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در  هوایی  حمالت  نتیجه  در  کودکان 
افغانستان موجب نگرانی شدید آنها شده 

است.
شرق  در  می گویند،  دولتی  مقامات 
دو  ظرف  در  حادثه  چهار  اثر  به  کشور 
غیرنظامیان  از  تن   80 گذشته  هفته ی 

کشته شدند.
جمهورایاالت  رییس  اوباما  باراک 
متحده امریکا در مورد حادثه والیت کنر 
که در آن 9 کودک جان دادند، به حامد 

کرزی تاثرات عمیق خود را ابراز کرد.

مقام اول رسید.
قربان حقجو، رییس اتاق تجارت و صنایع 
در  مراسمی  در  مناسبت  همین  به  که 
خواست  دولت  از  می گفت،  سخن  کابل 

خواستار  متحد  ملل  سازمان  مقام  یک 
هوایی  حمله  مورد  در  بیشتر  تحقیقات 
نیروهای بین المللی در والیت کنر شده 
است. در حمله هوایی که گفته می شود 
گرفته  صورت  ناتو  نیروهای  سوی  از 
نه  کنر  والیت  در  گذشته  هفته  است، 

کودک جان باختند.
خاص  نماینده  کومارسوامی  رادیکا 
ملل متحد برای کودکان درگیر جنگ، 
به  نیویارک  شهر  در  که  اعالمیه ای  در 
نشر  رسیده، گفته است که کشته شدن 

اتاق تجارت و صنایع اعالم کرد که قالین 
میان  در  دوبی  ساالنه  نمایشگاه  در  افغانی 
قالین های چندین کشور به مقام اول رسیده 

است.
این نمایشگاه با حضور حدود صد شرکت 
تولید کننده قالین از کشورهای افغانستان، 
ترکیه،  ترکمنستان،  نپال،  پاکستان،  ایران، 
میدان  در  ماه  یک  برای  هند  و  قزاقستان 

هوایی دوبی برگزار شده بود.
در این نمایشگاه قالین دستباف افغانی در 
به  کشورها  این  تولیدی  قالین های  میان 

عمليات مشترک پوليس 
سرحدی افغانستان و ایران 

آغاز شد 
از  کشور،  غرب  در  سرحدی  پولیس  مسووالن 
آغاز عملیات مشترک با نیروهای مرزی ایران در 

مرز میان دو کشور خبر داده اند.
پولیس  چهارم  زون  فرمانده  شیرعلی  پاسوال 
سرحدی در هرات به رسانه ها گفته است که این 
مخالفان  فعالیت  از  جلوگیری  هدف  به  عملیات 
از  مواد مخدر  ترانزیت  و  قاچاق  و  دولت  مسلح 
ادامه  آینده  هفته  یک  تا  و  شده  آغاز  شنبه  روز 

خواهد داشت.
وی افزود که این عملیات در مرز مشترک میان 
والیت های  مرزی  مناطق  در  ایران  و  افغانستان 

هرات، فراه و نیمروز تطبیق خواهد شد.
به  نسبت  را  عملیات  این  شیرعلی  آقای 
عملیات های گذشته در مرز غربی کشور بی سابقه 
تصفیه  مناطق  برخی  در  که  اضافه کرد  و  دانسته 

شده، پوسته های امنیتی نیز ایجاد خواهد شد.
از  بیش  ایران  با  افغانستان  که  حالیست  در  این 
دوهزار کیلومتر مرز مشترک دارد و گفته می شود 
قاچاقبران همواره مواد مخدر را از طریق مرزهای 
غربی افغانستان به کشورهای ایران و ترکمنستان 

انتقال می دهند.

کرد:  تاکید  داخله  امور  وزیر 
»ما در تمام بخش های پولیس 
شدیدا  خانم ها  حضور  به  ملی 
همین  به  و  هستیم  نیازمند 
اساس تمامی زمینه ها را برای 
صفوف  در  آنان  جذب  و  جلب 
به  و  کرده  مهیا  ملی  پولیس 
می دهم  اطمینان  خانم ها  همه 
که بدون کوچک ترین تردیدی 
میهن شان  امنیت  تامین  در 

سهم بگیرند.«

پتریوس  دیوید  جنرال  این،  از  قبل 
امریکا  نیروهای مسلح  قوماندان عمومی 
کشته  خاطر  به  هم  افغانستان  در  ناتو  و 
معذرت  حادثه  این  در  کودکان  شدن 
مورد  این  در  که  کرد  تعهد  و  خواست 

تحقیق می کند.
توسط  غیرنظامیان  تلفات  موضوع 
نیروهای امنیتی ناتو و داخلی در عملیات 
علیه شورشیان مسلح، به یک منبع بزرگ 
و  کرزی  جمهور  رییس  بین  اختالف 

حامیان غربی وی مبدل شده است.

صنعت  تقویت  و  شغل  ایجاد  برای  که 
قالین بافی به این صنعت توجه بیشتری کند.

به  باید  دولت  که  کرد  تاکید  او 
حرفه  تا  کند  کمک  قالین  تولیدکنندگان 
قالین بافی به گفته او از حرفه ای خانوادگی 

به پیشه ای تجارتی تبدیل شود.
این  در  کمی  »اگر  گفت:  حقجو  آقای 
سرعت  به  می توانیم  ما  شود،  توجه  مورد 
در  را  منطقه  و  امریکا  غرب،  بازارهای 
به  قالین  مخصوصا  و  دستی  صنایع  زمینه 

دست بیاوریم.«          ادامه در صفحه 2

سازمان ملل خواستار تحقيقات بيشتر در مورد حمله هوایی ناتو در کنر شد

قالين افغانستان در نمایشگاه قالين دوبی مقام اول را به دست آورد

عناوین 
مطالب امروز:
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حمایت فرستاده جدید 
آمریکا از راه حل سیاسی 

بحران افغانستان

آمریکا  جدید  فرستاده  گروسمن،  مارک 
که  است  گفته  پاکستان  و  افغانستان  برای 
تالش های  بر  منطقه،  در  بحران  برای حل 

سیاسی تمرکز خواهد کرد.
ریچارد  جای  به  اخیرا  گروسمن  آقای 
اوباما،  باراک  ویژه  فرستاده  هولبروک، 
برای افغانستان و پاکستان تعیین شده است.
گذشته  سال  دسامبر  در  هولبروک  آقای 
قلبی در شفاخانه ای  پی سکته  در  میالدی 

در آمریکا درگذشت.

ادامه در صفحه 2

حمله انتحاری...
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برای  اوباما  آقای  جدید  فرستاده 
نخستین  در  که  پاکستان،  و  افغانستان 
سخن  خبرنگاران  با  کابل  به  سفرش 
روند  از  او  که  کرد  تاکید  می گفت، 
افغان ها حمایت  به رهبری  آشتی ملی 

می کند.
که  »برنامه ای  گفت:  گروسمن  آقای 
است.  مهم  خیلی  است،  دست  روی 
)هیالری  خارجه  وزیر  که  چیزی 
نظامی  روند  آغاز  گفته،  کلینتون( 
است که باید پیروز شود و ادامه یابد؛ 
غیرنظامی  روند  یک  آغاز  همچنین 
است که بخش عمده ای از تالش  های 
و  است  پاکستان  و  افغانستان  در  ما 
دیپلماتیک  روند  یک  آغاز  همچنین 
به  مصالحه  برنامه  از  باید  ما  که  است 

رهبری افغان ها حمایت کنیم.«
فرستاده ویژه آمریکا برای افغانستان و 
منطقه،  در  بحران  پاکستان گفت حل 
بر  او  است.  سیاسی  راه حل  نیازمند 
به  منطقه،  کشورهای  حمایت  اهمیت 
ویژه پاکستان از تالش های سیاسی در 

این زمینه تاکید کرد.

مرد  است،  گفته  آلمانی  مقام  یک 
سرباز  دو  گذشته  هفته  که  مسلحی 
میدان  در  را  امریکا  هوایی  نیروهای 
اصال  رساند،  قتل  به  فرانکفورت  هوایی 
در  که  بود  سربازانی  قتل  تالش  در 

افغانستان خدمت می کنند.
راینر گریس باووم، مسوول واحد مبارزه 
آلمان  عمومی  سارنوالی  در  تروریزم  با 
آلمان  در  خبری  کنفرانس  یک  در  که 
مظنون  فرد  این  گفت  می کرد،  صحبت 
که 21 سال دارد، لحظه ای بعد از حمله 

امور  وزارت  مخدر  مواد  با  مبارزه  اداره 
خود  جدید  گزارش  در  امریکا  خارجه 
جهان  تریاک  درصد   90 می گوید، 
می شود.  تولید  افغانستان  در  هم  هنوز 
تولید  از  که  می کند  اضافه  گزارش  این 
هیرویین،  تولید  و  تهیه  تا  گرفته  کوکنار 
در  مخدر  مواد  تولید  مکمل  حلقه  یک 

افغانستان فعالیت می کند.
  2010 سال  در  گزارش ها  اساس  بر 
به  افغانستان  در  کوکنار  کشت  میالدی 
تریاک  تولید  اما  مانده،  باقی  خود  حال 
کشت  کوکنار  بیشترین  که  والیاتی  در 
کاهش  زراعتی  آفات  دلیل  به  می شود، 

یافته است.

مکتب  باب  هشت  و  شصت  ساختمان 
و  مرکز  در  تعلیمی  جدید  سال  در 

ولسوالی های غزنی اعمار مي گردد.
به نقل از آژانس خبری پژواک، حسنی 
غزنی  معارف  رییس  عزیزی  مبارک 
حین بازدید از ولسوالی خواجه عمری، 
از  رسانه ها  به  خبری  نشست  یک  طی 

اعمار ساختمان های یاد شده خبرداد.
شامل  که  مکاتب  این  که  گفت  وی 
کار  می شود،  لیسه  و  متوسطه  ابتدایی، 
اعمار ساختمان شان در بهار سال جدید 

آغاز خواهد شد.
آقای عزیزی می افزاید که این مکاتب 
به صورت پخته و اساسی اعمار خواهند 
شد و هرکدام دارای دوازه تا چهارده 

اتاق درسی خواهد بود.

یا  »فردا  افزود:  گروسمن  مارک 
آنچه  و  می روم  پاکستان  به  پس فردا 
که برای من مهم است، این است که 
که  )تروریستی(  پایگاه های  مورد  در 
هنوز در پاکستان وجود دارد، صحبت 
آن  از  تروریست ها  که  جایی  کنم- 
می آیند و به افغانستان حمله می کنند. 
محو  برای  منطقه  کشورهای  تمامی 
باید  تروریسم، مسوولیت های خود را 

ادا کنند.«
در گذشته از گفتگوهای »جدی« میان 
کرزی،  حامد  و  هولبروک  ریچارد 
گزارش  افغانستان  جمهوری  رییس 

شده بود.
که  گفته اند  همواره  افغان  مقام های 
مناطق  در  شورشیان  اصلی  مراکز 
نیروهای  و  است  پاکستان  قبایلی 
هدف  را  مراکز  این  باید  بین المللی 

قرار دهند.
حمایت  بر  همچنین  مقام ها  این 
با  مبارزه  در  پاکستان  دولت  عملی 
که  گفته اند  و  کرده  تاکید  تروریسم 
مبارزه »صادقانه« پاکستان با شورشیان 

توسط یک سرباز نیروهای هوایی امریکا 
این  شد.  دستگیر  آلمان  پولیس  یک  و 
برای  تالش  و  نفر  دو  قتل  به  مسلح  مرد 

کشتن سه نفر دیگر متهم است.
طور  به  مظنون  گفت،  باووم  گریس 
گونه  هیچ  و  است  کرده  عمل  انفرادی 
نشاندهنده  که  ندارد  وجود  اسنادی 
ارتباط او را با گروه های تروریستی باشد.

کوسوو  مسلمانان  از  اصال  که  مرد  این 
آلمان زندگی می کرد، روز  و در  است 
از یک سرباز  چهارشنبه گذشته نخست 

با  مبارزه  اداره  تخمین  اساس  بر 
متحد،  ملل  سازمان  مخدر  مواد 
 2010 سال  در  کوکنار  محصول 
به  صرف  افغانستان  در  میالدی 
که  حالی  در  می رسد  تن   3600
این رقم در سال 2009 میالدی به 

6900 تن بود.
امریکا  خارجه  وزارت  گزارش 
کوکنار  درصد   98 که  می افزاید 
و جنوب غرب  مناطق جنوب  در 
افغانستان در والیاتی کشت می شوند که 
فعالیت های مسلحانه در آن زیاد است و 
به  جان شان  حفاظت  خاطر  به  قاچاقبران 
امکانات  و  می پردازند  مالیه  مسلح  افراد 

دیگر را مساعد می سازند.
در  که  است  آمده  گزارش  این  در 
مواد  قاچاقبران  و  مسلح  افراد  افغانستان 
که  طوری  دارند،  همکاری  باهم  مخدر 
سایر  و  اسلحه  مالی،  امکانات  قاچاقبران 
می کنند  فراهم  آنان  برای  را  نیازمندی ها 
مزارع  قاچاق،  راه های  مقابل  در  آنها  و 
حفاظت  را  قاچاقبران  البراتوارهای  و 

می کنند.

والیت  معارف  رییس  اظهارات  قرار 
غزنی، هزینه ساختمان های این مکاتب 
برنامه ارتقای کیفیت معارف  از طریق 
وزارت معارف، و سفارت های جاپان، 
جمهوری اسالمی ایران و تیم بازسازی 
تمویل  غزنی  مقیم  امریکا  والیتی 

خواهد شد.
از  یک  هر  عزیزی،  آقای  گفته ی  به 
طور  به  مکاتب  این  ساختمان های 
بر خواهد  دالر هزینه  اوسط 130 هزار 
داشت که مصرف کلی این مکاتب به 

هفت میلیون دالر خواهد رسید.
رییس معارف به اهالی ولسوالی خواجه 
عمری وعده داد که ساختمان سه باب 

مکتب در این ولسوالی اعمار شود.
مکاتب  تمام  ساختمان های  گفت  او 

در  بحران  به  دادن  پایان  به  می تواند 
منطقه به طور موثری کمک کند.

مقام های پاکستانی اما گفته اند که این 
شورش گری  مشکل  با  خود  کشور 
کشور  این  ارتش  و  است  مواجه 
در خاک  با شورشیان  مبارزه  سرگرم 

خود است.
به نظر می رسد که آقای گروسمن در 
سفرش به پاکستان این موضوع را در 
گفتگوهای خود با مقام های پاکستانی 

با صراحت بیشتری مطرح کند.
ویژه  فرستاده  ماموریت  کارشناسان، 
باراک اوباما برای افغانستان و پاکستان 
را با توجه به چندالیه بودن بحران در 

منطقه دشوار و پرچالش می دانند.
میالدی  گذشته  ماه  گروسمن  آقای 
برای  آمریکا  ویژه  فرستاده  عنوان  به 
ریچارد  جای  به  پاکستان  و  افغانستان 

هولبروک تعیین شد.
او در گذشته به عنوان معاون وزارت 
و  اروپا  امور  در  آمریکا  خارجه 
در  کشورش  سفیر  عنوان  به  همچنین 

ترکیه کار کرده است.

نیروهای هوایی امریکا که در بیرون بس 
هوایی  میدان  در  امریکا  هوایی  قوای 
پرسید  بود،  ایستاده  آلمان  فرانکفورت 
وقتی  می رود؟  افغانستان  به  وی  آیا  که 
با  داد،  مثبت  جواب  امریکایی  سرباز 
فیر  او  سر  بر  داشته اش  دست  تفنگچه 
داخل  آن  از  پس  مسلح  مرد  این  کرد. 
گلوله باری  به  دیگران  بر  و  شد  بس 

پرداخت.
سالم  جان  حمله  این  از  که  سربازی  دو 

برده اند، شدیدا جراحت برداشتند.

وزارت  که  است  آمده  گزارش  این  در 
دارای  افغانستان  مخدر  مواد  با  مبارزه 
محدود  امکانات  و  کم  سیاسی  نفوذ 
وزارت خانه ها  سایر  به  بیشتر  و  است 
عامه،  صحت  داخله،  وزارت های  چون 
و  موسسات  همچنین  و  دهات  انکشاف 
متکی  بین المللی  کمک کننده  ادارات 

می باشد.
مواد  با  مبارزه  بین المللی  اداره  گزارش 
بر  امریکا  خارجه  امور  وزارت  مخدر 
اساس ارزیابی های ملل متحد و حکومت 
 2010 سال  در  می گوید،  افغانستان 
کشت  از  عاری  والیات  شمار  میالدی 
کوکنار مانند سال پیش تغییر نکرده یعنی 

به 20 والیت می رسد.
این  در  امریکا  خارجه  امور  وزارت 
گزارش از افزایش کشت بوته چرس در 

افغانستان هم خبر داده است.
بر اساس اولین ارزیابی سازمان ملل متحد 
و حکومت، گفته می شود که تولید چرس 
در کشور به سه و نیم هزار تن می رسد و 
تولیدکننده  کشور  بزرگترین  افغانستان 

چرس در جهان نیز به شمار می رود.

اعمار  نو  از   2012 سال  پایان  تا  غزنی 
خواهد شد.

مکتب  باب   567 غزنی  در  مجموعا 
فعالیت دارد که نزدیک به چهل درصد 

آن ها فاقد تعمیر مناسب است.

پنج تن به ظن 
همکارى با دو 

انتحار کننده پاکستانى 
دستگير شدند

والیت  در  ملی  امنیت  مسووالن 
ظن  به  را  تن  پنج  که  مي گویند  فراه 
با دو شهروند پاکستانی که  همکاری 
کنند،  انتحاری  حمله  مي خواستند 

بازداشت کرده اند.

شنبه  روز  فراه،  ملی  امنیت  منبع  یک 
به آژانس خبری پژواک گفته که این 
افراد، در عملیات عصر روز جمعه از 
چهارم  ناحیه  در  مسکونی  منزل  دو 

شهر فراه بازداشت شده اند.
افراد  این  نزد  از  که  افزود  منبع  این 
میل  سه  انتحاری،  واسکت  دو 
کیلویی   20 بشکه  کالشنکوف، یک 
مواد انفجاري و یک ریموت کنترول 

به دست آمده است.
بازداشت  افراد  منبع،  این  گفته ی  به 
با  را  پاکستانی  شهروند  دو  شده 
انفجاري  مواد  و  سالح  واسکت ها، 
مي کردند؛  نگهداری  خود  منازل  در 
اما دو پاکستانی قبل از عملیات، فرار 

کرده اند.
روشندل  محمد  سید  پاسوال  مل 
این  تایید  با  فراه،  امنیه  قوماندان 
عملیات مي گوید از این که عملیات از 
سوی موظفین امنیت ملی انجام شده، 

آنها در مورد معلومات بیشتر ندارند.

قالين افغانستان در...
ادامه از صفحه 1

افغانستان  در  قالین  »صنعت  افزود:  او 
خانوادگی است. خانواده ها از نسل به 
نسل در این پیشه مشغول هستند. ضمن 
شوند،  تقویت  خانواده ها  این  که  این 
ما باید این صنعت را از بین خانواده ها 
حرفه ای  به  را  آن  و  بکشیم  بیرون 
مردمی  تمام  تا  کنیم،  تبدیل  تجارتی 
هستند  عالقه مند  افغانستان  در  که 

بتوانند به تولید قالین بپردازند.«
معاون  ننگ  آصف  حال  همان  در 
وزارت معارف گفت که این وزارت 
به زودی مکاتب حرفه ای را در زمینه 
کشور  در  قالین  طراحی  و  تولید 

تشکیل خواهد کرد.
آن  صدد  در  »ما  گفت:  ننگ  آقای 
هستیم تا هفت آکادمی صنایع دستی 

را ایجاد کنیم.«
به گفته او، در این مراکز آموزشی ده 
حرفه تولیدی، از جمله صنایع دستی، 
که تولید و طراحی قالین هم شامل آن 

خواهد بود، تدریس خواهد شد.
قلم های  مهمترین  از  یکی  قالین 
صادراتی افغانستان است، ولی جنگ 
سبب شده که قالین بافان این کشور به 
پاکستان  ویژه  به  همسایه،  کشورهای 
تولیدی  قالین های  و  شوند  مهاجر 
قالین بافان  از  زیادی  و حتا شمار  آنها 
به  پاکستان  طریق  از  افغانستان  داخل 
عنوان محصوالت تولیدی پاکستان به 

بازارهای جهانی صادر شوند.
پاکستان  دولت  که  می شود  گفته 
شرایط نسبتا خوبی را برای قالین بافان 
افغان در کشور فراهم کرده و به این 
وسیله آنها را تشویق به تولید قالین در 

پاکستان کرده است.
تجارت،  وزارت  مقام های  گفته  به 
پنج صد  از  بیش  ساالنه  پاکستان 
میلیون دالر از بابت تولید و صادرات 
بافته  افغان ها  وسیله  به  که  قالین هایی 

می شود به دست می آورد.

حمایت فرستاده جدید آمریکا...                             ادامه از صفحه 1

قاتل دو سرباز امریکایى در پى سربازانى بود که به افغانستان خدمت مى کنند

افغانستان همچنان توليدکننده 90 درصد تریاک جهان است

ساختمان 68 باب مکتب در غزنى در سال جدید اعمار مى شود
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افغانستان هم چنان در تولید 
تریاک، پیشتاز است

وزارت  مخدر  مواد  با  مبارزه  اداره ی 
خارجه  ی امریکا اعالم کرده است که هنوز 
افغانستان  در  جهان  تریاک  فی صد   90 هم 
همچنین  گزارش  این  در  می شود.  کشت 
تولید  از  کامل  حلقه ی  یک  که  است  آمده 
تریاک تا تهیه و تولید هرویین، در این رابطه 
نشان دهنده ی  مساله  این  می نماید.  فعالیت 
افغانستان  در  کوکنار  کشت  که  است  آن 
در  و  است  مانده  باقی  خودش  حال  به 
دیگری  هیچ چیز  زراعتی،  آفات  جز  واقع 
روشن  میان  این  در  نمی کند.  تهدید  را  آن 
موادمخدر  با  مبارزه  وزارت  که  می شود 
 98 نیست.  چیزی  بی  مسما  اسم  یک  جز 
فی صد این کوکنار در آن مناطقی از جنوب 
و جنوب غرب افغانستان کشت می شود که 
فعالیت های مسلحانه در آنجا بیشتر است و 
جنگنده ها یعنی طالبان هم از کشت کاران و 
هم از قاچاقبران تریاک و هم تولید کنندگان 
جان شان  متقابال  و  می گیرند  باج  هرویین 
به هر  قاچاقبران حفظ می  شود.  توسط آن 
حال یک همکاری متقابل میان هر دو طرف 
برقرار است و طی این سال ها تدریجا رشد 
کرده است که هر دو طرف از تسهیالت و 
گسترش  برای  مقابل  جانب  مساعدت های 
و  می کنند  استفاده  کاری شان  فعالیت های 
گزارش  این  در  حال  درعین  می برند.  بهره  
گفته می شود که کشت بوته های چرس نیز 
افزایش یافته است و تولید آن به سه و نیم 
هزار تن رسیده است. بنابر این، افغانستان 
بزرگترین  جایگاه  نیز  چرس  تولید  در 
این  در  طبعا  دارد.  را  چرس  تولیدکننده 
طالبان  رهبران  جانب  از  هیچ گاهی  موارد، 
پاسداران  و  خدا  راه  مجاهدین  را  خود  که 
ندارد.  وجود  ممانعتی  می خوانند،  اسالم 
برای آنهایی که فیس بوک و تویتر را خیلی 
خطرناک می دانند، همچنین. زیرا هیچ خطری 
فقدان  و  بی کاری  ندارد.  رهبری شان  برای 
اشتغال و بی روزگاری و فقر و به موازات 
آن نبود انگیزه های انسانی، به خاطر روشن 
نبودن آینده و در نهایت اعتماد به حکومت، 
یا جمعی در  از آن می شود که کسی  مانع 
صدد کشت نکردن تریاک و چرس گردند. 
نه کنترولی و  نظارتی و  نه  این که  به ویژه 
در نتیجه مجازات و مکافاتی، وجود ندارد. 
زرع، تولید و قاچاق مواد مخدر همان گونه 
قرار  که توسط گروه طالبان مورد حمایت 
نیز  قدرت ها  دیگر صاحب  توسط  می گیرد، 
نتیجه  در  و  می گیرد  قرار  حمایت  مورد 
موعظه ها  به  آن  شکل  بهترین  در  مخالفت 
الزامی  هیچ  که  می گردد  بدل  اندرزهایی  و 
عالوه  بر  نمی  سازد.  کسی  هیچ  متوجه  را 
که  است  نبوده  پوشیده  کسی  بر  نیز  این 
عفو بی رویه و ناسنجیده  ی قاچاقبران مواد 
مخدر و مولدین آن، امید و ایمان به رهایی 
وجود  به  آنان  همه ی  در  را  باز پرس  از 
آورده است. فرهنگ معافیت و مصونیت در 
این مورد نیز تضمینی است که مافیای مواد 
که  همان گونه  برخوردارند.  آن  از  مخدر 
جنگی  جنایت کاران  و  بشر  حقوق  ناقضین 

از آن استفاده می کنند و کرده اند. 

زنگ اول


ACKU



برنامه پاک کاری شیشه های دودی دو باره آغاز شدولسوال طالبان در ولسوالی امام صاحب کشته شد

خرسندی یک مقام نظامی آیساف از بهبود اوضاع در هلمند بن بست همچنان باقي، استجواب به روز چهارشنبه ماند

ری
حرا

 . ا
س آتش و  دود  ورای  از 

»از ورای دود و آتش« سلسله گزارش هایی است که بر اساس گفته های  قربانیان 
جنگ های سه دهه اخیر افغانستان تهیه شده است. این گزارشها که  بدون 

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 
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سال یک و سی مدت روز آن از برگشتیم.

زنده از نه نیست، اثری ایشان از اما میگذرد
بودنشانونهازمرگشانهیچکداماطالعی
امید در هم حال است. نرسیده ما دست به
هستیمکهشایدروزیآنهادوبارهبرگردند.«

خود دولت از ما ما. امروز گزارش بود این
گردند پیگیری قضایایی چنین که میخواهیم
عزیزانشان که شود، معلوم مردم تکلیف و
به دوباره هستند زنده اگر هستند. کجا در
شهید اگر شوند، برگردانیده خانههایشان
بازماندگانشان که تا هستند کجا در شدهاند،
سیساله عقدههای و رفته آنها مزار برسر
دلشانرابازنمایندواشکدرفراقوسوگ
بنای که است دولت وظیفه این بریزند. آنها
و بسازد. قربانیانسهدههجنگ برای یادبودی
عامالناینچنینوقایعیرادستگیرومحکمه
که بدانند هم مردم که باشد تا نماید علنی
کیهااند. کشور جنایتکاران و خیانتکاران

بهامیدچنینروزیلحظهشماریمینماییم.



روسی،جنایتکارانکمونیستیوروسیآغاز
به شبهنگام نمودند، مردم کشتار و قتل به
خانههایسرانوبزرگاناقوامیورشمیبردند
را آنها بعدا مینمودند. دستگیر را ایشان و
شکنجهمیکردندوبهاینفکربودندکهایشان
راواداربههمکارینمایندوعقایدشانراباالی
نمیشدند، تسلیم که آنها نمایند. تحمل آنها
به دردناک، شکنجههای تحمل مدتی از بعد

طوردستهجمعیشهیدمیشدند.
عمیقی خواب در همه و بود 12شب ساعت
شد. بلند صدایی ناگهان که بودیم، رفته فرو
را زیاد عساکر شدیم بیدار همه که زمانی
افتاده وحشت به همه دیدیم خویش خانه در
بودیم،کهچهگپاست.آنهابهتالشینمودن
کتابهای تعدادی و نمودند شروع ما خانه
مذهبیکهدرخانهبودراجمعنمودند.مادر
اینفکربودیمکهشایدبرونداماآنهاچشمان
هردوبرادرمرابستهنموده،همراهباکتابهای
مذهبیساعت2شببودکهباخودبردند.ما
بود. بیفایده نمودیم زاری و ناله که قدر هر
ناامید زدیم که دری هر به روز آن فردای

مدتسیویکسالمیشودکهخواهریدر
مرگبرادرانشگریهمینماید.گزارشامروز
از بیانگردرداوست. »ازورایدودوآتش«
زبانخودشمیشنویمکهچنینبیانمیدارد:
به اما بود، فامیلهایغریب از مایکی »فامیل
ارزشهایاسالمیوعقایددینیخویشسخت
دین در را آخرت و دنیا خیر و بودیم پایبند
مبیناسالممیدیدیم.زیراآنیگانهدینیاست
برادرم دو انسانآرامشکاملمیدهد. به که
و مینمودند معاش امرار کتاب فروش راه از
درنزدایشانانواعواقسامکتابدیدهمیشد.
اینخواستمردمبودوایشانهمبایدنظربه
وارد جنس بازار خواست و مشتری تقاضای
آن در میرساندند. فروش به و کردند می
روزهاکهایشانکارمینمودند،تازهحکومت
ملحدکمونیستیرویکارآمدهبودوصدای
مظلومیتمردمرامیخواستکهدرگلویشان
قفس در را ایمانشان هم یا و نماید خفه
همین به نماید. حبس و دربند سینههایشان
کمک به را روسی اشغالگر نیروهای سبب
نیروهای باداخلشدن خویشخواستهبودند.

تندیگرنیزکشتهشدهودوتندیگربازداشتشدهاند.
محمدایوبحقیار،ولسوالامامصاحب،دوتنازکسانی
کهامریکاییهاباخودبردهاندراصاحبانخانهایمیداند

کهحملهدرآنجاصورتگرفتهاست.
ولی اند، مرز آنسوی از طالبان، بزرگ بخش آنکه با
پیوستهازوجودعواملوریشههایطالباندرافغانستاندر
نزدیک تنهادروالیتکندز، انکارشدهاستکه حالی
و کشته آنان علیه حمله آغاز از طالبان فرمانده صد به
بازداشتشدهاندوبخشبزرگیازفرماندهانطالبان،از

باشندگانروستاهایاینوالیتبودهاند.


شیشه موترهای پاکسازی عملیات که حالیست در این
داخله امور وزارت سوی از پیش ماه چندین سیاه،
راهاندازیشدهبود،امادرحالحاضرگفتهمیشودهنوز
همترددشماریازاینگونهموترهادرشهرکابلبهوفور

دیدهمیشود.
این ازآغاز امورداخلهمیگویدکه اینحالوزارت با
برنامهتاکنونبیشتراز90درصدموترهایشیشهسیاهو
بدوناسنادوپلیتازشهرکابلجمعآوریشدهاست.



قبلی انتخابات در که میتوانید کرده قضاوت هم
مردممارجهبدونترسبهپایصندوقهایرایرفته
و35نفررابرایشورایمحلیخودانتخابکردند.
درآنروزامنیتاینولسوالیبدستپولیسافغان
بودکهقوایبینالمللیدرآندخالتنمیکردند.«
این در امریکایی قوماندان یدگر، هود همچنین
سالم حکومتداری زمینه در که گفت کنفرانس
محلیهمدراینجاپیشرفتهایچشمگیریحاصل

شدهاست.
ولسوالیها چوکیهای در که دیدیم »ما افزود: او
مردمبااستعدادتعیینشدهاند.آنهاتمامآزمونهای
برای راسپریکردند،چیزیکه نوشتن و خواندن
بعضیآنهایکیازمشکالتعمدهبهشمارمیرفت.
یک در اما ندارم، باور زیاد نظرپرسیها به من گرچه
هلمندصورت ناوهوالیت منطقه اخیرکهدر همهپرسی
مقامات کار از محلی باشندگان درصد 98 گرفت،
هستندکه نظر این به و دادهاند، نشان حکومترضایت
حکومتافغانستانممکناستکوششهارابرایایجاد

سهولتهابهآنهاآغازکردهباشد.«
دررابطهبابهترشدنوضیعتدروالیتهلمندآقایهود
اضافهکردکهدراینوالیتمکاتببازشده،دربازارها
در مردممیتوانندکه و مشاهدهمیشود جنبوجوش
شبوروزازطریقتلیفونهایموبایلبایکدیگرتماس

بگیرند.
اودرموردافزایشهمکاریبینپولیسوقوایبینالمللی
نگاه از تنها افغان پولیس که افزود و داد توضیحات نیز

تجربهبهترنشدهبلکهتعدادشاننیزبیشترشدهاند.



نمایندگانشدندولي ازچاشتمجلس درجلسهيپس
اکثریتنمایندگانبهدلیلتجلیلازبرنامههاي8مارچو
پیشینعلماي رییس فاتحهخوانيفضلهاديشینواري،
افغانستانبهبرگزاريدوردومانتخاباتبهروزیکشنبه

تصمیمگرفتند.
انتخابات دوم مرحلهي دوم دور انتخابات ميرود انتظار
برايمعاوناولمجلسنمایندگانمیانراحلهسلیموخالد

پشتونامروزبرگزارشود.
ازجانبدیگرجلسهياستجوابازمقامهايامنیتيکشور
نشست دلیل به شود، برگزار یکشنبه روز بود قرار که

امنیتيکابینهدراینروز،بهروزچهارشنبهموکلشد.
کشور نمایندگان مجلس رییس ابراهیمي، عبدالروف
از استجواب خواهان نمایندگان که جایی آن از گفت
و وزیران معاونان حضور هستند، امنیتي ارشد مقامهاي
رییسعموميامنیتمليبهروزیکشنبهنتیجهنداردو

آنانمنتظرمقامهاياولنهادهايامنیتيميباشند.

برای طالبان ولسوال محمد باز کندز: 8صبح،  
یک با همراه ولسوالی همان در صاحب، امام ولسوالی
ایوبحقیار برادرمحمد او ازهمراهانشکشتهشد. تن
بر رویداد، این بود. ولسوالی این در حکومت ولسوال
نیروهای شبانهی حملهی اثر به مسووالن، گفتههای بنیاد

امریکاییبهمیانآمدهاست.
محمدایوبحقیار،برادریخودرابابازمحمد،ولسوال

طالباندرامامصاحبتاییدکرد.
شنبه شب صاحب، امام در امریکاییها، هوایی حملهی
رخدادهاستوبهگفتهیمسووالن،بههمراهبازمحمد،
ولسوالیکهطالبانبرایامامصاحببرگزیدهبودند،یک

ازآغازعملیاتمشترکپاکسازی امورداخله وزارت
فلمسیاهازشیشههایموترهاوجمعآوریموترهایبدون

اسنادوپلیتدرکابلخبردادهاست.
شده منتشر داخله وزارت سوی از که اعالمیهای در
پولیسزون101 اشتراک با اینعملیات آمدهاستکه
آسمایی،فرقه111اردویملیوامنیتملی،ازروزشنبه

درکابلآغازشدهاست.
وزارتامورداخلههمچنینازوزارتمالیهوگمرکهای
کشورخواستهکهبرایموترهایشیشهسیاهاجازهورودو

محصولگمرکیدادهنشود.

از افغانستان در آیساف نیروهای فرماندهان از تن یک
بهبوداوضاعدروالیتآشوبزدههلمندابرازخرسندی

کردهاست.
در آیساف نیروهای فرمانده میلز، ریچارد جنرال تورن
جنوبشرقکشورکهازطریقیککنفرانسویدیویی
بهسواالتخبرنگاراندروزارتدفاعامریکادرواشنگتن
پاسخمیداد،گفتنیروهایامنیتیباوجودسرمایشدید
مناطق و داده دوام طالبان بر را خود فشارهای زمستان
زیادیراازتحتکنترولطالباندرهلمندخارجکردهاند.
مرکز در پیشرفتها باره در بهطورمشخص میلز جنرال
والیتهلمند،لشکرگاهوولسوالیسنگینصحبتکرده
گفتکهبهکمکنیروهایامنیتیداخلیدراینمناطق
امنیتنسبتبهگذشتهبهطورچشمگیریبهترشدهاست.
جنرالمیلزهمچنیندربارهامنیتولسوالیمارجهگفت:
»اگرشمابهمارجهسفرکنیدمیبینیدکهعملیاتنظامی
دراینجاکاهشیافتهاست.امنیتهمدراینجاخیلیخوبتر
شدهاست.شمادرموردوضیعتامنیتیمارجهازاینرو

براي انتخابات دوم مرحلهي دوم دور کابل: صبح،   8
خالد میان امروز نمایندگان مجلس اول معاون گزینش
پشتوننمایندهيکندهاروراحلهسلیمنمایندهيپنجشیر

برگزارميشود.
معاون انتخاب براي دوم مرحلهي اول دور انتخابات در
عضو چهار میان گذشته روز که نمایندگان مجلس اول
مجلسنمایندگانبرگزارشد،هیچیکازنامزدهاياین
سمتنتوانستندراي50بهعالوهيیکنمایندگانحاضر

راکه112رايميشد،بهدستبیاورند.
مجلس اول معاونیت سر بر گذشته روز انتخابات در
نمایندگان،خالدپشتون102راي،قاضيراحلهسلیم57
راي،غالمسرورفایز29رايوفاطمهنظري18رايرا

بهدستآوردند.
بههمینترتیبدراینانتخابات8رايسفیدو7رايدیگر

باطلاستفادهشدهبود.
هرچندشماريازنمایندگانخواهانبرگزاريدوردوم

سی و یک  سال 

در فراق 

برادرانش

ACKU
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تن  دو  كه  است  آمده  خبرها  در 
ایجاد  حکومت،  پیشین  مقامات  از 
در  امریکا  نظامی  دایمی  پایگاه های 
افغانستان  ثبات  نفع  به  را  افغانستان 
و  صادقانه  صحبت  بر  و   خوانده 
شفاف مقامات دولتي در مورد ایجاد 
در  امریکا  دایمی  نظامی  پایگاه های 
تاكید  امریکایی  مقامات  با  افغانستان 
در  كه  گزارشي  اساس  بر  كرده اند. 
اتمر  حنیف  شده،  منتشر  رسانه ها 
جمعه  روز  داخله  امور  سابق  وزیر 
»بررسی  عنوان  تحت  كه  نشستی  در 
نقش پایگاه های نظامی دایمی امریکا 
منطقه«  و  افغانستان  آینده  ثبات  در 
»بنیاد  به  موسوم  نهادی  سوی  از 
گفته  بود،  شده  راه اندازی  شهروند« 
باید  پایگاه ها  این  ایجاد  كه  است 
را  كشور  ملی  و  استراتژیک  منفعت 
دولتي  مقامات  از  اتمر  كند.  حفظ 
در  را  ملی  منافع  كه  است  خواست 
را  خود  صحبت  دهند،  قرار  اولویت 
و  دهند  انجام  واضح  امریکایی ها  با 
همچنین صحبت های دوستانه ای را با 

كشور های همسایه انجام دهند. 
امنیت  سابق  رییس  صالح،  امراهلل 
اتمر  آقاي  سرنوشت شریک  كه  ملی 
محسوب می گردد نیز گفته است كه 
از حضور امریکا در افغانستان باید در 
استفاده  اقتصادی  پیشرفت های  بخش 
از  كه  است  گفته  صالح  آقاي  شود. 
دید اقتصادی افغانستان توانایی ندارد 
با  را  زیربنایی  بزرگ  برنامه های  كه 
استفاده از عاید ملی خود آغاز كند و 
به خاطر سرمایه گذاری در زیربنا های 
و  كشور ها  تنها  اقتصادی،  عظیم 
را  افغانستان  می توانند  غربی  نهاد های 

در این عرصه همکاری كنند. 
این دو مقام پیشین كه دارای سرنوشت 
و  می باشند  اداری  ـ  سیاسی  مشترک 
مشتركی  رخدادهای  اثر  به  همزمان 
ترک  را  كرزی  آقای  حکومت 
در  گردیدند،  بیرون  آن  از  یا  كردند 
حالي از ایجاد پایگاه دایمي امریکا در 
می كنند  حمایت  نحوی  به  افغانستان 
كه در جامعه نظرهاي متفاوتي در این 
زمینه وجود دارد. تاكنون تنها مقامات 
نظر  زمینه  این  در  افغانستان  دفاعي 
مثبتي را اعالم كرده اند. چندي پیش 
وردک  عبدالرحیم  جنرال  از  نقل  به 
گفته  وي  كه  شد  اعالم  دفاع  وزیر 
بود، استقرار پایگاه های نظامي دایمي 
در  ثبات  نفع  به  افغانستان  در  امریکا 

منطقه می باشد.

نیز  این نظر، نظر مخالف  برابر  اما در 
موضع  این  به  عده ای  دارد.  وجود 
دایمی  پایگاه های  استقرار  كه  هستند 
ایجاد  باعث  افغانستان  در  امریکا 
به  می شود.  منطقه ای  حساسیت های 
باور مخالفان حضور دایمی امریکا در 
كه  صورتی  در  افغانستان  افغانستان، 
به درخواست امریکا مبنی بر استقرار 
با  بدهد،  مثبت  جواب  دایمی  نظامی 
شد  خواهد  روبرو  همسایگان  خشم 
افغان ها  بر  را  زندگی  همسایگان  و 

سخت و تلخ خواهند كرد. 
ناشی  مخالفت  و  موافقت  این  اگر 
متعهدانه  اما  متفاوت  نگرش  از 
جامعه  به  فکری  مختلف  طبقه های 
نیست،  نگران كننده  تنها  نه  باشد، 
ذهنیت كاوشگرانه  ایجاد  باعث  بلکه 
این  آن  نتیجه  و  می شود  جامعه  در 
نشست ها  و  تجمعات  كه  بود  خواهد 
زمینه  این  در  فکری  ارزیابی های  و 
با  بهتر  و  منطقی  راه  و  گیرد  صورت 
دردسرهای كمتر و نفع بیشتر انتخاب 
گردد.  اما مشکل اساسی در این است 
به  نظریه پردازی ها اگرچه  این  كه در 
ملی  و  عام  مصلحتی  مبناهای  ظاهر 
ناشی  واقع  در  اما  می گردند،  عنوان 
كه  است  شخصی  نفع بری  میزان  از 
در این عرصه موجود است و یا برای 
طرفداران هریک از این نظریه ها قابل 

تصور است.
نگاه  با  متفاوت  نظر  دو  این  اگر 
ارزیابی  به  بی طرفانه  و  غیرجانبدارانه 
آشکار  واقعیت  این  شوند،  گرفته 
و  استناد  از  نظر  دو  هر  كه  می گردد 
بر  مبتنی  كه  قوی  و  الزم  استدالل 
برخوردار  باشد،  ملی  منافع  و  مصالح 
بیشتر  نظر  دو  هر  واقع  در  نیستند. 

كه  هستند  تصوراتی  مبنای  بر 
با  تعامل  از  كدام  هر  ارایه كنندگان 
برای  همسایگان  و  متحده  ایاالت 

خویش ترسیم می كنند. 
پایگاه  استقرار  كه  حالیست  در  این 
افغانستان  در  امریکا  نظامی  دایمی 
شود  واقع  سودبخش  می تواند  هم 
پی  در  را  مضراتی  می تواند  هم  و 
یا  و  نفع گیری  این رو  از  باشد.  داشته 
بسته  معامله كالن،  این  تاوان دهی در 
به روند ورود دولت افغانستان به این 
خود  این  حقیقت  در  دارد.  معامله 
حیث  به  كه  است  افغانستان  دولت 
یکی از طرفین تعامل در مورد استقرار 
پایگاه دایمی امریکا در درون خاک 
ایجاد  نفع  خود  برای  می تواند  خود، 
برای  می تواند  زمان  عین  در  و  كند 

خود ضررهایی را به بار بیاورد.
شکی نیست كه اگر دولت افغانستان 
از  حمایت  در  را  الزاماتی  بتواند 
امریکا  متحده  ایاالت  بر  افغانستان 
بقبوالند، استقرار پایگاه دایمی امریکا 
افغانستان  نفع  به  منطقه  در  می تواند 
بی هیچ  زمان  عین  در  شود.  تمام 
تحت  افغانستان  دولت  اگر  تردیدی 
تاثیر قدرت ایاالت متحده قرار گیرد 
در جهت  الزامات  تحمیل  جای  به  و 
امتیازاتی  را  امریکا  خود،  از  حمایت 
در خصوص استفاده از خاكش دهد، 
می تواند منجر به تحمیل خسارت های 

شدیدی به افغانستان گردد. 
خوب  بسیار  موضوع  این  به  توجه  با 
فرهنگی  و  فکری  نهادهای  كه  است 
رسانه ای  نهادهای  به خصوص  و 
با  و  بگیرند  بحث  به  را  موضوع  این 
این  در  مختلف  نظرات  جمع آوری 
در  شده  ارایه  استدالل های  زمینه، 
مراكز  استقرار  با  مخالفت  و  موافقت 
را  افغانستان  در  امریکا  دایمی  نظامی 
به چالش بکشند تا میزان هر كدام از 
احتماالتی كه در نفع  و ضرر از این 
گرفته  بررسی  به  دارد  وجود  مساله 
خصوص  این  در  تصمیمی  و  شود 
بر مبنای آگاهی  اتخاذ گردد كه هم 
یا  احتمالی  ضرر  و  نفع  هم  و  باشد 
قطعی آن پیش از پیش در نظر گرفته 

و سنجیده شده باشد.


انتحاری  حمله های  افزایش  با  طالبان  كه  حالی  در 
در تالش اند تا میزان توانمندی خود را در افغانستان 
برخی  و  افغانستان  حکومت  گذارند،  نمایش  به 
تغییر  با  تا  هستند  در تالش  با آن  متحد  كشورهای 
با  مصالحه  برای  را  راهی  جنگی،  رویکردهای  در 
طالبان هموار سازند. طی هفته های اخیر، تالش های 
دبیر  سوی  از  طالبان  با  گفتگو  منظور  به  هماهنگ 
كل سازمان كنفرانس اسالمی، شورای عالی صلح، 
نماینده ویژه آلمان  بریتانیا و  كمیته روابط خارجی 

در امور افغانستان آغاز شده است. 
برای   را  عمومی  افکار  تا  تالش اند  در  مقامات  این 
گفتگو با طالبان ترغیب كنند و از گزینه جنگ علیه 

شورشیان در مقطع موجود عبور نمایند. 
با  پاكستان  سال   10 از  پس  كه  می رسد  نظر  به 
البی های سیاسی موفق شده است تا حامیان بیشتری 
را برای خارج ساختن طالبان از انزوای موجود پیدا 
نماید. 10 سال قبل هیچ كشوری جرات نمی كرد تا 
با این صراحت از مصالحه با طالبان سخن گوید، اما 
اكنون نه تنها كه برخی كشورها از تغییر در رویکرد 
با  تا  تالش  اند  در  بلکه  می گویند،  سخن  نظامی 
حذف نام رهبران طالبان از لیست سیاه برای ایجاد 
یک دفتر سیاسی برای این گروه گام هایی بردارند. 
اكنون به نظر می رسد كه پس از 10 سال پاكستان در 
این جنگ خود را برنده احساس می كند. پاكستان 
از سویی موفق شده است تا گروه طالبان را به عنوان 
ـ  سیاسی  بازسازی های  در  مخالف  جریان  یک 
نظامی، حفظ كند و از طرف دیگر افکار كشورهای 
متزلزل  گروه  این  علیه  جنگ  راهبرد  در  را  غربی 

گرداند و یا هم تغییر دهد. 
با  تا  كرد  تالش  اواخر  این  در  طالبان  گروه 
راه اندازی موجی از حمله های انتحاری، از یک سو 
و  كند  ایجاد  جامعه  در  را  و وحشت  رعب  فضای 
از سوی دیگر با این مانور نظامی، میزان توانمندی 
یک  درست  بکشد.  جهانی  جامعه  رخ  به  را  خود 
طالبان  توسط  افغانستان  مردم  قتل های  از  هفته پس 

ما شاهد   ... و  در خوست، كندز، جالل آباد، كابل 
سوی  از  تسلیم پذیری  روحیه  با  عقب نشینی  نوعی 
برابر  در  آن  متحدین  برخی  و  افغانستان  حکومت 
این كشورها  از  طالبان می باشیم؛ هرچند كه برخی 
به  و  طالبان  مورد  در  تاكنون  دور  گذشته های  از 
بوده  متهم  پهلو  چند  و  دوگانه  مبهم،  سیاست های 
است. معمای واگذاری موسی قلعه به طالبان، اخراج 
افغانستان  از  كشورها  این  برخی  دپیلومات های 
همگی از روابط پنهانی و پیچیده با طالبان حکایت 
تماس  گروه  فعالیت های  میان  این  در  می كند. 
به  جالب  نیز  اسالمی  كنفرانس  سازمان  به  مربوط 
اسالمی، در چند  متاسفانه كشورهای  نظر می رسد. 
افغانستان  قضیه  در  را  مثبتی  نقش  تنها  نه  اخیر  دهه 
با مداخله های آشکار نقش زیادی  بلکه  نداشته اند، 

را در ویرانی های سه دهه داشته  اند. 
و  سعودی  عربستان  ایران،  پاكستان،  حمایت های 
در  كشورها  این  نقش  و  طالبان  گروه  از  امارات 
پوشیده  كسی  بر  هفتاد  دهه ی  داخلی  جنگ های 

نمی باشد. 
عربستان و امارات از حامیان مادی و معنوی طالبان 
به شمار می روند و هم اكنون نیز بخش عمده ای از 
منابع مالی طالبان از كمک هایی كه در این كشورها 

جمع آوری می گردد، تمویل می شود. 
اسناد ویکی لیکس نیز نشان داد كه عربستان سعودی 
گروه های  از  عمده ای  بخش  كه  طالبان،  تنها  نه 

با شعار  نیز  ایران  مالی می كند.  را حمایت  بنیادگرا 
گروه های  از  بسیاری  از  جهان،  به  انقالب  صدور 
ارسال  نیز  اكنون  هم  و  كرده  حمایت  افراطی 
سالح ها از سوی این كشور به نقاط مختلف جهان 
ادامه دارد. مورد آخر آن سالح های ارسالی ایران به 

مقصد كشور سنگال می باشد. 
در  افراطی  گروه های  از  حمایت  در  نیز  پاكستان 
دهه های گذشته نقش اساسی داشته است. هم اكنون 
گروه های مخالف كشورهایی چون هند، افغانستان 
این  به  توجه  با  دارد.  موقعیت  پاكستان  در  ایران  و 
اسالمی  كشورهای  از  می توان  چگونه  وضعیت 
افغانستان  مردم  منافع  راستای  در  كه  داشت  انتظار 

گام بردارند! 
اعمال  برابر  در  اسالمی  كنفرانس  سازمان  متاسفانه 
نداشته  موضعی  كوچک ترین  طالبان،   ضد انسانی 
است و  حتا حمله های اخیر انتحاری را نیز نکوهش 
می توانند  افغانستان چگونه  مردم  همه  این  با  نکرد. 
تاثیرگذار آن  اعضای  از  بخشی  این سازمان كه  به 
اعتماد  افراطی  اند  گروه های  یک  درجه  حامیان 

داشته باشند؟! 
و  موضع گیری ها  با  نیز  بریتانیا  حکومت  جایگاه 
عملکردهایی كه داشته، برای مردم افغانستان روشن 

است. 
با این همه چند نکته قابل یادآوری می باشد. نخست 
دیگر  از  متفاوت  امریکا  متحده  ایاالت  این كه 
هم پیمانان خود به مذاكره با طالبان می نگرد. امریکا 
فشار  و  نظامی  گزینه  بر  مذاكره  كنار  در  هم چنان 
با  پاكستان  كه  است  این  دوم  نکته  می كند.  تاكید 
فرصت سوزی ها در تالش است تا سال 2014 بازی 
كرده  درک  پاكستان  كند.  مدیریت  این گونه  را 
ترک  را  كشور  این  روزی  خارجی ها  كه  است 
و  درامه های صلح  راه اندازی  با  حاال  از  و  می كنند 
از 2014 می باشد.  انتظار روزهای پس  مصالحه در 
پاكستان به این باور است كه پس از 2014 فرصت 
میسر  پاكستان  اهداف  به  دست یابی  برای  بیشتری 

می شود. 
اما جالب این جا است كه حکومت افغانستان از این 
پشت  در  خوشبینانه  سیاست  با  و  است  غافل  مهم 
می برد.  به سر  در آرزوی صلح  طالبان  دروازه های 
تغییرپذیری  عدم  به  توجه  با  كه  می رسد  نظر  به 
و  اسالمی  حزب  طالبان،  چون  افراطی  گروه های 
صلح  پاكستان،  مداخله های  ادامه  و  حقانی  گروه 

دراین كشور سرابی بیش نخواهد بود. 

سراب صلح
 در افغانستان 

 محمد هاشم قیام

نفع و ضرر متصور برای پایگاه های
 نظامی امریکا

اقتدار افغانستان
 و حساسیت همسایگان

را  الزاماتی  بتواند  افغانستان  دولت  اگر  که  نیست  شکی 
در حمایت از افغانستان بر ایاالت متحده امریکا بقبوالند، 
نفع  به  منطقه  در  می تواند  امریکا  دایمی  پایگاه  استقرار 
اگر  تردیدی  بی هیچ  زمان  عین  در  شود.  تمام  افغانستان 
دولت افغانستان تحت تاثیر قدرت ایاالت متحده قرار گیرد 
و به جای تحمیل الزامات در جهت حمایت از خود، امریکا را 
می تواند  دهد،  خاکش  از  استفاده  خصوص  در  امتیازاتی 
منجر به تحمیل خسارت های شدیدی به افغانستان گردد. 

 حامد 

به نظر می رسد که پس از 10 
سال پاکستان با البی های سیاسی 
موفق شده است تا حامیان 
بیشتری را برای خارج ساختن 
طالبان از انزوای موجود پیدا 
نماید. 10 سال قبل هیچ کشوری 
جرات نمی کرد تا با این صراحت از 
مصالحه با طالبان سخن گوید، اما 
اکنون نه تنها که برخی کشورها 
از تغییر در رویکرد نظامی سخن 
می گویند، بلکه در تالش  اند تا با 
حذف نام رهبران طالبان از لیست 
سیاه برای ایجاد یک دفتر سیاسی 
برای این گروه گام هایی بردارند. 
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بهبود  جهت  را  خاصی  اقدامات  دارد  نظر  در  وزارت 
دخترانه  مکاتب  امنیت  ویژه  به  کشور  در  زنان  زندگی 
روی دست گیرد. او همچنین گفت که صندوق شکایات 
کار  داخله  امور  وزارت  در  که  خانم هایی  برای  خاص 
می کنند ایجاد شده تا از مجرای قانونی به شکایات شان 

رسیدگی شود.
وزارت امور داخله به مناسبت روز هشتم مارچ، در نظر 
این  در  خانم  کارمندان  از  شماری  پست های  که  دارد 
وزارت را ارتقا بخشد و همچنین برای تعداد دیگری از 

خانم ها جایزه های نقدی بدهد.
این درحالی است که مقام های وزارت داخله می گویند 
مورد  بیشتر  کنونی  شرایط  در  و  گذشته  در  زنان  که 
خشونت قرار داشته اند. مجتبی پتنگ، قوماندان عمومی 
با  می گوید  داخله  امور  وزارت  تربیه  و  تعلیم  بخش 
وجودی که پیشرفت هایی طی چند سال اخیر در کشور 
چالش های  با  زنان  هم  هنوز  اما  است،  گرفته  صورت 
متعددی مواجه هستند. آقای پتنگ گفت: »پس از سقوط 
طالبان و ایجاد اداره موقت الی اکنون پیشرفت های قابل 
مالحظه ای در عرصه های سیاسی، حقوقی، تعلیم و تربیه 
با  ما  زنان کشور  هنوزهم  اما  است  گرفته  زنان صورت 
چالش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و حقوق 
از  افغان یکی  زنان  از همین رو،  مواجه می باشند.  بشری 
پایین ترین شاخص های انکشاف جندر را در سطح جهان 

نشان می دهند.«

  نهادهای مدافع حقوق زنان می گویند با وجودی که قطعنامه سازمان ملل بر نقش زنان در 
آوردن صلح در کشور تاکید کرده، اما دولت افغانستان نقش زنان را در تالش های صلح نادیده 
گرفته است. کمیته مشارکت سیاسی و کمپاین پنجاه درصد زنان در بیانیه خود می افزایند: 
»امروزه زنان به دلیل وجود جنگ و بحران امنیت در کشور نه تنها امنیت و مصوونیت خود 
را از دست داده اند، بلکه علی رغم وجود قطعنامه سازمان ملل و تعهدات بین المللی حکومت، 
نقش آنان به عنوان گروه های میانجی در حل منازعات نادیده گرفته شده و دولت افغانستان 
با مخالفان دولتی بیش از پیش حقوق  ناکارآمد برای مذاکره و مصالحه  با ارایه راه کارهای 

زنان را در معرض خطر قرار داده است.«

شکل  به  مردم  پاک  اعتقاد  این  از  امروز  اما  نمایند، 
منفی استفاده می شود. کسانی که در حمالت انتحاری 
دینی  عقاید  اکثرا کسانی هستند که  شرکت می کنند 

در  خانم ها  سهم گیری  بر  داخله  امور  وزارت  مقام های 
تا  می گویند  کرده  تاکید  ملی  پولیس  بخش های  تمام 
زمانی که رقم حداقلی خانم ها در صفوف پولیس تکمیل 

نشود، ماموریت های این وزارت به پایان نخواهد رسید.
جنرال بسم اهلل محمدی وزیر امور داخله، روز  گذشته در 
مراسمی که به مناسبت هشتم مارچ، روز جهانی زن در 
این وزارت برگزار شده بود، گفت که این وزارت تالش 
دارد تا رقم خانم ها را در صفوف پولیس ملی حداقل به 
»وزارت  افزود:  محمدی  آقای  ببرد.  باال  تن  هزار  پنج 
امور داخله نیازمندی شدیدی به شمولیت و سهم گیری 
خانم ها در صفوف پولیس ملی داشته و تا زمان تکمیل 
رقم حداقلی خانم ها در صفوف پولیس ملی که پنج هزار 
تن می باشد، ماموریت های خویش را ناتکمیل می داند.« 
تمام  در  »ما  کرد:  تاکید  همچنین  داخله  امور  وزیر 
بخش های پولیس ملی به حضور خانم ها شدیدا نیازمند 
هستیم و به همین اساس تمامی زمینه ها را برای جلب و 
جذب آنان در صفوف پولیس ملی مهیا کرده و به همه 
خانم ها اطمینان می دهم که بدون کوچک ترین تردیدی 

در تامین امنیت میهن شان سهم بگیرند.«
وزیر امور داخله عالوه کرد که این وزارت در نظر دارد 
صفوف  در  خانم ها  شمولیت  برای  را  وسیعی  کمپاین 
پولیس راه اندازی کند. او از تمام خانم ها خواست که در 

این زمینه وزارت امور داخله را یاری کنند.
این  که  داشت  ابراز  همچنین  محمدی  بسم اهلل  جنرال 

بعد از سقوط طالبان و حضور جامعه جهانی در کشور 
سال  سی  تباهی  و  قتل  از  که  بودند  خوش بین  مردم 
مردم  اخیر  سال  چند  در  اما  می یابند،  رهایی  جنگ 
ویرانی های  و  قتل  از  دردناک تری  وضعیت  گرفتار 
از  انتقاد  ضمن  غزنی  در  دینی  عالمان  شدند.  گذشته 
عملکرد دولت در موضع گیری های ضعیفش در مقابل 
حمالت  در  را  ملکی  افراد  کشتار  و  قتل  مخالفین، 

انتحاری محکوم می کنند. 
محمد نوری، یک تن از عالمان دینی غزنی می گوید: 
هم دیگر  به  رساندن  ضرر  آسمانی  ادیان  تمام  »در 
آیین  و  دین  هیچ  در  کشتار  و  قتل  می باشد.   ممنوع 
قتل  خبر  که  نیست  روزی  هیچ  متاسفانه  نیست.  جایز 
نشود،  شنیده  کشور  این  کنار  و  گوشه  در  مردم  عام 
این گونه اعمال را هم دین مقدس اسالم حرام دانسته 
به حساب  نام بشر  به  به حق موجودی  است، هم جفا 

می آید.« 
استاد بلیغ، یکی دیگر از عالمان دینی غزنی می گوید: 
»حمالت انتحاری یک عمل غیراسالمی و غیرانسانی 
انسان های  کشتار  و  قتل  اسالم  مقدس  دین  است. 
بی گناه را به شدت نهی کرده و انجام دادن این گونه 
اعمال ناروا قطعا از نظر دین اسالم گناه کبیره به شمار 
بیشتر  انتحاری  حمالت  انجام  در  که  چون  می رود، 
افراد بی گناه اعم از پیرمردان و زنان و اطفال معصوم 

به قتل می رسند. 
نابودی  بر  عالوه  کشور  در  ویرانی   و  جنگ  دهه  سه 
نیز  به معارف کشور  بزرگی  زیربناهای کشور، ضربه 
وارد کرد؛ طوری که بسیاری از هموطنان ما از نعمت 
زمانی که  یقینا  این سی سال محروم شدند.  در  سواد 
نادانی روشن  باشد، جهالت و  چراغ معارف خاموش 
خواهد بود. جامعه ما یک جامعه سنتی است و در آن 
دارد.  به سزایی  اهمیت  اسالمی  سنت های  به  احترام 
مردم حاضرند برای این اعتقادات با هرمشکلی مقابله 

فرارسیدن زمان ایجاد جنبش زنان
همزمان با فرارسیدن هشتم مارچ، روز جهانی زن، کمیته 
مشارکت سیاسی زنان و کمپاین پنجاه درصد زنان، در 
بیانیه ای مشترک وضعیت زنان را در افغانستان دشوار و 
اکنون  تاکید کرده اند که  تبعیض آمیز توصیف کرده و 
این  است.  فرارسیده  زنان در کشور  ایجاد جنبش  زمان 
می گویند:  خود  بیانیه  در  زنان  حقوق  مدافع  نهاد  دو 
»کمیته مشارکت سیاسی و کمپاین پنجاه درصد زنان به 
بهانه تجلیل از هشتم مارچ، روز همبستگی جهانی زنان، 
ایجاد جنبش  تا جهت  این کشور می طلبد  زنان  از همه 
از  افغانستان عاری  برای  با هم متحد شوند و  قوی زنان 
نابرابری به مبارزه برخیزند. مطالبات و خواسته های برحق 
به مثابه شهروندان متساوی الحقوق  زنان این سرزمین را 
اساسی  مراقبت های  خواستار  دولت  از  و  نمایند  مطرح 
امنیت  و  کار  رفاهی،  آموزشی،  بهداشتی،  ساختاری  و 

حقوقی گردند.« 
مبارزه   که  وجودی  با  می گویند  نهاد  دو  این  همچنین 
زیادی برای تامین حقوق زنان در کشور صورت گرفته 
شرایط  در  افغانستان  در  زنان  امروز  آنهم  با  اما  است، 
و  سیاسی  اقتصادی،  اجتماعی،  تبعیض آمیز  و  دشوار 
به گفته ی کمیته مشارکت سیاسی  قرار دارند.  فرهنگی 
بزرگترین  آن که  با  زنان،  درصد  پنجاه  کمپاین  و  زنان 
زنان  دامان  در  جامعه  بزرگان  و  زمامداران  دانشمندان، 
تربیت می شوند ولی به موازات روحیه مسلط مردساالری 
در جامعه، همواره به مثابه جنس دوم شناخته می شوند. 

برای آنها وارونه تعلیم داده می شود. 
نامش  از ذکر  از عالمان دینی در غزنی که   یک تن 
و  خود  که  کسانی  »اکثر  می گوید:  کرد  خودداری 

سیاسی  نظام  در  زنان  جایگاه  تثبیت  عدم  از  نهادها  این 
کشور نیز انتقاد کرده می افزایند تاهنوز جایگاه زنان در 
نظام سیاسی از روی کاغذ به صحنه عمل وارد نشده و 
به رسمیت شناخته نشده است. کمیته مشارکت سیاسی و 
کمپاین پنجاه درصد زنان تاکید می کنند که آزادی های 
مدنی زنان به بهانه های واهی در بند کشیده می شوند و 
زنان از ابتدایی ترین حقوق بشری خود محروم می باشند.

با  می گویند  زنان  حقوق  مدافع  نهادهای  این  همچنین 
وجودی که قطعنامه سازمان ملل بر نقش زنان در آوردن 
نقش  افغانستان  دولت  اما  تاکید کرده،  در کشور  صلح 
کمیته  است.  گرفته  نادیده  صلح  تالش های  در  را  زنان 
بیانیه  پنجاه درصد زنان در  مشارکت سیاسی و کمپاین 
و  جنگ  وجود  دلیل  به  زنان  »امروزه  می افزایند:  خود 
بحران امنیت در کشور نه تنها امنیت و مصوونیت خود 
را از دست داده اند، بلکه علی رغم وجود قطعنامه سازمان 
ملل و تعهدات بین المللی حکومت، نقش آنان به عنوان 
شده  گرفته  نادیده  منازعات  حل  در  میانجی  گروه های 
برای  ناکارآمد  راه کارهای  ارایه  با  افغانستان  دولت  و 
مذاکره و مصالحه با مخالفان دولتی بیش از پیش حقوق 

زنان را در معرض خطر قرار داده است.«
با این حال، در این بیانیه تاکید شده که دولت افغانستان 
از تالش های پشت پرده برای انجام گفتگوها پرهیز کند 
و نقش زنان را به عنوان نیم پیکره ی جامعه به رسمیت 

بشناسد.


کسانی  می برند  بین  از  انتحاری  حمله  با  را  دیگران 
هستند که از نعمت سواد بی بهره اند، آنها بعد از یک 
دوره آموزش در کشورهای همسایه شستشوی فکری 
بهشت  به  رسیدن  راه  عمل  این  آنها  برای  و  می شوند 
تلقی می شود. چنانچه این گونه افراد را از تلویزیون ها 
دستگیرشدن  از  بعد  و  انتحار  عمل  از  قبل  که  دیدیم 

اظهار پشیمانی می کردند.« 
و  معارف  گسترش  اگر  می گوید  دینی  عالم  این 
کارهای زیربنایی برای دانش مردم انجام شود و مردم 
هالکت  دیگران،  قتل  بر  عالوه  عمل  این  که  بدانند 
نفس است، هیچ وقت حاضر به انجام این گونه اعمال 

نخواهند شد. 
به باور مردم غزنی حرمت قتل نفس و قتل افراد بی گناه 
باید از طریق عالمان دینی در مساجد و بعد از نمازهای 
در  موضوع  این  چرا  این که  اما  شود،  گفته  جمعه 
می گویند  دینی  عالمان  بیشتر  نمی شود،  گفته  مساجد 
که آنها امنیت جانی ندارند، چون اگر از عملکرد های 
ضعیف دولت انتقاد نمایند به جرم همکاری با طالبان 
تهدید می شوند و اگر علیه حمالت انتحاری صحبت 

نمایند از طرف طالبان تهدید می شوند.


 حمله انتحاری
 یک عمل ضد اسالمی  و غیر انسانی است

 محمدضیا حسینی 

 ظفرشاه رویی

وزیر داخله:

به حضور زنان نیازمندیم

عالمان دینی در غزنی:

ادامه از صفحه 1
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با  اسالم مدرن یعنی تفسیری از اسالم که در نظر و عمل، 
باشد؛  سازگار  مدرن  جهان  و  نو  عصر  بنیادین  مقوله های 
مقوله هایی که در پیدایش و شکل گیری تمدن امروز نقشی 
امکان ناپذیر  بی دیگری  یک  هر  تصور  و  داشته اند  پایه ای 

است. 
سنتی  نه  که  بنیادگرایان،  ویژه  به  مسلمانان،  از  پاره ای 
این تفسیر سر جنگ دارند  با  نه مدرن شده اند،  مانده اند و 
را  اسالم  از  تفسیری  چنین  ارایه  راستای  در  تالشی  هر  و 
هر شیوه،  به  دین می دانند که  زیان بار در ساحت  تحریفی 

باید جلو آن را گرفت.
دسته ای دیگر اما آن را یک نیاز اجتناب ناپذیر می شمارند 
و تصور می کنند که نه تنها برای اسالم بلکه برای هیچ دین 
و آیین سنتی امکان زیست و ادامه حیات در جهان آینده به 
مدرنیته رسیده نیست، مگر این که چنین تجربه ای را از سر 
بگذراند و خود را با بینش انسان های این روزگار سازگار 
اثر  ایشان  منش  بر  پیمانه که می خواهد  به همان  و  گرداند 
همخوانی  و  تطابق  آن  با  باید  هم  پیمانه  همان  به  بگذارد، 

پیدا کند.
و  درمانده اند  و  متحیر  گیر  و  کش  این  در  اما،  اکثریت 
نمی دانند که دقیقا حق با این گروه است یا با آن، چرا که 
از یک سو سطح تفکر عمومی در این جوامع در حدی ارتقا 
نیافته است که بتواند فراتر از قضایای آب و نان را به آسانی 
شفاف  طرح  و  گفتگو  فرهنگ  سو،  دیگر  از  و  دریابد، 
بی دغدغه  سرزمین ها  این  در  افکار  و  ایده ها  بی شایبه  و 
کاربست خشونت، هنوز پانگرفته است، هرچند از آغاز این 

کشمکش نزدیک به یک قرن یا بیشتر می گذرد.
می خواند  بنیادگرایانه  سیاقی  در  را  اسالم  که  جریانی 
برخورد  و  مدعا  اصل  در  تعمق  از  پیش  می فهمد،  و 
اپستمولوژیک با آن که الزمه اش تحقیق و تحلیل متودیک 
است، کوشش می کند آن را در سیاق مقابله با دیگری، و در 
اینجا غرب، به خوانش گیرد. طبیعی است که منطق مقابله 
و خصومت جایی به واشکافی بی طرفانه مساله نمی گذارد و 
پیش از هرچیز نسبت آن با سود و زیانی که در این معرکه به 
بار می آورد به سنجش گرفته می شود و این که آیا این ایده 
را می توان به گونه ای تاویل کرد که تامین منافع آن دیگری 
باشد،  باز  تاویلی  چنین  بر  راه  هرگاه  و  خیر..  یا  بربتابد  را 

نیازی به تاویل ها و تحلیل های دیگر نمی ماند.
و  دینی  تفکر  نوسازی  داعیه  که  هنگامی  از  همین رو،  از 
مترادف  تعبیرهایی  کدام  هر  که  دین،  فهم  در  نوگرایی 
تاملی  بی هیچ  گردیده،  مطرح  است،  مدرن  اسالم  ایده  با 
این هیاهو به پاخاسته است که این ایده، یک ایده غربی و 
باالخص امریکایی است، و چون چنین است پس مخالفت 
باشد،  داشته  بگومگو  جای  تعقال  اگر  آن  با  مخاصمت  و 
باید  بی گفتگو  که  می گردد  تلقی  دینی  واجب  یک  تعبدا 

بدان کمر بست.
ایده های شان  شرح  برای  نوگرایان  غالب  که  زبانی 
برای  و  نیفتاده  ما جا  مجامع عمومی  در  هنوز  برمی گزینند 
تفاوت  دلیل  به  هم  است،  ناآشنا  زبانی  مخاطبان  اکثریت 
دانش  سطح  در  تفاوت  دلیل  به  هم  و  آموزشی  پیشینه  در 
از  افتاده  راه  به  هیاهوی  با  امر  این  که  هنگامی  و  تفکر،  و 
بنیادگرایان یکجا شده و گفتمان نوگرا در محاصره  سوی 
موضوع  پیچیدگی  بر  پیش  از  بیش  می افتد،  بنیادگرایان 
میان  این  در  که  اکثریتی  حیرت  به  و  می شود  افزوده 

بالتکلیف و سردرگم مانده اند، بیشتر دامن می زند.
این  ابهام  از  جایی  تا  نوشتار  این  در  می کوشد  نگارنده 
مساله بکاهد و با طرح نکاتی در این باب زمینه را به درک 

روشن تر آن مساعد گرداند.

تجدید دین یا پاسخ به زمان
این  کند  مطرح  اینجا  در  می خواهد  که  پرسشی  نخستین 
است که چرا بحث تجدید دین در خالل سده های متوالی 
گذشته مورد توجه بزرگان و پیشوایان فکری مسلمانان قرار 
نگرفت، حال آن که روایتی هم در این باب در کتاب های 
معتبر حدیث وجود داشته است، اما بر خالف دیگر روایات 
که مبنای استنباط و استخراج احکام و آموزه های فراوانی 
هیچ  جدی  توجه  دین  تجدید  به  مربوط  روایت  گردیده، 
برنینگیخته  مسلمانان  تاریخ گذشته  در  را  طیف و گروهی 
و مبنای استنباط توصیه های بخصوصی در تاریخ مسلمانان 
نبوده است؟؟ آن روایت، حدیثی مرفوع است که ابوداود، 
صاحب یکی از شش صحیح مشهور، روایت کرده است با 
این عبارت: إَنّ اهلل یَبَْعُث إلی هذه األَُمّة َعلَی َرأْس ُکل مائَة 
َسنٍَة َمْن یَُجدُد لَها دینَها؛ یعنی همانا خداوند در آغاز هر صد 
را  دین اش  که  می فرستد  امت  این  سوی  به  را  کسی  سال 

برایش تجدید کند.
نخستین بار که این روایت از زیر روایت های دیگر بیرون 
کشیده شد و به اصطالح، »به روز« گردید هنگامی بود که 
دنیای مدرن با وسایل و متودها و داشته های مختلفش، خود 
را بر مشرق زمین قبوالند و با خود ادعاها، شعارها، مقوله ها و 
مفاهیم تازه فراوانی را نیز به همراه آورد. هنگام این مواجهه 
بود که بحث تجدید دین، با تفاسیر متعدد و احیانا متضادی 
به میان کشیده شد و عده ای راسا به سراغ این روایت رفتند 

و با تکیه بر آن مبنای گفتمان خود را پی ریختند. 
حتا  که  شد  پنداشته  ضروری  حد  بدان  امر  بدین  توجه 
بنیادگرایان تجددستیز هم جایی در گفتمان خود برای آن 

از  تعریف خاص خودشان  ارایه  با  کوشیدند  و  کردند  باز 
تجدید، از قافله عقب نمانند و همزمان مشروعیت تعاریف 
تجدید  تاریخ  »موجز  کتاب  نمایند.  نفی  را  آن  از  دیگر 
الدین و إحیائه« از ابو االعلی مودودی نمونه ای از این دست 
تالش ها است. این می رساند که حضور عصر جدید آنچنان 
بر سینه همگان سنگینی می کرد و آنان را از نفس انداخته 
ملحوظ  را  آن  بودند  ناگزیر  موافقان  و  مخالفان  که  بود 
رسمیت  به  معنای  به  تجدید  موضوع  به  پرداختن  دارند. 
هر  که  بود  آن  انکارناپذیر  و حضور  شناختن عصر جدید 

کس باید نسبتش را با آن معین می کرد.
تجدید در دید سنت گرایان و بنیادگرایان مسلمان عبارت از 
بازگشت به گذشته بود، بازگشت به قرائتی از دین که در 
عصری دیگر به انجام رسیده بود. آنان تصور می کردند که 
آنچه به شکست مسلمانان و از رونق افتادن اسالم انجامیده 
یک مجموعه اضافاتی است که در خالل تاریخ بدان افزوده 
حقیقت  گردد،  زدوده  آن  از  اضافات  این  هرگاه  و  شده 
اسالم بسان جوهری صیقل دیده و جالدار، درخشش خود 
را نمایان و چشم همگان را به خود خیره خواهد کرد و این 
کافی است که هر دین و آیین دیگری را از رونق بیندازد 
الهام  منبع  گذشته  همچون  یافته  حیویت  تجدید  اسالم  و 
پیروانش  زندگی  در  گسترده  موفقیت های  و  پیشرفت ها 

گردد. 
عبدالوهاب،  بن  محمد  شیخ  توسط  که  دین پیرایی  جریان 
قبیله ای  با عصر جدید و در بستری کامال  از مواجهه  پیش 
همه  یا  اکثریت  مشروع  نیای  حکم  در  بود،  یافته  آغاز 
جریان های بنیادگرای سنی شناخته شد تا با استفاده از تجربه 
و میراث آن، به حذف اضافات مورد مناقشه از پیکره دین 
نمایند.  از بدعت و خرافه پاکیزه  بپردازند و ساحت آن را 
مجامع  حساسیت  دلیل  به  بنیادگرا،  جریان های  از  برخی 
سنتی مسلمان، ترجیح می دهند نسب نامه وهابی خویش را 
مخفی نگاه دارند، اما در گفتمان خود از محتوای –هرچند 

چون  می گیرند،  بهره  آن  اندک- 
مشکالت  ریشه  که  می کنند  تصور 
بدعاتی  و  اضافات  در  مسلمانان 
تحوالت  بستر  در  که  است  نهفته 
کرده  نفوذ  دین  بدنه  به  تاریخی 
دین  پیرایش  این رو،  از  و  است، 
دانسته  رسالتی  بدعت ها  این  از 
بر  راه  آن  تحقق  با  که  می شود 
گشوده  نظر  مورد  تحوالت  دیگر 
آن  اوج  که  تحوالتی  می گردد؛ 
بر دیگری، و  از غلبه  عبارت است 
در اینجا تمدن غرب، و از آن پس 
سطح  در  رهبری  موقعیت  احراز 

جهانی )أستاذیة العالم(.
ساده انگاری  با  جریان ها  این 
سیاسی،  عوامل  یکایک  محسوسی 
فرهنگی،  اقتصادی،  اجتماعی، 
سایکولوژیکی  و  ژیوپلیتکی 
تاریخی  کالن  تحوالت  در  موثر 
همه  و  انداخته  قلم  از  یکسره  را 
و  خرافه  مساله  به  را   مشکالت 
همین رو  از  می کاهند.  فرو  بدعت 
به  بازگشت  بر  آنان  تاکید  همه 
بدعت ها  از  پیراسته  اولیه  اسالم 
با  که  می کنند  گمان  و  است، 

زدودن زایده های اضافی برساخته فرقه ها، و با احیای اسالم 
خاتمه  اسالمی  سرزمین های  مشکالت  همه  ارتودوکسی، 
می یابد. آنان نام این فرایند را تجدید دین می گذارند که از 
نظر آنان کلید حل یکایک مشکالت این بخش از جهان، و 

بلکه همه جهان است.
در حقیقت این جریان ها قبول دارند که دین نیاز به تجدید 
دارد، چراکه در عبارت صریح آن روایت، از تجدید دین 
اما  نمی ماند،  آن  انکار  به  دیگر جایی  و  است،  رفته  سخن 
آنچه از یاد می برند این است که تجدید دین به معنای کهنه 
ساختن آن نیست، بلکه به معنای جدید ساختن آن است و 

این نکته ای است که سخت از آن غفلت کرده اند.

تجدید دین یعنی چه؟
پرسشی که اکنون و در اینجا مطرح می گردد این است که 
چگونه و با چه معیاری دریابیم که نوعی از تالش ها جدید 
برای  است؟  آن  کهنه سازی  دیگر  نوعی  و  دین  ساختن 
نظریه  از  می دانم  بهتر  پرسش  این  به  روشن  پاسخی  یافتن 
نسبتا مشهور مصطفی ملکیان یاری بگیرم که در آن سخن 
قابل  سطح  سه  در  را  دیگری(  دین  هر  )و  اسالم  از  گفتن 
طرح می داند، یکی در سطح منابع دست اول که در اسالم، 
کتاب و سنت است و او از آن به اسالم یک تعبیر می کند، 
دوم فهم ها و برداشت هایی که در طول تاریخ یک دین از 
تعبیر می کند و  اسالم دو  به  از آن  و  آن صورت می گیرد 
سوم تطبیق عملی این برداشت ها در قالب فرهنگ و شرایط 
اجتماعی هر بخش از جامعه متدینان که از آن به اسالم سه 
تعبیر می کند. یعنی وقتی گفته می شود –مثال- نظر اسالم در 
به این معنا است که در کتاب و  این باره این است، گاهی 
سنت در آن باره چنان چیزی وجود دارد، گاهی به این معنا 
است که مجتهدان و عالمان مسلمان در آن باره چنان نظری 
داده اند و گاهی دیگر به این معنا است که در سنت عملی 
مسلمانان چنین چیزی وجود دارد. با این تفکیک، روشن تر 

تجدید  از  منظور  که  برآییم  پرسش  این  پی  در  می توانیم  
دین چیست. تجدید دین قطعا، یعنی به اتفاق همه جریان ها، 
به معنای تجدید کتاب و سنت نیست. کتاب و سنت از زمان 
تدوین تا امروز به شکل مکتوب در دسترس مسلمانان بوده 
و برای همه طیف ها و جریان ها از حجیت و اعتبار یکسانی 
برخوردار اند، و چون کهنگی بردار نیستند نیازی به تجدید 
منتقل  دیگر  سطح  دو  به  بحث  موضوع  پس  ندارند،  هم 
کتاب  از  که  برداشت هایی  و  تفاسیر  سطح  یکی  می شود، 
ایدیولوژی  بسان  تدوین  از  پس  و  گرفته  صورت  سنت  و 
فرقه ها و مذاهب مختلف عمل کرده است، و دیگری سطح 

تطبیق عملی و تکون فرهنگی آن.
همزاد  آغاز  از  و  همواره  دو  اسالم  که  است  این  حقیقت 
اسالم یک بوده است. یعنی کتاب و سنت همیشه از مجرای 
فهم ها و برداشت های متدینان دسترس پذیر بوده، و زمانی را 
سراغ نداریم که کتاب و سنت وجود داشته اما فهم و تفسیر 
متدینان از آنها مطرح نبوده باشد. اساسا چنین چیزی ممکن 
نیست. اما این درست است که این فهم و تفسیرها در آغاز 
امر حالتی ساده و خام دارند و وارد مرحله تدوین نشده اند، 
با دخالت عوامل دیگری  و  آنها  تراکم  با  به مرور زمان  و 
شکل مدون به خود می گیرند و از آن پس اسالم دو بسان 
موضوعی مستقل مطرح می گردد و در برابر دید ناظران و 
تحلیلگران عرض اندام می کند. اسالم سه نیز به توالی اسالم 
دو شروع به شکل گیری می کند و هر چه آمیزش فرهنگی 
بیشتری با آن صورت می گیرد، ستبرتر و پرشاخ و برگ تر 

می گردد.
عقلی- لحاظ  به  دین،  یک  از  سطح  سه  این  آن که  با 

تیوریکی، سه سطح مستقل و مجزا از هم هستند، و درجه 
اهمیت هر کدام متفاوت از دیگری است، اما به لحاظ عملی 
رابطه ای تنگاتنگ و درهم تنیده دارند و تعامل متقابل میان 
آنها برقرار است. یعنی می شود در سطح نظریه هر کدام را 
جداگانه موضوع بحث و مناقشه قرار داد و مباحث فراوانی 
هم درباره هرکدام مطرح کرد، اما هنگامی که به زندگی 
عملی متدینان برسیم حضور این هر سه را در کنار هم حس 
می کنیم، و به این دلیل است که نگاه پدیدارشناسانه به دین 
مطرح می گردد. نگاهی که سخن گفتن از یک دین انتزاعی 
موجود در داخل اوراق یک متن مکتوب را، جدا از آنچه 
در قول و فعل متدینان می بینیم، برنمی تابد. در این دیدگاه، 
دین همان است که بر ما پدیدار می شود و در عرصه عمل 
تحقق عینی خود را به نمایش می گذارد و هر چه جز این، 

فرع آن است. این نگاه امروزه طرفداران جدی ای دارد.
به هر روی، برای این که از بحث دور نیفتیم برمی گردیم به 
موضوع مورد بحث مان که منظور از تجدید دین چیست؟ 
چنان که گفتم تا کنون هیچ کسی از هیچ طیفی ادعا نکرده 
است که سودای نوسازی اسالم یک، یعنی کتاب و سنت 
می ماند  است.  بی معنا  سخنی  چون  می پروراند،  سر  در  را 
نوسازی دین در دو سطح دیگر، سطح تفسیر و سطح تطبیق.

 سطح تطبیق محصول بالفصل و زاده مستقیم سطح تفسیر 
است، یعنی شما به هرگونه دین را بفهمید، دینداری عملی تان 
تدین  از  نوعی  نمی توان  و  می گیرد  به خود  را  رنگ  همان 
عملی را تصور کرد که مبانی نظری مناسب خود را نداشته 
باشد. از این لحاظ، سطح تطبیق خود فرع سطح تفسیر است 
سطح  می شود،  گفته  دین  تجدید  از  سخن  که  هنگامی  و 
تطبیق به عنوان ثمره و نتیجه نهایی تجدید در سطح تفسیر 
تجدید  محور  بر  دین عمدتا  تجدید  مطرح می گردد. پس 
فهم، تفسیر و تفکر دینی می چرخد، و به همین دلیل است 
اصالح گرایانه  مباحث  مهم ترین  الهوری  اقبال  عالمه  که 
احیای فکر دینی  نموده،  ارایه  را که در کمبریج  دینی اش 
عنوان داده است، و تصریحی است بر این که هر گونه تالش 
در راستای تجدید دین در اصل عبارت است از تجدید فهم 
دین و نوسازی تفکر دینی، و در درجه دوم تجدید روحیه 

تدین و التزام عملی به آموزه های آن.
بنیادگرایان می گویند تجدید فهم و تفکر دینی در این است 
سده های  یعنی  )=سلف(،  پیشینیان  برداشت  و  فهم  ما  که 
آنان  فهم  تابع  را  خود  فهم  و  دهیم  قرار  اصل  را  نخستین 
همانند  آنان  تفکر  نحوه  با  را  دینی خود  تفکر  و  بگردانیم 
زمانی  نزدیکی  به  بنا  آنان  که  است  این  دلیل شان  بسازیم. 
نبوی، توفیق فهم درست آن  نزول وحی و دوران  با عصر 
را بیشتر و بهتر داشته اند، و هر چه این فاصله زمانی افزایش 
یافته است این توفیق برای نسل های بعدی کمتر شده است. 
اثبات  برای  آنان  که  است  عقالنی  استدالل  مهم ترین  این 

مدعای خود ارایه می کنند.
نظر  به  موجه  و  بجا  استداللی  ظاهر،  به  که  استدالل  این   
می رسد، به راحتی مورد استقبال قرار می گیرد و بسیاری را 
از اندیشیدن به عمق آن و اشکاالتی منطقی که در آن نهفته 
است، بی نیاز می گرداند و از اینجا است که بخش وسیعی 
تالش  و  باطل  دور  دچار  روزگار  این  اسالمی  تفکر  از 
بیهوده ای می گردد که هرچه تالش می کند، به پندار خود، 
به فهم پیشینیان نزدیکتر گردد و با آن همسانی و همخوانی 
بیشتری بیابد، هیچ توفیقی حاصل نمی کند؛ نه در رسیدن به 
فهمی که از آن سخن می رود و نه در به ثمر رساندن آنچه 
پیشینیان گویا در اثر چنان فهمی بدان دست یافته بودند، و 
در نتیجه پس به همان نقطه ای بازمی گردد که از آنجا آغاز 

کرده بود.
ادامه دارد
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اسالم مدرن
امکان یا امتناع؟

 محمد محق
قسمت اول

بنیادگرایان می گویند تجدید فهم و تفکر دینی در این است که ما فهم و برداشت پیشینیان )=سلف(، 
یعنی سده های نخستین را اصل قرار دهیم و فهم خود را تابع فهم آنان بگردانیم و تفکر دینی خود 
عصر  با  زمانی  نزدیکی  به  بنا  آنان  که  است  این  دلیل شان  بسازیم.  همانند  آنان  تفکر  نحوه  با  را 
این فاصله  بهتر داشته اند، و هر چه  و  بیشتر  را  آن  نبوی، توفیق فهم درست  نزول وحی و دوران 
زمانی افزایش یافته است این توفیق برای نسل های بعدی کمتر شده است. این مهم ترین استدالل 

عقالنی است که آنان برای اثبات مدعای خود ارایه می کنند.

ACKU



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

گذشته  پنج شنبه  متحده،  ای��االت  خارجه  وزارت 
کنترول  استراتژی  مورد  در  را  سالیانه اش  گزارش 

بین المللی مواد مخدر به کانگرس سپرد.
یک  هم  هنوز  افغانستان  گ��زارش،  این  اس��اس  بر 
در  مخدر  مواد  بزرگ  قاچاق کننده  و  تولیدکننده 

جهان محسوب می گردد.
از سوی دیگر، تجارت غیرقانونی مواد مخدر، فساد 
اداری و تقلب در قرارداد ها، منابع بزرگ تطهیر پول 

در افغانستان خوانده شده اند.
طبق این گزارش تمویل دهشت افگنان و شورشیان، 

پرسش هاي  در  که  دارد  دالیلي  یا  دلیل  درس��ي، 
جداگانه و متعدد مطالعه و ارزیابي شده است. دلیل 
پرسش شوندگان آن را  است که 25 درصد  فقر  اول 
نامنظم در مکتب ذکر  به عنوان عامل اصلي حضور 
غیرحاضري  عامل  مریضي  دوم  درجه  در  کرده اند. 
مي دهد.  تشکیل  را  درصد   15.1 که  است  ذکرشده 
12.4 درصد پرسش شوندگان فاصله زیاد با مکتب را 
عامل غیرحاضري شان دانسته اند. نبود کار )نبود ابزار 
و مصروفیت به منظور تامین معیشت(  که 11.1 درصد 
پرسش شوندگان به آن پاسخ گفته اند، عامل دیگري 
شاگردان  از  دسته  این  تا  مي شود  موجب  که  است 
کار  به  اغلب  درس هاي شان  منظم  ادام��ه  جاي  به 
معیشت  تامین  به خاطر  درآم��دزا  مصروفیت هاي  و 
دیگر  درص��د   6.3 شوند.  مصروف  خانواده شان 
گفته اند که عدم امنیت دلیل غیرحاضري آنان شمرده 
عدم  چون  عواملي  پرسش شوندگان  مابقي  مي شود. 
کتاب هاي  نبود  والدین،  ممانعت  نامزادي،  عالقه، 
عامل  را  غیره  و  تسهیالت  عدم  درس،  نبود  درسي، 

غیرحاضري و حضور نامنظم شان ذکر کرده اند. 
 جنگ  و دعواي شاگردان 

محیط  در  شاگردان  میان  جنگ  و  گفتگو  مشاجره، 
آموزشي و بیرون از آن از معضالت جدي به حساب 
در  بزرگي  سد  همه،  از  پیش  مشکل  این  مي آید. 
راستاي پیش بُرد امور آموزشي، رشد منظم شاگردان 
به  آموزشي  نهادهاي  و  مکاتب  سالم  مدیریت  و 
جنگ  چگونگي  مورد  در  پرسشي  مي آید.  حساب 
طرح  مکاتب  در  جنگ ودعوا  چنین  گستردگي  و 
آمده  دست  به  خوبي  یافته هاي  و  پاسخ ها  که  شده 
اظهار داشته اند  است. 39.4 درصد پرسش شوندگان 
برپا  جنگ ودعوا  همدیگر  با  مکاتب  شاگردان  که 
مي کنند، اما 55.2 درصد دیگر در برابر این پرسش 
جواب منفي داده اند. مابقي پرسش شوندگان که 5.4 
این  در  مي دهد، جواب مشخصی  تشکیل  را  درصد 

ارتباط نداده اند. 
از چه مدتي  بعد  میان شاگردان  این که جنگ ودعوا 
اتفاق مي افتد، 4.6 درصد گفته اند مرتبا، 30 درصد 
بعضا  که  گفته اند  دیگر  درصد   65.4 و  ندرتا  دیگر 
آیا  این که  مورد  در  مي افتد.  اتفاق  وقایعي  چنین 
نیازمند  که  مي شود  جدي  حدي  در  جنگ ودعوا 
درصد   10.2 باشد،  مکتب  مدیر  و  والدین  مداخله 
مدیر  مداخله  به  مرتبا  که  گفته اند  پرسش شوندگان 
درصد   36.4 مي شود،  پیدا  نیاز  والدین  و  مکتب 
گفته اند ندرتا و 53.4 درصد دیگر گفته اند که بعضا 

چنین نیازي پیدا مي شود. 
ادامه دارد



حضور و غیاب شاگردان 
حضور و غیاب شاگردان از جمله موضوعاتي است 
قرار گرفته است.  مطالعه  این تحقیق مورد  که در 
غیابت غیرعادي شاگردان از یک سو نشان مي دهد 
که چه دالیل و مشکالتی موجب این امر مي شود، 
آشکار  را  امر  این  عقب  در  نهفته  دالیل  یعني 

حضور  دیگر،  سوي  از  و  مي کند 
صنف هاي  در  ش��اگ��ردان  منظم 
محیط  یا  عالقه  نشان دهنده  درسي، 
آموزش  و  یادگیري  براي  مطلوب 
دیگر  مهم  م��وض��وع  م��ي ب��اش��د. 
غیابت  ص��ورت  در  که  است  این 
مکاتب  آی��ا  ش��اگ��ردان  غیرعادي 
این  جلوگیري  منظور  به  راهکاری 
این  یافته هاي  خیر.  یا  دارن��د  امر 
دسته هاي  که  مي دهد  نشان  تحقیق 
مختلفي از شاگردان وجود دارد که 
مرتب به مکتب حاضر نمي شوند. دسته اول معموال 
صنف هاي  در  که  مي شوند  شاگرد   20  –  2 شامل 
درسي خویش حاضرند و این رقم حداقلي از حضور 
دوم  دسته  مي دهد.  نشان  درسي  صنف هاي  در  را 
شامل 21-40 نفر، دسته سوم 41- 80، دسته چهارم 
مجموع  در  که  مي شود   123  -81
امر  قابل مالحظه اي را در  بي ثباتي 
پیروي معیارهاي وضع شده از سوي 
وزارت معارف و رعایت آن، نشان 
مي دهد. طرزالعمل وزارت معارف 
حد اوسط شاگردان را در مکاتب 
 35 متوسطه  شاگرد،   40 ابتدایي 
شاگرد و در دوره لیسه 30 شاگرد 

در یک صنف تعیین کرده است. 
غیرحاضري و حضور نامنظم و حتا 
عدم حضور شاگردان در صنف هاي 

و  پول  حواله  سیستم های  نقد،  پول  قاچاق  پول،  تطهیر 
جنایت کارانه  اعمال  تمویل  برای  که  دیگری  راه های 
انکشاف  و  امنیت  به  را  تهدید جدی ای  شده اند،  طرح 

افغانستان متوجه ساخته است.
وجود  با  که  است  آمده  گزارش  این  دیگر  بخش  در 
تالش های جامعه جهانی برای بلند بردن ظرفیت پولیس 
منابع  سبب  به  هم  هنوز  افغانستان  سرحدی  نیرو های  و 
اراده  یک  نبود  و  اداری  فساد  ناکافی،  تجربه  محدود، 
قوی سیاسی، در افشا و نابودسازی جنایات مالی ناتوان 

می باشند.

در بخش مواد مخدر، بر اساس گزارش تهیه شده، 
مساحت مجموعی زمین های کشت شده با تریاک 
 123000 به   ،2010 سال  طول  در  افغانستان،  در 
هکتار رسیده که نسبت به قبل، کدام فرقی را نشان 

نمی دهد.
که  شده  تخمین  گزارش  این  در  دیگر  سوی  از 
سال  به  نسبت  افغانستان  در  تریاک  تولید  سطح 
2009، چهل و هشت فی صد کاهش داشته است 
کشتزار های  آفت زدگی  نیز،  کاهش  این  علت  و 
خوانده  کشور  غرب  و  جنوب  مناطق  در  تریاک 

شده است.
افغانستان،  در  که  می رساند  همچنین  گ��زارش 
زرع  در  کشور،  نفوس  تمام  فی صد  شش  حدود 

مواد مخدر مشغول اند.
گردیده،  ذکر  گزارش  این  در  که  دیگری  نکته 
مواد مخدر  از  عاری  تعداد والیات  است که  این 
در سال 2010، همچنان مثل سابق به بیست والیت 
زرع  فی صد  هشت  و  نود  و  باقیمانده  محدود 
جنوب غربی  و  جنوب  والیت  هفت  در  کوکنار، 

کشور متمرکز می باشد.
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افغانستان 
هنوز هم بزرگ ترین صادرکننده 

مواد مخدر جهان

����������������������� قسمت شصت و یکم �����������������������

تاریخچه ی 
حقوق بشر

وضعيت تعليم 
و تربيت 

در افغانستان  
در سال 1388

7 ـ حمايت از حقوق بشر از طريق پیشبرد تبلیغات حقوقي 
در کشور: 

از  و  نموده  را مراعات  قوانین  به صورت درست  مردم وقتي می توانند 
حقوق و آزادي های خود استفاده و حمایت به عمل آورند که به مسایل 

حقوقي و قانوني آگاهي داشته، اهمیت آن را بدانند.
تبلیغات  انجام  منظور،  این  به  دستیابي  راه های  از  یکي  شک  بدون 
مختلف حقوقي است که توسط دولت، ارگان هاي حقوقي و نهادهاي 

حمایت کننده حقوق بشر به شیوه های ذیل تامین شده می تواند: 
وسایل  طریق  از  بشر  حقوق  خصوصا  حقوقي،  مسایل  ونشر  تهیه   ��

اطالعات جمعي مثل رادیو، تلویزیون، اخبار و روزنامه ها. 
�� تدویر کنفرانس ها و کارگاه های حقوقي توسط موسسات حقوقي و 
عدلیه،  وزارت  ستره محکمه،  مثل  بشر،  حقوق  حمایت کننده  نهادهاي 
لوي سارنوالي، وزارت داخله، وزارت خارجه، کمیسیون مستقل حقوق 

بشر و نهادهاي جامعه مدني. 
�� نشر و چاپ کتب علمي � تحقیقي، مقاالت و رساله های علمي استادان 
اکادمي  )دانشگاه ها،  تحقیقي  علمي  و  آموزشي  ارگان هاي  طرف  از 

علوم ها و سایر مراجع نشراتي( هدف استفاده مردم. 
��� وضع و  تصویب قوانین مختلف از طرف ارگان هاي تقنیني و نشر آن 
در مجالت و روزنامه ها و وسایل اطالعات جمعي تا به دسترس مردم 
خویش  حقوق  از  حمایت  هدف  آن  از  و  بیاموزند  را  آن  گرفته  قرار 

استفاده کنند.
��� و نشر اسناد حقوقي بین المللي )اعالمیه ها، میثاق ها، کنوانسیون ها و 
متحد و سازمان های  ملل  از طرف  بشر که  به حقوق  ارتباط  غیره( در 

دیگر بین المللي صادر می گردد.
8 – حمايت از حقوق بشر از طريق اقدامات شخصي يعني 

توسط خود اشخاص:    
از  حمایت  به  ارتباط  در  مختلف  مراجع  طرف  از  که  اقداماتي  تمام 
حقوق بشر طي دو فصل گذشته بیان شد یک طرف قضیه بوده، جنبه 
فرعي دارد. ولي جهت اساسي و مهم تر قضیه در ارتباط به حمایت از 
حقوق بشر، اقدامات وسیع و تالش خود افراد به خاطر به دست آوردن 
این  مبناي  بر  این که  چه  است.  آزادي هاي شان  و  از حقوق  و حمایت 
زماني  هیچ  در  می شود«  گرفته  بلکه  نمي شود  داده  »حقوق  که  مقوله 
مقامات حاکم دولت ها و زورمندان حاضر نبوده اند که به رضایت خود، 
تمام حقوق و آزادي هاي طبیعي مسلم مردم را به آنها واگذار نمایند. 
بلکه تالش و پیکار خود مردم در راه تامین حقوق  و خواسته هاي شان 

آنها را وادار به عقب نشیني نموده است. 
آزادي هاي شان حمایت  و  از حقوق  بتوانند  افراد  این که  براي  بنابراین 

کنند، الزم است به اقدامات ذیل متوسل شوند: 
مقامات  طرف  از  چه  آزادي های شان،  و  حقوق  نقض  صورت  در   ��
مقامات  به  شکایات  یا  عریضه  تقدیم  با  افراد،  و  اشخاص  چه  دولتي 

اداري یا قضایي مراجعه نموده جبران آن را مطالبه نمایند. 
یا  گردیده  نقض  کسي  کدام  طرف  از  افراد  حقوق  صورتي که  در   ��
به  نگردد،  اعاده  و  باشد  شده  تلف  او  حقوق  دولتي  مقامات  ازطرف 
کمیسیون مستقل حقوق بشر مراجعه نموده، شکایت نمایند تا ایشان را 

در زمینه کمک نماید. 
و  تظاهرات  از طریق  نادرست دولت،  اقدامات  یا  به سواداره  نسبت   ��

راه پیمایي اصالح آن را طلب کنند. 
حقوق  نقض  یا  حقوق شان  به  تجاوز  یا  جرم  ارتکاب  صورت  در   ��
موضوع  می توانند  اشخاص،  سایر  یا  دولتي  مقامات  طرف  از  دیگران 
را با تحریر مطالب و مقاالت از طریق مجالت و روزنامه های و وسایل 

اطالعات جمعي نشر و افشا نمایند. 
اشخاص،  خود  تا  است  الزم  اوال  فوق؛  مامول  شدن  برآورده  براي   ��
به حقوق  ارتباط  قوانین در  بین المللي خصوصا  قوانین  قوانین کشور و 

بشر را مطالعه و نسبت به محتواي آن معلومات حاصل نمایند. 
و  حقوق  به  نموده،  رعایت  را  کشور  قوانین  باید  افراد  همه  ثانیا    �
به  بشر  از حقوق  البته حمایت  نسازند.  وارد  لطمه  دیگران  آزادي های 
متعدد  و  اقدامات شخصي  با  اشخاص  بلکه  نمانده  فوق محدود  موارد 
و در موارد گوناگون می توانند از حقوق خود حمایت به عمل آورند. 

ادامه دارد


قسمت بیست و یکم
 �������������������

������������������������������ منبع: صدای امریکا ������������������������������

ACKU



8 سال چهارم    شماره مسلسل 1102   یک شنبه 15 حوت 1389

چشمگیری  صورت  به  مستند  فلم های  چشم انداز  امروز 
امریکایی ها  گذشته  سال  چند  از  و  است   شده  عوض 
سینما  به  روآوردن  عصر  یک  داخل  واقعی  به صورت 
شده اند. فلم های مستندی که بر اساس واقعیت های مشخص 
به  بینندگان  که  می یابند  جالبیت  زمانی  می شوند،  ساخته 
  DVD  جای نشستن در مقابل تلویزیون و یا تماشای نسخه
آن، به سینما می روند و با خریدن تکت و مقداری »پُله« به 

تماشای فلم می پردازند. 
برجسته  فلم های  از  یکی  افتاد؛  اتفاقی  چه  قبل  سال  ببینید، 
چند سال گذشته فلم »فارنهایت 9/11« از ساخته های مایکل 
مور بود. وی با یک حمله مستقیم به شخص رییس جمهور 
بوش از انتخابات مغشوش و گنگ ریاست جمهوری آغاز 
نمود، تا بررسی بحران به وجود آمده از اثر حمالت یازدهم 
سیاست های  پس آیند  و  رفت  پیش    2001 سال  سپتامبر 
مبارزه علیه تروریزم را مورد ارزیابی قرار داد. فلم مایکل 
عده  تحسین  اما  ساخت  برافروخته  را  زیادی  شمار  مور 
حاضران  چنان که  برانگیخت.  جهان  سراسر  در  را  بیشتری 
نخستین نمایش فلم فارنهایت 9/11 در جشنواره بین المللی 
فلم کن به غرض استقبال از فلم و کارگردان فلم، در حدود 
25 دقیقه به صورت متوالی به پا ایستادند و کف زدند. این 
فلم نه تنها به عنوان یکی از موفق ترین فلم های مستند تاریخ 
سینمای امریکا برگزیده شد بلکه در ردیف ده فلم پرفروش 

همان سال نیز قرار گرفت. 
همه  پیگیر  صورت  به  ساله  همه  هالیوود  که  عصری  در 
توانش را در تولید چند فلم   Mega budgetبا مصرف 
چندین میلیون دالر وقف می نماید و توقع به دست آوردن 
دست  این  از  بسیاری  دارد،  آنها  از  تایتانیک گونه  منافعی 
فلم ها با شکست های قطعی مواجه می شوند که سال گذشته 
ترسناک  و  عبث  کمدی های  و  تروا  اسکندر،  فلم های 
کرسمس که استدیوها را  مشغول نگه داشتند، از این دست 
می روند  سینما  به  که  مردمانی  از  انبوهی  واقع  در  بودند. 
به  زمینه  این  در  که  فراراستی گرایانه ای اند  آثار   خواهان 
از  مستقل،  فلم سازان  کارکردهای  از  می توان  نمونه  عنوان 
 My Big Fat و     Maria Full of Grace فلم های  
بودجه کوچک  با یک  برد که  نام   Greek Wedding
گردیده اند.  تهیه  آموزنده  و  جالب  بسیار  سوژه های  با  اما 
 New Zealand’s fine Maori نظیر   مستند  فلم های 
tale in Whale Rider که یک سال قبل تهیه گردیده 
به خاطر  اخیر  فراورده های مستند چند سال  از  بسا  است و 
داشتن موضوعات غیرمعمول و رک و راست، مورد توجه 

بسیاری از فلم دوستان قرار گرفته اند. 
 این بدان معنا نیست که هر طرح مستقلی می تواند به پرده 
به  فلم  هزاران  جنوری  ماه  در  ساله  همه  بیابد.  راه  بزرگ 
فلم سن  بین المللی  به جشنواره  انتشار  مجوز  غرض کسب 
دنس  Sundance معرفی می شوند اما از جمله 120 فلم 
را  انتشار  و  نمایش در جشنواره ها  بیشتر، جواز  یا چیزی  و 
می یابند. اما در چند سال گذشته می توان به چند فلم مستند 
نیرومندی اشاره نمود که به طور شگفت آوری توانستند در 
سینماهای جهان راه یابند. مانند فلم Super Size Me  از 
ساخته های مورگان سپورلوک در سال 2004 که به نقل از 
نقدی که ایبرت راجر   در مورد این فلم نگاشته است، نه 
مورد هدف  را  دونالد  زنجیره ای مک  رستورانت های  تنها 
قرار داده است بلکه بر تمام رستورانت های »خوراک سریع« 

امریکا تاخته است. 
»مهاجرت  فلم  دیگر   شگفت آور  کارکرد های  از  یکی 
پیرین است که در سال 2003  با کارگردانی ژاک  بالدار« 
تهیه گردیده است. در این فلم بر یکی از موضوعات ساده 
زمهریر  فصل  آمد  با  پرندگان  است.  شده  پرداخته  طبیعت 
توجه  موضوع  همین  و  درمی آیند  پرواز  به  جنوب  بسوی 
از  یکی  می نماید.  جلب  طبیعت  دگرگونی  این  به  را  ما 
بازپسین فلم ها، فلمی است به نام »معمار من« از ساخته های 
ناتانیل کان. این فلم فرزند نامشروعی را می نمایاند که در 
است.  کان  لویی  درگذشته اش  و  گمشده  پدر  جستجوی 
که  می آغازد  معمارش  پدر  جستجوی  به  حالی  در  وی 
هیچ  است.  گذشته  سال   20 معروف،  معمار  خاموشی  از 
نیز  معروف  هنرپیشه های  بازیگری  با  حتا  دراماتیک  فلم 
نمی تواند پیچیدگی عاطفی روابط پدر و فرزند را این چنین 

به نمایش گذارد. 
با   Stone Reader فلم عالی   ارمغان آور  نیز  سال 2002 
کارگردانی مارک ماسکویتز بود. در این فلم ماسکویتز در 
جستجوی نویسنده ای است که سال های قبل از نگاشته هایش 
لذت می برده و وی در جریان این جستجو در میابد که از 

»در یک رستورانت زیبا و 
کوچک در استانبول، با دوستانم 

که از ممالک مختلف نواحی 
بالکان بودند، مصروف صرف 

غذا بودم. یک یونانی، یک 
مقدونیایی، یک ترک، یک صرب 

و من که یک بلغار هستم. در 
آن حال یک آهنگی را شنیدیم 
که قصه اش در همین فلم نیز 

آمده است. به مجردی که همه 
ما آهنگ را شنیدیم، هر یک به 

لسان خودش آغاز به زمزمه 
همان آهنگ کردیم. هر یکی 

از ما ادعا داشت که این آهنگ 
متعلق به کشورش است. سپس 
ما خشمگینانه به بحث پرداختیم 

که این آهنگ از آن کیست؟« 

است.  نرسیده  نشر  به  دیگری  کتاب  نظرش  مورد  نویسنده 
اودیسه فردی وی را به سرتاسر امریکا میکشاند تا باالخره 
کارگر  عنوان  به  که  آیووا   شهر  در  را  موسمن  داو  وی 
فراموش شده  از جهان کامال  روزمزد مشغول کار است و 
چنین  می تواند  کی  که  کن  تصور  اکنون  می یابد.  است، 
احترامی به اهمیت خواندن و خوانندگان قایل شود؟ باز هم 
تکرار می دارم که این هیچ ربطی به فلم های هالیوود که با 
بودجه بزرگی تهیه می شوند و در آن مردمان با تفنگ همه 

چیز را بهم می ریزند، ندارد. 
به همین ترتیب نظر به شرایط محتمل موضوعات سینمایی 
یکی هم سپیل بوند Spellbound به کارگردانی جفری 
مسابقات  به  فلم  این  در  وی  است.   2003 سال  در  بلیتز 
واشنگتن  در  سالیانه  که  امریکا  امالنویسی  ملی  قهرمانی 
برگزار می گردد، پرداخته و گوشه هایی از زندگی برندگان 
این  می گذراند.  دوربین  دید  از  را  مسابقات  این  محلی 
با  را  ما  و  است  اندوه  و  خوشی  صحنه های  از  مملو  فلم 
امریکا  مردمان  از  شماری  اندوهبار  زندگی  از  گوشه هایی 
سر  امریکا  اکناف  همه  به  بلیتز  جفری  می سازد.  آشنا 
می زند و از خانواده های فقیر مکزیکی های امریکا گرفته تا 
خانواده های امریکایی در شهر های تکزاس و کنزاس و حتا 
با خانواده های آسیایی نیز دیدار می نماید. البته که کار های 
قبلی مایکل مور نیز در زمره کار های موفقی شمرده می شود 
 Roger & Me که به سینما ها راه یافته اند. وی از زمان فلم
پیشگام مستندسازی سینمایی است و فلم فوق الذکر نیز یکی 
از فلم هایی بود که در سال 1989 وسیعا به سینما های امریکا 

و جهان راه یافت. 
را  امریکا  جامعه  واپسین  پیشرفت  این  جهات  برخی  در 
نمود  تعبیر  عقب مانی  جبران  به خاطر  تحریکی  به  می توان 
که همین موضوع اکنون در کشور های دیگر نیز به مشاهده 
می رسد. بیایید کشور »زیالند جدید« را به عنوان مثال مورد 
می بریم  نام  جدید«  »زیالند  از  که  زمانی  بگیریم.  بررسی 
ماندگارش  تریلوژی  و  جکسون   پیتر  نام  آنی  صورت  به 
»ارباب حلقه ها« در ذهن ما جان می گیرد. اما کشور »زیالند 
نمایش  که  است  سینما  ملی  و  قوی  سنن  دارای  جدید« 
در  می شود.  گستره  این  شامل  نیز  سینمایی  مستند  فلم های 
نخستین دیدارم از  استرالیا و زیالند جدید در سال 1996، 
زندگی  از  مستندی  فلم  تا  شدیم  ترغیب  همسرم  و  من 
زنان زیالند جدید را در دوران جنگ جهانی دوم زیر نام 
قصه های جنگ به کارگردانی گیلین پریستون که در سال 
1995 ساخته شده بود، ببینیم. ما نه تنها افسون روایت های 
هفت زن که پنج تن آنها سفید بودند و دو تن دیگر از قبایل 
»ماوری« زیالند جدید و در جریان فلم روایت هایی از آن 
زمان را نقل می نمودند، شدیم بلکه از این که می دیدیم که 
سینمای مرکز شهر ویلینگتون مملو از تماشاچی شده بود، 
شغلی اش  موقعیت  پریستون  خانم  بودیم.  شده  شگفت  در 
بخش  است.  کرده  بخش  سینمایی  مختلف  رشته  دو  به  را 
فلمی  از جمله  مستند  فلم های  را وقف ساختن  نخست آن 
در مورد سرطان پستان زیر نام »عجایب بی پستان« نموده و 
بخش دیگرش شامل تولید درام ها و پارچه های کمیک به 
 Perfect Stranger  شمول فلم اخیرش با سام نیل به نام

که در سال 2003 تهیه گردیده است، می شود. 
یکی از فلم های دوست داشتنی ام در سال قبل فلم مستندی 
پخش  امریکا  در  امسال  امیدوارم  که  بلغاریا  از کشور  بود 
گردد. این فلم را  ماه جوالی سال قبل در کشور کروشیا و 
در جریان جشنواره فلم موتوفن دیدم. این فلم از ساخته های 
 Whose کیست؟«   آِن  از  سرود  »این  نام  زیر  پیوا  ادیله 
که  معرفی ای  مختصر  در  پیوا  می باشد.   ?Song is this
این که  مورد  در  نمود،  فلمش  افتتاح  از خودش در جریان 
چگونه باشندگان نواحی بالکان به فرهنگ خود چسپیده اند، 

این گونه توضیح داد: 
»در یک رستورانت زیبا و کوچک در استانبول، با دوستانم 
که از ممالک مختلف نواحی بالکان بودند، مصروف صرف 
ترک، یک  مقدونیایی، یک  یونانی، یک  بودم. یک  غذا 
صرب و من که یک بلغار هستم. در آن حال یک آهنگی را 
شنیدیم که قصه اش در همین فلم نیز آمده است. به مجردی 
که همه ما آهنگ را شنیدیم، هر یک به لسان خودش آغاز 
به زمزمه همان آهنگ کردیم. هر یکی از ما ادعا داشت که 
این آهنگ متعلق به کشورش است. سپس ما خشمگینانه به 

بحث پرداختیم که این آهنگ از آن کیست؟« 
پیوا ما را به هر یکی از این کشور ها می برد و پس از دیدار 
از کشور های ترکیه، یونان، البانیا، مقدونیا، بوسنیا و صربیا، 
بشنود.  خودش  ملت  از  تا  خودش  زادگاه  به  برمی گرداند 
ملتی که وی را به دار خواهد کشید اگر ادعا کند که این 
نمی خورد.  آب  بلغارستان  فرهنگ  سرچشمه  از  آهنگ 
ملتی که در مورد این گونه مسایل سخت جدی اند. در فلم 
در  آنچه  اما  نمی آید  میان  به  ادیان  و  سیاست ها  از  حرفی 
فلم مشاهده می شود مردم  هریکی از این چند کشور است 
با جدیت این آهنگ را از آِن خویش  که ترغیب شده اند 
شکل  به  اساسی  موضوع  فلم  لحظات  واپسین  در  بدانند. 
نهایت قدرتمندانه مطرح می شود و از ورای آن ما درمیابیم 
که آهنگ مورد نظر یک نغمه کهن و باستانی یهودی است 

و به هیچ یکی از کشورهای مدعی، تعلق ندارد. 
داشته  بیان  مستند  فلم  این  که  را  آنچه  نمی توانند  واژه ها 
است، بیان کنند، که چگونه مردمان کشور های مختلف به 

صورت ناگهانی با هم درمی افتند. 
واضح است که من به فلم های هنری ـ خواه کمیک باشند و 
خواه درامه ـ دلچسپی وافری دارم اما به عقیده من این یکی 
از عالیم خاصی از زمان ماست که در پهلوی فراورده های 
تلویزیونی و فلم های پرمصرف هالیوودی، باید جایی برای 
می خواهند  که  مستندسازان  احساسات  از  مملو  فلم های 
داشته های ذهنی شان را برای تماشاچیان سینما ها در سرتاسر 

جهان عرضه نمایند، موجود باشد. 

پی نوشت: 
کارگردان    Andrew Horton هورتون   اندریو  1ـ 
بخش تحقیقات فلم و ویدیوی دانشگاه اوکالهمای امریکا 

و مولِف هژده کتاب و فلمنامه ی ممتاز می باشد. 

فلمهایمستندبهسینماهاراهمییابند
برگرفته شده از بخش دیدگاه سینمایی مجله ادبیات امروز جهان

منتشره دانشگاه اوکالهما- امریکا
)1(Andrew Horton  :نویسنده

برگردان: ضیا افضلی

ACKU
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سیاست تازه امريکا: 
پافشاری بر تعمیر حکومت ها، نه تغییر آنها 

ميترا فرهمند ـ راديو فردا 

پسر رهبر کوريای شمالی به چین دعوت شد

روزنامه امريکايی وال استريت جورنال می گويد که پس 
از هفته ها مذاکره در کاخ سفيد درباره قيام های مردمی 
خاورميانه و شمال افريقا و زير فشار سنگين سران عرب و 
اسراييل، اياالت متحده امريکا سياست تازه ای را به جای 
انقالبيون در کشورهای هم پيمان خود  از  حمايت سريع 

تنظيم کرده است. 
به گزارش اين روزنامه، محوراصلی سياست جديد امريکا 
اين کشور  هم پيمان  از کشورهای  آن گروه  از  حمايت 
امريکا  هستند.  دموکراتيک  اصالحات  آماده  که  است 
اصالحات  بودن  جدی  صورت  در  که  است  داده  قول 
در  حتا  را  آنها  برکناری  و  تغيير  ديکتاتورها،  پيشنهادی 

صورت ادامه قيام های مردمی نخواهد خواست. 
بدين  که  است  نوشته  شنبه  روز  جورنال  استريت  وال 
دموکراسی  خواهان  که  کشورهايی  در  مردم  ترتيب 
واقعی و سريع هستند، بايد صبر پيشه کنند و منتظر ثمرات 

روند اصالحات در کشور خود بمانند. 
اين نشريه امريکايی با يادآوری رويکرد باراک اوباما که 
مصر  رهبری  از  مبارک  برکناری حسنی  سريعا خواهان 
که  است  گفته  آشکارا  نيز  گذشته  چهارشنبه  از  و  شد 
معمر قذافی بايد از رهبری ليبيا کناره گيری کند، نوشته 

است که اکنون وضع فرق خواهد کرد. 
حال در پی سياست جديد، امريکا از تظاهرکنندگان در 
بحرين گرفته تا مراکش می خواهد که با رهبران کنونی 
همکاری  اصالحات  در  موفقيت  خاطر  به  خود  کشور 

کنند. 
و  واشينگتن  که  می نويسد  جورنال  استريت  وال 
ديپلمات های امريکايی اين سياست تازه دولت امريکا را 

»تعمير حکومت ها« می نامند. 
برای  استراتژی جديد  تنظيم  به  نياز  اين نشريه،  نوشته  به 
از آن احساس شد که رهبران حکومت در  امريکا پس 
دولت  برابر  در  را  شديدی  کمپاين  عربی  کشور های 

امريکا در پيش گرفتند. 
حکومت های  سران  جورنال،  وال استريت  گزارش  به 
درخواست  اوباما  اگر  که  نگران اند  آن  از  عربی 
کناره گيری آن ها را نيز مطرح کند، به ويژه در حالی که 
ساير  در  مردم  روبه روست،  بحران جدی  با  بحرين  امير 

که  سرزمين هايی  و  اميرنشين ها 
تشويق  بوده اند،  امريکا  هم پيمان 
تغيير حاکمان  برای  خواهند شد 

خود دست به انقالب بزنند. 
به  عرب  رهبران  از  گروه  اين 
سران امريکا گفته اند که کمک 
غيرمستقيم امريکا به انقالب های 
جديد در منطقه، ثبات خاورميانه 
را با بحرانی بسيار جدی روبه رو 
فکر  به  بايد  امريکا  و  می کند 

عواقب آن نيز باشد. 
کرده  فاش  جورنال  وال استريت 
»سرنوشت ساز«  مقطع  که  است 
جديد  سياست  اين  اتخاذ  در 
همين  در  اوباما  دولت  سوی  از 
پايانی ماه فبروری بوده  روزهای 

منامه  در  بحرين خواست  امير  از  اوباما  زمانی که  است: 
مرتکب خشونت در قبال تظاهرکنندگان نشود، هياتی از 
سوی امير بحرين به واشنگتن اعزام شد و با مقامات کاخ 

سفيد، پنتاگون و وزارت خارجه امريکا ديدار کرد. 
اين هيات هشدار داد که اگر اوباما تغيير سياست ندهد و 
در کنار امير بحرين قرار نگيرد، حکومت کنونی بحرين 
فرو می پاشد و امريکا يکی از مهم ترين هم پيمانان خود را 
در خليج فارس از دست خواهد داد و ديگر هيچ کشوری 
در منطقه در امر مبارزه با جمهوری اسالمی ايران در کنار 

امريکا قرار نخواهد گرفت. 
»تعمير  جديد  سياست  که  افزود  جورنال  وال استريت 
سنگين  فشار  نتيجه  تنها  خاورميانه  در  حکومت ها« 
سياست  عرصه  در  بلکه  نيست،  عربی  حکومت های 
شدت  زمينه  اين  در  اوباما  از  انتقاد ها  نيز  امريکا  داخلی 

گرفته است. 
کمپاين  اين  در  نيز  اسراييل  که  می نويسد  روزنامه  اين 
از  اسراييلی  مقامات  است:  بوده  سهيم  اوباما  بر  فشار 
واشنگتن خواستند که محتاطانه عمل کنند تا هم پيمانان 
خاورميانه ای امريکا احساس نکنند که اوباما آن ها را   رها 

کرده است. 

به نوشته وال استريت جورنال، رهبران اسراييلی به مقامات 
عوامل  است  ممکن  که  بدانند  بايد  که  گفتند  امريکا 
اسالم گرای افراطی با سواستفاده از خيزش های منطقه ای، 

زلزله ای در امنيت اسراييل ايجاد کنند. 
به نوشته اين نشريه، منتقدين امريکايی اوباما گفته اند که 
است:  داشته  نقيض  و  ضد  رفتاری  مصر،  خيزش  در  او 
ابتدا از حسنی مبارک حمايت کرد، و سپس سريعا تغيير 
انقالبيون مصری  بر سر  را  داد و چتر حمايت خود  نظر 

گشود. 
بحران  در  که  است  کرده  تاکيد  جورنال  استريت  وال 
کشور  آن  امير  تالش های  از  اوباما  حمايت  نيز  بحرين 
با  او  که  است  شده  بيان  زمانی  تنها  اصالحات  برای 

انتقادهای شديد داخلی روبه رو شده است. 
امريکا مدعی هستند که  مقامات دولت  در همين حال، 
پيوسته و منظم از رهبران خواسته اند که از روی آوردن 
به خشونت خودداری کرده و اصالحات دموکراتيک در 
عرصه های سياسی، اقتصادی و اجتماعی را سرلوحه کار 
خود قرار دهند تا به مطالبات مردم کشورشان پاسخ داده 

شود. 

طور  به  چين  می گويند  جنوبی  کوريای  خبری  منابع 
رهبر  پسر  ترين  جوان  اون،  جونگ  کيم  از  رسمی 
کوريای شمالی و جانشين احتمالی او دعوت کرده تا به 

اين کشور سفر کند.
کوريای  مجلس  نمايندگان  به  مورد  اين  در  اطالعات 
جنوبی از طريق سازمان امنيتی اين کشور داده شده و تا 

کنون چين به طور رسمی آن را تاييد نکرده است.
سفر  اين  زمان  گفته اند  جنوبی  کوريای  امنيتی  منابع 

مشخص نيست.
شمالی  کوريای  می گويد  جنوبی  کوريای  امنيتی  نهاد 
نظر  زير  دقت  به  را  کشور  اين  داخل  در  امنيتی  اوضاع 
را  امنيتی  تدابير  ناآرامی های خاورميانه،  دنبال  به  دارد و 

تشديد کرده است.

اين نهاد امنيتی گفته است کوريای شمالی، چندين تانک 
را برای مقابله با ناآرامی های احتمالی در جاده ها مستقر 

کرده است.
منابع خبری کوريای جنوبی می گويند اطالعات در اين 
مورد، توسط سازمان اطالعات کوريای جنوبی به اعضای 
کميته اطالعاتی مجلس کوريای جنوبی داده شده است.

به قانونگذاران کوريای جنوبی گفته شده که در جريان 
بينگويو، معاون وزير خارجه چين به کوريای  سفر دای 
از  بازديد  برای  اون  کيم جونگ  از  کشور  اين  شمالی، 

چين دعوت کرده است.
منابع کوريای جنوبی خاطرنشان کرده اند که اين دعوت 
به  او  نيست  مشخص  اما  شد  خواهد  پذيرفته  احتماال 
تنهايی به چين سفر می کند يا همراه با پدرش به اين سفر 

خواهد رفت.
چين مهم ترين متحد کوريای شمالی به شمار می رود.

ايل، رهبر کوريای  پسر کيم جونگ  اون،  کيم جونگ 
شمالی چند ماه پيش به دو سمت ارشد در حزب حاکم 

اين کشور برگزيده شد.
کيم جونگ اون که 27 سال دارد، به رتبه جنرال چهار 
نظامی حزب  به عضويت کميسيون  و  يافت  ارتقا  ستاره 

کارگران و کميته مرکزی آن در آمد.
و  است  ايل  کيم جونگ  پسر  سومين  اون  کيم جونگ 
او در  از  در سوييس تحصيل کرده و اطالعات چندانی 

دست نيست.
گفته می شود که کيم جونگ ايل، رهبر 68 ساله کوريای 

شمالی از چند بيماری رنج می برد.

از تعداد بیکاران امريکا کاسته شد
ميزان بيکاری در امريکا برای اولين بار طی دو سال گذشته 

به هشت و نه دهم درصد کاهش يافته است.
وزارت کار امريکا اعالم کرده است که کارفرمايان بخش 
خصوصی در ماه گذشته )فبروری( حدود 192 هزار نفر را 

استخدام کردند.
خصوصی  بخش  جذب  نفر  هزار   63 نيز  جنوری  ماه  در 

شده بودند.
بن برنانکی، رييس بانک مرکزی اياالت متحده، اين هفته 
با اشاره به رشد بازار کار درباره آينده اقتصاد امريکا ابراز 

خوش بينی کرده بود.
بعضی از ناظران پيش بينی می کردند که ميزان بيکاری در 
امريکا طی ماه فبروری از نه درصد به نه و يک دهم درصد 

افزايش يابد.
نه  به زير  بار طی دو سال گذشته  اولين  اين رقم برای  اما 
نفر  بيکار حدود 192 هزار  افراد  از تعداد  درصد رسيد و 

کم شد.
بورس  بازارهای  اصلی  ارزش شاخص های  اين وجود،  با 
در  نفت  بهای  افزايش  علت  به  جمعه  روز  در  امريکا 

بازارهای جهانی کاهش يافت.
چندين شرکت بزرگ امريکايی از جمله اينتل و هوم ديپو 
اعالم کرده اند کارگران بيشتری را استخدام خواهند کرد.

در  بيکاری  کاهش  امريکا  جمهور  رييس  اوباما،  باراک 
داده  قرار  خود  دولت  اولويت های  از  يکی  را  کشورش 

است.

حمايت امريکا و سويدن از تعیین 
ناظر حقوق بشر برای ايران 

 به دنبال تالش سويدن در شورای حقوق بشر برای تعيين 
ناظر حقوق بشر جهت بررسی نقض حقوق بشر در ايران، 
امريکا ضمن استقبال از اين پيشنهاد، اعالم کرد که اياالت 

متحده به شدت از اين پيشنهاد سويدن حمايت می کند.
ايلين داناهو، نماينده امريکا در شورای حقوق بشر سازمان 
حاد«  »وضعيت  به  توجه  با  که  کرد  اعالم  جنوا  در  ملل 
ايران، اين پيشنهاد سويدن با استقبال گسترده ای در شورای 

حقوق بشر روبرو شده است.
خانم داناهو همچنين افزود که امريکا همراه با سويدن به 

شدت برای پيشبرد اين درخواست تالش خواهد کرد.
هادی قايمی، سخنگوی کمپاين بين المللی حقوق بشر در 
ايران، به راديو فردا گفته است سازمان های حقوق بشری 
سال هاست در تالشند تا موافقت سازمان ملل برای تعيين 

گزارشگر ويژه برای ايران را جلب کنند.
پيشقدم شده،  اين بار کشور سويدن  که  است  افزوده  وی 
پيش نويس اين قطعنامه را تنظيم کرده و در جلسات هفته 
گذشته نسخه های اين پيش نويس را در اختيار اعضا قرار 

داده است.
هفته گذشته، فرانک بلفريج، مشاور ارشد وزارت خارجه 
ابراز  با  متحد  ملل  سازمان  بشر  حقوق  مجمع  در  سويدن 
نگرانی از »وخامت وضعيت حقوق بشر در ايران«، اعالم 
به  ايران  کرد که شمار اعدام های سال جاری ميالدی در 

مرز هشدار رسيده است.
وی افزود: »وحشتناک ترين شيوه های اعدام همچنان مورد 
استفاد قرار می گيرد. گرفتن جان انسان از طريق سنگسار 

چيزی از يک عمل وحشيانه کمتر ندارد.«
هيالری کلينتون، وزير امور خارجه امريکا نيز هفته گذشته 
ايران  اسالمی  جمهوری  که  کرد  اعالم  مجمع  اين  در 
سياست »خشونت در خارج از مرز و حکومت استبدادی 

در درون مرز« را دنبال می کند.
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تظاهرات کنندگان با نیروهای امنیتی مصر درگیر شدند درگیری های سنگین در شهر زاویه لیبیا  جریان دارد

نخست وزیر چین بر حفظ ثبات اجتماعی کشورش تاکید کرد

نیروهای  مقر  به  مصری  تظاهرکنندگان  حمله  پی  در 
امنیتی در شهر اسکندریه و تیراندازی پولیس، چند نفر 

مجروح شده اند.
حمله  امنیتی  نیروهای  مقر  به  زمانی  تظاهرکنندگان 
امنیتی  ماموران  تالش  درباره  گزارش هایی  که  کردند 

برای از بین بردن اسناد و مدارک محرمانه منتشر شد.
امنیتی،  نیروهای  مقر  به  تظاهرکنندگان  حمله  از  پس 
اختیار  در  را  ساختمان  و  شد  عمل  وارد  مصر  ارتش 

گرفت.
شاهدان عینی گفتند که نیروهای امنیتی پیش از حمله در 

حال از بین بردن مدارک محرمانه بودند.
و  بشر  حقوق  گسترده  نقض  به  مصر  امنیتی  نیروهای 
متهم  سیاسی  مخالفان  و  بازداشت شدگان  با  بدرفتاری 

هستند.
یکی از خواسته های معترضان مصری، انحالل نیروهای 

امنیتی این کشور بوده است.
در  جمعه  روز  مصر  جدید  وزیر  نخست  عصام شرف، 
جمع تظاهرکنندگان در میدان تحریر قاهره حاضر شد و 
به آنها وعده داد به خواسته های شان برای ایجاد تغییر در 

سیستم سیاسی کشور عمل خواهد کرد.
دموکراتیک  اصالحات  نتواند  اگر  گفت  همچنین  او 
خواهد  کناره گیری  خود  سمت  از  بگذارد،  اجرا  به  را 

کرد.
آقای شرف که در میدان تحریر قاهره و قبل از برگزاری 
نماز جمعه سخنرانی می کرد، گفت او عزم و اراده خود 

را از مردم و خواسته های آنها گرفته است.
وزیر   2005 و   2004 سال های  در  که  شرف  آقای 
از  شفیق  احمد  استعفای  از  پس  بود،  مصر  ترانسپورت 
نخست وزیری، از سوی شورای عالی نیروهای مسلح به 

این سمت منصوب شد.

در حالی که نیروهای وفادار به معمر قذافی، رهبر لیبیا سعی دارند 
معترضان  تصرف  در  که  را  کشور  این  از  بخش هایی  کنترول 
در  درگیری های سنگین  وقوع  بگیرند،  در دست  است، مجددا 

شهر زاویه، در غرب پایتخت، گزارش می شود.
یکی از ساکنان زاویه گفته جنگجویان ضد دولتی هدف حمالت 

مداوم توپخانه و مسلسل های ضد هواپیما بوده اند.
اگرچه دشمنانی  بود  از سخنگویان شورشیان گفته  پیشتر، یکی 
هنوز  آنها  اما  دارند  باالتری  را محاصره کردند، دست  آنها  که 

دارای انگیزه پیروزی هستند.
یکی از خبرنگاران در طرابلس می گوید سرنگونی قذافی توسط 
شورشیان به این زودی ها عملی نیست زیرا به نظر نمی رسد که 

فرماندهان محلی آنها استراتژی هماهنگی داشته باشند.
روز جمعه شورشیان در شرق طرابلس به بندر نفتی راس النوف 
این شهر در  نیست که  حمله کردند و در حال حاضر مشخص 

کنترول کدام یک از طرفین است.
معترضان  کنترول  تحت  شهر  اصلی ترین  که  بنغازی  شهر  در 
است، منابع شفاخانه ای گفته اند دست کم هفده نفر در اثر انفجار 

در یک انبار اسلحه کشته شده اند.
مصطفی عبدالجلیل، رهبر مخالفان در بنغازی از کشورهای غربی 
خواسته است برای جلوگیری از حمالت هوایی معمر قذافی به 

مردم لیبیا، منطقه پرواز ممنوع برای این کشور در نظر بگیرند.
در تحولی دیگر، لیبیا از سازمان ملل خواسته است تحریم هایی 

را که ماه گذشته علیه معمر قذافی و چهار تن از دستیاران ارشد 
او وضع کرد، لغو کند.

این تحریم ها در واکنش به سرکوب خشونت بار معترضان لیبیایی 
علیه آقای قذافی و یاران او اعمال شد.

امنیت سازمان ملل  به شورای  نامه ای  لیبیا در  امور خارجه  وزیر 
گفته است کشورش در مورد معترضان غیرمسلح به نیروی نظامی 
متوسل نشده و تنها در مورد کسانی که اغتشاش ایجاد کرده اند، 

دست به چنین اقدامی زده است.

ون جیابایو، نخست وزیر چین طی نطقی در کنگره خلق بر حفظ 
تاکید کرده  فساد  و  تورم  با  مبارزه  از طریق  ثبات در کشورش 

است.
او روز شنبه در برابر سه هزار نفر از نمایندگان کنگره خلق چین 

در پکن سخنرانی کرد.
از  تورم  میزان  نگذارد  دارد  قصد  دولت  که  گفت  جیابایو  ون 
 ۸ دست کم  سالیانه  اقتصادی  رشد  نیز  و  شود  بیشتر  درصد   4

درصدی را دنبال خواهد کرد.
وی رشد اقتصادی نامتوازن را مشکلی جدی برای چین توصیف 

کرد.
مهم ترین  خلق،  کنگره  در  نطق  این  که  می گویند  خبرنگاران 
ساالنه  نطق  معادل  و  است  چین  در  سیاستمدار  یک  سخنرانی 

رییس جمهور امریکا در کنگره این کشور به حساب می آید.
نخست وزیر چین هشدار داد: »اخیرا قیمت ها به سرعت افزایش 

یافته و امکان افزایش تورم بیشتر شده است.«
ثبات  و  دولت  منافع  مردم،  رفاه  علیه  تهدیدی  را  وضع  این  او 

اجتماعی دانست.
ون جیابایو اعالم کرد که مهار افزایش قیمت ها مهم ترین اولویت 

دولت خواهد بود.
اجالس کنگره خلق چین ۱0 روز ادامه خواهد داشت و در پایان 

آن، برنامه کالن چین برای پنج سال آینده اعالم خواهد شد.

حزب  رسیدن  قدرت  به  زمان  از  کالن  برنامه  دوازدهمین  این 
رشد  ادامه  آن  هدف  و  است   ۱۹4۹ سال  در  چین  کمونیست 

اقتصادی و کاهش شکاف بین قشر ثروتمند و فقیر است.
نخست وزیر چین پیشتر نیز تاکید کرده بود که قصد دارد ضمن 
مبارزه با تورم، رشد اقتصادی را حفظ، با فساد مقابله و از محیط 

زیست محافظت کند.
طی هفته های اخیر، فراخوان هایی برای »انقالب یاسمن« و برپایی 

تظاهرات در چین اعالم شده است.

                  تلویزیون سبا
نشرات خبری بیست وچهار ساعته تلویزیون سبا، در سال 200۸ میالدی آغاز و درحال حاضر سیزده والیت بزرگ کشور را از طریق دو کانال خود تحت پوشش نشراتی دارد. تلویزیون سبا در نظر دارد تا هفت والیت دیگر را نیز 

در زودترین فرصت تحت پوشش نشراتی در آورده و پوشش خبری تمام والیت های کشور از اهداف نهایی است. 
تلویزیون سبا، به هدف اطالع رسانی برای مردم درمناطق دور دست کشور فعالیت نموده و تالش دارد تا با گسترش ساحه فعالیت در سایر نقاط، برنامه های آموزشی، تفریحی، پژوهشی و گزارش هایی را با توجه با نیاز عامه در 

بخش های مختلف، آماده وبدست نشر بسپارد. 
برنامه های چون، درجه صفر؛ که موارد پیچیده وبزرگ فساد اداری درکشور را به کاوش می گیرد. نهایت ما؛ که در مورد مداخله کشورهای خارجی در امور افغانستان، حفظ منافع ملی و روابط بین المللی افغانستان، می چرخد. امید؛ 
که یک مجموعه مستند تحقیقی_ معلوماتی درمورد نسل آینده کشور می باشد. نوبت گفتگو؛ که تصمیم گیرندگان کشور را به پیشگاه ملت کشیده وموضوعات ضروری و مهم را زیر بحث می گیرد. دیدبان؛ که متمرکز برکارهای 
انکشافی درمناطق دور دست کشور، مشکالت، چالشها وخواست های مردم این مناطق می باشد. گذر؛ درمورد شخصیت های مهم کشور و هویدا سازی حقایق وزار های تاریخی ی که از انظار عامه دورمانده متمرکز است. زمین؛ 

طبیعت زیبای کشور را به تصویر می گیرد. کوی وبرزن؛ که در مورد فرهنگ و عنعنه محلی در مناطق مختلف کشور روشنی می اندازد. و چندین برنامه مهم وارزشمند دیگر را تهیه و به دست نشر می سپارد.
تلویزیون سبا، مفتخر به کسب جوایز ملی وبین المللی، به دلیل انتشار برنامه های موثر نیز می باشد، عالوه براین، ندای مردمی از یاد رفته در ولسوالی ها و دهکده های دور دست را فریاد، و برای مورد توجه قرار گرفتن این مناطق، از موضوعات گونه گون 

گزارش های مفصل وتحقیقی را با اشتراک مردم، مقام های محلی ودیگر جوانب تهیه و به آنتن های نشراتی خود سپرده است.

ACKU


	1
	2
	page3
	4
	5
	6
	page7
	8
	for Archive 9
	for Archive 10



