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نمایندگان  با  رییس جمهور  دیدار 
کابل هم ستودنی  هندوباوران و سیک های 
از تعطیالت عید قربان  است. رییس جمهور 
اقلیت های  نمایندگان  با  و  کرد  استفاده 
کرد. خانواده های هندوباور و  مذهبی دیدار 
سیک که در کابل و ننگرهار زندگی می کنند، با 
تبعیض سیستماتیک روبه رو هستند. اموال 
غیرمنقول آنان غصب شده است و حاال حتا 
که برخی از شبکه های  کشیده  کار به جایی 
مافیایی می خواهند نیایشگاه های سیک ها 
فرصتی  عید  تعطیالت  کنند.  غصب  هم  را 
کرد تا رییس جمهور غنی با سیک ها  فراهم 
در  می رسد  به نظر  بشنود.  آنان  از  و  ببیند 
اقشار  با  رییس جمهور  که  نشست هایی 
ح سوال آزاد بود  مختلف جامعه داشت، طر
ک کنندگان می توانستند سوال های  و اشترا
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زنگ اول


نمایندگان  با  قربان  عید  تعطیالت  در  رییس جمهور 
نیست  تردیدی  کرد.  دیدار  جامعه  مختلف  اصناف  و 
وضع  از  دقیق  اطالعات  و  است  مفید  دیدارها  این  که 
با  دیدار  اما  رییس جمهور می گذارد،  اختیار  در  جامعه 
اصناف مختلف وقتی سومند است که رییس جمهور به 
برای  کند و  اقدام  اطالعاتی که دریافت می کند،  اساس 
حل مشکالت دست به کار شود. رییس جمهور در ایام 
از آنان شنیده است  با تاجران مالقات کرد. حتما  عید 
ایجاد  آنان مزاحمت  اداره های مختلف دولتی برای  که 
بازرگانان شنیده  زبان  از  رییس جمهور  می کنند. حتما 
که  آنانی  کابل  پلچرخی  صنعتی  شهرک  در  که  است 
زمین دارند، کارخانه نمی سازند و آنانی که قصد دارند 

کارخانه بسازند، زمین ندارند.
افسران  از  برخی  که  است  شنیده  حتما  رییس جمهور 
و  تاجران  از  عامه،  خدمات  ادارات  دیگر  و  پولیس 
در  باید  رییس جمهور  می کنند.  اخاذی  کارخانه داران 
اقدام کند. مثال  این مشکالت  روزهای آینده، برای حل 
مشکل زمین در شهرک صنعتی را حل کند و فضایی 
مثل  عامه  خدمات  اداره های  دیگر  که  سازد  فراهم  را 

پولیس از تاجران به صورت غیرقانونی پول نگیرند. 
صفاکاران  با  قربان  عید  دیدارهای  در  رییس جمهور 
صفاکاران  حتما  کرد.  مالقات  هم  کابل  شهرداری 
شهر داری به ایشان گفته اند که از سوخت واسطه های 
هم چنان  می شود.  دزدیده  کابل  شهرداری  نقلیه 
دیگر  حیف ومیل های  مورد  در  حتما  رییس جمهور 
در  شاید  رییس جمهور  است.  شنیده  شهرداری  در 
مورد  در  مختلف  اقشار  زبان  از  عید  روز های  همین 
پارلمان  نمایندگان  و  دولتی  مقام های  قانون شکنی های 
یافته  اطالع  شاید  رییس جمهور  شنید.  چیزهایی  نیز 
پرداخت  از  پارلمان،  نمایندگان  از  برخی  که  باشد 

محصول برق خانه  و دفتر خود امتناع می کنند. 
از  باشد که برخی  هم چنان رییس جمهور شاید شنیده 
نمایندگان پارلمان که شرکت های تبلیغاتی دارند، مالیه 
اطالع  حتما  رییس جمهور  نمی پردازند.  را  شهرداری 
نمایندگان  از  برخی  به  متعلق  شرکت های  که  یافت 
پارلمان، میلیون ها افغانی به شهرداری کابل بدهکاراند. 
بپردازند.  را  پول شهر داری  نمی خواهند  کدام  هیچ  اما 
این طور هم نیست که این نمایندگان محترم پول نداشته 
بانک ها  به قول معروف در  نمایندگان  این  باشند. پول 
جای نمی شود، اما خود را فراتر از قانون می دانند و از 

پرداخت مالیه امتناع می کنند. 
و  بی سرپرست  کودکان  از  حتما  رییس جمهور 
داراالیتام ها هم در مورد فساد مالی و اداری چیزهایی 
شنیده است. به پول غذای همین کودکان هم دست برد 
افکار عمومی  منتظراند که رییس جمهور  زده می شود. 
در روزهای آینده چه کار می کند. آیا براساس اطالعاتی 
که دریافت کرده، اقدام می کند یا آنچه را که شنیده است 
برقانون  را  سیاسی  مصلحت های  و  می کند  فراموش 

ترجیح می دهد. 
حکومتداری  نظام  که  دارند  انتظار  عمومی   افکار 
عبداهلل،  عبداهلل  اجرایی  رییس  و  غنی  رییس جمهور 
کرزی  آقای  باشد.  کرزی  آقای  حکومت  با  متفاوت 
ایشان  گذاشت.  نمایش  به  حکومتداری  از  بدی  الگوی 
مصلحت های سیاسی را بر تطبیق قانون ترجیح دادند 
و به همین دلیل فساد مالی و اداری به یک فرهنگ بدل 
که  کند  ثابت  مردم  به  باید  ملی  وحدت  حکومت  شد. 
اصالحات بنیادین برای این حکومت، ارزش مهم سیاسی 
دارد. مردم انتظار بی جا ندارند. مردم افغانستان انتظار 
سراسری  امنیت  یک شبه  حکومت  مقام های  که  ندارند 
را تامین کنند و رفاه اقتصادی به وجود بیاورند. مردم 
افغانستان مشکالت را درک می کنند. اما افکار عمومی، 
نمایندگان  می تواند  حکومت  می خواهند.  اصالحات 
به  وادار  نمی پردازند،  مالیه  که  را  فاسدی  مقام های  و 
پرداخت مالیه کند. حکومت می تواند زمینه جلو دزدی 
سوخت موترهای شهرداری را بگیرد، حکومت می تواند 
تاجر  تا کسی مزاحم  بگیرد  را  اخاذی غیرقانونی  جلو 
نشود. اگر حکومت در این موارد اقدام کند، مشروعیت 

کارکردی اش تثبیت می شود.

مردماصالحاتمیخواهند
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این  که  کرده  اعالم  چین  خارجه  وزارت 
می خواهند  امریکا  متحده  ایاالت  و  کشور 
همکاری شان را در مبارزه با ترور و تبادالت 
این  از  نقل  به  بخشند.  بهبود  استخباراتی 
آوردن  برای  واشنگتن  و  پیکنگ  وزارت، 
همکاری  یکدیگر  با  افغانستان  در  صلح 

می کنند.
چین می گوید که با تهدید جدی ملیشه های 
در  واقع  جیانگ  شین  ناحیه  در  گرا  اسالم 
که  جایی  است؛  روبرو  کشور  این  غرب 
صدها تن در خشونت های سال های گذشته 

جان باخته اند.
خارج  در  بشر  حقوق  حامیان  و  گروه ها  اما 
هیچ گاه  چین  که  می گویند  کشور  این  از 
اثبات وجود یک  برای  کننده  قانع  مدارک 
گروه منسجم که با حکومت این کشور در 
حال مبارزه باشد، ارایه نکرده است. به عقیده 
به تالش های حکومت  ناآرامی ها  این  آن ها 
اقلیت  برای کنترول فرهنگ و مذهب  چین 
جیانگ  شین  در  که  دارد  ارتباط  اویغور 

زندگی می کنند.
به نقل از دویچه وله، در سایت وزارت خارجه 
متحده  ایاالت  و  چین  که  است  آمده  چین 
خشونت های  هرگونه  با  شان  مخالفت  بر 
مسلحانه دوباره صحه گذاشته اند و در مورد 
به  بهبود همکاری های دوطرفه و چند طرفه 

توافق رسیده اند.
در اعالمیه وزارت خارجه چین آمده است: 
»هر دو طرف می خواهند همکاری های ضد 
افزایش  گسترده  طور  به  را  شان  تروریستی 
تروریست های  با  برخورد  چگونگی  دهند. 
خارجی که از مرزها عبور می کنند، نابودی 
تبادالت  افزایش  و  ترور  تمویل  مالی  منابع 
تروریستی  تهدیدهای  استخباراتی در بخش 

از جمله این همکاری ها است.«
مرز  که  افغانستان  در  بی ثباتی  از  چین 
کوتاهی با شین جیانگ دارد، نگران است و 
برای آوردن  را  دیپلوماتیک اش  فعالیت های 

صلح به افغانستان تشدید بخشیده است.
این وزارت گفته که چین و امریکا ارتباط و 
همکاری شان را در افغانستان حفظ می کنند 
حمایت  صلح  و  ثبات  برای  تالش ها  از  و 

می کنند.

شرق  در  جالل آباد  شهر  در  محلی  مقام های 
قایل  عبدالغفار  که  کرده اند  تایید  کشور 
نماینده والیت ننگرهار در مجلس نمایندگان 
در اثر انفجار بمب کنار جاده ای زخمی شده 

است.
احمدضیا عبدل زی، سخنگوی والی ننگرهار 
 ۱۰ ساعت  انفجار  این  که  گفته  بی بی سی  به 
ناحیه  از ظهر روز شنبه در  پیش  دقیقه  و ۴۵ 

چهارم شهر جالل آباد روی داد.
سخنگوی والی ننگرهار افزود که این انفجار 
زمانی روی داد که موتر حامل آقای قایل با 

بمب کنار جاده ای برخورد کرد.
این  محافظ  دو  انفجار  این  در  که  گفت  او 
زخمی  هم  کودک  یک  و  مجلس  عضو 

شدند.
هنوز مسوولیت این انفجار را هیچ گروهی به 

عهده نگرفته است.
دولت  در  و  دارد  جهادی  پیشینه  قایل  آقای 
رییس  خورشیدی  هفتاد  دهه  در  مجاهدین 
از  پس  و  بود  ننگرهار  اداره گمرک والیت 

آن شهردار جالل آباد شد.
هم   ۱۳۸۳ و   ۱۳۸۱ جرگه های  لویه  در  او 

عضویت داشت.

همکاری امریکا و چین برای 
تامین صلح در افغانستان

یک عضو مجلس 
در انفجاری زخمی شد

افغانستان از کمپنی های معتبر هندی دارو خریداری می کند

تاکید استرالیا به ادامه حضور در افغانستان در چارچوب
 ماموریت حمایت قاطع

داعش در افغانستان در حال رشد است

غنی  اشرف  محمد  کابل:  8صبح، 
با  دیدار  در  کشور،  جمهور  رییس 
شفاخانه های  کارمندان  و  داکتران 
گفته  کابل  شهر  نظامی  و  ملکی 
درنظر  افغانستان  دولت  که  است 
کیفیت   با  ادویه  این  از  پس  تا  دارد 
از کمپنی های هندی خریداری کند.

ریاست  دفتر  اعالمیه  از  نقل  به 
جمهوری، آقای غنی در دیدار گفت 
که او به یک تیم وظیفه داده تا پس 
و  ملکی  شفاخانه های  برای  این  از 
نظامی ادویه با کیفیت  از شرکت های 

معتبر هندی خریداری کند.
»دوای  می  افزاید:  غنی  آقای 
بی کیفیت یک مشکل بنیادی را میان 
داکتر و مریض به وجود آورده است 
تعدیل  زمینه  در  تدارکات  قانون  و 
گردیده و از این پس ادویه با کیفیت 

8صبح، کابل: جولی بیشوپ وزیر 
با  دیدار  در  استرالیا،  خارجه  امور 
صالح الدین ربانی وزیر امور خارجه 
افغانستان، به ادامه ی حضور دولتش 

گروه  رشد  از  متحد  ملل  سازمان 
افغانستان  در  داعش  تروریستی 
سازمان  این  قول  به  است.  داده  خبر 
شمار طرفدران داعش در میان گروه 
این  و  است  افزایش  حال  در  طالبان 
در  والیت   2۵ در  تروریستی  گروه 

حال استخدام افراد جدید می باشد.
ناظر  بخش  دویچه وله،  از  نقل  به 
فعالیت های  بر  متحد  ملل  سازمان 
از  خود  گزارش  در  القاعده  گروه 
گفته  افغانستان  امنیتی  نیروهای  قول 
درصد   ۱۰ تقریبا  حاال  تا  که  است 
داری  داعش جانب  از  طالبان  گروه 

می کنند.
»شمار  افزاید:  می  گزارش  این 
بیعت  آشکارا  که  افرادی  و  گروه ها 

خریداری خواهد شد.«
می گوید:  همچنین  اشرف غنی 
طبابت  عرصه  در  بنیادی  »مشکل 
دوای  از  خبیثه ای  حلقه  یک  را 
مهندسی  و  مدیریت  بی کیفیت، 
نادرست شفاخانه ها، کمبود نرس ها، 
عرضه  شفاخانه ها،  از  نظارت  عدم 
موجودیت  عدم  و  رایگان  خدمات 

یک بورد صحی تشکیل می دهد.«

حمایت  ماموریت  چارچوب  در 
قاطع در افغانستان تاکید کرده است.
هفتادمین  حاشیه  در  که  دیدار  این 
ملل  سازمان  عمومی  مجمع  نشست 

اعالم  داعش  از  را  شان  هواداری  یا 
والیات  از  شماری  در  می کنند، 

افغانستان در حال رشد است.«
منابع افغانستان گفته اند که نشانه هایی 
از بیرق و شعارهای گروه تروریستی 
گروه  این  از  که  افرادی  یا  داعش 
والیت   2۵ در  می کنند،  هواداری 

مشاهده شده است. 
در  متحد  ملل  سازمان  گزارش 
مال  از  مشهور،  جنگجویان  میان 
پیشین  مشاور  یک  خادم  عبدالروف 
در  او  که  است  برده  نام  عمر  مال 
دیدار  عراق  از   2۰۱۴ سال  اکتوبر 
خاص  گروه  بعد  به  آن  از  و  کرد 
فراه  و  هلمند  والیات  در  را  خود 
ساخت. گفته می شود که مال خادم 

کرده  تاکید  دیدار  در  اشرف غنی 
صحی  سکتور  اساسی  مشکل  که 
اتکایش باالی سازمان های غیردولتی 
باید  مشکل  این  رفع  برای  و  است 

عرضه خدمات صحی دولتی شود.
ساالنه  افغانستان  آمارها،  براساس 
دالر  میلیون  چهارصد  به  نزدیک 
این  بیشتر  می کند.  وارد  ادویه 
ادویه جات از پاکستان وارد می شود.

آن خانم  در  متحد صورت گرفت، 
همکاری های  ادامه ی  به  بیشوپ 
دولت استرالیا در بخش های مختلف 

در افغانستان اطمینان داده است.
اوغلو  سینیرلی  فریدون  همچنین 
در  نیز  ترکیه  خارجه  امور  وزیر 
امور  وزیر  با  جداگانه ی  دیدار 
خارجه افغانستان در نیویارک، گفته 
برای  کشور  آن  دولت  که  است 
منطقه یی  همکاری های  گسترش  
اوغلو  تالش می کند. آقای سینیرلی 
رفاه  و  ثبات  تاکید کرده که صلح، 
اهمیت  ترکیه  برای دولت  افغانستان 

دارد.

باپرداخت مبلغ هنگفت، به استخدام 
اقدام  تروریستی اش  گروه  در  افراد 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  می کرد. 
خبر کشته شدن او را در ماه فبروری 

اعالم کردند.
در   7۰ تا  گزارش  این  براساس 
و  عراق  از  داعش  جنگجویان  صد 
اصلی  هسته  حاال  و  آمده اند  سوریه 
افغانستان  در  را  گرایان  جهاد  شاخه 
می افزاید  گزارش  می دهند.  تشکیل 
که مقامات نیروهای امنیتی افغانستان 
را  داعش  تروریستی  گروه  پیشرفت 
به عنوان »تهدید مستقیم« نمی نگرند، 
اما این گروه را به عنوان »خطر جدید 

بالقوه« در نظر دارند.

ACKU
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جایگاه نقد اجتماعی
وشنفکری افغانستان گفتمان ر در 

در  بتواند  که  می شود  گفته  پدیده ای  به  اجتماعی  نقد 
با زبان عمومی  و یا حوزه عمومی  فضای روشنفکری 
 ارتباط برقرار کند. به بیان روشن تر، زبان نقد اجتماعی 
فرهیختگان  یا  و  نخبگان  روشنفکران،  توسط  اگرچه 
جامعه شکل می گیرد، اما به نوعی زبان عمومی  گفته 
ذایقه،  رفتار،  افکار،  بر  تا  است  صدد  در  که  می شود 
 .)۲۰۱۵ )فاضلی  بگذارد  تاثیر  جامعه  زبان  و  ذهن، 
قرار  توجه  مورد  موضوع  دو  عمدتا  اجتماعی  نقد  در 
تا چه حد  این که موضوع مورد بحث  می گیرد؛ یکی 
متاثر از شرایط اجتماعی بوده و زمینه های اجتماعی آن 
چیست و دوم این که موضوع مورد نظر چه پیامدها و 
تاثیراتی بر جامعه گذاشته است )آبر کرامبی ۱۹۹۱(. با 
نقد اجتماعی مقوله ای بسیار فربه است و  آنکه پدیده 
در مورد هر بعد آن می توان کتاب ها و مقاالت قطوری 
رسانه،  این  در  نوشتاری  قید  دلیل  به  اما  کرد،  عرضه 
مفاهیم مرتبط با آن، که در این متن به آن ها به صورت 
به  است  دریچه ای  صرفا  است،  شده  پرداخته  خالصه 
این  که  باشد  تا  اجتماعی،  نقد  گسترده  مفهوم  روی 
عالقه مندان  افکار  در  باشد  عطفی  نقطه  کوتاه،  نوشته 

مطالعه و تحقیق در این حوزه. 
در این متن کوشش شده تا پس از مطالعه سیر تاریخی 
نقد در حوزه عمومی، واقعیت های معاصر افغانستان از 
فضای  در  اجتماعی  نقد  دورنمای  و سپس  نقد  روزنه 
روشنفکری امروز به تصویر کشیده شود و ابعاد نیل به 
هدف غایی نقد اجتماعی که همانا خودآگاهی انتقادی 

جامعه و تولید فکر پایدار است، بررسی گردد.
هدف نقد اجتماعی:

اهرم  یک  مدرن،  جامعه  سازوکار  در  اجتماعی  نقد 
قدرت موثر است. اثربخشی نقد موجب قدرت منتقدان 
است. راز این که در جامعه غربی نقد اجتماعی به یک 
سازوکار عینی و بنیادی بدل شده را باید در این نکته 
اکادمیک  منتقدان  از  اعم  منتقدان  که  کرد  جستجو 
به  گوناگون  صور  به  عمومی،  عرصه  روشنفکران  یا 
به  را  نقد  و  شده اند  بدل  قدرت  نیرومند  قطب های 
منزله عامل تولید فکر و هم چنین فکتور بازتولید نقش 
کاالی  عالوه،  بر  داشته اند.  نگاه  زنده  خود  اجتماعی 
این  اجتماعی  مناسبات  عرصه  در  روشنفکران  اصلی 
فکر  تولید  پایدار  بنگاه  یک  به  روشنفکری  که  است 
که  ما  جامعه  در  روشنفکران  اما  شود.  تبدیل  موثر 
به یک  هنوز  می روند،  شمار  به  نقد  اجتماعی  حامالن 
بدل  دانش  تحول  عامل  و  اجتماعی  نیرومند  طیف 
نشده اند و همیشه به مدد قطب های دیگر قدرت، مجالی 

برای درخشش در عرصه سیاست داشته اند و بس! 
نقد اجتماعی کالسیک:

تجدد  و  روشنفکری  فضای  در  اجتماعی  نقد  گرچه   
ما  کشور  تاریخ  در  پدیده  دو  این  اما  می گیرد،  جان 
اجتماعی  نقد  عبارتی،  به  نرفته اند.  پیش  هم  با  موازی 
اول گفتمان روشنفکری  نسل  در  افتاده ای  عبارت جا 
مالک  را  نشریه اي  چاپ  اگر  مثال،  نیست.  افغانستان 
انتشار  سنجش فرایند تجدد و روشنفکری قرار دهیم، 
در  افغانستان،  در  را  نام شمس النهار  به  نشریه  نخستین 
سال ۱87۵، مي توان گامي در راه تجدد و روشنفکری 
یا  عمومی   زبانی  به  هیچ گاه  تجدد  این  اما  پنداشت. 
همان نقد اجتماعی که بر ذهن و زبان همه مردم تاثیر 
نشده است. مقاالت آن عمدتا توسط  تبدیل  بگذارد، 
عبدالقادر  نام  به  روزگار  آن  فرهنگي  رجال  از  یکي 
هیات  در  نیز  مترجم  و چند  نگاشته مي شده  پیشاوري 
تحریر  این نشریه حضور داشته اند که به ترجمه  اخبار و 
متون خارجي مي پرداختند. حوزه عمومی  نیز غرق در 
دغدغه های دیگر و یا هم به دلیل کم سوادی اکثریت، 

عالقه چندانی به آن نشان نمی داده است.

ما مبدل نشده است.
از طرف دیگر با یک مطالعه تاریخی در خواهیم یافت 
که  موضوعاتی  به  معطوف  روشنفکری،  گفتمان  که 
گروهی های  زیست  تجربه های  مردم،  روزمره  زندگی 
موقعیت های  و  جوانان  زنان،  مانند  اجتماعی  مختلف 
که  دیگر  اجتماعی  موقعیت های  تمام  و  زندگی  عادی 
به طور عادی و طبیعی در آن ها صورت  انسان ها  تعامل 
می گیرد، نبوده است. به همین دلیل ارتباط مردم با متون 
اجتماعی  نقد  که الزمه  روشنفکری،  فضای  یافته  انتشار 
در  روشنفکران  نتیجه  در  است.  کرده  رشد  کمتر  است 
حلقه خود تولید فکر می کردند اما برای پیوند آن با حوزه 

عمومی و نقد همگانی آن، زمینه ای وجود نداشته است. 
نقد اجتماعی معاصر: 

روشنفکری  گفتمان  در  که  نیست  معنا  این  به  این  اما 
فرار  به دلیل  اگر  است.  غایب  اجتماعی  نقد  معاصر، 
و  شصت  دهه  گفتمانی  فضای  به  متن  این  طوالت  از 
روشنفکری  فضای  در  امروز  حداقل  نپردازیم،  هفتاد 
زیادی  تحقیق های  و  کتب  مقاالت،  متون،  افغانستان 
منتشر می شود که اکثرا به زبان عمومی نوشته می شود و 
هم از نگاه ادبی و علمی  معیاری و کامل است و بالتبع 
مرتبط  و  منطبق  مردم  زندگی  عادی  موقعیت های  با 
اصلی  هدف  معاصر،  روشنفکری  گفتمان  در  است. 
جامعه،  در  اجتماعی  تحول  به  معطوف  اجتماعی  نقد 
گسترش  دولتداری،  مدرن  ساختارهای  شکل گیری 
فرامادی  ارزش های  توسعه  و  ارزش های دموکراتیک 

متناسب با زبان جهانی امروز است.
به  معطوف  که  است  این  گفتمان  این  دیگر  ویژگی 
زیبایی  سبک  نوعی  و  ساده  زبانی  به  و  است  همگان 
شناسانه مردم پسند صورت می گیرد. اگر از این قاعده 
پیروی کنیم که متن خوب متنی است که عوام بفهمند 
روشنفکران   ،)۲۰۱۳ )جمالزاده  بپسندند  خواص  و 
آن ها  مخاطب  که  کرده اند  درک  خوبی  به  امروزین 
در  نظر  اظهار  فرصت  نیز  عوام  و  نیستند  خواص  تنها 
باید  امروزی  نویسنده  بنابراین  دارند.  را  اثرشان  مورد 
از  اعم  درک کند که در حوزه گسترده مخاطبینش، 
خواص )اهل نظر( و عوام )جامعه(، همه فرصت دارند 
که  شده  باعث  مساله  همین  کند.  نقادی  را  متنش  تا 
دموکراتیک تر،  نقدی  افغانستان  مدرن  اجتماعی  نقد 
همگانی تر و معطوف به ارزش های مدرن باشد. حال 
آنکه نقد سنتی و کالسیک تا اندازه زیادی نخبه گرایانه 
و اشرافی بوده است. بر عالوه، با در نظر داشت این که 
از  است  عبارت  معاصر  اجتماعی  نقد  دیگر  خصیصه 
سازگار کردن انسان، جامعه، تاریخ و فرهنگ معاصر 
ما با ارزش ها و اصول و مبانی فکری و فرهنگی تجدد 

بعد  نسل های  در  تجدد  تاریخی  مطالعه  بازتاب 
گستره  و  سیاسی  مختلف  آثار  در  و  روشنفکری 
روي  به  را  جدیدي  روزنه هاي  نیز،  کالسیک  ادبیات 
ما مي گشاید. هنگام تحقیق در ویژگي تجدد و مطالعه 
مي آید  نظر  به  افغانستان،  در  اصالحات  و  تحول  سیر 
که رویش تجدد از لزوم دیدها و سلیقه هاي پادشاهان 
برخاسته است، همان گونه که  افغانستان  و حکمرانان 
بسیاری  نکوهیده  ناهنجاري هاي  و  مظالم  مصیبت ها، 
تصمیم  مي یابیم.  تاریخ  قدرتمندان  عملکرد  در  نیز  را 
سوي  به  جامعه  راندن  پیش  براي  قدرت  حاکمان 
تجدد، و یا سعي آن ها در توقف آن، نقش مهم داشته 
منتشر  متون  بین  کم رنگی  رابطه  دلیل  همین  به  است. 

شده و حوزه نیازهای عمومی  وجود داشته است.
 ۱۳۰8( مشروطه خواهان  مشقت  دوره  در  مثال  به طور 
بدون  شاعر(  و  )نویسنده  لودین  عبدالرحمان  ه.ش.( 
باران شد و عبدالهادي  تیر  محاکمه در ارگ سلطنتي 
داوي )شاعر(  نیز روانه زندان شد و ۱۳ سال از جواني 
کرد.  سپري  خان  نادر  سیاه چال هاي  در  را  خود 
اتفاق  مجله  مدیر  جویا،  سرور  شاعران،  بقیه السلف 
خویش  آتشین  و  مهیج  اقدامات  سبب  به  که  اسالم 
همیشه مغضوب رژیم بود، مورد سوء قصد عمال صدر 
اعظم  هاشم خان قرار گرفت و از ناحیه سینه مجروح 
شد. جویا پس از بهبود مقاله اي تند نوشت که این بیت 

در صدر آن بود.
به زخم سینه من بیخود اي رقیب مخند

که این نشان صداقت به عشق جانان است
او باالخره در زندان دهمزنگ جان سپرد )خسروشاهی 
برای  نویسنده ای  اگر  دوره،  این  در  بنابراین،   .)۱۹۹۱
از  تا  می خواست  و  نمی نوشت،  شاه  و جبروت  جالل 
دردها و آرزوهای مردم بنویسد و یا اگر سرود آزادی 
سر می داد، به سرعت از میان برداشته می شد. به همین 
نقد  نام  به  اختناق، فرصت رشد پدیده ای  دلیل فضای 

اجتماعی را از جامعه گرفته بود.
است  انتقادی  خودآگاهی  از  شکلی  اجتماعی  نقد 
ایجادش  کند،  نفوذ  که  سرزمینی  هر  در  مدرنیته  که 
دوره های  در  را  تجدد  نیز  افغانستان  آنکه  با  می کند. 
ما  متاسفانه  اما  است،  کرده  تجربه  تاریخی  مختلف 
نتوانسته ایم این خودآگاهی انتقادی اجتماع را همگام 
با ظهور تجدد توسط پیشاهنگان تجدد در کشور تجربه 
کنیم. به همین دلیل هم هست که در متون کالسیک 
تبدیل  عمومی   زبانی  به  روشنفکری  که  می بینیم 
چشم  به  آن  در  اجتماعی  نقد  از  اثری  و  است  نشده 
به  هیچ گاه  اجتماعی  نقد  دیگر،  بیانی  به  نمی خورد. 
صورت و تصویر بیان آگاهی انتقادی تجدد در کشور 

در دنیای معاصر، نقد اجتماعی امروزی به شدت تحت 
است  گرفته  قرار  تکنالوژی  و  فناوری  تحوالت  تاثیر 
فناوری و تکنالوژی خود  این  از  استفاده  با  و هرکس 

دانشش را بدون واسطه به دیگران عرضه می کند.
لیبرال دموکراسی و نقد اجتماعی: 

تاریخ  طول  در  که  دارد  تکیه  اصولی  بر  دموکراسی 
برای ایجاد دولت- ملت دموکراتیک شکل گرفته اند. 
قانون گرایی،  فرد،  اصالت  در  را  اصول  این  جوهره 
مردم ساالری و تاکید بر حقوق طبیعی، مدنی و سیاسی 
پراگماتیسم،  لیبرالیسم،  عالوه،  به  یافت.  می توان 
اصل  رضایت،  اصل  اجتماعی،  قرارداد  گرایی،  نسبی 
حقوق  قوا،  تفکیک  جمهوری،  حکومت  برابری، 
فکری  مبانی  و  اصول  از  نیز  و...  پارلمانتاریسم  مدنی، 
و فلسفی دموکراسی دیروز، و لیبرال دموکراسی امروز 
لیبرالیسم  می گوید،  »آربالستر«  که  گونه  آن  هستند. 
مثابه نگرشی تجربه گرایانه، شّکاکانه، عقل گرایانه  به 
اساسی  انگیزه  یعنی  است؛  زندگی  به  آزاداندیشانه  و 
فرد  برای  بیشتر  چه  هر  آزادی  پدیدآوری  لیبرالیسم، 
انسانی است. همین زمینه باعث شده که نقد اجتماعی 
به  بگیرد.  جان  کنونی  دموکراسی  لیبرال  فضای  در 
اجتماعی  نقد  رشد  به  تجدد  که  همانقدر  تعبیری، 
مردم ساالر  فضای  پیمانه  همان  به  می کند،  کمک 
حوزه  پیوند  برای  را  زمینه  می تواند  دموکراتیک  و 
روشنفکری با حوزه عمومی فراهم کند. بدون ذهنیتی 
اجتماعی  نقد  نمی توان  دموکراتیک،  و  چندصدایی 
امروز،  دموکراتیک  فضای  برکت  به  کرد.  ترویح  را 
اجتماع  و  می نویسند  بخواهند  آنچه  هر  روشنفکران 
آزاد، هرگونه که بخواهد نقدش می کند. دموکراسی 
امروز فرصت بی نظیری را در اختیار نسل ما قرار داده 
راستای خلق  در  و  بهترین وجه  به  آن  از  می توان  که 

دانش و تعالی و توسعه سیاسی جامعه استفاده کرد.
شخصیت شهروندان و نقد اجتماعی

زبان،  سیاست،  نقد  به  زایش  ابتدای  از  اجتماعی  نقد 
ادبیات، هنرها و یا به طور کلی نقد فرهنگ سیاسی و 
رفتارهای اجتماعی شهروندان ارجاع داشته است و هم 
به رفتار ها، منش، بینش و عادت واره های مردم مرتبط 
افغانستان  نقد اجتماعی در  اما موج جدید  بوده است. 

سیر آشفته ای دارد.
با آن که پذیرش انتقاد، اولین قدم برای اصالح کردن 
است، انتقاد پذیری هنوز برای جامعه ما به یک فرهنگ 
موارد،  بسا  در  این که  به دلیل  اول  است؛  نشده  تبدیل 
این که  به دلیل  دوم  و  نیست  سالم  می کنیم  که  نقدی 
فرهنگ پذیرش نقد و تجدید نظر در افکار و رفتارها، 
بخشی از شخصیت یک شهروند افغانستان نشده است. 
اول،  دارد:   اختیار  در  عظیم  سرمایه  دو  غرب  تمدن 
فرهنگ ایجاد سیستم و دوم، فرهنگ نقد و تجدید نظر 
بزرگ ترین  القلم ۲۰۰۱(.  )سریع  و روش ها  افکار  در 
بکند  جامعه  به  می تواند  روشنفکر  یک  که  خدمتی 
این است که در راستای تحول شخصیتی شهروندانش 
جدید  شهروند  یک  به  افغانستان  در  ما  ورزد.  اهتمام 
حدشناسی،  مسوولیت پذیری،  کنار  در  که  داریم  نیاز 
نقد  همین  باشد.  نیز  نقد پذیر  تعادل،  و  خودشناسی 
روش ها  در  نظر  تجدید  به سوی  را  دریچه  که  است 
فضای  به  اندکی  اگر  می کند.  باز  رفتارها  اصالح  و 
توجه  اجتماعی  نقد  و  روشنفکری  افکار  بر  حاکم 
انرژی  اکثر  ما  امروزه  که  یافت  خواهیم  در  کنیم 
خود را صرف تقابل و بحث علیه انتقادات می کنیم تا 
این که آن انتقاد را بپذیریم و طبق آن روش و یا نظریه 
خود را اصالح کنیم. وظیفه همه ماست تا نقدپذیری 
تا  بسازیم  کشور  شهروندان  شخصیت  از  بخشی  را 
مقدم  شخصیت  چون  کند.  رشد  سالم  انتقاد  فرهنگ 
بر افکار است. شخصیت، تربیت و اصالت می خواهد. 
ثبات رفتاری می آورد  انتقاد پذیر،  شخصیِت متعادل و 
و همین ثبات رفتاری است که نقطه وصل تجدد، نقد 
با  بیشتر  انسان ها  است.  روشنفکری  و حوزه  اجتماعی 
افکار  افکارشان.  با  تا  می شوند  شناخته  شخصیت شان 
تکامل  پایدار.  آن ها  شخصیت  و  است  سیال  انسان ها 
افغانستان،  شهروندان  شخصیت  در  انتقاد پذیری  اصل 
خود  این  که  می سازد  متعادل تر  و  عقالنی تر  را  آن ها 
نقد  است.  یافته  توسعه  و  منظم  جامعه  یک  الزمه 
اجتماعی در کنار فضای متجدد و دموکراتیک، نسلی 

انتقاد پذیر می خواهد و ما باید تولیدش کنیم.
در صفحه 7

  ناهید فرید 
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دیدار 
 با اقشار مختلف مردم 

اضحی تالش کرد  عید  روزهای  در  غنی  رییس جمهور 
با همه اقشار جامعه ببیند. دیدار با کودکان بی سرپرست، 
نگهداری  داراالیتام ها  در  که  کودکانی  با  مالقات 
شهرداری  صفاکاران  با  مصافحه  هم چنان  و  می شوند 
بود که  بار  اولین  بود.  متفاوت  و  اقدامات خوب  کابل، 
رییس دولت، با بی بضاعت ترین اقشار جامعه می دید و از 
آنان می شنید. پیش از این معمول بود که سیاستمداران و 
دولتمردان با برخی از مقام های دولتی و خانواده های شان 
می دیدند. محدود کردن مالقات ها به یک حلقه خاص 
سبب می شد که اطالعات دقیق به رییس جمهور و دیگر 

مقام های دولتی نرسد. 
آنان  خانواده های  و  دولتی  مقام های  که  است  روشن 
تماس چندانی با متن مردم ندارند و نمی توانند معلومات 
دقیق به رییس جمهور بدهند. دیدار مستقیم رییس جمهور 
با کارگران و کودکان بی سرپرست سبب شد که ایشان 
از آنان در مورد گرانی، بی کاری و مشکل های  شخصا 
زبان  از  رییس جمهور  هم چنان  بشنود.  جامعه  اقتصادی 
کارگران شهرداری و دیگران شاید درد دل خانواده هایی 
را شنید که جوانان شان را به دلیل بی کاری و فقر به دست 

مافیای قاچاق انسان می سپارند. 
دیدار رییس جمهور با نمایندگان هندوباوران و سیک های 
تعطیالت عید  از  کابل هم ستودنی است. رییس جمهور 
مذهبی  اقلیت های  نمایندگان  با  و  کرد  استفاده  قربان 
دیدار کرد. خانواده های هندوباور و سیک که در کابل و 
ننگرهار زندگی می کنند، با تبعیض سیستماتیک روبه رو 
حاال  و  است  شده  غصب  آنان  غیرمنقول  اموال  هستند. 
حتا کار به جایی کشیده که برخی از شبکه های مافیایی 

می خواهند نیایشگاه های سیک ها را هم غصب کنند. 
غنی  رییس جمهور  تا  فراهم کرد  فرصتی  عید  تعطیالت 
در  می رسد  به نظر  بشنود.  آنان  از  و  ببیند  سیک ها  با 
جامعه  مختلف  اقشار  با  رییس جمهور  که  نشست هایی 
اشتراک کنندگان  و  بود  آزاد  سوال  طرح  داشت، 
طرح  نفس  کنند.  مطرح  را  خود  سوال های  می توانستند 
معلومات  رییس جمهور  که  می شود  سبب  سوال ها  این 
دقیق به دست بیاورد. هر نوع برنامه ریزی برای بهبود وضع 
اداری،  و  مالی  فساد  با  مبارزه  و  شغل  ایجاد  اقتصادی، 
نیازمند معلومات دقیق است. مشکل بسیاری از مقام های 
دولتی و سیاستمداران این است که نمی توانند از میان متن 

مردم معلومات دقیق به دست بیاورند. 
اقشار  با  دیدار  دقیق،  معلومات  کسب  راه های  از  یکی 
این  رییس جمهور  که  است  بهتر  است.  جامعه  مختلف 
از  رییس جمهور  حتما  دهد.  ادامه  را  دیدارها  از  سلسله 
زبان صفاکاران شهرداری در مورد فساد در اداره تظیف 

که  باشند  گفته  او  به  صفاکاران  این  شاید  است.  شنیده 
بخشی از سوخت واسطه های آنان، حیف ومیل می شود و 
پول آن به جیب مدیران می رود. رییس جمهور باید بعد 
دیدار  ادارات  از  برخی  رتبه ی  دون  کارمندان  با  این  از 
کارمندان خدمات  از  یکی  پیش  روز  دو  نگارنده  کند. 

فرهنگی شهرداری را دیدم. 
این کارمند که مایل نیست نامش را این جا بیارم، می گوید 
دارند  تبلیغاتی  پارلمان شرکت های  نمایندگان  از  برخی 
برای نصب  از ریاست شهرداری کابل، مکان هایی را  و 
پول  آنان  بیشتر  اما  گرفته اند،  اجاره  تبلیغی  پوسترهای 
شمار  کارمند  این  به گفته ی  نپرداخته اند.  را  شهرداری 
هستند  مدیون شهرداری  بابت  این  از  وکیالن  از  زیادی 

ولی نمی خواهند پول شهرداری را بپردازند. 
کرده اند  تهدید  را  شهرداری  کارمندان  نمایندگان  این 
نمی پردازند.  را  شهرداری  مالیه  که  گفته اند  آنان  به  و 
رییس جمهور باید شخصا با این کارمندان دیدار کند و از 
آنان بشنود. این وضعیت تنها منحصر به شهرداری نیست. 
بیشتر اداره های خدمات عامه از مقام های عالی رتبه دولتی 
از  یکی  که  می شود  گفته  می بینند.  آسیب  زورمندان  و 
نمی پردازد.  را  برقش  پول صرفیه ی  پارلمان،  نمایندگان 
برخی از مقام های دولتی دیگر نیز از پرداخت پول برقی 

که به مصرف رسانیده اند، امتناع می کنند. 
مردم می پرسند که چرا حکومت این پول را از زورمندان، 
حصول  پارلمان  نمایندگان  و  دولتی  بلند رتبه  مقام های 
دولت اند.  به  مالیه  پرداخت  موافق  مردم  بیشتر  نمی کند. 
کردیدت  و  مخابراتی  خدمات  بر  مالیه  وضع  با  آنان 
که  می خواهند  حکومت  از  اما  ندارند،  مشکلی  کارت، 
پول شهرداری و محصول برق را از زورمندان، نمایندگان 

پارلمان و مقام های عالی رتبه دولتی بگیرد. 
شاید رییس جمهور و رییس اجرایی اطالع نداشته باشند 
پول شهرداری  و  دارد  تبلیغاتی  که کدام وکیل شرکت 
خدمات  ریاست  کارمندان  است.  نپرداخته  را  کابل 
کامل  معلومات  باره  این  در  کابل  شهرداری  فرهنگی 
دارند. هم چنان کارمندان ریاست برق کابل می دانند که 
است.  نپرداخته  را  برق  محصول  زورمند  و  وکیل  کدام 
مناسب،  فرصت  یک  در  رییس جمهور  که  است  بهتر 
در  آنان  از  و  کند  مالقات  نزدیک  از  کارمندان  این  با 
نمایندگان  دولتی،  مقام های  قانون شکنی های  مورد 
پارلمان و زورمندان بشنود. این مالقات ها هم زمانی مفید 
که  اطالعاتی  اساس  به  رییس جمهور  که  می شود  واقع 
می گیرد، اقدام کند. اگر پیامد مالقات با اقشار مختلف 
این  نباشد،  مردم  منافع  جهت  در  مهم  اقدامات  جامعه، 

مالقات ها سودی نخواهد داشت. 

مشاوران ریاست جمهوری
در حسرت دیدار با رییس جمهور

 فردوس
اشرف غنی  از  ریاست جمهوری  دفتر  مشاوران 
با آنان  رییس جمهور کشور درخواست کرده اند تا 
دیدارهای منظم و متواتر داشته باشد. مشاوران دفتر 
دیدار  به  عید  تبریکی  برای  که  ریاست جمهوری 
رییس جمهور رفته بودند، افزوده که طی دیدارهای 
متواترشان می توانند نظریات و مشوره های شان را با 

رییس جمهور شریک سازند.
اشرف غنی طی سه روز عید با اقشار مختلف جامعه 
دیدارهایی داشته است و مشاورانش نیز در روز سوم 

عید موفق شده اند تا با وی دیدار داشته باشند.
نقل  به  خبر  این  اعالم  با  ریاست جمهوری  دفتر 
به دنبال  غنی  آقای  که  می گوید  رییس جمهور  از 
درخواست مشاورانش گفته که ماه یک بار می تواند 
دفتر  مشاوران  هرچند  باشد.  داشته  دیدار  آنان  با 
ریاست جمهوری برای این که دیدارهای »متواتر« با 
به درخواست شان صبغه  باشند  داشته  رییس جمهور 
دینی داده گفته اند که مشوره یکی از ارشادات دین 
اسالم است. در اعالمیه خبری دفتر ریاست جمهوری 
آمده است: »آنان در مورد ارزش مشورت در دین 
از  مشورت  که  گفتند  کرده،  صحبت  اسالم  مبین 
نظر عقل و خرد ضرورت بوده و یکی از ارشادات 
صورت  مشورت  قدر  هر  و  می باشد  اسالم  دین 
گیرد، موضوعات و مسایل پخته و محکم می آید. 
مشاورین تقاضا کردند که در فرصت های مشخص 

تا  باشند  داشته  متواتر  دیدارهای  رییس جمهور  با 
نظریات شان را با وی در عرصه های مختلف شریک 

سازند.«
مشاوران  درخواست  به  واکنش  در  اشرف غنی  اما 
خود گفته که مشاورانش باید باهمدیگر نشست هایی 
داشته باشند و طرح های اصالحی شان را به صورت 
غنی  رییس جمهور  کنند.  ارایه  برایش  تحریری 
تاکید کرده که تنها می تواند ماه یک بار با مشاوران 

خود دیدار و گفتگو داشته باشد.
هم چنین اشرف غنی از مشاوران خود خواسته تا نقاط 
تنش زا در کشور را تشخیص داده و در مطابقت با 
»آجندای مشخص ملی« به وی مشوره بدهند. آقای 
غنی می افزاید که افغانستان به تضاد نسل ها و اقشار 

ضرورت ندارد بلکه به همکاری و پیوند نیاز دارد.
برنامه  از  خود  مشاوران  به  غنی  رییس جمهور 
داده  اطالع  نیز  کشور  در  صلح  تامین  برای  دولت 
می گوید که بیشترین تالش های دولت طی سه ماه  
خواهد  متمرکز  کشور  در  صلح  تامین  برای  آینده 
مختلف  زمینه های  در  مشاور  ده ها  اشرف غنی  بود. 
دارد اما تعداد اندک این مشاوران می توانند فرصت 

دیدار با رییس جمهور را به دست آورند.
در همین حال، رییس جمهور غنی در دیدار با بزرگان 

و نمایندگان شوراهای قومی از این شوراها ستایش 
کرده می گوید که آنان خشت های جامعه مدنی اند؛ 
خشت های پخته ای که به گفته ی رییس جمهور تمام 
تعمیر باالی آن قرار دارد. آقای غنی می افزاید که 
مردم  با  نظام  کردن  نزدیک  در  قومی  شوراهای 
نقش مهم دارند. به گفته  رییس جمهور، کشور بدون 
مساوات، وحدت و هماهنگی ساخته نمی شود. وی 
افزوده است: »تا زمانی که مردم محروم باشند و در 
نمی گردد.  قایم  نظام  نکنند،  مشاهده  را  خود  نظام 
عدالت اساس دین مبین اسالم را تشکیل می دهد و 
بدون عدالت پیشرفت صورت نگرفته و اردو و نظام 

ساخته نمی شود.«
رییس جمهور غنی در دیدار با نمایندگان شوراهای 
لوی قندهار، پکتیا و مشرقی نیز از تالش های دولت 
تامین صلح در کشور خبر داده می گوید که  برای 
این تالش ها باعث شده تا منطقه و جهان در مورد 
او،  به گفته  کنند.  قناعت  افغانستان  در  صلح  تامین 
با دولت  افغانستان از چهارده سال به این سو  دولت 
پاکستان در یک جنگ اعالم ناشده قرار دارد. آقای 
به  افغانستان می خواهد  غنی تاکید کرده که دولت 

این جنگ خاتمه بدهد.
اشرف غنی در دیدار با مسووالن نهادهای امنیتی نیز 
گفته که دولت افغانستان به خواست خود در تامین 
صلح در کشور می رسد و نباید در این زمینه شکی 

وجود داشته باشد. آقای غنی می گوید: »در اراده ما 
کسی شک نکند، ما کامیاب می شویم به خاطری  که 

راه ما حق است.«
امنیتی  نیروهای  وضعیت  بهبود  به  غنی  آقای 
به  جهانی  جامعه  که  می گوید  کرده  تاکید  کشور 
تمامی  که  داده  »واضح«  تعهدات  افغانستان  دولت 
رفع  را  افغانستان  امنیتی  نیروهای  نیازمندی های 

می کند.
از حاشیه به متن

سرگرم  عید  روزهای  جریان  در  که  اشرف غنی 
دیدار با اقشار مختلف جامعه بود، در دیدار با فعاالن 
که  گفته  زنان  حقوق  حامی  نهادهای  مسووالن  و 
در  اما  دارند،  زنان حضور  ادارات  تمام  در  هرچند 
حاشیه قرار گرفته اند. آقای غنی تاکید کرده که او 
در نظر دارد تا زنان را از حاشیه به متن امور بیاورد. 
بهبود وضعیت زنان  از  رییس جمهور غنی هم چنین 
توصیف  ملی  اساسی  نیاز  یک  به عنوان  کشور  در 
برای  زنان  از  شماری  است  قرار  می گوید  کرده 
شوند.  فرستاده  اروپا  اتحادیه  به  اساسی تر  تحصیل 
که  کرده  اعتراف  دیدار  این  در  رییس جمهور 
توجهی  بیوه  و  بی بضاعت  زنان  به وضعیت  تاکنون 

صورت نگرفته است.

  ظفرشاه رویی
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 زهرا اسرافیل

قانونی  حقوق  و  مادر  به  اشاره ای  حال  این  با  اما 
مادر در مورد اطفال نشده است. حذف نام مادر از 
شناسنامه در واقع عدم به رسمیت شناختن نقش زنان 
در شکل گیری خانواده و تولید مثل در جامعه است. 
قانونی که خود بند تازه ای، برای محصور ماندن و به 
انزوا کشیدن او ایجاد نموده و تالش بر آن دارد که 
هم چنان نقش سنتی زن را پر رنگ  تر و مهم تر جلوه 
قانونی بگذارد.  تایید  بودن آن مهر  تابو  بر  دهد، و 
بند قانون که در باال بدان پرداخته شد، در  این دو 
تناقض مستقیم با ماده 22 قانون اساسی کشور قرار 

دارد. در ماده 22 قانون اساسی چنین آمده است:
افغانستان  شهروندان  بین  امتیاز  و  تبعیض  نوع  »هر 

ممنوع است.
شهروندان افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون 

داراي حقوق و وجایب مساوي مي باشند.«
سوال مهم این است که چرا طرح قانون ثبت احوال 
می باشد  اهمیت  دارای  که  باریکی ها  این  با  نفوس 
از دو مجلس می گذرد و مصوبه ی آن برای توشیح 
آغازین  مهم  کار های  صدر  در  رییس جمهور 

رییس جمهور قرار می گیرد؟! 
ملی  شورای  کاستی های  و  کمی ها  با  همه  گرچه 
پارلمان  وکالی  تعهد  و  دانش  آگاهی،  عدم  و 
از  آشنا هستیم و می دانیم که خانه ی ملت متشکل 
افرادی است که بعضی از آن ها حتا سواد خواندن 
و نوشتن ندارند و برخی دیگر کسانی می باشند که 
از دل اجتماعات سنتی قوم و قبیله و از آدرس های 
بودن  بی میل  بر  آن ها  دلیل  و  برآمده اند  مشخصی 
و روشن  واضح  موضوع  این  و کم اهمیت شمردن 

است. 
و  مواد  از  برخی  مقابل  در  چرا  مدنی  جامعه ی  اما 
بندهای این قانون تا هنوز نیز سکوت اختیار کرده 

است؟! 
قانون  این  فعالین جامعه ی مدنی نمی دانند که  مگر 
به  زنان  برای  سنگین  تبعات  چقدر  می تواند  خود 
در  آنان  نقش  دادن  جلوه  بی رنگ  در  و  آورد  بار 

جامعه ی مردانه مهم واقع شود. 
زنان  قانون در حق  این  ماده ی سوم   8 بند  و   2 بند 
افغانستان »ستم قانونی« به شمار می رود که همواره 

نظام  از  بهره مند شده  تازه  را در ذهن جامعه ی  زن 
حکومت ملی، درجه دو و فاقد اهمیت قانونی تداعی 
مورد  مثل  تولید  برای  تنها  که  موجوداتی  می کند. 
بهره برداری قرار می گیرند و برای تداوم اجتماعی و 
امتیاز های قانونی در درجه ی پایین تری از مرد قرار 
دارند و این نقش انفعالی در ذهن کودک از آوان 
جنس  به  نسبت  پست تری  نگاه  کودکی  سال های 
کالن  پدر  پدر/  نام  همیشه  زیرا  می کند.  القا  زن 
تاریخچه ی کوچک مذکر او است که او را در میان 
قانونی می سازد. در  اعتبار  اجتماع دارای اهمیت و 
چنین شرایطی است که زن در بن بست دیگری از 
زمانه ی خود قرار می گیرد و خود را همواره تنهاتر 
و مصرفی تر پیدا می کند. زنی که اکنون همسان با 
نگاه عرفی جامعه در ستایش مرد، خود را در برابر 
و  ناعادالنه  روند  این  تداوم  در  که  می یابد  قانونی 
غیر انسانی برای اجراات در پارلمانی که تعداد قابل 
توجهی از وکالی زن را در خود جا داده است به 

تصویب می رسد. 
زن  نقش  که  می شود  توشیح  حالی  در  قانون  این 
زمان  از  مسوولیت  بیشترین  که  مثل  تولیِد  امر  در 
بارداری تا پرورش و مراقبت از فرزند را عهده دار 
می باشد، نادیده گرفته می شود. عدم درج نام مادر 
بر روی شناسنامه ی فرزند، بدیهی ترین امتیاز قانونی 
یک مادر را از او مصادره می کند و دید فرو دستِی 

زن نسبت به مرد با امضای قانون به اجرا می رسد. 
بستر  از  پارلمان،  نمایندگان  که  امر  این  بر  تکیه  با 
سنتی  نگرشی  دارای  و  برخاسته  سنتی  جامعه ی 
مجلس  به  وسیله  همین  با  و  می باشند،  موضوع  به 
نمایندگان راه یافته اند و نماینده ی مردمی  شدند که 
طیف  همین  و  می دهند  تشکیل  زنان  را  آن  نصف 
ارای خود را به صندوق های رای ریخته تا حافظان 
باشد،  قانون  بندهای  هنگام تصویب  در  آنان  منافع 
سکوت  اما  این جا  در  نمی ماند.  گله   چندان  جای 
جامعه ی مدنی در این امر مهم پرسش بر انگیز و قابل 
تامل است. این سکوت یا نشات گرفته از دید سنتی 
می باشد  جامعه  دگر اندیشان  توسط  آن  پذیرفتن  و 
و یا دلیل آن عدم آگاهی از پیامدهای مخرب آن 
دامن گیر جامعه  نه چندان دور است که  زمانی  در 
و  زنان  بر  جفا  مدنی  جامعه  سکوت  شد.  خواهد 
آرمان های  تحقق  و  آزادی  برای  که  است  مردانی 
مبارزه  حال  در  و  کرده اند  مبارزه  انسانی  جامعه 
این  در  که  کسانی  نیستند  و  نبودند  کم  و  هستند 
عدالت خواهی  این  هزینه  خود  خون  قیمت  به  راه 
قانون  این  مقابل  این کرختی در  اما  پرداخته اند.  را 
از  بی خبری  و  محافظه کاری  جز  سخت  و  دگم 
موضوعات مهم و غیر پروژه ای چه می تواند باشد؟ 
حکومتی  دستگاه  در  که  قدر  همان  بپذیریم  باید 
دولتی  امتیاز های  از  سوءاستفاده  و  فساد  زمینه ی 
از  نیز  ملت  خانه ی  و  دارد  وجود  مسوولین  برای 
مدنی  نیست، در جانب دیگر، جامعه  مستثنا  قاعده 
می باشد.  ظن  مورد  و  مسوول  مورد  این  در  نیز 
متاسفانه جامعه ی مدنی مانیز به شدت اینجو زده و 
پروژه ای عمل می کند. و تنها در مواردی وارد عمل 
می شوند و واکنش نشان می دهند که زمینه گرفتن 
پروژه باشد و ضامن اقتصاد فرد یا افراد. اما فراموش 
نکنیم که جامعه ی جهانی تنها هزینه ی ناچیزی برای 
باشد  کوتاه مدت  و  مقطعی  که  می دهد  کارهایی 
این وظیفه ی جامعه مدنی و رسالت او است که از 
امور داخلی کشور آگاه باشد و آگاهانه تر نسبت به 

مسایل سرنوشت ساز و مهم جامعه اقدام کنند. 
گرچه اکنون یک سال از نشر این قانون می گذرد 
انسجام و دادخواهی  با  اما جامعه ی مدنی می تواند 
سوم  ماده   8  -2( بند  دو  این  تعدیل  و  تغییر  برای 
قانون ثبت احوال نفوس ( اهرم فشاری باشد تا قبل 
موضوع  این  به  الکترونیک  شناسنامه های  توزیع  از 
از طرف دولت توجه شده و بدان رسیدگی گردد. 
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شناسنامه یعنی حذف یک جنسیت از هویت فردی 
دارندگان شناسنامه ی جدید که برای نخستین بار در 

نظام دموکراسی شکل می گیرد. 
و  اساسی  قانون  چهارم  ماده  احکام  مطابق  گرچه 
به  شناسنامه  نفوس،  احوال  ثبت  قانون  دوم  ماده ی 
داشت  نظر  در  بدون  افغانستان  شهروندان  همه ی 
همه ی  برای  آن  داشتن  و  می گیرد  تعلق  جنسیت 

شهروندان کشور الزامی  به شمار می رود. 
در بند 2 و 8 ماده ی سوم قانون ثبت احوال نفوس با 
صراحت در ادامه ی تشریح اصطالحات این قانون 

بیان می کند که : ) بند 2 ماده سوم ( 
»هویت: شهرت مکمل شخص است که شامل اسم، 
به  تولد  تاریخ  پدرکالن،  اسم  پدر،  اسم  تخلص، 
تفکیک روز، ماه و سال، محل تولد سکونت اصلی 

و سکونت فعلی می باشد.«
از تعریف هویت )شخص ( در قانون مذکور چنین 
برداشت می شود که تنها مردان در دایره ی وسیعی 
از  می توانند  زنان  از  بیشتر  و  دارند  قرار  قدرت  از 
مواهب قانونی در کشور برخوردار شوند. نام پدر/ 
است  مذکری  تاریخچه ی  واقع  در  کالن  پدر  نام 
که دارنده ی شناسنامه متحمل کشیدن آن می شود. 
در حالی که این قانون می توانست با ذکر نام مادر 
در معتبرترین سند ملی شهروندان کشور، پیشرو و 
مشکل گشا ی معضل جنسیت در جامعه ی مردساالر 
باشد و گام مهمی  را در فرو ریختن دیوارهای دگم 

جنسیتی بردارد. 
این  تکرار  به  سوم  ماده ی   8 بند  در  هم چنان  و 

تاریخچه ی مذکر چنین تاکید می شود که :
می باشد.  آن  باالتر  و  طفل  پدرکالن  پدرو  ولی: 
این  در  *باالتر*  واژه ی  که  است  یادآوری  )قابل 
قانون برای جد و پدر جد پدری به کار رفته است.(

)تثبیت هویت (  قیمومیت  بند دوباره حق  این  و در 
از مادر ساقط می گردد و تنها پدر و پدرکالن طفل 
باشد می تواند  پدری  البته پشت  باالتر که  از آن  و 
سرپرست و قیوم قرار گیرد. گرچه در بند 10 این 
قانونی:  قریب  می شود:  یاد  قانونی  قریب  از  قانون 
یا  با تذکره گیرنده قرابت نسبی  شخصی است که 

سببی داشته باشد.

از توشیح قانون ثبت احوال نفوس حدود یک سال 
کار های  نخستین  از  قانون  این  توشیح  می گذرد. 
سوگند  ادای  از  پس  غنی،  رییس جمهور  مهم 
به  رسیدن  برای  قانون  این  است.  ریاست جمهوری 
از  غنی  رییس جمهور  امضای  و  توشیح  مرحله ی 
مجلسین شورای ملی )هیات مختلط مجلسین به تاسی 
از ماده صدم قانون اساسی( گذشته است. لیکن از 
هنگام طرح تا اکنون رسانه ها و جامعه مدنی کم تر 
به موضوعات مهم این قانون پرداخته اند. قانون ثبت 
احوال نفوس در روشنی احکام مندرج ماده چهارم 
قانون اساسی افغانستان وضع گردیده است و داخل 

هفت فصل و 39 ماده می باشد. 
قانون ثبت احوال نفوس از آن جهت مهم است که 
عالوه بر تعیین آمار نفوس کشور و نظارت مستقیم 
فردی  مشخصات  و  هویت  تثبیت  کنار  در  آن،  بر 
)بایومتریک( از طریق توزیع شناسنامه الکترونیک، 
شکل دهنده ی هویت اجتماعی جنسیتی نیز می باشد 
مناسبات  تا جایی می توان گفت در شکل گیری  و 

دو جنس زن و مرد در جامعه سهم مهمی  دارد. 
تابعیت  تثبیت  قانون،  این  دوم  ماده   1 بند  مطابق 
شهروندان کشور توسط تذکره تابعیت الکترونیک 

یکی از اهداف مهم این قانون می باشد. 
حذف نام سایر اقوام و اطالق نام »افغان« که دراین 
ماده )ماده چهارم قانون اساسی( به آن اشاره شده، 
توزیع  راه  سر  بر  که  است  چالش هایی  از  یکی 
 1 ) بند  عملی  اجرای  و  الکترونیک  شناسنامه ی 
که  دارد  قرار  نفوس  احوال  ثبت  قانون  دوم(  ماده 
البته رییس جمهور اشرف غنی در تازه ترین واکنش 
نسبت  اقوام  مختلف  موضع گیری های  به  نسبت 
سخن  اجماع  برگزاری  از  »افغان«  کلمه ی  درج  به 
شناسنامه ی  این  مشخصات  است.  آورده  میان  به 
الکترونیک که در مورد محتوای آن در این قانون 
قانون  این  است، ضمیمه ی  داده شده  مفصال شرح 
خود  نیز  کارت  این  روی  بر  شتر  نشان  می باشد. 
جای بحث و گفتگو دارد که از حوصله ی این مقاله 
بیرون است. اما گذشته از آن در قانون ثبت احوال 
نفوس ما با بحران دیگری از طرح »حذف قانونی« 
نام مادر در  در جامعه روبه رو هستیم. درج نکردن 

قانون ثبت احوال نفوس
 و پارادوکس هویت زنان 

ACKU



  سهیال وداع خموش

 دای چوبانی
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هشت دقیقه طول کشید، تا کمی  آرام شد و داستانش را 
چنین آغاز کرد:

22 سال قبل به مصلحت خانواده با پسر خاله ام که شغلش 
خوبی  مرد  خیلی  شوهرم  کردم.  ازدواج  بود،  برق  کار 
بود، اما هنوز شش ماه از عروسی ام نگذشته بود که در 
آن  از  پس  مرد.  و  گرفت  برق  را  او  پاکستان  پنجاب 
کرد  مجبور  را  کوچکش  برادر  شوهرم  بزرگ  برادر 
من  بودند که  باور  این  به  آن ها  نکاح کند. چون  مرا  تا 
ازدواج  به جای دیگر  بیوه شان  نباید  و  ناموس شان هستم 
کند. زندگی با شوهر دوم خیلی سخت و طاقت فرسا بود. 
آدم  شوهردومم  فرزند شدم  پنج  مدت صاحب  این  در 
قمار باز، زنکه باز و چرسی  بود. او از چند سال به این سو 

تا کنون چندین  و  می ورزد  ساله ای عشق   17 به دختری 
بار او را به بهانه های مختلف به خانه ما آورده است. از 
روزی که با این دختر آشنا شده بود از هیچ گونه ظلم بر 
من دریغ نمی کرد. هر چند تا کنون دو بار به خانه دختر 
به خواستگاری رفته ام، اما او می گوید که هرگاه شوهرم 
مرا طالق دهد، با او ازدواج خواهد کرد. شرط دختر این 
بود که اول شوهرم مرا رها کند بعد او با شوهرم ازدواج 

خواهد کرد.
یکی از روز ها متوجه شدم که شوهرم با من رویه نیک 
خیلی  است.  کرده  تغییر  من  با  درجه   90 او  می کند. 
سال  پنج  مدت  آن که  با  بودم،  شده  زندگی  به  امید وار 
بود که ما حتا در یک اتاق نیز به سر نمی بردیم و از من 
دور در اتاق دیگر با مادرش می خوابید. اما تغییر ناگهانی 
بعد  روز  چند  بود.  کرده  امید وار  آینده  به  خیلی  مرا  او 
نزدم آمد و برای اولین بار برایم گفت که آماده شو ترا 
به شهر به خاطر خریداری می برم. با نا باوری آماده شده 
و برای اولین بار در زندگی به موتر شوهرم سوار شدم، 
واقعا شهر آمد، اما اندکی بعد در یک جای رسمی داخل 
در  است،  فهمیدم که محکمه  درمانده  و  حیران  شدیم، 
آنجا خشویم اوالد هایم را نیز با خود آورده بود و همه 
شوهرم  نزدیک  چوکی ها  از  یکی  در  بودند.  من  منتظر 
آن دختر نیز نشسته بود و شاهد بربادی من و اوالد هایم 
بود. محکمه دایر شد و باید ما رسما طالق می شدیم که 

شدیم.«
میان گریه گفت:  در  و  اوج گرفت  ناهیده  اینک گریه 
»همه چیز چنان ناگهانی بود که خودم را گم کردم، در 
آنجا شوهرم اتهامات عجیبی برمن بست، او ادعا کرد که 
من یک زن هرزه، فاسد و بد اخالق هستم، حال آن که 
22 سال عمرم را در راه پاکی و نظافت خانه و اوالد هایم 
صرف کرده بودم. این تهمت خیلی برایم گران تمام شد.

وقتی قاضی نتیجه محکمه را اعالن کرد و ما رسما از هم 
جدا شدیم، خودم را در میان هیاهوی محکمه گم کردم 
هیچ  و  کس  هیچ  چشمانم  آمد،  هیچ  نظرم  به  همه چیز 
که  شد  سبب  این وضعیت  نمی دادند،  تشخیص  را  چیز 
کوچک ترین پسرم را که پنج سال عمر دارد، در محکمه 
فراموش کنم. وقتی از دروازه محکمه خارج شدم به یاد 
فرزندم افتادم هنگامی  که دوباره برگشتم او را در آغوش 
به دست  را  او  هرگز  که  بود  همان  دیدم.  شوهرم  مادر 
را  کودکانم  صدای  می روم  طرف  هر  نتوانستم.  آورده 
باری  آخرین  می زنند.  صدا  مرا  که  می شنوم  غیب  از 
ضع  و  سر  آنان  بود،  محکمه  در  دیدم  را  کودکانم  که 
روز  من  که  حالی  در  داشتند،  آلود  خاک  و  نابه سامان 
یکی دو بار آنان را شستشو می دادم. در آنجا وقتی نتیجه 
جدا  یک دیگر  از  رسما  ما  و  شد  اعالن  نهایی  محکمه 
شدیم، خیلی حالم دگرگون شد و اصال نمی دانستم همه 
چیزم را به یکباره از دست داده باشم، هم خانه و زندگی 
که 22 سال آن را با خون دل ساخته بودم، پنج کودکم 
را که از شیره جان آنان را بزرگ نموده بودم. اما اکنون 

دامنم خالی شده بود.«
از  را  اطفالش  می خواست  او  که  زمانی  ناهید،  به گفته 
شوهرش بگیرد، این مرد او را به زنجیر ها بسته و با زنجیر 

به جان او افتاده است.
با  شدم  نا امید  اطفالم  گرفتن  از  »وقتی  می گوید:  او 
و  نمردم  اما  بکشم،  را  خودم  خواستم  تیزاب  خوردن 
خشونت  جرم  به  را  شوهرم  بعد  شدم،  شفاخانه  راهی 
در  را  پنج سال  است  قرار  و  افگندند  زندان  به  زن  علیه 
نزد  من  از  حدی  به  شوهرم  خانواده  ببرد.  به سر  زندان 
کودکانم بد گویی کرده اند که حتا آنان از مادر گفتن نیز 
مهرم صرف  از گرفتن حق  می کنند. هرچند  خود داری 
خودم  نزد  را  اطفالم  شوهرم  این که  امید  به  کردم  نظر 
فرزند محروم  داشتن  از  مرا  و  نشد  اما چنین  می گذارد، 
ساخت. حال که دو روز به عید مانده، نمی دانم در نبود 
من و پدر شان کودکانم در عید چه خواهند خورد، چه 
خواهند پوشید و کجا گشت و گذار خواهند کرد. من از 
درد و فراق فرزندانم چوچه مرغ ها را نگهداشته ام و با این 
کار می خواهم دلم را تسال دهم، اما نمی شود. هیچ چیزی 

نمی تواند این درد را از من دور کند.«
اوالدم  به خاطر  را  بدی  حاالت  »بسیار  می گوید:  ناهیده 
سپری کردم، بدنم مملو از داغ های چاقو و زنجیر است، 
از اوالد نمی رسد. خداوند  به داغ دوری  اما همه داغ ها 
یک  فقط  نکند.  اوالد  از  خالی  را  مادر  دامن  هیچ گاه 
دختر مانند جرقه آتش به زندگی ما آمد و هست و بود 
چیز  یک  خداوند  از  فقط  اینک  کشید.  آتش  به  را  ما 
در  فرزندانم  دیدار  یکبار  زندگی  در  این که  می خواهم 

نصیبم باشد و بس.«
اکنون ناهیده در خانه پدر و مادر پیرش که در و دیوارش 

از فقر ساخته شده است، به سر می برد.

میز  و  چوکی  چند  بود.  تاریک  نسبتا  دهلیز  فضای 
پایه  یک  دیوار ها  از  یکی  در  و  بودند  نهاده  گوشه  در 
از شبکه ها  انچ خود نمایی می کرد و یکی  تلویزیون 18 
نشر  را  هندی  و  ایرانی  افغانی،  آهنگ های  پی در پی 
فرعی  دهلیز  از  که  بود  نگذشته  لحظه ای  هنوز  می کرد. 
سر و کله دختری 16 ساله با چادر بزرگ سفید نمودار 
شد و مستقیم به دهلیز بزرگ نزدیک به تلویزیون ایستاد. 
چند لحظه به تلویزیون چشم دوخته و سپس با خوشحالی 
به چرخیدن دور  و شروع کرد  زده  به هم  را  دو دست 
به  نیز  سال   19 حدود  دختری  بعد  لحظه ای  هنوز  خود. 
از سپری  بعد  پرداخت، سپس  به رقصدین  پیوست و  او 
شدن دو سه دقیقه زن محسنی نیز به جمع آنان پیوست. 
یکی از آنان به گرد خودش می چرخید و دوی دیگر با 
ژست و حرکات تند سر شان گرم بود. فضای عجیبی برپا 

شده بود. 
سال   30 از  سالش  و  سن  که  دیگری  زن  میان  این  در 
بی صدا  و  آرام  چوکی ها  از  یکی  در  نمی کرد،  تجاوز 
نشسته و درخود فرو رفته بود. هیچ توجهی به تلویزیون 
از  تصاویری  شاید  نداشت،  دیگری  دختر  و  زن  سه  و 
پیش چشمانش می گذشتند به حدی که محیط و ماحول 

خودش را تحت شعاع قرار داده بود.
اینک  های و هوی لحظه به لحظه باال گرفته بود، اما این 
صدای  شدن  بلند  با  بعد  اندکی  و  نبود  دیرپا  وضعیت 
یکی از داکتران زن، خاموشی نسبی در دهلیز حکم فرما 
به اتاق های خود رفتند. زن 30 ساله  گردید و هر کدام 
نیز تکانی خورد و خواست به دستور داکتر معالجش به 
از  بستر بخوابد. جلوش را گرفتم  برده و در  پناه  اتاقش 
بیماری اش  وعلت  بنشیند  جایش  سر  دو باره  خواستم  او 

را بیان دارد. 
والیت  شکردره  ولسوالی  باشنده  مستعار(  )نام  ناهیده 
کابل است. از شش ماه به این سو به تکلیف شدید روانی 
دچار می باشد و یک هفته می شود در یکی از اتاق های 

شفاخانه صحت روانی کابل بستری است. 
نشست.  جایش  سر  بر  دو باره  بود،  آرام  و  مطیع  که  او 
بسته  زنگ  و  خشک  لب هایش  و  می زد  زرد  چهره اش 
و  داشت  تن  به  رنگ  گالبی  گلدار  لباس های  بودند. 
قرار  انگشتانش  چادرش سیاه خاک آلود جلوه می کرد. 
نداشتند و به شدت بدون توقف می لرزیدند، وقتی از او 
این که  مانند  ناگهان  افتاده،  روز  این  به  پرسیدم که چرا 
بمی  انفجار کرده باشد، با صدای بلند شروع کرد به گریه 
دهلیز  در  گریه اش  می گریست. صدای  درنگ  بدون  و 
خاموش و نیمه تاریک دو چند انعکاس می کرد. زار زار 

می گریست و پی هم می گفت: »دامنم خالی شد.« 
خواستم دل اسایش بدهم، اما هیچ حرفی نمی توانست او 
را آرام کند. یک سره گریه می کرد و این گریه هفت یا 

خود  مقصد  به  ما  محترم!  »مسافرین 
نزدیک شده ایم. طیاره ما تا پنج دقیقه 
بین المللی  هوایی  میدان  در  دیگر 
هوای  می کند.  نشست  حامدکرزی 
درجه   27 حاضر  درحال  کابل 
کمربندهای  لطفاً  است.  سانتی گراد 
این  با  ببندید.«  محکم  را  خود  امنیتی 
بیدار  خواب  از  همه  مسافرین  صدا 
نشسته ام.  پنجره  نزدیک  من  می شوند. 
درسینه  نفسم  می کنم،  نگاه  بیرون  به 
می گویم،  باخودم  می شود.  حبس 
این جا نمی تواند کابل باشد. کابل این 
قدر سبز نیست. از مسافر بغل دستی ام 
کند.  نگاه  را  بیرون  که  می خواهم 
رنگ  و  می اندازد  بیرون  به  نظر  یک 
می گوید؛  آهسته  می پرد.  رخش  از 
گرفته.  صورت  طیاره ربایی  »حتماً 
وقت  هیچ  کابل  اروپاست.  اینجا 
جاده  حتی  اینجا  نبود.  سبز  قدر  این 
نیستیم. همه  تنها  هایش سبز است.« ما 
از  نفر  یک  دارند.  اضطراب  مسافرین 
می گوید:  مفتخرانه  رو  پیش  چوکی 
من  که  بود  گفته  »رییس جمهور 
کسی  اما  می سازم؛  اروپا  را  افغانستان 
می بینیم  سر  چشم  با  حاال  نکرد.  باور 

که کابل چقدر تغییر کرده.« 
مسافرین  همه  می کند.  نشست  طیاره 
بی قرار اند.  طیاره  از  شدن  بیرون  برای 
همه درمورد کابل سبز حرف می زند. 
را تحویل  بیگ خود  بی قراری  با صد 
بیرون  هوایی  میدان  از  و  می گیرم 
طرف  به  و  می گیرم  تاکسی  می شوم. 
جاده ها  می بینم  می کنم.  حرکت  خانه 
بیشتر از آنچه تصور می کرده ام سبز اند. 
محتویات  با  که  گیاه،  و  گل  با  نه 
شکمبه گوسفند قربانی روز عید. بوی 
مطبوع محتویات چنان در فضا پیچیده 
که نفس گرفتن را مشکل می کند؛ اما 
را  چیزی  اصال  گویا  کابل  شهروندان 
می بینند، نه حس می کنند. تاکسی وان 
شکایت  شهر  خراب  وضعیت  از  هم 
می دهد.  دشنام  شاروال  به  دارد. 
بی فرهنگ  را  کابل  جدید  شهروندان 
را  سابقه  کابل  شهروندان  و  می خواند 
قدم  چند  می کند.  تمجید  و  توصیف 
رویش  داد،  توقف  را  تاکسی  پیشتر 
را به طرف من کرد و گفت: »ببخشید 
چای  آدم  است.  عید  روزهای  استاد! 
به  و  شما.«  اجازه  با  می نوشد.  زیاد 
گوشه ای در کنار جاده دوید، رویش 
را طرف دیوار کرد و به شدت تالش 

کرد تا افغانستان را اروپا بسازد.

کابل سبز
دای چوپانی

ناهیده با دامن خالی از امید

یکی از روز ها متوجه شدم که 
شوهرم با من رویه نیک می کند. 

او 90 درجه با من تغییر کرده 
است. خیلی امید وار به زندگی 
شده بودم، با آن که مدت پنج 

سال بود که ما حتا در یک اتاق 
نیز به سر نمی بردیم و از من 
دور در اتاق دیگر با مادرش 

می خوابید. اما تغییر ناگهانی او 
مرا خیلی به آینده امید وار کرده 

بود. چند روز بعد نزدم آمد و 
برای اولین بار برایم گفت که 
آماده شو ترا به شهر به خاطر 

خریداری می برم. با نا باوری آماده 
شده و برای اولین بار در زندگی 

به موتر شوهرم سوار شدم، 
واقعا شهر آمد، اما اندکی بعد 

در یک جای رسمی داخل شدیم، 
حیران و درمانده فهمیدم که 
محکمه است، در آنجا خشویم 
اوالد هایم را نیز با خود آورده 

بود و همه منتظر من بودند. در 
یکی از چوکی ها نزدیک شوهرم 

آن دختر نیز نشسته بود و شاهد 
بربادی من و اوالد هایم بود. 

محکمه دایر شد و باید ما رسما 
طالق می شدیم که شدیم.«

ACKU
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نقد اجتماعی مجازی و همگانی:
در دهه اخیر، در نتیجه گسترش ماهواره ها، انترنت 
و فضای مجازی، گفتمان نقد اجتماعی در افغانستان 
ایفا  را  خود  نقش  جهانی  چارچوب  نوعی  در 
می کند. مقاالت، کتب، شعرها، داستان ها، روایت ها 
افغانستان  و طنزها گفتمان تازه ای از نقد اجتماعی 
را شکل داده است. در این گفتمان مجازی شده، 
صنعتی  شده،  انبوه  شده،  همگانی  شده،  رسانه ای 
شده، دموکراتیک شده، تنوع یافته و بسیار پیچیده 
و متکثر شاهد نوعی گفتگوی اجتماعی تازه هستیم 
نقد خود،  پیوسته در حال  افراد جامعه،  که در آن 
دیگران، جهان هستی، دانش و نظام سیاسی هستند. 
آن  شاهد  کشور  تاریخ  در  هیچ گاه  که  فضایی 

نبوده ایم.
تکنالوژی و فناوری جدید که جهان را به دهکده ای 
دنیای  و  اجتماعی  رسانه های  است،  کرده  تبدیل 
دانش  اصلی  منبع  امروز  که  شده  باعث  مجازی 

انتقادی افغانستان را در کنار روشنفکران و نخبگان، 
و  ذایقه،  استعداد،  اندازه  به  که  مردم  از  انبوهی 
توانایی های شان  و  نگرش ها  ارزش ها،  با  متناسب 
متنی می نویسند و به دیگران عرضه می کنند، تشکیل 
دهد. از اینرو امروز همه ما اعم از روشنفکر یا عامی 
یا شنونده  یا غیر متخصص، گوینده و   و متخصص 
یک نقد اجتماعی همگانی هستیم که دامنه ای بس 

وسیع دارد.
روشنفکر نمایی در گفتمان نقد اجتماعی:

 اگر تعریف روشنفکر این باشد که مسووالنه، موثر، 
اجتماعی و  به تحول  به  منظور کمک  و  رسالتمند 
تولید فکر بنویسد، در فضای پرهیاهوی روشنفکری 
کافی  موثر  و  مسووالنه  نقد  ما،  کشور  فعلی 
بدهیم،  قرار  استثنا  را  ادبی  نقادی  اگر  نمی یابیم. 
بقیه نقدهای صادر شده از انبوه نظریه پردازان دنیای 
جز  می ماند  چیز  همه  به  عمومی   حوزه  و  مجازی 
به یک  نیاز  موثر  نقد  سالم.  و  نقد سازنده  به یک 
مستند  شواهد  به  استناد  نیت،  صدق  سالم،  لحن 
پرخاشگری،  آنکه  حال  دارد.  قوی  استدالل  و 
دشنام و یک جانبه گرایی، فضای حاکم اکثر متون 
نقادانه صادره از فضای روشنفکری افغانستان را به 
شدت آلوده و مغشوش ساخته است. این وضعیت 
فرسایشی باعث می شود که نقد اجتماعی به توسعه 
سیاسی جامعه نیانجامد و ما نتوانیم مخاطب نقد پذیر 
و جامعه نقادی که به پایداری جریان روشنفکری 

می انجامد، تولید کنیم. 
نقد بصری: 

دارد.  شدن  متحول  به  نیاز  هم  هنوز  معاصر  نقد 

شدن  متحول  موجب  که  سینما  و  دوربین  فناوری 
آن  همه  از  بیش  و  می شود  اجتماعی  نقد  گفتمان 
را به تمام الیه های آشکار و پنهان زندگی روزمره 
نزدیک می کند، بیشتر از هر زمان دیگری در فضای 
نقد اجتماعی معاصر افغانستان غایب است. دوربین، 
با توجه به قابلیت هایی که برای تولید تصویر طبیعی 
گوناگون  موقعیت های  در  اجتماعی  روزمره  و 
بصری  روشنفکر  به  را  امکان  این  دارد،  زندگی 
می دهد تا بتواند الیه های پایین تر یا فرودست جامعه 
و گروه های طرد شده اجتماعی را وارد گفتمان نقد 

اجتماعی کند. 
حضور کم رنگ الیه روشنفکر بصری و دوربین های 
سینمایی نقادانه راه را برای رسیدن به نقطه مطلوب 
عمومی طوالنی تر  گفتمان  به  روشنفکر  پیوند 
دیگر  عبارت  به  یا  بصری  روشنفکری  می کند. 
از  بتواند  باید  افغانستان،  نقاد  دار  دوربین  سینماگر 
مفهوم پردازی های انتزاعی فلسفی فراتر رفته و نقد 

اجتماعی را از راه نشان دادن و افشا کردن بافت و 
بستر اجتماعی زنده جامعه، متحول کند.

نتیجه:
حوزه  با  کالسیک  اجتماعی  نقد  رابطه  آنکه  با 
برکت  به  ندارد،  درخشانی  عمومی  تاریخچه 
متجدد،  فضای  و  تکنالوژی  عمومی،  آزادی های 
دموکراتیک تر،  متنوع تر،  معاصر  اجتماعی  نقد 
فضای  علی رغم  است.  همگانی  و  چندصدایی 
و  فکر  تولید  هدفش  که  اجتماعی،  نقد  مساعد، 
اصالح رفتار در حوزه روشنفکری است، هنوز هم 
عمومی   حوزه  در  مستقل  و  پایدار  قدرت  یک  به 
تحول در شخصیت شهروندان  است.  نشده  تبدیل 
منتقد و انتقاد پذیر، کشاندن نقد به الیه های زیرین 
اجتماع )نقد بصری(، نقد مسووالنه و مستدل، رشد 
فرهنگ انتقاد سالم، پذیرش انتقاد به منظور اصالح 
نظریه ها و روش ها و اصالح ابتذال دنیای مجازی در 
حوزه نقد همه می تواند خودآگاهی انتقادی جامعه 
را برانگیزد و دستگاه تولید فکر که بدون شیرازه نقد 
سالم و اصالح روش ها و نظریات پایدار نخواهد شد 

را به تکامل برساند. 
بدون شک حوزه نقد اجتماعی که در این مبحث 
به آن پرداخته شده است نیاز به کنکاش و مطالعه 
مقدمه ای  نوشته  این  امیدواریم  دارد.  بیشتری 
این حوزه  بیشتر در  پژوهش و تفحص  برای  باشد 
اجتماعی  نقد  تحول  زمینه ساز  بتواند  متن  این  و 
و  نظریه پردازان  یا  تجدد  پیشاهنگان  طیف  توسط 
روشنفکران کشور باشد، برای گذار افکار پراکنده 

به یک بنگاه پایدار تولید دانش. 

جایگاه نقد اجتماعی در...
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امور  وزارت  مقام  قایم  شرمن،  وندی 
از  سیاسی،  مسایل  در  امریکا  خارجه 
آغاز  برای  متحده  ایاالت  آمادگی 
سوریه  شرایط  درباره  ایران  با  گفتگو ها 

خبر داده است.
گزارش  به  و  فردا  رادیو  از  نقل  به 
خانم  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری 
شرمن گفته که او انتظار دارد گفتگو 
روز  دیدار  از  بخشی  سوریه،  درباره 
ایران  خارجه  امور  وزرای  یکشنبه 
خود  به  را  نیویارک  در  امریکا  و 

اختصاص دهد.
خارجه  امور  وزیر  ظریف،  محمدجواد 

و  متحده  ایاالت  دفاعی  مقام های 
کاهش  گزینه های  متحدش  کشورهای 
بازنگری می کنند  را  افغانستان  از  نیروها 
سرباز  هزاران  حضور  ابقای  شامل  که 
امریکایی بعد از سال 2016 میالدی است.
وال  روزنامه  دویچه وله،  از  نقل  به 
ستریت ژورنال روز پنج شنبه از بازنگری 
امریکایی  نیروهای  کاهش  گزینه های 
هزار   13 حدود  فعاًل  است.  داده  خبر 
افغانستان مصروف  در  بین المللی  نیروی 
آموزش و مشوره دهی به نیروهای امنیتی 
افغانستان اند. براساس برنامه کنونی کاخ 
سفید، قرار است همه این نیروها تا اواخر 

2016 افغانستان را ترک کنند.
این روزنامه به نقل از مقام های امریکایی 
و متحدینش گفته است که جنرال جان 
و  امریکایی  نیروهای  فرمانده  کمپبل، 
متفاوت  توصیه  پنج  افغانستان،  در  ناتو 
به  نیروها را  در مورد گزینه های کاهش 

پنتاگون و ناتو فرستاده است.

ایران که همراه با حسن روحانی، رییس 
جمهور، برای شرکت در نشست مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد به امریکا سفر 
کرده، قرار است در حاشیه این مجمع با 
جان کری، همتای امریکایی خود دیدار 

کند.
چگونگی  درباره  است  قرار  دیدار  این 
اما  باشد  هسته ای  جامعه  توافق  اجرای 
آنگونه که وندی شرمن گفته، گفت وگو 
دیدار  این  در  سوریه  بحران  درباره 

»ممکن« خواهد بود. 
قایم مقام وزیر امور خارجه امریکا افزوده 
که »ما همیشه موافق گفتگو درباره مسائل 

این  که  است  آمده  گزارش  این  در 
نیروهای  حضور  ابقای  شامل  گزینه ها 
یا  سرباز  هزار   10 سطح  به  امریکایی 
به  آن  جزیی  کاهش  آن،  به  نزدیک 
هشت هزار سرباز، کم ساختن این تعداد 
برنامه کنونی  ادامه  و  رقم کنونی  نیم  به 
یعنی کاهش سربازان به چند صد نفر تا 

آخر 2016 میالدی می باشد.
با توجه به وضعیت کنونی افغانستان، در 
این گزارش افزوده شده است که برخی 
مقام ها نگران اند که کاهش خیلی زیاد 
شد  خواهد  باعث  بین المللی  سربازان 
که حکومت افغانستان زیر فشار فزاینده 
قرار  شورشی  گروه های  دیگر  و  طالبان 

بگیرد.
این، در گزارش واضح ساخته  با وجود 
شده است که هیچ گونه توصیه رسمی 
مورد  در  امریکا  دفاع  وزارت  سوی  از 
تغییر برنامه حضور نیروهای امریکایی در 

افغانستان وجود ندارد.

جایز  را  آن  و  بوده ایم  اختالف  مورد 
می دانیم.«

خانم شرمن که از گفتگوکننده های ارشد 
امریکا در مذاکرات هسته ای با ایران نیز 
برای  امریکا  آمادگی  که  گفته  بوده، 
گفت وگو با ایران درباره سوریه به خاطر 

»منافع موازی« دو کشور است.
است:  افزوده  حال  عین  در  او 
ایران  در  فوق العاده ای  »حساسیت های 
برای چنین گفت وگوهایی وجود دارد و 
احتماال محدودیت هایی نیز هم؛ اما مهم 
است تا جایی که می توانیم در این حوزه 

وارد شویم.«

در گزارش این روزنامه امریکایی آمده 
نیروهای  خروج  درس های  که  است 
نظامی از عراق در سال 2011 و همچنین 
روی  بحث ها  در  داعش  گروه  ظهور 
مقام ها  برخی  شده اند.  مطرح  افغانستان 
متحده  ایاالت  اگر  که  باورند  این  به 
دستکم چند هزار مشاور نظامی خود را 
عراق  نیروهای  می کرد،  عراق حفظ  در 
بهتر می توانستند علیه جنگجویان داعش 

مقابله کنند.

آمادگی امریکا برای گفتگو با ایران درباره سوریه 

ACKUبرنامه خروج نظامیان امریکایی از افغانستان بازنگری می شود
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الشیخ،  آل  عبداهلل  بن  عبدالعزیز  شیخ 
حادثه  سعودی،  عربستان  اعظم  مفتی 
کنترول  از  خارج  را  حج  مرگبار 
و  »قضا  است:  گفته  و  دانسته  انسان ها 

قدر اجتناب ناپذیر است.«
بن  محمد  با  دیدار  در  سعودی  مفتی 
وزیر  و  ولیعهد  عبدالعزیز،  بن  نایف 
مسوول  او  که  گفته  عربستان  داخله 
نیست چون هر چه در  آنچه رخ داده 

توان داشته انجام داده است.
جریان  در  سپتامبر   24 پنج شنبه  روز 
بخشی از مراسم حج در صحرای منا، 
بیش از 700 نفر در اثر ازدحام جمعیت 
این  در  هم  نفر  صدها  شدند.  کشته 

حادثه زخمی یا مفقود شده اند.
به نقل از بی بی سی، ولیعهد عربستان 
در این دیدار با مفتی این کشور گفت 
که دولت سعودی »خدمت به زایران و 
و  داد  ادامه خواهد  را  بازدیدکنندگان 
انداختن  به خطر  برای  که  هر کس  با 
تالش  حجاج  و  حج  ایمنی  و  امنیت 

کند، مقابله خواهد کرد.«
دیروز  دیدار  در  سعودی  اعظم  مفتی 
تمجید  با  عربستان  ولیعهد  با  خود 
»حرمین  اداره  و  سلطنتی  خاندان  از 
شریفین« گفت که بسیاری از کشورها 

شکایتی  تسلیم  با  یزیدی  گروه  دو 
الهه  در  کیفری  بین المللی  دیوان  به 
گروه  پرونده  بررسی  خواستار  هالند 
تروریستی داعش به اتهام نسل کشی و 

برده داری جنسی در این دیوان شدند.
دو  این  آزادی،  رادیو  گزارش  به 
دولت  حمایت  از  که  یزیدی  گروه 
عراق  کردستان  خودمختار  اقلیم 
خود  شکایت  در  برخوردارند، 
گفته اند که گروه حکومت اسالمی یا 
جنایاتی  سیستماتیک  طور  »به  داعش 
این  و  شده  مرتکب  نسل کشی  مانند 
جنایات قابل بررسی در دیوان کیفری 

بین المللی است.«
اعدام  از  شرحی  شامل  شکایت  این 
بیش از 700 مرد یزیدی، قتل بیماران 
و افراد مسن، تجاوز و به بردگی بردن 
و  آنها  کودکان  ربودن  و  زن  هزاران 
وادار کردن شان به تغییر دین به اسالم و 
جنگیدن برای حکومت اسالمی است.

یک  در  ایران  جمهور  رییس  روحانی،  حسن 
سخنرانی در نیویارک، از شرکت های امریکایی 
ایران  به  فناوری«  انتقال  و  گذاری  »سرمایه  برای 
دعوت کرده و گفته »یکی از راه های کاستن از 
فاصله میان ایران و امریکا، همکاری های اقتصادی 

است.«
به گزارش بی بی سی، آقای روحانی در نشست 
با مدیران شرکت های تجاری، اقتصادی و صنعتی 
جدید  شرایط  پساتحریم،  »فضای  گفت:  امریکا 
اقتصادی و سیاسی را فراهم کرده که شرکت های 
آن  از  باید  صنعتی  و  اقتصادی  تجاری،  بزرگ 

استفاده کنند.«
او گفته است که ایران منعی برای حضور شرکت 

های امریکایی ندارد.
مجمع  در  شرکت  برای  ایران  جمهور  رئیس 
برنامه های  در  حضور  و  ملل  سازمان  عمومی 
هفتادمین سالگرد تاسیس این سازمان در نیویارک 
از  از سه ماه پس  این دیدار کمتر  به سر می برد. 
انجام   5+1 گروه  و  ایران  اتومی  جامع  توافق 
تحریم های  است  قرار  آن  اجرای  با  که  می شود 
اتومی  برنامه  با  مرتبط  بانکی  و  پولی  اقتصادی، 

سال  تا  که  است  کرده  اعالم  بریتانیا  دفاع  وزیر 
آینده میالدی استفاده نیروهای نظامی این کشور 
عراق  و  سوریه  فراز  بر  تجسسی  هواپیماهای  از 

بیشتر می شود.
است  گفته  بریتانیا،  دفاع  وزیر  فالون،  مایکل 
مبارزه با گروه تروریستی داعش اولویت عملیاتی 
هواپیمای  و  است  کشور  این  نظامی  نیروهای 
برای  سلطنتی  هوایی  نیروی  »نگهبان«   تجسسی 
جمع آوری اطالعات الزم برای این نبرد به کار 

گرفته می شوند.
دو سال پیش دولت دیوید کامرون، نخست وزیر 
در  نظامی  مداخله  برای  نتوانست  محافظه کار، 

سوریه از پارلمان مجوز بگیرد.
با قدرت گیری داعش در سوریه و عراق، حدود 
یک سال است که نیروی هوایی بریتانیا عملیاتی 

بشر  حقوق  شورای  از  بین الملل  عفو  سازمان 
سازمان ملل خواست تا در مورد نقض حقوق بشر 
یمن  توسط طرف های درگیر در جنگ داخلی 

تحقیق کند.
رهبری  تحت  ایتالف  نظامی  عملیات  آغاز  از 
عربستان سعودی علیه حوثی های شیعه شش ماه 

می گذرد.
شورای  جاری  نشست  جریان  در  بین الملل  عفو 

اقتصاد  و  حکومت  و  »دین  خاطر  به 
کشور  این  پادشاهی  به  عربستان 

حسادت می کنند.«
عربستان که از سوی برخی کشورهای 
ایران،  ویژه  به  حج  در  شرکت کننده 
مورد انتقاد قرار گرفته، دستور تحقیق 

درباره این واقعه را صادر کرده است.
حسین امیرعبداللهیان، معاون وزیر امور 
مسوولیت پذیری  »عدم  ایران  خارجه 
قابل  غیر  را  اخیر  حادثه  در  سعودی« 
»مقامات  است:  گفته  خوانده  قبول 
سعودی نباید سوء مدیریت کارگزاران 
مرتبط با اداره مناسک حج را به قضا و 

قدر ربط دهند.«
هنوز رسما دلیلی برای وقوع این حادثه 
مرگبار اعالم نشده، اما رعایت نکردن 
و  منا  در  حجاج  حرکت  زمان بندی 
از  حرکت  در  بی نظمی  طور  همین 
جمله دالیلی است که از سوی بعضی 

منابع سعودی ذکر شده است.
ایران که بیش از 130 کشته، صد مجروح 
و بیش از 340 مفقود در این حادثه داشته 
و  حج  برگزاری  مدیریت  از  شدت  به 
حادثه  این  در  سعودی ها  »بی کفایتی« 
انتقاد کرده و خواهان مسوولیت پذیری 

و توضیح رسمی شده است.

گروه داعش در تابستان گذشته موفق 
شد شهر ها و روستاهای محل سکونت 
مردم یزیدی یا ایزدی در شمال عراق 

را به تصرف خود درآورد.
شیطان پرست  را  یزیدیان  گروه  این 

می داند.
گزارش های  و  اخبار  پس  آن  از 
متعددی درباره قتل عام یزیدی ها و به 
برده گرفتن زنان و کودکان شان توسط 

گروه حکومت اسالمی منتشر شد.
کرد  اعالم  هنگام  آن  در  داعش 
اساس  بر  گروه  این  با  رفتارش  که 
آموزه های دین اسالم و اصول قرآنی 

است.
کهن  آیین  یک  ایزدی  آیین 
اصول  و  باور ها  که  است  خاورمیانه 
آن اغلب از آیین های باستانی ایرانی 
ابراهیمی و دیگر  و ترکیبی از ادیان 
شده  تشکیل  منطقه  کهن  آیین های 

است.

ایران، در ابتدا برداشته شود.
»فضای  گفت:  سخنرانی  در  روحانی  آقای 
فناوری های  عرصه های  در  ایران  در  جدیدی 
ایجاد شده  نوین، صنایع هواپیمایی و کشاورزی 
است. ما برنامه های آینده خود را شفاف با دنیا در 
راه های  از  یکی  میان  این  در  و  می گذاریم  میان 
کاستن از فاصله میان ایران و امریکا، همکاری های 

اقتصادی است.«
و  انرژی  عظیم  منابع  به  ایران  جمهور  رئیس 

را علیه این گروه در عراق انجام داده و در سوریه 
هم درگیر عملیات پشتیبانی از ایتالف ضدداعش، 

به رهبری امریکا، بوده است.
به  ایتالف  نیروهای  می گوید  بریتانیا  دفاع  وزیر 
چهارم  یک  که  کرده اند  کمک  عراق  ارتش 
آنچه را که به دست داعش افتاده بود پس بگیرند.

آقای فالون به آزادسازی تکریت و بیرون راندن 
و  کرد  اشاره  دیاله  والیت  از  داعش  نیروهای 
گفت: »نبرد علیه داعش اولویت عملیاتی ما است 
و بریتانیا در این زمینه نقشی کلیدی بازی می کند.«

وحشی  سازمان  »این  شکست  تا  گفت  او 
تروریستی« نباید نبرد را رها کرد.

حدود دو ماه پیش فاش شد که به رغم مخالفت 
نیروهای  سوریه،  در  نظامی  مداخله  با  پارلمان 
همراه  به  تجسسی  عملیات  بر  عالوه  بریتانیایی 

حقوق بشر سازمان ملل در جینوا خواستار تشکیل 
کمیته تحقیق درباره »نقض فاحش« حقوق بشر و 
ارتکاب جرایم از سوی همه طرف های درگیر در 

جنگ یمن شد.
خبرگزاری  گزارش  به  و  فردا  رادیو  از  نقل  به 
رویترز، عفو بین الملل گفت که »در شرایطی که 
به نظر می رسد این مناقشه مهلک به این زودی ها 
متوقف نخواهد شد، با تشدید بحران انسانی، رنج 

گفته  کرده  اشاره  ایران  ژیواستراتژیک  موقعیت 
کل  در  ثبات  و  امنیت  کنار  در  ویژگی ها  »این 
منطقه و خطوط ارتباطی ریلی گسترده که چین 
و آسیای میانه را به دریای عمان متصل می کند، 
موقعیت منحصر به فردی را برای فعالیت اقتصادی 

در ایران ایجاد کرده است.«
پس از حصول توافق جامع اتومی ایران و گروه 
1+5، اشتیاق کشورهای غربی به همکاری تجاری 

و اقتصادی با ایران بیشتر شده است.

نیروهای کانادایی و آمریکایی در بمباران مواضع 
عضو  دو  همچنین  کرده اند.  شرکت  نیز  داعش 
بدون  هواپیماهای  حمله  در  داعش  بریتانیایی 

سرنشین بریتانیایی کشته شدند.
این  بودن  قانونی  به  نسبت  بریتانیا  در  برخی 
حمالت ابراز تردید کرده اند و احتمال دارد که 
دوباره در پارلمان برای مداخله نظامی در سوریه 

رای گیری شود.

و محنت غیرنظامیان به باالترین حد رسیده است.«
نظامی  عملیات  بشر  حقوق  مدافع  سازمان  این 
بیشترین  را علت  ائتالف تحت رهبری عربستان 
و  دانسته  غیرنظامیان  به  آسیب  و  تلفات  موارد 
بمب های  از  استفاده  به  را  ایتالف  این  اعضای 
اغلب کشورها منع شده، متهم  خوشه ای که در 

کرده است.
شبه  که  می گوید  حال  عین  در  بین الملل  عفو 
نظامیان حوثی نیز حقوق بشر و قوانین بین المللی 

را به شکلی فاحش نقض کرده اند.
بر پایه آمارهای سازمان ملل، از آغاز حمالت نیروی 
گذشته  مارچ  ماه  در  عربستان  رهبری  به  ایتالف 

تاکنون بیش از 4500 نفر در یمن کشته شده اند.
این حمالت شبه نظامیان شیعه حوثی را ناچار به 
عقب نشینی از شهر بندری عدن در جنوب یمن 
پس  برای  نیروها  این  زمینی  عملیات  اما  کرد، 
گرفتن والیت »مارب« در مرکز یمن و پیشروی به 
سوی صنعا، پایتخت، که در کنترل حوثی هاست، 
وضعیت  وخامت  بر  و  نداشته  چندانی  پیشرفت 

غیرنظامیان افزوده است.

مفتی اعظم عربستان: 
حادثه حج خارج از کنترول انسان بود

شکایت یزیدیان از داعش به اتهام نسل کشی 

همکاری اقتصادی راه کاستن فاصله میان امریکا و ایران

استفاده بریتانیا از هواپیماهای تجسسی در سوریه و عراق 

سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در یمن تحقیق کند 
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