
تالش برای برکناری 
رییس مجلس نمایندگان

مجلس  اعضای  از  شماری  کابل:  8صبح، 
حضور  8صبح  به  تماس  در  نمایندگان 
مجلس  منشی  و  اول  معاون  رییس، 
عنعنوی  لویه جرگه  در  را  نمایندگان 
مورد  در  مجلس  این  مصوبه ای  مخالف 

لویه جرگه عنعنوی خواندند.
بیش  که  هستند  مدعی  نمایندگان  این 
ساختن  مجبور  برای  را  امضا  صد  از 
از پست  استعفا،  به  ابراهیمی  عبدالرووف 
جمع آوری  نمایندگان  مجلس  ریاست 
کرده اند و قرار است، این موضوع را در 
نمایندگان  مجلس  دوشنبه  روز  نشست 

مطرح کنند.
پیش،  چهارونیم ماه  نمایندگان  مجلس 
توسط  را  عنعنوی  لویه جرگه   برگزاری 
کشور  اساسی  قانون  مخالف  حکومت 
اعضای  حضور  عدم  از  و  کرد  تصویب 

این مجلس در این جرگه خبرداد.
ادامه در صفحه 2
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عالمان دین در کندز: 
مواد مخدر 

از امام صاحب قاچاق می شود
8

لویه جرگه از پیمان استراتژیک 
حمایت کرد

]در صفحه 3[

عناوین مطالب امروز:

جرگه و چندپهلویی 
سیاست مداران

که شماری  است  آمده  گزارش ها  از  برخی  در 
اعضای  از  برخی  و  ولسی جرگه  اعضای  از 
جرگه،  برگزاری  با  مخالف  سیاسی  حلقات 
بودن  غیرقانونی  مدعی  این که  با  همزمان 
جرگه بودند، در آن مشارکت کردند و در توجیه 
شخصیت  با  آنان  که  گفته اند  خویش  حضور 
یا  ولسی جرگه  عضو  )به حیث  خود  حقوقی 
نکرده اند،  اشتراک  جرگه  در  سیاسی(  حزب 
در  خود  حقیقی  شخصیت  به عنوان  بلکه 
است  حالی  در  این  کرده اند.  اشتراک  جرگه 
آنچه  که در اهمیت انگاری تحلیلی و سیاسی، 
افراد  این  قابل تامل می باشد، موضع گیری های 
ادعای  آنها است و  از منظر شخصیت حقوقی 
تفکیک شخصیت حقوقی از حکمی برای این 
افراد، جز در کارهایی که جنبه شخصی و فردی 
از  نمی رسد.  نظر  به  پذیرفته شده  چندان  دارد، 
سوی دیگر بعید است که در دعوت شدن آنان 
نظر  مد  آنان  حقیقی  شخصیت  نیز  جرگه  به 
بوده باشد، بلکه شخصیت حقیقی آنان در پی 
شخصیت حقوقی شان قرار داشته  است و آنچه 
بوده،  نظر  مطمح  جرگه  برگزارکنندگان  برای 

شخصیت حقوقی این افراد بوده است.
در صفحه 4
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قطع نامه جرگه 
پیامی برای همسایگان 

لویه جرگه عنعنوی پس از چهار روز به کار خود خاتمه 
داد. این جرگه با صدور قطع نامه ای 76 ماده ای دیدگاه ها 
و مشوره های اعضای جرگه را در رابطه به مسایل مهم 
نظر  به  کرد.  مطرح  حکومت  به  جرگه  اجندای  به ویژه 
می رسد که دیدگاه مطرح شده در قطع نامه پایانی فراتر 
از حد تصور حاکم در کشور و بیرون از آن می باشد. 
نفوذ   با  که  داشت  این  از  حکایت  گمانه ها  برخی 
پیمان  مورد  در  جرگه  آن  داخلی  عوامل  و  همسایگان 
قاطعیت  با  نتواند  طالبان  با  مصالحه  و  راهبردی 
کمیته های  در  خوب  مهندسی  ظاهرا  برسد.  نتیجه  به  
سبب  جرگه  اعضای  مدیریت  و  سازمان دهی  و  کاری 
توقع حکومت  تا  کند  مسیری حرکت  در  تا جرگه  شد 
و  حرف  هرچند  شود.  برآورده  آنان  هم پیمانان  و 
و  جرگه  برگزاری  اصل  باب  در  فراوانی  حدیث های 
مشروعیت آن در رسانه ها مطرح شد،  اما قطع نامه در 
باب اصل برگزاری جرگه و مشروعیت آن در رسانه ها 
مطرح شد و قطع نامه پایانی جرگه پیام های روشنی را 

به آدرس همسایگان افغانستان ارایه کرد. 
اعضای جرگه با پیمان راهبردی موافقت خود را نشان 
دادند و خواستار ایجاد  این تاسیسات در نوار مرزها 
و مناطقی شدند که از آنجاها افغانستان آسیب می بیند.  
جرگه همچنان خواستار حمایت امریکا از افغانستان در 
صورتی که از جانب کشور سوم مورد حمله قرار گیرد، 
شده است. به نظر می رسد که موافقت  جرگه با پیمان 
پیامی  افغانستان  همسایگان  برای  امریکا،  با  راهبردی 
افغانستان  مردم  می رود.  شمار  به  صریح  و  روشن 
در ده سال گذشته با تمام صبر و حوصله مندی انتظار 
از  درست  درک  با  افغانستان  همسایگان  تا  کشیدند 
قرار  سازنده  و  مثبت  مسیری  در  جاری،  واقعیت های 

گیرند. 
همسایگان  رفتار  و  روش  در  مدت  این   در  متاسفانه 
به خصوص ایران و پاکستان هیچ تغییری رونما  نشد. 
حمایت   اعالم  جدید   روند  از  ظاهر  در  کشور  هردو 
شتافتند  صلح  مخالفان  کمک  به  باطن  در  اما  کردند، 
افغانستان  در  نوسازی  و  بازسازی  روند  برابر  در  و 
اکنون  افغانستان  ایستادگی کردند. مردم  از جنگ  پس 
نابسامانی های  و  ویرانی ها  ترورها،  قتل ها،  تمام  در 
موجود، ردپای همسایگان را پیدا کرده و با  آگاهی تمام  
دشمنان و دوستان خود را در سطح منطقه و بین المللی 
شناسایی کرده اند. اکنون اعضای جرگه که از سراسر 
با  بود،  گرفته  شکل  مختلف  طیف های  از  و  کشور 
یک صدا از همسایگان می خواهند که در رفتارهای شان 
با  موافقت  اعالم  کنند.   نظر  تجدید  افغانستان  با 
از  برخواسته  آن که  از  بیش  امریکا  با  راهبردی  پیمان 
بیگانه پذیری افغان ها باشد، بیشتر از روی ناگزیری از 
اگر  می باشد.  افغانستان  همسایگان  دخالت های  تداوم 
زمینه سازی  در  اساسی  عوامل  بررسی شود  دقت  به 
برای پیمان راهبردی با غرب خود همسایگان افغانستان 
در  تالش  همسایگان،  دوامدار  مداخله های  می باشند. 
راستای بی ثباتی افغانستان، طرح حمله های زنجیره ای، 
و  تجزیه  راستای  در  اقدام  و  مسلح  مخالفان  آموزش 
نفاق سیاسی در کشور، سبب شد تا مردم افغانستان 
در یک  تصمیم  جمعی موافقت خود را با پیمان راهبردی 
شک  بدون  کنند.  اعالم  نظامی  پایگاه های  تاسیس  و 
حسن  همسایه داری،   مبنای  بر   همسایگان  رفتار  اگر 
همجواری و منافع متقابل صورت می گرفت هرگز شاهد 
نمی بودیم.  عنعنوی  جرگه  در  فضایی  و  روحیه  چنین 
شلیک راکت ها و خمپاره ها در طول چندین ماه از خاک 
پاکستان و ایران و نگاه تحقیرآمیز این کشورها نسبت 
تا  شد  سبب  چندین ساله  مداخله های  و  افغانستان  به 

مسیر جرگه این گونه رقم خورد. 
به نظر می رسد که پیام جرگه برای ایران و پاکستان و 
عوامل داخلی آن که در آستانه ی جرگه صف بندی های 
جدید را شکل داده بودند و با فتوا و شانتاژ خواستند 
جرگه را تحت شعاع قرار دهند. یک پیام صریح،  جدی 
امید  است که همسایگان و عوامل  بود.  تلخ خواهد  و 
آ گاهی  و  شعور  و  شوند  بیدار  خواب  از  آنان  داخلی 
افغان ها را نیز در این لحظه های حساس و تاریخی به 

تماشا بنشینند. 

زنگ اول


همسایه  کشور  عنوان  به  پاکستان 
افغانستان نقش موثری در ختم جنگ 
می تواند  افغانستان  در  ثبات  تامین  و 
سوی  از  کشور  این  اما  باشد.  داشته 
مقام های افغانستان و غربی به حمایت 
گروه های  از  استفاده  و  شورشیان  از 
افراطی به عنوان یک ابزار استراتژیک 
افغانستان  دولت  مقام های  است.  متهم 
عدم  دلیل  به  پاکستان  از  امریکا  و 
طالبان  با  مبارزه  در  جدی  همکاری 
انتقاد  افغانستان  در  صلح  تامین  و 

کرده اند.
بسیاری به این باور هستند که پاکستان 
با شورشیان به این دلیل مبارزه نمی کند 
تا از طریق آنها بعد از خروج نیروهای 

آن هلیکوپترهای نیروهای خارجی این 
پاسگاه را هدف حمله قرار دادند.

فرمانده پولیس غزنی همچنین گفته که 
این درگیری در حاشیه اجرای عملیات 
در  شورشیان  علیه  خارجی  نیروهای 
نزدیک این منطقه به وقوع پیوسته است.

این منطقه از مناطق ناامن غزنی شمرده 
نفوذ  آنجا  در  شورشیان  و  می شود 

دارند.
هنوز نیروهای ناتو در افغانستان در باره 

این حادثه اظهار نظری نکرده اند.

با آن که دو روز پیش از برگزاری لویه 
جرگه، عنعنوی تالش های برای تعدیل 
و یا لغو مصوبه ای یادشده صورت گرفت 
ولی نتوانست مراحل اصولی آن را طی 

کند.
با این حال، عبدالرووف ابراهیمی رییس 
مجلس  اعضای  به  نمایندگان  مجلس 
گفت که بیش از 170 عضو این مجلس 
برای شرکت درلویه جرگه عنعنوی ثبت 
از آن جایی که مراحل  اما  اند  نام کرده 
اصولی وظایف داخلی نهایی نشده است، 
نمی توانند  نمایندگان  و  اداری  هیات 
جرگه  درلویه  مجلس  این  آدرس  از 

عنعنوی شرکت کنند.
ولی با برگزاری لویه جرگه در روز چهار 

هر چند رییس مجلس نمایندگان را در 
شورای  رییس  عنوان  به  اساسی  قانون 
حضور  ولی  است  شده  اشاره  نیز  ملی 
آقای ابراهیمی در پهلوی رییس دادگاه 
عالی و لوی سارنوال کشور که از سوی 
مجلس نمایندگان رد صالحیت شده اند 

نیز پرسش برانگیز بود.
از  نمایندگان  مجلس  رییس  با  آن که 
یک  مدت  به  مجلس  نمایندگان  سوی 
دوره ی تقنینی 5 ساله، برگزیده می شود 
از  وی  برکنار  برای  دیگری  راه  هیچ  و 
سوی اعضای مجلس وجود ندارد، انتظار 
گردآوری  با  نمایندگان  که  می رود 
را  نمایندگان  مجلس  رییس  امضا ها 

مجبور سازند تا از مقام اش استعفا کند.

هنگام  زراعت،  ریاست  در  سازمان 
کوپن،  این  گفت  کوپن  توزیع  آغاز 
و  اصالح شده  گندم  کیلو   50 شامل 
در  می باشد که  یوریا  کیلو کود   200
به کشاورزان کندز  افغانی،  هزار  بدل 

توزیع خواهد شد.
برای  مواد  این  اطالعات،  بنیاد  بر 
و  می شود  توزیع  کشاورز  دوهزار 
افزون بر مرکز، ولسوالی های علی آباد، 
امام صاحب  و  قلعه ی زال  چهار درده، 
و  داد  خواهد  قرار  پوشش  زیر  را 
دشت ارچی  و  خان آباد  ولسوالی های 
شامل  برنامه  این  در  کندز،  والیت 

نیستند.

دینی می بینند. پیش از این دانش آموزان 
درس  خیمه ها  در  مدرسه  این 

می خواندند.
این  از  که  کندز گفت  معارف  رییس 
ساختمان، برای دانش آموزان شبانه نیز 

کار خواهد گرفت.
در کندز 15 باب مدرسه ی دینی وجود 
مدرسه ی  آن  باپیشینه ترین  که  دارد 
مولوی  این همه،  با  است.  تخارستان 
دینی  مدرسه های  شمار  محمد،  فیض 
نمی داند  بحث  قابل  و  مهم  آن قدر  را 
توجه ی  کنار  در  باید  که  می گوید  و 
مدرسه های  به  کیفتی  توجه  کمیتی، 
دینی داشته باشیم، و این باعث خواهد 
علوم  آموزش  برای  ما  شد که جوانان 

دینی، به کشورهای دیگر نروند.

وزیر خارجه پاکستان به وزیر خارجه 
هیچ  کشورش  که  است  گفته  آلمان 
ندارد.  افغانستان  قبال  برنامه مخفی در 
از تعهد  نیز گفت  وزیر خارجه آلمان 
افغانستان  در  همکاری  برای  پاکستان 
استقبال  مخفی«،  آجندای  هیچ  »بدون 

می کند.
آلمان  خارجه  وزیر  وله،  وستر  گیدو 
بین المللی  کنفرانس  آمادگی  برای 
جمعه،  روز  بن،  شهر  در  افغانستان 
با  کرده  سفر  پاکستان  به  عقرب   27

مقام های این کشور گفتگو کرد.
روان  سال  دسامبر  پنجم  تاریخ  به 
تا سه هفته دیگر، حدود 90 تن  یعنی 
ارشد  دیپلومات های  و  نمایندگان  از 
شمول  به  جهان  کشورهای  بسیاری 
نقش کلیدی  افغانستان که  همسایگان 
در  دارند،  کشور  در  صلح  تامین  در 
کنفرانس بین المللی افغانستان در شهر 

بن آلمان گرد هم می آیند.
با  گفتگو  از  بعد  آلمان  خارجه  وزیر 
پاکستانی اش  همتای  کهر،  ربانی  حنا 
در اسالم آباد، در یک نشست خبری 
مشترک گفت: »ما باید باهم کار کنیم 
به خاطری که ثبات در افغانستان به نفع 

ماست و به نفع همه جهان است.«

پولیس والیت غزنی گفته است که در 
بین المللی  نیروهای  اشتباهی  حمله  اثر 
در این والیت، دو مامور پولیس کشته 

و سه پولیس دیگر زخمی شده اند.
دالور زاهد، فرمانده پولیس غزنی گفته 
عقرب،   2۸ شنبه،  روز  حادثه  این  که 
در منطقه »بابایار« در حومه شهر غزنی 

صورت گرفته است.
به گفته او، در این حادثه ابتدا سربازان 
در  مستقر  پولیس  ماموران  با  خارجی 
دنبال  به  و  شدند  درگیر  پوسته  یک 

داشتند  ادعا  نمایندگان  مجلس  اعضای 
جرگه  لویه  اندازی  راه  با  حکومت  که 
ملی  شورای  تضعیف  درتالش  عنعنوی 
اساسی  قانون  برخالف  و  است  بوده 
ایجاد  را  ملی  باشورای  موازی  نهادهای 

می کند.
لویه  برگزاری  نزدیک شدن  با  هر چند 
جرگه و تاکید مشاور امنیت ملی ریاست 
این  بودن  مشوره یی  بر  مبنی  جمهوری 
آن،  مشوره های  نبودن  الزامی  و  جرگه 
جرگه  این  برگزاری  مورد  در  نگرانی 
کاهش یافت ولی بر بنیاد اصول وظایف 
در  تعدیل  نمایندگان  مجلس  داخلی 
مصوبه های این مجلس به دو سوم آرای 

کل نمایندگان مجلس ضرورت دارد.

شمول  به  اداری  هیات  از  برخی  شنبه 
جلسه ی  در  نمایندگان  مجلس  رییس 

لویه جرگه اشتراک کردند.
نمایندگان مجلس که با ۸صبح در تماس 
مجلس  رییس  که  کردند  ادعا  شدند 
وظایف  اصول  برخالف  نمایندگان 
به  مکلف  مجلس  رییس  که  داخلی 
مجلس  این  مصوبه های  از  حمایت 
می باشد، در لویه جرگه عنعنوی شرکت 

کرده است.
مجلس  رییس  حضور  دیگر،  جانب  از 
نمایندگان و اعضای شورای ملی نیز در 
رییس  سوی  از  بی مهری  با  جرگه  لویه 
جمهور و سایر مقام های حکومتی روبرو 

شده بود.

کشاورز  هزار  دو  برای  کندز:  8صبح، 
 50 شامل  که  کوپنی  کندز،  والیت 
کود  کیلو   200 و  بذری  گندم  کیلو 

یوریا می باشد، توزیع گردید.
برنامه ی توزیع کوپن کشاورزی، برای 
دو هزار کشاورز در والیت کندز، که 
سفید  کود  و  سیاه  کود  گندم،  شامل 
ریاست  در  دیروز  صبح  می باشد، 

زراعت والیت کندز آغاز شد.
اندازه ی مجموعی این کوپن، ده هزار 
سازمان  سوی  از  که  شده  خوانده  تن 
زراعت و خوراکه سازمان ملل تهیه و 

توزیع می شود.
این  مسووالن  از  تن  یک  همایون، 

8صبح، کندز: کار ساختمان باپیشینه ترین 
پایان  به  کندز  والیت  دینی  مدرسه ی 
رسید و به گونه ی رسمی به بهره برداری 

سپرده شد.
ساختمان مدرسه ی دینی تخارستان که 
دارای ده صنف درسی و ملحقات مورد 
نیاز است، از بودجه ی توسعه ای وزارت 

معارف کشور ساخته شده است.
محمدظاهر نظم، رییس معارف والیت 
کندز در این باره گفت: »این ساختمان 
در زمین کنونی مدرسه ساخته شده است 

و هزینه ی آن ده میلیون افغانی است.«
یکی  کندز،  در  تخارستان  مدرسه ی 
حدود  و  است  باپیشینه  مدرسه های  از 
والیت های  از  دانش آموز   1500
علوم  آموزش  آن  در  کشور  مختلف 

پاکستان: 
ما هیچ آجندای مخفی در قبال افغانستان نداریم

دو مامور پولیس 
در اثر حمله اشتباهی ناتو کشته شدند

تالش برای برکناری...                                                                                                                                  ادامه از صفحه 1

دو هزار کشاورز در کندز کوپن دریافت کردند

ساختمان مدرسه ی تخارستان 
به بهره برداری سپرده شد

نفوذ  بتواند  افغانستان،  از  خارجی 
ماه  باشد.  داشته  کشور  در  گسترده 
راسموسن،  فوگ  اندرس  گذشته 
کرد:  تاکید  ناتو  پیمان  دبیرکل 
از  بعد  ما  که  بفهمد  باید  »پاکستان 
به جا  امنیتی  خالی  افغانستان  در  خود 

نمی گذاریم.«
 وزیر خارجه آلمان نیز در مورد آینده 
افغانستان گفت: »تعهد حکومت آلمان 
و جامعه جهانی بسیار شفاف است: ما 
فراموشی  به  را  منطقه  این  و  افغانستان 

نخواهیم سپرد.«
گیدو وستر وله در این سفرش همچنان 
با جنرال اشفاق کیانی، رییس قدرتمند 
او  کرد.  گفتگو  پاکستان  ارتش  ستاد 

حل  راه  از  کیانی  با  گفتگویش  در 
و  گفت  سخن  افغانستان  در  سیاسی 
تنهایی  به  نظامی  تالش های  که  افزود 

کارایی ندارد.
پاکستان هرچند بعد از شکست طالبان 
در سال 2001 متحد امریکا در مبارزه 
بسیاری  اما  است،  بوده  تروریزم  با 
معتقدند که این کشور در عمل کاری 
نداده  انجام  طالبان  با گروه  مبارزه  در 
است. پاکستان پذیرفته است که گروه 
قبایلی  مناطق  در  القاعده  و  طالبان 
شمال پاکستان پناهگاه هایی دارند. این 
به امریکا قول داده است  کشور اخیرا 
اقدام  شورشیان  پناهگاه های  علیه  که 

می کند.

ACKU
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برادری  آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش  در 
ماین  با  برخورد  اثر  در  برادرش  داریم که  با خود  را 
و  معلول شده  پا  و یک  ناحیه چشم  از  جاسازی شده 
آن حادثه را چنین بیان می دارد: »ما در مناطق جنوبی 
کشور سکونت داشتیم و هم سرحد با کشور پاکستان 
راضی  آن  از  و  می گذشت  ما خوب  زندگی  بودیم، 
بودیم، اما با کودتای 7 ثور که جهاد مردم افغانستان 
آغاز شد روند زندگی مردم تغییر کرد، زیرا تعدادی 
دیگر  عده ای  و  شدند  مهاجر  کشور  از  فامیل ها  از 
آغاز  را  جهاد  خاک شان  و  کشور  از  دفاع  به خاطر 
و  گوشه  در  همه روزه  خونین  جنگ های  نمودند، 
و  می افتاد  اتفاق  گسترده  به صورت  کشور  این  کنار 
بودند. کسانی که  مردم دچار مشکالت سخت شده 
برای  که  باید  بودند  دولت  کنترول  تحت  مناطق  در 
بودن  به جرم مسلمان  یا هم  و  دولت عسکر می دادند 
دستگیر می شدند و کسانی که تحت قلمرو نیروهای 
جهادی بودند، باید به آنها کمک های انسانی و مالی 
اوضاع  و  داشت  به شدت جریان  می کردند. جنگ ها 
در  هم  ما  و  می رفت  شده  بدتر  روز  به  روز  کشور 
درامان  جریانات  این  گزند  از  دوردست  نقاط  همان 
با عساکر دولتی اکثر اوقات  نبودیم. نیروهای روسی 

از  پس  سنتی  لویه جرگه  کابل:  8صبح، 
پیمان  داشتن  به  رابطه  در  کار  روز  چهار 
روز  امریکا،  متحده  ایاالت  با  استراتژیک 
پایان  با صدور قطع نامه ای به کار خود  شنبه 
با  قطعنامه  این  در  لویه جرگه  اعضای  داد. 
استراتژیک  پیمان  امضای  از  شرایطی  ارایه 
نظامی  پایگاه  تاسیس  با  امریکا حمایت و  با 
اعالم  را  موافقت شان  افغانستان  در  امریکا 

کردند. 
قطع نامه  اعالم  از  پس  کرزی  رییس جمهور 
لویه جرگه در سخنرانی کوتاهی این قطع نامه 
همین  براساس  که  گفت  و  پذیرفت  را 
قطع نامه پیمان استراتژیک با امریکا را امضا 
سخنرانی  در  کرزی  رییس جمهور  می کند. 
روز اول خود در لویه جرگه گفت مشورت 

این جرگه برایش مهم است.
اعضای لویه جرگه یک قطع نامه 76 ماده ای 
مشوره  به عنوان  آن را  و  کردند  ترتیب  را 
و  امریکا  با  استراتژیک  پیمان  به  رابطه  در 
افغانستان  حکومت  به  طالبان  با  مصالحه 
سپردند. اعضای لویه جرگه تاکید کردند که 
تمام  امریکا  با  استراتژیک  پیمان  امضای  با 
بین دو کشور  این  از  پیش  قراردادهایی که 
ایاالت  و  شود  اعالم  ملغا  بود  شده  امضا 

تانک  ثقیله  مرمی های  آماج  را  ما  مناطق  دور  از  یا 
مدت  چند  از  بعد  هم  یا  و  می دادند  قرار  راکت  و 
این که  به نام  ما  مناطق  باالی  را  گسترده  عملیات های 
دشمن جا بجا شده، انجام می دادند و خانه ها را ویران 
می بردند  خود  با  را  کسانی  اوقات  بعضی  می کردند. 
برای  روزها  از  یکی  در  بود.  دردناک  بسیار  این  که 
با عساکر روسی  دولتی  نیروهای  که  رسید  احوال  ما 
باالی قریه ما عملیات می کنند ما مانند اکثر اوقات از 

متحده امریکا افغانستان را در دفاع از تمامیت 
اقتصادی،  زیرساخت های  بازسازی  ارضی، 

حکومت داری و زراعت حمایت کند. 
که  است  آمده  لویه جرگه  قطع نامه  در 
باید  درافغانستان  شبانه  عملیات های 
از  پس  عملیات ها  این  و  گردد  متوقف 
شود.  انجام  داخلی  نیروهای  سوی  از  این 
که  داشتند  تاکید  جرگه  اشتراک کنندگان 
باید  امریکا  متحده  ایاالت  نظامی  پایگاه 
و  عبور  و  تاسیس شود  از شهرها  در خارج 
هماهنگی  با  نیز  آنها  نظامی  وسایط  مرور 
گیرد.  صورت  افغانستان  دفاع  وزارت 
لویه جرگه  گانه   41 کمیته های  همه  تقریبا 
امریکا  نظامی  پایگاه های  ایجاد  خواستار 
همسایه  کشورهای  با  افغانستان  مرزهای  در 
که  کردند  تاکید  جرگه  اعضای  شدند. 
در  تروریستان  مراکز  بر  باید  متحده  ایاالت 
خاک پاکستان تمرکز کند و بر کشورهای 
ایران و پاکستان فشار وارد کند تا دست از 
اعضای  بردارند.  افغانستان  امور  در  مداخله 
در  امریکا  درازمدت  حضور  با  لویه جرگه 
کردند  تاکید  و  کردند  مخالفت  افغانستان 
که حضور امریکا باید محدود به زمان معین 
باشد. در قطع نامه آمده است که افغانستان و 

لویه جرگه از پیمان استراتژیک حمایت کرد

قریه خویش به قریه های همجوار فرار کردیم و بعد از 
از  و  نمودند  عملیات  دولتی  عساکر  با  روس ها  این که 
آنجا چیزی دستگیرشان نشد، دوباره برگشتند اما این بار 
آنها جنایت هایی را مرتکب شدند. زمانی که آنها قریه 
در گوشه  را  ماین ها  از  تعدادی  می کردند  ترک  را  ما 
و کنار قریه ما جاسازی کردند، زمانی که می خواستیم 
آنجا  به  مردان  از  تعداد  برگردیم، همیشه وقت  دوباره 
می کردند  حاصل  اطمینان  آنجا  امنیت  از  و  می رفتند 

زمانی که آنها قریه ما را ترک می کردند تعدادی از ماین ها را در گوشه 
و کنار قریه ما جاسازی کردند، زمانی که می خواستیم دوباره برگردیم، 

همیشه وقت تعداد از مردان به آنجا می رفتند و از امنیت آنجا اطمینان 
حاصل می کردند دوباره برمی گشتند و ما هم با اوالدها و سایرین به قریه 

می رفتیم. این بار برادرم با تعدادی از اهالی قریه به آنجا رفت و در جریانی 
که آنها از وضعیت اطالع به دست می آوردند، برادرم با ماین برخورد می کند 

و در آن حادثه از ناحیه پای و یک چشم معلول می شود. ما او را با بسیار 
مشکالت زیاد به پاکستان برای تداوی بردیم. او تداوی شد اما معلول است 

و دیگر آن انسان سابق نیست از این ناحیه بسیار زیاد رنج می برد

امریکا باید پیمان یا موافقت نامه امضا کنند نه 
اعالمیه، چنانکه پیش از این مقامات امریکایی 
اعالمیه  افغانستان  با حکومت  بودند که  گفته 

استراتژیک امضا خواهند کرد. 
این است که هرسندی  از مواد قطع نامه  یکی 
سوی  از  باید  می شود  امضا  امریکا  با  که 
پارلمان افغانستان تایید شود. در قطع نامه تاکید 
شده است که پیمان استراتژیک بین افغانستان 
ثبت  نیز  متحد  ملل  سازمان  در  باید  امریکا  و 

شود. 
لویه جرگه  ماده ای   76 قطع نامه  جمله  از 
استراتژیک  روابط  به  آن  ماده   54 عنعنوی 
طالبان  با  مصالحه  مساله  به  بقیه  و  امریکا  با 
لویه جرگه  اعضای  است.  یافته  اختصاص 
یابد،  ادامه  باید  مصالحه  که  کردند  تاکید 
تشکیل  همچنین  و  مذاکره  میکانیزم  در  اما 
اعضای شورای عالی صلح باید تغییراتی رونما 
عالی  شورای  اعضای  که  گفتند  آنها  شود. 
والیات  در  قومی  متنفذان  میان  از  باید  صلح 
لویه جرگه  اعضای  انتخاب شود.  لسوالی ها  و 
تاکید داشتند که در امضای پیمان استراتژیک 
با ایاالت متحده امریکا باید ارزش های مذهبی 

در نظر گرفته شود. 
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دوباره برمی گشتند و ما هم با اوالدها و سایرین به قریه 
می رفتیم. این بار برادرم با تعدادی از اهالی قریه به آنجا 
رفت و در جریانی که آنها از وضعیت اطالع به دست 
آن  در  و  می کند  برخورد  ماین  با  برادرم  می آوردند، 
ما  می شود.  معلول  چشم  یک  و  پای  ناحیه  از  حادثه 
تداوی  برای  پاکستان  به  زیاد  مشکالت  بسیار  با  را  او 
بردیم. او تداوی شد اما معلول است و دیگر آن انسان 
ما  و  می برد  رنج  زیاد  بسیار  ناحیه  این  از  نیست  سابق 
و  هستیم  ناراحت  بسیار  این مشکل  از  او  کنار  در  هم 
اما  بسازیم.  و  بسوزیم  نداریم که  این  چاره ای هم جز 
کشور  بدبختی های  این همه  عاملین  که  می خواهم  من 
مقابل  در  آنها  که  زمانی  تا  زیرا  شوند.  مجازات  ما 
مردم این کشور پاسخگو نباشند ما نمی توانیم به صلح 
و  محکمه  که  می گویند  همه  چون  برسیم.  امنیت  و 
تابه  را  جنایت ها  سبب  همین  به  آنها  نیست،  مجازات 
امروز انجام می دهند علت این همه بدبختی ها هم همین 
امروز  با  تا  که  است  جنایت کاران  قانونی  پیگرد  عدم 

مردم در رنج و مصیبت به سر می برند. 
خوانندگان محترم:-  جهت بهترشدن این بخش ما به 
دیده ی  به  شما  سالم  پیشنهادات  و  انتقادات  نظریات، 
قدر می نگریم با شریک ساختن چنین گزارش های شما 

در نشانی ذیل منتظر می باشیم.
Info_afg@solidarity for justice.org.af

همه جا ماین فرش بود

ري
حرا

 . ا
س از وراي دود و آتش

»از وراي دود و آتش« سلسله گزارش هايي است که بر اساس گفته هاي  قربانيان 
جنگ هاي سه دهه اخير افغانستان تهيه شده است. اين گزارشها که  بدون 

درنظرداشت جنبه هاي قومي، مذهبي، سمتي و زباني تهيه گرديده اند، بازتاب دهنده 
روايت هاي 23 سال جنگ در کشور مي باشند. 

محمد عارف بیات1099
ه و تنظیم:

تهی ACKU
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عادت  یک  به  افغانستان  در  چندجانبه  بازی گری 
چندجانبه  بازیگری  همین  قالب  در  است.  شده  تبدیل 
سیاست مداران  موارد،  بسیاری  در  که  می شود  دیده 
هر  با  تا  دارند  چندپهلو  و  غیرشفاف  موضع گیری های 
پیامدی، به موقعیت آنان آسیبی نرسد. برگزاری جرگه 
از  برخی  داشت.  کنار  در  را  بازیگری هایی  چنین  نیز 
حلقات سیاسی در برابر جرگه موضع گرفتند و آن را 
غیرقانونی خواندند، اما دیده شد که اعضای شماری از 

این حلقات سیاسی در جرگه اشتراک کردند.
نیز  ملی  ولسی جرگه شورای  در  نمایندگان  از  شماری 
برخورد این چنینی داشتند. هم با جرگه ابراز مخالفت 
می رسد،  نظر  به  یافتند.  حضور  آن  در  هم  و  کردند 
این گونه  به  مبادرت  جهت  این  به  سیاست مداران  این 
بهره مندی  که  کردند  متفاوت  رفتار  و  موضع گیری 
این  کنند.  تضمین  و  تامین  درک  هر  از  را  خویش 
جرگه،  برابر  در  مخالفت  ابراز  با  سیاست مداران 
خواستند تا موقعیت خویش را در صف کسانی که در 
مخالفت با جرگه قرار داشتند، تثبیت کنند و از امتیازاتی 
که در مخالفت با جرگه قرار داده شده ، بهره مند شوند. 
اما از سوی دیگر دیده شد که برخی از اعضای متعلق به 
گروه های این افراد در جرگه حضور یافتند تا امتیازات 
بهتری که برای شرکت کنندگان در جرگه نصیب شد و 
یا به آدرس آنان حواله شد، یا امتیازاتی بعد از جرگه، 

باز هم آنان بی نصیب نمانند.
موضع گیری های  از  برخی  که  است  این  جالب 
سودگرایانه در جریان جرگه نیز به نمایش گذاشته شده 
رسانه ها  در  درج شده  گزارش های  در  که  چنان  است. 
منعکس شده است، یکی از مقامات رسمی دولتی که 
ریاست یکی از کمیته های چهل گانه جرگه عنعنوی را 
نظریات  ارایه  اظهاراتی در خصوص  بود، در  عهده دار 
کمیته تحت ریاست خویش، گفته است که اگرچه او 
در  امریکا  دایمی  پایگاه های  ایجاد  به  عالقمند  شخصا 
کشور،  کنونی  شرایط  اساس  بر  اما  نمی باشد،  کشور 
می داند.  الزم  را  امریکا  با  استراتژیک  پیمان  بستن 
به این دلیل صورت  به نظر می رسد، این گونه اظهارات 
و  دریچه ها  می خواهند  سیاست مداران  که  می گیرد 
روزنه های معامالت را برای همیشه در برابر خویش باز 

نگهدارند.  
در برخی از گزارش ها آمده است که شماری از اعضای 
ولسی جرگه و برخی از اعضای حلقات سیاسی مخالف 
با این که مدعی غیرقانونی  با برگزاری جرگه، همزمان 
بودن جرگه بودند، در آن مشارکت کردند و در توجیه 
حقوقی  شخصیت  با  آنان  که  گفته اند  خویش  حضور 

بحث  روز  چهار  از  پس  عنعنوی  لویه جرگه  اعضای 
دولت های  میان  استراتژیک  پیمان  امضای  مورد  در 
افغانستان و ایاالت متحده امریکا، اعالم حمایت کردند 
و گفتند امضای این پیمان به نفع مردم افغانستان است. 
رییس جمهور کرزی نیز گفت که مشوره های این جرگه 

»به تمام معنا« مورد تایید او قرار دارد.
با  گذشته  هفته  چهارشنبه  روز  که  عنعنوی  لویه جرگه 
منظور  به  سراسر کشور  از  تن  دوهزار  از  بیش  شرکت 
ایاالت  با  استراتژیک  پیمان  امضای  مورد  در  بحث 
مسلح  شورشیان  با  صلح  مذاکرات  و  امریکا  متحده 
مخالف دولت آغاز به کار کرده بود، بعد از ظهر روز 

شنبه به کارش خاتمه داد.
قطعنامه ای  صدور  با  عنعنوی  جرگه  اعضای 
میان  استراتژیک  پیمان  امضای  از  هفتادوشش ماده ای 
امریکا حمایت کرده  متحده  ایاالت  و  افغانستان  دولت 
مناطق  در  باید  امریکا  نظامی  تاسیسات  که  گفته اند  و 
مرزی کشور، جاهایی که افغانستان از سوی کشورهای 
همسایه مورد تهدید قرار می گیرد، ایجاد شود. همچنین 

دولت  مسلح  مخالفان  با  مصالحه  مورد  در  جرگه  این 
نیز تاکید کرده اما گفته است که دولت افغانستان باید 
به وجود آورد. همچنین  تغییراتی را  در روند مذاکرات 
یک  تدویر  خواستار  خود  قطعنامه  در  عنعنوی  جرگه 
کنفرانس بین المللی صلح در یکی از کشورها شده است 
تقبیح  مورد  کشور  در  جنگ  قطعنامه،  این  براساس  تا 
قرار گیرد. همچنین اعضای این جرگه در قطعنامه خود 
از  مشخصی  تعریف  که  خواسته اند  افغانستان  دولت  از 
دولت  سوی  از  تاکنون  که  چیزی  کند؛  ارایه  »دشمن« 

مشخص نشده است.
حفظ  بر  خود  قطعنامه  در  عنعنوی  جرگه  اعضای 
توقف  اساسی،  قانون  به  احترام  کشور،  ملی  حاکمیت 
عملیات شبانه از سوی نیروهای امریکایی در افغانستان، 
تجهیز  دولت،  به  امریکا  زندان های  مسوولیت   سپردن 
نیروهای امنیتی کشور و حمایت امریکا از افغانستان در 
صورت مداخله نیروهای بیگانه و کمک های اقتصادی 
تاکید کردند و گفتند که این سند باید در چوکات یک 

پیمان و یا موافقتنامه میان دو کشور به امضا برسد.
ایاالت  از  خود  قطعنامه  در  که  عنعنوی  جرگه  اعضای 
را  افغانستان  دولت  که  خواسته اند  امریکا  متحده 
کند.  کمک  اقتصادی  رشد  و  زیربناها  ساخت  در 
همچنین این جرگه تاکید کرده است که سندهمکاری 
از  پس  امریکا  و  افغانستان  دولت های  میان  استراتژیک 
باید در سازمان ملل ثبت و جدا برای عملی شدن  امضا 

پیگیری شود.
نیز  کشور  رییس جمهور  کرزی  حامد  حال  همین  در 
که در مراسم اختتامیه جرگه حضور داشت، گفت که 
او  تایید  مورد  معنا«  تمام  »به  جرگه  این  پایانی  قطعنامه 
قرار دارد. رییس جمهور که از قطعنامه پایانی لویه جرگه 
دو  طی  او  که  گفت  می رسید،  نظر  به  راضی  عنعنوی 
ایاالت  با  استراتژیک  پیمان  امضای  رد  از  گذشته  روز 

متحده و مذاکرات صلح با مخالفان مسلح دولت توسط 
که  کرزی  آقای  اما  داشت.  تشویش  جرگه  اعضای 
و  استراتژیک  پیمان  امضای  از  جرگه  حمایت  از  پس 
گفتگو با مخالفان مسلح ابراز خرسندی کرد، گفت که 
که  کردند  درک  باالخره  جرگه  این  شرکت  کنندگان 
تماس افغانستان با جامعه جهانی چه معقولیت و سودی 
به  رییس جمهور خطاب  حال  این  با  دارد.  کشور  برای 
برای  شما  قطعنامه  »از  گفت:  عنعنوی  جرگه  اعضای 
من جای صحبت نمانده است. به تمام معنا با تمام مواد 
را  قطعنامه  این  و  هستیم  هم صدا  و  همنوا  تان  قطعنامه 
افغانستان  مردم  برای  هدایتی  ما  افغانستان،  دولت  برای 

می دانیم.«
پایانی  قطعنامه  از  کرزی  رییس جمهور  حمایت  اعالم 
جرگه مورد تشویق اعضای این جرگه نیز قرار گرفت. 
آقای کرزی افزود که هدایت های این جرگه »به هردو 
این  ساختن  عملی  برای  و  است  پذیرش  مورد  دیده« 
پایانی  قطعنامه  رییس جمهور  می کند.  اقدام  مشورت ها 
توصیف  افغانستان«  مردم  »به خیر  را  عنعنوی  لویه جرگه 
کرد و همچنین گفت که تمام پیشنهادها و شرایطی که 

در این قطعنامه گذاشته شده  است، درست و بجاست.
در همین حال برخی از اعضای مجلس نمایندگان نیز از 
می گویند  کرده  حمایت  اعالم  عنعنوی  جرگه  قطعنامه 
را  جرگه  این  مشوره های  دولت  که  صورتی  در  که 
می شود.  تمام  افغانستان  مردم  سود  به  گیرد،  نظر  مد 
رییس  و  مجلس  در  کابل  نماینده  وردک،  شیرولی 
عنعنوی گفت که  از کمیته های چهل گانه جرگه  یکی 
جرگه  این  اعضای  شرایط  و  پیشنهادها  نظرگیری  در 
آقای  می کند.«  دوا  را  افغان  هر  »درد  دولت،  سوی  از 
وردک افزود: »اگر حکومت به این فیصله ها عمل کند 
فکر  من  باشد،  داشته  وجود  قوی  مدیریت  یک  اگر  و 

می کنم به خیر افغان هاست.«
همچنین عبدالستار درزابی، نماینده مجلس نمایندگان و 
یک تن از شرکت کنندگان لویه جرگه عنعنوی می گوید 
این جرگه کار حکومت را  پیشنهادهای  که فیصله ها و 
برای امضای پیمان استراتژیک با ایاالت متحده امریکا 
قطعنامه  این  درزابی،  آقای  گفته ی  به  ساخت.  آسان تر 
کمک  کشورها  دیگر  میان  در  افغانستان  تثبیت  برای 
هستم  خوشبین  این  به  خودم  »من  گفت:  او  می کند. 
افغانستان کمک  به دولت  تاجایی  قطعنامه  این  اگر  که 
این  در  هم  مردم  نمایندگان  باالخره  که  کرد  خواهد 

مورد تصمیم درست و بجا بگیرند.«
رییس جمهور جرگه  در همین حال صبغت اهلل مجددی 
موفقیت آمیز  را  جرگه  این  اعضای  کار  عنعنوی، 
توصیف کرد و گفت با آن که شورشیان مخالف دولت 
نزدیک به دوصد انتحارکننده را برای مختل ساختن این 
جرگه تربیه کرده بودند، اما موفق نشدند. او گفت که 
مجددی  آقای  شده اند.  بازداشت  افراد  این  از  شماری 
دادگاه  به  را  بازداشت شده  افراد  که  دولت خواست  از 
به اعدام، آنان  بکشاند و در صورت محکوم شدن آنان 

را اعدام کند.

سیاسی(  حزب  یا  ولسی جرگه  عضو  )به حیث  خود 
شخصیت  به عنوان  بلکه  نکرده اند،  اشتراک  جرگه  در 
حقیقی خود در جرگه اشتراک کرده اند. این در حالی 
آنچه  سیاسی،  و  تحلیلی  اهمیت انگاری  در  که  است 
منظر  از  افراد  این  موضع گیری های  می باشد،  قابل تامل 
شخصیت حقوقی آنها است و ادعای تفکیک شخصیت 
حقوقی از حکمی برای این افراد، جز در کارهایی که 
جنبه شخصی و فردی دارد، چندان پذیرفته شده به نظر 
نمی رسد. از سوی دیگر بعید است که در دعوت شدن 
بوده  نظر  مد  آنان  نیز شخصیت حقیقی  به جرگه  آنان 
شخصیت  پی  در  آنان  حقیقی  شخصیت  بلکه  باشد، 
برگزار  برای  آنچه  و  است  داشته   قرار  حقوقی شان 
کنندگان جرگه مطمح نظر بوده، شخصیت حقوقی این 

افراد بوده است.
نشان دهنده  برخورد ها  این گونه  می رسد،  نظر  به 
می باشد.  جامعه  در  آزاردهنده  نابه هنجاری  یک نوع 
و  معامله گرانه  روحیه  از  ناشی  واقع  در  ناهنجاری  این 
جامعه  سیاست مداران  نزد  در  که  است  سودگرایانه ای 
به وجود آمده است. از سوی دیگر، این وضعیت یک 
واقعیت  نشان می دهد؛  را در جامعه  تلخ  بسیار  واقعیت 
تلخ این است که اعتقاد سیاسی نسبت به مسایل سیاسی 
در نزد سیاست مداران ما وجود ندارد و سیاست مداران 
موضع گیری  مساله  یک  به  نسبت  سیاسی  باور  با  ما 
ما  سیاست مداران  روان  و  روح  آنچه  بلکه  نمی کنند، 
را احاطه کرده است، منفعت بردن از تعامالت سیاسی 
و  می باشد  نظر  در  سود شخصی  تنها  آن  در  که  است 

تبعات تعامالت سیاسی از ارزش برخوردار نمی باشد.
و  نگران کننده  وضعیت  همین  به  توجه  با  و  بنابراین 
مخالفت ها  ابراز  از  برخی  می توان گفت که  نابه هنجار 
بر  مبتنی  اراده  و  جدی  باور  از  ناشی  جرگه  به  نسبت 
اساس  بر  بلکه  نبوده،  سیاسی  حقوقی  موضع گیری 
سنجش نفع و ضرر شخصی در رابطه به آن اظهار شده  
در  مخالفت  ابراز  اگر  گفت،  می توان  این رو  از  است. 
برابر جرگه عنعنوی یا هر موضوع و مساله سیاسی، ناشی 
از یک موضع گیری سیاسی مبتنی بر یک مرام سیاسی 
موضع گیر ها  وقتی  اما  می باشد.  احترام  قابل  باشد، 
بر اساس نفع سنجی و ضررسنجی شخصی باشد، نه تنها 
قابل احترام نمی تواند باشد، بلکه از جایگاه قابل پذیرش 

نیز برخوردار نمی شود.
به نظر می رسد، همین مساله نیز باعث شد تا بسیاری از 
رسانه ها به تحلیل و ارزیابی نکات مثبت جرگه عنعنوی 
بپردازند و از آن استقبال کنند و به اعالم موضع مخالفان 
توجیهات  و  استدالل  به  و  ندهند  نشان  عالقه  چندان 

صورت گرفته در این زمینه توجهی معطوف نکنند.    
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امضای پیمان استراتژیک
 به نفع افغانستان است

 دولتمرادی

 ظفرشاهرویی جرگه و چندپهلویی 
سیاست مداران

اعضای جرگه عنعنوی: به نظر می رسد، این گونه برخورد ها نشان دهنده یک نوع نابه هنجاری آزاردهنده در جامعه 
می باشد. این ناهنجاری در واقع ناشی از روحیه معامله گرانه و سودگرایانه ای است که در نزد 
سیاست مداران جامعه به وجود آمده است. از سوی دیگر، این وضعیت یک واقعیت بسیار تلخ 
را در جامعه نشان می دهد؛ واقعیت تلخ این است که اعتقاد سیاسی نسبت به مسایل سیاسی 
در نزد سیاست مداران ما وجود ندارد و سیاست مداران ما با باور سیاسی نسبت به یک مساله 
موضع گیری نمی کنند، بلکه آنچه روح و روان سیاست مداران ما را احاطه کرده است، منفعت 

بردن از تعامالت سیاسی است که در آن تنها سود شخصی در نظر می باشد و تبعات تعامالت 
سیاسی از ارزش برخوردار نمی باشد.

ACKU
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از  بعد   5 ساعت  در  که  طوری  پیوستند،  تظاهرات 
تظاهرات  این  از مردم در  نفر  از 15 هزار  بیش  ظهر 
حضور داشتند. در ابتدا اگرچه خیلی آرام بود ولیکن 
به تدریج شعارهای ضد حکومت و حزب کمونیست 
تظاهرات ضد  به یک  تظاهرات  و کم کم  آغاز شد 
رژیم کمونیستی تبدیل شد. در ساعت 7 و نیم همان 
روز پولیس در خیابان راه تظاهرکنندگان را سد کرد 
را که  اصلی  به خیابان  منتهی  و همچنین خیابان های 
تظاهرات در آن برگزار می شد نیز مسدود کرد. بدین 
بست  تظاهرکنندگان  بر  را  فرار  راه های  تمام  ترتیب 
جوانان  و  دانشجویان  بی رحمانه  شتم  و  ضرب  به  و 
یک  که  شد  شایع  روز  آن  در  اگرچه  پرداخت. 
بعد ها  اما  به دست پولیس کشته شده است.  دانشجو 
زده  مردن  به  را  که خودش  فردی  که  شد  مشخص 
بود، یک مامور مخفی بوده است. حرکت 17 نوامبر 
شکل گیری  به  منجر  پراگ  در  دانشجویان   1989
انقالب مخملین پراگ و سرنگونی حزب کمونیست 
شد، به همین دلیل 17 نوامبر در چک روز آزادی و 

دموکراسی نیز نام گرفته است. 
کشورها  غالب  در  نیز  دانشجویی  مشابه  جنبش های 
صورت گرفته است. اصوال کمتر کشوری را می توان 
سراغ گرفت که در آن تحوالت سیاسی و اجتماعی 
رخ داده باشد و نقش تاثیرگذار تشکالت دانشجویی 
مشابه  جریانات  در  معموال  ندید.  را  دانشگاهی  و 
سرکوبی  اصلی  اهداف های  از  دانشجویان  همواره 
که  می دهد  نشان  نکته  این  بوده اند.  حکومت ها 
در  نیز  را  تاثیرگذاری  بیشترین  همواره  دانشجویان 

هدایت و شدت این جریانات داشته اند. 
که  زمانی  ارجنتاین،   70 دهه  سرکوب های  در 
معترضان  سرکوب  به  ارتش  کمک  با  حکومت 
را  پولی تخنیک  دانشگاه  دانشجویان  می پرداخت، 
می کردند  هواپیما  بر  سوار  برهنه  شکنجه،  از  پس 
می کردند.  پرتاب  آتالنتیک  اقیانوس  در  سپس  و 
مفقود  جریان  این  در  ارجنتاینی  جوانان  از  بسیاری 
کردن  بسر  با  جوانان  این  شجاع  مادران  شدند. 
بر  را  مفقودشان  فرزندان  نام  که  سفید  روسری های 
»پالزا  به نام  مکانی  در  پنج شنبه  هر  بودند  نوشته  آنها 

به نام مادران  دومایو« گرد هم می آمدند. این مادران 
هر  هم  هنوز  آنها  می شوند.  شناخته  دومایو  پالزا 
خواستار  و  می آیند  هم  گرد  مکان  این  در  پنج شنبه 
وقایع  هستند.  فرزندان شان  سرنوشت  از  شدن  آگاه 
قتل عام دانشجویان در حکومت سابق ایران، همزمان 
و  کشور   این  به  امریکا  رییس جمهور  مسافرت  با 
ماجراهای کوی دانشگاه در دهه اخیر در این کشور 
جنبش های  تاثیرگذاری  نقش  از  دیگری  نمونه های 

دانشجویی در تحوالت کشورها محسوب می شود. 
تاریخچه جنبش های دانشجویی در افغانستان

شاید بتوان سابقه جنبش های دانشجویی در افغانستان 
این  اولیه  هسته  داد.  نسبت   1377 سال های  به  را 
دولتی  مدارس  تحصیل کردگان  و  اساتید  را  جنبش 
می توان  آنان  بین  در  می دادند.  شکل  دانشگاه ها  و 
رییس  نیازی،  محمد  غالم  دکتر  همچون  افرادی  به 
برهان الدین  استاد  و  کابل  دانشگاه  الیهات  دانشکده 
پروفیسور  و  توانا  موسی  محمد  سید  استاد  ربانی، 

صبغت اهلل مجددی و منهاج الدین گهیج اشاره کرد.
این افراد تا حد زیادی متاثر از فعالیت های سیاسی و 
دینی اخوان المسلمین قاهره بودند. در همان سال های 
دانشجویان )1338 خورشیدی(  تاسیس جنبش  اولیه 
اختالفات شدیدی میان جنبش و حکومت به وجود 
آمد که منجر به بازداشت افراد زیادی شد و جنبش 
فعالیت های  به  نیمه مخفی  صورت  به  که  شد  مجبور 

خود ادامه دهد.
جنبش  و  افغانستان  دانشجویان  جنبش  بین  البته 
و  سازمانی  روابط  کشورها  سایر  در  دانشجویی 
عمیقی وجود نداشت، اما همان طور که آمد، جنبش 
جنبش  به  متمایل  بیشتر  افغانستان  در  دانشجویی 

دانشجویی در مصر )اخوان المسلمین( بود.
جنبش دانشجویان در سال 1344 با پخش اعالمیه هایی 
با نام شب نامه جهاد شروع شد. آنها دراین سال علنا 
دست به تظاهرات  زدند و سال های 1965م تا 1972م 
دانشجو  قدر  این  حال  به  تا  که  کابل  دانشگاه  در 
فعالیت های  سال های  به  تبدیل  بود  ندیده  خود  به 
دانشجویان  شد.  دانشجویی  شور  پر  و  گسترده 
به هنگام جنگ شش روزه علیه اعراب و اسراییل علیه 
صهیونیسم، همچنین علیه سیاست جنگ طلبی امریکا 
در ویتنام و بر ضد امتیازات دولت های حاکم دست 
به تظاهرات می زنند و به شدت، بزرگان قومی، شاه 
جنبش  می بردند.  سوال  زیر  را  خان  داوود  به ویژه  و 
و  بودند  کمونیست ها  مخالف  شدت  به  دانشجویان 
صحنه دانشگاه کابل در آن سال ها پر از درگیری های 
جنبش  بود.  کمونیست ها  و  مایوییست ها  با  خونین 
دانشجویی اسالمگرا که با تاخیری طوالنی نسبت به 
کمونیست ها دست به کار شدند، نفوذشان گسترش 
می یابد و در انتخابات دانشگاهی سال 1970 )1349( 

حایز اکثریت می شوند.
ادامه در صفحه 9

مجمع  در  خویش  گردهمایی  در  واقعه  این  از  پس 
روز  این  لندن  در  سال 1941  در  دانشجویان  جهانی 
آن  از  و  نهادند  نام  دانشجو  جهانی  روز  به عنوان  را 
روز هر سال، در اعتراض به خشونت علیه دانشجویان 
در دانشگاه های بیشتر کشور های جهان مراسمی برپا 
می شود. البته این روز در بسیاری از 
کشورها که خود حکومتی خودکامه 
رسمیت  به  دارند  دیکتاتورگونه  و 
شناخته نشده است و هرگونه رفتاری 
سرکوب  بشدت  راستا  این  در 
در  برخی کشورها هم  در  می شود.  
تقابل  نوعی  به  این روز  و  با  توازی 
روز  به عنوان  را  دیگری  روز  آن،  با 
را  آن  تا  کرده اند  اعالم  دانشجو 
خود  ارزش های  و  اهداف  براساس 

تطبیق دهند.
دانشجو  جهانی  روز  ماجرای 
ژان  که  شد  آغاز  آنجا  از  دقیقا 
دانشکده  24 ساله  دانشجوی  اوپلتال 
داروسازی دانشگاه چارلز پراگ در 
دانشجویان  نازیسم  ضد  پیمایی  راه 
در 28 اکتوبر 1339 توسط نیروهای 
پس  و  شد  مجروح  به شدت  نظامی 
اثر جراحات  بر  هفته  دو  از گذشت 
می سپارد.  جان  نوامبر   11 در  وارده 
در  که  وی  خاکسپاری  مراسم 
به  خود  می شود  برگزار  نوامبر   15
تظاهرات ضد فاشیستی دیگری بدل 
کنستانتین  خاطر  همین  به  می شود. 
پراگ  در  نازی ها  نماینده  نوراث 
به  حمله  دستور  تظاهرات  این  به  دادن  پایان  برای 
خوابگاه دانشجویان و بازداشت رهبران آنها را صادر 
دانشجویان  خوابگاه  به  یورش  با  نظامیان  می کند. 
نازی ها  بازداشتگاه  به  و  بازداشت  را  دانشجو   1200
نیز  را  دانشجویان  رهبران  از  نفر   9 می کنند.  منتقل 

بالفاصله اعدام می کنند.
نیز  یونان  در   1974 نوامبر   17 یعنی  بعد  سال    44
تانک های حزب نظامی یونان به دانشجویان دانشگاه 
پولی تخنیک آتن که 4 روز را در دانشگاه شان تحصن 
دانشجویان  کشتار  به  و  می برد  یورش  بودند  کرده 
می پردازد. تاکنون هیچ گاه آمار دقیقی از این که چند 
شکنجه  در  یا  و  حمله  این  در  دانشجویان  از  نفر  ده 
روز های بعد از آن جان سپرده اند، منتشر نشده است. 
اما این یورش برای نظام دیکتاتوری یونان گران تمام 
شد، چرا که خیزش جنبش دانشجویی یونان درست 
نظام   1974 جوالی  در  و  نشست  ثمر  به  بعد  ماه   8

دیکتاتوری یونان سقوط کرد.
دیگر  مکان های  و  بعد  زمان های  در  خود  روز  این 
منشای تحوالت عظیم مشابه بوده است. در 17 نوامبر 
1989 انجمن جوانان سوسیالیست راه پیمایی را برای 
گرامی داشت روز جهانی دانشجو برگزار کردند. با 
شروع تظاهرات، مردم و سایر دانشجویان نیز به این 

 سید روح اهلل رضوانی

در  که  می کنند  توصیه  مادر ها  و  پدر  به  روانشناسان 
اختصاص  فرزندان شان  به  را  روزهایی  سال  طول 
دهند؛ روزهایی که بتواند برای فرزندشان خاطره ساز 
شود و آنان را متوجه خودشان کند. نماد چنین روزی 
روز  در  باشد.  تولدش  روز  می تواند  فردی  هر  برای 
تولد همه خانواده توجه شان به سمت فرزندشان است. 
پاس  است،  آمده  به دنیا  فرزند  آن  در  که  گذشته ای 
می دارند  گرامی  را  روز  این  همه،  می شود.  داشته 
می کنند.  اعالم  را  خود  خوشایندی  هدیه ای،  با  و 
مناسبت ها در زندگی هر فرد می تواند نقش مهمی در 
شکل دهی هویت شناختی و عاطفی فرد داشته باشد. 
در هر مناسبتی فرد می تواند به نوعی شناخت خود را 
از گذشته اش مرور و تجدید کند و خاطراتی متناسب 
باشد.  داشته  خود  آینده  برای  نقش  و  روز  آن  با 
آینده اش  به  را  انسان  گذشته  می تواند  که  خاطراتی 
زمان های  طول  در  یک پارچه  هویتی  و  کند  متصل 
متاسفانه در کشور  اما  ایجاد کند.  برای فرد  مختلف 
ما بسیاری از مردم روز تولدشان را نمی دانند و اگر 
نکنند  فراموش هم  اگر  فراموش می کنند و  می دانند 
که  آنانی  مانند  نیستند.  قایل  برایش  زیادی  اهمیت 
ممکن است حتا از چنین روزی و تولدشان عصبانی و 

طلب کار هم باشند.
است.  دانشجو  جهانی  روز  مناسبت ها،  این  از  یکی 
دانشجویان به اعتراف تاریخ و اندیشمندان و آگاهان، 
قشری بسیار تاثیرگذار در جامعه می توانند باشند که 
نقطه عطف اتفاقات مهم تاریخ بوده اند. از زمانی که 
است،  گرفته  شکل  دانشگاه  و  دانشجو  به نام  چیزی 

داستان جریان های دانشجویی وجود داشته است. 

که  دارد  داستانی  خود  برای  دانشجو  جهانی  روز 
مفاد  از  خالی  دانشجویان،  برای  حداقل  دانستنش، 
خود  روز  داستان  باید  دانشجویان  بود.  نخواهد 
به  می توان  که  است  کاری  حداقل  این  بدانند.  را 
مناسبت این روز انجام داد. یاد کردن از دانشجویانی 
توانستند  اما  بودند،  ما  مانند  زیاد  لحاظ های  به  که 
و  منطقه  یا  و  کشور  تاریخ  در  خاصی  تاثیرگذاری 
تاثیر  قدر  آن  حداقل  بگذارند.  اطراف شان  جهان 
گذار بوده اند که دیگران تصمیم گرفته اند یادشان را 

زنده نگه دارند و الگو و نماد خود کنند. 
داستان تولد روز جهانی دانشجو

نوامبر 1939 در گوشه ای از جهان روز خاک سپاری 
نیروهای  توسط  که  بود،  چک  اهل  دانشجویی 
سال  همان  نوامبر   17 در  رسید.  قتل  به  فاشیست 
مراسم  تظاهرات  در  که  نیز  دیگر  دانشجوی   9
توسط  داشتند  حضور  دانشجو  این  خاک سپاری 
نظامیان اعدام شدند و 1200 دانشجوی دیگر که در 
حمله به خوابگاه دانشجویان بازداشت شده بودند به 

بازداشتگاه نظامی نازی ها منتقل شدند.
به  جهان  تاریخ  در  نوامبر   17 روز  که  شد  این گونه 
عنوان روز جهانی دانشجو نام گرفت. روزی که در 
به  نازیسم  نیروهای  بدست  بی گناه  دانشجویان  آن 
خاک و خون کشیده شدند. دانشجویان سراسر جهان 

به مناسبت روز جهانی دانشجو
داستان روز تولد من

 ماجرای روز جهانی دانشجو دقیقا از آنجا آغاز شد که ژان اوپلتال دانشجوی 
24 ساله دانشکده داروسازی دانشگاه چارلز پراگ در راه پیمایی ضد نازیسم 

دانشجویان در 28 اکتوبر 1339 توسط نیروهای نظامی به شدت مجروح شد و 
پس از گذشت دو هفته بر اثر جراحات وارده در 11 نوامبر جان می سپارد. مراسم 
خاکسپاری وی که در 15 نوامبر برگزار می شود خود به تظاهرات ضد فاشیستی 

دیگری بدل می شود. به همین خاطر کنستانتین نوراث نماینده نازی ها در پراگ برای 
پایان دادن به این تظاهرات دستور حمله به خوابگاه دانشجویان و بازداشت رهبران 

آنها را صادر می کند. نظامیان با یورش به خوابگاه دانشجویان 1200 دانشجو را 
بازداشت و به بازداشتگاه نازی ها منتقل می کنند. 9 نفر از رهبران دانشجویان را نیز 

بالفاصله اعدام می کنند.

ACKU
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کنونی  افغانستان  خاک  از  که  کاروان روی  راه های 
به دره واخان  بودند که درنهایت  می گذشتند، راه های 
یک جا  دارد،  قرار  پامیر  کوه  شرقی  دامنه های  در  که 
می شدند و از آن جا به جانب کاشغر و ختن می رفتند. 
به همین ترتیب، کاروان های حامل ابریشم و پارچه های 
ابریشمی تولیدشده در مناطق و ساحاتی که تابع کشور 
ترکستان  و  فعلی  سینکیانگ  ایالت  به  نیز  بودند،  چین 
در  که  پررونقی  بازار های  در  و  می آمدند  قبلی  شرقی 
تولیدات  فروش  خرید  به  داشت،  وجود  سرزمین  این 
بازار ها  این  وارد  که  اروپایی  و  آسیایی  کشور های 
فعال  که  بلخ  شهر  زمان،  آن  در  می پرداختند.  می شد، 
بود  کاروان هایی  تقاطع  محل  دارد،  تعلق  افغانستان  به 
که از کشور هند، ماورالنهر و مرو، وارد آن می شدند 
ترتیب  به همین  می پرداختند.  تجارتی  معامالت  به  و 
دولت هایی که در آن زمان بر جغرافیای افغانستان فعلی 
و  ترانزیتی  عوارض  تحصیل  باب  از  می راندند،  فرمان 
تنها  این  می آوردند.  دست  به  زیادی  منافع  گمرکی 
خویش  تجارتی  کاالهای  که  تجار هایی  چون  نبود، 
انتقال می دادند، جهت حمل آن  به ترکستان شرقی  را 
زیادتر از اشترهای دوکوهانه بلخی استفاده می بردند. از 
این رو بود که در اثر کاوش های باستان شناسان چینایی، 
از  حتا  چین،  مختلف  نقاط  از  بلخ  اشتر  گلی  مجسمه 

پیکن به دست آمده است.)33(
افغانستان  جغرافیای  اهمیت  بر  که  دیگری  موضوع 
نباتی  معدنی،  محصوالت  که  بود  این  می افزود،  فعلی 
میوه  و  قالی،  پشم،  عقیق،  حیوانی ای چون الجورد،  و 
خشک و برخی مال التجاره دیگر مثل، پنبه، مواد معطر 
نباتی، نیل و غیره از خاک هند آمده و از همین طریق 
به خاک های آسیای غربی می رسید و تاجرانی یونان و 
رومی آن را به اقطار امپراتوری رومی می بردند. از این 
آسیای  ممالک  بازارهای  وارد  تاجران  توسط  سرزمین 

غربی چون: یونان و روم می گردید. 
قرار  شاهراه  این  شرقی  قسمت  در  که  شهری  اولین 
شهر  نزدیک  در  »چانگ-آن«  شهر  از  عبارت  داشت، 
فعلی شیان بود. بعد از آن، جاده مذکور تا دره دریای 

»وی« امتداد یافته بود. 
مردم چین، به لحاظ این که قسمتی از آن راه با سنگ 
مسما  »سلطنتی«  شاهراه  به  را  آن  بود،  شده  فرش 
از  تعدادی  راه،  این  بودند. دولت چین در مسیر  کرده 
کارمندان امنیتی خویش را جهت تامین امنیت گماشته 
از  معین  پول  مقدار  به دست آوردن یک  با  ایشان  بود. 

مسافران، این وظیفه را پیش می بردند. 
»وی«  رود  علیای  جوار  به  که  همین  ابریشم،  جاده 
می رسید، مسیر آن تغییر می کرد و با عبور از دامنه کوه 
مراکز  از  یکی  که  می رسید  تونهوانگ  به  شان«  »نان 
فرهنگی پررونق بودایی بود. بعد از شهر تونهوانگ که 
در استقامت غربی آن دشت های تاریم قرار داشت، در 
تیانشان،  کوه  سلسله  مذکور،  دشت های  شمال  قسمت 
در قسمت غربی آن کوه های پامیر، در قسمت جنوبی 
آن کوه های کونلون و قسمت شرقی آن به »کویرلوپ« 

می انجامید.)34(
جاده ابریشم با رسیدن به شهر »آن سی« به دو مسیر جدا 
امتداد  به جانب شمال غربی  می گردید: یک مسیر آن 
می یافت و از قسمت شمال حوزه تاریم عبور می کرد؛ 
و  می رفت  پیش  جنوب  جانب  به  که  آن  دومی  مسیر 
کونلون  کوه های  وسط  در  که  گذرگاهی  از  عبور  با 
به  گردیده،  تاکالماکان  دشت های  وارد  قرارداشت، 
شرقی،  پامیر  از  و  می یافت  امتداد  شرقی  پامیر  جانب 
سرچشمه  که  پامیر  کوهستان  آخری  قسمت  جانب  به 
به  و  می رسید  است،  جیحون  و  سیحون  رود های 

ترکستان غربی می انجامید. 

که  میران  قلعه  وارد  تاریم،  حوزه  جنوبی  قسمت  راه 
آن،  از  می شد. پس  داشت،  قرار  لوپ  دریاچه  کنار  در 
شهرهای چیر چین، شان-شان، ختن و یارکنت را عبور 
پامیر  به  و  می گذشت  از کاشغر  بعد،  به  آن  از  می کرد. 

می رسید. 
آن،  از  عبور  و  تورفان  شهر  به  رسیدن  با  شمالی،  جاده 
پشت  با  آن جا  واز  می رسید،  تیانشان  کوه  سلسله  به 
ُکرال  شهر  به  بوالن،  شهر  و  یشم  دروازه  گذاشتن  سر 
می رسید و از شهر ُکرال به جانب شمال امتداد می یافت، 
شمال  راه های  می رسید.  کاشغر  به  پامیر  کوه های  از  و 
محلی  وارد  و  می پیوستند  هم  با  کاشغر  در  جنوب  و 
تالقی  جای  سنگی  برج  می گردیدند.  سنگی  برج  به نام 
از  که  کاروان هایی  و  چین  کشور  تجاری  کاروان های 

غرب می آمدند، بود.)35(
تاجرانی  سنگی،  برج  در  مذکور  کاروان های  رسیدن  با 
انتقال  که در این کاروان ها کاال های تجاری خویش را 
تاشقرغان  یعنی  ُخلم،  به نام  خاصی  ساحه  در  می دادند، 
به  دارد،  قرار  یارکند  دریای  علیای  کنار  در  که  فعلی 
تاجرانی ممالک غربی،  از آن،  بعد  معامله می پرداختند. 
شهر  این  چون  می گرفتند.  پیش  در  را  بلخ  راه  ازپامیر 
باستانی، از یک طرف در قسمت وسط جاده ابریشم قرار 
داشت، از جانب دیگر راه بزرگی تجاری ای که از هند 
ترتیب،  همین  به  می انجامید.  بلخ  شهر  به  می شد،  آغاز 
ابریشم  راه  از  شاخه هایی  صفت  به  که  دیگری  راه های 

مورد استفاده تاجران بودند، عبارت می شدند از: 
به  دشوارگذر،  کوهستان های  از  عبور  با  که  راهی   -1
فرغانه، از فرغانه به سمرقند و از آنجا به بخارا و از بخارا 

به مرو می انجامید. 
2- راهی که به جانب شمال امتداد می یافت و به استقامت 
ساحل شرقی دریای خزر می پیوست و از طریق دریای 
که  مسیری  از  عبور  با  آنجا  از  می شد.  باکو  وارد  خزر 
دریای ارس در آن جاری بود، از طریق دریای سیاه وارد 

قسطنطنیه می شد. 
امتداد  شمال غربی  قسمت های  جانب  به  که  راهی   -3
داشت، از استقامت شمال دریای خزر عبور می کرد و به 

قسمت سواحل شمال دریای سیاه می رسید. 
با  آنجا  از  می رفت،  مرو  جانب  به  بلخ  از  که  راهی   -4
عبور از قسمت جنوب دریای خزر وارد شهر های طوس 
و صددروازه می شد، و پس از آن به جانب شهر »ری« و 
را  زاگرس  اکباتان کوه  از  می رفت.  )همدان(  »اکباتان« 

قطع می کرد و به بین النهرین و انطاکیه می انجامید. 
5- راهی که از غرب ایران به جانب بین النهرین )جایی 
که دریای دجله و فرات با هم نزدیک شده و شهر های 
قرار  بغداد در آن  تیسفون و  بابل، سلوکیه،  مثل  بزرگی 

داشت( امتداد می یافت. 
6- راهی که در قرن پنجم قبل از میالد، توسط داریوش 
کشیده شد، شهر شوش را به سارد که در آسیای صغیر 
واقع بود، پیوند می داد. این راه که قسمتی از راه ابریشم 
بود، از شهر شوش به استقامت شمال می رفت و با عبور 

از کوه زاگرس به اکباتان می رسید. 
نینوا می شد،  وارد  و  آغاز  اکباتان  از شهر  راهی که   -7
انطاکیه  به حلب و  از فالت آسیای صغیر می گذشت و 

می انجامید.)36(
جاده ابریشم، پس از این که به بین النهرین می رسید، به 

شاخه های ذیل تقسیم می شد: 
به  شمال غرب،  در  واقع  بیابانی  راه  از  که  شاخه ای   -1
استقامت شهرهای حلب و انطاکیه واقع در حوزه شامات، 

امتداد می یافت. 
2- شاخه ای که از شهر »دورا- انورپوس« واقع در کرانه 

فرات، آغاز می شد و به پالمیر می رسید. 
3- شاخه ای که از شهر بابل آغاز، با عبور از دشت های 

وسیع وارد شهر پترا می شد. عالوه بر این، این شاخه از 
طریق دهانه خلیج عقبه با دریای احمر نیز ارتباط داشت 
و با راه بزرگ ادویه که به جانب شرق می رفت، پیوند 

می یافت. 
به ساحل دریای  و  پترا آغاز می شد  از  4- شاخه ای که 
بیروت  و  ُجبیل  صیدا،  شهرهای  مصر،  غزه،  مدیترانه، 

می انجامید. 
5- »پترا« که در کنار جاده عطر نیز واقع بود، از عربستان 
طریق  از  یافته،  امتداد  شمال  جانب  به  و  آغاز  جنوبی 
شهرهای دمشق و قوس غربی به استقامت هالل خضیب، 
حلب وانطاکیه ادامه می یافت. نا گفته نماند که شهر های 
ابریشم بودند، بلکه  انتهای جاده  نه تنها  انطاکیه  حلب و 

پایان جاده عطر نیز به حساب می آمدند. 
قُوس و رود  از  با عبور  و  بابل آغاز  از  6- شاخه ای که 
عالوه  می شد.  ونینوا  آشور  چون  شهر هایی  وارد  دجله، 
براین، یک راه از شهر های باالی دجله و فرات به قسمت 
پایان این دو دریا و بندر های خلیج فارس می رسید و به 

راه دریایی ادویه می پیوست.)37(

یافتن  رونق  و  ابریشم  راه  نهادن  سقوط  روبه 
و  اروپا  قاره های  میان  دریا  طریق  از  تجارت 

آسیا
امپراتوران  از  یکی  فاتح،  محمد  سلطان  که  این  از  پس 
مصادف  1453میالدی  سال  در  عثمانی،  ترکیه 
پایتخت  که  را  قسطنطنیه  شهر  قمری،  به857هجری 
این  کرد؛  اشغال  بود،  )بیزانس(  شرقی  روم  امپراتوران 
پیروزی دولت عثمانی، باعث آن شد تا بنادر تجارتی ای 
نیز  داشت،  قرار  یترانه  مد  دریای  غربی  سواحل  در  که 
به  قسطنطنیه،  اشغال  از  پس  او،  بیافتد.  ترک ها  به دست 
گونه ای عمل کرد که در اثر آن رابطه تجارتی تاجران 
اخالل  آسیایی  کشور های  تجاران  با  اروپایی  ممالک 
شد. این عمل وی باعث شد که کشور های اروپایی در 
در  این  برآیند.  هند  قاره  نیم  به  بحری  راه  صدد کشف 
حالی بود که قبل بر این نیز تجاران اروپایی از مشکالتی 
به  زمینی  راه  از طریق  رساندن کاالهای خویش  در  که 
پا  با  اروپایی  و  آسیایی  تاجران  تجارتی  مال  که  نقاطی 
درمیانی عرب ها در آن خرید و فروش می شد، شکایت 
داشتند. این مشکل تجاران اروپایی در سفرنامه شخصی 
انعکاس  »تور«  شهر  باشنده  نیکیتین«  ناسی  »آقا  به نام 
یافته است. او که در سال های 1467 و 1472، از طریق 
را  به هندوستان سفر کرد، چشم دیدهای خویش  ایران 
شهر  به  بازگشت  از  پس  که  گنجانید  نامه ای  سفر  در 
مذهب،  به  راجع  سفرنامه،  این  در  نوشت.  را  »تور«آن 
امور نظامی و طبیعت زیبا و غنی هندوستان، حرف های 
در  نویسنده  این،  بر  عالوه  است.  شده  گنجانیده  جالبی 
سفرنامه خود از دشوارگذر بودن راه زمینی تا هندوستان 
و مشکالتی را که در این راه دیده بود، نیز یادآور شده 
را  هندوستان  به  رسیدن  جهت  بحری  راه  از  استفاده  و 

ترجیح داده بود. )38( 
قدم  راستا  این  در  که  کشوری  اولین  اساس،  این  به 
گذاشت، اسپانیا بود. پادشاه اسپانیا جهت رسیدن به این 
دریانوردان  از  یکی  کولمپ«  »کرستف  پیشنهاد  هدف، 
هندوستان  به  بحری  راه  کشف  خاطر  به  را  اسپانیایی 
پذیرفت و مصارف مالی وی در این سفر را تادیه کرد. 
کریستف کولمپ در اوایل سال 1492م، با سه کشتی به 
وارد  سال  همین  اکتوبر  ماه  در  او،  سپرد.  راه  هند  قصد 
امریکای  یعنی هیسپانوال )هاییتی( واقع در  آنتیل  جزیره 
قاره  به کشف  موفق  تصادف  از روی  و  جنوبی گردید 

امریکا شد.)39(
از  یکی  واسکودوگاما  کولمپ،  کریستف  از  بعد 
دریانوردان پرتگالی، دومین دریانوردی بود که در سال 
1498م به قصد کشف راه بحری به نیم قاره هند حرکت 
امید  با عبور از تنگه ی  تا  کرد. واسکودوگاما موفق شد 
کرانه  وارد  دارد،  قرار  افریقا  قاره  جنوب  در  که  نیک 

قسمت جنوبی هند شود.           
چند  با  که  بود  پرتگالی  »البوکرک«  سومی  دریانورد 
کشتی جنگی مجهز با توپ به قسمت جنوبی هند رسید 

ایجاد  به  آن  در  و  کرد  تصرف  را  »سوکوترا«  و جزیره 
پایگاه پرداخت. بعد از آن باالی کشتی های ماهی گیران 
و  برید  را  بینی و گوش های آن ها  و  متعرض شد  عرب  

آزاد شان ساخت.                
انجام  »واسکودوگاما«  وی،  از  پیش  که  را  کاری  یعنی 
داده بود، او نیز به آن پرداخت. ایشان به خاطری به این 
عمل شنیع متوسل شدند تا بتوانند از طریق مذکور در میان 
البوکرک،  کنند.  ایجاد  را  و وحشت  ترس  قبایل عرب 
بعد از انجام کار هایی از این دست به جانب خلیج فارس 
حرکت کرد. او، پس از اشغال شهر مسقط آن را به آتش 
کشید و گوش ها و بینی های اسیران مسقطی را نیز برید. 
و عمان  »مصرح«  مناطقی چون »صحار«،  بعد،  به  آن  از 
را به تصرف درآورد و بر ایشان خراجی را مقرر داشت 
نگذشت  دیری  می پرداختند.  هرمز  جزیره  حاکم  به  که 
که جزیره هرمز را که توسط شخصی به نام خواجه عطا 
به  اداره می گردید،  نایبی سیف الدین 12 ساله  به صفت 
محاصره کشید. محاصره هرمز هنگامی پایان پذیرفت که 
به  غرامت  به شکل  را  زرافین  پنج هزار  مبلغ  سیف الدین 

البوکرک پرداخت و متعهد شد که:                
خراج  قسم  به  را  زرافین  پانزده هزار  مبلغ  ساالنه   -1

می پردازد.         
گمرکی  عوارض  پرتگالی ها  تجارتی  کاالهای  بر   -2

وضع نمی کند.         
اجازه  بدون  هرمز،  امارت  به  مربوط  کشتی های   -3

پرتگالی ها به داد و ستد نمی پردازند.)40(      
1507میالدی  سال  در  و  نکرد  اکتفا  این  به  البوکرک 
جزیره هرمز را با بندر گمبرون اشغال و جهت داد و ستد 
تجارتی با ایرانی ها در خاک ایران مراکز تجارتی ایجاد 
پادشاه  صفوی  اسماعیل  شاه  که  بود  هنگامی  این  کرد. 
با دولت عثمانی، در شرق و شمال شرق  ایران در غرب 
داخل  دوامدار  شکل  به  شیبانی  محمد  سلطان  با  ایران 
اسماعیل،  شاه  جنگی  مصروفیت های  این  بود.  جنگ 
را یک طرفه  پرتگالی ها  با  کار  تا  نمی داد  موقع  او  برای 
در  شیبانی  خان  محمد  شدن  کشته  تا  وضع  این  کند. 
با شاه اسماعیل و شکست خوردن ارتش  جریان جنگ 

وی، ادامه داشت.     
شاه اسمعیل بعد از این پیروزی، نماینده ای نزد البوکرک 
فرستاد تا پیرامون قضیه هرمز با او مذاکره کند. البوکرک 
از نماینده مذکور استقبال گرم به عمل آورد و عهدنامه 

ذیل را با او به امضا رساند: 
»در صورت صرف نظر کردن شاه اسماعیل از اطاعت امیر 
هرمز، فرمانده پرتگالی حاضر است تادر سرکوب کردن 
شورش بلوچستان که علیه او براه افتاده بود و لشکرکشی 
بر بحرین با او همکاری کند. همچنین طرفین قضیه فیصله 

کردند تا متحدانه علیه دولت عثمانی قرار گیرند.)41(
کرده  که  تعهدی  البوکرک خالف  که  نگذشت  دیری 
بر بحرین لشکرکشید،  بود، در سال 926 هجری قمری 
استیالی  کرد.  اشغال  را  آن  اطراف  جزایر  و  بحرین 
تا سال 1009  اطراف آن  مناطق  بر بحرین و  پرتگالی ها 
سال  همین  در  این که  تا  یافت.  ادامه  قمری،  هجری 
خوانین  بر  صفوی،  دولت  بیگی  بیگلر  خان«  »اهلل بردی 
الر که همدست پرتگالی ها بودند تعرض کرد و پس از 
سرکوب ایشان، بحرین را اشغال و بندرگاه گامرون را به 
این هنگامی بود که شاه اسپانیا پرتگال  محاصره کشید. 
این  به  بود.  اشغال کرد و ضمیمه خاک خود ساخته  را 
اساس پادشاه اسپانیا سفیری را با هدایای زیاد به دربارشاه 
عباس فرستاد و تقاضا کرد تا بحرین را برای پرتگالی ها 
در سال1011 هجری  اسپانیا  شاه  پاد  فرستاده  دهد.  پس 
قمری وارد دربار شاه عباس شد. شاه عباس از این نماینده 
به گرمی استقبال کرد و برای »اهلل بردی خان« دستور داد 
برای  را  بحرین  و  بکشد  دست  جرون  محاصره  از  تا 

پرتگالی ها بدهد.         
ساختن  کوتاه  به خاطر  نظرداشت  در  عباس  شاه  چون 
با  ایران،  خاک  به  عثمانی  ترک های  مداخله  دست 

ممالک اروپایی متحد شود.
ادامه دارد

)قسمت چهارم(
 اسداهلل ولوالجی

راه ما را نخست »یم« پیدا کرد
این چراگاه ها هرگز از ما گرفته نخواهد شد؛ 

جایی که نیاکان سلف ما رفتند و آنها که بعد به دنیا آمدند و از راه خود رفتند.
»ریگ ویدا« )1(

جاده ابریشم

ACKU



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

در  را  شهروندان  با  پوليس  برخورد  زير،  قضيه 
افراد  آن  در  که  مي دهد  نشان  بدخشان  واليت 
عادي و بي گناه، بي هيچ دليلي مورد ضرب وشتم 

قرار گرفته اند. 
و  بي غرضي ام  و  غريب  »فردي  مي گويد:  شاکي 
مالداري و دهقاني خود مي باشم.  فقط مصروف 
اما  ندارم،  دشمني  هيچ کسي  با  که  حالي   در 
ساعت  حوالي   1389 سال  حمل   26 شب  در 
چهارونيم حين اداي نماز صبح، قوماندان کندك 
باالي  امرش،  تحت  افراد  از  تعدادي  و  منتظره 
بعد  کردند.  حمله  مواشي ام  و  مال  چوپان ها، 
به  که  کردند  لت وکوب  را  ما  به شدت  حمله  از 
با  را  شبانم  تا  چهار  و  من  دست هاي  آن  تعقيب 
تالشي  به  و  بستند  محکم  ريسمان  و  دستمال 
ما  تالشي،  از  بعد  کردند.  آغاز  نشيمن  اتاق هاي 
نيمه راه  در  و  بردند  بسته  دستان  با  منطقه اي  تا  را 
برهاني  و  دليل  هيچ  بدون  عمل  اين  رها کردند. 
اتفاق افتاد، حاال از کميسيون مستقل حقوق بشر 
اين  به  عادالنه  رسيدگي  به  رابطه  در  خواستاريم 
و  تکرار  صورت  در  کنند.  همکاري  ما  با  قضيه 
مجازات  عدم  و  قضايا  چنين  به  رسيدگي  عدم 
عامالن اين قضايا، ما مجبوريم که منطقه را ترك 

کرده و بي خانمان گرديم. 
نظارت  بخش  مسوول  قضيه،  اين  پي گيري  براي 
امنيه  قوماندان  با  بشر  حقوق  مستقل  کميسيون 
واليت بدخشان و مدير حقوق بشر آن قومانداني 
مطرح  آ  ن ها  با  را  قضيه  جريان  و  کرده  صحبت 
و  کرد  تاييد  را  قضيه  مذکور  قومانداني  کردند. 

در يکی از گزارش های تحليلی هيات معاونت 
عنوان  زير  )يوناما(  افغانستان  برای  متحد  ملل 
گفته  افغانستان«  در  فقر  بشری  حقوق  »ابعاد 
شده است که فقر در اين کشور بيشتر از جنگ 

موجب مرگ مردم می شود. 
جنگ  يا  خشک سالی  عمدتا  افغانستان  در   
و  جنگ  می دانند.  گرسنگی  و  فقر  عامل  را 
اقتصاد  پايه های  زدن  برهم  در  خشک سالی 
سالم نقش ويرانگری دارد، اما داليل فقر با اين 
در  نيز  متحد  ملل  می ماند.  پنهان  ساده سازی ها 
گزارشش نخواسته است به چنين تقليل گرايی 

در يافتن ريشه های فقر در افغانستان اتکا کند.
جهان  کشورهای  فقيرترين  از  يکی  افغانستان 
فقر  در  کشور  اين  جمعيت  يک سوم  است. 
مطلق به سر می برند.  افغانستان در سطح جهانی 
دارد.  را  مادران  مرگ و مير  بلند  نرخ  دومين 
يعنی ساالنه 25 هزار زن در هنگام زايمان جان 

می دهند.
تنها 23 درصد مردم افغانستان به آب نوشيدنی 
تنها 24 درصد کسانی  صحی دسترسی دارند. 
بخوانند  از 15 سال دارند، می توانند  باالتر  که 

مدير حقوق  به  قضيه  اين  قربانيان  در حضورداشت 
بشر آن قومانداني هدايت جدي داد تا عامالن قضيه 
را احضار و به مراجع مربوطه جهت برخورد قانوني 
قرباني  ولي  بخشد.  اطمينان  وي  به  و  کرده  معرفي 
قضيه بعد از مدتي به دفتر واليتي کميسيون مراجعه 
مسلح  فعال  بنده  مدعيان  که  کردند  خاطرنشان  و 
مي باشند و خود وي  همراه با فاميلش در يک منطقه 
دورافتاده زند گي مي کند. وي خواست تا زماني که 
افراد زورگو کوتاه نشود و زمينه دادخواهي  دست 
داده  پايان  قضيه  به  مي خواهم  نگردد،  فراهم  برايم 
حل  نا موفقانه  ترتيب  اين  به  قضيه  اين،  بر  بنا   شود. 

گرديد.«
دولت  از  مردم   که  مي دهد  نشان  رفتارهايی،  چنين 
آن  تداوم  و  شده  نااميد  دولت  امنيتي  کارمندان  و 
منفي  تاثير  اجرايي  نهادهاي  مشروعيت  بر  به نحوي 
به  نسبت  مردم  اعتماد  يا  بي اعتمادي  مي گذارد. 
دولت، قطعا تاثير مستقيمي بر ثبات، امنيت و تحقق 
نهادهاي  اگر  اما  دارد،  بشري  حقوق  ارزش هاي 
امنيتي و اجرايي دولت، در زمينه توجه کافي مبذول 
پيش  از  بيش  وضعيت  که  است  بديهي  ندارند، 

شکننده تر و بحراني تر خواهد شد. 
2. 3 لت و کوب توسط افراد مسلح غير مسوول

مسوول،  غير  مسلح  افراد  فعاليت هاي  و  وجود 
مشکل بزرگي در راستاي تامين حقوق بشري افراد 
تامين  و  گسترش  نه تنها  امر  اين  مي رود.  شمار  به 
مانع  بلکه  مي کند  سد  را  بشري  حقوق  ارزش هاي 
به  نيز  کشور  ثبات  و  امنيت  تامين  راه  در  بزرگی 
افغانستان  اسالمي  دولت جمهوري  مي آيد.  حساب 

زنان خيلی  بی سوادی در  البته درصد  بنويسند.  و 
که  است  گفته  يونيسف  است.  مردان  از  بيشتر 
افغانستان  در  مکاتب  دانش آموزان  درصد   30
خانواده های شان  نان آور  يگانه  و  می کنند  کار 

می باشند.
فقر می کشد. در واقعيت امر فقر بيشتر از کسانی 
که مستقيما در نتيجه جنگ مسلحانه در افغانستان 
قربانی  را  سرزمين  اين  مردم  می شوند،  کشته 
از  را  افغانستان  جمعيت  دو سوم  فقر  می کند. 
زندگی شايسته و با وقار محروم کرده است. زيرا 
آنها از تعليم و تربيه و خدمات صحی برخوردار 

نيستند.
اما در افغانستان کی ها فقيراند و چرا فقيراند؟ در 
احصاييه هايی که در مورد فقردر افغانستان انتشار 
افغانستان  در  فقر  علل  و  ريشه  غالبا  است،  يافته 
پنهان نگه داشته شده است. اين آمار بيشتر توجه 
به عوامل  تا  فقر جلب می کند  پيامدهای  به  را  ما 

آن.
ابعاد  فقر  نيز  افغانستان  در  جهان  نقاط  همه  مانند 
متعدد دارد. فقر نه امر تصادفی است و نه چيزی 
پيامد ضعف  و هم  معلول  فقر هم  اجتناب ناپذير. 

ادغام  و  عمومي  سالح  خلع  برنامه  تشکيل،  آغاز  از 
گرفت،  روي دست  را  غيررسمي  مسلح  نيروهاي  مجدد 
اما متاسفانه اين برنامه آن گونه که پيش بيني شده بود به 
که  است  بديهي   .)2010  ,Edwards( نيامد  در  اجرا 
ناامني  از  زيادي  حدود  تا  مي تواند  عمومي  سالح  خلع 
شهروندان  با  خودسر  افراد  غيرمسووالنه  برخوردهاي  و 
جلوگيري کند، اما اين امر به تنهايي کافي نيست. ضمن 
نيز وجود دارند که  افراد ديگري  اشاره شد،  آن چه که 
مشکالت فراواني را در رابطه با تامين حقوق بشري افراد 
به وجود مي آورند. در اين ميان مي توان از خودسري ها و 
برخوردهاي توهين آميز اشخاص غيرمسوول و زورمندان 
محلي ياد کرد که به شکل گسترده اي حقوق شهروندان 
سبب  آن ها  برخوردهاي  و  رفتار  مي کنند.  نقض  را 
انساني، حق آزادي  تا حق حيات، حق کرامت  مي شود 
و  مالکيت  مصوونيت  و  آزادي  حق  شخصي،  امنيت  و 
بسا حقوق بشري ديگر نقض و تهديد شود. براي اثبات 
جمع آوري   و  ثبت  فراوان  شواهِد  و  قضايا  موارد،  اين  
در  طرح شده  ادعاهاي  به وضوح  زير،  قضيه  است.  شده 

رسانه ها، نيز شکايت هاي شهروندان را ثابت مي کند. 
مدعي  مي باشد  بادغيس  واليت  ساکن  که  »شاکي ای 
به  منسوب  که  موجود  ولسوال هاي  از  يکي  که  است 
يکي از احزاب قدرت مند جهادي مي باشد و افراد تحت 
امرش نيز اسلحه هاي خود را تحويل نداده اند همواره بر 
مردم در ولسوالي قادس و به خصوص يکي از قريه هايش 
را  مردم  همواره  موصوف،  افراد  مي کند.  ستم  و  ظلم 
لت و کوب کرده و مورد شکنجه قرار مي دهند. در يک 
واقعه که اخيرا اتفاق افتاد، افراد وي به دو خانم تجاوز 
و  مردم  اذهان  کردن  منحرف  براي  و  کرده اند  جنسي 
تبريه خودشان، به يک قريه ديگر حمله ور شده و فردي 
اين  به  امر  اين  دادند.  قرار  لت وکوب  مورد  به شدت  را 
منظور صورت گرفت که گويا اين اقدام را آن ها انجام 
دستگيري  براي  آن ها  که  داده  انجام  فردي  بلکه  نداده، 
وي دست به اين حمله زده اند. همه مي دانند که تجاوز، 
مقدار  آن  ضمن  و  بوده  ولسوال  امر  تحت  افراد  کار 
و  کرده  جمع آوري  زور  به  مردم  از  نيز  را  پول  زيادي 
يک راس گوسفند مردم را هم با خود بردند. تاکنون هر 
ارگان هاي  و  مقامات  به  افراد  اين  به  نسبت  شکايتي که 

مسوول صورت گرفته، به نتيجه ای نرسيده است.« 
ادامه دارد

گسترده حقوق بشر است. اين ضعف حقوق بشر شامل 
معافيت های گسترده و عدم سرمايه گذاری مقتضی و 
عدم توجه الزم به حقوق بشر است. حمايت ها، فساد، 
معافيت و تاکيد بيش از حد روی اهداف کوتاه مدت 
به جای پروژه های توسعه يی هدفمند و ديرپا، اوضاعی 

را که موجب فقر گرديده است، وخيم تر می گرداند.
اين  به  گزارش اش  در  متحد  ملل  عالی  کميساريای 
به  وابسته  فقر  نتيجه رسيده است که کاهش دوامدار 
تالش های است تا دست های نقض کننده حقوق بشر 
گروهی  و  شخصی  شده  تثبيت  منافع  گردند.  کوتاه 
با قانون و سياست و يا  افغانستان هميشه در رابطه  در 
عمومی  کار  دستور  در  مالی  و  پولی  منابع  تخصيص 

قرار می گيرند.
فقرا  به  تا  می کند  تقاضا  همچنان  متحد  ملل  گزارش 
موقع داده شود که در مرکز روند تصميم گيری هايی 
باشند.  داشته  قرار  می گذارد،  تاثير  برزندگی شان  که 
و  آزادانه  انتخاب  بتوانند  تا  گردند  توانمند  بايد  فقرا 

آگاهانه در مورد آينده شان داشته باشند.
پول  بيشتر  گزارش همچنان عالوه می کند که بخش 
توسعه يی که در اين کشور مصرف می شود بايد برای 
حصول اولويت های حکومت افغانستان در مبارزه عليه 
فقر اختصاص يابد. اهداف امنيتی نبايد نيازهای عاجل 

برای امحای فقر را از صحنه دور کند.

تطبيق  مساله  شوراها  و  جرگه ها  يا  سنتی  عدالت  سيستم  در  ديگر  مشکل   -
طريق  از  بيشتر  شورا  و  جرگه  توسط  شده  اتخاذ  فيصله ها  و  تصاميم  است. 
فشارهای اجتماعی و مکانيزم های محلی و قومی غيررسمی تطبيق می شوند، 
در بعضی موارد )به خصوص در مناطق جنوب کشور( تصاميم از طريق نيروی 
غيرقانونی و استفاده نامنظم از زور توسط افراد غيرمسوول به نام اربکی مورد 
قريه،  وجوان  مجرد  مردهای  معموال  اربکی ها  می گيرد.  قرار  اجباری  تطبيق 
افراد  اين  به  گاهی  هستند.  می کنند،  فعاليت  غيررسمی  پوليس  منحيث  که 
دستورداده می شود تا خانه شخص متخلف را که به فيصله های جرگه يا شورا 
به  بزنند.  آتش  می دهد،  ادامه  تجاوزکارانه اش  رفتار  به  يا  و  درنمی دهد  تن 
امنيتی  برای سکتور  ايجاد مشکالت جدی  به  منجر  نيروها،  کارگيری چنين 
می باشد.  مشروع  خشونت  کارگيری  به  انحصار  جهت  دولت  تالش های  و 
در  و  پوليس  توسط  قضايی   – عدلی  ادارات  در  فيصله ها  تطبيق  درحالی که 
اين  اقدمات  و  فعاليت ها  تماما  که  می گيرد،  صورت  اجراييه  قوه  مجموع 
ارگان ها مقيد و محدود در چهارچوکات قانون و طرزالعمل های مخصوص 

به خود می باشد. 
سیستم  در  حساب دهی  شفاف  مکانیزم  یک  موجودیت  عدم   

عدالت سنتی یا نهادهای عدلی غیررسمی
هيچ نوع  دارای  سيستماتيک  طور  به  افغانستان  غيررسمی  عدلی  نهادهای   
ارگان های  در  درحالی که  نمی باشند.  معين  ساختار  با  حساب دهی  مکانيزم 
و  اجراات  از  آنها  هرکدام  سيستماتيک   و  منظم  طور  به  قضايی  و  عدلی 
عملکردهای شان به نهادها و مراجع به خصوصی )چون ادارات تفتيش، پارلمان 
کارکردهای شان  قبال  در  و  نموده  ارايه  پاسخ  بايد  و...(   جمهور  رييس  و 

احساس مسووليت نمايند.
همچنان يکی از ويژگی های مهم جرگه ها و شوراها اين است که فقط زمانی 
از نظر اخالقی و اجتماعی، شخص خاصی را مقيد می سازد که فيصله منصفانه 
صورت گرفته باشد و توسط فرد متضرر، متهم و قريه نيز منصفانه تلقی گردد.

هرگاه يکی از طرفين ذی نفع به ويژه طرف اصلی قضيه، فيصله را غيرمنصفانه 
بپندارد، می تواند به جرگه محول نمايد.

اين مساله اغلب زمانی به وقوع می پيوندد که قوانين عنعنوی به طورنادرستی 
اجراشده و يا دچار سوتعبير شده باشند و يا هم فساد و طرفداری ميانجی گرها 
تا  دارد  ناراضی حق  اين صورت طرف  در  گردد.  مشاهده  طرفين،  يکی  از 
به جرگه ديگری مراجعه نمايد. اگر جرگه دومی تاييد کند که فيصله اولی 
منصفانه نبوده، بزرگان و ريش سفيدان جرگه اولی ممکن است شهرت و حق 
مجبور  آنها  شايد  برعالوه  بدهند.  از دست  را  آينده  در جرگه های  اشتراك 

شوند تا برای طرفين تاوان )غرامت( بپردازند. 
با وجود اين که در غياب نظام عدلی رسمی فعال، جرگه ها و شوراها بخش 
عمده ای از خالهای حاکميت قانون را، به ويژه در ساحات دورافتاده به نحوی 
بسيار  با آن هم جرگه ها و شوراها دارای خصوصيات  اما  انحا پرکرده اند،  از 

منفی نيزاند.
که مهم ترين آنها، عدم اشتراك زنان و نحوه ی برخورد با آنها در روند حل 
تسلط  و  اختيار  تحت  که  محلی  شوراهای  معمول  طور  به  است.  اختالفات 
مردان اند، زنان و جوانان را از شرکت در روند تصميم گيری حذف می نمايند.

طرف  هردو  در  زنان  متاسفانه  می شود  مشاهده  عمل  در  که  جايی  تا  حتا 
يعنی در مکانيزم های حل اختالفات سنتی و سکتوری قضايی رسمی  ميدان 
به عدالت محدود  آنها  نظام دسترسی  استند. در هردو  بازنده  و  ندارند  جای 
است حتا زنان و دختران امکانات کمتری برای جبران مساويانه خسارات در 

مکانيزم های سنتی حل اختالفات دارند. 
افزون بر موضوع اشتراك و جريان عدلی زنان، فيصله ها و تصاميم جرگه ها 
به طور  باشد.  زيان بار  و  مضر  بسيار  دختران  و  زنان  برای  می تواند  شوراها  و 
مثال جرگه ها گاهی بد دادن را پيشنهاد می نمايند، اقدامی که آشکارا اصول 
شريعت اسالمی، قوانين افغانستان و اصول جهانی حقوق بشر را نقض می کند.

نادرست  بسيار  اقدامات  جمله  از  متخلف  شخص  خانه  سوزاندن  همچنان 
جرگه ها و شوراهای قومی می باشد.

بايد هرچه  نهادهای عدلی قضايی دولتی  نتيجه می گيريم که  اخير چنين  در 
رسمی  عدالت  مکانيزم های  روی همرفته  و  يابد  گسترش  و  تقويت  بيشتر 

جاگزين سيستم عدالت غيررسمی يا ساختارهای سنتی گردد. 
يک  در  فقط  سنتی  عدلی  نهادهای  از  استفاده  شد  اشاره  که  همانطوری 
قوانين  اسالم،  شريعت  مناقض  که  گيرد  صورت  بايد  معياری  و  چهارچوب 

نافذه کشور و اصول جهانی حقوق بشر نباشد.

7سال پنجم   شماره مسلسل 1279    یک  شنبه 29عقرب 1390    
وضعيت حقوق بشر 

در افغانستان
همکاری و تصادم یا نقاط مشترک و 

متضاد در سيستم عدلی کشور

فقر بيشتر از جنگ، مردم افغانستان 
را می کشد 

 قسمت نزدهم

 منبع: دویچه وله

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

عبدالحی سجانی             /        قسمت سوم و پایانی  تهیه شده توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
»سال 1389ه. ش«

)سیستم عدالت رسمی با سیستم عدالت غیررسمی(

ACKU
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دلیل  به  که  می گویند  تخار  والیت  دهقانان  از  شماری 
خشک سالی شدید در سالی جاری، کشت للمی کشاورزان 
طوری خشکید که آنان حتا نتوانستند تخم بذری خود را از 

زمین های شان به دست آورند.
این دهقانان که همه ساله گندم خوراکه خانواده های شان 
ناحیه ی  از  می آوردند،  بدست  خود  زمین های  از  را 
خشک سالی شدیدا آسیب دیده اند و در زمستانی پیش رو 

با مشکل جدی کمبود مواد غذایی روبه رو اند. 
ساحات علفچر در مرکز و تمام ولسوالی های تخار نیز در 
خشک سالی گذشته، خالی از علف مانده است و مالداران 
نتوانسته اند ذخیره  خوراکه ی زمستانی مواشی شان را از این 

علفچرها به دست آورند.
ولسوالی  انکشافی  شورای  عضو  سعید  محمد  قاری 
سال  را سخت ترین  سال جاری  تخار،  هزارسمچ والیت 
برای دهقانان این منطقه عنوان می کند و می گوید: »دهقانان 
ما امسال تخم پاش خود را هم ندارند، مال و مواشی شان، 
امکان  پیش رو،  ندارند و در زمستان  برای خوردن  علف 

دارد هزاران راس مواشی مالداران منطقه تلف شود.«
جمعه خان، باشنده ی ولسوالی اشکمش می گوید: »امسال 
هم  گندم  یک سیر  منطقه  این  للمی  زراعتی  زمین های 

نداشت.«
او می افزاید: »دهقانان للمی کار، وقتی دیدند که نمی توانند 
حاصلی از زمین های خود بردارند، گاو و گوسفندشان را 
دراین زمین ها چرانیدند، اما حاصل امسال برای حیوانات 

هم کافی نیست.«
کلفگان  ولسوالی  در  کار  للمی  دهقان  یک  مالشیرعلی 
گندم،  سیر  یک هزار  به  نزدیک  سال  »هر  می گوید: 
خوراک  برای  هم  که   می گرفتم  حاصل  زمین هایم  از 
زمستانی  خانواده ام بس بود وهم از فروش قسمتی از آن، 
دیگر احتیاجات خود و فامیل خود را برآورده می کردم.« 

او حرف هایش را این طور ادامه می دهد: »با خشک سالی 
امسال، ما تا هنوز نتوانسته ایم که برای ذخیره ی آذوقه ی 

زمستان خود، چاره ای بیاندیشیم.«
تا  می پیمایند  را  دور  فاصله های  هرسال  که  مالدارانی 
چراگاه های  وضعیت  از  نیز  بچرانند  را  خود  رمه های 

تابستانی مواشی شان، ناراضی استند.
سلطان بای یکی از مالداران ولسوالی نمک آب می گوید: 
زنده  را  مواشی مان  و  مال  توانستیم  به سختی  »امسال 
نگه داریم، زیرا در ییالق )علفچر تابستانی مالداران( هیچ 
علفی برای چریدن مال ما نبود و بز و گوسفند های مان الغر 

و مردنی شده اند.«
او گفت  که در این زمستان هیچ علوفه ای ذخیره نکرده اند 

و احتمال زیاد تلف شدن مواشی شان است. 
مقامات در اداره ی زراعت و مالداری والیت تخار نیز با 
تایید خسارات وارده به کشاورزان و مالداران این والیت، 

خسارات ناشي از خشک سالي را کم سابقه می خوانند.
و  کشاورز  یک صدهزار  به  نزدیک  که  مي گویند  آنان 

مالدار متضرر شده اند و مستحق کمک مي باشند.
مالداري  و  زراعت  اداره  رییس  ساعي،  سالم  محمد 
مالدار  و  دهقان  هزار  یک صد  به  »نزدیک  مي گوید: 
آسیب دیده از خشک سالي شدیدا به دریافت کمک های 

عاجل غذایی برای خود و حیوانات شان نیازمند می باشند.«
این مقام اداره ی زراعت و مالداری تخار اضافه می کند که 
براي  فوقتا  افغانستان  مالداری  و  آبیاری  زراعت،  وزارت 
ده هزار تن از دهقانان و مالداران که نیازمندي جدي دارند، 

گندم بذری و خوراکی توزیع مي کند.
رییس زراعت تخار، از توزیع بسته های مواد اولیه ی غذایی 
و تخم بذری، به زارعین خسارت دیده، از آغاز فصل خزان 
خبر می دهد، اضافه می کند که به این منظور تا اکنون مقدار 
گندم  بذری  تخم  تن   500 و  خوراکی  گندم  تن   2000
توزیع  تخار رسیده است که روند  به والیت  اصالح شده، 

این کمک ها جریان دارد.  
به  عادالنه  به صورت  کمک ها  این  که  مي کند  تاکید  وي 

دسترس مستحقین قرار مي گیرد. 
رییس اداره زراعت و مالداري تخار مي گوید خشک سالي 
به  بلکه  کشاورزي  بخش هاي  به  نه تنها  امسال،  کم سابقه  
بخش مالداري نیز خسارات جدي وارد کرده است و صدها 

راس مواشي امسال تلف شده اند. 
مقابل  در  مالدار  و  کشاورز  صدها  که  می کند  اضافه  وی 
ذخیره گاه هاي اداره ي زراعت و مالداري چهارده ولسوالي 
اولیه ي  والیت تخار تجمع کرده و بسته هاي کمکي مواد 
غذایي  مواد  و  کیمیاوي  کود  گندم،  بذري  تخم  غذایي، 
به آسیب دیدگان  این کمک ها  مي کنند،  دریافت  حیواني 

خشک سالي که شدیدا خسارت دیده باشند توزیع مي شود.
اما آسیب دیدگان ادعا مي کنند که خسارات خشک سالي به 
اندازه اي گسترده است که با توزیع این کمک های ناچیز، 

غیرقابل جبران است. 
از سوي دیگر مالداران نیز تاکید مي کنند که با فرارسیدن 
زمستان با مشکل شدید کمبود علوفه مواجه می باشند با این 

وضعیت، مواشي زیادی از بین مي رود.
اما وزارت زراعت و مالداري در حال حاضر ده هزار دهقان 

و مالدار را تحت پوشش قرار داده است. 
رییس زراعت تخار می گوید: »ما در تخار حدود یک صد 
طریقه های  از  می خواهیم  ولی  داریم   متضرر  دهقان  هزار 
و  یاری  دهاقین  به  و  بسازیم   را حل  مشکل  این  مختلف 

همکاری کنیم.«
و  زراعت  وزرات  حاضر  حال  در  که  می کند  اضافه  وی 

مالداری در نظر دارد با ده هزار دهقان همکاری کند.
وي مي گوید: »چون دهقانان در این زمان به تخم های بذری 
مقداری  بسته هایی شامل  لذا  استند،  نیازمند  خزانی شدیدا 
تخم بذري، مواد غذایي اولیه و کود کیمیاوي را که عجالتا 
براي کشاورزان داده می شود، سبب خواهد شد تا حداقل در 

فصل خزان زمین هاي تیرماهي از کشت باز نماند.«
نهاد هاي  توسط  بیشتري  کمک هاي  ممکن  افزود  وي 

امدادرسان نیز توزیع شود. 
کمیته ی  و  مالداری  و  زراعت  اداره های  در  مقامات 
نهاد های  اگر  که  می دهند  هشدار  تخار  حوادث  با  مبارزه 
بین المللی کمک رسان، در وقت و زمانی مناسب، به کمک 
فصل  در  آسیب پذیر  مردم  و  خشک سالی  آسیب دیدگان 
زمستان نشتابند، در مناطق آسیب پذیر با یک فاجعه روبه رو 

خواهند شد.

یک گردهمایی، زیر عنوان نقش عالمان دین 
در مبارزه با مواد مخدر، از سوی ریاست مبارزه 
با مواد مخدر والیت کندز راه اندازی شد که 
در آن، عالمان دین، کارهایی را که در زمینه ی 
مبارزه با مواد مخدر و از میان برداشتن اعتیاد به 
مواد مخدر صورت گرفته است، ناپی گیرانه و 

بی اثر خواندند.
نمایند گان یک  بر  افزون   این گردهمایی،  در 
از  از دوصد تن  بیش  اداره های دولتی،  شمار 
و  مرکز  مسجدهای  امامان  مال  دین،  عالمان 
گردهم آمده  کندز  والیت  ولسوالی  شش 

بودند.
آنان همچنین به رسانه ها گفتند که قاچاق مواد 
مخدر به تاجیکستان در چندین جای ولسوالی 
حکومت  و  می گیرد  صورت  امام صاحب 

نمی تواند جلو آنان را بگیرد.
امام صاحب،  واقع در ولسوالی  بندر شیرخان، 
ادعای  و  است  کندز  والیت  در  بندر  یگانه 
در  ولسوالی  این  جای  چندین  از  قاچاق 
راغستانی،  نجیب اهلل  که  می شود  طرح  حالی 
می گوید:  شیرخان،  بندر  کمیساری  فرمانده  
»قاچاق بران، با آن که چندی پیش با بسته شدن 
بندر  این  به  روی شان،  به  هوایی  میدان های 
رجوع کرده بودند، ولی با سخت گیری هایی 

که داشتیم، از این بندر نیز دست شستند.«
او به رسانه ها گفته بود که تحکیم و تجهیز در 
این بندر، باعث شده است که دست قاچاق بران 

از این بندر کوتاه شود.
این  در  مطرح شده  نگرانی های  دیگر  از 
مخدر  مواد  به  معتادان  افزایش  گردهمایی، 
درمانگاه  یگانه  مسووالن  گفته ی  به  که  بود 
کوچک معتادان، آمار معتادان به مواد مخدر، 

ساالنه هزارها تن افزایش پیدا می کند.
در حال حاضر، گفته می شود در کندز ده ها 
هزار معتاد وجود دارد که از نبود درمان گاه ها 

شکایت دارند.
تنها درمان گاه معتادان به مواد مخدر که پس از 
وقفه های طوالنی، زمستان سال پار بازگشایی 
را  معتاد  بیمار  ده  پذیرش  ظرفیت  بود،  شده 
که  می گویند  درمانگاه  این  مسووالن  و  دارد 
دست کم، ده ها هزار معتاد را چگونه می شود 

با این ده بستر درمان کرد؟

عبدالبصیر مرشد، رییس مبارزه با مواد مخدر 
از  مخدر  مواد  »کشت  گفت:  کندز  والیت 
چند سال بدین سو در کندز برابر به صفر است  
ولی، آمار معتادان به مواد مخدر، پیوسته رو به 
افزایش بوده و است که این امر باعث نگرانی 
مردم کندز و اداره ی مبارزه با مواد مخدر شده 

است.«
از  یکی  کندز،  مخدر  مواد  با  مبارزه  رییس 
را  مخدر  مواد  به  معتادان  افزایش  انگیزه های 
برگشت مهاجران معتاد از کشورهای همسایه 
خوانده می گوید: »زمانی که آنان به این کشور 
می آیند، جوانان سالم دیگر را به مواد مخدر 

آلوده می سازند.«
معتادان  ده بستر  درمانگاه  مسووالن  باور  به 
چون  دیگری  انگیزه های  مخدر،  مواد  به 
و  سالم  سرگرمی های  نبود  و  فقر  بی کاری، 
شده  باعث  مخدر،  مواد  به  آسان  دست رسی 
است که آمار معتادان به مواد مخدر به گونه ی 

سرسام آوری افزایش پیدا کند.
در کندز، بنا بر معلومات درمان گاه ده بستر مواد 
مخدر، گفته می شود که بیش از 80000  معتاد 
همه ساله  شمار،  این  و  هستند  مخدر  مواد  به 

افزایش می یابد.
افزایش معتادان به مواد مخدر، در  از  نگرانی 
حالی در این نشست مطرح شد که بخش های 
بزرگ دیگر زیان های مواد مخدر، نیز در این 

نشست مورد گفتمان قرار گرفت.
علمای  شورای  رییس  محمد،  فیض  مولوی 
که  حالی  در  نشست  این  در  کندز،  والیت 
از  را  مخدر  مواد  قاچاق  و  استفاده  کشت، 
»تالش های  گفت:  شمرد،  مردود  اسالم  دید 
گروهی و راه اندازی گردهمایی ها در زمینه ی 
نمایشی  و  مقطعی  مخدر،  مواد  با  مبارزه 
بوده است و به همین خاطر، هیچ گاه در زمینه ی 
این  مخدر،  مواد  میان برداری  از  و  کاهش 
اقدام ها چندان اثرگذار نبوده است بلکه دولت 
باید، در بخش تطبیق قانون باالی مافیای مواد 
پست های  در  شایسته  افراد  و گماردن  مخدر 
مشکل ها  این  دامنه ی  تا  کند،  تالش  کلیدی 

کوتاه تر شوند.«
این گفته های رییس شورای عالمان دین کندز، 
شماری  که  شده است  طرح  این  با  همزمان 
دیگر از عالمان دین، از عدم توجه بیشتر سران 
دولتی در بخش نابودی قاچاق مواد مخدر در 

این والیت شکایت می کنند.
آن   در  مخدر  مواد  که  کشت  کندز  والیت 
وزارت  سوی  از  ساالنه  است،  صفر  به  برابر 
میلیون  یک  کشور،   مخدر  مواد  با  مبارزه 
در  را  آن  که  می کند  دریافت  تشویقی،  دالر 

زمینه های گوناگون به مصرف می رساند.
برای  ساالنه  حالی  در  دالر،  میلیون  یک 
داده  والیت  این  به  مخدر  مواد  کشت نکردن 
همین  به  نیز  دیگر  والیت های  که  می شود 

اندازه  امتیاز تشویقی دریافت می کنند.


 جان محمد نبی زاده - تالقان

 نورالعین - کندز

يك صد هزار دهقان
و مالدار تخار چشم به راه کمك

عالمان دین در کندز: 

مواد مخدر از امام صاحب 
قاچاق می شود
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عقب نشینی نظامیان در برمه
شرکت مخالفان در انتخابات 

رضا تقی زاده

سوچی،  آنگ سان  شرکت  محدوديت  لغو 
رهبر »ليگ ملی برای دموکراسی«، برمه در 
توسط  پارلمانی آن کشور،  آينده  انتخابات 
روز  اعالم  و  ميانمار  نظامی  حاکمه  هيات 
جمعه خانم سوچی داير بر قبول حضور در 
انتخابات، می تواند به انتقال آرام و تدريجی 
پارلمانی  نظام  به  نظامی  از ديکتاتوری  برمه 

منتهی شود.
 1990 سال  در  دموکراسی  برای  ملی  ليگ 
اما  بود،  برمه شده  انتخابات سراسری  برنده 
سوچی  خانم  به  قدرت  تفويض  از  نظاميان 

خودداری و او را در خانه زندانی کردند.
تشديد  پی  در  و  قبل  9ماه  به  قريب 
سين  ابتکار  با  برمه،  در  اقتصادی  بحران 
خانگی  حبس  برمه،  رييس جمهور  تين، 
زمان  آن  از  شد.  داده  پايان  سوچی  خانم 
برگزاری  که  سازنده ای  گفتگوهای 
برمه  در  پارلمانی  )ميان دوره ای(  انتخابات 
يکی از نتايج آن است، مابين نظاميان حاکم 

بر برمه و مخالفان جريان داشته است.
حوزه   48 تمامی  برای  سوچی  خانم  حزب 
نمايندگان  انتقال  نتيجه  در  که  انتخاباتی 
نامزد  مانده،  خالی  دولت  هيات  به  منتخب 
در  حضور  بر  عالوه  کرد.  خواهد  معرفی 
حزب  نمايندگان  می رود  انتظار  مجلس، 

خانم سوچی به تدريج در پست های دولتی 
نظاميان  منتخب  کادرهای  جايگزين  نيز 

بشوند.
که  سياسی  زندانيان  تدريجی  آزادی 
برداشتن  می رسد،  سه هزار  به  آنها  شمار 
رسانه ها  آزادی  و  خبری  محدوديت های 
ادامه  راه  از  جامعه،  محتاطانه  بازکردن  و 
طرفداران  و  حاکم  نظاميان  ميان  گفتگو 
ديگر  از  قانون،  حکومت  و  دموکراسی 
ميان  می رسد  نظر  به  که  است  توافق هايی 
سين  نمايندگان  و  سوچی  خانم  طرفداران 
تين به عمل آمده است. هيات حاکمه نظامی 
برمه طی هفته های اخير 200 زندانی سياسی 

را آزاد ساخته است.
چالش پنجاه ساله

برمه طی پنجاه سال گذشته شاهد چالش های 
طرفداران  بين  مستمر  نظامی  و  سياسی 
است.  بوده  نظامی  اقتدارگرايان  و  آزادی 
برمه  مختلف  مناطق  در  قومی  مقاومت های 
و  داشته  جريان  همواره  مدت  اين  طی  نيز 
اجباری  و جابه جايی  ترک خانه  به  تاکنون 

بيش از 3.5 ميليون نفر انجاميده است.
استقرار  تنها  که  معتقد ند  ناظران  از  بسياری 
رای  بر  متکی  و  آزاد  حکومت  يک 
مشکالت  تدريجی  حل  به  می تواند  مردم 

فقرزده  کشور  اين  اقتصادی  بزرگ 
آوارگان  بحران  و  آسيا  جنوب شرقی 

برمه بپردازد.
طبيعی  منابع  از  برخورداری  وجود  با 
غنی و در نتيجه مديريت نظاميان، برمه 
جهان  کشور های  فقير ترين  از  يکی  به 
مردم  سرانه  درآمد  است.  شده  تبديل 
پايين و در  از  برمه در رديف سيزدهم 
قرار  جهان  کشور های  فقير ترين  کنار 

دارد.
 5 زير  تا  کودکان  مير  و  مرگ  تعداد 

سال، 104 در هزار و از اين لحاظ، تنها بعد 
و  ميزان سرانه مرگ  باال ترين  افغانستان،  از 

مير کودکان، خارج از قاره آفريقاست.
ايدز(  )ويروس  اچ آی وی  شيوع  ميزان 
جنوب شرقی  در  ميزان  باال ترين  برمه،  در 
محدوديت های  اعمال  علت  به  آسياست. 
سرانه  نظامی،  حاکميت  حضور  و  دولتی 
خارجی  کمک های  از  برمه  مردم  استفاده 
متوسط  که  آن  حال  است،  دالر   4 تنها 
برای  بين المللی  سرانه  خارجی  کمک های 
بالغ  دالر   42 به  فقير،  کشور های  مردم 

می شود.
امیدواری غرب

دارد.  قرار  چين  نفوذ  تحت  برمه  حکومت 

سابق،  مناسبات  دليل  به  برمه  وجود  اين  با 
تاثير  بريتانيا  فرهنگی ـ سياسی  خفته  نفوذ  از 
مخالفان،  رهبر  سوچی،  خانم  است.  گرفته 
بريتانيايی،  يک  با  ازدواج  بر  عالوه  نيز 

تحصيل کرده بريتانياست.
عالقه منداند  امريکا  و  اروپايی  دولت های 
با باز شدن تدريجی جامعه برمه،  که همراه 
کشور  اين  به  را  خود  کمک های  ميزان 

بزرگ آسيايی افزايش دهند.
به  که  امريکا  رييس جمهور  اوباما،  باراک 
کنفرانس  نوزدهمين  در  حضور  مناسبت 
سران آسيا در بالی، اندونيزيا، به سر می برد، 
خارجه  وزير  که  داشت  اعالم  جمعه  روز 
راهی  زودی  به  را  کلينتون  خانم  خود، 

رانگون، پايتخت برمه، خواهد ساخت.

به  اشاره  در  بالی،  در  امريکا  رييس جمهور 
اوضاع برمه و تغييرات محتمل در آن کشور 
طی  تاريکی،  سال ها  از  »بعد  داشت:  اظهار 
بارقه های نور و حرکت های  هفته های اخير 
مثبت را شاهد بوده ايم. ما مايل و اميدواريم 
به  آمده  پيش  تاريخی  فرصت  اين  از  که 
به  برمه حرکت  بهترين نحو استفاده شده و 

سوی دموکراسی و آزادی را ادامه دهد.«
برمه  آسيايی،  کشور های  تصميم  بر  بنا 
رياست دوره ای کنفرانس سران آسيا را در 
برگزاری  شد.  خواهد  عهده دار   2014 سال 
تنها در صورتی ممکن خواهد  اين اجالس 
سمت  به  کنونی  حرکت  ادامه  که  بود 

دموکراسی در برمه ادامه يابد. 

سياسی حاکم بر جامعه است. با اين حال هنوز 
می توان به طور جدی بر روی اين قشر جامعه 
بايد  آنچه  کرد.  باز  خاصی  سرمايه گذاری 
بطور جدی مورد توجه خود دانشجويان قرار 

گيرد، دو نکته است:
سعی  حکومت ها  برخی  معموال  که  اين  اول 
دانشجويان  به  نکته  اين  القای  با  می کنند 
صرفا  را  دانشجو  نقش  و  دانشگاه  که 
آنها  ببخشد،  معنا  می تواند  علمی  فعاليت های 
مهم  مسايل  در  تاثيرگذار  دخالت های  از  را 
پناه  در  تا  دارند  نگه  اجتماعی دور  و حساس 
اعتراضات  هجمه  از  نيز  خود  امن  حاشيه  اين 

دانشجويی در امان بمانند.
ابزار  مورد  دانشجويان  معموال  که  اين  دوم 
قرار  احزاب  سياسی  فعاليت های  و  بازی ها 
باشند  داشته  دقت  بايد  دانشجويان  می گيرند. 
پايگاه  شان،  خاص  سنی  شرايط  دليل  به  که 
پيدا  بودن  دانشجو  دليل  به  که  اجتماعی 
موجود  شناختی  و  هيجانی  انرژی  و  کرده اند 
برای  انسانی  نيروی  منبع  بهترين  خود  در 
همين  می شوند.  محسوب  سياسی  فعاليت های 
داليل باعث می شود جريانات سياسی بخواهند 
از دانشجويان به عنوان پياده نظام خود استفاده 
کنند. اگر دانشجوی سياسی بخواهند از نقش 
آگاه و ناظر سياسی – اجتماعی خارج شود و 

به  دسته  دو  در  دانشجويان  جنبش  کل  در 
فعاليت های مبارزاتی خود ادامه می دادند.

نسبتا  که  جوان   دانشجويان  دسته  الف- 
شناخته تر و علنی تر بود.

ب- دسته اساتيد که به صورت پنهانی و نسبتا 
محافظه کارانه تر فعاليت می کرد.

 1976 تا   1970 سال های  محدوده  در 
دانشجويان مسلمان در کابل دست به اعتراض 
در  دانشجويی  رهبران  و  می زنند  بيشتری 

تظاهراتی که بر پا می شود شناخته می شوند.
و  تندرو  نگرش  نوع  دو  جنبش  در  چه  گر 
دو  1976اين  سال   در  داشت،  وجود  ميانه رو 
نگرش  رودرروی هم قرار می گيرند و عمال 
جنبش دانشجويان از سال 1976 تا اوايل دهه 
که  می شوند  تبديل  احزابی  به  ميالدی   80
رهبری آنها را دانشجويان و اساتيد دانشگاه به 
شوروی  نيروهای  با  مبارزه  در  و  دارند  عهده 
به  را  عمده ای  سهم  دولتی  نيروهای  و  سابق 

عهده می گيرند.
فعاليت های جنبش های  امروز  می رسد  نظر  به 
را  سابق خود  و روی  رنگ  ديگر  دانشجويی 
دست  از  را  خود  سابق  تاثيرگذاری  و  ندارد 
اين  به  را  آنان  جوان  نسل  شايد  باشد.  داده 
نبايد  باور رسانده است که در دنيای سياست 
وارد شد. البته اين باور ناشی از همان فرهنگ 

ما به جای شکل دادن تشکل های سياسی بيشتر 
اجتماعی  تشکل های  دادن  شکل  سمت  به 
ما  جامعه  بنيادی  مشکل  باشند.  فرهنگی  و 
فرهنگی  و  اجتماعی  کاستی های  و  ضعف ها 
انرژی اش  نيز  دانشجو  است  بهتر  و  است 
تشکل های  کند.  هزينه  بعد  دو  اين  در  را 
اقشار  از  حمايت  هم چون  انسان دوستانه ای 
بايسته های  زيست،  محيط  جامعه،  خاص 
علمی  تشکل های  شهرنشينی،  فرهنگ 
را  کشور  می تواند  بين رشته ای  و  فرارشته ای 
اين  در رشد چندبعدی جامعه سرعت بخشد. 
عرصه ها هم از آفت های سياسی بيشتر در امان 
به  فراگيرتری  و  ماندگارتر  نتايج  هم  و  است 
لحاظ زمانی و مکانی خواهد داشت. البته بايد 
تشکل هايی هم در عرصه سياست باقی بمانند 

اما نبايد همه متمرکز سياست شوند.
تعيين کننده  مردم  بين  همان طور که رسانه در 
باشد  می تواند  گفتگو  و  فکر  موضوع 
با انجام فعاليت های تشکيالتی  نيز  دانشجويان 
و منسجم سياسی اجتماعی در محيط دانشگاه 
می توانند تعيين کننده تصميمات دولت باشند. 
بايد  دولت  و  کند  تصميم سازی  بايد  دانشجو 
بر  بايد  دانشجو  آن  از  پس  تصميم گيری. 
داشته  مراقبت  و  نظارت  گرفته  تصميمات 
نقش  اين  رسمی  ساختار  در  چند  هر  باشد. 

به طمع وارد شدن به عرصه قدرت ابزار دست 
سياست بازان قرار گيرد خود بيشترين خطر را 

برای جامعه خواهد داشت. 
به عنوان  کنند  سعی  بايد  همواره  دانشجويان 
خاص  نيازمندی های  اجتماعی  سازان  تصميم 
با  و  دهند  تشخيص  را  جامعه  و  خود  صنف 
اثربخش  و  قدرتمند  تشکيالتی  فعاليت های 
در  و سياسی،  اجتماعی  بعد  در  را  نقش خود 
امروزه  متاسفانه  کنند.  ايفا  علمی  نقش  کنار 
در  شدن  وارد  از  زيادی  حد  تا  دانشجويان 
سياسی اجتماعی  آگاهی بخش  فعاليت های 
فاصله گرفته اند و در مواردی حتا از جزيی ترين 
امور کشور خود نيز غافلند. به عنوان نمونه در 
و  موضع  هيچ  ما  اخير  لويه جرگه  موضوع 
دانشجويان  طرف  از  را  تاثيرگذاری  صدای 
کشور نشنيديم. نه به عنوان موافق و نه به عنوان 
فضاهای  درون  در  بوده  چه  هر  مخالف. 
دانشجويی غير رسمی بوده است. حکومت نيز 
با توجه به اين انفعال فرسوده کننده دانشجويان 
هر تصميمی را که خواسته بر سر آنان آورده 
است که باز نمونه اش اتفاقی است که در مورد 
خوابگاه های دانشجويان پولی تخنيک رخ داد 
و دولت هم ديواری کوتاه تر از ديوار دانشگاه 

و دانشجو پيدا نکرد.
نکته ديگر اين که مناسب تر است دانشجويان 
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اما  است،  شده  گذاشته  پارلمان  عهده  بر 
دانشجويان  جمله  از  اجتماعی،  تشکل های 
می توانند به عنوان بدنه های اجتماعی اين نقش 
را ايفا کنند. لزوم و اهميت اين نقش با توجه 
به ضعف های جدی پارلمان در کشور ما بيش 

از پيش خود را نشان می دهد. 
علمی  تربيت  کنار  در  بايد  دانشجويان 
تمرين  و  يادگيری  به  خود،  تخصصی  و 
بپردازند.  نيز  فرهنگی  و  اجتماعی  فعاليت های 
برای  چندبعدی  زندگی  مهارت  و  آموزش 
بايد  دانشجو  است.  ضرورت  يک  دانشجو 
تحصيلی اش  رشته  از  جدای  بگيرد  ياد 
و  فرهنگی  اجتماعی،  آگاهی های  می بايد 
با  مهم  اين  دهد.  شکل  نيز  را  سياسی اش 
و  فرهنگی  امور  بخش  فعاليت  و  شکل گيری 
تحصيالت  وزارت  در  دانشجويی  تشکل های 
نيز  دانشجويان  و  است  دست يابی  قابل  عالی 
فعال  جهت  الزم  تسهيالت  گرفتن  بر  بايد 
ورزند.   اصرار  ابعاد  اين  در  خود  بدنه  نمودن 
ما  دانشجويان  از  بسياری  حتا  می رسد  نظر  به 
زمانی  چه  دانشجو  جهانی  روز  نمی دانند  حتا 
است. چه رسد به اين که دليل و مناسبتش را 
نمی دانيم  حتا  که  ما  از  بسياری  مانند  بدانند. 
روز تولدمان کی است و يا اين روز را معموال 

فراموش می کنيم و بی اهميتش می دانيم.

ACKU
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مذاکره نماینده سازمان 
ملل با عراق برای حل مساله 

اردوگاه اشرف 

سازمان  کل  دبير  ويژه  فرستاده  کوبلر،  مارتين   
ملل در عراق از ادامه مذاکرات درباره سرنوشت 
است  گفته  و   داده  خبر  اشرف  اردوگاه  ساکنان 
عراق  دولت  با  مساله  اين  حل  اصلی  مسووليت 
است و اتحاديه اروپا نيز خواهان همکاری عراق و 
سازمان ملل برای حل  موضوع اين اردوگاه شده 

است.
آقای کوبلر گفته است که با موافقت دولت عراق، 
او با ساکنان اردوگاه اشرف و جامعه جهانی برای 
يافتن راه حلی صلح آميز و پايدار در تماس است.
وی با اشاره به  اين که سازمان ملل آماده کمک 
خواهان   که  گفت  است،  درگير  طرف های  به 

همکاری کامل دولت عراق شده است.
از  هدف  است  گفته  هم  عراقی  مقام  يک 
مذاکرات، انتقال ساکنان اردوگاه اشرف به محل 
ديگری است و پس از آن سازمان ملل بايد برای 

جابجايی آنها کمک کند.
ساکنان  از  دسته  آن  عراقی،  مقام  اين  گفته  به 
به  دارند  دوگانه  تابعيت  که  اشرف  اردوگاه 
کشورهای دوم خود منتقل خواهند شد و ديگران 

به ايران و يا کشور ثالثی فرستاده می شوند.
سخنگويان   از  يکی  کيا،  شهريار  حال   عين  در 
اين  ساکنان  که  است  گفته  اشرف  اردوگاه 
به  انتقال  برای  اروپايی  پارلمان   طرح  اردوگاه 

کشورهای ثالث را پذيرفته اند.
ولی به گفته او مشکل اصلی تاييد رسمی وضعيت  
پناهنده  به عنوان  اشرف  اردوگاه  ساکنان  حقوقی 
که  است  ملل  سازمان  پناهندگی  دفتر  طرف  از 
به عنوان پيش شرط انتقال آنان به کشورهای ثالث 

ذکر شده است.
سياست  مسوول  اشتون،  کاترين  دفتر  همزمان 
خارجی اتحاديه اروپا نيز با صدور بيانيه ای خواهان 
برای  عراق  دولت  و  ملل  سازمان  بيشتر  همکاری 

حل اين مساله شد.
در بيانيه خانم اشتون  گفته شده که اتحاديه اروپا 
با مقامات عراقی در تماس است و از آنان خواسته 
نشان  از خود  اين زمينه  بيشتری در  انعطاف  است 

دهند.
نماينده هيات پارلمان اروپايی در مسايل مربوط به 
عراق هم تصميم بغداد برای بستن اردوگاه اشرف 
را به اعالن جنگ عليه سازمان ملل و جامعه جهانی 
تشبيه کرده و گفته است اين اقدام همانند صدور 

حکم اعدام برای ساکنان اردوگاه اشرف است.
برای  ديپلوماتيک  فعاليت های  افزايش  با  همزمان 
حل اين بحران ،روز جمعه صدها تن از عراقي های 
مخالف سازمان مجاهدين خلق دست به تظاهرات 

در نزديکی اردوگاه اشرف زدند.
اعضا و هوادارن اين سازمان در داخل اردوگاه نيز 

تظاهرات مشابهی برگزار کردند.
سال  پايان  تا  که  است  کرده  اعالم  عراق  دولت 
خواهد  تخليه  را  اشرف  اردوگاه  ميالدی،  جاری 
کرد. ايران از دولت عراق خواسته است عده ای از 
رهبران سازمان مجاهدين خلق را که در اردوگاه 

اشرف هستند برای محاکمه به ايران تحويل دهد.

 در پی تصويب قطعنامه  ديگری در شورای حکام آژانس 
آن  از  امريکا  ايران،   درباره   اتومی،  انرژی  بين المللی 
استقبال کرد، اروپا تهران را به گفتگو فراخواند و نماينده 
ايران در  آژانس نيز گفت که آمانو دچار »اشتباه تاريخی« 

شد.
شورای حکام  آژانس بين المللی انرژی اتومی، روز جمعه 
با تصويب قطعنامه ای، نسبت به برنامه هسته ای ايران  »ابراز 

نگرانی عميق و فزاينده« کرد.
در اين قطعنامه تصريح شده است که برای ايران و آژانس 
و  بخشند  شدت  را  خود  گفتگوی  که   است  ضروری 
به  بی درنگ  و  کامل  »به طور  که   تهران خواسته شد  از 
تعهداتش که در قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل 

مندرج است، عمل کند.«
آژانس،  حکام  شورای  در  قطعنامه  تصويب   از  پس 
با  بود،  قطعنامه  اين  مبتکران  از   يکی  واشنگتن که خود 
استقبال از اين اقدام تاکيد کرد که دولت  اياالت متحده 

بر فشارهای خود بر ايران ادامه خواهد داد.
بيانيه ای  با صدور  امريکا،  هيالری کلينتون، وزير خارجه 
حکام  شورای  امروز  قطعنامه  از  »ما  گفت:  باره  اين  در 
دادن  قرار  پاسخگو  در  اتومی  انرژی  بين المللی  آژانس 
برنامه  مورد  در  از همکاری  قبال خودداری اش  در  ايران 
را  پيام روشن و يکسان  اين  دنيا  استقبال می کنيم.  اتومی  
در  که  مدارکی  از  شدت  به  که  است  فرستاده  تهران  به 
گزارش هفته گذشته دبيرکل آژانس، آمانو، مطرح شده 

بودند، نگران است.«
وزير امور خارجه امريکا افزود: »اين گزارش روشن ترين 
طوالنی  مدتی  برای  متحده  اياالت  آنچه  بر  بود  تاييد 
انکارهای  بر خالف  ايران  باور داشته است که حکومت 
تنها  که  است  تجهيزاتی  و  فناوری ها  پی  در  مداومش 

می توانند در برنامه اتومی تسليحاتی به کار روند.«
اهداف  برای  تنها  است  »ايران گفته  اضافه کرد:  کلينتون 
صلح آميز در پی انرژی اتومی است. اما گزارش دبير کل 

حکام  شورای  امروز  اقدام  و 
جامعه  که  است  آن  از  حاکی 
معتبر  را  ايران  ادعاهای  جهانی 
گروه  کشورهای  نمی داند. 
داشتن  در  ايران  حق  بر   ۵+۱
تاکيد  آميز هسته ای  برنامه صلح 
کرده اند اما مشخص کرده اند که 
حق  آن  همراه  مسووليت هايی 
ايران  هستند، مسووليت هايی که 
گروه  باشد.  پايبند  آنها  به  بايد 
است  ايران  با  تعامل  آماده   ۵+۱
ورود  آماده  حقيقتا  ايران  اگر 
است  جدی  وگوهای  گفت  به 
اطمينان  بتواند  ايران  آنها  در  که 
جهانی را در مورد حقيقت برنامه 

اتومی اش بازسازی کند.«
کاخ  سخنگوی  کارنی،  جی 

انرژی  بين المللی  آژانس  قعطنامه  گفت  هم   سفيد، 
برنامه  درباره  را  ايران«  ادعاهای  بودن  »ميان خالی  اتومی، 

هسته ای اش روشن ساخت.
سخنگوی کاخ سفيد گفت: »همه جهان اکنون می داند که 
ايران نه تنها به دنبال اين بوده که برنامه غنی سازی يورانيوم 
خود را بيش از دو دهه پنهان کند بلکه همچنين در حال  
تنها می تواند يک  بوده که  فعاليت هايی  توسعه  و  تحقيق 

کاربرد داشته باشد: ساخت کالهک هسته ای.«
  قعطنامه آژانس با ۳۲ رای موافق، دو رای مخالف کوبا و 

اکوادور و رای ممتنع اندونيزيا به تصويب رسيد.
تا ماه مارچ  گرچه در اين قطعنامه از آمانو خواسته شده 
گزارشی از همکاری ايران با آژانس تهيه کند اما در آن 
سخنی از ضرب االجل و اقدامات تنبيهی و ارجاع دوباره 
نظر  بازتاب  می تواند  که  نرفته  امنيت  شورای  به  پرونده 

روسيه و چين در قطعنامه باشد.

متحده  اياالت  گفت  ادامه  در  سفيد   کاخ  سخنگوی 
طور  به  و  شرکايش  ديگر  با  هماهنگ  طور  به  همچنان 
يک جانبه فشار خواهد آورد تا ايران مسير کنونی را ادامه 

ندهد.
اشتون، مسوول سياست خارجی  از سوی ديگر، کاترين 
ايران خواست که  از  بيانيه ای  با صدور  نيز  اروپا  اتحاديه 
با  گروه ۱+۵ درباره برنامه هسته ای  خود به گفتگو بنشيند.

آژانس  تقبيح  با  قطعنامه  تصويب  از   پس  نيز   ايران  اما  
اخيرش  گزارش  انتشار  با  آمانو  يوکيا  که  کرد  اعالم 

مرتکب »اشتباه تاريخی« شده است.
گفت:  آژانس  در  ايران  دايم  نماينده  سلطانيه،  علی اکبر 
»متاسفانه آقای آمانو تحت فشار امريکا به توصيه های ۱۰۰ 
تعهد و همچنين چين و روسيه  کشور عضو جنبش عدم 
توجه نکرد و با انتشار گزارش اخيرش مرتکب يک اشتباه 

تاريخی شد.«

معمر  پسر  سيف االسالم،  می گويد  ليبيا  انتقالی  دولت 
قذافی، رهبر سابق ليبيا در جنوب اين کشور دستگير شده 

است.
گفت  انتقالی  ملی  شورای  عدليه  وزير  محمدالعالقی، 
در  اوباری  بيابانی  شهر  نزديکی  در  سيف االسالم 

جنوب غرب ليبيا دستگير شد.
هستند،  مستقر  ليبيا  شمال  در  که  زنتان  جنگجويان 
سيف االسالم را دستگير کردند و گزارش ها حاکی از آن 
است که با هلی کوپتر او را به زنتان بردند و حالش خوب 

است.
قرار است سيف السالم قذافی به پايتخت، طرابلس، منتقل 

شود.
چند تن از محافظان پسر معمر قذافی نيز همراه او دستگير 

شده اند.
آنها گفتند سيف االسالم قذافی سعی کرده بود به کشور 
نيجر که يکی از برادرانش در آن پناهنده شده است، برود.

ديگر  پسر  قذافی،  خميس  که  شد  اعالم  نيز  گذشته  ماه 

جريان  در  اگست  اواخر  در  قذافی  معمر 
انتقالی در  نيروهای شورای ملی  با  درگيری 
منطقه ای در جنوب شرق طرابلس کشته شد.

مهم  عضو  آخرين  قذافی  سيف االسالم 
دستگير  که  است  قذافی  معمر  خانواده 

می شود.
ماه اگست که طرابلس سقوط کرد و  از  او 
ليبيا قدرت را در اين کشور  انتقالی  شورای 

به دست گرفت، متواری بود.
باعث  سيف االسالم  دستگيری  خبر  انتشار 

جشن و شادمانی مردم در طرابلس شد.
سيف االسالم قذافی تحت تعقيب ديوان بين المللی کيفری 

به اتهام ارتکاب جنايت عليه بشريت است.
صحبت  روان  را  انگليسی  و  دارد  سال   ۳۹ سيف االسالم 

می کند.
او از دانشکده اقتصاد لندن، مدرک دکترا گرفته است.

توسعه  ای  بنياد  و  قذافی  بين المللی  بنياد خيريه  او مسوول 

پيکارجويان  از دست  بود که در آزاد کردن گروگان ها 
اسالمگرا به خصوص در فيليپين نقش داشته است.

در سال ۲۰۰۶ او پس از انتقاد از حکومت پدرش، ليبيا را 
ترک کرد اما دوباره به کشور بازگشت.

سيف االسالم قذافی در سال ۲۰۰۸ اعالم کرد که عالقه ای 
به »ارث بردن« قدرت از پدرش ندارد.

 واکنش ها به قطعنامه شورای حکام آژانس درباره برنامه اتومی ایران

ACKUسیف االسالم قذافی در لیبیا دستگیر شد
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