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واکنش پاکستان
 به حمله ناتو 

4و جغرافیای جنگ

آغاز کمپاین سراسری 
محو خشونت علیه زنان

]در صفحه 5[ مرحله دوم 
انتقال امنیتی اعالم شد

گذشته  روز  انتقال  کمیسیون  کابل:  ۸صبح، 
لیست والیات، شهرها و ولسوالی هایی را که 
قرار است مسوولیت امنیت آنها در دور دوم 
شود،  سپرده  افغان  نیروهای  به  انتقال  پروسه 
امنیت ملی سپرد و رییس جمهور  به شورای 

کرزی این لیست را تایید کرد.
قرار است در مرحله دوم پروسه انتقال امنیت 
والیات بلخ، دایکندی، تخار، سمنگان، کابل 
افغان  نیروهای  به  مکمل  طور  به  نیمروز  و 

سپرده شود.
جالل آباد،  شهرهای  امنیت  ترتیب،  بدین 
غزنی،  فیض آباد،  شبرغان،  چغچران، 
میدان شهر و قلعه نو به نیروهای افغان واگذار 

می شود.
مسوولیت  انتقال،  دوم  مرحله  در  است  قرار 
امنیت ولسوالی های شهر بزرگ، یفتل سفلی، 
ارغنج، بهارک، تشکان، کشم و ارگو مربوط 
والیت بدخشان، ولسوالی آب کمری والیت 
بادغیس، ولسوالی های ناوه، نادعلی و مارجه 
والیت  ولسوالی های  تمام  هلمند،  والیت 
هرات به استثنای ولسوالی های شیندند، اوبی و 
چشت شریف، ولسوالی قرغه یی والیت لغمان، 
ولسوالی های بهسود، کوزکنر، کامه و سرخ 
ولسوالی های  تمام  ننگرهار،  والیت  از  رود 
والیت پروان به استثنای شینواری و سیاه گرد، 
استثنای  به  سرپل  والیت  ولسوالی های  تمام 
صیاد و ولسوالی های حصه اول بهسود، جلریز 
به  میدان وردک،  از والیت  بهسود  مرکز  و 

نیروهای افغان سپرده شود.

عناوین مطالب امروز:

زنان در هرات 
زنجیره ای به قتل 

می رسند 
اواخر،  همین  در  شهاب،  خانم  گفته  به 
قتل  به  مرموزی  شکل  به  زن  سه 
رسیده اند و در سه ماه گذشته نیز حدود 
12 واقعه قتل مرموز زنان در هرات رخ 
داده است که به نام قتل های زنجیره ای 
یاد می شود و تا هنوز عامالن هیچ کدام 

از این واقعات بازداشت نشده اند. 
خانم شهاب، سیستم معافیت را یکی از 
علیه  افزایش خشونت  عمده  عامل های 
مجریان  که  می گوید  و  می داند  زنان 
سهل انگاری  رابطه  این  در  قانون 
بر  نظارتی  سیستم  هیچ  و  می کنند 
کارکرد حکومت از سوی نهاد های مدنی 
وجود ندارد و این مساله باعث افزایش 

میزان خشونت علیه زنان شده است. 
خانم شهاب گفت که باید به هر ترتیبی، 
سوی  از  حکومت  کارکرد  بر  نظارت 
نهاد های مدنی وجود داشته باشد، ورنه 
نمی توان جلواعمال خشونت بر زنان را 

گرفت. 
در صفحه 5
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سردرگمی افغانستان 
در جدال امریکا و پاکستان 

پوسته های  به  ناتو  طیاره های  حمله های  از  پس 
و  امریکا  میان  روابط  پاکستان،  خاک  در  مرزی 
پاکستان به شدت تیره شده است. پاکستان اکنون 
در واکنش به این اقدام از آخرین توان خود علیه 
پاکستان  اقدام  نخستین  می کند.  استفاده  امریکا 
افغانستان  به  ناتو  تدارکاتی  مسیر  کردن  مسدود 
می باشد. پاکستان با درک این مساله که افغانستان 
یک کشور محاط به خشکه است، بیشترین امتیاز 
را نصیب شده است و هراز گاهی با بستن راه های 
متحدان  و  افغانستان  حکومت  علیه  مواصالتی، 
غربی آن، اعمال فشار کرده و دست به باج گیری 

زده است. 
اکنون، در نخستین اقدام، پاکستان مسیر تدارکاتی 
ناتو را بسته است تا شاید ـ با این اقدام ـ بتواند 

توان خود را در جنگ جاری به نمایش گذارد. 
امریکا  از  دیگر،  واکنش  در یک  پاکستان  حکومت 
خواسته است که پایگاه شمسی را ترک کند. ایاالت 
متحده امریکا با استفاده از خاک پاکستان و پایگاه 
می زند.  اقدام  به  دست  تروریستان  علیه  شمسی، 
یک  حد  در  خواست  این   که  نیست  معلوم  هنوز 
حرف باقی خواهد ماند و یا آن که واقعا پاکستان 
سرنشین  بدون  طیاره های  فعالیت  منع  صدد  در 

امریکا،خواهد شد. 
علیه  اعمال فشار  راستای  در  پاکستان  گام سوم 
پاکستان  می باشد.  بن 2  نشست  تحریم  غربی ها، 
به عنوان  افغانستان  تحوالت  در  که  ادعا  این  با 
منطقه ای  نشست های  در  است،  راه حل  از  بخشی 
جدی  حضور  افغانستان  به  مربوط  بین المللی  و 
و پررنگ داشته  است. کشورهای غربی نیز، در 
به خصوص  ـ  را  مسایل  بیشتر  گذشته،  ده سال 
نگاه  پاکستان   عینک  از  ـ  امنیتی  عرصه ی  در 
درد  برای  را  کشور  این  نسخه های  و  می کردند 
در  اکنون  اما،  می پنداشتند.  شفابخش  افغانستان 
اوج این تنش ها، پاکستان می  خواهد با تحریم بن 2 
سایه ی خود را بر این نشست بیاندازد و به عنوان 
یک کمبود بزرگ حضور خود را برجسته سازد. 
احتماال برخی کشورهای دیگر ـ مانند ایران ـ نیز 
تحریم  این  در  را  پاکستان  واهی،  بهانه های  به 

همراهی  خواهد کرد. 
موارد یادشده، به عنوان گزینه های فوری از سوی 
ناتو  اقدام های  با  مقابله  راستای  در  پاکستان 

صورت گرفته است. 
به نظر می رسد که پاکستان به این اقدام ها بسنده 
نمی کند و احتماال همزمان با برگزاری نشست بن 2 
موجی از حمله های اخیر را علیه منافع کشورهای 
غربی در افغانستان و حکومت و مردم افغانستان 

سازمان دهی خواهد کرد. 
در میان گزینه هایی که پاکستان مطرح کرده است. 
از  که  است  خواسته   نیز  افغانستان  حکومت  از 
صورت  عملیات  پاکستان  علیه  کشور  این  خاک 
افغانستان در تنش ها میان   اکنون حکومت  نگیرد. 
امریکا و پاکستان در سردرگمی و تناقضی  جدی 
بارها  یک سو  از  افغانستان  است.  گرفته  قرار 
مرزها  آن سوی  به  حمله  برای  را  غربی  متحدان 
می  گوید  دیگر  سوی  از  و  است  کرده  تشویق 
استفاده  همسایگان  علیه  کشور  این  خاک  از  که 
صورت نخواهد گرفت. برهمین اساس که  وزارت 
خارجه  افغانستان در این وضعیت حساس، هیچ  
که  نیست  معلوم  اکنون  ندارد.  گفتن  برای  حرفی 
افغانستان از این گونه حمله ها حمایت  خواهد کرد، 
یا آن که آقای کرزی براساس وعده قبلی اش مبنی 
بر این که اگر علیه پاکستان حمله ای صورت گیرد 
در کنار آن کشور خواهد ماند، این حمله را محکوم 

خواهد کرد؟ 

زنگ اول


کندز  در  جاری  سال  قوس  چهارم  با 
برگزار شد.

عالمان دین در این نشست نیز، رواداری 
مساله ی  یک  را  خانم ها  بر  خشونت 
سنتی و خالف دین اسالم خواندند و 
تالش برای نابودسازی آن را وظیفه ی 

دینی همه گان خواندند.
والیت  مقام  معاون  دانشی،  حمداهلل 
در سخنرانی اش گفت که فرموده های 
اسالم، همیشه برخالف واژه ی خشونت 
بر  خشونت  اسالم  در  حتا  و  بوده  اند 
حیوانات نیز منع شده است، چه برسد به 

زن که نیمه ی پیکر انسان  است.
مولوی عبدالرشاد، رییس ارشاد، حج و 
اوقاف والیت کندز در سخنرانی اش، 
خشونت کردن  خواندن  جاهالنه  با 
خشونت  مساله ی  که  گفت  زنان،  بر 
زمان  همانند  ما،  جامعه ی  در  زنان  بر 
اسالم  از  پیش  عرب های  جاهلیت 
شده است و بر مسلمانان  است که با آن 
نه تنها این که همسو نباشند، بلکه باید 

به گونه ی خوب، مبارزه کنند.
شماری از سخنرانان گفتند که از آغاز 
ایجاد اداره ی موقت تا اینک، کارهای 
زنان  حقوق  بهبود  زمینه ی  در  زیادی 
شده است، ولی این کارها پایدار نیستند 

امنیت  سارنوال  صدیقی  عبدالحق 
به  بلخ  والیت  خارجی  و  داخلی 
کود  »دانه های  گفت:  رسانه ها 
شکل  به  مواد  داخل  در  نایتروفاس 
و  گردیده  جابه جا  ماهرانه  بسیار 
دیگر  و  مرطوب  ریگ  با  آن  اطراف 
تا در هنگام  مواد پوشانیده شده است 
بوی  و  باشد  محفوظ  حریق  از  انتقال 

آن نیز به مشام نرسد.«
بررسی  و  تحلیل  از  بعد  که  افزود  او 
شمال،  در  آیساف  البراتواری  تیم 
و  فلتر شدن  از  بعد  که  تثبیت گردید 
تجزیه این مواد، کود آمونیم نایتریت 
و پوتاشیم به دست می آید و از آن در 

میوند  اردوی 215  قول  رسانه های  دفتر 
با نشر اعالمیه ای  در زون جنوب غرب 
گفته است که این سربازان چندی پیش 
از سوی دفتر جلب و جذب وزارت دفاع 
ملی از نقاط مختلف کشور به اردوی ملی 

جذب شده بودند.
میوند  اردوی 215  قول  مرکز آموزشی 
سال گذشته در چوکات این قول اردو، 

۸صبح، کندز: نشستی در پیوند به آغاز 
نابودسازی  روزه ی   16 کمپاین  کار 
ریاست  سوی  از  زنان،  علیه  خشونت 
موسسه ی  همکاری  به  زنان،  امور 
آلمانی GIZ و دفتر ساحه ای معاونت 
هوتل  در  دیروز  )یوناما(  ملل  سازمان 

پامیر شهر کندز برگزار شد.
دیدگاه  از  خشونت  نشست،  این  در 
در  مقام ها  و  شد  دانسته  ناروا  اسالم 
همکاری  خواهان  زنان  امور  ریاست 
از  جلوگیری  برای  مساجد  امامان 

خشونت علیه زنان شدند.
بانو نادره گیاه رییس امور زنان والیت 
این نشست گفت: »همه گان  کندز در 
باید در نابودسازی خشونت از خانواده 
و جامعه و جاهای دیگر، و به خاطر این 
مشروعیت  هیچ متنی  در  خشونت  که 
ندارد با آن مبارزه کنیم و حقوق زنان 

را به آنان باز گردانیم.«
او گفت که این مجموعه ی سنت های 
دنباله یافتن  باعث  که  هستند  ناپسند 
خشونت شده اند و باید این سنت ها که 
ارزش های  برخالف  کلی،  به گونه ی 

اسالمی هستند، زدوده شوند.
محو  روز  حاشیه  در  نشست  این 
بود  مصادف  که  زنان  علیه  خشونت 

بلخ  ملی  امنیت  ریاست  بلخ:  ۸صبح، 
ضبط  و  کشف  از  خبرنامه  یک  طی 
کود  خریطه  دوهزار  به  نزدیک 
نایتروفاس که از آن در ساخت بمب و 
دیگر مواد انفجاری استفاده می گردد، 

خبر داده است.
این خبرنامه آمده است که مقدار  در 
این مواد 1850 خریطه پنجاه کیلویی 
طریق  از  واگون  دو  در  و  بوده 
شیرخان بندر وارد افغانستان شده و در 
دو محل جداگانه در شهر مزارشریف 
نگهداری می گردید که شب گذشته 
ریاست  کشفی  مسووالن  سوی  از 

امنیت ملی ضبط گردیده است.

از  ملی  اردوی  سرباز  چهارصد  و  هزار 
میوند  اردوی 215  قول  مرکز آموزشی 

فارغ شدند.
این سربازان بعد از دو ماه آموزش های 
ابتدایی سند فراغت را به دست آوردند 
و قرار است به جزوتام های اردوی ملی 
در نقاط مختلف والیات هلمند و نیمروز 

جذب شوند.

آغاز کمپاین 16 روزه ی محو خشونت علیه زنان در کندز

نزدیک به دوهزار خریطه کود نایتروفاس در بلخ کشف و ضبط گردید

1400 سرباز اردو از مرکز آموزشی هلمند فارغ شدند

پشتیبانی  دست آوردها  این  از  اگر  و 
نشود، از میان می روند و هزینه ای که در 
ده سال گذشته برای بهبود حقوق زنان 
رسیده  به مصرف  مدنی  آزادی های  و 

 است، بیهوده می شود.
میان  نیز  تفاهم نامه ای  نشست،  این  در 
ساحه ای  دفتر  و  زنان  امور  ریاست 
انجمن وکیالن مدافع در کندز به امضا 
رسید که بر بنیاد آن، دو تن از وکیالن 
عضو در این انجمن مکلف  شده اند تا 
و  دادستانی  اداره های  در  که  زنانی  به 
به  پیوند  قضایی پرونده ای داشته و در 
آن مشکل داشته باشند مشورت رایگان 

بدهند. 
ماده ای،   7 تفاهم نامه ی  این  پایه ی  بر 
دفتر ساحه ای انجمن وکیالن مدافع در 
کندز مکلف است تا هر روز برای یک 
ساعت، برای مشورت دهی به زنان در 
به  و  داشته  حضور  زنان  امور  ریاست 
زنانی که مشکل دارند، مشورت بدهد.

در پایان، موسسه ی آلمانی G.I.Z که 
نشست  برنامه ی  اصلی  برگزارکننده ی 
محو  روزه ی   16 »کمپاین  آغازین 
خشونت علیه زنان« بود، برای شماری 
توزیع  نیز  را  هدیه هایی  فعال،  زنان  از 

کرد.

ساخت مواد انفجاری فوق العاده قوی 
استفاده می گردد.

به  پیوند  در  و  آقای صدیقی  گفته  به 
شاداب  شرکت  مسوول  رویداد،  این 

شعیب نیز دستگیر شده است. 
اسناد  در  مشاهده،  »قرار  افزود:  وی 
خریطه  در  و  پوتاشیم  آن  گمرکی 

نایتروفاس نوشته شده است.«
در همین حال ذبیح اهلل شیرزاد مسوول 
شرکت شاداب شعیب  که این کود را 
به  »من  می گوید:  است،  نموده  وارد 
که  تجارت  وزارت  اجازه نامه  اساس 
وارد  را  این کود  است،  موجود  نزدم 

نموده ام.«

ایجاد شده و تاکنون در سه دوره سربازان 
جدید الشمول را آموزش داده است.

روش  سالح،  از  استفاده  آموزش 
قانون  رعایت  غیرنظامیان،  با  برخورد 
کشور و خدمت زیر بیرق از برنامه های 
سربازان  که  است  ابتدایی  آموزش های 
را  آن  ملی  اردوی  به  پیوسته  تازه 

می آموزند.

یک گروه مخالف 
در هرات

به دولت پیوست
نفری   12 گروه  یک  هرات:  ۸صبح، 
در  این  از  قبل  که  دولت  مخالف 
در  و  ادرسکن  ولسوالی  مربوطات 
به  دست  هرات- قندهار  شاهراه  مسیر 
فعالیت های تخریبی می زدند، به دولت 

پیوستند. 
یک تن  آروین،  نقیب اهلل  گفته  به 
این  هرات،  در  دولتی  مسووالن  از 
سرکردگی  به  مسلح  مخالف  گروه 
به  چندی  از  دالور  مالعبدالسالم 
والیت  ملی  امنیت  ریاست  با  این سو 
اساس  بر  که  بودند  تماس  در  هرات 
هرات   ملی  امنیت  مستمر  تالش های 
به  خود  دست داشته  سالح  با  همراه 

دولت پیوستند. 
این  که  گفت  همچنان  آروین  آقای 
و  سالح  مقدار  یک  مخالف  گروه 

مهمات را نیز به دولت تسلیم داده اند. 
پیوستن  با  کرد  اضافه  آروین  نقیب 
این گروه به دولت وضعیت امنیتی در 
خواهد  بهتر  ادرسکن  هرات  شاهراه 

شد.
سرور  غالم  مولوی  حال  همین  در 
رییس شورای صلح در والیت هرات 
حال  تا  جاری  سال  آغاز  از  گفت 
به دولت  دوازده گروه مسلح مخالف 
ادامه  همچنان  روند  این  و  پیوسته اند 

دارد. 
ولسوال  رووفیان  آقای  همچنین 
افراد  این  پیوستن  که  گفت  ادرسکن 
فعالیت شان  محور  بیشتر  که  دولت  به 
می کرد،  احتوا  را  ادرسکن  ولسوالی 
با  مناطق  این  در  نیز  را  مردم  وضعیت 

بهبود بیشتر روبرو کرده است. 
آقای رووفیان گفت: »با تامین امنیت در 
ولسوالی ادرسکن، پروژه  های عمرانی 
نیز در این ولسوالی شتاب بیشتر خواهد 
گرفت و زمینه را برای اشتغال زایی در 

این مناطق فراهم خواهد کرد.«
از  یک تن  عبداهلل  دیگر،  سوی  از 
افرادی که همراه با این گروه به دولت 
پیوسته بود گفت: »بیش از شش ماه بود 
با این گروه فعالیت داشتم،  که همراه 
ولی باالخره احساس کردم که این راه 
که در پیش گرفته ام راه درست نیست.«

عبداهلل گفت که از دولت می خواهد، 
فراهم  را  کار  زمینه  آنان  مناطق  در  تا 
در  اساسی  نقش  بی کاری  زیرا  کند، 
مخالف  گروه های  به  مردم  پیوستن 

دولت دارد. 

ACKU
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در گزارش امروز »از وراي دود و آتش« برادري را 
با خود داريم كه در سن بسيار كم  مشكالت زياد 
او  مي باشد  معلول  پا  ناحيه  از  و  شده  وي  دامن گير 
»جنگ  مي دارد:  بيان  را چنين  آن حادثه  چگونگي 
اثر  مردم  روان  و  روح  باالي  كه  است  شوم  پديده 
گذشته  چهاردهه  مدت  در  مي گذارد،  نامطلوب 
مردم ما مشكالت زياد را متحمل شدند. زمانی كه 
نيست،  بيادم  درست  شدند  كشور  وارد  روس ها 
اما  بودم  نيامده  به دنيا  اصال  يا  و  بودم  من خرد  زيرا 
را سپري  از قصه ها مي  دانم كه مردم روزهاي بدي 
نموده اند. اما درهمين زمانی كه نيروهای مجاهدين 
كابل و ساير مناطق را تسليم مي شوند، نظر به توافق 
عنوان  به  يك تن  و  شد  تقسيم  قدرت  احزاب  بين 
رييس جمهور موقت وقت اشغال وظيفه نمود و بعد 
اريكه  به  همچنان  شد  تمام  وي  نوبت  كه  مدتی  از 
قدرت تكيه زد و حس قدرت طلبي وي سبب بروز 
در  كه  گرديد  ديگر  جهادي  احزاب  بين  اختالف 
نقاط  وساير  كابل  در شهر  نتيجه جنگ هاي خونين 
و  راكت  فير  صدها  روزه  همه  شده.  آغاز  كشور 
هزاران فير مرمي باالي شهر  فرود می آمد. در اثر اين 

سازمان  نيت  سفير حسن  دريا،  فرهاد 
را  كنسرتی  جمعه  روز  متحد،  ملل 
اين  برای زنان در كابل برگزار كرد. 
كرده  شركت  زن  صدها  كنسرت 
با استقبال زيادی همراه  بودند در آن 

شد. 
كنسرت ها  چنين  برگزاری  از  هدف 
برای زنان افغان اين است كه پس از 
آنها  خوشی  زمينه  خشونت،  دهه  سه 

فراهم شود. 
كه  شد  اجرا  حالی  در  كنسرت  اين 
كنسرت ها  در  افغان  زنان  حضور 
از  پيش  دريا  است.  محسوس  كمتر 
شهرهای  در  را  كنسرت هايی  اين 
مزار شريف، هرات و لشكرگاه مركز 
بود.  كرده  برگزار  نيز  هلمند  واليت 
اين كنسرت ها با تهديدهای امنيتی نيز 
مواجه شده است چنان كه در كنسرت 
هرات انفجار مهيبی در نزديكی محل 
برگزاری كنسرت صورت گرفت، اما 
و  نشد  منصرف  خود  برنامه  از  دريا 
همچنان برای زنان هراتی آواز خواند. 

افغانستان نه تنها زنان را اجازه حضور 
بيرون  بلكه  نمی دهند  كنسرت ها  در 
به نحوی جرم  نيز  از خانه  زنان  شدن 

پنداشته می شود. 
گفت،  خبرنگاران  به  دريا  فرهاد 
پيام  اين  افغانستان  مردم  به  می خواهد 
را بدهد كه زنان نقش بيشتر از پنهان 
شدن در زير چادری، رنج كشيدن و 
آشپزی كردن را دارند. به گفته دريا 
در  تغيير  با  می توانند  افغان  هنرمندان 
و  كنند  تقويت  را  صلح  مردم  اذهان 

وضعيت زنان را بهبود بخشند. 
كه  شد  اجرا  حالی  در  كنسرت  اين 
همچنان  بشر  حقوق  مدافع  نهادهای 
زنان  عليه  خشونت  موارد  افزايش  از 
افغانستان خبر می دهند. كميسيون  در 
با  اخيرا  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل 
نشر گزارشی اعالم كرد كه خشونت 
افزايش  افغانستان  در  جاری  سال  در 

يافته است. 
اين  احصاييه های  و  آمار  براساس 
موارد  حاضر  حال  در  كميسيون، 
نسبتا  واليات  در  زنان  عليه  خشونت 

از  هلمند  واليت  مخدر  مواد  عليه  مبارزه  مديريت 
كشف و ضبط حدود سه صد كيلوگرام ترياک خبر 

داده است.
به  اين مديريت  عبدالقادر زهير، مسوول رسانه های 
ترياک  اين  از  مقداری  كه  است  گفته  خبرنگاران 
از ولسوالی های سنگين و گرشك  به كمك مردم 
آن  ديگر  مقدار  و يك  هلمند كشف شده  واليت 
در منطقه بند تيمور در يك عمليات خاص به دست 

آمده است.
گفته  هلمند  مخدر  مواد  با  مبارزه  مديريت  پوليس 
مايع  كشف شده،  ترياک  كيلوگرام   95 كه  است 

می باشد.
آقای زهير افزوده كه يك عمليات ويژه روز شنبه 
گرشك   – سنگين  ولسوالی  دوراهی  منطقه  در 
باالی يك منزل مسكونی اجرا شد كه در نتيجه 95 

كيلوگرام ترياک مايع به دست آمد.
او افزود كه در ارتباط با نگهداری اين مواد تاكنون 

كسی بازداشت نشده است.
همچنان در اين عمليات به نيروهای پوليس آسيب 

نرسيده است.
خبرها حاكی از آن است كه در اين اواخر پوليس 
با مواد مخدر هلمند دست آوردهای زيادی  مبارزه 
در بخش بازداشت قاچاقچيان و كشف و ضبط مواد 

مخدر داشته است.
پوليس  سوی  از  گسترده ای  تالش های  همزمان 
اين  در  خشخاش  كشت  از  جلوگيری  برای  هلمند 
ارتباط  در  نفر  صدها  تاكنون  و  شده  آغاز  واليت 
هلمند  ولسوالی های  در  ترياک  زرع  و  كشت  با 

جنگ ها هر منطقه مربوط به يك گروه و حزب شده 
بود و رفت و آمد به همين دليل از يك نقطه شهر به 
ديگر نقاط بسيار سخت شده بود. اكثر نقاط شهر به 
سبب درگيري  هاي شديد خالي از سكنه شده بود.  ما 
هم كه در ساحه كارته نو زندگي مي كرديم مجبور 
به فرار از منطقه شديم. تمام دار و ندار ما در همانجا 
ماند و ما نتوانستيم آنرا با خود حمل نماييم،  صرف 

روز  با  مصادف  دريا  فرهاد  كنسرت 
برابر  در  خشونت  عليه  مبارزه  جهانی 
آن  در  كه  زنانی  و  شد  برگزار  زنان 
از  قدردانی  با  بودند  كرده  شركت 
اورا  دريا،  فرهاد  زحمت كشی های 

هنرمندی عالی خواندند. 
سنی  طيف های  فرهاد  كنسرت  در 
كرده  شركت  كابل  زنان  مختلف 
تا  گرفته  دانشجويان  از  بودند؛ 
حالی ست  در  اين  ميان سال.  زنان 
در  معمول  سنت های  براساس  كه 

امن شمال، شمال شرق، غرب و مركز 
افغانستان ثبت می شوند اما در واليات 
حتا  زنان  افغانستان  جنوب  ناامن 
نمی توانند موارد خشونت را در مراكز 
نهادهای  يا  و  دولتی  بشری،  حقوق 

مدنی ثبت كنند. 
مستقل  كميسيون  مسووالن  گفته  به 
آمار  حاضر  حال  در  بشر  حقوق 
در  زنان  عليه  خشونت  از  مشخصی 
ندارد  وجود  افغانستان  نا امن  مناطق 
در  خشونت های  آنها  باور  به  زيرا 
فرصت  و  هستند  پنهان  ناامن  واليات 
ثبت شدن در اين مناطق وجود ندارد. 
نشر  با  اخيرا  نيز  متحد  ملل  سازمان 
انتقاد  افغانستان  دولت  از  گزارشی 
قانون محو خشونت  نتوانسته  كرد كه 
براساس  كند.  تطبيق  در  را  زنان  عليه 
اين گزارش حتا در برخی از واليات، 
مجبور  را  زنان  قاضی ها  و  سارنواالن 
قضايای  بررسی  از  دست  تا  كرده 

خشونت بردارند. 
را  اين گزارش  زنان  امور  وزارت  اما 
رد كرده است. با آنهم وزير امور زنان 
عليه  از خشونت  می گويد آماری كه 
زنان در افغانستان از سوی اين وزارت 
ثبت شده است نشان دهنده افزايش يا 

كاهش خشونت عليه زنان نيست. 
اين وزارت  امور زنان می گويد  وزير 
به تنهايی نمی تواند جلو خشونت عليه 
زنان را در سراسر افغانستان بگيرد. او 
می گويد بايد برای كاهش خشونت ها 
ديگر  غيردولتی  و  دولتی  نهادهای 
زنان  امور  وزارت  با  زمينه  اين  در 

همكاری كنند.

کشف سه صد کیلوگرام کنسرت فرهاد دریا برای زنان کابل
تریاک در هلمند

را كشيديم. مدت چند سال جنگ سپري  جان خود 
باالخره  اما  شديم  روبرو  زياد  مشكالت  با  ما  و  شد 
را  امور كشور  زمام  طالبان  كه  زمانی   1376 سال  در 
بدست گرفتند.  در يكي از روزها من به همراه جمعي 
از خانه ما احوال  بايد  از دوستانم تصميم گرفتيم كه 
بگيريم، زمانی كه درساحه رسيديم، اصال خانه ها قابل 
شناخت نبود چون آنجا به كوت خاک مبدل شده بود 

در يكي از روزها من به همراه جمعي از دوستانم تصميم گرفتيم 
كه بايد از خانه ما احوال بگيريم، زمانی كه درساحه رسيديم، اصال 
خانه ها قابل شناخت نبود چون آنجا به كوت خاك مبدل شده بود و 
از سقف،  كلكين،  دروازه و ديوارهاي آن خبری نبود.  حيران بوديم 
كه چه كنيم. زمانی كه درحال گشت و گذار در بين خرابه حويلی 

بوديم، ناگهان صداي مهيبی بلند شد و ندانستيم كه چه گپ شد، 
بعدا خود را در بستر شفاخانه يافتم و دانستم كه باماين برخورد 

نموده ام و پايم را از دست داده ام.

ديوارهاي آن خبری  و  از سقف،  كلكين،  دروازه  و 
درحال  كه  زمانی  كنيم.  چه  كه  بوديم  حيران  نبود.  
ناگهان  بوديم،  خرابه حويلی  بين  در  گذار  و  گشت 
ندانستيم كه چه گپ شد،  و  بلند شد  مهيبی  صداي 
بعدا خود را در بستر شفاخانه يافتم و دانستم كه باماين 
اين  در  داده ام.  دست  از  را  پايم  و  نموده ام  برخورد 
حادثه دست و ساير قسمت هاي بدن  دوستانم شديدا 
مجروح شده بود. به هر صورت اين پيامد شوم جنگ 
و اثرات ناگوار آن بود كه ما را هدف قرار داد. حال 
زمينه  ما  براي  كه  است  اين  دولت  از  من  خواهش 
و  هستم  معلول  يك سو  از  زيرا  سازد  مساعد  را  كار 
از طرف ديگر از بيكاري رنج مي برم.  در كنار اين از 
دولت خود مي خواهم كه در برنامه صلح بايد متوجه 
باشد كه عدالت مدنظر گرفته شود و يك بار ديگر ما 
را قرباني مصلحت هاي سياسي و قومي نسازد،  زيرا ما 
قيمت گزافی براي اين برنامه ها پرداختيم و ديگر توان 

نداريم كه يك بار ديگر قرباني شويم.«
خوانندگان محترم:-  جهت بهتر شدن اين بخش ما به 
به ديده ی  پيشنهادات سالم شما  انتقادات و  نظريات، 
گزارش های  چنين  ساختن  شريك  با  می نگريم  قدر 

شما در نشانی ذيل منتظر می باشيم.
Info_afg@solidarity for justice.org.af

ناگهان صدای مهیبی بلند شد

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 بیات1105
ه و تنظیم:

تهی ACKU
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ریاست  تحت  که  پاکستان  دولت  دفاعی  کمیته 
ـ  کشور  این  صدراعظم  ـ  گیالنی  یوسف رضا  سید 
تمام  در  که  است  کرده  اعالم  داده،  جلسه  تشکیل 
می کند.  نظر  تجدید  امریکا،  و  ناتو  با  همکاری هایش، 
این تصمیم به این معنا است که پاکستان از این حمله، 
سوی  از  تصمیم  این  است.  شده  خشمگین  به شدت، 
 24 شدن  کشته  به  واکنش  در  پاکستان،  دفاعی  کمیته 
ناتو  نیروهای  پاکستانی در حمله هوایی  از سربازان  تن 
اتخاذ شده  این کشور،  تالشی سرحدی  پوسته  به یک 
است. کمیته ویژه دفاعی پاکستان، ضمن اعالم احتمال 
کرده  اعالم  امریکا،  و  ناتو  با  همکاری  در  نظر  تجدید 
مسدود  نیز  افغانستان  به  ناتو  تدارکاتی  مسیر  که  است 

خواهد شد.
تا  است  شده  باعث  پاکستان  دولت  جدی  واکنش 
وزارت خارجه و دفاع امریکا نیز به این حادثه واکنش 
نشان دهند. این دو نهاد مربوط به دولت ایاالت متحده، 
با انتشار بیانیه مشترکی، اعالم کرده اند که این حادثه را 
بررسی می کنند. گفته شده است که هیالری کلینتون، 
همتای  با  تماس  یک  در  امریکا،  خارجه  امور  وزیر 
تاسف کرده  ابراز  این حادثه  به  نسبت  پاکستانی خود، 

و بر اهمیت همکاری های دو کشور تاکید کرده  است.
واکنش کمیته دفاعی دولت پاکستان به ریاست یوسف 
نظر  بر تجدید  مبنی  این کمیته  رضا گیالنی  و تصمیم 
امریکا  ناتو،  با  تمامی عرصه های مشترک همکاری  در 
سیاسی،  اطالعاتی،  زمینه های  در  ایتالف  نیروهای  و 
است  کرده  ایجاد  را  سوال  این  نظامی،  و  دیپلوماتیک 
در  جدیدی  زاویه  چه  شدن  باز  باعث  حادثه  این  که 
و  شد  خواهد  پاکستان  و  امریکا  متحده  ایاالت  روابط 

چه تاثیرات منفی و مثبتی بر افغانستان خواهد گذاشت.
کمیته دفاعی پاکستان گفته است که اسالم آباد از دولت 
پایگاه هوایی  امریکا خواهد خواست تا ظرف 15 روز 
این  از  امریکایی ها  از آنجایی که  شمسی را تخلیه کند. 
بی پیلوت  طیاره های  آوردن  در  پرواز  به  برای  پایگاه 
بر روند عملیات  تخلیه آن می تواند  و  استفاده می کنند 

با این طیاره ها تاثیر بگذارد.
یکی از پرسش های اصلی، این است که آیا این حادثه 
و واکنش هایی که در پی داشت، می تواند زمینه ای برای 
تغییر جغرافیای  باشد؟  تغییر جغرافیای جنگ در منطقه 
از کارشناسان  بسیاری  از مبحث هایی است که  جنگ، 
در موارد متعدد بر آن تاکید کرده اند. دولت افغانستان 
نیز به صورت غیررسمی ـ باربار ـ به این موضوع اشاره و 

از آن جانب داری کرده است.
رییس جمهور کرزی و سایر مقامات دولتی ـ باربار ـ در 
را  غربی خود  متحدان  غیرمستقیم،  و  مستقیم  گفته های 
به تمرکز فشار بر النه های اصلی تروریزم فراخوانده اند.  

کشته شدن  و  پاکستان  به  ناتو  نیروهای  حمله  به دنبال 
این  مرزی  پوسته  یک  در  پاکستان  نظامیان  از  تن   26
روابط  تمام  بر  که  گفته اند  پاکستانی  مقامات  کشور، 
خود با ایاالت متحده امریکا و ناتو، تجدید نظر خواهند 
کرد. یکی از اقدامات فوری پاکستان در واکنش به این 
حمله، تخلیه پایگاه هوایی شمسی است. ایاالت متحده 
هواپیماهای  توسط  حمله،  برای  پایگاه  این  از  امریکا 

بی پیلوت، بر طالبان پاکستانی استفاده می کند. 
دولت افغانستان، تا حال، واکنش مشخصی در این زمینه 
نداشته است، تنها سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، 
ناتو  که  گفت  خبری  کنفرانس  یک  در  گذشته،  روز 
انجام  مورد  این  در  را  مشترکی  تحقیقات  افغانستان  و 
خارجه  وزارت  سخنگوی  موسی زی،  جانان  می دهند. 
امیدوار  افغانستان  دولت  که  کرد  تاکید  افغانستان، 
گفته  به  زیرا  شود،  باز  زودی  به  تورخم  مرز  تا  است 
او، افغان ها از این مرز عبور و مرور می کنند و تاجران 
افغان نیز کاالهای شان را از همین شاهراه وارد افغانستان 

می کنند.
حکومت  سیاست های  که  می گویند  تحلیلگران 
ـ  گذشته  ده سال  در  ـ  همسایه ها  قبال  در  افغانستان 

مقطعی، زودگذر و قابل تغییر بوده است. 

است  کرده  مطرح  نیز  را  مساله  این  پاکستان  حکومت 
که هیات پاکستانی در کنفرانس بن که تا 7 روز دیگر 
این  کرد.  نخواهد  شرکت  می شود،  برگزار  آلمان  در 
افغانستان می گوید حضور پاکستان  در حالی است که 
در این کنفرانس خیلی »مهم« است. سخنگوی وزارت 
پاکستان در  امیدواریم که  »ما  افغانستان گفت:  خارجه 
این  در  پاکستان  شرکت  کند.  شرکت  بن  کنفرانس 

کنفرانس، بسیار بااهمیت است.« 
کنفرانس  در  می گوید  افغانستان  خارجه  وزارت 
روی  شد،  برگزار  ترکیه  در  پیش  چندی  که  استانبول 
روابط و همکاری های منطقه ای تاکید شد و قرار است 
در کنفرانس بن نیز کشورهای منطقه در این رابطه تبادل 

نظر کنند. 
هیچ گاهی  پاکستان  که  می گویند  تحلیلگران  اما 
افغانستان،  قبال  در  خود  مداخله گرانه  سیاست  از 
سیاستی  چنین  که  زمانی  تا  و  شد  نخواهد  دست بردار 
در پاکستان وجود داشته باشد، افغانستان روی آرامش 

را نخواهد دید.
گذشته،  ده سال  در،  افغانستان  که  است  حالی  در  این 
خاک  در  تروریزم  مراکز  که  است  گفته  همواره 

بمباران  به جای  جهانی،  جامعه  و  دارد  وجود  پاکستان 
در  تروریستان  پناه گاه های  افغانستان،  روستاهای 
این  که  حاال  اما  دهد،  قرار  هدف  را  مرز  آن سوی 
خواست افغانستان براورده شده است حکومت واکنش 
مشخصی در این مورد ندارد. در همین حال حکومت 
افغانستان تاکید کرده است که از خاک افغانستان نبایدـ  
از سوی نیروهای بین المللی علیه کشور دیگری استفاده 
وجود  نیز  جرگه  فیصله های  در  تناقض  این  حتا  شود. 
دارد؛ یعنی هم تاکید بر هدف قرار دادن تروریستان در 
پناه گاه شان در خارج از افغانستان شده و هم تاکید شده 
حمالت  هدف  کشور  این  از  افغانستان  همسایه های  تا 

نیروهای بین المللی قرار نگیرند.
می گوید  سیاسی،  مسایل  تحلیلگر  صیقل،  محمود 
همیشه  که  است  طوری  امریکا  و  پاکستان  بین  روابط 
با رویدادهای مهمی که در پاکستان به وقوع می پیوندد، 
روابط این دوکشور تنش آلود می شود، اما پس از مدتی 
و  پاکستان  روابط  می گردد.  بر  عادی  به حالت  دوباره 
نزدیکی  در  بن الدن  اسامه  شدن  کشته  از  پس  امریکا 
اسالم آباد به سردی گرایید و در مدت چندماه گذشته 
صیقل  آقای  است.  نبوده  عادی  چندان  روابط  این 
ناتو  به حمله  رابطه  دقیقی در  معلومات  هنوز  می گوید 

در پاکستان وجود ندارد. 
برابر  در  پاکستان  را که  واکنشی  آقای صیقل،  باور  به 
نیست:  جدیدی  چیزی  است،  داده  نشان  ناتو  حمله 
نزد  باید  دالیلی  حتما  می شود،  دیده  که  »تاجایی 
نیروهای بین المللی برای انجام چنین حمله بسیار بزرگ، 
وجود داشته باشد. اما این که این دالیل چه بوده پس از 

تحقیقات معلوم خواهد شد.« 
پیش از این، هرگاهی که طالبان حمالت شدیدی را بر 
کابل انجام می داد و یا این گروه، با همکاری استخبارات 
افغانستان  بانفوذ  شخصیت های  قتل  به  دست  پاکستان، 
از پاکستان، آن  انتقاد  تند و  با واکنشی  می زد، دولت، 
می کرد.  قلمداد  افغانستان  بدبختی های  عامل  را  کشور 
اما آقای صیقل می گوید افغانستان همواره در مواردی 
واکنش های تند نشان داده است، اما این واکنش ها نیز 
مقطعی بوده است. او می گوید موضع گیری های مقطعی 
و زودگذر افغانستان سبب شد تا خواست های افغانستان 
در سیاست منطقه و جهان تحویل گرفته نشود: »سیاستی 
داشته  وجود  تداوم  آن  در  که  می شود  گرفته  تحویل 
باشد؛ چیزی که در ده سال گذشته در افغانستان وجود 

نداشته است.
پیش از این، پارلمان افغانستان بارها از حکومت خواسته 
به  را  افغانستان  خارجی  سیاست  خطوط  طرح  تا  بود 
پارلمان بفرستد، اما با وجود خواست های مکرر، هنوز 
حکومت این کار را نکرده است. تاکنون افغانستان خط 
مداخالت کشورهای  و  برابر حمالت  در  واضح  مشی 
دالیل  از  یکی  می گوید  صیقل  آقای  ندارد.  همسایه 
سردرگمی افغانستان در تعیین خطوط سیاست خارجی 
برای  که  می کند  تاکید  او  می باشد.  مساله  همین  هم 
مداخالت  برابر  در  افغانستان  سیاست  شدن  روشن 
کشورهای همسایه باید خطوط سیاست خارجی توسط 
استراتژی های  نیز  حکومت  و  شود  تصویب  پارلمان 
واضحی برای پیشبرد سیاست های خود در منطقه داشته 
اساسی چیزی  قانون  توشیح  از  »هشت سال پس  باشد: 
به عنوان سیاست خارجی افغانستان به تصویب پارلمان 
همین  مشکالت  مادر  می کنم  فکر  من  است.  نرسیده 

است.« 
گذشته  ده سال  در  اگر  که  نظرند  این  به  تحلیلگران 
افغانستان یک سیاست مشخص خارجی و تدوین شده 
می داشت، می توانست جامعه جهانی را وادار کند تا در 
برابر حمالت و مداخالت کشورهای همسایه، افغانستان 

را یاری رساند. 


که  است  کرده  تاکید  مکرر،  به صورت  کرزی،  آقای 
به دست نمی آورد،  فایده ای  افغانستان،  ادامه جنگ در 
افغانستان جا و مکان  زیرا هراس افکنان در دهکده های 
ندارند. این گونه خواسته ها و تاکیدات، مبین این می باشد 
که دولت افغانستان، طرفدار تمرکز فشار بر مراکز اصلی 
و  طالبان  با  همسو  و  تندرو  گروه های  تمویل  و  تجهیز 

القاعده می باشد.
تمرکز بر مراکز اصلی تمویل و تجهیز مخالفان دولت، 
تغییر  جنگ  جغرافیای  که  می شود  محقق  صورتی  در 
آتش  از  قابل مالحظه  بخش  یک  اقل  حد  یا  کند. 
جنگ به ورای مرزهای جنوبی افغانستان گسترش یابد. 
اصلی  مراکز  که  است  بوده  این  بر  تاکید  همواره  زیرا 
بود و باش و تجهیز و تمویل تروریزم در خارج از قلمرو 

سرحدات جنوبی افغانستان قرار دارد.
پاکستان  میان  تعامل موجود  نظر می رسد شکنندگی  به 
و امریکا ـ اگر با تغییر جغرافیای جنگ همراه نگردد ـ 
باعث خسته شدن از جنگ خواهد شد. زیرا پاکستان از 
یک سو در برابر ترانزیت مواد مورد ضرورت نیروهای 
سوی  از  و  کرده  ایجاد  مانع  افغانستان،  در  بین المللی، 
مسلح  مخالفان  برابر  در  سیاست چشم بسته خود  دیگر، 
دولت افغانستان در شمال این کشور را تغییر نداده است. 
این  به  صاحب نظران  از  برخی  که  است  مبنا  همین  بر 
پاکستان  بر  جدی  فشار  اعمال  صورت  در  که  باور اند 
این کشور مجبور خواهد  نظامی،  در عرصه   سیاسی و 
شد تا در سیاست غیرشفاف خود، تجدید نظر کند و با 
همکاری صادقانه در سطح منطقه، به ثبات و امنیت نقش 

بیشتری ایفا کند.  
آن  که  شبهه هایی  از  برخی  خصوص،  این  در  البته، 
دارد  وجود  می شود،  زده  دامن  پاکستان  نفع  به  هم 
دولت  شعار  به  کند،  تغییر  جنگ  جغرافیای  اگر  که 
بر  افغانستان  خاک  از  استفاده  »عدم  بر  مبنی  افغانستان 
با  می شود.  وارد  خدشه  دیگر«  کشورهای  قلمرو  ضد 
دقت در وضعیت موجود حضور نیروهای بین المللی در 
افغانستان، می توان گفت که اگر جغرافیای جنگ تغییر 
نخواهد  افغانستان  دولت  متوجه  ایرادی  چنین  نیز  کند، 
بود. زیرا حضور نیروهای خارجی در افغانستان و منطقه 
و  افغانستان  بین  دوجانبه  موافقت نامه  اساس  بر  اکنون 
امریکا نیست، بلکه بر مبنای یک اعالم و موافقت جمعی 
بر محوریت مبارزه بر ضد تروریزم می باشد که دولت 
از  است.  شریک  موافقت  و  اعالم  این  در  نیز  پاکستان 
این رو، اگر بر اساس مصلحت امنیتی، جغرافیای جنگ 
در  جمعی  سیاست های  از  بخشی  واقع  در  کند،  تغییر 
مشترک محسوب  مبارزه  ساختن  نتیجه بخش  خصوص 

می شود.
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در  قربانیان  با  اعانت  و  بوده  جنایت  که خشونت یک 
مورد تشخیص منابع، نوع همکاری است.«

سفارت ایاالت متحده امریکا می گوید که در افغانستان 
جنسیتی  خشونت  قربانی  زن  هزاران  ـ  سال  هر  ـ 
دختران  و  زنان  جنایات،  سایر  میان  در  و  می شوند 
قانونی،  زیرسن  ازدواج  اجباری،  ازدواج های  متحمل 
روسپی گری اجباری و حتا تجاوز جنسی و آزار و اذیت 
توسط شوهران و خانواده شوهران می شوند. به گفته ی 
این سفارت، همه ی این جنایات مطابق قوانین افغانستان 
با آن هم عده ای اندک زنان  غیرقانونی می باشد، ولی 
می دانند که حقوق آنها چه است و چگونه از آنها دفاع 

کنند.
با این حال، وزارت امور زنان می گوید مهم ترین عامل 
و  فرهنگ  از  پیروی  افغانستان،  در  زنان  علیه  خشونت 
می گوید  غضنفر  بانو  حسن  است.  ناپسندیده  عنعنات 
سال گذشته ی خورشیدی،  در جریان  وزارت  این  که 
خشونت  مورد  هشت  و  شصت  و  دوصد  و  پنج هزار 
علیه زنان را ثبت کرده است، اما در شش ماه اول سال 
و  چهارصد  و  دو هزار  به  رقم  این  خورشیدی،  جاری 
هشتاد و نه مورد رسیده است. خانم غضنفر تاکید کرد 
باید »زمینه سازی«  که برای عوامل خشونت علیه زنان، 

بشر ـ به خصوص حقوق زنان ـ می داند، تا هنوز به طور 
شاید و باید از اعاده حقوق زنان حمایت نکرده است.«

به  برای  باید  که  زنان اند  خود  این  که  افزود  او 
علیه  مبارزه  همچنان  و  خود  حقوق  دست آوردن 
خشونت ورزی بر زنان، تالش کنند و »خود حق خود« 

را به دست بیاورند. 
خشونت  افزایش  نیز  زنان  حقوق  از  حمایت  نهاد های 
مطرح  مهم شان،  دغدغه  یک  به عنوان  را،  زنان  علیه 

می کنند. 

نهاد  فعاالن حقوق زنان و رییس  از  پاکزاد،  ثریا  خانم 
برای  فضا  بازشدن  کنار  »در  می گوید:  زن«،  »ندای 
زنان و مهیا شدن امکانات برای حضور آنها در جامعه، 
خشونت ها هم علیه زنان افزایش یافته است و به همان 
فشار های  می یابد،  رشد  کشور  در  ناامنی  که  تناسبی 
اندازه  به همان  بیشتر می شود و  بر خانواده ها  اقتصادی 

خشونت علیه زنان نیز افزایش می یابد.«
زمینه حضور کامل و مساوی  باید  افزود که دولت  او 
زنان در جامعه را فراهم بسازد و سهم آنان را در تمامی 
عرصه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، برابر به مردان، 

بپردازد. 
به عقیده خانم پاکزاد، از این منظر است که زنان با نشان 
دادن شایستگی های خود در تمامی عرصه ها، می توانند 
مسلما، سطح  این خودکفایی،  و  برسند  به خودکفایی 

خشونت را پایین می آورد. 
نیز  زنان  برای  اجتماعی  رفاه  خانم هما، رییس موسسه 
می گوید: پدیده خشونت علیه زنان در الیه های عمیق 
جامعه رسوخ کرده است و برای بیرون آوردن خشونت 

از عمق اجتماع، کار مستمر و مداومی ضرور است. 
نهادینه  عرصه  در  هرچه  حال،  تا  هما،  خانم  عقیده  به 
شدن حقوق زنان کار شده است محصور شهر ها بوده 
است و در قریه ها و دهات و مناطق دوردست هیچ گونه 
ارایه  حتا  همین خاطر  به  است؛  نگرفته  کاری صورت 
خشونت  اصلی  واقعیت  نمی تواند  هم  بزرگ  امار های 

علیه زنان را بازتاب دهد. 
به گفته خانم هما، تا زمانی که مرد احساس کند که زن 
و  و هیچ گونه حق  است  او  ملکیت شخصی  از  بخشی 
حقوقی ندارد؛ و تا زمانی که عرف و عادت های ناپسند 
بسته  همیشه  مردان  برای  را  زنان  دست های  اجتماعی، 

باشد، خشونت همچنان ادامه خواهد داشت. 
نگرانی ها از وضعیت زنان و ارایه آمار های بلند خشونت 
علیه زنان، نشان گر آن است که هنوز نهاد های مسوول 
و  متاع  را  زن  که  را  جامعه  طبیعی  روال  نتوانسته اند، 
جنس می شناسد و او را بعد از مرد قرار می دهد، تغییر 
بلند  را  زیادی  دستان  هنوز  زن ستیز  ذهنیت  و  دهند 

می کند؛ دستانی که بر فرق زنان فرود می آیند.

شود که یکی از این عوامل، عدم آگاهی کامل مردم 
امور  وزارت  سرپرست  است.  اسالم  دین  ارشادات  از 
زنان گفت: »عمده ترین علت خشونت رسم و رواج و 
عنعنات ناپسند است. این مساله در درجه اول قرار دارد. 
به  یقینا که  ناپسند،  بردن عرف و عنعنات  بین  از  برای 
است  ضرورت  سرتاسری  و  ـ  هماهنگ  حرکت  یک 
که در پهلوی آن زمینه ها باید وجود داشته باشد و اگر 
زمینه ها وجود نداشته باشد، بسیار مشکل است تا برای 
یک فامیلی که از سواد و آگاهی های اسالمی و شرعی 
خود آگاهی نداشته باشد، برای شان بگوییم که دخترش 

را زیر سن مجبور به ازدواج نکنند.«
روزجهانی محو خشونت علیه زنان در افغانستان، از سال 
1383 به این سو گرامی  داشته می شود، اما گرامی داشت 
می گردد.  بر  قبل  دوازده سال  به  نزدیک  روز  این  از 
در هفدهم دسامبر سال 1999، مجمع عمومی سازمان 
روز  عنوان  به  را  نوامبر  پنجم  و  بیست  روز  متحد  ملل 
جهانی محو خشونت علیه زنان نام گذاری کرد و از آن 
با  این روز در اکثر کشورهای جهان،  از  روز تاکنون، 
راه اندازی برنامه های آموزشی و آگاهی دهی در مورد 

پیامد خشونت علیه زنان، گرامی  داشته می شود.


زنان  امور  »وزارت  کرد:  تاکید  وی  همچنین  است.« 
پیام،  این  با صدور  روز،  این  گرامی داشت  مناسبت  به 
هواخواهان حقوق زن را به همبستگی و هماهنگی فرا 
می خواند. آرزومند است مبارزین این داعیه به فراخوان 
ما لبیک گفته و به کمپاین مبارزه با خشونت علیه زن 
تحت  والیات  و  مرکز  در  قوس  چهارم  تاریخ  از  که 
می گردد،  آغاز  عدالت  راه  در  مبارزه جسورانه  عنوان 

بپیوندند.«
در  کابل،  در  امریکا  متحده  ایاالت  سفارت  همچنین 
در  تا  است  خواسته  زن  حقوق  هواخوان  از  فراخوانی 
این کمپاین شانزده روزه شرکت کنند. این سفارت در 
تا  است  خواسته  زن  حقوق  مدافعان  از  خود  فراخوان 
پنجم  بیست و  از  لباس خود  ارغوانی در  نوار  با نصب 
در  کنند.  مبارزه حمایت  این  از  دسامبر  دهم  تا  نوامبر 
فراخوان سفارت ایاالت متحده آمده است: »در سرتاسر 
خشونت  با  مبارزه  سمبول  بیانگر  ارغوانی  نوار  جهان 
و  دوستان  متحده،  ایاالت  در  می باشد.  زنان  علیه 
خانواده های قربانیان نوار ارغوانی را به یادبود از عزیزان 
به دلیل خشونت  را  خویش می بندند که جان های شان 
خانوادگی از دست دادند. دیگران این نوار را به منظور 
بلند بردن سطح آگاهی در مورد این حقیقت می بندند 

مقامات شورای والیتی هرات نیز افزایش خشونت علیه 
زنان در هرات را، تایید می کنند.

والیتی  شورای  رییس  فیض زاده،  عبدالظاهر  داکتر 
نگران کننده  حاضر  حال  در  را  زنان  وضعیت  هرات، 
می د  اند و می گوید که دولت در عرصه احقاق حقوق 
زنان، کاری در خور توجه نکرده است و هنوز خشونت، 

در اشکال مختلف آن، بر زنان اعمال می شود. 
 آقای فیض زاده می گوید: »جامعه جهانی نیز که یکی 
از عوامل حضور خود در افغانستان را حمایت از حقوق 

وزارت امور زنان، به همکاری برخی از نهادهای داخلی 
و بین المللی، یک کمپاین شانزده روزه را به منظور محو 
در  تا صلح  خانه  از  »صلح  شعار  با  زنان  علیه  خشونت 
جهان« در سراسر کشور آغاز کرده است. این کمپاین 
محو  جهانی  روز  ـ  نوامبر  پنجم  و  بیست  تاریخ  از 
ادامه  دسامبر  دهم  تا  و  شد  آغاز  ـ  زنان  علیه  خشونت 
دارد. بیست و پنجم نوامبر تا دهم دسامبر، روز جهانی 

حقوق بشر نیز خوانده می شود.
برنامه های  راه اندازی  وزارت،  این  مقام های  گفته ی  به 
علیه  خشونت  محو  مورد  در  کوتاه مدت  آموزشی 
زنان، نشر برنامه های رادیویی و تلویزیونی و شعارهایی 
تدویر کنفرانس ها و ورکشاپ هایی در  ضد خشونت، 
مبارزه  کمیسیون  پنج  افتتاح  جنسیتی،  تساوی  مورد 
علیه خشونت در پنج والیت، راه اندازی نمایشگاه های 
صنایع دستی زنان از جمله برنامه های مهم این کمپاین 

سراسری می باشد.
فراخوانی،  دادن  با  زنان،  امور  وزارت  این حال  با 
حقوق  هواخواهان  هماهنگی  و  همبستگی  خواستار 
زن شده و از تمام داعیان مبارزه علیه خشونت خواسته 
غضنفر،  بانو  بپیوندند. حسن  کمپاین  این  در  که  است 
آغاز  با  گذشته  روز  زنان،  امور  وزارت  سرپرست 
کشور،  در  زنان  علیه  خشونت  محو  سراسری  کمپاین 
و  جنسیتی  تبعیض  مظاهر  که  گفت  فراخوانی  در 
خشونت علیه زنان در فرهنگ و عادات مردم افغانستان 
افزود: »طوری که همه  عجین شده است. خانم غضنفر 
و  آداب  فرهنگ،  در  جنسیتی  تبعیض  مظاهر  می دانیم 
عادات، عرف و عنعنات ما مزج شده و خشونت علیه 
ما عجین است.  بافت و ساخت جامعه عنعنوی  زن در 
و  فرهنگی  اجتماعی،  محدودیت های  و  محرومیت ها 
اقتصادی زنان مانع پیشرفت و ترقی خانواده ها و جامعه 

والیت  بشر  حقوق  کمیسیون  ساحوی  دفتر  مسووالن   
این  در  زنان  علیه  که خشونت  می دارند  اظهار  هرات، 

والیت، افزایش هشتاد درصدی را نشان می دهد. 
بر  بررسی  و  نظارت  بخش  مسوول  شهاب،  شریفه 
کارکرد نیرو های نظامی دفتر ساحوی کمیسیون حقوق 
بشر در هرات می گوید: »در شش ماه اول سال جاری، 
نزدیک به 2500 واقعه خشونت علیه زنان در کمیسیون 
حقوق بشر ثبت شده است و هرات نیز از این آمار سهم 

کافی را به خود اختصاص داده است.«
قتل های پی هم  اواخر، مساله  این  وی می افزاید که در 
زنان در هرات، نیز نگرانی نهاد های حمایت از زنان را 

به دنبال داشته است. 
به گفته خانم شهاب، در همین اواخر، سه زن به شکل 
مرموزی به قتل رسیده اند و در سه ماه گذشته نیز حدود 
12 واقعه قتل مرموز زنان در هرات رخ داده است که 
به نام قتل های زنجیره ای یاد می شود و تا هنوز عامالن 

هیچ کدام از این واقعات بازداشت نشده اند. 
خانم شهاب، سیستم معافیت را یکی از عامل های عمده 
که  می گوید  و  می داند  زنان  علیه  خشونت  افزایش 
مجریان قانون در این رابطه سهل انگاری می کنند و هیچ 
نهاد های  از سوی  بر کارکرد حکومت  نظارتی  سیستم 
میزان  افزایش  باعث  مساله  این  و  ندارد  وجود  مدنی 

خشونت علیه زنان شده است. 
بر  نظارت  ترتیبی،  هر  به  باید  که  گفت  شهاب  خانم 
کارکرد حکومت از سوی نهاد های مدنی وجود داشته 
را  زنان  بر  خشونت  جلواعمال  نمی توان  ورنه  باشد، 

گرفت. 

آغاز کمپاین سراسری محو خشونت علیه زنان 

 

 ظفرشاه رویی

 فریدون آژند زنان در هرات 
ACKUزنجیره ای به قتل می رسند 



متقاضیان کانکور در بدخشان

نگران ناکامی

۶ سال پنجم   شماره مسلسل 1285    دو  شنبه 7 قوس 1390    

هم زمان با نزدیک شدن زمان برگزاری آزمون کانکور 
بازهم  یافته است که  افزایش  این نگرانی  در بدخشان، 
شمار زیادی از متقاضیان کانکور در این آزمون ـ مانند 

سال های گذشته ـ بی نتیجه )ناکام( خواهند شد.
این نگرانی ها درحالی قوت می گیرد که قرار است هفته 
این  مشخص  حوزه  چهار  در  کانکور  آزمون  آینده، 

والیت راه اندازی شود.
این  که  می گویند  بدخشان  معارف  ریاست  در  مقام ها 
آزمون در ولسوالی های بهارک، شغنان، درواز و شهر 
قرار  و  می شود  برگزار  والیت،  این  مرکز  فیض آباد، 

است در این آزمون به تعداد 7861 تن شرکت کنند.
عبدالمعبود ودودی، رییس معارف بدخشان گفت: »از 
آزمون  در  است  قرار  که  دانش آموزی   7861 مجموع 
کانکور شرکت کنند،  2562  نفر آنان فارغان سال های 
صنف های  از  تازه  که  کسانی اند  بقیه  و  هستند  قبلی 

دوازده فارغ می شوند.«
در  کانکور  آزمون  متقاضیان  مجموع  از  وی،  گفته  به 
می رسد،  نفر   7861 به  تعداد شان  که  بدخشان  والیت 

2112 تن آنها را دختران تشکیل می دهند.
سال گذشته بیش از 6 هزار متقاضی آزمون کانکور در 
والیت بدخشان، این آزمون را سپری کرده بودند که به 
آموزشی،  نهادهای  سوی  از  داده شده  آمارهای  اساس 
نهادهای  به  که  توانستند  افراد  این  از  سی درصد  تنها 
تحصیلی و تعلیمات عالی راه یابند و بقیه همه بی نتیجه 

مانده بودند. 
بدخشان  چون  والیتی  برای  امر  این  آگاهان،  نظر  به 

از  قبل  تا  مي کنند  تالش  کابل،  در  انسان  قاچاقچیان 
خروج نیروهاي ناتو در سال 2014، از کساني که درپي 
کنند.  کسب  درآمد  هستند،  اروپا  در  راحت  زندگي 
آن ها به اندازه حقوق یک سال مردم عادي، در حدود 
13 هزار دالر، مي پردازند تا این شانس را داشته باشند 
که بتوانند مسیر هاي طوالني را زیر موترهای بارکشی، 
انبار کشتي ها یا از میان کوهستان عبور کنند و به زندگي 

بهتری برسند. 
و  قدیمي ترین مسجد کابل  بین  در سرای شهزاده که 
میان  در  واسطه ها  دارد،  قرار  این شهر  آلوده  رودخانه 
فریاد  را  انسان  قاچاق  نرخ  آخرین  اسعار  فروشندگان 
مي زنند و دسته هاي پول را تکان مي دهند. شمیم اسیر، 
20 ساله، اهل لوگر در جنوب کابل براي گرفتن ویزه 
ترکیه به این جا آمده است که می گوید سه ماه پیش پول 

آن را داده، اما هنوز آماده نشده است. 
یک  به  رسیدن  براي  مي خواهم  »من  مي گوید:  او 
لوگر  در  زندگي  ترک کنم،  را  بهتر کشورم  زندگي 
وحشتناک است. امنیت روز به روز بدتر مي شود.« تمام 
صورت جوانش پر از چین و چروک است. او در ادامه 
مي گوید: »در لوگر اگر براي دولت کار کني که طالبان 
براي طالبان  اگر  را مي کشد.  تو  و  دستگیرت مي کند 
او  یا کشته مي شوي.«  لت مي خوري  یا  کار کني هم 
مي گوید یکي از دوستانش به دلیل این که براي دولت 
کار مي کرد توسط طالبان تا سر حد مرگ لت وکوب 

قلمداد  بزرگ  فاجعه  یک  است،  انکشاف  نیازمند  که 
می شود.

در سال جاری و هم زمان با نزدیک شدن زمان برگزاری 
گذشته،  سال  فاجعه  بدخشان،  در  کانکور  امتحان 

متقاضیان امسال را نیز به شدت نگران ساخته است.
در  است  قرار  که  دانش آموزانی  از  یک تن  جاهده 
آزمون کانکور امسال شرکت کند، به 8صبح گفت: »با 
آمادگی های  آزمون  این  در  اشتراک  برای  وجودی که 
مانند  که  هستم  امر  این  نگران  ولی  گرفته ام،  زیادی 
دانش آموزان سال گذشته، بی نتیجه بمانم و تمام زحماتم 

به هدر رود.«
به گفته وی، فاجعه کانکور سال گذشته از لحاظ روانی 
که  است  گذاشته  بدی  تاثیرات  دانش آموزان  باالی 
متقاضی  هر  و  ندارند  ذهن  در  را  کامیابی  فکر  هیچ گاه 
انتخاب  را  دانشگاه  کدام  کنی:  پرسان  که  را  کانکور 
»خدا  این که  آن  و  ندارد  بیش  جواب  یک  می کنی، 

می داند که کامیاب می شوم یا نه.«
صبغت اهلل متقاضی دیگری است که سال گذشته نیز در 
آزمون کانکور اشتراک کرده بود و بی نتیجه مانده است. 

که  است  افغاني  هزاران  همان  جزو  هم  شمیم  شد. 
مي خواهند قبل از رفتن سربازان خارجي کشور را ترک 
افغانستان به  نیرو هاي خارجي در  کنند. در حال حاضر 
140 هزار نفر مي رسد و همه نیروهاي ناتو تا آخر سال 

2014 افغانستان را ترک خواهند کرد. 
عملیات انتحاري، هر سال جان صدها نفر را مي گیرد، اما 
افغان ها نگران این هستند که با رفتن سربازان خارجي، 
آغاز  داخلي  جنگ  حتا  یا  شود  بدتر  هم  این  از  وضع 

گردد. 
از  بیش  که  مي گوید  ملل،  سازمان  پناهندگان  آژانس 
سه میلیون پناهنده افغاني در 75 کشور وجود دارند. از هر 
ده پناهنده سه نفرشان افغاني هستند که حتا قبل از سقوط 
طالبان در سال 2001، کشورشان را ترک کرده اند. یکي 
»اگر  مي گوید:  سرای  شهزاده  در  انسان  قاچاقچیان  از 
اما  باید 4هزار دالر بدهد  کسي بخواهد به ترکیه برود، 
باید 13  اوکراین و روسیه  از طریق  اروپا  به  براي رفتن 

هزار دالر پرداخت.«
او مي گوید: »امسال تعداد پناه جویان افزایش پیدا کرده 
بسیار  مي آیند،  سرای  این  به  که  کساني  اکثر  است. 
جوان و حدودا بیست ساله هستند.« او مي گوید که یک 
از کساني که  دارد،  نفری وجود  انتظار دو هزار  لیست 

مي خواهند راه خطرناک فرار را طي کنند. 
او مي گوید: »اگر پول کمتري بدهند، از طریق نیمروز، 
به  قاچاقي  به صورت  آن جا  از  و  مي روند  ایران  به  شهر 

او می گوید: »آمادگی هایی را که سال گذشته برای ورود 
بنا  نداشت،  درپی  نتیجه ای  قطعا  بودم  گرفته  دانشگاه  به 

برای اشتراک در کانکور امسال آن قدر امیدوار نیستم.«
به گفته وی، هزاران دانش آموزی که در آزمون کانکور 
ایران  کشور  به  اکثرا  مانده اند،  بی نتیجه  گذشته  سال 
در  آنها  از  شماری  گرفته اند،  پیش  در  را  مهاجرت  راه 
صفوف پولیس جذب شده اند و تعداد دیگری هنوز هم 

در بی کاری به سر می برند.
شماری از فارغان مکاتب، نبود استادان مسلکی را دلیل 
به  راهیابی  برای  باال  نمره های  کسب  عدم  در  عمده 

دانشگاه می دانند.
می گوید:  بدخشان  دانش آموزان  از  دیگر  یکی  وحید 
ظرفیت  با  و  مسلکی  استادان  نبود  ما،  عمده  »دشواری 
باالست، به همین دلیل است که ما هر سال در بدخشان 

نتایج خوبی به دست نمی آوریم.«
را  دشواری  این  نیز  بدخشان  معارف  ریاست  مقام های 

تایید می کنند.
رییس معارف بدخشان می گوید که کمبود آموزگاران 
دشواری  بدخشان  ولسوالی های  از  بسیاری  در  مسلکی 
کمبود  این  و  است  والیت  این  معارف  ریاست  عمده 
ماندن  بی نتیجه  در  را  اساسی  نقش  مسلکی،  استادان 

متقاضیان ورود به دانشگاه ها، بازی می کند.
امکانات  نبود  از  دیگر  سوی  از  بدخشان  دانش آموزان 

بیرون از مکتب نیز شکایت دارند.
»پایین  می گوید:  دانش آموزان  این  از  یکی   سمیع اهلل 
که  است  شده  سبب  مکتب ها،  در  تعلیمی  سویه  بودن 
را  الزم  آمادگی های  نتوانند  والیت  این  دانش آموزان 
مراکز و  باشند؛ چرا که  داشته  دانشگاه ها  به  برای ورود 
که  ندارد  وجود  مکتب  از  بیرون  آموزشی  کورس های 
تعقیب  طریق  از  را  خود  کمبودی های  دانش آموزان 

برنامه های آموزشی بیرون از مکتب پوره کنند.«

اروپا  به  سفر  مي روند.  آلمان  یا  فرانسه  یونان،  ترکیه، 
ممکن است ماه ها و حتا یک سال طول بکشد، بسیاري 
هرگز به مقصد نمي رسند و در میان راه دستگیر مي شوند 

و بازگردانده مي شوند یا از پاي در مي آیند.«
برخي از آنان هفته ها در کوهستان هاي پر پیچ و خم ایران 
به سمت ترکیه پیاده مي روند تا بتوانند به اروپا برسند یا از 

طریق دریا به یونان و ایتالیا بروند. 
که  پناه جو   260 حامل  کشتي  یک  جنوری،  ماه  در 

هم  تعلیمی  سویه  دیگر،  والیات  در  اگر  وی،  گفته  به 
به  که  دارد  وجود  آموزشی  مراکز  حداقل  باشد،  پایین 
الزم  آمادگی های  تا  می کند،  کمک  دانش آموزان 
شهر  در  ولی  باشند،  داشته  کانکور  به  ورود  برای  را 
فیض آباد که مرکز والیت بدخشان است، این امکانات 
ولسوالی های دوردست و سر  به  ندارد، چه رسد  وجود 

حدی.
را  نگرانی ها  این  که  حالی  در  بدخشان  معارف  رییس 
بجا می داند، از تدابیری سخن می گوید و امیدوار است 
که کانکور امسال برای متقاضیان بدخشان، نتیجه خوبی 

درپی داشته باشد.
رییس معارف بدخشان گفت: »ریاست معارف بدخشان 
و  معارف  مدیریت های  تمام  به  گذشت،  که  سالی  در 
مدیریت های مکاتب هدایت داده بود که با دانش آموزان 
صنوف دوازده یک ساعت یا دو ساعت خارج از برنامه 
کانکور،  آزمون  برای  آمادگی  به خاطر  درسی، صرف 
صورت  کار  این  مکاتب  از  بسیاری  در  که  کنند  کار 

گرفته است.«
رییس معارف بدخشان می گوید که در بسیاری از مکاتب 
این والیت ـ به هدف آشنایی دانش آموزان به شیوه های 
انتخاب دانشکده های مورد نظرشانـ  امتحان های کانکور 

آزمایشی اخذ شده است.
به باور رییس معارف بدخشان، عمده ترین دلیل بی نتیجه 
انتخاب  در سال گذشته، شیوه  متقاضیان کانکور  ماندن 
دچار  دانشکده ها  انتخاب  در  اکثرا  که   بود  دانشکده ها 

غلط فهمی شده بودند. 
او اظهار امیدواری کرد که آنها با توجه به راهنمایی ها که 
داشته اند و کانکورهای آزمایشی که راه اندازی کرده اند، 
به  را  دانش آموز  بیشترین  گذشته  سال  به  مقایسه  در 

موسسات تحصیالت عالی معرفی خواهند کرد.

اکثرشان افغاني بودند و قصد داشتند به ایتالیا بروند، در 
جزیره کورفو در یونان غرق شد و بیست نفر کشته شدند. 
با وجود همه خطراتي که جوانان افغان را تهدید مي کند، 
مي کنند.  بی تابي  کشور  از  خروج  براي  همچنان  آنها 
حمیداهلل، 29 ساله اخیرا به ترکیه رفته است، اما توسط 
باز  افغانستان  به  این که  از  قبل  و  شده  دستگیر  پولیس 
او  است.  بوده  ترکیه  زندان  ماه در  گردانده شود، یک 
مي گوید هفته ها طول کشیده است که او نیمي از راه را 
پیاده طي کند و براي استراحت در کانتینر هاي بین راه 
متوقف مي شد. او مي گوید: »اگر پولیس افرادي مثل من 

را مي دید، به آنها شلیک مي کرد و آنها را مي کشت.«
او مي گوید: »در میان راه با اجساد پناه جویان برخوردم 
آنجا  به  براي رسیدن  بودند. من  بیابان رها شده  در  که 
ده هزار دالر خرج کردم. حاال هم مي خواهم پول قرض 

کنم و دوباره برگردم.«

 سیحون ـ بدخشان

 منبع:  روز 
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

2. 5. 2  تجاوز جنسي بر اطفال
از آن جايي كه تجاوز به اطفال در فرهنگ و 
آموزه هاي ديني به شدت منع و مورد نكوهش 
قرار مي گيرد، اين واقعات به ندرت در سطح 
با  اما  مي كند،  پيدا  بازتاب  و  نشر  عمومي 
اين هم ديده مي شود كه رسانه ها در سال هاي 
خبر  جنسي  تجاوزات  وقوع  از  پيوسته  اخير 
در  ثبت شده  داده هاي  و  اطالعات  داده اند. 
بانك اطالعات كميسيون مستقل حقوق بشر 
نشان مي دهد كه حداقل 84  در سال 1389، 
و  دختر  اطفال  به  نسبت  جنسي  تجاوز  مورد 
 3 حداقل  ميان  اين  در  است.  داده  رخ  پسر 
كه  است  داشته  وجود  نيز  ختطاف  ا  مورد 
همراه با آن، تجاوز جنسي اضافه شده و هردو 
افتاده است. وقوع  اتفاق  همزمان براي اطفال 
و گسترش اين امر بي ترديد براي تمامي مردم 
مي رود،  اميد  و  است  نگراني  افغانستان جاي 
و  عدلي  ارگان هاي  و  مسوول  نهادهاي 
اين گونه  باعامالن  برخورد  در  قضايي كشور 
قضايا، جديت بيشتر نشان دهند.  »يك طفل 
چهار ساله باشنده يكي از ولسوالي هاي واليت 
تجاوز  مورد  سپس  اختطاف   اول  ننگرهار  
اين  پي گيري  براي  است .  گرفته  قرار  جنسي 
قضيه،  بخش نظارت كميسيون مستقل حقوق 
در  قرباني  علياي  منافع  درنظرداشت  با  بشر 
زمينه رسيدگي به اين قضيه با قومانداني امنيه 

مكاتب  از  يكی  شورابك  نسوان  ليسه 
شمار  به  بدخشان  واليت  مركز  دخترانه 
می  رود، اين ليسه در حدود بيست سال پيش 
تاسيس  واليت  اين  معارف  رياست  توسط 
باالتر  مكتب  اين  در  حاال  است.  گرديده 
و  تعليم  مصروف  دختر  دانش آموز   750 از 
تربيه هستند كه توسط50 تن از آموزگاران 

تدريس می شوند. 
دفتر  ساحوی  نظارت  تيم  مشاهده  به اساس 
اين  بشر،  حقوق  مستقل  كميسيون  واليتی 
كه  بوده  درسی  شعبه  سيزده  دارای  مكتب 
داشته،  ديواراستنادی  آن  اطاق  سه  از جمله 
هم چنان از پنج خيمه كهنه به عنوان صنف 
درسی استفاده می نمودند. دانش آموزان اين 
مكتب به نسبت كمبود اطاق درسی اكثرا در 
فصل های تابستان و بهار به خاطرريزش برف 
وباران به مكتب حاضرنشده بيشتر وقت شان 
می بردند.  به سر  وقفه ای  رخصتی های  در  را 
از جانب ديگر، اطراف اين مكتب ديواری 
نحوی  به  حالت  اين  نداشته،  احاطه كننده 
بی اعتمادی را درميان مردم به ويژه فاميل ها 
آموزگاران  گفته  به  است.  آورده  وجود  به 
دولتی  مسوول  مقامات  هرچند  مكتب،  اين 
مكتب  اين  تعليمی  از وضعيت  غيردولتی  و 
تغييراتی  كدام  اما  كرده اند.  نظارت  مكررا 
هنوزبه  تا  مكتب  اين  فزيكی  درساختمان 

و ولسوال ولسوالي منطقه مالقات كرده كه بعد 
تحت  قضيه  و  بازداشت  قضيه  عامالن  آن  از 

پيگرد قانوني قرار گرفته است.
قرباني  پسر،  اطفال  از  زيادي  تعداد  همه ساله 
به  كه  مي شوند  اخالقي  جنايتكاران  شكار 
بهانه هاي مختلفی، چه به زور يا به رضا، فريب 
در  مخصوص  آموزش هاي  از  بعد  و  شده  داده 
تا  لذت جويي جنسي رقصانده مي شوند  محافل 
فرهم  را  جنايتكارانی  لذت جويي  چنين  زمينه 
محافلی  چنين  از  ويديوهاي   و  تصاوير  سازند. 
فروش  به  كشور  بازارهاي  در  آزاد  به طور 

مي رسد.«
كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، پيوسته از 
اطفال در كشور  افزايش تجاوزات جنسي عليه 
نگراني خود را اعالم و همواره در مورد كاهش 
آن پژوهش ها و پيشنهادهايي ارايه كرده است. 
حقوق  مستقل  كميسيون  مشخص  نگراني هاي 
عدم  معافيت،  فرهنگ  وجود  در برگيرنده   بشر 
تجاوز  پيامدهاي  و  خطرها  از  اطفال  آگاهي 
جنسي، عدم درك درست از راه ها و روش هاي 
امكاناتي  وجود  عدم  و  پديده  اين  پيشگيري 
براي احياي مجدد قربانيان تجاوز جنسي از نظر 

فيزيكي و رواني مي باشد. 
2. 5. 3 خشونت علیه اطفال در مکاتب

در  تعليمي  نهادهاي  و  درمكاتب  خشونت 
افغانستان يكي از نگراني هايي است كه به مكرر 

وجود نيامده است.
با درنظرداشت مشكالت بيان شده، دفترواليتی 
حل  به خاطر  بشر،  حقوق  مستقل  كميسيون 
تاريخ  به  شورابك،  دخترانه  ليسه  مشكالت 
واليت  مقام  عنوانی  را  30/08/1389مكتوبی 
تی  دفتر)جی  معارف،  رياست  به  آنرا  وكاپی 
ذيد(، شورای واليتی و دفتر )يونسف( تحرير 
زمينه  را  وتربيه  تعليم  مكتوب  آن  در  داشته، 
سازتحقق حقوق انسانی تلقی نموده  و آن را 
از جمله مهم ترين حقوق اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی برشمرده اند. 
بررسی  و  نظارت  ارشد  معاون  جواد  ذبيح اهلل 
دفتر واليتی كميسيون مستقل حقوق بشر راجع 
شورابك  ليسه  مشكالت  حل  به چگونگی 
به مشكالت  راجع  كه  همان طوری  می گويد: 
تفصيل  به  گزارش  اين  در  شورابك  ليسه 
گفته شد، به اساس نظارت های صورت گرفته 
مختلف  جلسات  در  مكتب  اين  مشكالت 
سكتور معارف مطرح گرديد. ازجانب ديگر، 
ازآنان  ذی ربط   ادارات  به  مكتوب  ارسال  با 
خواسته شد تا دراين زمينه توجه جدی نموده  
جواد  آقای  نمايند.  حل  را  آن  ومشكالت 
واليت  مقام  مسووالن  خوشبختانه  می افزايد: 
نمبر2854بر1659  باتحريرمكتوب  بدخشان 
معارف  رياست  عنوانی   1389/10/12 مورخ 
ارسال  ذيربط  نهادهای  به  را  آن  وكاپی 

از سوي خانواده ها نيز رسانه هاي همگاني مطرح شده 
است. اين امر از يك جانب موجب مخدوش شدن 
تصوير نهادهاي تعليمي و تربيتي در كشور شده و از 
سويي خانواده ها را وادار مي كند تا فرزندان شان را 
از مكتب منع كنند. گونه هاي عام خشونت كه بارها 
توهين، تحقير،  از مجازات،  ياد شده عبارت  از آن 
 تهديد و حتا ادعاهاي مبني بر تجاوز جنسي مي باشد. 
تحقيقاتي كه قبال صورت گرفته بود نيز نشان مي داد 
به طور گسترده  مكاتب  اطفال در  عليه  كه خشونت 
تنبيه  بررسي  تحقيق  يافته هاي  چنان چه  دارد.  وجود 
از سوي  افغانستان كه  اطفال در مكتب هاي  جسمي 
كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان صورت گرفته 
است نشان مي دهد كه از مجموع 4357 طفل  كه زير 
پوشش تحقيق، 65 درصد )23 درصد دختران و 42 
درصد پسران( از سوي معلمان، مسووالن مكاتب و 

سايرين مورد تنبيه جسمي قرار گرفته اند.«
نتايج نظارت و يافته هاي ثبت شده در بانك اطالعات 
در سال 1389 نشان مي دهد كه حداقل 7 مورد ترك 
تحصيل شاگردان مكاتب به دليل ترس از سواستفاده 
جنسي در مكاتب صورت گرفته است. اين امر نشان 
تهديدهاي  وجود  از  نگراني ها  كه  وقتي  مي دهد 
استفاده جنسي از شاگردان در مكاتب وجود داشته 
همانا  واقع  در  )اين عمل  تنبيه جسمي  باشد، وجود 
ساير خشونت هاي  و  است(   فيزيكي  برخورد خشن 
هم چنين  مي شود.  پنداشته  بديهي  امري  فيزيكي 
اطفال در مساجد محلي، هميشه  ديني  آموزش هاي 
به  قرن ها  از  روش  اين  و  است  لت و كوب  با  توام 

اين سو معمول بوده است.
 اين در حالي است كه سازوكارهاي روشن حقوقي 
قوانين  در  چه  بين المللي  مدارك  و  اسناد  در  چه 
داخلي براي حفظ و حراست از حقوق طفل وجود 
قابل  و  نافذ  شرايط  و  هر حالت  در  امر  اين  و  دارد 
رعايت است تا از خشونت در برابر اطفال جلوگيري 

شود. 
فقره دوم ماده 28 كنوانسيون حقوق  مثال،  به گونه 

طفل تصريح مي دارد كه:  
ادامه دارد

نمودند. ودرآن مكتوب ضمن درج متن كامل نامه 
دفترواليتی كميسيون مستقل حقوق بشر، خواهان 
ودراخيراين  گرديدند.  مكتب  اين  مشكالت  رفع 
مكتوب گفته شده است كه ازاجراات خويش مقام 
كه  شده  گفته  هم چنان  دهند  اطمينان  را  واليت 
كاپی نامه را به دفترواليتی كميسيون مستقل حقوق 
دفترواليتی  خويش  وازاجراات  نموده  ارسال  بشر 
پيگيری ها  اساس  به  خوشبختانه  سازند،  رامطلع 
اين مكتب درحال اعمارشدن است. ساختمان اين 
US.( مكتب به كمك مالی دفتر يو، اس، كوربس

هزار  وسه  وپنجاه  چهارلك  هزينه  به   )Curbs
وهشت صد وهفت دالرامريكايی)453807( ساخته 
اين مكتب  به اساس هزينه برآورده شده  می شود. 
اطاق   )8( دارای  آنها  هركدام  كه  تعمير  دو  در 
درسی، )4( اطاق اداری و هشت تشناب به شكل 
دخترانه  ليسه  ساخت  كار  می شود.  ساخته  پخته 
به تاريخ 15سنبله 1390شروع گرديد و  شورابك 
اين دو تعمير  قراراست درجريان هشت ماه آينده 
تكميل و به بهره برداری سپرده شود. درمصاحبه ای 
كه معاون ارشد نظارت وبررسی  با خانم نفيسه مدير 
ليسه نسوان شورآبك داشته است. او به نمايندگی 
از اين مكتب و اوليای شاگردان از همكاری تمام 
نهادهای ذی دخل به ويژه ازتالش های دفترواليتی 
به  كميسيون مستقل حقوق قدردانی نموده وازآن 

نيكی يادآوری نموده است.


اسناد بين المللي ديگري هم در اين زمينه وجود دارد كه به عنوان مثال مي توان 
كه  نمود  اشاره  زنان   1995 جهاني  كنفرانس  مصوب   )Bejing(  اعالميه به 
را در زمره  زنان  تاكيد كرده و حقوق  و  را تصديق   بشر  جهان شمولي حقوق 

حقوق بنيادين بشر اعالم نموده است.  
همچنين مي توان به اسناد موسس برخي از موسسات تخصصي ملل متحد مانند 
اسناد  همچنين  و   )UNESCO( يونسكو  و   )ILO( بين المللي كار  سازمان 
از  اعم  فرهنگ  قلمرو  در  بخصوص يونسكو  نمود.  اشاره  آنها  توسط  مصوب 
اصول همكاري  »اعالميه  همچون  مهمي  اسناد  آن  تنوع  و  دولت ها  همكاري 
فرهنگي بين المللي « در 4 نوامبر 1996 و »اعالميه جهاني يونسكو در مورد تنوع 

فرهنگي «در 2 نوامبر 2001 را تصويب كرده است. 
در كنار اسناد جهاني اسناد منطقه اي هم وجود دارند كه به مفهوم جهاني حقوق 
امريكايي  اعالميه  جمله  آن  از  كه  دارند:  توجه  فرهنگي  ويژگي هاي   و  بشر 
خوزه  سان  )كنوانسيون  بشر  حقوق  امريكايي  كنوانسيون   ،1948 بشر  حقوق 
مي باشند   1950 بنيادين  آزادي هاي  و  بشر  حقوق  اروپايي  1969(كنوانسيون 
انسان ها( بدون هيچ گونه تبعيضي از حقوق بشر  ابناي بشر )كليه  بنابراين كليه 
بين الملل  حقوق  بنيادين  اصول  از  يكي  كه  عدم تبعيض ،  اصل  برخوردارند. 
است سبب مي شودكه حقوق بشر براي تمامي افراد بدون توجه به نژاد، رنگ ، 
جنسيت ، زبان ، مذهب ، اعتقادات سياسي ، منشا ملي يا اجتماعي ، ثروت و...اجرا 
تنوع  و  بشر حفظ مي كند  به حقوق  تعرض  مقابل  در  را  فرد  اصل  اين  شوند. 
فرهنگي بعنوان يكي ازحقوق بنيادين بشر نيز بايد از چنين تعرضي در امان باشد. 
نكته اي كه ذكر آن در اينجا الزم مي نمايد آن است كه اگرچه حقوق بين الملل 
منكر  نمي توان  فرهنگي  تنوع  نام  به  معهذا  است  پذيرفته  را  فرهنگي  تنوع 
مد  آنچه  باشد.  اين حقوق  و جهانشمولي  بشر  از حقوق  انسان ها  برخورداري 
نظر ماست يك تنوع فرهنگي طبيعي و عقاليي است كه مبتني برواقعيت ناشي 
يعني  است  منطقه اي  و  ملي  تاريخي ، مذهبي ، سنتي ،  تنوع هاي  و  از ويژگي ها 
نه يك  و  توجه است  بشر مورد  قلمرو حقوق  فرهنگي در  يك كثرت گرايي 
نسبيت و تنوع فرهنگي شديد و مطلق كه امكان وجود كمترين عامل مشترك 
و جهاني در فرهنگ بشري را نفي مي كند، كه چنين تنوعي حاصلش  چيزي 
جز خشونت و تنفرهاي قومي ، سياسي و مذهبي نمي تواند باشد. انكار حقوق 
بشر به نام نسبيت  يا تنوع فرهنگي خود به گونه اي تبعيض است ، در حالي كه 
حقوق بشر بايد در مورد كليه انسان ها در تمامي فرهنگ ها، بدون تبعيض اجرا 
شود. اگر دولتي حقوق بشر را بنام تنوع فرهنگي رد كند بايد دانست كه قطعا 
در اين دولت حداقل برخي از حقوق بشر به شكل پذيرفته شده انكار خواهند 
عنواني  و تحت هر  فرهنگ  بشر در هر  از حقوق  استفاده  يا سو  نفي  لذا  شد. 

غيرقابل قبول مي باشد. 
اين دوران را  بين الملل حقوق بشر در  ارزش كلي و مطلقي كه مبناي حقوق 
قومي ،  نژادي ،  وابستگي  هرگونه  از  فارغ  انسان  انسان است .  مي دهد  تشكيل 
اين بودنتيجه اي جز تفرقه و تنش  از  مذهبي ، زباني ، جنسيتي و... كه اگر غير 
انسان محوري مبنايي براي همزيستي نظام هاي مختلف فرهنگي است  نداشت . 

و زيربناي الزام دولت ها به رعايت تنوع فرهنگي در جامعه بين المللي است.  
مواجهه  پديده هاي خاصي  با  سير حركت خود  در  بين المللي  جامعه  معذلك 
مي شود كه مي توانند آن را با نوسان هايي روبرو كنند كه حاصل اين نوسان ها 
است  »جهاني شدن «  پديده ها  اين  از  يكي  مي يابد.  تجلي  بين الملل  در حقوق 
اين  در  باشد.  كثرت گرايي  درون  در  تضاد  ايجاد  نتيجه اش  مي رسد  بنظر  كه 
به  ما  آيا  شد؟  خواهد  چگونه  فرهنگي  تنوع  و  بين الملل  حقوق  حال وضعيت 
تنوع  به  بخشيدن  تعميق  طرف  به  يا  پيش مي رويم  فرهنگي  تنوع  نفي  سوي 

فرهنگي گام بر مي داريم ؟ 

ادامه دارد
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وضعيت حقوق بشر 

در افغانستان
تاملي بر تنوع فرهنگي و مذهبي 

در حقوق بين الملل  

 ليسه نسوان شورابک اعمارمی شود

 قسمت بیست و سوم

 ذبیح اهلل جواد- دفتر والیتی بدخشان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

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

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

دسترسی عادالنه زنان به بودجه ملی تضمينی است 
برای انکشاف پایدار و متوازن.

ارزش کلي و مطلقي که مبناي حقوق بین الملل حقوق 
بشر در اين دوران را تشكیل مي دهد انسان است . 

انسان فارغ از هرگونه وابستگي نژادي ، قومي ، مذهبي ، 
زباني ، جنسیتي و... که اگر غیر از اين بودنتیجه اي جز 

تفرقه و تنش نداشت . انسان محوري مبنايي براي 
همزيستي نظام هاي مختلف فرهنگي است و زيربناي 

الزام دولت ها به رعايت تنوع فرهنگي در جامعه 
بین المللي است.  

ACKU





 نویسنده: الین گرش، مسوول هیات تحریریه لوموند دیپلوماتیک

 برگردان: بهروز عارفي

پرده دومانقالب مصر
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بهار  از  پس  است.  زبان ها جاري  همه  بر  بدبيني 
در  انقالب  ضد  مي رسد.  فرا  عربي  پایيز  عربي، 
حرکت است و از نگاه گروهي، حتا انقالبي هم 
آن  تردید  بدون  احساس،  این  است.  نداده  رخ 
چنان بارور است که تصور مي شود که سرنگوني 
رژیم هاي مصر و تونس بسيار آسان انجام گرفته 
و توهمي ببار آورده است که گویي دگرگوني ها 
نيز به سادگي صورت خواهد گرفت. به محض 
این که روند آهسته شد، فال گيران اعالم کردند 
اتقالب شکست خورده است. در حالي که  که 
تا  انگلستان  انقالب  از  انقالب ها،  همه  تاریخ 
الجزایر  انقالب  تا  بلشویک  انقالب  از  فرانسه، 
و  نيرو  به  زمان،  به  دگرگوني  که  مي دهد  نشان 
دارد.  نياز  خشونت بار  درگيري هاي  به  اغلب 
بدون  مي شوند  حاضر  ندرت  به  مسلط،  طبقات 
اما، اگر ضد  بردارند.  از حاکميت  مبارزه دست 
در  نشانه اي  هيچ  است،  واقعيت  یک  انقالب 

دست نيست که ناگزیر به پيروزي برسد.
بود  مرحله  نخستين  فقط  مبارک  حسني  سقوط 
دست گيري  سپس  جدید،  دولتي  انتصاب  که 
آغاز  و  خانواده اش  اعضاي  و  ریيس جمهور 
عالي  شوراي  داشت.  دنبال  به  را  آنان  محاکمه 
با تشکيل چنين دادگاهي موافق  نيروهاي مسلح 
دیکته  را  دیگري  تصميم هاي  خيابان  نبودند. 
کرد، از جمله انحالل حزب »دموکراتيک ملي« 
رهبري جدید  انتخاب  و سپس  مبارک(  )حزب 

براي سندیکاي رسمي.
امتيازات  حفظ  براي  پيشين،  رژیم  مسووالن  اما 
مي جنگند.  سطوح،  همه  در  پا به پا  خود، 
دولتي،  رسانه هاي  کنترول  مثال،  کوبنده ترین 
روزنامه هاي رسمي و تلویزیون است. به رغم چند 
تغيير جزیي، این رسانه ها همچنان نقطه نظرهاي 
شوراي عالي نيروهاي مسلح را پخش مي کنند و 
باکي ندارند که دروغ و فریب را همچون دوران 

و  روزنامه نگاران  سندیکاي  ریاست  اما  است(، 
از دست  نيز  را  قدرتمند وکال  به ویژه سندیکاي 
نشانه  که  راي دهندگان  باالي  شرکت  دادند. 
این  خود  و  سندیکاها  این  اعضاي  خواست 
سازمان ها براي ایفاي نقشي رزمنده است، بيشتر 
از شکست هاي اخوان المسلمينـ  که گاهي نسبي 

بود ـ اهميت دارد.
فعاليت هاي  و  اعتصاب ها  نظير  فعاليت ها،  این 
محلي، عليه فساد یا عليه رهبران رژیم گذشته که 
هنوز مقام خود را حفظ کرده اند، چنان چشمگير 
دستگاه هاي  بازي  خاطر  به  حدودي  تا  و  نبود 
و  احزاب  ميان  پایان نيافتني  مباحثات  سياسي، 
نيروهاي مسلح در مورد زمان انتخابات و محتواي 
قانون اساسي آینده وغيره از نظر ها پنهان ماندند.

بيش از هر چيزي، آن چه شوراي عالي نيروهاي 
مسلح ـ که در آغاز، دست کم داراي کمي اعتبار 
بودـ  از دست مي دهد، حفظ سياست سرکوبگرانه 
نسبت به مخالفان و به طور وسيع تر کل جمعيت 
است: هم چون گذشته، دستگيري هاي خودکامه 
شکنجه ....؛  و  بدرفتاري  طور  همين  دارد،  ادامه 
محاکمه  را  غيرنظاميان  نظامي  دادگاه هاي 
مي کنند؛ و با تحقيق در مورد شکنجه و نيز مرگ 
ادامه  مي شود.  مخالفت  همچنان  نيز  زندان ها  در 
این رفتارها نه تنها باعث بي آبرویي ارتش در ميان 
جوانان روشنفکر حاضردر صحنه از ٢٥ جنوری 
اقشار  ميان همه  در  بلکه همين طور  است،  شده 
مردمي. شرکت فعال در درگيري هاي افراطي ها، 
نفرت  که  فوتبال  باشگاه هاي  هوادار  گروه هاي 
از  فرانسه  حومه هاي  جوانان  نفرت  یادآور  شان 
و  بوده  فرانسه  در  جنایت  ضد  پوليس  نيروهاي 

و  موسسه  هر  در  کنند.  خبرها  چاشني  مبارک، 
»مبارک های  هنوز  اداره اي،  هر  در  دانشگاهي، 
در  آنان  که  حالي  در  کارند،  سر  کوچک« 
در  بودند.  شریک  گذشته  رژیم  مالي  فساد هاي 
همه جا، اعتصاب ها و مبارزه ها براي تغيير مسووالن 
و نيز بهبود شرایط زندگي مزدبگيران ادامه دارد؛ 
را  کنوني  انقالب  که  بود  کارگران  بسيج  به ویژه 

تدارک دید.
گوناگون  سندیکاهاي  انتخابات  آن،  موازات  به 
سازمان هایي  در  عميقي  دگرگوني هاي  حرفه اي، 
مي شوند،  شمرده  جامعه  در  واقعي  وزنه اي  که 
پزشکان،  سندیکاي  در  ابتدا  آورد:  بار  به 
سطح  در  اکثریت  حفظ  ضمن  اخوان المسلمين 
از دست  را  مناطق  از  کشور، کنترول بخش هایي 
پيروز  معلمان  سندیکاي  انتخابات  در  آنان  داد. 
نرسيده  ما  دست  به  آن  دقيق  نتيجه  )هنوز  شدند 

بيش از هر چيزي، آن چه شوراي عالي نيروهاي مسلح ـ که در آغاز، 
دست کم داراي کمي اعتبار بود ـ از دست مي دهد، حفظ سياست 

سرکوبگرانه نسبت به مخالفان و به طور وسيع تر کل جمعيت است: 
هم چون گذشته، دستگيري هاي خودکامه ادامه دارد، همين طور 
بدرفتاري و شکنجه ....؛ دادگاه هاي نظامي غيرنظاميان را محاکمه 
مي کنند؛ و با تحقيق در مورد شکنجه و نيز مرگ در زندان ها نيز 

همچنان مخالفت مي شود.

هنوز مشکل است که نسبت به چگونگي تحوالت اين مرحله آگاهي 
يافت؛ آن چه حتمي است، اين است که مصريان برخالف خبر تحقيرآميز 

روزنامه فيگارو ـ پاريس، ٢٣ نوامبر٢٠١١ ـ در جستجوي »فرعون 
جديد« نيستند. شوراي عالي نيروهاي مسلح حاضر شد تا در چند نکته 
کوتاه بيايند: پذيرش استعفاي دولت، وعده انتخابات رييس جمهوري 

پيش از پايان ماه جون ٢٠١٢، انتقال دولت به غيرنظاميان و اقدام به 
بررسي سرکوب.

شاهدي است بر به ستوه آمدن عمومي در مقابل 
اقتدارگرایي و خودکامگي. براي نمونه، وضعيت 
شد،  دستگير  دليلی  به  که  وبالگر  عالعبدالفتاح، 
او  نامه  که  ویژه  به  داد،  تکان  را  عمومي  افکار 
هم بندان  زندان  شرایط  روشنایي بخش  زندان،  از 
بيشترشان  که  هزار جوان شد  ده ها  و وضعيت  او 
از اقشار مردمي بود و از هيچ امکاني که از آنان 
حفاظت کند، برخوردار نبودند. این خودکامگي 
و خشونت دیوانه وار هر سرکوبي – عليه تظاهرات 
قبطي ها در اکتبور و نيز عليه تظاهرکنندگان ميدان 
تحریر، روز جمعه ١٨ نوامبر و روزهاي پس از آن 
ـ از عوامل تعيين کننده گسترش تظاهرات بود. به 
یاد بياوریم که شعار »کرامت« موجب پيوند همه 
اقشار جامعه بود، چه در مصر و چه در باقي جهان 

عرب.
قانون  از  »فراتر  سند  تصویب  دیگر،  سوي  از 
مجلس  اکيد  کردن  محدود  هدفش  که  اساسي« 
تدوین قانون اساسي در آینده بود، با مخالفت هایي 
که  اخوان المسلمين  ميان  در  جمله  از  شد.  روبرو 
آن را ابزاري مي دیدند، براي دور نگه داشتن آنان 
از اعمال واقعي قدرت. در واقع، این متن به ارتش 
امکان مي داد تا هر تصميم مجلس آینده را رد و 
ترکيه«  »نمونه  جا  این  در  کند.  منحل  را  آن  حتا 
یلکه  کنوني،  مدل  نه  البته  و  مي کردند  مطرح  را 
قدرت  مراقب«   « ارتش  که  پيش  نمونه سي سال 
سال  ده  اصالحات  با  که  حقي  بود...؛  غيرنظامي 

اخير از ارتش گرفته شد.
مسلح،  نيروهاي  عالي  شوراي  شکل،  این  به 
اخوان المسلمين را به مخالفت علني واداشته است 
و این سازمان همراه با نيروهاي دیگر، به تظاهرات 
یک ميليون نفری در روز جمعه١٨ نوامبر فراخواند: 
براي نخستين بار از بهار ٢٠١١، اخوان المسلمين به 
سپس  و  تظاهرات  وسعت  مي ریختند.  خيابان ها 
سرکوب وحشيانه آن موجب بروز حوادث کنوني 
اسکندریه  و  قاهره  از چارچوب  که  بسيجي  شد، 
بسيار فراتر رفت. امتناع اخوان المسلمين از شرکت 
آنان  با وجود نکوهش روشن  در کارزار جدید، 
نسبت به سرکوب، موید این است که آنان براي 
مشکل  مبارک،  از  پس  موجود  وضع  با  انطباق 
آنان  ميان  در  تفرقه  ایجاد  بدون  امر  این  و  دارند 
نيست. واقعيت این است که هدف آنان در کوتاه 
که  است  نوامبر   ٢٨ در  انتخابات  برگزاري  مدت 
تضمين  آنان  براي  را  نمایندگان  باالي  عده ی 

مي کند.
هنوز مشکل است که نسبت به چگونگي تحوالت 
است،  حتمي  چه  آن  یافت؛  آگاهي  مرحله  این 
تحقيرآميز  خبر  برخالف  مصریان  که  است  این 
در  ـ  نوامبر٢٠١١   ٢٣ پاریس،  ـ  فيگارو  روزنامه 
عالي  شوراي  نيستند.  جدید«  »فرعون  جستجوي 
تا در چند نکته کوتاه  نيروهاي مسلح حاضر شد 
انتخابات  وعده  دولت،  استعفاي  پذیرش  بيایند: 
 ،٢٠١٢ جون  ماه  پایان  از  پيش  ریيس جمهوري 
بررسي  به  اقدام  و  غيرنظاميان  به  دولت  انتقال 
سرکوب. البته این دست آوردها، بسيار کم است 
ادامه دارد، بسيج مردمي  و بسيار دیر... تظاهرات 
شاهدش  که  نادري  مطلب  می شود.  گسترده تر 
مصري  شاغل  دیپلومات   ٢٥٠ فراخوان  بودیم، 

براي بازگشت حکومت به غيرنظاميان است.
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سفر ۵۷۰ میلیون کیلومتری 
کاوشگر امريکايی به مريخ 

آغاز شد 

سازمان فضانوردی امريکا صبح روز شنبه به 
وقت فلوريدا کاوشگر عظيم خود را به فضا 
فرستاد که قرار است تا هشت و نيم ماه ديگر 

در سطح کره مريخ فرود آيد.
اين کاوشگر يک تن وزن دارد و با موشک 
اطلس 5 از فلوريدای امريکا راهی فضا شد. 
ميليون   570 مسير  بتواند  کاوشگر  اين  اگر 
کند،  طی  سالمت  به  را  خود  کيلومتری 
مريخ  کره  خاک  بر  آينده  سال  اگست  ماه 

می نشيند.
و  خاک  بررسی  کاوشگر  اين  ماموريت 
احتمالی  نشانه  يافتن  برای  مريخ  صخره های 
)در گذشته  ميکروسکوپی  زندگی  وجود  از 

يا حال( در اين سياره است.
اين کاوشگر که به »آزمايشگاه علمی مريخ« 
در  موفقيت  صورت  در  است،  معروف  نيز 
فرود   مريخ  در  آتشفشان  کوه  يک  دهانه 
که  می دهند  احتمال  دانشمندان  آمد.  خواهد 
اين محل ممکن است نشانه هايی از حيات در 
خود داشته باشد؛ بلندی اين کوه آتشفشان به 

5 کيلومتر می رسد.
اين کاوشگر مجهز به تجهيزات پيشرفته برای 
اين  بررسی خاک، صخره ها و آب و هوای 

دهانه آتشفشانی است.
اين سازه که در واقع يک روبات است مجهز 
بيش  می تواند  و  است  پولوتونيومی  باتری  به 

از 10 سال زمينی کار کند.
دو  ماموريت  اين  نخست،  دوسال  برای 

ميليارد و 500 ميليون دالر هزينه شده است.
انسان  تالش  نخستين  از  که  قرنی  نيم  در 
مريخ می گذرد  به  فرستادن کاوشگر ها  برای 
شکست  با  ماموريت ها  دوسوم  به  نزديک 
شماری  ماموريت،   39 از  است؛  شده  مواجه 
در  برخی  و  برگشته  زمين  به  کاوشگرها  از 
اتحاد  بين رفته اند. يک کاوشگر  از  ميانه راه 
جماهير شوروی به محض پرتاب منفجر شد 
و يکی ديگر هنگام نشستن بر مريخ سوخت.

کاوشگر  يک  که  بود  پيش  هفته  دو  تنها 
ساخته  مارس  قمر  به  سفر  برای  که  روسی 

شده بود نتواست از مدار زمين خارج شود.
کاوشگری که روز شنبه به فضا فرستاده شد، 
است که  پيچيده ترين سازه ای  و  بزرگ ترين 
برای نشستن در يک سياره ديگر ساخته شده 

است.

صورت  در  که  داد  هشدار  ايران  دفاع  وزير  وحيدی  احمد 
بروز درگيری نظامی ميان جمهوری اسالمی ايران و اياالت 

متحده امريکا، ايران جنگيدن را به امريکا »ياد می دهد.«
به گزارش خبرگزاری فارس، آقای وحيدی گفت: »دشمن 
ايران  به  در صورت حمله  که  دهد  پاسخ  اين سوال  به  بايد 
خود را برای چه مدت نبرد و چه ميزان غرق شدن کشتی های 

خود آماده کرده است.«
بسيج«  و  »هفته  فرا رسيدن  مناسبت  به  در روزهای گذشته، 

شهرهای  در  بسيجی  نيروهای  رزمايش  برگزاری 
جمهوری  نظامی  مسووالن  از  تعدادی  مختلف، 
به  نسبت  جداگانه،  سخنرانی های  انجام  با  اسالمی 
ايران هشدار  عليه  احتمالی  نظامی  تهاجم  هر گونه 

داده اند.
صحبت های  از  ديگری  بخش  در  دفاع  وزير 
در  اسراييل  دولت  که  است  گفته  خود  ديروزی 
صورت رويارويی نظامی با جمهوری اسالمی، بايد 
خود را برای اصابت »چند هزار موشک« از جانب 
صورت  در  که  کرد  تهديد  او  کند.  آماده  ايران 
عملی شدن حمله اسراييل به ايران، آن کشور آماج 

هزاران موشک قرار خواهد گرفت.
خبرگزاری فارس که اين اظهارات را منتشر ساخته، 
به نقل از آقای وحيدی آورده است که امريکا نيز 
با جنگی  ايران  در  تهديدات خود  در صورت عملی کردن 
واقعی، و خالف آنچه در عراق و افغانستان روی داد، روبرو 

خواهد شد.
اين سخنان وزير دفاع ايران در حالی بيان می شود که پيشتر 
آيت اهلل  دستور  به  که  بود  گفته  سپاه  فرماندهان  از  يکی 
خامنه ای، راهبرد دفاعی ايران تغيير کرده و ايران از اين پس 

در جواب تهديد، تهديد خواهد کرد.

والديمير پوتين روز يک شنبه 
کرد  اعالم  رسمی  به طور 
حزب  نامزد  عنوان  به  که 
انتخابات  در  متحد«  »روسيه 
 2012 سال  رياست جمهوری 

شرکت می کند.
خبرگزاری  گزارش  به 
روسيه  نخست وزير  فرانسه، 
»روسيه  حزب  پيشنهاد  با 
متحد«، حزب دارای اکثريت 
سفالی  مجلس  در  نماينده 
مبنی  دوما،   روسيه،  پارلمان 
آتی  انتخابات  در  شرکت  بر 
موافقت  رياست جمهوری 

کرد.
»روسيه  وی در کنگره حزب 
از  تشکر  با  مسکو،  در  متحد« 

»روسيه  حزب  و  روسيه  جمهور  رييس  مدودف،  دميتری 
متحد« به خاطر پيشنهادشان مبنی بر حضورش در انتخابات 

گفت: »البته، با خوش حالی اين پيشنهاد را می پذيرم.«
والديمير پوتين که از سال 2000 تا 2008 بر مسند رياست 
تلويحی  طور  به  ميزان  ماه  اوايل  بود،  زده  تکيه  جمهوری 
پيشنهاد دميتری مدودف برای نامزد شدن در انتخابات ماه 

مه 2012 را پذيرفته بود.
پوتين  والديمير  که  متحد«  »روسيه  حزب  زمان  همان 
را  پوتين  پيشنهاد  همچنين  دارد،  برعهده  را  آن  رهبری 
مبنی بر اين که والديمير مدودف در آينده جانشين وی در 

منصب نخست وزيری شود، تصويب کرده است.
انتخابات  با حضور در  موافقت رهبر حزب »روسيه متحد« 
در حالی صورت گرفته است که انتخابات پارلمان دوما نيز 

يک شنبه آينده، 13 قوس، برگزار می شود.
به گزارش رويترز، به نظر می رسد آقای پوتين قصد داشته 
شانس  رياست جمهوری،  انتخابات  در  حضورش  اعالم  با 

حزب »روسيه متحد« را در انتخابات پارلمانی باال ببرد.
حزب »روسيه متحد« هم اينک 312 کرسی از 450 کرسی 
به  رويترز  خبرگزاری  اگرچه  دارد،  اختيار  در  را  دوما 
انتخابات  پيش بينی کرده است که در  نظرسنجی ها  استناد  
روز يک شنبه اين حزب تعدادی از کرسی های خود را از 

دست خواهد داد.
اساس  بر  که  است  کرده  تاکيد  همچنين  رويترز 
پوتين  والديمير  محبوبيت  کاهش  علی رغم  نظرسنجی ها، 
رقابت های  پيروز  زياد  احتمال  به  وی  اخير،  سال های  در 

انتخابات رياست جمهوری آتی خواهد بود.
مدت  روسيه،  اساسی  قانون  در  تغييرات  انجام  با  هم اينک 
به  سال  از چهار  اين کشور  در  رياست جمهوری  دوره  هر 
شش سال افزايش يافته است و اين امر در صورت پيروزی 
رياست جمهوری،  بعدی  انتخابات  در  پوتين  والديمير 

قدرت بيشتری به دولت او خواهد بخشيد.

وزير دفاع ايران: جنگیدن را به امريکا ياد می دهیم

پوتین نامزد انتخابات رياست جمهوری روسیه شد 
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مجلس ایران به کلیات طرح 
کاهش روابط با بریتانیا رای 

داد
 

موافق،  رای   ۱۷۹ با  ایران  مجلس  نمایندگان 
کلیات  ممتنع،  رای   ۱۱ و  مخالف  رای  چهار 
طرح دوفوریتی کاهش روابط با بریتانیا را مورد 

تصویب قرار دادند.
دی روزی  مصوبه  نهایی  تایید  صورت  در 
اقتصادی  روابط  سطح  ایران،  مجلس  نمایندگان 
روابط  می رسد،  ممکن  حداقل  به  کشور  دو 
و  می یابد  تنزل  کاردار  سطح  به  لندن  با  سیاسی 

سفیر بریتانیا ملزم به ترک ایران می شود.
دامینیک جان چیلکات، سفیر بریتانیا در ایران، از 
حدود یک ماه پیش و به جای سایمون گس به 

این سمت منصوب شده است.
فوریت  دو  پیش،  روز  چهار  مجلس  نمایندگان 
طرح کاهش روابط با بریتانیا را با ۱۶۲ رای موافق 
در مقابل ۵ رای مخالف به تصویب رسانده بودند.

عالالدین  طرح،  دوفوریت  بررسی  جریان  در 
خارجی  سیاست  کمیسیون  رییس  بروجردی 
بانک  تحریم  به  واکنشی  را  اقدام  این  مجلس، 

مرکزی ایران توسط دولت بریتانیا دانسته بود.
دو فوریت طرح نمایندگان مجلس ایران پس از 
آن به تصویب رسید که وزارت مالیه بریتانیا، از 
تهران خبر داد  تازه علیه  مالی  اعمال تحریم های 
که شامل توقف همکاری با بانک مرکزی ایران 
را  این تصمیم  اعالم کرد که  بریتانیا  بود. دولت 
برنامه  از  جهانی  جامعه  نگرانی  افزایش  پی  در 
هسته ای ایران، پس از انتشار جدیدترین گزارش 
آژانس بین المللی انرژی اتومی اتخاذ کرده است.

امور  وزارت  سخنگوی  یک  گذشته،  چهارشنبه 
طرح  تصویب  به  واکنش  در  بریتانیا  خارجه 
بی بی سی  به  لندن  با  روابط  کاهش  دوفوریتی 
ایران چنین تصمیمی بگیرد،  فارسی گفت: »اگر 

بسیار تاسف انگیز خواهد بود.«
مستقیم  تماس  معتقدیم که حفظ  »ما  افزود:  وی 
زمان های  در  ویژه  به  باال،  سطح  در  کشور  دو 

حساسی مثل حاال ضروری است.«
البرادعی برای کناره گیری 
از نامزدی ریاست جمهوری 

شرط گذاشت
محمد البرادعی، از سیاستمداران مصری که نامزد 
ریاست جمهوری مصر بود، گفته در صورتی که 
او را به عنوان نخست وزیر دولت موقت انتخاب 

کنند، از این خواسته خود منصرف می شود.
که  کسانی  دیگر  و  برادعی  آقای  گذشته  روز 
دیداری  هستند،  مصر  جمهوری  ریاست  نامزد 
جنرال  مصر،  بر  حاکم  نظامی  شورای  رییس  با 
حسین طنطاوی داشتند و بعد از آن دیدار آقای 
کرده  منتشر  مضمون  این  به  اطالعیه ای  برادعی 

است.
معترضان مصری که حامی آقای برادعی به شمار 
عنوان  به  جنزوری،  کمال  انتخاب  از  می روند، 
جنزوری  آقای  آنها  ناخشنودند.  نخست وزیر 
دست  زیر  دولت های  در  این که  دلیل  به  را 
این  تصدی  برای  می کرد،  کار  حسنی مبارک 

پست نمی پذیرند.

به دنبال کشته شدن دست کم ۲۴ نفر از سربازان پاکستان 
در  پوسته تالشی  به یک  ناتو  نیروهای  هوایی  در حمله 
در  که  گفته  پاکستان  دولت  افغانستان،  و  پاکستان  مرز 
تمامی همکاری های دوجانبه خود با امریکا و ناتو تجدید 

نظر می کند.
پاکستان،  ریاست  نخست وزیر  به  که  ویژه ای  کمیته 
یوسف رضا گیالنی، تشکیل شده، همچنین مقرر کرده 

که مسیر تدارکاتی ناتو به افغانستان بسته شود.
حق  به  آشکار  »تجاوزی  را  حمله  این  گیالنی  آقای 

حاکمیت پاکستان« خوانده است.
در امریکا هم وزارت خانه های خارجه و دفاع این کشور 
بیانیه ای مشترک گفته اند که وزرای خارجه و دفاع  در 
امریکا به دقت مشغول بررسی این رویداد هستند و ضمن 
ابراز »همدردی عمیق« خود، گفته اند که ناتو در باره این 

موضوع تحقیقات کاملی انجام خواهد داد.
در این بیانیه مشترک همچنین آمده که هیالری کلینتون، 
وزیر خارجه امریکا و عده ای از سران نظامی این کشور 
ابراز تاثر  با  با همتایان پاکستانی خود تماس گرفته اند و 
خود از واقعه ای که پیش آمده بر اهمیت همکاری های 

دو کشور تاکید کرده اند.
ریاست  به  که  پاکستان  دولت  دفاعی  کمیته  اما 
»تمام  دولت  که  گفته است  شد،  تشکیل  نخست وزیر 
همکاری ها، برنامه ها و فعالیت های مشترک خود با ناتو، 
اطالعاتی،  زمینه های  در  را  ایتالف  نیروهای  و  امریکا 
قرار  نظر«  تجدید  مورد  نظامی  و  دیپلوماتیک  سیاسی، 

می دهد.
بنا به اطالعیه ای که دفتر آقای گیالنی منتشر کرده، مسیر 

تدارکاتی ناتو بسته خواهد شد.
نیروهای مرزی این کشور جلو عبور موترهای ناتو گرفته 

شده است.
امریکا  دولت  از  که  آمده  اطالعیه  این  در  همچنین 
هوایی  پایگاه  روز   ۱۵ ظرف  تا  شد  خواهد  خواسته 
شمسی را تخلیه کند. امریکایی ها از این پایگاه برای به 
پرواز در آوردن هواپیماهای بدون سرنشین خود استفاده 

می کردند.

البته یکی از خبرنگاران بی بی سی در پاکستان گفته که 
این خواسته را پیش از این هم پاکستانی ها مطرح کرده 
بودند و چه بسا که هم اکنون این مکان خالی هم شده 

باشد.
در ادامه همه این واکنش ها، سفیر امریکا در پاکستان هم 

احضار شده است.
بهبود دو  به  این حمله در روابط رو  به نظر می رسد که 

کشور خدشه وارد کرده است.
به  منجر  که  عملیاتی  از  بعد  امریکا  و  پاکستان  روابط 
کشته شدن اسامه بن الدن، رهبر پیشین القاعده شده بود، 

به استواری قبل نبود.
قبیله نشین  مناطق  پیکارجویان  قبل  ماه  چند  از  امریکا 
قرار  را هدف حمله  افغانستان  مرز  نزدیکی  پاکستان در 

داده است.
انجام  از حمله ها  حادثه اخیر هم در جریان همین سری 

شده بود.
در  محلی،  وقت  به  شب  نیمه  دو  ساعت  حدود  حمله 
و  داد  رخ  افغانستان  مرز  کیلومتری  نیم  و  دو  حدود 
یکی از سخنگویان ارتش پاکستان گفته است که محل 

شمال غرب  در  واقع  مهمند  قبیله نشین  منطقه  حمله،  این 
پاکستان بود.

مقام های محلی گفته اند که جنگنده و هلی کوپتر ها به دو 
پوسته تالشی مرزی که با هم 300 متر فاصله دارند و بر 

قله یک کوه بوده اند، حمله کرده اند.
آمارهای مربوط به کشته ها متناقض است اما آن طور که 
از گزارش ها بر می آید دست کم ۲۴ نفر در جریان این 

حمله کشته  و ۱3 نفر هم زخمی شده اند.
مقام های پاکستانی می گویند که در این منطقه شبه نظامیان 
زمان حمله خواب  در  سربازان  بیشتر  و  نداشتند  فعالیتی 

بودند.
جنرال کارستن جاکوبسن، از سخنگویان ناتو، گفته که 
گروهی متشکل از سربازان افغان و ناتو در منطقه حضور 

داشتند که »یک موقعیت تاکتیکی پیش آمد.«
او توضیح بیشتری درباره این موقعیت نداد، ولی اضافه 
کرد که به دنبال این وضعیت »درخواست کمک هوایی« 
شد. او گفت: »ما مطلعیم که به احتمال زیاد همین، باعث 

تلفات شده است.«

سوی  از  پیشنهادشده  جدید  تحریم های  به  سوریه 
اتحادیه عرب واکنش تندی نشان داده است.

دور جدید تحریم ها علیه سوریه پس از آن اعمال شد 
که این کشور از پذیرش طرح صلح اتحادیه عرب که 
با هدف پایان دادن به خشونت ها به این کشور پیشنهاد 

شده بود، خودداری کرد.
عرب،  اتحادیه  خارجه  وزرای  امروز  است  قرار 
این  اقتصاد  وزرای  سوی  از  که  را  جدید  تحریم های 

اتحادیه تهیه شده است، به تصویب برسانند.
گفته می شود برای اجرایی شدن این تحریم ها دو سوم 

اعضای اتحادیه عرب باید با آن موافق باشند.
از جمله تحریم های جدید علیه سوریه، ممنوعیت سفر 
مسدود  و  عربی  کشورهای  به  سوری  ارشد  مقامات 

شدن دارایی های سوریه در کشورهای عربی است.
مرز  دلیل  به  است  گفته  سوریه  شرقی  همسایه  عراق، 
طوالنی مشترک با این کشور اجرا کردن این تحریم ها 

برایش غیرممکن است.
اعمال شده  تحریم های  مخالف  غربی هم  لبنان همسایه 
است و بعید به نظر می رسد که این کشور این تحریم ها 

را به طور کامل اجرا کند.
در  سوریه  خارجه  وزیر  معلم،  ولید  رابطه  همین  در 
که  کرده  متهم  را  عرب  اتحادیه  شدیداللحن،  نامه ای 
در تالش است با ارجاع پرونده سوریه به سازمان ملل 
باز  سوریه  داخلی  مسایل  به  را  خارجیان  پای  متحد، 

کند.
عنوان  به  تحریم های جدید  از  دولتی سوریه  تلویزیون 

گرفته،  هدف  را  سوریه  مردم  که  بی سابقه«  »اقداماتی 
یاد کرده است.

از  چهارم  یک  حدود  و  سوریه  صادرات  از  نیمی 
کشور  این  همسایگان  طریق  از  کشور  این  واردات 
سوی  از  تحریمی  گونه  هر  بنابراین  می شود،  انجام 
سوی  از  اعمال شده  فشارهای  همراه  به  عرب  اتحادیه 

ترکیه همسایه شمالی باعث انزوای سوریه می شود.
بر اساس برآوردهای سازمان ملل متحد، از زمان آغاز 
اعتراضات در سوریه از ماه مارچ بیش از 3۵00 نفر در 

این کشور کشته شده اند.
دولت سوریه می گوید که در حال مقابله با پیکارجویان 

و گروه های مسلح است.

پاکستان در تالش تجدید نظر روابط خود با امریکا است

ACKUسوریه به دور جدید تحریم های اتحادیه عرب واکنشی تند نشان داد
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