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واکنش ها به مشوره های 
لویه جرگه عنعنوی

5

افغانستان برای 
کنفرانس بن دوم 
آمادگی می گیرد

به گفته سخنگوی وزارت خارجه 
دوم  بن  کنفرانس  افغانستان، 
ریاست حکومت  و  تحت رهبری 
افغانستان دایر می شود و اجندا و 
محتوای این کنفرانس نیز از سوی 
افغانستان آماده می شود. او گفت 
که در این کنفرانس برای تحکیم 
گذشته  ده سال  دست آوردهای 

تالش خواهد شد.     در صفحه 3

پاکستان
 و اختالف داخلی

دولت جدید پاکستان بعد از انتخابات 
را  شعار  این  میالدی   2009 سال 
تا  می کند  کوشش  که  کرد  مطرح 
این  در  را  دموکراتیک  ساختارهای 
را در  نظامیان  نقش  و  تقویت  کشور 
اساس  بر  کند.  کمرنگ تر  قدرت 
همین شعار بود که پارلمان پاکستان 
هجدهم  متمم  تصویب  برای  تالش 
کرد  آغاز  را  پاکستان  اساسی  قانون 
با  پاکستان،  اساسی  قانون  شورای  و 
نقش  کاهش  به  متمم،  این  تصویب 

نظامیان در سیاست رای داد. 
در صفحه 4

داکتر سیما سمر:

موارد خشونت  علیه زنان 
افزایش یافته است

]در صفحه 5[

عناوین مطالب امروز:

به جای پناه بردن به 
سربازان خارجی 

اصالحات را 
آغاز کنید! 

که  دارد  باور  موجود  حکومت 
استراتژیک  همکاری های  امضای 
می تواند  متحده  ایاالت  با 
به  نسبت  بیرونی  تهدید های 
این  کند.  دفع  را  افغانستان 
اشتراک  کنندگان  میان  در  نظر 
داشت.  خریدار  نیز  لویه جرگه 
که  است  این  عمده  سوال  ولی 
صرف  به  می تواند  افغانستان 
استراتژیک  همکاری های  امضای 
ایجادشده  شورش های  تهدید  با 
مقابله  ایران  و  پاکستان  از سوی 

کند؟
در صفحه 4

ACKU
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نظامیان پاکستان 
بازهم کودتا خواهند کرد؟ 

طی روزهای گذشته، خبرهایی مبنی بر استعفای 
سفیر پاکستان در ایاالت متحده امریکا در رسانه ها 
به نشر رسید. گفته می شود که حسین حقانی سفیر 
پاکستان در امریکا حامل پیامی از سوی زرداری 
در  ملکی  حکومت  باالی  فزاینده  فشار  بر  مبنی 
به صورت  تاکنون  هرچند  است.  بوده  کشور  این 
این  در  پاکستانی  و  امریکایی  مقام های  رسمی 
تاریخی  پیشینه  با  نکرده اند،  اما  اظهارنظر  ارتباط 
و سیاسی پاکستان به نظر می رسد که این کشور 
از  دارد. پس  قرار  در وضعیت یک تحول درونی 
رقابت  تاکنون   1947 سال  در  پاکستان  استقالل 
غیرنظامی  سیاست مداران  و  نظامیان  میان  جدی 
جریان داشته است. این رقابت ها در طول دهه های 
گذشته منجر به کودتاهایی شده که در هر مرحله 
در  نظامیان  برای  را  فرصت  طوالنی  مدتی  برای 
نیز  اکنون  که  هرچند  است.  کرده  فراهم  قدرت 
از  عمده ای  بخش  ملکی  حکومت  موجودیت   با 
برنامه ها به خصوص در مسایل بیرونی و مربوط 
به همسایگان  توسط نظامیان رهبری می شود و 
کل  درصد   30 به  نزدیک  منابع،  برخی  گفته ی  به 
عواید پاکستان نصیب نظامیان می گردد. این گروه 
برخوردار  باالیی  امتیازات  از  پاکستان  داخل  در 
است و در را ستای حفظ این امتیازها و دسترسی 
اقدامی  هر  به  دست  بیشتر،  منابع  و  قدرت  به 

خواهند زد. 
با این همه پاکستان اکنون در یک وضعیت  دشوار 
به  پناه دادن  با  یک سو  از  دارد.  قرار  حساس  و 
تروریستان اعتبار این کشور در سطح بین المللی 
از طرف  با  آسیب های جدی مواجه شده است و 
دیگر روابط این کشور با امریکا در یک مرحله ای 
بی سابقه  از تنش ها قرار گرفته است. ایاالت متحده 
پاکستان  خاک  در  بن الدن  قتل  از  پس  امریکا 
تعلیق درآورد  به حالت  را  کمک های ساالنه خود 
و خواستار همکاری جدی پاکستان در مبارزه با  
تروریزم و تغییر در رفتار زمامداران این کشور 
شد. سفر اخیر وزیر خارجه امریکا به اسالم آباد 
با پیام جدی و روشنی همراه بود. خانم کلینتون از 
پاکستان خواست که هرچه زودتر در مورد شبکه 
حقانی تصمیم بگیرد. روابط پاکستان با افغانستان 

نیز در یک  وضعیت کامال خراب قرار دارد. 
فراز و فرودهای  با  روابط  این  گذشته  ده سال  طی 
فراوانی همراه شد. اکنون مقام ها در کابل می  گویند 
در  ریشه  ترورها،  و  ناامنی ها  بیشتر  عامل  که 

پاکستان دارد.
در لویه جرگه عنعنوی که هفته ی گذشته آغاز به کار 
پاکستان فرستاده  به آدرس  انتقادها  بیشتر  کرد، 
شد. حکومت پاکستان در داخل خود نیز با مشکالت 
جدی روبرو است. از یک سو ناامنی ها که ریشه در 
تنش های قومی و مذهبی دارد، هر روز این کشور 
را به بی ثباتی سوق می دهد و قربانی می گیرد و از 
سوی دیگر این کشور در داخل با پدیده تروریزم 
می باشد.  درگیر  است،  خودش  دست پرورده  که 
حوادث طبیعی که در سال های اخیر در پاکستان 
کشور  این  در  سنگین  سایه ای  هنوز  افتاد،   اتفاق 
میان  این مشکالت جدال  تمام  با  دارد.  به همراه  
است.  دیگری  چالش  سیاست مداران  و  نظامیان 
اکنون باید دید که امریکا در این جدال جانب کدام 
افتد،  اتفاق  اگر کودتایی  طرف را خواهد گرفت و 
کشور  این  سوی  از  تروریزم  با  مبارزه  آینده 

چگونه رهبری خواهد شد. 

زنگ اول


امنیت  مطبوعاتی  دفتر  همین حال  در 
که  می گوید  اعالمیه ای  در  ملی 
عملیات  طی  تروریستان  از  تن  پنج 
قندهار  والیت  در  امنیتی  نیروهای 
این  از  نقل  به  شده اند.  بازداشت 
اعالمیه، این افراد در حوادث مختلف 

تروریستی و تخریبی دست داشته اند.
ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر  همچنین 

در این دیدار که قبل از ظهر یک شنبه 
صورت  جمهوری  ریاست  مقر  در 
گرفت بیش از یک هزار و دوصد تن 
حضور  عنعنوی  لویه جرگه  اعضای  از 

داشتند.
در  کارشان  نتایج  جرگه  اعضای 
معقول  را  و مشوره های آن  لویه جرگه 
و به سود افغانستان دانسته و  در ضمن از 
تالش های سازمان دهندگان لویه جرگه 

قدردانی کرده اند.
به نقل از اعالمیه دفتر ریاست جمهوری، 
نمایندگان لویه جرگه همچنان خواستار 

شهر  خیرخانه  ساحه  در  یک شنبه  روز 
کابل از سوی افراد ناشناس موتورسایکل 

سوار، هدف گلوله قرار گرفت.
ابراهیم،  محمد  خواجه  که  افزود  او 
نخست زخمی شده بود و حوالی ساعت 

ده پیش از چاشت، جان داد.
به گفته او، این سارنوال دشمنی شخصی 

8صبح، کابل: دفاتر مطبوعاتی وزارت 
امنیت  عمومی  ریاست  و  ملی  دفاع 
در  کننده  انتحار  یک  بازداشت  از 
والیت هرات و پنج تروریست دیگر 

در والیت قندهار خبر داده اند.
انتشار اعالمیه ای گفته  با  وزارت دفاع 
با یک  انتحارکنندگان  از  که یک تن 
عراده موتر سایکل سه چرخه زرنج که 
مملو از مواد منفجره بود، می خواست 
این مواد را منفجر کند و افراد بیگناه را 
به قتل برساند، توسط نیروهای اردوی 

ملی بازداشت شده است. 
مواد  که  است  آمده  اعالمیه  این  در 
منفجره خنثا شده و فرد بازداشت شده 

به پولیس تسلیم داده شده است.
براساس یک خبر دیگر، این وزارت 
کوماندوی  پرسونل  که  می گوید 
والیت  برمل  ولسوالی  در  عقاب 
شورشیان  دیپوی  یک  پکتیکا 
میل  پنج  و  سی  آن  در  که  را  طالب 
زدن  برهم  منظور  به  کالشینکوف 
اوضاع امنیتی جابجا شده بود، کشف 
افزوده که در  کرده اند. وزارت دفاع 
بازداشت  کسی  سالح  این  به  رابطه 

نشده است.

اعضای لویه جرگه عنعنوی در دیداری 
کشور،  جمهور  رییس  حامدکرزی  با 
را  محالت شان  و  مناطق  مشکالت 
مطرح کرده و از حکومت خواسته اند تا 
در جهت برطرف کردن مشکالت آنها 

توجه نماید.
انتشار  با  جمهوری  ریاست  دفتر 
اعالمیه ای گفته است این دیدار که قبل 
از ظهر روز یک شنبه در ارگ ریاست 
به  نزدیک  گرفت،  صورت  جمهوری 
یک هزار و دوصد تن از اعضای جرگه 

عنعنوی در آن حضور داشتند.

یک  مخدر  مواد  مافیای  دیروز  صبح 
با  مبارزه  اختصاصی  محکمه  سارنوال 

مواد مخدر و مسکرات را کشتند.
و  عدلی  مرکز  سخنگوی  موحد  خالد 
قضایی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات به 
خبرگزاری بست باستان گفته که خواجه 
محمد ابراهیم، حوالی ساعت هشت صبح 

یک انتحارکننده در هرات و پنج تروریست در قندهار بازداشت شدند

دیدار اعضای لویه جرگه با رییس جمهور

یک سارنوال در کابل کشته شد

و  سالح  مقدار  ضبط  و  کشف  از 
کابل  پغمان  ولسوالی  در  نیز  مهمات 
خبر داده است.  این سالح و مهمات 
سی  توپ های  مرمی  راکت،  شامل 
ملی متری،  دو  و  هشتاد  و  متری  ملی 
همچنین  و  سام  و  هاوان  مرمی های 
ماین های ضد پرسونل و ضد وسایط 

می باشد.

توزیع لباس های 
زمستانی به زندانیان تخار

اداره  مسووالن  تخار:  8صبح، 
هالل احمر در والیت تخار، از توزیع 
به  ضروری  وسایل  و  زمستانی  لباس 

زندانیان این والیت خبر دادند.
رییس  مخدوم زاده،  جاوید  احمد 
8صبح  به  تخار  هالل احمر  اداره 
لحاف،  شامل  کمک ها  »این  گفت: 
و  زنانه  زمستانی  جاکت  کمپل، 
اشتوب  پالستیکی،  ترپال  طفالنه، 
بسته ی  و  آشپزی  برای  تیل سوز 
می باشد  صحی  ضروری  وسایل 
والیت،  نمایندگان  حضور  در  که 
محبس  مدیریت  و  والیتی  شورای 
از  تن  پنجاه  و  چهارصد  به  تخار، 
مردان و زنان زندانی توزیع گردیده 

است.«
تخار  والی  معاون  ذکی  محمدفرید 
به  کمک ها  توزیع  مراسم  در  که 
ضمن  می کرد،  صحبت  زندانیان، 
احمر،  هالل  اداره  از  سپاسگزاری 
خیریه  نهادهای  بیشتر  توجه  خواهان 
زندانیان  به  بین المللی  موسسات  و 

تخار در فصل سرما شد.
مدیر  نایب زاده،  محمدعمر  جنرال 
سودمند  ضمن  نیز  تخار  زندان 
هالل  ریاست  کمک های  خواندن 
مشکالت  موجودیت  از  احمر، 
دیگری چون نبود جای مناسب برای 
زندان  بودن  استندرد  وعدم  زندانیان 
توجه  خواهان  گفته  سخن  تخار 
حکومتی  مسووالن  سوی  از  جدی 
و جامعه ی جهانی در این راستا شد.

حاضر620  درحال  که  است  گفتنی 
به  تخار  والیت  زندان  در  نفر 
سرمی برند که 55 تن از این زندانیان، 
کودکان  با  همراه  که  هستند  زنانی 

خود در زندان به سر می برند.

در دو رویداد 
ترافیکی پنج تن 

زخمی شدند و یک 
موتر آتش گرفت

منحرف شدن  اثر  در  پلخمری:  8صبح، 
یک عراده موتر کروال از جاده عمومی 
مجروح  چهارتن  صنعتی،  بغالن  در 
والی  سخنگوی  حقمل  محمود  شدند. 
8صبح  به  خبر  این  تایید  ضمن  بغالن 
زخمی  زمانی  تن  چهار  »این  گفت: 
جاده  از  حامل شان  موتر  که  شدند 
عمومی منحرف شد و در دریا واژگون 

شد.« 

در یک رویداد دیگر یک موتر حریق 
آقای  برداشت.  زخم  آن  راننده  و 
گفت:  قضیه  این  به  پیوند  در  حقمل 
زمانی  قدیم  بغالن  در  حادثه  »این 
نوع  موتر  یک  که  گرفت  صورت 
کرد  برخورد  جاده  موانع  با  صرف 
زخمی  و  موتر  شدن  حریق  باعث  که 
شدن راننده گردید.« وی هردوی این 
راننده ها  تیزرانی  از  ناشی  را  رویداد 

خواند. 

توجه بیشتر حکومت در اعمار سرک ها، 
بند های آب، کلنیک های صحی،  بهبود 
اشتراک  زراعت،  و  معارف  وضعیت 
زنان و نمایندگان والیات در کنفرانس 
بین المللی بن، ایجاد مدارس و مکاتب، 
جوانان  به  تحصیلی  بورس های  اعطای 
و  ایران  در  مقیم  مهاجرین  و  والیات 
پاکستان، رهایی زندانیان و تامین امنیت 

راه های مواصالتی شدند.
برای حل  که  گفته  نیز  رییس جمهور 
انجام  را  الزم  اقدامات  مشکالت  این 

خواهد داد.

سوی  از  کار  این  و  نداشته  کسی  با 
قاچاقبران و مافیای مواد مخدر صورت 

گرفته است.
بر بنیاد معلومات او، دو سال پیش، رییس 
با مواد مخدر و  مبارزه  استیناف  دادگاه 
مسکرات نیز از سوی افراد ناشناس کشته 

ACKUشد.
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 حکیمی

برادری  »از ورای دود و آتش«  امروز  در گزارش 
را با خود داریم که پسر کاکایش را در نبرد خونین 
از دست  نظام کمونیستی و گروه های جهادی  بین 
بیان می دارد: »ما  داده است. او آن حادثه را چنین 
در ساحات جنوبی کشور زندگی خوشی داشتیم و 
از راه زحمت کشی های گوناگون زندگی خویش 
را به پیش می بردیم. اما با کودتای شوم 7 ثور تمام 
آرزوها و خواسته هایی که مردم ما در دل داشتند با 
با همان  تعدادی  و  داده شد  بمب جواب  و  تفنگ 
و  پیوستند  ابدیت  دیار  به  داشتند  که  آرزوهایی 
فامیل شان را داغ دار، غمگین و سوگوار کردند. در 
جریان نبردهایی که در گوشه وکنار این کشور رخ 
ناحق خون شان ریختانده شد.  به  انسان  داد هزاران 
که  شدند  ناپدید  هم  یا  و  معلول  دیگر  تن  هزاران 
و  نرسید  فامیل های شان  به  آنها  از  هیچ گونه خبری 
عزیزان شان  دوباره  برگشتن  منتظر  هنوزهم  آنها 
می باشند. نیروهای روسی و عساکر نظام کمونیستی 
می بردند  یورش  قصبات  و  قریه  باالی  بی رحمانه 
به خصوص، خانه ها و مواشی را از بین می بردند. این 
عمل تنها از طریق زمین انجام نمی شد بلکه جنگنده  

آلمانی  مقامات  می گوید  افغانستان  خارجه  وزارت 
کنفرانس  میزبانی  برای  کشور  آن  آمادگی های  از 
مهم ترین  کنفرانس  این  و  داده اند  اطمینان  دوم  بن 
رویداد سیاسی برای افغانستان خواهد بود. قرار است 
شود.  برگزار  دسامبر   5 به تاریخ  دوم  بن  کنفرانس 
افغانستان سفر کرد  به  آلمان روز شنبه  وزیر خارجه 
داد  اطمینان  کرزی  جمهور  رییس  با  مالقات  در  و 
که آلمان افغانستان را پس از سال 2014 نیز حمایت 

خواهد کرد و این کشور را تنها نخواهد گذاشت. 
روز  خارجه  وزارت  سخنگوی  موسی زی  جانان 
گذشته در یک کنفرانس خبری در کابل گفت در 
قزاقستان  کشور  در  تماس  گروه  جلسه  دوازدهمین 
آقای  شد.  گفتگو  بن  کنفرانس  تدویر  به  رابطه  در 
موسی زی گفت در نشست گروه تماس که اخیرا در 
آستانه، پایتخت قزاقستان برگزار شد، نماینده آلمان 
برای افغانستان و پاکستان اطمینان داد که آلمان تمام 
آمادگی های خودرا برای تدویر این کنفرانس گرفته 

است. 
افغانستان  که  گفت  خارجه  وزارت  سخنگوی 
به صورت کتبی 50 کشوری را که در نشست گروه 
قرار  بن  کنفرانس  جریان  در  داشتند،  حضور  تماس 
تا  را  مشخص شان  پیشنهادهای  کشورها  این  تا  داد 
همین  در  کنند.  آماده  کنفرانس  این  برگزاری  زمان 
حال آقای موسی زی گفت با آنکه کنفرانس استانبول 
رابطه مستقیمی با کنفرانس بن دوم ندارد، اما با آنهم 
افغانستان امیدوار است تا کشورهای منطقه فیصله های 
کشورهای  بین  روابط  بهبود  برای  را  کنفرانس  این 
منطقه به کار گیرند و این فیصله جنبه عملی به خود 

گیرد. 
اجندای  عمده  نکات  به  رابطه  در  موسی زی  آقای 
کنفرانس بن دوم گفت مهمترین هدف این کنفرانس 
تقویت و گسترش روابط افغانستان با جهان در ده سال 
»تقویت  افزود:  او  است.  انتقال  پروسه  ختم  از  پس 

را  خانه ها  قساوت  با  بسیار  روسی  بمب افگن های 
نبردهای خونین  زمان  با گذشت  می کردند.  ویران 
قربانی  بین مردم ملکی  این  شدت می گرفت و در 
می دادند. زیرا نیروهای جهادی اکثر اوقات به خاطر 
به  مالی  کمک های  و  خوراکه  مواد  جمع آوری 
می رفتند  آنها  اوقات  بعضی  اما  می آمدند،  قریه ها 

تمام  در  افغانستان  بزرگ  و  تاریخی  دست آوردهای 
دموکراسی  تقویت  شمول  به  زندگی  عرصه های 
جوان افغانستان، جامعه مدنی، مطبوعات آزاد و فایق 
و  فساد  با  مبارزه  امنیتی،  عمده  چالش های  به  آمدن 

مبارزه با مواد مخدر می باشد.« 
افغانستان برای شرکت  او گفت آمادگی های دولت 
دارد  ادامه  این سو  به  ماه ها  از  دوم  بن  کنفرانس  در 
از جامعه  نمایندگانی  کنفرانس  این  در  است  قرار  و 
حکومت  رهبری  تحت  زن  حقوق  فعاالن  مدنی، 
افزود 25 درصد  افغانستان اشتراک کنند. موسی زی 
تشکیل  زنان  را  دوم  بن  کنفرانس  اشتراک کنندگان 

خواهند داد.
به گفته سخنگوی وزارت خارجه افغانستان کنفرانس 
افغانستان  حکومت  ریاست  و  رهبری  تحت  دوم  بن 
دایر می شود و اجندا و محتوای این کنفرانس نیز از 
این  در  که  گفت  او  می شود.  آماده  افغانستان  سوی 
کنفرانس برای تحکیم دست آوردهای ده سال گذشته 

تالش خواهد شد. 

افغانستانبرایکنفرانسبندومآمادگیمیگیرد

نیروهای کمونیستی  بودند که  قریه  یا هنوزهم در  و 
در  می شدند.  حمله ور  قریه  باالی  روس ها  با  همراه 
یکی از روزها نبردی سخت بین دو جناح جهادی و 
عساکر دولتی آغاز شد و بعد از این درگیری نیروهای 
این  زمانی که  معرکه شدند.  وارد  نیز  روسی  کمکی 
نیروها با مقاومت روبرو شدند از مرکزشان خواستار 

در یکی از روزها نبردی سخت بین دو جناح جهادی و عساکر دولتی آغاز شد 
و بعد از این درگیری نیروهای کمکی روسی نیز وارد معرکه شدند. زمانی که 
این نیروها با مقاومت روبرو شدند از مرکزشان خواستار کمک هوایی شدند. 

دقایقی بعد جت ها غرش کنان در آسمان پدیدار شدند و در یک چشم بهم زدن 
قریه را آماج بمباران شدید قرار دادند. در جریان این بمباران تعدادی از 

مواشی و خانه ها از بین رفتند و عده ای از مردم نیز فرار کردند، اما تعدادی 
که نتوانسته بودند موفق به ترک قریه شوند در بین آتش دوطرف گیر ماندند. 
پسر کاکایم نیز با تعداد از اهالی قریه باقی مانده بود و نیروهای روسی او را 

به ضرب گلوله شهید کردند. چطور می شود که این را فراموش کرد زیرا قاتالن 
تمام رویدادهای خونین این کشور آزاد می گردند و هیچ گاهی کسی به فریاد 

مظلومیت ورثه شهدا گوش نداده است.

اشتراک طالبان
شورای  رییس  ربانی  برهان الدین  شدن  کشته  از  پیش 
در  می گفت  خارجه  وزارت  افغانستان،  صلح  عالی 
با  مذاکره  دوم  بن  کنفرانس  برگزاری  تا  که  صورتی 
طالبان نتایجی مثبت داشته باشد، نمایندگانی از طالبان 
اما روز گذشته آقای  بود،  افغانی خواهد  شامل هیات 
موسی زی گفت با کشته شدن آقای ربانی پروسه صلح 
بحث  می گوید  خارجه  وزارت  دید.  صدمه  شدیدا 
بن  در کنفرانس  مسایل مطرح  از  بخشی  پروسه صلح 

سخنگوی وزارت خارجه گفت که افغانستان به صورت کتبی 50 کشوری را که در 
نشست گروه تماس حضور داشتند، در جریان کنفرانس بن قرار داد تا این کشورها 
پیشنهادهای مشخص شان را تا زمان برگزاری این کنفرانس آماده کنند. در همین 

حال آقای موسی زی گفت با آنکه کنفرانس استانبول رابطه مستقیمی با کنفرانس بن 
دوم ندارد، اما با آنهم افغانستان امیدوار است تا کشورهای منطقه فیصله های این 

کنفرانس را برای بهبود روابط بین کشورهای منطقه به کار گیرند و این فیصله جنبه 
عملی به خود گیرد.

پاکستان  که  صورتی  در  هم  آن  و  بود  خواهد  دوم 
همکاری کند. او تاکید کرد که تالش برای صلح باید 
انتحاری  مهاجمان  این که  نه  باشد  داشته  عملی  نتایج 
بکشند.  را  افغانستان  رهبران  پیام آوران صلح  لباس  در 
ربانی، رییس جمهور کرزی  از کشته شدن آقای  پس 
با مردم  با طالبان،  ادامه مذاکره  به  گفت که در رابطه 
کرد.  خواهد  مشوره  عنعنوی  لویه جرگه  در  افغانستان 
آقای موسی زی گفت: »پروسه صلح افغانستان، روندی 
است که رهبری و کنترول آن به دست دولت و مردم 
افغانستان است و ما در راستای آوردن صلح مطمین و 
همه شمول در افغانستان، ضرورت به همکاری همه جانبه 
پاکستان و جامعه جهانی داریم. در سطح منطقه خاصتا 
نقش جمهوری اسالمی پاکستان که رهبری طالبان در 
افغانستان  به  را  حمالت شان  آنجا  از  و  دارد  جا  آنجا 

انجام می دهند، برای ما اهمیت بسیار باال دارد.«
پروسه  این  از  پس  گفت  خارجه  وزارت  سخنگوی 
صلح براساس قطع نامه و مشوره های شورای عالی صلح 

افغانستان به پیش خواهد رفت.
لویه جرگه عنعنوی در 22 ماده قطع نامه اش در رابطه به 
ادامه مذاکره با مخالفان دولت به رییس جمهور کرزی 
تاکید  لویه جرگه  مشوره داده است. اشتراک کنندگان 
کردند که باید در ترکیب شورای عالی صلح تجدید 
نظر شود و اعضای این شورا کسانی را به عنوان عضو 
منطقه خود  نفوذ در  دارای  این شورا جذب کنند که 

باشد و بتواند بر شورشیان تاثیر بگذارد. 

کمک هوایی شدند. دقایقی بعد جت ها غرش کنان 
بهم زدن  چشم  یک  در  و  شدند  پدیدار  آسمان  در 
جریان  در  دادند.  قرار  شدید  بمباران  آماج  را  قریه 
این بمباران تعدادی از مواشی و خانه ها از بین رفتند 
که  تعدادی  اما  کردند،  فرار  نیز  مردم  از  عده ای  و 
نتوانسته بودند موفق به ترک قریه شوند در بین آتش 
از  تعداد  با  نیز  کاکایم  پسر  ماندند.  گیر  دوطرف 
را  او  روسی  نیروهای  و  بود  مانده  باقی  قریه  اهالی 
به ضرب گلوله شهید کردند. چطور می شود که این 
را فراموش کرد زیرا قاتالن تمام رویدادهای خونین 
این کشور آزاد می گردند و هیچ گاهی کسی به فریاد 
مظلومیت ورثه شهدا گوش نداده است تا کسانی را 
که مرتکب جنایات جنگی و ضد بشری شده اند به 
محاکمه بکشاند و حق از دست رفته مردم را از ایشان 
بگیرد، ما خواهان دولتی هستیم که عدالت را باالی 
یکسان  است،  منصب  و  مقام  هر  در  که  افراد  تمام 

اجرا کند.«
خوانندگان محترم:-  جهت بهترشدن این بخش ما به 
نظریات، انتقادات و پیشنهادات سالم شما به دیده ی 
گزارش های  چنین  شریک ساختن  با  می نگریم  قدر 

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

دریکچشمبههمزدن،قریهویرانشد

ري
حرا

 . ا
س ازورايدودوآتش

»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 بیات1100
ه و تنظیم:

تهی ACKU
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دولت مردان  بین  اختالف  از  بین المللی  رسانه های  در 
پاکستان با نظامیان این کشور خبر داده اند. در رسانه ها 
به  امریکا  در  پاکستان  سفیر  که  است  شده  گزارش 
این  کار  این  دلیل  است.  شده  فراخوانده  پاکستان 
بوده است که حسین حقانی سفیر پاکستان در نامه ای 
وی  از  امریکا  ارتش  ستاد  کل  رییس  به  غیرمستقیم 
خواسته است که به خارج سازی غیرنظامیان حاکم از 

سایه نفوذ اردوی این کشور کمک کند.
و  کرده  تکذیب  را  خبر  این  حقانی  حسین  اگرچه 
آصف علی زرداری نیز این مساله را انکار کرده است 
کج روی های  که  می دهد  نشان  خبر  این  انتشار  اما 
نظامیان پاکستانی، سیاست مداران غیرنظامی  این کشور 
را نیز به ستوه آورده است. در واقع انتشار این نامه نشان 
پاکستانی،  غیرنظامی   سیاست مداران   که  می دهد 
پاکستانی  نظامیان  انحصارطلبی  و  گسترده  نفوذ  از 
که  رسیده اند  باور  این  به  و  می کنند  خطر  احساس 
علی  آصف  رهبری  تحت  دولت  که  دموکراسی ای 
سال  در  را  آن  گیالنی  یوسف رضا  سید  و  زرداری 
روز  به  نسبت  روز  هر  می دادند،  نوید  میالدی   2009

گذشته ضعیف تر می شود.
 2009 سال  انتخابات  از  بعد  پاکستان  جدید  دولت 
این شعار را مطرح کرد که کوشش می کند  میالدی 
تا ساختارهای دموکراتیک را در این کشور تقویت و 
نقش نظامیان را در قدرت کمرنگ تر کند. بر اساس 
برای  تالش  پاکستان  پارلمان  که  بود  شعار  همین 
تصویب متمم هجدهم قانون اساسی پاکستان را آغاز 
کرد و شورای قانون اساسی پاکستان، با تصویب این 

متمم، به کاهش نقش نظامیان در سیاست رای داد. 
ایجاد  نیز  منطقه  در  را  خوشبینی هایی  تالش ها  این 
بود  از کشورهایی  یکی  هندوستان  دولت  بود.  کرده 
پاکستان  جدید  دولت  که  کرد  امیدواری  ابراز  که 
بتواند صفحه جدیدی را که توام با اعتماد باشد و بر 
باز  هند  با  روابط  در  باشد،  شکل گرفته  اعتماد  مبنای 
کند. از این سوی دولت افغانستان نیز امیدوار بود که با 
گسترش همکاری با دولت غیرنظامی پاکستان بتواند به 

ایجاد صلح و ثبات در منطقه دست پیدا کند.
اما اکنون دیده می شود که مداخله نظامیان در قدرت 
نسبت  که  انتظاراتی  از  بسیاری  تا  است  شده  باعث 
کناررفتن  از  بعد  ایجادشده  تحوالت  و  پاکستان  به 
بود، در حال  به وجود آمده  از قدرت  پرویز مشرف 
اکنون  امریکا  متحده  ایاالت  می باشد.  کمرنگ تر 
اعتماد خود را نسبت به پاکستان از دست داده است. 
و  ندارد  وجود  پاکستان  به  اعتمادی  نیز  افغانستان  در 

هندوستان نیز از این کشور نا امید شده است. 
تا  کرده اند  کوشش  زمان  دیر  از  پاکستانی  نظامیان 
خود  کاذب  حساسیت های  از  برخی  برجسته سازی 
نظامیان  دهند.  قرار  پاکستان  در  قدرت  محور  در  را 
پاکستانی با استفاده از همین محوریت، توانسته اند در 
شصت سال و  اندی از تاریخ پاکستان، باربار حکومت 
غیرنظامیان را ساقط کند و خود بر سرنوشت سیاسی 

خواسته های  که  رسید  به پایان  حالی  در  لویه جرگه  نشست 
حکومت در قطع نامه پایانی آن منعکس شد و رییس جمهور 
نیز با خوشحالی گفت که با تمام نظریات و مشوره های این 
جرگه موافق است. البته این انتظار از آقای کرزی می رفت؛ 
چون جرگه مشورتی مو به مو خواسته ها و نظریات حکومت 
استراتژیک  همکاری های  و  صلح  کمیسیون  باره  در 
افتتاحیه  سخنرانی  به  مشابه  ادبیات  و  کرد  حمایت  را 

رییس جمهور را در قطع نامه اش گنجاند.
همان گونه که قبال در این روزنامه تصریح شده بود، کرزی 
که  تصامیمی  به  عمومی  مشروعیت  و  تفاهم  جلب  برای 
می تواند جنجال آفرین باشد، لویه جرگه مشورتی را به کابل 
فراخواند. از همان آغاز حکومت از رویه های پیش بینی ناپذیر 
متحده  ایاالت  به  نظامی  پایگاه  اعطای  با  مخالفت  مانند 
اشتراک کنندگان  انتخاب  میکانیسم  داشت.  دل  در  نگرانی 
عبارت بود از گزینش افراد از طریق کانال های دولتی و یا 

افرادی که در مورد آنها اعتمادی وجود داشت.
از گزارش رسانه ها پیداست که فضای لویه جرگه مشورتی 
دولت مایل به تداوم همکاری های بیشتر با ایاالت متحده و 
تایید مشی مصالحه حکومت با طالبان بود و به خوبی توانست 
که هم نگرانی های حکومت را رفع کند و هم رییس جمهور 
رییس جمهور  اکنون  یابد.  دست  خود  سیاسی  مقصد  به 
داخلی ای  پشتوانه  از  متحده  ایاالت  با  مذاکرات خود  برای 
دهه شصت  در  کابل  کمونیستی  رژیم  که  است  برخوردار 
به  سابق  شوروی  سربازان  دعوت  قسمت  در  خورشیدی 
و  امین  رژیم های  زمان  آن  در  نبود.  برخوردار  افغانستان 
کارمل مدعی بودند که سربازان روسی می توانند تهدیدات 
داخلی و تهدیدات کشور های همسایه را دفع کنند؛ کاری 
کمونیستی  حکومت های  زیرا  نپیوست.  وقوع  به  هرگز  که 
داخلی  لحاظ  از  و  شده  مواجه  عمومی  قیام  با  روز  تا  روز 

بی نهایت ضعیف شدند.
لویه جرگه با مطالباتی گسترده و خواسته های بسیار از امریکا 
به پایان یافت. به گفته کت کالرک در سایت »تحلیل گران 
به لیست طویل مطالبات  امریکا  افغانستان« معلوم نیست که 
واکنشی  چه  استراتژیک  همکاری های  عوض  در  افغان ها 
این مطالبات هم گزاف است و هم  نشان خواهد داد. زیرا 
رکود  دوره  در  امریکا  مالی  وضعیت  داشت  درنظر  بدون 

فعلی.
ولی نباید از یاد برد که حکومت در تالش است تا با حداکثر 
خواسته ها در پشت میز مذاکرات با امریکا بنشیند و واضح 
پیدا  تعدیل  دو طرف  از خواسته های  بسیاری  که  که  است 

می کنند.
مستعمراتی ای  ذهنیت  از یک  ما  نگرانی  این،  از  فراتر  ولی 
است که دارد در فضای سیاسی امروز کابل شکل می گیرد. 
و آن این است که با رسیدن به یک توافق نظامی و اقتصادی 
افغانستان از شر تهدید های داخلی و خارجی در  با امریکا، 
امان می ماند؛ تصوراتی که رژیم های امین و کارمل در باره 
قدرت شوروی در افغانستان داشتند. آنها به این فکر بودند 
کودتای  می تواند  شوروی  اقتصادی  و  نظامی  قدرت  که 
و کتاب  بدهد. حساب  نجات  از سقوط  را  آنها  کمونیستی 
آنها در آغاز درست می نمود. زیرا عسکر روس و افغان چند 
گروه شورشی را نابود می کردند و همسایگان افغانستان هم با 
حضور شوروی در کشور دست مداخله را کوتاه می نمودند.

ولی آنها یک نکته را نادیده گرفته بودند که دولت ضعیف 

و فاسدی را که با نارضایتی عمومی مواجهه می باشد، هیچ 
ابرقدرتی از ورطه سقوط نجات داده نمی تواند. بدون شک 
می کند  کمک  فعلی  دوره  در  کرزی  آقای  به  که  عاملی 
با ایاالت متحده است. ترس  تفاهم عمومی روی همکاری 
اجازه  امریکا  به  که  است  موجب شده  پاکستان  از  عمومی 
افغانستان داده  یا تاسیست نظامی در خاک  پایگاه نظامی و 

شود. 
در  جاری  که جنگ  برد  یاد  از  نباید  حال،  عین  در  اما  در 
جنایت کارانه ای  جنگ  یک  به  افغانستان  شرق  و  جنوب 
قدم  و در  طالبان  اول  قدم  است که هر روز در  مبدل شده 
به قتل می رسانند.  افغانان بی گناه را  نیروهای خارجی،  دوم 
نیرو به خاطر به هالک رساندن مردم  در عین حال این دو 

ملکی به هیچ کسی پاسخگو نمی باشند.
همکاری های  امضای  که  دارد  باور  موجود  حکومت 
تهدید های  می تواند  متحده  ایاالت  با  استراتژیک 
میان  در  نظر  این  کند.  دفع  را  افغانستان  به  نسبت  بیرونی 
نیز خریدار داشت. ولی سوال  اشتراک  کنندگان لویه جرگه 
امضای  صرف  به  می تواند  افغانستان  که  است  این  عمده 
همکاری های استراتژیک با تهدید شورش های ایجادشده از 

سوی پاکستان و ایران مقابله کند؟
اما واضح  بگیرد.  این کار صورت  امیدوارند که  بسیاری ها 
نیست که تاثیر این همکاری ها رفع شورش ها و تهدید های 
منطقه ای چه می باشد. اشتراک کنندگان لویه جرگه در قالب 
از  متحده  ایاالت  دارند که  توقع  استراتژیک  همکاری های 
از سوی  برابر حمالت خارجی حفاظت کند.  افغانستان در 
ایاالت  اردوی  که  دارد  توقع  افغانستان  حکومت  دیگر 
ما  حکومت  تا  دهد  آموزش  را  افغان  مسلح  قوای  متحده، 

دفاع مستقالنه کشور را به عهده بگیرد. 
در عین حال حکومت افغانستان در چارچوب همکاری های 
نیز  را  اقتصادی  کمک های  از  زیادی  مقادیر  استراتژیک 
دریافت خواهد کرد که کمک مهم برای کشوری که زیر 
به حساب  اعمار می نماید،  را مجددا  اقتصادی خود  بناهای 

می آید.
همکاری های  که  کرد  فراموش  نباید  زمان  عین  در 
استراتژیک امریکا و افغانستان به خودی خود چیزی را در 
اوضاع فعلی تغییر داده نمی تواند، مگر این که حکومت ما 
آغازگر یک سلسله اصالحات در کشور شود. توهم این که 
همکاری با یک کشور قدرتمند می تواند تهدید های امنیتی 
ما را رفع کند، یک توهم خطرناک است. زیرا نباید از یاد 
برد که فارغ از کمک های اقتصادی کشوری مانند ایاالت 
متحده به افغانستان، ما باید این نکته را درک کنیم که پاسخ 
طالبان  تروریستی  مانند شورش گروه  داخلی  تهدید های  به 

ناشی از قوی شدن حکومت در کابل می شود.
حکومت در ایجاد توهم مذکور نقش برجسته ای دارد. آقای 
کرزی می خواهد به ما گوشزد کند که تهدید پاکستان فارغ 
تهدید کشنده  داریم، یک  قرار  موقعیتی  این که در چه  از 
تهدید  به یک کشور دیگر  نزدیکی  به واسطه  باید  است و 
مذکور را رفع کرد. در حالی بر ما روشن است که بخشی 
بسیار  ضعف های  از  ناشی  طالبان  مشکالت  از  عمده ای 
را  اساسی  اگر حکومت اصالحات  است.  حکومت کرزی 
پاکستان  تهدید های  برابر  در  ما  میزان  همان  به  کند  آغاز 
و  بیفزاییم  امریکایی  عساکر  بر  که  این  نه  می شویم  قوی تر 
ما  خاک  از  پاکستان  تهدید  با  امریکا  که  باشیم  امیدوار  یا 

محافظت کند1.
آقای  کنیم  مبارزه  طالبان  شورش  با  بتوانیم  که  این  برای 
اصالحات  امریکایی  سربازان  به  بردن  پناه  جای  به  کرزی 
فساد  چون  مشکالت  با  مبارزه  عدم  کند.  آغاز  را  درونی 
فاسد  و  آسیب پذیر  بیرون  تهدید  هر  برابر  در  را  حکومت 

ساخته است.
حکومت می خواهد که با تربیه نیروی امنیتی خود در برابر 
این  مشابه  گروه های  و  طالبان  امنیتی  و  نظامی  تهدید های 
اصالحات  برای  برنامه ای  هیچ  حال  عین  در  نماید.  مبارزه 
تعهدات  از  بخشی  خوب  حکومتداری  ندارد.  داخلی 
حکومت افغانستان در چارچوب همکاری های استراتژیک 
با ایاالت متحده است. بهتر است که حکومت به این بخشی 
کارمل  ببرک  اشتباه  تکرار  زیرا  کند.  توجه  تعهداتش  از 

همان سرنوشتی را ببار می آورد که برای حامد کرزی.
حمایت  خام  خیال  به  نباید  و  اصالحات اند  امیدوار  مردم 
طریق  از  افغانستان  نجات  به  امیدوار  را  آنها  خارجی 

تحت الحمایگی خارجی کرد.

در  حکومت  بر  نظامیان  تسلط  شود.  حاکم  پاکستان 
نظامیان  و  اردو  توسط  سیاست  با  بازی  و  پاکستان 
را  الزم  اعتباری  نتواند  پاکستان  تا  است  شده  باعث 
اگرچه  کند.  پیدا  منطقه ای  سیاست گذاری های  در 
پاکستان توانسته است با اتخاذ سیاست مداخله جویانه، 
در برخی از معامالت منطقه ای و جهانی خود را مطرح 
کند، اما این نقش گیری همواره غیرشفاف و با تاثیرات 

منفی بوده است.
و  هند  دشمنی  تا  است  شده  باعث  پاکستانی  نظامیان 
که  پاکستان  و  هند  ملت  دو  و  نرود  بین  از  پاکستان 
در گذشته در برادری زندگی می کرده اند و متعلق به 
یک فرهنگ و ملت بودند ، اینک در نقش دو دشمن 
تهدیدرس  در  همواره  و  می کنند  زندگی  تمام عیار 
یکدیگر قرار داشته باشند و در دنیای بدون اعتمادی 
زندگی کنند. در واقع می توان گفت که سیاست های 
را  پاکستان  که  است  بوده  پاکستان  اردوی  خصمانه 

باربار تا آستانه جنگ با هندوستان پیش برده است.
نظامیان پاکستانی در برابر افغانستان نیز رفتار خصمانه 
شده  باعث  رفتار  این  است.  داشته  توزانه ای  کینه  و 
در  را  گسترده ای  سرمایه گذاری  آی  اس آی  تا  است 
آی اس آی  دهد.  صورت  افغانستان  بر  نفوذ  جهت 
افغانستان سبب شد  در  تحرکات  از  برخی  بر  نفوذ  با 
نیروهای  برابر  پیروزی مردم در  از  این کشور پس  تا 
افغانستان  در  روس  نفوذ  تحت  حکومت  و  روسی 
بسیاری  امروزه  رود.  فرو  داخلی  جنگ های  کام  در 
اصلی  ریشه  که  می کنند  اعتراف  سیاست مداران   از 
حکومت  دوران  در  داخلی  جنگ های  گسترش  در 
رهبران  سیاسی  کم تجربگی  بر  عالوه  مجاهدین 
بوده  آی اس آی  نیت  سو  با  توام  مداخالت  جهادی، 

است.
سیاست های  از  برخی  نیز  افغانستان  در  طالبان  ظهور 
آی اس آی  می باشد.  افغانستان  در  آی اس آی  پیچیده 
افغانستان  در  پاکستان  نفوذ  گسترش  و  پیدایش  در 
نقش گسترده ای داشت و مشاوران آی اس آی حتا در 
می دادند. حمایت  مشورت  طالبان  به  افغانستان  داخل 
یکی  دارد.  ادامه  نیز  هم اکنون  طالبان  از  آی اس آی 
در  امنی  نا  و  از سرگیری خشونت ها  اصلی  از دالیل 
از  پس  افغانستان 
در  طالبان  شکست 
میالدی   2001 سال 
حمایت  افغانستان  در 
از  آی اس آی  گسترده 
باز  و  تجهیز  و  طالبان 
از  گروه  این  احیای 
بوده  آی اس آی  سوی 

است.
می شود  دیده  اکنون 
نیت های  سو  که 
باعث شده  آی اس آی 
دولت مردان  تا  است 
غیرنظامی  پاکستانی 
سیاست مداران   واقع  در  بگشایند.  شکایت  به  لب  نیز 
پاکستانی به این نتیجه رسیده اند که انحصار قدرت در 
دست نظامیان و نقش گسترده آی اس آی در پاکستان 
قرار گرفتن در  این کشور در خطر  تا  باعث می شود 

بی اعتمادی کامل قرار گیرد.
باعث  پاکستان  خاک  در  بن الدن  اسامه  شدن  کشته 
شد تا سوظن ها در برابر پاکستان بیشتر از پیش شکل 
گیرد. کشته شدن اسامه بن الدن در نزدیکی های یک 
این سوال  نزدیکی های اسالم آباد ،  نظامی  در  شهرک 
را خلق کرد که چگونه دستگاه اطالعاتی پاکستان از 
پایگاه های  از  حضور اسامه بن الدن در نزدیکی یکی 
در  است،  بی خبرمانده  کشور  این  اردوی  آموزشی 
از  بسیاری  از  استخباراتی  دستگاه های  این  حالی که 
در  منطقه ای  رویدادهای  مورد  در  جزیی  خبرهای 

قلمرو کشورهای دیگر مطلع می باشد.
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اصالحات را آغاز کنید! 
 دولتمرادی

 ضیازیرک

پاکستان
و اختالف داخلی

به جای پناه بردن به سربازان خارجی 
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قانون  خالف  که  دختر  کودک  یک صدوشصت و چهار 
محبوس شده بودند، از زندان  آزاد شده اند. این کمیسیون 
برنامه های  نظارت های دوامدار، تدویر  تاکید می کند که 
آموزشی برای نگهبانان زندان ها و دادخواهی در راستای 
باعث  بازداشت،  تحت  خانم های  بشری  حقوق  تامین 
شده است تا وضعیت صحی و معیشتی بازداشت شدگان، 

متهمان و محکومین نسبت به گذشته بهبود یابد.
در  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  همچنین 
منظور  به  کمیسیون  این  که  می افزاید  خود  گزارش 
را  مختلفی  راه های  زنان  علیه  موار خشونت  به  رسیدگی 
براساس گزارش کمیسیون مستقل  در پیش گرفته است. 
حقوق بشر، نزدیک به چهل هزار مورد خشونتی که طی 
نه سال گذشته علیه زنان ثبت شده است، به ده درصد آن 
از طریق میانجی گری، بیش از چهل و دو درصد از طریق 
مساعدت های حقوقی، نزدیک به هشت درصد از طریق 
مقام های  با  مالقات  طریق  از  هم  درصد  شش  مکتوب، 
توسط  قانونی  اقدام  طریق  از  دیگر  درصد  شش  دولتی، 
از  به چهار درصد  کمیسیون مستقل حقوق بشر، نزدیک 
طریق حمایت و دادخواهی، بیش از پنج درصد از طریق 
پناهگاه دادن و همچنین به بیست درصد دیگر از راه های 

دیگر رسیدگی شده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر در گزارش خود می افزاید که 
نزدیک به نودودو درصد از قربانیان خشونت علیه زنان از 
کار رسیدگی این کمیسیون به شکایات شان ابراز رضایت 
علیه  خشونت  که  می کند  تاکید  کمیسیون  این  کرده اند. 
زنان عواقب ناگواری را در پی  دارد و براساس یافته های 
این نهاد، از نزدیک به چهل هزار مورد خشونت علیه زنان، 
و  فزیکی  معلولیت  قربانیان  این  از  درصد  نه  به  نزدیک 
چهل و یک درصد دیگر هم معلولیت روانی پیدا کرده اند. 

استراتژیک افغانستان با امریکا شده است.
با   سناتوران  مجلس،  این  گذشته ی  روز  نشست  در 
عنعنوی،  لویه جرگه ی  اعضای  مشوره های  از  تمجید 
نفع  به  را  امریکا  دولت  با  استراتژیک  سند  امضای 
حاکمیت  حفظ   برای  تضمینی  و  افغانستان   مردم 
ملی،  تمامیت ارضی  و جلوگیری از تجاوزات کشور 

همسایه ی به افغانستان دانستند.
ماده ی  اساس  بر  تا  خواستند  حکومت  از  سناتوران 
در  تصمیم گیری  هرگونه  که  اساسی  قانون  نودم 
مورد قراردادها و  موافقت نامه ی بین المللی را به تایید 
شورای ملی گذاشته  است، سند استراتژیک با امریکا  

به شورای ملی ارسال شود.
در کنار این، سفارت امریکا درکابل  نیز مشوره های 
کرده  امیدواری  ابراز  و  خوانده  مهم  را  لویه جرگه 
است که گفتگوهایی که میان مقام های افغان و امریکا 
در مورد امضای سند همکاری های استراتژیک ادامه 
دارد، منجر به ایجاد روابطی درازمدت میان دو کشور 

شود.
دفترمطبوعاتی سفارت امریکا  درکابل،  لویه جرگه را 
یکی از نهادهای عنعنوی افغان ها خوانده و گفته است 

که امریکا به مشوره های احترام می کند.
استراتژیک  همکاری های  سند  امضای  حال،  این  با 
است،  شده  تایید  عنعنوی  لویه جرگه ی  سوی  از  که 

مخالفت هایی را نیز در پی داشته است.

همچنین این کمیسیون در گزارش خود تاکید می کند که 
به  آوردن  رو  گدایی،  خودکشی،  طالق،  خودسوزی ها، 
فحشا، فرار از منزل، شکستگی اعضای بدن، اعتیاد به مواد 
مخدر، جراحت برداشتن و مبتال شدن به بیماری ایدز از 

جمله پیامدهای اعمال خشونت  علیه زنان می باشد.
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  مقام های  حال،  این  با 
فعالیتش  آغاز  زمان  از  کمیسیون  این  آنکه  با  می افزایند 
را  آگاهی دهی  و  آموزشی  برنامه های  نوع  ده ها  تاکنون 
برای ازبین بردن خشونت ها علیه زنان و کودکان راه اندازی 
کرده است، اما تا زمانی که عوامل اصلی خشونت از بین 

نرود، خشونت ها علیه زنان کاهش نخواهد یافت.
با  رابطه  »در  گفت:  فوق  مطلب  ابراز  با  سیماسمر  داکتر 
کاهش خشونت، من فکر می کنم یکی از مسایلی که باید 
مورد توجه قرارگیرد، آگاهی دهی و تعلیم و تربیه در میان 
در  لفظی  و  فزیکی  خشونت های  است.  افغانستان  جامعه 
یا زن و شوهری که درس  فامیل هایی که تحصیل کرده 
خوانده، نسبت به فامیل های تحصیل نکرده کمتر می بینید. 
این مساله خیلی جدی  فقر است که  مساله دیگر کاهش 
کم  هم  خشونت  بکند،  پیدا  کاهش  فقر  زمانی که  است. 

می شود.«
تاکید کرد  همچنین  بشر  مستقل حقوق  رییس کمیسیون 
خشونت  عوامل  که  دوسیه هایی  به  رسیدگی  عدم  که 
از عوامل گسترش خشونت  نیز یکی  شناخته شده  است، 
پیروی  که  افزود  سمر  خانم  است.  کشور  در  زنان  علیه 
در  قضایی  نهادهای  مداخله  عدم  و  معافیت  فرهنگ  از 
از وجود خشونت گزارش  آن  در  میان خانواده هایی که 
زنان  علیه  خشونت ها  که  است  شده  باعث  نیز  می شود، 

کاهش نیابد.


به اعمال تروریستی  طالبان که در حال حاضر دست 
عنعنوی  لویه جرگه  مشوره های  تقبیح  می زنند، ضمن 
سند  که  جرگه  این  مشوره های  که  شده اند  مدعی 
همکارهای استراتژیک با امریکا را تایید کرده است، 

باعث ایجاد حساسیت های منطقه ای می شود.
یادشده  دالیل  به  که  کرده اند  تاکید  همچنین  طالبان 
و  می شود  مبدل  منطقه ای  تشنج  مرکز  به  افغانستان 
زمان طوالنی تشنج در افغانستان ادامه خواهند داشت.

 به همین گونه، جبهه  وحدت ملی افغانستان که پیش 
از این نیز با امضای هرگونه سند همکاری و در اختیار 
مخالفت  خارجی  کشورهای  به  پایگا ها  دادن  قرار 
صدور  و  عنعنوی  لویه جرگه  برگزاری  بود،  کرده 

مشوره های آنرا نمایشی خوانده است.
اعضای این جبهه در یک نشست خبری گفته اند که 
حرکت  یک  آن  مشوره های  و  عنعنوی  لویه جرگه 
باور  این  به  و  بوده  جمهور  رییس  سوی  از  نمایشی 

هستند که مشوره های آن عملی نخواهد شد.
دانشگاه  دانشجویان  از  تن  ده ها  این،  با  همزمان 
لویه جرگه عنعنوی  برگزاری  به  اعتراض  ننگرهار در 
به  دست  جرگه،  این  سوی  از  قطعنامه ای  صدور  و 

تظاهرات زدند.
مظاهره کنندگان که ساعاتی شاهراه کابل –جالل آباد 
اعضای  که  شدند  مدعی  بودند،  کرده  مسدود  را 
افغانستان  مردم  واقعی  نمایندگان  عنعنوی  لویه جرگه 

نبوده اند.

از سوی دیگر، داکتر عبداهلل عبداهلل، رهبر ایتالف تغییر 
کشور های  دایمی  پایگاه های  ایجاد  آن که  با  امید  و 
نمی داند،  افغانستان  سود  به  را  افغانستان  در  خارجی 
همکاری های  سند  هرگونه  می کند  تاکید  ولی 
استراتژیک باید از مجراهای نهادهای قانون افغانستان 

انجام شود.
 عبداهلل با آن که بر غیرقانونی بودن لویه جرگه  عنعنوی 
پافشاری می کند، مشوره های آنرا نیز اصولی نمی داند.

به  نزدیک  که  است  شده  ثبت  کمیسیون  این  ساحوی 
نود و هفت درصد موارد این خشونت ها از سوی مردان 
این کمیسیون، طی  به گفته ی  اعمال شده است.  خانواده 
از سیزده هزار مورد خشونت فزیکی  بیشتر  نه سال گذشته 
علیه زنان اعمال شده است. در گزارش کمیسیون مستقل 
مستقل  کمیسیون  کار  آغاز  »از  است:  آمده  بشر  حقوق 
به  تاکنون  ملی،  نهاد  به عنوان یک  افغانستان،  بشر  حقوق 
دفاتر  طریق  از  زنان  علیه  خشونت  مورد   39532 تعداد 
مختلف کمیسیون ثبت شده است. از جمله موارد خشونت 
علیه زنان، 12476 مورد خشونت فزیکی، 3358 خشونت 
جنسی، 9429 مورد خشونت روانی و لفظی، 5978 مورد 
خشونت اقتصادی و همچنین 7292 مورد سایر خشونت ها 

را شامل می شود.«
خشونت  موارد  بیشترین  که  است  آمده  گزارش  این  در 
اعمال شده  مردان خانواده   از سوی  زنان در خانه ها  علیه 
است. این کمیسیون از موارد خشونت علیه زنان در محل 
مختلف  مکان های  و  جاده ها  زندان ها،  دانشگاه ها،  کار، 
گزارش داده است. یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر 
شاهد  کشور،  پایتخت  به عنوان  کابل،  که  می دهد  نشان 

بیشترین موارد خشونت علیه زنان بوده است.
نظارت و میانجی گری

در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید که 
ارزش های  از  منظور رعایت  به  تاکنون  ایجادش  از زمان 
زندان های  از  بار  هزارونه صد  به  نزدیک  بشری،  حقوق 
مراکز  از  بار  هزاروچهارصد  از  بیش  همچنین  و  زنانه 
نظارت  کشور  سراسر  در  کودکان  تربیت  و  اصالح 
می افزاید  خود  گزارش  در  کمیسیون  این  است.  کرده 
که در نتیجه نظارت ها و بررسی هایش از زندان های زنان 
و  زن  سه صد وهفده  کودکان،  تربیت  و  اصالح  مراکز  و 

شورای ملی ارسال کند.
نیز از مشوره ی  از جانب دیگر، مجلس سنای کشور 
76 ماده ای لویه جرگه عنعنوی استقبال کرده و خواهان 
همکاری های  سند  مسوده ای  نهایی  متن  فرستادن  

با نزدیک شدن بیست و پنجم نوامبر، روز جهانی  همزمان 
محو خشونت  علیه زنان، مقام های کمیسیون مستقل حقوق 
خبر  زنان  علیه  خشونت  موارد  افزایش  از  افغانستان  بشر 
می دهند و می گویند تا زمانی که عوامل خشونت شناسایی 
و از بین برده نشود، خشونت ها علیه زنان کاهش نخواهد 

یافت.
بشر،  حقوق  مستقل  کمیسیون  رییس  سیماسمر،  داکتر 
زنان، گفت که  علیه  مورد خشونت  در  ارایه گزارشی  با 
خشونت ها  که  می دهد  نشان  کمیسیون  این  گزارش های 
خانم  است.  یافته  افزایش  جاری  سال  طی  زنان  علیه 
اول که گزارش آن  »امسال در شش ماه  افزود:  سیماسمر 
ثبت شده  در کمیسیون  قضیه  نشر کردیم، 2433  قبال  را 
که نسبت به سال های گذشته افزایش را نشان می دهد. این 
آمار ثبت شده در کمیسیون است و به این مفهوم نیست که 
خشونت در افغانستان کم یا زیاد شده است، اما خشونت 
شاید بیشتر از این باشد که در کمیسیون ثبت شده است.«

در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر در گزارشی 
ایجاد  زمان  از  که  می گوید  زنان  علیه  مورد خشونت  در 
به  نزدیک  تاکنون،   1381 جوزای  در  کمیسیون  این 
ادارات  سوی  از  زنان  علیه  خشونت  مورد  چهل هزار 

سوی  از  ماده ای   76 قطع نامه  ی  صدور  به دنبال 
سند  امضای  بر  آن  در  که  عنعنوی  لویه جرگه 
شده،  تایید  امریکا  با  استراتژیک  همکارهای 
واکنش های گوناگونی در این زمینه مطرح شده است.

از  شماری  برگیرنده ی  در  که  حق و عدالت  حزب 
نمایندگان و برخی  پیشین حکومت، مجلس  اعضای 
در یک  باشد،  و صاحب نظر  روشنفکر  از چهره های 
نشست مطبوعاتی همکارهای استراتژیک افغانستان با 
افغانستان  جامعه بین المللی را باعث صلح و ثبات در 
شرکت کنندهای  از  و  دانسته  منطقه  کشورهای  و 
دولت  به  را  مشوره   چنین  که  عنعنوی  لویه جرگه 

افغانستان سپرده است، سپاس گذاری کرده است.
در اعالمیه ای مطبوعاتی که توسط انجنیر عباس نویان، 
سخنگو و عضو شورای مرکزی حزب حق و عدالت به 
رسانه ها بیان شد، آمده است: »حزب حق و عدالت از 
امر  این  تحقق  جهت  عنعنوی  لویه جرگه  مشوره  های 
ملی  ارزش های  و  منافع  حاکمیت،  داشت  نظر  بادر 
افغانستان، قانون اساسی و دیگر قوانین کشور، حمایت 
نموده، آن را نشانه ای درایت سیاسی و درک درست 
افغانستان و ترسیم  از شرایط  شرکت کنندگان جرگه 
چشم اندازی امیدبخش و روشن برای آینده ی کشور 
بدین  حق  و عدالت  »حزب  افزود:  نویان   می داند.« 
همکاری های  موفقانه ی  شدن  اجرایی  که  است  باور 
مستلزم  افغانستان،  بین المللی  همکاران  با  استراتژیک 
افغانستان  دولت  مسوولیت های  و  تعهدات  اجرای 
وظایف  و  تعهدات  به  باید  افغانستان  دولت  است. 
خود در این راستا عمل کند تا اهدافی که افغانستان از 

همکاری های استراتژیک دارد، برآورده شود.«
که  آن جایی  از  می کند،  تاکید  همچنین  حزب  این 
این  الزام آور نیست و  مشوره های لویه جرگه  عنعنوی 
جرگه  نمی تواند جایگاه نهادهای قانونی را در مورد 
می خواهد  حکومت  از  بگیرد،  تقنینی  سند های  تایید 
همکاری های  سند  امضای  ساختن  نهایی  برای  تا 
به  قانونی  مراحل  طی  برای  را  سند  این  استراتژیک، 

موارد خشونت  علیه زنان 
افزایش یافته است

واکنش ها به مشوره های 
لویه جرگه عنعنوی

 ظفرشاه رویی

 جاوید
ACKU
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اهلل بردی خان از محاصره جرون دست کشید و بحرین را 
تسلیم پرتگالی ها نکرد. شاه اسپانیا در سال 1017 هجری 
قمری برای بار دوم همان نماینده اولی خویش را به دربار 
شاه عباس فرستاد. این نماینده، بازهم دست  خالی به اسپانیا 
برگشت و اهلل بردی خان در نزدیکی بندر جرون )گامبرون( 
این که  از  نهاد. پس  بنا  قلعه عباسی  به نام  قلعه مستحکمی 
اهلل بردی خان در سال 1021 هجری قمری، وفات کرد، پسر 
وی امامقلی خان، به صفت بیگلربیگی تعیین شد. او در سال 
1023 بندر جرون را فتح کرد، قلعه پرتگالی آن را خراب 
ساخت و به جای آن بندر عباسی را که فعال هم فعال است 
بنا نهاد. با به وقوع پیوستن این واقعه، پادشاه اسپانیا در سال 

1023 نماینده دیگری نزد شاه عباس فرستاد. 
برگزار کرد،  او  با  نماینده در جلسه ای که شاه عباس  این 
را  بحرین  و  جرون  بندر  ایران  شاه  اگر  که  داشت  اظهار 
به پرتگالی ها برگرداند، او را در تعرض بر ترکیه عثمانی 
شاه  تقاضای  به  پاسخ  در  شاه عباس  کرد.  خواهد  کمک 
بحرین  و  است  ایران  خاک  جزو  جرون  گفت:  اسپانیا 
بود  هنگامی  این  گرفته اند.  هرمز  امیر  سپاهیان  از  هم  را 
انگلستان  هندشرقی  کمپانی  نماینده های  با  شاه عباس  که 
بازارگانی  امتیازهای  سپردن  روی  و  شده  مذاکره  داخل 
بود.  رسیده  توافق  به  فارس،  خلیج  در  انگلیس ها  برای 
بندر  به  انگلیسی در سال 1030  اساس کشتی های  این  به 
جاسک تعرض کردند و این بندر را از پرتگالی ها به دست 
آوردند. در این جریان امام قلی خان به اساس دستوری که 
از شاه عباس گرفت، با نماینده های شرکت انگلیسی داخل 
مذاکره شد و روی تعرض مشترک بر بحیره قشم و جزیره 
هرمز به بحث پرداخت. انگلیس ها که از دوستی فلیپ سوم 
امامقلی  خواست  این  به  بودند،  آگاه  انگلستان  پادشاه  با 
در  داد که  اخطار  او  این که  تا  ندادند.  مثبت  خان جواب 
ایشان را در سواحل خلیج ضبط  این صورت مال التجاره 

خواهد کرد. 
حاضر  اخطار،  این  دریافت  از  پس  انگلیس  نماینده های 
بپردازند. در  به مذاکره  امامقلی خان  با  تا در میناب  شدند 
و  خشکی  از  ایرانی ها  که  کردند  فیصله  مذکور  جلسه 
و  قشم  در  پرتگالی ها  مواضع  بر  بحر  از طریق  انگلیس ها 
غنایم  دو جزیره،  این  فتح  در صورت  کنند.  هرمز حمله 
به دست آمده را مساویانه تقسیم کنند و مصارف این جنگ 
مورد  در  بپردازند.  مساوی  شکل  به  طرف  دو  هر  نیز  را 
اسیران توافق کردند که مسلمان های اسیرشده را ایرانی ها 
و عیسوی ها را انگلیس ها تسلیم بگیرند. عالوه بر این، مقرر 
داشتند که حاصل گمرک هرمز را میان هم تقسیم کنند 
و کاالهایی را که انگلیس ها برای شاه و والی فارس وارد 
باشد. طرفین  از پرداخت حقوق گمرکی معاف  می کنند 
به  و  دادند  انجام  پرتگالی ها  با  از جنگی که  متعاهد پس 
هدفی که داشتند، دست یافتند. تعداد اسیران پرتگالی که 
بالغ می گردید، به انگلیس ها و عده ای از  به سه هزار نفر 
اسیران عرب به ایرانی ها تسلیم داده شد. طرف ایرانی قضیه 

همه اسیرهای عرب را به قتل رساند.         
بزرگ،  پیروزی  این  آوردن  به دست  از  بعد  امامقلی خان 
برای بار دوم به انگلیس ها مراجعه کرد تا پیرامون تصرف 

عمان و مسقط با ایشان به توافق برسد. انگلیس ها که از معامله 
قبلی با وی، خشنود نبودند، پیشنهاد کردند که امامقلی خان 
در بدل اشغال مسقط و عمان تمام جزیره هرمز و نصف عواید 
گمرکی آن را باید به ایشان بپردازد. همچنین موافقه کند که 
آنها  برای  را  نگهداری چهار کشتی جنگی در خلیج  حق 
با این پیشنهاد انگلیس ها موافقه نکرد.  بدهد. امامقلی خان 
بار تالش کردند  پرتگالی ها چندین  بود که  در حالی  این 
تا جزیره هرمز را دوباره به دست بیاورند، اما موفق نشدند. 
به این اساس، در سال 1034 هجری قمری با شاه عباس از 
در صلح پیش آمدند و از تمام متصرفات خویش در خلیج، 
به نفع شاه عباس گذشتند. شاه عباس در بدل این سخاوت 
به  بحرین  در  تا  داد  اجازه  پرتگالی ها  برای  اسپانیا،  پادشاه 
قسمت  در  واقع  بندر کنگ  در  و  بپردازند  مروارید  شکار 

شمال شرق لنگه برای خود قلعه و تجارتخانه بسازند.)42(
ورود هالندی ها به هندوستان

پذیرفت.  توسعه  هالند  در  بورژوازی  هفدهم،  قرن  آغاز  با 
صنعت کشتی سازی در این کشور رونق یافت، ساعت های 
مقیاس های  با  نقشه های حغرافیایی کامل  تلسکوپ،  دقیق، 
دریایی، ابزار نجومی برای تعیین موقعیت کشتی در دریاها، 
وسایل مدرنی بودند که هلندی ها با ساخت و استفاده از آن ها 
استعماری  کشور های  با  رقابت  در  زیادی  موفقیت های  به 
دیگر اروپایی نایل آمدند. یکی از این پیروزی های کشور 
مذکور این بود که نیروی بحری آن در سال 1615، ناوگان 
اسپانیایی را در سواحل »ماالکا« در هم کوبید و نقاط مهمی 
را در قسمت جنوبی نیم قاره هند تصرف کرد. با به دست 
بازار  وارد  هلند،  شرقی  هند  کمپنی  مذکور،  نقاط  آوردن 
رقابت تجارتی با کشور های دیگر اروپایی شد که پیش از 

هلندی ها در هندوستان و خلیج فارس حضور یافته بودند. 
کمپنی هند شرقی هالند، انحصار تجارت با هندوستان را در 
دست گرفت، پول مخصوص به خود را سکه زد. قلعه شهر ها 
را بنا نهاد. صالحیت اعالن جنگ و صلح و بستن قرارداد ها 
منافع  حفظ  به خاطر  مجهزی  ارتش  و  آورد  به دست  را 
تجارتی خود ایجاد کرد. دیری نگذشت که موقعیت خود را 
در جزایر زوند و ملوک استحکام بخشید و به مناطق تولید 
ادویه، فلفل، میخک، دارچین و جوزالطیب دست یافت. این 
در حالی بود که کشور مذکور، با چین، جاپان و روسیه نیز 

روابط تجارتی محکم داشت.)43(
ورود انگلیس ها به ایران

به  شدند؛  روسیه  وارد  شمال  دریای  طریق  از  انگلیس ها 
گونه ای که، سه کشتی انگلیسی با کاالیی که داشتند، در 
سال 1552، انگلستان را به قصد روسیه ترک گفتند. از این 
و کشتی  دریای شمال غرق شد  در  آن  دوتای  سه کشتی 
سومی تحت فرماندهی شخصی به نام »چنسلر« وارد رودخانه 
دوینای شمالی شد. بعد، از طریق »خولموگور« راه مسکو را 
در پیش گرفت. با رسیدن به مسکو، به دربار ایوان مخوف 
راه یافت و اجازه تجارت با روسیه را به دست آورد. به این 
اساس، کمپنی تجارت با مسکو، ایران و کشور های شمالی 
در انگلستان تاسیس شد. دومین نماینده این کشور، شخصی 
به نام »آنتونی جنکینسن« بود که از طرف شرکت تجارت با 
دولت مسکو، وارد دربار ایوان مخوف پادشاه روسیه شد. 

ایوان  نماینده  به صفت  را  اول خود  انتونی جنکینسن سفر 
)1567م(  سال  در  این  از  بعد  داد.  انجام  بخارا  به  مخوف 
به ایران سفر کرد، نامه و هدایای پادشاه انگلستان را برای 
شاه طهماسب فرمانروای ایران تقدیم داشت. شاه طهماسب 
نکرد.  استقبال  گرمی  به  وی  از  بودن اش  عیسوی  به خاطر 
بعد از آن یک هیات دیگر که در راس آن آنتونی شرلی و 
رابرت شرلی دو برادر و 26 نفر دیگر که ایشان را همراهی 
می کردند، وارد قزوین شد و هدایایی را که پادشاه انگلستان 
برای شاه عباس فرستاده بود، برای او تسلیم داد. شاه عباس 
از هیات به گرمی استقبال کرد و همه را با خود به اصفهان 
برد. آنتونی شرلی هدف خویش در این سفر را تامین روابط 
تجارتی با ایران و دعوت شاه ایران جهت پیوستن به اتحادیه 
عباس  شاه  کرد.  بیان  عثمانی  ترکیه  علیه  عیسوی  سالطین 
تعدادی  این که شرلی و  با پی بردن  بی آنکه چیزی بگوید 
از  نظامی اند،  متخصص  و  مجرب  افسران  وی  همراهان  از 
شرلی تقاضا کرد تا در قسمت ایجاد یک ارتش مدرن با وی 
همکاری کند. چون تا آن وقت ارتش شاه عباس متشکل از 
افراد مسلحی بود که سران قبایل در هنگام جنگ برای او 
آماده می کردند. به همین سبب شاه عباس محتاج همکاری 
ایشان بود. در غیر صورت نمی توانست علیه دشمنان خود 
آنگونه که خود می خواست، داخل جنگ شود. از این رو 
مجبور بود به خاطر حفظ قدرت خویش رضایت خاطر ایشان 
را به شکل دوامدار داشته باشد. شرلی این پیشنهاد شاه عباس 
را پذیرفت و در ایجاد ارتشی که دارای ده هزار عسکر سواره 
نظام، بیست هزار عسکر پیاده تعلیم دیده و قوای توپچی بود، 
برای وی همکاری کرد. بعد از سربراه شدن این امر، آنتونی 
شرلی را باحسین علی بیک به صفت نماینده خویش به دربار 

سالطین کشورهای اروپایی فرستاد.             
در  که  بود  مورکوتون«  »سرداد  انگلستان،  سومی  نماینده 
شاه عباس  با  مالقات  از  بعد  و  شد  ایران  سال)1628م(وارد 

وفات کرد.            
سیاح  یک  التن«  »جان  ق(  )1151ه  سال  در  به بعد،  آن  از 
انگلیسی که قبال در دربار پادشاه روسیه خدمت می کرد، با 
مقداری کاالهای تجارتی وارد منطقه شد. او در مالقاتی که 
با رضاقلی میرزا، حاکم »رشد« انجام داد، اجازه تجارت در 
ایران را از وی کسب کرد. بعد از آنکه این امتیاز را به دست 
آورد، به انگلستان برگشت و سرمایه داران انگلیس را تشویق 

به سرمایه گذاری و تجارت در ایران کرد. 
روسی  مراجع  از  روسیه،  به  خویش  بعدی  سفر  در  او، 
اتمام  از  بعد  بپردازد.  به ساخت دو کشتی  تا  اجازه گرفت 
کار ساخت کشتی های مذکور در غازان، با استفاده از آنها 
وارد ساحل گیالن شد. نادر افشار با به دست آوردن اطالع 
از ورود وی، او را به دربار خود خواند و نام اسالمی بر وی 
وی  برای  این،  بر  عالوه  بود.  آورده  اسالم  او  چون  نهاد. 
منصب دریابیگی داد. او، بعد از کشته شدن نادر افشار در 
جریان شورشی که در )1165هجری قمری( در گیالن رخ 

داد، به قتل رسید.)44(
ورود روس ها در قضایای منطقه

ایوان چهارم، پادشاه روسیه، در زمان پادشاهی شاه طهماسب 
به  را  خود  و  کرد  تصرف  را  هشترخان  یا  استراخان  اول، 
سواحل بحیره خزر رسانید. از آن به بعد به جانب داغستان 
پیشروی کرد و شمال قفقاز و قسمت شرقی گرجستان را 

تحت تهدید قرار داد. 
شاه  رسیدن  سلطنت  به  و  طهماسب  شاه  وفات  از  پس 
اسماعیل دوم)984-985هجری قمری( و بعد از آن سلطان 
دولت  نظامی  توانایی های   )994-985( بنده،  خدا  محمد 
ایران رو به تضعیف نهاد. روس ها با استفاده از وضع خراب 
کشور ایران، قسمت شرقی گرجستان را مورد تعرض قرار 
نظامی  نیرو های  با  نظامی روس ها  این درگیری های  دادند. 
ادامه یافت )996- تا زمان پادشاهی شاه عباس کبیر  ایران 

1038هجری قمری(. شاه عباس پس از رسیدن به قدرت، 
کشور گرجستان را تحت تصرف در آورد و دست مداخله 

حکام روس در امور گرجستان را قطع کرد. 
این وضع تا زمان پادشاهی عباس ثانی بر قرار بود. پس از 
به قدرت رسیدن او، پدرپطر کبیر یک هیت 800 نفری را 
جهت بر قراری رابطه بازرگانی با ایران، به قزوین فرستاد. 
معاف  هیات  اصلی  برد که هدف  پی  ایران همین که  شاه 
شدن از حقوق گمرکی است نه تامین روابط سیاسی، هیات 
را از ایران بیرون راند. پادشاه روسیه این عمل شاه ایران را 
توهین به خود اعالن کرد و قوای بحری خویش را به سواحل 
مازندران فرستاد. این سپاه به فرخ آباد متعرض شد و پس از 
آتش زدن آن، وارد مرداب استرآباد گردید. ایرانی ها سپاه 
متعرض روسی را در شبه جزیره میانکاله محاصره کردند و 

شکست سختی بر آن وارد آوردند. 
بعد ها یکی از برنامه هایی را که پطر کبیر رو ی دست گرفت، 
این بود که از راه ایران خود را به خلیج فارس برساند. او، 
به خاطر تحقق این برنامه، نخست شخصی به نام )اوری( را 
به دربار شاه سلطان حسین که در آن زمان پادشاه ایران بود، 
فرستاد. پادشاه ایران از او و همراهانش به گرمی استقبال کرد 

و حاضر شد تا برای بازرگانان روس امتیازات تجارتی بدهد. 
رابطه نیک دولت ایران با پطر کبیر تا هفت سال ادامه یافت. 
تا این که پطر تحت تعرض قرار گرفتن تاجران روسی در 
بخارا را بهانه قرار داد و نماینده ای را به دربار شاه ایران که در 
آن زمان در وضع خوبی قرار نداشت، فرستاد. پادشاه ایران 
نماینده پطر را دست خالی رخصت کرد. پطر این برخورد او 
را دست آویز قرار داد و به بهانه های مختلف در حدود سال 
به جانب  به پیشروی  به قفقاز تعرض کرد و  )1134 ه. ق( 

سواحل دریای خزر، در بند و استرآباد ادامه داد. 
شاه طهماسب ثانی که با افغان ها داخل جنگ بود. در سال 
شد.  پطر  با  معاهده  امضای  به  قمری حاضر  1135 هجری 
به اساس این معاهده، در بند، باکو، سواحل جنوبی دریای 
مازندران و استرآباد را رسما برای پطر کبیر تسلیم داد. این 
پیشروی روس ها در خاک ایران تا زمان تقرر نادر افشار به 
صفت سپهساالر شاه طهماسب در 14 ماه سفر 1139به جای 

خود باقی بود. 
نادر افشار که شاه طهماسب به او لقب طهماسب قلی خان 
داده بود، از دولت روس تقاضا کرد تا والیت ساحلی بحیره 
باز پس بدهد. دولت روس که در آن  ایران  برای  خزر را 
زمان در موقعیت خوبی قرار نداشت، به تقاضای وی پاسخ 
مثبت داد و والیات مذکور را به نفع دولت ایران تخلیه کرد. 
پس ازآن، به اساس معاهده ای که میان ایران وروسیه به امضا 
و  سالیان  شهر  جنوب  در  که  را  اراضی ای  روس ها  رسید، 
نهر »کو را« از ایرانی ها گرفته بودند، در سال1145 هجری 
قمری برای شاه طهماسب مسترد کردند. به تعقیب آن دولت 
تزاری روس تعهد کرد که اگر شاه ایران، مناطق ایروان و 
قفقازیه را از تصرف ترک های عثمانی بیرون کند، مناطق 
در بند و باکو را نیز به دولت ایران مسترد خواهد کرد. نادر 
افشار همین که در سال 1147هجری قمری مناطق شماخی و 
داغستان را تصرف کرد، روس ها پس از به امضا رسانیدن 
به  را  مناطق مذکور  نماینده شاه طهماسب،  با  نامه ای  عهد 

دولت ایران واگذار کرد.)45( 
ورود انگلیس ها به هندوستان

انگلیس ها در سال 1632 میالدی و هنگامی که شاه جهان 
اداره هندوستان را در دست داشت، وارد این کشور شدند 
و از شاه مذکور اجازه تجارت در هند را به دست آوردند. 
از آن به بعد، »داکتر باتن«نماینده کمپنی هند شرقی انگلیس، 
فرمان احداث تجارتخانه ای را در ساحل رود هوتلی به دست 
آورد، در سال 1686 در اثر جنگی که میان نظامیان کمپنی 
هند شرقی و حاکم بنگاله صورت پذیرفت، کمپنی مذکور 
انتقال داد. در سال 1700م  تجارتخانه خویش را به کلکته 
با  جنگ  پیشبرد  جهت  اورنگ زیب،  نواده  عظیم الشان 
به  هند شرقی  از کمپنی  را  هنگفتی  مبلغ  مخالفین خویش 
شکل قرضه اخذ کرد و بعد ها کلکته را برای کمپنی مذکور 
که  فرصتی  این  از  استفاده  با  انگلیس ها  رسانید.  فروش  به 
به دست آورده بودند، شهر کلکته را سنگربندی کردند و نام 
آنرا به احترام پادشاه انگلستان قلعه ویلیام گذاشتند. در این 
هنگام قوای نظامی انگلیس متشکل بود از 66 نفر اروپایی، 
63نفر سپاهی بومی، یک نفر افسر توپچی با 25 نفر مرتبات 
آن. از آن به بعد، انگلیس ها با هر روزی که می گذشت در 
امور کشوری فرمانروایان بابری دست درازی می کردند. این 
برخود ایشان اسباب خشم سراج الدوله را که بر مناطق بهار، 
بنگال و اوریسا حکم می راند، بر انگیخت و با بهانه قراردادن 
بر  هزار عسکر  با چهل  در کلکته،  انگلیس ها  بندی  سنگر 
ایشان متعرض شد. سپاه سراج الدوله بر کلکته دست یافت و 
قلعه ای را که انگلیس ها آباد و به نام ویلیام مسما کرده بودند 

تخریب کرد.             
هند  کمپنی  نظامی  مسوول  کالیو«  »الرد  به بعد،  این  از 
به نیرنگ های  شرقی دست از تحرکات نظامی برداشت و 
حاکمبت  قلمرو  در  بانفوذ  شخصیت های  خرید  و  سیاسی 
ترک های بابری در هندوستان پرداخت. به گونه مثال، »اومی 
چوند«هندی و »میر جعفر«یکی از سپهساالران سراج الدوله 
را علیه او تحریک کرد و توسط همین دو نفر سراج الدوله را 
از قدرت برانداخت و میر جعفر را به عوض وی به حاکمیت 
رساند. کمپنی هند شرقی عالوه بر رقیب های هندی خویش، 
با کمپنی فرانسوی که در شهر»پوندی شری«مرکزیت داشت 
نیز به رقابت تجارتی و جنگ می پرداخت. این دو کمپنی 
اعالن  سکه،  ضرب  حق  جنگی،  قلعه های  ارتش،  دارای 

جنگ و انعقاد قرار داد را داشتند.)46( 
 1744 سال  در  کمپنی  دو  این  میان  نظامی  برخورد  اولین 
به وقوع پیوست. در این جنگ فرانسوی ها بر انگلیس ها  فایق 
آمدند و شهر مدراس که مرکز حاکمیت کمپنی انگلیس 
بود، به تصرف فرانسوی ها در آمد. بعدها در جنگی که میان 
بین سال های 1756 و 1763  کمپنی های مذکور در فاصله 
شد.  مشهور  هفت ساله  جنگ های  به نام  و  پیوست  به وقوع 
انگلیس ها بر فرانسوی ها غلبه کردند و موفق شدند تا آنها 

را از هندوستان خارج کنند.)47(
یادداشت: خواننده های ورجاوند می توانند پی نوشت های 

این نوشته را از وب سایت روزنامه دریافت کنند. 

)قسمت پنجم و پایانی(
 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

2. 4 خشونت علیه زنان
درگير  كشورهاي  در  زنان  عليه  خشونت 
جدي  نگراني هاي  از  يكي  همواره  منازعه، 
هنوزهم  كه  افغانستان  مي آيد.  حساب  به 
مي برد،  رنج  جنگي  خشونت هاي  فضاي  از 
يك  به  هنوزهم  زنان  عليه  خشونت  موضوع 
سياست سازان  و  دولت مردان  جدي  دغدغه 
زنان  عليه  خشونت  است.  نشده  مبدل  كشور 
غيرانساني  رفتارهاي  كليه  شامل  مجموع  در 
انساني  و حيثيت  مي شود كه حرمت، كرامت 
رفتارها  اين  قرار مي دهد.  مورد سوال  را  زنان 
عمدتا دربرگيرنده تجاوز جنسي، لت  وكوب، 
اخراج از منزل، سوزاندن، كار اجباري، خريد 
و فروش )عمدتا به  منظور ازدواج يا بهره كشي 
قبل  نكاح  دادن،  بدل  و  بد  تجارت جنسي(  و 
از اكمال سن قانوني، شكستن و جرح اعضاي 
بدن، توهين و تحقير از موارد عمده  نقض حق 
كرامت انساني زنان به حساب مي آيد. مواردي 
به تن و روان  كه ذكر شد، به صورت مستقيم 
زن ها آسيب رسانده، موجب مشكالت فراوان 
در  و  گرديده  آن ها  براي  رواني  و  جسمي 
نهايت به شخصيت و عزت آن ها آسيب وارد 

مي كند. 
 2. 4. 1- ضرب  و شتم )خشونت فیزيکي(

آمار و اطالعات ثبت شده در بانك اطالعات 
خشونت عليه زنان در كميسيون مستقل حقوق 
خشونت هاي  ميزان  كه  مي دهد  نشان  بشر، 

جمعيت كره زمين به هفت ميليارد تن رسيد. 
جهان  در  فقر  ميزان  كه  است  درحالی  اين 
روبه افزايش است و شكاف ميان فقير و غنی 
روز به روز افزايش می يابد. به باور كارشناس 
مشكل  يك  اساسا  كنونی  فقر  وله،  دويچه 

سياسی است. 
فليپين  در  اكتوبر،   31 شنبه،  دو  روز   
كودكی به دنيا آمد كه به طور نمادين هفت 
ملياردمين انسان روی زمين خوانده می شود. 
درست دو دقيقه از نيمه شب نگذشته بود كه 
در  به جهان گشود.  ديده  كاماچو«  »دنيكا  
اين وقت در سالون شفاخانه ای در مانيال كه 
اين كودک به دنيا آمد، نماينده سازمان ملل 
»لوريسه   همچنان  داشت.  حضور  نيز  متحد 
جهان  كودک  ميلياردمين  شش  گويفارا«، 
آنجا  در  نيز  است  ساله  دوازده  اكنون  كه 
بورسيه  يك  كودک  اين  داشت.  حضور 
برای تحصيالت نهايی دريافت كرده است 
راه  به  مالی جهت  مادر و پدرش كمك  و 
اين  آورده اند.  دست  به  مغازه ای  انداختن 
كودک يكی از چندين كودک جهان است 
كه به صورت نمادين به نام هفت ميلياردمين 
كودک جهان ياد می شوند. اما رابطه فقر با 
اين جمعيت فزاينده جهان از چه قرار است؟

فيزيكي در جريان سال 1389 به مراتب بيشتر از 
سال هاي قبل مي باشد. اطالعات و ارقامي كه از 
بانك  در  آن ها  ثبت  و  پرسشنامه  توزيع  مجراي 
طي  كه  مي دهد  نشان  آمده  دست  به  اطالعات 
سال 1389 مجموعا 1014 مورد خشونت فيزيكي 
فيزيكي  خشونت  است.  افتاده  اتفاق  زنان  عليه 
شناسايي  مورد   909 گذشته  سال  در  زنان  عليه 
به  با سال جاري  بود كه مقايسه آن  و ثبت شده 
روشني نشان مي دهد كه در اين سال حدودا 105 

مورد خشونت بيشتر اتفاق افتاده است. 
دفاتر  توسط  ثبت شده  قضاياي  و  مشاهدات 
از  يكي  كه  است  اين  از  حاكي  ساحوي، 
چالش هاي عمده حمايت از زنان در برابر اعمال 
خشونت، به ويژه خشونت هاي فيزيكي، عدم توجه 
به شمول پوليس  نهادهاي مسوول  و سهل انگاري 
مي باشد. پوليس وساير نهادهاي عدلي بايد مرجع 
مطمين براي درج شكايت، رسيدگي به شكايات 
بسياري  در  باشد.  خشونت  قضاياي  پي گيري  و 
از موارد ديده شده كه پوليس، به  ويژه در رابطه 
اِبا  پيگيري آن  و  ثبت  از  به قضاياي خانوادگي، 

مي ورزند. 
فيزيكي  خشونت  دقيق تر  تصوير  و  شرح  براي 

عليه زنان قضايايي در زيرآمده است. 
چنين  زنان  عليه  خشونت  شاكي هاي  از  يكي   
معتاد  شخص  يك  »شوهرم  مي كند:  شكايت 
فرار  اكراه  و  به جبر  مرا  نيز  اول  در  مي باشد كه 
اين  به  اول  از  كرد.  ازدواج  اجبار  به  من  با  داده 

باور  اين  به  دويچه وله  كارشناس  شيفر،  اوته 
غذا  كافی  ميزان  از  بيشتر  هرچند  كه  است 
برای جمعيت رو به افزايش جهان وجود دارد، 
كشورهای  سود  به  كه  اقتصادی ای  نظام  اما 
صنعتی است، منجر به فقر در كشورهای رو به 
توسعه می شود. او در مورد فقر، چنين تبصره 

می كند:
هفت  آن  در  كه  گرسنگی  بدون  جهانی 
واقعا  باشند،  داشته  غذا  بتوانند  انسان  ميليارد 
قابل دسترسی است. سياره زمين مقدار كافی 
نيست  مشكلی  گرسنگی  می كند.  توليد  غذا 
وجود  به  طبيعی  بحران های  اثر  در  صرفا  كه 
آيد. اين چيزی است كه قبول شده است، اما 
باتوجه به آن مسايل مهم تری وجود دارند. به 
و  كنندگان  مصرف  خواست های  مثال   طور 
كشاورزان اروپايی از وزنه بيشتری برخوردار 
در  كه  را  زيبايی  حرف ها  همه  هرگاه  است. 
مورد همبستگی گفته می شوند جدی بگيريم، 
شد،  خواهند  لغو  يارانه ها  صورت  آن  در 
مناسبات تجارتی دستخوش انقالب می گردند 

و قيمت مواد غذايی افزايش خواهد يافت.
فرياد گرسنگان وزنه كمتری دارد، زيرا آن ها 
را  فرياد  اين  ندارند كه  را  يعنی كسی  »البی« 
برحكومت ها بقبوالند. بنابراين در همه مناطق 

ازدواج رضايت نداشتم، زيرا كه شوهرم نسبت به من 
و  خشونت  من  با  هميشه  و  داشت  سني  زياد  تفاوت 
قتل  به  را  برادر شوهرم كه كسي  بدرفتاري مي كرد. 
رسانده و به خاطر حل اين قضيه به اقاربش ديه داده 
به  متهم  را  مقتول  اقارب  تا  مي كرد  تشويق  مرا  بود، 
تجاوز به خودم بكنم تا برادر شوهرم دو باره ديه اش 
را از آن ها پس بگيرد. اما به اين دليل كه وجدانم به 
برادر  بزنم،  حرف  اتهامي  تا چنين  من اجازه نمي داد 
شوهرم را رد مي كردم و اين كار باعث مي گرديد تا 
مرا هميشه مورد لت وكوب قرار داده و از خانه بيرون 

كند.«
در  زنان  به  نسبت  كه  عمده اي  نگراني هاي  ميان  در 
معرض خشونت وجود دارد، يكي نبود سازوكارهاي 
موثر حمايتي است. در موارد زيادي ديده مي شود كه 
به ميكانيسم و  يا دسترسي  اين زنان در عدم آگاهي 
دوامدار  خشونت هاي  متحمل  حمايتي،  امكانات 
مي گردند و در نهايت مجبور مي شوند تا براي نجات 
تجربه هاي خطرناكي چون  به  اين وضعيت دست  از 

خودسوزي، فرار از منزل و خودكشي بزنند. 
صريح  قانوني  حمايت هاي  گفت،  بايد  تاسف  با 
عدم  و  اهمال  اما  دارد  وجود  باره  اين  در  موثري  و 
در  كه  ناگواري  وضعيت  به  عمل  در  آن  رعايت 
به صورت  منجر مي شود. چنان چه  قضاياي مي بينيم، 
است  آمده  زنان  عليه  خشونت  منع  قانون  در  روشن 

كه:
»مجني  عليهاي خشونت، خود يا اقارب وي، مي توانند 
مراجع  ساير  يا  محاكم  حقوق،  و  پوليس  ادارات  به 
متذكره  ادارات  كنند.  كتبي شكايت  به طور  ذي ربط 
احكام  مطابق  و  ثبت  را  واصله  شكايت  مكلف اند، 
را  زنان  امور  وزارت  كرده  رسيدگي  آن  به  قانون 
مكلف  زنان  امور  وزارت  سازند.  مطلع  كتبي  به طور 
مستقيم  شكايت  يا  كتبي  اطالع  كسب  از  بعد  است 
مجني عليهاي خشونت يا اقاربش، جهت تامين ارتباط 
و  اتخاذ  را  الزم  تدابير  خشونت،  مجني  عليهاي  با 
قضيه  مكلف اند،  محكمه  و  سارنوالي  و  نمايد  عملي 
خشونت را در اولويت قرار داده و به اسرع وقت مورد 

رسيدگي قرار دهند.« 
ادامه دارد

دهقانان  می شود،   توليد  غذايی  مواد  كه  زراعتی 
خرده پا و مردم غافالنه به طرف فقر می روند. اين 
مردم كسی را ندارند تا از آنها در نهادهای چندين 

جانبه بين المللی نمايندگی كند.
مورد  آزاد  تجارت  توافقنامه های  كه  هنگامی   
مذاكره قرار می گيرد، با وجودی كه فقيران جهان 
پرشماراند، كسی صدای شان را نمی شنود. اين در 
يا  جهان  نصف جمعيت  از  كمتر  كه  است  حالی 
مستقيما و يا به صورت غيرمستقيم از راه زراعت 
غيرقابل  و  بزرگ  اكثريت  زندگی می كنند. يك 
نظام  بهای  توسعه  به  رو  كشورهای  در  تخمين 
انسان  ميليارد  می پردازند. يك  را  اقتصادی غرب 

گرسنه و دچار كمبود مواد غذايی اند.
وانمود  چنان  همواره  اروپايی  سياستمداران   
رای دهندگان شان  دادن  قناعت  از  كه  كرده اند 
به سود فقيرترين مردم  ماليات  تغيير ساختار  برای 
اين كاری است كه چندان  ناتوان هستند.  جهان، 
نياز  صرفا  انتخابی  مقام های  بود.  نخواهد  دشوار 
می گيرند،  رای  آنجاها  از  كه  مناطقی  به  تا  دارند 
سود  به  گرسنگی  با  مبارزه  كه  بفهمانند  مردم  به 
رفاه خود شان می باشد. اروپا با 150 ميليون مهاجر 
گرسنگی  ترس  از   2020 سال  در  كه  بالقوه ای 
فرار  اروپا  قاره  عزم  به  افريقا  سفلی  صحرای  از 

خواهند كرد، چه می كند؟
ادامه دارد

مقدمه
موضوع ، تنوع فرهنگي و مذهبي در حقوق بين الملل يكي از مهمترين و شايد 
مشكل ترين مباحث حقوقي در حال حاضر مي باشد؛ بحثي كه هنوز پاياني بر آن 

متصور نيست . 
به عنوان مقدمه بايد عرض كنم كه در اين جا فرهنگ در مفهوم موسع خود به 
شكل مندرج در پيشگفتار اعالميه جهاني يونسكو در مورد تنوع فرهنگي مورخ 

2 نوامبر 2001 مورد توجه قرار گرفته است . براي اساس اين اعالميه :
و  مادي ، عقالني  و  معنوي  از مجموعه عاليم شاخص  است  عبارت  »فرهنگ 
احساسي كه معرف يك جامعه يا يك گروه اجتماعي است و عالوه بر هنر و 
ادبيات شامل شيوه هاي زيست ، اشكال زندگي جمعي نظامهاي ارزشي ، آداب 

و رسوم و باورهاست .«
و  مذهب  جمله  از  ماهيتي  باهر  عوامل  كليه  دربرگيرنده  اين جا  در  فرهنگ 
يكديگر  از  را  انساني  و  فرهنگي  مختلف  كه  گروه هاي  است  رسوم  و  آداب 
متمايز مي كند. فرهنگ در واقع امتزاجي از تاريخ ، عقل ، آرمان و ايديولوژي يا 

اعتقادات است . حقوق هم محصول فرهنگ است . 
به عنوان  ايديولوژي  ايفا مي كند.  ايديولوژي نقش مهمي را  اين ميان  البته در 
يك نظام ارزشي جزوجدايي ناپذير حقوق است . در يك نظام ارزشي است كه 
الزامي بودن خود را در آن مي يابد. رعايت  حقوق مشروعيت مي يابد و مباني 
آنهاست .  بيانگر  حقوق  آن  كه  است  ارزش هايي  پذيرش  محور  حول  حقوق 
بالطبع اگر يك نظام حقوقي مورد اعتراض يا انتقاد قرار گيرد درواقع اعتراض 

يا انتقاد از اين ارزش ها آغازمي شود. 
اين ارزش ها در گذر زمان دچار تحول و دگرگوني مي شوند. در فجر پيدايش 
بين الملل ، ارزش هاي مسلط جنبه مذهبي داشتند سپس در طول زمان ،  حقوق 
با محور قرارگرفتن انسان در قالب اومانيسم سكوالر گشته ، امروز در مفهومي 

متعالي يعني بشريت تجلي يافته يا در حال تجلي يافتن است . 
براي بررسي تنوع فرهنگي در حقوق بين الملل طرق مختلفي ممكن است مورد 

استفاده قرار گيرند كه با مطالعه تحول حقوق آن را مورد مداقه قرار مي دهيم . 
مطالعه  مورد  فصل  سه  در  موردنظر  بحث  با  رابطه  در  بين الملل  تحول حقوق 

قرار مي گيرد:
سلطه  تحميل  يا  فرهنگي  تنوع  نفي  كالسيك :  بين الملل  حقوق  اول :  فصل 

فرهنگي  
فصل دوم : حقوق بين الملل معاصر: پذيرش تنوع فرهنگي  

فصل سوم : حقوق بين الملل در عصر جهاني شدن : تعميق تنوع فرهنگي  
سلطه  تحميل  يا  فرهنگي  تنوع  نفي  كالسيك :  بين الملل  حقوق  اول :  فصل 

فرهنگي  
ظهور قرون وسطا با سقوط امپراتوري روم غربي در 4۷۶ بعد از ميالد سبب شد 
سلطنتي  حتا حكومت هاي  به طوري كه  آورد.  بدست  قدرتي بالمنازع  كليسا  تا 
يك  از  و  مي شدند.  جامعه مسيحيت  عضو  روزگاران  آن  اروپاي  در  موجود 
نظام ارزشي و يك تمدن واحد پيروي مي كردند. كليسا تا آنجا پيش رفت  كه 
پاپ )الكساندر ششم ( با تقسيم جهان ميان اسپانيا و پرتغال )به عنوان قدرت هاي 
جهانشمولي  داشت  قصد  پانزدهم  قرن  اواخر  در  عصر(  آن  دريايي  بزرگ 

مسيحيت را تحقق بخشد. 
در همين اوان با طرح ادعايي مشابه از سوي امپراطوري مقدس ژرمن ، كه خود 
را وارث  امپراطوري روم مي دانست ، رقابت بين پاپ ها و امپراطوري به قدري 
شدت گرفت كه منتهي به سال ها جدال  و كشمكش ميان آنان شد. در اينجاست 
كه نهضت پروتستانتيسم ، با »شعار جدايي دين از سياست « وعدم مداخله پاپ 
در امور اجتماعي ، ظهور نمود و منجر به جنگ هاي سي ساله در اروپا شد. اين 
از  پاپ  واقع  در  و  يافت  امپراطور خاتمه  و  پاپ  با شكست  جنگ ها سرانجام 

دخالت در امور سياسي منع و به جايگاه واقعي خود يعني كليسا بازگشت . 
ادامه دارد
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وضعيت حقوق بشر 

در افغانستان
تاملي بر تنوع فرهنگي و مذهبي 

در حقوق بين الملل  

گرسنگی یک مشکل سياسی است 

 قسمت بیستم

 منبع: دويچه وله      /     قسمت اول

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

تهیه شده توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان    قسمت اول
»سال 1389ه. ش«

http://www.blogylaw.com/forum/showthread. :منبع

تضمين کننده  قانون،  حاکميت  و  قانونمندی 
آرامش و آسایش مردم افغانستان است.

در اين میان ايديولوژي نقش مهمي را ايفا مي کند. 
ايديولوژي به عنوان يك نظام ارزشي جزوجدايي ناپذير 

حقوق است . در يك نظام ارزشي است که حقوق 
مشروعیت مي يابد و مباني الزامي بودن خود را در آن 

مي يابد. رعايت حقوق حول محور پذيرش ارزش هايي 
است که آن حقوق بیانگر آنهاست . بالطبع اگر يك نظام 
حقوقي مورد اعتراض يا انتقاد قرار گیرد درواقع اعتراض 

يا انتقاد از اين ارزش ها آغازمي شود. 

ACKU



8 سال پنجم   شماره مسلسل 1280    دو  شنبه 30 عقرب 1390    

حضور پدیده  انترنت در دو دهه  اخیر در بسیاری از 
داشته  همراه  به  را  بسیاری  مثبت  تحوالت  کشور ها، 
به ویژه  انسانی،  علوم  پژوهش  های  حوزه  و  است 
تاریخ، نیز از این تحوالت به دور نبوده و نیست. به نظر 
علمی  حوزه  های  در  پدیده  این  از  استفاده   می رسد 
همانند  امکاناتش،  و  تمامی  قابلیت  ها  با  پژوهشی،   و 
را  خود  خاص  خطرات  و  دشواری  ها  دیگر  هر ابزار 
به همراه خواهد داشت. رشته تاریخ و محققان علوم 
انسانی نیز در آینده ای نه چندان دور در مواجه با این 
پدیده جدید با تهدید ها و چالش  های بسیاری مواجه 
خواهند بود. با گسترش انترنت و دسترسی همگانی به 
آن، بسیاری از مردم و حتا سازمان ها و نهاد های اداری 
دولتی و غیردولتی تصمیم به انتشار اخبار و اسناد خود 
در این شبکه گرفته اند. امروزه شاهد پدیده  هایی چون 
وب سایت یوتیوب)1( در فضای مجازی هستیم که 
روزانه فلم  های مستند فراوانی از سراسر جهان منتشر 
مردم  توسط  آنها  از  بسیاری  که  فلم  هایی  می کند. 
از  بسیاری  حتا  و  می شود  به روز  و  بارگزاری  عادی 
رسانه  های معتبر دنیا از این فلم  ها در پخش گزارش  ها 

و اخبار خود  استفاده می کنند.
چندساعتی،  تا  چند دقیقه ای  فلم  های  این  از  بسیاری 
بررسی مورخان  در آینده می تواند مورد قضاوت و 
قرار گیرد و حاوی ارزش تاریخی به عنوان یک »سند« 
باشد.  پایگاه دیگری نظیر فیس بوک)2( که  اکنون به 
طور رایگان در اختیار مردم جهان قرار دارد و بسیاری 
و  ورزشکاران  هنرمندان،  سیاسی،  شخصیت  های  از 
مردم عادی از سراسر جهان، همانند زندگی حقیقی 
روی  بر  نیز  مجازی  زندگی  یک  دارای  خویش، 
این شبکه  ها هستند. آنها روزانه دیدگاه  ها، نظرات و 
از فلم، عکس و دیگر  حتا اسناد شخصی خود اعم 
اطالعات را بر روی این شبکه بارگزاری می کنند، که 
به عنوان  می تواند  آینده  در  اطالعات  این  از  بسیاری 

یک سند برای مورخان محسوب شود.
در  پرکار  آینده ای  به سوی  بود  خواهیم  ناگزیر  ما 
می تواند  که  حرکتی  کنیم،  حرکت  وب سایت  ها 
آثار و تبعات موثری در پی داشته باشد. به همین دلیل 
اساسی  و  عمده  تغییرات  مورخان  می شود  پیشنهاد 
تاریخی  موجود  مدارک  و  اسناد  در  صورت گرفته 
و  است  آمده  در  دیجیتال  به صورت  عمدتا  که  را 
در  می شود،  نگهداری  الکترونیکی  آرشیف های  در 
تحقیقات آتی خود در نظر داشته باشند. این امر به نوبه 
خود به کارگیری مدارک در تحقیقات، نگهداری از 

شماری از باشندگان ولسوالی های مرزی، نمایندگان 
مردم در شورای والیتی و مقام های محلی بدخشان 
دیگر  برعالوه  دوامدار  بارندگی های  که  می گویند 
مشکل  ها، روند آموزشی را در این والیت نیز مختل 

کرده است.
باشندگان ولسوالی شهدا  از  روح ا هلل ساجد، یک تن 
می گوید: »در پی بارندگی های اخیر در این ولسوالی 
دانش آموزان از این که مکاتب شان ساختمان ندارد، 
به ناچار نسبت سردی هوا و برف باری توانایی رفتن 

به مکتب را ندارد.«
ندارند  تنها مکتب های که ساختمان  نه  به گفته وی 
این ولسوالی نسبت  بلکه دانش آموزان تمام مکاتب 
مصروف  خیمه ها  زیر  در  درسی  صنف های  کمبود 
خواندن  درس  سرد  هوای  در  که  هستند  آموزش 
برای شان دشوار است و از رفتن به مکتب خودداری 

می کنند.
سید مختار سیدی، دانش آموز لیسه فطرت ولسوالی 
مایمی به 8صبح گفت: »سردی هوا در این ولسوالی 

سبب توقف برنامه های آموزشی شده است.«
به گفته وی بسیاری از دانش آموزان مکاتب ابتدایی 
و برخی لیسه ها نسبت نبود ساختمان در زیر خیمه ها و 
یا هم در فضای باز یا بدون خیمه مصروف فراگیری 
آموزش بودند که حاال به دلیل بارندگی های دوامدار 
و سردی بیش از حد هوا از رفتن به مکاتب خودداری 

جایگاه  بر  باید  که  است  کمکی  علوم  از  استفاده  
زمان  هر  از  بیش  امروز  شود.  تاکید  آن  پراهمیت 
با عنوان  دیگری ضرورت تدوین و تصویب درسی 
»پژوهش  های تاریخی و دنیای دیجیتال« یا »تاریخ و 

انترنت« احساس می شود.
تصویر«  و  صدا  »ضبط  تکنولوژی  ورود  اینکه  کما 
شاخه ای از تاریخ با عنوان »تاریخ شفاهی« را به همراه 
نظیر  نوینی  رسانه های  ورود  می رسد  نظر  به  داشت 
انترنت نیز شاخه های جدیدی در حوزه تاریخ ایجاد 
خواهد کرد. بنابراین استادان و دانشجویان رشته تاریخ 
عصر  تحوالت  روند  درباره  کافی  دانش  می بایست 

دیجیتال جهت ثبت تاریخ آینده داشته باشند
پی نوشت:

و  مهم ترین  از  یکی   )YouTube(یوتیوب  -1
ویدیو  اشتراک  گذاری  به  سایت  های  معروف ترین 
است. یوتیوب به وسیله چاد هرلی، استیون چن و جواد 
کریم به وجود آمد که هر سه از کارمندان شرکت 
»Pay Pal« بودند. دامنه یوتیوب در 1۵ فبروری 2۰۰۵ 
ثبت شد و سایت به تدریج در ماه  های بعد را  ه اندازی 
شد. شش ماه بعد در ماه می 2۰۰۵ سایت به طور رسمی  
و عمومی  افتتاح شد. در 1۳ نوامبر به دنبال موفقیت 
خیره کننده یوتیوب، گوگل یوتیوب را به مبلغ 1۶۵۰ 
میلیون دالر خرید. بر اساس آمار منتشرشده اگر کل 

ولسوالی  های  قسمت های  برخی  و  راغ ها  دروازها، 
برای  را  آموزش  فراگری  زمینه  شغنان،  و  اشکاشم 
درس  که  چرا  است  ساخته  تنگ  دانش آموزان 
خواندن در زیر خیمه و خس پوش ها، آنهم در هوای 

سرد نه تنها دشوار بلکه ناممکن است.«
وی اضافه کرد که آنها برای این که سیستم آموزشی 
و  مساجد  از  تا  داده اند  دستور  نخورد،  هم  به 

مهمانخانه ها برای ادامه تدریس استفاده کنند.
سرما  فصل  در  محل  باشنده های  که  داد  ادامه  او 
آموزشی  روند  این که  برای  را  مهمانخانه  و  مساجد 
قرار  دانش آموزان  دراختیار  نشود،  مواجه  کندی  به 

می دهند.
این مقام ریاست معارف اضافه کرد که در مجموع 9 
ولسوالی سرحدی بدخشان دچار این دشواری است 
لیسه،  شامل  که  مکتب   1۶۷ ولسوالی ها  این  در  که 
نزدیک  ابتدایی می شود، موجود است و  و  متوسطه 
به هشتاد درصد این مکتب ها فاقد ساختمان می باشد.

رییس معارف بدخشان گفت سرما در ولسوالی های 
کوف آب،  شکی،  نسی،  مایمی،  شغنان،  سرحدی 
خواهان، کوهستان، راغستان، یاوان و کران و منجان 

جریان عادی آموزش را مختل ساخته است.
مشکالت  نیز  والیتی  شورای  در  مردم  نمایندگان 
تایید  را  دانش آموزان و مختل شدن روند آموزشی 

آنها، دستیابی به  این اطالعات و حتا ماهیت و معنای 
صحت اسناد را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در یک 
از  تاریخی،  اوراق  و  مدارک  از  بسیاری  دهه گذشته 
حالت اطالعات ثبت شده بر روی کاغذ یا دیگر موارد 
به  اطالعات دیجیتالی تغییرشکل داده  است. این روند 
نشان از آن دارد که در آیند ه ای نه چندان دور دیجیتالی 

شدن بسیاری از اسناد، پدید ه ای مرسوم خواهد شد.
فکر  به  می بایست  مورخان  هم اکنون  که  از  نکته ای 
دولتی کشور  نهادهای  از  بسیاری  باشند، حرکت  آن 
الکترونیک است، روندی که  ارایه خدمات  به سوی 
منتج به تولید حجم زیادی از داده  ها و در نتیجه  اسناد 
دیجیتالی خواهد شد و در آینده، بسیاری از این اسناد 
ابزار کار مورخان می تواند باشد. لذا حفظ و صیانت 
از آنها همواره می بایست یکی از دغدغه  های مورخان 
باشد و در تعاملی مناسب با متولیان امر، آنها را نسبت 
ما  دیگر  از سوی  کنند.  آگاه  موضوع  این  به  اهمیت 
زیادی  حجم  انتشار  شاهد  روزانه  مجازی  فضای  در 
از  )اعم  هستیم  مردم  سوی  از  دیجیتالی  داده های  از 
هر  که  و...(  فلم  ها  عکس  ها،  خاطرات،  یاداشت  ها، 
به  ارزشمند و  برای مورخان  کدام در آینده می تواند 
گیرد.  قرار  قضاوت  مورد  تاریخی  سند  یک  عنوان 
متاسفانه در این زمینه نیز چندان کاری از سوی دولت و 
همچنین از سوی طراحان و برنامه نویسان نرم افزار های 
مختلف کامپیوتری صورت نگرفته است و این احتمال 
وجود دارد که دیر یا زود با توجه به عدم ثبات بسیاری 
از این داده  های دیجیتالی در فضای مجازی،  شاهد از 

دست رفتن آنان باشیم.
و  جدید  رسانه  های  با  که  آشنایی  است  این رو  از   
از  یکی  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری    نوین  ابزار 
تاریخ  پژوهش  و  آموزش  انکارناپذیر  ضرورت های 
استادان  دانشجویان،  است.  فردای کشور  و  امروز  در 
و محققان تاریخ، قبل از آنکه دیر شود، می بایست به 
ابزار   این  استفاده  از  برای  را  خود  روزافزون  صورت 
توانمند سازند. در کالس  های »روش شناسی« و »روش 
پژوهش  های تاریخی« نیز یکی از سرفصل  هایی که باید 
بر ضرورت  تاکید  داده شود،  نشان  توجه کافی  بدان 

می کنند، چراکه فاصله راه از خانه های دانش آموزان 
تا مکتب زیاد بوده و از طرف دیگر سردی هوا مجال 
درس خواندن در زیرخیمه ها را از دانش آموزان گرفته 

است.
وی اضافه کرد که دانش آموزان خردسن در روزهایی 
که هوا سردی می شود، قطعا به مکتب رفته نمی توانند 

و به ناچار در خانه های شان باقی می مانند.
مایمی  ولسوالی  آموزگاران  از  یک تن  خان  کریم 
و  اخیر  سنگین  برف باری های  اثر  »در  می گوید: 
سردی هوا روند آموزش مختل شده است و شاگردان 

نمی توانند به مکتب حاضر شوند.«
ساعت  دو  تقریبا  دانش آموزان  بعضی  وی  گفته  به 
لحاظ  بدین  برسند  مکتب  به  تا  می پیمایند  را  راه 

دانش آموزان به مشکل زیاد روبرو هستند.
مشکالت  بدخشان  معارف  ریاست  در  مقام ها 
که  می گویند  اما  می کنند،  تایید  را  دانش آموزان 

برنامه های آموزشی متوقف نشده است.
عبدالمعبود ودودی، رییس معارف بدخشان به 8صبح 
گفت: »نبود ساختمان مکاتب در برخی ولسوالی ها و 
سردی هوا مشکل هایی را درمعارف این والیت به بار 

آورده است.«
ولسوالی های  در  اخیر  برفباری های  وی  گفته  به 

زمانی را که مردم صرف تماشای یوتیوب کرده اند، را 
محاسبه کنیم برابر با 9۳۰۵ سال خواهد بود. هر روز ۶۵ 
بارگذاری می شود و تخمین  هزار ویدیو در یوتیوب 
زده می شود تعداد ویدیو های یوتیوب 1۰۰ میلیون عدد 
باشد. بنابر آمار تا ماه نوامبر 2۰1۰، در هر ۶۰ ثانیه ۳۵ 

ساعت فلم در یوتیوب بارگذاری می شود..
12/11/ 89 http://fa.wikipedia.org/wiki

ایجادکننده  شرکت   ،)Facebook(فیس بوک  -2
به   2۰۰۴ فبروری   ۴ در  که  است  فیس بوک  وب گاه 
وجود آمد. این پایگاه از شبکه  های اجتماعی مجازی 
با دوستانی که دارای  است که به واسطه آن می شود 
یا  فلم  هستند عکس،  فیس بوک  در  کاربری  حساب 
به  اکنون  هم  فیس بوک  گذاشت.  اشتراک  به  پیغام 
طور رایگان در اختیار مردم جهان قرار دارد. وب گاه 
و  دارد  کاربر  میلیون  پنج صد  از  بیش  فیس بوک 
دسترس  قابل  فارسی،  جمله  از  زبان   ۴۰ به  هم اکنون 
می باشد و ۷۰ درصد از کاربران آن در خارج از ایاالت 
یک  دارای  فیس بوک  در  کاربران  هستند.  متحده 
صفحه شخصی هستند. می توانند گروه تاسیس کنند و 
یا در گروه  های دیگر عضو شوند. کاربران می توانند 
برای خود البوم عکس بسازند و دوستانشان را انتخاب 

کنند و به لیست دوستان اضافه کنند.
http://fa.wikipedia.org/wiki 89/11/12 

می کنند.
والیتی  شورای  در  مردم  نماینده  نثار،  همراه خان 
هوا عالوه  و سردی  دوامدار  »برفباری های  می گوید: 
ولسوالی های  در  را  محل  شنده های  با  که  ازاین 
است،  ساخته  روبرو  غذایی  مواد  کمبود  با  سرحدی 
روند آموزشی را نیز در چندین ولسوالی مرزی مختل 

کرده است.«
به گفته وی برای بسیاری دانش آموزان پیمودن دو تا 
سرد  هوای  در  مکتب  به  رسیدن  برای  راه  سه ساعت 
ندارد  تعمیر  که  مکتب هایی  اما  است،  دشوار  نهایت 
برای  را  مشکل ها  خیمه ها  زیر  در  خواندن  درس 
ابتدایی  و  متوسطه  مکاتب  دانش آموزان  از  بسیاری 

خلق کرده است.
برفباری های  باشندگان 9 ولسوالی که در  این  بر  قبل 
از  شده اند،  بسته  مواصالتی شان  راه های  اخیر  شدید 
بی توجهی مقامات مسوول در رساندن مواد غذایی به 

این مناطق شکایت کرده بودند.
برای  کشاورزان  که  علوفه ای  که  گفت  ساجد 
این  اثر  به  بودند  نموده  جمع آوری  مواشی شان 
بارندگی ها کامال از بین رفته است و همچنین چندین 
هنوز  تا  که  است  گردیده  تخریب  رهایشی  منزل 
به  که  وعده هایی  وجود  با  بدخشان  محلی  مقام های 

مردم داشته اند هیچ گونه اقدامی نکرده اند.
زمینه  در  مقام ها  که  می کند  تایید  نیز  نثار  همراه خان 

رفع مشکالت مردم هیچ توجهی نمی کنند.
او گفت: »یک مقدار مواد غذایی که از حدود سه سال 
شهر  در  جهان  غذایی  سازمان  درگدام  طرف  این  به 
می شد  نگهداری  بدخشان  والیت  مرکز  فیض آباد 
آنها  گرسنگی  که  سرحدی  ولسوالی های  به  تاهنوز 
رسد  چه  است،  نشده  داده  انتقال  می کند،  تهدید  را 
به این که در زمینه رفع مشکالت دانش آموزان که در 

زیر خیمه درس می خوانند، اقدام شود.«

  روح اهلل صفری

 سمیع اهلل سیحون- فیض آباد

مورخان، انترنت و تاریخ دیجیتال

بارندگی ها جریان آموزش در بدخشان را
ACKUمختل کرده است
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صالح: در صورت کناره گیری، حکومت يمن را به ارتش خواهم سپرد 

جعمیت زنان با مردان در افغانستان تقريبا مساوی است

پولیس کالیفورنیا باالی دانشجويان معترض گاز مرچ پاش کرد

در حالی که شامگاه شنبه بيش از 400 تن از 
صالح،  عبداهلل  علی  ارتش  از  يمنی  نظاميان 
رييس جمهور اين کشور، جدا شدند، آقای 
در صورت  که  روز گفت  همين  در  صالح 
کناره گيری اش از قدرت، حکومت يمن را 

به ارتش خواهد سپرد.
صدها  سی ان ان،  خبری  شبکه  گزارش  به 
نظامی يمنی پس از آنکه ساعت ها در برابر 
ده ها هزار تن از راهپيمايان معترض به دولت 
به جدا  بودند تصميم  ايستاده  يمن در صنعا 
شدن از ارتش گرفتند و به صف معترضان 

پيوستند.
خبرنگاران  به  ارتش  از  جداشده  سربازان 

گشودن  آتش  دستور  نمی توانند  که  گفتند 
و  کنند  اجرا  را  بی دفاع  جوانان  روی  به 
با  نظامی  گروه  اين  تصميم  گزارش ها  بنابر 
لشکر  پيشين  فرمانده  احمر،  استقبال محسن 
از  ماه مارچ  ارتش يمن که در  يکم زرهی 

ارتش جدا شد، همراه شد.
يمن  در  حکومت  مخالف  سياسی  فعاالن 
جوان  ده ها  جاری  هفته  طی  که  می گويند 
کشته  دولتی  نيروهای  توسط  غيرمسلح 
جنوری  ماه  از  فعاالن  اين  گفته  به  شده اند. 
در  تاکنون  شده  آغاز  يمن  اعتراضات  که 
جان  سرکوب ها  اثر  بر  جوان  هزار  حدود 

باخته اند.

عبداهلل  علی  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
صالح روز شنبه در جريان بازرسی خود از 
پسرش  توسط  که  جمهوری  رياست  گارد 
احمد، رهبری می شود گفت در صورتی که 
قرار باشد به خواسته اپوزيسيون گردن نهد و 
از قدرت کناره گيری کند، اداره امور را به 

نظاميان خواهد سپرد.
»ما  داشت:  اظهار  خود  سخنرانی  در  وی 
اما شما  ايثار کنيم،  تا برای کشور  آماده ايم 
هميشه خواهيد بود، حتا اگر ما کنار برويم، 

زيرا حکومت شما هستيد.«
علی عبداهلل صالح که از سال 1978 در صنعا 
فزاينده  با فشارهای  بوده است  بر سر قدرت 
داخلی و خارجی برای کناره گيری روبه رو 
برای  فارس  خليج  عرب  کشورهای  است. 
پيشنهاد  را  طرحی  قدرت  از  صالح  خروج 
داده اند که آقای صالح از آن استقبال کرده 
باز  سر  آن  پذيرش رسمی  از  هم چنان  ولی 

می زند.
خليج  همکاری  شورای  که  طرحی  برپايه 
فارس چند ماه پيش ارايه داد از علی عبداهلل 
به  را  خود  اختيارات  تا  شد  خواسته  صالح 
رييس  معاون  کند.  واگذار  خود  معاون 
دولت  اپوزيسيون  حضور  با  نيز  جمهور 

وحدت ملی تشکيل دهد.
اين دولت وظيفه تدوين قانون اساسی جديد 
رياست  و  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  و 
برپايه  داشت.  خواهد  برعهده  را  جمهوری 
اين طرح به علی عبداهلل صالح و نزديکانش 

مصوونيت قضايی داده می شود.

شده  منتشر  ويديويی  کليپ  يوتيوب،  در 
پوليس  ماموران  از  يکی  آن  در  که  است 
تعدادی  به  ديويس،  در  کاليفورنيا  دانشگاه 
و  نشسته اند  زمين  روی  که  دانشجويان  از 
دست هايشان را به هم داده اند گاز مرچ پاش 

می دهد.
يوتيوب  در  زيادی  ويديوهای  جمعه  روز 
پوليس  ماموران  آن  در  که  شد  منتشر 
ديويس،  شهر  در  کاليفورنيا  دانشگاه 
خيمه های دانشجويان را از محوطه دانشگاه  

بر می داشتند.
مامور  يک  ويديوها،  اين  از  يکی  در  اما 
سم پاشی  مشغول  اين که  تصور  با  پوليس 
گل های باغچه باشد، اسپری گاز مرچ را به 
بی حرکت  که  می زند  دانشجويانی  صورت 
روی زمين نشسته اند. بعد هم در حرکت های 

رفت و برگشت اين کار را تکرار می کند.
مامور  حرکت  اين  مورد  که  کسانی  بيشتر 
پايين  را  سرشان  گرفته اند،  قرار  پوليس 
از  يکی  که  می رسد  نظر  به  اما  انداخته اند 

اسپری  مورد  باالست  زمانی که سرش  آنها 
شدن قرار می گيرد.

حضور  صحنه  در  که  کسانی  همزمان 
پوليس  به  و  می کنند  فرياد  به  شروع  دارند 
می گويند که بايد از کارش خجالت بکشد. 
شعار  هم  با  و  می شوند  بعد کم کم همصدا 

»شرمت باد« سر می دهند.
و  نمی رسد  جايی  به  فرياد ها  اين  اما 
آن طوری که در اين تکه فيلم ديده می شود 
از  دانشجويان  کردن  بلند  به  شروع  پوليس 

سرجايشان می کند.
که  پوليسی  مامور  نيست  مشخص  هنوز 
کدام  از  می شود  ديده  صحنه  اين  در 
ماموران  است.  پوليس  ماموران  از  دسته 
برای  شهری.  ماموران  يا  ديويس،  دانشگاه 
از  ديويس  دانشگاه  پوليس  رييس  اين که 
اعتراض های  تا  بود  خواسته  ماموران  همه 

انجام شده در اين محل را برچينند.
چنين  مامور  اين  چرا  اين که  توضيح  در 
پوليس  رييس  اسپيکوزا،  آنت  است،  کرده 
دانشگاه می گويد که دانشجويان پوليس را 
برای  راهی  پوليس  و  کرده بودند  محاصره 

بيرون رفتن از آنجا نداشته است.
در  که  دانشجويانی  خيمه های  نهايت  در 
در  وال استريت  اشغال  اعتراض های  ادامه 

آنجا بنا شده بود، از محل برداشته شد.

سه سال  جريان  در  مرکزی  احصاييه  اداره 
می گويد  کشور،  سراسر  در  خود  ارزيابی های 
مردان خيلی کم در  به  نسبت  زنان  که جمعيت 

افغانستان تفاوت دارد.
نفوس  مرکزی،  احصاييه  اداره  ارزيابی  براساس 
کشور در سال جاری حدود 26 و نيم ميليون نفر 

تخمين شده است.
و   ،1388  ،1387 سال های  در  ارزيابی  اين  
1389 دربخش های نفوس، تعليم تربيه، زراعت، 
مهاجرت،  ترانسپورت،  مخابرات،  تجارت، 
صحت، اقتصاد، فعاليت های فرهنگی، بازسازی، 
کشور  در  بانکداری  و  اقتصاد  برق،  و  انرژی 

صورت گرفته است.
غفوری  عبدالرحمان  آزادی،  راديو  از  نقل  به 
رييس اداره احصاييه مرکزی به روز يک شنبه در 
مورد نتايج اين ارزيابی در بخش نفوس افغانستان 
نيم ميليون  افغانستان 26 و  گفت: »نفوس امسال 
را 12  افغانستان  نفوس  تقريبی  به طور  است.  نفر 
ميليون و 200  زن و 12 ميليون و 700 مرد تشکيل 

می دهند.
يعنی شمار مردان کمی زيادتر است.«

اداره احصاييه مرکزی در حالی نفوس افغانستان 
که  می زند  تخمين  نفر  ميليون   26 حدود  در  را 
گذشته  چندسال  در  ادارات  از  ديگر  برخی 

ارزيابی هايی را که در اين زمينه انجام داده نفوس 
افغانستان را حدود 30 ميليون نفر خوانده اند.

از  که  ارزيابی هايی  می گويد  غفوری  آقای  اما 
سوی اين اداره ها درباره نفوس افغانستان صورت 
گرفته است، احصاييه مرکزی با آن موافق نيست.

به گفته ی آقای غفوری، اکثر افغانانی را که در 
خارج از کشور زندگی می کنند، نيز شامل نفوس 

فعلی افغانستان ساخته اند.
اساس  به  اداره  اين  مقامات  حال  همين  در 
احصاييه ای که جمع آوری کرده است از کاهش 

صادرات کشور نيز سخن می زنند.
به گفته آنان، صادرات افغانستان در سطح پايين تر 
نسبت به واردات آن قرار دارد و بايد بيشتر در اين 

بخش توجه صورت گيرد.
از  بيش  گذشته  سال  در  ارزيابی،  اين  اساس  به 
دو صد و چهل و پنج هزار کارمند در ادارات دولتی 

کشور کار می کردند.
همچنين ارزيابی ها نشان می دهد که در سه سال 
از 3700 کيلومتر سرک ساخته شده  اخير بيش 

است.
اداره احصاييه مرکزی هم ساله به گونه ی رسمی 
معلومات و ارقامی در تمام بخش ها منتشر می کند.

ACKU
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درگیری معترضان بحرینی 
با پولیس در مراسم تشییع 

جنازه یک نوجوان 

امنیتی  نیروهای  با  بحرینی  معترضان  از  تن  ده ها 
این کشور درگیر شدند. معترضان در حال تشییع 
تجمع  در  که  بودند  ساله    ۱۶ نوجوانی  جنازه 
در  که  ستره  روستای  در  جمعه  روز  اعتراضی 
واقع  امریکا  نظامی  پایگاه های  از  یکی  نزدیکی 

است، توسط موتر پولیس زیر گرفته شد.
بحرین  در  تنش  افزایش  به  می تواند  حادثه  این 

میان معترضان و دولت این کشور بینجاند. 
خبرگزاری دولتی بحرین در خصوص حادثه زیر 
پولیس  موتر  که  نوشت  ۱۶ساله  نوجوان  گرفتن 
توسط  جاده  سطح  بر  روغن  ریختن  دلیل  به 
معترضان، کنترول خود را از دست داد و از مسیر 

خارج شد.
معترضان بحرینی خواستار حقوق بیشتر و برقراری 
حکومت  آن ها  هستند.  مشروطه  پادشاهی  نظام 

بحرین را به تبعیض علیه خود متهم می کنند.
ماه های فبروری و مارچ گذشته معترضان بحرینی 
اقدام به راه اندازی تظاهرات جاده ای کرده بودند. 
میدان مروارید منامه پایتخت بحرین محل تجمع 
انقالب  از  الگوبرداری  با  آنها  بود.  معترضان 
مصر، با برپایی خیمه، حضوری مداوم در میدان 

مروارید داشتند.
چند هفته پس از آغاز اعتراض ها، نیروهای امنیتی 
جاده ای  به حضور  معترضان  به  یورش  با  بحرین 
آنها پایان دادند. در این میان دولت بحرین برای 
کشورهای  نظامی  نیروهای  از  معترضان  کنترول 
عضو شورای خلیج فارس موسوم به سپر جزیره 
سعودی،  عربستان  کرد.  کمک  درخواست 
نظامی  نیروهای  کویت،  و  عربی  متحده  امارات 
در  نیرو ها  این  کردند.  گسیل  بحرین  به  را  خود 
مرز ها و مقابل ساختمان های مهم حکومتی مستقر 

شدند.
بنا بر گزارش ها نیروهای امنیتی روستای ستره را 
صف  کردن  متفرق  برای  آنها  کردند.  محاصره 
سعی  که  معترضان  حامل  موترهای  از  بلندی 
به  اقدام  کردند،  حرکت  منامه  سمت  به  داشتند 
موترها  طرف  به  حمله  و  اشکاور  گاز  شلیک 

کردند.
برگزاری انتخابات عمومی در 

اسپانیا
که  انتخاباتی  در  اسپانیا  مردم  امروز  است  قرار 
انتظار می رود به سقوط حزب حاکم سوسیالیست 

منجر شود، شرکت کنند.
گفته می شود عملکرد حزب حاکم در برخورد با 
بحران اقتصادی نقش تعیین کننده ای در انتخابات 
داشته باشد. نظرسنجی ها حاکی از پیشتازی حزب 
انتخابات  این  در  میانه،  راست  احزاب  از  مردم، 
لوییس  دولت  رای دهندگان  از  بسیاری  است. 
رودریگرز زاپاته رو را متهم می کنند که درمقابله 

با بحران بدهی ها عملکرد درستی نداشته است.
دست کم  که  است  آن  از  حاکی  گزارش ها 

پنج میلیون نفر دراین کشور بی کارند.
گفته می شود نشانه هایی از رکود اقتصادی در این 

کشور دیده می شود.

بشار اسد، رییس جمهور سوریه گفته است که کشورش 
در مقابل فشارهای جامعه بین المللی سر خم نمی کند. او 
همچنین گفته است که به مقابله با گروه های مسلحی که 
هستند،  مشغول  کشورش  در  خرابکاری«  و  »خشونت  به 

ادامه می دهد.
مقابله ای  حکومتش،  مخالفان  با  اسد  بشار  دولت  مقابله 
خونین است که در  هشت ماه گذشته به کشته شدن دست 
کم ۳۵۰۰ نفر انجامیده است. همین امر اتحادیه عرب را بر 
آن داشت تا به آقای اسد ضرب االجلی دهد که تا بامداد 
روز یکشنبه بیستم نوامبر، خشونت علیه معترضان را پایان 

دهد و به گفتگو با مخالفان بپردازد.
می کرد،  مصاحبه  ساندی تایمز  روزنامه  با  که  اسد  آقای 
برای  را  راه  کار،  این  با  عرب  اتحادیه  که  دارد  عقیده 
»مداخله« کشورهای غربی در مسایل داخلی کشورش باز 

کرده است.
رییس جمهور سوریه، همچنین در این گفتگو هشدار داده 
به  منجر  در کشورش  نظامی  عملیات  گونه  هر  که  است 

»زلزله در خاورمیانه« می شود.
حکومت  می گویند  سوری  سیاسی  فعاالن  که  طور  آن 
ضرب االجل  از  باقی مانده  روز  آخرین  در  اسد  آقای 
داده  ادامه  مخالفان  سرکوب  به  همچنان  عرب،  اتحادیه 

است.
اعتراض ها و سرکوب خونین معترضان در  از شروع  بعد 
این کشور قطع شد  از  پایشان  سوریه، خبرنگاران مستقل 

به جهان خارج  سیاسی  فعاالن  از سوی  آمار کشته ها  اما 
درز کرده است. مخالفان گزارش کرده اند که روز شنبه 

دست کم 24 نفر در جریان اعتراض ها کشته شده اند.
برای  نمایندگانی  که  می خواهد  همچنین  عرب  اتحادیه 
نظارت بر روند صلح را روانه سوریه کند، اما این خواسته 
برای  آنها  است.  شده  مواجه  حکومت  اگرهای  و  اما  با 
که  است  شده  گفته  گذاشته اند.  شروطی  عرب  اتحادیه 
ناظران  این است که تعداد  یکی از شروط دولت سوریه 

از ۵۰۰ نفر به 4۰ نفر کاهش یابد.
نظامیان  رفتن  بیرون  و  صلح  روند  به  که  بوده  بنا  ناظران 
از جاده ها و پایان سرکوب معترضان در خیابان ها نظارت 

داشته باشند.
ساند ی تایمز  روزنامه  با  که  گفتگویی  در  اسد  آقای  اما 
که  است  کرده  پافشاری  حرف  این  بر  دوباره  داشت 
ماموران، تنها به دنبال افرادی هستند که مسلح هستند و به 

خراب کاری مشغولند.

باری  قاهره  در  آن  اطراف  جاده های  و  تحریر  میدان 
بود؛  معترضان  پولیس و   نیروهای  دیگر صحنه درگیری 
ساعات  تا  و  شد  آغاز  شنبه  صبح  از  که  درگیری هایی 

بامداد یکشنبه ادامه یافته است.

میان  درگیری  شاهد  نیز  سویز  و  اسکندریه  شهرهای 
وزارت  اعالم  بر  بنا  است.  امنیتی  نیروهای  و  معترضان 
صحت مصر حاصل این درگیری ها دست کم دو نفر کشته 

و بیش از ۷۰۰ زخمی است.
حکومت  به  دادن  پایان  تظاهرکنندگان  اصلی  خواست 
نظام حسنی مبارک  آنکه  از  پس  است.  مصر  در  نظامیان 
رییس جمهور سابق مصر اوایل سال جاری میالدی در پی 
انقالبی مردمی سرنگون شد، شورای عالی نیروهای مسلح 

اداره موقت این کشور را در دست گرفت.
تظاهرکنندگان  که  داد  گزارش  مصر  دولتی  تلویزیون 
در  داخله  وزارت  ساختمان  به  را  خود  هستند  تالش  در 
مرکز قاهره برسانند. این در حالی است که درگیری هایی 
خونین میان معترضان و نیروهای پولیس در میدان تحریر 
از  مصر  که  است  اعتراضی  شدید ترین  این  دارد.  جریان 
زمان سرنگونی رژیم مبارک علیه شورای عالی نیروهای 

مسلح شاهد است.
هیات وزیران مصر اعالم حوادث میدان تحریر را »بسیار 
خطرناک« توصیف کرد به گونه ای که می تواند »بر سیر 

دموکراسی در کشور و ثمره انقالب تاثیر گذارد.«
در  تظاهرکنندگان  داد  گزارش  مصر  دولتی  تلویزیون 
وسط  در  مصر  داخله  وزرات  ساختمان  به  هستند  تالش 
آن  از  پس  درگیری ها  این  که  حالی  در  برسند.  قاهره 
و  زخمی شدگان  تحصن  امنیتی  نیروهای  که  داد  روی 
با  را  انقالب 2۵ جنوری مصر  خانواده های کشته شدگان 

زور متفرق کردند.
که  داشتند  اعتراض  سندی  به  همچنین  تحصن کنندگان 
دولت موقت مصر پیشنهاد کرده است. برپایه این پیشنهاد 
داده  قضایی  مصوونیت  مسلح  نیروهای  عالی  شورای  به 

می شود و ارتش را از نظارت پارلمان خارج می شود.

به  نامه ای  امضای  با  انگلیس  کلیسای  اسقف  هجده 
برای اصالح سیستم رفاه اجتماعی  از طرح دولت  انتقاد 

پرداخته اند.
اسقف  حمایت  از  انگلیسی،  اسقف های  اعتراضی  اقدام 
بلندپایه ترین  از  یورک،  اعظم  اسقف  و  کانتربری  اعظم 

مقام های کلیسای انگلیس، برخوردار شده است.

دولت محافظه کار بریتانیا می خواهد طرحی را اجرا کند 
اعضای  تعداد  از  گذشته  خانوار،  هر  آن  موجب  به  که 
استفاده  امکان  پوند در هفته  میزان ۵۰۰  به  آن، حداکثر 

از کمک های دولتی را دارد.
با  را  تغییرات  این  بریتانیا می گوید که قصد دارد  دولت 
دولتی  کمک های  به  وابستگی  فرهنگ  با  مقابله  هدف 

به مرحله اجرا در آورد.
را  دولت  تصمیم  خود،  نامه  در  معترض  اسقف های 
به خاطر تاثیر آن بر کودکان خانواده های فقیر »به شدت 
»به  دارند  وظیفه  گفته اند  و  کرده  توصیف  ناعادالنه« 
نمی رسد  جایی  به  صدایشان  که  کسانی  از  نمایندگی 

سخن بگویند.«

سوریه در برابر فشارهای بین المللی سر خم نمی کند

 دو کشته و صدها زخمی در ناآرامی های مصر

اسقف های انگلیسی به دولت دیوید کامرون اعتراض کردند
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