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قصرهای  تا  دارد  نظر  در  کابل  شهرداری 
و  بیگ  تاج  تپه ی  داراالمان،  تاریخی 
چهلستون را از پول مردم افغانستان بازسازی 

کند.
بازسازی قصرهای داراالمان، تپه ی تاج بیگ 
و چهلستون نخستین پروژه بازسازی است که 
شهرداری کابل در نظر دارد تا با استفاده از 

منابع مالی افغان ها به اجرا گذاشته شود.
است  کرده  امیدواری  ابراز  کابل  شهرداری 
مردم  سهم گیری  فرهنگی  کار  این  با  که 
افغانستان در امور بازسازی کشور ترویج یابد.

یونس  محمد  آزادی،  رادیو  گزارش  به 
در  یکشنبه  روز  کابل،  شهردار  نواندیش 
پشتنی  در  بانکی  حساب  گشایش  محفل 
گفت  قصرها   این   بازسازی  برای  بانک 
امیدوار است تا مردم افغانستان در تطبیق این 
پروژه ی ملی فعاالنه سهیم شوند و نقش شان 

را ایفا کنند.
کابل  »شهرداری  گفت:  اندیش  نو  آقای 
داراالمان،  قصرهای  تا  گرفت  تصمیم 
جز  که  را  بیک  تاج  تپه ی  و  چهلستون 
افغانستان  با پول مردم  افتخارات ملی ماست 

احیا کند.«
مردم  از  پیامی  نیز در  رییس جمهور کرزی 

اعالمیه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
به  رابطه  در  پست  واشنگتن  مقاله  مورد  در 

واگذاری زندان پروان به دولت افغانستان.
روزنامه واشنگتن پست در شماره روز جمعه 
نشر رسانده  به  را  مقاله ای  تاریخ ۱۳ جنوری، 
مستقل  کمیسیون  موضع  آن  در  که  است 
حقوق بشر افغانستان، به نقل از مقامات آن به 
طور ناقص و خارج از زمینه انعکاس داده شده 
از  خارج  قول هایی  نقل  مقاله  این  در  است.  
زمینه های اصلی و مقدمات بحث، به صورت 
آورده  کمیسیون  مقامات  زبان  از  گزینشی 

گشایش نخستين 
مرکز تشخيص 

سرطان در هرات 

تشخیص  خصوصی  مرکز  نخستین 
سرطان در هرات گشایش یافته است.

هرات پس از کابل، دومین والیتی است 
بیماری های  تشخیص  مرکز  دارای  که 

سرطانی است.
پیش از این بیماران مشکوک به بیماری 
سرطان برای تشخیص قطعی به خارج از 

افغانستان فرستاده می شدند.
هرچند آمار دقیقی از شمار افراد مبتال 
به سرطان در غرب کشور منتشر نشده، 
مرکز  موسس  فیروز،  هارون  داکتر  اما 
هرات  در  سرطان  تشخیص  جدید 
نوع  شایع ترین  »سرطان مری«  می گوید 

سرطان در هرات است.
 ۲۴۰۰ »شفاخانه ها  گفت:  فیروز  آقای 
مرکز  این  به  تشخیص  برای  را  مورد 
متاسفانه  میان  این  از  که  فرستاده اند 
سرطانی  موارد  آنها،  درصد  حدود ۷۵ 
بوده اند. من در این زمینه تحقیقاتی انجام 
داده و یافته ام که شایع ترین سرطان در 

هرات، سرطان مری است.«
در  بستر  صد  هفت  شفاخانه  مسووالن 
مرکز  کار  کیفیت  می گویند  هرات 
سرطان شناسی از لحاظ اعتبار، با مراکز 
برابری  منطقه  کشورهای  در  مشابه 

می کند.
داکتر نعیم عالمی، مسوول این شفاخانه 
گفت: »موارد زیادی بوده است که نظر 
با نظر مراکز تشخیص معتبر  این مرکز 

در کشورهای منطقه، یکی بوده است. 
ادامه در صفحه 2

شهرداری کابل 
قصرهای تاریخی را بازسازی می کند

اعالميه مطبوعاتی کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان

افغانستان، تاجران ملی و سرمایه داران کشور 
قصرهای  بازسازی  در  که  است  خواسته 
داراالمان، تپه ی تاج بیگ و چهلستون  کمک 

مالی نمایند.
در مراسمی که برای باز کردن حساب بانکی 
پشتنی  در  قصرها  این  بازسازی  منظور  به 
اعضای  از  شماری  بود،  شده  دایر  بانک 
کابینه، شورای ملی و تعداد دیگر از مقام های 
حضور  نیز  خصوصی   سکتور  و  حکومتی 

داشتند.
آنان ضمن پرداخت مقداری از پول خود به 
حساب بانکی که برای بازسازی این قصرهای 
تاریخی باز شده است، تعهد سپردند که در 

آینده هم به این پروژه کمک خواهند نمود.
شهردار کابل گفت که رییس جمهور کرزی 
نیز گفته است که یک مقدار از معاش خود را 

ماهانه به این حساب بانکی می ریزد.

بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  که  است  شده 
افغانستان آنرا مورد تایید قرار نمی دهد. 

افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
موضع گیری رسمی خود را هم توسط مصاحبه 
با رسانه ها  و هم با تحریر مقاله مفصل در رابطه 
در شماره  پروان  زندان  مسولیت  واگذاری  به 
 ۱۱ مطابق   ۱۳۹۰ جدی    ۲۱( مورخ   ،  ۱۳۱۶
جنوری ۲۰۱۲(روزنامه هشت صبح و وبسایت 

کمیسیون رسما به نشر رسانده است.
به  پروان  زندان  مسولیت  انتقال  از  کمیسیون 
عین  در  ولی  نموده   استقبال  افغانستان  دولت 

زمینه  سه  در  تا  است  خواسته  دولت  از  حال 
تطبیق  و  کافی  پروسیجرهای  و  قوانین  ایجاد 
مسولین  ظرفیت  سطح  بردن  بلند  آن،  کامل 
موظف زندان و هم چنان تامین بودجه و منابع 
همچنان  و  نموده  اقدام  زندان ها  برای  کافی 
را که  قانونی  نهادهای  منظم  و  دایمی  نظارت 
موظف به نظارت از زندان ها و محالت سلب 

آزادی هستند، تسهیل نمایند.  

کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان 
25 جدی 1390 خورشيدی

سخنگوی وزارت امور خارجه می گوید که دولت افغانستان در 
مراحل »خیلی ابتدایی« روند صلح قرار دارد. آقای موسی زی 
می گوید در این مراحل جناح های مختلف در تالش هستند تا 
فضای اعتماد الزم به منظور گفتگوهای مستقیم میان دولت 
افغانستان و طالبان مساعد شود. او گفت: »امروز ما و شما در 
مراحل خیلی ابتدایی روند صلح افغانستان قرار داریم. در 
این مرحله، طرف های مختلف تالش می کنند تا فضای اعتماد 
الزم برای اجرای مذاکرات مستقیم بین طرفین افغانی، جنگ 

افغانستان فضا مساعد شود.

وزارت خارجه:

با گروه های 
مصالحه ناپذیر 

می جنگیم

آگهی بورسيه تحصيلی
الی درجه  افرادیکه  تحصیالت عالی شانرا  از  به آگاهی آنعده 
لیسانس به اکمال رسانیده  باشند  ابالغ می گردد که زمینه ادامه 
از  بهبودی پس  ماستری در رشتهء)مطالعات  الی درجه  تحصیل 

  )MA in Post–War Recovery Studies جنگ
برای مدت یک سال در دانشگاه یارک کشور انگلستان مساعد 
بیشتر و اخذ  توانند جهت  معلومات  شده است. عالقمندان می 

فورمه به ایمیل آدرس
 faqiri95@gmail.com
 york.cambridge.s@gmail.com

و یا به شماره ۰۷8۴۶۰۹8۶8 در تماس شوند.
تاریخ ختم پذیرش برگه های درخواستی ۲۰ فبروری سال ۲۰۱۲ 

میالدی می باشد.
 ،۵۳ شماره  خانه    OSA افغانستان  باز  جامعه  موسسه  نشانی: 

چهارراهی شهید،  شهر نو، کابل، افغانستان 
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رییس جمهور
 چقدر خطر طالبان 
را جدی می گیرد؟

با تمام غفلت ها و خوش بینی ها باید 
طالبان  که  کند  درک  کرزی  آقای 
امریکا  با  مصالحه  به  مایل  هرچند 
گروه  این  نهایت  در  اما  هستند؛ 
گروه های  با  کارزار خونین  وارد یک 
سیاسی و قومی افغان می شود. دلیل 
این نگرانی این است که هیچ گروه 
سیاسی و قومی افغان باور ندارد که 
نگرش های  و  سیاست ها  در  طالبان 
به  تغییری  خود  مذهبی  و  سیاسی 

وجود آورده باشند.
در صفحه 4

آمادگی دولت برای 
برگزاری کنفرانس توکیو

متحده  ایاالت  از  پس  جاپان،  دولت 
بزرگ  تمویل کننده  دومین  امریکا، 
سال  از  پس  که  است  افغانستان 
2001 تاکنون بیش از سه میلیارد دالر 
در پروژه های انکشافی کشور مصرف 
کرده و همچنین نزدیک به پنج میلیارد 
دالر دیگر نیز تعهد کرده است که به 

افغانستان کمک کند.
در  که  امیدوار است  افغانستان  دولت 
کنفرانس اقتصادی توکیو که در سطح 
کمک کننده  کشورهای  خارجه  وزرای 
به  جهانی  جامعه  می شود،  برگزار 
ادامه ی کمک های خود تا سال 2025 

میالدی به افغانستان ادامه دهد. 
در صفحه 3
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صدای خانه ی ملت خاموش است
و  تحوالت  شاهد  اخیر  هفته های  و  روزها  طی 
منطقه  و  کشور  در  سیاسی  مهم  رخدادهای 
به  قطر،  در  طالبان  دفتر  بازگشایی  می باشیم؛ 
حاشیه رفتن حکومت افغانستان در این مذاکرات، 
دور  آلمان،  در  سیاسی  رهبران  برخی  نشست 
و  پاکستان  و  افغانستان  میان  گفتگوها  جدید 
رفت و آمدهای پیدا و پنهان اعضای حزب اسالمی، 
از نمونه هایی است که می توان به آن اشاره کرد. 
مستقیم  تاثیر  می تواند  رویدادها،  این  مجموعه ی 
بر وضعیت سیاسی موجود و آینده مردم داشته 
در  پارلمان  جایگاه  و   اهمیت  به  توجه  با  باشد. 
نظام سیاسی کشور، در تمام این رویدادها، یادی 
از خانه ی ملت نرفته و هیچ گونه واکنشی، به عنوان 
نمایندگان  هرچند  است.  نشده  بلند  ملت،  صدای 
و  می کنند  سپری  را  رخصتی شان  روزهای 
ابقای  برای  رای زنی  در  اداری  هیات  اعضای 
اما نمی توان سکوت و یا  دور دوم کاری شان اند، 
رویدادها  مجموعه ی  در  را  قوه  این  چشم پوشی 
نادیده گرفت. انتظار اساسی و جدی این است که 
در هر رویدادی، پارلمان کشور، به عنوان خانه ی 
ملت، باید واکنش ها، موضع گیری ها و دیدگاه های 

خود را ابراز کند. 
مساله ای  هر  در  ملت  خانه ی  صدای  اکنون 
خاموش است و این نهاد، بر اثر بی کفایتی رهبری 
رفته  حاشیه  به  حکومت،  دوامدار  مداخله های  و 
تا  پارلمان تالش کرد  از آغاز کار  است. حکومت 
مشغول  و  کند  تقسیم  چنددسته  به  را  نهاد  این 
بخش  گذشته،  سال  سازد.  داخلی  رقابت های 
اعظمی از فرصت ها مصروف جدال بر سر نتایج 
انتخابات و رقابت های جدی و فشرده برای احراز 

کرسی ریاست و هیات اداری بود. 
تا  نشد  موفق  پارلمان  کاری،  یک سال  طول  در 
اعضای  کابینه،  وزرای  که  کند  وادار  را  حکومت 
برای گرفتن رای  را  لوی سارنوال  ستره محکمه و 
حتا  گذشته  سال  در  پارلمان  کند.  معرفی  اعتماد 
و  است  کدام  حکومت  اساسی  خطوط  که  نفهمید 
ادامه  جنگ  و   صلح  به  اولویت ها  کدام  براساس 
حکومت  صریح  مداخله  و  دست اندازی  می دهد. 
کاری اش  اول  سال  در  پارلمان  تا  شد  سبب 

هیچ گاه نتواند در نقش نظاره گر ظاهر شود.
حکومتی ها  پارلمان، صف  کاری  نخست  سال  در 
که  می شد  احساس  و   پررنگ  شده  روز  هر 
حکومت  پیش مرگان  از  نمایندگان  از  بسیاری 
چند  پارلمان  به کار  برای شروع  اکنون  می باشند. 
رای زنی های  هم اکنون  از  است.  باقی مانده  روز 
است.  شده  آغاز  اداری  هیات  تعیین  برای  جدی 
بیشتر  کنترول  برای  حکومت  که  می شود  گفته 
افرادی  بیشتر،  مداخله ی  با  تا،  است  تالش  در 
حکومت  نماینده ی  نقش  در  که  کند  گزینش   را 
مردم  نمایندگان  که  دید  باید  حال  شود.  ظاهر 
چگونه  حکومت،  سلطه ی  از  پارلمان  عبور  برای 
تغییر  مردم  و  خود  نفع  به  را  صحنه  می توانند 

دهند. 
از سلطه ی حکومت و  پارلمان کشور برای نجات 
اثرگذار  و  محوری  نظارتی،  نقش  در  قرارگرفتن 
هیات  تعیین  و  یک ساله  کار  بازنگری  نیازمند 

توانمند می باشد.  اداری 
در  طوالنی  دوره های  برای  پارلمان  آن،  غیر  در 
ماند  خواهد  باقی  حاشیه  در  یا  و  کم رنگ  نقش 

وبه جای آن، حکومت تصمیم خواهد گرفت. 

زنگ اول
 پنج عضو یک خانواده

در انفجاری در کندز 
کشته و زخمی شدند

دختر  یک  مادر،  یک  کندز:  8صبح، 
از  دیگر،  تن  سه  با  همراه  ساله   6
ولسوالی  در  خانواده  یک  اعضای 

شدند. زخمی  و  کشته  خان آباد 
خان آباد  ولسوال  ناشر،  نظام الدین 
نیم  و  چهار  ساعت  »حوالی  گفت: 
در  خانه  یک  در  دیروز،  بامداد 
خان آباد  ولسوالی  جنت باغ  روستای 
 2 انفجاری  پی  در  کندز،  والیت 
کشته  خانواده  یک  اعضای  از  تن 
این  اعضای  از  دیگر  تن  سه  و  شده 

شدند.« زخمی  خانواده، 
در  ماین  این  که  افزود  ناشر  آقای 
جابه جا  این خانه  بخاری  نزدیک 
شده بود که در پی انفجار آن، خانم 
رقیه  با  گل دسته  نام  به  ساله ای   35

شده اند. کشته  ساله اش  شش  دختر 
را  رویداد  عاملین  امنیتی  مسووالن 
خانواده  اما  می دانند،  ناشناس  افراد 
خانواده  که  است  گفته  متضرر 
رویداد  این  عامل  آنها  کاکای 

است.
خانواده ی  آگاهی ها،  بنیاد  بر 
تن  سه  که  متضرران  کاکای 
فرار  خان آباد  ولسوالی  از  بوده اند، 

کرده اند.
جنگ های  جریان  در  این،  از  پیش 
متضرر  خانواده ی  پدر  داخلی 
و   بود  داده  دست  از  را  جانش 
پسر  به دوش  خانواده  این  مسوولیت 

است. بوده  بزرگ خانواده 

جاپان 8 میلیون دالر 
برای بازسازی شفاخانه 
والیتی غور کمک کرد 
8صبح، کابل: سفارت جاپان در کابل، 
میلیون   8 ارزش  به  کمکی  یادداشت 
بازسازی  هدف  به  را  امریکایی  دالر 
وزارت  با  غور  والیتی  شفاخانه ی 

به امضار رساند. خارجه کشور 
گذشته  روز  یادشده  یادداشت 
صحت  وزارت  مقام های  درحالی که 
و  لیتوانیا  خاص  ماموریت  عامه، 
از  پس  داشتند،  حضور  یو ان او پی اس 
رییس  جیحون  امان اهلل  میان  امضا، 
سیجی  و  خارجه  وزارت  سیاسی  اول 
در  جاپان  سفارت  شارژدافیر  اوکادا 

تبادله شد. کابل 
به  کمک  یادداشت  امضای  بنیاد  بر 
والیتی  شفاخانه ی  بازسازی  پروژه ی 
تا  صحی  پروژه ی  این  تطبیق  با  غور، 
این  در  تن  هزار  آینده،600  دوسال 
صحی  اولیه ی  خدمات  به  والیت 

پیدا خواهند کرد. دسترسی 
بالک های  یادشده،  پروژه  اساس  به 
و  دواخانه،  زنانه،  مردانه،  جراحی، 
این  در  بیماران  برای  پیدیاتریک 

والیت نوسازی می شود.
بخش های  نه تنها  پروژه  این  در 
خواهند  بازسازی  والیتی  شفاخانه ی 
مرکز  عاجل،  بخش های  بلکه  شد، 
سیستم های  توبرکولوز،  جراحی، 
تازه  این شفاخانه  در  و حرارتی  برقی 

می شوند. ساخته 
سفارت جاپان در سال 2009 میالدی 
دفتر  غور  والیت  به  کمک  هدف  به 
چغچران  شهر  را  خودر  بازسازی 

ایجاد کرده است.
بازسازی والیتی  همین گونه، گروه  به 
مسلکی  آموزشی  برنامه های  لیتوانیا 
شفاخانه  کارمندان  به  را  طبی  و 
چهل ساله ی والیت غور کمک کرده  

است.
تاکنون،  2002 میالدی  از سال  جاپان 
بازسازی  دربخش   را  دالر  میلیارد   2
دالر  میلیارد   5 و  است  کرده  کمک 
ثبات  و  توسعه  بخش  در  نیز  را  دیگر 

افغانستان تعهد کرده است. به دولت 

نتایجی را  نتایج این مرکز و  بارها  ما 
که از بیرون از افغانستان به ما رسیده 
تفاوتی  کرده ایم  مقایسه  باهم  است 
در نتایج وجود نداشت تشخیص این 
دیگر  کشورهای  تشخیص  با  مرکز 

تقریبا یکسان بود.«
متخصص  ابدالی،  مسعود  داکتر 
جگر  و  گوارشی  بیماری های 
می گوید زمان برای تشخیص بیماری 
این  از  پیش  است.  ارزشمند  بسیار 
نمونه هایی را که آنان برای تشخیص 
به ایران می فرستادند حدودا یک ماه 

آزمایش ها  نتیجه  تا  می کشید  طول 
این  ایجاد  اما  برسد.  آنان  به  دوباره 
حاال  که  است  کرده  کمک  مرکز 
نتایج آزمایش ها در ظرف یک هفته 

بدست آید. 
در سال های اخیر شمار شفاخانه ها و 
کشور  در  خصوصی  درمانی  مراکز 

افزایش یافته است.
اما انتقادهایی هم به دلیل هزینه سنگین 
تشخیص و درمان و همچنین امکانات 
این  غیرمعیاری  خدمات  و  محدود 

مراکز وجود داشته است.

ACKU
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 احسان اهلل بکتاش

آمادگی دولت برای برگزاری کنفرانس توکیو

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 بیات1137
ه و تنظیم:

تهی

کنفرانس  برگزاری  از  ماه  یک  از  بیشتر  گذشت  با 
برای  افغانستان  دولت  آلمان،  در  دوم  بن  بین المللی 
در  دیگر  مهم  بین المللی  کنفرانس  یک  برگزاری 
توکیو جاپان آمادگی می گیرد. این کنفرانس که قرار 
است در جوالی سال جاری میالدی در توکیو برگزار 
شود، در آن موضوع ادامه ی کمک های جامعه جهانی 
به دولت افغانستان از سال 2015 تا سال 2025 میالدی 

مورد بحث قرار خواهد گرفت.
کوچیرو گمبا، وزیر امور خارجه جاپان، هفته گذشته 
برگزاری  مورد  در  کابل،  به  سفرش  نخستین  در 
با رییس جمهور کرزی و  توکیو  بین المللی  کنفرانس 
همچنین  است.  کرده  گفتگو  نیز  کشور  خارجه  وزیر 
با مقام های وزارت امور خارجه  سفیر جاپان در کابل 
توکیو  کنفرانس  برگزاری  برای  آمادگی ها  منظور  به 

گفتگو کرده است.
دومین  امریکا،  متحده  ایاالت  از  پس  جاپان،  دولت 
سال  از  پس  که  است  افغانستان  بزرگ  تمویل کننده 
پروژه های  در  دالر  میلیارد  سه  از  بیش  تاکنون   2001
نزدیک  همچنین  و  کرده  مصرف  کشور  انکشافی 
به  که  است  کرده  تعهد  نیز  دیگر  دالر  میلیارد  پنج  به 

افغانستان کمک کند.
کنفرانس  در  که  است  امیدوار  افغانستان  دولت 
اقتصادی توکیو که در سطح وزرای خارجه کشورهای 
کمک کننده برگزار می شود، جامعه جهانی به ادامه ی 
افغانستان  به  میالدی   2025 سال  تا  خود  کمک های 

ادامه دهد. 
بین المللی  نشست  از  پس  توکیو،  اقتصادی  کنفرانس 
دولت  میان  بن،  نشست  در  می شود.  برگزار  دوم  بن 
کنفرانس  تا  شد  توافق  جهانی  جامعه  و  افغانستان 
دیگری به منظور ادامه  کمک های اقتصادی به دولت 

افغانستان تا یک دهه دیگر، در جاپان برگزار شود.
دولت  می گوید که  امور خارجه  وزارت  این حال،  با 
افغانستان امیدوار است مساله موثریت کمک های جامعه 
جهانی در این کنفرانس مورد بحث قرار گیرد. جانان 

این  در  خارجه،  امور  وزارت  سخنگوی  موسی زی ، 
مورد گفت افغانستان، تا زمانی که نتواند تمام مصارف 
خود را از منابع داخلی تامین کند، به کمک های جامعه 
جهانی ضرورت دارد. آقای موسی زی می گوید: »در 
که  است  این  اول  نقطه  توکیو،  کنفرانس  به  رابطه 
بین المللی  کنفرانس  در  بین المللی  جامعه  و  افغانستان 
یک  باید  که  رسیدند  موافقه ای  به  بن  در  افغانستان 
کنفرانس عمده اقتصادی در رابطه به افغانستان در ماه 
جوالی سال جاری میالدی در توکیو برگزار شود. در 

آن روی دو موضوع اساسی که من می توانم امروز با 
در  گفتگو  اول  می شود[.  ]بحث  بسازم،  شریک  شما 
دهه  جریان  در  جهانی  جامعه  میزان کمک های  مورد 
تحول افغانستان بین سال های 2015 الی 2025 است.« 
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین افزود: »مدت 
افغانستان این  امیدوار هستیم که به دولت  زمانی که ما 
اجازه را خواهد داد تا از طریق انکشاف منابع عایداتی 
ملی بتوانیم نه تنها نیروهای امنیتی خود را تمویل کنیم، 
بلکه فعالیت ها و پروژه های بازسازی را از طریق منابع 

همچنین قرار است یک کنفرانس مهم دیگر در مورد افغانستان در دوشنبه، 
پایتخت تاجیکستان، برگزار شود. کنفرانس تاجیکستان براساس اعالمیه »حسن 
همجواری« که در سال 2002 میان دولت افغانستان و کشورهای همسایه به امضا 

رسید، در دوشنبه تاجیکستان برگزار می شود. کنفرانس تاجیکستان، پنجمین 
کنفرانسی خواهد که بود که براساس اعالمیه »حسن همجواری« برگزار می شود.

داخلی افغانستان تمویل بکنیم.«
موثریت  بلندبردن  که  کرد  عالوه  موسی زی  جانان 
از  یکی  نیز  افغانستان  به  بین المللی  کمک های 
اقتصادی  کنفرانس  در  بحث  مورد  مهم  موضوعات 
در  افغانستان  دولت  او،  گفته ی  به  بود.  خواهد  جاپان 
نظر دارد که پس از این، بیشتر کمک های بین المللی از 
طریق بودجه دولت به مصرف برسد. آقای موسی زی 
گفت که مصرف شدن کمک های بین المللی از طریق 
می برد  بلند  را  دولتی  نهادهای  ظرفیت  دولت،  بودجه 
جلوگیری  غیرموثر  پروژه های  تکرار  از  همچنین  و 

می کند.
کنفرانس تاجیکستان

همچنین قرار است یک کنفرانس مهم دیگر در مورد 
برگزار  تاجیکستان،  پایتخت  دوشنبه،  در  افغانستان 
»حسن  اعالمیه  براساس  تاجیکستان  کنفرانس  شود. 
افغانستان  دولت  میان   2002 سال  در  که  همجواری« 
دوشنبه  در  رسید،  امضا  به  همسایه  کشورهای  و 
تاجیکستان،  کنفرانس  می شود.  برگزار  تاجیکستان 
پنجمین کنفرانسی خواهد که بود که براساس اعالمیه 
این  اصلی  هدف  می شود.  برگزار  همجواری«  »حسن 
همکاری های  گسترش  مورد  در  بحث  کنفرانس 
این،  از  پیش  است.  میان کشورهای همسایه  اقتصادی 
چهار نشست در مورد گسترش همکاری های اقتصادی 
دهلی  اسالم آباد،  کابل،  در  همسایه  کشورهای  میان 

جدید و استانبول برگزار شده است.
کنفرانس  مورد  در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
تاجیکستان گفت: »اهمیت این کنفرانس خیلی باالست 
و ما امیدواریم که در این کنفرانس بتوانیم در پهلوی 
می تواند  که  مشخصی  پروژه های  روی  مسایل،  دیگر 
که به همگرایی اقتصادی منطقوی کمک بکند، بحث 
و گفتگوی الزم را با کشورهای اشتراک کننده بکنیم.«

وزارت امور خارجه می گوید در کنفرانس تاجیکستان 
خواهند  حضور  کشور  شصت  از  بیشتر  نمایندگان 

داشت.

آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش  در 
سوگ  در  که  داریم  خود  با  را  خواهری 
تن  چندین  او  می ریزد.  ماتم  اشک  عزیزانش 
از جمله  و  از دست داده  را  فامیلش  اعضای  از 
دو خواهرزاده اش را. او آن حادثه را چنین بیان 
می کردیم  سپری  را  »روزهای خوشی  می دارد: 
شریک  غم ها  و  خوشی ها  در  کنارهم  در  و 
بودیم. اما در آن روزها با روی کار آمدن نظام 
کمونیستی و آغاز نبردهای خونین بین نیروهای 
مجاهدین و عساکر روسی و دولتی، مردم دچار 
بودند. کسانی که در والیات و  مشکالت زیاد 

از  همیشه  می کردند  زندگی  ولسوالی ها  یاهم 
مورد  روسی  عساکر  و  دولتی  نیروهای  طرف 
در  که  کسانی  می گرفتند.  قرار  اذیت  و  آزار 
دولتی  ادارات  در  و  می کردند  زندگی  شهر 
بدون  مجاهدین  سوی  از  می کردند،  کار 
نامیده  کمونیست  شواهدی  یا  و  مدرک  کدام 
بعضی  می کردند.  ترور  را  آنها  و  می شدند 
فامیل  اعضای  مجاهدین  گروه های  وقت ها 
کسانی را ه در دولت کار می کردند نیز تهدید 
می کرد و جان شان را می گرفت. یازنه ام که در 
مجاهدین  می کرد،  کار  مستوفیت  در  زمان  آن 

او را با خود بردند و الدرک شد. ای کاش همان 
بود  رسیده  ما  فامیل  و  خواهرم  برای  که  دردی 
کفایت می کرد و بسنده می بود. آنها بازهم دست 
غیرانسانی  اقدام  یک  در  و  برنداشتند  جنایت  از 
دوره های  در  را  خواهرم  پسر  دو  غیرمعقول  و 
کار  دولت  در  پدرش  این که  جرم  به  جداگانه 
از  یکی  رساندند.  شهادت  به  را  آنها  می کرده، 
آنها 12 و دیگرش 14 ساله بود، آنها طفل بودند. 
همراه با مرگ خواهرزاده  دومی ام خسر خواهرم 
نمود.  تسلیم  حق  به  را  جانش  حادثه  آن  در  نیز 
به خاطر  را  قانونی گفته نشده که کسی  در هیچ 
داد،  جزا  باید  شده  مرتکب  دیگران  که  جرمی 
اما آنها آن عمل را انجام دادند. پس باید کسانی 
ناحق  به  را  مردم  و  نموده  سرکشی  قانون  از  که 
به شهادت رسانده اند مورد باز پرس قرار گیرند و 
محاکمه شوند، تا حق مردم از آنها گرفته شود و 

آنها هم به جزای کارشان برسند.« 
خوانندگان محترم:-  جهت بهترشدن این بخش 
شما  سالم  پیشنهادات  و  انتقادات  نظریات،  به  ما 
با شریک ساختن چنین  می نگریم  قدر  دیده ی  به 
گزارش های شما در نشانی ذیل منتظر می باشیم.  
 Info_afg@solidarity for justice.org.af

بعضی وقت ها گروه های مجاهدین اعضای فامیل کسانی را ه در 
دولت کار می کردند نیز تهدید می کرد و جان شان را می گرفت. 

یازنه ام که در آن زمان در مستوفیت کار می کرد، مجاهدین او را 
با خود بردند و الدرک شد. ای کاش همان دردی که برای خواهرم 
و فامیل ما رسیده بود کفایت می کرد و بسنده می بود. آنها بازهم 

دست از جنایت برنداشتند و در یک اقدام غیرانسانی و غیرمعقول 
دو پسر خواهرم را در دوره های جداگانه به جرم این که پدرش در 

دولت کار می کرده، آنها را به شهادت رساندند.
ای کاش 
تنها همان 

بود
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4

در  صلح  عالی  شورای  اعضای  از  برخی  هشدار 
این  بیانگر  می تواند  طالبان،  با  مصالحه  روند  مورد 
طالبان  با  مصالحه  روند  در  باید  که  باشد  موضوع 
که اکنون به یک عرصه رقابتی بین دولت افغانستان 
متحده  ایاالت  خصوص  به  بین المللی  جامعه ی  و 
صورت  همه جانبه  دقت  است،  شده  تبدیل  امریکا 
از  برخی  دست دادن  از  سبب  پروسه  این  تا  گیرد 

دست آوردهای عمومی در دیگر عرصه ها نگردد.
صلح  روند  به  رابطه  در  نگرانی  می رسد  نظر  به 
در  سیاست مداران  رویکرد  به  توجه  با  می تواند 
نیم قرن  تاریخ   به  اگر  باشد.   تامل  قابل  گذشته 
انداخته شود، روشن می گردد  نگاهی  اخیر کشور 
عمده  نابسامانی های  موارد،  بسیاری  در  که 
که  است  آمده  پدید  کشور  در  جهت  این  از 
سیاست مداران در برنامه ریزی ها و حتا رویکردهای 
خویش، با جهان بینی بسیار ریز عمل کرده اند و با 
برای خویش  که  فرضی  موفقیت  از  هیجان پذیری 
چشمان  موارد  از  بسیاری  در  دانسته اند،  محتمل 
خود را بر برخی از ضرورت های دیگر  بسته اند و 
همین نیز سبب ایجاد واکنش  هایی شده و مشکالت 
است  خوب  رو  این  از  است.  ساخته  پیچیده تر  را 
دولت  مسلح  مخالفان  با  مصالحه  پروسه  در  که 
با  منفی  واکنش های  که  گونه ای عمل شود  به  نیز 

عارضه های کالن را در پی نداشته باشد.
قول  از  کرده،  منتشر  بی بی سی  که  گزارشی  در 
یکی از اعضای شورای عالی صلح که در دوره ی 

حکومت طالبان از مقامات این گروه بود، گزارش 
رهبری  به  صلح  گفتگوهای  اگر  که  است  داده 
و  سیاسی  گروه های  مشارکت  و  افغانستان  دولت 
بحران  با  این کشور  نگیرد،  مختلف صورت  اقوام 

جدیدی روبه رو خواهد شد.
معاون  این گزارش، عبدالحکیم مجاهد،  اساس  بر 
مدتی  طالبان  دوره ی  در  که  صلح  عالی  شورای 
متحد  ملل  سازمان  در  را  گروه  این  نمایندگی 
با  گفتگوها  که  وقتی  تا  است  گفته  بود،  عهده دار 
دولت افغانستان صورت نگیرد، در روند گفتگوها 
جریان های مختلف و اقوام مختلف در آن شرکت 
پایدار  صلح  به  منتج  مذاکرات  این  باشند،  نداشته 
عضو  این  شد.  نخواهد  افغانستان  در  دایمی  و 
شورای عالی صلح همچنین هشدار داده است که 
ایجاد  باعث  است  مسایل ممکن  این  به  بی توجهی 

بحران دیگری در کشور شود.
به نظر می رسد در نظر گرفتن افکار عامه در مورد 
ناپذیر  اجتناب  ضرورت  یک  طالبان  با  مصالحه 
می باشد. این که دیده می شود علیرغم آشکار بودن 
خصوص  در  نگرانی هایی  جنگ،  خاتمه  فواید 
گفتگو با طالبان و روندی که در پیش گرفته شده 
بایستی  به این معنا است که  ابراز می گردد،  است، 
با این پروسه به صورتی برخورد شود که چوکات 
و دور نمای روشنی نسبت به آن برای مردم ترسیم 

گردد تا اذهان عامه نسبت به آن مشوش نباشد.

صلح  پروسه  به  نسبت  عامه  اذهان  می رسد  نظر  به 
قابل  سیاسی  و  اجتماعی  دیدرس  دو  از  می تواند 
ترسیم باشد. از دیدرس اجتماعی باید حد اقل این 
مساله در نظر گرفته شود که پروسه صلح و مصالحه 
مردم  به  را  تضمین هایی  می تواند  طالبان چگونه  با 
بدهد که این روند به معنای برگشت مجدد به دوره 

طالبان نخواهد بود.
در دوره طالبان، قدرت بر اساس صوابدید و اراده ی 
نیز  مردم  و  بود  در گردش  طالبان  رهبری  شورای 
طالبان  رهبری  اراده  مقتضاهای  با  را  خود  باید 
طالبان،  رهبری  مذاق  در  وقتی  می کردند.  همسو 
و آزادی های مدنی  زنان  نام حقوق  به  پدیده هایی 
جذابیت نداشت، مردم نیز نمی توانستند در دفاع از 
این پدیده ها چیزی را بگویند. این در حالیست که 
کامال  پدیده ها  این  خصوص  در  نگرش ها  اکنون 
در  برابر  سهم  خواستار  زنان  است.  کرده  تغییر 
عرصه های مدیریت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و 
اقتصادی جامعه می باشند و نهادهای جامعه ی مدنی 
آزادی های  شدن  نهادینه  به  دسترسی  پی  در  نیز 

مدنی می باشند.
بنا بر این وقتی از صلح با طالبان سخن گفته می شود، 
بایستی این وضعیت اجتماعی در نظر گرفته شود و 
تضمین هایی به مردم داده شود که گفتگو با طالبان 
به معنای خط بطالن کشیدن روی پدیده هایی چون 
برابر  در  تساوی  و  زنان  حقوق  مدنی،  آزادی های 

قانون نخواهد بود.

کل  در  و  طالبان  گروه  با  گفتگو  دیگر  سوی  از 
می تواند  نیز  سیاسی  دیدرس  از  مصالحه  روند 
قابل مالحظه باشد. اخیرا شماری از فعاالن سیاسی 
خواسته های  به  توجه  عدم  به  نسبت  افغانستان 
سیاسی افراد خارج از حکومت در این پروسه ابراز 
نارضایتی کرده اند. برخی از سیاست مداران خارج 
معاون  مسعود  احمدضیا  چون  حکومت  تشکل  از 
محقق  محمد  حاجی  و  جمهوری  ریاست  پیشین 
با  مصالحه  پروسه  در  اپوزسیون  مشارکت  عدم  بر 
که  شده اند  آن  خواستار  و  کرده  اعتراض  طالبان 
گروه های سیاسی غیرشامل در حکومت نیز باید در 

گفتگوهای صلح حضور داشته باشند.
سیاست مداران  هویت  به  این که  از  صرف نظر 
سابقه  و  شود  نگریسته  پروسه  این  بر  معترض 
مورد  حکومت  رهبری  با  تعامل  در  آنان  سیاسی 
توجه قرار گیرد، می توان گفت که در نظر گرفتن 
خارج  در  که  اشخاصی  و  افراد  سیاسی  نظریات 
از  صلح  پروسه  در  دارند،  قرار  حکومت  حلقه  از 
اهمیت زیادی برخوردار می باشد. زیرا در صورت 
خارج  سیاست مداران  نظریات  نقطه  به  توجه  عدم 
روند  که  می گردد  ایجاد  تصور  این  حکومت،  از 
مصالحه ممکن است مبناهای سیاسی خاص داشته 
قالب  منفی در  با واکنش  این رو می تواند  از  باشد. 

تحرکات اعتراضی روبه رو گردد.


مقام های  از  و  صلح  عالی  شورای  معاون  مجاهد،  عبدالحکیم 
با بی بی سی هشدار می دهد  سیاسی سابق طالبان، در گفتگویی 
در  و  نگیرد  صورت  افغانستان  دولت  با  گفتگوها  که  وقتی  تا 
شرکت  مختلف  اقوام  و  مختلف  جریان های  گفتگوها  روند 
نداشته باشند، گفتگو منتج به صلح پایدار و دایمی در افغانستان 
نمی شود. به باور او، روند کنونی می تواند به یک بحران دیگر 

دامن بزند.
به گزارش بی بی سی، آقای مجاهد در زمانی این سخن را مطرح 
افغان  بانفوذ  از سیاست مداران  قبل چهارتن  می کند که چندی 
که متعلق به تنظیم های سابق جهادی اند، در برلین و در دیداری 
با تعدادی از اعضای کنگره ی امریکا اعالم کردند که اگر آنها 
با  صلح  مذاکرات  باشند،  نداشته  مشارکت  گفتگوها  این  در 

گروه طالبان به جایی نخواهد رسید.
احمد ضیا مسعود، رییس جبهه ی متحد و معاون پیشین رییس 
جمهوری گفت: »تا زمانی که نقشش )اپوزیسیون( در مذاکرات 
عملی  افغانستان  در  صلح  نباشد،  برجسته  طالبان  با  صلح 
این جبهه  ارشد  نمی شود.« همچنین محمد محقق، دیگر عضو 
و عضو مجلس نمایندگان گفت که مجاهدان و کسانی که در 
گذشته علیه طالبان جنگیده اند، »طرف اصلی« طالبان هستند و 

باید در گفتگوهای صلح حضور داشته باشند.
صلح  شورای  و  حکومت  خواست  میان  که  است  روشن  البته 
نیروهای  به  اصلی  نقش  دادن  مورد  در  اپوزیسیون حکومت  با 
سیاسی و اجتماعی افغان تفاوت اصلی وجود دارد. حکومت با 
آغاز مذاکرات قطر میان امریکا و طالبان به یک گوشه انداخته 
شده و اکنون مقامات مختلف آن، تالش می ورزند که حکومت 
اپوزیسیون  که  حالی  در  برگردد.  تماس ها  و  مذاکرات  میز  به 
حکومت احساس می کند که آقای کرزی به صورت یک جانبه 

با طالبان معامله می کند و نگرانی های آنها را در نظر نمی گیرد.
البته از مشاجره چندی پیش رییس شورای امنیت ملی افغانستان، 
آقای داکتر سپنتا و آقای محقق که از عدم مشوره حکومت با 
آنها شکایت دارد، پیداست که رهبران سابق جهادی معموال در 
مسایل مهم کشوری طرف مشاوره رییس جمهور می باشند؛ اما 
باید نگرانی اپوزیسیون را در یک منظر سیاسی و قومی بزرگ تر 

قرار داد. 
آقای کرزی  می کند  استدالل  اپوزیسیون حکومت  که  طوری 
با طالبان به هر قیمتی مصالحه کند. از نظر  تالش می ورزد که 
آنها، این روش خطرناک است. زیرا، می تواند به قدرت گیری 
به  شود.  منجر  افغانستان  سیاسی  نظام  درون  در  طالبان  مجدد 
ویژه که میزان اعتماد باالی مقاصد طالبان بی نهایت پایین بوده 
با  که  کرد  تشبیه  آستین  درون  مار  به  را  گروه  این  می توان  و 
برنامه های  برای  گفتگو ها  پروسه  از  دارد  قصد  فرصت طلبی 

زورگویانه و شالق مدارانه ی سیاسی و مذهبی استفاده ببرد.
پنهان  را  خود  نهایی  هدف  نیز  طالبان  که  این جاست  جالب 
نمی دارند؛ بلکه این آقای کرزی است که با تجاهل، می خواهد 
ماهیت پروژه ی سیاسی طالبان و خطر نهایی آن را نا دیده بگیرد. 
طالبان در آخرین بیانیه ی شان ابراز داشتند که برای آوردن صلح 
یک  ایجاد  برای  را  سیاسی  تالش های  افغانستان،  در  ثبات  و 
)مشکالت(  وضعیت  تا  داده  افزایش  جهانی  جامعه ی  با  تفاهم 
و  نیست  معنای خاتمه جهاد  به  تفاهم  این  کنونی حل شود.اما 
همچنین به این معنا نیست که »قانون اساسی اداره )دولت( دست 

نشانده کابل« را می پذیرند.
 این اعالمیه به خوبی روشن می سازد که طالبان از مذاکرات 
برداشت های  و  اهداف  با  چقدر  و  دارند  توقعی  چه  خود 
حکومت در کابل از این روند مخالف اند. از این رو، باید اذعان 
داشت که ایجاد دفتر قطر یک چالش سیاسی دیگر برای کرزی 
و  امریکا  متحده  ایاالت  اهداف  بین  آن  موجب  به  زیرا  است. 
به  کند.  ایجاد  اختالف  صلح  گفتگوهای  مورد  در  افغانستان 
ویژه به خوبی روشن است که در همه حال امریکا در مشارکت 
پایدار  نا  هرچند  و  واضح  فرصت  قطر  گفتگوهای  در  طالبان 
نتیجه ی  به  بینی  خوش  از  جز  به  کرزی  حکومت  اما  می بیند؛ 
نهایی، نمی تواند کنارزدن خود را از این روند تحمل نماید و از 
این سبب تالش های وسیع و گاه تنشزایی با امریکا را آغاز کرده 
و می خواهد به هر قیمت ممکن جز تماس ها و گفتگو ها باشد. 

دشواری آقای کرزی این است که اگر به خاطر کنار زده شدن 

در برابر گفتگو های قطر ایستادگی نماید، کل پروسه مصالحه 
با طالبان را به خطر انداخته و در نهایت مقصر شکست تماس 
امریکا با طالبان قلمداد خواهد شد. به همین دلیل، آقای کرزی 
در مصاحبه ی خود با هفته نامه امریکایی نیوزویک اعالم داشت 
از  افغانستان  در  صلح  آمدن  خاطر  به  ملحوظات  تمام  با  که 

گفتگوهای قطر حمایت می کند. 
که  نمی دهد  نشان  کنونی  مقطع  در  کرزی  آقای  حال،  این  با 
می نماید  او  می کند.  قلمداد  نیز  خطر  یک  عنوان  به  را  طالبان 
بپیوندند مشروعیت نظام و  که اگر طالبان به گفتگوهای صلح 
انتخاب و کناره گیری  ساختار دموکراتیک آن را که مبتنی بر 
از قدرت در یک انتخابات آزاد و رقابتی است، قبول می نمایند. 
درحالی که این گروه هم در اعالمیه ی تایید دفتر قطر و هم در 
کرزی  حامد  اداره ی  صورت  هیچ  به  خود،  دومی  اعالمیه ی 
رسمیت  به  گفتگو  طرف  و  مستقل  اداره ی  یک  عنوان  به  را 
نمی شناسد. به همین خاطر، تا حال تالش های رییس جمهور را 
به شکل وحشیانه ای پاسخ داده اند. در عوض این گروه زمانی 
تماس های  به  شد،  جدی  صلح  گفتگوهای  امر  در  امریکا  که 
این  از  امریکایی پاسخ مثبت داد. هدف شان  مقامات آلمانی و 
سربازان  نهایی  خروج  برای  زمینه سازی  است:  مشخص  کار 

امریکایی از افغانستان. 
با تمام غفلت ها و خوش بینی ها باید آقای کرزی درک کند که 
نهایت  اما در  امریکا هستند؛  با  به مصالحه  مایل  طالبان هرچند 
این گروه وارد یک کارزار خونین با گروه های سیاسی و قومی 
افغان می شود. دلیل این نگرانی این است که هیچ گروه سیاسی 
و قومی افغان باور ندارد که طالبان در سیاست ها و نگرش های 
در  حتا  باشند.  آورده  وجود  به  تغییری  خود  مذهبی  و  سیاسی 
به  متعلق  که  امریکا«  استخباراتی  »تخمین های  اخیر  گزارش 
اجتماعی از سازمان های اطالعاتی و امنیتی ایاالت متحده امریکا 
می باشد، آمده است که طالبان در اهداف و برنامه های سابق و 
به معنای آن است  این  نیاورده اند.  به وجود  تغییری  فعلی خود 
پیاده ساختن  به غلبه قهرآمیز نظامی و سیاسی و  این گروه  که 
یک نظام مذهبی و اجتماعی مبتنی برشالق و کشتار باور دارد. 
با این ویژگی ها دشوار است که نظام سیاسی موجود را بپذیرند.

بنا دو چالش عمده با گفتگو های قطر در برابر حکومت حامد 
کرزی ایجاد شده است. یکی، طالبان مایل نیستند که مشروعیت 
با  طالبان  دوم،  بپذیرند.  را  آن  اساسی  قانون  و  موجود  اداره 
استفاده از مذاکرات صلح می خواهند که خواسته های خود را از 
طریق امریکا بر نیروهای سیاسی افغانستان تحمیل کنند. در این 

صورت خطر آنها برای آینده ی افغانستان کامال جدی است.
ولی چالش مهمتر این است که حکومت این چالش ها و خطرها 
را جدی نمی گیرد. از سوی دیگر روز تا روز اداره اش ضعیف تر 
شده می رود و هم اختالفات داخلی اش با نیروهای داخلی روز تا 

روز زیاد تر و عیان تر می گردد.
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آدرس مشخصی برای طالبان به منظور گفتگوها با این 
گروه در قطر ایجاد شود، تحت تاثیر قرار داده است. اما 
پیش از این، دولت افغانستان به تالش هایش جهت پیدا 
کردن راه حل سیاسی از طریق گفتگوها با طالبان، بیشتر 

خوشبین به نظر می رسد.
با این حال، مقام های وزارت امور خارجه می گویند در 
که  هستند  گروه هایی  دولت،  مخالف  شورشیان  میان  
گفته ی  به  شود.  تامین  افغانستان  در  صلح  نمی خواهند 
مبارزه  به  گروه ها  این  با  افغانستان  دولت  مقام  ها،  این 

مسلحانه خود ادامه می دهد.
خارجه،  امور  وزارت  سخنگوی  موسی زی،  جانان 
دولت  که  هفتگی خود گفت  نشست  در  روز گذشته 
افغانستان روند مذاکرات صلح را »راهی مطمین« برای 
رسیدن به آرمان دیرینه مردم افغانستان می داند، اما این 
هستند  هم  گروه هایی  که  می کند  درک  نیز  را  مساله 
آقای  نمی باشند.  کشور  در  صلح  تامین  خواهان  که 
بارها  افغانستان  دولت  که  »طوری  افزود:  موسی زی 

گفته می شود که دولت افغانستان برای انجام گفتگوها با طالبان در 
قطر، توافق کامل ندارد، اما ایاالت متحده امریکا در نظر دارد که دولت 
افغانستان را وادار به این گفتگو کند. همچنین قرار است در آینده ای 

نزدیک مارک گروسمن، نماینده ویژه ایاالت متحده برای افغانستان و 
پاکستان، به منظور قانع ساختن دولت افغانستان به انجام گفتگوها با 

طالبان در قطر، وارد کابل شود.

والیت ها،  برخی  برخالف  زندان،  مسووالن  گفته ی  به 
سال  چند  در  زندان،  این  در  ناگواری  رویداد  هیچ 

گذشته، رخ نداده است.
اگرچه در هر اتاق زندان کندز، بیش از ۱۵ نفر زندانی 
نگهداشته می شوند، ولی برخی زندانیان از رفتار خوب 
خرسندی  ابراز  دارند،  که  مناسبی  جای  و  مسووالن 

می کنند.
وقتی داخل یکی از اتاق های زندان می شویم، با موجی 
از چشم های زندانیان بر می خوریم که با لبان خندان به 

سوی مان می بینند.
که  می شنویم  را  همهمه هایی  زندانی  پانزده  میان  در 
جای مان  اما  استیم،  اتاق  یک  در  نفر   ۱۵« می گویند: 
گرم است، ما از وزارت داخله و پولیس می خواهیم که 

وضعیت زندان را حداقل همین گونه خوب نگاه کنند.«
اما زندان کندز نیز با مشکل هایی مواجه است.

کندز،  زندان  عمومی  مدیر  عمری،  محمدصدیق 

افغانستان  دولت  سوی  از  تالش ها  افزایش  با  همزمان 
و ایاالت متحده امریکا به منظور گفتگوها با طالبان و 
دولتی  مقام های  کشور،  در  شورشی  گروه های  دیگر 
طرفدار  شورشی  گروه های  از  شماری  که  می گویند 
صلح در کشور نیستند و دولت با این گروه ها به مبارزه 

مسلحانه خود ادامه می دهد.
این  انتشار اعالمیه ای، گفت که  با  اخیرا گروه طالبان، 
قانون  اما  است،  جهانی  جامعه  با  تفاهم  آماده  گروه 
مبارزه  به  همچنین  و  نمی پذیرد  را  افغانستان  اساسی 
در  المللی  بین  نیروهای  و  دولت  علیه  خود  مسلحانه 
است:  آمده  طالبان  اعالمیه  در  می دهد.  ادامه  کشور 
»این برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان است که 
ما تالش های سیاسی خود را برای ایجاد یک تفاهم با 
حل  کنونی  وضعیت  تا  داده ایم  افزایش  جهانی  جامعه 
»اما  می افزایند:  اعالمیه شان  در  طالبان  همچنین  شود.« 
به  همچنین  و  نیست  جهاد  خاتمه  معنای  به  تفاهم  این 
دست نشانده  اداره  اساسی  قانون  ما  که  نیست  معنا  این 

کابل را بپذیریم.«
دولت  تالش های  طالبان،  گروه  اخیر  موضع گیری 
می خواهند  که  را  امریکا  متحده  ایاالت  و  افغانستان 

است.  قصابی  مصروف  گشاده،  جبین  با  محمود،  قاری 
او به مشتری اش که مانند خودش یک زندانی در زندان 

کندز است، گوشت می فروشد.
زندان  در  حبس  سال   ۱۲ به  محکوم  که  محمود  قاری 
کندز است، می گوید: »همین جا قصابی می کنم، گوشت 

را این جا، ۲۰ افغانی از شهر، ارزان تر می فروشیم.« 
به سر  افزود: »پنج و نیم سال است که در زندان کندز  او 
نیز  ساختمانی  کارهای  زندان  در  هستم.  هم  بنا  می برم، 
بسیار  ما  با  مسووالن  رفتار  است،  خوب  جایم  کرده ام. 

نیک است.«
امروز  تا  زندانبانان  برخورد  به  کندز،  زندان  زندانیان 
وضعیت  باید  دست کم  که  می گویند  بوده،  خوشبین 
توسط  آن  مسوولیت  گرفتن  از  بعد  زندان  در  کنونی 

وزارت داخله از وزارت عدلیه حفظ شود.
رییس  فرمان  اساس  به  گذشته  هفته  زندان ها  مسوولیت 

جمهور از وزارت عدلیه به وزارت داخله انتقال یافت.
افزایش  احتمال  از  بشر  حقوق  دیده بان  سازمان  اما 
شکنجه در زندان ها، به خاطر سپردن مسوولیت زندان ها 
و بازداشت گاه ها از وزارت عدلیه به وزارت داخله ابراز 

نگرانی کرد.
که  می گویند  کندز  زندان  در  زندانیان  حال،  این  با 
می خواهند  و  دارند  در دسترس  را  فروانی  سهولت های 
توسط  مسوولیت  پذیرش  از  پس  سهولت ها،  این  که 

وزارت امور داخله نیز وجود داشته باشد.
همین اکنون، زندان کندز باداشتن ۵۸۶ زندانی که ۱۱9 
تن آن از افراد طالبان هستند، دارای کتابخانه، ساختمان 
درمانگاه ـ که تا هنوز آغاز به کار نکرده است ـ قصابی، 
مرکزهای  و  )موچی گری(  کهنه دوزی  کباب پزی، 

آموزش کسب و کار است.

اعالن کرده که روند صلح مطمین راه برای رسیدن به 
آرمان مردم افغانستان به یک صلح پایدار می باشد، اما 
را، که  واقعیت  این  می دانیم،  را  این  ما  زمان،  عین  در 
هرگز  که  گروه هایی  شاید  و  افراد  تعداد  یک  هستند 
نخواهند با دولت افغانستان صلح بکنند و همیشه دشمن 

کمی  کافی،  بودجه ی  نبود  اتاق ها،  کمبود  می گوید 
زمینه های آموزش ِکسب )حرفه( برای بانوان زندانی، از 

دشواری هایی است که زندانیان کندز با آن مواجه اند.
و  زندان ها  مسوولیت  انتقال  با  که  دارد  امید  او 
بازداشت گاه ها، از وزارت عدلیه به وزارت امور داخله، 

این دشواری ها از میان برداشته شود.
آقای عمری می گوید: »نگهبانی از زندانیان کار سختی 
با  زندانیان،  وضعیت  به  توجه  این ها،  کنار  در  است، 

پیشینه های مختلف، دقت بیشتر می خواهد.«
با آن که زندانیان از چگونگی خوراک در زندان کندز 
را  زندانیان  اعاشه ی  عمری،  آقای  ولی  ندارند،  گالیه 
یک  در  زندانی  هر  که  می گوید  دانسته،  اندک  خیلی 
روز، ۷۳ افغانی اعاشه دارد که خیلی اندک است و حتا 

یک وقت خوراک برایشان نمی شود.
نگرانی  دیده بان حقوق بشر در کشور و زندانیان کندز، 
در حالی طرح می شود که مسووالن پولیس در والیت 

افغانستان  انکشاف  و  پیشرفت  دموکراسی،  امنیت، 
مبارزه  آنان  با  باید  که  هستند  افرادی  این ها  باشند. 
مسلحانه صورت بگیرد و دولت افغانستان به این هدف 

هم تعهد کامل دارد.«
مراحل ابتدایی

با  این در حالی است که دولت افغانستان تالش دارد، 
وارد  این گروه  با  قطر،  در  طالبان  برای  ایجاد آدرسی 
تاهنوز  امور خارجه می گوید  اما وزارت  گفتگو شود. 
باز نشده است. سخنگوی وزارت  دفتر طالبان در قطر 
خارجه در این کنفرانس گفت: »چیزی به نام دفتر هنوز 

ایجاد نشده است.«
با این حال، سخنگوی وزارت امور خارجه می گوید که 
دولت افغانستان در مراحل »خیلی ابتدایی« روند صلح 
مراحل  این  در  می گوید  موسی زی  آقای  دارد.  قرار 
اعتماد  فضای  تا  هستند  تالش  در  مختلف  جناح های 
الزم به منظور گفتگوهای مستقیم میان دولت افغانستان 
در  شما  و  ما  »امروز  گفت:  او  شود.  مساعد  طالبان  و 
مراحل خیلی ابتدایی روند صلح افغانستان قرار داریم. 
تا  می کنند  تالش  مختلف  طرف های  مرحله،  این  در 
مستقیم  مذاکرات  اجرای  برای  الزم  اعتماد  فضای 
شود.  مساعد  فضا  افغانستان  جنگ  افغانی،  طرفین  بین 
آدرس  یک  تاسیس  از  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
برای پیشبرد عملی و مستقیم مذاکرات با طالبان و دیگر 
گروه های مخالف مسلح دولت و مردم افغانستان موافق 

است.«
برای  افغانستان  دولت  می شود که  عین حال، گفته  در 
انجام گفتگوها با طالبان در قطر، توافق کامل ندارد، اما 
ایاالت متحده امریکا در نظر دارد که دولت افغانستان 
در  است  قرار  همچنین  کند.  گفتگو  این  به  وادار  را 
آینده ای نزدیک مارک گروسمن، نماینده ویژه ایاالت 
متحده برای افغانستان و پاکستان، به منظور قانع ساختن 
دولت افغانستان به انجام گفتگوها با طالبان در قطر وارد 

کابل شود.
با این حال، شورای عالی صلح گفته است که به منظور 
خواهد  قطر  به  را  هیاتی  طالبان،  با  گفتگو  و  ارزیابی 

فرستاد.
تالش ها به منظور گفتگوها با طالبان در حالی صورت 
میالدی،   ۲۰۱4 سال  پایان  تا  است  قرار  که  می گیرد 
نیروهای  و  شوند  خارج  کشور  از  بین المللی  نیروهای 
امنیتی داخلی، مسوولیت تامین امنیت تمام مناطق کشور 

را بدست گیرند.

کندز، از بهبود رفتار با زندانیان و افزایش اعاشه ی آنان 
خبر می دهند.

آنها می گویند که تالش خواهند کرد تا وضعیت زندان 
کندز را بهتر از این بسازند.

وعده  کندز،  والیت  پولیس  فرمانده  قطره،  سمیع اهلل 
زمینه های  و  زندانیان  با  برخورد  وضعیت  که  می سپارد 

دسترسی بیشتر آنان به سهولت ها، بیشتر خواهد شد.
او می گوید که در نظر است اعاشه ی زندانیان بازنگری 

شده، بهبود یابد.
او گفت که برای زنان زندانی نیز باید زمینه های آموزش 

ِکسب فراهم شود.
زندان  در  دیگر  مشکل های کالن  از  یکی  قطره،  آقای 
مخدر  مواد  به  معتاد  زندانیان  از  موجودیت شماری  را، 
ویژه  درمانگاه  معتاد،  مجرمان  جای  که  گفت  دانسته، 
نه  شوند،  درمان  هم  و  باشند  بازداشت  هم  که  است 
درمان  برای  زندان  شرایط  زیرا  زندان،  عادی  اتاق های 

معتادان، تااکنون مناسب نیست.
فرمانده پولیس کندز، برای کاهش هرچه بیشتر مشکل ها 
از مقام های عدلی و قضایی کندز خواست،  در زندان، 
باشد،  یافته  پایان  زندانی  کدام  زندانی بودن  زمان  اگر 
فرمان رهایی بدهند، تا نگرانی از برخورد بد با زندانیان، 

وجود نداشته باشد.
به  باید  باشد،  یافته  پایان  مجازاتش  اگر کسی  او گفت 

زودی   رها شود.
بهبود  از  خبر  کندز  در  پولیس  فرماندهی  مسووالن 
وضعیت زندانیان می دهند، اما این زمان است که ثابت 
را  مسوولیت  این  داخله،  امور  وزارت  پولیس  می سازد 

چگونه به پیش می برد. خوب یا بد؟

باگروههایمصالحهناپذیر
میجنگیم

پولیسکندز:وضعیتزندانیانبهبودخواهدیافت

ظفرشاه رویی

کندز ـ نورالعین

وزارت خارجه:

ACKU
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افزایش  از  پلخمری  شهر  والیتی  شفاخانه  مسووالن 
میزان حوادث ترافیکی در والیت بغالن خبر می دهند 
و می گویند که حوادث ترافیکی در سال روان بیش 
گذاشته  برجا  زخمی  و  کشته  دوصد  و  یک هزار  از 

است.
 داکتر محمدانور وردک، سرطبیب شفاخانه والیتی 
شهر پلخمری، به 8صبح گفت: »از آغاز سال روان تا 
حال، یک هزار و دوصد و سی کشته و زخمی در اثر 

حوادث ترافیکی به این شفاخانه انتقال شده است.«
جان  تن  هشت  و  پنجاه  میان،  این  از  که  افزود  وی 

باخته اند. 
هرچند، وی ارقام مشخص از واقعات ترافیکی را ارایه 
نکرد، ولی گفت که رویداد های ترافیکی، نسبت به 
در  مسووالن  اما  است؛  افزایش  به  رو  گذشته،  سال 
ترافیکی  حوادث  که  دارند  ادعا  ترافیک  مدیریت 

نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. 
سیدعالم، آمر حوادث ترافیکی والیت بغالن، گفت: 
»واقعات ترافیکی در این والیت نسبت به سال گذشته 

تا اندازه ای کاهش یافته است.«
 148 اکنون  تا  روان  سال  جریان  در  که  افزود  وی 

و  عربستان  نیروهای  به  تازه  سالح های  تحویل 
همچنین ایستادگی در کنار ریاض به منظور دفاع از 
از  هرمز  تنگه  داشتن  نگاه  باز  و  فارس  خلیج  امنیت 
جمله مهم ترین موضوعات مطرح در مذاکرات روز 
جمعه بین پادشاه عربستان و نخست وزیر بریتانیاست.

عربستان مهم ترین شریک تجاری و اقتصادی بریتانیا 
از  بریتانیا  متقابال  می شود.  محسوب  خاورمیانه  در 
جمله متحدان بزرگ سیاسی و شرکای عمده تجاری 

عربستان است.
در  عربستان  مستقیم  سرمایه گذاری های  میزان 
بر  عالوه  می شود.  بالغ  پوند  میلیارد   ۶۲ به  بریتانیا 
همکاری های فنی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، 
بریتانیا در ردیف بزرگ ترین تامین کنندگان نیازهای 

تسلیحاتی عربستان قرار دارد.
کشور های  در  عرب«  »بهار  شکل گرفتن  زمان  از 
دادن  دست  از  با  به خصوص  خاورمیانه،  مسلمان 
حسنی مبارک به عنوان یک متحد قدرتمند منطقه ای، 
عربستان بیش از پیش افزایش ظرفیت و قدرت نظامی 

خود را مورد توجه قرار داده است.
و  بحرین  در  عربستان  گذشته  ماه   8 نظامی  حضور 
منامه،  سیاسی  نا آرامی های  مهار  در  موفقیت  کسب 
موجب شد که دولت ریاض مسوولیت کامل دفاع از 
پادشاهی سعودی و حفظ امنیت منطقه ای را بر عهده 

ظرفیت های داخلی خود قرار دهد.
و  فارس  خلیج  آب های  در  جاری  بحران  بروز 
ادامه  در  هرمز،  تنگه  کردن  مسدود  به  تهران  تهدید 
اتومی  توسعه  طرح های  با  جهانی  جامعه  رویارویی 
را  عربستان  نظامی  قدرت  افزایش  برنامه های  تهران، 

اینک سرعت بیشتری بخشیده است.
سرانه هزینه های دفاعی

باال ترین  از  یکی  گذشته  ده سال  طی  عربستان 
هزینه های سرانه نظامی در جهان را در انحصار خود 

داخل  »سرک های  می گوید:  پلخمری،  شهر  در 
یا  گرفتن  برای  راننده  وقتی  است.  تنگ  بسیار  شهر 
پیاده کردن سواری توقف می کند، سرک بند می شود 

و اکثرا حادثه رخ می دهد.« 
اما آمر حوادث مدیریت ترافیک بغالن، عوامل اصلی 
»ازدیاد  گفت:  شمرده،  بر  تصادفات  به  پیوند  در  را 
وسایط باربری، بی احتیاطی راننده ها، در نظر نگرفتن 
عالیم ترافیکی و کم عرض بودن سرک ها از عواملی 

است که حوادث را به بار می آورد.«
وی افزود که اسفالت راه پلخمری الی دوشی در اثر 
اکثرا  عبور و مرور وسایط گران بار، تخریب شده و 
سرعت  ساختن  کم  موانع  با  این که  برای  راننده ها 
برخورد نکنند، مسیر خود را عوض می کنند که در 

نتیجه سبب وقوع حادثه می شود. 
بین  از  و  بغالن تخریب  ترافیک  از جانبی هم، مدیر 
رفتن عالیم ترافیکی در جاده های بغالن را از دیگر 

عوامل ازدیاد حوادث ترافیکی می داند.
در  ترافیکی،  عالیم  که  می گوید  سیدعالم  آقای 
جاهای مناسب از سوی مدیریت ترافیک نصب شده 

در آن کشور و تکیه بر نیرو های مسلح خود در جهت 
تحکیم وضعیت داخلی و همچنین داشتن توان کافی 
در  به خصوص  منطقه ای  چالش های  با  مقابله  برای 
قبال جمهوری اسالمی ایران را ضروری دانسته و در 

دستور کار قرار داده است.
در جهت تحقق این سیاست، فرماندهی نیروی هوایی 
امریکا در منطقه که پیشتر در عربستان سعودی مستقر 
تامین  است. در جهت  منتقل شده  قطر  به  اینک  بود 
سخت افزار های نظامی مورد نیاز و همچنین آموزش 
نیروهای مسلح نیز، عربستان به سیاست متنوع ساختن 

منابع به جای تکیه غالب به امریکا روی کرده است.
در  فعال  سیاسی  نقش  داشتن  به  بریتانیا  عالقه مندی 
منطقه،  نظامی آن کشور در  فارس، و حضور  خلیج 
جاذبه های توسعه همکاری با لندن را برای پادشاهی 

سعودی افزایش داده است.

رفته که خود  بین  از  مردم  بی توجهی  نتیجه  در  بود، 
سبب ایجاد حادثه می شود. ولی شهروندان پلخمری 
مدیریت ترافیک را در بی توجهی به تشدید حوادث 

ترافیکی مقصر می دانند. 
می گوید:  پلخمری،  شهروندان  از  یک تن  سیدکبیر، 
رانندگی  جواز  توزیع  برای  ترافیک  »مدیریت 

)الیسنس( معیار ها را در نظر نمی گیرد.«
وی گفت: »اکثر راننده هایی که هم اکنون در داخل 
رانندگی  کندز  و  مزار  کابل،  مسیرهای  و  شهر 

می کنند، از موترشویی رفته اند به رانندگی.«
به گونه  و  جوان اند  همه  راننده ها  این  که  افزود  او   
عجوالنه رانندگی می کنند که در بسیار اوقات باعث 

مرگ خود و مسافران می شوند.
از  پاسخ  دریافت  به  موفق  زیاد  کوشش  وجود  با   

آمریت الیسنس در این مورد نشدیم.
در چند سال اخیر، فرهنگ تیزرانی در میان راننده ها، 
به خصوص راننده های جوانی که به تازگی الیسنس 
دریافت می دارند، به یک رقابت و هم چشمی مبدل 

شده و بیشترین حوادث را به بار آورده است.

بریتانیا  در  اقتصادی  جاری  رکود  حال  همین  در 
را  کشور  آن  دفاعی  هزینه های  در  صرفه جویی  که 
اجتناب ناپذیر ساخته، از یک سو، و از سوی دیگر عزم 
همزمان عربستان دایر بر تسریع در اجرای برنامه های 
تکیه  کاهش  ضمن  کشور،  آن  نظامی  توان  توسعه 
از  را  ریاض  و  لندن  نزدیک  همکاری  امریکا،  بر 

جاذبه های تازه ای برخوردار کرده است.
گفتگوهای روز جمعه نخست وزیر بریتانیا با پادشاه و 
ولیعهد عربستان، در کنار بررسی زمینه های گسترش 
عالیق  از  مهم  بخش  این  دوجانبه،  همکاری های 
توجه  مورد  را  کشور  دو  رهبران  مکمل  و  مشترک 
در  جاری  تنش  اوج  در  داد.  خواهد  قرار  خاص 
منطقه خلیج فارس، نخست وزیر بریتانیا دومین چهره 
برجسته جهانی است که همزمان با نخست وزیر چین 

راهی دیدار با سران عربستان سعودی می شود. 

مالی،  خسارات  که  داده  رخ  بغالن  والیت  در  حادثه 
مرگ و مجروحیت راننده ها و مسافران را با خود داشته 

است. 
هرچند آقای سیدعالم، ارقامی از حوادث سال گذشته 
ارایه نکرد، ولی ادعا دارد که حوادث ترافیکی امسال، 

نسبت به سال پار، کاهش را نشان می دهد. 
اما یک تن از کارمندان مدیریت ترافیک که نخواست 
»رویداد های  گفت:  8صبح  به  شود،  برده  نام  او  از 
به سال های گذشته،  نسبت  بغالن  در والیت  ترافیکی 

به حد نگران کننده ای، افزایش یافته است.«
در خرابی جاده های والیت  را  افزایش  این  دلیل  وی 
بغالن می داند و می گوید سرک داخل شهر پلخمری 
که خط واصل والیت های شمال و مرکز است، کامال 
افزایش  عامل  خود  و  است  شده  ساخته  غیرمعیاری 

رویدادهای ترافیکی به حساب می رود. 
از  نیز  پلخمری  شهر  تکسی ران های  وضعیت،  این  با 
و  ناهموار  آن ها  نگران اند.  ترافیکی  حوادث  ازدیاد 
کم عرض بودن جاده ها را باعث رخداد های ترافیکی 

می دانند. 
شهری  تکسی  راننده های  از  یک  تن  عبدالواحد، 

داشته است. طی سال گذشته سرانه هزینه های دفاعی 
پیشرفته  ادوات  خرید  به  مربوط  بیشتر  که  کشور  آن 
به  بوده،  هوایی  نیروی  تجهیزات  به خصوص  نظامی، 
18۰۰ دالر بالغ شده است. در زمان مشابه هزینه سرانه 
دفاعی چین کمتر از 8۰ دالر، هند ۵۰ دالر و پاکستان 

4۰ دالر بود.
از  درصد   11.8 گذشته  سال  عربستان  اساس  این  بر 
دفاعی  هزینه های  به  را  خود  ملی  ناخالص  درآمد 
تخصیص داده است، حال آن که سهم نیرو های مسلح 
امریکا از تولیدات ناخالص ملی آن کشور 4.۷ درصد، 

ترکیه ۳ درصد و ایران تنها 1.8 درصد بوده است.
لیست  نام آنها در صدر  امارات و عربستان که  به جز 
جهان  نظامی  هزینه های  باال ترین  دارای  کشور های 
قرار دارد، دیگر کشور های جنوبی خلیج فارس مانند 
اندک، در ردیف ده  تفاوت های  با  نیز  کویت و قطر 
نسبت  نظامی،  باال ترین سرانه هزینه های  دارای  کشور 

به ارزش تولیدات ملی، قرار دارند.
از  استفاده  با  که  است  مصمم  عربستان  وجود  این  با 
را  خود  دفاعی  ظرفیت های  عظیم،  مالی  اندوخته های 

بیش از پیش تقویت کند.
سرخوردگی از امریکا

با  اوباما  دولت  برخورد  نحوه  از  عربستان  پادشاهی 
جنبش آزادی خواهی موسوم به »بهار عرب« در منطقه 

خلیج فارس و شمال افریقا چندان خشنود نیست.
و   ۲۰۰1 سال  سپتامبر   11 تروریستی  رویداد  از  پس 
متعاقب آن اشغال عراق از سوی نیرو های امریکایی در 
سال ۲۰۰۳، دولت جرج بوش نیز با ابتکار وزیر خارجه 
خود، کاندولیزا رایس، تحت عنوان »طرح خاورمیانه 
بزرگ« تغییرات سیاسی در ریاض را مورد توجه قرار 

داده بود.
از این لحاظ عربستان کاهش حضور نیروهای امریکایی 

افزایش حوادث ترافیکی
در بغالن

آمادگی بریتانیا برای تجهیز تسلیحاتی سعودی

 ابراهیم زمانی- پلخمری

ACKU رضا تقی زاده



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

جمع بندي عمومي و پیشنهادها
بهبود  و  حفاظت  عرصه هاي  در  وجودي كه  با   
حقوق بشر طي نه سال گذشته در افغانستان پيشرفت 
تحقق  حدي  تا  بيان  آزادي  است،  گرفته  صورت 
يافته، نظارت جامعه مدني بر پاليسي ها و معيارهاي 
سطح  شده،  بهتر  دولت  عملكرد  و  موضوعه 
وجودكاستي هاي  با  آموزش،  به  اطفال  دسترسي 
رفته،  باالتر  دارد،  وجود  زمينه  اين  در  كه  زيادي 
تالش ها در جهت ارتقاي ظرفيت ارگان هاي عدلي 
افتاده، زنان  به راه  ارتقای آگاهي عامه  و قضايي، 
مختلف  رسانه هاي  طريق  از  هم چنين  پارلمان،  در 
آن هم  با  ولي  مي كنند؛  را  حقوق شان  دادخواهي 
كه  مي دهد  نشان  به وضوح  گزارش  اين  يافته هاي 
وضعيت حقوق بشر در سال هاي اخير، آن چنان كه 
توقع مي رفت خوب نيست. وضعيت ناگوار حقوق 
برنامه ها  ارايه  و  طرح  نيازمند  پيش  از  بيش  بشر، 
مسوول  نهادهاي  سوي  از  مشخص  راهكارهاي  و 
وضعيت  بهبود  براي  بتوان  طريق  اين  از  تا  است 

حقوق بشر گام هاي موثر و مفيدي برداشت. 
 كميسيون مستقل حقوق بشر همواره تالش كرده 
است تا در زمينه بهبود وضعيت حقوق بشر در گام 
تاكيد  شهروندان  آگاهي  سطح  ارتقاي  بر  نخست 
ورزد. اين مهم عمدتا از طريق برنامه هاي آموزشي 
در رابطه به ارزش ها و موارد حقوق بشري صورت 
گرفته تا از اين طريق بتوان از نقض حقوق بشري 
به  الزم  تالش  هم چنين  كرد  جلوگيري  افراد 
قرباني ها  بيشتر حقوق  نقض  از  تا  داده شده  خرج 
حقوق  و  آيد  عمل  به  جلوگيري  متضررين  و 
قضايي  و  عدلي  ارگان هاي  توسط  نقض شده شان 
اعاده و جبران گردد. با وجود اين فعاليت ها، ديده 
نقض حقوق  و  متعدد خشونت  موارد  مي شود كه 
عدم  در كل،  آن  دليل  كه  است  افتاده  اتفاق  بشر 
محتواي  در  اساسي  قوانين، وجود خالهاي  تطبيق 
تعريف شده  تدابير  و  راهكارها  نبود  و  قوانين 
مقررات  و  قوانين  تطبيق  براي  موثر  و  مشخص 
دانش  در  كاستي ها  هم چنين  است.  شده  تلقي 
عدالت، ضعف  و  قانون  مجري  ادارات  كارمندان 
قانون،  تطبيق  و  عدالت  اجراي  در  اخالقي  تعهد 
كاستي هاي نظارتي در عملكردهاي مجريان قانون 
و عدالت نيز، باعث ايجاد زمينه نقض حقوق بشر 
و معافيت مجرمان شده است. همين طور، عموميت 
فرهنگ معافيت، وجود مجرمان در دستگاه دولت 
هم چنين تطبيق نشدن مجازات به داليل گوناگوني 
چون فساد اداري، عدم آگاهي و نبود ساختارهاي 
الزم بازپرسي، عدم آگاهي مردم در مورد قوانين 
خشونت  فرهنگ  وجود  سرانجام  و  حقوق شان  و 
نيز از جمله زمينه ها و عوامل نقض گسترده حقوق 
فرهنگ  ميان  اين  در  اما  است.  شده  شمرده  بشر 

علمای  شورای  پشتيبانی  و  حمايت  از  افغان  زنان 
زنان  عليه  خشونت  با  مبارزه  جهت  افغانستان 
شورای  رهبری  كه  می گويند  كرده  استقبال 
جمهور  رييس  كرزی  حامد  و  علما  سراسری 
راستای  در  كه  سپرده اند  وعده  آنان  به  افغانستان 
كاهش خشونت عليه زنان اقداماتی الزم صورت 

خواهد گرفت.
نشست  در  افغانستان  جمهور  رييس  كرزی  حامد 

نقض حقوق  تداوم  در  ناگواري  بسيار  پيامد  معافيت 
قضاياي  مواردي كه  از  بسياري  در  است.  داشته  بشر 
افراد توسط كارمندان كميسيون  بشري  نقض حقوق 
كه  دهد  مي  نشان  است،  شناسايي  شده  بشر  حقوق 
زورمند  افراد  يا  دولت  كارمندان  توسط  امرغالبا  اين 
پيگرد  بدون  اغلب،  متهمان  است.  پيوسته  وقوع  به 
عدلي وقضايي، كماكان به اعمال ضد حقوق بشري 
خويش ادامه مي دهند. بديهي است كه اگر متهمان و 
عامالن قضاياي نقض حقوق بشر، مورد پيگرد قانوني 
كه  مي شود  سبب  نشوند،  مجازات  و  نگيرند  قرار 
بي اعتمادي ميان دولت و مردم بيش از پيش افزايش 

يابد. 
تلفات ملكي و نقض رو به گسترش حق حيات به دليل 
شورشي  نيروهاي  طالبان،  خشونت آميز  عمليات 
ايتالف  نيروهاي  دولتي،  نيروهاي  دولت،  مخالف 
بين المللي درگير مبارزه با تروريسم از موارد اساسي 
است كه موجب نگراني كميسيون مستقل حقوق بشر 
عدم  است. ضمنا،  بشري شده  فعال حقوق  و جوامع 
دسترسي شهروندان افغانستان به سطح مناسب زندگي 
خانواده ها،  اشتغال  نبود  درآمد،  پايين  سطح  دليل  به 
فراگيري رسم و سنت هاي ناپسند، ميزان آسيب پذيري 
گروه ها و اقشار مختلف به ويژه اطفال، زنان، اشخاص 
داراي معلوليت، مهاجران و كهن ساالن بي بضاعت را 

پيش از پيش افزايش داده است. 
واقعيت  مثابه  به  تعصب  و  تبعيض  خشونت،  پديده 
انكارناپذير در روابط خانوادگي، اجتماعي، فرهنگي 
و حتا در نهادهاي دولتي و غيردولتي، ساختاري را به  
وجود آورده است كه به شكل سيستماتيک موجب 
نقض حقوق بشري افراد مي شود. افزون برآن چه گفته 
شد، فساد و استفاده جويي از قدرت و امكانات دولتي 
براي استفاده هاي شخصي، گروهي و دسترسي به سود 
مادي و موقعيت هاي معنوي، شهروندان افغانستان را با 

مشكل جدي روبه رو ساخته است. 
اين گزارش،  به دست آمده در  يافته هاي  به  با توجه 
نكات و مواردي جهت تامين و بهبود وضعيت حقوق 
مردم  محترم  شده خدمت وكالي  نظرگرفته  در  بشر 
در شوراي ملي جمهوري اسالمي افغانستان پيشكش 
اسالمي  جمهوري  ملي  محترم  شوراي  از  مي گردد. 
ساختن  عملي  زمينه  در  تا  مي گردد  تقاضا  افغانستان 

اين پيشنهادها از هيچ تالشي دريغ نورزند. 
تصويب و نظارت بر تطبیق قوانین

اين  در  كه  تحليلي  و  آماري  يافته هاي  به  توجه  با   -
شده اند،  توضيح  مشابه  گزارش هاي  و  گزارش 
تا قوه محترم مقننه كشور  ضرورت احساس مي شود 
و  طرح  با  بشري،  حقوق  وضعيت  بهبود  زمينه  در 
تصويب قوانيني كه متضمن احترام و رعايت حقوق 
به  مطابق  و  اجتماعي  عدالت  انسان،  كرامت  بشر، 
حقوق  كنوانسيون هاي  مفاد  اساسي،  قانون  روحيه 

افغان،  زنان  و  علما  شورای  اعضای  با  جمعه  روز 
خشونت و ظلم باالی زنان را دشمنی با اسالم خواند.

را  ملی  بزرگ  مجلس  يک  شما  و  ما  اين كه  »يكی 
و  قوم  بزرگان  و  افغانستان  علمای  از  كنيم،  برگزار 
را  افغان  مظلوم  دختران  صدای  كنفرانس  اين  در 
به  احتياج  و  فاميل  به  احتياج  به خاطر  بلند كنيم كه 
را  اين  بريده می شوند.  مرد كشته می شوند و گردن 
ما وظيفه خود می دانيم، وظيفه دين خود می دانيم و 

تضمين ها  است،  ملحق شده  آن ها  به  افغانستان  كه  بشري 
روي دست  را  مشخصي  حقوقي  و  قانوني  حمايت هاي  و 
زمينه هاي  و  شده  حمايت  شهروندان  حقوق  تا  بگيرد 
كشور  شهروند  هر  توسط  بشري  حقوق  از  برخورداري 

ميسر گردد. 
با تصويب قانون خانواده  -  شوراي محترم ملي مي تواند 
كه خود مطابق حكم قانون اساسي و مفاد كنوانسيون هاي 
كرامت  به  احترام  زمينه  مي باشد،  بشر  حقوق  بين المللي 
انساني و برابري جنسيتي را فراهم سازد كه با تضمين اين 
ارزش ها، بدون ترديد وضع حقوق بشري زنان در كشور 

بهبود مي يابد. 
-  شوراي ملي بايد در جهت به  وجود آوردن ميكانيزم هاي 
و  قضايي  و  عدلي  بخش  براي  بنيادين،  و  فراگير  دولتي 
مساعد ساختن شرايط و زمينه هاي تامين حاكميت قانون، 
از  را صادر كند، همچنين  مناسبي  و مصوبه هاي  فيصله ها 
تطبيق آن نظارت كند تا ظرفيت هاي كاري ادارات عدلي 
به شكايات مردم در وقت و زمان  يافته و  ارتقا  و قضايي 

معين رسيدگي صورت گيرد. 
- شوراي محترم ملي كشور، با طرح و ايجاد راهكارهاي 
و  امنيتي  كشفي،  ارگان هاي  بر  قانوني  و  نظارتي  موثر 
دفاعي كشور، به منظور حراست از جان و زندگي اطفال، 
مكاتب،  از  محافظت  غيرنظامي،  افراد  و  زنان، شهروندان 
نقش  مي تواند  عامه  خدمات  محالت  ساير  و  شفاخانهها 
امنيت  ثبات،  تامين  به  ترتيب  اين  به  ايفا كنند و  بي بديلي 

و آرامش در كشور كمک كنند. 
- شوراي ملي بايد توجه خاص خود را در مورد سياست ها، 
قوانين و معيارهايی مبذول بدارد تا در كنار رشد زراعت، 
صنعت كالن و صنعت خورد از جمله صنايع روستايي و 
به ويژه صنايع وابسته به توليدات زراعتي، در كشور رشد 

كند تا سطح بيكاري و فقر پايين بيايد.
جمله  از  صنعت  و  تجارت  و  بشر  حقوق  موضوع   -
موضوعات امروزي مورد بحث در سطح جهاني است، در 
اين رابطه دولت بايد لوايح و مقررات را تصويب نمايد تا 
به صورت جدي بتواند بر روند تجارت و صنعت نظارت 
صحت  به  مضر  و  امتعه  بي كيفيت  ورود  از  باشدتا  داشته 
و  ممانعت صورت گيرد  به كشور  زيست  محيط  و  مردم 

همچنان توليدات صنعتي معياري گردد.
اداري  فساد  از  جلوگيري  به منظور  بايد  ملي  شوراي   -
وحيف و ميل دارايي هاي عامه، قوانيني را كه برمبناي آنها، 
كاركردهاي حكومت به صورت شفاف مورد ارزيابي قرار 

بگيرد، تصويب كند.    
افراد  براي  خسارت  جبران  قانونمند  ميكانيزم هاي  نبود   -
تلقي  افراد  بشري  حقوق  نقض  زمينه ساز  عوامل  متضرر، 
مي گردد، بنا بر اين، شوراي ملي كشور مي تواند با ايجاد 
و  تعيين  منظور  به  قانوني  و  حمايتي  ميكانيسم هاي  چنين 
پرداخت جبران خسارت براي بازمانده هاي قربانيان تلفات 
اقدامات  اثر  در  كشور  شهروندان  حاالتي  كه  و  ملكي 
غيرموجه ارگان هاي دولتي و غيردولتي متضرر مي گردند، 
به بهبود و انكشاف حقوق بشر در كشوركمک كند. در 
وادار  را  ستره محكمه  بايد  ملي  محترم  شوراي  راستا  اين 
كند تا در مورد تعيين ديه اشخاصي كه بي موجب جان شان 
را بر اثر عمليات نظامي قواي دولتي و قواي ياري امنيت 

بين المللي از دست مي دهند، كار كنند. 
شوراي ملي بايد به آزادي بيان و نظارت بر اعمال دولت 
مورد  در  و  بگذارد  ارج  مدني  جامعه  ارگان هاي  توسط 
بيانديشد كه بر اساس آن دولت به صداي مردم  تدابيري 
در  مشكالت  و  شهروندان  مشكالت  به  و  بدهد  گوش 

دستگاه دولت، غور كرده و آن را رفع كند.
ادامه دارد

تبليغ  ظلم  عليه  كه  می دانيم  خود  بشری  و  انسانی  وظيفه 
كنيم، جامعه را آگاه كنيم و بفهمانيم كه اين ظلم نشود، 
دين ما و وجدان ما به ما حكم می كند كه صدای خود را 

بلند كنيم.«
از جانبی ديگر، مولوی قيام الدين كشاف، رييس شورای 
حضور  ديدار  اين  در  كه  افغانستان  علمای  سراسری 
از  و  كرد  محكوم  را  زنان  عليه  خشونت  هرنوع  داشت، 
مراجع عدلی و قضايی افغانستان خواست تا با مرتكبين با 

قاطعيت برخورد كنند.
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وضعيت حقوق بشر 

در افغانستان

اقدامات حکومت افغانستان برای جلوگيری از خشونت عليه زنان 

 قسمت پنجاه  و سوم

 منبع: صدای امريکا

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

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

زنان نيمی از جمعيت انسانی کشور اند. نادیده گرفتن آنان به معنای 
نادیده گرفتن نيمی از نيروی انسانی کشور بوده و ضربه ی مهلکی به روند 

توسعه و انکشاف خواهد بود.

مفهوم ايمنی كه در اين جا با آن برای اولين بار برمی خوريم، 
در رابطه با آزادی ها نقشی اساسی و در عين حال، مبهم ايفا 
می كند. نخست اين كه بايد ميان ايمنی حقوقی كه توصيف 
بشر  تهاجمات  مقابل  در  حمايت  چون:  مادی  ايمنی  و  شد 
يعنی  اقتصادی،  اجتماعی-  ايمنی  نيز  و  طبيعی،  باليای  يا  و 
امكان رشد و شكوفايی  از زندگی كه  به سطحی  دسترسی 
بشر را ممكن  سازد، تمايز قايل شد. اين سه شكل از ايمنی 
در اعمال آزادی ها كه يا توسط خودكامگی حاكميت و يا به 
دليل ترس از خشونت و اشكال مختلف فقر، در محدوديت 
برعكس  اما  دارند.  ضرورت  ميزان  يک  به  می گيرد،  قرار 
خشونت  از  ترس  كنند:  مختل  را  يكديگر  قواعد  می توانند 
می تواند موجب شود افكار عمومی سركوب شديد را بپذيرد 
كمال  خواست  می كند.  مختل  را  حقوقی  ايمنی  خود  كه 
ايمنی اجتماعی-اقتصادی اين خطر را به وجود می آورد كه 
اين  وسايل الزم  كه صاحب  بخش  رفاه  دولت  تابع  را  فرد 

ايمنی است، كند.
ايمنی مادی در عين حال هم به حوزه پوليس اداری تعلق دارد 
ـ  اجتماعی  ايمنی  به حوزه سركوب جرايم. خواست  و هم 
اقتصادی موضوع حقوقی است كه بشر را در مقابل جامعه 

طلبكار می كند- درمان، اشتغال، آموزش وپرورش و غيره.
تام  تفويض  امنيت،  يا  حقوقی،  ايمنی  مفروض  اولين شرط 
وظيفه سركوبگری به قاضی است، با خارج كردن اين وظيفه 
خصوصی.  حيطه  از  اولی  طريق  به  و  مجريه  قوه  قلمرو  از 
دخالت  كه  است  آن  مستلزم  امری  چنين  ديگر  طرف  از 
با  ارتباط  در  كند:  تامين  نظرگاه  سه  از  را  تضميناتی  قاضی 
شخص قاضی )وضع مقرراتی كه استقالل قاضی را در مقابل 
حاكميت تامين كند(، در ارتباط با قواعد قابل اجرا )قانونی 
بودن جرايم و مجازات ها و عطف به ماسبق نشدن قانون( و 
از ديدگاه آيين دادرسی )رعايت اصل برايت متهم، رعايت 

حق دفاع، و تنظيم دقيق مقررات بازداشت موقت و غيره(.
مطالعه نظام بيماران روانی و تضمينات الزم برای پيش گيری 
از بازداشت هايی كه ازنظر پزشكی ناموجه اند، نيز در حوزه 

امنيت قرار دارد.
امنيت، حمايتی پيشرفته برعليه هرشكلی  اين  از آنجايی كه 
از  حمايت  منظور  به  مقرارت  وضع  است،  خودكامگی  از 
افراد در مقابل خطرات ناشی از گردآوری اطالعات فردی، 
خصوصا توسط فن آوری جديد، را نيز می توان در اين حوزه 

قرار داد.
همه ی  شامل  كلی  حمايت های   - خاص  حمايت های 
ديگری  آزادی های  نمی شود.  فرد  جسمی  آزادی های 
وجود دارند كه به ميزان موارد مذكور در فوق برای انسان 
جمله:  از  می طلبند  را  ويژه ای  حمايت های  و  ضروری اند 

احترام به زندگی خصوصی، و يا آزادی رفت و آمد.
١- آزادی برخورداری از زندگی خصوصی

برای  خاص  قلمرو  قوانين  گذشته،  بسيار  دوران  از   -
به رسميت شناخته اند كه دسترسی سايرين  فرد  فعاليت های 
قلمروی كه  است،  واگذار شده  او  به رضايت  قلمرو  براين 
زندگی خصوصی ناميده می شود و حقوق چون حق بر حريم 
خصوصی به معنای دقيق كلمه، )به شكلی كه در قانون مهم 
سكونت  محل  از  حفاظت  است(،  آمده   ١٩٧٠ جوالی   ١٧
كه مهم ترين اقامتگاه زندگی خصوصی را تشكيل می دهد، 
سری بودن نامه نگاری، گفتگوی تليفونی، حمايت در مقابل 
كه  افرادی  بر  كه  حرفه ای  رازداری  مراقبتی،  دوربين های 
وارد  افراد  خصوصی  زندگی  در  حرفه ی شان  مناسبت  به 
از  برخورداری  حق  سرانجام  و  می شود  تحميل  می شوند، 

حمايت از زندگی خانوادگی، را در بر می گيرد.
ادامه دارد

آزادی های عمومی
 و حقوق بشر

قسمت دوازدهم

نویسنده: ژان ریورو-اوگ موتوه/ترجمه فارسی نیکی پارسا
http://www.iranrights.org :منبع
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الگو های اصالح دینی در میان مسلمانان
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اشاره: ممکن است این مقاله در برخی نقاط خویش 
با برخی مقاالت پیشین که توسط این قلم به نگارش 
در آمده است، همپوشانی داشته باشد؛ اما روی همرفته 
می کوشد رویکرد جدیدی به موضوع مورد بحث در 

پیش گیرد.
لحاظ  به  که  است  اصطالحی  دینی  اصالح  نهضت 
مسیحیت  عالم  در  که  دارد  اشاره  تحولی  به  تاریخی 
به رهبری مارتین لوتر )1483-1546م( و جان کالوین 
)1509-1546م( اتفاق افتاد و در فرایندی دیالکتیکی 
یاری  غرب  جهان  در  نوزایی  و  رنسانس  بروز  به 
در  داده  روی  اتفاقات  از  همزمان  چنان که  رساند، 
هرگاه  آن پس  از  گردید.  مستفید  رنسانس،  نتیجه ی 
این اصطالح در بستر فرهنگی دیگری به کار می رود 
به  می کند  تداعی  ذهن  به  را  رویداد  آن  حدودی  تا 
این معنا که گویا قرار است تحولی همانند آن به سراغ 
دین و مذهب دیگر برود و آن دین سرنوشتی همانند 
مسیحیت داشته باشد. از این رو، هنگام سخن راندن از 
اصالح دینی در میان مسلمانان نیز گاهی چنین تلقی 
سرنوشت  به  اسالم  است  قرار  گویا  که  است  شده 

مسیحیت گرفتار گردد. 
موضعی  چه  ارزشی  لحاظ  به  این که  از  صرف نظر 
آورد،  پی  در  که  سرنوشتی  و  تحول،  آن  به  نسبت 
داشته باشیم، به میان آمدن پای مسیحیت و طرح چنان 
خوشایندی  طنین  نمی تواند  اسالم،  برای  سناریویی 
برای بسیاری از مسلمانان داشته باشد و بحث جریان 
اصالح دینی را از مجرای اصلی منحرف می گرداند. 
نوشته  این  در  می خواهم  نخست  همین  از  این رو،  از 
اسالم،  در  دینی  اصالح  از  منظور  که  کنم  تاکید 
آیینی  و  دین  هیچ  تاریخچه  نسخه برداری  و  تکرار 
مشابهت  ها  علی رغم  دینی،  هر  زیرا  نیست،  آن  برای 
و نقاط مشترک با دیگر ادیان، بنا به آموزه ها، قبض و 
بسط  های تاریخی و عوامل دیگری، ماهیت مخصوص 
خود را دارد و نمی توان توقع داشت عین آن سناریو 

برای آن تکرار گردد.
به نظر نگارنده، نهضت اصالح دینی در اسالم، از دو 
الگوی مشخص  به یک  اما  یافته  پیش آغاز  سه سده 
نرسیده و از آن زمان تا اکنون چندین الگوی مختلف 
هم،  به  متقابل  واکنش  و  کنش  در  متضاد،  احیانا  و 
جلودار این روند بوده اند. آشنایی بیرونی با هریک از 
این الگو ها که در رقابتی شدید با هم عمل کرده اند، به 
دور از در افتادن به این رقابتها، الزمه رسیدن به داوری 

بهتر و گرفتن موضعی درست تر در برابر آن ها است.
مفاهیم  توضیح  در  اصطالح شناسی  که  اهمیتی  به  بنا 
اشاره  بحث  اصل  به  ورود  از  پیش  است  بهتر  دارد، 
رفرم  انگلیسی  کلمه  معادل  اصالح  واژه ی  که  کنم 
)reform( و به معنای شکل مجدد بخشیدن به یک 
رفته  از دست  فرم  بازآفریدن  و  باز گردانیدن  یا  چیز 
است. شکل در این جا معادل همان صورت است که 

در فلسفه ی قدیم در مقابل هیوال به کار رفته است.
صورت  و  هیوال  از  جهان  همه  قدما،  دیدگاه  طبق   
خالص  ماده ی  از  عبارت  هیوال  است.  شده  تشکیل 
از همه ویژگی های  عبارت  است و صورت  و مجرد 
حجم،  وزن،  شکل،  رنگ،  مانند  دارد،  ماده  آن  که 
عارض های که  یا  گیرد  تعلق  آن  به  که  هر صفتی  و 
به سراغش برود. از این دیدگاه همه تحوالت خوب 
یا بد و صالح و فساد، در سطح صورت معنا دارد و 
هیوال در هر حالت ماده ی ثابتی است که متقبل انواع 
تغییرات و تحوالت می گردد؛ و به این لحاظ اصالت 
از  را  شیی  یک  آنچه  زیرا  می شود،  داده  صورت  به 
شیی دیگری جدا می کند صورت آن است، و گرنه 
هیوال در همه آن ها یکی است. یعنی ماهیت اشیا تابع 
صورت آن ها است. هنگامی که یک شیی از صورت 
نخستین خود جدا می شود و شکل نخست خود را از 
دست  از  را  خود  ماهیت  حقیقت  در  می دهد  دست 
می گردد.  تباهی  و  فساد  دچار  نظر  این  از  و  می دهد 
بازگرداندن صورت و شکل از  یا رفرم یعنی  اصالح 

دست رفته و اعاده آن.

فرهنگ  و  تمدن  و  خارجی  استعمار  پای  هنوز  و 
بیگانه در میان نبود و به این دلیل نه در تحلیل بحران، 
اشاره های به دست  های خارجی صورت می گرفت و 
نه در تشخیص و تجویز نسخه عالج آن به ضرورت 
درگیری و مبارزه با آن اشاره ها می رفت. هنوز آگاهی 
نمی پنداشت  دیگران  توطیه  قربانی  را  خود  مسلمانان 
و علت نابسامانی را در داخل جستجو می کرد، اما به 
علت مجهز نبودن به متود های مدرن پژوهش و ابزار 
جدید تحلیل، گرفتار ساده سازی و ساده اندیشی بود.

و  عبدالوهاب  محمدبن  نظر  به  بحران  از  نجات  راه 
اسالمی  بود.  اولیه  اسالم  به  بازگشت  ولی اهلل  شاه  نیز 
بودند  توانسته  آن  کمک  به  مسلمانان  و  عرب  ها  که 
به اختالفات و درگیری های قبیل های خاتمه بدهند و 
امتی یکپارچه در پرتو تعالیم آن تشکیل گردد که به 
فتوحاتی وسیع و پیشرفت  هایی در عرصه  های مختلف 

زندگی دست پیدا کند.
از اسالم  از نظر پیشگامان سلفیت، آنچه مسلمانان را 
کرده  نزدیک  اولیه  جاهلیت  به  و  ساخته  دور  اولیه 
بود در چند چیز خالصه می شد: بازگشت خرافات به 
ساحت عقاید مسلمانان که مهمترین نشانه اش تقدیس 
بود،  اولیا  ارواح  از  خواستن  کمک  و  زیارتگاه  ها 
شکاف  هایی  و  فقهی  مذاهب  پیروان  میان  درگیری 
که از این راه میان مسلمانان ایجاد شده بود، گسترش 
و  اعتقادی  بدعت  های  با  آمیخته  و  عامیانه  تصوف 
منابع  با  مسلمانان  مستقیم  ارتباط  کاهش  و  عبادی، 
به  روی آوردن شان  و  سنت  و  دین/قرآن  اول  درجه 
و  دوم  درجه  منابع  یا  ساختگی  و  ضعیف  احادیث 
درجه سومی که در ادوار بعدی به دست برخی علما با 

سلیقه  های مختلف به نگارش در آمده بود.
بر اساس تشخیص این جریان، هرگاه مسلمانان ارتباط 
خود را با منابع درجه اول دین به شکل مستقیم برقرار 
آموزش  طریق  از  اول،  دست  دینی  آگاهی  و  کنند 
منابع  گردد،  ترویج  ایشان  میان  در  حدیث،  و  قرآن 
خرافه  مظاهر  شود،  گذاشته  کنار  به  نارسا  و  معیوب 
پرستی و به ویژه قبرپرستی از میان برچیده شود، تقلید 
فقهی و تعصب مذهبی کاهش پیدا کند، تدین آمیخته 
نقد  بدعت که در تصوف جلوه داشته است مورد  با 
اعاده  و  احیا  پاکدینی  و  توحید  مفاهیم  و  گیرد  قرار 
بحران  و  شد  خواهد  حل  مسلمانان  مشکل  گردد، 

موجود خاتمه خواهد پذیرفت.
سیاسی- دانش  بر  مبتنی  تشخیص  این  که  پیداست 

اجتماعی نیست، و از فقر نگرش تاریخی-تمدنی رنج 

و  ذهنیت  به  پدیداری،  وضعیت  تحلیل  در  و  می برد 
شناخت فقهی-سنتی اکتفا می کند. این ذهنیت که از 
آگاهی تاریخی محروم است و ارتباطش با تاریخ قطع 
شده است، نمی تواند مسافتی را که یک امت پیموده 
و فراز و نشیب هایی را که پشت سر گذاشته است به 
آسانی درک کند و در نتیجه نمی تواند تاثیر تحوالت 
تاریخی را در پیدایش مذاهب فقهی و کالمی بفهمد 
و بسط تمدنی را که موجب به فعلیت رسیدن بسیاری 
امکان  و  بشناسد  امت می گردد  تمدنی یک  قوای  از 

بازگشت به گذشته را مورد ارزیابی دقیق قرار بدهد.
است،  مفرط  سازی  ساده  مشکل  دچار  نگرش،  این 
آن.  حل  راه  ارایه  در  هم  و  بحران  تشخیص  در  هم 
در تحلیل شاه ولی اهلل از وضعیت بحرانی، در مقایسه 
به  مبسوط تری  اشارات  هرچند  عبدالوهاب،  ابن  با 
از  وی  دلیل،  همان  به  و  می شود،  دیده  قضیه  ابعاد 
قرن  مجدد  که  می گردد  این  مستحق  مودودی  نظر 
احیای  مودودی:  شود)ابواالعلی  خوانده  دوازدهم 
تفکر دینی( و بدون شک نگاه او به وضعیت امت تا 
حدی فراگیرتر است و به زوایای بیشتری التفات نشان 
اشاره  پیشتر  که  انتقاداتی  از  رویهمرفته،  اما  می دهد، 

شد، تبریه نمی گردد.
بر بعد داخلی بحران، مهمترین نقطه قوت این  تاکید 
موفق تری  نسخه  تجویز  به  می توانست  و  است،  الگو 
بینجامد اگر از دانش های بیشتری در تحلیل وضعیت 
پیچیده تمدنی یک امت کمک گرفته می شد و بیش 
از حد رنگ محلی به خود نمی گرفت و می توانست 
از چشم اندازی وسیع تر که شامل مطالعه در وضعیت 
امت ها و ملت های دیگر می گردد، به این قضیه نگاه 
کند؛ چیزی که قرآن مجید بر آن تاکید فراوان کرده 

است.
این الگوی اصالح اما، با استقبال چندانی مواجه نشد، 
چراکه کمکی به حل مشکالت واقعی مردم نمی کرد. 
پیشگامان  در چشم  بود که  آن  از  مشکالت ژرف تر 
پدیده  ها  درشت ترین  آنان  می شد.  دیده  جریان  این 
حد  همان  در  مردم  مشکالت  همه  اما  می دیدند؛  را 

خالصه نمی گردید. 
را  عظیمی  حرکت  جهان  از  بخشی  زمانی،  لحاظ  به 
به جلو آغاز کرده بود. نیاز عصر ایجاب می کرد که 
بعد زمانی-تاریخی قضیه  به  پدیده  هم در تحلیل هر 
جویی  چاره  و  عالج  تشخیص  در  هم  و  شود  توجه 
برای  جویی  چاره  در  حتا  وهابیت  جنبش  آن.  برای 
که  عربستان  جزیره ی  شبه  بدوی  ساده ی  زندگی 
محسوسی  فاصله  دیگر  جوامع  پیچیده  زندگی  از 
به دیگر جوامع اسالمی.  بود، چه رسد  ناکام  داشت، 
کشور های  توجه  که  بود  نفت  کشف  از  بعد  تن ها 
برخی  در  و  شد  جلب  منطقه  این  به  جهان  قدرتمند 
ابعاد زندگی به پیشرفت هایی نایل گردید. پیش از آن 
به حل مشکالت  نتوانست  اما، تالش های آن جنبش 
به  حتا  و  بکند،  کمکی  جلو  به  آن  حرکت  و  مردم 
نیز  را  آگاهی جمعی  که  مفرط  گرایی  دلیل گذشته 
بیش از حد از واقعیت های عصر خود دور ساخته بود، 
شماری از دانشمندان از  این جبنش به حرکتی به سوی 
الدین  )صالح  کرده اند  تعبیر    )Reverse(عقب

سلجوقی: تقویم انسان(.
در  قدرت  دستگاه  با  سلفیت  جریان  خوردن  پیوند 
جنبش  یک  مثابه ی  به  آن  بیشتر  ناکامی  به  سعودی، 
برابر  در  را  بیشتری  دشمنی های  و  انجامید  اصالحی 
که  واداشت  را  سعودی  مخالفان  و  برانگیخت  آن 
هند  در  بپردازند.  آن  ضد  بر  مردم  برانگیختن  به 
استراتژی  داد،  رخ  جریان  این  در  که  تشعبی  با  نیز 
یکپارچ های برای آن وجود نداشت و هر یک از سه 
جریان یاد شده، سمت و سوی خاصی به خود گرفت، 
دادن  پیوند  در  ناکامی  آن ها  اشتراک  نقطه  تن ها  و 
پیام خود با واقعیت های پیرامونی شان بود، چیزی که 
مردم بدان نیاز داشتند تا در حل مشکالت زندگی و 

عبورشان از وضعیت بحرانی به آنان کمک نماید.
ادامه دارد

به  مسلمانان  میان  در  دینی  اصالح  که  دید  باید  حال 
چه معنایی فهمیده شده است. آیا به این معنا است که 
دین به مرور زمان و در اثر عوامل داخلی یا خارجی، 
شکل نخستین خود را از دست داده و در نتیجه ماهیت 
حقیقی خود را نیز از دست داده است و اصالح دینی 
به معنای بازگرداندن همان شکل از دست رفته است؟ 
اما  نشده؛  پدیدار  مهمی در شکل آن  تغییر  این که  یا 
در محتوای آن، یعنی در فهم مسلمانان از محتوای آن 
تغییراتی رخ داده که با ماهیت نخستین آن ناسازگار 
است و اکنون باید آن محتوی را بازگرداند؟ یا این که 
اساسا بحث شکل و محتوی در میان نیست و هنگامی 
که سخن از دین به میان می آید به عنوان کلیتی شامل 
مطرح  مسلمانان  عملی  تجربه  و  محتوی  و  شکل 

می باشد؟
نخستین جنبش اصالحی به نظر شماری از دانشمندان 
به  آن  عربی  شاخه  که  است  سلفیت  جنبش  مسلمان 
وهابیت مشهور است )عباس محمود عقاد: اسالم در 
از تالش هایی  بیستم( و شاخه هندی آن عبارت  قرن 
است که شاه ولی اهلل دهلوی )1114 ـ 11۷6 ق / 1۷53 
ـ 1815 م( همزمان با این جنبش صورت داد، هرچند 
به ظهور جنبشی همانند نینجامید؛ اما چند پیامد داشت 
که در فواصل زمانی مختلف به منصه ظهور رسید و 
به طور مشخص می توان به جنبش جهادی سیداحمد 
بن عرفان )1201-1246ق / 1۷81- 1831م(، جریان 
-1832/ ق   130۷1248-( خان  حسن  صدیق  سلفی 
دیوبند  علمی-سنتی  دارالعلوم  تاسیس   و  1890م( 
ندوی:  )ابوالحسن  کرد  اشاره  )1283ق/1866م( 

جنبش اسالمی در هند(.
چنین  ظهور  اصلی  عامل  بحران،  وجود  به  احساس 
بوده  عبارت  زمان  آن  در  بحران  است.  بوده  جنبشی 
دستگاه  فساد  اجتماعی،  اوضاع  آشفتگی  از  است 
سیاسی و توقف فعالیت های تمدنی. در حقیقت رکود 

در عرصه  های مختلف زندگی.
در کنار عوامل زیرساختی مربوط به افت و خیز تمدنی 
و  عثمانی  پادشاهی  دو  میان  پیهم  امت ها، جنگ  های 
زمان،  آن  در  را،  اسالمی  مناطق  از  بسیاری  صفوی 
سخت دچار رکود کرده بود. شبه جزیره عربستان در 
این زمان در نابسامانی شدیدی غوطه ور بود و وضعیتی 
در آن شکل گرفته بود همانند دوران قبل از اسالم که 
هیچ حکومت مرکزی برای اداره آن وجود نداشت. 
درگیری  های بی حاصل میان قبایل و امارت نشین  های 
مختلف همه را به ستوه آورده و امید به بهبود شرایط 
را از بین برده بود. )شاید به همین دلیل، در نوشته  های 
)1115-1206ق/1۷03- عبدالوهاب  بن  محمد 

به  آن  بازگشت  و  جاهلیت  عصر  از  سخن  1۷91م( 
تکرار دیده می شود(. 

نبود.  این  از  بهتر  نیز  هندوستان  قاره  شبه  وضعیت 
امپراطوری اسالمی فروپاشیده و حکومت های محلی 
توسط  اغلب  که  بودند  شده  آن  جانشین  ضعیفی 
رفتار  بدی  به  مسلمانان  با  و  می شدند  اداره  هندو ها 
مسلمان نشین  ایالت  های  درونی  اختالفات  می کردند. 
در حدی بود که هر امیدی به نجات از آن وضعیت 
اثر  اهلل، در  تا جایی که شاه ولی  بود،  برده  بین  از  را 
احمدشاه  به  نامه های  بهبود وضعیت، طی  از  ناامیدی 
آن  در  افغانستان  پادشاه  )1۷23-1۷۷3م(،  ابدالی 
از  هند  مسلمانان  آشفته  وضعیت  شرح  ضمن  زمان، 
بشتابد )غالم محمد غبار:  به کمک آنان  او خواست 
احمدشاه  لشکرکشی  های  تاریخ(.  مسیر  در  افغانستان 
گردآوری  و  کشورگشایی  جز  صبغ های  که  اما، 
غنایم نداشت، سودی به حال مسلمانان نبخشید و جز 
دشمنی  ها  ساختن  ژرفتر  و  وضعیت  کردن  آشفته تر 
و  نداشت  پی  در  نتیج های  هندو ها  و  مسلمانان  میان 
برابر  از خود در  برای دفاع  سبب گردید که هندو ها 
حمالت مسلمانان به کمپانی هند شرقی پناه ببرند و راه 

ورود استعمار بریتانیا به منطقه هموارتر گردد.
بود  نشده  آغاز  جدید  جهان  با  مواجهه  زمان،  این  تا 

محمد محق
بخش نخست
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دیده بان حقوق بشر، کویت را متهم 

به آزار زنان »تراجنس« کرد
دیده بان حقوق بشر، پولیس کویت را متهم به شکنجه و آزار 

جنسی زنان تراجنس کرده است.
دیده بان حقوق بشر گزارش جدید خود را براساس مصاحبه با 

چهل زن تراجنس، وکیل و مقامات مختلف تهیه کرده است.
این نهاد مدافع حقوق بشر خواستار بازنگری و لغو قانونی شده 
که در سال ۲۰۰۷ میالدی در کویت به تصویب رسیده است. 
که  چه  آن  برخالف  جنسیتی  به  چنانچه  قانون،  این  براساس، 
مردی  اگر  یعنی  شده اید.  جرم  مرتکب  کنید،  »تظاهر«  دارید 

تظاهر کند که زن است، جرمی مرتکب شده است.
دیده بان حقوق بشر همچنین گفته است به مدارکی دست یافته 
که براساس آن پولیس کویت با سواستفاده از این قانون از زنان 

تراجنس اخاذی می کند.

حمله مردان مسلح به یک مرکز 
پولیس در عراق 

پولیس عراق می گوید مردان مسلح پس از انفجار چندین بمب 
در خارج یک مرکز پولیس در شهر رمادی، به این ساختمان 

یورش بردند.
تن  به  منفجره  مواد  حاوی  واسکت هایی  افراد  این  شده  گفته 

داشتند.
این  امنیتی  نیروهای  که  است  آن  از  حاکی  گزارش ها  برخی 
به محاصره  دارد،  قرار  رمادی  مرکز شهر  را که در  ساختمان 

خود در آورده اند.
سنی نشین  عمدتا  از شهرهای  انبار  مرکز والیت  رمادی،  شهر 

عراق به شمار می رود.
این شهر در سال های پس از حمله نیروهای ناتو به عراق شاهد 

خونین ترین خشونت ها بوده است. 
گفته شده که رمادی مرکز پیکارجویان وفادار به القاعده است.

۱۴۰ معترض در مرز کوزوو با 
صربستان بازداشت شدند

پولیس کوزوو بیش از ۱۴۰ نفر را در یکی از ورودی های مرز 
کوزوو با صربستان بازداشت کرده است.

مانع  می کردند  تالش  که  بودند  کسانی  از  بازداشت شدگان 
ورود موترها از صربستان به داخل کوزوو شوند.

در خشونت هایی که در دو ورودی مرزی رخ داد، بیش از ۵۰ 
نفر از جمله ۱۳ پولیس زخمی شدند.

آلبانیایی تبارها  به  وابسته  حزب  یک  توسط  اعتراض ها  این 
سازمان دهی شده بود.

ورود  اجازه  کوزوو  دولت  که  است  آن  خواهان  حزب  این 
مقامات  که  این  مگر  ندهد،  را  صربستان  تولیدی  کاالهای 
صربستان ممنوعیت ورود کاالهای تولیدی کوزوو را لغو کنند.

رییس جمهور جدید گواتماال سوگند 
یاد کرد

اوتو پرز مولینا، رییس جمهور جدید گواتماال، دیروز سوگند 
یاد کرد.

در  است،  گواتماال  ارتش  سابق  جنرال  یک  که  مولینا  آقای 
برگزار  گذشته  سال  نوامبر  در  که  ریاست جمهوری  انتخابات 

شد، به پیروزی رسید.
او وعده داده که با جرایم سازمان یافته و خشونت آمیز و قاچاق 

مواد مخدر برخورد قاطعی خواهد کرد.
او اولین نظامی است که پس از گذر گواتماال به دموکراسی در 

سال ۱۹۸۶، به این سمت دست می یابد.

حکم اعدام ۱۲ نفر به جرم آدم ربایی، تجاوز به عنف، 
شیراز  در والیت  روز یک شنبه  مسلحانه  و سرقت  قتل 
کشور ایران اجرا شد. به گزارش خبرگزاری مهر، هفت 
نفر از این افراد قاچاقچی مواد مخدر بودند که در زندان 

شیراز اعدام شدند.
این  نفر دیگر در مالی عام اجرا شد.  حکم اعدام پنج 
افراد متهم به »آدم ربایی، تجاوز به عنف، قتل و سرقت 

مسلحانه« بوده است.
تعداد  افزایش  به  نسبت  بشر  حقوق  مدافع  نهادهای 

اعدام ها در ایران ابراز نگرانی کرده اند.
اخیرا عفو بین الملل گزارشی منتشر کرده و در آن نوشته 
که تا زمان تهیه گزارش اخیرش در سال ۲۰۱۱ میالدی، 
۴۸۸ نفر در ایران به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر 

دولت چین از تحریم یک شرکت نفتی این کشور از 
به  نفتی  فرآورده های  صادرات  دلیل  به  امریکا  سوی 
ایران انتقاد کرده و مجازات این شرکت را »نامعقول« 

خوانده است.
دولتی  شرکت  امریکا  دولت  گذشته،  پنج شنبه  روز 
ژوهای ژنرونگ را به دلیل آن که »در نیمه دوم سال 
صادر  ایران  به  نفت  دالر  میلیون   ۵۰۰ از  بیش   ۲۰۱۰
این  تجاری  فعالیت  و  داد  قرار  تحریم  مورد  کرده« 

شرکت را در امریکا ممنوع کرد.
سخنگوی وزارت خارجه چین با صدور بیانیه ای اعالم 
کرد: »اعمال تحریم علیه یک شرکت چینی بر اساس 
قوانین داخلی امریکا، کامال غیرمعقول است و با روح و 
محتوای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد 

در ارتباط با برنامه هسته ای ایران سازگار نیست.«
مخالفت  و  عمیق  »نارضایتی  دولت چین  بیانیه  این  در 

عفو  فرمانی،  طی  سوریه  جمهور  رییس  اسد،  بشار 
عمومی اعالم کرده است.

عفو  این  می گوید  سانا،  سوریه،  رسمی  خبرگزاری 
ماه های  طی  که  است  جرایمی  تمامی  برای  عمومی 
تا ۱۵ جنوری ۲۰۱۲ روی  مارچ ۲۰۱۱   ۱۵ از  گذشته 

داده است.
تالش  اسد،  بشار  اقدام  این  می گویند  تحلیلگران 
جدیدی از سوی دولت سوریه برای آرام کردن اوضاع 
کشور  در  اسد  آقای  که  نیست  بار  اولین  این  است. 

فرمان عفو عمومی صادر می کند.
دولت بشار اسد برای فرو نشاندن ناآرامی ها، امتیازاتی 
در  تاثیری  کنون  تا  امتیازات  این  اما  داده  معترضان  به 

پایان بخشیدن به تظاهرات اعتراضی نداشته است.
شامل  عفو  این  می گوید  آسوشیتدپرس  خبرگزاری 

سربازانی هم می شود که از خدمت فرار کرده بودند.
بوده  ناآرامی هایی  شاهد  اخیر  ماه های  این کشور طی 
که بیش از ۵ هزار کشته بر جا گذاشته است. سازمان 
ملل می گوید بیش از ۱۴ هزار نفر در بازداشت هستند.

قطر  امیر  که  می شود  زمانی صادر  عمومی  عفو  فرمان 
برای  عربی  کشورهای  توسط  نیرو  اعزام  خواهان 
شده  سوریه  در  غیرنظامیان  سرکوب  کردن  متوقف 

است.
عربی  کشور  مقام  یک  که  است  بار  اولین  برای  این 

شدید« خود را با این اقدام امریکا اعالم کرده است.
ثالث  امریکا شرکت ها و شهروندان کشورهای  دولت 
را در صورت تخطی از قوانین مربوط به تحریم ایران 
دریافت  از  محرومیت  شامل  مجازات هایی  معرض  در 
از  استفاده  و  امریکا  به  خدمات  و  کاال  صدور  اجازه 
قرار  کشور  این  مالی  موسسات  از  اعتباری  تسهیالت 

می دهد.
امنیت سازمان ملل  از اعضای دایمی شورای  چین که 
متحد است، تا کنون با هیچ یک از قطعنامه های شورای 
اما  نکرده،  مخالفت  ایران  هسته ای  برنامه  علیه  امنیت 
کرده  رد  را  ایران  علیه  غرب  یک جانبه  تحریم های 

است.
ایاالت متحده هفته گذشته اعالم کرد که اعمال تحریم 
شرکت  دو  و  ژونرونگ  ژوهای  چینی  شرکت  علیه 
بخشی  عربی،  متحده  امارات  و  سنگاپور  از  دیگر 

را  درخواستی  چنین 
مطرح می کند.

پیش  هفته  اسد  بشار 
گذشته  ده ماه  حوادث 
تاسف بار  را  سوریه 
به  آن  از  و  خوانده 
عنوان »آزمونی دشوار« 
برای این کشور نام برده 

بود.
اسد در سخنرانی  آقای 
ضمن  خود،  پیش  هفته 
کشورهای  از  انتقاد 
»تعجب  گفت:  منطقه، 

می کنیم که چرا کشورهای عرب در کنار سوریه قرار 
نگرفتند.«

بازداشت شدگان  از  تعدادی  تنها  سوریه  دولت 
تظاهرات ضد دولتی را آزاد کرده است.

با  توافق نامه شان  اجرای  مقام های سوریه می گویند در 
اتحادیه عرب، صدها زندانی سیاسی را آزاد کرده اند.

اتحادیه عرب و دولت سوریه در ماه نوامبر سال پیش 
برای پایان دادن به خشونت ها در این کشور به توافق 

رسیدند.
آزاد  ضمن  سوریه  دولت  بود  قرار  توافق،  این  طبق 

و  روزنامه نگاران  به  سیاسی،  زندانیان  تمام  کردن 
گروه های حقوق بشری اجازه دهد تا با سفر به سوریه، 

از نزدیک وضعیت را مشاهده کنند.
در  اما  نیامد،  در  اجرا  به  مدت ها  برای  توافق نامه  این 
از  تا  اتحادیه عرب اجازه داد  ناظران  به  نهایت سوریه 

مناطقی که شاهد ناآرامی ها بوده، بازدید کنند.
سوریه  سیاسی  فعاالن  انتقاد  مورد  ناظران  این  حضور 
ناظران  سوریه  گفتند  آنها  و  گرفت  قرار  مخالفان  و 

اتحادیه عرب را فریب می دهد.
ناظران از عضویت در  در نهایت برخی اعضای گروه 

آن کناره گیری کردند.

بخش  دادن  قرار  هدف  برای  گسترده  تالش های  از 
به تن دادن  این کشور  ایران و وادار کردن  انرژی در 

به قطعنامه های شورای امنیت است.
به  دستیابی  برای  تالش  به  را  ایران  غربی  قدرت های 
تسلیحات هسته ای متهم می کنند، اما ایران این اتهام را 

رد می کند.
در بیانیه وزارت خارجه چین آمده است که این کشور 
انرژی،  بخش  در  دیگر  کشورهای  از  بسیاری  »مانند 
با  عادی  سطحی  در  همکاری هایی  تجارت  و  اقتصاد 

ایران دارد.«
چین که بزرگ ترین واردکننده نفت خام ایران است، 
رسما با تشدید تحریم های تجاری علیه ایران از جمله 
کرده  مخالفت  کشور  این  از  نفت  خرید  ممنوعیت 

است.

»بیشترشان  آنها  گفته  به  که  شده اند  اعدام 
فقیر« بوده اند.

در  پیش  سال  دو  که  گفته  بین الملل  عفو 
ایران دست کم ۱۶۶ نفر به دلیل این جرایم 
اعدام شدند که این رقم تا امسال تقریبا سه 

برابر شده است.
بنا به قوانین ایران، بخشی از جرایم مربوط 
مقدار  داشتن  همراه  مانند  مخدر  مواد  به 
حکم  به  منجر  می تواند  آن  از  مشخصی 

اعدام برای متهم شود.
از  درصد   ۸۱ که  می گوید  بین الملل  عفو 
مواد  جرایم  به  مربوط  ایران  در  اعدام ها 

مخدر است.

دوازده نفر در ایران اعدام شدند

چین امریکا را مورد انتقاد شدید قرار داد

بشار اسد فرمان عفو عمومی صادر کرد

• کابل: کوچه شماره ۵، پل سرخ، کارته سه.	
• رادفر 	 جمشید  مزار،  سراي  مهمان  اول  منزل  بلخي  محمد  الدین  جالل  موالنا  جاده  بلخ،  مزارشریف:دروازه 

تیلفون: ۰۷۰۵۹۶۲۷۴۱ - چاپ مزار: جاده بیهقي، نصیري مارکت، مطبعه دوستان.
• 	
• هرات: سه راه باد مرغان، مجتمع فرهنگي حرمت، طبقه دوم، فریدون آژند، تیلفون: ۰۷۹۷۴۱۶۰۶۲	
• غزني: محمد سنایي، تیلفون: ۰۷۹۹۰۰۰۲۶۲	
• بامیان: بازار بامیان، مصطفي پالزا، احمدپور، تیلفون: ۰۷۷۲۱۹۸۵۸۲	
• کندز: نورالعین، تیلفون: ۰۷۹۳۴۰۵۵۹۹، چاپ: مطبعه یعقوبي، جاده والیت. 	
• تخار: جان محمد نبی زاده، تیلفون: ۰۷۷۲۵۰۱۷۷۰	
• بدخشان: سیحون، تیلفون: ۰۷۰۵۵۳۸۰۸۴ 	
• بغالن: ابراهیم زمانی، تیلفون: ۰۷۷۴۵۹۵۲۸۳	
• جوزجان: فیاض، تیلفون: ۰۷۰۵۵۵۸۵۱۰	
• 	 Afghanistan_8am@yahoo.com :ایمیل
• آدرس پستي: پسته خانه مرکزي صندوق پستي ۱۹۱۱، کابل، افغانستان	
• ۸صبح در ویرایش و پیرایش مطالب وارده دست باز دارد. 	
• مقاالت وارده مسترد نمي گردد.	
• به جز سرمقاله، آراي مطرح شده در مقاالت 	

به نویسندگان آنها بر مي گردد.

• 	sanjarsohail@yahoo.com صاحب امتیاز: سنجر سهیل  
• مدیر مسوول: قسیم اخگر     	
• معاون: شاه حسین مرتضوي  ۰۷۹۹۰۳۷۰۸۳- ۰۷۰۵۱۵۹۲۷۱	
• دبیر روابط عامه: پرویز کاوه    ۰۷۰۰۲۲۸۹۸۸	
• خبرنگاران:  جمشید رادفر، سید سمیع اهلل سعیدي، قدرت اهلل جاوید، فریدون آژند، نازنین شفایي	
• ویراستار: سید مجتبی هاشمی	
• هماهنگي خبر: ظفر شاه رویي ۰۷۹۹۳۱۹۵۳۴	
• هماهنگی والیات: میرمحمدصدیق ذلیق ۰۷۷۸۴۷۰۰۶۱	
• توزیع و اشتراک: ۰۷۰۸۱۴۴۰۴۷	
• پذیرش اعالن: وحیداهلل آرین ۰۷۷۹۲۶۲۴۵۸   	
• صفحه آرایي: حبیب بهزاد -ابراهیم ـ مصطفی سروری- احمدضیا 	
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یک مقام ارشد نظامی پاکستان، به خبرگزاری رویترز 
سخنان  خاطر  به  پاکستان  ارتش  رییس  که  گفته 
انتقاد آمیز نخست وزیر این کشور خشمگین شده است.

نخست وزیر  از  ارتش  »رییس  است:  گفته  منبع  این   
پاکستان، پیش رییس جمهور این کشور شکایت کرد و 
گفت که او ]گیالنی[ یا باید این مساله را روشن بسازد 

یا این که استعفا دهد.«
بنابر اظهارات این منبع اطالعاتی، جنرال اشفاق کیانی، 
رییس ارتش پاکستان همچنین گفته است: »این گونه 
بیانیه ها تفرقه افگن است و کشور را بیشتر آسیب پذیر 

می سازد.«
تنش بین دولت ملکی و ارتش پاکستان باعث نگرانی 
در مورد ثبات این کشور مجهز به سالح اتومی شده 
است. دولت ملکی پاکستان سه دوره در طول تاریخ 
سقوط  نظامیان  کودتای  توسط  کشور  این  ساله   60

کرده است.
آیا خطر کودتا  نیست که  معلوم  هنوز  تا  این همه،  با 
که  زمانی  از  اما  خیر،  یا  است  جدی  پاکستان  در 
دولت ملکی قدرت را در سال 2008 به دست گرفته، 

محاسبات سیاسی در این کشور تغییر کرده است.
یوسف رضا گیالنی، نخست وزیر پاکستان، در هفته 

گذشته از جنرال اشفاق کیانی، رییس ارتش و 
جنرال احمد شجاع پاشا رییس استخبارات این 
کشور به خاطر جمع آوری دوسیه مرتبط با یک 

یادداشت مرموز انتقاد کرد.
گیالنی در مصاحبه ای با یک رسانه چینی گفت 
که جمع آوری اسناد برای یک دوسیه »خالف 
باعث خشم  مساله  این  که  است  اساسی«  قانون 

مقامات عالی رتبه ارتش شد.
با برکناری وزیر دفاع در روز  گیالنی همچنان 
چهارشنبه هفته گذشته، باعث خشم بیشتر رییس 
ارتش پاکستان شده است. نخست وزیر پاکستان، نعیم خالد 
باعث  اقدام غیرقانونی که  به خاطر »سو رفتار و  را  لودی 

سو تفاهم بین نهادها شده است« برکنار کرد.
آقای لودی بلندرتبه ترین مقام ملکی بود که مسوولیت امور 

نظامی را بر عهده داشت.
ارتش پاکستان که سیاست خارجی و امنیتی این کشور را 

تعیین می کند، اخیرا با انتقادات علنی اندکی روبه رو بوده 
است. ارتش پاکستان پس از آن که اسامه بن الدن، رهبر 
القاعده در یک شهر نظامی توسط نیروهای  پیشین شبکه 

ویژه امریکایی کشته شد، شدیدا مورد انتقاد قرار گرفت.
تا  است  پاکستان سبب شده  ارتش  همین حال، خشم  در 
بدهد. آقای  نشان  مساله  این  به  توجه جدی  ملکی  دولت 
گیالنی در یک جلسه کمیته دفاعی کابینه در حضور کیانی 
گفت: »دولت و پارلمان ما، و باالتر از همه مردم وطن پرست 

ما کامال پشت نیروهای دالور نظامی و امنیتی ایستاده اند.«
او همچنین گفت: »این سیاست دولت من است که به همه 
نهادها اجازه می دهد و آنها را توانا می سازد که نقش خود 

را در حیطه کاری شان انجام دهند.«
قابل یادآوری است که آصف علی زرداری، رییس جمهور 
پاکستان با جنرال اشفاق کیانی پیرامون تنش به وجود آمده 

اخیرا دیدار کرده است.

برگزاری نخستین انتخابات 
چندحزبی در قزاقستان

رای گیری در انتخابات پارلمانی قزاقستان آغاز شده است.
نوامبر  ماه  در  قزاقستان،  رییس جمهور  نظربایف،  نورسلطان 
پارلمان این کشور را منحل کرد و تغییراتی را صورت داد که 
حضور دست کم دو حزب سیاسی را در صحنه سیاست این 

کشور تضمین کند.
پارلمان قزاقستان در اختیار حزب  تا کنون تمام کرسی های 
آقای نظربایف بوده است. او از زمان اعالم استقالل این کشور 
از اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 مقام ریاست جمهوری 

را بر عهده داشته است.
هفت حزب در انتخابات پارلمانی قزاقستان شرکت کرده اند، 
منتقد  احزاب  این  از  یکی  تنها  اما خبرنگاران می گویند که 

واقعی سیاست های رییس جمهور است.
تا کنون انتخاباتی آزاد و عادالنه از دید ناظران بین المللی در 

قزاقستان برگزار نشده است.
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