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خاستگاه های ایدیولوژیک و 
ساختار سازمانی طالبان

8

شورای عالی صلح:

مذاکرات 
به رهبری افغان ها 

صورت گیرد

و  حفظ  اداره  در  مقام ها 
مردم  از  سالنگ ها  مراقبت 
بعدی  اطالعیه ی  تا  خواسته اند 
آمد  و  رفت  مسیر  این  از 

. نکنند
اداره ی  رییس  رجب،  جنرال 
حفظ و مراقبت سالنگ ها روز 
گفت  آزادی  رادیو  به  جمعه 
شاهراه  حاضر  حال  در  که 
روی  به  کامل  طور  به  سالنگ 

است. شده  مسدود  ترافیک 
رجب،  جنرال  گفته ی  به 
به  مربوط  منطقه  هفده  در 

کرزی: 
تا یک ماه دیگر 

مسووليت زندان بگرام 
به حکومت منتقل شود

که  است  کرده  اعالم  ریاست جمهوری 
زندان  مسوولیت  حامد کرزی،  دستور  به 
نیروهای  از  دیگر  ماه  یک  تا  باید  بگرام 
امریکایی به حکومت افغانستان منتقل شود.

دفتر  سوی  از  که  اعالمیه ای  براساس 
منتشر شده، طی  رییس جمهور کرزی 
بگرام،  زندان  بر  عالوه  ماه،  یک  این 
سایر زندانیانی که در بازداشت نیروهای 
به  باید  نیز  هستند،  افغانستان  در  امریکا 

دولت سپرده شوند.
بازداشتگاه  بزرگ ترین  بگرام،  زندان 
است  افغانستان  در  امریکایی  نیروهای 
افراد  از  نفر  هزار  از  بیش  آن  در  که 
القاعده  و  طالبان  با  به همکاری  مظنون 

زندانی هستند.
در اعالمیه ریاست جمهوری آمده است 
که ارزیابی تازه دولت از زندان بگرام، 
با  بازداشتگاه  این  در  که  می دهد  نشان 
و  افغانستان  قوانین  براساس  زندانیان، 
معیارهای حقوق بشری رفتار نمی شود.

ارزیابی  این  که  است  افزوده  اعالمیه 
اخیرا از سوی کمیسیونی که ریاست آن 
کمیسیون  رییس  قاضی،  گل رحمان  را 
نظارت بر تطبیق قانون اساسی، به عهده 

داشت انجام شده است.
»این  است:  آمده  اعالمیه  در  همچنین 
سایر  اساسی،  قانون  نقض  از  گزارش 
جهانی  کنوانسیون های  نافذ،  قوانین 
زندان  این  در  بشری  حقوق  قوانین  و 
رییس  است.  داده  خبر  )بگرام( 
وظیفه  کمیسیون  به  کشور  جمهوری 
تا  جدی  پانزدهم  تاریخ  از  تا  سپرد 
یک ماه دیگر، براساس توافقات قبلی، 
که  را  زندانیانی  سایر  و  بگرام  زندانیان 
شکل  به  هستند،  خارجی ها  اختیار  در 
تا  بسپارد  افغانستان  حکومت  به  مکمل 
از نقض بیشتر حاکمیت دولت افغانستان 

در این زمینه جلوگیری شود.«
ادامه در صفحه 2

کوچ  برف  هفده  سالنگ، 
است. سرازیر شده 

جریان  این  در  که  شده  گفته 
در  اما  نرسیده،  مردم صدمه  به 
مواشی  به  صالح خان  قریه ی 

است. وارد شده  تلفات 
والیات  که  سالنگ  شاهراه 
و  مرکز  به  را  کشور  شمالی 
می کند،  وصل  والیات  دیگر 
خطر  زمستان  فصل  جریان  در 
برف  جریان  در  است.  آفرین 
ده ها  گذشته  سال  در  کوچ ها 

شدند. کشته  تن 

شاهراه سالنگ بر روی ترافيک مسدود شد

عناوین مطالب امروز:در صفحه 2

زیر دستان استبدادپرور 
رهبران سلطه جوی 

می آفرینند
افغانستان  حکومت  در  وضعیت 
طوری است که برای کوچک ترین 
کابینه  وزرای  اکثریت  تصامیم، 
ریاست جمهوری  مقام  از  باید 
شوند.  هدایت  طالب  افغانستان 
تمرکز  عامه  اداره  علم  دیدگاه  از 
از  یکی  اداره  در  حد  از  بیش 
عامه  مدیریت  انواع  بدترین 
اختیار  و  آزادی  عدم  می باشد. 
وظایف شان  پیشبرد  در  مدیران 
ادارات  در  عمده  مشکالت  از 

فرسوده و کهنه می باشد.
در صفحه 5

چرا قطر 
میزبان گفتگوها
 با طالبان شد؟

و  ثانی  آل  خلیفه  بن  حامد  امیر 
کشور اند  این  همه کاره  او  خانواده 
توانایی  که  کرده اند  ثابت  آنها  و 
شناخت  و  موثر  مذاکره  برای  کافی 
را  خاورمیانه  سیاسی  پیچیدگی های 
دیپلوماتیک  یادداشت های  دارند.  
افرادی  را  قطری  مقام های  امریکا، 
و  گسترده  آگاهی های  با  آماده 
سیاسی  پیچیدگی های  از  جزییات 

کشورهای منطقه توصیف می کند.  
در صفحه 4
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در بخش هاى:

اسماعیل قاسم یار می گوید 
هدف از اعزام این هیات به 
طالبان  دفتر  ارزیابی  قطر، 
»شورای  گفت:  او  است. 
ضرورت  این  صلح  عالی 
این  و  می کند  احساس  را 
اقدام را مفید می داند که از 
اعضای شورای عالی صلح 
نزدیک  از  و  بروند  قطر  به 
به چشم سر دفتر طالبان را 
که از نظر ما صرفا باید به 
مقاصد گفتگوها ایجا شود، 
ببینند و معلومات دسته اول 

به دست بیاورند.«
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جنگ و صلح نیابتی در افغانستان 
سردرگمی،  روز  چند  از  پس  افغانستان،  حکومت 
با  خود  موافقت  اعالمیه ای  صدور  با  سرانجام 
گفتگوهای صلح در قطر را اعالم کرد. این موافقت 
اعالمیه ای  در  طالبان  که  می شود  اعالم  حالی  در 
گفته بودند که طرف اصلی آنها در مذاکرات، ایاالت 
متحده امریکا می باشد. اکنون حکومت افغانستان از 
یک سو بر مذاکره به رهبری افغان ها تاکید می کند 
و از سویی دیگر به مذاکراتی که به نیابت از مردم 
موافقت  می شود،  اجرا  امریکا  توسط  افغانستان 
می کند. طی ده سال گذشته، مردم افغانستان شاهد 
دهشت افگن  گروه های  سوی  از  نیابتی  جنگ های 
هر  تروریستی،  گروه های  دیگر  و  طالبان  بودند. 
راستای  در  و  منطقه  از کشورهای  نیابت  به  یک، 
افغانستان سرازیر  نیابتی در  به جنگ  آنان  منافع 
کشورهای  که  می رسد  نظر  به  اکنون  شدند. 
مطرح درصدد اند تا به جای جنگ نیابتی،  معامله و 
مصالحه نیابتی را به پیش ببرند. تالش ها در قطر 
حکومت  و  افغانستان  مردم  نمایندگان  غیبت  در  
مشروع، یک تالش ناکام و نیابتی تلقی شده است و 
نمی تواند حامل پیام های مثبتی برای کشور باشد. 
کشورهای غربی و متحدان حکومت افغانستان از 
فیصله های جرگه مشورتی و بن 2 مبنی بر این که 
حمایت  گیرد،  افغان ها صورت  رهبری  به  مذاکره 
به  افغانستان  اکنون حکومت  عمل،  در  اما  کردند. 
حاشیه رانده شده است. این اقدام متحدان حکومت 
افغانستان، نوعی اهانت و تحقیر سیاسی حکومت 
تردید های  و  شک  و  نگرانی  و  می رود  شمار  به 
پی  در  تالش ها  این  اهداف  مورد  در  را  فراوانی 
داشته است. مردم نگرانند که مبادا دست آوردهای 
ده ساله، ارزش های حاکم در قانون اساسی، حقوق 
در   افغانستان  ملی  وحدت  و  بیان  آزادی  زنان، 
زمینه  صلح،  به جای  و  بیند  صدمه  معامله ها  این 
برای بازگشت طالبان، با همان گرایش سیاسی و 
ایدیولوژیکی، فراهم شود. بازگشت مجرمان جنگی 
و چهره هایی که در قتل های سازمان یافته ی اقوام 
در کشور نقش داشته اند، پیام های همراه با ترس  
حواله  افغانستان  مردم  آدرس  به  را  وحشت  و 
دارند که حکومت  انتظار  افغانستان  می کند. مردم 
جاری  مسایل  ارگ،  کوچک  حلقه های  از  عبور  با 
را با رهبران اپوزیسیون، احزاب سیاسی و سران 
میان  در  مردم  منتخب  نمایندگان  و  دیگر  قوای 
متاسفانه،  گیرد.  به دست  را  عمل  ابتکار  و  بگذارد 
تمام توجه  آقای کرزی بر این است که چگونه خود 
را در ساختار پس از انتخابات آینده سهیم کند و 
تیم همکار وی نیز فراتر از نرخ گاز گروپ در این 

فصل، دیگر پروایی ندارد. 
رهبران  هماهنگی  با  حکومت  اگر  شک،  بدون 
با  رابطه  در  کشور  پارلمان  و  اپوزیسیون 
دیگران  نکند،  اتخاذ  تصمیمی  نیابتی  معامله های 
افغانستان،  دولت  مشروع  نمایندگان  غیبت  در 

به صورت نیابتی، تصمیم خواهند گرفت. 
حکومت  که  است  شده  به گونه ای  فضا  متاسفانه، 
را  خود  سیاسی  مخالفان  طالبان،  بازگشت  از 
می ترساند. در مقابل، اپوزیسیون ـ با درک این که 
چیزی برای از دست دادن نداردـ  در نقش تماشاگر 

این صحنه باقی مانده   است. 

زنگ اول


مالحظه ای بهتر شده باشد که منبع این 
ثروتمندی هم عموما اعمال غیرقانونی 

بوده است.
افغانستان  ثروتمند  مردم  می افزاید،  او 
می کنند،  دیدن  خود  کشور  از  ندرتا 
پول،  خاطر  به  که  دارند  ترس  زیرا 
گروگان گرفته خواهند شد و دیگران 

در شرایط قحطی بسر می برند.
دفاع  وزارت  که  طوری  گفت،  او 
گفته  کشور  این  کانگرس  به  امریکا 
است، امریکا تنها 500 میلیارد دالر را 
برای حفظ قوای خود در افغانستان به 
جامعه  که  را  پولی  و  رسانده  مصرف 
افغانستان  معضله  حل  برای  جهانی 
نیک  گفته  به  است.  کرده  صرف 
راسوف این مصرف به یک تریلیون یا 

یک هزار میلیارد دالر می رسد.
برای  می توانست  او  گفته  به  پول  این 
اعمار زیربنای های افغانستان، بازسازی 
شبکه زراعت این کشور، راه های آهن 
کند  وصل  خارج  به  را  افغانستان  که 
مصرف  به  قوی  اقتصاد  یک  ایجاد  و 

این درحالی است که در گفتگوهایی 
ایاالت متحده  میان طالبان و  اخیرا  که 
است،  گرفته  صورت  قطر  در  امریکا 
گذاشته  جریان  در  افغانستان  دولت 
به  واکنش  در  حکومت  و  بود  نشده 
ترتیب  را  یازده ماده ای  طرح  نشست، 
رهبری  با  مذاکره  به  آن  در  که  داد 

افغان ها تاکید شده است.
گفته اند  اعالمیه ای،  در  طالبان،  اما 
آنان  مذاکرات  اصلی  طرف  که 
این  در  نیست.  افغانستان  دولت 
مورد  »در  است:  آمده  طالبان  اعالمیه 
به  قبل  ده سال  که  کشور  فعلی  قضیه 
طرف  دو  آن  در  است،  آمده  وجود 
طرف  یک  که  هستند  سهیم  اساسی  
طرفی  و  افغانستان  اسالمی  امارت  آن 
امریکا و متحدان  ایاالت متحده  دیگر 
خارجی آن می باشند.« همچنین طالبان 
تاکید کرده اند: »موقف امارت اسالمی 
اشغال  باید  که  می باشد  افغانستان 
باید  افغانان  و  یابد  خاتمه  افغانستان 
بتوانند که طبق خواست خودشان چنان 
حکومتی اسالمی قایم کنند که در آن 

برای هیچ کسی ضرری نباشد.«
حاکی  گزارش ها  حال،  همین  در 
برای آغاز  نمایندگان طالبان  است که 
گفتگوها وارد قطر شده اند و همچنین 

که  می گویند  روسیه  پارلمان  اعضای 
افغانستان  در  بین المللی  ایتالف  قوای 
نتوانسته اند  خود  طوالنی  حضور  با 
زندگی مردم عادی این کشور را بهتر 

بسازند.
رییس  راسوف،  نیک  سالف  ویچی 
سنای  مجلس  در  همکاری ها  کمیته 
که  بین المللی  قوای  می گوید  روسیه 
افغانستان  به این سو در  از سال 2001 
این  در  نتوانسته اند  دارند،  حضور 
مدت طوالنی در زندگی مردم عادی 
افغانستان تغییرات قابل مالحظه ای بار 

آورند.
خبرگزاری  به  راسوف  نیک  آقای 
بزرگ ترین  است،  گفته  انترفکس 
افغانستان  در  بین المللی  قوای  اشتباه 
خود  حضور  جریان  در  که  بود  این 
را  عمده  تغییر  نتوانستند  افغانستان  در 
مردم  اکثریت  اقتصادی  زندگی  در 

افغانستان ایجاد کنند.
به گفته او شاید زندگی ده درصد مردم 
قابل  شکل  به  مالی  نگاه  از  افغانستان 

حامد  حالی که  در  کابل:  8صبح، 
از  افغانستان،  جمهور  رییس  کرزی، 
ایاالت متحده  گفتگوها میان طالبان و 
است،  کرده  حمایت  قطر  در  امریکا 
این  که  می گوید  صلح  عالی  شورای 
تامین  به  منجر  نمی تواند  مذاکرات 
روند  این  باید  شود؛  کشور  در  صلح 

توسط خود افغان ها رهبری شود.
تاچند  که  حالی  در  کرزی  حامد 
برای  دفتر  یک  ایجاد  با  پیش تر  روز 
بود،  کرده  مخالفت  قطر  در  طالبان 
برای  او  که  کرد  اعالم  پنج شنبه  روز 
تاسیس  با  کشور  در  جنگ  خاتمه 
موافق  قطر  در  طالبان  برای  دفتری 
دفتر  از سوی  که  اعالمیه ای  در  است. 
آمده  شده،  منتشر  ریاست جمهوری 
میان  مذاکرات  از  »افغانستان  است: 
که  طالبان  و  امریکا  متحده  ایاالت 
منجر به تاسیس دفتری برای طالبان در 
قطر خواهد شد، برای نجات افغانستان 
از جنگ، توطیه و کشتن مردم بی گناه 
موافق  به صلح،  منظور رسیدن  به  و  ما 
تا باشد که کشور و مردم ما  می باشد؛ 
شان  اعمال  و  خارجی ها  بهانه های  از 
در  خونریزی  و  جنگ  ادامه  برای  که 
نجات  می کنند،  استفاده  افغانستان 

یابند.«

برسد که در نتیجه آن طالبان از حمایت 
در جامعه افغانستان محروم می شدند.

نیک راسوف،  آقای  گفته  به  اما 
زیرا  نبود،  این  ناتو  و  امریکا  هدف 
حیث  به  افغانستان  از  می خواهند  آنها 
یک پایگاه و منبع فشار و نظارت  بر 

کشورهای همسایه آن استفاده کنند.
او اظهار داشت، خروج قوای خارجی 
کشور  این  ماجرای  ختم  افغانستان  از 
به  دارد  کوشش  امریکا  زیرا  نیست، 
همکاری  پیمان  شود،  که  قیمتی  هر 
ستراتیژیک را با افغانستان امضا کند و 
حضور دوامدار خود را حد اقل برای 
این کشور ضمانت  در  دیگر  سال  ده 

کند.
همکاری های  کمته  رییس  گفته  به 
همسایگان  روسیه،  سنای  مجلس 
افغانستان با این پیمان مخالفت دارند و 
از این رو به گفته او جای تاسف است 
افغانستان در سال 2012  که حکومت 
هم امکان تامین صلح را در سر زمین 

خود نخواهد داشت.

شورای عالی صلح نیز در نظر دارد که 
هیاتی را به این منظور به قطر بفرستد. 
اعضای  از  تن  قاسم یار، یک  اسماعیل 
شورای عالی صلح، می گوید که هدف 
از اعزام هیات این شورا به قطر، ارزیابی 
آقای  است.  آینده  نشست های  برای 
قاسم یار با گفتگوها میان ایاالت متحده 
امریکا و طالبان مخالفت کرد و گفت 
که  بین المللی  نشست های  تمام  در  که 
رهبری  بر  است،  گرفته  صورت  اخیرا 
تاکید  افغان ها  توسط  گفتگوها  این 
شده است. او گفت: »صحبت هایی که 
دارند،  امریکا  متحده  ایاالت  با  طالبان 
ما این را صحبت های مذاکره صلح در 
افغانستان نمی دانیم. امکان دارد مسایلی 
مربوط به رهایی زندانیان  باشد و دیگر 
او  دارند.  امریکا  با  طالبان  که  مسایلی 
باشد.  باید  صلح  مذاکرات  از  جدای 
صلح  مذاکره  وقتی  ما  این که  به خاطر 
مصالحه  مذاکره  میز  دور  می گوییم، 
آقای  بنشینند.«  باید  افغان ها  تنها 
باور  حتا  »من  کرد:  تاکید  قاسیمیار 
دارم که ایاالت متحده امریکا هم وقتی 
که مذاکره می کند، باید به صاحبانش 
این  ما  برداشت های  از  کند.  واگذار 
است که قطعا از این اصل عدول نکند. 
به جایی  را  صلح  مساله  این که  به خاطر 

نمی رساند.«
همزمان با وارد شدن نمایندگان طالبان 
در قطر، شورای عالی صلح نیز در نظر 
کند.  اعزام  قطر  به  را  هیاتی  که  دارد 
هدف  می گوید  قاسم یار  اسماعیل 
ارزیابی  قطر،  به  هیات  این  اعزام  از 
»شورای  گفت:  او  است.  طالبان  دفتر 
احساس  را  ضرورت  این  صلح  عالی 
می داند  مفید  را  اقدام  این  و  می کند 
به  صلح  عالی  شورای  اعضای  از  که 
سر  چشم  به  نزدیک  از  و  بروند  قطر 
دفتر طالبان را که از نظر ما صرفا باید 
به مقاصد گفتگوها ایجا شود، ببینند و 
بیاورند.«  به دست  اول  دسته  معلومات 
این  بر  و  »گز  افزود:  همچنین  وی 
مطمین  و  دید  نزدیک  از  باید  را  دفتر 
و  داریم  سفارت  آن جا  ما  شد، گرچه 
سفارت ما معلومات  را از طریق وزارت 
خارجه برای ما هم می فرستد، اما بهتر 
خواهد بود ما تالش بکنیم که نفرهای 
اطمینان  یک بار  نزدیک  از  بروند  ما 

حاصل بکنند.«
افغانستان  دولت  مقام های  گرچند 
قطر  در  طالبان  با  مذاکرات  آغاز  به 
خوشبین شده اند، اما به نظر می رسد که 
طالبان همچنان دولت را به عنوان یکی 

از طرف های اصلی قبول نکنند.

تا یک ماه دیگر...
ادامه از صفحه 1

از  نگهداری  مسوولیت  انتقال  مورد  در 
توافق  قبل  از  دولت،  به  بگرام  زندانیان 
گذشته،  سال  و  است  داشته  وجود 
به  را  زندان  این  از  بخشی  امریکا 
براساس  و  سپرد  افغانستان  حکومت 
همین برنامه، قرار است تا جنوری سال 
از  بگرام  زندان  کل  کنترول   ،2012
منتقل  افغانستان  دولت  به  امریکایی ها 

شود.
از  یکی  گذشته  در  بگرام،  زندان 
امریکایی ها  بازداشتگاه های  بدنام ترین 
بشری،  حقوق  نهادهای  و  است  بوده 
بارها از شکنجه و بدرفتاری با زندانیان 

در آن گزارش کرده اند.
سرخ  صلیب  جز  به  حاضر،  حال  در 
اجازه  دیگری  نهاد  هیچ  بین المللی، 
کنترول  تحت  زندان های  از  بازدید 
و  ندارد  افغانستان  در  را  امریکایی ها 
این مساله به نگرانی ها در مورد شرایط 
زندان  این  در  زندانیان  از  نگهداری 
در  امریکایی  بازداشتگاه های  دیگر  و 

افغانستان دامن زده است.

روسیه: 
قوای بین المللی نتوانستند وضعیت زندگی افغان ها را تغییر دهند

شورای عالی صلح: 

مذاکرات به رهبری افغان ها صورت گیرد
ACKU ادامه از صفحه 1
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»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 بیات1131
ه و تنظیم:

تهی

تاریخ طوالنی  پایتخت کشوری که  عنوان  به  کابل، 
خدمات  بسیاری  از  تاکنون  آن  باشندگان  دارد، 
مسوول  نهادهای  اخیرا  اما  نیستند.  برخوردار  شهری 
و  دهند  تغییر  را  کابل  شهر  چهره  تا  می کنند  تالش 
خدماتی که در شهرها معمول است، برای شهروندان 

مهیا سازند.
از  برخی  در  رانندگی  راهنمای  چراغ های  نصب 
کوچه ها،  و  جاده ها  از  تعدادی  اسفالت  چهارراه ها، 
سبز  فضای  ایجاد  سرک،  کنار  جویچه های  ساختن 
تابلوی  نصب  و  شهر  داخل  محالت  از  شماری  در 
نام های برخی از محالت در کنار سرک ها، احداث 
از  جاده ها  وسط  در  چراغ ها  نصب  هوایی،  پل های 
تغییر  برای  اواخر  این  در  که  است  کارهایی  جمله 
صورت  مسوول  نهادهای  سوی  از  کابل  شهر  چهره 
گرفته است. اما عدم دسترسی اکثر مردم به برق، آب 
نداشتن  و  اسفالت شده  آشامیدنی صحی، کوچه های 
که  است  دیگری  مشکالت  جمله  از  کانالیزاسیون 
نگرفته  صورت  جدی  تالش  آن  رفع  برای  تاکنون 

است.
این  کابل،  در  شهری  مناسب  خدمات  نبود  گرچند 
جهان  شهرهای  عقب مانده ترین  ردیف  در  را  شهر 
قرار داده است، اما از این که در این اواخر تالش های 
بیشتری به منظور تغییر چهره این شهر در حال انجام 
است، می توان خوشبین بود که کابل هم به یک شهر 
واقعی تبدیل خواهد شد. امروز در برخی از جاده ها و 
چهارراهی ها، نگاه هر رهگذر به تابلوهای راهنمایی 
که در آن آدرس های محالت نوشته شده، چراغ های 

داخل جاده  و چراغ های ترافیکی گرم می شود.
تالش برای بهبود وضعیت شهر کابل، باشندگان این 
شهر را نیز خوشبین ساخته است و برخی از شهروندان 
واقعا  که  شده اند  امیدوار  اکنون  آنان  که  می گویند 

همچنین تمام سرک ها و کوچه های شان از خود نام 
و آدرس دارند، اما در کابل این طور نیست. ولی تازه 
برای نصب چراغ های ترافیکی، نام گذاری سرک ها و 
نصب لوحه هایی برای یافتن آدرس در برخی از نقاط 
شهر شروع شده است که ما امیدواریم کابل از حالت 

روستایی بیرون شود.« 
در  آدرس  کردن  پیدا  که  می افزاید  شکیب  احمد 
اکثر  او،  گفته ی  به  زیرا  است،  دشوار  خیلی  کابل 
تا  نیستند  شماره  و  پالک  دارای  سرک ها  و  کوچه 
با این  کسی بتواند از روی آن به مصقد خود برسد. 
حال، او ابراز امیدواری می کند که نهادهای مسوول، 
به ویژه شهرداری کابل، برای تغییر چهره ی این شهر 

بیشتر تالش کند.
می گویند  کابل  شهرداری  مسووالن  حال،  همین  در 
پخته کاری  جمله  از  را  متعددی  برنامه های  آنان  که 
پارک  ده ها  احداث   جاده ها،  تنویر  پیاده روها، 
را  جاده ها  اسفالت  برنامه  و  تفریحی  محالت  و 
رییس  صمدی،  اسحاق  محمد  دارند.  روی دست 
نشرات شهرداری کابل، می گوید که تمام جویچه های 
کنار سرک ساخته می شود و همچنین برنامه وسیعی 
صمدی  آقای  است.  روی دست  سرک سازی  برای 
که  کرده ایم  شروع  را  پارک  سی  کار  »ما  افزود: 

شهروندان  از  تن  فرید، یک  شد.  شهر خواهد  کابل 
کابل، می گوید که وضعیت شهر کابل نسبتا بهتر شده 
و اکنون انتظار می رود که این شهر از روستایی بودنش 
بیرون شود. او می افزاید: »وضعیت شهر کابل نسبت 
کابل  تمام  در  قبال  است.  بهتر شده  خیلی  به گذشته 
شب ها  که  چراغ هایی  یا  ترافیکی  چراغ  دانه  یک 
اما  نمی توانستیم.  یافت  می کنند،  روشن  را  سرک ها 
امروز، الحمداهلل، می بینیم که خیلی از سرک ها شبانه 
ترافیکی  چراغ های  چهارراهی ها  در  است،  روشن 
نام  شهرداری  جاده ها  از  بعضی  در  و  می شود  دیده 
را  آدم  این ها  که  کرده  نوشته  را  معروف  مکان های 
خوشبین می سازد که شاید کابل، مثل دیگر شهرهای 

جهان، خدمات شهری در آن وجود داشته باشد.«
»کابل  فرید که تکسی رانی می کند، همچنین گفت: 
پایتخت است و برای مردم و دولت ما شرم است که 
در  باشد.  محروم  شهری  خدمات  از  ما  پایتخت  حتا 
وجود  شهری  خدمات  تمام  کشورها  دیگر  پایتخت 
توجه  مساله  این  به  ما  کشور  در  متاسفانه  اما  دارد، 

نشده و پایتخت ما مثل روستاهاست.«
از دکانداران  تن  احمد شکیب یک  در همین حال، 
در  روستا  و  شهر  تفاوت  که  می گوید  کوته سنگی، 
نحوه خدمات آن است که تاکنون شهر کابل با خیلی 
از روستاها تفاوت چندانی نداشته است. به گفته ی او، 
با آن که کابل یکی از شهرهای مهم افغانستان است، 
اما خیلی از خدمات شهری در آن وجود ندارد. وی 
در  دارند،  زیادی  تفاوت  روستا  و  »شهر  می گوید: 
دیگر شهرها تمام امکانات شهری از قبیل، سرک ها و 
کوچه های پخته، کانالیزاسیون، برق، گاز، چراغ های 
دارد.  وجود  سرک  داخل  چراغ های  ترافیکی، 

سپرده  بهره برداری  به  نو  سال  بهار  در  پارک ها  این 
است.  شده  سبز  شان  نهال های  بیشترین  و  می شوند 
همچنین در ارتفاعات کوه شیر دروازه کار نهال شانی 
و تخم پاشی را شروع کرده ایم و در پهلوی آن یک 
نیمه کوه هم  فاصله  و در  ذخیره کالن آب ساختیم 
یک ذخیره آب ساخته شده که توسط واترپمپ، آب 
باال می شود و توسط این ذخیره ها هم نهال ها آب داده 

می شود و هم یک حوض آب بازی است.«
رییس نشرات شهرداری کابل همچنین می گوید که 
ارتفاعات  تپه هایی را که دارای  تا  آنان در نظردارند 
به  بلند هستند، از طریق هوا به همدیگر وصل کنند. 
گفته ی او، این برنامه به منظور ایجاد زمینه های تفریح 
روی دست گرفته شده و کار آن در سال آینده شروع 
که  می گوید  صمدی  آقای  همچنین  شد.  خواهد 
»افغان  با شرکت مخابراتی  براساس یک قرارداد که 
شماره گذاری  خانه ها  تمام  رسیده،  امضا  به  بیسیم« 
شماره   با  بزرگ  تابلوی  یک  کوچه  هر  سر  و  شده 
خانه ها مربوطه نصب خواهد شد تا مردم بتوانند پس 

از این به راحتی آدرس ها را بیابند.
با این حال، شهرداری کابل می افزاید که پاک کاری 
کثافات و استفاده از آن از دیگر برنامه هایی است که 

در سال آینده کار آن آغاز خواهد شد.

را  پدری  آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش  در 
انتحاری  حمله  در  را  جوانش  پسر  که  داریم  خود  با 
بیان  از دست داده است و آن حادثه را چنین  امسال 
خون دل  صد  با  و  کشیدم  زحمت  »عمری  می دارد: 
اوالد بزرگ کردم، اما با یک چشم به هم زدن از پیش 
مقام  که  بود  خداوند  رضای  این  شاید  گرفتند؛  من 
شهادت نصیب او شد. به هر صورت، زندگی ما مملو 
از خوشی بود. روزها دنبال کار و غریبی می رفتیم و با 
هیچ گروهی وابسته نبودیم. در این سه دهه، مشکالت 
هم  کمونیست ها  زمان  در  شدیم.  متحمل  را  زیادی 
آنها  رفتن حکومت  بین  از  با  بود.  این کشور غم  در 
برسر  مجاهدین  که  اسالمی  بنام  پیروزی حکومت  و 
خاتمه  دیگر جنگ  که  فکر کردیم  رسیدند،  قدرت 
یافته و ما روزهای آرامی را سپری خواهیم کرد. اما با 

گذشت زمان، آنها هم ثابت کردند که برای چوکی 
شهر  و  جنگیدند  هم  با  زیرا  کرده اند؛  جهاد  مقام  و 
که  شدند  سبب  و  ساختند  تبدیل  ویرانه  به  را  کابل 
نیروهای سیاه دل و جنایت کار دیگری به نام طالبان به 
عرصه زندگی مردم هویدا شوند. چه روز های سختی 
زندگی  از  مردم  نکردند.  تحمیل  مردم  باالی  که  را 
بیزار بودند؛ زیرا به آنها، به عنوان انسان، دیده نمی شد 
به خصوص به زنان که از حق تعلیم و کار محروم شده 
که  شد  سبب  طالبان  خشونت های  سرانجام  بودند. 
نیروهای ایتالف بین المللی بر افغانستان حمالت هوای 
از صحنه  را  طالبان  نیروهای  و  را آغاز کنند  زمینه  و 
همکاری  با  جدید  حکومت  بسازند.  بیرون  سیاسی 
طالبان  نیروهای  مدتی  از  بعد  اما  شد،  تاسیس  ایشان 
مدت  این  در  و  افزودند  فعالیت های شان  به  دوباره 

چندسال، حمالت بی رحمانه تروریستی را انجام دادند 
و صدها باب مکتب و شفاخانه و سایر اماکن دولتی را 
به  را  ما  هموطنان  از  زیادی  تعداد  و  کشیدند  آتش  به 
ناحق سربریدند. اما این بار با قساوتی که داشتند، در روز 
عاشورا در یک حمله انتحاری جان بیشتر از هفتاد تن را 
گرفتند و اضافه تر از 200 تن دیگر را مجروح ساختند. 
در آن حادثه المناک، پسرم جوانم نیز به شهادت رسید 
و خانواده ما را داغدار کرد، تنها ما را نه بلکه آن حادثه 
ملت ما را متاثر ساخت، زیرا در آن جا کدام گروهی از 
مردان  اطفال،  زنان،  آنها  تمام  نبود،  خارجی  نیروهای 
پیر و جوانی بودند که برای یادبود از شهدای راه اسالم 
اشک  و  بودند  آمده  گردهم  خدا  رسول  خانواده  و 
ماتم می ریختند و از رشادت ها و ایثار ایشان یادآوری 
می کردند. اما دشمنان اسالم و دین همه آنها را به خاک 
و خون کشاند. جای تاسف این جاست که دولت تا به 
نتوانسته که عامالن آن رویداد را شناسایی کند  امروز 
و برای مردم بگوید که کدام گروه مسوول این حادثه 
بود. در این واقعه باید مانند قبل مسووالن امنیتی استعفا 
می دادند. زیرا آنها نتوانسته بودند که امنیت شهروندان 

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

نشانی ذیل منتظر می باشیم.
                                                                                           Info_afg@solidarityforjustice.org.af

پسرم جوانم نیز به شهادت رسید و خانواده ما را داغدار کرد، 
تنها ما را نه بلکه آن حادثه ملت ما را متاثر ساخت، زیرا در آن جا 

کدام گروهی از نیروهای خارجی نبود، تمام آنها زنان، اطفال، 
مردان پیر و جوانی بودند که برای یادبود از شهدای راه اسالم و 
خانواده رسول خدا گردهم آمده بودند و اشک ماتم می ریختند 
و از رشادت ها و ایثار ایشان یادآوری می کردند. اما دشمنان 

اسالم و دین همه آنها را به خاک و خون کشاند. فرزندمدر
روزعاشورا
شهیدشد

ACKU
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قانون  جاری،  سال  جدی  چهاردهم  فرارسیدن  با 
اساسی وارد نهمین سال حاکمیت خود در افغانستان 
با توجه به این که این روزها توجه تحلیلگران،  شد. 
رسانه ها و فعاالن سیاسی به بحث های مربوط به دفتر 
سیاسی طالبان در قطر و روند مصالحه و مذاکره و 
تالش های سیاسی موجود در این خصوص متمرکز 
قانون  از هشتمین سال تصویب  است، دیده شد که 
آن جایی که  از  نیامد.  میان  به  ذکری  چندان  اساسی 
عمده ترین هدف از تصویب قانون اساسی، قانونمند 
کردن جامعه بوده و می باشد، به نظر می رسد، ارزیابی 
نسبت به جایگاه و ارزشی که برای قانون اساسی در 
را  چشم اندازی  می تواند  است،  شده  تثبیت  جامعه 

نسبت به وضعیت کلی کشور میسر سازد.
که  سوال  این  به  گفتن  جواب  می رسد  نظر  به 
چگونه  کشور  در  اساسی  قانون  حاکمیت  وضعیت 
قابل ارزیابی است، با مکث روی دو عنوان می تواند 

امکان پذیر باشد. 
از نظر روانی، مانوری و تبلیغاتی

از نظر روانی، مانوری و تبلیغاتی می توان گفت که 
به قانون اساسی در جامعه توجه شده است. کم ترین 
تاثیر مثبت روانی موجودیت قانون اساسی در جامعه 
حکومتی  موجود  رابطه  به  مردم  نگاه  که  است  این 
و رعیتی، تا اندازه ای تغییر کرده است. اینک مردم 
نسبت به دولت متوقعانه برخورد می کنند. این یکی 
افغانستان  در  اساسی  قانون  موجودیت  از حسن های 
می باشد. می توان گفت حداقل تاکیدی که در ماده 
به  حاکمیت  داشتن  تعلق  به  اساسی  قانون  چهارم 
ملت صورت گرفته، این وضعیت روانی را به وجود 
بین  رابطه  بر  مبتنی  نگاه  با  مردم  که  است  آورده 

حاکم و محکوم به دولت برخورد نکنند.
همچنین از نظر مانوری و تبلیغاتی نیز می توان گفت 

که قانون اساسی تا حدودی مورد توجه قرار گرفته 
است. به گونه نمونه در جریان سال جاری خورشیدی 
یکی از جنجال برانگیزترین ماجراهای سیاسی، تقابلی 
کمیسیون  ملی،  شورای  محکمه  ستره  بین  که  بود 
مستقل انتخابات و ولسی جرگه شورای ملی صورت 
هر  که  می شد  دیده  تقابل  این  جریان  در  پذیرفت. 
کدام از نهادهای درگیر در تقابل کوشش می کردند 
تا موضع و رفتار خود را مطابق به قانون اساسی نشان 
به نحوی سعی  نهادها  این  به عبارت ساده تر،  دهند. 
می کردند تا اقدامات خود را قانونی جلوه دهند. این 
این موضوع است که در  نشان دهنده  تالش حداقل 
اساسی  قانون  به  تبلیغاتی،  و  مانوری  نظر  از  جامعه، 

توجه صورت گرفته است.
این در حالی است که افغانستان در دوره های قبل از 
متعدد  اراده های  انحصار  اساسی، در  قانون  تصویب 

»از زور  دیپلومات ها می گویند که قطر کشوری است که 
در  که  کوچک  کشور  این  می کند«.   عمل  باالتر  خود 
حاشیه خلیج فارس قرار دارد، چندی پیش قراول حمایت 

و  شد  قذافی  معمر  مخالفان  از 
اعمال  در  را  نقش  محوری ترین 
کرد.  بازی  سوریه  بر  تحریم ها 
اکنون قطر می خواهد با ایفای نقش 
تسهیل کننده در منازعه افغانستان، به 
خود  پایتخت  در  دفتر  یک  طالبان 
اعطا کند تا آنها از این دفتر، به مثابه 

مرکز روابط خود، استفاده کنند.
تلویزیونی  شبکه  مقر  هم چنان  قطر 
برای  که  است  الجزیره  پان عربی 
بسیاری از رژیم های عربی خارچشم 
کشور  این  می آید.  حساب  به 
انرژی  صنعت  در  مهمی  بازیگر 
از  عظیمی  ذخایر  دارای  و   است 
به  می باشد. همچنین  نیز  طبیعی  گاز 
خاطر به حاشیه راندن دوبی به مثابه 
بازیگر خلیج، قرار است قطر میزبان 
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باشد. 
تمام این ها باعث شده است که این 

ثروت  به  داخلی،  درآمد  بلندترین  با  کوچک   امیرنشین 
باعث  که  است  چیزی  این  یابد.  دست  افسانوی  و  عظیم 
می شود تا این کشور به ابتکارات جاه طلبانه ای چون کمک 
از اداره خودگردان فلسطین و کمک نقدی و تسلیحاتی به 
نیروهای مخالف حکومت در لیبیا نیز دست بزند. حاال این 
با طالبان استحکام  کشور در صدد است تا روابط خود را 
با  آنها  تا  کند  فراهم  این گروه  برای  را  شرایطی  و  بخشد 

جامعه جهانی، به ویژه ایاالت متحده، وارد تعامل شوند. 
تغییر  به  می تواند  طالبان،  برای  قطر  در  آدرس  داشتن  آیا 

محرکه های منازعه در افغانستان منجر شود؟
میزبان  نیز  زمان  آن  در  قطر  برگردیم،   2001 سال  به  اگر 
از سوی طالبان بود.  در سال های گذشته هم،  یک هیات 
آل  جسیم  بن  حمد  موثر  حد  از  بیش  دیپلوماسی  به خاطر 
ثانی صدراعظم و وزیر خارجه قطر، این کشور به یکی از 
برای  این  که  است  شده  مبدل  منطقه ای  موثر  قدرت های 
سعودی،  عربستان  جمله  از  کشور،  آن  کالن  همسایگان 

باعث شگفتی و حیرت است. 
به  عرب زبان  کشورهای  گروه  در  قطر  تحرک  و  پویایی 
و سوریه  لیبیا  در  اوضاع  بر  تاثیر شگرفی  صورت آشکارا 
گذاشت. قطر، یکی از دو کشوری بود که نقش برجسته ای 
در ایجاد منطقه ممنوعه پرواز علیه لیبیا انجام داد. براساس 
گفته های خبرنگاران در غرب لیبیا، مشاوران قطری در کنار 
نیروهای مخالف حکومت قذافی فعال بودند و این کشور 
در فراهم سازی راکت های ضد تانک و دیگر تسلیحات با 

این نیروها در شرق این کشور نیز کمک می کرده است.
در ماه نوامبر، قطر بسته تحریم ها را علیه حکومت بشاراالسد 
پیشنهاد کرد که از سوی گروه کشورهای عربی نیز پذیرفته 
شد. این اقدام در واکنش به حمله ای بر سفارت این کشور 
در دمشق صورت گرفت که سبب شد تا آن کشور سفیر 
خود را از سوریه نیز بیرون بکشد. بعد از آن قطر با جدیت 
این مساله را که اقدام موثر کشورهای عربی سبب می شود 
بر  گردد،  جلوگیری  سوریه  در  خارجی«  مداخله   « از  تا 
قطر  بزنند؛  اقدام  به  دست  تا  آورد  فشار  عربی  کشورهای 
هم چنان آماده شد تا با قطع کمک های مالی اش، برخی از 

پروژه ها را در سوریه متوقف کند. 
به عنوان بخشی از تالش مفرط این کشور برای ایجاد رابطه 
با ایاالت متحده، این کشور به امریکا اجازه داد تا از پایگاه 
هوایی الهودید برای عملیات های خود در عراق، افغانستان 
و سومالیا استفاده کند. قطر هم چنان میزبان مقر فرماندهی 

جنگ های  تلخ  دوران  به  اگر  داشت.  قرار  افراد 
دهه  چند  در  عمیق  سیاسی  اختالفات  و  داخلی 
به  این جنگ ها  بیاندازیم می بینیم که  گذشته نظری 
رهبران  متفاوت  و  متعدد  اراده های  خاطر حاکمیت 
و  کشمکش ها  در  اما  است.  گرفته   صورت  متعدد 
تقابل هایی که در هشت سال اخیر صورت گرفت، 
اساسی  قانون  به  می شود  کوشش  که  می بینیم 
ستره  رویارویی  در  چنان که  گیرد.  صورت  استناد 
محکمه، کمیسیون انتخابات، لوی سارنوالی، مجلس 
طرفین  از  یک  هیچ  حکومت،  حتا  و  نمایندگان 
اعالم نکردند که به خاطر اراده و عالقمندی شخص 
خاصی به این کشاکش و رویارویی پرداخته و به آن 
ادامه می دهند. از این رو، همین که امروزه می بینیم از 
نظر مانوری و تبلیغاتی قانون اساسی جای اراده های 
متعدد افراد را گرفته است، می تواند یک دست آورد 
منکر  نمی توان  اگرچه  قابل مالحظه محسوب شود. 
موجودیت اراده های اشخاص در کشمکش ها حتا با 

استناد به قانون اساسی شد.
قانون  با  قدرت  رفتار  سازگاری  و  پذیرش  نظر  از 

اساسی
نظر  از  اساسی  قانون  چشم انداز  می رسد  نظر  به 
چندان  آن،  با  قدرت  رفتار  سازگاری  و  پذیرش 
چنگی به دل نمی زند، یعنی آن گونه که باید و شاید 
در جهت تثبیت حاکمیت قانون اساسی گام برداشته 
نیست که عوامل متعددی وجود  نشده است. شکی 
داشته یا سبب شده است که مانع از تثبیت حاکمیت 
قانون اساسی شده و باید مورد شناسایی قرار گیرد و 
در قسمت رفع این موانع کار شود. اما همین که دیده 
می شود از نظر رفتاری به قانون، آن گونه که بایسته و 
شایسته است، عمل نشده است، نگرانی آور می باشد.

حد اقل دیده می شود که در موارد متعدد، پیشنهادها 
نگرفته  قرار  توجه  مورد  اساسی  قانون  مصرحات  یا 

است. بگونه مثال، در ماده سی و سوم قانون اساسی، 
این قانون تصریح کرده است که باید برای تنظیم و 
به رسمیت  حقوق  از  یکی  که  انتخابات  سازماندهی 
قانونی  برای شهروندان کشور می باشد،  شناخته شده 
دستور  این  به  که  می شود  دیده  اما  شود،  ساخته 
یک  علی رغم  و  است  نشده  داده  نشان  عالقه ای 
سال های  زمانی  فاصله  در  ملی  شورای  کار  دوره 
1384 تا 1389 در راستای تصویب قانون انتخابات، 
به  بی توجهی  این  است.  نشده  برداشته  موثری  گام 
قانون اساسی باعث شده است تا پدیده انتخابات که 
یکی از اساسات مردم ساالری می باشد، با مشکالت 
زیادی دست به گریبان باشد. این نشان می دهد که 
در راستای اجرای مصرحات قانون اساسی، آن گونه 
که ضروری بوده است، تالش صورت نگرفته است.        

سنتکام نیروهای امریکایی نیز است.
نگاه  دریچه  هم چنان  قطر  گذشته،  سال  ده  طول  در 
یکی  براساس  است.  بوده  نیز  ایران  به  امریکایی  اداره های 
از یادداشت های دیپلوماتیک  سال 2006، وزیر خارجه قطر 
به مقام های امریکایی با نوعی تفاخر گفته بود:» قطر با ایران 
چون یک کشور همسنگ و هم طراز خود گفتگو می کند 

و این خیلی مهم است«. 

به  از جمله آن می توان  دارند.  منافع مشترک  قطر  ایران و 
منابع عظیم گاز طبیعی در خلیج اشاره کرد. یکی از عناصر 
عمده دیپلوماسی قطر این است که آن کشور گروه هایی را 
می کند،  تشویق  گفتگو  به  ندارند،  گفتگو  به  که عالقه ای 
در  هم چنان  قطر  واشنگتن.  نیز  و  ایران  و  حماس  مانند 
هنگامه شورش های مذهبی در عراق به امریکا پیشنهاد کرد 
که می تواند رابطه آن کشور را با رهبران قبایل سنی بهبود 

بخشد. 
این  همه کاره  او  خانواده  و  ثانی  آل  خلیفه  بن  حامد  امیر 
برای  کافی  توانایی  که  کرده اند  ثابت  آنها  و  کشور اند 
خاورمیانه  سیاسی  پیچیدگی های  شناخت  و  موثر  مذاکره 
مقام های  امریکا،  دیپلوماتیک  یادداشت های  دارند.   را 
قطری را افرادی آماده با آگاهی های گسترده و جزییات از 
پیچیدگی های سیاسی کشورهای منطقه توصیف می کند.  

بهار عربی نیز به نفع قطر تمام شد. قطر یکی از چند کشوری 
بود که در آن هیچ مظاهره ای برپا نشد. این کشور با  احتیاط 
در برابر سعودی عمل کرد، اما نسبت به تحوالت سریع در 

مصر و سوریه نقش قاطع منطقه ای را ایفا کرد. 
فراوان  خاطر  رنجش  ایجاد  باعث  قطر  عملگرایی  این  اما 
الجزیره،  از شبکه  نیز شده است. حمایت گسترده مردمی 
حکومت های عرب را خشمگین کرده است. این درحالی 
مورد  در  شکایت ها  تا  می کند  تالش  قطر  امیر  که  است 
الجزیره را نسبت به خودش دفع کند، چنانکه سال گذشته 
بود:»  گفته  از شبکه سی ان ان  بلیتزر  ولف  با  در گفتگویی 
الزاما با تمام آنچه که الجزیره انجام می دهد، من نمی توانم 
فراوانی  مشکالت  ما  برای  الجزیره  واقع،  در  باشم.  موافق 

ایجاد کرده است«.  
با  باز قطر  به روابط  در عین حال، عربستان سعودی نسبت 
ایران مشکوک است. علی عبداهلل صالح، رییس جمهوری 
او  میان  میانجی گری  جهت  کشور  این  تالش های  به  یمن 
و قبایل هوتی نقطه پایان گذاشت. هم چنان حامد کرزی، 
رییس جمهوری افغانستان نیز سفیر خود را در ماه دسامبر از 
این کشور فراخواند، زیرا به گفته او حکومت قطر وی را 

در جریان گفتگوها با طالبان قرار نداده بود.
در  ندارند.  هراسی  مشکالت  این  از  ثانی  آل  خانواده  اما 
جهان دیپلوماتیک یکی از ناظران حوزه کشورهای خلیج 
گفته که قطر اثبات کرده است که توانایی به بزرگ بودن 

قلمرو نیست.
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برای  که  است  طوری  افغانستان  حکومت  در  وضعیت 
کوچک ترین تصامیم، اکثریت وزرای کابینه باید از مقام 
ریاست جمهوری افغانستان طالب هدایت شوند. از دیدگاه 
علم اداره عامه تمرکز بیش از حد در اداره یکی از بدترین 
انواع مدیریت عامه می باشد. عدم آزادی و اختیار مدیران 
ادارات  در  عمده  مشکالت  از  وظایف شان  پیشبرد  در 
تامین  برای  پوهنتون های جهان  می باشد.  و کهنه  فرسوده 
توازن در سیاست و اداره همیشه مشغول تحقیق بوده که 
ارایه راه حل آن بنابر وضعیت هر کشور فرق می کند. در 
»متمرکز سازی  فرهنگ  پرورش  در  زیردستان  افغانستان 
سال  ده  در  دموکراسی  بیشتر  هرچه  تضعیف  و  اداره« 
این که  با  ایفا کرده اند. حامد کرزی  بارزی  نقش  گذشته 
خود تحصیل کرده ی هندوستان و آشنا به نظام دموکراسی 
امری  است؛  مانده  گیر  حالتی  چنین  گرداب  در  است، 
از  بیش  چاپلوس  و  ترسو  رکاب رسیدگان  به  توسط  که 
موجب  ریزه کار،  کارمندان  است.  یافته  تقویت  پیش 
شده اند تا برای هر موضوع کوچک باید هدایت از مقام 
از  جمهور  رییس  چنانکه  شود.  گرفته  ریاست جمهوری 
ملی  بزرگ  سیاست گذاری های  و  حکومت داری  ساحه 
شده  مشغول  کوچک  مدیریت های  دایره  در  و  خارج 
تصامیم  برای  احکام  صدور  مشغول  ساعت ها  روزانه  و 
کوچک می باشد. بدین ترتیب، عین کنش در وزارت ها 
کوچکترین  در  باید  وزیر  شخص  و  دارد  جریان  هم 
بخاری  برداشتن  و  گذاشتن  شمول  به  حتا  موضوعات 
افراد  استخدام  کند.  صادر  امر  خویش  مربوط  دفاتر  در 
و  حساس  پست های  در  کرزی  حامد  جانب  از  ناشایسته 
کلیدی در چند سال اخیر، روند تندتری را به خود گرفته 
است. افرادی که تحصیل دارند، تجربه ندارند و یا تجربه 
دارند، ولی فاقد سواد اند و یا هم بعضا هر دو را ندارند و 
آنچه دارند بی باوری به ارزش های دموکراتیک است که 

این همه ما را به تباهی کشانده است.
به دست  را  افغانستان  اداری  اصالحات  روند  برعالوه، 
کسانی داده اند که خود شان در امر اداره از دانش و تجربه 

اداری برخوردار نمی باشند.
براساس  با وجودی که  کنونی  وزرای حکومت  از  برخی 
دارند،  آگاهی  مربوطه  امور  بر  خویش  تجربه  و  دانش 
و  جمهور  رییس  از  آن قدر  خود،  مقام  حفظ  برای  ولی 
شبکه های زورمندان در هراس اند که جرات بیان واقعیت ها 
همین ها  درحالی که  ندارند.  کرزی  حامد  حضور  در  را 
هزارداستان  بلبل  چون  وزارت های شان  و  ارگ  از  دور 
برای حل مشکالت افغانستان ساعت ها می سرآیند. تعداد 
انگشت شماری از مقام هایی که از این امر مستثنی اند، در 
سایه ی این کتله بزرگ نیز کاری از ایشان ساخته نیست. 
زیرا این ها هم نمی توانند وضعیت فعلی را به تنهایی تغییر 

دهند و جلو متمرکزشدن قدرت را بگیرند. 
 )2010( وودورد  باب  نوشته  اوباما  جنگ  کتاب  وقتی 
و  پیشرفت  دلیل  یک  که  دانستم  تازه  کردم،  مطالعه  را 
پایداری کشور های بزرگ همین بوده که در سطح رهبری 
با  وزرا،  شمول  به  مجرب،  و  متخصص  حلقه های  دولت 
جمهور  رییس  به  ملی  کالن  موضوعات  در  تمام  جرات 
مشوره می دهند و در بعضی موارد با ابراز دالیل منطقی و 
علمی، رهبری دولت را قناعت داده و منافع ملی خویش 
را تامین و سرنوشت دیگران را، تا دور ترین نکات جهان، 
بر  نمی تواند  شخص  یک  آن جایی که  از  می کنند.  تعیین 
همه چیز در یک زمان و به طور کامل اشراف داشته باشد، 
بنا نتیجه تراوش فکری چند نفر باعث می شود تا تصامیم 
سهم گیری  این  با  و  اتخاذ   آن  بهتر  شکل  به  ملی  کالن 

بازگشت به نقطه صفر
 یا عبور از حکومت 

افغانستان
 مظفر خاوری استاد علوم سیاسی دانشگاه 

ابن سینا

با توجه به تحوالت اخیر در عرصه مذاکره و مصالحه 
با طالبان، افغانستان روزهای مهمی  را در عرصه پروسه 
در  طالبان  دفتر  گشایش  می گذراند:  سر  پشت  صلح 
قطر، آمادگی »امارت اسالمی« طالبان برای مذاکره با 
با  دیدار  و  اسالمی  حزب  از  هیاتی  حضور  و  امریکا 
اوج گرفتن  نشان دهنده  همگی  کرزی  جمهور  رییس 
پروسه  پیشبرد  برای  کشور  این  در  سیاسی  تحوالت 

مصالحه با طالبان است.
اگر اظهارات جو بایدن، معاون رییس جمهور امریکا، 
برای  این کشور  نمی باشند(، تالش  ما  )طالبان دشمن 
ایجاد دفتر برای طالبان در قطر و اعالمیه اخیر طالبان 
ایاالت  تنها دو طرف دخیل می باشند:  )در مذاکرات 
متحده امریکا و »امارات اسالمی« طالبان( را کنار هم 
بگذاریم، می توانیم در مجموع دو فرضیه کلی را در 
خصوص ادامه پروسه صلح و مذاکره با طالبان مطرح 

کنیم:
فرضیه اول این است که ایاالت متحده امریکا، بدون 
درنظرداشت گذشته، طالبان را به عنوان یک واقیعت 
به  و  است  کرده  قبول  افغانستان  اجتماعی  سیاسی- 
و  افغانستان  جامعه  ساختار  در  گروه  این  ادغام  دنبال 
حل بحران این کشور ـ به هر قیمت ممکن ـ می باشد. 
به  امریکا  متحده  ایاالت  که  است  این  دوم  فرضیه 
دنبال عبور از حکومت افغانستان در مذکرات صلح با 
طالبان و در اختیار گرفتن ابتکار پروسه صلح با طالبان 
حکومت  واکنش های  کرد  فراموش  نباید  می باشد. 
ایجاد دفتر طالبان در قطر و طرح  افغانستان در مورد 
که  بوده  گونه ای  به  امریکا  طالبان-  دوجانبه  مذاکره 
تحوالت  این  روند  از  افغانستان  دولت  می دهد  نشان 

آگاهی چندانی نداشته است.
در مجموع، دو دسته از عوامل داخلی و خارجی در 
دو  سمت  به  طالبان  با  صلح  مذاکرات  حرکت  روند 
فرضیه فوق نقش اساسی داشته است. در عرصه داخلی 
عدم تقارن و همگونی اهداف و دیدگاه های حکومت 
متحده  ایاالت  به خصوص  افغانستان و جامعه جهانی، 
این  میان  جدی  اختالفات  شکل گیری  باعث  امریکا، 
است.  طالبان شده  و  تروریزم  با  مبارزه  در عرصه  دو 
شبانه  عملیات های  در  اختالف  این  نمود  جدی ترین 
کشور  در  طالبان  و  تروریزم  علیه  ایتالف  نیروهای 
تجلی یافت. نباید فراموش کرد که حکومت افغانستان 
تروریزم  با  مبارزه  عرصه  در  گذشته  سال های  در 
سردرگم بوده است. تقسیم طالبان به دو دسته »خوب« 
»افغانی« و »غیرافغانی« خود  به طالبان  بعدها  »بد« و  و 
گویای عدم سیاست واضح و روشن حکومت در این 

زمینه می باشد.
اساسی  نقش  فرایند  این  در  که  داخلی  دیگر  عامل 
داشته است، عدم شکل گیری یک اپوزیسیون واقعی 
بیشتر  گذشته،  سال های  طول  در  است.  افغانستان  در 
سیستمی«  درون  »اپوزیسیون  یا  »شبه اپوزیسیون«  یک 
بدون آن که خواهان دگرگونی  وجود داشته است و 
قدرت  در  شرکت  به  مایل  باشد،  رژیم  در  اساسی 
جنگ  که  است  شده  باعث  ویژگی  این  است.  بوده 
قدرت و مناصب مهم ترین عامل اختالف حکومت و 
شبه اپوزیسیون را تشکیل دهد و مساله پروسه صلح به 
موضوع دست دوم در کشور بدل شود. درعین حال، 
شبه اپوزیسیون را  از آوردن فشار بر حکومت در زمینه 
تغییر روش های خود محروم کرده و در مجموع  باعث 
حکومت  یک  ایجاد  از  جهانی  جامعه  مایوس شدن 

خوب در افغانستان شده است.
صلح  مذاکرات  حرکت  در  بیرونی  عامل  مهم ترین 
نزدیک شدن  متذکره،  فرضیه  دو  سمت  به  طالبان  با 
خروج  و  امریکا  ریاست جمهوری  انتخابات  موعد  به 
نیروهای امریکایی از افغانستان می باشد. نباید فراموش 
از  یکی  در  حاضر  حال  در  متحده  ایاالت  که  کرد 
طوالنی ترین جنگ های خود به سر می برد. فشار افکار 
عمومی در امریکا چنان که تجربه جنگ ویتنام نشان 
می دهد، همواره یکی از مهم ترین عوامل در تداوم و 
ختم حضور نظامی این کشور در سایر کشورها بوده 
است. اکنون حکومت باراک اوباما، با توجه به اهمیت 
مساله افغانستان در روند نتایج انتخابات این کشور، به 
دنبال این موضوع است که نشان دهد این کشور چه 

دست آوردهای عملی در افغانستان داشته است.

شد،  مواجه  خطر  به  کشور  بانکی  سکتور  هنگامی که 
اسبق  رییس  فطرت،  قدیر  آقای  افغانستان  رییس جمهور 
بانک مرکزی را نزد خویش فراخواند و برایش گفت که 
بنابر معلوماتی موثق، وضعیت  بانک های خصوصی کشور 
بانکی در حال فروپاشی می باشد.  خراب است و سکتور 
خارجی  مشاوران  مانند  مرکزی،  بانک  رییس  پاسخ 
»جناب  بود:  محافظه کارانه  و  یک سان  بانک،  د افغانستان 
 Everything is( رییس صاحب همه چیز خوب است
fine Sir(. اماچند ماه بعد شاهد بودیم که »کابل بانک« 
سقوط کرد و اعتماد مردم افغانستان یک بار دیگر از سیستم 
پول های  بدین ترتیب  شد.  سلب  خصوصی  بانک داری 
مردم دوباره به ذخیرگاه های عنعنوی، یعنی میان بالش زیر 
از  نادرست  اخبار  ارایه  شدند.  مخفی  آرد  کندوی  و  سر 
جانب رییس بانک مرکزی به رییس جمهوری روی دو 
دلیل بوده می تواند؛ یا این که آقای فطرت، مانند بسیاری 
از ماموران بلندرتبه دولتی، از جرات کم برخوردار بود و 
به رییس جمهور می ترسید و یا هم ناشی  ابراز حقایق  از 
از بی کفایتی و عدم شایستگی اش در این مقام بود. امروز 
به هر دو  مبتال  افغانستان  مقام های دولت  از  تعداد زیادی 

بیماری می باشند.
بیشتر روی ترس و محافظه کاری بیش  این نوشته  تمرکز 
رسیده اند  سلطان  رکاب  در  که  است  زیردستانی  حد  از 
حد  از  بیش  متمرکزشدن  به  مقام خویش،  برای حفظ  و 
اداره و مستبد ساختن رهبری کشور می پردازند. فرهنگ 
و روان رعیتی، بدون شک، رهبران استبدادخو و خودکامه 
صاحب  مرجعیت  نهایی ترین  به عنوان  باور های شان  بر  را 
این  می کند.  تقویت  جاویدانی  به  حقیقت های  دسترسی 
امر موجب می شود تا رهبران نیز، روزبه روز، برای راحتی 
جان و فرار از پاسخ گویی و مسوولیت پذیری، در استخدام 

همچو افراد سعی بیشتر کنند. 
کوتاه  بحث  یک  به  موضوع،  بیشتر  وضاحت  برای 
نمایندگان شان  و  مردم  فعال  سهم گیری  می پردازم. 
جلو  می تواند  کشور،  تصمیم گیری های  روند  در 
و  مردم  اگر  بگیرد.  را  نظام  و  رهبری  استبدادی شدن 
بگیریم،  نظر  در  مقابل هم،  در  نکته  دو  مانند  را،  رهبری 
برای  مردم  جانب  از  و حرکت  فشار  که  اندازه ای  هر  به 
سهم گیری در تصامیم و نظارت از اعمال حکمدار بیشتر 
باشد، به همان اندازه دموکراسی کارا و قوی تر بوده و در 
صورتی که مردم از مشارکت فعال به دور بمانند و رهبران 
دولت ها  باشند،  کنترول  از  بدور  تصمیم گیرنده ای  بیشتر 
به سوی استبداد و دیکتاتوری به پیش می روند. در کشور 
به  انفرادی  نه جامعه مدنی و حتا اشخاص  پارلمان،  نه  ما 
گسترده  فساد  در  شبکه ای شان  و  جمعی  اشتراک  خاطر 
نظارت و کنترول دولت  برای  توانایی و عالقه ای  کنونی 
و رهبری ندارند. حتا شعار داغ بعضی از اعضای پارلمان 
بعد از یکی دو بار دیدار با اراکین حکومت، مانند چراغی 
همه  بنابراین  می شود.  خاموش  شده،  ختم  روغن اش  که 
بوده  زودگذر  تلویزیون  دوربین  مقابل  در  داد ها  و  جیغ 
ندارد.  پایداری  هیچ گاه  سیاسی شان  موقف گیری های  و 
و  سیاسی  مختلف  سطوح  در  ارتباط ها  دیگر  جانبی  از 
تنظیمی  و  زبانی  سمتی،  قومی،  شکل  آن قدر  اجتماعی 
می توان  مشکل  به  که  گرفته  به خود  را  سابق(  )احزاب 
پایدار را در کشور داشت.  آرزوی یک حرکت سیاسی 
تقسیم  و  قدرت طلبی  مشترک،  فساد  و  شخصی  منافع 
قومی قدرت، طوری است که نه حزب مخالف و نه هم 
طرفداران حکومت، به هیچ وجه، تفکیک نمی شوند. حتا 
بعضی از اعضای پارلمان و یا هم فعاالن جامعه مدنی انتقاد 
بر  نظارت  و  نمی دانند  نفع شخصی خویش  به  را  نظام  از 
تمثیل می کنند. چون  احتیاط کامل  با  را  اعمال حکومت 
به گفته عام »دیوانه  این فساد بزرگ شریک اند.  همه در 
نیستند تا برای خود بُز بخرند.« پس می ترسند و ترس شان 
ناشی از عدم تعهد شان به مردم و میهن است و نمی خواهند 
این  برداشت  بنا،  شود.  مواجه  خطر  با  شخصی شان  منافع 
است که این ها با حالت فعلی )Status quo( راضی اند 
خویش  دشمن  را  دموکراسی  موارد  از  برخی  در  حتا  و 

می پندارند.

  ماکوی زنده جانی

زیر دستان استبدادپرور 

شود.  حفظ  دموکراسی  و  شده  گرفته  یکه تازی ها  جلو 
منظم  مشوره گیری های  فرهنگ  نداشتن  افغانستان  در  اما 
سویی  از  زیردستان  و کم جراتی  از یک سو  اکادمیک  و 
به  همه  که  رسانیده  باور  این  به  را  جمهور  رییس  دیگر 
وی  از  باشند؛  وی  مطیع  و  دهند  گوش  وی  حرف های 
کسی  به  است  شده  مبدل  جمهوری  رییس  بیاموزند. 
مسایل  فرهنگی  اجتماعی،  و  سیاسی  دانش  بر  خود  که 
تکنیکی و خیلی حوزه های دیگر به تنهایی آگاهی دارد. 
مشوره ها به سخن  پراکنی های بیهوده تقلیل می یابند، رهبر 
چاپلوس  دستان  زیر  به  برون شده  کنترول  از  و  خودکامه 
و سلطه پذیر و رعیت خو وقعی نمی گذارد. از این روست 
از  داخلی  پالیسی های  هم  نه  و  خارجی  سیاست  نه  که 
تصامیم  موارد  بسیاری  در  می باشند.  برخوردار  پایداری 
موقف گیری  چنانکه  می شود.  گرفته  احساسات  روی  از 
این  گواه  پاکستان  مقابل  در  غیرتخصصی  و  غیرمنظم 
در  ترس  و  فردی  منافع  تنازع  متاسفانه  می باشد.  حقیقت 
مشوره دهی  روند  و  شده  بیشتر  روزبه روز  کنونی  اداره 
میکانیزم های  به  را  خود  جای  اکادمیک  و  تخصصی 
این که  همه  از  حیرت آور  می دهد.  مشوره دهی  عنعنوی 
به  جرگه های  که  جمهور  رییس  نزدیکان  اکثریت  حتا 
می کنند  تایید  را  آن  رسمیات  در  ندارند،  باور  عنعنوی 
این ها  اگر  می پردازند.  آن  از  انتقاد  به  پرده  پشت  در  و 
اساسی  قانون  خالف  عنعنوی  جرگه های  که  می دانستند 
این عرف قرون گذشته در قرن 21 جایگاه خود  بوده و 
را از دست داده پس چرا در مقابل رییس جمهور خاموش 
بودند و با این خاموشی  بر فراخواندن جرگه ها مهر تایید 
موقتی  عنعنوی  کرسی های  جرگه  خوشبختانه   می زنند؟ 
بوده و هراسی برای از دست دادن آن وجود نداشته است. 
و  ملی  منافع  با درک  اعضای جرگه  که  بودیم  شاهد  بنا 
امضای  را در جهت  جرات خوب مشوره های سازنده ای 
رییس  به  مصالحه  آجندای  و  استراتژیک  پیمان های 

جمهور دادند. 
باالخره به این نتیجه می رسیم که استخدام افراد ناشایسته و 
بی حد محافظه کار از یک سو، ترس و بی جراتی زیردستان 
از سویی دیگر باعث می شود تا رهبری به شکل خودکار 
از دموکراسی به سوی تمرکز و استبداد سیر کند و سیاست 
داخلی و خارجی فاقد جهت گیری روشن و انسجام استوار 
گردد. سوال این جاست که اگر این رویکرد رعیت پروری 
به  کشور  این  در  دموکراسی  آینده  یابد،  ادامه  رعیتی  و 
کجا خواهد کشید؟ زیردستان امروزی باید فراموش نکنند 
ارزش های  مبنای  بر  افغانستان  جدید  دولت  اساس  که 
دموکراتیک گذاشته شده و دموکراسی از همه شهروندان 
انتقادی  روحیه ای  و  مسوولیت پذیری  دولتی  کارمندان  و 
می خواهد. میان فرهنگ شهروندی و روان رعیتی یک دنیا 
بر شهروندان  تکیه  با  می توان  را  نظام  این  و  است  فاصله 
مسوول و مسوولیت پذیر به یک نظام دموکراتیک پایدار 

ارتقا داد.

رهبران سلطه جوی می آفرینند

برخی از وزرای حکومت کنونی با وجودی که براساس دانش و تجربه خویش بر امور مربوطه 
آگاهی دارند، ولی برای حفظ مقام خود، آن قدر از رییس جمهور و شبکه های زورمندان در 
هراس اند که جرات بیان واقعیت ها را در حضور حامد کرزی ندارند. درحالی که همین ها دور 
از ارگ و وزارت های شان چون بلبل هزارداستان برای حل مشکالت افغانستان ساعت ها 

می سرآیند. تعداد انگشت شماری از مقام هایی که از این امر مستثنی اند، در سایه ی این کتله 
بزرگ نیز کاری از ایشان ساخته نیست. زیرا این ها هم نمی توانند وضعیت فعلی را به تنهایی 

تغییر دهند و جلو متمرکزشدن قدرت را بگیرند. 

ACKU
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رهبری  تحت  زنان  امور  محترمه  وزارت  به تازگی 
دیدند  وقتی  صاحب،  غضنفر  جناب  همه فن،  بانوی 
موثر  زنان  علیه  رفع خشونت  در  متعارف  روش های 
نیست، افکار تابناک خویش را به شخصه ای معطوف 
کردند به این مساله که از راه های غیر متعارف چگونه 
می شود که جلو خشونت علیه زنان را گرفت. بعد از 
نتیجه رسیدند که  این  به  بانو غضنفر  مطالعات دقیق، 
کمبود ویتامین در بدن انسان ها، باعث اعمال خشونت 
علیه انسان ها می شود. بنا مطالعات عمیق خود را بیشتر 
کردند تا باالخره به نتایج بسیار جالبی رسیدند و حاال 
این نتایج را به خدمت مخاطبان عزیز ارایه می دارند تا 
با استفاده از این روش های علمی خشونت در کشور 
را مورد خشونت  ما محو شود و دیگر کسی، زن ها 

قرار ندهد. 
شد  این  غضنفر  بانو  مطالعات  نتیجه ی  اول،  قدم  در 
که آنان دانستند که کمبود ویتامین دی باعث اعمال 
خشونت می شود و چون مردم ویتامین دی ندارند، به 
این خاطر علیه زن های خود خشونت انجام می دهند. 
به طور مثال شما در کشور های اروپای شمالی ببینید، 
چون در آن جا آفتاب بسیار کم است، به همین خاطر 
شوهران شان  توسط  شام  تا  صبح  کشور  آن  زن های 
حتا  می گیرند.  قرار  کوب  و  لت  و  خشونت  مورد 
کمبود ویتامین دی و افزایش خشونت در این کشور ها 
و  ندارند  زن  که  مجرد  مرد های  که  است  حدی  به 
همسایه شان  خانه ی  به  ندارند،  هم  مادر  و  خواهر 
می روند و زن همسایه را مورد خشونت قرار می دهند 
و از طرف شوهر زن هم مورد حمایت قرار می گیرند. 
بانوی محترمه وزیر صاحب امور زنان متوجه شده اند 
که در کشور های افریقایی، به دلیل این که آفتاب زیاد 
دارد، هیچ گونه خشونتی وجود ندارد و مرد ها آن قدر 
از ویتامین دی مملو شده اند که نه تنها هیچ خشونتی 
علیه زنها انجام نمی دهند بلکه گاهی از زن های خود 
درخواست دارند تا آنان را مورد خشونت قرار بدهند 
که کمی از ویتامین دی های شان کم گردد. به همین 
خاطر، مرد ها باید در افغانستان صبح تا شام در معرض 

از  امسال  دانشگاه کندز که  دانشجویان  از  تن  صدها 
شده اند،  فارغ  تربیت  تعلیم  و  زراعت  دانشکده های 
دیگر  نهادهای  و  دولتی  اداره های  در  می خواهند 
حد  در  آنها  تقاضای  این  اما  شوند،  گماشته  کار  به 

»تقاضا« مانده است. 
در این میان، برخی از فارغانی که از با نمره های عالی 
و کدری فارغ شده اند، خواستار فراهم آوری ادامه ی 

تحصیل شان در بیرون از کشور هستند.
تربیت  و  تعلیم  دانشکده ی  فارغ  جاللی،  احمد  نثار 
است،  ادبیات دری خوانده  و  زبان  والیت کندز که 
می خواهد پس از فراغت، دولت برایش زمینه ی کار 

را فراهم کند.
جوانان  تحصیل  برای  »دولت  می گوید:  جاللی   
بهبود  در  باید  و  است  کرده  سرمایه گذاری 
گرفته  کار  فارغ شده،  دانشجویان  از  حکومت داری 

شود.«
نیز  جوانان،  این  از  دیگر  یکی  قدردان،  عبدالشکور 
کار  که  فارغانی  برای  کار  زمینه ی  باید  که  گفت 
خواهان  که  کسانی  برای  و  شود  فراهم  می خواهند، 
ادامه ی تحصیل شان هستند، دولت و نهادهای مدنی، 

کمک کنند.
تربیت  عالی  موسسه ی  و  کندز  دانشگاه  از  همه ساله 
معلم، صدها تن فارغ التحصیل می شوند، ولی شماری 

کمی از فارغان موفق به پیدا کردن کار می شوند. 
کندز،  دانشگاه  رییس  ظریفی،  عبدالقدوس  قاضی 
دانشجو  دانشگاه کندز، 287  از  امسال،  می گوید که 
دانشکده ی  از  فارغان،  این  بیشتر  که  شده اند  فارغ 

تعلیم و تربیت هستند.
میزان  پار،  »سال  می گوید:  کندز  دانشگاه  رییس 

دچار مشکالت روانی نمی شد. ولی چون ویتامین دی 
نگرفته بود این روزگار بر سرش آمد. 

بانوی محترمه، وزیر صاحب، نه تنها در مورد ویتامین 
دیگر  روی  که  رسیدند  جالب  بسیار  نتایج  به  دی 
طور  به  کردند.  دامنه داری  تحقیقات  هم  ویتامین ها 
بسیار خوبی  نتایج  به  ویتامین سی هم  مثال در مورد 
در رابطه به خشونت علیه زنان رسیدند. بانوی محترمه 
اگر  که  گرفتند  نتیجه  دامنه دار  تحقیقات  از  بعد 
که  می شود  باعث  بگیرند،  زیاد  سی  ویتامین  زنان 
ویتامین  چون  کنند.  تحمل  راحت تر  را  خشونت ها 
و  می شود  بیره ها  و  دندان ها  تقویت  باعث  سی 
همچنین از بروز عفونت در بدن جلوگیری می کند. 
زنان  وقتی  خیرندیده  خشونت طلب  مرد های  معموال 
مشت  با  صورت شان  به  می کنند،  کوب  و  لت  را 
می کنند.  زخم  پر  را  نازک شان  وجود  یا  می زنند 
خوب، اگر زن ها ویتامین سی نداشته باشند، در نتیجه 
دندان های شان می شکند و بیره های شان پاره می شود 
و بدن شان عفونتی می شود و آن وقت وضعیت وخیم 
می شود. ولی وقتی ویتامین سی زیاد داشته باشند، نه 
دندان شان می شکند و نه هم بیره های شان پاره می شود 
هم  خشونت طلب  مرد  و  می گیرند  عفونت  هم  نه  و 
هیچ  را  این  می زنم  هرچه  من  که  می کشد  خجالت 
کاری نمی شود. بنا از خیر خشونت فزیکی می گذرد. 

به خشونت  رابطه  در  که  دیگر  ویتامین های  از  یکی 
علیه زنان فایده دارد، ویتامین »که« است. وظیفه این 
جلوگیری  خون  لخته شدن  از  که  است  این  ویتامین 
این  نقش  زنان  علیه  خشونت  عرصه  در  و  می کند 
ویتامین این است که اگر زنی مورد خشونت فزیکی 
این ویتامین  به سرش بخورد،  قرار بگیرد و ضربه ای 
نمی گذارد تا خون در مغز زن لخته شود و در نتیجه 
از سکته مغزی زن جلوگیری می کند. پس زنها اگر 
مورد  که  هرقدر  باشند،  داشته  بیشتر  »که«  ویتامین 

خشونت قرار بگیرند سکته مغزی نمی کنند. 
زنان  علیه  خشونت  به  رابطه  در  نیز  » ای«  ویتامین 
»ای«  ویتامین  بدن  در  اگر  دارد.  حیاتی  نقشی 
چون  بنا  می کند.  جلوگیری  نابینایی  از  باشد  زیاد 
خشونت  زنان شان  علیه  وقتی  خشونت طلب  مرد های 
قرار  هدف  را  بی چاره  زنان  چشمان  می دهند.  انجام 
تا  بگیرند  باید  » ای«  ویتامین  حتما  زنان  بنا  می دهند. 
خدای نکرده در حین مورد خشونت قرار گرفتن از 
سویی  از  نشوند.  کوری  دچار  » ای«  ویتامین  کمبود 
دیگر، مرد ها در عرصه خشونت روانی همیشه زن ها 
را تهدید می کنند که آنان را کور خواهند کرد. شما 
شاید شنیده باشید وقتی مرد زنش را تهدید می کند، 
ویتامین  اگر زن  ترا« خوب  »کور می سازم  می گوید 
» ای« گرفته باشد به مرد می گوید »جرت« من ویتامین 

» ای« زیاد گرفته ام و مرد خجالت زده می شود. 
امور  صاحب  وزیر  تحقیقات  تازه ترین  نتیجه  این ها، 
خشونت  کاهش  در  ویتامین ها  نقش  مورد  در  زنان 
علیه زنان است که توسط خود وزیر صاحب تحقیق 
افغانستان  در  خشونت  از  آن جایی که  و  است  شده 
بسیار گسترده است، بانوی وزیر تحقیقات خود را در 
مورد دیگر پدیده ها هم پیش می برند و شما به زودی 
آهنگ های  پیاز سرخ شده،  قابلی پلو،  نقش  مورد  در 
احمد ظاهر، کریدیت کارت، توسعه شهری و دیگر 
خواهید  آگاه  زنان  علیه  خشونت  کاهش  بر  مسایل 

شد. تا آن زمان، لطفا ویتامین بگیرید. 


محمدظاهر نظم، رییس معارف کندز، با رد این گونه 
معیار  که  می دارد  ابراز  معارف،  ریاست  در  موردها 
شایستگی  و  بودن  مسکلی  آموزگاران  تقرر  در  آنان 

است.
در  نا به سامانی  هیچ گونه  به  که  می گوید  نظم  آقای 

ریاست معارف اجازه نمی دهد.
تنها این بخش معارف نیست که فارغان سال پار  اما 
دانشگاه کندز از آن شکایت دارند، بلکه تقرر فارغان 
به  نیز  حکومت  دیگر  بخش های  در  کندز  دانشگاه 

مشکل رو به روست.
بست های  در  تقرر  ملکی،  خدمات  کارکنان  قانون 
دست کم  کاری  تجربه ی  مستلزم  را  پنج  از  باالتر 
فارغان  که  حالی  در  است،  کرده  پیشبینی  سال  دو 
در  با  و  ندارند  کاری  تجربه ی  هیچ گونه  دانشگاه، 
در  نمی توانند  آنان  قانون،  این  احکام  نظرداشت 

بست های باالتر از پنج کار کنند.
عدم تقرر فارغان به کار در اداره های دولتی، در حالی 
که  می رود  شمار  به  آنان  عمده  مشکل های  از  یکی 
کاریابی  در  سهولت ها  از  کندز  در  محلی  مقام های 
دانشکده های  امسال  فارغان  پیشنهادهای  پذیرش  و 

زراعت و تعلیم و تربیت دانشگاه کندز خبر می دهد.
با  که  نشستی  در  کندز،  والی  انور جگدلک،  محمد 
287 دانشجوی فارغ شده و خبرنگاران در تاالر مقام 
والیت کندز داشت، گفت که او تالش می کند که 
زمینه های بهتری را برای فارغان دانشگاه کندز فراهم 

کند.
آقای جگدلک گفت: »بر بنیاد تفاهم نامه ای که میان 
تاجیکستان و افغانستان و به ویژه، میان والیت کندز و 
والیت ختالن تاجیکستان امضا شده است، ما شماری 

از استادان و دانشجویان زراعت دانشگاه کندز را برای 
سیر علمی به تاجیکستان می فرستیم، تا از دانشگاه های 
آن کشور و چگونگی استفاده از دانش های امروز در 

بخش زراعت دیدار کنند.«
وعده های  به  پیوند  در  کندز،  دانشگاه  امسال  فارغان 
ابراز  خوشبینی  آن که  با  جگدلک،   انور  محمد 
حل  خوبی  به  مشکل های شان  امیدوارند  و  می دارند 

شود، این وعده ها را در جامه عمل موثر می دانند.

آفتاب قرار داشته باشند تا ویتامین دی زیاد بگیرند و 
از خشونت دست بکشند. حتا اگر مرد ها حاضر نشدند 
با رضایت ویتامین دی بگیرند، آنان را باید به زور در 
جلدی  سرطان  مرد ها  این  هم  اگر  نگهدارید.  آفتاب 
گرفتند یا با امراض مختلف جلدی مبتال شدند، اصال 
مهم نیست؛ این ها نتیجه ی خشونت های قبلی شان است. 
از طرفی دیگر، زنان هم باید ویتامین دی بگیرند زیرا 
خدانخواسته  اگر  و  می شود  روان شان  تقویت  باعث 
مورد  است،  نگرفته  دی  ویتامین  که  مردی  توسط 
خشونت قرار گرفت، دچار روان پریشی نگردد. بانوی 
به  می آورند.  هم  جالبی  مثال  صاحب،  وزیر  محترمه، 
عقیده آنان اگر سحرگل ویتامین دی زیاد می گرفت، 
و  می کرد  تحمل  را  تشناب  در  زندانی شدن  ماه  شش 

امسال  بود، ولی  دانشجو  دانشگاه کندز، 600  پذیرش 
990 دانشجو را می توانیم بپذیریم.«

سال  کندز  دانشگاه  جذب  ظرفیت  که  حالی  در  اما 
از  گذشته  سال های  فارغان  می یابد،  افزایش  سال  به 

بی کاری و پذیرفته نشدن در ادارات دولتی شاکی اند.
عبدالحکیم نوابی، یک  تن از این فارغان سال گذشته 
به  سال  یک  »از  می گوید:  تربیت،  و  تعلیم  دانشکده 
این سو، تالش کرده ام تا در یکی از مکتب های والیت 
مقرر  تا حال  ولی  استاد گماشته شوم،  به حیث  کندز 

نشده ام.«
به  دستیابی  عدم  از  حالی  در  نوابی،  عبدالحکیم  اما 
شغل آموزگاری شکایت دارد که  در واپسین آزمون 
از کسانی  معلمان در والیت کندز، شماری  سراسری 
حیث  به  داشتند،  کمتر  تعلیم  نیز   12 صنف  از  که 
مقرر  معارف  ریاست  تشکیل  چارچوب  در  آموزگار 

شدند.
در  را  نشدنش  مقرر  دلیل های  از  یکی  نوابی،  آقای 
و  می داند  معارف  ریاست  در  نابه سامانی  موجودیت 
می گوید: »تشکیل های تازه در ریاست معارف کندز، 
سال قبل در بدل پول به مکتب ها و افراد فروخته شدند 
و کسانی که می خواستند بی پرداخت رشوت آموزگار 

شوند، از فهرست بیرون شدند.«
او، در حالی که از فرد مشخصی نام نمی برد، می افزاید: 
»افرادی بودند که 20000 افغانی رشوت پرداختند و در 
نقاط دوردست شهر کندز آموزگار شدند، ولی کسانی 

که پول نپرداختند، بی کار ماندند.«
ادعا ها  این  رد  با  کندز  معارف  ریاست  در  مقام ها  اما 
تقرر  اصلی  معیار  را  شایستگی  و  بودن  مسلکی 

آموزگاران در این والیت می شمارند.

ویتامین بگیرید
خشونت نکنید

فارغان دانشگاه کندز کار می خواهند

 آژند ـ طنز 

 نورالعین ـ کندز
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

11 - حق ازدواج و تشکیل خانواده
از  يکي  خانواده،  تشکيل  و  ازدواج  حق 
در  حق  اين  است.  بشر  اساسي  حقوق 
که  است  شرايطي  سلسله  يک  برگيرنده ی 
و  ازدواج  از حق  تخطي  آن،  رعايت  عدم 
تشکيل خانواده شمرده مي شود. اين موارد 
ثبت  و  ازدواج  در  رضايت  اصل  شامل 
رسمي نکاح نامه در دفاتر قضايي مي باشد. 

اهليت  سن  کشور،  مدني  قانون  اساس  بر 
براي  و   16 دختر  براي  ازدواج  قانوني 
است.  شده  گرفته  نظر  در  سال   18 پسر 
است  کرده  تصريح  قانون  اين  همچنين، 
تکميل  را  16سالگي  سن  دختر  هرگاه  که 
توسط  تنها  وي  ازدواج  عقد  باشد،  نکرده 
پدر صحيح  التصرف يا محکمه باصالحيت 
صورت گرفته مي تواند.هم چنين عقد نکاح 
پايين تر از 15 سال را منع اعالم کرده است.  
رابطه  در  در سطح کشور  انتشاريافته  ارقام 
نشان دهنده ی  وقت،  از  قبل  ازدواج هاي  به 
ازدواج  به  رابطه  در  درصد   57 رقم 
کميسيون  نظارت هاي  مي باشد.  دختران 
از  قبل  ازدواج هاي  وجود  تاييدکننده  نيز 
که  مي دهد  نشان  و  بوده  کشور  در  وقت 
ازدواج  براي  خانواده ها  داليل  عمده ترين 
مشکالت  حل  اطفال شان،  وقت  از  قبل 

فاجعه بارترين  از  يکی  انتحاری  حمالت 
اخير،  سال  چند  طول  در  که  است  حمالتی 
ملکی  مردمان  ميان  از  را  قربانی  بيشترين 
زنان،  که  مردمانی  است؛  گرفته  بی گناه  و 
بخش  نيز  سال خورده  افراد  و  کودکان 

عمده ی آنان را تشکيل می دهند.
ماه  سيزدهم  سه شنبه  روز  مورد  آخرين  در 
در  قندهار  واليت  در  جاری  سال  جدی 
انتحاری  انفجار که دو مورد آن  نتيجه ی سه 
و  کشته  نفر   12 حداقل  است،  شده  گزارش 

30 نفر ديگر زخمی شده اند.
مبتنی بر گزارش های نشرشده در ميان کشته 
وجود  نيز  کودک  هفت  زخمی شدگان،  و 
زخمی  سه  و  کشته  چهار  شامل  که  داشته 

می باشد.
يا  گروه  را  حمالت  اين  مسووليت  اگرچه 
افراد مشخصی تا کنون به عهده نگرفته است، 
ولی تا امروز معموال طالبان و حزب اسالمی 
پاکستانی و  با طالبان  حکمتيار، در همکاری 
القاعده، عوامل عمده چنين حمالت شناخته 

شده اند.
سوال اصلی اين است که اگر طالبان و ديگر 
ادعای  با  افغانستان  در  شورشی  گروه های 
دولت  حتا  و  خارجی  سربازان  عليه  مبارزه 
افغانستان جنگ می کنند، پس دليل حمله به 
مردم بی گناه و ملکی آن هم به شيوه ی انتحار، 
چه می تواند باشد؟ حمله به عزاداران عاشورا 
در کابل و مزار شريف، انفجار بمب و انتحار 

براي  تبادله  و  منازعات  حل  اقتصادي، 
پرداخت قروض مي باشد. 

نقض  مورد   852 مجموع  از   1389 سال  در   
 6.2 کميسيون،  به  راجع شده  بشري  حقوق 
درصد آن مربوط نقض حق ازدواج و تشکيل 
از آن جمله 20 مورد  خانواده بوده است که 
 13 و  زنان  مربوط  مورد   40 اطفال،  مربوط 

مورد مربوط مردان بوده اند. 
ازدواج  حق  مورد  در  تخطي ها  بيشترين 
می شود،  مشاهده  ذيل  نمودار  در  که  طوري 
از واليت هاي فارياب، غور، ننگرهار و تخار 

گزارش شده است. 
حق ازدواج، شامل حقوق فرعي ديگر مي باشد 
که در ادامه، تحت عناوين جداگانه اي عرضه 

مي شود.
11. 1 حق حمايت در برابر ازدواج در 

طفولیت
در حدود 38 درصد قضاياي مربوط به نقض 
به کميسيون  ازدواج که طي سال 1389  حق 
راجع شده است، در مورد ازدواج اطفال بوده 
که تعداد زيادي از اين ازدواج ها قبل از سن 
15سالگي صورت گرفته بود. مقروض بودن 
قماربازي،  در  پدران  باخت  دختر،  خانواده 
فقر و تنگدستي، بد و بدل از عوامل عمده ی 

اين گونه ازدواج ها بوده است. 

در مساجد و محالت 
که  شهری  مزدحم 
مردمان  شک  بدون 
اصلی  هدف  ملکی، 
می باشند،  و  بوده 
می دهد  نشان  واضحا 
تصميم  و  اراده  که 
کشتار  در  قبلی 
وجود  بی گناه  مردم 
از  حمالت  و  داشته 
نمی تواند  دست  اين 

بدون انگيزه باشد.
و  کودکان  کشتن 

توجيه  قابل  هيچ وجه  به  که  است  واقعيتی  زنان 
ملی  با غرور و شهامت  به هيچ عنوانی  و  نبوده 
مواردی  در  نيست.  و  نبوده  سازگار  ما  مردم 
زيادی گفته شده عامالن اصلی انتحار از بيرون 
پشتباشی  و  کنترول  از  نحوی  به  و  آمده  مزرها 

طالبان افغانی خارج است. 
اجرای  که  کنيم  اعتراف  بايد  اين ها،  تمام  با 
معاونت  و  همکاری  بدون  حمالت  چنين 
کسانی از داخل کشور ممکن نبوده و متاسفانه 
ميان  از  و  خاک  داخل  از  مزدورانی  و  عوامل 
منافع  گرفتن  نظر  در  بدون  که  است  ما  مردم 
اسالمی  شان،  و  دين  مسووليت های  و  ملی  
برای  را  کشنده  حمالت  چنين  اجرای  فرصت 

دختر 15ساله ای که دو سال قبل در سن 13سالگي 
جبرا و در بدل خانم برادرش با پسر مامايش نامزد 
شده است، تمايلي به اين ازدواج ندارد و خواهان 
که  مي دارد  اظهار  اما  مي باشد؛  نامزادي اش  فسخ 
محکمه ولسوالي غوربند هيچ توجهي به شکايت 
وي نداشته و او را ترغيب به اين ازدواج مي کند 
نامزدش خواهان دريافت مبلغي هنگفت  فاميل  و 
در قبال فسخ نامزادي يا طالق دخترشان که بدل 
در  کميسيون  پيگيري هاي  هستند.  مي باشد،  وي 
مربوطه،  ارگان هاي  طريق  از  قضيه  اين  به  رابطه 
چون پوليس، محکمه ادامه دارد که تا حد زيادي 

رضايت بخش مي باشد. 
 70 ماده  که  می دهد  رخ  حالی  در  قضايا  چنين 
به صراحت عنوان می کند:  افغانستان  قانون مدني 
ذکور  که  مي گردد  کامل  وقتي  ازدواج  »اهليت 
سن 18 و اناث 16سالگي را تکميل کرده باشند.« 
مورد،  در   2 فقره  مدني  قانون   71 ماده  هم چنين 
چنين صراحت دارد: »عقد نکاح صغيره کم تر از 

15 سال به هيچ وجه جواز ندارد.«
ازدواج هاي قبل از وقت، خاص دختران نمي باشد 
تشکيل  پسران  را  افراد  اين  از  زيادي  تعداد  بلکه 
مي دهند. به طور نمونه مي توان به گزارشي از دفتر 
دفتر در سال 1389  اين  اشاره کرد؛  واليتي غور 
طي نظارتي از سه قريه سرتپه، شيخ ها و آهنگران 
ثبت  به  را  اطفال  ازدواج  مورد  هجده  تعداد 
رسانيده است که اکثريت )12 تن( آنان را پسران 
تشکيل مي دادند و در تمامي اين موارد مشکالت 

اقتصادي فاميل ها دليل اصلي بوده است. 
ناقض  نه تنها  اطفال  ازدواج  باالي  ارقام  اين 
هم چنان  بلکه  مي باشد  بين المللي  و  ملي  تعهدات 
قبل  ازدواج  شد  گفته  صحت  حق  بخش  در  که 
از سن هجده سالگي دختران يکي از عوامل مهم 
مرگ و مير مادران در حين زايمان به شمار مي رود.
ادامه دارد

بيگانگان و دوشمنان مردم، فراهم کرده و آگاهانه 
بی گناه  مردمان  و  زنان  کودکان،  غيرآگاهانه،  يا 

خودش را بکام مرگ می کشانند.
بايد گفت اينکار همان گونه که باربار از زبان علما و 
بزرگان دينی شنيده شده است، از گناهان کبيره بوده 
و عوامل چنين کشتارهای بی رحمانه، مورد خشم و 
که  است  جنايتی  قرار خواهد گرفت،  الهی  عضب 
افغانستان هميشه  مردم  نخواهد شد.  فراموش  هرگز 
حمالت  قربانی  چگونه  که  داشت  خواهند  به ياد 
انتحاری و غيرانسانی بوده و چطور کودکان، زنان 
و مردمان بی گناه شان، مظلومانه به شهادت می رسند.

3 . آزادی های عمومی
واژه عمومی در حقوق فرانسه، در ترکيباتی چون: حقوق عمومی، بخش 
عمومی، خدمات عمومی، داللت دارد بر دخالت حکومت در امری. اما 

معنای اين دخالت در الصاق به آزادی چه می تواند باشد؟
از اين واژه گاه تمايز ميان آزادی های عمومی مربوط به روابط شهروندان 
ميان  روابط  به  مختص  خصوصی  آزادی های  و  حکومتی  ارگان های  با 
در  سنديکاها  تشکيل  آزادی  ازدواج،  آزادی  چون:  خصوصی،  افراد 

مقابل کارفرمای خصوصی و آزادی عقد قرارداد، ادراک می شود.
يک چنين تمايزی قابل قبول نيست. آزادی ای به نام آزادی »خصوصی« 
دخالت  مستلزم  يکديگر  حقوق  رعايت  به  افراد  الزام  ندارد.  وجود 
قوانين و مجازات  توسط محاکم قضايی خود،  با  دولت است که آن را 
افراد  و  با يکديگر  افراد  به روابط  تحميل می کند. همه آزادی هايی که 
وارد  زمانی  تنها  زيرا  عمومی اند،  آزادی های  مرتبط اند،  حاکميت،  با 
حقوق موضوعه می شوند که حکومت اصول آنها را به رسميت شناخته، 
باشد. راه  شرايط تحقق آن ها را تنظيم و رعايت آن ها را تضمين کرده 
عنوان  به  که  است  اين  نتيجه اش  و  بود  بی معنا خواهد  اين،  حل عکس 
کيفيت  زمانی  تنها  کارگران  انديشه  آزادی  و  سنديکايی  آزادی  مثال: 
آزادی عمومی دارا شود که در چهارچوب موسسات عمومی قرار گيرد، 
تبديل  خصوصی  آزادی  به  آزادی  اين  خصوصی  کارفرمای  مقابل  در 
می شود! بنابراين بايد يک چنين تمايز نادرستی را کنار گذاشت. آن چيز 
که آزادی را »عمومی« می گرداند - موضوع آن هرچه می خواهد باشد 
- دخالت حکومت در به رسميت شناختن آن و تنظيم قواعد آن است. 
می گذارد.  صحه   موضوعه  حقوق  در  آزادی ها  جايگاه  بر  دخالت  اين 
توسط  که  سرنوشت  تعيين  اختيار  از  است  عبارت  عمومی  آزادی های 

حقوق موضوعه تاييد شده است.
3 . آزادی های عمومی و حقوق بشر

مقوله های نزديک، اما مستقل: مفهوم »حقوق بشر« و مفهوم »آزادی های 
عمومی« دو مقوله نزديک به هم، اما در عين حال متمايزند. زيرا از يک 
سو در سطوح متفاوتی قرار گرفته اند و از سويی ديگر دارای محتويات 

متفاوتند.
-افق های متفاوت- مفهوم »حقوق بشر« که در صفحات بعد منشا تاريخی 
طبيعی  حقوق  بينش  از  گرفت،  خواهد  قرار  مطالعه  مورد  آن  فلسفی  و 
نشات گرفته است. طبق اين مفهوم انسان به دليل انسان بودنش مجموعه ای 
از حقوق را داراست که از طبيعت او الينفک است. ناديده گرفتن اين 
توسط  اين حقوق  شناخت  انسان. عدم  به سرشت  است  تعرضی  حقوق 
قوانين موضوعه يک کشور يا عدم شناخت آن در دوره ای از تاريخ از 
اهميت آن نمی کاهد و نقض اين حقوق توسط قوانين يک کشور، ارزش 
آن را در نظر کسانی که اصول اين حقوق را پذيرفته اند، تنزل نمی دهد. 

در نتيجه اين مفهوم فراتر از آن است که به تصريح قانون محتاج باشد. 
بشر  واقع حقوق  در  شناخت؛   رسميت  به  می توان  را  اين حقوق  معهذا، 
دارای خصلتی است که امکان می دهد بتوان حقی را به معنای دقيق کلمه 
در امکاناتی که برای انسان شناخته شده، متصور شد، ازجمله: يک عنوان، 
ايستادگی  مقابل آن  بتواند در  او  يا موضوعی که  يک شيی مشخص و 
کند. بنابراين امکان پيش بينی مجازات برای نقض اين حقوق وجود دارد، 

امری که موجب می شود اين حقوق در قوانين موضوعه داخل  شود. 
به  بشر  است: حقوق  بين الملل طی شده  در حقوق  است که  روالی  اين 
ميثاق های  توسط  و  اعالميه جهانی 1948 تصويب شده  در  صورتی که 
وجود  به  بين الملل  جامعه  در  حقوقی  مقوله ای  يافته،  انتظام   1966
 آورده است. نظام حمايتی اين حقوق را نيز متون حقوقی مشخص کرده  

است. در چارچوب اروپا نيز اقدامی مشابه صورت گرفته است.  
ادامه دارد
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وضعيت حقوق بشر 

در افغانستان
آزادی های عمومی و حقوق بشر

مردم ملکی قربانيان اصلی حمالت انتحاری

 قسمت چهل و ششم

م. ع. بشارت

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

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

نویسنده:ژان ریورو-اوگ موتوه/ترجمه فارسی نیکی پارسا

حقوق بشر؛ مبنای عدالت، دموکراسی و آزادی های 
اجتماعی است.

/http://www.iranrights.org :منبع

بشر« و مفهوم مفهوم »حقوق 
»آزادی های عمومی« دو مقوله نزدیك 
به هم، اما در عین حال متمایزند. زیرا 
از یك سو در سطوح متفاوتی قرار 
گرفته اند و از سویی دیگر دارای 

محتویات متفاوتند.

ACKU



خاستگاه های ایدیولوژیک و ساختار سازمانی طالبان
 دکتور داوود مرادیان، استاد دانشگاه امریکایی افغانستان

قسمت اول
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بحران  مسلحانه ،  درگیری های  و  خشونت ها  تداوم 
و  پیچیده ترین  از  یکی  به  را  افغانستان  منازعه ی  و 
کرده  تبدیل  معاصر  تاریخ  جنگ های  طوالنی ترین 
است. در مقایسه با جنگ های جهانی اول و دوم که در 
کم تر از 5 سال خاتمه یافت، جنگ افغانستان عمری 
طالبان در  زمان ظهور  از  دارد.  به چهار دهه  نزدیک 
به  اما  مهم  بازیگران  از  یکی  این گروه،  سال 1375، 
افغانستان شده است  رازآلود معضله ی  و  مبهم  غایت 
فقدان شناخت درست  پاکستان.  اخیر  در سال های  و 
و کامل از این پدیده، یکی از دالیل اصلی ناکامی ها 
شناخت  می باشد.  آنها  با  مذاکره  یا  و  مبارزه  در 
نادرست و غیر دقیق از این گروه، حرف سان زو، پدر 
استراتژی های جنگ، را در ذهن ما زنده می کند. این  
شخصیت استراتژیست چینی، بیش از 2000 سال قبل، 
عامل  و  علت  را  دشمن  و  خود  از  شناخت  و  درک 
اصلی پیروزی و یا شکست تعریف کرده است. مطابق 
با سخن سان زو، شناخت درست از خود و از دشمن 
تضمین کننده ی پیروزی در هر جنگ و مبارزه است. 
یا  خود  از  غلط  و  ناقص  شناخت  وی،  باور  به  باز  و 

دشمن امکان پیروزی را به نصف کاهش می دهد.
مختلف   ابعاد  به  گذرا  است  نگاهی  نوشته  این   
ایدیولوژیک  هویت  خاستگاه،  یعنی  طالبان؛  گروه 
و  آنها  سیاسی  استراتژی  تباری،  هویت  گروه،  این 

چارچوب برخورد و مواجهه با آنها. 
تنوع برداشت ها و تعریف ها از طالبان 

صاحب نظران  و  بازیگران  تعداد  به  می رسد،  نظر  به 
متفاوت  برداشت های  و  نگاه ها  افغانستان،  در  منازعه 
گروه  این  عده ای  دارد.  وجود  طالبان  از  متضادی  و 
عده ای  برای  اما  می کنند،  تلقی  اصیل  مجاهدین  را 
دیگر، طالبان یک گروه متحجر، واپس گرا، بنیادگرا، 
دیدگاه  از  می باشند.  مدنیت  ضد  و  خشونت طلب 
عده ای، طالبان یک پدیده امریکایی- انگلیسی اند. این 
در حالی است که برای عده ای دیگر طالبان سربازان 
را  طالبان  بعضی،  می باشند.  پاکستان  پنجم  ستون  و 
سویی  از  می دانند.  پشتون تبار  گروه  و  پدیده  یک 
دیگر، عده ای طالبان را بخشی از تروریزم بین المللی، 
طالبان  عده ای،  برای  می دانند.  القاعده،  رهبری  به 
قبایلی  مناطق  پابرهنه ی  و  فریب خورده  روستاییان 
برای  صورتی که  در  می باشند.  پاکستان-افغانستان 
پان اسالمیزم  جریان  از  بخشی  طالبان  دیگر،  عده ای 
جریان  با  را  طالبان  عده ای  تجدد ستیز اند.  و  بنیادگرا 

شورشی خوارج در صدر اسالم مقایسه می کنند. 
از  متضاد  و  متفاوت  برداشت های  و  نگاه ها  چنین 
این  واقعیت های  از  بخشی  طالبان،  پدیده ی  و  گروه 
کم اهمیت  را  دیگری  بخش های  و  برجسته  را  گروه 
و یا غیرمرتبط می سازد. شناخت درست از این گروه 
این  مختلف  زوایای  و  ابعاد  تمام  که  می کند  ایجاب 
گروه، به دور از پیش قضاوت ها، مورد بحث و بررسی 
ارزیابی  و  تحلیل  می کوشد  نوشتار،  این  گیرد.  قرار 
این گروه  تاریک  به دست دهد و زوایای  جامع تری 

را برآفتاب افکند. 

با  مقابله  جهت  کشور  آن  برای  شد  دستمایه ای 
این رو،  از  دموکراتیک.  و  اصالح طلبانه  جریان های 
این سیاست را پاکستان و بعد ها در دوران جنگ سرد 

غرب نیز در پیش گرفت. 
برنده  برگ  بهترین  را  اسالمی  جریان های  پاکستان 
حل  منظور  به  هند  و  افغانستان  با  مقابله  برای  ابزار  و 
معضل پشتونستان و کشمیر تلقی کرد و آن را تقویت 
برای  غرب  استراتژی  سبز«  »کمربند  ایجاد  می کند. 
بلوک  یعنی  خود؛  ایدیولوژیک  رقیب  محاصره ی 
شرق در منطقه، با حضور پاکستان جامه ی عمل پوشید 
که پیامد عمده ی آن حمایت های بی دریغ از گروه ها 
بستر  به  بعدا  می باشد که  افغانستان  اسالمی  احزاب  و 

مناسبی برای رشد طالبان تبدیل شد.
از  خود  فعالیت های  گسترش  و  بقا  برای  طالبان 
ایدیولوژیک  هویت  با  متناسب  نهادهای  و  ساختارها 
عبارت  نهادها  این  مهم ترین  می برند.  بهره  نیز  خود 

است از: 
1( مدارس دینی، به خصوص مدارس پاکستان؛ 

اسالمی  احزاب  به خصوص  اسالمی،  احزاب   )2
پاکستان؛ 

3( مساجد، به خصوص مساجد افغانستان.
ویژگی دیگر گروه طالبان، طبقاتی بودن آن می باشد. 
مانند  می باشد،  مالیان  طبقه  از  متشکل  گروه  این 
مهم  و  اصلی  ایران  که هسته  در  فقیه  جریان والیت 
آن متشکل از آخوندهای شیعه است. دسترسی طالبان 
به مدارس دینی و مساجد و مالمحور بودن آن، این 
جریان را تقویت کرده است. به عبارت دیگر، مساجد 
تشکیالتی  و  حزبی  شعبات  نقش  دینی  مدارس  و 

طالبان را عهده دار می باشد. 
رفتارهای  و  تمایالت  طالبان،  گروه  برجسته  ویژگی 
تمامیت خواهانه این گروه می باشد که این گروه را در 
ردیف جریان های فاشیزم قرار داده است. جریان های 
سایر  به  تدریج  به  و  یافتند  تولد  اروپا  در  که  فاشیزم 
مناطق گسترش یافتند، دارای چند ویژگی و مولفه ی 

مشخص می باشند که عبارت است از: 
1( ایدیولوژی مشروعیت بخش؛ 

2( رهبری کاریزماتیک؛ 
احیای  یا  و  نجات  به  نیازمند  اجتماع  یک  وجود   )3

یک ملت/قوم/گروه سرکوب شده؛ 
4( نگاه اسطوره ای و یا نوستالوژیک نسبت به گذشته؛ 
5( تالش برای ایجاد و یا احیای آرمان شهر و یا مدینه 

فاضله در آینده؛ 
6( نفی و حذف تنوع فرهنگی، سیاسی، ارزشی؛ 

7( تقدس و محوریت خشونت؛ 
8( نفی فردیت و تاکید بر محوریت گروه؛ 

شجاعت،  چون  قهرمانانه ای  ارزش های  بر  تاکید   )9
نظم  خودگذشتگی،  دگرستیزی،  مردانگی،  غیرت، 

افراطی؛ 
10( نفی لذت های مادی و جسمانی؛ 

11( اطاعت مطلق از ایدیولوژی و رهبری حزب؛ 
12( جایز بودن هرنوع وسیله برای رسیدن به هدف؛ 

و  فردی  حوزه های  بین  مرزبندی  هرنوع  نفی   )13
عمومی و گسترش مطلق ایدیولوژی در تمام حوزه ها 

از جمله روابط جنسی.

یک روش برای به دست آوردن شناخت بهتر از این 
سیستم  و  سازمانی  ساختار  هویت،  بررسی  گروه، 
تقویتی و محیط اجتماعی و سیاسی طالبان می باشد که 
از پنج عنصر و حوزه متصل و مکمل هم تشکیل یافته 

است. این عناصر عبارت  است از:
1( هویت و ساختار ایدیولوژیک طالبان؛ 

2( حمایت های خارجی؛
3( منابع و انگیزه های مالی؛

4( ساختار سازمانی و رهبری؛ 
5( محیط مناسب جغرافیایی و اجتماعی. 

1. ایدیولوژیک محور بودن طالبان 
پروژه  و  ایدیولوژی محور  جریان  یک  طالبان 
محلی.  سیاسی  جریان  یک  تا  می باشند  استخباراتی 
برای شناخت بهتر از این هویت، ظهور و رشد طالبان 
را باید در چارچوب جریان های سیاسی جهان اسالم 
سیاسی شدن  داد.  قرار  بررسی  مورد  اخیر  قرن  دو  در 
استعمارگران  ورود  با  اسالم  ایدیولوژیک شدن  و 
از  استفاده  با  استعمارستیزی  یافت.  تسریع  اروپایی 
گفتمان های  تدریج  به  دینی  آموزه های  و  حربه ها 
اصالح طلبانه و رفرمیستی جوامع اسالمی، ایجاد و یا 
احیای نظام های سیاسی- اجتماعی ایدیولوژیک محور 

را رشد و رونق داد. 
نیروهای  برخروج  مبنی  طالبان،  شعار  و  هدف  دو 
کامل  تطبیق  و  اسالمی  امارت  ایجاد  و  خارجی 
شریعت، بازتابی از اهداف دوگانه جریان های سیاسی 
ایدیولوژیک  این رو، هویت  از  جهان اسالم می باشد. 
و  جریان ها  سایر  با  مشترک  وجوه  بعضی  طالبان 
حزب  اسالمی،  جمعیت  مانند  اسالم گرا  احزاب 
اسالمی و یا نظریه والیت فقیه در ایران دارد. با وجود 
و  یک  کانون  به  را  جریان ها  همه ی  نمی توان  این، 
هسته ی واحد فروکاست. گروه های ذیل با اندازه های 
مختلف بر هویت ایدیولوژیک طالبان نقش داشته اند: 
1( جریان های سیاسی و مبارزاتی مسلمانان هند به ویژه 
گسترش  پاکستان  در  بعدها  که  دیوبندی  مدارس 

یافت؛ 
2( ظهور اندیشه های سیاسی و جریان اخوان المسلمین 

در کشورهای عربی؛
3( احزاب سیاسی اسالمی افغانستان در دوران جنگ 

سرد و حضور نیروهای شوروی در این کشور؛
4( انقالب اسالمی ایران؛

5( رشد و ورود القاعده و سلفیان به افغانستان.
سیاسی  قدرت های  اسالمی،  جریان های  بر  عالوه 
جریان  این  ایدیولوژیک  بن مایه های  تقویت  در  نیز 
این  از  یکی  انگلیس  داشته اند.  فعال  نقش  و  سهم 
قدرت ها می باشد. این کشور، هم در تضعیف جریان 
ترقی خواه  شاه  غازی«  خان  »امان اهلل  اصالح طلبانه ی 
به  هند،  ملی  کنگره  تضعیف  در  هم  و  افغانستان  
رهبری مهاتما گاندی به صورت منظم از جریان های 
اسالم گرا و مخالف حمایت کرد. استراتژی و سیاست 
شاه  اصالح طلبانه ی  حرکت های  برابر  در  انگلیس 
امان اهلل و کنگره ی ملی هند پسان ها با ایجاد پاکستان، 

طالبان برای القاعده هم همکار و هم فکر ایدیولوژیک بوده اند و هم میزبان 
سخاوتمند. عالوه بر آن، همکاری های سیاسی و هم سنگری هایی که بین اعضای 

ارشد القاعده و طالبان صورت گرفته است، روابط عاطفی بین آنها را تقویت 
کرده است. یکی از سواالت اساسی محافل غربی، میزان ارتباط میان طالبان 
و القاعده است. همین نگاه برای نخبگان سیاسی افغانستان نیز مطرح بوده 

است. به عنوان نمونه، رییس جمهور افغانستان در سال 2006 میالدی طالبان و 
القاعده را یک جریان مشترک خواند.  وزیر دفاع سابق امریکا نیز بر یگانه بودن 
این دو گروه تاکید کرده است. اگر چه متناقض می نماید، اما در واقعیت  طالبان 

برای ایران، یکی از ابزارهای فشار بر ایاالت متحده امریکا و احیانا یکی از 
کارت های این کشور برای مذاکره با امریکا خواهند بود.

و  اسالمی  شریعت  از  طالبان  ایدیولوژیک  تفسیر 
هم چنین  و  اقتدار  و  خشونت  ابزار  به  آنها  دسترسی 
گروه،  این  تمامیت خواه  و  اقتدارگرایانه  خواست 
فاشیست  محدود  گروه های  از  یکی  به  را   طالبان 
تحقیق  موضوع  این  البته  است.  کرده  تبدیل  اسالمی 

و بررسی بیشتر می طلبد.
2. حمایت های خارجی 

همان طور که در باال به آن اشاره شد، ایدیولوژیک 
تحوالت  و  مناسبات  با  مستقیمی  رابطه ی  دین  شدن 
سیاسی داخلی، منطقه ای و جهانی دارد. این مناسبات 
نقش  نیز  طالبان  شکل گیری  و  ظهور  در  تحوالت  و 
داشته است. از این رو، حمایت های خارجی از طالبان  
مرحله  گیرد:  قرار  بررسی  مورد  باید  مرحله  دو  در 
نخست، ظهور و حاکمیت طالبان و مرحله دوم، بعد 
از سقوط این گروه. بدون شک، برخی از کشورهای 
غربی یکی از حامیان غیر مستقیم طالبان در مرحله ی 
اول بوده اند، اما این حمایت ها در مرحله دوم قطع شده 
عبارت  دوم  مرحله  در  طالبان  حامیان خارجی  است. 

است از: 
1( پاکستان؛ 
2( القاعده؛ 

نهادهای خیریه ی  استخباراتی و  از حلقات  بعضی   )3
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس؛ 

4( جمهوری اسالمی ایران.
و  موثر  وسیله ای  آنها،  خارجی  حامیان  برای  طالبان 
جیواستراتژیک  اهداف  به  رسیدن  جهت  هزینه  کم 
مهم ترین  پاکستان  می باشند.  قدرت ها  این  سیاسی  و 
بهتر  درک  جهت  است.  طالبان  خارجی  حمایت گر 
دالیل و عوامل دخیل در  حمایت پاکستان از گروه 
مورد  را  کشور  این  استراتژیک  اهداف  باید  طالبان، 

بررسی قرار داد.
پاکستان،  استراتژیک«  »عمق  هدف  کردن  عملی 
افغانستان می باشد.  برابر  راهبرد اصلی این کشور، در 
بر  مبتنی  پاکستان،  به  متمایل  ضعیف،  دولت  وجود 
اسالمیزه شده  و حاکمیت  اسالمیستی  ایدیولوژی های 
مولفه های اصلی این استراتژی می باشند. ابزار پاکستان 
می باشد.  قبایل  نیروی  و  دینی  روح  انگلیسی ها  مانند 
تا  بنابراین  می باشند.  ویژگی  دو  هر  دارای  طالبان 
زمانی که پاکستان، بازنگری بر اهداف جیواستراتژیک 
خود ننماید، طالبان به عنوان ابزار استراتژیک پاکستان  

باقی خواهند ماند.
ارزش  سه  دارای  عربی  کشورهای  برای  طالبان   

استراتژیک می باشند: 
مجاهدان  و  ماجراجو  جوانان  ساختن  سرگرم   )1
و  افغانستان(  در  جهاد  دوره ی  )بقایای  کشورها  این 
دورنگهداشتن آنها از کشورهای عربی و صدور آنها 

به افغانستان 
2( گسترش ایدیولوژی وهابیت در کشورهای منطقه؛ 
افراطی  جریان های  توسط  ایران  مذهبی  محاصره   )3

سنی. 
هم فکر  و  همکار  هم  القاعده  برای  طالبان 
میزبان سخاوتمند. عالوه  بوده اند و هم  ایدیولوژیک 
که  هم سنگری هایی  و  سیاسی  همکاری های  آن،  بر 
گرفته  صورت  طالبان  و  القاعده  ارشد  اعضای  بین 
بین آنها را تقویت کرده است.  است، روابط عاطفی 
ارتباط  میزان  غربی،  محافل  اساسی  از سواالت  یکی 
میان طالبان و القاعده است. همین نگاه برای نخبگان 
سیاسی افغانستان نیز مطرح بوده است. به عنوان نمونه، 
رییس جمهور افغانستان در سال 2006 میالدی طالبان 
و القاعده را یک جریان مشترک خواند.  وزیر دفاع 
تاکید  گروه  دو  این  بودن  یگانه  بر  نیز  امریکا  سابق 
کرده است. اگر چه متناقض می نماید، اما در واقعیت  
ایاالت  بر  فشار  ابزارهای  از  یکی  ایران،  برای  طالبان 
متحده امریکا و احیانا یکی از کارت های این کشور 

برای مذاکره با امریکا خواهند بود. 
ادامه دارد
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یک شنبه اول جنوری سال ۲۰۱۲، نخستین روز عضویت 
برای  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  در  پاکستان 
به  هفتم  بار  برای  این کشور که  بود.  یک دوره دوساله 
انتخاب شده است، در حال  امنیت  عضویت در شورای 
بسیاری دست و  بین المللی  و  با مشکالت داخلی  حاضر 

پنجه نرم می کند.
در این مقاله، چالش های امنیتی داخلی و خارجی پاکستان 
در رابطه با تصدی این کرسی به اختصار بررسی می شود.

پاکستانوامنیتبینالملل
 شاید یکی از برجسته ترین مشکالت پاکستان در صحنه 
از درگیری های  این کشور پس  باشد که  این  بین المللی 
طوالنی و سه بار جنگ تمام عیار با همسایه شرقی خود، 
هندوستان، قرارداد صلحی به امضا نرسانده و دو کشور 
به سر  جنگی  شرایط  در  هنوز  موقت،  آتش بس  قرار  با 
شورای  جدید  دوره  در  متخاصم  طرف  هردو  می برند. 
امنیت، به عضویت آن درآمده اند و ظن آن وجود دارد 
ابزار  را  شورا  این  در  عضویت  امکانات  کشور،  دو  که 

جدیدی برای رقابت های خود استفاده کنند.
برخالف هند، مشکل پاکستان در عرصه امنیت بین الملل 
به این جا ختم نمی شود. پاکستان خاستگاه طالبان است و 
گرچه امروزه به طور رسمی از حمایت آن سر باز می زند، 
در گذشته ای نه چندان دور به حمایت علنی از این جریان 
بنیادگرای اسالمی مشغول بود و مقامات ارشد این کشور 
بابر، وزیر کشور اسبق و جنرال  از جمله جنرال نصیراهلل 
به  پاکستان  ارتش  استخبارات  پیشین  رییس  حمیدگل، 

عنوان پدران معنوی طالبان شناخته می شدند.
خاک  در  القاعده،  رهبر  بن الدن،  اسامه  کشته شدن 
که  نظامی  اکادمی  مجاورت یک  در  به ویژه  و  پاکستان 
به شدت تحت کنترول ارتش بود، تردیدهایی جدی در 
مطرح  تروریسم  علیه  مبارزه  در  پاکستان  نقش  با  رابطه 
نمود و تا جایی پیش رفت که ایاالت متحده در کمک 

مالی قابل توجه خود به این کشور تجدیدنظر کند.
 از سویی دیگر توان پاکستان برای حفظ امنیت زرادخانه 
ساخت  به  مربوط  تکنولوژی  از  حفاظت  و  هسته ای 
است.  بوده  سوال  زیر  همواره  اتومی اش،  سالح های 
سالح های  به  اسالمی  بنیادگرایان  دستیابی  بالقوه  خطر 
به  مربوط  اطالعات  فروش  سابقه  و  هسته ای  مرگبار 
پدر  عبدالقدیرخان،  توسط  تسلیحات  این گونه  ساخت 
فن آوری اتومی پاکستان به کشورهایی چون لیبیا و ایران 

نگرانی هایی را برای جامعه جهانی به دنبال داشته است.
خارجی اش  روابط  در  تنها  پاکستان  کنونی  مشکالت 
هم اکنون  زرداری،  نمی شود. دولت آصف علی  خالصه 
این  و  دارد  قرار  کشور  این  نظامیان  شدید  فشار  تحت 
فشار از زمان افشای نامه سفیر سابق پاکستان در امریکا به 
مقامات پنتاگون برای کمک گرفتن از ارتش امریکا برای 

محدودسازی نظامیان پاکستانی بیشتر شده است.
همسایه  مخرب  نقش  آنچه  از  بار ها  نیز  افغان  مقامات   
پاکستانی خویش در امور افغانستان یاد می کنند، شکایت 
نیز  مجازی  فضای  در  افغان  سیاسی  فعاالن  کرده اند. 
تاکنون روی خوشی به خبر عضویت پاکستان در شورای 

امنیت سازمان ملل نشان نداده اند.
پاکستانومشکالتداخلی

خارجی اش  روابط  در  تنها  پاکستان  کنونی  مشکالت 
هم اکنون  زرداری،  نمی شود. دولت آصف علی  خالصه 
تحت فشار شدید نظامیان این کشور قرار دارد و این فشار 
از زمان افشای نامه حسین حقانی، سفیر سابق پاکستان در 

امریکا به مقامات پنتاگون بیشتر هم شده است.
هم پیمانان  از  که  حقانی  آقای  مذکور،  نامه ی  در  ظاهرا 
آقای زرداری در حزب مردم پاکستان به شمار می رود، 
پاکستانی و  نظامیان  برای محدودسازی  امریکا  ارتش  از 
کوتاه کردن دست آنان از سیاست تقاضای کمک کرده 

بود.
در هفته های پایانی سال ۲۰۱۱ ارتش پاکستان به صورت 
گیالنی،  یوسف رضا  و  کرد  کودتا  به  تهدید  ضمنی 
نخست وزیر این کشور نیز در سخنرانی تند و بی سابقه ای 
به ارتش حمله کرد و برای نخستین بار ارتش را برای پناه 

دادن به بن الدن زیر سوال برد. 
از  هرگز  کنون  تا  پاکستان  ارتش  اطالعاتی  سازمان   
مستقل  صورت  به  و  نبرده  فرمان  غیرنظامی  دولت های 

تحت فرمان جنرال های این کشور عمل می کند.
برهم زننده ی  عنوان  به  هم  کشوری،  پذیرفت  نمی توان 
نظم منطقه و حمایت از گروه هایی که صلح جهانی را به 
خطر می اندازند مطرح باشد و هم در شورایی عضو شود 

که وظیفه اش کمک به تامین همین صلح جهانی است.
این دوگانگی در قدرت یکی از مشکالت اصلی دولت 
امروز پاکستان است و شرایط را برای بازی در صحنه های 

وقایع  شکل گیری  روند  می سازد.  دشوار  نیز  بین المللی 
را  خود  ساله   ۶۴ عمر  از  نیمی  که  کشوری  در  سیاسی 
بوده  کودتاچی  نظامیان  چکمه های  زیر  مستقیم  به طور 
آنان زیسته  از  نیز زیر سایه سنگین ترس  را  نیم دیگر  و 

است، چندان خوشایند نیست.
پاکستانوکرسیشورایامنیت

آیا  که  این جاست  سوال  شده،  یاد  موارد  به  توجه  با 
امنیت  شورای  در  پاکستان  مانند  کشورهایی  عضویت 
این شورا  اهداف  دستیابی  به  متحد کمکی  ملل  سازمان 
البته  می کند؟  جهانی  امنیت  و  ثبات  صلح،  حفظ  برای 
تنها پاکستان نیست که فایده عضویت اش در شورا محل 

تردید است.
در گذشته نیز کشورهایی که خود به نوعی ناقض امنیت 
جهانی در بعد بین المللی و زیرپاگذارنده حقوق بشر در 
بعد داخلی بوده اند به عضویت این شورا در آمده اند. شاید 
بعضی از اساسنامه های سازمان ملل متحد از جمله قوانین 
مربوط به اعضای دایمی شورای امنیت و حق وتوی آنان، 
این  عضویت  شرایط  و  غیردایم  اعضای  انتخاب  نحوه 
نمی توان  که  چرا  بگیرد.  قرار  بازنگری  مورد  باید  اعضا 
پذیرفت کشوری، هم به عنوان برهم زننده ی نظم منطقه 
خطر  به  را  جهانی  صلح  که  گروه هایی  از  حمایت  و 
باشد و هم در شورایی عضو شود که  می اندازند مطرح 

وظیفه اش کمک به تامین همین صلح جهانی است!

پاکستان و عضویت در شورای امنیت
کامبیزغفوری
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نمی توان پذیرفت کشوری، هم به عنوان برهم زننده ی نظم منطقه و 
حمایت از گروه هایی که صلح جهانی را به خطر می اندازند مطرح باشد 
و هم در شورایی عضو شود که وظیفه اش کمک به تامین همین صلح 

جهانی است.
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درخواست سارنواالن برای 
اعدام حسنی مبارک 

رییس  مبارک،  حسنی  پرونده  سارنوال های 
اعدام  حکم  صدور  خواهان  مصر،  سابق  جمهور 

برای وی شده اند.
گفته  سارنوال ها،  این  از  یکی  خاطر،  مصطفی 
قتل  مستقیم  مسوول  مبارک  آقای  که  است 
سال  که  است  اعتراضاتی  در  دولت  مخالفان 

گذشته به سقوط دولت او انجامید.
آقای  که  گفت  دادستانی  نظر  جمع بندی  در  او 
با  باید  و  است  شده  عمد  قتل  مرتکب  مبارک 

چوبه دار اعدام شود.
آقای خاطر همچنین خواستار اعدام حبیب العدلی، 
ارشد  افسران  از  تن  چهار  و  سابق  داخله  وزیر 
تظاهرکننده   ۸۰۰ حدود  کشتن  اتهام  به  پولیس، 

در طول ۱۸ روز ناآرامی ها شد.
است.  راه حل  »مجازات  قضایی گفت:  مقام  این 
صادر  را  آنها  اعدام  حکم  باید  عادلی  قاضی  هر 
سرنگونی  در  که  فعاالن  از  برخی  اما  کند.« 
حکومت حسنی مبارک نقش داشته اند، می گویند 
وی  اعدام  حکم  صدور  شود،  محکوم  او  اگر 
انجام نخواهد شد. به گفته آنها، این امکان وجود 
قدر  آن  حسنی مبارک  محاکمه  روند  که  دارد 
طول بکشد که باعث استعفای وکیل وی شود و 

ارتش در نهایت مانع از اعدام احتمالی او شود.
از ماه اگست سال گذشته تا کنون، آقای مبارک 
دادگاه  در  بار  چند  او،  پسر  دو  جمال،  و  عال  و 
درباره  همچنین  خاطر  مصطفی  شده اند.  ظاهر 
برای  پسرانش  و  مبارک  آقای  مالی  فساد  پرونده 

آنها تقاضای حبس با اعمال شاقه کرده است.
مصطفی سلیمان، سارنوال  کل، نیز می گوید آقای 
مبارک از نظر سیاسی و قانونی مسوول کشته شدن 

است. تظاهرکنندگان 

باراک اوباما، رییس جمهور ایاالت متحده، با اعالم راهبرد تازه 
دفاعی این کشور اظهار داشت، امریکا با کاهش نیروهایش در 

اروپا، حضور بیشتری در قاره آسیا خواهد داشت.
به  پنتاگون،  امریکا،  دفاع  وزارت  در  حضور  با  اوباما  باراک 
ساخت؛  منتشر  را  کشور  این  دفاعی  راهبرد  سند  رسمی  طور 
خط مشی ای که برپایه آن ایاالت متحده باید توانایی خود را 
برای پیروزی در یک جنگ حفظ کند و همزمان این ظرفیت 
را داشته باشد تا مانع از رسیدن دشمن به اهداف خود در یک 

منازعه دوم شود.
این سند راهبردی از اهداف پیشین دفاعی امریکا که برای دو 

جنگ همزمان تعریف شده بود، فاصله گرفته است.
این خط مشی تازه همچنین از ارتش امریکا می خواهد که موازنه 
قوا را به سمت آسیا-اقیانوس آرام سوق دهد و همزمان آمادگی 

خود برای مقابله با تروریزم را حفظ کند.
دلیل  به  آسیا،  در  امریکایی  نیروهای  بیشتر  حضور  بر  تاکید 
شرق  منطقه  در  چین  خلق  جمهوری  نظامی  توان  افزایش 

آسیاست.
»با  راهبردی گفت:  سند  این  درباره  پنتاگون  در  اوباما  باراک 

این که نیروهای ما همچنان به نبرد در افغانستان ادامه می دهند، 
شدت و حدت این جنگ در حال کاهش است.«

ماموریت های  در  ما  نیروهای  این که  »با  افزود:  اوباما  باراک 
و  بهره مندیم  فرصت  این  از  ما  می شوند،  پیروز  خود  کنونی 
همچنین وظیفه داریم به نیرویی که در آینده به آن نیاز داریم، 
توجه داشته باشیم.« در این سند که به تصویب کنگره و امضای 
سایبری  ظرفیت های  بر  سرمایه گذاری  لزوم  بر  رسیده،  اوباما 
تاکید شده است. امریکا طبق این خط مشی همچنین می تواند تا 
جایی که به امنیتش لطمه ای وارد نشود از زرادخانه هسته ای خود 
بکاهد. باراک اوباما  پیشتر از وزارت دفاع امریکا خواسته بود، 
با اولویت بندی در  اهداف خود از هزینه های این وزارت خانه 
بکاهد. اوباما در ماه اگست با کنگره به توافق رسید که بیش از 
۴۵۰ میلیارد دالر در طول یک دهه آینده از هزینه های وزارت 

دفاع بکاهد.
اوباما و کنگره همچنین به توافق رسیدند که  احتمال دارد ۶۰۰ 
میلیارد دیگر هم از هزینه های پنتاگون کاسته شود مگر این که 

کنگره به تصمیم دیگری در این مورد برسد.
در سندی که روز پنج شنبه علنی شد، تنها به اهداف کلی امریکا 

اشاره شده و جزییاتی در مورد میزان کاهش نیروهای امریکایی 
در امریکا و میزان دقیق بودجه بخش های نظامی منتشر  نشده 

است.
از شمار  این گفته  اند  از  پیش  امریکایی   مقام های  این حال  با 
نیروهای ارتش و تفنگ داران امریکایی در طول ۱۰ سال آینده 

به میزان ۱۰ تا ۱۵ درصد کاسته خواهد شد.
محور  ناتو،   شمالی،  اتالنتیک  پیمان  سازمان  و  اروپا  اهمیت 
دیگری است که در سند راهبردی دفاعی امریکا، به آن اشاره 

شده است.
تحوالت  با  متناسب  رویکرد  و  خاورمیانه  در  ثبات  حفظ 
کشورهای عربی از دیگر محورهای راهبرد تازه دفاعی ایاالت 

متحده است. 
در این سند همچنین قید شده است که  امریکا همچنان برای 
توقف برنامه هسته ای ایران و کوریای شمالی تالش خواهد کرد.

این سند تصریح می کند: »سیاست امریکا بر امنیت خلیج فارس 
برای  فارس  خلیج  همکاری  شورای  با  مقتضی  همکاری  و 
بازداشتن ایران از توسعه ظرفیت ساخت سالح هسته ای و مقابله 

با سیاست های بی ثبات کننده اش تاکید دارد.«

ACKUامریکا راهبرد دفاعی تازه خود را اعالم کرد 
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