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زنانبهدورانحاکمیتطالبانبرمیگردند

در صفحه 9

قریه  در  برف کوچ  یک  اثر  بر  بدخشان:  8صبح، 
والیت  در  درواز  شکی  ولسوالی  شیرین نظم 
بدخشان، 37 تن کشته و 6 تن زخمی شدند و بیش 

از 140 تن دیگر زیر برف گیر مانده اند.
والیت  سخنگوی  راسخ،  عبدالمعروف  مولوی 
قریه  در  حادثه  این  در   « به 8صبح گفت:  بدخشان 
تن دیگر زخمی  باختند، 6  شیرین نظم 37 تن جان 
گیر  برف  زیر  دیگر  تن   140 از  بیش  و  شدند 

مانده اند.«
اثر  به  باشنده داشت که  این قریه 199  افزود که  او 
 6 و  کشته   37 تاکنون  نجات،  نیروهای  تالش های 
بیرون کشیده شده اند و متباقی  از زیر برف  زخمی 

افراد زیر برف گیر مانده اند.

آن  در  وضعیت  که  گفت  هم چنین  راسخ  آقای 
گیرماندگان  به  اگر  و  است  نگران کننده  ولسوالی 
مرگ  خطر  نشود،  رسیدگی  زودتر  زخمی ها  و 

پیشرفت های  از  کرزی  حامد 
در  گفتگوها  مورد  در  تازه ای 
این  میان  استراتژیک  پیمان  باره 

کشور و امریکا خبر داده است.
گذشته  روز  که  کرزی  آقای 
مشترک  خبری  نشست  یک  در 
سخن  پولند  رییس جمهور  با 
برخی  که  افزود  می گفت، 
که  دادند  گزارش  رسانه ها 
و  افغان  مقام های  گفتگوهای 
به  پیمان  این  باره  در  امریکایی 
بر  افغانستان  دولت  اصرار  دلیل 
نیروهای  شبانه  عملیات  توقف 
حالت  به  طالبان،  علیه  خارجی 

تعلیق درآمده است.
او  که  گفت  رییس جمهور  اما 
روز دوشنبه با مقام های امریکایی 
در باره امضای این پیمان گفتگو 
در  بیشتری  توضیح  ولی  کرده، 

این مورد ارایه نکرد.
توافق  »)درباره(  گفت:  او 
از  امریکا  با  ما  استراتژیک 
این طرف  به  سال  نیم  و  یک 
اخیر  هفته  در  می کنیم.  صحبت 

دسته جمعی و فاجعه انسانی آنان را تهدید می کند.
زیچ  قریه  در  مشابه  حادثه  یک  در  این،  از  پیش 
زیر  تن  این والیت حدود 500  اشکاشم  ولسوالی 
تن   2 حادثه  این  در  که  بودند  مانده  برف کوچ 
کشته و چند نفر زخمی شده و دیگران، با کمک 
نیروهای نجات و مردم، از زیر برف بیرون آورده 

شده بودند.
هم چنین برف باری های امسال در دیگر ولسوالی های 

بدخشان جان ده ها تن را گرفته است.
برف کوچ ها، شدت سرما و بیماری های طرق تنفسی 
در بدخشان، از آغاز زمستان تا اکنون جان بیش از 
140 نفر را گرفته و ده ها تن دیگر را زخمی ساخته 

است.
مورد  این  در  پیشرفت هایی 
هم  باز  دیروز  آمده،  دست  به 
سواالتی  و  داشتیم  مذاکره 
صراحت  خواستار  و  داشتیم 
آمده،  دست  به  پیشرفت  شدیم، 
ولی افغانستان تالش دارد که این 

پیشرفت را بیشتر بسازد.«
بر توقف  بار دیگر  آقای کرزی 
خارجی  نیروهای  شبانه  عملیات 
بازداشتگاه  مسوولیت  انتقال  و 
طالبان  گروه  اعضای  که  بگرام، 
و گروه القاعده در آن نگهداری 
عنوان  به  دولت  به  می شوند، 
پیمان  این  امضای  پیش شرط 

تاکید کرد.
)مسوولیت(  »انتقال  افزود:  او 
به  افغانستان،  به  بگرام  زندان 
شدن  متوقف  و  کامل،  صورت 
عملیات شبانه، از مسایلی هستند 
از  امریکا  حکومت  با  ما  که 
چندین  از  بلکه  نه  ماه  چندین 
آن  مورد  در  این طرف  به  سال 

صحبت کرده ایم.«
ادامه در صفحه 2

کرزی از پيشرفت های تازه ای برف کوچ جان 37 تن را در بدخشان گرفت
در مورد پيمان استراتژیک خبر داد

مجلس سنا خواهان 
حضور والی کندهار 

به این مجلس شد
رییس  از  کشور  سنای  مجلس  کابل:  8صبح، 
اداره ی ارگان های محلی و والی کندهار خواسته 
در  مجلس  این  اعضای  پرسش های  به  تا   است 

مورد پذیرش یک سناتور جعلی پاسخ گویند.
ایزدیار، معاون مجلس سنا می گوید  محمدعلم 
نظر  خالف  بر  کندهار  والی  ویسا  توریالی  که 
بودن  سناتور  روی  »بی شرمانه«  سنا،  مجلس 

شخصی مورد نظر پافشاری کرده است.
سوی  از  گزارش هایی  گذشته،  هفته ی  دو  در 
از  استفاده  با  نشر رسید که شخصی  به  رسانه ها 
دفاعی  کمیسیون  عضو  را  خود  جعلی،  اسناد 
والی  شمول  به  و  کرده  معرفی  سنا  مجلس 
هدف  به  دولتی  مقام های  سایر  با  کندهار، 

دریافت اطالعات امنیتی دیدار کرده است.
با آن که مقام های کندهار در روزهای نخست، 
فرد یادشده را سناتور غور معرفی کرده بودند، 
ولی پس از آن که مجلس سنا  فرستادن چنین 
شخصی به کندهار را رد کرد، والی کندهار به 
شهروند  یک  به عنوان  وی  که  گفت  رسانه ها 

افغان با شخص مورد نظر دیدار کرده است.
والی کندهار، سناتور جعلی را آصف سرحدی 
نامیده بود، اما گفته بود که وی با فرد یادشده به 

عنوان سناتور دیدار نکرده است.
که  آن  با  سنا  مجلس  گذشته  روز  نشست  در 
والی  حضور  خواهان  مجلس  این  اعضای 
از  او  ولی  بودند،  شده  مجلس  این  به  کندهار 

حضور در این نشست خودداری کرد.
ادامه در صفحه 2

تاریخ در این گزارش که تحت عنوان »زنان  طالبان:  از  بعد  عصر  در  آمده افغان  شده،  تهیه  می شود؟«  تحوالت تکرار  پیشرفت ها،  »باوجود  بسیار است:  زنان  برای  افغانستان  در  خارجی نگران کننده و چالش برانگیز می باشد. اخیر  نیروهای  زودهنگام  خروج  2013، با  سال  پایان  تا  افغانستان  با و شدت یافتن امکان سازش سیاسی احتمال کاهش کمک های جامعه جهانی از  جهانی  جامعه  و  افغانستان  طالبان، حکومت  هم چون  تندروی  حزب گروه های  جنگی  جناح  و  حقانی  زنان با خطر مواجه خواهند شد.«اسالمی، اکثریت دست آوردهای حقوق شبکه 
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بیم و امید زنان 
در آستانه ی 8مارچ

زن  جهانی  روز  به عنوان  8مارچ  از  همه ساله 
در  روز  این  از  گذشته  در  اما  می گردد،  تجلیل 
یا  و  نمی گرفت  صورت  تجلیلی  یا  افغانستان 
می کردند.  تجلیل  زنان  از  نیابت  به  مردان  هم 
متاسفانه هنوزهم بسیاری از زنان از این روز 
سنت های  قربانی  هم  چنان  و  ندارند  آگاهی 

قبیلوی و خشونت خانوادگی می شوند.
تفریط های  و  افراط  با  افغانستان  زنان  تاریخ 
فراوانی همراه بوده است. همین امر سبب شده 
را  خود  واقعی  جایگاه  نتوانند  زنان  که  است 
توجه  دوره ها  از  بسیاری  در  به دست  آورند. 
و  است  بوده  زن ها  ظاهر  به  بیشتر  حکومت ها 
به جای آن که به آموزش، حقوق و جایگاه آنان 
تمرکز شود صرفا اندازه ی چادری و رنگ آن 

مورد بحث بوده است.
لحظه  های  و  روزها  افغانستان  تاریخ  در  زنان 
زنان  کرامت   و  عزت  کرد ه اند.  را سپری  تلخی 
در برخی دهه ها  در کشمکش رهبران قبیله  به 
تاراج رفته و یا هم در کوچه و بازار، کیبل های 

مولوی قلم الدین را تحمل کرده است.
زنان در دهه وحشت حاکمیت مولوی قلم الدین 
تنفس  از  حتا  و  ماندند  حبس  خانه ها  در 
حاکمیت  شکست  با  شدند.  محروم  آزاد  هوای 
زندگی  در  جدیدی  روزنه های  تروریستان، 
زنان باز شد. برای نخستین بار زنان از حصار 
هم گام  و  شدند  خارج  مالعمر  بلند  دیوار های 
اساسی  قانون  تدوین  و  ایجاد  در  برادران  با 
یکی  افغانستان  اساسی  قانون  گرفتند.  سهم 
تاریخ  در  که  است  بزرگی  دست آورد های  از 
زنان  برای  را  برابر  فرصت های  افغانستان 
اساسی  قانون   22 ماده  است.  کرده  فراهم 
بین  امتیاز  و  تبعیض  هرنوع   می گوید:  چنین 
افغانستان  اتباع  است.  ممنوع  افغانستان  اتباع 
اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق 
این  به  توجه  با  می باشند.  مساوی  وجایب  و 
برای  خوبی  فرصت های  اکنون  قانون،  ماده ی 
و  آموزشی  تعلیمی،  مراکز  در  زنان  حضور 

نهاد های دولتی فراهم شده است.
با این همه، هنوز زنان افغانستان با چالش ها و 
با  هم اکنون  می باشند.  مواجه  زیادی  دشواری 
گذشت 10سال نگاه حاکم در کشور نسبت به 
زنان تغییر نکرده و رسانه ها هر روز از ستم های 
ناخن کشیدن،  خانگی،  حبس  چون  سنگینی 
دختران  و  زنان  خودسوزی های  و  بینی بریدن 
تا  افغانستان تالش کرد  خبر می دهند. حکومت 
جایگاه  اعطایی،  سمت های  و  مثبت  تبعیض  با 
ویژه ای برای زنان ترسیم کند، اما این رویکرد 
وضعیت  در  توجهی  قابل  بهبود  نتوانست 
افغانستان  زنان  اکنون  آورد.  به وجود  زنان 
آینده زندگی خود  نگران  از 10سال هنوز  پس 
داخل  از  وضع شده  محدودیت های  می باشند. 
و  خانوادگی  خشونت های  تداوم  حکومت، 
مواردی  از  طالبان  دوباره  بازگشت  از  نگرانی 
افغان  کام زنان  را در  8مارچ  است که شرینی 
و  حکومت  از  جدی  انتظار  می سازد.  تلخ 
جامعه ی جهانی این است که در چوکات قانون 
کنند  از حقوق زنان حمایت  افغانستان  اساسی 
با فراهم کردن فرصت های آموزشی، زمینه  و 
سنتی  جامعه  در  زنان  طبیعی  رشد  برای  را 
افغانستان فراهم سازند تا مبادا بار دیگر زنان، 
کشور  در  حاکم  تفریط های  و  افراط  قربانی 

شوند.

زنگ اول


علنی  واکنش  نخستین  در  کرزی  حامد 
خود به اعالمیه تازه شورای علما، از آن 
دفاع کرده و گفته که این اعالمیه برای 
حمایت از حقوق زنان صادر شده است.

شورای علما در اعالمیه هفته پیش خود، 
در  مردان  از  زنان  و  دختران  جدایی  بر 
همچنین  و  تحصیل  و  کار  محالت 
اجتناب از سفر بدون محرم شرعی تاکید 

کرده است.
انتقاد  اعالمیه  این  از  زن  حقوق  فعاالن 
تالشی  و  اجرا  غیرقابل  را  آن  و  کرده 
و  طالبانی«  »تفکر  ترویج  راستای  در 
زمینه سازی برای گفتگو با گروه طالبان 

دانسته اند.
اما آقای کرزی روز سه شنبه ۱۶ حوت، 
برونیسالو  با  خبری  مشترک  نشست  در 
در  پولند،  جمهور  رییس  کوموروسکی 
کابل گفت که به شرایط مطرح شده در 

این اعالمیه »پابند« است.
گذشته  »جمعه  افزود:  جمهور  رییس 
اعالمیه شان، که  در  علما(  )شورای  آنها 
ماهوار نشر می شود، اصول و ازرش های 
و  زنان  موقف  تقویت  برای  را  اسالمی 

حمایت از موقف زنان اعالم داشتند.«
او همچنین در این نشست خبری تاکید 
کرد که: »این یک دیدگاه شرعی وطن 

در  نخستین بار  برای  کندز:  8صبح، 
نامزد،  9 دختر  9 پسر و  والیت کندز، 
عروسی  دسته جمعی،  محفل  یک  در 

کردند.
 9 آن  در  که  گروهی  عروسی  این 
سوی  از  گرفت،  شکل  خانواده 
که  خیرخواه«  افراد  و  »تاجران 
شود،  برده  آنان  از  نامی  نخواسته اند،  
همکاری  به  و  شده  مالی  پشتیبانی 

عالمان دین راه اندازی شده است.
و  پسر  جفت   9 این  نکاح  محفل  در 

تالش ها  که  گفت  کرزی  آقای 
که  است  موضوع  این  بر  متمرکز 
روابط  تامین  برای  مذاکرات  در 
امریکا،  و  افغانستان  میان  راهبردی 
گرفته  درنظر  کشور  دو  هر  منافع 

شود.
و  افغانستان  دولت های  مذاکرات 
استراتژیک،  روابط  مورد  در  امریکا 
و  شد  آغاز  پیش  سال  یک  از  بیشتر 
پیمانی که در  آنگونه که گفته شده، 
ایجاد  به  امضا خواهد شد،  زمینه  این 

مجلس سنا خواهان...
ادامه از صفحه 1

اعضای مجلس گفته های والی کندهار 
را در مورد سناتور جعلی توهین به این 
مجلس خواندند و خواهان معرفی وی به 

لوی سارنوالی شدند.
مجلس  این  اعضای  از  شماری 
متهم  کندهار  والی  که  گفتند  همچنین 
باوجود  و  است  بوده  اداری  فساد  به 
درخواست های پیهم مجلس سنا به این 

مجلس پاسخگو نیست.
از  پس  سنا  مجلس  حال،  این  با 
رییس  تا  فیصله کرد  بسیار  گفتگوهای 
اداره  ی ارگان های محل در کنار والی 
این  نشست روز یک شنبه ی  به  کندهار 

مجلس حضور یابند.

حمایت کرزی از اعالمیه شورای علما درباره تفکیک جنسیتی

عروسی دسته جمعی 18 جوان در کندز

کرزی از پیشرفت های...                                               ادامه از صفحه 1

ما است و تمام مسلمانان افغانستان به آن 
پابند هستیم.«

شورای علما در اعالمیه خود با استناد به 
نسا  سوره  چهارم  و  سی  و  اول  آیه های 
مرد  بشر  خلقت  »در  است:  شده  نوشته 
اصل و زن فرع می باشد و نیز قوامیت از 

آن رجال است.«
از  استفاده  از  که  شده  تاکید  اعالمه  در 
این  »مفهوم«  با  الفاظ و اصطالحاتی که 
»جدا  باشند،  داشته  تضاد  قرآن  آیه های 

اجتناب شود.«
تساوی  اصل  به  مطلب  این  اشاره  ظاهرا 
محافل  در  که  است  مردان  و  زنان 

کندز،  شهر  ستاره ی  هوتل  در  دختر 
و  داشتند  حضور  نفر   ۱000 از  بیش 
شکل  به  تن،   ۱8 این  نکاح  مراسم 

برگزار شد. سنت مذهبی 
مولوی مفتی سراج الدین، این عروسی 
گروهی را سنگ بنای یک سنت نیک 
رسم  این گونه  با  که  گفت  و  دانسته 
کمرشکن  هزینه های  میزان  عروسی، 
و  می کند  پیدا  کاهش  ازدواج  برای 
دوره ی  می توانند  زودی  به  جوانان 

نامزدی شان را اندک بسازند.

افغانستان  در  امریکا  نظامی  پایگاه 
اجازه می دهد.

گذشته  عقرب،  ماه  افغانستان  دولت 
برای مشورت با رهبران قومی در این 
لویه جرگه سنتی برگزار کرد  مورد، 
پیمان  این  امضای  با  جرگه  این  و 
در  امریکا  نظامی  پایگاه  ایجاد  و 

کرد. موافقت  افغانستان 
توقف  بر  جرگه  این  ضمنا 
مسوولیت  انتقال  و  شبانه  عملیات 
کنترول  تحت  بازداشتگاه های 

آن  بر  رسانه ها  و  بشری  سیاسی، حقوق 
تاکید می شود.

اعالمیه خود  از  بخشی  در  علما  شورای 
مردان  با  »اختالط  از  زنان  اجتناب  بر 
اجتماعی،  بیگانه در عرصه های مختلف 
مانند تحصیل، بازار، دفاتر و سایر شوون 
سفر  از  »اجتناب  همچنین  و  زندگی« 
به عنوان »وجایب  بدون محرم شرعی«  

و مکلفیت های« آنها تاکید کرده است.
هر چند شورای علما نهاد دولتی نیست، 
اما در دولت نفوذ دارد و رییس جمهور 
به مشورت های این شورا در مورد مسایل 

دینی و سیاسی اهمیت قایل است.

نگرانی کمپاین 
پنجاه درصد زنان از رفتن 

به »ورطه ی نابودی«
پنجاه درصد  کمپاین  کابل:  8صبح، 
هشتم  رسیدن  فرا  آستانه  در  زنان، 
به  رفتن  فرو  از  زن،  جهانی  روز  مارچ، 
»ورطه ی نابودی« به دلیل تاریک اندیشی، 
ابراز  مردم  آگاهی  عدم  و  بی سوادی 

نگرانی کرده است.
گفته  اعالمیه ای  انتشار  با  نهاد  این 
که  هستیم  آن  نگران  امروز  »ما  است: 
عدم  و  بی سوادی  تاریک اندیشی، 
افغانستان  بار دیگر جامعه  آگاهی، یک 
ورطه  به  را  فرزندان مان  و  مردان  زنان، 

نابودی بکشاند.«
می افزاید  زنان  پنجاه درصد  کمپاین 
اخیر  ده سال  در  این که  باوجود 
حقوق  تامین  زمینه  در  دست آوردهایی 
»نواهایی«  امروز  اما  داشته،  وجود  زنان 
می شوند  مطرح  مسایلی  و  شده  شنیده 
که با عنوان های مختلف علیه آن موضع 
آمده  اعالمیه  این  در  می شود.  گرفته 
که  سال  یازده  از  بعد  »امروز  است: 
می کنیم،  مرور  را  خود  دست آوردهای 
جامعه  صدای  به  که  خرسندیم  بسیار 
خلفی  فرزندان  و  دادیم  مثبت  پاسخ 
برای آن بوده ایم. ما به عهد خود وفادار 
سوی  از  امروز  که  دریغ  اما  بوده ایم. 
شما، نواهای دیگری می شنویم و مسایل 
دیگری مطرح می شوند. امروز با زنان نه 
اداره  در  نقشی  که  بازیگرانی  به عنوان 
افراد  عنوان  به  بلکه  دارند  خود  جامعه 
نام های   به  که  می شود  برخورد  صغیری 
مختلف علیه آنان موضع گرفته می شود 
می گردد.«  زیرپا  آنان  انسانی  حقوق  و 
هم چنین این نهاد در اعالمیه خود تاکید 
می کند: »فرع دانستن آنها، بریدن گوش 
قطع  و  کردن  زندانی  سنگسار،  بینی،  و 
اجباری،  و  سن  زیر  ازدواج های  عضو، 
در  و...  دختران  برروی  مکاتب  بستن 
مساله  در  زنان  نساختن  سهیم  حال  عین 

صلح همه با هم مرتبط است.«
زنان،  درصد  پنجاه  کمپاین  گفته ی  به 
دولت تالش دارد به بهانه رسیدن به صلح 
و با به معامله گرفتن حقوق انسانی زنان، 

افغانستان را به یازده سال قبل برگرداند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزیر دفاع آلمان 
به شمال افغانستان 

سفر کرد 
توماس دیمیزیر، وزیر دفاع آلمان در یک 
ارتش  از  بازدید  ناشده جهت  اعالم  سفر 
آلمان وارد شمال کشور شد. وزارت دفاع 
آلمان در اعالمیه ای گفته است که دیمیزیر 
از دو پوسته نظامی در جنوب والیت بغالن 
دیدن می کند. چند ساعت قبل از بازدید 
وی در این منطقه باالی یک گزمه آلمانی 
حمله صورت گرفت که به سربازان آلمانی 

تلفاتی وارد نگردید.
در  ارتش  برجسته ی  اعضای  با  دیمیزیر 
پایگاه هوایی ترمز در ازبکستان و هم چنین 
فرمانده جدید آیساف در شمال افغانستان 

جنرال ایریش فیفر نیز مالقات کرد.

پسر  جفت  هر  عروسی  هزینه ی 
عروسی  این  در  که  دختری  و 
شد،  بسته  نکاح شان  دسته جمعی 
یک صدهزار افغانی خوانده شده است 
تناسب  در  آنان،  خود  گفته ی  به  که 
اندکی  هزینه ی  دیگر،  عروسی های  با 

است.
که  می گویند  کندز،  در  دین  عالمان 
ترویج  با  تا  است  این  بر  اراده  را  آنان 
را  میزان هزینه های عروسی  این رسم، 

بدهند. کاهش 

نیروهای خارجی به دولت هم تاکید 
کرد.

اما مقام های امریکایی و ناتو گفته اند 
شورشیان  علیه  شبانه  عملیات  که 
در  تروریزم  با  مبارزه  ادامه  برای 

افغانستان ضروری و موثر است.
در  امریکایی  نیروهای  فرماندهان 
برای  دولت  درخواست  با  ارتباط 
بگرام  بازداشتگاه  مسوولیت  انتقال 
افغانستان گفته اند که گفتگوها در  به 

این مورد ادامه دارد.

ACKU
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مقام های دفتر والیتی شورای عالی صلح در بدخشان از 
مداخله مقام های حکومتی که سبب بی اعتمادی این شورا 

در نزد طالبان شده است، شکایت دارند.
سعداهلل ابوامان، رییس دفتر والیتی شورای عالی صلح در 
علما و شخصیت های  با حضور  نشستی  در  بدخشان که 
سخن  والیت  این  ملی  امنیت  اداره  در  بدخشان،  بانفوذ 
می راند، گفت: »دولت باالی ما و کارما اعتماد ندارد و 
این موضوع باعث شده است، تا طالبان نیز نسبت به کار 

ما بی اعتماد شوند.«
ابوامان گفت که دفتر شورای عالی صلح یک بار  آقای 
در  ولسوالی های مختلف  از  را  دینی  بزرگان  از  شماری 
تفاهم با مقام های حکومت محلی بدخشان غرض گفتگو 
اما  فرستاد؛  آن ها  نزد  به  والیت  این  مسلح  مخالفان  با 
از  رفتند،  مخالفان  فعالیت  به محل   افراد  این  که  زمانی 
از  شماری  که  شد  گفته  افغانستان  داخله  وزارت  جانب 

علمای دینی بدخشان به طالبان پیوسته اند.
او این حرکت را ناشی از بی اعتمادی حکومت بر کار 
این شورا خواند و گفت اگر اعتماد وجود داشته باشد، 

چنین چیزی اتفاق نمی افتد.
افغانستان  داخله  وزارت  سخنگوی  صدیقی  صدیق  اما 
افغانستان  داخله  وزارت  نشانی  از  موضوع  این  به  نسبت 
گفت  و  کرد  بی اطالعی  اظهار  تلیفونی  تماس  یک  در 
این موضوع به فرماندهی پولیس بدخشان تعلق می گیرد 

و باید آن ها اطالعات دهند.
جنرال عبدالصبور نصرتی، فرمانده پولیس بدخشان ضمن 
هر  از  پولیس  فرماندهی  »اداره  گفت:  گفته ها،  این  رد 
برنامه یی که به صلح و آشتی منجر شود، حمایت کرده و 

با شورای صلح همیشه همکاری می کند.«
رییس شورای عالی صلح می گوید: »بار دیگر، زمانی که 
شده  اسیر  طالبان  سوی  از  پولیس  سربازان  از  شماری 
نتیجه  این  به  و  شده  تماس  در  مسلح  مخالفان  با  بودند، 
پولیس،  سرباز  یازده  رهایی  برابر  در  باید  که  رسیدیم 
دولت  زندان های  از  گروه  این  اعضای  از  نفر  یازده 
با  را  خواست  این  زمانی که  اما  شوند؛  آزاد  افغانستان 
مقام های محلی بدخشان مطرح کردیم، آن ها به صدای 

ما گوش ندادند و به تهاجم نظامی متوسل شدند.«
او ادامه داد که این اقدام سبب شده است که دیگر طالبان 

به شورای عالی صلح بی باور شوند. 
در  تا  شدیم  محتاج  نفر  چهار  رهایی  »به  گفت:  ابوامان 
باشیم؛ ولی مقام های  اعتبار داشته  اعتماد و  نزد مخالفان 
ما  حرف  به  نفر  چهار  این  رهایی  زمینه ی  در  حکومتی 

گوش ندادند.«
اما مولوی معروف راسخ سخنگوی والی بدخشان هر نوع 
را  بدخشان  در  صلح  عالی  شورای  کار  در  اخالل گری 

رد کرد. 
به  نسبت  بی اعتمادی  ایجاد  از  ابوامان  آن که  علی رغم 
شورای عالی صلح در میان طالبان حرف می زند، مولوی 
راسخ از یک جا شدن مخالفان مسلح دولت از ولسوالی 

برای نهادهای داخلی:
یک ساله - 8000 افغانی
شش ماهه - 5000 افغانی
سه ماهه - 3000 افغانی

برای نهادهای خارجی:
یک ساله - 450 دالر امریکایی یا معادل آن به افغانی
شش ماهه - 300 دالر امریکایی یا معادل آن به افغانی
سه ماهه - 200 دالر امریکایی یا معادل آن به افغانی
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خورشیدی 
مشترک 
می پزیرد

وردوج در آینده نزدیک خبر می دهد.
بدخشان گفت که دولت  رییس شورای عالی صلح در 
وردوج  ولسوالی  در  مسلح  نفر  دوازده  با  مقابله  برای 
دوازده هزار نظامی را به این ولسوالی برد؛ اما حاال تعداد 
رفته  باال  مسلح  تن  به چهارصد  نفر  دوازده  از  افراد  این 

است. 
عملی  آن ها  حرف  این  زمان  در  آن  اگر  می گوید  او 
ادامه ی  از  طالبان  که  می توانستند  آن ها  حاال  می شد 
کاری  حاال  اما  سازند؛  دست بردار  دولت  با  مخالفت 

نمی توانند.
ابوامان اقدامات نظامی را سازنده نمی داند و می گوید که 
استفاده از گزینه نظامی راه حل برای تامین امنیت نیست.

گذشته  در  نظامی  عملیات  از  استفاده  بدخشان  در  اما 
از  یکی  امسال  تابستان  در  و  است  بوده  نتیجه بخش 
امتناع  صلح  پروسه  به  آمدن  از  که  طالبان  مهم  جبهات 
ورزیده بودند، در یک عملیات کماندوی نیروهای افغان 

و آیساف از بین رفتند.
رییس شورای عالی صلح بدخشان از مداخالت افراد و 
نهادهای که از آن ها نام نمی گیرد، گالیه کرده می گوید: 
»زمانی که ما با افرادی از مخالفان رابطه بر قرار می کنیم، 
از جاهای مختلف به آن ها گفته می شود که اگر به پروسه 

صلح بپیوندند، با آن ها به گونه دیگر معامله می کنند.«
نشود،  داده  آن ها  به  علما  واقعی  تازمانی حق  او  به گفته 
آن ها  به  صلح  کار  و  نگیرد  صورت  اعتماد  باالی شان 
را  بدخشان  امنیت  نمی تواند،  هیچ کسی  نشود،  سپرده 

تامین کند.
اما فرمانده پولیس بدخشان می گوید که آن ها همیشه به 
شورای عالی صلح همکاری داشته اند و همکاری آن ها 

ادامه خواهد داشت.
تنها درکار شورای عالی صلح  نه  به گفته نصرتی، آن ها 
کشاندن  و  صلح  برقراری  برای  بلکه  نمی کنند؛  مداخله 
مخالفان مسلح به روند صلح از تمام برنامه شورای عالی 

صلح در این والیت حمایت می کنند.
صلح  عالی  شورای  که  می رفت  انتظار  این  از  پیش 
ادامه مخالفت های مسلح علیه  از  با میانجیگری  می تواند 
امیدواری  این  اما  کند؛  جلوگیری  بدخشان  در  نظام 
هم زمان با پایان زمستان سرد که مخالفان ساحه یی برای 
نگرانی های وجود  و  می شود  نداشتند، کم رنگ  فعالیت 
مناطق  از  برخی  در  امنیت  هوا  گرم شدن  با  که  دارد 

بدخشان با چالش مواجه شود.
عبدالهادی از باشندگان این والیت به 8صبح، گفت که 
و  صلح  طریق  از  راه های  زمستان  جریان  همین  در  باید 
با گرم شدن هوا،  اما  با مخالفان گشوده می شد؛  گفتگو 

طالبان شاید از صلح و گفتگو سرباز بزنند.
دفاع  وزارت  بلندپایه ی  مقام  دو  است که  در حالی  این 
در  خبری  مشترک  نشست  یک  در  افغانستان  داخله  و 
بدخشان  قبال گفته بودند که تا ختم فصل زمستان مناطق 

ناامن بدخشان را تصفیه می کنند.

رییس دفتر والیتی شورای صلح بدخشان:

نزد دولت و طالبان 
بی اعتماد شده ایم

نوروز   پیشواز جشن  به  نشستی که  8صبح، کندز: در 
کندز  والیت  زیست  محیط  از  حفاظت  ریاست  در 
زمینه های  تا  شد  توظیف  کمیته ای  بود،  شده  برگزار 

برپایی این جشن را برابر کند.
همچنان در این نشست، از سوی ریاست زراعت وعده 
سپرده شد که به زودی 34000 نهال در شهر و نواحی 

کندز از سوی این ریاست شانده می شود.

8صبح، شبرغان: برای چهارهزار خانواده بی بضاعت 
غذایی  سازمان  موسسه  سوی  از  جوزجان،  والیت  در 
توزیع کمک های غذایی در حالی آغاز گردید  جهان 

که شماری از افراد مستحق از این برنامه نا راضی اند. 
والیت  دهات  انکشاف  و  احیا  ریس  یوسف،  انجیر 
موسسه  سوی  از  گندم  تن   ۶00« می گوید:  جوزجان 
سازمان غذایی جهان به همکاری این ریاست برای4هزار 
باشنده ولسوالی خواجه دوکو، آقچه و مربوطات شهر 

شبرغان توزیع می گردد.«
توزیع  نحوه  از  جوزجان  باشنده گان  از  شماری  اما 

شکایت داشته آن را غیرعادالنه خواندند.
می گوید:  جوزجان  مصر آباد  قریه  باشنده  مراد،  آق 
اما رییس شورای  توزیع گندم داده شد،  »برایم کارت 
محل، مواد را از نزدم گرفته برای فرد پولدار و زورمند 

محل داده است.«
است،  معیوب  که  جوزجان  دیگر  باشنده  روح اهلل، 
ازمن  را  بوری اش  بوری گندم، دو  »از سه  بیان داشت: 
داده  کارت  برایم  شرط  همین  به  که  چرا  می گیرند، 

در این نشست، نیز یادآوری شد که کمپاینی برای تشویق 
صورت  محیط  سبزسازی  و  نهال شانی  برای  شهروندان 

بگیرد، تا مردم در سبزسازی محیط سهم بگیرند.
صدرالدین سیاح، رییس حفاظت از محیط زیست والیت 
کندز گفت که در این کمپاین، اداره های دولتی زیادی 
شامل هستند، تا برای پشتیبانی و تشویق به نهال شانی کار 

کنند.

بودند.«
او گفت: »برای اولین بار است که کمک می گیرم، اما از 

سوی رییس شورا، مواد از نزدم گرفته می شود.«
اما محمد ظریف، رییس شواری قریه مصرآباد می گوید 
که  برای هر خانواده سه بوری )50( کیلوی گندم توزیع 

می گردد. 
»کسانیکه  می گوید:  نموده  رد  را  مردم  ادعایی  او 
می گویند، مواد به افراد زورمند توزیع می گردد، مشکل 

عصبی دارند.«
اما یکی از کارمندان سازمان غذایی جهان که نخواست 
از وی نام  برده شود، گفت: »واقعا مواد برای افراد نیازمند 
توزیع نمی گردد و کسانیکه برای گرفتن کمک آمدند، 

مستحق نیستند.«
داشت:  بیان  کرده  تایید  را  شاکی  افراد  گفته های  او 
»زمانی که مشکل را با رییس شورا در جریان گذاشتیم، 
رییس شورا گفت: »این افراد  چندی پیش عریضه کرده 
بودند که اگر مواد را به آنها ندهم، باز هم برایم مشکل 

ایجاد می کنند.« 

کندز برای جشن نوروز و نهال شانی آماد  گی 
می گیرد

 سیحون - بدخشان

شکایت از توزیع ناعادالنه کمک برای 4000 خانواده فقیر 
در جوزجان
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تعلیق مذاکرات استراتژیک به خاطر اختالف برسر زندان بگرام 
و عملیات شبانه مایه  نگرانی است؛ چون دو کشور بیشتر از هر 
کل  بن بست هایی،  چنین  نباید  و  دارند  نیاز  سند  این  به  زمانی 
روابط را به خطر اندازد. به ویژه افغانستان که هنوز درگیر جنگ 
با طالبان بوده و در صورتی که مصالحه ای صورت بگیرد، برای 

بازسازی خود به کمک های ایاالت متحده نیاز دارد.
در  افغانستان،  ملی  امنیت  مشاور  سپنتا،  داکتر  آقای  این که  با 
امریکا  و  افغانستان  که  بود  گفته  طلوع  تلویزیون  با  مصاحبه ای 
برسر مواد اساسی سند همکاری های استراتژیک توافق داشته و 
اما به نظر  چند مساله تخنیکی را حل ناشده توصیف کرده بود، 

می آید که همین مسایل تخنیکی مانع اصلی برسر توافق است. 
بگرام  زندان  کنترول  باید  که  دارد  اصرار  کرزی  آقای  ظاهرا 
که  است  حالی  در  این  شود.  داده  تسلیم  افغان ها  به  به زودی 
امریکایی ها از موضع قبلی شان که عدم تحویل اداره زندان بگرام 
در آینده ای نزدیک بود، عقب نشینی کرده و حاضر اند که این 
پروسه را در ظرف شش ماه تکمیل کنند. اما آقای کرزی تاهنوز 

این جدول زمانی را نپذیرفته است.
به روز دوشنبه رایان کراکر، سفیر امریکا و جنرال آلن، فرمانده 
با آقای کرزی دیدار داشتند و  افغانستان،  ناتو در  نیروهای  کل 
بار  کرزی  آقای  مذکور،  زمانی  جدول  رسمی  پیشنهاد  از  پس 
روزنامه ی   است.  کرده  پافشاری  خود  پیشین  موضع  بر  دیگر 
حکومت،  سخنگوی  فیضی،  ایمل  از  نقل  به  تایمز،  نیویارک 
گزارش داد که فعال موضوع در دست بررسی است و مذاکرات 
این  انعطاف ناپذیری رییس جمهور  اما  پیش رفته است.  به خوبی 

نگرانی را به وجود آورده که شاید مذاکرات شکست بخورد.
و  افغان  مقامات  از  نقل  به  را که روزنامه های غربی  اگر آن چه 
امریکایی گزارش می دهند، مورد استناد قرار بدهیم، فعال عامل 
بن بست در مذاکرات استراتژیک، رییس جمهور افغانستان است. 
انتقال فوری  از قراین پیداست که پافشاری رییس جمهور روی 
مسوولیت ها و یا توقف بی قید و شرط عملیات شبانه، یک مقدار 
بیشتر  کرزی  موضع  که  است  این  ما  تصور  است.  شتاب زده 
اصل  به  توجه  تا  است  کوچک  محاسبات  براساس  و  خصمانه 
مساله و مدنظر گرفتن منافع ملی افغانستان. از این منظر، کرزی 

بار دیگر افغان ها را با مواضع نمایشی سیاسی اش ناامید کرد.
قانع  را  ایاالت متحده  توانست  این است که رییس جمهور  مهم 
کند که در یک جدول زمانی کوتاه مسوولیت زندان بگرام را 
کار  این  در ظرف یک ماه  این که  ولی  بسپارد.  او  به حکومت 
شود، نه عاقالنه است و نه نشانه ای از تدبیر. بسیاری از مقامات 
شک  بگرام  زندان  کنترول  در  پولیس  توانایی  در  هنوز  افغان 

اندازه  به  پلچرخی  زندان  دارند. همان 
بی آبرویی  مایه  حکومت  برای  کافی 
در  بارها  است.  شده  بی کفایتی  و 
یا  و  کرده  شورش  طالبان  زندان  آن 
از زندان مذکور در  آدم های مهم آن 
گزارش های  کرده اند.  فرار  پول  بدل 
طالبان  که  است  آن  از  حاکی  زیادی 
قابلیت  پلچرخی  زندان  درون  در 
سازمان دهی عملیات و بسیج در داخل 
و بیرون از زندان را دارند. کشف ده ها 
موثر،  ارتباطی  وسیله  به عنوان  مبایل 
یکی از نمونه های قابلیت سازمان دهی 

طالبان در زندان پلچرخی است.
زندان  اگر  که  است  این  سوال  اکنون 

داده  تحویل  افغان  نیروهای  به  آمادگی ،  هیچ  بدون  هم،  بگرام 
شود، چه پیامدهایی در پی دارد. اگر اتفاقاتی که هرازگاهی در 
بدهد،  نیز روی  بگرام  زندان  مورد  پلچرخی می افتد، در  زندان 
اگر مقامات حکومتی، همانند سایر نهادها، بی کفایتی و فساد را 
در آن جا رواج دهند، به لحاظ امنیتی هم برای نیروهای افغان و 

هم امریکایی خطرناک است.
متوجه  که  بدهد  نشان  خود  متحدان  برای  باید  کرزی  آقای 
قبلی  دادن های  اطمینان  و  مواضع  است.  آن ها  نگرانی های 
بین  همیشه  چون  است.  بوده  ناپذیرفتنی  همواره  رییس جمهور 
آن چه که وعده داده و آن چه که عمل کرده، متفاوت بوده است.

مسوولیت  انتقال  شرایط  آقای کرزی  حالی که  در  بدون شک، 
مذاکرات  اوج  در  هم  سویی  از  و  نساخته  فراهم  را  زندان ها 
استراتژیک روی انتقال مسوولیت زندان بگرام تاکید می نماید، 
به ویژه  می یابد.  افزایش  او  مقاصد  به  نسبت  تردید ها  و  شک 
رییس جمهور  که  می رساند  فرعی  موضوع  یک  روی  پافشاری 
را  این کشور  منافع  و  نیست  افغانستان  برای  سیاست مدار خوبی 

تخریب  سالروز  یازدهمین  از 
توسط  بامیان  در  بودا  مجسمه های 
شد؟  خواهد  تجلیل  چگونه  طالبان 
بی توجهی  به  توجه  با  می رسد  به نظر 
مجسمه های  بازسازی  راستای  در  که 
بودا صورت گرفته است، دیگر تجلیل 
نیز  مجسمه ها  این  تخریب  سالروز  از 
تخریب  از  داشت.  نخواهد  رنگی 
یازده  طالبان  توسط  بودا  مجسمه های 
دو  طالبان  گروه  می گذرد.  سال 
در  را  بامیان  در  بودا  بزرگ  مجسمه 
علی رغم   ،2001 سال  مارچ  یازدهم 
برد.  بین  از  بین المللی  محکومیت 
از  بخشی  که  مجسمه ها  این  انهدام 
فرهنگ، تمدن و تاریخ افغانستان بود، 
فتح العظیم محسوب  برای طالبان یک 
می شد. فتح عظیم نه از آن جهت که 
افغانستان  برای  را  دست آوردی  آنان 
آن جهت  از  بلکه  می ساختند؛  نصیب 
از  بخشی  انکار  به  کار  این  با  که 
فرهنگ و تاریخ افغانستان می توانستند 

کمک بکنند.
آن گونه که در گزارش های مربوط به تخریب 
مجسمه های بودا آمده است، در روز نهم مارچ 
نماز  برگزاری  از  بعد  میالدی،   2001 سال 
مجسمه های  به روی  طالبان  نیروهای  جمعه، 
بودا، آتش گشودند و دو شبانه روز به این کار 
ادامه دادند تا در شامگاه 11 مارچ، از »صلصال« 
و »شهمامه« 1600 ساله، تنها دو حفره به ارتفاع 
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افغانستان باقی ماند.
این که  مورد  در  کردن  بحث  می رسد،  به نظر 
چه  با  و  کرد  تقبیح  را  عمل  این  باید  چگونه 
را  شکنی  تمدن  این  عوامل  می توان  امکاناتی 
تحت تعقیب قرار داد، به جایی نمی رسد؛ زیرا 
راستای  در  دولت  که  نگرشی  نوع  به  توجه  با 
تاریخی  و  فرهنگی  ارزش  این  مجدد  ترمیم 
اتخاذی  که  بود  پیش بین  می توان  داشته، 
سیاستی مبنی بر تحت پیگرد قرار دادن عامالن 
اعالم  و  کردن  اعالم  کار  جنایت  و  عمل  این 
مورد  نیز طرح  بودا  تخریب  عامالن  علیه   جرم 
نمی تواند  افغانستان  دولت  رهبران  برای  عالقه 

باشد.
از این رو بهتر این خواهد بود که در یازدهمین 
به  بامیان  بودا در  سالگرد تخریب مجسمه های 
این پرسش جواب پیدا کنیم که ما به نشانه های 
باوری  چه  با  خویش  فرهنگی  و  تاریخی 
تاریخی یک  و  فرهنگی  داشته های  می نگریم. 
ملت  به  متعلق  و  ملی  سرمایه های  جز  کشور 
در  می رسد  به نظر  اما  می باشد؛  کشور  همان 
فرهنگی  داشته های  به  نگرشی  چنین  افغانستان 
می دهد  نشان  عملکردها  ندارد.  وجود  کشور 
که با نشانه های فرهنگی و تاریخی نه براساس 
براساس  بلکه  ملی؛  ارزش  و  سرمایه  یک 
ارزش گزاری به محل و منطقه ای که نشانه های 
تاریخی و فرهنگی در آن قرار دارد، نگریسته 

می شود. 
به همین دلیل است که در عمل دیده می شود، 
توجه  مورد  چندان  بامیان  بودای  مجسمه های 
گزارش هایی  در  نمی گیرند.  قرار  دولت مردان 
خصوص  در  گذشته  سالیان  طول  در  که 
امکانات بازسازی این مجسمه ها و روند تعقیب 
این  بازسازی  برای  اجرایات  و  برنامه ریزی 
نقطه  یک  شده  تهیه  دولت  به وسیله  مجسمه ها 
اشتراک وجود داشته است. و آن این که عالقه 

فدای بازی های سیاسی نمایشی خود می کند.
به عنوان  کرزی،  حامد  سوی  از  ملی  حاکمیت  روی  پافشاری 
یک اصل اخالقی، مورد حمایت تمام مردم افغانستان است، اما 
او  سیاسی  رهبری  که  نداده  نشان  تاحال  کرزی  آقای  متاسفانه 
مناسب داعیه ملی افغان ها بوده و منافع آن ها را با خدمت به این 
وطن حفظ کرده است. از این رو، برای آقای کرزی دشوار است 
که به خود اجازه بدهد در نقش زعیم ملی در سیاست داخلی و 

خارجی ظاهر شود. 
افغانستان، تهدید طالبان و  مهم ترین خطر متوجه حاکمیت ملی 
القاعده است. اگر ما نتوانیم با تدبیر، خطر طالبان را دفع کنیم، 
به یک جنگ داخلی دیگر محتمل است.  افغانستان  وارد شدن 
فاحش  اشتباهات  شامل  ارتباط  این  در  کرزی  آقای  عملکرد 
به  که  زمینه هایی  تمام  گذشته  ده سال  در  است.  فاجعه باری  و 
بی کفایتی  اثر  در  کرده،  کمک  طالبان  مجدد  قدرت گیری 
افغانستان تقویت شده است. از فساد در میان مقامات  حکومت 
مردم  که  شده اند  باعث  قانون  اجرای  نهاد های  تا  گرفته  محلی 
محل از حکومت حمایت نکنند. و در نتیجه طالبان از نارضایتی، 
پایگاه های نظامی و  بی تفاوتی و یا عدوات  محلی برای تقویت 

سیاسی خود استفاده کنند. 
او  طالبانی که هر روز سر سربازان  نکند  فراموش  آقای کرزی 
است  دهقانان کشور خودش  بچه ی  همان  می برند،  بیخ تا بیخ  را 
به دستور  او  با خشم و نفرت علیه حکومت  که سالح گرفته و 
هم وطنان  شدن  کشته  از  کرزی  آقای  اگر  می جنگند.  پاکستان 
این فکر کند که چگونه  به  باید  به عذاب است،  این قدر  خود 

عملکرد او زمینه های این کار را فراهم کرده است. 
در حقیقت، حکومت افغانستان با ناکامی در بهبود اداره و مبارزه 
با فساد موجب شده است که افغانستان هنوز به عنوان یک دولت 
شکست خورده در داخل و خارج قلمداد شود بدون شک، چنین 
سازمان یافته  تهدید  و  داخلی  شورش های  با  مقابله  توان  دولتی 

طالبان را ندارد.
و  پالیسی ها  شامل  نه  طالبان  با  کرزی  آقای  مصالحه  سیاست 
استراتژی های دفع شورش بلکه تالش های پراگنده روزمره ناشی 
از ناامیدی آقای کرزی در ارتباط به پیروزی بر طالبان است. تنها 
آقای کرزی و آقای خرم و آقای فاروق وردک به پیروزی این 

سیاست باور دارند و بس.
در زمانی که آقای کرزی صد درصد بودجه انکشافی و 30درصد 
بودجه عادی خود را از ناحیه کمک های خارجی تامین می کند، 

یک  از  بیشتر  ملی نمایانه اش  اطوار  و  ادا  که  بدهد  توضیح  باید 
نمایش برای ما افغان ها چه معنایی دارد. زمانی که کل مذاکرات 
استراتژیک میان دو کشور بر سر یک جدول زمانی مسوولیت 
انتقال یک زندان متوقف می شود، ما قربانی شدن منافع ملی خود 

را شاهد هستیم.
خطیر  موقعیت  که  باشد  داشته  یاد  به  است  بهتر  کرزی  آقای 
افغانستان نیاز به تدابیر سنجیده بیشتری دارد نه به سیاست نمایش 
و چهره سازی. مهم در این گفتگوها این است که افغانستان در 
بدل همکاری های امنیتی با امریکا منافع امنیتی و اقتصادی خود 
و  دارند  تجهیز  و  آموزش  به  نیاز  افغان  نیروهای  کند.  تامین  را 
از  بهتر  افغانستان  امریکا اساسی است.  این راستا کمک های  در 
ایاالت متحده در منطقه و جهان متحدی ندارد و در حقیقت این 
اتحاد می تواند محور نزدیکی ما به کشور های اروپایی نیز گردد. 
با این  اکنون آقای کرزی برای ما توضیح بدهد که در مقایسه 
منافع مهم، انتقال مسوولیت زندان بگرام در یک ماه و یا شش ماه 

چه ارزشی دارد؟
 

بین المللی برای بازسازی مجدد این مجسمه های 
آن  بودن  بردار  هزینه  علی رغم  شده  تخریب 
وجود داشته؛ اما این عالقمندی به وسیله دولت 
افغانستان به گونه ی شایسته حمایت نشده است.

در  که  است  پیش بینی  قابل  نیز  همین رو  از 
بودا  مجسمه های  تخریب  سالگرد  یازدهمین 
قابل  نمی گیرد.  صورت  خاصی  تجلیل  نیز 
اعالم  اخیرا  معارف  وزارت  که  است  توجه 
کشور  اخیر  سال  چهل  تاریخ  که  است  کرده 
این  حذف  می کند.  مکاتب  درسی  متون  از 
مجسمه های  تخریب  زمانی  محدوده  که  کار 
بودا توسط طالبان را نیز می تواند در بر بگیرد، 
یکی از اقدامات رسمی در راستای به فراموشی 
تمدن  و  فرهنگ  با  مجادله  در  آن چه  سپاری 

کشور صورت گرفته می تواند باشد.
که  است  احوال  و  اوضاع  به همین  عنایت  با 
برای  نگاه دیگر چیزی که  می توان گفت، در 
موجودیت  است،  برانگیز  پرسش  بسیاری ها 
یک نقطه اشتراک )بی عالقگی( در نوع رفتار 
بوده  مجسمه ها  این  با  کنونی  دولت  و  طالبان 
است. همان گونه که رایزنی های جهانی شامل 
کل  دبیر  عنان  کوفی  سوی  از  نماینده  اعزام 
قندهار، وساطت  و  به کابل  ملل  وقت سازمان 
و  یونسکو  سوی  از  اسالمی  کنفرانس  سازمان 
به  عالقمندان  از  برخی  و  بوداییان  اعتراضات 
نتوانست  آن ها  نجات  برای  مجسمه ها،   این 
در  تصمیم شان  از  طالبان  بازداشتن  سبب 
تخریب مجسمه ها گردند، دیده می شود که در 
جریان یازده سال گذشته، عالقمندی بین المللی 
بازسازی  راستای  در  که  تمایالت  از  برخی  و 
سبب  نتوانسته اند  شده،  ابراز  مجسمه ها  این 
و  تعقیب  راستای  افغانستان در  تا دولت  گردد 
مجسمه  این  بازسازی  زمینه های  روی  مطالعه 

توجه کند.
برخی از صاحب نظران در کشور به این باورند 
بامیان جنایتی  که تخریب تندیس های بودا در 
می باشد.  افغانستان  فرهنگ  و  تاریخ  حق  در 
میراث  نگهداری  با  مردم همه ی کشورها  زیرا 
جهان  براي  را  اجدادشان  تمدن  فرهنگي شان 
آثار  با  افغانستان  در  اما  مي گذارند؛  نمایش  به 
اما  است،  گرفته  صورت  دشمنی  تاریخی 
جنایت  این  جبران  برای  که  است  این  پرسش 
در حق تاریخ و فرهنگ؛ دولت چی می تواند 

بکند و چی باید بکند.
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در   2011 سال  جنوری  ماه  در  گفتگو  این  یادداشت: 
نشر شده  امریکا  پی بی اس  تلویزیون  مقدم«  برنامه »خط 
و  خبرنگار  اسمیت،  مارتین  را  حاضر  گفتگوی  است. 
مجری برنامه »خط مقدم« در طی سه  روز اقامتش با وی 
انجام داده است. این گفتگو حاوی اطالعات ارزشمندی 
زده شده  آن ها کم تر سخن  مورد  در  تاکنون  که  است 
معلومات  و  اطالعات  اهمیت  به دلیل  8صبح  است. 
مطرح شده در این گفتگو، آن را برگردان کرده است، 
دانشجویان عالقمند  و  پژوهشگران  تحلیلگران،  برای  تا 

مورد استفاده قرار گیرد. 
مایکل اسمیت: اما شما به هر حال احضار شدید؟

بررسی  را  مساله  ما  آن  از  قبل  تا  بلی.  صالح:  امراهلل 
به سوی  با کمک مک کریستال مردی را که  کردیم و 

پاکستان می گریخت، دست گیر کردیم. 
»فکر  گفت:  او  کرد.  رد  را  ما  شواهد  رییس جمهور 
به  من  باشد.  درست  می گویید  شما  آن چه  که  نمی کنم 
را کرده اند،  این کار  طالبان  مدارک شما که گویا  این 
باشند.  مقتدر  حد  این  تا  نمی توانند  طالبان  ندارم.  باور 
این، کار همان هایی است که می خواستند جرگه را بهم 

بزنند.«
با ما برخورد  با احترام و تخصص  ما ناراحت شدیم. او 

نکرد. او ما را به استهزا گرفت. 
مایکل اسمیت: به استهزا گرفت!

امراهلل صالح: بلی به استهزا گرفت ـ بسیار طعنه آمیز.
مایکل اسمیت: آیا می شود فضای آن جلسه را برای ما 

نیز توضیح بدهید؟ 
داخله  امور  وزیر  از  سوال ها  اکثریت  صالح:  امراهلل 
امنیت  مسوول  پولیس  که  خاطر  این  به  شد،  پرسیده 
من  اما  بود.  اطراف  مناطق  امنیت  تامین  و  فزیکی 
من  شود.  وارد  پولیس  بر  اتهام  تمام  که  نمی خواستم 

می خواستم تا ما به صورت تیم به نظر برسیم. 
کرد،  رد  را  ما  شواهد  کرزی  رییس جمهور  زمانی که 
باقی  کار  ادامه  برای  دلیلی  ما  برای  طبیعی  به صورت 

نمانده بود. به همین خاطر استعفا دادیم.
چه  دادید،  استعفا  شما  که  ]دالیلی  اسمیت:  مایکل 

بود؟[
با  با مذاکره،  دیدگاه های من در رابطه  امراهلل صالح: 
قبال گفتم. من هم چنان  این مورد  تفاوت داشت. در  او 

طرفدار اقدامات جدی تر علیه طالبان بودم. 
دیدگاه های او بعد از انتخابات ریاست جمهوری عوض 
به صورت  را  او  دموکراسی  که  می کند  تصور  او  شد. 
او از سوی  یک فرد آسیب  زده است. اعضای خانواده 
مطبوعات به صورت غیرمنصفانه ای هدف قرار گرفتند و 
غرب نیز به صورت غیرمنصفانه  از او انتقاد کرد. بنابراین 
پس از انتخابات ریاست جمهوری او کامال تغییر کرد و 
ما دیگر رابطه ی قبل از انتخابات را با او نداشتیم. بنابراین 
نبود،  او  اقتدار  موضع  از  گرفت  صورت  که  آن چه 
برخورد استهزا آمیز وی با شواهد و مدارک ما، وضعیت 
را به مراتب دشوار کرد. بنابراین دیگر امکانی برای ادامه 

کار با او وجود نداشت. 
مایکل اسمیت: احساس شما در جریان آن جلسه چه 

بود؟
امراهلل صالح: جلسه ی سختی بود. هم چنان که گفتم او 

شواهد ما را به استهزا گرفت. 
استهزا گرفت و  به  را  او شواهد شما  مایکل اسمیت: 

هم چنان عصبانی بود؟
هم  حق  بود.  عصبانی  بسیار  بلی،  بلی.  صالح:  امراهلل 

داشت که عصبانی باشد. 
به  او گفت  را که  تمام چیزهایی  آیا  اسمیت:  مایکل 

یاد دارید؟
امراهلل صالح: من تمام حرف هایش را کلمه به کلمه به 

یاد دارم. اما نمی خواهم آن ها را تکرار کنم. 
مایکل اسمیت: چرا؟

من  است.  زود  هنوز  که  خاطر  این  به  صالح:  امراهلل 
نمی خواهم که دولت افغانستان را تضعیف کنم.

مایکل اسمیت: آیا شما گفتید با حکومتی که طالبان را 

متحد  پاکستان  می پرسد:  آن ها  از  را  مشروعی  بسیار 
بنابراین  نمی تواند.  داده  پاسخ  ناتو  و  دشمن؟  یا  است 
می تواند  پاکستان  »اگر  که  می گوید  رییس جمهور 
به قتل برساند،  هم چنان که پول تان را بگیرد و شما را 

من هم می توانم کارهایی بکنم.«
مایکل اسمیت: طالبان از کجا تمویل می شوند؟

دارند.  تمویل  متنوع  منابع  اکنون  آن ها  امراهلل صالح: 
بود. حاال  تمویل شان  منبع  القاعده  و  پاکستان  آغاز،  در 
از تجار به زور پول می گیرند. مالیه می گیرند و عشر جمع 

می کنند. 
مایکل اسمیت: عشر از مواد مخدر؟

امراهلل صالح: نه از گندم. 
مایکل اسمیت: و از هیرویین.

تمویل  متنوع  منابع  اکنون  آن ها  بلی.  صالح:  امراهلل 
من  می کردید،   2005 در  را  سوال  این  شما  اگر  دارند. 
می گفتم که 90درصد از سوی پاکستان تمویل می شوند. 

اما حاال 50درصد از سوی پاکستان تمویل می شوند.
مایکل اسمیت: قدم بعدی امراهلل صالح چیست؟

امراهلل صالح: من در مورد آن چه که می خواهم انجام 
دهم، اغراق نخواهم کرد. شما با من در طول چند روز 
گذشته یک جا بوده اید. من از زندگی در افغانستان لذت 
می برم. از هوای این جا لذت می برم، از کوه های این جا 
میوه های  از  می برم.  لذت  این جا  آب  از  می برم،  لذت 
این جا لذت می برم. من انسان این سرزمینم. حتا نمی توانم 

تصور یک لحظه دوری را از این کشور داشته باشم. 
حکومت  سوی  از  اگر  که  بود  این  بر  تصور  بیرون  در 
کشور  این  از  نباشم،  حکومت  در  یا  و  نشوم  حفاظت 
با اجتماعات  خواهم رفت. قدم بعدی من این است که 
مردمی کار کنم. در برخی مناطق که می توانم شرایط را 
خوب بسازم، با مردم عادی کار کنم، با دانشجویان کار 
افغان ها  افزایش آگاهی در میان طبقه متوسط  به  کنم و 
مردم خودم شریک  با  دارم  که  را  تخصصی  و  بپردازم 

سازم. 
به همین خاطر است که با خارجی زیاد حرف نمی زنم، 
به خاطری که خارجی ها بسیار می دانند، این افغان هاست 

که باید بدانند.
بنابراین من از زندگی در این جا لذت می برم. کودکانم 

عفو کند، همکاری نمی کنید؟
امراهلل صالح: بلی. معاون من، داکتر عبداهلل، از سوی 
به  قتل رسید. من می دانم که چه کسی حمله  به  طالبان 
چه  که  می دانم  من  است.  کرده  برنامه ریزی  را  او  جان 
کسی از طالبان با القاعده کمک کرد تا فرمانده مسعود 

را ترور کند. 
ایجاد یک روند، مساله جداگانه ای است، اما عفو عمومی 

طالبان باعث تامین ثبات در افغانستان نخواهد شد. 
کسی  چه  جنگ  این  برنده  امروز  اسمیت:  مایکل 

است؟ 
امراهلل صالح: این یک بن بست است. 

مایکل اسمیت: آیا استراتژی ناتو موفق است؟
امراهلل صالح: مگر آن ها استراتژی دارند؟

عملیات  و  هدفمند  قتل های  اسمیت:  مایکل 
]ضدشورش[!

امراهلل صالح: در هردو مورد من استحکام و پایداری 
نمی بینم. 

استراتژی ای  که  می گویید  شما  پس  اسمیت:  مایکل 
وجود ندارد؟

امراهلل صالح: من چنین چیزی نمی بینم.
مایکل اسمیت: این یک حکم جدی است. 

امراهلل صالح: بلی، کامال. 
مایکل اسمیت: پس از تمام این مدت؟ 

من  است.  نشده  عوض  من  نظر  نه،  صالح:  امراهلل 
گفتم که برخی از آن عملیات ها موثر اند، اما باید آن ها 
منطقه،  باشند که شامل  استراتژی کالن  از یک  جزوی 
تفسیر  یک  ایجاد  و  توسعه  اقتصادی،  حکومت داری، 
برای مردم افغانستان باشند تا مردم خود را بخشی از آن 
بدانند. این چیزی است که من آن را استراتژی می دانم. 
خبر  آن  از  کابل  و  می گیرد  صورت  عملیاتی  اگر  اما 
ندارد، این استراتژی نیست. و اگر آن ها چنین می کنند، 

این استراتژی ناتو است.
مایکل اسمیت: استراتژی تقویت اردوی ملی افغانستان 

چگونه پیش می رود؟
امراهلل صالح: اردوی ملی یک نهادی است که همه به 
اما شمار این  آن فخر می کنیم، من به آن فخر می کنم. 
نیروها دارد تکمیل می شود، اما انگار هیچ اتفاقی نیافتیده 

است. 
مایکل اسمیت: منظور شما چیست؟

امراهلل صالح: شمار مورد نظر برای تکمیل این نیروها، 
در  تغییر  که  است  این  سوال  پس  است.  شده  کامل 

وضعیت چیست؟
نظر شما در مورد کیفیت کار ارتش  مایکل اسمیت: 

چیست؟
امراهلل صالح: در این مورد حرف نمی زنم. 

مایکل اسمیت: کرزی از یک جانب از امریکا انتقاد 
مزاج  باید  ما چگونه  ناتو،  از  دیگر  جانبی  از  و  می کند 

کرزی را درک کنیم؟
امریکا  متناقض  سیاست های  از  کرزی  صالح:  امراهلل 
سوال  کرزی  رییس جمهور  است.  آمده  تنگ  به 

در افغانستان اند. آن ها مکتب می روند. هر روز که دخترم 
این  و  می کنم  خداحافظی  او  با  من  می رود،  مکتب  به 
تمام روز مرا پر می کند. او به یک مکتب محلی می رود 
این چیزهایی  و مسایل را در کشور خودش می آموزد. 

است که روزهای مرا می سازند.
رییس جمهوری  تا  دارید  قصد  آیا  اسمیت:  مایکل 

شوید؟
امراهلل صالح: نادرست خواهد بود اگر بگویم که نه. 
که  می خواهد  هرکسی  اما  نیست.  طوری  این  سیاست 
ادا  را  خود  سهم  تا  می خواهم  من  شود.  رییس جمهور 
کنم. می خواهم که شامل یک روند باشم، اما با فروتنی 
را  خو  انرژی  تمام  تا  نمی خواهم  که  بگویم  می خواهم 
افراد  به  کشور  این  برسانم.  به مصرف  پست  یک  برای 
دست شان  از  کاری  که  افرادی  به  ـ  دارد  نیاز  توانمند 
بربیاید. پست ریاست جمهوری تنها پست برای این کار 
این کار وجود  برای  نیست، موقعیت های فراوانی دیگر 
انجام  را  فراوانی  کارهای  دارم  حاال  همین  من  دارد. 

می دهم.
مایکل اسمیت: شما از مدت ها پیش در مورد پاکستان 

هشدار داده بودید؟
امراهلل صالح: بلی.

مایکل اسمیت: مقامات پاکستانی از مدت ها به این سو 
می خواستند تا شما رییس امنیت ملی نباشید؟

امراهلل صالح: بلی.
مایکل اسمیت: اکنون شما بیرون شده اید؟ 

امراهلل صالح: نه چنین نیست. 
مایکل اسمیت: آن ها برنده شدند؟

که  خاطر  این  به  شدند،  برنده  آن ها  صالح:  امراهلل 
دیگر من در قدرت نیستم. اما آن ها هنوز هم بازنده اند. 
من هنوز در کشورم هستم. من با شما حرف می زنم. با 
افغان ها حرف می زنم، به خارج می روم و حرف می زنم 
می گویند  مردم  پاکستان.  مورد  در  افغانستان،  مورد  در 
»نه، من همین جا  قربانی شدی؛ من می گویم که  تو  که 

هستم.« 
مایکل اسمیت: آیا شما از خروج نیروهای امریکایی 

نگران هستید؟
امراهلل صالح: بلی.

مایکل اسمیت: چه اتفاقی خواهد افتید؟
است،  که  طوری  همین  وضعیت  اگر  صالح:  امراهلل 
ادامه بیابد، نتیجه چیزی جز بدبختی، قتل عام، خون ریزی 

و هرج و مرج نخواهد بود. 
و  بمانند  این جا  امریکایی ها  باید  چرا  اسمیت:  مایکل 

قربانی بدهند؟ 
سه  دنبال  به  آن ها  آمدند؟  این جا  چرا  صالح:  امراهلل 
تضعیف  القاعده،  شکست  آمدند:  این جا  عمده  هدف 
طالبان و ایجاد یک دولت با ثبات برای افغانستان. مگر 

این اهداف به دست آمده است؟ 
مایکل اسمیت: رسیدن به این اهداف چه مدتی را در 

بر خواهد گرفت؟
بر  در  را  مدتی  چه  کمونیزم  شکست  صالح:  امراهلل 

گرفت؟
مایکل اسمیت: پنجاه سال.

کنند.  آشتی  القاعده  با  می توانند  آن ها  صالح:  امراهلل 
این مربوط به خودشان است. 

مایکل اسمیت: اما شما مخالف این هستید.
القاعده  علیه  ما  می جنگیم.  ما  خوب  صالح:  امراهلل 
می جنگیدیم  القاعده  علیه  ما  که  وقتی  جنگید.  خواهیم 
به خاطر امریکا نبود. ما به خاطر غرب با القاعده نخواهیم 
من  که  جنگید  خواهیم  خاطر  این  به  بلکه  جنگید، 
اگر  برود،  افغان  دانشگاه  یک  به  دخترم  می خواهم 
القاعده برنده شود، این آرزو برآورده نخواهد شد. من 
به خاطر  من  خودخواه.  خیلی  هستم،  خودخواه  خیلی 
امریکا نمی جنگم و نه به خاطر امریکا جنگیده ام. امریکا 
به خاطر من نمی جنگد. آن ها به خاطر من نمی جنگند. این 
مربوط به منافع ملی شان می شود. از تصادف روزگار ما 

صاحب یک دشمن مشترک شده ایم.

ماعلیهالقاعدهخواهیمجنگید.وقتیکهماعلیهالقاعدهمیجنگیدیم
بهخاطرامریکانبود.مابهخاطرغربباالقاعدهنخواهیمجنگید،بلکهبهاین
خاطرخواهیمجنگیدکهمنمیخواهمدخترمبهیکدانشگاهافغانبرود،اگر
القاعدهبرندهشود،اینآرزوبرآوردهنخواهدشد.منخیلیخودخواههستم،
خیلیخودخواه.منبهخاطرامریکانمیجنگمونهبهخاطرامریکاجنگیدهام.
امریکابهخاطرمننمیجنگد.آنهابهخاطرمننمیجنگند.اینمربوطبه
منافعملیشانمیشود.ازتصادفروزگارماصاحبیکدشمنمشترک

شدهایم.

 رییس پیشین امنیت ملی افغانستان
ناگفته های

گفتگوییباامراهللصالح

قسمت پنجم و پایانی
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افغانستان،  بلندآوازه ی  و  محبوب  هنرمند  هویدا،  ظاهر 
عمر  به  آلمان،  هامبورگ  شهر  در  دوشنبه  روز  صبح  

67سالگی دیده از جهان فروبست.
روز  صبح  او  که  است  کرده  تایید  هویدا  ظاهر  خانواده 
در   ،2012 مارچ   5 با  برابر   1390 حوت   15 دوشنبه، 
کم تر  اواخر  این  در  هویدا  است.  کرده  فوت  خانه اش 
صدایش از رسانه ها شنیده می شد و از مریضی رنج می برد.

یما ناشر یکمنش، نویسنده گزارش های هنری دویچه وله، 
گزارشی از زندگی ظاهر هویدا در سال پار تهیه کرده بود 

که اندکی فشرده آن خالی از دل چسپی نیست. 
در آرزوی یک میلودی

انتظار  پرده ها  از  دل نشین  میلودی  یک  از  بیشتر  چیزی 
نداشت. پرده ها اما او را به خود راه نمی داد. دوسه ماهی 
این  اگر  که  می اندیشید  گاهی  او  و  بود  چنین  که  بود 
حالت دوام کند، شاید سر به خیابان و بیابان برآرد و در 
او شور  جستجوی آهنگ، سنگ شود. چیزی در درون 
او سخت در  انگشان  بود.  از گفتنش عاجز  او  می زد که 

جستجو بود و او نمی یافت آن چه را می جست.
 روزی از همان روزها در بی حوصلگی تمام به سر می برد 
روی  روبه رویش  را  وارده  نامه ی  تا  چند  همکارش  که 
که  نامه هایی  تمام  مثل  نامه.  تا  دوازده  ده  انداخت.  میز 
تشویق  با  و  آغاز  سالم  و  دعا  با  می گرفت،  هرچندروز 
ختم می شد. یکی از نامه ها اما از لون دیگر بود. پای نامه، 
سیزده دختر از لیسه ماللی کابل امضا کرده بودند. در نامه 
شعری بود که آرزو داشتند روزی آهنگ آن را با صدای 

او بشنوند. شعر این گونه آغاز می شد:
در  بود.  کافی  همین  می کنی...«  سفر  این جا  از  »شنیدم 
یک لحظه احساس کرد که پنجه هایش می خواهد طلسم 
سکوت طوالنی او را بشکند. احساس کرد که رب النوع 
پشت  را  خود  زود  بزند.  او حرف  با  می خواهد  موسیقی 
قرار  رادیوکابل   48 شماره  استدیوی  در  که  رساند  پیانو 
داشت. چند دقیقه نگذشته بود که با خود یکی از زیباترین 

آهنگ ها را که خوانده، زمزمه می کرد:
شنیدم از این جا سفر می کنی
تو آهنگ شهر دگر می کنی

کار  مشغول  دایکندی  در  »صابر«  به نام  شرکتی  در  پدر 
بود. او هنوز نه ظاهر بود و نه هویدا: »سال های زیادی از 
عمر من در مسافرت گذشته است، شاید بهتر بود عوض 

»هویدا« نام من »سیاح« می بود.«
کرد،  آغاز  هزاره جات  دایکندی  در  را  سفر  نخستین 
با  برابر  خورشیدی   1323 حوت  نهم  چهارشنبه  درست 
تا چشم  به جهان کشود،  فبروری 1945. وقتی چشم   28
او را احاطه کرده  کار می کرد، فقر و تنگ دستی محیط 
کوه به کوه  و  شهربه شهر  باید  که  نمی دانست  هنوز  بود. 
ره زند و رهنوردی کند، تا آن چه را سرنوشت رقم  زده 
شصت  که  نمی دانست  هنوز  شود.  اجرا  مو به مو  است، 
شهر  چندین  کند،  نگاه  عقب  به  وقتی  بعد  سال  شش  و 
خود  عزیز  عمر  از  بسیاری  لحظه های  او  که  بود  خواهد 
را  و شهر ها  مناطق  این  نام  هنوز  است.  بخشیده  به آن  را 
نمی دانست: دایکندی، مزارشریف، کابل، ماسکو، تهران، 

دهلی، هامبورگ.
و  کتاب  با  هویدا(  ظاهر  )پدر  مایل  محمداسماعیل 
و  ساز  با  داشت.  شعر  طبع  و  بود  همدم  کتاب خوانی 
گاهی  و  می خواند  آواز  گاهی  نبود.  بیگانه  نیز  موسیقی 
بود.  خوش طبع  و  بذله گو  مردی  می نواخت.  تنبور 
به سر  کابل  در  چنداولی  محمد اکبر  او  پدری  پدرکالن 

می برد.
در  مریضی  سه ماه  از  پس  پدر  شد،  هفت ساله  که  ظاهر 
اثر توبرکلوز در شهر مزارشریف در گذشت. مرگ پدر 
آغاز روزها و سال های دشوار زندگی برای او و خانواده ی 
کوچک آن ها بود. مدتی را در خانه کاکای پدر در مزار 
بود که هم  میان آن حوضی  گذشتاندند؛ خانه ای که در 
گاو و خر و اشتر و هم آدم های خانواده از میان آن آب 
می نوشیدند. خانواده می خواست بخت خود را در جایی 
دیگر بیازماید. در جستجوی یاران و دیاران دیگر، چاره 
روزگار  خاطره های خوش  و  پدر  گور  که  این  جز  نبود 
زندگی او را به یادها بسپارند و به سوی شهر بزرگ تر و 

امکانات بیشتر رخت سفر بربندند. 
دست های کوچک او باید به کمک مادر می شتافت که 
اینک با سه فرزند یتیم، ظاهر، کبیر و منیر راهی کابل شده 
بود. شهر آسمایی و شیردروازه در کوچه کتاب فروشی، به 
بیان عاصی »کوچه های طرف کهنه شهر« دو تا اتاق محقر 

بود.  داده  کرایه  به  خانواده چهارنفری  این  به  را  فقیرانه  و 
صغری )مادر هویدا( برای چرخاندن چرخ سنگین زندگی 
در موسسه نسوان به خیاطی پرداخت. دوخت و برش زیر 
دریشی برای سربازها کاری بود که انجام دادن آن را از او 
می خواستند. او مجبور بود خارج از اوقات رسمی کار، در 
خانه نیز کارهایی را که از موسسه نسوان به کمک ظاهر به 
محل  تا  برای صرفه جویی  دهد.  انجام  می داد،  انتقال  خانه 
برای  او  برمی گشت. معاش  پیاده هم  پیاده می رفت و  کار 
تامین حداقل شرایط زندگی هم کافی نبود. نان خشک را 
از نانوایی کوچه به حساب چوب خط می گرفتند و هر وقت 

پولی به دست می آمد، قرض نانوا را می پرداختند.
از دو اتاق خانه ای که در آن زندگی می کردند، فقط یکی 
آن برق داشت. در یک حویلی سه - چهار خانواده همسایه 
شده بودند و برق همه مشترک بود. بعدها توانستند که یک 
رادیو هم بخرند. پس از آن اما همسایه ها برق همان اتاق را 
رادیوی آن ها مصرف  مبادا  هم روزانه قطع می کردند که 
برق را بلند ببرد. ظاهر که در هفت سالگی حاال دیگر مرد 
خانواده شده بود، باید با مادر در چرخاندن چرخ زندگی، 
بازو می داد. شروع کرد به کار کردن. کسی که باید شاگرد 
مکتب می بود، شاگرد بوت دوز شد. کسی که خودش جز 
کفش پاره به پا نداشت، کفش های دیگران را می دوخت. 
داشت.  ادامه  نان آور  شغل  یک  یافتن  برای  او  جستجوی 
تکت فروشی،  حکیم جی،  شاگردی  بوت دوز،  شاگردی 
دربانی سینما، شاگردی مستری، شاگردی آهنگری، این ها 
یک فهرست نامکمل از کارهایی است که او در چند سال 

کودکی و نوجوانی به آن پرداخته است.
بود  همان  مکتب شود.  شامل  زودتر  نگذاشت  تنگ دستی 
استقالل  لیسه  رفتن.  مکتب  به  کرد  آغاز  نه سالگی  در  که 
را تا صنف نهم ادامه داد و با این که اول نمره عمومی بود، 
فضای مکتب برایش خسته کن و دل گیر می نمود. خودش 

گفته است: »مکتب هیچ گاهی نتوانست مرا جلب کند.«
ماسکو  به  موسیقی  تحصیل  برای  میالدی   1966 سال  در 
زبان روسی شامل هنرستان عالی  از آموختن  رفت و پس 
موسیقی چایکوفسکی شد. قرار بود در بخش اوپرا تحصیل 
سال  در  و  شد  اخراج  کنسرواتور  از  سه سال  از  پس  کند. 

1971 میالدی به کابل برگشت.
با  خودش  کرد.  ازدواج  وحیده  با  خورشیدی   1354 در 
بر  را  همان سال چون عرصه  در  لب می گفت،  بر  تبسمی 
کارها و نوآوری هایش در رادیو تنگ کردند، دست به این 
را گم کردم:  فقط یک بار خود  »در زندگی  نوآوری زد: 

وقتی زنم را برای بار اول دیدم.«
پس از آن وحیده هویدا در بیشتر برنامه ها در کنار شوهر 
بود، تا آن جا که دوستان به او با مزاح، دستکول ظاهر هویدا 
می گفتند. حاصل زندگی مشترک شان، ژاله، آرش، علی، 
به  تا حاال  نیله  و  بهار  نواسه، حنا،  است. سه  مسیح  و  لیلی 
این خانواده پیوسته اند.آرش، علی و ژاله  کاروان فرزندان 

مانند پدر موسیقی را برگزیده اند.
شهر  هنرمندان  از  یکی  پدرش  که  بود  پنج ساله  ظاهر 
آواز  مزاریان  خوشی  محافل  در  که  را  مزارشریف 
بیاموزاند.  می خواند، دعوت کرد که پسرانش را هارمونیه 
هارمونیه  می توانست  دیگر  که  آن  با  شد،  که  هفت ساله 
دست های  نمی گذاشت.  نان  غم  نمی نواخت.  اما  بنوازد 
هارون شاه  می کرد.  نان آوری  باید  اندام  این کودک الغر 
تمام  بود. وقتی دوم نمره شد  او  پسر وزیر دربار هم صنفی 
هم صنفی ها را در پغمان مهمان کرد. در آن جا ظاهر و کبیر 

از  بار اول هارمونیکا و نی را دیدند. کبیر همان روز پس 
چند ساعت می توانست آهنگ »آستا برو« را با هارمونیکا 
بنوازد. کبیر آن دو آله را با خود به خانه آورد و هارون شاه 

بعدا هردو را به آن ها بخشید.
بود  تازه آغاز کرده  بود که صاحب نی  شد.  پنجم  صنف 
که حکایت و شکایت روزگار را از نی و با نی قصه کند 
کردند  اعتراض  همسایگان  که  اشتیاق گوید  درد  و شرح 
که نوای نی، مار را به خانه ها خواهد آورد. به ارغوان زار 
بی گاه  و  گاه  آن،  بلندی های  بر  و  برد  پناه  خواجه صفا 
حدیث راه پرخون و قصه های عشق مجنون می گفت و به 

موسیقی نزدیک تر می شد.
از  یکی  بود.  ماندولین  آوردن  به دست  بعدی،  گام 
خویشاوندان که از سفر شوروی آن وقت با خود ماندولین 
آورده بود و از آن استفاده نمی کرد، وقتی عالقه ظاهر را 
به نی نوازی دید، ماندولین را برایش بخشید. با این غنیمت 
صدا  به  توانایی  شد.  بیشتر  موسیقی  به  او  شوق  بادآورده، 
درآوردن ماندولین، پای او را به کنسرت های لیسه استقالل 
کرد.  باز  بود،  آن  هفتم  شاگرد صنف  روزگار  آن  او  که 
پهلوی  در  معارف  جشن  روزهای  در  مکاتب  شاگردان 
نیز می پرداختند.  اجرای کنسرت ها  به  هنرنمایی های دیگر 
هم نوایی  آهنگی  در  هم خوانان  گروه  در  که  بعد  سال 

می کرد، متوجه آواز رسای او شدند.
به  کرد  شروع  که  داشت  سال  شانزده  بدین ترتیب 
در  که  دیگر  جوان  چند  مانند  آهسته آهسته  آوازخواندن. 
کنسرت های مکاتب درخشیده بودند، به رادیو روی آورد. 
آرکستر  با  زالند،  عبدالجلیل  نظر  زیر  را  آهنگ  نخستین 
کلیوالی ثبت کرد که استاد محمدعمر ربابی معروف ترین 
ساختن  مفکوره  با  که  آشنا  عزیز  با  بعد  بود.  آن  رهبر 
بدین  و  شد  معرفی  بود،  آمده  رادیو  به  آماتور  آرکستر 
ترتیب در سال 1342 خورشیدی اساس آرکستر آماتور با 

شش نفر گذاشته شد.
از  بود که ظاهر هویدا در کابل و پس  با آرکستر آماتور 
آن در تمام افغانستان به شهرت رسید. شهرت این آرکستر 
سوم  شب  در  شد،  حاضر  دربار  که  بود  رسیده  بدانجا  تا 
قصر  در  ظاهرشاه،  محمد  فرزند  نادر،  شهزاده  عروسی 
دلگشا مقابل شاه و ملکه و مهمانان برنامه اجرا کند. متعاقبا 
هوتل سپین زر برای سی شب پیهم در ماه مبارک رمضان 
تا  برای چند  این ها  برنامه کرد.  اجرای  به  از آن ها دعوت 
ندیده  جوانی که در هیچ مکتب رسمی موسیقی آموزش 
و  بودند  نزده  زانو  موسیقی  سنتی  آموزشگاه  هیچ  در  و 
دست آوردهای  بودند،  ایجادگری  و  نوآوری  تشنه  فقط 
برجسته ترین و  میان همکاران،  از  بعد ها هویدا  نبود.  کمی 
پرآوازه ترین چهره ای شد که کار خود را با آرکستر آماتور 

آغاز کرده بودند و یا هم با آن ادامه داده بودند.
وقتی  می کرد.  تخلص  مایل زاده  آغاز  در  هویدا  ظاهر 
آهنگ اول خود را در رادیو ثبت کرد، عبدالجلیل زالند او 
را به دفتر سید جالل الدین نقاش معروف که مدیر موسیقی 
بود برده از او پرسید: آغا صاحب، با تخلص او چه کنیم؟ 
اگر پسان ها تصادفا مشهور شود، فکر نمی کنید یک تخلص 
خوب کار داشته باشد؟ سید جالل الدین که در رادیو به نام 
جالل جان شهرت داشت پرسید: جان پدر، نامت چیست؟ 
گفته بود: ظاهر. پس از یک مکث جواب داده بود: ظاهر 

هویدا بگوییش.
بر مجموعه حدود 300آهنگی که در افغانستان ثبت کرده 
معدود  چندتای  فقط  آلمان  در  غربت نشینی  دهه  دو  در 

افزوده شده است. 
هویدا در سینما، رادیو و تلویزیون

در  سینمایی  فعالیت های  آغاز  همان  از  هویدا  ظاهر 
فلمی  اولین بار در  است.  بوده  پیوند  با سینما در  افغانستان، 
»مانند عقاب« در سال 1343  به نام  از فیض محمد خیرزاده 

خورشیدی نقش بازی کرد.
با یک فاصله تقریبا سی و پنج ساله در فلم کوتاه شانزده 
سال  در  عطایی  مسعود  کارگردانی  به  که  »نان«  دقیقه ای 
2000 میالدی در شهر هامبورگ ساخته شد نقش مرکزی 
به نام  تنویر  کریم  از  فلمی  در  آن  از  پس  کرد.  بازی  را 

»پروفیسور« به ایفای نقش پرداخت.
نیست.  نقش  آفرینش  به  مختص  سینما  با  هویدا  پیوند 
آن  اولین  که  است  ساخته  موسیقی  فلم  چندین  برای  او 
می باشد.  یحیایی  رفیق  داکتر  ساخته  دشوار«  »روزهای 
که  سرباز«  »صبور  و  مسخره«  »اختر  فلم های  برای  پسان تر 
هردو از ساخته های لطیف احمدی است، موسیقی ساخت. 
در آلمان برای فلم مستند ـ هنری از سونارام تلوار که در 
مورد زندگی هندوها و رسم و رواج های شان بود و هم فلم 

»هجرت« از واحد نظری، موسیقی ساخته است. 
از فلم های غیرافغانی فلم »دیدار« از ساخته های نورا هوپه، 
هالند است که هویدا موسیقی  آلمان و  محصول مشترک 
آن را در سال 1999 میالدی ساخته است. در نقدهایی که 
در مورد این فلم در آلمان نوشته شد، موسیقی مالنکولیک 
بود.  گرفته  قرار  منتقدان  توجه  مورد  هویدا  آواز حزین  و 
ایجاد اولین گروه دوبالژ و نریشن از کارهایی است که او 
با همکاری شکریه رعد موفق به انجام آن شد. هم چنان او 

برخی از فلم های روسی را ترجمه کرده است.
بسیار پیشتر از آن که هویدا به سینما روی آورد، پایش به 
تیاتر کشانده شده بود. سیزده ساله بود که در »شاری ننداری« 
که در زمان های مختلف به نام های مختلف یاد می شد و در 
آن روزگار به مدیریت عبدالرشید جلیا فعالیت داشت، زیر 
نظر سید مقدس نگاه آغاز به کار کرد. کارش با نقش های 
کوچک شروع شد. »پوهنی ننداری« ایستگاه بعدی او در 
فعالیت های تیاتری بود که در کارهایی از محمدعلی رونق 
که برخی آثار مولیر را برگردانی می نمود، نقش ایفا کرد. 
آشنا  تیاتر  مشهور  هنرمندان  از  زیادی  تعداد  با  رفته رفته 
شد و چیزهایی از آن ها فرا گرفت. در نمایش های مکتب 
او  تیاتر سهم گرفت.  دو  این  در  کار  از  پس  هم  استقالل 
خود اوج فعالیت های تیاتری خویش را ایفای نقش اصلی 
در »طلبگار« انتوان چخوف می دانست که کارگردانی آن 

را ستار جفایی عهده دار بود. 
رادیو یکی از مراکز اصلی کار و پیکار او به شمار می رفت. 
داستان های دنباله دار از برنامه هایی است که پایه گذاری آن 
در اثر تالش های داوود فارانی، رفیق یحیایی و ظاهر هویدا 

صورت گرفت.
وقت  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  که  حبیبی  محمود  داکتر 
را  برنامه یی  چنین  ساختن  تقاضای  سه تن  این  از  بود، 
این  نیمه دوم سال های چهل خورشیدی  بود که در  کرده 
اولین داستان  فارانی  آرزو جامه عمل پوشید. وقتی داوود 
مراد  نقش  هویدا  نوشت،  »مراد«  به نام  را  رادیو  دنباله دار 
که  دنباله دار  داستان  دومین  چون  می نمود.  ایفا  آن  در  را 
داستان پولیسی بود، نشر شد، هویدا پیشنهاد نوشتن داستان 
طنز را کرد. با آن که نویسنده اصلی داستان خودش بود، 
ولی کسانی مثل داوود فارانی و جالل نورانی و رفیق صادق 
هم در نوشتن آن همکاری می کردند. هم چنان در برخی از 
نمایش نامه های رادیویی که براساس زندگی مردان نام آور 
دانش و فرهنگ ساخته می شد، هویدا نقش آن ها را بازی 

می کرد.
و  موسیقی  و  فکاهی  و  طنز  برنامه  رادیویی« یک  »نمایش 
در  هویدا  ابتکار  به  که  بود  رادیو  پرشنونده  برنامه های  از 
خالی یک  نشرات کرد. جای  به  آغاز  اول سرطان 1352 
برنامه تفریحی ـ انتقادی در رادیو احساس می شد. به همین 
سبب نمایش رادیویی در میان همکاران رادیو و شنوندگان 
انعکاس بسیار خوب کرد. هویدا در این مورد به مزاح گفته 
کودتا  ما یک  برنامه  خان  داوود  کودتای  از  »پیش  است: 

بود، در رادیو!«
قهرمان های این برنامه مثل جک دل آغا، شیرآغا فریدون، 
برخی  پوهاند شاه دوال،  گل آغا یوسف، شاه کوکوتایلر و 
مطرح  شوخ طبعی  با  را  روزگار  همان  مطرح  مسایل 
او که  »قوطی عطار«  انتقاد می زدند.  به  می کردند و دست 
چندی پس از شروع نشرات تلویزیون در افغانستان، برای 
تلویزیون می ساخت از دیدنی ها و از پرطرف دارترین های 
تلویزیون افغانستان بود. او را می توان اولین برنامه گردان یا 

»شومن« افغانستان دانست.
باقی  شعر  نشر  اجازه  گرفتن  برای  او  که  بود  روزگاری 
در  بشکند(  زورمندان  فرق  که  مشتی  آن  )نازم  قایل زاده 
به شخص رییس جمهور محمد  اول کودتا  همان روزهای 
داوود مراجعه کرده بود. روزگاری شد که او فقط به خود 

مراجعه می کرد.
منبع: دویچه وله

ظاهر هویدا از این جا سفر کرد

ACKU



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

کارگران مهاجر
مناسب  فرصت های  فقدان  و  امنی  نا  فقر، 
شغلی و آموزشی باعث شده است که تعداد 
راهی  افغانستان  شهروندان  از  شماری  بی 
کار  زمینه های  و  شده  همسایه  کشورهای 
جستجو  کشور  این  مرزهای  از  بیرون  در  را 
نفر  یک  خانواده ها  تمام  7درصد  کنند. 
6درصد  و  کشور  داخل  در  مهاجر  کارگر 
در  کار  برای  را  خود  عضو  یک  خانواده ها 
خارج از کشور فرستاده اند و 14درصد آن ها 
94درصد  دارند.  موسمی  مهاجر  کارگران 
کارگران مهاجر را در داخل کشور مرد ها و 
98درصد مهاجرین کاری در خارج ازکشور 
مهاجرین  برای  می دهند.  تشکیل  مردها  را 
ایران  کشور  کشور،  از  خارج  در  کارگر 
مهاجرین  این  می باشد.1    مقصد  مهم ترین 
میزبان  کشور  در  زندگی  و  کار  زمان  در 

جنگ های  قربانیان  بازماندگان  از  تن  بیست 
و  بشر  حقوق  موسسه  همکاری  با  افغانستان 
دموکراسی و سفارت کانادا، صندوق خاطرات 
عزیزان شان را که در جریان جنگ ها از دست 
داده اند، به منظور نمایش به مناسبت روز جهانی 

زن تهیه کرده اند.  
عزیزه، یکی از بازماندگان قربانیان در حالی که 
با صدای گرفته  اشک در چشمانش حلقه زده 
از  جنگ  اثر  در  را  شوهرش  که  می گوید 
عدالت  آن  در  که  را  صلحی  و  داده  دست 
که  کسانی  می گوید  او  نمی خواهد.  نباشد 
هیچ  نشسته اند،  حکومتی  بلند  کرسی های  در 
من  را  »شهید  ندارند:  قربانیان  درد  از  درکی 
من  وقتی  داده اند.  شهید  خانه  هزاران  داده ام. 
با  من  زمانی که  تا  داده ام،  دست  از  را  عزیزم 
این عزیزانم زنده هستم، حق ندارند  خاطرات 

که بدون ما صلح کنند.«
ایاالت  و  افغانستان  حکومت  حاضر  حال  در 
به  را  خود  تالش های  بیشترین  امریکا  متحده 

خرج می دهند تا با طالبان صلح کنند.
برای  آن  پیامدهای  و  صلح  این  دورنمای 
افغان  زنان  به خصوص  است.  ناروشن  افغان ها 
با طالبان، یک بار  نگران هستند که مبادا صلح 
و  کند  زندانی  خانه ها  کنج  در  را  آن ها  دیگر 
از همه حقوقی که یک انسان برخوردار است، 

مانند تعلیم و کار، محروم گرداند.
با گذشت ده سال از حکومتی که حمایت غرب 

اکثرا از حقوق انسانی خویش بهره مند نیستند. 
کارگران  حقوق  المللی  بین  کنوانسیون  در 
آزادی  حق  آن ها،  خانواده  اعضای  و  مهاجر 
حق  شکنجه،  از  مصوونیت  حق  گشت و گذار، 
و حق  اجباری،  کار  از  مصوونیت  حیات، حق 
نه  اما  شده  تصریح  روشنی  به   تربیت  و  تعلیم 
این  به  ایران،  کشور  نه  و  افغانستان  دولت 
کنوانسیون نپیوسته اند. با آن که سایر میثاق های 
بین المللی حقوق بشر که در سطور قبلی به آن 
اشاره شد، این حقوق را الزامی ساخته است اما 

کشور میزبان آن را رعایت نمی  کنند.                                                                                
بخش دوم

حق مصوونیت اجتماعی
دسترسی  حق  شامل  اجتماعی  مصوونیت  حق 
معنوی جهت  و  نقدی  مزایای  از  مندی  بهره  و 
آسیب  هرنوع  برابر  در  اشخاص  از  محافظت 
پذیری ناشی از درآمدهای ناکافی مربوط به کار 

قربانیان  بشر  حقوق  به  هنوزهم  دارد،  خود  با  را 
جنگ سه دهه اخیر توجهی صورت نگرفته است.

حق خود را از کی بطلیم؟
برافروختن  با  که  کسانی  می گویند  قربانیان 
جنگ ها، هزاران افغان را به کام مرگ فرستادند، 
وضعیتی  چنین  در  و  هستند  قدرت  در  هنوزهم 

نمی شود به حقوق قربانیان رسیدگی کرد.
عزیزه می گوید نمی تواند شکایت خود را به جایی 
برساند: »اگر ما حق و حقوق خود را پرسان کنیم، 
پیش کی برویم؟ پیش دزد و جنایت کار برویم؟ 
پیسه های افغانستان دزدی می شود، جنایت کار در 
ما  نشسته.  نشسته، جنایت کار در چوکی  پارلمان 
را  اگر حق خود  بطلبیم.  را  نمی توانیم حق خود 

پرسان کنیم، شب می آیند ما را می کشند.«
دوران  در  می گوید  دیگر  قربانی  یک  مهناز، 
خانه اش  نزدیکی  در  که  راکتی  اثر  در  طالبان 
و  داده  دست  از  را  خشویش  کرد،  اصابت 

شوهرش معیوب شده است.
او می گوید که پس از آن حادثه خانه اش نیز چور 
و چپاول شده و خانواده اش برای نجات از صدمه 
بیشتر، به پاکستان مهاجر شد: »بعد از این صحنه 
در  شش سال  رفتیم،  پاکستان  به  و  شدیم  مهاجر 
بودیم. حاال در خانه های کرایی  پاکستان مهاجر 

زندگی می کنیم.«
از  را  خاطراتی  صندوق  قربانیان  این  از  هریک 
کرده  تهیه  باقی مانده  عزیزان شان  از  که  وسایلی 
افغانستان  پرچم  رنگ  با  صندوق ها  این  است. 

مزین شده اند.
مراسم شاهانه و گرسنگی قربانیان

این نمایشگاه در حالی برگزار شد که قرار است 
زن  جهانی  روز  یا  مارچ   8 از  دیگر  روز  چند  تا 
در  روز  این  شود.  تجلیل  گسترده ای  به صورت 
تجلیل  دولتی  نهادهای  و  خانه ها  وزارت  تمامی 
جنگ های  جریان  در  که  زنانی  اما  می شود؛ 
سه دهه اخیر عزیزان خود را از دست داده اند، این 

روز را یک روز سیاه عنوان می کنند.
تجلیل  زن  روز  از  کسانی  می گوید  عزیزه 
و  حیف  با  و  دارند  مجلل  زندگی  که  می کنند 
مردم  و  زن ها  بیوه  به  باید  که  کمک هایی  میل 
فقیر می رسید، سرمایه دار شده اند: »این روز برای 
این  شهیدان روز سیاه است. هیچ روزی نداریم. 
روز  این  است.  بیوه ها  برهنگی  و  گرسنگی  روز 
روزی است که اوالد بیوه ها اسفندی می کنند. زن 
آن ها گوشت و پلو می خورند، اما ما اگر چاشت 
شب  اگر  و  می مانیم  گرسنه  شب  داریم  ]غذا[ 

داریم چاشت گرسنه می مانیم.«
زنان قربانی از دولت افغانستان و جامعه می خواهند 
موزیمی را از یادگار قربانیان بسازد تا به عنوان یاد 
خاطره ها  این  افغانستان  جنگ  قربانیان  از  بودی 

زنده بمانند.
و  بشر  حقوق  موسسه  مسوول  بشارت،  خداد 
نمایش  برگزاری  از  هدف  می گوید  دموکراسی 
حقوق  که  زنانی   تا  است  این  خاطرات  صندوق 
مناسبت  به  را  بشری شان نقض شده صدای خود 

روز جهانی زن بلند کنند.

به سبب معلولیت، بارداری، بی کاری، کهولت سن، 
خانواده،  اعضای  مرگ  کار،  از  ناشی  صدمات 
صحی  مراقبت های  از  مندی  بهره  در  محدودیت 
تامین  منظور  به  اجتماعی  مصوونیت  حق  می باشد. 
کرامت انسانی تمام اشخاصی که از حقوق مندرجه 
میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی محروم شده اند، 
مصوونیت  است.2  برخوردار  خاصی  اهمیت  از 
اجتماعی رابطه مستقیم با کرامت انسانی دارد، زیرا 
را  متذکره  شرایط  که  پذیر  آسیب  شخص  یک 
داشته باشد، نمی  تواند خود و اعضای خانواده اش از 
حقوق اقتصادی و اجتماعی به طور کامل برخوردار 
شود. دولت ها مکلف اند تا زمینه برخورداری افراد 
آسیب پذیر از حقوق انسانی شان را با طرح پالیسی ها 
برنامه های  سازند.  فراهم  حمایتی  برنامه های  و 
حمایتی مصوونیت اجتماعی مطابق میثاق بین المللی 
حقوق اقتصادی و اجتماعی باید برای تمام افراد و 
بدون  و  سان  یک  طور  به  پذیر  آسیب  گروه های 

تبعیض طرح و اجرا گردد.3                                                                          
ادامه دارد
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پیشگفتار
حقوق بشر نیز مانند بسیاری دیگر از مفاهیم مربوط به نظام مردم ساالری 
)دموکراسی(، طی یک دهه ی اخیر، بیش از پیش مورد توجه روشن فکران 
آن جاست  در  اما  دشواری  است.  گرفته  قرار  ایران  سیاسی  نخبگان  و 
اندیشه ی  گهواره ی  در  پرورده  فرآورده ای  مثابه  به  را  بشر  حقوق  که 
مغرب زمین، به سادگی و به طور آماده نمی توان وارد بافت فرهنگ دینی ای 
ساخت که در آن انسان ها عمدتا دارای وظیفه اند و نه حق. در واقع مفهوم 
حقوق بشر، همانند سایر مفاهیم فلسفی و اجتماعی و سیاسی ساخته شده در 
اندیشه ی غرب، دارای شالوده فکری محکم و پشتوانه ی نظری و تاریخی 
ژرف  دگرگونی های  و  اندیشه  پیکار  میدان های  در  که  است  پرصالبتی 
اجتماعی صیقل خورده و به جزیی از فرهنگ مسلط در جوامع غربی تبدیل 
شده است. لذا مفهوم حقوق بشر بر بستر فکری، فرهنگی و تاریخی معینی 
ساخته و پرداخته شده است و درک آن بدون در نظر گرفتن این بستر و 

اجزای متشکله آن ناممکن است.
باید تاکید کرد که حقوق بشر به مفهوم امروزین آن، از نظام مردم ساالری 
ناپذیر است و در واقع رعایت حقوق بشر است که به حکومت  تفکیک 
که  گفت  می توان  آن  مقابل  نقطه  در  هم چنین  می بخشد.  مشروعیت 
نه بر  بنیاد آن ها  از نظام هایی که  انتظار رعایت موازین حقوق بشر  اصوال 
مردم ساالری که بر خودکامگی استوار است، دور از عقل سلیم است. اکثر 
متفکرانی که در حوزه ی فلسفه ی اخالق و حقوق بشر به تعمق پرداخته اند، 
بر رابطه ی تنگاتنگ مشروعیت نظام سیاسی و رعایت حقوق بشر انگشت 
می گذارند. »ارنست توگندهات« استاد فلسفه ی دانشگاه های اروپا و امریکا 
تصریح  است،  بشر  حقوق  مفهوم  درباره ی  زیادی  تحقیقات  صاحب  که 
نظام  یک  وظیفه ی  از  بخشی  همواره  بشر  حقوق  »رعایت  که:  می کند 
بشر خصلت جهان شمول  نظریه که حقوق  این  و  است  مشروع  حکومتی 
دارد، تنها می تواند به این معنا باشد که هر نظام حکومتی که آن را رعایت 
نمی کند و شهروندان خود را از آن محروم می سازد، نمی تواند به مثابه یک 
فلسفه ی  استاد  یاسپر«  »گوتهارد   .)1( آید«  به حساب  مشروع  سیاسی  نظام 
سیاسی دانشگاه های آلمان، همین اندیشه را به صورت دیگری فرمولبندی 
می کند: »قدرت همواره نیازمند کنترل و حد و مرز است. مرزهای همه ی 
قدرت ها و حکومت ها در آن جاست که با منزلت خدشه ناپذیر فرد انسانی 

برخورد می کند« )2(.
دارد،  وجود  مردم ساالری  نظام های  از  گوناگونی  اشکال  امروزه  اگرچه 
معضل  که  کرد  تصریح  می توان  رنگارنگی،  و  تنوع  همه ی  علی رغم  اما 
محوری و مشترک همه ی این نظام ها، تنظیم عقالنی رابطه ی پرتنش میان 
به  فرد است که  این آزادی  با جامعه و دولت است. چراکه  فرد،  آزادی 
ناچار در رابطه با نظم اجتماعی محدود می گردد، نظمی که علی رغم ایجاد 
مرز برای آزادی فرد، باید متقابال زمینه ی شکوفایی آن را نیز فراهم آورد. 
را  شاخص هایی  و  اصول  می توان  مدرن،  دموکراتیک  نظام های  همه  در 
یاد  مردم ساالر  نظم  سازنده ی  مصالح  مثابه  به  آن ها  از  که  داد  تشخیص 
)پلورالیسم(  کثرت گرایی  پذیرش  اصل  از  می توان  مثال  برای  می کنند. 
به مثابه پایه ضرور اجتماعی نظام مردم ساالر، از مشارکت مردم در تعیین 
دهنده  مشروعیت  عامل  مثابه  به  نهادها  بودن  انتخابی  و  سیاسی  سرنوشت 
اهرم های  مثابه  به  انجمن ها  و  سازمان ها  و  احزاب  آزادی  از  نظام،  این  به 
ایجاد  امکان  مثابه  به  اپوزیسیون  فعالیت  از آزادی  مردمی،  اراده ی  اعمال 
بدیل )آلترناتیو( برای گزینش آزادانه ی مردم، از آزادی قلم و بیان به مثابه 
تبلور حیات دموکراتیک جامعه، از تقسیم قوای دولتی به مثابه اهرمی برای 
تضمین آزادی و کنترل قدرت، از وابسته بودن همه نهادهای حکومتی به 
از  قانون و حتا  مثابه حکومت  به  قانون  برابری همگان در مقابل  قوانین و 
با  رابطه ای عقالنی  تنظیم  برای  لزوم شفافیت در گستره سیاست خارجی 
به  این اصول همگی  یاد کرد.  سایر دولت ها در صفحه ی شطرنج جهانی 
کوره ی  در  که  هستند  مردم ساالری  ساختمان  سازنده ی  خشت های  مثابه 
است. خشت های  پرداخته شده  و  پخته  دشواری  و  پرتنش  تاریخی  روند 
استوار  انسانی  بشر و حرمت  بنیاد حقوق  بر  ساختمانی که صرفا می تواند 
حلقه ی  انسانی،  حرمت  و  بشر  حقوق  رعایت  دیگر،  عبارت  به  گردد. 
مرکزی نظام مردم ساالر و ساروجی است که خشت های این عمارت را به 

هم پیوند می زند و از فروریزی آن جلو می گیرد.
ادامه دارد

جستاری درباره ی
 حقوق بشر

قسمت اول

»انسان چنان که باید مقدس نیست، اما بر او واجب است
 تا انسانیتی را که در اوست، با تقدس بنگرد.«

ایمانویل کانت

بهرام محیی قسمت سی و یکم

تامین حقوق سیاسی و مدنی زنان و رفع هر نوع تبعیض
 علیه آنان  از مهم ترین ضمانت های رشد و توسعه ی اقتصادی، فرهنگی 

و اجتماعی ملت هاست.

پینوشتها:

 2. Committee on economic, s. a. (2007, Otober 23, November). General Comments. Re-
trieved October 15,10,2011, 2011, from OHCHR: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/
comments.htm
3. Committee on economic, s. a. (2007, November 23). Committee on economic, social and 
cultural rights- General comments no. 19. Retrieved October 15, 2011, from OHCHR: http://
www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/comments.htm
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چندی پیش سخنی از وزیر صحت عامه، خانم ثریا 
باید  می رسد  به نظر  که  شد  نشر  رسانه ها  در  دلیل 

مورد توجه قرار گیرد.
»وزارت صحت عامه، با ابزار نگرانی از افزایش بیش 
از حد جمعیت در کشور، می گوید که رشد نفوس 
اجتماعی  و  اقتصادی  منابع  و  امکانات  به  توجه  با 
ثابت در درازمدت افغانستان را با چالش هایی مواجه 
خواهد کرد. پیش بینی شده است که در چهل سال 
آینده، هرسال در شمار نفوس کشور، یک میلیون 
ملل  پیش بینی های  به اساس  یافت.  خواهد  افزایش 
متحد، نفوس افغانستان تا سال 2025 به 47میلیون و 
در سال 2050 میالدی به 76میلیون افزایش خواهد 

یافت...«
در  می تواند  که  جمعیت  کنترول  لزوم  موضوع 
بلند مدت تاثیرات قابل توجهی بر کشور در دنبال 
راهبردی  به عنوان  جمعیت  کنترول  باشد.  داشته 
زمینه های  در  را  تاثیرات خود  می تواند  پیش گیرانه 
گسترده ی مدیریت کشور داشته باشد. هرچند این 
طبیعتا  و  عامه مطرح کرد  را وزیر صحت  موضوع 
وزارت  همین  باید  آن  اجرای  مستقیم  مسوولیت 
طرح  این  مثبت  اجرای  صورت  در  اما  کند؛  آغاز 
دیگر وزارت خانه ها و در کل مدیریت کالن کشور 
که  موضوعی  شد.  خواهند  بهره مند  آن  اجرای  از 
نزدیک  مطلوب تر  رفاه  به  اگر  را،  کشور  آینده 
جلوگیری  اوضاع  شدن  وخیم تر  از  حداقل  نکند، 

خواهد کرد.
منطقی  و  ساده  بسیار  یک دلیل  جمعیت  کنترول 
تقاضا.  و  عرضه  بین  تناسب  عدم  دارد.  اقتصادی 
اما این که این عدم تناسب در عرضه چه چیزهایی 
می تواند باشد باید مورد بحث قرار گیرد. اما آن چه 
که به آن باید پرداخت عدم توانی جامعه در عرضه 
تربیتی  و  آموزشی  مهارت های  و  امکانات  ارایه  و 
تامین  قواعد  چراکه  است.  کشور  آینده  فرزندان 
از  متفاوت تر  بسیار  جامعه  روانی  و  تربیتی  نیازهای 
به  تا  نیازی که معموال  نیازهای جامعه است.  دیگر 
سطح بحران و یا فاجعه نرسد لزوم و ضرورت خود 
نخواهد  تحمیل  خانواده ها  و  جامعه  مدیران  بر  را 

کرد.
معناي  به  خانواده  تنظیم  و  جمعیت  کنترول  بحث 
در  زندگي  شرایط  و  امکانات  با  فرزندان  تناسب 
کلیه تمدن ها، سوابق کهن دارد. مدارکی باقي مانده، 
مصر،  در  پیش  4000سال  را  موالید  کنترل  سابقه 
چین  در  پیش  1300سال  هند،  در  پیش  1600سال 
و 2000سال پیش در یونان و منطقه خراسان قدیم 
نشان مي دهد. تاریخ بشر وسایل و مواد فراواني را 
ثبت  خود  در  حاملگي  از  جلوگیري  ابزار  به عنوان 

کرده است.
میزان  به  توجه  با  جمعیتي  سیاست هاي  اغلب  البته 
ولد  و  زاد  افزایش  منظور  به  مرگ و میر  باالي 
 18 قرن  پایاني  دهه هاي  در  که  این   تا  است  بوده 
متفکراني چون مانتوس به بعد اقتصادي و اجتماعي 
فرزندآوري  سبب  به  که  بحراني  به  و  توجه  قضیه 
به  اشاره کردند.  بود،  قریب الوقوع خواهد  بي رویه 
این ترتیب بحث کنترل موالید در انگلستان به سایر 

کشورهاي اروپایي و آمریکایي وارد شد.
در  آن  خاص  مفهوم  به  خانواده  تنظیم  برنامه هاي 
سطح جهاني دست کم 50سال پیشینه دارد. امروزه 
و  سوم  جهان  کشورهاي  از  85درصد  دست کم 
قریب 95درصد از جمعیت آن ها، از خدمات تنظیم 
خانواده حمایت مي کنند؛ در جوامع صنعتي اغلب 
پیروي  تنظیم خانواده  برنامه  از  زنان واجد شرایط، 
کشورهاي  در  زنان  از  نیمي  فقط  ولي  مي کنند، 
بهره مند  نوین،  تکنولوژي  این  از  توسعه  حال  در 
مي شوند. در سنگاپور 70درصد زنان از این روش ها 

استفاده مي کنند.

به نقل از مقامات یمنی گزارش شده که تعداد بیشتری از اجساد 
نظامیانی را یافته اند که در نبرد سنگین روز یکشنبه با پیکارجویان 
القاعده در بیابان های اطراف زنجبار جان خود را از دست داده اند.

ارتش یمن گفته است که در این درگیری، یک صدوهشتادوپنج 
پیکارجویان  از  تن  بیست و پنج  کم  دست  و  ارتش  نفرات  از  تن 

مسلح کشته و شمار دیگری از دو طرف زخمی شده اند.
به گفته مقامات یمنی، پیکارجویان القاعده اجساد برخی از نظامیان 

کشته شده را مثله و در بیابان رها کرده اند.

برای نخستین بار طی حدود بیست سال گذشته، یک فروند هواپیمای 
نمایندگان  دولتی،  مقامات  استقبال  میان  در  بین المللی  مسافربری 
سازمان ملل و سفیران خارجی در سومالیا، در موگادیشو، پایتخت 

این کشور، به زمین نشست.
از  پرواز  دو  هفته  هر  که  است  گفته  ترکیه  هواپیمایی  شرکت 

آنکارا، پایتخت ترکیه، به موگادیشو خواهد داشت.
به  ترکیه،  وزیر  نخست  اردوغان،  طیب  رجب  پیش،  هفته  چند 
موگادیشو  که  را  نظر  این  است  مایل  گفت  و  کرد  سفر  سومالیا 

»منطقه ورود ممنوع« است به چالش بکشد.

قاضی دادگاهی در ایالت تگزاس، یک بریتانیایی که در ارتباط با 
ادعاهای معامله غیرقانونی سالح به امریکا مسترد شده است را از 

آزادی به قید وثیقه محروم کرده است.
از  لندن است روز 24 فبروری پس  تپین 65ساله که اهل  کریس 
ادعاهایی دایر بر تالش برای فروش باتری هایی که در موشک های 

ایران کاربرد دارد به امریکا مسترد شده بود.
وثیقه  قرار  از  او  که  گفت  فدرال  سارنوال های  سخنگوی  یک 

محروم شد به این دلیل که »احتمال فرار او وجود دارد.«
ایلین، همسر آقای تپین این تصمیم برای ادامه بازداشت او را »مایه 

دلشکستگی« و »انزجار« توصیف کرد.
او هنگام انتقال به دادگاه لباس نارنجی زندانیان را به تن داشت و 
از دستانش که  با یکی  او  بود.  از دست هایش زنجیر  پاها و یکی 

آزاد بود با کمک عصا راه می رفت.
کنت شافر وکیل مدافع آقای تپین گفت که او حاضر بود هرگونه 
محدودیتی در صورت آزادی به قید وثیقه را بپذیرد و خانواده اش 

آماده سپردن 50هزار دالر ضمانت بودند.
خبرگزاری اسوشیتدپرس گزارش داد که قاضی رابرت کاستاندا 
تپین می تواند در صورت آزادی تحت  بود که آقای  قبول کرده 
درباره  نقیض  و  نظر ضد  اظهار  دلیل وجود یک  به  اما  باشد  نظر 

حساب های مالی اش آن را رد کرد.
یک مقام دفتر سارنوالی امریکا گفت که محاکمه آقای تپین در 
در  ال پاسو  شهر  در  بریونس  دیوید  قضاوت  با  فدرال  دادگاهی 
تگزاس برگزار خواهد شد اما تاریخ آن هنوز مشخص نشده است.

کریستوفر تپین یک تاجر بازنشسته است که به تالش برای فروش 
قطعات موشک هاوک به ایران متهم شده است.

او روز جمعه )دوم مارچ( در جریان دادگاهش از قاضی خواسته 
بود تا به قید وثیقه او را آزاد کند.

به  قطعات موشک هاوک  داشته  است که قصد  متهم  تپین  آقای 
ارزش 25هزار دالر را به ایران بفروشد.

کریگ  شدید  مخالفت  با  او  آزادی  برای  وثیقه  خواست  در 
مک دونالد، از مقام های قضایی امریکا مواجه شده بود.

آقای مک دونالد از دادگاه خواسته بود که آقای تپین در دوران 
محاکمه، در زندان بماند.

به صورت  تنظیم خانواده  ایران کنترل جمعیت و  در 
پراکنده در سال 1337 شروع شد. از سال 1348 این 
در   1346 سال  یافت.  ادامه  متمرکز  به صورتي  کار 
خانواده«  تنظیم  و  بهداشت  »واحد  بهداري  وزارت 
استقرار یافت تا جمعیت را کنترل کند. در سال هاي 
تنظیم  و  جمعیت  »واحد  به نام  مزبور  واحد  بعد 
برنامه هاي  اجراي  از  پس  شد.  معروف  خانواده« 
تجربي محدود و پراکنده از جانب مراجع مختلف، 
در عرض چندسال، این واحد زیرنام »سازمان تنظیم 
خانواده« شهرت یافت و به این طریق، ایران به جمع 

کشورهاي عامل به تحدید موالید پیوست.
از  یکی  به عنوان  می توان  را  ایران  لحاظ  این  به 
جمعیت  کنترول  طرح  اجرای  در  موفق  کشورهای 
انقالب  پیروزي  از  پس  آورد.  به حساب  منطقه  در 
به  دست اندرکاران  برخي  سوي  از  سیاست ها  این 
و  عراق  و  ایران  جنگ  شد.  تعطیل  مختلف  دالیل 
میل رواني به داشتن فرزند بیشتر در زمان جنگ نیز 
در این خصوص بي تاثیر نبود. در این سیاست تعدیل 
موالید تا سقف 3 فرزند به عنوان حد متناسب میانگین 
تضمین کننده ضریب  و  ایراني  خانواده  هر  کودکان 
جانشیني و تجدید نسل جمعیت ایران به عنوان هدف 
توسعه ی  چون  اقداماتي  و  بود  شده  منظور  اصلي 
مشارکت هاي  به ویژه  مشارکت ها  گسترش  انساني، 
و  کودکان  مرگ و میر   کاهش  زنان،  اقتصادي 
به  اجتماعي  آگاهي هاي  سطح  بردن  باال  مادران، 
کمک مراجع تقلید و رسانه هاي عمومي و همگاني 
این  پیشبرد  تسهیل کننده  و  پشتیباني  عوامل  به عنوان 

هدف در متن راهکارهاي سیاستي گنجانده شد.
گسترش  طریق  از  زایمان ها  بین  فاصله گذاري 
دسترسي به وسایل مدرن پیش گیري از باروري هاي 
براي  داوطلبانه  شدن(  )عقیم  وازکتومي  ناخواسته، 
تشویقي  سیاست هاي  کلیه  حذف  و  متقاضي  مردان 
اجرایي  فعالیت هاي  اساس  به عنوان  باال  به  3اوالد 
مدنظر قرار گرفت. ایران در نهایت توانست با اجرای 
به 1.8  این طرح، روند رشد جمعیت خود را  موفق 

برساند. 
به خاطر  موضوع  این  در  ایران  تجربه  ذکر  دلیل 
کشور  دو  بین  که  است  فرهنگی ای  مشابهت های 
مسایل  موانع،  تبع خود  به  که  مشابهتی  دارد.  وجود 
در  کرد.  خواهد  ایجاد  نیز  را  مشابهی  راهبردهای  و 
کنترول  به  نسبت  روانی  مقاومت های  نیز  افغانستان 
جمعیت در جامعه وجود دارد. تمایل به داشتن فرزند 
آشنایی  و  آگاهی  عدم  روستایی،  مناطق  در  بیشتر 
مرتبط  مسایل  و  خانواده  تنظیم  راه های  و  لزوم  با 
مسایل  از  موضوع  این  دینی  و  شرعی  جنبه های  با 

مشترک بین دو کشور می باشد. 
و هم  فرزندان  تعداد  هم  تنظیم خانواده  در موضوع 

گیرد.  قرار  توجه  مورد  باید  فرزندان  تولد  فاصله 
موضوعی که می تواند در ابتدا مورد توجه قرار گیرد 
و پذیرش آن از سوی مردم کشور ما ساده تر خواهد 
بود، تنظیم فاصله تولد فرزندان است. آن چه در این 
تا   2 بین  تولد  فاصله های  می شود  توصیه  خصوص 
مادر،  سالمت  حفظ  برای  فاصله  این  است.  سال   4
حساس  سال های  در  قبلی  کودک  درست  تربیت 
در  خانواده  توانایی های  و  امکانات  تنظیم  و  رشد 
ارایه خدمات بهتر به کودکان اهمیت می یابد. شاید 
پرداخت  آن  به  باید  چالش  نخستین  به عنوان  آن چه 
نسبت  در جامعه  رایج  فرهنگی  تصورات  با  مواجهه 
موضوعی  است.  مساله  دینی  و  شرعی  جنبه های  به 
مبلغان  و  دینی  علمای  دیدگاه  در  آن  ریشه  هم  که 
مذهبی جامعه باید بررسی شود و هم راه حل عملی 
آن به دست همین قشر از جامعه است. با تبیین صحیح 
این موضوع در بین علما و مبلغان مذهبی جامعه، ما 
از  بیشتر  موفقیت  درصد  و  کم تر  هزینه  با  می توانیم 
سازمان دهی  رسانی  اطالع  و  جمعی  آگاهی  مرحله 

شده عبور کنیم. 
افزایش بی رویه ی جمعیت در آینده ما را با مشکالت 
مواجه  ازدواج  آموزشی،  فضای  مسکن،  اشتغال، 
این موضوع  باید  نیز  تربیتی  از دیدگاه  خواهد کرد. 
ما  فرزندان  گذشته  در  که  داد  قرار  توجه  مورد  را 
به همین  نداشتند.  قرار  رسانه  این شدت درمعرض  با 
باید  و  قوانین  کنترول  تحت  تقریبا  فرزندان  دلیل 
زندگی  محیط  هنجارهای  و  مادر  و  پدر  نباید  و 
مشاهدات  و  رسانه ها  این  امروزه  اما  بود؛  فرزندان 
مادر  و  پدر  از  را  آن ها  خواسته های  ما  فرزندان 
تا حدی  تنها می توانند  مادر  و  پدر  و  شکل می دهد 
فرزندان  کنند.  کنترول  را  مطالبات  و  توقعات  این 
پدر و مادر را موظف به برآورده کردن مطالباتشان 
برآورده  صورت  در  که  خواسته هایی  می دانند. 
نشدن به راحتی پدر و مادر را با یک سوال بزرگ از 
نمی توانستید  اگر  مواجه می کند:  فرزندان شان  سوی 
نیازهای من را تامین کنید چرا من را به دنیا آوردید. 
به  ندادن  پاسخ  صورت  در  که  است  پرسشی  این 
دوری  و  اعتراض  خشم،  به   تبدیل  فرزندان  در  آن، 
در  و  بلندمدت  در  واکنشی  مادر می شود.  و  پدر  از 
اجتماعی،  رفتاری  ناهنجاری های  حالت گسترده اش 
هم چون فرار پنهان از خانه را سبب خواهد شد. مردم 
باید به این بینش برسند که فرزند بهتر مهم تر از فرزند 
بیشتر است. دیدگاه های قضا قدری و تلقی های اشتباه 
این  در  مذهبی  دیدگاه های  با  مماس  که  فرهنگی 
زمینه شکل گرفته اند نیز باید با آگاهی دهی به تدریج 
خوش بینانه ترین  در  پروسه  این  که  چرا  بیافتد،  جا 
شرایطش به چیزی حدود 20سال زمان نیازمند است 

تا به نقطه مطلوب برسد. 

کنترول جمعیت و تنظیم خانواده
بایستههاوچالشهایپیشرو

نفرات القاعده اجساد نظامیان 
یمنی را مثله کرده اند

ورود نخستین هواپیمای مسافربری 
بین المللی به سومالیا

رد درخواست کریس تپین
برای آزادی به قید وثیقه در امریکا
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در  نطقی  در  اسراییل  نخست وزیر  نتانیاهو،  بنیامین 
اجالس کمیته روابط عمومی امریکا و اسراییل گفته 
است که نمی توان خیلی بیش از این برای جلوگیری 

از دستیابی ایران به سالح اتومی صبر کرد.
اوباما  باراک  با  سفید  کاخ  در  پیشتر  نتانیاهو  آقای 

رییس جمهور این کشور دیدار کرده بود.
کرد  تاکید  سخنرانی اش  ابتدای  در  نتانیاهو  آقای 
ایران  اتومی  برنامه  نخواهد گفت که اسراییل درقبال 

چه خواهد کرد یا چه نخواهد کرد.
و  است  اسراییل  نابودی  خواهان  ایران  که  گفت  او 
بنابراین اسراییل تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهد داد 

که ایران به سالح اتومی دست پیدا کند.
او در ابتدا سعی کرد بر نقاط مشترک سیاست اسراییل 
سخنرانی  ادامه  در  حال  این  با  کند،  تاکید  امریکا  و 

اختالفات دو کشور قابل مشاهده بود.
او گفت باراک اوباما قول داده مانع دستیابی ایران به 
سالح اتومی شود و گزینه نظامی را حفظ خواهد کرد 

و افزود که اسراییل هم دقیقا همین را می خواهد.
می شود  استدالل  که  گفت  ادامه  در  نتانیاهو  بنیامین 
سنگینی  خیلی  بهای  ایران  اتومی  تاسیسات  به  حمله 
دارد. مثال این که بهای نفت باال خواهد رفت. نگرانی 
تاسیسات  به  حمله  صورت  در  نفت  بهای  افزایش  از 
اتومی ایران نکته ای است که مقام های دولت اوباما بر 

آن انگشت می گذارند.
اما آقای نتانیاهو استدالل کرد که اگر ایران به سالح 
پرداخت،  باید  که  هزینه هایی  کند  پیدا  دست  اتومی 

خیلی بیشتر خواهد شد.
اسراییل در  این است که  او  به گفته  بدترین هزینه  و 
نابودی  ایران  زندگی کند، چون هدف  نابودی  سایه 

اسراییل است.
تازگی  به  امریکا  این که  از  اسراییل  نخست وزیر 
ابراز  کرده  وضع  ایران  علیه  شدیدتری  تحریم های 
تحریم ها  این  علی رغم  که  اما گفت  خرسندی کرد، 

برنامه اتومی ایران هم چنان پیش می رود.
نتیجه  به  منتظر  اسراییل سال هاست که  تاکید کرد  او 

نشستن مذاکرات، دیپلوماسی و تحریم هاست.
او افزود: »هیچ یک از ما نمی توانیم خیلی بیش از این 
هرگز  اسراییل  نخست وزیر  عنوان  به  من  کنیم.  صبر 
نابودی  اسراییل در سایه  اجازه نخواهم داد که مردم 

زندگی کنند.«
این سخنان احتماال واکنشی به درخواست امریکایی ها 
تازه  تحریم های  به  خواسته اند  اسراییل  از  که  است 

فرصت تاثیرگذاری بدهد.
اوباما  باراک  با  دیدار  در  پیشتر  نتانیاهو،  بنیامین 
رییس جمهور امریکا در کاخ سفید گفت که اسراییل 

باید »حاکم سرنوشت خود باشد.«
او در نطق خود در آیپک نیز بر این مساله تاکید کرد. 
اسراییل  است که  مساله  این  به  تلویحی  اشاره ای  این 
نخواهد  اجازه  کشوری  هیچ  از  ایران  به  حمله  برای 

گرفت.

هم زمان با نزدیک شدن هشتم مارچ، روز جهانی زن، 
بررسی  با  افغانستان  دموکراسی  و  بشر  حقوق  سازمان 
افغانستان، در گزارشی می گوید که  وضعیت زنان در 
برخی از »عالیم« نشان می دهد که تاریخ در این کشور 
سیاه  رژیم  حاکمیت  دوران  به  زنان  و  می شود  تکرار 

طالبان برمی گردند. 
باوجودی  می گوید  دموکراسی  و  بشر  سازمان حقوق 
پیشرفت های خوبی که در زمینه تامین حقوق زنان طی 
ده سال اخیر صورت گرفته است، اما خروج زودهنگام 
نیروهای بین المللی از کشور و احتمال سازش سیاسی 
حکومت افغانستان و جامعه جهانی با گروه های تندرو، 
دست آوردهای زنان را با خطر مواجه کرده اند. در این 
از  بعد  در عصر  افغان  »زنان  عنوان  گزارش که تحت 
طالبان: تاریخ تکرار می شود؟« تهیه شده، آمده است: 
افغانستان برای  »باوجود پیشرفت ها، تحوالت اخیر در 
با  می باشد.  چالش برانگیز  و  نگران کننده  بسیار  زنان 
خروج زودهنگام نیروهای خارجی از افغانستان تا پایان 
سال 2013، احتمال کاهش کمک های جامعه جهانی و 
افغانستان  امکان سازش سیاسی حکومت  یافتن  شدت 
طالبان،  هم چون  تندرو  گروه های  با  جهانی  جامعه  و 
اکثریت  اسالمی،  و جناح جنگی حزب  شبکه حقانی 
خواهند  مواجه  خطر  با  زنان  حقوق  دست آوردهای 

شد.«
که  نفر  پنج هزار  به  نزدیک  با  گزارش  این  تهیه  برای 
اکثریت  و  شده  مصاحبه  بوده اند،  زنان  آنان  اکثریت 
انجام  برای  دولت  تالش های  مصاحبه شوندگان 

گفتگوها با طالبان را غیرشفاف توصیف کرده اند.
هادی معرفت، رییس سازمان حقوق بشر و دموکراسی، 
تکرار  احتمال  از  گزارش  این  انتشار  با  کنفرانسی  در 
تاریخ در افغانستان خبر داد و گفت در این راستا باید 
گفت:  او  کنند.  بیشتر  توجه  جهانی  جامعه  و  دولت 
می شوند،  نشان  روزها  این  در  که  عالیمی  »مشخصا 
به  و  افغانستان  از  بین المللی  نیروهای  خروج  منجمله 
عین  در  و  محافظه کار  عناصر  دوباره  رسیدن   قدرت 
اسالمی و هم چنین  مثل طالبان و حزب  افراطی،  حال 
علمای  شورای  مثل  محافظه کار  نهادهای  تقویت 
که  هستند  نشانه هایی  روی همرفته  این ها  افغانستان، 
مردم، دولت افغانستان و نهادهای بین المللی باید جدی 
بگیرند؛ اال باورمندی این است که اگر این نگرانی ها 
تاریخ  که  است  ممکن  دیگر  بار  نشود،  گرفته  جدی 
برای زنان افغانستان تکرار شود. چنان که در گذشته ی 

تاریخی افغانستان هم بارها و بارها تکرار شده است.«
قدرتمند شدن گروه های سلفی

هم چنین سازمان حقوق بشر و دموکراسی از قدرتمند 
می گوید  کرده  نگرانی  ابراز  سلفی  گروه های  شدن 

حقوق  مدافع  جهانی  سازمان های  از  بین الملل،  عفو 
با  کرده  دعوت  جهانیان  از  اطالعیه ای  صدور  با  بشر، 
کرده  هم بستگی  اعالم  افریقا  شمال  و  خاورمیانه  زنان 
و حمایت خود را از »نقش محوری« زنان در قیام های 

ضداستبدادی اخیر در منطقه ابراز دارند.
در اطالعیه عفو بین الملل، با یادآوری فرا رسیدن روز 

می نماید، اما واقعیت این است که به قدرت رسیدن این 
گروه های تندرو بزرگ ترین خطر و آسیب را متوجه 
زنان خواهد ساخت. باوجود فوریت این نوع تهدیدها، 
بشر  حقوق  و  سیاست  عرصه های  در  افغان  فعال  زنان 
گستره ی  و  وسعت  هنوز  زنان،  حقوق  به خصوص 
با  این خطر را درک نکرده اند و در بسیاری از موارد 
خوش بینی ساده لوحانه، با این پدیده برخورد می کنند.«

می افزاید  خود  گزارش  در  سازمان  این  این حال،  با 
حقوق  تامین  به  چندان  کشور،  در  حاکم  نظام  که 
زنان معتقد نیست و حمایت این نظام از حقوق زنان، 
به خاطر کمک های جامعه جهانی در کشور است. این 
متعارف  سیاست  در  اساسی  »اصل  می گوید:  سازمان 
رییس جمهو کرزی در قبال حقوق زنان را می توان از 
یک سو ایجاد موازنه میان جلب حمایت جامعه جهانی 
و از سویی دیگر، اقناع خاطر اقشار محافظه کار جامعه 
مطالبات  سیاست  این  در  اما  کرد.  تعریف  افغانستان 
برخی  به خصوص  و  ارگ نشین  و  تندرو  گروه های 
عناصر در نهادهای عدلی و قضایی و هم چنان شورای 
علمای افغانستان، بر خواست های جامعه جهانی همواره 
تاکید می کند که در  این گزارش  نموده اند.«  سنگینی 
این سیاست بازی ها، زنان افغان به خصوص زنان طرفدار 
حقوق بشر، به عنوان یک عامل معتبر نه تنها در پیوند 
نبوده اند،  مطرح  بزرگ  تعامالت  و  چانه زنی ها  این  به 
گروه های  میان  در  تا  کرده  سعی  حاکم  تیم  بلکه 
از  نقل  به  کند.  ایجاد  پراگندگی  زنان  طرفدار حقوق 
استفاده  سیاسی  عرصه های  در  زنان  از  گزارش،  این 

ابزاری شده است.
از  دموکراسی  و  بشر  حقوق  سازمان  این حال،  با 
راستای  در  که  است  خواسته  افغانستان  حکومت 
تامین امنیت بشری زنان بیشتر تالش کند. این سازمان 
از  عاری  زندگی  بشری،  امنیت  تامین  که  می گوید 
این  بر می گیرد.  در  زنان  برای  را  تهدید  و  فقر  ترس، 
سیاسی  حقوق  تامین  برای  که  می کند  تاکید  سازمان 
زنان، سیاست های مشخصی روی دست گرفته شود و 
هم چنین زنانی برای حمایت و انکشاف حقوق شان، در 

سطوح ارشد نهادهای امنیتی مقرر شوند.
این گزارش در حالی منتشر می شود که اخیرا شورای 
علما بر اعمال محدودیت های بیشتری علیه زنان تاکید 
که  است  خواسته  دولت  از  شورا  این  است.  کرده 
زنان و مردان را در مکان های آموزشی و تحصیلی از 
هم دیگر جدا سازد. اما این درخواست شورای علما با 
نهادهای  و  سیاست مداران  از  برخی  تند  واکنش های 
که  می گویند  نهادها  این  و  شده  مواجه  بشری  حقوق 
قوانین طالبانی در  پیاده کردن  شورای علما در تالش 

افغانستان است.

اشاره دارد که زنان در آنها نقش مهمی ایفا کرده اند.
با  مقابله  برای  زنان عربستان سعودی  از  اقدام گروهی 
ممنوعیت رانندگی زنان در آن کشور، درخواست از 
بهبود وضعیت  منظور  به  تالش  برای  اسد  بشار  همسر 
حقوق بشر در سوریه و حضور گسترده زنان در صحنه 

مبارزات سیاسی یمن از جمله این وقایع است.

درک  را  موضوع  این  زن  فعاالن  از  خیلی  تاکنون 
شدن  قدرتمند  سازمان،  این  به گفته ی  نکرده اند. 
گروه های سلفی و بازگشت طالبان، بزرگ ترین خطر 
را متوجه زنان می سازد. در گزارش سازمان حقوق بشر 
گروه های  شدن  »قدرتمند  است:  آمده  دموکراسی  و 
را  تهدیدهای جدی  طالبان،  بازگشت  امکان  و  سلفی 
در برابر اقلیت های قومی و مذهبی در افغانستان ایجاد 

جهانی زن در ۸ مارچ، آمده است که در حالی که زنان 
در خاورمیانه و شمال افریقا انتظار دارند تحوالت اخیر 
باعث پیشرفت در شرایط و رعایت حقوق آنان شود، 
به  افریقا هنوز  قبلی در شمال  سرنگونی حکومت های 

بهبود قابل توجه وضعیت زنان منجر نشده است.
گذشته  سال  در  وقایعی  به  حال  عین  در  اطالعیه  این 

تاریخ تکرار می شود
زنان به دوران حاکمیت طالبان برمی گردند

دعوت به اعالم هم بستگی جهانی با زنان مبارز خاورمیانه

نتانیاهو:
 در مورد ایران نمی توان

 خیلی صبر کرد

  ظفرشاه رویی
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بازدید از این مجتمع نظامی است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، نمایندگی دایم 
ایران در وین روز سه شنبه در بیانیه ای درباره 
یادآوری  »باید  نوشت:  پارچین  از  بازدید 
شود که پارچین در سال ۲۰۰۵ دو بار توسط 
معاون  متعاقبا  که  شده است  بازدید  آژانس 
موضوع  که  داشت  اعالم  مدیرکل  پیشین 
شد  خواهد  تاریخ  از  بخشی  و  یافته  خاتمه 
حکام  شورای  به  را  آن  پیشین  مدیرکل  و 

گزارش کرد.«
این بیانیه ادامه داد: »با توجه به این واقعیت 
که پارچین یک سایت نظامی است دسترسی 
به سایت یک فرآیند زمان بر است و به طور 
مکرر نمی توان اجازه داد. در پرتو این سابقه 

سخنرانی  مسکو  پوشکین  میدان  در  نفری 
کردند.

دزدان«  و  »کالهبرداران  گفت  ناوالنی  آقای 
معترضان  تنها  و  می کنند  روسیه حکومت  بر 

هستند که می توانند آنها را متوقف کنند.
از  پس  اودالتسوف  آقای  که  می شود  تصور 
میدان خودداری کرده  ترک  از  تجمع  پایان 
ضدشورش  پولیس  که  بود  زمانی  آن  و  بود 

شروع به تخلیه محل از مردم کرد.
فعالیت های  با  ارتباط  در  قبال  آنها  دو  هر 

ضددولتی بازداشت شده اند.
دوشنبه،  روز  روسیه  در  انتخابات  مسووالن 
مطبوعاتی  کنفرانس  در  مارچ  پنجم 
انتخابات  آرای  بیشتر  که  کردند  اعالم 
و  شده  شمرده  روسیه  ریاست جمهوری 
درصد   ۶۳.۷۵ است  توانسته  پوتین  والدیمیر 

آرا را به خود اختصاص دهد.
جمع  در  گذشته  روز  صبح  پوتین  آقای 
رقابتی  در  که  گفت  مسکو  در  خود  حامیان 

آزاد و منصفانه، پیروز شده است.
که  هستند  مدعی  او  مخالف  گروه های  اما 

تقلبی گسترده انجام شده است. 

در  ایران  دایم  نماینده  سلطانیه،  علی اصغر 
اتومی، روز سه شنبه  انرژی  بین المللی  آژانس 
این  بازرسان  به  دارد  ایران قصد  داد که  خبر 
پارچین  نظامی  مجتمع  از  بازدید  اجازه  نهاد، 

واقع در نزدیکی تهران را بدهد.
جاده  مسیر  در  واقع  نظامی  منطقه ای  پارچین 
تهران به مشهد و محلی است برای پژوهش، 
مواد  و  موشک  مهمات،  تولید  و  توسعه 

منفجره قوی.
هیاتی که به تازگی از سوی آژانس دو سفر 
به ایران داشته در پی آن است تا مشخص کند 
که آیا آزمایش چاشنی های انفجاری در این 
مرکز با ساخت جنگ افزار هسته ای در ارتباط 
بوده است یا خیر و برای این منظور خواستار 

پولیس روسیه ۵۵۰ نفر را پس از تظاهراتی علیه 
انتخاب والدیمیر پوتین به عنوان رییس جمهور 
بازداشت کرده است که الکسی ناوالنی، رهبر 

معترضان هم در میان آنهاست.
یک  از  نفر   ۳۰۰ آنها  محلی،  پولیس  گفته  به 
مرکز  در  را  معترضان  از  نفری   ۸۰۰ گروه 

سن پترزبوگ دستگیر کردند.
۲۵۰ نفر دیگر از جمله آقای ناوالنی در مسکو 
پایتخت روسیه دستگیر شدند. او بعدا آزاد شد.

در  پوتین  آقای  پیروزی  خارجی  کشورهای 
ناظران  اما  پذیرفته اند  را  یک شنبه  انتخابات 

گفتند که رای گیری به نفع او برگزار شد.
بریتانیا در تماسی  دیوید کامرون نخست وزیر 
تلیفونی به آقای پوتین گفته است که او چشم 
در  موانع  بر  آمدن  »فایق  برای  او  با  کار  انتظار 
روابط میان بریتانیا و روسیه و ساختن مناسبات 

عمیق تر سیاسی و تجاری است.«
روسیه  دولت  از  اروپا  اتحادیه  و  امریکا 
در  مقررات  نقض  ادعاهای  درباره  خواسته اند 

جریان رای گیری تحقیق کند.
پیشتر آقای ناوالنی و سرگیی اودالتسوف دیگر 
هزار   ۲۰ تا   ۱۴ جمعیتی  برای  معترضان  رهبر 

و بر اساس این که از آژانس خواسته شده است 
آزمایش های  را هم چون  مربوطه  مسایل  همه 
متعاقبا  کند،  یکی  هم  با  را  هیدرودینامیک 
خواهد  داده  دسترسی  اجازه  دیگر  یک بار 
در  واضح  طور  به  می تواند  فرآیند  این  شد. 
بر روی مدالیته حاصل شد،  زمانی که توافق 

شروع شود.«
برای  را  تاریخی  وین  در  ایران  هیات  بیانیه 
به  و  نکرده است  ذکر  پارچین  از  بازدید 
تماس های  رویترز،  خبرگزاری  گزارش 
دیپلومات های  با  خبرگزاری  این  خبرنگاران 
دریافت  برای  آژانس  مقام های  و  ایرانی 
هنوز  خصوص  این  در  بیشتر  اطالعات 

نتیجه ای نداده است.
آژانس،  در  ایران  نماینده  سلطانیه،  علی اصغر 
دسترسی  امکان  برای  حوت  ماه  هشتم  روز 
بازرسان آژانس به پارچین شرایطی قایل شد و 
گفت: »ابتدا می بایست چارچوب و مدالیته ای 
با کلیه مالحظات، مورد  برنامه کاری[  ]یک 
بحث و توافق قرار گیرد که در آن وظایف دو 
طرف کامال مشخص باشد تا زمینه دسترسی و 

بازدید فراهم شود.«
بازدیدهای  در  بین المللی  آژانس  بازرسان 
از مکانی که  پارچین در سال ۲۰۰۵  ار  خود 
باور آژانس یک محفظه بزرگ  به  هم اینک 

انفجاری مستقر شده بازدید نداشتند.

ایران:
 اجازه دسترسی بازرسان به پارچین 

داده خواهد شد 

۵۵۰ نفر در تظاهرات ضدپوتین بازداشت شدند
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