
روايت ديروز، آيينه امروز، نويد فردا

1107

سال چهارم       شماره مسلسل 1107    شنبه 21 حوت 1389     قيمت 5 افغاني

   

چاپ همزمان 

توزيع همزمان 
کابل

بلخ

کندزهرات

غزني باميان

ننگرهار

بدخشانبغالن

جوزجان

تخار

بهای ریاست صلح 
برای آقای ربانی

حامد 
درست یک روز پس از اظهارات رییس 
شورای عالی صلح، مبتنی بر تغییردر رفتار 
طالبان، یکی از فرماندهان امنیه کشور، در 
حمله انتحاری جان خود را از دست داد. 

طالبان به رغم خوشبینی های شورای عالی 
دو  در  را  خود  توان  تمام  اکنون  صلح، 
اندازی  راه  با  آنها  داده اند.  تمرکز  محور 
اماکن عمومی در  انتحاری در  حمله های 
را  وحشت  و  رعب  فضای  تا  تالش اند 
طریق  این  از  و  ساخته  حاکم  کشور  در 
حضور خود را باالی مردم تحمیل کنند. 
هدف دوم طالبان شکار چهره های نخبه ی 
امنیتی، سیاسی و اداری می باشد. طی چند 
از  برجسته  سال گذشته طالبان چهره های 
را  امنیه  فرماندهان  و  والی ها  نمایندگان، 
اساس  بر  نیز  اکنون  داده اند.  قرار  هدف 
امریکا،  استخبارات  مقام های  گفته های 
جدید  سال  در  طالبان  اساسی  پالن 
حکومت  اصلی  رهبران  هدف گیری 
این که  به  توجه  با  می باشد.  افغانستان 
هیچ  صلح  عالی  شورای  تشکیل  از  پس 
نشانه ای از  تغییردر رفتار و روش طالبان 
مشاهده نشده است، اکنون سوال اساسی 
برای  این شورا  است که دست آورد  این 
به  می باشد؟  چه  ربانی  آقای  آن  رییس 
نظر می رسد که آقای کرزی با قرار دادن 
چند  صلح  عالی  شورای  راس  در  ربانی 

هدف اساسی را دنبال می کند. 
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عبدالرحمان  موالنا  کندز:  8صبح، 
از  که  این  از  پس  سیدخیلی، 
جمعی  با  کندز،  اصلی  چهارراهی 
آب پاشی  از  همراهانش،  از  دیگر 
عمومی  جاده ی  شستشوی  و 
یک  در  بود؛  بازگشته  کندز  شهر 
شب   8 ساعت  انتحاری،  حمله ی 

جان باخت.
جنرال داوود داوود فرمانده پولیس 
در  کندز،  در  جمعه  روز  کندز 
محمدانور  با  خبری  کنفرانس  یک 
جگدلک والی والیت کندز گفت 
که در این رویداد همراه با فرمانده 
همراهانش  از  تن   3 کندز،  پولیس 
گونه،  همین  و  باخته اند  جان  نیز 
یک زن هم در شمار کشته شد گان 
آمر  آقتاش،  عبدالرحمان  است. 
امنیت فرماندهی پولیس کندز، با 5 

تن دیگر زخم برداشته اند.
در  که  عکاس هایی  از  تن  یک 
نزدیک »چوک« کندز دکان دارد، 
شام  سیدخیلی  که  گفت  8صبح  به 
دستش  در  »پیپ آب«  شب جمعه، 
بود و جاده ها را می شست و ساعتی 

فرمانده پوليس کندز
در یک حمله ی انتحاری جان باخت

معاون دوم ریيس جمهور در مراسم تجليل از سالگرد شهيد مزاری:
ما بر اساس منافع کشور خود 

تصميم می گيریم
گرامی داشت  و  تجلیل  مراسم 
شهید  سالگرد  شانزدهمین 
حضور  با  مزاری  عبدالعلی 
مردم،  پرشور  و  گسترده 
دولتی،  بلندپایه  مقامات 
علما،  مجلسین،  نمایندگان 
و  دانشگاه  اساتید  روحانیون، 
در  مردم  مختلف  اقشار  سایر 
محوطه خاتم االنبیا برگزار شد.

نفر  هزاران  که  مراسم  این  در 
آن  در  مردم  مختلف  اقشار  از 
پیام  آغاز  در  داشتند،  حضور 

فرماندهی  سوی  به  بعد، 
در  که  می رفت  پولیس 
حمله ی  یک  در  راه، 

انتحاری، در گذشت.
وضعیت  داوود،  جنرال 
آرام  را  کندز  والیت 
این  انجام  و  خوانده 
نشانه ی  را،  گونه حمله ها 

ضعف طالبان خواند.
سیدخیلی،  عبدالرحمان 
پست  در  امسال،  سنبله ی  ماه 
گماشته  کندز  پولیس  فرماندهی 
اندک،  زمان  این  در  و  بود  شده 
انتظاری  غیرقابل  و  بسیار  فعالیت 
گفته ی  به  است.  داشته   کندز  در 
که یک  بی آن  را  کندز  او  مقام ها ، 
از  باشد،  شده  کشته  غیرنظامی 
کرد.  بیرون  طالبان  حاکمیت  زیر 
طرف  از  را  مخابراتی  شبکه های 
شماری  ساخت،  فعال  نیز  شب 
در  برداشت،  را  جاده ها  موانع  از 
سهم  شهر  زباله های  پاک سازی 
را  شراب  بوتل  هزاران  گرفت، 
صدها  و  زد  آتش  کرده،  کشف 
زیر  نیز  مخدر  مواد  کیلوگرام 
مبارزه  پولیس  توسط  وی  رهبری 
شد  ضبط  و  کشف  مخدر  مواد  با 
فعالیت ها، در والیت کندز  این  که 
بی پیشینه  کوتاه،  مدت  این  در 

بوده است.
حمله ی  یک  نیز،  این  از  پیش 
انتحاری در این والیت، عبدالواحد 
را  چهاردره  ولسوال  عمرخیل، 

هدف قرار داده بود.

جمهور  رییس  کرزی  حامد 
رییس  مدبر،  صادق  توسط 
عمومی اداره امور و داراالنشای 
شورای وزیران خوانده شد. در 
شهید  جمهور  رییس  پیام،  این 
شمار  از  را  مزاری  عبدالعلی 
شخصیت های برازنده، برجسته 
و دانشمند کشور توصیف نمود 
وفاق  برای  او  اندیشه های  که 
خاصی  ارزشمندی  از  ملی 

برخوردار است. 
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عناوین 
مطالب امروز:

مفاد افغانستان 
از ایجاد 

پایگاه های نظامی
ایجاد پایگاه نظامی دایمی امریکا 
ملی  منفعت  به  افغانستان  در 
خواهد  تمام  افغانستان  مردم 
به  وابستگی  این  ولی  شد 
ایجاد  بدل  در  که  دارد  امریکا 
به  امتیازی  چه  دایمی  پایگاه 
مصوونیت  و  پیشرفت  هدف 
این  داد.  خواهد  افغانستان 
یک امر طبیعی است که زعامت 
کشور ما مسووالنه، با مهارت و 
درایت کامل امتیازات خوبی را 

به نفع جامعه دریافت نماید.
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وزیر دفاع امریکا: 

برای خروج از افغانستان شتاب نکنیم
ناتو در  امریکا که در جلسه وزرای دفاع  وزیر دفاع 
گفت  می کرد،  صحبت  بروکسل  در  سازمان  این  مقر 
که: »بگذارید روشن تر بگویم: عدم هماهنگی برخی 
نفع  به  نیروهای شان،  کاهش  مورد  در  کشورها  از 
با  منطبق  باید  نیروها  »کاهش  او  گفته  به  نیست.« 
بر  تصمیم  این  که  این  نه  باشد...  امنیتی  شرایط 
مبنای تقسیم بندی های عددی و نگرانی های سیاسی 

گرفته شود.«

تلویزیون سبا                  
نشرات خبری بیست وچهار ساعته تلویزیون سبا، در سال 2008 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.
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روز  امریکا  دفاع  وزیر  گیتس،  رابرت 
جمعه به متحدان اروپایی اش هشدار داد 
که عجله و شتاب برای خروج نیروهای 
نظامی این کشورها از افغانستان می تواند 
آینده افغانستان را با تهدید مواجه کرده و 
زمینه بازگشت مجدد طالبان را به قدرت 

مساعد سازد. 
واضح  صورت  به  »بگذارید  گفت:  او 
از  بیشتر  مورد خروج مان  در  که  بگویم 
این که چگونه این ماموریت را به پایان 

برسانیم، حرف زده می شود.«
پنجاه کشور که در  وزرای دفاع حدود 
سر  بر  دارند،  نظامی  نیروی  افغانستان 
افغانستان  از  نیروهای شان  خروج  طرح 
روند  آغاز  است  قرار  و  دارند  موافقت 
انتقال مسوولیت های امنیتی از این نیروها 
بهار  اوایل  از  افغانستان  ملی  اردوی  به 

سال آینده خورشیدی آغاز شود. 
صد  حدود  که  امریکا،  متحده  ایاالت 
خروج  دارد،  افغانستان  در  سرباز  هزار 
تابستان  در  کشور  از  را  خود  نیروهای 
با  سال آینده خورشیدی آغاز می کند.  
برخی  که  است  نگران  امریکا  حال  این 
خروج  مورد  در  اروپایی  کشورهای 
حد  از  بیش  افغانستان  از  سربازان شان 

عجله دارند. 

رییس جمهور همچنین گفته های شهید 
و  کارآمد  ما  امروز  برای  را  مزاری 
و  نموده  عنوان  فردا  برای  رهنمودی 
شخصیت  یک  تنها  نه  را  مزاری  شهید 
دلیر  مجاهد  یک  بلکه  اندیشه  صاحب 

برشمرد.
رییس  معاون  خلیلی،  کریم  محمد 
تسلیت  ابراز  ضمن  نیز  جمهور 
عبدالعلی  شهادت  سالگرد  شانزدهمین 
مزاری در مورد شخصیت شهید مزاری 
تحلیل  به  همچنین  و  نمود  صحبت 
کشور  در  جاری  مسایل  ارزیابی  و 

پرداخت. 
معاون رییس جمهور با اشاره به انتخاب 
رییس و هیات اداری ولسی جرگه آن را 
همدیگرپذیری  روحیه  پذیرش  نشانه ی 
تاکید  و  نمود  توصیف  ملت  خانه  در 

خانم ها  از  تن  دوازده  بامیان:  8صبح، 
دامنه های  در  مارچ  هشت  مناسبت  به 

کوه های بابا اسکی بازی کردند.
دفتر ساحوی  به همکاری  برنامه که  این 
اکیدن،  موسسه  بامیان،  در  ملل  سازمان 
ابریشم  راه  موسسه  و  توریزم  ایکو  دفتر 
دایر شده بود، ده تن از زنان بامیان و دو 

زن خارجی اسکی بازی کردند.
دفتر  برنامه های  آمر  محمودی  عبداهلل 
ایکو توریزم بامیان، روز پنج شنبه گفت: 
بین  مشترک  برنامه  یک  امروز  »برنامه 
و  خان  آقا  بنیاد  ایکوتوریزم،  دفتر 
دفترساحوی سازمان ملل متحد در بامیان 
زن  روزجهانی  مارچ،  هشتم  مناسبت  به 

ترتیب داده شده است.«
ورزش  این  »در  افزود:  محمودی  آقای 
ما می خواهیم نشان بدهیم که خانم ها هم 
می توانند حتا در ورزش های زمستانی که 

یک  آنان  که  گفته اند  آیساف  مقام های 
محموله سالح قاچاق شده از ایران را در 

والیت نیمروز به دست آورده اند.
محموله  این  در  که  است  گفته  آیساف 
 ۲۰ برد  با  میلیمتری   ۱۲۲ راکت  عدد   ۴۸

کیلومتر است.
این  هیگ،  ویلیام  بریتانیا،  خارجه  وزیر 
قبول  غیرقابل  ایران  از  را  سالح  انتقال 
نگرانی کرده  اظهار  این باره  خوانده و در 

است.
این  که  است  آشکار  که  است  گفته  وی 

وزرای  جلسه  در  که  امریکا  دفاع  وزیر 
دفاع ناتو در مقر این سازمان در بروکسل 
»بگذارید  که:  گفت  می کرد،  صحبت 
روشن تر بگویم: عدم هماهنگی برخی از 
نیروهای شان،  کشورها در مورد کاهش 
به نفع نیست.« به گفته او »کاهش نیروها 
باید منطبق با شرایط امنیتی باشد... نه این 
که این تصمیم بر مبنای تقسیم بندی های 
عددی و نگرانی های سیاسی گرفته شود.« 
راسموسن،  فوگ  اندرس  حال،  این  با 
که  که کشورهایی  ناتو گفت  سرمنشی 
دارند،  نظامی  نیروهای  افغانستان  در 
در  تصمیم گیری  که  دارند  نظر  توافق 

میان  تنگاتنگ  همکاری  با  که  کرد 
ارکان سه گانه کشور، هر چه بیشتر باید 
چالش های  و  مشکالت  حل  سمت  به 

پیش روی مردم حرکت نمود. 
را  صلح  همچنین  جمهور  رییس  معاون 
کشور  اساسی  ضرورت های  از  یکی 
خواند و هدف از تشکیل شورای عالی 
نیاز  همین  نمودن  برطرف  نیز  را  صلح 
نمود.  عنوان  افغانستان  مردم  اساسی 
وی همچنین تاکید نمود که تالش برای 
به  به هیچ وجه  برقراری صلح در کشور 
نوین  ارزش های  نمودن  قربانی  معنای 
رییس  معاون  گفته  به  نمی باشد.  کشور 
منافع ملی  از  باالتر  منافعی  جمهور هیچ 
در  و  نبوده  افغانستان  مردم  و  کشور 
در  آمریکا  دایمی  پایگاه  ایجاد  مورد 
اولیای  منافع  اساس  بر  باید  نیز  کشور 

یک ورزش مشکل است سهم بگیرند و 
این نشان دهنده ی تساوی حقوق بین زنان 

و مردان در بامیان است.«
اسکی از دو سال به این طرف در والیت 
گفته  به  که  کرده  پیدا  رواج  بامیان 
مناسب ترین  بامیان  خارجی،  اسکی بازان 
به  اسکی  بازی  برای  افغانستان  در  جای 

حساب می آید.
کارمندان  از  تن  یک  احمدی  فاطمه 
بامیان  در  خان  آقا  انکشافی  بنیاد  دفتر 

نیروهای  کشتن  برای  بوده  قرار  سالح ها 
افغان و آیساف به کار برده شوند.

غیرمسووالنه  را  عمل  این  هیگ  آقای 
خوانده و گفته است که این کار در تناقض 
با ادعاهای ایران است که گویا از صلح و 

ثبات در افغانستان حمایت می کند.
نشان  واکنش  اتهام  این  به  تاکنون  ایران 
کرده  رد  را  پیشتر  مشابه  اتهام  اما  نداده 

است.
دو  دارای  راکت ها  این  گفته می شود که 
برابر برد سالح های مشابه اند که طالبان در 

مورد کاهش شمار سربازان شان، ارتباط 
ماموریت شان  کلی  اهمیت  به  مستقیمی 
هم چنان  و  دارد  افغانستان  در 
تحویل دهی  از  بعد  نیروها  از  برخی 
دیگر  در  افغان ها،  به  مسوولیت های شان 
سربازان  آموزش  در  جمله  از  عرصه ها 
به  افغانستان مشغول  اردو و پولیس ملی 

کار خواهند شد. 
و شرکای مان  متحدان  از  »من  او گفت: 
باشند،  داشته  شکیبایی  تا  خواسته ام 
و  پایدار  پیشرفت  شاهد  ما  که  این  تا 

برگشت ناپذیر )در افغانستان( باشیم.«
که  کرد  تاکید  هم چنین  ناتو  سرمنشی 

کشور عمل نمود. معاون رییس جمهور 
سال  تا  که  داد  وعده  مردم  به  همچنین 
آینده مصالی بزرگ شهید مزاری را در 
همکاری  با  خاتم االنبیا  مدرسه  محوطه 

تجار و کمک های مردم اعمار نماید. 
ابراهیمی  عبدالروف  همچنین  ادامه  در 
نمود.  سخنرانی  ولسی جرگه  رییس 
رییس ولسی جرگه، افغانستان را خانه ی 
بر  و  اقوام ساکن در کشور خواند  همه 
وحدت و همدلی در کشور تاکید نمود. 
وی همچنین شهید مزاری را یک مجاهد 
مخلص، ساده زیست، باتقوا و بنیانگذار 
که  نموده  توصیف  کشور  ملی  وحدت 
در راه مبارزه با ظلم و استبداد و برابری 

ملیت ها از هیچ تالشی دریغ ننمود. 
صبغت اهلل  همچنین  مراسم  این  در 
در  مشرانوجرگه  پیشین  رییس  مجددی 
صحبت  مزاری  شهید  شخصیت  مورد 
شخصیت های  از  یکی  را  وی  و  نمود 

وی  نمود.  توصیف  کشور  دلسوز 
در  که  زمانی  تا  کرد  تاکید  همچنین 
نگردد،  برقرار  اجتماعی  عدالت  کشور 

وحدت ملی به وجود نمی آید. 
محمد  حاجی  همچنین  مراسم  این  در 
مردم  وحدت  حزب  رهبر  محقق، 
ولسی  در  مردم  نماینده  و  افغانستان 
مزاری  شهید  و  نمود  صحبت  جرگه 
بلکه  ملی  شخصیت  یک  تنها  نه  را 
توصیف  بین المللی  شخصیت  یک 
و  فرهنگ  گسترش  راه  در  که  کرد 
اسالم  جهان  سطح  در  اسالمی  معارف 
است  گفتنی  است.  داشته  اساسی  نقش 
استر  پیام  همچنین  مراسم  این  در  که 
ارکان  رییس  دوستم  عبدالرشید  جنرال 
و  رهبر  و  مسلح  قوای  سرقومندانی 
سید  و  افغانستان  ملی  جنش  بنیانگذار 
منصور نادری رهبر اسماعیلیان افغانستان 

ارایه شد.

می گوید: »ما به مناسبت صدمین سالگرد 
روز همبستگی زنان جهان چنین مراسم را 
برگزار کردیم که دوازده تن از خانم ها 
قبلی  آموزش  اینها  که  کردند  اشتراک 
ندیده اند فقط انگیزه داده شده که تا این 

خانم ها اسکی بازی را بیاموزند.«
خانم ها  »این  می گوید:  احمدی  خانم 
توسط یک مربی ایتالیایی تحت آموزش 
ما  و  بیاموزند  را  اسکی  بازی  تا  هستند 
بسیارعالقمند هستیم که این بازی را یاد 
آموزش  دیگر  خانم های  برای  و  بگیریم 

بدهیم.«
فردیناندو روالندو، اسکی باز کشور ایتالیا 
می باشد  اسکی بازان  تیم  این  مربی  که 
هیچ  پسران  و  دختران  »بین  می گوید: 
فرقی وجود ندارد و ما آمدیم که در اینجا 
این تعداد از دختران را آموزش بدهیم تا 

همانند مردان اسکی بازی کنند.«

افغانستان در اختیار دارند.
وزیر  نجار  محمد  مصطفی  این  از  پیش 
این  کابل  در  سه شنبه  روز  ایران  داخله 
گفته ها را که حلقه هایی در ایران شورشیان 

را کمک می کنند، رد کرد.
مقام های  سوی  از  همواره  ایران  هرچند 
افغان و خارجی در تمویل و تجهیز مخالفان 
مسلح دولت متهم شده است اما وزیر امور 
داخله افغانستان گفت که تا کنون شواهدی 
در دست نیست که ایران در ناامن ساختن 

افغانستان نقشی داشته  است.

که  دارند  توافق  سازمان  آن  متحدان 
شمال  و  میانه  شرق  در  اخیر  تحوالت 
افریقا به ماموریت نیروهای این سازمان 
در افغانستان هیچ تاثیری برجای نخواهد 

گذاشت. 
درست  استراتیژی  دارای  »ما  گفت:  او 
اکمال  به  برای  کافی  منابع  و  هستیم 
رسانیدن ماموریت خویش در افغانستان 
هستیم.  پیشرفت ها  شاهد  ما  داریم.  نیز 
و  می دهیم  ادامه  مسیر  همین  در  ما 
هیچ رویدادی ما را از استراتیژی ای که 

داریم منحرف نخواهد کرد.«
از  برخی  که  است  حالی  در  این 
که  کرده اند  ادعا  امریکایی  فرماندهان 
افغانستان  جنوب  در  را  طالبان  آنها 
رابرت  گفته  به  اما  کرده اند،  تضعیف 
جنگ های  »سال   ،۲۰۱۱ سال  گیتس، 

سخت تر و سنگین تر« خواهد بود. 
اما در عین حال آقای گیتس تاکید کرد 
که خروج سربازان امریکایی بنابر تقسیم 
آغاز   ۲۰۱۱ سال  جوالی  ماه  از  اوقات، 
این  با  امریکا  دفاع  وزیر  شد.  خواهد 
وجود شمار سربازانی را که از افغانستان 
اما  نکرد،  مشخص  شد،  خواهند  خارج 
انتظار می رود که شمار این سربازان کم 

باشد. 

بهای ریاست صلح...
ادامه از صفحه 1

راس  در  ربانی  آمدن  با  این که  نخست 
سابق  متحدین  صلح  عالی  شورای 
امید  و  تغییر  ایتالف  و   شمال  جبهه 
و  جمعیت  به  وابسته  مجموعه های  و 
نظر  اختالف   دچار  سابق  نظار  شورای 
شهید  برادران  اظهارات  شدند،  جدی 
چهره های  دیگر  و  مسعود  احمدشاه 
برجسته ی جمعیت اسالمی نشان می دهد 
که این مجموعه ها اکنون دچار اختالف 
طالبان  با  مصالحه  مورد  در  جدی  نظر 
می باشند. خواست دوم آقای کرزی این 
بود که با آوردن ربانی در راس شورای 
طالبان  با  مصالحه  مساله ی  صلح،  عالی 
را فراقومی نشان دهد. در حالی که همه 
طالبان  با  مصالحه  جریان  که  می دانند 
در  خاص  حلقه ی  یک  طریق  از  صرفا 
طور  به  وردک،  فاروق  توسط  ارگ 

غیرشفاف و مبهم رهبری می شود. 
اکنون با شهادت آقای سیدخیلی موجی 
از احساسات ضد مصالحه میان مردم به 
گرفته،  باال  پروان  والیت  در  خصوص 
آقای  که  گفت  می توان  ترتیب  بدین 
خواهد  بازی  این  قربانی  نخستین  ربانی 
بود. گذشته ازاین حضور ربانی در راس 
شورای عالی صلح با حسادت مجددی 
روز  وی  طوری که  به  است.  همراه  نیز 
گفت  مزاری  شهید  مراسم  در  گذشته 
در راس شورای عالی صلح کسانی قرار 
گرفته اند که هیچ کاری برای صلح در 

گذشته انجام نداده اند. 
حال باید دید که آقای ربانی در مسیری 
چه  تا  ندارد  همراه   به  سودی  هیچ  که 

زمانی می تواند با شتاب گام بردارد؟

وزیر دفاع امریکا: 
برای خروج از افغانستان شتاب نکنیم

ما بر اساس منافع...                             ادامه از صفحه 1

آموزش اسکی برای زنان در بامیان

آیساف محموله جنگ افزار قاچاق شده از ایران را به دست آورد

از صفحه 1
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طالبانتغییرکردهاند؟
در حالی که مقامات حکومتی با اصرار زیاد 
به این تردید دامن می زنند که شاید عملیات 
رییس  و  نباشد  طالبان  کار  اخیر  انتحاری 
تنگاتنگ  رابطه ی  از  صلح  عالی  شورای 
و  حاشیه  در  که  کسانی  با  صلح  شورای 
اطراف مقامات رهبری طالبان هستند سخن 
شورای  رییس  قول  به  که  طالبان  می گوید، 
و  عمل  در  کرده اند،  هم  تغییر  صلح  عالی 
وحشی گری شان  و  برخشونت  خود  رفتار 
افزوده اند و می افزایند. این معمایی است که 
و  نمی دانند   را  آن  پاسخ  افغانستان  مردم 
برای اطالع از آن محرم شمرده نمی شوند. 
که  برجسته ای  نقش  شاید  که  مساله  این 
طالبان  دادن  شکست  در  خیلی  سید  آقای 
را  وی  طالبان  که  است  موجب شده  داشت 
از بین ببرند، می تواند درست باشد، اما این 
پاسخ چه چیزی را حل می کند؟ رییس دولت 
گفته است که دشمنان افغانستان نمی توانند 
اهداف  به  حمالتی  چنین  دادن  انجام  با 
از  که  حال  تا  اما  شاید  برسند.  شوم شان 
شوم شان  اهداف  به  کارهایی  چنین  طریق 
طرف  این  به  ده سال  از  و  رسیده اند 
رسیده اند  حدی  آن  به  و  شده اند  قوی تر 
تضرع  با  توام  و  مکرر  تقاضاهای  به  که 
مثبت  پاسخ  افغانستان  دولت  عاجزانه  ی  و 
ندهند. آنچه را که مردم افغانستان مشاهده 
کرده اند، همین است و بیشتر از آن را فقط 
آن کسانی می دانند که با افراد در حاشیه ی 
رهبران طالبان رابطه ی تنگاتنگ دارند، ولی 
غیرکرام  و  کرام  از  اعم  طالبان،  از  هیچ یک 
واقع  در  نیست.  گفتگو  به  حاضر  ایشان  با 
با  که  کسانی  موضع گیری های  و  اظهارات 
کشیدن  آغوش  در  برای  افراطی  اشتیاق 
مزدور  آدم کشان  و  طالب  تروریست های 
آشتی جویی های  و  آی اس آی  و  پاکستان 
باعث  می کنند،  لحظه شماری  یک جانبه 
طالبان  وحشی  گروه  به  بخشیدن  جسارت 
رییس  تعبیر  به  که  گروهی  است.  شده 
دولت به هیچ چیزی باور ندارد. هیچ معلوم 
و  خدمتگزار  افسر  یک  شدن  کشته  نیست 
از  دارد،  هم  جهادی  سابقه ی  که  فداکار 
داده  اند،  انجام  را  جنایت  این  که  طالبانی 
نمی شود  اگر  و  یانه؟  می شود  بازخواست 
و  پایمال شدن  ازای  در  طالبان  با  و آشتی 
فراموش کردن خون عبدالرحمن سید خیلی 
و صدها و هزاران کس دیگر امثال او تحقق 
چه  قانونی،  و  اسالمی  نگاه  از  می پذیرد، 
کسی این حق را به خود می دهد که خون او 
و امثال او را وجه المصالحه، قرار دهد. آیا با 
انگیزه های دیگر  چنین شیوه هایی روحیه و 
افسران و سربازانی که صادقانه و با عشق 
وظایف  انجام  مصروف  میهن،  و  مردم  به 
مردم  غرور  و  استقالل  از  دفاع  دشوار 
انگیزه کشی  و  نمی شود  تضعیف  هستند، 
و  سربازان  که  اسلحه ای  تنها  نمی شود! 
افسران ما راـ چه عضو پولیس باشد و چه 
قادر  ـ  امنیتی  نیروهای  سایر  چه  و  اردو 
انگیزه است که  به جانبازی می سازد همین 

این گونه کشته می شود.     

زنگ اول
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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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مرمیهایفراوانبینگروههایدرگیرتبادلهمیشد،
کهاکثرآنهادرمناطقمسکونیاصابتمینمودند.
مادریکیازنقاطشهرکابلسکونتداشتیمکهبین
چندینگروهتقسیمشدهبودوراکتهایفراوانی
نزدیک در عمهامکه مینمود. اصابت ما مناطق به
میآمد ما خانه به اوقات گاهی داشت ماسکونت
ما بهخانه اثرشدتجنگ در نیز روز همان در و
آمدوشوهرشدرخانهخودشانبود.درهمیناثنا
راکتیبهخانهایشاناصابتنمودوشوهرعمهامرا
شهیدنمود.ماجسداورااززیرکوتخاک،گلو
چوبهایشکستهسقفبیروننمودیموهمهبدن
ازتمامجراحاتاوجاری اوتکهتکهشدهوخون
تکلیف شوهرش مرگ از بعد بیچارهام عمه بود.
یادشوهرشکه به نمودوهمیشهوقت پیدا روانی
میافتد،ساعتهاگریهمیکندوبعدازگریهاکثر
اوقاتبهحالتبیهوشیمیرود.منازدولتخود
میخواهمکهبااوکمکنمایدوکسانیکهاورا
داشته آرامی زندگی نباید رسانیدهاند حالت آن به
باید رسانیدهاند مردم به که را خساراتی و باشند
پاسخبگویندودرنهایتبهجزایکارهایوحشیانه

وجنایتکارانهشانبرسند.«


امروزدرگزارش»ازورایدودوآتش«حقیقتتلخی
آن منکر آن عامالن از تعدادی که میداریم بیان را
مردم درحالیکه هستند، وحشیانهشان عملکردهای
واقعیتهایی اینها و نمینمایند تهمت ایشان باالی
باخودداریم را نیستند.خواهری انکار قابل هستندکه
کهچنینمیگوید:»روسهازمانیکهازکشورخارج
مردم از بسیاری نمودند، قبول را شکست و شدند
را وقت آن ابرقدرت بزرگترین زیرا بودند، خوش
شکستدادهبودند.مشکلیکهوجودداشتحکومت
کمونیستیبود،تاباالخرهروزیفرارسیدکهحکومت
بیدینکمونیستیسرنگونشدوسردمدارانجهادوارد
از بیرون شهرکابلشدندوحکومتتمثیلیراکهدر
چندی مدت و نهادند بنیان بودند، داده تشکیل مرز
هنوزنگذشتهبودکهسروصداهاییبهمیانآمد،کههر
تنظیمبهخاطرزحماتوجهادیکهنمودهبودندبیشتر
داشتندومیخواستند را توقعسهیمشدندرحکومت
محروم ازحقشان را ملتها و تنظیمها از تعدادی که
نمایند.همینجاروجنجالباعثگردیدکهمحشربرپا
شودوجنگهایمیانگروهیآغازشد.دربسیارزمان
کمیکهمردمحتاتصورشراهمنمیکردند،کابلرابه
ویرانهتبدیلنمودندودرگیریهایشدیدباعثگردید
بهویرانهتبدیلشود.همهروزهراکتو کهتمامشهر

اینگفتمانیکیازمشکالتعمدهایکهخانمهابعداز
دورانمکتبیاحتابعدازختمدورهابتداییهنمیتوانندبه
تعلیمشانادامهبدهندیعنیفامیلهایشاننمیگذارندکه
دخترجوانیاخانمشانبهمکتبودانشگاهبرودویادر
ادارهدولتیکارنماید،بهعنوانیکچالشعمدهعنوان

شدودراینمواردراهحلهایینیزپیشنهادگردید.
خانمبتولمحمدی،یکیازمشکالتویژهراسطحپایین
بخواهیم »اگر گفت: نموده عنوان زنان سواد و آگاهی
ایجاد کنند، پیدا دسترسی مکاتب به دختران و زنان
بسیار مناطق اکثر در الحاقیه مکاتب مخصوصا مکاتب

ضروریاست.«
خانماحمدییکیازاشتراککنندگاناینگفتمانافزود

یکیازراههایحلکهمیتواندسطحآگاهیزنانرادر
ازطریقمکاتب تبلیغات ببرد، بلند تماممواردذکرشده
به زنان که مواردی در نمود است.ویعالوه مساجد و
صورتدرستآگاهیندارندازطریقتبلیغاتمیتوانیم

آنهاراازحقوقشانمطلعبسازیم.
زینبرضاییکهدراینگفتماناشتراکنمودهبودگفت:
»یکیازراهحلهاییکهمیتواندسطحآگاهیخانمهارا
بلندببرددرمکاتبنسوان،معلمیناناثراتوظیفنمایند.
هم هنوز که ناپسندی عنعنات و عرف آنکه خاطر به
به 6 ازصنف خانوادهها بعضی است ما جامعه دامنگیر
بعددخترانشانرانمیگذارندکهنزدمعلمینمردبروند
وبهدروسشانادامهبدهند،بنابراینازدیادمعلمینزندر

مکاتببسیارضروریمیباشد.«
پایین سطح را عمده مشکالت از یکی نیز مرادی خانم
اینقسمت »در دانستهگفت: ازحقوقشان زنان آگاهی
و قرا در مخصوصا فعالیتنمایند، بیشتر باید رسانهها
قصباتکهاکثرمردمدسترسیبهمعلوماتواطالعات

روزندارند.«
در بشری حقوق مضامین »گنجانیدن گفت: نسیمه خانم

نصابتعلیمییکامرضروریمیباشد.«
دراینگفتماندرموردمشکالتصحیزناننیزاشارهشد
ویکیازراهحلهاییکهمیتواندجلویاینمشکالترا
بگیرد،ازدیادداکترانوقابلههادرکلینیکهاعنوانشد،
طوریکهدرهرمنطقهکلینیکاعمارشودودرهربخش
استخدامشوند.خانمهاییکهدر بایدداکترانمتخصص
اینگفتمانشرکتنمودهبودندایجاددانشکدهطبرادر
آگاهیدهی و نمودند عنوان بامیانیکضرورتجدی
مردمرادرموردتنظیمخانوادهیکامرضروریدانستند.
پیدا بهعدالتاجتماعیدسترسی اینکهزنان درمورد
داشتن فامیلی، محکمه ایجاد به گفتمان این در کنند
و شد اشاره عدلی وطب زن، سارنوال زن، وکیلمدافع

درموردپیگیریمجرمینخشونتعلیهزنانتاکیدشد.
درموردحضورزناندرعرصهسیاسیگفتهشدکهتاکنون
تنهاچیزیکهازطرفدولتبهعنوانیکدستآورددر
انتخاباتبوده اینموردعنوانشدهفقطحضورزناندر
استولیمواردزیادیوجودداردکهحضورخانمهادر

نظرگرفتهنشدهوخیلیسمبولیکاست.
مستقل اقتصاد یک دارای خانمها که موضوع این به
به اجازهشوهرصالحیت بدون اکثرخانمها نمیباشندو
مصرفرساندنمبلغخیلیناچیزراهمندارنداشارهشد.
نجیبهامینیدرموردایجادفابریکهایکهزنانبتواننددر
ایجاد خانمها برای سرگرمی یک هم و نمایند کار آن
شودوهمدرنتیجهداراییکاقتصادمستقلشونداشاره
نمود.خانمحلیمهافضلیدرموردبلندبردنسطحاقتصاد
»برای پیشنهادنمودهگفت: زنانآموزشهایحرفویرا
آموزشهای بازماندهاند سواد نعمت از زنانیکه آنعده
بازار زنان دستی صنایع برای و بیاید وجود به حرفوی
زیادی تعداد فعال شود. گرفته درنظر مارکت و فروش
اززنانصنایعدستیتولیدمیکنندامابازارمشخصیکه

بتواننددرآنبهفروشبرسانند،وجودندارد.«
عبداالحدفرزام،رییسکمیسیونمستقلحقوقبشربامیان
ازتمامیمطالباتیکهدراینکنفرانسمطرحشدحمایت
این نمایندگیازکمیسیونحقوقبشر »به نمودوگفت:
و میکنیم مطرح مربوطه مراجع به را شما خواستههای
امیدواریمتاسالآیندهشاهدتغییراتچشمگیردرتامین

حقوقزندربامیانباشیم.«
دراخیراینگفتمانفیصلهشدکهخانمهاتمامخواستههایی
راکهپیشنهادکردهاندبایدپیگیرینمایندوتاسالآینده
معلومشودکهبهچهتعدادازمطالباتشاندستیافتهاند.
دراخیراینجلسهخانمطیبهخاوریازبرگزاریاینجلسه
ابرازرضایتنمودوگفت:»اینیکطرحکامالجدید
شود مطرح زنان مشکالت تمام میزگرد این در که بود
فعالیت آنها در زنان که مدنی نهادهای کارکرد روی و
دارندبررسیصورتگرفتوبرگزاریچنینبرنامههایی
بین هماهنگی یک و بسازد توانمند را خانمها میتواند
کارکرد از نتیجهگیری یک میآید. وجود به خانمها
اشخاصونهادهاییکهدرراستایتامینحقوقزنکار
پیشنهادهاییمطرحمیشود کردهاند،صورتمیگیردو

کهدرآیندهبتوانیمچهفعالیتهاییراانجامبدهیم.«
این در اشتراککنندگان از یکی محمدی بتول خانم
و چالشها مشکالت، گفتمان این »در گفت: میزگرد
راهحلهانیزمطرحشدومطالباتدرعرصههایمختلف
بودند؛ازجملهدرعرصهسیاسی،صحت،معارف،اقتصاد
زنان زنانودرموردآگاهیدهی برای وعدالترسمی
نمودکهدر تاکید بحثصورتگرفت.«خانممحمدی
بخشمعارفوتعلیموتربیهتوجهجدیصورتبگیردو

فرصتهایکاریبرایزنانایجادشود.


در بامیان زون بشر حقوق مستقل کمیسیون ساحوی دفتر
صورت به که زن جهانی روز از تجلیل برگزاری کنار
پنجشنبه برگزارشد،روز بامیان گستردهوچشمگیریدر
از تعدادی حضور با را میزگردی روان سال حوت 19
اینمیزگرد بامیانبرگزارنمود.در خانمهایفعالوالیت
عرصه در جمله از مختلف عرصههای در زنان مشکالت
سیاسی،فرهنگی،اقتصادی،صحی،عدالتو...موردبحث
وبررسیقرارگرفت.بربنیادآمارهاییکهازطرفریاست
را معارف شاگردان فیصد 42 شده منتشر بامیان معارف
چشمگیر افزایش یک این که میدهند تشکیل دختران
بامیان زنان حضور اما است مکاتب در دختران حضور
در است. کمرنگ خیلی دانشگاهها و دولتی ادارات در

عمه ام 
دیوانه 

شد

 عمه ام که در نزدیک ما سکونت داشت 
گاهی اوقات به خانه ما می آمد و در همان 
روز نیز در اثر شدت جنگ به خانه ما آمد 
در  بود.  خودشان  خانه  در  شوهرش  و 
اصابت  ایشان  خانه  به  راکتی  اثنا  همین 
نمود.  شهید  را  عمه ام  شوهر  و  نمود 
و  گل  خاک،  کوت  زیر  از  را  او  جسد  ما 
نمودیم   بیرون  سقف  شکسته  چوب های 
از  خون  و  شده  تکه تکه  او  بدن  همه  و 
تمام جراحات او جاری بود. عمه بیچاره ام 
بعد از مرگ شوهرش تکلیف روانی پیدا 
نمود و همیشه وقت به یاد شوهرش که 
از  می افتد، ساعت ها گریه می کند و بعد 
گریه اکثر اوقات به حالت بیهوشی می رود.

نخستین گفتمان 
زنان بامیان برگزار شد 
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نزد  در  شده  مطرح  جدی  بحث های  از  یکی  روزها  این 
افغانستان،  سیاسی  جامعه  در  ذی صالح  و  مسوول  مقامات 
و  امنیتی  نیروهای  به  امنیتی  مسوولیت های  انتقال  موضوع 
تجلیل  در  رییس جمهور کرزی  می باشد.  افغانستان  دفاعی 
بهار  از  که  کرد  تاکید  موضوع  این  بر  زن  جهانی  روز  از 
به نیروهای  انتقال مسوولیت  سال آینده خورشیدی، پروسه 
امنیتی افغان آغاز می گردد. اگرچه آقای کرزی نگفت که 
اما تاکیدی که مقامات  این پروسه از کجا آغاز می گردد، 
سیاسی به شمول رییس جمهور کرزی بر این موضوع دارند، 
گویای این واقعیت است که انتقال مسوولیت امنیتی یکی از 
موضوعات جدی است که مفکوره سیاستمداران کشور را 

به خود مشغول داشته است.
اجرای این پروسه برای رییس جمهور کرزی یک دستاورد 
محسوب می گردد. آقای کرزی که از سال 2001 میالدی در 
مقام ریاست دولت های موقت و انتقالی و انتخابی افغانستان 
از وی  که  مسوولیت هایی  از  بسیاری  در  است،  داشته  قرار 
انتظار می رفت، توفیقی به دست نیاورده است. آقای کرزی 
در مبارزه با فساد اداری ناکام مانده است. علی رغم این که 
اخیرا آقای کرزی تغییراتی را در رهبری دستگاه مبارزه با 
فساد اداری دولتش انجام داده، اما امیدی به دستیابی نتیجه 
مثبت از این موضوع وجود ندارد. زیرا بعید است که آقای 

کرزی در این کار موفق شود.
ناتوانی در عرصه مبارزه با فساد اداری باعث گردیده است 
تا انتقاداتی از داخل و خارج به آدرس حکومت و رهبری 
است  کرده  اعالم  انگلیس  دولت  اخیرا  گردد.  حواله  وی 
مالی  پروسه های  در  شفافیت  عدم  موجودیت  زمان  تا  که 
مربوط به اختالف بین نظام مالی افغانستان و صندوق وجهی 
تعلیق  به حالت  را  افغانستان  به  بین المللی، کمک های خود 
از  یکی  افغانستان  به  انگلستان  کمک  تعلیق  درمی آورد. 
اداری در  به فساد  بین المللی  اعتراضات  نمونه ها و مصادیق 

افغانستان محسوب می شود.
رییس جمهور کرزی در عرصه مبارزه و مقابله با مواد مخدر 

نداشته  زیادی  دستاورد  نیز 
به  روسیه  اکنون  هم  است. 
معترضین  از  یکی  عنوان 
جدی بر عدم جدیت مبارزه 
افغانستان  در  مخدر  مواد  با 
ناتوانی  می گردد.  محسوب 
مخدر  مواد  با  مبارزه  در 
گردید  باعث  افغانستان  در 
در  روسیه  پیش  چندی  تا 
مواد  ضد  عملیات  یک 
ننگرهار  والیت  در  مخدر 
این  اگرچه  کند.  شرکت 
از  اعتراضاتی  باعث  کار 

سوی دولتمردان گردید، اما حداقل این واقعیت را آشکار 
ساخت که روس ها از آنچه در عرصه مبارزه با مواد مخدر 

در افغانستان می گذرد، راضی نیستند. 
در سطح داخلی نیز اکنون این ذهنیت ایجاد شده که دولت 
در مبارزه با مواد مخدر ناتوان گردیده است. حتا مبارزه با 
از  است.  گردیده  تبدیل  سیاسی  بازی  یک  به  مخدر  مواد 
سال ها به این سو همواره از لیستی سخن گفته می شود که از 
قاچاقچیان و مرتبطین با مواد مخدر تهیه شده اما این لیست 
اعالم نمی گردد و گاهی موجودیت آن انکار می گردد. این 
سبب شده تا مردم به این ذهنیت برسند که در عرصه مبارزه 
این  است  ممکن  و  است  لنگ  دولت  پای  مخدر  مواد  با 
مواد مخدر  اندرکاران  باشد که دست  بدین جهت  ناتوانی 
توانسته اند، ارتباط کافی و الزم را با دست اندرکاران قدرت 

تامین کنند.
از سوی دیگر با توجه به، به درازا کشیده شدن جنگ ضد 
تروریزم، کم کم این ذهنیت شکل گرفته که رییس جمهور 

کرزی در عرصه مبارزه با تروریزم هم دستاورد چندانی به 
دست نیاورده است. اگرچه در این ناکامی جامعه بین المللی 
دولت  موضوع حاکمیت  به  توجه  با  اما  می باشد.  نیز سهیم 
افغانستان بر این قلمرو، بیشترین سهم این ناکامی به دولت 

افغانستان نسبت داده می شود.
با توجه به این موضوع به نظر می رسد تالش رییس جمهور 
پروسه  اجرای  بر  افغانستان  کرزی و هم فکرانش در دولت 
متمرکز  این  بر  داخلی،  نیروهای  به  امنیتی  مسوولیت  انتقال 
می باشد که با اجرای این پروسه بتواند ضعف های خود در 
سایر عرصه ها را پوشش دهد. از این رو اگر پروسه مسوولیت 
که  می گردد  ایجاد  باور  این  شود،  گذاشته  اجرا  به  امنیتی 
دولت افغانستان حداقل در یکی از عرصه ها که تامین امنیت 

می باشد، می تواند قابل اعتماد باشد.
شکی نیست که بدست گرفتن مسوولیت تامین امنیت توسط 
دولت و نهادهای تحت رهبری دولت یکی از خواسته های 
مردم افغانستان می باشد، اما توانمندی در اجرای این وظیفه 
که  دارد  الزم  را  پیش نیازهایی  از  بخشی  نیز  مسوولیت  و 
نمی توان بدانها بی توجه بود. یکی از پیش نیازهای اصلی که 
برای عهده دار شدن مسوولیت دولتی بدان نیاز است، ایجاد 
امنیتی و دفاعی  انگیزه برای اجرای وظیفه در نزد نیروهای 

افغانستان می باشد.
برخی از گزارش ها حاکی از این است که مقامات از عدم 
عالقه و انگیزه برای انجام وظیفه در نزد نیروهای دفاعی و 
که  موضوعاتی  از  یکی  گشوده اند.  شکایت  به  لب  امنیتی 
عالقمندی  عدم  می گردد،  مطرح  بار  بار  نیز  گزارش ها  در 
است  امنیتی  و  دفاعی  نهادهای  در  وظیفه  انجام  به  جوانان 
که ممکن است در قالب فرار از قطعات عسکری یا پولیس 
بازتاب یابد و به این معنا است که دستگاه های رهبری کننده 
نیروهای دفاعی و امنیتی نتوانسته اند به اندازه کافی در ایجاد 

انگیزه در این نیروها کار کنند.
نیروهای  در  انگیزه  عدم  دلیل های  از  یکی  می رسد  نظر  به 

دفاعی و امنیتی این است که رویکرد دولت در مخاصمت 
نیروهای  که  افغانستان  دولت  مسلح  مخالفان  با  مجادلت  و 
دفاعی و امنیتی هر ازگاهی قربانی این مخاصمت می گردند، 
چندان مبتنی بر قاطعیت برخاسته از یک عزم راسخ نمی باشد. 
و  دولت  مسلح  مخالفان  سوی  از  جمعی  کشتار  علی رغم 
اجرای حمالت انتحاری و انفجاری متواتر دیده می شود که 
دولتمردان به آنها القاب برادر می دهند و کوشش می کنند 
با  که  است  بدیهی  کنند.  توجیه  را  آنان  کشتارهای  حتا  تا 
این وضعیت انگیزه ای برای مقابله خطرناک در نزد نیروهای 
هست،  اندکی  هم  واگر  نمی گیرد  شکل  امنیتی  و  دفاعی 
تضعیف می گردد. از این رو باید گفت که یکی از نیازهای 
با مخالفان مسلح دولت این است  ادامه مقابله  اساسی برای 
امکان پذیر  حالی  در  این  و  کنند  ایجاد  را  الزم  انگیزه  که 
است که مقامات دولتی بر مشروعیت جایگاه خویش و عدم 
باشند و  باور داشته  مشروعیت جایگاه مخالفان مسلح خود 

این باور را در عمل به نمایش بگذارند.

در اواخر سال 2010 میالدی موافقه ی رهبران ایاالت 
متحده ی امریکا و افغانستان مبنی بر خروج تدریجی 
و   2014 سال  تا  ناتو  و  آیساف  نظامی  نیروهای 
واگذاری مسوولیت کامل نظامی به نیروهای نظامی 
جداگانه ی شان  رسمی  اعالمیه های  طی  افغانستان 
توجه  گردید،  مطرح  خبری  کنفرانس های  در  که 
نموده  جلب  خود  به  را  ملی  و  بین المللی  جامعه ی 

است.
این مساله در حالی از سوی طرفین مطرح گردید که 
بیش از چهل کشور جهان به رهبری ایاالت متحده ی 
امریکا حضور نظامی فعال در افغانستان داشته باشند 
و  برای خود  نتواند  این کشورها  مدت  این  که طی 
و  صلح  و  داشته  چشمگیری  دست آورد  افغانستان 
ثبات دایمی را به ارمغان بیاورند که این عوامل باعث 
ضعف  بنابر  دولت  رهبری  تیم  یک سو  از  که  شده 
مدیریت، نتوانسته است از همکاری و مساعدت های 
جامعه ی جهانی در جهت منافع ملی استفاده معقول 
و  همکار  کشور های  خود  دیگر  سوی  واز  نماید 
تمایلی  چندان  ناخواسته  ویا  خواسته  کمک کننده 
افغانستان عقب مانده و جنگ زده را در  تا  نداشته اند 
مسیر درست هدایت نمایند. حاال بعد از سپری شدن 
یک دهه از حضور نظامی آیساف و ناتو به رهبری 
ایاالت متحده ی امریکا در افغانستان، مساله ی خروج 
بین المللی مطرح می گردد  نظامی  نیروهای  تدریجی 
از  دقیقی پس  تعریف  نمی توان  این صورت  در  که 
سال 2014 به زبان آورد و این که وضعیت سیاسی و 
نظامی کشور چگونه شکل خواهد گرفت، گذشت 

زمان به آن پاسخ می دهد.
حاال به هدف اقدامات پیشگیرانه، را زمان را مدیریت 
کرد. بنابر اقتضای زمان ضرورت ایجاد پایگاه نظامی 
و  امریکا  متحده ی  ایاالت  منافع  اساس  به  امریکا 
متحدانش در مناطق مختلف کشور )قندهار، شیندند، 
اینجا  در  می گردد.  احساس  و...(  دهدادی  بگرام، 
نظامی  پایگاه  چنین  ایجاد  که  می شود  مطرح  سوال 
این  آیا  دارد؟  استراتژیکی  اهمیت  چه  افغانستان  در 
که  تدافعی؟  یا  دارند  تعرضی  خصلت  پایگاه ها 
می توان از زاویه های مختلف و دیدگاه های متفاوت 

به آن نگریست و مورد بررسی قرار داد.
نظامی  پایگاه  گذشته  تجارب  و  تاریخی  پیشینه ی 
امریکا در برخی از کشور های جهان نشان داده است 
که موجودیت چنین پایگاه های نظامی صرفا می تواند 
نماید.  تامین  منطقه  در  را  متحدانش  و  امریکا  منافع 
بوده  نظامی  استراتژیک  پایگاه ها یک گام  این  زیرا 
که در جهت حصول اهداف امریکا عمل می نماید. 
پایگاه هایی  چنین  ایجاد  در  ما  کشور  بهره گیری  اما 
چه  منطقه  در  امریکا  استراتژی  و  بود  خواهد  چه 
به تحلیل  اینک آن را  اهدافی را دنبال می نماید که 

و بررسی می گیریم:
مفاد افغانستان از تاسیس پایگاه های نظامی:

داخل  به  همسایه  کشورهای  تردد  و  مداخله  از   -
قلمرو افغانستان جلوگیری می کند.

مصوون  خارجی  هوایی  حمالت  از  افغانستان   -
می ماند.

نظامی و سیاسی کشور ضمانت شده و  - حاکمیت 
افغانستان دستخوش تغییرات نابه هنگام نمی گردد.

- صلح و ثبات دایمی در منطقه تامین می شود.
چالش های پس از ایجاد پایگاه های نظامی:

کشور  برای  امریکا  نظامی  پایگاه های  موجودیت   -
نگرانی  موجب  و  می آفریند  چالش  منطقه  در  ما 

کشورهای همجوار می شود.
- جغرافیای جنگ تغییر می کند.

خصمانه ی  اهداف  به  وایران  پاکستان  کشورهای   -
تا  کرد  خواهند  تالش  و  می بخشند  شدت  خویش 
نظامی  و  اقتصادی  سیاسی،  بحران  در  را  افغانستان 

قرار دهند.
اهدافی  چه  مبنای  بر  امریکا  نظامی  پایگاه 

ایجاد می گردد:
- دسترسی کامل به منابع طبیعی و زیرزمینی افغانستان 

وآسیای میانه.
- استفاده از موقعیت ژیوپولیتیک این کشور منحیث 

ژاندارم نظامی.
- نظارت و کنترول بر سالح اتومی پاکستان.

خلق  جمهوری  روزافزون  قدرت  از  جلوگیری   -
چین.

- بی ثباتی کشورهای آسیای میانه و تضعیف پتانسیل 
نظامی فدراتیف روسیه.

- اضمحالل و سرنگونی رژیم آخندی در ایران.
به  شمالی  کوریای  نظامی  زرادخانه  ساختن  مهار   -

نفع کوریای جنوبی.
- پیشگیری و مقابله با مشکل نگرفتن اتحادیه جدید 

پیمان میان روسیه، چین، هند، ایران و ...
بنابر اهداف فوق ایاالت متحده ی امریکا و متحدینش 
ناگزیر اند تا زعامت افغانستان را در این راستا ترغیب 
پایگاه  ایجاد  برای  را  مردم  عامه ی  ذهنیت  تا  نمایند 
بستر  آینده  سال  چهار  در  و  سازد  مساعد  نظامی 
فراهم  پایگاهی  چنین  ایجاد  پذیرش  قابل  و  مناسب 
ویا  لویه جرگه  طریق  از  آن  موجودیت  به  و  گردد 
قانونی بخشد و مهر صحت  شورای ملی مشروعیت 
امنیتی  افغانستان تحت چتر  بگذارد. در این صورت 
و سیاسی ایاالت متحده ی امریکا پس از سال 2014 

قرار می گیرد.
واکنش ها در سطح ملی و منطقه ای: 

الف. در سطح ملی:  چون ایجاد چنین پایگاه نظامی 
در مطابقت کامل به منافع ملی و ضرورت مبرم جامعه 

قرار دارد استقبال خوبی از آن صورت می گیرد.
کشورهای  موضع گیری  منطقه ای:   سطح  در  ب. 
ایران نگران کننده و  همسایه به خصوص پاکستان و 
همیشه  کشورها  این  زیرا  بود،  خواهد  هشداردهنده 
و  می بینند  ضعیف  جایگاه  یک  در  را  افغانستان 
و  گراییده  سردی  به  همجواری  حسن  مناسبات 

کمرنگ تر می گردد.
در سطح بین المللی: پس از فروپاشی اتحاد شوروی 
سابق و ختم جنگ سرد، جهان یک قطبی گردید، 
پیمان وارسا منحل شد و پیمان ناتو نسبت به هروقت 
دیگر به قوت نظامی خود افزود. امریکا طی این مدت 
عرصه ی  در  توانست  و  شد  سیاسی  میدان  یکه تاز 
جهانی بازیگر اصلی در معضالت و معادالت سیاسی 
باشد. در عین حال تالش کرد تا جهان را به همسویی 

و همگرایی دعوت نماید.
اما دیری نگذشت که یک قطبی شدن جهان با همه 
پیامدهای  و  منفی  نتایج  وشوکت  شان  و  دغدغه 
بیش  بار آورد و  به  ناگواری را در عرصه ی جهانی 
از هر زمان دیگر، نارضایتی و تنش ها از سیاست یک 

قطبی افزایش یابد. 
ایجاد و موجودیت پایگاه نظامی امریکا در افغانستان، 
نیرومند خارج از محور هم پیمانان  توجه کشور های 
معطوف  خود  به  را  هند(  و  چین  )روسیه،  امریکا 
که  داشت  نخواهند  میل  کشورها  این  و  می سازد 
افغانستان در گرو پیمان نظامی امریکا باشد. شرایط 
به  با  تا  می سازد  وادار  را  کشورها  این  حاالت  و 
سیاست  نظامی،  مانورهای  و  راهکارها  کارگیری 
با چنین پایگاهی در  تقابل و رویارویی را در مقابله 
تقویت  میان شان  همکاری  روحیه ی  و  گیرند  پیش 
در  نوظهور  پیمان  شکل گیری  به  منجر  که  گردیده 
مقابل این پایگاه خواهد شد. به هرحال ایجاد پایگاه 
نظامی دایمی امریکا در افغانستان به منفعت ملی مردم 
افغانستان تمام خواهد شد ولی این وابستگی به امریکا 
امتیازی  چه  دایمی  پایگاه  ایجاد  بدل  در  که  دارد 
خواهد  افغانستان  مصوونیت  و  پیشرفت  هدف  به 
کشورما  زعامت  که  است  طبیعی  امر  یک  این  داد. 
مسووالنه، با مهارت و درایت کامل امتیازات خوبی 
افغانی  ضرب المثل  نماید.  دریافت  جامعه  نفع  به  را 
است که »در داد و گرفت دقت به خرج داده شود، 
که چیزی را که از دست می دهی چه چیزی به دست 

می آوری؟«

 کاکوجان نیازی

 احسان اهلل دولت مرادی

مفاد افغانستان 
از ایجاد پایگاه های نظامی

انتقال مسوولیت های امنیتی 
و خالی اگیزه و اعتماد

به نظر می رسد یکی از دلیل های عدم انگیزه در نیروهای دفاعی و امنیتی 
این است که رویکرد دولت در مخاصمت و مجادلت با مخالفان مسلح دولت 
افغانستان که نیروهای دفاعی و امنیتی هر ازگاهی قربانی این مخاصمت 
می گردند، چندان مبتنی بر قاطعیت برخاسته از یک عزم راسخ نمی باشد. 

علی رغم کشتار جمعی از سوی مخالفان مسلح دولت و اجرای حمالت انتحاری 
و انفجاری متواتر دیده می شود که دولتمردان به آنها القاب برادر می دهند و 

کوشش می کنند تا حتا کشتارهای آنان را توجیه کنند.

ACKU
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از كرايه و از خدمات جلوگیري مي كند و همچنین يك 
عايد خوب براي دولت افغانستان است.« وي گفت وقتي 
كه اين خط افتتاح شود فايده های چشم گیري را مشاهده 

خواهیم كرد.
آقاي روشن زاده مي گويد: »ما افتخار داريم كه اولین خط 
افتتاح مي شود و  افغانستان در شهر مزار شريف  آهن در 
بودن  سالم  مي كند  فراهم  تاجران  به  را كه  سهولت هايی 

اموال و نزديك بودن به گدام هاي شان مي باشد.«
وي اضافه كرد افتتاح راه آهن در شمال افغانستان باالي 
نرخ و نواي مواد وارداتي تاثیرگذار خواهد بود. وي گفت 
يك واگون معادل به 3 تا 4 موتر را بارگیري مي كند كه 

اين خود بر عايدات تاجر مي افزايد.
ريیس اتاق هاي تجارت واليت بلخ مي گويد: »ما دو ماه 
كه  يقینا  و  داشتیم  نشست  روسیه  تجارتي  ارتش  با  قبل 

تجار ما شناخت كامل با ماركیت روسیه 
دارند و همچنین تجار روسیه با ماركیت 
تجارتي   شناخت  اين  دارند.  افغانستان 
مستقیما  ولي  دارد،  وجود  است  مدت ها 
روابط نیست، ما امیدوار هستیم كه ارتش 
به  را  ما  تجار  تجارتي روسیه زمینه رفتن 

كشور روسیه فراهم كنند.«
مواد  سیخ،  چوب،  »فعال  گفت:   وي 
ما  مواد  غیره  و  گندم  آرد،  ساختماني، 
از كشور روسیه وارد افغانستان مي گردد 
مواد  بیشترينه  كردن  وارد  آرزوی  ما  و 

به  »می خواستیم  گفت:  بعد  كنند.  خاموش  خصوصی 
باشیم و طالبان  امام صاحب حمله داشته  روستای كلباد 
را از آن دهکده ی بزرگ بیرون كنیم. همکاران خارجی 
ما، با تعمق فراوان بر نقشه ی جنگ، نبرد در اين روستای 
بزرگ را 15 روز تخمین كردند. بعد از آن به مركزشان 
گفتند  ما  به  آنان،  ازهدايت  پس  و  شدند  تماس  در 
می اندازند.  تعويق  به  ديگر  روز   15 تا  را  حمله  اين  كه 
راحت  را  طالبان  اگر  ديگر،  روز   15 تا  كه  گفتم  من 
دست  به  دوباره  را  دست داده شان  از  مناطق  بگذاريم، 
خواهند آورد، بايد ما به حمله های خويش ادامه بدهیم. 
نیروهای خارجی قبول نکردند. ارتش ملی نیز، از آغاز 
بودم چه  باز داشته شد. حیران  اشتراک در آن  حمله و 
و چند روستای ديگر  كلباد  موسفیدان روستاهای  كنم. 
تعويق  شنیدن  از  پس  بودند،  خوشحال  ما  آمدن  از  كه 
مرا  و  بود  زده  حلقه  آب  چشم های شان  دور  حمله، 
نمی گذاشت كه بربگردم. پس از ادای نماز عصر، يك 
دعای خیر كرديم، پولیس را به دو دسته تقسیم كرديم. 
احتیاطی كه مردم  با  با يك گروه  كوچك،  بعد خودم 
قريه آسیب نبینند، با سالح »دافع هوا«، برای ايجاد ترس 
و رعب در طالبان، انداخت های هوايی می كرديم. چند 
ساعتی نگذشته بود كه روستاها را زير فرمانروايی قانون 

درآورديم.«
باری هم، يکی از ديگر از دوستان خبرنگارم، خاطره ای 
ياد  كندز  دشت ارچی  ولسوالی  در  نبرد  جريان  در  را 
كرده بود كه بد نیست به عنوان يادواره ای، بنويسمش. 
بود  نزديك  نبرد  وقتی  كه  می گويد  خبرنگارم  دوست 
پولیس  به  طالبان  فرماندهان  از  تن  يك  برسد،  پايان  به 
پیوست. لحظه ای نگذشته بود كه يکی از متنفذان قومی، 

كشور  اين  افغانستان  شمال  در  آهن  خط  اولین  اعمار  با 
يك بار ديگر به حیث چهار راه تجارت در منطقه  مطرح 

خواهد شد.
خط آهنی كه شهر مزار شريف را با شهرک سرحدي در 
كشور ازبکستان وصل مي كند در امر انتقال مواد بین اين 
دو كشور و كشور هايی مانند روسیه، تاجکستان، قزاقستان 
فراهم  نیز  را  سهولت هايی  مركزي  آسیاي  كشور های  و 
می كند. همچنین اين خط آهن در زمینه وصل افغانستان با 

جهان مهم تلقي می شود.
به  سال2010   جنوري  ماه   18 در  كه  بزرگ  پروژه  اين 
هم  بود  شده  آغاز  آسیايي  انکشاف  بانك  مالي  كمك 
ماه  تا يك  و گفته مي شود  است  تکمیل گرديده  اكنون 

ديگر مورد بهره برداري قرار می گیرد.
كار احداث خط آهن مزار شريف در حالي تکمیل شد 
كه اين خط تحول بزرگي در راستاي مواصالت و اقتصاد 
بین افغانستان و ازبکستان پنداشته مي شود. اين خط آهن 
كه بیش از 70 كیلومتر طول دارد در خاک افغانستان از 
شهرک بندري حیرتان واليت بلخ آغاز و به میدان هوايي 

مزار شريف منتهي مي شود. 
شمال  زون  عامه  فوايد  ريیس  ظفر،  عنايت اهلل  انجنیر 
كیلومتر   75 مزار   – حیرتان  آهن  »پروژه خط  می گويد: 
طول دارد كه 129میلیون دالر هزينه برداشته است. بودجه 
گرديده  پرداخت  آسیايي  انکشافي  بانك  طرف  از  آن 

است.
اجرا كننده اين پروژه كمپني خط آهن ازبکستان مي باشد 
را كمپني سیمیك  بزرگ  پروژه  اين  از كار  مراقبت  كه 

استرالیايي به دوش داشت.«
افتتاح  از  »بعد  مي گويد:   شمال  زون  عامه  فوايد  ريیس 
به  خرابي  هرنوع  ترمیم  ديگر  سال  يك  تا  پروژه  اين 
دوش كمپني مذكور است و انجنیران ما بعد از آموزش، 

مسوولیت ترمیم خط آهن را به دوش خواهند گرفت.«
واليت  تجارت  اتاق هاي  ريیس  روشن زاده،  طاهر  سید 
بلخ در رابطه به  اهمیت اين خط آهن می گويد: »آمدن 
افغانستان به خصوص در واليت بلخ  خط آهن به داخل 
از دو اهمیت خوب برخوردار است، يکي سهولت براي 
انتقال اموال تاجران به داخل شهر مزار شريف است كه 

شب جمعه، به يکی از دوستان خبر نگارم كه برای يك 
از كندز می نويسد، زنگ  اينترنتی داخلی  پايگاه خبری  
زدم. صدايش خیلی غم داشت. گفت: »نمی توانم امشب 
را بخوابم. شايد مثل همین حاال، حويلی را بار بار دور 

بزنم تا شب به پايان برسد.«
ثبوت  اين كه  غیر  )به  درگذشتگان  برای  نوشتن 
نیز  و  نمی آيد  خوشم  آن قدر  را  باشد(  نفهمیدگی ای 
چیزی  مورد ها،  اين  در  كه  نمی كردم  فکر  هیچ گاهی 
ديگری است.  چیز  نوشته،  اين  اصلی  انگیزه ی  بنويسم. 
مرد  »سیدخیلی،  تیتر  زير  چیزی  زودی ها،  همین  به  من 
نبرد و صلح خواهی« می نوشتم، ولی نشد. سیدخیلی زود 
نوشته  شد،  كه  هرگونه  كردم.  دير  من  يا  و  درگذشت 

همین بیرون آمد كه داريد می خوانید.
من و دوستم را سیدخیلی درست نمی شناخت، ولی در 
كم و بیش، شش ماهی كه سیدخیلی در كندز كار كرد؛ 
خوب شناخته شد. گزارش های كاری وی از رسانه ها و 
توصیف های مردم از وی در زمان كاری اش در كندز، 
می رساندند كه وی آدمی صريح و كارا و يك »مال«ی 

پاک نفس بود.
به  كه  آن گونه  كندز،  در  كارش  كوتاه  مدت  در  او 
همه معلوم است، كارهای فراوانی را به انجام رساند. در 
آغازين روزهای كاری اش، انتخابات برگزار شد و اين 
انتخابات از ديد امنیتی، باالتر از توقع مردم خوب بود. 
خانه های شان  و  داشته  را  تن  صدها  كشتار  انتظار  مردم 
انتظار  كه  آنچه  ولی  بودند،  داده  انتقال  روستاها  به  را 
می رفت را طالبان و حزب اسالمی نتوانستند عملی كنند.

پاک سازی كامل كندز از حضور صف های دراز و چاق 
يافت،  انجام  طالبان زير رهبری عبدالرحمان سیدخیلی، 
شهروند  هر  برای  كندز،  در  طالبان  صف های  شکستن 
شبکه های  هم،  بعد  بود.  شده  بدل  رويا  يك  به  كندز، 
امنیت  بدی  اثر  به  كه  را  شبانه شان  فعالیت  مخابراتی 
نیروهای  از  تن  از سر گرفتند. صدها  بود،  مسدود شده 
»مطلوب« اربکی، در چارچوب پولیس محلی، آموزش 
موانع  از  خالی  جاده ها  برخی  پوشیدند،  لباس  و  ديده 
ساخته شد. در بیشتر حمله ها، خودش شركت داشت و 
تمامی واليت كندز را، بی آن كه يك فرد ملکی كشته 
ساخت.  بیرون  طالبان  فرمانروايی  زير  از  باشد،  شده 
اين دستاوردی است  پیوستند و  پولیس  به  صدها طالب 
كه می شود بیشتر و بهتر از دستاورد شورای عالی صلح، 

نام اش بگذاريم.
خبرنگاران  از  خبری،  كنفرانس  يك  آخر  در  روزی 
مطلب  بیان يك  برای  را  ثبت شان  ابزارهای  تا  خواست 

با  مقابل همکار  در  و  داريم  را  روسیه  از كشور  تجارتي 
تجار روسیه خواهیم بود.«

در همین حال محمد سنجر، كارشناس در مقام واليت بلخ 
اهمیت اقتصادي اين راه آهن را چنین بیان می كند: »بندر 
از توريدات  نیمی  ازبکستان محل ورود تقريبا  با  حیرتان 
كشور را تشکیل مي دهد، اما زيربناي موجود ترانسپورت 
توان رسیدگي به حجم بیشتر تجارت و كمك های بشري 

را ندارد.
خط آهن جديد در زمینه رفع موانع فزيکي  كه در بندر 
شکل يافته اند، كمك خواهد نمود بنابراين به اين صورت 
يافته و تجارت  افزايش  برابر  تا چهار  ظرفیت كنوني آن 
انتقال  كه  مي رود  توقع  داد.  خواهد  رشد  را  منطقوي 
محموله ها از اين خط آهن تا سال 2012 میالدي از مقدار 
افزايش  روز  در  تن   6000 به  في روز  تن   4500 موجوده 

به  طالب  فرمانده  اين  پیوستن  تصمیم  از  تازه  شايد  كه 
به همان فرمانده طالبان زنگ  بود،  يافته  پولیس آگاهی 
روشن  را  تلفونش  بلندگوی  كه  طالبان  فرمانده  زد. 
هم  و  تشخیص  هم  درستی  به  مقابل  بود، صدای  كرده 
به دولت  فرمانده طالبان كه  به  فهمیده می شد. آن صدا 
پیوسته بود، می گفت كه نمی شرمید يك پروانی با چند 
مسافر  بیابان  و  كوه  به  را  شما  و  آمده  ديگر  شمالی وال 

ساخته و حاال تسلیم هم می  شويد؟
آخرين باری كه سیدخیلی را ديدم، در نشست آغاز كار 
صلح  عالی  شورای  نمايندگی  عنوان  به  صلح  كمیته ی 
رحیمی،  موسی  محمد  وقتی  نشست،  میانه های  در  بود. 
نبود  از  را  اعتراض و گاليه اش  قومی،  متنفذان  از  يکی 
كندز  در  صلح  نفری    30 كمیته ی  در  هزاره  نمايندگان 
گپ هايی  وی  اعتراض  رد  به  ديگران  داشت،  ابراز 
گفتند، ولی سیدخیلی با صراحت تمام و با صدای بلند 
كندز  قوم های  تمامی  به  بايد  می گويد،  »راست  گفت: 

زمینه های خدمت گزاری فراهم شود.«

يابد.«
آقاي سنجر اضافه نمود: »بیش از 5 میلیون نفر از اين پروژه 
بزرگ مستفید خواهند شد، خط آهن جديد حجم انتقال 
عوايد  و  كمتر  را  انتقاالت  مصارف  بیشتر،  را  محموله ها 

افغانستان را منحیث مسیر ترانزيتي افزايش خواهد داد.
به  تا  شد  خواهند  قادر  مركزي  آسیاي  كشور های 
طريق  از  آسان  و  ارزان  صورت  به  جهاني  ماركیت های 
نمايند و  بنادر دريايي خلیج دستیابي حاصل  و  افغانستان 
ماركیت های  در  را  آنان  شايستگي های  ترتیب  همین  به 

جهاني بهبود خواهد بخشید.«
)نقطه   CARECمركز در  »افغانستان  گفت:  وي 
آسیايي  انکشاف  بانك  پروژه های  و  داشته  قرار  وصل( 
ديدگاه  با  انرژي،  آهن،  خط  جاده ها،  سکتور های  در 
CAREC )نقطه وصل( در زمینه پربار گرديدن آسیاي 
خوبي  به  آن  استراتژيك  موقعیت  از  بهره  و  مركزي 

همخواني و وفق دارد.«
»ما  كرد:  اضافه  بلخ  واليت  مقام  اقتصادي  كارشناس 
چالش های موجود فراراه بازسازي افغانستان و عواملي كه 
به  را  مي گردد  كشور  اين  در  پیشرفت  جلوگیري  باعث 
خوبي مي دانیم، اما مهمتر اين است كه ما درک عمیق از 
نیازمندي های مردم افغانستان داشته باشیم. مردم افغانستان 

به صلح، پیشرفت و سعادت نیاز دارند.«
بانك  الي اخیر سال گذشته  از سال 2002  گفته مي شود 
انکشاف آسیايي بیش از 2 میلیارد دالر را در تاديه قروض، 
كمك های بالعوض، كمك های فني/تخنیکي و تمويل 

پروژه ها برای دولت افغانستان فراهم نموده است. 
معادن  وزير  شهراني  وحیداهلل  پیش  چندي  است  گفتني 
موافقتنامه 900  امضاي  افغانستان حین  جمهوري اسالمي 
كیلومتر خط آهن به رسانه ها گفته بود كه اين قرارداد با 
كمپني »ام سي سي« كشور چین كه قرارداد مس عینك را 

نیز به عهده دارد، صورت گرفته است.
بلخ  واليت  حیرتان  شهرک  راهي  دو  از  آهن  خط  اين 
آغاز می شود و از طريق پلخمري، دوشي و شش پل بامیان 
به طرف دره تركمني در غوربند تا كابل امتداد می يابد و 

از كابل به تورخم در شرق كشور وصل مي گردد.


سیدخیلی داروی آرامش آور خوبی برای دردهای كندز 
بود. او صادقانه خدمت می كرد. بنیاد خبرنگاران سفما، 
اتحاديه های جوانان، علما، موسفیدان، نیروهای خارجی، 
رياست اطالعات و فرهنگ، وزارت داخله و ... خدمات 
كه  سفری  در  داخله  وزير  و  بودند  كرده  تقدير  را  وی 
افتخار«  مدال  »يك  پیشنهاد  كه  گفت  داشت،  كندز  به 
را برای عبدالرحمان سیدخیلی به ريیس جمهور كرزی 

داده بود، ولی گفت تا هنوز امضا نشده.
او شبانه هم در شهر می گشت و نگران زباله ها و وضعیت 
دنباله ی گشت زنی های  در  بود.  نیز  كندز  شهر  آلوده ی 
يك  با  را  خدماتش  پاداش  كندز،  شهر  در  شبانه اش 

حمله ی انتحاری دريافت كرد.
بايد  پامیر،   303 پولیس  فرماندهی  و  داخله  وزارت 
بیش تر  بتواند  كه  بفرستند  واليت  اين  به  را  فرماندهی 
و  طالب  چشم  خار  سیدخیلی،  عبدالرحمان  موالنا  از 
گونه  اين  برای  خوبی  پاسخ دهنده ی  و  طالب خواهان 

كاركرد های آنان باشد.

 آژیر هومن

اهميت اقتصادي
 خط آهن شمال افغانستان 

 رادفر 

و سرانجام انتحار
 پاداش خدمات سيد خيلی بود!

یادواره هایی از فرمانده  فقید پولیس کندز

ACKU



بازتاب

سال  1389 به روزهای آخر خود رسیده است. پس از دومین 
دور انتخابات ریاست جمهوری، دولت وعده داده بود که 
خواهد  تالش  بیشتر  امنیت  تامین  و  بازسازی  زمینه های  در 
تاهنوز اعضای کابینه  اما آن طوری که دیده می شود  کرد. 
روبه  این سال  در جریان  نیز  امنیتی  اوضاع  و  نشده  تکمیل 
خرابی بوده است. با این حال، خواستیم که نظرات برخی از 
شهروندان کشور را در زمینه کارکرد دولت در طول سال 
جاری خورشیدی داشته باشیم که آیا کارکرد دولت برای 

مردم قناعت بخش بوده یا خیر.

کابل 
انتظار می رفت،  غالم حسین، باشنده کابل: »آن طوری که 
است.  نگرفته  صورت  حسابی  و  درست  کار  سال  این  در 
پیشرفت چندانی صورت  نگاه کنیم،  اگر  در همه بخش ها 
نگرفته است؛ اوضاع امنیتی روز به روز خراب تر شده و فساد 
اداری نیز به اوج خود رسیده است. در زمینه کاریابی هم ما 
که می بینیم متاسفانه مشکل بیشتر شده و صف کارگران در 
سر چوک ها نیز بیشتر شده است. ما از دولت انتظار بیشتری 
اما  داشتیم که نسبت به سال های گذشته کار بیشتری کند. 
در بخش های بازسازی تا جایی تالش هایی ناکافی صورت 
گرفته است و امیدواریم در سال جدید این تالش ها بیشتر 

شود.«
به جز  می بینیم  که  »ما  دوازدهم:  فارغ صنف  احمد،  فضل 
طالبان، در سال جاری هیچ  با  مذاکره  و  مساله مصالحه  از 
مساله ی دیگری برای حکومت مهم نبوده است. هر زمانی 
طالبان  با  مصالحه  و  مذاکره  به  مربوط  است، خبر  که خبر 
اما تاحال  برای حکومت مهم شده است،  این مساله  است. 
تاثیر  ما  زندگی  باالی  که حداقل  ندیده ایم  را  نتیجه ی شان 

مثبت کرده باشد.«
شعیب، دکاندار در کوته سنگی: »کار دولت از اول همین 
چه  سال  طول  در  که  می شود  معلوم  سنگی(  )کوته  منطقه 
قدر کار کرده است. دولت تقریبا دو سال قبل کار بازسازی 
سرک کوته سنگی را آغاز کرده بود اما تاحال که می بینیم 
کارهای  تمام  است.  نرفته  پیش  به  کارش  درصد  بیست 

دولت را می توان همین گونه قیاس کرد.«
مشکل اصلی در افغانستان این است که کسی به فکر آینده 
این کشور نیست و هر کسی که هم به قدرت رسید، بیشتر 
به فکر خود شد. اگر کسی به این کشور دل بسوزاند، وضع 
مردم روز به روز بهتر می شود و نه این که بدتر شده برود. 
حاال شما مردم را می بینید که از دست بی کاری و بلند رفتن 
نرخ ها به ستوه آمده اند. در زمینه امنیت هم روزانه ده ها تن 
از مردم بی گناه قربانی می شوند و اگر تا چند سال پیش در 
با جرات رفت و آمد کرده می توانستیم،  داخل شهر کمی 
این که خدای  از ترس  نمی توانیم و  این کار را کرده  حاال 
نکرده کدام انفجار و انتحاری صورت نگیرد، کسی دلیرانه 

از خانه خود بیرون شده نمی توانند.«

هرات
هرات:  در  حقوق  دانشکده  دانشجوی  هروی،  احمد  نصیر 
 89 سال  در  حکومت  کارکرد  به  اجمالی  نگاه  »متاسفانه 
می کند.  تصویرداری  را  حکومت  ضعیف  جنبه های  بیشتر 
یک  مدیریت  همانا  که  وظیفه اش  مهم ترین  در  حکومت 
مانند  اداری  فساد  بود.   ضعیف  کامال  باشد،  درست  اداره 
گذشته یک چالش بود که حکومت صرف تاییدش می کرد 
انتخابات  نمی کرد.  هیچ تالشی  بردن آن  بین  از  برای  ولی 
به  حکومت  دست اندازی های  سایه  زیر  نمایندگان  مجلس 
سر  بر  دعوا  همچنان  امروز  تا  و  شد  برگزار  بدترین شکل 
بیشتر  روزه  هر  ملت  و  دولت  بین  فاصله  دارد.  وجود  آن 
می گردد که قوی ترین حالت آن در همین سال هشتاد و نه 
بود و مهم تر از همه این که حکومت بیتر در چنگال مافیای 
قدرت اسیر گردید.  خالصه جنبه مثبتی را به مشکل می توان 
برای حکومت سراغ کرد و اگر چند برنامه مهم و ارزشی 

هم بوده زیر فشار جامعه جهانی صورت گرفته است.«
نظیره حکمتی، معلم در هرات: »حکومت در سال 89 تنها 
کاری که کرد پنهان کردن جنایات طالبان و بیش از پیش 
بود.  به دست خارجی ها  ملکی  افراد  کشتار  آشکار کردن 
را  طالبان  مساعد  نظر  تا  خواست  حکومت  سیاست  این  با 
که  گردید  غرق  چنان  کار  این  ودر  کند  جلب  خود  به 
فساد  نشد.   برداشته  برای رشد کشور  قدمی  کوچک ترین 
هزار  هزار  وعده های  دولت  کارمندان  به  هست.  همچنان 
داده شد و تحقق یکی هم صورت نگرفت. بدتر از همه که 

حکومت رابطه خود را با همان کشورهایی که تا هنوز باعث 
بقای این حکومت ضعیف گردیده اند، نیز خراب کرد. برای 
خدمات  همان  که  نکرده  خدمتی  هیچ  تنها  نه  که  زنان  ما 

گذشته را هم دریغ کرده است.«
فهیم رشیدزاده، شهروند هراتی: »در سال 89 ما بیشتر شاهد 
عقبگرد حکومت نسبت به مواضعی که در این چند سال جزو 
اصل های نظام بوده است می باشیم. حکومت دموکراسی را 
به نوعی حکومت مطلقه می خواهد تبدیل کند. ارزش های 
با طالبان می کند. به حقوق  حقوق بشری را فدای مصالحه 
گونه  هیچ  گروه ها  و  افراد  توسط  آن  نقض  و  شهروندی 
یک  به  تبدیل  حاال  زنان  حقوق  توسعه  و  ندارد  واکنشی 
خواب بدون تعبیر شده است. در عرصه حکومت داری که 
عناوین  به  که  افرادی  می کند.  بیداد  اداری  فساد  همچنان 
انواع  و  اختالس  فساد،  بشر،  نقض حقوق  به  متهم  مختلف 
اعمال خالف متهم اند بی دغدغه بر اریکه های حکومت تکیه 
زده اند. حمایت از رسانه های آزاد و حمایت از آزادی بیان 
داده  حکومت  توسط  نامحسوس  سانسور  به  را  خود  جای 
و  حکومت  فشار  زیر  همچنان  روشنفکر  نیرو های  است. 
گروه های مستبدند. این ها شمه ای از عملکرد حکومت در 
سال 89 اند که نه مورد قبول مردم قرار دارد و نه هم جامعه 
جهانی با آن موافق است و فقط چند ارگ نشین بقای خود 

را در همین موارد می بینند.«

بدخشان
بدخشان:  سیمای  نشریه  مسوول  مدیر  هاللی،  عمادالدین 
بسیاری  در  اساسی  قانون  ویژه  به  قوانین  تطبیق  در  »دولت 
موارد درسال 1389 ناکام بوده و بسیاری از مسایل قانونی را 

فدای مصلحت های شخصی نموده است. 
مردم انتظار داشتند تا به خواسته های شان رسیدگی صورت 
گیرد و تغییرات چشمگیری در زندگی شان رونما گردد، اما 
ناکاره گی ها همراه  ناامیدی ها و  با  متاسفانه سال 89 پیوسته 
قانون  به  مطابقت  در  اجتماعی  خدمات  انجام  هرچند  بود. 
اساسی از وظایف عمده دولت به شمار می رود ولی در نبود 
درست  گونه  به  این خدمات  دولتی  درست  مدیریت  یک 

انجام نیافت.«
محمد شریف شایق، یک تن از خبرنگاران: »کارکردهای 
 1389 سال  طول  در  دیگر  اداره  به  اداره  یک  از  دولت 
به  پیوند  در  که  بوده اند  اداراتی  است.  داشته  تفاوت 
خواسته های مردم کارهایی را تا جایی انجام داده اند اما در 
مقابل اداراتی هم بودند که در جریان سال شاهد هیچ نوع 

کارکرد شان نبودیم.
بدخشان  در  انکشافی  برنامه های  می کنم  فکر  مجموع  در 
 1389 سال  در  را  موفقیت هایی  گذشته  سال های  به  نسبت 

داشته است ولی به توجه بیشتری ضرورت دارد.
موارد  برخی  در  انکشاف  مانع  که  مسایلی  عمده ترین  از 
با  بیگانه  و  بی کفایت  افراد  موجودیت  همانا  است  شده 
می باشد  محلی  ادارات  مهم  پست های  در  دولتی  مدیریت 
 1389 درسال  حاکم  مشکالت  به  توجه  با  حکومت  که 
برنامه های منظمی را باید در سال 1390 روی دست گیرد.«

 1389 »پیشرفت های  مدنی:  جامعه  فعال  وثیق،  عبدالبصیر 
جامعه  دست آورد  بلکه  نبوده  حکومت  دست آورد  تنها 
جهانی نیز است. در این شکی نیست که حکومت عالوه بر 
اساسی  و  مهم  مسایل  است، در  داشته  دست آوردهایی که 
که نیازهای مردم در آنها نهفته بود کارهای موثری را انجام 

نداده است.
تامین  اشتغال،  زمینه  فراهم آوری  و  کاریابی  فقرزدای، 
امنیت، مبارزه با تروریزم و مبارزه با مواد مخدر از عمده ترین 
انجام  به  انتظار  برنامه های دولت محسوب می شد که مردم 
و  علل  بر  بنا  متاسفانه  که  داشتند  را  وظایف  این  رساندن 
دست آوردهایی  زمینه ها  این  در  تنها  نه  گوناگون  عوامل 
ندارند بلکه به گستردگی دامنه این مشکالت افزوده اند که 
سخنان ریس جمهور در رابطه به این که سال 1390 سالی پر 

از چالش و بحران است، شاهد این مدعاست.«

غزنی
محی الدین، شهروند غزنی: »دولت در سال 1389 در بخش 
امنیتی کارنامه موفقی نداشته است، قتل و کشتار افراد ملکی 
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  بیانیه  به  نظر  جاری  سال  در 
است.  یافته  افزایش  گذشته  سال  نسبت  به  درصد  پانزده 
امنیت  سازد،  بهتر  را  کشور  امنیت  این که  به جای  دولت 
امنیت  جنوبی کشور  والیات  امروز  است.  خرابتر کرده  را 
ولسوالی  سیزده  از  بیشتر  غزنی  در  ندارند،  رضایت بخش 
امنیتی  به سال های گذشته وضعیت  ندارند، و نسبت  امنیت 
سیاهی  کارنامه   1389 سال  در  دولت  و  است  شده  خرابتر 

نسبت به امنیت کشور دارد.«
شریف سلطانی، شهروند غزنی: »دولت در بخش بازسازی 
در سال 1389 تا حدودی کار کرده است، کارنامه بازسازی 
بوده  بهتر  کرده  قبل  سال های  از   1389 سال  در  دولت 
به عنوان یک شهروند غزنی می گویم در غزنی  است. من 
با  است،  بوده  کند  بسیار  بازسازی  روند  قبل  سال های  در 
توجه به این که غزنی در سال 2013 به عنوان مرکز فرهنگی 
بازسازی های  به  نیاز  است،   شده  شناخته  اسالمی  تمدن 
به  غزنی  در  بازسازی  حدودی  تا  امسال  تنها  دارد.  زیادی 
چشم می خورد. پس کارنامه سال جاری دولت در قسمت 

بازسازی کمی از سال های قبل بهتر بوده است.«
کارنامه  »در  غزنی:  معلمین  از  تن  یک  یوسفی،  حلیمه 
صحت  مثل  خدماتی  بخش های  در  جاری  سال  در  دولت 
و معارف تغییراتی دیده نمی شود. معارف در سال های قبل 
در ولسوالی های ناامن غزنی مشکالت داشته است. در سال 
است.  کرده  نرم  پنجه  و  دست  مشکالت  این  با  نیز  جاری 
در  معارف  بهبودی  به  نسبت  معارف  مسوولین  که  این 
شخصی  دیدگاه  می زنند  حرف  غزنی  ناامن  ولسوالی های 
آنها است، ولی من به عنوان یک شهروند غزنی می گویم در 
وضعیت معارف غزنی در سال 1389 نسبت به سال های قبل 
بخش  در  دولت  کارنامه  بنابراین  نمی شود.  دیده  تغییراتی 

خدماتی کارنامه ی موفقی نمی باشد.«

بامیان
موفقیت  »تمام  بامیان:  شهروندان  از  یکی  تابش،  کبیر 
یک  برگزاری  فقط  بامیان  محلی  حکومت  دستاورد  و 
انتخابات نسبتا شفاف در مقایسه با دیگر والیات بوده، دوم 
فضای امنیتی که در بامیان توسط مردم به وجود آمده ولی 
دست آورد  یک  بکند  حفظ  را  فضا  همین  توانسته  دولت 
قسمت  در  اما  می شود.  محسوب  بامیان  محلی  دولت  برای 
از  بامیان  مردم  برای  اشتغال  ایجاد  و  پیشرفت  و  بازسازی 
طرف حکومت کار قابل مالحظه ای صورت نگرفته اگرچه 
بامیان  در  اما  است.  محسوس  والیات  تمام  در  مساله  این 
نسبت به هر والیت دیگر این مساله محسوس تر است. اگر 

اشتغال زایی برای مردم صورت می گیرد تمام کارگران آن 
از بیرون بامیان استخدام می شوند، حتا کارگران پاکستانی به 
قابل  دستاورد  دولت  بامیان  مردم  برای  ولی  می آیند  بامیان 

مالحظه ای ندارد.« 
بامیان: »حکومت محلی  باشندگان  از  فرهاد احمدی، یکی 
مالحظه ای  قابل  دستاورد  و  موفقیت   89 سال  در  بامیان 
نوسازی کمی  و  کارهای سرک سازی  تعداد  یک  نداشته. 
در  ولی  بوده  قبل  سال های  قراردادهای  گرفته  که صورت 
سال روان هیچ دستاوردی نداشته که ما آن را عنوان کنیم 
که فالن ترقی از دستاورد حکومت در سال روان است. البته 
در بعضی موارد شعارهایی داشته از جمله تامین آب صحی، 
معادن  استخراج  بامیان،  سرک های  هوایی،  میدان  برق، 
این ها  که  کارگر  و  فقیر  مردم  برای  اشتغال  ایجاد  بامیان، 
شعارهایی بوده که چند سال است که دولت فریاد می کند 
سال  در  ولی  می باشند.  آنها  چشم انتظار  ساله  همه  مردم  و 
روان هم هیچ کدام از این شعارها جامه عمل نپوشید و گفته 

می توانیم که دولت در بامیان هیچ موفقیتی نداشته است.«

کندز
محمد امین نظری، شهروند دانش آموز کندز: »حکومت با 
مصرف نکردن نیمی از بودجه ی توسعه ای اش، ناکامی   اش 
حکومت  تالش های  گذاشت.  نمایش  به  روان  سال  در  را 
سال  در  منفی اش  نقطه های  دیگر  از  طالبان،  با  صلح  برای 
در  گسترده  فساد  موجودیت  می شود.  محسوب   1389
بود. مداخله ی  از کاستی ها  نهادهای حکومتی، یکی دیگر 
بود. وزیران  نهادها، صریح  امور کاری دیگر  حکومت در 
به  می کرد،  حکم  قانون  که  زمانی  از  بیشتر  سرپرست، 
وزارت  پست  یک  در  که  کسانی  دادند.  ادامه  کارشان 
برای  در کشور،  به علت قحط الرجالی  شاید  ماندند،  ناکام 
نیمه ی  در  ولی  معرفی شدند.  دیگر  وزارت  به  و  دیگر  بار 
دوم سال کنونی، تالش های پولیس در کندز و والیت های 
شمالی دیگر قابل ستایش بود. صف طالبان در والیت های 
شمالی از جمله کندز، هر روز درازتر و فربه تر می شد، ولی 
پولیس و رهبری وزارت داخله، با شکستن این صف نشان 

دادند که طالبان با زور می توانند از سر راه برداشته شوند.«
پولیس،  »کارکرد  کندز:  در  آموزگار  ساجد،  حمیداهلل 
بود.  گذشته  از  بهتر  حکومتی،  نهاد های  از  یکی  عنوان  به 
عبدالرحمان سیدخیلی، فرمانده پولیس والیت کندز نمادی 
کشتار  بدون  خاصی،  مهارت  با  او  است.  صلح خواهی  از 
غیرنظامیان، جبهه طالبان را از تمامی کندز متواری کرد. این 
بزرگترین دستاورد حکومت در سال 1389 در والیت کندز 
بود. افغانستان بیش از همه به امنیت و عدالت نیاز دارد. فساد 
در نهادهای حکومتی، باعث نارضایتی مردم شده است. به 

نظر من، کار برای تامین عدالت، خیلی کند بوده است.«

6 سال چهارم    شماره مسلسل 1107    شنبه 21 حوت 1389

مردم:
1389 با ناامیدی ها و ناکاره گی ها همراه بود
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

 URVASHI( ب��وت��ال��ی��ا  اورواش������ی  خ��ان��م 
BUTALIA(، که بیش از بیست سال است که یک 
انتشارات فمینیستی را در دهلی نو سرپرستی می کند، 
و  زن  برابری حقوق  اصل  هند  »در کشور  می گوید: 
مرد در قانون به خوبی دیده شده و اثر آن در زندگی 
روزمره کامال مشخص است.« در برنامه ریزی های پنج 
ساله دولت سهم زنان به طور جداگانه در نظر گرفته 
می شود برای کمک به فقرا و به خصوص زنان، دولت 
به تازگی برای مشاغل رسمی میزان حداقل دستمزد 
در  بر ضد خشونت  نیز  قانونی  است.  کرده  تعیین  را 
خانواده که یکی از بهترین ها در دنیا می باشد، در سال 

۲۰۰۵ رسمیت یافت.
با این وجود همچنان در هند، رسم وحشتناک کشتن 
با  است.  حاکم  جهیزیه  بودن  کم  خاطر  به  همسر 

قابل  به سختي  اطفال است که  بر شخصیت و روان  آن 
زدودن و از میان رفتن است. سواستفاده و آزارواذیت 
جنسي به خاطر تابو و حساسیت برانگیز بودن آن، کمي 
قابل بحث و تحقیق است. حتا در صورت پي گیري و 
پژوهش آن، بازهم احتمال مي رود که خیلي از وقایع و 
حاضر  تحقیق  یافته هاي  شود.  نگهداشته  مخفي  حقایق 
نیز  مکاتب  در  حتا  پدیده اي  چنین  که  مي دهد  نشان 
وجود دارد. 7 درصد معلمان تحت پوشش این تحقیق 
وجود  مکاتب  در  جنسي  آزارواذی��ت  که  پذیرفته اند 
واقع  در  مي دهد  نشان  نیز  قبلي  گزارش  چنانچه  دارد. 
اعتراف و اذعان به وجود این پدیده مخرب در درون 
حل  راه  یافتن  به منظور  موفقیت  یک  اساسا  مکاتب 
چنین  که  گفته اند  درصد    88.9  . مي شود  محسوب 
و4.1درص��د  ن��دارد.  وجود  کشور  مکاتب  در  چیزي 
پرسش  در  کرده اند.  خودداري  جواب  ارایه  از  دیگر 
پدیده  این  با  خود  معلمان  آیا  این که  مورد  در  دیگر 
جواب  یاخیر۲.3درصد  شده اند  روب��ه رو  مکاتب  در 
مثبت ارایه کرده ند، 68.3 درصد جواب منفي و مابقي 
جواب مشخصي نداده اند. این ارقام با مقایسه یافته هاي 
نشان  را  اندکي  کاهش  زمینه،  این  در  قبلي  گزارش 
آموزش  آیا  این که  بر  مبني  دیگري  پرسشي  مي دهد. 
کمک  مکاتب  در  اطفال  با  جنسي  بدرفتاري  منع  به 
جواب  پرسش شوندگان  درصد   6۰.4 یاخیر،  مي کند 
مابقي  ارایه کرده اند، 9.1 درصد جواب منفي و  مثبت 
پاسخ نداده اند. این ارقام از نقش مثبت آموزش در امر 
به  که  مي کند  حکایت  جنسي  بدرفتاري  از  جلوگیري 
یافته ها  قبلي خوشبینانه تر است. مطالعه  مقایسه گزارش 
و ارقام باال نشان مي دهد که پدیده آزارواذیت جنسي 
اطفال در مکاتب وجود دارد که در گام نخست اعتراف 
و  تعلیمي  نهادهاي  در  پدیده  این  وجود  به  اذعان  و 
مکاتب مي تواند به یافتن راه ها و غلبه بر آن یاري رساند. 

پی نوشت:
تربیت  و  تعلیم  وضعیت  محمدحسین،   – حسرت   -1
حقوق  مستقل  کمیسیون   ،1387 سال  طي  افغانستان  در 

بشرافغانستان، صفحه ۲9 )1389 (
ادامه دارد



آزار و اذيت جنسي شاگردان
و  نگراني ها  جمله  از  اطفال  جنسي  اذیت  و  آزار 
از فعاالن حقوق  مشکالتي است که بخش عمده اي 
و  دولتي  مسوول  ارگان هاي  و  مسووالن  اطفال، 
خود  مصروف  را  بین المللي  و  ملي  مدافع  سازمان 
به جز  کودکان،  جنسي  آزار  به  تهدید  است.  ساخته 

از مکتب در اماکن و محالت مختلف مورد بحث بوده 
نهادهاي  پدیده در  نگراني که آیا چنین  این  اما  است. 
باشد،  داشته  وجود  مي تواند  نیز  مکاتب  و  آموزشي 
واداشته تا در البالي این تحقیق پرسش و پرسش هایي 
را در این زمینه نیز با پرسش شوندگان مطرح کنیم. این 
پدیده ضمن هزاران نتیجه ناگوار، یکي هم پیامد منفي 

 ۲۵۰۰۰ ح��دود  ساله  هر  غیررسمی،  گمانه زنی های 
 1961 سال  از  رسم  این  هرچند  می شوند6.  کشته  زن 
پایانی دهه  غیرقانونی اعالم شده است. ولی در سال های 

8۰ دوباره در فرهنگ ازدواج رواج یافته است.
همه  در  طبقه  و  اجتماعی  جایگاه  از  مستقل  ام��روز 
این  و  می شود  پرداخت  جهیزیه  اجتماعی  گروه های 
است و هم  نماینده مجلس و کارخانه دار  امر هم شامل 
زینس(  ژان  )مکس  شناس  هند  گفته  به  روزنامه نگار. 
مساله  این  به   7۰ دهه  در   )MAX -JENS ZINS(
به دیده خوبی نگاه نمی شد. ولی امروزه از آن به عنوان 
یک نشانه ثروت و مرتبه اجتماعی یاد می شود. در هند 
مدرن همه چیز به گرد مصرف می گردد. امروز زن هندی 
با آن می توان اشیا دیگر  یک وسیله است. وسیله ای که 

را تصاحب کرد.

تعداد  به  هم  آن  زن،  کمبود  با  هند  این  از  غیر 
مساله  این  است.  به گریبان  دست  نفر  میلیون   4۰
بی توجهی  و  دختر  جنین های  سقط  به خاطر  بیشتر 
است  خردسال  دختران  سالمتی  به  حد  از  بیش 
و  تغذیه  ب��رادرش��ان  از  کمتر  راح��ت،  خیلی  که 
نگهداری می شوند و در نتیجه زودتر می میرند. فقط 
زمانی که دختران سن سه و نیم سالگی را پشت سر 
در حد  زنان  در  زندگی  به  امید  میزان  گذاشته اند، 

مردان قرار می گیرد.
نفوذ  از  در سیاست برخالف آنچه گفته شد، زنان 
باالیی برخوردار هستند. بزرگترین دموکراسی دنیا 
در سال 199۲، برای انتخابات محلی حداقل پایه ای 
برای زنان در نظر گرفت که در سطح محلی این امر 
موفقیت  این  رغم  علی  شد.  زیادی  تغییرات  باعث 
سیاست مداران مرد، همچنان از اجرای این سیاست 
موفق در انتخابات مجلی سرباز می زنند. )نقل قول 

از او.ب(
اکثر  در  آفریقایی،  و  آسیایی  کشورهای  در 
کشورهای تحت حمایت و مستعمره، پیش قراوالن 
حلقه  از  غ��رب،  همانند  فمینیستی  جنبش های 
خود  تجربیات  آنها  بودند.  برآمده  مارکسیست ها 
بودند  کرده  کسب  استعمار  با  مبارزه  زمان  در  را 
و  سیاسی  استقالل  آینده،  به  نسبت  آن ها  ونگرش 
خانم  مصر  در  می پنداشت.  تنیده  در هم  را  آزادی 
در   )HUDA SHARAWI( ش��راوی7  هدی 
دهه بیست جنبش اتحاد زنان مصری را پایه گذاری 
و خود را وقف مبارزه برای استقالل کرد. در 19۲9 
رابه خودجلب کرد، هنگامی که وی در  نظرها  او 
ایستگاه قطار قاهره بدون روسری از قطار پیاده شد. 
خانم های  از  خیلی  توسط  بعد  ماه  چند  ماجرا  این 
انگلیسی  فرماندار  راهپیمایی ضد  یک  در  مصری، 

تکرار شد.
ادامه دارد
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مدرن،  اسالم  امتناع  یا  و  امکان  بحث  آغاز  با  محق  محمد 
را  جنجال برانگیزی  و  نادر  خیلی  گفتمان  یا  دسکورس 
آخرین  شاید  افغانستان  شک،  بدون  است.  کرده  مطرح 
اسالم  کردن  امروزین  بحث  که  باشد  منطقه  در  کشوری 
اسالم  و  مقهور  سنتی  اسالم  است.  نشده  مطرح  آن  در 
ایدیولوژیک سلفی و اخوانی با آمیختن با سیاست به نیروی 

قدرتمند ضدروشنگری و مدرنیته تبدیل گشته است. 
به  دینی  نواندیشی  فکری  بنیادهای  هنوز  که  است  واضح 
پی  افغانستان  در  ترکیه  و  ایران  چون  کشورهایی  اندازه 
ریخته نشده تا بربنیاد آن جریان بازاندیشی و متجدد کردن 
دین به یک دسکورس یا گفتمان مسلط تبدیل گردد. از این 
بیشتر در یک خال جای می گیرد  خاطر، بحث آقای محق 
که نه دنباله ی آن متصور است و نه تاثیر آن بر فهم سنتی 

عموم از مذهب. 
از جانب دیگر فراموش نمی توان کرد که هر بحثی در مورد 
دیالوگ  با  ما  جامعه ی  چون  است،  سانسور  دچار  مذهب 
دموکراتیک آشنایی ندارد و به ویژه در بحث مذهب به کار 
بردن خشونت و عصبیت امری پذیرفته شده است. از این رو، 
دلیل  به  بازاندیشی  و  مورد مذهب  نقد و گفتگویی در  هر 
است.  هراس آلود  و  متناقض  مبهم،  ناقص،  همیشه  سانسور 
در این جا نیز عقل باید برای رعایت مصلحت و مصوونیت 
از  امتناع  خود، راه خاموشی برگزیند که چیزی جز تداوم 

تفکر بوده نمی تواند. 

تیغ دو لبه ی خوانش مدرن
برای  متن  خوانش  تیوری  جذاب ترین  هرمنوتیک  نظریه 
جدید  فهم  تدوین  در  مذهبی  نظریه پردازان  و  روشنفکران 
مسلمان  دینی  اصالح طلبان  است.   مدرن  عصر  در  دین  از 
تا  ولی  کرده اند  مذهبی  جدید  فهم  روی  فراوانی  کارهای 
حال به دلیل سانسور و بی اطالعی شناخت درست و عمیق 
آنها برای فارسی زبانان ممکن نشده است. مثال، کتاب نقد 
در  چاپ  تجدید  اجازه ی  ارکون  محمد  از  اسالمی  عقل 
ایران ندارد. این موضوع باالی دیگر نویسندگان از این قبیل 

صادق است.
در این جا گفتگوی ما با متن »اسالم مدرن؛ امکان یا امتناع؟« 
اسالمی  بازاندیشی  جریان  مورد کل  بحثی  محق،  آقای  از 
به  مذهبی  دیدگاه  از  که  است  مایل  نویسنده  نه  و  نیست 
سنجش متن مذکور بپردازد. بلکه در این جا با فاصله گرفتن 
از متن و به عنوان یک خواننده عمومی در مورد متن و فهم 
را مطرح می نمایم و شاید آقای  از مذهب سواالتی  مدرن 

محق نیز به آن عالقه گرفته و مبحث فوق را بسط بدهد. 
نظریه  از  تبعیت  به  محق  آقای  که  است  این  مساله  اولین 
تفاوت میان »ذات« و »عرض« دین از آقای کریم سروش، 
به تفکیک میان متن و درک  در روند خوانش متن دست 
متن می زند. این هسته ی فهم جدید او از اسالم به عنوان یک 
ما  فهم  و  متن  تاریخ،  میان  تفکیک  آیا  است.  پرنشانه  متن 
از مذهب ممکن است؟ آقای محق چنین کاری را ممکن 
می داند، و دلیل اش را هم درک فرقه های مختلف مذهبی 
آقای  می داند.  تاریخ  طول  در  اسالمی  شریعت  و  قرآن  از 
را  متن  اصلی  معنای  فهم  امکان  که  را  سنت گرایان  محق 
فاصله  دلیل  به  که  می گوید  کرده  نقد  می دانند،  مقدور 
تاریخی و زمانی رسیدن به معنای حقیقی متن دشوار است.

آن  به  جدید،  فهم  برابر  در  نیز  چالشی هایی  این جا  در  اما 
او  می گیرد.  قرار  می نماید،  مطرح  محق  آقای  که  صورتی 
می گوید که »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 
می شود؛ یکی سطح تفاسیر و برداشت هایی که از کتاب و 
سنت صورت گرفته و پس از تدوین بسان ایدیولوژی فرقه ها 
و مذاهب مختلف عمل کرده است، و دیگری سطح تطبیق 

عملی و تکون فرهنگی آن.«
اول، تفکیک میان متن و فهم متن دشوار و به شدت پرتناقض 
است. زیرا، متن در زبان و در تاریخ خلق می شود و از این 

جریان بازاندیشی دینی به تبعیت از 
عقل و فهم مدرن بایستی تاریخیت 
متون خویش را درک نماید، واگرنه 

دچار تناقض و بحران درونی می شود. 
تفسیر مجدد متون یک رویکرد کلی 
و مبهم است که با روح دنیای جدید 

تناقض دارد. بر اساس »منشور حقوق 
بشر« انسان ها بدون درنظرداشت 

مذهب و نژاد از شان و کرامت انسانی 
مساوی برخوردار اند. در حالی که بر 
اساس آموزه های اسالمی ارجیحت 

مومن بر کافر به دلیل اعتقاد به اسالم، 
مسلم است. در روز آخرت نیز مومن 

به خاطر اعتقاد به خداوند و نبوت 
حضرت محمد به بهشت رفته و 

کافران به جهت انکار به آتش جهنم 
گرفتار می شوند.

از  قرآن  در  خداوند  وقتی  است.  فهم  قابل  ما  برای  خاطر 
جهاد سخن می گوید، منظور او را در بستر تاریخی درک 
که  منافقان  و  کافران  سزای  مورد  در  که  زمانی  می کنیم. 
پیامبری حضرت محمد  را قبول نمی کنند، سخن می گوید، 
نمی توان یک  این جا  قابل درک است. در  وضاحت کالم 
مبهم  بی نهایت  متنی  همچون  را  قرآن  مانند  مذهبی  کتاب 
و سمبولیک تصور کرد که هر کسی از آن برداشتی کرده 
و  دشوار  بی نهایت  متن،  با یک  برخوردی  چنین  می تواند. 

شاید ساده انگارانه است.
در این جا به شدت بحث مرجعیت پیش می آید. تفسیر کتاب 
و سنت به دوش چه کسانی است؟ در فهم مدرن مرجعیت 
چارچوب  در  و  دسته جمعی  صورت  به  که  است  انسان 
سامان ها و سازمان ها، قوانین را ساخته و اجرا می نماید. مثال 
اما در  پارلمان.  به واسطه دولت و  قوانین تجارتی  تصویب 
نظریه فهم مدرن دینی، چه کسانی بر اساس کتاب و سنت، 
تفسیر جدید به دست داده، این تفسیر بر اساس چه اصول 

و موازینی استوار است و معیار و محک آن چه می باشد؟
حاکمیت  با  سروش  کریم  مانند  نظریه پردازانی  معموال 
روحانیت بر اسالم، مشکل دارند. ولی تا زمانی که مساله ی 
مرجعیت و موازین و معیارهای تفسیر جدید را حل ننمایند، 
دستکم  است.  ته ای  و  بی سر  نظریه ی  اسالم  از  مدرن  فهم 
آمده  حساب  به  دین  از  جدید  فهم  برای  اساسی  مدرنیته 
به  را  ارزش هایی  دنیای مدرن یک سلسله  زیرا،  نمی تواند. 
مانند  ندارد،  قبول  رسمیت می شناسد که دین اسالم آن را 
طالق،  مالکیت،  مساوی  حقوق  همجنس گرایان،  ازدواج 

شهادت، سرپرستی و انتخاب آزادانه ی عقیده.
از اسالم وامدار هرمنوتیک مدرن  بدون شک، فهم مدرن 
دین  از  اجتهادی  درک  با  مدرن  هرمنوتیک  ولی  است. 
از  ما  فهم  در  سنت  و  کتاب  مرجعیت  زیرا،  دارد.  تفاوت 

اسالم شرط است. در حالی که هرمنوتیک مدرن دانش و 
فن مفسر بر اساس طیف مختلف علوم بشری است که دین 

هم می تواند بخشی از آن باشد. 
پیش شرط های  محق  آقای  باید  فوق،  مسایل  به  توجه  با 
هرمنوتیکی و یا تفسیری خود را واضح بسازد. قرآن کتاب 
و  دعوت  برای  که   است  مذهبی  فراوان  احکام  و  تعالیم 
رستگاری فرستاده شده است. از این رو قرآن اساس شریعت 
اسالمی به شمار می رود. شاید گفته شود که به دلیل فاصله 
تاریخی، درک آن تعالیم به شیوه ی مردم آن زمان، دیگر 
متون  مکتوبات،  دلیل  به  استدالل  این  ولی  نیست.  ممکن 
به  قانع کننده  زیادی  حد  تا  اسالم  دین  تاریخی  تداوم  و 
و  تشیع  مانند  دینی مختلف  فرقه های  این که  نمی آید.  نظر 
فهم شان  در  بنیادین  اختالفات  بر  دلیل  دارند،  وجود  تسنن 
و  شرعی  کلی  احکام  نمی باشد.  اسالمی  تاریخ  و  قرآن  از 
دینی بین فرقه های مختلف اسالمی مانند روزه، نماز، ایمان 
به آخرت، رستگاری به واسطه اعتقاد به خداوند و پیامبری 
حضرت محمد، مشابه است و حتا در احکام جزایی، مانند 
حکم سنگسار یا قطع دست، با وجود اجرا نشدن به دالیل 
دلیل  این  به  نمی آید.  چشم  به  چندانی  تفاوت  مختلف، 
نقطه ی  از احکام  ثانوی فقهی  برداشت فرعی و  تفاوت در 
محق  آقای  مانند  دینی  اصالح طلبان  که  آن گونه  رهگشا، 
مدرن  فهم  نمی باشد.  اسالم  از  مدرن  فهم  برای  می فهمند، 
قرار  سوال  مورد  بنیادها  بلکه  نیست  فروعات  روی  بحث 

می گیرد.
تاریخ  واسطه  به  و  می شود  تولد  زبان  در  متن  همچنین 
تاریخی  زمان  که  نیست  شکی  این  در  می کند.  پیدا  معنا 
و  تاریخی  مدارک  ولی  نمی باشد.  دست آوردنی  به 
از متن مذهبی کمک  ما  به فهم  تا روز  باستان شناسانه روز 
تداوم  دارای  که  مذهبی  کتاب  من، یک  نظر  به  می نماید. 
ادبی  و  فلسفی  متن  یک  با  لحاظ  هر  از  باشد،  تاریخی 
متفاوت  نیز  آن  فهم  و  خوانش  نتیجه  در  و  است  متفاوت 
با سایر متون می باشد. یک دلیل آن این است که دین در 
قالب شریعت تاسیس شده و مومنین از آن پیروی می کنند. 
از این رو، من پیش از آن که فهم دینی را عبارت از درک 
عارفانه و فلسفی از متون مذهبی، کاری که طارق رمضان به 
عنوان یک متفکر اسالمی در غرب می نماید، قلمداد نمایم، 
مجموعه ای از احکام و طرزالعمل های اخالقی و مذهبی ای 
تصور می نمایم که در درون یک نظام سیاسی و اجتماعی 

تنظیم شده است. 
برداشت پروتستانتی یا فهم شخصی از مذهب، یک نظریه 
چون  است.  اسالمی  کشور های  در  فکری  شکست خورده 
هم چنین  و  شده  تنظیم  احکام  و  قواعد  داشتن  با  مذهب 
این  جلو  دینی اند،  علمای  و  روحانیون  که  رسمی  مفسران 
میراث،  تقسیم  می گیرد.  اسالمی  کشورهای  در  را  نظریه 
و  پرهیزگاری  طالق،  و  سرپرستی  حق  ازواج،  تعدد 
ممنوعیت رابطه ی جنسی، تفاوت میان کافر و مسلمان و... 
که  اخالقی ای اند  و  مذهبی  آموزه های  و  احکام  از  بخشی 
جامعه اسالمی خود را توسط آن اداره می نماید. زمانی که 
دین به عنوان یک نظام اجتماعی و سیاسی مطرح می شود، 

بحث بر سر تعدیل و یا اجرای احکام است و الزاما نه تفسیر 
آن. زیرا، بسیاری از تفاسیر رابطه ی مستقیم با احکامی که 
و  طالق  حق  دارند.  است،  آمده  اسالمی  اصلی  متون  در 
نکرد.  یا  و  کرد  اجرا  می شود،  اسالم  در  را  میراث  تقسیم 
اما نمی شود گفت که با خوانش جدید ما این احکام را به 
از  نسبت مردان  به  زنان  افزایش سهمیه  مثال  شیوه ی دیگر، 
تعدیل  تفسیر چیزی جز  این جا  تفسیر می کنیم. در  میراث، 

آن نیست.

اجتهاد، و نه فهم مدرن
تیوری  نظریه فهم مدرن اسالمی که  این است که  واقعیت 
شده  تحریف  دسکورس  یک  است،  غرب  از  گرفته  وام 
اسالمی،  جدید  فهم  نظریه  است.  ناکام  استراتژی های  با  و 
از  ترس  همچنین  و  اسالم  از  سنتی  فهم  پارادایم  درون  در 
مرجعیت های رسمی دینی و حکومت های مستبد مذهبی که 
مدافع شرع و مرجعیت های تثبیت شده ی دینی اند، به وضوح 
ناقص الخلقه است. بیشتر باید فهم جدید را نظریه انکشاف 
شده ای  تعطیل  اما  دیرپا  سنت  اسالم  در  که  فقهی  اجتهاد 
است، دانست و نه فهم انسان مدرن از دین. زیرا، فهم مدرن، 
دارای اصول و آموزه های متفاوت تر از آن چیزی است که 

آقای محق از آن نام می برد.
آقای  نقد  در  درستی  به  نیکفر  رضا  محمد  که  همان گونه 
عبدالکریم سروش و مجتهد شبستری می گوید، باید در فهم 

مدرن از دین
از شخصیتي  »مِن« وي  بگوید،   »من«  بتواند  باید  مفسر   .۱  
مغِز  با  یعني  باشد،  نداشته  ِمنفصل  فهم  و  بوده  برخـوردار 
خود بیندیشد نه با مغز مرجع های اقتـدار و احتـرام در سـنت.

داراي  یعني  بداند،  متن  فقط  را  متني  هر  باید  مفسـر   .۲  
خـاص،  قلمـي  به  خاص،  فکري  با  شده  نگاشته  نویسنده، 

خطـاب به مخاطباني خاص، در روزگاري خاص.
 ۳. مفسر باید مفهوِم تاریخ را بفهمد و عمق ِتحـولي بـه نـام 

عصـر جدید را درک کرده باشد. و سرانجام آن که
اگـر  چـون  دگـرگـویي،  و  باشـد  داشـته  بیان  آزادي   .۴
برمال  را  رازهایش  ترس  از  نیز  سنت  نباشد  بیان  آزادي 
خواهـد  سـخن  زبـاني  همان  به  همچنان  و  کرد  نخواهد 
هرمنوتیـک  است...  کرده  تحمیل  بدان  تاریخ  که  گفـت 
درجهي  در  ِهرمنوتیکَورز  مفسر  و  است  دگراندیشـي 

نخست با دگراندیشي ِفاشگویش معرفي ميشود. 
و  احکام  حوزه ی  که  دلیل  این  به  مذهب  از  مدرن  فهم 
را  اصول  آن  باید  مفسر  و  بوده  فراخ  شده  تثبیت  عقاید 
مذهب  زیرا،  دارد.  خود  در  بسیاری  نظری  سستی  بپذیرد، 
است.  تعقل  و  تعبد  از  آمیزه ی  آن  امروزین  معنای  به  حتا 
در اندیشه های اسالمی نیز فکر فلسفی تابع از متن و شریعت 
بوده و آن جایی که عقل در تناقض با متن قرار می گیرد، 
به  اعتقاد  است.  شرعی  اصلی  احکام  و  متن  با  اولویت 
خداوند، نبوت پیامبر، نزول کتاب از طریق وحی، بازگشت 
در حوزه ی  موضوعاتی  کامال  و...  محشر  به صحرای  همه 

ایمان مومنان اند. 
پرسش  و  سنجش  بدون  ایمان  با  مدرن  فهم  که  حالی  در 
از  ترکیبی  اسالمی  عقل  من،  نظر  به  ندارد.  سرسازگاری 
ولی  است،  مسلمات  سلسله  یک  قبول  با  استدالل  و  ایمان 
که  است  خودبنیاد  انسان  رادیکال  نقاد  قوه ی  مدرن،  عقل 
رد  احتمال  و  می کند  مطرح  را  خود  اساسی  پرسش های 

آموزه ها و عقاید مسلم از سوی او کامال محتمل می باشد.
نظریه  می دهد،  توضیح  روشنی  به  نیکفر  همان گونه  البته، 
گفتمان  چارچوب  در  صورت  هیچ  به  اسالمی  جدید  فهم 
خرد و فهم مدرن نمی گنجد، و بیشتر در چارچوب اجتهاد 
قرار می گیرد. چون اجتهاد با قبول یک سلسله اصول کلی 
و اصلی، می کوشد که تناقض ها را رفع، سواالت و ابهامات 
دشواری های  برای  جدید  حل های  راه  و  پاسخ  را  مومنین 
در  است.  محدود  آن  حوزه ی  البته  و  بدارد،  ارایه  موجود 
حالی که روش خردورزی و فهم مدرن چنین نیست. بدون 
باور  مدرن،  فهم  برخالف  اسالمی  فهم جدید  نظریه  شک، 
داشته  نامکشوفی وجود  رازهای  و سنت  متن  در  دارد که 
که به آن ظرفیت مطابقت با دنیای جدید را می دهد. ولی، 
استدالل  و  می پذیرد  را  مذهبی  متون  تاریخیت  مدرن  فهم 
و  مناسبات  ساختارها،  لحاظ  از  جدید  دنیای  که  می نماید 
ارزش ها با دنیای قدیم تفاوت گوهرین و یا ماهوی دارد و 
باید تحول و گسست میان این دو دنیا پذیرفته شود. همان 
تفاوت  قدیم  تکنولوژی  و  مدرن  تکنولوژی  میان  که  گونه 

گذاشته می شود. 

 تاریخیت متن
به نظر من، جریان بازاندیشی دینی به تبعیت از عقل و فهم 
مدرن بایستی تاریخیت متون خویش را درک نماید، واگرنه 
متون  مجدد  تفسیر  می شود.  درونی  بحران  و  تناقض  دچار 
جدید  دنیای  روح  با  که  است  مبهم  و  کلی  رویکرد  یک 
بدون  انسان ها  بشر«  حقوق  »منشور  اساس  بر  دارد.  تناقض 
درنظرداشت مذهب و نژاد از شان و کرامت انسانی مساوی 
اسالمی  آموزه های  اساس  بر  که  حالی  در  برخوردار اند. 
ارجیحت مومن بر کافر به دلیل اعتقاد به اسالم، مسلم است. 
در روز آخرت نیز مومن به خاطر اعتقاد به خداوند و نبوت 
به  انکار  به جهت  و کافران  رفته  بهشت  به  حضرت محمد 

آتش جهنم گرفتار می شوند. 
ادامه در صفحه9

آش دهان سوز 
فهم مدرن اسالمی
 خالد خسرو
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سرکوب وکال و فعاالن حقو ق بشر در چین شدت گرفت

آش دهان سوز فهم مدرن اسالمی 
ادامه از صفحه 8

آیت اهلل منتظری در ایران به عنوان یک مرجع شیعه، 
برای بهاییان که مذهب خالف اسالم دارند، حقوق 
برای  مساوی  شان  هرگز  ولی  قایل شد  شهروندی 
یک بهایی و یک مسلمان قایل نگردید. به این خاطر 
اگر معیار، فهم مدرن از دین باشد کار به تحریف 

آن می کشد. 
در این جا دو رویکرد کامال از هم متمایزاند: 

1- تاریخیت متن را به رسمیت می شناسیم و یا 
اعتبار فرازمانی و فرامکانی  به متن  انکار آن  با   -2

می بخشیم.
مثال، برده داری به عنوان یک نهاد با ورود کشورهای 
اسالمی به دنیای جدید منسوخ گردید. در حالی که 
در فقه اسالمی احکام مختلف در مورد برده داری، 
شیوه ی برخورد، رابطه ی جنسی با بردگان و مسایلی 
از این قبیل است. اما چرا رسم برده داری با وجود 
قدمت آن در متون مذهبی، منسوخ گردیده است؟ 
دلیل آن عصر  منع کرده است؟  را  آن  مگر مذهب 
جدید است. اصال مدرنیت یعنی تفکیک میان دنیای 
قدیم و دنیای جدید. در این چارچوب، فهم مدرن 
از مذهب، یعنی تعدیل اصول و موازینی که انسان 
جدید  دانش  و  عقلی  معیارهای  اساس  بر  امروز 
این  به  مسلمانان  که  حالی  در  نمی تواند.  پذیرفته 
حرف باور ندارند. آنها فکر می کنند که دین، زمان 
واقعیت  در  اما  نمی شناسد.  رسمیت  به  را  تاریخی 
امر، این به معنای عدم درک دنیای افسون زدایی شده 

و سکوالر عصر جدید است.
از  این  دارد.  اقتضا  اصل  بر  داللت  متن،  تاریخیت 
اصول اولیه فهم مدرن است. از این رو سنجش یک 
نمی شود  مثال،  نیست.  منطقی  دیگر  عصر  با  عصر 
گفت که چرا منشور حقوق بشر در زمان حضرت 
فرآورده ی  بشر  حقوق  منشور  نشد.  تدوین  موسی 
عصر مدرن و نتیجه ی پیشرفت اخالقی انسان مدرن 
است.اگر نظریه بازاندیشی دینی تاریخیت متن را به 
رسمیت نشناسد، نمی تواند میان خود و سلفی گرایی 
فاصله ایجاد نماید. راه میانه، اعتبار علمی ندارد جز 
تفسیر  اثر  نه در  برده داری  زبانی موقتی.  بازی  یک 
منسوخ  جدید  دنیای  به  ورود  خاطر  به  که  تازه 
گردید. بدون اصل تاریخیت، احیای نهاد برده داری 

بالمانع است. 
بدون شک، نظریه بازاندیشی دینی، بین به رسمیت 
اولیه،  احکام  به  وفاداری  متن و  تاریخیت  شناختن 
نبودن حجاب در مباحث  یا  مانند تاریخی بودن و 
تا  این رو  از  و  است  نوسان  در  شبستری،  مجتهد 
بااعتبار فکری در جهان  هنوز تبدیل به یک نظریه 
اسالم نشده است و بیشتر در جهت خالف آب شنا 
می نماید. جریان اصلی دست سنت گرایانی است که 

کار خود را احیای گذشته می دانند. 
دنیای  و  شریعت  از  ترکیبی  اسالمی  غالب  جریان 
مدرن به صورت متناقض است و دلیل این تناقض 
به  وفاداری  و  جدید  عصر  الزامات  و  اجبارها  هم 
اصول دینی است، همان گونه که مسیحیان و یهودیان 

در دنیای امروز این تناقض را پذیرفته اند.

آیا می توانید تصور کنید چه اتفاقی می افتد اگر عربستان 
سعودی نیز به وضعیت مصر و لیبیا دچار شود؟ من به 
ایران  اسالمی  انقالب  توهم  که  بگویم  می توانم  جرات 

دوباره جان می گیرد. 
زمانی که انقالب اسالمی ایران در سال 1۹۷۹ به وقوع 
پیوست، در حدود ۶۰ میلیون بشکه نفت به طور روزانه 
در جهان تولید می شد. از این میزان، ایران نزدیک به ۵ 
میلیون بشکه ]یعنی ۹ درصد میزان کل[ تولید می کرد. 
و زمانی که انقالب شد، این تولید به روزانه 2 میلیون 

بشکه کاهش یافت. 
گرچه تولید سال ۷۹ به دلیل بحران در ایران کاهش پیدا 
تولید  اوپک  سازمان  عضو  کشورهای  دیگر  ولی  کرد، 
جهانی  تولید  تا  کردند  کمک  و  دادند  افزایش  را  خود 
جبران شود. ولی زمانی که جمهوری اسالمی قدرت را 
به دست گرفت و جنگ ایران و عراق آغاز شد ]1۹۸۸-

1۹۸۰[، تولید جهانی نفت تحت تاثیر قرار گرفت و بین 
سال های 1۹۸۰ تا 1۹۸۵ در حدود 1۴ درصد کاهش پیدا 
کرد. پس از آن، تولید جهانی تا سال 1۹۹۵ به میزانی که 

قبل از 1۹۷۹ داشت نرسید. 

دو  مدت  به  داشت؟  تولید  در  تاثیری  چه  کاهش  این 
سال قیمت نفت به میزان 2۰۰ درصد افزایش یافت. این 
مساله باعث شد تا قیمت کلیه کاالها افزایش پیدا کند. 
دولت  یافت.  افزایش  متحده  ایاالت  در  اجناس  قیمت 
نظارت خود را بر قیمت نفت داخلی تحمیل کرد و بدین 
ترتیب مساله پیچیده تر شد. این ها باعث شد تا تورم در 
سال 1۹۸1 به 12 درصد برسد ]تورم در ایاالت متحده 

ساالنه 2 تا ۳ درصد است[. 
از  به کاهش تولید  با توجه  این بود که  موضوع جالب 
سوی کشورهای عضو اوپک و افزایش قیمت هر بشکه، 
بازار برای دیگر تولیدکنندگان باز شد ]کوریای شمالی، 
هرچند  ببرند.  سود  شرایط  از  تا  آالسکا[  و  مکزیک 
باال  را  قیمت  تا  داد  کاهش  را  تولید  اوپک  سازمان  که 
ببرد، ولی مصرف جهانی تعادل را به سوی کشورهای 

غیرعضو تغییر داد.   
 امروز عربستان سعودی و ایاالت متحده 

تنها  نه  است.  بسیار جدی  در عربستان  شرایط سیاسی 
ممکن است وقایع مصر در آن اتفاق بیفتد، بلکه ممکن 
کار  روی  ایرانی«  نوع  »از  دین ساالر  دولت  یک  است 

بیاید. 
وال استریت ژورنال،  مقاله های روزنامه  اخیرا در ستون 
مربوط  مسایل  که  روزنامه نگاری  هاوس،  الیوت  کارن 
به خاورمیانه را پوشش می دهد و درحال نوشتن کتابی 
جدایی  که  است  گفته  است،  عربستان  جامعه  درباره 
را  میان حاکمان، شرایط  در  مالی  فساد  فقر، و  نسل ها، 
برای ناآرامی مدنی هموار می سازد و این مساله می تواند 

منجر به ظهور یک دولت محافظه کار مذهبی شود. 
سناریوی وقوع یک انقالب »از نوع ایرانی« باعث کاهش 

در تولید جهانی خواهد شد. 
از نفت جهان را  عربستان سعودی در حدود ۹ درصد 
تولید می کند. ایالت متحده چه خواهد کرد؟ در حدود 
۷ درصد از مصرف ایاالت متحده از تولیدات عربستان 

تامین می شود. 
گرچه ایاالت متحده از نظر اقتصادی در شرایط بهتری 
نسبت به سال های 2۰۰۸ تا 2۰1۰ قرار دارد، ولی این 
کاهش بر اقتصاد و مصرف این کشور بی تاثیر نخواهد 
زمان  از  نفت  قیمت  که  است  درحالی  این  و  بود. 
داشته  افزایش  درصد   1۳ حدود  در  مصر  شورش های 

است. 
دیگر مواد اولیه 

آرد،  مانند  اولیه  مواد  دیگر  افزایش  باعث  مساله  این 
و  شد.  خواهد  فلزات  و  کتان،  شکر،  گندم،  گوشت، 

تمامی این ها بر زنجیره تولید تاثیر خواهند گذاشت. 
به بیان دیگر، افزایش قیمت نفت به عنوان یک مالیات 

برای مصرف کننده محسوب خواهد شد. 
در این حالت راه حل این است: »کشف کنید! کشف کنید! 
برخالف  این مساله  که  این است  کنید!« مشکل  کشف 
روند سیاست گذاری های فعلی دولت امریکاست. ایاالت 
متحده در مورد اکتشافات نفتی داخلی به صورت موقت 
دستور توقف داده است. یک بخش از دستور کار رییس 
جمهور این است که بر مصرف نفت نظارت داشته باشد 

و برای انرژی های جایگزین سوبساید تخصیص دهد. 
نوشته  دارد  اکنون  خاورمیانه  تاریخ  که  است  درست 
می شود. ولی این نیز درست است که شورش های مصر 
به وهم جمهوری اسالمی و بحران نفتی دامن زده. اکنون 
نوبت لیبیا است. آیا پس از آن نوبت عربستان سعودی 

خواهد بود؟ 
منبع: روز

و  ربودن  به  که  است  خواسته  چین  دولت  از  امریکا 
حقوق  فعاالن  و  برجسته  وکالی  غیرقانونی  بازداشت 
کرالی، سخنگوی  فیلیپ  دهد.  پایان  این کشور  در  بشر 
درخواست  این  سخنانی  ضمن  امریکا  خارجه  وزارت 
امریکا  وزارت خارجه  است. سخنگوی  کرده  مطرح  را 
گفت که ناپدید شدن و بازداشت بعضی از معروف ترین 
وکال و فعاالن حقوق بشر چین که گفته می شود به طور 
امریکا  افزون  نگرانی روز  انجام گرفته سبب  غیرقانونی 
ده  از  بیش  بشر  حقوق  گروه های  گفته  به  است.  شده 
فبروری  ماه  اواسط  از  بشری  حقوق  فعال  و  حقوقدان 

تاکنون ناپدید شده اند.
یکی از آن ها تنگ بیایو، استاد دانشگاه در رشته حقوق 

است که از سو استفاده حزب کمونیست و مقامات دولتی 
چین انتقاد می کرد و آن را به چالش می گرفت. 

به همین دلیل پروفسور تنگ بیایو شهرت زیادی در چین 
پیدا کرده بود.

به گفته گروه های حقوق بشر، تنگ بیایو نوزدهم فبروری 
از سوی پولیس احضار شد. در پی آن ماموران پولیس به 
خانه او هجوم برده و کامپیوتر و مدارک پروفسور تنگ 
بیایو را با خود بردند بدون آن که حکم بازداشت او را که 

براساس قوانین چین ضروری است ارایه دهند.
دو وکیل دیگر به نام های تانگ جی تیان روز شانزدهم 
از  بعد  روز  یونگ سه  تیان  جیان  و  منزلش  از  فبروری 

منزل برادرش به همین طریق تحت بازداشت درآمدند.

سرکوب  موج  چین،  بشر  حقوق  مدافع  گروه  گفته  به 
جدیدی در چین جاری است که درسال های اخیر سابقه 
نداشته است و ممکن است دلیل آن خشم مقامات چین 

از ویدیویی باشد که ماه گذشته انتشار یافت.
در این ویدیو چن گوانگ چنگ، فعال حقوق بشر نابینا، 
به  را  خود  غیرقانونی  و  خانگی  بازداشت  چگونگی 

نمایش گذاشته است.
مقامات  بشر  حقوق  گروه های  از  دیگر  بعضی  باور  به 
چین از سرایت موج انقالبی که جهان عرب را فراگرفته، 
بیم دارند و به همین دلیل برای جلوگیری از بروز وقایعی 
مشابه در چین موج جدیدی از سرکوب فعاالن حقوق 

بشر را آغاز کرده اند.
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بیش از چهل کشته در زمین لرزه و سونامی عظیم جاپان

امریکا: ایران ظرفیت دارد در نهایت سالح اتومی تولید کند سخنگوی وزارت داخله: 
تلفات شورشیان 77 درصد کاهش یافته است.

جاپان  سواحل  نزدیکی  در  شدید  زلزله ای  وقوع 
برجای  را  و خساراتی  شده  منجر  سونامی  بروز  به 

گذاشته است.
روز جمعه، 20 حوت، زمین لرزه ای به بزرگی 8.9 
شرق  شمال  سواحل  نزدیکی  در  ریشتر  مقیاس  در 
بعد،  ساعاتی  و  داد  روی  آرام  اقیانوس  در  جاپان 
رسانه های جاپانی گزارش هایی را از وقوع سونامی 

در منطقه منتشر کردند.
زمان وقوع زمین لرزه ساعت دو و چهل و شش دقیقه 
بعد از ظهر به وقت محلی )پنج و چهل و شش دقیقه 
بامداد به وقت گرینویچ( و کانون آن نقطه ای واقع در 
حدود چهارصد کیلومتری شمال شرق توکیو و در 

عمق حدود ده کیلومتری بستر اقیانوس گزارش شده است.
مرگ بیش از چهل نفر تا کنون تایید شده است اما ابعاد خسارت 
به راه های ارتباطی و شبکه های حمل و نقل تا اندازه ای است که 

ارزیابی کامل وضعیت و شمار تلفات دشوار است.
پس از آن که سیستم خنک کننده در تاسیسات هسته ای فوکوشیما 
از کار افتاد در این منطقه وضعیت فوق العاده اعالم شده است.
زمین لرزه روز جمعه یکی از بزرگترین زمین لرزه های سال های 
اخیر در منطقه است و در پی وقوع آن، هشدار وقوع سونامی 
با امواجی به ارتفاع ده متر در مناطق ساحلی جاپان، فیلیپین، 
آرام  اقیانوس  در  روسیه  سواحل  و  تایوان  اندونزیا،  هاوایی، 

انتشار یافت.
ساحلی  مناطق  ساکنان  انتقال  به  منطقه  کشورهای  از  برخی 
وقوع  هشدار  صدور  با  روسیه  جمله  از  و  کردند  مبادرت 
به  تا  خواست  کشور  این  شرقی  سواحل  اهالی  از  سونامی، 

مناطق مرتفع پناه ببرند.
ساعاتی بعد از وقوع زمین لرزه، شبکه ژ های تلویزیونی جاپان 
تصاویر هوایی حرکت امواج به سوی سواحل این کشور و فرار 

ساکنان این مناطق به سوی ارتفاعات را پخش کردند.
در گزارش های بعدی، تصاویری از هجوم سونامی به سواحل 
شبکه های  از  جاپان،  اصلی  جزیره  هونشو،  شرق  شمال 

تلویزیونی پخش شد.

برخی  ویرانی  و  موترها  به  خسارت  از  حاکی  تصاویر  این 
والیت  در  اوناهاما  شهر  در  جمله  از  ساحلی  ساختمان های 

فوکوشیماست.
شدت این زمین لرزه به حدی بود که تکان های ناشی از آن در 
احساس  جاپان  شهرهای  از  دیگر  بسیاری  و  پایتخت،  توکیو، 

شد.

جیمز کالپر، مدیر اداره اطالعات ملی امریکا می گوید: 
غنی سازی  زمینه  در  به ویژه  ایران  فنی  »پیشرفت های 
یورانیم این برآورد امریکا را تقویت می کند که تهران 
ظرفیت علمی، فنی و صنعتی را دارد تا در نهایت سالح 

اتومی تولید کند.«
آقای کالپر که روز پنج شنبه در جلسه ارزیابی تهدیدهای 
جهانی کمیته نیروهای مسلح سنا صحبت می کرد افزود 
ایران برای  اراده سیاسی  به این ترتیب مساله محوری 

انجام این کار است.
وی در این حال تاکید کرد امریکا نمی داند که آیا رهبران 

ایران در پی تولید سالح هسته ای هستند یا خیر.

غنی سازی  فعالیت های  پیشرفت  گفت  کالپر  آقای 
این  که  می دهد  افزایش  را  ظن  این  ایران  در  یورانیم 
کشور برخالف ادعای صلح آمیز بودن برنامه اتومی آن، 

در پی به دست آوردن تسلیحات هسته ای است.
آقای کالپر به همراه گروهی دیگر از مقام های امنیتی 
اطالعات  سازمان  رییس  پانتا،  لیون  جمله  از  امریکا 
مرکزی، سیا و جنرال رونالد بورجس، رییس سازمان 

اطالعات دفاعی امریکا در سنا صحبت می کرد.
نبودن  موفق  از  جلسه  این  در  نیز  بورجس  جنرال 
غنی سازی  برنامه  توقف  برای  المللی  بین  تحریم های 

اتومی ایران خبر داد.

طالبان: به افتخار این خبر خوش! 
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