ۲۰۱۰ بيشترين اثر منفی را در رويدادهای 
نظرسنجی  از  درصد   ۳ که  است  داشته  جهان 

سال ۲۰۰۹ بيشتر است.
در  ايران  منفی  امتياز  نظرسنجی  اين  مطابق 
متحده،  اياالت  کانادا،  بريتانيا،  کشورهای 

استراليا و فيليپين افزايش پيدا کرده است.
به عقيده شرکت کنندگان در اين نظر سنجی، آلمان مثبت ترين 
محبوبيت  و  است  داشته  جهان  کشورهای  ميان  در  را  چهره 
برازيل نيز با افزايش ۹ درصدی به ۴۹ درصد رسيده که بدين 

ترتيب، هفتمين کشور مثبت جهان ارزيابی شده است.
افريقای جنوبی نيز که در سال ۲۰۱۰ ميزبان جام جهانی فوتبال 
بود، در نظرسنجی امسال با ترقی ۷ درصدی، به محبوبيت ۴۲ 

درصدی دست يافته است.
برپايه اين نظر سنجی اسراييل نيز در ميان کشورهای جهان، 
جهانی  رويدادهای  در  تاثير  لحاظ  به  چهارم  رتبه  دارای 

است.
در طول سال  نظرها  است که  آن  از  نظر سنجی حاکی  اين 
منفی  نظر  اما  نکرده  چندانی  تغيير  اسراييل  درباره  گذشته 
اسراييل در همين مدت  بريتانيايی ها در مورد  امريکايی ها و 

»افزايش چشمگيری« داشته است.
در نظر سنجی سرويس جهانی بی بی سی ۲۸ هزار و ۶۱۹ نفر 
شرکت داشته اند و مصاحبه ها به صورت حضوری يا تليفونی 

تا  دسامبر سال ۲۰۰۹  از  نظرسنجی  اين  است.  صورت گرفته 
۴ فبروری )پيش از سرنگونی حسنی مبارک( صورت گرفته 

است. 
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