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گزارش روز

گفت وگو

در افغانســتان بــرای ایــن کــه بدبخــت باشــی، زن بــودن 

انــکار شــده  کــه همیشــه  کفایــت می کنــد؛ جنســیتی 

ــا موجودیــت دیگــری قابــل تعریــف بــوده  اســت و حقــش ب

ــد،  ــان در افغانســتان آن چــه بیشــر از همــه دارن اســت. زن

ــواع خشــونت های بی جــا و محرومیــت از حقــوق رشعــی  ان

در  بــودن  زن  دیگــری  تعریــف  اســت.  شــان  قانونــی  و 

ــی ای  ــت؛ بدبخت ــودن اس ــت ب ــتان، بدبخ ــه ی افغانس جامع

کــه مــرزی نــدارد و از چنــد ســو خــودش را در زندگــی زنــان 

ــت. ــا داده اس ــتان ج افغانس

یکــی از مــواردی کــه زنــان در افغانســتان بــه دلیــل 

رنــج  آن  از  امــور،  همــه  در  مــردان  بــودن  حق به جانــب 

ــه میــراث اســت کــه رشیعــت اســامی  می برنــد، رســیدن ب

و قوانیــن کشــور آن را حــق قانونــی و رشعــی زنــان دانســته 

اســت. ایــن حــق زنــان بــا ایــن کــه در متــون دینــی و 

قانونــی مــورد حامیــت اســت؛ امــا در عمــل رســیدن بیشــر 

ــوان ... ــت خ ــن از هف ــق، گذش ــن ح ــه ای ــان ب زن

6

روز  بــا  اســت  برابــر  امــروز سه شــنبه )10دســامرب( 

جهانــی حقــوق بــر. مجمــع عمومــی ســازمان ملــل 

متحــد، در دهــم دســامرب ســال 1947، ســه ســال پــس 

از تأســیس ایــن ســازمان، اعامیــه ی جهانــی حقــوق بــر 

ــوق  ــه، حق ــن اعامی ــب ای ــس از تصوی ــرد. پ ــب ک را تصوی

بــر در ســطح جهــان بنیــان گذاشــته و از مروعیــت 

ــل  الزم برخــوردار شــد.  شــورای حقــوق بــر ســازمان  مل

متحــد کــه در ســال 2006 ایجــاد شــد، افغانســتان بــرای 

ــه  ــورا را ب ــن ش ــت ای ــال 2017 عضوی ــتین بار در س نخس

دســت آورد. بــه همیــن منظــور، از یــک طــرف، همه ســاله 

ــه  ــف و ب ــورهای مختل ــر در کش ــوق ب ــی حق از روز جهان

طــرف  از  و  می شــود  گرامی داشــت  افغانســتان  ویــژه 

ــامن  ــک گفت ــوان ی ــه عن ــر ب ــوق ب ــوع حق ــر، موض دیگ

ــال،  ــن ح ــت. در عی ــده اس ــدل ش ــورها مب ــطح کش در س

ــت از  ــر در حامی ــوق ب ــع حق ــای مداف ــاله نهاده همه س

ایــن امــر، تعهــد شــان را بــرای مبــارزه بــا ناقضــان حقــوق 

بــر، اعــام می کننــد.

ــت  ــه وضعی ــی ب ــگاه کل ــم ن ــزارش می خواهی ــن گ در ای

حقــوق بــر در افغانســتان و ایــن کــه چقــدر حکومــت و 

ــان  ــد در جری ــته ان ــر توانس ــوق ب ــع حق ــای مداف نهاده

18 ســال گذشــته بــرای بهبــود وضعیــت حقــوق بــر در 

ــم.  ــد، بپردازی ــتان کار کنن افغانس

برای  طایی  سال های  پسین،  سال   18 هرچند 

که  اند  توانسته  کشور  این  زنان  و  بوده  افغانستان  زنان 

باشند؛  داشته  پررنگی  حضور  مختلف  بخش های  در 

عنوان  به  افغانستان هنوز هم  در  زنان  این وجود،  با  اما 

مورد  مختلف  بهانه های  به  و  می شوند  تلقی  دوم  جنس 

مذهب  از  نادرست  برداشت  می گیرند.  قرار  اذیت  و  آزار 

و فرهنگ های ناپسندیده، سبب شده است که جامعه ی 

کم ترین  و  آید  بار  به  مردساالر  جامعه ی  یک  افغانستان 

افغانستان  زنان  شود.  آن ها  حقوق   و  زنان  به  توجهی 

هنوز هم با مشکات زیادی دست و پنجه  نرم می کنند. 

آن  با  این کشور  زنان  هنوز  که  مهم ترین چالش هایی  از 

مواجه اند، نداشن هویت مشخص است. هویتی که حق 

است.  نشده  داده  آن ها  به  ولی  است،  آن ها  اساسی 

بحث هایی  عمده ترین  از  زنان«  مستقل  »هویت  بحث 

پایان  با  همزمان  می شود.  مطرح  روزها  این  که  است 

زنان،  علیه  خشونت  با  مبارزه  روزه ی  پانزده  کمپاین 

شامری از منایندگان زن مجلس خواستار تعدیل برخی 

ماده های قانون توزیع شناس نامه  برای زنان افغان شده 

که  داده  شود  حق  این  مادران  به  آن،  اساس  بر  که  اند 

آن ها  نام  تا  بگیرند  فرزندان شان شناسنامه  برای  بتوانند 

شود.  درج  شان  فرزندان  شناس نامه  در 

به گفته ای این منایندگان، حداقل کاری ...

حکومت افغانستان فهم درستی 
زنان بدون نام  در جستجوی هویتاز حقوق برش ندارد
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در یــک هفتــه ی اخیــر، مناینــدگان امریــکا و گــروه 

طالبــان در پشــت درهــای بســته مذاکــره دارنــد. 

هرچنــد محتــوای دقیــق ایــن مذاکــره بــه بیــرون داده 

نشــده؛ امــا اطاعــات مختلفــی ...

ــرای  ــه ب ــد ک ــد می کن ــی، تأکی ــور غن رییس جمه

ــدون  ــد ب ــان بای ــح، طالب ــق صل ــه تواف ــت یابی ب دس

... پیش رشطــی  هیچ گونــه 

تقنینــی  فرمــان  اعضــای مجلــس مناینــدگان، 
قانــون حامیــت از حقــوق کــودکان را پــس از گذشــت 

ــد. ــب کردن ــت آرا، تصوی ــا اکرثی ــال، ب 8 س

 قوانین حقوق برشی در جنگ 
افغانستان برای طرف های

 درگیر معنایی ندارد

غنی: طالبان بدون هیچ  
پیش رشطی به گفت وگو
 با حکومت حارض شوند

بن بست انتخابات
 شکل گیری »حکومت موقت«

 را قوت می بخشد

قانون حامیت از حقوق کودکان 
از سوی مجلس منایندگان 

تصویب شد

رسور دانش: مافیای فساد اداری
 هنوز هم مهار نشده است

گفت وگو با نعیم نظری

)معاون کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان(
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بدبختی نام دیگر زن بودن است زندگی به رنگ زن
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کمیسیون را مجبور می کنیم 
تا آرای تقلبی را باطل کند

ثبات و همگرایی: 
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7
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ــک  ــر ی ــوق ب ــی حق روز جهان

در  کــه  اســت  ســاالنه  رویــداد 

ده دســامرب برابــر بــا 19 قــوس، 

می شــود.  برگــزار 

یونســکو  توســط  روز  ایــن 

نام گــذاری شــد. ایــن ســازمان در 

تــاش بــود تــا مهم تریــن اصــل و پایــه ی حقــوق بــر 

ــع  ــام جوام ــوی مت ــت از س ــانی اس ــت انس ــه کرام ک

بــری رعایــت شــود. در جهــان امــروز مــا شــاهد 

ایــن اســتیم کــه ایــن اصــل جایــگاه خــود را در بیــن 

ــان  ــان جری ــطح جه ــه در س ــری ک ــای ب گفتامن ه

دارد، پیــدا کــرده اســت و ایــن قانــون یــا بهــر بگوییــم 

ایــن نیــاز بــری توانســته اســت رابطــه ی تنگاتنگــی 

ــن  ــد. ای ــدا کن ــف پی ــکار عمومــی جوامــع مختل ــا اف ب

ارتبــاط در جهــان امــروز  ...

حقوق بشر نه تنها قانون 
که نیاز بشر است
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ــداد ســاالنه اســت  روز جهانــی حقــوق بــر یــک روی

کــه در ده دســامرب برابــر بــا 19 قــوس، برگــزار می شــود. 

ایــن  شــد.  نام گــذاری  یونســکو  توســط  روز  ایــن 

ســازمان در تــاش بــود تــا مهم تریــن اصــل و پایــه ی 

حقــوق بــر کــه کرامــت انســانی اســت از ســوی متــام 

جوامــع بــری رعایــت شــود. در جهــان امــروز مــا شــاهد 

ــن  ــود را در بی ــگاه خ ــل جای ــن اص ــه ای ــتیم ک ــن اس ای

گفتامن هــای بــری کــه در ســطح جهــان جریــان دارد، 

ــن  ــم ای ــر بگویی ــا به ــون ی ــن قان ــت و ای ــرده اس ــدا ک پی

نیــاز بــری توانســته اســت رابطــه ی تنگاتنگــی بــا افــکار 

ــاط در  ــن ارتب ــد. ای ــدا کن ــف پی ــع مختل ــی جوام عموم

جهــان امــروز تــا حــدی نزدیــک و مهــم اســت کــه متامــی 

ــه ای  ــه گون ــد، ب ــت دارن ــان دوس ــطح جه ــا در س ملت ه

ــان  ــاط جه ــر نق ــه دیگ ــی ب ــا و تصویرهای ــود خربه از خ

مخابــره کننــد کــه از لحــاظ حقــوق بــر در بهریــن 

ســطح  قــرار دارنــد و جهــان بایــد در مــورد ایــن ملت هــا 

ــان  ــه فکــر کننــد کــه حقــوق بــر در کشــور آن ایــن گون

نقــض منی شــود و اگــر هــم نقــض شــود دولــت بــه 

ــان  ــا متخلف ــر ب ــوق ب ــی حق ــا حام ــه دار ی ــوان داعی عن

یــا  فــرد  برخــورد جــدی می کنــد و منی گذارنــد کــه 

ــان  ــت ش ــی دول ــت مل ــایه ی حاکمی ــر س ــی در زی گروه

ــد.  ــض کنن ــر را نق ــوق ب حق

ــر  ــوق ب ــت حق ــرای رعای ــا ب ــت حکومت ه ــن جدی ای

ــد،  ــته باش ــوب داش ــور خ ــان تص ــان از آن ــه جه ــن ک و ای

ــان  ــن جهــان آن ــن خاطــر اســت کــه در بی ــه ای بیشــر ب

ــل  ــه و تحلی ــا تجزی ــند. ب ــی باش ــت جهان دارای مروعی

کنش هــا و واکنش هــای سیاســی، ایــن گونــه تصــور 

می شــود کــه حقــوق بــر یــک اصــل بــرای دولــت 

شــمرده می شــود تــا بتوانــد در کنــار دیگــر دولت هــا 

در عرصــه ی سیاســت جهانــی فرصــت تبــارز پیــدا کنــد. 

بــه گونــه دیگــر هــم می تــوان اعامیــه ی جهانــی 

ــل  ــازمان مل ــی س ــع عموم ــه در مجم ــر را ک ــوق ب حق

بــه  پاریــس  تاریــخ ده دســامرب 1948 در  متحــد در 

ــید،  ــد رس ــل متح ــازمان مل ــای س ــی اعض ــای متام امض

یــک پیــامن بین املللــی محســوب کــرد کــه ایــن تعهــد 

بین املللــی را می تــوان برخاســته از نتیجــه ی جنــگ 

جهانــی دوم دانســت. کشــورهایی کــه در پــای ایــن 

ــرای  ــر ب ــه دیگ ــد ک ــان دادن ــد، نش ــا کردن ــه  امض اعامی

ــد و آن  ــی می کنن ــه در آن زندگ ــی ک ــدن جهان ــان دی ش

هــم در حالــت جنــگ دشــوار و تحمل ناپذیــر اســت و 

ــی  ــگ جهان ــال از جن ــر س ــت ه ــا گذش ــورها ب ــن کش ای

می توانــد  جهــان  کــه  کردنــد  ثابــت  تاریــخ  بــه  دوم 

بــا متــام تنــوع ممکــن کــه از لحــاظ رنــگ پوســت، 

دیــن، مذهــب، فرهنــگ و ... کــه در جوامــع بــری 

ــا  ــد ت ــی باش ــتار مکان ــگ و کش ــدون جن ــم، ب رساغ داری

ــد.  ــی کنن ــز زندگ ــتی مصالحت آمی ــان ها در هم زیس انس

ــامل 30  ــه ش ــر ک ــوق ب ــی حق ــه ی جهان در اعامی

مــاده اســت، دیــدگاه ســازمان ملــل متحــد در مــورد 

فرهنگــی،  مدنــی،  بنیــادی  حقــوق  و  بــر  حقــوق 

کــه متامــی  را  اجتامعــی ای  و  اقتصــادی، سیاســی، 

ابنــای بــر در هــر کشــوری بایــد از آن برخــوردار باشــند 

را مشــخص کــرده  اســت.

ــن  ــای ای ــال از امض ــه 71 س ــروز ک ــا ام ــال ت از آن س

پیــامن می گــذرد، تــا هنــوز تصویــب اعامیــه ی جهانــی 

ــی  ــم و تاریخ ــت آوردهای مه ــی از دس ــر، یک ــوق ب حق

ــورهای  ــد. کش ــاب می آی ــه حس ــد ب ــل متح ــازمان مل س

ــد کنوانســیون های مهــم بین املللــی  جهــان توانســته ان

ــق  ــان تحق ــدف ش ــه ه ــد ک ــب کنن ــامری را تصوی بی  ش

ــده شــده  ــی حقــوق بــر خوان ــه ی جهان ــن اعامی موازی

و متامــی ایــن کنوانســیون ها از ایــن اعامیــه نشــأت 

ــه اســت. گرفت

جهــان  دولت هــای  متامــی  بــر  حقــوق  قانــون 

برنامــه ی  کــه  ســاخته  امــر  ایــن  بــه  مکلــف  را 

راهــربدی حقوقــی خــود را بــا هامهنگــی و همــکاری 

کــه  دولت هــا  آن  خــاک  در  مســتقر  کمیســیون های 

ــا محوریــت  ــد ب ــن ســازمان ان ــه حیــث مناینده هــای ای ب

حقــوِق مدنــی ـ سیاســی، حقــوق اقتصــادی، اجتامعــی 

و فرهنگــی تهیــه کننــد تــا مکانیــزم مشــخصی در رسارس 

جهــان بــرای رعایــت حقــوق بــر در دســت داشــته 

باشــند. دولت هــای جهــان تــا کنــون بــا همیــن رویکــرد 

در ســازمان ملــل متحــد حضــور پیــدا کردنــد و عضویــت 

ــون  ــن قان ــت ای ــا رعای ــازمان را ب ــن س ــان در ای ــود ش خ

مروعیــت و تــداوم دادنــد. 

پــس بــاور عمومــی در جهــان همیــن اســت کــه 

متــام دولت هــا بــدون قیــد و رشط خاصــی، بایــد اصــل 

موجــود کــه هامنــا حقــوق بــری اســت را مراعــات 

کننــد تــا جهانــی بــدون جنــگ و خون ریــزی داشــته 

ــا هــر انســانی کــه در  ــی داشــته باشــیم ت باشــیم. جهان

هــر نقطــه ی جغرافیایــی زاده می شــود، از حقــوق اولیــه 

ــت  ــان اس ــان ها در جه ــردن انس ــی ک ــه ی زندگ ــه الزم ک

ــد.  ــوردار باش برخ

ــان  ــای جه ــون دولت ه ــت و تاکن ــور اس ــن ط ــر ای اگ

در 71 ســال گذشــته ایــن گونــه قناعت بخــش از لحــاظ 

ــی  ــد، پــس جنگ های ــار کردن ــت حقــوق بــری رفت رعای

انســان ها  میــان  جهــان  رسارس  در  اکنــون  هــم  کــه 

ــد.  ــته باش ــد داش ــی می توان ــه ماهیت ــان دارد، چ جری

ــا، امریــکا  ــرای اروپ اگــر بعــد از جنــگ جهانــی دوم ب

را  خــود  ماهیــت  و  چهــره  جنــگ  دولت هــا،  دیگــر  و 

ــرای  ــوز ب ــال هن ــد از 71 س ــا بع ــت؛ ام ــر داده اس تغیی

حــاال  حتــا  کــه  ســابق  چهــره ی  هــامن  خاورمیانــه 

خشــن تر و بی رحم تــر شــده اســت، را دارد و بــا ایــن 

کــه دولت هــای حاکــم در ایــن منطقــه ی جغرافیایــی 

ادعــا دارنــد کــه بــرای آنــان هــامن حقــوق بــری کــه در 

ــود،  ــت می ش ــی رعای ــورهای اروپای ــادا، کش ــکا، کان امری

اصــل اســت؛ امــا اتفاقــات سیاســی و رفتارهــای نظامــی 

کشــورهای  بــا  منطقــه  ســطح  در  و  مــردم  بــا  شــان 

همســایه نشــان می دهــد کــه حداقــل در ایــن 71 ســال 

ــعه  ــورهای توس ــرای کش ــه و ب ــر در خاورمیان ــوق ب حق

نیافتــه یــا در حــال توســعه ی ایــن منطقــه، ماهیــت 

کشــورهای  در  کــه  دولت هایــی  و  اســت  داده  تغییــر 

منطقــه ی جغرافیایــی خاورمیانــه حاکــم اســتند، حــارض 

انــد بــرای تــداوم سیاســی شــان حقــوق بــر را بــه ســود 

ــد.  ــیر کنن ــود تفس خ

در حــال حــارض، جــدا از خطــر تروریــزم و افراط گرایی 

دینــی کــه متامــی دولت هــای جهــان را تهدیــد می کنــد 

ــن  ــگ بی ــی رشوع جن ــل اصل ــر عام ــای اخی و در دهه ه

ــیا  ــا در آس ــن ج ــا ای ــت؛ ام ــوده اس ــا ب ــا و دولت ه ملت ه

ــا  ــت ت ــه اس ــور برم ــه کش ــی ک ــه ی رشق ــن نقط از دورتری

بنــگادش، پاکســتان، افغانســتان، ایــران، یمــن، عــراق 

و ســوریه، دولت هــا نشــان دادنــد کــه هیــچ تعهــدی بــه 

ــا  ــد و تنه ــر ندارن ــوق ب ــی حق ــامن بین امللل ــل پی اص

ــد.  ــر می کنن ــان تظاه ــرای جه ب

ایــن تظاهــر سیاســی دولت هــا در رعایــت اصــل 

ــته  ــا خواس ــت ت ــده اس ــبب ش ــری س ــوق ب ــن حق قوانی

و ناخواســته ملت هــا نیــز از ماهیــت ایــن قانــون دور 

مباننــد و دولت هــا بــه خوبــی توانســته انــد مکانیــزم 

ــا در  ــکوت ملت ه ــا س ــود را ب ــری خ ــوق ب ــربد حق پیش

برابــر حقــوق شــان عیــار ســازند. امســال هــم بدون شــک 

از ایــن روز، در ســطح جهانــی بــه گونــه ی گســرده ای و 

بــه خصــوص در کشــورهایی کــه ظاهرمنایــی بــه رعایــت 

ــد. ــل می آی ــه عم ــل ب ــد، تجلی ــر می کنن ــوق ب حق

امــا نکتــه ی قابــل تعمــق امســال همزمــان بــا تجلیــل 

ــر  ــوق ب ــون حق ــب قان ــن ســال تصوی ــاد و یکمی از هفت

در ســطح جهــان، ایــن اســت کــه بــار دیگــر نیــاز اســت 

تــا کشــورهای عضــو ســازمان ملــل متحــد هم دیگــر را فــرا 

ــار دیگــر دور یــک میــز نشســته و عمل کــرد  بخواننــد و ب

حقــوق بــری شــان را مــورد ارزیابــی قــرار بدهنــد. 

دیگــر  بــار  یــک  تــا  دارنــد  نیــاز  جهــان  دولت هــای 

ــری  ــی را بازنگ ــامن بین امللل ــن پی ــی ای ــای اصل محوره

ــد.  ــی کنن ــم را بازنویس ــون مه ــن قان و ای

ــاور  ــن ب ــر ای ــروز ب ــا ام ــر ت ــد اگ ــل متح ــازمان مل س

ــون  ــی چ ــا پدیده های ــتگی، ب ــه آهس ــان ب ــه جه ــوده ک ب

بردگــی و تبعیــض نــژادی وداع می گویــد و حقــوق بــر، 

بــه منبــع مهمــی بــرای قوانیــن ملــی اکــرث کشــورها 

بــدل شــده اســت، ســخت در اشــتباه بــوده اســت. ایــن 

ایــده آل در یــک کلیــت شــاید بــرای جهــان اتفــاق افتــاده 

ــه  ــیای میان ــورهای آس ــود در کش ــع موج ــا وض ــد؛ ام باش

نشــان داده کــه ایــن گونــه نبــوده و حداقــل دولت هــای 

تــازه ای کــه در ایــن جغرافیاهــا شــکل گرفتــه انــد، هیــچ 

ــه دموکراســی  ــوری ب ــح و از دیکتات ــه صل گاه از جنــگ ب

گام منی گذارنــد هــر چنــد کــه موازیــن بنیــادی حقــوق 

ــد. ــده ان ــش گنجان ــن اساســی خوی ــری را در قوانی ب

تــا کنــون بی شــامر نهادهــای بین املللــی حقــوق 

ــر اصــل نظــارت از حقــوق بــر  ــد کــه ب ــوده ان بــری ب

در کشــورهای جهــان ســاخته یــا مســقر شــده انــد. 

ایــن ســازمان ها بــر وضعیــت حقــوق بــر در ســطح 

گزارش هــای  ارائــه ی  بــا  و  می کننــد  نظــارت  جهــان 

اثــر  جهانــی  سیاســت گذاری های  بــر  بین املللــی، 

می گذارنــد؛ امــا چقــدر توانســته انــد بــر وضعیــت حقــوق 

تأثیرگــذار  افغانســتان  مثــل  کشــورهایی  در  بــری 

باشــند. 

بایــد گفــت کــه در جهــان، شــورای ســازمان ملــل 

امــوِر حقــوق بــر، کمیتــه ی بین املللــی  متحــد در 

ــوق  ــت حق ــر وضعی ــارت ب ــای نظ ــر، کمیته ه ــوق ب حق

کمیته هــای  تبعیــض،  قربانیــان  و  کــودکان  زنــان، 

نظارتــی بــر حکومت هــا پیرامــون وضعیــت شــکنجه، 

ــی  ــای بین امللل ــن نهاده ــب، از مهم تری ــض و تعذی تبعی

ــور  ــا حض ــن نهاده ــیاری از ای ــد. بس ــاب می آین ــه حس ب

مســتقیم در کشــورهای در حــال جنــگ هــم دارنــد؛ 

امــا ســوال مــن ایــن جــا اســت کــه چــرا حقــوق بــر در 

ــی  ــال خوب ــه ح ــاور میان ــورهای خ ــتان و در کش افغانس

ــدارد؟ ن

ــر  ــوق ب ــرای حق ــی ب ــم ایده آل ــر بخواه ــان اگ در پای

در آینــده ی کشــورهای بعــد از جنگــی مثــل افغانســتان 

تصــور کنــم، بایــد بگویــم، وقــت آن رســیده تــا بدانیــم کــه 

حقــوِق بــر، شــهروندان آگاه خلــق می کنــد و دولت هــا 

را بــه فرهنــگ شــهروندی مجهــز می ســازد. حقــوق بــر، 

در واقــع، مروعیــت ارزشــی دولــت را افزایــش می دهــد 

و مســؤولیت پذیری شــهروندان را در برابــر خــود و دولــت 

حاکــم  را  اجتامعــی  عدالــت  و  می کنــد  معنــا  شــان 

ــازد. ــع می س بامان

حقــوق بــر، امنیــت و آزادی هــای فــردی، اجتامعــی، 

اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی را خلــق می کنــد تــا 

جامعــه ی ارزش منــد و شــهروند مدنــی بــرای دولــت کارا 

و حاکمیــت قانــون داشــته باشــیم. 
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نقــض  امــروز،  تــا  از دیرزمــان  افغانســتان  مــردم 

گســرده ی حقــوق بــر را در ایــن جغرافیــا شــاهد 

از زمــان رسکــوب شــدن مــردم توســط  انــد.  بــوده 

ثــور در  از کودتــای هفتــم  پــس  حکومــت مرکــزی، 

ــای  ــور نیروه ــان حض ــتی، زم ــت کمونیس دوران حکوم

دوران  افغانســتان،  در  شــوروی  جامهیــر  اتحــاد 

مجاهدیــن کــه بــه جنگ هــای کوچــه بــه کوچــه و 

برادرکشــی انجامیــد، ظهــور طالبــان و امــروز، در متــام 

ایــن دوران هــا حقــوق بــر در افغانســتان نقــض شــده 

و مشــکل جــدی بــوده اســت. 

امــروز، مصــادف بــا روز جهانــی حقــوق بــر اســت. 

بــا وجــود تاش هایــی کــه در متــام ایــن ســال ها بــرای 

جلوگیــری از نقــض حقــوق بــر در افغانســتان صــورت 

ــی  ــان دغدغــه ی اصل ــر، هم چن ــوق ب ــا حق ــه؛ ام گرفت

در کشــور بــوده اســت. جنــگ، ویرانــی، حضــور تروریــزم 

بین املللــی و جنگ هــای نیابتــی قدرت هــای بــزرگ 

ــه عمــق اســراتیژیک بســیار  در افغانســتان کــه آن را ب

ــض  ــه نق ــده ک ــب ش ــت، موج ــرده اس ــدل ک ــورها ب کش

ــیار  ــری از آن بس ــه و جلوگی ــورت گرفت ــر، ص ــوق ب حق

دشــوار شــود.

تلفــات  باعــث  همیشــه،  افغانســتان  جنگ هــای 

ملکــی و موجــب بی جاشــدن مــردم از خانه هــای شــان 

شــده اســت. ایــن کوچ کردن هــا، کــودکان بــه خصــوص 

دخــران را از حــق تعلیــم و رفــن بــه مکتــب بــاز داشــته 

ــواع خشــونت ها، انفجــار، بــی کاری و  اســت کــه اگــر ان

ــه کنیــم، نقــض حقــوق بــر در  ــه آن اضاف ناامنــی را ب

افغانســتان روزانــه و بــه صــورت مــداوم تکــرار شــده؛ امــا 

کــم نشــده اســت.

بــه  ســال ها،  ایــن  در  بــر  حقــوق  کمیســیون 

ــه اســت کــه از نقــض حقــوق بــر  صــورت مــداوم گفت

ــا  ــت. حکومت ه ــران اس ــه، نگ ــن زمین ــرد در ای و عقب گ

معمــوال بــرای تطبیــق عدالــت انتقالــی و بهبــود وضعیت 

ــه  ــا ب ــد؛ ام ــده داده ان ــتان وع ــر در افغانس ــوق ب حق

وعده هــا و تعهــد خــود عمــل نکــرده انــد. نبــود امنیــت 

علیــه  خشــونت  خانوادگــی،  خشــونت های  شــغلی، 

زنــان، تهدیــد آزادی بیــان و  بــرده داری مــدرن، نســبت 

ــت.  ــده اس ــر ش ــته بیش ــه گذش ب

خشــونت  و جنگ هــا موجــب شــده اســت تــا کنــرل 

موجــب  کــه  شــود  محــدود  ولســوالی ها  بــر  دولــت 

افزایــش نقــض حقــوق بــر در افغانســتان شــده و 

بــه  انــواع گوناگــون، دســت  بــه  گروه هــای مســلح، 

شــخصی،  زندان هــای  داشــن  بــا  و  زده  خشــونت 

ــی داشــته باشــند. خشــونت های  محاکمه هــای صحرای

ــا  ــردم ب ــه م ــت ک ــانده اس ــی رس ــه جای ــره کار را ب روزم

ــی از  ــدم آگاه ــن ع ــه و ضم ــو گرفت ــونت ها خ ــن خش ای

ــی  ــونت ها طبیع ــه خش ــد ک ــاور کنن ــانی، ب ــوق انس حق

و جــزو رسنوشــت شــان اســت. بــرای دوری از خشــونت 

و نقــض نشــدن حقــوق بــر در افغانســتان، جــدا از 

ــه  ــی دادن ب ــامانی، آگاه ــگ و نابس ــل جن ــی مث عوامل

مــردم نیــز مهــم اســت. مــردم بایــد از حقــوق انســانی و 

بــری آگاه باشــند. حکومــت و قانــون نیــز اگــر بــا متــام 

تــوان در برابــر نقــض حقــوق بــر اقــدام نکنــد، آن وقــت 

ــت  ــزه گل در والی ــی ری ــرد و بین ــونت ها اوج می گی خش

فاریــاب بریــده، فرخنــده روز روشــن در کابــل ســاخی 

شــده و خشــونت طلبی عــام می شــود.

مــردم افغانســتان چنــد دهــه اســت، شــاهد جنــگ 

ــرای  ــفافی ب ــزم ش ــا مکانی ــد؛ ام ــوده ان ــزی ب و خون ری

ــه  ــانی ک ــونت و کس ــگ، خش ــان جن ــت از قربانی حامی

نقــض شــده، وجــود نداشــته اســت؛  حقــوق شــان 

بــرای  را  انصــاف  و  عدالــت  بتوانــد  کــه  مکانیزمــی 

قربانیــان فراهــم کنــد. بــرای همیــن، مــردم افغانســتان 

در هیــچ کجــا، احســاس امنیــت و آرامــش ندارنــد؛ عــدم 

آرامشــی کــه موجــب مشــکات روحــی و روانــی زیــادی 

ــرای  ــان شــده اســت. مشــکل اساســی دیگــر ب ــرای آن ب

نقــض حقــوق بــر در افغانســتان مبنــای ایدیولوژیــک 

ــونت طلب،  ــتی و خش ــای تروریس ــه گروه ه ــت ک آن اس

را  و مذهــب، خــود  دیــن  از  تنگ نظرانــه  قرائــت  بــا 

ملــزم بــه رعایــت حقــوق بــر ندانســته و آن  را ســوغات 

ــورهای  ــلطه ی کش ــت و س ــرای سیاس ــزاری ب ــرب و اب غ

می داننــد. قدرت منــد 

بــرای همیــن، بــا تفســیر ایدیولوژیــک، مــردم از 

انــواع شــکنجه،  حقــوق مدنــی محــروم شــده، زیــر 

مجــازات  ظاملانــه قــرار گرفتــه و زنــان ضمــن عــدم 

دست رســی بــه محاکــم و عدالــت، از حقــوق شــان 

ــراد  ــت اف ــت و رشاک ــگ معافی ــوند. فرهن ــروم می ش مح

متهــم بــه نقــض حقــوق بــر در قــدرت، زمینــه را 

بــرای تحقــق عدالــت و نقــض نشــدن حقــوق بــر 

در افغانســتان از بیــن بــرده اســت. اگــر قــرار باشــد 

کــه جلــو نقــض حقــوق بــر در افغانســتان گرفتــه 

و عدالــت بــرای قربانیــان جنــگ و خشــونت تأمیــن 

ــی،  ــورهای حام ــی و کش ــم بین امللل ــد محاک ــود، بای ش

بــه افغانســتان کمــک کننــد و گرنــه چرخــه ی ظلــم بــر 

ــف  ــور متوق ــن کش ــر در ای ــوق ب ــض حق ــان و نق انس

نخواهــد شــد.

حقوق برش
 مشکل دوام دار افغانستان

حقوق بشر نه تنها قانون که نیاز بشر است

حسن ابراهیمی

در اعالمیه ی جهانی حقوق 

برش که شامل 30 ماده 

است، دیدگاه سازمان ملل 

متحد در مورد حقوق برش 

و حقوق بنیادی مدنی، 

فرهنگی، اقتصادی، 

سیاسی، و اجتامعی ای را 

که متامی ابنای برش در هر 

کشوری باید از آن برخوردار 

باشند را مشخص کرده 

 است.
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ــا روز  ــت ب ــر اس ــامرب( براب ــنبه )10دس ــروز سه ش ام

ــل  ــازمان مل ــی س ــع عموم ــر. مجم ــوق ب ــی حق جهان

متحــد، در دهــم دســامرب ســال 1947، ســه ســال 

پــس از تأســیس ایــن ســازمان، اعامیــه ی جهانــی 

ــن  ــب ای ــس از تصوی ــرد. پ ــب ک ــر را تصوی ــوق ب حق

بنیــان  جهــان  ســطح  در  بــر  حقــوق  اعامیــه، 

گذاشــته و از مروعیــت الزم برخــوردار شــد.  شــورای 

ســال  در  کــه  متحــد  ملــل  ســازمان   بــر  حقــوق 

بــرای نخســتین بار  افغانســتان  2006 ایجــاد شــد، 

در ســال 2017 عضویــت ایــن شــورا را بــه دســت 

ــاله از  ــرف، همه س ــک ط ــور، از ی ــن منظ ــه همی آورد. ب

ــه  ــف و ب ــر در کشــورهای مختل ــی حقــوق ب روز جهان

ویــژه افغانســتان گرامی داشــت می شــود و از طــرف 

دیگــر، موضــوع حقــوق بــر بــه عنــوان یــک گفتــامن 

در ســطح کشــورها مبــدل شــده اســت. در عیــن حــال، 

ــت  ــر در حامی ــوق ب ــع حق همه ســاله نهادهــای مداف

ــان  ــا ناقض ــارزه ب ــرای مب ــان را ب ــد ش ــر، تعه ــن ام از ای

حقــوق بــر، اعــام می کننــد.

بــه  کلــی  نــگاه  می خواهیــم  گــزارش  ایــن  در 

وضعیــت حقــوق بــر در افغانســتان و ایــن کــه چقــدر 

حکومــت و نهادهــای مدافــع حقــوق بــر توانســته انــد 

ــت  ــود وضعی ــرای بهب ــته ب ــال گذش ــان 18 س در جری

حقــوق بــر در افغانســتان کار کننــد، بپردازیــم. 

شــکل گیری کمیســیون مســتقل حقــوق بــر 

ــتان افغانس

کمیســیون مســتقل حقــوق بــر افغانســتان بــه 

ســال  جــوزای   16 در  مســتقل  نهــاد  یــک  عنــوان 

و  شــد  ایجــاد  ریاســت جمهوری  فرمــان  بــا   1381

 35 و  فصــل   4 در  کمیســیون  ایــن  صاحیت هــای 

ــر  ــوق ب ــیون حق ــت. کمیس ــده اس ــب ش ــاده تصوی م

پــس از ایــن کــه بــه فعالیــت آغــار کــرد، تــا کنــون 

در بخش هــای نظــارت بــر رعایــت حقــوق بــر در 

افغانســتان، نظــارت بــر وضعیــت و چگونگــی دسرســی 

و  بررســی  بــری،  آزادی هــای  و  حقــوق  بــه  افــراد 

تحقیــق از تخلفــات و مــوارد نقــض حقــوق بــری کار 

می کنــد. کارهــای اساســی ایــن کمیســیون بیشــر 

بــرای مــردم اســت.  آگاهی دهــی 

نعیــم نظــری، کمیشــر کمیســیون حقــوق بــر، بــه 

روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد کــه آن هــا در جریــان 

ســال های گذشــته تــاش کــرده انــد تــا مشــکاتی 

ــا  ــت، را ت ــتان اس ــر در افغانس ــوق ب ــرا راه حق ــه ف  ک

جــای ممکــن حــل کننــد؛ امــا هنــوز هــم چالش هــای 

عمــده در برابــر کار آنــان وجــود دارد. هنــوز شــهروندان 

افغانســتان بــا مشــکات زیــادی در بخــش حقــوق 

ــوق  ــی و حق ــی، فرهنگ ــی، مدن ــوق سیاس ــری )حق ب

ــد.  ــه ان ــی( مواج ــادی_ اجتامع اقتص

دولت افغانستان؛ حامی یا ناقض حقوق بر

از دیــر زمــان بــه این ســو پدیــده ی حقــوق بــر، 

بــه عنــوان خــط رسخ مــردم و حکومــت افغانســتان 

ــر،  ــوق ب ــی حق ــه ی جهان ــی رود. اعامی ــامر م ــه ش ب

بین املللــی،  بــر  حقــوق  اســناد  و  کنوانســیون ها 

حکومــت افغانســتان را مکلــف می ســازد تــا تــاش 

ــری در  ــوق ب ــن حق ــد راه تأمی ــه س ــی ک ــد، موانع کن

ــردارد و هم چنــان متــام گروه هــا  ایــن کشــور شــده را ب

را مکلــف بســازد تــا بــه کرامــت انســانی، حقــوق و 

آزادی هــای بنیــادی افــراد احــرام بگذارنــد. 

هــر چنــد حکومت افغانســتان در ســال های گذشــته 

همــواره از تأمیــن حقــوق بــر در ایــن کشــور حــرف زده 

اســت؛ امــا بــه بــاور عمــوم، خــود حکومــت بزرگ تریــن 

ــوق  ــیون حق ــت. کمیس ــوده اس ــر ب ــوق ب ــض حق ناق

بــر می گویــد کــه حکومــت افغانســتان فهــم درســت 

از مؤلفــه ی »حقــوق بردوســتانه ی بین املللــی« نــدارد 

و در ســال های گذشــته کمــر بــه مســائل حقــوق 

بــری توجــه کــرده اســت. عــدم وجــود قانــون حامیــت 

ــش  ــرای کاه ــی ب ــون عمل ــک قان ــود ی ــال و نب از اطف

ــان از مهم تریــن مشــکاتی اســت  خشــونت ها علیــه زن

کــه هنــوز حکومــت قــادر بــه حــل آن نشــده اســت.

 

مــردم افغانســتان چقــدر از حقــوق بــر آگاهــی 

دارنــد؟

سیاســی،  علــوم  دانش آموختــه ی  هــادی،  ســید 

ــم،  ــد: »چیــزی کــه مــن از حقــوق بــر می دان می گوی

ــه  ــد ک ــرده ان ــول ک ــان قب ــه ی جه ــه هم ــت ک ــن اس ای

ــق  ــی، ح ــت جان ــن امنی ــون تأمی ــی چ ــراد از حقوق اف

حیــات، مصؤونیــت غذایــی، حــق آزادی، حــق برابــری، 

ــت  ــتان عضوی ــد افغانس ــتند. هرچن ــوردار اس و... برخ

ســازمان  بــر  حقــوق  عالــی  شــورای  کنوانســیون 

انتظــار  کــه  آن گونــه  ولــی  پذیرفتــه؛  را  ملل متحــد 

مــی رود، بــر اســاس مفــاد ایــن کنوانســیون پیــش 

منــی رود. مثــا؛ حــق حیــات در افغانســتان چیــزی 

ــا  ــه ده ه ــود. روزان ــه می ش ــم گرفت ــت ک ــه دس ــت ک اس

بــه  می شــوند.  کشــته  ناامنــی  و  جنــگ  در  افغــان 

عبــارت دیگــر، مصؤونیــت غذایــی کــه بایــد شــهروندان 

بــه غــذای کافــی دست رســی داشــته باشــند، متأســفانه 

ــدارد.«  ــود ن وج

ــد  ــام جدی ــدن نظ ــا روی کار آم ــل ب ــال قب ــژده س ه

بــری  حقــوق  مســأله ی  افغانســتان،  در  سیاســی 

شــهروندان افغانســتان جــدی گرفتــه شــد و تــا حدودی 

از ســوی نهادهــای مربــوط در خصــوص حقــوق بــری 

افــراد کارهایــی صــورت گرفــت؛ امــا توجــه الزمــی  کــه 

ــد صــورت می گرفــت و بسرســازی می شــد، انجــام  بای

نشــده اســت. پــس از هــژده ســال، در رشایــط کنونــی، 

ــی  ــه حقوق ــه از چ ــد ک ــدی می دانن ــا ح ــهروندان ت ش

ــور،  ــامانی ها در کش ــل نابس ــه دلی ــا ب ــد؛ ام برخوردارن

حقــوق آن هــا نقــض می شــود. از یک ســو افــراد مســلح 

ــوق  ــان حق ــتی ناقض ــای تروریس ــؤول و گروه ه غیرمس

ــای  ــر، نهاده ــوی دیگ ــوند و از س ــمرده می ش ــر ش ب

مربــوط بــه ویــژه دولــت افغانســتان بــرای پاســداری از 

ــدارد. ــت الزم را ن ــی و ظرفی ــوق شــهروندان، توانای حق

ناقضان حقوق بر در افغانستان

گروه هــای  کــه  می گویــد  افغانســتان  حکومــت 

ــه ی  ــان، القاعــده و داعــش( از جمل تروریســتی )طالب

افغانســتان  در  بــر  حقــوق  ناقضــان  بزرگ تریــن 

بــه شــامر می رونــد. طالبــان در جریــان 18 ســال 

گذشــته خونین تریــن حمله هــا را انجــام داده انــد کــه 

ســبب کشــته و زخمــی شــدن هــزارن انســان بی گنــاه 

در ایــن کشــور شــده اســت. گروه هــای تروریســتی بــه 

ــی  ــدات بین امللل ــیون ها و معاه ــک از کنوانس ــچ ی هی

حقــوق بــری پابنــد نیســتند. نعیــم نظــری، کمیشــر 

انــدازه ای  بــه  بــر می گویــد:   کمیســیون حقــوق 

خــوب  وضعیــت  افغانســتان  در  بــر  حقــوق  کــه 

ــوق  ــول حق ــه ی  اص ــدازه در زمین ــامن ان ــه ه ــدارد، ب ن

بردوســتانه ی بین املللــی نیــز بــا مشــکات زیــاد 

گروه هــای  ســوی  از  کــه  تلفاتــی  اســتیم.  مواجــه 

هراس   افگــن وارد می شــود، منونــه ای از نقــض حقــوق 

بــری اســت. اصــا اصــول حقــوق بردوســتانه ی 

بین املللــی در جریــان جنــگ مراعــات منی شــود. 

نشــود،  رعایــت  جنــگ  در  مطــرح  حقــوق  اگــر 

خانواده هــای  و  می بیننــد  آســیب  غیرنظامیــان 

بی شــامری بی رسپرســت می شــوند کــه ایــن خــود 

ــت.  ــر اس ــوق ب ــض حق نق

آقــای نظــری دلیــل ایــن کــه گروه هــای تروریســتی 

چــرا قوانیــن بردوســتانه را در جریــان جنــگ مراعــات 

ــن گروه هــا هیــچ تعهــدی  ــد کــه ای ــد، می گوی منی کنن

ــورت  ــه ص ــد و ب ــر ندارن ــوق ب ــن حق ــت قوانی ــه رعای ب

بنیــادی بــا مؤلفــه ی حقــوق بــر مشــکل دارنــد. 

تأثیرگــذاری صلح بر تأمین حقوق بر 

ــش  ــه رسعــت پی ــح ب در رشایطی کــه مذاکــرات صل

ــدرت  ــان در ق ــروه طالب ــام گ ــامل ادغ ــی رود و احت م

سیاســی آینــده ی افغانســتان وجــود دارد، موضوعــات 

حقــوق بــری افغان هــا بیــش از هــر زمــان دیگــر، 

ــان  ــرا طالب ــد؛ زی ــدا می کن اهمیــت خــاص خــود را پی

عقیــده ای بــه مســأله ی حقــوق بــری ندارنــد؛ مثــا، 

قوانیــن،  چارچــوب  در  آزادی  ایــن  بیــان.  آزادی 

ــوع  ــن موض ــا ای ــان ب ــا طالب ــت؛ ام ــرد اس ــر ف ــق ه ح

ــان  ــر، طالب ــب دیگ ــد. از جان ــیت دارن ــخت حساس س

نیســتند.  برابــری  و  آزادی  ارزش هــای  بــه  معتقــد 

طالبــان منی تواننــد بپذیرنــد کــه زن و مــرد افغــان 

از حقــوق مســاوی برخوردارنــد. در نظــام دموکراتیــک 

افغانســتان، بحــث تفکیــک جنســیتی منتفــی اســت و 

حداقــل، دولــت کنونــی در تعاریــف مختلــف پذیرفتــه  

ــد.  ــاوی برخوردارن ــوق مس ــرد از حق ــه زن و م ــت ک اس

بنــا بــر ایــن، ایجــاب می کنــد کــه در مذاکــرات صلــح 

میــان مناینــدگان امریــکا و طالبــان، بحــث حقــوق 

بــری افغان هــا جــدی گرفتــه شــود و در عیــن حــال، 

ــده  ــت در آین ــرار اس ــه ق ــی ک ــرات بین االفغان در مذاک

برگــزار شــود، بایــد بحــث حقــوق بــری زنــان و مــردان 

ــا مشــکات کــه  ــه عنــوان خــط رسخ تعریــف شــود ت ب

ــود. ــرار نش ــاره تک ــود، دوب ــده ب ــاد ش ــته ایج در گذش

 

حرف کمیســیون حقوق بر چه است؟

ــا  ــد ب ــتان، می گوی ــر افغانس ــوق ب ــیون حق کمیس

آن کــه وضعیــت حقــوق بــر نســبت بــه 18 ســال قبل 

ــور در  ــن کش ــت و ای ــته اس ــی داش ــای خوب پیرفت ه

حــال حــارض عضویــت »شــورای حقــوق بــر ســازمان 

ملــل متحــد« را دارد و در کنــار آن بــه تازگــی معاونــت 

ــه دســت  ــز ب ــن ســازمان را نی ــر ای ــوق ب شــورای حق

آورده اســت؛ امــا بــا آن هــم بــه گفتــه ی مســؤوالن ایــن 

ــا  ــری ب ــوق ب ــش حق ــتان در بخ ــیون، افغانس کمیس

ــوز  ــد. هن ــرم می کن ــه ن ــت و پنج ــاد دس ــکات زی مش

ــان  ــه زن ــع خشــونت علی ــرای من ــون درســت ب هــم قان

وجــود نــدارد. زنــان در عرصــه ی حقــوق بــری بــا 

ــا  ــه ت ــط خان ــتند. از محی ــه اس ــاد مواج ــکات زی مش

فضــای کار جــای امنــی بــرای ایــن قــر جامعــه 

ــز  ــور نی ــن کش ــودکان ای ــن، ک ــر ای ــزون ب ــت. اف نیس

ــت،  ــم اس ــه درس و تعلی ــود ک ــی خ ــوق اساس ــه حق ب

ــه  ــن ک ــدون ای ــی ب ــا زندان ــد. صده ــی ندارن دست رس

ــال را  ــال های س ــند، س ــده باش ــب ش ــی را مرتک جرم

در زنــدان بــه رس می برنــد. 

نعیم نظری، کمیشرن کمیسیون 

حقوق برش، به روزنامه ی صبح 

کابل می گوید که آن ها در 

جریان سال های گذشته تالش 

کرده اند تا مشکالتی  که فرا 

راه حقوق برش در افغانستان 

است، را تا جای ممکن حل 

کنند؛ اما هنوز هم چالش های 

عمده در برابر کار آنان 

وجود دارد. هنوز شهروندان 

افغانستان با مشکالت زیادی 

در بخش حقوق برشی )حقوق 

سیاسی، مدنی، فرهنگی و 

حقوق اقتصادی_ اجتامعی( 

مواجه اند. 
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رازق اختیاربیگ

زیر پل سوخته آدم های  قصه ی 

هر  که  رشایطی  هر  در  عواطف  کنرل  عدم  طبیعتا 

صدمه های  و  آسیب  می تواند  داریم،  قرار  مان  کدام 

جدی ای را به روابطی که با اعضای خانواده، همکاران 

و دوستان داریم، وارد کند. هر انسانی دارای عواطفی 

که  است   ... و  افرسدگی  غم، شادی، عصبانیت،  چون 

احساسات  و  عواطف  تا  کنیم  پیدا  را  این  توانایی  باید 

که دچار  افرادی  در  عواطف  این  کنیم.  را کنرل  خود 

بیامری اعتیاد اند، به سختی قابل کنرل است. در واقع 

فرد معتاد توانایی کنرل عواطف خود را نداشته و عدم 

کنرل عواطف در اغلب معتادان یکی از عوامل مهم بر 

شمرده می شود که این افراد را به سمت اعتیاد یا مرصف 

شدید مواد مخدر کشانده است. 

اگر بخواهم به صورت فردی وارد این مبحث شوم باید 

خاصی  آگاهی  هیچ  هم  من  این  از  پیش  تا  که  بگویم 

و  عواطف  باید  که  منی دانستم  نداشتم.  مورد  این  در 

احساسات خود را کنرل کنم یا اصا چه نیازی است 

را  خود  احساسات  و  عواطف  تا  بگیرد  یاد  فرد  یک  که 

کند.  کنرل 

مواد مخدر  به مرصف  روی  فردی  که  این  از  قبل  تا 

اولین  که  لحظه ای  آن  تا  است  بوده  فردی  بیاورد، 

به  حارض  داشته،  را  خود  مخدر  مواد  مرصف  تجربه ی 

قرار  اگر  رشایطی  هر  در  و  بوده  خود  عواطف  تحمل 

از  هم  یا  و  بسیار  خوشحالی   و  شادی  از  یا  می گرفت 

غم و اندوه بی شامر در حالت رسدرگمی و ناتوانی دچار 

ناخوشایند  حس  این  شدت  از  و  است  شده  افرسدگی 

در  که  کرد  خواهد  فکر  راه حلی  جست وجو  به  حتام 

حالت،  این  از  برون رفت  برای  حل  راه  دسرس ترین 

به رساغش  امتناع  بدون  و  بوده  مواد مخدر  استفاده ی 

رفت.  خواهد 

پس فردی که فقط تا این لحظه آموخته که عواطف 

خود را تحمل کند در معرض خطر بیشری برای مبتا 

از  معتادانی که  نیستند  قرار دارد. کم  اعتیاد  به  شدن 

این بحث ناآگاه بودند و ناخواسته خود را به دام اعتیاد 

اند.  انداخته 

عواطف«  »تحمل  مفهوم  دو  بین  تفاوت  از  ناآگاهی 

مردم  میان  در  را  روند  این  بسر  عواطف«  »کنرل  و 

شاهد  سال  هر  که  است  آورده  وجود  به  افغانستان 

باشیم.  معتادان  آمار  چنددرصدی  افزایش 

اندازه ی چکش  به  ابزاری  نظرم که هیچ  این  بر  من 

کامی »آگاهی دهی« منی تواند در وضعیت فعلی برای 

ما سودمند باشد. جامعه ای که اگر به دیدن هر روز افراد 

معتاد و مکان های تجمع معتادان مثل پول سوخته خو 

کند و اگر افراد این جامعه نتوانند با دردی که معتادان 

همذات  می کنند،  تحمل  مخدر  مواد  مرصف  خاطر  به 

پنداری کنند و برای برون رفت از این وضعیت نتوانند، 

راه حلی را بسنجند، پس نباید از این جامعه هیچ امید 

و انتظاری داشت. 

در غیر این صورت افراد معتاد زودتر و جامعه، پشت 

رسش مسیری را خواهد پیمود که انتظار منی رود باب 

میل مان باشد؛ اما همین جامعه و فرد معتاد گاهی به 

که  یافت  پیش بینی دست خواهند  قابل  غیر  نتیجه ای 

امکان این را می دهد تا فرد خوش بینی باشیم، نسبت 

به آینده ای که به رنگ سیاه دیده می شود. 

قرار  که  انتخاباتی ای  و  سیاسی  بحبوحه ی  این  در 

فرد  یک  تجربه ی  یا  دل  حرف  از  استفاده  شاید  داریم 

برای  زندگی  از شیوه ی درست  بهبودی  معتاد در حال 

دست یافن به آرامش زندگی که توانسته برای او موثر 

باشد، فکاهی خنده داری باشد. اما کافی است بدانید، 

مواد  که  نیست  افرادی  مختص  تنها  اعتیاد  بیامری 

مخدر مرصف کرده اند و حاال شام آن ها را با چهره های 

بیامری  اعتیاد  لباس های مندرس می بینید.  و  چرکین 

و  شهری  جامعه  در  می توان  را  کسی  کم تر  که  است 

روستایی افغانستان رساغ داشت که به آن مبتا نباشد. 

خیلی از ما افغان ها معتاد به کشن، معتاد به دروغ 

گفن، معتاد به خشونت کردن، معتاد به فریب دادن، 

به  معتاد  بی سوادی،  به  معتاد  بی فرهنگی،  به  معتاد 

معتاد  به دزدی،  معتاد  به فساد،  معتاد  برتربینی،  خود 

به عیاشی و ... استیم که حاال باید این باشد حال و روز 

کشور مان در جهانی که همه به آرامش فکر می کنند. 

جهانی که متام شهروندانش به این حقیقت رسیده اند 

به  دست یابی  مستلزم  فردی  عاطفی  آرامش  کسب  که 

آرامش جامعه است. اگر هر کدام شهروندان افغانستان 

تاش کنند که اول بیامری اعتیادگونه خود را بشناسند 

و به بهبود بیامری شان فکر کنند، آن وقت است که هر 

یک از نوع های بی شامر اعتیاد که دچار آن استیم، به 

مرور و ترتیب رخت از زندگی افغانستانی بر خواهد بست 

و آن وقت است که می توانیم به آرامش عاطفی جامعه 

دست یابیم و نتیجه ی دلخواهی از کارکرد یا عمل کرد 

مان به حیث یک شهروند مسؤول، را بگیریم. 

روزنامه ی   136 شامره ی  معتادم  یک  من  ستون  در  

عواطف  »تحمل  بین  که  نوشت  خواهم  حتام  کابل  صبح 

چه  اعتیاد«  بعد  در  عواطف  »کنرتل  و  اعتیاد«  از  قبل  تا 

تفاوتی است تا آسوده تر در مسیر بهبودی گام برداریم.

عواطفی که نشناسیم 
معتادساز می شوند

من یک معتادم

حسن ابراهیمی

حکومت افغانستان فهم درستی از حقوق بشر ندارد
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در یــک هفتــه ی اخیــر، مناینــدگان امریــکا و گــروه 

طالبــان در پشــت درهــای بســته مذاکــره دارنــد. هرچنــد 

محتــوای دقیــق ایــن مذاکــره بــه بیــرون داده نشــده؛ 

ــه  ــود ک ــت می ش ــه دس ــت ب ــی دس ــات مختلف ــا اطاع ام

گویــا دو طــرف در برخــی مــوارد از جملــه »قطــع عملیــات 

ــان« و »خــودداری  ــر طالب ــی ب شــبانه ی نیروهــای امریکای

طالبــان از حمــات انتحــاری بــه نیروهــای امریکایــی« 

ــر  ــه ب ــری ک ــاع دیگ ــال، اط ــن ح ــد. در عی ــق کردن تواف

رس زبان هــا اســت، ایــن اســت کــه دو طــرف مذاکــرات را 

ــون پیرامــون زمــان، مــکان و چگونگــی  ــم کــرده و اکن خت

کیفیــت امضــای توافق نامــه در پشــت  درهــای بســته، 

ــد. ــث دارن بح

هرچنــد، بــه دلیــل کشــته شــدن یــک رسبــاز امریکایــی 

ــه  ــدت س ــرات م ــد مذاک ــل، رون ــان در کاب ــوی طالب از س

مــاه متوقــف شــده بــود کــه حتــا، رییس جمهــوری امریــکا، 

ــود  ــده می ش ــار دی ــا این ب ــد؛ ام ــرده« خوان ــرات را»م مذاک

کــه دو طــرف بــا روحیــه ی قوی تــر در جهــت امضــای 

توافق نامــه، وارد مذاکــره شــدند.

اظهــارات  قطــر،  در  صلــح  مذاکــره ی  جریــان  در 

ــای  ــازی نیروه ــر محدودس ــی ب ــی مبن ــای امریکای مقام ه

آن هــا  کــه  می دهــد  نشــان  افغانســتان،  در  امریکایــی 

ماحظــه ای  قابــل  پیرفت هــای  بــه  )طالبان-امریــکا( 

دســت یافتــه  انــد. مــارک اســپر، وزیــر دفــاع امریــکا، 

بــه تازگــی گفتــه اســت کــه نیروهــای امریکایــی را در 

ــا  ــی از نیروه ــش بزرگ ــد و بخ ــش می ده ــتان کاه افغانس

را در نزدیکی هــای چیــن، جابه جــا می کنــد. او گفــت: 

ــر دادن  ــم، تغیی ــام ده ــم انج ــن می خواه ــه م ــه ک »آن چ

مــکان ایــن نیروهــا اســت. ایــن اولویــت کاری مــن اســت. 

ــم،  ــگاه می کن ــتان ن ــه افغانس ــا ب ــه تنه ــن کار ن ــرای ای ب

را  بتوانــم، رسبــازان  کــه  دیگــری  هــر جــای  در  بلکــه 

کاهــش خواهــم داد. ایــن رسبــازان را بــه خانــه برخواهیــم 

ــن،  ــا چی ــت ب ــرای رقاب ــری ب ــای دیگ ــا درجاه ــد ی گردان

کــرد.« خواهیــم  جابه جــا 

پیــش از ایــن، برخــی از مقام هــای پیشــین طالبــان بــه 

ــا و  ــه امریکایی ه ــد ک ــه بودن ــل گفت ــح کاب ــه ی صب روزنام

طالبــان آمــاده ی امضــای توافق نامــه اســتند و ایــن  بــار دو 

ــه تفاهــم خواهنــد رســید.  ــا توافــق »آتش بــس« ب طــرف ب

ــا  ــت امریکایی ه ــه دس ــح ب ــان صل ــرف، فرم ــک ط از ی

ــا  ــرا امریکایی ه ــی رود؛ زی ــش  م ــت پی ــه رسع ــه ب ــت ک اس

و طالبــان از هــامن آغــاز مخالــف برگــزاری انتخابــات 

ریاســت جمهوری بودنــد و از ســوی دیگــر، چالش هــای 

انتخاباتــی در افغانســتان بــا گذشــت هــر روز، گســرده تر 

و فربه تــر شــده اســت. ایــن چالش هــا نشــان می دهــد 

کــه وحــدت نظــر میــان سیاســیون کشــور پیرامــون صلــح 

ــدارد. ــود ن ــات وج و انتخاب

ــه همیــن زودی هــا، امریــکا و گــروه  فــرض کنیــم کــه ب

طالبــان، توافق نامــه را امضــا کردنــد، پــس از امضــای 

ایــن توافق نامــه، رسنوشــت انتخابــات ریاســت جمهوری 

افغانســتان، نظــام سیاســی آینــده و ادغــام طالبــان در 

ــورد؟ ــد خ ــم خواه ــه رق ــور، چگون ــی کش ــدرت سیاس ق

مناینــدگان،  مجلــس  پیشــین  اعضــای  از  شــامری 

امریــکا  توافق نامــه ی  امضــای  کــه  می دهنــد  پاســخ 

ریاســت جمهوری  انتخابــات  مســأله ی  طالبــان،  و 

ــه  ــاد، منجــر ب ــه احتــامل زی افغانســتان را نفــی کــرده و ب

ایجــاد حکومــت مؤقــت خواهــد شــد.

پیشــین  عضــو  و  دانشــگاه  اســتاد  جعفرمهــدوی، 

طالبــان، بــه روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد: »فکــر 

ــه امضــای  ــا ب ــروز م ــی، ام ــه بیــش از هــر زمان ــم ک می کن

توافق نامــه نزدیــک شــده  ایــم. قــرار معلومــات نســبتا 

امضــای  کیفیــت  و  مــکان  زمــان،  بحث هــا رس  مؤثــق، 

موافقت نامــه اســت. بــه هیــچ عنــوان، مذاکراتــی  کــه 

جریــان داشــته، رس مــواد و جزئیــات توافق نامــه نبــوده 

بلکــه رس زمــان، مــکان و کیفیــت توافق نامــه بــوده.«

بــه گفتــه ی جعفــر مهــدوی، اظهــارات وزیــر دفــاع امریکا 

مبنــی بــر محدودســازی نیروهــای امریکایــی در افغانســتان 

ــان مذاکــرات دو طــرف، نشــان  ــن پیرفت هــا در جری و ای

می دهــد کــه دو طــرف بــه امضــای توافق نامــه نزدیــک 

ــه تحوالتــی  ــد و امضــای ایــن توافق نامــه، منجــر ب شــده ان

در نظــام سیاســی موجــود خواهــد شــد.

ریاســت جمهوری  انتخابــات  برگــزاری  می گویــد،  او 

ــون  ــود؛ چ ــی نب ــع مل ــت مناف ــه مصلح ــدا ب ــامن ابت از ه

حکومــت افغانســتان و کمیســیون انتخابــات، توانایــی، 

ــامل را  ــفاف و س ــات ش ــزاری انتخاب ــت برگ ــزه و ظرفی انگی

نداشــتند. جعفــر مهــدوی همچنــان تأکیــد کــرد کــه هــر 

ــم  ــح ه ــث صل ــات، بح ــزاری انتخاب ــان برگ ــد، در جری چن

ــث  ــن باع ــت و ای ــش می رف ــام پی ــه در ابه ــود ک ــدی ب ج

شــد کــه دولــت افغانســتان بــدون مامنعــت جامعــه ی 

جهانــی، انتخابــات ریاســت جمهوری را برگــزار کنــد. 

رشایطــی  در  درســت  ریاســت جمهوری،  انتخابــات 

برگــزار شــد کــه کشــورهای خارجــی در تضمیــن و تعهدات 

ــا  ــه تقریب ــد ک ــه بودن ــل و بی عاق ــات بی می ــی انتخاب مال

اکــرث کشــورها، کمــک مالــی نکردنــد و بخــش بزرگــی 

پرداخــت  افغانســتان  دولــت  را  انتخابــات  بودجــه ی  از 

ــد در  ــن رون ــده، ای ــزار ش ــات برگ ــه انتخاب ــون ک ــرد. اکن ک

ــته های  ــان دس ــی می ــش سیاس ــک تن ــه ی ــارض ب ــال ح ح

ــت. ــده اس ــدل ش ــی مب انتخابات

جعفــر مهــدوی می گویــد: »وضعیتــی کــه فعــا جریــان 

دارد، تنشــی  کــه میــان تیم هــای انتخاباتــی و کمیســیون 

از طرفــی، جــدی شــدن  آمــده،  وجــود  بــه  انتخابــات 

ــا از  ــه یقین ــت ک ــرح اس ــح مط ــه ی صل ــای توافق نام امض

ســوی طالبــان، نــه انتخابــات رســمیت دارد و نــه هــم 

حکومــت؛ فکــر می کنــم کــه بیــش از هــر زمانــی، طرحــی 

ــا و  ــودم، فض ــرده ب ــرح ک ــش مط ــال پی ــه س ــن س ــه م را ک

رشایــط بــرای ایجــاد حکومــت مؤقــت میــرس شــده اســت. 

ــه  ــی  ک ــی و تقابل ــش سیاس ــات، تن ــا، انتخاب ــن فض در ای

ــد  ــمتی خواه ــه س ــت ب ــود دارد، حکوم ــا وج ــان تیم ه می

رفــت کــه در نهایــت قــدرت بــه یــک حکومــت مؤقــت 

بــه شــمول طالبــان  از مجموعه هــای سیاســی  مرکــب 

ــت.« ــده اس ــم ش فراه

ــده فراهــم  ــی  کــه ممکــن اســت در آین ــط و فضای رشای

ایجــاد حکومــت مؤقــت؛ زمینــه ی  بــا  شــود، هم زمــان 

ــده  ــی آین ــام سیاس ــث نظ ــی، بح ــون اساس ــری قان بازنگ

و در نهایــت برگــزاری انتخابــات ســامل و شــفاف مــورد 

افغانســتان،  دولــت  امــا  گرفــت؛  خواهــد  قــرار  بحــث 

دانســته  منتفــی  را  مؤقــت  حکومــت  ایجــاد  همــواره 

ــتان،  ــوری افغانس ــی، رییس جمه ــدارشف غن ــت. محم اس

هفتــه ی گذشــته در نشســتی گفــت کــه هــر چنــد شــامری 

از سیاســیون بــرای ایجــاد حکومــت مؤقــت نــزد او مراجعــه 

ــون  ــه مــاده ی چهــارم قان ــا اســتناد ب ــد؛ امــا او، ب کــرده ان

ــتان،  ــردم افغانس ــوق م ــه رس حق ــخ داده ک ــی، پاس اساس

هرگــز معاملــه منی کنــد.

افغانستان4 مهاجران  روایت 

ــی  ــه پناهندگ ــت ک ــی اس ــهروند ایران ــان، ش ــون زارع هامی

سیاســی افغانســتان را دارد. او شــش ســالی اســت کــه در 

ــاد  ــرای او زی ــال ب ــش س ــن ش ــرد. ای ــه رس می ب ــتان ب افغانس

آســان هــم نگذشــته اســت. زارعــان در رشوع بودنــش در 

افغانســتان، در شــهر هــرات یــک ســال را زندانــی بــوده اســت.

پــس از آن نیــز روزگار چنــدان خوشــی در آن جــا نداشــته 

ــه  ــه او خان اســت. بــرای نداشــن شناســنامه ی افغانســتان ب

بــه کرایــه منــی داده انــد. او، چنــد ماهــی می شــود کــه 

ــی  ــی پناهندگ ــاریایی عال ــت و از کمیس ــده اس ــل آم ــه کاب ب

امتیازهــای  و  کابــل، خواســتار حقــوق  در  ملــل  ســازمان 

پناهندگــی اش مثــل خانــه و معــاش شــده اســت؛ امــا دفــر 

ســازمان ملــل در امــور پناهنــدگان در کابــل هیــچ گاهــی بــه 

خواســت های او رســیدگی نکــرده اســت کــه هیــچ، حتــا یــک 

ــی  ــن کــه از انجــام مســؤولیت شــان شــانه خال ــرای ای ــار ب ب

کننــد، او را روانــی خوانــده و می خواســتند در بیامرســتان 

ــد. ــی بســری اش کنن روان

زارعــان بــرای ایــن کــه کمیســاریای عالــی پناهندگــی 

ســازمان ملــل بــه خواســت هایش رســیدگی کنــد، دو بــار 

ــه  ــوز ادام ــار دومــش هن ــی کــرده اســت کــه ب اعتصــاب غذای

دارد. او بــرای ایــن کــه بــه ایــن خواســته اش برســد، راهــی جــز 

ــا راه  ــن کارش را تنه ــان ای ــد. زارع ــی منی یاب ــاب غذای اعتص

ــت. ــه اس ــی یافت ــاد داد خواه ــردن فری ــد ک بلن

امــروز اعتصــاب غذایــی او وارد بیســت و یکمیــن روز شــده 

اســت؛ امــا از دفــر ســازمان ملــل در امــور پناهنــدگان کابــل 

هیــچ خــربی نیســت. او روز تــا روز ضعیف تــر شــده و وضعیــت 

صحــی وی رو بــه وخیــم شــدن اســت. کلیه هایــش درد دارد و 

همیــن طــور دیــد چشــم هایش کاهــش یافتــه اســت.

هامیــون زارعــان از کمیســاریای پناهندگــی ســازمان ملــل 

در کابــل، می خواهــد کــه او را بــه کشــور ســوم در جایــی کــه 

او امنیــت داشــته باشــد، انتقــال بدهنــد.

ســازمان  پناهندگــی  عالــی  کمیســاریای  پاســخ  تنهــا 

ملــل در کابــل بــه هامیــون زارعــان ایــن بــوده اســت کــه 

در پرونــده ی او رشایطــی دیــده منی شــود کــه بشــود او را 

صاحــب حــق انتقــال بــه کشــور ســوم دانســت؛ امــا ایــن نهــاد 

ــدگان و رســیدگی  ــت از حقــوق پناهن ــرای حامی کــه ظاهــرا ب

بــه احــوال آن هــا ایجــاد شــده اســت و از بخــت خــوش یــا بــد 

ــا  ــل ت ــه دلی ــه روی چ ــن ک ــی دارد؛ ای ــز منایندگ ــل نی در کاب

ــرای  ــت، ب ــداده اس ــوش ن ــان گ ــت های زارع ــه خواس ــوز ب هن

داده  رسپناهــی  او  بــه  نــه  نیســت.  قناعت بخــش  زارعــان 

ــان  ــد. زارع ــرده ان ــتیبانی ک ــش پش ــر حقوق ــه از دیگ ــد و ن ان

ــه  ــود ب ــیدگی نش ــت هایش رس ــه خواس ــا ب ــه ت ــت ک ــه اس گفت

اعتصــاب غذایــی اش ادامــه می دهــد.؛ ادامــه ای کــه ممکــن 

ــود. ــی ش ــرگ او منته ــه م ب

ــد  ــرگ او خواه ــؤول م ــی مس ــه کس ــان چ ــن می ــا در ای ام

دیگــر  و  پناهندگــی،  امــور  در  ملــل  دفــر ســازمان  بــود. 

نهادهــای حامــی حقــوق بــر ایــن روســیاهی را بــه کجــا 

ــت،  ــده نیس ــک پناهن ــان ی ــون زارع ــا هامی ــرد. آی ــد ب خواهن

یــک انســان نیســت؟

بــه اســاس اعامیــه ی جهانــی حقــوق بــر کــه مصوبــه ی 

ســازمان ملــل متحــد اســت و همــه ی اعضــا آن را پذیرفتــه انــد؛ 

ــن  ــان از حــق زندگــی و ســامت برخــوردار اســت و همی زارع

طــور از حــق انتخــاب رسزمینــی کــه بایــد در آن زندگــی کنــد. 

ســازمان ملــل چــرا و بــا چــه دلیلــی منی خواهــد بــه 

وی  قانونــی  حــق  و  دهــد  گــوش  زارعــان  خواســت های 

ــر  ــد؟ اگ ــش بده ــت را برای ــن اس ــی ام ــی در مکان ــه زندگ ک

کمیســاریای عالیــی پناهندگــی ســازمان ملــل ایــن زمینــه را 

بــرای وی مهیــا نکنــد، پــس بــرای چــه ایجــاد شــده اســت. آیــا 

ــزرگ  ــای ب ــداف قدرت ه ــرد اه ــرای پیش ب ــت ب ــی اس رسپوش

ــری؟ ــز دیگ ــا چی ــد ی ــل متح ــازمان مل در س

ســازمان  پناهندگــی  عالــی  کمیســاریای  بی تفاوتــی 

ــان،  ــون زارع ــی دوام دار هامی ــاب غذای ــر اعتص ــل در براب مل

نشــان دهنده ی ایــن اســت کــه جــان انســان بــرای ســازمان 

ایــن  و  نــدارد  ارزشــی  هیــچ  آن  اعضــای  و  متحــد  ملــل 

ســازمان نیــز منی توانــد حامــی و پشــتیبان خوبــی بــرای 

باشــد. انســان ها 

در کنــار خاموشــی کمیســاریایی عالــی پناهندگی ســازمان 

ملــل در کابــل، وزارت امــور مهاجــران و بازگشــت کنندگان 

بــه حــال هامیــون  نیــز هیــچ گونــه توجهــی  افغانســتان 

ــد کــه رســیدگی  ــی می گوین ــه راحت ــان نکــرده اســت و ب زارع

بــه وضعیــت هامیــون زارعــان بــه ایــن وزارت ربــط منی گیــرد.

 امــا ایــن وزارت و مــردم افغانســتان انتظــار دارنــد کــه دولت 

و شــهروندان ایــران از دو نیــم میلیــون مهاجــر افغانســتانی، در 

ــه  ــت یابی ب ــه ی دس ــد و زمنی ــی کنن ــی پذیرای ــه خوب ــران ب ای

همــه حقــوق انســانی شــان را مهیــا کننــد.

ــت هایش  ــه خواس ــیدن ب ــرای رس ــر ب ــان اگ ــون زارع هامی

ــیاهی  ــا روس ــت؛ ام ــد داش ــی خواه ــرگ نیک نام ــرد؛ او م مبی

ــد. ــتان می مان ــت افغانس ــل و دول ــازمان مل ــرای س آن ب

فرزندان زمین

مجیب ارژنگ 

اعتصاب غذایی پناهنده ی 
ایرانی به روز بیست و دوم رسید

به  افغانستان  با  امریكا  گسرده ی  و  مستقیم  روابط  تاریخ 

زمان های خیلی نزدیك بر می گردد. تا اواخر دهه ی هفتاد، امریكا 

در رقابت های منطقوی با اتحاد شوروی، افغانستان را منطقه ای 

دور از دسرس خود حساب می کرد و یا اهمیت  چندانی به این 

افغانستان، این كشور در  با تهاجم شوروی به  كشور قایل نبود. 

روابط  اما  گرفت؛  قرار  امریكا  خارجی  سیاست   توجهات  مركز 

و  پاكستان  استخباراتی  شبكه ی  به  عمدتا  افغانستان  با  امریكا 

احزاب مستقر در پاكستان محدود ماند. عده ای از خربنگاران و 

افغانستان  با  پاكستان  مرز  زمان  آن  در  امریكایی كه  مأموران  یا 

را زیر پا می گذاشتند، عمدتا از طریق گروه های جهادی مستقر 

از  كه  را  معلوماتی  تنها  طبعا  و  می شدند  رهنامیی  پاكستان  در 

و  جبهات  به  مربوط  مسائل  می كردند،  جست وجو  افغانستان 

نیروهای  و  مقاومت  گروه های  میان  نظامی  صف آرایی  و  جنگ 

مجموع  در  و  امریكایی،  مأموران  از  كسی  كمر  بود.  اشغال گر 

یا امكان آن را می یافتند كه در مورد بافت و  غربی ها، فرصت و 

مسائل  جامعه،  این  ساختار  و  فرهنگ  افغانی،  جامعه ی  تركیب 

و  معیشت  سطح  آن،  اجتامعی  و  اقتصادی  سیاسی،  تاریخی، 

مدنیت و زیربنای روابط قبیلوی در این كشور و چیزهایی دیگر 

از این دست مطالعه كنند. گروه های جهادی مستقر در پاكستان 

نیز كمر به شناخت جامعه ی افغانی مبادرت كرده بودند و طبعا 

منی توانست  می داشتند،  ارائه  امریكایی ها  به  كه  را  معلوماتی 

باشد. راه گشایانه  و  دقیق  خیلی 

اكرث  تعبیر  به  افغانستان،  مجاهدین،  پیروزی  از  پس 

و جامعه ی  امریكا  توجه  از  و خارجی،  افغانستانی  صاحب نظران 

معلومات  از  نشانه ای  می تواند  خود  این  كه  افتاد  بین املللی 

آن  داخلی  و مسائل  این كشور  از  امریكایی ها  ناقص  و شناخت 

شناختی  با  امریكایی ها  طالبان،  حركت  زمان  در  شود.  قلمداد 

ریشه داِر  و  اما سنتی  نوظهور  پدیده ی  این  استقبال  به  سطحی 

در  امریكایی ها  شناخت  و  معلومات  مرجع  شتافتند.  افغانی 

از شبكه ی  نهایت  در  و  محدود  و  معین  از حلقات  نیز  دوره  این 

در  امریكایی ها  كلی  دید  منی رفت.  فراتر  پاكستان  استخباراتی 

مورد طالبان، این كشور را از توجه به زمینه های عقب گرد جنبش 

طالبان و پیوند یافن آن با جنبش های بنیادگرا و تروریستی باز 

داشت. پس از شكست طالبان، زمان درگیری مستقیم امریكا با 

مسائل جامعه ی افغانی فرا رسید. این زمان، به طور طبیعی خیلی 

همه جانبه ی  و  درك جامع  پایه ی  بتواند  كه  است  آن  از  اندك تر 

باشد. افغانستان  با  رابطه  در  امریكایی  سیاست گذاران 

و  چندبُعدی  بحران  یك  آشكار  گونه ی  به  افغانستان،  بحران 

می توان  را  مختلف  عوامل  بحران  این  زیربنای  در  است.  بغرنج 

تاریخی،  سیاسی،  مذهبی،  اتنیكی،  عوامل  كرد:  ماحظه 

بیرونی،  مداخات  آیدیالوژیك،  فرهنگی،  اقتصادی،  اجتامعی، 

و  خلق  در  همه  قبیلوی  مناسبات  و  فرهنگ  همه   از  مهم تر  و 

پیچیده ساخن بحران افغانستان دخالت دارند. سیاست خارجی 

اگر از درك همزمان و متوازن متام این عوامل بی بهره باشد، به 

طور مسلم به بن بست و دشواری مواجه می شود. برای ما مایه ی 

تعجب نبود كه در سفر خویش، با دیدگاه كلی اكرث امریكایی ها 

در رابطه با افغانستان مواجه می شدیم: جنگ، تروریسم، طالبان، 

القاعده، هزاره، پشتون، تاجیك، اوزبیك، شیعه، سنی، حكومت، 

و  تعلیم  نظام، دموکراسی، حقوق بر، جنگ ساالر، حقوق زن، 

تربیه، مطبوعات و... همه و همه بسته هایی از معلومات بودند كه 

امریكایی می شد ماحظه كرد. روی میز هر 

اساس  بر  عمدتا   نیز  سیاست ها  كه  است  این  در  مشكل 

همین معلومات پایه ریزی و رهربی می شوند و نتیجه ی آن ها نیز 

بیرون  آب  از  قناعت دهنده  و  امیدبخش  خیلی  منی تواند  طبعا 

اخیر  و سه سال  بیست   اعراف همه، در طول  به  امریكا،   شود. 

رسمایه ها، زمان ، انرژی و منابع زیادی را رصف افغانستان كرده 

بوده  مطلوب  نیز  هزینه ها دست آورد  این  میزان  به  آیا  اما  است؛ 

اند. شك  دچار  مورد  این  در  خیلی ها  است؟... 

افغانستان  در  امریكا  سیاست های  عمده ی  محور  ظاهرا 

در  امریكایی ها،  می دهد.  تشكیل  بر  حقوق  و  دموکراسی  را 

را  بر  حقوق  و  دموکراسی  تأمین  تروریسم،  علیه  جنگ  كنار 

به  افغانستان  در  خویش  قدرت مند  حضور  اساسی  بهانه های  از 

اما در طول یك سال گذشته موفقیت در رابطه  شامر می آورند؛ 

با دموکراسی و حقوق بر اندك تر از آن بوده است كه معموال در 

می یابد. انعكاس  خربی  رسانه های 

دموکراسی و حقوق بر را منی توان از هم مجزا مطالعه كرد. 

دارد  توجه  انسان  فرد  هر  طبیعی  و  ذاتی  حقوق  بر  بر  حقوق 

نقض  را  آن  ـ  نباید  و  ـ  مرجعی منی تواند  و هیچ  قدرت  كه هیچ 

كند. دموکراسی نظام سیاسی ای است كه برای تأمین حقوق بر 

ضامنت خلق می كند. در دموکراسی از مشاركت هر فرد در تعیین 

آن  به  افغانستان،  در  می شود.  زده  حرف  آن  سیاسی  رسنوشت 

میزانی كه بر حقوق بر تأكید می شود، متأسفانه بر دموکراسی و 

اساسات دموکراسی توجه صورت منی گیرد. به همین علت است 

كه تا كنون فعالیت های مربوط به حقوق بر اكرثا به ثبت آمار 

هیچ گونه  و  مانده  محدود  بر  حقوق  نقض  به  مربوط  اسناد  و 

تأثیری را بر روند تأمین حقوق بر یا جلوگیری از نقض آن وارد 

نساخته است. در طول یك سال گذشته، به استثنای یك رسی 

سیمینارها و وركشاپ های منایشی در پروژه های سازمان های غیر 

حكومتی، كار خاصی برای تریح و تبیین مفاهیم دموکراسی و 

حقوق بر با رسمایه و حامیت بین املللی صورت نگرفته است. در 

نرات رادیو و تلویزیون كوچك ترین برنامه ای هم برای این منظور 

پخش نشده است. مردم تا هنوز هم دموکراسی و حقوق بر را 

با تعبیرات كمونیستی یا اسامیستی آن می فهمند و تسامح شان 

بدبینی  و  كراهت  با  نیز  مفهوم  دو  این  گسرده ی  موج  برابر  در 

آشكار توأم است.

مسائل عمده ی دیگر نیز در ارتباط با حضور قدرت مند سیاسی 

و نظامی امریكا در افغانستان مطرح اند: مسأله ی قانون اساسی، 

اجتامعی،  عدالت  ملی،  مسائل  حل  نظام،  ساختار  و  رشیعت 

پدیده های مدنی، روابط منطقوی و بین املللی، بازسازی و ....

از  بیشر  افغانستان  مردم  افغانستان  با  امریكا  روابط  »در 

در  امریكا  كه  منی گویم  می كنند.  بازی  نقش  دیگر  كسی  هر 

افغانستان  مردم  اگر  كه  می گویم  اما  ندارد؛  منافعی  افغانستان 

ایاالت  منافع  و  شان  كشور  منافع  میان  خوبی  تعادل  بتوانند 

متحده ی امریكا ایجاد كنند، حضور امریكا در آن كشور می تواند 

به نفع شان متام شود. این تجربه را می توان در جاپان و كوریای 

جنوبی نیز مشاهده كرد. اكنون دیگر جاپانی ها یا كوریایی ها فكر 

منی كنند كه كشور شان در اشغال امریكا قرار دارد، بلكه به این 

توانسته  مقدار  چه  امریكا  با  خویش  دوستی  از  كه  می اندیشند 

بگیرند.« بهره  اند 

افغان هایی  از  یكی  وحیدی،  عباس  زبان،  از  را  سخنان  این 

شنیدم كه اكنون شهروند امریكا محسوب می شود؛ اما ارصار دارد 

كه هنوز به فكر افغانستان و مردم آن كشور می باشد.

بعضی از امریكایی هایی كه فكر می كنند در امور افغانستان 

مطالعه و شناخت دارند، در موقعی كه خواسته باشند، نظریات 

این  از  یكی  می كنند.  جلوه  تعجب انگیز  کنند،  بیان  را  خویش 

دانشگاه  در  امریكایی  استادان  از  یكی  سینوت،  پیر  كسان 

كوملبیای نیویارك بود. او كه در دهه ی هشتاد مدتی را در پشاور 

القاعده  و  طالبان  مورد  در  كه  داشت  ادعا  است،  كرده  زندگی 

اما  را خوب می شناسد؛  گروه  دو  این  و  دارد  معلومات  به خوبی 

وقتی از واقعیت های افغانستان سخن می گفت، به طور همزمان 

هزاره،  اچكزی،  درانی،  پشتون،  مسلامن، شیعه،  اصطاحات  از 

افغانستان  در  او  گفته ی  به  كه  برد  نام  و...  اوزبیك  تاجیك، 

موانع  از  یكی  را  شاهراه  و  رسك  فقدان  وی  دارند.  حضور 

عمده ی دموکراسی در افغانستان محسوب كرد و گفت كه وقتی 

افغانستان بتواند رسك و شاهراه داشته باشد، تاجران می توانند 

با سهولتی بیشر به انتقال كاال و اجناس بپردازند و این امر به 

رشد تجارت و رسمایه در افغانستان كمك می كند و در نتیجه ی 

آن دموکراسی نیز تقویت می شود. او برای اثبات ادعای خود از 

كشورهای اروپایی یاد كرد كه در آن جا نیز دموکراسی و آزادی با 

بوده  شاهراه ها  شدن  كشیده  مستقیم  نتیجه ی  كه  تجارت  رشد 

است. یافته  گسرش  است، 

سینوت  پیر  همچون  اشخاصی  نظریات  كه  نیست  معلوم 

چه  افغانستان  مورد  در  امریكا  سیاست گذاری های  مجموِع  در 

نظریات  این است كه همچون  قدر مسلم  اما  دارد؛  نقش  اندازه 

البته  نیستند.  تأثیر  بدون  امریكا  در  عامه  افكار  شكل دهی  در 

یا كاستی خاصی  اشتباه  نظریات در حد خود حاوی كدام  این 

یا  باشند،  توجه  مورد  نظر  تنها  عنوان  به  وقتی  اما  نیستند؛ 

فرد  به  منحرص  و  معترب  نظر  دید  با  شان  امریكایی  مخاطبان 

و  افغانستان  تصویر  شدن  مخدوش  در  هم  كنند،  نگاه  بدان ها 

اقدامات  و  سیاست ها  بودن  ناصواب  در  هم  و  آن  واقعیت های 

شد. خواهند  متام  موثر  كشور  این  مورد  در  امریكا 

)20 جدی 1381 – کابل(

امریكا و افغانستان 

عزیز رویش

)سفرنامه ی عزیز رویش به امریکا: سال 1381 - 2002( امریکا رسزمین »آیدیال ها« و »واقعیت ها« )قسمت پایانی(

مهدی حسینی

بن بست انتخابات
 شکل گیری »حکومت موقت« را قوت می بخشد
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اشــاره:  امــروز )10 دســامرب( روز جهانــی حقــوق بر 

اســت. در ایــن گفت وگــو از آقــای نعیــم نظــری، معــاون 

ــورد  ــتان در م ــر افغانس ــوق  ب ــتقل حق ــیون مس کمیس

ــه  ــن عرص ــا در ای ــری و پیرفت ه ــای حقوق ب چالش ه

ــد کــه قوانیــن حقوق بــری در  ــم. او می گوی پرســیده  ای

ــر در  جنــگ افغانســتان از ســوی متــام طرف هــای درگی

ایــن کشــور نقــض می شــود. 

صبــح کابــل: به عنــوان مدافــع حقوق بــر، وضعیــت 

فعلــی حقوق بــر را در افغانســتان چگونــه می بینیــد؟ 

نظــری: حقوق بــر در افغانســتان حداقــل در 18 

ــت.  ــده اس ــرح ش ــر مط ــکل جدی ت ــه  ش ــر، ب ــال اخی س

در  جــدی  مشــکات  هــم  هنــوز  می کنــم  فکــر  مــن 

ــی و در  ــی، فرهنگ ــادی، اجتامع ــوق اقتص ــه ی حق عرص

زمینــه ی حقــوق مدنــی- سیاســی وجــود دارد. وقتــی 

ــزاری  ــم، برگ ــخن می زنی ــی س ــی- سیاس ــوق مدن از حق

انتخابات هــا در قــدم اول بــه عنــوان یــک مســأله ی مهــم 

حقــوق سیاســی- مدنــی  مطــرح اســت کــه متأســفانه در 

ــه موقــع برگــزار نشــده و  ــن انتخابات هــا ب افغانســتان ای

از طــرف نهــاد برگزارکننــده نیــز دچــار مشــکات زیــادی 

انتخابــات  بــوده  ایــم. شــام می دانیــد کــه برگــزاری 

ــوده و  ــه رو ب ــش روب ــک چال ــا ی ــواره ب ــتان هم در افغانس

ــوان پاســدار  ــه عن ــات ب ــده ی انتخاب نهادهــای برگزارکنن

افغانســتان  شــهروندان  شهروندی-سیاســی  حــق 

نتوانســته  انــد وظیفــه ی شــان را بــه وجــه احســن انجــام 

ــد. بدهن

و  اقتصادی-اجتامعــی  حقــوق  عرصه هــای  در   

ــی کاری در  ــزان ب ــکل؛ می ــن ش ــه همی ــز ب ــی نی فرهنگ

دیگــر  طــرف  از  اســت  بلنــد  فوق العــاده  افغانســتان 

ــول  ــل قب ــی قاب ــع تعلیمــی و تحصیل ــه مناب دسرســی ب

ــی  ــی محــدود اســت. وقت ــاری در افغانســتان خیل و معی

ــچ  ــه هی ــم، ب ــه کنی ــوب را تربی ــای خ ــم کادره ــا نتوانی م

وجــه منی توانیــم حکومــت داری و پارملــان کارآمــد و 

ــکل  ــت داری را به ش ــر حکوم ــای دیگ ــان مؤلفه ه همچن

ــیم.  ــته باش ــر داش به

 از ســوی دیگــر میــزان خشــونت علیــه زنــان و میــزان 

آســیب پذیری کــودکان بســیار بلنــد اســت. اگــر از حقــوق 

ــوز  ــت هن ــد، وضعی ــان می آی ــه می ــخن ب گروهــی هــم س

ــش  ــواری را در بخ ــت ناگ ــت و حال ــی نیس ــم پذیرفتن ه

ــم.  ــه می کنی ــتان تجرب ــر در افغانس ــوق ب حق

صبــح کابــل: در کنــار ایــن مســائل کــه شــام اشــاره 

ــت  ــدر وضعی ــتان چق ــاری در افغانس ــگ ج ــد، جن کردی

ــت؟  ــرده اس ــوار ک ــری را دش حقوق ب

نعیــم نظــری: بــا تأســف بایــد بگویــم، بــه هــامن 

وضعیــت  افغانســتان  در  بــر  حقــوق  کــه  انــدازه 

بســیار خوبــی نــدارد، بــه هــامن انــدازه در عرصــه ی 

معضــات  دچــار  بین املللــی  بردوســتانه ی  حقــوق 

تلفــات  کانــی اســتیم. شــام می دانیــد کــه میــزان 

ــتان  ــر در افغانس ــای درگی ــام طرف ه ــان از مت غیرنظامی

حقــوق  اصــول  طــرف  یــک  از  اســت.  رفتــه  بــاال 

بردوســتانه ی بین املللــی در جریــان ایــن جنگ هــا 

رعایــت منی شــود، از جانــب دیگــر اثــر ناگــواری بــر 

ــول  ــذارد. اص ــهروندان می گ ــری ش ــوق ب ــت حق وضعی

ــب،  ــل تناس ــامل اص ــه ش ــی ک ــم بین امللل ــوق مه و حق

اصــل تفکیــک و اصــل احتیــاط می شــود، در جنــگ 

ــات  ــر مراع ــر کم ت ــای درگی ــوی طرف ه ــتان از س افغانس

افغانســتان  شــهروندان  آن  نتیجــه ی  در  می شــود. 

متــرر شــده و ایــن جنگ هــا از غیــر نظامیــان قربانــی 

ــود را از  ــان آوران خ ــادی، ن ــای زی ــرد و خانواده ه می گی

بیــوه می شــوند.  و  یتیــم  داده، بی رسپرســت،  دســت 

ــگ  ــر جن ــای درگی ــه طرف ه ــی ک ــل: دلیل ــح کاب صب

بردوســتانه ی  حقــوق  قوانیــن  بــه  افغانســتان  در 

چیســت؟  منی گذارنــد،  احــرام  بین املللــی 

ــاوت  ــی تف ــت؛ یعن ــد اس ــاوت دی ــش تف ــری: دلیل نظ

ــتان  ــگ در افغانس ــر جن ــان درگی ــان نظامی ــد در می دی

ــی  ــتانه ی بین امللل ــوق بردوس ــول حق ــه اص ــبت ب نس

ســبب شــده کــه ایــن قوانیــن نقــض شــده و تلفــات 

ــود.  ــی وارد ش ــر نظام ــاه و غی ــردم بی گن ــر م ــیاری ب بس

ــه در  ــی ک ــو گروه های ــک س ــه از ی ــم ک ــه می توانی گفت

ــچ  ــد، هی ــرار دارن ــتان ق ــام افغانس ــت و نظ ــر حکوم براب

ــد و از  ــری ندارن ــوق ب ــائل حق ــه مس ــبت ب ــدی نس تعه

بنیــاد بــا مســائل حقوق بــری و حقــوق بردوســتانه ی 

ــت  ــر، حکوم ــرف دیگ ــد. از ط ــکل دارن ــی مش بین امللل

ــا  ــت، ت ــگ اس ــر جن ــر درگی ــرف دیگ ــه ط ــتان ک افغانس

حــدی زیــادی دیــده می شــود کــه فهــم نادرســتی از 

حقــوق بردوســتانه ی بین املللــی دارد. حتــا در رویکــرد 

ــا شــاهد برخــوردی اســتیم کــه  ــی م نیروهــای بین امللل

در تقابــل بــا حقــوق بردوســتانه ی بین املللــی قــرار 

دارد.

 بــه گونــه ی مثــال هــدف نظامــی از دیــد حقــوق 

نظامــی  فعــال  نیــروی  بین املللــی،  بردوســتانه ی 

اســت، حتــا نیروهــای غیــر فعــال نظامــی نیــز منی توانــد 

هــدف نظامــی باشــد. نیرویــی کــه در برابــر نظــام جنــگ 

می کنــد، وقتــی ســاحش را بــر زمیــن بگــذارد و یــا اســیر 

شــود، از حالــت فعــال بــودن خــارج می شــود و بایــد بــا 

ــتانه ی  ــوق بردوس ــول حق ــا اص ــب ب ــورد متناس آن برخ

میــان  دیــد  تفــاوت  امــا  گیــرد؛  صــورت  بین املللــی 

دارد؛  وجــود  افغانســتان  در  جنــگ  درگیــر  نیروهــای 

ــا  ــکا حت ــده ی امری ــاالت متح ــرای ای ــال ب ــه ی مث به گون

نیروهــای  بــا  تقابــل  کــه در  متویل گــران گروه هایــی 

بــه  دارنــد،  قــرار  افغانســتان  و حکومــت  بین املللــی 

عنــوان اهــداف نظامــی مطــرح اســت. شــام شــاهد 

اســتید کــه ســال گذشــته در والیــت فــراه کارخانه هــای 

مــواد مخــدری مــورد مبباردمــان قــرار گرفــت کــه در 

امــا  می کردنــد؛  کار  زنــان  و  اطفــال  کارخانه هــا  آن 

ــن  ــد. ای ــان می دادن ــرای طالب ــه ب ــدون شــک کــه مالی ب

به نوعــی متویل گــر تروریســم پنداشــته می شــود کــه 

ــن  ــد ای ــی نبای ــتانه ی بین امللل ــوق بردوس ــگاه حق از ن

ســاحه مــورد هــدف نظامــی قــرار می گرفــت. این هــا 

بــه عنــوان افــراد خــاف کار بایــد تحــت چــر حاکمیــت 

قانــون بــه محکمــه کشــانده می شــدند. 

ــگ  ــان جن ــای قربانی ــش آماره ــل: در بخ ــح کاب صب

بــه ویــژه تلفــات غیــر نظامیــان در افغانســتان نســبت بــه 

ــده؟  ــرات آم ــدر تغیی ــته چق ــال های گذش س

نظــری: کمیســیون مســتقل حقــوق بر در گزارشــی، 

آمــار تلفــات غیــر نظامیــان را در نیمــه ی نخســت ســال 

جــاری خورشــیدی بیــرون داد. ایــن گــزارش نشــان 

می دهــد کــه آمــار تلفــات غیــر نظامیــان در افغانســتان 

نســبت بــه عیــن زمــان در ســال گذشــته، حــدود 8.36 

ــد.  ــان می ده ــش را نش ــد، افزای درص

صبــح کابــل: حقــوق زنــان یکــی از مســائل دیگــر در 

بخــش حقــوق بــر در افغانســتان اســت، در ایــن مــورد 

ــه؟  ــورت گرفت ــی ص پیرفت های

نظــری: متأســفانه زنــان در ابعــاد مختلــف دچــار 

معضــات بســیار زیــاد اســتند. شــام می دانیــد کــه هنــوز 

هــم قانــون منــع خشــونت علیــه زنــان، تنهــا در نتیجــه ی 

ــه  ــا، ک ــن معن ــه ای ــت. ب ــذ اس ــی ناف ــان تقنین ــک فرم ی

ــته اراده ای را  ــال، نتوانس ــه ح ــا ب ــتان ت ــان افغانس پارمل

ــت از  ــرای حامی ــی را ب ــه قانون ــد ک ــرورش ده ــود پ در خ

ــان بســازد.  زن

چنیــن مســائلی نشــان دهنده ی یــک تفکــر غالــب 

ــا در عرصــه ی ســاخن  ــان حت اجتامعــی هــم اســت؛ زن

ــد و در  ــت  شــان، دچــار مشــکل  ان ــون در حامی ــک قان ی

ــا محیــط کار و  ــه ت ــار آن از در درون خانواده هــا گرفت کن

اماکــن عامــه در مجمــوع معضــات بســیاری اســت کــه 

ــود دارد. ــتان وج ــان در افغانس ــراراه زن ف

در افغانســتان حــق مســاویانه بــرای زن و مــرد در نظــر 

گرفتــه شــده اســت؛ امــا فرصت هــا مســاویه نیســت. 

ایــن فرصت هــا زمانــی شــکل می گیــرد کــه قوانیــن 

ــی  ــتوانه ی حقوق ــان پش ــا زن ــد ت ــته باش ــود داش الزم وج

ــم  ــویی ه ــد. از س ــدا کنن ــری پی ــل قبول ت ــی قاب و قانون

افغانســتان تعهــدات گســرده ای نســبت بــه مســائل 

حقــوق بــری در ســطح بین املللــی دارد. می دانیــد 

ــیون  ــد کنوانس ــیون هایی را مانن ــتان کنوانس ــه افغانس ک

حقــوق مدنــی -سیاســی، کنوانســیون رفــع تبعیــض 

نــژادی، کنوانســیون رفــع تبعیــض علیــه زن، کنوانســیون 

حــق طفــل و کنوانســیون منــع شــکنجه را امضــا کــرده و 

ــه آن هــا ملحــق شــده اســت. یکــی از عواملــی کــه بــه  ب

ــود،  ــر می ش ــوق ب ــتمر حق ــض مس ــبب نق ــا، س ــر م نظ

بی توجهــی بــه ســاختارهای بین املللــی اســت. 

ــبت  ــان نس ــری زن ــوق ب ــت حق ــل: وضعی ــح کاب صب

بــه ســال های قبــل چگونــه اســت، چــه تغییــری در ایــن 

بخــش ایجــاد شــده؟ 

نظــری: بــدون شــک در متــام عرصه هــای حقــوق 

ــت  ــی وضعی ــتیم؛ یعن ــز اس ــت نی ــاهد پیرف ــا ش ــر م ب

حقــوق بــری بــه خصــوص وضعیــت حقــوق بــری 

زنــان نســبت بــه هــژده ســال پیــش تغییــر کــرده و یــک 

وضعیــت قابــل قبول تــر بــه میــان آمــده؛ امــا کافــی 

نیســت و نیــاز اســت کــه کارهــای زیــادی در ایــن بخــش 

ــرد.  ــورت گی ص

ــی در  ــه کارهای ــان چ ــر ت ــه نظ ــس ب ــل: پ ــح کاب صب

ــرد؟  ــورت گی ــان ص ــش زن بخ

نظــری: در عرصــه ی حقــوق بــری زنــان بایــد در 

قــدم اول قوانیــن و پالیســی هایی شــکل بگیــرد کــه 

ــرد باشــد.  ــان زن و م ــر می ــده ی فرصــت براب تضمین کنن

از ســوی دیگــر تعهــدات حقــوق بــری کــه افغانســتان 

در زمینــه ی حقــوق بــری دارد، ایــن تعهــدات بایــد هــم 

از ســوی حکومــت و هــم از ســوی جامعــه ی بین املللــی 

جــدی گرفتــه شــود. در صورتــی کــه گــزارش بــه  موقــع از 

تطبیــق مفــاد ایــن کنوانســیون ها در قلمــرو ملــی مــا بــه 

ــود، در  ــکش نش ــد پیش ــل متح ــازمان مل ــای س کمیته ه

ــار  ــی فش ــه ی بین امللل ــوی جامع ــد از س ــورت بای آن ص

ــق  ــه تطبی ــف ب ــه مکل ــود ک ــت وارد ش ــر حکوم ــر ب بیش

ــای افغانســتان  قواعــد حقــوق بــری در داخــل جغرافی

شــود.

صبــح کابــل: در حــال حــارض وضعیــت حقــوق بــری 

افغانســتان  کودکســتان های  و  مکاتــب  زندان هــا،  در 

چگونــه اســت و کمیســیون چــه برنامه هایــی در ایــن 

دارد؟ بخش هــا 

شــاهد  مــا  افغانســتان  زندان هــای  در  نظــری: 

پیرفت هــای بســیار خــوب اســتیم؛ یعنــی وضعیــت 

حقــوق بــری زندانیــان تــا انــدازه ی زیــادی در مقایســه 

ــال  ــه ی مث ــود؛ به گون ــت می ش ــش رعای ــال های پی ــا س ب

شــکنجه های  شــاهد  افغانســتان  زندان هــای  در  مــا 

ســخت و دشــوار نیســتیم حتــا در والیــات نیــز پدیــده ای 

بــه نــام شــکنجه در زندان هــا و توقیف خانه هــا وجــود 

نــدارد. از ســوی دیگــر کمیتــه ای شــکل گرفتــه اســت کــه 

وضعیــت ســاختارهای تطبیق کننــده ی قانــون را بررســی 

ــوق  ــای حق ــا معیاره ــراد ب ــا اف ــا ب ــا واقع ــه آی ــد ک می کن

رویکرد هــا  هــم  هنــوز  یــا  می شــود  برخــورد  بــری 

مبتنــی بــر اعــامل شــکنجه دیــده می شــود. ایجــاد 

کان  بســیار  اراده ی  منایان گــر  کمیتــه ای  چنیــن 

می توانــد از ســوی حاکمیــت باشــد. 

ــامر  ــه ش ــم ک ــودکان می بینی ــوق ک ــه ی  حق در زمین

ــب  ــه مکت ــن ب ــط رف ــد رشای ــه واج ــی ک ــاد از کودکان زی

ــه عوامــل متعــددی منی تواننــد کــه درس  اســتند، بنــا ب

ــار جاده هــا  ــد و شــامر کــودکان کار شــاقه در کن بخوانن

می توانــد  ایــن  اســت.  افزایــش  حــال  در  روزبــه روز 

مایــه ی نگرانــی بســیار کان بــه کمســیون حقــوق بــر 

و نهادهــای بین املللــی حقــوق بــر و مــردم افغانســتان 

باشــد. 

صبــح کابــل: در مــورد ســوء اســتفاده ی جنســی 

پدیــده ی  مــورد  در  کل  در  و  مکاتــب  در  کــودکان  از 

بچه بــازی تــا کنــون چــه کارهایــی صــورت گرفتــه اســت؟ 

پدیــده ی  بــه  رابطــه  در  گذشــته  ســال  نظــری: 

ســوی  از  ملــی  تحقیــق  یــک  بچه بــازی  منحــوس 

کمیســون مســتقل حقــوق بــر صــورت گرفــت کــه ایــن 

ــد و  ــدل ش ــه ب ــامن کان در جامع ــک گفت ــه ی ــده ب پدی

راه کارهــای مبــارزه بــا ایــن پدیــده ی منحــوس شناســایی 

شــد. یکــی از ایــن کارهــا، جرم انــگاری ایــن پدیــده 

ــه  ــه عنــوان جــرم در کــد جــزای افغانســتان ب ــود کــه ب ب

ــه  ــیدگی ب ــرای رس ــش ب ــن پی ــد. از ای ــمیت درج ش رس

ایــن پدیــده، هیــچ مــن قانونــی وجــود نداشــت کــه بــر 

ــود.  ــورد ش ــده برخ ــن پدی ــه ای ــای آن ب مبن

بایــد  مکاتــب  در  کــودکان  جنســی  آزار  مــورد  در 

ــا  ــری از مکتب ه ــداد کثی ــه تع ــن  ک ــار ای ــم، در کن بگوی

کتــاب نــدارد تعــداد کثیــری از مکتب هــا معلــم نــدارد و 

ــای  ــدارد، مکتب ه ــر ن ــا تعمی ــادی از مکتب ه ــداد زی تع

افغانســتان و کودکانــی کــه در ایــن محیــط مــرصوف 

بخــش  آســیب پذیرترین  به عنــوان  اســتند،  آمــوزش 

اجتــامع اســت. متأســفانه در افغانســتان در زمینــه ی 

کــودکان  از  جنســی  اســتفاده ی  ســوء  جلوگیــری 

کاری صــورت نگرفتــه اســت. ایــن مســأله بــه عنــوان 

یــک پدیــده ی بســیار حیثیتــی در مناطــق مختلــف 

افغانســتان شــناخته شــده اســت، در حالــی  کــه چنیــن 

ــل  ــد راه  ح ــود و بای ــکار ش ــد آش ــی بای ــش اجتامع چال

و برنامه هایــی بــرای محــو آن از ســوی حکومــت روی 

ــود.  ــه ش ــت گرفت دس

صبــح کابــل: کمیســیون حقــوق بــر افغانســتان چــه 

راه حلــی را بــرای مبــارزه بــا آزار جنســی کــودکان چــه در 

مکاتــب و اماکــن دیگــر، پیشــنهاد می کنــد؟  

نظــری: ایــن مســأله رصف پدیــده ای نیســت کــه تنهــا 

ــر  ــه نظ ــود. ب ــع ش ــر واق ــد در آن مؤث ــاختار بتوان ــک س ی

ــه برنامه ریزی هــای گســرده تر  ــا ب ــن رابطــه م ــن در ای م

ملــی نیــاز داریــم. کمیســیون حقــوق بــر نیــز می توانــد 

ــیون  ــرثا کمیس ــی اک ــد؛ یعن ــه باش ــن برنام ــی از ای بخش

ــه را  ــی و دادخواهان ــی، نظارت ــش آموزش ــر نق ــوق ب حق

داشــته اســت. 

رشوع  از  بــر  حقــوق  کمیســیون  کابــل:  صبــح 

ــوق  ــش حق ــته در بخ ــدر توانس ــاال چق ــا ح ــش ت فعالیت

بــر در افغانســتان مؤثــر واقــع شــود؟ 

از  افغانســتان  در  کــه  فــردی  هــر  امــروز  نظــری: 

ــی از  ــی آورد؛ یک ــان م ــه می ــخن ب ــود س ــری خ ــق ب ح

ــه  ــبت ب ــه نس ــکار عام ــر اف ــرای تغیی ــه ب ــاختارهایی ک س

ــتقل  ــیون مس ــده، کمیس ــام ش ــر مت ــان، موث ــوق  ش حق

ــش  ــوان نق ــا منی ت ــا طبع ــت؛ ام ــوده اس ــر ب ــوق ب حق

ــت  ــه حکوم ــه از جمل ــن عرص ــر را در ای ــران دیگ بازی گ

و  رســانه ها  مدنــی،  نهادهــای جامعــه ی  افغانســتان، 

نادیــده بگیریــم. را  بازی گــران دیگــر 

علی شیر شهیر

نعیم نظری:از تمجید تا نقد و اصالح

 قوانین حقوق بشری در جنگ افغانستان برای طرف های درگیر معنایی ندارد

گفت وگو با نعیم نظری، معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
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خانواده6

هــر ســاله افــراد زیــادی بــه ازدواج اجبــاری تــن می دهنــد. 

ــه  ــادی را ب ــرسان زی ــواده، دخــران و پ ــرس از خشــونت خان ت

ازدواج،  بــا  و در صــورت مخالفــت  ازدواج مجبــور می کنــد 

ــرار  ــی ق ــمی و روح ــیب های جس ــدید ترین آس ــورد ش ــرد، م ف

می گیــرد.

ازدواج اجبــاری یکــی از انــواع ازدواج اســت کــه در آن یــک 

طــرف یــا هــر دو طــرف بــدون خواســت و رضایــت خــود ازدواج 

ــز  ــی نی ــوان ازدواج مصلحت ــه عن ــاری ب ــد. ازدواج اجب می کنن

شــناخته می شــود کــه معمــوال توســط خانــواده و خویشــاوندان 

ترتیــب داده می شــود. افــرادی کــه در تــاش رس گرفــن 

ازدواج اجبــاری اســتند، معمــوال از خشــونت فیزیکــی مســتقیم 

و فشــارهای روحــی و روانــی نامحســوس اســتفاده می کننــد. 

امــروزه ســازمان ملــل و گروه هــای حقــوق بــری، ازدواج 

ــه  ــد ک ــتفاده می دانن ــوء اس ــرده داری و س ــی ب ــاری را نوع اجب

ــد.  ــض می کن ــراد را نق ــتقال اف آزادی و اس

عوامــل متعــددی وجــود دارد کــه می توانــد ازدواج اجبــاری 

را تبدیــل بــه یــک فرهنــگ پذیرفتــه شــده کنــد. هــر کــدام از 

ایــن عوامــل هــر قــدر هــم کــه منطقــی بــه نظــر آیــد، بــاز هــم 

بــرای ورود بــه چنیــن ازدواجــی مشــاوره ی قبــل از ازدواج 

ــت.  رضوری اس

1- علل ازدواج اجباری

2- پیوندهــای خانوادگــی و قبیلــه ای: گاهــی بــرای پیونــد 

دو قبیلــه یــا خانــواده و افزایــش قــدرت آن هــا، فــردی قربانــی 

ــزرگ و  ــای ب ــم در خانواده ه ــاری ه ــد. ازدواج اجب ــد ش خواه

ــود.  ــده می ش ــین دی ــل بادیه نش ــم در قبای ــد، ه ثروت من

برخــی  در  مذهبــی:  و  فرهنگــی  ناهنجار هــای   -3

فرهنگ هــا و مذاهــب، ازدواج بایــد هرچــه رسیع تــر )ازدواج 

ــود.  ــام ش ــن انج ــاب والدی ــه انتخ ــا ب ــی( و ی ــن قانون ــر س زی

دخــران و پــرسان در عملــی انجــام شــده قــرار گرفتــه و تــوان 

ــت  ــورت مخالف ــت. در ص ــد داش ــت نخواهن ــت و مخالف مقاوم

ممکــن اســت فــرد از خانــواده و حتــا محــل زندگــی خــود طــرد 

شــود. گاهــی خانواده هــا بــرای پیشــگیری از بــه گنــاه افتــادن 

فرزنــدان شــان آن هــا را مجبــور بــه ازدواج می کننــد. 

ــوذ  ــا نف ــای ب ــزرگ: خانواده ه ــای ب ــروت در خانواده ه 4- ث

و ثروت منــد معمــوال ســعی می کننــد ازدواج هــا در خانــواده ی 

خــود و بــا افــراد نزدیــک شــان اتفــاق بیفتــد. ایــن اتفــاق 

ــا  ــوذ آن ه ــرس از نف ــا و ت ــه غریبه ه ــامد ب ــدم اعت ــل ع ــه دلی ب

بــه خانــواده و دسرســی بــه ثــروت و قــدرت آن هــا انجــام 

می شــود. 

5- فقــر خانواده هــا و ضامنــت آینــده: یکــی از عمده تریــن 

تأمیــن  در  ناتوانــی  اســت.  فقــر  اجبــاری،  ازدواج  دالیــل 

ــدان  ــاد فرزن ــداد زی ــن، تع ــاد والدی ــی، اعتی ــای زندگ هزینه ه

و ... گاهــی اوقــات حتــا بــه فروخــن دخــر نیــز منتهــی 

می شــود.

ازدواج  نوعــی  نیــز  ایــن  ناخواســته:  بارداری هــای   -6

ــت. در  ــی اس ــط ی جنس ــرل رواب ــدم کن ــی از ع ــاری ناش اجب

ــی،  ــائل اخاق ــل مس ــه دلی ــا، ب ــان و فرهنگ ه ــی از ادی بعض

ــه  ــور ب ــرف مجب ــر، دو ط ــته ی دخ ــی ناخواس ــس از حاملگ پ

ازدواج بــا هــم اســتند. در برخــی جوامــع، ایــن مــورد بــه عنــوان 

ــر  ــه خاط ــوارد، ب ــیاری از م ــود و بس ــناخته می ش ــوایی ش رس

ــا و  ــه قتل ه ــن ازدواج، ب ــه ای ــر ب ــا دخ ــرس ی ــت پ ــدم رضای ع

ــت. ــده اس ــر ش ــادی منج ــونت های زی خش

شــامل  اجبــاری  ازدواج هــای  دالیــل  از  دیگــر  برخــی 

ــط  ــری از رواب ــی، جلوگی ــته و جنس ــای ناخواس ــرل رفتاره کن

ــدون ازدواج،  ــای ب ــب بارداری ه ــری از عواق ــروع، جلوگی نام

احســاس وظیفــه ی والدیــن بــرای ازدواج فرزنــد و مهاجــرت بــه 

می باشــد.  دیگــر  کشــور های 

پیامدهای ازدواج اجباری

1- فــرار از منــزل: در بســیاری از مــوارد فــرد از خانــه ی 

پــدری یــا از خانــه ی شــوهر خــود فــرار می کننــد؛ درحالــی کــه 

آســیب های شــدیدی در انتظــار او  اســت. خیلــی از آن هــا بــه 

دالیــل مختلــف زندانــی می شــوند و پــس از تحویــل شــان بــه 

ــواده، خشــونت و زندانــی شــدن نصیــب شــان می شــود. خان

ــرار گرفــن: در صــورت مخالفــت  2- مــورد رضب و شــتم ق

ــورد  ــدیدا م ــرد ش ــت ف ــن اس ــاری، ممک ــا ازدواج اجب ــردن ب ک

خشــونت و رضب و شــتم خانــواده قــرار بگیــرد. ایــن نــوع 

ــه  ــت؛ در نتیج ــی اس ــق و احساس ــچ عش ــدون هی ــا ب ازدواج ه

در خانــه ی همــرس نیــز مــورد تحقیــر، پرخــاش، تجــاوز و 

ــه  آســیب های بدنــی قــرار خواهنــد گرفــت. چنیــن مــواردی ب

ــاال  ــراد ب ــه افرسدگــی شــدید را در اف ــادی ابتــا ب احتــامل زی

می بــرد و ســامت روان آن هــا را بــه خطــر می انــدازد. 

ــاد،  ــامل زی ــه احت ــامر: ب ــدان بی ــلی از فرزن ــاد نس 3- ایج

بارداری هــا  جنســی،  رابطــه ی  بــودن  اجبــاری  دلیــل  بــه 

ــل  ــه حاص ــی ک ــود. فرزندان ــد ب ــاری خواهن ــته و اجب ناخواس

ــواده ای آســیب دیده  ــاری اســتند توســط خان ازدواج هــای اجب

و بــدون محبــت بــزرگ خواهنــد شــد و در معــرض خشــونت و 

ــت. ــد گرف ــرار خواهن ــن ق ــه والدی تنبی

در مقابل ازدواج اجباری چه می توان کرد؟

پیامدهــای  اجبــاری  ازدواج  گفتیــم  کــه  طــور  هــامن 

بســیاری را بــرای افــراد بــه دنبــال دارد. خوش بختانــه بــا 

ــد  ــی عقای ــر برخ ــری و تغیی ــع ب ــای جوام ــود پیرفت ه وج

ــود  ــا وج ــد ام ــش یافته ان ــی کاه ــن ازدواج های ــا، چنی و باوره

دارنــد؛ بــه همیــن دلیــل الزم اســت تــا بــه دنبــال راهــی بــرای 

ــرای  ــران ب ــه دیگ ــیری ک ــود را از مس ــید و خ ــر آن باش ــه ب غلب

ــازید. ــا س ــد، ره ــاد می کنن ــان ایج ت

ازدواج اجباری
 دالیل و پیامدها

زندگی به رنگ زن
)روایت های مستند از وضعیت زندگی زنان(

زهرا سیاس

ــه بدبخــت  ــن ک ــرای ای در افغانســتان ب

می کنــد؛  کفایــت  بــودن  زن  باشــی، 

جنســیتی کــه همیشــه انــکار شــده اســت 

قابــل  دیگــری  موجودیــت  بــا  حقــش  و 

ــتان  ــان در افغانس ــت. زن ــوده اس ــف ب تعری

انــواع  دارنــد،  همــه  از  بیشــر  آن چــه 

از  محرومیــت  و  بی جــا  خشــونت های 

قانونــی شــان اســت.  و  حقــوق رشعــی 

تعریــف دیگــری زن بــودن در جامعــه ی 

اســت؛  بــودن  بدبخــت  افغانســتان، 

ــد  ــدارد و از چن ــرزی ن ــه م ــی ای ک بدبخت

ســو خــودش را در زندگــی زنان افغانســتان 

جــا داده اســت.

در  زنــان  کــه  مــواردی  از  یکــی 

ــودن  ــب ب ــل حق به جان ــه دلی ــتان ب افغانس

مــردان در همــه امــور، از آن رنــج می برنــد، 

رســیدن بــه میــراث اســت کــه رشیعــت 

حــق  را  آن  کشــور  قوانیــن  و  اســامی 

قانونــی و رشعــی زنــان دانســته اســت. این 

ــا ایــن کــه در متــون دینــی و  ــان ب حــق زن

در  امــا  اســت؛  حامیــت  مــورد  قانونــی 

عمــل رســیدن بیشــر زنــان بــه ایــن حــق، 

گذشــن از هفــت خــوان رســتم اســت کــه 

گــذر از آن بــا پــای شکســته و محــدود 

زنــان کار ســاده ای نیســت. اکــرث زنــان 

ــد، از  ــی ازدواج می کنن ــتان وقت در افغانس

میــراث پــدری محــروم می شــوند کــه ایــن 

ــی  ــی و رشع ــه ی قانون ــه جنب ــت ن محرومی

ــا  ــی کــه ب ــی دارد؛ عرف ــه ی عرف بلکــه جنب

زور تعریــف شــده اســت. برخــی از زنان هم 

ــل  ــه دلی ــرد، ب ــان می می ــوهر ش ــی ش وقت

ــان  ــال ش ــتی اطف ــق رسپرس ــه ح ــن ک ای

ــرد، از  ــق می گی ــوهر تعل ــواده ی ش ــه خان ب

آن چــه شــوهر بــرای شــان بــه جــا گذاشــته 

اســت، محــروم می شــوند.

بیشــر ایــن زنــان بــدون ایــن کــه حرفی 

بیاورنــد،  زبــان  بــه  از خواســن میــراث 

ســکوت را ترجیــح می دهنــد تــا زن خــوب و 

رسبه زیــر شــناخته شــوند. آن قــدر زندگــی 

زنــان جــرب  بــر  ایــن کشــور  در  مردانــه 

روا داشــته اســت کــه بســیاری از زنــان 

ــته  ــرم پنداش ــراث را ج ــق می ــن ح خواس

می شــود؛ جرمــی کــه مبــادا دیگــران لــب 

ــا  ــاز کننــد و آن زن را زن بی همــه چیــز ی ب

ــد. ــفید بخوانن ــم س چش

در بســیاری از مــوارد، مــردان خانــواده، 

میــراث و تقیســم آن را حــق خــود شــان 

ــرادران از آن  ــه ب ــی همیش ــد. حق می دانن

بهره منــد انــد؛ امــا خواهــران بــرای رســیدن 

بــه آن شــانس کمــی دارنــد و یــا هیــچ 

شانســی ندارنــد. در مناطــق دوردســت 

میــراث  حــق  خواســن  افغانســتان، 

پنداشــته  ننــگ  و  رشم  زنــان  ســوی  از 

ــه رس  ــن ک ــرای ای ــم ب ــان ه ــود و زن می ش

زبــان مــردم نیفتنــد، خاموشــانه از حــق 

از  شــان می گذرنــد؛ حقــی کــه مــردان 

یــک مــوی آن هــم نگذشــته و منی گذرنــد.

ــی  ــی از زنان ــتعار( یک ــام مس ــا )ن نورضی

اســت کــه بــرای بــه دســت آوردن حــق 

نهادهــای  در  اســت  مدت هــا  میراثــش، 

عدلــی و قضایــی کشــور رسگــردان اســت؛ 

زده  کــه  هــر دری  بــه  هنــوز  تــا  او  امــا 

اســت، بــه ایــن حــق قانونــی و رشعــی اش 

نرســیده اســت. نورضیــا پنجــاه ســال دارد 

و شــش پــرس و دخــر. شــوهر نورضیــا 

ده  بــا  زن  دو  از خــودش  و  کــرده  فــوت 

پــرس و دخــر بــه جــا گذاشــته اســت. 

پــرسان  نورضیــا،  وفــات شــوهر  از  پــس 

ــه هــزار نیرنــگ، شــصت او را  ناتنــی اش، ب

روی ورقــی می گیرنــد بــدون ایــن کــه او 

از محتــوای آن ورق چیــزی بدانــد. نورضیــا 

کــه  می شــود  کار  ایــن  متوجــه  زمانــی 

را  او  ایــورش می خواهنــد  پــرسان  و  ایــو 

ــا  ــی نورضی ــد. وقت ــرون بیندازن ــه بی از خان

خواهــان حــق میــراث از دارایــی شــوهرش 

می شــود، بــه او می گوینــد کــه بــا امضــای 

خــودت حــق میراثــت را بــرای پــرسان و 

دخــران ناتنــی ات بخشــیده ای.

نورضیــا بــا ایــن کــه تــاش می کنــد 

از خانــه اش بیــرون نشــود؛ امــا پــرسان 

لت وکــوب  شــدت  بــه  را  او  ناتنــی اش 

بیــرون  خانــه  از  اوالدهایــش  بــا  کــرده 

می اندازنــد. آن هــا نورضیــا را تهدیــد بــه 

ــه  ــر ب ــه اگ ــد ک ــد و می گوین ــرگ می کنن م

نهادهــای عدلــی و قضایــی مراجعــه کنــد، 

دخــران و پرسانــش را خواهنــد کشــت. 

ــه پــرس  ــادا ب ــن کــه مب ــرس ای ــا از ت نورضی

بزرگ تــرش آســیبی برســد، او را بــه والیــت 

دیگــری فرســتاده اســت.

زندگــی نورضیــا بــا پنــج پــرس و دخــرش 

ــرون  ــه بی ــه ی شــوهرش ب ــی از خان در حال

چیــزی  هیــچ  کــه  می شــود  انداختــه 

در بســاط نــدارد. شــوهر نورضیــا پیــش 

نکــرده  را تقســیم  از وفــات، دارایــی اش 

اســت؛ بنــا بــر ایــن، طبــق قانــون اســامی 

از  کــه  دارایــی ای  افغانســتان،  و مدنــی 

ــن  ــد بی ــت، بای ــده اس ــا مان ــه ج ــوهر ب ش

پــرسان و دخرانــش بــه صــورت مســاویانه 

تقســیم شــود؛ امــا نورضیــا زن بی ســوادی 

ــدن  ــا خوان ــی اش ب ــرسان ناتن ــه پ اســت ک

تقســیم  حــاوی  کــه  دیگــری  مــن 

مســاویانه ی میــراث اســت، شــصت او را 

زیــر ورقــی می چســپانند کــه متــام حقــش 

ــت. ــیده اس ــان بخش ــه آن را ب

مــاه  هفــت  بــه  نزدیــک  نورضیــا 

و  عدلــی  نهادهــای  در  کــه  می شــود 

قضایــی رسگــردان اســت تــا حــق خــود 

ــا  ــا ت ــاورد؛ ام ــت بی ــه دس ــش را ب و فرزندان

هنــوز بــه چیــزی نرســیده اســت. رســیدن 

نورضیــا بــه آن چــه کــه حــق قانونــی او 

اســت، بــرای زنــی کــه هیــچ کســی نــدارد، 

مطمیــن  حتــا  او  نیســت.  ســاده ای  کار 

ــرای او  ــق را ب ــن ح ــون ای ــه قان ــت ک نیس

خیــر.  یــا  می دهــد 

بدبختی نام دیگر زن بودن است
افسانه یاس

طایــی  ســال های  پســین،  ســال   18 هرچنــد 

بــرای زنــان افغانســتان بــوده و زنــان ایــن کشــور 

مختلــف حضــور  بخش هــای  در  کــه  انــد  توانســته 

ــا ایــن وجــود، زنــان در  پررنگــی داشــته باشــند؛ امــا ب

ــی  ــس دوم تلق ــوان جن ــه عن ــم ب ــوز ه ــتان هن افغانس

و  آزار  مــورد  مختلــف  بهانه هــای  بــه  و  می شــوند 

ــد. برداشــت نادرســت از مذهــب  ــرار می گیرن ــت ق اذی

ــه  ــت ک ــده اس ــبب ش ــندیده، س ــای ناپس و فرهنگ ه

جامعــه ی افغانســتان یــک جامعــه ی مردســاالر بــه 

ــان و حقــوق  آن هــا  ــه زن ــد و کم تریــن توجهــی ب ــار آی ب

مشــکات  بــا  هــم  هنــوز  افغانســتان  زنــان  شــود. 

زیــادی دســت و پنجــه  نــرم می کننــد. از مهم تریــن 

چالش هایــی کــه هنــوز زنــان ایــن کشــور بــا آن مواجــه 

ــه  ــی ک ــت. هویت ــخص اس ــت مش ــن هوی ــد، نداش ان

حــق اساســی آن هــا اســت، ولــی بــه آن هــا داده نشــده 

ــت.  اس

عمده تریــن  از  زنــان«  مســتقل  »هویــت  بحــث 

ــود.  ــرح می ش ــا مط ــن روزه ــه ای ــت ک ــی اس بحث های

همزمــان بــا پایــان کمپایــن پانــزده روزه ی مبــارزه 

ــدگان زن  ــامری از مناین ــان، ش ــه زن ــونت علی ــا خش ب

مجلــس خواســتار تعدیــل برخــی ماده هــای قانــون 

ــد کــه  ــان شــده ان ــان افغ ــرای زن ــع شــناس نامه  ب توزی

ــن حــق داده  شــود کــه  ــادران ای ــه م ــر اســاس آن، ب ب

بتواننــد بــرای فرزندان شــان شناســنامه بگیرنــد تــا 

ــود.  ــان درج ش ــدان ش ــناس نامه فرزن ــا در ش ــام آن ه ن

ــه  ــل کاری ک ــدگان، حداق ــن مناین ــه ای ای ــه گفت ب

افغانســتانی  رنج دیــده ی  مــادران  بــرای  می توانیــم 

آن هــا  هویــت  بــه  کــه  اســت  ایــن  دهیــم  انجــام 

در  آنــان   اســم  دهیــم  اجــازه  و  بگذاریــم  احــرام 

شــود.   درج  شــان  فرزنــدان  شــناس نامه های 

مجلــس  در  هــرات  مناینــده ی  فریــد،  ناهیــد 

ــا زمانــی کــه هویــت مســتقل  ــد، ت مناینــدگان می گوی

ــود،  ــناخته نش ــمیت ش ــه رس ــه ب ــن جامع ــان در ای زن

حــق تحصیــل، حــق کار، حــق ازدواج، حــق مــادر 

ــه عدالــت و حــق دسرســی  شــدن، حــق دسرســی ب

بــه صحــت شــان نیــز مســتقل نیســت و تحــت الشــعاع 

قــرار دارد؛ هویــت زنــان بایــد بــه عنــوان یــک فــرد 

شــاهد  تــا  شــود  شــناخته  رســمیت  بــه  مشــخص 

پیرفــت آنــان در جامعــه باشــیم.

او هم چنــان می گویــد:» زن از روزی کــه در ایــن 

ــا روزی کــه می میــرد از خــود  جامعــه تولــد می شــود ت

می شــود  تولــد  کــه  روزی  نــدارد.  مســتقل  هویــت 

در جامعــه او را دخــر کســی می داننــد و نامــش را 

ــد،  ــزار آرزو ازدواج می کن ــا ه ــه ب ــی ک ــد، زمان منی برن

خانــم  او  زیــرا  منی برنــد،  را  شــان  نــام  هــم  بــاز 

کســی اســت، وقتــی بزرگ تریــن هدیــه خداونــد را 

بــه دنیــا می آورنــد بــاز هــم نامــش را منی برنــد، او 

ــا  مــادر شــخصی دیگــری اســت، در برخــی مــوارد حت

قــربش  ســنگ  روی  را  نامــش  می میــرد  زن  وقتــی 

» منی نویســند.

ایــن در حالــی اســت کــه در قانــون ثبــت احــوال و 

نفــوس هویــت شــامل: اســم، تخلــص، اســم پــدر، اســم 

پــدر کان، تاریــخ تولــد، محــل تولــد، ســکونت اصلــی 

ــناس نامه های  ــا در ش ــد؛ ام ــی می باش ــکونت فعل و س

ــع  ــن اداره توزی ــوی ای ــدا از س ــه جدی ــی ک الکرونیک

می شــود، در کنــار اســم پــدر، اســم مــادر تنهــا در 

دیتابــس بــه عنــوان یــک بخــش از هویــت فــرد نــه بلکه 

ــوان معلومــات، شــامل دیتابیــس می شــود. ــه عن ب

روایت مادران

در کنــار اعضــای مجلــس مناینــدگان، شــامری 

ــت مســتقل  ــز خواســتار هوی ــی  نی ــال مدن ــان فع از زن

ــان می گوینــد کــه در  ــرای مــادران افغــان شــدند. آن ب

ــدر،  ــم پ ــار اس ــد در کن ــودکان بای ــناس نامه های ک ش

اســم مــادر شــان نیــز ذکــر شــود. 

ــان  ــوق زن ــاالن حق ــن از فع ــک ت ــوی، ی ــرا موس زه

پاســپورت  دخــرم  بــرای  کــه  زمانــی  می گویــد:» 

ــه  ــؤوالن ب ــدم و مس ــه ش ــکل مواج ــا مش ــم ب می گرفت

ــتم؟  ــر هس ــن دخ ــادر ای ــه م ــد ک ــاور منی کردن ــن ب م

چــون نامــم بــه عنــوان مــادرش در شــناس نامه  او ثبــت 

ــود.« نب

بــا  مــادری کــه  تاکیــد می کنــد،  بانــو موســوی 

متحمــل شــدن مشــکات، فرزنــدش را بــزرگ می کنــد 

امــا بــه انــدازه ی پــرسکاکا و اقــارب درجــه دو و ســه پدر 

ــی مــوارد  برایــش احــرام گذاشــته منی شــود. در خیل

ــرد؛  ــده می گی ــه عه ــدان را ب ــتی فرزن ــادران رسپرس م

امــا زمانــی کــه مــادران بــرای صــدور کارت هویــت 

بــه ادارات مراجعــه می کننــد، بایــد اســناد مرده هــا 

و زنده هــای قابــل دســرس و غیــر قابــل دســرس 

خــود را حــارض کننــد در غیــر آن صــورت، منی تواننــد 

ــناس نامه  ــن ش ــه گرف ــان ک ــق ش ــن ح از ابتدایی تری

ــد شــان اســت، مســتفید شــوند. ــرای فرزن ب

دادخواهی برای زنان 

بحــث دادخواهــی بــرای رســمی شــدن، هویــت 

ــام مــادران در شــناس نامه ها در حالــی  ــان و ذکــر ن زن

از ســوی اعضــای مجلــس مناینــدگان مطــرح می شــود 

کــه از چنــدی بــه این ســو توزیــع شــناس نامه های 

در  اســت.  شــده  آغــاز  رســمی  صــورت  بــه  برقــی 

ســال های گذشــته نیــز شــامری از فعــاالن حقــوق 

زنــان بــرای رســمی شــدن هویــت خودشــان دســت بــه 

دادخواهــی زده بودنــد و ایــن بــار هــم کمپاینــی تحــت 

ــده  ــک گنجاین ــره الکرونی ــادر در تذک ــام م ــوان »ن عن

ــد.  ــاز کردن ــود« را آغ ش

نفــوس  احــوال  و  ثبــت  اداره ی  آنچــه  بنیــاد  بــر 

افغانســتان گــزارش داده اســت، تــا کنــون حــدود 15 

هــزار نفــر بــرای دریافــت شــناس نامه الکرونیکــی 

و  ثبــت  مرحلــه ی  تاکنــون   کــه  کرده انــد  ثبت نــام 

بایومریــک بــرای 11060 تــن تکمیل شــده و هشــتاد 

شــناس نامه های  شــونده ها  بایومریــک  درصــد 

الکرونیکــی شــان  را بــه دســت آورده انــد.

بــا ایــن همــه شــامری از زنــان و دخــران امیدوارنــد 

کــه حکومــت و وزارت امــور زنــان بــه خواســته های آنــان 

جــواب مثبــت بدهنــد و در زمینــه ی هویت بخشــی 

بانــوان اقــدام فــوری انجــام دهنــد. 

راحله یوسفی

زنان بدون نام  در جستجوی هویت 
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اشتراک در روزنـامـه
برایدفترهاوسازمانها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برایدانشجویانوخانوادهها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برایدفترهاوسازمانهایبینالمللی
شش ماه: 175 $
یک سال: 300 $

مســؤوالن دســته ی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی، تأکیــد 

مجبــور  را  انتخابــات  مســتقل  کــه کمیســیون  می کننــد 

ــد. ــام کن ــل اع ــی را باط ــا آرای تقلب ــرد ت ــد ک خواهن

فضــل احمــد معنــوی، عضــو ارشــد دســته ی انتخاباتــی 

یــک  در  قــوس(   18( دوشــنبه  روز  همگرایــی،  و  ثبــات 

ــات،  نشســت خــربی گفــت کــه کمیســیون مســتقل انتخاب

ــردد. ــی برگ ــیر قانون ــه مس ــد ب بای

او افــزود: »مــا دنبــال هیــچ بهانــه ای نیســتیم و خواســت 

اســت.  قانــون  بــه  انتخابــات  کمیســیون  بازگشــت  مــا 

کمیســیون هرچــه را کــه در نشســت بــا نامــزدان گفــت، 

بــر اســاس حــدس و گــامن بــود، نــه اصــول و مقــررات. 

کمیســیون هیــچ گونــه اســناد قانونــی ای نــدارد. کمیســیون، 

تصمیــم غیرقانونــی گرفتــه و منی خواهــد کــه از آن منــرصف 

شــود، هــر قــدر اســتدالل شــود و منطــق گفتــه شــود، 

منی پذیــرد.«

ــی روز یک شــنبه  ــی اســت کــه نشســت علن ــن در حال ای

)17 قــوس( کمیســیون مســتقل انتخابــات و مناینــدگان 

دســته ی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی، بی نتیجــه پایــان 

یافــت و هــر دو طــرف، بــر اســتدالل های پیشــین خــود 

بیــش  بــر مروعیــت  کمیســیون،  ایــن  کردنــد.  تأکیــد 

از 300 هــزار رأی پافشــاری کــرد و مناینــدگان دســته ی 

انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی نیــز، بــه رســم اعــراض، 

نشســت علنــی را تــرک کردنــد.

ــر  ــه اگ ــد ک ــوی، می گوی ــد معن ــال، فضل احم ــن ح ــا ای ب

کمیســیون مســتقل انتخابــات 300 هــزار رأی تقلبــی را 

ــد. ــد ش ــوار خواه ــت دش ــد، وضعی ــام نکن ــل اع باط

او گفــت: »اگــر کمیســیون انتخابــات همین گونــه بــه راه 

ــازد و در آن  ــر می س ــه را پیچیده ت ــد، قضی ــه بده ــود ادام خ

صــورت، شــاید بــه جایــی برســیم کــه دشــوار باشــد راه حــل 

پیــدا کنیــم. کمیســیون هنــوز هــم وقــت زیــادی دارد تــا بــه 

قانــون بــاز گــردد.«

آقــای معنــوی تأکیــد کــرد کــه حتــا یــک رأی تقلبــی 

ــه پیــش  ــی نیســت و مســؤولیت هــر آن چــه ک هــم پذیرفتن

ــات و افــرادی  ــه دوش کمیســیون مســتقل انتخاب می آیــد، ب

ــد. ــت می کنن ــب حامی ــه از تقل ــود ک ــد ب خواه

ــور و  ــات را مجب ــیون انتخاب ــرد: »کمیس ــان ک او خاطرنش

مکلــف می ســازیم کــه آخریــن رأی تقلبــی را هــم از سیســتم 

ــط  ــی توس ــر کس ــار دیگ ــه ب ــت ک ــن نیس ــد، ممک ــارج کن خ

ــب  ــاس تقل ــر اس ــی ب ــر کس ــد. اگ ــت برس ــه حاکمی ــب ب تقل

ــو آن  تصمیمــی را گرفــت و صــدای مــا را نشــنید، مــردم جل

می گیــرد.« را 

ایــن در حالــی اســت کــه رونــد بازشــامری و تفتیــش آرا، 

دســته های  از  شــامری  هــواداران  اعراض هــای  پــی  در 

ــت  ــت والی ــی، در هف ــات و همگرای ــژه ثب ــه وی ــی ب انتخابات

شــاملی توقــف یافتــه اســت. دســته ی انتخاباتــی ثبــات 

ــزار رأی  ــر 300 ه ــه اگ ــت ک ــدار داده اس ــی، هش و همگرای

وســیع تر  اعراض هــا  دامنــه ی  نشــود،  باطــل  مشــکوک 

ــد.  ــد ش خواه

اعضــای مجلــس مناینــدگان، فرمــان تقنینــی قانــون 

حامیــت از حقــوق کــودکان را پــس از گذشــت 8 ســال، بــا 

ــد. ــب کردن ــت آرا، تصوی اکرثی

ــورد  ــی شــامره 362 ریاســت جمهوری در م ــان تقنین فرم

قانــون حامیــت از حقــوق کــودکان، در 16 فصــل و 108 

ــور  ــیون ام ــوی کمیس ــوس( از س ــنبه )18 ق ــاده، روز دوش م

تــاالر  بــه  رأی گیــری  زنــان مجلــس مناینــدگان، جهــت 

ــد. ــه ش ــی ارائ عموم

در  موضوعــات  جنجالی تریــن  از  یکــی  قانــون،  ایــن 

جریــان چنــد ســال گذشــته در شــورای ملــی بــوده و دلیــل 

عمــده ی آن هــم، کــودک خوانــدن افــراد زیــر ســن 18 ســال 

ــوان شــده اســت. عن

ایــن قانــون، در نشســت روز دوشــنبه )18 قــوس( نیــز بــا 

جنجــال و تنش هــای لفظــی بــه تصویــب رســید. 

نذیراحمــد حنفــی، رییــس کمیســیون تقنیــن، گفــت 

کــه یــک مــورد ایــن قانــون در خصــوص تعییــن ســن طفــل 

خــاف اصــول اســامی اســت و اگــر ایــن مــورد اصــاح 

ــرد. ــد ک ــرک خواه ــت را ت ــود، نشس نش

ــه ســن  ــود ک ــل بــه کســی گفتــه می ش او افــزود: »طف

18 ســال را تکمیــل نکــرده، مگــر ایــن کــه آثــار بلــوغ قبــل 

از ایــن ســن در وی ظاهــر شــود و در قانــون آثــار بلــوغ بایــد 

ــم.« ــون را منی پذیری ــن قان ــر آن ای ــود، در غی ــده ش گنجانی

ــور  ــیون ام ــس کمیس ــد، ریی ــد فری ــم، ناهی ــویی ه از س

زنــان مجلــس مناینــدگان، گفــت کــه در قانــون حامیــت 

ــی  ــق دسرس ــون ح ــی همچ ــودکان، بحث های ــوق ک از حق

طفــل بــه پــرورش گاه ، مصؤونیــت، مراقبــت اجتامعــی و 

نیروهــای  صفــوف  در  کــودکان  اســتخدام  از  جلوگیــری 

ــدارد. ــی ن ــائل رشع ــه مس ــی ب ــده و ربط ــرح ش ــی مط امنیت

ــال ســن  ــرای اطف ــوغ ب ــط بل ــه داد کــه اگــر رشای او ادام

ــان حــق رأی، حــق کار و  ــه آن ــد ب ــی تعریــف شــود، بای قانون

حــق قــرارداد نیــز داده شــود؛ در حالــی کــه در قوانیــن دیگــر 

ایــن حقــوق داده نشــده اســت.

ــه  ــون، ب ــن قان ــان ای ــر از مخالف ــدود 15 نف ــام، ح رسانج

منظــور شکســن نصــاب مجلــس، نشســت را تــرک کردنــد؛ 

امــا بــا ایــن وجــود، نصــاب مجلــس نشکســت و میررحــامن 

رحامنــی، رییــس مجلــس، ایــن طــرح را بــه رأی گیــری 

ــید. ــب رس ــه تصوی ــت آرا ب ــا اکرثی ــه ب ــت ک گذاش

از  حامیــت  قانــون  تصویــب  از  افغانســتان،  حکومــت 

حقــوق کــودکان، اســتقبال کــرده اســت. صدیــق صدیقــی، 

خــود  تویــر  برگــه ی  در  ریاســت جمهوری،  ســخنگوی 

نوشــته اســت کــه حکومــت افغانســتان، اقــدام مناینــدگان 

برابــر  در  خشــونت ها  کاهــش  راســتای  در  را  مجلــس 

کــودکان، مؤثــر دانســته و بــر تطبیــق آن از ســوی نهادهــای 

ــت.  ــد اس ــی، متعه اجرای

ــا  دفــر منایندگــی ســازمان ملــل متحــد در افغانســتان ی

یونامــا، تأکیــد می کنــد کــه مرکــز عدلــی و قضایــی مبــارزه بــا 

فســاد اداری، تــا کنــون بــه عنــوان عامــل بازدارنــده ی مؤثــر 

در پرونده هــای فســاد، بــه درســتی عمــل نکــرده اســت.

یونامــا، روز دوشــنبه )18 قــوس( بــا نــر اعامیــه ای 

بــه مناســبت روز جهانــی مبــارزه بــا فســاد اداری، گفتــه 

ــا و  ــراراه کار قاضی ه ــی ف ــوار امنیت ــت دش ــه وضعی ــت ک اس

دادســتان ها را درک کــرده و کشــتار هدف منــد آن هــا را، 

می کنــد. محکــوم 

در اعامیــه آمــده اســت: »مرکــز عدلــی و قضایــی مبــارزه 

بــا فســاد اداری، کارکــرد مؤثــری نداشــته؛ چنان چــه احــکام 

بازداشــت و احضــار قابــل ماحظــه ی مرتبــط بــه پرونده هــای 

فســاد اداری، همــراه بــا موافقــت بــر منــع ســفرها، تــا کنــون 

اجــرا نشــده و اکــرث محکومیــن بازداشــت نشــده انــد.«

تدامیچــی یاماموتــو، مناینــده ی ویــژه ی ســازمان ملــل 

در  زیــادی  کارهــای  هرچنــد  کــه  اســت  گفتــه  متحــد، 

ــده  ــن پدی ــا ای ــه؛ ام ــا فســاد صــورت گرفت ــارزه ب راســتای مب

همچنــان بــر زندگــی روزانــه ی شــهروندان افغانســتان تأثیــر 

ــه نهادهــای  ــردم ب ــامد م می گــذارد و ســبب کــم شــدن اعت

می شــود.  حکومتــی 

آقــای یاماموتــو، افــزوده اســت کــه نیــاز اســت تــا همیــن 

حــاال بــر تطبیــق قوانیــن و پاســخ گو نگه داشــن کســانی 

کــه قانون شــکنی می کننــد، مترکــز کــرده و عــزم خــود را در 

مبــارزه بــا فســاد نشــان داد.

مبــارزه  دفــر  رییــس  کلهــن،  مــارک  هــم،  از ســویی 

اســت  گفتــه  متحــد،  ملــل  جرایــم  و  مخــدر  مــواد  بــا 

ســبب  اداری،  فســاد  محــو  بــرای  تاش هــا  تقویــت  کــه 

پیرفــت حکومــت داری خــوب می شــود. او عــاوه کــرده 

اســت کــه بــرای نابــودی فســاد اداری، بایــد رشایطــی را 

ــه  ــه از آن ریش ــری ک ــر و نابراب ــا فق ــر ب ــارزه ی مؤث ــرای مب ب

کــرد. فراهــم  می گیــرد، 

ــد در  ــل متح ــای مل ــه نهاده ــت ک ــده اس ــه آم در اعامی

افغانســتان بــه شــمول یونامــا، دفــر مبــارزه بــا مــواد مخــدر 

و جرائــم ملــل متحــد و برنامــه ی انکشــافی ملــل متحــد، بــه 

حامیــت از اصاحــات افغانســتان در بخــش مبــارزه بــا فســاد، 

ــدت  ــازه ی طوالنی م ــراتیژی ت ــرح اس ــق ط ــژه از طری ــه وی ب

کــه بــر مبنــای موفقیت هــای گذشــته ســاخته خواهــد شــد، 

متعهــد می مانــد.

یونامــا، همچنــان تأکیــد کــرده اســت کــه بــا درک تأثیــرات 

فســاد اداری بــر زندگــی شــهروندان عــادی، بــه حامیــت خــود 

ــاد  ــا فس ــارزه ب ــون و مب ــت قان ــی حاکمی ــورای عال از کار ش

اداری، کمیســیون دسرســی بــه اطاعــات، دادســتانی کل و 

فعالیت هــای بنیــادی در همــه بخش هــای اجتامعــی جهــت 

ایجــاد صداقــت، پاســخ دهی و شــفافیت، ادامــه خواهــد داد.

همزمــان بــا از رسگیــری گفت وگوهــای صلــح میــان زملــی 

خلیــل زاد و مناینــدگان طالبــان در قطــر، وزیــر دفــاع ایــاالت 

متحــده ی امریــکا، تأکیــد می کنــد کــه دســت یابی بــه توافــق 

ــر  ــق آن، ب ــوان از طری ــا راهــی اســت کــه می ت سیاســی، تنه

جنــگ افغانســتان نقطــه ی پایــان گذاشــت.

در  قــوس(   17( یک شــنبه  روز  ناوقــت  اســپر،  مــارک 

گفت وگویــی بــا شــبکه ی خــربی فاکس نیــوز، ابــراز امیــدواری 

کــرده اســت که ایــاالت متحــده ی امریــکا، حکومت افغانســتان 

ــه توافــق سیاســی دســت یابنــد. و طالبــان، ب

در  کــه  اســت  ســال   18 »حــدود  اســت:  افــزوده  او 

افغانســتان حضــور داریــم. در صورتــی کــه امریــکا، حکومــت 

دیگــر  کــه  برســند  توافقــی  بــه  طالبــان  و  افغانســتان 

تروریســتان در خــاک افغانســتان پناهــگاه امنــی نداشــته 

باشــند، اقــدام خوبــی خواهــد بــود.«

آقــای اســپر، تأکیــد کــرده اســت کــه دســت یابی بــه 

توافــق سیاســی، بــه ایــاالت متحــده ی امریــکا کمــک خواهــد 

کــرد تــا نظامیــان خــود را بــرای تهدیدهــای دو کشــور دیگــر، 

ــور،  ــن دو کش ــورد ای ــکا، در م ــاع امری ــر دف ــد. وزی ــاده کن آم

ــه نکــرد. ــی ارائ جزئیات

گفت وگوهــای صلــح میــان مناینــدگان ایــاالت متحــده ی 

امریــکا و طالبــان، به گونــه ی رســمی، در دوحــه پایتخــت 

ــه شــده اســت. ــر، از رس گرفت قط

گفت وگوهــا،  ایــن  کــه  انــد  گفتــه  امریکایــی،  منابــع 

روی  بیشــر  و  شــده  از رسگرفتــه  قــوس(   16( شــنبه  روز 

ــرات  ــه مذاک ــا ب ــود ت ــد ب ــز خواه ــونت ها متمرک ــش خش کاه

شــود. منجــر  آتش بــس  و  بین االفغانــی 

از ســویی هــم، ســهیل شــاهین، ســخنگوی دفــر سیاســی 

ــح  ــه اســت کــه اگــر توافق نامــه ی صل ــان در قطــر، گفت طالب

میــان امریــکا و طالبــان نهایــی شــده و بــه امضــا برســد، گــروه 

ــه ی خــروج نیروهــای خارجــی از افغانســتان را  ــان زمین طالب

ــازد. ــم می س فراه

ــا  ــه، ب ــح در دوح ــای صل ــه گفت وگوه ــت ک ــزوده اس او اف

ــه دارد.  ــی ادام ــس حقان ــور ان حض

خارجــه ی  وزارت  ویــژه ی  خلیــل زاد، مناینــده ی  زملــی 

ایــاالت متحــده ی امریــکا، چنــد روز پیــش وارد کابــل شــد و 

ــتان،  ــد افغانس ــای ارش ــا مقام ه ــو ب ــدار و گفت وگ ــس از دی پ

ــه دوحــه، پایتخــت قطــر رفــت. ب

رییس جمهــور غنــی، در دیــدار اخیــر خــود بــا زملــی 

خلیــل زاد، تأکیــد کــرد کــه موضــوع آتش بــس در جریــان 

پروســه ی صلــح، بایــد به گونــه ی جــدی در نظــر گرفتــه شــود.

پیــش از ایــن، وزارت خارجــه ی امریــکا، بــا نــر اعامیه ای 

ــه  ــه دوح ــل، ب ــس از کاب ــل زاد، پ ــای خلی ــه آق ــود ک ــه ب گفت

مــی رود و گفت وگوهــای صلــح بــا طالبــان را از رس می گیــرد.

ایــن وزارت، افــزوده بــود کــه زملــی خلیــل زاد و مناینــدگان 

ــد منجــر  ــی کــه می توان ــورد گام های ــان در دوحــه، در م طالب

مســاملت آمیز  حل وفصــل  بین االفغانــی،  مذاکــرات  بــه 

بــه  منجــر  کــه  خشــونت  کاهــش  و  افغانســتان  جنــگ 

می کننــد. گفت وگــو  شــود،  آتش بــس 

گفت وگوهــای صلــح میــان امریــکا و طالبــان، در مــاه 

ســپتامرب ســال جــاری میــادی، بــه دنبــال کشــته شــدن یــک 

رسبــاز امریکایــی در حملــه ی تروریســتی طالبــان در کابــل، 

متوقــف شــده بــود.

ــرای  ــه ب ــد ک ــد می کن ــی، تأکی ــور غن رییس جمه

ــدون  ــد ب ــان بای ــح، طالب ــق صل ــه تواف ــت یابی ب دس

افغانســتان  بــا حکومــت  هیچ گونــه پیش رشطــی، 

وارد گفت وگوهــای مســتقیم شــوند.

در  قــوس(   18( دوشــنبه  روز  غنــی،  آقــای 

 – اســتانبول  نشســت  دور  هشــتمین  افتتاحیــه ی 

ــان  ــرای پای ــا ب ــت ت ــاز اس ــه نی ــت ک ــیا، گف ــب آس قل

ــت  ــا حکوم ــان ب ــاله، طالب ــگ چهل س ــه جن دادن ب

شــوند. رو  در  رو  گفت وگوهــای  وارد  افغانســتان 

گفت وگوهــای  آغــاز  بــرای  کــه  افــزود  او 

بین االفغانــی، طالبــان نبایــد هیچ گونــه  پیش رشطــی 

کننــد. وضــع  را 

ــه  ــد ب ــح بای ــه ی صل ــت: »پروس ــی، گف ــای غن آق

رهــربی افغان هــا و حکومــت افغانســتان آغــاز شــود. 

طالبــان  و  دولــت  بیــن  مســتقیم  گفت وگوهــای 

ــود.  ــل ش ــی حاص ــق سیاس ــا تواف ــرد ت ــورت بگی ص

ــوری  ــه و ف ــس همه جانب ــا، آتش ب ــط م ــی از رشای یک

اســت. مــا همچنــان خواســتار ختــم جنــگ و تضمین 

بــرای عــدم تکــرار آن اســتیم. طالبــان بایــد تضمیــن 

بدهنــد کــه روابــط خــود را بــا گروه هــای تروریســتی 

می کننــد.« قطــع  بیرون مــرزی 

کــرد  تأکیــد  همچنــان  غنــی،  رییس جمهــور 

کــه دســت یابی بــه توافق نامــه ی صلــح، نیازمنــد 

اســت. منطقــه ای  حامیت هــای  و  همکاری هــا 

او، در بخــش دیگــری از ســخنان خــود، گفــت کــه 

تروریــزم و مــواد مخــدر، همچنــان یــک تهدیــد جــدی 

بــرای افغانســتان و منطقــه اســت و نابــودی آن، نیــاز 

بــه همکاری هــای منطقــه ای و جهانــی دارد.

ــدازه ی  ــه ان ــان، ب ــه جه ــد ک ــی، می گوی ــای غن آق

ــرده  ــاش نک ــدر، ت ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــرای مب ــی ب کاف

ــت. اس

ــد  ــتان نبای ــه افغانس ــرد ک ــد ک ــان تأکی او، همچن

ــی  ــای نیابت ــی و نیروه ــای جهان ــدان رقابت ه ــه می ب

آن هــا مبــدل شــود.

رییس جمهــور غنــی، در بخشــی از ســخنان خــود 

همچنــان گفــت کــه افغانســتان در پــی خودکفایــی 

اســت و در ســال جــاری، توانســته گام هایــی خوبــی 

را در ایــن زمینــه بــر دارد.

ــوان  ــت عن ــیا، تح ــب آس ــتانبول – قل ــت اس نشس

»صلــح – مشــارکت – رفــاه« بــا اشــراک وزرای خارجه 

اشــراک کننده،  کشــور   15 ارشــد  مقام هــای  و 

برگــزار شــد. همچنــان، 16 کشــور حامــی و 12 

ایــن  حامــی  بین املللــی  و  منطقــوی  ســازمان 

ــد. ــرده ان ــت ک ــت رشک ــن نشس ــه ، در ای پروس

بــا  می کنــد،  تأکیــد  ریاســت جمهوری،  دوم  معــاون 

ــاد  ــا فس ــارزه ب ــتای مب ــه در راس ــی ک ــود پیرفت های وج

اداری در افغانســتان صــورت گرفتــه؛ امــا ایــن پدیــده، 

ــت. ــا اس ــور پابرج ــن کش ــم در ای ــوز ه هن

رسور دانــش، روز دوشــنبه )18 قــوس( در نشســتی کــه 

ــزار  ــاد اداری برگ ــا فس ــارزه ب ــی مب ــبت روز جهان ــه مناس ب

ــتای  ــتان در راس ــت افغانس ــه حکوم ــت ک ــود، گف ــده ب ش

فســاد  بــا  مبــارزه  مــورد  در  نظام ســازی  و  نهادســازی 

ــت.  ــوده اس ــاکام ب اداری، ن

ــیعی دارد،  ــه ی وس ــاد پهن ــد فس ــر چن ــه ه ــزود ک او اف

ــت،  ــاک اس ــر خطرن ــورد دیگ ــر م ــش از ه ــه بی ــی آن چ ول

اســت.  دولتــی  نهادهــای  و  کارمنــدان  مالــی  فســاد 

ــا و  ــه بحث ه ــد در هم ــه بای ــرد ک ــد ک ــش، تأکی ــای دان آق

ــی  ــه فســاد دولت برنامه ریزی هــا، توجــه بیشــر معطــوف ب

ــد.  ــی باش ــاد مال و فس

ــا آن کــه فســاد  معــاون دوم ریاســت جمهوری، گفــت ب

اداری تــا کنــون یکــی از مشــکات اساســی در کشــور 

اســت؛ امــا در ســال های گذشــته اقدامــات خوبــی صــورت 

ــت. ــده اس ــت آم ــه دس ــز ب ــی نی ــه و پیرفت های گرفت

او، بــا اشــاره بــه پیرفت هــا در بخــش مبــارزه بــا فســاد 

اداری، افــزود کــه افغانســتان هنــوز هــم یــک نهــاد دولتــی 

مســتقل نــدارد کــه همــه امــور مبــارزه بــا فســاد اداری را از 

یــک مجــرا بــه پیــش بــربد و در میــان نهادهــای موجــود در 

ــود  ــای الزم وج ــز هامهنگی ه ــاد نی ــا فس ــارزه ب ــش مب بخ

ندارد.

آقــای دانــش، خاطرنشــان کــرد کــه هنــوز هــم کارهــای 

ــود دارد و از  ــوی وج ــات وظیف ــراری و تداخ ــوازی و تک م

همیــن  رو، حکومــت افغانســتان در تطبیــق قانــون بــه 

ــوده اســت.  طــور جــدی و کامــل، موفــق نب

او گفــت کــه مافیــای فســاد اداری، مهــار نشــده و گریــز 

از قانــون بــه اشــکال و انــواع مختلــف مشــاهده می شــود.

معــاون دوم ریاســت جمهوری، از نقــش رهــربی قاطــع و 

حاکمیــت شایسته ســاالری در ادارات دولتــی، ایجــاد نهــاد 

قدرت منــد و مســتقل بــرای مبــارزه بــا فســاد اداری، کنــرل 

شــدید مالــی، پیگیــری قضایــای جرمــی به گونــه ی جــدی 

ــازنده ی  ــش س ــی و نق ــی و قضای ــای عدل ــوی نهاده از س

نهادهــای مســتقل در راســتای مبــارزه بــا فســاد، بــه عنــوان 

راه حلــی بــرای مبــارزه بــا ایــن پدیــده نــام بــرد.

ایــن در حالــی اســت کــه بــر اســاس شــاخص جهانــی 

ــفافیت  ــازمان ش ــوی س ــه از س ــاد اداری ک ــا فس ــارزه ب مب

بین امللــل منتــر شــده، افغانســتان در ســال 2018 

میــادی، جایــگاه 172 را از آن خــود کــرده کــه نشــان 

می دهــد ایــن کشــور، هنــوز هــم در بیــن کشــورهایی 

قــرار دارد کــه دارای بیشــرین میــزان فســاد اداری اســت. 

ثبات و همگرایی: کمیسیون را مجبور می کنیم
 تا آرای تقلبی را باطل کند

قانون حامیت از حقوق کودکان از سوی مجلس 
منایندگان تصویب شد

یوناما: کارکرد مرکز عدلی و قضایی مبارزه
 با فساد اداری مؤثر نبوده است

وزیر دفاع امریکا: دست یابی به توافق سیاسی تنها 
راه برای پایان جنگ در افغانستان است

غنی: طالبان بدون هیچ  پیش رشطی به گفت وگو 
با حکومت حارض شوند

رسور دانش: مافیای فساد اداری
 هنوز هم مهار نشده است
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w w w . s u b h e k a b u l . c o m 8ما می نویسیم، شام قضاوت کنید

در  )سیگار(  افغانستان  بازسازی  برای  امریکا  ویژه ی  بازرس 

ایاالت متحده  بود که دولت  یادآور شده  اکتوبر خود  گزارش 30 

از زمانی که در سال 2002 وارد افغانستان شد، تا کنون 8.94 

میلیارد دالر را برای ریشه کن کردن مواد مخدر افغانستان هزینه 

است. کرده 

افغانستان از زمان کشیده شدن پای امریکا به این کشور و در 

متام این مدت، به طور قابل ماحظه ای، بزرگ ترین تولید کننده ی 

بررسی های سال 2018 دفر  است.  بوده  در جهان  مواد مخدر 

مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد نشان می دهد که 

کشاورزان افغان در اواخر دهه ی 90 میادی، در حدود 150000 

در  رقم  این  اما  بودند؛  کرده   تریاک  کشت  رصف  را  زمین  هکتار 

میانه ی سال های 2000 میادی، نزدیک به 300000 هکتار در 

سال بوده است. با ادامه دار شدن حضور امریکا، کشت مواد مخدر 

به صورت عمومی پس از سال 2010 افزایش پیدا کرد و در سال 

2017 به 800000 هکتار رسید. این رقم مساوی به تولید 9 تُن 

مواد مخدر خام در آن سال است و هروئینی که از آن به دست آمد، 

به رگ  های هزارن معتاد از الهور تا لندن رسوخ کرد.

سیگار در گزارش خود یادآوری کرد که هر چند خشک سالی 

پارسال باعث شد کشت مواد مخدر تا 20 درصد کاهش پیدا کند؛ 

اما با آن  هم، از زمانی که دفر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان 

کشت  دومین  کرد،   1994 سال  در  آن  بر  نظارت  به  رشوع  ملل 

گسرده  بوده است.

پس با وجود 9 میلیارد دالر هزینه، مبارزه ی ایاالت متحده علیه 

مواد مخدر افغانستان نه تنها موفق نبوده بلکه باعث رشد بیشر 

در  آن  تولید  کاهش  باعث  هر چند خشک سالی  است.  آن شده 

سال 2018 شد؛ اما با آن هم مواد مخدر بیشر از متام کاالهای 

تولید  درصد   11-6 و  شد  تولید  افغانستان  قانونی  و  صادراتی 

»سانهو  برای  سیگار  گزارش  می داد.  تشکیل  را  داخلی  ناخالص 

تیری« مدیر پروژه ی سیاست مواد مخدر در انستیتیوت مطالعات 

کشورهای  قبال  در  امریکا  سیاست های  بر  سال ها  که  سیاسی 

تولید کننده ی مواد مخدر – نه تنها افغانستان – نظارت می کند، 

 10 متحده  ایاالت  مشابه،  مدتی  »در  گفت:  او  است.  حیرت آور 

میلیارد دالر را در کلمبیا به هدر داد. فکر می کنم به این نتیجه 

افغانستان  در  مؤثرتری  طور  به  مخدر  مواد  جنگ  که  ایم  رسیده  

است.« خورده  شکست 

مواد  علیه  متحده  ایاالت  تاش های  بگوییم،  منصفانه  اگر 

آن  حیاتی  نقش  دلیل  به  بود.  روبه رو  بسیاری  موانع  با  مخدر، 

و  مزارع  کارکنان  برای  هزار شغل  ایجاد صدها  ملی،  اقتصاد  در 

می کند  را رسگرم  امریکا  قدری  به  داخلی  برای کشاورزان  درآمد 

که  است  جا  این  و  می شود  سخت  بیرون  در  اوضاع  کنرل  که 

را  افغانستان  از  نیمی  طالبان  است.  حاکم  کشور،  هامن  دولت 

در کنرل دارند و در آن مناطق تاشی برای رسکوب تجارت مواد 

مخدر منی کنند، بلکه از آن مالیات می گیرند. بر پایه ی گزارشی 

مخدر،  مواد  کشاورزان  از  که  مالیاتی  با  طالبان  از  بی بی سی، 

تولید کنندگان و تاجران آن می گیرند، 100-400 میلیون دالر به 

دست می آورند. این منبع اصلی درآمد طالبان نیست؛ اما به طور 

می دهد. افزایش  را  آن ها  شورشی  فعالیت های  ماحظه ای  قابل 

در رابطه به رسکوب کشت غیرقانونی مواد مخدر سه روی کرد 

وجود دارد: ریشه کن کردن، ممنوعیت و راه های بدیل انکشافی. 

اند.  شده  ثابت  بی اثر  روی کرد  سه  هر  که  می گوید  سیگار 

دستگیر  با  مخدر  مواد  کشت  رسکوب  برای  تاش   – ممنوعیت 

کردن قاچاق چیان و ضبط مواد مخدر – وظیفه ی قانونی نیروهای 

امنیتی بود که هزینه ی آن را ایاالت متحده می پرداخت؛ اما سیگار 

می گوید که با وجود »عمل کرد قوی« و »قابلیت های پیش رفته تر« 

طی سال ها، فعالیت های شان تأثیر بسیار کمی بر کاهش کشت 

که  می افزاید  سیگار  است.  داشته  کشور  در  مخدر  مواد  تولید  و 

شده  ضبط  طرف  این  به   2002 سال  از  که  مخدری  مواد  متام 

است، تنها 8 درصد کل مواد مخدر تولید شده در سال 2018 را 

می دهد. تشکیل 

محو تریاک هم به خوبی پیش  منی رود. گزارش سیگار دریافته 

اجرای  و  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزارت  رفن  میان  از  با  که  است 

فعالیت های آن توسط دیگر نهادهای دولتی، اساسا هیچ تاشی 

نگرفته است. سال  مواد مخدر در سال جاری صورت  برای محو 

هزار  دو  آن،  از  پیش  سال  و  زمین  هکتار  هزار  یک  تنها  گذشته 

هکتار از بین برده شده بود. در والیت هلمند که بزرگ ترین والیت 

تولیدکننده ی مواد مخدر است، هیچ گونه برنامه ای برای نابودی 

صورت   2018 تا   2016 سال های  بین  مخدر  مواد  زمین های 

است. نگرفته 

کردن  ریشه کن  برای  »تاش ها  بود:  آمده  سیگار  گزارش  در 

مواد مخدر، تأثیر ناچیزی بر مهار کشت آن داشته است. دولت 

مواد  کشت  مناطق  در  امنیتی  چالش های  دلیل  به  افغانستان 

از  بربد.  بین  از  را  آن  کشت  درستی  به  است  نتوانسته  مخدر، 

سال 2008 به این سو، تاش های ساالنه برای ریشه کن کردن 

مواد مخدر، به طور میانگین تنها قادر به از بین بردن 2 درصد از 

میزان مواد مخدر تولید شده، بوده است. »سانهو تیری« می گوید 

که این آمار بد نیست. او گفت: »محو اجباری مواد مخدر باعث 

باعث  و  غذایی شده  ناامنی  با  روستایی  مواجه شدن کشاورزان 

ترس آن ها می شود. چگونه قرار است هفته ی آینده، ماه آینده یا 

سال آینده شکم خانواده ی شان را سیر کنند؟ چه چیزی است 

و  اند  آماده  و خریدارانش هم  دارند  تبحر  آن  آن ها در کشت  که 

مانند میوه و سبزی جات نیاز به زیرساخت های حمل و نقلی هم 

مخدر  مواد  کشت  به  دوباره  کشاورزان  که  است  بدیهی  ندارد؟ 

روی می آورند؛ اما این این بار، مجبور شده اند که از قاچاق چیان 

پول قرض کنند تا زنده مبانند و بیشر از گذشته به دام اقتصاد 

اند.« افتاده  مواد مخدر 

بدیل  راه های  مخدر،  مواد  ضد  تاش های  بخش  سومین 

برای  متحده  ایاالت  که  دالری  میلیارد   9 از  اما  است؛  انکشافی 

آن  درصد   5 از  کمر  کرده،  رسمایه گذاری  مخدر  مواد  با  مبارزه 

رصف چنین برنامه هایی شده است. برنامه ی انکشاف کشاورزی 

دالر  میلیون   221 سو،  این  به   2002 سال  از  امریکا  منطقه اِی 

دریافت کرده است و 173 میلیون دالر دیگر آن روی برنامه های 

بدیل انکشافی مرصف شده است. این در حالی است که وزارت 

مواد  با  مبارزه  را خرج  دالر  میلیارد   4.57 مدت،  در هامن  دفاع 

است. کرده  مخدر 

کم رنگ  به  رو  انکشافی  بدیل  تاش های  که  می رسد  نظر  به 

شدن است. »ابتکار عمل گرایان خوب« که برنامه ی مهمی بود و از 

تاش های ضد مواد مخدر در سطح والیت ها پشتیبانی می کرد، با 

انتقال دو برنامه ی پایانی اش به دولت افغانستان، به پایان رسید؛ 

اما همین برنامه ها هم بر پایه ی یافته های سیگار »در مهار کشت 

مواد مخدر بی اثر بوده است.« به نظر می آید که هر چند میلیاردی 

کند،  هزینه  افغانستان  مخدر  مواد  محو  برای  متحده  ایاالت  که 

به  به هدر می دهد. شاید وقت آن است که دست  را  تنها پولش 

کار متفاوتی بزنیم.

هزینه ی 9 میلیارد دالری امریکا برای مبارزه ی بی مثر علیه مواد مخدر در افغانستان
محو تریاک هم به خوبی 

پیش  منی رود. گزارش 

سیگار دریافته است که با 

از میان رفنت وزارت مبارزه 

با مواد مخدر و اجرای 

فعالیت های آن توسط دیگر 

نهادهای دولتی، اساسا هیچ 

تالشی برای محو مواد مخدر 

در سال جاری صورت نگرفته 

است. سال گذشته تنها 

یک هزار هکتار زمین و سال 

پیش از آن، دو هزار هکتار 

از بین برده شده بود. در 

والیت هلمند که بزرگ ترین 

والیت تولیدکننده ی مواد 

مخدر است، هیچ گونه 

برنامه ای برای نابودی 

زمین های مواد مخدر بین 

سال های 2016 تا 2018 

صورت نگرفته است.
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