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مریم درانی 
جایزه بین المللی 

زن شجاع را 
به دست آورد 

در صفحه 9

وزارت دفاع گزارش ها در مورد دست داشتن نیروی 
را  اسلحه  و  مخدر  مواد  تجارت  در  کشور  هوایی 

بی اساس خوانده است.
وال استریت ژورنال، در گزارشی به نقل از منابع »معتبر« 
نیروی  به  مربوط  هواپیماهای  از  که  نوشته  افغانستان 
هوایی برای انتقال مواد مخدر و اسلحه غیرقانونی در 

نقاط مختلف افغانستان استفاده شده است.
در این گزارش هم چنین آمده که نیروهای امریکایی 
مستقر در افغانستان، سرگرم تحقیق در مورد این مساله 

هستند.
به  دفاع  وزارت  سخنگوی  عظیمی،  ظاهر  جنرال  اما 
بی اساس  کامال  گزارش  »این  است:  گفته  بی بی سی 

است.«

وهاب وردک، فرمانده عمومی نیروی هوایی نیز این 
ادعا را رد کرده است.

آقای وردک گفت: »وظیفه نیروی هوایی افغانستان، 
آنها  نیاز  مورد  تجهیزات  و  ملی  ارتش  انتقال  و  خلیلی، نقل  کریم  کابل:  8صبح، 

رییس جمهور  دوم  معاون 
در  جمعه  روز  کرزی، 
سال روز  هفدهمین  مراسم 
مزاری  عبدالعلی  شهادت 
سند  امضای  گفت،  کابل  در 
بین  استراتژیک  همکاری های 
متحده  ایاالت  و  افغانستان 
او  است.  امریکا یک ضرورت 
تاکید کرد که امضای این سند 
شد،  نخواهد  مواجه  بن بست  با 
این  در  افغانستان  دولت  زیرا 
دست  پیشرفت هایی  به  راستا 

یافته است. 
خلیلی،  کریم  مراسم  این  در 
وزیر  ارغندیوال  عبدالهادی 
دوستم،  عبدالرشید  اقتصاد، 
محمد محقق، امیرزی سنگین و 
از اعضای کابینه  شماری دیگر 
شرکت  پارلمان  نمایندگان  و 
مارشال  پیام  بودند.  کرده 
اول  معاون  فهیم،  محمد قسیم 
رییس جمهور کرزی نیز در این 

است، نه انتقال مواد مخدر و اسلحه غیرقانونی.«
این پست  افزود: »من در ظرف یک سالی که در  او 
که  می گیرم  برعهده  را  مسوولیت  این  می کنم،  کار 
این گونه مواد )با استفاده از نیروی هوایی( انتقال نیافته 

است. اگر کسی ادعا می کند، اسناد نشان بدهد.«
نیروی هوایی، عمدتا با کمک مالی امریکا احیا شد.

نیروهای  تجهیز  و  آموزش  به  کمک  برای  امریکا 
امنیتی، نزدیک به دوازده میلیارد دالر را در سال های 

گذشته مصرف کرده است.
مقدار  همین  تقریبا  است  قرار  گزارش ها،  براساس 
پول، تا سپتامبر سال ۲۰۱۲ در زمینه آموزش و تجهیز 

نیروهای امنیتی مصرف شود.
مراسم خوانده شد.  ادامه در صفحه 2

مراسم  این  در  خلیلی  آقای 
سال  ده  در  افغانستان  گفت 
دوره  طالیی ترین  گذشته 
مردم  از  او  است.  داشته  را 
از  تا  خواست  افغانستان 
سال  ده  در  که  ارزش هایی 
دفاع  آمده،  دست  به  گذشته 
کنند تا این ارزش ها هیچ گاهی 

از دست نروند. 
رییس  جمهور  دوم  معاون 
جهانی  جامعه  از  کرزی 
با  خود  همکاری   تا  خواست 
»به  دهد:  ادامه  را  افغانستان 
حضور جامعه جهانی ضرورت 
کنار  در  جهانی  جامعه  است. 
مردم ما باید برای مدتی همکار 
یک  استراتژیک  پیمان  باشد. 
ما  مردم  برای  جدی  ضرورت 
نیز   ۲۰۱4 از  پس  ما  و  است 
داد.  خواهیم  ادامه  را  خود  راه 
ما  همراه  نیز  جهانی  جامعه 

خواهد بود.« 
ادامه در صفحه 2

کریم خليلی: نيروی هوایی دست داشتن در تجارت مواد مخدر را تکذیب کرد

از ارزش های ده ساله دفاع کنيم

امریکا با واگذاری 
کنترول زندان بگرام 

توافق کرد

موافقت نامه  افغانستان  و  امریکا  متحده  ایاالت 
حکومت  به  بگرام  زندان  کنترول  واگذاری 
افغانستان را امضا کردند. امضای این توافقنامه، 
مشارکت  سند  امضای  در  کشور  دو  نزدیکی 

استراتژیک دانسته می شود.
زندان  آمریت  براساس آن  موافقت نامه که  این 
حکومت  به  تدریج  به  ماه  شش  طی  در  بگرام 
جمعه،  روز  می شود،  داده  انتقال  افغانستان 
و  دفاع  وزیر  وردک  عبدالرحیم  جنرال  توسط 
جنرال جان آلن، فرمانده نیروهای امریکایی در 

افغانستان در مراسمی امضا شد.
بعضا گوانتاناموی  این زندان که  انتقال کنترول 
نکات  از  یکی  می شود،  خوانده  نیز  افغانستان 
کلیدی مورد مناقشه بین واشنگتن و کابل برای 
شمار  به  استراتژیک  مشارکت  پیمان  امضای 

می رفت.
»این  گفت:  مراسم  این  در  آلن  جان  جنرال 
گام مهمی در جهت مذاکرات روی مشارکت 

استراتژیک است.«
ادامه در صفحه 2

درانی  خانم  که  »جایزه ای  رضایی:  خانم 
که  است  مساله  این  بیانگر  آورده  به دست 
در سخت ترین  افغانستان  نقطه  هر  در  زنان 
شرایط به مبارزات معقول خود ادامه داده و 
توسط  که  یافته اند  را  این  شایستگی  امروز 
جایزه  بین المللی  معتبر  نهادهای  از  بگیرند.« یکی 

باوجودی که  می گوید  پارلمان  نماینده  این 
شرایط برای فعالیت زنان بسیار دشوار است 
نیز دست آوردهای خوبی دارند. اما دیده می شود که زنان در چنین شرایطی 
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راه ها هموار شده است
پیمان استراتژیک امضا می شود

و  کابل  میان  سیاسی  جدال  دور  یک  از  پس 
پیمان  مورد  در  پیش شرط ها  برای  واشنگتن 
استراتژیک، اکنون به نظر می رسد که موانع از راه 
برداشته شده و راه برای رسیدن به توافق نهایی 

هموار شده است.
در  نقیضی  و  ضد  خبر های  اخیر،  هفته های  طی 
تعلیق در  از  این خبرها  به نشر رسید.  رابطه  این 
ارشد  مقام های  استعفای  تا  گفتگوها گرفته  روند 

حکومتی در افغانستان بود.
خواست  دو  بر  کشمکش،  اوج   در  کرزی  آقای 
جدی و اساسی خود تاکید داشت: نخست این که 
مسوولیت زندان بگرام به افغان ها واگذار شود و 
دیگر این که عملیات های شبانه به رهبری افغان ها 
آقای  تاکید  کارشناسان  بیشتر  گیرد.  صورت 
از سیاست  ناشی  دو خواست،  این  بر  را  کرزی 
امتیازطلبانه و باج گیرانه وی می دانند. آقای کرزی 
زندان ها  موجود  اداره های  که  می داند  به خوبی 
مواجه  مشکالتی  و  چالش ها  چه  با  هم اکنون 
در  نفر  20هزار  از  بیشتر  هم اکنون  می باشند. 

زندان های کشور به سر می برند.
از بالک های  پیش، در بخشی  تا مدت ها  حکومت 
ورود  نداشت.  تسلط  و  کنترول  پل چرخی  زندان 
رهبری  یا  و  گرم  و  سرد  سالح  مخدر،  مواد 
از  خراب کارانه  و  انتحاری  عملیات های  برخی 
حکومت  ضعف  از  نشان  همگی  زندان ها،  داخل 
فرار  می باشند.  بخش ها  این  باالی  کنترول  در 
دسته جمعی زندانیان خطرناک از زندان قندهار و 
وساطت های  یا  و  معامله  بدل  در  رهایی  احتمال 
افراد متنفذ، این نگرانی را خلق کرده است که با 
زندانیان بگرام نیز چنین برخوردی صورت گیرد. 
در مورد عملیات های شبانه نیز تاکید آقای کرزی 
سوال برانگیز و مبهم است. در حالی که بررسی ها 
به  این عملیات ها، آسیب  داده است که در  نشان 
آن  موثریت  میزان  و  بوده  به حداقل  ملکی  افراد 
این  با  باالی دشمن بسیار باال می باشد، مخالفت 
امن  حوزه  یک  دشمن  برای  آن که  جز  عملیات ها 

خلق کند، دیگر پیامی نمی تواند داشته باشد.
فرصت دادن بر دشمنی که به هیچ کس و هیچ چیز 
قابل  مردم  برای  نمی تواند  هرگز  نمی کند،  رحم 
توجیه باشد. گذشته از این، آقای کرزی به خوبی 
قابلیت  از  هنوز  افغان  نیروهای  که  می داند 
عملیات ها  چنین  اجرای  در  کافی  توانمندی  و 
مخالفت  به  دست  چرا  پس  نیستند،  برخوردار 
تماس های  از  پس  اکنون  حال،  به هر  می زند. 
کلینتون،  خانم  و  اوباما  با  کرزی  آقای  تلیفونی 
این مشکل حل گردیده و با امضای تفاهم نامه در 
رابطه با زندان بگرام و تفاهم نامه ای که قرار است 
احتماال  گیرد؛  صورت  شبانه  عملیات  مورد  در 
امضای  برای  زمینه ها  و  شد  کاسته  تنش ها  از 
این  امضای  است.  فراهم شده  استراتژیک  پیمان 
با  را  دهه   چهار  حداقل  که  کشوری  برای  پیمان 
فصل  در  اکنون  و  کرده  سپری  بحران  و  جنگ 
جدید سیاسی قرار گرفته است، از اهمیت خاصی 
برخوردار می باشد. این پیمان می تواند افغانستان 
فصل  طالیی ترین  و  نوین  مرحله  یک  در  را 
سیاسی قرار داده و راه را برای ثبات، بازسازی، 
ارزشمند  جایگاه  و  بهتر  حکومت داری  نوسازی، 
مردم  به  پیمان  این  کند.  باز  جهانی  معادالت  در 
است  افغانستان  با  جهان  که  می بخشد  اطمینان 
راستای  در  تالش  و  زندگی  به  بیشتر  امید  با  و 
آبادانی، گام برخواهند داشت، پس خوب است که 
این فرصت را دریافته و با هوشیاری و درایت در 

راستای منافع ملی، از آن استفاده کنیم.

زنگ اول


عملیات  نتیجه  در  فیض آباد:  8صبح، 
منطقه  در  امریکایی  خاص  نیروهای 
سه  بدخشان،  فیض  آباد  شهر  قاضی  قلعه 
گفته  به  شدند.  بازداشت  انتحاری  فرد 
مقام های امنیتی بدخشان با بازداشت این 
سه تن از یک حادثه کالن تروریستی در 

این والیت جلوگیری شد.
مسووالن امنیتی می گویند که این افراد قصد 
بدخشان  در  را  انتحاری  حمالت  داشتند 
واسکت های  آن ها  نزد  از  و  دهند  انجام 
لین  ریموت کنترول،  بمب های  انتحاری، 
کارگزاری بمب و مقداری مواد انفجاری 

نوع تروتیل به دست آمده است.
این افراد در یک منز ل مسکونی در چند 
صدمتری مقام والیت بدخشان مستقر شده 
بودند و قصد داشتند تا حمالتی را بر ضد 
مقام های محلی بدخشان سازمان دهی کنند.

که  می گویند  بدخشان  امنیتی  مقام های 
خاص  نیروهای  تعقیب  تحت  افراد  این 
عملیات  یک  از  پس  و  بودند  امریکایی 
کابل  به  و  داشت  باز  کماندویی  خاص 

منتقل شده اند. 
امنیت  آمر  حیدری،  سخی داد  دگروال 
فرماندهی پولیس بدخشان به 8 صبح گفت 
که این افراد قصد داشتند حمالت انتحاری 
ملی،  امنیت  رییس  بدخشان،  والی  بر  را 
انجام  فرمانده پولیس و شهردار فیض آباد 

دهند.
حمله  آموزش  افراد  این  وی،  گفته  به 
انتحاری را در بیرون از بدخشان دیده بودند 

امنیتی  مقام های  فیض آباد:  8صبح، 
که  می گویند  بدخشان  والیت  در 
چند  والیت  این  واخان  ولسوالی 
راکت  سه  شلیک  هدف   پیش  روز 
است.                                                                              گرفته  قرار  نامعلومی  محل  از 
امنیت  آمر  حیدری،  داد  سخی 
رسانه ها  به  بدخشان  پولیس  فرماندهی 
گفته است که این راکت ها به یک تپه 
ولسوالی  پنجه  منطقه  سرکن  قریه  در 

واخان اصابت کرده است.
او افزود که اصابت این راکت ها به این 
است،  نداشته  پی  در  تلفاتی  ولسوالی 
اما صدای آن بسیار مهیب و خطرناک 

بوده است.
نیست  معلوم  کنون  »تا  می گوید:  وی 

به  افغانستان  مردم  افزود  خلیلی 
ولی  دارد  نیاز  منطقه  همکاری های 
که  باشند  نداشته  انتظار  همسایه ها 
آنها  به خاطر  را  خود  منافع  افغانستان 

قربانی کند. 
او افزود که پیمان استراتژیک به زودی 
پیشرفت هایی  به  »ما  شد:  خواهد  امضا 
مواجه  بن بست  به  و  یافته ایم  دست 

نمی  باشیم.«
ملی  جبهه  رییس  مسعود  احمدضیا 
احتمال  از  مراسم  این  در  افغانستان 
بین  سیاسی  ایتالف  یک  شکل گیری 
حزب  و  افغانستان  حکومت  طالبان، 
اسالمی سخن گفت: »با خروج نیروهای 
شکل  ایتالف  این  کشور  از  خارجی 
خواهد گرفت.« آقای مسعود از اعالمیه 
اخیر شورای علما نیز انتقاد کرده گفت: 
خواهش  افغانستان  علمای  شورای  »از 
من این است که نباید به حیث بلند گوی 
حکومت فعلی که در فساد غرق است 

که  گفت  وردک  عبدالرحیم  جنرال 
به  ماه  بگرام در طی شش  زندان  رهبری 
به  می شود.  واگذار  افغانستان  حکومت 
گفته وردک، »با واگذاری زندان بگرام، 
یکی از شرایط لویه جرگه )برای امضای 
آورده  بر  امریکا(  با  استراتژیک  پیمان 

خواهد شد.«
مدافعان حقوق بشر همواره از نگهداری 
زندانیان در بگرام انتقاد کرده و می گفتند 
شده  تعیین  معیارهای  با  زندان  این  که 
بین المللی مطابقت ندارد و برخی زندانیان 
یا  و  باشند  شده  محاکمه  که  آن  بدون 
این که بدانند چه اتهامی متوجه آنها است، 

محبوس گردیده اند.
این خبر یک روز پس از آن نشر می شود 
ایاالت  جمهور  رییس  اوباما،  بارک  که 
گفتگو  کرزی  حامد  با  امریکا  متحده 
به  کشور  دو  توافق  صورت  در  کرد. 
انتقال زندان های امریکایی تحت کنترول 

تریاک  درصد  نود  تقریبا  افغانستان 
جهان را تولید می کند و دیپلومات های 
در  مخدر  مواد  تجارت  عمدتا  غربی 
توسعه  تضعیف  دلیل  را  افغانستان 

اقتصادی این کشور می دانند.
عمده  بخش  می گویند،  پژوهشگران 
در  مخدر  مواد  تجارت  از  ناشی  پول 
کشور، به جیب شورشیان مسلح وفادار 
به گروه طالبان می ریزد و از این پول، 
و  ناتو  نیروهای  با  مبارزه  برای  دوباره 

شلیک سه راکت از یک برنامه تروریستی در بدخشان جلوگیری شد
ولسوالی واخان بدخشان را تکان داد

از ارزش های...                  ادامه از صفحه 1

امریکا با واگذاری...                ادامه از صفحه 1

نیروی هوایی...                        ادامه از صفحه 1

و از زمان جا به جا شدن در بدخشان تحت 
یک  نتیجه  در  سرانجام  و  بودند  تعقیب 

عملیات پنج شنبه شب بازداشت شدند.
از  یکی  خانه  در  افراد  این  که  افزود  او 
باشندگان فیض آباد به نام عبدالغفور اقامت 
داشتند و از این خانه پسر عبدالغفور همراه 
با دو نفر دیگر بازداشت شدند که طراحان 
حمالت تروریستی در این والیت بوده اند.

جریان  در  که  می گویند  محل  ساکنان 
عملیات کماندویی نیروهای خاص امریکا 
به کسی دیگر آسیب نرسیده است اما خانه 
عبدالغفور پس از گرفتاری این افراد آتش 

زده شده است.
پسر  مجید  می گویند که  محل  باشندگان 
در  داشتن  دست  اتهام  به  که  عبدالغفور 
طراحی حمالت تروریستی بازداشت شده  
است، یک خیاط بوده و ظاهرا آدم آرام به 

نظر می رسیده است.
گمان  هیچ گاهی  که  می گویند  آن ها 
انجام  را  کارها  این  مجید  که  نمی کردند 
دهد. بهادرشاه یکی از باشندگان ناحیه قلعه 
قاضی به 8صبح گفت: »خوب شد که این 
افراد نا مطلوب دستگیر شدند واگر نه باز 

بدخشان را به خون و خاک می کشاندند.«
بدخشان درچند سال گذشته والیت آرام 
والیت  این  در  انتحاری  حمالت  و  بوده 
تا کنون شماری  افتاده است.  اتفاق  کمتر 
اجرای  قصد  که  گروه هایی  از  زیادی 
حمالت انتحاری را داشتند در این والیت 

باز داشت شده اند.

از  منطقه،  کدام  از  راکت ها  این  که 
شلیک  بدخشان  بیرون  از  یا  داخل 

شده اند.«
این  اصابت  نیز  محل  باشندگان 
راکت ها را به یک منطقه بدون سکنه 
می کنند.  تایید  واخان  ولسوالی  در 
این  اصابت  باشندگان  این  گفته  به 
وسبب  داشته  مهیب  صدای  راکت ها 

نگرانی مردم شده است.
نیز  بدخشان  والیت  امنیتی  مقامات 
از  راکت ها  این  شلیک  که  گفته اند 
شده،  دیده  بدخشان  غرب  استقامت 
که  است  نشده  مشخص  تاهنوز  ولی 
شلیک  ساحه  کدام  از  راکت ها  این 

شده اند.

نقش بازی بکنند. حکومت می  خواهد 
بین شورای علما و مردم افغانستان فاصله 

ایجاد کند.« 
وحدت  حزب  رهبر  محقق  محمد 
اسالمی مردم افغانستان نیز در این مراسم 
سخنرانی کرد و گفت تمام اختالف ها 
باید بر سر یک میز مذاکره و با اشتراک 
تمام اقوام و جریان های سیاسی حل و 

فصل شود. 
سال روز  از  حوت   22 در  همه ساله 
نقاط  در  مزاری  عبدالعلی  شهادت 
با  می گردد.  تجلیل  کشور  مختلف 
توجه به این که تصاویر رهبران عمده ی 
طالبان درهنگام دستگیری آقای مزاری 
اقدامی  هیچ  تاکنون  اما  رسید،  به نشر 
شهادت  اصلی  عامالن  شناسایی  برای 
وی صورت نگرفته است. برخی منابع 
و  عربستان  پاکستان،  مثلث  می گویند 
ایران با استفاده از طالبان در این حادثه 

دست داشته اند.

حکومت افغانستان، دو کشور در امضای 
نزدیک  استراتژیک  همکاری های  سند 

می شوند.
جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید گفته 
است که دو رهبر از طریق ویدیوکنفرانس 
»دو  او،  گفته  به  کرده اند.  صحبت  باهم 
رهبر در حالی که به نیازمندی های عملی 
افغان ها(  به  )مسوولیت ها  انتقال  برای 
اشاره نمودند، از پیشرفت به سوی انعقاد 
تذکر  استراتژیک  مشارکت  موافقنامه 
حاکمیت  تحکیم  موجب  که  دادند 

افغانستان گردد.«
امریکا،  و  افغانستان  میان  توافق دو جانبه 
با تاخیر مواجه شده است.  ماه هاست که 
حامد کرزی، رییس جمهور کشور برای 
امضای این سند همکاری های استراتژیک، 
نیروهای  شبانه  حمالت  توقف  خواستار 
تحت  زندان های  واگذاری  و  امریکایی 

کنترول امریکایی ها به افغانستان شده بود.

دولت استفاده می شود.
هنگفت  پول های  مصرف  وجود  با 
مواد  تولید  و  کشت  کاهش  برای 
این تجارت کاهش  مخدر در کشور، 
مقامات  و  است  نداشته  چشمگیری 
مواد  قیمت  رفتن  بلند  با  می گویند، 
بیم  بین المللی،  بازارهای  در  مخدر 
در  خشخاش  کشت  که  می رود  آن 
خورشیدی،  آینده  سال  در  افغانستان 

بیش از این افزایش یابد.

ACKU
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زن،  جهانی  روز  مارچ،  هشتم  از  تجلیل  با  هم زمان 
انتشار  با  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل   کمیسیون 
گزارشی می گوید که میزان حضور زنان در نهادهای 
دولتی از سی و یک درصد در سال 2006، به هجده 

درصد در سال 2012 میالدی کاهش یافته است.
در  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  گزارش 
دولتی  نهادهای  در  زنان  حضور  کاهش  از  حالی 
ملی،  انکشاف  اشتراتژی  براساس  که  دارد  حکایت 
میزان  میالدی،   2020 سال  تا  دارد  مکلفیت  دولت 
حضور زنان را از نگاه کمی و کیفی در تمام  بخش ها 

حداقل به سی درصد افزایش دهد.
تحت  که  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  گزارش  این 
و  عمومی  حوزه ی  در  زنان  نقش  و  »حضور  عنوان 
فعالیت های سیاسی« منتشر شده، حاکیست که تنها در 
جریان سال جاری میالدی که از آغاز آن دو ماه و یک 
هفته می گذرد، میزان حضور زنان در نهادهای دولتی 
گزارش،  این  براساس  است.  یافته  کاهش  درصد  دو 
میزان حضور زنان در نهادهای دولتی در سال 2011، 

بیست درصد بود.
کاهش  از  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  مقام های 
نگرانی  ابراز  شدیدا  دولتی  نهادهای  در  زنان  حضور 
به  جهانی  جامعه  و  دولت  اکنون  که  می گویند  کرده 
مساله حضور زنان توجه ندارند. داکتر ثریا صبحرنگ، 
کمیشنر بخش حمایت از حقوق زنان کمیسیون مستقل 
حقوق بشر، روز چهارشنبه، هفتم مارچ، گفت که پس 
از سقوط رژیم طالبان در کشور، شعار جامعه جهانی 
و  برابری جنسیتی، صلح  و  این کشور دموکراسی  در 
از  به نظر می رسد که  اکنون  اما  بود،  اجتماعی  عدالت 
فرصت ها درست استفاده نشده است. او گفت: »تا سال 
ادارات  کارمندان  درصد  یک  و  سی  حدود   ،2006
دولتی زنان بودند؛ یعنی در سطح تصمیم گیری شریک 
بودند، ولی متاسفانه آهسته آهسته کاهش یافته و حاال 

به هجده درصد رسیده است.«
گزارش  در  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  این حال،  با 
ادارات  در  زنان  نقش  و  حضور  که  می  گوید  خود 
دولتی سیر نزولی داشته و با گذشت زمان، عرصه برای 
زنان تنگ تر شده و دولت نه تنها در سطح جامعه، بلکه 
به تعهداتش  نتوانسته است  نیز  در ساختار اداری خود 
در زمینه رفع نابرابری های جنسیتی عمل کند. در این 
گزارش آمده است که میزان حضور زنان در نهادهای 
دولتی در پایتخت، به بیست و هفت درصد و در خارج 

از کابل به پانزده درصد می رسد.
میزان  که  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  گزارش  در 
تحصیالت کارمندان زن در نهادهای دولتی نیز بررسی 
شده، در آن آمده است از مجموع 241 کارمند دولتی 
سیزده  تنها  کرده اند،  تحصیل  دکترا  سطح  در  که 
درصد  نیم  و  پنج  به  نزدیک  رقم  این  و  هستند  زن 
کارمندانی را که تحصالت شان به سطح دکترا هستند، 

موسسه بین المللی ورلدویژن به بذر گندم، نهال و 
زنبور عسل ضرورت دارد

دعوت به مناقصه: دفتر ورلدویژن افغانستان یک موسسه خیریه بین المللی بوده و در 
والیات هرات، بادغیس، و غور در پروگرامهای زراعتی، انکشاف و توسعه مکاتب، تامین 

غذائی و صحت فعالیتهای ارزنده ای را ارائه میدارد. 
دفتر ورلدویژن افغانستان تصمیم دارد مواد زیر را برای پروژه های زراعتی خویش در 

والیات غور و بادغیس خریداری نماید:

100 تن 1. تخم گندم بذری اصالح شده  
13,000 اصله 2. نهال مثمر سیب   

210 صندق 3. زنبور عسل   

بدین منظور از تمام فروشندگان و وارد کننده گان مربوط دعوت بعمل میاید تا از تاریخ 
نشراعالن الی روز چهار شنبه مورخ 24 حوت 1390 نرخنامه خویش را به دفتر ورلد ویژن 

هرات به آدرس زیر تحویل نمایند. 
ازعالقمندان به این مناقصه تقاضا میشود، جهت معلومات و اخذ فورمه درباره نوعیت، 
کیفیت و چگونگی تحویل دهی اقالم فوق الذکر به آدرس این دفتر مراجعه و یا به ایمیل 

آدرس زیرمکاتبه فرمایند.
فروشنده های عالقمند به این مناقصه  باید با معیار های ذیل مطابقت داشته باشند.

1. باید ثبت و راجستر ریاست، وزارت مربوطه دولتی به حیث تاجر باشند.
2. دارای حداقل 2 سال سابقه کاری در این خصوص باشند.

3. دارای قابلیت تولید و یا وارد نمودن اقالم ذکر شده باشند.

دفتر ورلدویژن حق انتخاب و یا رد ارزانترین و یا گرانترین نرخ را برای خود محفوظ 
میدارد. 

قابل ذکر است اینکه مواد تحویل داده شده توسط کمیته موظف ارزیابی و در صورت 
منطبق نبودن با شرایط خواسته شده، مسترد میگردد.

آدرس: هرات، چهار راهی آمریت، مقابل ریاست زراعت، داخل کوچه لیسه خصوصی 
اقبال، دفتر ورلدویژن افغانستان.

    Shakib_taaha@wvi.org : ایمیل ادرس
نمبر تماس: 

تشکیل می دهند.
زن در انقیاد مرد

هم چنین کمیسیون مستقل حقوق بشر در گزارش خود 
می گوید زنانی که در ادارات دولتی کار می کنند، از 
ادارات  در  مردان  و  برخوردارند  کم تری  صالحیت 
دولتی دستور می دهند. در گزارش آمده است: »حقوق 
مهم ترین  از  یکی  آن  به  زنان  دسترسی  و  سیاسی 
چالش های زندگی اجتماعی در کشور بوده و باورهای 
سنتی حاکم بر جامعه، زنان را از پرداختن به سیاست 
و امور مربوط به تصمیم گیری ها و فعالیت های سیاسی 
باز داشته است. طبیق این باور، گفته می شود که زنان 
باید در انقیاد مردان باشند و در هر امری از دستور آنان 

تبعیت کنند.«
آن که  با  می کند  تاکید  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
سال ها  دولتی طی  نهادهای  در  زنان  به حضور  دولت 
بی توجهی کرده، اما حضور زنان در فعالیت های مدنی 
»تاثیر واقعا خوبی برجای گذاشته است.« به گفته ی این 
انتخابات  دور  دو  در  زنان  کمیسیون، حضور گسترده 
دور  دو  این  در  بتوانند  زنان  تا  شده  باعث  پارلمانی، 
بیست و هفت و بیست و پنج درصد کرسی های مجلس 

نمایندگان را تصاحب کنند.
از  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  گزارش  هم چنین 
حضور زنان در نهادهای مدنی حاکیست که نزدیک به 
سی درصد از کارمندان نهادهای مدنی را زنان تشکیل 
در  زنان  کمیسیون،  این  مقام های  به گفته ی  می دهند. 
بر  و  اصلی اند  تصمیم گیرنده  مدنی  نهادهای  از  برخی 

تصمیم گیری ها تاثیرگذار هستند.
با این حال، ثریا صبحرنگ می گوید که کاهش میزان 
قابل  غیردولتی،  و  دولتی  نهادهای  در  زنان  حضور 
طالبان،  از  پس  سال  شش  در  گفت  او  است.  نگرانی 
تساوی جنسیتی در افغانستان در اولویت کار دولت و 
جامعه جهانی قرار داشت، اما با گذشت زمان، دولت 
شدند.  بی عالقه  مساله  این  به  بین المللی  نهادهای  و 
بعد  جهانی  جامعه  »زمانی که  گفت:  صبحرنگ  خانم 
در  زنان  مساله ی  آمد،  افغانستان  به  طالبان  سقوط  از 
و  سیاسی  اراده  این که  اول  بود.  کاری شان  اولویت 
هم چنین باورمندی به مساوات جنسیتی در دولت وجود 
آهسته آهسته  هم  جهانی  جامعه  آن  پهلوی  در  ندارد. 
وجود  اجندای شان  در  دیگر  جنسیتی(  )تساوی  این 

ندارد، مخصوصا از سال 2006 به بعد.«
با این حال، به نظر می رسد که خرابی اوضاع امنیتی در 
دیگر  و  طالبان  با  مذاکره  انجام  برای  تالش  و  کشور 
گروه های شورشی مخالف، دولت و جامعه جهانی را 
نسبت به افزایش میزان حضور زنان در نهادهای دولتی 
و غیردولتی بی عالقه ساخته است. هم چنین با گرم شدن 
مساله مذاکره با طالبان، دولت بیشتر تالش کرده تا به 
درخواست گروه های محافظه  کار برای محدود ساختن 

زمینه فعالیت زنان، پاسخ مثبت دهد. 

کاهش حضور زنان در 
نهادهای دولتی

 ظفرشاه رویی
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به جای  افغانستان  زنان  مارچ  هشت  آستانه ی  در 
حکومت،  از  حمایت آمیز  اقدامات  و  سخنان 
که  شنیدند  را  کرزی  آقای  تکان دهنده  اظهارات 
افغانستان« را حمایت و آن  اعالمیه »شورای علمای 
را چنان ارزش های میهنی و اسالمی افغان ها قلمداد 
کردند. از نظر آقای کرزی، بیانیه ی شورای علمای 
افغانستان در حمایت و تقویت از حقوق زنان کشور 
ببینیم که به گفته ی رییس جمهور  می باشد؛ اما بیایید 
موضع گیری  این  ما  »تحصیل کرده« ی  و  »معتدل« 
ارتباط  در  افغانستان«  علمای  »شورای  حمایت گرانه 

به حقوق زنان چی است؟ 
که  است  آورده  خود  اعالمیه ی  در  شورای  این 
در  بیگانه  مردان  با  اختالط  از  جستن  »دوری 
تعلیم، تحصیل،  مانند  عرصه های مختلف اجتماعی، 
مراعات  باید  زندگی«  شیون  سایر  و  دفاتر  بازار، 
گردد. هم چنان »از استعمال الفاظ و اصطالحات که 
و  اصل  مرد  بشر  »در خلقت  عقیده که  این  مخالف 
است«  رجال  آن  از  قوامیت  نیز  و  می باشد  فرع  زن 

به گونه ی باید اجتناب صورت گیرد.
معلوم نیست به چه دلیل آقای کرزی از این 
استباط  از حقوق زنان را  جمالت، حمایت 
کرده است؛ ولی یک چیز روشن است که 
یارگیری های  و  بازی ها  در  کرزی  آقای 
موضع گیری  گونه  هر  اتخاذ  خود  سیاسی 
نیز  آن  به  مواقع  بسیاری  در  دانسته  را جایز 

عمل می کند.
تنها  نه  افغانستان  علمای  شورای  بیانیه ی 
منافی کرامت زن به عنوان یک موجود برابر 
با مرد است؛ بلکه ناقض قانون اساسی کشور 
نیز می باشد که در آن تساوی زن و مرد به 

روشنی بیان است.
در  مردان  و  زنان  نمی خواهد  علما  شورای 
یک مکان درس خوانده و در یک جای کار 
از کشور های  بسیاری  این شرایط در  کنند. 
اسالمی عملی نمی شود. از این رو کشور های 
مانند ترکیه و ایران که در آن زنان و مردان 
یک جا باهم درس خوانده و کار می کنند، 

عمل غیراسالمی را مرتکب می شوند.
به  تمام  شرمندگی  با  کرزی  آقای  باید 
شورای  از  خود  حمایت  و  موضع گیری 
علمای افغانستان نظر اندازد. زیرا، در همان 
را  مواضع  این  رییس جمهور  نخست  نگاه 
محافظه  مال های  با  نزدیکی  ایجاد  برای 

کار افغان و گروه طالبان ابراز داشته و البته به لحاظ 
سیاسی این کار بی نهایت خطرناک است.

امیر المومنین حامد کرزی
بارها  کرزی  آقای  باره ی  در  همواره  که  آن چه 
نزدیکان سیاسی اش گفته اند این است که آدم معتدل 
و نرم خوی است؛ اما من می گویم یک سیاست مدار 
سنگ دل.  هم  و  است  خطرناک  هم  پوپولیست 
موضع  دیده  را  اوضاع  معروف  اصطالح  بنابه  چون 
کشور  برای  سیاست  خطرناک ترین  این  می گیرد. 

ماست. 
بر  زنان  از  حمایت  به نام  کرزی  آقای  که  آن چه 
محافظه  و  مذهبی  حکومت  در  حتا  می آورد،  زبان 
که  حکومتی  نمی گوید؛  کسی  هم  ایران  کار 
در  است.  معروف  تجدد  با  ضدیت  و  ارتجاع  به 
در  مذهبی ای  و  سیاسی  گرایش های  گاهی  آن جا 
حکومت پوپولیست احمدی نژاد تفکیک زن و مرد 
و برتری طبیعی مرد بر زن را مطرح نمی کنند؛ ولی 
گرایش ها حمایت  این  از  آن  مذهبی  رهبر  هیچ گاه 
نمی کند. وای بر ما که رییس جمهور درس خوانده 
آیت اهلل  نسبت  به  حتا  ما،  شهری  آموزش دیده ی  و 
خامنه ای هم متعصب تر و محافظه کار تر می گردد و 
سخنانی را به زبان می آورد که تنها شنیدنش از دهان 

مالعمر جای تعجب ندارد و بس.

بعد  را  کابینه جدید خود  وزیران  وقتی کرزی  پیش،  دوسال  
تعداد  معرفی کرد،  پارلمان  به  بحث برانگیز  انتخابات  از یک 
زیادی از آنان موفق به کسب رای اعتماد مجلس نمایندگان 
نیز  آنان  که  ایرانی،  دوستان  برخی  زمان،  آن  در  نشدند. 
انتخابات پرچالشی را پشت سر گذاشته بودند، در شبکه های 
مجلس  که  افغانستان  به  حال  خوش   می نوشتند  اجتماعی 
مستقلی دارد و می تواند نصف وزرای پیشنهادی را بدون ترس 
و مالحظه ای رد کند. ولی واقعیت امر چنان نبود. آقای کرزی 
تن  به  انتخابات مجبور  ندارد، در  پشتوانه مردمی چندانی  که 
که  است  فاسدی  متنفذان  و  قدرتمندان  خواسته های  به  دادن 
را  مشخصی  پست های  انتخابات،  در  از وی  بدل حمایت  در 
در کابینه آتی طلب می کنند. به این ترتیب، کرزی که برای 
دیگر  دستی  و  دارد  غربی  حامیان  دست  در  دست  یک  بقا 
پیش  تعهد های  به  وفا  برای  سابق،  جنگ ساالران  دست  در 
پیشنهادی ای  پارلمان وزرای  به نظر  بی احترامی  با  انتخابات  از 
به مدت  بودند،  نکرده  کسب  را  مجلس  اعتماد  رای  که  را 
نامعلوم به سرپرستی وزارت خانه ها منصوب کرد. در آن زمان 
در محافل سیاسی بحث بر این بود که در نهایت کرزی رای 
خود را به پارلمان تحمیل خواهد کرد یا آن قدر این وضع را 
ادامه می دهد تا دوره فعلی پارلمان به اتمام برسد. امروز با رای 
مثبت پارلمان به همه وزرای پیشنهادی، مشخص شد که تحلیل 

دوسال  پیش صاحب نظران صحیح بوده است. 
آن چه مسلم است روش کرزی در مواجهه با نمایندگان مردم 
و نادیده گرفتن رای آنان یک گام دیگر در جهت تضعیف 
دل سردی  مایه  که  است  جامعه  قانون مندی  و  مردم ساالری 
مردم و افزایش فساد و ناکارآمدی دولت و در نهایت قدرت 

گرفتن مجدد طالبان است.
وضعیت  که  بجاست  بحرانی  شرایط  این  بهتر  درک  برای 
قرار گیرد. در دوره  افغانستان مورد مداقه  ساختار قدرت در 
افغانستان  کنار  و  گوشه  در  قدرتمندانی  داخلی  جنگ های 
قدرت  خود  امر  تحت  منطقه  در  یک  هر  که  کردند  ظهور 
این  از  بسیاری  در  می شدند.  محسوب  همه کاره  و  بالمنازع 
مناطق، مردم از ظلم و ناکارمدی قدرتمندان محلی که با منطق 
اسلحه به قدرت رسیده و چیزی غیر از آن نمی دانستند، به تنگ 
در  طالبان  پیشرفت سریع جنبش  از دالیل  یکی  بودند.  آمده 
کنار حمایت های خارجی، همین نا رضایتی مردم از حاکمان و 

فرمانده هان محلی بود.
بعد از فروپاشی حاکمیت طالبان، دوران جدیدی آغاز شد که 
در آن شعار هایی چون دموکراسی و رفاه و بازسازی و زندگی 
در آرامش و امنیت بسیار پررنگ بود و امیدواری بسیار جدی 
متاسفانه دنیا  به آینده دیده می شد. ولی  میان مردم نسبت  در 
برای دست یابی به آرامش در افغانستان، دوباره دست به دامن 
اسلحه به دستان محلی شد؛ همان هایی که  و  قدرتمندان  همان 
با دنیای جدید و نیازهای آن بسیار فاصله داشتند و در جنگ 
و بحران رشد یافته بودند. تقسیم پست های دولتی به جای این 
گیرد،  صورت  الزم  تخصص های  و  توانایی ها  براساس  که 
برای جلب رضایت قدرتمندان  براساس مالحظات سیاسی و 
محلی و فرماندهان جنگ های داخلی صورت می گرفت. هر 
یک از این قدرتمندان هم به نوبه خود اطرافیان و مجیزگویانی 
دارند که در این سلسله مراتب قدرت باید به آن ها نیز سهمی 
برسد. به این ترتیب، دوران جدیدی از توزیع قدرت در کشور 
شکل گرفت که دوباره نیروهای متکی به سالح و زور در آن 
دست باال را داشتند. در چنین فضایی، فرصت های برابر برای 
همه اقشار وجود ندارد و به علت فاسد بودن ساختار قدرت، 
صرفا فرصت طلبانی که می خواهند از این خوان یغما بهره ای 
ببرند میدان دار صحنه سیاست و اداره کشور می شوند. ولی چه 

اتفاقاتی باعث شد که وضع به این جا برسد. 
وقتی که نیروهای غربی به رهبری امریکا و با پشتوانه نیروهای 
انسداد  شرایط  یک  در  کشور  شدند،  افغانستان  وارد  نظامی 
امکان  سیاسی قرار داشت. طالبان و جبهه مقاومت هیچ کدام 
از  خسته  نیز  عادی  مردم  و  نداشتند  را  دیگری  کردن  نابود 
جنگ های بی ثمری که صرفا نابودی کشور و زندگی روزمره 
آنان را به دنبال داشت، شاهدان خاموش ماجرا بودند. در چنین 
به نظر  نیروهای امریکایی بسیار عادی  شرایطی موفقیت سریع 
می رسید و حتا استقبال و خوش حالی مردمان خسته از جنگ و 

فساد و ظلم نیز کامال قابل پیش بینی بود.
دولت سازی،  پروسه  شروع  و  غربی  نیروهای  ورود  از  پس 
عالوه بر قدرتمندان سابق که هنوز منابع مالی و تسلیحاتی در 
قسمت های  در  دوباره  طالبان،  عقب نشینی  با  و  داشتند  دست 

بدون شک، موضع گیری آقای کرزی در ارتباط به 
زنان گرایش های طالبانی حکومت و عده ی دیگری 
را تقویت بخشیده و به آن پایگاه و مشروعیت سیاسی 
می بخشد. اکنون برای بسیاری ها ساده خواهد بود که 
مشابه  اظهارات  رییس جمهور  سخنان  به  استناد  با 
زن ستیزانه را مطرح کرده و حتا در موقعی به عنوان 

پالیسی به مرحله اجرا در آورند.
در گفتگو با طالبان چی می گویید؟

می گویند  پیش بینی ای  قابل  به صورت  بعضی ها  البته 
که رییس جمهور در برابر شورای علما جانب عافیت 
اندازد.  در  را  خود  ایشان  با  نخواست  و  گرفت  را 
بدون شک این تعبییر خیرخواهانه از مواضع کرزی 

قابل درک است اما خانه از پای بست ویران است.
ما از کرزی انتظار در افتادن با شورای علما در دفاع 
دیدیم  ما  نداشتیم؛  را  کشور  مترقی  ارزش های  از 
که در مساله قانون احوال شخصیه اهل تشیع جانب 
مالی های محافظه کار را گرفت. اما دست کم در این 

مورد می توانست از اظهار حمایت صریح و بی پروا 
اعتدال  از مواضع شورای علما که مخالف تجدد و 
بود  این ساده ترین کاری  پرهیز کند.  است،  مذهبی 
برای  زن  جهانی  روز  آستانه ی  در  آقای کرزی  که 

زنان افغان کرده می توانست. 
حاال باید بیشتر از گذشته نگران روند صلح با طالبان 
بود. پیش از این آقای کرزی و مشاورانش می گفتند 
که دست آورد ها و آزادی های اساسی افغان ها که در 
خطوط  به عنوان  گردیده،  قید  کشور  اساسی  قانون 
فرصت  سیاست  با  اما  می باشد؛  گفتگوها  در  سرخ 
طلبی که رییس جمهور در قبال مسایل اساسی کشور 
تقریبا  اظهارات  این  به  کردن  اطمینان  کرده،  اتخاذ 

ناممکن شده است.
علمای  حمایت  جلب  برای  کرزی  آقای  وقتی 
علیه  رسمی  به صورت  خود  طرفدار  محافظه کار 
می گیرد،  موضع  زنان  امروز  آزادی های  و  ارزش ها 
با طالبان و تغییر  آیا حاضر نیست که در بدل صلح 
قانون اساسی آزادی ها و حقوق زنان افغان را نادیده 

بگیرد؟ 
اکنون از کنار این خطر نمی شود به سادگی گذشت. 
از  نجات  برای  که  می دهد  نشان  کرزی  آقای 
و  است  مجاز  کاری  هر  کنونی  سیاسی  مخمصه ی 
این خطرناک ترین نوع سیاست برای افغانستان است. 

 

افغانستان قدرت را به دست گرفتند، قشر جدیدی از  مختلف 
کشور  سیاسی  صحنه  در  هم  دولت مردان  و  سیاست مداران 
دوره های  طول  در  که  بودند  کسانی  آنان  و  شدند  پدیدار 
غربی  کشورهای  یا  همسایه  کشورهای  در  جنگ،  طوالنی 
سپتامبر  یازده  اگر  شاید  و  داشتند  را  خود  روزمره  زندگی 
به  برگشتن  به  اینان  هیچ گاه  نبود،  آن  متعاقب  حوادث  و 
کشورشان و یا فعالیت در ارتباط با آن فکر نمی کردند. ولی 
حاال که ورق برگشته بود و کمک های مالی فراوانی از غرب 
به افغانستان سرازیر شده بود، برای خیلی ها داشتن سهمی در 
ده سال  طی  در  بود.  وسوسه برانگیز  بسیار  جدید  شرایط  این 
را  جدید  و  قدیم  سیاست ورزان  طیف  دو  هر  آن چه  گذشته 
برداشت  برای  فرصت طلبانه  نگاه  همین  می زند،  پیوند  به هم 

حداکثر بهره ممکن از شرایط کنونی افغانستان است.
بعد از ورود نیروهای غربی، کرزی که چهره ای کم تر شناخته 
شده در بازی سیاسی افغاستان بود، به یک باره راه چندده سال 
با خود  به عنوان چهره ای که حمایت غرب را  را طی نمود و 
بر خالف  او  شد.  افغانستان  سیاسی جدید  عرصه  وارد  دارد، 
نیرو  خود  امر  تحت  منطقه  در  یک  هر  که  محلی  فرماندهان 
و نفوذ داشتند، دل گرم به هیچ نیروی نظامی و سیاسی خاصی 
در  قدرت  موازنه  برای  را  جهانی  جامعه  حمایت  تنها  و  نبود 
دیگر،  سویی  از  داشت.  اختیار  در  سابق  جنگ ساالران  برابر 
دوران  از  پس  و  جدید  شرایط  در  که  نیز  محلی  فرماندهان 
به کاهش محبوبیت شان  منجر  طوالنی جنگ های داخلی که 
در بین مردم خسته از جنگ شده بود، تنها راه حفظ موقعیت 
در حکومت  مشارکت  و  کرزی  به  نزدیک شدن  در  را  خود 
برآمده از حوادث پس از یازده سپتامبر می دیدند. این فرصت 
نیروهای  به  مالحظه ای  قابل  پشت گرمی  که  کرزی  برای 
به  تثبیت کند.  را  موقعیت خود  تا  بود  مغتنم  نداشت،  مردمی 
قدرتمندان  و  کرزی  بین  سیاسی  بده و بستان های  ترتیب  این 
همان  مجدد  شدن  همه کاره  به  منجر  سابق  جنگ ساالران  و 
ویرانی  تخریب،  در  دهه های گذشته  در طی  که  افرادی شد 
ماندن  این شرایط  اداری گسترده دست داشته اند. در  و فساد 
در  ماندن  مستلزم  افغانستان  سیاسی  در عرصه  آوردن  دوام  و 
یکی از باندهای قدرت است و این شرایط به طرد و ناامیدی 
چهره های مستقل و کارآمد منجر شده است. با ادامه این روند 
در طی ده سال گذشته، علی رغم امید های اولیه و کمک های 
شرایط  در  چشم گیری  و  محسوس  تغییر  فراوان،  بین المللی 
زندگی مردم به چشم نمی خورد و هر روز بر میزان نارضایتی 
از دولت ناکارآمد و آلوده به فساد، افزایش می یابد. نمونه ی 
در  غیرعمدی  قرآن سوزی  از  در حوادث پس  نارضایتی  این 
بگرام، به وضوح قابل مشاهده بود. در حالی که بارها سوزاندن 
قرآن در مساجد و مدارس توسط گروه های مختلف، منجمله 
طالبان، در افغانستان و کشورهای منطقه صورت گرفته است 
و هیچ واکنشی در میان مردم به وجود نیاورده است، تظاهرات 
دهنده  نشان  آن که  از  بیش  مختلف  شهرهای  در  خونین 
اعتراض به قرآن سوزی باشد، نشان دهنده خشم و سرخوردگی 
و ناامیدی مردم از شرایط کشور و ناکارآمدی و فساد دستگاه 
بیشترین  طالبان  شرایطی،  چنین  در  است.  افغانستان  بر  حاکم 
استفاده را از سرخوردگی مردم در برهم زدن آرامش و امنیت 
جامعه می کنند و اگر دستگاه حاکمه به جای مشارکت مردم 
در یک روند سالم و شفاف  گذار به دموکراسی، هم چنان به 
زدو بندهای ناسالم سیاسی مشغول باشد و اگر مجلس افغاستان 
باشد، خود  دولت  رفتار  بر  ناظر  و  مردم  اراده  مظهر  باید  که 
برای  روشنی  آینده  تبدیل شود،  قدرتمندان  بازیچه دست  به 
افغانستان متصور نیست. نشانه های روشنی از هم اکنون به چشم 
نمی خورد. ضعف مجلس در برابر دولت به نحوی که وزرای 
رد شده از طرف مجلس پس از دوسال سرپرستی غیرقانونی در 
وزارت خانه ها دوباره از مجلس رای اعتماد می گیرند، حمایت 
کرزی از طرح تفکیک جنسیتی، برادر خطاب کردن طالبان 
موارد  و  شفافیت  عدم  و  ناکارآمدی  ریس جمهور،  توسط 
بسیار دیگر نشان دهنده دولتی است که به جای اتکا به مردم و 
توجه به خواسته های آنان، امروز مجبور به عقب نشینی در برابر 
اخیر  وابسته است. می توان گفت حوادث  نیرو های مرتجع و 
افغانستان  نوپای  تابوت دموکراسی  بر  میخ ها  از آخرین  یکی 

است.
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آقای کرزی!
 در گفتگو با طالبان

 چی می بخشید؟

آخرین میخ بر تابوت 
دموکراسی در افغانستان

 داکتر سجاداحمد حمیدی 
پژوهشگر در دانشگاه ویسکانسین، امریکا

 واصف کبریت
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هشتم مارچ، روز جهانی زن، در والیت تخار در حالی 
آریانای شهر  هوتل  در  مجللی  نسبتا  محفل  برگزاری  با 
از آن، یک  تالقان گرامی داشته شد که یک روز پیش 
دختر هجده ساله در این والیت پس از چهل و پنج روز 

از قید خویشاوندانش آزاد شد.
در  که  تخار  والیت  زنان  امور  رییس  حواش،  رزم آرا 
می گفت،  سخن  زن،  جهانی  روز  گرامی داشت  محفل 
تجلیل  در حالی  را  »امسال روز جهانی زن  داشت:  بیان 
می کنیم که یک خواهر مظلوم ما، به خاطر این که مبادا 
بکند،  را  او  میراث  ازدواج، شوهرش طلب  در صورت 
در  و  شده  کشیده  زنجیر  به  کاکایش  دو  هر  توسط 

زیرزمین منزل آنان زندانی می شود.«
خواجه  ولسوالی  باشنده ی  »سهیال،  گفت:  حواش  خانم 
بهاو الدین است و پدر و مادرش را در کودکی از دست 
داده در خانه ی کاکاهایش به سن جوانی رسیده است. 
از  دوتن  سوی  از  زنجیر  با  روز  پنج  و  چهل  مدت  او 
کرده  ازدواج  مبادا  وی  این که  به خاطر  کاکاهایش، 
یک  در  بگیرد،  آنان  از  را  میراثش  ازدواج  از  پس  و 

زیرزمینی مورد شکنجه قرار می گرفته است.«
تخار،  والیت  زنان  امور  ریاست  مسووالن  به گفته ی 
زندان  از  پولیس  مداخله ی  با  دختر  این  در حال حاضر 
خانگی کاکا هایش رها شده و این قضیه تحت پی گیری 
بخش حقوقی ریاست امور زنان تخار و نهادهای عدلی 
وقضایی قرار گرفته است. به گفته ی این مقامات، او در 
عامالن  از  دوتن  پولیس  و  دارد  قرار  پولیس  حراست 
با  می باشند،  جوان  دختر  این  کاکاهای  که  را  قضیه 

یک تن دیگر بازداشت کرده است.

افراد  آوردن  بیرون  برای  جستجو  و  نجات  عملیات 
ولسوالی  دیسیپی  دهکده ی  در  برف  زیر  در  گیرمانده 
شکی والیت بدخشان پایان یافت؛ اما افراد گیرمانده در 

زیر برف همه جان باخته اند.
داکتر شاه ولی اهلل والی بدخشان می گوید که تمام ساکنان 
که  رفتند  بین  از  بودند  شده  حادثه  دچار  که  دهکده ای 
والی  شامل اند.  مردان  و  زنان  کودکان،  آن ها  میان  در 
بدخشان گفت که این دهکده پنجاه نفر سکنه داشت که 
تنها سه زن و یک کودک نجات یافتند و دیگران همه در 

زیر توده های برف جان باختند.
پیش از این از قول مولوی راسخ سخنگوی مقام والیت 

گفته های رییس امور زنان موافق نیست. 
برای  دختر  این  کاکای  می گوید  او 
آن که او از خانه فرار نکند، او را زندانی 

کرده است.
نگران  این  از  تخار  زنان  امور  ریاست 
است که مبادا مانند گذشته ی مشقت بار 
زورمندان  نیز  این بار  افغانستان،  زنان 
ناپسند،  محلی و طرفداران برخی رسوم 
و  گذاشته  سرپوش  موضوع  این  روی 

حقوق سهیال را پامال کنند.
از  »تاکنون  می گوید:  زنان  امو  رییس 
با من تماس  منطقه محل زندگی سهیال 
موضوع  این  فیصله  حال  در  که  گرفته اند 
در جرگه قومی هستند و نمی خواهند این 

پرونده، مراحل رسمی را طی کند.« 
والیت  استیناف  سارنوالی  در  مقام ها  اما   
تخار، این رویداد را یک جنایت و سلب 
آنان  می کنند.  عنوان  انسان  یک  آزادی 
به طور  را  قضیه  این  که  می کنند  تاکید 
کامل بررسی کرده و پس از تکمیل شدن، 

به مراجع قضایی می سپارند.
سارنوالی  رییس  فایق،  عبدالمعروف 
فرزند  »سهیال  گفت:  8صبح  به  تخار،  استیناف 
خواجه  ولسوالی  آق بالق  قریه  باشنده  عبدالقدوس، 
بهاوالدین است که پس از آن که به خواستگارش پاسخ 
مدت  و  شده  روبه رو  پدراندرش  خشونت  با  داده  رد 
کرده  سپری  مادری اش  کالن  پدر  خانه  در  را  شش ماه 
است. پس از این مدت، کاکای سهیال او را به خانه خود 
آقای  می کند.  زندانی  خانه اش  زیرزمین  در  و  می آورد 
فایق اضافه کرد: »سهیال چهل و شش روز را در زیرزمین 
این که  تا  می کند  سپری  کاکایش  خانه  تاریک  و  سرد 
ولسوال منطقه از موضوع آگاه شده و در نتیجه، نیروهای 

پولیس، او را از بند رها می سازند.«
را  سهیال  صحی  وضعیت  تخار،  سارنوالی  رییس   
قناعت بخش توصیف کرده و می گوید او در حال حاضر 
در مکان امنی در قریه اش به سر می برد. فایق ادامه داد که 
در پیوند به این قضیه، حاجی جمال و سهراب، کاکاهای 
سهیال را زیر تحقیق قرار داده اند. آقای فایق، با تاکید این 

الزم قبل از حادثه بوده است.
نجات  عملیه ی  اما  افتاد؛  اتفاق  حوت  به روز14  حادثه 
دولت  و  رسیدند،  منطقه  این  به  بعد  48 ساعت  از  بیشتر 
افغانستان دو بال هلیکوپتر اردوی ملی را زمانی به منطقه 

فرستاد که افراد همه در زیر توده های برف مرده بودند.
مقام های محلی در بدخشان می گویند که رسیدگی به این 
تخته کمپل  ناوقت صورت گرفته و صدها  بسیار  حادثه 
این نوش داروی  انتقال داده اند،  این منطقه  به  را  ترپال  و 
قربانیان  برای  دیگر  رسیده  سهراب  به  مرگ  از  بعد  که 

حادثه ی شکی سودی ندارد.
قربانیان  اجساد  از  بسیاری  که  می گویند  محل  ساکنان 
این رویداد توسط ساکنان دهکده شیرین نظم - یکی از 
دهکده های هم جوار دهکده ای که زیر برف کوچ شده- 
از زیر آوارها بیرون آورده شده اند، به گفته آن ها تازمان 
بیرون سازی آخرین جسد هیچ خبری از تیم نجات دولت 

و موسسات بین المللی در این ولسوالی وجود نداشت.
به 8صبح گفت  باشندگان ولسوالی شکی  از  حیدربیک 
بیرون  از زیر آوار برف  قربانیان توسط مردم  که اجساد 
خبری  محل  این  در  افرادش  و  دولت  از  و  شد  آورده 
نبود، او گفت برای ما بسیار تعجب آور بود که ده ها نفر 
بدخشان  محلی  مقام های  اما  می دهند،  جان  بدخشان  در 
اصال خمی به ابرو نمی آورند و تنها می خواهند تا نام شان 
در  تصاویر شان  و  برسد  رسانه  اخبار  گویندگان  زبان  به 
در  مردم  حالی که  در  شود،  ظاهر  تلویزیون ها  صفحات 

زیر برف جان می دهند.
از  پس  که  می گویند  بدخشان  محلی  مقام های  اما 
جلسه ی  تا  کردند  تالش  حادثه  این  بروز  از  اطالع یابی 

بازداشت  از  این رویداد  تایید  با  پولیس تخار،  مقام ها ی 
دوتن از خویشاوندان سهیال در پیوند به این قضیه و انتقال 
این  اما  می دهند.  قریه اش خبر  در  امن  مکان  به یک  او 

مقامات، جریان حادثه را طور دیگری بیان می کنند.
و  امنیت  آمر  اکرامی،  شهیدزاده  محمودالحسن  سید 
سرپرت فرماندهی پولیس تخار، به 8صبح گفت: »سهیال 
دختراندر کاکایش بوده که شخصی به خواستگاری اش 
می خواسته  و  نداشته  دوست  را  او  سهیال  که  آمده 
کرد:  اضافه  او  کند.«  ازدواج  دیگری  شخص  با 
می گیرد  باال  سهیال  فامیل  در  جنجال ها  و  »کشمکش ها 
خانه اش  زیرزمینی  در  را  او  سهیال  کاکای  نتیجه،  در  و 
زندانی می کند. پس از آن که نیروهای پولیس ولسوالی 
خواجه بهاوالدین، از قضیه باخبر می شوند، منزل کاکای 
سهیال را تالشی کرده و او را در زیرزمین آن خانه پیدا 
می کنند.« آقای اکرامی اضافه کرد که سهیال را پس از 
بند، به مکان امنی منتقل کرده و دوتن را در  از  رهایی 
پیوند به این رویداد بازداشت کرده اند. این مقام پولیس با 

حدود  در  دهکده  این  در  که  بود  شده  گفته  بدخشان 
رد  با  بدخشان  والی  اما  می کردند؛  زندگی  نفر  دوصد 
نبود  به دلیل  آمار  این  که  گفت  راسخ  معروف  سخنان 

خطوط مخابراتی متناقض گزارش داده شده است.
قربانیان حادثه برف کوچ  والی بدخشان گفت که شمار 
نفر  پنجاه  از  بیش  به  بدخشان  والیت  شکی  ولسوالی 

رسیده است. 
حادثه ی برف کوچ در ولسوالی شکی درواز بدخشان که 
منجر به مرگ پنجاه نفر شد دولت افغانستان را به شدت 
که  باورند  این  بر  منتقدان  از  بسیاری  است،  داده  تکان 
افراد ناشی از بی توجهی دولت و عدم تدابیر  مرگ این 

باشندگان محل، سهراب )پدراندر(  از  نکته که شماری 
سهیال، را یک شخص بداخالق گفته اند، می گوید: »این 
رویداد یک جنایت، خشونت و سلب آزادی یک انسان 
است و ما تا آخرین مرحله، تحقیقات خود را در رابطه 
به این قضیه انکشاف داده و پرونده ی این جنایت را به 
مقامات قضایی خواهیم سپرد تا عامالن آن به جزای شان 

برسند.«
خواستیم با سهیال، دختری که مورد خشونت قرار گرفته 

است، مصاحبه کنیم، اما موفق به این کار نشدیم. 
پژمردن  را  رویداد  این  تخار،  در  بشر  حقوق  فعاالن 
سحرگل دیگری در افغانستان و این بار در والیت تخار 

عنوان می کنند. 
استاد عزیزه ناصری، یک تن از زنان فعال جامعه ی مدنی 

در تخار، می گوید:
خشونت  کاهش  زمینه ی  در  افغانستان  دولت  »اگر 
پیکر  نیم  این  حقوق  بازگرداندن  و  زنان  برابر  در 
نگذارد،  اجرا  منصه ی  به  را  موثری  برنامه های  اجتماع، 
میان  از  و  افغانستان  سحرگل های دیگری در جای جای 
قرار  خشونت  مورد  دور افتاده،  و  فقیر  بی سواد،  زنان 

گرفته و پژمرده خواهند شد.«
 این فعال جامعه ی مدنی تکرار چنین رویداد هایی را که 
حق یک انسان را نقض می کند، ناشی از ناآگاهی مردان 
و زنان از حقوق مشروع زن و قانون منع  خشونت در برابر 
زنان دانسته و حکومت را متهم می کند که به عنوان مجری 
قانون، در راستای تطبیق قانون هایی که تامین حقوق زنان 
آنان  است.  نکرده  چشم گیری  کار  می کند،  تضمین  را 
را  این رویداد  تا عامالن  افغانستان می خواهند  از دولت 
مجازات کنند. این خواسته ی فعاالن حقوق زنان در تخار 
از دولت افغانستان در حالی صورت می گیرد که شورای 
سراسری علمای افغانستان در اعالمیه ی اخیر خود، زنان 
با  از بسیاری از حقوق اجتماعی شان، مانند: حق کار  را 
مردان در یک محل، منع کرده  و رییس جمهور کرزی 

نیز از این اعالمیه، اعالم حمایت کرده است.
تخار،  والیت  زنان  امور  ریاست  مسووالن  به گفته ی 
یک صد و هشتاد و هفت مورد خشونت که موارد قتل، 
اختطاف و تجاوز را دربر می گیرد، در جریان یک سال 
جاری از سوی آنان در این والیت به ثبت رسیده است.

کمیته حاالت اضطرار را برگزار کنند و روی روند نجات 
افراد گیرمانده برنامه های را تدوین و اجرا کنند که چنین 

هم کردند.
بدخشان  حوادث  با  مبارزه  اداره ی  رییس  امیری  ثنااهلل 
گفت: »پس از وقوع حادثه ما تالش کردیم تا تیم نجات 
دفتر فوکس آغاخان از کشور تاجیکستان به محل رویداد 
نیز  قربانیان  اجساد  آوردن  بیرون  در  و  رفتند  که  بروند 

نقش اساسی داشتند.«
برای رسیدگی به این حادثه وکالی بدخشان در مجلس 
مطبوعاتی  کنفرانس  یک  برگزاری  به  دست  نمایندگان 
این  قربانیان  نجات  قسمت  در  را  دولت  اقدامات  و  زده 

حادثه ناکافی خواندند. 
و  رفته  رویداد  محل  به  خودشان  بدخشان  نمایندگان 
تالش کردند تا با مردم و بازماندگان قربانیان این حادثه 

اظهار غم شریکی کنند.
از  افضلی سه تن  فوزیه کوفی، لطیف پدرام، عبداالحد 
نمایندگانی بودند که در ترکیب تیم های کمک رسانی به 

این منطقه پرواز کردند.
تشریفاتی  را  سفر  این  محل  باشندگان  از  شماری  اما 
محل  این  به  بدخشان  وکالی  آمدن  می گویند  خوانده 
در حالی که باشندگان یک دهکده کامال از بین رفته اند 

دردی را دوا نمی کند.
یاربیک یکی از باشندگان ولسوالی شغنان به 8صبح گفت 
که وکال باید پیش از این باالی دولت فشار می آوردند تا 
تدابیری باز دارنده یی را در ساحات که خطر آن را تهدید 

می کرد، روی دست می گرفت.
البته باید گفت که این نخستین و آخرین حادثه برف کوچ 
مناطق  از  بسیاری  بود،  در  نخواهد  و  نیست  بدخشان  در 
فصل  فرارسیدن  با  که  دارد  وجود  نگرانی های  بدخشان 
اتفاق  مشابه  برف کوچ  موسمی  باران ها  ریزش  و  بهار 

بی افتد.
بنا الزم است که دولت و نهادهای غیردولتی در این راستا 
توجه کنند و تدابیری را از پیش در مناطق که در معرض 
دست  روی  دارند  قرار  سیالب  یا  و  برف کوچ  خطر 
بگیرد؛ اما در صورت بی توجهی بازهم تالش های شان در 

آن زمان نوش داروی بعد از مرگ سهراب نباشد.
در جریان حوادث برف کوچ در بدخشان از آغاز زمستان 
تاکنون تعداد قربانیان از مرز صد نفر و شمار زخمیان از 

مرز دوصد نفر باال رفته است.

روز جهانی زن

نوش دارو پس از مرگ سهراب 

 پژمردن سحرگل دیگری در تخار

عملیات نجات پایان یافت و افراد گیرمانده
 در برف جان باختند

 جان محمد نبی زاده- تالقان

ACKU سیحون- فیض آباد
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شهرک  زمین  جریب  ده هزار  از  بیش  برسر  کشمکش 
را  خود  که  افرادی  میان  این سو،  به  سال ها  از  سجادیه 
شهرک  این  فعلی  ساکنان  و  می گویند  شهرک  مالک 
کشمکش جریان دارد، اما مساله مالکیت این شهرک، 
تاهنوز  دولتی،  هیات  چند  سوی  از  بررسی  باوجود 

حل ناشده باقی  مانده است. 
خشونت بار  درگیری های  باعث  بار ها  کشمکش ها  این 
میان مردم این شهرک شده است، اما تاهنوز مساله تثبیت 

مالک اصلی این شهرک ناپیداست.
را  خود  اسناد،  ارایه  با  غالم رسول،  جنرال  به نام  فردی 
شهرک  باشندگان  از  و  می نامد  شهرک  این  مالک 
ساکنان  اما  باشند،  داشته  را  او  قباله  باید  که  می خواهد 
آن ها  که  می کنند  ادعا  اسناد،  ارایه  با  شهرک  کنونی 
در سال های 1370 تا 1375 این نمره های رهایشی را از 

شهرداری مزارشریف خریداری کرده اند.
مالک شهرک کیست؟

شهرک سجادیه در شرق شهر مزارشریف موقعیت دارد 
از سال های 1370 بدین سو  از ده هزار  خانواده  که بیش 

در آن جاگزین شده اند. 
مالک اصلی این شهرک شخصی به نام ابراهیم خان بوده 
مهاجر شد  از کشور  به خارج  است که در سال 1357 
موازی  که  زمین داری اش  امور  به  رسیدگی  جهت  و 
1466 جریب زمین بود، سید حسین شاه مسرور، فرمانده 

صفحات شمال حزب حرکت اسالمی را تعیین کرد. 
ابراهیم خان  مسرور،  حسین شاه  سید  وارثان  به گفته ی 
حسین شاه  سید  به  آن جا  از  بود،  رفته  پاکستان  به  که 
مسرور نامه ارسال کرد تا تمام حاصالت زمین های وی 
برای  و  کند  اسالمی  حرکت  حزب  نظامی  مصرف  را 
چندین سال سید حسین شاه مسرور، حاصل این زمین ها 

را مصرف نظامیان این حزب کرد.
و  مسرور  حسین شاه  سید  وارثان  گفته های  براساس 
بعدا  بلخ،  در  ریاست جمهوری  اعزامی  هیات  گزارش 
ابراهیم خان در سال 1372 به کشور باز می گردد و سید 
حسین شاه مسرور، بعد از تفاهم با ابراهیم خان، بر اساس 
حکم عبدالرشید دوستم، رییس شورای نظامی صفحات 
ریاست  توسط  را  شهرک  پالن  وقت،  آن  در  شمال 
شهرسازی ترتیب می دهد و شهرداری شهر مزارشریف، 
نقشه را در ساحه تطبیق می کند و بیش از ده هزار نمره 

رهایشی این شهرک به فروش می رسد.
 1382 سال  در  وی  وارثان  ابراهیم خان،  وفات  از  بعد 
می کنند،  مالکیت  و  وراثت  ادعای  مزارشریف  شهر  به 
تفاهم نامه سال 1372 را انکار می کنند و خواهان استرداد 
برای  مردم  که  می شوند  فروخته شده ای  زمین های 

خودشان سرپناه ساخته اند.
ملکیت ها،  محاکم  در  کشمکش  سال  چندین  از  پس 
از  مسرور  حسین شاه  سید  وارثان  که  می گردد  ثابت 
ابراهیم خان  میان  که   1372 سال  تفاهم نامه  دادن  نشان 

و سیدحسین شاه مسرور امضا شده بود، انکار می کنند.

با وارثان  سپس ساکنان این شهرک به تفاهم و مصالحه 
ابراهیم خان می پردازند و جنرال غالم رسول به نمایندگی 
با  توافق  و  گفتگو  به  مسرور،  سید حسین شاه  و  مردم  از 
وارثان مالک این شهرک می پردازد و به توافق می رسد 
که مردم باید از بابت هر متر یک دالر به وارثان ابراهیم خان 
پول بپردازند؛ اما دوباره این توافق بر سر زمین های سفید 

)فروخته نشده( به هم می خورد.
باری دیگر شخصی به نام رستم خان به نمایندگی از مردم 
توافق می رسد که  به  دالر  متر یک  ابراهیم خان  با وارثان 
با  در این زمان جنرال غالم رسول، نماینده ی قبلی مردم، 
توافق چندین تن از بزرگان شهرک، این توافق را با پخش 

اعالمیه ای بهم می زند.
»زمین  است:  آمده  چنین  اعالمیه  این  چهارم  ماده ی  در 
مذکور توسط ریاست شهرداری وقت، در مقابل پرداخت 
قیمت معین برای مردم توزیع گردیده و عموم مردم رسید 
را  دولت  مامورین  امضای  و  شهرداری  فورمه  بانکی، 
به دست دارند، اگر مشکل حقوقی وجود دارد، مسوولیت 
مردم  می باشد،  عهده دار  شهرداری  ریاست  را  آن  رفع 

یک بار زمین را رسما از شهرداری خریده اند.« 
در این توافق نامه امضا و مهر بیش از ده کالنتر، مالامام 
مسجد، به شمول مهر ریاست ناحیه دهم شهرداری مزار و 

امضای جنرال غالم رسول دیده می شود. 
همین  در  شهرک،  این  باشندگان  از  یک تن  به گفته ی 
جریان رستم خان به طور مرموزی به قتل می رسد که گفته 
جنرال  اظهارات شان  اولین  در  رستم خان  وارثان  می شود 

غالم رسول را مسوول این قتل معرفی کرده اند.
 اما جنرال غالم رسول این ادعاها را رد می کند و می گوید 
تصرف  به دنبال  بدین سو  سال ها  از  بلخ  در  زمین  مافیای 
این زمین ها می باشد ـ از جمله احمدشاه رمضان نماینده ی 

مردم بلخ در مجلس نمایندگان و هم دستان وی.
این  رستم خان،  شدن  کشته  از  پس  غالم رسول،  جنرال 
شهرک را در آغاز سال 1390 از نزد وارثان ابراهیم خان 
خریداری می کند و از مردم می خواهد که این زمین ها را 

باید دوباره بخرند. 
 1385 سال  در  غالم رسول  جنرال  چرا  این که  مورد  در 
اکنون خودش  و  کرده  نظر  اظهار  چنین  اعالمیه  این  در 
پرداخته  شهرک  خریداری  به  گفته هایش  آن  برخالف 
است، وی می گوید: »من در آن وقت طرف اصلی قضیه 

بودم و خواستم برای برد مساله این حرف ها را بزنم.«
این  که  می دانست  زمان  آن  در  که  می دارد  اظهار  وی 
این  مصلحت ها،  براساس  فقط  و  نیست  حق  بر  حرف ها 

اعالمیه را نشر کرده است.
در مظاهره ای که ماه میزان سال جاری از سوی مردم این 
شهرک راه اندازی شده بود، محمدظاهر وحدت، معاون 
والی بلخ، شریک اصلی جنرال غالم رسول در خرید این 
شهرک گفته می شد، اما آقای وحدت این ادعای مردم 

را رد می کند. 
مجلس  در  بلخ  مردم  وکیل  رمضان،  احمدشاه  ولی 

اساسی  شریک  را  وحدت  محمدظاهر  نیز  نمایندگان 
این شهرک می داند و می گوید: »آقای وحدت به شکل 
بی رحمانه ای زمین  و جایدادهای مردم را خرید و فروش 

کرده و به یک مافیای زمین تبدیل شده است.«
که  بلخ  والیتی  شورای  وکالی  از  یک تن  هم چنین 
وحدت  »محمدظاهر  گفت:  نشود،  برده  نامش  خواست 
من  حتا  و  است  شهرک  این  خرید  در  اصلی  شریک 
معلومات دارم که پول خرید این شهرک را آقای وحدت 

پرداخته است.«
اما آقای وحدت همه گفته ها را رد کرده اظهار می دارد 

که در این شهرک هیچ سهمی ندارد. 
وحدت می افزاید که دست های پیدا و پنهانی هستند که 

دنبال توطیه و بدنامی والیت بلخ می باشند.
این  در  وحدت  »آقای  می گوید:  نیز  غالم رسول  جنرال 

شهرک هیچ سهمی ندارد.«
شهرک  این  فعلی  مالک  را  خود  که  غالم رسول  جنرال 
می داند، از وزارت شهرسازی اسنادی را در دست دارد 
که نشان می دهد خریداری این شهرک مراحل قانونی اش 

را طی کرده است.
ادعای ساکنان شهرک

متهم  معامله گری  به  را  دولت  سجادیه،  شهرک  ساکنان 
دارند،  در دست  آن ها  که  اسنادی  می گویند  و  می کنند 
از قبل مراجع قانونی را طی کرده است، اما حکومت در 
برابر مافیای زمین سکوت اختیار می کند و اسناد آن ها را 

نادیده می گیرد.
ساکنان شهرک سجادیه، اسنادی در دست دارند که مهر 
از  ناحیه ی شهر مزارشریف را  امضای شهرداری و ده  و 
سال های 1370، 1371 و 1375 دارد و هم چنین نسخه های 

تحویل پول بانک در اسنادشان موجود است.
اسناد محمدابراهیم، از ساکنان کنونی این شهرک نشان 
زمین  نمره  یک   1370/3/19 به تاریخ  وی  که  می دهد 
سجادیه  در شهرک  افغانی   500 هزار،   385 قیمت  به  را 
امضای  و  مهر  وی،  اسناد  در  و  است  کرده  خریداری 
به تایید ده ناحیه ی این شهر دیده  شهرداری مزارشریف 

می شود.
هر یک از ساکنان شهرک سجادیه، مانند محمد ابراهیم، 
اسنادی در دست دارند که مالک بودن شان را شهرداری 

مزارشریف تایید کرده است.
مزارشریف  شهرداری  توزیع  مدیر  سرور خان،  انجنیر 
از  مجاهدین  حاکمیت  زمان  در  شهرک  »این  می گوید: 
نظامی زون شمال  فرمانده  سوی سید حسین شاه مسرور، 
حزب حرکت اسالمی و شهردار و حکام آن وقت توزیع 

گردیده بود.«
وقت  آن   دستگاه  اجراات  اگر  که  این جاست  پرسش 
قانونی بوده است، پس چرا این شهرک دوباره از مرجع 
کار  این  از  شهرداری  و  شده  فروش  و  خرید  قانونی 

جلو گیری نکرده است؟ 
است، پس  نبوده  قانونی  آن  وقت  اجراات  اگر  هم چنین 
پول های هزاران  خانواده ساکن این شهرک را که در آن  
کی  را  خریده اند  زمین ها،  این  شهرداری  اعتبار  به  وقت 

می پردازد؟ 
با  پرسش ها،  این  برابر  در  مزارشریف  شهر  شهرداری 
کشمکش  اما  نمی گوید،  چیزی  مکرر،  مراجعه  وجود 
که  رسول  جنرال  افراد  و  سجادیه  شهرک  ساکنان  میان 

مسلح نیز هستند، ادامه دارد. 
ساکنان شهرک سجادیه می گویند که افراد مسلح مربوط 
مردم  ساخت و ساز  خانه های  مانع  غالم رسول  جنرال  به 
 می شوند و از مردم تقاضا می کنند که باید این زمین ها را 

دوباره از نزد جنرال غالم رسول بخرند. 
مقام والیت بلخ، جواز 11 میل اسلحه را برای محافظت 
این شهرک به جنرال غالم رسول داده است که 9تن در 

دفتر این شهرک به حیث محافظ مقرر شده اند.

یک تن از باشندگان محل که نخواست نامش برده شود، 
می گوید: »جنرال غالم رسول نزدیک به ده  نفر را دو روز 
میزان سال جاری در پوسته اش )دفتر  ماه  از مظاهره  قبل 
نزد  از  دوباره  حتما  باید  که  بود  کرده  زندانی  شهرک( 

وی قباله بگیرند.«
اما جنرال غالم رسول گفته های این مردم را رد می کند و 
قانونی  می گوید: »من این شهرک را که غیرقانونی بود، 
ساخته ام و روی این شهرک سرمایه گذاری کرده ام، حاال 
مردم  به  قانونی  به صورت  را  زمین ها  این  که  دارم  حق 

بفروشم.«
قاتل کیست؟

ماه  در  سجادیه  شهرک  مردم  خشونت آمیز  مظاهره ی 
برجای گذاشت،  میزان سال جاری دو کشته و 7زخمی 

ولی رد پای قاتالن تاهنوز نامعلوم است.
عضو  رمضان،  احمدشاه  مظاهره،  این  از  پس  یک روز 
با  مجلس  علنی  جلسه ی  یک  در  نمایندگان،  مجلس 
سی دی دست داشته ادعا کرد که سی دی او نشان می دهد 
که جنرال غالم رسول، باالی تظاهرکنندگان فیر می کند و 
چندین تن به وسیله شلیک وی کشته و زخمی می شوند.

اما جنرال غالم رسول این ادعا را رد می کند و می گوید 
او دارند، گفته شده  با  به خاطر خصومتی که  ادعاها،  که 

است.
به  که  عرایضی  در  غالم رسول  جنرال  را  مظاهره  این 
امنیتی نوشته است، شورش خوانده  ارگان های کشفی و 
و آن ها تروریستانی گفته اند که قصد ترور و به یغما بردن 

سرمایه ی وی را داشته اند.
اشاره  رمضان  احمدشاه  به  مشخصا  غالم رسول  جنرال 
کرده، ادعا می کند که افراد مشخصی در والیت بلخ به 

دنبال زمین ها و جایدادهای شخصی مردم هستند.
او می گوید: »آقای رمضان بار ها برنامه ی ترور مرا داشته، 
اما موفق به این کار نشده و باالخره شورش را راه اندازی 

کرد تا سرمایه ام را به یغما ببرد.«
شخص  و  غالم رسول  جنرال  مظاهره  این  از  پس  اما 
به شمول  بلخ،  والی  معاون  برادرزاده  نسیم،  به نام  دیگری 
9تن از افراد مسلح این شهرک، بازداشت شده بودند که 
به گفته ی شاهدان، جنرال غالم رسول و نسیم، در مسیر راه 
شده  داده  انتقال  بازداشتگاه  به  دیگر  9تن  و  شدند  آزاد 

بودند، اما پس از یک ماه از زندان رها شدند.
جرح  و  قتل  و  جرایم  تحقیق  سارنوال  شفق،  محمدرفیع 
مردم  عمل  این  این که  »ضمن  می گوید:  بلخ،  سارنوالی 
و  اوباش  افراد  بود،  یورش  و  غیرقانونی  هجوم  یک 
این  پولیس  که  بودند  کرده  فیر  مردم  باالی  استفاده جو 
این  می باشند«.  تعقیب  تحت  و  کرده  شناسایی  افراد، 
به  را  متهم  افراد  نام های  که  می دارد  اظهار  سارنوال 

قوماندانی امنیه به خاطر گرفتاری شان فرستاده است. 
مدیریت  1287عنوانی  4188بر  شماره  با  که  مکتوبی  در 
ضدتروریزم قومندانی امنیه بلخ از جانب سارنوالی تحقیق 
جرایم بلخ فرستاده شده، آمده است: »به تعقیب مکتوب 

صادره 4166 8/4/ 1390 می نگاریم. 
به مدیریت ضدترورریزم قوماندانی امنیه بلخ طی صادره 
یک  هر  قتل  قضیه  اوراق  خویش   130/8/1  )2359(
و  امیرمحمد  ولد  علی جمعه  و  صفدرعلی  ولد  نظرعلی 
مجروحیت هفت نفر در اثر تظاهرات خشونت آمیز تاریخ 
در حصه ی دست گیری  کارته سجادیه.  در   1390/7/29
امان  ناظرحسین، محمدعلی زوار،  بوذر،  احمد  هر یک: 
یک  هر  و  کرده  فیر  پولیس  باالی  که  اردو  به  مشهور 
جعفری،  حاجی  صادق،  پذیر،  احسان،  حاجی  طلوع، 
آقای  و  صادقی  آقای  رضوانی،  آقای  رسول،  حاجی 
به  را  تظاهرات  و  کرده  تحریک  را  مردم  که  انصاری 
پروژه تحریک  علیه رییس  را  مردم  خشونت کشانیده و 

کرده اند، این اداره را یاری کنید.«
اظهار  افراد  این  نام های  فرستادن  از  بلخ  پولیس  اما 

بی خبری می کند.
»ما  می گوید:  بلخ،  پولیس  سخنگوی  درانی،  شیرجان 
تاهنوز کدام مکتوبی را از سارنوالی به خاطر دست گیری 
هیچ فردی در رابطه به قضیه ی شهرک سجادیه دریافت 

نکرده ایم.«
ادامه در صفحه 8

معضل زمین های شهرک سجادیه قربانی گرفت

 اما حل نشد
دو باشنده این شهرک در اثر کشمکش ها کشته شدند، اما قاتل مشخص نیست

 والیت: بلخ
 گزارشگر: مختار وفایی

گزارش )نهم(

سلسله گزارش های تحقیقی 
روزنامه 8صبح
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

ماده های 22 و 25 اعالمیه جهانی حقوق بشر 
اقتصادی و  بین المللی حقوق  و ماده 9 میثاق 
برای  را  اجتماعی  مصوونیت  حق  اجتماعی 
قانون   53 ماده  است.  کرده  تسجیل  افراد 
اساسی کشور نیز حق دسترسی به مصوونیت 
مانند  آسیب پذیر  اشخاص  برای  را  اجتماعی 
اشخاص  ناپدید شد گان،  شهدا،  بازماندگان 
)متقاعدین(،  بازنشستگان  معلولیت،  دارای 
را  بی سرپرست  یتیمان  و  زنان  کهن ساالن، 
تسجیل و دولت را موظف کرده تا این حق را 
تامین کند.  دولت جمهوری اسالمی افغانستان 
در استراتژی انکشاف ملی برنامه های حمایتی 
گرفته  نظر  در  آسیب پذیر  اشخاص  برای  را 
بخش  به  استراتژی  این  هفتم  رکن  است. 
است.  یافته  اختصاص  اجتماعی  مصوونیت 
که  است  آمده  ملی  انکشاف  استراتژی  در 
حدود 42درصد از مجموع نفوس کشور، در 
زیر خط فقر به سر می برند و تقریبا 45درصد 
افغانستان قادر به خریداری یک بسته  نفوس 
اساسی غذایی حاوی مصرف 2100کالوری 
)مقدار انرژی غذایی( در یک روز نمی  باشند.  
و  خطرات  ارزیابی  ملی  سروی  مطابق 
مجموع  36درصد  حدود  آسیب پذیری، 
نفر زیر خط  یعنی در حدود 9میلیون  نفوس 
نیازمندی های  نیستند  قادر  و  دارند  قرار  فقر 

اساسی شان را مرفوع کنند.                                          
برنامه ها  افغانستان  ملی  انکشاف  استراتژی 
کرده  پیش بینی  را  بلندپروازانه ای  اهداف  و 
مصوونیت  بخش  در  استراتژی  این  است. 
پایان  تا  که  است  کرده  پیش  بینی  اجتماعی 
فقر  میزان  سال 1392-1931 )2013-2012( 

افغانستان  دموکراسی  و  بشر  حقوق  موسسه 
که یک گروه مستقل و غیرانتفاعی می باشد، 
از  ایتالف  قوای  خروج  داشت  نظر  در  با 
شفافیت  عدم  و   2014 سال  در  افغانستان 
روند سیاسی گفتگوها با گروه های افراطی و 
نگردد  تکرار  دوباره  تاریخ  این که  بر  تاکید 
و دست آورد های زنان افغان با خطر رو به رو 
افغانستان  حکومت  به  را  پیشنهاداتی  نشود، 

ارایه کرده است.
موسسه ی حقوق بشر و دموکراسی افغانستان 
تمام  افغانستان  حکومت  تا  دارد  تقاضا 
کوشش خود را برای مصوونیت زنان به خرچ 
دهد تا زنان افغان بدون هراس و تهدید و فقر 

زندگی کنند.
از حکومت خواسته شده است تا سیاست های 
خاصی برای افزایش حضور زنان در ادارت 
و  دیپلوماتیک  ارشد  مقام های  دولتی، 
حقوق  حفظ  برای  آید.  به وجود  سیاسی، 
شایسته  زنان  باید  افغانستان  حکومت  زنان، 
در  سیاسی  و  عدلی  ارشد  مقام های  در   را 
قضایی،  نهاد های  دیگر  و  ستره محکمه 
تعیین  ملی  امنیت  ریاست  و  داخله  وزارت 

میزان دو درصد در  به  از 24درصد  ملی  سرانه 
هرسال کاسته خواهد شد و تا پایان سال 1389 
)2010( میزان افرادی که کم تر از یک دالر در 
روز درآمد دارند، به میزان 3درصد در هر سال 
تا  که  است  آمده  هم چنین  شد.  خواهد  کاسته 
شدیدا  خانواده های  تعداد  از   2010 سال  ختم 
فقیر که سرپرستی آن ها را زنان برعهده دارند، 
تا میزان 20درصد کاسته شده و میزان کاریابی 
برای آنان نیز 20درصد افزایش خواهد یافت.                  

اجتماعی  مصوونیت  حق  عناصر  که  باوجودی 

کند.
بشر  حقوق  موسسه ی 
افغانستان  دموکراسی  و 
تقاضای  حکومت  از 
مدنی  قوانین  در  اصالحات 
تا  می کند  را  جزایی  و 
این  در  زنان  نیازمندی های 

ساحات برآورده شود.
این نهاد پیشنهادهای قانونی 
را هم به حکومت افغانستان 
ارایه کرده است که آموزش 
قانون  مورد  در  ملی  پولیس 
در  زنان  علیه  خشونت  منع 
موسسه  می باشد.  شامل  آن 
دموکراسی  و  بشر  حقوق 
ماده  می گوید  افغانستان 
افغانستان  جزای  قانون   398
به  را  زنان  علیه  خشونت 
می بخشد،  رسمیت  گونه ای 
این نهاد از پارلمان افغانستان 
تقاضا می کند تا این ماده را 

تعدیل کند.

نظر به شرایط خاص هرکشور متفاوت می باشد؛ اما 
طرح و ایجاد یک نظام پایدار مصوونیت اجتماعی 
باشد،  نیازمند  افراد  نیازمندی های  پاسخگوی  که 
حتمی است. نوع سیاست ها و برنامه های مصوونیت 
نظر  در  را  آینده  و  حال  احتماالت  باید  اجتماعی 
بگیرد. یعنی برنامه ها طوری تنظیم گردد که خطرات 
اجتماعی برای نسل حال و آینده را نیز مورد توجه 
قرار دهد.  قابل یادآوری است که حق مصوونیت 
اجتماعی اشخاص دارای معلولیت، در بخش مربوط 
به اشخاص دارای معلولیت مورد بحث قرار گرفته 

است.                                
ادامه دارد
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وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی 

در افغانستان 

زنان افغان در دوره ی بعد از طالبان
 منبع: صدای امریکا

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

گزارش پنجم، از ۱۳۸۸-۸۹ 

 

در مبحث مربوط به روند شکل گیری اندیشه ی حقوق بشر در همین 
بیشتری صورت خواهد گرفت.  تامل  این موضوع  نوشتار، در مورد 
اما همین جا باید تاکید کرد که تمام شاخص ها و اصل های یادشده، 
نهایی قرار می گیرد که همانا رعایت حقوق  در خدمت یک هدف 
بشر و احترام به منزلت و حرمت انسان است. روندگونه بودن تحقق 
مفاهیم سازنده ی  تدریجی  قوام یابی  و  بودن آن  نسبی  و  دموکراسی 
آن، ذره ای از اهمیت این موضوع نمی کاهد که قطب نمای حرکت 
انسان  حرمت  و  منزلت  و  بشر  حقوق  همه حال،  در  و  همواره  باید 
باشد. این امر تعطیل بردار نیست و فرضا نمی توان با انگیزه یا بهانه ی 
و  زیرپا گذاشت  را  بشر  و دموکراسی، حقوق  به عدالت  دست یابی 
هم  معنا،  این  به  بشر  حقوق  ساخت.  خدشه دار  را  انسان ها  حرمت 
استراتژیست و هم تاکتیک. لذا از این منظر، صرف حکومت اکثریت 
اگر چه شرط الزم  نهادهای حکومتی،  بودن  انتخابی  یا  و  اقلیت  بر 
نیست.  اما شرط کافی آن  نظام سیاسی است،  برای مشروعیت یک 
مشروعیت هر نظام سیاسی، تنها با معیار تضمین آزادی افراد و رعایت 

حقوق انسانی آن ها به محک می خورد.
این نوشته آهنگ آن را دارد که ضمن نگاهی گذرا به مفهوم حقوق 
مسایل  از  پاره ای  بر  آن،  اندیشه ی  تاریخی شکل گیری  روند  و  بشر 
و  کند  تامل  نیز  حاضر  عصر  در  مفهوم  این  نظری  دشواری های  و 
ایران،  جامعه  در  بشر  حقوق  کنونی  وضعیت  جمع بندی  با  پایان  در 
دشواری راهی را که رهروان اندیشه حقوق بشر و منزلت انسان در 

پیش روی دارند، بار دیگر خاطرنشان سازد.
۱- درباره مفهوم حقوق بشر

باید اذعان کرد که تبیین مفهومی »حقوق بشر« کار  پیش از هرچیز 
ساده ای نیست. بین صاحب نظران در باره »حقوق بشر« به مثابه مفهومی 
حقوقی از یک طرف و مفهومی اخالقی از طرف دیگر، توافقی عام 
مثابه  به  بشر  حقوق  ایده ی  از  دفاع  در  آن،  از  فراتر  ندارد.  وجود 
مفهومی اخالقی، به دلیل درک و برداشت های گوناگون از فلسفه ی 
مشکالت  این  به  نیست.  موجود  الزم  هماهنگی  نیز  )اتیک(  اخالق 
اما شاید  اشاراتی خواهد شد.  نوشته  این  بعدی  نظری در بخش های 
بد نباشد برای تبیین مفهوم حقوق بشر، پیش از هرچیز به مفهوم خود 

انسان پرداخت.
آن چه که انسان را انسان و از حیوانات متمایز می سازد، همانا قوای 
در  است.  خود  انسانیت  به  او  آگاهی  به ویژه  و  او  عقلی  و  ذهنی 
حالی که حیوانات وابسته به طبیعت اند و به طور غریزی عمل می کنند، 
انسان با تکیه بر تفکر مستقل می تواند خود را از طبیعت و قید و بند آن 
رها سازد. در گستره ی ذهن و روان انسان است که شخصیت و روح 
او شکل می گیرد و نه تنها با طبیعت و جهان مادی، بلکه هم چنین با 
ایده ها و جهان معنوی رابطه برقرار می سازد. این خصوصیت یگانه و 
ویژه ای است که تنها در انسان به ایجاد شخصیت منجر می گردد و 
باعث می شود که او بتواند اعمال خود را به طور هدفمند، برنامه ریزی 
لذا می توان گفت که همین جایگاه  برد )3(.  پیش  به  شده و خالق 
ویژه انسان در طبیعت و در قیاس با حیوانات، به او حقوقی طبیعی نیز 

می بخشد که کارپایه ی حقوق بشر قرار گرفته است.
حقوق  از  بخشی  عام  به طور  را  بشر  حقوق  امروز،  سیاسی  علوم  در 
بنیادین فرد می شمرند که مستقل از تابعیت دولتی و ناشی از طبیعت 
جاودانه  می شود،  زاده  انسان  تولد  با  حق  این  می آید.  به حساب  او 
در  که  همین روست  از  است.  واگذاری  غیرقابل   و  تعطیل ناپذیر  و 
بنیادین  یا  اساسی  حقوق  همان  را  بشر  حقوق  تعاریف،  از  بسیاری 
تعلق  افراد  »تک تک  به  که  می دانند  مدون  قوانین  در  شده  تصریح 
دارد و سپری برای دفاع از فرد انسان در قبال هرگونه تعرض از سوی 
دولت یا جامعه به حساب می آید« )4(. هر آیینه این سپر از فرد انسان 

سلب شود، حقوق انسانی او خدشه دار می گردد.
ادامه دارد

جستاری درباره ی
 حقوق بشر

قسمت دوم

»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 دوم

زنان نیمی از جمعیت انسانی کشور اند. نادیده گرفتن آنان به معنای 
نادیده گرفتن نیمی از نیروی انسانی کشور بوده و ضربه ی مهلکی به 

روند توسعه و انکشاف خواهد بود.

پی نوشت ها:
1. قانون اساسی افغانستان )1382(، ماده 53

2. ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری، سال 87/1386
3.  همان   
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معضل زمین های شهرک سجادیه قربانی گرفت
از صفحه 6

 اما حل نشد
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افراد جنرال غالم رسول را در  آقای رفیع، دست داشتن 
قتل و زخمی ساختن مردم رد کرده می گوید: »معاینات 
از یازده میل اسلحه ای که در  بالیستیکی )معاینه سالح( 
نزد افراد جنرال غالم رسول بوده است، نشان داد که هیچ 

فیری از این سالح ها صورت نگرفته است.«
آقای رفیع می گوید هیات هایی که از مرکز برای بررسی 
این رویداد آمده بودند، ضمن این که جنرال غالم رسول 
را ذی حق دانستند، به ارگان های کشفی و امنیتی دستور 

دادند تا از سرمایه و جان غالم رسول محافظت کنند.
گزارش  اخیر  در  مرکز  از  لوی سارنوالی  اعزامی  هیات 
کاری  خود در مکتوبی به تاریخ 9/30/ 1390 می نویسد: 
چون  دارند،  قرار  توقیف  تحت  قضیه  در  که  »9 نفری 
علیه  جمع آوری شده  اوراق  و  تحقیقات  در  الزام  دالیل 
مقام  از  تلیفونی  هدایت  اخذ  از  بعد  نبود،  موجود  آنان 
لوی سارنوالی کشور از توقیف رها گردیدند و هم چنان 
بود،  آمده  به دست  9نفر  این  نزد  از  که  اسلحه  11میل 
فرستاده  داخله  وزارت  به  بالیستیکی  معاینات  جهت 
از  هیچ یک  از  که  گردید  معلوم  معاینه  از  بعد  که  شده 
این  با  فیرشده  بود و پوچک های  فیر نشده  این سالح ها 

سالح ها مطابقت نداشته است.«
اما هیات دیگری که از طرف ریاست جمهوری به ترکیب 
داخله،  امور  شهرسازی،  امور  وزارت های  نمایندگان 
ارگان های  مستقل  اداره  ملی،  امنیت  عمومی  ریاست 
محل و ریاست عمومی اداره امور، تحت ریاست ضامن 
به تاریخ  جمهوری  ریاست  مشاور  وزیر  احمدی،  علی 
ریاست جمهوری  مقام   5336 مکتوب  طبق   1390/8/2
برای بررسی چگونگی این رویداد به بلخ اعزام شده بود، 

جنرال غالم رسول و سربازان پولیس را متهم دانسته اند.
زخمی های  و  کشته  مورد  در  هیات،  این  گزارش  در 
هیات  دسترس  به   که  »اسنادی  است:  آمده  رویداد  این 
قرار گرفته است، نمایانگر این ا ست که در این هنگام، 
فیرها از طرف افراد جنرال غالم رسول و سربازان پولیس 
صورت گرفته که در نتیجه دو نفر کشته و هفت تن دیگر 

به شمول دو نفر از منسوبان پولیس مجروح می شوند.« 
این هیات در جایی از گزارش خود می نویسد که اعمال 
فروش  مردم،  باالی  غالم رسول  جنرال  سوی  از  فشار 

تاریک اندیشی،  که  هستیم  آن  نگران  امروز  ما 
جامعه  دیگر  یک بار  آگاهی  عدم  و  بی سوادی 
ورطه  به  را  فرزندان مان-  و  مردان  زنان،   – افغانستان 

نابودی بکشاند
خانم ها ، آقایان، منتخبین مردم افغانستان!

و  عهد  و  تعهدات  از  شما  با  می خواهیم  امروز 
پیمان های مان صحبت کنیم. یازده سال پیش زمانی که 
از  مانده  برجای  ویرانه های  از  افغانستان،  جامعه 
جامعه  و  شما  ما،  کرد،  بلند  سر  طالبان  حاکمیت 
آزادی  راه  در  قدم  که  بستیم  پیمان  هم  با  بین المللی 
با  و  بستیم  همت  کمر  بگذاریم.  انسان  برابری  و 
بهره مندی حداکثری از کم ترین امکانات موجود در 
تمامی عرصه ها مساعی خود را به کار بستیم و در راه 
آرمان های انسانی و اعتالی جامعه کوشیدیم. دوباره 
مکتب هایمان را گشودیم و در کانکور و دانشگاه ها 
دولتی  سازمان های  و  ادارات  در  درخشیدیم.  خوش 
علی رغم  بودیم.  هم یارتان  و  همراه  غیردولتی  و 
و  تصویری  صوتی،  رسانه های  در  خطرات،  تمامی 
راه  در  قدم  داشتیم.  اثرگذار  و  فعال  چاپی حضوری 
و  گذاشتیم  شدن  انتخاب  و  کردن  انتخاب  دشوار 
چرا  خریدیم؛  به جان  را  خطرات  و  سختی ها  تمامی 
که باور داشتیم قدم در راه ارزشمند برابری و آزادی 
مختلف  عرصه های  بازیگران  زنان  ما  می گذاریم. 
تا  گرفتیم  به کار  را  خود  جهد  تمام  و  بودیم  جامعه 
ملک خویش را بر ویرانه های به جای مانده از گذشته 
و  سعی  با  زنان  اخیر  سال های  در  کنیم.  بنا  دوباره 
بهره مند  از برخی حقوق مدنی و سیاسی  تالش خود 
گردیدند گرچه در این راه کاستی ها و کمبودها هم 
با این همه، در تصمیم گیری های  وجود داشته و دارد 

کالن و ملی هنوزهم جای آنان خالی است.
سنجیدن  با  کشوری  هر  در  آزادی  و  دموکراسی 

شرایط زنان آن کشور تعیین می شود. 
را  خود  دست آوردهای  که  سال  یازده  از  بعد  امروز 
جامعه  صالی  به  که  خرسندیم  بسیار  می کنیم  مرور 
پاسخ مثبت دادیم و فرزندان خلفی برای آن بوده ایم. 
ما به عهد خود وفادار بوده ایم. اما دریغ که امروز از 
سوی شما، نواهای دیگری می شنویم و مسایل دیگری 
مطرح می شوند. امروز با زنان نه به عنوان بازیگرانی که 
افراد  به عنوان  بلکه  دارند  اداره جامعه خود  نقشی در 
علیه  مختلف  به نام های  که  می شود  برخورد  صغیری 
انسانی آنان زیر  آنان موضع گرفته می شود و حقوق 
پا می گردد. فرع دانستن آن ها، بریدن گوش و بینی، 
ازدواج های  عضو،  قطع  و  کردن  زندانی  سنگ سار، 
زیر سن و اجباری، بستن مکاتب بر روی دختران و... 
در عین حال سهیم نساختن زنان در مساله صلح همه 
بلکه  تنها جامعه جهانی  نه  امروز  است.  مرتبط  هم  با 
تمامی  صلح  به  رسیدن  بهانه  به  نیز  افعانستان  دولت 
برگرداندن  با  تا  می بندند  به کار  را  خود  تالش های 
پاره  به شرایط یازده سال پیش و معامله کردن  جامعه 
زنان،  مدنی  و  انسانی  حقوق  و  حق  یعنی  خود  تن 
این  در  و  آورد  به دست  را  دولت  مخالفان  رضایت 
با  پیمانشان  و  ندارد عهد  اهمیت  تنها چیزی که  میان 
با ما و با خود است و فراموش کرده اند که رهایی زن 
افغانستان  در  آنان  حضور  دلیل  اصلی ترین  افغانستان 

بوده و هست.
خانم ها، آقایان و منتخبین مردم افغانستان!

امروز که جامعه جهانی در افغانستان حضور دارد، بر 
نظامی  زمینه های  در  آنان  تجارب  به  تنها  که  ماست 

تجارب  سایر  از  و  نکنیم  بسنده  فزیکی  بازسازی  و 
نیز  دموکراسی  و  برابری  آزادی،  راستای  در  آنان 
در  ارزشمندی  تجارب  جهانیان  گردیم.  بهره مند 
پررنگ  نقش  و  حضور  شاهد  شما  دارند.  زمینه  این 
مسلمان  کشورهای  در  که  انقالب هایی  در  زنان 
چگونه  هستید.  می پیوندد،  وقوع  به  خاورمیانه  منطقه 
جایگاهی  چنین  به  اسالمی  جامعه  یک  در  می شود 
نوین  قرایت های  ارایه  از  پاسخ غیر  یافت؟ آیا  دست 
مرد  و  زن  اعتالی  و  دین  اعتالی  جهت  در  دین  از 
جامعه جدا از آداب و رسوم و سنت های خرد محلی 
است؟ چگونه می توانیم حتا اگر نخواهیم به کل جهان 
پهناور و تنها به کشور های مسلمان نگاه کنیم چشم بر 
دست آوردهای زنان در ترکیه، مصر، هند، بنگالدش، 
ایران و قطر...  پاکستان و  مانند  و حتا در کشورهایی 
چگونه  کنیم؟  تجربه  دوباره  را  رفته  راه  و  ببندیم 
کنیم  صحبت  آزادی  و  دموکراسی  از  می توانیم 
و  می بندیم  از جمعیت خود  نیمی  بر  وقتی که چشم 
به راحتی بر سر حقوق آنان معامله می کنیم؟ با آن که 
مخالفین مشارکت زنان در حوزه های مختلف زندگی 
با استناد به مسایل فرهنگی – عقیدتی مانع حضور زنان 
می شوند، اما هیچ کدام از این ها دلیلی برای به حاشیه 

کشانیدن زنان و معامله بر سر حقوق آنان نمی شود. 
افغانستان جزیی از جامعه جهانی است. بسیاری از اسناد 
جهانی  اعالمیه  جمله  از  بین المللی  کنوانسیون های  و 
حقوق بشر و رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان )سیدا( 
را امضا کرده است. امروز پس از یک دهه هم نشینی 
مستمر با جامعه جهانی و گله گذاری ها و ندامت های 
پیشین،  دهه های  در  افغانستان  فراموشی  برای  فراوان 
و  معظالت  حل  چگونگی  در  آنان  تجارب  از  باید 
مشکالت این جامعه در همه حوزه ها و به خصوص در 
با  است  افغانستان مکلف  بیاموزیم. دولت  زنان  زمینه 
پیشگاه جامعه ی  در  تعهدات خود  و  انسانی  تعهدات 
برخورد  مسووالنه  افغانستان  مردم  به خصوص  بشری 
به  جامعه  پیکر  نیم  دیگر  یک بار  که  نگذارد  و  کند 
محراق فراموشی سپرده شود. همه مسووالن و منتخبین 
مردم باید به قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان 
مجموعه  و  کشور  این  قانونی  سند  باالترین  به عنوان 
دست آوردهای یازده سال گذشته دولت افغانستان و 

جامعه مدنی پایبند باشند.
اندیشی،  تاریک  که  هستیم  آن  نگران  امروز  ما 
جامعه  دیگر  یک بار  آگاهی  عدم  و  بی سوادی 
به ورطه  افغانستان - زنان، مردان و فرزندان مان - را 
یک بار  شویم  ناگزیر  آن  از  پس  و  بکشاند  نابودی 

دیگر تجربیات تلخ گذشته را از سر بگذرانیم.
شهر،  آرمان  بنیاد  افغانستان،  زنان  50درصد  کمپاین 
کمیته مشارکت سیاسی زنان، اتحادیه سراسری زنان 
موسسه  انتقالی،  عدالت  هماهنگی  گروه  افغانستان، 
مستقل  کمیسیون  افغانستان،  مدنی  جامعه  مجتمع 
حقوق بشر افغانستان، سازمان حقوق بشر و دموکراسی 
»متا«،  افغانستان  تعاون  مرکز  مژده،  رادیو  افغانستان، 
موسسه همکاری برای صلح و ترقی، انتشارات فدایی 
تمرکز  موسسه  مدنی،  و جامعه  فرهنگ  بنیاد  هروی، 
به حقوق بشر،زنان جوان برای تغییر، روزنامه 8صبح، 
انجمن اجتماعی دادخواهان افغان، روان آنالین، نهاد 
همبستگی برای عدالت، رادیو مردم، شبکه نگاه زن، 

موسسه ارتباط، موسسه نی 
campaign50darsad@gmail.com
campaign50darsad.blogfa.com

جنرال  و  شهرداری  سوی  از  رهایشی  نمرات  تکراری 
غالم رسول و تظاهرات بدون اطالع به نیروهای امنیتی از 

جمله عوامل بروز این حادثه است.
لوی سارنوالی  هیات  تحقیقات  در  نیز  پولیس  این حال،  با 
گفته است که از سوی آن ها هیچ گونه فیری باالی مردم 

صورت نگرفته است.
با  غالم رسول  جنرال  شخص  که  می گویند  شاهدان  اما 

تفنگچه اش باالی مردم از بام دفترش شلیک می کرد.
به چشم  »من  می گوید:  شاهدان،  از  یک تن  بادار،  حاجی 
سرم دیدم که جنرال غالم رسول از بام دفترش با تفنگچه 
باالی مردم فیر می کرد و یک پیرمرد توسط شلیک های 

او کشته شد.« 
به  مظاهره  این  جریان  از  که  دقیقه ا ی  چهار  ویدیوی 
حین  در  که  می دهد  نشان  گرفته  قرار  روزنامه  دسترس 
مظاهره از باالی بام دفتر جنرال غالم رسول به سوی مردم 
شلیک می شود، اما به صورت واضح دیده نمی شود که این 
از  یاهم  و  افرادش  از سوی جنرال غالم رسول،  شلیک ها 

سوی پولیس صورت می گیرد.
مظاهره  لحظات  در  که  می پذیرد  غالم رسول  جنرال 
اما  است،  رفته  بام  باالی  جانش  نجات  برای  چندین بار 
می گوید: »من تفنگچه دارم، اما در آن روز تفنگچه با من 

نبود و من هیچ گونه فیری نکرده ام.« 
جالب این جاست که در میان 11میل اسلحه ای که پولیس 
از نزد افراد جنرال غالم رسول گرفته و به معاینه بالیستیکی 
آقای  تفنگچه  و  ندارد  وجود  تفنگچه  است،  فرستاده 

غالم رسول به معاینه فرستاده نشده است.
واقعه  این  بروز  از  ماه  چهار  به  نزدیک  باوجودی که 
می گذرد و سه هیات تاهنوز به منظور بررسی این رویداد 
روشن  حادثه  این  اصلی  عامالن  هنوز  است،  رفته  بلخ  به 

نگردیده و این مساله هم چنان پوشیده مانده است.
حکومت  اگر  که  می دهند  هشدار  شهرک  این  ساکنان 
نظر  در  را  دست داشته شان  اسناد  و  نشنود  را  صدای شان 
نمی پذیرند  با هیچ کسی  را  معامله  نگیرد، آن ها هیچ گونه 
و دوباره از راهی که الزم باشد، برای رسیدن به حق خود 

تالش خواهند کرد.

بیانیه کمپاین 50درصد زنان افغانستان و 22 نهاد مدافع 
حقوق زنان، حقوق بشر، جامعه مدنی و رسانه ای به مناسبت 

صد و یکمین روز جهانی زن - 8 مارچ 2012 - افغانستان
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بيوه  سه  که  است  کرده  اعالم  پاکستان  حکومت 
بن الدن به ورود و زندگی غيرقانونی در پاکستان متهم 
بن الدن  اسامه  از کشته شدن  بعد  بيوه ها  اين  شده اند. 

توسط حکومت پاکستان بازداشت شدند.
رحمان ملک، وزير داخله پاکستان روز پنج شنبه اعالم 
شبکه  مقتول  رهبر  بن الدن،  اسامه  بيوه  سه  که  کرد 
القاعده به صورت غيرقانونی وارد پاکستان شده و در 

اين کشور زندگی کرده اند.
در  ميالدی  گذشته  سال  می  ماه  در  بن الدن  اسامه 
در  امريکا  متحده  اياالت  ويژه  نيروهای  عمليات 
و  خانم  سه  شد.  کشته  پاکستان  پايتخت  نزديکی 
بودند  فردی  ميان 16  در  بن الدن  فرزندان  از  شماری 
که بعد از اين حمله توسط مقام های پاکستان بازداشت 

شدند.
مقابل  در  خانم(  )سه  »آن ها  افزود:  ملک  رحمان 
انتظار  در  آن ها  آن،  از  بعد  شده اند.  حاضر  دادگاه 
قانونی  و  مناسب  روش  با  و  می برند  سر  به  محاکمه 

نگهداری می شوند.«
خانم های  که  نساخت  مشخص  پاکستان  داخله  وزير 
بن الدن در کدام دادگاه حضور يافته اند، اما گفت که 
عليه  پرونده  و  نمی شود  آن ها  کودکان  متوجه  اتهام 

افراد بالغ آن ها تشکيل شده است.
وزارت خارجه پاکستان گفته است که دو تن از زنان 
تابعيت عربستان سعودی دارند و يکی  اسامه بن الدن 
از آن ها يمنی می باشد. حاال که خانم های بن الدن به 
ورود و زندگی غيرقانونی در پاکستان متهم شده اند، 
اگر  نيست که  معلوم  اما  آن ها محاکمه خواهند شد، 

مجرم شناخته شوند، چه جزايی تهديدشان می کند.
مقام های پاکستان بعد از اين که کميسيون تعيين شده 
گفته  کرد،  تکميل  را  خانم ها  اين  از  خود  تحقيقات 
کشورهای  به  را  بن الدن  اسامه  خانم های  که  بودند 
اعضای  با  کميسيون  اين  می گرداند.  بر  شان  اصلی 
که  دريابد  تا  است  کرده  گفتگو  بن الدن  خانواده 
چگونه اسامه بن الدن توانسته است در پاکستان مخفی 

زندگی کند.
بن الدن،  خانم  جوان ترين  عبدالفتاح،  احمد  عمال 
و  بن الدن  که  است  گفته  پاکستانی  مقام های  به 
ايبت آباد  در  ساختمانی  در  سال  پنج  خانواده اش 
هدف  گذشته  سال  او  که  جايی  بود،  کرده  زندگی 

قرار گرفت و کشته شد.
قتل اسامه بن الدن در پاکستان در سال گذشته، هرچند 
با  مبارزه  در  پيروزی  يک  امريکايی  مقام های  برای 
تروريسم پنداشته شد، اما انتقادهای صريحی را متوجه 
اين  پاکستان،  در  او  شدن  کشته  زيرا  کرد.  پاکستان 
گمانه زنی را تقويت کرد که نظاميان پاکستان احتماال 
از محل اختفای او آگاهی داشته اند. ولی پاکستان اين 

اتهام ها را رد کرده است.

بیوه های بن الدن
 به ورود غیرقانونی

 به پاکستان متهم شدند
   حکيمی

مريم درانی، عضو شورای واليتی قندهار، روز جمعه 
به دليل فعاليت های ارزشمندی که در راستای حمايت 
است،  داده  انجام  قندهار  واليت  در  زنان  حقوق  از 

جايزه بين المللی زنان شجاع را به دست آورد. 
جايزه بين المللی زنان شجاع همه ساله از طرف وزارت 
بيشترين تالش  داده می شود که  زنانی  به  امريکا  دفاع 
را برای به دست آوردن حقوق زنان به خرج می دهند. 

واليتی  شورای  عضو  که  براين  عالوه  درانی  خانم 
واليت  در  نيز  را  راديو  يک  مسووليت  است،  قندهار 
زنان  حقوق  ويژه  راديو  اين  دارد.  عهده  به  قندهار 

می باشد. 
خانم  دست آورد  اين  از  افغانستان  زنان  امور  وزارت 
مسلکی  معين  مصطفوی،  مژگان  کرد.  استقبال  درانی 
وزارت امور زنان، اين دست آورد را برای خانم درانی 
درانی  خانم  که  »جايزه ای  افزود:  و  گفت  تبريک 
برای  خوبی  نمونه ی  و  الگو  می تواند  آورده،  به دست 

تمام زنان افغان شود.« 
در  افغانستان  زنان  آن که  با  گفت  مصطفوی  خانم 
آن هم  با  اما  می کنند،  زندگی  دشواری  بسيار  شرايط 
احقاق  راستای  در  چشم گيری  فعاليت های  می توانند 
حقوق زنان داشته باشند: »جای افتخار است برای زنان 
افغانستان که يک زن در سطح جهان برنده می شود. ما 
برنده  انارکلی هنريار را داشتيم که  چندی پيش خانم 
درنظرداشت  با  ما  اگر  شدند.  بين المللی  جايزه  يک 
اصول و ارزش ها، تالش های خود را ادامه دهيم، يقين 

دارم که در سطح جهان پيروز و برنده می باشيم.«
سوی  از  را  شجاع  زنان  جايزه  حالی  در  درانی  خانم 
آورده  به دست  امريکا  متحده  اياالت  خارجه  وزارت 
است که خشونت عليه زنان در کشور هم چنان وجود 
نيز موارد تکان دهنده خشونت  دارد و در سال جاری 

عليه زنان به وقوع پيوست. 
مراتب  به  جنوب  ناامن  واليات  در  زنان  وضعيت 
امن کشور خوانده شده  نسبتا  از مناطق  نگران کننده تر 
در  می گويند  زن  حقوق  فعاالن  از  شماری  است. 
زنان  هستند،  برخوردار  نسبی  امنيت  از  که  والياتی 
می توانند شکايت های شان را در مراجع رسمی برسانند، 

منطقه  در  قحطی  اين که  برای  گفته  آکسفام  موسسه 
تبديل  انسانی  فاجعه ای  به  غربی  افريقای  در  ساحل 

نشود، بايد فورا اقدام کرد.
قرار  تاثير  را تحت  نفر  ميليون  فاجعه می تواند 13  اين 

دهد.
اين موسسه امداد می گويد جامعه بين المللی در پاسخ 
به قحطی سال گذشته در شرق افريقا بيش از حد تاخير 

کرد.
ميليون  يک  از  بيش  به  کمک  برای  آکسفام  موسسه 

زنان در چنين شرايطی نيز دست آوردهای خوبی دارند. 
اين در حالی ست که اخيرا شورای علمای افغانستان، با 
نشر اعالميه ای که از طريق رياست جمهوری کشور به 
رسانه ها فرستاده شد، خواستار سفر زنان با محرم شرعی 
و هم چنين جدايی زنان از مردان در مراکز عمومی از 
و  دولتی  اداره های  و  درسی  صنف های  بازار،  جمله، 

غيردولتی شد. 
خانم رضايی در اين مورد می گويد زنان افغانستان بايد 
با حفظ ارزش های اسالمی و دينی، به فعاليت های شان 
در  افغانستان  علمای  شورای  می گويد  او  دهند.  ادامه 
نظر گرفته  زنان در  برای  را  حالی چنين محدوديت ها 
که فساد در افغانستان بيداد می کند، دزدی های مسلحانه 
جريان دارد و مهم تر از همه به نام دين جوانان کشور را 
باور خانم  به  افغان ها می فرستند.  انتحار و کشتن  برای 

رضايی، اين مسايل برای افغانستان اهميت دارد. 

ميليون ها نفر در آستانه يک بحران جدی قرار دارند.
از  نشان  همه چيز  نشود  اقدام  زودتر  »اگر  به گفته وی 
تبديل عن قريب قحطی به يک فاجعه انسانی دارد. دنيا 
نبايد بگذارد چنين اتفاقی رخ دهد. بايد با يک عمليات 
امداد جدی از مرگ ده ها هزار نفر به دليل بی اعتنايی 

جامعه جهانی جلوگيری شود.«
وی افزود: »سال گذشته شاهد بوديم که چطور شرايط 
در شرق افريقا به سرعت از کنترل خارج شد و چگونه 
عمل  موقع  به  نتوانستند  رسانی  امداد  سازمان های 
کنند. ساده است، اگر همين حاال دست به کار شويم 

می توانيم از تلفات هزاران نفر جلوگيری کنيم.«
در ماه جنوری موسسات آکسفام و »کودکان را نجات 
بدهيد« اعالم کردند سال گذشته هزاران نفر در شرق 
افريقا جان خود را بيهوده از دست دادند چرا که گوش 
جامعه بين المللی به هشدارهای زودهنگام سازمان های 

امداد بدهکار نبود.

اما در والياتی مانند قندهار، زنان حتا از اين شانس نيز 
محروم هستند. 

نماينده واليت غزنی  در همين حال، شاه گل رضايی، 
برای  مهمی  دست آورد  را  جايزه  اين  نيز  پارلمان  در 
می گويد  رضايی  خانم  می خواند.  افغانستان  زنان 
با  ناامن  واليات  در  زن  حقوق  گسترش  برای  فعاليت 
خانم  فعاليت های  و  است  مواجه  بزرگی  چالش های 

درانی، در اين راستا قابل ستايش می باشد. 
خانم رضايی گفت: »جايزه ای که خانم درانی به دست 
نقطه  هر  در  زنان  که  است  مساله  اين  بيانگر  آورده 
معقول  مبارزات  به  شرايط  سخت ترين  در  افغانستان 
يافته اند که  را  اين  امروز شايستگی  و  داده  ادامه  خود 
توسط يکی از نهادهای معتبر بين المللی جايزه بگيرند.« 
اين نماينده پارلمان می گويد باوجودی که شرايط برای 
که  می شود  ديده  اما  است  دشوار  بسيار  زنان  فعاليت 

نيازمند در اين منطقه درخواست کمک فوری معادل 
36 ميليون دالر کرده است.

آکسفام گفته است نرخ سوتغذيه در چاد، بورکينافاسو، 
 15 تا   10 بين  شمالی  سنگال  و  نيجر  موريتانی،  مالی، 
درصد است و در برخی نواحی به بيش از حد بحرانی 

15 درصد رسيده است.
در  کودک  ميليون  يک  از  بيش  موسسه  اين  گفته  به 

منطقه ساحل در خطر سوتغذيه هستند.
برخی  چاد  مناطق کشور  برخی  در  می گويد  آکسفام 
روستاييان به خراب کردن النه مورچه ها پرداخته اند تا 
دانه هايی را که مورچه ها ذخيره کرده اند برای خوردن 

خود و خانواده شان جمع کنند.
قيمت  قحطی،  را  بحران  اين  عامل  امداد  سازمان  اين 
باالی مواد غذايی، فقر شديد و درگيری های منطقه ای 

دانسته است.
به گفته ممدو بيتيه، مدير منطقه افريقای غربی آکسفام 

مريم درانی 
جايزه بین المللی زن شجاع را به دست آورد

هشدار نسبت به قحطی فاجعه بار در افريقای غربی
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میان دولت و دستگاه قضایی را افزایش 
خواهد داد.

و  اعمال  که  است  گفته  گیالنی  آقای 
»عدم  قانونی  تعریف  شامل  او  رفتار 
نمی شود،  دادگاه«  دستور  از  تمکین 
ولی در صورتی که دادگاه عالی او را 
مشاغل  داشتن  از  او  بشناسد،  محکوم 
ممکن  و  شد  خواهد  محروم  دولتی 

است زندانی شود.
به  که  می گوید  پاکستان  نخست وزیر 
زرداری  آقای  قضایی  مصوونیت  دلیل 
قانونا  او  رییس جمهور،  به عنوان 
نمی توانسته است خواستار ادامه تعقیب 

خود  تحریم های  در  اروپا  اتحادیه  می شود  گفته 
علیه ایران که هنوز نهایی نشده تنها بانک مرکزی 
را،  ایرانی  بانک های  همه  نه  دیگر،  بانک  چند  و 

هدف قرار خواهد داد.
کرد  اعالم  اطالعیه ای  در  سویفت  پیش  هفته  دو 
آماده است »به محض این که تحریم های اتحادیه 
اروپا علیه ایران اجرایی شد، خدمات خود را دیگر 
قرار  تحریم  تحت  که  ایرانی  مالی  نهادهای  به 

گرفته اند، ارایه ندهد.«
برد شرمن از تهیه کنندگان طرح جدید در مجلس 
امریکا گفته است: »ما نباید در تالش برای افزایش 
فشار اقتصادی بر ایران و منزوی کردن این کشور 
از هیچ اقدامی بپرهیزیم. اگر ایران نتواند دریافت ها 
و پرداخت های بین المللی اش را از طریق سویفت 
از  دست  کامال  شد  خواهد  مجبور  یا  دهد  انجام 
معامله با شرکای خارجی اش بکشد و یا این شرکا 
و  می خواهند  بیشتری  پول  ایران  به  فروش  برای 

کاالهای ایران را زیر قیمت خواهند خرید.«
آقای شرمن گفت: »هدف ما این نیست که دولت 
ایران را مجبور کنیم حساب هایش را از یک بانک 
به بانک دیگری منتقل کند، هدف ما قطع دسترسی 

آنها به کل سیستم مالی است.«
منتشر  شرمن  برد  دفتر  که  اطالعیه ای  اساس  بر 
سنای  مجلس  در  زودی  به  مشابهی  طرح  کرده 
از  که  کیرک  مارک  سناتور  توسط  امریکا 

جمهوری خواهان است ارایه خواهد شد.
اعالم  گذشته  هفته  امریکا  دولت  انرژی  آژانس 
کرده بود که نشانه هایی در دست دارد که حاکی 
از کاهش محموله های تجاری نفت ایران در دو ماه 

گذشته است.
بودن  بی تاثیر  به  اغلب  ایران  مقامات  این همه  با 
تاکید  کشور  این  سیاست  و  اقتصاد  بر  تحریم ها 

می کنند.

 ۸ پنج شنبه،  روز  پاکستان  عالی  دادگاه 
داده  دستور  کشور  آن  دولت  به  مارچ، 
بخواهد  سویسی  مقامات  از  که  است 
مالی آصف علی زرداری،  فساد  پرونده 
در  دیگر  بار  پاکستان،  رییس جمهور 

سوییس مفتوح شود.
نخست وزیر  گیالنی،  رضا  یوسف 
عدم  به  متهم  نیز  خود  که  پاکستان، 
عدم  دلیل  به  دادگاه  دستور  به  تمکین 
پیگیری پرونده فساد مالی رییس جمهور 
به  زرداری  آقای  که  می گوید  است، 

عنوان رییس جمهور مصوونیت دارد.
جریان  که  می گوید  پاکستان  دولت 
حامی برخورد با رییس جمهور، آلوده به 

اغراض سیاسی است.
تا  پاکستان  عالی  دادگاه  حال،  این  با 
داده  فرصت  گیالنی  آقای  به  مارچ   ۲۱
است که از دولت سویس خواستار ادامه 
رییس جمهور  فساد  پرونده  به  رسیدگی 

شود.
آقای گیالنی باید خود نیز در همان روز 
دهد  توضیح  تا  شود  حاضر  دادگاه  در 
آقای  فساد  پرونده  پیگیری  عدم  با  چرا 
دادگاه  پیشین  دستورات  از  زرداری، 

تمکین نکرده است.
تنش های  دادگاه،  پنج شنبه  روز  دستور 

پنج شنبه  روز  امریکا  نمایندگان  مجلس  نماینده  دو 
ارایه کردند که بر اساس آن شرکت های  طرحی را 
یا  و  می دهند  بیمه  خدمات  ایران  به  که  بین المللی 
به  دسترسی  از  می کنند  بیمه  را  این کشور  معامالت 

سیستم مالی و بانکی امریکا محروم خواهند شد.
و  کالیفرنیا  ایالت  از  دموکرات  نماینده  شرمن،  برد 
ایلنا روس لتینن، نماینده جمهوری خواه این طرح را 

به مجلس نمایندگان امریکا ارایه کرده اند.
بخش  در  سرمایه گذاری  بیمه  جمله  از  تحریم  این 
در  را  کشور  این  دیگر  کاالهای  نیز  و  ایران  انرژی 

بر می گیرد.
یک جانبه  تحریم های  و  بین المللی  تحریم های  فشار 
اخیر  ماه های  در  ایران  علیه  اروپا  اتحادیه  و  امریکا 

افزایش یافته است.
پی  در  که  می کنند  متهم  را  ایران  غربی  قدرت های 
است،  اتومی  سالح  تولید  توانایی  به  یافتن  دست 
تولید  اتومی اش  برنامه  هدف  که  می گوید  ایران  اما 

انرژی و فعالیت های علمی و طبی است.
که  را  ایران  تحریم  قانون  می گوید  امریکا  دولت 
امضای  به  گذشته  میالدی  سال  روز  آخرین  در 
کاهش  هدف  با  رسیده  کشور  این  رییس جمهور 
دادن  تاثیرقرار  تحت  با  ایران  هسته ای  برنامه  بودجه 

درآمدهای نفتی این کشور تهیه کرده است.
مجلس  در  پنج شنبه  روز  که  تحریم  جدید  طرح 
به  تحریم ها  گسترش  پی  در  شد  ارایه  نمایندگان 
انتقاالت  شکلی است که »سویفت«، سازمان جهانی 
بین بانکی، نه تنها با بانک مرکزی ایران که با دیگر 

بانک های ایرانی نیز نتواند همکاری کند.
این در حالی است که حدود دو هفته پیش سازمان 
است  آماده  کرد  اعالم  بانکی  بین  انتقاالت  جهانی 
اتحادیه  جدید  تحریم های  شدن  عملی  با  هم زمان 
اروپا علیه ایران، بانک های این کشور را از دسترسی 

به خدمات خود محروم کند.

آقای زرداری شود.
آصف علی زرداری و همسرش بی نظیر 
بوتو در سال ۲۰۰۳ میالدی در سویس به 
دالر  میلیون ها  »پولشویی«  به  غیابی  طور 
محکوم  سویسی  شرکت های  از  رشوه 
سال  در  سویس  دولت  اما  بودند،  شده 
۲۰۰۸ به درخواست دولت وقت پاکستان 
پرونده  زرداری،  آقای  خود  رهبری  به 

فساد مالی را مختومه اعالم کرد.
پاکستان  عالی  دادگاه  حال  این  با 
می گوید که در پی حاکمیت قانون است 
رییس جمهور  تعقیب  ادامه  خواستار  و 

شده است.

دادگاه عالی پاکستان
 بر تعقیب قضایی زرداری تاکید کرد

مجلس امریکا در تالش گسترش تحریم ها علیه ایران است

5th Year    No: 1354  Saturday  10 March, 2012    Price: 10 Afghani
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