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نافذه در كشور بوده و  اساسي و ساير قوانين 
تعديل  آنرا  قانوني  راه هاي  از  بايد  حكومت 

كند.
اين  از  يكي  سپريم«  شركت»  گفت  زلمي 

مجلس  شكايات  كميسيون  کابل:  8صبح، 
افغانستان خواهان تعديل در تفاهنامه ي  سناي 
تخنيكي و نظامي دولت افغانستان با نيروهاي 

بين المللي مستقر در كشور شده است.
داكتر زلمي زابلي، رييس كميسيون شكايات 
مجلس سنا روز گذشته گفت بر بنياد امضاي 
خارجي  نيروهاي  با  موقت  اداره ي  تفاهمنامه 
در سال 2001، برخي شركت هاي خصوصي 
و  لوژستيكي  مواد  انتقال  در  كه  بين المللي 
امريكايي  ناتو و  نيروهاي  به  نظامي  تجهيزات 
دولت  به  ماليه  پرداخت  از  دارند،  سهم 

افغانستان معاف هستند.
قانون  خالف  تفاهمنامه   اين  زابلي  گفته ي  به 

امريكا  متحده  اياالت  خارجه  وزارت 
به مناسبت روز  امسال  در نظر دارد كه 
جهانی زن، جايزه بين المللی »شجاعت« 
را به ماريا بشير، رييس سارنوالی واليت 

هرات اهدا كند.
رژيم  حاكميت  زمان  در  بشير  ماريا 
طالبان در كشور، زمينه آموزش شماری 
كرده  فراهم  منزلش  در  را  دختران  از 
زنان  مخالف حضور  طالبان  بود. گروه 
ادامه تحصيل دختران در  و  اجتماع  در 

مكاتب بود.
انتشار  با  امريكا  خارجه  وزارت 
بين  جايزه  كه  است  گفته  اعالميه ای 
داده  زنانی  به  ساله  همه  جرات  المللی 

می شود كه از خود شايستگی و شجاعت 
برای تامين حقوق زنان نشان داده باشد. 
به نقل از اين اعالميه، برای دريافت اين 
جايزه كه ده  خانم از كشورهای مختلف 
نامزد شده اند، قرار است امسال به ماريا 
بشير اهدا شود. اين جايزه از سوی وزير 
امروز  امريكا  متحده  اياالت  خارجه 
هشتم مارچ، مصادف با روز جهانی زن 

اهدا خواهد شد.
همچنين قرار است امروز محفلی نيز به 
همين مناسبت در وزارت خارجه امريكا 
با حضور بانوی اول امريكا، ميشل اوباما 
برگزار  امريكا  جمهور  رييس  همسر 

شود.

ناتو: 
قاچاق اسلحه در مرز 

ایران و افغانستان 
متوقف نشده است

ناتو  سخنگوی 
كه  می گويد 
و  ناتو  نيروهای 
افغان توانايی مقابله 
فعاليت های  با 
قاچاق  برای  مرزی 

اسلحه را دارند.
است  گفته  افغانستان  در  ناتو  سخنگوی 
و  ايران  مشترک  مرز  در  مختلفی  منابع  كه 

افغانستان مشغول قاچاق اسلحه هستند.
جنرال جوزف بالتز، سخنگوی ناتو در يک 
شواهد  كه  گفت  كابل  در  خبری  نشست 

زيادی در اين زمينه وجود دارد.
سخنگوی ناتو گفت: »ما شواهدی در مورد 
و  ايران  مرز  در  مختلف  منابع  فعاليت های 
افغانستان داريم. اين فعاليت های مرزی برای 
حمايت  برای  مخدر  مواد  و  اسلحه  قاچاق 
صورت  شورشيان  پايگاه های  از  مالی 

می گيرد.«
فرمان  نيروهای تحت  بالتز گفت كه  آقای 
ناتو و افغان تالش دارند و می توانند كه جلو 
قاچاق اسلحه در مرز دو كشور را بگيرند. اما 
افزود كه مقام های ناتو تا حال اين موضوع را 
با مقام های دولت ايران در ميان نگذاشته اند.

بودند  گفته  ناتو  فرماندهان  نيز  گذشته  در 
كه شورشيان، سالح ساخت ايران در اختيار 
بودند كه  ناتو هچنين گفته  دارند. مقام های 
فرستاده  افغان  شورشيان  برای  سالح ها  اين 

شده است.

شركت  مي باشد كه ساالنه ميلياردها دالر را از 
طريق انتقال مواد لوژستيكي و نظامي به دست 
مي ياورد وبه دولت افغانستان ماليه نمي پردازد.

او گفت بر بنياد اسنادي را كه در دست دارند 
ميليارد  دو  سپريم  سال 1389 شركت  درآمد 

دالر بوده است.
سنا  مجلس  شكايات  كميسيون  رييس 
بررسي  دستور  جمهور  رييس  چند  هر  گفت 
پاسپورت هاي 1600 كارمند اين شركت را به 
وزارت خارجه واز طريق آن به وزارت داخله 
مجوز  بدون  افراد  اين  اما  است  كرده  صادر 
نظامي  و  لوژستيكي  مواد  انتقال  در  قانوني 

سهيم هستند.                   ادامه در صفحه 2

کميسيون شكایات مجلس سنا: 

تفاهمنامه ي تخنيكي و نظامي با نيروهاي خارجي تعدیل شود

جایزه شجاعت وزارت خارجه امریكا 
به یک خانم افغان داده می شود

عناوین 
مطالب امروز:

وزیر دفاع  امریكا:
اگر افغان ها بخواهند 

می مانيم
می گويد  امريكا  دفاع  وزير  کابل:  8صبح، 
افغانستان  حكومت  و  مردم  كه  صورتی  در 
بخواهند، امريكا آماده است تا اين كشور را 
در درازمدت حفظ نمايد. وزير دفاع امريكا 
از سوی  تيمی  آينده  هفته  است  قرار  گفت 
در  تا  شود  فرستاده  افغانستان  به  واشنگتن 
مذاكره  استراتيژيک  همكاری های  مورد 

نمايد. 
گيتس گفت: »می خواهم تاكيد كنم كه اگر 
مردم افغانستان و حكومت افغانستان عالقمند 
داشتن روابط دوام دار امنيتی با امريكا هستند 
امريكا  نظامی  و  امنيتی  حضور  )خواهان(  و 
حكومت  رضايت  و  اجازه  با  البته  باشند، 
متحده  اياالت  افغانستان  مردم  و  افغانستان 
امريكا حاضر است كه حضورش را در قالب 
كمک های آموزشی و تجهيزاتی به نيروهای 
تسهيالت  فراهم آوری  و  افغانستان  امنيتی 

حفظ نمايد.«

ادامه در صفحه 2

زنان راهپيمایی کننده:

ما عدالت می خواهیم

تلویزیون سبا                  
نشرات خبری بيست وچهار ساعته تلويزيون سبا، در سال 2008 ميالدی آغاز و درحال حاضر سيزده واليت بزرگ كشور را از طريق دو كانال خود تحت پوشش نشراتی دارد. تلويزيون سبا در نظر دارد تا هفت واليت ديگر را نيز در 

زودترين فرصت تحت پوشش نشراتی در آورده و پوشش خبری تمام واليت های كشور از اهداف نهايی است. 
تلويزيون سبا، به هدف اطالع رسانی برای مردم درمناطق دور دست كشور فعاليت نموده و تالش دارد تا با گسترش ساحه فعاليت در ساير نقاط، برنامه های آموزشی، تفريحی، پژوهشی و گزارش هايی را با توجه با نياز عامه در بخش 

های مختلف، آماده وبدست نشر بسپارد. 
برنامه های چون، درجه صفر؛ كه موارد پيچيده وبزرگ فساد اداری دركشور را به كاوش می گيرد. نهايت ما؛ كه در مورد مداخله كشورهای خارجی در امور افغانستان، حفظ منافع ملی و روابط بين المللی افغانستان، می چرخد. اميد؛ 
كه يک مجموعه مستند تحقيقی_ معلوماتی درمورد نسل آينده كشور می باشد. نوبت گفتگو؛ كه تصميم گيرندگان كشور را به پيشگاه ملت كشيده وموضوعات ضروری و مهم را زير بحث می گيرد. ديدبان؛ كه متمركز بركارهای 
انكشافی درمناطق دور دست كشور، مشكالت، چالشها وخواست های مردم اين مناطق می باشد. گذر؛ درمورد شخصيت های مهم كشور و هويدا سازی حقايق وزار های تاريخی ی كه از انظار عامه دورمانده متمركز است. زمين؛ طبيعت زيبای كشور را به 

تصوير می گيرد. كوی وبرزن؛ كه در مورد فرهنگ و عنعنه محلی در مناطق مختلف كشور روشنی می اندازد. و چندين برنامه مهم وارزشمند ديگر را تهيه و به دست نشر می سپارد.
تلويزيون سبا، مفتخر به كسب جوايز ملی وبين المللی، به دليل انتشار برنامه های موثر نيز می باشد، عالوه براين، ندای مردمی از ياد رفته در ولسوالی ها و دهكده های دور دست را فرياد، و برای مورد توجه قرار گرفتن اين مناطق، از موضوعات گونه گون 

گزارش های مفصل وتحقيقی را با اشتراک مردم، مقام های محلی وديگر جوانب تهيه و به آنتن های نشراتی خود سپرده است.

دانشجو می پذیرد
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سربازان  از  تن  ده ها  بلخ:  8صبح، 
خاطر  به  سرحدي  فرماندهان  و 
از سوی  معاشات شان  نكردن  اجرا 
این  دفتر  مقابل  در  بانک،  کابل 
به  دست  بلخ  والیت  در  بانک 
اقدام  خواهان  و  زده  تظاهرات 

از سوي دولت شدند. جدي 
تن  یک  نيرومند  محمد  عبدال 
سرحدي  لواي  فرماندهان  از 
به  که  مي شود  روز  »سه  مي گوید: 

کوهستانی  لوای  بلخ:  8صبح، 
شمال  در  مستقر  10امریكا  شماره 
 170 لوای  به  را  خود  جای  کشور 
کرد.  واگذار  امریكایی  پياده 
امریكایی  نيروهای  تبدیلی  هنگام 
لوای  فرمانده  و  آیساف  فرمانده 
بيشتر  هماهنگی  بر  امریكا  پياده 
در  خارجی  و  افغان  نيروهای  ميان 
تاکيد  نظامی  عمليات های  جریان 

نمودند.
عمومی  فرمانده  کنایف  جنرال 
خبرنگاران  به  شمال  در  آیساف 
امنيتي  پایگاه هاي   ایجاد  از 
خبر  شمال  سرحدات  در  جدید 

ادامه از صفحه 1
افزود: »ما هيچ  امریكا  وزیر دفاع 
در  دایمی  حضور  برای  عالقه ای 
مردم  اگر  اما  نداریم  افغانستان 
آماده  ما  بخواهند  ما  از  افغانستان 
بحث  مورد  این  در  که  هستيم 

کنيم.«
کنفرانس  این  در  گيتس  آقای 
کودک  نه  شدن  کشته  از  خبری 
بمباران  اثر  در  کنر  والیت  در 

خواست.  معذرت  ناتو  نيروهای 
گفت  کرزی  جمهور  ریيس  اما 

می خواهند  افغانستان  مردم  که 
غيرنظاميان  تلفات  این  از  پس 

گردد. قطع  بلكه  نه  کاهش 
به  رابطه  در  افزود  کرزی  آقای 
توجيهی  هيچ  غيرنظاميان  تلفات 
وجود  افغانستان  مردم  برای 
دفاع  وزیر  از  کرزی  ندارد. 
را  او  پيام  که  خواست  امریكا 
نيز  امریكا  جمهور  ریيس  برای 
افغانستان  مردم  زیرا  برساند 
تلفات  شاهد  نمی خواهند  دیگر 

باشند.  غيرنظاميان 

افسران  دیگر  با  معاش  اخذ  خاطر 
کردیم  مراجعه  بانک  کابل  به 
خود  معاش  دریافت  به  موفق  اما 
نشدیم و امروز هم چند نمایندگي 
ولي  زدیم  دور  را  بانک  کابل 
معاش  نتوانستيم  گذشته  روز  مانند 

نمایيم.« دریافت  را  خود 
از  دیگر  تن  یک  عبدالستار 
هر  در  مي گوید  معترضين  این 
 10 تقریبا  بانک  کابل  نمایندگي 

نفس  تازه  »نيروهای  گفت:  داده 
و  سرحدات  در  بيشتر  امریكایی 
مستقر  شمال  در  بازرگانی  بنادر 

پروژه نصب برق 
سولر در شهر 

فیض آباد آغاز شد
و  پایه  نصب  کار  بدخشان:  8صبح، 
لين کشی برق سولر به منظور روشنایی 
شهر  داخل  در  آباد  فيض  شهر  داخل 

آغاز گردید. 
انكشافی  اداره  سوی  از  پروژه   این 
شده  اندازی  راه  امریكا  متحده  ایاالت 
تا  را  جدید  شهر  سرک  چراغ های  تا 
آباد  فيض  شهر  هوایی  ميدان  حوالی 
روشن  سولر  یا  برق خورشيدی  نور  از 

نماید.
برق  لين کشی  و  نصب  کار  دیروز 
جدید  شهر  سرک  ابتدای  از  سولر 
گردید  آغاز  استيناف  محكمه  مقابل 
پایه ها،  این  نصب  با  می شود  گفته  که 
کامال  شهر  داخل  خورشيدی  برق 
شب  هنگام  در  مردم  و  شده  روشن 
نمی شوند.                                                                                                            روبرو  مشكلی  هيچ  به 
در  و  بوده  پاک  برق  خورشيدی  برق 
حفاظت محيط زیست نيز نقش بسزای 

دارد.

دارد  وجود  معاش  توزیع  غرفه 
فعال  یا سه غرفه آن  و  تنها دو  که 

مي باشد.
نمایندگي  مسوول  حال  همين  در 
به  حاضر  حالی که  در  بانک  کابل 
نشد،  خبرنگاران  به  جوابگویی 
هر  داد  دستور  خود  محافظان  به 
کابل  نزدیک  که  خبرنگاری 
شليک  باالیش  شوند،  بانک 

. کنند

شد.« خواهند 
داریم  نظر  در  »ما  کرد:   اضافه  وي 
کمره هاي  با  را  شمال  سرحدات  تا 
مجهز  جدید   تكنالوژي  و  امنيتي 
مخالفين  مرور  و  عبور  از  تا  سازیم 
جلوگيري  خوبي  به  مرز  این  از 
شود که کار آن از شهرک بندري 

است.« آغاز شده  حيرتان 
در  امریكا  10کوهستانی  لوای 
نظامی  راهبرد  دنبال  به  شمال 
گذشته  سال  اوایل  در  امریكا 
و  آمد  افغانستان  شمال  به  ميالدی 
نيروهای  و  طالبان  با  مبارزه  امر  در 

گرفت. سهم  دولت  مخالف 
 
 

تفاهمنامه ي تخنیكي ... 
ادامه از صفحه 1

انتقاالتي  بالگرد   47 سپریم  شرکت 
داشته که تنها 23 آن مطابق تفاهمنامه ي 

2011 جواز قانوني دارند.
خواهان  حكومت  از  انتقاد  با  زابلي 
در  جمهوري  ریاست  جدي  پيگيري 
با  تعدیل تفاهمنامه ي تخنيكي و نظامي 

سربازان خارجي شد.
 کميسيون شكایات مجلس سنا همچنين 
توسط  غيرنظاميان  تلفات  افزایش  از 
نگراني  اظهار  کشور  در  ناتو  نيروهاي 

مي کند.
 156 خارجي  سربازان  گفت  زابلي 
مرتبه در تلفات غير نظاميان در 10 سال 

گذشته سهم داشته اند.
در  را  ناتو  مقام هاي  عذرخواهي  وي 
مورد تلفات غير نظاميان ناکافي خوانده 
نيروهاي  که  صورتي  در  داد  هشدار 
خارجي به تلفات غيرنظاميان در کشور 
نيروهاي  دربرابر  مردم  دهند  ادامه 

خارجي تظاهرات خواهند کرد.

وزیر دفاع  امریكا:
اگر افغان ها بخواهند می مانیم

سربازان سرحدي والیت بلخ علیه کابل بانك تظاهرات کردند

لوای 10 کوهی امریكا جاي خود را به لوای   170 پیاده داد
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روزی برای تجلیل از زن 
یا تقلیل مقام او 

نفس تجلیل از مقام زن و اختصاص روزی به 
خاطر بزرگداشت از وی درعین حالی که می تواند 
ذهنیت عمومی مردم را متوجه موجودیت انسانی 
و  رقت بار  متاسفانه  به وضعیت  توجه  و  زنان 
دردآلود آنان سازد و آغازی برای تشویق زنان 
آنان  برای به خودآگاهی رسیدن و آماده شدن 
می تواند  باشد،  انسانی شان  احقاق حقوق  برای 
خاطر  به  ناصادقانه  و  ریاکارانه  فریب  یک 
اخالل در شعور تاریخی آنان باشد. چیزی که 
هستیم.  آن  ما شاهد  خود  کشور  در  متاسفانه 
تحقیرکننده  و  موهن  باورهای  که  کشوری  در 
ابتدایی ترین  از  آنان  محرومیت  و  زنان  علیه 
وقتی  برنمی انگیزد.  حساسیتی  هیچ  حقوق شان 
زنی فقط به جرم این که خودش شوهری برای 
می شود  سنگسار  است،  کرده  انتخاب  خود 
سنگسار  مراسم  در  مردم  از  کثیری  خیل  و 
سنگ اندازی  او  سوی  به  و  می کنند  شرکت  او 
می نمایند یا به گناهی که حاضر نشده است با 
مرد مسنی ازدواج کند به شالق بسته می شود 
اعتراضی و خشمی  او  نعره های جگر خراش  و 
و  جایگاه  و  وضعیت  می توان  برنمی انگیزد،  را 
موقعیت او را در دیدگاه غالب جامعه تعیین کرد. 
البته قابل یاد آوری است که فقط شهر کابل را 
شاخص وضعیت زنان نباید قرار داد، گویا این که 
در همین کابل نیز برخوردها با زنان آکنده از 
پارلمان  در  حتا  است.  مردساالری  روحیه ی 
کشور ما دیدیم که در میان اعضای هیات اداری 
مجلس هیچ زنی نمی تواند راه یابد. زنان یا خود 
نیاوردند  رای  ولی  کردند  یا  نکردند  نامزد  را 
را  مردساالرانه  فرهنگ  حاکمیت  دو  هر  این  و 
نشان می دهد. وقتی فرهنگ مذکر فرهنگ مسلط 
و غالب باشد، حتا زنان نیز به انحای گوناگون 
از آن متاثر می گردند و با پذیرش آن به مروج 
و مبلغ آن مبدل می شوند و این فاجعه ای است 
مبارزه  در  نمی تواند  کسی  زنان  خود  جز  که 
علیه آن موفق گردد. از همین رو، اولین گام در 
جهت رسیدن زنان به موقعیتی که برخوردار از 
آنان  رسیدن  خودآگاهی  به  باشند،  حقوق شان 
مبارزه ی  و  کار  و  کوشش  طریق  از  که  است 
در  شکی  شوند.  نایل  آن  به  می توانند  مستمر 
این نیست که زنان جامعه ی ما برای رسیدن به 
موقعیت شایسته ی شان راهی دراز و طوالنی را 
در پیش رو دارند. ولی آنچه مسلم است این است 
که در پیمودن این مسیر دشوار و پرپیچ و خم و 
ناهموار فقط و فقط خود زنان می توانند پیش گام 
واهی  پندار  و  تصور  این  باشند.  پیش آهنگ  و 
که کسان دیگری مثال مردان می توانند رهبری 
تصوری  گیرند،  برعهده  را  زنان  پیش آهنگی  و 
است واهی و بی جا و حتا توهین آمیز. زیرا هدف 
و نجات زنان نه در پایان راه، بلکه در خود راهی  
است که با پای خود می پیمایند و این  را قبل از 
همه تجربه ی آن زنان و جنبش های آنان در طول 
تاریخ نشان می دهد. این گفته ی سیدجمال الدین 
آزادی  که  داشت  مدنظر  همیشه  برای  باید  را 
انسانی  ارزش های  همه  واقع  در  نیست.  دادنی 
داده  به کسی  رایگان  ارزش ها  این  چنین است. 
نمی شود بلکه در مسیر تالش ها و کوشش های 
صدای  در  می شود،  پرورده  آنان  دلیرانه ی 
گام های مصمم آنان می شکوفد، به برگ و بار 

می نشیند و در نهایت ثمر می دهد.  

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. 

3   سال چهارم  شماره مسلسل 1104    سه  شنبه 17  حوت  1389

951
کشیدهشد.جنگهاآهستهآهستهبهاوجخود

رسیدوهمهروزهراکتومرمیبودکهبین
اینتنظیمهاتبادلهمیشدودرنتیجهقیمتاین
مرمیهاوراکتهارامردمملکیمیدادند،که
روزهای از یکی میافتادند. وخون بهخاک
مردی که خسرم بود. جنگ اول سال همان
درحدود50سالهبود،درخانهبود.درهمان
روزجنگشدیدیآغازشدودرنتیجهراکتی
اثرهمانحادثه مااصابتکردودر درخانه
ما و میگذرد دراز سالیان شد. شهید خسرم
منتظربودیمکهشایدقاتالنمردمبیگناهیک
روزمجازاتشونداماچنیننشدوهرکدامدر
مقاماتعالیدولتیجایگاهویژهایدارند،که
مانمیتوانیمدسترسیبهآنهاداشتهباشیم.این
وظیفهدولتاستکهجنایتکارانرانخست
پیگرد مورد بعدا و کند برکنار مقامشان از
قانونیقراردهد.اگردولتماصلحوآرامش
مردمرامیخواهدبایداینکارراانجامدهد.«



به هم دیگر تعدادی و نمودند هجرت و شدند
نمودند. آغاز را جهاد کشورشان آزادی خاطر
را روسی نیروهای که جنگیدند هنگامی تا
اما راندند، بیرون کشور از و دادند شکست
دولتکمونیستیوقتباآنهممدتچندسال
تسلیم سر سرانجام و نمود مقاومت را دیگری
نیروهایمجاهدین به را فرودآوردوحکومت
تسلیمکرد.شهرباآمدننیروهایمسلحجهادی
دیده شهر در مسلح افراد قبال زیرا نمود تغییر
نمیشدند.آنهادرمساجد،مکاتبوسایردوایر
بودندو نموده ایجاد را امنیتی پوستههای دولتی
شهر آنطرف و اینطرف به موترهایشان در
درحالگشتزدنبودندوازاینپیروزیسخت
مغروروخوشبهنظرمیرسیدند.امااینروزها
بسیارزودپایانیافت،زیرانیروهایمسلحیکه
واردشهرشدهبودند،بعدازمدتیبرسرتقسیم
بهیکحالت افتادندوکشوررا نزاع به قدرت
بحرانجدیدکشاندند.بسیارزودتخمنفاقبین
مردمکاشتهشدوجوانهگرفت،زیراهرمنطقه
توسطافرادمسلحمربوطیکتنظیمبهمحاصره

آتش« و دود ورای »از امروز گزارش در
آن در که بشنویم شاهدی زبان از میخواهیم
دست از را خسرش میانگروهی جنگهای
میدارد: بیان چنین را تلخ ساعات آن و داده
ما ایناستکهچرادرکشور به »افسوسمن
نیست کسی و میافتد اتفاق بدبختی همه این
از که نماید کوشش و باشد این فکر در که
اینمصایبنجاتپیدانماییم.مدتیکشوردر
دستنیروهایکمونیستیبودواشغالگراننیز
با درجنایتها و مینمودند ایشانهمکاری با
بودند.درآنزمانفشارهایزیاد ایشانسهیم
ازطرفدولتباالیمردمواردمیشد،چون
دینی عقاید و میل خالف کمونیستی دولت
مردمعملمینمودودرکناراین،مردمبانفوذو
مقتدریکهدربینمردمجایگاهخوبیداشتند
مخالفت دولت با که روشنفکرانی هم یا و
مرگبارترینشیوهها به و رادستگیر مینمودند
شکنجهوعذابمیکردندوبعدابهطوربسیار
مردم عدهای میرساندند. شهادت به مظلومانه
همسایه کشورهای روانه زیاد مشکالت با

صاحبنظرانبهاینعقیدهاندکهنگهداریپیکرههای
از بهتر کنونی، شکل به مجسمهها این تخریبشده
نسلهای خاطریکه به میباشد، آنها دوباره ساختن
21 قرن در که را طالبان وحشیانه عمل این نیز آینده

انجامدادند،تقبیحنمایند.«
آقایاکبریگفتشماریازکارشناسانعرصهآبدات
پارچههای فیصد اگر70  که نظرند این به تاریخی
باشد نداشته وجود بودا مجسمههای ریزه و خورد
ارزش یقینا شوند ترمیم وضعیت این با مجسمهها و
تاریخیخودراپیداکردهنمیتوانند.ویاضافهنمود
کهمتخصصینآلمانیوشرکتآیکوموسمتعهداست
در که افزود وی دارد. امکان مجسمهها بازسازی که
تعهد جاپان بودا پیکرههای بازسازی به اقدام صورت

کردهکهبودجهآنرامیپردازد.
بشر حقوق مستقل کمیسیون رییس فرزام، عبداالحد
براساس فرهنگی میراثهای از حفاظت گفت بامیان
بشر حقوق جزو بشر، حقوق بینالمللی میثاقهای
تخریب بشر حقوق کمیسیون نظر از بنابراین است،
بشر حقوق نقض حالیکه عین در بودا مجسمههای
گفت فرزام آقای میباشد. هم جنگی جنایت بوده
قانونجزایافغانستانتخریبآثارباستانیرایکعمل
مجرمانهتلقینمودهوعاملینآنرامستوجبمجازات
خواهان بشر حقوق مستقل کمیسیون و است، دانسته

محاکمهعامالناینجنایتمیباشد.
حقوق و مدنی جامعه شبکه رییس ذکی، اسماعیل
این مهم سوال گفت گردهمایی این در بامیان بشر
و وحشیانه عمل چنین به دست کسانیکه که است
مردم و جهانی جامعه از آیا زدهاند تخریبکارانهای
گفت ذکی آقای کردهاند؟ معذرتخواهی افغانستان
دوباره »جنایتکاران« همین است قرار روزها این
بهنحویدرقدرتسهیمساختهشوند.ذکیافزود:»ما
هیچگاهیباصلحمخالفنیستیماماصلحباچهکسانی؟
نهاد هشتاد از نمایندگی به ذکی آقای قیمتی؟« چه با
از دارند، فعالیت افغانستان سراسر در که مدنی فعال
شورای و یونسکو سازمان بهخصوص جهانی جامعه
تخریب عاملین که خواست متحد ملل سازمان امنیت
مجسمههایبزرگبودارابهپایمیزمحاکمهبکشانند.
اوازحکومتافغانستانووزارتوریاستاطالعاتو
فرهنگتقاضاکردکهحراستدرستازآثارتاریخی
یکی قومیاری، شفق موسی نمایند. کشور فرهنگی و
ازاستاداندانشگاهبامیانگفتمهمترینخواستاین
گردهماییازآدرسمردمبامیانازجهانایناستکه
بهحفظوبازسازیآثارتاریخیدراینوالیتکمک
کنند.اوگفتکهعاملینتخریبمجسمههایبوداباید
بشری و انسانی جنایت یک این زیرا شوند مجازات

استوجنایتیعلیهتمدنبشریتاست.


والیتبامیان،ریاستاطالعاتوفرهنگ،دفتریوناما،
و مدنی جامعه شبکه بشر، حقوق مستقل کمیسیون

حقوقبشرودفتراکوتوریزمبرگزارشد.
مجسمههای تخریب بامیان والی معاون کاظمی، قاسم
بوداتوسطگروهطالبانرایک»عملوحشیانه«خواند.
به بودا تندیسهای پیش سال ده گفت کاظمی آقای

در گذشته روز بامیان والیت باشندگان از تن صدها
تخریب صلصال، مجسمه مقابل در گردهمایی یک
از و کردند محکوم را طالبان توسط بودا تندیسهای
تخریب عاملین تا خواستند جهانی جامعه و حکومت
بهپای مجرمین عنوان به را بودا بزرگ مجسمههای
محلی مقامات سوی از مراسم این بکشانند. محاکمه

حکممالعمررهبرطالبانتخریبگردیدواینعمل
تمامجهانراتکانداد.

معاونوالیبامیانازتالشجامعهجهانیبرایبازسازی
مجسمههایبودااستقبالکرد:»ازتمامدستاندرکاران
قسمت در که بینالمللی دوستان و جهانی جامعه
میکنند یاری را ما تاریخی آبدههای این بازسازی

تشکروقدردانیمیکنیم.«
محمدابراهیماکبری،رییساطالعاتوفرهنگبامیان
بامیانگفت: تاریخی درموردحفظونگهداریآثار
»ماتوسطگاردهایمحافظتیکهبهخاطرجلوگیریاز
تخریبآثارتاریخیموظفهستند،فقطمیتوانیماز
مردمخواهشکنیمکهدستبهساختوسازخانههای
اکبری آقای نزنند.« تاریخی آثار تخریب و خودسر
افزود:»برنامهدیگرمادرقسمتآگاهیدهیمردماز
ارزشآبداتتاریخیاست.ماورکشاپهاییرادراین

زمینهتدویرنمودهایم.«
برای که تالشهایی وجود با گفت اکبری آقای
صورت بامیان در تاریخی آثار تخریب از جلوگیری
تا شود می سبب بودجه کمبود آنهم با اما میگیرد
دربعضیمواردجلوتخریباینآثارگرفتهنشود:»در
تاریخی آثار که میشود پیشبینی فیصد 60 حدود
بامیاندراثرسیالبهاوعوارضطبیعیازبینبروند،
ماتاهنوزتوانستهایمتنهاجویبارهایآبراکهسبب
سمتهای به میشوند تاریخی آبدههای تخریب

دیگریسوقدهیم.«
بازسازی قسمت در فرهنگ و اطالعات رییس
به نسبت »عالقمندی گفت: بامیان بودای مجسمههای
بعضی و است بیشتر مجسمهها این ترمیم یا بازسازی

خسرم 
را شهید 

کردند

مردم بامیان: 

عامالن تخریب بودا 
مجازات شوند

: احمدپور
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نحوی  به  نشان می دهد که  را  تقویم ها روزی  زمانی که  همیشه 
با زنان ارتباط دارد ـ یعنی یا روز مادر است یا روز زن، یا روز 
زنان  که  دیگر  چیز  هر  یا  و  است  زنان  علیه  خشونت  با  مبارزه 
را به شکلی از اشکال متاثر می سازد ـ بازهم یادمان می آید که 
وضعیت زنان کشور ما علی رغم کار نه ساله هنوز به آن حدی که 
باید، بهتر نشده است. زنان افغانستان زمان زیادی را زیر تیغ های 
زهردار استبداد در اشکال مختلف گذراندند. ارزش شان همیشه 
با پول سنجیده می شد. زمانی در همین نزدیکی ها حتا به تنهایی 
هویت هم نداشتند و در زیر سایه مردی معنی پیدا می کردند. حتا 
زنان  همبستگی  بین المللی  روز  مارچ  هشت  که  روزگارانی  در 
زنان رنج خشونت های روزمره که  هنوز  تجلیل می گردید،  هم 

این جامعه مردساالر بر آنها روا داشته و آن را تبدیل به فرهنگ 
تمرکز  اگر  سپتامبر  یازدهم  حوادث  می چشیدند.  را  بود،  کرده 
عمومی جهان را بر محو تروریزم نمود  نیم نگاهی هم بر وضعیت 
شهروندی افغان ها خصوصا زنان افغان انداخت و در همین راستا 
بود که برنامه های اساسی برای زنان در افغانستان در نظر گرفته 
شد. قوانین متعددی در این نه سال تغییر کرد و بار دیگر طوری 
تازگی  به  باشد.  داشته  نظر  مد  نیز  را  زنان  تا حقوق  تدوین شد 
قانون محو خشونت علیه زنان در افغانستان تصویب گردید. این 
حرکت شاید قوی ترین حرکت برای مبارزه با خشونت متداول 
متعددی که حامی حقوق  نهاد های  بود.  افغانستان  زنان در  علیه 
زنان بودند و در راستای شناسایی حقوق زنان فعالیت می کردند 
در گوشه و کنار کشور سر بر آوردند. جامعه جهانی بی دریغانه 
پول هنگفتی را برای تامین حقوق زنان، رشد سیاسی و اجتماعی 
زنان، زمینه سازی برای حضور گسترده زنان در همه ابعاد زندگی 
و متوازن کردن توسعه حقوقی زنان در گوشه و کنار کشور به 
افغانستان سرازیر کردند. حکومت هم ظاهرا سهم خود را برای 
تحقق حقوق زنان ادا کرد و وزارتی را به نام وزارت امور زنان 
به حقوق خویش  بهتر  بتوانند  طریق  این  از  زنان  تا  داد  تشکیل 
دستیاب شوند. اما با همه این برنامه ریزی ها سطح تحوالت به نفع 
زنان کمتر از آن چیزی بود که انتظار می رفت. در عرصه مبارزه 
همچنان  و  نیامد  پیش  تغییری  گونه  هیچ  زنان  علیه  خشونت  با 
خشونت به طور گسترده در همه ابعاد آن علیه زنان وجود دارد. 
کارشناسان، فعاالن حقوق زنان و مهم تر از همه کمیسیون مستقل 
حقوق بشر همه به این عقیده هستند که هنوز کار دقیق و بنیادی 
برای تامین حقوق زنان صورت نگرفته. هرچند آنان این مساله را 
نیز مطرح می کنند که زنان نسبت به گذشته آگاهانه تر به مساله 
خود می نگرند و تالش دارند تا چالش ها را به هر شکل ممکن 

از بین ببرند. 
سید عبدالقادر رحیمی، رییس دفتر ساحوی کمیسیون حقوق بشر 
در غرب کشور می گوید خوشبختانه زنان بعد از سقوط طالبان 
در  حدودی  تا  توانسته  آنان  شده اند.  روبرو  بهتری  وضعیت  با 
عرصه های مختلف حضور داشته باشند. خصوصا در عرصه تعلیم 
و تربیت زنان رشد بیشتری یافته اند و این چشم انداز مثبتی است 
آگاه تر خواهیم  و  باسوادتر  زنان  شاهد حضور  ما  آینده  در  که 

بود. 
متاسفانه  می گوید  زنان  علیه  خشونت  مبحث  در  رحیمی  آقای 
ما  فرهنگ  وارد  حتا  و  شده  نهادینه  افغانی  جامعه  در  خشونت 
گردیده است. آقای رحیمی حتا از ضرب المثل هایی یاد می کند 
آقای  می دهد.  نشان  موجه  را  زنان  علیه  خشونت  نحوی  به  که 
تربیون های  یا  رسانه ها  در  اکثرا  که  »این  می گوید:  رحیمی 
یافته  افزایش  زنان  علیه  خشونت  که  می گردد  مطرح  مشخصی 
به آن حدی  زنان  علیه  زیرا خشونت  نیست.  نظر من درست  از 
وجود داشته و دارد که باالتر از آن نمی توان متصور بود. به دلیل 
رشد رسانه ها و باال رفتن سطح آگاهی مردم درباره مواردی که 
خشونت علیه زن تعریف می گردد و همچنین گسترش ارتباطات، 
موارد خشونت بیشتر منعکس می گردد. در حالی که این خشونت 
از گذشته همچنان به همین شکل موجود بوده ولی به دلیل پنهان 
ماندن آن در چهارچوب خانه ها کمتر مطرح شده است.« آقای 
خشونت  محو  برای  که  برنامه هایی  بیشتر  که  می افزاید  رحیمی 
در نظر گرفته شده در چهارچوب شهر ها باقی مانده و از شهر ها 
بیرون نرفته درحالی که وقتی بحث تامین حقوق مطرح می گردد، 
کوهپایه های  کیان  در  و  کشور  مناطق  دورترین  در  که  زنانی 
صعب العبور هم زندگی می کنند مشمول این حقوق می گردند. 
درحالی که مشخص نیست که آنان حتا می دانند که چه حقوقی 
دارند. به عقیده آقای رحیمی باید برنامه هایی که برای زنان در 
نظر گرفته شده از شهر ها خارج گردیده و به دورترین مناطق هم 

تسری پیدا کند. 
است  زنان  علیه  خشونت  نمود  که  دیگر  مهم  موارد  از  یکی 
بر  مختلف  فشار های  اثر  در  شکلی  به  که  می باشد  خودسوزی 
واکنش  را  آقای رحیمی خودسوزی ها  می پذیرد.  زنان صورت 
دفتر  رییس  می داند.  آنها  علیه  خشونت  اعمال  به  نسبت  زنان 
نیز  جاری  سال  »در  می گوید:  بشر  حقوق  کمیسیون  ساحوی 
ثبت شده  این دفتر  واقعه خودسوزی در  به صد  نزدیک  حدود 
است که از جمله بیش از صد مورد به فوت منجر گردیده است. 
این چالش هنوز هم به شکل حادی نگران کننده است و می طلبد 

که برنامه های بیشتری در این زمینه صورت بگیرد.« 
با این حال خشونت تنها دغدغه زنان امروز افغانستان نیست. آنان 
دارند.  دغدغه  نیز  دیگری  مسایل  از  خشونت  بحث  پهلوی  در 
هما آژند، فعال حقوق زنان و رییس موسسه رفاه اجتماعی زنان 
امروز عملکرد سیاسی  زنان  در هرات می گوید: »دغدغه عمده 
دولت می باشد. بحق مذاکره با طالبان و احتمال سهم دادن آنان 
گروه  این  است  مشخص  درحالی که  کشور  سیاسی  آینده  در 
حقوق  فعالین  عمده  نگرانی های  از  دارند  زنان  با  ضدیتی  چه 
مبادا  که  است  این  زنان  نگرانی  آژند  هما  عقیده  به  است.«  زن 
حکومت برای دست یابی به صلح و تفاهم با طالبان باز هم زنان 
را قربانی کند و تمام دست آورد های چند ساله در زمینه حقوق 
زنان را به پای طالبان بریزد. از نظر هما آژند طالبان هیچ گاهی 
از مواضع خود از جمله در زمینه حضور زنان در اجتماع و دولت 
عقب نشینی نکرده و آنان هنوز هم به این عقیده اند که زنان حق 

ندارند از چهارچوب خانه بیرون شوند. 
زیادی هستند که تالش شان  هنوز گروه های  احوال  این  تمام  با 
برای تامین حقوق زنان را نه تنها که کاهش نداده اند بلکه در این 
از روز  بیشتری دست زده اند و تجلیل گسترده  فعالیت  به  زمینه 

جهانی زن در هشتم مارچ مصداق همین تالش ها است. 

شورای  ولسی جرگه  در  مردم  نمایندگان  وقتی 
این  رییس  انتخاب  به  مربوط  بازی های  در  ملی، 
می کردند،  استعمال  سفید  و  باطل  رای  مجلس 
سفید  رای  سیئه  سنت  که  می پرسیدند  بسیاری ها 
در  قانونگذار  سیاستمداران  مفکوره  به  کجا  از 
دیده  اکنون  اما  است.  کرده  پیدا  راه  افغانستان 
همین  افغانستان  دیپلماسی  دستگاه  که  می شود 
تعامالت  در  را  سفید  کارت  کارگیری  به  شیوه 
است.  گرفته  دست  روی  بین المللی  و  جهانی 
خاطر  به  جهانی  جامعه  هم اکنون  درحالی که 
شمال  و  خاورمیانه  در  عرب  ملت های  خیزش 
در  و  شده  متعجب  و  هیجان زده  نحوی  به  افریقا 
عین هر کدام از اعضای جامعه جهانی متناسب با 
مصلحت بینی ملی خویش نسبت به این رخدادها 
ماشین  که  می شود  دیده  می کنند،  موضع  اعالم 
هیچ  تحوالت  این  به  نسبت  افغانستان  دیپلماسی 
اتخاذ  را  نمی دهد و هیچ موضعی  نشان  عالقه ای 

نمی کند.
افغانستان  که  است  ارایه  قابل  توجیه  این  اگرچه 
منطقه ای  سیاست گذاری های  بر  موثریت  نظر  از 
تاثیرگذار  بتواند  که  نیست  حدی  در  جهانی  و 
اعالم  که  کرد  یادآوری  باید  اما  شود،  واقع 
جهت  در  قضایا،  این  به  نسبت  افغانستان  موضع 

تثبیت افغانستان در صف بندی های سیاسی 
جهانی بسیار مهم می باشد. وقتی افغانستان 
مبتنی بر ذهنیت جهانی نسبت به این قضایا 
در  افغانستان  جایگاه  کند،  موضع  اعالم 
تثبیت  جهانی  سیاسی  صف بندی های 

می شود.
که  افغانستان  اساسي  قانون  مقدمه  در 
اهداف مورد نظر از تصویب قانون اساسي 
تثبیت  منظور  »به  عبارت  شده،  درج 
خانواده  در  افغانستان  شایسته  جایگاه 
عبارت  این  می شود.  دیده  نیز  بین المللی« 
قانون  تهیه کنندگان  که  می دهد  نشان 
ضرورت های  و  نیازها  بر  عالوه  اساسي، 
چشم  نیز  بین المللي  اهداف  به  داخلي، 
با  می خواسته اند  که  معنا  این  به  داشته اند. 
زمینه های سیاسي داخلي، اقتدار افغانستان 

در جامعه بین المللي نیز تثبیت شود.
قانون  تصویب  از  سال  هفت  که  اکنون 
اساسي می گذرد و افغانستان حداقل یک 

دوره دولت داري بر مبناي راهکارهاي ترسیم شده 
در قانون اساسي جدید را سپري کرده است، اگر 
جایگاه  تثبیت  جهت  در  افغانستان  تالش هاي  به 
شایسته در جامعه بین المللي نگاهي انداخته شود، 
افغانستان  جانب  از  کار  این  که  می شود  دیده 
»سالبه به انتفاي موضوع« بوده است. یعني این که 
نه تنها تالشي در این راستا صورت نگرفته، بلکه 

حتا نیتي نیز در این زمینه ایجاد نشده است.
صحنه  در  افغانستان  می سازد  ثابت  که  چیزي 
می گیرد،  به کار  را  سفید  کارت  بین المللي 
افغانستان  دیپلماسي  دستگاه  خاموشي  و  سکوت 
می باشد.  بین المللي  واکنش های  و  کنش ها  در 
اخیر  دوماه  در  که  می شود  دیده  مثال  عنوان  به 
بسیار  تحوالت  کانون  افریقا  شمال  و  خاورمیانه 
عظیمي شده که ممکن است چشم انداز یک تغییر 
عظیم جهاني را ترسیم کند. از سوي دیگر دیده 
کشورهاي  سیاسي  مختلف  مقامات  که  می شود 
این تحوالت  به  رابطه  در  بزرگ جهان  و  خورد 
اعالم موضع کرده و به نحوي در صحنه بین المللي 
اعالم وجود و حضور می کنند، اما دریغ از این که 
در  لبي  افغانستان  دیپلماسي  خاموش  دستگاه 
اعالم موضع افغانستان نسبت به این تحوالت و یا 

نگراني های ناشي از این تحوالت، تر کند.
به نظر می رسد یکي از عواملي که باعث گردیده 
خاموش  بین المللي  صحنه  در  افغانستان  است 
سیاستمداران  تمامي  فرورفتن  باشد،  ساکت  و 

هم چنین  و  داخلی  دارهای  و  گیر  در  افغانستان 
طالبان  با  مذاکره  و  مصالحه  بحر  در  شدن  غرق 
وضوح  به  افغانستان  در  که  چیزي  می باشد. 
گسترده  تالش های  تنها  و  تنها  می شود،  مشاهده 
و وسیع در راستاي ایجاد عالقه براي مذاکره در 
سیاستمداران  که  می شود  دیده  می باشد.  طالبان 
هیچ  از  مامول  این  به  دستیابي  براي  افغانستان 

تالشي فروگذار نمي کنند.
در   2001 از  بعد  سیاسي  تغییرات  که  زماني 
محور  در  افغانستان  و  گرفت  صورت  افغانستان 
همین  به  تکیه  با  و  گرفت  قرار  بین المللي  توجه 
وضعیت، قانون اساسي خود را تصویب کرد، این 
خوشبیني ایجاد شده بود که مردم افغانستان شاهد 
تالش هاي  از  برخي  در  دولت شان  سهم گیري 
باشند.  بین المللي  سیاست گذاري های  و  منطقه اي 
چنانچه بسیاري از تحلیلگران پیش بیني می کردند 
که افغانستان با استفاده از رابطه سیاسي با ایاالت 
متحده امریکا و هم سرحد بودن با ایران، می تواند 
بین  جدید  سیاسي  وضعیت  یک  ترسیم  براي 
امریکا و ایران نقش بازي کند. اما در عمل دیده 
شد که نه تنها دولت افغانستان این کار را نتوانست، 
بلکه به اسبابي جهت تداوم بازي سیاسي گرگ و 

میش بین ایران و امریکا تبدیل گردید.

در  ایران  دولت  که  می شود  دیده  امروزه 
سیاسی،  فشارهای  متعددی،  زمانی  موقعیت های 
وارد  کابل  دولت  بر  را  اجتماعی  و  اقتصادی 
مسیر  شدن  مسدود  اثر  به  پیش  چندی  می کند. 
بازار  افغانستان،  به  ایران  از  تیل  تانکرهای  عبور 
بود.  گرفته  قرار  تاثیر  تحت  افغانستان  داخلی 
مواد  که  می شود  اعالم  ازگاهی  هر  هم چنین 
کشف  ایران  مرزهای  در  مهمات  و  انفجاری 
نیز  ایران  در  افغان  مهاجرین  می گردد.  ضبط  و 
تبدیل  کابل  دولت  بر  فشار  جهت  در  اسبابی  به 
شده اند. این رفتارها از سوی ایران، آنچنان دولت 
در  حتا  که  است  داده  قرار  تاثیر  تحت  را  کابل 
راستای امضای معاهده ی استراتژیک با امریکا و 
یا بحث استقرار پایگاه دایمی امریکا در افغانستان، 

نمی تواند ایران را از نظر بیاندازد.
توانمندی های  نظر  از  افغانستان  که  نیست  شکی 
نظامی، اقتصادی و سیاسی در سطحی نیست که 
جهانی  و  بین المللی  سیاستگذاری های  بر  بتواند 
افغانستان  عالقه  ابراز  اما  گردد،  واقع  تاثیرگذار 
نسبت به مسایل جهانی و بین المللی باعث می گردد 
سیاست گذاری های  در  افغانستان  برای  جایی  تا 
افغانستان در سازمان ملل  باز شود و رای  جهانی 
از  پیدا کند.  اهمیت  نیز  بین المللی  و سازمان های 
تحوالت  به  نسبت  افغانستان  موضع  اعالم  این رو 

جهانی مهم شمرده می شود.


افغانستان و كارت سفيد 
در صحنه بين المللي 

رییس موسسه رفاه اجتماعی در هرات: 

زنان قربانی تفاهم 
 محمد هاشم قیامبا طالبان نشوند



دغدغه عمده زنان امروز عملکرد سیاسی دولت می باشد. بحق مذاکره با طالبان و احتمال سهم 
دادن آنان در آینده سیاسی کشور درحالی که مشخص است این گروه چه ضدیتی با زنان 

دارند از نگرانی های عمده فعالین حقوق زن است.« به عقیده هما آژند نگرانی زنان این است 
که مبادا حکومت برای دست یابی به صلح و تفاهم با طالبان باز هم زنان را قربانی کند و تمام 
دست آورد های چند ساله در زمینه حقوق زنان را به پای طالبان بریزد. از نظر هما آژند طالبان 
هیچ گاهی از مواضع خود از جمله در زمینه حضور زنان در اجتماع و دولت عقب نشینی نکرده 

و آنان هنوز هم به این عقیده اند که زنان حق ندارند از چهارچوب خانه بیرون شوند. 

ACKU
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کشتار  و  ویرانی  حجم  و 
صورت  به  فعلی  جنگ 
پیدا  انعکاس  درستش 
درباره ی  کسی  نمی نماید. 
مردم  قربانی های  و  رنج 
قندهار  و  هلمند  در 
نمی سازد،  مستند  فلم 
اول  دست  گزارش های 
آن  از  چاپی  و  تلویزیونی 
نداریم.  اختیار  در  مناطق 
این  آن  دالیل  از  یکی 
عراق  جنگ  که  است 
جامعه  بر  شوکی  همچون 
همانند  و  شد  وارد  امریکا 
سرخط  در  ویتنام  جنگ 
گوناگون  مباحث  و  اخبار 
گرفت.  قرار  کشور  این 
یک  عنوان  به  افغانستان 
از  کم اهمیت تر  جنگ 
جنگ عراق فرض می شود.

کشتی  تلویزیون های 
لب  لخت  زنان  و  کج 

ساحل
سوی  از  اعتراف  این 
است  جالب  امریکایی ها 
که در افغانستان رسانه های 
خاطر  به  بیشتر  امریکایی 
و  کج  کشتی  مسابقات 

ساحل  لب  در  برهنه  زنان 
خاطر،  این  از  معروف اند. 
راستی  به  کلینتون  هیالری 
می گوید که کشورش جنگ 
اطالعاتی را به تلویزیون هایی 

دنیای  که  است  این  واقعیت  است.  باخته  الجزیره  چون 
رسانه در جهان امروز متنوع شده و دیگر نیازی نیست که 
تعیین  »بی بی سی«  و  »سی ان ان«  تنها  را  دنیا  اخبار  اجندای 
 CBSنمایند. دیگر ضرورتی نیست که دنیا را تنها از دریچه
دیده  آنچه  که  دنیایی  در  هم  آن  ببینیم،  امریکا   NBC و 
می شود، هست و آنچه دیده نمی شود، نیست. وابستگی ما 
به رسانه های غربی در حال کاهش است. در مسایل جاری 
اگر شما الجزیره را تماشا کنید نیازی نیست که برای تحلیل 
سی ان ان  تحلیلگران  صحبت های  پای  افریقا  و  خاورمیانه 
بنشینید که درک درستی از شرایط و جوامع منطقه ندارند.

از سوی دیگر، امریکا به دلیل سیاست های خود در منطقه 
نمی تواند در روابط عامه و رسانه ها حرفی برای گفتن داشته 
باشد. وقتی عکس های زندان گوانتانامو و ابوغریب انتشار 
در  صلح  بین  نمی تواند  متحده  ایاالت  وقتی  می کند،  پیدا 
را  صلح  اسراییل،  از  شرط  و  بی قید  حمایت  و  فلسطین 
انتخاب نماید، وقتی از دولت های مستبد خاورمیانه به دلیل 
ثبات و ترس از اسالم گرایی پشتیبانی می کند، هیچ ماشین 
تبلیغاتی ای به ساختن وجهه مثبت ایاالت متحده در منطقه و 
جهان کمک کرده نمی تواند. سخن درست تر این است که 
پالیسی های جاری  اساس  بر  متحده  ایاالت  از  مردم  تصور 

سیاسی و اقتصادی و نظامی آن است و نه چیز دیگر.
اصلی  نمایندگان  امریکا  تجارتی  رسانه های  من،  نظر  از 
سطحی  و  مبتذل  فرهنگ  آنها  نیستند.  امریکایی  تمدن 
آن  عمده ی  عناصر  که  می کنند  تبلیغ  را  مصرف گرایی 
سکس، شهرت و ثروت اندوزی به هر وسیله ی ممکن است. 
امریکایی  تمدن  مشخصات  این  افغان ها  ما  برای  دستکم 
هاست. ما درباره ی داستان نویسان و روشنفکران برجسته ی 
گروه های  فعالیت های  از  ما  نمی دانیم.  چیزی  کشور  این 
ما  نداریم.  آگاهی  امریکایی  بزرگ  انسان دوست  و  مدنی 
بیشتر از هوارد زین و نوام چامسکی در مورد جنیفر لوپز و 

فلم های پورنوگرافی امریکایی اطالعات داریم. 
محلی گرایی

محلی گرایی  از  گسترده ای  صورت  به  غربی  رسانه های 
موضوعاتی  به  گسترده  صورت  به  آنها  می کنند.  حمایت 
از  است:  جالب  خودشان  مردم  برای  که  می پردازند 
کالهبرداران  مالی  افتضاحات  تا  هالیوود  ستاره های  اخبار 
میان  این  در  ایالت.  فالن  انتخاباتی  مسایل  و  اقتصادی 
از  تنها  یا  و  از دست می دهد  را  اهمیت خود  بیرون  جهان 

سابق  رییس جمهور  بوش،  میالدی جورج  سال 2004  در 
امریکا در جلسه ای نظر تونی بلیر، نخست وزیر سابق بریتانیا 
را در مورد بمباران دفتر اصلی تلویزیون الجزیره در دوحه ی 
قطر جویا شد. طبعا، نخست وزیر بریتانیا آقای بوش را از 

عواقب بین المللی این عمل هشدار داد.
سند  اساس  بر  بار  اولین  برای  دیوانه وار  پیشنهاد  این  خبر 
از سوی روزنامه ی  بریتانیا در سال 2005  مخفی حکومت 
بریتانیایی دیلی میرور افشا شد. اما، مقامات امریکایی آن را 
دست کم گرفتند. در آن زمان روزنامه ی واشنگتن پست به 
به  بیشتر  این گفته  نگاشت که  امریکایی  مقام  از یک  نقل 
بوش  معمول  شوخی های  از  یکی  شاید  و  می ماند  فکاهی 
این حال، یک بار در سال  با  باشد. ولی،  بوده  بلیر  با آقای 
راکت های  هدف  مورد  کابل  در  الجزیره  دفتر   2001
هوشمند امریکایی قرار گرفت و ظاهرا یک خبرنگار این 
شبکه نیز در عراق از سوی یک سرباز امریکایی کشته شد. 
مقامات امریکایی قتل این خبرنگاران را سهو نظامی عنوان 

نمودند.
الجزیره  تلویزیون  متحده  ایاالت  حکومت  برای  همیشه 
تلویزیون  این  گاهی  است.  بوده  ناخوشایندی  رسانه ی 
نیز  گاهی  و  می کرد  پخش  را  بن الدن  اسامه  پیام های 
ویدیوهای سرزدن گروگان های غربی از سوی القاعده در 
عراق را. از این جهت، این تلویزیون از نظر حکومت ایاالت 
متحده به عنوان رسانه ی تبلیغات القاعده معرفی گردیده و 
حق نشرات از طریق شبکه های کیبلی را در داخل امریکا 
الجزیره  اقدامات جنجال برانگیز  این  واقعیت  در  اما  ندارد. 
پدیده  یک  عنوان  به  آن  شدن  فراگیر  روند  از  بخشی 
از سال  بود که  مالی  مفاد  رسانه ای در خاورمیانه و کسب 
رسانه های  انحصاری  تسلط  درهم شکستن  به  موفق   1996

غربی در بازار مالی و خبری شده است.
اما چه بخواهند یا نخواهند، حکومت، نخبگان و رسانه های 
تجارتی امریکایی قدرت رسانه های بدیلی چون الجزیره را 
درک می نمایند. به تاریخ 2 مارچ 2011 میالدی، هیالری 
کمیته ی  برابر  در  امریکا،  خارجه ی  امور  وزیر  کلینتون، 
امریکا ضمن ستایش  »اولویت های سیاسی خارجی« سنای 
از تلویزیون الجزیره، گفت: »امریکا در درون یک جنگ 
اطالعاتی قرار گرفته، و ما این جنگ را باخته ایم، »الجزیره« 
در این جنگ پیروز شده است. رسانه های تجارتی ما برای 

این رقابت مناسب نیستند.«
الجزیره  تلویزیون  از  امریکا  امورخارجه ی  وزیر  ستایش 
را  فاکس نیوز  چون  امریکا  محافظه کار  رسانه های  خشم 
انتقادات  و  خشم  توپخانه ی  تلویزیون  این  برانگیخت.  نیز 
شدید خود را متوجه هیالری کلینتون کرد که چرا از یک 
این  و  ستایش کرده  و ضدیهودی  تلویزیون ضدامریکایی 

تلویزیون را »شبکه اخبار واقعی« نامیده است.
خشم محافظه کاران متکبری چون ِگلن بک و بل او رلی از 
تلویزیون فاکس نیوز قابل درک است. باید آنها از الجزیره 
چون  بدیلی  رسانه های  سایر  و  الجزیره  نیاید:  خوش شان 
ویکی لیکس و »دموکراسی نو« دستگاه تبلیغات و پروپاگند 
امریکا در خاورمیانه و غرب را مختل می کنند. تنها به عراق 
غربی  رسانه های  یاری  به  بوش  حکومت  نمایید.  توجه 
و  دموکراسی  برای  جنگی  عراق  جنگ  که  کرد  وانمود 
نابودی سالح های کشتارجمعی در آن کشور است. ولی در 
نهایت ثابت شد که چنین چیزی دروغی بیش نبوده تا به این 
بهانه حمله به عراق توجیه شود. شاید هدف بعدی ایران بود 

که با مشکالت جاری در آن کشور این برنامه عملی نشد.
تلویزیونی چون فاکس نیوز متوجه نیست که اشغال عراق و 
فجایع بعدی، حاصل حمله امریکا به آن کشور و دروغ های 
ایجاد  مسوولیت  امریکا  باید  و  می باشد  بوش  حکومت 
محافظه کاران  بگیرد.  عهده  به  را  عراق  عمیق  بحران های 
امریکایی نه تنها مسوولیت اشتباهات خطرناک خود را در 
عراق به دوش نمی گیرند، بلکه کسانی را که از آنها انتقاد 

می نمایند، ضدامریکایی خطاب می کنند.
فاکس نیوز به عنوان بلندگوی ایدیولوژیک راست گراهای 
می شود.  زیادی  اخالقی  جنایت های  مرتکب  امریکایی 
و  دروغ آمیز  چهره ی  امریکایی ها  که  می کند  تالش  زیرا، 
جنایت کارانه ی اشغال عراق را نبینند. محافظه کارانی چون 
بازرسی،  ایست های  در  بی گناه  مردم  کشتار  به  بک  گلن 
هدف گیری افراد ملکی از هلی کوپترهای نظامی، شکنجه ها 
و اذیت زندانیان در ابوغریب و گوانتانامو و سایر رخدادهای 

تکان دهنده بهایی نمی دهند.
البته، افغانستان همانند عراق به اندازه کافی رسانه ای نشده 

قرار  توجه  مورد  کشور  سیاسی  و  اقتصادی  منافع  زوایه 
می گیرد. بحران هسته ای ایران، مشاجرات کوریای شمالی 
و جنوبی، اقتصاد رو به رشد چین، نبرد بین ارزها، سقوط 
حکومت های دوست غرب در خاورمیانه و... مسایلی اند که 
به لحاظ بین المللی برای رسانه های امریکایی جالب است. 

فراتر از این دیگر جهان بیرون وجود خارجی ندارد. 
رسانه هایی چون الجزیره برای ما کمک می نمایند که نیم 
دیگر جهان را نیز ببینیم. اگر رسانه های غربی در مورد افریقا 
بیشتر از زاویه کمک های بین المللی و یا گسترش ایدز نگاه 
می کنند، با رسانه هایی چون الجزیره با فرهنگ و مردم، با 
مشکالت و امیدواری های افریقایی ها آشنا می شویم. ما به 
رسانه های بدیل نیاز داریم تا آن قسمت هایی از جهان را که 

رسانه های غربی نمی بینند، مشاهده نماییم.
بزرگترین ضرر محلی گرایی، بی خبری امریکایی ها از باقی 
سیاست  و  سرمایه  جهانی شدن  عصر  در  که  است  جهانی 
امپریالیستی به آن نیاز دارند: بازارهای جدید برای تجارت 
که  می گفت  من  برای  امریکایی  یک  روزی  مصرف.  و 
از  بیرون  به  چون  ندارند،  پاسپورت  هموطنان اش  نصف 
باشد.  اغراق آمیز  گفته  این  شاید  نمی کنند.  سفر  امریکا 
را  موهایم  که  هنگامی  در  کانادایی  سلمان  یک  ولی، 
اصالح می کرد، شکایت داشت که امریکایی ها مغرور و از 
خود راضی اند. چون نمی خواهند در مورد باقی کشورهای 
جهان چیزی بدانند، حتا در مورد همسایه ی خود کانادا که 

با آن 50 درصد مبادالت تجارتی دارند.
نتیجه ی  که  است  کافی  فاکس نیوز  تلویزیون  تنها 
محلی گرایی و تکبر نخبگان لیبرال و محافظه کار امریکایی 
را درک کنیم. اگر به سیاست خارجی امریکا نظر اندازیم 
حکومت های  واجد  را  مسلمانان  آنها  خاورمیانه  مورد  در 
جوامع  از  عمیقی  شناخت  چون  نمی دانند.  دموکراتیک 
دیدن  یعنی  امریکایی  محلی گرایی  ندارند.  اسالمی  امروز 
خاورمیانه به شکل سیاه و سفید؛ مردمی که به خشونت و 
سرکوب اعتقاد دارند، ضدامریکایی و ضدیهودی هستند، 
ارزش های تمدن غربی را قبول ندارند، و تابع حکومت های 
این  اشتباهات  از  بسیاری  باعث  نگاه  خود می باشند. همین 

کشور در سیاست خارجی شده است.
چشم ها را باید شست

و  گزارش ها  می توانیم  امریکایی  رسانه های  در  ما  آیا 
میلیون  چندین  که  امریکا  فقرای  مورد  در  مستند  فلم های 
نفراند را ببینیم؟ من برای اولین بار زندگی نکبت بار فقیران 

مشاهده  الجزیره  طریق  از  را  امریکایی  بی خانمان های  و 
مور،  مایکل  از  »سیکو«  فلم  در  بار  اولین  برای  من  کردم. 
فلم ساز مستقل، یک امریکایی را دیدم که به دلیل نداشتن 
بیمه صحی مجبور گشت که زخم پای خود را با نخ و سوزن 
بدوزد. انگار شما شاهد صحنه ای در یکی از شهرهای جهان 

سومی هستید.
عالقه  مورد  مسایل  و  زندگی  بیشتر  امریکایی  رسانه های 
نشان  را  امریکا  ثروتمند  طبقه ی  و  مرفه  متوسط  طبقه ی 
نمی توانیم  ما  که  است  خالص  فانتزی  یک  این  می دهند. 
زشت  چهره ی  امریکایی  تجارتی  ژورنالیسم  واسطه  به 
مردم  بی خانمانی  و  فقر  چون  نابسامانی هایی  مشکالت، 
مرفه  زندگی  از  کاذب  تصور  یک  خلق  ببینیم.  را  عادی 
رسانه های  برای  تجارتی  جذابیت  وسیله  امریکایی، 
از  یکی  به  رسانه ها  این  ترتیب  این  به  است.  کشور  این 
سطحی ترین و غیرجدی ترین رسانه های دنیا تبدیل شده اند 
لحاظ  به  ولی  بوده  اوج  در  تکنیکی  و  پولی  لحاظ  به  که 
تاثیر این چه بوده  افتضاح آمیزی اند.  ابتذال  محتوایی دچار 

می تواند؟
به  رسانه ها  هالیوود-  و  استریت  وال  دولت،  که  حالی  در 
صدای  رفته اند،  پیش  مشترک  منافع  تامین  و  ادغام  سمت 
درستی  به  اگر  که  صدایی  است؛  غایب  عادی  شهروندان 
خواهد  پیدا  کاهش  شدت  به  نهادها  این  منافع  شود،  بلند 

کرد. 
از  بسیاری  مسوول  دولت  و  استریت  وال  شک،  بدون 
نابسامانی های امریکااند. چرا امریکا به جنگ عراق رفت؟ 
یک  وارد  را  امریکا  سیاسی  و  اقتصادی  جنگ طلبان  چرا 
درگیری دیگر با ایران می نمایند؟ چرا شرکت های بزرگ، 
طبیعی  منابع  جنون آمیز  مصرف  به  را  امریکایی«  »زندگی 
دنیا و کاالی تولید شده مبدل ساخته اند؟ چرا روز تا روز 
زیاد  کشور  این  در  فقیر  و  غنی  میان  طبقاتی  فاصله های 

می شود؟ 
این ها سواالتی اند که رسانه های امریکایی خود را درگیر آن 
نمی نمایند. بلکه برخالف، این رسانه ها کمک می کنند که 
دولت و وال استریت بر مشکالت خود را فایق آیند. تمام 
بحث های سی ان ان این است که چگونه امریکا بر شورش ها 
مداخله  یک  شکست های  بر  غلبه  کند،  غلبه  عراق  در 
تحلیل های  از  مملو  تایمز  نیویارک  صفحات  نامشروع. 
گوناگون برای دوباره به کار افتادن وال استریت است، وال 
مهلکی  نقطه ی  به  مالی اش  اشتهای جنون آمیز  استریتی که 

برای طبقه ی متوسط و فقیر امریکایی رسیده است.
را  خود  تلویزیون  ما  اگر  رسانه ای،  فرهنگ  نوع  این  با 
چه  نبینیم،  را  ان بی سی  و  سی ان ان  دیگر  و  کرده  خاموش 
و  تکراری  سریال های  فقط  داده ایم؟  دست  از  را  چیزی 
آبکی خانوادگی، سکس و سرگرمی های مبتذل ام تی وی و 
تحلیل های غالبا بی مورد کارشناسان بی نهایت مطمین فالن 
و  عربی  کشور  فالن  مورد  در  تحقیقاتی  مرکز  و  دانشگاه 

افریقایی. 
نگاه استعماری

به  امریکایی  رسانه های  نگاه  می توان  وحشتناکی  طرز  به 
انقالب های  به  کرد.  توصیف  استعماری  را  خارج  جهان 
مصر  و  تونس  در  که  زمانی  کنید.  نگاه  سیاسی خاورمیانه 
از  بسیاری  نمودند،  سقوط  مردم  وسیله  به  حکومت ها 
اعتراف  تمام  شگفتی  با  غربی  رسانه های  در  تحلیلگران 
سیاست  و  جامعه  از  خود  ارزیابی های  در  که  کردند 

خاورمیانه دچار اشتباه بوده اند. این اشتباه چیست؟
در  اجتماعی  لحاظ  به  خاورمیانه  که  می کردند  فکر  آنها   
داشته  قرار  اقتصادی  و  از عقب ماندگی سیاسی  مرحله   آن 
آنها  ندارد.  را  دموکراتیک  حکومت  یک  ظرفیت  که 
گمان نمی بردند که عرب ها شجاعت مقاومت و سرنگونی 
این  باشند.  داشته  را  دیکتاتور خود  برابر حکومت های  در 
تحلیلگران فکر می کردند که اگر انقالبی نیز در خاورمیانه 
صورت بگیرد، شورش گروه های اسالمگرای افراطی علیه 
حکومت های متمایل به غرب است. آنها می گفتند که چون 
پس  مردم اند،  کردن  بسیج  به  قادر  افراطی  اسالمیون  تنها 
است.  غرب  نفع  به  اقتدار  سر  بر  از حکومت های  حمایت 
بدون شک، این نگاه های نژادپرستانه و استعماری سال ها در 
بازتولید  امریکایی  به ویژه  و  گفتمان های رسانه های غربی 

شده است.
رسانه های  به  غیرامریکایی ها  ما  که  گفت  باید  نهایت  در 
امروز  جهان  جدیت  که  رسانه هایی  به  داریم،  نیاز  واقعی 
تولید  و  پروپاگند  دستگاه  از  بخشی  و  می کنند  درک  را 

حماقت و خوشبختی کاذب به سبک امریکایی نیستند.

چرا امریکا جنگ را به تلویزیون الجزیره 
باخته است؟  خالد خسرو
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دارد، به آن ها متعهد باشد و با آزادی ها و دستاوردهای 
ما معامله های سیاسی نکند.«

با این حال، زنان شرکت کننده در این راهپیمایی باانتشار 
بهبود  برای  تالش هایی  آن که  با  می گویند  قطعنامه ای 
صورت  اخیر  سال های  طی  کشور  در  زنان  وضعیت 
عدالت  به  دسترسی شان  عدم  به دلیل  اما  است،  گرفته 
سیاسی  مصلحت های  قربانی  بیشتر  رسمی،  محاکم  و 
می افزایند:  خود  قطعنامه  در  زنان  این  شده  اند.  دولت 
»عدم دسترسی زنان به عدالت و محاکم رسمی و فقدان 
حمایت، خشونت های خانوادگی، سطح پایین سواد در 
مکاتب  شدن  بسته  و  تحصیل  از  محرومیت  زنان،  میان 
تیزاب پاشی، آزار و اذیت دختران دانش آموز  دخترانه، 
معتاد،  کودکان  و  زنان  افزایش  روبه  آمار  دانشجو،  و 
مشکالت اقتصادی زنان بیوه و سرپرست خانوارها، مرگ 
و میر مادران، عدم حضور و تقرر واقعی زنان در مناصب 
دولتی، حضور ناچیز و کم تاثیر زنان در احزاب سیاسی 
و  قوای سه گانه، جامعه جهانی  ناکافی  کشور، عملکرد 
که  است  مشکالتی  از  گوشه ای  تنها  نه  مدنی  نهادهای 
زنان افغانستان با آن ها دست و پنجه نرم می کنند؛ بلکه 
و  ملی  موافقت نامه های  و  مذاکرات  در  زنان  حضور 
دیروز  از  بیشتر  روز  هر  و  بوده  دید  غیرقابل  بین المللی 
زنان  می گردند.«  سیاسی  مصلحت های  قربانی  زنان، 
شرکت کننده در این راهپیمایی تاکید می کنند که بدون 
زندگی  کیفیت  بهبود  و  جامعه  در  جنسی  تبعیض  رفع 
توسعه ی  و  عدالت  دموکراسی،  به  هیچ جامعه ای  زنان، 

پایدار دست نخواهد یافت.
از  خود  قطعنامه ی  در  راهپیمایی کنندگان  همچنین 
و  تطبیق  خواستار  مسوول  مراجع  دیگر  و  حکومت 
ملی  انکشاف  استراتیژی  تعهدات  به  بخشیدن  تحقق 

غزنی  در  دختران  »وضعیت  می گوید:  غزنی  لیسه های 
دارند،  نسبی  امنیت  که  ولسوالی  چند  و  مرکز  از  غیر 
چندان خوب نیست و حتا ما در رفت وآمد بین خانه و 
مکتب آزادی نداریم. طوری ما گشت و گذار می کنیم 

حداقل  تا  ملکی  خدمات  در  زنان  نقش  افزایش  جهت 
سی درصد شده می گویند کرسی های وزارت های امور 
انکشاف  و  احیا  اجتماعی،  امور  و  کار  معارف،  زنان، 
دهات، صحت عامه، اطالعات و فرهنگ و امور جوانان 
باید  وزارت خانه  هر  در  معینیت  پست  یک  همچنین  و 
برنامه های خاص  یابد. طرح و تطبیق  به زنان اختصاص 
سیاسی  مشارکت  تقویت  و  ظرفیت  ارتقای  جهت 
ازدواج،  ثبت  مراکز  ایجاد  تطبیق عدالت رسمی،  زنان، 
ایجاد  و  کشور  سراسر  در  احوال  ثبت  و  وفات  طالق، 
از  عدالت،  به  زنان  دسترسی  برای  فامیلی  دادگاه های 
حکومت  از  راهپیمایی کننده  زنان  خواست های  دیگر 
است. این زنان خواستار عضویت زنان در شورای عالی 

گذاشته است.
هشتم مارچ که همه ساله در افغانستان و اکثر کشورهای 
به دو  نزدیک  اعتراض  از  جهان گرامی داشته می شود، 
نیویارک  نساجی در  هزار زن کارگر در یک کارخانه 
زنان  می گیرد.  میالدی سرچشمه  سال 1857  در  امریکا 
برای  و  ریختند  جاده ها  به  نیویارک  نساجی  در  کارگر 
شرایط  بهبود  همچنین  و  دستمزد های شان  افزایش 
کاری شان دست به اعتراض زدند. هشتم مارچ، در سال 
به عنوان روز جهانی  1975 از سوی سازمان ملل متحد 
زن به رسمیت شناخته شد و از این روز تاکنون در اکثر 

کشورهای جهان تجلیل می شود.

لیسه های  از  که کسی ما را نشناسد.« حمیرا، معلم یکی 
غزنی رضایت بخش  در  زنان  »وضعیت  می گوید:  غزنی 
نمی باشد. اگرچه فعال وضعیت نسبی بد نیست، ولی زنان 
مشکالت خاص خود را دارند، امنیت خراب است، مثال 
ما اگر تنها از خانه بیرون شویم،  خویش و قوم با تعجب 
مارچ  هشتم  روز  از  زنان  اکثر  می کنند.  نگاه  ما  طرف 
چیزی نمی دانند که این روز را چرا روز زن می گویند.« 
»روز  غیردولتی:  موسسه های  از  یکی  کارمند  معصومه، 
زن  حقوق  واقعا  که  می شود  تجلیل  زمانی  زن  جهانی 
نباشد.  زنان  علیه  تبعیض  و  خشونت  و  شود  مراعات 
بیرون از خانه کار  از زنان در  در والیت غزنی بسیاری 
نمی توانند، عده ای که کارمند هستند مجبوریت آنها را 
تساوی حقوق  فرهنگ  باید  است.  به کارگری کشانده 
زن و مرد برای مردم تفهیم شود. کار جوهر انسان است 
در  زن  اگر  که  می کنند  فکر  مردم  ندارد.  زن  و  مرد  و 
بیرون از خانه کار کرد دیگر حیثیت ندارد. پس ما زمانی 
روز زن را تجلیل می کنیم که به حقوق ما احترام گذاشته 

شود، نه تبعیض باشد و نه خشونت.«
شکریه ولی، رییسه امور زنان غزنی می گوید: »وضعیت 

ایجاد  و  زندانی  زنان  مورد  در  عدالت  تطبیق  و  قضا 
قضاییه  قوه  نظر  تحت  زنان،  برای  حقوقی  دانشگاه های 

و وزارت تحصیالت عالی نیز شده اند.
همچنین راهپیمایی کنندگان از پارلمان کشور خواسته اند 
کابینه  در  زنان  برای  بیشتر  پست های  اختصاص  از  که 
را در  زنان  تا  را مکلف سازد  حمایت کند و حکومت 
و  بین المللی  و  ملی  موافقتنامه های  امضای  و  بحث ها 

همچنین در طرح و تعدیل قوانین بیشتر سهیم سازد.
ساله  همه  افغانستان  در  زن  جهانی  روز  حال،  این  با 
از  برخی  براساس  که  می شود  داشته  گرامی  حالی  در 
گزارش ها، خشونت ها علیه زنان در کشور روبه افزایش 

به بهبودی است، بعد  زندگی زنان در والیت غزنی رو 
از شکل گیری نظام جدید در کشور برای زنان و دختران 
والیت غزنی همانند سایر زنان کشور دروازه های مکاتب 
و  علمی  دانش  کسب  زمینه های  شد،  باز  مدارس  و 
مسلکی برای آنها فراهم شد و امروز زنان در فعالیت های 
دستی  صنایع  هستند.  سهیم  کشور  سیاسی  و  اجتماعی 
زنان  در غزنی رشد نموده است و کورس های آموزشی 
سوادآموزی  و  خیاطی  حرفوی  کورس های  کامپیوتر، 
در  تبلیغات گسترده  هم  طرفی  از  است.  ایجاد گردیده 
افکار عامه  به منظور روشن ساختن  عرصه های مختلف 
صورت گرفته است، اما این همه دست آوردها برای زنان 
و  بنیادی تر  کارهای  برای  تالش  باید  و  نمی باشد  کافی 
اساسی تر برای زنان کشور بالخصوص زنان والیت غزنی 

صورت گیرد.
تبعیض علیه زنان در غزنی وجود ندارد، بلکه به زنان در 
تمام کارهای اداری اولویت داده می شود، اما جامعه ما 
در  دختران شان  نمی گذارند  مردم  و  است  سنتی  جامعه 

اداره ای که مردان مشغول کار هستند کار نمایند.
دارای  قانون  برابر  در  مرد  و  زن  از  اعم  افغانستان  اتباع 
حقوق یکسان هستند و خوشبختانه هیچ نوع تبعیض علیه 
نافذه کشور وهم در نظام سیاسی و  زنان هم در قوانین 
این گونه  نیز شاهد  ندارد و  والیت غزنی  اداری وجود 

وقایع نبوده است. 
سیر  به سال های گذشته  نظر  زنان  علیه  گراف خشونت 
نزولی دارد، اما قسما در بعضی از ولسوالی ها این مشکل 
وجود  ولسوالی ها  در  اکثرا  مشکالت  این  دارد.  وجود 
بی سواد  ما  مردم  بیشتر  که  است  این  آن  دلیل  و  دارند 

هستند و آگاهی از حقوق هم دیگر ندارند. 

همزمان با فرارسیدن هشتم مارچ، روز جهانی همبستگی 
زنان، صدها تن از زنان با راه اندازی راهپیمایی در کابل 
پست های  افزایش  و  کشور  در  عدالت  تامین  خواستار 

وزارت ها برای زنان شدند.
کمیسیون  سوی  از  زن  صدها  حضور  با  راهپیمایی  این 
فعاالن  و  مدنی  جامعه  نهادهای  بشر،  حقوق  مستقل 
حقوق زن در صحن دانشگاه کابل راه اندازی شده بود. 
راهپیمایی کنندگان ضمن محکوم کردن خشونت ها علیه 
ممکن  برابری  بدون  عدالت  می گویند  در کشور،  زنان 
نیست و از همین رو، برای انکشاف اجتماعی، مشارکت 
باید  اقتصادی  و  سیاسی  اجتماعی،  عرصه های  در  زنان 
»ما  می دادند:  شعار  راهپیمایی کننده  زنان  یابد.  افزایش 
عدالت می خواهیم. حمایت از حقوق اسالمی و انسانی 
در  زنان  مناسب  جایگاه  است.  دولت  مسوولیت  زنان 
ایجاد جامعه سالم است. عدالت  برای  خانواده تضمینی 
در  زنان  مشارکت  بدون  نیست.  ممکن  برابری  بدون 
فرهنگی  و  سیاسی  اقتصادی،  اجتماعی،  عرصه های 

انکشاف اجتماعی ممکن نیست.«
خواهان  شرکت کننده  زنان  راهپیمایی  این  در  همچنین 
والیات  در  زنان  سنگسار  عامالن  کشانیدن  دادگاه  به 
بادغیس، کندز و تخار شدند. در همین حال داکتر ثریا 
صبح رنگ، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر و یکی 
»ما  می گوید:  راهپیمایی  این  در  شرکت کننده  زنان  از 
نهادهای مدنی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
به پیشواز از روز جهانی همبستگی زنان تمام جهان، این 
ما  اصلی  هدف  که  کرده ایم  راه اندازی  را  راهپیمایی 
و  برابری  و  عدالت  تامین  راهپیمایی،  این  راه اندازی  از 
از  ما  تقاضای  است.  افغانستان  در  قانون  تطبیق  همچنین 
دولت این است که به تمام تعهدات ملی و بین المللی که 

هستند  جامعه  قشر  آسیب پذیرترین  افغانستان  در  زنان 
و  روحی  فشارهای  و  منفی  موج های  شدیدترین  با  که 
روانی روبرو هستند و بیشتر از نصف جمعیت کشور را 
تشکیل می دهند که در سه دهه جنگ های خانمان سوز، 

آسیب های زیادی را تحمل کردند. 
در سالیان سیاه جنگ در کشور، مکاتب دخترانه کامال 
به روی دختران غزنی بسته بودند. بعد از سقوط طالبان 
و حضور جامعه جهانی در کشور بهبودی وضعیت زنان 
دخترانه  مکاتب  امروز  است.  نبوده  دوامدار  غزنی  در 
سیزده ولسوالی این والیت به روی دختران بسته است و 
در ادارات دولتی به استثنای چند ریاست، زنان به دالیل 
گوناگون با جرات نمی توانند به حیث کارمند حاضر به 
انجام وظیفه شوند. شکیال، متعلم صنف یازدهم یکی از 

زنانراهپیماییکننده:

ماعدالتمیخواهیم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظفرشاهروییــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زنانغزنی:بهحقوقمااحترامبگذارید
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمدضیاحسینیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شکیال، متعلم صنف یازدهم یکی از لیسه های غزنی می گوید: 
»وضعیت دختران در غزنی غیر از مرکز و چند ولسوالی که امنیت 
نسبی دارند، چندان خوب نیست و حتا ما در رفت وآمد بین خانه و 

مکتب آزادی نداریم. طوری ما گشت و گذار می کنیم که کسی ما را 
نشناسد.«

ادامهازصفحه1

ACKU



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

تنها  روان��دا  که  می دانست  به حال  تا  چه کسی 
کشوری در دنیا است، که زنان در مجلس اکثریت 

را دارا هستند؟
نمایندگان  درصد   ۵۶.۳  ،۲۰۰۸ سال  انتخابات  از 
می دهند.  تشکیل  زن��ان  را  روان���دا  در  مجلس 
کشورهای  که  می شود  باعث  حتا  رک��ورد  این 
اسکاندیناوی در اروپا که پرچمدار برابری حقوق 

زن و مرد هستند، از حسادت رنگ ببازند.
از حق   ۱۹۶۱ سال  از  رواندا  در  زنان  حالی که  در 
بود  آن  از  بعد  سال  چهار  هستند،  برخوردار  رای 
که نخستین زن به مجلس راه پیدا کرد. ولی تا سال 
۱۹۹۹ زنان زیادی به صورت فعال در صحنه سیاسی 
رواندا دیده نمی شدند. نخستین بار در ۱۹۹۴ بعد از 
نسل کشی قبیله توتسی وضعیت از پایه تغییر کرد. 

به خاطر سرکوب  نیز  هنگامي  و  تربیت  به منظور  گاهي 
و تنبیه شاگردان اعمال مي شود. چنانچه گزارش قبل نیز 
نکات قابل تاملي در این زمینه دارد، نشان مي دهد که 
حتا  و  عادي  امر  یک  به مثابه  مکاتب  اکثر  در  امر  این 
قبلي  گزراش  در  چنانکه  مي شود.  تلقي  پذیرش  قابل 
آمده است که خشونت فیزیکي با ظاهر و نیت تربیتي به 
نتایج معکوس و پیامدهاي غیر منتظره اي منجر مي شود. 
شکنجه  و  خشونت ها  این که  درنظرداشت  با  این رو  از 
فیزیکي در مکاتب وجود دارد یک امر معمول و عادي 
به حساب مي آید، هیچ عمل و برنامه اي مبني بر کاهش 
بر  نمي شود.  اعمال  مکاتب  در  پدیده  این  نکوهش  و 
اساس یافته هاي گزارش مزبور، اذعان به وجود خشونت 
مکاتب گویایي وضعیت  در  رفتارهاي خشونت آمیز  و 
نامطلوب و در تضاد با اهداف و برنامه هاي کلي معارف 

در یک کشور مي باشد.۱ 
لت وکوب، فحش و دشنام )خشونت زباني( ایستادکردن 
روي میز، گرفتن از گوش و موارد شبیه اینها به عنوان 
مثابه  به  وحتا  نظارت  کنترل،  امر  در  ابتکار  عادي ترین 

شیوه هاي انضباطي در مکاتب کشور اعمال مي شود. 
پرسشي که در رابطه مطرح شده، ظاهرا پاسخ قابل قبولي 
را نشان مي دهد. سوال مبني بر این که آیا در بدن طفلي 
نشانه اي از خشونت هاي فیزیکي دیده شده است یا خیر، 
نشان مي دهد که صرفا ۳.۲ درصد جواب مثبت داده اند. 
این رقم، از رقم به دست آمده سال قبل)۴.۲( نیز کمتر 
مي باشد. از این میان، ۱۴ درصد جواب مشخص نداده و 
۸۲.۸ درصد دیگر جواب منفي ارایه کرده اند. کساني که 
)۳.۲ درصد( پاسخ مثبت ارایه کرده اند، اظهار داشته اند 
که نشانه خشونت را در پشت دست، گوش ها، صورت، 

بیني و بازوي متعلمان مشاهده کرده اند.

 پی نوشت:
تربیت  و  تعلیم  وضعیت  محمدحسین،   – حسرت   -۱
حقوق  مستقل  کمیسیون   ،۱۳۸7 سال  طي  افغانستان  در 

بشرافغانستان، صفحه ۲۶ )۱۳۸۹ (
ادامه دارد



خشونت هاي فیزيکي با شاگردان 
در  شاگردان  با  فیزیکي  برخوردهاي  و  خشونت 
حساب  به  بزرگي  مشکالت  و  نگراني ها  از  مکاتب 

مي آید. این عمل با هر توجیه و نیتي که صورت بگیرد، 
به ویژه در مکاتب و نهادهاي آموزشي که محل تربیت 
نیست. خشونت  قابل پذیرش و دفاع  و تدریس است، 

چون خیلی از مردها کشته یا معلول و از کارافتاده شده 
دادند  نشان  به عهده گرفتند و  زنان مسوولیت  بودند، 
که توانایی به دست گرفتن امور و انجام کارها را دارا 
 IMMACULEE( هستند. خانم ایماکویل اینگابینه
اتحادیه  هماهنگ کننده  مسوول   )INGABIRE
مورد  این  در  رواندا  در  زنان  علیه  خشونت  با  مبارزه 
این  ولی  شد،  تجاوز  بی شماری  زنان  »به  گوید:  می 
زنان بودند که کشور را در دوران هرج ومرج هدایت 
مردساالر  سیستم  فروپاشی  موجب  امر  همین  کردند، 
سوم  یک  تقریبا  نسل کشی،  از  پس  زمان  در  شد.« 
به  زنان  می شدند.  سرپرستی  زنان  توسط  خانواده ها 
مشاغلی مانند ساخت وساز و کارهای فنی وارد شدند، 
که سابق بر این بر عهده مردان بود و زنان به احزاب 
در  رواندا  اساسی  قانون  بازنگری  در  پیدا کردند.  راه 

آنجا  داشتند:  بزرگی  مشارکت  زنان  سال ۲۰۰۱ 
بود که برای نخستین بار حق وراثت برای زنان به 
تصویب  قانونی  همچنین  و  شد  شناخته  رسمیت 
شد، که ۳۰درصد از پست ها را در تمامی مشاغل 
تضمین  زن��ان  ب��رای  تصمیم گیرنده  و  حساس 
برابری  و  وزارت  درخواست  خانم ها  می کرد. 
شغلی داشتند و شوراهای ملی را برپا کردند، که 
تا آنجا که ممکن است در خیلی از سلسله مراتب 
قدرت )از شورای محلی تا راس حکومت( آنها 
بی درنگ  دولت  هیات  در  کنند.  نمایندگی  را 
انرژی،  به چهار خانم مسوولیت وزرات صنایع، 

کشاورزی و خارجه واگذار گردید.
با این حال خیلی از مسایل حل نشده باقی مانده اند. 
در  ک��ار،  وزارت  از  گ��زارش  یک  از  نقل  به 
پست های  از  7۴درص��د  حکومتی  دستگاه های 
همین  به  است.  مردها  اختیار  در  وزارت خارجه 
از  ۶7درص��د  و  مدیران  از  ۸۰درص��د  ترتیب 
اکثر  می دادند.  تشکیل  م��ردان  را  کارشناسان 
مشغول  اداری  معاون  یا  و  منشی  به عنوان  بانوان 
به کار هستند. همچنین در بخش خصوصی بیشتر 
و  اندک  دستمزد  با  و  ناامن  شعل های  در  زنان 
پست های غیررسمی به کار گرفته می شوند. فقط 
به زنان  از شرکت ها ثبت شده  ۱۸درصد درصد 

تعلق دارند۱.
اعمال خشونت بر زنان هنوز فصلی تیره را به خود 
اختصاص می دهد. به رغم وجود خواست سیاسی 
فکرها  طرز  تا  شود  کوشش  می بایست  هنوز 
عوض شود. خانم ایماکوسل اینگابینه می گوید: 
قابل  غیر  فرهنگ  این  که  دهیم،  نشان  باید  »ما 
تغییر نیست. هر جامعه ای این قابلیت را دارد که 

سنت های خود را ارتقا دهد.«
ادامه دارد
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راهپیمایی 
طوالنی 

زن های جنوب 

قسمت شصت و سوم و پایانی  

تاریخچه ی 
حقوق بشر

وضعیت تعلیم و تربیت 
در افغانستان  
ب ـ قوانیندر سال 1388

کابل،  دولتي،  مطبعه  افغانستان،  دموکراتیک  جمهوري  اساسي  اصول   �  ۳۶
 .۱۳۵۹

۳7 � اصولنامه اساسي دولت علیه افغانستان )۱۳۰۹( منتشره در سالنامه شوراي 
قانون اساسي، کابل ۱۳۶۹.

۳۸ � قانون اساسي دولت اسالمي افغانستان، مطبعه دولتي منتشره در جریده 
رسمي، کابل، ۱۳۸۲.

۳۹ � قانون اساسي دولت افغانستان، مطبعه دولتي، کابل، ۱۳۴۳. 
۴۰ � قانون اساسي دولت جمهوري افغانستان، جریده رسمي، کابل، ۱۳۵۵.
۴۱ � قانون اساسي جمهوري افغانستان، جریده رسمي، کابل، ۱۳۶۶، ۱۳۶۹.
۴۲ � قانون انتخابات دولت انتقالي اسالمي افغانستان، گستنر، کابل، ۱۳۸۳. 

۴۳ � قانون تابعیت جمهوري افغانستان، جریده رسمي، کابل، ۱۳7۰.
۴۴ � قانون پاسپورت جمهوري افغانستان جریده رسمي، کابل، ۱۳۶7.

۴۵ � قانون تشکیالت و صالحیت محاکم جمهوري افغانستان، جریده رسمي، 
کابل، ۱۳۶7.

۴۶ � قانون احزاب سیاسي دولت اسالمي افغانستان، کابل، ۱۳۸۳.
۴7 � قانون سازمان هاي اجتماعي دولت اسالمي افغانستان، کابل، ۱۳۸۳.

۴۸ � قانون جزاي دولت جمهوري افغانستان، جریده رسمي، ۱۳۵۵.
۴۹ � قانون کار جمهوري افغانستان، جریده رسمي، کابل، ۱۳۶7.

۵۰ � قانون کارمندان دولت، جمهوري افغانستان، جریده رسمي کابل، ۱۳۶7.
۵۱ � قانون مدني دولت جمهوري افغانستان )هر چهارجلد(، جریده رسمي، 

کابل، ۱۳۵۵.
رسمي،  جریده  افغانستان،  عالي جمهوري  تحصیالت  موسسات  قانون   �  ۵۲

کابل، ۱۳۶۸.
۵۳ � قانون مطبوعات دولت انتقالي اسالمي افغانستان، جریده رسمي. کابل، 

.۱۳۸۲
سالنامه  در  منتشره  )۱۳۰۱ه ش(  افغانستان  علیه  دولت  اساسي  نظامنامه   �  ۵۴

شوراي قانون اساسي مطبعه دولتي کابل، ۱۳۶۹. 
۵۵ � مقرره کارکنان امور دیني جمهوري افغانستان، منتشره در متحدالمال هاي 

ستره محکمه، کابل، ۱۳۶7.
۵۶ � اساسنامه شرکت بیمه ملي افغان، جریده رسمي، کابل، ۱۳۶۸.

۵7 � قانون اساسي ایاالت متحده امریکا، ضمیمه حقوق اساسي تطبیق، تالیف، 
داکتر سیدجالل الدین مدني، تهران، ۱۳7۹. 

تالیف،  اساسي،  فرانسه، ضمیمه مسایل حقوق  اساسي جمهوري  قانون   �  ۵۸
داکتر جعفر بوشهري، تهران، ۱۳7۶. 

تالیف،  قانون اساسي جمهوري ترکیه، ضمیمه حقوق اساسي تطبیقي،   �  ۵۹
داکتر سید جالل الدین مدني تهران، ۱۳7۹. 

ج ـ اسناد حقوق بین المللي:    
مجمع  ۱۹۹۸م،  اکتبر   ۱7 )مصوب   بین المللي  جزاي  دیوان  اساسنامه   �  ۶۰

عمومي ملل متحد(، کاپي از کتنز تاریخ ومحل طبع ندارد. 
۶۱ � اعالمیه اسالمي حقوق بشر، نشر کمیسیون مستقل حقوق بشر) ضم ویژه 

اسناد بین المللي حقوق بشر(، کابل، ۱۳۸۱.
۶۲ � اعالمیه جهاني حقوق بشر، ضمیمه گزیده هایي از اسناد بین المللي حقوق 

بشر، نشر شوراي ترقي خواهان افغانستان، کابل، ۱۳۸۱. 
۶۳ � اعالمیه جهاني حقوق کودک، ضمیمه ویژه اسناد بین المللي حقوق بشر، 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کابل، ۱۳۸۱. 
۶۴ � اعالمیه حقوق بشر وشهروند، ضمیمه حقوق اساسي، تالیف، داکتر جعفر 

بوشهري، تهران، ۱۳7۶.
سیاسي  مدني  المللي حقوق   بین  مثیاق  به  مربوط  اختیاري  پروتوکول   �  ۶۵
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  نشر  بشر  حقوق  بین المللي  اسناد  ویژه  ضمیمه 

افغانستان، کابل، ۱۳۸۱.
۶۶ � عهدنامه حقوق سیاسي زنان، ضمیمه ویژه اسناد بین المللي حقوق بشر، 

نشرکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کابل، ۱۳۸۱. 
۶7 � کنوانسیون حقوق طفل، ترجمه ونشر، بخش یونیسف افغانستان، کابل، 

۱۹۹۰ م. 
تالیف، داکتر رضا  بین المللي،  � منشور ملل متحد، ضمیمه سازمان هاي   ۶۸

موسي زاده، تهران، ۱۳۸۰.
۶۹ � مثیاق بین المللي حقوق اقتصادي اجتماعي وفرهنگي، ضمیمه ویژه اسناد 
کابل،  افغانستان،  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  نشر  بشر،  حقوق  بین المللي 

.۱۳۸۱
بین المللي  اسناد  ویژه  ضمیمه  وسیاسي  مدني  حقوق  المللي  بین  میثاق   �  7۰

حقوق بشر، نشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کابل، ۱۳۸۱. 


قسمت بیست وسوم
������������������� بخش سوم  �������������������

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

��������������������������������������� قسمت اول ���������������������������������������

شعار زنان اشتراک کننده در راه پیمایی دانشگاه کابل )1389/12/16(

ما عدالت می خواهیم!
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8 سال چهارم    شماره مسلسل 1104   سه شنبه 17 حوت 1389

نگاه فشرده به تاریخ معاصر افغانستان 
و مسایل حقوق زنان

در دوران امیر عبدالرحمن خان سیستم قانونی تدوین شده ای 
وجود نداشت، با این هم او با صدور فرامینی کوشید تا بعضی 
تعارض  در  او  دیدگاه  از  را که  زنان  با  سنتی  برخوردهای 
به  می توان  زمینه  این  در  سازد.  کمرنگ  بودند،  اسالم  با 
فرمان هایی در ارتباط به آزادی ازدواج زن بیوه، حق میراث 
دختران و شرط برای ازدواج کودک مبنی بر پذیرش آن 
دراین  دقیق  معلومات  هرچند  کرد.  اشاره  بلوغ  دوران  در 
مورد در دست نیست که تا چه اندازه این فرمان ها کارآیی 
فرمان ها  این  تاثیرات  که  است  این  مسلم  ولی  داشته اند، 
نتوانستند از حوزه دربار و درباریان به بیرون سرایت کنند. 
نظارت  دیگر حق کامل  فرمان  با یک  امیر  دیگر  از سوی 
این که  بر  افزون  نتیجه  در  که  داد  همسران شان  به  را  زنان 
فرمان های پیشین تغییری در زندگی زنان به وجود نیاوردند، 
بلکه با این فرمان زنان دوباره بخشی از اموال مردان شمرده 
بوبوجان،  به  ملقب  حلیمه  خانم  که  می شود  گفته  شدند. 
در  که  بود  اراده ای  با  و  قوی  زن  عبدالرحمن،  امیر  همسر 
محیط کار گویا مردانه حضور می یافت و بحث و گفتگو 
می کرد؛ اما متاسفانه او بیشتر نماد قدرت امیر بود تا الگوی 

رفتاری برای همه زنان.
با مداخله مستقیم خانواده  امیر حبیب اهلل،  در دوره سلطنت 
در  زنان  نقش  مورد  در  جدیدی  دیدگاه های  طرزی، 
حلقات دربار به میان آمد. محمود طرزی که پرورش یافته 
با  بود،  عثمانی  امپراتوری  حوزه  در  نوگرایی  جریانات 
ایشان  اجتماعی  نقش  و  زنان  تحصیل  منطق،  و  استدالل 
می گردید،  تلقی  اسالمی  غیر  عرف  و  سنت  اثر  بر  که  را 
اسالمی و مطابق مذهب عنوان کرد و سلسله مقاالتی را در 
جریده سراج االخبار زیر ستون »نامور زنان جهان« در مورد 
رساند.  به نشر  اجتماع  در  آنان  نقش  و  زنان  پیشرفت های 
مخاطبان این نشریه غالبا حلقات دربار و معدود خانواده های 
از  گروهی  اعتراض  با  که  این  با  ستون  این  بودند.  شهری 

خوانندگان مواجه گردید، کماکان منتشر می شد. )1(
نخستین مایه های روشنفکری و ایجاد تغییر در زندگی سنتی 
را می توان در اوایل سلطنت شاه امان اهلل خان جستجو کرد. 
نخستین تالش ها در ایجاد نقش متفاوت زنان در افغانستان با 
حرکت نمادین ملکه ثریا و پس اندازی حجاب، شرکت در 
جشن استقالل همراه با همسران وزرای دفاع و خارجه بدون 
میالدی،   1921 دخترانه  مکتب  نخستین  گشایش  حجاب، 
نخستین  اعزام  میالدی،   1922 سراج النسوان  جریده  نشر 
تحصیل  تحصیل،  برای  کشور  از  خارج  به  دختران  گروه 
و  اساسی  قانون  تدوین  سالگی،  تایازده  شش  از  اجباری 
گردید.  آغاز  رسمی  و  مرکزی  قانونی  سیستم  پایه گذاری 
همچنان شاه امان اهلل خان در مجلسی که با نمایندگان مردم 
در سال 1927 میالدی در پغمان داشت، در مورد تعیین سن 
ازدواج و محدود کردن تعدد زوجات به مذاکره پرداخت 

که با واکنش تند نمایندگان رد گردید. 
این حرکت های نوگرایانه در جامعه بسته و قبایلی افغانستان 
با تفکر سنتی روبه رو شد و شاه امان اهلل در قیمت بر پایی 
حرکت های مدنی و حمایت از نقش اجتماعی زنان هزینه ای 
گزافی پرداخت که در فرجام به ترک سلطنت و تبعید وی 
از کشور انجامید. این بار نخست نبود که استبداد و استعمار 
با یاری از تفکرات سنتی کلیشه ای و تابوهای مورد ستایش 
و  پیروزی خویش سود می جست. قشر مذهبی  برای  مردم 
مقتدر  ایجاد حکومت  با  را  منافع خویش  که  سنتی جامعه 
مرکزی و حاکمیت قانون دولتی در خطر می دیدند، از نام 
مذهب و دین به این اصالحات نه گفتند و بدین گونه سلسله 

نوگرایی در افغانستان از هم گسیخت.
از آن جایی که در تاریخ افغانستان، مردان با نقش اجتماعی 
مساله  دیگری  موضوع  هر  از  بیشتر  آنان  پوشش  و  زنان 
تضاد در صد  مورد  مسایل خیلی جدی  از  یکی  داشته اند، 
سال اخیر تاریخ افغانستان نظریه پردازی در همین راستا بوده 
و حجاب و پوشش اسالمی بیشتر از این که یک حکم دینی 
باشد به ابزار سیاسی سیاست مداران و بازدهی قدرت مردانه 

و حس مالکیت مبدل شده است.
اصالحات  تمام  کلکانی،  حبیب اهلل  امیر  امارت  دروان  در 
از جمله حرکت های مدنی مبنی بر تغییر دیدگاه ها و نقش 
زنان دگرگون گردید و معدود زنان شهری و درباری که 

هر حرکت قوی اجتماعی ریشه در اندیشه، برخاستگاه فلسفی 
و ساختار های متناسب اجتماعی دارد. بیشتر تشکل های زنانه 

سال های پسین، همسان با بعضی از نهادهای غیردولتی، 
محصول جامعه پس از جنگ و فرآورده استعمار نوین در 

افغانستان اند. چنین نهادهایی، فارغ از کنشگری اجتماعی 
هدفمند، برنامه های کوتاه مدتی را برای زنان اجرا می کنند که 

نه تنها در سازگاری با استراتیژی انکشاف ملی افغانستان  قرار 
ندارند، بل به حاکمیت و اقتدار دولتی نیز صدمه می زنند و به 

شکل گیری جنبش اجتماعی زنان نیز یاری نمی رسانند.

از مزایای تغییر مستفید شده بودند، دوباره ناگزیز به پوشش 
اجتماعی محروم  نقش های  از  و  داده  تن در  اسالمی  گویا 
گردیدند. در دوره محمد نادر شاه و محمد ظاهر شاه، برای 
حمایت از زنان کار همه گستر و درخور که ثبت تاریخ شده 
باشد، وجود ندارد. با این هم موسسه خیریه نسوان )موسسه 
نسوان و بعدها میرمنو تولنه( 1946 میالدی در همین دوره 
تاسیس گردید. در این موسسه ها زنانی از خانواده شاهی و 
خانواده های متمول کابل فعالیت های اجتماعی و فرهنگی و 
خیریه را آغاز کردند. در این سال ها آزادی هایی هم برای 
داشت  ثروتمند وجود  و شهری  زنان خانواده های سلطنتی 
که بیشتر به برنامه های خانگی و مجالس خصوصی محدود 
می گردید تا یک حرکت اجتماعی فراگیر. این دور تا زمان 

صدارت سردار محمد داوود تا سال 1353 ادامه داشت.
معارف،  به  توجه  داوود،  محمد  سردار  صدارت  دوره  در 
استراتیژی دولت شد و  از  پیشرفت و تحصیل زنان بخشی 
رسمی  مکاتب  گردید.  پنج ساله  کاری  پالن های  مشمول 
خانواده های  و  باال  طبقات  زنان  گردید،  تاسیس  دخترانه 
متمول در شماری از اداره های رسمی به کار آغاز کردند، 
آواز میرمن پروین، نخستین آوازخوان زن، از طریق امواج 
رادیو پخش گردید. داوود خان در سال 1959 میالدی از 
خواست  دولتی  بلندپایه  ارکان  و  سلطنتی  خانواده  دختران 
استقالل  جشن  از  تبجیل  مراسم  در  چادری  بدون  تا 
که  حجاب  رفع  و  نسوان  نهضت  بدین گونه  یابند.  حضور 
مقدمات آن از سال 1958 میالدی گذاشته شده بود با بهانه 
درخواست معلمان مکتب قابله گی و مکتب متوسطه نسوان 
به اجرا گذاشته شد. داوود خان در این راستا خود به گفتگو 
این  در  زنان  پرداخت.  جامعه  محافظه کار  قشر  با  مناقشه  و 
دوره با تصویب قانون اساسی سال 1964 میالدی به حقوق 
قانون  تسوید  کمیته  در  رسیدند.  رای دهی  حق  و  سیاسی 
حضور  خانم  دو  نخست  بار  برای  میالدی   1964 اساسی 
یافتند و در انتخابات پارلمانی سال 1965 میالدی چند خانم 
به پارلمان حضور یافتند و دو خانم دیگر به عنوان سناتوران 

انتصابی تعیین شدند.
نخستین نهاد مدنی زنانه مستقل از چارچوب دولت، سازمان 
دموکراتیک زنان که شاخه ای از حزب دموکراتیک خلق 
شد.  پایه گذاری  میالدی   1965 سال  در  می رفت،  به شمار 

از  داشت،  تمرکز  سیاست  بیشتر روی حوزه  که  نهاد،  این 
از موقعیت زنان  به دفاع  ایدیولوژیک و طبقاتی قسما  دید 
می شود  گفته  که  مدنی  از حرکت های  یکی  می پرداخت. 
از سوی این سازمان راه اندازی گردیده بود مظاهره جمعی 
از زنان در اعتراض به مسوده منع تحصیل دختران در خارج 
پارلمان در  قانونی حضور در  و دریافت تضمین  از کشور 
عدم  از  صرف نظر  که  حرکتی  است؛  میالدی   1968 سال 
کنش  یک  از  گونه ای  را  آن  می توان  آن  گسترده گی 

اجتماعی نامید. 
خالف دوران صدارت، سردار محمد داوود پس از کودتا 
و گزینش سامانه جمهوریت نظر به فشارهایی که بیشترینه 
با  بود،  شده  تحمیل  او  بر  مذهبی   – سنتی  قشرهای  از 
بیشتر  و  کرد  برخورد  زنان  حقوق  به  نسبت  محافظه کاری 
مصروف خنثاسازی توطیه ها علیه خود گردید. این در حالی 
بود که هیچ گونه فشار اجتماعی نیز مبنی بر تغییر نقش زنان 
در متن جامعه دیده نمی شد. ولی با این هم گروهی از زنان 
در شهرها، به زندگی اجتماعی- اقتصادی خویش کماکان 
با  با تسامح و احتیاط  نیز  ادامه می دادند و قشر محافظه کار 

این گروه ها برخورد می کردند.
در دوران حکومت چهارده ساله حزب دموکراتیک خلق 
افغانستان، دولت مداران بیشتر با شتاب زدگی ایدیولوژیک 
و نسخه برداری ناشیانه از کشور بزرگ شوراها که هیچ گونه 
مشابهت و همسانی با افغانستان نداشت، به جنبه های روبنایی 
با  مبارزه  گسترده  برنامه های  کردند.  توجه  زنان  زندگی 
بی سوادی و تقسیم زمین که با فشار و تهدید و تعذیب اجرا 
در محالت  مردم  اکثریت  واکنش  و  با شورش  می گردید 
غیرشهری روبه رو گردید. سوژه های حقوق زنان و برابری 
اجتماعی با استراتژی های نادرست و تب وتاب حزبی منجر 
آزادی  از  نامناسب  تفسیر  و  زنانه  حرکت های  عقبگرد  به 
حرکت های  جریان  این  در  گردید.  آنان  حقوق  و  زنان 
به  واکنش  در  زنان  از  گروهی  سوی  از  خودجوشی 
برنامه های حزب دموکراتیک خلق در چندین مرحله سامان 
را  دولتی  ضد  احساسات  بیشتر  که  حرکت ها  این  یافت. 
بازتاب می دادند تا صدای برابری خواهی زنان را، نیز خیلی 
و  بزرگترین  کردند.  فروکش  به زودی  و  نشدند  همه گستر 
مهم ترین تظاهرات زنان را در سال 1982 میالدی در آستانه 

تبجیل از دومین سالگرد انقالب ثور در شهر کابل می توان 
مشاهده کرد. زنان در سایر شهرها نیز مقاومت های نه چندان 
پررنگی داشتند. با این که شمار زندانیان زن در این دوران 
مشخص نیست، اما شواهد نشان می دهند که تعدادی از زنان 
نیز، زندان و مرگ بر اثر شکنجه را در داخل زندان متقبل 
شدند. با این هم صرف نظر از بررسی و تحلیل موقعیت های 
سیاسی و بازتاب دیدگاه های ایدیولوژیک در این سال ها، 
شکل  متعارف  به معنای  زنان  گسترده  یا  کوچک  جنبش 

نگرفت و در حد تالش های سازمانی و فردی باقی ماند.
هنگامی که مجاهدین در اوایل دهه  نود کنترول کشور را 
را  باسواد  و  شهری  زنان  پوشش  و  نقش  گرفتند،  به دست 
دگرگون  بودند،  فعال  اقتصادی  و  اجتماعی  حوزه  در  که 
و  دهند  نشان  خود  از  مقاومتی  زنان  این که  بدون  ساختند 
و  فرمان  با  رسیدند،  قدرت  به  طالبان  که  هنگامی  هم  یا 
زنان  سیاسی  اجتماعی  موقعیت  و  پوشش  طالبانی  فتوای 
و  گپ  یا  واکنشی  یا  کنش  زنان  هم  باز  و  دادند  تغییر  را 
گفت محسوسی نداشتند؛ همان سان که در به دست آوردن 
دست  به  قبل  دوره های  در  که  نسبیی  حقوق  و  آزادی ها 
امارت  زمان  در  چند  هر  نداشتند.  نقشی  نیز  بودند،  آورده 
پوشیدن  علیه  زنان  تظاهرات  بر  مبنی  گزارش هایی  طالبان 
چادری و نشستن در خانه در شهر های هرات، مزار شریف 
و قندهار وجود دارد. اما این در حالیست که شمار تظاهر 
زمان  حین  در  نرفت.  فراتر  نفر  صد  دو  مرز  از  کنندگان 
موضوع مهم دیگر، در جریان جنگ های داخلی افغانستان 
1992- 1998 میالدی تغییر نگاه جنگجویان به زنان است. 
مال  بر  مالک  ناموسی  نگاه  زن،  به  حاکم  نگاه  آن  بر  قبل 
می شد.  مراقبت  ازش  باید  خانه  چارچوب  در  که  بود 
امنی  مکان  در  را  زن  ها،  جنگ  و  منازعات  حین  در  حتا 
دوره،  این  در  ولی  نرسد،  او  به  آسیبی  تا  نگهمیداشتند 
هزاران زن با ابژه نگری سیاسی و جنسی گروه های متخاصم 
مورد تجاوز و خشونت جنسی قرار گرفتند - با این که در 
داشتند،  وجود  چنینی  این  رفتارهای  نیز  قبلی  سیاست های 
اما صبغه خیلی عمومی نداشتند؛ به گونه مثال برده گیری از 
زنان هزاره در دوره امیر عبدالرحمن خان  و معدود زنانی از 
شمال کشور در دوره نادر خان و سو استفاده جنسی از آنان 

به نام های کنیز و صیغه. 
از دیدگاه من، اما دشواری بزرگتر در تمام این دوره ها نقش 
کارکرد های  به  واکنش  و  کنش  در  زنان  منفعالنه  و  خنثا 
بسیج  طرح  در  ناتوانی  و  زورمداران  و  سیاست مداران 
البته دالیل فراوانی را که در  یک جنبش همه گستر است. 
این راستا موجب خاموشی و انقیاد غیرقابل باور عموم زنان 
همواره  آن چه  ولی  نمی کنم؛  دور  نظر  از  است  گردیده 
اصطالح  به  زنان  منفعل  نقش  بوده،  شگفتی آور  من  برای 
گذشته  است.  اجتماعی  فعال  و  درس خوانده  و  روشنفکر 
اجتماعی،  از تک رفتارهای محدود و حرکت های ضعیف 
و  نگردیده  زنان  سراسری  جنبش  ایجاد  به  قادر  آنان، 
خاموشانه سرنوشت زنان را به عنوان مشیت الهی پذیرفته اند. 
ابوبکر،  رقیه  طرزی،  اسما  ثریا،  ملکه  چون  نخبه گانی 
فاروق  صالحه  سراج،  شفیقه  سراج،  زینب  نورزایي،  کبرا 
بینظیر  و  وردک  معصومه  مبارز،  شایق  نفیسه  اعتمادي، 
اما  بوده اند،  زنان  برای  شایسته ای  الگوهای  هوتکی، 
هیچ کدام بانی و موسس یک جنبش همه گستر در افغانستان 

نشده اند.
با تاسف که تاریخ صد سال اخیر افغانستان نشان می دهد که 
مایه های شعوری زنان، آبشخور حرکت های برابری خواهی، 
فعال  پویا و  نقش  یا دست کم  نبوده  زنان  عدالت و حقوق 
وجود  پیش  سال  هشت  تا  می بود  باید  که  آن سانی  زنان 

نداشت.
راستای  در  تالش ها  و  اخیر  سال  ده  تحوالت  که  این  با 
تغییر زندگی زنان، نیز زاده مداخله و فشار از باال به پایین 
گفتمان های  پیدایی  موجب  باز  فضای  این  اما  است،  بوده 
زنانه و حرکت های فردی و گروهی گردیده است. ایجاد 
بشر2001  حقوق  مستقل  کمیسیون  و  زنان  امور  وزارت 
شوراهای  و  پارلمان  کابینه،  در  زنان  حضور  میالدی، 
والیتی، پالن کاری ملی زنان افغانستان، استراتیژی انکشاف 
ازدواج  و  اجباری  ازدواج  محو  پروتوکل  افغانستان،  ملی 
اطفال )24 نوامبر 2005 میالدی (، کمیسیون محوخشونت 
تصویب  و  الحاق  میالدی(،   2003 جوالی   9( زنان  علیه 
تبعیضات علیه زنان )5 مارچ  2003  کنوانسیون محو کلیه 

میالدی( )2( باز هم حرکت هایی از باال به پایین اند.
پیدایی  برای  نامید.  زنان  نمی توان جنبش  را  این حرکت ها 
فکر،  تولید  به  دیگری  کار  هر  از  بیشتر  جنبشی  چنین 
کاری  و  فکری  ظرفیت های  بردن  بلند  و  شعوری  آگاهی 
زنان نیاز است. هر حرکت قوی اجتماعی ریشه در اندیشه، 

برخاستگاه فلسفی و ساختار های متناسب اجتماعی دارد. 
از  بعضی  با  پسین، همسان  زنانه سال های  بیشتر تشکل های 
نهادهای غیردولتی، محصول جامعه پس از جنگ و فرآورده 
از  فارغ  نهادهایی،  چنین  اند.  افغانستان  در  نوین  استعمار 
کنشگری اجتماعی هدفمند، برنامه های کوتاه مدتی را برای 
استراتیژی  با  سازگاری  در  نه تنها  که  می کنند  اجرا  زنان 
انکشاف ملی افغانستان  قرار ندارند، بل به حاکمیت و اقتدار 
دولتی نیز صدمه می زنند و به شکل گیری جنبش اجتماعی 

زنان نیز یاری نمی رسانند. 
ادامه در صفحه9

دستینه های بی دستور

بازشناسی نقش زنان افغانستان 
در مبارزات آزادی خواهی زنان

 شهرنوش
قسمت دوم
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مردان مسلح به تظاهرکنندگان مصری حمله کردند

ايران و ترکیه در پی ويزای »شامگن« هستند

عربستان سعودی يک روحانی منتقد شیعه را آزاد کرد 

بنابه گزارش ها فعاالن هوادار دموکراسی در مصر، 
مردان  حمله  هدف  داخله،  وزارت  اطراف  در 
به چاقو مسلح بودند قرار  لباس شخصی که  مسلح 

گرفته اند.
از زمان سقوط حسنی  نوع  اين  از  اولين حمله  اين 

مبارک از قدرت در ماه گذشته است.
روز شنبه تظاهرکنندگان به وزارت داخله و سازمان 
پوليس مخفی يورش بردند تا اسنادی را جمع آوری 
کنند که می گويند شواهد سرکوب در دوران آقای 

مبارک را نشان می دهد.
اسام شرف، نخست وزير جديد مصر قول اصالح 
دستگاه های امنيتی را داده است و کابينه ای را برای 

اداره کشور تا زمان انتخابات منصوب کرده است.
شمشير  به  که  شخصی  لباس  افراد  گذشته،  روز 
فعاالن  با  بودند  مسلح  پترولی  بمب های  و 

دموکراسی خواه به مقابله پرداختند. به گفته شاهدان عينی اين 
پس از آن بود که سربازان تجمع هواداران دموکراسی در قاهره 

را که خواستار اصالح سازمان های امنيتی بودند، بر هم زدند.
محمد فهمی به خبرگزاری رويترز گفت: »ارتش برای متفرق 
کردن ما تيراندازی هوايی کرد. خواستيم فرار کنيم که به 200 
نفر از اوباش لباس شخصی که سالح های تيز حمل می کردند 

برخورد کرديم.«

آقای فهمی شمار تظاهرکنندگان را دو هزار نفر ارزيابی کرد.
انحالل تشکيالت امنيتی يکی از درخواست های کليدی جنبش 

اعتراضی در مصر بوده است.
تشکيالت پوليس مخفی مرکز عصبی دولت مبارک بود.

بردند  يورش  قاهره  در  مخفی  پوليس  ستاد  به  که  فعاالنی 
می گويند که شواهدی از يک ساختار دولتی موازی که بر همه 

جنبه های زندگی مصری ها نظارت داشت، را يافته اند.

ايران و ترکيه به دنبال ايجاد منطقه ويزايی جديدی به 
دو کشور خواهان  هر  مقامات  و  هستند  »شامگن«  نام 
به  عراق  و  ترکيه، سوريه  ايران،  پيوستن چهار کشور 

يک منطقه ويزايی تازه به نام شامگن شده اند.
جمهور  رييس  معاون  مقام  قايم  محمدی،  آقا  علی 
ايران، به خبرگزاری ايسنا گفته است که چهار کشور 

برای ايجاد اين منطقه مشترک ويزا توافق کرده اند.
منطقه  ايجاد  پيشنهاد  محمدی،  آقا  آقای  گفته  به 
و  رفت  ساده سازی  با هدف  شامگن  ويزايی  مشترک 
آمد گردشگران ميان چهار کشور ايران، ترکيه، سوريه 
طيب  رجب  طرف  از  توريست  افزايش  و  عراق  و 

اردوغان، نخست وزير ترکيه مطرح شده است.
همچنين آقای آقا محمدی از توافق چهار کشور برای 

ايجاد يک منطقه آزاد تجاری خبر داده است.
در حال حاضر اتباع ايران برای ورود به ترکيه نيازمند ويزا نيستند 
اما در صورت اجرايی شدن طرح ويزايی شامگن، ممکن است 
ايرانيان ناگزير باشند برای سفر به ترکيه ويزای شامگن بگيرند.

مقامات ترکيه منطقه شامگن را بر اساس همکاری با 9 کشور 
شامل ايران، ترکيه، سوريه، عراق، يمن، لبنان، ليبيا، مراکش و 

تونس تعريف کرده اند.
نام شامگن، بر اساس کنار هم نهادن واژه شام به معنای سوريه 
اتحاديه  ويزايی  منطقه  يادآور  عنوان  به  »گن«  پسوند  و  کهن 

اروپا – شينگن- توسط مقامات ترکيه ساخته شده است.
و  النهرين  بين  ميان  بخش هايی  معنای کهن آن  در  منطقه شام 
شرق دريايی مديترانه و اسراييل و فلسطين امروزی و اردن را 

شامل می شده است.
ترکيه در حال حاضر منطقه شامگن را يک منطقه بی نياز به ويزا 
می داند که بر اساس آن اتباع اين کشورها می توانند بدون ويزا 

به ترکيه سفر کنند.
اما مقامات اتحاديه اروپا و ترکيه و بلغارستان در ماه های اخير 
ابراز  شامگن  ويزای  بدون  منطقه  وجود  از  را  خود  نگرانی 

کرده اند.
مقامات اتحاديه اروپا و يونان و بلغارستان می گويند ترکيه مسير 
اصلی تردد مهاجرانی است که از کشور های منطقه، بدون ويزا 
به ترکيه وارد شده و از آنجا به طور غير قانونی وارد اروپا و به 

ويژه يونان و بلغارستان می شوند.

آزاد  را  شيعه  زندانی  عربستان سعودی يک روحانی  مقام های 
کردند.

توفيق العامر، روحانی شيعه ای که خواستار ايجاد نظام مشروطه 
روز جمعه  و  بود  بازداشت شده  پيش  هفته  بود،  سلطنتی شده 
نماز گزاران در شهر حفوف خواستار آزادی اين روحانی شده 

بودند.
 دولت عربستان سعودی از روز شنبه برگزاری تظاهرات را در 
اين کشور ممنوع اعالم کرده و گفته است تظاهرات مخالف 

اسالم و ارزش های جامعه است.

بازشناسی نقش زنان افغانستان در ... 
ادامه از صفحه 8

اين تشکل ها بيشتر در سطح حرکت می کنند، 
بدون اين که فشار و مايه های اجتماعی الزم 
را که از متن جامعه بر می خيزد، با خود داشته 

باشند.
نهادهای  کارکردهای  از  اگر  است  نابخردانه 
مدافع حقوق زنان و نهادهای غيردولتی در ده 
سال اخير انکار کرد و يا هم در پی انکار تاثير 
می خواهم  تنها  بود.  دولتی  هسته گذاری های 
بگويم که در تمام اين برنامه ها نقش اجتماعی 
جنبش  يک  برپايی  در  جمعی  خرد  و  زنان 
بوده  کمرنگ  جامعه  بطن  در  زنان  گسترده 
از  شاخصه هايی  و  اجتماعی  فشار  است. 
در  اخير  سال  ده  در  را  جمعی  حرکت های 
بعضی حرکت های چون اعتراض و تظاهرات 
تشيع«،  اهل  شخصيه  »احوال  قانون  عليه 
راه اندازی راهپيمايی برای حمايت از عدالت 
انتقالی و دفاع حقوق قربانيان جنگ، تصويب 
زنان،  عليه  خشونت  منع  قانون  توشيح  و 
راه اندازی برنامه کمپاين پنجاه فيصد می 2009 
سياسی  مشارکت  پايه گذاری کميته  ميالدی، 
تعليمی  مرکز  افغان،  زنان  و شبکه  زنان  برای 
نشست های  امن،  خانه های  ايجاد  افغان،  زنان 
جامعه مدنی در ارتباط به حقوق زنان و تحقق 
و هماهنگی ماده های قطع نامه 1325 ملل متحد 
)3(، گزارش های نهادهای مدنی و کميسيون 
ديده بانی  در  رسانه ها  و  بشر  حقوق  مستقل 
با  زن  نمايندگان  نشست های  زنان،  از حقوق 
تشکالت  سرگشاده  نامه های  جمهور،  رييس 
از  حرکت هايی  يا  و  جمهور  رييس  به  زنان 

اين دست می توان ديد. 
نهاد های  ميان دولت و  کارکردهای مشترک 
مدنی نيز يکی از پايه های اساسی ايجاد جنبش 
مشارکت  از  مثال  بهترين  بود.  می تواند  زنانه 
حرکت های  سوی  از  بسترسازی  و  دولتی 
زن  عليه  خشونت  منع  قانون  تصويب  زنان، 
از  آميزه ای  قانون  اين  است.  2010ميالدی 
منع  راستای  در  مشارکتی  و  دولتی  سياست 
است  بين المللی  جرم  يک  به عنوان  خشونت 
که با مشارکت دولت و مداخله جامعه مدنی 
است.  گرديده  تدوين  غيردولتی  نهادهای  و 
اطفال  قانون  و  خانواده  قانون  منوال  همين  به 
بی سرپرست نيز در مرحله تصويب قرار دارند.

)4(
اشاره ها: 

اين  از  ســر  االخبار مي خواهد که  »سراج   .1
خود،  نسخه هاي  بعضي  در  گاه گاهي  نسخه، 
در  که  مشهوري  زنان  احوال  از  قدري  يک 
اين سپنج سراي فاني زندگاني به سر آورده اند، 
به  تاريخ  ورق هاي  در  را  نام هاي خود شان  و 

بي بي هاي  برداشتن  فايده  براي  مانده اند،  يادگار 
مستورات و بيگم هاي مخدرات وطن عزيز خود، 
درج صفحه هاي اوراق اخبار نمايد. در اين باب، 
اگرچه بعضي اشخاص بر ما ايراد و اعتراض هم 
بگيرد، که در ميان مردان ما هم هنوز در صدي 
يک خواننده اخبار و داناي آثار پيدا نمي شود، و 
از مطالعه »سراج االخبار افغانيه« فايده مند معارف 

نمي گردد، چه جايي که زنان!...«
محمود  به  نامه ای  طی  رفيق  مال  نام  به  شخصی 
نوشت:  چنين  ستون  اين  به  واکنش  در  طرزی 
خاطر  از  را  مردان  يکطرفه  »مديرصاحب، 
بحث  جهان«  نام آور  »زنان  از  محوکرده، 
افغان يک طايفه جليله باحميت  مي رانند؟ چون 
و ذي غيرت و شجيع همت اند؛ هرگاه عوض آن 
در تعريف توپ و تفنگ و اسلحه و آالت جنگ 

افزوده مي شد بهتر بود.«
اين  افغانستان  که  است  يادآوری  قابل   .2
کنوانسيون را در سال 1980 ميالدی امضا و در 
هيچ  داشت  درنظر  بدون  ميالدی    2003 سال 

گونه تحفظی تصويب نموده است.  
در  متحد«  ملل  سازمان  »زنان  جديد  نهاد   .3
با بودجه ی در حدود  اواخر سال 2010 ميالدی 
و  جنسيتی  عدالت  راستای  در  دالر  ميليارد  يک 
در  نهاد  اين  گرديد.  تشکيل  زنان  توانمند سازی 
سازمان  توسعه  صندوق  قبلی  نهاد  چهار  راس 
بين المللی  نهاد  )يونيفم(،  زنان  برای  متحد  ملل 
)داو(،  زنان  پيشرفت  برای  آموزش  و  پژوهش 
ظرفيت سازی  و  جنسيتی  مسايل  مشورتی  دفتر 
نهاد  است.  گرفته  قرار  زنان  ارتقای  و  )اوسيج( 
تالش های  از  پس  متحد«  ملل  سازمان  »زنان 
گسترده نهادهای جامعه مدنی و فشارهای شديد 
پايه گذاری  قدرت،  حال  در  سياست مدار  زنان 
توجه  بر عدم  مبنی  انتقادهايی  اين  از  پيش  شد. 
کافی به مسايل زنان و بودجه ناکافی در سازمان 
رييس  بچلت  ميشل  خانم  داشت.  وجود  ملل 
جمهور پيشين چيلی به حيث رييس اين نهاد، از 
سازمان  اين  در  را  کار  ميالدی    2011 جنوری 

آغاز کرد.
از  متشکل  که  خانواده  قانون  تسويد  کميته   .4
وزارت امور زنان، وزارت عدليه، ستره محکمه، 
حقوق  مستقل  کميسيون  افغانستان،  زنان  شبکه 
انجمن  دموکراسی،  و  حقوق  موسسه  بشر، 
را  خانواده  قانون  مسوده  است،  مدافع  وکالی 
برای تصويب به وزارت عدليه پيشنهاد کرده اند. 
اين قانون در حقيقت، اصالح، تعديل و افزايش 
فصل خانواده مندرج در قانون مدنی است. اين 
از حقوق دانان گفته اند  در حاليست که شماری 
قانون  به  نيازی  مدنی  قانون  موجوديت  با  که 

خانواده نيست. 

ACKU
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نگرانی ایران از عوارض صنعتی ویروس کمپیوتری استاکس نت ادامه جنگ شدید میان مخالفان و نیروهای وفادار به قذافی در لیبیا 

اعتراض زنان مسلمان امریکا به نشست کنگره این کشور 

یک مقام سپاه پاسداران ایران اذعان کرده که ویروس 
تاثیر  کشور  این  صنایع  بر  نت  استاکس  کمپیوتری 
گذاشته اما افزوده است که »بخش های عمده ای« از آن 
ایران پیش تر تایید  کنترول و خنثا شده است. مقام های 
کرده بودند استاکس نت در تاسیسات اتومی مشکالتی 
این  خطر  که  داشته اند  تاکید  همواره  اما  کرده  ایجاد 
خرابکاری ها برطرف شده است. به گزارش خبرگزاری 
ایسنا غالم رضا جاللی، رییس سازمان پدافند غیرعامل 
گفت که طی چهار پنج ماه گذشته با هماهنگی وزارت 
اطالعات و مخابرات، دوره های آموزشی متعددی برای 

مقابله با این ویروس برگزار شده است.

تحت  را  ما  کشور  صنعت  ویروس  »این  گفت:  وی 
نرم افزارها و  برنامه ریزی  قابلیت  قرار داده است و  تاثیر 
فرایندهای صنعتی، آن هم خارج از اراده ما را دارد و 
ایجاد کند  را  زیادی  است عوارض صنعتی  این ممکن 
و البته تاکنون توانسته ایم در بخش های عمده ای آن را 

کنترول و خنثا کنیم.«
آقای جاللی توضیح بیشتری درباره این عوارض نداد اما 
گفت که »حوزه خطر« نیروگاه ها بیشتر از »حوزه امنیت« 
آنها اهمیت دارد زیرا »اگر کسی لطمه ای به آنها بزند، 
خطر آن بین همه کشورهای ساحل خلیج فارس تقسیم 

می شود.«

معمر  حکومت  مخالفان  میان  شدید  نبردهای  ادامه  با 
به وی و در حالی که  نیروهای وفادار  لیبیا و  قذافی، رهبر 
دو  نظامی  موفقیت های  درباره  نقیضی  و  گزارش های ضد 
طرف منتشر می شود، نگرانی ها از آغاز یک جنگ داخلی 

طوالنی در این کشور باال گرفته است.
از  استفاده  با  لیبیا،  رهبر  قذافی،  معمر  به  وفادار  نیروهای 
تانک، توپخانه، هواپیما و هلی کوپترهای جنگی به شهرهای 

تحت کنترول مخالفان دولت در این کشور حمله کردند.
نیز  و  لیبیا  غرب  در  واقع  زاویه  شهرهای  در  نبردها  این 
این  شرق  در  بن جواد  و  راس النوف  مصراته،  شهرهای 
جان  نفر   ۲۰ دست کم  آن  جریان  در  و  داده  روی  کشور 

خود را از دست داده و شمار زیادی نیز زخمی شده اند.
در حالی که مقام های دولتی لیبیا از موفقیت  نیروهای دولتی 
در بازپس گیری برخی از مناطق این کشور از مخالفان معمر 

چند  کنترول  همچنان  می گویند،  مخالفان  داده اند،  خبر  قذافی 
راس النوف  نفتی  بندر  و  بنغازی  جمله  از  کشور  این  مهم  شهر 

را در اختیار دارند.
همچنین برخی گزارش ها حاکی از آن است که مخالفان حکومت 
معمر قذافی موفق شده اند نیروهای دولتی را از شهر مصراته عقب  
شهر  بازپس گیری  از  دیگر  گزارش های  که  حالی  در   برانند،  

بن جواد توسط نیروهای وفادار به معمر قذافی حکایت دارد.
آژانس های  به  تا  است  قذافی خواسته  از حکومت  ملل  سازمان 

شهر  مجروحان  به  بی درنگ  دهد  اجازه  سازمان  این  امدادی 
مصراته دسترسی داشته باشند.

تصرف  در  که  را  لیبیا  غرب  در  مصراته  شهر  دولتی،  نیروهای 
شورشیان است، با تانک ها و حمالت هوایی گلوله باران کردند.

به گفته مخالفان حکومت معمر قذافی، نیروهای دولتی یک بار 
دیگر تالش کردند شهر ۲۰۰ هزار نفری زاویه در ۵۰ کیلومتری 
غرب طرابلس را از نیروهای مردمی بازپس بگیرند که با مقاومت 

مخالفان روبرو شدند.

صدها نفر با تجمع در میدان تایمز نیویارک به نشست 
اعتراض  امریکا  مسلمانان  درباره  کنگره  هفته  این 

کردند.
درباره  جلسه ای  هفته  این  است  قرار  امریکا  کنگره 
بررسی عملکرد  این کشور و  رادیکال شدن مسلمانان 

رهبران گروه های اسالمی تشکیل دهد.
تنها  کنگره  می گویند  امریکا  اسالمی  سازمان های 

مسلمانان را هدف گرفته است.
فورت  پایگاه  تیراندازی  به  واکنش  در  نشست  این 
هود تگزاس و توطیه بمبگذاری میدان تایمز نیویارک 

برگزار می شود.
نیویارک  جاده های  در  باران  بارش  وجود  با  معترضان 

راهپیمایی کردند و پالکاردهایی با خود حمل می کردند که بر 
روی آن نوشته بود: »امروز من هم یک مسلمان هستم.«

پیتر کینگ نماینده جمهوری خواه و رییس کمیته امنیت داخلی 
»وسعت  درباره  که  کرده  دعوت  کارشناس  چند  از  کنگره 

رادیکالیزه شدن جامعه مسلمانان امریکا« صحبت کنند.
آقای کینگ که نماینده نیویارک است می گوید برخی رهبران 
جامعه مسلمانان به اندازه کافی به تحقیقات پولیس و اف بی آی 
کمک  امریکا  داخل  تروریستی  توطیه های  با  مقابله  برای 

نمی کنند.
ماجرای فیصل شهزاد، شهروند امریکایی پاکستانی تبار که سال 
گذشته در صدد منفجر کردن یک موتر حامل بمب در میدان 
تایمز نیویارک بود و نیز کشتار 13 نفر توسط سرگرد امریکایی، 
پایگاه فورت هود تگزاس در سال ۲۰۰9 لحن  ندال حسن در 
سیاسی و نگرش سیاستمداران را در واشنگتن نسبت به مسلمانان 

تغییر داد.
سیاستمداران، پولیس و مردم نگران تهدیدهای جدید از درون 

جامعه مسلمانان امریکا هستند.
معترضان نیویارک می گویند نشست کنگره ممکن است اسالم 

هراسی را در امریکا تشدید کند.
فیصل عبدالرووف، امام مسجد جنجالی که قرار است در نزدیکی 
مرکز تجارت جهانی نیویارک بنا شود برای تظاهرکنندگان در 

ما  او گفت: »دشمن اصلی  نیویارک صحبت کرد.  تایمز  میدان 
و  رادیکالیزم  افراط گرایی،  دشمن،  نیستند.  مسلمانان  یا  اسالم 

ایدیولوژی رادیکال است.«
آندره کارسون، عضو مسلمان و دموکرات کنگره گفت که او 
بیگانه هراسی  »ما  بگوید:  جهان«  کینگ های  »پیتر  به  می خواهد 
موضوع  این  درباره  کینگ  آقای  لحن  نمی کنیم.«  قبول  را  شما 

تحریک کننده بوده است.
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